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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 
9 ซ่ึงถือได้ว่าพระองค์นั้นเป็นนักปราชญ์ที่ควรค่าแก่การยกย่อง 
เทิดทูน หาที่สุดมิได้ 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการสืบสานพระราชด าริของพระองค์ท่าน 
นักวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จึงได้ด าเนินการวิจัยใน
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เพ่ือน าผลวิจัยที่ได้ไปปรับใช้ในการยกระดับและพัฒนาท้องถิ่น ให้
เกิดความยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา 

หวังเป็นอย่างย่ิงว่าความรู้ที่ได้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้จะ
เป็นประโยชน์ในการต่อยอดเพ่ือพัฒนาตนเอง สังคม ส่ิงแวดล้อม 
และประเทศชาติสืบต่อไป       
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บทคัดย่อ 
 อะไรก็ตามที่มีความเป็นธรรมชาติ อะไรก็ตามนั้นย่อมมีความเป็นสมดุลและอะไรก็ตามที่มี
ความเป็นสมดุล อะไรก็ตามนั้นย่อมมีความมั่นคงยืนนานความม่ันคงยืนนานนี้เองที่เรียกขานในทาง
วิชาการว่า “ความยั่งยืน” (Sustainability) ระบบสังคม และระบบนิเวศก็คล้ายกับระบบอื่น ๆ ซึ่งต่างก็มี
องค์ประกอบของระบบท าหน้าที่เชื่อมโยงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ถ้าองค์ประกอบต่าง ๆ ในระบบท า
หน้าที่อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ความสมดุลและความยั่งยืนของระบบก็จะบังเกิดขึ้น น่าเสียดายที่ระบบ
นิเวศโลก (Global Ecosystem) ก าลังสูญเสียความสมดุลอันเนื่องมาจากองค์ประกอบหนึ่ง คือ ประชากร
มนุษย์ก าลังใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ในฐานะผู้บริโภค ด้วยการน าเอาทรัพยากรธรรมชาติซึ่ง
เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งของระบบนิเวศโลกมาใช้จนเกินขีดความสามารถที่ธรรมชาติจะรองรับได้ 
(Natural Carrying Capacity) ความยั่งยืนของระบบนิเวศโลกก าลังเสื่อมถอย ที่น่าวิตกมากกว่านี้คือ 
ระบบนิเวศโลกอาจถึงกาลแตกสลายหากไม่มีมาตรการที่เหมาะสมในการท าให้ความสมดุลกลับคืนมา 
 บทความนี้ เขียนขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์ที่จะวิเคราะห์ให้เห็นถึงพระปรีชาญาณแห่งองค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันเกี่ยวเนื่องด้วยพระราชด าริเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” พระองค์ทรงมี
พระอัจฉริยภาพด้านมนุษยนิเวศวิทยา (Human Ecology) โดยใช้หลักการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
เพื่อสร้างสังคมให้เกิดความสมดุลและความยั่งยืนยากที่จะมีผู้ใดท าได้เสมอเหมือน 

ค าส าคัญ: เศรษฐกิจพอเพียง มนุษยนิเวศวิทยา พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ระบบนิเวศโลก 
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Abstract 
Anything that is natural, that thing is balanced. Whatever is balanced, that thing is 

stable for long time, which is called sustainability. Social systems and ecosystems are similar 
to other systems; they have unified system components. If the system components function 
completely, balance and sustainability of the system will occur. Unfortunately, the global 
ecosystem is losing its balance due to one component, the human population using their full 
potential as consumers (bring natural resources, another component of the world's ecosystem, 
far beyond natural carrying capacity). Consequently, the sustainability of the global ecosystem 
is declining. More worry is the global ecosystems may break apart without proper measures to 
restore balance.This article is written for the purpose of analyzing the wisdom of His Majesty 
the King, "Sufficiency Economy." He was a genius in a human ecology, using human and 
environment management in order to create a balanced and sustainable society. No one is 
always like him. 

Keywords: Sufficiency Economy, Human Ecology, His Majesty the King, Global Ecosystem 

บทน า 
 ความเป็นระบบ (Systematization) เกิดขึ้นได้จากการที่องค์ประกอบทั้งหมดของระบบต่าง
ท าหน้าที่สอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ถ้าระบบมีองค์ประกอบครบถ้วนและทุกองค์ประกอบ
ท าหน้าที่อย่างสมบูรณ์ ความมั่นคงถาวรย่อมเกิดขึ้นกับระบบนั้น ร่างกายมนุษย์จัดว่าเป็นระบบ ๆ 
หนึ่ง ซึ่งมีอวัยวะต่าง ๆ เชน่ แขน ขา หู ตา คอ จมูก ตับ ไต หัวใจ และอื่น ๆ เป็นองค์ประกอบ หาก
อวัยวะต่าง ๆ เหล่านี้ท าหน้าที่อย่างถูกต้องเหมาะสม ความมีร่างกายที่แข็งแรงและมีสุขภาพ
อนามัยที่สมบูรณ์ก็เกิดขึ้น โรคภัยไข้เจ็บก็ไม่มีการไปให้หมอรักษาก็ไม่จ าเป็น ท านองเดียวกันกับ
รถยนต์ ซึ่งมีชิ้นส่วนต่าง ๆ เช่น ล้อ พวงมาลัย แบตเตอรี่ ลูกสูบ และอื่น ๆ เป็นองค์ประกอบ หาก
รถยนต์มีช้ินส่วนครบถ้วนและแต่ละชิน้ส่วนตา่งท างานหรอืยังใช้การได้อย่างดี รถยนต์นั้นก็สามารถ
ใช้ขับเคลื่อนไปไหนมาไหนได้โดยไม่ต้องน าไปเข้าอู่ซ่อม 
 ฉันใดก็ฉันนั้น ระบบนิเวศ (Ecosystem) คือ ระบบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม โดยมีพืชและสัตว์รวมทั้งมนุษย์เป็นองค์ประกอบประเภทสิ่งมีชีวิต (Biotic Components) 
และมีสารเคมี ลักษณะทางกายภาพและพลังงานเป็นองค์ประกอบประเภทสิ่งไม่มีชีวิต (Abiotic 
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Components) หากสิ่งมีชีวิตทั้งหมดท าหน้าที่อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน กล่าวคือ มีพืชท าหน้าที่เป็น
ผู้ผลิตเชิงนิเวศวิทยา มีสัตว์ท าหน้าที่เป็นผู้บริโภคล าดับต่าง ๆ และมีจุลินทรีย์ท าหน้าที่เป็นผู้ย่อย
สลาย ในขณะเดียวกันสิ่งไม่มีชีวิตต่างก็ท าหน้าที่เป็นตัวการสนับสนุนสิ่งมีชีวิตให้ท าหน้าที่อีกต่อ
หนึ่งความเป็นสมดุลของระบบนิเวศจะเกิดขึ้นตามมาเชน่กัน (แผนภูมิที่ 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 อย่างไรก็ตาม สภาวการณ์ของโลกในปัจจุบันได้บ่งบอกให้เห็นถึงสภาพแห่งการสูญเสีย
ความสมดุลซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ความร่อยหรอของทรัพยากรธรรมชาติรวม
ตลอดจนความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมในลักษณะต่าง ๆ เช่น ผลกระทบเรือนกระจก 
(Greenhouse Effects) โอโซนในบรรยากาศก าลังถูกท าลาย (Ozone Depletion) เอล นิโญ (El Nino) 
และภัยธรรมชาติลักษณะต่าง ๆ ที่เกิดบ่อยขึ้นและรุนแรงมากขึ้น ล้วนเป็นผลที่เกิดจากการเสีย
สมดุลในองค์ประกอบของโลกทั้งสิน้ 
 การเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรมนุษย์บนพื้นโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2 เป็นต้นมา ถือว่าเป็นรากเหง้าที่ส าคัญของการสูญเสียสมดุลของระบบนิเวศโลก ความ

แผนภูมิที่ 1 ความสัมพันธ์ภายในระบบนิเวศ 
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ต้องการในปัจจัยต่าง ๆ เพื่อการด ารงชีวิตได้ทวีขึ้นตามการเพิ่มจ านวนของประชากร ในทางตรงกัน
ข้ามทรัพยากรธรรมชาติกลับนับวันจะลดจ านวนหรือปริมาณลง อันเนื่องมาจากการถูกน าไปใช้
ประโยชน์มากขึ้น เทคโนโลยีทันสมัยถูกคิดค้นและประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อเสาะแสวงหาและน าเอา
ทรัพยากรมาใช้ประโยชน์ สิ่งที่น่าสังเกตที่เป็นผลสืบเนื่องตามมาจากสภาวการณ์ดังกล่าวแล้วคือ 
ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของมนุษย์มากขึ้น และมากขึ้น
ตามล าดับ 

กระแสวิชาการและกระแสโลก 
 ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลกมิได้ถูกมองข้ามโดยนักวิชาการจากสถาบัน
ต่าง ๆ รวมตลอดจนประชาคมโลกที่เป็นสมาคมของรัฐและองค์กรภาคเอกชน ทุกฝ่ายต่างมีความ
ตระหนักในปัญหาและเล็งเห็นถึงผลกระทบที่อาจมีต่อสิ่งแวดล้อมและต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
มนุษย์เองต่างฝ่ายต่างพยายามหามาตรการและวิธีการในอันที่จะช่วยลดและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่ เกิดขึ้น ดังจะเห็นได้ว่าเพียงช่วงระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา ได้มีกิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมเป็นจ านวนมากที่เริ่มต้น และด าเนินการโดยสมาคมและองค์กรดังกล่าว กิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมลักษณะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์เพื่อสร้างเสริมและบ ารุงรักษา การรณรงค์เพื่อ
ต่อต้านโครงการพัฒนาที่อาจส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม การลงนามในปฏิญญาว่าด้วยการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม การออกกฎหมายและระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม การเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการสีเขียว (Green Measurements) เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการใส่ใจในปัญหา
สิ่งแวดล้อมของโลกทั้งสิน้ 
 อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่ากิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมดังกล่าวข้างต้นเท่าที่ได้
ด าเนนิการมาไม่สามารถขจัดปัญหาสิ่งแวดล้อมให้หมดสิ้นลงได้ เพียงแตช่่วยลดหรือบรรเทาปัญหา
ลงได้ส่วนหนึ่งเท่านั้น มีเหตุปัจจัยหลายประการที่เชื่อว่ามีส่วนท าให้มาตรการดังกล่าวไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลกได้อย่างเบ็ดเสร็จ เหตุปัจจัยเหล่านีป้ระกอบด้วย 

1. มาตรการบางอย่างถูกคิดค้นและด าเนินการอยูในประเทศหรือกลุ่มประเทศหนึ่งของ
โลก ซึ่งสถานการณด์้านสิ่งแวดล้อม และสภาพทางสังคมวัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประชาชนมี
ความแตกต่างไปจากอีกประเทศหนึ่งหรือกลุ่มประเทศอื่น การใช้มาตรการเดียวกันในการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมส าหรับทุกประเทศจงึกลายเป็นข้อจ ากัด 
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ต้องการในปัจจัยต่าง ๆ เพื่อการด ารงชีวิตได้ทวีขึ้นตามการเพิ่มจ านวนของประชากร ในทางตรงกัน
ข้ามทรัพยากรธรรมชาติกลับนับวันจะลดจ านวนหรือปริมาณลง อันเนื่องมาจากการถูกน าไปใช้
ประโยชน์มากขึ้น เทคโนโลยีทันสมัยถูกคิดค้นและประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อเสาะแสวงหาและน าเอา
ทรัพยากรมาใช้ประโยชน์ สิ่งที่น่าสังเกตที่เป็นผลสืบเนื่องตามมาจากสภาวการณ์ดังกล่าวแล้วคือ 
ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของมนุษย์มากขึ้น และมากขึ้น
ตามล าดับ 

กระแสวิชาการและกระแสโลก 
 ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลกมิได้ถูกมองข้ามโดยนักวิชาการจากสถาบัน
ต่าง ๆ รวมตลอดจนประชาคมโลกที่เป็นสมาคมของรัฐและองค์กรภาคเอกชน ทุกฝ่ายต่างมีความ
ตระหนักในปัญหาและเล็งเห็นถึงผลกระทบที่อาจมีต่อสิ่งแวดล้อมและต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
มนุษย์เองต่างฝ่ายต่างพยายามหามาตรการและวิธีการในอันที่จะช่วยลดและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่ เกิดขึ้น ดังจะเห็นได้ว่าเพียงช่วงระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา ได้มีกิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมเป็นจ านวนมากที่เริ่มต้น และด าเนินการโดยสมาคมและองค์กรดังกล่าว กิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมลักษณะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์เพื่อสร้างเสริมและบ ารุงรักษา การรณรงค์เพื่อ
ต่อต้านโครงการพัฒนาที่อาจส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม การลงนามในปฏิญญาว่าด้วยการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม การออกกฎหมายและระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม การเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการสีเขียว (Green Measurements) เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการใส่ใจในปัญหา
สิ่งแวดล้อมของโลกทั้งสิน้ 
 อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่ากิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมดังกล่าวข้างต้นเท่าที่ได้
ด าเนนิการมาไม่สามารถขจัดปัญหาสิ่งแวดล้อมให้หมดสิ้นลงได้ เพียงแตช่่วยลดหรือบรรเทาปัญหา
ลงได้ส่วนหนึ่งเท่านั้น มีเหตุปัจจัยหลายประการที่เชื่อว่ามีส่วนท าให้มาตรการดังกล่าวไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลกได้อย่างเบ็ดเสร็จ เหตุปัจจัยเหล่านีป้ระกอบด้วย 

1. มาตรการบางอย่างถูกคิดค้นและด าเนินการอยูในประเทศหรือกลุ่มประเทศหนึ่งของ
โลก ซึ่งสถานการณด์้านสิ่งแวดล้อม และสภาพทางสังคมวัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประชาชนมี
ความแตกต่างไปจากอีกประเทศหนึ่งหรือกลุ่มประเทศอื่น การใช้มาตรการเดียวกันในการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมส าหรับทุกประเทศจงึกลายเป็นข้อจ ากัด 
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2. มาตรการหรือโครงการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมบางมาตรการหรือบางโครงการอาจ
ใหญ่โตหรือครอบจักรวาลเกินไป เป็นเหตุท าให้การมองปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างกว้าง ๆ ไม่
ลึกซึง้และถ่องแท้ การด าเนินการแก้ไขปัญหาจึงเป็นการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาอย่างผิวเผิน เหตุ
แหง่ปัญหาไม่ได้ถูกขจัดให้หมดไป 

3. หลายมาตรการในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมจ าเป็นต้องอาศัยการลงทุนสูงส าหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายของบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร และอื่น ๆ 

4. การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมเท่าที่ด าเนินการมาได้ให้ความส าคัญกับแนวคิด ทฤษฎี 
และหลักการมากเกินไป การด าเนินการหลายลักษณะไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เชน่ การจัดการตามกระแสโลก และการจัดการด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 

5. มาตรการในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา เป็นมาตรการที่เน้นการแก้ปัญหาที่
ปลายเหตุมากกว่าการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ปัญหาสิ่งแวดล้อมจึงไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์ 
เพราะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหนา้มากกว่าการขจัดปัญหาให้หมดสิ้นไป 

“เศรษฐกิจพอเพียง” มาตรการที่น าไปสู่ความยั่งยืนที่แท้จริง 
 ท่ามกลางกระแสแห่งการเสาะแสวงหาและคิดค้นมาตรการในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติของประชาคมกลุ่มต่าง ๆ แนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นมาตรการหนึ่ง
ที่ดูจะได้รับความสนใจจากมวลชนอย่างกว้างขวาง คนส่วนใหญ่มองว่าเศรษฐกิจพอเพียงน่าจะเป็น
มาตรการในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของประเทศไทย
ซึ่งมีพื้นฐานเศรษฐกิจที่เน้นภาคเกษตรกรรมเป็นหลักและก าลังประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจถดถอย
อย่างรุนแรงในปัจจุบัน 
 “เศรษฐกิจพอเพียง” คือแนวคิดในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงได้พระราชทานพระราชด าริไว้เมื่อกว่า 50 ปีที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยึดมั่น
ในแนวคิดนี้เรื่อยมาส าหรับโครงการพัฒนาที่พระองค์ทรงมีส่วนเกี่ยวข้อง แนวคิด “เศรษฐกิจ
พอเพียง” พิจารณาโดยภาพรวมมีลักษณะหลาย ๆ อย่างที่แตกต่างไปจากมาตรการที่ได้กล่าวแล้ว
ทั้งหมดข้างตน้ ที่เป็นประเด็นส าคัญคือ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทรงเน้นการแก้ปัญหาที่ระดับ
ย่อย กล่าวคือ เริ่มที่ระดับครอบครัวและระดับชุมชน และทรงมุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ด้วย
แนวคิดดังกล่าวนี้เองท าให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการด าเนินการต่ า อาศัยความรู้ในระดับท้องถิ่นที่
เรียกว่าภูมปิัญญาชาวบ้าน และสุดท้ายคือมีความเป็นไปได้สูงมากในทางปฏิบัติ 
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 ด้วยทฤษฎีเชิงมนุษยนิเวศวิทยา ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม การรักษาความสมดุลระหว่างองค์ประกอบทั้งสองจ าเป็นต้องอาศัยหลักการจัดการทั้ง
ที่ตัวมนุษย์และสิ่งแวดล้อมให้ได้ท าหน้าที่ตามธรรมชาติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อความยั่งยืนของ
ระบบเอง เพื่อใหเ้ข้าใจง่ายขึ้น ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างการแก้ปัญหาดว้ยวิธีการเชิงมนุษย์นิเวศวิทยา 
2 กรณี คือ ปัญหาความอดอยากและปัญหามลภาวะทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Pollution) 
กรณีแรกคือ ปัญหาความอดอยาก หากแก้ปัญหาโดยเน้นที่ปลายเหตุ คือพยายามหาวิธีการในการ
เพิ่มผลผลิตเพียงด้านเดียวอาจช่วยลดหรือบรรเทาปัญหาได้บ้าง แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาความอด
อยากใหทุ้กคนมกีินอย่างเพียงพอได้ทั้งหมด เว้นเสียแต่จะร่วมกันแก้ปัญหาที่ต้นเหตุคือ พฤติกรรม
การบริโภคโดยให้ค านึงถึงความจ าเป็น และความเหมาะสมพอดีมากกว่าความฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย 
ท านองคล้ายกันกับการแก้ปัญหามลภาวะทางสิ่งแวดล้อม หากใช้วิธีการบ าบัดรักษาซึ่งเป็นการ
แก้ไขปัญหาทีป่ลายเหตุโอกาสที่ปัญหาจะหมดสิ้นไปก็คงยาก เว้นเสียแต่จะร่วมกันแก้ไขที่ตัวมนุษย์
ด้วยการสร้างความตระหนักและจิตส านึกที่พึงมีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเปิดโอกาสให้ชุมชน
เข้ามามีสว่นร่วมในการแก้ปัญหาให้มากที่สุด 
 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทรงใช้ทฤษฎีมนุษยนิเวศวิทยาในการแก้วิกฤตการณ์ทางด้าน
สิ่งแวดล้อม และวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ - สังคมที่ก าลังเกิดขึ้นในประเทศไทย พระองค์ทรง
เล็งเห็นถึงประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาดังกล่าวว่าต้องแก้ไขทั้ง 2 ส่วน พระราชด าริ “เศรษฐกิจ
พอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพอย่างแยบยลแห่ง
พระองค์ท่าน พระราชกรณียกิจเกี่ยวเนื่องด้วยเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์มิเคยมุ่งเน้นที่ความ
สมดุลของสิ่งแวดล้อมหรอืความเข้มแข็งของมนุษย์อย่างใดอย่างหนึ่งแตเ่พียงอย่างเดียว แต่ทรงเน้น
ให้จัดการทั้ง 2 ส่วนควบคู่กันไป 
 ในส่วนขององค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงค านึงถึงการสร้าง
ความสมดุลตามธรรมชาติโดยการสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) ความสามารถใน
การรองรับทางธรรมชาติ และความซับซ้อนเชิงนิเวศวิทยา (Ecological Complexity) หลักการของ
พระองค์ท่านคือ การแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน ในอัตรา 30:30:30:10 เพื่อเป็นแหล่งน ้า ปลูกข้าว ปลูก
พืชผักผลไม้ และปลูกบ้านอาศัย ตามล าดับ ในแหล่งน ้าให้เลี้ยงปลาเหนือบ่อน ้าให้เลี้ยงสัตว์ซึ่งอาจเป็น
ไก่ เป็ด หรอืสุกร มูลของสัตว์เลี้ยงที่ถ่ายลงในบ่อจะได้เป็นอาหารปลา พื้นที่ส าหรับปลูกพืชผักผลไม้ ก็
ได้ทรงแนะน าให้ปลูกพืชหลาย ๆ ชนิด สภาพการณ์เช่นนี้ องค์ประกอบต่าง ๆ ภายในพื้นที่จะท าหน้าที่
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เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ตัวเกษตรกรเจ้าของพื้นที่จะมีอาหารหลากหลายชนิดพอเพียงแก่การ
บริโภคตลอดทั้งปี 
 ในส่วนของมนุษย์หรอืคน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิได้ทรงลืมที่จะสร้างความเข้มแข็ง 
เพื่อให้สามารถด ารงอยู่ในระบบและท าหนา้ที่ได้อย่างเหมาะสม พระองค์ทรงเน้นวิธีการสร้างความ
เข้มแข็งให้กับมนุษย์โดยทรงแนะน าให้คนเรารู้จักสันโดษ รู้จักประมาณตน หรือรู้จักพอดีมีความ
สมัครสมานสามัคคี มคีวามตระหนัก และมีจิตส านึกและรับผิดชอบต่อส่วนรวมและต่อสิ่งแวดล้อม 
รู้จักใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ในการด ารงชีวิตและมีความเอื้ออาทรเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
(แผนภูมิที่ 2) 

 พระปรีชาญาณในการจัดการมนุษย์และสิ่งแวดล้อมแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ดังกล่าวได้ถูกน าไปสู่การปฏิบัติจริงโดยเกษตรกรในทุกภูมิภาคของประเทศ แม้จะยังไม่ครอบคลุม
พื้นที่โดยกว้างขวาง แต่สัมฤทธิผลจากการด าเนินการตามพระราชด าริ “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่
ปรากฏจริงและถูกเผยแพร่โดยสื่อมวลชนประเภทต่าง ๆ แสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่ง
พระองค์ท่านที่สมควรแก่การแซ่ซ้องสรรเสริญ พระองค์ทรงเป็นผู้ที่มีพระอัจฉริยภาพทางมนุษย
นิเวศวิทยาอย่างแท้จริง ยากที่จะมีผู้ใดเสมอเหมอืน 

แผนภูมิที่ 2 แนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” สู่ความยั่งยืน 
ของระบบนิเวศและระบบสังคม 
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 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน  7 
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รู้จักใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ในการด ารงชีวิตและมีความเอื้ออาทรเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
(แผนภูมิที่ 2) 

 พระปรีชาญาณในการจัดการมนุษย์และสิ่งแวดล้อมแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ดังกล่าวได้ถูกน าไปสู่การปฏิบัติจริงโดยเกษตรกรในทุกภูมิภาคของประเทศ แม้จะยังไม่ครอบคลุม
พื้นที่โดยกว้างขวาง แต่สัมฤทธิผลจากการด าเนินการตามพระราชด าริ “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่
ปรากฏจริงและถูกเผยแพร่โดยสื่อมวลชนประเภทต่าง ๆ แสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่ง
พระองค์ท่านที่สมควรแก่การแซ่ซ้องสรรเสริญ พระองค์ทรงเป็นผู้ที่มีพระอัจฉริยภาพทางมนุษย
นิเวศวิทยาอย่างแท้จริง ยากที่จะมีผู้ใดเสมอเหมอืน 

แผนภูมิที่ 2 แนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” สู่ความยั่งยืน 
ของระบบนิเวศและระบบสังคม 
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บทสรุป 
 “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวคิดเชิงปฏิบัติที่ แสดงให้ เห็นถึงพระอัจฉริยภาพแห่ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการน าเอาทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์มาผสมผสานเข้ากับศาสตร์ทาง
สังคมและปรัชญาทางศาสนาเพื่อแก้วิกฤตเศรษฐกิจ และปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ก าลังเกิดขึ้นในสังคมไทย
ในปัจจุบัน ในขณะที่มาตรการในการแก้ปัญหาซึ่งคิดค้นและ/หรือเสนอแนะโดยนักวิชาการ รวม
ตลอดจนองค์กรต่าง ๆ ไม่สามารถให้สัมฤทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนได้ “เศรษฐกิจพอเพียง” 
ในทางตรงกันข้ามได้แสดงให้เห็นถึงผลส าเร็จที่เกิดจากการปฏิบัติอย่างเด่นชัด จนสามารถยืนยันได้ว่า
เป็นแนวทางที่ส าคัญที่จะท าให้ความสัมพันธ์ของสิ่งต่ าง ๆ ภายในระบบนิเวศที่มีมนุษยเป็น
องค์ประกอบอยู่ด้วยมีความสมดุลและน าไปสู่ความยั่งยืนในที่สุด 
 มีเหตุผลหลายประการที่ท าให้เกิดความมั่นใจว่าพระราชด าริ “เศรษฐกิจพอเพียง” 
สามารถท าให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ยั่งยืนได้ เหตุผลเหล่านี้ล้วนเกิดจากพระปรีชาญาณของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสิน้ เหตุผลดังกล่าวประกอบด้วย 

1. พระราชด าริ “เศรษฐกิจพอเพียง” มิใช่เป็นเพียงแนวคิดเท่านั้นแต่เป็นสิ่งที่สามารถ
น าไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยงา่ย 

2. พระราชด าริ “เศรษฐกิจพอเพียง” มิได้พิจารณาและให้ความส าคัญเพียงองค์ประกอบ
ใดองค์ประกอบหนึ่งเท่านั้น แต่พิจารณาแบบองค์รวม (Holistic View) โดยให้ความส าคัญกับทุก
องค์ประกอบอย่างเป็นระบบ 

3. พระราชด าริ “เศรษฐกิจพอเพียง” มิได้เป็นแนวคิดหรือทฤษฎีที่มีความยุ่งยากซับซ้อน 
แต่เป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมชาติอาศัยเพียงความรู้ ความเข้ าใจระดับ
ชาวบ้านที่เรียกว่า ภูมปิัญญาท้องถิ่นก็สามารถด าเนินการให้ประสบผลส าเร็จได้ 

4. พระราชด าริ “เศรษฐกิจพอเพียง” มิได้เป็นการด าเนินการที่ฝืนหรือพยายามเอาชนะ
ธรรมชาติ แตเ่ป็นการด าเนินการที่อยู่ภายใต้ความสามารถที่จะรองรับของธรรมชาติและของสังคม 
ดังพระราชด ารัสที่วา่ “การพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์ และภูมิประเทศทาง
สังคมศาสตร์ในทางสังคมวิทยา” นีเ้องที่เป็นแนวทางสูค่วามยั่งยืนที่แท้จริง 
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การจัดบรกิารทางการศึกษาและเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ
นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือ 
Assistive Technology and Educational Services Provision for Hearing 

Disability Students in Higher Education in the Northern Part of Thailand 

ธีรธร  เลอศิลป์ 
Theeratorn Lersilp 

ภาควิชาการศกึษาพิเศษ คณะครุศาสตร์   
Department of Special Education, Faculty of Education 

E-mail: theeratorn_ler@cmru.ac.th 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจการจัดบริการทางการศึกษาและ

เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาใน
มหาวิทยาลัยภาคเหนือที่มีศูนย์บริการนักศึกษาพิการ (DSS Centre) จ านวน 6 
แหง่ กลุ่มตัวอย่างเหล่านี้ผ่านคัดเลือกด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย จ านวน 52 คน คิด
เป็นร้อยละ 58.43 ของประชากรทั้งหมด และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลจากศูนย์ DSS 
จ านวน 6 ศูนย์ ประกอบด้วย 2 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มผู้บริหารศูนย์บริการนักศึกษา
พิการ จ านวน 6 คน  และกลุ่มเจ้าหน้าที่บริการนักศึกษาพิการ จ านวน 6 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบส ารวจการจัดบริการทางการศึกษาและ
เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก และแบบสัมภาษณ์แนวการจัดบริการทาง
การศึกษาและเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก ผลการวิจัยพบว่าการจัดบริการ
ทางการศึกษาและเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกร้อยละ 80 ถูกจัดสรรให้กลุ่ม
ตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างได้รับการจัดบริการทางการศึกษาด้านสภาพแวดล้อมระดับ
มากที่สุด มีการส่งเสริมการด ารงชีวิตอย่างอิสระ  ณ สถานที่ต่างๆ ของ
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มหาวิทยาลัย  นักศึกษาได้รับความสะดวกด้านการประสานงานระหว่างอาจารย์
ผู้สอนกับศูนย์บริการนักศึกษาพิการ และด้านการใช้เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความ
สะดวกในระดับมากที่สุด นอกจากนั้นยังพบว่านักศึกษามีความต้องการใช้
เทคโนโลยีร้อยละ 80  ปัญหาและอุปสรรคที่ค้นพบในงานวิจัยนี้ได้แก่ ปัญหาด้าน
นโยบาย ด้านงบประมาณ ขอ้จ ากัดด้านบุคลากร ความรู้สึกไม่สะดวกใจในการยืม
และดูแลอุปกรณ์ส่วนกลาง  ความหลากหลายของความต้องการ  ประสิทธิภาพ
ของเทคโนโลยีที่มีอยู่ และปัญหาการขาดแคลนผู้เช่ียวชาญทางเทคโนโลยีสิ่ง
อ านวยความสะดวกและลา่มภาษามอื 

ค าส าคัญ: บริการทางการศกึษา เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก ศูนย์บริการ
นักศกึษาพิการ สถาบันอุดมศกึษา นักศกึษาที่มคีวามบกพร่อง
ทางการได้ยิน 

Abstract 
The purpose of this study was to survey educational services and assistive 

technologies provision for students with hearing disability in higher education in the 
northern part of Thailand.  This study used the stratified random sampling method. 
Fifty-two students from six universities in the northern, Thailand were participants 
with hearing disability. Besides students with hearing disability, two groups of key-
informants such as six principals, as well as six DSS staffs, took part in the in-depth 
interview process. The research instruments were an assistive technology and 
educational services questionnaire and in-depth interview. This research found that 
all types of the educational service provided more to students with hearing disability 
than almost all types of assistive technologies. Results regarding “Environmental 
Access” found that educational services mostly provided “independent living on 
campus”. Regarding “service facilities”, found that “coordination between teachers 
and the DSS”, as same as “meeting between the DSS and students with hearing 
disability”. In terms of use, results found that students with hearing disability used 
an assistive technology the most. Concerning needs, results showed that all 
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students with hearing disability demand for almost all types of assistive 
technologies. However, students with hearing disability have needs to use the 
assistive technology provided by universities for different reasons by individual 
special needs of each student’s disability. Moreover, problems and barriers in 
providing educational services and using assistive technologies for students with 
hearing disability were found in this study. They comprised problems in policy and 
budget; limitation of personnel, feeling uncomfortable in borrowing and taking care 
centralized maintenance, varieties of individual special needs, effectiveness of 
assistive technology, and lack of assistive technology specialist and sign language 
interpreter. 

Keyword: Educational Service, Assistive Technology, Student With Hearing 
Disability, Higher Education, Disability Support Service 

บทน า 
ปัจจุบันนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษส่วนใหญ่ จะได้สิทธิตามกฎหมาย

ในการเข้าถึงเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ และบริการทางการศึกษาที่
เกี่ยวข้อง แต่เมื่อได้รับแล้ว หลายคนมีปัญหาในการรับบริการ การใช้ เนื่องจาก
อุปสรรคจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกต่างๆ ท าให้เกิดความสูญเปล่าของ
เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ และบริการทางการศึกษาที่ได้รับ อย่างไรก็
ตาม นักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษเหล่านี้จะได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีสิ่ง
อ านวยความสะดวก สื่อ และบริการทางการศึกษาได้ มิได้ขึ้นอยู่กับการมีสิทธิได้รับ
เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ และบริการทางการศึกษาเพียงเท่านั้น แต่ยัง
ต้องอาศัยการยอมรับของนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษในการพยายามปรับตัวให้
เข้ากับเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ และบริการทางการศึกษาที่ ได้รับ มี
ความตั้งใจจริงในการฝึกหัดการใช้จนเกิดการช านาญ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดในการ
ขจัดอุปสรรคที่มอียู่ของตนเอง รวมไปถึงแนวทางการจัดรูปแบบของการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ และบริการทางการศึกษาที่มี
ความเหมาะสมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการจัดสรรนี้ควรครอบคลุมถึงการ
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จัดหางบประมาณ การจัดหาบริการทางการศึกษาและเทคโนโลยี การซ่อมบ ารุง การ
เตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ทดแทนเมื่อเกิดการช ารุด การ
จัดหางบประมาณและบุคลากรในการประเมิน และฝึกการใช้เทคโนโลยี (ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษา, 2552) 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่านักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินส่วนใหญ่จะ
ได้รับการวินิจฉัย และเข้าสู่ระบบการให้บริการการช่วยเหลือทางการแพทย์ และ
ทางการศึกษา รวมถึงการได้รับทราบถึงสิทธิในการขอรับเทคโนโลยีสิ่งอ านวย
ความสะดวก สื่อ และบริการทางการศกึษาที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะนักศึกษาที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยินที่เข้าสู่ระบบการศึกษาในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา จะมี
โอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ และบริการทางการศึกษา
ได้ค่อนข้างมาก ผา่นการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่จากเหตุผลที่
กล่าวไว้ข้างต้นว่า การได้รับเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ และบริการทาง
การศึกษาเพียงอย่างเดียว มิสามารถบ่งชี้ว่านักศึกษาจะประสบความส าเร็จในการ
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ และบริการทางการศึกษานั้น
ได้อย่างสูงสุด จึงท าให้ผู้วิจัยเกิดค าถามการวิจัยเกี่ยวกับการเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาและการใช้เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับนักศึกษาที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยินในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ว่าในปัจจุบันนักศึกษาที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยินสามารถเข้าถึงบริการทางการศึกษาได้มากน้อย
เพียงใด มีเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกใดบ้างที่นักศึกษาที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยินได้รับ เทคโนโลยีเหล่านั้นได้มาจากแหล่งใด มีการใช้งานอย่างไร มี
ปัญหาและอุปสรรคในการใช้อย่างไร รวมไปถึงแนวการจัดบริการทางการศึกษา
และเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้
ยินควรเป็นอย่างไร 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อส ารวจการจัดบริการทางการศึกษาและเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความ
สะดวกส าหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในสถาบันอุดมศึกษา
ภาคเหนอื 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม

ตัวอย่างที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา
ภาคเหนือ ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2559 โดยการวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะ
มหาวิทยาลัยสังกัดส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาในภาคเหนือที่มีศูนย์บริการ
นักศึกษาพิการ (DSS Centre) จ านวน 6 แห่ง จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาค 9 แห่ง 
(ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2555) ไดแก่  มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยพะเยา ในการศึกษา
ครั้งนี้สถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือ มีจ านวนประชากรนักศึกษาที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยินในปีพ.ศ.2558 ทั้งหมด 89 คน ซึ่งข้อมูลแหล่งที่มาจากกลุ่มเจ้าหน้าที่
ศูนย์บริการนักศึกษาพิการให้ข้อมูลในแบบสอบถาม โดยในแต่ละมหาวิทยาลัยท าสุ่ม
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 58.4 รวมทั้งกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับแนวการจัดบริการทางการศกึษาและเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ
เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ กลุ่ม
ผู้บริหารศูนย์บริการนักศึกษาพิการในแต่ละสถานศึกษา จ านวน 6 คน และกลุ่ม
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการนักศึกษาพิการแต่ละแห่ง จ านวน 6 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ แบบส ารวจการจัดบริการทางการศึกษาและเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความ
สะดวกส าหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และแบบสัมภาษณ์แนวการ
จัดบริการทางการศึกษาและเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับนักศึกษาที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน 

ผลการวิจัย 
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 53.8) และอยู่ในช่วงอายุ 19-20 ปี โดยส่วนใหญ่เป็น
นักศกึษาหูหนวก (ร้อยละ 71.2) ดังน าเสนอในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ     ชาย 

    หญิง 
24 
28 

46.2 
53.8 

อายุ 
 

   18 ปี 
   19 ปี 
   20 ปี 
   21 ปี 
   22 ปี 
   มากกว่า 22 ปี 

1 
10 
16 
9 
6 
10 

1.9 
19.2 
30.8 
17.3 
11.5 
19.2 

       รวม 52 100.0 

2. ผลการส ารวจการจัดบริการทางการศึกษาและเทคโนโลยี        
สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินใน
มหาวิทยาลัยภาคเหนือ 

การจัดบริการทางการศึกษาและเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกทั้งหมด 
คิดเป็นร้อยละ 100 ได้ถูกจัดสรรให้ส าหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ในมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มตัวอย่างมีการเข้าถึงบริการและเทคโนโลยีที่จัดสรรถึง    
ร้อยละ 92.3 ซึ่งบริการสามารถเข้าถึงได้มากที่สุด (ร้อยละ 100)  ส่วนเทคโนโลยีสิ่ง
อ านวยความสะดวก นักศกึษาได้รับการจัดสรรร้อยละ 80 ดังน าเสนอในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนและร้อยละของการจัดบริการทางการศึกษาและ
เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกที่กลุ่มตัวอย่างได้รับจัดสรร 

การจัดบรกิารทางการศึกษาและเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก 
รายการ บริการ เทคโนโลยี รวม 

จ านวนที่มอียู่ (ร้อยละ) 10 (100.0) 5 (100.0) 15 (100.0) 
นักศึกษาได้รับจัดสรร 
(ร้อยละ) 

10 (100.0) 4 (80.0) 14 (93.3) 
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กลุ่มตัวอย่างได้รับบริการทางการศกึษาด้านสภาพแวดล้อมเพื่อการเข้าถึง
การใช้ชีวิตอย่างอิสระมากที่สุด คือ การส่งเสริมการด ารงชีวิตอย่างอิสระใน
สถานที่ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 98.1) แต่บริการการเดินรถหรือระบบ
ขนส่งส าหรับนักศึกษาพิการไปยังสถานที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเป็นบริการที่
ได้รับน้อยที่สุด (ร้อยละ 71.2) ส่วนด้านสิ่งอ านวยความสะดวกพบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ได้รับมากที่สุด คือ สนับสนุนให้นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมาพบ
เจ้าหน้าที่ DSS เป็นประจ า คิดเป็นร้อยละ 98.1 แต่การบริการจัดหาผู้สอนเสริม
ทั้งที่เป็นอาจารย์และนักศึกษาปกติเป็นการจัดบริการทางการศกึษาที่กลุ่มตัวอย่าง
ได้รับน้อยที่สุด (ร้อยละ 76.9)  ส่วนด้านบริการสิ่งอ านวยความสะดวกโดยเฉพาะ
นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีร้อยละของการจัด
ล่ามภาษามือในห้องเรียนและการจัดคนจดค าบรรยายในห้องเรียนเท่ากัน (ร้อยละ 
78.85) ดังน าเสนอในตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 แสดงจ านวนนักศึกษาที่ได้รับการจัดบริการทางการศกึษา 
รายการบรกิาร จ านวน 

สภาพแวดล้อมเพื่อการเข้าถึงการใช้ชวีิตอย่างอิสระ 
การส่งเสริมการด ารงชีวติอย่างอสิระในสถานที่ต่าง ๆ ของ

มหาวิทยาลัย 
51 (98.1) 

บริการจัดหอ้งพักที่มีความเหมาะสมส าหรับนักศกึษาพิการและ
อาสาสมัคร 

43 (82.7) 

การดูแลด้านสภาพแวดล้อมโดยเจ้าหน้าที่ของ DSS หรอืจาก
นักศึกษาอาสาสมัคร 

45 (86.5) 

บริการช่วยเหลือด้านการเดินทางส าหรับนักศึกษาที่มคีวาม
บกพร่องทางการได้ยิน 

46 (88.5) 

บริการการเดินรถหรอืระบบขนส่งส าหรับนักศกึษาพิการ 37 (71.2) 
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ด้านบริการสิ่งอ านวยความสะดวก 
จัดหาผู้สอนเสริม ทั้งที่เป็นอาจารย์ และนักศึกษา 40 (76.9) 
มีการประสานงานและจัดประชุมร่วมระหว่างอาจารย์ผูส้อนกับ

ศูนย์บริการนักศกึษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
50 (96.2) 

สนับสนุนให้นักศึกษาที่มคีวามบกพร่องทางการได้ยินมาพบ
เจ้าหน้าที่ DSS เป็นประจ า 

51 (98.1) 

จัดล่ามภาษามอื ในหอ้งเรียน 41 (78.8) 
จัดคนจดค าบรรยายในหอ้งเรียน 41 (78.8) 

 
นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมีการใช้เทคโนโลยีสิ่งอ านวย

ความสะดวกทุกรายการตามแนวคิดมาจากการออกแบบที่เป็นสากลที่ทุกคน
สามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งเดียวกันได้ (วิไลวรรณ ซึ้งปรีดา, 2556) โดยพบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีการใชบ้ทเรียนที่เป็นไฟล์อิเลคทรอนิกส์มากที่สุด (ร้อยละ 73.1) แต่
เมื่อพจิารณาความถี่ของการใช้เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกในแต่ละรายการ 
พบว่า ส่วนใหญ่มกีารใชใ้นระดับปานกลาง 

อย่างไรก็ตาม นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมีความต้องการใช้
เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกเกือบทุกเทคโนโลยี โดยเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการใช้มากที่สุด คือ บทเรียนที่ เป็นไฟล์
อเิลคทรอนิกส์ คิดเป็นร้อยละ 84.6 ดังน าเสนอใน  ตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 แสดงจ านวนและร้อยละของเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกที่กลุ่ม
ตัวอย่างใช้และต้องการใช้ 

รายการเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่นักศกึษาใช้ 

จ านวนนักศกึษา (ร้อยละ) 
ใช้ ต้องการใช้ 

บทเรียนที่เป็นไฟล์อิเลคทรอนิกส์ 38 (73.1) 44 (84.6) 
เครื่องช่วยฟัง 4 (7.7) 9 (17.3) 
เครื่องท าตัวอักษรวิ่งใช้ในห้องเรียน 32 (61.5) 36 (69.2) 
ปทานุกรมภาษามอื 34 (65.4) 40 (76.9) 
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นอกจากเทคโนโลยีสิ่ งอ านวยความสะดวกที่ ได้รับการจัดสรรจาก
มหาวิทยาลัย อุปกรณ์หรือเครื่องมืออื่นๆ หรือเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกที่
นักศึกษาใช้มากที่สุด คือ โทรศัพท์มือถือ (Smartphone) คิดเป็นร้อยละ 94.2 ส าหรับ
อุปกรณ์หรือเครื่องมืออื่นๆ ที่กลุ่มตัวอย่างต้องการใช้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ต้องการใช้โน๊ตบุ๊ค คิดเป็นร้อยละ 38.5  

ผลการศกึษาด้านการได้มาของอุปกรณ์ เครื่องมอือื่น  ๆหรอืเทคโนโลยีสิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในมหาวิทยาลัย พบว่า
ผูบ้ริหารศูนย์บริการนักศกึษาพิการและเจ้าหน้าที่บริการนักศึกษาพิการให้ข้อมูลตรงกัน
เกี่ยวกับการได้มาของเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกว่าได้มาจาก 2 แหล่ง ได้แก่ การ
จัดสรรโดยรัฐ และความร่วมมอืจากหน่วยงานเอกชน 

3.  ผลการศึกษาสภาพปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการทางการศึกษา
และเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยินในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือ 

ปัญหาและอุปสรรคในการจัดบริการทางการศึกษาและเทคโนโลยีสิ่ง
อ านวยความสะดวกส าหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินใน
สถาบันอุดมศึกษาที่พบมากที่สุด คือ ด้านประสิทธิผลในการใช้  ส่วนผู้บริหาร
ศูนย์บริการนักศกึษาพิการและเจา้หน้าที่บริการนักศกึษาพิการส่วนใหญ่ได้ใหข้้อมูลว่า
มีปัญหาใน 7 ประเด็น ได้แก่ ปัญหาด้านนโยบาย ปัญหาด้านงบประมาณ ข้อจ ากัด
ด้านบุคลากร ความรู้สึกไม่สะดวกใจในการยืมและดูแลอุปกรณ์ส่วนกลาง ความ
หลากหลายของความต้องการ ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีที่มีอยู่ และปัญหาการขาด
แคลนผู้เช่ียวชาญทางเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการทางการศึกษา เช่น 
ล่ามภาษามอื สอนเสริม และคนจดค าบรรยาย 

4. แนวทางการจัดบริการทางการศึกษาและเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความ
สะดวกส าหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในสถาบันอุดมศึกษา
ภาคเหนือ 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า องค์ประกอบของแนวทางการจัดบริการ
ทางการศึกษาและเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับนักศึกษาที่มีความ
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บกพร่องทางการได้ยินในสถาบันอุดมศึกษา ที่สอดคล้องกับความต้องการและ
ลักษณะความพิการของนักศกึษาประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ดังนี ้

1.  การสนับสนุนจากภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดบริการทาง
การศึกษาและเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยินในมหาวิทยาลัย ควรเกิดจากการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก
ภาคส่วน ทั้งส่วนภาครัฐและภาคเอกชน 

2.  ระบบการอบรมและจัดท าคู่มอืส าหรับคณาจารย์บุคลากร ประกอบด้วย 
1) องค์ความรู้ที่สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะความบกพร่องของนักศกึษาที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน  2) ความส าคัญ การเลือก การจัดบริการทางการศึกษาและ
เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก และ 3) การดูแลรักษาเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความ
สะดวก 

3. หน่วยงานกลางด้านการจัดบริการทางการศึกษาและเทคโนโลยีสิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน หน่วยงานนี้ควรมี
ผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการทางการศึกษา เช่น ล่าม
ภาษามือ สอนเสริม และคนจดค าบรรยาย เพื่อให้สามารถก าหนดคุณสมบัติของสื่อที่
สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของนักศกึษาได้ 

สรุปและอภิปรายผล 
จากผลการศึกษาพบว่าการจัดบริการทางการศึกษาและเทคโนโลยีสิ่งอ านวย

ความสะดวกเกือบทุกรายการได้ถูกจัดให้ส าหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการ 
ได้ยินในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้อาจเนื่องจากทางมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดตั้ง
ศูนย์บริการนักศึกษาพิการเรียนร่วมระดับอุดมศึกษาตามระเบียบคณะกรรมการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ส าหรับคนพิการ พ.ศ.2552 เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการใน
มหาวิทยาลัย การช่วยเหลือด้านบริการทางการศึกษาและเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความ
สะดวกส่วนใหญ่ จึงอยู่ในรูปของโครงการความร่วมมือจากส านักคณะกรรมการการ
อุดมศกึษา เครอืข่ายศูนย์บริการนักศกึษาพิการ และสาขาการศึกษาพิเศษที่มีมาอย่าง
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ต่อเนื่อง และถือเป็นแหล่งสนับสนุนหลักด้านบริการทางการศึกษาและเทคโนโลยีสิ่ง
อ านวยความสะดวก 

นอกจากนี้ยังพบว่านักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินได้รับการ
ส่งเสริมการด ารงชีวิตอย่างอิสระในสถานที่ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับ
แนวคิดการด ารงชีวิตอิสระของคนพิการ และปรัชญาการท างานของแนวคิดการ
ด ารงชีวิตอิสระ (IL NET, 2004) ส่วนการจัดบริการทางการศึกษาด้านบริการสิ่ง
อ านวยความสะดวก พบว่านักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินได้รับการ
สนับสนุนให้มาพบเจ้าหน้าที่ DSS เป็นประจ า สอดคล้องกับระบบการให้ความ
ช่วยเหลือสนับสนุนนักศึกษาพิการในวิทยาลัย (Lycoming College, 2015) ซึ่งแสดง
หลักการของระบบดังกล่าวดังนี้ “นักศึกษาพิการจะได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐาน
เดียวกันกับนักศึกษาทั่วไป และขอให้นักศึกษาพิการที่ต้องการสิ่งอ านวยความสะดวก
ทางวิชาการต่างๆ ติดต่อเจ้าหน้าที่ DSS และทางหน่วยงานให้ความช่วยเหลือ
สนับสนุนของคณะจะประสานงานกับทาง DSS ตามที่เห็นสมควรเท่านั้น” ส่วนการ
จัดสรรล่ามภาษามือ พบว่ามักจะใช้ร่วมกันในช้ันเรียน และพบว่าการใช้เครื่องช่วยฟัง
น้อยที่สุด สอดคล้องกับการศึกษาของสุจิตรพร เลอศิลป์และคณะ (2556) ที่พบว่า
เด็กทุกคนจะมีสิทธิได้รับเครื่องช่วยฟัง แต่เด็กส่วนใหญ่มีความบกพร่องทางการได้
ยินระดับหูหนวก การใช้เครื่องช่วยฟังจึงไม่เกิดประโยชน์มากนัก  
 ส าหรับปัญหาและอุปสรรคในการศึกษาการจัดบริการทางการศึกษาและ
เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินใน
มหาวิทยาลัยที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้คือ ปัญหาด้านนโยบาย ปัญหาด้านงบประมาณ 
ปัญหาด้านข้อจ ากัดด้านบุคลากร ความรู้สึกไม่สะดวกใจในการยืมและดูแลอุปกรณ์
ส่วนกลาง ปัญหาด้านความหลากหลายของความต้องการ ปัญหาด้านประสิทธิภาพ
ของเทคโนโลยีที่มีอยู่ และปัญหาการขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีสิ่งอ านวย
ความสะดวก สอดคล้องกับการศึกษาของ Coley และ Ziviani (2004) ที่พบว่าอุปสรรค
ที่ขัดขวางการใช้เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกในเด็กที่มีความพิการคือ การขาด
การสนับสนุนและการฝึกหัดบุคลากรอย่างเหมาะสม การขาดงบประมาณ การขาด
กระบวนการประเมินและวางแผนอย่างครอบคลุม ความยุ่งยากซับซ้อนในการใช้ และ
ข้อจ ากัดด้านเวลาในการฝกึการใช้  
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ต่อเนื่อง และถือเป็นแหล่งสนับสนุนหลักด้านบริการทางการศึกษาและเทคโนโลยีสิ่ง
อ านวยความสะดวก 
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น้อยที่สุด สอดคล้องกับการศึกษาของสุจิตรพร เลอศิลป์และคณะ (2556) ที่พบว่า
เด็กทุกคนจะมีสิทธิได้รับเครื่องช่วยฟัง แต่เด็กส่วนใหญ่มีความบกพร่องทางการได้
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ปัญหาด้านข้อจ ากัดด้านบุคลากร ความรู้สึกไม่สะดวกใจในการยืมและดูแลอุปกรณ์
ส่วนกลาง ปัญหาด้านความหลากหลายของความต้องการ ปัญหาด้านประสิทธิภาพ
ของเทคโนโลยีที่มีอยู่ และปัญหาการขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีสิ่งอ านวย
ความสะดวก สอดคล้องกับการศึกษาของ Coley และ Ziviani (2004) ที่พบว่าอุปสรรค
ที่ขัดขวางการใช้เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกในเด็กที่มีความพิการคือ การขาด
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กระบวนการประเมินและวางแผนอย่างครอบคลุม ความยุ่งยากซับซ้อนในการใช้ และ
ข้อจ ากัดด้านเวลาในการฝกึการใช้  
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จากปัญหาข้างต้นจึงเกิดแนวทางการศึกษาการจัดบริการทางการศึกษาและ
เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินใน
มหาวิทยาลัย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การสนับสนุนจากภาครัฐและหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง 
ระบบการอบรมและจัดท าคู่มือส าหรับคณาจารย์บุคลากร และหน่วยงานกลางด้าน
เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการทางการศึกษา สอดคล้องรายงานของ   
สิรลิักษณ์ โปร่งสันเทียะ (2558) ที่เสนอว่าแนวทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ตามแนวคิด Universal Design นั้น ฝ่ายบริหารควรตระหนักในความส าคัญของการจัด
การศกึษาส าหรับผูเ้รียนที่มคีวามแตกต่างกันในมหาวิทยาลัย โดยประกาศเป็นนโยบาย
ที่ชัดเจน และจัดระบบบริหารจัดการและบริการสนับสนุนที่เอื้อต่อผู้เรียนทุกคน โดย
ฝ่ายสนับสนุนการเรียนรู้นักศึกษาพิการต้องท าหน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุนให้นักศึกษา
ได้เข้าถึงความรู้ใหม้ากที่สุด 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรน าข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนา และดัดแปลงการ

จัดบริการทางการศึกษาและเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกตามบทบาทของ
วิชาชีพการศกึษาพิเศษต่อไป 

2. ควรน าข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการท าวิจัยเชิงพัฒนาการบริการ
ทางการศึกษาและนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีความสอดคล้อง
กับความตอ้งการของนักศึกษาที่มคีวามตอ้งการพเิศษแตล่ะประเภท 
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《根本说一切有部毗奈耶破僧事》中的 

代词“其”与“之”对比研究 

การใช้ค า สรรพนาม Qi และ  Zhi  
ในคัมภีร์พระวินัยปิฎก เรื่อง ความแตกแยกแห่งสงฆ์ 

Study on the Usage of “Qi”And“Zhi”In Sanghabhedavastu Sutra 

วุฒิชัย  สบืสอน 
Wuttichai Suebsorn 

ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
Department of Eastern Languages, Faculty of Humanities and Social Sciences 

E-mail: wutthichai_seu@cmru.ac.th 

【摘要】：“其”与“之”两个字是《根本说一切有部毗奈耶破僧事》（以

下简称《破僧事》）中使用频率较高的字，它们的使用使得《破僧事》

语言方面更加紧凑，有更轻的表达性，使得里面的故事更加生动完整

的表达出其中的寓意。本文通过对“其”与“之”字的代词的考察，并对

《破僧事》中“其”与“之”字的用法进行比较在句子中所起到的不同作

用。 

【关键词】：《破僧事》；代词；其；之；对比研究 

บทคัดย่อ 
คัมภีร์พระวินัยปิฎก ว่าด้วยเรื่อง ความแยกแยกแห่งสงฆ์ เป็นคัมภีร์ที่

รวบรวมโดยพระอี้จิ้ง โดยท่านได้เดินทางทางเรือไปอัญเชิญพระไตรปิฎกมาที่
ประเทศจีน ซึ่งขณะนั้นอยู่ในยุคสมัยของราชวงศ์ถัง เนื้อหาในคัมภีร์เกี่ยวกับพุทธ
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ประวัติและสาเหตุของการเกิดความแตกแยกของคณะสงฆ์ ท่านได้แปลคัมภีร์เล่ม
นีข้ึน้โดยใช้ภาษาที่เรยีบงา่ย สละสลวย  

ในคัมภรี์จะมีการใชค้ า สรรพนามตัว Qi และ Zhi เป็นจ านวนมาก ในแต่ละ
ประโยคมีการใช้ที่แตกต่างกัน ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลท าการวิจัยเกี่ยวกับ
การใช้ตัว Qi และตัว Zhi และเปรียบเทียบความแตกต่างการใช้สองค านี้ จากการ
ค้นคว้าวิจัยพบว่า ตัว Qi และตัว Zhi เหมือนกันเพียงความหมายและชนิดของค า
เท่านั้น เพราะมีความหมายว่า “เขา ของเขา ของพวกเขา”เหมือนกัน แต่การใช้ใน
ประโยคแตกต่างกัน เพราะตัว Qi เป็นค าที่ใช้หน้าค านามหรือค าคุณศัพท์ ท า
หน้าที่เป็นค าขยายนาม ประธานและกรรมของประโยคได้ แต่ตัว Zhi ใช้เป็นค า
ขยายไม่ได้ ท าหน้าที่เป็นเพียงกรรมของประโยคเท่านั้น แต่ไวยากรณ์การใช้ค าทั้ง
สอง มีความใกล้เคียงกับภาษาจีนในปัจจุบันเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังทราบว่า 
ในอดีต การใชค้ าสว่นใหญ่จะเป็นค าโดดซึ่งแตกต่างกับภาษาจนีปัจจุบันมาก  

Abstract 
This paper chooses the Sanghabhedavastu Sutra from CBETA June 2016 

as the research object. It mainly discusses the use of “Qi” and “Zhi” in this 
book, by referring to related works on ancient Chinese grammar and research 
findings by other scholars. A comparison of the use is drawn between these 
two characters. 

Keywords: Sanghabhedavastu Sutra, Pronoun, Qi, Zhi, Comparative Study 

  根本说一切有部毗奈耶破僧事》梵名 Sa ̇ghabhedavastu,这部

经是根本说一切有部 (M ̅lasarv ̅stiv ̅din) 毗奈耶（Vinaya）系列律事

（vastu）的最后一部。凡五十卷。此经由唐代的佛经翻译大家、求

法高僧义净法师从梵文翻译成中文。今本《破僧事》二十卷，全文大

体上可分为两大部分，第一部分到第九部分是说释迦牟尼种族的历史

和释迦牟尼从出生到成佛的故事；第十卷到二十卷主要说大量释迦牟

尼为了了解各种斗争产生原因为讲述的因果报应性质的故事。全文语
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言浅显平易，绝少生僻用语，可读性极强。“其”与“之”两个字是《破

僧事》中使用频率较高的字，它们的使用使得此经语言方面更加紧凑

，有更轻的表达性，使得里面的故事更加生动完整的表达出其中的寓

意。 

一、代词“其”的用法 

“其”字在古汉语中用法比较复杂，在古汉语中使用频率最高的单

词之一。“其”字本义是“箕畚”，是个象形字，后来佳节为虚词“其”。古

人为了区分“其”的本义造了一个“箕”字。《破僧事》中代词“其”共出现 

1297 次，在此经中的用法显得复杂，而且有很多比较特殊的用法。 

1.代词“其”作定语，修饰后面的名词或形容词，构成偏正结构，

一起做句子的主语。 

“其”作定语，修饰后面的名词，整个偏正结构句子中做句子的主

语。《破僧事》中此类用法一共出现 605 次，约是全部用例的 46.6%

，例如： 

1.1人称代词 

在句子中“其”表示领属关系，可译作“他（她、它）、他的（

她的、它的）、他们（她们、它们）或他们的（她们的、它们的）”

《破僧事》中一共出现 132 次，大约是全部用例的 10.2% 例如： 

（1）菩萨常法：生已其身端严，超诸世间，众所爱乐见者无

厌，犹如善巧工人以阎浮檀金作诸形像，天衣覆上放大光明普遍晖耀

。（卷第二） 
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（2）往昔一村落中有一长者名曰善有，其家极富，后娶一妻

，妊至十月乃生一女，至二十一日，集诸眷属乞立名字，其眷属等

即与此孩女名曰善行。（卷第十四） 

1.2指示代词 

在句子中“其”作远指的指示代词，可译作“那、那个、那些”《

破僧事》中一共出现 473 次，大约是全部用例的 36.5% 例如： 

（1）诸人共集递相议曰：“其净饭王有一太子，天文占相，

以后之时必为金轮圣王。由彼威德现此宝象。”（卷第三） 

（2）于时其五侍者互相谓曰：“此沙门乔答摩，懈怠懒堕而

怀多事，受用无度断惑错乱；今既广吃食饮豆酥油涂拭澡浴，今不能

少许证获，必无所得。”（卷第五） 

2.  代词“其”作定语，修饰后面的名词或形容词，构成偏正结构，

一起做句子的宾语。 

“其”作定语，修饰后面的名词，“其”放在句子中的动词或介词

之后，整个偏正结构句子中做句子的宾语。《破僧事》中此类用法一

共出现 692 次，约是全部用例的 53.4%。可分为两种类型，如下： 

2.1人称代词 

在句子中“其”表示领属关系，可译作“他（她、它）、他的（

她的、它的）、他们（她们、它们）或他们的（她们的、它们的）”

。《破僧事》中一共出现 273 次，大约是全部“其”作宾语的 21% 例

如： 

（1）由彼时人驱摈出故，乐行恶者遂共聚集，造立房舍覆蔽

其身，而作非法，此为最初营立家宅，便有家室。（卷第一） 
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（2）医答王言：“要须一生不解嗔人，而取其血煮粥治之，

方可除差。如若不得其病不除。”（卷第十五） 

2.2 指示代词 

在句子中“其”可译作“那样、那件事、那个” 《破僧事》中一

共出现 419 次，大约是全部用例的 32.3% 例如： 

（1）王闻此言更不审问，令将其仙坐尖木上，以其赤鬘着于

头上，令彼旃陀罗人身着青衣，各执利刀周匝围绕，将彼仙人击鼓宣

示巡行城内，告诸人曰：“当知彼仙犯如此罪。”（卷第） 

（2）菩萨尔时即吃其粥，洗其宝钵掷尼连河中，龙王便接其

钵入于龙宫。（卷第五） 

二、代词“之”的用法 

“之”字在古汉语中用法比较复杂，使用频率最高的单词之一。“之”

清代，段玉裁《说文解字注》出也，引伸之义爲往，释诂曰之往是也。

“之”字作指代他物的代词和动词，还可以用无意义的虚词身份出现在

句子中。在《破僧事》中“之”字共出现 806 例，例如： 

1.“之”作他称代词 

“之”做他称代词可以指人、指物、指事，都可以代单数和代复

数。“之”字作代词的宾语一般都放在动词的后面，有时也在名词、介

词、数词、形容词之后，可译为“他（们）、她（们）或它（们）”。

《破僧事》中“之”字作第三人称代词，共出现 237 例。可分为四三

类：代人，代物，代事。 

1.1代词“之”指代人 
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在《破僧事》中代人的“之”字，可译为“他（们）或她（们）”一共

出现 95 例，约占“之”字总数的 40.1%。例如： 

（1）时师子颊王即令使者往善悟王所，而告之曰：“我今与诸

释迦种等共相筹议，咸皆许我为净饭太子取王长女为妃。”（卷第二） 

（2）菩萨常法：将欲出城游观，先命御者严饰车乘。既严饰

已出城游观，一死人，以杂色车而以载之。复有一人手持火炉在前

而行，杂色车后，多诸男女被发哀号，见者悲切。（卷第二） 

1.2代词“之”指代物 

在《破僧事》中代物的“之”字，可译为“它（们）”共出现 83 

例，大约占了全部的 35%。例如： 

（1）尔时地味并皆灭尽，诸人悲叹，后生地饼，色香美味悉

皆具足。我等食之长寿而住，食多之者身光转暗，食少之者身犹光

悦。（卷第一） 

（2）尔时彩光博士作一种书，示彼菩萨令遣学之。（卷第三） 

1.3代词“之”指代事  

在《破僧事》中“之”代事的他称代词，可译作“它、这件事、

这些、这样”一共出现 59例，占了全部的 24.9%。例如： 

（1）时梵授王闻说偈已，作如是念：“当知此摩纳婆，善说凉

话故，时日中采花不知热。”王即下乘坐一树下，而命摩纳婆：“可说

凉话，我当听之。”（卷第九） 

（2）尔时世尊告讫栗枳王：“汝今能发殊胜大心，此之功德如

具受之。”（卷第十一） 
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三、总结 

本人通过对“其”与“之”比较研究发现 

1.《破僧事》中“其”与“之”的相同之处在于它们的意义，因为都

是代词，所以可翻译为“他（们），她（们）和它（们）”。 

2.《破僧事》中“其”与“之”的区别之处在于它们的用法“其”可以在

句子中作它后面的名词或形容词的定语，一起充当主语或宾语。但是，

“之”只能在动词后面当宾语，不能做主语。 

3.《破僧事》是唐代的佛经译本，作为中古汉语的文献，其中

“其”与“之”字用法也可以反映出当时的“其”与“之”的发展情况，比较往

古代汉语，它们的用法更加固定化，简单化。 

4.《破僧事》中大部分“其”和“之”的用法和现代汉语的“其”与“之”

基本上没有差别。 
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บทคัดย่อ 
 การด าเนินการสอบเป็นกระบวนการที่มีการด าเนินการ 2 ขั้นตอน เริ่มจาก
ขั้นตอนแรกคือขั้นเตรียมประกอบด้วย การจัดตารางสอบ การจัดข้อสอบ การจัดห้อง
สอบ การชีแ้จงแนวปฏิบัติการด าเนินการสอบ และขั้นตอนที่สองคือขั้นด าเนินการสอบ
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตนของผู้ก ากับการสอบแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ วิธีปฏิบัติตน
ก่อนด าเนินการสอบ วิธีปฏิบัติตนขณะด าเนินการสอบ  และวิธีปฏิบัติตนเมื่อหมดเวลา
สอบ หากการด าเนินการสอบทั้ง 2 ขั้นตอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลที่
ได้จากการด าเนินการสอบจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน  ครู  ผู้ บริหารและ
ผูป้กครอง 

ค าส าคัญ: การด าเนินการสอบ  ผูก้ ากับการสอบ 

Abstract 
 The examination procedure consists of two steps. The first step is a 
preparation, including arrangement of examination schedule, arrangement of 
Tests, arrangement of examination room, and clarification of examination 
guidelines. The second step is examination related to the practice of proctors 
and divided into three stages: practices before examination, practices during 
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examination, and practices at the end of examination. If two steps of 
examination procedure are conducted efficiently, examination will yield 
effective outcomes, resulting in maximum benefits for students, teachers, 
educational administrators, and parents. 

Keyword:   The Examination Procedure, Proctors 

บทน า 
การด าเนินการสอบเป็นกระบวนการที่มีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดง

ความรู้ความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มที่ในรายวิชาต่างๆ ผลของการสอบที่ได้น าไปใช้
ประกอบการประเมินผล หรือตัดสินผลการเรียนแสดงถึงความสามารถของผู้เรียนใน
รายวิชาต่าง ๆ ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางในการเลือกเรียนและประกอบอาชีพได้ตาม
ความสามารถของผู้เรียนนอกจากนี้ผลการสอบยังสะท้อนถึงคุณภาพการสอนของครู
เป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ดังนั้นในการด าเนินการสอบ
ผู้บริหารของสถานศึกษา ครู ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องจึงจ าเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับ
การด าเนินการสอบให้ดีเพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถของตน
ออกมาได้อย่างตรงตามศักยภาพภายใต้สภาวการณ์ที่ยุติธรรมเท่าเทียมกันได้ผลการ
วัดที่เชื่อถือได้  

ขั้นตอนการด าเนินการสอบ 
ขั้นตอนในการด าเนินการสอบแบ่งเป็น 2  ขั้นตอน ดังนี้ 
1. ขัน้เตรียม 
   1.1 การจัดตารางสอบ 

ตารางสอบคือก าหนดการในการสอบที่สถานศึกษาจัดท าขึ้นเพื่อ
แจ้ง ให้ผู้สอบและผูก้ ากับการสอบทราบ ตารางสอบมีประโยชน์ต่อผู้เข้าสอบคือช่วย
ในการวางแผนการอ่านทบทวนเนื้อหาในบทเรียนแต่ละรายวิชา เกิดความพร้อมใน
การสอบและเข้าสอบตามวันเวลาที่ก าหนดตารางสอบมีประโยชน์ต่อผู้ก ากับการ
สอบคือทราบภาระหนา้ที่ ที่ได้รับมอบหมาย  
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ตารางสอบควรระบุสิ่งส าคัญดังตอ่ไปนี ้  
1. วัน – เดือน – ปีที่สอบ 
2.  เวลาสอบและระยะเวลาที่ใชใ้นการสอบแตล่ะรายวิชา 
3. วิชาที่สอบ 
4.  ระดับช้ันของผูส้อบ (หมูเ่รียนของผู้สอบ) 
5. หอ้งสอบ 
6. ผูก้ ากับการสอบ 

  ตัวอย่างตารางสอบส าหรับผูส้อบ 
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 
วัน/เวลา 

 
ระยะเวลาใน

การสอบ (นาที) 
รายวิชาที่สอบ 

 
หอ้งสอบ 

 
   27 กย.2560 
8.30 – 10.00 น. 
10.30 – 11.30 น. 
11.30 – 13.00 น. 
13.00 – 13.40 น. 

 
90 
60 
 

40 

 
คณิตศาสตร์ 

สังคม 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
ม 3/4 
ม 3/4 

 
ม 3/4 

28 กย. 2560 
9.00 – 10.00 น. 
10.30 – 11.10 น. 
11.30 – 13.00 น. 
13.00 – 14.30 น. 

 
60 
40 
  

90 

 
วิทยาศาสตร์ 

ศลิปะ 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

ภาษาไทย 

 
ม 3/4 
ม 3/4 

 
ม 3/4 

29 กย. 2560 
 8.30 – 09.30 น. 
10.00 – 10.40 น 

 
60 
40 

 
ภาษาอังกฤษ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี   

 
ม 3/4 
ม 3/4 
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 ตารางสอบควรแนบระเบียบปฏิบัติแก่ผูเ้ข้าสอบเพื่อประโยชน์ของผูเ้ข้าสอบ 

 
ตัวอย่างระเบียบการปฏิบัติในการสอบ 

1. ให้มาถึงโรงเรียนก่อนเวลา 07.40 น. 
2. แต่งกายด้วย ชุดนัก เรียนให้ เ รียบร้อยถูกต้องตาม

กฎระเบียบของโรงเรียน 
3. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการสอบให้ครบ (ไม่อนุญาต

ใหย้ืมอุปกรณ์ใดๆ จากเพื่อน) 
4. มีความซื่อสัตย์ในการท าข้อสอบและใช้สติปัญญาของ

ตนเองท าข้อสอบอย่างเต็มความสามารถอ่านค าสั่ง และดูเวลาสอบให้
รอบคอบถี่ถ้วน เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง 

5. เมื่อเข้าหอ้งสอบแล้วไม่อนุญาตให้นักเรียนเข้าห้องน้ าหรือ
ท าภารกิจส่วนตัวใดๆทั้งสิ้น  ดังนั้นนักเรียนต้องท าภารกิจส่วนตัวให้
เรียบร้อยก่อนเข้าห้องสอบ ในกรณีที่จ าเป็นจริงๆ   ให้อยู่ในดุลพินิจ
ของอาจารย์ผู้คุมสอบ 

6. หากท าข้อสอบเสร็จก่อนเวลา ห้ามออกจากห้องสอบ
ก่อนหมดเวลา 30 นาที เมื่อออกจากห้องให้อยู่ในความสงบเรียบร้อย 
อย่าส่งเสียงดังรบกวนเพื่อน ๆ ที่ก าลังสอบอยู่ 
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ตัวอย่างตารางสอบส าหรับผูก้ ากับการสอบ 
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 
วัน/เวลา 

 
ระยะเวลา
ในการสอบ 

(นาที) 

รายวชิาท่ีสอบ 
 

ห้อง
สอบ 

ผู้ก ากับ
การสอบ 

27 กันยายน 2560 
08.30 – 10.00 น. 
10.30 – 11.30 น. 
11.30 – 13.00 น. 
13.00 – 13.40 น. 

 
90 
60 
 

40 

 
คณิตศาสตร์ 

สังคม 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

สุขศึกษาและพลศกึษา 

 
ม 3/4 
ม 3/4 

 
ม 3/4 

 
แยม้จิต   
คู่จันทร์ 
ปราณี     
นุม่นวล          

28 กันยายน 2560 
09.00 – 10.00 น. 
10.30 – 11.10 น. 
11.30 – 13.00 น. 
13.00 – 14.30 น. 

 
60 
40 
  

90 

 
วทิยาศาสตร์ 

ศลิปะ 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

ภาษาไทย 
 

 
ม 3/4 
ม 3/4 

 
ม 3/4 

 
แยม้จิต   
คู่จันทร์       
ปราณี   
นุม่นวล 

29 กันยายน 2560 
08.30 – 09.30 น. 
10.00 – 10.40 น 

 
60 
40 

 
ภาษาอังกฤษ 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  

 
ม 3/4 
ม 3/4 

 
แยม้จิต   
คู่จันทร์       
ปราณี   
นุม่นวล 

 
หลักการจัดตารางสอบ 
1.   ก าหนดให้มีจ านวนวิชาที่สอบในแต่ละวันให้เหมาะสม กับวัยและ

ระดับช้ันของผูส้อบโดยค านึงถึงความยากง่ายของแบบทดสอบและเนื้อหาวิชาร่วม
ด้วย ในแต่ละวันควรจัดให้มีการสอบในรายวิชาที่ยากและง่ายกระจายกันไปโดย
จัดให้สอบในรายวิชาที่ยากต้องใช้ความคิดมากและใช้สมาธิในการสอบเป็นพิเศษ 
เช่น คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษ ในตอนเช้าส่วนวิชาที่มีเนื้อหาไม่ยากให้
สอบในตอนบ่าย ในแต่ละวันไม่ควรจัดให้มีการสอบหลายวิชามากเกินไป
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โดยเฉพาะในภาคบ่ายควรจัดให้มีการสอบน้อยที่สุดหรือถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ควรจัด
เลย (ปิ่นวดี ธนธานี , 2533, น.177)  

2. ก าหนดเวลาที่ใช้ในการสอบของแต่ละรายวิชาควรค านึงถึงวัย ระดับช้ัน
ของผู้สอบ หน่วยกิต ธรรมชาติของเนื้อหาวิชา รูปแบบหรือชนิดของแบบทดสอบ 
จ านวนข้อของแบบทดสอบ ความยาก – ง่ายของแบบทดสอบ โดยครูผู้สอนหรือ
กลุ่มครูผู้สอนในรายวิชาเดียวกันร่วมกันพิจารณาให้เหมาะสม 

3. ก าหนดห้องสอบให้มีขนาดและจ านวนโต๊ะเก้าอี้พอเหมาะกับจ านวนผู้
เข้าสอบกรณีสอบวิชาเดียวกันหลายหอ้งควรก าหนดห้องสอบไว้ติดกันหรือใกล้กัน
เพื่อความสะดวกในการด าเนินการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระหว่างการ
สอบ 

4. การจัดกรรมการก ากับการสอบควรจัดให้มีกรรมการก ากับการสอบห้อง
ละ2 คนเพื่อจะได้ช่วยเหลือกันหรอืสับเปลี่ยนกันเมื่อมีปัญหา และควรจัดกรรมการ
ก ากับการสอบกลางไว้ด้วย เพื่อเป็นกรรมการกลางดูแลความเรียบร้อยของการ
รับ-การส่งข้อสอบ การด าเนินการสอบและตลอดจนจัดกรรมการส ารองเผื่อไว้ 
กรณีกรรมการก ากับการสอบขาดหรอืลา 

5. เมื่อจัดตารางสอบเรียบร้อยแล้วควรแจ้งล่วงหน้าให้ผู้เข้าสอบและผู้
ก ากับการสอบทราบล่วงหน้าประมาณไม่ต่ ากว่า 2 สัปดาห์ก่อนสอบเพื่อที่ผู้เข้า
สอบจะได้เตรยีมทบทวนเนือ้หาวิชาที่จะสอบแต่เนิ่นๆ 

1.2 การจัดขอ้สอบ 
                    การจัดพิมพ์ ข้ อสอบเป็นขั้ นตอนของการจัดข้อสอบที่ ครู
ผู้รับผิดชอบสอนในรายวิชาที่จะสอบควรเป็นผู้ด าเนินการพิมพ์ข้อสอบและ
ตรวจทานต้นฉบับของแบบทดสอบให้มีความถูกต้องโดยทดลองท าข้อสอบด้วย
ตนเองก่อนหากพบว่ามีขอ้ผดิพลาดก็ด าเนินการแก้ไข แล้วจึงจัดพิมพ์ข้อสอบฉบับ
ที่ใช้จริงหลังจากนั้นจึงจัดข้อสอบใส่ในซองข้อสอบโดยบรรจุข้อสอบให้มีจ านวน
เกินกว่าจ านวนผู้เข้าสอบประมาณ 3 – 5 ชุด เผื่อกรณีข้อสอบมีปัญหา ในกรณีที่
ให้ผู้สอบตอบในกระดาษค าตอบก็ต้องบรรจุกระดาษค าตอบเกินกว่าจ านวนผู้เข้า
สอบประมาณ 3 – 5 ชุด เช่นกัน ซึ่งโดยปกติแล้วในการจัดข้อสอบจึงควรบรรจุ 3 
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สิ่งดังต่อไปนี้คือ ข้อสอบ  กระดาษค าตอบ รายชื่อผู้เข้าสอบส าหรับให้ผู้เข้า
สอบเซ็นชื่อเพื่อเป็นหลักฐาน การเข้าหอ้งสอบ ลงในซองขอ้สอบ 

1.3  การจัดหอ้งสอบ 
  ในการด าเนินการสอบห้องสอบเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้การสอบ
เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย เพราะหากสภาพของห้องสอบมีความเหมาะสมก็จะ
ท าให้ผู้สอบท าการสอบได้อย่างเต็มความสามารถท าให้ผลที่ได้จากการสอบตรงกับ
ความเป็นจริง ดังนั้นการจัดห้องสอบจงึควรยึดหลักการตามข้อเสนอแนะดังนี้ 

หลักการจัดห้องสอบที่ดีควรค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 
1.  มีสภาพเหมาะสม ในด้าน 

1.1 ความสะดวกในการด าเนินการสอบ การเดินทางไปสอบ 
1.2 ความปลอดโปร่ง แสงสว่างเพียงพอไม่มืดทึบหรือร้อน

อบอ้าว 
1.3 ความสงบเงยีบปราศจากเสียงและกลิ่นที่จะมารบกวน 
1.4 ความสะอาดเรียบร้อย รอบ ๆ บริเวณห้องไม่มีป้ายหรอื

ข้อมูลที่จะเป็นการชี้แนะการตอบข้อสอบของผู้เข้าสอบ 
2.  ห้องสอบควรมีพื้นที่กว้างขวาง เหมาะสมกับจ านวนผู้เข้า

สอบเพื่อให้สามารถจัดโต๊ะและเก้าอี้ของผู้เข้าสอบแต่ละคน ให้มีระยะห่างกันพอที่จะ
ไม่สามารถเห็นข้อความในกระดาษค าตอบของผูเ้ข้าสอบคนอื่น ไม่ก่อให้ผู้เข้าสอบรู้สึก
อึดอัดคับแคบ มีพื้นที่ใหก้รรมการก ากับการสอบเดินผ่านได้โดยสะดวกและไม่เอื้อให้
เกิดการทุจรติในการสอบ 

3.  ความเหมาะสมของโต๊ะและเก้าอี้ ควรจัดโต๊ะและเก้าอี้
ส าหรับนั่งสอบให้มีขนาดและระดับที่เหมาะสมกับวัยของผู้เข้าสอบ เพื่อให้ผู้เข้า
สอบสามารถท าการสอบได้อย่างสะดวกสบายจ านวนโต๊ะและเก้าอี้มีเพียงพอกับ
จ านวนผู้เข้าสอบ โดยเว้นมุมห้องให้มีที่ว่างเพื่อให้ผู้ก ากับการสอบปฏิบัติหน้าที่ได้
เป็นอย่างด ี

4.  ความเป็นระบบของการจัดเรียงล าดับที่นั่งของผู้สอบให้
เป็นระบบ โดยจัดให้นั่งตามเลขที่  รหัสประจ าตัว หรือเลขประจ าตัวสอบ  โดยเรียง
จากหน้าไปหลังแล้วย้อนกลับมาข้างหน้าต่อเนื่องกันไปจนครบเพื่อความ 
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สะดวกในการแจกและเก็บแบบทดสอบตลอดจนก ากับควบคุมการสอบให้มีประสิทธิภาพ 
การจัดที่นั่งอาจจัดตามแผนผังดังต่อไปนี ้
 
              
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

   
 

  
 
 1.4 การช้ีแจงแนวปฏิบัติการสอบ  

การชี้แจงแนวปฏิบัติการสอบ ก่อนการด าเนินการสอบควรมีการ
ประชุมช้ีแจงแนวปฏิบัติหรอืจัดท าคู่มอืด าเนนิการสอบแล้วแจกให้ผู้ก ากับการสอบ
ได้ศึกษาและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการก ากับการสอบ เพื่อให้การด าเนินการ
สอบเป็นไปตามสภาวการณ์เดียวกันเกิดความยุติธรรมแก่ผู้เข้าสอบและท าให้การ
ด าเนนิการสอบมีประสิทธิภาพ                              

แผนภาพ 6.1  แผนผังที่นั่งสอบจ านวนผู้เข้าสอบ  40 คน 
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2.  ขั้นด าเนินการสอบ 
ในการด าเนินการสอบถือเป็นหน้าที่โดยตรงและส าคัญยิ่งส าคัญยิ่งส าหรับ

ครูผู้สอนที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในการก ากับการสอบ  เพื่อให้การด าเนินการสอบ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความยุติธรรมและประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้าสอบ 
ดังนั้นผู้ก ากับการสอบจึงไม่ควรละทิ้งหน้าที่ในการก ากับการสอบของตน  ในการ
ก ากับการสอบที่มีประสิทธิภาพจึงควรต้องปฏิบัติตามระเบียบและวิธีปฏิบัติตน
ของผู้ก ากับการสอบซึ่งแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
 (ปริยา นลิแก้ว, 2547, น. 167) 

2.1 วิธีปฏิบัติตนก่อนการด าเนินการสอบ 
1.   ผูก้ ากับการสอบควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย  ไปถึงห้องสอบ

ก่อนเวลาอย่างน้อย 20 นาที เพื่อส ารวจความเรียบร้อยของห้องสอบ  จ านวนโต๊ะ 
เก้าอี้ครบตามจ านวนผู้เข้าสอบ โต๊ะและเก้าอี้มีระยะห่างเหมาะสมไม่เอื้อให้เกิด
การทุจริตในการสอบ 

2.   ตรวจสอบจ านวนและความเรียบร้อยของแบบทดสอบและ
กระดาษค าตอบให้ครบถ้วน 

3.   อ่านและพิจารณาค าชี้แจงหรือค าสั่งของแบบทดสอบอย่าง
ละเอียด เพื่อใหเ้กิดความเข้าใจในแนวปฏิบัติจนสามารถด าเนินการสอบได้ถูกต้อง 

4.   แจกแบบทดสอบตามเลขที่นั่งสอบหรือตามค าชี้แจงที่ระบุไว้ใน
ซองแบบทดสอบจนครบใหเ้สร็จเรียบร้อยก่อนถึงเวลาท าการทดสอบ 

5.  ใหผู้เ้ข้าสอบเข้าหอ้งสอบโดยใหน้ั่งตามแผนผังที่นั่งสอบ 
6. แจ้งให้ผู้เข้าสอบอ่านค าชี้แจงในข้อสอบจนเข้าใจและให้โอกาสผู้

เข้าสอบได้ซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ จนเข้าใจแล้วจึงสั่งให้ลงมือท าข้อสอบ โดยย้ าให้ผู้
เข้าสอบเขียนชื่อ – นามสกุล และข้อมูลต่าง ๆ ลงในกระดาษให้ครบถ้วนตามที่ก าหนด
ไว้ พร้อมทั้งใหป้ิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด  

2.2  วิธีปฏิบัติตนขณะด าเนินการสอบ 
1. หลังจากที่ผู้เข้าสอบเริ่มลงมือท าข้อสอบแล้วผู้ก ากับการสอบ

ควรเดินตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องสอบอีกครั้งหนึ่ง แล้วจึงให้ผู้เข้าสอบเซ็นชื่อ
ในใบรายชื่อเพื่อเป็น หลักฐานการเข้าห้องสอบ หลังจากนั้นผู้ก ากับการสอบควรมา
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ยืนอยู่ที่มุมห้องสอบมุมใดมุมหนึ่ง เพื่อจะได้เห็นผู้เข้าสอบได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง 
ไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้เข้าสอบ ไม่ควรเดินไปมาหรือคุยเสียงดัง 
เพราะจะเป็นการรบกวนสมาธิของผู้สอบ 

2. ถ้าผู้เข้าสอบมีข้อสงสัยขณะท าข้อสอบให้ยกมือถาม ผู้ก ากับ
การสอบควรเดินไปหาโดยไม่ให้รบกวนผู้สอบคนอื่น ๆ แล้วพิจารณาว่าควรจะตอบ
ค าถามหรือไม่ หากเห็นว่าจ าเป็นต้องตอบค าถามจะต้องตอบด้วยความระมัดระวัง
โดยไม่อธิบายอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบหรอืชีแ้นะเกี่ยวกับการตอบข้อสอบและ
ไม่เป็นธรรมกับผูเ้ข้าสอบคนอื่น ๆ 

3. ในขณะสอบผูก้ ากับการสอบควรสังเกตพฤติกรรมการสอบของผู้
เข้าสอบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้โอกาสเกิดการทุจริตในการสอบ ซึ่งบอทท์ 
(Bott 1996 อ้างถึงใน  พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557, น.236) ได้ให้ข้อคิดว่า วิธีที่ดีที่สุดใน
การป้องกันการทุจริตในการสอบก็คือ การขจัดโอกาสที่จะท าให้เกิดการทุจริต  ใน
กรณีที่มีการทุจริตควรด าเนินการอย่างละมุนละม่อม โดยท าการตักเตือนก่อนไม่ควร
เอะอะโวยวาย ให้เสียสมาธิผู้เข้าสอบทั้งห้อง  ถ้าหากผู้เข้าสอบยังท าการทุจริตซ้ าอีก 
ใหจ้ดชือ่และเลขที่หรอืรหัสประจ าตัวไว้ เพื่อรายงานพฤติกรรมของผู้เข้าสอบให้ผู้สอน
ซึ่งป็นเจา้ของวิชาทราบ เพื่อเป็นการพิจารณาการใหค้ะแนนต่อไป 

4.  การเตือนเวลาควรเตือนเพียง 2 ครั้ง คือเมื่อหมดครึ่งเวลา
ของการสอบและก่อนจะหมดเวลาอกีประมาณ 10 หรือ 5 นาที การเตือนเมื่อหมด
ครึ่งเวลาของการสอบ เพื่อให้ผู้เข้าสอบพิจารณาว่า การท าข้อสอบที่ผ่านมา
เหมาะสมกับเวลาหรอืไม่ หากไม่เหมาะสมจะได้ปรับการท าขอ้สอบให้เหมาะสมกับ
เวลาที่เหลอื  ส่วนการเตอืนก่อนหมดเวลาสอบเพื่อให้ผู้เข้าสอบได้ตรวจทานความ
เรียบร้อยของกระดาษค าตอบก่อนสง่ 

2.3  วิธีปฏิบัติตนเมื่อหมดเวลาสอบ 
                      1.  แจ้งให้ผู้เข้าสอบทราบว่าหมดเวลาสอบให้วางปากกาหรือดินสอ
หยุดท าข้อสอบทันที เพราะจะเป็นการไม่ยุติธรรมกับผูเ้ข้าสอบคนอื่น ๆ 

2.  เก็บแบบทดสอบและกระดาษค าตอบพร้อมทั้งตรวจนับให้
ครบถ้วนตามจ านวน พร้อมทั้งจัดเรียงข้อสอบตามหมายเลขของข้อสอบให้เรียบร้อย 
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3. บรรจุกระดาษค าตอบ แบบทดสอบ ใบเซ็นชื่อเข้าสอบลงในซอง
ข้อสอบให้เรียบร้อย ก่อนออกจากห้องสอบควรตรวจความเรียบร้อยของห้องสอบ
อีกครั้ง เผื่อลืมข้อสอบหรือเอกสารส าคัญ แล้วจึงน าซองข้อสอบส่งคืน ผู้รับผิดชอบ
หรอืผูเ้กี่ยวข้องเพื่อการตรวจใหค้ะแนนและประเมินผลต่อไป 

การน าผลการสอบไปใช้ 
 หลักการของการวัดและประเมินผลที่ว่าผลจากการวัดและประเมิน
ควรถูกน ามาใช้ให้คุม้ค่าเกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้นผลที่ได้จากการสอบจงึควร
น ามาใช้ตามแนวทางตอ่ไปนี ้                                   
                                                              
                                                              
                
 
                                                           
                                                          
  
 
                                                             
                                                             
                                                             

 

 

 

 

 

ผู้เรียน 

 

ผู้ปกครอง 

                                                            
                                                            ผู้บริหาร 

                                                         
ครู 

                                
                                                             

                                                          

- ทราบระดับความสามารถของตนเองในแต่ละรายวชิา   
- ทราบจุดเด่นจุดด้อยของตนเองเป็นแนวทางปรับปรุง

การเรียน พัฒนาตนเอง 
- เลอืกเรียนได้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของตน 

                                                         - ได้แนวทางปรับปรุงการเรียนการสอน 
- พัฒนาผู้เรียนได้ตรงจุด 
- ทราบประสิทธิภาพการสอนของตน 

                                                            
                                                            

- ทราบระดับคุณภาพการศึกษาโดยรวมของโรงเรียน 
- ได้ขอ้มูลหลักฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
-  ได้ขอ้มูลพื้นฐานในการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียน 

-  ทราบระดับความสามารถของผู้เรียนในแตล่ะ
รายวชิา   ตลอดจนจดุเด่นจุดดอ้ยของนักเรียน 

-  ร่วมกันกับผู้เรียนในการปรับปรุงและส่งเสริม
พัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้ตรงจุด 

-  เข้าใจความสามารถของผู้เรียนได้ถูกตอ้ง 
ร่วมกันพจิารณาเลือกเรียนได้เหมาะสมกับ
ความรู้ความสามารถของผู้เรียน 

                                                                                                                  

                        

ประโยชน์
ของผล
การสอบ 
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จะเห็นว่าผลที่ได้จากการสอบหากน ามาใช้ใหเ้กิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าก็จะ
ส่งผลดอีย่างยิ่งต่อผูเ้รียน  ผูส้อน  ผู้บริหาร  ดังนั้นในการสอบจึงไม่ควรหยุดอยู่แค่ได้
ทราบผลที่ได้จากการสอบหรอืเพียงแค่การตัดสนิผลการเรียนเท่านั้น 

สรุป 
 การด าเนินการสอบเป็นกระบวนการที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนได้แสดง
ความรู้ความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพ  ได้ผลการวัดที่เชื่อถือได้น ามาใช้
ประกอบการตัดสินผลการเรียนได้ตรงตามความสามารถของผู้เรียน  ใช้เป็น
แนวทางส าหรับผูเ้รียน  ในการเลือกเรียนและประกอบอาชีพได้ตามความสามารถ
ของผู้เรียน นอกจากนี้ผลการวัดยังสะท้อนถึงคุณภาพการสอนของครู  เป็น
แนวทางในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและสะท้อนถึงคุณภาพของ
ผู้เรียนโดยภาพรวมเป็นแนวทางส าหรับผู้บริหารการศึกษา  ใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนโดยภาพรวม 
 การด าเนินการสอบแบ่งเป็น  2  ขั้นตอนดังนี้ 
 1. ขั้นเตรียมซึ่งประกอบด้วย การจัดตารางสอบ การจัดข้อสอบ การจัดห้อง
สอบ การช้ีแจงแนวปฏิบัติการด าเนนิการสอน 
 2.  ขั้นด าเนินการสอบ 
 ผลที่ได้จากการสอบควรเป็นแนวทางส าหรับ  ผู้เรียน  ผู้สอน  ผู้ปกครอง  
ผู้บริหาร  น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าในการพัฒนาการเรียนการสอน
ต่อไป 
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บทคัดย่อ  
  การวิจัยนี้มี วัตถุประสงค์ เพื่อ  1 )  ศึกษาปัญหาและอุปสรรคของ
กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  2) พัฒนาความรู้  ความเข้าใจใน
กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ด้วยการจัดท าคู่มือการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูแบบมีสว่นร่วม และ 3) ประเมนิประสิทธิผลและความพึงพอใจต่อการใช้
คู่มือที่จัดท าขึ้น  กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยนี้คัดเลือกตามกระบวนการของเครจช่ี
และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูพี่เลี้ยง 
คณะกรรมการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  กลุ่มอาจารย์นิเทศก์ และกลุ่ม
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จ านวนรวมทั้งสิ้น 783 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสรุปผลการอภิปรายกลุ่ม คู่มือ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ข้อมูลวิเคราะห์ด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ข้อมูลเชิง
คุณภาพวิเคราะหเ์นือ้หา สรุปและสังเคราะหน์ าเสนอเชิงอภปิรายประกอบตาราง  
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ผลการวิ จั ยพบว่า  1)  ปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการ ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูมีอยู่ในระดับมาก รายการที่มีปัญหา ได้แก่ การออกนอก
บริเวณสถานศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย การแต่งกายของ
นักศึกษา การเปิด-ปิดภาคเรียนไม่ตรงกัน การเดินทางไปนิเทศและการเบิกจ่าย
สวัสดิการในการไปนิเทศมีขัน้ตอนยุ่งยากเกินไป 2)  การพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
และการมีส่วนร่วมในกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้มีการจัด
ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูนิเทศและครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศจาก
คณะครุศาสตร์และคณะร่วมผลิต บุคลากรของศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
อย่างสม่ าเสมอ พร้อมกับมีคู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก ากับการ
ปฏิบัติงานด้วยและ3) ประสิทธิผลและความพึงพอใจในกระบวนการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูตามคู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแบบมีส่วนร่วม 
จงึอยู่ในระดับมาก 

 

ค าส าคัญ: การพัฒนา  กระบวนการ แบบมีส่วนร่วม ประสิทธิผลและความพึง
พอใจ คู่มอืการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

Abstracts 
  Three objectives of this research were 1) to study the problems of the 
professional teacher training process 2) develop knowledge and understanding 
in the process of practicing professional teachers, by developing a hands-on, 
experienced teacher training manual by engaging process and 3) evaluate the 
effectiveness and satisfaction of the coaching manual. The sample used in this 
study was specifically selected from the population using the Krejcie & Morgan 
tables. Total of 783 samples of administrators, mentors teachers, teachers and 
professional teachers were selected. The instruments used for data collection 
were questionnaires, focus group discussion, handbook of teacher professional 
experience. Data analysis used percentage, mean, and standard deviation. 
Qualitative data used content analysis to summarize and synthesize data then 
present in descriptive tables.  
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  The results were as follows. (1) The problems and obstacles in the 
process of teacher professional experience were at a high level. The list were 
about out-of-school, education participation in university activities, student 
uniform, opening and closing sessions, supervision and welfare disbursement 
to supervised supervision has been a difficult and the evaluation of 
professional experience teacher training has too many related documents. (2) 
The development of knowledge and understanding in the process of practicing 
professional teachers through various procedures organizing; meetings 
administrators, administrators supervision teacher and co-teacher from school 
joint with teacher from Faculty of Education and co-production and personnel 
of the Teacher Training Center by usually development through the 
professional teacher training experience guide, there was a high level of 
participation. (3)  Effectiveness and satisfaction in teacher professional 
experience training process were high level.  

