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บทบรรณำธิกำร 
 

 จากผลการพิจารณาคุณภาพวารสารของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal 
Citation Index : TCI) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมาได้จัดกลุ่มคุณภาพวารสารมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 และจะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล 
ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป ทางกองบรรณาธิการขอขอบคุณเป็นอย่างสูงต่อผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็น
คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ คณะผู้บริหาร และผู้นิพนธ์ทุกท่านที่ให้ความสนใจร่วมส่งบทความ
เผยแพร่ในวารสารกระทั่งได้รับการประเมินคุณภาพวารสารตามเกณฑ์การประเมินข้างต้น  

ส าหรับวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 20 ฉบับพิเศษนี้ 
เนื่องในงานประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 (The 1st 
National and International Conference on Humanities and Social Sciences : 1 st HUNIC 
Conference 2018) ซึ่งมีคุณภาพและมาตรฐานที่เข้มข้นกว่าเดิมโดยทางกองบรรณาธิการได้ปรับหลักเกณฑ์
การเสนอบทความและค าแนะน าส าหรับผู้นิพนธ์เพื่อตีพิมพ์ในวารสารเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของศูนย์ดัชนี
การอ้างอิงวารไทยส าหรับวารสารกลุ่มที่ 1 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพวารสารไทยสู่วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Journal) และยกระดับขึ้นสู่ฐานข้อมูลสากล ทั้งนี้ ส าหรับช่องทางการน าส่งบทความเพื่อพิจารณา
เผยแพร่นั้น สามารถน าส่งบทความออนไลน์ได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/jhssrru ซึ่งเป็น
ระบบการบริหารงานวารสารออนไลน์ด้วยงานระบบ ThaiJo2.0 
 โดยบทความในวารสารฉบับนี้นั้นมีผู้นิพนธ์มาจากหลากหลายหน่วยงานทั้งภายนอกประเทศและ
ภายในประเทศ ซึ่งผลงานทางวิชาการดังกล่าวทางกองบรรณาธิการได้จัดส่งไปให้คณะกรรมการกลั่นกรอง
บทความทางวิชาการที่มาจากหลากหลายหน่วยงานของแต่ละสาขาเป็นผู้พิจารณาเพื่อความสมบูรณ์ของ
บทความ และมอบให้ผู้นิพนธ์น าบทความไปปรับปรุงแก้ไขเป็นการเรียบร้อยแล้วก่อนการตีพิมพ์ตามกติกา
และรูปแบบการตีพิมพ์เผยแพร่  ส าหรับเนื้อหาของวารสารฉบับนี้ถือได้ว่ามีความโดดเด่นที่ เน้น
กระบวนการวิจัยที่เข้มข้น ประกอบได้ด้วยจ านวนบทความรวม 21 บทความ โดยแบ่งเป็นบทความวิจัย 16 
บทความ บทความวิชาการ 4 บทความ และบทวิจารณ์หนังสือ 1 เรื่อง ซึ่งบทความโดยภาพรวมหลักเป็น
การพัฒนาจากงานวิจัยที่ศึกษากรณีเฉพาะ (Case Study) ที่แต่ละบทความได้เน้นกระบวนการวิจัยเชิงลึก
ในหลายรูปแบบทั้งในรูปแบบของการสร้างแบบสอบถาม สนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์ ประกอบกับ
บทความส่วนใหญ่ยังเป็นการแสดงถึงการท างานร่วมกันของผู้นิพนธ์ในลักษณะทีมงาน ท าให้บทความมี
ความละเอียดรอบคอบถี่ถ้วนในการวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ ขอขอบคุณ
คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปทุกท่านที่ให้ความสนใจร่วมส่งบทความเผยแพร่ในวารสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และขอขอบคุณกองบรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณากลั่นกรองบทความทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ 
      
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน 
             บรรณาธิการ 
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รูปแบบการบริหารจัดการเมืองสะอาดอย่างย่ังยืน                                     
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดลพบุรี 

An Administrative Management Model for Sustainable Green and 
Clean City of Local Administrative Organization, Lop Buri Province 

 
ธัชพล ทีดี1 

Thatchapon Teedee1 
 
บทคัดย่อ (Abstract) 
 การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพการบริหารจัด
การเมืองสะอาดอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี 2) ศึกษารูปแบบการ
บริหารจัดการเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน กลุ่มประชากรเป้าหมาย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ให้
ข้อมูลส าคัญในการสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน 22 คน และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสนทนากลุ่ม 
จ านวน 9 คน เลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การศึกษาเอกสาร
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และแบบบันทึกสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
 ผลการวิจัยพบว่า 1)  สภาพการบริหารจัดการเมืองสะอาดอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานโครงการเมืองลพบุรีสะอาดอย่างยั่งยืน 
มีการก าหนดนโยบายเมืองสะอาดไว้ในวิสัยทัศน์ มีแผนงานโครงการเมืองลพบุรีสะอาด ที่ผู้บริหา ร 
บุคลากร ผู้น าชุมชน และประชาชนมีส่วนร่วม มีการแต่งตั้ งคณะกรร มการด าเนินงาน                   
ซึ่งประกอบด้วยภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน มีการศึกษาดูงาน การก ากับติดตาม และ
ประเมินผล 2) รูปแบบการบริหารจัดการเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 1) การบริหาร
จัดการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และแนวทางพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 9 “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ในการขับเคลื่อนโครงการ 2) การมีส่วนร่วมประกอบด้วย 3 มิติ 
ได้แก่ (1) ร่วมวางแผน (2) ร่วมด าเนินการ และ (3) ร่วมติดตามและประเมินผล 3) การพัฒนาความ
สะอาด ด้วยการจัดกิจกรรม 5 ส  ควบคู่กับการปลูกฝังค่านิยมองค์กร  คือ “ความภาคภูมิใจและมี
ศรัทธาในตัวเอง” 4) การปรับปรุงภูมิทัศน์ ค านึงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น ด้วยการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างท้องถิ่นใกล้ เคียง 5) ห้องน้ า ห้องสุขา บริหารจัดการโดยค านึงถึ ง ความสะอาด              
ความเพียงพอ  และความปลอดภัย และ 6) การก าจัดขยะมูลฝอย ด้วยการปลูกฝังจิตส านึก        

                                      
1คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี Faculty of Humanities and 

Social Sciences, Thepsatri Rajathat University, Thailand; e-mail : nttdee@hotmail.com 
 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 



Vol.20 Special Issue (Septemper-October) 2018-JHSSRRU2

ผ่านการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชาชนได้รับความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ การก าจัดขยะ      
ที่ถูกวิธีอย่างต่อเนื่อง 
ค าส าคัญ (Keywords) : การบริหารจัดการ, เมืองสะอาดอย่างยั่งยืน, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
Abstract 
 This research is a qualitative research and the objectives of this study were  
1) study the conditions of sustainable urban management in local government 
organizations in Lop buri Province and 2) study the sustainable clean city 
management model. The target population was divided into 2 groups include The 
group provides important information on in-depth interviews total 22 people and 9 
key informants in group discussions by using a selective targeting method. The 
instruments used in the study were document study, structured interview and focus 
group discussion. Analyze data by content analysis 
 The research found that: 1) Sustainable clean city management of the Local 
Government in Lop buri has had focus on the implementation of Lop buri Clean City 
Project. Clean city policy was set in vision. Have a clean plan for the Lop buri Clean 
City Project, where leaders, community leaders and people are involved. The Board 
of Directors is appointed. It consists of a network of organizations which has 
government agencies and the private sector. Also have job observation, supervision 
and evaluation. 2) Sustainable clean city management model included 1) the good 
management based on the Good Governance principle and the guidelines in royal 
speech of His Majesty King Bhumibol Adulyadej, Rama IX "Understanding, Accessing 
and Developing" to drive the project. 2) Participation consists of 3 dimensions 
included (1) participation in planning; (2) participation in the implementation and (3) 
participation in monitoring and evaluation. 3) Clean development with the 5 Ss 
activities along with cultivating corporate values, that is "pride and self-esteem."         
4) Landscape improvement. Take into account local identities by building close 
cooperation between localities. 5) Public toilets are managed with regard to 
cleanliness, adequacy and safety. 6) Waste disposal by cultivating consciousness 
through the public relations campaign for the population to gain specific knowledge 
about the separation of waste, the right way of waste disposal methods continuously. 
Keywords : Management, Sustainable Clean City, Local Government  
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บทน า (Introduction) 
 ประเทศไทย เริ่มต้นการน าแนวคิด “เมืองน่าอยู่” มาสู่การปฏิบัติ โดยเริ่มต้นอย่างเป็น
รูปธรรมจากการด าเนินงานภายใต้กรอบงานด้านสาธารณสุข แล้วขยายสู่การด าเนินงานด้านอ่ืนๆ 
จนปัจจุบันแนวคิดและหลักการของ “เมืองน่าอยู่” มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาเมืองในประเทศ
ไทยมากขึ้น และยิ่งมีความส าคัญมากขึ้นเมื่อคณะรัฐมนตรีได้ก าหนดให้เมืองน่าอยู่และชุมชนน่าอยู่
เป็น “วาระแห่งชาติ” เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2542 และได้ก าหนดให้เมืองน่าอยู่เป็นยุทธศาสตร์
ส าคัญในการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-
2549) และในปัจจุบัน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีการ
ก าหนดการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ไว้ในยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่ ภายใต้การมีส่วนร่วมของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และ
ภาคเอกชน (National Economic and Social Development Board No.9 , No.12 , Online, 
2017) ซ่ึงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ก็ยังได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ให้มีเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคได้รับ
การพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัยท่ีสามารถตอบสนองต่อการด ารงชีวิตของคนในพ้ืนที่       
มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองตามมาตรฐาน และมีการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอย่าง
ทั่วถึง ควบคู่กับการรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือประสิทธิภาพในการท างานและการก ากับ
ดูแล (National Strategy, Online, 2017) 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานในระดับท้องถิ่นที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการ
ผลักดันแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เป็นจริงได้ เนื่องจากเป็นองค์กรระดับฐานรากของสังคมที่มี
ความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด สามารถรับรู้ปัญหา ข้อจ ากัดต่าง ๆ รวมถึงการแสวงหาแนวทาง
ส าหรับการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นได้ดีกว่าหน่วยงานอ่ืนๆ และบทบาทที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง  คือ 
การจัดการและรักษาสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นให้มีสภาพเป็นเมืองน่าอยู่ชุมชนน่าอยู่จึงถือเป็น
กลไกหลักในการขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่ชุมชนน่าอยู่โดยตรง การพัฒนาเมืองน่าอยู่ มีเป้าหมายมุ่งเน้น
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่เป็นองค์รวมมี
คนเป็นศูนย์กลางและอาศัยความเข้มแข็งของชุมชนเป็นรากฐานการพัฒนาภายใต้แนวทางการ
พัฒนาที่เน้นทั้งการสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและวิถีความเป็นอยู่              
(Aun-ob and Prapasuchart, 2008) 
 จังหวัดลพบุรีเป็นเมืองที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์อย่างต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่อดีตมา
จนถึงปัจจุบัน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ เช่น การท่องเที่ยว การ
คมนาคม การอุตสาหกรรม การศึกษา การปกครอง การสาธารณสุข การทหาร เป็นต้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากจังหวัดลพบุรี มีแหล่งท่องเที่ยวหลายประเภท เช่น แหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวประเภทวัฒนธรรม จากความเจริญดังกล่าวผนวกกับมี
แหล่งท่องหลายประเภทจึงมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นและมีจ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามา
ท่องเที่ยวจ านวนมาก  จึงได้ส่งผลให้ประสบกับสภาพปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาในการจัดการเกี่ยวกับ
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สิ่งแวดล้อม เช่น การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย การจัดการ เพ่ือเป็นการแก้ไขสภาพปัญหา
ดังกล่าว จังหวัดลพบุรีได้ด าเนินโครงการลพบุรี เมืองสะอาดอย่างยั่งยืน (Lopburi Green and 
Clean City)  พ.ศ. 2557-2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนรวมในการพัฒนา
จังหวัด ให้สวยงามมุ่งสู่ “เมืองน่าอยู่” และชาวจังหวัดลพบุรีให้มีชีวิตที่ดีขึ้น ภายใต้กรอบการ
ประเมินและตัวชี้วัด 6 ด้าน คือ 1) การบริหารจัดการ 2) การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 3) การ
พัฒนาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในส านักงาน 4) การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
และภายนอกส านักงาน 5) ห้องน้ า ห้องสุขา ถูกสุขลักษณะ และ6) การจัดการขยะมูลฝอย (Lop 
Buri Province, 2015) 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี จ านวน 126 แห่ง ได้เข้าร่วมโครงการลพบุรี
เมืองสะอาดอย่างยั่งยืน ในการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมืองสะอาดน่าอยู่ ปราศจากขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล ภายใต้กรอบการประเมินและตัวชี้วัดของโครงการ 6 ด้าน จังหวัดลพบุรีได้
ด าเนินการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผ่านหลักเกณฑ์การประเมิน จ านวน 95 แห่ง ได้แก่ ระดับยอดเยี่ยม คือ องค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยหิน อ าเภอชัยบาดาล ระดับดีเด่น คือ เทศบาลต าบลเขาพระงาม อ าเภอเมือง ระดับดีมาก คือ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ระดับดี จ านวน 12 แห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่าน
หลักเกณฑ์การเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  อีก 80 แห่ง 
 จากหลักการเหตุผลดังกล่าวจึงควรศึกษารูปแบบการบริหารจัดการเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน
โดยผู้วิจัยเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี  ที่ ได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยม               
จากโครงการลพบุรีเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน เพ่ือเป็นการน าองค์ความรู้จากการวิจัยครั้งนี้ คือรูปแบบ
การบริหารจัดการเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน ให้เป็นตัวอย่างส าหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นอ่ืนๆ 
หน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและ อันจะน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข วางแผน และด าเนินการพัฒนาเมือง
สะอาดอย่างยั่งยืนของตนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย (Research Objectives) 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการเมืองสะอาดอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี 
 2.  เพ่ือศึกษารูปแบบการบริหารจัดการเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย (Research Methods) 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) มีวิธีด าเนินการวิจัยเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
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 ประชากรเป้าหมาย 
 ผู้วิจัยเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key informants) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดยใช้วิธีการเลือก 

แบบเจาะจง  (purposive sampling) ดังนี้ 
 1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) จ านวน 22 คน  

โดยมีเกณฑ์การเลือกคือ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี ที่รับผิดชอบในการ
ด าเนินโครงการลพบุรีเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน 
  2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสนทนากลุ่ม (focus group) คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินโครงการลพบุรีเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน ที่ได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยม (องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยหิน อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี) จ านวน 9 คน  
 เนื้อหาที่ศึกษา กรอบการประเมินโครงการลพบุรีเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน 6 ด้าน ได้แก่  
1) การบริหารจัดการ 2) การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 3) การพัฒนาความสะอาด ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยภายในส านักงาน 4) การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกส านักงาน 5) 
ห้องน้ า ห้องสุขา ถูกสุขลักษณะ และ 6) การจัดการขยะมูลฝอย 
 พื้นที่ศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี ที่ได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยม               
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหิน อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
         ระยะเวลาศึกษา ระยะเวลาการด าเนินการวิจัย (ตุลาคม 2558- กันยายน 2559) 
          เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structured interview) ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย คือผู้ที่
รับผิดชอบในการด าเนินโครงการลพบุรีเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน มี 3 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้
สัมภาษณ์ ข้อมูลสภาพการบริหารจัดการเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน  และปัญหา อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ ในการด าเนินการตามโครงการลพบุรีเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน 
 2. แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม (focus group discussion) ผู้วิจัยได้ใช้แบบบันทึกการ
สนทนากลุ่มในการศึกษา เพ่ือเก็บข้อมูล บันทึกและตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการประชุมกลุ่มสนทนา 
โดยก าหนดผู้ที่เข้าร่วมประชุมกลุ่มสนทนาจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน 
ร่วมกันสร้างและยืนยันรูปแบบการบริหารจัดการเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน 
 การสร้างและหาคุณภาพของแบบสัมภาษณ์  
   1. ศึกษาวัตถุประสงค์การวิจัย เอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วน าข้อมูลที่ได้
จากการศึกษามาประมวลผลเพ่ือก าหนดขอบเขตเนื้อหาหัวข้อประเด็นที่ต้องการถามตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย 

  2. ด าเนินการรวบรวมข้อค าถามที่ต้องการสัมภาษณ์ ตามประเด็นที่ก าหนดไว้ โดย
พิจารณาแต่ละข้อค าถามว่า มีความเป็นปรนัยและมีความชัดเจนทางภาษาท่ีเหมาะสม 

  3. สร้างแบบสัมภาษณ์แล้วน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ตรวจสอบความสอดคล้อง
ของค าถามกับวัตถุประสงค์ (consistency)  ค่า (IOC รวมทุกเรื่อง = 0.79) รวมทั้งปรับปรุงข้อ
ค าถามตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
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   4. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น ไปท าการสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับ
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้รวบรวมข้อมูลจริง จ านวน 3 คน เพ่ือความถูกต้องของการใช้ภาษา และสอดคล้อง
กับการวิจัย และความเข้าใจข้อค าถามของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
             5. จากนั้นน าแบบสัมภาษณ์มาปรับปรุงแก้ไขข้อค าถาม และจัดท าแบบสัมภาษณ์ 
เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล   
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพการบริหารจัดการเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน   
  (1) ขอความร่วมมือกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือขออนุญาตและขอความร่วมมือ โดยอธิบาย
และชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ ประโยชน์ของการวิจัย วิธีการรวบรวมข้อมูล รวมทั้งก าหนดวันและเวลา
เก็บข้อมูลแก่กลุ่มเป้าหมาย 
  (2)  ด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) จากผู้ให้ข้อมูลจนครบตาม
จ านวนที่ก าหนด คือ 22 คน แบบพบกันโดยตรงระหว่างผู้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์ (face to 
face Interview) โดยผู้วิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
  (3)  ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์  
  (4)  วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าข้อมูลที่ได้น าไปประกอบในการจัดสนทนากลุ่ม 
 ระยะที่ 2  ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน 
  (1) ส่งหนังสือเชิญผู้ให้ข้อมูลเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม (focus group)   
  (2) จัดการสนทนากลุ่ม จ านวน 1 ครั้ง โดยการจดบันทึก/บันทึกเสียงด้วยตนเอง   
เพ่ือสร้างรูปแบบและยืนยันการบริหารจัดการเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหิน     
อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. การจัดท าข้อมูล (data processing) โดยน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาเรียบร้อยแล้ว 
มาจัดให้เป็นระเบียบก่อนที่จะน าไปวิเคราะห์เพ่ือตอบค าถาม ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  2. การตรวจสอบข้อมูล ที่ได้มามีเพียงพอหรือไม่และสามารถตอบวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยได้หรือไม ่ถ้าได้ข้อมูลไม่ตรงกัน ก็จะต้องตรวจสอบว่าข้อมูลที่แท้จริงเป็นอย่างไร 
  3. เมื่อตรวจสอบข้อมูลเสร็จแล้วจะท าการรวบรวมข้อมูล  มาด าเนินการวิเคราะห์
สังเคราะห์ เชื่อมโยงข้อมูลให้มีลักษณะเป็นแนวคิดสรุปเชิงนามธรรม (abstraction) เพ่ือใช้อธิบาย
ปรากฏการณ์ที่ท าการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  โดยน าเสนอในลักษณะของการพรรณนาวิเคราะห์  
(analytical description) 
  4. ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม ร่วมแสดงความคิดเห็น สร้างรูปแบบ และยืนยันรูปแบบ
บริหารจัดการเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน 
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ผลการวิจัย (Research Results) 
 1. สภาพการบริหารจัดการเมืองสะอาดอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดลพบุรี 
  สภาพการบริหารจัดการเมืองสะอาดอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดลพบุรี มีการก าหนดนโยบายเมืองสะอาดไว้ในวิสัยทัศน์ มีแผนงานโครงการเมืองลพบุรี
สะอาดอย่างยั่งยืน ที่ผู้บริหาร บุคลากร ผู้น าชุมชน และประชาชนได้มีส่วนร่วม มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน บุคลากรทุกคนได้รับการอบรมในเรื่องโครงการเมืองลพบุรีเมืองสะอาด
อย่างยั่งยืน มีการส่งบุคลากร ผู้น าชุมชน ประชาชนเข้าร่วมประชุมอบรมเพ่ือเสริมองค์ความรู้ ศึกษา
ดูงานตามแหล่งความรู้ ท้องถิ่นใกล้เคียง 
 2.  รูปแบบการบริหารจัดการเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดลพบุรี 

 2.1  การบริหารจัดการ ผู้บริหารให้ความส าคัญในการด าเนินการเกี่ยวกับการรักษา 
ความสะอาด ใช้หลักการบริหารจัดการที่ดี การมอบนโยบายการรักษาความสะอาด โดยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการความรับผิดชอบด าเนินโครงการ การบันทึกข้อตกลงร่วมกับชุมชนในการพัฒนาความ
สะอาด  โดยน าแนวทางพระราชด าริ (เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา) เข้ามาขับเคลื่อนโครงการ 
                2.2 การมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการของทุกภาคส่วน คณะผู้บริหาร สมาชิก 
สภา ผู้น าชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมในการวางแผน ร่วมด าเนินการ 
และร่วมติดตามประเมินผล ในการด าเนินโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประชาชน เป็นพันธมิตร     
ที่ส าคัญของหน่วยงาน   
  2.3 การพัฒนาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในส านักงาน  การจัด
ผังส่วนราชการมีความเหมาะสม โดยใช้กิจกรรม  5 ส. ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ 
และสร้างนิสัย เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล้อมของสถานที่ท างาน ควบคู่กับการปลูกฝังค่านิยมองค์กร 
“ภาคภูมิใจและมีศรัทธาในตัวเอง” 
  2.4 การปรับปรุงภูมิทัศน์ มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกส านักงานให้
เป็นระเบียบ เรียบร้อย มีความสวยงาม โดยค านึงถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ด้วยการสร้างความ
ร่วมมือระหว่างท้องถิ่นใกล้เคียง   
  2.5 ห้องน้ า ห้องสุขา ถูกสุขลักษณะอนามัย จัดให้มีการท าความสะอาด เป็นไป
ตามมาตรฐานส้วมของกระทรวงสาธารณะสุข ใน 3 เรื่อง ได้แก่  สะอาด  เพียงพอ  และปลอดภัย 
                   2.6 การก าจัดขยะ มูลฝอย  มีวิธีการก าจัดขยะที่ถูกต้อง มีถังขยะเพียงพอ อีกท้ังยัง
จัดให้มีระบบการคัดแยกขยะโดยแบ่งสีถังขยะกับชนิดขยะที่จะทิ้ง มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการ
สร้างเครือข่ายการคัดแยกขยะอย่างสม่ าเสมอ ปลูกฝังจิตส านึกเกี่ยวกับการจัดการขยะชุมชน 
รณรงค์ให้คนในชุมชนแยกขยะจนเป็นนิสัย  

 โดยสรุป รูปแบบการบริหารจัดการเมืองสะอาดอย่างย่ังยืนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรีที่เหมาะสมปรากฏดังภาพที่ 1 ต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 1  รูปแบบการบริหารจัดการเมืองสะอาดอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 
 จังหวัดลพบุรี 
 ส าหรับปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ คือ งบประมาณยังไม่เพียงพอบางครั้งใน
การด าเนินโครงการ บางกิจกรรมต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชน  และ        
ภาคประชาสังคม 
 
อภิปรายผลการวิจัย (Research Discussion) 

ผลจากวิจัยวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พบว่า สภาพการบริหารจัดการเมืองสะอาดอย่างยั่งยืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานโครงการเมืองลพบุรี
สะอาดอย่างยั่งยืน มีการก าหนดนโยบายเมืองสะอาดไว้ในวิสัยทัศน์ มีแผนงานโครงการเมืองลพบุรี
สะอาด ที่ผู้บริหาร บุคลากร ผู้น าชุมชน และประชาชนมีส่วนร่วม มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

การบริหารจัดการ
(หลักธรรมาภิบาล)

การมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงาน

การพัฒนาความ
สะอาดความเป็นเป็น

ระเบียบเรียบร้อย
ภายในส านักงาน 

การปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในและ

ภายนอกส านักงาน

ห้องน้ า ห้องสุขา 
ถูกสุขลักษณะ

อนามัย

การก าจัดขยะมูล
ฝอย รูปแบบการ

บริหารจัด
การเมืองสะอาด
อย่างยั่งยืนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดลพบุรี 

เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา 

ร่วมวางแผน  
ร่วมด าเนินการ 
ร่วมประเมินผล 

ประชาสัมพันธ ์
อย่างต่อเนื่อง 

อัตลักษณ์ท้องถิ่น 

5 ส / 
วัฒนธรรมองค์กร 
(ความภาคภูมิใจ
และมีศรัทธาใน

ตัวเอง) 

สะอาด  
เพียงพอ  
ปลอดภัย 



9Vol.20 Special Issue (Septemper-October) 2018-JHSSRRU

ด าเนินงาน ซ่ึงประกอบด้วยภาคีเครือข่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล องค์กรหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน มีการศึกษาดูงาน การก ากับติดตาม และประเมินผล ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การมี
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนงานที่ชัดเจน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นร่วมกันขับเคลื่อน
โครงการอย่างต่อเนื่อง มีการบูรณาการและเชื่อมโยงการท างานของภาครัฐ ท้องถิ่น ภาคประชาชน 
และภาคเอกชนอย่างเป็นระบบ ตลอดจนส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ และความร่วมมือจากภาคประชาชน ภาคเอกชน และการใช้ทุนทางสังคมในพ้ืนที่เมืองลพบุรี
สะอาดอย่างยั่งยืน ส่งผลให้การด าเนินโครงการเมืองลพบุรีสะอาดอย่างยั่งยืนประสบความส าเร็จ 
สอดคล้องกับการศึกษาของ Puanpinta (2012). ที่ได้ศึกษาสภาวะการด าเนินงานของเมืองน่าอยู่
เทศบาลต าบลแม่ริมอ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า เทศบาลต าบลแม่ริม ให้ความส าคัญกับ
การด าเนินงานเมืองน่าอยู่เป็นอันดับแรก มีการก าหนดนโยบายเมืองน่าอยู่ไว้ในวิสัยทัศน์ มีแผนงาน
โครงการเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน บุคลากรผู้รับผิดชอบรับทราบนโยบายดังกล่าวและให้ความส าคัญ
ระดับปานกลาง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเมืองน่าอยู่  ประกอบด้วยภาคีเครือข่ายของเทศบาล 
องค์กรหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน มีโครงการไปทัศนศึกษาดูงานเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การด าเนินงานเมืองน่าอยู่ของเทศบาลอ่ืนๆ มีการก ากับติดตามประเมินผลและสรุปรายงานผล
ความก้าวหน้าการด าเนินงานให้แก่ชุมชนทราบเป็นระยะๆ และร่วมกับชุมชนในการวางแผนแก้ไข
ปัญหาอย่างต่อเนื่อง 
 ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค์ท่ี 2 พบว่ารูปแบบการบริหารจัดการเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน ที่
เหมาะสม มี 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) การบริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี 2) การมี
ส่วนร่วม 3) การพัฒนาความสะอาดความ 4) การปรับปรุงภูมิทัศน์ 5) ห้องน้ า ห้องสุขา ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะ 
 1. การบริหารจัดการ ผู้บริหาร มีภาวะความเป็นผู้น าสูง ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ 
เสียสละเพ่ือส่วนรวม บริหารจัดการโครงการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (การบริหารจัดการที่ดี)  และ
น้อมน าแนวทางพระราชด าริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 หลัก “เข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนา” คือก่อนจะท าอะไรต้องมีความเข้าใจเสียก่อน เข้าใจหลักการส าคัญของโครงการเมืองลพบุรี
สะอาดอย่างยั่งยืน เมื่อรู้หลักการ เข้าใจแล้ว ก็ต้องเข้าถึงเพ่ือให้น าไปสู่การปฏิบัติให้ได้ ซึ่งเป็นการ
สื่อสารสองทาง ทั้งไปและกลับถ้าสามารถท าสองประการแรกได้ส าเร็จจึงเกิด“การพัฒนา” ซึ่ง
สอดคล้องกับ manual for evaluating a healthy city (2012) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่
กล่าวว่า การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล คือการบริหารงานที่ดีของรัฐเป็นรากฐานที่ดี
ของการพัฒนาคนให้ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โดยยึดหลักพ้ืนฐาน 6 ประการ คือ หลักนิติ
ธรรม หลักคุณธรรมหลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลัก
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2. การมีส่วนร่วม เป็นกุญแจส าคัญที่ส่งผลให้การบริหารจัดการเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินประสบผลส าเร็จ  ซึ่งการมีส่วนร่วมประกอบด้วย 3 มิติ ได้แก่  
การมีส่วนร่วมในการวางแผน  การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ และการมีส่วนร่วมในการติดตาม
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ประเมินผล ทั้ง 3 มิติ ต้องเกิดจากความพอใจส่วนตนที่จะร่วมมือกับบุคคลในกลุ่มที่มีแนวทางการ
พัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ Nganpairoj (2008) ศึกษาเทศบาลเมือง
ท่าข้าม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน พบว่า การบริหารงานในองค์กร เน้นการ
ด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน โดยมีความคิดเป็นพ้ืนฐานในการ
บริหารว่า ทุกคนในองค์กรตั้งแต่ระดับล่างสุดถึงผู้บริหารระดับสูงต้องร่วมกันคิด ร่วมกันท า ร่วมกัน
ตรวจสอบ และร่วมกันรับผิดชอบ 
 3. การพัฒนาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในส านักงาน  ด้วยการจัด
กิจกรรม 5 ส  ตามหลักการ “สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย” ควบคู่กับการ
ปลูกฝังค่านิยมองค์กร  “ความภาคภูมิใจและมีศรัทธาในตัวเอง”จากจิตส านึกของบุคลากร ความ
ภาคภูมิใจและมีศรัทธาในตัวเอง สอดคล้องกับการศึกษาของ Chatreewisit (2007) กล่าวว่า 
กิจกรรม 5 ส เป็นแนวคิดการจัดระเบียบเรียบร้อยในที่ท างานก่อให้เกิดสภาพการท างานที่ดี  
ปลอดภัย มีระเบียบเรียบร้อย น าไปสู่การเพ่ิมผลผลิต ซึ่ง กิจกรรม 5 ส ถือเป็นวิธีการจัดการ
ปรับปรุงสถานที่ท างาน หรือสภาพการท างานให้เกิดความสะดวกความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความ
สะอาด ที่เอ้ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการท างาน ความปลอดภัย และคุณภาพของงาน  
 4. การปรับปรุงภูมิทัศน์ การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกส านักงานให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย 
มีความสวยงาม โดยค านึงถึง อัตลักษณ์ท้องถิ่น (ภูมิทัศน์ตามภูมิศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยหินตั้งอยู่บนเนินเขา) ความกลมกลืนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ปลูกต้นไม้ จัด
สวนหย่อม ให้เข้าบริบทของหน่วยงาน สอดคล้องกับการศึกษาของ Kamphusaen (2010)  ศึกษา
แนวทางการจัดภูมิทัศน์วัฒนธรรม ของชุมชนน้ าจันทบูร จังหวัดจันทบุรี พบว่า แนวทางการจัดการ
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมนั้นใช้วิธีการอนุรักษ์และพัฒนาในขอบเขตของพ้ืนที่ระดับต่างๆตามระดับคุณค่า
ความส าคัญของพ้ืนที่องค์ประกอบทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมซึ่งความยั่งยืนภายในชุมชนนั้นต้องเกิดการ
รักษาอัตลักษณ์จากคนในชุมชน หน่วยงานท้องถิ่น และเอกชนร่วมมือกัน 
 5. ห้องน้ า ห้องสุขา ถูกสุขลักษณะอนามัย เน้นเรื่อง สะอาด  เพียงพอ และปลอดภัย 
สอดคล้องกับ National standard for public toilet (2008) ที่ได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน ของ 
ส้วมสาธารณะระดับประเทศ  (HAS) ไว้ 3 ประเด็น คือ 1) ความสะอาด  (healthy) 2) ความ
เพียงพอ (accessibility) ต้องมีส้วมให้เพียงพอแก่ความต้องการของผู้ใช้รวมถึงผู้พิการ  ผู้สูงวัย  
หญิงมีครรภ์และต้องพร้อมใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ และ  3) ปลอดภัย (safety) ได้แก่
ผู้ใช้บริการจะต้องปลอดภัยขณะใช้ส้วม เช่น สถานที่ตั้งส้วมไม่เปลี่ยว ห้องส้วมแยกเพศชาย – หญิง 
 6. การก าจัดขยะมูลฝอย การก าจัดขยะมูลฝอย เริ่มต้นจากการปลูกฝังจิตส านึกรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชาชนได้รับความรู้เรื่องการคัดแยกขยะจากบ้านเรือน  มีการก าจัดขยะที่
ถูกต้อง มีถังขยะเพียงพอ มีระบบการคัดแยกขยะโดยแบ่งสีถังขยะกับชนิดขยะ มียุทธศาสตร์รองรับ
โครงการเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Vajarodaya (2013) พบว่า 
กระบวนการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลเมืองแกลง เริ่มต้นจากการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการคัดแยกขยะจากบ้านเรือน  การคัดแยกขยะ การส่งเสริม ให้
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บุคลากรที่เก่ียวข้องในองค์กรพัฒนาศักยภาพตนเอง ด้านการจัดการขยะ มีการวางเป้าหมายในด้าน
การจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งมียุทธศาสตร์และโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์เป็นตัวขับเคลื่อน  
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย (Research Suggestions) 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการปฏิบัติ 
  1.1  ด้านห้องน้ า ห้องสุขา ควรจัดให้มีห้องน้ าผู้สูงอายุ ห้องน้ าผู้พิการ เพ่ือการเข้าถึง
และใช้ประโยชน์จากสวัสดิการ สิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ และความช่วยเหลือที่
เหมาะสมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะที่เป็นหน่วยงานของรัฐ 
  1.2  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี และพ้ืนที่อ่ืนๆ สามารถน าองค์ความรู้
และผลจากการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลในการการปรับปรุงแก้ไข วางแผน และด าเนินการพัฒนาเมือง
สะอาดอย่างยั่งยืนของตนต่อไป  
 2.  ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาวิจัยต่อไป 
   ควรศึกษารูปแบบการบริหารจัดการโครงการเมืองสะอาดอย่างยั่งยืนระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ เพ่ือน ารูปแบบการบริหารจัดการโครงเมืองสะอาดอย่างยั่งยืนมา
เปรียบเทียบพัฒนาเป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับเชิงพ้ืนที ่
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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 

 
 

ปัจจัยสภาพปัญหาการจัดการแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล       
ของประเทศไทย 

Factor of Affecting The Migrant Workers in The Marine Fishery 
Sectors of Thailand 

 
จิรศักดิ์ บางท่าไม้1 สุพจน์ บุญวิเศษ2 และสุทธนู ศรีไสย์3 

Jirasak Bangtamai1, Supoj  Boonvises2  and Suttanu Srisai3 
 
บทคัดย่อ (Abstract) 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยสภาพปัญหาการจัดการแรงงานต่างด้าวใน
กิจการประมงทะเลของประเทศไทย เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ข้อมูลในการวิจัยได้มา
จากแบบสอบถามบุคคลที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่วิจัย 3 จังหวัดคือ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และ
เพชรบุรี จ านวน 400 คน โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน น าแบบสอบถามไปหาค่าความเชื่อมั่นได้ค่า
สัมประสิทธิ์ความเที่ยงแบบอัลฟ่ารวมทั้งฉบับ 0.981 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ จ านวน
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก โดยใช้วิธีหมุนแกน
ออโธโกนอลแบบวาริแมกซ์ การสนทนากลุ่มเพ่ือยืนยันปัจจัยสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทาง
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยสภาพปัญหาการจัดการแรงงานต่างด้าว ในด้านนโยบายรัฐและด้านการ
จัดการมีปัญหาอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย 3.76 และ 3.81 ส่วนปัญหาด้านความมั่นคง ในภาพรวม
พบว่ามี 3 ใน 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านสาธารณสุข (2) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (3) ด้าน
ความมั่นคงของมนุษย์ มีปัญหาอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเป็น 3.81, 3.70 และ 3.64 ตามล าดับ ผล
การวิเคราะห์องค์ประกอบพบว่า มี 21 ประเด็นเป็นองค์ประกอบส าคัญสามารถน ามาจัดท าเป็น
แนวทางในการแก้ปัญหาเร่งด่วน และมีข้อเสนอที่เหมาะสม 5 แนวทาง 
ค าส าคัญ (Keywords) : แรงงานต่างด้าว,  ประมงทะเล,  การจัดการ   
 
Abstract 
 The main purpose of this study was to examine the factor of affecting the 
migrant workers in the marine fishery sectors Thailand. Quantitative and qualitative 
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research. Data from a set of 400 people questionnaires of 3 provinces, namely in 
Samut Sakhon, Samut Songkhram and Phetchaburi with multi-stage random 
sampling, were employed. The reliability coefficients, alpha, 0.981. These statistics 
were computed: frequency, percentage, mean, standard deviation, factor analysis 
with varimax orthogonal rotation. Group discussion to confirm problem factors and 
recommendations. Research findings were as follows: Problem situations about 
migrant workers policy and management, a whole was at the high level, means as 
3.76, and 3.81. Also, the problems in terms of security, 3 in 4 aspects were found, 
such as (1) Public health (2) Safety in life and property (3) Human security, these all 
aspects were at the high level, means as 3.81, 3.70, and 3.64, respectively; 4) As a 
results of factor analysis, 21 crucial components were found and used to make the 
appropriate approaches for solving the problems; and 5) Five appropriate approaches 
were created for solving problems. 
Keywords : Migrant Workers,  Marine Fishery,  Management   
 
บทน า (Introduction) 
 กิจการประมงทะเล เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ส าคัญของประเทศไทย ประเทศไทยมีความ
เชี่ยวชาญในการท าประมงมาตั้งแต่อดีต เป็นหนึ่งในประเทศผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าทะเลรายใหญ่
ของโลก ถึงแม้ว่าอัตราการเติบโตของธุรกิจนี้จะลดลงเนื่องจากปริมาณสัตว์น้ าที่ลด ด้วยสภาพการ
ท างานที่หนักและต้องออกทะเลเป็นระยะเวลานาน จึงท าให้แรงงานส่วนใหญ่ปฏิเสธงานประมง
สถานการณ์แรงงานประมงเกิดการขาดแคลนอย่างต่อเนื่องมานานกว่า 30 ปี เนื่องจากแรงงานไทย
ไม่สนใจท างานที่มีลักษณะเป็นงานหนัก (Difficult) งานที่สกปรก (Dirty) และงานที่เสี่ยงอันตราย
(Dangerous) ประกอบกับเหตุการณ์พายุเกย์เมื่อปี พ.ศ. 2532 มีเรือประมงล่มกลางทะเลมากกว่า
300 ล า ท าให้แรงงานไทยโดยเฉพาะจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นก าลังหลักของแรงงาน
ประมงทะเลในขณะนั้น มีทัศนคติเชิงลบต่องานดังกล่าว จึงท าให้ผู้ประกอบการต้องพ่ึงพาแรงงาน
ต่างด้าว ซึ่งแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานมีทั้งท่ีถูกต้องและไม่ถูกต้องตามกฎหมาย พบว่าแรงงาน
ต่างด้าวที่มีจ านวนสูงสุด 3 ล าดับแรก คือ แรงงานสัญชาติเมียมา ลาว และกัมพูชา (The standing 
committee on commerce, industry and labour the national legislative, 2015; 
Sriyudhsak, 2016) โดยแรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีความจ าเป็นทางเศรษฐกิจขณะเดียวกัน
ก็ก่อให้เกิดปัญหาส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ สาธารณสุข การศึกษา การเมืองและความมั่นคง 
(Paitoonpong, 2014; Thai fishery association, 2017; Srakaew and et al., 2015) ซึ่งภาครัฐ
ได้พยายามแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่สะสมและเรื้อรังมานานปี มีการก าหนด
นโยบาย มาตรการผ่อนผัน และการด าเนินการให้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่มาท างานเป็น
แรงงานต่างด้าวท่ีถูกต้องตามกฎหมาย (The standing committee on commerce, industry 
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and labour the national legislative, 2015) ขณะเดียวกันก็ยังไม่สามารถจัดระบบแรงงานต่าง
ด้าวได้ ปัญหาอุปสรรคที่พบ ได้แก่ การจัดการแรงงานต่างด้าวและการประมงทะเลอยู่ในความ
รับผิดชอบหลายหน่วยงาน มีความซ้ าซ้อน (Saranrom, 2014) กระบวนการจดทะเบียนแรงงานต่าง
ด้าว (Wichitaksorn, 2016) การพิสูจน์สัญชาติ (Paitoonpong, 2014) การน าเข้าแรงงานตาม
ข้อตกลง (MOU) มีขั้นตอนมาก ยุ่งยาก ใช้ระยะเวลานาน ค่าใช้จ่ายสูง (Saranrom, 2014) ปัญหา
กฎหมายไม่ทันสมัย ความหย่อนยานของการบังคับใช้กฎหมาย มาตรการติดตามควบคุมเฝ้าระวัง
ขาดประสิทธิภาพ (Department of Fisheries, 2015; Chittawong, 2016) ปัญหาด้านกฎหมาย 
ปัญหาการสื่อสารและวัฒนธรรมประเพณี ปัญหาสวัสดิการ (สกุล เบาก าเนิด และวิโรจน์เจษฎา
ลักษณ์, 2560) ปัญหาการจัดงบประมาณค่ารักษาพยาบาลของรัฐ ปัญหาการจัดการศึกษาให้บุตร
แรงงานต่างด้าว ปัญหาการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรมและการละเมิดสิทธิแรงงานไปโดยสภาพเนื่องจาก
เรือออกหาปลาเป็นระยะเวลานาน ปัญหาการค้ามนุษย์ ด้วยสภาวะการขาดแคลนแรงงานจ านวน
มาก จึงท าให้เกิดขบวนการนายหน้าค้าแรงงานประมง เพ่ือจัดหาแรงงานประมงป้อนเข้าสู่ตลาดที่
ขาดแคลน (The standing committee on commerce, industry and labour the national 
legislative, 2015) 
 มิติด้านความมั่นคงของประเทศ รัฐบาลไทยได้พยายามที่จะแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว
และการประมงทะเลที่เกิดขึ้น ที่ผ่านมารัฐบาลไทยได้ก าหนดนโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่าง
ด้าวด้วยมาตรการการส่งเสริมให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวตั้ งแต่ พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา การ
เปลี่ยนแปลงสถานภาพของแรงงานที่ผิดกฎหมาย เพ่ือให้มีการจ้างแรงงานต่างด้าวจากประเทศที่มี
สถานะเป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายให้มีการขึ้นทะเบียนและอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นการ
ชั่วคราว ในปี พ.ศ. 2547 เพ่ิมการจ้างแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายโดยการเจรจา (MOU) กับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน และในปี พ.ศ. 2552-2555 มีการพยายามจัดการแรงงานต่างด้าวเป็นระบบมาก
ข้ึน โดยอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาโดยผิดกฎหมายจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวและพิสูจน์
สัญชาติในแต่ละปี เพ่ือน าไปสู่กระบวนการท าให้ถูกกฎหมาย (Legalization) และผ่อนผันให้
แรงงานต่างด้าวท างานอยู่ในประเทศไทยได้  รัฐบาลไทยจึงได้มีการเข้มงวดการใช้แรงงานต่างด้าว
มากขึ้นโดยมีการออกประกาศพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชก าหนดการ
ประมง พ.ศ. 2558 และกฎกระทรวงเพ่ือคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเลขึ้นใช้เร่งด่วน ท าให้
ไทยถูกปรับระดับขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบัญชี Tier 2 Watch List (Department of Employment, 
2015) ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ ใน Tier 2 ซึ่งเป็นการปรับอันดับขึ้นจากท่ีได้รับการจัด
ให้อยู่ใน Tier 2 Watch List เมื่อปี 2560 การปรับอันดับของไทยให้อยู่ใน Tier 2 สะท้อนให้เห็นว่า 
สหรัฐอเมริกาตระหนักถึงความจริงจัง ความพยายาม และความคืบหน้าในการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบที่รัฐบาลไทยได้มุ่งม่ันสร้างขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา ทั้งในด้านการ
บังคับใช้กฎหมายและการด าเนินคดีกับผู้กระท าผิด การคุ้มครองดูแลผู้เสียหาย และการป้องกันการ
ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ (Ministry of foreign affairs, 2018) 
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 การจัดการแรงงานต่างด้าวกิจการประมงทะเลอยู่ในความรับผิดชอบหลายหน่วยงาน มี
ความซ้ าซ้อน และขาดการบูรณาการข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน ที่ผ่านมาประเทศไทยยังไม่สามารถจัด
ระเบียบการใช้แรงงานต่างด้าวได้อย่างจริงจังและโปร่งใส ไม่ทราบความต้องการใช้แรงงานต่างด้าว
ที่แท้จริงควรเป็นจ านวนเท่าใดจึงจะเพียงพอและไม่กระทบต่ออาชีพและการจ้างงานของแรงงาน
ภายในประเทศ และสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือการไม่รู้ว่าแรงงานต่างด้าวเหล่านี้ท าอะไรอยู่ที่ไหนอย่างไร
(The standing committee on commerce, industry and labour the national legislative, 
2015) ส่งผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบต่อสังคมไทย ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม และความมั่นคงของ
ประเทศ จากแนวนโยบายของรัฐบาลยุค คสช. โดยการน าของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญต่อการจัดการแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะด้านการประมง ผลงานความ
คืบหน้าในการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว (เมียนมา ลาวและกัมพูชา) ที่ท างานในประเทศไทย ณ 
เดือนมกราคม 2560 มีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติรวม 2,665,981 คน โดยแบ่งเป็น แรงงานต่างด้าว
ตามความร่วมมือ (MOU) จ านวน 399,742 คนแรงงานจดทะเบียนผ่อนผันอนุญาตท างานผ่านศูนย์ 
OSS จ านวน 1,178,678 คน แรงงานที่จดทะเบียนตามมติคณะรัฐมนตรีเฉพาะประมงทะเลและแปร
รูปสัตว์น้ า 188,969 คน แรงงานที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ 897,828 คน และแรงงานต่างด้าวท างาน
ไป-กลับหรือตามฤดูกาล 7,757 คนรัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนในการให้แรงงานต่างด้าวที่ท างานใน
ประเทศไทยทุกคนได้ท างานถูกต้องตามกฎหมาย โดยผ่านกระบวนการพิสูจน์สัญชาติ และ
ด าเนินการตามกรอบ MOU โดยเฉพาะกลุ่ม OSS ที่มีอยู่รวม 1,178,678 คน จะอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติ โดยอนุญาตให้ท างานได้ถึง 31 
มีนาคม 2561 สามารถต่ออายุได้อีก 2 ปีจนถึงปี 2563 ส่งผลให้ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป จะมีแต่
แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในประเทศไทยผ่าน MOU เท่านั้น ทั้งนี้ จะมีการจัดสรรโควตาการ
จ้างแรงงานต่างด้าวตามความต้องการที่แท้จริงของสถานประกอบกิจการเท่านั้น โดยภายในปี 2563 
คาดว่าจะมีแรงงานต่างด้าวน าเข้าตามความร่วมมือ (MOU) ประมาณ 1.8 ล้านคน เพ่ือให้สอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจและความต้องการของนายจ้าง 
 ด้วยสภาพการณ์ปัจจุบันในภาคการประมงไทยมีความต้องการการใช้แรงงานต่างด้าวเข้ามา
ท างานสูง เน่ืองจากสภาวะการขาดแคลนแรงงานจ านวนมาก จึงท าให้เกิดขบวนการนายหน้าค้า
แรงงานประมง เพ่ือจัดหาแรงงานประมงป้อนเข้าสู่ตลาดที่ขาดแคลน ประกอบกับการจัดการ
แรงงานต่างด้าวกิจการประมงทะเลอยู่ในความรับผิดชอบหลายหน่วยงาน มีความซ้ าซ้อน ขาด
การบูรณาการในการด าเนินงานตามภารกิจ การถือปฏิบัติบางพ้ืนที่ไม่เหมือนกันท าให้สับสน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหลายหน่วยงาน ขาดการบูรณาการข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน สภาพการจ้างงาน
ประมงทะเล ซึ่งเป็นงานที่หนักเสี่ยงอันตรายและสกปรก โดยลักษณะการจ่ายค่าตอบแทนแรงงาน
ของประมงทะเล มีอยู่ 3 ประเภท คือ (1) แบบเป็นเงินเดือน (2) แบบแบ่งเปอร์เซ็นต์ในการขายปลา
แต่ละรอบ (3) แบบเป็นเงินเดือนและแบ่งเปอร์เซ็นต์ โดยปัจจุบันอัตราค่าตอบแทนแรงงานประมง
ทะเลใช้อัตราเดียวกับอัตราค่าจ้างขั้นต่ าเหมือนแรงงานไทย ซึ่งผู้ประกอบการมักอ้างว่า ลักษณะการ
ท างานบนเรือประมงเป็นงานที่กิน-อยู่พร้อม ลูกเรือไม่ต้องซื้ออาหารและเช่าที่พักอาศัย “งานประมง
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ทะเล” เป็นแรงงานเลือกท าเพ่ือแลกกับเงินที่จะมาเลี้ยงครอบครัว แม้ว่าจะต้องอยู่ในสภาพที่ต้อง
อดทนสู้กับ “สภาพการกินนอนอยู่ที่ไม่นิ่ง” และ ความว้าเหว่ อ้างว้าง เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนบนฝั่ง
มีงานมากมายที่เป็นทางเลือก มีสภาพการท างานที่ดีกว่า มีความเป็นอยู่ที่ดีกว่า มีสังคมรอบข้างที่
ดีกว่า ได้อยู่กับครอบครัว ได้พักผ่อนร่วมกันในวันหยุด ดังนั้น “งานประมงทะเล” จึงไม่ใช่ทางเลือก
ที่ดี (Sirichaiekawat, 2018) สมาคมประมงแห่งประเทศไทย เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนแรงงานบนเรือประมงซึ่งขาดแคลนแรงงานทั่วประเทศจ านวน 61,837คน (1) ขอให้จัดตั้ง
ศูนย์ One Stop Service บริเวณชายแดน เพ่ือเป็นจุดรับ -ส่งแรงงานต่างด้าว เพ่ือให้มีการ
ด าเนินการที่สะดวกรวดเร็ว ลดปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง (2) ขอให้ใช้พระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ.2558 มาตรา 83 ให้อธิบดีกรมประมงใช้อ านาจเพ่ือประโยชน์ในการอ านวย
ความสะดวกในการออกหนังสือคนประจ าเรือ (Seaman book) แบบเบ็ดเสร็จ เพ่ือให้ได้ใช้แรงงาน
ประมงท่ีถูกต้องตามกฎหมาย เพ่ือให้ชาวประมงสามารถน าแรงงานต่างด้าวมาขอออกหนังสือคน
ประจ าเรือได้ เป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงในระยะสั้น ระหว่างรอแรงงาน MOU 
(Thai fishery association, 2017) 
 จากสถานการณ์และข้อมูลที่ปรากฏ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยสภาพ
ปัญหาการจัดการแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลในประเทศไทย และน าเสนอแนวทางที่
เหมาะสมในการจัดการแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล เพ่ือรองรับแรงงานต่างด้าวที่จะทะลัก
เข้ามาประกอบอาชีพหรือรับจ้างแรงงาน อันเป็นผลเนื่องจากกระแสทุนนิยมโลกาภิวัตน์และเปิดเสรี
อาเซียน ปัญหาแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยยังต้องการการบริหารจัดการที่ดี เป้าหมายเพ่ือให้มี
การจ้างแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ความร่วมมือและการรับรู้ของประเทศต้นทาง 
แก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับความต้องการแรงงานที่แท้จริงและทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศเพ่ือให้การจ้างแรงงานประมงทะเลไม่เกิดปัญหาผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
เป้าหมายสุดท้ายของการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว คือ “การใช้แรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายและปฏิญญาสากล” ซึ่งผลของการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อรัฐและหน่วยงาน
ในการก าหนดปรับยุทธศาสตร์ นโยบายในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล
ของประเทศไทยที่เหมาะสมต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย (Research Objectives) 
 1. เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยสภาพปัญหาการจัดการแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลของ
ประเทศไทย 
 2. เพ่ือเสนอแนวทางที่เหมาะสมของการจัดการแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลของ
ประเทศไทย 
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วิธีด าเนินการวิจัย (Research Methods) 
1. ขอบเขตของการวิจัย 

พ้ืนที่ที่ใช้ในการวิจัย เป็นพ้ืนที่จังหวัดติดอ่าวไทย จ านวน 3 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม และ เพชรบุรี  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ประกอบการเรือ (130 ราย) ผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์
น้ า (130 ราย) ผู้บริหาร/หัวหน้างานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง (15 ราย) องค์กรเอกชน (15 ราย) 
แรงงานต่างด้าว (110 ราย) รวม 400 คน ในเขตพ้ืนที่จังหวัดติดอ่าวไทย 3 จังหวัด ได้แก่ 
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และ เพชรบุรี (Srisai, 2008) 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง และ
แบบสอบถาม โดยผ่านผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ แบบสัมภาษณ์ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง
ของเนื้อหากับสิ่งที่ต้องการศึกษา ค่า IOC ระหว่าง 0.600-1.00 ส่วนแบบสอบถามได้ค่าสัมประสิทธิ์
ความสอดคล้องของเนื้อหารวมทั้งฉบับเป็น 0.865  ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงท้ังฉบับเป็น 0.981   

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูล 
          3.1 เก็บรวบรวมแบบสอบถามกับกลุ่มเป้าหมายแล้วน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์
องค์ประกอบ (Factor Analysis) โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component 
Analysis) และ ใช้วิธีหมุนแกนออโธโกนอลแบบวาริแมกซ์ (Varimax Orthogonal Rotation) เพ่ือสกัด
ตัวแปรที่ไม่ส าคัญออกไป ส าหรับเกณฑ์ท่ีใช้ในการตัดสินใจเลือกตัวแปรที่ส าคัญจากองค์ประกอบต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นจากการหมุนแกนคือ ตัวแปรส าคัญของแต่ละองค์ประกอบจะต้องมีค่าสัมประสิทธิ์คะแนน
องค์ประกอบ (Factor Standardized Coefficients) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป จึงจะถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญจริง ๆ จ านวน 21 ประเด็นถูกน าไปสร้างและพัฒนาแนวทางที่เหมาะสม โดยใช้แนวคิดเชิง
ทฤษฎีการบริหารจัดการ Balanced Scorecard (Decharin, 2002) ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการใน 4 มุมมอง (Perspectives) ได้แก่ มุมมองเกี่ยวกับผู้รับบริการ (Customer Perspective) 
มุมมองเกี่ยวกับกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) มุมมองเกี่ยวกับการเรียนรู้
และการเจริญเติบโต (Learning Growth or Learning and Development Perspective) และ
มุมมองเกี่ยวกับการเงิน (Financial Perspective) เป็นแนวในการด าเนินการสร้างแนวทางการ
จัดการดังกล่าว โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ จ านวน 21 ประเด็น มาจัดกลุ่มเป็น 4 มุมมอง (4 
Perspectives)  
     3.2 ตรวจสอบและยืนยันความเหมาะสมของแนวทางการจัดการแรงงานต่างด้าวใน
กิจการประมงทะเลของประเทศไทย โดยการสนทนากลุ่มกับผู้ประกอบการเรือ ผู้ประกอบการแปร
รูปสัตว์น้ า หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรเอกชน นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน 21 คน 
     3.3 ปรับปรุงข้อมูลสภาพปัญหาและปัจจัยสภาพปัญหาการจัดการแรงงานต่างด้าวใน
กิจการประมงทะเลของประเทศไทย ตามข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นของผู้ประกอบการเรือ หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง องค์กรเอกชน นักวิชาการ ให้เป็นรายงานฉบับที่สมบูรณ์ 
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ผลการวิจัย (Research Results) 
 1. ปัจจัยสภาพปัญหาการจัดการแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลของประเทศไทย 
พบว่า ปัจจัยสภาพปัญหาการจัดการแรงงานต่างด้าวในด้านนโยบายรัฐและด้านการจัดการมีปัญหา
อยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย 3.76 และ 3.81 ส่วนปัญหาด้านความมั่นคง ในภาพรวมพบว่ามี 3 ใน 4 
ด้าน ได้แก่ (1) ด้านสาธารณสุข (2) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ (3) ด้านความมั่นคง
ของมนุษย์ มีปัญหาอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเป็น 3.81, 3.70 และ 3.64 ตามล าดับ (4) ผลจาก
การศึกษาเบื้องต้นพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ของการวัดความเพียงพอของข้อมูลการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธี
วัดแบบไกเซอร์ เมเยอร์-โอลกิน (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) มีค่า
เท่ากับ 0.824 อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 สกัดองค์ประกอบได้เป็น 11 องค์ประกอบหลัก ซึ่ง
สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 83.22 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ
(Factor Standardized Coefficient) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ที่ใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาให้เป็นตัวแปร
ส าคัญเพ่ือน าไปสร้างและพัฒนาแนวทางที่เหมาะสมของการจัดการแรงงานต่างด้าวในกิจการประมง
ทะเลของประเทศไทย ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบพบว่า มี 21 ประเด็นเป็นองค์ประกอบส าคัญ
สามารถน ามาจัดท าเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาเร่งด่วน ในร่างกรอบข้อเสนอแนวปฏิบัติที่
เหมาะสม 5 แนวทาง ได้แก่ (1) สร้างทัศนคติและแรงบันดาลใจที่ดีต่อชาวประมงและบุตรต่างด้าว
ในการปฏิบัติให้ถูกกฎหมายไทย (2) จัดท ากฎหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ให้สมบูรณ์ (3) ปฏิบัติตาม
นโยบายในการจ้างจ้างแรงงานต่างด้าว รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด (4) จัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพแรงงานต่างด้าวประมงทะเลสม่ าเสมอ และ 
(5) จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างแรงงานต่างด้าวประมงทะเล ความปลอดภัย
ในการท างาน และการอุดหนุนของรัฐกับบุตรของแรงงานต่างด้าว 