Keywords: Development, Process, Engaging, Effectiveness and Satisfaction, 
Teacher Training Manual 

บทน า 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา

ท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ได้รับการสถาปนาในปี พ.ศ.2467 
ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต  มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2519 หลักสูตร
ดังกล่าวนักศึกษา ต้องใช้เวลาเรียนตามระยะเวลาที่ก าหนด ต้องใช้ระยะเวลาสั่ง
สมประสบการณ์ (สุรชัย เทียนขาว, 2551) และจะต้องได้รับการฝึกฝนอย่างเป็น
ระบบ มปีระสิทธิภาพและมีความตอ่เนื่อง เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
จากคุรุสภา ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพ ที่ได้ออกข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพ พ.ศ.2556 (ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2556, น.12) และก าหนดให้ผู้ที่
จะส าเร็จการศึกษาและขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้จะต้องผ่านการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่า สองภาคการศึกษา 
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กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี การ
ร่วมมือในกระบวนการจัดในรูปแบบต่างๆเช่นการใช้คู่ มือเป็นแม่บทในการ
ด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ การวัดประสิทธิผลและความพึงพอใจของเครื่องไม้
เครื่องมือต่างๆรวมทั้งความพึงพอใจเต็มใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงาน
จึงเป็นสิ่งจ าเป็น โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนากระบวนการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูแบบมีส่วนร่วม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงได้
เกิดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการท างานโดยรวม 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการกระบวนการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
2.  เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยการจัดท าคู่มือการ        
ฝกึประสบการณว์ิชาชีพครูแบบมีสว่นร่วม 

3.  เพื่อประเมินประสิทธิผลและความพึงพอใจ คู่มือการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูด้วยการมสี่วนรว่ม 

วิธีด าเนินการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: 
R&D)  เชิงประยุกต์แบบร่วมมือกันพัฒนาระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่าย
ผู้ผลิตคือ คือคณะครุศาสตร์และคณะร่วมผลิต กับฝ่ายผู้ใช้ครู ได้แก่ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูนิเทศ ครูพี่เลี้ยง ที่เป็นสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เก็บข้อมูลทั้ง 
เชิงปริมาณและคุณภาพ ด าเนินการ ดังนี้ 

1. ขั้นตอนการวจิัย  ได้ด าเนินการรวม 5 ขัน้ตอน คือ 
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรค การฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู  
     1.1 ศกึษาเอกสาร ต ารา แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ

ฝึก โดยท าการวิเคราะห์เนื้อหา พันธกิจ และกิจกรรมต่าง ๆ มาสังเคราะห์เนื้อหา 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2557, น.5)  
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   1.2 จัดประชุมสัมมนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู  ประกอบด้วยคณาจารย์จากคณะที่ เกี่ยวข้อง ร่วมกับผู้บริหาร
สถานศึกษา  ครูนิเทศก์และครูพี่เลี้ยงจากแหล่งฝึกประสบการณ์เพื่ออภิปราย
ปัญหา อุปสรรค ร่วมกัน และสรุปข้อมูล  

ขั้นตอนที่ 2 จัดท าร่างคู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่ 

ขั้นตอนที่ 3  การน าคู่มอืไปใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปฏิบัติ
จรงิ โดยนักศึกษาที่ออกฝกึประสบการณว์ิชาชีพครูในรายวิชา การปฏิบัติการสอน
สาขาวิชาเฉพาะในสถานศึกษา 2 ในปีการศึกษา 2558 พร้อมกับการสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแก่ทุกฝ่ายผ่านกิจกรรมต่าง  ๆ 
ได้แก่ การประชุมสัมมนาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การสื่อสารข้อมูล
กระบวนการฝึกประสบการณข์องคณะครุศาสตร์  

ขั้นตอนที่  4 ประชุมสัมมนาบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง เพื่อประเมิน
ประสิทธิผลและความ พึงพอใจในคู่มอืการฝึกประสบการณว์ิชาชีพ  

ขั้นตอนที่ 5 จัดประชุมกลุ่มย่อย ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับฟังผลสรุป 
ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานตามร่างคู่มือพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ ในการปรับ
คู่มอืที่สมบูรณ์  

 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2.1 ประชากร ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่ เลี้ยง 

คณะกรรมการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์นิ เทศก์  นักศึกษา            
ฝกึประสบการณว์ิชาชีพครู  

2.2 กลุ่มตัวอย่าง  เลือกกลุ่มตัวอย่างจากตารางการคัดเลือกของเครจซี่
และมอร์แกน(Krejcie & Morgan,1970, p.608)  ได้กลุ่มตัวอย่าง ผู้บริหารสถานศึกษา 
169 คน ครูพี่เลี้ยง 169  คน คณะกรรมการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  44  คน  
กลุ่มอาจารย์นิเทศก์ 132 คนและกลุ่มนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 269 คน 
รวมทั้งสิน้  783 คน 
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3. เครื่องมือที่ใช้ในการวจิัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถาม จ านวน 3 ชุด 

คู่มอืการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
แบบสรุปผลการอภปิรายกลุ่มย่อย  

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ในปีการศึกษา 

2558  
5. การวิเคราะห์ข้อมูล   

ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการศึกษาเอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์
ต่างๆ การจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) น ามาวิเคราะหเ์นื้อหาและสังเคราะห ์
เพื่อเสนอผลในรูปความเรยีง ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้การวิเคราะห์ด้วยการหาค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ชูศร ีวงศร์ัตนะ, 2544, น.41-45)  

สรุปและอภิปรายผล 
1. ผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู โดยรวมเห็นว่า กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มีปัญหาและ
อุปสรรคของอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การออกนอกบริเวณสถานศึกษา การเข้าร่วม
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย และการแต่งกายของนักศึกษาการเปิด-ปิดภาคเรียน ไม่
ตรงกัน ปัญหาการนิเทศและการเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆตามสิทธิ์ในการเดินทางไป
นิเทศนิเทศ มีขั้นตอนยุ่งยาก นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ไม่รู้จักนักเรียนที่
ตนเองสอนดี เขียนกระดานไม่เป็น มีวุฒิภาวะที่ไม่พร้อมจะเป็นครู เหตุที่เป็นเช่นนั้น
อาจเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว ขาดองค์ความรู้ ความไม่เข้าใจและขาดการติดตาม
ข่าวสารและข้อมูล แม้แต่คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ทุกคนต่างได้รับไป
ส าหรับนักศึกษา อาจจะรวมทั้งอาจารย์นิเทศ ครูนิเทศก์และผู้บริหารสถานศึกษา 
เข้าใจและปฏิบัติไม่ตรงกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาตรี มณีโกศลและวลัยพร 
ทองหยอด (2554) ที่ได้วิจัย เรื่อง ยุทธวิธีพัฒนาครูภาษาอังกฤษยุคใหม่สู่ครูมืออาชีพ
ภายใต้บริบทของสถานศึกษา และพบว่า ปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่
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เกิดขึ้นคือ ความรู้ ทักษะที่นักศึกษาได้รับมาจากมหาวิทยาลัยนั้น ไม่สอดคล้องกับ
การปฏิบัติงานของโรงเรียนมีผลท าใหน้ักศกึษาเกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน  

 การเปลี่ยนแปลงทางด้านบุคลากรของทั้งสองฝ่ายท าให้การเชื่อมโยงข้อมูล
ขาดไป คนมาใหม่ต้องใช้เวลาปฏิบัติไปด้วยแบบลองผิดลอง สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ สโรชา  คล้ายพันธุ์ (2556)  ที่ได้วิจัยเรื่อง ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรีและพบว่ามี
ปัญหาด้านต่างๆโดยเฉพาะ ด้านความพร้อมของนักศึกษา ด้านความพร้อมของ
อาจารย์นิเทศก์ ฝา่ยมหาวิทยาลัยและครูนิเทศก์ของสถานศกึษา 

 2. การพัฒนาความรู้ความเข้าใจในกระบวนการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่แบบมีส่วนร่วม ผ่าน
กระบวนต่างๆ ที่ เน้นให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ได้แก่ การจัด
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คุรุสภา, 2559, น.27) 
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เนื่องมาจาก ระบบและเกณฑ์การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่ทาง
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นิเทศส าหรับนักศึกษามีความชัดเจนดี ให้ค าแนะน าต่างๆแก่นักศึกษาตั้งแต่เริ่มต้น
จนกระทั่งสิน้สุดการฝกึงาน (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2558, น.17). 
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พิเศษให้สามารถใช้นิทานพื้นบ้านในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อศึกษาผลการจัด
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ความต้องการพิเศษ โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ครูผู้สอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
จ านวน 5 คนและนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ จ านวน 20 คน โรงเรียนบ้าน      
ศรีบุญเรือง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2557 กระบวนการวิจัย
เป็นแบบเชิงทดลอง และเครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบวิเคราะห์สถานการณ์ 
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ครูผู้สอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษสามารถสร้าง
นิทานพืน้บ้านเรื่อง ต านานค ากลอน “โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง” และน ามาประยุกต์ใช้
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พเิศษ 2) นักเรียนที่มคีวามต้องการพิเศษที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูโดย
ใช้นิทานพื้นบ้าน มีทักษะทางภาษาดีขึ้น  3) ปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาครูผู้สอน
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษมีดังนี้ ครูผู้สอน ไม่มีความเช่ียวชาญเกี่ยวกับนิทาน
พืน้บ้าน   มีภาระงานสอนมาก งบประมาณมีจ านวนจ ากัด 

ค าส าคัญ: การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู ครูผูส้อนนักเรียนที่มี
ความตอ้งการพิเศษ นักเรียนที่มีความตอ้งการพเิศษ ทักษะทางภาษา 
นิทานพื้นบ้าน 

Abstract  
This research aimed 1) to develop teachers of students with special needs 

to use folktale in the learning activities; 2) to study the effects of learning activities to 
develop language skills of students with special needs by using folk tales; and 3) to 
study the problems of the teachers of students with special needs. The target 
groups are five teachers of students with special needs and 20 students with 
special needs at Sriboonruang School Sansai in the year 2014. The research is in an 
experimental design. The research tool were a Scenario Analysis Survey of 
teachers, evaluation plan learning management plan, a pretest - post learning 
about the legend and  rhyme "home school Sriboonruang" The statistics used for 
data analysis were percentage, mean, and standard deviation. 
 The results showed that 1) teachers of students with special needs can 
create folk tales about the legendary rhyme “Sriboonruang School " and applied 
using them to develop the language skills of students with special needs, 2) 
students with special needs had better language skills after learning through folk 
tales, 3) barriers in the development of teachers of students with special needs 
including lacking of folk tale expertise, teaching workload, and limited budget. 

Keyword: The Development of Teachers’ Instruction, Teachers of Students 
with Special Needs, Students with Special Needs, Language Skill, 
Folk Tale Stories  
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บทน า 
 ครูผู้สอนนักเรียนที่มีความต้องการพิ เศษเป็นตัวแปรส าคัญของ
ความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน การที่ครูผู้สอนมีความรู้
ด้านการศึกษาพิเศษ นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ การวางแผนการจัด
การศกึษา การปรับหลักสูตร เนื้อหา เทคนิคการสอน และการประเมินผลส าหรับ
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในช้ันเรียนปกติ จะช่วยให้ครูผู้สอนปฏิบัติงานได้
อย่างเหมาะสม และช่วยให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้เรียนรู้อย่าง
เหมาะสมมคีวามส าเร็จในการศกึษา (สมเกตุ อุทธโยธา, 2554) เพราะนักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษมีความบกพร่องไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ 
สังคมและจิตใจ จนขาดความสามารถในการเรียน มีความต้องการจัดการศึกษา
พิเศษและรูปแบบเฉพาะต่างจากเด็กปกติทั่วไป (ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์ , 2558) 
ดังนั้นการจัดการศึกษาให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษจึงต้องจัดให้เหมาะสม
กับความตอ้งการและความสามารถของแตล่ะคน  
 ในปัจจุบันจะพบว่า นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษโรงเรียนบ้านศรีบุญ
เรือง ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6  รวมทั้งสิ้น 20 คนอยู่ในกลุ่มที่มีปัญหา
ทางการเรยีนรู้ จะมีปัญหาหรอืความบกพร่องทักษะทางภาษา เช่น ทักษะการอ่าน
จะพบว่า อ่านสะกดค าผิด อ่านจับใจความไม่ได้อ่านข้ามบรรทัด อ่านไม่ออก อ่าน
ไม่ชัดเจน ไม่เข้าใจความหมายของสิ่งที่อา่น เป็นต้นและทักษะการเขียนไม่สามารถ
เขียนตัวหนังสือได้ถูกต้อง เป็นต้น โดยมีครูผู้สอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
ในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4–6 ของโรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง ที่มีความสนใจเข้า
ร่วมกิจกรรมการวิจัยการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาของนักเรียนที่มี
ความตอ้งการพเิศษ มีจ านวนทั้งสิน้ 5 คน  

การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาของนักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษจึงเป็นสิ่งส าคัญส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
ครูผู้สอนต้องมีวิธีการสอนที่แตกต่างไปจากนักเรียนปกติทั่วไป มีสื่อการสอนที่
หลากหลาย น่าสนใจและจะต้องมีการจัดโปรแกรมการสอนทักษะด้านต่าง ๆ 
จะต้องปรับปรุงให้ง่ายและเหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ ซึ่งกิจกรรมการเล่านิทาน เป็นกิจกรรมที่ให้ความสนุกสนาน เป็นที่
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บทน า 
 ครูผู้สอนนักเรียนที่มีความต้องการพิ เศษเป็นตัวแปรส าคัญของ
ความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน การที่ครูผู้สอนมีความรู้
ด้านการศึกษาพิเศษ นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ การวางแผนการจัด
การศกึษา การปรับหลักสูตร เนื้อหา เทคนิคการสอน และการประเมินผลส าหรับ
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในช้ันเรียนปกติ จะช่วยให้ครูผู้สอนปฏิบัติงานได้
อย่างเหมาะสม และช่วยให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้เรียนรู้อย่าง
เหมาะสมมคีวามส าเร็จในการศกึษา (สมเกตุ อุทธโยธา, 2554) เพราะนักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษมีความบกพร่องไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ 
สังคมและจิตใจ จนขาดความสามารถในการเรียน มีความต้องการจัดการศึกษา
พิเศษและรูปแบบเฉพาะต่างจากเด็กปกติทั่วไป (ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์ , 2558) 
ดังนั้นการจัดการศึกษาให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษจึงต้องจัดให้เหมาะสม
กับความตอ้งการและความสามารถของแตล่ะคน  
 ในปัจจุบันจะพบว่า นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษโรงเรียนบ้านศรีบุญ
เรือง ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6  รวมทั้งสิ้น 20 คนอยู่ในกลุ่มที่มีปัญหา
ทางการเรยีนรู้ จะมีปัญหาหรอืความบกพร่องทักษะทางภาษา เช่น ทักษะการอ่าน
จะพบว่า อ่านสะกดค าผิด อ่านจับใจความไม่ได้อ่านข้ามบรรทัด อ่านไม่ออก อ่าน
ไม่ชัดเจน ไม่เข้าใจความหมายของสิ่งที่อา่น เป็นต้นและทักษะการเขียนไม่สามารถ
เขียนตัวหนังสือได้ถูกต้อง เป็นต้น โดยมีครูผู้สอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
ในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4–6 ของโรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง ที่มีความสนใจเข้า
ร่วมกิจกรรมการวิจัยการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาของนักเรียนที่มี
ความตอ้งการพเิศษ มีจ านวนทั้งสิน้ 5 คน  

การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาของนักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษจึงเป็นสิ่งส าคัญส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
ครูผู้สอนต้องมีวิธีการสอนที่แตกต่างไปจากนักเรียนปกติทั่วไป มีสื่อการสอนที่
หลากหลาย น่าสนใจและจะต้องมีการจัดโปรแกรมการสอนทักษะด้านต่าง ๆ 
จะต้องปรับปรุงให้ง่ายและเหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ ซึ่งกิจกรรมการเล่านิทาน เป็นกิจกรรมที่ให้ความสนุกสนาน เป็นที่
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ชื่นชอบของนักเรียนนิทานบางเรื่องเป็นเรื่องราวที่เล่าสืบเนื่องต่อมากันเป็นทอด ๆ 
จนกระทั่งถึงปัจจุบัน และเนื้อเรื่องของนิทานที่น ามาเล่านั้นเหมาะสมกับวัยและ
ความสนใจของนักเรียน เมื่อนักเรียนได้ฟังนิทานท าให้เกิดการเรียนรู้ ส่ง เสริม
พัฒนาการทางด้านภาษาและความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ส่งเสริมการกล้า
พูดกล้าแสดงออก เกิดความมั่นใจในตนเอง (วิเชยีร เกษประทุม, 2541)  

นิทานพื้นบ้านเป็นเรื่องที่เล่าสืบต่อๆ กันมาในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งแต่อาจ
แพร่หลายไปในท้องถิ่นอื่นๆ ใดภายหลัง ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง ซึ่ง
ประคอง  นิมมานเหมินทร์ (2545) กล่าวว่า  นิทานพื้นบ้าน หมายถึง เรื่องเล่าที่
เล่าสืบต่อๆกันมา จากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง คือ เรื่องเล่าที่เล่าสู่กันฟังใน
หมู่บ้าน ในท้องถิ่นหรือภาคต่างๆ ของประเทศไทย และพบว่านิทานพื้นบ้านมี
คุณค่าและความส าคัญคือเป็นนิทานที่ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ให้การศึกษา
และเสริมสรา้งจินตนาการ  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อพัฒนาทักษะ
ทางภาษาของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษโดยใช้นิทานพื้นบ้าน ส่งผลให้
ครูผูส้อนมีวธิีการจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษโดยน าสิ่งที่
ใกล้ตัวนักเรียนมาเป็นสื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่ง นทิานพืน้บ้านมาใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูเ้พื่อพัฒนานักเรียนที่มคีวามต้องการพิเศษให้ประสบความส าเร็จในการ
เรียนและสามารถด ารงชีวิตได้อย่างสอดคล้องกับชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ อย่างมี
ความสุขและเต็มศักยภาพ  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ให้สามารถใช้

นิทานพื้นบ้านในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาของนักเรียน
ที่มคีวามตอ้งการพเิศษ 

2. เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาของ
นักเรียนที่มีความตอ้งการพเิศษ โดยใช้ใชน้ิทานพื้นบ้าน 

3. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค การพัฒนาครูผู้สอนนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ โดยใช้นิทานพื้นบ้านในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ
ทางภาษาของนักเรียนที่มคีวามตอ้งการพเิศษ 
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ชื่นชอบของนักเรียนนิทานบางเรื่องเป็นเรื่องราวที่เล่าสืบเนื่องต่อมากันเป็นทอด ๆ 
จนกระทั่งถึงปัจจุบัน และเนื้อเรื่องของนิทานที่น ามาเล่านั้นเหมาะสมกับวัยและ
ความสนใจของนักเรียน เมื่อนักเรียนได้ฟังนิทานท าให้เกิดการเรียนรู้ ส่ง เสริม
พัฒนาการทางด้านภาษาและความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ส่งเสริมการกล้า
พูดกล้าแสดงออก เกิดความมั่นใจในตนเอง (วิเชยีร เกษประทุม, 2541)  

นิทานพื้นบ้านเป็นเรื่องที่เล่าสืบต่อๆ กันมาในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งแต่อาจ
แพร่หลายไปในท้องถิ่นอื่นๆ ใดภายหลัง ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง ซึ่ง
ประคอง  นิมมานเหมินทร์ (2545) กล่าวว่า  นิทานพื้นบ้าน หมายถึง เรื่องเล่าที่
เล่าสืบต่อๆกันมา จากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง คือ เรื่องเล่าที่เล่าสู่กันฟังใน
หมู่บ้าน ในท้องถิ่นหรือภาคต่างๆ ของประเทศไทย และพบว่านิทานพื้นบ้านมี
คุณค่าและความส าคัญคือเป็นนิทานที่ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ให้การศึกษา
และเสริมสรา้งจินตนาการ  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อพัฒนาทักษะ
ทางภาษาของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษโดยใช้นิทานพื้นบ้าน ส่งผลให้
ครูผูส้อนมีวธิีการจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษโดยน าสิ่งที่
ใกล้ตัวนักเรียนมาเป็นสื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่ง นทิานพืน้บ้านมาใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูเ้พื่อพัฒนานักเรียนที่มคีวามต้องการพิเศษให้ประสบความส าเร็จในการ
เรียนและสามารถด ารงชีวิตได้อย่างสอดคล้องกับชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ อย่างมี
ความสุขและเต็มศักยภาพ  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ให้สามารถใช้

นิทานพื้นบ้านในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาของนักเรียน
ที่มคีวามตอ้งการพเิศษ 

2. เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาของ
นักเรียนที่มีความตอ้งการพเิศษ โดยใช้ใชน้ิทานพื้นบ้าน 

3. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค การพัฒนาครูผู้สอนนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ โดยใช้นิทานพื้นบ้านในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ
ทางภาษาของนักเรียนที่มคีวามตอ้งการพเิศษ 
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วิธีด าเนินการวิจัยหรอืระเบียบวิธีวจิัย 
 ระยะที่ 1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลนิทานพื้นบ้านและวิเคราะห์นิทาน
พื้นบ้านมีขั้นตอนย่อยๆ ดังน้ี 
 ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านโดยเน้นนิทานพื้นบ้านในเขต
ภาคเหนือและน ามาวิเคราะห์นิทานพื้นบ้าน โดยการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมและวิเคราะห์สถานการณ์ในท้องถิ่นของตนเองเกี่ยวกับนิทาน
พื้นบ้านของโรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง อ าเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับ
ปราชญ์ชาวบ้าน ครูผู้สอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษและผู้ปกครองนักเรียน
ปกติ ผู้ปกครองนักเรียนที่มคีวามตอ้งการพเิศษ  
 ระยะที่ 2 พัฒนาครูผู้สอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ให้
สามารถใช้นิทานพื้นบ้านในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทาง
ภาษาของนักเรยีนที่มีความต้องการพเิศษ  
 ผู้วิจัยและครูผู้สอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษร่วมกันประชุมเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  1) วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษในปัจจุบัน วิเคราะห์นิทานพื้นบ้าน วิเคราะห์ทักษะภาษาที่เกี่ยวข้อง
กับทักษะการอ่านและทักษะการเขียน และแนวทางการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้เสริมทักษะภาษาที่เกี่ยวข้องกับทักษะการอ่านและทักษะการเขียน 2) เขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ 3) สร้างเครื่องมือในการวิจัย ประกอบด้วย แบบวิเคราะห์
สถานการณ์ แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนครูผู้สอนนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน-หลัง
เรียนและนิทานพื้นบ้านเรื่อง ต านาน ค ากลอน “โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง”และน า
เครื่องมือที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจแล้วมาแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ก่อนน าไปใช้เก็บข้อมูล 

ระยะที่ 3 ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทาง
ภาษาของนักเรยีนที่มีความต้องการพเิศษ โดยใช้นิทานพื้นบ้าน 

 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลในส่วนความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถามให้
ครูผู้สอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษกรอกข้อมูลทั้งก่อน-หลังการเข้าร่วม
กิจกรรมการวิจัย  
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 ครูผูส้อนนักเรียนที่มีความตอ้งการพเิศษ 1) ทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 
ด้านทักษะทางภาษาที่เกี่ยวกับทักษะการอ่านและทักษะการเขียนของนักเรียนที่มี
ความตอ้งการพิเศษในกลุ่มเป้าหมาย 2) น าแผนการจัดการเรียนรู้เสริมทักษะทาง
ภาษาที่เกี่ยวกับทักษะการอ่านและทักษะการเขียนของนักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษโดยใช้นิทานพื้นบ้านเรื่อง ต านานค ากลอน “โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง” 
น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4–6 
 ระยะที่ 4 ศึกษาปัญหา อุปสรรค  พัฒนาครูผู้สอนนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษให้สามารถใช้นิทานพื้นบ้านในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาทักษะทางภาษาของนักเรยีนที่มีความต้องการพเิศษ  
 ผู้วิจัยด าเนินการ 1) น าแบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนนักเรียนที่
มีความต้องการพิเศษเกี่ยวกับการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ
ทางภาษาของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษโดยใช้นิทานพื้นบ้าน เป็นข้อค าถาม
ปลายเปิดและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน าไปสรุปผลการวิจัย 2) น าแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของครูผู้สอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษถึงปัญหาและอุปสรรค
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาของนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษโดยใช้นทิานพืน้บ้าน เป็นข้อค าถามปลายเปิดและเก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อน าไปสรุปผลการวิจัย 3) ประชุมสรุปการพัฒนาครูผู้สอนนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษใหส้ามารถใช้นิทานพื้นบ้านในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ทักษะทางภาษาของนักเรียนที่มีความต้องการพิ เศษ และผลการด าเนิน
โครงการวิจัย 4) สรุปข้อมูลทั้งหมดและจัดท าเป็นรายงานการวิจัย 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 ผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาของ
นักเรียนที่มีความตอ้งการพเิศษโดยใช้นทิานพืน้บ้าน สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1. ครูผู้สอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษสามารถสร้างนิทานพื้นบ้าน
เรื่อง ต านานค ากลอน “โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง” และน ามาประยุกต์ใช้กับ



 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน  57 
 

แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาของนักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษ 
  2. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ
ครูโดยใช้นทิานพืน้บ้าน มีทักษะทางภาษาดีขึ้น  
  3. ปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาครูผู้สอนนักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษมีดังนี้ ครูผู้สอน ไม่มีความเช่ียวชาญเกี่ยวกับนิทานพื้นบ้าน มีภาระงานสอน
มาก งบประมาณมีจ านวนจ ากัด การวิจัยครั้งนี้ นักวิจัยขออภิปรายผลการวิจัย
โดยจ าแนกเป็นประเด็นต่างๆ ตามผลการวิจัยที่ค้นพบ ดังนี้ 

1. ครูผู้สอนนักเรียนที่มคีวามต้องการพิเศษ สามารถใช้นิทานพื้นบ้านเรื่อง 
ต านานค ากลอน “โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง” ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาทักษะทางภาษาของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
เพราะว่าผู้วิจัยและครูผู้สอนได้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วมคือวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ วิเคราะห์
นิทานพื้นบ้าน วิเคราะห์ทักษะภาษาที่เกี่ยวข้องกับทักษะการอ่านและทักษะการ
เขียน ร่วมกันหาแนวทางการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เสริมทักษะภาษาที่
เกี่ยวข้องกับทักษะการอา่นและทักษะการเขียน,ร่วมกันการสร้างแบบทดสอบก่อน
เรียน-หลังเรยีนและสร้างนิทานพื้นบ้านร่วมกันเพื่อน ามาบูรณาการใช้กับแผนการ
จัดการเรียนรู้เสริมทักษะภาษาที่เกี่ยวข้องกับทักษะการอ่านและทักษะการเขียน
โดยใช้นิทานพื้นบ้านเรื่อง ต านานค ากลอน “โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง”  ท าให้ทั้ง
ผู้วิจัยกับครูผู้สอนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขให้
เหมาะสมกับความสามารถและความต้องการของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
จนท าให้ครูผู้สอนได้ 1) แผนการจัดการเรียนรู้เสริมทักษะทางภาษาที่เกี่ยวกับ
ทักษะการอ่านและทักษะการเขียนโดยใช้นิทานพื้นบ้านเรื่อง ต านานค ากลอน 
“โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง” ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4–6 ระดับช้ันละ 10 
แผนการสอน 2) แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน เกี่ยวกับทักษะภาษาด้านการ
อ่านการเขียน 3) นิทานพื้นบ้านเรื่อง ต านานค ากลอน “โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง” 
จ านวน 1 เรื่อง  
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2. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาของนักเรียนที่
มีความต้องการพิเศษโดยใช้นิทานพื้นบ้าน พบว่า นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูโดยใช้นิทานพื้นบ้านมีทักษะทางภาษาดี
ขึน้ เป็นไปตามสมมุตฐิานที่ตัง้ไว้ ดังนี้ 

 2.1 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษมีคะแนนจากแบบทดสอบก่อน
เรียน-หลังเรียนด้านทักษะทางภาษาที่เกี่ยวกับทักษะการอ่านและทักษะการเขียน 
พบว่า ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวนทั้งหมด 11 คน  มีคะแนนรวมเท่ากับ 49 
คะแนน มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.45 คะแนน มีร้อยละเท่ากับ 44.54  ซึ่งอยู่ใน
ระดับต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ า  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวนทั้งหมด 6 คน  มีคะแนน
รวมเท่ากับ 18 คะแนน  มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.00 คะแนน มีร้อยละเท่ากับ 
30.00  ซึ่งอยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์ขัน้ต่ า ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวนทั้งหมด 4 
คน  มีคะแนนรวมเท่ากับ 13 คะแนน  มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.25 คะแนน มีร้อย
ละเท่ากับ 32.50  ซึ่งอยู่ในระดับ ต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ า ดังนั้นจะเห็นได้ว่านักเรียนที่
มีความต้องการพิเศษทั้ง 3 ระดับช้ันมีคะแนนจากท าแบบทดสอบก่อนเรียนด้าน
ทักษะทางภาษาที่เกี่ยวกับทักษะการอ่านและทักษะการเขียน อยู่ในระดับต่ ากว่า
เกณฑ์ขั้นต่ า เพราะว่านักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เมื่อ
ครูผูส้อนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้วิเคราะห์จากพฤติกรรมของนักเรียนที่
มีความต้องการพิเศษทั้งพฤติกรรมจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของแต่ละคน และ
ผลการประเมินความพร้อมของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ในปีการศึกษา 
2557 พบว่านักเรียนที่มีความตอ้งการพเิศษ สว่นมากมีปัญหาการทักษะทางภาษา
เกี่ยวกับทักษะการอ่านและทักษะการเขียนที่ต่ ากว่าเป้าหมายของโรงเรียนบ้าน   
ศรบีุญเรอืง ซึ่งการพัฒนาทักษะทางภาษาที่เกี่ยวกับทักษะการอ่านและทักษะการ
เขียนจะเป็นพืน้ฐานที่ส าคัญในการพัฒนาที่จะเรียนรู้ในระดับช้ันอื่น ๆ ตอ่ไป   
 2.2 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษมีคะแนนจากแบบทดสอบหลัง
เรียนด้านทักษะทางภาษาที่เกี่ยวกับทักษะการอ่านและทักษะการเขียน พบว่า ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวนทั้งหมด 11 คน มีคะแนนรวมเท่ากับ 82 คะแนน มี
คะแนนเฉลี่ย 7.45 คะแนน มีร้อยละเท่ากับ 74.54  ซึ่งอยู่ ในระดับ ดี  ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวนทั้งหมด 6 คน มีคะแนนรวมเท่ากับ 44 คะแนน มี
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2. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาของนักเรียนที่
มีความต้องการพิเศษโดยใช้นิทานพื้นบ้าน พบว่า นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูโดยใช้นิทานพื้นบ้านมีทักษะทางภาษาดี
ขึน้ เป็นไปตามสมมุตฐิานที่ตัง้ไว้ ดังนี้ 

 2.1 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษมีคะแนนจากแบบทดสอบก่อน
เรียน-หลังเรียนด้านทักษะทางภาษาที่เกี่ยวกับทักษะการอ่านและทักษะการเขียน 
พบว่า ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวนทั้งหมด 11 คน  มีคะแนนรวมเท่ากับ 49 
คะแนน มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.45 คะแนน มีร้อยละเท่ากับ 44.54  ซึ่งอยู่ใน
ระดับต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ า  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวนทั้งหมด 6 คน  มีคะแนน
รวมเท่ากับ 18 คะแนน  มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.00 คะแนน มีร้อยละเท่ากับ 
30.00  ซึ่งอยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์ขัน้ต่ า ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวนทั้งหมด 4 
คน  มีคะแนนรวมเท่ากับ 13 คะแนน  มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.25 คะแนน มีร้อย
ละเท่ากับ 32.50  ซึ่งอยู่ในระดับ ต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ า ดังนั้นจะเห็นได้ว่านักเรียนที่
มีความต้องการพิเศษทั้ง 3 ระดับช้ันมีคะแนนจากท าแบบทดสอบก่อนเรียนด้าน
ทักษะทางภาษาที่เกี่ยวกับทักษะการอ่านและทักษะการเขียน อยู่ในระดับต่ ากว่า
เกณฑ์ขั้นต่ า เพราะว่านักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เมื่อ
ครูผูส้อนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้วิเคราะห์จากพฤติกรรมของนักเรียนที่
มีความต้องการพิเศษทั้งพฤติกรรมจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของแต่ละคน และ
ผลการประเมินความพร้อมของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ในปีการศึกษา 
2557 พบว่านักเรียนที่มีความตอ้งการพเิศษ สว่นมากมีปัญหาการทักษะทางภาษา
เกี่ยวกับทักษะการอ่านและทักษะการเขียนที่ต่ ากว่าเป้าหมายของโรงเรียนบ้าน   
ศรบีุญเรอืง ซึ่งการพัฒนาทักษะทางภาษาที่เกี่ยวกับทักษะการอ่านและทักษะการ
เขียนจะเป็นพืน้ฐานที่ส าคัญในการพัฒนาที่จะเรียนรู้ในระดับช้ันอื่น ๆ ตอ่ไป   
 2.2 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษมีคะแนนจากแบบทดสอบหลัง
เรียนด้านทักษะทางภาษาที่เกี่ยวกับทักษะการอ่านและทักษะการเขียน พบว่า ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวนทั้งหมด 11 คน มีคะแนนรวมเท่ากับ 82 คะแนน มี
คะแนนเฉลี่ย 7.45 คะแนน มีร้อยละเท่ากับ 74.54  ซึ่งอยู่ในระดับ ดี  ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวนทั้งหมด 6 คน มีคะแนนรวมเท่ากับ 44 คะแนน มี
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คะแนนเฉลี่ย 7.33 คะแนน มีร้อยละเท่ากับ 80.00 ซึ่งอยู่ ในระดับ ดี ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวนทั้งหมด 4 คน มีคะแนนรวมเท่ากับ 36 คะแนน มี
คะแนนเฉลี่ย 9.00 คะแนน มีร้อยละเท่ากับ 90.00  ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก ดังนั้นจะ
เห็นได้ว่านักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทั้ง 3 ระดับช้ันมีคะแนนจากการ
แบบทดสอบ หลังเรียนด้านทักษะทางภาษาที่เกี่ยวกับทักษะการอ่านและทักษะ
การเขียน อยู่ในระดับดีและดีมาก เพราะว่า นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษที่อยู่
ในกลุ่มมีปัญหาทางการเรยีนรู้ ในช่วงช้ันที่ 2 ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาของนักเรียนที่มีค วาม
ต้องการพิเศษที่ประกอบไปด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้เสริมทักษะการอ่านและ
การเขียนส าหรับนักเรียนที่มคีวามตอ้งการพเิศษโดยใช้นทิานพืน้บ้าน ในช่วงช้ันที่ 2 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4–6 ที่มีระดับช้ันละ 10 แผนการสอนท าให้นักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษได้รับการฝึกทักษะการอ่านและการเขียนอยู่สม่ าเสมอและมี
การทบทวนซ้ า ๆ กันหลายครั้งเพราะจะมีแบบฝึกหัดให้ท าหลังจากการเรียนการ
สอนเสร็จสิ้น ท าให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเกิดการเรียนรู้และจดจ าจน
เข้าใจสามารถที่จะอ่านและเขียนได้อย่างถูกต้องและดีขึ้น 2) มีสื่อการสอนที่ใช้
ประกอบการท ากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการอ่านและ
การเขียน คอื นิทานพื้นบ้านเรื่อง ต านานค ากลอน “โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง” ซึ่ง
เป็นนิทานพื้นบ้านที่เขียนขึ้นมาจากประวัติของโรงเรียนโดยน ามาแต่งเป็นในแนว
ของค ากลอนประกอบรูปภาพที่มีสีสันสวยงาม กระตุ้นความสนใจของนักเรียนที่มี
ความตอ้งการพเิศษ ท าให้มีความสนุกสนานเพลิดเพลินในการอ่านและเสริมสร้าง
จินตนาการ สอดคล้องกับงานวิจัยของวริษฐา อภิญดา (2551)  ได้ศึกษา
พัฒนาการด้านการอ่านของนักเรียนที่เรียนช้าโดยใช้หนังสือเล่มใหญ่ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา พบว่า นักเรียนเรียนช้า (Slow Learners) 
หลังจากใช้หนังสือเล่มใหญ่เพื่อพัฒนาการใช้อ่านค าของนักเรียนแล้ว นักเรียนมี
พฤติกรรมในการอ่านค าอยู่ในระดับคุณภาพดี และมีพัฒนาการในด้านการอ่านค า
หลังจากใช้หนังสือเล่มใหญ่สูงกว่าก่อนใช้หนังสือเล่มใหญ่อย่างมีนัยส าคัญ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของจิตกาญจนา รุกชาติ (2554) ได้ศึกษาความสามารถใน
การเขียนพยัญชนะของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการเขียน ระดับช้ั น
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ประถมศึกษา เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครโดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการเขียน
เทคนิคอักษรจาง ผลการศึกษาพบว่า เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ช่วงช้ันที่ 1 
หลังจากได้รับการใชชุ้ดแบบฝกึทักษะการเขียนเทคนิคอักษรจาง มีความสามารใน
การเขียนพยัญชนะอยู่ในระดับดีและสูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของพิชญาดา 
ธาตุอินจันทร์  (2551) ได้ศึกษาการใช้นิทานภาพเพื่อพัฒนาทักษะ การฟังและ 
การพูดของเด็กปฐมวัยผลการศกึษาพบว่า หลังจากใช้นิทานภาพเพื่อพัฒนาทักษะ
การฟังและการพูด นักเรียนมทีักษะการฟังและการพูดอยู่ในระดับดีมาก  

3. ปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาครูผู้สอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
โดยใช้นิทานพื้นบ้านในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาของ
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษมีดังนี้  1) ด้านครูผู้สอน ไม่มีความเช่ียวชาญ
เกี่ยวกับนิทานพื้นบ้าน มีประสบการณ์หรือความรู้นิทานพื้นบ้านน้อยมี
ประสบการณ ์เรื่อง การจัดการศกึษาพิเศษน้อยมากเพิ่งมาจับงานด้านเรียนร่วม มี
ภาระงานสอนมากไม่ค่อยมีเวลา 2) ด้านงบประมาณ มีจ านวนจ ากัด 3) ด้านสื่อ
การสอน มีตัวอย่างผลงานที่ใช้นิทานพื้นบ้านมาจัดการเรียนการสอนน้อย ดังนั้น
ครูผู้สอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษควรจะได้รับการอบรมและพัฒนาตนเอง
ในด้านวิชาการต่างๆเพื่อสามารถน าความรู้ความเข้าใจที่ได้รับการอบรมและ
พัฒนาตนเองไปบูรณาการกับการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษให้
ประสบความส าเร็จในการเรียนและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สอดคล้องกับ
ความเช่ือวา่การฝึกอบรมนัน้เป็นเครื่องมอืส าคัญที่ช่วยในการพัฒนาบุคลากร และ
น าไปสู่การปรับปรุงการบริหารและการจัดการศึกษาได้ (วิวรรธ์ จันทร์เทพย์ , 
2551)   
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บทคัดย่อ 
ทักษะการคิดวิเคราะห์ เป็นหนึ่งในทักษะส าคัญ 4 Cs เพื่อพัฒนาทักษะด้าน

การเรียนรู้และนวัตกรรม ซึ่งเป็นทักษะส าคัญในศตวรรษที่ 21 ที่นักการศึกษาได้ให้
ความส าคัญในทักษะด้านนี้มาเป็นระยะเวลาที่นานมากแล้ว มาร์ติน ลูเทอร์ คิง ได้
กล่าวไว้ในปี 1947 ถึงความส าคัญของทักษะการคิดวิเคราะห์ว่า “หน้าที่ของ
การศึกษาคือเพื่อสอนให้คนคิดอย่างไตร่ตรอง คิดอย่างวิเคราะห์” (ฮอบบ์, 2010) 
งานวิจัยมากมายแสดงให้เห็นว่า การคิดวิเคราะห์ที่ดี จะน าไปสู่การตัดสินใจใน
สถานการณ์ที่ซับซ้อนได้ดียิ่งขึ้น เมื่อไม่นานมานี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ยอมรับว่า 
เด็กไทยมีปัญหาด้านความสามารถด้านภาษาอังกฤษและความสามารถด้านการคิด
วิเคราะห์ ผลการสอบ PISA พบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 55 จากทั้งสิ้น 72 
ประเทศ ทักษะการคิดวิเคราะห์นั้นสามารถเรียนรู้ได้ เนื่องจากว่าทักษะนี้ไม่เกี่ยวข้อง
กับสติปัญญา และไม่จ าเป็นต้องเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อเข้าสู่ในวัยผู้ใหญ่เท่านั้น บทความนี้
จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสนอแนวคิดการใช้ค าถามแบบ Socratic Questioning และการ
เรียนรู้ของ Bloom Taxonomy เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างค าถามที่เหมาะสมเพื่อ
ทักษะการคิดวิเคราะหใ์นห้องเรียน 
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ค าส าคัญ: การคิดวิเคราะห ์ การตั้งค าถาม 

Abstract 
Critical Thinking (CT) is one of important 4Cs skills in developing student’s 

learning and innovation skill, which are seven required skill of 21st century. 
Educators, however, has long been considered CT as one of important learning 
skills. As Martin Luther King said in 1947 “The function of education is to teach one 
to think intensively to think critically” (Hobbs, 2010). Several study showed that 
good critical thinking make better decision and judgement in complex situation. (eg., 
Knezic, Wubbels, Elbers & Hajer, 2010; Judith, 2010; Scott, 2015)   Recently, 
Ministry of Education admitted that English proficiency and critical thinking are 
particularly concerning problems among Thai students.  The PISA range of Thai 
students is at 55th from 72 countries around the world. (Thailand Research Fund, 
2016). According to Walsh and Paul (1988), CT can improve by teaching because it 
is not an intelligence and does not necessarily develop with maturity. Therefore, this 
paper will propose on using Socratic questioning and Bloom Taxonomy in order to 
give an alternative aspect of setting right questions to promote Critical Thinking in 
classroom.  

Keyword: Critical thinking, Questioning, Bloom Taxonomy, Socratic questioning 

Critical Thinking 
Critical Thinking has long been concerned in varied aspect. The 

literature on critical thinking, however, has been essence in three approaches 
(Lai, 2011): philosophical approach, psychological approach and academic 
approach.  
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Philosophical approach 
 Greek philosophy, Socrates, Plato, Aristotle were pioneer academia in 
CT. Recently, Matthew Lipman and Richard Paul are widely known as leading 
CT researchers. Accordingly, Paul (1990, p.91) stressed that “CT is thinking 
about your thinking while you are thinking in order to make your thinking 
better”. It’s also stated by Ennis (1985) that CT is “reasonably and reflectively 
deciding what to believe or do”. It’s showed that philosophical approach 
focuses on hypothetical critical thinker; giving more concern on the qualities 
and characteristics of person rather than the result behavior that thinker can 
perform (Thayer-Bacon, 2000). 

Cognitive psychological approach 
 This approach is contrasted from the philosophical approach in two 
aspects (Lai, 2011). First, Sternberg (1986, p.6) states that “cognitive 
psychologist tends to focus on fundamental question: how people think by 
studying how people have thought about thinking.”  Therefore, cognitive 
psychological approach particularly focus on comparing thinker’s behavior 
between how thinker thinks and how they could or should think under ideal 
condition. (Sternberg, 1986). Secondly, this approach tends to focus on types 
of thought included a list of skills or procedures which can be performed by 
thinkers. (Halpern, 1998; Willingham, 2007).  

The educational approach 
 The field of education has also widely concerned and discussed about 
CT (Dwyer, Hogan & Stewart, 2014; Art-in, 2014). This approach is focus on 
methods and strategies in order to improve analytical thinking skill. Benjamin 
Bloom and his associates are well-known leading researcher in this aspect. 
The Bloom taxonomy (1956) for information processing skills is one of 
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outstanding cited sources for educators and researchers particularly focus on 
higher-order thinking skills (Lai, 2011).  

Critical Thinking Characteristics 
Nosich (2009) stated that there are four noticeable CT features needs 

to be concerned.  
1. CT is reflective. It is metacognitive. It involves a reflection on 

thinking 
2. CT involves standards. It has to meet criteria of reasonableness. 

Accuracy, relevance and depth are some example of standard or criteria. 
3. CT is authentic. It is far more about what the thinker believe or do. 

However, it is about good judgment. 
4. CT involves being reasonable. There is no rule or guideline to 

guarantee successful reason. However, all reasons need to be followed 
thoughtfully not by rote. 

Elder and Paul (2006B, p.4) argued that a well cultivated critical thinker will: 
1. Raise vital question and problems, formulating them clearly and 

precisely 
2. Gather and accesses relevant information, using abstract idea to 

interpret it effectively 
3. Come to well reason, conclusion and solutions, testing them 

against criteria and standards 
4. Think open-mindedly within alternative system of thought, 

recognizing and assessing, as need be, their assumption, implications, and 
practical consequences  

5. Communicate effectively with other in figuring out solutions to 
complex problem. 

Therefore, good CT has to be accurately reflective, authentic and 
reasonable which come from thoughtful process of the thinker. In addition, to 
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cultivate CT, well prepared questions and problems should be delivered with 
open-minded discussion and communication in classroom. 

The process of Critical Thinking  
Nosich (2009) suggested that to fully fledge critical thinking, three 

important parts will be involved.  
1. Asking questions: When teacher assign problem task to students, 

generally, students don’t ask the questions but jump in and try to solve the 
problem in various way that come into their mind. However, to think critically, 
the questions need to be addressed should be question that go to the heart of 
matter.  

2. Trying to answer those questions by reasoning them out: 
Reasoning out answers to  questions need us to be thoughtfully find out the 
answer from not only use what we remember or come into our mind but also 
use all power to defend those answers. It requires different way to approach 
the question with a different spirit. However, the spirit should genuinely want 
to figure out a clear, accurate answer to a question that is important to that 
person. Reasoning it out might begin with rethinking the question and then 
reformulating it in a more neutral and productive way. 

3. Believing the result of those reasoning: When thinking critically, we 
do not give merely verbal agreement, but rather believe the result because 
we have done our best to reason the issue out which is the best way to give 
reliable answer. 

In regard to the process of critical thinking by Nosich (2009), asking 
questions is considered as important role to promote CT. In addition, many 
studies also approved that there is a significant relationship between 
questioning technique and student’s outcome (Knezic et al, 2010; Dwyer et al, 
2014). Effective questioning induces students’ deeper thought and idea (Elder 
& Paul, 2003). The success classroom discussion depends on well prepare 
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questions of teachers (Gunter, Estes, & Mintz, 2010). Dwyer (2017) states that 
taxonomies of thinking process is considered to be necessary tool for the 
successful application of CT. Therefore, teacher always plays a key important 
role in using well effective set of questioning framework to promote CT in 
classroom.  

Socratic Questioning  
Socrates was famous Greek philosopher who has been recognized as 

one of the founder of Western philosophy. He also set the agenda of CT and 
innovated a method of instruction based on questioning. Socratic inquiry is 
emphatically not “teaching” but using questions to provoke student’s thought 
and awareness, then, collect those new idea and thought to build new 
understanding from previous knowledge and information.  

Socratic questioning is an approach used in psychotherapy as well as 
in teaching. In psychotherapy, the use of Socratic questioning is as it is to 
clarify the problem as it does not seem to be defined anywhere (Carey & 
Mullan, 2004). In education, Socratic questioning widely uses to demonstrate 
and prove certain habits of mind in order to train lawyers.  

Paul and Elder (2006A), founder of Center for Critical Thinking categorizes 
Socratic questioning into nine types as followed. 

1. Questions of clarification What do you mean by…………? / Would you 
say more about that? / Why do you say 
that? 

2. Questions that probe 
purpose 

Was this purpose justifiable?/ What is the 
purpose of ………….? / How do the purposes 
of these two groups vary? 

3. Questions that probe 
assumptions 

What are you assuming?/ What could we 
assume instead? / Is it always the case?/ 
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Why do you think the assumption holds 
here? 

4. Questions that probe 
information, reasons, evidence 
and causes 

What would be an example? / How did you 
think is the cause? How could we go about 
finding out whether that is true? 

5. Questions about viewpoints 
and perspectives 

What would someone who disagrees say? / 
How could you answer the objection 
that……would make? / What is an 
alternative? 

6. Questions that prove 
implication and consequences 

What are you implying by that?/  What 
effect would that have?/ If this and this are 
the case, then what else must be true? 

7. Questions about the 
questions 

Why is this question important?/ Do we 
need fact to answer this?/ Is this the same 
issue as …………? 

8. Questions that probe 
concepts 

What is the main idea we are dealing with?/ 
Are you using this term “………” in keeping/ 
Why/how is this idea important? With 
educated usage?  

9. Questions that probe 
inferences and interpretations 

What do you think of …………?/ How shall we 
interpret these data?/ Given all the facts, 
what is the best possible conclusion? 

   
 Socratic questioning is best introduced to classroom when addressing an 
argumentative issue. Teachers have to be prepared to ask questions spontaneously 
to follow the paths created by various student answers. The goal of Socratic 
questioning is to move students from the unclear to the clear, the inconsistent to the 
consistent. It is possible; however, that some obstacles would immediately happen 
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for newbie teachers to think and continually ask students follow-up questions as 
they examine an issue in depth. When the process of questioning is not done well, 
students can easily jump to free-wheeling discussion. In addition, the Socratic 
questioning requires higher order thinking skills. In lower level students, this type of 
question would lead them to meet the struggle. Therefore, in order to promote CT 
through Socratic questioning, good framework needs to be integrated. 

Bloom Taxonomy 
Bloom Taxonomy (1956) of educational objective is a set of 

hierarchical classification framework developed for purposed of enhancing 
education and manner in which thinking is examined in the classroom via 
classifying ‘mental act or thinking [resulting from] educational experiences’ 
(Bloom, 1956 cited in Dwyer, 2017). Krathwohl (2002) updated six categories 
to develop CT into verb form (see Figure 1) Dwyer (2017) argued that Bloom 
taxonomy consist of modern conceptualizations of CT. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. Bloom taxonomy, from: http://iacbe.org/img/blooms-comparison.jpg 

Figure 1 Six categories to develop CT into verb form  

Griffith University (2014) has developed Critical Evaluation Skill Toolkit which 
contain of set of questions to enhance student CT as table followed. 
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Level 1  
Knowledge  

Exhibits previous learning material by recalling facts, 
terms, basic concepts and answer.  

Keywords Who, what, why, when, omit, where, which, choose, find, how, 
define, label, show, spell, list, match, name, relate, tell, recall, 
select. 

Questions What is …?/ How is …? /Where is …?/ When did ……….happen?/ 
How did ……………. happen? / When did …?/ Can you recall …?/ 
How would you show …? 
Can you select …?/ Who were the main …? 

Level 2: 
Comprehension 
 

Demonstrating understanding of facts and ideas by 
organizing, comparing, translating, interpreting, giving 
descriptions and stating main ideas.  

Key words Compare, contrast, demonstrate, interpret, explain, extend, 
illustrate, infer, outline, relate, rephrase, translate, summarize, 
show, classify. 

 How would you classify the type of …?/ How would you 
compare …?  
contrast …?/ Will you state or interpret in your own words …? 
Which statements support…?/ Can you explain what is 
happening … 
what is meant…?/ What can you say about…?/ Which is the best 
answer …? 

Level 3: 
Application 

Solving problems by applying acquired knowledge, 
facts, techniques and rules in a different way.  

Keywords Apply, build, choose, construct, develop, interview, make use of, 
organize, experiment with, plan, select, solve, utilize, model, 
identify. 
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Questions How would you use …?/ What examples can you find to …? 
How would you solve ……… using what you have learned …? 
How would you organize …… to show …?/ How would you apply 
what you learned to develop …?/ What other way would you plan 
to …? 
What would result if …?/ Can you made use of the facts to …? 

Level 4: 
Analysis 
 

Examining and breaking information into parts by 
identifying motives or causes; making inferences and 
finding evidence to support generalizations.  

Keywords Analyze, categorize, classify, compare, contrast, discover, 
dissect, divide, examine, inspect, simplify, survey, take part 
in, test for, distinguish, list, distinction, theme, relationships, 
function, motive, inference, assumption, conclusion. 

Questions What are the parts or features of …?/ How is …… related to 
…? 
Why do you think …?/ What is the theme …?/ What motive is 
there …? 
How would you classify …?/ How would you categorize …? 
Can you identify the difference parts …?/ What evidence can 
you find …? 

Level 5: 
Synthesis 

Compiling information together in a different way by 
combining elements in a new pattern or proposing 
alternative solutions.  

Keywords Build, choose, combine, compile, compose, construct, create, 
design, develop, estimate, formulate, imagine, invent, make up, 
originate, plan, predict, propose, solve, solution, suppose, 
discuss, modify, change, original, improve, adapt, minimize, 



 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน  73 
 

maximize, delete, theorize, elaborate, test, improve, happen, 
change. 

Questions What changes would you make to solve …?/ How would you 
improve …? 
What would happen if …?/ Can you elaborate on the reason …? 
Can you propose an alternative …?/ What could be combined to 
improve(change) …?/ Suppose you could ………. what would you 
do …? 

Level 6: 
Evaluation 
 

Presenting and defending opinions by making judgments 
about information, validity of ideas or quality of work 
based on a set of criteria.  

Keywords award, choose, conclude, criticize, decide, defend, determine, 
dispute, evaluate, judge, justify, measure, compare, mark, rate, 
recommend, rule on, select, agree, interpret, explain, appraise, 
prioritize, opinion, support, importance, criteria, prove, disprove, 
assess, influence, perceive, value, estimate, influence, deduct. 

Questions Do you agree with the actions …? with the outcomes …? 
What is your opinion of …?/ How would you prove …? disprove …? 
Would it be better if …?/ What choice would you have made .? 
What would you select …?/ How would you prioritize …? 

 
Though the taxonomy presented above can identify only descriptive 

thinking process and link among them. It does not elaborate on the manner in which 
on applied higher-order thinking process (Krathwohl, 2002; Moseley et al., 2005). 
In other word, this framework cannot promote cognitive psychological aspect 
concerning on how people have thought about thinking.  

Critical thinking are dependent upon memory, given that it is not possible 
for one to use CT processes if one does not know or remember the necessary or 
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relevant information (Krathwohl, 2002). To promote CT in both descriptive thinking 
and cognitive psychological aspect, the application of Socratic questioning and 
Bloom taxonomy would be a possible alternative solution. Questions of 
Remembering and Understanding level and also question of clarification can be 
applied to check students’ background knowledge and prepare them to the higher 
order thinking stage. Then, the other stages in Bloom taxonomy would be 
approached to students orderly with an integration of the Paul and Elder’s Socratic 
questioning taxonomy. Teachers have to prepare the questions of each lesson 
grounding on the Bloom taxonomy with the purpose of arousing students’ 
awareness toward their ignorance, misconceptions, wrong assumptions, and false 
conclusions. Though, the right answer will not put into the main concerning. The 
ultimate goal of using these techniques in classroom is not only to promote students’ 
Critical Thinking but also to provoke their life examination. 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศึกษาความต้องการสารสนเทศและ

พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของสมาชิก
ชมรมจักรยานในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนศึกษาสภาพปัญหาที่สมาชิกชมรม
จักรยานในจังหวัดเชียงใหม่ประสบเพื่อน ามาพัฒนาและเสนอแนะปัจจัยสนับสนุนด้าน
สารสนเทศเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของสมาชิกชมรมจักรยานในเขตจังหวัด
เชียงใหม่ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
สมาชิกชมรมจักรยานในจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้มาจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
จ านวน 25 ราย และข้อมูลจากแบบสอบถามจ านวน 378 ชุด ผลการวิจัยพบว่า
สมาชิกชมรมจักรยานในจังหวัดเชียงใหม่มีความต้องการสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริมสุขภาพให้ดีขึ้นเพราะร่างกายแข็งแรงอยู่แล้ว และสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
กับการรักษาสุขภาพและการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ โดยมักแสวงหาสารสนเทศ
ด้านสุขภาพดังกล่าวจากแหล่งสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ตและแหล่งสารสนเทศ
บุคคลมากที่สุด ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกแสวงหาสารสนเทศจากแหล่งต่างๆ นั้น
ขึน้อยู่กับช่วงวัยของบุคคลด้วย โดยผูท้ี่มอีายุน้อยมีแนวโน้มในการแสวงหาสารสนเทศ
จากสื่ออินเทอร์เน็ตมากกว่าผู้สูงอายุ   และสมาชิกชมรมจักรยานเห็นว่าความ
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น่าเชื่อถือ ความถูกต้อง และความทันสมัยของสารสนเทศด้านสุขภาพนั้นมี
ความส าคัญต่อการตัดสินใจอย่างมาก ดังนั้นสมาชิกชมรมจักรยานจึงมีวิธีการ
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของสารสนเทศด้านสุขภาพที่ได้รับก่อนน าไปปฏิบัติ โดย
ส่วนใหญ่ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล คลินิก สถานีอนามัย เพื่อขอค าปรึกษาและยืนยัน
ข้อมูลให้แน่ใจว่าสารสนเทศด้านสุขภาพที่ได้รับนั้นมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และ
ทันสมัย ในส่วนของปัญหาและอุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศด้านสุขภาพนั้น 
สมาชิกชมรมจักรยานในจังหวัดเชียงใหม่ประสบปัญหาในการแสวงหาสารสนเทศด้าน
สุขภาพจากสื่อต่างๆ ทั้งสิ่งพิมพ์ แหล่งสารสนเทศที่เป็นบุคคล แหล่งสารสนเทศ
สื่อมวลชน แหล่งสารสนเทศหน่วยงาน แหล่งสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต ตลอดจน
ปัญหาในการแสวงหาสารสนเทศด้านสุขภาพที่ เกิดจากตัวผู้สืบค้นเอง จาก
ผลการวิจัยดังกล่าวแล้ว ผู้วิจัยได้น ามาพัฒนาและเสนอแนะปัจจัยสนับสนุนด้าน
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา สื่อและวิธีการสื่อสารด้านสุขภาพเพื่อส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคของสมาชิกชมรมจักรยานในเขตจังหวัดเชียงใหม่ต่อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

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 
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disease prevention because they thought they were already healthy. In general, 
most 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
จติใจที่สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีโครงสร้างของร่างกายที่เหมาะสม ผู้ที่มี
สุขภาพดีจะสามารถปฏิบัติงานหรือท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว มี
บุคลิกภาพที่ดี สุขภาพแข็งแรงและเป็นที่ช่ืนชมของคนทั่วไป ซึ่งมโนทัศน์เกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพในปัจจุบันของหลายประเทศมีการปรับเปลี่ยนจาก “การซ่อมแซม
รักษา” มาสู่ “การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค” โดยส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อให้มีสุขภาพดี (World Health Organization, n.d.) 
ส าหรับประเทศไทย ประชาชนในปัจจุบันส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในเรื่องของการ
ดูแลรักษาสุขภาพของตนเป็นอย่างมากโดยจะเห็นได้จากกระแสความตื่นตัวในการ
ป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพอย่างกว้างขวางจนกลายเป็นวาระสาธารณะ หาก
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ท าได้ส าเร็จประชาชนในประเทศมีสุขภาพแข็งแรง ภาครัฐก็ไม่ต้องทุ่มเท
งบประมาณมาดูแลและแก้ไขปัญหาดังกล่าว อีกทั้งยังส่งผลต่อประสิทธิภาพและ
ศักยภาพในการแข่งขันโดยรวมของประเทศอีกด้วย ซึ่งการที่ประชาชนได้รับ
สารสนเทศเกี่ยวกับสุขภาพที่มีคุณภาพ คือ ทันสมัย ถูกต้อง เที่ยงตรง น่าเชื่อถือ
และตรงกับความต้องการ ก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของประชน
ในประเทศ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความจ าเป็นในการศึกษาความต้องการและ
พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของสมาชิก
ชมรมจักรยานในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากกลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความ
ตระหนัก รวมทั้งให้ความสนใจและใส่ใจในการมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ซึ่งผล
การศึกษาที่ได้จากการวิจัยดังกล่าว จะเป็นข้อมูลพื้นฐานส าคัญในการวางแผน 
พัฒนาระบบและบริการสารสนเทศของหน่วยงานด้านสุขภาพที่ท าหน้าที่ในการ
สร้างเสริมสุขภาพให้ตอบสนองความต้องการของผู้ที่สนใจและใส่ใจในการดูแล
สุขภาพของตนให้มากที่สุด 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความต้องการสารสนเทศและพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ

เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของสมาชิกชมรมจักรยานในเขตจังหวัดเชียงใหม่  
2. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาที่สมาชิกชมรมจักรยานในเขตจังหวัดเชียงใหม่

ประสบจากการแสวงหาสารสนเทศเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
 3. เพื่อพัฒนาและเสนอแนะปัจจัยสนับสนุนด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคของสมาชิกชมรมจักรยานในเขตจังหวัดเชียงใหม่ต่อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

กรอบความคิดในการวิจัย 
 จากการศกึษาทฤษฎีเกี่ยวกับความตอ้งการสารสนเทศและพฤติกรรมการ
แสวงหาสารสนเทศสรุปได้ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการสารสนเทศและ
พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศมี 4 ประการดังนี้ ตัวบุคคล สภาพแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับระบบต่างๆ ซึ่งบุคคลนั้นเป็นส่วนหนึ่งของระบบ สารสนเทศและ
ขั้นตอนการน าสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ ซึ่งกรอบความคิดในการวิ จัยนี้จะ
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พิจารณาปัจจัยที่ตัวบุคคลเป็นส าคัญ อาทิ อายุ เพศ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่
ให้ความสนใจเกี่ยวกับกิจกรรมการปั่นจักรยาน ที่จะส่งผลต่อความต้องการ
สารสนเทศด้านสุขภาพ พฤติกรรมและวิธีการในการแสวงหาสารสนเทศด้าน
สุขภาพ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศจากแหล่ง
สารสนเทศตา่งๆ ดังภาพที่ 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนีเ้ป็นงานวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) เนื่องจากผู้วิจัยใช้

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 

 อายุ  
 เพศ  
 ระดับการศกึษา 
 ระยะเวลาที่ให้

ความสนใจใน
กิจกรรมการปั่น
จักรยาน 

ความต้องการสารสนเทศด้าน
สุขภาพ 

พฤติกรรมและวธิีการในการ
แสวงหาสารสนเทศด้านสุขภาพ 

ปัญหาและอุปสรรคในการ
แสวงหาสารสนเทศด้านสุขภาพ 
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จักรยานต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ จากเว็บไซต์เครือข่ายชมรมจักรยานเชียงใหม่ 
http://www.cmcycling.org/ จากนั้นจึงรวบรวมข้อมูลการติดต่อชมรมจักรยานดังกล่าว
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. ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกชมรมจักรยานในจังหวัดเชยีงใหม่  
กลุ่มตัวอย่างผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 50 ปีขึ้นไป (อายุ

เฉลี่ย 52 ปี) จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษา ตามล าดับ ส าหรับ
กลุ่มตัวอย่างที่อายุต่ ากว่า 40 ปีลงมานั้นส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
นิยมปั่นจักรยานเพื่อออกก าลังกายเป็นส่วนมาก นอกจากนี้ยังมีผู้ปั่นจักรยานเป็นงาน
อดิเรก และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ เช่น ใช้จักรยานเพื่อเดินทางไปท างาน ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และปั่นเป็นเพื่อนภรรยา เป็นต้น โดยผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่นั้นนิยม
ปั่นจักรยานกับเพื่อน โดยมีความถี่ในการปั่นประมาณ 4 วันต่อสัปดาห์ และเป็นปั่น
จักรยานมาเปน็ระยะเวลา 9 ปีขึ้นไป 
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ส าหรับกลุ่มตัวอย่างสมาชิกชมรมจักรยานในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นผู้ให้
ข้อมูลโดยการตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 30-69 ปี (อายุ
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 การดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงอยู่
เสมอจึงเป็นหนทางหนึ่งในการป้องกันโรค รวมทั้งลดความเสี่ยงในการเป็นโรคอื่นๆ ที่
มีความรุนแรงมากขึ้น ในเรื่องของระดับการศึกษาที่พบว่าสมาชิกชมรมจักรยานใน
จังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีนั้นก็เพราะว่าเป็นกลุ่ม
บุคคลที่มีความรู้และตระหนักถึงเรื่องสุขภาพ ต้องใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพด้วยวิธีการ
ต่างๆ ทั้งการกินอาหาร การออกก าลังกาย การพักผ่อน มีความสามารถในการ
แสวงหาข้อมูลหรือสารสนเทศด้านสุขภาพจากแหล่งต่าง ๆ มาตอบสนองความสนใจ
ใคร่รู้ของตน อย่างไรก็ตามจากการศึกษาเชิงคุณภาพพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่
อายุ 50 ปีขึ้นไปนั้นจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษาซึ่งเป็นช่วงวัย
ที่ต้องให้ความส าคัญเกี่ยวกับการออกก าลังกายอันจะน าไปสู่การมีสุขภาพที่สมบูรณ์
แข็งแรงหรือช่วยลดอัตราความเสี่ยงในการเกิดโรคภัยไข้เจ็บนอกจากนี้ ผลการศึกษา
ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณพบว่าสมาชิกชมรมจักรยานในจังหวัดเชียงใหม่นิยมปั่น
จักรยานกับเพื่อนๆ หรือครอบครัวนั้นแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการปั่นจักรยานนั้น 
นอกจากจะใช้เป็นทางเลือกหนึ่งในการออกก าลังกายหรือเป็นความชอบส่วนบุคคล
แล้ว ยังสามารถใช้เป็นกิจกรรมที่ใช้สานสัมพันธ์ในครอบครัว ดังจะเห็นได้จากผู้ให้
สัมภาษณ์รายหนึ่งที่ให้ข้อมูลว่าการเริ่มต้นปั่นจักรยานของตนเองนั้นเกิดขึ้นเพราะ
ภรรยาเจ็บป่วยซึ่งต้องใช้กิจกรรมการปั่นจักรยานเป็นการออกก าลังกาย ดังนั้นตนจึง
ต้องปั่นเป็นเพื่อนภรรยาอันน าไปสู่การปั่นจักรยานเป็นกิจวัตร รวมทั้งผู้ให้สัมภาษณ์
หลายรายให้ข้อมูลว่ามีเพื่อนที่นิยมการปั่นจักรยานเป็นผู้ที่มาจากหลากหลายเพศ วัย
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และอาชีพ ดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่ากิจกรรมการปั่นจักรยานนั้นเป็นกิจกรรมหนึ่ง
ที่ช่วยสร้างเครอืข่ายทางสังคมได้อกีด้วย 

2. ความตอ้งการสารสนเทศ  
ข้อมูลทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณพบว่ากลุ่มตัวอย่างสมาชิก

ชมรมจักรยานในจังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่มีความต้องการสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริมสุขภาพให้ดีขึ้นเพราะร่างกายแข็งแรงอยู่แล้ว ได้แก่ โภชนาการ 
สารอาหาร สูตรอาหารและการรับประทานอาหารที่ถูกต้อง เทคนิคการออกก าลัง
กายที่ถูกวิธี อันตรายของยาและอาหารเสริม รวมทั้งมีความต้องการสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องกับการรักษาสุขภาพและการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ  โดยสนใจ
สารสนเทศเกี่ยวกับการป้องกันโรคความดันสูง โรคหัวใจ โรคกระเพาะ เป็นต้น 
ทั้งนี้ในกลุ่มของสมาชิกชมรมจักรยานในจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นผู้สูงอายุมีความ
ต้องการสารสนเทศด้านสุขภาพเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การรับประทานอาหาร
และการออกก าลั งกายส าหรับผู้สู งอายุ  ตลอดจนการรักษาโรค  ได้แก่ 
โรคเบาหวาน โรคหอบหืด โรคความดันสูง รวมทั้งอาการปวดหลังด้วย จะเห็นได้
ว่าความต้องการสารสนเทศด้านสุขภาพของสมาชิกชมรมจักรยานในจังหวัด
เชยีงใหม่ขึ้นอยู่กับช่วงวัย 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
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สุขภาพด้วยวิธีการตา่งๆ อาทิ การไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล คลินิก สถานีอนามัย 
เนื่องจากเป็นบุคคลผู้ที่อยู่ในวิชาชีพด้านสุขภาพที่สมาชิกชมรมจักรยานเห็นว่า
น่าเชื่อถือ รวมทั้งการปรึกษากับคนใกล้ตัว การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต หรือ
การค้นหาจากหนังสือ เอกสาร และสื่อมวลชนต่างๆ เพื่อตรวจสอบทวนซ ้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 นอกจากนี้ปัญหาและอุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศด้านสุขภาพ
ส่วนหนึ่งก็มาจากตัวผู้สืบค้นเอง เช่น ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการสืบค้นหาสารสนเทศที่ต้องการ และมีเวลาน้อย
ในการแสวงหาสารสนเทศทางด้านสุขภาพ เป็นต้น 

5. ข้อเสนอแนะ 
สมาชิกชมรมจักรยานในจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา

ปัจจัยสนับสนุนด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของสมาชิก
ชมรมจักรยานในจังหวัดเชียงใหม่ คือ หน่วยงานที่ให้บริการด้านสุขภาพควร
พิจารณาเพิ่มการบริการด้านสุขภาพให้เพิ่มมากขึ้นและและเผยแพร่สารสนเทศ
ด้านสุขภาพใหท้ั่วถึง เช่น การจัดสง่ทางไปรษณีย์ การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ การส่ง
ข้อมูลทางไลน์ เป็นต้น และควรมีการน าเสนอสารสนเทศด้านสุขภาพเฉพาะในแต่
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ละด้านเพราะว่าสุขภาพของแต่ละคนไม่เหมือนกัน เช่น การดูแลและเฝ้าระวังโรค
ระบาด การดูแลรักษาโรคที่ผู้สูงอายุ อาทิ โรคกระดูกและไขข้อ โรคความดัน 
โรคเบาหวาน หรอืการป้องกันและรักษาโรคต่างๆ เป็นต้น 

เมื่อผู้วิจัยศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริบทของการแสวงหาสารสนเทศด้าน
สุขภาพของสมาชิกชมรมจักรยานจังหวัดเชียงใหม่ และได้รับทราบความต้องการ
และพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของสมาชิกชมรมจักรยานแล้ว จากนั้นจึง
ได้วเิคราะหส์ังเคราะหผ์ลการศึกษาดังกล่าวและด าเนินการพัฒนาปัจจัยสนับสนุน
ด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของสมาชิกชมรมจักรยาน
จังหวัดเชียงใหม่ โดยน าเสนอเนื้อหา ได้แก่ พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 
แนวคิดในการสื่อสารสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ สื่อกับการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคของสมาชิกชมรมจักรยานในจังหวัดเชียงใหม่  ปัจจัยที่ เอื้อต่อ
ความส าเร็จในการสื่อสารสารสนเทศด้านสุขภาพของสมาชิกชมรมจักรยานใน
จังหวัดเ ชียงใหม่  ปัจจัยสนับสนุนด้านสารสนเทศนั้นเป็นส่วนส าคัญของ
กระบวนการสื่อสารสุขภาพในการพัฒนาระบบสุขภาพ เนื่องจากเรื่องสุขภาพเป็น
สิ่งส าคัญ ข้อมูลที่ผิดพลาดอาจน ามาซึ่งการความเสียหายจนไปสู่สูญเสียชีวิตได้ 
ดังนัน้ระบบสุขภาพที่เข้มแข็งต้องมรีากฐานที่ดี ส่งเสริมค่านิยมในการแสวงหาและ
เลือกรับสารสนเทศทางด้านสุขภาพที่มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ โดยแนวทาง
การสื่อสารเพื่อสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในสังคมควรเป็นการสื่อสารที่มี
ลักษณะของการสื่อสารสองทาง และมีการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างการ
สื่อสารในแนวราบและแนวดิ่ง โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารด้านสุขภาพได้ง่ายและทั่วถึง รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการสื่อสารด้านสุขภาพอย่างอิสระ และเป็นการส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้รว่มการระหว่างสมาชิกและเครือขา่ยในชุมชนนั้น ซึ่งในการผลิตเนื้อหา การ
เลือกใช้สื่อและกลยุทธ์ต่างๆ ในกระบวนการสื่อสารนั้น ควรต้องมีการวิเคราะห์
ผู้รับสาร รวมถึงบริบททางสังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้รับสาร นอกจากนี้
ยังควรพิจารณาเลือกใช้สื่อต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชนอย่างผสมผสานเพื่อเสริมข้อเด่น
และลดข้อด้อยของสื่อแต่ละประเภทที่มีแตกต่างกันไป อันจะท าให้กระบวนการ
สื่อสารที่ เกิดขึ้นนั้นเป็นที่ยอมรับ สามารถตอบสนองความต้องการของ
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กลุ่มเป้าหมาย และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคตแิละพฤติกรรมในการสร้างเสริม
สุขภาพของประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้  
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บทคัดย่อ 
การพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะเพื่อหนุนเสริมระบบการฝึกทักษะวิชาชีพครู: 

ประเด็นการมสี่วนรว่มพัฒนาแบบประเมิน 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
ความต้องการเป็นฐาน PBL (Problem based learning) จากกลุ่มโรงเรียนสุขภาวะ
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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
จะช่วยใหผู้เ้รียนมีทักษะในการคิดแบบเชื่อมโยงความรู้แล้วน าไปแก้ปัญหาที่ประสบใน
ชีวิตจริงได้ ทั้งนี้โรงเรียนสุขภาวะ มีเนื้อหาที่แสดงทั้งหลักการและแนวคิดการเรียน
การสอนแบบใหม่ โดยเปิดพื้นที่ในการเรียนรู้ ไม่ยึดติดกรอบและรวมถึงการเปิด
ความคิด ความรู้ วิสัยทัศน์ รวมทั้งทัศนคติใหม่ๆ ของทั้งครู และนักเรียน 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 
เป็นการวิจัยที่เกิดจากการลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงใหม่กับมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา ( IRES) ได้คัดเลือกให้ภาควิชา
การศึกษาปฐมวัย คระครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ รับทุนสนับสนุน
จากมูลนิธิฯ IRES ร่วมกันวิจัยและพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะเพื่อหนุนเสริมระบบการ
ฝกึทักษะวิชาชีพครู การวิจัยครั้งนีเ้ป็นการวิจัยและพัฒนาเชงิปฏิบัติการแบบมีส่วน
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.แม่ฮ่องสอน 4) โรงเรียนบ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ 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 

 
 
 



 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน  93 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ได้ผลการวิจัยและพัฒนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ในการพัฒนาโรงเรียน
สุขภาวะเพื่อหนุนเสริมระบบการฝึกทักษะวิชาชีพครู: ประเด็นการมีส่วนร่วมพัฒนา
แบบประเมิน CCR (ระยะที่ 1) ดังนี้ 

1. ผลการพัฒนานักวิจัย  
หลังจากการลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎ

เชียงใหม่กับมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา ( IRES) ซึ่งได้คัดเลือกให้ภาควิชา
การศึกษาปฐมวัย รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิฯ IRES ร่วมกันวิจัยและพัฒนา
โรงเรียนสุขภาวะเพื่อหนุนเสริมระบบการฝึกทักษะวิชาชีพครูแล้ว ท าให้นักวิจัย
ได้รับการฝกึอบรมพัฒนาเชงิปฏิบัติการและศึกษาดูงานจากมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อ
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การศกึษา (IRES) ผลที่เกิดขึน้พบว่า นักวิจัยสามารถประชุมวางแผนเขียนโครงร่าง
วิจัยการพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะเพื่อหนุนเสริมระบบการฝึกทักษะวิชาชีพครูได้ 
 2. ผลการพัฒนาโครงรา่งวิจัยและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
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) ที่มีความครอบคลุมแบบ 360 
องศาในทุก ๆ มิติของการประเมิน ทั้งผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศ และ
ชุมชน และสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนสุขภาวะ ตลอดจนอัตลักษณ์นักศึกษา
ครูปฐมวัยของภาควิชาการศกึษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ คือ สอนดี 
ใฝ่รู ้สู้งาน (CMRU model) 

3.2 ได้บูรณาการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องจ านวน 3 
รายวิชา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ได้แก่ รายวิชา ED 3801 การศึกษา
สังเกตและการมีสว่นร่วมในสถานศึกษา 1 รายวิชา CI 4606 วิธีสอนการศึกษาปฐมวัย 
1 และรายวิชา 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  การ
ปฏิรูปการศึกษาจะส าเร็จได้ต้องปฏิรูปตั้งแต่ต้นทางคือการผลิตครู ซึ่งการจัด
การศึกษาตามแนวคิดการสร้างโรงเรียนสุขภาวะมีองค์ประกอบส าคัญ 5 ข้อ คือ 
1) ผูเ้รียนเป็นสุข 2) โรงเรียนเป็นสุข 3) สภาพแวดล้อมเป็นสุข 4) ครอบครัวเป็นสุข
และ 5) ชุมชนเป็นสุข โดยจะต้องมีการปรับสภาพลดปัจจัยเสี่ยง จัดโครงสร้างและ
ระบบต่าง ๆ ให้โรงเรียน สภาพแวดล้อม ครอบครัวและชุมชนเป็นพื้นที่ปลอดภัย 
ส่งเสริมสุขภาวะของผู้เรียนอย่างแท้จริง และ ประวิต เอราวรรณ์ (2547) อธิบาย
ว่าการลงนามความร่วมมือในโครงการพัฒนาระบบการผลิตครูโดยใช้โรงเรียนสุข
ภาวะเป็นฐานนั้น จะเป็นก้าวส าคัญของวงการศึกษาไทย สอดคล้องกับนโยบาย
ปฏิรูปการศกึษาของกระทรวงศกึษาธิการ 
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บทคัดย่อ 
 การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยีของโลกในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา ท าให้
ประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต้องรวมตัวพัฒนาประเทศให้ก้าวไปพร้อมกัน
เพื่อความมั่นคงทั้งการเมอืง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยส่งเสริมสนับสนุนกัน
และกัน ผ่านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในชาติด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิด โดยให้
การศกึษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้าง
พลังประชาชนอาเซียนและเสริมสร้างความเข้มแข็งแห่งประชาคมอาเซียน ซึ่งถือเป็น
การลงทุนเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ยั่งยืน โดยทุกประเทศมีความมุ่งหวังว่าการให้
การศึกษาที่เท่าเทียมกันและมีคุณภาพ จะช่วยพัฒนาคนในชาติให้มีคุณภาพ คือ เป็น
ทั้งคนดี คนเก่ง มีจิตส านึกในการเป็นพลเมอืงของประเทศ พลอาเซียน และพลโลก จึง
เป็นภาระหน้าที่ของทุกภาคส่วนที่ต้องช่วยกันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในชาติ ซึ่ง
อุดมศึกษาไทยมีเป้าหมายการพัฒนาคนไทยให้ก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานในประชาคม
อาเซียนและสังคมโลกได้อย่างสง่างาม โดยกระบวนการผลิตบัณฑิตนั้นจ าเป็นต้องมี
อาจารย์ที่เปน็มอือาชีพ รูปแบบการพัฒนาอาจารย์มอือาชีพ ควรพิจารณาจาก 2 ส่วน 
คือ การพัฒนาโดยอาศัยปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก เพื่อให้อาจารย์มีความรู ้
ความสามารถ มีทักษะรอบด้านอย่างเพียงพอ มีสมรรถนะครูแหง่เอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ในศตวรรษที่ 21 ที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ทั้งวิชาการ และการอบรมบ่ม
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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 มิได้มีแต่ปัญหาเฉพาะด้านเศรษฐกิจเท่านั้น 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 การแบ่งปันความรู ้
และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างรายได้ให้ประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0  
ที่ต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างที่จะพัฒนาคนในชาติให้เท่าทันประเทศที่พัฒนาแล้ว 
นอกจากนี้ ปัญหาด้านสังคมยังมีอีกมากมายทั้งยาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ด้านสุขภาพมวลรวม โรคติดต่อรุนแรง และการใช้สิทธิของคนบางกลุ่ม
อย่างเกินสิทธิของตน ส่วนด้านแรงงานของประเทศไทยในปีพ.ศ. 2560 เริ่มมี
สัญญาณฟื้นตัวของเศรษฐกิจ มีแนวโน้มการลงทุนผู้ประกอบการภาคเอกชนเพิ่ม
ก าลั งการผลิตและขยายการลงทุน ขณะที่ภาครัฐมีนโยบายวางโครงสร้าง
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สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน คาดว่าจะเกิดการขยายตัวของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะ
สาขาที่มศีักยภาพและทักษะฝมีือในตลาดระดับบน  

ด้านการศกึษา มีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของผู้เรียนที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้  คิดไม่ เป็น  จากรายงานของส านักงานเลขาธิการ          
สภาการศึกษา (สกศ.) และรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รวมถึงคุณภาพของ
ครูผู้สอนที่เร่งพัฒนาผลงานเพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพจนลืมผู้เรียน มุ่งแต่ท า
ผลงานทางวิชาการ แต่คุณภาพผู้เรียนยังต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ปัญหาด้านนโยบาย
และระบบการจัดการศึกษาที่ไม่เท่าเทียมกันทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ความไม่
ทั่วถึง จนต้องมีการปฏิรูปการศึกษาที่ประเทศต้องใช้เงินอีกไม่น้อย “จึงเกิดค าถามว่า 
เงินที่ลงไปอีกนั้น จะก่อผลต่อคุณภาพของการศึกษาหรือไม่ หรือจะเดินตามรอยเดิม 
ที่ยิ่งปฏิรูปยิ่งลงทุนมาก คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษายิ่งตกต่ า”  และปัญหาด้าน
การศาสนา ที่น่าจะสร้างความสุขสงบสันติให้เกิดขึ้นในศาสนิกชนได้ แต่ก็ยังมีปัญหา
ที่มาจากการประพฤติปฏิบัติของตัวแทนศาสนา 

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 
มักจะมีปัญหาเกิดขึน้เสมอ มีความขัดแย้งไม่ยอมรับซึ่งกันและกัน ไม่รู้รักสามัคคี ไม่รู้
แพ้ รู้ชนะ หรืออภัยกันไม่เป็น ไม่แยกแยะว่าสิ่งใดคือประโยชน์ส าคัญของชาติหรือ
ส่วนรวม (ประวิตร ชูศิลป์, 2542)  เครื่องมือส าคัญที่จะใช้พัฒนาคนให้มีคุณภาพดี 
เพื่อคนที่มีคุณภาพดีจะได้ไปพัฒนาชาติก็คือ การศึกษา  การให้การศึกษาที่มี
คุณภาพและเท่าเทียมกันจะช่วยพัฒนาคนให้มีคุณภาพ คือ เป็นทั้งคนดี คนเก่งสมกับ
ค านิยามอย่างหนึ่งที่ว่า การศึกษาคือความเจริญงอกงาม (Education is growth)  
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ซึ่ง ครู จะมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพด้วยเครื่องมือที่
เรียกว่า การศึกษา โดยอาศัยแนวพระราชด าริด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  ที่ได้ทรงชีแ้นะไว้ว่า  

" การพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญยิ่งขึ้นไปนั้นย่อมต้องพัฒนาบุคคล
ก่อน  เพราะถ้าบุคคลอันเป็นองค์ประกอบของส่วนรวมไม่ได้รับ
การพัฒนาแล้ว ส่วนรวมจะเจริญและมั่นคงได้ยากยิ่ง การที่บุคคล
จะพัฒนาได้ก็ด้วยปัจจัยประการเดียวคือ การศึกษา การศึกษานั้น
แบ่งเป็นสองส่วน คือ การศึกษาด้านวิชาการ (Academic learning) 
ส่วนหนึ่ง กับการอบรมบ่มนิสัย (Spiritual development) ให้เป็นผู้มี
จิตใจใฝ่ดี ใฝ่เจริญ มีปกติละอายช่ัวกลัวบาปส่วนหนึ่ง การพัฒนา
บุคคลจะต้องพัฒนาให้ครบถ้วนทั้งสองส่วนเพื่อให้บุคคลได้มี
ความรู้ไว้ใช้ประกอบการ  และมีความดีไว้เกื้อหนุนการประพฤติ
ปฏิบัติทุกอย่างให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ควร  และอ านวยผลเป็น
ประโยชน์ที่พึงประสงค์" 

 จากแนวพระราชด ารัสที่ได้อัญเชิญมานี้ มีความสอดคล้องอย่างยิ่งกับวิชา
ครู หรือ วิชาการศึกษา ที่ครูทุกคนควรตระหนักถึงการท าหน้าที่ของตนในการ
พัฒนาผู้เรียนให้เจริญงอกงามครบทุกด้าน คือ พุทธิพิสัย (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 
คนเก่ง และมีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับสังคมส่วนรวมจึงจะได้ชื่อว่า
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ซึ่ง ครู จะมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพด้วยเครื่องมือที่
เรียกว่า การศึกษา โดยอาศัยแนวพระราชด าริด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  ที่ได้ทรงชีแ้นะไว้ว่า  

" การพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญยิ่งขึ้นไปนั้นย่อมต้องพัฒนาบุคคล
ก่อน  เพราะถ้าบุคคลอันเป็นองค์ประกอบของส่วนรวมไม่ได้รับ
การพัฒนาแล้ว ส่วนรวมจะเจริญและมั่นคงได้ยากยิ่ง การที่บุคคล
จะพัฒนาได้ก็ด้วยปัจจัยประการเดียวคือ การศึกษา การศึกษานั้น
แบ่งเป็นสองส่วน คือ การศึกษาด้านวิชาการ (Academic learning) 
ส่วนหนึ่ง กับการอบรมบ่มนิสัย (Spiritual development) ให้เป็นผู้มี
จิตใจใฝ่ดี ใฝ่เจริญ มีปกติละอายช่ัวกลัวบาปส่วนหนึ่ง การพัฒนา
บุคคลจะต้องพัฒนาให้ครบถ้วนทั้งสองส่วนเพื่อให้บุคคลได้มี
ความรู้ไว้ใช้ประกอบการ  และมีความดีไว้เกื้อหนุนการประพฤติ
ปฏิบัติทุกอย่างให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ควร  และอ านวยผลเป็น
ประโยชน์ที่พึงประสงค์" 

 จากแนวพระราชด ารัสที่ได้อัญเชิญมานี้ มีความสอดคล้องอย่างยิ่งกับวิชา
ครู หรือ วิชาการศึกษา ที่ครูทุกคนควรตระหนักถึงการท าหน้าที่ของตนในการ
พัฒนาผู้เรียนให้เจริญงอกงามครบทุกด้าน คือ พุทธิพิสัย (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 
คนเก่ง และมีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับสังคมส่วนรวมจึงจะได้ชื่อว่า
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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 “บุคคลเรียนรู”้ เป็นคนที่มีทักษะในการสร้างความรู้จากการท างาน มีทักษะใน
การเรียนรู้ร่วมกันผ่านการปฏิบัติ (Interactive Learning Through Action) มีทักษะใน
การใช้ความรู้ในการปฏิบัติงาน มีทักษะในการเรียนรู้จากผู้อื่น ร่วมกับผู้อื่น 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 นั่นเอง Knowledge–Acquisition Components หรือเรียกว่า 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 มีแรงจงูใจภายใน เปิดกว้างต่อประสบการณ์ และยืดหยุ่นในการเรียนรู้ 
การเรียนรู้ด้วยเองจึงมีความส าคัญต่อบุคคล การเรียนรู้ด้วยการริเริ่มของตนเองจะ
เรียนได้มากกว่า ดีกว่า คนที่เป็นเพียงผู้รอรับให้ผู้อื่นถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ และ
สอดคล้องกับพัฒนาการทางจิตวิทยา และกระบวนการทางธรรมชาติเป็นความอยู่
รอดของชีวติ การเรียนรู้ดว้ยตนเองจึงเป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิต  

แนวคดิทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเชาวน์ปัญญา 
          ปัญญา ในทางพุทธศาสนา หมายถึง ความรอบรู้ รู้ทั่ว รู้ซึ้งหรือความรู้จักคิด
พิจารณาหาเหตุผล ภาวะของสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง ปัญญา ประกอบด้วย   
1) ปัญญาอันเกิดแต่การสดับการเล่าเรียน 2) ปัญญาอันเกิดแต่การคิดพิจารณา 3) 
ปัญญาอันเกิดจากการลงมือปฏิบัติแก่นแท้ของการศึกษา คือการพัฒนาปัญญาของ
ตนเองให้เกิดสัมมาทิฐิ คือมีแนวความคิดที่ถูกต้อง (ทิศนา แขมณี, 2537) ปัญญา 
เกิดจากปัจจัยเกื้อหนุน ๒ ด้าน คือ "ปรโตโฆสะ" หรือปัจจัยภายนอก  คือเสียงจาก
ผูอ้ื่นกระตุ้นหรอืชักจูงภายนอก 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 เป็นองค์ประกอบภายในที่มคีวามเกี่ยวข้องกับการฝึก
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 จริยธรรม 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 จึงพอสรุปได้ว่า “ถ้าต้องการพัฒนาคนให้เป็นคนเก่งและดี จะต้อง
พัฒนาลักษณะจติใจทั้ง 8 ประการที่ระบุไว้ที่ล าต้นและรากต้นไม้”   
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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
ผูอ้ื่นเข้าใจมีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี อาจารย์ระดับอุดมศึกษาจึงเป็น
ผู้ที่สังคมคาดหวังสูงว่าจะเป็นแบบอย่าง และชี้น าสังคมให้เป็นไปตามทิศทางที่พึง
ประสงค ์ 

จากการวิเคราะห์สภาวะการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
ของไทย กระแสโลกาภิวัตน์ที่เปลี่ยนจากสังคมฐานความรู้สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 
ส่งผลให้อุดมศึกษาไทยต้องปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ และหน้าที่ในการจัด
การศึกษาให้ทันต่อสถานการณ์ อาจารย์ระดับอุดมศึกษาจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยน
บทบาทหน้าที่และกระบวนการเรียนการสอน จากการเป็นผู้ให้ความรู้มาเป็นการสร้าง
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 ที่มีความเชื่อว่า  ถ้าต้องการพัฒนาคนให้เป็นคนเก่ง
และดีจะต้องพัฒนาลักษณะจิตใจทั้ง 8 ประการที่ระบุไว้ที่ล าต้น เปรียบเสมือน
ลักษณะทางจิตใจ  ซึ่งเป็นสาเหตุของพฤติกรรมที่ดี 5  ประการ คือ  มีทัศนคติ
ค่านิยมที่ดแีละคุณธรรม  มีเหตุผลเชิงจริยธรรม มุ่งอนาคตคาดการณ์ไกล เชื่ออ านาจ

ทักษะภาษา 

ทักษะการสอน 

ทักษะการวิจัย ทักษะสงัคม 

ทักษะการประเมินผล 

อาจารย ์
มืออาชีพ 

ทักษะ ICT 
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ในตน มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ส่วนของรากต้นไม้ เปรียบเสมือนลักษณะทางจิตที่เป็น
พื้นฐานที่จะชอนไชหาอาหารเลี้ยงล าต้นให้สมบูรณ์ มี 3 ประการ คือ สติปัญญา 
ประสบการณ์ทางสังคม  และสุขภาพจิตดี บุคคลที่มีลักษณะพื้นฐานทางจิตสูงทั้งสาม
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
กิจกรรมในลกัษณะ Portfolio  

3. ผลตอบแทนของการสอนดียังมีไม่มากพอ ระบบบริหารงานบุคคลควรต้อง
มีรางวัลที่จะตอบแทนอาจารย์ที่สอนดีอีกส่วนหนึ่งด้วย 

4. กิจกรรมที่จัดเฉพาะเจาะจงเกินไป ควรด าเนินการส ารวจความต้องการ 
ความสนใจของผู้สอน เมื่อได้ความต้องการที่ชัดเจนแล้วจึงจัดกิจกรรมให้สนองต่อ
ความต้องการนั้น 

5. เป้าหมายของการพัฒนาไม่ชัดเจน การด าเนินการพัฒนาควรมีฐานคิด มี
ปรัชญาพืน้ฐานที่ชัดเจนพอ โดยเฉพาะในระบบอุดมศกึษาจะต้องมีปรัชญาหรือพื้นฐาน
การคิดอย่างมากพอเช่นกัน 

6. กิจกรรมที่จัดนิยมจัดตามอย่างฝรั่งมากเกินไป ทางออกคือการท าความ
เข้าใจแนวคิดกระบวนการของฝรั่งให้ชัดเจน แล้วประยุกต์ ใช้ให้เหมาะสม ใน
ขณะเดียวกันควรพัฒนาแนวคิด เทคนิค และกระบวนการ หรือมีแนวคิดพื้นฐานของ
ไทยเราด้วย 
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ข้อเสนอส าหรับการพัฒนาอาจารย์อุดมศึกษาไทย  
นอกจากความมุ่งมั่น ตั้งใจ และทุ่มเทของอาจารย์และผู้บริหารแล้ว        

ควรพิจารณาประเด็นประกอบการพัฒนา ดังนี้ 
 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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 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 นอกจากนี้ ภาษายังเปรียบเสมือนแหล่งภูมิปัญญาของ
คนในสังคม เนื่องจากภาษาสามารถบันทึกความรู้ ถ่ายทอดความรู้ และภูมิปัญญาได้ 
โดยองค์การยูเนสโก (UNESCO Ad Hoc Expert Group, 2003) มองความส าคัญของ
ภาษาในลักษณะที่ว่า ภาษา คือมรดกของมวลมนุษยชาติ ความหลากหลายของภาษา
คือความหลากหลายทางมรดกด้านภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 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) และมีการคาดการณ์ไว้ว่า
ประมาณปลายศตวรรษที่ 21 นี้ กว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของภาษาต่าง ๆ ทั่วโลกที่มี
มากกว่า 6,000 ภาษาจะไม่มีผู้พูดภาษาเหล่านั้นอีกต่อไป และสาเหตุส่วนใหญ่
กว่า 90 เปอร์เซ็นต์มาจากอิทธิพลของภาษาที่ใหญ่กว่า  
 สาเหตุอื่นที่ส่งผลท าให้ภาษาชาติพันธุ์อยู่ในภาวะวิกฤติ อาจแบ่งได้เป็นสอง
ประเภทใหญ่ ๆ คือ อิทธิพลภายนอก อันได้แก่ ด้านการทหาร ด้านเศรษฐกิจ       
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ด้านศาสนา ด้านวัฒนธรรม และด้านการศึกษา และอิทธิพลจากภายใน เช่น เจตคติ
เชิงลบของผู้พูดภาษาต่อภาษาแม่ของตนเอง จึงมีผลท าให้เกิดการเลี่ยงการสอน
ภาษาให้กับคนรุ่นตอ่ไป เนื่องจากเห็นว่าภาษาแม่ของตนนั้นไม่มีคุณค่าที่จะอนุรักษ์
ไว้ เพราะไม่มีประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและการศึกษา เป็นต้น อนึ่งการหลีกเลี่ยง
การถ่ายทอดภาษาและภูมิปัญญา อาจเนื่องด้วยเพราะต้องการหลีกเลี่ยงการถูกมอง
เชิงลบจากสังคม ความต้องการการมีชีวิตที่ดีขึ้น ความต้องการโยกย้ายถิ่นฐาน และ
การตั้งถิ่นฐานในสังคมใหม ่

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 ร่วมกับผู้เช่ียวชาญด้านภาษา 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 

 
ความรูแ้ละความสามารถด้านภาษาชาติพันธุ์เป็นกุญแจส 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) ภาษา
กะซอง ในหมู่บ้านคลองแสง แดนชุมพล และป่าดาว อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 3) 
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ภาษาซัมเร่ ในอ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 4) ภาษาชุง (ชะ-โอจ) ใน
อ าเภอศรีสวาท จังหวัดกาญจนบุรี  อนึ่ง ทั้งภาษากะซอง ภาษาซัมเร่ และภาษาชุง 
จัดอยู่ในระดับ 8 ของความวิกฤตด้านภาษา 5) ภาษามลาบรี ในจังหวัดแพร่และ
จังหวัดน่านในภาคเหนือของประเทศไทย จัดอยู่ในระดับ 7 ของความวิกฤติ 6) ภาษา
ซาไก หรือเรียกว่าภาษาเกนซิว (มานิค) ในหลายหมู่บ้านในจังหวัดยะลา นราธิวาส 
กระบี่ ตรัง และพัทลุง จัดอยู่ในระดับ 7 ของความวิกฤต 7) ภาษาเลอเวือะ ในจังหวัด
เชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน จัดอยู่ในระดับ 6-7 ของความวิกฤต 8) ภาษาโซ่ (ทะวึง) 
ในหมู่บ้านหนองแวง บ้านหนองเจริญ และบ้านหนองเมือง ต าบลปทุมวดี อ าเภอสอง
ดาว จังหวัดสกลนคร บ้านดงบัง บ้านหนองไม้ใต้ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ บ้านหนองไห ่
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 ระดับดังต่อไปนี้ ระดับที่ 1 ประเมินและวางแผนภาษา ศึกษาจ 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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มีความส าคัญในขั้นตอนการฟื้นฟูภาษาในขั้นต่อไป ระดับที่ 5 พัฒนาปรับปรุง หรือให้
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
ผูป้กครองในการช่วยให้เกิดการใช้ภาษาที่บ้านมากขึ้น ระดับที่ 8 ขยายแวดวงการ
ใช้ภาษาท้องถิ่นนั้น ไปสู่แวดวงการใช้ที่กว้างขวางมากขึ้น ทั้งในระดับชุมชน ส่วน
ราชการ สื่อสาร เชงิพาณิชย์ และอื่น ๆ  
 Hinton (2001) ได้เสนอความเห็นในการเพิ่มระดับที่ 9 ขึ้นมาเพื่อให้
มองเห็นภาพว่า ภาษาที่อยู่ในภาวะวิกฤติสามารถมีบทบาทในสังคมที่กว้างขวางยิ่ง
กว่าใช้ภายในชุมชนนั้น คือเป้าหมายที่ (อาจ) สูงของภาษาคือการใช้ภายนอกชุมชน 
ระดับที่ 9 มีสาระดังนี้ว่า หากมีโอกาสให้ขยายแวดวงการใช้ภาษาให้กว้างขึ้นออก
สู่ภายนอกชุมชน สูส่าธารณชนให้มากขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารใน
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 โอกาสที่นักเรียนจะพัฒนาความสามารถให้ใช้ภาษาชาติพันธุ์ให้ได้
อย่างคล่องแคล่วเป็นไปได้ยาก ด้วยเวลาที่จ ากัดเฉพาะในช้ันเรียนเท่านั้น ประการ
ที่สอง หากชุมชนไม่ใช้ภาษาชาติพันธุ์เป้าหมาย ทางโรงเรียนเองก็ไม่สามารถที่จะ
จัดสถานการณ์การใช้ภาษาชาติพันธุ์เป้าหมายเพื่อการสื่อสารได้อย่างแท้จรงิ  
 ในประเทศไทยเอง สุวิไล เปรมศรีรัตน์ (2552) ได้ด าเนินการศึกษาการ
จัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษา โดยใช้ภาษาไทย และภาษามลายูถิ่น ซึ่ง
เป้าหมายคือการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ประสิทธิภาพการเรียนรู้ในศาสตร์ทุก
แขนงให้กับเด็กในสี่จังหวัดชายแดนใต้ แม้ภาษามลายูถิ่นมิใช่ภาษาที่อยู่ในภาวะ
วิกฤติเหมือนภาษาเลอเวือะ แต่การน าภาษามลายูถิ่นมาใช้สอนในโรงเรียนร่วมกับ
ภาษาไทยกลาง ประโยชนท์ี่เด็กจะได้รับนอกจากเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ศาสตร์
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
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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
มลายูถิ่นและเสียงภาษาไทยกลาง (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
เชน่เดียวกันกับภาษาเลอเวือะ 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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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
มลายูถิ่นและเสียงภาษาไทยกลาง (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
เชน่เดียวกันกับภาษาเลอเวือะ 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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ภาษาหนึ่งซึ่งอยู่ในภาวะวกิฤติกระจายตัวใน 2 พืน้ที่ของจังหวัดเชียงราย คือในเขต
เมือง และเขตชนบท และกระบวนการเรียนรู้วัฒนธรรมบิซู ที่เหมาะส าหรับเด็กบิซู 
โดยกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาบิซู จะจัดช่วงหลังเลิกเรียน หรือวันหยุดสุด
สัปดาห์ (เสาร-์อาทิตย์) โครงการดังกล่าวประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง เพราะ
ด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดีของชุมชน ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฟื้นฟู
ภาษาฯ มหาวิทยาลัยมหิดล  

3. การสอนภาษาชาติพันธุ์ในภาวะวิกฤตส าหรับผู้ใหญ่  
การจัดการเรียนการสอนภาษาชาติพันธุ์ส าหรับผู้ใหญ่ คือการสอนภาษา

ให้กับผู้ปกครอง ผู้สูงอายุ และคนในครอบครัว โดยกิจกรรมจัดขึ้นทุกเย็นของทุก
วัน กิจกรรมการสอนมิใช่จัดในรูปแบบเดียวกันกับที่สอนภายใน ช้ันเรียน เป็น
กิจกรรมยามว่าง สบาย ๆ เช่นกิจกรรมการท าอาหาร กิจกรรมเล่นกีฬา เป็นต้น 
หากแต่ภาษาที่ใช้สื่อสารต้องเป็นภาษาชาติพันธุ์เป้าหมายที่อยู่ในภาวะวิกฤติ
เท่านั้น กิจกรรมอาจมเีด็กเข้าร่วมดว้ย เป็นกิจกรรมกลุ่มเพื่อเน้นให้เกิดการแข่งขัน
การใชภ้าษา และสรา้งความสัมพันธ์อันดีระหว่างเยาวชนรุ่นใหม่กับผู้ใหญ่ด้วยการ
ใช้ภาษาถิ่น 
 ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต (2560) ได้แสดง
ตัวอย่างของการเรียนการสอนภาษาชาติพันธุ์ส าหรับผู้ใหญ่ในประเทศไทย คือ 
ภาษากะซอง อันเป็นภาษาในกลุ่มภาษาในวงล้อมของภาษาอื่น เฉกเช่นเดียวกับ
ภาษาบิซู และภาษาเลอเวือะ โดยภาษากะซองจัดเป็นภาษาที่ยังคงมีใช้พูดกันอยู่ใน
หมู่บ้านคลองแสง หมู่ที่ 3 ต าบลด่านชุมพล อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด หากแต่ผู้
พูดภาษานี้ส่วนใหญ่อายุมากกว่า 60 ปี และมีจ านวนเพียงไม่กี่สิบคนเท่านั้นที่ยัง
รักษาภาษาไว้ดว้ยวิธีการพูด และสิ่งที่น่าวิตกกังวลคือ ภาษากะซองไม่ได้ถูกน ามา
สอนในโรงเรียน สถานที่ชุมนุมชนในหมู่บ้าน และแม้แต่ที่บ้าน หรืออาจจะพูดอีก
นัยหนึ่งคือ ภาษากะซองไม่เป็นที่น่าสนใจที่จะเรียนหรือพูดส าหรับเด็ก ๆ และ
เป็นไปได้วา่ในชนรุ่นต่อไป ภาษากะซองจะถูกลืมและจะกลายเป็นภาษาที่ตายแล้ว 
เมื่อไม่มีใครแมส้ักคนพูดได้ในชีวิตประจ าวันและโครงการฟื้นฟูภาษาฯ จึงพยายาม
ในทุกวิถีทางในการจัดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนภาษากะซองภายในหมู่บ้าน
ด้วยการฝึกหัด อบรมครูผู้สอนภาษา และการท าสื่ออุปกรณ์การสอนภาษาอย่าง
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งา่ย ๆ อย่างน้อยเพื่อกระตุน้ให้คนในชุมชนหันมาสนใจในภาษาตนเอง เพราะภาษา
จะด ารงอยู่ในชุมชนชาติพันธุ์ได้ ก็เพราะคนในชุมชนท้องถิ่นเห็นความส าคัญและ
ช่วยกันรักษาภาษาชาติพันธุ์ไว้ด้วยการพูดเป็นเบื้องต้น หากคนในชุมชนเห็นพ้อง
กันที่จะพัฒนาใหเ้กิดระบบการเขียนภาษากะซอง การสร้างระบบการเขียนจึงไม่ใช่
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 เช่น ภาษา Maori (เมารี) เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดว่า ชนรุ่นใหม่ที่ยัง
พูดและใช้ภาษา Maori แม้มีการเปลี่ยนแปลงส าเนียงภาษา ค าศัพท์ และประโยค 
ที่แตกต่างจากเดิม ซึ่งได้มกีารบันทึกโดยผู้พูดรุน่ปู่ย่าตายาย  

วัสดุอุปกรณ์การจัดเก็บบันทึก เอกสารข้อมูลภาษา เ ช่น หนังสือ 
พจนานุกรม ต ารา เทป วิดีโอเทป ซีดี วีซีดี ดีวิดี ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ 
อินเตอรเ์น็ต เป็นต้น และแหล่งการจัดเก็บเอกสารข้อมูลภาษารวมถึงวัสดุอุปกรณ์
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 
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การบันทึกจัดเก็บเอกสารข้อมูลภาษาชาติพันธุ์ เป็นสิ่งจ าเป็นและเป็นสิ่ง
ส าคัญ ส าหรับผู้ที่สนใจในการศึกษาภาษาชาติพันธุ์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 
เมื่อภาษาชาติพันธุ์ก าลังจะสูญหายไป อย่างน้อยเอกสารข้อมูลและสื่อวัสดุ
เกี่ยวกับภาษาชาติพันธุ์ย่อมสื่อให้รู้ถึงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของกลุ่มชนชาติพันธุ์นั้น 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 ปัญหาสว่นใหญ่ของภาษาในภาวะวิกฤติที่มีได้สอนในครอบครัว คือ
ความกังวลของผู้ปกครองว่าหากเด็กใช้ภาษาแม่ (ภาษาที่อยู่ในภาวะวิกฤติ) บ่อย 
จะท าให้ภาษากลาง (ภาษาใหญ่) อาจจะใช้ได้ไม่ช านาญ ซึ่งปัญหานี้ยังเป็นที่
วิพากษ์วจิารณ์กันอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ปกครองเองที่สามารถเลือก
ตัดสินใจในการเลือกใช้ภาษาภายในครอบครัวได้เองที่จะเห็นความส าคัญของ
ภาษาท้องถิ่นตนเอง 

บทสรุป 
 นักวิชาการ นักบริหาร ผู้มีอ านาจในสังคม โดยเฉพาะด้านการศึกษา
มองเห็นความส าคัญของภาษา และการใช้ภาษาน้อยมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ภาษากลุ่มชาติพันธุ์ที่หลายคนมักจะใช้ค าที่แสดงการเหยียดหยาม การไม่ให้
เกียรตกิับภาษาและผูพู้ดภาษากลุ่มชาติพันธุ์ว่า ภาษาชนกลุ่มน้อย อันเปรียบได้กับ
ภาษาชนกลุ่มใหญ่ ทั้ง ๆ ที่ในเชิงภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์ ภาษาเป็นเพียงระบบ
สัญลักษณ์ที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์เพียงเพื่อสื่อความคิด ความรู้ ความต้องการของ
มนุษย์ของสังคมใดสังคมหนึ่ง และที่ส าคัญ คือ ภาษาทุกภาษาทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น
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ภาษาชาติ ภาษาสากล ภาษาถิ่น ภาษาชนกลุ่มน้อย มีศักดิ์ศรี เกียรติเท่าเทียมกัน
ในอันที่จะธ ารงคงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม ดังที่ องค์การยูเนสโกได้กล่าวไว้ และ
การสูญสิ้นภาษาเปรียบเสมือนการสูญสิ้นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ความ
เป็นมนุษย์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของตนเอง และการเชิดชู การให้คุณค่า การ
มองภาษาอื่นที่ใหญ่กว่าภาษาแม่หรือภาษาชาติพันธุ์ของตนเอง เปรียบเสมือนการ
ดูถูก เหยียดหยาม การมองคุณค่าของความเป็นชนชาติพันธุ์น้อยลง และเป็นที่
ยอมรับในหลายกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยจากกลุ่มผู้พูดภาษากลุ่มชาติพันธุ์ว่า
ภาษาของตนเองนั้นอยู่ในภาวะวิกฤต จากการสังเกตและการสอบถามภายใน
ครอบครัวและในชุมชนของตนเองว่า เด็กรุ่นใหม่ไม่ใคร่จะสนใจภาษาชาติพันธุ์ของ
ตนมากนัก แม้กลุ่มผู้พูดวัยกลางคนในหลายชุมชนก็ไม่ต่างกับเด็กรุ่นใหม่ จะมี
เพียงกลุ่มผู้สูงวัยเท่านั้นที่พอที่จะสามารถใช้ภาษาชาติพันธุ์ได้ จึงเป็นที่คาดการณ์
กันว่า หากปราศจากความร่วมมือหรอืการกระท าใด ๆ เพื่อการเร่งฟื้นฟูภาษาชาติ
พันธุ์ในประเทศไทย ในอีกไม่กี่ปี หรอืไม่กี่สิบปีข้างหน้า เชื่อแน่วา่จะมีการสูญภาษา
ชาติพันธุ์หลาย ๆ ภาษา ที่เรียกว่า ภาษาที่ตายแล้ว หลักการ แนวทาง และ
ตัวอย่างการฟื้นฟูภาษาชาติพันธุ์มีเพียงพอที่จะสามารถด าเนินการได้ เพียงแต่ใน
หลายชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ยังไม่เกิดความตระหนัก ความส าคัญในภาษาชาติพันธุ์
ของตน จงึขาดความรว่มมอืที่ดใีนการฟื้นฟูภาษาชาติพันธุ์ในประเทศไทย 
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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
หาผลเฉลยของสมการหรือสมภาค (congruence) ในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น 
การศึกษาวิชาทฤษฎีจ านวนนี้อาจจะไม่ได้ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์สาขาอื่น ๆ มา
ประกอบมากนัก แต่ผลงานในสาขานี้หลายอย่างมีประโยชน์อย่างมากในทางปฏิบัติ
หรือการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น เราใช้ความรู้เรื่องสมภาคในเรื่องระบบ  
เลขหนังสือ ISBN เป็นต้น การศกึษาเกี่ยวกับเรื่องของจ านวนนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ
มากกว่า 2,000 ปีที่ผ่านมาและมนุษย์เรานั้นได้ถูกปลูกฝังการศึกษาเรื่องจ านวนมา
ตั้งแต่วัยเยาว์โดยเริ่มตั้งแต่การฝึกนับเลข และได้ศึกษาสมบัติของจ านวนที่ลึกซึ้งขึ้น
เรื่อย ๆ ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับต่าง ๆ ปัญหาสมการไดโอแฟนไทน์เป็น
ปัญหาหนึ่งที่ศึกษากันอย่างแพร่หลายในวิชาทฤษฎีจ านวนและได้มีการค้นพบ
ผลลัพธ์ต่าง ๆ มากมายเกี่ยวกับปัญหานี้ โดยปัญหาสมการไดโอแฟนไทน์นี้สามารถ
ประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์หลายๆอย่างในชีวิตประจ าวันได้ เช่น       
มีธนบัตรฉบับละ  100 บาท 1 ใบ จะสามารถแลกเป็นเหรียญ 10 บาทและเหรียญ   
5 บาท ได้อย่างละกี่เหรียญและสามารถแลกได้กี่แบบ เป็นต้น ซึ่งปัญหานี้สามารถ
เขียนแทนได้ด้วยสมการไดโอแฟนไทน์ เชิงเส้นสองตัวแปร 10 5 100x y   
การศกึษาเกี่ยวกับสมการไดโอแฟนไทน์เชิงเส้นนี้จะใช้ความรู้เกี่ยวกับจ านวนหลาย ๆ 
เรื่อง เช่น การหารลงตัว ตัวหารร่วมมาก เป็นต้น   
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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
bxx  0  และ t

d
ayy  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    
ค่าของตัวแปรต้องเป็นบวก) โดยใช้ระเบียบวิธีการพิสูจน์และการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ และจะศึกษาเฉพาะในกรณีที่ 0a   และ 0b   เนื่องจาก ถ้า 

0a  แล้วจะได้  cbyx )0(  นั่นคือ cby    ดังนั้น 
b
cy   ท าให้ได้ว่าผล
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เฉลยจะอยู่ในรูปคู่อันดับ ( , )cx
b

 เมื่อ x  เป็นจ านวนเต็มใด ๆ ในท านองเดียวกัน 

เมื่อ 0b  ผลเฉลยจะอยู่ในรูปคู่อันดับ ( , )c y
a

 เมื่อ y  เป็นจ านวนเต็มใด ๆ 

วิธีด าเนินการวจิัย 
1. ความรู้พื้นฐาน (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 ถ้าสมการไดโอแฟนไทน์เชิงเส้น cbyax   มี 

0.xx    และ 0.yy   เป็นผลเฉลยเฉพาะแล้ว ทุกผลเฉลยของสมการอยู่ในรูป 

t
d
bxx  0  และ t

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

ข้อสังเกตที่ 1.7  ถ้ามีจ านวนเต็มในชว่งเปิด ( , )a b  เมือ่ 1b a   แล้ว 
จะมีจ านวนเต็มอยู่ในชว่งเปิดนี้เพียงจ านวนเดียว 

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

โดยไม่เสียนัยทั่วไป สมมติให้ 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 กรณีทั้งหมดที่

แตกต่างกัน และส าหรับทฤษฎีบทหลักที่จะกล่าวถึงทั้งหมดต่อไปนี้ จ านวนเต็ม m  
และ n  จะหมายถึงจ านวนเต็มที่น ามาเขียนเป็นผลรวมเชิงเส้น bmand   ตาม
ทฤษฎีบทที่ 1.2 เมื่อ dba ),(  

ทฤษฎีบทที่ 2.1 สมการไดโอแฟนไทน์เชิงเส้น cbyax    โดยที่ 

0, ba  จะมีผลเฉลยที่เป็นบวกก็ต่อเมื่อ cd |  และ 1



ab
dc  หรือ 


  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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a
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เนื่องจาก  ( ) ( ) ( )nc mc c ca b an bm d c
d d d d

       ดังนัน้ 

d
ncx 0  และ 

d
mcy 0  เป็นผลเฉลยเฉพาะหนึ่งของสมการ cbyax   โดย

ทฤษฎีบท 1.6 จะได้ ผลเฉลยทั่วไปคือ 
d

btncx 
  และ 

d
atmcy 

   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

mct
b
nc

   
จากนั้นพิจารณาแยกเป็น 2 กรณีดังนี ้      

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
mct

b
nc

   ดังนัน้จะได้ ( , ) ( , )nc mc nc nct j
b a b b

       เมื่อ

1nc ncj
b b

       ซึ่งจะเกิดขอ้ขัดแย้งกับการที่  tZ  ดังนัน้ nc
b

 Z  

นอกจากนี ้โดยข้อสังเกตที่ 1.7  จะมีจ านวนเต็มเพียงตัวเดียวใน 

( , )nc mc
b a

   คือ 





b
nc  ดังนัน้ จาก ( , )nc mct

b a
   และ  tZ  จงึได้วา่ 
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b
nct  ท าให้ได้ว่า 

a
mc

b
nc





  จะได้ 1

ab
dc  และ nc

b
 Z  และ 

a
mc

b
nc





  

จงึสรปุได้วา่ 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

btncx 
  และ 

d
atmcy 

     เมื่อ  tZ  (เนื่องจาก 
d
ncx 0  และ 

d
mcy 0  เป็นผลเฉลยเฉพาะหนึ่งของสมการ) 

ถ้า 1
ab
dc  แล้วจะได้   1






  c

b
n

a
m   ( เ นื่ อ ง จ า ก 

bmand   ดังนัน้ 
a
m

b
n

ab
d

 ) นั่นคือ 1







b
nc

a
mc  ดังนั้น มี 1t Z  ที ่ 

a
mct

b
nc

 1  ต่อมาพิจารณา 1tb
nc

  และ 
a

mct 1   โดยการแก้อสมการ
จะได้  01  btnc  และ 01  atmc  ดั งนั้ นสมการมีผล เฉลยหนึ่ ง เป็น 

01 



d

btncx  และ 01 



d

atmcy  

ในอีกกรณีหนึ่ง ถ้า 1
ab
dc  และ nc

b
 Z  และ 

a
mc

b
nc





  แล้ว

สมมต ิ 2tb
nc





 2t Zจะได้  

a
mct

b
nc

 2  แต่ เนื่ องจาก  nc
b

 Z  

ดังนั้น 
a

mct
b
nc

 2  ต่อมาพิจารณา 2tb
nc

  และ 
a

mct 2  โดยการแก้
อสมการจะได้ 02  btnc  และ 02  atmc  ดังนั้นสมการมีผลเฉลยหนึ่งเป็น 

02 



d

btncx  และ 2 0mc aty
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

btncx 
  และ 

d
atmcy 

    เมื่อ tZ  _____(A) แต่จาก 

0b  จะได้ b k k    Z  ดังนัน้ 
d

ktncx 
   จากนั้น พจิารณาค่า 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  ที ่
min ,nc mct

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  ต่อมา 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   ไม่มผีลเฉลยที่เป็นบวก 

ตัวอย่าง 2.6 ก าหนดสมการ 6 12 36x y   ซึ่ง (6,12) 6 จะได้ 6 | 36  
ดังนัน้สมการม ี  ผลเฉลย นั่นคือจากทฤษฎีบทที่ 2.2 เราสามารถสรุปได้ว่าสมการ
จะมีผลเฉลยที่เป็นบวกเป็นจ านวนอนันต์  ต่อมาลองตรวจสอบความถูกต้อง โดย
พิ จ า รณาผล ร ว ม 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

tx t
    และ (0)(36) 6

6
ty 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 าให้การใช้ทฤษฎีบท
มีความสะดวกมากขึ้น ซึ่งยังคงต้องศกึษาต่อไป 
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บทคัดย่อ 
ภาษาไทยนอกจากจะเป็นภาษาประจ าชาติแล้ว ยังเป็นภาษาต่างประเทศ

ส าหรับผู้ที่มีความสนใจและประสงค์ที่จะสื่อสารได้ ในปัจจุบันจึงมีการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ทั้งนี้
เนื่องจากมีการเปิดเสรีในด้านต่าง ๆ ท าให้คนทั่วโลกมี การติดต่อ แลกเปลี่ยน 
และมีปฏิสัมพันธ์กันมาก ความสามารถในการใช้ภาษาไทยจึงเป็นเครื่องมือส าคัญ
ของผู้ประกอบการในวงการธุรกิจการค้า การท่องเที่ยว และการเมืองระหว่าง
ประเทศ จึงได้มีหลายหน่วยงานได้จัดสอบการวัดระดับภาษาไทยส าหรั บ        
ชาวต่างประเทศขึ้น บทความนี้น าเสนอข้อมูลการทดสอบวัดระดับภาษาไทย
ส าหรับชาวต่างประเทศ พร้อมเกณฑ์ ตลอดจนประโยชน์ที่ได้จากการวัดระดับ
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 foreign language is increasing both domestically and internationally. This 
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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 
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยจึงอาจจัดได้ว่าเป็นเครื่องมือ ส าคัญของ
ผู้ประกอบการในวงการธุรกิจการค้า การท่องเที่ยว การเมืองระหว่างประเทศ  
การรู้ภาษาไทยย่อมมีผลท าให้ เกิดความรู้สึกเป็นกันเอง ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการติดต่อ และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคนไทย นอกจากนี้ใน
ด้านการสอนภาษาต่างประเทศให้แก่คนไทยในประเทศไทย หากครูสอน
ภาษาต่างประเทศพูดภาษาไทยได้ในระดับดีก็จะสามารถอธิบายและสอน
ภาษาต่างประเทศให้แก่นักเรียนไทยได้ดียิ่งขึ้น ภาษาไทยที่ใช้ในวงการต่าง ๆ และ
ในสถานการณ์ต่าง ๆ มีความแตกต่างกันและต้องการความสามารถในการใช้
ภาษาของผู้พูดในระดับที่ไม่เหมือนกัน 
 ปัจจุบันมีการวัดความสามารถในการใช้ภาษาไทยเช่นเดียวกับการวัด
ความรู้ภาษาอังกฤษ (TOEFL หรือ TOEIC) การวัดความรู้ภาษาจีน (HSK) การวัด
ความรู้ภาษาญี่ปุ่น (JLPT) การวัดความรู้ภาษาเกาหลี (TOPIK) โดยการวัดระดับ
ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศนั้นมหีลายสถาบันที่จัดสอบ อันได้แก่ 
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 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
การใชภ้าษาไทยอย่างจ ากัด สามารถฟัง พูด อ่านและเขียนได้เฉพาะเรื่องธรรมดา
ทั่วไป เท่านัน้ 

ระดับ 3 (เทียบเท่าประถมศึกษาตอนปลาย) มีความสามารถในการ
สื่อสารและการใช้ภาษาไทยในระดับปานกลาง สามารถใช้ภาษาไทยทั้งการฟัง 
การพูด การอ่านและการเขียนได้บางส่วน 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 
 2. Japanese-Thai Language Education Center ได้จัดสอบ JTLEC Thai 
Language Test การสอบนี้มุง่จัดสอบเพื่อคนญี่ปุ่นเท่าน้ัน จัดสอบปีละ 2 ครั้งทั้งใน
ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น แบ่งเป็น 5 ระดับคือ 
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ระดับ 5 (ง่ายที่สุด) สามารถอ่านเขียนอักษรไทยได้ เข้าใจและใช้     
ไวยากรณีพื้นฐานได้บ้าง อ่านค าศัพท์เบื้องต้นและสนทนาเบื้องต้นได้ รวมทั้ง
สามารถฟังภาษาไทยเข้าใจอยู่บ้างเกณฑ์ค 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 รวมทั้งฟังและสร้างประโยคได้ 

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 (ง่ายที่สุด) สามารถอ่านเขียนภาษาไทยช้ันต้นที่เขียนด้วย
อักษรคะตะกะนะและอักษรโรมันได้ (ไม่มีการใช้อักษรไทยในระดับนี้)และสนทนา
เบือ้งตน้ได้ 

ระดับ 4 อ่านเขียนภาษาไทยช้ันต้นที่เขียนด้วยอักษรไทยได้และสนทนา
เบือ้งตน้ได้ 
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ระดับ 3 (ประถมศึกษาช้ันปีที่  2 )  เข้าใจภาษาไทยขั้นพื้นฐาน        
เพียงพอที่จะใช้ชีวิตที่เมืองไทยได้ ถ่ายทอดความคิดของตนเองได้ อ่านสิ่งที่เขียน
ด้วยภาษาไทยระดับต้นได้ 

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 รวมทั้งเข้าใจข้อเขียนง่ายๆได้เกณฑ์ค าศัพท์
ที่ควรรู ้คอื 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 เกณฑ์ค าศัพท์ที่ควรรู้ คือ ประมาณ 4 ,500 ค า ใน     
การสอบระดับนี้ควรเรียนภาษาไม่ต่ ากว่า 600 ช่ัวโมง 
 5. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยส าหรับผู้พูด
ภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ โดยทอสอบ 3 ทักษะคือ การพูด การอ่าน และการ
ฟัง ผู้รับการทดสอบสามารถเลือกสอบแบบรวมทักษะหรือแยกแต่ละทักษะได้ ซึ่งม ี  
5 ระดับคือ ระดับดีเด่น (Chula Distinguished) ระดับดีมาก (Chula Superior) ระดับดี 
(Chula Advanced) ระดับกลาง (Chula Intermediate) ระดับฝึกพูด (Chula Novice) ซึ่ง
ในแต่ละทักษะก็จะมีค าอธิบายดังนี้ 
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สมรรถภาพการพูดภาษาไทย  
ระดับดีเด่น สามารถพูดได้คล่อง ใช้ศัพท์ ไวยากรณ์ และส านวนต่าง ๆ 

ได้ถูกต้องแม่นย า และเหมาะสมทั้งในเรื่องที่ตนมีหรือไม่มีความเกี่ยวข้อง และมี
ประสบการณ ์ใชภ้าษาได้เหมาะสมกับผู้ฟัง 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 แต่ก็สามารถใช้กลวิธีทางภาษาอื่นๆ ท า
ให้ การสนทนาด าเนินตอ่ไปได้ 

ระดับกลาง สามารถสนทนาตัวต่อตัวและโต้ตอบกับเจ้าของภาษาได้รู้
เรื่องในเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน รู้จักใช้กลวิธีทางภาษาขั้นต้นเพื่อท าให้การ
สนทนาด าเนนิต่อไปได้โดยไม่ติดขัด 

ระดับฝึกพูด สามารถใช้ภาษาอย่างจ ากัดเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ใน
ชีวติประจ าวัน ลักษณะของภาษาที่ใชม้ักเป็นภาษาที่เรยีนและท่องจ ามาเท่านั้น 

สมรรถภาพการอ่านภาษาไทย 
ระดับดีเด่น สามารถเข้าใจบทอ่านที่เป็นนามธรรมทั้งในทางวิชาการ

และไม่ใช่วิชาการ ในเรื่องเฉพาะทางและไม่ใช่เฉพาะทางของตน สามารถอ่าน
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ตีความและ รู้ความหมายแฝงโดยอาศัยความรู้เชิงสังคมและวัฒนธรรมที่อยู่
นอกเหนอืบริบท เข้าใจบทวิเคราะห ์วรรณกรรม ประเภทต่างๆ 

ระดับดีมาก สามารถอ่านบทอ่านที่ยาว มีโครงสร้างประโยคซับซ้อน 
ทั้งเรื่องในสาขาและนอกสาขา หรือนอกความสนใจของตนเองได้ สามารถอ่าน
ตีความและเข้าใจความหมายแฝง “ระหว่างบรรทัด” โดยอาศัยบริบท อาจตีความ
ผิดพลาดได้ถ้าเป็นส านวนโวหารภาษาที่ไม่ได้ใช้บ่อย หรือส านวนโวหารที่ใช้บ่อย
แต่ซับซ้อน ตัวอย่างบทอ่านในระดับนี้ เช่น บทแสดงทัศนะความคิดเห็น บท
บรรณาธิการ 

ระดับดี สามารถเข้าใจบทอ่านที่มีรูปประโยคซับซ้อนและยาว มีเนื้อหา
ในสาขาที่ตนคุ้นเคย สามารถจับประเด็นส าคัญของบทอ่านโดยอาศัยบริบทและ
ประสบการณค์วามรูร้อบตัวทั่ว 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 
สามารถรับรู้และเข้าใจความหมายที่ละเอียดซึ่งต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับสังคม 
วัฒนธรรมไทย รวมทั้งเรื่องตลกและมุกในภาษาไทย 
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ระดับดีมาก สามารถเข้าใจเรื่องยาวที่มีเนื้อหาและโครงสร้างทางภาษา
ซับซ้อนทั้งในเรื่องทั่วไป เรื่องเชิงวิชาการหรือเรื่องเฉพาะทางได้ แม้ว่าจะเป็น   
การพูดที่เร็วกว่าปกติ สามารถจับประเด็นส าคัญและรายละเอียดได้ สามารถ
เชื่อมโยงเพื่อตคีวามหมายแฝงที่ตอ้งอาศัยความรูท้างวัฒนธรรมไทย 

ระดับดี สามารถจับใจความส าคัญของเรื่องที่ฟังซึ่งเป็นเรื่องที่มี     
การน าเสนอที่ชัดเจนและพูดด้วยความเร็วปกติ มักไม่เข้าใจถ้าต้องฟังเรื่องที่ยาว
และซับซ้อน 

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 หรือการสมัครเข้าท างานในบริษัทไทยทั้งในและ     
นอกประเทศ อีกทั้งยังช่วยในการพิจารณาต าแหน่งงานที่เหมาะสมแก่ผู้รับการ
ทดสอบ นอกจากนี้สถาบันการศึกษาที่สอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างชาติอาจใช้ผล
การทดสอบในการปรับปรุงหลักสูตรการสอนของสถาบัน หรอืเพื่อพัฒนาการสอน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการใช้ทักษะภาษาไทยของผู้เรียนแต่ละคนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ ตลอดจนมีทิศทางในการพัฒนาความสามารถทางภาษา
ของตนได้ถูกต้อง 
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สร้างนวัตกรรมใหม่ จากการค้นคว้าข้อมูลและการลงมือท างานภาคปฏิบัติ อย่างเป็น
ระบบ ระเบียบ สามารถอธิบายวิธีการได้มาซึ่งองค์ความรู้อย่างเป็นหลักวิชาการ 
สามารถน าองค์ความรู้มาแบ่งบันในวงวิชาการ และยกระดับองค์ความรู้ด้าน
ศลิปะการแสดงของไทยสู่ระดับสากล  

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 
through practicing and sharing the performing arts knowledge systemically.  
The process of making PaR in Thai performing arts could build and define Thai 
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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
ภาควิชาการละครหลายแห่งไม่ได้รวมเอาการปฏิบัติเข้ามาอยู่ ในการประเมินค่า 
ดังนั้น ในระหว่างการประเมิน RAEs ปี ค.ศ. 1992 ถึง 1996 กลุ่มท างาน PaR ถูก
ตั้งขึ้นในการประชุมมาตรฐานของ มหาวิทยาลัยที่ เปิดสาขาด้านการละคร 
(Standing Conference of University Drama Departments) และ PaR ได้ถูก
ยกระดับขึ้น เป็นงานวิจัยรูปแบบหนึ่ ง  ในสาขาการเต้น การละคร และ
ศลิปะการแสดง ในการประเมิน RAE ตั้งแต่ปี 1996 เป็นต้นมา (Riley and Hunter, 
2009) 

งานสร้างสรรค์ที่ใ ช้กระบวนการวิจัยในการแสวงหาองค์ความรู้นั้ น 
สามารถแบ่งได้ 2 แนวใหญ่ๆ ได้แก่ งานสร้างสรรค์ที่สร้างจากพื้นฐานงานวิจัย 
(Practice-based Research) และงานวิจัยที่น าไปสู่ความรู้ ความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับ
การสร้างสรรค์ (Practice-led Research) ความแตกต่างของการท าวิจัยทั้งสอง
แนว นั้น Candy (2006) ได้สรุปไว้ว่า Practice-based Research เป็นการค้นคว้า
สร้างสรรคเ์พื่อให้ได้ความรูใ้หม่โดยการปฏิบัติ และผลลัพธ์ของการปฏิบัตินั้น โดย
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ผลงานวิจัยจะต้องแสดงผ่านผลของการสรา้งสรรค์ในลักษณะของการออกแบบใน
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
ของงานวิจัยแนวนีค้ือองค์ความรู้ขัน้สูงเกี่ยวกับการปฏิบัติ หรือที่มีอยู่ในการปฏิบัติ
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 ศิลปินกับการท างานวิจัย            
เชิงสร้างสรรค์ว่า “เป็นงานวิจัยที่ขับเคลื่อน ด้วยผลงานภาคปฏิบัติ ซึ่งเป็นงานวิจัย
แบบใหม่ที่เกิดขึ้นในวงการวิชาการศิลปะ โดยน าเสนอกระบวนการ สร้างสรรค์งาน
ศิลปะและผลงานศิลปะ ในฐานะแหล่งเรียนรู้ส าคัญ ซึ่งสามารถน ามาสังเคราะห์ให้
เกิดเป็นองค์ความรู้ในเชิงวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์แก่วงการศิลปะและสาธารณชน
ในวงกว้าง งานวิจัยแบบ Practice-led Research มีจุดเด่นที่มักเป็นการบูรณาการองค์
ความรู้วิชาศิลปะเข้ากับศาสตร์สาขาอื่น ๆ เป็นแนวความคิดที่สร้างสรรค์ออกมาเพื่อ
ตอบโต้กับสถานการณ์ และแรงบันดาลใจ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมุ่งเน้น
การเรียนรู้จากประสบการณ์ ซึ่งเกิดขึ้นจริงระหว่างการท างาน ของศิลปินแต่ละคน 
ซึ่งผู้วิจัยจะไม่สามารถคาดการณ์ได้เลยว่า “ผลลัพธ์” สุดท้ายของงานวิจัยจะมี
ลักษณะอย่างไร จนกว่าผลลัพธ์ดังกล่าวจะปรากฏขึ้นมาเองในระหว่างกระบวนการ
สร้างสรรค์ ส่งผลให้แบบแผน และระบบการท าวิจัยจ าเป็นต้องถูกออกแบบให้มี 
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ความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามผลการทดลอง ในแต่ละขั้นแต่ละตอน 
อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่ากระบวนการวิจัยดังกล่าวจะให้อิสระและเปิดกว้างในเชิง 
แนวความคิด ไร้ข้อจ ากัดด้วยเทคนิควิธีการ และหลากหลายด้วยรูปแบบการน าเสนอ 
สอดคล้องกับธรรมชาติ ของผลงานศิลปะร่วมสมัยแต่สุดท้ายแล้ว “องค์ความรู้” ซึ่ง
เป็นผลลัพธ์ของงานวิจัยย่อมต้องถูกน าเสนอ ตามมาตรฐานที่ถูกก าหนด มีการ
อ้างอิงข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ผ่านการวิเคราะห์และค้นคว้าศึกษาอย่างละเอียด ถี่ถ้วน 
และที่ส าคัญที่สุดคือต้องพร้อมส าหรับการตรวจสอบและถูกวิเคราะห์ซ้ าแล้วซ้ าอีก 
เพื่อต่อยอดไปสู่ การเรียนรู้และองค์ความรู้อื่นๆ ต่อไปในอนาคต”  (วิโชค มุกดามณี, 
2558) 

จากความเป็นมาและความหมายของงานสร้างสรรค์ที่มีฐานการหาข้อมูล
จากงานวิจัยนั้นมีค าศัพท์ ที่มาจากภาษาอังกฤษหลายค า ได้แก่ Practice as 
Research (PaR), Practice-led Research (PlR), Practice-based Research (PbR) 
นอกจากนีย้ังมีบางมหาวิทยาลัยในอังกฤษ เช่น Bristol ใช้ว่า Practice as Research 
in Performance (PARIP) และในอเมริกาใช้ค าว่า Performance as Research 
(PAR)1 (Riley and Hunter, 2009) และจากการค้นคว้าของผู้เขียนไม่พบการใช้ค า
ว่า Creative Research ในงานวิจัยด้าน ศิลปะการแสดงในบทความต่างประเทศ 
ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในบทความชิ้นนี้ผู้วิจัย จึงได้จัดกลุ่มงาน
สร้างสรรค์ที่มีฐานการหาข้อมูลจากงานวิจัย เพื่อให้สามารถใช้อ้างอิงกับงานวิจัย
สากลได้ดังนี้ 

1. Practice as Research (PaR) หมายถึงภาพรวมของงานสร้างสรรค์
ที่มีฐานการหาข้อมูล จากงานวิจัยทั้งหมด ซึ่งกินความหมายรวมถึง PAR และ 
PARIP ด้วย 

2. Practice-based Research (PbR) หมายถึงกระบวนการวิจัยย่อย
ภายใต้ PaR ซึ่งเน้นตัวผลงานสร้างสรรค์เป็นหลักในการน าเสนอผลงานวิจัยและ
ต้องมตีัวรายงานประกอบ 
                                                           
1  PAR (Performance as Research) เป็นคนละประเภทกับ PAR (Participatory 
Action Research) ซึ่งหมายถึงงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ แบบมีสว่นร่วม 
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3. Practice-led Research (PlR) หมายถึงกระบวนการวิจัยย่อย
ภายใต้ PaR ซึ่งเน้นตัวกระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงานเป็นหลักในการ
น าเสนอผลงานวิจัย อาจมีเพียงรายงานวิจัยไม่จ าเป็นต้องมีผลงานประกอบก็ได้ 
อย่างไรก็ตามจากการศึกษาบทความเกี่ยวกับงานวิจัยแบบ PaR ในการคิด
ออกแบบงานวิจัยประเภทนี้ มีความยืดหยุ่นสูง จึงอาจจะมีการผสมผสาน
กระบวนการ วิจัยแบบต่างๆ เข้ามาในการท าวิจัย บางครั้ง  อาจจะไม่สามารถ
แยกแยะได้ ชัดเจนว่าเป็นงานวิจัยแบบ PbR หรือ PlR กันแน่ และแม้แต่ใน
ต่างประเทศเอง ยังไม่มีความชัดเจนมากนัก หากยึดรูปแบบใดแบบหนึ่งตายตัว
อาจท าให้เกิดข้อจ ากัดในการท างานวิจัย ซึ่งอาจจะส่งผล ไปถึงผลลัพธ์การวิจัยได้ 
ดังนั้นการใช้ค ารวม ๆ ว่า PaR อาจจะเป็นทางออกที่เหมาะสม ณ เวลานี้ ส่วนใน
งานวิจัยในประเทศไทย ค าว่างานวิจัยสร้างสรรค์ (Creative Research) กลายเป็น
ค าที่คุ้นชิน ในแวดวงวิชาการด้านศิลปะ นาฏศิลป์ และศิลปะการแสดง แต่อาจท า
การสื่อสารกับแวดวงวิชาการสากล ผิดเพียนไป และหลักวิธีในการด าเนินการวิจัย 
การเขียนอธิบาย ยังคงอ้างอิง จากการเขียนงานวิจัยเชิงคุณภาพ  ทั่วไป และ
อาจจะยังขาดในส่วนของการเช่ือมโยง องค์ความรู้ และ การแบ่งปันความรู้ หรือ
การน าองความรู้ ที่ได้ไปถ่ายทอดต่อ เพื่อให้เป็นประโยชน์ในสังคมวงกว้าง ดังนั้น
ผู้เขียนจะขอยกกระบวนการออกแบบงาน วิจัยสร้างสรรค์ ของศิลปินนักวิชาการ
สองท่าน ได้แก่ ปรีชา เถาทอง และ สุรพล วิรุฬห์รักษ์ มาเป็นแนวทางในการ
ออกแบบงานวิจัย 
แนวคดิ กระบวนการออกแบบวิจัยสร้างสรรค์ 

ปรีชา เถาทอง (ม.ป.ป.) ได้แบ่งกลุ่มงานศิลปะเชิงวิชาการออกเป็น 3 
แบบคือ งานสร้างสรรค์ศิลปะวิชาการ (Pure Practice Art), งานสร้างสรรค์
ศิลปะ-วิจัย (Practice led/based Research) และงานวิจัยศิลปะ (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 ที่ แสดงออก
ด้วยความ เป็นเอกลักษณ์ของผลงาน (original) หรือการพัฒนาความรู้ ใน       
การปฏิบัติงานสร้างสรรค์ ในสาขาหนึ่งๆ (ผลสรุปสามารถเป็นงานสร้างสรรค์หรือ
เป็นงานวิจัยก็ได้) 

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 างานสร้างสรรค์ศิลปะ-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 างานวิจัยสร้างสรรคเ์รื่องไซอิว๋ ละครข้ามวัฒนธรรมซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย
จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) ดังนี ้

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) 
จะเห็นได้ว่าการออกแบบงานศิลปะกับงานนาฏศิลป์ นาฏกรรม นั้นมี

ความแตกต่างกัน เนื่องด้วย งานศิลปะนั้นสามารถเห็นตัวชิ้นงานได้เป็นรูปธรรม 
แตง่านนาฏกรรมนั้นไม่มีตัวชิ้นงานเป็นรูปธรรม ได้แต่เพียง จดบันทึกวีดีทัศน์ และ
จดเรื่องราวไว้เท่านั้น ดังนั้นในการด าเนินการส่วนของการสร้างสรรค์จึงมีความ 
แตกต่างกันด้วยงานนาฏศลิป์ นาฏกรรม นั้นจ าต้องมีขั้นตอนของการฝึกซ้อม และ
การบันทึกข้อมูลวิดทิัศน์เพิ่มเข้ามา 

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้แนวคดิ การท าวิจัยสร้างสรรค์ไปใช้ในการออกแบบ
งานวจิัยเรื่องไซอิ๋ว 

จาการประมวลองค์ความรู้เรื่องแนวคิดและขั้นตอนในการออกแบบ
งานวิจัยสร้างสรรค์ของ ปรีชา เถาทอง และสุรพล วิรุฬห์รักษ์ ท าให้ผู้เขียนได้
แนวทางในการออกแบบ งานวิจัยเรื่องไซอิ๋ว  โดยสรุปเป็นขั้นตอน วิธีการ
ด าเนนิงานวิจัยใหญ ่ๆ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่  1 การหาแนวคิดหรือก าหนดแนวคิดในการท างานวิ จัย
สร้างสรรค์ จากการทบทวน วรรณกรรม ซึ่งในงานวิจัยไซอิ๋ว ผู้วิจัยได้ก าหนด
ขั้นตอนที่ 1 เป็นการวิเคราะห์ปรัชญาทางพุทธศาสนา รวมถึงการตีความ 
สัญลักษณ์ตา่ง ๆ ในการสื่อความหมาย ที่ปรากฏวรรณกรรมเรื่องไซอิว๋  
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ขั้นตอนที ่2 ออกแบบและการสรา้งสรรคอ์งค์ประกอบในการจัดการแสดง
ละครไซอิ๋ว ซึ่งในการออกแบบนี้ได้น าข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 มาใช้เป็นฐานใน    
การคิดสรา้งสรรคท์ั้งหมด 

ขั้นตอนที่ 3 คือการฝึกซ้อมและน าเสนองานวิจัยสร้างสรรค์ หลังจากได้
ออกแบบแล้วจึงน ามาฝึกซ้อม การแสดง และปรับปรุงให้เหมาะสม รวมทั้งเก็บ
ข้อมูลเพื่อประเมินคุณค่า เนื้อหาสาระ ของกระบวนการทั้งหมด และเขียนออกมา
เป็นเล่มสรุปผลวิจัยสร้างสรรค์ 

สรุปการท างานวิจัยสร้างสรรค์ (Practice as Research) เป็นการ
สร้างสรรคง์านทางดา้นศลิปะ และศิลปะการแสดงอย่างเป็นระบบ น าเสนอผลงาน
โดยให้ความส าคัญกับกระบวนการท างานและผลลัพธ์ตัว ชิ้นงาน หรือตัวการ
แสดง ในสัดส่วนที่เท่ากัน ทั้งนี้ในกระบวนการสร้างสรรค์งานการแสดงควรที่
จะต้องมี นวัตกรรมใหม่ บางอย่างเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นตัวผลงานลักษณะใหม่ที่ไม่
เคยมีมาก่อน หรือตัวกระบวนการ ในการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นเทคนิควิธีที่   
ต่างไปจากเดิม โดยกระบวนการวิจัยสร้างสรรคน์ีจ้ะต้องถอด องค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
ตัวผูว้ิจัย หรอืในกระบวนการท างานโดยตัวนักวิจัยเองเป็นผู้ค้นพบ พิสูจน์ ทดสอบ 
ด้วยตนเอง ไม่ใช่ได้เพียงจากการสังเกตการท างาน หรอืความส าเร็จของบุคคลอื่น 

ข้อเสนอแนะ  
1. การท างานวิจัยทางดา้นศลิปะการแสดงควรเชื่อมโยงขยายองค์ความรู้

หลายศาสตร์ เข้ามาใช้อธิบายแนวคิด หรือที่มาของแรงบัลดาลใจในการออกแบบ 
เพื่อสามารถสื่อสาร กับศาสตร์อื่นในแวดวงวิชาการและขยายมุมมอง ขอบเขตของ
งานวิจัยให้มคีวามสากล 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
นักศกึษาด้วยแบบสอบถามเป็นเครื่องมือเพื่อสอบถามด้าน 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
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากทั้งในด้านการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะท าให้เกิดการลงทุนทาง
เทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิต การเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรี การเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนประเทศไทยจะสูญเสียรายได้จากภาษีน าเข้า การเคลื่อนย้าย
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แรงงานฝีมืออย่างเสรี หลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเกิดความ
หลากหลายของ ศาสนา และวัฒนธรรม การเคลื่อนย้ายบริการอย่างเสรี และ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีการร่วมลงทุนเพิ่มมากขึ้น  

ความพร้อมของนักศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในด้าน   
ความสนใจต่อการประกอบอาชีพในกลุ่มประเทศอาเซียนโดยรวมแต่ละค าถามอยู่ใน
ระดับมากโดยนักศึกษามีความพร้อมในการประกอบอาชีพในกลุ่มประเทศอาเซียน
มากที่สุดในด้านความสนใจภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนอยู่ในระดับมากโดยนักศึกษา
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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 
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that the 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



158  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่    
 
ครั้งใหญ่นี้ "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" (AEC) เป็นหนึ่งใน 3 เสาหลักของประชาคม
อาเซียน (ASEAN) อันประกอบไปด้วย "ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน" 
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Economic Community) และ "ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน" (ASEAN Socio-
Cultural Community) จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว 
โดยมีการเคลื่อนย้ายเงินทุน สินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือระหว่างประเทศ
สมาชิกได้อย่างเสรี  (ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, 2559) 

มนุษย์" คือ ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของทุกเสาหลัก ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง 
และสังคม โดยมี "การศึกษา" เป็นพื้นฐานของการพัฒนาคุณภาพมนุษย์ ตัวแปรหลัก
ในกระบวนการการศกึษาที่ประเทศไทยต้องกลับมาทบทวนและให้ความส าคัญมากขึ้น 
ก็คือ 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
การศกึษาไทยต้องใหค้วามส 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  มีนักศึกษา    
ด้านการเกษตรหลายสาขา 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 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้าใจ  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
ในครั้งนีไ้ด้แก่นักศกึษาสังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
จ านวน 555 คน สุ่มตัวอย่างได้ 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. การวิเคราะหข์้อมูลและการอภิปรายข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) วิเคราะห์ระดับการรับรู้ และทัศนคติต่อความ
พร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน ใช้การหาค่าเฉลี่ย (Mean)  

 สรุปและอภิปรายผล 
ผลการศึกษาความเข้าใจประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษาคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ความคิดเห็นของนักศึกษาใน
เรื่องความเข้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในด้านการเคลื่อนย้ายการลงทุนอย่าง
เสรี โดยรวมแต่ละค าถามอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.69 โดยนักศึกษาคิดว่า
หลังจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะท าให้เกิดการลงทุนทางเทคโนโลยี
การผลิตเพื่อเพิ่มผลผลติมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.84 การเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรี 
โดยรวมแต่ละค าถามอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 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 มีค่าเฉลี่ย 3.72 ซึ่งมีแนวโน้มใกล้เคียงกับตระกูล   
จิตวัฒนากร และวิโรชน์ หมื่นเทพ (2556) ศึกษาการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา
ในเขตจังหวัดปทุมธานีเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 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. ควรจัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านอาเซียนให้แก่บุคลากร     
จัดโซนนานาชาติในห้องสมุดของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 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. 

ศูนย์ขอ้มูลความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. (2559). AEC คืออะไร. สืบค้นจาก 
http://www.thai-aec.com  

 

 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน  165 
 

 
ผลของความหนาของแผ่นตะแกรงอัดเม็ดและความเร็วรอบของเพลาต้น

ก าลังท่ีมีผลต่อคุณภาพอาหารสัตว์อัดเม็ด 
Effects of Pellet Die Thickness and Main Shaft Revolution  

on Pelleted Feed Quality 

นครินทร์ พริบไหว1  ชูสิทธิ์ ชูชาติ2 และ ถนัด บุญชัย3 

Nakarin Pripwai1, Choosit Choochart2, and Thanat Boonchai3 

1ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
2ภาควิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

3ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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 

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

บทคัดย่อ 
เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์แบบแผ่นตะแกรงต้นแบบ สามารถผลิตอาหารสัตว์

ที่มีค่าดัชนีความคงทนของเม็ดอาหาร (Pellet Durability Index) เฉลี่ย 85.05+4.98% 
มีความแข็ง (Pellet Strength) เฉลี่ย 31.41+5.96 N มีค่าความสว่าง (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
ก าลังมีอิทธิพลต่อความคงทน ความแข็ง ความหนาแน่น และอัตราการผลิตอาหาร
อัดเม็ดต่อช่ัวโมง (P<0.05) แต่ไม่มีอิทธิพลต่อความสว่างของอาหารอัดเม็ด ส่วน
ความหนาของแผ่นตะแกรงมีอิทธิพลต่อความคงทน ความแข็ง และอัตราการผลิต
อาหารอัดเม็ดต่อช่ัวโมง (P<0.05) แต่ไม่มีอิทธิพลต่อความสว่างและความหนาแน่น
ของอาหารอัดเม็ด ดังนั้น เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์แบบแผ่นตะแกรงต้นแบบสามารถ
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ใช้ผลิตอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับคุณภาพของอาหารอัดเม็ดจากโรงงาน
อาหารสัตว ์

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 การตลาดของเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์มีปริมาณ 
464 ล้านตัน มูลค่า 61 พันล้านบาท (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557) ในปี 
2555 ปริมาณความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อในประเทศมีราว 1.292   
ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 3.4 ส่วนปริมาณบริโภคผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อ
เฉลี่ยต่อคนนั้นเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากประมาณ 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) และมีตน้ทุนการผลิตไก่เนื้อพื้นเมือง
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กิโลกรัมละ 60-65 บาท คิดต้นทุนเฉพาะค่าอาหารประมาณ 50 บาทต่อกิโลกรัม 
(นครินทร์ พริบไหว, 2550; Pripwai, Pattanawong, Punyatong, & Teltathum, 
2014) อาหารของสุกรขุนและไก่เนื้อพื้นเมอืงเป็นอาหารส าเร็จรูปอัดเม็ดที่จ าหน่าย
ทั่วไปมีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 17 บาท หากเกษตรกรสามารถผลิตอาหาร
ส าเร็จรูปอัดเม็ดส าหรับใช้ในฟาร์มเองก็จะเป็นแนวทางในการลดต้นทุนการผลิต
โดยใช้วัตถุดิบที่หาได้ง่ายและมีราคาถูกในท้องถิ่น โดยสามารถลดต้นทุนราคา
อาหารส าเร็จรูปได้ 20-35% หรือราคาอาหารผสมส าเร็จรูปเฉลี่ยกิโลกรัมละ 12 
บาท ทั้งนี้จ าเป็นต้องมีเครื่องมือส าหรับการผลิตอาหารส าเร็จรูป ได้แก่ เครื่องบด
อาหารสัตว์ เครื่องผสมอาหารสัตว์ และเครื่องอัดเม็ด และต้องมีความรู้ความ
เข้าใจในการประกอบสูตรอาหารสัตว์ให้ได้ตามความต้องการโภชนะของสัตว์ 
(นครินทร์ พริบไหว, 2556ก; นครินทร์ พริบไหว, 2556ข) 

ดังนัน้ การลดต้นทุนการผลิตโดยการผลิตอาหารส าเร็จรูปใช้ภายในฟาร์ม
เองอย่างมีคุณภาพ จะท าให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดย
เดินทางสายกลาง และยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้กับตนเองและฟาร์ม โดยอาศัยองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะน าไปสู่
ความยั่งยืนทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 

เคร่ืองอัดเม็ดอาหารสัตว์ 
การอัดเม็ดอาหารสัตว์ เป็นกระบวนการใช้แรงและแรงอัด (Forcing And 

Impacting) ให้วัตถุดิบอาหารสัตว์หรืออาหารผสมผ่านรูเปิดของตะแกรงอัดเม็ด 
(Pellet Die) เพื่อให้อาหารจับตัวกันเป็นก้อน (Agglomerated Feed Form) หรือเป็น
รูปร่างตามความต้องการ อาหารอัดเม็ดส าหรับสุกรแกละไก่มักมีรูปร่างเป็น
ทรงกระบอก มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 10/64 ถึง 48/64 นิ้ว และมีความ
ยาวมากกว่าเส้นผ่านศูนย์กลาง โดยทั่วไปแล้วขนาดอาหารอัดเม็ดที่เหมาะสม
ส าหรับสัตว์มีขนาด 5/32 นิ้ว (3.97 มม.) และขนาด 3/16 นิ้ว (4.76 มม.) ซึ่ง
เหมาะส าหรับอาหารชนิดเม็ดแตกที่เรียกว่า Crumble (California Pellet Mill, 
2009)  
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 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 โดยการ
อัดอาหารผสมด้วยลูกกลิง้ผา่นรูตะแกรงอัดเม็ดได้เป็นอาหารรูปทรงกระบอกที่มีเส้น
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 าให้เย็นหลังจากผ่านตะแกรงรูเปิด 
(Die) อาหารเม็ดที่เย็นจึงมีความสามารถในการลอยในน้ าได้  
 เครื่องอัดเม็ดอาหารแบบแผ่นตะแกรงมี 2 ชนิด แบ่งออกตามการท างาน
ของลูกกลิง้ (Roller) และแผ่นตะแกรงอัดเม็ด โดยชนิดแรกแผ่นตะแกรงจะหมุนด้วย
เพลาหลักหรือเพลาต้นก าลัง  (Main Shaft) และให้ลูกกลิ้งที่ถูกตรึงไว้หมุนรอบ
ตัวเอง การอัดเม็ดอาหารของเครื่องอัดเม็ดอาหารแบบนี้จะอาศัยแรงกดของการ
หมุนของลูกกลิ้งและการหมุนของแผ่นตะแกรง ส่วนชนิดที่สองแผ่นตะแกรงจะถูก
ตรึงอยู่กับที่และแกนลูกกลิ้ง (Roller Shaft) ถูกหมุนด้วยเพลาต้นก าลัง การอัดเม็ด
อาหารของเครื่องอัดเม็ดแบบนี้จะอาศัยแรงกดจากการเคลื่อนที่ของแกนลูกกลิ้ง
และการหมุนของลูกกลิ้งรอบแกน ส่วนประกอบของเครื่องอัดเม็ดอาหารแบบแผ่น
ตะแกรงมีสว่นประกอบส าคัญ ดังนี ้

ต้นก าลัง (Power Input) อาจเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์ การใช้
มอเตอร์เป็นวิธีที่สะดวกส าหรับเกษตรกรรายย่อย แต่หากต้องการใช้เครื่องยนต์
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เป็นต้นก าลังต้องมีก าลังมากกว่ามอเตอร์อย่างน้อย 2 เท่า (California Pellet Mill, 
2009) การใช้ต้นก าลังที่มีก าลังสูงท าให้ได้อัตราการผลิตต่อช่ัวโมงสูง ตรงกันข้าม
กับการใช้ต้นก าลังที่มีก าลังต่ าท าให้ได้อัตราการผลิตต่อช่ัวโมงต่ า ดังนั้น         
การเลือกใช้ต้นก าลังจะเป็นตัวก าหนดประสิทธิภาพของเครื่องจักรที่เหมาะสมกับ
ความตอ้งการปริมาณอาหารอัดเม็ด หากต้องการอาหารอัดเม็ดที่มีคุณภาพดีต้อง
ใช้ต้นก าลังสูง ความต้องการต้นก าลังจะแสดงในรูปของน้ าหนักอาหารอัดเม็ดที่มี
หน่วยเป็นปอนด์ที่ผลิตได้โดยใช้ก าลัง 1 แรงม้าภายใน 1 ช่ัวโมง ( lbs./HP-hr.) 
อาหารที่มีเม็ดธัญพืชสูง เช่น อาหารไก่และอาหารสุกรต้องการก าลัง 200-400 
lbs./HP-hr. (Leaver, 2008) 

แผ่นตะแกรงอัดเม็ด (Pellet Die หรือ Die) เป็นหัวใจส 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) มผีลตอ่ขนาดอาหารอัดเม็ด (Pellet Diameter) โดยตรง และมีผลต่อคุณภาพ
อาหารอัดเม็ดและประสิทธิภาพเครื่องจักร รูเปิดของแผ่นตะแกรงที่มีขนาดใหญ่จะ
ท าให้อาหารอัดเม็ดออกมาได้งา่ย ใช้ก าลังเครื่องจักรไม่สูงมากนัก และมีอัตราการ
ผลิตต่อช่ัวโมงสูง แต่หากรูเปิดของแผ่นตะแกรงอัดเม็ดมีขนาดเล็กย่อมได้อาหาร
อัดเม็ดขนาดเล็ก อาหารอัดเม็ดมีคุณภาพดี แต่อาจท าให้อัตราการผลิตต่อช่ัวโมง
ต่ า ทั้งนี้ หากออกแบบให้แผ่นตะแกรงมีความหนามากและมีรูขนาดเล็กมาก
จนเกินไปอาจท าให้ไม่สามารถอัดเม็ดอาหารออกมาได้หรืออาจต้องใช้ต้นก าลังสูง 
ในระดับอุตสาหกรรม แผ่นตะแกรงมีรูเปิดขนาด 5/32” และมีความหนา 1-3/4” 
ถึง 2” (California Pellet Mill, 2009) โดยทั่วไป ขนาดของรูแผ่นตะแกรงมีขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 3/32”, 4/32”, 5/32”, 11/64”, 6/32”, 10/32” และ 
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12/32” และมีความหนาตั้งแต่ 1-1/2” จนถึง 5” โดยความหนาเพิ่มขึ้นครั้งละ 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 
2. ตรวจสอบคุณภาพของอาหารอัดเม็ด ดังนี้ 

2.1 มิติของอาหารสัตว์ส าเร็จรูปอัดเม็ด ได้แก่ เส้นผ่านศูนย์กลางเม็ด
อาหาร และความยาวเม็ดอาหาร โดยการวัดด้วย Vernier caliper ที่มคีวามละเอียด 
0.01 มม. เพื่อน ามาค านวณความหนาแน่นของอาหารอัดเม็ด (Bulk Density) 
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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 ดังนี้ (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 

2.4 อัตราการผลิตต่อช่ัวโมง (Production Rate) โดยเก็บตัวอย่างอาหาร
จากเครื่องอัดเม็ด โดยบันทึกน้ าหนักของตัวอย่างที่ผา่นการอัดเม็ด 30 วินาที อย่าง
น้อย 5 ครั้ง (kg/30 sec.) แล้วจึงน ามาค านวณอัตราการผลิตตอ่ช่ัวโมง (kg/hr) 

PDI = 
Mass of pellets after tumbling (g)  

X 100 
Mass of pellets before tumbling (g) 
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2.5 การวัดความสว่างของเม็ดอาหาร ในระบบ Hunter L* a* b* โดย
ใช้เครื่อง 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 
 งานวิจัยชิน้นีเ้ป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “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) มีราคาต่ ากว่าการน าเข้าจากต่างประเทศ การบ ารุงรักษาต่ าและมี
ต้นทุนการอัดเม็ดต่ า เครื่องอัดเม็ดแบบแผ่นตะแกรงนี้เหมาะส าหรับเกษตรกร   
รายย่อย การเรียนการสอนในระดับอุดมศกึษาและผู้สนใจทั่วไป 
 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพอาหารอัดเม็ดในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ความเร็ว
รอบของเพลาตน้ก าลัง และความหนาของแผน่ตะแกรงอัดเม็ด โดยศึกษาความเร็ว
รอบของเพลาต้นก าลังที่มีความเร็ว 2 ระดับ คือ 184 และ 368 รอบต่อนาที   
ส่วนความหนาของแผน่ตะแกรงอัดเม็ดม ี2 ระดับ คือ 12 และ 19 มิลลเิมตร  

อิทธิพลของความหนาของแผ่นตะแกรงอัดเม็ด  
 การศกึษาอิทธิพลของความหนาของแผ่นตะแกรงอัดเม็ดที่มีผลต่อคุณภาพ
ของเม็ดอาหาร โดยก าหนดให้อาหารมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.76 มม. แต่แผ่น
ตะแกรงอัดเม็ดมีความหนาต่างกัน 2 ขนาด ได้แก่ 12 มม. และ 19 มม. พบว่า 
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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 มีความแข็งของเม็ดอาหารน้อยกว่าอาหารที่ผ่านการอัดเม็ดจากเพลาต้นก าลัง
ที่มีความเร็ว 368 รอบต่อนาที (P<0.05) แสดงดังภาพที่ 1(g) อาหารที่ผ่านการ
อัดเม็ดจากเพลาต้นก าลังที่มีความเร็วรอบ 368 รอบต่อนาที มีค่าความหนาแน่น
ของเม็ดอาหารมากกว่าอาหารที่ผ่านการอัดเม็ดจากเพลาต้นก าลังที่มีความเร็วรอบ 
184 รอบต่อนาที (P<0.01) แสดงดังภาพที่ 1(h)ความสว่างของเม็ดอาหารที่ผ่าน 
การอัดเม็ดจากเพลาต้นก าลังที่มีความเร็วรอบ 184 รอบต่อนาที ไม่แตกต่างจาก
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ความสว่างของอาหารที่ผ่านการอัดเม็ดจากเพลาต้นก าลังที่มีความเร็วรอบ 368 
รอบต่อนาที (P>0.05) แสดงดังภาพที่ 1(i) อัตราการผลิตอาหารอัดเม็ดต่อช่ัวโมง
ของอาหารที่ผ่านการอัดเม็ดจากเพลาต้นก าลังที่มีความเร็วรอบ 185 รอบต่อนาที 
มากกว่าอาหารที่ผ่านการอัดเม็ดจากเพลาต้นก าลังที่มีความเร็วรอบ 368 รอบต่อ
นาที (P<0.05) แสดงดังภาพที่ 1(j) 
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(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 และมีอัตราการผลิตต่อช่ัวโมง 90-180 kg/hr โดยความหนาของ         
แผ่นตะแกรงอัดเม็ดมีอิทธิพลต่อดัชนีความคงทน ความแข็ง และอัตราการผลิต
อาหารอัดเม็ดต่อช่ัวโมง แต่ไม่มีอิทธิพลต่อความสว่างและความหนาแน่นของ
อาหารอัดเม็ด ส่วนความเร็วรอบของเพลาต้นก าลังมีอิทธิพลต่อดัชนีความคงทน 
ความแข็ง ความหนาแน่น และอัตราการผลิตอาหารอัดเม็ดต่อช่ัวโมง แต่ไม่มี
อิทธิพลต่อความสว่างของอาหารอัดเม็ด 

ข้อเสนอแนะ 
เพื่อให้กระบวนการผลติอาหารสัตว์สมบูรณ์ ควรมเีครื่องมอือื่นๆ ได้แก่ 

เครื่องบด (Milling Machine) เครื่องผสมอาหาร (Feed Mixture) เครื่องเตรยีม
อาหารผสมก่อนเข้าเครื่องอัดเม็ด (Pre-Conditioner System) เครื่องท าใหเ้ย็นและ
แหง้หลังการอัดเม็ด (Cooling and Drying Machine) เครื่องท าใหอ้าหารอัดเม็ด
แตก (Crumbling Apparatus) นอกจากนี ้อาจยังต้องมีเครื่องอัดเม็ดที่ได้อาหารที่มี
ความหนาแน่นต่ า เช่น เครื่องเอ็กทรูดซ์ (Extruder) ซึง่เครื่องมอือื่นๆ ดังกล่าวจะ
ท าให้ได้อาหารที่มีคุณภาพสม่ าเสมอ 
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แนวคิดการนิเทศการศึกษาของนักการศึกษาชั้นน าในประเทศไทย 
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คณะครุศาสตร์   
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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          
เชิงคุณภาพท าการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา และการวิเคราะห์สาระจากเอกสารและ
งานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการนิเทศการศึกษา  ผลการวิจัยพบว่า  1) การได้รับ       
ความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเป็นสิ่งที่จ าเป็น เพื่อให้การขับเคลื่อนการ
นิเทศการศึกษา ด าเนินไปอย่างเป็นระบบมีทิศทาง แผนงานและโครงการที่ชัดเจน 
โรงเรียนจ าเป็นต้องจัดให้มีเวทีเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning 
Community: PLC) โดยมีวิทยากรภายนอกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเปิดกระบวนทัศน์
ทางความคิดร่วมกัน และ 2) การใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านเครือข่าย
ออนไลน์จะเป็นสิ่งที่จ าเป็น ส าหรับรูปแบบการนิเทศจะมีลักษณะเป็นการนิเทศแบบ
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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. 