2. แนวทางท่ีเหมาะสมในการจัดการแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลของประเทศไทย 
 2.1 จัดโครงการ “สร้างทัศนคติและแรงบันดาลใจที่ดีต่อชาวประมงและบุตรต่างด้าวในการ
ปฏิบัติให้ถูกกฎหมายไทย”เนื้อหาประกอบด้วย การดูแลและสนับสนุนการศึกษาเช่นเดียวกับ
นักเรียนไทย ส าเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและได้รับการรับรอง การท าสัญญาจ้างแรงงานประมงต่าง
ด้าวเป็นลายลักษณ์อักษร และ มีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ณ จุดผ่านแดนถาวรหรือจุดผ่อน
ปรน  
  2.2 จัดท ากฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ ให้สมบูรณ์ เนื้อหาประกอบด้วย กฎหมายที่สอดคล้อง
กับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการคุ้มครอง กฎหมายน าเข้าแรงงานต่างด้าวของบริษัทจัดหางาน 
กฎหมายช่วยเหลือผู้ประกอบการประมงทะเล และหรือกองทุนเงินทดแทน กฎหมายให้แรงงานต่าง
ด้าวรวมตัวจัดตั้งกลุ่มสหภาพแรงงาน กฎหมายก าหนดเครื่องมือจับปลาที่เหมาะสมและจับปลาสลับ
วันเพื่อรักษาดุลยภาพทางทะเล (MSY) และ กฎหมายการดูแลอาชญากรรมความปลอดภัย  
 2.3 ปฏิบัติตามนโยบายและส่งเสริมการจ้างแรงงานต่างด้าว รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติตามข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด เนื้อหาประกอบด้วย มีนโยบายลดจ านวนเรือประมงโดยรัฐรับ
ซื้อคืนและเยียวยาผลกระทบ มีนโยบายส่งเสริมการจ้างแรงงานต่างด้าวและการคุ้มครองแรงงาน มี
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กฎหมายให้เรือต้องมีที่พัก ห้องครัว และสุขภัณฑ์ที่ถูกสุขลักษณะ มีการขอใบอนุญาตท าการประมง
ทะเลตามกฎหมาย มีการขออนุญาตใช้เครื่องมือประมงตามที่กฎหมายก าหนด มีระบบติดตาม 
ควบคุม และเฝ้าระวังการท าประมงตามกฎหมาย และมีห้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นในสถาน
ประกอบการ 
 2.4 จัดโครงการ “ฝึกอบรม และพัฒนาศักยภาพแรงงานประมง สม่ าเสมอ” เนื้อหา
ประกอบด้วย มีการอบรมพัฒนาศักยภาพแรงงานประมงในทุกด้าน  
 2.5 จัดอบรม “ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างแรงงานต่างด้าวประมงทะเล 
ความปลอดภัยในการท างาน และ การอุดหนุนของรัฐกับบุตรของแรงงานต่างด้าว ” เนื้อหา
ประกอบด้วย อัตราค่าจ้างแรงงานต่างด้าวประมงทะเลที่เหมาะสม การจ้างงานที่มีความปลอดภัยอา
ชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการท างาน การอุดหนุนเงินให้กับโรงเรียนที่รับบุตรแรงงานต่าง
ด้าวเข้าเรียน  
 
อภิปรายผลการวิจัย (Research Discussion) 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพปัญหาการจัดการแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลของ
ประเทศไทย พบปัญหาส าคัญ และมีข้อเสนอแนวทางท่ีเหมาะสม ดังนี้ 
 1. ปัจจัยสภาพปัญหาการจัดการแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลโดยรวม อยู่ใน
ระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยเป็น 3.63 เม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (Mean  70% หรือ 3.5 ใน 5 
ตามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียดของภาพรวมในแต่ละด้านของ
ปัจจัยสภาพปัญหาการจัดการแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล พบว่า ปัจจัย 2 ใน 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านนโยบายรัฐ และ ด้านการจัดการ มีปัญหาอยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 โดยมี
ค่าเฉลี่ยเป็น 3.76 และ 3.81 ส่วนในด้านความมั่นคง มีปัจจัยสภาพปัญหาการจัดการอยู่ในระดับต่ า 
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 โดยมีค่าเฉลี่ยเป็น 3.35) สอดคล้องกับงานวิจัยของ Sornsri (2012) ที่
พบว่า ความส าคัญและการบริหารจัดการมีผลกระทบจากการจ้างแรงงานต่างด้าว และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Saranrom (2014) การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและการท าประมงทาง
ทะเลอยู่ในความรับผิดชอบของหลายหน่วยงาน การบริหารจัดการมีความซ้ าซ้อน  ขาดการบูรณา
การในการด าเนินการตามภารกิจและหน้าที่ จึงท าให้การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและการ
ท าประมงทางทะเลไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร (Saranrom, 2014) กระบวนการจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าว (Wichitaksorn, 2016) การพิสูจน์สัญชาติ (Paitoonpong, 2014) การน าเข้า
แรงงานตามข้อตกลง (MOU) มีขั้นตอนมาก ยุ่งยาก ใช้ระยะเวลานาน ค่าใช้จ่ายสูง (Saranrom, 
2014) ปัญหากฎหมายไม่ทันสมัย ความหย่อนยานของการบังคับใช้กฎหมาย มาตรการติดตาม
ควบคุมเฝ้าระวังขาดประสิทธิภาพ (Department of Fisheries, 2015; Chittawong, 2016) 
ปัญหาด้านกฎหมาย ปัญหาการสื่อสารและวัฒนธรรมประเพณี และปัญหาสวัสดิการ ก่อให้เกิด
ปัญหาส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ สาธารณสุข การศึกษา การเมืองและความมั่นคง 
(Paitoonpong, 2014; Thai fishery association,  2017 ; Srakaew, S. and et al.,  2015 ) ซึ่ ง
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ปัญหาเหล่านี้เป็นผลพวงมาจากการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพทั้งด้านนโยบาย การบังคับใช้
กฎหมาย การปฏิบัติการและการควบคุมก ากับติดตาม ขาดการบูรณาการข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน ที่
ผ่านมาประเทศไทยยังไม่สามารถจัดระเบียบการใช้แรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะด้านกิจการประมง
ทะเลได้อย่างจริงจังและโปร่งใส 
 2. ข้อเสนอแนวทางที่เหมาะสมต่อการจัดการแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลของ
ประเทศไทย มี 5 แนวทาง ได้แก่ (1) สร้างทัศนคติและแรงบันดาลใจที่ดีต่อชาวประมงและบุตรต่าง
ด้าวในการปฏิบัติให้ถูกกฎหมายไทย (2) จัดท ากฎหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ให้สมบูรณ์ (3) ปฏิบัติตาม
นโยบาย และ การส่งเสริมการจ้างแรงงานต่างด้าว รวมท้ังติดตาม ตรวจสอบและปฏิบัติการข้อ
กฎหมายอย่างเคร่งครัด (4) จัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพแรงงานต่างด้าวประมง
สม่ าเสมอ และ (5) จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างแรงงานต่างด้าวประมงทะเล
ความปลอดภัยในการท างาน และการอุดหนุนของรัฐกับบุตรของแรงงานต่างด้าว สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ The standing committee on commerce, industry and labour the national 
legislative (2015) ที่พบว่า การจัดการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว ควรจัดการอย่างเป็นระบบทั้ง
การใช้ฐานข้อมูลของสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย และฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐแบบ
บูรณาการภายใต้กฎหมายที่ก าหนดซึ่งจะมีบทบาทส าคัญในการแก้ปัญหาของประเทศโดยท างาน
เชิงรุกกับองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ กระทรวงแรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Tangboonchaicharoen (2014) ที่พบว่า
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในการจัดการแรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมประมง มีการบริหาร
โดยหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักโปร่งใส หลักส านึกความรับผิดชอบ และ
หลักความคุ้มค่า 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย (Research Suggestions) 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลงานวิจัยไปใช้ 
 1. พัฒนาฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวของกระทรวงมหาดไทยให้สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลใน
การพิสูจน์สถานะของแรงงาน และน าไปใช้ประโยชน์เชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น กระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข 
โรงพยาบาล เป็นต้น 
 2. กระทรวงแรงงาน ควรจัดระบบการให้ค าปรึกษาแก่แรงงานต่างด้าว ให้บริการผ่านระบบ
สายด่วน (hotline) โดยร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชน ให้บริการล่ามประจ าสถานพยาบาล/คลินิก
ที่มีแรงงานต่างด้าวไปใช้บริการเป็นจ านวนมาก ปรับระบบการรับรองเด็กที่เกิดจากพ่อแม่ซึ่งหลบหนี
เข้าเมืองให้มผีลทางกฎหมายเพื่อป้องกันปัญหาเด็กไร้รัฐ 
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3. กระทรวงแรงงานควรจัดท าข้อตกลง (MOU) กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์และกระทรวงอ่ืนๆ ในการส่งต่อแรงงานต่างด้าวและแรงงานเด็กที่เป็นเหยื่อของ
การค้ามนุษย์เข้าสู่กระบวนการคุ้มครองแทนการผลักดันส่งกลับ 

4.  กระทรวงมหาดไทยควรมีนโยบายเชิงรุกด้านมวลชนสัมพันธ์และประสานกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับในการจัดระเบียบชุมชนเพ่ือลดปัญหาความหวาดกลัวแรงงานต่างด้าว 
(xenophobia) และปัญหาอาชญากรรมระหว่างแรงงานต่างด้าวด้วยกันและระหว่างแรงงานต่าง
ด้าวกับครอบครัวคนไทย 

5. กระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาลควรร่วมกันพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการ
ให้บริการสาธารณสุขให้เหมาะสมกับจ านวนแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในพ้ืนที่และสภาพปัญหา 
ก าหนดให้มีทางเลือกการประกันสุขภาพแก่กลุ่มแรงงานต่างด้าวอย่างหลากหลาย เช่น บัตร
รายบุคคล บัตรเหมาจ่ายรายครอบครัว สามารถรักษาพยาบาลข้ามเขต และประสานความร่วมมือ
กับสถานพยาบาลเอกชนและคลินิกให้เข้าร่วมโครงการประกันสุขภาพของแรงงานต่างด้าวมากขึ้น  
รวมทั้ง จัดระบบบริการด้านสาธารณสุขโดยเชื่อมโยงแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกันหรือที่มีแรงงานต่าง
ด้าวไปรับบริการจ านวนมาก เช่น การเชื่อมโยงศูนย์บริการต่างด้าวในชุมชน คลินิกเคลื่อนที่ คลินิก
โรคติดต่อเฉพาะ คลินิกแม่และเด็ก เป็นต้น 

6. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานควรมีบทบาทในการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวตาม
กฎหมายแรงงานอย่างครบถ้วน เพ่ิมจ านวนผู้ตรวจแรงงาน และสอดส่องตรวจสถานประกอบการที่
มีการจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นพิเศษ ทั้งนี้อาจประสานกับองค์กรพัฒนาเอกชนและเครือข่ายแรงงาน
ต่างด้าวเพ่ือจัดอาสาสมัครเป็นผู้ช่วยตรวจแรงงานให้ท าหน้าที่รายงานเรื่องการละเมิดสิทธิแรงงาน
ต่างด้าวต่อผู้ตรวจแรงงานซึ่งมีจ านวนน้อย (นับเป็นการช่วยเพิ่มบทบาทของภาคประชาสังคมในการ
คุ้มครองด้านมนุษยธรรม) 

7. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานควรส่งเสริมกิจกรรมชุมชนระหว่างแรงงานต่างด้าว
และชุมชนคนไทย เช่น การจัดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม การละเล่น การกีฬา งานบุญประเพณี เป็นต้น 

8. เพ่ิมบทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรอาสาสมัครอ่ืนๆ เช่น มูลนิธิเครือข่าย
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน ให้สามารถช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวที่ประสบปัญหาในการด ารงชีวิต
ในประเทศไทย ใช้วิทยุชุมชนเป็นสื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเรื่องการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูก
กฎหมายและเรื่องสิทธิแรงงานให้นายจ้างและลูกจ้าง ทั้งนี้ควรจัดท าเป็นรายการวิทยุหลายภาษา
โดยการสนับสนุนของกรมจัดหางาน 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

1. ศึกษากรณีศึกษาต่างประเทศ เพื่อเปรียบเทียบลักษณะปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา 
2. ศึกษาปัญหาอุปสรรคและปัจจัยส าคัญในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวใน

อุตสาหกรรมประมงทะเล ในเขตพ้ืนที่อ่ืน เพ่ือเปรียบเทียบ 
 3. ศึกษากฎหมายการคุ้มครองแรงงานประมงทะเลและปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย 
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 4. ศึกษาบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาบูรณาการการท างานด้าน
แรงงานต่างด้าวร่วมกัน 
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อนาคตภาพของการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2562-2571)   

The Scenario on Primary School Management Using ICT                       
in the Next Decade (2019-2028) 
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บทคัดย่อ (Abstract) 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอนาคตภาพของการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเป็นฐานในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2562-2571) เป็น     
การวิจัยอนาคตเชิงชาติพันธุ์วรรณา โดยใช้เทคนิคเดลฟาย ศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 20 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง วิเคราะห์ข้อมูลโดยหา มัธยฐาน ฐานนิยม และพิสัย
ระหว่างควอไทล์ แล้วน ามาสร้างเป็นกงล้ออนาคต และยืนยันโดยการศึกษาความคิดเห็นผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา เกี่ยวกับผลกระทบระหว่างภาพอนาคตโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ผลกระทบ
ภาคตัดขวาง กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 380 คน มาจากการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างแบบกลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาความถี่และร้อยละ ผลการวิจัย พบว่าอนาคตภาพ ของ  
การบริหารโรงเรียนประถมศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 
2562-2571) ได้รับฉันทามติและมีผลกระทบต่อกันทุกประเด็น 
ค้าส้าคัญ (Keywords) : อนาคตภาพ, การบริหารโรงเรียนประถมศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร, การวิจัยอนาคตเชิงชาติพันธ์ุวรรณาโดยใช้เทคนิคเดลฟาย, กงล้ออนาคต, วิเคราะห์ผลกระทบภาคตัดขวาง 
 
Abstract 

The purpose of this study was to study the scenario on primary school 
management using ICT in the next decade (2019-2028). This study was the 
ethnographic futures research using Delphi technique. It examined the perspective 
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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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of 20 experts who came from the purposive sampling. The data analysis was 
employed Median, Mode, and Interquartile Rage. Creating the future wheels after 
Delphi technique and confirmed by the opinions of primary school administrators 
about the impacts among each scenarios using by cross impact analysis technique. 
The samples were 380 school administrators who came from cluster random 
sampling. The data analysis was employed frequency and percentage. The research 
results were found the scenarios on primary school management using ICT in the 
next decade (2019-2028) had consensus and impact among the aspects in every 
aspects.  
Keywords : scenario, primary school management using ICT, ethnographic futures research using 
Delphi technique, future wheels,  cross impact analysis 
 
บทน้า (Introduction) 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology: ICT) ได้
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของโลกหลายด้าน (Panichkul, 2006 : 3-4) 
โดยประสิทธิภาพ ICT ท าให้ประเทศต่าง ๆ ในโลกสามารถติดต่อ สื่อสารกันได้รวดเร็วแบบไร้
ข้อจ ากัดของเวลาและสถานที่ จึงเกิดเศรษฐกิจไร้พรมแดนหรือโลกาภิวัตน์ (Chiangkul, 2002 : 16-
18) ประเทศไทยได้น า ICT ประยุกต์ใช้ในกิจการแขนงต่าง ๆ ในช่วงเวลายี่สิบปีที่ผ่านมาและ
แพร่หลายไปในหลายวงการ แม้ในวงการศึกษาเองก็มีการน า ICT มาใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งก าลังมี
ความส าคัญในขณะนี้ และจะทวีความส าคัญมากยิ่งข้ึนในอนาคต ทั้งในด้านการเรียนรู้และการศึกษา 
เพราะจะสร้างโอกาสให้ทุกคนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ก้าวทันยุคข้อมูลข่าวสารและวิทยาการใหม่  ๆ
สามารถพัฒนาการเรียนรู้ขึ้นในตนเอง  (Ketudat, 2005 : 1 ; Phong paiboon, 1990 : 6-8)       
การเปลี่ยน แปลงการศึกษา เป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่จะสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาคนไทยให้เป็น
ก าลังส าคัญได้ในอนาคต เนื่องจากสังคมยุคใหม่จะเป็นสังคมที่คาดหวังว่าจะเกิดเป็นมิติส าคัญ 3 มิติ 
คือ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นสังคมที่มีความพร้อมในการแข่งขันกับสังคมโลก  และเป็นสังคม
แห่งคนด ี(Kaewdang, 1997 : 7) 

กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดแผนแม่บท ICT เพ่ือการศึกษา (พ.ศ.2557-2559) โดยมี
เป้าหมายในการพัฒนา ICT เพ่ือการเรียนรู้ในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ เพ่ิมศักยภาพการศึกษา 
ค้นคว้าและการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้แบบออนไลน์  การเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา เพ่ิมประสบการณ์        
การเรียนรู้โดยไม่ขาดความต่อเนื่องด้วยการใช้อุปกรณ์ส่วนตัวที่ทันสมัย และความหลากหลายของ
การเรียนรู้ เพ่ิมความสามารถและอิสระในการเลือกวิธีการและสื่อการเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบ
ในห้องเรียนแห่งอนาคต  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ประกอบด้วยสถานศึกษาที่มีขนาด
ต่างกัน มีความพร้อมที่แตกต่างกัน มีศักยภาพต่างกัน มีการกระจายอ านาจการบริหาร และการจัด
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การศึกษา สถานศึกษามีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน บริหารงาน 4 งาน คือ งาน
วิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล และงานบริหารทั่วไป มีอิสระในการบริหาร และมีอ านาจ
หน้าที่ในกรอบที่กฎหมายให้อ านาจไว้สถานศึกษาจะมีอิสระมีความเข้มแข็งในการบริหารบริหารงาน 
คล่องตัวรวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ 
(Sangannam, 2008 : 24; Sukonthaman, 2004 : 2; Runcharoen, 2007 : 1) 

จากสภาพการณ์เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมโลก ที่มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศไปสู่
เศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้ โดยอาศัยช่องทางในการผลิต การจัดเก็บ  การแพร่กระจาย และ   
การเข้าถึง “ความรู้”เป็นปัจจัยหลักของการพัฒนา รวมทั้งแผนแม่บท ICT ของประเทศ ที่มุ่งเน้น
การน า ICT เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการศึกษา จนถึงการใช้ ICT ของสถานศึกษาต่างๆ 
ในประเทศไทย ผู้วิจัยสนใจที่ด าเนินการศึกษาอนาคตภาพ ของการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาโดย
ใช้ ICT ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2562-2571) ว่ามีการใช้งานในลักษณะใด มีส่วนเสริมสร้างการ
เรียนรู้ และการบริหารจัดการการศึกษาของสถานศึกษาเพียงใด สอดคล้องกับ ICT ของ สพฐ. 
หรือไม่ เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาอนาคตภาพ ของการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาโดยใช้ ICT 
ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2562-2571) ให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใน
ประเทศไทยต่อไป  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย (Research Objectives) 

เพ่ือศึกษาอนาคตภาพ ของการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2562-2571) 

 
วิธีด้าเนินการวิจัย (Research Methods) 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นหรือการตัดสินใจในเรื่องเกี่ยวกับอนาคต
ภาพ ของการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาโดยใช้ ICT ในทศวรรษหน้า(พ.ศ. 2562-2571) ของ
ผู้เชี่ยวชาญเป็นการวิจัยอนาคตเชิงชาติพันธุ์วรรณา โดยใช้เทคนิคเดลฟายหรืออีดีเอฟอาร์ (EDFR: 
Ethnographic Delphi Futures Research) ในการด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ก าหนดผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 20 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง  แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม 
ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนต้นแบบ ICT จ านวน 5 คน 2) นักการศึกษา 
นักวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา จ านวน 5 คน 3) นักการศึกษา นักวิชาการ 
และผู้ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีการศึกษา จ านวน 5 คน  และ4) ผู้บริหารการศึกษา จ านวน 5 คน 

2. สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญตามเทคนิคอีดีเอฟอาร์ ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม
เกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อ  อนาคตภาพและทางเลือกในอนาคตต่าง ๆ ของ        
การบริหารโรงเรียนประถมศึกษาโดยใช้ ICT ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2562-2571)  ที่สร้างขึ้นตาม
กระบวนการวิจัยโดยใช้เทคนิคอีดีเอฟอาร์ 
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3. รวบรวมความคิดเห็นที่ได้จากการสัมภาษณ์ในรอบแรกมาวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่าง
รอบคอบ และสร้างเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตภาพ ของการบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาโดย ICT ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2562-2571) ซึ่งเป็นแบบเลือกตอบและมาตราส่วน
ประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale)  

4. สอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญตามเทคนิคเดลฟาย แล้วน าค าตอบที่ได้จากกลุ่ม
ตัวอย่างมาค านวณหา ความถี่ มัธยฐาน (Median) และพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile 
Range) ของแต่ละข้อ เพ่ือแสดงข้อแนวโน้มของค าตอบแล้วสร้างเป็นแบบสอบถามฉบับใหม่ที่ใช้
ข้อความเติมแต่งเพ่ิมเติมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญ วิเคราะห์หาต าแหน่งของ มัธยฐาน    
ช่วงของพิสัยระหว่างควอไทล์ และต าแหน่งที่ผู้เชี่ยวชาญคนนั้น ๆ ตอบ ในการตอบแบบสอบถาม
รอบที่ 1 แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนพิจารณาแนวโน้มและค าตอบ ทั้งของตนเองและของกลุ่มใน
รอบที่ 1 ก่อนตอบใหม่อีกครั้งหนึ่ง และเมื่อค าตอบของผู้เชี่ยวชาญมีความสอดคล้องต้องกันจึงหยุด
การเก็บรวบรวม ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยแปลผลจากค าตอบในรอบที่ 2 มาสรุปเป็นอนาคตภาพ 
ของการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาโดยใช้ ICT ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2562-2571) 

5. สร้างวงล้ออนาคต (Futures Wheel) โดยน าแนวโน้มเหตุการณ์ที่ได้รับฉันทามติ จาก
ขั้นตอน  EDFR  มาสร้างเป็นกรอบแนวคิดวงล้ออนาคต ของการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาโดย
ใช้ ICT ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2562-2571) 
 6. ยืนยันอนาคตภาพ ด้วยการวิเคราะห์ผลกระทบภาคตัดขวาง Cross-impact Matrix  
ของการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาโดยใช้ ICT โดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งสร้างมาจากอนาคตภาพที่
ได้ แบบสอบถามมีความเชื่อมั่นเท่ากับ .989 และยืนยันโดยการส ารวจความคิดเห็นของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาท่ัวประเทศ ดังนี้ 

6.1 ประชากร ได้แก่  ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาท่ัวประเทศ จ านวน 24,042 คน  

6.2 กลุ่มตัวอย่างจ านวน 380 คน มาจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster 
Random Sampling) กระจายตามกลุ่มทั้ง 4 ภาค คือ เหนือ กลาง อีสาน และใต้ ภาคละ 95 คน  

6.3 เก็บรวบรวมทางไปรษณีย์ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยค านวณหาความถี่ และร้อยละ
ของผู้ตอบ แล้วสรุปเป็นแนวทางการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาโดย  ICT ในทศวรรษหน้า มี
ปฏิสัมพันธ์สืบเนื่อง หรือมีผลกระทบซึ่งกันและกันอย่างไร โดยยึดหลักเกณฑ์ ร้อยละ 30 ของกลุ่ม
ตัวอย่าง 

 
ผลการวิจัย (Research Results) 
  กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันเป็นฉันทามติว่า อนาคตภาพของการบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาโดยใช้ ICT ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2562-2571) จ านวนทั้งสิ้น 119 ประเด็น 
ประกอบด้วย ด้านการบริหารวิชาการ 32 ประเด็น ด้านการบริหารงบประมาณ 28 ประเด็น       
ด้านการบริหารบุคคล 23 ประเด็น และด้านการบริหารงานทั่วไป 36 ประเด็น ดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1  ภาพอนาคตของการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
          การสื่อสารในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2562 - 2571) แต่ละด้าน 
 

รหัส ประเด็นภาพอนาคตการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในทศวรรษหน้า 
   ด้านการบริหารวิชาการ Academic Administration (A) 
A1 โรงเรียนใช้ ICT ในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
A2 โรงเรียนใช้ ICT ในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  ให้ครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
A3 โรงเรียนใช้ ICT ในการเชื่อมโยง หลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรท้องถ่ินกับหลักสูตรแกนกลาง 
A4 โรงเรียนใช้ ICT ในการจัดท า จัดหา พัฒนาและใช้สื่อเพื่อการเรียนการสอน 
A5 โรงเรียนใช้ ICT ในการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของสถานศึกษา ที่เชื่อมโยงกันทั้งหมดอย่างเป็นระบบ และสามารถดึงข้อมูลจากส่วนกลางข้อมูล        

ได้ตามชั้นความลับของข้อมูล ได้ตลอดเวลา เป็นแบบ Delivery System 
A6 โรงเรียนใช้ ICT เป็นคลังข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูล ข่าวสารอย่างเป็นระบบเพื่อ เป็นศูนย์ข้อมูล และสะดวกในการสืบค้น 
A7 โรงเรียนใช้ ICT ในการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
A8 โรงเรียนใช้ ICT ในการเทียบโอนผลการเรียน 
A9 โรงเรียนใช้ ICT ในการวิจัยและเผยแพร่ผลการวิจัยเพี่อการเรียนรู้  
A10 โรงเรียนใช้ ICT ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
A11 โรงเรียนใช้ ICT ในการส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการ การบริการวิชาการ แก่บุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบัน

อื่น ที่จัดการศึกษา 
A12 โรงเรียนใช้ ICT ในการส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการ  
A13 โรงเรียนใช้ ICT ในการจัดต้ังและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
A14 โรงเรียนใช้ ICT เป็นแหล่งการเรียนรู้ ทั้งในและนอกโรงเรียน 
A15 โรงเรียนใช้ ICT ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเชื่อมประสบการณ์ 
A16 โรงเรียนใช้ ICT ในการจัดการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ 
A17 โรงเรียนใช้ ICT ในการจัดระบบการแนะแนว 
A18 โรงเรียนใช้ ICT ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการพัฒนาการเรียนรู้ อย่างเป็นระบบ 
A19 ผู้บริหารใช้ ICTในการก ากับ ดูแล นิเทศและติดตามเกี่ยวกับงานวิชาการ 
A20 ผู้บริหารใช้ ICT ในการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา และองค์กรอื่น 
A21 ผู้บริหารใช้ ICT ในการจัดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของโรงเรียนเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้ และถือปฏิบัติ 
A22 ครูและผู้บริหาร ใช้ ICT ในการวางแผนงานด้านวิชาการ   
A23 ครูและผู้บริหารใช้ ICT ในการวิเคราะห์ คัดเลือกหนังสือ ต ารา แบบเรียนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อใช้ในการเรียนการ

สอน 
A24 ครูใช้ ICT ในการวิเคราะห์และพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้  
A25 ครูใช้ ICT ในการวิเคราะห์ จัดท าค าอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ 
A26 ครูใช้ ICT ในการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท าแผนการเรียนรู้ 
A27 ครูใช้ ICT ในการเพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาที่สอดคล้องกับสภาพจริง 
A28 ครูใช้ ICT ในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน สร้างสื่อ และนวัตกรรม โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
A29 ครูใช้ ICT ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
A30 ครูใช้ ICT ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน 
A31 ครูใช้ ICT ในการสร้างเครื่องมือที่ใช้การวัด และประเมินผลการศึกษา 
A32 นักเรียนใช้ ICT ในกิจกรรมการเรียนรู้ของตนเอง และฝึกทักษะพื้นฐานการใช้ ICT 
   ด้านการบริหารงบประมาณ  Budget  Administration (B) 
B1 โรงเรียนใช้ ICT ในการจัดท าแผนงบประมาณและค าขอต้ังงบประมาณ  
B2 โรงเรียนใช้ ICT ในการจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยตรง 
B3 โรเรียนใช้ ICT ในการเชื่อมโยงการขอต้ังงบประมาณร่วมกันกับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 
B4 โรงเรียนใช้ ICT ในการขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
B5 โรงเรียนใช้ ICT ในการอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณ 
B6 โรงเรียนใช้ ICT ในการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
B7 โรงเรียนใช้ ICT ในการระดมทุนและทรัพยากรจากหน่วยงาน องค์กรภาครัฐและเอกชนในท้องถ่ิน เพื่อใช้ในการจัดการศึกษา 
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รหัส ประเด็นภาพอนาคตการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในทศวรรษหน้า 
B8 โรงเรียนใช้ ICT ในการประสานการกู้ยืมเพื่อการศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
B9 โรงเรียนใช้ ICT ในการด าเนินการหารายได้อื่นๆ นอกเหนือจากเงินที่รัฐบาลให้การสนับสนุน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในโรงเรียน 
B10 โรงเรียนใช้ ICT ในการยื่นหลักฐานขอเบิกเงินไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อด าเนินการเบิกจ่ายเงิน 
B11 โรงเรียนใช้ ICT ในการด าเนินการเกี่ยวกับการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงินโดยปฏิบัติตามระเบียบที่กระทรวงการคลังก าหนด 
B12 โรงเรียนใช้ ICT ในการน าเงินส่งคลังไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
B13 โรงเรียนใช้ ICT ในการด าเนินการจัดท าบัญชีการเงินถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ตามระเบียบของทางราชการ 
B14 โรงเรียนใช้ ICT ในการจัดท าหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชีทะเบียน  
B15 โรงเรียนใช้ ICT ในการรายงานเกี่ยวกับงบประมาณให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันตามระเบียบของทางราชการ 
B16 โรงเรียนใช้ ICT ในการจัดท าแผนการจัดหาพัสดุเพื่อด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
B17 โรงเรียนใช้ ICT ในการจัดท าระเบียนคุมทรัพย์สินและบัญชีวัสดุ ควบคุม บ ารุงรักษาพัสดุให้อยู่ในสภาพพร้อมการใช้งาน และมีการตรวจสอบพัสดุ

ประจ าปี  
B18 โรงเรียนใช้ ICT ในการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดท าและจัดหาพัสดุ 
B19 โรงเรียนใช้ ICT ในการจ าหน่ายพัสดุที่ช ารุด เสื่อมสภาพ 
B20 ผู้บริหารและครูใช้ ICT ในการส ารวจความต้องการของนักเรียน  
B21 ผู้บริหารใช้ ICT ในการคัดเลือกผู้เสนอกู้ยืมและผู้สนับสนุนทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  
B22 ผู้บริหารใช้ ICT ในตรวจสภาพการจัดสรรสอดคล้องกับแผนงาน/โครงการของโรงเรียน 
B23 ผู้บริหารใช้ ICT ในการเสนออนุมัติ,โอน,และการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
B24 ผู้บริหารใช้ ICT ในการด าเนินการจัดหา จัดท าพัสดุตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุของส่วนราชการ และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
B25 ผู้บริหารใช้ ICT ในการบริหารจัดการทรัพยากรภายในและภายนอกเพื่อการศึกษาร่วมกับบุคคล หน่วยงาน รัฐบาล และเอกชนเพื่อ ให้เกิด

ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 
B26 ผู้บริหารใช้ ICT ในการตรวจสอบ ติดตาม และรายงานการใช้งบประมาณตามแผนการด าเนินงานงบประมาณ 
B27 ผู้บริหารใช้ ICT ในการตรวจสอบ ติดตามและรายงานการประเมินประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของโรงเรียน 
B28 โรงเรียนใช้ ICT ในการจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงินถูกต้องและเป็นปัจจุบันตามระเบียบของทางราชการ 
   ด้านการบริหารบุคคล  Personnel Administration (P) 
P1 โรงเรียนใช้ ICT ในการเสนอแผนอัตราก าลังไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาด าเนินการ 
P2 โรงเรียนใช้ ICT ในด าเนินการให้มีการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และประเมินผลต่อส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และด าเนินการบรรจุแต่งต้ัง 
P3 โรงเรียนใช้ ICT ในการด าเนินการเปลี่ยนต าแหน่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีต าแหน่งที่สูงข้ึน 
P4 โรงเรียนใช้ ICT ในการด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนข้ันเงินเดือน  
P5 โรงเรียนใช้ ICT ในการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องการลาทุกประเภท ตามนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 
P6 โรงเรียนใช้ ICT ในการด าเนินการจัดระบบ และจัดท าทะเบียน ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง  ให้เป็นปัจจุบัน 
P7 โรงเรียนใช้ ICT ในการด าเนินการพัฒนา ควบคุม ดูแลและส่งเสริมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้ประพฤติ ปฏิบัติตามระเบียบวินัย 

มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
P8 โรงเรียนใช้ ICT ในการจัดท าบัญชีรายชื่อ ให้ความคิดเห็นและด าเนินการส่งค าขอเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของ

ข้าราชการครู ไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
P9 โรงเรียนใช้ ICT ในการส่งเสริมสนับสนุน การท าผลงานทางวิชาการ การประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
P10 โรงเรียนใช้ ICT ในการส่งเสริมการพัฒนาตนเองเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสร้างขวัญและ

ก าลังใจ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีและมีคุณงามความดี 
P11 โรงเรียนใช้ ICT ในการเสริมสร้างและพัฒนา ส่งเสริมวินัยคุณธรรมและจริยธรรมการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ส าหรับข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
P12 โรงเรียนใช้ ICT ในการส่งเสริมและช่วยด าเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีใบประกอบวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
P13 โรงเรียนใช้ ICT ในการส่งเสริมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพของครู และประสิทธิภาพการศึกษาในโรงเรียน 
P14 โรงเรียนใช้ ICT ในการรายงานการด าเนินการทางวินัย และการลงโทษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปยังส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษา 
P15 โรงเรียนใช้ ICT ในการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เสนอไปยังผู้มีอ านาจ

ตามกฎหมายก าหนด เพื่อพิจารณาด าเนินตามกฎระเบียบ 
P16 โรงเรียนใช้ ICT ในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
P17 ผู้บริหารใช้ ICT ในการวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลัง  
P18 ผู้บริหารใช้ ICT ในการจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
P19 ผู้บริหารใช้ ICT ในการ เสนอความต้องการอัตราก าลังต าแหน่ง จ าแนกตามสาขา ตามเกณฑ์ ต่อส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
P20 ผู้บริหารใช้ ICT ในการด าเนินการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตามระเบียบ  
P21 ผู้บริหารใช้ ICT ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรายงานผลในส่วนที่ส านักงานเขตพื้นที่
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รหัส ประเด็นภาพอนาคตการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในทศวรรษหน้า 
การศึกษาต้องทราบ 

P22 ผู้บริหารใช้ ICT ในการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องวินัยและการลงโทษ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
P23 ผู้บริหารใช้ ICT ในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องการสั่งพักราชการ  
   ด้านการบริหารงานทั่วไป General Administration (G)  36  ประเด็น 
G1 โรงเรียนใช้ ICT ในการจัดท าแผนพัฒนาของสถานศึกษา  
G2 โรงเรียนใช้ ICT ในการวางแผนการบริหารงานอย่างเป็นระบบ 
G3 โรงเรียนใช้ ICT ในการวิเคราะห์ก าหนดมาตรการ ในการป้องกันความเสี่ยง จัดระบบควบคุมภายในโรงเรียน 
G4 โรงเรียนใช้ ICT ในการด าเนินงานธุรการอย่างมีประสิทธิภาพ  
G5 โรงเรียนใช้ ICT ในการด าเนินการเกี่ยวกับการรับนักเรียน ตามระเบียบของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
G6 โรงเรียนใช้ ICT ในการเสนอข้อมูลและความต้องการในการจัดต้ัง ยุบ รวมหรือเลิก หรือเปลี่ยนสภาพสถานศึกษา ไปยังส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษา 
G7 โรงเรียนใช้ ICT ในการจัดระบบฐานข้อมูลและพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลข่าวสารสนเทศภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
G8 โรงเรียนใช้ ICT ในการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
G9 โรงเรียนใช้ ICT ในการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
G10 โรงเรียนใช้ ICT ในการจัดหาสื่อเทคโนโลยีไว้ส าหรับใช้ในการเรียนการสอน 
G11 โรงเรียนใช้ ICT ในการจัดบุคลากรรับผิดชอบงานต่างๆในโรงเรียน  
G12 โรงเรียนใช้ ICT ในการจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมารองรับการปฏิบัติงาน 
G13 โรงเรียนใช้ ICT ใน การวางแผน พัฒนาและด าเนินการประชาสัมพันธ์งานการศึกษา โดยจัดท า เอกสาร วารสาร แผ่นพับ เผยแพร่กิจกรรม         

การด าเนินงานของโรงเรียน 
G14 โรงเรียนใช้ ICT ในการด าเนินการจัดกิจกรรม และส่งเสริมสนับสนุนงานกิจการนักเรียน  
G15 โรงเรียนใช้ ICT ในการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  
G16 โรงเรียนใช้ ICT ในการด าเนินการน านักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา 
G17 โรงเรียนใช้ ICT ในการประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา  
G18 โรงเรียนใช้ ICT ในการแสวงหาความร่วมมือ ความช่วยเหลือส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาของโรงเรียน และสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
G19 โรงเรียนใช้ ICT ในการประสานกับชุมชนและท้องถ่ิน ในการส ารวจ และจัดท าส ามะโนผู้เรียน จัดระบบข้อมูลข่าวสารสนเทศจากส ามะโนผู้เรียน 
G20 โรงเรียนใช้ ICT ในการเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆของภาครัฐ เช่นทะเบียนราษฎร์  โรงเรียน เป็นข้อมูลชุดเดียวกัน 
G21 โรงเรียนใช้ ICT ในการสร้างเครือข่ายการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน ในการจัด และพัฒนาการศึกษา

ของสถานศึกษา 
G22 โรงเรียนใช้ ICT ในการประสานความร่วมมือ และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
G23 โรงเรียนใช้ ICT ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาในทุกด้าน  สร้างความสัมพันธ์ชุมชนประสานความร่วมมือ กับบุคคล ชุมชน องค์กรเอกชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยงาน สถานประกอบการ สถาบันสังคมอ่ืน และสถานศึกษาในการใช้ทรัพยากรการศึกษาร่วมกัน 
G24 โรงเรียนใช้ ICT ในการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลีย่นพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน  
G25 โรงเรียนใช้ ICT ในการด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
G26 โรงเรียนใช้ ICT ในการประเมินผล ท าวิจัยเพื่อพัฒนา 
G27 โรงเรียนใช้ ICT ในการส่งเสริม สนับสนุนและ เสริมสร้างความเข้มแข็งของโรงเรียน โดยประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับบุคคล 

ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 
G28 โรงเรียนใช้ ICT ในการส่งเสริมงานด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
G29 โรงเรียนใช้ ICT ในการดูแลอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพปลอดภัย เช่น ระบบทีวีวงจรปิด ( CCTV ) 
G30 ผู้บริหารใช้ ICT ในการจัดท าแผนปฏิบัติการในการพัฒนาสถานศึกษา  
G31 ผู้บริหารใช้ ICT ในการวิเคราะห์ SWOTและจัดท าแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษา 
G32 ผู้บริหารใช้ ICT ในการปรับปรุงนโยบายและแผนของสถานศึกษาให้เป็น นโยบาย และแผนที่ดี มีประสิทธิภาพ 
G33 ผู้บริหารใช้ ICT ในการจัดระบบการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ และเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ 
G34 ผู้บริหารและครูใช้ ICT ในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม ให้น าความรู้ โดยสนับสนุนการสร้างธรรมาภิบาล ในการบริหาร 
G35 โรงเรียนใช้ ICT ในการรายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชนทราบ 
G36 โรงเรียนใช้  ICT ในการลดเวลาท างาน สะดวกรวดเร็วในการประมวลผล และน าข้อมูลไปใช้ได้ตลอดเวลา 

 
  จากตารางที่  1 พบว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันเป็นฉันทามติว่า 
อนาคตภาพของการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาโดยใช้ ICT ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2562-2571) 
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จ านวนทั้งสิ้น 119 ประเด็น ประกอบด้วย ด้านการบริหารวิชาการ 32 ประเด็น ด้านการบริหาร
งบประมาณ 28 ประเด็น ด้านการบริหารบุคคล 23 ประเด็น ด้านการบริหารงานทั่วไป 36 ประเด็น 
  น าอนาคตภาพของการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาโดยใช้ ICT ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 
2562-2571) ที่ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันเป็นฉันทามติมาเขียนเป็นภาพวงล้ออนาคต 
ได้ดังภาพที่ 1 

 
 

ภาพที่  1 วงล้ออนาคตภาพของการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
              การสื่อสาร ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2562-2571) 
 

ผลกระทบที่ส่งผลกระทบต่อกันรายคู่ของอนาคตภาพการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาโดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีรายละเอียด ดังตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2  ร้อยละของอนาคตภาพแต่ละด้านที่ส่งผลกระทบต่อกัน 
 

คู ่ อนาคตภาพแต่ละดา้นที่ส่งผลกระทบต่อกัน ร้อยละ 
1 ด้านการบริหารงบประมาณ / ดา้นการบริหารวิชาการ 96.83 
2 ด้านการบริหารบุคคล / ด้านการบริหารวิชาการ 97.10 
3 ด้านการบริหารงานทั่วไป / ดา้นการบริหารวิชาการ 96.04 
4 ด้านการบริหารวิชาการ / ด้านการบริหารงบประมาณ 92.61 
5 ด้านการบริหารบุคคล / ด้านการบริหารงบประมาณ 93.14 
6 ด้านการบริหารงานทั่วไป / ดา้นการบริหารงบประมาณ 93.93 
7 ด้านการบริหารวิชาการ / ด้านการบริหารบุคคล 96.57 
8 ด้านการบริหารงบประมาณ / ดา้นการบริหารบุคคล 96.57 
9 ด้านการบริหารงานทั่วไป / ดา้นการบริหารบุคคล 92.08 
10 ด้านการบริหารวิชาการ / ด้านการบริหารงานทั่วไป 93.14 
11 ด้านการบริหารงบประมาณ / ดา้นการบริหารงานทั่วไป 97.36 
12 ด้านการบริหารบุคคล / ด้านการบริหารงานทั่วไป 96.57 
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จากตารางที่ 2 พบว่าผู้อ านวยการโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อผลกระทบ     

ที่ส่งผลกระทบต่อกันรายคู่ของอนาคตภาพการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาโดยใช้ ICT แต่ละด้านที่
ส่งผลกระทบต่อกันรายคู่เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการบริหารงบประมาณ/ ด้านการ
บริหารงานทั่วไป (ร้อยละ 97.36) รองลงมาคือ ด้านการบริหารบุคคล/ ด้านการบริหารวิชาการ 
(ร้อยละ 97.10)  ด้านการบริหารงบประมาณ/ ด้านการบริหารวิชาการ (ร้อยละ 96.83) ด้าน     
การบริหารวิชาการ/ ด้านการบริหารบุคคล  ด้านการบริหารงบประมาณ/ ด้านการบริหารบุคคล 
ด้านการบริหารบุคคล/ ด้านการบริหารงานทั่วไป (ร้อยละ 96.57) ตามล าดับ และน้อยที่สุด คือ   
ด้านการบริหารงานทั่วไป/ ด้านการบริหารบุคคล (ร้อยละ 92.08) 

อนาคตภาพ ของการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาโดยใช้ ICT ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 
2562-2571) จ านวนทั้งสิ้น 119 ประเด็น ประกอบด้วย ด้านการบริหารวิชาการจ านวน 32 ประเด็น 
ด้านการบริหารงบประมาณจ านวน 28 ประเด็น ด้านการบริหารบุคคลจ านวน 23 ประเด็น ด้านการ
บริหารงานทั่วไปจ านวน 36 ประเด็น ได้รับฉันทามติและมีผลกระทบต่อกันทุกประเด็น 

  
อภิปรายผลการวิจัย (Research Discussion) 
 อนาคตภาพ ของการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาโดยใช้ ICT ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 
2562-2571) จ านวนทั้งสิ้น 119 ประเด็น ประกอบด้วย ด้านการบริหารวิชาการ 32 ประเด็น ด้าน
การบริหารงบประมาณ 28 ประเด็น ด้านการบริหารบุคคล 23 ประเด็น ด้านการบริหารงานทั่วไป 
36 ประเด็น ได้รับฉันทามติและมีผลกระทบต่อกันทุกประเด็นที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก ปัจจุบัน 
ICT เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการด าเนินชีวิตประจ าวัน และการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งต้องใช้ ICT อยู่
ประจ า ทั้งนี้โรงเรียนใช้ ICT เป็นคลังข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบเพ่ือเป็นศูนย์
ข้อมูล และสะดวกในการสืบค้น พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) 
พ.ศ. 2545 มาตรา 39, 65, 66 และ 67  สอดคล้องกับที่ เกอร์ (Gurr, 2006) ได้ศึกษาผลกระทบ
ด้าน ICT ต่อการท างานและการใช้ชีวิตที่เป็นทั้งผู้บริโภคและผู้สร้างความรู้ในศตวรรษที่ 21 
Wilailert (2011) ที่ศึกษารูปแบบการจัดการ ICT ของโรงเรียนในฝันจังหวัดกาฬสินธุ์  พบว่า ระบบ
บริหารจัดการเป็นการน าเอาปัจจัยการบริหารจัดการ (4M’s) 4 ด้าน คือ บุคลากร งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์และการจัดการ โดยผ่านกระบวนการจัดการ 4 ประการ คือ  การวางแผน การจัดองค์กร 
การเป็นผู้น าและการควบคุม รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร 17 ประการ มาใช้ในการจัดการ 
ICT ของโรงเรียน  โรงเรียนต้องใช้ระบบ  ICT ในการด าเนินการบริหารงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องกับนโยบาย ICT การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
(2554) ที่ระบุว่า ICT เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพส าหรับสร้างนวัตกรรมใหม่ทางการศึกษา 
เพ่ือที่จะบรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาเศรษฐกิจด้วยสังคมแห่งภูมิปัญญา (Knowledge-based  
Economy) จ าเป็นต้องมีการประยุกต์ใช้ ICT ทั่วทั้งสังคม โดยอาศัยการศึกษาและโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้าน ICT ที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ประกอบกับภาครัฐจะต้องด าเนินการน า ICT มาใช้ใน
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ระบบการศึกษา ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญที่เอ้ือต่อการสร้างชาติที่มีวัฒนธรรมการใช้ ICT อย่างรู้เท่าทัน
และมีธรรมาภิบาล  

ICT ในปัจจุบันมีความคล่องตัว ในการน ามาใช้ประโยชน์ สะดวกรวดเร็ว สามารถสื่อสาร 
ตรวจสอบได้ทุกที่ ทุกเวลา รวมทั้งสามารถน าเสนอให้สามารถเห็นภาพได้ชัดเจนสามารถวิเคราะห์
แนวโน้มข้อมูลบุคลากรในอนาคตได้อย่างแม่นย า สามารถบันทึกผลการด าเนินงานและน าเสนอ 
ค้นหา อย่างถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 
(2554) ได้ก าหนดการใช้ ICT ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่เป็นประโยชน์ด้านการวางแผนการพัฒนา
บุคลากร litjaren wattu (2010) ได้ศึกษาผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานฝึกอบรม  ผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา : ส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม พบว่าระบบที่พัฒนาขึ้นช่วยลดภาระการท างานของเจ้าหน้าที่ สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้ได้ถูกต้องและสามารถน าไปใช้งานได้จริง  และสอดคล้องกับที่ ดอนเลวี 
(Donlevy, 2004) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับอนาคตของผู้น า ที่ต้องบริหารจัดการ ICT 
ภายใต้สถานศึกษาตามมาตรฐานระดับชาติทางเทคโนโลยีการศึกษาส าหรับผู้บริหาร (NETS-A) ทั้ง 
6 มาตรฐาน ซึ่งมาตรฐานที่ 5 มุ่งเน้นความสามารถของผู้บริหารในการใช้วิธีการที่หลากหลายใน     
การประเมินผลการใช้งาน ICT ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แปลผล น าเสนอต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
บุคลากรในโรงเรียนได้ด าเนินการใช้ระบบ ICT ในการจัดการศึกษา และพัฒนาผู้เรียน พร้อมทั้งใช้
เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้า และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างมืออาชีพ เพ่ือให้เกิดประสิทธิผล 
และมีประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน การใช้ ICT เป็นเครื่องมือส าคัญเพ่ือ
การศึกษาของประเทศ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ชิลเลอร์ (Schiller, 2003) ที่ได้ท าการศึกษา
ความสามารถใน การรับรู้ และการท างานโดยใช้ ICT ของบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษาใน
ประเทศออสเตรเลีย ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการรับรู้ใน ICT ด้านการประมวลผลค า
พ้ืนฐานขั้นสูง การอ่านวิเคราะห์จากตาราง การใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล เป็นต้น  และ
สอดคล้องกับที่ แนนซ์ (Nance, 2003)  ได้ศึกษาผู้บริหารโรงเรียนของรัฐกับการสร้างนโยบายทาง
เทคโนโลยี ผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัยข้อที่หนึ่งพบว่า ความปรารถนา (Desired) ของ
ผู้บริหารในการน าวิสัยทัศน์สู้การปฏิบัติ มีความสัมพันธ์ทางบวก กับระดับการปฏิบัติจริงในการสร้าง
นโยบาย ICT ในสถานศึกษา  
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย (Research Suggestions) 

จากผลการวิจัยที่กล่าวมา ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ 2 หัวข้อ คือ 1) ข้อเสนอแนะการน า
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ และ 2) ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะส้าหรับการน้าผลการวิจัยไปใช้  
1.1 ผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนประถมศึกษา สามารถใช้ ภาพอนาคต        

การบริหารโรงเรียนประถมศึกษาโดยใช้ ICT เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง เพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้นักเรียนด้านการใช้ ICT และด้านอ่ืน ๆ 
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1.2 โรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สพฐ. มีภาพอนาคตการบริหาร ที่ชัดเจน สามารถ
น าไปใช้ในการวางแผน เตรียมความพร้อมในการปรับตัว และการเปลี่ยนแปลงต่อไป 

1.3 หน่วยงานต้นสังกัด ของโรงเรียนประถมศึกษา สามารถใช้  เป็นแนวทางใน      
การสนับสนุน ส่งเสริมการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาโดย ICT ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ข้อเสนอแนะส้าหรับการวิจัยครั งต่อไป  
2.1 ควรมีการวิจัยและพัฒนาการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา โดยใช้ ICT เพ่ือพัฒนา

โรงเรียนไปสู่ภาพอนาคตอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
2.2 ควรมีการวิจัยเพ่ือศึกษาปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อพัฒนาการบริหารโรงเรียน

ประถมศึกษา โดยใช้ ICT 
2.3 ควรมีการวิจัยและพัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาการบริหาร

โรงเรียนประถมศึกษา โดย ICT 
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การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว                           
ตามมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยในจังหวัดสมุทรสงคราม 
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in Accordance with Thai Homestay Standard                              

in Samut Songkhram Province 
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บทคัดย่อ (Abstract) 
 การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการประชาสัม พันธ์การท่องเที่ยวตาม
มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยในจังหวัดสมุทรสงคราม และเพ่ือพัฒนารูปแบบการประชาสัม พันธ์การ
ท่องเที่ยวตามมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ
กับผู้ประกอบการโฮมสเตย์จ านวน 4 คน และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ เชี่ยวชาญด้านการ
ประชาสัมพันธ์ จ านวน 14 คน การวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือตรวจสอบผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากร
ของการวิจัย คือ นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม โดย
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 383 คน ด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยการหาค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 
 ผลการวิจัยมีดังนี้ 
 1. รูปแบบการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตามมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยในจังหวัด
สมุทรสงคราม การด าเนินงานประชาสัมพันธ์ไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรง วิธีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ผ่านสื่อและช่องทางของหน่วยงานภาครัฐเป็นหลัก กลุ่มเป้าหมายของการประชาสัมพันธ์ ได้แก่
ประชาชนในจังหวัดสมุทรสงคราม นักท่องเที่ยวจากกรุงเทพฯ และจังหวัดอ่ืน ๆ กลุ่มทัวร์จาก
ต่างประเทศ เนื้อหาการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการ เรื่องราวของโฮมสเตย์และ
ชุมชน เครื่องมือการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อและช่องทางของ
หน่วยงานภาครัฐ 
 2. การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตามมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยในจังหวัด
สมุทรสงคราม การด าเนินงานประชาสัมพันธ์ควรมีผู้รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์โฮมสเตย์ 
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Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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กลุ่มเป้าหมายควรมุ่งเน้นนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบเฉพาะกลุ่ม นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เห็นคุณค่า
การท่องเที่ยวแบบวิถีชาวบ้าน เนื้อหาการประชาสัมพันธ์ควรเน้นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นหรือจุดขาย
ของโฮมสเตย์ เรื่องราวสะท้อนประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน เครื่องมื อการ
ประชาสัมพันธ์ควรใช้เครื่องมือที่หลากหลายแบบผสมผสาน สื่อสังคมออนไลน์ สื่อหรือช่องทางที่ท า
ให้เกิดการรีวิวหรือการบอกต่อ 
 การตรวจสอบผลการวิจัย ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกับ
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ทั้งในด้านเนื้อหาของการประชาสัมพันธ์ และเครื่องมือการประชาสัมพันธ์ 
ค าส าคัญ (Keywords) : การประชาสัมพันธ์,  การท่องเที่ยว,  มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย,   
 
Abstract 

This research’s objectives were to study public relations model for tourism in 
accordance with Thai Homestay Standard in Samut Songkhram province and to 
develop public relations model for tourism in accordance with Thai Homestay 
Standard in Samut Songkhram province. This research used qualitative and 
quantitative research methodology. In qualitative methodology, data was obtained 
by the informal interview with 4 homestay entrepreneurs and the in-depth interview 
with 14 specialists in public relations. Using quantitative research for check of the 
results of the qualitative research,  population were tourists and people in Samut 
Songkhram and data was collected by the checklist questionnaire of 383 respondents 
and analyzed by using frequency and percentage.  

The results of this research were revealed as followings:  
1.  Public relations model for tourism in accordance with Thai Homestay 

Standard in Samut Songkhram province : the implementation of public relations was 
operated without a person who took responsibility directly. Using methods of public 
relations were mainly published via governmental organizations’ media and 
channels. The target groups were people of Samut Songkhram, tourists from Bangkok 
and other provinces, international tourists and group tours.  Contents of public 
relations were homestay’s services, stories of homestay and community.  Tools of 
public relations were the publicity via governmental organizations’ media and 
channels. 

 2. The development of public relations model for tourism in accordance with 
Thai Homestay Standard in Samut Songkhram province : the implementation of 
public relations should have a person who takes the responsibility of public relations. 
The target groups should emphasis tourists who were specifically international tourist 
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and domestic tourists who were appreciated in a local way of life. Contents of public 
relations should be identity of local community or selling point of homestay, story 
of cultural history, and community’s way of life. Tools of public relations should be 
integrated various tools, social media, media or channels which could be review or 
word of mouth. 