Keywords: Educational Supervision, Supervision Trends, Leadership, 
Administration Skills, Change  
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บทน า 
จากการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งแก่นแท้ของสาระของการศึกษา

จะด ารงอยู่อย่างเดิมในแง่ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมมนุษย์ เพื่อ
บรรลุความเป็นมนุษย์และสังคมอารยะ โดยเฉพาะผู้น าที่มีบุคลิกภาพและ
วิสัยทัศน์ที่จะน าการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมาสู่สถานศึกษาและชุมชน หรือที่
เรียกว่า “Transformational Leadership” อีกทั้งการบริหารสถานศกึษาโดยเฉพาะที่
จะต้องจัดให้สอดคล้องกับแนวทางของการจัดองค์การวิชาการ-วิชาชีพ 
(Professional Organization) ในเรื่องวิธีการประสานงานซึ่งมีรูปแบบต่าง ๆ และ
องค์การวิชาการ-วิชาชีพควรจะพิจารณาตั้งแต่การประสานงาน โดยยึดมาตรฐาน
ของผลผลิต (Outcome) ผู้บริหารสถานศึกษาที่ต้องท าหน้าที่เป็นผู้น าในการ
เปลี่ยนแปลงจึงต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล รู้กว้างและรู้ลึก รู้ในการจัดการเรื่อง
มนุษย์แต่ที่ส าคัญไม่ยิ่งหย่อนคือ รู้วิชาการ-วิชาชีพของตนทางการศึกษา 
โดยเฉพาะเรื่องหลักสูตร-การจัดกระบวนการเรียนการสอน  การปฏิรูปการศึกษา
จะส าเร็จได้ก็ด้วยการพัฒนาทักษะความสามารถของครูทุก ๆ คน ให้มีมาตรฐานดี
เยี่ยมระดับเดียวกัน มีแรงจูงใจที่จะปฏิรูปหรือพัฒนาคุณภาพของการศึกษาและ
การเรียนการสอน เพราะคือยุทธศาสตร์ของการปฏิรูปที่ยึดรูปแบบ “Staff-
Driven” คือ การขับเคลื่อนโดยครู-อาจารย์ เป็นแนวทางหลัก และเป็นกลไก
ส าคัญของการพัฒนา ฉะนั้น การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้จึงเป็นภารกิจของ   
ทุก ๆ คน รวมถึงหน่วยงานกลางรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการที่จะต้องปรับ
ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน ตั้ งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึง
ระดับอุดมศึกษา ให้ เตรียมคนเพื่อเผชิญกับปัญหาในอนาคต และสร้าง
ความสามารถที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต สาระและเทคนิค ที่จ าเป็นต้องสอนใน
สถานศกึษาก่อนที่นักเรียน-นักศึกษาจะจบออกไป มิฉะนั้นจะสูญเสียโอกาส ซึ่งได้
ตอกย้ าถึงการเรียนรู้เพื่อรู้และที่จะเรียนรู้ การเรียนรู้เพื่อการด ารงตนอย่างมนุษย์
ที่มีจิตใจสูง (Learning to Be) การเรียนรู้เพื่อหาเลี้ยงชีพ และการเรียนรู้เพื่ออยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคม (Learning to Live Together) อย่างสันติสุข ซึ่งสอดคล้องกับ
อุดมการณท์างการศึกษาที่รัฐจะต้องวางไว้เป็นเป้าหมายหลักตลอดไป การเรียนรู้
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ของสังคม หรือสังคมที่เรียนรู้จึงเป็นสังคมที่มีโอกาสอยู่รอด อันเป็นอุดมการณ์
สูงสุดทางการศึกษา (วิชัย ตันศริิ, 2550, น.352-368)   

แนวคิดแบบหลังสมัยใหม่ (Postmodern) ส่งผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านการนิเทศการศึกษาและหลักสูตรและการสอน (ชรินทร์ มั่งคั่ง, 2559,   
น.326) ได้เสนอมุมมองของหลักสูตรสมัยใหม่และหลังสมัยใหม่นั้น ว่าเป็นแผน
หรือแนวทางในการจัดประมวลความรู้และประสบการณ์ที่ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความรู้ที่ไม่ยึดติดกับสาระอย่างมีอิสระ ตามความสามารถและส่งเสริมให้
ผู้เรียนรู้จักตนเอง ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น 
ซึ่ งมีลั กษณะเป็นหลักสูตรอิ เล็กทรอนิกส์หลั งสมัย ใหม่  ( e-Postmodern 
Curriculum) ที่เน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนที่ซับซ้อนและลักษณะผู้เรียนได้อย่างหลากหลาย สร้างความ
เสมอภาค สิทธิความเท่าเทียมในการเรียนรู้ (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2553, น.64) 
สภาพปัจจุบันมีหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปแล้ว สังคมไทยเราเข้าสู่ยุคความ
ทันสมัย (Modernization) มาเป็นเวลายาวนานพอสมควร ขณะนี้ชัดเจนว่ามีการพูด
ถึงยุคหลังความทันสมัย (Post-Modernization) กันมาแล้ว (Slattery, 2006) จุดเด่น
ของยุคหลังความทันสมัยจะเป็นทางด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ (Critical and 
Analytical) คือ ไม่ใช่เพียงครูสอนผู้เรียน ผู้เรียนก็รับรู้จากครูไป แล้วผู้เรียนไม่ได้
พิจารณาเหตุและผล ผู้เรียนจึงตกเป็นเหยื่อของความทันสมัย ในแนวทาง Post-
Modernization ต้องการให้ผู้เรียน หรือคนที่อยู่ในสังคมมีความคิดในการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ (Critical Mind and Analytical Mind) เพื่อไม่ให้ตกอยู่ภายใต้กระแส
ของการครอบง าของความทันสมัยอย่างเดียว แต่ต้องการให้ผู้เรียน หรือคนใน
สังคมรูจ้ักตัวเองมากขึ้น รู้ว่าตนเองต้องการอะไร ในสังคมเกิดอะไรขึ้น เพราะเหตุ
ใด (Unruh, 1977) ในขณะที่ความเป็นผู้น าที่มีคุณภาพดูเหมือนจะเป็นค่อนข้างง่าย 
แตซ่ับซ้อนในคุณลักษณะแตอ่ย่างไรก็ตาม พบว่า เป็นเรื่องที่ผู้เช่ียวชาญต้องก ากับ
ดูแล เพื่อคน้หาความรูท้ี่น าไปสู่การพัฒนาความสามารถในการเป็นผู้น า ข้อมูลเชิง
ลึก และการท าความเข้าใจ ซึ่งช่วยเพิ่มความเป็นผู้น าในการท างานและการพัฒนา
ความกล้าหาญ เพื่อเป็นผู้น าทางการศึกษาในฐานะการก ากับดูแลนั้นเป็นสิ่งที่
ส าคัญ (วชิรา เครือค าอ้าย, 2558, น. 70-74) การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ส่งผล
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กระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม  การพัฒนาการศึกษาจึงจ าเป็นต้องเกิดการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อน าไปสู่เป้าหมายสูงสุดคือ 
การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ดังนั้นการสอนของครูจึงเป็นภารกิจส าคัญ เนื่องจากการสอนของ
ครูที่มีคุณภาพย่อมก่อให้เกิดความเจริญงอกงามทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และ
ส่งผลดตี่อผู้เรยีน กระบวนการส าคัญที่จะช่วยส่งเสริม สนับสนุน และปรับปรุงการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายดังกล่าวนั้นคือการนิเทศการศึกษา
นั้นเป็นหัวใจส าคัญการปฏิรูปการศกึษาอย่างแท้จรงิ  
 ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการอย่างกว้างขวาง 
เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาของไทยตามแนวคิดของนักการศึกษาช้ันน าในประเทศ
ไทย ประกอบกับองค์ความรู้และประสบการณ์ของผู้เช่ียวชาญที่เกี่ยวข้องกับการ
นิเทศการศึกษา น ามาสู่การถ่ายทอดและชี้น าสังคมอันจะเป็นประโยชน์คุณูปการแก่
ประเทศชาติ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการศึกษาในเรื่องนี้ เพื่อน าผลการวิจัยไปเป็น   
แนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อศึกษาความต้องการจ าเป็นในการนิเทศการศึกษาตามแนวคิดของ
นักการศกึษาช้ันน าในประเทศไทย 
  2. เพื่อวิเคราะห์บริบทองค์ประกอบต่าง  ๆ ของแนวโน้มการนิเทศ
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) กลุ่มศึกษานิเทศก์ 
จ านวน 32 คน และ 4) กลุ่มผู้เช่ียวชาญ จ านวน 25 คน ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ 
รวมทั้งหมด 442 คน  

เครื่ องมือที่ ใ ช้ ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้ วย แบบสอบถาม 
(Questionnaire) และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ผู้วิจัยได้
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การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ดังนั้นการสอนของครูจึงเป็นภารกิจส าคัญ เนื่องจากการสอนของ
ครูที่มีคุณภาพย่อมก่อให้เกิดความเจริญงอกงามทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และ
ส่งผลดตี่อผู้เรยีน กระบวนการส าคัญที่จะช่วยส่งเสริม สนับสนุน และปรับปรุงการ
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 ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการอย่างกว้างขวาง 
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ไทย ประกอบกับองค์ความรู้และประสบการณ์ของผู้เช่ียวชาญที่เกี่ยวข้องกับการ
นิเทศการศึกษา น ามาสู่การถ่ายทอดและชี้น าสังคมอันจะเป็นประโยชน์คุณูปการแก่
ประเทศชาติ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการศึกษาในเรื่องนี้ เพื่อน าผลการวิจัยไปเป็น   
แนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อศึกษาความต้องการจ าเป็นในการนิเทศการศึกษาตามแนวคิดของ
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จ านวน 32 คน และ 4) กลุ่มผู้เช่ียวชาญ จ านวน 25 คน ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ 
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ด าเนินการเก็บข้อมูลแบบคู่ขนาน ด้วยการเก็บรวบรวมด้วยตนเองและใช้
แบบสอบถามสอบออนไลน์ โดยข้อมูลปริมาณ วิเคราะห์โดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ ด าเนินการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา โดยเฉพาะข้อมูลที่ได้
จากผูเ้ช่ียวชาญ และการวิเคราะห์สาระจากเอกสาร โดยด าเนินการสังเคราะห์ข้อมูล
อย่างเป็นระบบ    

สรุปผลและอภิปรายผล 
  ผลการวิจัยในประเด็นส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
         1) ความต้องการจ าเป็นในการนิเทศการศึกษาตามแนวคิดของ      
นักการศึกษาชั้นน 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
การศึกษาที่แยกส่วน โดยแยกการศึกษาจากสังคม แยกวิชาออกจากการศึกษาที่
เป็นองค์รวม แยกการพัฒนาความคิดกับจิตวิญญาณ ส่งผลกระทบให้คนเข้าสู่
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ระบบความเป็นทาสทางปัญญา ซึมซับการจัดการศึกษาจากประเทศตะวันตกเป็น
ส่วนใหญ่ อาจกล่าวได้ว่ายิ่งเรียนรู้มากยิ่งเป็นทาสมาก จึงท าให้ผู้ส าเร็จการศึกษา
จึงกลายเป็นสิ่งแปลกปลอมส าหรับสังคมไทย ซึ่งทิศทางใหม่ในการจัดการศึกษา
จะท าให้การศึกษาที่อยู่นอกสังคมมาอยู่ใกล้ชิดและกลมกลืนกับสังคมมากขึ้น 
ดังนั้นแนวทางในการสร้างสรรค์ โดยให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นยุทธศาสตร์
อุดมศึกษาของชาติที่ช่วยยกระดับภูมิปัญญาของประชาชนและผู้ด้อยโอกาส
ทางการศึกษา เป็นมหาวิทยาลัยครูของชุมชนและท้องถิ่น ที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม ปรับตัวให้สมดุลในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง 
โดยบูรณาการศาสนา วัฒนธรรมและการศึกษาให้เป็นจิตวิญญาณในการพัฒนา 
แหล่งผลิตและพัฒนาครูให้ความส าคัญกับผู้บริหารสถานศึกษา ที่จ าเป็นต้อง
ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในบริบทของสถานศึกษา ความพร้อม ตลอดจนระดับ
ความช านาญการและความเช่ียวชาญ การพัฒนาหลักสูตร และการนิเทศ
การศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู จึงเป็นเงื่อนไขที่ส าคัญที่จะน าไปสู่เป้าหมาย
ปลายทาง ประเด็นที่สาม การใช้เวทีในโรงเรียนเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ให้
เกิดขึ้น จะเป็นการสร้างความเข้มแข็งของผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความ
เข้าใจที่ร่วมกันในการแก้ปัญหาและส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเป็นมรรค
ผลในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับ Qureshi (2014); Masini (2013); 
Rijswijk, Akkerman, Schaap, and Tartwijk (2016) โดยประสบการณ์เหล่านี้อาจ
เปิดพืน้ที่ใหมข่องการสร้างความเข้าใจและการปรับตัวในสภาพแวดล้อมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยช่วย
ให้ครูผู้สอน ผูป้กครอง และนักเรียน ใส่ใจในการจัดการศึกษาของครูมืออาชีพ ทั้ง
การปฏิบัติตนก่อนหน้าที่จะได้รับการยกย่องว่าเป็นครูมืออาชีพรวมถึงขณะที่เป็น
ครูมืออาชีพแล้ว ท าให้เกิดการรับรู้และความคาดหวังสืบเนื่องถึงสะท้อนผลการ
พัฒนา และ ประเด็นสุดท้าย การเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้แก่ผู้บริหาร 
ครู และนักเรียน จะเป็นการเปิดกระบวนทัศน์ทางความคิดของทุกคน ท าให้       
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมองเห็นสภาพที่แท้จริงและพัฒนาวิชาชีพครูร่วมกัน สอดคล้อง
กับแนวคิดของ Ives and Rowley (2005, p.535-555) กล่าวว่า ผลการศึกษา
ลักษณะและเจตคติของผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีความเป็นกัลยาณมิตรช่วยท าให้
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ครูสามารถเข้าถึงได้งา่ยขึ้น ส่งเสริมสนับสนุน และเปิดกว้างรับข้อผิดพลาดของครู
เพื่อน ามาสู่การปรับปรุงแก้ไข (Nasir and Masek, 2015, p.5) รวมถึงการก ากับ
ดูแลด้านวิชาการ และด้านสติปัญญา ส่งเสริมการเป็นนักคิดสร้างสรรค์ มี    
ความยดืหยุ่น และการมสี่วนรว่มอย่างสม่ าเสมอ (Abiddin & West, 2007, p.362-
370) ดังนั้น การนเิทศการศึกษาจงึควรได้รับความรว่มมอืเป็นอย่างดีจากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน โดยผูบ้ริหารต้องพิจารณาให้รอบคอบใน
ทุกขั้นตอน ทั้งในด้านการบริหารจัดการเวลา ความรับผิดชอบ การส่งเสริมขวัญ
และก าลังใจ การติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดระบบการ
ก ากับดูแลการนเิทศการศึกษาโดยมีทิศทางและเป้าหมายร่วมกัน 
  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 ทั้งนี้ เพราะจ านวนครูมีมาก ความรู้ของครูก็สูงขึ้น เทคโนโลยี
แพร่หลายมากขึ้น การน าความรู้ไปให้ครูโดยตรงจึงไม่ทันกับการเผยแพร่ของ
ข่าวสาร และการกระท าได้ไม่ทั่วถึง ประเด็นที่สอง การนิเทศนั้นจะเกิดขึ้นได้ดี
จ าเป็นต้องมีการนิเทศภายในโรงเรียน โดยครูร่วมกันนิเทศกันเองโดยใช้เทคนิค
การนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Coaching) เพื่อร่วมพัฒนาวิชาชีพร่วมกัน 
(Collaborative Professional Development)  อันเป็นการน าไปสู่การพัฒนาการสอน
ในโรงเรยีน ผนวกกับการน ารูปแบบการนิเทศแบบคลินิก (Clinical Supervision) มา
ใช้ส าหรับครูใหม่ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จ าเป็นต้องให้ครูกลุ่มนั้นได้ศึกษาและ
เรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดการเรียน
การสอนของครู โดยครูและผู้นิเทศจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการวางแผนการ
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สอน การสังเกตการสอน และการประเมินผลการสอน เพื่อหาทางปรับปรุงแก้ไข
ร่วมกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2557, น.182-187) ที่
กล่าวถึง การฝึกหัดครูของประเทศไทยว่าค่อนข้างจะเป็นการฝึกหัดครูในเชิง
เทคนิค ซึ่งมีลักษณะที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ พยายามเน้นสร้างครูให้มี
เทคนิคทางการสอน เทคนิคในการจะเป็นครูได้ทันที และสามารถท าหน้าที่ในเชิง
เทคนิคได้ แต่การสร้างครูให้มีแนวความคิด เป็นนักคิด นักวิเคราะห์ นักวิพากษ์ 
และนักปรับปรุงพัฒนา ยังมีน้อย โดยเน้นให้นักศึกษาฝึกสอนออกไปสอนได้ทันที 
ท าตามค าสั่งได้ สอนตามแบบเรียนหรือคู่มือได้ เพราะเราสอนเขาให้สามารถใช้
ทักษะที่หลากหลาย ซึ่งทักษะเหล่านั้นแม้ว่าจะมีความจ าเป็น แต่ควรเป็น
กระบวนการที่ต่อเนื่องควบคู่ไปกับการดูแลความประพฤติและวิถีชีวิตในโรงเรียน 
เพราะฉะนั้นการนเิทศในโรงเรยีนจึงมีความหมายอย่างยิ่งว่าหลักสูตรฝึกหัดครูของ
ไทยในอนาคต ต้องเป็นหลักสูตรที่วางพื้นฐานสร้างครูจ าเป็นต้องมีความพร้อม
และฐานที่ เข้มแข็ง เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงต่อการพัฒนานักศึกษาครูไป
สร้างสรรค์งานในระดับโรงเรียนต่อไป ประเด็นที่สาม การนิเทศจ าเป็นต้องมี
ผู้เช่ียวชาญภายนอก เช่น ศึกษานิเทศก์ อาจารย์นิเทศก์จากมหาวิทยาลัยหรือ
บุคลากรภายในสถานศึกษาของตนเองมากขึ้น เป็นลักษณะของการนิเทศภายใน
สถานศึกษาเพื่อให้เห็นมุมมองและให้ความช่วยเหลือ ในรูปแบบการชี้แนะและ
ระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ประเด็นที่สี่ การประเมินผลการนิเทศจะ
มีลักษณะเป็นการประเมิน 360 องศา แบบครบวงจรสามารถตรวจสอบได้อย่าง
เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับ พิสณุ ฟองศร ี(2554, p.11) พบว่าการประเมินที่อาศัย
ผู้เกี่ยวข้องที่ทราบข้อมูลการปฏิบัติงานของบุคคลตามต าแหน่งเป้าหมาย เช่น 
ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อนครู เพื่อร่วมกันให้ข้อมูลในการ
ประเมินผลการนิเทศการสอน จากผู้ประเมินที่หลากหลาย ตลอดจนเป็นการ
ประเมินที่ให้ความส าคัญกับการประเมินทั้งจากล่างขึ้นบน (Upward Evaluation) 
และจากบนลงล่าง (Down Ward Evaluation) ซึ่งเป็นการประเมินผลการนิเทศที่ท า
ให้ได้ข้อมูลย้อนกลับจากผู้ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน (Full Circle Feedback) ในกรณีที่
น ามาใช้ประเมินการสอนของครู จะมีผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมตั้งแต่ผู้สอน นักเรียน 
เพื่อนครู และผู้บริหารระดับต่าง ๆ จะมีส่วนร่วมในการร่วมประเมินการนิเทศการ
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สอน การสังเกตการสอน และการประเมินผลการสอน เพื่อหาทางปรับปรุงแก้ไข
ร่วมกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2557, น.182-187) ที่
กล่าวถึง การฝึกหัดครูของประเทศไทยว่าค่อนข้างจะเป็นการฝึกหัดครูในเชิง
เทคนิค ซึ่งมีลักษณะที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ พยายามเน้นสร้างครูให้มี
เทคนิคทางการสอน เทคนิคในการจะเป็นครูได้ทันที และสามารถท าหน้าที่ในเชิง
เทคนิคได้ แต่การสร้างครูให้มีแนวความคิด เป็นนักคิด นักวิเคราะห์ นักวิพากษ์ 
และนักปรับปรุงพัฒนา ยังมีน้อย โดยเน้นให้นักศึกษาฝึกสอนออกไปสอนได้ทันที 
ท าตามค าสั่งได้ สอนตามแบบเรียนหรือคู่มือได้ เพราะเราสอนเขาให้สามารถใช้
ทักษะที่หลากหลาย ซึ่งทักษะเหล่านั้นแม้ว่าจะมีความจ าเป็น แต่ควรเป็น
กระบวนการที่ต่อเนื่องควบคู่ไปกับการดูแลความประพฤติและวิถีชีวิตในโรงเรียน 
เพราะฉะนั้นการนเิทศในโรงเรยีนจึงมีความหมายอย่างยิ่งว่าหลักสูตรฝึกหัดครูของ
ไทยในอนาคต ต้องเป็นหลักสูตรที่วางพื้นฐานสร้างครูจ าเป็นต้องมีความพร้อม
และฐานที่ เข้มแข็ง เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงต่อการพัฒนานักศึกษาครูไป
สร้างสรรค์งานในระดับโรงเรียนต่อไป ประเด็นที่สาม การนิเทศจ าเป็นต้องมี
ผู้เช่ียวชาญภายนอก เช่น ศึกษานิเทศก์ อาจารย์นิเทศก์จากมหาวิทยาลัยหรือ
บุคลากรภายในสถานศึกษาของตนเองมากขึ้น เป็นลักษณะของการนิเทศภายใน
สถานศึกษาเพื่อให้เห็นมุมมองและให้ความช่วยเหลือ ในรูปแบบการชี้แนะและ
ระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ประเด็นที่สี่ การประเมินผลการนิเทศจะ
มีลักษณะเป็นการประเมิน 360 องศา แบบครบวงจรสามารถตรวจสอบได้อย่าง
เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับ พิสณุ ฟองศร ี(2554, p.11) พบว่าการประเมินที่อาศัย
ผู้เกี่ยวข้องที่ทราบข้อมูลการปฏิบัติงานของบุคคลตามต าแหน่งเป้าหมาย เช่น 
ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อนครู เพื่อร่วมกันให้ข้อมูลในการ
ประเมินผลการนิเทศการสอน จากผู้ประเมินที่หลากหลาย ตลอดจนเป็นการ
ประเมินที่ให้ความส าคัญกับการประเมินทั้งจากล่างขึ้นบน (Upward Evaluation) 
และจากบนลงล่าง (Down Ward Evaluation) ซึ่งเป็นการประเมินผลการนิเทศที่ท า
ให้ได้ข้อมูลย้อนกลับจากผู้ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน (Full Circle Feedback) ในกรณีที่
น ามาใช้ประเมินการสอนของครู จะมีผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมตั้งแต่ผู้สอน นักเรียน 
เพื่อนครู และผู้บริหารระดับต่าง ๆ จะมีส่วนร่วมในการร่วมประเมินการนิเทศการ
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สอนด้วย และ ประเด็นสุดท้าย ครู หรือผู้รับการนิเทศ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ของตนเอง (Sharing) โดยไม่มีการวิพากษ์ วิจารณ์ความคิดเห็นของ
เพื่อนครู แต่เปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างเสมอภาค และเท่าเทียม
กัน ในลักษณะไม่ปิดกั้นความคิดเห็นของเพื่อนครูแต่ละคน ครูไม่มีการชี้น า
ความคิดของตนให้แก่ครูคนอื่น แต่น าเสนอข้อมูลที่ค้นพบจากประสบการณ์จริง
ของตนและครู หรือผู้รับการนิเทศได้สะท้อนการเรียนรู้ (Reflection) ของตนเองว่า
ได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งที่ตนได้เล่าให้กับเพื่อนครูฟัง ซึ่งเป็นการคิดทบทวนจากการ
พูดของตนว่าเรียนรู้อะไร จากสิ่งที่ได้กระท านั่นเอง การพูดดังกล่าวจะท าให้ได้
ล าดับทางความคิดโดยผา่นการวิเคราะห์ภายในตน และหากครูหรือผู้รับการนิเทศ
ได้น าความรู้ที่มีอยู่ในตนแสดงออกมาในรูปแบบการเขียนก็จะเกิดประโยชน์อย่าง
แท้จริงที่มาจากขุมทรัพย์ในตนอันเกิดจากการจัดการความรู้  (Knowledge 
Management: KM) เพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และ
การเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนั้นการนิเทศต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน โดยมุ่งส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความรู้ ทักษะ และสามารถ
ปรับตัวให้ด ารงชีวิตในสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อเกิด
การบูรณาการและประยุกต์ใช้ในงานให้เกิดคุณค่ามากขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดเชิง
ประจักษ์ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ Wagner (2008, น.20-25) ที่วา่ทักษะที่จ าเป็นอย่าง
ยิ่งส าหรับศึกษานิเทศก์ในศตวรรษที่ 21 ต้องประกอบไปด้วย 1) ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) 2) ความ
ร่วมมอืและภาวะผูน้ า (Collaboration and Leadership) 3) ความเฉลียวฉลาดและปรับตัว
ได้ (Agility and Adaptability) 4) การคิดริเริ่มและการสร้างตนเองให้เป็นเจ้าของกิจการ 
(Initiative and Entrepreneurialism) 5) การพูดและเขียนสื่อความหมายที่มีประสิทธิภาพ 
(Effective Oral and Written Communication) 6) การเข้าถึงข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
(Assessing and Analyzing Information) และ 7) ความใคร่รู้ อยากรู้ อยากเห็นและ
จนิตนาการ (Curiosity and Imagination)  
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วิเคราะห์คุณลักษณะความเป็นผู้น าที่ปรากฏในสุภาษิตพระร่วง 

Analytical Leadership Skill in Suphasit Phraruang 
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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) ด้ านความสามารถ (Ability) พบคุณลักษณะที่มากที่ สุดคือ ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Skill) และ ด้านแรงจูงใจ (Motivation) 
พบว่ามีคุณลักษณะด้านมีแรงจูงใจด้านอ านาจทางสังคม (Socialized Power 
Motivation Orientation) จากผลการศกึษาดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า สุภาษิตพระร่วงซึ่ง
เป็นวรรณกรรมค าสอนของไทยสามารถน าไปใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานของผู้น าที่มี
ประสิทธิผลในองค์กรได้  

ค าส าคัญ: ผูน้ า ภาวะผู้น า คุณลักษณะ สุภาษิตพระร่วง วรรณคดีไทย 

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 
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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
องค์กรเดินไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ 
 การศึกษาคุณลักษณะของความเป็นผู้น าในยุคแรก  ๆ เป็นการศึกษา
เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ ภูมิหลังทางการสังคม สติปัญญา บุคลิกภาพ 
คุณลักษณะด้านการท างาน และคุณลักษณะทางสังคม ต่อมายุคล์ (Yukl, 1998) 
ได้สรุปคุณลักษณะส าคัญที่คาดว่าจะท าให้ผู้น ามีประสิทธิผล อันได้แก่ ด้าน
บุคลิกภาพ (Personality) ประกอบด้วย ความมีพลังสูง (High Energy Level)  
ความทนทานต่อความเครียดสูง (High Stress Tolerance) มีความมั่นใจตนเอง 
(Self-confidence) เชื่ออ านาจภายในตนเอง (Internal Locus of Control Orientation) 
มีวุฒิภาวะด้านอารมณ์ (Emotional Maturity) มีความสัตย์ซื่อถือคุณธรรมยึดมั่น
หลักการ (Personal Integrity) ดา้นแรงจูงใจ (Motivation) ประกอบด้วย มีแรงจูงใจ
ด้านอ านาจทางสังคม (Socialized Power Motivation Orientation) มีความต้องการ
ความส าเร็จในระดับสูงปานกลาง   (Moderately High Need Achievement) มี
ความต้องการด้านความรักใคร่ผูกพันในระดับต่ า (Low Need for affiliation) และ
ด้านความสามารถ (Ability) ประกอบด้วย มีทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
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บุคคล (Interpersonal Skill) มีทักษะด้านมโนทัศน์ (Conceptual Skill) มีทักษะด้าน
เทคนิค (Technical skill) และ มีทักษะในการเกลีย้กล่อม ชักชวน (Persuasive Skill) 
 สุภาษิตพระร่วง ยังไม่ปรากฏว่าแต่งในสมัยใด แต่ผู้ เ ช่ียวชาญทาง
วรรณคดีเชื่อกันว่าแต่งขึ้นในสมัยสุโขทัยเพราะส่วนใหญ่เป็นค าไทยแท้ รูปค าและ
วลีคล้ายกับหลักศิลาจารึกหลักที่ 1 และยังไม่มีภาษิตต่างประเทศเข้ามาประปน 
(ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต, 2549) โดยมีสุภาษิตทั้งสิ้น 158 บท เป็นค าประพันธ์
ประเภทร่ายโบราณ โดยมีจุดประสงค์เพื่อสั่งสอนราษฎร ซึ่งตรงกับที่กล่าวไว้ใน
จารึกว่า   

“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 ซึ่งจากงานวิจั ยที่ผ่านมามี
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 

1.2 ความทนทานต่อความเครียดสูง  (High Stress Tolerance) 
หมายถึง มีความสามารถในการจัดการสถานการณ์ที่ยากล าบาก และสามารถ
ผ่อนคลายได้เมื่อพบสถานการณ์ที่ยากล าบาก (Nuent, 2013) เนื้อหาของสุภาษิต

แนวปฏิบัติตนในสุภาษิตพระ
ร่วง ด้านความสามารถ 

ด้านแรงจูงใจ 

ด้านบุคลิกภาพ 
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พระร่วงเกี่ยวกับความทนทานต่อความเครียดสูง คือ ภักดีอย่าด่วนเคียด เช่น เมื่อ
ผูบ้ังคับบัญชาในระดับสูงกว่าตักเตอืน หรอืให้ปรับปรุงแก้ไขงาน ผู้ที่เป็นผู้น าที่ดีจะ
สามารถจัดการกับความเครียด สามารถผ่อนคลายเมื่อเผชิญเหตุการณ์ได้ มีความ
อดทนอดกลั้น ไม่แสดงอารมณโ์กรธซึ่งอาจะเป็นผลเสียต่อตนเอง  

1.3 มีความมั่นใจตนเอง (Self-confidence) หมายถึง มีความเชื่อมั่น
ในความคิด ความสามารถของตนเอง มีการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยว ไม่ลังเล ตรงกับ
เนื้อหาในสุภาษิตพระร่วง คือ อย่าใจเบาจงหนัก ซึ่งในสุภาษิตพระร่วงได้กล่าวถึง
คนใจคอหนักแนน่ว่าจะเป็นผู้มคีวามสุขเพราะไม่มเีรื่องเดือดร้อน 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 คิดถึ งแต่ในสิ่งที่ดี สิ่งที่เป็น
ประโยชน์กับองค์กร คิดสิ่งใหม่ๆ ให้แก่องค์กร และพยายามหาโอกาส และตลาดใหม่
ให้แก่องค์กร ซึ่งจะท าให้องค์กรเจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคต และเป็นผู้น าใน       
ด้านนวัตกรรมและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันใหก้ับองค์กร 

1.5 มีวุฒิภาวะด้านอารมณ์ (Emotional Maturity) หมายถึง ความ
สมดุลระหว่างความรับผิดชอบตนเองกับการค านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น โดย       
วุฒิภาวะทางอารมณ์ในระดับผู้น านั้น จะรับผิดต่อพฤติกรรมของตนเอง มองสิ่งต่างๆ
อย่างรอบด้าน และมองปัญหาต่างๆเป็นโอกาสในการพัฒนาตนเอง (วาจาสิทธิ์ ลอเส
รีวานิช, 2552) สุภาษิตพระร่วงที่มเีนื้อหาเกี่ยวกับวุฒิภาวะด้านอารมณ์ มีดังนี ้ 

1) คิดตรึกตรองทุกเมื่อ และ คิดแล้วจึงเจรจา  ในสุภาษิตพระร่วงนั้น 
สอนให้คิดให้ดีก่อนจะกระท าการ หรือพูดสิ่งใดออกไป ผู้น าที่มีวุฒิภาวะด้านอารมณ์
จะคิดไตร่ตรองให้รอบด้านก่อนจะลงมือกระท าการใดๆกับองค์กร ทั้งด้านการบริหาร 
การสื่อสาร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงานขององค์กรและมีผลกระทบต่อ
ผูใ้ต้บังคับบัญชาในองค์กรใหน้้อยที่สุด  
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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 ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อความน่าเชื่อถื อของตัวผู้น า เนื่องจาก
ผูใ้ต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานจะไม่กล้าเข้าใกล้ ท าให้ไม่กล้าเข้าปรึกษางาน 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 
เนื่องจากต้องเป็นเสาหลักให้แก่องค์กร ซึ่งหากผู้น ามีความตื่นตระหนกแล้ว จะท าให้ผู้ใช้
บังคับบัญชาเสียขวัญแดละก าลังใจในการท างานไปด้วย  
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10)  อย่าขุดคนด้วยปาก อย่าถากคนด้วยตา อย่ามักห้าวพลันแตก ค า
สอนชุดนีใ้น 

11)  สุภาษิตพระร่วง หมายถึงอย่าแสดงอาการดูถูกเหยียดหยามผู้อื่น
ทั้ งวั จนภาษาและอวัจนภาษา ซึ่ งผู้ น าที่ ดี  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 ในสุภาษิตพระร่วงที่กล่าวถึงการมีความสัตย์ซื่อถือคุณธรรม     
ยึดมั่นหลักการ คือ เจรจาตามคดี และ ท ารั้วเรือกไว้กันตน เจรจาตามคดี ใน
สุภาษิตพระร่วง หมายถึง ให้พูดตรงกับความเป็นจริง (อุทัย ไชยานนท์, 2549) 
ผู้น าที่ดีจะต้องสื่อสารออกมาตรงตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในองค์กร เพื่อสร้าง
ความนา่เชื่อถือให้แก่องค์กร  ส่วนท ารั้วเรือกไว้กันตนในสุภาษิตพระร่วง หมายถึง 
การกระท าความดี เพื่อปกป้องคุ้มครองตนเอง ซึ่งผู้น าที่ดีจะกระท าแต่สิ่งที่ดี และ
ประกอบกิจการงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้าง
ชื่อเสียงที่ดีให้แก่องค์กร ท าให้องค์กรเกิดความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับนับถือแก่
ผูใ้ต้บังคับบัญชา ชุมชน และสังคมที่เกี่ยวข้อง   

คุณลักษณะของผู้น าในด้านบุคลิกภาพที่ปรากฏในสุภาษิตพระร่วงได้
กล่าวถึงบุคลิกภาพทั้งภายนอกและภายในตัวผู้น า อันจะปรากฏให้ผู้อื่นเห็นได้
โดยง่าย ซึ่งจะเน้นไปที่การแสดงออกทางวุฒภิาวะทางอารมณเ์ป็นส่วนใหญ่ซึ่งการ
แสดงออกนั้นจะมาจากแรงจูงใจซึ่งมีผลต่อการแสดงออกด้านบุคลิกภาพซึ่งจะได้
กล่าวต่อไป  

2. คุณลักษณะผู้น าด้านแรงจูงใจ (Motivation) แรงจูงใจ หมายถึง 
ปัจจัยที่ท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งในแนวคิดคุณลักษณะ
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ของผู้น าที่มีประสิทธิผลของ ยุคล์ (Yukl, 1998) ได้กล่าวถึงแรงจูงใจของผู้น าที่มี
ประสิทธิผลไว้ดังนี ้

2.1 มีแรงจูงใจด้านอ านาจทางสังคม (Socialized Power 
Motivation Orientation) หมายถึง ความปรารถนาที่จะมีอิทธิพลต่อผู้อื่น มี
พฤติกรรมแสดงออกแบบเปิดเผย ตรงไปตรงมา ซึ่งตรงกับสุภาษิตพระร่วงคือ 
ปลูกไมตรีอย่ารู้ร้าง และปลูกไมตรีทั่วชน หมายถึง การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
ผู้ ร่ วม งานหรื อผู้ ใ ต้ บั ง คั บบัญชา  ซึ่ งหากผู้ น ามี คว ามสั มพั นธ์ อั นดี กั บ
ผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วนั้น การขอความร่วมมือในการท ากิจกรรมใดๆขององค์กร ก็
จะง่ายขึ้น เกิดความร่วมมือที่ดีในการพัฒนาองค์กร ท าให้องค์กรเติบโตได้อย่าง
มั่นคง  

คุณลักษณะของผู้น าที่มีประสิทธิผลในด้านแรงจูงใจที่ปรากฏใน
สุภาษิตพระร่วง เป็นแรงจูงใจในด้านอ านาจทางสังคม ซึ่งหมายถึงการมีอิทธิพลต่อ
ผูอ้ื่น ซึ่งผูน้ าจ าเป็นต้องสร้างอิทธิพลต่อผู้อื่น 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 มีความสามารถในการสร้างเครือข่าย สร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา คู่ค้า เพื่อให้เกิดความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกองค์กร ท าให้
องค์กรเติบโตไปสู่เป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในสุภาษิตพระร่วงมี
ส่วนที่กล่าวถึง ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ดังนี ้ 

1) อย่ามีปากว่าคน หมายถึง พูดจาในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ไม่พูดให้ร้าย
ผู้อื่น ผู้น าที่ดีควรมีวาทศิลป์ในการพูด ทั้งเรื่องการสั่งและควบคุมงาน รวมไปถึง
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การให้รางวัลและท าโทษ ไม่ใช้วาจาที่ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกไม่ดี เนื่องจาก
อาจท าให้ผู้ฟังเกิดความท้อแท้ใจ และร าคาญใจ ท าให้เกิดความขัดแย้งในองค์กร 
การด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรก็จะไม่ราบรื่น  

2) โอบอ้อมเอาใจคน หมายถึง ให้มีความเมตตากรุณา ผู้น าที่ดีต้องมี
ความเมตตาต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 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
การรวบรวมและเข้าใจความสัมพันธ์ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กร
และน าเสนอเป็นประเด็นที่ส าคัญเพื่อพัฒนาองค์กรได้ ในสุภาษิตพระร่วง มีเนื้อหา
ที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านมโนทัศน ์ดังนี้  

1)  อย่ายลเหตุแต่ใกล้ คิดข้างหน้าอย่าเบา หมายถึง ให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ 
ผู้น าที่มีประสิทธิผล จะต้องมีวิสัยทัศน์ในการมองไปข้างหน้า โดยรวบรวมข้อมูลที่
มีอยู่ในปัจจุบัน คาดการณ์ความเป็นไปได้ในอนาคต ตั้งเป้าหมาย วางแผนงาน 
ก ากับดูแลเพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามแผนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 
(ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร, 2558) 

2) เข้าเถื่อนอย่าลืมพร้า หน้าศึกอย่านอนใจ หมายถึง อย่าประมาทเมื่อ
เกิดศึกสงคราม หรือไปในที่ที่อันตราย ในบทความนี้จะกล่าวถึง ผู้น าต้องมีแผน
ส ารองในการปฏิบัติงาน หรือมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นทั้งปัจจัย
ภายในองค์กรอย่าง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์กร การเปลี่ยนแปลง
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นโยบายองค์กร หรือปัจจัยภายนอกองค์กร เช่น สภาพเศรษฐกิจ ภัยพิบัติต่าง ๆ 
หรอื 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 หรือผู้น 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 คนโง่เขลาเบาปัญญา ย่อมไม่รู้สิ่งที่ถูก
ที่ควร ผู้น าที่มีประสิทธิผลจึงควรใ ช้ทักษะในการเกลี้ยกล่อมชั กชวนให้
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
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 
ผูเ้รียนระดับสูง คือ หัวเรื่องและชื่อรวม 3)  ความหมายและหน้าที่ของ ‘이/가’ และ 
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‘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 
목적으로 한다. 라차팟치앙마이대학교에서 한국어를 공부하는 60명의 태국인 
학습자(초·중·고급 각 20명)을 대상으로 설문조사를 실시하였다. 그 결과는 다음

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

와 기능은 음운환경, 보격조사, 이중주어문이다. 둘째, 고급 학습자들보다 초, 중

급 학습자들이 잘 이해할 수 있는 ‘이/가’와 ‘은/는’의 의미와 기능은 주제 및 총칭성

이다. 셋째, 대부분 학습자들이 이해하지 못한 ‘이/가’와 ‘은/는’의 의미와 기능은 지
정, 대조, 신정보-구정보, 내포문-내포절이다.  
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서론 
태국어와 한국어의 조사는 체계와 기능이 다르기 때문에 태국인이 한

국어의 조사를 학습하는 데에 어려움이 있다. 태국어는 고립어2이기 때문에 조
사가 없으며 대신 ‘전치사’가 조사의 역할을 한다. 한국어 조사란 단어 뒤에 붙어
서 문장 내에 있는 다른 단어와의 관계를 나타내거나, 일정한 뜻을 더해 주는 구
실을 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 못해
서 이를 생략하는 경향이 있는데 이 경우 문장의 의미전달에 심각한 영향을 미
칠 수 있다. 주격조사와 보조사를 생략하거나 사용할 때 오류가 발생하면 듣는 
사람은 문장의 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 발생하면 의사소통에 어려움이 발생한다. 그런데 실제 의사소통 상황
에서 ‘이/가’와 ‘은/는’ 중 어느 것을 어떤 맥락에서 적절하게 선택, 사용하느냐 하
는 문제는 태국인 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 
목적으로 한다. 

조사대상자 및 조사방법 

태국인 학습자를 위한 한국어 조사 ‘이/가’와 ‘은/는’의 효과적인 교육 방
안을 제안하기 위해서 라차팟치앙마이대학교 한국어를 공부하는 60명의 태국 
초, 중, 고급3 (각 20명) 학습자를 대상으로 설문조사를 실시하였다. 설문을 통

                                                           
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 달라진
다.  
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-12월이
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해서 태국인 학습자들이 조사 ‘이/가’와 ‘은/는’ 사용 시 발생하는 오류 양상을 고
찰하고 그 오류 분석을 바탕으로 효과적인 급별 교육 내용을 제시하고자 한다.  

태국인 학습자들의  조사 ‘이/가’와 ‘은/는’의 사용 오류를 고찰하기 위해
서 설문조사를  초, 중, 고급으로 나누어 실시하였다. 학습자들의 조사를 사용 
양상을 파악하기 위해서 설문조사의 문항은 빈 칸에서 ‘이/가’와 ‘은/는’을 쓰는 
문제, 선택형 문제와 텍스트 완성 문제 3 형으로 구성하여 설문 조사를 실시하
였다. 그리고 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 13번까지

이다. 이 부분은 ‘보격조사’, ‘주제’, ‘지정’, ‘대조’, ‘신정보와 구정보’, ‘이중주어
문’, ‘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, 내포

절’ 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 않
았다. 즉 태국인 학습자들이 고급에 가도 ‘이/가’와 ‘은/는’을 올바르게 사용하지 
못한다는 것을 알 수 있었다. 따라서 전체 학습자를 대상으로 사용 양상을 분석
하였다. 

분석 결과 

태국인  ‘이/가’와 ‘은/는’의  사용  오류  분석을  통하여 알 수 있는 사항은 
다음과 같다. 첫째, 초, 중, 고급 학습자들이 잘 이해할 수 있는 ‘이/가’와 ‘은/는’의  
의미와 기능은 음운환경, 보격조사, 이중주어문이다. 음운환경의  명사가 모음
으로 끝나면 ‘는’, ‘가’를 쓰고 자음으로 끝나면 ‘은’, ‘이’를 써야 한다. 위의 결과를 
보면 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

                                                                                                                                                
며, 2학기는 1월-5월까지이다. 이 설문조사를 실시했을 때 1학기를 맞아 1학년 학생들이 보
통 한국어를 배운 적이 없다. 그래서 초급은 2학년 학생을 대상으로 실시하였다. 중급은 3학년

의 학생이고 고급은 4학년의 학생이다.  
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’ 서술어 앞에 오는 명사에 붙어 사용되는 ‘이/가’를 말한다. 명사가 모음으로 끝
나면 ‘가’를 쓰고 자음으로 끝나면 ‘이’를 써야 한다. 결과를 보면 대부분의 학습
자들이 보격조사의 ‘이’가 정답률이 높고 학습자 간의 정답률에 큰 차이가 없었
다. 따라서 초, 중, 고급 학습자들이 보격조사에 대해 잘 이해하는 것을 확인할 
수 있다. 이중주어문에서 ‘은/는’의 주제에 대해 논의하고 있으므로, ‘NP1-은/는 

NP2-이/가’를 사용해야 한다. 결과를 보면 대부분 학습자들이 정확하게 선택한 
것으로 나타났고 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 명
시적인 설명으로 강조되었기 때문에 대부분의  학습자들이 이런 규칙에 대해 잘 
파악하고 있는 것으로 생각된다. 하지만 고급으로 올라갈수록 고급 학습자가 더 
다양한 내용을 배우기 때문에 혼동을 느끼게  될 수 있다. 그러므로 초급부터 ‘은/
는’의 주제의 의미를 명확히 학습할 필요성이 있다. 총칭성은 변할 수 없는 사실
을 서술할 때 ‘은/는’을 붙여야 하는데 조사 결과를 살펴보면 초급 학습자들이 정
확하게 선택하였다. 초급은 중, 고급보다 정답률이 높은 것으로 나타났다. 이는 
총칭성의 문장 모형과 주제의 문장 모형이 비슷하기 때문에 정답률이 높은 것으
로 볼 수 있다. 대부분 학습자들이 정확하게 선택하였다. 따라서 태국인 학습자
에게 총칭성의 의미를 정확히 보여줄 수 있는 문항을 제시해 주는 것이 필요하
다. 

 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 활용된
다면 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 한
다. 대조는 서로 비교할 때 대조의 의미와 기능을 담당하는 ‘은/는’이 붙어야 한다. 
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’ 서술어 앞에 오는 명사에 붙어 사용되는 ‘이/가’를 말한다. 명사가 모음으로 끝
나면 ‘가’를 쓰고 자음으로 끝나면 ‘이’를 써야 한다. 결과를 보면 대부분의 학습
자들이 보격조사의 ‘이’가 정답률이 높고 학습자 간의 정답률에 큰 차이가 없었
다. 따라서 초, 중, 고급 학습자들이 보격조사에 대해 잘 이해하는 것을 확인할 
수 있다. 이중주어문에서 ‘은/는’의 주제에 대해 논의하고 있으므로, ‘NP1-은/는 

NP2-이/가’를 사용해야 한다. 결과를 보면 대부분 학습자들이 정확하게 선택한 
것으로 나타났고 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 명
시적인 설명으로 강조되었기 때문에 대부분의  학습자들이 이런 규칙에 대해 잘 
파악하고 있는 것으로 생각된다. 하지만 고급으로 올라갈수록 고급 학습자가 더 
다양한 내용을 배우기 때문에 혼동을 느끼게  될 수 있다. 그러므로 초급부터 ‘은/
는’의 주제의 의미를 명확히 학습할 필요성이 있다. 총칭성은 변할 수 없는 사실
을 서술할 때 ‘은/는’을 붙여야 하는데 조사 결과를 살펴보면 초급 학습자들이 정
확하게 선택하였다. 초급은 중, 고급보다 정답률이 높은 것으로 나타났다. 이는 
총칭성의 문장 모형과 주제의 문장 모형이 비슷하기 때문에 정답률이 높은 것으
로 볼 수 있다. 대부분 학습자들이 정확하게 선택하였다. 따라서 태국인 학습자
에게 총칭성의 의미를 정확히 보여줄 수 있는 문항을 제시해 주는 것이 필요하
다. 

 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 활용된
다면 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 한
다. 대조는 서로 비교할 때 대조의 의미와 기능을 담당하는 ‘은/는’이 붙어야 한다. 
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결과를 보면 대조의 ‘은/는’을 대화와 하나의 문장으로 제시하면 학습자들이 보
격조사와 주격조사의 ‘이/가’와의 구분이 어렵게 되므로 이를 제시할 때 대조의 
담화 상황에 대해 의미를 정확히 보여줄 수 있는 문장을 제시해 주는 것이 필요
하다. 신정보-구정보는 신정보로서 문장에서 처음 언급될 때는 신정보의 의미
와 기능을 담당하는 ‘이/가’가 붙어야 하고 구정보로서 문장에서 이미 언급될 때 ‘
은/는’이 붙여야 한다. 결과를 보면 대부분 학습자들이 신정보의 ‘이/가’와 구정보
의 ‘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-내포절
은 내포문의 주어에는 ‘은/는’가 붙이고 내포절의 주어에는 ‘이/가’를 사용해야 한
다. 결과를 보면  내포문의 주어에는 ‘은/는’과 내포절의 주어에는 ‘이/가’를 습득
하지 못하거나 자세히 알지 못하므로  잘못 선택하는 것을 알 수 있다. 이는 한국
어에서 가장 복잡한 문장 구조를 갖는 내포문 구성에서 ‘이/가’와 ‘은/는’의 의미
와 기능의 문장을 제시하여 태국인 학습자가 이를 내포문-내포절에 대해 정확
하게 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 
쓰면 혼란을 느낀다. 이를 돕기 위해 장에서는 ‘이/가’와 ‘은/는’의  의미와 기능을  
정확하게 파악하여 이해하고 정확하게 사용할 수 있도록 교육 방안을 제시할 것
이다. 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 제시하도
록 한다. 

<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 못



 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน  207 
 

하기 때문에 학습자들이 조사 ‘이/가’와 ‘은/는’을 음운환경에 따라 구별하여 쓸 
수 있는 것에 목적을 두고 교수 학습이 이루어져야 한다. 즉 ‘이/가’와 ‘은/는’을 받
침의 존재 여부에 따라 적절하게 선택해 쓸 수 있는지 배워야 한다. 그리고 초급 
교재에서 ‘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 교육방
안을 제안하기 위해서 라차팟치앙마이대학교에서 한국어를 공부하는 60명의 
초, 중, 고급 (각 20명) 학습자를 대상으로 설문조사를 실시한 결과 초급단계는 
학습자가 한국어 초보자로서 한국어에 대한 문법적 지식이 아주 부족하며 체계
적이지 못했다. 따라서 처음 배울 때부터 조사 ‘이/가’와 ‘은/는’의 기본적 의미를 
이해하는 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. 통
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역, 번역, 비서, 관광 등의 과목이다. 이 단계에는 조사 ‘이/가’와 ‘은/는’에 대한 의
미기능을 제대로 이해하는 것에서 그치는 것이 아니라, 궁극적으로 의사소통 
상황에서 맥락에 따라 조사 ‘이/가’와 ‘은/는’을 의도에 맞게 선택하여 사용할 수 
있는 능력을 기르게 하는 것이 교육 목적이다. 학습자가 조사 ‘이/가’와 ‘은/는’의 
기능과 차이를 인식하고 나아가 그것들을 자신이 실제로 사용할 수 있어야 한다
. 
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 ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการบินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้
เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด เนื่องด้วยการขยายตัวของสายการบินต้นทุนต่ าหรือ 
LCCs กอปรกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องได้แสดงให้เห็นว่า
ภูมิภาคนี้เหมาะกับการเดินทางท่องเที่ยวแบบต้นทุนต่ า ดังนั้นผู้ให้บริการสายการบิน
ต้นทุนต่ า (LCCs) จึงตัดการให้บริการบางอย่างออกเพื่อลดต้นทุน และเสนอขายบัตร
โดยสารในราคาที่ไม่แพง เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและขยายส่วนแบ่งทาง
การตลาดโดยการกระตุ้นความต้องการของผู้โดยสารด้วยราคาและเส้นทางใหม่ ๆ ที่
น่าสนใจ   การแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้นนี้ได้เพิ่มความพร้อมและความสามารถใน
การเดินทางทางอากาศภายในภูมิภาค ดังนั้นการขยายตัวครั้งนี้จึงท าให้เกิดความ
กังวลเรื่องปัญหาด้านความปลอดภัย แม้ว่าการเติบโตและความส าเร็จของสายการ
บินต้นทุนต่ าจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของธุรกิจการบินที่ขยายตัวอย่างมากใน
ภูมิภาคนี้ แต่จ านวนอุบัติเหตุและเหตุการณ์ทางด้านความปลอดภัยที่เกิดขึ้นแสดงให้
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เห็นถึงความจ าเป็นในเพิ่มความดูแลด้านความปลอดภัยของการให้บริการจากสาย
การบิน เพื่อใหท้ัดเทียมกับการขยายตัวของธุรกิจ 

ค าส าคัญ: สายการบินต้นทุนต่ า เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความปลอดภัย สายการบิน 
ข้อบังคับ 

Abstract 
The airline industry in Southeast Asia has transformed in the last ten years. 

With the appearance of low cost carriers or LCCs, the region experienced a travel 
transformation and the airlines showed that the region is primed for low cost travel. 
Southeast Asia’s airlines are swiftly growing up, since the region continues to 
strengthen economically. Low cost carriers (LCCs), which mean the carriers that 
offer passenger flights at very low prices, have to be competitive so these 
companies minimize their operating costs and expand their market share, 
stimulating passenger demand with attractive fares and new routes. The 
heightened competition has increased the availability and affordability of air travel 
within the region. This expansion has caused concern over safety issues due to a 
growing number of accidents and incidents in these airlines. The airline’s growth 
and success demonstrates the tremendous potential LCCs face when emerging in 
the region. However, the high number of accidents and incidents in this region truly 
demonstrate the need for more safety concerns.  

Keyword: Low Cost Carriers, Southeast Asia, Safety, Airlines, Regulations 

Introduction 
 Regional markets will continue to grow rapidly as ties within the Association 
of Southeast Asian Nations (ASEAN) strengthen, stimulating business and leisure 
travel. New, efficient airplanes with improved capabilities and lower operating costs 
are integral to carriers’ business strategies. Southeast Asian airlines have 
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dramatically increased their airplane orders to meet growing demand and to open 
new, direct, long-range markets.  
 The disappearance of AirAsia Flight QZ8501, which vanished over 
Indonesian waters during the end of last year with 162 people on board could be a 
test for the low-cost regional Southeast Asian airline industry (Resnikoff, 2014). This 
paper will demonstrate that low-cost carriers in Southeast Asia are jeopardizing 
safety 

In the past decades, air travel was not an option for local travelers. Due to 
the economy and their low income, they could only afford to travel by train, bus, or 
even by foot. But since 2001, the new era of air transportation has begun: the 
emergence of AirAsia, the first low cost carrier of the region, with its vision to 
enable everyone to fly, in keeping with its slogan “Now Everyone Can Fly.” Where 
exactly is Southeast Asia located? The answer to these questions will be explained 
as follows: 
 “Southeast Asia is a sub-region of Asia, can roughly be described as 
geographically situated east of the Indian subcontinent, south of China and north of 
Australia, between the Indian Ocean (in west) and the Pacific Ocean (in east)” 
(“Map of Southeast Asia,” n.d.). 
 “Consisting of 11 countries reaching from eastern India to China, Southeast 
Asia is generally divided into “mainland” and “island” zones. The mainland, 
comprising Myanmar (Burma), Thailand, Laos, Cambodia, and Vietnam, is an 
extension of the Asian continent, while Island Southeast Asia includes Malaysia, 
Singapore, Indonesia, the Philippines, Brunei, and the new nation of East Timor, 
formerly part of Indonesia” (Brown, 2013). 

Definition of low-cost carrier 
 “ICAO: The International Civil Aviation Organization has developed a 
definition of a low-cost carrier as an air carrier that has a relatively low-cost 
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structure in comparison with other comparable carriers, and offers low fares and 
rates. Such an airline may be independent, the division or subsidiary of a major 
network airline, or, in some instances, the ex-charter arm of an airline group. LCCs 
are also called low-cost airlines, or no-frills, discount, low-fares, budget, or value-
based airlines or carriers. 
 ICAO definition of LCCs focuses on costs and fares, and its criteria are 
similar to those adopted by the U.S. Department of Transportation (DOT). In its 
1996 report entitled Low Cost Airline Service Revolution, DOT selected LCCs based 
on the following criteria: 

a) Unit operating costs: Operating costs per available seat-mile for 
passenger service were estimated by using total operating expenses, less transport 
related expenses, and by using a revenue offset approach to estimate non-
passenger expenses (with the assumption that non-passenger expenses equal 
non-passenger revenues, and reduced total operating expenses accordingly); and 

b) Pricing practices: Each new entrant airline’s average prices on a 
market-by-market basis were examined to determine whether or not the airline 
consistently maintained low fares relative to prices charged by other airlines before 
it entered a city-pair market” (“Definition and identification,” 2009). 

 In addition, CAPA: The Center for Asia Pacific Aviation website defines low-
cost carriers’ classic characteristic model must include: 1) High seating density; 2) High 
aircraft utilization; 3) Single aircraft type; 4) Low fares, including very low promotional 
fares; 5) Single class configuration; 6) Point-to-point services; 7) No (free) frills; 8) 
Predominantly short-to medium-haul route structure; 9) Frequent use of second-tier 
airports; and 10) Rapid turnaround time at airports (“Low cost carriers,” n.d.). 
 From all above sources, we can define an LCC as an airline that operates on 
substantially lower costs than the traditional airlines and has fewer comforts and 
conveniences than larger airlines. Since the definition of low-cost carriers has been 
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explained, the next discussion will focus on how LCCs have started operations in 
Southeast Asia. 

The beginning of LCCs in Southeast Asia 
 Southeast Asia has witnessed explosive growth in the low-cost airline 
market since 2001 (Calder, 2014). With cheap fares, easy online bookings and 
direct connections to second airports, which were previously forgotten, low-cost 
carriers, are totally changing the air travel business and broadening service to the 
masses who never dreamed about flying before. Malaysia’s AirAsia, the first LCC of 
the region, which emerged in 2001, made a huge impact on traditional airlines, and 
had an enormous positive response. Many Asians who previously travelled by train 
or by bus, and who would never have considered air travel due to the high cost, 
are knowable to conveniently and frequently travel by air, because the cost of air 
travel has been brought down very near to the cost of bus-fare or rail-fare, making 
air travel a new trend.  
 The huge growth of LCC business over the last five years in the region has 
made air travel much more affordable. It has also opened up a range of 
destinations that used to take days of intense travelling to visit. In the age of the 
so-called flash packer, “who is limited by time and other demands”, LCCs can help 
them make the most of their adventures. With LCCs seemingly popping up every 
other day in this region, it is hard to know which one to choose. So with that in 
mind, this paper will discuss only five major LCCs in the region, which are listed as 
follows: 

1) AirAsia (including AirAsiaX) 
2) Lion Air 
3) Nok Air (including with NokScoot) 
4) Tigerair  
5) VietJet Air 
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Aviation International Regulations Agencies in Southeast Asia 
 The Southeast Asia civil aviation sector has grown rapidly over the past 
decade, but the aviation regulatory framework has not kept pace with this growth. 
Effective regulations are necessary for the region to effectively manage expansion 
of passengers, cargo, and revenue, and to ensure safe and secure skies. Leading 
international regulatory agencies need to get involved to develop the markets for 
the best practices in establishing a clear legislative aviation framework, a set of 
policy priorities, transparent governance systems, as well as effective funding 
strategies.  
 The rapid growth of Southeast Asia’s airline industry is showing the 
pressing need for reformation to the region’s fragmented safety structure, with a 
lack of streamlined standards on air navigation and staff training. ASEAN has no 
regional agencies that oversee aviation safety or coordinate air traffic control, unlike 
in the more developed European market. 
 Accidents and incidents notwithstanding, we are going to see the largest 
growth of air traffic in this region over the next twenty years. But do we have the 
infrastructure or the rules and regulations to meet it? For now, the answer seems to 
be no. 
 While Singapore and other countries are seen as having a robust aviation 
infrastructure, fast-growing markets such as Myanmar and Vietnam are only just 
starting to develop theirs. The stakes are particularly high for Indonesia, which is set 
to emerge as one of the world’s top aviation markets by 2020. Despite 
improvements, the air safety record of Southeast Asia’s most populous nation 
remains patchy. There is a lot of work that needs to be done to address, and 
identify deficiencies and to strengthen regulatory oversight. 
 The crash of the TransAsia plane GE235 on February 5, 2015 in Taiwan 
was the second major incident involving the airline in seven months, and came just 
six weeks after Indonesia AirAsia jet QZ8501 crashed into the Java Sea, killing all 
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 แตท่ั้งนีท้ั้งนั้นการเรียนการสอนภาษาผ่านสื่อออนไลน์จะส าเร็จไปมิได้
หากผู้สอนไม่มีความรู้เท่าทันเทคโนโลยี ดังนั้นทั้งผู้เรียนและผู้สอนจึงต้อง
พัฒนาตนเองอยู่เสมอในการหาความรูเ้กี่ยวกับเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการช่วย
สอน โดยเฉพาะผูส้อนเองที่ตอ้งเสริมสร้างทักษะของตนเกี่ยวกับเทคโนโลยีอยู่
ตลอดเวลาเพื่อน ามาปรับใช้ในการเรียนการสอน และการจัดท าสื่อต่าง ๆ 
ให้กับผูเ้รียนเพื่อใหก้ารเรียนการสอนนัน้บรรลุผลตามจุดประสงค์ของผู้เรียน 

ความเป็นมาของการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 
 จากการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะ
ต่างประเทศนั้นพบว่า ความนยิมและความตอ้งการเรียนภาษาไทยเริ่มขึ้นเพียง
บางจุดเล็ก ๆ ในบางประเทศของโลกและสอนกันเพียงจ านวนสิบ ยี่สิบคนก่อน 
เช่นในประเทศจีน เกาหลี ญี่ปุ่น อเมริกา ออสเตรเลีย ด้วยเหตุผลที่
มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนนั้นมนีโยบายในการผลิตบุคลากรที่จะต้องเกี่ยวข้องกับ
ประเทศไทยและคนไทย ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม การเมือง เศรษฐศาสตร์ หรือ
วิถีชีวติและวัฒนธรรม โดยเล็งเห็นความต้องการของประเทศตนในด้านเหล่านี ้ 
  เอกสารที่ เสนอ ณ ที่ประชุมสัมมนาระดับภูมิภาคว่าด้วยการ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในบริบทไทยศึกษา วันที่ 20 - 21 กันยายน 
2544 ณ โรงแรมฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร พบว่ามีการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยในมหาวิทยาลัยจากหลายประเทศ ได้แก่  มหาวิทยาลั ย
ภาษาต่างประเทศกวางโจว สถาบันชนชาติส่วนน้อยยูนนาน สถาบัน
ภาษาต่างประเทศเซี่ยงไฮ้ ในประเทศจีน มหาวิทยาลัยฮันกุ๊ก ในประเทศ
เกาหลี มหาวิทยาลัยมลายา ในประเทศมาเลเซียสถาบันสอนภาษาพอยต์คุก 
ในรัฐวิคตอเรีย คณะเอเชียศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย (ศรีวิไล       
พลมณี, 2545)        
 จะเห็นได้ว่าจากจุดเริ่มต้นการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศนั้นเริ่มจากในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ปัจจุบันการเรียนการสอน
ภาษาไทยเริ่มแพร่ขยายมากขึ้น นอกจากในมหาวิทยาลัย แล้วยังมี โรงเรียน
สอนภาษาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในเชงิธุรกิจ เช่น สถาบัน the American University 
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 The Open Skies agreement is an international policy that calls for the 
liberalization of the rules and regulations of the international aviation industry, 
especially commercial aviation, in order to create a free market environment for the 
airline industry.  
 For the Open Skies agreement to become effective, a bilateral (and 
sometimes multilateral) Air Transport Agreement must be agreed upon between 
two or more nations. 
Fleets, Safety Record and Pilot Training Program   
 Southeast Asia has become one of the world’s most challenging markets 
over the past year due to intense competition and overcapacity. Of the 17 carriers in 
the region that report earnings, only four posted operating profits in 1H2014, 
compared to 12 in 1H2013. Most of them have suffered from overcapacity since 
2H2013, with problems peaking in 1H2014 as new aircraft continued to be added 
at a rapid pace. Market conditions have started to improve in 2H2014, since some 
carriers have responded in recent months by adjusting capacity and slowing down 
the fleet expansion. 

 
Figure 1 Southeast Asia current fleets and orders by LCC group: as of end of 

September 2014, from CAPA fleet database 



 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน  217 
 

 The table above shows that most of the aircraft orders came from the two 
fastest growing airlines of the region, AirAsia run by entrepreneur Tony Fernandes, 
and Lion Air co-founded by Indonesian businessman turned politician Rusdi Kirana. 
AirAsia and AirAsiaX combined have more than 400 aircraft of A320s and A330s 
on order, while Lion Air has more than 500 aircraft on order, as of September 
2014.   
 VietJet, which started operations in Vietnam in late 2011, has emerged as 
a new LCC, with ambitious plans to establish affiliates in other Southeast Asian 
countries, starting with Thailand. VietJet received 63 new A320s on November 26, 
2014 (“VietJet Air celebrate,” 2014) and became the third largest LCC of the 
region. VietJet had two incident records; on June 19, 2014, an Airbus A320-200, 
flying from Hanoi to Dalat with nearly 200 passengers, landed at the wrong airport, 
Nha Trang’s Cam Ranh, about 130 km. (80 miles) away from its intended 
destination. No announcements had been made by the crew that the aircraft was 
being diverted (Hradecky, 2014). The incident occurred “because of the flight 
coordinators and crew members of VietJet Air, who did not correctly follow flight 
procedures”, said the Civil Aviation Authority of Vietnam (CAAV) in an online 
statement. Then CAAV suspended the crew of the plane. 
 On September 1, 2014, VietJet Airbus A320-200 from Hanoi to Ho Chi 
Minh City, with 185 people on board, was flying out of Hanoi when the crew 
stopped the aircraft’s climb at 10,000 feet, reporting a hydraulic failure that was 
preventing gear retraction. The aircraft entered a hold at that altitude for about 50 
minutes to work the related procedural checklists and burn off fuel before returning 
to Hanoi for a safe landing (Hradecky, 2014). 
 Tigerair, formerly Tiger Airways, launched its first Singapore service in 
2004, arrived in Australia in 2007, and rapidly expanded until July 2011 when 
Australian Aviation Authorities grounded Tiger Airways following repeated safety 
breaches. The airline risked losing its operators’ license. In 2013, the airline 
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attempted to distance itself from its poor reputation by rebranding its name from 
Tiger Airways to Tigerair. However, to date, Tigerair has not an accident (“Tiger 
Airways,” n.d.).    
 Whereas, any other LCCs aim to have only one type of aircraft to control 
maintenance costs, and most of the orders go to Airbus. However, Nok Air thinks 
differently. Nok Air currently operates a mixed fleet of Boeing 737 and ATR 72-200 
aircraft. Meanwhile the order of 5 more Bombardier Q400 and 15 Boeing 737-
800s were planned to delivered by 2015 (“Singapore: Nok Air,” 2014). 
 The low-cost carriers in the region are expanding too fast, thus the airline 
industry will have to carefully plan out how to handle their growth efficiently and 
safely. More skilled manpower will be necessary to facilitate this attempt. The 
government will need to play a big role, to make sure that plenty of training 
programs are put into place to improve airline safety, as well as the allure of 
careers within the aviation industry.  
 AirAsia and Lion Air are thinking in the same ways. AirAsia has established 
AirAsia Training Academy, which cost USD 66 million, as a joint venture with CAE 
(Canadian Aviation Electronics Ltd.), a global leader in flight training solutions. 
Fernandes said that it was aimed to train pilots, cabin crew, maintenance workers, 
and ground personnel for airlines in ASEAN region. The center will train about 
12,000 pilots a year, with the number of trainees expected to grow exponentially. 
The academy started operations in July 2011, with six CAE-built full-flight 
simulators, currently located at Sepang, Selangor, Malaysia. These include four full-
flight simulators for the A320 aircraft, one each for the A330/A340, and the Boeing 
737 Classic (“The sky’s the limit,” 2011). 
 Lion Air established their Lion Training Center Facility in 2013 at Lion Tower 
Jakarta for classic pilot training. MD-80 series simulator training is conducted at 
Halim Perdana Kusuma Airport, Jakarta, and for Boeing B737NG is conducted at 
Bandara Mas (Lion Air Village) at Soekarno-Hatta Airport, Jakarta. The LTC is 
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responsible for training company personnel (crews, technicians, and management) 
to support the operation of the current fleet. For training on aircraft not yet 
represented in the training capabilities, the LTC sends crews to other training 
centers. LTC co-operates with other institutions to develop the ICAO curriculum to 
enable it to cope with rapid changes in aviation technology, and assists Lion Air to 
achieve its prime aim of ensuring that the company attain optimal aircraft 
availability in the safest and most economical way (“Lion Air training center,” n.d.). 
 Moreover, Lion Group signed a deal with Airbus in March 2014 to develop 
facilities to provide training in accordance with Airbus and European Aviation Safety 
Agency (EASA) standards. The training center would have 21 simulators (Silaen, 
2014). 
 VietJet Training Center was established in August 2012, and had 85 
professional teachers in 2015, handling nearly 5000 trainees with over 400 
courses. Moreover, on January 25, 2015, it unveiled a new facility in the CT Plaza 
Building, in Ho Chi Minh City, with extensive new space, and equipped with 
modern facilities that meet international standards, satisfying the demands of 
teaching, learning, and an increasing number of students. 

Conclusion 
 Demand for air travel in Southeast Asia has risen dramatically over the past 
decade. The passenger numbers within the region are increasing, since air travel 
options have opened more opportunities for people living in the archipelago nations 
between Pacific Ocean and Indian Ocean, which has led to a rise in the number of 
low cost airlines.  
 Low cost airlines are expanding too aggressively into new markets by 
partnering with other carriers. The growth is too quick, leading to problems with 
safety and efficiency, while some countries still have very poor safety records, such 
as Indonesia, which had serious accidents in the past decade, and made the EU 
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Commission place the entire country’s airlines on their Blacklist for a considerable 
period of time.  
 Nevertheless, the region is struggling to provide enough qualified personnel 
and modern airport technology to ensure safety. There is a pilot shortage, as well as 
an engineering shortage, and also a mechanic shortage. Training is another of the 
many issues that airlines in the region need to improve upon. Training requires a lot of 
certification, which are issued by the regulators that oversee the entire LCCs industry.  
 All of these factors need more cooperation between LCCs to improve airline 
safety immediately as the industry grows rapidly, since the loss of lives that would 
otherwise occur would cost more than anything. 
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บทคัดย่อ  
 งานวิจัยนี้ศึกษาการเจริญเติบโตของสาหร่ายขนาดเล็กสายพันธุ์จากสระ
อโนดาต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตสาหร่าย
ดังกล่าวจากการเพาะเลี้ยงด้วยอาหารต่างกัน 4 สูตร ได้แก่ 1) สูตรปุ๋ยยูเรียผสม
ปุ๋ยนา อัตรา 0.005 และ 0.015 กรัมต่อลิตร  2) สูตรปุ๋ยยูเรียผสมปุ๋ยนา อัตรา 
0.15 และ 0.1 กรัมต่อลิตร  3) สูตร Algae Culture Broth M342 และ 4) สูตรปุ๋ย
ไฮโดรโพนิกส์   การศึกษาใช้เวลาทั้งสิ้น 4 สัปดาห์ภายใต้การให้แสงสว่างและเติม
อากาศตลอด 24 ช่ัวโมง  การวิจัยมีการตรวจวัดปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ ปริมาณ
น้ าหนักเซลล์แห้ง ชนิดและปริมาณของสาหร่ายขนาดเล็กทุกๆ 7 วัน ผลการวิจัย
พบว่า ในสัปดาห์ที่ 3 ของการเพาะเลี้ยง  สาหร่ายที่เพาะเลี้ยงด้วยอาหารสูตรที่ 4 
มีปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ และปริมาณน้ าหนักเซลล์แห้งสูงที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ย
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เท่ากับ 13.44±1.52 มิลลิกรัมต่อลิตร และ 0.61±0.11 กรัมต่อลิตร ตามล าดับ 
และสาหร่ายขนาดเล็กชนิดเด่นที่พบ ได้แก่ Chlorella sp., Monoraphidium sp., 
Pediastrum sp., Nitzschia sp. และ Scenedesmus sp.  สาหร่ายเหล่านี้สามารถ
น าไปใช้เพื่อผลติมวลชวีภาพที่มปีระโยชน์ได้ 

ค าส าคัญ: ปุ๋ยยูเรีย ปุ๋ยนา Algae Culture Broth ปุ๋ยไฮโดรโพนิกส์ 

Abstract  
 This research was aimed to compare the effect of 4 culture media formulas 
on microalgae growth fromt Anodat pond, Chiang Mai Rajaphat University.  These 4 
media were 1) urea fertilizer and rice fertilizer mixture (0.005 mg/l and 0.015 mg/l), 
2) urea fertilizer and rice fertilizer mixture (0.15 mg/l and 0.1 mg/l), 3) algae culture 
broth M342, and 4) hydroponics fertilizer.  During 4 weeks of experiment, air 
circulation and light were applied for 24 hours daily.  The chlorophyll a, dry weight 
and species composition were invested for every 7 days. The highest chlorophyll a 
and dry weight of about 13.44±1.52 mg/l and 0.61±0.11 g/l, respectively, were 
found at the 3th week, when the media formula 4 was fed.  The corresponding 
dominant species shown were Chlorella  sp., Monoraphidium sp., Pediastrum sp., 
Nitzschia sp. and Scenedesmus sp., which can be used for further mass production.    

Keywords: Urea Fertilizer, Rice Fertilizer, Algae Culture Broth, Hydroponic 
Fertilizer 

บทน า 
 จากความต้องการผลผลิตจากสัตว์น้ าที่เพิ่มมากขึ้น เช่น ปลาเศรษฐกิจ 
ปลาสวยงาม และกุ้งสวยงาม เป็นต้น ท าให้ปัจจุบันการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าใน
ประเทศไทยได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว แต่พบปัญหาการผลิตในด้านค่าใช้จ่ายของ
อาหารในการเลี้ยงสัตว์น้ าที่สูงมาก เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงตามที่ตลาด
ต้องการ ส่งผลให้เกษตรกรในชุมชนที่มีต้นทุนต่ าไม่สามารถผลิตผลผลิตเทียบเท่า
บริษัทที่มีต้นทุนสูงได้ ดังนั้นอาหารเลี้ยงสัตว์น้ าที่มีต้นทุนต่ าและหาได้จาก
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ธรรมชาติจะช่วยให้เกษตรกรผลิตอาหารด้วยตนเองภายในชุมชน ซึ่งเป็นวิธีที่ง่าย
และมีประสิทธิภาพ สาหร่ายขนาดเล็กเป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มหนึ่งที่มีความเหมาะสมใน
การใช้เป็นอาหารของสัตว์น้ า เนื่องจากในระบบนิเวศน้ านิ่งสาหร่ายขนาดเล็กเป็น
ผู้ผลิตเบื้องต้นในแหล่งน้ า เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างพลังงานและสร้างอาหาร
เองได้ เองโดยใ ช้แสงและคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่ งมีอยู่ ทั่ วไปในธรรมชาติ 
นอกจากนั้นยังผลิตสารชีวเคมีที่มีประโยชน์และมีปริมาณมาก เช่น โปรตีน กรด
ไขมัน สารตา้นอนุมูลอสิระ และกลุ่มรงควัตถุที่ท าให้สัตว์น้ ามีสีสันที่สวยงามเป็นที่
ต้องการของตลาด (ยุวดี พีรพรพิศาล, 2549) ด้วยเหตุผลนี้สาหร่ายขนาดเล็กจึงมี
ความเหมาะสมในการเพาะเลี้ยงเป็นอาหารสัตว์น้ า โดยไม่ต้องพึ่งอาหารส าเร็จรูป
จากสารเคมีซึ่งในปัจจุบันที่มีราคาแพง แต่อย่างไรก็ตามในการเพาะเลี้ยงสาหร่าย
ขนาดเล็กต้องมีการใช้อาหารและควบคุมปัจจัยทางกายภาพและเคมีที่เหมาะสม
เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงและใช้เวลาน้อยเพื่อลดต้นทุนในการผลิต (Shen, Yuan, Pei, 
Wu, & Mao, 2009) ดังนั้นงานวิจัยนี้ได้ท าการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กสาย
พันธุ์ผสมโดยเก็บตัวอย่างจากสระอโนดาต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ
ท าการศึกษาสูตรอาหารที่มีความเหมาะสมต่อการเลี้ยงโดยใช้สูตรอาหารอย่าง
งา่ยเพื่อผลิตมวลชีวภาพและน าไปใช้ประโยชน์ดา้นอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อเปรียบเทียบสูตรอาหารที่มีความเหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสาหร่าย
ขนาดเล็กจากสระอโนดาต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

วิธีด าเนินการวจิัย 
 1. เก็บตัวอย่างน้ าจากสระอโนดาต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ใส่ลงใน
ขวดพลาสติกขนาด 1.5 ลิตร ใส่ปริมาตร 1.3 ลิตร ทั้งหมด 15 ขวด โดยท าการ
ทดลอง 5 ชุดการทดลอง โดยแต่ละชุดการทดลองท าการทดลองละ 3 ซ้ า ดังนี ้
 ชุดควบคุม : ไม่เติมอาหาร   
 สูตรที่ 1    : ความเข้มข้นของปุ๋ยยูเรียผสมปุ๋ยนา 0.005 และ 0.015 กรัมต่อลิตร  
 สูตรที่ 2   : ความเข้มข้นของปุ๋ยยูเรียผสมปุ๋ยนา 0.15 และ 0.1 กรัมต่อลิตร  
 สูตรที่ 3   : Algae Culture Broth M342 (HiMedia Laboratories, 2015)  
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 สูตรที่ 4   : ปุ๋ยไฮโดรโพนิกส์ (กิตติศักดิ์  โชติกเดชาณรงค์, 2558)   
 2. ท าการเติมอากาศโดยใช้ปั๊มออกซิเจน Air Compressor (ACQ-003) 35 
วัตต์ ต่อสายใส่ลงในชุดการทดลองทุกขวด และให้อากาศแก่สาหร่ายขนาดเล็ก
ตลอด 24 ช่ัวโมง 
 3. เพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ และใหแ้สงสวา่งด้วยหลอดไฟ Daylight 36 
วัตต์ 2,600 ลักซ์ ตลอด 24 ช่ัวโมง 
 4. เพาะเลี้ยงสาหร่ายเป็นเวลา 28 วัน และท าการตรวจวัดผลทุกๆ 7 วัน 
 5. ท าการวัดผลโดยการวิเคราะห์ปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ (Wintermans & 
De Mots, 1965; Saijo, 1975), การหาน้ าหนักเซลล์แห้ง, การวินิจฉัยชนิดและนับ
จ านวนของสาหรา่ยขนาดเล็ก (ยุวดี พีรพรพิศาล, 2558) 
 6. วเิคราะหค์่าสถิติของปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ และน้ าหนักเซลล์แห้งของ
สาหร่ายขนาดเล็ก ใช้การวิเคราะห์แบบ Completely randomized design (CRD) 
โดยวิธี One-Way ANOVA โดยทดสอบความแตกต่างพหุคูณด้วยวิธี Duncan 

สรุปและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาสูตรอาหารที่มีความเหมาะสมต่อการเลี้ยงสาหร่ายขนาด
เล็ก เปรียบเทียบชนิดและปริมาณของสาหรา่ยขนาดเล็กจากสูตรอาหารแต่ละสูตร 
ทั้งหมด 5 ชุดการทดลอง เป็นเวลา 4 สัปดาห์ จากการทดลองนี้การเจริญเติบโต
ของสาหร่ายขนาดเล็กมีการเจริญเติบโตที่เป็นไปตามกราฟการเจริญเติบโตของ
ประชากรสาหร่ายขนาดเล็ก 4 ระยะ ได้แก่ lag phase, log phase, stationary 
phase และ decline phase  (สุเปญญา จิตตพันธ์, 2559) ท าการตรวจ วัดการ
เจริญ โดยวัดค่าปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ, วัดน้ าหนักเซลล์แห้ง, เปรียบเทียบชนิด
และปริมาณของสาหรา่ยขนาดเล็กทุกๆ 7 วัน ได้ผลการศกึษาดังนี้ 
 ปริมาณคลอโรฟลิล์เอ  
 จากการวัดปริมาณคลอโรฟิลล์เอ ทั้ง 4 สัปดาห์ พบว่าอาหารสูตรที่ 4 ปุ๋ย
ไฮโดรโพนิกส์ มีปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ มากที่สุดและมีค่ามากที่สุดในสัปดาห์ที่ 3 
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.44±1.52 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งรองลงมาเป็นอาหารสูตรที่ 
2, 1, 3 และ ชุดควบคุม มีปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ เท่ากับ 1.34±0.7, 0.34± 0.14, 
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0.20±0.12 และ 0.08±0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ นอกจากนั้นปริมาณ
คลอโรฟิลล์ เอ ชุดการทดลองอาหารสูตรที่ 4 มีความแตกต่างจากทุกชุดการ
ทดลองอื่นอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 (ตารางที่ 1)   

ตารางที่ 1 ปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ ของสูตรอาหารตา่งๆในแตล่ะสัปดาห์ 

หมายเหตุ ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในคอลัมน์เดียวกัน หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับนัยส าคัญ 0.05 

 ปริมาณน้ าหนักเซลล์แห้ง 
 จากการวัดปริมาณน้ าหนักเซลล์แห้ง ทั้ง 4 สัปดาห์ พบว่าอาหารสูตรที่ 4 ปุ๋ย
ไฮโดรโพนิกส์ มีปริมาณน้ าหนักเซลล์แห้งมากที่สุด และมีค่ามากที่สุดในสัปดาห์ที่ 3 
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.61±0.11 กรัมต่อลิตร รองลงมาเป็นชุดควบคุม อาหารสูตรที่ 1, 
2 และ 3 มีปริมาณน้ าหนักเซลล์แห้งเท่ากับ 0.33±0.05, 0.30±0.03, 0.27±0.02 
และ 0.25±0.06 กรัมต่อลิตร ตามล าดับ นอกจากนั้นปริมาณน้ าหนักเซลล์แห้งชุด
การทดลองอาหารสูตรที่ 4 มีความแตกต่างจากทุกชุดการทดลองอื่นๆอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 (ตารางที่ 2)  

 

 

 

 

 

ชุดการ
ทดลอง 

ปริมาณคลอโรฟลิล์ เอ (มิลลกิรัมต่อลิตร) 
สัปดาห์ที่ 0 สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4 

ชุดควบคุม 0.19±0.01a 0.18±0.02a 0.19±0.04a 0.08±0.04a 0.03±0.00a 

สูตรท่ี 1 0.19±0.01a 0.80±0.47ab 0.60±0.44a 0.34±0.14a 0.64±0.38a 

สูตรท่ี 2 0.17±0.03a 0.07±0.04a 0.11±0.01a 1.34±0.70a 0.73±0.30a 

สูตรท่ี 3 0.17±0.03a 0.12±0.03a 0.37±0.26a 0.20±0.12a 0.74±0.46a 

สูตรท่ี 4 0.15±0.01a 1.35±0.70b 9.10±2.11b 13.44±1.52b 13.00±1.38b 
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ตารางที่ 2 ปริมาณน้ าหนักเซลล์แห้งของสูตรอาหารต่างๆในแต่ละสัปดาห์ 

หมายเหตุ ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในคอลัมน์เดียวกัน หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 

 ชนิดและปริมาณของสาหร่ายขนาดเล็ก 
 จากการศกึษาชนิดของสาหร่ายขนาดเล็ก ทั้ง 4 สัปดาห์ พบ Chlorella sp., 
Monoraphidium sp., Pediastrum sp., Nitzschia sp. และ Scenedesmus sp. เป็น
สกุลเด่นตลอดการทดลอง (ภาพที่ 1) ซึ่งเป็นสกุลที่มีประโยชน์ในการน ามวล
ชีวภาพไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆต่อไปได้ (Hakalin, Paz, Aranda, & Moraes, 2014; 
Rameshprabu, Kawaree, & Unpaprom, 2015; Hamedi, Mahdavi, & 
Gheshlaghi, 2016; Dhup, Kannan, & Dhawan, 2017) โดยอาหารสูตรที่ 4 ใน
สัปดาห์ที่ 3 มีปริมาณเซลล์สาหร่ายขนาดเล็กรวมมากที่สุดเท่ากับ 2.24×109 

เซลล์ต่อลิตร โดยสาหร่ายขนาดเล็กชนิดเด่นที่พบมากที่สุดคือ Chlorella sp. มี
จ านวนเฉลี่ยเท่ากับ 2.23×109 เซลล์ต่อลิตร รองลงมาคือ Monoraphidium sp., 
Nitzschia sp., Pediastrum sp. และScenedesmus sp. มีจ านวนเฉลี่ยเท่ากับ 
4.21×106, 2.23×106, 2.21×106 และ 1.35×106 เซลล์ตอ่ลิตร ตามล าดับ 
 

 

 

 

 

ชุดการ
ทดลอง 

ปริมาณน้ าหนักเซลล์แห้ง (กรัมต่อลิตร) 
สัปดาห์ที่ 0 สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4 

ชุดควบคุม 0.24±0.04a 0.22±0.02a 0.25±0.07a 0.33±0.05a 0.04±0.01a 

สูตรท่ี 1 0.24±0.06a 0.28±0.01a 0.29±0.01a 0.30±0.03a 0.11±0.05ab 

สูตรท่ี 2 0.26±0.02a 0.25±0.02a 0.29±0.02a 0.27±0.02a 0.06±0.03a 

สูตรท่ี 3 0.26±0.03a 0.37±0.03b 0.41±0.04b 0.25±0.06a 0.04±0.01a 

สูตรท่ี 4 0.21±0.02a 0.40±0.06b 0.45±0.01b 0.61±0.11b 0.17±0.10b 
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ภาพที่ 1 ตัวอย่างสาหร่ายขนาดเล็กชนิดเด่นที่พบในการเพาะเลี้ยง 
(1) Chlorella sp. (2) Monoraphidium sp. (3) Nitzschia sp.  

(4) Pediastrum sp. (5) Scenedesmus sp. 

 เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยของ จารุวรรณ เรืองเดช (2556) ได้ศึกษาการ
เพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กแบบสายพันธุ์ผสมจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ อ่างเก็บน้ า
อ่างแก้วและบ่อน้ าที่สนามกีฬา 700 ปี โดยใช้สูตรอาหาร CMU03 พบว่าอาหาร
สูตรที่ 4 ไฮโดรโพนิกส์มีปริมาณคลอโรฟิลล์เอและปริมาณน้ าหนักเซลล์แห้ง
มากกว่าเมื่อเทียบเวลาที่เพาะเลี้ยงที่เท่ากัน จากการทดลองดังกล่าวแสดงให้เห็น
ว่าการเพาะเลี้ยงสาหร่ายแบบสายพันธุ์ผสมนอกจากปัจจัยในด้านอาหารที่ใช้ใน
การเพาะเลี้ยงแล้วยังขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสาหร่ายขนาดเล็กเริ่มต้นและชนิด
ของสายพันธุ์ผสมที่น ามาใช้ในการเพาะเลี้ยงด้วยเช่นกัน และเมื่อเปรียบเทียบชนิด
ของสาหร่ายขนาดเล็กพบสกุลที่มีความใกล้เคียงกันโดยการศึกษาของจารุวรรณ 
เ รื อ ง เ ด ช  ( 2556)  พ บ  Pediastrum sp.  Micractinium sp. ,  Coelastrum sp. , 
Fragilaria sp., Melosira sp. และ Scenedesmus sp. เป็นชนิดเด่น 
 จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าอาหารสูตรที่  4 ปุ๋ยไฮโดรโพนิกส์เป็นสูตรที่
เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กสายพันธุ์ผสมจากสระอโนดาต 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มากที่สุด เนื่องจากลักษณะของปุ๋ยที่มีสารอาหารที่มีทั้ง
สารอาหารหลัก (macro nutrient ) และสารอาหารรอง (micro nutrient) นอกจากนี้ยัง
อยู่ในรูปสารละลายที่สาหร่ายสามารถน าไปใช้ในการเจิญเติบโตได้ทันที (ภาริณี 
จันทราวี, นิริศ  สินศิริ, จันทนา สินศิริ, และ พัชรี ศิริตะกูลศักด์, 2559) จึงท าให้พบ
การเจริญของสาหร่ายสูงที่สุด และพบสกุลเด่นของสาหร่ายขนาดเล็กที่มีความ
เหมาะสมน าไปใช้ในด้านผลิตมวลชีวภาพต่อไปได้ นอกจากการเปรียบเทียบสูตร
อาหารที่มีความเหมาะสมต่อการเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กแล้วนั้น เรื่องวิธีการ
เพาะเลี้ยงอย่างง่ายและต้นทุนการผลิตเป็นสิ่งส าคัญ โดยทางคณะผู้วิจัยจะ
ท าการศกึษาปัจจัยในเรื่องการให้แสงและการให้อากาศเพื่อลดต้นทุนในการเพาะเลี้ยง
ในการทดลองต่อไป  
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วัตถุประสงค์บทความนี้คือ 1) ศึกษาและวิเคราะห์ถึงบทบาทของความ
ร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง และระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่ม   
แม่น้ าโขง 2) ผลกระทบจากความร่วมมือในระดับภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงต่อระบบ
เศรษฐกิจในเขตภาคเหนือตอนบน โดยความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ าโขง (GMS) เป็นกรอบความร่วมมือระหว่างคือ จีนตอนใต้ กัมพูชา เมียนมา ลาว 
เวียดนาม และไทย โดยมีธนาคารพัฒนาแห่งเอเชียให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและ
เงินกู้ ทุกประเทศร่วมกันวางแผนและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ โดยเริ่มพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐานและเส้นทางคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศสมาชิก ก่อเกิดเป็น
ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงที่มีเส้นทางส าคัญ 5 เส้นทางจากภายใต้แนว
ระเบียงเศรษฐกิจแนวใต้ แนวระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออกไปตะวันตก และ แนว
ระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้ ซึ่งบางเส้นทางก็ได้รับความนิยมจากประชาชนเพราะ
ท าให้การเดินทางระหว่างประเทศสมาชิกมีความรวดเร็วและสะดวกมากยิ่งขึ้น แต่ก็มี
บางเส้นทางที่ยังไม่ได้รับความนิยมเนื่องจากยังมีข้อจ ากัดด้านความปลอดภัยของ
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ภายในประเทศนั้นๆ ส่วนการค้าตามเขตชายแดนภาคเหนือตอนบนเป็นการค้าขาย
ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีปัญหาและอุปสรรค เช่น ปัญหาด้านการ
คมนาคมขนส่งสินค้า ปัญหาเกี่ยวกับกฎระเบียบทางการค้า ส่วนลักษณะของการค้า
ต่างประเทศที่ส าคัญในเขตภาคเหนือตอนบนคือการค้าผ่านด่านศุลกากรท่าอากาศ
ยานเชียงใหม่และนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือล าพูน และการค้าบริเวณชายแดน จาก
การค้นคว้าข้อมูลทางการค้าบริเวณชายแดนบริเวณชายแดนภาคเหนือตอนบนหลัง
เกิดความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง พบว่าการค้าระหว่างไทยและ
ประเทศเพื่อนบ้านนั้นมีปริมาณและมูลค่าเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการเคลื่อนย้าย
ประชากรก็มีเพิ่มมากขึ้นดังจะเห็นได้จากจ านวนนักท่องเที่ยวชาวจีนในปัจจุบันที่นิยม
ขับรถมาท่องเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นเช่นกัน จากประโยชน์ต่างๆ ที่ไทยได้รับไทยควร
ผลักดันและส่งเสริมสินค้าจากเอกชนไทยในการเข้าสู่ตลาดใหญ่อย่างประเทศจีน และ
สนับสนุนให้จีนใช้ไทยเป็นศูนย์กระจายสินค้าเข้าสู่ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป 

ค าส าคัญ: ความรว่มมอืทางเศรษฐกิจ อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง GMS เศรษฐกิจ 
ภาคเหนือตอนบน 

Abstract 
The purposes of this paper include 1) To study and analyses in the Greater 

Mekong Subregion (GMS) economic cooperation; 2) to present the impact of Greater 
Mekong Subregion (GMS) on economic cooperation, specifically in the Northern 
Thailand. The economic cooperation in the Greater Mekong Subregion is the 
cooperation framework between Southern China, Cambodia, Myanmar, Laos, 
Vietnam, and Thailand, with the financial and academic aids from the Bank of 
Development of Asia. The involving countries develop plans and strategies starting 
from the fundamental structure and transportation routes between the member 
countries. The result is the economic bridge in the GMS, consisting of 5 important 
routes; the Southern economic bridge, the East-to-Westward economic bridge, and 
the North-to-Southward economic bridge. Some routes gain attention from the 
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citizen in the member countries because they make the journey between countries 
quicker and more convenient. However, some routes do not gain as much attention 
due to the safety of each country. The trades in the Northern border of Thailand is 
the trades between Thailand and her neighboring countries which face some 
problems and obstacles, for example, the problem in transporting products, or the 
problem in the trade regulations. The natures of the important international trade in 
the Northern Thailand are the trade through the custom of Chiang Mai International 
Airport and the trade at the border. After the research on the trade at the border of 
the upper-Northern Thailand after the cooperation of the GMS, it is found that the 
trade between Thailand and her neighboring countries increases in quantity and 
value. The migration of the people between countries also increases, as seen from 
the number of Chinese tourists in Thailand who drive their own cars through this 
route. Regarding prospecting benefits, Thailand should push and support products 
from Thai private companies to China, and encourage China to make Thailand the 
centre of product dispersion to other countries in the Southeast Asia. 

Keyword: Economic Cooperation, Greater Mekong Subregion, Economic,  
Upper Northern Region 

บทน า 
กว่า 3 ทศวรรษที่โลกเปลี่ยนจากการสู้รบกันทางอาวุธมาเป็นการต่อสู้กัน

ทางเศรษฐกิจ ทุกประเทศพยายามพัฒนาระบบเศรษฐกิจของตนให้มีความเข้มแข็ง
ขึ้น แม้แต่ประเทศมหาอ านาจก็เปลี่ยนจากขั้วอ านาจทางทหารมาเป็นประเทศที่มี
ระบบเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง นอกจากจะพยายามฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจของตัวเอง
แล้ว หลายประเทศยังพยายามส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้ขยายตัวมากขึ้น 
(Taguchi, 2013, pp.175-176) 

ในส่วนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ละประเทศเคยมองว่าประเทศ
เพื่อนบ้านคือประเทศที่เป็นคู่แข่งทางการค้า เพราะต่างมีความต้องการที่จะเป็น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ท าให้เกิดการแข่งขันและไม่หันมาสร้างความ
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ร่วมมือกัน แต่เมื่อเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2540 ทุกประเทศได้หัน
กลับมาทบทวนถึงบทบาทและร่วมมือกันสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในระดับ
ภูมิภาค เช่น การจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Agreement: AFTA) 
(Kim & Yen, 2011, pp.20-21) ถือเป็นปัจจัยส าคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของอาเซียนในตลาดโลก ผ่านการร่วมกันลดอัตราภาษีศุลกากรและข้อจ ากัด
ทางการค้าอื่นๆ เอือ้อ านวยต่อการค้าระหว่างกัน  

นอกเหนือจากความร่วมมือระดับภูมิภาคแล้ว ยังมีความร่วมมือในระดับ
ย่อยลงมาคือระดับอนุภูมิภาค โดยบทความวิชาการนี้ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับ
โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ที่มีสมาชิก 
6 ประเทศคือ จีน(ตอนใต้) - กัมพูชา – เมียนมา – ลาว – เวียดนาม – ไทย (Asian 
Development Bank, n.d.) 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ถึงบทบาทของความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาค

ลุ่มแม่น้ าโขง และระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
2. เพื่อทราบถึงผลกระทบจากความร่วมมือในระดับภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง

ต่อระบบเศรษฐกิจในเขตภาคเหนอืตอนบน 

ที่มาและกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (GMS) 
 แผนการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
(GMS) เป็นกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีองค์การสหประชาชาติได้
มอบหมายให้ ESCAP (The United Nation Economic and Social Commission for 
Asia and the Pacific) ดูแลและร่วมพัฒนากลุ่มประเทศในพื้นที่อนุภูมิภาคลุ่ม 
แม่น้ าโขง โดยให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและเงินกู้ผ่านธนาคารพัฒนาแห่ง
เอเชีย (Asian Development Bank-ADB) โดยประเทศสมาชิกมาร่วมมือกันในการ
วางแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในลักษณะที่ช่วยเหลือ
กันบนพืน้ฐานของความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของแต่ละประเทศ (ด่านศุลกากร
จังหวัดมุกดาหาร, ม.ป.ป.) 
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แสงจันทร์ มาน้อย (2558) กล่าวว่าในช่วงแรกจะเน้นการพัฒนาความ
เช่ือมโยงของระบบโครงสร้างพื้นฐานก่อน โดยเฉพาะเส้นทางคมนาคมขนส่ง
ระหว่างประเทศสมาชิก เพื่อส่งเสริมการขยายตัวด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม 
การจ้างงาน การค้า การลงทุนและการให้บริการระหว่างกัน ในการท างานนั้น   
แตล่ะประเทศจะมีหน่วยงานที่ท าหนา้ที่ประสานงานระหว่างกัน โดยในประเทศไทย
ก็มีส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็น
หน่วยงานที่เข้ามารับผิดชอบในการประสานงานระหว่างประเทศสมาชิกทั้ง 6 
ประเทศ 

ภายใต้เขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง  (GMS) 
นั้นมีประชากรรวมกันไม่น้อยกว่า 330 ล้านคน (แสงจันทร์ มาน้อย, 2558) ถือ
เป็นตลาดที่มีความส าคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และทุกประเทศล้วน
เป็นตลาดที่เป็นคู่ค้าส าคัญของไทยในปัจจุบัน เมื่อเราพิจารณาด้านความได้เปรียบ
เชิงภูมิศาสตร์แล้วจะพบว่าประเทศไทยตั้งอยู่ที่จุดศูนย์กลางของอนุภูมิภาค ท าให้
เกิดความได้เปรียบทางดา้นระบบการจัดการการขนส่งสินค้า ทรัพยากรธรรมชาติ 
แรงงาน รวมถึงการเคลื่อนย้ายนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศสมาชิก  

โดยกรอบการลงทุนของความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่ม 
แม่น้ าโขงให้ความส าคัญใน 10 สาขา คือสาขาเกษตรกรรม สาขาพลังงาน สาขา
สิ่งแวดล้อม สาขาทรัพยากรมนุษย์  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคมนาคม
ขนส่ง สาขาท่องเที่ยว สาขาการค้า การลงทุนและสาขาอื่นๆ ท าให้ในช่วง 20 ปีที่
เริ่มโครงการนี้มา การเจริญเติบโตของอนุภูมิภาคมีมากกว่า 8% เกิดโครงการ
ลงทุนกว่า 55 โครงการ มีมูลค่ารวมกว่า 14 พันล้านเหรียญสหรัฐ ส่งผลให้มูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของแต่ละประเทศสมาชิกเพิ่มขึ้นมากกว่า 3 เท่าตัว
จากปีที่เริ่มตน้ (Zhang, 2012)    

แสงจันทร์ มาน้อย (2558) พบว่าปัจจุบันกรอบการลงทุนของอนุภูมิภาค 
มีก าหนดการด าเนินงานอยู่ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2565 โดยกรอบการลงทุนนี้ได้
ผา่นความเห็นชอบจากการประชุมสุดยอดผู้น าแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงครั้งที่ 5 มีลักษณะส าคัญคือ 
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1) เน้นการพัฒนาที่หลากหลาย (Multi-sector) สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศ และตอบสนองความตอ้งการของภาคเอกชน 

2) ให้ความส าคัญของโครงการที่มคีวามส าคัญสูงเช่น สาขาคมนาคม การ
อ านวยความสะดวกการค้าและการขนส่ง การพัฒนาเมือง พลังงาน การ
เคลื่อนย้ายข้ามพรมแดน สาขาท่องเที่ยว สาขาเกษตร และสาขาสิ่งแวดล้อม 

3) วงเงินของกรอบการลงทุน ประกอบด้วยโครงการทั้งหมด 215      
แผน งาน มูลค่ารวมกว่า 51,500 ล้านเหรียญสหรัฐ  

เครือข่ายและความเชื่อมโยงของความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค 
ลุ่มแม่น้ าโขงหรอืระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

เพื่อให้การพัฒนาในอนุภูมิภาคเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้ 
รัฐบาลจากกลุ่มประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงและธนาคารพัฒนาแห่ง
เอเชียได้แบ่งส่วนของเส้นทางคมนาคมในแนวพื้นที่เศรษฐกิจในลุ่มแม่น้ าโขง 
ออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจในกลุ่มอนุ
ภูมภิาคลุ่มแม่น้ าโขง (ส านักอาเซียน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2558) 

1) แนวระเบียงเศรษฐกิจแนวใต้ เป็นเส้นทางเชื่อมภายในประเทศผ่าน
ประเทศเมียนมา–ไทย–กัมพูชา–เวียดนาม มี 2 เส้นทางที่ส าคัญคือ 

1.1) เส้นทางสายกลาง (Central Subcorridor) หรือเส้นทาง R1 เริ่มที่
กรุงเทพมหานคร เข้าสู่กัมพูชาผ่านพระตะบอง ผ่านชายแดนเวียดนามที่        
ด่านบาเวต และไปสิ้นสุดที่เมืองหวงเต่าหรือวังเทาที่เป็นเมืองท่าและเมืองตาก
อากาศรมิทะเลของเวียดนาม โดยโครงการส าคัญที่เกิดขึ้นในเส้นทางนี้คือ สะพาน
เนี๊ยกเลียง (Neak Loeung) ที่อยู่ทางตอนใต้ของกัมพูชาเพื่อข้ามแม่น้ าโขง 

1.2) เส้นทางเลียบชายฝั่งด้านใต้ (Southern Coastal Subcorridor) หรือ
เส้น R10 เริ่มจากกรุงเทพมหานครวิ่งเข้าภาคตะวันออกของไทยแล้วเข้าสู่ประเทศ
กัมพูชาผา่นทางเกาะกง เข้าเวียดนาม แล้วไปสิ้นสุดสายที่เมืองนัมคาน (Nam Can) 
รวมระยะทางกว่า 900 กิโลเมตร เป็นเส้นทางที่มีความส าคัญต่อธุรกิจเกษตร 
ประมง พลังงาน และอุตสาหกรรมเบา ในส่วนของประเทศไทยนั้น จังหวัดในแถบ
ภาคตะวันออกได้รับประโยชน์และโอกาสด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวหลัง
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ที่เส้นทางนี้เปิดให้บริการ เช่น ผลไม้จังหวัดตราดสามารถส่งออกไปยังเวียดนาม
อย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะที่เมืองฮาเตียน จังหวัดเกียนยาง ไม่ว่าจะเป็นล าไย 
มังคุด ทุเรียน เพราะผลไม้ไทยเป็นที่ต้องการของตลาดเวียดนาม  ตัวแทนรับซื้อ
ผลไม้ในเวียดนามต้องการซื้อผลไม้ไทยเพิ่มขึ้นจากวันละ 10 ตัน เป็นวันละ 40 ตัน 
(ส ารวจเส้นทาง R10 "ตราด-เกียนยาง" เวียดนามสนซื้อกุ้งขาว-ผลไม้ไม่อั้น...!, 
2556) 
 2) แนวระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก เส้นทาง R2 หรือ R9 
ระยะทางประมาณ 1,500 กิโลเมตร โดยเส้นทางนี้มีระยะทางในประเทศไทยยาว
ที่สุดคือ 950 กิโลเมตร โดยเริ่มที่เมืองดานัง ประเทศเวียดนามตัดผ่านลาว ข้าม
สะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 (สะหวันนาเขต–มุกดาหาร) ผ่านชายแดนไทยที่จังหวัด
มุกดาหาร วิ่งตัดผ่านเพชรบูรณ์ พิษณุโลกและตาก เข้าสู่เมืองเมาะละแหม่ง
ประเทศเมียนมา หลังจากเปิดใช้เส้นทางนี้พบว่าเป็นเส้นทางที่มีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจค่อนข้างสูง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเกษตร การท่องเที่ยว เพราะเป็น
เส้นทางที่เชื่อมโยงทะเลจนีใต้ไปสู่มหาสมุทรอินเดีย  

3) เส้นทาง R3 หรือระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ–ใต้ (North–South 
Economic Corridor) จัดเป็นเส้นทางหลักของระเบียงเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ าโขง โดยจะ
เน้นการเชื่อมต่อจีนตอนใต้กับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  จุดเริ่มต้นของ
เส้นทางเริ่มต้นที่เมืองคุนหมิง จุดสิ้นสุดของเส้นทางถูกแยกเป็นสองสายคือสิ้นสุด
ที่ประเทศไทยและที่ประเทศเวียดนาม  

3.1) เส้นทาง R3A เป็นเส้นทางเศรษฐกิจส าคัญเชื่อมโยงภาคตะวันตก
เฉียงใต้ของจนีกับไทย โดยมีความยาว 1,888 กิโลเมตร โดยแนวเส้นทางเริ่มตั้งแต่
นครคุนหมงิ วิ่งเขา้สู่ประเทศลาวที่เมืองบ่อหาน เข้าสู่สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ที่
เมืองห้วยทราย ข้ามมาฝั่งไทยที่อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เข้าสู่ทางหลวง
แผ่นดินเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานคร ระยะทางรวมทั้งหมดประมาณ 1,800 
กิโลเมตร หลังจากเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2551 นั้น ช่วยลดเวลาการ
เดินทางระหว่างคุนหมิงถึงกรุงเทพมหานคร จากเดิมที่ต้องใช้เวลาเดินทางถึง 48 
ช่ัวโมง เหลอืเพียง 20 ช่ัวโมงเท่านั้น (ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์, 2555)   
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3.2) เส้นทาง R3B เชื่อมโยงจีน ไทย และเมียนมา โดยเส้นทางเริ่มที่
เมืองคุนหมิง วิ่งเข้าชายแดนเมืองเชียงตุง ประเทศเมียนมา ข้ามสะพานมิตรภาพ
แหง่ที่ 2 ที่เมืองท่าขีเ้หล็กแล้วเข้าสู่ไทยที่อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ระยะทาง
รวมประมาณ 1,850 กิโลเมตร (ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์, 2555) หลังจากเปิดใช้
อย่างเป็นทางการปี 2547 เส้นทางสายนี้กลับไม่ได้รับความสนใจมากนัก เนื่องจาก
เส้นทางที่ผ่านประเทศเมียนมา ตั้งแต่ท่าขี้เหล็ก – เชียงตุง มักมีปัญหาด้านความ
ปลอดภัยและปัญหาต้นทุนโลจิสติกส์นอกระบบ และมีบางช่วงที่ถนนเป็นทางลาด
ชันและยังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงเส้นทางให้เป็นถนนลาดยาง 2 ช่องจราจร 

ภาวะการค้าตามแนวชายแดนใต้ความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
 ในอดีตการค้าตามเขตชายแดนภาคเหนือตอนบนเป็นการค้าขายระหว่าง
ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีปัญหาและอุปสรรค เช่นปัญหาด้านการคมนาคม
ขนส่งสินค้า ปัญหาเรื่องกฎระเบียบทางการค้า ปัญหาพิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
น าเข้า-ส่งออกสินค้า ปัญหาเรื่องความปลอดภัย นิสิต พันธมิตร (2550) พบว่า
ลักษณะของการค้าต่างประเทศที่ส าคัญในเขตภาคเหนือตอนบนคือ (1) การค้า
ผ่านด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่และด่านนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
ล าพูน (2) การค้ากับประเทศเพื่อนบ้านบริเวณชายแดน มีคู่ค้าที่ส าคัญคือ จีนตอน
ใต้ เมยีนมาและลาวตามล าดับ  

1) การค้าระหว่างไทย – จีนตอนใต้ เป็นการค้าผ่านทางอ าเภอเชียงของ
และอ าเภอเชยีงแสน จังหวัดเชียงราย แต่เดิมคู่ค้าที่ส าคัญเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่
มีเขตชายแดนติดต่อกับไทย คือลาวและเมียนมา แต่เมื่อเส้นทาง R3A ได้ก่อสร้าง
เสร็จประเทศคู่ค้าที่ส าคัญในปัจจุบันคือจีน คู่ค้าจีนส่วนใหญ่มาจากเมืองเชียงรุ่ง 
ยูนนาน คุนหมงิ โดยการค้าส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารทางการค้าอย่างเป็นทางการ จะ
ใช้เพียงใบก ากับสินค้า และสกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขายคือเงินบาทไทยและหยวนจีน
ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน (ธิดารัตน์ สุขประภาภรณ,์ สุชาติ ลี้ตระกูล, และ จิรพัฒน์ 
อุปถัมภ์, 2557) 

สาเหตุส าคัญที่ท าให้การค้าระหว่างไทย–จีนมีอัตราที่เติบโตขึ้นมากคือ
ความได้เปรียบด้านท าเลที่ตัง้ของอ าเภอเชียงของ ระยะทางจากอ าเภอเชียงของไป
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จนีนั้นมีระยะทางเพียง 344 กิโลเมตร ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 (ม.ค.-มิ.ย.) มี
มูลค่าการค้ารวม 33,022.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2559 ที่มี
มูลค่า 30,566.17 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.04 แบ่งเป็นการส่งออกมูลค่า 
14,722.12 ล้านบาท การน าเข้ามูลค่า 18,300.35 ล้านบาท ไทยขาดดุลการค้าจีน
อยู่ประมาณ 3,578.23 ล้านบาท สินค้าส่งออกที่ส าคัญได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและอบแห้ง มังคุด วงจรพิมพ์ 
และล าไยอบแหง้ (รุธีร์ พนมยงค์, 2553) 

กรมการค้าต่างประเทศ (ม.ป.ป.) พบว่าตัวเลขรถยนต์ของนักท่องเที่ยวที่เข้า
มาทางด่านพรมแดนเชียงของ พบว่าในไตรมาสแรของปี 2558 มีจ านวน 4,153 คัน 
แต่ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2559 มีจ านวน 5,191 คัน เพิ่มขึ้น 10.38% จะเห็นได้ว่า
นับตั้งแต่เส้นทาง R3A ภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ–ใต้แล้วเสร็จ ได้ช่วยท าให้
สินค้าและนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนที่ชอบมาเที่ยวเมืองไทยมากอยู่แล้วยิ่งเดินทาง
มาสะดวกยิ่งขึ้น โดยเฉลี่ยนักท่องเที่ยวชาวไทยและจีนเข้าออกที่ด่านเชียงของมี
จ านวนสูงถึงวันละ 500 คัน  

2) การค้าระหว่างไทย–เมียนมา จุดส าคัญของการค้าบริเวณชายแดนไทย
กับเมียนมา คอืบริเวณอ าเภอแมส่าย จังหวัดเชยีงราย–เมืองท่าขี้เหล็กของเมียนมา 
ในบริเวณนี้มีเส้นทางที่ส าคัญคือ R3B เชื่อมไทย-เมียนมาและจีนตอนใต้ (อัมรา
ภรณ์ ศรีกาญจนาพัฒน์, 2555) ที่ผ่านมาบรรยากาศการค้าชายแดนไทย-    
เมียนมานั้นดีอยู่แล้ว ซึ่งแม้ว่าที่ผ่านจะมีสินค้าหลากหลายทั้งจากไทย จีน หรือ
แม้แต่อินเดียเข้าไปตีตลาดในเมียนมาแต่สินค้าไทยก็ยังคงครองตลาดในโซน
ภาคเหนือของเมียนมาอยู่ ผนวกกับการพัฒนาความสัมพันธ์จากเขตความร่วมมือ
ลุ่มแม่น้ าโขงยิ่งช่วยท าให้บรรยากาศทางการค้าระหว่างไทยกับเมียนมาสดใสมาก
ขึน้ (รุธีร์ พนมยงค์, 2553) 

ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย (ม.ป.ป.) ได้เก็บสถิติ
มูลค่าการค้าในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 (ม.ค.-มิ.ย) มีมูลค่าการค้ารวม 
4,297.18 ล้านบาท โดยเป็นการส่งออกมูลค่า 4,182.18 ล้านบาท การน าเข้า
มูลค่า 114.77 ล้านบาท ไทยได้ดุลการค้า 4,067.64 ล้านบาท สินค้าส่งออกที่
ส าคัญ ได้แก่ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ ามันดีเซล น้ าตาลทราย ผลิตภัณฑ์
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เหล็กและเหล็กกล้า เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สินค้าน าเข้าที่ส าคัญ ได้แก่ ก๊าซ
ธรรมชาติ สัตว์น้ า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ พืชน้ ามันและผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์
อื่นๆ จากสัตว์ (กรมการค้าต่างประเทศ, ม.ป.ป.)  
 3) การค้าระหว่างไทย–ลาว การค้าชายแดนไทยไปลาวเป็นการค้าที่มี
ความส าคัญต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากปริมาณสินค้าและ
มูลค่าการค้าระหว่างกันมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง มูลค่าการค้าชายแดน
คิดเป็นสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 85 ของมูลค่าการค้ารวมระหว่างไทยกับลาว 
(ประชา แซ่จ๋าว, 2553) ว่าการค้าชายแดนไทยไปลาวมีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยส าคัญกับเส้นทางขนส่งทางถนนที่เชื่อมต่อระหว่างกันในระเบียงเศรษฐกิจลุ่ม
แม่น้ าโขง ในปัจจุบันมีการใช้เส้นทางสายหลักรวมทั้งสิ้น 4 สาย ประกอบด้วย 
เส้นทางถนนสาย R3A, R8, R9 และ R12 ซึ่งจะข้ามพรมแดนจากไทยไปยังลาว 
โดยอาศัยสะพานขา้มพรมแดน (สะพานมิตรภาพไทย–ลาว) ในปัจจุบันมีทั้งหมด 4 
แหง่ โดยมี 1 แหง่ที่อยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน (ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์, 2555) 
 จากสถิติข้อมูลการค้าระหว่างไทย–ลาวในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 
(ม.ค.-มิ.ย) มีมูลค่าการค้ารวม 6,892.03 ล้านบาท เป็นการส่งออกมูลค่า 
6,892.42 ล้านบาท และการน าเข้ามูลค่า 54.91 ล้านบาท ไทยได้ดุลการค้า 
6,837.51 ล้านบาท สินค้าส่งออกที่ส าคัญ ได้แก่ น้ ามันดีเซล รถยนต์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบสินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ น้ ามันส าเร็จรูปอื่นๆ สินค้าปศุสัตว์อื่นๆ 
สินค้าน าเข้าที่ส าคัญ ได้แก่ เชื้อเพลิงอื่นๆ (พลังงานไฟฟ้า) ผักและของปรุงแต่ง
จากผัก (กรมการค้าต่างประเทศ, ม.ป.ป.)  

สรุป 
ความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ       

อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (GMS) ท าให้ระบบเศรษฐกิจ การน าเข้าและการส่งออก
บริเวณชายแดนในบริเวณภาคเหนือตอนบนมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากข้อได้เปรียบ
ในหลายๆ ด้าน เช่น ต าแหน่งที่ตั้ง ลักษณะภูมิศาสตร์ กรอบยุทธศาสตร์และการวาง
แนวเส้นทางของระเบียงเศรษฐกิจ ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ท าให้ไทยได้รับประโยชน์คือ 
กลายเป็นประเทศศูนย์กลางทางด้านคมนาคม และควรน ามาพัฒนาประเทศเพื่อให้
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กลายเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงและในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกฉียงใต้ต่อไปในอนาคต 

นอกจากนี้ผู้ประกอบการไทยควรได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในการเปิด
ตลาดสินค้าไทยไปสู่ตลาดของเมืองที่เส้นทางที่ได้ขยายไปตามกรอบความร่วมมือ   
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง เนื่องจากผู้ประกอบการไทยมีภาพลักษณ์ในด้านการบริหาร
จัดการที่เหนือกว่าประเทศสมาชิกอื่น และสินค้าไทยก็เป็นที่ยอมรับด้านคุณภาพ
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บทคัดย่อ 
บทความนี้น าเสนอวิธีคิดแบบผู้ประกอบการที่แสวงหาโอกาส คิด

สร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรม ยอมรับและบริหารจัดการความเสี่ยง  ซึ่งสามารถ
น ามาใช้ในการท างานในอาชีพอื่น ที่ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 
สังคม เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง การน าวิธีคิดแบบผู้ประกอบการมาใช้ในการ
ท างานเป็นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกอาชีพ ทั้งภาครัฐและเอกชน  การ
สร้างความเป็นผู้ประกอบการให้กับพนักงานท าได้โดยการใช้ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรมในการท างาน จัดสรรทรัพยากรเพื่อให้งานส าเร็จ
ตามเป้าหมาย  ใช้รางวัลจูงใจทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน สามารถยอมรับและ
กล้าที่เผชิญความเสี่ยง  โดยน ากระบวนการ ALBR ที่หมายถึง การลงมือปฏิบัติ 
(Act)  การเรียนรู้ (Learn) การสานต่อ (Build) และการท าซ ้า (Repeat)  มาใช้ใน
การพัฒนาทักษะวิธีคิดแบบผู้ประกอบการ  ซึ่งเทคนิคในการฝึกฝนตนเองให้มีวิธี
คิดแบบผู้ประกอบการ คือ ให้รักในงานที่ท า ฝึกยอมรับความเสี่ยง คิดนอกกรอบ 
และฝึกคิดบวก วีธีคิดแบบผู้ประกอบการช่วยให้พนักงานมีความยืดหยุ่นในการ
ปรับตัวรับกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนได้ คิดหาทางแก้ไขปัญหา และเรียนรู้การ
ท างานแบบใหม่ๆได้  ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ  
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ค าส าคัญ: วิธีคิด  ผูป้ระกอบการ  วธิีคิดแบบผูป้ระกอบการ   
ความคิดแบบผูป้ระกอบการ   ความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์

Abstract  
 This article aimed to present entrepreneurial mildest. This kind of 
thinking is to seek opportunity, to encourage creativity, to stimulate Innovation, 
to accept and manage risks.  Entrepreneurial thinking can be implemented to 
work in other professional, which facing economy society and technology keep 
changing.  This will improve potential of employee in all organization, both 
government and private sector. To build entrepreneurial mindset in employee 
by 1) creative thinking for innovation working 2) allocate resource to achieve 
the task 3) incentives both monetary and non-monetary 4) accept and dare to 
face the risk. To improve entrepreneurial thinking skill, we can do by using the 
ALBR (Act, Learn, Build, and Repeat) process.  Techniques to practice yourself 
to have entrepreneur thinking are love your work, dare to accept risk, think 
lateral and think positive. These will improve the potential of employees and 
help build a progress in their career.  

Keyword: Mindset, Entrepreneur, Entrepreneurial Mindset,  
Entrepreneurial Thinking, Creative Thinking 

บทน า 
 บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อน าเสนอวิธีคิดแบบผู้ประกอบการ  เพื่อน าไป
ปรับใช้กับการท างานในอาชีพอื่นให้สามารถพัฒนางาน สร้างความก้าวหน้าในการ
ท างานดังเช่นผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ  ซึ่งการเป็นผู้ประกอบการอาจเป็น
หนทางที่หลายคนจะเลือก เมื่อหางานท าไม่ได้หรือถูกเลิกจ้าง เพราะไม่กล้าเสี่ยงที่
ต้องลงทุนในประกอบธุรกิจ  แม้ว่าจะมีโอกาสที่จะได้ค่าตอบแทนที่ไม่มีขีดจ ากัดและ
มีความเป็นอิสระสูง   แต่กว่าจะถึงจุดนั้นก็ต้องผ่านอุปสรรคหรือประสบการณ์ที่
ล้มเหลวมาไม่น้อย  ด้วยการประกอบธุรกิจต้องอดทน แข่งขัน และอยู่กับความไม่
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แน่นอน  ซึ่งเป็นสิ่งที่พนักงานประจ าทั้งหลายกลัวที่จะเผชิญ  ในความเป็นจริงการ
ท างานในหลายๆ อาชีพ กลับต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการแข่งขันที่สูง
เช่นเดียวกัน  ยิ่งในภาวะค่าแรงขั้นต่ าที่ขยับสูงขึ้น  ท าให้องค์กรที่จ าเป็นต้องใช้
แรงงานจ านวนมาก ต้องหาวิธีการบริหารแรงงานและบริหารค่าตอบแทนให้มี
ประสิทธิภาพที่สุด เพราะค่าจ้างแรงงานเป็นต้นทุนส าคัญที่เพิ่มสูงขึ้นในระยะยาว จะ
พบว่าหลายๆ องค์กรหันไปจา้งพนักงานพาร์ทไทม์ (Part time) มากขึ้น หรือบางงานที่
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 แรงกดดันจากทั้งสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร ท าให้พนักงาน
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เส้นทางของผู้ประกอบการ 
 ค าว่า “ผู้ประกอบการ (entrepreneur)” มีรากศัพท์มาจากภาษาฝรั่งเศส
ของค าสองค าคือ entre และ prendre ซึ่งใช้เป็นค าอธิบายถึงคนที่เริ่มต้นท าธุรกิจ 
(undertake) ที่ต้องรับความเสี่ยง เป็นผู้ใช้ความคิดสร้างสรรค์โดยเอาทรัพยากร
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ได้แก่ เงิน คน โมเดลทางธุรกิจ กลยุทธ์ และความสามารถในการเผชิญความเสี่ยง 
มาประกอบกันเพื่อแปรไปสู่ธุรกิจที่เป็นรูปธรรม (Barringer & Ireland, 2008) 
 แนวคิดในกลางศตวรรษที่  20 มองผู้ประกอบการว่า  เหมือนกับนัก
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ (Innovator) โดยมีหน้าที่ปฏิรูปหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิต  
โดยท าให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ขึ้นใหม่ หรือหาวิธีการในการผลิต การใช้เทคโนโลยีที่ไม่เคย
ใช้กับสินค้าใหม่ หรอืผลิตสินค้าเดิมในแนวทางใหม่ การใช้แหล่งวัตถุดิบใหม่ หรือช่อง
ทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ ด้วยการจัดการในอุตสาหกรรมใหม่ ความคิด
สร้างสรรค์จึงเป็นส่วนจ าเป็นของการประกอบการ  ทั้งนี้ ยังต้องสามารถเข้าใจถึง
อิทธิพลต่อการท างานในสภาพแวดล้อมต่างๆ (เยาวลักษณ์ เคลือบมาศ, 2551) 
 โดยสรุปแล้ว ผู้ประกอบการ เป็นบุคคลที่มองเห็นโอกาส คิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ต้องการความส าเร็จ ยอมรับความเสี่ยง  และหากพิจารณาว่า
ผู้ประกอบการเป็นบทบาทหนึ่ งที่ มี คุณลักษณะเฉพาะแล้ว  ความเป็น
ผูป้ระกอบการ อาจเกิดกับผู้ประกอบอาชีพอื่นนอกเหนือจากผู้ประกอบธุรกิจก็ได้ 
ดังนัน้ บุคคลที่มลีักษณะของความเป็นผู้ประกอบการก็อาจเป็นพนักงานในองค์กร
ต่างๆ ได้ 
 เส้นทางการท างานของผู้ประกอบการ แม้ว่าจะมีอิสระในการท างาน แต่
ก็ต้องเผชิญกับความเสี่ยงและการคาดเดาสถานการณ์ ผลตอบแทนที่ได้รับจึงไม่
แนน่อน ซึ่งขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพแวดล้อมภายนอกที่ยาก
ต่อการควบคุม  การด าเนินธุรกิจจึงต้องมีความรับผิดชอบสูง ต้องยืดหยุ่นปรับตัว 
คิดหาลู่ทางใหม่ๆ อยู่เสมอ อย่างไรก็ตามหากมองเป็นโอกาสแล้ว มีผู้ประกอบการ
จ านวนไม่น้อยที่สร้างความมั่นคั่งให้ธุรกิจของตนได้  เพราะไม่มีเพดานรายได้ที่
จ ากัด เหมอืนลูกจ้างที่รับเงนิเดือน ซึ่งมักจะมีการก าหนดเพดานเงินเดือนขั้นสูงสุด
ของแต่ละต าแหน่งไว้  เส้นทางของผู้ประกอบการจึงเต็มไปด้วยความท้าทาย ที่
ต้องคิดหาแนวทางใหม ่ ๆ และเรียนรู้ที่จะปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด  
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วิธีคดิแบบผู้ประกอบการ 
 วิธีคิด (mindset) คือ มุมมอง ความเชื่อของบุคคลที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิต 
ทั้งในด้านความคิด เจตคติ และพฤติกรรม (ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิ 
ยุวสถิรคุณ, มปป.)  วิธีคิด จึงเป็นกระบวนการทางความคิด ซึ่งจะเป็นตัวก าหนด
พฤติกรรมของคน เช่น จะสื่อสารแบบไหน จะท างานด้วยวิธีใด จะจัดการกับ
ความรู้สึกของตนเองอย่างไร ซึ่งวิธีคิดจะมีผลต่อการกระท าของแต่ละบุคคล เพื่อให้
เห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นจึงน ามาสรุปและน าเสนอดังโมเดลตามภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 โมเดลของกระบวนทางความคิด 

 จากโมเดลข้างต้น เมื่อเกิดเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เข้ามากระทบกับ
การท างาน เสมือนเป็นปัจจัยน าเข้า ผ่านกระบวนการคือวิธีการคิด ท าให้เกิด
มุมมองของตนเองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งน าไปสู่การกระท าทั้งหลาย และการกระท านั้น
ก็จะน าไปสู่การสร้างสถานการณ์ที่จะเข้ามากระทบกับการท างานอีก เกิดการ
เรียนรู้และเป็นประสบการณ์ของบุคคลนั้น  ด้วยวิธีคิดที่ต่างกันก็ท าให้ได้ผลงานที่
ต่างกัน แม้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบเดียวกันกับคนสองคน คนแรกคิดแบบหนึ่ง
ประสบความส าเร็จ ส่วนอีกคนมีวิธีคิดอกีแบบแตป่ระสบความลม้เหลว   
 ส าหรับวิธีคิดแบบผู้ประกอบการ (Entrepreneurial mindset) เป็นกลุ่ม
ของความเชื่อ ทัศนคติ พฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นผู้ประกอบการ  มีลักษณะ
เป็นกระบวนการคว้าโอกาส และสร้างสิ่งใหม่ที่มีคุณค่าเพิ่ม ภายใต้การประเมิน
และยอมรับความเสี่ยง มีความกล้าที่จะเผชิญและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งวิธีคิด
เกี่ยวกับการท างานของผู้ประกอบจะแตกต่างจากลูกจ้าง เช่นลูกจ้างจะท างานตาม
ค าสั่ง แต่ผู้ประกอบการจะคิดสร้างงาน ลูกจ้างรอโอกาสเข้ามา แต่ผู้ประกอบการ
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จะค้นหาโอกาส ลูกจ้างชอบความมั่นคง แต่ผู้ประกอบการอยู่กับความเสี่ยง 
ลูกจ้างมักคิดในกรอบเพื่อความปลอดภัย แต่ผู้ประกอบการจะคิดนอกกรอบ
เพื่อให้แขง่ขันได้ 
 จากงานวิจัยเกี่ยวกับมุมมองของทฤษฎีเกี่ยวกับวิธีคิดและข้อจ ากัดใน
สภาพแวดล้อมที่วิกฤตของผู้ประกอบการอังกฤษ พบว่า ผู้ประกอบการมี
สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันตามวัฒนธรรม สังคม และทุนทางเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผล
ต่อลักษณะความเป็นผู้ประกอบการและวิธีคิด  สภาวะความคิดของผู้ประกอบการ
มีความเกี่ยวข้องกับความรู้และการฝึกหัด (Outsios, 2013) ดังนั้น เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นเหมือนกัน แตว่ิธีคิดต่างกันผลที่ได้ก็จะแตกต่างกัน   
 วิธีคิดของแต่ละคนสามารถเปลี่ยนแปลงได้  หากได้รับการเรียนรู้พัฒนา
วิธีคิด  โดยน าวิธีคิดแบบผู้ประกอบการมาใช้ กล่าวคือ เมื่อเจอกับสถานการณ์
หนึ่งๆ จะประเมินความเสี่ยง ผลกระทบ คิดหาทางแก้ไขปัญหา โดยไม่จ ากัดอยู่ใน
กรอบเดิม มองหาโอกาสจากสถานการณ์นั้น มุ่งมั่นไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค  ซึ่งการ
ท าเชน่นีจ้ะเป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ประสบความส าเร็จในงานที่ท าได้ 
ไม่ว่าจะเป็นการท างานด้าน ดนตรี กีฬา ศิลปะ วิทยาศาสตร์ การศึกษา รวมทั้ง
ในทางธุรกิจ 

ความส าคัญของวิธีคดิแบบผู้ประกอบการ 
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยสนับสนุนการท างาน  ท าให้เกิดการ

ท างานรูปแบบใหม่ที่ต้องใช้ทักษะสูงขึ้น  ใช้ก าลังคนน้อยลง ดังนั้น หากพนักงาน
ท างานมานาน เคยชินกับการท างานแบบเดิมๆ และคิดว่าอยู่สภาวะที่มั่นคงแล้ว  อาจ
เป็นความคิดที่ผิดพลาด  เพราะเมื่อโลกเปลี่ยน คนก็ต้องปรับเปลี่ยนตาม ถ้า
เปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ทัน จะสู้คนรุ่นใหม่ไม่ได้ จึงต้องหันมาพัฒนาความสามารถของ
ตนเอง วิธีการคิดแบบผูป้ระกอบการจึงมีความจ าเป็นต่อการท างานในยุคนี ้   
 เมื่อทุกคน ทุกอาชีพหนีไม่พ้นจากการได้รับผลกระทบของความไม่แน่นอน
แล้ว วิธีคิดแบบผู้ประกอบการที่ต้องเผชิญความเสี่ยง จึงสามารถน ามาใช้ในการ
ท างานในอาชีพต่างๆ ไม่เฉพาะนายจ้างเท่านั้น ลูกจ้างก็สามารถใช้ทักษะการคิดแบบ
ผูป้ระกอบการ โดยรู้สึกเสมือนตนเป็นเจ้าของงานนั้นๆ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ มองหา
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โอกาส กล้ายอมรับความเสี่ยง เมื่อผู้ประกอบการ เป็นผู้ที่เมื่อเผชิญกับความท้าทาย 
จะคิดและท าในสิ่งที่แตกต่าง ค้นหาและคว้าโอกาส  ดังนั้น บุคคลใดคิดและ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ บุคคลนั้นก็เป็นผูป้ระกอบการ (De Carolls, 2014)   
 วิธีคิดแบบผู้ประกอบการสามารถน าไปใช้กับอาชีพอื่น ทั้งผู้ที่เป็นลูกจ้าง 
นักวิชาการ นักลงทุน นักกฎหมาย แพทย์ นักการเมือง นักดนตรี ทักษะนี้จึงมีความ
เกี่ยวข้องกับทุกคน  หากพนักงานมีการท างานในเชิงรุก ตื่นตัวในการ วิเคราะห์
แนวโน้ม จับทิศทางการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นอย่างผู้ประกอบการแล้ว ท าให้พนักงานมี
ความยืดหยุ่นในการปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี  นอกจากนี้ 
วิธีคิดแบบผู้ประกอบการยังมีคุณค่าส าคัญต่อทักษะการเรียนในศตวรรษที่ 21 การ
ปลูกฝังทักษะความเป็นผู้ประกอบการเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ไม่
ว่าจะจบออกไปท างานในบริษัทขนาดใหญ่ หรือจะเป็นเจ้าของธุรกิจ จะท างานใน
องค์กรธุรกิจที่แสวงหาก าไร หรือไม่แสวงหาก าไรก็ตาม แนลเคน อาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยมิชิแกน กล่าวว่า ผู้เรียนที่เรียนรู้วิธีคิดแบบผู้ประกอบการ เมื่อออกไป
ท างานพบว่าประสบความส าเร็จในอาชีพของตนเอง ดังนั้น จึงควรพัฒนาทักษะวิธีคิด
แบบผูป้ระกอบการใหก้ับนักศึกษา (Kane, 2016)   

การสร้างความเป็นผู้ประกอบการให้กับพนักงาน 
  เพื่อให้พนักงานมีลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการข้างต้นได้ แม้ว่า
จะไม่ได้ท าธุรกิจ ก็ตาม  โดยน าวิธีคิดแบบผู้ประกอบการมาประยุกต์ใช้กับการ
ท างานได้ดังนี ้  

ประการแรก การใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ความเป็นผู้ประกอบการจะ
ให้ความส าคัญกับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่หรือนวัตกรรมเป็นอย่างแรก ซึ่งอาจเกิดขึ้น
เมื่อเริ่มต้นตั้งธุรกิจ หรือด าเนินธุรกิจไปแล้วระยะหนึ่งแล้วก็ได้ การท างานของ
พนักงานก็สามารถใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อสร้างนวัตกรรมในการท างานได้
เช่นกัน  โดยการคิดหาวิธีการท างานใหม่ๆ ที่เพิ่มประสิทธิภาพการท างาน เช่น 
ปรับปรุงการให้บริการลูกค้าให้สะดวก รวดเร็วขึ้น พัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ  
การแก้ปัญหาในการท างานด้วยวิธีการใหม่ ซึ่งการคิดสร้างสรรค์จะช่วยให้บุคลากร



254  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   
 
ยืดหยุ่นต่อการปรับตัวเพื่อแสวงหาแนวทางพัฒนางาน อันจะส่งผลต่อความก้าวหน้า
ในอาชีพ  

ประการที่สอง การจัดสรรทรัพยากร ความเป็นผู้ประกอบการต้องมีการ
จัดสรรทรัพยากร เวลาที่มีอยู่และความมุ่งมั่นให้เข้ากันอย่างเหมาะสม (Resources, 
time and effort) เพื่อให้แนวคิดหรือนวัตกรรมที่คิดขึ้นกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้า
ต้องการ  การท างานของพนักงาน ต้องจัดสรรทรัพยากร ซึ่งอาจเป็นงบประมาณ 
เครื่องมือ เวลาและความมุ่งมั่นที่จะท าให้งานส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งเมื่อมี
ผลงานย่อมพบกับความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน 

ประการที่สาม รางวัลหรือผลตอบแทน  การเป็นผู้ประกอบการ จะได้รับ
ผลตอบแทนทั้งในรูปของเงิน เช่น รายได้ หรือผลตอบแทนที่ไม่ใช่เงิน เช่น ความเป็น
อิสระ ความพึงพอใจในความส าเร็จ เป็นต้น  ซึ่งเป็นสิ่งจูงใจให้ผู้ประกอบการยินดี
ทุ่มเทให้กับธุรกิจที่ท า  ส าหรับพนักงานก็มีรางวัลจูงใจทั้งที่เป็นตัวเงินและที่ไม่ใช่ตัว
เงนิเช่นกัน  นอกจากเงินเดือน  โบนัสที่ได้รับเป็นตัวเงินความรักในงานที่ท า ท าให้เกิด
ความทุ่มเทกับงาน เกิดความพยายามที่จะฟันฝ่าอุปสรรค แก้ไขปัญหาต่างๆ และ
สร้างความพึงพอใจในความส าเร็จ  
 ประการที่สี่  การยอมรับความเสี่ยงหรือกล้าเสี่ยง ลักษณะของความเป็น
ผู้ประกอบการอีกอย่างหนึ่งก็คือ กล้าเผชิญกับความเสี่ยง  โดยต้องประเมิน
สถานการณ์ของธุรกิจเป็นระยะ ๆ การท างานของพนักงานก็เช่นกัน ดังที่ได้กล่าวไว้
ข้างต้นถึงแรงผลักดันที่ก่อให้ความไม่มั่นคงในการท างานประจ า  พนักงานจึงต้อง
ยอมรับในความเสี่ยงและหาวิธีจัดการกับความเสี่ยง  หากได้รับมอบหมายให้ท างาน
ใหม่ที่มีความท้าทาย ซึ่งเสี่ยงที่จะท าได้หรือท าไม่ได้ แต่หากกล้าเปลี่ยนแปลง ก็จะ
เป็นโอกาสในการเติบโต  จึงควรใช้ประโยชน์จากความไม่แน่นอน แสวงหาและคว้า
โอกาสที่ผ่านเข้ามา และจัดการกับความเสี่ยงในแง่ลบที่อาจเกิดขึ้น เช่น ท างานด้วย
ความละเอียดรอบคอบมากขึ้น จัดท าสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน จัดท ามาตรการ
ป้องกันข้อผดิพลาดในการท างาน   
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การพัฒนาทักษะวิธีคดิแบบผู้ประกอบการ 
 หากพิจารณาถึงวิธีคิดในแบบผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จใช้เมื่อ
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้ งใหญ่ จะพบความคล้ายคลึงกันในการรับมือกับ
อุปสรรคและคว้าโอกาสที่เข้ามา โดยน ากระบวนการ ALBR  (Act, Learn, Build, 
Repeat) ซึ่งประกอบด้วยการลงมือปฏิบัติ (act) การเรียนรู้ (learn) การสานต่อ (build) 
และการท าซ้ า (repeat) (บราวน์, คีเฟอร์ และชเลซิงเจอร์, 2559)  
  ขั้นตอนแรก ลงมอืปฏิบัติ  เป็นการลงมือท าธุรกิจที่มีอยู่ในใจ ที่อยากท า ไม่
เพียงแค่คิดเท่านั้น ต้องแปรสู่การปฏิบัติด้วยหนทางใดก็ได้ เพราะหากไม่ลงมือท าจริง
จะไม่เกิดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นขั้นตอนต่อไป ขั้นตอนที่ 2 เรียนรู้  เป็นการเรียนรู้จากการ
เริ่มต้นท าแบบก้าวที่ละนิดไปสู่เป้าหมายที่มุ่งหวังไว้ โดยไม่ผูกมัดหรือทุ่มมากเกินไป 
จนไม่สามารถฟื้นตัวกลับมาได้ การก้าวที่ละนิดเพื่อที่จะค้นหาข้อมูลและหยุดคิด
ทบทวน ไตร่ตรองในสิ่งที่ท า  ให้เกิดข้อค้นพบและมีความเข้าใจในงานที่ท ามากขึ้น  
ขั้นตอนที่ 3 สานต่อ เป็นการก้าวต่อไปโดยน าสิ่งที่ได้เรียนรู้มาปรับปรุงงาน หลังจาก
ได้เรียนรู้จากการลงมือท าแบบก้าวทีละนิดแล้ว ให้สานต่อสิ่งที่ได้ค้นพบหรือเรียนรู ้
และขั้นตอนที่ 4 การท าซ้ า เป็นการท าซ้ ากระบวนการเดิม โดยลงมือท า เพื่อเรียนรู้
จากก้าวใหม่ และก้าวต่อไปอีก จนกว่าจะบรรลุเป้าหมาย ซึ่งกระบวนการ ALBR  นี้
เป็นการสร้างความส าเร็จขึ้นมาจากการท างานของผู้ประกอบการ แทนที่จะแสวงหา
งานที่สมบูรณ์แบบ  
 เนื่องจากวิธีคิดของแต่ละคนสามารถปรับเปลี่ยนพัฒนาได้  ดังนั้น การ
พัฒนาทักษะวิธีคิดแบบผู้ประกอบการเพื่อยกระดับศักยภาพของแต่ละบุคคล 
สามารถใช้เทคนิคในการฝกึฝนตนเองดังนี้ 1) ท างานที่ตนรักและรักในงานที่ท า ซึ่งเป็น
ปัจจัยหลักส าคัญที่จะท าให้ประสบความส าเร็จในอาชีพ เพราะเมื่อรักในงานที่ท า  ก็
จะยินดีทุ่มเทและพยายามท างานให้ส าเร็จ  2) ฝึกยอมรับความเสี่ยง โดยการเรียนรู้
การท างานใหม่ที่ท้าทาย ออกไปหาความรู้ที่จ าเป็นต้องใช้ในงาน พาตนเองไปอยู่กับ
กลุ่มคนหรือสังคมที่จะท าให้ตนเองเก่งขึ้น 3) สร้างฝันให้ยิ่งใหญ่ อย่าจ ากัด
จนิตนาการ ให้คิดอะไรใหม่ๆ นอกกรอบที่แตกต่างจากเดิม  เพื่อเป็นการค้นหาโอกาส 
แม้จะเต็มไปด้วยเงื่อนไขต่างๆ ก็ตาม และ 4) ฝึกคิดบวก จะได้ไม่ท้อง่ายๆ เมื่อเจอกับ
อุปสรรค หากท างานผิดพลาด ไม่ควรจมอยู่กับความเสียใจ  ให้รีบออกจากความ
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การพัฒนาทักษะวิธีคดิแบบผู้ประกอบการ 
 หากพิจารณาถึงวิธีคิดในแบบผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จใช้เมื่อ
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้ งใหญ่ จะพบความคล้ายคลึงกันในการรับมือกับ
อุปสรรคและคว้าโอกาสที่เข้ามา โดยน ากระบวนการ ALBR  (Act, Learn, Build, 
Repeat) ซึ่งประกอบด้วยการลงมือปฏิบัติ (act) การเรียนรู้ (learn) การสานต่อ (build) 
และการท าซ้ า (repeat) (บราวน์, คีเฟอร์ และชเลซิงเจอร์, 2559)  
  ขั้นตอนแรก ลงมอืปฏิบัติ  เป็นการลงมือท าธุรกิจที่มีอยู่ในใจ ที่อยากท า ไม่
เพียงแค่คิดเท่านั้น ต้องแปรสู่การปฏิบัติด้วยหนทางใดก็ได้ เพราะหากไม่ลงมือท าจริง
จะไม่เกิดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นขั้นตอนต่อไป ขั้นตอนที่ 2 เรียนรู้  เป็นการเรียนรู้จากการ
เริ่มต้นท าแบบก้าวที่ละนิดไปสู่เป้าหมายที่มุ่งหวังไว้ โดยไม่ผูกมัดหรือทุ่มมากเกินไป 
จนไม่สามารถฟื้นตัวกลับมาได้ การก้าวที่ละนิดเพื่อที่จะค้นหาข้อมูลและหยุดคิด
ทบทวน ไตร่ตรองในสิ่งที่ท า  ให้เกิดข้อค้นพบและมีความเข้าใจในงานที่ท ามากขึ้น  
ขั้นตอนที่ 3 สานต่อ เป็นการก้าวต่อไปโดยน าสิ่งที่ได้เรียนรู้มาปรับปรุงงาน หลังจาก
ได้เรียนรู้จากการลงมือท าแบบก้าวทีละนิดแล้ว ให้สานต่อสิ่งที่ได้ค้นพบหรือเรียนรู ้
และขั้นตอนที่ 4 การท าซ้ า เป็นการท าซ้ ากระบวนการเดิม โดยลงมือท า เพื่อเรียนรู้
จากก้าวใหม่ และก้าวต่อไปอีก จนกว่าจะบรรลุเป้าหมาย ซึ่งกระบวนการ ALBR  นี้
เป็นการสร้างความส าเร็จขึ้นมาจากการท างานของผู้ประกอบการ แทนที่จะแสวงหา
งานที่สมบูรณ์แบบ  
 เนื่องจากวิธีคิดของแต่ละคนสามารถปรับเปลี่ยนพัฒนาได้  ดังนั้น การ
พัฒนาทักษะวิธีคิดแบบผู้ประกอบการเพื่อยกระดับศักยภาพของแต่ละบุคคล 
สามารถใช้เทคนิคในการฝกึฝนตนเองดังนี้ 1) ท างานที่ตนรักและรักในงานที่ท า ซึ่งเป็น
ปัจจัยหลักส าคัญที่จะท าให้ประสบความส าเร็จในอาชีพ เพราะเมื่อรักในงานที่ท า  ก็
จะยินดีทุ่มเทและพยายามท างานให้ส าเร็จ  2) ฝึกยอมรับความเสี่ยง โดยการเรียนรู้
การท างานใหม่ที่ท้าทาย ออกไปหาความรู้ที่จ าเป็นต้องใช้ในงาน พาตนเองไปอยู่กับ
กลุ่มคนหรือสังคมที่จะท าให้ตนเองเก่งขึ้น 3) สร้างฝันให้ยิ่งใหญ่ อย่าจ ากัด
จนิตนาการ ให้คิดอะไรใหม่ๆ นอกกรอบที่แตกต่างจากเดิม  เพื่อเป็นการค้นหาโอกาส 
แม้จะเต็มไปด้วยเงื่อนไขต่างๆ ก็ตาม และ 4) ฝึกคิดบวก จะได้ไม่ท้อง่ายๆ เมื่อเจอกับ
อุปสรรค หากท างานผิดพลาด ไม่ควรจมอยู่กับความเสียใจ  ให้รีบออกจากความ
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ล้มเหลวนั้นโดยหาทางแก้ไขปัญหาและมุ่งมั่นสู่เป้าหมายต่อไป  การพัฒนาวิธีคิดแบบ
ผู้ประกอบการจึงเป็นการพัฒนาศักยภาพในระดับบุคคล ที่จะส่งผลต่อการพัฒนา
องค์กรอีกด้วย 

สรุป 
 เนื่องจากผู้ประกอบการ ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอน ซึ่งเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยี 
พฤติกรรมผู้บริโภค คู่แข่งขัน ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้ผู้ประกอบการต้องคิดหาวิธีการใน
การรับมือกับความเสี่ยงเหล่านี้  ซึ่งความไม่แน่นอนนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับผู้ที่
ประกอบธุรกิจเท่านั้น  ส าหรับผู้ที่ท างานประจ า หรือมนุษย์ เงินเดือน การ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ส่งผลกระทบต่อวิถีการท างานของพนักงานประจ า หากไม่สามารถรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงได้ ความมั่นคงในอาชีพจะลดลง การพัฒนาวิธีคิดแบบผู้ประกอบการจึง
มีความจ าเป็นต่อการท างานในยุคนี ้
 วิธีคิดแบบผู้ประกอบการ  จะคิดต่างจากคนทั่วไป ในแง่ฉลาดในการสร้าง
โอกาส มีความคิดริเริ่ม กล้าเผชิญความเสี่ยง มุ่งมั่นต่อเป้าหมาย มักจะพบว่า
ผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ ส่วนใหญ่จะผ่านความล้มเหลวมาแล้วทั้งนั้น  สิ่ง
ส าคัญที่ท าให้ข้ามผ่านอุปสรรคมาพบกับความส าเร็จได้ ก็คือวิธีคิดเมื่อเจอกับ
เหตุการณ์ตา่งๆ เรียนรู้จากความผิดพลาด รีบแก้ไข ก้าวออกจากความล้มเหลวให้เร็ว
และไม่เอามาบั่นทอนความมุ่งมั่นของตนเอง  
 การคิดแบบผู้ประกอบการนั้นมีความส าคัญ ไม่เฉพาะผู้ที่เป็นผู้ประกอบ
ธุรกิจเท่านั้น แต่มีความส าคัญต่อการท างานของทุกคน ทุกอาชีพที่ต้องการประสบ
ความส าเร็จในอาชีพของตน เนื่องจากวิธีคิดแบบผู้ประกอบการ ช่วยให้การท างานอยู่
ในระดับแนวหน้า ด้วยความสามารถแยกแยะปัญหา และหาหนทางแก้ไขปัญหาได้
รวดเร็วกว่า สร้างความยืดหยุ่นในการปรับตัวภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ช่วย
ปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อองค์การ สร้างความตื่นตัว เรียนรู้การท างานใหม่ๆ  พร้อม
รับกับการท างานหลายด้านได้ จึงท าให้ก้าวหน้าในอาชีพของตน วิธีการคิดแบบ
ผูป้ระกอบการจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ 
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พอเพียงมีรายได้ดีที่สุด เพราะมีรายได้จากการท่องเที่ยว ผลผลิตจากการเกษตร
เพื่อบริโภคและเพื่อขาย และเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ 

Abstract 
The objective of this article was to study the application of the 

Sufficiency Economy and the New Agricultural Theory initiated by His 
Majesty King Bhumibol Adulyadej to the principle of sustainable tourism in 
the farming society, creating sufficiency economy tourism and to analyze 
how productive and value-added by continuing research for 9 years 
(2007-2016) in actual areas and hands on in fields with an investigation in 
various sample areas in Thailand. The study findings revealed that in a two-
acre land, growing only rice yielded the least income and some of the rice 
had to be sold to buy food. When the theory was applied in the same area, 
the yield was higher with better income and reduction of expenditure. 
Tourism in the sufficiency economy dimension was the best alternative with 
much higher income. Agricultural production was sufficient for consumption 
with surplus for sale, leading to reduction in other expenditure. 

Keywords: Sustainable Tourism, Sufficiency Economy,  
The New Agricultural Theory 

Introduction 
 Socio-economic, scientific and technological developments as well as 
the end of the Cold War in the late 20th century had galvanized new 
technologies and innovations during the process of national developments, 
creating a social and economic gap between developed and developing 
countries and rich and poor nations. Furthermore, there had been continuous 
and great environmental destruction since the Industrial Revolution and the 
advent of capitalism in the 19th century up until today. 
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 Tourism is a by-product of the capitalist economic system nourished by 
scientific and technological progress as well as world peace. In addition, higher 
education has created both the push and pull factors, changing general tourism 
into more mass tourism that tends to become economy-oriented without much 
consideration on its negative social and environmental impacts. 
 The data from the World Tourism Organization (WTO) revealed that 
there were 25 million international tourists in 1950, rising rapidly to 166 
million in 1970, 687 million in 2000, and 937 million in 2010. It is projected 
that there will be 1,400 million in 2020 and 1,800 million in 2030 
respectively. 
 The rapid expansion of mass tourism has brought about economic 
dominance of developed countries over natural resources and economic 
systems of developing countries. Capitalism creates chain or franchised systems 
on accommodation, transportation, food and beverages, and touring. 
 A huge portion of tourism-related benefits is in the hand of international 
and national investors rather than that of villagers or peasants. Besides, being 
economically and disproportionately exploited, the latter has also lost social 
capital, such as natural resources and cultures to the former without any dispute. 
 To sustainably protect the motherland, social heritage and cultural 
diversity, Chiang Mai Rajabhat University, Mae Hong Son Campus, developed 
a Tourism and Sufficiency Economy course in 2007 for children of peasants to 
study as a guideline to protect and conserve their social and natural resources 
for their future generations. 

Sustainable Tourism 
 The concept of sustainable tourism was conceived about 20 years ago 
(after 1992) or after the fossilization of the sustainable development concept 
around 1987, referring to a development that meets the needs of present 
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and national investors rather than that of villagers or peasants. Besides, being 
economically and disproportionately exploited, the latter has also lost social 
capital, such as natural resources and cultures to the former without any dispute. 
 To sustainably protect the motherland, social heritage and cultural 
diversity, Chiang Mai Rajabhat University, Mae Hong Son Campus, developed 
a Tourism and Sufficiency Economy course in 2007 for children of peasants to 
study as a guideline to protect and conserve their social and natural resources 
for their future generations. 

Sustainable Tourism 
 The concept of sustainable tourism was conceived about 20 years ago 
(after 1992) or after the fossilization of the sustainable development concept 
around 1987, referring to a development that meets the needs of present 
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generation but still maintains the needs of future generations. Three aspects of 
development must be complementary with one another: economy, environment 
(natural resources, biodiversity, air, water, noise, or waste) and society (arts 
and culture). The development must sustainably meet the needs of humans 
today as well as those of future generations (Blackburn, 2007; Holden, 2008; 
and McCool & Moisey, 2009). Sustainable tourism derived its concept from 
sustainable development by implementing the three aspects of development 
 Sloan, Legrand and Chen (2009) define sustainable tourism as a type 
of tourism that manages the entire resources to meet the socio-economic and 
aesthetic needs of human beings while maintaining and conserving cultures, 
ecological stability, biodiversity, and other living beings. 
 Weaver (2007) defines sustainable tourism as a kind of tourism which 
creates low impact on natural resources, environment and local cultures while 
contributing to income distribution and local employment. 
 World Trade Organization (WTO) (2010) specifies seven aspects of 
sustainable tourism management as follows. 
 1. Carrying capacity; tourism management must be in the range of 
socio-economic, psychological and environmental capacities 
 2. Local needs and participation of benefits. Tourism management must 
be in line with the needs of local communities and benefits generated must be 
fairly and evenly participated and distributed.  
 3. Quality experience. Tourism activities must provide rich and quality 
experience to guests. 
 4. Learning and understanding. Tourists should be able to learn and 
understand tourism resources and local people as well as their cultures. 
 5. Nature and local architecture. Facilities must be designed to reflect 
or assimilate with local nature or architecture, utilizing local materials. 
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 6. Integrated development. Sustainable tourism should be integrated 
into development plans at the local, regional and national levels. 
 7. Database. A tourism database should be established to be used as a 
tool to monitor and assess decision making. 
 In 2007, Association of Thai Tour Operators (ATTO) jointly set up a 
new guideline for sustainable tourism management as follows (Bramwell, 
2007). 
 1. Tourism must protect the environment (plants, animals, geography, etc.). 
 2. Tourism must respect local cultures. 
 3. Tourism must generate benefits to local communities. 
 4. Tourism must conserve natural resources. 
 5. Tourism must cause the least pollution (air, water, noise, and 
waste). 
 In 2008, the United Nations Foundation, the World Tourism 
Organization and 27 concerned organizations established criteria for sustainable 
tourism which can be summarized as follows.  
 1. The management system must be efficient so as to achieve the 
goals of sustainable tourism. 
 2. Sustainable tourism must generate optimal socio-economic benefits 
to local communities with minimal negative impacts. 
 3. Sustainable tourism must generate optimal benefits to local cultural 
heritage with minimal negative impacts. 
 4. Sustainable tourism must generate optimal benefits to local 
environment with minimal negative impacts. 
 Tourism businesses including touring, hotels, food and beverages, 
souvenirs, transportation, and other related operations tend to be organized 
with the goal of achieving sustainable tourism. Organizing local tourism activities 
should be in line with those of developed countries. Other tourism activities in 
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areas of the New Agricultural Theory with the incorporation of the Sufficiency 
Economy Philosophy are a way to achieve the goal of sustainable tourism with 
the balance of economic benefits and social and environmental conservation. 

The New Agricultural Theory 
 Before 1987, Thai society was fundamentally agricultural. After the 
expansion of capitalism and industry taking over agriculture, farming production 
factors like land were sold to the industrial sector, with more farmers becoming 
wage earners in industrial plants and creating employment for specialized 
production. The one-man-producing-many-products method in the peasant 
society was changed into a holistic capitalistic production method in assembly 
lines, using more imported machines to replace human labor. The laissez-faire 
system enabled investors to freely get what they wanted. Capitalism with 
support from political power greatly contributed to structural changes of irrigated 
agricultural system. Such a development started in the reign of King Rama V 
(1868-1910) and was more pronounced in the 1961 National Social and 
Economic Development Plan until today. Irrigated agricultural land has been 
developed into industrial estates, land business centers, industrial plants, and 
new housing projects. National developments have brought about more 
negative impacts on society, culture, natural resources, and the environment, 
due to modernization without being based on traditional social foundation. 
 The Four Administrative Pillars in the Thai society before westernized 
development since 1892 emphasized that Wiang (Interior Ministry), Wang 
(Royal Affairs), Khlang (Treasury), and Na (Agriculture) were crucial to the social 
structure. After the establishment of the Ministry of Agriculture, irrigation 
system, livestock and farming practices were developed, indicating that the 
country is located in the tropical rainforest and monsoon zone, suitable to 
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become an agricultural society and being developed continuously in accordance 
with innovations while maintaining the traditional way of life. 
 The tropical and monsoon zone contains biodiversity, suitable for 
subsistence agriculture to feed the world’s population. The history of colonization 
indicated that the monsoon land in Asia was abundant with biodiversity and 
should be colonized to produce agricultural products to feed the lacking 
European population during the period of Mercantilism (1557-1757) or before 
capitalism. 
 Social changes have affected the conventional agricultural system and 
the irrigation system has not been thorough, resulting in insufficient water 
supplies. The advent of imported technology together with commercial 
agricultural system has made Thai farmers to become “victims” of the 
“predators” in the merciless capitalism. 
 King Rama IX had always been interested in and concerned about the 
livelihoods of his subjects since his ascension to the throne in 1946. From 1952 
to 1967, he had traveled the country in the initial stage. During his reign, he 
had visited and helped people of all walks of life, particularly poor people in 
rural areas, attempting to improve their quality of life as well as local 
infrastructure. 
 His initiative about “sufficiency” at the family level before entering into 
community economy and commercial production is involved with “The New 
Agricultural Theory”. The concept was first conceived in 1988 when he asked 
officers of the Chaipattana Foundation under His Royal Patronage to buy a   
16-2-23-rai plot of land next to Mongkol Chai Pattana Temple, Tambon Huay 
Bong, Chalerm Phrakiat District, Sara Buri Province. A water pond was dug as 
a water supply source. In 1992, a 15-2-24-rai plot was purchased and given 
to the project, making a total land plot of 34-0-47 rai, in order to conduct a 
new agricultural theory to help local communities depend on themselves 
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(Kulawathanaworaphong, 2001). There are three stages of the new theory: 
self-reliance, independence, and interdependence (Samuthawanich, 1999). 
 The new agricultural theory is the empowerment of farmers to 
maximally manage and exploit their 10-to-15-rai land per family with the 
availability of water supplies all year round. The land should be divided into four 
sections according to land use. 

30% for a pond as a water supply source 
30% for paddy cultivation for family consumption 
30% for integrated farming for consumption and sales of surplus 
10% for residence 

 His Majesty the King initiated and experimented with the new theory in 
three steps (Chaipattana Foundation, 2017). 
 The New Theory: Step 1 

1) A small land ownership of a farmer, about 15 rai (6 acres)  
2) The main concept is that farmers can become self-sufficient. 
3) Sufficient rice for annual consumption in a 5-rai section 
4) Water supply all year round with 1,000 m3 per rai. Approximately 

10,000 m3 is required for an annual use. A pond with 3 rai in width and 3 
meters in depth can contain about 19,000 m3 of water, which is sufficient for 
the family consumption and farming. 

5) Water must be replenished to replace the evaporated amounts. It is 
estimated that one centimeter of water evaporates everyday. 

6) It is necessary to have additional water sources to effectively carry 
out the new theory farming practices. 

7) A pond or reservoir will be a rain regulator, storing water when it is 
in demand. 

8) One major problem is a high investment cost. Consequently, farmers 
must be assisted by state or private agencies. 
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 The New Theory: Step 2 
 After the demonstration at the service center was completed, 
interested farmers implemented in their respective land. At this step, the 
farmers may form into a cooperative group to help one another in terms of: 

1) Production (seeds, soil preparation, irrigation) 
2) Marketing (rice storage, milling, drying rice, sales) 
3) Livelihood (household necessities) 
4) Welfare (public health, loan) 
5) Education (schools, scholarships) 
6) Society and religion with collaboration from foundations, state and 

private agencies 
The New Theory: Step 3 

 The group should collaborate with banks for loans, petrol companies for 
oil, rice mills, and collectively help manage their cooperative for investment and 
improvement of the quality of their lives. Both farmers and their investors will 
receive mutual benefits. For instance, farmers can sell their produce at a higher 
price and investors can buy raw materials from farmers at a lower price. In 
addition, farmers can buy consumer items at a lower price from their cooperative 
shop. 
 Activities and land division may vary according to social and 
geographical contexts, based on the three steps and the sufficiency economy 
philosophy. 

The Philosophy of Sufficiency Economy 
 The sufficiency economy is a new term brought into public attention 
first by HM King Bhumibol Adulyadej on the occasion of his birthday anniversary 
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speech on December 4, 1996, and repeatedly stressed on the same occasions 
in 1997, 1998, 1999, and 2000, due to the country’s economic crisis because 
of mismanagement of capitalism. 
 Self-sufficiency economy is an economic system where production was 
paid as tributes and taxes and workers had no land rights ownership. Small 
surpluses were owned by workers or producers and a barter trade for scarce or 
valuable items was practiced. Trade was lightly conducted (Piren, 1992). 
 Socio-culturally, workers or commoners were loyal to their masters or 
lords in a form of the patronage system. Religion was the spiritual center of 
social members for their peaceful co-existence. 
 However, the self-sufficiency economy or Feudalism in European and 
Asian histories were mired with wars and social conflicts. Thai society in the 
past was no difference in the production system from other countries, regarding 
land ownership, loyalty between commoners and their lords, and religious 
principles. Feudalism and self-sufficiency economy started to change in the 13th 
century, gradually becoming mercantilism in the 16th to 18th centuries, and 
capitalism in the 19th and 20th centuries. 
 Thailand was obliged to practice laissez faire in mid 19th century by the 
Bowring Treaty. Nevertheless, social adjustments with the abolishment of 
slavery and the construction of production infrastructure to accommodate 
capitalism were conducted in late 19th century to early 20th centuries. Human 
resources development was a major hurdle to adjust to capitalism, technological 
innovations, and a new education system. 
 Western-style modernization of the country had brought about political 
coups and social and economic inequality. The need to modernize the country 
of the government and a section of the population implementing this state policy 
had weakened a once-closely-knitted community, causing continuous but slight 
resistance against modernization by internal drives (Natsupa, 2013). 
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 The creation of the philosophy of sufficiency economy in 2007 was 
based on socio-economic, political, cultural, religious, and environmental 
considerations with a mixture of traditional contexts and new technologies to 
create an innovation called sufficiency economy and the new agricultural theory 
or sufficiency-economy-based practicum. The new kind of economy helps us to 
be sufficient without further difficulties (HM the King’s speech on December 4, 
1998, cited in Kulawathanaworaphong, 2001). 
 Sufficiency has a far-reaching meaning, not confined to being 
sufficient for personal consumption at the moment but for the future of the 
country where everyone has enough to sustain life. Sufficiency means having 
a balanced and happy livelihood without being extravagant. Self-sufficiency 
may refer to producing enough for consumption and being self-dependent. 
When people are sufficient, they are content with what they have and less 
greedy. When they are less greedy, they tend not to inflict upon others. If 
everyone were content, not to the extreme or too greedy, we would be all 
happy. Nonetheless, you can be sufficient and extravagant provided that you 
do not inflict upon others. You speak, act and practice at a sufficient level. As 
a consequence, sufficiency means being moderate and logical (HM the King’s 
speech on December 4, 1998). 
 Sufficiency economy is neither an armor to prevent capitalism nor a 
weapon to fight against an invasion of enemies. It is a guideline for business 
and livelihood based on traditional socio-economic, religious, cultural, and 
environmental elements amidst the modernization trends of the country. 
Sufficiency economy is a middle path on budget, logics and immunity that 
depend on the combination of knowledge and morality in order to lead our lives 
and the country to a sustainable and balanced socio-economic and 
environmental development. 
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 The economy according to the royal initiative can be categorized into 
two major types as follows. 
 1. Sufficiency economy is an ability of an urban community, a state,    
a country, or a region to produce products and services for consumption without 
depending on external factors. 
 2. Sufficiency economy at an individual level is an ability of a person to 
lead a sustainable and moderate life, free from any materialistic bondage and 
without being subject to a capitalistic lifestyle. It is thus to lead a moderate life. 
 There are five aspects of sufficiency economy 
. 1. Spiritual aspect. A self-sufficient person is creative for himself and 
his nation, compassionate, compromising, and public-minded. 
 2. Social aspect. Community members help one another, are 
interdependent, strong and free. 
 3. Natural resource and environmental aspect. Resources are wisely 
exploited and managed as well as value-added, based on the principle of 
sustainability.  
 4. Technological aspect. The influx of new technologies must be 
carefully screened to serve the real needs and should be based on local 
wisdom. Additionally, new technology should be developed, based on the 
wisdom. 
 5. Economic aspect. In the past, economic development focused on 
increasing incomes, not on reducing expenditure. In time of economic crises, the 
focus should be on expenditure reduction, based on sufficient lifestyle. 
 A King’s speech observed that if only one fourth of the population 
collectively implemented sufficiency economy, our country would be able to 
survive all crises (Kulawathanaworaphong, 2001). 
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 The principle of sufficiency economy is based on social foundation of the 
past being applied to the principle of sustainable development in the present in 
attempt for security and survival of human beings. 
 Knowledge is one of the most important elements to equally co-exist 
with others. However, knowledge without morality would result in suppression, 
overexploitation, corruption, and destruction of the global environment. As a 
consequence, knowledge must be accompanied by morality, leading a life in the 
middle path; that is, sufficient for oneself, family, community and country, being 
reasonable in all actions, making decisions based on intelligence and data, and 
being self-immune with religious and moral principles.  
 The principle of sufficiency economy is easy to understand, but difficult to 
implement for those without the middle path and morality (Phonphit, 2007).      
In order to survive, current businesses must utilize knowledge and technology 
suitably. But, to survive in the long run, morality must be strictly enforced. 

Tourism and sufficiency economy 
 Sufficiency economy-oriented tourism is derived from a conceptual 
combination of sustainable tourism, the sufficiency economy philosophy, the 
New Agricultural Theory, and peasantry. This type of tourism refers to 
sustainable tourism in combination with tourism business operations based on 
the sufficiency economy principles. The tourism activities are suitable for 
peasant tourism activities where farming activities are combined with 
homestays based on local materials and cultures in combination with modern 
technology, health-related food and beverages, souvenir shops, health 
services, and touring services. The activities should be in line with local wisdom 
with the utilization of technology to create innovations that satisfy consumers 
and are in accordance with sustainable tourism. 
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 The development of tourism in the past fifty years (up to 2007) had 
brought about economic progress, cultural revival and conservation, a great 
increase in the numbers of tourists, and an improvement of tourism-related 
services to the world standard. Nonetheless, urban communities have received 
more benefits than their rural counterparts have, despite the latter being the 
owners of natural and cultural resources. One weakness is that rural 
communities have not been empowered to negotiate equally and justly with 
the expansion of tourism benefits. Furthermore, they have not been equipped 
with necessary tourism knowledge and community tourism is mostly seasonal, 
for instance, winter for the North and summer for coastal areas. For big cities, 
tourism activities can be conducted all year round.  
 The first phenomenon is that tourism activities for small communities 
are packed only during festivals or on a seasonal basis, not all year round. 
 The second phenomenon is that outsiders have bought up agricultural 
production factors from communities and invested in tourism businesses. Hence, 
agriculture or traditional careers have been abandoned because villagers have 
turned to tourism businesses, causing socio-cultural and environmental 
collapses due to unsustainable development. 
 The third phenomenon is that, when tourism is seasonal, small 
businesses are operated at a loss because of a shortage of capital. The question 
is how an educational institute with a tourism program could help small local 
communities. Students are from communities with tourism resources and 
tourism is also seasonal. Why didn’t we develop a program that was in line 
with local contexts and developed tourism-related vocations where students 
could learn about both local and universal tourism systems? For instance, they 
learned about management of small and large hotels, focusing on local careers, 
e.g., highland agriculture, freshwater fisheries, or designs of souvenirs, as well 
as tourism industry. 
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 Students are able to own small businesses under local production 
factors that are both strengths and opportunities, e.g., seaside, mountains, 
rivers, or rice fields. They own small businesses in the initial stage because 
tourism is seasonal for them. Therefore, they need to have other occupations 
along with tourism-related ones. 
 With the above reasons, the Tourism and Sufficiency Economy 
Program for undergraduate students at Chiang Mai Rajabhat University, Mae 
Hong Son Campus, was conceived in 2007. The program is in accordance 
with local socio-geographical aspects and trust in sufficiency economy and 
the New Agricultural Theory of His Majesty the King that it would be a 
guideline for sustainable and balanced socio-economic, cultural and 
environmental developments, as well as for being ready for change. 
 Tourism activities in combination with the royal initiatives on 
Sufficiency Economy and the New Agricultural Theory would empower 
community economy in the long term (Natsupha, 2010; Na Pomphet, 2006; 
Phongphit, 2007) 

Community activities may include integrated farming activities and/or 
fisheries as major occupations, and tourism activities are their supplementary 
careers, since tourism is seasonal for rural communities. The activities my 
include eco-lodge camping sites, spas & saunas using local herbs and 
traditional massage, touring, and souvenir sales. 
 Resorts and spas can be turned into health centers, providing space 
for exercise and yoga, healthy food and beverages, and meditation. 
 Touring in communities can be interesting, visiting natural and cultural 
attractions like temples, archeological sites, forest ecology, or sea trips. 
Organizing cultural activities can attract tourists to participate in traditional 
ceremonies, cultural performances, or festivals. 
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 Sales of local souvenirs can be attractive. The products are made from 
local materials by local craftsmen and are local cultural identities. Souvenirs are 
bought as reminders of visited places or as keep tokens for relatives and 
friends. 
 Organizing community tourism activities can be done in various ways 
as long as they are suitable for local environment and at a small scale, since 
community tourism is usually seasonal. It is important to take a middle path,   
be sufficient (agriculture is our principal career), reasonable (data-based 
decision making), financially immune, knowledgeable, and moral in livelihood. 
 As evidence to support the notion that tourism and sufficiency economy 
outweigh other types of production, it is clearly illustrated in the following table. 