For checking the results of research, in overall the samples had opinions as 
same as the results of qualitative research in contents of public relations and tools 
of public relations.    
Keywords : Public Relations,  Tourism,  Thai Homestay Standard 
 
บทน า (Introduction) 
 การท่องเที่ยวในประเทศไทยมีหลายรูปแบบ เพ่ือรองรับความสนใจและวิถีชีวิตของ
นักท่องเที่ยวแต่ละบุคคล เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ เป็นต้น รวมทั้งมีที่พักหลายรูปแบบ เช่น โรงแรม รีสอร์ท และเกสต์เฮ้าส์ นอกจากนี้ยังมี
รูปแบบการท่องเที่ยวที่สัมผัสวัฒนธรรมชนบท หรือ เรียกอีกอย่างว่า โฮมสเตย์ (Homestay) โดย
กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ 
เพ่ือตรวจประเมินและรับรองโฮมสเตย์ในประเทศไทย อันเป็นการรับประกันให้กับนักท่องเที่ยวให้
เกิดความม่ันใจในการเข้าพักโฮมสเตย์ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของกรมการ
ท่องเที่ยว www.homestaythai.net โดยมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยมีกรอบดัชนีชี้วัดคุณภาพ
มาตรฐานการจัดการโฮมสเตย์ 10 มาตรฐานตามประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่องมาตรฐานบริการ
ท่องเที่ยวมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย พ.ศ.2554  ได้แก่ ด้านที่พัก ด้านอาหาร ด้านความปลอดภัย ด้าน
อัธยาศัยไมตรีของเจ้าบ้านและสมาชิก ด้านรายการน าเที่ยว ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ด้านวัฒนธรรม ด้านการสร้างคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้านการบริหารของกลุ่มโฮมส
เตย์ และด้านการประชาสัมพันธ์ โดยดัชนีชี้วัดมาตรฐานที่ 10 ได้กล่าวถึงด้านการประชาสัมพันธ์ว่า 
ต้องมีเอกสารสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชน และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
(Department of Tourism, 2016 : 4 – 6) จากดัชนีชี้วัดมาตรฐานด้านการประชาสัมพันธ์ดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่าการประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือส าคัญในการเผยแพร่ข้อมูลของโฮมสเตย์ไปสู่
นักท่องเที่ยว 
 จังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวรูปแบบสัมผัสธรรมชาติและวิถีชีวิตชุมชน 
โฮมสเตย์ในจังหวัดสมุทรสงครามเป็นที่ยอมรับและได้รับความนิยมในการเข้าพักค้างคืนเพ่ือสัมผัส
วิถีชุมชนและธรรมชาติโดยรอบของแม่น้ าแม่กลอง การด าเนินกิจการโฮมสเตย์ของจังหวัด
สมุทรสงครามมีความเข้มแข็ง มีการรวมกลุ่มเพ่ือด าเนินกิจการโฮมสเตย์โดยเฉพาะ และเป็นจังหวัด
หนึ่งที่ประสบความส าเร็จในการด าเนินกิจการลักษณะนี้ โดยโฮมสเตย์ในจังหวัดสมุทรสงครามที่ผ่าน
การประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระยะ 
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พ.ศ. 2559 – 2561 มี 2 แห่ง ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ และ โฮมสเตย์กลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรตลาดน้ าท่าคา (Department of Tourism, 2016) อย่างไรก็ตาม ในจังหวัด
สมุทรสงครามยังมีโฮมสเตย์ที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยหรือไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมิน ซึ่งในกลุ่มโฮมสเตย์เหล่านี้ควรต้องมีการพัฒนาเพ่ือให้ผ่านการประเมินตามมาตรฐาน
โฮมสเตย์ไทยของกรมการท่องเที่ยว 
 ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงด าเนินการวิจัยเพ่ือศึกษารูปแบบและพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวตามมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยในจังหวัดสมุทรสงคราม เพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
ในพัฒนาการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ให้ได้มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยของกรมการ
ท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมถึงการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการประกอบธุรกิจ
การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ของชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ อันจะส่งผลให้การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์มี
โอกาสขยายตัวและสร้างรายได้ให้ชุมชนท้องถิ่นและประเทศเพ่ิมข้ึน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย (Research Objectives) 
 1. เพ่ือศึกษารูปแบบการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตามมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยในจังหวัด
สมุทรสงคราม 
 2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตามมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยในจังหวัด
สมุทรสงคราม 
  
วิธีด าเนินการวิจัย (Research Methods) 
 การวิจัยเรื่องนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยมีวิธีด าเนินการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย ดังต่อไปนี้  
 วัตถุประสงค์ข้อ 1 เพื่อศึกษารูปแบบการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตามมาตรฐาน
โฮมสเตย์ไทยในจังหวัดสมุทรสงคราม ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือ ผู้ประกอบการโฮมสเตย์ 2 แห่ง ในจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ผ่าน
การประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ระยะ พ.ศ. 2559 – 2561  ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านริม
คลองโฮมสเตย์ และโฮมสเตย์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตลาดน้ าท่าคา แห่งละ 2 คน รวม 4 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ โดยใช้การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ซึ่งผู้วิจัย
ก าหนดประเด็นค าถามและเสนอผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยใช้
เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องถูกต้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC – Index of Item-
objective Congruence) และปรับปรุงแก้ไขตามข้อแนะน า  ได้ค่า IOC = 1.7 ซึ่ งค่า IOC ที่
เหมาะสม = 0.5 ขึ้นไป (Taverat, 2000 : 117) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยติดต่อสัมภาษณ์
และบันทึกข้อมูลด้วยตนเอง และใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาและสังเคราะห์เพ่ือสร้างข้อสรุปตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
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วัตถุประสงค์ข้อ 2  เพื่อพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตามมาตรฐาน
โฮมสเตย์ไทยในจังหวัดสมุทรสงคราม ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนี้  

กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ คือ ผู้ เชี่ ยวชาญที่ เป็นนักวิชาการและนั กวิชาชีพด้านการ
ประชาสัมพันธ์ จ านวน 14 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิง
ลึก ซึ่งผู้วิจัยก าหนดประเด็นค าถามและเสนอผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา โดยใช้เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องถูกต้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ ( IOC – 
Index of Item-objective Congruence) และปรับปรุงแก้ไขตามข้อแนะน า ได้ค่า IOC = 1.5 ซึ่ง
ค่า IOC ที่เหมาะสม = 0.5 ขึ้นไป (Taverat, 2000 : 117) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยติดต่อ
สัมภาษณ์และบันทึกข้อมูลด้วยตนเอง และใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาและสังเคราะห์เพ่ือสร้างข้อสรุป
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การตรวจสอบผลการวิจัย 
ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือตรวจสอบผลการวิจัยเชิงคุ ณภาพตาม

วัตถุประสงค์ข้อ 2 โดยการส ารวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวตามมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยในจังหวัดสมุทรสงคราม ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ 
นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง ใช้สูตรของ Taro Yamane (อ้างถึงใน Petchroj, Angsuchoti, and Chumniprasart, 
2007 : 267) ที่ระดับนัยส าคัญ .05 ค่าความคลาดเคลื่อน ร้อยละ ± 5 ได้จ านวน 400 ตัวอย่าง และ
สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ที่ได้น าเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีแจกแบบสอบถามกับกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 400 ฉบับ และได้รับแบบสอบถามที่ครบถ้วนสมบูรณ์ จ านวน 383 ฉบับ การ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ได้แก่ ความถี่ และร้อยละ  

 
ผลการวิจัย (Research Results) 

ผลการวิจัยน าเสนอตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังต่อไปนี้ 
1. รูปแบบการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตามมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยในจังหวัด

สมุทรสงคราม  
การด าเนินงานงานประชาสัมพันธ์ ด าเนินการโดยประธานกลุ่ม รองประธานกลุ่ม คิด

ริเริ่มและส่งต่อให้ทีมงานช่วยกันด าเนินการ โดยไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรง อาศัยวิธีการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผ่านทางส่ือและช่องทางที่มีอยู่ของหน่วยงานภาครัฐเป็นหลัก การประชาสัมพันธ์ทาง
การตลาดหรือกิจกรรมการตลาด  

เนื้อหาการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการของโฮมสเตย์ เรื่องราวของ
โฮมสเตย์และชุมชน คุณค่าของชุมชน วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ความประทับใจของ
นักท่องเที่ยว ค าชมเชยของนักท่องเที่ยว กิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมสันทนาการที่น่าสนใจ
ส าหรับนักท่องเที่ยว  
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เครื่องมือการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อและช่องทางของ
หน่วยงานภาครัฐ การเผยแพร่ผ่านสื่อและช่องทางของโฮมสเตย์ การเผยแพร่ผ่านสื่อบุคคล การ
เผยแพร่ผ่านรายการโทรทัศน์ และการประชาสัมพันธ์เผยแพร่โดยใช้กิจกรรม  

กลุ่มเป้าหมายการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ประชาชนในจังหวัดสมุทรสงคราม นักท่องเที่ยว
จากกรุงเทพฯ และจังหวัดอ่ืนๆ นักท่องเที่ยวและกลุ่มทัวร์จากต่างประเทศ กลุ่มครอบครัว  กลุ่ม
บุคคล องค์กร นิสิตนักศึกษา  

จากผลการวิจัยข้างต้น รูปแบบการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตามมาตรฐานโฮมสเตย์
ไทยในจังหวัดสมุทรสงคราม มีลักษณะดังภาพที่ 1   
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 1 รูปแบบการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตามมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยในจังหวัดสมทุรสงคราม 
 

2. การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตามมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยใน
จังหวัดสมุทรสงคราม  

การด าเนินงานประชาสัมพันธ์ ควรมีผู้รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์โฮมสเตย์ ศึกษาท า
ความเข้าใจนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและช่องทางที่กลุ่มเป้าหมาย
เข้าถึงง่าย สร้างและน าเสนอจุดเด่นหรืออัตลักษณ์ของโฮมสเตย์ สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์
ระหว่างโฮมสเตย์ด้วยกันเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และเรียนรู้ร่วมกัน ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
ด้านการประชาสัมพันธ์และการใช้สื่อให้แก่ผู้ประกอบการ  

เน้ือหาการประชาสัมพันธ์ ควรเป็นเนื้อหาที่เน้นเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของท้องถิ่นหรืออัต
ลักษณ์ที่ เป็นจุดขายของโฮมสเตย์ที่แตกต่างจากการท่องเที่ยวแบบ อ่ืน เรื่องราวที่สะท้อน
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน การเป็นโฮมสเตย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
ข้อมูลกิจกรรมการท่องเที่ยว สันทนาการ และกิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมวิถีชุมชน ข้อมูลเกี่ยวกับ

 
โฮมสเตย์ 

 
เคร่ืองมือ 

การ
ประชาสัมพันธ์ 

 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
การ

ประชาสัมพันธ์ 
 

เนื้อหา 
การ

ประชาสัมพันธ์ 
 

การด าเนินงานประชาสัมพันธ์ 
ไม่มีผู้รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์โดยตรง 
ด าเนินการประชาสัมพันธ์โดยประธานและ
รองประธานกลุ่ม 
การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านสื่อและ 
กิจกรรมการตลาด 

ข้อมูลการให้บริการของโฮมสเตย์ 
เรื่องราวของโฮมสเตย์ ชุมชน และวัฒนธรรม 
ความประทับใจและค าชมเชยของนักท่องเที่ยว 
กิจกรรมการเรียนรู้และสันทนาการ 

เผยแพร่ผ่านสื่อและช่องทางของหน่วยงานภาครัฐ 
เผยแพร่ผ่านสื่อและช่องทางของโฮมสเตย์ 
เผยแพร่ผ่านสื่อบุคคล 
เผยแพร่ผ่านรายการโทรทัศน์ 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่โดยใช้กิจกรรม 

 

ประชาชนในสมุทรสงคราม 
นักท่องเที่ยวกรุงเทพฯและจังหวัดอื่นๆ 
นักท่องเที่ยวและกลุ่มทัวร์ต่างประเทศ 
กลุ่มครอบครัว 
กลุ่มบุคคล องค์กร นิสิตนักศึกษา 
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บริการต่าง ๆ ของโฮมสเตย์ ควรสร้างสรรค์เนื้อหาหรือข้อความเพ่ือสร้างแรงจูงใจและการจดจ าของ
นักท่องเที่ยว  

เครื่องมือการประชาสัมพันธ์ ควรใช้เครื่องมือที่หลากหลายแบบผสมผสาน เครื่องมือที่มี
ค่าใช้จ่ายไม่มาก สื่อสังคมออนไลน์ สื่อหรือช่องทางที่ท าให้เกิดการรีวิวหรือการบอกต่อ (Word of 
Mouth) สื่อบุคคลที่มีอิทธิพลทางความคิด ( Influencer) ต่อกลุ่มเป้าหมาย ประชาสัมพันธ์ผ่าน
ช่องทางของหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว การท ากิจกรรมประชาสัมพันธ์ และสื่อสิ่งพิมพ์พ้ืนฐานที่ให้
ข้อมูลรายละเอียด 

กลุ่มเป้าหมายการประชาสัมพันธ์ ควรมุ่งเน้นนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบ
เฉพาะกลุ่ม และนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เห็นคุณค่าการท่องเที่ยวแบบวิถีชีวิตชาวบ้าน หรือชื่นชอบ
เรียนรู้วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชุมชนท้องถิ่น นักท่องเที่ยวที่ชอบการผจญภัย กลุ่มองค์กร นิสิต
นักศึกษาที่ต้องการศึกษาดูงานหรือท ากิจกรรม  
 จากผลการวิจัยข้างต้น การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตามมาตรฐาน
โฮมสเตย์ไทยในจังหวัดสมุทรสงคราม มีลักษณะดังภาพที่ 2 
  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตามมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยในจังหวัด
สมุทรสงคราม 
 

การด าเนินการตรวจสอบผลการวิจัยโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่าง
มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพทั้งในด้านเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ และ
เครื่องมือการประชาสัมพันธ์ ในลักษณะสอดคล้องกับการรับรู้ข่าวสารด้านการท่องเที่ยว  

 
โฮมสเตย์ 

 

เคร่ืองมือ 
การ

ประชาสัมพันธ์ 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
การ

ประชาสัมพันธ์ 
 

เนื้อหา 
การ

ประชาสัมพันธ์ 
 

การด าเนินงานประชาสัมพันธ์ 
มีผู้รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์โดยตรง 
ศึกษาท าความเข้าใจนักท่องเที่ยวเป้าหมาย 
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและช่องทางที่เข้าถึงง่าย 
สร้างและน าเสนอจุดเด่นหรืออัตลักษณ์ของ
โฮมสเตย์ 
สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระหว่างโฮมสเตย์ 
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประชาสัมพันธ์ 

อัตลักษณ์ของท้องถ่ิน จุดขายของโฮมสเตย์ 
เรื่องราวสะท้อนประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชุมชน 
การเป็นโฮมสเตย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยว 
สันทนาการและการเรียนรู้ 
ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการ 
เนื้อหาสร้างสรรค์ที่สร้างแรงจูงใจและการจดจ า 

 
เครื่องมือหลากหลายแบบผสมผสาน 
เครื่องมือที่มีค่าใช้จ่ายไม่มาก 
สื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อหลัก 
สื่อและช่องทางที่ท าให้เกิดการรีวิวและบอกต่อ 
สื่อบุคคลที่มีอิทธิพลทางความคิดต่อกลุ่มเป้าหมาย 
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและช่องทางของหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว 
กิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
สื่อสิ่งพิมพ์พื้นฐาน 

นักท่องเที่ยวต่างชาติแบบเฉพาะกลุ่ม 
นักท่องเที่ยวไทยที่เห็นคุณค่า 
การท่องเที่ยววิถีชุมชน วัฒนธรรม 
นักท่องเที่ยวที่ชอบการผจญภัย 
กลุ่มองค์กร นิสิตนักศึกษา 



Vol.20 Special Issue (Septemper-October) 2018-JHSSRRU48

 
อภิปรายผลการวิจัย (Research Discussion) 

จากการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวตามมาตรฐาน       
โฮมสเตย์ไทยในจังหวัดสมุทรสงคราม สามารถน ามาอภิปรายผลวิจัยได้ดังนี้ 

1. รูปแบบการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตามมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยในจังหวัด
สมุทรสงคราม โฮมสเตย์ทั้ง 2 แห่ง คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ และโฮมสเตย์กลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรตลาดน้ าท่าคา ได้ใช้วิธีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านทางสื่อและช่องทางของ
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเป็นหลัก นอกจากนั้นเป็นการประชาสัมพันธ์ทาง
การตลาดโดยการออกร้านแสดงสินค้าชุมชน การสาธิตต่าง ๆ เพ่ือให้โฮมสเตย์เป็นที่รู้จัก ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Arpavate (2010 : 232) ที่กล่าวถึงการใช้วิธีการหรือเครื่องมือการ
ประชาสัมพันธ์ที่ส าคัญ อย่างเช่น การเผยแพร่ข่าวสาร การใช้กิจกรรม ซึ่งเป็นสื่อที่โฮมสเตย์สามารถ
จัดท าขึ้นเพ่ือเผยแพร่ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย ในด้านเนื้อหาของการประชาสัมพันธ์ ส่วนใหญ่เป็นเนื้อหา
เกี่ยวกับการบริการของโฮมสเตย์ เรื่องราวของโฮมสเตย์และชุมชน วัฒนธรรม กิจกรรมการเรียนรู้
และกิจกรรมสันทนาการ และเนื้อหาเกี่ยวกับค าชมเชยและความประทับใจของนักท่องเที่ยว ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Dabsomdet (2016) ที่พบว่านักท่องเที่ยวมีความต้องการหรือความ
คาดหวังในการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์คือการศึกษาวิถีชีวิตชุมชน การท ากิจกรรมที่น่าสนใจ  

2. การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตามมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยในจังหวัด
สมุทรสงคราม การด าเนินงานประชาสัมพันธ์โฮมสเตย์ควรมีผู้รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์โดยตรง 
ศึกษาท าความเข้าใจนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายเพ่ือประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและช่องทางให้ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและช่องทางที่กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงง่าย 
โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ สอดคล้องกับแนวคิดของ Pravichai (2017) ที่กล่าวถึงบทบาทและ
ความส าคัญของสื่อสังคมออนไลน์ต่อผู้ รับสารยุคใหม่ซึ่ งท าให้รูปแบบและวิธีการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์เปล่ียนแปลงไป การก าหนดกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ต้องให้สอดคล้องกับความ
สนใจ ความต้องการและพฤติกรรมการสื่อสารของผู้รับสารเป้าหมาย  นอกจากนี้การสร้างจุดเด่น 
จุดขาย หรืออัตลักษณ์ของโฮมสเตย์เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมาย 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Sukanthasirikul (2015) ที่พบว่า ในการพัฒนาการตลาดบริการของ
โฮมสเตย์นั้น จ าเป็นต้องหาอัตลักษณ์เพ่ือสร้างความแตกต่าง การอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ให้สามารถสื่อสารกับนักท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง ในด้าน
กลุ่มเป้าหมายการประชาสัมพันธ์ควรมุ่งเน้นนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบเฉพาะกลุ่ม และ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เห็นคุณค่าการท่องเที่ยวแบบวิถีชีวิตชาวบ้าน หรือชื่นชอบเรียนรู้วัฒนธร รม
ความเป็นอยู่ของชุมชนท้องถิ่น  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  Nuntasiripol (2010) ที่พบว่า 
นักท่องเที่ยวที่เลือกการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์นั้นส่วนใหญ่มีความสนใจการศึกษาวิถีชีวิตชุมชน 
กิจกรรมด้านวัฒนธรรม การท่องเที่ยวธรรมชาติ ศิลปะ โบราณสถาน ส าหรับเนื้อหาการ
ประชาสัมพันธ์ควรเป็นเนื้อหาที่เน้นเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของท้องถิ่นหรืออัตลักษณ์ที่เป็นจุดขายของ
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โฮมสเตย์ท่ีแตกต่างจากการท่องเที่ยวแบบอ่ืน เรื่องราวที่สะท้อนประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และวิถี
ชีวิตของชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ  Chaiwatpongskon (2014) ที่พบว่า พฤติกรรม
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เลือกพักโฮมสเตย์เนื่องจากต้องการร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สัมผัส
วิถีชีวิตชุมชน บรรยากาศของชุมชน ส่วนเครื่องมือการประชาสัมพันธ์ ควรใช้เครื่องมือที่หลากหลาย
แบบผสมผสานเพื่อให้มีช่องทางให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงได้สะดวก สื่อหลักคือสื่อสมัยใหม่อย่าง
สื่อสังคมออนไลน์ที่เข้าถึงได้ สื่อหรือช่องทางที่ท าให้เกิดการรีวิวหรือการบอกต่อโดยนักท่องเที่ ยว 
และสื่อบุคคลที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มเป้าหมาย มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ Pitpreecha (2017 : 
32 และ 67 – 68) ที่กล่าวถึงบทบาทของสื่อออนไลน์ และผู้มี อิทธิพล (Influencer) ต่อการ
ประชาสัมพันธ์ยุคปัจจุบันว่าต้องเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและวิธีการท างานเกี่ยวกับสื่อ ต้อง ใช้ให้ตรง
กลุ่มเป้าหมาย พยายามผสมผสานสื่อต่าง ๆ เพ่ือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ทุกคนสามารถเป็นผู้ผลิตและ
เผยแพร่ข่าวสาร จึงท าให้เกิดผู้มีอิทธิพลในโลกออนไลน์  
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย (Research Suggestions) 

1.  ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.1 ผู้ประกอบการโฮมสเตย์ควรมีการพัฒนาการประชาสัมพันธ์โดยการปรับและพัฒนา

ตนเองในการเรียนรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ แสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของ
โฮมสเตย์ และวิธีการหรือกิจกรรมที่ใช้เพ่ือประชาสัมพันธ์ รวมทั้งมีการทบทวนและปรับปรุงการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและช่องทางที่มีประสิทธิภาพอย่างสม่ าเสมอ 

1.2 หน่วยงานภาครัฐด้านการท่องเที่ยว หน่วยงานระดับจังหวัดและท้องถิ่น ควรเป็น
หน่วยงานหลักในการสร้างและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนในการบริหาร
จัดการการท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย์ การส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ การพัฒนาทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่น เพ่ือสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่นยืนให้แก่ชุมชนท้องถิ่น 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรด าเนินการวิจัยเพ่ือแสวงหาแนวทางการพัฒนาตัวชี้วัดมาตรฐานการท่องเที่ยว

แบบโฮมสเตย์เพ่ือน าไปสู่การยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ไทย ซึ่งจะช่วยให้การ
ท่องเที่ยวในรูปแบบโฮมสเตย์ขยายตัวและส่งผลดีต่อการประกอบการท่องเที่ยวของชุมชน 

2.2 ควรด าเนินการวิจัยเพ่ือแสวงหากลยุทธ์การตลาดและการสื่อสารการตลาดที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลส าหรับการประกอบกิจการโฮมสเตย์ไทยให้สามารถแข่งขันได้ภายใต้
สังคมและเศรษฐกิจยุคดิจิทัล 
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“ขิงแห้ง” สมุนไพรที่ใช้ทางเภสัชกรรมไทยตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย 
“Khing haeng” herbs used in Thai traditional pharmacy 

according to Thai traditional medical science 
 

โชติกา เทียบค า1  ศุภชัย ติยวรนันท์2  และธนิสร์ ปทุมานนท์3 

Chotika Tiabkum1, Suppachai Tiyaworanant2 and Tanit Padumanonda3 

 
บทคัดย่อ (Abstract)  
 ขิงแห้งเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งตามต ารายาไทยเป็นตัวยาประจ าอากาศธาตุมีรสหวานร้อน
สรรพคุณแก้พรรดึก แก้ไข้ นอนไม่หลับ แก้ลม และเป็นส่วนประกอบในต ารับยาสามัญประจ าบ้าน
แผนโบราณมี 7 ขนาน ส่วนในบัญชียาหลักแห่งชาติมี 5 ขนาน และอีก 713 ขนาน จาก 21 พระ
คัมภีร์จากต าราการแพทย์แผนไทยของชาติ 4 ชุด โดยสมุนไพรขิงแห้งเป็นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่มี
ความสับสนเกี่ยวกับชื่อวิทยาศาสตร์และชนิดพืชที่ใช้เป็นสมุนไพรขิงแห้ง เนื่องจากบางส่วนเข้าใจว่า
ขิงแห้งได้จากสมุนไพรขิง (Zingiber officinale Roscoe) ท าให้แห้ง ซึ่งต ารายาไทยบางเล่มปรากฏ
ค าว่า “ขิงและขิงแห้ง” อยู่ในยาต ารับเดียวกัน  จึงเป็นไปได้ว่าขิงแห้งเป็นพืชชนิดอ่ืนที่ไม่ใช่ขิงท าให้
แห้ง สอดคล้องกับหมอพ้ืนบ้านส่วนใหญ่ที่ใช้สมุนไพรชนิดหนึ่งชื่อขิงแห้ง  ยิ่งไปว่านั้นขิงแห้งที่หมอ
พ้ืนบ้านใช้เป็นพืชต่างชนิดกัน ซึ่งพืชทั้งหมดอยู่ในวงศ์ขิง (Zingiberaceae) ได้แก่ Zingiber 
ligulatum Roxb, Zingiber mekongense Gagnep, Zingiber zerumbet Smith, Zingiber sp. 
และ Hedychium gomezianum Wall. อย่างไรก็ตามการใช้สมุนไพรขิงแห้ง สามารถเลือกใช้ตาม
ความเข้าใจและความสะดวกท่ีพืชนั้นหาได้ในท้องถิ่น 
ค าส าคัญ (Keywords) : ขิงแห้ง,  สมุนไพร,  เภสัชกรรมไทย,  แพทย์แผนไทย 
 
Abstract 
 Khing haeng (Dried-ginger), one of the herb in Thai traditional medicine 
textbook, is classified in wind element with hot taste. Khing haeng is used for the 
treatment of severe constipation (Phanraduek), anti-fever, insomnia, anti-flatulence. 

                                      
1คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล ยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ รินทร์  Faculty of Science and 

Technology, Surin Rajabhat University, Thailand; e-mail : pischotika@gmail.com 
2คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น Faculty of Pharmaceutical Sciences, Khon Kaen 

University, Thailand; e-mail : suptiy@kku.ac.th 
3คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น Faculty of Pharmaceutical Sciences, Khon Kaen 

University, Thailand; e-mail : tanpad@kku.ac.th 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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In addition, khing heang is one the ingredients in 7  formula of Thai traditional 
household medicines, 5 formula from essential lists of Thai herbal medicinal products 
as well as 713  formula from Thai ancient textbooks  gathered from 21  scriptures 
included in 4 Thailand traditional textbooks. Nonetheless, khing haeng is one of the 
herbs with the confusion with the scientific names and botanical origin. One of the 
confusions is that Khing haeng is the dried rhizome of plant called Zingiber officinale 
Roscoe. Some textbooks mentioned the name of Khing and Khing haeng in the same 
formula indicated that these two names are not identical. According to several 
traditional doctors, individual doctor use the difference kinds of plants, All plant as 
khing haeng are in family Zingiberaceae such as Zingiber ligulatum Roxb, Zingiber 
mekongense Gagnep, Zingiber zerumbet Smith, Zingiber sp and Hedychium 
gomezianum Wall. However, the used of Khing haeng is based on the understanding 
and the convenience of the healer from the community. 
Keywords : Khing haeng,  herbal,  Thai traditional pharmacy,  Thai traditional medicine 
 
บทน า (Introduction) 
 ในทางการแพทย์แผนไทยด้านเภสัชกรรมไทยนั้นความถูกต้องของชนิดพืช (species) เป็น
สิ่งส าคัญมากที่ต้องศึกษาในเบื้องต้น  เนื่องจากสมุนไพรแต่ละชนิดมีสรรพคุณทางยาแตกต่างกันไป 
หากสมุนไพรนั้นไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงกับชนิดที่ต้องการน าไปปรุงยาก็จะส่งผลให้สรรพคุณของยา
ต ารับที่ปรุงออกมานั้นด้อยคุณภาพและไม่มีสรรพคุณตรงตามต ารับยา  ปัจจุบันสมุนไพรหลายชนิด
ยังมีความสับสนหรือมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนอยู่ เช่น ไคร้เครือ ผักชีลา จันทน์แดง เป็นต้น ได้
ท าการศึกษาและตรวจสอบพบว่า ชื่อสมุนไพรที่ท าการศึกษานั้นได้พืชหลายชนิด และสมุนไพรอีก
หลายชื่อที่ยังคงต้องศึกษาและตรวจสอบว่าเป็นพืชชนิดใดบ้าง  โดยสมุนไพร “ขิงแห้ง” เป็น
สมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่มีความสับสนกันมาก  ซึ่งปัจจุบันเข้าใจกันเป็น 2 แบบ  โดยแบบแรกเข้าใจว่า
ขิงแห้งได้จากขิง (Zingiber officinale Roscoe) ท าให้แห้งแล้วเรียกเครื่องยาสมุนไพรที่ได้ว่า ขิง
แห้ง ส่วนแบบที่ 2 เข้าใจว่าขิงแห้งเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่ง (Tiabkum, 2017)  ซึ่งการปรุงยาไทย
น้ันมีความจ าเป็นจะต้องทราบชนิดพืชท่ีแน่ชัด  โดยสามารถศึกษาเพ่ิมเติมจากเอกสารต่าง ๆและ
สอบถามได้จากผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรหรือผู้ปลูกสมุนไพร  เพื่อให้ทราบชนิด (species) ของพืชที่
ใช้เป็นสมุนไพรขิงแห้ง 
 
วัตถุประสงค์ (Objectives) 
 1. เพ่ือรวบรวมต ารับยาที่มีขิงแห้งในต ารับจากต าราการแพทย์แผนไทยของชาติ   
 2. เพ่ือศึกษาแหล่งที่มาทางทางพฤกษศาสตร์ของสมุนไพรขิงแห้งจากหมอพ้ืนบ้านใน
ประเทศไทย 
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เนื้อหา (Content) 
 เมื่อกล่าวถึงสมุนไพร “ขิงแห้ง” คนทั่วๆ ไปตลอดจนแพทย์แผนไทยบางส่วนเองยังมีความ
สับสนหรือยังไม่ทราบว่าขิงแห้งนั้นได้จากพืชชนิดใด  บางส่วนเข้าใจเพียงว่าสมุนไพรขิงแห้งได้จาก
สมุนไพรขิง (Zingiber officinale Roscoe.) ที่ผ่านกระบวนการท าให้แห้งแล้วเรียกสมุนไพรนั้นว่า
ขิงแห้ง  แต่บางต ารากล่าวว่าเป็นพืชชนิดหนึ่ง “ขิงแห้ง” เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งตามต ารายาไทยเป็น
ตัวยาประจ าอากาศธาตุ พิกัดวสันตฤดู (Phissanuprasatvech, 1907) มีรสหวานร้อน สรรพคุณแก้
พรรดึก  แก้ไข้จับ แก้นอนมิหลับ  แก้ลมพานไส้  แก้ลมแน่นในทรวงและลมเสียดแทงคลื่นเหียน 
(Thai Traditional Medical School, 1962) ส่วนสมุนไพรขิงมีสรรพคุณขับลม แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ 
คลื่นไส้ อาเจียน แก้บิด ไอ หอบ ขับปัสสาวะ บ ารุงธาตุ (Tiangbooranatam, 2005) 
“ขิงแห้ง” ที่ปรากฏในต ารายาไทยและเป็นส่วนประกอบในต ารับยา 
 ขิงแห้งใช้เป็นส่วนประกอบในยาสามัญประจ าบ้านแผนโบราณ ได้แก่ ยาหอมเนาวโกฐ  ยา
วิสัมพยาใหญ่  ยาประสะกานพลู และอยู่ในพิกัดยาที่ส าคัญ คือ พิกัดยาเบญจกูล (Bureau of 
Healing Arts, 1998) ยาธรณีสัณฑฆาต  ยาประสะไพล  ยาไฟประลัยกัลป์และยาขับโลหิต (Bureau 
of Healing Arts, 2006) และในบัญชียาจากสมุนไพรจากบัญชียาหลักแห่งชาติ ประกาศ ณ วันที่ 7 
สิงหาคม พ.ศ.2556 มีเหง้าขิงแห้งเป็นส่วนประกอบอยู่ในต ารับยาอีก 5 ขนาน ได้แก่ ยาเลือดงาม  
ยาบ ารุงโลหิต  ยาเบญจกูล  ยาปลูกไฟธาตุและยาตรีพิกัด  นอกจากนี้ขิงแห้งยังเป็นส่วนประกอบใน
ต ารับยาจากต าราการแพทย์แผนไทยของชาติ ได้แก่ คัมภีร์ธาตุพระนารายณ์ (ฉบับใบลาน)  ศิลา
จารึกต ารายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร  ต ารายาศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัด
โพธิ์)  และต าราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 (สมุดไทย) พบว่า มีจ านวนทั้งหมด 713 ขนาน ดัง
แสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี  1  จ านวนต ารับยาที่มีขิงแห้งในต ารับจากต าราแพทย์แผนไทยของชาติ 
 

ล าดับ ชื่อต าราแพทย์แผนไทยของชาติ จ านวนต ารับยา (ขนาน) 
1 คัมภีร์ธาตุพระนารายณ์ ฉบับใบลาน 23 
2 จารึกต ารายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร 43 
3 ต ารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม(วัดโพธิ์) 334 
4 ต าราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 เล่ม 1,2,3 313 
 รวมท้ังหมด 713 

  ที่มา : Tiabkum  (2017 : 28)  
 
 โดยสมุนไพรขิงแห้งได้ปรากฏอยู่ในต ารับยาแต่ละคัมภีร์ ดังนี้ คัมภีร์ชวดาร คัมภีร์อภัยสัน
ตา คัมภีร์ปฐมจินดาร์ คัมภีร์แผนนวด พระต าหรับแผนฝีดาษ คัมภีร์ม รณญาณสูตร คัมภีร์
มหาโชตรัตน์ คัมภีร์มุจฉาปักขันทิกา คัมภีร์โรคนิทาน คัมภีร์สรรพลักษณะสรรพคุณ คัมภีร์อุทรโรค 
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คัมภีร์กระษัย คัมภีร์ตักกศิลา คัมภีร์ธาตุวิภังค์ คัมภีร์สิทธิสารสงเคราะห์ คัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัย 
คัมภีร์อติสารวรรค คัมภีร์ริดสีดวง คัมภีร์ไพรจิตรมหาวงศ์ คัมภีร์ฉันทวาต คัมภีร์ทิพมาลา คัมภีร์และ
ไม่ทราบว่าจัดอยู่ในคัมภีร์ใด ดังแสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี  2  จ านวนต ารับยาที่มีขิงแห้งในต ารับยาจากพระคัมภีร์ 
 

ล าดับ ชื่อต าราแพทย์แผนไทยของชาติ จ านวนต ารับยา (ขนาน) 
1 คัมภีร์ชวดาร 20 
2 คัมภีร์อภัยสันตา 44 
3 คัมภีร์ปฐมจินดาร ์ 77 
4 คัมภีร์แผนนวด 3 
5 พระต าหรับแผนฝีดาษ 4 
6 คัมภีรม์รณญาณสูตร 12 
7 คัมภีรม์หาโชตรัต 73 
8 คัมภีรม์ุจฉาปักขันทิกา 20 
9 คัมภีรโ์รคนิทาน 16 
10 คัมภีรส์รรพลักษณะสรรพคณุ 41 
11 คัมภีร์อุทรโรค 72 
12 คัมภีร์กระษัย 74 
13 คัมภีรต์ักกศิลา 7 
14 คัมภีร์ธาตุวิภังค ์ 29 
15 คัมภีรส์ิทธิสารสงเคราะห ์ 41 
16 คัมภีรส์มฏุฐานวินิจฉัย 24 
17 คัมภีร์อติสารวรรค 42 
18 คัมภีรร์ิดสีดวง 45 
19 คัมภีรไ์พรจติรมหาวงศ ์ 3 
20 คัมภีร์ฉันทวาต 47 
21 คัมภีร์ทิพมาลา 10 
22 ไม่ทราบ 9 
 รวมท้ังหมด 713 

ที่มา : Tiabkum  (2017 : 29)  
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“ขิง” และ “ขิงแห้ง”ปรากฏในยาต ารับเดียวกัน 
 ตัวอย่างต ารายาที่พบค าว่า ขิงและขิงแห้งปรากฏในต ารับเดียวกัน แสดงให้เห็นว่าน่าจะเป็น
สมุนไพรต่างชนิดที่ ขิงแห้งไม่ใช่ขิงท าให้แห้ง ดังที่พบในต าราอายุ รเวท ของขุนนิทเทสสุขกิจ 
(Pumchoosree, 1973) หน้า 85 ยาต ารับที่ 790 อีกทั้งในต ารายาพระองค์เจ้าสายสนิทวงษ์ พิมพ์
แจกในงานปลงศพ มหาอ ามาตย์ตรี พระยาวิสูตรสาครดิฐ (เทียน ประทีปะเสน) พ.ศ.2459 หน้า 10 
และ 11 ปรากฏทั้ง ขิงแห้ง ขิงสด และขิงอยู่ในยาต ารับเดียวกัน ซึ่งก็เป็นที่สับสนอยู่ว่าเป็นพืชชนิด
เดียวแต่ต่างสภาพหรือเป็นพืชต่างชนิดกัน  
 
ชื่อวิทยาศาสตร์ของสมุนไพรขิงแห้ง 
 จากการสืบค้นเอกสารที่มีการระบุชื่อวิทยาศาสตร์ของขิงแห้ง พบว่ามีการระบุชื่อ
วิทยาศาสตร์แตกต่างกัน รวมมี 6 ชื่อ ดังตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี  3  แหล่งข้อมูลที่ระบุชื่อวิทยาศาสตร์ของสมุนไพรขิงแห้ง  
 

ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร์ Reference 
1 Zingiber officinale Roscoe.   เสงี่ยม พงษ์บุญรอด (2522) 

สายสนม กิตติขจร (2526) 
2 Zingiber kerrii Craib.   กลุ่มงานพัฒนาวิชาการแพทย์แผนไทยและ

สมุนไพร (2548) 
โรงเรียนแพทย์แผนโบราณ (2507) 

3 Zingiber ligulatum Roxb. ปราโมทย์ ไตรบุญ และคณะ (2005) 
ส านักงานหอพรรณไม้ (2557) 

4 Zingiber mekongense 
Gagnep. 

คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ 
(2556) 

สวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออก (เขาหินซ้อน) (2550) 
5 Hedychium gomezianum 

Wall. 
Wongsuwan, P. (2010) 

อรดี สหวัชรินทร์ และทยา เจนจิตติกุล (2547) 
6 Globba  sp. พระยาวินิจวนันดร (วินิจ โต โกเมศ) (2503) 

 
หมอพื้นบ้านกับการใช้สมุนไพรขิงแห้ง 
 หมอพ้ืนบ้านด้านสมุนไพรเป็นบุคคลอีกกลุ่มที่ มีความเชี่ยวชาญในการใช้สมุนไพรในการ
รักษาโรค  ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะปรุงยาเองเพ่ือใช้รักษาคนไข้ของตน  ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง
รู้จักสมุนไพรชนิดต่างๆ เป็นอย่างดี  ซึ่งสมุนไพรขิงแห้งที่หมอพ้ืนบ้านใช้ก็พบว่าต่างชนิดกัน  โดย
หมอพ้ืนบ้านกล่าวว่าสมุนไพรขิงแห้งที่ใช้อยู่เป็นสมุนไพรที่ใช้มานานแล้วและมีปลูกไว้ใช้ในท้องถิ่น  
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พบว่ า มี  ทั้ งหมดเป็น พืช ในวงศ์ ขิ ง  (Z ing iberaceae )  (Biotechnology Research and 
Development, 2007) สกุลขิง-ข่า (Genus Zingiber) และสกุลมหาหงส์ (Genus Hedychium)  
โดยหมอพ้ืนบ้านในภาคกลางส่วนใหญ่ใช้ขิงที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Zingiber officinale 
Roscoe. ท าให้แห้งแล้วใช้เป็นสมุนไพรขิงแห้ง ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้ขิงแห้งที่ชื่อ
วิทยาศาสตร์ Zingiber ligulatum Roxb. (Samittinan, 2001)  ภาคตะวันออกขิงแห้งที่หมอ
พ้ืนบ้านส่วนใหญ่ใช้มีชื่อวิทยาศาสตร์  ดังนี้ 1) Zingiber mekongense Gagnep. 2) Zingiber 
zerumbet Smith. และ 3) ขิงแห้งที่ยังไม่ทราบชื่อวิทยาศาสตร์ (Zingiber sp.) ส่วนภาคใต้ใช้ขิง
แห้งทีม่ีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Hedychium gomezianum Wall.  
 

 
 
ภาพที่  1  ต้นและดอกของ Zingiber officinale Roscoe. สมุนไพรที่น ามาใช้เป็นขิงแห้ง 
    ตามความเข้าใจของหมอพ้ืนบ้านจังหวัดพิจิตร 
ที่มา : Tiabkum (2017) 
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ภาพที่  2  ต้นและดอกของ Zingiber ligulatum Roxb. สมุนไพรที่น ามาใช้เป็นขิงแห้ง 
    ตามความเข้าใจของหมอพ้ืนบ้านจังหวัดขอนแก่น 
ที่มา : Tiabkum (2017) 
 

 
 

ภาพที่  3  ต้นและดอกของ Zingiber mekongense Gagnep. สมุนไพรที่น ามาใช้เป็นขิงแห้ง 
    ตามความเข้าใจของหมอพ้ืนบ้านจังหวัดตราด 
ที่มา : Tiabkum (2017) 
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ภาพที่ 4  ต้นและดอกของ Zingiber zerumbet Smith. สมุนไพรที่น ามาใช้เป็นขิงแห้ง 
     ตามความเข้าใจของหมอพ้ืนบ้านจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ที่มา :  Tiabkum (2016) 

 

 
 

ภาพที่  5  ต้นและดอกของ Zingiber sp. สมุนไพรที่น ามาใช้เป็นขิงแห้งตามความเข้าใจของ 
     หมอพ้ืนบ้านจังหวัดจันทบุรี 
ที่มา :   Tiabkum (2016) 
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ภาพที่  6  ต้นและดอกของ Hedychium gomezianum Wall. สมุนไพรที่น ามาใช้เป็นขิงแห้ง 
    ตามความเข้าใจของหมอพ้ืนบ้านจังหวัดพัทลุง 
ที่มา :  Tiabkum (2017) 
 
บทสรุป (Conclusion) 
 ขิงแห้งเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งตามต ารายาไทยใช้เป็นตัวยาประจ าอากาศธาตุมีรสหวานร้อน 
สรรพคุณแก้พรรดึก  แก้ไข้ นอนไม่หลับและแก้ลม เป็นส่วนประกอบอยู่ในต ารับยาสามัญประจ า
บ้านแผนโบราณ 7 ขนาน ในบัญชียาสมุนไพรจากบัญชียาหลักแห่งชาติ 5 ขนาน และจากต ารา
การแพทย์แผนไทยของชาติ 4 ชุด มีขิงแห้งในต ารับตามพระคัมภีร์ต่าง ๆ รวม 713 ขนาน ส่วน
การศึกษาแหล่งที่มาทางพฤกษศาสตร์ของสมุนไพรที่ใช้เป็นขิงแห้งในปัจจุบันตามความเชี่ยวชาญ
การใช้สมุนไพรขิงแห้งของหมอพ้ืนบ้านแต่ละคน อาจเหมือนหรือแตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนที่  แต่ก็
ได้ผ่านการใช้มายาวนานระยะหนึ่งและมีความปลอดภัย  โดยสมุนไพรขิงแห้งที่พบทั้งหมดเป็นพืชใน
วงศ์ขิง (Zingiberaceae)  มีทั้งหมด 6 ชนิด ได้แก่ 1) Zingiber officinale Roscoe, 2) Zingiber 
ligulatum Roxb, 3) Zingiber mekongense Gagnep, 4) Zingiber zerumbet Smith., 5) 
Zingiber sp. และ 6) Hedychium gomezianum Wall.  ซึ่งสมุนไพรบางชนิด (species) เป็นพืช
เฉพาะถิน่หรือเจริญเติบโตในบางพ้ืนที่ ซึ่งอาจส่งผลต่อสรรพคุณทางยาและปริมาณสารองค์ประกอบ
ของพืชแต่ละชนิดให้มีแตกต่างกันออกไป ดังนั้นหากแพทย์แผนไทยและเภสัชกรไทยจะปรุงยาไทย 
จึงควรพิจารณาจากปัจจัยหลายๆ ด้าน และชนิด (species) ของพืชจนมั่นใจว่ามีความถูกต้องเพ่ือให้
ยาต ารับนั้นมีประสิทธิภาพตรงตามสรรพคุณของต ารับต่อไป 
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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
แบบบันได 5 ขั้น เรื่อง Subject-Verb Agreement ส าหรับนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

Results of Learning Activity Management Using 5 STEPs 
Approach on “Subject-Verb Agreement” for 1st Year English 

Major Students of the Faculty of Education,  
Nakhon Phanom University 

  
กัลยาณี  ม่วงไทย1 

Kanlayanee  Muangthai1 

 
บทคัดย่อ (Abstract) 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น เรื่อง Subject-Verb Agreement ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 75/75 2) เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการจัดการ
เรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น เรื่อง Subject-Verb Agreement 3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น เรื่อง 
Subject-Verb Agreement 4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาภาษาอังกฤษ ชั้นปี
ที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาโครงสร้างและการใช้ภาษาอังกฤษ 2 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560        
คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 1 จ านวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 3 แผน 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน จ านวน 30 ข้อ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ จ านวน 13 ข้อ          
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่า       
t - test แบบ Dependent  
 ผลการวิจัย พบว่า 1) ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการจัดการ
เรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น เรื่อง Subject-Verb Agreement มีค่าเท่ากับ 74.53/74.23 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้  2) ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้
แบบบันได 5 ขั้น เรื่อง Subject-Verb Agreement มีค่าเท่ากับ 0.5700 แสดงว่า แผนการจัดการรู้    

                                                           
1คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  Faculty of Education, Nakhon Phanom University, 

Thailand; e-mail : kmuangthai@gmail.com 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นท าให้นักศึกษามีความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพ่ิมขึ้นจากก่อนเรียน ร้อยละ 57.00      
3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนที่เรียนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบันได 
5 ขั้น หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) ความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อการเรียนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น  อยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .48 
ค าส าคัญ (Keywords) : การเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น, ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 
Abstract 
 The purposes of this research were 1) to study efficacy of learning activity 
management using 5 STEPs approach on “Subject-Verb Agreement” as a required 
effective criterion at 75/75, 2) to examine the effectiveness index of learning activity 
management using 5 STEPs approach on “Subject-Verb Agreement”, 3) to compare 
learning achievement before and after studying using 5 STEPs approach on 
“Subject-Verb Agreement”, and 4) to study the satisfaction of students towards 
learning activity management using 5 STEPs approach. The samples were 30 1st year 
students enrolled in the subject of English Structure and Usage 2 in the second 
semester of academic year 2017. They were selected by Cluster Random Sampling. 
The instruments used were 1) 3 learning activity management plans, 2) 30-item 
before and after achievement tests, and 3) a 13-item satisfaction questionnaire. The 
statistics employed in data analysis were percentage, mean, standard deviation and 
t-test (Dependent Samples). 
 The results were found that 1) the efficacy of learning activity management 
using 5 STEPs approach on “Subject-Verb Agreement” was at 74.53/74.23 which 
followed the required criterion. 2) The effectiveness index of learning activity 
management using 5 STEPs approach on “Subject-Verb Agreement” was at 0.5700 
which revealed that the developed learning activity management plans enhanced 
the students’ learning at the percentage of 57.00 3) The learning achievement after 
studying using 5 STEPs approach was higher than before studying at statistical 
significance. 4) The satisfaction of the students towards learning activity 
management using 5 STEPs approach was at the highest level with an average and 
standard deviation at 4.63 and .48 respectively 
Keywords : 5 STEPs Approach, Learning Achievement 
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บทน า (Introduction) 
การพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลในศตวรรษท่ี 21 อาจารย์ผู้สอนจะต้องสามารถบูรณาการ

จัดการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถของผู้เรียน และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของผู้ เรียนในศตวรรษที่  21  ให้สอดคล้องกับปฏิญญาว่าด้วยการจัดการศึกษา
ของ UNESCO ประการแรก คือการเรียนเพ่ือให้มีความรู้ในสิ่งต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อไป เช่น 
การรู้จักแสวงหาความรู้ การต่อยอดความรู้ที่มีอยู่ การสร้างความรู้ขึ้นใหม่ (Learning to know) 
ประการที่สอง คือการเรียนเพ่ือปฏิบัติลงมือท า น าไปสู่การประกอบอาชีพจากความรู้ที่ได้มา และ
การสร้างประโยชน์แก่สังคม (Learning to do) ประการที่สาม คือการเรียนรู้เพ่ือการด าเนินชีวิตอยู่
ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข เช่น การเรียน ครอบครัว สังคมและการท างาน (Learning to live 
together) ประการสุดท้าย คือ การเรียนรู้เพื่อรู้จักตนเองอย่างถ่องแท้ รู้ถึงศักยภาพ ความถนัดและ
ความสนใจของตนเอง และสามารถวางแผนชีวิตให้แก่ตนเองได้ (Learning to be) (Ministry of 
Education, 2012) 

จากค ากล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  สถานการณ์โลกมีความ
แตกต่างจากศตวรรษที่ 20 เป็นอย่างมาก ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนจะต้องมีทักษะ เช่น     
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การ สื่อสารและการร่วมมือ จากที่
ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้รับอย่างเดียว ผู้เรียนต้องเป็นผู้ที่สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์ได้ จากครูที่เป็น
ผู้ให้ความรู้เพียงอย่างเดียวนั้นกลายมาเป็นผู้แนะน าดูแลเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ด้วยตนเองจึงจะ
สามารถด ารงอยู่ในสังคมของโลกทุกวันนี้ได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ระบบการศึกษาในทุกระดับจะต้องมี
การพัฒนา และเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับสภาวะการที่เป็นจริงในศตวรรษที่ 21 โดยเป็น       
การเรียนรู้ที่เน้นความส าคัญที่ให้ ผู้เรียนได้ใฝ่หาความรู้ด้วยตนเอง (Panich, 2012) 

คณะครุศาสตร์ มหาวิยาลัยนครพนม เป็นสถาบันการอุดมศึกษาในประเทศไทยมีบทบาท
หน้าที่หลักด้านการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษะที่พึงประสงค์เ พ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ได้ตระหนักถึงการพัฒนารูปแบบการสอนให้มี
ความหลากหลาย เพ่ือให้ผลิตจบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ยกตัวอย่างเช่น การจัดการเรียนรู้แบบ
บันได 5 ขั้น เป็นแนวการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสืบสอบตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง (Constructivist) ประกอบด้วยขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน โดยเริ่มต้นจากปัญหา
เพ่ือให้ผู้เรียนได้แสวงหา ความรู้ และสร้างความรู้ด้วยตนเอง รวมถึงการสร้างผลงาน เพ่ือตอบแทน
สังคม อันจะส่งผลให้นักศึกษาเกิดการพัฒนา ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ รวมถึงคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ปลูกฝังให้นักศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
(Dechakhop, 2014) โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ดังกล่าวนี้มีความสอดคล้องกับรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 ยุคแห่งการศึกษาท่ีมุ่งเน้นให้มนุษย์เป็นผู้อุดมปัญญา  

จากเหตุผลและความส าคัญที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ท าให้ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและเป็นอาจารย์ผู้สอนในสาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม       
ได้เล็งเห็นความส าคัญที่จะใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบันได  5 ขั้น มาบูรณาการเพ่ือใช้จัด    
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การเรียนการสอนในรายวิชาโครงสร้างและการใช้ภาษาอังกฤษ 2 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2560 ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือพัฒนานักศึกษา  
ให้เต็มตามศักยภาพและเป็นการสอนพ้ืนฐานความรู้ของนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 แบบเชิงลึก ให้แม่น
ในการใช้หลักไวยากรณ์ และสามารถพัฒนาทักษะการสื่อสารได้อย่างครอบคลุมการฟัง การพูด     
การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ ก่อนจะเรียนในระดับที่สูงขึ้นไป โดยผู้วิจัยได้ไปศึกษาจาก
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 และการวิจัยในครั้งนี้
ผู้วิจัยเลือกใช้ กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น ในการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลใน
ศตวรรษที่  21 (Five Steps for Student Development) เพ่ือจะท าวิจัยใน เรื่อง ผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น  เรื่อง Subject-Verb 
Agreement ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษขั้นปีที่  1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย (Research Objective)  
 1. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้  โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ
บันได 5 ขั้น เรื่อง Subject-Verb Agreement ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  

2. เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ
บันได 5 ขั้น เรื่อง Subject-Verb Agreement  

3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาโดยใช้
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น เรื่อง Subject-Verb Agreement  

4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
จัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น เรื่อง Subject-Verb Agreement 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย (Research Methods) 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Pre-experimental Research) ใช้รูปแบบ One-
group pretest – posttest - design (Torat, 1991) โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการในลักษณะของการ
วิจัยและพัฒนา(Research and Development) มีข้ันตอนการด าเนินการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม ชั้นปีที่ 1 ห้อง 1 จ านวน 30 คน และ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 2 จ านวน 30 คน      
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาโครงสร้างและการใช้ภาษาอังกฤษ 2 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
จ านวน 2 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 60 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม ชั้นปีที่ 1 ห้อง 1 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาโครงสร้างและการใช้ภาษาอังกฤษ 2           
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ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 30 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) 
 2. ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรต้น คือ กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น 
 ตัวแปรตาม คือ - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโครงสร้างและการใช้ภาษาอังกฤษ 2 

         - ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้วิชาโครงสร้างและการใช้ภาษาอังกฤษ 2 
 3. เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง 

วิชาโครงสร้างและการใช้ภาษาอังกฤษ 2 เรื่อง Subject-Verb Agreement ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2560 

4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมอืที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้แบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ  

 4.1 แผนการจัดการเรียนรู้ วิชา โครงสร้างและการใช้ภาษาอังกฤษ 2 โดยใช้
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น เรื่อง Subject-Verb Agreement จ านวน 3 แผน 

 4.2 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้กระบวนการ
จัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น เรื่อง Subject-Verb Agreement เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ  

 4.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษท่ีมีต่อกระบวน  
การจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ก าหนดค่า
คะแนนเป็น  5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) จ านวน 13 ข้อ  

5. การหาคุณภาพเครื่องมือ 
การหาคุณภาพของเครื่องมือโดยน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญ

ประเมินแบบทดสอบ โดยค านวณหาค่าความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับค าถาม ( IOC : Index 
of Item Object Congruency) จากนั้นน าผลการพิจารณามาวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงตรงด้าน
เนื้อหาและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น ใช้เกณฑ์การพิจารณาเลือกข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องตั้งแต่.50 ขึ้นไป (Phattiyathanee, 2017) ส่วนข้อที่ ไม่เข้าเกณฑ์ผู้วิจัยด าเนินการ
ปรับปรุงค าถามละตัวเลือกแล้วน าไปใช้ให้ผู้ เชี่ยวชาญชุดเดิมพิจารณาอีกครั้งจนได้ค่า IOC           
อยู่ระหว่าง .60 – 1.00 แล้วน าไปจัดพิมพ์แบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบ จ านวน 30 ข้อ และ
น าไป Try out กับกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง คือนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 
ห้อง 2 จ านวน 30 คน เพ่ือหาค่ามีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (B)  โดยใช้วีของเบรนแนน (Brennan) 
แล้วคัดเลือกข้อสอบที่มีเกณฑ์ของ ค่าอ านาจจ าแนก (B) ตั้งแต่ .20 ถึง 1.00 ไว้ (Phattiyathanee, 
2017) โดยแบบทดสอบมีค่าอยู่ระหว่าง .28-.75 มีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง .32-.78 และน า
แบบทดสอบท่ีคัดเลือกไว้มาวิเคราะห์หา ค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยใช้วิธีของ     
โลเวท (Lovett) มี (Phattiyathanee, 2017) ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับ (rCC) เท่ากับ .87   
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แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษที่มีต่อกระบวนการจัด      
การเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น เป็นแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) ตามแบบของ      
ลิเคิร์ท (likert) จ านวน 13 ข้อ โดยได้ IOC มีค่าอยู่ระหว่าง .60 – 1.00 ค่าอ านาจจ าแนก (rxy)             
โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item-total Correlation) 
แล้วคัดเลือกแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีค่าอ านาจจ าแนก มีค่าอยู่ ระหว่าง .25–.87              
ค่าความเชื่อม่ันด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบาค เท่ากับ .95 

 
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวม

ข้อมูลในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยมีขั้นตอนดังนี้  
6.1 ท าการทดลอบก่อนเรียน และปฐมนิเทศเพ่ือท าความเข้าใจร่วมกันกับนักศึกษา 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียน วิชาโครงสร้างและการใช้ภาษาอังกฤษ 2 โดยใช้
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น เรื่อง Subject-Verb Agreement  

6.2 ด าเนินการจัดการเรียนรู้กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียน
เรียน วิชาโครงสร้างและการใช้ภาษาอังกฤษ 2 โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น 
เรื่อง Subject-Verb Agreement จ านวน 3 แผน ใช้เวลารวม 9 ชั่วโมง  

6.3 หลังการเรียนการสอนสิ้นสุดระยะการเรียนรู้ แล้ว ผู้วิจัยท าการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และแบบสอบถามพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น       
เรื่อง Subject-Verb Agreement 
 
ผลการวิจัย (Research Results) 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น  เรื่อง 
Subject-Verb Agreement ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษขั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม ผลการวิจัยพบว่า  

1) ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบบันได   
5 ขั้น เรื่อง Subject - Verb Agreement ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษขั้นปีที่  1          
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มีค่าเท่ากับ 74.53/74.23 ซึ่งมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้ ดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
              แบบบันได 5 ขั้น เรื่อง Subject-Verb Agreement ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชา 
   ภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 
 

คะแนน คะแนนเต็ม X  S.D ร้อยละ 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1 ) 30 22.36 .90 74.53 
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2 ) 30 22.46 1.56 74.23 
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เท่ากับ 74.53/74.23 
   2) ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ
บันได 5 ขั้น เรื่อง Subject-Verb Agreement มีค่าเท่ากับ 0.5700 หรือร้อยละ 57.00 ซึ่งแสดงว่า
แผนการจัดการรู้ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นท าให้นักศึกษามีความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพ่ิมขึ้นจากก่อนเรียน 
ร้อยละ 57.00 ดังตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2 ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใชก้ระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น  
 

จ านวนนักเรียน 
(n) 

 
คะแนนเต็ม 

ผลรวมของคะแนน ดัชนีประสิทธิผล 
E.I ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบหลังเรียน 

30 30 361 668 0.5700 
 
 จากตารางที่ 2 ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการจัดการ
เรียนรู้แบบบันได  5 ขั้น เรื่อง Subject-Verb Agreement เรื่อง Subject-Verb Agreement 
ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.5700 หรือร้อยละ 57.00 ซึ่งแสดง
ว่าแผนการจัดการรู้ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นท าให้นักศึกษามีความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพ่ิมขึ้นจาก        
ก่อนเรียน ร้อยละ 57.00  
  3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนที่เรียนโดยใช้กระบวนการจัดการ
เรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น เรื่อง Subject-Verb Agreement ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ชั้นปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3  เปรียบเทียบคะแนนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนที่เรียนโดยใช้ 
     กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น เรื่อง Subject-Verb Agreement ส าหรับ 

    นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 
 

การทดสอบ n คะแนนเต็ม X  S. D. t P 
ก่อนเรียน 
หลังเรียน 

30 
30 

30 
30 

12.03 
22.27 

1.47 
1.62 

25.21** 0.00 
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   4) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้
แบบบันได 5 ขั้น อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .48     
ดังตารางที่ 4 
 
ตารางท่ี 4 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบันได 
  5 ขั้น เรื่อง Subject-Verb Agreement ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 
 

ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
แบบบันได 5 ขั้น  

X  S.D. ความพึงพอใจ 

1. อาจารย์ผูส้อนมีการช้ีแจงวัตถุประสงคร์ายละเอียดของเนื้อหาและ 
   กระบวนการเรยีนการสอน โดยใช้บันได 5 ขั้น 

4.63 0.49 มากที่สุด 

2. กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บันได 5 ขั้น ท าให้นักศึกษาเข้าใจโครงสร้าง 
   ไวยากรณ ์

4.60 0.50 มากที่สุด 

3. กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บันได 5 ขั้น กระตุ้นความสนใจและเข้าสู่เนื้อหา 
    ท าให้นักศึกษาเขา้ใจเนื้อหาไดง่้าย 

4.63 0.49 มากที่สุด 

4. กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บันได 5 ขั้น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วย 
    ตนเอง  

4.60 0.50 มากที่สุด 

5. กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บันได 5 ขั้น ท าให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหา  
    เรื่องSubject-Verb Agreement ได้มากข้ึน 

4.73 0.45 มากที่สุด 

6. กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บันได 5 ขั้น ท าให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวการ  
    สื่อสารภาษาอังกฤษไดม้ากขึ้น 

4.67 0.48 มากที่สุด 

7. กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บันได 5 ขั้น ช่วยสร้างบรรยากาศส าหรบัการ 
    แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

4.60 0.50 มากทีสุ่ด 

8. กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บันได 5 ขั้น ช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียน 
   เป็นกันเองมากยิ่งข้ึน 

4.67 0.48 มากที่สุด 

9. กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บันได 5 ขั้น ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาเกดิการ 
    แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้และทัศนะคติระหวา่งเพื่อน 

4.63 0.49 มากที่สุด 

10. กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บันได 5 ขั้น ท าให้นักศึกษามีความสุข 
      กับการเรียน 

4.67 0.48 มากที่สุด 

11. กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บันได 5 ขั้น ท าให้นักศึกษามีความกระตือ     
     รือร้นกับการเรียนมากขึ้น 

4.57 0.50 มากที่สุด 

12. กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บันได 5 ขั้น ท าให้นักศึกษามีผลสมัฤทธ์ิ 
     ทางการเรียนท่ีดีขึ้น 

4.63 0.49 มากที่สุด 

13. ภาพรวม โดยใช้บันได 5 ขั้น ในการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
     ในห้องเรียน 

4.63 0.49 มากที่สุด 
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 จากตารางที่ 4 พบว่า นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม       
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น เรื่อง 
Subject-Verb Agreement ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ชั้นปีท่ี 1 พบว่า นักเรียนมี
ความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ระดับมาก ( =4.63, S.D.=.48) ประเด็นที่ 5 กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
บันได 5 ขั้น ท าให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหา เรื่อง Subject-Verb Agreement ได้มากขึ้น มีความ      
พึงพอใจสูงสุด ( =4.73, S.D.=.45) รองลงมาเป็นประเด็นความคิดเห็นที่ 6 กิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้บันได 5 ขั้น ท าให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวการสื่อสารภาษาอังกฤษได้มากขึ้น ประเด็นความคิดเห็นท่ี 8 
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บันได 5 ขั้น ช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนเป็นกันเองมากยิ่งขึ้น และ
ประเด็นท่ี 10 กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บันได 5 ขั้น ท าให้นักศึกษามีความสุขกับการเรียน ซึ่งท้ัง 3 
ประเด็นนี้มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือเท่ากับ  ( =4.67, S.D.=.48) 
 
อภิปรายผลการวิจัย (Research Discussion) 

ผลจากการวิจัยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น 
เรื่อง Subject-Verb Agreement ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษข้ันปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม จากผลการวิจัยข้างต้นสามารถน ามาอภิปรายได้ ดังนี้ 
 1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบันได  5 ขั้น 
เรื่อง Subject-Verb Agreement ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษขั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม มีค่าเท่ากับ 74.53/74.23 เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งการตีความหมาย
ผลการค านวณ E1/E2 ผู้หาประสิทธิภาพต้องตีความหมายและยึดหลักการและแนวทางในการ
ก าหนดความคาดเคลื่อนของผลลัพธ์ได้ไม่เกิน ± 2.5 นั่นให้ผลลัพธ์ของค่า E1 หรือ E2 ที่ถือว่า
เป็นไปตามเกณฑ์ ซึ่งผลการศึกษางานวิจัยเรื่องดังกล่าว ที่ผู้วิจัยตั้งไว้ 75/75 แต่ผลปรากฏว่า ได้ 
74.53/74.23 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ (Promwong, 2008) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะแผนการ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น เป็นแนวการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้วิธีการสืบสอบตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivist) ประกอบด้วยขั้นตอน
การจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน โดยเริ่มต้นจากปัญหาเพ่ือให้ผู้เรียนได้แสวงหา  ความรู้ และสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง รวมถึงการสร้างผลงาน เพ่ือตอบแทนสังคม อันจะส่งผลให้นักศึกษาเกิดการ
พัฒนา ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ รวมถึงคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ปลูกฝังให้
นักศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ (Dechakhop, 2014)  
 2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบันได 
5 ขั้น  เรื่อง Subject-Verb Agreement มีค่าเท่ากับ 0.5700 หรือร้อยละ 57.00 ซึ่งแสดงว่า
แผนการจัดการรู้ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นท าให้นักศึกษามีความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพ่ิมขึ้นจากก่อนเรียน 
ร้อยละ 57.00 ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น (5 STEPs Approach) เป็นการ
จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม ให้นักเรียนใช้ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์เป็นอย่างดี  มีผลท าให้



Vol.20 Special Issue (Septemper-October) 2018-JHSSRRU72

นักเรียนมี ความสามารถทางด้านการคิดขั้นสูงรวม  ถึงการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ Ummanee (2006) และ Saprueksri (2011) กล่าวคือ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
ที่เริ่มต้นจากปัญหา และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสวงหาค าตอบของปัญหาโดยใช้สื่อ รวมถึงแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย และน าความรู้ที่ได้มาสร้างผลงานหรือชิ้นงานเพ่ือเผยแพร่แก่ผู้สนใจ เป็นการ
สร้างและทบทวนความเข้าใจในสาระการเรียนรู้ นอกจากนี้การจัดการ เรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น  
ยังเป็นการฝึกทักษะด้านการคิดขั้นสูงอื่น ๆ 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนที่เรียนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้
แบบบันได 5 ขั้น เรื่อง Subject-Verb Agreement ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ชั้นปี
ที่ 1 หลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ที่เป็นเช่นนี้น่าจะเป็นผลมา
จากการจัดการเรียนรู้ ตามรูปแบบบันได 5 ขั้น วิชาโครงสร้างและการใช้ภาษาอังกฤษ ในการจัดการ
เรียนรู้เป็นกิจกรรมที่เน้นให้นักศึกษาค้นคว้าจาก ใบกิจกรรมและจากการตั้งค าถามด้วยตนเอง ใช้
ค าถามตลอดจนมีการจัดกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมใน กิจกรรมทั้งกับเพ่ือนและกับผู้สอน 
ผู้เรียนจึงได้รับมอบหมาย ให้ปฏิบัติงานกลุ่มและเปิดโอกาสให้พูดคุยปรึกษากันอย่างเต็มที่ ซึ่ง
สอดคล้องกับ Thanasen (2016) ที่สรุปว่า การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบบันได 5 ขั้น เป็นการ     
จัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนความคิด เห็นและได้เน้นให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมกลุ่มที่มี
ลักษณะของการ อภิปรายและท างานร่วมกัน 
 4. ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบันได 
5 ขั้น  อยู่ในระดับมากทีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .48 เนื่องจากว่า
การจัดการเรียนรู้ ตามรูปแบบบันได 5 ขั้น เน้นการจัดกิจกรรมที่นักศึกษา มีความสนุกสนานใน    
การปฏิบัติกิจกรรม เน้นการจัดกิจกรรมที่นักศึกษามีความสุขและความกล้าเพ่ือน าไปสู่การกล้า 
แสดงออก (Jongkhonklang and et al., 2015) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Kittisunthon and 
et al., 2013) และ (Jongkhonklang and et al., 2015) ที่พบว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
บันได 5 ขั้น จะช่วยยกระดับและพัฒนาคุณภาพครูสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ตลอดจน
สอดคล้องกับงาน Sittiwong (2014) ที่สรุปว่าการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น จะช่วยเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการสอนได้ดีมากยิ่งขึ้น และเป็นแนวทาง การจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ Sittiwong (2014) ที่พบว่าผู้เรียน
มีความคิดเห็น เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น จะช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนใน ศตวรรษที่ 21 ที่สรุปว่าการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้
เพ่ือส่งเสริมทักษะ ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ได้ 
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ข้อเสนอแนะการวิจัย (Research Suggestions) 
1. ควรมีการศึกษาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 ของนักศึกษาในรายวิชาอ่ืน ๆ  
2. ควรมีการศึกษาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ  ที่ 21 อ่ืน ๆ นอกเหนือจากทักษะการ

ท างานเป็นทีมและให้ความร่วมมือและทักษะการสื่อสารและการน าเสนอ ของนักศึกษา ในรายวิชานี้
และรายวิชาอ่ืน ๆ  

3. ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ตาม รูปแบบบันได 5 ขั้น เปรียบเทียบระหว่างชั้นปี
และสาขาวิชาอ่ืน ๆ ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
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บทคัดย่อ (Abstract) 
 

 บทความวิจัยนี้มุ่ งศึกษาพระราชนิพนธ์ เสด็จประพาสไทรโยค  พระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งเสด็จประพาสไทรโยค ในด้านของการศึ กษา
ความรู้สู่การบูรณาการเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาประวัติ
ความเป็นมาของสถานที่ปรากฏในวรรณคดีเสด็จประพาสต้นไทรโยค และ 2) เพ่ือศึกษาประวัติ
สถานในจังหวัดกาญจนบุรีที่ปรากฏในวรรณคดีเสด็จประพาส  ไทรโยคเพ่ือพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยศึกษาจากเอกสารการเสด็จประพาสไทรโยค พระราชนิพนธ์เสด็จ
ประพาสไทรโยค พุทธศักราช 2420 และ พระราชนิพนธ์กลอนไดอารีซึมทราบตามเสด็จไทรโยค 
พุทธศักราช 2437 ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ศูนย์การเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนั้น มี
ทั้งสิ้น 5 แห่ง ได้แก่  วัดพระแท่นดงรัง ชุมชนบ้านหนองขาว วัดเทวสังฆาราม ชุมชนน้้าตกไทรโยค 
น้อย ชุมชนน้้าตกไทรโยคใหญ่ การเรียนรู้สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนี้ จึงเป็นงานวิจัยที่ท้าให้เห็น
คุณค่าของศึกษาวิจัยวรรณคดีเพ่ือน้าความรู้มาบูรณาการและสร้างแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ใน
ชุมชนสร้างการเรียนรู้ของคนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี 
ค าส าคัญ (Keywords) : เสด็จประพาสไทรโยค, การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
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ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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Abstract 
 This article is about Sadet Praphat Sai Yok: An integrated Learning to 
promote oriented cultural tourism locally. When the trip to Sai Yok. In the field of 
education, the integration of literature to promote tourism. Objectives 1. To study 
the history of the place in the literature of the trip to Sai Yok, and 2. To study the 
history of the place in Kanchanaburi province, which appeared in the literature of 
the trip to Sai Yok to develop a cultural tourist by studying documents from the 
unreported. His Majesty King Rama v on the trip to Sai Yok since 1877, and the book 
of poetry dictated by the Sai Yok River in 1894. The study concludes that learning 
centers that can be developed as a tourist attraction are five centers, namely, Wat 
Phra Thaen Dong Rang, Ban Nong Khao, Wat Dewa SangkhaRam, Sai Yok Noi 
Waterfall, community and Sai Yok Yai Waterfall community. Learning to Travel 
cultural, it is a research that values the study of literature to integrate knowledge 
and create a source of income in the community, and make the local people learn 
as well. 
Keywords : Sadet Praphat Sai Yok, cultural tourism 
 
บทน า (Introduction) 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 แห่ง
พระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้มีพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพอย่างยิ่ง ไม่
ว่าจะเป็นด้านการเมืองการปกครองและด้านอักษรศาสตร์ พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่
ยิ่งใหญ่ที่ท้าให้ชาติไทยรอดพ้นจากการตกเป็น อาณานิคมของชาติตะวันตก อีกทั้งยังทรงห่วงใย
ประชาชนในด้านการบริหารประเทศและจากการเสด็จพระราชด้าเนินประพาสหัวเมืองในพระราช
อาณาเขต เพ่ือตรวจตราทุกข์สุขของราษฎรและส้าราญพระราชอิริยาบถ ซึ่งถือว่าเป็นวิถีปฏิบัติที่
แตกต่างไปจากการเสด็จประพาสของพระมหากษัตริย์ไทยในอดีต ที่ส่วนใหญ่มักจะเน้นพิธีรีตอง 
อย่างขบวน พยุหยาตราทางชลมารคและสถลมารค (Chanhirun, 2016 : 49) 
 จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความส้าคัญกับการเมืองการปกครอง พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดจังหวัดกาญจนบุรีเป็นอย่างมาก จากการเสด็จพระราชด้าเนิน
มาถึง 6 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 พุทธศักราช 2408 ครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2409 ครั้งที่ 3 พุทธศักราช 
2416 ครั้งที่ 4 พุทธศักราช 2420 ครั้งที่ 5 พุทธศักราช 2431 และครั้งที่ 6 พุทธศักราช 2452 
(Kedkhaw, 1999) เพราะนอกจากภูมิทัศน์และภูมิประเทศท่ีสวยงามเต็มไปด้วยธรรมชาติอันงดงาม
แล้ว หากมองในแง่ การปกครอง การที่เสด็จทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นนี้ เป็นการแสดงถึงพระราช
อ้านาจความเป็น “องค์อธิปัตย์” คือ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ปกครองดินแดนแถบนี้ เนื่องด้วย
พ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นดินแดนที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ ซึ่ง
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ในสมัยนั้นประเทศในแถบภูมิภาคนี้ตกเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ อีกทั้งในท้องที่นี้ มีผู้คน
หลากหลายชาติพันธุ์อาศัย ย่อมเป็นการแสดงถึงการยอมรับการเป็นพระมหากษัตริย์ของพระองค์ 
(Kongtaewtong, 2011) พระราชนิพนธ์ที่รวบรวมการเสด็จประพาส ไทรโยคเมืองกาญจนบุรีนี้ จึง
เป็นวรรณคดีที่ส้าคัญและมีคุณค่าด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งเป็นมุมมองในมิติใหม่ที่น่าสนใจ
ศึกษาเป็นอย่างยิ่ง 

ด้วยเหตุนี้ คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา เสด็จประพาสไทรโยคพระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ 5 
เชิงบูรณาการศูนย์การเรียนรู้เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมของจังหวัดกาญจนบุรี และเพ่ือให้ชุมชนเกิดความรักและหวงแหนภูมิล้าเนาของตน 
ร่วมด้วยช่วยกันสืบสานมรดกแห่งวัฒนธรรมท้องถิ่นต่อไป  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย (Research Objectives) 
 1. เพ่ือศึกษาภูมิหลังของชุมชนที่สัมพันธ์ตามภูมินามที่ปรากฏในวรรณคดีเสด็จประพาสไทรโยค      
 2. เพ่ือศึกษาทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนที่สัมพันธ์ตามภูมินามที่ปรากฏในวรรณคดีเสด็จ
ประพาสไทรโยค จากคติชนประเภทต่าง ๆ ที่น้ามาใช้ในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 3. เพ่ือจัดตั้ งศูนย์การเรียนรู้ โดยมีมัคคุ เทศก์น้ อยประจ้าท้องถิ่น เป็นหลักส้ าคัญ               
ในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านวัฒนธรรม 
 
วิธีด าเนินการวิจัย (Research Methods) 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและมีลักษณะเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม (PAR : Participatory Action Research Action Research) ระหว่างคณะผู้วิจัยกับสมาชิก
ในชุมชนของพ้ืนที่เป้าหมาย ทั้งนี้ มีวิธีการด้าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 1. สืบค้นข้อมูลทุติยภูมิเบื้องต้นจากหนังสือ ต้ารา งานวิจัย บทความวิชาการ บทความวิจัย 
ที่เก่ียวข้องกับการท้าวิจัยเรื่องนี้ 
 2. ศึกษาภูมิหลังของชุมชนที่สัมพันธ์ตามภูมินามที่ปรากฏในวรรณคดี เสด็จประพาสไทร
โยค โดยสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระสงฆ์ ผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้น้าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน 
และผู้เกี่ยวข้องด้านวัฒนธรรมของชุมชนที่เกี่ยวข้อง 
 3. จัดเวทีประชาคมโดยเชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าอาวาส ผู้น้าชุมชน 
ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน ปราชญ์ชาวบ้าน ฯลฯ เพ่ือร่วมกันหาทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน
พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 4. ศึกษาประเภทของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ ที่สัมพันธ์ตามภูมิ
นามที่ปรากฏในวรรณคดีเสด็จประพาสไทรโยค 
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 5. จัดประชุมสัมมนาเพ่ือร่วมกันบูรณาการศูนย์การเรียนรู้และสร้างศูนย์การเรียนรู้           
ที่สัมพันธ์ตามภูมินามที่ปรากฏในวรรณคดีเสด็จประพาสไทรโยค ในจังหวัดกาญจนบุรี โดยเชิญ
ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน และผู้ที่สนใจมาเข้าร่วมสัมมนา 
 6. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้โดยมีมัคคุเทศก์น้อยประจ้าท้องถิ่นเป็นหลักส้าคัญ ในการขับเคลื่อน
กิจกรรมด้านวัฒนธรรม 
 7. จัดสัมมนาเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้แต่ละชุมชนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสานความ
ร่วมมือกัน 
 ขอบเขตของการวิจัย 
 คณะผู้วิจัยไดก้้าหนดขอบเขตของการวิจัยโดยศึกษาบทพระราชนิพนธ์และจดหมายเหตุ ดังนี้ 
 1. บทพระราชนิพนธ์เสด็จประพาสไทรโยค พ.ศ.2420 ในพระบาทสมเด็จพระ-จุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ตีพิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2504   
 2. บทพระราชนิพนธ์กลอนไดอารีซึมทราบตามเสด็จไทรโยค พ.ศ. 2437 โคลงนิราศท้าวสุ
ภัตติการภักดี และกลอนนารีรมย์ ตีพิมพ์ พ.ศ. 2511  
 3. จดหมายเหตุระยะทางเสด็จประพาสไทรโยคครั้งที่สอง เมื่อ พ.ศ. 2431 พระนิพนธ์ของ
พระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าศรีเสาวภางค์ ราชเลขานุการในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวที่ตามเสด็จในครั้งนั้นด้วย ตีพิมพ์ พ.ศ. 2494 
 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมายถึง การท่องเที่ยวและการเยี่ยมชมสถานที่ ที่แสดงถึง
ความเป็นวัฒนธรรม เช่น การชมโบราณสถาน โบราณวัตถุ วัด ประเพณีและพิธีกรรม รวมถึงการ
ด้าเนินชีวิตของบุคคลในชุมชนนั้น ๆ  
 ภูมินาม หมายถึง การศึกษาเกี่ยวกับชื่อสถานที่ตามที่ปรากฏในเสด็จประพาสไทรโยค 
รัชกาลที่ 5 
 แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดและทฤษฎีในการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 1. แนวคิดเรื่องคติชนสร้างสรรค์ 
     การวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยน้าคติชนในสังคมประเพณีมาใช้ในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ซึ่งเป็นมุมมองใหม่ในการศึกษาทางคติชนวิทยาของไทยที่เรียกว่า “คติชนสร้างสรรค์” (creative 
folklore) (Na Talang, 2013) 
 2. แนวคิดเรื่องทุนวัฒนธรรม 
     การวิจัยครั้งนี้คณะผู้ วิจัยน้าแนวคิดเรื่องทุนวัฒนธรรม (cultural capital) ของ 
Thanapornpan (2013) มาศึกษาทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนที่สัมพันธ์ตามภูมินามที่ปรากฏใน
วรรณคดีเสด็จประพาสไทรโยค 
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 3. แนวคิดเรื่องหลักการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 การวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยน้าแนวคิดเรื่องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ 
Wangpijit (1991 ) ม าป ระยุ กต์ ใช้ ใน การวิ เคราะห์ ภู มิ น ามที่ ป รากฏ ในวรรณ คดี เสด็ จ                 
ประพาสไทรโยค 
 
ผลการวิจัย (Research Results) 
 ภูมิหลังของชุมชนที่สัมพันธ์ตามภูมินามที่ปรากฏในวรรณคดีเสด็จประพาสไทรโยค 
 จากการศึกษาภูมิหลังของชุมชนที่สัมพันธ์ตามภูมินามที่ปรากฏในวรรณคดีเสด็จประพาส
ไทรโยค มีจ้านวน 5 แห่ง ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร 

    วัดพระแท่นดงรังวรวิหารเป็นวัดพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่เลขท่ี 1 ถนน
เจ้าขุนเณร ต้าบลบ้านเหนือ อ้าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดคณะสงฆ์นิกายมหายาน วัดมีเนื้อ
ที่ 56 ไร่ 27 ตารางวา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่  25 พฤษภาคม พ.ศ. 2505 เขต
วิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร และได้รับสถาปนาขึ้นเป็นวัดพระอารามหลวงเมื่อ พ.ศ. 
2505 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการทรง
บูรณปฏิสังขรณ์เมื่อพระองค์เสด็จพระราชด้าเนินมา ณ พระแท่นดงรังวรวิหาร  
     พระราชนิพนธ์เสด็จประพาสต้นไทรโยคได้สะท้อนพระโลกทัศน์ของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับคนไทยว่า คนไทยส่วนใหญ่มักนับถือพระพุทธศาสนาจากความขลัง 
และความศักดิ์สิทธิ์มากกว่านับถือพระพุทธคุณ โดยแท้ เช่นถ้าเห็นเจดียสถานที่ใดไม่ขลังไม่ศักดิ์สิทธิ์
ก็ไม่นับถือ แต่ถ้าแห่งใดมีค้าเล่าลือว่าขลังศักดิ์สิทธิ์ ก็มักจะศรัทธามากขึ้น ดังนั้นพระองค์จึงแสดง
พระราชทัศนะว่า เรื่องปาฏิหาริย์เหล่านี้ถ้ามีผู้มีปัญญาคิดตรึกตรองแล้วก็มักไม่ใคร่เชื่อถือ อย่างไรก็
ตาม  ถึงแม้พระองค์ได้ตรัสติเตียนพระแท่นและสรรเสริญพระปฐมเจดีย์ แต่ก็ใช่ว่าจะทรงค้านว่า
พระแท่นดงรังไม่ควรเป็นสิ่งบูชานั้นก็มิได้ เพราะสิ่งใด ๆ ก็ดีเป็นเครื่องยืดเหนี่ยวจิตใจ  ให้ระลึกถึง
พระพุทธคุณได้ สิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่ควรบูชาทุกอย่าง  
 2. ชุมชนบ้านหนองขาว 
     ชุมชนบ้านหนองขาวตั้งอยู่ที่อ้าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพ้ืนที่
จังหวัดห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรีประมาณ 11 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 
ประมาณ 125 กิโลเมตร มีถนนสายกาญจนบุรี-สุพรรณบุรี (ทางหลวงหมายเลข 125) ตัดผ่านกลาง
ชุมชน ซึ่งเป็นบริเวณท่ีมีสถานที่ส้าคัญหลายแห่งตั้งอยู่ 
     ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีหลักฐานปรากฏในพระราชนิพนธ์
เสด็จประพาสไทรโยค และตามเสด็จไทรโยค เนื้อความในพระราชนิพนธ์ได้สะท้อนให้เห็นสภาพของ
หมู่บ้านวิถีชีวิต และลักษณะของชาวบ้านหนองขาว ดังนี้ 
 พระราชนิพนธ์เสด็จประพาสไทรโยค กล่าวถึง การเสด็จพระราชด้าเนินไปน้้าตกไทรโยค 
ครั้งที่ 2 ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อปีฉลู จ.ศ.1239 (พ.ศ.2420) มีเนื้อความ
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กล่าวถึง การเสด็จฯ มาบ้านหนองขาวผ่านมาทางพระแท่นดงรังและบ้านน้อย พระองค์ทรงกล่าวถึง
ลักษณะทางกายภาพของบ้านหนองขาวว่า ระยะทางจากบ้านน้อยถึงหนองขาวเป็นท้องทุ่งนาตลอด 
หนทางมีฝุ่นมาก บ้านหนองขาวเป็นหมู่บ้านใหญ่มาก มีพระปรางค์ โบสถ์ใหญ่ ศาลามุงกระ
เบื้องหลังใหญ่ แคร่พระชยันโตอยู่ริมทาง   มีข้าวมีนา และมีฟ่อนข้าวที่ยังไม่ได้นวดกองอยู่เป็น
จ้านวนมาก  

คนกาญจนบุรีได้อาศัยบริโภคข้าวจากบ้านหนองขาวและบ้านน้อยนี้ แต่ในปีนั้น ชาวบ้าน
หนองขาวท้านาไม่ได้ผล ข้าวกล้าเสียหายมาก เพราะมีฝนตกหนักในช่วงต้นฤดู  ท้าให้มีน้้ามาก ส่วน
ที่บ้านน้อยท้านาได้ข้าวบริบูรณ์ดี จึงท้าให้ในปีนั้น ชาวกาญจนบุรีมีข้าวพอเพียงต่อการบริโภคไม่ต้อง
สั่งซื้อข้าวจากเมืองอ่ืน ๆ  การเสด็จมาในครั้งนั้นได้มีราษฎรส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเด็กมาเฝ้ารับ
เสด็จประมาณ 200 คนเศษ ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เคยมาเฝ้าฯ ตั้งแต่เมื่อครั้งที่รัชกาลที่ 4 เสด็จมา 
ราษฎรเหล่านนี้ได้น้าข้าวโพดกับข้าวหลามมาเป็นของก้านัล พระองค์จึงได้พระราชทานเงินและมี
พระราชปฏิสันถารแก่ราษฎรเหมือนเช่นเคย พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ถึงลักษณะของชาวบ้าน
หนองขาวไว้ว่า ชาวบ้านหนองขาวเป็นผู้ที่กล้ามากในการร้องกล่าวโทษมูลนาย คือ กล้าร้องเรียน
เกี่ยวกับความประพฤติท่ีมิชอบของมูลนายต่อพระมหากษัตริย์โดยตรง  
 พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ถึงลักษณะของชาวบ้านหนองขาวไว้ว่า ลักษณะของชาวบ้าน
หนองขาวเป็นผู้ที่กล้ากล่าวโทษมูลนาย ร้องเรียนเกี่ยวกับความประพฤติที่มิชอบของมูลนายต่อ
พระมหากษัตริย์ โดยตรง และมีส้ าเนี ยงพูดที่  “ฟั งเหน่อหน่ าตามภาษาแปร่งส้ าเนี ยง”  
(Chulalongkorn, King Rama V, 2008 : 54-56, 62) การเสด็จในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งยังเป็นพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราวุธและพระราชมารดาได้ตามเสด็จด้วย 

3. วัดเทวสังฆาราม 
    วัดเทวสังฆารามเป็นวัดพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนเจ้าขุน

เณร ต้าบลบ้านเหนือ อ้าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดคณะสงฆ์นิกายมหายาน วัดมีเนื้อที่ 56 
ไร่ 27 ตารางวา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่  25 พฤษภาคม พ.ศ. 2505 เขต
วิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร และได้รับสถาปนาขึ้นเป็น วัดพระอารามหลวงเมื่อ พ.ศ. 
2505 
     วัดเทวสังฆารามนี้ได้รับพระบรมราชานุเคราะห์ ดังนี้ 
     1. เมื่อ พ.ศ. 2420 (ปีฉลู) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสไทร
โยค ครั้งที่ 2 โดยทางชลมารค เสด็จพระราชด้าเนินไปทอดพระเนตรวัดเทวสังฆาราม ทรงเห็นว่า
พระอุโบสถช้ารุดมากจึงมีพระราชด้ารัสให้พระยากาญจนบุรีจัดการปฏิสังขรณ์อุโบสถให้ดีขึ้น  
     2. เมื่อ พ.ศ. 2431 (ปีชวด) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาส
ไทรโยค ครั้งที่ 3 โดยทางชลมารค เสด็จพระราชด้าเนินทอดพระเนตรวัดเทวสังฆารามอีก พระยา
กาญจนบุรีกราบทูลรายงานว่า ขณะนี้ก้าลังรื้ออุโบสถเพ่ือสาร้างใหม่ในที่เดิม พระองค์ท่าได้ทรง
บริจาคพระราชทรัพย์สมทบเพ่ือการก่อสร้างเป็นเงิน 10 ชั่ง และได้พระราชทานกัปปะปิยภัณฑ์แก่
ภิกษุผู้ท้าการองค์ละ 2 บาท  
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     3. เมื่อ พ.ศ. 2452 (ปีระกา) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาส
จังหวัดกาญจนบุรีเป็นครั้งสุดท้าย โดยทางชลมารค  
        วัดเทวสังฆาราม ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล 
อดุลยเดช สถาปนาขึ้นเป็นวัดพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2505 และวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2506 ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชด้าเนินมาทรง
ทอดพระกฐินต้น ทรงบรรจุแผ่นทองค้า เงิน นาก  ลงในใบเบ้าพิธีหล่อพระเพ่ือสร้างพระพุทธรูปปาง
ประทานพร ได้พระราชทานนาม พระประธานในพระอุโบสถว่า “พระพุทธสุทธิมงคล”ที่พระ
ปรมาภิไธย ภปร. จารึกไว้ ที่เหนือผ้าทิพย์เพื่อเป็นพุทธบูชา นอกจากนี้ยังทรงปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ ซึ่ง
ได้มาจากพุทธคยา ประเทศอินเดีย และทรงเยี่ยมเยียนราษฎร พระราชกรณียกิจที่ทรงบ้าเพ็ญ
ทั้งหมดนี้ เป็นการพระราชทาน พระมหากรุณาธิคุณแก่วัดและพสกนิกรชาวกาญจนบุรี เป็นอย่างยิ่ง 

4. ชุมชนน  าตกไทรโยคน้อย  
    น้้าตกไทรโยคน้อย หรือ น้้าตกเขาพัง  ต้นน้้าของน้้าตกไทรโยคน้อยเป็นน้้าผุดจากภูเขา

แล้วไหลมาตามล้าธารเล็กๆ ไหลตกลงที่ผาหินปูน แผ่กระจายไปตามพ้ืนเขาลาดเอียง ภายใต้ร่มเงา
ของพันธุ์ไมน้านาชนิด 
     น้้าตกไทรโยคน้อย เมื่อปี พ.ศ. 2431 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคย
เสด็จประพาสไทรโยคน้้าตกแห่งนี้ ทรงพระราชนิพนธ์ถึงน้้าตกไทรโยคน้อย หรือที่เรียกว่าน้้าตกเขา
พัง ไว้ใน กลอนไดอารี่ซึมทราบตามเสด็จไทรโยค  

5. ชุมชนน  าตกไทรโยคใหญ่ 
    น้้าตกไทรโยคใหญ่ หรือชื่อเดิมว่า “น้้าตกเขาโจน” ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติไทรโยค  

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จประพาสน้้าตก  ไทรโยคใหญ่ เมื่อปี
พ.ศ. 2420  และ พ.ศ. 2431 ได้ทรงบันทึกถึงสภาพภูมิประเทศและความงามของน้้าตกไทรโยคไว้อ
ย่างละเอียดในพระราชนิพนธ์ “เสด็จประพาสไทรโยค” และ “กลอนไดอารี่ซึมซาบ เสด็จประพาส
ไทรโยค” ตามล้าดับ 
      ทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนที่สัมพันธ์ตามภูมินามปรากฏในวรรณคดีเสด็จประพาสไทรโยค 
 ทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนที่สัมพันธ์ตามภูมินามที่ปรากฏในวรรณคดีเสด็จประพาสไทร
โยค ประกอบด้วย ทุนบุคคล หมายถึง บุคคลต่าง ๆ ในชุมชนที่ร่วมด้วยช่วยกันบุกเบิก พัฒนา ซึ่งผู้
ที่เกี่ยวข้องมีทั้งที่เป็น พระสงฆ์ ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน ผู้น้าชุมชน และชาวบ้าน ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกในชุมชนในการพัฒนาชุมชนของตนให้เป็นการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ทุนรูปลักษณ์ หมายถึง สถานที่ สิ่งก่อสร้าง อาคารบ้านเรือน พาหนะ และผลิตภัณฑ์ต่าง 
ๆ ในชุมชนที่น้าเสนอให้แก่นักท่องเที่ยวได้ ได้แก่ สิ่งก่อสร้างทางพุทธศาสนา โบสถ์ เจดีย์ วิหาร 
พระปรางค์ สิ่งปลูกสร้างที่เกี่ยวกับความเชื่อ เช่น ศาลเจ้าต่าง ๆ และทุนสถาบัน หมายถึง ประวัติ
ความเป็นมาของบุคคลและสถานที่ ความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ ประเพณีและกิจกรรมที่ชุมชน
ถือปฏิบัติ รวมถึงการได้รับรางวัลและการยกย่องต่าง ๆ ที่ชุมชนได้รับ  
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 จากทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนที่สัมพันธ์ตามภูมินามท่ีปรากฏในวรรณคดี เสด็จประพาส
ไทรโยค ทั้ง 3 ประเภทนี้ คณะผู้วิจัยได้จัดท้าสรุปเป็นตารางที่ 1 ได้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 แสดงทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนที่สัมพันธ์ตามภูมินามที่ปรากฏในวรรณคดี 
    เสด็จประพาสไทรโยค  
 

ประเภททุน
ทางวัฒนธรรม 

วัดพระแท่นดงรัง
วรวิหาร 

ชุมชนบา้น 
หนองขาว 

วัดเทวสังฆา
ราม 

ชุมชนน  าตก          
ไทรโยคน้อย 

ชุมชนน  าตก          
ไทรโยคใหญ ่

ทุนบุคคล พระสงฆ์ 
ผู้บริหารโรงเรียน 
ครู นักเรียน 
ก้านัน ผู้ใหญ่บา้น  
ชาวบ้าน 
 

พระสงฆ์ 
ผู้บริหารโรงเรียน ครู 
นักเรียนก้านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน  
ชาวบ้าน 
หน่วยงาน ได้แก่ 
เทศบาลต้าบลหนอง
ขาว สภาวัฒนธรรม
ต้าบลหนองขาว 

พระสงฆ์ 
ผู้บริหาร
โรงเรียน ครู 
นักเรียน กา้นัน 
ผู้ใหญ่บ้าน  
ชาวบ้าน 
 

พระสงฆ์ 
ผู้บริหารโรงเรียน  
ครู นักเรียน ก้านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน  
ชาวบ้าน 
 

พระสงฆ์ 
ผู้บริหารโรงเรียน 
ครู นักเรียน ก้านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน  
ชาวบ้าน 
 

ทุน
รูปลักษณ ์

พุทธศาสนสถาน: 
วัดพระแท่นดงรัง
วรวิหาร วิหาร
พระแท่น แท่น
พระบรรทม 
รอยพระพุทธบาท 
บ่อบ้วนพระโอษฐ์ 
สวนนายจุนทะ
กุมารบุตร 

พุทธศาสนสถาน:  
วัดอินทาราม วัดใหญ่
ดงรัง-ส้มใหญ่  
ศาลพ่อแม ่
หม้อยาย 
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน: 
ผ้ า ท อ พื้ น บ้ า น
ผ้าขาวม้าร้อยสี ข้าว
ซ้อมมือ ข้าวเกรียบ
สมุนไพร 

พุ ท ธ ศ า ส น
ส ถ า น :            
วัดเทวสังฆาราม 
(วัดเหนือ) 
พระอุโบสถ 
จิ ต ร ก ร รม ฝ า
ผนัง 
มณฑปรอยพระ
พุทธบาทจ้าลอง 
ต้นโพธิ์หน่อ 
พุทธคยา 
หอพระประวัติ 

น้้าตกไทรโยคน้อย 
พิพิธภัณฑ์
สงครามโลกครั้งที่ 
2  
ป้ายอนุสรณ์การ
เสด็จประพาส
น้้าตก             
ไทรโยคน้อยของ
รัชกาลที่ 9 
ผลิตภัณฑ์ใน
ชุมชน: กล้วย
กรอบ น้้าดื่ม
สมุนไพร 

น้้าตกไทรโยคใหญ ่
ป้ายอนุสรณ์การ
เสด็จประพาส
น้้าตกไทรโยคใหญ ่
ของรัชกาลที่ 5 
 
ผลิตภัณฑ์ใน
ชุมชน :  ขนมทอง
โยะ 
น้้าดื่มสมุนไพร 
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ประเภททุน
ทางวัฒนธรรม 

วัดพระแท่นดงรัง
วรวิหาร 

ชุมชนบ้าน 
หนองขาว 

วัดเทวสังฆา
ราม 

ชุมชนน  าตก          
ไทรโยคน้อย 

ชุมชนน  าตก          
ไทรโยคใหญ่ 

ทุนสถาบัน ประวัติบุคคล
ส าคัญ: 
พระบาทสมเด็จ    
พระปิ่นเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 
4 รัชกาลท่ี 5 รัช
การท่ี 9 สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิ
ราช สยาม
มกุฎราชกุมาร 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา        
สยามบรมราช
กุมารี และสมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ 
ประวัติสถานที่:   
วัดพระแท่นดงรัง
วรวิหาร 
ประเพณีกิจกรรม
ที่ถือปฏิบัติ: การ
ร้องเพลงพิษฐาน 

ประวัติ บุ คคล
ส าคัญ : พระครู
โ ก วิ ท สุ ต คุ ณ 
พ ร ะ ค รู ถ า ว ร
กาญจนนิมิต  
ประวัติสถานที่: 
วัดอินทาราม วัด
ให ญ่ ด งรั ง -ส้ ม
ใหญ ่
ประเพณี
กิจกรรมท่ีถือ
ปฏิบัติ: 
สงกรานต์ เทศน์
มหาชาติ  
ท้าขวัญข้าว  
โกนจุก  
การละเล่น 
เพลงร้าเหย่ย 
เพลงพวงมาลัย 
การแสดงไอ้บุญ
ทองหนองขาว 

ประวัติบุคคล
ส าคัญ:  
รัชกาลท่ี 5 

ป ระวั ติ บุ ค ค ล
ส า คั ญ : 
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัช
การท่ี 9 

ป ร ะ วั ติ บุ ค ค ล
ส าคัญ:  
พระบาทสมเด็จ    
พ ระ เจ้ า อ ยู่ หั ว 
รัชกาลท่ี 5 
 

  
 จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นทุนทางวัฒนธรรมที่ใช้ในการท่องเที่ยวชุมชนที่สัมพันธ์ตาม
ภูมินามที่ปรากฏในวรรณคดีเสด็จประพาสไทรโยค ชุมชนทั้ง 5 แห่ง มีทุนบุคคล ทุนรูปลักษณ์ และ
ทุนสถาบัน เป็นทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนที่สามารถเลือกน้ามาใช้เป็นจุดดึงดูดการท่องเที่ยวได้
เป็นอย่างดี  
 การจัดตั งศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนามัคคุเทศก์น้อยประจ าท้องถิ่น 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการบูรณาการเรียนรู้ เพ่ือจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพ่ือ พัฒนา
มัคคุเทศก์น้อยประจ้าท้องถิ่น พบว่า ศูนย์การเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาขึ้นตามภูมินามที่ปรากฏใน
วรรณคดีเสด็จประพาสไทรโยค มีจ้านวนทั้งหมด 5 แห่ง ได้แก่ วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร บ้านหนอง
ขาว วัดเทวสังฆาราม ชุมชนน้้าตกไทรโยคน้อย และชุมชนน้้าตกไทรโยคใหญ่ เนื่องจากชุมชนทั้ง 5 
แห่งนี้มีทุนทางวัฒนธรรมที่ส้าคัญ ได้แก่ ทุนบุคคล ทุนรูปลักษณ์ และทุนสถาบัน 
 



Vol.20 Special Issue (Septemper-October) 2018-JHSSRRU86

 ผลการศึกษาภูมิหลังของชุมชนที่สัมพันธ์ตามภูมินามที่ปรากฏในวรรณคดีเสด็จประพาสไทร
โยค มีจ้านวน 5 แห่ง วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร ชุมชนบ้านหนองขาว วัดเทวสังฆาราม ชุมชนน้้าตก
ไทรโยคน้อย และชุมชนน้้าตกไทรโยคใหญ่ 
 ทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนที่สัมพันธ์ตามภูมินามที่ปรากฏในวรรณคดีเสด็จประพาสต้น 
ประกอบด้วย ทุนบุคคล หมายถึง บุคคลต่าง ๆ ในชุมชนที่ร่วมด้วยช่วยกันบุกเบิก พัฒนา ซึ่งผู้ที่
เกี่ยวข้องมีทั้งที่เป็น พระสงฆ์ ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน ผู้น้าชุมชน และชาวบ้าน ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกในชุมชนในการพัฒนาชุมชนของตนให้เป็นการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ทุนรูปลักษณ์ หมายถึง สถานที่ สิ่งก่อสร้าง อาคารบ้านเรือน พาหนะ และผลิตภัณฑ์ต่าง 
ๆ ในชุมชนที่น้าเสนอให้แก่นักท่องเที่ยวได้ ได้แก่ สิ่งก่อสร้างทางพุทธศาสนา โบสถ์ เจดีย์ วิหาร 
พระปรางค์ สิ่งปลูกสร้างที่เกี่ยวกับความเชื่อ เช่น ศาลเจ้าต่าง ๆ และทุนสถาบัน หมายถึง ประวัติ
ความเป็นมาของบุคคลและสถานที่ ความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ ประเพณีและกิจกรรมที่ชุมชน
ถือปฏิบัติ รวมถึงการได้รับรางวัลและการยกย่องต่าง ๆ ที่ชุมชนได้รับ ทุนประเภทนี้มีบทบาทส้าคัญ
ในการอธิบายสิ่งต่าง ๆ ที่นักท่องเที่ยวได้พบเห็นในชุมชน การจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ในการท่องเที่ยว 
รวมทั้งช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของการเป็น “ชุมชนวัฒนธรรม” เพ่ือการท่องเที่ยว ซึ่งแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจ้าเป็นต้องมีทุนทางวัฒนธรรมดังกล่าวเพ่ือเป็นจุดดึงดูดความสนใจของ
นักท่องเที่ยว 
 ผลการวิเคราะห์ชุมชนที่สัมพันธ์ตามภูมินามที่ปรากฏในวรรณคดีเสด็จประพาสไทรโยคใน
การบูรณาการศูนย์การเรียนรู้เพ่ือจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนามัคคุเทศก์น้อยประจ้าท้องถิ่น 
พบว่า ศูนย์การเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาขึ้นตามภูมินามที่ปรากฏในวรรณคดี เสด็จประพาสไทรโยค มี
จ้านวน 5 แห่ง ได้แก่ วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร ชุมชนบ้านหนองขาว วัดเทวสังฆาราม ชุมชนน้้าตก
ไทรโยคน้อยและชุมชนน้้าตกไทรโยคใหญ่ มีทุนดังกล่าวครบถ้วน ใช้เป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ได้เป็นอย่างด ี
  
อภิปรายผลการวิจัย (Research Discussion) 

การศึกษาเสด็จประพาสไทรโยค บูรณาการศูนย์การเรียนรู้สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนี้ 
เป็นงานวิจัยเรื่องหนึ่งที่ท้าให้เห็นคุณค่าของศึกษาวรรณคดีเชิงบูรณาการศูนย์การเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ท้าให้การท่องเที่ยวมีรูปแบบที่ต่างไปจากเดิม คือ มีการสอดแทรก
เรื่องราวในประวัติศาสตร์ สมัยรัชกาลที่ 5 ที่พระองค์ได้เสด็จประพาสจังหวัดกาญจนบุรี นับว่าเป็น
เป็นการสร้างความจดจ้า ความรู้สึกประทับใจ สร้างเอกลักษณ์ให้การท่องเที่ยวน่าสนใจมากขึ้น อัน
จะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างรายได้ในชุมชนสร้างการเรียนรู้ของคนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี 
 ผลการวิจัยนี้พบว่าทุนวัฒนธรรมของชุมชนทั้ง 5 แห่ง ที่สัมพันธ์ตามภูมินามที่ปรากฏใน
วรรณคดีเสด็จประพาสไทรโยค ประกอบด้วย ทุนบุคคล ทุนรูปลักษณ์ และทุนสถาบัน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Jaruwon (2016) ได้ศึกษาเรื่องคติชนกับการท่องเที่ยวหมู่บ้านวัฒนธรรมหนองขาว 
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จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจ้าเป็นต้องมีทุนทางวัฒนธรรม ได้แก่ 
ทุนบุคคล ทุนรูปลักษณ์ และทุนสถาบัน เพ่ือน้ามาใช้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย (Research Suggestions) 

ควรศึกษาชุมชนที่สัมพันธ์ตามภูมินามที่ปรากฏในวรรณคดีไทยประเภทนิราศเชิง                
การบูรณาการศูนย์การเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
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The Potential Development of Local Communities                 
in Surin Province According to the Thailand 4.0 National Policy 

 
Chai Samoraphum1, Patcharin Chokamnuay1, Athimart Poempoon1, 

Surasak Chamaram2 and Seksan Sonwa2  
 
Abstract 
 This study aimed to study the potential of local communities in Surin Province 
and to study guidelines for potential development of local communities in Surin 
Province according to the Thailand 4.0 national policy. The study was conducted with 
a mixed methods research in Ban Kung, Samrong Thap Sub-district, Samrong Thap 
District, Surin Province. Data were collected 35 cases using both questionnaires and 
interviews.  
 The results of the study on the potential of Ban Kung strong community found 
that the knowledge about strengthened community is high level ( X= 4.25, S.D. = 
0.35). The role of local community leaders in driving the community and community 
participation in strong community development were in a very high level ( X= 4.65, 
S.D.=0.31), ( X= 4.77, S.D.= 0.22).  
 The development of the potential of Ban Kung strong community according 
to the Thailand 4.0 national policy found that community leaders and people in the 
area had the idea of community development by emphasizing the role of everyone 
in the community. They must help each other from the beginning of the project, the 
implementation of the project, the evaluation including through the community 
forum, community planning and collective bargaining power to address the needs 
and problems of the community. Experience gained from individuals inside and 
outside the community. The pattern of community leader involvement is expressed 
in a decisive manner and controlling to follow up and follow the plan. People express 
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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
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Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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themselves in the manner of implementing the plan under self-determination. The 
public benefit is that the community problem is resolved.   
 Therefore, the development of strong community potentials requires 
knowledge of the strong community, local love consciousness, the role of local 
community leaders in driving strong communities and the participation of people in 
the community. The involvement of community leaders and the people is an 
important factor that contributes to the development of a strong and healthy 
community according to the Thailand 4.0 national policy. 
Keywords : Potential Development,  Local Communities, Thailand 4.0 National Policy 
 
Introduction 

Community development is a cornerstone of the foundation for national 
development. Thailand 4.0 was unveiled by the junta in May 2016 intended to 
complement the wider 12th National Economic and Social Development Plan, for 
2017–2021, and fit more broadly within the junta's new 20 year national strategy, 
which was originally proposed in 2015. The junta has set out three aims for the 
Thailand 4.0 national policy: to elevate Thailand to the status of a high-income 
nation; to reduce inequality; and to promote environmentally sustainable growth and 
development. The potential development of the community must be in line with 
4.0 Thailand's development policy. It is a development strategy that aims to increase 
the level of self-efficacy in various areas to compete globally effectively and 
effectively or the economy is headed for a "value-based economy". The 
development of the potential of the community, therefore, all sectors should 
recognize and cooperate in the development of concrete. It promotes and stimulates 
the local community to be active. In addition, offer them opportunities to learn new 
things continuously and consistently. ( Seksan Sonwa, Suwattana Sribootdee and 
Chatnarongsak Suthamdee, 2017). 

Strong integration of people in the community can prevent difficulties and 
complex problems. In particular, the problem of poverty is a holistic link between 
the economy, society and politics. The strong community is a pillar of cooperation 
in delivering out of poverty to achieve community development goals and objectives, 
it can solve problems and respond to the needs of the people, strengthen the 
community. It also helps the community to develop themselves in the future to 
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strengthen their self-reliant communities. It is important to develop a strong 
community. (Department of Local Administration, 2008) 

The potential development model of the local community must have a 
significant component.  Agents need to have the skills, knowledge and ability to 
harness the potential of existing communities to maximize value and maximize their 
benefits through mutual learning between people and property such as cultural 
resources and natural resources. These grants are already in the community but have 
not been used in concrete terms. Community development must start with the 
introduction of things. In the community to apply for maximum benefit. Community 
members need to cooperate and support and dependence on government agencies, 
private sector and local authorities to support all aspects of activities about planning, 
decision-making. According to Seree Pongsit (2005), the development of the 
community's potential if it can achieve the goals of the agency and the person 
concerned must play three roles as 1) is a link to the learning process. A facilitator is 
to create a learning community that has the knowledge to do everything. 2) To be a 
coordinator and catalyst for innovation and 3) Networker is a network that connects 
people to communicate, share ideas, and collaborate to solve common problems. 

Department of Local Administration (2017)  mentions that good planning 
results in the attainment of objectives. Every planning is a destination for the 
organization to achieve its intended purpose. If the intended purpose is clear, it will 
help the plan management to direct to the intended purpose conveniently and 
effectively. The potential of local communities in economic, social and cultural life, 
agriculture, environment, and government administration are driven by the 
knowledge of the strong community of the people in the community, the role of 
local community leaders in driving the community and the participation of people in 
the community for strong community development. 

Ban Kung is located at Samrong Thap Sub-district, Samrong Thap District Surin 
Province. It is a community of diverse ethnic, religious, cultural and local wisdom. 
Without formal education and succession, these things will soon be lost. With the 
development strategy of Thailand 4.0, it is necessary to help the local community. It 
is a community with high potential to be competitive in the future. And the interesting 
issue and a question for researchers are what the potential of local communities in 
Surin Province is? And what is the guideline for potential development of local 
communities in Surin Province? 
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 The researchers are interested in the potential development of local 
communities in Surin area to benefit the drive to develop community potential at 
the local, district and provincial levels. 
 
Research Objectives 
 1.  To study the potential of local communities in Surin Province. 
 2. To study guidelines for potential development of local communities in 
Surin Province according to the Thailand 4.0 national policy. 
 
Scope of the Research Project 
 1. Content Scope 

The research entitled “The development of the potential of local 
communities in Surin Province according to the Thailand 4.0 national policy” has 
determined that the potential of local communities is strengthened in terms of 
knowledge about the community's strengths, the role of local community leaders in 
driving strong communities and the participation of people in the community for 
strong community development. 

2. Scope of Population 
The main informants were 35  villagers and community leaders of Ban Kung, 

Samrong Thap Sub-district, Samrong Thap District, Surin Province. 
3. Research Area 
In this research, the research area was set up as the community of Ban Kung 

Moo 2, Samrong Thap Sub-district, Samrong Thap District, Surin Province. 
4. Period of Operation 
The period of operation is from December 2017 to November 2018. 

 
Research Methods 

The research entitled "The development of the potential of local 
communities in Surin Province according to the Thailand 4.0 national policy”  has 
defined the research model as Mixed Methods Research. 

Step 1: The plan is designed to research with the people in Ban Kung area 
who volunteer to join the research project. The research team focused on focus 
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groups with Ban Kung villagers. To study the issues that will develop the potential of 
Ban Kung community to be a strong community. 

Step 2 : Action is the development of community potential through learning 
process. This is due to the needs of local people and local leaders. By visiting the 
development of the strong community, Ban Samrong, Tha Sawang Sub-district, Muang 
District, Surin Province 

Step 3: Check the collection the potential of local communities and to find 
guidelines for potential development of Ban Kung research data in several ways: 
namely, documentary analysis, questionnaire and in-depth interview. The research 
instrument was a questionnaire and interview form.  

Quantitative data tool  
The quantitative data tool used as a questionnaire with constructed the 

questionnaire as follows: 
1.1 Study data from theoretical concepts and related research papers.              

This is a guideline for finding the variables in the questionnaire. 
1.2 Analyze the variables of the variables as indicators. 
1.3 Introduce a metric variable to create a query. 
1.4 The questionnaire was submitted to 3 experts for content validity by 

means of the Index of Item Objective Congruence (IOC). Each item must have a value 
greater than 0.6 or higher. The list of experts is as follows. 

 1.4.1 Assistant Professor Chalong Sukthong 
 1.4.2 Assistant Professor Jirarayu Sabsin 
 1.4.3 Damkerng Thothong 
1.5 The revised questionnaire was used to try out the sample of 10 people 

from Ban Kung area, Surin Province. This is not the sample used in this research. 
1.6 Take the questionnaire back to the measure the reliability. Cronbach's 

Alpha Coefficient (Cronbach, 1970) was used to determine the alpha coefficient. By 
analyzing each side as information on strong community knowledge, information on 
the role of community leaders and information on participation in strong community 
projects with the α-Coefficient that the average value of α-Coefficient was 0.8210. 

Qualitative Data Tool 
The tool used to collect qualitative data is a structured interview with used 

to interview 35 people and community leaders by the interview area on a specific 
date. In-depth Interview (In-depth Interview). We use a method to check the quality 
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of the interview data. Verifying that the information is accurate and using the method 
of monitoring the source, time, place and source of people to complete the three 
areas. 

1.1 Time source: It is the data used to interview senior executives in the sub 
district administrative organization and village headman about the process of 
operation of the strong community group, problems and solutions to the problems 
of the operation of the strong community at different times can be analyzed for 
content. 

1.2 Place: It is the information collected from gathering information about the 
operation process of a strong community group, problems and Solutions for the 
implementation of strong communities at different Locations can be analyzed for 
content. 
 1.3. Person source: It is the information obtained from gathering information 
related to the operation process of a strong community group, problems and 
solutions for the implementation of strong community groups from many related 
people can be analyzed for content. 

Step 4: Follow up is to monitor the sustainability of the process and the 
activities that strengthen the community after completion of the research project. 

Data analysis 
1. Quantitative Data: The researcher conducted the following steps to analyze 

the data: 
1.1 Bring back all completed questionnaires to check the completeness of 

each questionnaire to get a complete questionnaire. 
1.2. Data analysis was performed using computer programmable statistics as 

follows: 
  1.2.1 Personal status of respondents Analysis by frequency counting 
And find a percentage. The statistics used are percentage. 

1.2.2 Information about knowledge in the strong community are 
analyzed by Mean and Standard Deviation. The Semantic Differential is a type of 
Semantic Differential and is based on the criteria of the Scale of Likert Scale (cited in 
Boonchom Sri Saad, 2002). 

1.2.3 Role of community leader are analyzed by Mean and Standard 
Deviation. The Semantic Differential is a type of Semantic Differential and is based on 
the criteria of the Scale of Likert Scale (cited in Boonchom Sri Saad, 2002). 
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1.2.4 Information about participation in a strong community project 
are analyzed by Mean and Standard Deviation. The Semantic Differential is a type of 
Semantic Differential and is based on the criteria of the Scale of Likert Scale (cited in 
Boonchom Sri Saad, 2002). 

Interpretation of 5 levels of feedback about knowledge in a strong 
community, role of community leader and information on participation in community 
projects is strong shown as : rating 5 is the most agreeable, rating 4 is very agreeable, 
rating 3 is moderate agreeable, rating 2 is mild agreeable, rating 1 is the least 
agreeable. And interpret the meanings of mean. 

Average 4.50 - 5.00 means the message is the very high. 
Average 3.50 - 4.49 means the message is the high. 
Average 2.50 - 3.49 means that the message is the moderate. 
Average 1.50 - 2.49 means that the message is the mild. 
Average of 1.00 - 1.49 means the message is the least. 
2. Qualitative Data is the information obtained from the interviews. Secondary 

data is used to analyze data in several ways as 
2.1 Analytic Induction: After the data has been collected, the data is 

temporarily generated. Then link the various conclusions to show the relationship 
and lead.  

2.2 Analysis by information classification (Typological Analysis): The 
information is classified into categories base on the nature of the data is shared. 

2.3 Comparative analysis by comparison of similarities and differences in 
qualities or attributes of information. 

2.4 Data Analysis by Data Interpretation (Interpretative analysis) is the analysis 
of information obtained from data collection. 
 
Research Results 
 General information: The 35 main informants were male (28.57%), 25 female 
(71.43%), Age 46-55 years old as 21 people (60%) followed by 56-65 years old as 9 
people (25.71%), the lowest were 36-45 years as 5 people (14.28%). The highest 
education level was the secondary school / vocational school as 25 case (71.42%), 
primary school as 10 case (28.57%), Bachelor Degree as 5 case (14.28%), 33 farmers 
(94.28%), 24 employers (68.57%) and 2 merchant (5.71%). Estimate salary 10,001-
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15,000 THB as 24 people (68.57%), estimate salary 15,001-20,000 THB as 9 people 
(25.71%) and estimate salary 20,000 Baht or more as 2 people (5.71%) 
 The results of the study on the potential of the community strengthened. In 
terms of knowledge about the community, the strength of the community is high 
level ( X= 4.25, S.D.=0.35). The role of local community leaders in driving the 
community is very high level ( X= 4.65, S.D.= 0.31) and community participation in 
strong community development is very high level ( X= 4.77, S.D.= 0.22).  

The development of the potential of Ban Kung strong community according 
to the Thailand 4.0 national policy found that community leaders and people in the 
area had the idea of community development. By emphasizing the role of everyone 
in the community, they must help each other from the beginning of the project, the 
implementation of the project, the evaluation including through the community 
forum, community planning And collective bargaining power to address the needs 
and problems of the community. Experience gained from individuals inside and 
outside the community. The pattern of community leader involvement is expressed 
in a decisive manner and controlling to follow up and follow the plan. People express 
themselves in the manner of implementing the plan under self-determination. The 
public benefit is that the community problem is resolved. People are involved in 
community planning and participate in the development of community potential to 
be strong and pleasant. Social capital, beliefs, traditions, culture Support from public 
and private organizations. It has a great impact on community development, but less 
than community involvement in community development.  

The involvement of community leaders and the people is an important factor 
that contributes to the development of a strong and healthy community. Community 
leaders and members of the community have confidence in their own potential and 
in the community to address their problems and develop their well-being and 
community. They have a common goal and linked together with the public interest, 
ready to cooperate to solve their problems and communities, to mobilize resources 
in the community fully and efficiently, to learn together as a network, to conduct 
activities that are beneficial to the public continuously. There is a good group 
management process that builds community leaders to change and ready to have 
development learning. It is a process that leads to strong community development 
of Ban Kung. 
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Research Discussion 
 The development of the potential of Ban Kung to strong community 
according to the Thailand 4.0 national policy cannot be achieved in a short time. This 
requires knowledge, education, training, community service, seminars. This requires 
continuous monitoring and evaluation. Therefore, the development of strong 
community potentials requires knowledge of the strong community, local love 
consciousness,  t he role of local community leaders in driving strong communities 
and the participation of people in the community for strong community 
development. This is consistent with the research of Somboon Lanka (2013) , which 
investigated local wisdom - Based Model to build up community strength in Chiang 
Rai province found the factors that influence the strength of the community are 
community learning, networking, community relations, and local wisdom. And also 
consistent with the study of Vittaya Chandang and Chamnong Adivadhanasit (2013) , 
which investigated The Development of the Model for a Strong Community 
Management in Line with Sufficiency Economy in upper Central Thailand found the 
strong community support system is the knowledge system, the information system, 
the relationship system.  

The strong community needs a good economy, have a great benefit 
management and fair to all parties and provides thorough education. Strengthening 
each community will be based on public participation processes and the use of social 
capital to manage a strong community to live with the Thailand 4.0 national policy. 
 
Research Suggestions 
 1. Governments or government agencies should provide support in 
knowledge, education, training, community service and seminars to develop the 
strong community potentials. 
 2. Monitoring and evaluation of community strengths should be continually 
monitored to identify problems and find solutions and improve them. 
 3. The exchange of learning activities should be conducted by introducing 
some success stories of community exchange with other communities and collect 
the knowledge so that the community can learn from the real exchange. 
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TELL Implementation in English Language Teaching  
and Learning 

 
Oranuch Puangsuk1 

 
Abstract 

Technology-enhanced language learning (TELL) has been implemented in 
language education for decades, and current literature has labelled TELL as beneficial 
in promoting language development. This research paper reveals how TELL can be 
adapted to facilitate the English language learning of university students in an ESP 
course in Thailand. As a qualitative case study, this research utilises different data 
sources, namely, interviews, student journals, and relevant documents to identify 
emerging themes and enhance triangulation. The findings in this paper point out 
some of the advantages of using TELL, especially video production, to reinforce 
language development, motivation, thinking skills, autonomy, teamwork, and 
enjoyment. Additionally, doing group projects supports students’ English through 
their collaborative interactions and engagement in productive activities. The findings 
of this study shed light on existing benefits to and further developments of the 
activities utilising TELL for scaffolding English language teaching and learning.   
Keywords: English language teaching (ELT), Technology-enhanced language learning (TELL), 
English for specific purposes (ESP), Collaborative learning       
 
Introduction  

Literature on technology-enhanced language learning (TELL) reveals its 
effectiveness as a tool in promoting English language learning and teaching (Al-
Mahrooqi & Troudi, 2014; Bradley & Thouesny, 2011; Dinmore, 2013; Gui & Tabatabaei, 
2011; Parvin & Salam, 2015). According to a review of the literature, TELL can 
accommodate different learning styles, enhance autonomy, increase motivation, 
develop a positive attitude towards language learning (Sangeetha, 2016), and 
promote communication (Radhakrishnan, 2017) and collaboration (Wang, 2007). 
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Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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Some examples of TELL include computer assisted language learning (CALL) software, 
social network sites (e.g. blogs, chats, emails, discussion lists), audio or video 
materials, web 2.0, mobile phones, or podcasts. Despite its advantages, obstacles of 
technology integration in teaching English are also discussed; for example, time spent 
training students to be literate on new technology, negative attitudes towards the 
use of technology in learning (Nguyen, 2008), and the high investment costs of new 
technology (Radhakrishnan, 2017).  

Despite potential issues; however, recent literature reports on how TELL can 
be successfully integrated into language classrooms. In previous studies, TELL was 
used in developing ELT materials (Mekheimer, 2011), designing a syllabus (Nguyen, 
2008), and promoting learning through technological devices like mobile-assisted 
language learning (MALL) applications (Chinnery, 2006; Joseph & Uther, 2009) or 
Tablet PCs (Cho, Lee, Oh & Park, 2014). The work of Joseph & Uther (2009) reveals 
the benefits of MALL in providing authenticity for language development as well. The 
effectiveness of technological integration with collaborative learning in a higher 
education context is also investigated (Wang, 2007).   

Among these technological tools, videos are widely used in teaching and 
learning (Engin, 2014; Golshan & Tafazori, 2014; Mahmud, Thang, Tng, 2015. 
Mekheimer, 2011). For example, Mekheimer (2011) investigated the influence of 
video-based instructional materials on students’ language skills; the findings revealed  
how video integrated lessons help create more interactions and discussions as well 
as improve learners’ writing skills, listening comprehension, and vocabulary use. In a 
similar vein, Engin (2014) examined the use of videos in a flipped classroom to 
enhance students’ academic writing skills by integrating a project on digital video 
tutorials and peer teaching. The findings from this study suggest the effectiveness of 
digital videos created by students on their development of academic writing skills 
and language skills.  