Production types Area (rai) Annual income (baht) 
Rice cultivation only 10 rais (4 Acres) 118,000 
The New Theory 10 rais (4 Acres) 653,374 

Tourism and Sufficiency 
Economy 

5 rais (2 Acres) 2,406,000 

  
Conclusion  
 From practical experiences on tourism and sufficiency economy and the 
New Agricultural Theory in over 30 peasant societies in the upper northern 
region as well as a study trip to Khiriwong Village, Pak Phanang River Basin, 
Nakhon Sri Thamarat Province, together with an experiment of the New 
Agricultural Theory in my own land and a five-year experience with the 
management of a Thai cooking school for foreigners, the evidential data that in 
a small plot of land not exceeding 2 acres located in a suburban or rural area 
with only seasonal activities can be concluded that:  
 1. The New Agricultural Theory is better than single crop agriculture in 
socio-economic and environmental terms. 
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 2. Tourism and sufficiency economy is better than solely new 
agricultural practices in socio-economic and environmental terms. 
 3. Tourism and sufficiency economy can generate two sources of 
incomes (agriculture and tourism). It can also prevent business risks and can be 
practical at family, community and national levels, depending on individual 
sufficiency. 
 4. Tourism and sufficiency economy are in line with current and future 
trends of tourism. 
 As a consequence, tourism and sufficiency economy is sustainable 
tourism based on the royal initiatives and local wisdom. It should be widely 
promoted for the benefits of human beings. 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษา
สภาพปัญหาและความตอ้งการการจัดกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียน 2) พัฒนา
กิจกรรมแนะแนวโดยยึดหลักปรัชญาการแนะแนวที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมี
ความสุข สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของนักเรียน 3) ศึกษา
ผลการใช้กิจกรรมแนะแนวที่พัฒนาขึ้น 4) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มี
ต่อกิจกรรมแนะแนวที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  
ปีที่ 1-6 จ านวน 6 ห้องเรียน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือวิจัย
ประกอบด้วยแบบสอบถาม ค าถามในการสัมภาษณ์ และกิจกรรมการแนะ
แนวที่พัฒนาขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพนั้นใช้การวิเคราะห์เชิง
เนือ้หาในการวิเคราะหข์้อมูล 
 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมุ่งหวังที่จะเรียนรู้ในรายวิชาแนะแนว คือ 
ต้องการเนื้อหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ สามารถประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน 
ในด้านการพัฒนากิจกรรมแนะแนว พิจารณาจากความเหมาะสมตาม
ระดับช้ันเรียน ในด้านความพึงพอใจของนักเรียนพบว่า นักเรียนพอใจใน
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บรรยากาศที่ผ่อนคลายสนุกสนาน นักเรียนมีความคิดแปลกใหม่ กล้าคิดและ
กล้าตัดสินใจ รู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่ม ส าหรับเนื้อหานั้นมีเหมาะสม 
สามารถน าไปประยุกต์ใชใ้นชีวติประจ าวัน ได้  

ค าส าคัญ: การพัฒนาแบบมีสว่นร่วม  การจัดกิจกรรมแนะแนว หลักปรัชญา
การแนะแนว สภาพปัญหาและความต้องการ ความพึงพอใจ  

Abstract  
 This participatory action research aimed 1) to investigate the stage 
of problem and needs for a school-based guidance activity, 2) to develop 
a guidance activity based on principles of the guidance philosophy 
emphasizing students’ happiness and in accordance with their learning 
context, 3) to study results of the use of the developed guidance activity, 
and 4) to explore students’ opinions on the developed guidance activity. 
The sample group obtained by purposive sampling comprised students 
studying in grades 7-12, 6 classes in total. Research instruments included 
questionnaires, interview questions, and the developed guidance activity. 
Statistical methods used for analyzing quantitative data were percentage, 
mean, and standard deviation while content analysis was employed with 
qualitative data.  
 The results were that students needed knowledge from a 
guidance course so that they could apply using it in their daily life. 
Students’ level of education was considered in developing a guidance 
activity. As for the students’ opinions towards the developed guidance 
activity, it was found that students were satisfied with the activity since it 
allowed them to learn in a relaxing environment. They could be creative, 
confident when making a decision, and responsible for themselves and 
their group. The contents were appropriate and could be used in daily life. 
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บทน า 
 สภาวะสังคมวัฒนธรรมและเทคโนโลยี มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความคิด
และพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนอย่างมากมาย ค่านิยมทางวัตถุมีผลท าให้ใช้
ชีวิตขาดการควบคุมทางจิตส านึก ขาดสติ ขาดความรอบคอบ มีการแข่งขันกัน
ทางด้านการเรียนโดยไม่ค านึงถึงเป้าหมายชีวิตที่แท้จริง เกิดปัญหาทางสังคม
อย่างมากมาย ได้แก่ ความเห็นแก่ตัว การเอารัดเอาเปรียบคนอื่นโดยไม่ค านึงถึง
คุณธรรมจริยธรรม ครอบครัวขาดความอบอุ่นเด็กขาดที่พึ่งทางด้านจิตใจ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ตระหนักถึงปรัชญาความจริงที่จะช่วยให้การตัดสินใจ
เลือกทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับตนเองและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีสติ รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม และรอบคอบ เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งแก่ตนเองและ
ส่วนรวม จะช่วยน าพาชีวติและสังคมมีความสุข ความเจริญก้าวหน้าในที่สุด 
 การจัดกิจกรรมแนะแนวแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียน โดยใช้ปรัชญา
การแนะแนวเพื่อให้เข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
ได้แก่ มหาวิทยาลัย อาจารย์ นักศึกษา  ผู้ปกครอง ครู และนักเรียนในโรงเรียน 
การแนะแนวมีจุดมุ่ งหมายและหลักการที่สอดคล้องหรือเหมือนกันกับ
จุดมุ่งหมายของการศึกษา คือ การช่วยให้เยาวชนของชาติเป็นผู้ที่คิดเป็น ท าเป็น 
และแก้ปัญหาเป็น โดยเน้นให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาในทุกด้าน มุ่งสนอง
ความต้องการและความสนใจของผู้เรียน (พนม  ลิ้มอารีย์, 2548, น.5) ทั้งนี้ การ
แนะแนวเป็นการส่งเสริมพัฒนาการให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเอง เลือกและตัดสินใจ
ก าหนดชีวิตและอนาคตอย่างเหมาะสม การแนะแนวเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อการ
เลือกตีความ มีการวางแผนและมีการปรับตัวที่ถูกกาลเทศะ โดยผู้จัดกิจกรรม
แนะแนวมุ่งช่วยให้ทุกคนได้รับความสุข ช่วยให้แต่ละคนตระหนักในความเป็นตัว
ของตัวเองและเข้าใจตนเองดี ชีวิตที่ดีมีคุณค่าย่อมต้องอาศัยการช่วยเหลือจาก
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การแนะแนวเพื่อด าเนินไปในทางที่ถูก การแนะแนวเน้นที่การคิดร่วมกัน  
(ลักขณา สิรวัฒน,์ 2543, น.15)  

การจัดกิจกรรมแนะแนวในระดับมัธยมศึกษาในปัจจุบัน นักเรียนยังไม่
สามารถเข้าถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามค่านิยมทางสังคมที่คาดหวังให้
เป็นไปได้มากนัก ขาดเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวที่จะกระตุ้นพัฒนาการให้
บรรลุผลตามเป้าหมายอย่างแท้จริง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็น
สถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น การมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะความรู้
ให้กับครูในโรงเรียน เพื่อพัฒนากิจกรรมแนะแนวในโรงเรียน ให้เป็นต้นแบบของ
การจัดการเรียนรู้ และร่วมสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตของนักเรียนให้มีพื้นฐานชีวิต
ที่ดีงาม สถานศึกษาที่สามารถเป็นต้นแบบการจัดกิจกรรมแนะแนว คือโรงเรียน
สันทรายวิทยาคม  เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา          
ปีที่ 1 - 6 โรงเรียนมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนากิจกรรม
แนะแนวในโรงเรียนมีความเข้มแข็ง เสริมสร้างพัฒนาการ การเรียนรู้ของเด็กและ
เยาวชนให้เป็นคนเฉลียวฉลาด สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีมีศีลธรรม
สร้างสรรค์สังคมให้มีความสุขสืบต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการจัดกิจกรรม  

แนะแนวในโรงเรยีน 
              2.  เพื่อศึกษาและพัฒนาหลักการวิธีการและการจัดกิจกรรมแนะ
แนว โดยยึดหลักปรัชญาการแนะแนวที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสุข ส าหรับ
นักเรียนโรงเรียน 
              3.  เพื่อศึกษาผลการใช้กิจกรรมแนะแนวโดยยึดหลักปรัชญาการ
แนะแนวที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสุข สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการของนักเรียน 

    4.  เพื่อติดตามประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมแนะแนวแบบมี
ส่วนรว่มส าหรับนักเรียนในระดับมัธยมศกึษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
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วิธีด าเนินการวิจัยหรอืระเบียบวิธีวจิัย  
การศึกษาครั้ งนี้ ใ ช้วิ ธีการวิจัย เ ชิงปฏิบัติการแบบมีส่ วนร่วม 

(Participatory Action Research) โดยมีรายละเอียดวิธีด าเนินการวจิัย ดังนี้ 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากร คือ นักเรียนโรงเรียนสันทรายวิทยาคม อ าเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม่ที่ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 จ านวน 
1,785 คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนในระดับมัธยมศกึษาโรงเรียนสันทราย
วิทยาคม อ าเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม่ ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1 - 6 จ านวน 
173 คน เป็นการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
              2.  เครื่องมอืและการหาคุณภาพของเครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย    
                   2.1  แบบสอบถามปัญหาและความตอ้งการของนักเรียนในระดับ
มัธยมศกึษา เป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) คือ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด จ านวน 110 ข้อ โดยมีผูเ้ชี่ยวชาญ 3 ท่าน พิจารณา
ความสอดคล้อง (Index of Congruence : IOC = 0.91) 

2.2 แบบสัมภาษณ์ครูแนะแนว ผูป้กครอง และนักเรียน มี
ลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด จ านวน 35 ข้อ โดยมีผูเ้ชี่ยวชาญ 3 ท่าน 
พิจารณาความสอดคล้อง (Index of Congruence: IOC = 0.92) 
                   2.3  แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวตามหลักปรัชญาการแนะแนว
ส าหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ในแต่ละชั้นเรยีน คือ ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1 
จ านวน 25 แผน ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 2 จ านวน 24 แผน ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 
จ านวน 26 แผน ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 4 จ านวน 26 แผน ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 5 
จ านวน 26 แผน และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 25 แผน  โดยมีผูเ้ช่ียวชาญ 3 
ท่าน พจิารณาความสอดคล้อง (Index of Congruence: IOC = 0.91)                  
                  2.4 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา  
เป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อยที่สุด จ านวน 28 ข้อ โดยมีผูเ้ชี่ยวชาญ 3 ท่าน พิจารณาความสอดคล้อง 
(Index of Congruence : IOC = 0.91) 
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              3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
                    ผูว้ิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
                     3.1  ด า เนินการศึกษาบริบทและสัมภาษณ์ครูแนะแนว 
ผู้ปกครอง และนักเรียน โดยใช้แบบสอบถามปลายเปิด เพื่อส ารวจข้อมูล
เบือ้งตน้และสรุปองค์ความรูท้ี่ได้ 
                     3.2  ประชุมเชงิปฏิบัติการแบบมีสว่นร่วมระหว่างผู้วิจัย ครูแนะ
แนว นักเรียน และนักศึกษาเพื่อพัฒนาแบบส ารวจสภาพปัญหาและความต้องการ
ของนักเรียน ชนิดแบบประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) คือ มากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย น้อยที่สุด และด าเนินการเก็บข้อมูลเพื่อสรุปองค์ความรู้ที่ได้ 
                     3.3  ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมผู้วิจัย ครูแนะแนว 
นักเรียน และนักศึกษาเพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้หลัก
ปรัชญาการแนะแนว และน าแผนที่ได้มาใช้กับนักเรียนในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ถึงช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 6 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
และในภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2559  

3.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมผู้วิจัย ครูแนะแนว 
นักเรียน และนักศึกษาเพื่อสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
กิจกรรมแนะแนว ชนิดแบบประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) คือ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด และด าเนินการเก็บข้อมูลเพื่อสรุปองค์ความรู้ที่ได้ 
  3.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมระหว่างผู้วิจัย ครูแนะ
แนว นักเรียน และนักศึกษาเพื่อสรุปผลการด าเนินงานวิจัยและสรุปองค์ความรู้
ที่ได้รับ 
               4.  การวิเคราะหข์้อมูลและสถิตทิี่ใช้ 
                    การวิเคราะหข์้อมูลในการวิจัยครั้งนี้มี 2 ลักษณะ ได้แก่ ข้อมูล
เชงิคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณ ดังนี้ 
          4.1  ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เขิงเนื้อหา (Content 
Analysis) 
                   4.2  ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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ผลการวจิัย 
 การพัฒนากิจกรรมแนะแนวแบบมีส่วนร่วมส าหรับนักเรียนในระดับ
มัธยมศกึษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ผลการวิจัยพบว่า  

1. สภาพปัญหาและความต้องการของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา  
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า นักเรียนมี
ปัญหาดา้นการเรียน ต้องการกิจกรรมที่ให้ความสนุกสนาน ความรู้ที่สามารถ
น าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน นักเรียนต้องการค้นพบความถนัดของตนเอง 
แนวทางการศึกษาต่อ กังวลใจเรื่องการมีงานท า กลัวไม่ประสบความส าเร็จ 
และนักเรียนมีปัญหาเรื่องความรัก การใช้จ่ายเงิน การปรับตัวกับเพื่อน 
นักเรียนบางคนตดิสารเสพติด และผูป้กครองไม่สามารถเป็นที่ปรึกษาได้  

2. การพัฒนากิจกรรมแนะแนว ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านการศึกษา
ต่อและอาชีพ และด้านชีวิตและสังคม พิจารณาจากความเหมาะสมตาม
ระดับช้ัน และความจ าเป็นตามสภาพปัญหาและความต้องการของนักเรียน 
นักเรียนมีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะในรูปแบบของกิจกรรม ได้แผนการจัดการ
เรียนรู้ในแต่ละช้ัน คือ ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1 จ านวน 25 แผน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
2 จ านวน 24 แผน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 26 แผน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
จ านวน 26 แผน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 26 แผน และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
6 จ านวน 25 แผน โดยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สัมพันธ์กับหลักปรัชญา
การแนะแนว  
          3.  การจัดกิจกรรมแนะแนวในช้ันเรียนส าหรับนักเรียนใน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 พบว่า ครูประจ าช้ันมีความเข้าใจในเรื่องของการจัด
กิจกรรมแนะแนว นักเรียนให้ความส าคัญกับการเรียนในรายวิชาแนะแนวมาก
ขึ้น การจัดกิจกรรมแนะแนวในห้องเรียนเป็นบรรยากาศที่สนุกสนาน นักเรียน
มีความสุขในการเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแนะแนวได้พัฒนา
ตนเองในเรื่องของการจัดท าแผนการเรียนรู้ในรายวิชาแนะแนว การรู้จักและ
เข้าใจนักเรียน และสามารถชว่ยเหลอืนักเรียนได้เป็นอย่างดี 
         4. ความพึงพอใจของนักเรียน พบว่า บรรยากาศการเรียนรู้ในรายวิชา
แนะแนวมีบรรยากาศที่ผ่อนคลายสนุกสนาน ช่วยให้นักเรียนมีความคิดแปลก
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ใหม่ กระตือรือร้นในการเรียน การจัดกิจกรรมแนะแนวในช่ัวโมงเรียน ช่วย
ส่งเสริมท างานเป็นทีม มีเนื้อหาที่เหมาะสม สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ท าให้นักเรียนกล้าคิดและตัดสินใจด้วยตนเอง รู้จักบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น รู้จักโลกกว้างทางอาชีพที่น่าสนใจ 
ช่วยใหน้ักเรียนค้นพบความถนัดของตนเอง รู้จักการวางแผนชีวิตและอาชีพได้
อย่างเหมาะสม 
         5. การวิจัยแบบมีสว่นร่วม ผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ครูแนะแนว ครูฝ่าย
กิจการนักเรียนนักเรียน นักศึกษาฝกึประสบการณ์วิชาชีพครู และผู้วิจัย ท าให้
ทราบว่าการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครูมี
ความจ าเป็น การวิจัยเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครูในโรงเรียนจะช่วยให้มี
งบประมาณสนับสนุน เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา และการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น  

สรุปและอภิปรายผล 
 การพัฒนากิจกรรมแนะแนวแบบมีส่วนร่วมส าหรับนักเรียนในระดับ
มัธยมศกึษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน อภปิรายผลได้ดังนี้ 
          1. สภาพปัญหาและความต้องการของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา 
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม นักเรียนมุ่งหวังเรียนรู้ในรายวิชาแนะแนว คือ การ
จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของนักเรียน การ
พัฒนากิจกรรมแนะแนวค านึงถึงสภาพแวดล้อมทางสังคมในปัจจุบัน และ
ความจ าเป็นเพื่อชีวิตและอนาคต ซึ่งสัมพันธ์กับแนวคิดที่ว่าในการด าเนิน
กิจกรรมแนะแนว คือ เป็นกระบวนการให้ความช่วยเหลือบุคคลให้ได้รับ
ความส าเร็จทางดา้นการศึกษาตามความสามารถของเขา การช่วยเหลือบุคคล
ให้รู้จักโลกกว้างทางอาชีพและสามารถตัดสินใจเลือกอาชีพที่เหมาะสม และ
เป็นกระบวนการให้ความช่วยเหลือบุคคลให้สามารถด ารงชีวิตภายในสังคม
อย่างมคีวามสุข (นิรันดร์  จุลทรัพย์, 2545, น.16-17) 
          2. การพัฒนากิจกรรมแนะแนว พิจารณาจากความเหมาะสมตาม
ระดับช้ันเรียน และความจ าเป็นตามสภาพปัญหาและความต้องการของ
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นักเรียน นักเรียนมีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะในรูปแบบของกิจกรรม ได้แก่ การ
ท างานร่วมกันเป็นทีม การแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ 
ความสนุกสนานน่าสนใจ และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ทั้งนี้การ
ด าเนนิการจัดกิจกรรมแนะแนวให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และ
สนองความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง (ประหยัด ทองมาก , 2533, น.
378) โรงเรียนสันทรายวิทยาคมเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมทางด้านบุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมที่จะพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ท าให้การจัด
กิจกรรมแนะแนวในระดับมัธยมศึกษามีคุณภาพ          

3. การแนะแนวคือกระบวนการช่วยเหลือบุคคลให้รู้จักและเข้าใจ
ตนเอง เข้าใจสภาพแวดล้อม รู้จักวิธีการที่จะเผชิญกับปัญหา ตัดสินใจเลือก
วิธีแก้ปัญหาได้ถูกต้อง สามารถวางแผนการด าเนินชีวิตในอนาคตของตนเอง
ได้อย่างถูกต้อง และปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างดี ประสบความส าเร็จในการ
ด าเนินชีวิต (วัฒนา พัชราวนิช, 2531, น.11) ผลการทดลองใช้แผนผู้สอนทุก
คนเห็นว่ามีความเหมาะสมกับผู้เรียน นักเรียนให้ความส าคัญกับการเรียนใน
รายวิชาแนะแนวมากขึ้น เพราะเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน มีประโยชน์
และสามารถน าไปใช้ได้จริงในชีวติประจ าวัน  
         4. การพัฒนากิจกรรมแนะแนวในครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในการ
พัฒนาตนเอง ให้สามารถเรียนรู้และปรับตัวในชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี 
นักเรียนมีความสุขในการเรียนมากขึ้น การจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้หลัก
ปรัชญาการแนะแนว ท าให้ครูสามารถน ากิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้
สะท้อนถึงคุณค่าของการพัฒนาตนเองได้เป็นอย่างดียิ่ง ทั้งนี้สอดคล้องกับ
แนวคิดของ พนม ลิม้อารีย์ (2548, น.11-12) กล่าวไว้สรุปได้ว่า การจัดบริการ
แนะแนวมุ่งให้ความช่วยเหลือนักเรียนทุกคน  จนกระทั่งสามารถน าตนเองได้ 
เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการในการจัดการศึกษา ผู้แนะแนวจะต้องยอมรับใน
เรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล 
         5. การวิจัยเพื่อพัฒนากิจกรรมแนะแนวแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โรงเรียนสันทรายวิทยาคมร่วมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  องค์ความรู้ที่ได้รับ คือ การจัดกิจกรรมแนะ
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แนวควรจัดให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เรียน เป็น
ประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา คือ
นักศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่เป็นต้นแบบ เป็นประโยชน์ต่อทางโรงเรียนสันทราย
วิทยาคม คือ ได้เรียนรู้กระบวนการพัฒนากิจกรรมแนะแนวแบบมีส่วนร่วม 
เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา คือ การจัดกิจกรรมแนะแนวให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
และประโยชน์ต่อผู้วิจัย คือ การพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการ การวิจัย และ
บริการวิชาการสู่สังคม 
           6. การวิจัยแบบมีส่วนร่วม ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ครูแนะแนว ครู
ฝ่ายกิจการนักเรียน นักเรียน นักศึกษา และผู้วิจัย ได้ท ากิจกรรมร่วมกันใน
ลักษณะของการร่วมรับรู้ รับทราบการด าเนินงานของโครงการวิจัย ร่วม
ปฏิบัติกิจกรรมตามระยะเวลาที่ก าหนด ร่วมวางแผน แสดงความคิดเห็นให้
ข้อเสนอแนะ เสนอแนวทางในการด าเนินงาน รวมทั้งร่วมตัดสินใจในทุก
ขั้นตอนตั้งแต่ก าหนดปัญหา วางแผน การด าเนินงานตามแผน และการ
ประเมินผลงาน ซึ่งสัมพันธ์กับแนวทางในการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมว่า
มีลักษณะของ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากคณะครู นักเรียน และชุมชนที่
เหมาะสม (วิโรจน ์สาระรัตนะ, ม.ป.ป., น.16)  
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพการบริหารจัดการการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ แล้วน ามาสังเคราะห์รูปแบบ
ของการท่องเที่ยว และหาแนวทางพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพและสนับสนุนด้วย
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิจากกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ของท้องถิ่น จ านวน 10 ชุมชน ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรที่ เหมาะสมที่สุดของท้องถิ่น เป็นการท่องเที่ยวที่ เปิดโอกาสให้
นักท่องเที่ยวได้เข้ามาร่วมท ากิจกรรมทางด้านการเกษตรและซื้อผลผลิต
ทางการเกษตรของชุมชน  ชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเหล่านี้มีศักยภาพ
การบริหารจัดการเฉลี่ยรวมระดับปานกลาง มีระดับคะแนน 3.16  โดยมี
ศักยภาพด้านการก าหนดเป้าหมายและทิศทางในการพัฒนาการท่องเที่ยว 
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การวางแผนและความสามารถในการน าเอาทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีอยู่ใน
ชุมชนมาจัดท าเป็นโปรแกรมการท่องเที่ยว ในระดับปานกลาง ด้วยคะแนน
เฉลี่ย ต่ ากว่า 3.00  

ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงเสนอแนวทางการยกระดับการพัฒนาศักยภาพ
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 2 ข้อ ได้แก่ 1) แนวทางการเตรียม
ความพรอ้มของทุนมนุษย์ตอ่อุปทานการท่องเที่ยว คือ การบริหารจัดการ เช่น 
การบริหารจัดการองค์กรฝึกให้ผู้น าได้ก าหนดวิสัยทัศน์เป้าหมายทิศทางการ
ด าเนินงาน ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของชุมชนในอนาคตโดยอาศัยข้อมูลการ
ด าเนนิงานการท่องเที่ยวของปีที่ผ่านมา ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ น ามาพิจารณา
เพื่อที่จะได้แนวทางในการวางแผนเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงิน
และการบัญชีชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร จะต้องฝึกฝนบันทึกรายการบัญชี
อย่างสม่ าเสมอจนเป็นนิสัยเพื่อที่จะได้เป็นตัวอย่างให้กับสมาชิกเห็นถึง
ความส าคัญและคุณค่าของการจัดท าบัญชี การบริหารจัดการด้านการผลิต
และการให้บริการโดยพยายามจัดท าโปรแกรมการท่องเที่ยวให้ครบทั้ง 12 
เดือน พยายามจัดกิจกรรมในแต่ละเดือนไม่ให้ซ้ ากัน พร้อมทั้งหาจุดเด่นของ
การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ชุมชนมีอยู่มาจัดกิจกรรม 2) แนวทางการ
รักษาศักยภาพและฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน โดยพยายาม
อนุรักษ์การท าเกษตรแบบดั้งเดิมที่เป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยวที่ส าคัญ    
ควรก าหนดรูปแบบเกษตรชุมชนของตน เช่น เกษตรอินทรีย์ เกษตรเคมีหรือ
เกษตรปลอดภัย นอกจากนั้นควรมี การถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรให้กับ
เยาวชนรุ่นใหมเ่พื่อการคงอยู่ของการเกษตรดังกล่าว  

ค าส าคัญ: การท่องเที่ยวเชงิเกษตร การบริหารจัดการ  

Abstract 
This research was aimed to study the management potential in 

Chiang Mai local community agricultural tourism in order to analyze the suitable 
tourism pattern and to examine the guidelines for the enhancing 
potentiality. This qualitative research combined with quantitative data was 
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studied from 10 tourist groups.  It was showed that the most suitable type of 
agricultural tourism of Chiang Mai was the tourism providing tourists to travel in 
community and offer them a chance to do activities and purchase agricultural 
products of communities.  The potential in management of agricultural tourism 
in Chiang Mai was averagely moderate. The potential in setting the direction for 
development, planning and ability to bring the resource to make activities was 
moderate. Guidelines of enhancement the potential in management of 
agriculture tourism were as follows.  1) Train the leaders to make plan and set 
vision to motivate and operate travelling by bringing the information from the 
past operation, including problems of operation for consideration.  People in 
communities should make a record of accounting and analyze the benefit cost 
so that they can set a plan for investment. A calendar year of travel program 
without redundancy must be arranged.  2) Keep the potential and look after 
natural resource of agricultural tourism consisting of looking for market 
positioning such as organic, chemical or safety agriculture.   In addition, cultivate 
and agricultural knowledge must be inherited to young generation and 
appointed the committees from many parts of communities to arrange and look 
after the agricultural tourism. 
Keywords: Agro-Tourism, Management  

บทน า  
ด้วยสภาพพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ที่เต็มไปด้วยเทือกเขา อันเป็นภูมิ

ประเทศที่สวยงามประกอบกับที่ตั้งซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ ซึ่งทุกปี
ในช่วงฤดูหนาวจะมีความกดอากาศสูงแผ่มาปกคลุม ท าให้จังหวัดเชียงใหม่มี
อากาศหนาวเย็นสบาย จึงมีผู้ต้องการมาพักอาศัยและท่องเที่ยวในฤดูหนาว
เป็นอย่างมากเชียงใหม่จึงกลายเป็นเมืองที่ทุกคนใฝ่ฝันจะเดินทางมาเยือนเพื่อ
แสวงหาความรื่นรมย์แก่ชีวิตอยู่เสมอ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงเกษตรใน
จังหวัดเชยีงใหม่ เช่น การเดินทางท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ชุมชนเกษตรกรรม สวน
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เกษตร สวนสมุนไพร ฟาร์มปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยง แหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
ต่าง ๆ สถานที่ราชการ ซึ่งเปิดโอกาสใหน้ักท่องเที่ยวได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และ
น าเอาความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการประกอบอาชีพหรือการด าเนินงานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่เป็นทางเลือกใหม่
ของนักเดินทางที่ได้ทั้งความสนุกสนานเพลิดเพลิน และสามารถน าความรู้
กลับไปประยุกต์ใชเ้พื่อประกอบอาชีพได้ท าให้ได้หวนกลับไปค้นหาเรียนรู้เข้าใจ
และมีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเป็นคุณค่าภายใต้แนวคิด 
ปรัชญา องค์ความรู้ ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของเกษตรกรไทย สามารถ
สัมผัสกับวิถี ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวชนบท ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรม รูปแบบกิจกรรมและการประกอบอาชีพทางการเกษตรที่
หลากหลายทั้งวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมจนถึงการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ามกลาง
ทัศนยีภาพธรรมชาติที่สวยงามในทุกพื้นที่ของประเทศไทย (สุวินัย น่วมเจริญ, 
2556)  

เนื่องด้วยการให้การบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ซึ่งมีปรัชญาและวิสัยทัศน์ในการให้บริการแก่ท้องถิ่นในด้านการ
วิชาการ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2556) จงึเกิดความร่วมมือกับองค์กร
ของท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง (แม่ฮ่องสอน) ซึ่งในปี 
พ.ศ. 2551–2556 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ได้ท าความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.)  ทั้งที่เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) และเทศบาล
ต าบล (ทต.) ในการร่วมมือกันกับนักวิจัยและนักวิจัยท้องถิ่น ท าการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น ก่อให้เกิดแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ
อย่างเป็นรูปธรรม อกีทั้งคณะท างานวิจัยครั้งนีไ้ด้ท าความรว่มมอืกับ อปท. ใน
จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ พ.ศ. 2555–2556 เป็นต้นมามากถึง 120 ต าบล (วีระ
ศักดิ์   สมยานะ, 2556) ท าให้นักวิจัยเห็นว่าควรเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะ
ด าเนินการวิจัยภายใต้ชุดโครงการเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ความร่วมมือทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่: The 
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Potential Development for Community Tourism Management in Chiang Mai 
Local Community with in Chiang Mai Rajabhat University Participation (PD 
– CTM – CMRU)” ในโครงการที่มีชื่อว่า “การศึกษาการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่” โดย
โครงการการศึกษาการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่: The Potential Development for 
Community Tourism Management in Agricultural of Chiang Mai Local 
Community” มีระยะเวลาการด าเนินงานวิจัยเป็นเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2556-
2558) โดยการวิจัยในปีที่ 1 (พ.ศ. 2556) นักวิจัยได้ส ารวจข้อมูลเบื้องต้น โดย
การระดมความคิดเห็นระหว่างนักวิจัย ผู้ เ ช่ียวชาญด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นและตัวแทนของชุมชนที่มีความสนใจเข้า
ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ
ท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ท าให้ทราบถึงศักยภาพในการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนและแนวทางการพัฒนาศักยภาพในการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชน และพบว่าชุมชนส่วนใหญ่ขาด
ศักยภาพและความรู้ในการจัดท าเทคโนโลยีเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ข้อมูลความรู้ตลอดจนการท ากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของท้องถิ่น 
ผลการวิจัยได้พัฒนาศักยภาพทางด้านการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาด้านเกษตรสามารถผลิตสื่อสารสนเทศเพื่อการศึกษาร่วมกับชุมชน
ในการผลิตสื่อศึกษาในรูปแบบวีดีทัศน์ ได้นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีที่เป็น
รูปธรรมใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของท้องถิ่นจังหวัด
เชียงใหม่ได้ด้วยชุมชนเอง สามารถลดต้นทุนการประชาสัมพันธ์ซึ่งแต่เดิมมี
ต้นทุนที่สูงมาก เนื่องมาจากความไม่มีศักยภาพของการประชาสัมพันธ์และ
การผลิตสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่มีต้นทุนที่สูงมาก แต่อย่างไรก็ตาม
ชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยังขาดความรู้และ
ความสามารถในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว รวมถึงวิธีการในการ
เ ชื่อมโยงสินค้ าและบริการทางการเกษตรอย่าง เป็นระบบและ   มี
ประสิทธิภาพ ขาดความร่วมมือในการที่จะขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดการ
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ท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะการบริหารจัดการตลาด การ
ให้บริการลูกค้า การบริหารจัดการดา้นการเงนิให้มปีระสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น   

ด้วยเหตุนี้การออกแบบการวิจัยในปีที่  2 (พ.ศ. 2557) ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ให้เกิดการพัฒนาต่อยอดจากปีที่ 1 ซึ่งยัง
ไม่ประสบความส าเร็จในการด าเนินงานเท่าที่ควรและเพื่อให้เกิดการพัฒนา
ศักยภาพอย่างเป็นรูปธรรม ผลการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทั้ง4 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการด้านการตลาด การ
บริหารจัดการด้านการเงิน การบริหารจัดการด้านองค์กร และการบริหาร
จัดการด้านการผลิต การบริการ ปรากฏว่า ชุมชนสามารถพัฒนาศักยภาพ
ด้านการตลาดและการบริการในระดับมาก แต่การบริหารจัดการด้านการเงิน
และการจัดการด้านองค์กรอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นเพื่อเป็นการต่อยอด
การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในปีที่  3 พ.ศ. 2558 เป็นการ
สังเคราะห์รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ 
และแนวทางการยกระดับการพัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยว เชิง
เกษตรของชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

 ระเบียบวิธีวจิัย  
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดชุมชนด้านการท่องเที่ยวที่มีความต้องการเข้า
ร่วมโครงการ     ใช้วธิีสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Sampling) จากอ าเภอต่าง ๆ 
ที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการทั้งหมดในจังหวัดเชียงใหม่ อาศัยแบบฟอร์มแสดง
ความประสงค์เข้าร่วมโครงการ 

ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีสุ่มแบบเจาะจงตาม
วัตถุประสงค์ (purposive sampling) และคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการโดยใช้
แบบฟอร์มเพื่อประเมินคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการ มีผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้ งสิ้น  10 ชุมชน ได้แก่  ตัวอย่าง ใ ช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจงตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ  โดยชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ านวน 10 ชุมชน 
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ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ  ได้แก่  1) กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านแม่กลาง
หลวง  2) กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนแมโ่จ้บ้านดินโฮมสเตย์  3) กลุ่มท่องเที่ยวชุมชน
บ้านหัวทุ่ง เชียงดาว  4) กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านสันลมจอย  5) โฮมสเตย์
บ้านโป่งน้อยใหม่  6) ชุมชนต าบลหางดง บ้านเก๊าเดื่อ  7) กลุ่มท่องเที่ยวชุมชน
บ้านแม่ก๊ะเปียง  8) กลุ่มท่องเทียวชุมชน แม่แฮเหนือ อ าเภอแม่แจ่ม  9) กลุ่ม
ท่องเที่ยวชุมชนสบหาด อ าเภอจอมทอง  และ 10) กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนต าบล
หางดง บ้านปง  

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากการส ารวจ สอบถาม และสัมภาษณ์

ผูเ้ข้าร่วมโครงการทั้งหมด  
2.) ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ เอกสาร งานวิจัย ผลการด าเนินงานด้าน

การบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน และผลการประเมินการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน   

3. เครื่องมือและวธิีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
3.1 แบบสอบถามความคิดเห็นรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่

เหมาะสมของชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่  
3.2 แบบประเมินศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิง

เกษตรของท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหมเ่ชยีงใหม่   
4. การวิเคราะหแ์ละประเมินผล   

การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพ โดยท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์ในลักษณะการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในการประเมิน
ศักยภาพ การบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่  

 สรุปและอภิปรายผลการศึกษา  
1. รูปแบบการท่องเที่ยวเชงิเกษตรที่เหมาะสมของจังหวัดเชียงใหม่  

จากการสังเคราะห์รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เหมาะสมของ
จังหวัดเชียงใหม่ โดยผ่านการสัมภาษณ์และการส ารวจความคิดเห็นของชุมชน
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ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่  40 ชุมชน เกี่ยวกับรูปแบบที่ เหมาะสมของการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนแนวคิดที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
เชิงเกษตร ผลการสังเคราะห์พบว่า รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เหมาะสม
ของท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ คือ การท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้า
มาร่วมท ากิจกรรมทางด้านการเกษตรและซือ้ผลผลิตทางการเกษตรของชุมชน  

2. แนวทางการยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรของท้องถิ่นจังหวัดเชยีงใหม่  

จากการประเมินศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรของท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ในประเด็นของการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยว ได้แก่ การบริหารจัดการองค์กรการบริหารจัดการการตลาด การ
บริหารจัดการด้านการเงินและบัญชีและการบริหารจัดการด้านการผลิตการ
ให้บริการ ผลการประเมินพบว่า ชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัด
เชยีงใหม่มศีักยภาพการบริหารจัดการโดยเฉลี่ยรวมในระดับปานกลาง  โดยมี
ศักยภาพด้านการก าหนดเป้าหมายและทิศทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวการ
วางแผนและความสามารถในการน าเอาทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีอยู่ใน
ชุมชนมาจัดท าเป็นโปรแกรมการท่องเที่ยว โดยมีระดับศักยภาพอยู่ ในระดับ
ปานกลางมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ต่ ากว่า 3.00 

ผลการประเมินศักยภาพของชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัด
เชยีงใหม่ ผนวกกับการสัมภาษณ์ ข้อมูลท่องเที่ยว เชิงเกษตรของชุมชนจังหวัด
เชียงใหม่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ นักวิจัยและผู้เช่ียวชาญด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
หนว่ยงานภาคีเครือขา่ย ได้แก่ ส านักงานการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่  สภา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม ่สรุปเป็นแนวทางการยกระดับการ
พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ดังตอ่ไปนี้ 

2.1 การเตรียมความพร้อมของทุนมนุษย์ตอ่ประธานการท่องเที่ยว 
จากการศึกษาพบว่า  ชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่  ยังมี
จุดอ่อนในประเด็นของการบริหารจัดการท่องเที่ยว  ดังนั้น การจะลบจุดอ่อน
ของทรัพยากรมนุษย์เหล่านี้ได้ โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพการ
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บริหารจัดการท่องเที่ยว อันประกอบไปด้วยการบริหารจัดการองค์กร การ
บริหารจัดการการเงิน การบริหารจัดการด้านการตลาดและการบริหาร
จัดการดา้นการผลิตการให้บริการ 

1) การบริหารจัดการองค์กร ควรฝึกให้ผู้น าได้ก าหนด
วิสัยทัศนเ์ป้าหมายทิศทางการด าเนินงาน ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของชุมชนใน
อนาคต โดยอาศัยข้อมูลการด าเนินงานการท่องเที่ยวของปีที่ผ่านมา ปัญหา
อุปสรรคต่าง ๆ น ามาพิจารณาเพื่อที่จะได้แนวทาง และวางแผนให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ของกลุ่ม 

2) การบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีชุมชน
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรจะต้องปรับทัศนคติที่ว่าการท าบัญชี ที่มีแต่ตัวเลขและ
ยุ่งยากล าบากมาเป็นทัศนคติที่เห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการ
จัดท าบัญชี และผูท้ าบัญชจีะต้องฝึกฝนบันทึกรายการบัญชีอย่างสม่ าเสมอจน
เป็นนิสัย เพื่อที่จะได้เป็นตัวอย่างให้กับสมาชิกเห็นถึงความส าคัญและคุณค่า
ของการจัดท าบัญชี 

3) การบริหารจัดการด้านการผลิตและการให้บริการ โดย
พยายามจัดท าโปรแกรมการท่องเที่ยวให้ครบทั้ง  12 เดือน  พยายามจัด
กิจกรรมในแต่ละเดือนไม่ให้ซ้ ากัน    หาจุดเด่นของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตรที่ชุมชน มีอยู่มาจัดกิจกรรม เช่น จัดเทศกาล รับประทานอาหารพืชผัก
ปลอดภัยในช่วงกินเจ แข่งขัน เก็บพืชผลทางการเกษตรโดยพยายามจัด
กิจกรรมที่จะให้นักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมและเยี่ยมชมในการท ากิจกรรม  
มีการเตรียมความพร้อมในด้านการใช้ภาษาในการสื่อสาร ทักษะในการพูด 
การน าเสนอให้กับคนในชุมชนเพื่อก่อให้เกิดความกล้าและมีความมั่นใจใน
ตนเอง 

2.2 แนวทางการรักษาศักยภาพและฐานทรัพยากรการท่องเที่ยว
ของชุมชน โดยพยายามอนุรักษ์การท าเกษตรแบบดั้งเดิม ซึ่งถือว่าเป็นจุดขาย
ด้านการท่องเที่ยวที่ส าคัญ พยายามหาต าแหน่งทางการตลาดของตนเองว่าค า
ว่าการเกษตรชุมชนเป็นการเกษตรรูปแบบใด ได้แก่ เกษตรอินทรีย์ เกษตรเคมี
หรือเกษตรปลอดภัยเพราะจะเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานและการท า
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การตลาดของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชน เนื่องจากการท าเกษตร
อินทรีย์หรือเกษตรปลอดภัย นับได้ว่าเป็นการท าเกษตรที่เป็นการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมเป็นการท าเกษตรที่ เป็นที่ต้องการของตลาดการท่องเที่ยว 
เนื่องจากปัจจุบันประชากรและสังคมได้หันมาให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น หากชุมชนใดได้ท าการเกษตรในลักษณะดังกล่าว
ข้างตน้ ก็จะช่วยเอื้อและส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนมีโอกาส
ก้าวหน้าต่อไปในอนาคต หากเปรียบเทียบกับการท าเกษตรแบบเคมี  
นอกจากนี้ชุมชนจะต้องร่วมมือกันรักษาและสืบทอดอาชีพการท าการเกษตร
ไม่ให้หายไปจากชุมชนโดยการถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรให้กับเด็กรุ่น
ใหม่ตอ่ไป  

2.3 แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหาร
จัดการคือการจัดตั้งคณะกรรมการกลาง  ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนของ
ชุมชนหน่วยงานภาคีต่าง ๆ  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงาน
ภาคเอกชนเข้าร่วมเป็นกรรมการในการดูแลและจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวของชุมชน 

ผลการวิจัยครั้งนี้ ท าให้ทราบรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เหมาะสม
ของท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ชุมชนท่องเที่ยวใช้เป็นแนวทางในการปรับ
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้มีความเหมาะสมบริบทของการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อที่จะสามารถตอบสนองตรงกับความต้องการของ
นักท่องเที่ยวและสอดคล้องกับแนวคิดของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร สถาบันการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน (ม.ป.ป) การท่องเที่ยวเชิงเกษตรควรจัดให้เหมาะสมกับกลุ่ม
นักท่องเที่ยวเพื่อจะท าให้ผู้เข้ามาเยี่ยมชมมีความสุขได้ความรู้ควบคู่กับการ
พักผ่อนและความบันเทิง มีโอกาสท ากิจกรรมร่วมกับคนในชุมชน สอดคล้องกับ
วัชรี พืชผล (2556)  รูปแบบการท่องเที่ยวที่เหมาะสมควรมีการด าเนินกิจกรรม
การท่องเที่ยวและอ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวโดยมีเส้นทางเดินของ
การท่องเที่ยวเพื่อท าใหน้ักท่องเที่ยวได้ท าการศึกษา ขณะเดียวกันการจัดการการ
ท่องเที่ยวประสบความส าเร็จได้จะต้องอาศัยการบริหารจัดการ โดยใช้กลยุทธ์
การพัฒนา 4 ด้าน คือ การพัฒนาด้านบุคลากร การพัฒนาด้านการเงิน การ
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พัฒนาด้านการตลาดและการพัฒนาด้านการผลิต สอดคล้องกับ นันทิยา หุตานุ
วัตรและณรงค์ หุตานุวัตร (2550) และการเสนอแนะด้านเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
จะเกิดความยั่งยืนได้หากชุมชนท่องเที่ยวด ารงและรักษาเอกลักษณ์ของทรัพยากร
การท่องเที่ยวที่มีอยู่ในชุมชนให้โอกาสแก่นักท่องเที่ยวได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ท า
กิจกรรมร่วมกับคนในชุมชนสอดคล้องกับในการแสดงความคิดเห็น หาจุดแข็ง 
จุดอ่อนของการท่องเที่ยวในชุมชนของตนและจัดท าแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับ
แผนแม่บทของท้องถิ่นซึ่งปัญหาอะไรบ้าง จากนั้นจึงร่วมวางแผนงาน ทั้งแก้ไข
ปัญหา ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ท าแผนปฏิบัติการทั้งแผนเฉพาะ
กิจ แผนระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว ร่วมมือกันท างานตามแผนที่วาง
ไว้ให้เป็นผลส าเร็จ รวมทั้งร่วมลงทุนในธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับการยินยอมจาก
ชุมชน ร่วมกันประเมินผลงานเพื่อให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
ด้วยกัน หรือพบปัญหาที่ต้องร่วมกันแก้ไข ฟื้นฟู พัฒนาให้มีคุณภาพดีขึ้น 
นอกจากนั้น กลุ่มผู้แทนชุมชนต้องท าหน้าที่สร้างเครือข่ายทั้งระดับแนวตั้งและ
แนวนอนด้วย  

ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาพบว่า  ชุมชนท่องเที่ยวการเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่ มี

ศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชีระดับปานกลาง  ดังนั้น 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาการพัฒนาการบริหารจัดการ
ด้านการเงนิและบัญชีของชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรใหเ้ป็นระบบ  
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การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นมาของรูปแบบการ

สร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ ตามยุคสมัยผู้วิจัยใช้ระบบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดย
วิธีการพรรณนาวิเคราะห์ จากการสังเกตและการสัมภาษณ์  รวมถึงการศึกษา
ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องผลการวิจัยพบว่าการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์มีหลาย
หลายรูปแบบผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์โดยมุ่งไป
ที่การมีส่วนร่วมของหน่วยงานซึ่งผู้วิจัยสามารถแบ่งยุคการสร้างสรรค์งาน
นาฏศิลป์ได้ 3 ยุคดังนี้ 1) ยุคแรก เป็นยุคที่มีหน่วยงานเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง 2) 
ยุคที่การแสดงเกี่ยวกับวิถีชีวติของชาวบ้าน 3) ยุคร่วมสมัยทั้ง 3 ยุคนี้จะเห็นได้ชัด
ว่ามีความเกี่ยวข้องของระบบหน่วยงานทั้งสิ้น เพราะเมื่อมีหน่วยงานเข้ามา
เกี่ยวข้อง การแสดงจะเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป การแสดงของแต่ละยุคนั้นก็จะมี
ความแตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นแนวการสร้างสรรค์ รูปแบบการแสดง 
ลักษณะการแต่งกายหรือแม้แต่ดนตรีที่ใช้ในการแสดง 

ค าส าคัญ: นาฏศลิป์  สร้างสรรค์ ยุคสมัย 
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Abstract 
This study aims at investigating the background of creative patterns on 

Thai Traditional Dancing throughout the various times.  This qualitative research 
was conducted through a descriptive analysis and observation, interviewing and 
studying of primary document. The research results revealed that there were a 
number of creative patterns on Thai Traditional Dancing. The focus was on the 
creation of Thai Traditional Dancing through participation of agencies which can 
be divided into 3 periods: 1) the era in which the agency has been involved; 2) 
the era of the show about way of life of the villagers, 3) contemporary. These 
three eras are obviously related to the agency system. Thai Traditional Dancing 
show was accepted when agency system was involved. The performances of 
each era were different in many aspects including creative concepts, display 
patterns, dress styles in that era or even the music used in the show. 

Keywords: Dancing Art, Create, Era 

บทน า 
 ศิลปะการแสดงคือมรดกทางวัฒนธรรมที่มีสืบต่อกันมาเป็นเวลานาน 
มีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันออกไปตามแต่ละท้องที่ จนกลายเป็นวัฒนธรรม 
วัฒนธรรมที่กล่าวถึงคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ 
คัดเลือก ปรับปรุง และยึดถือสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงหรอืผลติสร้างขึ้นมาใหม่ตามยุคตามสมัยเพื่อความเจริญงอกงาม
ในวิถีชีวติของคนในชุมชน 

การสร้างสรรค์งานทางด้านนาฏศิลป์ มีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น
การสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ที่เรียนแบบธรรมชาติ การงานสร้างสรรค์งานที่ได้มา
จากความเช่ือ ความศรัทธาและการสร้างสรรค์งานที่เกิดขึ้นจากอารมณ์ของผู้คน
ที่มสีังคม  สิ่งเหล่านีต้้องอาศัยการเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นหลักและ การแสดง
อารมณ์อย่างเป็นระบบของผู้แสดงที่แสดงเป็นกลุ่มหรือจะแสดงเดี่ยวก็ได้ สิ่งนี้จะ
ท าให้ผู้ชมเข้าถึงรูปแบบการแสดงได้อย่างลึกซึ้ง ลักษณะรูปแบบการสร้างสรรค์
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งานนาฏศิลป์ก็จะแตกต่างกันไปตามลักษณะการออกแบบและความชอบของผู้
สร้างสรรค์ผลงาน แต่เดิมนั้นคนโบราณมักสร้างจังหวะและท านองด้วยการตบ
การตีร่างกายให้เป็นเสียง เช่น ท่าตบมะผาบซึ่งเป็นการแสดงของภาคเหนือ ท่า
มวยโบราณของผู้ชายภาคอีสาน การเต้นของชนเผ่าแอฟริกัน (ชัชวาล           
วงษ์ประเสริฐ, 2532) การที่จะได้ท่าทางมานั้นต้องพิจารณาให้ดีว่าร่างกายแต่ละ
ส่วนสามารถสร้างเป็นท่าทางได้หรือไม่ ผู้แสดงอาจจะปฏิบัติด้วยการกระทืบเท้า
สลับกันไปมา การปรบมือ หรือการดีดนิ้ว เข้ามาผสมด้วยเพื่อให้เกิดท่าทางที่
สวยงามในการแสดง เช่นเดียวกับท่าทางของการร่ายร าแบบนาฏศิลป์ แต่เดิมนั้น
ท่าที่เป็นแบบแผนและมีมานานจะมีลักษณะโครงสร้างตามแบบแผนโบราณของ
นาฏศลิป์ไทย คือ ตั้งวง จีบ ล่อแก้ว กระดก ยกหน้า หรือที่ปรากฏที่ร าอยู่ในเพลง
แม่บทเล็ก หรือแม่บทใหม่ เป็นต้น (สุมิตร เทพวงษ์, 2541) เมื่อกาลเวลาผ่านไป
รูปแบบการแสดงก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย งานที่การสร้างสรรค์
ออกมานั้นจึงปรากฏออกมาในรูปแบบอนุรักษ์ การสร้างสรรค์การแสดงและการ
พัฒนาและมีการน าเอาเทคนิคต่าง ๆ เข้ามาผสมผสานกันมากขึ้น ท าให้การแสดง
มีความน่าสนใจมากยิ่งขึน้ 

ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงศึกษาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ตาม
ยุคสมัย โดยเจาะจงไปที่กลุ่มของหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนาฏศิลป์ เช่น 
หน่วยงาน องค์กร หรือมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ว่ามีรูปแบบการแสดง และการ
สร้างสรรค์การแสดง องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้จะเป็นแนวทางใน
การศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์หรือเป็นแรงบันดาลใจใน
การสรา้งสรรคง์านการแสดงนาฏศลิป์ในอนาคต 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อศึกษาความเป็นมาของนาฏศิลป์และลักษณะการสร้างสรรค์งาน

นาฏศลิป์ตามยุคสมัย 

วิธีด าเนินการวจิัย 
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีการดังนี้ 
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 การเลือกพื้นที่ศึกษา 
 ส ารวจข้อมูลเบื้องต้นและเลือกหัวข้อศึกษา โดยรวบรวมข้อมูลจาก

แหลง่ขอ้มูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล  

1. การสัมภาษณ์แบบมีเป็นทางการ อาจารย์สารภี วีระกุล  เพื่อหา
ข้อมูลและสัมภาษณ์บุคคลที่มีผลงานด้านการสร้างสรรค์งานทางด้าน
นาฏศลิป์ 

2. การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ เพื่อหาข้อมูลแบบเจาะลึก ใน
การพูดคุยซักถามบุคคลทั่วไป 

3. การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม โดยการสังเกตการณ์การ
สร้างสรรค์งานทางนาฏศิลป์ของศิลปิน และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม 
โดยการรว่มเป็นผู้สรา้งสรรคง์านทางนาฏศลิป์ 

การจัดกระท าข้อมูล 
1. เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มาแยกเป็น

หมวดหมู่ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  
         2.  เก็บข้อมูลจากการลงพื้นที่โดยการสัมภาษณ์และการปฏิบัติเพื่อให้
ได้ขอ้มูลที่ถูกต้องที่สุด และน ามาใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. การศึกษาประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์  โดยใ ช้ทฤษฎี
ประวัติศาสตร์ (นิยพรรณ วรรณศริิ, 2550 ) 

 2. การวิเคราะห์ด้านรูปแบบการสร้างสรรค์การแสดง โดยใช้หลัก
ทฤษฎีนาฏยลักษณ์ของ สุรพล  วริุฬห์รักษ์ (2547)  

 3. การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ใน
อดีตกับปัจจุบัน โดยใช้ทฤษฎีวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมของ Darwin โดยใช้
ทฤษฎี (Scupin & Decorse, 2004) 
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 การน าเสนอข้อมูล 
 การน าเสนอข้อมูล ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ ได้มาน ามาวิเคราะห์ตาม

วัตถุประสงค์ที่วางไว้แล้วมาสรุปผลโดยการเขียนเชิงพรรณนาวิเคราะห์ ใน
รูปแบบบทความ 

สรุปและอภิปรายผล 
 นาฏศิลป์ คือ ศิลปะการแสดงที่ใช้ภาษากายอธิบายแทนค าพูด เพื่อ
สื่อสารให้เกิดความเข้าใจในสิ่งที่ตนได้ไปพบเจอมา สิ่งเหล่านี้มีการพัฒนามาจาก
อดีตมาจนถึงปัจจุบัน โดยกระบวนการในการแสดงนั้นจะมีการเรียบเรียงท่าร าให้
เป็นระบบระเบียบมีแบบแผนเฉพาะของสังคมนั้น ๆ 

เมื่อกล่าวถึงลักษณะการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ ค านี้มีความหมาย
ในตัวค าว่าสร้างสรรค์ คือ การสร้างสรรค์งานขึ้นมาให้โดยจะยึดตามแบบเดิม
ที่มีอยู่แล้วก็ได้และท ามาปรับปรุงใหม่มีความแปลกใหม่และหน้าสนใจมากขึ้น
หรือจะเป็นการสร้างสรรค์งานขึ้นมาใหม่โดยสิ่งนั้นไม่เคยเกิดขึ้นก็ได้ ส่วนค า
ว่า นาฏศลิป์ คือ ศิลปะการร่ายร าที่ใช้การเคลื่อนไหวของร่างกายที่มนุษย์เป็น
ผูป้ระดิษฐ์ขึ้น จะแบ่งได้ 3 ประเภทคือ การเรียนแบบธรรมชาติ เกิดจากความ
เชื่อความศรัทธา และ เกิดจากอารมณข์องมนุษย์ที่มตี่อสังคม 

1. เกิดจากการเรียนแบบธรรมชาติ 
การที่มนุษย์เคลื่อนไหวร่างการด้วยท่าทางต่างๆ  เช่นการยกแขน 

ขา เอว  ล าตัว การใช้ใบหน้าเพื่อแสดงอารมณ์ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
ความรู้สึก รัก โกรธ โศกเศร้า เสียใจ อารมณ์เหล่านี้ล้วนแต่แสดงออกได้
ในทางสีหน้าทั้งนั้น ผู้สร้างสรรค์ผลงานจึงดัดแปลงให้มีความสวยงามขึ้นด้วย
การน าท่าทางการร่ายร าและแสดงอารมณ์ทางใบหน้ามาผสมผสานเข้า
ด้วยกันเพื่อให้ผู้ชมการแสดงนั้นๆเข้าถึงการแสดงได้อย่างลึกซึง้ 

2. เกิดจากความเชื่อความศรัทธา  
ความเช่ือความศรัทธาผูว้ิจัยเชื่อว่า ไม่วา่จะเป็นผู้คนกลุ่มใด ก็ต้อง

มีที่พึ่งทางใจหรอืเครื่องสักการบูชากันทั้งนั้น เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจใน
ยามที่ตนต้องการที่พึ่งตัวอย่างเช่น การเชื่อเรื่องภูตผี เทพารัก รูปปั้นที่ผู้คน
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เคารพจากนั้นได้กลายเป็นแบบแผนทางวัฒนธรรม มีการจัดการแสดงขึ้นเพื่อ
เคารพบูชาสิ่งนั้น ๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนกลายเป็นนาฏศิลป์ที่มีพื้นฐานที่เกิดขึ้นจาก
ความเช่ือความศรัทธาทั้งสิน้ 

3. เกิดจากอารมณข์องผู้คนที่มตี่อสังคม 
อารมณ์ที่ผู้คนมีต่อสังคมนั้นมีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น

อารมณ์ดีใจ หรือ เสียใจ สิ่งเหล่านี้มักสะท้อนให้เห็นได้ชัดเจนเมื่อผู้คนอยู่
รวมกันเป็นกลุ่มในสังคมเพราะต้องพบเจอกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ท าให้เกิด
ความรู้สึกเหล่านี้ได้  จึงท าให้เกิดแนวคิดการสร้างสรรค์การแสดงขึ้นโดยยึด
หลักกรอบแนวคิดของค่านิยม ประเพณี วัฒนธรรม เพื่อช่วยในการขัดเกลา
ความคิดของผูค้นในสังคมให้อยู่รว่มกันได้อย่างสงบสุข 
 จากข้อมูลข้างต้นคณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์
งานนาฏศลิป์ตามยุคสมัยโดยแบ่งได้ 3 ยุคสมัยดังนี ้ 
 1. ยุคแรก: ยุคที่มีหน่วยงานเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง 

การสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ในยุคแรกนั้นจะมีหน่วยงานเกี่ยวกับ
นาฏศิลป์เข้ามามีส่วนในการสร้างสรรค์งาน เช่น หน่วยงานจากกระทรวง
วัฒนธรรม หน่วยงานจากกรมศิลปกร หน่วยงานจากมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับ
นาฏศิลป์ต่าง ๆ ซึ่งที่เหล่านี้จะเป็นที่ยอมรับจากบุคคลทั่วไป (สารภี วีระกุล, 
2560,กรกฎาคม 14) ลักษณะการแสดงของแต่ละชุดที่ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ประดิษฐ์ขึ้นมานั้นก็จะยังคงยึดหลักของนาฏศลิป์ไทยอยู่ การฟ้อนร าและท่วงที
ลีลาเป็นกระบวนการเคลื่อนไหวของอวัยวะร่างกายของนักแสดงสื่อออกมาใน
ลักษณะต่าง ๆ เช่น สื่อแทนค าพูด แทนอากัปกิริยาที่ก าลังปฏิบัติอยู่ การ
ประดิษฐ์กิรยิาท่าทางของมนุษย์ให้สวยงามเกินกว่าปกติในการแสดงออก เป็น
สื่อระหว่างผู้แสดงและผู้ชม การจัดกระบวนท่าจะเป็นแบบมีเนื้อร้อง หรือไม่มี
เนื้อร้องก็ตาม ต้องสามารถสื่อความหมายท่วงท่าลีลาเหล่านั้น โดยต้อง
สอดคล้องกับเนือ้ร้องและท านองเพลงด้วย  เนื่องจากการแสดงลีลาท่าร าของ
นาฏศิลป์ไทยต้องประกอบด้วยการใช้ภาษาท่า  การใช้ภาษานาฏศิลป์  หรือ
การร าเพลงหน้าพาทย์  เพื่อบ่งบอกเรื่องราว  ภาษานาฏศิลป์ที่ใช้ประกอบการ
แสดง  เป็นท่าร าที่น ามาจากท่าร าแม่บท และเชื่อมท่าร าให้เป็นกระบวนท่า
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จากท่าร าในเพลงชา้ เพลงเร็ว  การแสดงจงึจะเกิดความวิจิตรงดงามตามแบบ
แผนนาฏศิลป์ไทยเช่นลักษณะการตั้งวง การก้าวเท้ากระดกเท้า การใช้จังหวะ
ในการแสดงก็จะเป็นลักษณะของดนตรไีทย ส่วนในเรื่องของเครื่องแต่งกายนั้น
ก็จะแต่งกายตามแบบนาฏศิลป์ไทย คณะผู้วิจัยจะขอยกตัวอย่างการแสดง
ระบ าฉิ่ง ดังนี้ 

ระบ าฉิ่งเป็นการแสดงในรูปแบบสร้างสรรค์ โดยน าเครื่องประกอบ
จังหวะของวงดนตรี ไทยมาประดิษฐ์ เป็นการแสดงในรูปแบบระบ า
เบ็ดเตล็ด ระบ าฉิ่งคอืระบ าที่ใชแ้สดงในงานอวยพรต่าง ๆ ลักษณะการแสดงผู้
แสดงจะใช้ฉิ่งประกอบการแสดงเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของการแสดงนั้น 
ลักษณะการแต่งกายแต่งกายแบบไทย นุ่งผ้าถุง ห่มสไบ จังหวะดนตรีในการ
แสดงจะเป็นดนตรีไทย การเคลื่อนไหวร่างกายในการแสดงจะช้ากระบวนท่า
ร าของร าไทยที่เป็นเอกลักษณ์ ในปัจจุบันการแสดงประเภทนี้ก็ยังเป็นที่นิยม
น ามาแสดงตามงานต่างๆมากมายเพราะเป็นที่ชื่นชอบบอกบุคคลทั่วไปและมี
ลักษณะท่าร าที่เป็นเอกลักษณ์ของนาฏศลิป์ไทยที่แสดงออกได้อย่างชัดเจน 

 
ภาพที่ 1 ระบ าฉิ่ง. จาก https://picpost.postjung.com 

 2. ยุคที่สอง: การแสดงเกี่ยวกับวิถชีีวติของชาวบ้าน 
การแสดงพื้นบ้านหรือนาฏศิลป์พื้นบ้านของไทยมีประวิติความ

เป็นมาที่ยาวนานแบบอย่างหรือลักษณะของการแสดงเหล่านี้เราอาจเรียกว่า 
“แบบกระบวนการท้องถิ่น” (เรณู โกศินานนท์,2539) นาฏศิลป์พื้นบ้าน 
หมายถึง ศิลปะการเคลื่อนไหวร่างกาย ให้มีท่าทางที่สวยงามและมีลักษณะ
ลีลาท่าทางตามแตล่ะท้องถิ่นนั้น ๆ นาฏศลิป์พื้นบ้านเป็นการแสดงที่เลียนแบบ
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วิถีชีวิตความเป็นอยู่ การท ามาหากินของคนในชนบท ต่อจากนั้นก็ค่อยๆ
พัฒนาเรื่องราวโดยการผูกเรื่องและเรื่องราวที่เกิดขึน้จรงิในชมชน 

ในยุคนี้ผู้สร้างสรรค์ผลงานจะมุ่งเน้นไปที่วิถีชีวิตของชาวบ้านตาม
พื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งแบ่งตามภาคของประเทศไทยได้ 4 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาค
กลาง ภาคอีสาน และภาคใต้ โดยลักษณะการสร้างสรรค์ผลงานนั้นจะเน้นไป
ที่กระบวนการร าที่น ามาใช้ปฏิบัติจริง คณะผู้วิจัยขอยกตัวอย่างการ
สร้างสรรคง์านนาฏศลิป์ตามวิถีชีวติของชาวบ้าน เช่นการแสดง แหย่ไข่มดแดง 
การแสดงนี้เกิดขึ้นจากภาควิชานาฏศิลป์ วิทยาลัยครูบุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบุรีรัมย์) ได้ศึกษารูปแบบการแหย่ไข่มดแดงของชาวบ้าน โดยอาจารย์
ประชัน คะเนวัน และอาจารย์ดรรชนี อุบลเลิศ ได้ศึกษาขั้นตอนอย่างละเอียด 
ก่อนจะน ามาประดิษฐ์เป็นชุดการแสดง  ผู้สร้างสรรค์ผลงานต้องการสื่อให้
ผูช้มเห็นถึงวถิีชวีิตของคนภาคอีสานเป็นอย่างไร ในสมัยก่อนนั้นภาคอีสานเป็น
ภาคที่มอีากาศรอ้นและการหารอาหารก็มักจะหาอาหารจากธรรมจาก ท้องไร่
ท้องนา ป่าในชุมชน รวมไปถึงในแหล่งน้ าตามธรรมชาติต่าง ๆ อาหารที่นิยม
ของภาคอีสานคือไข่มดแดงเพราะเป็นอาหารที่หาได้ง่ายช่วงหน้าแล้งเท่านั้น 
ถือได้ว่าเป็นอาหารตามฤดูกาลแมใ้นปัจจุบันก็ยังได้รับความนิยมในการบริโภค
กันอยู่ ด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ และวิธีการหาอาหาก็หาได้ง่ายโดยการใช้
ตะกร้าผูกติดกับไม้แล้วแหย่ไปที่ลังของมดแดง จากข้อมูลดังกล่าวจึงท าให้
ผู้สร้างสรรค์ผลงานคิดประดิษฐ์ท่าร าเกี่ยวกับการแสดงนี้ขึ้นและมีชื่อชุดการ
แสดงว่าเซิ้งแหย่ไข่มดแดง สนุกสนานเร้าใจในรูปแบบศิลปะการแสดง แบบ
ชาวอีสาน ซึ่งได้แสดงออกถึงการออกไปหาไข่มดแดง ซึ่ งได้มาอย่าง
ยากล าบาก ซึ่งชุดการแสดงนี้สามารถบอกเล่าวิธีการได้อย่างละเอียด ช่วง
ของจังหวะดนตรีเป็นดนตรีของภาคอีสานทั้งหมดเพราะต้องการสื่อให้เห็นถึง
ความสนุกสนานและความไพเราะ มีลักษณะการแต่งกาย แบบชาวบ้านอีสาน
คือเสือ้แขนกระบอกนุ่งผ้าซิ่น ซึ่งการแสดงนีเ้ป็นการแสดงที่สวยงามบ่งบอกถึง
ความเป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสานได้อย่างลงตัว 
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ภาพที่ 2 เซิง้แหย่ไข่มดแดง. จาก “การฟ้อนร าพื้นบ้านอีสาน” 

http://www.isan.clubs.chula.ac.th/folkdance/?transaction=kalsin08.php 

3. ยุคร่วมสมัย  
ยุคร่วมสมัยหรือยุคปัจจุบันนี้ มักจะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนารูปแบบ

การแสดงที่แปลกใหม่โดยจะนิยมน าการแสดงของต่างชาติมามีส่วนประกอบ
ในการแสดงนั้นด้วยดังนั้นผู้สร้างงานต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงให้มี
ความนา่สนใจและเป็นที่ยอมรับแก่ผูช้ม การแสดงแต่ละชุดจะอยู่ได้นานหรือไม่
นั้น ไม่ได้อยู่ที่ผู้ชมเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีกฎมีระเบียบของกลุ่มคนที่รักษา
ประเพณีเดิมอยู่ด้วยเรียกว่า “กลุ่มอนุรักษ์นิยม” (พีรพงศ์ เสนไสย, 2551) 
นาฏศิลป์ร่วมสมัยคือการผสมผสานทางวัฒนธรรม และน าเสนอออกมาใน
รูปแบบของการแสดง นาฏศิลป์ร่วมสมัยที่ดีนั้นจะต้องมีความร่วมสมัยที่
สามารถท าให้ผู้ชมเข้าใจท่าทางการแสดงที่ผู้แสดงต้องการสื่อ การชม
นาฏศิลป์ร่วมสมัยนอกจากผู้ชมจะชมเพื่อความสนุกสนานแล้ว ผู้ชมอาจจะ
เกิดความรู้สกึคล้อยตามชื่นชมไปกับลีลาการเคลื่อนไหวของผู้แสดงที่ผ่านการ
ฝึกมาเป็นอย่างดีรวมถึงการใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการแสดงจะต้องมีความ
น่าสนใจ ในยุคนีก้ารแสดงมุ่งเน้นไปที่การเคลื่อนไหวร่างกายความแข็งแรงและ
การแสดงออกของอารมณ์ผู้แสดงเป็นหลัก ทั้งนี้คณะผู้วิจัยจะขอยกตัวอย่าง
การแสดงร่วมสมัยคือ การแสดงชุด “ขาวด า”  

การแสดงชุด “ขาวด า” ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพการต่อสู้ของตัวละครใน
วรรณคดีเรื่อง “รามเกียรติ์” ที่ปรากฏในจิตรกรรมฝาผนัง โดยน าเสนอความ
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พยายามอย่างยิ่งยวดของมนุษย์ที่จะรักษาสมดุลระหว่างความดีและความช่ัว เพื่อ
ค้นพบความสุขสันติในใจ ประกอบการบรรเลงกู่ฉิน (guqin) สดโดยศิลปินชาว
จีน หวู่ นา (Wu Na) ออกแบบแสดงโดยศิลปินญี่ปุ่น มิอุระ อะซาโกะ (Miura 
Asako)  ลี ล าการแสดงร่ วมสมั ย และการออกแบบ เครื่ อ งแต่ งก าย 
ที่ผสมผสานระหว่างความร่วมสมัยและความละเอียดอ่อนของนาฏศิลป์ไทย
ช้ันสูง การแสดงนี้ถือเป็นการแสดงร่วมสมัยที่เห็นได้ชัดถึงความผสมผสาน
ระหว่างศิลปวัฒนธรรมของไทยและต่างชาติที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของ
ตนเองแล้วสามารถน าการสิ่งเหล่านี้มารวมตัวได้อย่างลงตัวการแสดง
นาฏศิลป์สร้างสรรค์ของไทยไม่ว่าเกิดช่วงไหนยุคไหนการแสดงก็ยังคงความ
เป็นเอกลักษณ์แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปแตย่ังคงความสวยงามอยู่เสมอ 

  
ภาพที่ 3 ขาวด า. จาก http://www.artbangkok.com 

สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาครั้งนี้ คณะผู้วิจัยสามารถสรุปผลและอภิปรายผล 
ดังนี้ 
 ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับนาฏศิลป์ คณะผู้วิจัยใช้ทฤษฎีโครงสร้าง
หน้าที่ของ (นิยพรรณ วรรณศิริ, 2540) กล่าวคือโครงสร้างได้มาจากการ
กระท าระหว่างกันทางสังคมจากบรรทัดฐานและเกณฑต์่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็น
ตั วบ่ ง ชี้ ที่ ส าคัญ ได้ จากชาติพั นธุ์ ของแต่ละสั งคม เปลี่ ยน ได้ เหมือน
ศิลปะการแสดงคือมรดกทางวัฒนธรรมที่มีสืบต่อกันมาเป็นเวลานาน มีการ
เปลี่ยนแปลงแตกต่างกันออกไปตามแต่ละท้องที่ จนกลายเป็นวัฒนธรรม 
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วัฒนธรรมที่กล่าวถึงคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ 
คัดเลือก ปรับปรุง และยึดถือสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน  มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงหรอืผลติสร้างขึ้นมาใหม่ตามยุคตามสมัยเพื่อความเจริญงอกงาม
ในวิถีชีวิตของคนในชุมชน (พีรพงศ์ เสนไสย, 2546) ในลักษณะของการ
สร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ตามยุคสมัยนั้น คณะผู้วิจัยได้แบ่งยุคสมัยออกเป็น 3 
ยุค คือ ยุคแรก คือยุคที่มีหน่วยงานเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง ยุคที่2 คือยุคที่ผู้
สร้างสรรค์ผลงานมุ่งเน้นการสร้างสรรค์การแสดงไปที่การเลียนแบบวิถีชีวิต
ของชาวบ้านตามท้องถิ่นต่าง ๆ ยุคที่ 3 คือยุคที่เป็นการผสมผสานกันระหว่าง
น า ฏ ศิ ล ป์ ไ ท ย แ ล ะ น า ฏ ศิ ล ป์ ต ะ วั น ต ก ห รื อ ที่ เ รี ย ก ว่ า น า ฏ ศิ ล ป์ 
ร่วมสมัยนั้นเอง จากข้อมูลนี้คณะผู้วิจัยได้ใช้ทฤษฎีของ (สุพรรณี บุญเพ็ง, 
2542) กล่าวคือนาฏศิลป์ร่วมสมัยเป็นรูปแบบของการน าเสนอผลงาน
สร้างสรรค์ทางด้านนาฏยศิลป์ที่มีลักษณะความเป็นไทยในผลงานการแสดง 
ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์แบบไทยที่เป็นจารีต หรือจะ
เป็นนาฏศิลป์ไทยที่มีการผสมผสานกันก็ร่วมแต่เป็นการแสดงที่สวยงามและ
สามารถน ามาพัฒนาใหส้วยงามได้ตามยุคสมัย  
 ในส่วนของความแตกต่างระหว่างนาฏศิลป์แต่ละยุคนั้นผู้วิจัยใช้ทฤษฎี
ของสุรพล  วิรุฬห์รักษ์ (2547) ได้กล่าวถึงนาฏยลักษณ์ ที่หมายถึงลักษณะ
ของนาฏศิลป์สกุลใดสกุลหนึ่ง โดยเฉพาะนาฏยลักษณ์เป็นเครื่องบ่งชี้รูปแบบ
โครงสร้างเนื้อหาและวิธีการที่ท าให้เห็นความแตกต่างของการแสดงชุดต่าง ๆ 
จึงสามารถแยกแยะและน าเอาลักษณะเฉพาะออกมาให้ปรากฏชัดเจน นาฏย
ลักษณ์ของการแสดงสามารถแบ่งได้ 4 ส่วนหลัก ได้แก่ เครื่องแต่งกาย 
อุปกรณ์การแสดง ดนตรี การแสดง (สิริธร ศรีชลาคม, 2543) โดย
กระบวนการสร้างสรรค์การแสดงทั้งหมดตั้งขึ้นอยู่กับรูปแบบการแสดงแต่ละ
ประเภทด้วยเพราะต้องมีการวางแผนเพื่อหาข้อมูล และแรงบันดาลใจซึ่ง
องค์ประกอบทั้งหมดนี้สามารถบ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละยุค
สมัยได้เป็นอย่างดี 
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บทคัดย่อ 
การเรียนการสอนภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติได้ด าเนินมาหลาย

ทศวรรษ โดยมี จุดเริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ รวมไปถึงโรงเรียนสอน ภาษาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในเชิงธุรกิจ 
จนกระทั่งในปัจจุบันเมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
ส่งผลใหก้ารเรียนการสอนไม่ได้ถูกจ ากัดอยู่เพียงแค่ในห้องเรียนอีกต่อไป แต่มี
การ จัดการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Skype Line Facebook 
Google hangout YouTube ท าให้ความนิยมในการเรียนภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น 
เนื่องจากผู้สอนและผู้เรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้ทุกแห่งบนโลกโดย
ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง ดังนั้นผู้สอนเองนอกจากจะต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้ ความเช่ียวชาญทางด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล้ว ยังต้อง
พัฒนาทักษะของตนเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อน ามาปรับใช้ และจัดท าสื่อต่าง ๆ 
เพื่อให้การเรยีนการสอนบรรลุผลตามจุดประสงค์ของผูเ้รียน  

ค าส าคัญ: การสอนภาษาไทย การสอนภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ      
การเรียนการสอนผ่าน สื่อออนไลน์ ครูในศตวรรษที่ 21 
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Abstract 
Thai language teaching for foreigners has continued for several 

decades, beginning in universities in Thailand and abroad and in language 
schools which teach Thai for business purposes. When the world entered the 
era of technology, teaching is not limited only in the classroom, but also in 
online communicative program such as Skype, Line, Facebook, Google 
Hangout, and YouTube. That makes learning the Thai language more popular 
since the lecturers and learners can manage their learning and teaching 
worldwide. Therefore, the lecturers must be knowledgeable in the Thai 
language and the English language. They also need to develop their 
technological skills for teaching and producing teaching materials in order to 
ensure teaching and learning achievement. 

Keyword: Thai Lanuage Teaching, Thai Lanuage Teaching for foreigners, 
Teaching through Online Media, The 21st Century Teacher 

บทน า 
 การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศนั้นได้ด าเนินมาหลาย
ทศวรรษแล้ว เริ่มจากบางประเทศในทวีปเอเชีย เช่น ประเทศจีน เกาหลี ญี่ปุ่น 
มาเลเซีย แล้วแพร่ขยายไปยังทวีปอื่น และประเทศอื่น ๆ ในโลก เช่น 
ออสเตรเลีย อเมริกา เป็นต้น โดยการเรียนการสอนในสมัยก่อนนั้นจ ากัดอยู่
แค่เพียงในมหาวิทยาลัยและโรงเรียนภาษาที่จัดสอนในเชิงธุรกิจ แต่ปัจจุบันใน
ยุคที่เทคโนโลยีได้รุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว การเรียนการสอนไม่ได้ถูกจ ากัดอยู่
เพียงแค่ในห้องเรียนอีกต่อไป มกีารน าเอาเทคโนโลยีหลายรูปแบบมาใช้ในการ
ช่วยสอนมากขึน้ ไม่วา่จะเป็นสื่อออนไลน์ประเภทต่าง ๆ เช่น Skype Line Face 
book Google hangout YouTube ท าให้ความนิยมในการเรียนภาษาไทยเพิ่มขึ้น
เนื่องด้วยความสะดวกของเทคโนโลยีที่ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกแห่งในโลก
โดยไม่ต้องเดินทางไปเข้าเรียนในสถาบันหรือห้องเรียนอีกต่อไป 
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 แตท่ั้งนีท้ั้งนั้นการเรียนการสอนภาษาผ่านสื่อออนไลน์จะส าเร็จไปมิได้
หากผู้สอนไม่มีความรู้เท่าทันเทคโนโลยี ดังนั้นทั้งผู้เรียนและผู้สอนจึงต้อง
พัฒนาตนเองอยู่เสมอในการหาความรูเ้กี่ยวกับเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการช่วย
สอน โดยเฉพาะผูส้อนเองที่ตอ้งเสริมสร้างทักษะของตนเกี่ยวกับเทคโนโลยีอยู่
ตลอดเวลาเพื่อน ามาปรับใช้ในการเรียนการสอน และการจัดท าสื่อต่าง ๆ 
ให้กับผูเ้รียนเพื่อใหก้ารเรียนการสอนนัน้บรรลุผลตามจุดประสงค์ของผู้เรียน 

ความเป็นมาของการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 
 จากการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะ
ต่างประเทศนั้นพบว่า ความนยิมและความตอ้งการเรียนภาษาไทยเริ่มขึ้นเพียง
บางจุดเล็ก ๆ ในบางประเทศของโลกและสอนกันเพียงจ านวนสิบ ยี่สิบคนก่อน 
เช่นในประเทศจีน เกาหลี ญี่ปุ่น อเมริกา ออสเตรเลีย ด้วยเหตุผลที่
มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนนั้นมนีโยบายในการผลิตบุคลากรที่จะต้องเกี่ยวข้องกับ
ประเทศไทยและคนไทย ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม การเมือง เศรษฐศาสตร์ หรือ
วิถีชีวติและวัฒนธรรม โดยเล็งเห็นความต้องการของประเทศตนในด้านเหล่านี ้ 
  เอกสารที่ เสนอ ณ ที่ประชุมสัมมนาระดับภูมิภาคว่าด้วยการ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในบริบทไทยศึกษา วันที่ 20 - 21 กันยายน 
2544 ณ โรงแรมฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร พบว่ามีการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยในมหาวิทยาลัยจากหลายประเทศ ได้แก่  มหาวิทยาลั ย
ภาษาต่างประเทศกวางโจว สถาบันชนชาติส่วนน้อยยูนนาน สถาบัน
ภาษาต่างประเทศเซี่ยงไฮ้ ในประเทศจีน มหาวิทยาลัยฮันกุ๊ก ในประเทศ
เกาหลี มหาวิทยาลัยมลายา ในประเทศมาเลเซียสถาบันสอนภาษาพอยต์คุก 
ในรัฐวิคตอเรีย คณะเอเชียศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย (ศรีวิไล       
พลมณี, 2545)        
 จะเห็นได้ว่าจากจุดเริ่มต้นการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศนั้นเริ่มจากในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ปัจจุบันการเรียนการสอน
ภาษาไทยเริ่มแพร่ขยายมากขึ้น นอกจากในมหาวิทยาลัย แล้วยังมี โรงเรียน
สอนภาษาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในเชงิธุรกิจ เช่น สถาบัน the American University 
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Alumni Association (AUA) สมาคม The Young Men's Christian Association 
(Y.M.C.A) สถาบันภาษา Effective Foreign Language Learning Center (EFL) 
จนกระทั่งปัจจุบันในยุคที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ก็ได้มีการสอน
ภาษาไทยผ่านระบบ อินเทอร์เน็ต เช่น Skype Line Face book Google 
hangout YouTube อีกด้วย     

การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์   
 ปัจจุบันคอมพิวเตอร์นับว่ามีส่วนส าคัญมากในการน ามาใช้จัดการ
เรียนการสอน เนื่องด้วยความสะดวก  ในการจัดเก็บข้อมูล สามารถค้นคว้า
ข้อมูลได้จากแหล่งข้อมูลทั่วโลก และติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว 
นอกจากนั้นการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ผู้สอนสามารถจัดการเรียน
การสอน และสรา้งสรรคบ์ทเรียน ได้ตามความถนัดของตนเอง อีกทั้งสามารถ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรได้โดยไม่ต้องเสียค่าโฆษณาให้กับสื่อโฆษณาใด ๆ 
นับเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ผู้สอนสามารถน ามาท าเป็นธุรกิจ สร้างรายได้เพิ่ม
ให้กับตนเองได้  
 ในส่วนของผู้ เ รียนนั้น  ผู้ เ รียนสามารถค้นคว้าความรู้ ได้จาก
แหลง่ขอ้มูลทั่วโลก สามารถเรียนได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ เลือกเรียนรู้
เนื้อหาที่ตนเองมีความสนใจได้อย่างเฉพาะเจาะจง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้เรียนก็ต้อง
มีวินัยในการจัดการองค์ความรู้ด้วยตัวเอง และหมั่นท าแบบฝึกหัดอย่าง
สม่ าเสมอ และที่โดดเด่นที่สุดในการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์นั้น คือ
เรื่องของความสะดวกในการเดินทางของทั้งผู้เรียนและผู้สอนที่ไม่จ าเป็นต้อง
เดินทางมาพบกัน หรือเสียค่าใช้จ่ายในการเช่าสถานที่อีกต่อไป ผู้เรียนและ
ผูส้อนสามารถเลือกสถานที่เรียนได้ตามความสะดวกของตนเอง ขอเพียงแค่มี
คอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพก็สามารถจัดการเรียน
การสอนได้อย่างราบรื่น 

ความหมายของ E-Learning  
 ค าว่า e-Learning โดยทั่วๆ ไปจะครอบคลุมความหมายที่กว้างมาก 
กล่าวคือ จะหมายถึง การเรียนใน ลักษณะใดก็ได้ ซึ่งใช้การถ่ายทอดเนื้อหา
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ผ่านทางอุปกรณ์อิ เล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ เครือข่าย 
อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต หรือ ทางสัญญาณโทรทัศน์ หรือ 
สัญญาณดาวเทียม (Satellite) ก็ได้  
 อันที่จริง e-Learning เป็นรูปแบบการเรียนที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนอง
การเรียนในลักษณะทางไกล กล่าวคือ เป็นรูปแบบการเรียนซึ่งผู้เรียนไม่
จ าเป็นต้องเดินทางมาเรียนในสถานที่เดียวกันในเวลาเดียวกันโดยผู้เรียน
จะต้อง  ศึกษาเนื้อหาจาก e-Learning Courseware ซึ่งหมายถึงสื่อการเรียน
การสอนทางคอมพิวเตอร์ที่ ได้รับการออกแบบ  และพัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการ ออกแบบกิจกรรมซึ่งผู้เรียนสามารถโต้ตอบกับเนื้อหา 
รวมทั้งมีแบบฝึกหัด  และ แบบทดสอบให้ ผู้เรียนสามารถตรวจสอบความ
เข้าใจได้  เมื่อศึกษาด้วยตนเองแล้ว ผู้ เรียนมีหน้าที่ ในการ  อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งการสอบถามปัญหาต่างๆ กับเพื่อนๆ ร่วมช้ัน
ทางอิเล็กทรอนิกส์  (ซึ่งในที่นี้หมายถึงออนไลน์) หลังจากนั้นผู้สอนอาจนัด
หมายผู้เรียนมาพบ (ในช้ันเรียนหรือใน ลักษณะออนไลน์ก็ได้) (ถนอมพร  
เลาหจรัสแสง, 2551)     

การจัดการเรียนการสอนและครูในศตวรรษที่ 21 
 ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีทางการศึกษาได้พัฒนาก้าวหน้าไปอย่าง
รวดเร็ว เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ และโทรคมนาคมได้รุดหน้าไปอย่างมาก 
การศึกษาจึงได้น าเทคโนโลยีเหล่านั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์มากขึ้น แนวคิดใน
การจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ จึงได้ขยายออกไปสู่การเรียนรู้ด้วย
ตัวเองของผู้เรยีน โดยอาศัยสื่อและเทคโนโลยีต่าง ๆ จึงท าให้เกิดลักษณะของ
การเรียนรู ้และวิธีการเรียนการสอนแบบใหม่ ๆ ขึน้ เชน่ 
 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง การ
น าคอมพิว เตอร์มาใ ช้ ในการเรียนการสอน เพื่ อ ช่วยขยายขอบเขต
ความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน และความสามารถใน การสอนของครู 
โดยการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ขึ้นมา หรือจัดหาบทเรียนคอมพิวเตอร์ที่
เหมาะสมที่ มีผู้สร้างไว้แล้วมาให้ผู้เรียน หรือเขียนโปรแกรมให้ผู้เรียนและ
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ผู้สอนสามารถสร้างบทเรียนขึ้นเอง และ ใช้คอมพิวเตอร์ในการน าเสนอ
บทเรียน 
 การจัดการเรียนการสอนทางไกล หมายถึง การสอนที่ผู้สอน และ
ผู้เรียนอยู่ต่างสถานที่กัน แต่ สามารถติดต่อสื่อสารมีปฏิสัมพันธ์กันใน
กิจกรรมการเรียนการสอนได้ด้วยการใช้สื่อและเทคโนโลยีใน รูปแบบต่าง ๆ 
โดยการเรียนการสอนอาจเป็นแบบทางเดียว คือผู้สอนถ่ายทอดความรู้ผ่าน
ทาง สื่อมวลชน และสื่อวัสดุอื่น ๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ เทปบันทึกเสียง 
เป็นต้น หรืออาจเป็นแบบ สองทาง คือผู้สอนและผู้เรียนอยู่ต่างสถานที่กัน
สามารถติดต่อปฏิสัมพันธ์กันได้ โดยใช้สื่อ โทรศัพท์  โทรทัศน์ และเทคโนโลยี
การประชุมทางไกล ผ่านจอภาพ นอกจากนั้นยังมีการจัดการเรียนการสอน  
เสริมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต และให้ผู้ เรียนปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนด้วย
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อกีด้วย (ทิศนา แขมมณ,ี 2558)    
 เมื่อเป็นเช่นนี้ ครูจึงต้องพร้อมที่จะปรับตัวและพัฒนาตนเองให้ทันยุค
ที่เปลี่ยนไป และตอ้งไม่ขาดความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาทักษะและวิทยาการ
ให้ทันสมัย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เทคนิค วิธีการ  เรียนการสอนแบบ ใหม่ ๆ ที่
มีประสิทธิภาพ ครูต้องมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ จัดการ
เรียนการสอน เนื่องจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีจะช่วย 
กระตุ้นความสนใจ  ให้กับนักเรียน และหากออกแบบกิจกรรม การเรียนการ
สอนอย่างมี ประสิทธิภาพจะช่วยส่งเสริม ความรู้และทักษะที่ต้องการได้เป็น
อย่างด ี(ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2547) 

หลัก 3 ประการของการเรยีนการสอนแบบออนไลน์    
1. การเตรียมการเชิงรุก ผู้สอนต้องความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร 

โดยการวิเคราะห์ข้อมูล พื้นฐานมาจากผู้เรียนที่ได้ท าการสอนมาแล้ว เช่น 
ปัญหาในการสอน ปัญหาในการเรียน ข้อค าถาม  ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในช้ัน
เรียน เพื่อน ามาใช้เป็นหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป  
การค้นหา เก็บข้อมูลของผู้เรียน  ทั้งในแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม มีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการะบวนการจัดการเรยีนการสอนแบบออนไลน์ ผู้สอน
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ควรจะต้องรู้ว่า ผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียนไหม สามารถเข้าถึงเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตสะดวกมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเกี่ ยวกับ
หลักสูตรการสอนของ ว่าผู้เรียนรู้สึกอย่างไรในการเรียน ผู้เรียนพูดคุยกันใน
เรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับวิธีการสอนและหลักสูตรออนไลน์ เพื่อที่จะได้น ามาใช้
ช่วยเหลือหรือเพิ่มเติมให้ผู้เรยีน  

นอกจากนั้น ผู้สอนควรสร้างความรู้สึกที่ดีในครั้งแรกที่เข้าเรียนใน
หลักสูตร เช่น กล่าวค าตอนรับในหน้าแรก หรือการสร้างความประทับใจด้วย
ข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียน เช่น ชื่อเล่น วันเกิด หรือสิ่งที่ผู้เรียนชื่นชอบ อีกทั้ง
ควรมีการติดต่อสื่อสารอย่างชัดเจนกับนักเรียนที่ขาดหายไป ผู้สอนควรมีการ
ออกแบบระบบการ ติดตามผู้เรียนที่ขาดหายไปจากระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์ โดยอาจมีการประสานกับผู้เรียนโดยตรง หรือผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย
ต่าง ๆ ด้วยวิธีการส่งเสริมให้ผู้เรยีนเข้าเรียนด้วยกระบวนการกลุ่มย่อยร่วมกับ
เพื่อในช้ันเรียน หรือสอบถามและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ เรียน เพื่อลด
ข้อผิดพลาดในการเข้าเรียน หรอืท ากิจกรรมในห้องเรียนออนไลน์  

ด้านการประชาสัมพันธ์ ผู้สอนควรโพสต์ประกาศสม่ าเสมอ ทั้งการ
แจ้งข้อมูล ข่าวสาร หรือความก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ผู้เรียน รวมไปถึงวันที่จะครบก าหนดของ กิจกรรมต่างๆ ที่มีประโยชน์ส าหรับ
ผู้เรียน เพื่อที่ผู้เรียนจะได้ทราบก าหนดการต่างๆในการจัดการ  ภาระ งาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย และส่งงานได้ทันตามก าหนดเวลา    

2. ความเป็นมอือาชีพ ดา้นการตอบสนอง ผู้สอนควรมีการปฏิสัมพันธ์
อยู่ตลอดเวลากับ ผู้เรียน โดยเฉพาะเมื่อมีข้อค าถาม ข้อสงสัย หรือการ
สอบถาม แจ้งปัญหาการใช้งานต่าง ๆ ในขณะ ที่ผู้เรียนก าลังเรียนอยู่ หาก
ผู้เรียนได้รับการตอบสนองในทันที หรืออย่างช้าไม่ควรเกิด 1 วัน การ   
ปฏิสัมพันธ์อย่างรวดเร็วจะส่งผลให้เกิดผลดีต่อความรู้สึกของผู้เรียน ท าให้
กิจกรรมการเรียนการ   สอนตา่ง ๆ ในช้ันเรยีนออนไลน์ให้ ประสบผลส าเร็จ  

ก าหนดเวลาในการท างาน ผู้สอนควรก าหนดเวลานัดหมายในการท างาน
ร่วมกันระหว่าง   ผู้สอนกับผู้เรียน หรือผู้เรียนกับผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลา
ในการท างานหรือกิจกรรมร่วมกัน   ผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บ
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เล็ต ผ่านทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เช่น Skype Line FaceTime ซึ่งการโพสต์ และ
การมอบหมายภารกิจควรมีความชัดเจน ผ่านรูปแบบการสื่อสารออนไลน์ที่มี
ความเหมาะสม มีความถูกต้องสอดคล้องกับความพร้อมของผู้เรียนในการรับ
ข้อมูลซึ่ง จะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถรู้และเข้าได้ในทันทีโดยที่ไม่ต้องตีความ การ
โพสต์และการมอบหมายภารกิจที่ดี มีคุณภาพจะท าให้กิจกรรม หรือภารกิจที่
ได้รับมอบหมายส าเร็จตามเป้าหมายที่ผูส้อนได้วางไว้  

ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมอือาชีพ ผู้สอนควรใช้ภาษาในการสื่อสาร
กับผู้เรียนด้วยความ   รอบคอบและครอบคลุมทุกประเด็นของกิจกรรมอย่าง
มืออาชีพ ควรงดการใช้ภาษาที่ใช้ค าย่อและ  สั้น ท าให้สื่อความหมายไม่
ชัดเจน ไม่ตรงกับสิ่ งที่จะสื่อออกไป ส่งผลให้ผู้ เ รียนสับสนหรือต้อง   
ตีความหมายจากภาษาที่ใช้ค าย่อและสั้น ส่งผลให้ภารกิจหรือกิจกรรมอาจ
ล้มเหลว หรือได้ผลงาน  ที่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของภารกิจ ดังนั้นการใช้
ภาษาในการสื่อสารที่ดีควรกระชับได้ใจความ ตรง   ประเด็นไม่สั้น ไม่ยาว
จนเกินไป     

3. สร้างความน่าสนใจในการตอบค าถามหรือข้อสงสัยของผู้เรียน 
ผู้สอนควรเลือกใช้ค าตอบที่สร้างสรรค์ ส่งเสริม ก าลังใจและความรู้สึกที่ดี
ให้กับผู้เรียน โดยเพิ่มเติมข้อเสนอแนะในการให้ค าตอบกับผู้เรียน ผู้สอนควร
ตั้งค าถามจากมุมมองของผู้สอน เพื่อสื่อสารแนวทางใหม่   ประเด็นใหม่ หรือ
ชี้น า ให้ผู้เรียนได้เกิดความคิด หรือข้อสงสัยเพื่อน าไปสู่การค้นหาความรู้ใหม่
ของผู้เรยีน 

การให้ผลตอบกลับ ไม่ว่าจะเป็นการติ หรือการชมจากผู้สอน ควรให้
ความส าคัญกับความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้สอนตอ้งรูแ้ละเข้าใจถึงระดับใน
การเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนั้นในการให้ผล ย้อนกลับไปถึงผู้เรียน ผู้สอนควรมี
ข้อเสนอแนะที่มีความแตกต่างกันจากผลการท างานของผู้เรียนแต่ละคน หรือ
กลุ่มผู้เรยีน โดยอาจให้ผลตอบกลับเป็นการส่วนตัวกับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้
มีความรูแ้ละ เข้าใจในกิจกรรม หรือภารกิจที่แตกต่างกันมากยิ่งขึ้น อีกทั้งควร
มีการแนะน าแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม ที่อาจน าไปสู่ความลึกซึ้งของเนื้อหามาก
ยิ่งขึ้นจาก กิจกรรมในระหว่างการจัดการเรียนการสอน (Branstable, 2012) 
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บทสรุป 
ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ท าให้ภาษาไทยได้เป็นที่

รู้จักเพิ่มมากขึ้น ผ่านสื่อ ช่องทางต่าง ๆ ส่งผลให้ความนิยมในการเรียน
ภาษาไทยเพิ่มมากขึ้นด้วย เนื่องจากสามารถเข้าถึงง่าย และมีโอกาสได้เรียนรู้
จากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น Skype Line Face book Google hangout 
YouTube  โดยผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนแล้วน าเสนอผ่านสื่อต่าง ๆ 
ได้ทั้งแบบ ข้อความ เสียง และ ภาพเคลื่อนไหว อีกทั้งการจัดการเรียนการ
สอนดังกล่าวยังช่วยเอื้อในเรื่องของเวลา ซึ่งผู้สอนและผู้เรียนไม่จ าเป็นต้อง
เสียเวลาในการเดินทางมาเจอกัน และสามารถท าการเรียนการสอนได้ทุกแห่ง
ตามความสะดวกของทั้งสองฝา่ย จากประสบการณก์ารสอนภาษาไทยผ่านสื่อ
ออนไลน์ของผู้เขียนพบว่า วัตถุประสงค์ของผู้เรียนนั้นมีทั้งเพื่อใช้ในการศึกษา
เล่าเรียนระดับอุดมศึกษา เพื่อใช้ในการท างานเนื่องจากทางบริษัทได้
มอบหมายใหม้าประจ าที่สาขาในประเทศไทย เพื่อใช้ในการติดต่อและท าธุรกิจ
ในประเทศไทย เพื่อพูดคุยสื่อสารกับครอบครัวของคู่สมรสที่เป็นคนไทย เพื่อ
ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับคนไทยระหว่างการท่องเที่ยวในประเทศไทย เพื่อใช้
ในการด าเนินชีวิตประจ าวันหลังเกษียณเนื่องจากตัดสินใจว่าจะโยกย้ายมา
อาศัยในประเทศไทย ซึ่งการเรียนการสอนภาษาไทยผ่านสื่อออนไลน์ท าให้
ผูเ้รียนได้รับความสะดวก และสามารถเตรียมพร้อมในเรื่องของภาษาได้ก่อนที่
จะเดินทางมายังประเทศไทย เนื่องจากสามารถเริ่มเรียนได้ตั้งแต่ยังอาศัยอยู่
ในประเทศของตน 

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากภาษาไทยมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจาก
ภาษาอื่น ๆ เช่น ระบบเสียงที่มีระดับเสียงสูงต่ า ระบบค าที่เป็นภาษาค าโดด 
และระบบประโยคที่หากเรียงค าผดิต าแหนง่อาจท าให้ความหมายเปลี่ยนแปลง
ไป ซึ่งทฤษฎีเหล่านี้จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สอนจะต้องอธิบายในแต่ละประเด็น
ค าถามอย่างละเอียดโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอน
โดยเฉพาะการเรียนการสอนระดับต้นที่ผู้เรียนยังไม่มีพื้นฐานความรู้ทาง
ภาษาไทย ดังนัน้นอกจากผู้สอนจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีแล้วยังต้อง
มีพื้นฐานภาษาอังกฤษดีพอสมควร 
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ในประเทศของตน 

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากภาษาไทยมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจาก
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และระบบประโยคที่หากเรียงค าผดิต าแหนง่อาจท าให้ความหมายเปลี่ยนแปลง
ไป ซึ่งทฤษฎีเหล่านี้จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สอนจะต้องอธิบายในแต่ละประเด็น
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การที่โลกมีความเจริญทางด้านเทคโนโลยีเป็นการเพิ่มช่องทางการ
สื่อสารให้มากขึ้น การเรียนการสอนภาษาไม่ได้จ ากัดเพียงแค่กลุ่มภาษาหลัก 
ๆ ในโลกเท่านั้น แต่ภาษาในกลุ่มย่อย ๆ ดังเช่นภาษาไทยก็เป็นที่สนใจของ
ชาวต่างชาติทั่วโลก ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ภาษาไทยได้รับความสนใจอย่าง
กว้างขวาง อีกทั้งยังท าให้ชาวต่างชาติได้รับรู้วัฒนธรรมของไทยผ่านทางภาษา
อีกด้วย  
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Abstract 
This article aims to study the creation of Tai Yai – ness in Mae Hong 

Son Province through Alawha, Beinmont and Shwe Tamin. It was revealed that 
these desserts did not originate from Tai Yai. Alawha was from the Middle East 
while Beinmont and Shwe Tamin were from Burma (known as Myanmar). Due 
to Mae Hong Son historical context, these three kinds of desserts became 
popular among Tai Yai people in Mae Hong Son. Also, according to their 
distinguished names, tastes, and looks, these desserts became a part of Tai Yai 
daily eating customs and rituals. Consequently, this reflects the creation of Tai 
Yai – ness, and Alawha, Beinmont and Shwe Tamin are currently known as Tai 
Yai desserts. 