Echoing the aforementioned literature on the use of technology, this research 
paper investigates how TELL can be integrated to promote students’ learning of 
English in an ESP context. Its aim is to suggest an effective role for technology (i.e. 
video production) in language development.  
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Integration of TELL: A case study 
This section reports the findings from an empirical case study conducted at a 

tertiary level. 28 students registered in an English in Communication Arts course were 
purposively chosen as a group of participants (Alkassim, Etikan & Musa 2016; 
Polkinghorne, 2005). A consent form was also prepared to get their permission to 
participate in the study. Pseudonyms are used to protect their anonymity and 
confidentiality.   

Research question 
This case study will answer the following question.  
What were the students’ perceptions on their participation in the designed 

technological activities?  
Research design 
The nature of this research is qualitative, interpretative, and subjective. 

Accordingly, data was collected from different sources to increase research rigour, 
discover emergent themes, make sense of the collected data, and answer the 
research question. This section presents the information on research methods, data 
analysis and designed activities.   

Research methods  
To promote more reliable results of qualitative research, three different 

research methods, namely focus group interviews or FG (Bryman, 2016), students’ 
journals (J) and other related documents, such as assignments are used for data 
collection, meaning construction (Creswell, 2005), and triangulation (Newby, 2010). 
To make sense of the data, verbatim data from interviews are mainly used as a 
primary data source whereas the data collected from students’ journals and other 
related documents are considered as a secondary data source.  

Due to the low English proficiency of the participants, Thai is used as a 
medium for interviews and journal writing. To validate the reliability of the 
researcher’s meaning interpretation, a back-translation technique (Brislin, 1970) is 
additionally adopted. 

Data analysis 
This study follows a qualitative research paradigm in which meanings are 

interpreted subjectively. To make sense of the data collected, thematic analysis 
(Boyatzis, 1998) is a major technique for careful interpretation of the recorded 
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interviews, written journals and other data sources. In this study, the analysis is 
composed of three main stages—(1) coding, (2), categorising, and (3) theming. The 
emerging themes from the data analysis are presented to answer the research 
question.  

Design of activities 
These designed activities are comprised of three main stages: Introduction 

Stage, Discussion Stage and Project Stage.  
 Introduction Stage 

The main objective of this activity is to introduce content from news sources, 
documentaries, and advertisements; in addition, necessary grammar structures are 
introduced to the participants to facilitate their production of video projects and 
news or advertisement scripts. At this stage, the teacher plays an important role in 
delivering the content. Peer teaching is also adopted to enhance students’ 
understanding.  
 Discussion Stage  

This activity focuses on collaborative learning, allowing students to learn from 
each other through productive discussions and interactions (Dillenbourg, 1999, pp. 1-
2). In this study, the discussions take place in a classroom where students are assigned 
to work in groups, e.g. writing their scripts for news articles, advertisements or a 
documentary. Students are also placed in a single group for the entire term.   
 Project Stage  

This group project work promotes not only productive interactions among group 
members but also “meaningful engagement” (Stoller, 2002, p.107). At this stage, they 
must work collaboratively to produce video projects, news articles or magazine 
advertisements. In this circumstance, the teacher’s role was to be a facilitator. The 
designed activities are explained in Table 1 below. 
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Table 1: Designed Activities 
Projects Aims Activities 

Print or online 
news articles 

Students write a news 
article. 

Stage 1: Discussion (In class 
activity) 
- Students work in groups. 
- Each group discusses and 
plans their group project.  
Stage 2: Design (Homework) 
- Students work in groups and 
write their scripts for print and 
VDO production   
Stage 3: Production 
(Homework) 

News on TV Students produce a VDO 
clip reporting news on TV. 

Magazine adverts Students create 
advertisements for print or 
online magazine. 

TV adverts Students produce a TV 
advertisement.  

Documentary  Students produce a 
documentary. 

 
Findings 

The themes emerging from the data analysis suggest that students have both 
positive and negative perceptions on their participation in the designed activities. 
Further details are discussed below. 

Positive perceptions of students on the designed activities 
For positive perceptions, they commented that the designed activities are helpful in 
promoting their English language learning. 

Benefits of TELL 
In this designed project, technology is significant in promoting and motivating 

them to pursue further English language learning.  
 Language development 

As mentioned in the preceding sections on the benefits of technology, the 
findings echo those of the existing literature on the usefulness of technology in 
language development (Engin, 2014; Mekheimer, 2011). Similar to Engin’s study 
(2014), some students share ideas on how video production can help improve their 
writing. They said:  
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“I think producing a video clip is a good idea because it allows us to practice 
by ourselves…making a video supports us to write a script…” (Siri, FG, my 
translation)  
 

And: 
 

“…I like a project of making a video clip. We have to think of sentences to be 
used for advertisements…” (Siporn, FG, my translation) 
 
Also, it is found that script writing for videos, news, a documentary, and 

advertisements are helpful in promoting their grammar learning: 
 

“…at first, I don’t know how to write [a script]. I started from writing a script 
in Thai. Later, I translated it into English…This allows me to learn [grammar] 
by myself.” (Arm, FG, my translation) 
 
This emergent theme shares a similar finding to the study on the use of video 

to promote grammar learning (Ilin, Kutlu & Kutluay, 2013).  
 

In addition to grammar knowledge, students claimed that this video project 
improved their speaking skills and pronunciation. For example, they stated: 
 

“I like a video clip…I like [it] because I have a chance to pronounce [English] 
words….and practice speaking…” (Wila, FG, my translation) 

 

And: 
 

“Everybody has a chance to practice their speaking…We can apply what we 
learned to produce [video clips].” (Siri, FG, my translation) 

 
Producing a video clip also motivated learners to improve their speaking as 

evidenced in the following statement: 
 

“It [the video production] encourages me to improve my speaking…motivates 
me to speak English…” (Korn, FG, My translation) 
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The data from students’ diaries also revealed activities to support their 

language development as shown in Table 2. 
 
Table 2: Students’ English language learning 

Activities Number of students discussing activities in their journal 
Script writing  24 
Grammar learning  9 
Speaking practice  1 
Pronunciation  6 

 
 Motivation on English language learning  

A review of the literature on language teaching reveals many discussions about 
motivation and language learning (Cook, 2008; Lightbown & Spada, 2006; Mahmud, 
Thang, Tng, 2015; Tarone & Swierzbin, 2009). The findings from these studies share a 
similarity with those in TELL literature. This is that both cite the use of videos as a 
key factor increasing English language learner motivation levels, as evidenced in the 
verbatim data below. 
 

“Having chances to watch some English ads, I feel more motivated to improve 
myself. I want to write an English script…I want to practice speaking…study 
more English…” (Supree, FG, my translation)  

 
From the evidence above, I argue that technology can be applied to assist 

language learning and increase motivation. The findings from this study also suggest 
the usefulness of technology in providing authentic materials (Cook, 2008), allowing 
students to engage in more meaningful learning.  
 

Advantages of group work projects 
 
 Language development  

In this study, students were assigned to work in groups to produce video clips, 
news articles, a documentary, and advertisements (See Design of activities). 



Vol.20 Special Issue (Septemper-October) 2018-JHSSRRU106 

 

Completing a group project was a very challenging activity for students, which also 
played a key role in promoting their English skills. They stated: 
 

“…We talk to each other. Some group members have very poor English, but 
we help each other to learn…” (Siporn, FG, my translation) 

 

And: 
 

“At first, we don’t know how to start writing [a script]. We had to write the 
script in Thai before translating it into English. By doing this, we also learn how 
to use a subject or a verb.” (Arm, FG, my translation) 
 
Similarly, others argued that doing a group project helped improve their 

writing as evidenced in the following verbatim data:   
 

“They [group members] help revise my work…like not to use “to” or use “it” 
instead…” (Korn, FG, my translation)  

 

And: 
 

“…I think doing a group work is very good...friends [group members] teach me 
how to write…We work collaboratively…” (Kan, FG, my translation)  
 
This evidence reveals how a first language is used to assist with the learning 

of a second language. Furthermore, collaborative learning enhances learning via 
interactions and feedback given (Hedge, 2000).  
 

Additionally, it was evident that the process of writing a script helped increase 
students’ vocabulary, especially regarding technical terminology from 
communication arts. For instance, Supree stated:  
 

“Writing scripts for news or documentary make me choose more appropriate 
words or jargons…I have learned more technical terms from doing this 
project” (Supree, FG, my translation) 
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It is also evident in students’ journals (J1, J2, J5 & J6) explaining on how the 
project supports their vocabulary learning.  
 

Interestingly, script writing gave students more confidence in using new 
language as shown in Areeya’s verbatim data. 
 

“I was not able to speak English…I am afraid to make mistakes. But after having 
chances to write scripts, I feel I don’t care much about errors…At least, I am 
able to communicate…” (Aree, FG, my translation).    

 
In sum, doing a group project seems to promote language learning by engaging 

learners in the tasks assigned. In other words, this designed activity improved the 
English skills of the students, especially writing and speaking skills. Moreover, it 
enhanced their awareness of grammar usage and increased their knowledge of 
vocabulary.  
 
 Responsibility and teamwork 

Apart from language development, the group projects were beneficial for learners 
because they became more self-disciplined and responsible. Some students claimed 
that while engaging in this project, they increased not only their self-responsibility 
but also a collective, group responsibility as shown in the following evidence: 
 

“A group project is a good activity as it promotes students’ responsibilities…it 
[working in a group] is appropriate… [we] share knowledge of how to write a 
script to each other…” (Supree, FG, my translation) 

The data from the student’s journals (J1 & J5) also addresses the benefits of peer 
teaching in learning. Moreover, the analysis reveals that doing group work saves 
students’ time since, as mentioned by Wani (FG, my translation,) they have a lot of 
homework assigned from many subjects.  
 
 An autonomous learner 

From assigning the students group projects, it became evident that such an 
activity promoted autonomy (Palfreyman, 2003). The reason they become self-
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directed learners (Hedge, 2000) was because of their experience in producing assigned 
projects—that is, script writing for news on TV, a documentary or advertisements. 
This engagement influentially led them to learn more autonomously (e.g. J2, J4) in 
order to improve their writing on news headlines, advertising, slogans or 
documentaries. The verbatim example below also reveals how the student improves 
her learning:  
 

“Sometimes, I don’t understand about tenses like past simple. I have to study 
more…After that, I start writing scripts for project…” (Atcha, FG, my translation) 
 

 Development of thinking skills  
Previous research on English language teaching found a connection between 

learners’ thinking ability and the development of their writing skills (Jacobs, G. M., 
Heike, T. & Renandya, 2018; Zhou, 2016). The findings from this study also add to the 
literature in this field. According to the interview data, the group work project allows 
students to develop their thinking and share their ideas through writing script activities 
(A, FG, my translation). In this instance, writing a script plays an important role in 
enhancing thinking skills. Students stated:  
 

“Script writing, such as adverts makes us think and plan more—from a script 
stage to a production stage…” (Aree, FG, my translation)  
 
In addition, it was found that group work promotes creativity. For instance, 

some students mentioned: 
 

“We like the time when we sit and work together because we can exchange 
our ideas…Also, we can think more creatively, and maybe, we produce a work 
that nobody has done before…” (Korn, FG, my translation)  

  

And:  
 

“I like a project as it promotes group members’ creativity. If doing an 
individual work, I get stuck…” (Santi, FG, my translation) 
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These examples reaffirm the effectiveness of group projects in supporting the 
engagement of students in learning (Stoller, 2002) through their production of written 
tasks. 
 
 Enjoyment and new experience 

Students also had a positive attitude towards their participation in doing a group 
project. They stated that they had fun while working with other group members and 
gained new experience. For instance, some said: 
 

“…I feel happy when I work in group. I have a lot of fun working with new 
friends. I think I gain a lot of new experience.” (Arm, FG, my translation) 

  

And:  
 

I have a lot of fun while working with friend… I feel unconfident if I have to 
work by myself…” (Santi, FG, my translation) 

 
 Motivation on English language learning  

Like the use of technology in the classroom, doing group work also enhances 
learners’ motivation in learning English as evidenced in some examples of verbatim 
data below. 
 

“I am not good at English, but my English is not the worst…I have to improve 
myself to do the exam and the group project. For me, the group project is 
significantly important for this subject…” (Chaboon, FC, my translation) 
 

And:  
 

“I am curious how they [group members] write a script…I ask myself why I 
can’t do it. Since I have worked in groups for a term, I realized that I have to 
improve myself…” (Asa, FG, my translation) 

 
 Negative perceptions of students towards group projects 
Despite positive perceptions, some students discussed problems they had 

while doing the group project. These include problems regarding teamwork, feelings 
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of tiredness, concerns about fairness and project assessment, time management 
issues, and stress about limited grammar knowledge.  

Problems on teamwork  
Many students complained that teamwork was a critical issue as each group 

member may not do the same amount of work. For example, Nari said: 
 

“This group project is very effective for some groups in that they really help 
each other…But some may not do anything at all…” (Nari, FC, my translation) 
 

This also led to student fatigue as evidenced in Nari’s verbatim data: 
 

“I feel tired as only a few people work on [the group projects]...but we need 
to share our marks to a whole group…” (Nari, FG, my translation) 
 
Moreover, Nari complains about the responsibilities of different group 

members within the same project. In his view, “fairness” is very important.  For 
instance, he argued: 
 

“…Some don’t want to work [on the project]; some who do work always take 
responsibility. I think it is not fair…” (Nari, FG, my translation) 

 
Project overload 
In addition to teamwork, project overload was another issue raised by the 

students. These overloaded projects effected their time management and caused 
overwhelming feelings of tiredness: 

“We feel tired. When we work on our projects, we feel very tired, and we 
don’t want to do anything else at all…” (Chaboon, FG, my translation) 
 

And: 
 

“The disadvantage is that our time is different. If we are assigned to do a 
project outside classrooms, it is very difficult for us to manage it as our 
learning timetables are not the same…” (Jira, FG, my translation)  
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As seen in the above examples, it could be said that an overload of assigned 
projects places a burden on students. There is additional literature which discusses 
the impacts of work overload on learning (Kember, et. al., 1996; Lizzio, Simons & 
Wilson, 2002).  

 
Knowledge of grammar 
Knowledge of grammar among group members was a major factor influencing 

the development of project work plans, due to the fact that they faced issues in 
writing their scripts. This is evidenced in the example below: 
 

“I think the only problem on doing a project is grammar. It is a writing 
project…[We] cannot produce a very good one because of our poor 
knowledge of grammar…” (Supree, FG, my translation)   

 
Suggestion for revision of activities 
Students also suggested some ideas to improve the designed activities and 

make them more effective in assisting with student learning. Firstly, they commented 
that students should be allowed to work with different groups and not remain in the 
same group for the entire term, as shown in the example below: 
 

“To avoid the problem [on fairness], a teacher should rotate students to work 
with other classmates…” (Anan, FG, my translation) 
 
Secondly, working on a group project in class might solve the problems of 

work overload and improve work quality as evidenced in Kanit’s verbatim data: 
“[We] should do a group project in class, not assigned as homework. For me, 
there are many assignments, and I am not able to finish them all. This really 
affects the quality of the project…” (Kanit, FG, my translation) 
 
To avoid this problem, students agreed that they should have more 

opportunities to do individual assignments, which allow students to take on 
individual responsibility for their work and achievements (Supree, FG, my translation); 
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in addition, there should be a fewer projects assigned as student had difficulty with 
time management (Piya, FG, my translation).  
 

Thirdly, the students argued that they should have more opportunities to 
interact with materials or assignments during class time, so they could have acquired 
more knowledge through interaction and practice as shown in the example below. 
 

“Teaching content is still important. We have to study, but we want to 
practice more. Students should gain chances to practice writing… (Bam, FG, 
my translation) 

 
Lastly, knowledge of grammar was one of the main student concerns as was 

mentioned by Supree:  
 

“[I] want to learn basic knowledge of grammar and tenses that are used for 
writing news scripts such as past tense…” (Supree, FG, my translation)  

 
Lessons learned for the case 

The findings suggest that a collaborative and creative activity on VDO 
production of a news report, a documentary or an advertisement can play a 
successful role in promoting and motivating students to learn English. In this case, 
they gain opportunities to interact and work collaboratively. This result corroborates 
previous research on the effectiveness of learners’ engagement through collaborative 
learning (Wang, 2007).  The results from this study also show collaborative learning 
to be a successful method of developing learners’ creativity (Nevin, Thousand & Villa, 
2002), and writing skills (Lin & Yang, 2011; Wang, 2007). In addition, language practice 
within the context of a meaningful and productive activity enhances a positive 
attitude towards English. This also increases learners’ motivation to improve their 
English, and encourages them to speak English to fulfill their communicative needs 
(Lightbown & Spada, 2006).  
 

However, further modification of the activities is needed to assist with language 
learning in this context.  



113Vol.20 Special Issue (Septemper-October) 2018-JHSSRRU

 

 

 
 Direct engagement with course content is essential to promote autonomy. In this 

case, more interactive activities like peer teaching should be integrated to 
enhance interactions, scaffold students’ learning and promote their 
understanding of the taught content. In addition, online materials should be 
prepared for students to study by themselves, especially print or online sources. 
A teacher’s role should be changed from a transmitter to a facilitator.  

 To increase productive interactions among the students and the teacher, an 
online community like Facebook, blogs, or Messenger should be created (see. 
Amin et al., 2015). 

 To avoid the problem of fairness, students should be allowed to work with other 
class members. This will promote more interactions and peer feedback (Lin & 
Yang, 2011). 

 The number of projects assigned may not greatly affect students' learning 
processes. Since time was a constraint, fewer projects should be assigned to avoid 
learners being burdened by their studies. To engage more students’ learning, a 
variety of activities could be included to promote different learning styles (Cook, 
2008; Lightbown & Spada, 2006); for instance, activities to support analytic or 
holistic learners (Willis, 2000).  

 
Conclusion 

This research paper sheds light on how technology-enhanced language 
learning can be used to promote English language learning and teaching in an ESP 
context. The findings also suggest that the designed activities may yield positive 
results only for some students; accordingly, it is crucial to modify the activities to 
make them more appropriate and beneficial for all students. Nevertheless, as a 
qualitative case study, generalisability of the findings may not be a primary concern, 
but the findings are applicable to other contexts. Consequently, further research may 
be conducted with different groups of participants, or investigated on a larger scale 
to verify generalisablity.  
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Critical Discourse Analysis of Jack Ma’s Selected Speeches: 
Language of New Capitalism 
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Abstract 
 “The meaning of a text [always] goes beyond its author” and “the text at all 
times represent(s) more than the author intended” (Bleicher, 1980 , p. 111 ) .  In 
contemporary studies, critical discourse analysis and social research are integrated 
and cannot be separated entirely. Furthermore, the speeches of worldly influential 
people are worth analyzing since speeches of important people have been analyzed 
in order to alert meaning, to gain insight from, to understand logic therein, and to 
see, if possible, any contradictions in the discourse. 
 This study aimed to highlight the language of new capitalism through the 
selected speeches of Jack Ma in terms of some linguistic features, rhetorical 
techniques, and contradictions in new capitalism. The samples consist of twelve 
selected speeches of Jack Ma that were purposefully selected. The three-
dimensional model built by Norman Fairclough was used as the analytical framework 
for this study.  
 Some linguistic features were analyzed including nominalization, passivization, 
modal verbs, personal pronouns, and text structures. The results reveal that each 
structure was used purposely for presenting his goals and attitudes. The second 
scope was the process of text: there were various keys of new capitalism that 
occurred in the selected speeches, such as the language of new technology, the free 
market, the role of government, and profit. The main part of this study also pointed 
out that Jack Ma’s words and goals sometimes contradict practice in reality. Alibaba 
is a giant in the ecommerce world that has won over a number of entrepreneurs and 
small businesses. It is hoped that the findings of this study are beneficial for further 
studies. 
                                                           

1Graduate student of English Language, Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon 
Kaen University; Thailand; e-mail : nipapat_travel@hotmail.com 

2Lecturer of Department of English Language, Faculty of Humanities and Social Sciences, 
Khon Kaen University, Thailand; e-mail : subkeo@kku.ac.th 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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Introduction 
 A speech by a well-known and world-leading businessman is one of the best 
choices for this study as it is a key in terms of the businessman’s perceptions, 
ideologies, and power and there are some hidden messages from the chosen words 
Pu (2007) .  Regarding previous studies on the speeches of world leaders, they have 
been analyzed for decades as a direct result of the rise of globalization and the 
development of modern technology. Consequently, speeches, in terms of formal 
public speaking, have the purpose of expressing ideas or crucial information so the 
relationship between the leader’s words and their actions should be of concern in 
terms of the effect and influence on society (Wang (2010 ) ; Bayram (2010 ) ; Lande 
(2010)). Critical discourse analysis (CDA) has been applied to social research studies 
for a number of years especially regarding the speeches of well-known people from 
across the globe.  
 As the core of analysis is critical, CDA is applied as a framework of this study. 
CDA is an approach that is not just focused on how to use/construct or organize 
words and sentences, and this approach also looks into pragmatics and 
sociolinguistics, such as in political, cultural, educational, and economic spheres 
(Fairclough and Wodak, 1997). CDA is a type of discourse analysis that studies social 
power, abuse, inequality, and racism and social and political contexts are also taken 
into consideration. Similarly, Gee (2 0 1 1 )  stated that there are two significant 
approaches to conduct discourse analysis. First, is descriptive discourse analysis. Its 
purpose is to explain how language works in order to comprehend discourse. The 
current fashion of CDA points to the social change and globalization of new capitalism 
(Gee et al., 1996 ; Fairclough, 2002 ; Fairclough & Chiapello, 2002). Therefore, social 
transformations are the new era of language studies. 
 New capitalism is an inevitable issue that linguists pay attention to in the 20th 
century. Jessop (2 0 0 0 ) , who is well versed in political and economic studies, 
demonstrated that new capitalism (neo-capitalism) is the reform of old capitalism in 
terms of restructuring (the relation between an economic field with politics, 
economy, and art) and re-scaling (the relation between contrasting scales of social 
life). Notably, Adam Smith (1 7 7 6 )  was the first theorist to mention capitalism, 
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particularly on self-interest. Capitalism is the economic system that focuses on the 
free market system, private property, no or minimal government intervention, profit 
motives, competition, and freedom. Smith wrote The Wealth of Nations, which was 
first published in 1776.  
 New capitalism emerged from technological revolution and the market’s 
internationalization in order to try to reduce those flaws found in old capitalism 
(Klien, 2000 ) .  However, there are still some critiques on new capitalism who claim 
that the attempt to fill the gaps and to decrease the disadvantages is largely 
unsuccessful as there is more inequality, a larger gap between the rich and the poor, 
more insecurity, more risk, and more injustice. The language of new capitalism is an 
essential aspect that should be explored. In a contemporary climate, language may 
have more meaningful aspects of modern socio-economic changes (Fairgclough, 
2001). Chiapello and Fairclough (2000) state that the main aspects of the critiques 
are stimulation (the bloom toward people), security (in workplace and reality), and 
justice (common goods and fairness).   
 There are previous samples of language and new capitalism critiques in both 
books and articles. In the first era, the language of new capitalism was investigated 
in the scope of language use in the workplace, integrating with the styles of teachers 
in the classroom. Previous researchers highlight the words of managers and leaders 
in the companies because words might change the situation and even the success of 
the companies. For example, a book called The New Work Order: behind the 
language of new capitalism, written by Gee, Hull, and Lankshear in 1996, focuses on 
the workplace, team leaders, workers, and democracy while paying attention to 
inequality between individuals, nations, and continents. They reformed the 
educational system with the economic system in order to prepare the students living 
in the real world. Similarly, an article by Bialostok and Kamberelis (2010) focuses on 
the risks and insecurity in the language of the contemporary workplace and the 
classroom. In conclusion, the perspective in the language of new capitalism is placed 
in various fields including workplaces, houses, schools, and many individual 
organizations. 
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Research Objectives 
 1. To investigate some linguistic features and use of rhetorical structures of 
the selected Jack Ma speeches concerning the relationship between language, social 
action, ideology, or power. 
 2. To analyze Jack Ma’s speeches to understand whether there are any 
contradictions in relation to new capitalism. 
 
Research Methods 

1. The introduction of Jack Ma  
 Jack Ma (Ma Yun) is a Chinese businessman who is one of the most successful 
people and his life inspires and motivates many people in many aspects, such as his 
background, his experiences, his patience, his determination, and his points of view. 
His life changed from being an English teacher at the University in China to a very 
successful businessman and ultimately the richest person in China. He attempted to 
move himself up the social status by using English as a tool. Jack Ma became the 
founder of Alibaba (China’s biggest ecommerce company). At first, his knowledge 
regarding the Internet and ecommerce was minimal. Ma’s business did not reach the 
goals he envisaged and he failed numerous times because of the lack of financial 
support, the global economic crisis, national policies, and other key elements. He 
tried to improve his business tactics until he finally found success with the start of 
Alibaba in 1999. Within three years, his company would be competing with Amazon 
and other world-leading ecommerce companies. 

2. Selected Speech  
 The speeches of Jack Ma are selected by the duration of time, from 2011-
2018. The first criterion specifies the range of time because the scope of the speaking 
might range within globalization, social changes, and technological developments. 
Even though new capitalism emerged well before 2011 and Alibaba was launched in 
1999, the timeframe is specific to 2011–2018 as it is the years that the Alibaba Group 
and Jack Ma have been most established. It’s the time that Ma’s business has seen 
the most successful and has continually gained massive profits. Furthermore, it is 
when the Alibaba Group has been an international corporation on the international 
market. The second criterion is the purpose of the speaking. Jack Ma’s speeches, 
which were delivered at various events, can demonstrate the different aspects of 
language. Jessop (2000) suggests that new capitalism can lead to many contexts. It 
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shows the relationship between an economic system and politics, education, culture, 
and art. Therefore, the events of the speeches are not restricted to economic 
conferences. The third criterion is the location and place of each event. There are 
various countries and different situations. New capitalism is an international issue and 
doesn’t focus on a small scale. The fourth criterion is the elements of speech—each 
speech will be selected based on the elements of new capitalism (free market, fair 
competition, private property, and gaining profits). 
 Therefore, twelve speeches have been selected to cover the different genres, 
such as economic conferences, educational events, and promoting the Alibaba 
Group, and these speeches are listed from the Group’s early years to the most recent 
talk delivered by Jack Ma, which are as follows:  
 
TABLE 1: DESCRIPTION OF THE SELECTED SPEECHES OF JACK MA 

Samples Length 
(minutes) 

Tokens Types of Event/Topic Place Date 
D/M/Y 

1st speech 56 8,047 educational event Stanford Graduate 
School, USA 

09/30/2011 

2nd speech 10 1,279 educational event Hong Kong University 11/08/2013 

3rd speech 17 2,546 promoting Alibaba Group Economic Club of 
New York, USA 

06/09/2015 

4th speech 15 5,890 economic conference 
and promoting Alibaba Group 

APEC CEO Summit, 
Philippines 

11/18/2015 

5th speech 12 7,726 economic conference 
and promoting Alibaba Group 

Germany 09/25/2015 

6th speech 42 4,600 economic conference 
and promoting Alibaba Group 

Zhejiang, East China 06/09/2017 

7th speech 54 1,663 economic conference 
and promoting Alibaba Group 

Detroit, USA 06/21/2017 

8th speech 18 2,958 economic conference 
and promoting Alibaba Group 

New York, USA 09/20/2018 

9th speech 32 6,682 economic conference 
and promoting Alibaba Group 

Toronto, Canada 09/25/2017 

10th 
speech 

12 2,610 educational event De la Salle University, 
Philippines 

10/25/2017 

11th 
speech 

19 1,333 educational event Vietnam University 11/05/2017 

12th 
speech 

12 1,500 promoting Alibaba Group Thailand 04/19/2018 

Total 299 46,834 3 purposes 7 countries 2011–2018 
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3. Analytical Framework 
 Fairclough’s three-dimensional model (1992:1995) is used as the analytical 
framework because Norman Fairclough is one of the key linguists who distributed the 
concept of the language of new capitalism and social change. Fairclough’s book 
(2004), Analysis Discourse; textual analysis for social research, discusses language in 
new capitalism and a number of articles have been published continually from 2000 
until present. Therefore, this framework has been adapted for this study because it 
can reach and answer the objectives of the research. In other words, it can unveil 
the hidden messages and the social practices. However, some aspects are deleted 
because some linguistic aspects couldn’t be focused (limitation of time and 
objectives of the study). Fairclough’s three-dimensional model includes three parts: 
description (text), interpretation (production, interpretation, and consumer), and 
explanation (socio-cultural practice). The main focus of each stage is explained as 
follows: 
 3.1 Description: Textual Dimension 
  Lexicalization: This refers to the choice of words. Vocabulary is not 
just words, phrases, or idioms; it covers many aspects, such as parts of speech, how 
each word is used in communication, and its culture. There are various procedures 
for analyzing lexicalization but the point of this study is to only focus on 
nominalization. Nominalization is specific in this part and is the way to turn verbs, 
adjectives, and adverbs into a noun. Fowler et al. (1979) show that using noun phrases 
over verbs is often ideologically charged. Nominalization also associates with 
ideological features such as removing agencies, managing unequal power, and adding 
information. 

Grammar: This is the linguistic detail—when more of the linguistic details are 
relied upon so that the differences of the linguistic functions are specifically analyzed. 
There are three main parts to this analysis: active-passive voice, modal verbs, and 
pronouns. In sentences, language use will show the perceptions and opinions of 
speakers through the world and society.  

First, passivization focuses on choosing a passive voice over an active voice. 
The aim of an active sentence is changed to the subject of the corresponding passive 
sentence. Passivization is built when insistence is given to the object. In cases when 
the subject is not significant and comprehension need not be referred, sentences are 
better in the passive voice. Second, modal verbs use appropriate techniques for 
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persuading and expressing inner feelings. In addition, modality shows the level of 
politeness and ordering. Fairclough (1994) divides modal verbs into three levels of 
politeness, including low politeness (can, may, could, might, dare), median politeness 
(will, would, should, shall), and high politeness (ought to, might, need, has/have to). 
Third, personal pronouns (I, we, you) will be studied as they can show the relationship 
between the speaker and audiences as well as society as a whole—and it also shows 
the power of the speakers. 
 Textual structure: This aims to analyze linking between a situation and 
language itself. This part also investigates the movement, cohesion, and organization 
of the context/speech. Furthermore, internal organization and coherence of the text 
are one of the most significant aspects that will illustrate the purpose of the speech. 
 3.2 Interpretation: Discursive Dimension (Production, Distribution, and 
Consumption) 
 Interpretation Stage (Processing Analysis) focuses on the interrelationship 
between text and interaction and it cannot be isolated with textual analysis. This 
stage covers the progress of text production, distribution, and consumption. This 
second dimension aims to reveal the messages (social identities, social relationships, 
knowledge, and concepts) and to comprehend and interpret the relevance between 
messages and its producers or speakers (Fairclough, 1992). The features of new 
capitalism will be studied. 
 3.3 Explanation: Social Dimension 
 The societal level is analyzed in this part because it links the language in the 
text with economic, political, and cultural systems. The text will demonstrate the 
contradiction in new capitalism. Social matters in real life can be compared with the 
goals of the speaker. 
 
Research Results 
 1. Textual Analysis  
 The first dimension of the analysis is the properties of the selected speeches, 
including nominalization, passivization, modal verbs, personal pronouns, and text 
structure. Each part will be described briefly.  
 Nominalization 
 Lexical items in language of new capitalism occur in the speeches frequently, 
such as communication, consumer, payment, investment, commitment, failure, 
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organization, difference, judgment, complaint or development. Fairclough (1992) 
mentions that nominalization helps to delete the agency of the sentences. To 
illustrate, the following excerpt shows the form of using nominalization in the 
speeches by Jack Ma: …ecommerce is about communication…; …globalization only 
helped 20% of the development of countries…; they worry because there's 
complaint…; …it's judgment and understanding and treating. 
 Passivization 
 Passive voice is used frequently in the speeches as Ma wants to emphasize 
the objects of the sentences. It creates the significance and values of actions and 
objects, but the subjects or agents are less major. For example, he said: 
“Globalization was controlled by few emperors and kings…; …in the past 20 years, 
globalization was controlled and manipulated by sixty thousand big companies…; 
In the past, goods were made separately…; …they were solely ‘made in China’ or 
solely ‘made in Thailand’. In the future, goods will be ‘made on the Internet 
instead…”. It shows that globalization is receiving the action and the subjects of the 
sentences are turning into the negative ways. 
 Modal verbs 

MODAL VERBS (Fairclough, 1994) 
 Low politeness Median politeness High politeness 

positive can, may, could, might, 
dare 

will, would, should, shall must, ought to, need, has/had to 

negative needn’t, 
doesn’t/didn’t need 

to/have to 

won’t, wouldn’t, shouldn’t, 
isn’t/wasn’t to 

mustn’t, oughtn’t to, can’t, couldn’t, 
mayn’t, mightn’t, hasn’t/hadn’t to 

 

 
The average modal verb use is 2.40% for the combined speeches, which is 

suitable for speech (Wang, 2010) because modal verbs are easy for listeners or 
audiences to comprehend and identify with. The listeners have no time to revise and 

 Low politeness Median politeness High politeness 

frequency percentage frequency percentage frequency percentage 

positive 315  
 

0.68% 

518  
 

1.23% 

168  
 

0.48% 
 

negative 4 60 57 

total 319 578 225 
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to think about the words of speakers so simple sentences and the use of modal 
verbs is an appropriate technique for persuading and expression inner feeling. For 
instance: 
 …but in the future, my dreams and aspirations would be for Thailand’s 
revenue to come from everything that is from Thailand. 
 …those people who are very small today, they will be big in the future and 
they will be the people standing here speaking and most people will listen. 
 Personal pronouns 

Personal Pronoun Number 
First person I (me) 1,295 

We (us) 1,496 
Second person You (you) 1,133 
Third person He (him) 43 

She (her) 9 
It (it) 471 

They (them) 354 
Total  4,801 

 
From the table, the results show that first-person pronouns are the most 

frequently used in the combined speeches. Jack Ma always referred to his life, his 
past, his experiences, his business, and his goals, so the key part of the speeches is 
from a business context. It is also the reason why the pronoun “we” occurs most 
regularly in the speeches because he always groups his teams and SMEs with himself. 
Furthermore, Saj (2012) states that personal pronouns make a link between the 
listeners and speaker; it also shows the interpersonal function in the language. “So”, 
“I” and “we” will close the distance of the speaker and the listeners regardless of 
their status, their nationality, or their profession. This technique creates a good 
relationship and encourages the listeners to feel as though they are connected to 
the speech. When listeners feel good or respectful about his speech or words, they 
will believe and trust in his persuasion. The following sentences illustrate this: We 
will continue to promote free trade. We will continue to promote globalization.  
 Text structure 
 Focusing on the move of the speech, language in the spoken text is linked to 
the situation or his status at the present time. Ma always compares his life in the past 
and the present. He walks into the next step of his goal, which is to promote and 
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develop the Alibaba Group. Ma has organized most of his speeches coherently and 
appropriately for the audience. He refers to his experiences or what he has had to 
face before with many situations in the past and then gives more suitable examples 
supporting the concept of the new age of capitalism for the new generation. 
Furthermore, the genre of the speeches is informative and covers many different 
contexts including the economic, politic, and educational spheres.  

Furthermore, gestures and pauses are expressed in the selected speeches. It 
appears that silent pauses can speak louder than words. Therefore, pauses can be 
analyzed in various ways. In the speeches, he pauses for 3–5 seconds to breathe or 
to recall one of his memories; he would also pause to accept the appreciation from 
the audience when they applauded or stood to appreciate his powerful words. 
Another technique he employed was in his behavior as his calm and confident 
demeanor, as well as his discourse and language use, are appropriate in formal 
speech. He also offered warming smiles and laughed out loud with the audience and 
he always looked at his audiences to draw them in.  

2. Discursive Analysis 
 Technological development and globalization 
 The main feature of new capitalism is technology and innovation as it creates 
the new economic system and new language is also produced. In Ma’s speeches, he 
always mentions the significance of technology and globalization between people 
worldwide. One interesting point to note in his speeches is the advantage of the 
Internet for making money and running businesses. For example, he said: “…most 
people who were born in the 1980s, have made their business based on technology-
based innovation…; Today, we are using mobile phones, we are not using computers. 
Computers are very complicated.” Therefore, some activities in globalization can be 
done successfully based on the advancements in technology. It also leads to 
economic growth. 
 Free market and competition 
 The free market is promoted to answer the freedom of selling products and 
services of suppliers. The scope of the free market includes competition and free of 
compulsion. Jack Ma is a businessman who is a role model for promoting the free 
market and free trade, which is highlighted in his words: “I'm a strong believer of free 
trade…; …we will continue to promote free trade…; …we believe in free trade…; …we 
believe in improving trade activities.” Furthermore, the competition between the 
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suppliers also shown in some parts of the speeches, such as: “…it's like the year 2003 
when we just a brick even we started to compete with eBay, you're small it's difficult 
for you to compete locally.” 
 The deregulation of the government is one of the main terms for free trade 
as capitalists believe that restricting trade is not the right thing to do (Bernanke, 2007). 
To illustrate this, Jack Ma mentions the role of the government in the economic 
sphere: “I think, as business people like us, we have to tell the government about 
our confidence and why we believe the future’s better and the government should 
work with us and listen to us.” 
 Profit Motive 
 All of the operations of businesses are launched to make money and gain an 
advantage. It is the basic concept that everyone knows and tries to gain as much 
profit as they can. The competition and development of business tactics have been 
produced for benefit and interest. It can be seen in the following: “Alibaba you know 
opened the sesame for the other people to benefit to take advantage of the 
Treasury. So, we think Alibaba means ‘Open Sesame Online.’ There are so many 
treasures.” 
 The discursive dimension covers language use and the discourse of new 
capitalism that occurs in the selected speeches. Language is used purposely because 
Jack Ma wants to show his ideology and goals through his words. There are three 
points of new capitalism that were highlighted, including the advancement of 
technology, the free market, and fair competition without restriction of government, 
as well as the profit motive.  

3. Social Analysis 
 In Jack Ma’s selected speeches, contradictions between new capitalism’s 
concept and practices in reality were accentuated; there are some specific points 
that reflect the results of new capitalism in the society. Fair competition cannot exist 
completely in practice because there are many factors for business achievement, 
such as knowledge, marketing plans, business tactics, and financial support. This was 
illustrated in this statement: “…rich companies are richer, big companies are bigger 
and small companies, small countries, and SMEs are in trouble.” In the new period 
of capitalist society, it cannot be ignored that there are two classes of people 
including the capitalist class (owner of means of production) and the working class 
(labor). The distance between the poor and the rich cannot be solved. Both large 
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companies and small companies have different financial support, market access, and 
so on. These conditions link to the issues of fair competition. In a contemporary 
capitalist society, small businesses are heavily affected indirectly because consumers 
almost always choose goods and services based on their demands and their decisions 
are made based on many factors, such as brand name, quality, pricing, reputation, 
accessibility, and packaging.  
 Jack Ma has always claimed that his business will help promote the benefits 
for small businesses as well as the working class. This is backed by a number of 
statements from the selected speeches: (1) ...Alibaba can help small businesses and 
young people; (2) …we are interested in changing and improving the world, instead 
of making money. Money does not advance humanity; and (3) …China’s market is 
one of the biggest and most powerful markets in the world, where Thailand will gain 
greatly from accessing China’s market. However, his words and practices are 
sometimes contrastive so that his company will gain a lot of interest and have an 
advantage over small countries and businesses. 
 It cannot be stated that Alibaba is the sole cause of the bankruptcy of many 
small businesses in China as there are a number of factors why small businesses are 
bankrupt. However, as a giant corporation, Alibaba is one of the contributing factors. 
In addition, there are many counties where fair competition has never existed. In 
Thailand, for example, giant retail businesses and groceries stores such as Big C, Lotus, 
and Seven-Eleven have destroyed small retail business throughout the country 
(Muangpongsa, 2014). 
 
Research Discussion 

Language use and the styles of Jack Ma’s selected speeches were analyzed 
by the three-dimensional model by Norman Fairclough. The features of Jack Ma’s 
speech can be summarized as follows. First, he uses relatively easy words and simple 
sentences. Colloquial language is a common technique that most speakers use 
because it is easy to understand and reflect any messages. Nominalization is used 
since it is helpful to eliminate unnecessary information. Modal verbs are used to 
convince audiences appropriately. First person pronouns (in this case, “I” and “We”) 
help shorten the distance between listeners and the speaker and sometimes to 
highlight the power of the speaker. Furthermore, internal organization and coherence 
of the text are significant aspects that illustrate the purpose of the speech. 
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 It should be noted that the language of new capitalism has been a primary 
concern in this study; therefore, some features of new capitalism can be seen through 
the language use of Jack Ma, such as advances in technology and innovation, free 
trade and competition, deregulation of the government, and other interests. 
However, in a modern capitalist society, some key goals of new capitalism cannot be 
put into practice. Jack Ma regularly discusses boosting small business but big 
companies always gain more benefit over small business because of a number of 
factors and conditions. Therefore, monopoly from an economic context still exists 
because the giant groups have more power to manipulate the growth and direction 
of the economy, leaving many small businesses and the working class in financial 
trouble. 
 
Research Suggestions 
 This study contains references for the researchers who pay attention to critical 
discourse analysis in the linguistic field. Researchers who are interested in speech 
analysis using CDA will be able to expand their ideas and could possibly integrate 
the result of this study with other related areas. The language of the new capitalism, 
in particular, is one of the new trends for an analysis based on the international 
communication and technological development. This study offers another aspect of 
CDA studies, which is language and new capitalism as most previous research studies 
focused on politics, gender equality, and discrimination. Moreover, it shall 
complement English language learning skills as well as the social world, which can’t 
be separated from the language itself. In addition, there are various scopes of analysis 
in terms of linguistic features such as metaphor, transitivity, lexical items and so on. 
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รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาจุดหมายปลาย
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บทคัดย่อ (Abstract) 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาศึกษาบริบทและศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวใน
จังหวัดนครปฐมตามปัจจัยทางการท่องเที่ยว 2) ศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือ
การพัฒนาจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวซ้้าในจังหวัดนครปฐมและพ้ืนที่เชื่อมโยง เป็นการวิจัย  
เชิงคุณภาพ (Qualitative method) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และการประชุมกลุ่มย่อยกับผู้มี 
ส่วนได้เสียจากการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ในแหล่งท่องเที่ยว จากนั้นน้าข้อวิจัยมาวิเคราะห์เนื้อหาตาม
ประเด็น และการอภิปรายเชิงพรรณนา  
 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทางการท่องเที่ยวที่โดดเด่นของจังหวัดนครปฐม คือ สิ่งดึงดูดใจ
ทางการท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม วัด ตลาดโบราณสวนเกษตร และพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่น ท้าให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจในการเดินทางมาเยือนแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด และเกิด
ความอยากกลับมาเยือนพ้ืนที่อีก ทั้งนี้ผลมาจากความหลากหลายของทรัพยากรในพ้ืนที่ที่มี 
ความแตกต่างกันในแต่ละฤดูกาลท่องเที่ยว อีกทั้งเกิดความสอดคล้องกับแนวคิดในการสร้าง 
การมีส่วนร่วมให้แก่นักท่องเที่ยว ดังที่เรียกว่า การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อันน้าไปสู่รูปแบบ 
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้านรูปแบบการท่องเที่ยวเพ่ือพัฒนาจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวซ้้า
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Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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จากข้อค้นพบสรุปได้ 3 รูปแบบดังนี้ 1) รูปแบบการท่องเที่ยวเพ่ือการพักผ่อนในชุมชนท้องถิ่น  
เชิงวัฒนธรรม 2) รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และ 3) รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและจิต
วิญญาณ ทั้งนี้จากข้อวิจัยและข้อค้นพบสามารถน้าไปสู่การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวน้าร่องด้าน 
การท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวเชิงศาสนาและพัฒนาจิตวิญญาณ และการพัฒนาต่อยอดแหล่ง
เกษตรสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรสุขภาพ และสามารถน้าความสนใจแก่นักท่องเที่ยวได้อย่างดี 
ค้าส้าคัญ (Keywords) : พฤติกรรมนักท่องเที่ยว,  การท่องเที่ยวซ้้า,  รูปแบบการท่องเที่ยว 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to: 1) study tourists behaviors in Nakhon 
Pathom Province and 2) find out tourism patterns for the development of revisit 
tourism destinations in Nakhon Pathom province and its linkage areas. The research 
applied qualitative method by using in-depth interview and focus group for 
stakeholders in tourism management in the province. The data then were analyzed 
by contents analysis and also descriptive explanation. 
 The study found that the tourism destnation in the province had potentially 
good and reasonable for its potential in: 1) accessibility; 2) attractions; 3) activities; 
4) amenities and 5) accommodations. However, some factors, such as amenities 
needed to be improved to reach the stand requirement of tourist and safety is 
quite importance among tourism. Moreover, accommodations had vieity, but it 
seemed not outstanding as it was not met local identity. For the tourism patterns, 
the research found that the 3 patterns for revisit tourism that composed; 1) leisure 
tourism in local community, 2) agrotourism and 3) spiritual tourism. The recommendation 
from the finding mentions that the spiritual tourism, such as superstition tourism is 
an interesting one of the pattern among the visitor visiting Nakhon Patom province. 
Moreover, agrotourism is another important choice of revisit tourists to gain their 
new experience in agriculture, local culture and health tourism. 
Keywords : tourist behavior,  revisit tourism,  tourism patterns 
 
 



135Vol.20 Special Issue (Septemper-October) 2018-JHSSRRU

บทน้า (Introduction) 
 การท่องเที่ยวนับว่าเป็นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีบทบาทส้าคัญต่อการพัฒนาประเทศ 
โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันสอดคล้องกับ Bramwell and Sharpley 
(Bramwell & Sharpley, 2008) ที่กล่าวถึงความส้าคัญของการท่องเที่ยวต่อการพัฒนาสังคม 
ชุมชน เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมว่าช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการเปิด
มุมมองของนักเดินทางด้วยเช่นกัน  ทั้งนี้ยังสัมพันธ์กับองค์กรการท่องเที่ยวโลก (United World 
Tourism Organisation- UNWTO) ที่ได้พยากรณ์ไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2563 จะมีนักท่องเที่ยวระหว่าง
ประเทศ จ้านวน 1,600 ล้านคน เดินทางมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออก และแปซิฟิก (Pacific) และ
กลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Department of Tourism, 2011: 5) และโดยเฉพาะ
ประเทศไทยที่ใช้การท่องเที่ยวในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จึงถือว่าเป็นสัญญาณใน  
เชิงบวกกับการท่องเที่ยวในประเทศไทย และจากสถานการณ์นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว
ในประเทศไทย พบว่า จากปี พ.ศ. 2552 มีจ้านวนนักท่องเที่ยว 14,149,814 คน และเพ่ิมขึ้นในปี
พ.ศ. 2554 เป็น 19,203,047 คน จนกระท่ังในปี พ.ศ. 2558 เพ่ิมจ้านวนเป็น 29,881,091 คน  
และยังคงเพ่ิมจ้านวนอย่างต่อเนื่อง (Department of Tourism, 2013: 1) และจากเว็บไซต์ของ
การท่อง เที่ ยว  (www.tourism.go.th)  ซึ่ งส่ งผลต่ อการปรับตั ว ในการรองรับ เศรษฐกิ จ 
การท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในทิศทางเพ่ือความยั่งยืน ดังนั้นการด้าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว การสร้างเสริมรูปแบบการท่องเที่ยว 
การจัดน้าเที่ยว ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอ้านวยความสะดวกต่าง ๆ ในการรองรับการท่องเที่ ยวตาม
ปัจจัยทางการท่องเที่ยว (Holden, 2008) จ้าเป็นต้องมีความตระหนักถึงความเป็นไปได้และความ
สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ และการวางแผนเพ่ือการพัฒนาและการให้ความส้าคัญกับกลุ่ม
นักท่องเที่ยว  
 จากความหลากหลายของทรัพยากรการท่องเที่ยวในประเทศไทย  ได้แก่ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ทรัพยากร
ท่องเที่ยวทางการเกษตร และ อ่ืน ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น (Wongwanich, 2003) ส่งผลให้เกิดรูปแบบ
การท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งเกิดจากความต้องการของนักท่องเที่ยวและเกิดจากการจัดกิจกรรม
รองรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน อาทิ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีชีวิต การท่องเที่ยวเชิงศาสนา  การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเพ่ือการ
เรียนรู้ รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Sukhothai Thammathirat Open University, 2009) 
จากความหลากหลายของรูปแบบการท่องเที่ยวในปัจจุบัน สามารถสรุปได้ว่าอุปสงค์ของ  
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การท่องเที่ยวหรือความต้องการของนักท่องเที่ยวมีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งนอกเหนือจาก 
ความสวยงาม สิ่งอ้านวยความสะดวกและความปลอดภัยที่เป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามา
เยือนแหล่งท่องเที่ยวแล้ว ปัจจุบันนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่จะพิจารณารูปแบบของกิจกรรม
ท่องเที่ยว การจัดการแหล่งท่องเที่ยว ความปลอดภัยจากแหล่งและการท่องเที่ยว คุณภาพและการ
บริการที่สนองความต้องการของนักท่องเที่ยวเพ่ือใช้ในการตัดสินใจเดินทางไปเยือนแหล่งท่องเที่ยว
ต่าง ๆ เป็นส้าคัญ (Tourism Authority of Thailand, 1997, 2001) อันก่อให้เกิดรูปแบบการ
ท่องเที่ยวทางเลือก (Alternative Tourism) หรือความหลากหลายทางการท่องเที่ยวเกิดขึ้น 
ปัจจุบันในแหล่งท่องเที่ยวประสบปัญหาต่าง ๆ  เช่น ความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว การ
บริหารจัดการที่ไม่ค้านึงถึงความยั่งยืน รวมทั้งปัญหาจากภายนอก เช่น ความผันผวนทางเศรษฐกิจ 
ความเชื่อมั่นทางการเมือง ภัยธรรมชาติ ได้มีผลกระทบโดยตรงกับการท่องเที่ยวซึ่งส่งผลกลับไปยัง
เศรษฐกิจด้วย หลายฝ่ายจึงมองว่าการน้าการท่องเที่ยวมาเป็นตัวขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ เน้นเรื่อง
ของเงินอย่างเดียว อาจเกิดวิกฤตต่อชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ (Department of 
Tourism, 2011) ดังนั้นหลายหน่วยงานได้เพ่ิมมุมมองเกี่ยวกับสร้างการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคน 
ในพ้ืนที่ในฐานะเจ้าบ้าน  และนักท่องเที่ยว รวมถึงการหาทางเพ่ิมมูลค่าและคุณค่าทางการท่องเที่ยว
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวใน
ทิศทางท่ียั่งยืน และท้าให้เกิดการท่องเที่ยวซ้้าในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ 
 จังหวัดนครปฐมมีพ้ืนที่มีความโดดเด่นในเรื่องของทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และสถานที่ที่มนุษย์สร้างก่อให้เกิดมรดกมากมาย โดยเฉพาะวัฒนธรรม วิถี
การด้ารงชีวิตและสถาปัตยกรรม ในปัจจุบันจังหวัดนครปฐมมีชื่อเสียงเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้ง
ธรรมชาติของแม่น้้า เกษตร และแหล่งวัฒนธรรมและวิถีชีวิตและสถาปัตยกรรม จนเกิดกิจกรรม
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในจังหวัด ทั้งธรรมชาติ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เกิดขึ้น 
(Nakhonpathom Governor's Office, 2014 : online) มีรายได้จากการท่องเที่ยว แต่ในทาง
กลับกันได้มีผลกระทบทางด้านลบเกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวทั้งเรื่องของการท้าลายทรัพยากร
ท่องเที่ยว ค่าครองชีพที่สูงขึ้น  การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวิถีชีวิต และโดยเฉพาะการ 
ขาดการเรียนรู้และขาดการสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้งระหว่างนักท่องเที่ยวและคนในพ้ืนที่ในฐานะ
เจ้าบ้าน เพ่ือตอบสนองความต้องการการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปจึงจ้าเป็นที่จะต้องมีการศึกษา 
วิเคราะห์ศักยภาพและรูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐมเพ่ือพัฒนาจุดหมาย
ปลายทางการท่องเที่ยวซ้้าในจังหวัดนครปฐมและพ้ืนที่เชื่อมโยง และเพ่ือการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ประสบการณ์ของการท่องเที่ยวตามความต้องการ  
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ของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจนควบคู่ไปกับการก้าหนดวิธีการหรือรูปแบบการพัฒนา  
และจัดการเขตท่องเที่ยวในจังหวัด ให้สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการเดินทางท่องเที่ยวซ้้า ทั้งยังเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมทาง  
การท่องเที่ยว และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างชุมชนเน้นการพัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์และสร้าง
แหล่งเรียนรู้แลกเปลี่ยนระหว่างนักท่องเที่ยว หรือผู้มาเยือนกับชุมชนในพ้ืนที่และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในจังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นประโยชน์และสร้างรูปแบบการเรียนรู้ทางการท่องเที่ยวร่วมกัน
กับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน        
 
วัตถุประสงค์การวิจัย (Research Objectives) 
 1. เพ่ือศึกษาศึกษาบริบทและศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐมตามปัจจัย
ทางการท่องเที่ยว 
 2. ศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือการพัฒนาจุดหมายปลายทางการ
ท่องเที่ยวซ้้าในจังหวัดนครปฐมและพ้ืนที่เชื่อมโยง 
 
วิธีด้าเนินการวิจัย (Research Methods) 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่าง และกลุ่มเป้าหมาย วิจัยครั้งนี้
ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้เสียจากการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐม เช่น กลุ่ม
ผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวหรือเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยว กลุ่มคนในพ้ืนที่ ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นตัวแทนการศึกษา 
กลุ่มคนนอกพ้ืนที่ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยด้าเนินการวิจัยเป็น 2 ระยะ คือ    
  ระยะที่ 1  ด้าเนินการศึกษาบริบทจังหวัดในพ้ืนที่ศึกษา เพ่ือให้ได้ข้อมูลทั้งทางกายภาพ
และข้อมูลในมิติทางสังคมและวัฒนธรรมของพ้ืนที่ ข้อมูลทางกายภาพจะอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยอ้างอิงจากการเก็บข้อมูลภาคสนามประกอบกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิสารสนเทศ เพ่ือให้
ทราบถึงสภาพทางกายภาพโดยรวมของพ้ืนที่เพ่ือเชื่อมโยงพัฒนาการของพ้ืนที่ในอดีตและสภาพ
พ้ืนที่และชุมชนในปัจจุบัน โดยใช้แบบประเมิน ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวตามปัจจัยทางการ
ท่องเที่ยว 5 ด้าน คือ 1) การเข้าถึง 2) จุดดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว 3) กิจกรรมท่องเที่ยว  
4) สิ่งอ้านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว และ 5) ที่พัก 
  ระยะที่ 2 ศึกษากิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกิดข้ึนจริงในพ้ืนที่ ตามศักยภาพของทรัพยากร
ทางการท่องเที่ยวที่มีอยู่จริง (ศักยภาพทรัพยากรท่องเที่ยวในที่นี้หมายถึงทั้งทรัพยากรทางธรรมชาติ 
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ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมประเพณี) ร่วมกับชุมชนเพ่ือวิเคราะห์รูปแบบการท่องเที่ยวที่แท้จริง
ในชุมชน โดยการศึกษาด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก และการประชุมกลุ่มย่อย 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  แบบประชุมกลุ่มย่อย และแบบสัมภาษณ์เชิงลึกส้าหรับหน่วยงานภายในแหล่งศึกษา 
รวมถึงประเด็นข้อคิดจากการประชุมชุมชน และแบบสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นหรือ เนื้อหา โดยการจ้าแนกถ้อยค้าหรือข้อความที่กลุ่ม
ตัวอย่างแสดงความคิดเห็น แล้วน้ามาตีความ สังเคราะห์ และวิเคราะห์ด้วยหลักและเหตุผลสร้าง
ข้อสรุปแบบอุปนัย อภิปรายถึงข้อเท็จจริงที่ค้นพบตามสภาพการ และประเด็นส้าคัญ เพ่ือตอบ
ค้าถามการศึกษา 
 
ผลการวิจัย (Research Results) 
 1. ด้านบริบทจังหวัด พบว่าบริบทชุมชนแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐมภาพรวม  
มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่หลากหลายกระจายตามพ้ืนที่ ดังนี้  
  1.1 อ้าเภอบางเลนและอ้าเภอดอนตูมเป็นชุมชนโบราณมีทั้งชุมชนจีน ชุมชนมอญ ชุมชน
ลาวครั่งที่มีวิถีชีวิตเรียบง่าย มีการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นตลาดโบราณ อาทิ ตลาดบางหลวง ร.ศ. 112 
ตลาดน้้า วัดล้าพญา ตลาดเก่า ก๊กพระยา ตลาดน้้าทุ่ง บัวแดง และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชาติพันธุ์ลาว
คั่ง ซึ่งน้าไปสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีชีวิต และชาติพันธุ์  
  1.2 ในแหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวอ้าเภอนครชัยศรี ส่วนใหญ่เป็นชุมชนที่มีวิถีชี วิต
ผูกพันกับวัดและประกอบอาชีพเกษตรกรรม อีกทั้งบริเวณอ้าเภอนครชัยศรียังเป็นที่ตั้งของรีสอร์ท
และท่ีพักจ้านวนมากเรื่องจากมีสภาพธรรมชาติ ที่สวยงามและยังมีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ที่สะท้อนวิถี
ชีวิตดั้งเดิมไว้หลายแห่ง โดยมีแหล่งท่องเที่ยวส้าคัญดังนี้ คือ วัดลานตากฟ้า ชุมชนแหลมบัว ตลาด
น้้าวัดกลางคูเวียง วู๊ดแลนด์เมือง วัดศีรษะทอง วัดบางพระ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ตลาดท่านา 
พิพิธภัณฑ์  วิถีชีวิตชาวนาไทย ท้าให้มีลักษณะการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ 
พิพิธภัณฑ์  
  1.3 ชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวอ้าเภอพุทธมณฑล แหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ส้าคัญแห่งหนึ่งของจังหวัด
นครปฐม ประกอบด้วย พุทธมณฑล พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย สวนสมุนไพรสิริรุกชาติ ถนนอุทยาน 
และคลองมหาสวัสดิ์ ก่อให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร วิถีชีวิต 
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   1.4 บริบทชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวอ้าเภอสามพรานยังคงเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตทาง
การเกษตร และมีความเชื่อมต่อกับศาสนา และยังมีตลาดน้้าที่ส้าคัญที่ขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
และอาหารท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม โดยมีแหล่งท่องเที่ยวส้าคัญดังนี้ วัดไร่ขิง ชุมชนคลองลัดอีแท่น 
พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านวัดท่าพูด ตลาดน้้าคลองจินดา อันส่งผลเกิดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และศาสนา 
  1.5 บริบทชุมชน ในแหล่งท่องเที่ยวอ้าเภอเมืองนครปฐมจะเป็นที่ตั้งที่ส้าคัญของแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครปฐม คือพระราชวังสนามจันทร์ องค์พระปฐมเจดีย์  
และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์ และมีการรวมกลุ่มของชุมชนในการจัดกิจกรรมการ
อนุรักษ์วิถีชีวิตดั้งเดิม ส่งผลให้การเดินทางท่องเที่ยวในลักษณะประวัติศาสตร์และศาสนา  
 2.ด้านปัจจัยทางการท่องเที่ยว  ประกอบด้วย ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว 
ความสามารถในการเข้าถึง สิ่งอ้านวยความสะดวก ที่พัก  และกิจกรรม พบว่าปัจจัยการท่องเที่ยวที่
โดดเด่น  คือ มีสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม วัด ตลาดโบราณ 
สวนเกษตร และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น นอกจากนี่ปัจจัยด้านความสามารถในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
พบว่าแหล่งท่องเที่ยวตามอ้าเภอต่าง ๆ ส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงได้สะดวก มีป้ายบอกทาง และมีรถ
สาธารณะผ่าน มีเพียงบางแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถใช้รถยนต์ส่วนตัว หรือรถรับจ้างไม่ประจ้าทาง
เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว ด้านสิ่งอ้านวยความสะดวกพบว่าแหล่งท่องเที่ยวมีที่จอดรถ ห้องน้้า
สาธารณะ ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม  ถังขยะ มีที่นั่งพักผ่อน แต่แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ยังขาด
ป้ายสื่อความหมายทางการท่องเที่ยว แผนผังแหล่งท่องเที่ยว และสิ่งอ้านวยความสะดวกส้าหรับ
ผู้สูงอายุและคนพิการ ทางด้านท่ีพักพบว่ามีท่ีพักท่ีหลากหลาย  ในอ้าเภอบางเลนและอ้าเภอดอนตูม 
พบว่าที่พักเป็นประเภทโฮมสเตย์ตามแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เช่น กุลนที โฮมสเตย์ บริเวณตลาดน้้า
วัดล้าพญา และบางหลวงเฮาส์ตั้งอยู่ริมคลอง   บางหลวง  อ้าเภอนครชัยศรีมีที่พักประเภทรีสอร์ท 
ริมน้้านครชัยศรี อาทิ วู้ดแลนด์เมืองไม้ รีสอร์ท บ้านสวนไทโฮมสเตย์เป็นโฮมสเตย์กึ่งรีสอร์ทขนาด
เล็กบริเวณตลาดท่านา มีบ้านคลองสวนโฮมสเตย์ บริเวณวัดไร่ขิง ที่พักที่อ้าเภอสามพรานและ
อ้าเภอเมืองมีที่พักประเภทโรงแรมและเกสเฮาส์ ทางด้านกิจกรรมทางการท่องเที่ยวพบว่ากิจกรรม
การท่องเที่ยว เป็นการเดินชมวิถีชีวิตและชิมอาหารท้องถิ่นในแหล่งท่องเที่ยวประเภทตลาดโบราณ 
กราบนมัสการพระเกจิอาจารย์ที่ส้าคัญตามวัดต่าง ๆ ศึกษาดูงานตามสวนเกษตรของชุมชน 
กิจกรรมนั่งรถชมสวน 
 3. รูปแบบการท่องเที่ยว พบว่าเกิดรูปแบบการท่องเที่ยว ดังนี้  
  3.1 รูปแบบเพื่อการพักผ่อนในชุมชนท้องถิ่น ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ และชุมชนคลองลัด
อีแท่น ประกอบด้วย 9 กิจกรรม คือ 
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  กิจกรรมที่ 1 ชมนาบัวคุณอุษา นักท่องเที่ยวสามารถพายเรือเก็บและซื้อดอกบัวโดยตรง 
  กิจกรรมที่ 2 นั่งชมสวนผลไม้และให้ข้อมูลเกี่ยวกับสวนผลไม้ 
  กิจกรรมที่ 3 เรียนรู้วิธีการปลูกกล้วยไม้ และปลูกกล้วยไม้ด้วยตนเอง 
  กิจกรรมที่ 4 เรียนรู้การแปรรูปข้าวมาท้าโลชั่น สบู่ และน้ามาปรุงเย็นตาโฟฟักข้าว  
  กิจกรรมที่ 5 ชมการสาธิตและฝึกท้าขนมข้าวตังเรียนรู้วิธีการท้าของปัญญาชาวบ้าน 
  กิจกรรมที่ 6  นั่งรถรางชมวิถีชีวิตชุมชน คลองลัดอีแท่น 
  กิจกรรมที่ 7  ชมสวนส้มโอ ชื่อดังของ อ้าเภอนครชัยศรี พันธ์ที่ปลูกมากได้แก่ พันธุ์ขาว
น้้าผึ้ง พันธุ์ขาวทองดี และพันธุ์ขาว นิยมปลูกแบบร่องสวน เพราะส้มโอจะขาดน้้านานไม่ได้ 
  กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมท่ีไม่ใช้สารอินทรีในการปลูกผักผลไม้ 
  กิจกรรมที่ 9 เลือกซ้ือของฝากราคาย่อมเยา เช่น มะนาว ส้มโอ เป็นต้น 
  3.2  รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอ้าเภอบางเลน จ้านวน 4 กิจกรรม คือ  
  กิจกรรมท่ี 1 สูดอากาศบริสุทธิ์ยามเช้า ณ ตลาดน้้าทุ่งบัวแดง พายเรือและถ่ายรูปบัว
แดงใกล้ ๆ 
  กิจกรรมที่ 2 เลือกซ้ืออาหารนานาชนิด ที่วางจ้าหน่ายอยู่บริเวณโดยรอบ เช่นเมียงกลีบ
บัว และรับประทานกาแฟ ณ  ร้านกาแฟ เรด โลตัส คาเฟ่ (RED LOTUS Café) 
  กิจกรรมที่ 3 เรียนรู้ขั้นตอนการอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรไทย เช่น โมกราชินี สิรินธรวัลลี 
เป็นต้น 
  กิจกรรมที่ 4 ศึกษาดูงานของกลุ่มเกษตรชุมชนแหลมบัว   
  3.3 การท่องเที่ยวเชิงศาสนาอ้าเภอเมืองนครปฐม จ้านวน 3 กิจกรรม คือ 
  กิจกรรมที่ 1 นมัสการวัดพระปฐมเจดีย์ ขอพรพระร่วงโรจนฤทธิ์ พระคู่บ้านคู่เมือง ของ
จังหวัดนครปฐมและพระพุทธนรเชษฐ์ฯ (พระศิลาขาว) ปางประทานปฐมเทศนา พระพุทธรูป
ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เลื่อมใสแก่คนทั่วไป 
  กิจกรรมที่ 2 นมัสการ พระราหู ที่วัดศรีษะทอง  
  กิจกรรมที่ 3 นมัสการวัดบางพระ เป็นวัดที่โดดเด่นทางด้าน การสักยันต์ ลงสาริกาลิ้น
ทอง และการลง ณ หน้าทอง  
  กิจกรรมที่ 4 นมัสการหลวงพ่อวัดไร่ขิง เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย และเป็นที่เคารพ
นับถือของชาวบ้านในละแวก ภายในวัดยังมีการท้าบุญสะเดาะเคราะห์ มีการให้อาหารปลาคาร์ฟดูด
นม ที่เป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก  
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  กิจกรรมที่ 5 สักการะพระพุทธรูปยืนปางลีลาขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามที่สุด ณ พุทธ
มณฑล 
  ทั้งนี้สามารถสามารถสังเคราะห์รูปแบบการท่องเที่ยวได้ 3 รูปแบบดังนี้ 1) รูปแบบการ
ท่องเที่ยวเพ่ือการพักผ่อนในชุมชนท้องถิ่น 2) รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และ 3) รูปแบบการ
ท่องเที่ยวเชิงศาสนา โดยจากข้อค้นพบที่ได้ทางคณะผู้วิจัยได้ด้าเนินการทดลองกิจกรรมท่องเที่ยว
เพ่ือให้เกิดการท่องเที่ยวซ้้า คือ การขยายโอกาสทางการท่องเที่ยวแก่แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง  
เพ่ือกระจายตัวนักท่องเที่ยวไปพ้ืนที่เชื่อมโยง ในขณะเดียวกับพบว่านักท่องเที่ยวนิยมกิจกรรม
ท่องเที่ยวเชิงศาสนาในการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และการสร้างคุณค่าทางจิตใจในสถานที่ทางศาสนา 
 
อภิปรายผลการวิจัย (Research Discussion) 
 ศักยภาพทางการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐมพบว่าแหล่งท่องเที่ยวใน
จังหวัดนครปฐมส่วนมากเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 
เมื่อพิจารณาด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวทรัพยากรการท่องเที่ ยวของจังหวัดนครปฐมพบว่า
ทรัพยากรการท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่กระจายอยู่ทั่วทุก
อ้าเภอ โดยเป็นทรัพยากรการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมประเภท วัด ตลาดโบราณ พิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่น รวมถึงประเภทวิถีชีวิตทางการเกษตร เช่น สวนผลไม้ สวนส้มโอ ทุ่งบัวแดง เป็นต้น  
 จากการศึกษาศักยภาพตามปัจจัยทางการท่องเที่ยวสามารถอธิบายได้ตามปัจจัยทางการ
ท่องเที่ยว 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว ความสามารถในการเข้าถึง ส่ิง
อ้านวยความสะดวก ที่พัก และกิจกรรมในภาพรวมมีความพร้อมในการรองรับการท่องเที่ยว 
สอดคล้องกับ Payupwichien (2003) และ Kasikorn Research Center (2012) ที่กล่าวถึงการ
เดินทางท่อง เที่ ยวว่ าจ้ า เป็นต้องอาศัยปั จจัยต่ า ง  ๆ  ที่ ส่ ง เสริมการ เดินทางท่อง เที่ ยว 
สู่จุดหมายปลายทางท่องเที่ยว โดยเฉพาะปัจจัยด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว ซึ่งถือว่าเป็น  
สิ่งส้าคัญในการดึงความสนใจนักท่องเที่ยวให้เดินทางการท่องเที่ยว แต่ยังขาดการน้าไปสู่กิจกรรมใน
เชิงการปฏิบัติให้เกิดความแตกต่างและหลากหลายในแหล่งท่องเที่ยวเกิดขึ้น ประกอบกับด้วยปัจจัย
ด้านการเดินทางที่สะดวกแก่การเข้าถึง เพราะจังหวัดนครปฐมอยู่ใกล้กรุงเทพฯ ท้าให้นักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่ที่มาจากเมืองหลวงเดินทางไปและกลับได้สะดวกสบาย สอดคล้องกับ  Tourism 
Authority of Thailand (2001) ที่กล่าวถึงปัจจัยส้าคัญที่ส่งผลต่อจ้านวนนักท่องเที่ยวในด้าน
ระยะทาง คือ ความได้เปรียบด้านท้าเล ที่ตั้ง ที่ใกล้แหล่งชุมชนหลักใหญ่  แต่ในด้านปัจจัยด้านที่พัก
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ยังคงจ้าเป็นต้องได้รับการพัฒนาเนื่องจากเป็นสิ่งจ้าเป็นที่ดึงความสนใจของนักท่องเที่ยวให้พักค้าง
คืน หรือ ท่องเที่ยวในลักษณะนานวันขึ้น และเดินทางมาท่องเที่ยวซ้้าอีกครั้ง 
 ความต้องการการท่องเที่ยวรูปแบบแบบเที่ยวซ้้าในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม 
อภิปรายได้ว่า ว่านักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติคิดว่ารูปแบบการท่องเที่ยวที่เหมาะสมของ
จังหวัดนครปฐมคือการท่องเที่ยวเพ่ือการพักผ่อน โดยกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมมาเที่ยว
ซ้้า คือ การไหว้พระ ท้าบุญ ในขณะที่กิจกรรมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  มาเที่ยวซ้้า คือ การเยี่ ยม
ชมแหล่งท่องเที่ยว ดังนั้นการมีกิจกรรมที่หลากหลายและการมีส่วนร่วมในการท้ากิจกรรมระหว่าง
นักท่องเที่ยวและชุมชนในท้องถิ่นสามารถ จะกระตุ้นให้เกิดการมาเที่ยวซ้้าได้ สัมพันธ์กับพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยวจะนิยมเที่ยวซ้้าต่อเมื่อมีความพร้อมของชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว (Tourism 
Authority of Thailand, 1996) และเน้นการสร้างอัตลักษณ์และภาพลักษณ์ที่น่าจดจ้าในแหล่ง
ท่องเที่ยว ดังที ่Dachum (2013 : online) ได้เสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์: 
กรอบแนวคิดสู่แนวทางปฏิบัติ 5 แนวทาง คือ 1) การค้นหาอัตลักษณ์และท้าความเข้าใจคุณค่าของ
วัฒนธรรม 2) การสร้างความโดดเด่นและความแตกต่าง 3) การหยั่งรู้ความต้องการของตลาดในเชิง
ลึก 4) การเสริมสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว และ 5) การปรับเปลี่ยนกลวิธีในการ
พัฒนาตลาด เมื่อน้าวิธีการนี้มาพัฒนาการท่องเที่ยวจะดึงความโดดเด่นของทรัพยากรการท่องเที่ยว
ในพ้ืนที่มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและสามารถก่อให้เกิดการเที่ยวซ้้าในแหล่ง
ท่องเที่ยวได้ ทั้งนี้จากฐานทรัพยากรท่องเที่ยว และกิจกรรมท่องเที่ยวสามารถสามารถสังเคราะห์
รูปแบบการท่องเที่ยวได้ 3 รูปแบบดังนี้ 1) รูปแบบการท่องเที่ยวเพ่ือการพักผ่อนในชุมชนท้องถิ่น  
2) รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  3) รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงศาสนา โดยจากข้อค้นพบที่ได้ทาง
คณะผู้วิจัยได้ด้าเนินการทดลองกิจกรรมท่องเที่ยวเพ่ือให้เกิดการท่องเที่ยวซ้้า คือ การขยายโอกาส
ทางการท่องเที่ยวแก่แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง เพ่ือกระจายตัวนักท่องเที่ยวไปพ้ืนที่เชื่อมโยง ในขณะ
เดียวกับพบว่านักท่องเที่ยวนิยมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงศาสนาในการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และการ
สร้างคุณค่าทางจิตใจในสถานที่ทางศาสนา 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย (Research Suggestions) 
 จากการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยสามารถสรุปข้อเสนอแนะในการด้าเนินการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
ดังนี้  
   1. ควรศึกษาในเรื่องการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษในพ้ืนที่  
เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายในด้านทางเลือกแก่นักท่องเที่ยว   



143Vol.20 Special Issue (Septemper-October) 2018-JHSSRRU

  2. ควรศึกษาศักยภาพในการรองรับของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวภายใน
ชุมชน เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวบางแห่งจะเกิดการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุด 
 3. ควรศึกษาแนวทางการสร้างมูลค่าเพ่ิมในแหล่งท่องเที่ยวรองในจังหวัดนครปฐม  
เพ่ือกระจายนักท่องเที่ยวไปสู่แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง 
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เมืองลับแล...เมืองต้องห้าม (พลาด) : อัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยว 
ในบริบททางประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมชุมชน 

กรณีศึกษา อ าเภอลับแล จังหวัดอตุรดิตถ ์
“Lablae , the  City…You Shouldn’t Miss It.” 

 The Tourism Identity in  the  Context  of  Historical  Social, 
and Cultural Community  the Case Study of Lablae  District, 

Uttaradit Province 
 

ภาณุรังษี เดือนโฮ้ง1  และ ชยพล อินทรวงค์2   
Panurungsee  Duanhong1 and Chayapol  Indrawong2 

 
บทคัดย่อ (Abstract) 
 บทความเรื่องนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของอ าเภอลับแล  
จังหวัดอุตรดิตถ์  ในบริบททางประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมชุมชน ในฐานะเมืองท่องเที่ยว
รองที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดการมาเยือน  แนวคิดท่ีใช้ 1) แนวคิด เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative 
Economy)  2) แนวคิด ธุรกิจแห่งการถวิลหาอดีต (Business of Nostalgia) และ 3) แนวคิดอัต
ลักษณ์ ( Identity) 4) แนวคิดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) ใช้วิธีวิจัยทาง
มานุษยวิทยาเชิงคุณภาพ 
 จากการศึกษา  พบว่า ในบริบททางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมนั้น    เมืองลับแลเต็มไป
ด้วยชุมชนที่ผสมผสานหลายรูปแบบ  ซึ่งได้รับอิทธิพลทางสังคมและวัฒนธรรมจากรัฐชาติขนาดใหญ่
กว่าในบริเวณใกล้เคียง อย่าง สยาม (สุโขทัย)  ล้านนา (แพร่ -น่าน) ล้านช้าง (ไชยะบุลี-หลวงพระ
บาง) ส่งผลต่อการผสมผสานทางวัฒนธรรมจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของตน ปัจจุบันพลวัตรทาง
สังคมของเมืองลับแลยังด าเนินอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคม แม้ได้รับอิทธิพลจาก
รัฐชาติสยามตั้งแต่ยุคก่อนรัตนโกสินทร์มาถึงยุคปัจจุบัน เมืองลับแล เป็นพ้ืนที่วัฒนธรรมที่ก าลังถูก
ช่วงชิงความหมายในหลายบริบท จากอดีต “ชุมชนวัฒนธรรม” ขนาดเล็ก ในบริบททาง
ประวัติศาสตร์ เมืองลับแลเป็น “ชุมชนคนเมือง”ที่เรียกตัวเองว่า “ยวนลับแลง” หรือ ไท-ยวนแห่ง
เมืองลับแล ในบริบททางสังคมนั้น  เมืองลับแลมีฐานะเป็นเขตปกครองระดับอ าเภอของจังหวัด
                                                           

1คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดติถ์ Faculty of Humanities and 
Social Sciences, Uttaradit Rajabhat University, Thailand;  
e-mail : panurungseetanthai@hotmail.com 

2คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑติ Faculty of Communication Arts, Kasem Bundit 
University, Thailand; e-mail :  Mr.Polar@hotmail.com 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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อุตรดิตถ์ ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย และในบริบทเมืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  นั้น  
เมืองลับแล  ก าลังน าเสนอตัวตนทางวัฒนธรรมในฐานะ พ้ืนที่ท่องเที่ยวชุมชนที่มีวัฒนธรรมล้านนา
แบบไท-ยวน หรือ “คนเมือง”  ซึ่งสะท้อนให้เห็นการผสมผสาน  วิถีชีวิต  ภูมิปัญญาของคน  มรดก
ทางศิลปะ วัฒนธรรมชุมชนในภูมิศาสตร์เมืองอย่างกลมกลืน   ภายใต้การบริหารจัดการเพ่ือก้าวเข้า
สู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ยังด ารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของตนเอง “เมืองลับแล” จึงเป็น 
“เมืองต้องห้าม(พลาด)” ส าหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาสัมผัสชุมชนทางวัฒนธรรมผ่านวาทกรรม
ทางการท่องเที่ยวที่ตอบสนองปรากฏการณ์โหยหาอดีต 
ค าส าคัญ (Keywords) : เมืองลับแล,  อัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยว   
 
Abstract 
  This article’s purpose was to study the identity of Laplae’s tourism in Uttaradit 
province concerning to the historical, social, and community contexts. Laplae district is 
renowned as the second destinations in which tourists should not miss. This ideal is based 
on these mixed concepts of the creative economy, business of nostalgia, identity, and 
cultural tourism and they were analyzed under the anthropological research qualitative 
method.This study revealed that Lablae is the abundant and diverse area that was 
influenced from its historical and cultural neighborhoods including Siam (SuKhothai), Lanna 
(Phrae-Nan), and Lanchang (Chai–Ya- Bu- Li - LuangPrabang) that affected the present 
Laplae’s identity. Also Laplae’s social dynamics has been changing among the world 
dynamics.  Laplae area has been influenced from the different periods, especially the 
earlier periods of Rattanakosin; consequently, it doesn’t exactly have its own cultural 
identify which lead to the scramble for this area’s identity establishment by many groups. 
Different names have been called for this area such as 1) ‘small cultural community’ in 
the cultural context, 2) ‘local- inhabitant community’ sometimes known as ‘Yuan-Laplae’ 
or ‘Tai-Yuan of Laplae’, 3) in the historical context, ‘Laplae city’; the administrative district 
of Uttaradit province which is located in the northern part of Thailand, and 4) finally ‘Laplae 
city’ is being presented as ‘the ‘cultural tourism city’ comprising of Lanna culture (Tai-
Yuan, "or "local inhabitants). These harmoniously reflect the mixed different dimensions of 
the way of life, the local wise men, the art heritage, and the cultural community in this 
geography under the practical management in order to achieve the main target of being 
‘the cultural tourism community’ and maintaining ‘self-identity’. Consequently, Laplae is 
one of the unmissed cities in Thailand under the slogan ‘Laplae: the  City…You Shouldn’t 
Miss It’ for tourists who want to have the cultural community experiences responding by 
the nostalgic atmosphere.  
Keywords : lablea city,  identity tourism 
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บทน า (Introduction) 
 ธุรกิจท่องเที่ยวเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่ส่งผลต่อภาพรวมของความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม  
และ วัฒนธรรมของประเทศ  สร้างธุรกิจย่อยต่อเนื่องกันมากมาย จนกลายเป็นธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบไปด้วยธุรกิจย่อย ในรูปแบบต่าง ๆ สร้างรายได้ใน
รูปเงินตราต่างประเทศ  สร้างงานและเกิดการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคตามการกระจายตัว
ของแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์  วัฒนธรรมและเทศกาลประเพณีมากมาย แต่
ในทางตรงกันข้าม การท่องเที่ยวก็มีผลกระทบทางลบอยู่เหมือนกัน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและ
วัฒนธรรม ค่าครองชีพที่สูงขึ้น แต่ก็ยังส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระดับที่น่าพอใจ
 นโยบายการส่งเสริมท่องเที่ยว  จึงถูกน ามาใช้เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศทั้งใน
ประเทศที่พัฒนาแล้วและในประเทศที่ก าลังพัฒนา อีกทั้งแนวโน้มสถานการณ์โลกปัจจุบันบ่งชี้ว่า 
หากมีผู้ต้องการเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้นทุกปี จะท าให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นเงินจ านวน
มหาศาล ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจึงต้องแข่งขันกัน และการแข่งขันมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากข้ึน
เรื่อย ๆ กลยุทธ์การตลาดเพ่ือการแข่งขันจึงเป็นเรื่องที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และต้องปรับ 
เปลี่ยนให้ทันสมัย มีการน าเสนอจุดขายที่แปลกใหม่และแตกต่างกับคู่แข่งอยู่เสมอ เพ่ือแย่งส่วนแบ่ง 
ทางการตลาดและรายได้เข้าสู่ประเทศ  อันจะส่งผลต่อภาพรวมของระบบเศรษฐกิจในประเทศให้มี
เงินหมุนเวียน และมีเสถียรภาพมั่นคงมากยิ่งขึ้น  และคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนก็จะ
ดีขึ้นแปรผันตามอย่างเห็นได้ชัด องค์การท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization 
UNWTO) คาดการณ์ว่าในอีก 8 ปี ค.ศ. 2020 จะมีนักท่องเที่ยวทั่วโลกกว่า 1,600 ล้านคน เป็น
นักท่องเที่ยวแถบเอเชีย-แปซิฟิกถึง 400 ล้านคน ส่วนหนึ่งเป็นนักท่องเที่ยวในอาเซียนประมาณ 
160-200 ล้านคน แสดงให้เห็นว่าการท่องเที่ยวในแถบอาเซียนยังมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอีกมาก 
ประเทศสมาชิกอาเซียนหลาย ๆ ประเทศเร่ิมตื่นตัวและให้ความส าคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว เพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้า
มาท่องเที่ยวในประเทศแถบอาเซียนมากขึ้น และการก้าวเข้าไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) เมื่อปี พ.ศ. 2558 ที่มีการเปิดเสรีในหลายด้านรวมไปถึงเรื่องการท่องเที่ยวด้วย ซึ่ง
การเปิดเสรีจะส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นในอนาคต ดังนั้น 
ผู้ประกอบการจึงต้องเร่งพัฒนาอย่างเร่งด่วนเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (กรม
ประชาสัมพันธ์ ธุรกิจท่องเที่ยวกับประชาคมอาเซียน , 2558 : ออนไลน์) ประเทศไทยถือได้ว่ามี
ศักยภาพสูงสุดในประเทศแถบอาเซียนในด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวด้าน
ธรรมชาติ ประเพณี วัฒนธรรม ที่มีความเป็นมาช้านานยากยิ่งที่ประเทศอ่ืนจะเลียนแบบ ทั้ง
ศักยภาพทรัพยากรด้านบุคลากรท่องเที่ยว กล่าวคือ  มีลักษณะเด่นเป็นเอกลักษณ์ด้านการบริการ 
หรือที่เรียกว่า สยามเมืองยิ้ม สร้างความประทับใจให้กับชาวต่างชาติที่เดินทางมาเยือนครั้งแรกแล้ว
กลับมาอีกเป็นครั้งที่ 2 และที่ 3 ด้วยความประทับใจ สร้างรายได้ให้ประเทศและประชาชนจ านวน
มาก  เมืองลับแลเป็นชุมชนวัฒนธรรมไท-ยวน ที่ทับซ้อนพ้ืนที่เขตปกครองอ าเภอลับแลในจังหวัด
อุตรดิตถ์ในปัจจุบัน  ที่เชื่อกันว่ากลุ่มชาวไท-ยวน ในเมืองลับแลนี้อพยพมาจากอาณาจักรเชียงแสน
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ที่มีศูนย์กลางแถบเมืองโบราณเชียงแสน ในอ าเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงรายในปัจจุบัน  หรือพ้ืน
ที่นี้อาจเป็นพ้ืนที่ที่อิทธิพลของอาณาจักรเชียงแสนปกครองอ านาจมาถึงใต้สุดก็ได้ เนื่องจากเป็น
ชุมชนล้านนาที่อยู่ใต้สุดของภาคเหนือในปัจจุบัน ที่มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และได้รับอิทธิพล
ทางสังคมและวัฒนธรรมจากพ้ืนที่ใกล้เคียงที่เคยเป็นพ้ืนที่รัฐชาติ  หรือแคว้นที่ใหญ่กว่าลับแล ซึ่ง
พบว่าที่ตั้งของเมืองลับแลหรืออ าเภอลับแลในปัจจุบันนั้น  อยู่ในพ้ืนที่รอยต่อใกล้รัฐชาติขนาดใหญ่
ในอดีต 3 รัฐ  คือ รัฐสยาม (เมืองสุโขทัย) รัฐล้านนา (หัวเมืองแพร่ – น่าน) รัฐล้านช้าง ( เมืองไชยะ
บุลี-เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว ) ซ่ึงปรากฏหลักฐานมรดกทางวัฒนธรรมของเมืองลับแลมีความ
คล้ายคลึงกับมรดกทางวัฒนธรรมของทั้ง 3 รัฐชาติหลงเหลือในพ้ืนที่ส่งผลให้มีความโดดเด่นและมี
ศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สามารถพัฒนาต่อยอดมูลค่าทางเศรษฐกิจในกรอบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การศึกษาอัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมของ
เมืองลับแล ในปัจจุบัน  จะช่วยให้การน าเสนอภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเมืองลับแลชัดเจน  และ
การประชาสัมพันธ์รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองลับแลหรืออ าเภอลับแล ในฐานะเมือง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  หรือชุมชนวัฒนธรรม  แม้จังหวัดอุตรดิตถ์จะไม่อยู่ในพ้ืนที่หรือเมืองหลัก
ของภาคเหนือ  แต่ก็เมืองลับแล หรืออ าเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์  ก็เป็นเมืองรองที่ มีศักยภาพ
ทางการท่องเที่ยวน่าสนใจ  โดยเฉพาะอัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม น่าแวะชม 
น่ามาเยือน  เป็นเมืองรองที่ไม่ควรพลาดการมาเยือนสักครั้งในชีวิต เหมาะส าหรับการพัฒนาเป็น
เมืองท่องเที่ยว ตามกลยุทธ์ “เมืองต้องห้าม (พลาด) ” ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือกล
ยุทธ์การท่องเที่ยวอื่น ๆ ของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาต่อไป  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย (Research Objectives) 
 1. เพ่ือศึกษาบริบททางประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมชุมชนของเมืองลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ ์
 2. เพ่ือศึกษาการสร้างอัตลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของเมืองลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย (Research Methods) 
 ใช้วิธีวิจัยทางมานุษยวิทยาเชิงคุณภาพในการศึกษา  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   คือ         
1. ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้มาจากการส ารวจ การสังเกต การ
สัมภาษณ์  1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากหนังสือ เอกสาร รายงานการวิจัย บทความ ข้อมูล
จากฐานข้อมูลออนไลน์ (เว็บไซต์)2.เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ใช้การสังเกตการณ์ 
(Observation)  การสัมภาษณ์ (Interview)  การศึกษา  ทบทวนเอกสารและบันทึก (Document  
and  Record  Review) การส ารวจพ้ืนที่ภาคสนาม 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  ศึกษาค้นคว้าจาก
แหล่งเอกสารทุติยภูมิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอ าเภอลับแล จากห้องสมุด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
เดินทางไปส ารวจ  สังเกต เก็บข้อมูลภาคสนามของอ าเภอลับแล  การสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลที่
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เกี่ยวข้องกับอ าเภอลับแล    4. การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ด้วยวิธี “การตรวจสอบข้อมูล
สามเส้า (Triangulation)” โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ (1) การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล 
(Data triangulation) (2) การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย ( Investigator Triangulation) และ   
(3) การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory Triangulation)   5. การวิเคราะห์ข้อมูล  ใช้
วิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพโดยวิเคราะห์ประเด็นความคิดเห็นที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอ าเภอลับ
แล และวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่เอ้ืออ านวยต่อการท่องเที่ยว      
 
ผลการวิจัย (Research Results) 
 1. เมืองลับแลในบริบททางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  พบว่า  มีจุดเด่น คือ มีประวัติ
ความเป็นมายาวนาน  ซึ่งกรมศิลปากรได้ประกาศให้รายละเอียดความส าคัญของเมืองลับแลว่า
“เมืองลับแลอยู่ในอ าเภอลับแล   เป็นเมืองโบราณอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดอุตรดิตถ์ ติดต่อกับ
เทือกเขาเมืองแพร่   ตั้งขึ้นในสมัยอยุธยา เดิมเป็นต าบลที่พวกชาวเมืองเหนือหนีความเดือดร้อน
อพยพมาอยู่ก่อน  ภายหลังจึงตั้งเป็นเมืองขึ้นเรียก เมืองลับแล ท าเลท้องที่เมืองลับแลเป็นแอ่งอยู่ใน
ระหว่างเขามีที่ลุ่มกับที่ดอนสลับกันหลายตอน มีล าห้วยผ่านมาในท้องที่นี้” (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
52 ลงวันที่  8 มีนาคม 2478) ค าว่า “ลับแล” นั้น  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระยาด ารง รา
ชานุภาพ มีข้อสันนิษฐาน อยู่ 2 ประการ  ประการแรกเชื่อว่า ค าว่า “ลับแล” เพ้ียนมาจากค าว่า 
“ลับแลง” เพราะบริเวณนี้ เป็นพ้ืนที่ท่ีมีภูมิประเทศเป็นป่าเขาสูงสลับซับซ้อน มีบรรยากาศหนาว
เย็นเพราะถูกห้อมล้อมด้วยภูเขา ยามพลบค่ าแม้พระอาทิตย์ยังไม่ตกดินก็จะมืดอับแสงเร็วกว่าปกติ 
ตรงตามรากศัพท์ภาษาเหนือ หรือค าพ้ืนเมืองในแถบแพร่ น่าน ที่อยู่ติดเมืองนี้  คือ ค าว่า “ลับ” ที่
หมายถึง มองไม่เห็น  และค าว่า “แลง” ที่หมายถึง ยามเย็น  หรือยามค่ า ดังนั้น ค าว่า “ลับแลง” 
จึงหมายถึงเมืองที่มืดหรือถึงยามเย็นเร็วและเพ้ียนมาเป็น “ลับแล” ในปัจจุบัน ประการที่สอง
สันนิษฐานว่า เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเมืองนี้ ประกอบด้วยป่าดงทึบ มีภูเขาและเนินดิน 
สลับซับซ้อนอยู่โดยรอบและตั้งอยู่ในหุบเขายากแก่การเข้าออก  ท้องที่มีล าห้วยล าธารไหลผ่านช่วย
ให้เกิดความชุ่มชื้นในการประกอบอาชีพทางเรือกสวน ไร่ นา จึงปรากฏว่าอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์
ธัญญาหารและผลไม้นานาชนิด โดยมากผู้ที่เข้าไปอยู่ไม่ค่อยอยากจากไป  อีกท้ังในอดีตชาวนครแพร่ 
ชาวนครน่านที่หลบหนีข้าศึกสงครามกับรัฐใหญ่กว่ามาหลบตั้งฐานอพยพอยู่ในแถบนี้  เพ่ืออ าพราง
การตามล่าของข้าศึก “ลับแล” ในความหมายตามข้อสันนิษฐานที่สองจึงหมายถึง มองไม่เห็น หรือ 
ลับสายตา เมืองลับแลนี้เชื่อว่าเป็นเมืองขนาดเล็กที่มีพัฒนาการก่อเกิดเริ่มต้นจากชุมชนในหุบเขา  
ในเขตรอยต่อของพ้ืนที่ จังหวัดอุตรดิตถ์  จังหวัดแพร่ และจังหวัดสุโขทัยในปัจจุบัน   สันนิษฐานว่า
ในสมัยปลายสุโขทัยหรืออยุธยาเป็นราชธานีนั้น นั้นมีฐานะเป็นเมืองบริวารของเมืองพิไชย  ซึ่ง
เมืองพิไชยจัดว่าเป็นหนึ่งใน 16 หัวเมืองบริวารของกรุงศรีอยุธยา  โดยในเมืองพิไชยนั้นมีเมืองลับแล 
เป็นบริวารขนาดเล็กของตนเองอีก  ฐานะของเมืองลับแลมาชัดเจนเมื่อเชื่อมโยงกับในประวัติศาสตร์
ของวีรบุรุษประจ าเมืองพิไชยหรือเมืองอุตรดิตถ์  คือ พระยาพิชัยดาบหักแห่งเมืองพิไชย ซึ่งมีชีวิตอยู่
ในช่วงปลายกรุงศรีอยุธยา เชื่อมต่อกรุงธนบุรีและต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ช่วง พ.ศ.2284 - พ.ศ. 2325  
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ดังนั้นช่วงนี้ฐานะเมืองพิชัย จึงน่าจะเป็นหัวเมืองหลักในช่วงรอยต่อ 3 อาณาจักรชนชาติไทย  ฐานะ
ของเมืองลับแล น่าจะอยู่ในฐานะเมืองบริวารของเมืองพิไชยตามราชธานี คือ กรุงศรีอยุธยา  กรุ ง
ธนบุรี  และกรุงรัตนโกสินทร์  ส่วนที่พบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชัดเจนที่สุด คือ ช่วงต้นกรุง
รัตนโกสินทร์ จนถึงสมัย รัชกาลที่ 5  ซึ่งปรากฏบันทึกและเหตุการณ์ส าคัญในพ้ืนที่   เช่น   การ
เสด็จประพาสเมืองพิไชยและเมืองลับแล  ของรัชกาลที่ 5  เมื่อ พ.ศ.2444  โดยปรากฏภาพถ่าย
ส าคัญที่การเสด็จประพาสครั้งนั้นที่บ่งชี้ถึงสถานะของเมืองลับแล ว่ามีความส าคัญ  เพราะสมัยนั้น
จังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน มีการปกครองในฐานะหัวเมืองประเทศราชล้านนาของสยาม  ซี่ง
ปรากฏภาพถ่ายเจ้าผู้ครองนครในหัวเมืองประเทศราชล้านนา ทั้ง 3 เมือง คือ  เจ้าพิริยเทพวงศ์อุดร  
เจ้าผู้ครองนครแพร่  เจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช  เจ้าผู้ครองนครน่าน (พระอิสริยยศในขณะนั้น)  เจ้าบุญ
วาทย์วงศ์มานิตย์  เจ้าผู้ครองนครล าปาง  มารับเสด็จ รัชกาลที่ 5  ณ  เมืองลับแล ในลักษณะยืน
ประทับฉายพระรูปร่วมกันหน้าพลับพลาที่ประทับ ( เจ้าลัดดา  ณ น่าน . สัมภาษณ์ . 24 ก.ค. 60 ) 
รวมทั้งปรากฏเรื่องราวบันทึกการเสด็จประพาสสถานที่ส าคัญในพ้ืนที่เมืองลับแล แสดงถึงความ
ความส าคัญของเมืองลับแลในสมัยรัชกาลที่ 5  ที่มี พ้ืนที่รอยต่อกับหัวเมืองประเทศราชในดินแดน
ล้านนาของสยาม คือ แพร่และน่าน  รวมทั้ง  รัฐขนาดใหญ่ในแถบนี้สมัยนั้นตกอยู่ใต้การปกครอง
ของมหาอ านาจตะวันตก ทั้งหลวงพระบาง เชียงตุง  เชียงรุ่ง  เป็นต้น  เมืองลับแล  ในสมัยรัฐกาล   
ที่ 5  จึงเป็นพ้ืนที่กันชนระหว่างรัฐชาติสยามกับหัวเมืองประเทศราชล้านนาของสยาม  ปรากฏ
หลักฐานประกาศเปลี่ยนนามเมืองจากเมืองพิไชย ซึ่งมีที่ตั้งเมืองอยู่ที่ ตัวอ าเภอพิชัยในจังหวัด
อุตรดิตถ์ในปัจจุบัน เป็นเมืองอุตรดิฐ ซึ่งมีที่ตั้งตัวเมือง คือ ตัวเมืองอุตรดิตถ์ในปัจจุบัน  ดังประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 32  หน้า 178 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2458  ทั้งนี้นามเมือง อุตรดิตถ์ นี้
มีความหมายว่า เมืองท่าทางทิศเหนือ ซึ่งตรงกับภูมิศาสตร์ที่ตั้งที่ท่าเรือที่เทียบเรือพระที่นั่งใน 
รัชกาลที่ 5 เมื่อครั้งเสด็จประพาสเมืองพิไชย  เมื่อ พ.ศ.2444  อันเป็นท่าน้ าในแม่น้ าน่านที่อยู่ทาง
ทิศเหนือสุดของดินแดนในเมืองพิไชย ซึ่งเป็นหัวเมืองทางทิศเหนือของสยาม  เพราะเลยจากท่าน้ านี้
ไปล าน้ าน่านมีสภาพเป็นเกาะ แก่ง  โขดหิน  และไม่ชัดเจนว่าเป็นเขตเมืองของสยามหรือนครน่าน 
ซึ่งเป็นหัวเมืองประเทศราช  เมืองอุตรดิตถ์ จึงเป็นเมืองท่าทางทิศเหนือของสยามประเทศ
 นอกจากนี้ ในบัญชีท าเนียบหัวเมืองในมณฑลพิษณุโลก สมัยรัชกาลที่ 5 ของกรมศิลปากร 
(ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์, 2558 : 5-7)  ปรากฏชื่อ เมืองบริวารของเมืองพิไชย  ซึ่ง 
หลายเมืองปัจจุบันยังปรากฏชื่ออยู่ ในอ าเภอลับแล  เช่น เมืองทุ่งยั้ง (ต าบลทุ่งยั้ง) เมืองลับแล 
(ต าบลศรีพนมมาศ)  เมืองอุตรดิฐ (ต.ท่าอิฐ) เมืองด่านนางพูล (ต าบลแม่พูล ต าบลด่านแม่ค ามัน) 
เมืองตรอน  (อ าเภอตรอน)   บ่งบอกถึงความส าคัญของเมืองพิไชย ในฐานะหัวเมืองทางทิศเหนือ
ของสยามที่เสี่ยงต่อการถูก เช่น หัวเมืองล้านช้าง (หลวงพระบาง) หัวเมืองเขมร  หัวเมืองมลายู   
ด้วยกระแสลัทธิล่าอาณานิคมก าลังรุกรานรัฐขนาดเล็กแถบลุ่มน้ าโขง  ดังนั้น  หัวเมืองพิไชยของ
สยามจึงมีความส าคัญที่มีเมืองบริวารมีรอยต่อพรมแดนกับเมืองที่ถูกยึดครองไป  ดังนั้น ในบริบท
ทางประวัติศาสตร์ อ านาจการเมืองเรื่องพ้ืนที่  นับเป็นสาเหตุที่ท าให้เมืองลับแล ตกอยู่ในฐานะพ้ืนที่
รัฐกันชนอ านาจการเมืองของ  รัฐสยาม คือ เมืองพิไชย และรัฐล้านนา คือ  นครแพร่และนครน่าน    
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ที่ถ่ายโอนวัฒนธรรม วิถีชีวิตตามมาจากเหตุการณ์ทางการเมือง  เช่น  บางพ้ืนที่ในอ าเภอลับแล
ปัจจุบันใช้ภาษากลางส าเนียงแบบจังหวัดสุโขทัย (เช่น ต าบลทุ่งยั้ง  ต าบลไผ่ล้อม  ต าบลดงสระแก้ว)   
ไม่สามารถใช้ภาษาค าเมืองแบบล้านนาแบบคนส่วนใหญ่ในเมืองลับแลได้ รวมทั้งรับอิทธิพลทางทาง
ชีวิตความเป็นอยู่จากคนต่างถิ่นที่มาค้าขายและตั้งรกรากถาวร ตราบปัจจุบัน  เช่น ชุมชนชาวจีน
ต่างด้าว (ในต าบลศรีพนมมาศ)  รวมทั้งบางช่วงเวลารับอิทธิพลทางสถาปัตยกรรมมาจากรัฐอ่ืน เช่น 
เจดีย์วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง  เป็นทรงระฆังค่ ายอดปราสาทแบบสถาปัตยกรรมอยุธยา  วิหารวัด พระ
บรมธาตุทุ่งยั้งที่มีสถาปัตยกรรมหลังคาทรงลาดต่ าลงชายคา คล้ายได้รับอิทธิพลจากช่างสกุลล้าน
ช้าง เพราะรูปทรงคล้ายวิหารวัดเชียงทอง เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว   หากพิจารณาบริบททาง
ประวัติศาสตร์ เมืองพิไชย มีเมืองเชียงแมนเคยเป็นเมืองบริวารของร่วมกับเมืองลับแล (ปัจจุบันเมือง
เชียงแมนอยู่ในเขตปกครองแขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว) หรือปรากฏลวดลายบานประตูวัดดอน
สัก  ที่มีลวดลายอ่อนช้อย  งดงามวิจิตรบรรจงกว่าฝีมือชาวบ้านพ้ืนถิ่น  ซึ่งสร้างจากไม้สักในสมัย
อยุธยา บ่งบอกถึงอิทธิพลทางประวัติศาสตร์การเมืองเรื่องพ้ืนที่ที่ครั้งหนึ่งเมืองลับแลเป็นเมือง
บริวารของเมืองพิไชย และเมืองพิไชยก็เป็นหนึ่งใน 16 หัวเมืองส าคัญของกรุงศรีอยุธยา จนถึงสมัย
กรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์  เมืองพิไชยและเมืองบริวาร มีหน้าที่ต้านทัพข้าศึก  บางครั้งก็น า
ก าลังทหารไปเสริมทัพเมืองหลวงที่จะไปตีหัวเมืองใกล้เคียง  จึงมีการกวาดต้อนไพร่พลมาตั้งรกราก
และปรากฏชุมชนหลายชุมชนหลายแห่งในเมืองลับแลมีวัฒนธรรมแบบภาคกลาง  ส่งผลให้บริบท
ทางประวัติศาสตร์การเมืองในพ้ืนที่เมืองลับแล  มีผลต่อความหลากหลายทางสังคมที่กลายเป็น
ทางอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของเมืองลับแลในปัจจุบัน  ส่วนเมืองลับแลในบริบททางวัฒนธรรม
นั้น จากบันทึกการส ารวจสยามและบุกเบิกในดินแดนสยาม ของพระวิภาคภูวดล (เจมส์ ฟริตซรอย 
แมคคาร์ธี) ชาวอังกฤษซึ่งมารับราชการในต าแหน่งครูแผนที่ของรัฐบาลสยาม ช่วง พ.ศ.2424- พ.ศ.
2436 และได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง เจ้ากรมแผนที่สยามคนแรก เมื่อ พ.ศ.2426   ในบันทึกการ
ส ารวจสยามได้กล่าวถึงสภาพสังคมของเมืองอุตรดิตถ์ท่ีครอบคลุมพ้ืนที่เมืองลับแลด้วย สรุปใจความ
บางตอนได้ว่า  มีแม่น้ าน่านที่เป็นสาขาของแม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่าน ท าให้ช่วยผ่อนคลายบรรยากาศ
ที่เหน็ดเหนื่อยให้สบายขึ้น...เมืองอุตรดิตถ์ซึ่งอยู่ฝั่งขวาของแม่น้ าน่านมีบ้านเรือนเป็นแถวยาว  เป็น
ชุมชนชาวจีน   เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าขายสินค้าจาก  ยูนนานและลาวเพ่ือส่งไปขายต่อที่
กรุงเทพและเมืองอ่ืนๆ  (สุทธิศักดิ์  ปาลโพธิ์ แปล, 2561 : 75-76)  มีวัดพระแท่นศิลาอาสน์ ตั้งอยู่
ทางตะวันตกของเมืองอุตรดิตถ์ (ปัจจุบันอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอลับแล) มีสถาปัตยกรรมเหมือนวัดสยาม
ทั่วไป  ปิดทองเหลืองอร่าม มีบานประตูขนาดใหญ่แกะลวดลายวิจิตร  งดงาม ในวิหารมีมณฑปสร้าง
ครอบแท่นหินปิดทอง  รอบพระแท่นมีพระพุทธรูปหลายองค์ มีผู้แสวงบุญที่มีศรัทธา จุดเทียนบูชา
พระ...จากอุตรดิตถ์มีเส้นทางการค้าไปเมืองแพร่ เมืองสวรรคโลก   เมืองศรีสัชนาลัย(เก่า) และเมือง
สุโขทัย...ฯลฯ ( ร.อ.สุมาลี วีระวงศ์ แปล , มปป. 1) ซึ่งในสมัยนั้น พระวิภาคภูวดล ซึ่งเป็น
ชาวต่างชาติอาจจะไม่รู้จักเมืองลับแล ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองอุตรดิตถ์เพียง 4 กม.  จึงไม่ได้กล่าวถึง
เมืองลับแล  แต่ได้บรรยายภูมิทัศน์วัฒนธรรมของวัดพระแท่นศิลาอาสน์ที่ตั้งอยู่ในเขต อ าเภอลับแล
ปัจจุบัน  ซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นพ้ืนที่รอยต่อเชื่อมระหว่างวัฒนธรรมสยามและล้านนา ที่มีธรรมชาติ
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อุดมสมบูรณ์บนที่ราบลุ่มน้ าน่าน ประกอบกับทั้งอุตรดิตถ์และลับแล  เป็นพ้ืนที่รอยต่อทาง
วัฒนธรรมและพ้ืนที่แลกเปล่ียนทางการค้า ระหว่างชาวจีนจากมณฑลยูนนาน  ชาวลาวจากหลวง
พระบางและไชยะบุลี  ชาวล้านนาจากแพร่และน่าน  เพื่อมาแลกเปลี่ยนสินค้าที่ท่าน้ าน่าน   ซึ่งเป็น
ที่ตั้งของตัวเมืองอุตรดิตถ์ที่ตั้งขึ้นมาใหม่  รวมทั้งเป็นเส้นทางบกเชื่อมต่อไปเมืองอ่ืนของสยาม  อย่าง
เมืองสวรรคโลก เมืองศรีสัชนาลัยและเมืองสุโขทัย จึงท าให้เมืองลับแลได้รับอิทธิพลทางสังคมและ
วัฒนธรรมจากสยามและล้านนา ผสมกันจนกลายเป็นมรดกทางสั งคมและวัฒนธรรมของตนที่
หลากหลาย และทรงคุณค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซี่งเป็นสาขาหนึ่งของกิจกรรมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ในปัจจุบัน         
  2.การสร้างอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของเมืองลับแล หลายๆเหตุการณ์หรือหลาย
ปรากฏการณ์ทางสังคมของเมืองลับแล  มีส่วนสร้างอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้วย
ความที่เมืองลับแลเป็นพ้ืนที่วัฒนธรรมที่ทับซ้อนอยู่ในพ้ืนที่เมืองอุตรดิตถ์ ซึ่งได้รับการยกฐานะตั้ง
เป็นเมืองใหม่จากชุมชนการค้าที่แยกมาจากพ้ืนที่ปกครองเมืองพิไชยเดิมที่ถูกลดฐานะไปเป็นเมือง
บริวารของเมืองอุตรดิตถ์ อย่างเป็นทางการ เมื่อ  พ.ศ.2458 (ตรงกับสมัย รัชกาลที่ 6 )   ในสมัย
รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จประพาสเมืองพิไชยและเมืองบริวาร (รวมเมืองลับแลด้วย) เมื่อวันท่ี 23 -26 
ตุลาคม พ.ศ. 2444 (ร.ศ. 120) จึงเป็นช่วงที่เมือง ลับแล  รับอิทธิพลทางสังคมและวัฒนธรรม  จาก
ราชส านักสยามทั้ง  ภาษา ธรรมเนียมประเพณี การต้อนรับ  การแต่งกาย ที่มีการช่วงชิงความหมาย
ทางสังคมว่า ธรรมเนียมประเพณีแบบสยามมีความเหนือกว่าวัฒนธรรมล้านนาแบบพ้ืนเมืองอยู่ใน
พ้ืนที่ลับแลอยู่แล้ว  เพราะมีอ านาจการปกครองทางการเมืองที่เหนือกว่า   ในขณะเดียวกันก็มีการ
ประดษิฐ์ความหมายทางประวัติศาสตร์ คติชนวิทยากับการสร้างอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวในเมือง
ลับแล ต านานเขตห้ามพูดโกหก หรือต านานเมืองแม่หม้ายที่บอกเล่าสืบเนื่องจากระบบจารีต
วัฒนธรรมชุมชนและกลายเป็นเรื่องเล่าเชิงต านานคติชนที่น่าสนใจผ่านวาทกรรม “ดินแดนที่ขอ
เพียงสัจจะวาจา”  (ความหมายเชิงบวก) หรือ “เมืองแม่หม้าย” (ความหมายเชิงลบ) อันเนื่องมา 
จากสตรีเมืองลับแลสมัยก่อนเคร่งครัดในจารีตวิถีชุมชน ที่  ยึดมั่นในศีลธรรมเรื่องของความซื่อสัตย์  
โดยเฉพาะการพูดความจริง เพราะถือเป็นจุดเร่ิมต้นของความไม่ดีทั้งหมด   คือ  “ห้ามพูดโกหก” 
หากครอบครัวใดสามีพูดโกหกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม หากคนในครอบครัว รู้จะยึดมั่นในความ
ซื่อสัตย์ สามารถยอมสละได้แม้กระทั่งความรัก  และจะขับไล่สามีหรือคนในครอบครัวที่พูดโกหก
ออกจากหมู่บ้านไป  ท าให้เมืองลับแลนี้เหลือแต่ผู้หญิง เด็กและผู้สูงวัยเพราะผู้ชายไม่รักษาสัจจะ  
พูดโกหก   เกิดเป็นการประดิษฐ์ความหมายของพ้ืนท่ีเชิงจารีตวัฒนธรรม  ว่า “เมืองลับแล...เขต
ห้ามพูดโกหก” โดยมีการสร้างซุ้มประตูเมืองลับแลที่ตกแต่งด้วยลวดลายแกะสลักบานประตูวัดดอน
สักที่อยู่ในพ้ืนที่เมืองลับแล    ท าให้ซุ้มประตูนี้มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมร่วมสมัยโดดเด่นหน้า
ทางเข้าสู่ตัวเมืองลับแล โดยนัยยะมีการสร้างประติมากรรมแม่หม้ายเพ่ือยืนยันความหมายของพ้ืนที่
ตามต านานเมืองแม่หม้าย  สร้างไว้ที่หน้าประตูเมืองพร้อมจารึกวาทกรรม “ขอเพียง..สัจจะวาจา” 
ไว้ใต้ฐานประติมากรรม  ถือเป็นเป็นการประดิษฐ์ความหมายเชิงสัญลักษณ์ให้พ้ืนที่วัฒนธรรมเมือง
ลับแลว่า  นักท่องเที่ยวที่ได้ผ่านเข้าประตูเมืองแห่งนี้ คือ การเริ่มเข้าสู่ “เขตห้ามพูดโกหก”  
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ประกอบกับมีการจัดสร้างภูมิทัศน์วัฒนธรรมอนุสาวรีย์พระศรีพนมมาศ ชาวลับแลเชื้อสายจีนที่มา
ตั้งรกรากและรับการจนได้เป็น นายอ าเภอลับแล ในสมัยรัชกาลที่ 5  ซึ่งท่านได้ประกอบคุณงาม
ความดีต่อเมืองลับแลด้านต่าง ๆ มากมาย อนุสาวรีย์พระศรีพนมมาศ จึงเป็นกลไกการประดิษฐ์
ความหมายให้คนในพ้ืนที่ว่า “พระศรีพนมมาศ..คนดีศรีลับแล” และถูกน าเสนอจุดขายทางการ
ท่องเที่ยวของเมืองลับแล ใกล้ ๆ กับอนุสาวรีย์พระศรีพนมมาศ มีต้นสักที่พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงปลูกไว้เมื่อครั้งเสด็จเยือนเมืองลับแล  ปัจจุบันอยู่หน้าที่ว่า
การอ าเภอลับแล  มีการประดิษฐ์ความหมายเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์การเสด็จประพาสเมือง    
ลับแลเรียกว่า “ต้นสักสยามมินทร์” สร้างคุณค่าเชิงจิตวิญญาณให้กับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนได้
เพ่ิมขึ้น  ในปัจจุบันสถานที่ส าคัญทั้งในประวัติศาสตร์และสถานที่ที่เชื่อมโยงกับบุคคลส าคัญ 
เหตุการณ์ส าคัญ หรือต านานท้องถิ่น  ล้วนช่วยประดิษฐ์ความหมายของพ้ืนที่และประดิษฐ์ความ 
ทรงจ าให้แก่คนในท้องถิ่นและผู้มาเยือนให้สนใจ  แวะชมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก  นอกจากนี้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นยุคปัจจุบัน  ยังมีการจัดภูมิทัศน์วัฒนธรรมบริเวณซุ้มประตูเมืองลับแลเป็นสนามหญ้า
เชื่อมต่อด้วยการสร้างพิพิธภัณฑ์เมืองลับแล ที่เป็นบ้านเรือนโบราณ 2 หลัง จัดแสดงวิถีชีวิต  
เครื่องใช้ไม้สอยคนลับแลสมัยก่อน เพ่ือจ าลองอัตลักษณ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตสมัยก่อน ผสานพ้ืนที่
เชื่อมโยงกับการพัฒนาการท่องเที่ยวในกรอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยการสร้าง
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ที่มีอาคารร้านค้าจ าหน่ายสินค้าที่ระลึก ถนนคนเดินวันวานเมืองลับแล      
ที่จ าลองตลาดจ าหน่ายสินค้าท้องถิ่นทุกวันเสาร์  มีการห้องน้ าบริการนักท่องเที่ยว  จัดภูมิทัศน์
วัฒนธรรมสนามหญ้าเอนกประสงค์ ส าหรับจัดกิจกรรมทางการท่องเที่ยว (Event Tourism) ที่
รองรับธุรกิจ MICE หรือ การท่องเที่ยวเพ่ือการจัดประชุม สัมมนาและงานแสดงสินค้า ของพ้ืนที่    
ได้อย่างลงตัว เนื่องจากห่างจากตัวเมืองอุตรดิตถ์เพียง 4 กิโลเมตร  ในบริเวณใกล้ๆกันยังมี
หอประชุมของสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแลที่มีห้องประชุมปรับอากาศขนาด 300 คน ไว้ให้ บริการ  
พ้ืนที่นี้จึงสามารถรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว       เพ่ือการ
ประชุม สัมมนาและงานแสดงสินค้า (ธุรกิจ MICE) ของเมืองลับแลและจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ ในอนาคต  
ด้านวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เมืองลับแลมีประเพณีท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์น่าสนใจหลาย
ประเพณี  เช่น  ประเพณีอัฐมีบูชาที่เป็นการจัดงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าจ าลองที่
วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง ประเพณีตานสลาก (ชะลอม)  ประเพณีค้างบูยา เพ่ืออุทิศส่วนกุศล ให้ผู้
ล่วงลับด้วยการท าไม้ค้างที่คล้ายต้นกัลปพฤกษ์ตกแต่งด้วยยาสูบ เป็นต้น อีกท้ังยังมีอาหารพ้ืนบ้านที่
เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและแสดง ถึงความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น เช่น ข้าวแคบ  ข้าวพันผัก 
ลอดช่องเค็ม เป็นต้น ส่วนด้านสถาปัตยกรรมและศิลปะท้องถิ่นนั้น เมืองลับแล มีโบราณสถานที่เป็น
มรดกทางวัฒนธรรมและมีศักยภาพทางการท่องเที่ยวในปัจจุบัน หลายแห่ง   เช่น  วัดพระแท่นศิลา
อาสน์   โบราณสถาน   เวียงเจ้าเงาะ  บานประตูวัดดอนสัก พระบรมธาตุวัดทุ่งยั้ง  วัดเจดีย์คีรีวิหาร  
เป็นต้น  ทั้งหมดนี้ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นความเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอ าเภอ
ลับแลที่สามารถดึงดูดความสนใจของคนต่างถิ่นให้อยากมาเที่ยวชม ในอ าเภอลับแลนอกจากจะมี
โบราณสถานที่น่าสนใจแล้วยังเป็นแหล่งผลิตสินค้าหัตถกรรมอันเลื่องชื่อ เช่น ผ้าซิ่นตีนจก ไม้กวาด
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ตองกง   นอกจากนี้ยังมีวิถีชีวิตของชุมชนลับแล เช่น การปลูกลางสาดและทุเรียน  ซึ่งเป็นผลไม้ที่มี
ชื่อเสียงที่สุดในจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเฉพาะทุเรียนพันธุ์หลง-หลินลับแล ที่มีรสชาติดีมีชื่อเสียงโด่งดัง
ไปทั่วประเทศ ประกอบกับนโยบายของจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ต้องการให้อ าเภอลับแลเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตของอ าเภอลับแล และเพ่ือให้ประชาชนมี
รายได้จากการท่องเที่ยวมากขึ้น จึงมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ให้แก่จังหวัดใน
อนาคต   

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่  1  ซุ้มประตูเมืองลับแลและประติมากรรมแม่หม้าย สัญลักษณ์แสดงการประดิษฐ์

ความหมายของพ้ืนที่เชื่อมโยงกับต านานเมืองแม่หม้ายหรือเขตห้ามพูดโกหก 
ที่มา : www.welovetogo.com 
  
            จากบริบททางประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม ของเมืองลับแล สามารถวิเคราะห์ โดยใช้
หลัก SWOT analysis  ได้ดังนี้   
           1. จุดแข็ง (Strength) เมืองลับแล มีศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  มีประวัติความ
เป็นมาที่น่าสนใจ  มีทรัพยากรการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  มีวิถีชีวิต  นิเวศน์
วัฒนธรรมชุมชน  มีการประดิษฐ์ความทรงจ า และประดิษฐ์ความหมายของสถานที่ มีผลไม้ที่สร้าง
ชื่อเสียงให้จังหวัด  สามารถช่วยดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวต่างถิ่นได้  
           2. จุดอ่อน (Weakness) เมืองลับแลยังขาดการพัฒนาในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากมีหลาย
องค์กร ปกครองระดับต าบลที่มีอ านาจในการบริหารจัดการท าให้ทุกต าบลมีทิศทางการพัฒนาที่
แตกต่างกันไปตามแนวคิดของผู้บริหารแต่ละหน่วยงาน  ซึ่งยังขาดเอกภาพในการพัฒนา เมื่อ
เปรียบเทียบกับจังหวัดอ่ืนในพื้นท่ีใกล้เคียง                                                       
           3. โอกาส (Opportunity) เมืองลับแล อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองและสามารถพัฒนาเป็นเมือง
ท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ รวมทั้งอยู่ใน
เส้นทางเชื่อมโยงกับเมืองท่องเที่ยวอื่นในพ้ืนที่ใกล้เคียง เช่น ศรีสัชนาลัย  แพร่ น่าน 
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            4. อุปสรรค (Threat) เมืองลับแลยังไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวต่างถิ่นมากนัก การ
พัฒนาท่องท่องเที่ยวของจังหวัดยังไม่ต่อเนื่อง แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวยังไม่ได้รับ
การพัฒนาให้มีมูลค่าการท่องเที่ยวที่สูงขึ้นเท่าที่ควร  
               
อภิปรายผลการวิจัย (Research Discussion) 
 จากการศึกษา เมืองลับแลในบริบททางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมพบว่า 
ศักยภาพการท่องเที่ยวที่เหมาะสมต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งประวัติศาสตร์ความ
เป็นมาของพ้ืนที่และหลักฐานมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีอยู่ในปัจจุบันสามารถ
ตอบสนองการพัฒนาการท่องเที่ยวในสาขาหนึ่งของกรอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ คือ  การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการศึกษาทางมานุษยวิทยาของพ้ืนที่แล้ว
น ามาวิเคราะห์เพ่ือน าเสนอเป็นอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์   
น าเสนอภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่สายตานักท่องเที่ยวต่างถิ่น จะเป็นการส่ง เสริม 
การท่องเที่ยวของเมืองลับแลให้ได้รับความสนใจเพ่ิมมากขึ้น หากพ้ืนที่ใดมีลักษณะเฉพาะทาง 
วัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนานจนถึงปัจจุบันย่อมได้เปรียบพ้ืนที่อ่ืน อ าเภอลับแลเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ และมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ส าคัญจ านวนมาก เป็นพื้นที่
วัฒนธรรมที่ทับซ้อนพ้ืนที่รัฐศาสตร์ในฐานะเขตปกครองอ าเภอลับแลในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์  มี
ความน่าสนใจรวมถึงมีศักยภาพการท่องเที่ยวด้านต่างๆ ทั้งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร  การท่องเที่ยวเพ่ือมาเลือกซื้ อสินค้า  สามารถ
พัฒนาต่อยอดเป็นเมืองท่องเที่ยวผ่านกลไกกิจกรรมในกรอบเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (THE CREATIVE ECONOMY ) ของ จอห์น ฮาวกินส์ (John Howkins)  
รวมทั้ง เมืองลับแลยังสามารถพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้อีกมากมาย  และจะ
กลายเป็นอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวเฉพาะถิ่น ที่น าเสนอตัวตนของเมืองลับแล ทั้งประวัติศาสตร์  
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี วิถีชีวิต คติชนท้องถิ่น อาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชนในบรรยากาศที่
ยังคงรักษานิเวศน์วัฒนธรรมเฉพาะถิ่นที่ไม่เหมือนที่อ่ืน  ในลักษณะธุรกิจที่ถวิลหาอดีต (Business 
of Nostalgia) หรือการท่องเที่ยวที่ถวิลหาอดีต (Nostalgia Tourism) ซึ่งสอดคล้องกบักระแสโลกา
ภิวัตน์ที่ก าลังเข้าสู่ยุควิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เกิดการรับเอาวัฒนธรรมต่างถิ่นเข้ามามากมาย
แต่เมืองลับแลยังคงน าเสนออัตลักษณ์ความเป็นตัวตนแบบดั้งเดิมที่ ใช้กลไกกระบวนการผลิตซ้ าทาง
วัฒนธรรมสู่สายตานักท่องเที่ยว  เพ่ือตอบสนองปรากฏการณ์โหยหาอดีตของสังคมไทย ที่ก าลังจะ
ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ  เนื่องจากโครงสร้างภาวะประชากรเด็กเกิดใหม่ลดลง และความ
เจริญทางการแพทย์ที่ชะลอวัยและเพ่ิมอัตราการมีอายุยืนมากขึ้น  การท่องเที่ยวที่ก าลังเติบโตขึ้น
ของเมืองลับแล อาจเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการน าเสนอตัวตนเพ่ือต่อรองเชิงอัตลักษณ์ในบริบท
ของการท่อง เที่ ยว เชิ งวัฒนธรรม (Negotiating Identities  in  the  Context of  Cultural 
Tourism ) ดังนั้น  เมืองลับแลในวันนี้อาจจะไม่ใช่ เมืองท่องเที่ยวหลักระดับประเทศ  แต่ก็เป็นอีก
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เมืองรองที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดการมาเยือนสักครั้งในชีวิต ในฐานะ “เมืองต้อง (ห้าม) พลาด”ที่
มีอัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์  สังคม วัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การมาเยือน 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย (Research Suggestions) 
    1. งานวิจัยนี้สามารถน าไปเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงลึก
ด้านอ่ืน ๆ เป็นกรณีตัวอย่างในการศึกษาการปรากฏการณ์ทางการท่องเที่ยวในบริบทอ่ืนของพ้ืนที่
อ่ืนไดต้ามความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่                                                        
  2. งานวิจัยนี้ สามารถใช้ท าความเข้าใจกระบวนการทางสังคม หรืออธิบายปรากฏการณ์
ทางสังคมอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้น  เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายพัฒนาการท่องเที่ยวหรือ
ก าหนดแผนการพัฒนาพ้ืนที่อ่ืนที่มีศักยภาพทางสังคมและวัฒนธรรมตามบริบทของแต่ละพ้ืนที่ได้  
               3. หน่วยงานท้องถิ่นสามารถใช้ข้อมูลจากงานวิจัยนี้มาสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพ่ือใช้
เป็นกลไกทางการตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้  
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คุณลักษณะและทักษะของผู้น ำสถำนศึกษำในกำรจัดกำรศึกษำนำนำชำติ 
ของมหำวิทยำลัยในภูมิภำคเอเชีย  

The study of the characteristics and skills of school leaders        
in educational program of the university of Asia. 