Keywords: Alawha, Beinmont, Shwe Tamin and the creation of Tai Yai – ness 

Introduction 
This article presents findings from a study on the creation of Tai Yai – 

ness through the three kinds of desserts, including Alawha, Beinmont and Shwe 
Tamin. The study was conducted to present its history and culture through the 
study of pertinent documents and the field study, including participant 
observation and informal interviews with groups of Alawha manufacturers, 
consumers and other people concerned.  
 The area of the study was Tai Yai community that settled in the Muang 
District, Mae Hong Son Province before the nation state. Due to geographical 
and social conditions, the relationship between Mae Hong Son and other 
provinces in Burma had been established since the end of Konbaung dynasty 
until the British colonial rule in Burma.  The creation of the nation state caused 
those Tai Yai people to be under the nationalization process of the Thai state, 
and to define themselves as Thai people descending from Tai Yai or “local Tai 
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Yai.”1  These factors led those Tai Yai to create Tai Yai – ness based on 
different historical contexts from those of the Shan State, in which the critical 
period occurred when there was the political crisis in 1962 (That Sriratanaban, 
2010) 

Based on the direct observation and data collected, it was found that 
Alawha, Beinmont and Shwe Tamin are a part of Tai Yai’s eating culture in 
which “food” represents the way of thinking and habits (Busarin 
Lertchavalitsakul, 2012) With regard to these three kinds of desserts they 
become the representatives of Tai Yai in Mae Hong Son. Despite the fact that 
they were originally derived from other cultures, their characteristics were 
developed until they became unique, and could be manifested through sight, 
taste, and smell. “Food” then formed various meanings relating to “patterns of 
social relation,” which could be adapted when social interaction among different 
groups occurred (Busarin Lertchavalitsakul, 2012) Moreover, these desserts 
were created so that they possessed some special characteristics in order to 
create differences in eating cultures among different ethnic groups. 

Dessert culture of Tai Yai society 
 Tai Yai people have had a dessert culture for a long time. They call 
such dessert “Khao Moon (ၶၶၶၶၶၶၶၶၶ),” (Chiang Mai Rajabhat 
University, 2013) such as Khao Moon Khoi, Khao Moon Ghoe. According to 
traditional Tai Yai way of life, the desserts functioned as an important element 
in meaningful ceremonies. For example, in a feast of holy spirits, important 
desserts offered were such as Khao Tom Ho Hok (Khao Tom Hua Ngok) and 
Khao Moon Khao (Khanom Tom Khao), which symbolize to longevity and 
prosperity. In Poysanglong Ceremony, the desserts which Sanglongs have to 

                                                           
1 Tai Yai ethnics who settled in Maehongson Province before the nation state, and Tai Yai who 
were born in Thailand 
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eat for auspiciousness and which are usually included in the reception are Khao 
Taek Pun (Khao Tok Pan) made with popped rice mixed with brown sugar 
syrup, and patterned in a circular shape. It signifies purity. Another is Khao 
Pong Tor (Khanom Khao Pong Tor) made with fried dough mixed with brown 
sugar syrup. The word “Pong” means cooperation, while “Tor” means 
advancement and prosperity. Khao Moon Hor that looks like Kanom Tian refers 
to protection, warmth, or a wedding ceremony which is traditionally held in the 
afternoon and with no rituals. They also serve “Moon Lod Song”2 or Khanom 
Lod Chong, which means an enduring love of a couple. Therefore, desserts are 
served as a part of the ceremony in case they fulfil it with important meanings. 
 During the traditional period, Tai Yai people did not put much emphasis 
on desserts. They were not necessarily included at the end of the meal 
because they were considered extravagant. However, they were sometimes 
presented at some special occasions such as celebrations and Buddhist 
ceremonies in which people prepared them for merit-making and for their 
families and neighbors. Moreover, most desserts comprise of rice flour, glutinous 
rice flour, and brown sugar syrup that in the past they had to be homemade, 
and manufacturing those desserts became complicated and time consuming. 
Therefore, producing those desserts were a big deal and they were made only 
during special occasions.  

In the Tai Yai community, it was discovered that there were 
confectioners who produced the desserts called “Jao Khao Moon.” This showed 
that, besides being served at ceremonies, they were made to be sold. They 
were mostly sold in the morning market by the female merchants, and 
occasionally they put the rest in baskets and sold them around the community. 
Most consumers were children, and some parents might buy for them 
sometimes. According to adults, the desserts were provided as offerings to the 
                                                           
2 Moon Long Song is from Moon Lod Song which refers to Tai Yai’s Khanom Lod Chong 
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monks or during tea (Nam Neng) break. Tai Yai people normally had “Neng” or 
“Miang” (Yanyong Chiranakhon, 2008), both in the form of “Neng Hang” or 
dried tea leaves and “Neng Som,” pickled tea leaves or Miang, which played 
an important role in the Tai Yai way of life. Concerning the Tai Yai’s greeting; 
“Tai hoen hue mi khon geu Nhoe hoen hue mi khon neng Phoe te seng hue 
mee ma,” they mean there must be some salt and Miang evermore. According 
to Tai Yai belief, salt and Miang then symbolize abundance. Others might have 
“Aom Pu” or chewing betel nuts and “Lhudsilik” or smoking. As these desserts 
were common after a meal or as a light meal, they therefore do not play a big 
role in daily Tai Yai eating culture. 

Desserts: A reflection of the relation of Mon, Myanmar and Mae 
Hong Son provinces  
 Mae Hong Son province is located in the northwest of Thailand, and 
connects to Union of Burma measuring approximately 483 kilometres in total 
length. To the north and west, it connects to the Shan State. To the west, it 
also connects to the Kayah and Kawthoolei States (Office of Mae Hong Son 
Cultural Affairs, 2006), and to the east and the south it connects to Chiang Mai 
and Tak provinces of Thailand. Most of the areas of Mae Hong Son Province are 
the complex mountain ranges in the Thanon Thongchai ranges. Houses are 
situated on a plain between valleys with the river Pai and other tributaries 
flowing through, and afterwards they confluence with Salween river. With those 
physical features, the connection between Mae Hong Son province and other 
Burmese states was manageable, and this led to the migration of the 
population around the borders.  With Mae Hong Son location at the end border 
of Thailand, it was difficult for the government to access it. Moreover, with the 
insurgency movement of Tai Yai provinces in Shan State around the end of 
Konbaung Dynasty, and the expansion of commerce and forestry, Tai Yai, 
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Karen, Pa-oh (Tong Shu), and Mon people have migrated there since the late 
19th century. When those communities were crowded, the King 
Intharawichayanon of Chiang Mai gathered and upgraded them into a city 
having Mae Hong Son as the center of it in 1874. Phaya Singhanat Racha, the 
ruler of Khun Yuam province, was appointed as its first ruler, who also was 
responsible for collecting taxes on teak wood for the King of Chiang Mai. There 
were at least three factors influencing the foundation of Mae Hong Son province 
during that time; the expansion of the regional business and teak wood 
business, and the policy on developing Chiang Mai and Siam borders. Based on 
the historical development of Mae Hong Son province, its relationship with the 
provinces in Burmese – Mon cultural areas needed to be mentioned, because 
its foundation period and that of the British colonial rule in 1885 overlapped 
(Maung Htin Aung, 2013). Under the British rule, there was a rapid social and 
commercial growth in Burma. Also, with its advantageous location, Mae Hong 
Son could connect to Burma easily through various means of transportation. 
During that time, Mae Hong Son gradually became the consumer of Burmese 
goods, and there were merchants importing those products directly from 
Burmese harbor. Most of the goods from Malamaeng were finished goods from 
factories in Britain, such as clothes, Phasin, Sarong, shoes, antique gold, 
jewellery, and Buddha images. As a result, when goods trends happened 
during that time, Mae Hong Son was also influenced and usually followed those 
“trends.” Moreover, there were many Burmese merchants who were traders 
or involved in the forestry business, who married local Tai Yai people, and later 
settled in Mae Hong Son. These factors led Burmese culture to influence the 
creation of Mae Hong Son Tai Yai – ness. 

Eating culture is one of the many cultures in which Tai Yai were 
influenced by Burma, such as Hang Lay and Eupasipian (chicken curry with 
spices), and many kinds of desserts, such as Jaguyaeng (Sakoo Piak), 
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Thamanae (Sanpannae), Khaoyhaguman. Alawha, Beinmont and Shwe Tamin 
highlighted in this paper are also Burmese influenced. Pa Manee, the owner of 
Khanom Mae Manee shop, popular in manufacturing Alawha, Beinmont and 
Shwe Tamin said that her grandfather was a Burmese who came to 
Maehogson to work on the forestry business, and got married to her 
grandmother who was Tai. He specialized in making desserts and the recipe 
was handed down to her mother named Jor, who later became a confectioner 
and passed the recipe on to her (Manee Aiumkrasint, Interview, April 18, 
2016). 

Furthermore, Khun Mae Sirilak said that there was a woman named 
Pa Laeng selling Alawha and Shwe Tamin near the intersection long ago, and 
many people called her “Pa Laeng Alawha.” She learned how to make Alawha 
from the Burmese and gradually she created her own recipe.  

Mae Thao Mai mentioned that when she was a child, there were Tai – 
Burmese (Khoe Man) people making and selling Beinmont at Pha Bong village 

(Sirilak Jeenakham, Interview, April 18, 2016). 
 As mentioned, these three kinds of desserts were influenced by the 
Burmese culture, and they were spread and developed together with the 
economic growth in Mae Hong Son, especially the forestry business which was 
one of the many factors causing the settling of the Burmese there. With their 
distinguished characteristics, luscious and flavorful or “Sing” in Tai Yai language, 
these sweetmeats became increasingly popular not only in Burma, but also in 
Mae Hong Son. As the city of Mae Hong Son was also ranked as “Kad,” the 
center of economy and trade, it was therefore the center of confectioners 
manufacturing these kinds of desserts, making them famous among the 
surrounding communities.  
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Alawha, Beinmont and Shwe Tamin: did not originated from Tai Yai 
 Tai Yai desserts can vaguely be categorized into two groups; the first 
group with the sharing features among Tai ethnics, and the other originated 
from other different ethnic groups. The former includes, for example, Khao Med 
Gai (Khao Taen or Nang Led) and Khao Moon Hor. The latter involves foods 
such as Ja Gu Yaeng (Thagu Pyin (Aradmin, 2012) or Saku Pieak) derived from 
Malaysia via Burma, Kulfee (candy) from India, Kluay Ung No (Kluay Buad 
Chee – banana in sweetened coconut milk), and Thamanae from Mon. Alawha, 
Beinmont and Shwe Tamin also originated from other different ethnic groups. 

With its long history, Alawha is a famous dessert having different 
names such as halva, halawa, haluva,  aluva, halwa, and alva. It is known that 
it originated over 3,000 years ago in the Middle East (Martell, 2011). The word 
“halva” comes from the Arabic word “halwa” which means sweets or candy. 
However, considering its language origin, it is from Sanskrit which is the ancient 
language in the group of Indo – European – Iranian – Arayan, and Arab also 
uses borrowed words from Sanskrit (Random House Webster's Unabridged 
Dictionary, 2009). 

Alawha moved from its origins via the expansion of the trade routes 
through the regions of Western Asia, Mediterranean Sea, China, and India. 
Among these regions, there had long been the development of logistics 
management before Christ. This caused the spread of Alawha across the 
continents, and various names then were given to it. Currently, Alawha can be 
found in India, Western and Middle Asia, North Africa, Israel, Balkan Peninsula, 
and also found among the Jewish in America (Martell, 2011). Though they are 
diverse in look and taste, they are called with slightly the same names. Alawha 
are usually made from wheat flour or nut butter, ground sesame, vegetables, 
cereals, and sugar. 
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 Alawha is famous among Tai Yai ethnics because of the influence of 
India and Burma. In India, Halva is added with coconut and other ingredients, 
and with the relationship between the port cities of India and of the Mottama 
Gulf, it was extended to the port cities in the Ayeyarwady River, such as 
Pathein city, and was called Halawa (ၶၶၶၶ). Later, it became a famous 
dessert in many parts of Burma and among Tai Yai ethnics. 

Though both Swe Tamin (ၶၶၶၶၶၶၶၶ) and Beinmont 
(ၶၶၶၶၶၶၶၶၶၶ) are Burmese desserts, some of their features differ. 
Swe Tamin is made from glutinous rice flour mixed with brown sugar syrup and 
coconut milk. When cooked, it is poured into a tray, and is baked so that its 
surface become brown. Beinmont, on the other hand, is made from rice flour 
mixed with coconut sugar syrup or jaggery syrup, and sometimes crispy 
coconut, nuts and poppy seeds are added. When finished, it looks like a 
pancake (Aradmin, 2012).  

Alawha, Beinmont and Shwe Tamin are well known among Mon and 
Burmese, especially in the south of Burma as they came via the trade around 
its port cities, and some were extended with the settlers there. Pa Saengsa, a 
Tai Yai from Taunggyi said that in Shan State, Alawha, Beinmont and Shwe 
Tamin were rarely found, but she had eaten them in Yangon and Malamang. In 
Malamang, Alawha was very popular and the markets there were full of 
Alawha merchants (Saengsa, Tai Yai jeweller who merchandises in Taunggyi 
and Mae Hong Son area, Interview, April 22, 2016). This indicated the 
popularity of these desserts in that area, in which people had a connection with 
the Burmese. According to Mae Hong Son’s social and geographical contexts, it 
is necessary to connect it with the south of Burma while Shan State was 
different. As a result, those desserts were not much popular there. 
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Characteristics of Alawha, Beinmont and Shwe Tamin in Mae Hong Son
 As Alawha, Beinmont and Shwe Tamin beame famous in Mae Hong 
Son, the Tai Yai there pronounce their names differently based on Tai Yai 
pronounciation; Alawha and Alhawha, Pengmong – Pemung – Pemong, and 
Suay Tamin, for instance. Besides, they were adapted into Tai Yai’s own recipe 
depending on the local ingredients and Tai Yai preferences. In other words, they 
are Maehogson’s unique recipes.   

Alawha comprises of rice flour, coconut milk, sugar, and salt. It is made 
from rice flour mixed with coconut milk, sugar and salt in slow heat until 
cooked. Then it is poured into a big round tray, topped with skimmed coconut 
milk. In order to bake its surface to become brownish and scented, it is closed 
with a metal lid covered with coconut spathe. When cool, it is cut into small 
cubes. In addition to the common Alawha, there are Alawha Jung or Alawha 
Jong made with different ingredients, wheat flour, coconut milk, sugar, milk, 
butter, and fresh durian or durian paste. The words “Jong” or “Jung” mean 
wheat flour, which is its main ingredient (Boonlert Wiratanapon, Interview, 
April 25 2016). It is made from wheat flour mixed with the earlier ingredients 
and cooked using the same procedures as Alawha. It is commonly served only 
on special occasions like Buddhist ceremonies because it is expensive, and lots 
of ingredients such as fresh durian or durian paste are rare in Mae Hong Son. 
Also, it takes about three hours to mix all the ingredients together, which is a 
longer time than when mixing Alawha. 

Suay Tamin (Shwe Tamin) is made from cooked sticky rice mixed with 
sugar and coconut milk, poured into a tray, topped with coconut milk and its 
surface made brownish with the same method as Alawa. 
 Pengmong (Beinmont) is made from rice flour mixed with coconut milk 
and sugar. Then it is left until it rises and is mixed in a small pot until cooked 
and cut into small triangles. This recipe has since been changed because baking 
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powder started being added to those ingredients. It is mixed well under slow 
heat, poured into the tray when cooked, topped with coconut milk, and baked 
with coconut spathe to make its surface brownish. When the mixture rises, 
leave the heat until cool, then cut into small cubes. Pengmong when finished 
looks like a cake, so it is called Tai Yai dessert cake.   
 In conclusion, these desserts, though differing slightly in taste, share 
similar ingredients, and cooking procedures; specifically, the making of its 
surface brownish. This unique feature made them to obtain the so-called 
name, “Khanom Na Mai,” and later they become famous among other groups 
of people. 

Alawha, Beinmont, Shwe Tamin and “Eating customs” of Tai Yai in 
Mae Hong Son 
 Mae Hong Son is the social and economic center of the surrounding 
communities and its city functions as “Talad” or market where people 
exchange and trade. Tai Yai houses in its city were designed as “Reuan Pae” 
or terraced houses especially aiming for merchandising. Furthermore, the 
morning market there starts in the early morning and closes in the late morning, 
and many people from the neighboring areas do the business there. In the 
market there is “Jao Khao Moon” making and selling Alawah, Beinmont and 
Shwe Tamin. Some sell all kinds of these desserts, others may sell only some of 
them depending upon available ingredients and the taste of people in different 
periods of time. If it is Wan Pid (Shaving Day – Wan Gohn), the market women 
will produce more desserts than usual as more people come to the market to 
buy things for Buddhist holy days. After the market has closed, those women 
take the rest of the desserts home and sell them there. The last name of those 
well-known specialists in dessert making are usually called following the names 
of the desserts. For example, “Pa Laeng Alawah” refers to Pa Laeng who is 
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known in making Alawah in that area, and “Pa Suay Gee Jao Khao Moon” is 
Pa Suay Gee who sells various kinds of desserts. Houses or shops selling those 
desserts are typically known as “Hoen Jao Khao Moon” or Reuan Khai Khanom. 
This depends on the owners’ specialization, for instance, Hoen Jao Alawah, and 
Hoen Jao Shwe Tamin. It was also discovered that many years ago there were 
some market women who walked and sold those desserts around the 
communities during the late morning and afternoon. 
 However, the pace of the dessert manufacturing has changed over the 
time. At the present time, there are fewer market women who sell desserts, 
but instead, they are sold in “Kad Laeng” or the evening market where the 
ready meals are usually available. This reflects well how people today live their 
rushed lives for work and they do not have time to join the morning market. 
The widely known Jao Alawah also improved their ways of merchandising their 
desserts, from selling at the markets to selling at homes or shops instead. For 
example, since the late morning Khun Mae Manee sells her desserts well at 
home instead of at the market as lots of visitors prefer going there. 
Consequently, this group of the local desserts is adapted well in accordance 
with tourism. 
 Desserts are a significant part of rituals, serving as the food offerings 
given to the Buddha and monks, and to the angels and spirits, and they are 
also served for participants in ceremonies. With regard to their unique 
characteristics, they become notable and are used as offerings in both 
auspicious and inauspicious ceremonies because of many reasons. Chief among 
these is that Alawha, Alawha Jong, Beinmont, and Shwe Tamin do not have 
Tai Yai origins, but they are from the Burmese and had spread throughout Mae 
Hong Son over the time. Therefore, they had not been promoted as the food 
offerings in specific ceremonies at first, but they can be used in any ceremonies. 
As a result, these desserts are popular in both auspicious ceremonies such as 

 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน  333 

Tang Som Tor Lhong, Poy Sang Long, and the inauspicious ones such as 
funeral ceremony and Han Som Ko Ja. The other reason is that Shwe Tamin 
has the Burmese meaning of “golden rice” and it is a mixture of sticky rice 
which symbolize unity. Relating to its special meaning from its name and 
ingredients which means wealth and unity, it is then commonly used in 
auspicious ceremonies like house-warming and wedding ceremonies. Another 
reason is that as Beinmont has quite a different look, like a cake or fluffy rice 
flour cake (Khanom Thuay Fu), from and Alawha and Shwe Tamin, its meaning 
then differs. The look of “Fu” refers to prosperity, it is therefore usual in 
auspicious ceremonies, and is later adapted into Tai Yai’s own dessert or “Tai 
Yai cake.” Therefore, it can be found in Tai Yai birthday feasts to represent Tai 
Yai – ness. The last reason is that all three kinds of desserts mentioned share 
some similarities; they have the same cooking procedures, experienced makers 
are needed, they cannot be produced in large amounts, and some special 
ingredients for such as “Alawha Jung” like butter, milk and fresh durian are 
hard to find making it rare in the market and expensive. As a consequence, 
they are considered special in ceremonies and are given the meaning relating 
to the social and economic status of those hosts of the ceremonies. 

The presentation of Tai Yai – ness through Alawha, Beinmont, and 
Shwe Tamin today 
 Tourism in the north of Thailand has developed since the countries first 
social and economic development plan (1961 – 1966) (Saratsawadee Ongsakul, 
2008). With regard to the Mae Hong Son development strategy, an emphasis 
was put on special characteristics of the province which include natural and 
geographical circumstances like Bua Tong field, and traditional and cultural 
uniqueness of Tai Yai people or Tai and Tai highlanders which are ethnic groups 
whose identities are preserved well. Also with a trend in cultural tourism since 
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1987, Mae Hong Son has highlighted the presentation and appearance of Tai 
Yai through their ways of life, festivals, and cultures along with nature-based 
tourism. The so-called Tai Yai desserts, Alawha, Beinmont, and Shwe Tamin, 
have had the role as “Tai Yai Mae Hong Son desserts” through tourism 
advertisements that promoted them as the desserts that can be tried and found 
in the morning market, and through this advertisement the market there is also 
promoted. The well-known Mae Manee shop or Pa Nee Jao Alawha is pinned 
for the visitors as the landmark filled with Tai Yai desserts.  
 According to the governmental division, Mae Hong Son Municipality has 
had the walking street market project since 2002, which later has developed into 
a cultural street during the high season since 2006 (Pakorn Jeenakham, Director 
of Mae Hong Son Municipalty Office, Interview, April 22, 2016). Many market 
women sell their Tai Yai local desserts well there. The Municipality also presents 
Mae Hong Son’s “Tai Yai – ness” through “Poed Moeng Tai,” which is a tourism 
and cultural project that began in 2006 (Mae Hong Son Provincial Administrative 
Organization, 2015). During the festival, there are booths of Tai Yai desserts, 
Alawha, Beinmont, and Shwe Tamin which are specially promoted there. 
Furthermore, with the policy enhancing Thai cuisine to be global or “Thailand: 
Kitchen of the World,” Mae Hong Son has attempted to present Tai Yai foods and 
that of different ethnic groups, and Alawha, Beinmont, and Shwe Tamin were 
introduced through cooking demonstrations and contests. According to important 
governmental and public events held in Mae Hong Son, these three kinds of 
desserts are provided with a coffee break, and they are considered Tai Yai light 
meals. Though they are famous and can be gifts, they cannot be kept fresh for a 
long time. With this limitation, they are then promoted as the desserts needed to 
be tasted where they originated. 
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Conclusion 
Although Alawha, Beinmont, and Shwe Tamin are originated from 

different countries, with their historical contexts, they eventually become Tai Yai 
desserts and famous in Mae Hong Son and the nearby communities. Also with 
the tourism promotion of the government and the trend localism and nostalgia 
among ethnic people, they lead those ethnics to try to create their identities in 
Thailand. Regarding the Tai Yai people in Mae Hong Son, they create their Tai 
Yai – ness through different methods. These desserts were developed so that 
they are promoted and accepted as Tai Yai desserts of Mae Hong Son. 
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【摘要】 

堕罗钵底国是以泰国湄南河下游为中心而建立的古国。公元六至十

一世纪左右，由孟族所建立。唐代之史料所载，堕罗钵底国之名称并不一

致，有堕罗钵底、投和国、杜和钵底、堕和罗等名。唐·贞观年间，堕罗钵

底国曾朝贡中国。除了朝贡和贸易关系以外，中国唐朝与堕罗钵底国佛教

文化交流也很密切。 

【关键词】堕罗钵底国唐朝交流朝贡佛教 

บทคัดย่อ 
อาณาจักรทวารวดีเป็นอาณาจักรโบราณที่มีศูนย์กลางตั้งอยู่บริเวณ

ลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา เช่ือว่าเป็นอาณาจักรของชาวมอญที่ปรากฏอยู่ ในราว
ศตวรรษที่ 6 ถึงศตวรรษที่ 11ในบันทึกเอกสารโบราณของจีนสมัยราชวงศ์ถัง
ได้มีการจดบันทึก ไม่ว่าจะเป็นพระราชพงศาวดารราชวงศ์ถังทั้งฉบับเก่าและ
ฉบับใหม่จดหมายเหตุ หรอืหนังสือเอกสารตา่ง ๆ ล้วนได้บันทึกเกี่ยวกับการไป
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มาหาสู่ระหว่างทั้งสองราชอาณาจักรทั้งการเจริญทางพระราชไมตรีด้วยการ
ถวายเครื่องราชบรรณาการ จิ้มก้อง และการติดต่อค้าขาย นอกจากนี้ยังมี
การตดิต่อแลกเปลี่ยนทางดา้นวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาอีกด้วย 

ค าส าคัญ:  อาณาจักรทวารวดี  ราชวงศ์ถัง ติดตอ่แลกเปลี่ยนจิ้มก้อง         
พุทธศาสนา 

Abstract 
The Dvaravati Kingdom is an ancient country built by the lower reaches 

of the Chao Phraya River.AD six to eleven century or so, the Kingdom was 
established by the Mon nationality.Tang Dynasty historical data contained in the 
name of Dvaravati Kingdom is not consistent. It includes Duoluobodi Kingdom, 
Touhe Kingdom, Duhebodi Kingdom, Duoheluo Kingdom, and other names.In 
addition to tributary and trade relations, at the same time the relationship of the 
Buddhism cultural exchange between the Tang Dynasty and Dvaravati 
Kingdom was also very close. 

Keywords: China Tang Dynasty, Dvaravati Kingdom, Ancient Books 

唐朝时期的中国，同亚非地区许多国家有广泛而密切的政治、经

济、文化联系，这不仅扩大了中国人民的视野，而且也丰富了中国人民的

经济文化生活。唐朝时期的中国，是当时世界上最先进、最文明、最发达

的国家，对世界经济文化的发展，做出了较大的贡献，在人类文明史上占

有重要的地位。同时也是亚洲各国经济文化交流的中心 。 

隋唐代时期，中外交往异常频繁。很多东南亚国家都与唐朝有广泛

的经济文化交流。各国使节、贵族、商人、学者、艺术家、僧侣、旅游者

等不断来到中国。唐朝的使臣、僧侣、商人，亦不绝于途。堕罗钵底国也

是其中之一。 

公元六世纪以后，古代扶南国（相当于中国的隋唐时期）开始衰

落，孟人在湄南河下游建立起了堕罗钵底王国，在现今泰国的佛统府

（NakhonPhathom）一带。该国的前身就是泰国历史上最早的两个王国——
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金邻国和林阳国。这是泰国海湾沿岸非常重要的一个国家，地域广阔，经

济文化发达，统治着泰国湄南河下游以佛统为中心的广大地区。当时中国

隋唐的学者和僧侣已经知道这个以佛教文化而闻名的国家，并留下了许多

宝贵的记载。 

唐朝名僧玄奘与贞观初年（公元 627年）西行求法，将沿途见闻写

成《大唐西城记》一书，这是一本关于西城和古印度的地理和历史著作。

全书 12卷，约 13万字，共记述玄奘西行亲历或得自传闻的近 130个城

邦、地区和国家的概况。其中卷十三摩咀吒国条就提到了堕罗钵底国。玄

奘本人未必亲临此国，他是在当时的佛教中心——印度获知这个国家的。这

说明这个国家的佛教文化十分发达，并和印度有交往。 

唐朝另一位高僧义净于公元 671 年从广州出发，经海路到达印度，

在那烂陀寺学习了 10年，后于公元 695年返回洛阳。义净的著作《南海奇

归纳法传》也提到“ 杜和钵底国” 。该书卷 1东裔国注说：“ 从那烂陀东行

500 驿，皆名东裔，乃至穷尽，有大黑山，计当吐蕃南畔。传云：蜀川西

南行可一月余，便达此岭，此次南畔逼近海涯，有室利察咀罗国，次东南

有郎迦成国，次东有杜和钵底国，以东极至临邑国。”由此可见，杜和钵底

国无论从海路或陆路都可以分别和印度、中国相连，并处于这两个文明古

国的交汇点上，不可避免地要接受印度和中国两种文化的影响。 

 除此而外，《旧唐书》有堕和罗国传。《新唐书》有投和

国传。《太平御览》卷七八八有投和国条。杜佑《通典》卷一八八有投和

传。 

 上述种种称呼 ，无论是堕罗钵底，或是杜和钵底、堕和

罗、投和等，统统都是指同一个地方，即巴利文 Dvaravati的同音异译。

Dvaravati 在巴利文中的原意是“门户”，常用于口岸城市。这里被用来作为

国家政权的名称，可见它作为近海的外贸口岸城市的重要地位。 

 堕罗钵底国是孟族建立的国家。孟族是孟-吉蔑族（Mon-

Khmer）的一个分支。在泰国境内许多地方都发现古孟文碑铭，例如公元 6-

7世纪的孟文碑铭在佛统、洛坤和华富里各发现一块。公元 10-11世纪的孟

文碑铭在乌泰他尼府、罗斛地区、那空沙旺府、孔敬府、胶拉信府、吗哈
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沙拉堪府有发现。公元 11-12世纪的孟文碑铭在泰国北滨河流域的喃奔府

和缅甸蒲甘王朝南部发现。公元 13世纪的孟文碑铭在泰国南洛坤的锡兰普

提寺发现。由此我们确定，使用孟语的民族遍布整个堕罗钵底国，他们由

海滨的口岸城市逐步向内陆城市发展，他们创造了辉煌的堕罗钵底式的文

化艺术。 

 关于堕罗钵底国的情况，以中国古代文献的记载最为详尽，

这是研究堕罗钵底国历史的主要文字依据。唐朝杜佑《通典》卷一八八投

和国传说： 

 投和国，隋时闻焉。在南海大洲中，真腊之南，自广州西

南水行百日至其国。王姓投和罗，名脯邪乞遥。理数城。覆屋以瓦，并为

ト而居。屋壁皆以彩画之。城内皆王宫室，城外人居可万馀家。王宿卫之

士百馀人。每临朝，则衣朝霞，冠金冠，耳挂金环，颈挂金涎衣（涎，序

连反）。足履宝装皮履。官属有朝请将军，总知国政。又有参军、功曹、

主簿、城局、金威将军、赞府等官，分理文武。又有州及郡、县。州有参

军，郡有金威将军，县有城局，其为长官，初至，各选官寮助理政事。刑

法：盗贼多者死，轻者穿耳及鼻并钻鬓，私铸银钱者截腕。国无赋税，俱

随意贡奉，无多少之限。多以农商为业。国人乘象及马。一国之中，马不

过千匹，又无鞍辔，唯以绳穿颊为节制。音乐则吹蠡、击鼓。死丧则祠祀

器泣，又梵尸以罂盛之，沈於水中。若父母之丧，则截盛之，沈於水中。若父母之丧，则截 为孝。其国市六所，

贸易皆用银钱，小如榆荚。有佛道，有学校，文字与中夏不同。讯其耆老，

云：王无姓，名齐仗摩。其屋以草覆之。王所坐塔，圆似佛塔，以金饰之，

门皆东开，坐亦东向。唐贞观中，遣使奉表，以金函盛之，又献金门皆东开，坐亦东向。唐贞观中，遣使奉表，以金函盛之，又献金 （苦盍

反）、金镇、宝带、犀、象、海物等数十品。 

 从上述这段记载，我们可以知道堕罗钵底国的政治体制和

经济情况。这个国家的最高统治者是国王，国王之下有一个完整的官僚系

统。朝请将军总管国政，相当于总理大臣的职务。下设参军、功曹、主簿、

城局、金威将军、赞理、赞府等官，分理文武。当然，这些官名都是中国

意译，难免有附会之处。如果真是称为“参军”、“功曹”、“主簿”等，则跟唐

朝的官衔完全一致了。 
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堕罗钵底国与中国唐朝关系 

 堕罗钵底国与中国的交往源远流长。早在隋代（公元581- 

618年）就已经有中国人到达堕罗钵底国地区了，但两国政府间的正式往来

则始于唐贞观年间（公元627-649年）。《通典》卷一八八投和传说：“ 自

广州西南海行百日乃至其国⋯ ⋯ 其国市有六所，贸易皆用银钱，小如榆

荚。有佛道，有学校，文字与中夏不同。“大唐贞观中，追使奉表，以金函

盛之。又献金榼、金锁、宝带、犀、象、海物等数十品。”可见唐朝时堕罗

钵底国与中国广州海上交通和朝贡贸易关系甚为频繁。 

《新唐书》卷二二二则云：“ 贞观时，并遣使者再入朝，又献婆律

膏，白鹦鹉，首有红毛齐于翅，因乞马、铜钟，帝与之。”《通典》和《新

唐书》所及堕罗钵底国使者送来的礼物不尽相同，且《新唐书》有“遣使者

再入朝”的说法，说明唐贞观年间堕罗钵底国起码两度派使节来中国。 

 堕罗钵底国赠送给中国犀是一种享有盛名的珍贵动物，犀

角可以人药，亦可用来制造名贵的杯盘器皿。刘恂《岭表录异》说； 

 又有堕罗犀，犀中最大，（角）一株有重七八斤者云是牯

犀，额上有心花，多是撒豆，斑色深者堪为胯具，斑散而浅者即制为杯盘

器皿之类。 

 但是，堕罗钵底国地区素来缺马，“一国之中，马不过千匹”。

所以堕罗钵底国的使者来向中国要马。碰巧唐太宗亦是一位爱马的人，他

曾收罗了天下的多良种马，其中最有名的六匹称为六骏马，被制成浮雕，

即昭陵六骏，后被西方人盗去，现存美国博物馆。我们虽然无法知道唐朝

究竟送给堕罗钵底国多少匹马，但堕罗钵底国曾从中国引进良种马，这一

事实当是没有疑义的。 

上述我们可见那时候堕罗钵底国与中国唐朝的朝贡与贸易关系比较

频繁。 

关于朝贡关系。朝贡本是中国古代诸侯定期朝见天子，贡献方物，

表示诚敬的一种制度。《礼记·王制》：“诸侯之于天子也，比年一小聘，

三年一大聘，五年一朝。”按郑玄的解释，每年派大夫来称为小聘，隔三年

使卿来称为大聘，隔五年诸侯自己来称为朝。到了后来，朝贡已经不是最
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初的含义了，它变为海外诸国于中国政府建立外交关系的一种模式。海外

诸国派使节到中国朝贡，中国政府派官员到海外抚夷，实际上是政治交往

的一种外交手段，经济互利的一种官方贸易形式，人员和文化交流的一条

重要途径。海外诸国名义上承认中国为上邦，中国视其为属国。但在实际

上海外诸国保持着自己的独立地位，不受中国的支配和干涉。它可以借助

中国的势力和影响，调整它与周边邻国的关系，抵御外来的侵略。因此，

海外诸国想与中国建立和保护持朝贡关系非易事，往往提出请求后，必须

受到中国政府的多考察后方才认可。而历代中国政府，也很重视外国来贡，

每次都要命史官记录在案。所以，检索朝贡记录，便知两国间的友好交往。 

 除了朝贡和贸易关系以外，中国唐朝与堕罗钵底还有佛教

文化交流关系。 

堕罗钵底时期的经济繁荣极大地促进了佛教的兴盛与传播，因而佛

统自古至今一直是泰国的佛教文化活动中心。关于中国唐朝与堕罗钵底国

佛教文化交流如下文献记载。 

唐朝玄奘法师在《大唐西域记》中有所提及，但遗憾的是玄奘法师

终因“山川道阻，不入其境”，未能留下记录。所幸义净法师在《南海寄归

内法传》和《大唐西域求法高僧传》中对当时的泰国佛教有所记录。义净

法师在其书中称堕罗钵底为“杜和钵底国”，如说“次此南畔，逼近海涯，有

室利察呾罗国，次东南有郎迦戍国，次东有杜和钵底国---并悉极遵三宝，

多有持戒之人。乞食杜多，是其国法。”其中的郎迦戍国就是泰国境内的狼

牙修国。唐朝不少僧人曾游历过当时泰国的一些邦国，如成都义朗法师等

曾“越舸扶南，缀缆郎迦戍，蒙郎迦戍国王待以上宾之礼”。此外，当时洛

阳的义辉、荆州江陵的道琳都曾经过泰国本土前往印度问学求法，而义辉

法师因患疾病客死郎迦戍国。其中义净法师在《大唐西域求法高僧传》中

还提到了中国唐代爱州人大乘灯禅师在杜和钵底国出家求法的事迹。新旧

《唐书》称当时的泰国为“堕和罗”或“投和”。杜佑《通典》中说投和“有佛道，

有学校。---王所坐塔，圆似佛塔，以金饰之，门皆东开，坐亦东向。”公元

638年和649年，堕罗钵底曾派使臣访问唐朝长安，交换两国国君的书表，

使者受到了大唐帝国的热情接待。 
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 有关堕罗钵底国的记载主要见于中国隋唐时期的文献。到

了宋代，只有马端临的《文献通考》卷三二二有投和传，但文字完全照抄

唐朝杜佑的《通典》，没有新内容补充，可能这个国家到了宋代就不存在

了。 

 堕罗钵底国在泰国历史上的重要性，主要反映在，它是泰

国中部的一个文明发源地。它汲取了印度和中国两种古老东方文化的营养，

创造了被称为堕罗钵底式的文化艺术，这是一种属于泰国自己的具有强烈

民族色彩和时代精神的文化艺术。 

 

结语 

本篇文章由于资料方面的残缺，所以还有一些堕罗钵底与中国唐

朝的关系没有被详细介绍。堕罗钵低在两个文明古国的交汇点上，不可避

免地要接受印度和中国两种文化的影响。堕罗钵底国与中国唐朝的关系。

除了朝贡和佛教文化的交流外，其贸易往来也十分频繁。 
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บทคัดย่อ  
 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุนั้นเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง  โดย

สามารถส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามทฤษฎี PRECEDE  Framework 
ซึ่งผูศ้กึษาได้ท าการศึกษาเฉพาะขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์ทางการศึกษา ได้แก่  
ปัจจัยน า ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริม  ทั้งนี้การให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุ
อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่แบ่งแยกฐานะทางสังคม  ซึ่งผู้สูงอายุควรได้รับ
ข่าวสารทางด้านสาธารณสุข  รวมถึงการรับรู้สิทธิในการรักษาพยาบาลให้แก่
ผู้สูงอายุ  ไม่ว่าจะเป็นด้านการส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันและควบคุม
โรค  การรักษาพยาบาล   และการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยในกลุ่มผู้สูงอายุ  รวมถึง
การส่งเสริมค่านิยม  ความเชื่อและเจคติที่ดีในด้านการส่งเสริมสุขภาพให้กับ
ผู้สูงอายุในชุมชน  โดยให้ความส าคัญ  และความเชื่อมั่นในศักยภาพของ
ผู้สูงอายุการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ส าหรับผู้สูงอายุ  เพื่อให้ผู้สูงอายุเกิดความ
มั่นใจในสมรรถนะและคุณค่าในตัวเอง  รวมทั้งการได้รับการดูแลและไม่
ทอดทิง้ผู้สูงอายุใหอ้ยู่เพียงล าพัง  จากคนในครอบครัว ซึ่งจะส่งผลให้ผู้สูงอายุ
มีสุขภาพที่ดีทั้งทางกาย  ทางปัญญา  ทางจิตวิญญาณ และทางสังคม  และ
ท าให้ผู้สูงอายุสามารถด ารงชิวติอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 

ค าส าคัญ: คุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ ทฤษฎี  PRECEDE  Framework 
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Abstract 
Health promotion for elderly concerned as very important and be 

able to promote by using PRECEDE Framework. This study is focused on 
the fourth process, the analysis of input factors, contributing factors, and 
supplementary factors. The social status equality among elderly people 
has been highly considered. The health information as well as the right of 
medical treatment in varied aspects, for instance, health promotion, 
disease prevention and control, medical treatment, elderly rehabilitation 
etc., should be informed. The positive health value, believe and attitude 
among elderly people in community should be promoted and given more 
important especially in their potentiality and abilities in doing any activities. 
This promotion will gain elders’ more confidence and self-esteem. The 
care taking and elderly isolation avoiding of family members will increase 
healthy body, mind, soul, and social interaction among elderly people and 
help them to live in the society with happiness. 

Keywords: Quality of Elderly Life, PRECEDE Framework Theory 

บทน า 

ในปัจจุบันสังคมทุกประเทศทั่วโลกได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging 
Society) จากรายงานขององค์การอนามัยโลกพบว่าโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุ
ทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ ได้เพิ่มจากร้อย
ละ 10.5 ในปีค.ศ.1955 เป็น 12.3 ในปีค.ศ.1995 และคาดว่าจะสูงขึ้นถึง ร้อยละ 
17.2 ในปี ค.ศ.2025 (WHO, 2009)  ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยก็มีความเสี่ยง
จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจ และสภาพทางสังคมในด้านต่างๆ โครงสร้างประชากรไทยได้
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัยมากขึ้นตามล าดับและจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่าง
สมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยที่
สัดส่วนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 19.8 ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
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(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบสอง , 
2560) ทั้งนี้ผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายไปในทางเสื่อม โดยมี
โอกาสเสี่ยงในการป่วยโรคเรื้อรัง และการได้รับการบาดเจ็บจากการหกล้ม (Al-
Aama T, 2011)  สภาพร่างกายจะเห็นได้ว่าเสื่อมลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น สภาพจิตใจ
ก็มีการเปลี่ยนแปลงโดยจะหงุดหงิดง่ายและวิตกกังวลสูง เนื่องจากการเจ็บป่วย
หรือจากการเสื่อมของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย จากการส ารวจของส านักงานสถิติ
แห่งชาติ (2551) พบว่าไม่ถึงครึ่งหนึ่งของผู้สูงอายุประเมินว่าตนเองมีสุขภาพดี 
และมีผู้สูงอายุเป็นโรคความดันโลหิตสูงถึงร้อยละ 31.7 โรคเบาหวานร้อยละ 13.3 
และโรคหัวใจร้อยละ 7.0 ทางด้านจิตใจพบว่าร้อยละ 51.2 ของผู้สูงอายุที่อยู่คน
เดียวบอกว่ารู้สึกเหงา รวมทั้งวิถีการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุก็เปลี่ยนไปเพราะ
เกษียณอายุจากการท างาน มีกิจกรรมหรือมีส่วนร่วมทางสังคมลดลง ท าให้เกิด
ความรู้สึกสูญเสียบทบาทและความรู้สึกในคุณค่าของตนเองลดลง จากการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวผู้สูงอายุต้องมีการปรับตัวอย่างมาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน รวมถึงคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้ ดังนั้นถ้าได้มี
การเตรียมตัวและใหก้ารดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม ก็จะท าให้ผู้สูงอายุมีสุขภาวะ
และคุณภาพชีวิตที่ดีได้ จึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแล
ผูสู้งอายุต้องมีการเตรียมความพร้อมอย่างจริงจังเพื่อรองรับต่อปัญหาต่างๆ ของ
ผู้สูงอายุที่จะเกิดขึ้นตามมาอีกมากมาย (วิไลพร  ข าวงษ์, จตุพร หนูสวัสดิ์,   
วรารัตน์ ประทานวรปัญญา, และ จิดาภา ศิริปัญญา, 2554) ซึ่งคุณภาพชีวิต
ของผูสูงอายุเปนประเด็นที่นักวิจัยและนักวิชาการหลายสาขาใหความสนใจ
ศึกษาวิจัยมากกว่าทศวรรษ (Farquhar, 1995; Ormel et al., 1997; Moons, 
Werner & Sabina, 2006) นับตั้งแตประเทศไทยเริ่มเขาสูสังคมผูสูงอายุ ซึ่งขอค
นพบจากการศึกษาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุจะเป็นประโยชนนประโยชนตอชุมชน ตอหนอหนวย
งานที่เกี่ยวของในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุใชเปนข้อมูล ในการวางแผน
ดูแลชวยเหลือใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตเปนอยูที่ดีขึ้น ทั้งนี้เพราะคุณภาพชีวิต    
เปนตัวชี้วัดที่สะทอนถึงภาพรวมของผูสูงอายุวาเปนอยางไร ทั้งดานสุขภาพราง
กายและจติใจ   ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม 
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ความหมายของคุณภาพชีวติ 
 Sirgy (2001 อ้างถึงใน Butr-Udom, 2007) คุณภาพชีวิตเกี่ยวข้องกับ
ความสบายทางร่างกายและส่วนประกอบของชีวิต ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
กิจกรรมทางสังคม การพัฒนาตนเอง และ การเติมเต็มด้านจิตวิญญาณ 
กิจกรรมนันทนาการเพื่อการผ่อนคลาย และส่วนส าคัญคือการได้รับความ
ต้องการขั้นพืน้ฐานของมนุษย์ที่ครบถ้วน 
 Hughes, Low และ Schellenberg (2003) เสนอแนวคิดด้านคุณภาพชีวิตที่
ดี บุคคลต้องมีส่วนประกอบ 4 ส่วน 1) สุขภาพที่ดี 2) รายได้ที่ดี 3) ไม่มีความ
เจ็บป่วยทางจิต 4) ความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น และเสริมว่า ความสุขในชีวิตของ
บุคคลต้องประกอบด้วยสุขภาพ สุขอนามัย สารอาหารการศึกษา งาน เสื้อผ้า สิ่ง
อ านวยความสะดวก กิจกรรมผอ่นคลาย ประกัน และอิสระในการด ารงชีวิต 

องคการอนามัยโลก ไดนิยามคุณภาพชีวิตวาเปนการรับรูความพึงพอใจ 
และสถานะของบุคคลในการด ารงชีวิตในสังคม โดยจะสัมพันธกับเปาหมายและ
ความคาดหวังของตนเองภายใตบริบทของวัฒนธรรม คานิยม มาตรฐานของ
สังคม และสิ่งอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน สวัสดิการ และบริการดานตางๆ ตลอดจน
ลักษณะทางการเมืองการปกครองในสังคมที่อยู อาศัย และสามารถประเมิน
คุณภาพชีวติในดานวัตถุวิสัย และดานจิตวิสัย (วรรณา กุมารจันทร์. 2543, น.4) 

อัจฉรา นวจินดา (2524, น.43) กลาววา คุณภาพชีวิตของบุคคลที่มี
สุขภาพกาย และสุขภาพจิตดี มีการด าเนินชีวิตไดอย่างปกติสุขในสภาพแวดล
อมตางๆ ที่เอือ้อ านวยตอการพัฒนาภาวะเศรษฐกิจและสังคม 

ศรีเมือง พลังฤทธิ์ (2547, น.22) ได้สรุปความหมายของคุณภาพชีวิตว่า
หมายถึง ความพึงพอใจ ความเปนอยูที่ดี มีความสุข มีสุขภาพกายดี มีสุขภาพจิต
ดีมีอาหารการกินดี มีสิ่งของหรือเงินใชตามความจ าเปน อยูในสิ่งแวดลอมที่ดี 
และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

จากการรวบรวมความหมายคุณภาพชีวิตดังกลาวข้างตน ผูศึกษาจึงสรุป
ไดวา คุณภาพชีวิตหมายถึง การรับรู้ความพึงพอใจ  และสถานะของบุคคลในการ
ด ารงชีวิตในสังคม  ซึ่งสามารถวัดได้จากความพึงพอใจในเรื่องความเป็นอยู่ 
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ความสุข สุขภาพกายและจิต อาหารการกิน รวมถึงการมีสิ่งของใชตามความ   
จ าเปน การอยูในสภาพแวดลอม และการใชอม และการใชชีวิตอยูในสังคมได้อย่างมีความสุข 

คุณภาพชีวติของผู้สูงอายุ 
ปิยภรณ์  เลาหบุตร (2557, น.20) ได้กล่าวว่าผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่

ดีตอ้งประกอบด้วยปัจจัยส าคัญ 4 ด้าน คอื 
1. การมีความผาสุกทางด้านจิตใจ (Psychological well-being) หมายถึง 

การที่บุคคลสามารถประเมินได้ว่า ประสบการณ์ในชีวิตที่ผ่านมามีคุณภาพ โดย
ประเมินได้จากผลกระทบระดับความสุขที่ได้รับและความส าเร็จที่ได้บรรลุตาม
ความต้องการหรอืเป้าหมายที่ตั้งไว้  

2. ความสามารถในการแสดงพฤติกรรม (Behavioral competence) 
หมายถึงความสามารถในการท าหน้าที่ของบุคคล ซึ่งรวมถึงการท าหน้าที่ของ
ร่างกาย การมีสุขภาพที่ดกีารรับรู้ที่ถูกต้องและการพฤติกรรมทางสังคมที่ถูกต้อง 

3. สิ่งแวดล้อมของบุคคล (Objective environment) หมายถึง สิ่งแวดล้อม
ที่มอีิทธิพลต่อคุณภาพชีวติของผูสู้งอายุ ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ 

3.1 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ลักษณะภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และที่อยู่
อาศัย  

3.2 บุคคลที่มคีวามส าคัญต่อผูสู้งอายุ เช่น สมาชิกในครอบครัวเพื่อน 
3.3 บุคคลอื่นทั่วไปที่มปีฏิสัมพันธ์กับผูสู้งอายุ 
3.4 สถานภาพทางสังคม อายุ เชือ้ชาติ และเศรษฐกิจ 
3.5 สถานภาพสังคมและวัฒนธรรมภายในชุมชนที่ผูสู้งอายุอาศัยอยู่ 
 4. การรับรู้คุณภาพชีวิต (Perceived quality of life) หมายถึงการที่บุคคล

มีการประเมินตนเองเกี่ยวกับความผาสุกทางด้านจิตใจ ความสามารถในการท า
หน้าที ่

ทฤษฎี PRECEDE   Framework 
 PRECEDE  Framework (Green & Kreuter, 1999) เป็นกระบวนการ

วิเคราะห์ปัจจัยภายในตัวบุคคล และภายนอกตัวบุคคล PRECEDE Framework 
เป็นค าย่อมาจาก Predisposing, Reinforcing and Enabling Causes in Educational 
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Diagnosis and Evaluation เป็นกระบวนการวิเคราะห์เพื่อการวางแผนการ
ด าเนินงานสุขศึกษา  มีแนวคิดว่าพฤติกรรมบุคคลมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย 
ดังนั้น จะต้องมีการวิเคราะห์ถึงปัจจัยส าคัญๆที่มีผลต่อพฤติกรรมนั้นๆ เพื่อ
น ามาเป็นข้อมูลในการวางแผน  และก าหนดกลวิธีในการด าเนินงานสุขศึกษา   
เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่อไปกระบวนการวิเคราะห์ใน PRECEDE  Framework 
เป็นการวิเคราะห์แบบย้อนกลับโดยเริ่มจากผลผลิตที่ต้องการหรืออีกนัยหนึ่งคือ
คุณภาพชีวิตของบุคคลที่พึงประสงค์แล้วพิจารณาถึงสาเหตุหรือปัจจัยที่
เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสาเหตุที่เนื่องมาจากพฤติกรรมของบุคคล  ซึ่งผู้ศึกษาได้
ท าการศึกษาเฉพาะขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์ทางการศึกษาเฉพาะปัจจัยที่
เกี่ยวข้องได้แก่  ปัจจัยน า ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริม  ซึ่งการวิเคราะห์ใน 
PRECEDE  Framework ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ 7 ขั้นตอน  ซึ่งค าว่า PRECEDE 
ย่อมาจาก Predisposing, Reinforcing, and Enabling Causes in Educational 
Diagnosis and Evaluation ซึ่ง หมายถึง กระบวนการใชหมายถึง กระบวนการใชปจจัยหลักหรือปจจัยน า ป
จจัยเอื้อและปัจจัยเสริมในการวินิจฉัยและประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษา
เพือ่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  (กองสุขศกึษา, 2542) 

ขั้นตอนที่ 1  การวิเคราะห์ทางสังคม (Social Diagnosis) เป็นการ
พิจารณาและวิเคราะห์ “คุณภาพชีวิต”  ซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนแรก ของการ
วิเคราะห์โดยการประเมินสิ่งที่ เกี่ยวข้อง หรือตัวก าหนดคุณภาพชีวิตของ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆเช่นผู้ป่วยนักเรียนกลุ่มคนวัยท างานผู้ใช้แรงงาน
หรือผู้บริโภคสิ่งที่ประเมินได้  จะเป็นเครื่องชี้วัดและเป็นตัวก าหนดระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนกลุ่มเป้าหมายนั้น 

ขั้นตอนที่ 2  การวิเคราะห์ทางระบาดวิทยา (Epidemiological 
Diagnosis) เป็นการวิเคราะห์ว่ามีปัญหาสุขภาพที่ส าคัญอะไรบ้างซึ่งปัญหา
สุขภาพเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาสังคม หรือได้รับผลกระทบจากปัญหา
สังคมในขณะเดียวกันปัญหาสุขภาพก็มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตเช่นกันข้อมูล
ทางระบาดวิทยาจะชี้ให้เห็นถึงการเจ็บป่วยการเกิดโรคและภาวะสุขภาพตลอดจน
ปัจจัยต่าง ๆ ที่ท าให้เกิดการเจ็บป่วยและเกิดการกระจายของโรคการวิเคราะห์
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ทางระบาดวิทยาจะช่วยให้สามารถจัดเรียงล าดับความส าคัญของปัญหาเพื่อ
ประโยชน์ในการวางแผนการด าเนินงานสุขศกึษาได้อย่างเหมาะสมต่อไป 

ขั้นตอนที่ 3  การวิเคราะห์ทางพฤติกรรม (Behavioral Diagnosis) จาก
ปัจจัยปัญหาด้านสุขภาพอนามัย  ที่ได้ในขั้นตอนที่1-2 จะน ามาวิเคราะห์ต่อเพื่อ
หาสาเหตุที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งเป็นสาเหตุอันเนื่องมาจากพฤติกรรมของบุคคล   
และสาเหตุที่ไม่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเช่นสาเหตุจากพันธุกรรมหรือสภาวะ
เศรษฐกิจเป็นต้นโดยกระบวนการสุขศึกษาจะให้ความสนใจประเด็นที่เป็นสาเหตุ
อันเนื่องมาจากพฤติกรรมของบุคคลเป็นส าคัญ 

ขั้นตอนที่ 4  การวิเคราะห์ทางการศึกษา (Educational Diagnosis)  ใน
ขั้นตอนนี้เป็นการวิเคราะห์เพื่อหาปัจจัยด้านต่างๆที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพ  
ทั้งที่เป็นปัจจัยภายในตัวบุคคล  และปัจจัยภายนอกตัวบุคคลเพื่อน ามาเป็นข้อมูล
ในการวางแผนสุขศึกษา  โดยขั้นตอนนี้จะแบ่งปัจจัยที่เกี่ยวข้องออกเป็น 3  กลุ่ม
ได้แก่ปัจจัยน า  ปัจจัยเอือ้ และปัจจัยเสริม 

4.1 ปัจจัยน า (Predisposing Factors) หมายถึงปัจจัยที่เป็นพื้นฐานและ
ก่อใหเ้กิดแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมของบุคคลหรือในอีกด้านหนึ่งปัจจัยนี้จะ
เป็นความพอใจ(Preference) ของบุคคลซึ่งได้มาจากประสบการณ์ในการเรียนรู้ 
(Education Experience) ความพอใจนี้อาจมีผลทั้งในทางสนับสนุนหรือยับยั้งการ
แสดงพฤติกรรมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลปัจจัยซึ่งเป็นองค์ประกอบของปัจจัย
น าได้แก่ความรู้ เจตคติความเชื่อค่านิยมการรับรู้นอกจากนี้ยังรวมไปถึง  
สถานภาพทางสังคมเศรษฐกิจ (Socio-Economic Status) และอายุเพศระดับ
การศึกษาขนาดของครอบครัว  ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะมีผลต่อการวางแผนโครงการ
ทางสุขศกึษา 

ความรู้เป็นปัจจัยน าที่ส าคัญในการที่จะส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรม
แต่การเพิ่มความรู้ไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสมอไปถึงแม้ความรู้
จะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมและความรู้เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะก่อให้เกิดการแสดง
พฤติกรรม แต่ความรู้อย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะก่อให้ เกิดในการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมสุขภาพได้ จะต้องมีปัจจัยอื่น ๆประกอบด้วยได้แก่ 
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การรับรู้หมายถึงการที่ร่างกายรับสิ่งเร้าต่าง ๆ ที่ผ่านมาทางประสาท
สัมผัสส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วตอบสนองเอาสิ่งเร้านั้นออกมาเป็นลักษณะของจิตที่
เกิดขึ้นจากการผสมกันระหว่างพวกประสาทสัมผัสชนิดต่างๆ และความคิด
ร่วมกับประสบการณ์เดิมที่มีอยู่การรับรู้เป็นตัวแปรทางจิตสังคมที่เชื่อว่ามีผล
กระตุ้นต่อพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล 

ความเชื่อหมายถึงความมั่นใจในสิ่งต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นปรากฏการณ์
หรือวัตถุว่าสิ่งนั้นๆเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นจริงให้ความไว้วางใจเช่นแบบแผนความ
เช่ือทางสุขภาพ (Health Belief Model) ของ Becker ซึ่งเน้นว่าพฤติกรรมสุขภาพจะ
ขึ้นอยู่กับความเชื่อใน 3 ด้านคือความเชื่อต่อโอกาสเสี่ยงของการเป็นโรคหรือ
ได้รับเชื้อโรคความเชื่อเกี่ยวกับความรุนแรงของสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและ
ความเชื่อเกี่ยวกับผลตอบแทนที่จะได้จากการแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้อง 

ค่านิยมหมายถึงการให้ความส าคัญให้ความพอใจในสิ่งต่างๆซึ่ง
บางครั้งค่านิยมของบุคคลก็ขัดแย้งกันเองเช่นผู้ที่ให้ความส าคัญต่อสุขภาพแต่
ขณะเดียวกันเขาก็พอใจในการสูบบุหรี่ด้วยซึ่งความขัดแย้งของค่านิยมเหล่านี้ก็
เป็นสิ่งที่จะวางแผนในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้วย 

เจตคติต่อการดูแลสุขภาพหมายถึงการที่นักเรียน  มีความตระหนัก
เรื่องการดูแลสุขภาพว่ามีประโยชน์หรือมีโทษจึงรู้สึกชอบหรือไม่ชอบที่จะดูแล
สุขภาพเพื่อการมีสุขภาพดีในอนาคตประกอบด้วย  พฤติกรรมสุขภาพที่ดี 5 ด้าน
คือการบริโภคอาหารการออกก าลังกายการ  หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดและปัจจัยเสี่ยง
ต่อสุขภาพการพักผ่อนและนันทนาการ 

4.2 ปัจจัยเอื้อ (Enabling Factors) หมายถึงสิ่งที่เป็นแหล่งทรัพยากรที่
จ าเป็นในการแสดงพฤติกรรมของบุคคลชุมชนรวมทั้งทักษะที่จะช่วยให้บุคคล
สามารถแสดงพฤติกรรมนั้น ๆได้และความสามารถที่จะใช้แหล่งทรัพยากรต่าง ๆ 
ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับราคาระยะทางเวลาฯลฯนอกจากนั้นสิ่งที่ส าคัญก็คือการหา
ได้ง่าย (Available) และความสามารถเข้าถึงได้ (Accessibility) ทั้งนี้ปัจจัยเอื้อ  
หมายรวมถึง  สิ่งอ านวยความสะดวก  ซึ่งสามารถท าให้บุคคลสามารถใช้บริการ
สิ่งของและสถานที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพได้    ดังนั้นปัจจัยเอื้อจึงเป็นสิ่ง
ช่วยใหก้ารแสดงพฤติกรรมนั้นๆเป็นไปได้ง่ายยิ่งขึน้ 
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4.3 ปัจจัยเสริม (Reinforcing Factors) หมายถึงปัจจัยที่แสดงให้เห็นว่า
การปฏิบัติหรือพฤติกรรมสุขภาพได้รับการสนับสนุนหรือไม่เพียงใดลักษณะและ
แหล่งของปัจจัยเสริมจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัญหาในแต่ละเรื่องเช่นการ
ด าเนินงานสุขศึกษาในโรงเรียนหรือสถานศึกษาในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียน
ปัจจัยเสริมที่ส าคัญได้แก่เพื่อนนักเรียนครูอาจารย์หรือบุคคลในครอบครัวเป็น
ต้นปัจจัยเสริมอาจเป็นการกระตุ้นเตือนการให้รางวัลที่เป็นสิ่งของค าชมเชยการ
ยอมรับการเอาเป็นแบบอย่างการลงโทษการไม่ยอมรับการกระท านั้น ๆ หรืออาจ
เป็นกฎระเบียบที่บังคับควบคุมให้บุคคลนั้น ๆ ปฏิบัติตามก็ได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้บุคคล
จะได้รับจากบุคคลอื่น  ที่มีอิทธิพลต่อตนเองและอิทธิพลของบุคคลต่าง ๆ นี้ก็จะ
แตกต่างกันไปตามพฤติกรรมของบุคคลและสถานการณ์   โดยอาจจะช่วย
สนับสนุนหรือยับยั้งการแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ ก็ได้    การด าเนินงานในขั้นตอน
การวิเคราะห์ทางการศึกษาจะเป็นการพิจารณาว่าปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยน า
ปัจจัยเอื้อและปัจจัยเสริมนั้นมีปัจจัยเฉพาะอะไรบ้างที่จะท าให้เกิดพฤติกรรม
สุขภาพในลักษณะที่ต้องการได้ถ้าได้มีการปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใหม่ให้
เหมาะสม  จัดล าดับความส าคัญของปัจจัยจัดกลุ่มปัจจัยและความยากง่ายของ
การเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่างๆเหล่านั้นก็จะท าให้การวางแผนในขั้นต่อไปมีความ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

 ขั้นตอนที่ 5 การเลือกกลยุทธ์ทางการศึกษา (Selection of Educational 
Strategies) เมื่อวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมได้แล้วขั้นต่อไปจะเป็นการ
เลือกกลยุทธ์และเทคนิคในการด าเนินงานด้านสุขศึกษามาใช้ทั้งนี้โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมทั้ง3 
ด้านข้างต้นด้วยเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพในที่สุด
นอกจากนี้การก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงานจะต้องค านึงถึงการผสมผสาน
เทคนิคกลวิธีด้านสุขศึกษาที่หลากหลายเข้าด้วยกันเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ขั้นตอนที่ 6 การวิเคราะห์ทางการบริหาร (Administrative Diagnosis) 
ในขั้นตอนนี้เป็นการวิเคราะห์เพื่อประเมินถึงปัจจัยด้านการบริหารจัดการ  ที่จะมี
ผลต่อการด าเนินโครงการที่ได้วางแผนไว้โดยปัจจัยดังกล่าวอาจมีผลทั้งในด้าน
บวกคือท าให้โครงการส าเร็จบรรลุเป้าหมายหรือมีผลตรงข้ามคือกลายเป็น
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ขอ้จ ากัดของโครงการปัจจัยเหล่านี้ได้แก่งบประมาณระยะเวลาความสามารถของ
ผู้ด าเนินการตลอดจนทรัพยากรอื่น ๆ ในองค์กรดังนั้นในการวางแผนเพื่อ
ด าเนินงานสุขศึกษาใด ๆ จะต้องให้ความส าคัญกับขั้นตอนนี้ไม่น้อยไปกว่าใน
ขั้นตอนอื่น ๆ และจะต้องมีการวิเคราะห์และพิจารณาให้ครอบคลุมทุกด้าน
เหมอืนกับการวิเคราะห์หาปัจจัยที่มตี่อพฤติกรรม 

ขั้นตอนที่ 7 การประเมินผล (Phase 7: Evaluation) ขั้นตอนนี้จะมี
ปรากฏอยู่ในทุกขั้นตอนของการด าเนินงานโดยทั้งนี้ต้องมีการก าหนดหลักเกณฑ์
ในการประเมินและดัชนีชี้วัดไว้อย่างชัดเจนแล้วการประเมินผลใน PRECEDE  
Framework จะประกอบด้วยการประเมินใน3 ระดับคือการประเมินโครงการหรือ
โปรแกรมสุขศกึษาการประเมินผลกระทบของโครงการหรือโปรแกรมที่มีต่อปัจจัย
ทั้ง3 ด้านและท้ายสุดคือ  การประเมินผลลัพธ์ของโครงการที่มีผลต่อคุณภาพ
ชีวติของบคุคล  ซึ่งการประเมินในขั้นตอนนี้จะเป็นการด าเนินงานระยะยาว 

การประยุกต์ใชท้ฤษฎี PRECEDE  Framework 
ดังนั้นผู้ศึกษาจึงสรุปการประยุกต์ใช้ทฤษฎี  PRECEDE  Framework เพื่อ

ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุดังต่อไปนี้ 
1. การให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่แบ่งแยก

ฐานะทางสังคม  ทั้งนีผู้้สูงอายุควรได้รับข่าวสารทางด้านสาธารณสุข  รวมถึงการ
รับรู้สิทธิในการรักษาพยาบาลให้แก่ผู้สูงอายุโดยอาศัยองค์ประกอบของการ
บริการสุขภาพดังต่อไปนี ้

1.1 การส่งเสริมสุขภาพ ให้กับผู้สูงอายุในด้านส่งเสริมสุขภาพกาย
สุขภาพจติ 

ให้มีร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บได้แก่ การโภชนาการ
ส าหรับผูสู้งอายุ  การใหสุ้ขศกึษาในกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุม
โรคได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งรวมถึงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุให้มี
สุขภาพจิตที่ดี  โดยอาศัยก าลังใจจากคนในครอบครัว  ในสังคม  หรือจะเป็นการ
ใหร้างวัลผูสู้งอายุที่มสีุขภาพที่ดเีป็นต้นแบบของผูสู้งอายุในชุมชนนั้นๆ 
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1.2 การป้องกันและควบคุมโรค  การจัดบริการการป้องกันและ
ควบคุมโรคให ้กับผูสู้งอายุ  การปรับปรุงการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การจัดหาน้ า
สะอาดส าหรับบริโภค การจัดการสุขาภิบาลอาหาร การก าจัดของเสียและพาหะ
น าโรค และการเฝ้าระวังโรคในกลุ่มผู้สูงอายุ 

1.3 การรักษาพยาบาล  โดยมีการบริการด้านการรักษาพยาบาล   
จัดบริการการรักษาพยาบาลให้ครอบคลุมตามจ านวนผู้สูงอายุทั้งในเขตเมืองและ
ชนบท 

1.4 การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยในกลุ่มผู้สูงอายุ   ได้แก่การจัดบริการ
ฟื้นฟูสภาพทางร่างกายหลังจากผู้สูงอายุเกิดการเจ็บป่วย เพื่อให้ร่างกายได้กลับ
เข้าสู่สภาพปกติอย่างเดิม และจัดบริการกายภาพบ าบัดส าหรับผู้สูงอายุที่ป่วย  
เช่น ผู้สูงอายุที่ได้รับอุบัติเหตุท าให้บางส่วนของร่างกายพิการ  การฟื้นฟูสภาพ
ทางจิตใจ ซึ่งสามารถจัดให้มีบริการส าหรับช่วยเหลือส่งเสริมสุขภาพจิตในกลุ่ม
ผูสู้งอายุใหอ้ยู่ในภาวะปกติ  รวมถึงให้มีบริการแนะน าปรึกษาส าหรับผู้สูงอายุที่มี
ปัญหาการเจ็บป่วย 

2. การส่งเสริมค่านิยม  ความเชื่อและเจคติที่ดีในด้านการส่งเสริม
สุขภาพใหก้ับผูสู้งอายุในชุมชน  โดยให้ความส าคัญ  และความเชื่อมั่นในศักยภาพ
ของผูสู้งอายุ 

3. การจัดกิจกรรมต่างๆส าหรับผู้สูงอายุ  เพื่อให้ผู้สูงอายุเกิดความมั่นใจ
ในสมรรถนะและคุณค่าในตัวเอง  รวมทั้งการได้รับการดูแลและไม่ทอดทิ้ง
ผูสู้งอายุใหอ้ยู่เพียงล าพัง  จากคนในครอบครัว  

บทสรุป 
คุณภาพชีวิตเปนตัวชี้วัดที่สะทอนถึงภาพรวมของผูสูงอายุวาเปนอยางไร  

ทั้งดาน    สุขภาพรางกายและจิตใจดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม
ดังนั้นจึงควรให้ความส าคัญและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้สูงอายุทั้ง
ทางด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย  การป้องกันโรค  การรักษาพยาบาลและการ
ฟื้นฟูสภาพผูสู้งอายุหลังจากการเจ็บป่วย  ซึ่งจะส่งผลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีทั้ง
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ทางกาย  ทางปัญญา  ทางจิตวิญญาณ และทางสังคม  และท าให้ผู้สูงอายุ
สามารถด ารงชิวติอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 
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Abstract 
This article aims to analyze the concept and inspiration of Thai 

choreography in dance theses of Performing Arts students of the Faculty of 
Education and Performing Arts and Theatre students of the Faculty of 
Humanities and Social Sciences, Chiang Mai Rajabhat University, and the 
impact of these theses to the communities during 1987-2017. The study results 
indicated that 10 groups of inspiration to conduct dance those theses included 
tradition, ritual, specific wearing, tribe’s lifestyle, martial arts, Handcraft, 
contemporary’s lifestyle, history, animal movements, and conservation. These 
inspirations came from the students’ domiciles; therefore, the knowledge on 
these created performances should be brought back to their communities and 
made identity which can well reflects their local wisdom.  

Keyword: Concept, Inspiration, Creativity, Choriography 

บทน า 
ศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อน

ประวัติศาสตร์ มีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องตามยุคตามสมัย สามารถแบ่งได้
หลายประเภท ทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม วรรณกรรม ดนตรี
และนาฏศิลป์ ซึ่งนาฏศิลป์ หมายถึง ศิลปะการฟ้อนร า เป็นสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์
ขึ้นด้วยความประณีตงดงาม ให้ความบันเทิงอันโน้มน้าวอารมณ์ความรู้สึกของ
ผู้ชมให้คล้อยตาม โดยมีต้นก าเนิดมาจาก 3 ประการคือ เกิดจากการเลียนแบบ
ธรรมชาติ การเซ่นสรวงบูชา การรับอารยะธรรมของอินเดีย ซึ่งนาฏศิลป์ไทย
สามารถถ่ายทอดการแสดงออกมาได้หลายรูปแบบ ทั้งการแสดงในรูปแบบของ 
โขน ละคร มหรสพ การละเล่นพื้นบ้านทั้ง 4 ภาค รวมถึงระบ า ร า ฟ้อน โดยมี
วิวัฒนาการทั้งในรูปแบบของการแสดงที่เป็นแบบดั้งเดิมและปรับปรุงสร้างสรรค์
ขึน้มาใหมห่รือที่เรียกว่า นาฏยประดิษฐ์ 

สุรพล วิรุฬรักษ์ (2547) ได้ให้ค านิยามเกี่ยวกับนาฏยประดิษฐ์ไว้ว่า 
“นาฏยประดิษฐ์” หมายถึง การคิด การออกแบบ การสร้างสรรค์ แนวคิด 
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รูปแบบ กลวิธีของนาฏศิลป์ชุดหนึ่ง ที่แสดงโดยผู้แสดงคนเดียวหรือหลายคนทั้งนี้
ยังรวมถึงการปรับปรุงผลงานในอดีต นาฏยประดิษฐ์จึงเป็นงานที่ครอบคลุม 
ปรัชญา เนื้อหา ความหมาย ท่าร า ท่าเต้น การแปรแถว การตั้งซุ้ม การแสดง
เดี่ยว การแสดงหมู่  การก าหนดดนตรี  เพลง เครื่องแต่งกาย ฉาก และ
ส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ส าคัญในการแสดงท าให้นาฏศิลป์ชุดหนึ่งๆสมบูรณ์ตามที่
ตั้งใจไว้ ซึ่งการแสดงของแต่ละภูมิภาคก็จะมีเอกลักษณ์และมีลักษณะเด่นที่
แตกต่างกันทั้ง ภาคกลาง อีสาน ใต้ และเหนอื 

ภาคเหนือเป็นอีกหนึ่งภูมิภาคที่มีความโดดเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม ที่มี
เอกลักษณ์เป็นของตนเองโดยศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ สามารถน ามาเป็นแนวคิด
และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์การแสดงเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาของ
คนในสังคมและชุมชนนั้น ๆ ได้ซึ่งปัจจุบันสถาบันการศึกษาต่างๆล้วนให้
ความส าคัญกับศลิปวัฒนธรรมมากขึน้ 

โดยระดับอุดมศึกษามีหลักสูตรที่เน้นกระบวนการเรียนการสอนทางด้าน
นาฏศิลป์ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ก็ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ 
โดยได้มีการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตร นาฏศิลป์ของคณะครุศาสตร์และ
หลักสูตรนาฏศิลป์และการละคร ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ซึ่งทั้ง
สองหลักสูตรมีการเปิดรายวิชานาฏยนิพนธ์ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้น าความรู้
ทั้งหมดมาประมวลโดยการคิดสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาใหม่ โดยมีการก าหนด
รายวิชานีข้ึน้มาใหน้ักศึกษาสร้างสรรค์ผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 จนถึงปีปัจจุบัน 
ปี พ.ศ. 2560 เป็นจ านวนมากกว่า 50 เรื่อง แต่การเผยแพร่สู่สาธารณะชนหรือ
การน ากลับไปเผยแพร่ในชุมชนยังมีน้อย 

ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะวิเคราะห์แนวคิดและแรงบันดาลใจ
ในการสร้างสรรค์ผลงานนาฏยประดิษฐ์ ว่าการแสดงแต่ละชุดได้แนวคิดและแรง
บันดาลใจมาจากศิลปวัฒนธรรมด้านใดบ้างพร้อมเสนอแนะแนวทางการน าศิลปะ
นิพนธ์ออกเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักแก่ชุมชนและสาธารณะชน เพื่อเป็นการอนุรักษ์
และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นใหเ้ป็นที่รู้จักและคงอยู่สืบไป 
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รูปแบบ กลวิธีของนาฏศิลป์ชุดหนึ่ง ที่แสดงโดยผู้แสดงคนเดียวหรือหลายคนทั้งนี้
ยังรวมถึงการปรับปรุงผลงานในอดีต นาฏยประดิษฐ์จึงเป็นงานที่ครอบคลุม 
ปรัชญา เนื้อหา ความหมาย ท่าร า ท่าเต้น การแปรแถว การตั้งซุ้ม การแสดง
เดี่ยว การแสดงหมู่  การก าหนดดนตรี  เพลง เครื่องแต่งกาย ฉาก และ
ส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ส าคัญในการแสดงท าให้นาฏศิลป์ชุดหนึ่งๆสมบูรณ์ตามที่
ตั้งใจไว้ ซึ่งการแสดงของแต่ละภูมิภาคก็จะมีเอกลักษณ์และมีลักษณะเด่นที่
แตกต่างกันทั้ง ภาคกลาง อีสาน ใต้ และเหนอื 

ภาคเหนือเป็นอีกหนึ่งภูมิภาคที่มีความโดดเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม ที่มี
เอกลักษณ์เป็นของตนเองโดยศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ สามารถน ามาเป็นแนวคิด
และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์การแสดงเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาของ
คนในสังคมและชุมชนนั้น ๆ ได้ซึ่งปัจจุบันสถาบันการศึกษาต่างๆล้วนให้
ความส าคัญกับศลิปวัฒนธรรมมากขึน้ 

โดยระดับอุดมศึกษามีหลักสูตรที่เน้นกระบวนการเรียนการสอนทางด้าน
นาฏศิลป์ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ก็ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ 
โดยได้มีการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตร นาฏศิลป์ของคณะครุศาสตร์และ
หลักสูตรนาฏศิลป์และการละคร ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ซึ่งทั้ง
สองหลักสูตรมีการเปิดรายวิชานาฏยนิพนธ์ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้น าความรู้
ทั้งหมดมาประมวลโดยการคิดสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาใหม่ โดยมีการก าหนด
รายวิชานีข้ึน้มาใหน้ักศึกษาสร้างสรรค์ผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 จนถึงปีปัจจุบัน 
ปี พ.ศ. 2560 เป็นจ านวนมากกว่า 50 เรื่อง แต่การเผยแพร่สู่สาธารณะชนหรือ
การน ากลับไปเผยแพร่ในชุมชนยังมีน้อย 

ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะวิเคราะห์แนวคิดและแรงบันดาลใจ
ในการสร้างสรรค์ผลงานนาฏยประดิษฐ์ ว่าการแสดงแต่ละชุดได้แนวคิดและแรง
บันดาลใจมาจากศิลปวัฒนธรรมด้านใดบ้างพร้อมเสนอแนะแนวทางการน าศิลปะ
นิพนธ์ออกเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักแก่ชุมชนและสาธารณะชน เพื่อเป็นการอนุรักษ์
และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นใหเ้ป็นที่รู้จักและคงอยู่สืบไป 
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วัตถุประสงค ์
1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ศิลปะ

นิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรนาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์และหลักสูตรนาฏศิลป์
และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่

2. เพื่อศกึษาวิเคราะหท์่าร าประกอบการแสดงนาฏยนิพนธ์ 
3. เพื่อเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล อนุรักษ์และเผยแพร่ผลงานของให้เป็น

ที่รูจ้ักแก่ชุมชน สังคมภายนอกใหค้งอยู่สืบไป 

ผลการศึกษา 
การสร้างสรรค์ผลงานการแสดงทางด้านนาฏศิลป์ไทยนั้น ปัจจัยหลักที่

ต้องมีเพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์งานแสดงคือแนวคิดและแรงบันดาล
ใจในการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งที่ผ่านมานักศึกษาในหลักสูตรนาฏศิลป์ของคณะ
ครุศาสตร์และหลักสูตรศิลปะการแสดงของคณะมนุษยศาสตร์ซึ่งทั้งสอง
หลักสูตรได้สร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์ในรายวิชานาฏยนิพนธ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 
จนถึงปีปัจจุบันปี พ.ศ. 2560 เป็นจ านวนมากกว่า 50 เรื่อง โดยนักศึกษาได้ศึกษา
ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมต่างๆน ามาเป็นแนวคิดและแรงบันดาลใจในการ
สร้างสรรค์ผลงานที่หลากหลายซึ่งงานนาฏยนิพนธ์ส่วนใหญ่ได้ศึกษาลงพื้นที่
ภาคสนามในเขต 8 จังหวัดทางภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย ล าพูน ล าปาง 
แม่ฮ่องสอน แพร่  น่ าน อุตรดิตถ์  และเชียงใหม่  ซึ่ งแต่ละจั งหวัดจะมี
ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และมีลักษณะที่โดดเด่นที่แตกต่างกัน โดยจาก
การวิเคราะห์แนวคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานสามารถแบ่ง
ออกเป็น 10 ด้านคือ 1) ด้านประเพณี  2) ด้านความเชื่อพิธีกรรม 3) ด้าน
เครื่องประดับเครื่องแต่งกาย  4) ด้านชนเผ่าชาติพันธ์ 5) ด้านศิลปะการต่อสู้  6) 
ด้านศิลปาชีพ 7) ด้านนาฏศิลป์ร่วมสมัย 8) ด้านประวัติศาสตร์  9) ด้าน
สร้างสรรค์เกี่ยวกับสัตว์  10) ด้านอนุรักษ์โดยแต่ละด้านมีการเก็บรวบรวมข้อมูล
มาเป็นแนวคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นาฏยนิพนธ์ชุดต่าง ๆ ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี ้

1. ด้านประเพณ ี 
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ฟ้อนหลู่เตนเหง เฮิงปอยออกหว่า เป็นนาฏยนิพนธ์ที่สร้างสรรค์ขึ้น
จากการศึกษาประเพณีแห่เทียนเหง ของอ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ด้วยการผสมผสานท่าฟ้อนของชาวไทยใหญ่และกระบวนท่าร าของนาฏศิลป์ไทย 
แล้วสร้างสรรค์การแสดงรูปแบบขึ้นใหม่ เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรม ท่าฟ้อน
มีทั้งหมด 17 ท่า (กมลฉตัร วรโชตเมธีและคนอื่น, 2557) 

2. ด้านพิธีกรรม 
ฟ้อนแปดเปิงปูจาไหว้สาพระเจ้าตนหลวง เป็นการสร้างสรรค์การ

แสดงโดยศึกษาประวัติความเป็นมาของเมืองพะเยา ความเป็นมาของพระเจ้าตน
หลวงและประเพณีแปดเป็งของจังหวัดพะเยา ศึกษาข้อมูลที่ส าคัญจากปราชญ์
ชาวบ้านและศึกษาภาพจิตกรรมฝาผนังเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวไทยลื้อ (ณัฐกิตต์ 
ธรรมสอนและคนอื่น, 2555) 

3. ด้านเครื่องประดับเครื่องแต่งกาย 
ฟ้อนนวภูษา ศรีสัชนาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลวดลายของผ้าซิ่ง

ตีนจก 9 ลาย และศึกษากระบวนการทอผ้าซิ่นทั้ง 9 ลายของชาวไทยพวน บ้าน
หาดเสี้ยว ต าบลหาดเสี้ยว อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย (จุฑารัตน์ พิบูลย์
และคนอื่น, 2558) 

4. ด้านชนเผ่าและชาติพันธุ์ 
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ศิลปะการป้องกันตัวฟ้อนเจิง ฟ้อนดาบ แบบพื้นเมืองของอ าเภอปัว จังหวัดน่าน 
โดยใช้กระบวนการท่าฟ้อนพื้นฐานของกระบวนการท่าฟ้อนเจิงมาปรับประยุกต์
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6. ด้านศิลปาชีพ  
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8. ด้านประวัติศาสตร์ 
ฟ้อนนันทบุรีศรีนครน่าน เป็นการสร้างสรรค์การฟ้อนของจังหวัดน่าน
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ฟ้อนล่องน่านของพ่อครูค าผายนุปิงและแม่ครูค ามิ่ง อินสาร เพื่ออนุรักษ์และ
เผยแพร่ใหค้งอยู่ต่อไป (จักรพันธ์ อินวาทย์และคนอื่น, 2557) 

9. การแสดงด้านเกี่ยวกับสัตว์ 
วิจิตรทัศน์ล้านนานาฏยวิหคหงส์ เป็นผลงานสร้างสรรค์ที่ได้แนวคิด

มาจากบทบาทของหงส์ที่ปรากฏอยู่ในศิลปกรรมของล้านนาที่เห็นได้จากงานจิต
กรรมภาพเขียนไว้ในฝาผนังในวิหารลายค าวัดพระสิงห์ งานประติมากรรมปูนปั้น
รูปหงส์ วัดแสนฝางและวัดพวกหงส์ ยอดเสาตุง วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี      
(ฐิติมา ปัญญารักษาและคนอื่น, 2553) 

10. การสร้างสรรค์ด้านอนุรักษ์ 
ฟ้อนม่านมุ้ยเชียงตา ชาย – หญิง เป็นการศึกษากระบวนท่าร าจาก

นางสารภี วีระกุล เป็นนาฏยนิพนธ์เชิงอนุรักษ์โดยมุ่งศึกษาเรื่อง พระราชประวัติ
พระราชชายาเจ้าดารารัศมีในด้านการดนตรี การฟ้อนและวิธีการฝึกหัดในคุ้ม
หลวง โดยศึกษาเครื่องแต่งกาย กระบวนท่าฟ้อนคุ้มหลวงเพื่อเป็นการอนุรักษ์
และสืบทอดใหค้งอยู่สืบไป (กัลยา สา่งกานโหย่และคนอื่น, 2559) 
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สรุปและอภิปรายผล 
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ คณะผู้วิจัยสามารถ

อภิปรายผล เพื่อให้ทราบถึงสาระส าคัญจากการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและแรง
บันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานของนักศึกษาสาขานาฏศิลป์หลักสูตรครุ
ศาสตร์และหลักสูตรนาฏศิลป์และการละครคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จะเห็นได้ว่า 

ผลการวิเคราะห์แนวคิดและแรงบัลดาลใจที่น ามาใช้มีทั้งหมด 10 ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านประเพณี ด้านพิธีกรรม ด้านเครื่องประดับเครื่องแต่งกาย ด้าน
ชนเผ่าและชาติพันธ์ ด้านศิลปะการต่อสู้ ด้านศิลปาชีพ  การสร้างสรรค์ด้านร่วม
สมัย ด้านประวัติศาสตร์ การแสดงด้านเกี่ยวกับสัตว์ การสร้างสรรค์ด้านอนุรักษ์ 

ผลการวิเคราะห์รูปแบบท่าร าของการแสดงในการสร้างสรรค์ผลงานของ
นักศึกษาในการสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์คือนักศึกษาจะใช้ท่าร าที่เป็นมาตรฐาน
ของนาฏศิลป์ไทยผสมผสานกับท่าร าที่เป็นนาฏศิลป์พื้นบ้านหรือเป็นท่าร าที่
นักศึกษาคิดประดิษฐ์ขึ้นจากการตีบทในเนื้อร้องของเพลงนั้นๆและบางชุดการ
แสดงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องประดับนักศึกษาจะใช้ท่าร าที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่จาก
การจินตนาการขั้นตอนการท า หรือการผลิตของอุปกรณ์ชิ้นนั้น ๆ หรือถ้าเป็น
ด้านชนเผ่านักศึกษาจะใช้ท่าร าหรือท่าเต้นผสมผสานกับท่าเต้นที่เป็นเอกลักษณ์
ของชนเผ่านั้น ๆ ถ้าเป็นด้านศิลปะการต่อสู้นักศึกษาจะใช้ท่าร าไทยผสมผสานกับ
ศิลปะการต่อสู้ที่ใช้ทั้งมือป่าวและท่าร าที่ต้องใช้อาวุธหรือที่เป็นการสร้างสรรค์
ร่วมสมัยนักศึกษาจะใช้ท่าเต้นแบบตะวันตกเข้ามาผสมผสานกับนาฏศิลป์ไทย 
ด้านประวัติศาสตร์นักศึกษาจะใช้ท่าร าที่อธิบายถึงประวัติศาสตร์ ด้านการ
สร้างสรรค์เกี่ยวกับสัตว์นักศึกษาจะใช้ท่าร าที่เป็นนาฏศิลป์ไทยผสมผสานกับ
เอกลักษณ์ของสัตว์ตัวนั้น ๆ ด้านการอนุรักษ์นักศึกษาจะใช้ท่าร าที่เป็นแบบ
มาตรฐาน ซึ่งการคิดท่าร าของนักศึกษาแต่ละชุดการแสดงนั้นขึ้นอยู่กับแนวคิด
และแรงบันดาลใจ พื้นฐานทางการคิดวิเคราะห์ท่าร า พื้นฐานการร า แนวคิดและ
วิธีการถ่ายทอดเป็นสิ่งส าคัญ 

วิเคราะห์ความส าคัญของการแสดงที่มีผลต่อคนในสังคมและชุมชนใน
ท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่งจากการศึกษาคณะผู้วิจัยได้ค้นพบว่าการแสดงของนักศึกษา
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ส่วนใหญ่มาจากภูมิล าเนาจากแหล่งชุมชนและท้องถิ่นของนักศึกษา เนื่องจาก
เป็นแหล่งที่สามารถเก็บข้อมูลได้ง่าย มีความรู้พื้นฐานทางด้านศิลปวัฒนธรรม
พื้นบ้านนั้น ๆ มา จึงเอื้อต่อการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการแสดง แต่การ
สร้างสรรค์การแสดงส่วนใหญ่ของนักศึกษาการเผยแพร่สู่ ชุมชนยังมีน้อย 
เนื่องจากนักศึกษายังมีการติดต่อกับผู้น าในท้องถิ่นหรือสถานศึกษาในภูมิล าเนา
ของตนยังมีน้อย ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า การแสดงต่างๆควรเผยแพร่
กลับสู่ชุมชนและสังคมของตนเพื่อสร้างเป็นเอกลักษณ์และเป็นอัตลักษณ์ของ
ท้องถิ่นนั้นๆเพราะการแสดงแต่ละชุดมีความสวยงามและสามารถสะท้อนถึงภูมิ
ปัญญาหรอืความรู้ของปราชญ์ชาวบ้านได้เป็นอย่างดี 

ข้อเสนอแนะ 
 บทความในเรื่องแนวคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานด้าน

นาฏศิลป์ ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ คณะผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะ 3 ข้อ
ตามล าดับ ดังนี ้

1. นักศึกษาท าโครงการเผยแพร่การแสดงนาฏยนิพนธ์โดยท าการติดต่อ
กับแหล่งชุมชน สถานศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเพื่อน าไป
ถ่ายทอดให้กับนักเรียนที่มีความสนใจทางด้านนาฏศิลป์เพื่อเป็นความรู้ ความ
บันเทิงให้กับเยาชน อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์สาขานาฏศิลป์ให้เป็นที่รู้จักแก่
ชุมชน และการแสดงยังสามารถน าเป็นชุดการแสดงประจ าท้องถิ่นนั้นๆเพราะการ
แสดงต่างๆล้วนเป็นเอกลักษณ์ สัญลักษณ์และอัตลักษณ์ของชุมชนนั้นๆ 

2.  จากผลการวิเคราะห์แนวคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์
ผลงานทั้ง 10 ด้านสามารถน ามาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานของ
นักศกึษา นักวิชาการ หรอืนักสร้างสรรค์ผลงานการแสดงอื่น ๆ ต่อไป 

3. เพื่อน าผลการวิเคราะห์มาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์การแสดงชุด
อื่น ๆ ในภูมภิาคอื่นต่อไป 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาแนวทางการจัดการทรัพยากรน้ าโดยชุมชนท้องถิ่น บนฐาน

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ต้นน้ าแม่เจ่ม อ าเภอ
กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการวิจัยแบบมีส่วนร่วมเชิงปฏิบัติการใน
พื้นที่โดยศึกษาข้อมูล  สถานการณ์การจัดการน้ า จากชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง 
รวมถึงสภาพปัญหาและการแก้ไข ที่ใช้ฐานการจัดการด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง  กระบวนการวิจัยใช้แบบสังเกต และแบบ
สัมภาษณ์  ที่ก าหนดกลุ่มตัวอย่างและแหล่งข้อมูล เป็นกลุ่มชาวบ้าน ผู้น าชุมชน 
ผู้บริหารท้องถิ่น และบุคลากรในสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น  ผลการวิจัยพบว่า 
ปัญหาของแหล่งน้ าในพืน้ที่ต้นน้ าแม่แจ่มแยกเป็น 2 ส่วน คือ ปัญหาด้านคุณภาพ
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และปัญหาด้านปริมาณของทรัพยากรน้ าในพื้นที่ต้นน้ าแม่แจ่มตอนบน  บริบท
ด้านความรู้ความเข้าใจของประชาชนในพื้นที่มีความรู้อยู่ในระดับปานกลางถึง
มาก  โดยเฉพาะผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการใช้น้ า  บริบทด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ า พบว่าด้านการมีส่วนร่วมในการค้นหา
ปัญหาและการการอนุรักษ์แม่น้ าแม่แจ่ม  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลางถึง
มาก  โดยชุมชนมีความร่วมมือกันภายในและภายนอกชุมชน  สมาชิกชุมชนมีส่วน
ร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นในการอนุรักษ์แม่น้ าแม่แจ่มเป็นแผนปฏิบัติการ
รายปี และการมีสว่นร่วมอย่างต่อเนื่อง  

ค าส าคัญ: ทรัพยากรน้ า ปรัชญญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภูมปิัญญาท้องถิ่น 

Abstract  
 A study on local community water resources management based on 

sufficiency economic concept and local indigenous at Mae Chaem River, 
Kalayaniwatdhana District, Chiang Mai was participatory research.  The 
fundamental data from local water resources management and all stakeholders 
were investigated, using overview questionnaire and depth interview.  The 
sampling groups were community leaders, officers, villagers and school staffs.  
Two main topics of qualities and qualities of the water resources were raised.   
A moderate to high level of knowledge on water situation of especially 
stakeholders, those who use water, was found.  The citizen’s participatory on 
water resources problem was ranged between moderate to high level.  Both 
local-self management and outer source organizations were collaborated.  
Annual plan and permanent participate for water resources protection and 
conservation were also well organized continuously.   