 
ประภำพร  บุญปลอด1 

Prapaporn  Boonplod1 
 
บทคัดย่อ (Abstract) 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาคุณลักษณะและทักษะการเป็นผู้น าสถานศึกษาใน
ด้านการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ (2) เพ่ือศึกษาความต้องการของผู้น าสถานศึกษาในด้าน
การจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ และ (3) เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ
ของมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชีย ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ ผู้น าสถานศึกษาในด้านการจัดการศึกษา
หลักสูตรนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียจ านวน 400 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
ได้แก่  แบบสัมภาษณ์  เป็นเครื่องมือในการศึกษาเพ่ือให้ได้ข้อมูล และครอบคลุมตามวัตถุประสงค์
ของการศึกษา และการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของการจัดการศึกษานานาชาติ ใช้กระบวนการ
การสังเกตการซักถามและการจดบันทึก  และการใช้แบบสอบถามผู้วิจัยใช้เครื่องมือนี้ส าหรับกลุ่ม
ผู้น าสถานศึกษาส าหรับศึกษาคุณลักษณะและทักษะผู้น าสถานศึกษา รวมถึงแบบสัมภาษณ์ในด้าน
การจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติในภูมิภาคเอเชีย สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และน ามาวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 
 ผลการวิจัย  พบว่า ความคิดเห็นของผู้น าสถานศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะและทักษะการเป็น
ผู้น าสถานศึกษาในด้านการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับ
มาก  และความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับคุณลักษณะและทักษะการเป็นผู้น าสถานศึกษา
ในด้านการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมากเช่นกัน ใน
ส่วนความต้องการเกี่ยวกับคุณลักษณะและทักษะการเป็นผู้น าสถานศึกษาในการจัดการศึกษา
นานาชาติของมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียด้านคุณลักษณะเฉพาะตัว พบว่า กลุ่มตัวอย่างต้องการผู้น า
ที่มีวิสัยทัศน์  มีความเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง  และมีความสามารถพิเศษรอบด้าน ด้านทักษะและ
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน  กลุ่มตัวอย่างต้องการผู้น าที่สามารถสร้างผลงานในการเขียน
บทความทางวิชาการเพ่ือเป็นแบบอย่างให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ และสามารถใช้

                                      
1คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏสุรินทร ์ Faculty of Management Science , Surin 

Rajabhat University, Thailand; e-mail : airthecorr@hotmail.com 
 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการศึกษาค้นคว้า และด้านประสบการณ์และผลส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานกลุ่มตัวอย่างต้องการผู้น าที่สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานและการอบรมต่างๆ
มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของชุมชน และความต้องการด้านการ
จัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ  มีการเสนอแนะว่าควรมีหลักสูตรเพ่ิมขึ้นในระดับปริญญาตรีเพ่ือ
สนองตอบความต้องการของนักเรียนนักศึกษาที่จะเข้ามาเลือกเรียนในหลักสูตรนานาชาติของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และควรมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสู ตรนานาชาติให้สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าทางสังคมในปัจจุบัน 
ค ำส ำคัญ:คุณลักษณะ, ทักษะของผู้น า, การจัดการศึกษานานาชาติ, ประชาคมอาเซียน 
 
Abstract 
 The objectives of this research were: 1) to study school leadership 
characteristics and skills in international education management; 2) to study the 
needs of school leaders in international education management; and 3) to provide 
guidelines on the development of international programs in Asian universities. 400 
ofschool leaders who are responsible for international education management in 
Asian universities participated in this study. Data were collected through interviews, 
observations, and participation in international education management activities. 
Further, a questionnaire was distributed to school leaders for information concerning 
characteristics and leadership skills. In addition, key informants were interviewed 
about international education management to support the coming of ASEAN 
community. The collected data were analyzed for frequency, percentage, mean, and 
standard deviation. Findings are presented using a descriptive analysis technique. The 
study found that the overall opinion and the opinion based on each aspect of school 
leaders according to characteristics and leadership skills in international education 
management were at a high level. Further, the study also showed that the overall 
opinion and the opinion based on each aspect of people involved in international 
education management in terms of characteristics and leadership skills of school 
leaders were also at a high level. Owing to the needs of individual characteristics and 
leadership skills of school leaders, the participants need a visionary and 
transformational school leader with special skills. In terms of the working skills and 
knowledge, the participants require a leader who can contribute to the writing of 
academic articles serve as a role model for teachers and educational personnel and 
can use English for communication and study. In term of experience and success in 
the work, the participants need a school leader who can apply knowledge and 
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experience from study visits and trainings for a school development.Finally, owing to 
the need of international education program, it is recommended that more additional 
bachelor’s degree programs should be provided to serve the needs of students to 
enroll in international programs at Rajabhat universities. Further, the international 
curriculum should be developed based on a current situation of the world. 
Keywords : characteristics, skills of school leaders, educational, AEC,   
 
บทน ำ (Introduction) 
 โลกในยุคปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัฒน์ ที่มีความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วท าให้การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศนั้นมีบทบาท
ในการขับเคลื่อนกระแสการพัฒนาประเทศมนุษย์จ าเป็นจะต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายจากกระแสโลกโดย
ปัจจัยส าคัญที่จะเผชิญการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายดังกล่าว ได้แก่คุณภาพของคนการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให้มีคุณภาพจึงเป็นเรื่องที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งโดยจะต้องเป็นการศึกษาที่
มีคุณภาพเพ่ือท าให้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ท าให้เป็นคนที่รู้จั กคิด
วิเคราะห์รู้จักแก้ปัญหามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเองสามารถปรับตัวให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมีจริยธรรมคุณธรรมรู้จักพ่ึงตนเองและสามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างเป็นปกติสุขรัฐบาลหลายประเทศตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษาระดับสูง และ
ได้พยายามส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการศึกษาระดับสูงจากสถาบันการศึกษาในประเทศและ
ต่างประเทศมากขึ้น เพ่ือขยายโลกทัศน์ให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจถึงวัฒนธรรม ประเพณีของ
ชนชาติเพ่ือนบ้านตลอดจนมีความสามารถ  ในการสื่อสารได้หลายภาษา เข้าใจรูปแบบและวิธีการ
ต่ างๆ ในการด า เนินธุ รกิ จข้ ามพรมแดนอย่ างลึ กซึ้ ง  ( Panan, 2009 :  1 )  จากสถิติ ของ 
BritishCouncil, OECD (Organization for Economic Co – operationand Development), 
IDP (Individua lDevelopment Plan) และ Education Australia ชี้ให้เห็นแนวโน้มและโอกาส
ทางเศรษฐกิจที่ดีของการศึกษานานาชาติ โดยประมาณว่าจ านวนนักเรียนนักศึกษา  ท่ีเดินทางไป
ศึกษาต่อในต่างประเทศจะมีจ านวนเพ่ิมขึ้นอีกในระยะ 20 ปีข้างหน้า ประกอบกับประเทศสมาชิก
ส่วนใหญ่ขององค์การการค้าโลก (Word Trade Organization : WTO) มีการแข่งขันด้านธุรกิจ
การศึกษาในระดับสูง และเรียกร้องให้การอุดมศึกษาเป็นสินค้าชุดแรกที่จะเปิดตลาดเสรีทางการค้า
ในปี พ.ศ. 2549 โดยประเทศไทยก็เป็นประเทศสมาชิกในเขตการค้าเสรีจึงจ าเป็นต้องปฏิบัติตาม
ข้อตกลงระหว่างประเทศด้วย  นอกเหนือจากการเปิดตลาดภายใต้กรอบ WTO แล้ว ประเทศไทยยัง
อยู่ในระหว่างการเจรจาเปิดตลาดการศึกษาภายใต้กรอบอาเซียน และกรอบการค้าเสรี (Free 
Trade Area :FTA) กับหลายประเทศ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย ออสเตรเลีย บาห์เรน
และญี่ปุ่น โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศมีหน้าที่เจรจาต่อรองขอให้ประเทศต่างๆ เปิดตลาด
ให้แก่ไทย และในขณะเดียวกันก็พยายามเจรจาต่อรองกับประเทศต่าง ๆ  เพ่ือให้การเปิดตลาด
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การค้าเสรีของไทยมีประโยชน์ต่อชาวไทยส่วนรวมให้มากที่สุด (Department of International 
Trade Promotion Ministry of Commerce, 2005 : 18) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 
2 มีเป้าหมายว่า เมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ. 2557 การยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยเพ่ือผลิตและ
พัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวส าหรับงานที่จะเกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพ
อุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศใน
โลกาภิวัฒน์ เป็นการสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่ งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล 
การเงิน การก ากับมาตรฐานและเครือข่ายอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความ
หลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ (กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2. 2008 : ก) 
ส าหรับสถาบันที่มีความเกี่ยวข้องและมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาคนก็คือหน่วยงานทางการศึกษา
ซึ่งมีสถานศึกษาเป็นหน่วยงานในระดับปฏิบัติการที่มีบทบาทส าคัญยิ่งในการด าเนินงานและใน
ระดับอุดมศึกษามีมหาวิทยาลัยนับเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
หลากหลายสาขาวิชา เพื่อให้ประกาศนียบัตรอนุปริญญา หรือปริญญา แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในหลาย
ระดับรวมถึง ปริญญาตรีปริญญาโท และ ปริญญาเอก รวมทั้งการท าการวิจัยและให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม  การจัดการศึกษาในประเทศไทยนั้นมีพัฒนาการมาอย่างมากจากในอดีต  ทั้งนี้ ใน
สถานศึกษาทุกแห่งและทุกระดับล้วนมีผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้น าองค์การดังนั้นจึงต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถและมีทักษะในการบริหารจัดการรู้จักใช้เทคนิคทางการบริหารที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ยึดหลักการปกครองที่เกี่ยวข้องกับตัดสินใจโดยใช้เหตุผลรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนมี
ความสามารถในการร่วมท างานกับบุคคลฝ่ายต่าง ๆ เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วม
การคิดการท างานการวางแผนและร่วมปฏิบัติตลอดจนร่วมประเมินเพ่ือตรวจสอบคุณภาพในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือให้สถานศึกษาได้รับความไว้วางใจจากสังคมในฐานะของสถานศึกษาที่มีคุณภาพตรง
ตามมาตรฐานที่สังคมยอมรับและคาดหวังอันจะก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกลุ่มบุคคลฝ่ายต่าง ๆ 
โดยอาศัยความเป็นผู้น านี้เองผู้บริหารหรือผู้น าสถานศึกษาจึงควรที่จะสามารถรวบรวมพลังและใช้
ประโยชน์ของคนให้ช่วยกันท างานเพ่ือผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานของสถานศึกษา
ได้ให้ความหมายว่าผู้น าคือบุคคลในกลุ่มซึ่งได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ควบคุมหรือประสานงานกิจการ
ต่างๆที่เก่ียวกับภารกิจของกลุ่ม ยังได้กล่าวว่าผู้น าคือบุคคลที่ถูกเลือกหรือได้รับการแต่งตั้งให้น ากลุ่ม
และมีอิทธิพลต่อกิจกรรมต่าง ๆ   ของกลุ่มเพื่อการบรรลุเป้าหมายของกลุ่มและเพ่ือท าหน้าที่หัวหน้า
ของกลุ่มจากความส าคัญและที่มาของปัญหาข้างต้น ท าให้สนใจที่จะศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษา
คุณลักษณะและทักษะของผู้น าสถานศึกษา ในการจัดการศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัยใน
ภูมิภาคเอเชีย  โดยผู้วิจัยหวังว่าจะได้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมใน
การพัฒนาคุณลักษณะและทักษะของผู้น าในด้านการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติของ
มหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชีย และเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ท่ีได้มาตรฐานในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ในกลุ่มอาเซียน ในการจัดการศึกษานานาชาติให้เป็นที่ยอมรับในสังคมต่อการเป็นมหาวิทยาลัยแนว
หน้าของสถาบันอุดมศึกษาในสังคมโลกต่อไป  
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย (Research Objectives) 
 1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะและทักษะการเป็นผู้น าสถานศึกษาในด้านการจัดการศึกษา
หลักสูตรนานาชาติ 
 2.  เพ่ือศึกษาความต้องการของผู้น าสถานศึกษาในด้านการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ 
 3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชีย 
 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย (Research Methods) 

การวิจัยในครั้งนี้มีขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 
 1. ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
 การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตด้านพ้ืนที่ คือ มหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชีย 
 2. ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ สามารถจ าแนกตามวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลได้ดังนี้ 
  2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสอบถาม  
ประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ 
   2.1.1 กลุ่มผู้น าสถานศึกษา คือ ผู้น าสถานศึกษาของมหาวิทยาลัยในภูมิภาค
เอเชีย จ านวน 24 คน ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจง 
   2.1.2 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง คือ อาจารย์ บุคลากร /เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย  
นักศึกษา ผู้ปกครอง  ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้เสียกับการจัดการศึกษานานาชาติ ของ
มหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชีย จ านวน 400 คน 
  2.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสังเกต และ
การสัมภาษณ์ คือ ผู้น าสถานศึกษาของมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชีย จ านวน 24 คน ซึ่งได้จากการ
เลือกแบบเจาะจง 
 3. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
  การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตด้านเนื้อหาไว้ 3 ประการ  ได้แก่ 
  3.1 คุณลักษณะและทักษะการเป็นผู้น าสถานศึกษาในการจัดการศึกษานานาชาติ
ของมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชีย 
  3.2 ความต้องการของผู้น าสถานศึกษาในการจัดการศึกษานานาชาติของ
มหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชีย 
  3.3 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชีย  
 4. ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
  การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยก าหนดใช้ระยะเวลาในการศึกษาวิจัยไว้ 6 เดือน 
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 อุปกรณ์และวิธีกำรวิจัย 
 1. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์  เป็นเครื่องมือในการศึกษาเพ่ือให้
ได้ข้อมูล และครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ประกอบการค้นคว้าเอกสารเพ่ิมเติมตาม
แหล่งวิทยบริการ ไปพร้อมกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มผู้น าสถานศึกษาและการเข้าไปมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของการจัดการศึกษานานาชาติ ใช้กระบวนการการสังเกตการซักถามและการ
จดบันทึกและการใช้แบบสอบถามผู้วิจัยใช้เครื่องมือนี้ส าหรับกลุ่มผู้น าสถานศึกษาส าหรับศึกษา
คุณลักษณะและทักษะผู้น าสถานศึกษารวมถึงแบบสัมภาษณ์ในด้านการจัดการศึกษาหลักสูตร
นานาชาติในภูมิภาคเอเชีย ทั้งนี้ขอบเขตด้านพ้ืนที่คือมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและใน
ต่างประเทศ จากการศึกษาพหุกรณี 3 มหาวิทยาลัยได้แก่  มหาวิทยาลัยน๊อตติ้งแฮม ประเทศ
มาเลเซีย, มหาวิทยาลัยเจมส์คุ๊ก ประเทศสิงคโปร์, และมหาวิทยาลัยบริลไบรท์ ประเทศกัมพูชา โดย
ผู้วิจัยใช้ข้อมูลจากการเก็บข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเดิมที่มีผลการสัมภาษณ์ 
  โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการสร้างและพัฒนาการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 
ดังนี้ 
  1.1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้ข้อมูลเบื้องต้นตาม
ประเด็นค าถาม และน ามาวางกรอบการสัมภาษณ์เพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูล 
  1.2 น ากรอบการสั มภาษณ์ที่ ส ร้ า งขึ้ น จากแบบการศึ กษาพหุ กรณี ไ ด้ แก่  
มหาวิทยาลัยน๊อตติ้งแฮม ประเทศมาเลเซีย , มหาวิทยาลัยเจมส์คุ๊ก ประเทศสิงคโปร์และ
มหาวิทยาลัยบริลไบรท์ ประเทศกัมพูชาไปให้ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสมและ
ความครอบคลุมประเด็นค าถามเพ่ือจะได้มาซึ่งข้อมูลให้ที่สมบูรณ์ท่ีสุด 
  1.3 ส ารวจข้อมูลเบื้องต้น ทั้ งนี้ เ พ่ือให้ได้ข้อมูล พ้ืนฐานในการก าหนดพ้ืนที่  
วัตถุประสงค์ ขอบเขตการศึกษา และเครื่องมือเก็บข้อมูล 
  1.4 น าข้อมูลเบื้องต้นที่ได้มาจัดท าเป็นร่างกรอบการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว ้โดยก าหนดรายละเอียดของประเด็นที่จะศึกษา 
  1.5 น าร่างกรอบการสัมภาษณ์ จัดท าเป็นแบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 2. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  2.1 ข้อมูลทุติยภูมิ   
   ผู้วิจัยค้นคว้าจากเอกสารวิชาการผลงานวิจัยวารสารวิชาการวิทยานิพนธ์และ
ข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ  
  2.2 ข้อมูลปฐมภูมิ 
   ผู้วิจัยรวบรวมจากกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือ
ส าคัญและใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกการสนทนากลุ่มการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม 
  2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
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   เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Methodology)     
อันประกอบด้วยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ และวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งการเก็บรวบรวมบางส่วนใช้
เทคนิคสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) ของวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลส่วนนี้โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis) 
   การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยน าเอาข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าวิจัย  ทั้งจากการ
ค้นคว้าเอกสารชั้นต้น เอกสารชั้นรอง และข้อมูลเชิงคุณภาพ ที่รวบรวมได้มาจัดให้เป็นระบบ ตีความ
จากบทสัมภาษณ์โดยเชื่อมโยงและหาความสัมพันธ์ของข้อมูล  มาท าการวิเคราะห์เชิงพรรณนา 
(Descriptive Analysis)  ร่วมกับเอกสาร  งานวิจัย  แนวคิดและทฤษฎี 
 3. สถิติที่ใช้วิเครำะห์ข้อมูล 
  3.1 สถิติใช้ในการตรวจสอบเครื่องมือ 
   3.1.1 หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC)  
   3.1.2 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบาค 
  3.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
   3.2.1 ความถี่  (Frequency) 
   3.2.2 ค่าร้อยละ ( Percentage)   
   3.2.3 ค่าเฉลี่ย (mean) 
   3.2.4 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ผลกำรวิจัย (Research Results) 
 1. คุณลักษณะและทักษะกำรเป็นผู้น ำสถำนศึกษำในด้ำนกำรจัดกำรศึกษำหลักสูตร
นำนำชำติ 
  1.1 คุณลักษณะและทักษะการเป็นผู้น าสถานศึกษาในด้านการจัดการศึกษาหลักสูตร
นานาชาติ  (ตามความคิดเห็นของผู้น าสถานศึกษา) 
   ผู้น าสถานศึกษามีอายุ 20-44 ปี และอายุ 45 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาสูง
กว่าปริญญาตรี  มีประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหาร  1-10 ปี ทั้งนี้เมื่อพิจารณาความคิดเห็นของผู้น า
สถานศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะและทักษะการเป็นผู้น าสถานศึกษาในด้านการจัดการศึกษา
หลักสูตรนานาชาติ พบว่า โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก ดังนี้ 
   ด้านคุณลักษณะเฉพาะตัว อยู่ในระดับมาก และทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดย
ค่าเฉลี่ย 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) ผู้บริหารมีความอดทนต่อปัญหาอุปสรรคมีความอุตสาหะมุ่งมั่น
ท างานให้งานส าเร็จตามเป้าหมายของสถานศึกษาเป็นหลัก 2) ผู้บริหารมีการบริหารจัดการให้
นักเรียนเป็นคนดีคนเก่งและมีสุขในการเรียน  ผู้บริหารมีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาสถานศึกษา
ตลอดเวลา  ผู้บริหารมีความรับผิดชอบในการใช้ทรัพยากร ได้แก่ คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ และการ
จัดการ ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าที่สุด ผู้บริหารมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และกระตือรือร้นในการท างาน  
โดยเป็นบุคคลที่ตั้งมาตรฐานผลงานและผลส าเร็จในการปฏิบัติงานไว้ในระดับสูง และผู้บริหาร
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ปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์อยู่เสมอจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรในสถานศึกษาได้ และ
ผู้บริหารเป็นผู้รักษาเวลาอย่างเคร่งครัด และ 3) ผู้บริหารมีทักษะในการวินิจฉัยสั่งการ กล้าคิด กล้า
ตัดสินใจ กล้าท า และกล้าเปลี่ยนแปลง โดยมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของสถานศึกษาเป็นหลัก 
และผู้บริหารสามารถแบ่งเวลาในการบริหารงานตามล าดับความส าคัญของงานได้อย่างเหมาะสม   
   ด้านทักษะและความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก และทุกข้อ
อยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ย 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) ผู้บริหารสามารถสร้างงานให้บรรลุเป้าหมาย
ขององค์การได้อย่างมีคุณภาพ 2) ผู้บริหารมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยค านึงถึงความรู้
ความสามารถ และ 3) ผู้บริหารสามารถน าหลักการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการพัฒนา
การศึกษาและค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้ 
   ด้านประสบการณ์และผลส าเร็จในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก และทุกข้ออยู่
ในระดับมาก  โดยค่าเฉลี่ย 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) ผู้บริหารเป็นนักประสานงานและสามารถประสาน
ผลประโยชน์ให้กับองค์การและบุคลากรในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) ผู้บริหารสามารถสร้าง
งานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การได้อย่างมีคุณภาพ และ 3) ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการ
ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Internet ; OA/IT) ในการบริหารงาน  
  1.2 คุณลักษณะและทักษะการเป็นผู้น าสถานศึกษาในด้านการจัดการศึกษาหลักสูตร
นานาชาติ  (ตามความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง) 
   ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อายุ 41-60 ปี เป็นบุคลากร/เจ้าหน้าที่ 
และส่วนใหญ่ส าเร็จต่ ากว่าปริญญาตรี ทั้งนี้เมื่อพิจารณาความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
คุณลักษณะและทักษะการเป็นผู้น าสถานศึกษาในด้านการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ พบว่า 
โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก ดังนี้ 
   ด้านคุณลักษณะเฉพาะตัว อยู่ในระดับมาก และทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ย 
2 อันดับแรกได้แก่ 1) ผู้บริหารมีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาสถานศึกษาตลอดเวลา ( X = 4.00 ; 
S.D. = .810) ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นในตนเองสูง  และกระท าในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อ
องค์การอยู่เสมอ 2)  ผู้บริหารมีความรับผิดชอบในการใช้ทรัพยากร ได้แก่ คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ 
และการจัดการ ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าที่สุด และ 3) ผู้บริหารมีอารมณ์มั่นคง รู้จักควบคุมการ
แสดงอารมณ์ตนเองในสถานการณ์ต่างๆ ได้  
   ด้านทักษะและความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก  จ านวน 19 ข้อ และอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 2 
ข้อ โดยค่าเฉลี่ย 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) ผู้บริหารสามารถสร้างงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การได้
อย่างมีคุณภาพ 2) ผู้บริหารเป็นนักประชาธิปไตย รับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังบัญชาและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในสถานศึกษาในการปฏิบัติงานอย่างมีเหตุผลเสมอ และ 3) ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ
ในการวางแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ด้านประสบการณ์และผลส าเร็จในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก และทุกข้อ อยู่
ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ย 3 อันดับแรก 1) ผู้บริหารเป็นนักประสานงานและสามารถประสาน
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ผลประโยชน์ให้กับองค์การและบุคลากรในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) ผู้บริหารมีความรู้
ความสามารถในการวิจัยและพัฒนา และสามารถให้ค าปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ที่สนใจ
เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาได้ และ 3) ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ (Internet ; OA/IT) ในการบริหารงาน 
 2. ควำมต้องกำรของผู้น ำสถำนศึกษำในด้ำนกำรจัดกำรศึกษำหลักสูตรนำนำชำติ 
  2.1 ความต้องการเกี่ยวกับคุณลักษณะและทักษะการเป็นผู้น าสถานศึกษาในการจัด
การศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชีย 
   2.1.1 ด้านคุณลักษณะเฉพาะตัว  
    กลุ่มตัวอย่างต้องการผู้น าที่มีคุณลักษณะและลักษณะต่างๆ ดังนี้ 
    1) มีวิสัยทัศน์ (Vision) มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และมุ่งมั่นน าวิสัยทัศน์สู่การ
ปฏิบัติ (Vision With Action)  
    2) มีความเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Chief Change Officer) เป็นบุคคล
ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรู้ลึกและรู้รอบ มีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง เพ่ือน าไปสู่
เป้าหมายและความส าเร็จในการจัดการศึกษานานาชาติ 
    3) มีความสามารถพิเศษรอบด้าน (Talent) เช่น ความสามารถในการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วม การสร้างทีมงานและพัฒนาทีมงาน เสริมสร้างพลังอ านาจ ตลอดจน
ความสามารถในการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการบริหาร 
   2.1.2 ด้านทักษะและความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน  
    กลุ่มตัวอย่างต้องการผู้น าที่มีคุณลักษณะและลักษณะต่างๆ ดังนี้ 
    1) สามารถสร้างผลงานในการเขียนบทความทางวิชาการเพ่ือเป็น
แบบอย่างให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาได ้
    2) สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการศึกษาค้นคว้า 
   2.1.3 ด้านประสบการณ์และผลส าเร็จในการปฏิบัติงาน  
    กลุ่มตัวอย่างต้องการผู้น าที่มีคุณลักษณะและลักษณะต่างๆ ดังนี้ 
    1) สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานและการอบรมต่างๆ มา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของชุมชน  
  2.2 ความต้องการด้านการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ 
   2.2.1 ควรมีหลักสูตรเพ่ิมขึ้นในระดับปริญญาตรีเพ่ือสนองตอบความต้องการของ
นักเรียนนักศึกษาท่ีจะเข้ามาเลือกเรียนในหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   2.2.2 ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรนานาชาติให้สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าทางสังคมในปัจจุบัน 
 3. แนวทำงกำรพัฒนำหลักสูตรนำนำชำติของมหำวิทยำลัยในภูมิภำคเอเชีย  
  3.1 ข้ันการการวางแผน (P : Plan) เสนอแนะว่ามหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียที่
ประสงค์จะเปิดหลักสูตรนานาชาตินั้น  ควรมีการศึกษาข้อมูลสภาพความเป็นจริงจากบุคคลที่มีส่วน
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เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงประกอบการวางแผน  อีกทั้งเปิดโอกาสให้ตัวแทนจาก
บุคคลต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมวางแผนก าหนดนโยบาย เพ่ือให้นโยบายดังกล่าวเป็น
นโยบายที่เกิดจากความร่วมมือและความต้องการของบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแท้จริง  ซึ่งจะ
บังเกิดผลที่ดีกว่านโยบายที่เกิดขึ้นจากส่วนกลางเป็นผู้ก าหนดฝ่ายเดียว รวมทั้งควรมีการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมสนับสนุนในการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ นอกจากนี้ผู้น าสถานศึกษาที่จะเข้า
มารับหน้าที่ในการบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชีย มีเป็นผู้
มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  มุ่งมั่นและทุ่มเทในการขับเคลื่อนการท างานไปถึงเป้าหมายสูงสุดที่ก าหนดไว้  
  3.2 ขั้นการปฏิบัติตามแผน  (D : Do)เสนอแนะว่ามหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียที่
ประสงค์จะเปิดหลักสูตรนานาชาตินั้น มหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชีย ที่ประสงค์จะเปิดหลักสูตร
นานาชาตินั้น ควรมีการปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอน เช่น 
   3.2.1 การจัดโครงสร้างการบริหารหลักสูตรต้องมีความชัดเจน ในการจัด
การศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัย และก าหนดแนวทางการบริหารที่รู้เป้าหมายอย่างชัดเจน 
ได้แก่ นโยบายของสภามหาวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัยต้องชัดเจน  สอดคล้องกัน ต้องมีศักยภาพ
ในการจัดการที่ได้มาตรฐานนานาชาติในทุกด้าน 
   3.2.2 มีลักษณะการบริหารงานเฉพาะตัว มีอิสระและความคล่องตัวสูง 
   3.2.3 ท างานเป็นทีม  โดยประสานขอความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
ต่างๆ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งและมั่นคงในสาขาวิชาที่จะเปิดสอน 
ทั้งนี้สาขาวิชาที่จ าเป็นต้องมีความตกลงร่วมมือ ควรเป็นสาขาที่ให้ประโยชน์แก่นักศึกษา อาจารย์ 
และวงวิชาการวิชาชีพทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างแท้จริง และควรเป็นแขนงวิชาที่
สถาบันอุดมศึกษาของไทย  ยังอยู่ในขั้นของการพัฒนาซึ่งต้องอาศัยการสนับสนุนทางวิชาการจาก
สถาบันวิชาการต่างประเทศ  
   3.2.4 ส าหรับมหาวิทยาลัยของไทยในภูมิภาคเอเชียที่ประสงค์จะเปิดหลักสูตร
นานาชาตินั้นควรยึดแนวทางการปฏิบัติตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เร่ือง แนวทางการจัด
การศึกษาหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.
2542 เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
   3.2.5 จัดท าหลักสูตรที่มีความพร้อมและสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานมากท่ีสุดเป็นอันดับหนึ่ง 
   3.2.6 คัดสรรอาจารย์ที่มีคุณภาพ  มีศักยภาพตรงกับสาขาวิชาที่เปิดสอนใน
หลักสูตรนานาชาติ มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมไปถึงมีผลงานทาง
วิชาการและงานวิจัยให้เกิดความรู้ใหม่ๆ เกิดข้ึน 
  3.3 ข้ันการตรวจสอบ (C : Check) เสนอแนะว่ามหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชีย ที่
ประสงค์จะเปิดหลักสูตรนานาชาตินั้น  ควรมีการเปิดโอกาสให้องค์กรอิสระ หรือชุมชนตรวจสอบผล
ที่เกิดขึ้นจากนโยบายการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชีย เพ่ือเป็นข้อมูล
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สะท้อนกลับถึงระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน  รวมทั้งมีการจัดท าเอกสารเพ่ือเผยแพร่ให้
หน่วยงาน องค์กร และประชาชนได้รับทราบข้อมูลด้วย 
  3.4 ขั้นการปรับปรุงและพัฒนา (A : Action) เสนอแนะว่ามหาวิทยาลัยในภูมิภาค
เอเชียที่ประสงค์จะเปิดหลักสูตรนานาชาตินั้น  ควรมีการน าผลที่ได้รับจากข้ันตอนการตรวจสอบ 
และข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากขั้นการวางแผนและขั้นการปฏิบัติตามแผนมาวิเคราะห์แล้วปรับปรุง
แก้ไขเพ่ือก าหนดนโยบายการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชีย ที่มี
ประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผลต่อไป  อีกท้ังควรมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้บังเกิดผล
ที่ยั่งยืน  ทั้งนี้ปรากฏผลที่ควรปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นดังนี้ 
   3.4.1 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรนานาชาติแก่นักศึกษา 
    3.4.2  การเพ่ิมความหลากหลายของกิจกรรมนานาชาติเนื่องจากเป็นกิจกรรมที่
จะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการและวัฒนธรรมให้แก่ผู้เรียน และรวมไปถึงผู้สอน 
 
อภิปรำยผลกำรวิจัย (Research Discussion) 
 บทสรุปและการอภิปรายผล การวิจัยในครั้งนี้เพ่ือศึกษาคุณลักษณะและทักษะการเป็นผู้น า
สถานศึกษาในด้านการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ เพ่ือศึกษาความต้องการของผู้น าสถานศึกษา
ในด้านการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ และเพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
นานาชาติของมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 หลักสูตรนานาชาติ เป็นหลักสูตรที่ก่อให้เกิดความร่วมมือกับต่างชาติมีการแลกเปลี่ยน
ความรู้ทางวิชาการเน้นทักษะที่ส าคัญในการสื่อสารด้านภาษาโดยหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย
ได้รับความสนใจจากนักศึกษาต่างชาติที่เข้าสู่ระบบการศึกษานานาชาติของไทยมีจ านวนเพ่ิมขึ้น
มากมายทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีการเพ่ิมจ านวนหลักสูตรนานาชาติเพ่ือรองรับความต้องการ
ของนักศึกษาแข่งกับสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน และมากขึ้นเนื่องจากประเทศไทยมีความพร้อม
ในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทางการศึกษานานาชาติเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศที่
เดินทางสะดวก มีวัฒนธรรมที่หลากหลายสังคมมีความน่าอยู่และปัจจุบันจ านวนความต้องการศึกษา
หลักสูตรนานาชาติของนักศึกษาภายในประเทศเพ่ิมสูงขึ้นท าให้รัฐบาลมีนโยบายที่จะส่งเสริมและ
พัฒนาความเป็นสากลของอุดมศึกษาไทยให้สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ ดังนั้นแนวทางการ
พัฒนาหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชีย จึงควรเสริมสร้างความเป็นนานาชาติ
และความเป็นไทยควบคู่กันไปเน้นคุณภาพและความเป็นสากล  ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
Limsavetkul (2004 : Abstract) ได้อภิปรายว่า ระบบการศึกษาจะเป็นระบบ 12 ปีมีแนวคิด
เสริมสร้างความเป็นนานาชาติและความเป็นไทยควบคู่กันไป เน้นคุณภาพการคิดเป็น ท าเป็นพัฒนา
ทักษะทางด้านภาษาคอมพิวเตอร์ หลักสูตรมีความทันสมัยมีการยอมรับจากนานาประเทศเน้นความ
เป็นสากลผู้เรียนมีความหลากหลายของเชื้อชาติการประเมินผลการเรียนจะเป็นการประเมินตาม
สภาพความเป็นจริงส าหรับการบริหารในด้านงบประมาณนั้นให้อิสระกับสถาบัน โดยยกเลิกการ
ควบคุมการก าหนดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆด้านบุคลากรต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอ       
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เพ่ือไม่ให้กระทบต่อคุณภาพทางวิชาการ ด้านอาคารสถานที่ ควรจัดให้มีความเหมาะสม โดยผู้เรียน
ไม่จ าเป็นต้องนั่งเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ด้านคุณภาพของผู้เรียนจะสูงขึ้นผู้เรียนมีความรู้ที่
ทันสมัยกล้าแสดงออกมีทักษะที่หลากหลาย สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมต่างประเทศได้  
เช่นเดียวกับ Jaruaiyanon (1999 : Abstract) ที่พบว่า  แนวโน้มการจัดโปรแกรมนานาชาติใน
ทศวรรษหน้าควรมุ่งเน้นความส าคัญในองค์ประกอบด้านต่างๆ ไปพร้อมกันดังนี้คือด้านแนวคิด
มุ่งเน้นคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของนานาชาติด้านจุดมุ่งหมายมุ่งพัฒนายกระดับบุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล ให้ผู้เรียนมีความสามารถเชิงวิชาการเทียบเคียงกับ
นานาชาติเปิดสู่ความเป็นสากล ด้านองค์ประกอบ ได้แก่ ผู้เรียน ผู้สอน หลักสูตรมีมาตรฐานสากลใช้
ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อในการเรียนการสอน กิจกรรมบรรยากาศ และการจัดการเป็นนานาชาติ
ด้านการจัดการศึกษาหลักสูตรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสนองต่อความต้องการของผู้เรียนมีลักษณะ
สหวิทยาการการสอนมีหลากหลายรูปแบบ ด้านการบริหารงานในด้านต่างๆ ได้แก่ งบประมาณ
บุคลากรและอาคารสถานที่เน้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดมีความ
ยืดหยุ่นและคล่องตัว ด้านคุณภาพบัณฑิตมีความรู้เชิงวิชาการเทียบเท่านานาชาติโลกทัศน์กว้าง
ท างานระดับนานาชาติได้ส าหรับขอบข่ายด้านการบริหารจัดการที่มหาวิทยาลัยต้องค านึงถึงในการ
บริหารจัดการหลักสูตรในระดับสากลนั้น Viriyavetkul (2002 : Abstract) กล่าวว่าขึ้นอยู่กับการ
ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแหล่งเงินทุนและการจัดสรรทรัพยากร การบริหารจัดการ
ด้านการเงิน บุคลากร และนิสิตนักศึกษาท้ังนี้เพ่ือให้ครอบคลุมหลักส าคัญด้านการบริหารในด้านต่าง 
ๆ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการองค์กรวิจัยการบริหารจัดการด้านอาคาร สิ่งก่อสร้างภายใน
มหาวิทยาลัยการให้บริการภายในมหาวิทยาลัยการให้บริการแก่นักศึกษาการสื่อสารประชาสัมพันธ์
กับองค์การภายนอกทั้งสาธารณชนและต่างประเทศการให้บริการด้านวิชาการและการจัดการสอน
ส าหรับนักศึกษาเพ่ือให้มหาวิทยาลัยบรรลุพันธกิจ แต่อย่างไรก็ตามในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ค้นหา
อุปสรรคที่ส าคัญที่จะท าให้การพัฒนาหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชีย ไม่
ประสบความส าเร็จนั่นคือกฎระเบียบในการด าเนินงานของระบบราชการไทยที่มีความซับซ้อนและ
ล่าช้าท าให้การติดต่องานราชการของนักศึกษาชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาศึกษาต่อในประเทศไทย
ไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควรอีกท้ังค่านิยมของสังคมไทยที่ยังนิยมนักศึกษาท่ีจบจากต่างประเทศสิ่ง
เหล่านี้ส่งผลต่อการยกระดับการอุดมศึกษาไทยสู่สากลทั้งสิ้น 
 
ข้อเสนอแนะกำรวิจัย (Research Suggestions) 
 1. สถาบันอุดมศึกษาของรัฐควรให้ความส าคัญกับการเพ่ิมจ านวนหลักสูตรนานาชาติเพ่ือ
รองรับความต้องการของนักศึกษาแข่งกับสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนให้มากขึ้น 
 2. หลักสูตรควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและมีลักษณะ
สหวิทยาการการสอนมีหลากหลายรูปแบบ 
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ฟ้อนลายขิด : นาฏศิลป์พ้ืนเมืองสร้างสรรค์เพื่อการส่งเสรมิเศรษฐกิจชุมชน
และการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 

Forn Laikit: Local Dancing Art for Community Economic  and  
Cultural Tourism Development 

 
นพรัตน์  บัวพัฒน์1 

Noppharat  Buaphat1 
 
บทคัดย่อ (Abstract) 
 ฟ้อนลายขิด : นาฏศิลป์พ้ืนเมืองสร้างสรรค์เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและวัฒนธรรมการ
ท่องเที่ยว เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  มีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษานาฏศิลป์พ้ืนเมืองสร้างสรรค์และ
ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนวัฒนธรรมการท่องเที่ยว ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลด้านเอกสารและข้อมูล
ภาคสนาม  ข้อมูลภาคสนามได้จากการสัมภาษณ์ผู้รู้ จ านวน 5 คน ผู้ปฏิบัติ 5 คน  และผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านการแสดงนาฏศิลป์พ้ืนเมือง  น าข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบด้วยวิธีการแบบสามเส้า วิเคราะห์
ตามความมุ่งหมายที่ตั้งไว้ และน าเสนอผลการวิจัยในเชิงพรรณนาวิเคราะห์ 
 ผลการวิจัยพบว่า  การสร้างสรรค์ฟ้อนลายขิด  เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและวัฒนธรรม
การท่องเที่ยวเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมของภูมิปัญญาท้องถิ่นจากการจ าหน่ายผ้าทอลายขิดจากการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ดผู้วิจัยจึงได้แนวคิดจากภูมิปัญญาการทอผ้าลายขิด ของ
ชาวบ้านหนองแวง ต าบลหนองผือ อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ดมาสร้างสรรค์นาฏศิลป์
พ้ืนเมืองขึ้นเป็นการน าเสนอกรรมวิธีการทอผ้าลายขิด โดยใช้ฝ้ายน ามาทอเป็นลายขิด ให้มีสีสัน
สวยงาม จากการย้อมสีที่ได้จากธรรมชาติ ลายที่นิยมทอ ได้แก่ ลายเลข 3 และลายหวายน้อย เป็น
ลายที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่ง สีที่ใช้ในการแสดงมี 8 สี ได้แก่ สีเขียว สีแดง สีเหลือง สีชมพู สี
ส้ม สีคราม สีม่วง และสีน้ าเงิน และสีที่ไม่นิยมน ามาย้อมมี 2 สีคือ สีด าและสีน้ าตาลเพราะไม่เป็นที่
นิยมของตลาด  นอกจากนี้ยังแสดงถึงประโยชน์ของผ้าลายขิดที่นิยมใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น ใช้ห่ม
ในงานบุญประเพณีต่าง ๆ  ใช้โพกศีรษะในการท างาน ใช้คาดเอว เป็นต้น ทั้งนี้การใช้ผ้าลายขิดยัง
อยู่ในวิถีชีวิตของคนอีสานในประเพณีฮีตสิบสอง คองสิบสี่ตลอดมา ผู้วิจัยจึงได้สร้างสรรค์การแสดง
นาฏศิลป์พ้ืนเมืองขึ้น โดยน าสไบผ้าลายขิดมาใช้ประกอบท่าฟ้อน อีกทั้งท าให้ทุกคนได้ตระหนักถึง
ความส าคัญ ความสวยงาม อันทรงคุณค่าต่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบต่อไป 
ค าส าคัญ : ลายขิด, ภมูิปัญญาท้องถิ่น, นาฏศิลป์พ้ืนเมืองสร้างสรรค,์ เศรษฐกิจชุมชน, วัฒนธรรมการท่องเที่ยว 
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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
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Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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Abstract 
 Forn Laikit: Local Dancing Art for Community Economic and Cultural Tourism 
Development is a Qualitative  research. The purpose of this study    is  to  study  a  
creative  local  dancing  art,  and  promote  about  community  economic  and  
cultural  tourism.The researcher studied  from documentaries  and  10  key  
informants, analyzed  by use triangulation, and  presented  by  descriptive  analysis. 
 It  revealed  that  Forn  Laikit  for  Community  Economic  and  Cultural  
Development  come  forn  laikit  Silk  weaving  at  Ban Nongwaeng, Nong  Phue  Sub-
district, Chaturaphakphiman  district,  Roi-Et  province.  They  used  cotton  weaving,  
made  it  to  beautiful  laikit.  They  liked  to  weave  Number  3  wale  and  Wainoi  
wale.  Moreover,  they  liked  green,  red,  yellow,  pink,  orange,  Skyblue,  purple,  
and  black  color.  However,  they  disliked  dark  and  brown  color  because  
consumers  displeasured.  They  used  Laikit  silk  in  daily  life  such  as  wearing  in  
religious  ceremony,  put  on  a  turban,  using  for  waist  cloths,  and  etc.  Therefore,  
The  researcher  creates  beautiful  local  dancing  art  by  used  Laikit  breast  cloth  
for  Forn.  This  dancing  used  for  community  economic  and  cultural  tourism  
development.  In  addition,  it  makes  people  realized  to  importance,  
attractiveness  to  preserve  this  precious  dancing. 
Keywords  :  Laikit, Local wisdom, Creative  local  dancing,  Community  economic,  Cultural  
tourism. 
 
บทน า (Introduction) 
 จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรือง โดยมีเมืองขึ้นจ านวนมากจึงตั้งชื่อเมืองว่า 
“ร้อยเอ็ดประตู” (Wongthes, 2010 : 14) ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพท านา  ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 
ทอผ้าไหม หลังฤดูการท า (Wesapen, 1990 : 1) การทอผ้าถือเป็นอุตสาหกรรมภายในบ้านเป็น
หน้าที่ของผู้หญิง ใช้เวลาว่าง  หลังจากการเก็บเก่ียว ทอผ้าส าหรับไว้ใช้ในครอบครัว ชาวอีสานได้รับ
อิทธิพลธรรมชาติมาใช้เป็นแนวคิดในการท าลวดลาย บนผืนผ้าได้อย่างสวยงาม (Pitathawatchai, 
1987 : 10)  ภูมิปัญญาของชาวอีสาน เกิดจากทรัพยากรบุคคลที่ต้องแสวงหาความรู้ช่วยให้การ
ด ารงชีวิตของคนอีสานซึ่งได้สั่งสมและปฏิบัติสืบต่อกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง มีค า
กล่าวแต่โบราณว่า “เมื่อเสร็จหน้านาผู้หญิงทอผ้า ผู้ชาย  ตีเหล็ก” สะท้อนให้เห็นว่าแต่เดิมนั้น การ
ทอผ้าเป็นกิจกรรมยามว่างจากการท านานับเป็นภูมิปัญญา ที่สั่งสมมาหลายชั่วอายุคน  (Martjarat, 
2004 : 63)  ในการทอผ้ายังมีการย้อมผ้าด้วยเปลือกไม้เพ่ือให้ได้สีธรรมชาติที่สวยงามจากการทอใช้
ในครัวเรือนแล้ว  ก็เป็นการทอเพ่ือจ าหน่ายทั้งในและต่างประเทศสร้างรายได้ให้กับชาวจังหวัด
ร้อยเอ็ดอีกด้วย 
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 ผ้าลายขิดเป็นผ้าที่ได้รับความนิยมอันเกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน  ที่อยู่ในวิถีชีวิตของชาว
อีสานมาช้านาน ดังจะเห็นในประเพณีฮีตสิบสอง-คองสิบสี่ ตั้งแต่เกิดจนตาย การทอผ้าการใช้ผ้า 
กรรมวิธีการทอต่างๆเกี่ยวเนื่องมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจนเป็นงานศิลปหัตกรรมชาวบ้านและเข้า
สู่กลุ่มงานศิลปาชีพที่สร้างรายได้  สร้างอาชีพให้กับชาวบ้านและชาวอีสาน  หลายพ้ืนที่ของจังหวัด
ร้อยเอ็ด  ได้ท าการทอผ้าลายขิด เช่น บ้านเขือง อ าเภอธวัชบุรี บ้านหนองม่วง อ าเภอธวัชบุรี บ้าน
หวายหลึม  อ าเภอเสลภูมิ เป็นต้น แต่ที่ได้รับความนิยม คือผ้าลายขิดของชาวบ้านหนองแวง อ าเภอ
จตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด มีลวดลายที่สวยงามมีลักษณะเฉพาะตัว โดยเฉพาะลายเลข 3  
อารบิค และลายหวายน้อยที่มีลักษณะเป็นลูกหวายขนาดเล็ก  นอกจากนี้ความโดดเด่นอีกด้านคือ
การใช้สีย้อมที่มาจากธรรมชาติ ซึ่งในปัจจุบันบ้านหนองแวงยังคงอนุรักษ์ไว้  
 ด้วยแนวคิดนี้ผู้วิจัยจึงได้สร้างสรรค์นาฏศิลป์พ้ืนเมืองชุดฟ้อนลายขิดขึ้น อันเป็นการจ าลอง 
กระบวนการทอ จนออกมาเป็นผืนผ้าน าไปใช้ประโยชน์ การสร้างสรรค์ท่าฟ้อนนาฏศิลป์พ้ืนเมืองชุด
นี้เป็นการน าเสนอรูปแบบ การฟ้อนที่ผสมผสานกับดนตรีพ้ืนบ้านวงโปงลางอีสานได้อย่างอ่อนช้อย
สวยงาม  แบ่งการบรรเลงและท่าฟ้อน 2 ช่วงคือ ช่วงที่ 1 ท านองลายพรานเดินดงมีจังหวะช้า 
บรรเลงตั้งแต่ท่าออกจนเข้าสู่กระบวนการเก็บขิด ช่วงที่ 2 ท านองลายพรานเดินดงมีจังหวะปาน
กลาง แสดงการน าผ้ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น ห่ม โพกศรีษะ และคาดเอว และการน าผ้ามาสาน
ไขว้กัน  4  มุมเพ่ือแสดงให้เห็นวิธีการทอผ้าลายขิด  การแต่งกายใช้เสื้อเกาะอกพันรอบด้วยผ้าลาย
ขิดหลากสีท าผมทรงยกหน้ามวยต่ าติดดอกไม้ แต่งหน้าสวยงาม ใช้ผู้แสดงทั้งหมด 8 คน แต่งตัวตาม
สี 8 สี  โอกาสที่ใช้แสดงในงานมงคล  งานรื่นเริงต่างๆนอกจากนี้อ าเภอจตุรพักตรพิมานยังเป็นเมือง
ที่มปีระวัติยาวนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ที่ควรแก่การศึกษาค้นคว้าด้วยเป็นเมืองที่เป็นเส้นทางอู่ข้าว 
อู่น้ าของจังหวัดคือทุ่งกุลาร้องไห้ และใกล้แหล่งโบราณสถานในอ าเภอใกล้เคียงคืออ าเภอเกษตรวิสัย 
อ าเภอสุวรรณภูมิเป็นต้น  นอกจากเป็นการอนุรักษ์เรื่องผ้าลายขิดแล้ว  ท่าฟ้อนยังแสดงถึงวิถีชีวิต
ด้านวัฒนธรรมการใช้ผ้าที่อยู่ในขนบประเพณีฮีตสิบสอง-คองสิบสี่ของชาวร้อยเอ็ดจนได้ส่งเสริมเป็น
เศรษฐกิจชุมชนสร้างรายได้เป็นสินค้าโอทอปของจังหวัดและเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปมา
ท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ดและซื้อผ้าลายขิดเป็นของที่ระลึกใช้สอยถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมให้สืบทอดและคงอยู่ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย (Research Objectives) 
 1. เพ่ือศึกษากระบวนการทอผ้าลายขิดบ้านหนองแวงอ าเภอจตุรพักตรพิมาน             
จังหวัดร้อยเอ็ด 
 2. เพ่ือสร้างสรรค์นาฏศิลป์พื้นเมืองชุดฟ้อนลายขิด  
 
วิธีด าเนินการวิจัย (Research Methods) 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวิธีการด าเนินการวิจัยดังนี้ 
 1.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งตามประเภทผู้ให้ข้อมูล  ดังนี้ 
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      1.1  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เป็นผู้รู้ (Key Informant)  ซึ่งเป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือ
ที่ใช้คือ 

     1.2  เครื่องมือที่ ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล   เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้   
ประกอบด้วย 

1.2.1 แบบส ารวจ (Basic  Survey)  เป็นการส ารวจเพ่ือหาข้อมูลเบื้องต้นของ
พ้ืนที่ที่ท าการวิจัย 

1.2.2 แบบสัมภาษณ์ (Interviews) แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ แบบสัมภาษณ์ 
แบบมีโครงสร้าง (Structured  Interviews)  และแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง(Unstructured  
Interviews)   

1.2.3  การสนทนากลุ่ม  (Focused  Group  Guideline)  ใช้กับกลุ่มครูผู้สอนใน
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด  เพ่ือศึกษาประเด็นการสร้างสรรค์ท่าฟ้อนลายขิดกระบวนการขั้นตอน
การทอผ้าลายขิด  จนออกมาเป็นผ้าสไบที่สวยงามเกิดประโยชน์ใช้สอย  ลักษณะการฟ้อน  ในข้อมูล
ที่ต้องการศึกษาวิจัย 

1.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การเก็บรวบรวมข้อมูล  ยึดหลักข้อมูลให้สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายของการศึกษาดังนี้ การเก็บข้อมูลจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Documentary 
Research)  กับเนื้อหาด้านกระบวนการทอผ้าลายขิด การสร้างสรรค์ด้านท่านาฏศิลป์พ้ืนเมือง เพ่ือ
ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเป็นการศึกษาจากเอกสาร จากหนังสือ  ต ารา  
บทความ  สารคดี รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ หนังสือพิมพ์ จดหมายเหตุ อินเตอร์เน็ต 

1.3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field  Research)  ผู้วิจัยได้ใช้วิธีสังเกต
สัมภาษณ์  สนทนากลุ่ม  เพื่อจะได้ตรวจสอบข้อมูลที่สมบูรณ์ตรงกับข้อเท็จจริงมากขึ้น 

1.3.2 การจดบันทึก (Field  Note)  ด าเนินการบันทึกทุกครั้งและใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์ประกอบการบันทึกข้อมูล  เช่น  กล้องถ่ายรูป  กล้องวีดีโอ  เทปบันทึกเสียง  คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ้ค ฯลฯ 

1.4  การจัดกระท ากับข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยได้จัดกระท าข้อมูลตาม
ความมุ่งหมายของการวิจัย  และกรอบแนวคิดของการวิจัย ผู้วิจัยจัดกระท าข้อมูลในเชิงพรรณนา
วิเคราะห์(Descriptive  Analysis)  ในด้านต่างๆดังนี้ 

1.4.1  ด้านข้อมูล (Data  Triangulation) คือ การตรวจสอบข้อมูล  ด้านสถานที่
ด้านเวลา  และด้านบุคคล เพ่ือตรวจสอบว่า ด้านสถานที่ ข้อมูลจากต่างที่กัน จะเหมือนกันหรือไม่
ด้านบุคคล  ถ้าผู้ให้ข้อมูลเปลี่ยนไป ข้อมูลจะเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่ 

1.4.2  ด้านผู้วิจัย (Investigator Triangulation) คือ การตรวจสอบว่าผู้วิจัยได้
ข้อมูลต่างกันอย่างไร  โดยเปลี่ยนตัวผู้เก็บข้อมูล  และเป็นข้อมูลเรื่องเดียวกัน 