Keywords: Water Resources, Sufficiency Economics Concept, Indigenous 
Knowledge 
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บทน า 
พื้นที่ต้นน้ าล าธารเป็นแหล่งผลิตน้ าให้แก่ระบบนิเวศ ส่วนใหญ่จะเป็น

พืน้ที่ปกคลุมด้วยป่าไม้ตามธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์ ถ้าหากพื้นที่ต้นน้ าล าธาร
แห่งใดมีสภาพที่เสื่อมโทรมจากการบุกรุกแผ้วถางป่าเพื่อน าที่ดินมาใช้ประโยชน์ 
และขาดการจัดการที่ดีท าให้พื้นที่เกิดปัญหา น้ าจะไหลบ่าท่วมพื้นที่เพาะปลูก 
และที่อยู่อาศัย แต่ในฤดูแล้งล าธารและล าห้วยกลับไม่มีน้ าไหล ซึ่งจะมีผลกระทบ
ต่อความเป็นอยู่ และการท ามาหากินของประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ า
อย่างมาก (ทัตพร คุณประดิษฐ์, 2557) จากปัญหาดังกล่าวได้ผู้มีแนวทางในการ
แก้ไขหลากหลายวิธี แต่ไม่ประสบความส าเร็จมากนัก ซึ่งเมื่อย้อนกลับมาดู
สาเหตุแห่งปัญหาแล้วต่างเกิดจากความไม่เข้าใจ การขาดการมีส่วนร่วม และที่
ส าคัญองค์ความรู้นั้นจะต้องเกิดมาจากในชุมชนเอง โดยในปัจจุบันการเสื่อม
สลายของทรัพยากรเกิดขึ้นอย่างรุนแรงและรวดเร็ว ทั้งในและต่างประเทศ การ
บุกรุกเข้ามาของวัฒนธรรมการบริโภค นอกจากจะเป็นการเข้าใช้ประโยชน์
ทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของผู้คนเหล่านั้น ยังเป็นการท าลายล้าง
วัฒนธรรมดังเดิมของชุมชนพื้นถิ่น (Local Community) เหล่านั้นอีกด้วย กล่าวอีก
นัยหนึ่งคือ เป็นการสูญเสียสิ่งที่เราเรียกว่า ภูมิปัญญาพื้นเมืองที่เราเรียกว่า "ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น" (Indigenous Knowledge) หรือ "ภูมิปัญญาชาวบ้าน" ซึ่งหมายถึง 
สติและปัญญาอันเกิดจากการเรียนรู้สะสมถ่ายทอดประสบการณ์ที่ยาวนานของ
ผู้คนในท้องถิ่นซึ่งได้ท าหน้าที่ชี้น าว่าการจะใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนถาวร และกลม
เกลียวกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองและกับสิ่งแวดล้อม หรือธรรมชาติรอบตัวนั้น 
ท าได้อย่างไร (อภชัิย พันธเสน, 2548)  
 นอกจากนี้การแก้ไขปัญหาโดยการพึ่งตนเองยังสอดรับกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) ซึ่งเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย
มาโดยตลอดระยะเวลายาวนานกว่า 30 ปี เมื่อเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจขึ้น 
พระองค์ท่านได้ทรงเน้นย้ าว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการแก้ไขเพื่อให้
ประเทศไทยรอดพ้นจากปัญหาต่าง ๆ สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
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ของทุกฝ่ายและประชาชนโดยทั่วไป รวมถึงได้อัญเชิญมาเป็นปรัชญาน าทางใน
การจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 โดยรายละเอียดของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการด ารงอยู่ และปฏิบัติ
ตนของประชาชนในทุกระดับ  ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน ถึงระดับรัฐ ทั้ง
ในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนา
เศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อยุค โลกาภิวัตน์  ความพอเพียงหมายถึงความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวดี
พอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและ
ภายใน  (จริายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา, 2548) 
 อ าเภอกัลยาณิวัฒนาตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด
เชียงใหม่ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นป่าและภูเขาสูงชันล้อมรอบ ตั้งอยู่ในเขตป่า
สงวนแห่งชาติ สภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณ มีอากาศหนาวตลอดทั้งปี เป็นแหล่ง
ต้นก าเนิดของแม่น้ าหลายสายซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งน้ าที่สะอาด และสามารถ
จัดเป็นล าดับต้น (First River Order) ตามหลักความต่อเนื่องของล าน้ า (River 
Continuum Concept) (Hynes, 1970) รวมทั้งยังเป็นเป็นแหล่งพื้นที่ต้นน้ าที่ส าคัญ 
รวมทั้งเป็นที่ท ากินของประชาชน หลายกลุ่มหลายชาติพันธุ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ชาวเขาเผ่าต่างๆ เช่น มูเซอร์ ลีซอ จีนฮ่อ กะเหรี่ยง ตองสู ไทยใหญ่ เป็นต้น 
(มูลนิธิอุทกพัฒน, 2557) 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อศึกษาองค์องค์ความรู้แนวทางการจัดการทรัพยากรน้ าโดยชุมชน

ท้องถิ่น บนฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปัญญาท้องถิ่นในพืน้ที่ต้นน้ า 
อ าเภอกัลยาณิวัฒนา 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 แนวคิดในการด าเนินการวิจัยเป็นการวิจัยและพัฒนา โดยเน้นการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม(Participatory Action Research, PAR) มีองค์ประกอบ
และขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี ้
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การด าเนินการวิจัยจะมีการแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ดังนี ้ 
1. การศึกษาข้อมูลการจัดการน้ า จากชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง รวมถึง

สภาพปัญหาและการจัดการโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การศึกษาข้อมูลการ
จัดการน้ า ทางด้านคุณภาพและปริมาณในพื้นที่จากผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ชุมชน และประชาชนในพื้นที ่  
 2. ศึกษาแบบแผนการจัดการทรัพยากรน้ าในพื้นที่ต้นน้ าของอ าเภอ
กัลยาณิวัฒนา เป็นการศกึษาข้อมูลที่บ่งชี้ สภาวะของแหล่งน้ า จุดดี จุดด้อย ของ
การจัดการน้ าในพื้นที่ในแต่ละชุมชน ชนเผ่า และชาติพันธุ์ ซึ่งสามารถน าเอา
ผลลัพธ์ที่ได้ไปสร้างแบบแผนเพื่อการเรียนรู้ของปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการ
คุณภาพน้ าและปริมาณน้ าที่เหมาะสมที่สุดของชุมชน และสามารถศึกษาบริบท 
และศักยภาพชุมชนเกี่ยวกับการประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อจัดการ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน รวมทั้งวิเคราะห์ปัจจัย เงื่อนไขสู่ความส าเร็จในการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุนชน 
โดยประชาชน ในชุมชน ได้แก่ แบบสังเกต และแบบสัมภาษณ์ โดยมีการก าหนด
กลุ่มตัวอย่างและแหล่งข้อมูล ได้แก่ ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ในแผนงานการด าเนิน
โครงการ เช่น กลุ่มชาวบ้าน ผู้น าชุมชน, ผู้บริหารท้องถิ่น และบุคลากรของ
สถาบันการศกึษาท้องถิ่น เป็นต้น 

สรุปและอภิปรายผล 
1. บรบิทปัญหาทรัพยากรน้ าในพื้นที่ต้นน้ าแม่แจ่ม  

ปัญหาของแหล่งน้ าในพื้นที่ต้นน้ าแม่แจ่มนั้น คณะผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาโดยใช้แบบสอบถามและการสนทนากลุ่ม ซึ่งปัญหาที่ท าการศึกษา
ได้แยกเป็น 2 ส่วน คือ ปัญหาด้านคุณภาพและปัญหาด้านปริมาณของทรัพยากร
น้ าในพื้นที่ต้นน้ าแม่แจ่มตอนบน โดยมีรายละเอียดดังนี้ ปัญหาของแหล่งน้ าใน
พื้นที่ต้นน้ าแม่แจ่มในด้านคุณภาพที่เป็นปัญหามากที่สุด ได้แก่ ปัญหาน้ ามี
ตะกอนขุ่นสูง เนื่องจากสภาพทางภูมิศาสตร์และช้ันดินที่มีการชะล้างง่ายส่งผลให้
เกิดตะกอนในแหล่งน้ า (Dudgeon, 1992) รองลงมาคือ ปัญหาปล่อยน้ าเสียลง
แหล่งน้ า และการทิ้งขยะมูลฝอยลงในแม่น้ า ตามล าดับ ซึ่งสาเหตุของปัญหา
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ตะกอนขุ่นมาจากปัญหาการพังทลายของหน้าดินเนื่องจากฝนตกรวมทั้งกัดเซาะ
ของดิน ปัญหาน้ าเสียจากของเสียชุมชน และการเลี้ยงสัตว์บริเวณแม่น้ าท าให้มี
การถ่ายมูลสัตว์ลงสู่แหล่งน้ า เป็นต้น ปัญหาขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง 
รองลงมาคือ ปัญหาอุทกภัย (น้ าท่วม น้ าหลาก) ที่เหลือคือ ในส่วนของสาเหตุของ
ปัญหานั้น พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่คิดว่าเกิดจาก การตัดไม้ท าลายป่าบริเวณ
ต้นน้ าของคนในพื้นที่เพื่อเพิ่มพื้นที่เพาะปูลก ท าให้เมื่อเกิดฝนตกน้ าจึงไหลอย่าง
รวดเร็วพัดพาเอาตะกอนมาด้วยท าให้น้ าขุ่น และยังเป็นสาเหตุของปัญหาแหล่ง
น้ าตื้นเขินที่พบงา่ยในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย (มูลนิธิอุทกพัฒน, 2557) 

2. บรบิทด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรน้ า  
บริบทด้านความรู้ความเข้าใจของประชาชนในพื้นที่ต้นน้ าแม่แจ่ม

ตอนบนจากผลการศึกษา พบว่า ชุมชนมีความเข้าในด้านความหมาย/
แหล่งก าเนิด มีความรู้อยู่ในระดับปานกลางถึงมาก  โดยเฉพาะผู้ที่มีส่วนได้ ส่วน
เสียกับการใชน้ า นอกจากนี้ยังมีการตั้งคณะกรรมการน้ าขึ้นมาในหมู่บ้านอีกด้วย 
ส่วนสิ่งที่ชุมชนมีความสนใจและมีส่วนร่วมในการจัดการคือ ความสะอาดของน้ า
ที่ใช้ส าหรับอุปโภคบริโภคนั้น มีการวางแผนการกรองก่อนที่จะน ามาใช้ ส่วน
ประเด็นอื่นๆ พบว่ามีชุมชนมีความสนใจและเข้าใจกระบวนการอนุรักษ์ต้นน้ าผ่าน
กิจกรรมที่ชุมชนสามารถท าเองได้ เช่น การปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์ป่าต้นน้ า 
โดยเฉพาะการจัดแบ่งพื้นที่ให้เป็นป่าขุนน้ าตามความเชื่อท้องถิ่น รวมถึงการมี
กิจกรรมที่จะส่งต่อและร่วมเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรผ่านการสร้างฝายกั้นน้ า
เป็นการท าให้น้ าในแม่น้ า และการจัดสรรการน าทรัพยากรน้ าจากแหล่งน้ า
ธรรมชาติมาใช้เพื่อให้เกิดความสมดุล การลดการตัดไม้ริมแม่น้ าถือเป็นแนวทาง
หนึ่งที่ชุมชนมีความเห็นร่วมกันในการการอนุรักษ์ต้นน้ า  

3. บริบทด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรน้ า  

ในส่วนของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาทรัพยากร
น้ านั้น พบว่า ด้านการมีสว่นร่วมในการค้นหาปัญหาและการการอนุรักษ์แม่น้ าแม่
แจ่มในระดับปานกลาง แต่มีประเด็นที่มีมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก คือ ร่วม
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ปรึกษากับเพื่อนบ้านและผู้น าชุมชนเรื่องการอนุรักษ์แม่น้ าแม่แจ่มและเคยร่วม
ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของรัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนเรื่องการอนุรักษ์แม่น้ าแม่
แจ่มส่วนประเด็นที่ พบว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลางคือร่วมเสนอความ
คิดเห็นในที่ประชุมที่จัดขึ้นโดยชุมชน เพื่อการอนุรักษ์แม่น้ าแม่แจ่ม ในส่วนของ
การมีส่วนร่วมในการวางแผนการแก้ปัญหาได้แก่การประสานความร่วมมือ
ระหว่างเจา้หน้าที่ประชาชนและองค์กรภาคเอกชน ในการอนุรักษ์แม่น้ าแม่แจ่ม มี
ส่วนร่วมในการก าหนดกฎเกณฑ์หรือมาตรการการใช้น้ าแม่น้ าแม่แจ่ม มีส่วนร่วม
ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นในการอนุรักษ์แม่น้ าแม่แจ่มล่วงหน้าเป็นแผนปฏิบัติ
การรายปี และการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมการอนุรักษ์แม่น้ าแม่แจ่มมี
การปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง เช่น การร่วมมือในการสร้างฝายกั้นน้ าของชุมชน 
ร่วมบริจาคทรัพย์สิน เงินหรือวัสดุก่อสร้างเพื่อน าไปปรับปรุงใช้ในการจัดการน้ า 
เป็นต้น  โดยชุมชนได้มีการวางแผนในการการจัดท าแผนหมู่บ้าน/ชุมชน หรือแผน
แม่บทหมู่บ้าน/ชุมชน นับว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน  โดยเริ่มจาการกระตุ้นจิตส านึกและความ
รับผิดชอบของประชาชนในชุมชนให้มีจิตสาธารณะ แล้วร่วมกันคิด ร่วมกันจัดหา 
ร่วมกันเรียนรู้ /วิเคราะห์ เพื่อให้รู้และเข้าใจตนเองโดยใช้กระบวนการชุมชน เช่น 
บ้านหนองแดงหมู่ที่ 6 ต าบลบ้านจันทร์ อ าเภอกัลยาณิวัฒนา ได้จัดท าแผนที่การ
ใช้น้ าชุมชนโดยคณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชน โดยได้รวบรวมข้อมูลของชุมชน
ด้านต่าง ๆตลอดจนสภาพปัญหาของชุมชน แล้วก าหนด ทิศทางที่จะน าไปสู่การ
ปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาชุมชนสู่อนาคตที่ชุมชนต้องการ ตลอดจน
เป็นบทเรียนในการพัฒนาหมู่บ้านโดยภาพรวม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและ
ใหก้ารสนับสนุนของส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม 

โดยตัวอย่างแผนการจัดการทรัพยากรน้ าโดยการวางแผนอย่างง่ายใน
ชุมชนในพืน้ที่ตน้น้ าแม่แจ่ม แสดงดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 แผนผังการจัดการน้ าในพื้นที่ลุม่น้ าแจม่ที่ด าเนินการโดยชุมชน 

 ซึ่งหลังจากมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาแล้วสามารถสรุปประเด็นที่
ชุมชนสามารถเรียนรู้และสร้างแนวทางในการจัดการทรัพยากรน้ าในพื้นที่ตาม
แนวคิดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สถาบันด ารงราชา    
นุภาพ, 2542)  ที่ เน้ นถึ งหลักการที่ ส าคัญต่อการวางแผนการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วย 
7 หลักการ คือ 
  1) หลักการทางนิเวศวิทยา (Ecosystem Approach) จาก
การศึกษาพบว่าส่วนใหญ่ชุมชนมีขนบ ธรรมเนียม ประเพณีที่สอดคล้องกับ
แนวคิดที่ว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศและไม่สามารถที่จะแยกออกจาก
กันได้ ซึ่งตรงกับหลักการทางนิเวศวิทยาจ าเป็นต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ ไป
พร้อมๆ กันอย่างเป็นระบบซึ่งได้แก่ ปัจจัยทางด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สังคมเศรษฐกิจ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และปัจจัยทางด้านเทคนิค
วิชาการ โดยในชุมชนต้นน้ าแม่แจ่มยังคงมีขนบ ประเพณีในการอนุรักษ์ทรัพยากร
อย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะการปฏิบัติตนตามความเชื่อของชนเผ่า 
 2) การปฏิบัติอย่างยั่งยืน (Sustainable Action) ในพื้นที่ต้นน้ า
แม่แจ่มมีทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ อยู่ในปริมาณที่จ ากัดและมีความสามารถใน
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การรองรับธรรมชาติและมีข้อจ ากัดในตัวเอง จึงจ าเป็นต้องศึกษาความเหมาะสม
ในการใช้ประโยชน์และการจัดการที่ชาญฉลาด สร้างความสมดุลกับความ
ต้องการทางด้านสังคมเพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยในชุมชนมีการออกกฏ
ระเบียบการบริหารจัดการทัพยากร เช่น การจัดตั้งคณะกรรมการน้ าชุมชน 
 3) วิธีการแบบมีส่วนร่วม (Participate Approach) มี
กระบวนการที่เปิดโอกาสใหส้าธารณชน ทราบถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ 
โดยผ่านกระบวนการที่เปิดเผยมีระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและร่วมกัน
จัดท าแผนงานโครงการต่าง ๆ โดยมีการประชุมชุมชน เพื่อให้เกิดการรับรู้และ
รับทราบในกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึน้ และด าเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ 

4) การเน้นปัญหาของประชาชนในพื้นที่  (People-Oriented 
Problem) ชุมชนเห็นความส าคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ และมี
แนวทางในการด าเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการ การแก้ไขปัญหาที่แท้จริง 
โดยให้มีการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องและจริงจัง มีการจัดท าแผนแบบ
ผสมผสานหรอืบูรณาการ โดยในพื้นที่ต้นน้ าแม่แจ่มมีปัญหาการบุรุกพื้นที่และท า
ให้แหล่งน้ าปนเปื้อนจากการเลี้ยงสัตว์ ท าให้ชุมชนมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติ
ส าหรับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการเพื่อให้สามารถด าเนินการอย่าง
รวดเร็ว เช่น การวางผังน้ าชุมชนในพื้นที่ที่มีการรวบรวมปัญหาจากชุมชน 
ประกอบด้วยล าห้วย 43 ล าห้วย มี 1 ล าห้วยหลัก คือน้ าแม่แจ่ม  4 ล าห้วยรอง 
ประกอบด้วย หว่าบอโข่โกล๊ะ หยะโพโกล๊ะ เคลอเป่อโข่โกล๊ะ และ 38 ล าห้วยย่อย 
ปัจจุบันมี หยะโพโกล๊ะเดียว ที่ชุมชนต่อประปาภูเขา ซึ่งปริมาณน้ าน้อยมากไม่
เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน 

5) การจัดการอย่างเหมาะสม (Adaptive management) เป็นการ
ตัดสินใจที่เกิดจากข้อมูลที่ถูกต้อง โดยเฉพาะการจัดระเบียบการใช้น้ า และการ
แต่งตั้งผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการควคุม ดูแลการแบ่งปันน้ าในชุมชน มีการ
ประสานหรือรวมแนวความคิดใหม่ ๆ โดยชุมชนต้นน้ าแม่แจ่มมีการประชุมเพื่อ
ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เช่นการบริหารจัดการมีการปิดน ้าที่ใช้ในการท า
นาหากปริมาณน้ าไม่เพียงพอ ระหว่างเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม เป็นต้น 
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6) ความเสมอภาค (Equal emphasis) เป็นการให้ความส าคัญกับ
ปัจจัยต่างๆ ทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสังคม เศรษฐกิจและ
ปัจจัยทางด้านวิชาการในการจัดท าแผน โดยเฉพาะการมีสิทธิและเสียงของ
สมาชิกในการที่จะให้ความเห็นต่อปัญหาที่เกิดขึ้น 

7) มองการณ์ในอนาคต (Future Orientation) การวางแผนต้องมี
เป้าหมายระยะยาวในอนาคต มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลจนมีข้อตกลงและความ
เห็นชอบร่วมกันจากทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องเกี่ยวกับเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์จุดมุ่งหมาย พืน้ที่ด าเนินการและวิธีการปฏิบัติ 

ดังนั้นการจัดการทรัพยากรน้ าของชุมชน เป็นเรื่องที่ต้องน ามาสร้าง
แนวคิดเรื่องการจัดการบริหารน้ าทั้งระบบ เริ่มต้นจากแกนน าชุมชน สมาชิก
ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องร่วมท าความเข้าใจ เสียสละ 
ให้ความส าคัญเรื่องการจัดการน้ า เรียนรู้แลกเปลี่ยน ปรับเปลี่ยนแนวคิด ตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นหนักความพอประมาณ ความมี
เหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบ และ
คุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระท า โดยปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการด ารงอยู่ และปฏิบัติตนในทางที่
ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวติและภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิม ที่ต้องอาศัย
ข้อมูลที่ชุมชนจ าเป็นต้องรู้ รวมกับองค์ความรู้สมัยใหม่ ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าว
น าไปสู่การวิเคราะห์จัดการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน โดยเริ่มต้นจากจุดเล็กๆ ที่มี
เป้าหมายชัดเจนแล้วค่อยขยายผลทั้งระบบ ในการนี้วางแผนการเชื่อมโยงการ
พัฒนาลุ่มน้ าแจ่มบนทั้งลุ่มน้ า โดยที่มีชุมชนน าร่องตั้งแต่เครือข่ายลุ่มน้ า ขยาย
แนวคิดไปยังชุมชนอื่น ที่เผชิญกับสถานการณ์วิกฤตทรัพยากรน้ าในอ าเภอ
กัลยาณิวัฒนา และชุมชนอื่นได้ต่อไป  
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้   มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทาง การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา การท่องเที่ยวเชิงเกษตรของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่  งานวิจัยนี้เป็น
การวิจัยเชิงคุณภาพและสนับสนุนด้วยการวิเคราะห์เชิงปริมาณ  ข้อมูลปฐมภูมิ
รวบรวมจากกลุ่มท่องเที่ยวชุมชน จ านวน 5 ชุมชน ที่สมัครใจในการร่วมเวที
เสวนาปฏิบัติการ  กระบวนการ SWOT  และการ Focus Group เป็นกลวิธีในการ
ค้นหาบริบทและศักยภาพ ของการด าเนินธุรกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนและน าไปสู่
แนวทางการแก้ไขปัญหาของการด าเนินงาน  ผลการวิจัยพบว่า การท่องเที่ยวเชิง
เกษตรของจังหวัดเชียงใหม่  มี 2  ประเภท คือ  การท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่อาศัย
ภูมิปัญญาท้องถิ่นทางการเกษตร และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในลักษณะของ
การศึกษาเรียนรู้     ในการบริการแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวได้
ด าเนินงานอย่างมีศักยภาพ โดยเฉพาะการบริหารจัดการองค์กรและการบริหาร
จัดการด้านการผลิตและการบริหาร   แต่ศักยภาพที่ท าได้ต่ ามากคือ  การบริหาร
จัดการด้านการเงิน พิจารณาจากก าไรสุทธิที่ขาดทุน ถึงปีละ 58,830 บาท ทั้งนี้
เป็นผลมาจากความไม่มีศักยภาพของประชาสัมพันธ์ และการผลิตสื่อเทคโนโลยี
เพื่อการศกึษาที่มตี้นทุนที่สูงมาก    
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ดังนั้นแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรของท้องถิ่น  จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสื่อสารสนเทศเพื่อการศึกษา ร่วมกับชุมชนในการผลิตสื่อการศึกษาใน
รูปแบบวีดีทัศน์ ได้ถึง 5 ชุมชน จนเกิดนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีที่เป็นรูปธรรม   

ค าส าคัญ: เทคโนโลยีเพื่อการศกึษา  การท่องเที่ยวเชงิเกษตร 

Abstract:  
 This research aims to study guidelines to develop the technology for 
agro-tourism education in Chiang Mai. It is the qualitative research and support 
by quantitative analysis. Primary data was collected from 5 groups of 
communities who were willing to join with this project. SWOT analysis and focus 
group were used to study contexts and their potentiality for doing business 
which leads to the ways to solve the problems of their operation.   Two kinds of 
agro-tourism of depending on local wisdom and field trip study were found. 
These community groups had potentiality in organizational, production and 
server management, but least potentiality in financial management.  The 
business was lot 58,830 baht a year because of high cost media production.  
Therefore, educational technology video production by their own communities 
was suggested via the participatory research process.   

Keyword: Educational Technology, Agro-Tourism Education 
 
บทน า 
 สภาพพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่ เต็มไปด้วยเทือกเขาอันเป็น  
ภูมิประเทศที่สวยงามประกอบกับที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ ซึ่งทุกปี
ในช่วงฤดูหนาวจะมีความกดอากาศสูงแผ่มาปกคลุม ท าให้จังหวัดเชียงใหม่มี
อากาศหนาวเย็นสบาย จึงมีผู้ต้องการมาพักอาศัยและท่องเที่ยวในฤดูหนาวเป็น
อย่างมาก ผู้ประกอบการมีการสร้างบ้านพักตากอากาศ หรือรีสอร์ทต่าง ๆ 
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กิจการอสังหาริมทรัพย์เติบโตขึ้นและส่งผลให้พื้นที่การเกษตรกรรมในเมืองลดลง 
จนต้องขยายที่ท ากินไปในเขตภูเขา บุกรุกเข้าไปในเขตป่าไม้ จนเป็นปัญหาส าคัญ
ในปัจจุบัน ซึ่งนอกจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะขยายตัวอย่างรวดเร็ว 
อุตสาหกรรมบริการอื่น ๆ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร รวมถึงงานหัตถกรรมที่เคย
เป็นเพียงอุตสาหกรรมในครัวเรือน ก็ขยายตัวเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ด้วย    
เช่น การแกะสลัก  การจัดท าเครื่องปั้นดินเผา จ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรจ านวน
มาก สภาพปัจจุบัน มีการริเริ่มที่จะซื้อหาวัตถุดิบจากจังหวัดอื่น ๆ รอบข้างมาก
ขึ้น   แม้กระนั้นก็ตาม เชียงใหม่  ยังอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติทั้ง 
ภูเขาสูง ป่าไม้ และสายน้ า จังหวัดเชียงใหม่จึงเป็นดินแดนประหนึ่งเมืองในฝันที่
เล่าขานกันถึงวัฒนธรรมอันดีงามของผู้คน  มีจิตใจโอบอ้อมอารี บ้านเมืองมี     
ความสงบร่มเย็น อากาศสดชื่นและงดงามด้วยทิวทัศน์ทางธรรมชาติ (การ
ท่องเที่ยวแหง่ประเทศไทย, 2555) 
 การท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวที่น าวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมประเพณี  ตลอดจนถึงการประกอบอาชีพของเกษตรกร ภายใต้
ทรัพยากรธรรมชาติที่มอียู่มาผสมผสาน ด้วยระบบการบริหารจัดทรัพยากรที่เกิด
จากการมีส่วนร่วม ของชุมชนก่อให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้         
ของเกษตรกร  เพื่อน าไปสู่การถ่ายทอดภูมิปัญญาและเทคโนโลยีการเกษตร    
แก่นักท่องเที่ยวและผู้สนใจทั่วไป   อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจมีโอกาส
ใกล้ชิดสัมผัสธรรมชาติ ความเขียวขจีของพรรณไม้ความอุดมสมบูรณ์ของ
ประเทศไทยที่ได้รับการกล่าวขานถึงในฐานะแหล่งผลิตอาหารที่ส าคัญของโลก   
(Kitchen of the World) นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังเรียนรู้กระบวนการ การผลิต
ทางการเกษตร ที่กว่าจะมาเป็นผลผลิตสดใหม่ รสชาติยอดเยี่ยมให้เราได้ลิ้มลอง  
ได้สนุกสนานกับการทดลองหัดท าด้วยตนเอง   โดยอาศัยเทคโนโลยี  ซึ่งมี
บทบาทส าคัญในการพัฒนาการติดต่อสื่อสาร การน าเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้กับ
การท างานด้านการศึกษา เข้ามาใช้ ในฐานะเป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน
สารสนเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (ทักษิณา  สวนานนท์, 2530)  
ขณะเดียวกันเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ
แหล่งเรียนรู้  เช่น  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของข้อมูลข่าวสาร การเรียนการ
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สอน โดยส่วนของเทคโนโลยีที่น ามาใช้เพื่อการเกษตรในการจัดระบบการผลิต 
การรวบรวมข้อมูล เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการผลิต    
การเผยแพร่ความรู้ด้านการท าการเกษตร กิจกรรมและวิธีการอื่น ๆ ของ
เกษตรกรในการท าการเกษตร วัฒนธรรม ประเพณี และการน าทรัพยากรมาใช้ให้
เกิดประโยชน์  เกิดรายได้แก่ชุมชนและเกษตรกร (สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้า เจา้คุณทหารลาดกระบัง, 2553) 
 เนื่องด้วยการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขียงใหม่ ซึ่งมี
ปรัชญาและวิสัยทัศน์ในการให้บริการแก่ท้องถิ่นในด้านการบริการวิชาการจึงเกิด
ความร่วมมือกับองค์กรของท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง 
(แม่ฮ่องสอน)   ซึ่งในปี พ.ศ.2551 – 2553  ที่ผ่านมา    สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ท าความร่วมมือทางวิชาการกับหน่ วยงาน
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั้งที่เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
และเทศบาลต าบล ในการร่วมมือกับนักวิจัยและนักวิจัยท้องถิ่น ท าการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น ก่อให้เกิดแนวทางความร่วมมือทางวิชาการอย่าง
เป็นรูปธรรม อีกทั้งคณะท างานวิจัยครั้งนี้ได้ท าความร่วมมือกับ อปท. ในจังหวัด
เชียงใหม่ ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 – 2553 มากถึง 120 ต าบล (วีระศักดิ์  สมยานะ, 
2555) ท าให้นักวิจัยเห็นควรด าเนินการวิจัยภายใต้ชุดโครงการเรื่อง “การพัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้
ความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับท้องถิ่นจังหวัด
เชียงใหม่” ในโครงการที่มีชื่อว่า “การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรของท้องถิ่น   จังหวัดเชียงใหม่” ซึ่งเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ในการวิจัยนี ้หมายถึง การน าเทคโนโลยีด้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ใน
การจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอน   เพื่อให้การศึกษาการสอนเรียนรู้มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิตของงานวิจัยที่
เห็นถึงข้อสรุปของการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ในเชิงประจักษ์ ก่อให้เกิดผลการวิจัยที่สามารถ
น าไปก าหนดนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวแก่หน่วยงานภาครัฐระดับ
กระทรวงกรม และท้องถิ่นหน่วยงานเอกชนและประชาชนผ่านกระบวนการวิจัย
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แบบมีส่วนร่วมที่เสริมสร้างศักยภาพแก่ภาคีทางการท่องเที่ยวให้สามารถ
พัฒนาการท่องเที่ยวบนฐานความรู้สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาหาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรของท้องถิ่น จังหวัดเชยีงใหม่ 

วิธีด าเนินการวิจัยหรอืระเบียบวิธีวจิัย 
 1. ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง/ผู้เข้าร่วมการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดชุมชนด้านการท่องเที่ยวที่มีความต้องการเข้า
ร่วมโครงการ ใช้วธิีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified sampling) จากอ าเภอต่าง ๆ 
ที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการทั้งหมดในจังหวัดเชียงใหม่ อาศัยแบบฟอร์มแสดง
ความประสงค์เข้าร่วมโครงการ 
 ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีสุ่มแบบเจาะจงตาม
วัตถุประสงค์ (Purposive sampling) และคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการโดยใช้
แบบฟอร์มเพื่อประเมินคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 
5 ชุมชน ได้แก่  
  1) กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนแม่โจ้ บ้านดินโฮมสเตย์ ต าบลบ้านเป้า 
อ าเภอแมแ่ตง จังหวัดเชยีงใหม่ 
  2) กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนต าบลบ้านหลวง อ าเภอแม่อาย 
จังหวัดเชยีงใหม่ 
  3) กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านหัวทุ่ง ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม ่
  4) กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านสันกอเก็ด ต าบลบ้านกลาง 
อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชยีงใหม่ 
  5) กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านแม่กลางหลวง ต าบลบ้านหลวง 
อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชยีงใหม่ 
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 2. ข้อมูลและเคร่ืองมือในการวจิัย 
  2.1 ข้อมูลเชิงปฐมภูมิ ได้จากการส ารวจ สอบถาม และสัมภาษณ์
ผูเ้ข้าร่วมโครงการทั้งหมด 
  2.2 ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ เอกสาร งานวิจัย ผลการด าเนินงานด้าน
การบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน และผลการประเมินการบริหารจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 
  2.3 ชนิดเครื่องมือประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม
ศักยภาพของชุมชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของท้องถิ่น 
จังหวัดเชยีงใหม่ ดังนี ้
   1) แบบฟอร์มแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการ 
   2) แบบฟอร์มเพื่อประเมินคัดกรองผูเ้ข้าร่วมโครงการ 
   3) แบบฟอร์มรวบรวมข้อมูลปัจจัยน าเข้า 
   4) แบบฟอร์มวเิคราะหข์้อมูลในส่วนของกระบวนการ 
   5) แบบฟอร์มการประเมิน Focus Group ของกลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน 
   6) แบบฟอร์มวเิคราะหต์้นทุนและผลตอบแทน 
   7) แบบฟอร์มศักยภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ของท้องถิ่น จังหวัดเชยีงใหม่ 
 3. การวิเคราะห์และประเมินผล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ กล่าวคือ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจะวิเคราะห์ความรู้     
ความเข้าใจในการวิเคราะห์ต้นทุน และผลตอบแทนการบริหารจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรของท้องถิ่น (ตลอดจนการจัดท าแผนธุรกิจในการบริหาร
จัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร) ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจะ
วิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
บริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของท้องถิ่น จังหวัดเชยีงใหม่ 
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สรุปและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยพบว่า การท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่ เกิดจาก
สภาพพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีภูมิประเทศอันสวยงามประกอบไปด้วยภูเขา
ใหญ่น้อยสลับซับซ้อนและโอบล้อมตัวเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนป่าเขา 
แม่น้ า ล าธาร ที่อุดมสมบูรณ์รวมถึงอากาศที่เย็นสมบายตลอดทั้งปี โดยเฉพาะ
ในช่วงฤดูหนาว  จงึเป็นจังหวัดที่มผีูค้นกล่าวขวัญและหวังที่จะได้มีโอกาสมาเยือน
และจากสภาพภูมิประเทศที่สวยงาม    ผนวกกับการมีทุนทางทรัพยากรที่      
อุดมสมบูรณ์ดังกล่าว   ได้ท าให้จังหวัดเชียงใหม่   มีนักท่องเที่ยวมาเยือนเป็น
จ านวนมาก ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงท าให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามมา
อย่างมากมาย  โดยหนึ่งในกิจกรรมของการท่องเที่ยวที่ส าคัญคือ การท่องเที่ยว
เชิงเกษตรที่ได้รับความสนใจและความนิยมจากนักท่องเที่ยวในการเดินทางมา
เยี่ยมชมการศึกษาการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้ได้จากกรณีศึกษาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ
จังหวัดเชียงใหม่   จ าแนก 2 ประเภท คือ   ประเภทที่ 1 เป็นการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรที่อาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นทางการเกษตร ทั้งนี้นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัส
และเพลิดเพลินกับวิถีชีวิตและวิธีการท านา ท าสวน ท าไร่ของคนไทยสมัยดั้งเดิม 
เช่น การท านา การปลูกข้าว การเลีย้งหมูหลุม การเลีย้งกบ การเพาะเห็ด การปลูก
ข้าว การปลูกพืชผักสวนครัว โดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นตามวิถีแบบธรรมชาติ 
และประเภทที่ 2 คือ    การท่องเที่ยวเชิงเกษตรในลักษณะของการศึกษา เป็น
โอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเรียนรู้ ทดลองท าการเกษตรในศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจชุมชนแบบพอเพียงที่มีอยู่กระจายไปตามพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัด
เชียงใหม่ โดยที่ชุมชนเหล่านี้จะเป็นที่ตั้งของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีการท าการเกษตร หลักที่ส าคัญคือ การท านา      
การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ นักท่องเที่ยวเมื่อเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมชุมชน          
การท่องเที่ยวแห่งนี้สามารถที่จะศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการปลูกข้าว การท านา    
การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ การเพาะเห็ด เรียนรู้สรรพคุณและคุณประโยชน์ของ
เห็ดแต่ละชนิด เป็นต้น และในส่วนของผลการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า มีศักยภาพในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
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 1. ศักยภาพการบริหารจัดการด้านองค์กร พบว่ามีจุดแข็งคือ สมาชิกของ
ชุมชนมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการท างาน ส่วนจุดอ่อนคือการจัดโครงสร้างของ
องค์กร และการแบ่งอ านาจหน้าที่ความรับผดิชอบของคณะกรรมการยังไม่มีความ
ชัดเจน ท าใหเ้กิดปัญหาการจัดการคนอย่างไม่เหมาะสม อีกทั้งยังมีการแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบที่ไม่ใช้หลักความรู้  ความสามารถของตนเป็นหลัก แต่ ใช้
ความคุ้นเคยเป็นส าคัญ 
 2. ศักยภาพการบริหารจัดการด้านการผลิตและการบริการ พบว่า มีจุด
แข็งคือ ชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีความรู้พื้นฐานทางด้านเกษตรเป็นอย่างดี 
ซึ่งสามารถใช้เป็นจุดขายในการดึงดูดนักท่องเที่ยว เพื่อเข้ามาเยี่ยมชมและเลือกซือ้
ผลผลิตทางการเกษตรของชุมชนบุคลากรขาดความรู้และทักษะในการอธิบายหรือ
น าเสนอข้อมูลการเกษตรที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวได้ นอกจากนี้กลุ่มยังขาด
ความรู้ในการจัดรูปแบบโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และที่ส าคัญคือขาด
ความรู้ทางด้านการจัดท าเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเผยแพร่การให้ความรู้ทางด้าน
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรแก่นักท่องเที่ยว 
 3. ศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน พบว่า มีจุดอ่อน คือ ชุมชน
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยเฉพาะชุมชนที่เพิ่งจัดตั้งขึน้มาใหม่ยังไม่เข้าใจและขาด
ความรู้ในการปฏิบัติตามธรรมเนียมการท่องเที่ยวชุมชน และชุมชนขาดความรู้
ทางด้านการวางแผนการใช้เงินของชุมชน ท าให้บางครั้งเกิดปัญหาใช้เงินทุนไป
อย่างไม่มีประสิทธิภาพ พิจารณาได้จากผลก าไรของโครงการท่องเที่ยวที่ขาดทุน
สุทธิถึงปีละ 58,830 บาท สอดคล้องกับอุปสรรคของกลุ่มคือ หน่วยงานของรัฐ
ไม่ให้ความสนใจที่จะให้ข้อมูลหรือค าแนะน าช่วยเหลือในการผลักดันการ
ด าเนินงานของชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรใหป้รากฏเป็นรูปธรรม 
 ในส่วนของการวิเคราะห์ศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชนการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรของท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่นั้นพบว่า ชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมี
การประกอบอาชีพพื้นฐานทางด้านการเกษตรกรรมเป็นปกติ และมีกิจกรรม
ทางด้านการเกษตรมีการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ซึ่งนักท่องเที่ยว
สามารถเข้ามาเยี่ยมชมการท าการผลิตได้โดยตลอด  ส่วนจุดอ่อน คือ ชุมชนการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรยังขาดความรู้และวิธีการในการเชื่อมโยงสินค้าและบริการ  
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ทางการเกษตรให้เป็นการท่องเที่ยว สมาชิกของชุชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรขาด
ความร่วมมอืในการที่จะขับเคลื่อนและผลักดันใหเ้กิดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่าง
เต็มรูปแบบ อีกทั้งชุมชนขาดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญา
ของท้องถิ่นในด้านการท าการเกษตร แม้แต่ความรู้ความสามารถในการบริหาร
จัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร รวมถึงความสามารถในการน าเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้
เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรใหน้ักท่องเที่ยวได้รับทราบ ซึ่ง
สอดคล้องกับอุปสรรคของกลุ่มคือ     หน่วยงานภาครัฐยังเพิกเฉยและไม่เห็น
ความส าคัญของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และขาดการสนับสนุนเท่าที่ควรหรือมี
ส่วนร่วมในการผลักดันใหเ้กิดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นต้น 
 จากบริบทและศักยภาพของกลุ่มที่วิเคราะห์เห็นได้ว่า ด้วยศักยภาพของ
กลุ่มการท่องเที่ยวที่เป็นอยู่หากจะพัฒนาต่อไปให้เกิดความยั่งยืนแล้ว กลุ่ม
ท่องเที่ยวต้องแก้ไขจุดอ่อนและพัฒนากลุ่มจุดแข็งและโอกาสที่ทั้งภาครัฐและ
เอกชนได้ให้การสนับสนุน โดยเฉพาะความรู้ในการประกอบธุรกิจชุมชนด้าน    
การท่องเที่ยว ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าถึงลูกค้า  ด้านการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างทั่วถึง จึงจะท าให้ธุรกิจ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรอยู่รอดได้อย่างยั่ งยืน    ดังนั้นการวิจัยครั้ งนี้จึงได้
ท าการศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาการท่องเที่ยวส าหรับการให้ความรู้
แก่นักท่องเที่ยว     โดยการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ให้กับบุคคลที่
สนใจ      อันจะก่อใหเ้กิดนวัตกรรมและความรู้ควบคู่กับการศกึษาด้านการเกษตร
เชิงท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน ซึ่งการวิจัยครั้งนี้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ได้ถึง 5 ชุมชน 
ได้แก่ 1) กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนแม่โจ ้บ้านดินโฮมสเตย์ ต าบลบ้านเป้า อ าเภอแม่แตง 
จังหวัดเชียงใหม่ 2) กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนต าบลบ้านหลวง อ าเภอแม่อาย จังหวัด
เชียงใหม่ 3) กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านหัวทุ่ง ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม่ 4) กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านสันกอเก็ด ต าบลบ้านกลาง อ าเภอ  
สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ และ 5) กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านแม่กลางหลวง ต าบล
บ้านหลวง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ที่สามารถน าเอาเทคโนโลยีซึ่งเป็น
นวัตกรรมดังกล่าวไปใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่
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นักท่องเที่ยวเป็นการแก้ไขปัญหาของการด าเนินงานอักทั้งหากบูรณาการท างาน
ร่วมกับภาครัฐและเอกชนในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวแล้วก็จะเกิด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมมากขึน้ 
 ดังนั้น การท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่ มี 2 ประเภทคือ 
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่อาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นทางการเกษตรและการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในลักษณะของการศึกษาการเรียนรู้ในการบริการแก่
นักท่องเที่ยว สอดคล้องกับการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณ
ทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีการเกษตร (2553) และการท่องเที่ยวจังหวัด
ชุมพร (2554) ซึ่งการวิจัยโดยส่วนใหญ่ล้วนแต่เป็นการส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเท่านั้น ทั้งนี้การวิจัยยังพบว่า กลุ่มท่องเที่ยวได้ด าเนินงาน
อย่างมีศักยภาพโดยเฉพาะการบริการจัดการองค์กรและการบริหารจัดการด้าน
การผลิตและการบริการ แต่ศักยภาพที่ท าให้ต่ ามากคือ การบริหารจัดการด้าน
การเงนิ พิจารณาจากก าไรสุทธิที่ขาดทุนถึงปีละ 58,830 บาท ทั้งนี้เป็นผลมาจาก
ความไม่มีศักยภาพของการประชาสัมพันธ์และการผลิตสื่อเทคโนโลยีเพื่อ
การศกึษาที่มตี้นทุนที่สูงมาก โดยการศกึษาของวีระศักดิ์  สมยานะ (2556) ดังนั้น 
แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของท้องถิ่น 
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นแนวคิดการใช้สื่อแบบประสมของ ปทีป  เมธาคุณวุฒิ 
(2544) และสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของพัฒน์นรี  เธียรกิตต์ธนา (2548) 
เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการสื่อสารเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจและสนใจที่จะมา
ท่องเที่ยวรูปแบบเกษตรให้มากขึ้น การวิจัยนี้จึงได้ใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาสื่อสารสนเทศเพื่อการศึกษาร่วมกับชุมชนในการผลิตสื่อการศึกษา
ในรูปแบบวีดีทัศน์ได้ถึง 5 ชุมชน จนเกิดนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีที่เป็นรูปธรรม ใช้
แก้ไขปัญหาและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ได้
ด้วยชุมชนของตนเอง สามารถลดต้นทุนการประชาสัมพันธ์และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงานมากขึน้ และหากมีการบูรณาการในโครงการนี้ร่วมกับองค์กรชุมชน
ทั้งภาครัฐและเอกชนในระยะต่อไป ซึ่งการศึกษาระยะต่อไปจะเน้นการบูรณาการ
แบบมีสว่นร่วมกับชุมชนและองค์กรชุมชนให้มากขึ้น ให้เกิดผลลัพธ์ของการวิจัยที่
เป็นมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป 
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บทคัดย่อ 
“เศรษฐกิจพอเพียง” หรือ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นพื้นฐาน

ที่มั่นคงของบุคคลและประเทศชาติที่ส าคัญอย่างยิ่ง “เศรษฐกิจพอเพียงเป็น
ปรัชญาชี้ถึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ
ให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อ
โลกยุคโลกาภวิัตน์ เศรษฐกิจพอเพียงมีเงื่อนไข 2 ประการ คือ เงื่อนไขความรู้และ
เงื่อนไขคุณธรรม คุณลักษณะ 3 ประการ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
การมีภูมิคุ้มกัน เศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักการส าหรับการด าเนินชีวิต และ
สามารถใช้ประโยชน์ในด้านการบริหาร การจัดการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

ค าส าคัญ: เศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินชีวติ 

Abstract 
"Sufficiency Economy" or "Sufficiency Economy Philosophy" is a 

significant and solid foundation for the people and the nation. "Sufficiency 
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Economy guides the way people (at all levels) live and work; from the 
family and the community to the country both to develop and administrate 
in the middle way. Especially, economic development to keep pace with 
the globalization. Sufficiency Economy has two conditions: knowledge and 
moral conditions. Also, Sufficiency Economy has three characteristics: 
moderation, reasonableness, and self - immunity system. Sufficient economy 
can be a principle for living and used in the administration for public and 
private management. 

Keywords: Sufficiency Economy, Way of life 

บทน า 
 “เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐาน
ความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอก
รองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็
อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็ม
เสียด้วยซ ้าไป” (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดช, 2554, น.4) 

พระบรมราโชวาทพระราชทานผ่านมูลนิธิชัยพัฒนาที่ยกตัวอย่างดังกล่าว
แล้ว ย่อมแสดงให้เห็นเด่นชัดว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” หรือ “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นพื้นฐานที่มั่นคงของบุคคลและประเทศชาติที่ส าคัญอย่าง
ยิ่ง แต่ปัญหาความเข้าใจในเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็ยังแตกต่างกัน
ออกไป ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน การเผยแพร่ การตอกย ้าเพิ่มขึ้นกว่าในอดีตแต่ก็ยังไม่
แข็งแกร่ง หนักแน่น และเป็นหนึ่งเดียวทั้งในด้านความเข้าใจและการน าไปปฏิบัติ 

ความหลากหลายทางความคิดของการมองเศรษฐกิจพอเพียง บางกลุ่ม
มองแต่เพียงว่าเศรษฐกิจพอเพียงใช้ปฏิบัติได้ส าหรับคนยากจน ไม่เหมาะสมกับ
คนมีเงินหรือธุรกิจขนาดใหญ่ บางคนมองว่าเป็นแต่เพียงหลักในการด าเนินชีวิต
ไม่สามารถน ามาใช้กับธุรกิจได้ หรือบางคนบางกลุ่มก็เข้าใจคลาดเคลื่อนว่าการ
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ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้องมีที่ดิน และแบ่งที่ดินออกเป็นสัดส่วนในการ
ประกอบอาชีพ การมองแบบนี้เป็นการแยกแยะไม่ออกระหว่างทฤษฎีใหม่      
(The New Theory) กับเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) แต่โดยสรุปแล้ว 
หลักการของทฤษฎีใหม่ทั้ง 3 ขั้น คือ ตัวอย่างการน าเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ภาคปฏิบัติในการด าเนินชีวิต และการประกอบอาชีพแต่พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หัวทรงเน้นพระราชทานพระราชด าริหรือทฤษฎีนี้แก่เกษตรกรที่มีที่ดินน้อย 
ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศให้น าไปปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาระดับ
ครอบครัวได้อย่างพอเพียงเป็นเบื้องต้น ต่อจากนั้นก้าวสู่ระดับชุมชนและ
ระดับประเทศ 

จากสภาพปัญหาดังกล่าวแล้ว จึงได้สรุปเรื่องราวของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชีใ้ห้เห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นทั้งหลักในการด าเนินชีวิต 
และหลักการประกอบธุรกิจที่สามารถใช้ได้ทั้งคนจนและคนร ่ารวย ใช้ได้ทั้งธุรกิจ
ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ทั้งระดับครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติให้ก้าวหน้า
เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างกลมกลืน มั่นคง และยั่งยืน 

ที่มาเศรษฐกิจพอเพียง 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานแนวพระราชด าริ ใน

ลักษณะของพระบรมราโชวาทและพระราชด ารัสเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ไว้หลายวโรกาส ซึ่งเริ่มต้นครั้งแรกใน พ.ศ. 2517 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 

“...ค าว่าพอเพียง มีความหมายอีกอย่างหนึ่ง มีความหมายกว้าง
ออกไปอีก ไม่ได้หมายถึงการมีพอส าหรับใช้เองเท่านั้นแต่มี
ความหมายว่าพอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ ถ้าใครได้มาอยู่ที่นี่ใน
ศาลานี ้เมื่อเท่าไหร่ 20 24 ปี เมื่อปี 2517 ถึง 2541 นี้ ก็ 24 ปีใช่
ไหม วันนั้นได้พูดว่าเราควรจะปฏิบัติให้พอมีพอกิน พอมีพอกิน
นีก้็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง...” 
“...มาสมัยนี้ ชักจะไม่พอมีพอกิน จึงต้องมีนโยบายที่จะท า
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อที่จะให้ทุกคนมีพอเพียงได้ให้พอเพียงนี้ก็
หมายความว่ามีกินมีอยู่ ไม่ฟุม่เฟือย ไม่หรูหรา...” 
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ต่อมาใน พ.ศ. 2521 ได้พระราชทานพระราชด ารัสในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
ถึงผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงวิถีแห่งเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมทั่วโลก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
เตือนให้พสกนิกร ระมัดระวัง ประหยัด และประคับประคองตนเองให้อยู่รอดและ
ก้าวหน้า (หอการค้าไทย, 2553, น.24) 

ในปี พ.ศ. 2539 เมื่อเกิดปัญหาในระบบเศรษฐกิจไทย ซึ่งมีต้นเหตุส าคัญ
จากการกู้ ยืมเงินจากต่างประเทศของภาคเอกชนมาลงทุนด้านธุ รกิ จ
อสังหาริมทรัพย์ การขยายตัวของอุตสาหกรรมโรงงาน อุตสาหกรรมบริการจน
เกิดปัญหาสินค้าและบริการ (Supply) มากกว่าความต้องการในการซื้อ (Demand) 
การพัฒนาประเทศเป็นอุตสาหกรรมใหม่ (NIC) เพื่อให้ก้าวทัน     โลกาภิวัตน์ท า
ให้เศรษฐกิจไทยเติบโตแบบฟองสบู่ (Bubble Economy) และประสบปัญหาทาง
เศรษฐกิจอย่ างรุนแรงในปี  พ.ศ. 2540 ในวันที่  4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระราชด ารัสแก่ปวงชนชาวไทย 
เพื่อเตอืนสติในเรื่องเศรษฐกิจและการด าเนินชีวิตที่พึ่งพิงอิงโลกาภิวัตน์ให้น้อยลง 
พระองค์ท่านได้พระราชทานพระราชด าริ ในเรื่อง Self - sufficiency (พึ่งตนเอง) 
และได้ขยายความต่อในปี พ.ศ. 2541 ดังพระราชด ารัส 

“...เมื่อปีที่แล้ว ตอนที่พูดพอเพียง แปลในใจ แล้วก็ได้พูดออกมา
ด้วยว่าจะแปลเป็น Self - sufficiency (พึ่งตนเอง) ถึงได้บอกว่า
พอเพียงแก่ตนเองแต่ความจริงเศรษฐกิจพอเพียงนี้กว้างขวาง
กว่า Self - sufficiency คือ Self - sufficiency นั้นหมายความว่า 
ผลิตอะไร มีพอที่จะใช้ ไม่ต้องไปขอซื้อคนอื่นอยู่ได้ด้วยตนเอง 
(พึ่งตนเอง)...” 
ในการพระราชทานพระราชด ารัส ณ วโรกาสเดียวกัน พระองค์ท่านได้

ทรงบัญญัติศัพท์ขึ้นมาใหม่คือ “Sufficiency Economy” 
“...ค าว่า Sufficiency Economy นี้ไม่มีในต าราเศรษฐกิจ จะมีได้
อย่างไร เพราะว่าเป็นทฤษฎีใหม่...” “...Sufficiency Economy นั้น
ไม่มีในต ารา เพราะหมายความว่าเรามีความคิดใหม่...” 
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ความพอเพียงคอือะไร 
จากกระแสพระราชด ารัส ได้อธิบายว่า 
“...ความพอเพียงนี้ก็แปลว่า ความพอประมาณและความมี
เหตุผล...” แนวพระราชด าริ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ถ้าทุกคน 
ทุกหน่วยงาน ปฏิบัติเพียงเศษหนึ่งส่วนสี่ หรือร้อยละ ๒๕ ของ
การกระท าก็เพียงพอแล้ว...” 
“...แต่เมื่อไม่นานเดือนที่แล้ว มีผู้ที่ควรจะรู้ เพราะว่าได้ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการพัฒนามาช้านานแล้ว มาบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียง
นี่ดีมาก แล้วก็เข้าใจว่าปฏิบัติเพียงเศษหนึ่งส่วนสี่ก็พอนั้น 
หมายความว่า ถ้าท าได้เศษหนึ่งส่วนสี่ของประเทศก็จะพอ 
ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง และท าได้เพียงเศษหนึ่งส่วน
สี่ก็พอนั้น ไม่ได้แปลว่าเศษหนึ่งส่วนสี่ของพื้นที่ แต่เศษหนึ่งส่วน
สี่ของการกระท า...” 

(พระราชด ารัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้า
เฝ้าฯถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา 
พระราชวังดุสิต วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2541) 

 หลังจากแนวพระราชด าริ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงได้เผยแพร่ะสู่ประชาชน
ติดต่อกันอย่างสม ่าเสมอตั้งแต่ พ.ศ. 2539 - 2541 ก็ได้มีการตีความเศรษฐกิจ
พอเพียงแตกต่างกันออกไปบ้าง ดังตัวอย่างในพระราชด ารัส ปี พ.ศ. 2542 

“...บัดนี้ขอพูดต่อจากที่พูดเมื่อปีที่แล้ว ว่าจะเป็นประโยชน์
อย่างไรซึ่งได้แย้มเอาไว้แล้ว เศรษฐกิจพอเพียงนั้น เขาตีความว่า
เป็นเศรษฐกิจชุมชนหมายความว่า ให้พอเพียงในหมู่บ้าน หรือใน
ท้องถิ่นใหส้ามารถที่จะมีพอกินเริ่มด้วยพอมีพอกิน พอมีพอกินนี่ 
ได้พูดมาหลายปี  สิบกว่าปีมาแล้ว ให้พอมีพอกิน  แต่ว่ า
พอมีพอกิน คือพอมีพอกินของตัวเองนั้น ไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นเศรษฐกิจสมัยหิน สมัยหินนั้นเป็นเศรษฐกิจพอเพียง
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เหมือนกัน แต่ว่าค่อย ๆ พัฒนาขึ้นมา ต้องมีการแลกเปลี่ยนกัน 
มีการช่วยระหว่างหมู่บ้าน หรือระหว่างจะเรียกว่าอ าเภอ จังหวัด 
ประเทศ จะต้องมีการแลกเปลี่ยน มีการไม่พอเพียงจึงบอกว่าถ้า
มีเศรษฐกิจพอเพียง เพียงเศษหนึ่งส่วนสี่ก็จะพอแล้ว จะใช้ได้...” 

 จากพระราชด ารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาติดต่อกันมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 - 2541 ท าให้คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิในทางเศรษฐกิจและสาขาอื่น ๆ มาร่วมกันประมวล
และกลั่นกรองพระราชด ารัสที่เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 

เศรษฐกิจพอเพียง: ความหมาย 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” แก่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เมื่อปี พ.ศ. 2542 ซึ่งมีสาระส าคัญว่า “เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาช้ีถึงแนว
ทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว 
ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทาง
สายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ 
ความพอเพียงหมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่
จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรู้ ความรอบคอบ 
และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและ
การด าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของ
คนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับให้มี
ส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนิน
ชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบเพื่อให้สมดุล
และพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และกว้างขวาง ทั้งด้าน
วัตถุ  สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี ” 
(หอการค้าไทย, 2553,  น.24 - 25) 
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เศรษฐกิจพอเพียง: เงื่อนไขและคุณลักษณะ 
จากการศึกษาค้นคว้าพระราชด ารัสและพระบรมราโชวาทของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานเนื่องในโอกาสต่าง ๆ จึงสรุป
แนวคิดได้ว่า เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานเพื่อแนะแนวทางการด ารงอยู่อย่างยั่งยืน และสามารถน าไปประยุกต์
กับภาคธุรกิจให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยมีเงื่อนไข 2 ประการ 
และคุณลักษณะที่ส าคัญ 3 ประการ 

เงื่อนไข 2 ประการ คอื 
1. เงื่อนไขความรู้ (Knowledge) ประกอบด้วย ความรอบรู้รอบด้าน

เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 
2. เงื่อนไขคุณธรรม (Morality) หมายถึง คุณธรรมในการด ารงชีพ เพื่อ

ความสงบสุขและเจริญก้าวหน้า ทั้งของตนเองและส่วนรวม ๔ ประการ คือเมตตา
ธรรมสามัคคีธรรม สุจริตธรรม และเที่ยงธรรม 

คุณลักษณะ 3 ประการ คือ 
1. ความพอประมาณ (Moderation) หมายถึง ความพอดี ความพอเหมาะ

ซึ่งมีความหมายชัดเจนมาก ค าว่า พอ แปลว่า มี ไม่ได้ขาด แต่มีในลักษณะที่
เหมาะสม ไม่มากไปหรือน้อยไป เป็นความสมดุลในการกระท าทุกอย่างท าให้เกิด
การพัฒนาอย่างมั่นคง 

2. ความมีเหตุผล (Reasonableness) คือการพิจารณาถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
และผลกระทบที่จะเกิด โดยต้องมีเงื่อนไข ของความรู้และคุณธรรมเป็นข้อมูล
พืน้ฐานเพื่อการตัดสินใจ 

3. การมีภูมิคุ้มกัน (Self - immunity system) หมายถึงการเตรียมพร้อมที่
จะรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยเป็นการคาดคะเนปัญหาที่
จะเกิดในอนาคตอันใกล้และไกล และต้องค านึงถึงเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ด้วย 

คุณลักษณะทั้ง 3 ประการดังกล่าว สามารถเรียกได้ว่า ความระมัดระวัง
และรับผิดชอบต่อความยั่งยืนขององค์กร (หอการค้าไทย, 2553, น.27 - 28) 
จากพระราชด ารัส เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2517 ก็ได้สรุป
เป็น “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในปี พ.ศ. 2542 หลังจากที่ส านักงาน
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คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ น าความขึ้นกราบบังคม
ทูลฯ เพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตน าบทความไปเผยแพร่ ซึ่ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปรับปรุงแก้ไขพระราชทาน และ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติน าไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ และเผยแพร่แก่ประชาชน
ทั่วไป 

เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารธุรกิจ 
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักการส าหรับการด าเนินชีวิต และสามารถใช้

ประโยชน์ในด้านการบริหาร การจัดการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน แต่บทความนี้
เน้นเฉพาะการบริหารธุรกิจ เพื่อลบภาพพจน์ของกลุ่มอวิชชาที่มองว่า เศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นเรื่องของการด าเนินชีวิต เรื่องของการแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกรที่
ยากจน หรอืถ้าใช้กับธุรกิจก็เป็นเพียงธุรกิจขนาดเล็ก หรอืธุรกิจในชุมชนเท่านั้น 

สุเมธ ตันติเวชกุล ไดก้ล่าวถึงการใช้เศรษฐกิจพอเพยีงในเรือ่งธุรกิจไว้ดังนี ้
“จากพระราชด ารัส : เศรษฐกิจพอเพียงมิได้จ ากัดเฉพาะของ
เกษตรกรหรอืชาวไร่ชาวนาเพียงเท่านั้น แต่เป็นเศรษฐกิจของทุก
คนทุกอาชีพ ทั้งมีอยู่ในเมืองและในชนบท เช่น ผู้ที่เป็นเจ้าของ
โรงงานอุตสาหกรรม และบริษัทในระบบเศรษฐกิจพอเพียง ถ้า
จะต้องขยายกิจการเพราะความเจริญเติบโตจากเนื้อของงาน 
โดยอาศัยการขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป หรือหากจะกู้ยืมก็
กระท าตามความเหมาะสม ไม่ใช่กู้มาลงทุนจนเกินตัวจนไม่เหลือ
ที่มั่นให้ยืนอยู่ได้ต้องรู้จักใช้จ่าย ไม่ฟุ่มเฟือยเกินตัว” (สุเมธ 
ตันติเวชกุล, 2549, น.268) 

นอกจากนี้ สุเมธ ตันติเวชกุล ได้อธิบายเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มเติมว่า 
“...เศรษฐกิจพอเพียง ผมขอย ้าอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ใช่เศรษฐกิจ
ส าหรับคนยากจน ไม่ใช่ต้องมารัดเข็มขัด ตระหนี่ถี่ เหนียว 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสอนให้ร ่ารวย และต้องรักษา
ความร ่ารวยให้อยู่กับเราด้วย ร ่ารวยแล้วต้องยั่งยืน ไม่ใช่รวย
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แล้วแตก รวยแล้วล้ม...” (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2551, น.67) 

เศรษฐกิจพอเพียงในด้านเศรษฐกิจในสมัยรัฐบาล ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ 
จุลานนท์ ได้แยกออกเป็น 3 ภาคส่วน (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2551, น.83) คือ ส่วนที่ 1 ฐานราก คือบุคคลส่วน
ใหญ่ของประเทศ ส่วนที่ 2 เศรษฐกิจในระบบตลาด ส่วนที่ 3 เศรษฐกิจส่วนรวม 

ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ให้
แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและโลกาภวิัตน์ว่า 

1. ต้องสร้างพืน้ฐานเศรษฐกิจภายในประเทศใหเ้ข้มแข็งเพื่อรับโลกาภวิัตน์ 
2. เราปฏิเสธกระแสโลกาภิวัตน์และการเปิดเสรีไม่ได้ แต่ต้องท าอย่าง

ค่อยเป็นค่อยไป ค านึงถึงความพร้อม 
3. การเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจของโลกภายนอกจะมีผลกระทบเสมอดังนั้น

ต้องมีการใช้หลักพอประมาณ การใช้ภูมิคุม้กัน 
“...ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้ปฏิเสธกระแสโลกาภิวัตน์แต่กลับ

เป็นเครื่องชี้น าว่า เราจะด าเนินการอย่างไรให้ก้าวทันและรู้เท่าทันกับโลกาภิวัตน์
ได้...” (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2551, 
น.131) 

ในปี พ.ศ. 2550 หอการค้าไทยด าริจะจัดท าหนังสือ “เศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาใหม่ในยุคโลกาภิวัตน์” และได้ด าเนินการสัมภาษณ์ 100 นักธุรกิจไทย
เกี่ยวกับเรื่องการใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารธุรกิจ ต่อจากนั้นจัดพิมพ์
เผยแพร่ใน พ.ศ. 2553 

ตัวอย่างแนวความคิดของนักธุรกิจไทยบางท่าน ยกตัวอย่างแบบสรุปได้
ดังนี ้(หอการค้าไทย, 2553, น.36 - 46) 

ไกรสร พรสุรี นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภไ์ด้ใหแ้นวคิดว่า 

“สมาคมได้น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับนโยบาย
ภายในการก าหนดแนวทางการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ
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แล้วแตก รวยแล้วล้ม...” (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2551, น.67) 

เศรษฐกิจพอเพียงในด้านเศรษฐกิจในสมัยรัฐบาล ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ 
จุลานนท์ ได้แยกออกเป็น 3 ภาคส่วน (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2551, น.83) คือ ส่วนที่ 1 ฐานราก คือบุคคลส่วน
ใหญ่ของประเทศ ส่วนที่ 2 เศรษฐกิจในระบบตลาด ส่วนที่ 3 เศรษฐกิจส่วนรวม 

ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ให้
แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและโลกาภวิัตน์ว่า 

1. ต้องสร้างพืน้ฐานเศรษฐกิจภายในประเทศใหเ้ข้มแข็งเพื่อรับโลกาภวิัตน์ 
2. เราปฏิเสธกระแสโลกาภิวัตน์และการเปิดเสรีไม่ได้ แต่ต้องท าอย่าง

ค่อยเป็นค่อยไป ค านึงถึงความพร้อม 
3. การเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจของโลกภายนอกจะมีผลกระทบเสมอดังนั้น

ต้องมีการใช้หลักพอประมาณ การใช้ภูมิคุม้กัน 
“...ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้ปฏิเสธกระแสโลกาภิวัตน์แต่กลับ

เป็นเครื่องชี้น าว่า เราจะด าเนินการอย่างไรให้ก้าวทันและรู้เท่าทันกับโลกาภิวัตน์
ได้...” (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2551, 
น.131) 

ในปี พ.ศ. 2550 หอการค้าไทยด าริจะจัดท าหนังสือ “เศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาใหม่ในยุคโลกาภิวัตน์” และได้ด าเนินการสัมภาษณ์ 100 นักธุรกิจไทย
เกี่ยวกับเรื่องการใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารธุรกิจ ต่อจากนั้นจัดพิมพ์
เผยแพร่ใน พ.ศ. 2553 

ตัวอย่างแนวความคิดของนักธุรกิจไทยบางท่าน ยกตัวอย่างแบบสรุปได้
ดังนี ้(หอการค้าไทย, 2553, น.36 - 46) 

ไกรสร พรสุรี นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภไ์ด้ใหแ้นวคิดว่า 

“สมาคมได้น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับนโยบาย
ภายในการก าหนดแนวทางการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ
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สมาคม ให้อยู่ภายใต้ความพอเพียงและพอดี พร้อมกับมีการให้
ความรู้ และเสนอแนะแนวทางการลงทุนที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน ไม่ให้เป็นการลงทุนที่เกินตัวและเกินความ
ต้องการของประชาชน” 

ปรีชา เชาวโชติช่วง ประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยได้
อธิบายปัจจัย ๓ หว่ง 2 เงื่อนไข ไว้ดังนี ้

“ปัจจัย 3 ห่วง คือ ความพอประมาณ อาจเปรียบได้กับการ
เติบโตอย่างมั่นคง (Organic Growth) ความมี เหตุผลก็คือ 
สามารถที่จะอธิบายได้(Justifiable) และการมีภูมิคุ้มกันก็คือ 
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ในขณะที่ 2 เงื่อนไข 
ได้แก่ ความรู้ อาจเปรียบได้กับข้อมูลข่าวสาร หรือศักยภาพของ
เรา (Information Competency) และคุณธรรมก็คือ จรรยาบรรณ 
ความโปร่งใส (Ethics, Transparency) นั่นเอง” ถ้าเพียงแต่เราจะ
หยุดคิดถึงหลักของเศรษฐกิจพอเพียงทุกครั้งก่อนที่ เราจะ
ตัดสินใจด าเนินการอะไร ใช้เวลาไม่ต้องมากมายเลย เพียงแค่ 3 
หว่ง 2 เงื่อนไข ก็น่าจะเพียงพอแล้วที่จะท าให้การบริหารจัดการ
ของเราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงมากขึ้น” 

พลพัฒ กรรณสูต นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ได้เน้นเกี่ยวกับความพอเพียงอย่างสมเหตุสมผลต่อคุณภาพของ
ผลผลิต 

“การประหยัดนั้นเป็นสิ่งที่ดีและจ าเป็น แต่ต้องอยู่ในจุดที่พอดี
ความพอเพียงไม่ได้หมายความว่าประหยัดจนไม่มีอยู่ไม่มีกิน 
หรือราคาต ่าจนงานขาดคุณภาพ แต่ควรสมเหตุสมผล ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงนั้นมีความหมายว่าควรอยู่ในจุดที่เหมาะสม 
ทั้งไม่มากและไม่น้อยเกินไป” 
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สันติ วิลาสศักดานนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้
กล่าวว่า 

“หลาย ๆ อุตสาหกรรมได้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้อยู่แล้วหลายคนคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้เฉพาะภาค
เกษตร แต่ความจริงแล้วในทุกสาขาอาชีพล้วนแล้วแต่น าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ด้วยกันได้ทั้งนั้น หัวใจส าคัญใน
การท าธุรกิจคือ ต้องมีความรู้ มีคุณธรรม มีความโปร่งใส
ซื่อสัตย์ ไม่เอาเปรียบลูกค้า นอกจากนี้ ยังเน้นเกี่ยวกับเรื่อง
ภูมิคุ้มกัน หรือการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นหลักการส าคัญ
มากในระบบอุตสาหกรรม”  

การุญ จันทรางศุ นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ได้กล่าวถึงการสอนลูกศิษย์ให้เข้าใจและยึดหลักความพอเพียงไว้
ดังนี ้

“สมาคมได้น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับนโยบาย
ภายในการก าหนดแนวทางการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ
สมาคม ให้อยู่ภายใต้ความพอเพียงและพอดี พร้อมกับมีการให้
ความรู้ และเสนอแนะแนวทางการลงทุนที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน ไม่ให้เป็นการลงทุนที่เกินตัวและเกิน
ความต้องการของประชาชน” 

นอกจากความคิดเห็นของนายกสมาคมวิชาชีพต่าง ๆ ที่เห็นด้วยกับ
การน าเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้กับการบริหารธุรกิจให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคง
ยั่งยืนแล้ว ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท
มหาชนที่มีช่ือเสียงในเมืองไทย เช่น เครือเจริญโภคภัณฑ์ กลุ่มบริษัท เบฟเวอ
เรจ จ ากัด (มหาชน) บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร ์จ ากัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัล
พัฒนา จ ากัด (มหาชน) บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จ ากัด (มหาชน) และ
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ก็ได้น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
บริหารธุรกิจ (หอการคา้ไทย, 2553, น.54 - 148) 
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ธนินท์ เจยีรวนนท์ ประธานกรรมการและประธานคณะผูบ้ริหารเครอืเจริญ
โภคภัณฑ ์ได้กล่าวว่า 

“ค าว่าพอเพียง ขึ้นต้นด้วยค าว่าพอ คือให้ทุกคนพอตามก าลัง
ของเราค าว่าเพียง คือไม่ท าอะไรที่เกินตัว ไม่ใช่ให้ทุกคนยากจน
เท่ากันหมด แต่ให้ทุกคนรู้จักพอ ทั้งในแง่เศรษฐกิจและชีวิต
ส่วนตัว หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินธุรกิจคือลงทุนตาม
ก าลังของเรา” 

เจริญ สิรวิัฒนภักดี ประธานกลุ่ม บริษัท ไทยเจริญคอร์ปอเรช่ัน หรือ TCC 
Group ได้เสนอแนะใหค้นรุ่นใหม่น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนิน
ชีวติและการประกอบธุรกิจ 

“การที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชด ารัส
เตือนสติคนไทยในเรื่องนี้ ท าให้เกิดการตอกย ้าท าให้เกิดการ
สร้างความเข้าใจเพิ่มเติมและยึดถือปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้าน
การใช้ชีวิตและในการท าธุรกิจผมรู้สึกส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ได้ทรงเตือนสติให้ทุกคน
คิดถึงการพึ่งตนเอง ไม่ท าอะไรเกินตัวหรือเกินความเสี่ยงที่จะ
รับได้ท าให้ทุกคนได้มีหลักยึดในการด าเนินชีวิตและในการ
ท างาน ผมอยากให้ทุกคนโดยเฉพาะเด็ก ๆ รุ่นใหม่ได้น้อมรับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้จะช่วยท าให้ใช้ชีวิต
อย่างมีสติในที่สุดจะช่วยส่งผลให้เศรษฐกิจของชาติมีความ
มั่นคง เติบโตอย่างยั่งยืน” 

ปรานี เผอิญโชค ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์
จ ากัด (มหาชน) ได้กล่าวถึงความจ าเป็นในการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ยุคโลกาภวิัตน์ไว้ดังนี ้

“ในยุคโลกาภิวัตน์มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตและการด าเนิน
ธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
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รวมทั้งผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในองค์กรนั้น 
ๆ ก็จะมีสุขภาพจิตที่ดี ไม่เครียดต่อสิ่งต่าง ๆ ได้ง่ายและท าให้
ชีวติมีความสุข” 

 กอบชัย จริาธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนาจ ากัด 
(มหาชน) ยอมรับว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาใหม่ทางเศรษฐศาสตร์ในยุค
โลกาภวิัตน ์

“เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาใหม่ทางเศรษฐศาสตร์ส าหรับยุค
โลกาภิวัตน์ มีหลักคิดให้เราลดการพึ่งพาเงินเพียงอย่างเดียว 
ประกอบด้วยสี่มุมมองส าคัญ คือ มุมมองด้านการเงิน ด้าน
ลูกค้า กระบวนการภายในการเรียนรู้และการเติบโต รวมทั้งการ
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ในด้านธุรกิจการเงินการธนาคาร กฤษฎา ล ่าซ า แห่งธนาคารกสิกรไทย 
จ ากัด (มหาชน) กล่าวว่า 

“63 ปีที่ผ่านมา เราเติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคง และปรับตัวให้
ทันสมัยเพื่อใหม้ีความพร้อมในการแข่งขัน และแข็งแกร่งพอที่จะ
รับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ และมีแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับ
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยด าเนินธุรกิจด้วยความ
ระมัดระวัง มีภูมิคุม้กันที่ด ีบริหารจัดการที่โปร่งใส” 

นอกจากกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ระดับบริษัทมหาชนที่ได้ยกตัวอย่าง
มาแล้วก็ยังมีบริษัท เครือปูนซิเมนตไ์ทย จ ากัด (มหาชน) ก็ได้ใช้หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางในการบริหารธุรกิจเช่นเดียวกัน (ชูสิทธิ์ ชูชาติ, 2557, น.
14 - 24) ส าหรับโรงแรมชุมพรคาบานารีสอร์ท และศูนย์กีฬาทางน ้า ซึ่ง
ประสบปัญหาเศรษฐกิจเกือบล้มละลาย ในปี พ.ศ. 2539 - 2540 ก็ได้ใช้
การเกษตรทฤษฎีใหม ่และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก้ปัญหาหนี้สิน การ
ขาดทุน จนกระทั่งผ่านพ้นอุปสรรคและด ารงธุรกิจสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้ (ชู
สิทธิ์ ชูชาติ, 2557, น.25 - 41) 
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แนวพระราชด าริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงได้เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2517 
ต่อมาเมื่อเกิดปัญหาเศรษฐกิจไทยในปี พ.ศ. 2539 - 2540 แนวพระราชด าริ 
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงได้เผยแพร่ออกสู่มวลชนอย่างต่อเนื่องติดต่อกันทุก ๆ ปี 
โดยมีพระราชด ารัสพระราชทานผ่านสื่อสารมวลชนในวันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปี 
จนกระทั่งปี พ.ศ. 2542 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ได้รวบรวมแนวพระราชด ารัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง แล้วทูลเกล้าฯ 
ถวายเพื่อทรงแก้ไขปรับปรุง แล้วน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ 

แนวพระราชด าริ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่ทรงแก้ไขปรับปรุงและ
พระราชทานอนุญาต ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เรียกชื่อใหม่ว่า “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” คือแนวคิดต่าง ๆ ที่
รวบรวมจากพระราชด าริ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง 

ความพอเพียงคือทางสายกลาง ประกอบด้วย ความพอประมาณมี
เหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี บนพื้นฐานเงื่อนไขของความรู้คู่คุณธรรมเพื่อ
น าไปสู่เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมที่สมดุล ยั่งยืน มั่นคง พร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจพอเพียง หรือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเสมือน
รากฐานที่มั่นคงของอาคาร แนวคิดหลักการของปรัชญาดังกล่าวแล้ว สามารถ
ใช้ได้ในการด าเนินชีวติ การประกอบธุรกิจ การบริหารประเทศของมวลมนุษยชาติ 
และ “บนพื้นที่ความพอเพียง ต้องเว้นพื้นที่ให้คนอื่นหายใจ” แต่ก็น่าเสียดายที่คน
ส่วนหนึ่ง “ท าตัวเป็นไก่ที่ไม่รู้คุณค่าของเพชรพลอย” 

เอกสารอ้างอิง 
ชูสิทธิ์  ชูชาติ . (2557). ตามรอยพระราชด าริสู่ความส าเร็จ  . เชียงใหม่ : 
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พระบรมราโชวาทและพระราชด ารัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง. 
(พิมพ์ครัง้ที ่8). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์กรุงเทพ, 2552. 
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