1.4.3  ด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) คือ การตรวจสอบว่าถ้าผู้วิจัยใช้
แนวคิดทฤษฎีต่างกันจากเดิม  จะท าให้การตีความหมายข้อมูลแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด  
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1.4.4  ด้านวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) คือ การ
ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างกันในการเก็บข้อมูลเรื่องเดียวกันเช่นใช้การสังเกตคู่กับการสัมภาษณ์ 
(Jantarawanit, 2004 : 31-33) 

1.5  การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
โดยน าข้อมูล จากการศึกษา เอกสารแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและข้อมูลที่ได้จากการเก็บ
ข้อมูลภาคสนาม ประกอบการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การสังเกต มาเรียบเรียงผลการศึกษา  
ตามความมุ่งหมายของการวิจัยที่ก าหนดไว้ในเชิงพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)   
 
ผลการวิจัย (Research Results) 
 การวิจัยเรื่อง ฟ้อนลายขิด : นาฏศิลป์พ้ืนเมืองสร้างสรรค์เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและ
การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 

1.  กระบวนการทอผ้าสไบลายขิด 
 ผ้าสไบลายขิดที่ได้รับความนิยมมากที่สุด  ได้แก่ลายเลข 3  อารบิคและลายหวายน้อย  
และลายที่ได้จากธรรมชาติ เช่น ลายรูปนก รูปนาค  ลายช้างลายพันธ์พฤกษา ลายสิ่งของ ลาย
สิ่งก่อสร้างที่เป็นสิ่งแวดล้อมตามที่ได้พบเห็นมาท าการทอ ซึ่งต้องใช้ความช านาญ และมีเชิงชั้นด้าน
ฝีมือสูงกว่าการทอผ้าอย่างอ่ืนเพราะท ายาก ขั้นตอนการทอ ใช้อุปกรณ์การทอผ้าของอีสาน เริ่มจาก
การท าเส้นด้าย ใส่หลอดปั่นด้ายสอดใส่กระสวย  ใช้กี่ในการทอขณะทอก็ใช้แปรงหวีหูกคอยหวีเป็น
ช่วงๆเพ่ือช่วยให้ด้ายเรียงเส้น และขั้นตอนที่ส าคัญคือการเก็บขิด  ซึ่งต้องใช้ไม้เก็บขิดเป็นอุปกรณ์
ส าคัญท าด้วยไม้ไผ่เหลาเล็ก ๆ กลมยาวซึ่งมีขนาดความกว้างของผ้าทอประมาณ 2 ศอก ใช้ประมาณ 
20-30 อัน ไม้เก็บขิดจะเป็นสิ่งบังคับให้เกิดลวดลายต่าง ๆ บนเนื้อผ้าขณะที่ทอจะต้องเหยียบหูก
สลับกับใช้ไม้เก็บขิดให้เกิดลวดลายตามต้องการ ความกว้าง ความยาวของผ้าขึ้นอยู่กับความต้องการ
ของผู้บริโภค  โดยมีไม้ก าพ้ันหรือไม้ม้วนผ้าคอยม้วนเก็บในช่วงการทอแต่ละครั้ง    
  
 
 
 

 
 
ภาพที่ 1  ขิดลายเลข 3 อารบิค                 ภาพที่  2  ลายหวายน้อย 
ที่มา : เนืองนิด ตอเสนา หมู่ที่ 7 บ้านหนองแวง     ที่มา : เนืองนิด ตอเสนา หมู่ที่ 7 บ้านหนองแวง  
ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด            ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 
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 การเปรียบเทียบรูปแบบหรือกระบวนการทอผ้าลายขิด 
 ผู้วิจัยได้ท าการเปรียบเทียบกระบวนการทอผ้าลายขิดของชาวอีสาน และ ท่าฟ้อนที่ได้
สร้างสรรค์ชุดฟ้อนลายขิด ซึ่งมีรูปแบบของท่าฟ้อน ดังนี้ 

 
ตัวอย่างท่าฟ้อนที่สร้างสรรค์จากการทอผ้าลายขิด 

กรรมวิธีชาวบ้าน          ลักษณะท่าฟ้อน 
 
 
 
 
 
    
 
 
           
                    
                                                                          
    
 
                                                                       

 
 
 
 
 
 
          
                                                                    
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 ลักษณะการฟ้อน 
เลียนแบบการอ้ิวฝ้ายผู้แสดงนั่งลง 
ตั้งเข่าขวา เข่าซ้ายวางหลัง ล าตัวตรง 
มือซ้ายป้อนฝ้ายมือขวา  ปั่นฝ้าย ไป
ตามจังหวะศีรษะเอียงซ้าย 

ภาพที่  3  การอ้ิวฝ้าย 
การอ้ิวฝ้ายของชาวบ้านเพื่อที่จะน า 
เอามาขิดท าให้เป็นเส้นฝ้าย  
 

ภาพที่ 5  การย้อมสีฝ้าย 
ที่มา : บ้านหนองแวง อ าเภอจตุรพักตร
พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 

ภาพที่ 6 ท่าย้อมสีฝ้าย 
ผู้แสดง จะน าเอาฝ้ายลงไปย้อม ในหม้อ จีบหัก
ข้อศอกแนบหลังเท้าขวาก้าวไป ข้างหน้าทิ้ง
น้ าหนักเท้าซ้ายวางหลังย่อเล็กน้อย 
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 กรรมวิธีของชาวบ้าน         ลักษณะท่าฟ้อน 
 

 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 1. การสร้างสรรค์ชุดฟ้อนลายขิดเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม 
 1.1  แนวคิดในการสร้างสรรค์ 
  ผู้วิจัยได้เห็นความส าคัญของการทอผ้าลายขิดบ้านหนองแวง อ าเภอจตุรพัตรพิมาน 
จังหวัดร้อยเอ็ด  ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะคือผ้าลายขิดลายเลข 3  อารบิค และลายหวายน้อย สีที่นิยม 
มีเพียง 8 สี ได้แก่  สีเขียว สีแดง สีเหลือง  สีชมพู สีส้ม สีคราม สีม่วง และสีน้ าเงิน  ผู้วิจัยจึงมีแรง
บันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน เพ่ือสื่อให้เห็นถึงกระบวนการทอผ้าลายขิด  
 1.2.  ลักษณะการแต่งกาย 
  การแต่งกาย นุ่งผ้าซิ่นฝ้ายลายลูกแก้วสีม่วงและลายสาเกต จับจีบหางไหล สวมเสื้อเกาะ
อก พันรอบด้วยสไบลายขิดท้ัง 8 สี แบ่งเป็น  4 ลาย คือ  ลายเลข 3 ได้แก่ สีม่วง สีแดง และสี
เหลือง ลายหวายน้อย ได้แก่ สีเขียว สีคราม และสีชมพู ลายช้าง ได้แก่ สีด า และลายกาบใหญ่ 
ได้แก่ สีส้ม ประดับด้วยฝ้ายสี โดยน าฝ้ายแต่ละสีพันกับสีขาวเป็นเกลียวน ามาติดที่หน้าอกขวา
ด้านบน  เฉียงลงไปที่หน้าอกซ้ายด้านล่าง  ติดเข็มกลัดที่หน้าอกด้านซ้าย  ผมรวบตึงขดเป็นช่อไว้
ด้านหลังด้านหน้ายกเบ่ียงไปด้านขวาติดดอกอินทนิลสีม่วงอ่อนที่ศีรษะด้านซ้าย สวมเครื่องประดับ 
ได้แก่ สร้อยคอ ก าไลแขน ต่างหู เข็มขัดระย้า พร้อมถือผ้าลายขิดแต่ละลาย 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 ท่าต่ าหูกนักแสดงยืนตรงเขย่งเท้าย่ า
ตามจังหวะ มือทั้งกรรมวิธีของการต่ าหูก หรือ
การทอผ้าลายขิด สองจีบยื่นมาข้างหน้า จีบ
คว่ าหักข้อศอก เล็กน้อยศีรษะเอียงซ้าย 
 

ภาพที่ 7 การต่ าหูกหรือการทอผ้าลายขิด 
ที่มา : บ้านหนองแวง อ าเภอจตุรพักตร
พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
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   ภาพที่  9  ตัวอย่างการแต่งกายสีชมพู 
                  ที่มา : ผู้วิจัย (2561) 
 
 1.3  อุปกรณ์ 
  ผ้าลายผ้าขิด ทั้งหมด 8 สี ได้แก่ สีแดง สีเขียว สีเหลือง สีด า สีม่วง สีชมพู  สีเขียว และ
สีส้ม และผ้าสไบลายขิดที่มีลวดลายสวยงามอีกจ านวน 21 ลาย น ามาประกอบการแสดง โดยการถือ
ไขว้และสอดสลับของผ้า  สื่อให้เห็นประโยชน์ของการใช้ผ้าสไบลายขิด 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 10 ตัวอย่างผ้าสไบลายขิด                       ภาพที่ 11 ฝ้ายสี 
ที่มา : บ้านหนองแวง ต าบลหนองผือ      ที่มา : บ้านหนองแวง  ต าบลหนองผือ  
อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด                อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 

   1.4  ท่าฟ้อน 
  สื่อให้เห็นถึงวิถีชีวิตและกระบวนการทอผ้าลายขิดตั้งแต่เก็บฝ้าย สาวฝ้าย ย้อมฝ้าย ทอ  
โดยน าฝ้ายทั้ง 8 สี มาแสดงท่าทางในการย้อมสี การปั่นด้าย จนสุดท้ายออกมาเป็นผืน น าไปใช้
ประโยชน์  
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ตัวอย่างท่าฟ้อน 
 

 
 
 
 
 
 
           ภาพที่ 12 ท่าย้อมฝ้าย                                   ภาพที่ 13 ท่าปั่นฝ้าย 
           ที่มา : ผู้วิจัย (2561)                    ที่มา : ผู้วิจัย (2561) 
 
 
 
 
 
                                                    

ภาพที่ 14 ท่าการทอผ้าลายขิด 
                                              ที่มา : ผู้วิจัย (2561) 
 1.5  ดนตรีประกอบ 
  ดนตรีที่บรรเลงคือวงดนตรีพ้ืนบ้านอีสานประกอบด้วย แคน  พิณไฟฟ้า พิณเบสไฟฟ้า 
โปงลาง กลองหาง กลองตุ้ม โหวด ฉาบเล็ก และฉาบใหญ่ แบ่งออกเป็น 2 จังหวะ ดังนี้ จังหวะที่ 1 
ท านองลายพรานเดินดง ที่มีจังหวะช้า จังหวะที่ 2 ท านองลายล าเพลินที่มีจังหวะปานกลางถึงเร็ว  
ถ่ายทอดอารมณท์ีแ่สดงถึงวิถีชีวิตของชาวอีสานที่สนุกสนาน  
  
 ผู้วิจัยได้น ากระบวนการทอผ้าลายขิดของบ้านหนองแวง อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ด มาถ่ายทอดในท่าฟ้อนพ้ืนเมือง การแสดงเลียนแบบธรรมชาติการทอผ้าของชาวบ้านได้
อย่างอ่อนช้อย สวยงามแบ่งเป็น 2 องก์ด้วยกัน คือ 
 องก์ที่ 1 กระบวนการทอผ้าลายขิด สื่อให้เห็นวิถีชีวิต ขั้นตอนการทอ ตั้งแต่เก็บขิด สาวฝ้าย  
ย้อมฝ้าย ปั่นด้าย จนกระบวนการสุดท้ายคือ  ทอออกมาเป็นผืน   
 องก์ที่ 2  น าผ้าสไบลายขิดทั้ง 8  สี มาสื่อให้เห็นถึงประโยชน์ของสไบลายขิด  คือ ห่ม  โพก
ศีรษะ คาดเอว เป็นต้น 
 ดนตรีประกอบใช้วงโปงลางอีสาน ประกอบด้วย พิณ เบส แคน โหวด โปงลาง กลองตุ้ม 
ฉาบเล็ก ฉาบใหญ่ มี 2 จังหวะ คือ ท านองลายพรานเดินดง  ท่วงท านองช้าอ่อนหวานไพเราะ ได้
กลิ่นไอความงาม และท านองล าเพลินจังหวะปานกลางถึงเร็ว ตื่นเต้น สนุกสนาน  การแต่งกาย  
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ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นอีสาน อุปกรณ์ประกอบการแสดง ได้แก่ฝ้ายทั้ง 8 สีและผ้าสไบลายขิดอีก 
21 ลาย  อีกทั้งใช้องค์ประกอบของนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุดฟ้อนลายขิดเพ่ือการส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนและวัฒนธรรมการท่องเที่ยวให้เข้มแข็ง การสร้างรายได้และสนับสนุนวัฒนธรรมการท่องเที่ยว
ของจังหวัดโดยเฉพาะงานประเพณีฮีตสิบสอง-คองสิบสี่ให้เป็นที่รู้จักและคงคุณค่าความภาคภูมิใน
ความเป็นอีสานให้คงอยู่สืบต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย (Research Suggestions)  
  1.  ด้านการสร้างสรรค์ทางด้านนาฏศิลป์พ้ืนเมืองเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยการน าองค์
ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสานกับแนวคิดการสร้างสรรค์การแสดงซึ่งสามารถน าภูมิปัญญา
ด้านอื่น ๆ มาสร้างสรรค์ได้   
 2.  ด้านการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับลวดลายผ้าสามารถน าเอกลักษณ์
เฉพาะในถิ่นอ่ืนมาส่งเสริมทางวัฒนธรรม  ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยวสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0  ที่ส่งเสริมให้น าภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพ่ิมให้คง
อยู่ต่อไปได ้
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การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21 ที่เน้นการเรียนรู้ 

เชิงผลิตภาพ ส าหรับนกัเรียนในโรงเรียนเรียนรวม จังหวัดชัยภูมิ 
Model development of a 21st century learning management 
that focuses productivity-based learning on student learning 

Inclusive school, Chaiyaphum Province. 
 

เดือนเพ็ญพร ชัยภักดี1 
Duanpenporn Chaipugdee1 

 
บทคัดย่อ (Abstract) 
 วัตถุประสงค์ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพส าหรับ
นักเรียนในโรงเรียนเรียนรวม 2) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21 ที่เน้นการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ 3) พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21 และประเมินผลของการ
พัฒนา 4) ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบโดยศึกษาการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพที่เกิดกับนักเรียน
รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยและพัฒนา (Research & Development)             
            ผลการวิจัย พบว่า  
            1. สภาพปัจจุบันครูมีการจัดการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21 ที่เน้นการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และครูมีความต้องการในการจัดการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21 ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
            2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21 มี 4 ขั้นตอน 1) เตรียมบริบทตามความ
จริง 2) ตั้งเป้าหมาย (Set Goal)  3) วางแผนและด าเนินการ  4) การติดตามประเมินผลงาน  การ
เรียนรู้ที่เน้นเชิงผลิตภาพ 5 องค์ประกอบ 1) เกิดแรงบันดาลใจ( Inspire) 2) เลือกสนใจตามถนัด 
(Choose) 3) เป้าหมายชัดปฏิบัติตามแผน (Aim & Act) 4) สะท้อนการเรียนรู้ (Reflect on 

                                                           
1คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฎชัยภูมิ Faculty of Education, Chaiyaphum Rajabhat 

University, e-mail : dr.duanpenporn@gmail.com 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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learning) และ 5) เรียนรู้จากสถานการณ์จริงประสบการณ์จริง (Experiential – Based Learning) 
วัดและประเมินผลของรูปแบบการเรียนรู้ :  ICARE Model 
          3. ผลการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21 พบว่า (1) ครูผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ย หลังการอบรม 35.09 คิดเป็นร้อยละ 77.98 สูงกว่า เกณฑ์ที่ก าหนดร้อยละ
70 (2) ครูผู้เข้ารับการฝึกอบรม จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21  ระดับคุณภาพดี
มาก จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 73.33 ระดับดี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67  
         4. ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบ พบว่า นักเรียนในโรงเรียนเรียนรวม มีคะแนนการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพหลังเรียน  คิดเป็นร้อยละ 75.49  สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ 70 และ
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ค าส าคัญ : รูปแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะศตวรรษท่ี 21, การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ, นักเรียนในโรงเรียนเรียนรวม 
 
Abstract  
          Objective 1) To study the current state and needs of 21st-century skills 
management, focusing on productive learning for students in the school. 2) 
Develop a 21st  century skills management model that focuses on productive 
learning. 3) Develop teachers to manage learning skills of the century. 21 and 
evaluation of the development. 4) Study the effectiveness of the model by 
studying the production-based learning. Research and Development (Research & 
Development)  

Research result   
          1. The current state of the teachers is the 21st century skills management 
that focuses on productive learning. The overall picture was moderate. And 
teachers need to learn 21st century. The overall picture is at the highest level.  
          2. The 21st Century Skills Management Model has 4 steps. 1) Prepare 
realistic context. 2) Set goals. 3) Plan and execute. 4) Track and evaluate. 
Productivity-Based Learning 5 element 1) Inspire 2) Choose 3) Action 4) Reflect on 
learning 5) Experiential – Based Learning  : ICARE Model. 
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         3. The results of teacher development on 21st century skills management 
revealed that: (1) Teachers had average scores After the training, 35.09% were 
77.98%, which is higher than 70% (2). 21 were very good quality, 73.33% were good 
quality and 8 were good quality, 26.67% reflected learning. 
         4. The results of the study on the effectiveness of the model found that the 
students in the school included The percentage of students who completed the 
study was 75.49% which was higher than the criterion of 70%. most 
Keywords : Model development of a 21st century, productivity-based learning, student learning 
in Inclusive school 
 
 
บทน า (Introduction) 
             การพัฒนาการศึกษาไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 การสร้างสังคมแห่ง
ปัญญา ในการจัดการเรียนรู้เน้นที่ต่อยอดองค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะที่เกิดกับ
ตัวผู้เรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  แตคุ่ณภาพการศึกษายังพบปัญหา ความสามารถในการต่อ
ยอดและหาประโยชน์ทางเทคโนโลยีของเด็กไทยจะพบว่าอยู่ในระดับต่ า (วิจารณ์ พานิช, 2555) 
การติดตามผลการศึกษาเพ่ือปวงชน  พบว่า ประเทศไทย ยังมีความเหลื่อมล้ าการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษา เยาวชนจ านวนมากยังคงออกจากโรงเรียนไป  ทักษะพ้ืนฐานช้ากว่าคนอ่ืน ความ
จ าเป็นต้องปลูกฝังการเรียนรู้ เช่น ทักษะที่จ าเป็นต่อการท างานให้นักเรียน ความรู้ความสามารถใน
ทักษะอาชีพ ซึ่งจะช่วยพัฒนาขีดความสามารถในการท างาน และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
(UNESCO, 2015)  
               การจัดการเรียนรู้แบบเรียนรวมในประเทศไทย  เป็นการรวมพลังจากบุคคลหลายฝ่าย
เอ้ือประโยชนต่อเด็กปกติ  เด็กพิการ ต่อครู  ผู้บริหาร โรงเรียน ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกันใน
สังคม การสร้างองค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะให้เกิดกับตัวผู้ เรียน เพ่ือ
ความส าเร็จของผู้เรียนทั้งด้านการท างานและการด าเนินชีวิต มีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม มี
ทักษะชีวิตและการท างาน (สมพร หวานเสร็จ, 2554) การเรียนรวม เป็นการจัดให้เด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษเรียนรวมกับเด็กปกติ ในชั้นเรียนของโรงเรียนทั่วไป เป็นการเสนอให้นักการศึกษา
พิจารณาค านึงถึงคุณค่าการพัฒนาทุกด้านของวิถีแห่งชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นสุข  การจัดการศึกษา
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แบบเรียนรวมเป็นการประหยัด ให้เด็กพิเศษได้แทรกเข้าไปเรียนในชั้นเรียนของโรงเรียนทั่วไปใน
ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552–2561) 
ประเด็นเร่งด่วนด้านโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  เข้าถึงการศึกษา
และการมีงานท า (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2557) การจัดการ
เรียนรู้ทักษะอาชีพ ด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครู การสร้างความเข้มแข็งให้ครู
ม่ันใจว่าการเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการเรียนรู้ใด ๆ ของครู ต้องเป็นไปเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของผู้เรียน เสริมการตระหนักรู้ในคุณค่าของความเป็นครูโดยใช้กระบวนการทางจิต
ปัญญาเน้นสอนคนมากกว่าสอนหนังสือ (เกตุมณี มากมี, 2559) การขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนรู้ 
การพัฒนาหลักสูตรอาชีพระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ของตนจะต้องมีการ
จัดการองค์ความรู้ในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย อย่างต่อเนื่อง แก้ปัญหาการศึกษารายจังหวัด
ต้นทุนทรัพยากร ที่มีอยู่ในโรงเรียนที่เชื่อมกับนโยบายระดับชาติ เพ่ือให้เห็นทิศทางการปฏิรูปการ
เรียนรู้ (สมพงษ์  จิตระดับ, 2559) 
             การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  (Productivity-Based Learning) เป็นรูปแบบการเรียนรู้รูปแบบ
ที่มุ่งให้ผู้เรียน สร้างผลงาน สร้างผลผลิต วางรากฐานกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ให้ได้องค์
ความรู้ใหม่ บทบาทของครูเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน เป็นแบบอย่างในการสร้าง
ผลงาน เป็นที่ประจักษ์ เป็นผู้น าผลงานเชิงสร้างสรรค์ (ไพฑูรย์  สีลารัตน์, 2559) การเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพจะเกิดประโยชน์ทั้งผู้สอนและผู้เรียน ได้องค์ความรู้ใหม่ในด้านวิชาการและวิชาชีพ ได้สร้าง
ผลงานที่สร้างสรรค์ ท าให้ผู้เรียนใฝ่รู้ตลอดเวลาผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการคิด ส่งเสริมผู้เรียนใน
การค้นหาศักยภาพและความถนัดความสนใจ  ให้เป้าหมายการเรียนมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  
ผู้วิจัยจึงสนใจ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะศตวรรษท่ี 21 ที่เน้นการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
ส าหรับนักเรียนในโรงเรียนเรียนรวม เป็นการออกแบบการจัดการเรียนรู เพ่ือพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 สรางความตระหนักถึงคุณคาศักยภาพของผูเรียนดานความแตกตางระหวางบุคคล 
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางเต็มความสามารถ ส่งผลตอผูเรียนทั้งปจจุบันและอนาคต  เมื่อ
ผู้เรียนซึ่งเป็นผลผลิตทางการศึกษามีคุณภาพดี จะส่งผลดีต่อสังคมและประเทศชาติได้ดีด้วย 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย (Research Objectives) 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการด้านการจัดการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21 ที่
เน้นการเรียนรู้เชิงผลิตภาพของครูผู้สอนนักเรียนในโรงเรียนเรียนรวม 
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2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21 ที่เน้นการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
นักเรียนในโรงเรียนเรียนรวม 
          3. เพื่อพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21 ที่เน้นการเรียนรู้ผลิตภาพและ
ประเมินผลของการพัฒนา 
          4. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบโดยศึกษาการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21 ผลิตภาพที่
เกิดกับนักเรียนในโรงเรียนเรียนรวม  
 
วิธีด าเนินการวิจัย (Research Methods) 

รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research & Development)  ซึ่งแบ่งขั้นตอน
การวิจัยออกเป็น 4 ระยะ ดังนี้  
          ระยะที่ 1 ศึกษาบริบท สภาพปัจจุบันและความต้องการด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการ
เรียนรู้ผลิตภาพ ของนักเรียน การวิจัยระยะนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยการ
ส ารวจสภาพปัจจุบันและความต้องการ  ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลิตภาพ กลุ่มตัวอย่างเป็น
ครูผู้สอนของโรงเรียน  ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
ในจังหวัดชัยภูมิ จ านวน 534 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
และศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับครูผู้สอน นักเรียนในโรงเรียน
เรียนรวม  เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและความต้องการด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการผลิตภาพของ
นักเรียน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นครูผู้สอนจ านวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและความต้องการการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้น  การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  ส าหรับนักเรียนในโรงเรียนเรียนรวม ซึ่งเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาความถี่ (Frequency) 
ค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
          ระยะที่ 2 สร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้เชิงผลิตภาพส าหรับ
นักเรียนในโรงเรียนเรียนรวม 8 ขั้นตอน ได้แก่   
                   ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสาร ข้อมูลพื้นฐานสังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน   
                   ขั้นตอนที่ 2 วเิคราะห์ข้อมูล  
                   ขั้นตอนที่ 3 ร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที ่21 ส าหรับครูผู้สอน 4 ขั้น        
                              1. ขั้นเตรียมบริบทเรียนรู้ตามสถานการณ์จริง (Real Learning Context)  
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                              2. ขั้นตั้งเป้าหมาย (Set Goal) เป็นขั้นตอนการเรียนรู้แบบตนเองและการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (Self- Directed Learning and Co-operative Learning)  
                              3. ขั้นการวางแผนและด าเนินการ (Plan Working Process) เป็นขั้นตอน
ของการเรียนแบบร่วมกัน (Collaborative Learning)  
                              4. ขั้นการติดตามและประเมินผลงาน (Followup and Assess ) และ 
ร่างรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้เชิงผลิตภาพส าหรับนักเรียน 5 องค์ประกอบคือ 1) เกิดแรง
บันดาลใจ (Inspire) 2) เลือกสนใจตามถนัด (Choose) 3) เป้าหมายชัดปฏิบัติตามแผน (Aim & 
Act) 4) สะท้อนการเรียนรู้ 5) ยกระดับสูคุณภาพ (Enhance) วัดและประเมินผลของรูปแบบการ
เรียนรู้ : ICARE Model 
                 ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้  
                 ขั้นตอนที่ 5 ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้  
                 ขั้นตอนที่ 6 ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ กับครูโรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 
                 ขั้นตอนที่ 7 ประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้  
                 ขั้นตอนที่ 8 ปรับปรุงความถูกต้องสมบูรณ์รูปแบบการจัดการเรียนรู้  แล้วน ารูปแบบ
ทีผ่่านการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้ (Try-Out) โดยการฝึกอบรมครูผู้สอนจ านวน  30 คน 
และปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้ผลิตภาพ ส าหรับนักเรียนในโรงเรียน
เรียนรวม 
       ระยะที่ 3 พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21 และประเมินผลของการพัฒนา 
โดยการฝึกอบรมครูด้านการจัดการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21 ที่เน้นการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ เป็น
เวลา 2 วัน กลุ่มเป้าหมายเป็นครูผู้สอน ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ในจังหวัดชัยภูมิ จ านวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดย
เลือกจากครูที่มีความสนใจและสมัคร เข้ารับการฝึกอบรม กิจกรรมการฝึกอบรมประกอบด้วยการให้
ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ การจัดการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21 ที่เน้นการเรียนรู้ผลิตภาพให้กับครูผู้
เข้ารับการฝึกอบรม และให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้เชิงผลิตภาพตาม
รูปแบบที่พัฒนาขึ้น เพราะการที่ครูจะสอนให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ได้นั้น ครูจะต้องเข้าใจการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2549) ด าเนินการประเมินผลที่เกิดกับครูผู้
เข้ารับการฝึกอบรมโดย 1) ทดสอบความสามารถในการจัดการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21 ที่เน้น
การเรียนรู้เชิงผลิตภาพของครู ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลังการฝึกอบรม 2) ประเมินแผนการจัดการ
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เรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ที่เน้นการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบทดสอบ การ
จัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ที่เน้นการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ ซึ่งเป็นแบบปรนัย แบบเลือกตอบ และ
แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21 ที่เน้นการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยตั้งเกณฑ์แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นการเรียนรู้เชิงผลิตภาพของครูผู้สอนคือ ร้อยละ 70 และผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ ระดับดีขึ้นไป 
         ระยะที่ 4 ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบโดยศึกษา  การเรียนรู้เชิงผลิตภาพที่เกิดกับนักเรียน
หลังจากการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  ผู้วิจัยได้ศึกษา การใช้
การเรียนรู้เชิงผลิตภาพที่เกิดกับนักเรียน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จังหวัดชัยภูมิ ที่ได้รับการสอน
โดยครูที่ผ่านการฝึกอบรมด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ และครูผู้สอนสมัครใจ
ให้ติดตามผลที่เกิดกับนักเรียน จ านวน 30 ห้องเรียน จาก 30 โรงเรียน นักเรียนจ านวน 260 คน 
จากการสอนของครู 30 คน โดยครูผู้สอนในแต่ละชั้นได้ร่วมกัน จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ แล้วน าแผนไปจัดการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21 ที่เน้นการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพของนักเรียนที่โรงเรียน จ านวน 12 ครั้ง/12 ชั่วโมง/ห้องเรียนแล้วท าการทดลองใช้  การเรียนรู้
เชิงผลิตภาพของนักเรียนหลังเรียน  โดยใช้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบ 1) แบบวัดกิจกรรม
การเรียนรู้เชิงผลิตภาพก่อนทดลอง และหลังการทดลอง 2) แบบประเมินระหว่างการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ได้แก่ ประเมินจากการตอบค าถาม  ประเมินการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้และ
ระยะติดตามผล แบบวัดความพึงพอใจ   
 
อภิปรายผลการวิจัย (Research Discussion) 
           1. สภาพปัจจุบันครูมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้เชิงผลิตภาพในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( x = 3.41, S.D. = 0.83) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ครู
มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้เชิงผลิตภาพของนักเรียน ( x = 3.15, 
S.D. = 0.88) ส่วนด้านความต้องการพบว่า ครูมีความต้องการในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ  ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.52, S.D. = 0.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ครูต้องการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้
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ทักษะศตวรรษที่ 21 วิธีการสอนหรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ทักษะ
ศตวรรษท่ี 21 ที่เน้นการเรียนรู้เชิงผลิตภาพของนักเรียน ( x = 4.59, S.D. = 0.72) และต้องการน า
รูปแบบ วิธีการสอนหรือนวัตกรรมการเรียนการสอนไปใช้จัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ที่เน้นการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ ของนักเรียน ( x = 4.59, S.D. = 0.70) รองลงมาคือ การเรียนรู้ที่สร้างแรง
บันดาลใจ นักเรียนได้ฝึกเลือกตามความสนใจตามถนัด (x= 4.58, S.D. = 0.63) และจากการศึกษา
ข้อมูลเชิงคุณภาพ พบว่า ครูตระหนักและเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21 
ที่เน้นการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  แต่ครูไม่ทราบรูปแบบหรือขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ทักษะศตวรรษ  
ที่ 21 ที่เน้นการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  ท าให้ประสบปัญหาในการจัดการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21 ที่
เน้นการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ และครูมีความต้องการที่จะพัฒนาตนเองในด้านการจัดการเรียนรู้ทักษะ
ศตวรรษท่ี 21 ที่เน้นการเรียนรู้เชิงผลิตภาพของนักเรียน  จากผลการวิจัยที่กล่าวมา แสดงให้เห็นว่า 
ครูตระหนักและเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21 ที่เน้นการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
แต่สภาพปัจจุบัน พบว่า ครูมีการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง   
เนื่องจากครูไม่ทราบรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21 ท าให้ครูมีความต้องการในการ
จัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ซึ่งสอดคล้องกับไพฑูรย์ สินลารัตน์ 
(2549)  กล่าวว่า ผู้สอนที่มีคุณภาพต้องมีภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ และผลิตภาพ เป็นผู้น าในการ
เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มีความคิดในการเปลี่ยนแปลง คิดวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ผลงาน
ใหม ่ๆ เป็นแบบอย่างที่ดี สามารถสอนให้ผู้เรียนได้ผลงานได้อย่างเป็นรูปธรรม เมื่ อผู้ สอนหรือครู
เป็นตัวแบบที่ดเีป็นผู้น าที่ผลิต ผลงานเชิงสร้างสรรค์ได้ สามารถน าทางผู้เรียนให้ผู้เรียนเปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรมเกิดความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานได้ จึงท าให้นักเรียนมีปัญหาในการพัฒนาการเรียนรู้ 
อยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง สอดคล้องกับ วิโรจน์ สารรัตนะ (2560) ได้ศึกษา ทักษะด้านการเรียนรู้
และนวัตกรรม ในศตวรรษที่ 21 พบว่า  ตัวก าหนดความพร้อมของนักเรียนเข้าสู่โลกการท างาน 
ได้แก่ ความริเริ่มสร้างสรรค์ ทักษะอาชีพ ความยืดหยุ่น และการปรับตัว และทักษะสังคมข้าม
วัฒนธรรม ทีเ่ป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต มีความรับผิดชอบเชื่อถือได้ สอดคล้องกับแนวทางพัฒนารูปแบบ
การศึกษารูปแบบใหม่ที่องค์การยูเนสโก (2515) จัดขึ้นในศตวรรษที่ 21 คือ การศึกษาแบบเรียนรวม 
โดยมีความเชื่อว่า รูปแบบของการศึกษาดังกล่าวสามารถตอบสนองต่อการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคน
ในโรงเรียนปกติ ซึ่งโรงเรียนจะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการต่าง ๆ เพ่ือช่วยให้นักเรียนทุกคนประสบ
ความส าเร็จ ในการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้ เป็นขุมทรัพย์ในตน “สี่ เสาหลักทาง
การศึกษา” ประกอบด้วย การเรียนรู้เพ่ือรู้ (Learning to know) การเรียนรู้เพ่ือปฏิบัติได้ 
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(Learning to do) การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน (Learning to live together) และการเรียนรู้เพ่ือ
ชีวิต (Learning to be) (คณะกรรมาธิการนานาชาติว่าด้วยการศึกษาในศตวรรษที่ 21 , 2540)  ซึ่ง
สอดคล้องกับ วิชัย วงศ์ใหญ่ (2557) ได้ศึกษาการเรียนรู้ความเป็นมนุษย์ว่า 1) การเรียนรู้เพ่ือรู้ 
หมายถึง การเรียนรู้ท่ีมุ่งพัฒนากระบวนการคิด การแสวงหาความรู้และ  วิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน
เพ่ือให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต ผสมผสานกับสภาพจริงและประสบการณ์ใน
การปฏิบัติ 2) การเรียนรู้เพ่ือปฏิบัติได้ พัฒนาความสามารถปฏิบัติงานและอาชีพ 3) การเรียนรู้ที่จะ
อยู่ร่วมกัน เข้าใจความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ของแต่ละบุคคลในสังคม 
4) การเรียนรู้เพ่ือชีวิต ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านจิตใจ ร่างกาย และสติปัญญา  สร้างจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  เป็นเป้าหมายหนึ่งของการพัฒนา 
        2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะศตวรรษท่ี 21 มี 4 ขั้นตอน 1) เตรียมบริบทตามความจริง 
2) ตั้งเป้าหมาย (Set Goal) 3) วางแผนและด าเนินการ และ 4) การติดตามและประเมินผลงาน 
การเรียนรู้ที่เน้นเชิงผลิตภาพ 5 องค์ประกอบ คือ 1) เกิดแรงบันดาลใจ(Inspire) 2) เลือกสนใจตาม
ถนัด (Choose) 3) เป้าหมายชัดปฏิบัติตามแผน (Aim & Act) 4) สะท้อนการเรียนรู้ (Reflect on 
learning) และ 5) เรียนรู้จากสถานการณ์จริงประสบการณ์จริงด้วยตนเอง (Experiential – Based 
Learning) วัดและประเมินผล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 รูปแบบการเรียนรู้ : ICARE Model 
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 3. ผลการประเมินการพัฒนาครูผู้สอน พบว่า 3.1 ครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้านการจัดการ
เรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21 ที่เน้นการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ มีคะแนนเฉลี่ยการจัดการเรียนรู้ หลังการ
อบรมเท่ากับ 35.09 จากคะแนนเต็ม 45 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77.98 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
คือร้อยละ 70 ที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจาก การจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ที่ครูได้รับ สร้างความ
เข้มแข็งให้ครูมั่นใจ เสริมการตระหนักรู้ในคุณค่าของความเป็นครู (เกตุมณี  มากมี, 2559) ประกอบ
กับกิจกรรมการฝึกอบรมครู ประกอบด้วยกิจกรรมที่ส าคัญ 3 กิจกรรม คือ การให้ความรู้พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ทักษะศตวรรษท่ี 21 การฝึกกระบวนการฝึก จิตห้าลักษณะส าหรับอนาคต 
คือ 1) จิตเชี่ยวชาญ (Disciplined mind) หมายถึง มีความรู้และทักษะในวิชาในระดับเชี่ยวชาญ  
สามารถพัฒนาตนเองในการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา 2) จิตรู้สังเคราะห์ (Synthesizing mind) 
หมายถึง ความความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมากลั่นกรองคิดเลือกเอาเฉพาะที่ส าคัญและจัดระบบ
น าเสนอใหม่อย่างมีความหมาย  3) จิตสร้างสรรค์ (Creative mind) หมายถึง การท าเกิดสิ่งใหม่ ๆ 
โดยอาศัยการจินตนาการ แหวกแนวออกไปจากขอบเขตหรือวิธีการเดิม  ๆ 4) จิตรู้ เคารพ 
(Respectful mind) หมายถึง การให้เกียรติและยอมรับในความเป็นตัวตนของผู้อ่ืน 5) จิตรู้
จริยธรรม (Ethical mind) หมายถึง การยึดแนวทางของจริยธรรมเป็นแนวทางปฏิบัติ เป็นจิตที่
เกี่ยวข้องกับความเป็นมนุษย์  ให้แก่ครูผู้เข้ารับการฝึกอบรม และให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ หรือ
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  ตามรูปแบบ ICARE Model ที่พัฒนาขึ้น 
เพราะการที่ครูจะสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพได้นั้น จะต้องเข้าใจการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ ตาม 5 องค์ประกอบการเรียนรู้เริ่มจากสร้างแรงบันดาลใจ  เลือกเรียนตามถนัด มีเป้าหมายชัด
ปฏิบัติตามแผน และสะท้อนการเรียนรู้ ที่ได้เรียนจากสถานการณ์จริงประสบการณ์จริงด้วยตนเอง 
มีการวัดและประเมินผลของรูปแบบการเรียนรู้ : ICARE Model  ส่งผลให้มี การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
      3.2 ครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21 ได้
ระดับคุณภาพดีมากจ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 73.33 และ ระดับดีจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
26.67 ที่ผลเป็นเช่นนี้เนื่องมาจาก ครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21  ได้ฝึกการจัดการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21 ที่เน้นการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพด้วยตนเอง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วยกันได้ฝึกปฏิบัติการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ทักษะศตวรรษท่ี 21 มีการน าเสนอแผนที่จัดท าขึ้น การอภิปรายแสดงความ
คิดเห็นได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ให้ข้อเสนอแนะแผนที่จัดท าขึ้นอย่างกว้างขวางและหลากหลาย 
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ส่งผลให้ครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21 ที่เน้นการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ ในระดับดีมากและระดับดี นอกจากนี้จากการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพพบว่า ครู
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่ได้สะท้อนผลการฝึกอบรมว่าได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ชัดเจน
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21 ได้ฝึกการท าแผนการจัดการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 
21 ได้รับความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ที่เน้นการเรียนรู้ชิงผลิตภาพ ได้ฝึก
ปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ ส่งผลให้ครูผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
เกิดแรงกระตุ้น เกิดความมั่นใจว่าจะสามารถจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ที่เน้นการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพได้  พร้อมที่จะน าความรู้ที่ได้รับไปใช้จัดการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้เชิงผลิตภาพให้นักเรียนได้  
เนื่องมาจากการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ที่เน้นการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
เป็นการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกคิด เกิดแรงบันดาลใจ ได้เลือกงานสนใจตามที่ตนถนัด  
มีเป้าหมายชัดปฏิบัติตามแผน สะท้อนการเรียนรู้  สูคุณภาพงาน ใช้สถานการณ์ เนื้อหาสาระ 
น่าสนใจ  เพราะหัวใจส าคัญของการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ ส่งผลให้นักเรียนมีความ
อยากรู้ อยากเห็นผลงานและอยากค้นหาค าตอบ นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ ได้ฝึกการคิดทั้งรายบุคคลและกลุ่มย่อยทั้งการสะท้อนผลการเรียนรู้ ท าให้นักเรียนได้ฝึก
การคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพราะการอภิปรายกลุ่มและการเรียนรู้ร่วมกันจะช่วย
เสริมสร้างบรรยากาศเกิดแรงบันดาลใจยิ่งขึ้น  การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียน และผู้เรียนกับ
ผู้เรียนจะท าให้ผู้เรียนขยายขอบเขตความคิดให้กว้างและซับซ้อนยิ่งขึ้น (ไพทูรย์ สินลารัตน์, 2559) 
ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีการเรียนรู้เชิงผลิตภาพที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ  
ต่อการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
( x = 4.54, S.D. = 0.69) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ กิจกรรมการ
เรียนรู้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ เลือกเรียนตามที่ถนัด การเรียนรู้จัดนักเรียนเป็นกลุ่มย่อยเพ่ือหา
ค าตอบ ( x = 4.60,S.D. = 0.75) รองลงมาคือ นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง ได้รับ
ประสบการณ์ตรง เนื้อหาสาระตามหลักสูตรและได้ฝึกการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ ควบคู่ไปด้วย ( x = 
4.59, S.D. = 0.71)  และกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียน  ทั้งนี้เนื่องมาจาก การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นเรียนรู้เชิงผลิตภาพ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนได้
ท ากิจกรรมการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  กิจกรรมการเรียนรู้  เปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้ฝึกการเรียนรู้เชิงผลิตภาพตามสถานการณ์ เรื่องราว หรือเหตุการณ์ที่ก าหนด นักเรียนได้เรียนรู้
เนื้อหาสาระตามหลักสูตรและฝึกทักษะการเรียนรู้ การร่วมพลังกลุ่มท างาน สอดคล้องกับ พิมพ์พันธ์ 
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เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข (2557) ได้ศึกษา การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานช่างและงานประดิษฐ์ 1) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้ทักษะ 
5C เพ่ือพัฒนาหน่วยการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน  อิงมาตรฐานทักษะเด็กไทย ใน
ศตวรรษที่ 21 คือ E (4R + 7C) โดยที่  Ethical Person เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม  4R : Read 
(อ่าน), Write (เขียน),  Arithmetics (เลข),  Reasoning (เหตุผล) 7C: 1)Creative Problem 
Solving Skills คือ ทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 2) Critical Thinking Skills  คือ ทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 3) Collaborative Skills คือ ทักษะการท างานอย่างร่วมพลัง             
4) Communicative Skills คือทักษะการสื่อสาร 5) Commuting Skills คือทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ 6) Career and life Skills คือทักษะอาชีพและทักษะชีวิต 7) Cross- Cultural Skills 
คือทักษะการใช้ชีวิตกลุ่มรวมพลังควบคู่ไปด้วย ท าให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนเกิดแรงบันดาลใจ 
ความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ เป็นคุณลักษณะของผู้เรียนทักษะในอนาคตคือมีการชี้น าตนเองและ
ตรวจสอบตนเอง และสอดคล้องกับไพฑูรย สินลารัตน (2557) ได้ศึกษา การศึกษาไทย 4.0 ว่าต้อง
เป็นการศึกษาเพ่ือสร้างนวัตกรรมชิ้นงานออกมา ก่อให้เกิดการท างานร่วมกัน  การศึกษาไม่ต้องเน้น
กรอบความรู้ แต่เน้นต่อยอดองค์ความรู้สร้างความรู้ใหม่ได้การเรียนรู้ตามความต้องการเรียนการ
สอน 3 ปัจจัยคือ อินเตอร์เน็ต  ความคิดสร้างสรรค์ และการปฏิสัมพันธ์กับสังคม  สนับสนุนการ
ท างานกลุ่มมากกว่าท างานเดี่ยว การเรียนรูให้ออกแบบการเรียนรูใหได้  สอนให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดฝึก
ท า สามารถที่จะโต้ตอบด้วยเหตุผลได้ มีโอกาสสร้างนวัตกรรมแข่งขัน  ได้เรียนในสภาพที่ใกลเคียง
ชีวิตจริงที่สุด สอดคล้องกับ วิจารณ์ พานิช (2555) การเรียนรู้ผ่านมิติวัฒนธรรม ผ่านมิติของการ
เรียนรู้โดยผ่านปฏิบัติการของตนเอง เชื่อมโยงกับชีวิตจริง ความรู้ซึมซับเข้าไป ในผู้เรียนโดย
ปฏิบัติการกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งแบบใช้เหตุผล (Cognitive) แบบใช้อารมณ์ (Affective) แบบ
ใช้พฤติกรรม (Behavioral) แบบใช้ปัญญาญาณ (Intuitive) แบบใช้การเคลื่อนไหว (Kinesthetic) 
แบบใช้จิตวิญญาณ การเรียนรู้ที่ได้ผลดี เป็นวิธีการที่นักเรียนเป็นผู้ลงมือท า (Learning by doing) 
แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ก าหนดให้กระบวนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นให้ฝึกทักษะ การเรียนรู้การ
เผชิญสถานการณ์ ประยุกต์ความรู้มาใช้แก้ไขปัญหา นักเรียนได้รับการพัฒนาได้ตามมาตรฐาน 
ส่งผลให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่เน้น เชิงผลิตภาพอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด 
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ข้อเสนอแนะการวิจัย (Research Suggestions) 
           1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรจัด
ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 
21 น าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิผล             
           2. ข้อเสนอแนะในการน ารูปแบบไปใช้ การน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 
21 ไปใช้ ผู้ใช้ควรศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ 1) เกิดแรงบันดาลใจ
(Inspire) 2) เลือกสนใจตามถนัด (Choose) 3) เป้าหมายชัดปฏิบัติตามแผน (Aim & Act) 4) สะท้อน
การเรียนรู้ 5) เรียนรู้จากสถานการณ์จริงประสบการณ์จริงด้วยตนเอง (Experiential – Based 
learning) (Enhance) วัดและประเมินผลของรูปแบบการเรียนรู้ : น ารูปแบบการเรียนรู้ ICARE 
Model ไปใช้  
            3. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป นักวิชาการและนักวิจัย ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้  ที่เน้นทักษะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 เสริมทักษะการท างานของเด็กไทย เตรียมความพร้อมในอนาคต 
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บทคัดย่อ (Abstract) 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือหาแนวทางพัฒนาการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบุ่งหวาย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่ม กลุ่มประชากร
เป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน 27 คน และกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญในการสนทนากลุ่ม จ านวน 14 คน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม น าแบบสัมภาษณ์
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ค่าดัชนีความสอดคล้องทั้งฉบับ เท่ากับ 0.67 -1.00 และมีค่า
ความเชื่อมั่น 0.92 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัญหาความไม่
ชัดเจนของกฎหมาย (2) กิจการบางประเภทไม่จัดเก็บภาษี (3) การบริหารจัดการขาดรูปแบบตามที่
กฎหมายก าหนด (4) ระบบแผนที่ภาษีทะเบียนทรัพย์สินไม่สมบูรณ์ (5) เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ด้ าน
เทคโนโลยีและสารสนเทศ และ (6) ผู้ประกอบการบางรายไม่เข้าใจกฎหมาย ส าหรับข้อเสนอแนะ
ได้แก่ (1) ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนท่ี (2) จัดท าประมาณการรายรับจากยอด
ทะเบียนคุมผู้เสียภาษี (3) น าระบบแผนที่ภาษีทะเบียนทรัพย์สินใช้ในการจัดเก็บ (4) ปรับปรุง
ฐานข้อมูลแหล่งที่มาของรายได้ให้เป็นปัจจุบัน (5) ก าหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางให้ครอบคลุม 
(6) จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินพ้ืนที่ต่อเนื่องและส่วนควบ (7) ตรวจสอบที่ดินเป็นรายแปลงและ
แจ้งผลประเมินให้เจ้าของที่ดินช าระภาษี (8) จัดท าข้อมูลป้ายในทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 
และ (9) แจ้งประเมินค าสั่งทางปกครองให้ระบุระยะเวลาส าหรับการใช้สิทธิอุทธรณ์   
ค าส าคัญ (Keywords) : การพัฒนา, ภาษีท้องถิ่น, องค์การบริหารส่วนต าบล  
 
                                                           

1คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ Faculty of Humanities and 
Social Sciences, Surindra Rajabhat University, Thailand; e-mail : siriphat.lapjit@gmail.com  

2คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี Faculty of Law, Ubon Ratchathani University, 
Thailand; e-mail : jirasak.b@ubu.ac.th  

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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Abstract 
 The main purpose of this study was to find out guidelines for the tax 
collection of Bung Wai sub-district administrative organization. Qualitative research 
by in-depth interview and focus group techniques were conducted in this study. The 
target population of the study was 27 key-informants on in-depth interviews and 14 
key-informants in focus group by using a purposive sampling method. The 
instruments used in the study were document study, in-depth interview and focus 
group. Interviews were checked for content validity. The correlation coefficient was 
0.67-1.00 and the reliability was 0.92. Content analysis was used in data analysis.  The 
Research findings were as follows: (1) The problem of legal uncertainty: (2) Some 
businesses do not collect taxes: (3) Management is not regulated by law: (4) Property 
tax map system is incomplete: (5) Officials lack knowledge of technology and 
information and (6) Some entrepreneurs do not understand the law. Guidelines for a 
better tax collection were as follows: (1) Improve the law in accordance with the 
area: (2) Estimate the income from the registration: (3) Introduce a system of tax 
registration for property registration: (4) Update the database of income sources: (5) 
Determine the standard rent: (6) collect building and land tax in the area constantly 
and the fixtures: (7) Check the land for conversion and inform the results of 
assessment to land owners in paying taxes: (8) Update a record of the property 
registration; and (9) Inform the administrative order to specify the time period for 
exercising the right of appeal.  
Keywords : Development, Local Tax, Sub-District Administrative Organization  
 
บทน า (Introduction) 
 ภาษีเป็นแหล่งรายได้ที่ส าคัญของประเทศ วัตถุประสงค์หลักของรัฐบาลที่ต้องจัดเก็บภาษี
จากประชาชนเพ่ือน าเงินภาษีมาใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศ และยกระดับความเป็นอยู่ของ
ประชาชนให้ดียิ่งขึ้น หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการจัดเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ประกอบด้วย กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร 
นอกจากนี้ ยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าหน้าที่จัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่น ประกอบด้วย ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ และภาษีป้าย โดยภาษีบ ารุงท้องถิ่นเป็นภาษีที่มีความส าคัญคือ 
ส่งเสริมการกระจายอ านาจการปกครอง เพราะเป็นการเพ่ิมอ านาจให้กับท้องถิ่นโดยตรง ท าให้
ท้องถิ่นมีรายได้เป็นของตนเองซึ่งจะน าไปใช้จ่ายในการด าเนินงานได้โดยอิสระในระดับหนึ่ง โดยมี
สภาท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติงบประมาณ 
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 การกระจายอ านาจเป็นการที่รัฐมอบอ านาจปกครองบางส่วนให้กับองค์การอ่ืนที่ ไม่ได้เป็น
ส่วนหน่ึงของหน่วยบริหารราชการส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค โดยให้องค์กรปกครองท้องถิ่น 
สามารถจัดท าบริการสาธารณะบางอย่างโดยมีอิสระพอสมควรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2560 “มาตรา 250 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจดูแลและจัดท าบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติ และตามมาตรา 250 วรรคสอง การจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใดที่
สมควรให้เป็นหน้าที่และอ านาจโดยเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ หรือให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการใด ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
ซึ่งต้องสอดคล้องกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคสี่ และกฎหมายดังกล่าวอย่าง
น้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกลไกและขั้นตอนในการกระจายหน้าที่และอ านาจ ตลอดจน
งบประมาณและบุคลากรที่เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจดังกล่าวของส่วนราชการให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด้วย” โดยให้มีกฎหมายรายได้ท้องถิ่น เพ่ือก าหนดอ านาจหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีและ
รายได้อ่ืน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการปกครองและจัดท าบริการสาธารณะ
ได้โดยอิสระมีรายได้เป็นของตนเอง ทั้งนี้กฎหมายก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถ
จัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีป้าย 
ค่าธรรมเนียมกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ค่าธรรมเนียมจากการ
ออกข้อบัญญัติที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้แก่ ค่าธรรมเนียมสถานที่
จ าหน่ายอาหาร สะสมอาหาร ตลาดนัด แผงลอย  
 จากสภาวการณ์ข้างต้นจึงเป็นแรงผลักดันให้บรรดาองค์การทั้งหลายต้องให้ความส าคัญต่อ
การปรับตัวสู่การเป็นองค์การที่ขับเคลื่อนด้วยวัฒนธรรมนวัตกรรม (Innovative Culture-oriented 
Organization) ที่มีการทดลองกับทางเลือกใหม่ ๆ หรือแนวทางต่าง ๆ โดยการส ารวจแหล่งข้อมูล
ใหม่ ๆ โดยผ่านเกณฑ์ที่มีอยู่และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และพนักงานสามารถจัดการความไม่แน่นอน
และลดผลกระทบที่ไม่เอ้ืออ านวยได้ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์การให้ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง (Wei, O’Neill, Lee and Zhou, 2013 : 1029-1030) ดังนั้น การเป็นองค์การที่
ขับเคลื่อนด้วยวัฒนธรรมนวัตกรรมจึงถือเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องด าเนินการอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้ใน
สังคมยุคดิจิทัลที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รุนแรง และสลับซับซ้อนหาก
ว่าองค์การปรารถนาที่จะด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดข้อได้เปรียบทางการแข่งขันและ
เกิดความคุ้มค่ากับการลงทุนอย่างแท้จริง และสิ่งส าคัญยิ่งไปกว่านั้นคือ การเป็นองค์การที่ขับเคลื่อน
ด้วยวัฒนธรรมนวัตกรรมจะต้องเกิดความยั่งยืน รวมตลอดทั้งมีการด าเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์
และมีธรรมาภิบาลอีกด้วย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย เป็นพ้ืนที่หนึ่งที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจสังคมและ
รองรับการขยายผังเมืองของจังหวัดอุบลราชธานี มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีพ้ืนที่
ทั้งหมด 23,648 ไร่ หรือ 37.84 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันมีจ านวน 20 หมู่บ้าน อยู่ห่างจากตัวจังหวัด
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อุบลราชธานี  12 กิโลเมตร ประชากรจ านวน 10,946 คน แยกเป็นชาย 5,414 คน หญิง 5,532 คน 
มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีอากรในปี 2559 คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 428,181.86 บาท ภาษี
บ ารุงท้องที่ 45,390.15 บาท และภาษีป้าย 182,073.96 บาท ส่วนปี2560 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
424,405.50 บาท ภาษีบ ารุงท้องที่ 46,323.41 บาท และภาษีป้าย 127,652 บาท (Bung Wai sub-
district, 2016; 2017) เป็นที่น่าสังเกตว่ามีบางรายการที่เพ่ิมขึ้นแต่บางรายการลดลง ทั้งนี้จากสถิติ
ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ปรากฏว่ามีรายได้จากการจัดเก็บภาษีในสัดส่วนที่เพ่ิมขึ้นในแต่ละปี ซึ่งเป็นตัว
เลขที่ขยับเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กน้อย ขณะเดียวกันรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่องค์การบริหารส่วนต าบล
จัดเก็บเองยังมีอัตราส่วนน้อยมากเมื่อเทียบกับที่รัฐบาลจัดสรรให้ (Bung Wai sub-district, 2016) 
การบริหารจัดการตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องพ่ึงพางบประมาณจากรัฐบาล
ส่วนกลาง เพราะการจัดเก็บรายได้หรือภาษีท้องถิ่นมีปัญหาและอุปสรรคหลายประการ ทั้งด้าน
กฎหมาย บุคลากร เครื่องมือและเทคโนโลยี ความรู้ความเข้าใจของประชาชน ดังเช่น ผู้มีหน้าที่เสีย
ภาษีขาดความรู้ความเข้าใจในการช าระภาษี (Chaichana, 2011; Sukcharoen, 2015) ขาด
อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ช่วยในการปฏิบัติงาน ปัญหาการประชาสัมพันธ์และการสร้างความเข้าใจ
ในการจัดเก็บภาษี (Suddee and Supha-arsa, 2014) ขาดเครื่องมือที่ทันสมัย บุคลากรขาดความรู้
ความสามารถ (Peangjeang, 2011) เจ้าหน้าที่ผู้ประเมินส่วนใหญ่เป็นผู้ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ในการประเมินราคาทรัพย์สิน (Jermrod, 2011; Rinda and Rittirod, 2015) ขาดประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษีอากร ประชาชนขาดความร่วมมือในการช าระภาษี (Suwanaugson, 2012) ไม่
ทราบระยะเวลาในการยื่นภาษี การยื่นภาษีโรงเรือนและที่ดินยุ่งยากหลายขั้นตอน อัตราก าลังยังไม่
เพียงพอ บุคคลหนึ่งต้องท างานหลายหน้าที่ ขาดเจ้าหน้าที่ช านาญทางด้านกฎหมาย ไม่น าเทคโนโลยี
มาใช้ในการจัดเก็บรายได้อย่างเต็มที่ ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่เป็นปัจจุบัน 
ประชาชนเห็นว่าการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินซ ้าซ้อนกับการเสียภาษีเงินได้ (Suwanaugson, 
2012) ประสิทธิภาพของการจัดเก็บรายได้ขึ้นกับ บุคลากร สถานที่ โครงสร้างภาษี การบริหาร
จัดการ และงบประมาณ (Nokkunthong, 2016) ซึ่งเป็นปัญหาและเงื่อนไขส าคัญที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลควรน ามาพิจารณาเพื่อให้การบริหารจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ 
 ในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นให้ได้ตามเป้าหมายและด าเนินการตามหนังสือสั่ งการ
กระทรวงมหาดไทย การช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลส่วนกลางตามแผนงานและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจ จึงเป็นบทบาทส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะขับเคลื่อนนโยบายและ
วางระบบจัดการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน 
ไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม จากสภาวการณ์ปัจจุบันและสภาพปัญหา
การจัดเก็บภาษีท้องถิ่นดังที่กล่าว ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาแนวทางพัฒนาการ
จัดเก็บภาษีท้องถิ่น เพ่ือเสนอเป็นแนวทางให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดเก็บภาษีท้องถิ่นให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันต่อไป  
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วัตถุประสงค์การวิจัย (Research Objectives) 
         1. เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
บุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
         2. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่ง
หวาย อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย (Research Methods) 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวิธีด าเนินการวิจัยเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

ประชากรเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่าง ท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับ
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key-Informants) จ านวน 27 คน  ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้อ านวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่
จัดเก็บรายได้ รวมจ านวน 7 คน และสัมภาษณ์ประชาชนผู้เสียภาษีจ านวน 20 คน  ทั้งนี้ได้สนทนา
กลุ่ม (Focus Group) กับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้น าชุมชนและตัวแทนผู้เสียภาษี  รวม
จ านวน 14 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย (1) แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Structured 

Interview) (2) การสนทนากลุ่ม (Focus Group)  ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นจากการประมวล
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดของโครงสร้างและขั้นตอนการ
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาอุปสรรคการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น องค์การ

บริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในประเด็นส าคัญดังนี้ 1) ด้าน
นโยบาย 2) ด้านระเบียบกฎหมาย 3) ด้านการจัดการ 4) ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ 5) ด้านบุคลากร 6) 
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 7) ด้านอื่น ๆ 

ส่วนที่ 3 แนวทางการพัฒนาการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
บุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี  
 2. การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ เพ่ือประกอบการพิจารณาแนว
ทางการพัฒนาการจัดการเก็บภาษีท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย  
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การสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
1. ศึกษาเอกสารและงานศึกษาที่เกี่ยวกับภาษี ความคิดเห็นของผู้เสียภาษีบ ารุงท้องถิ่นต่อ

การจัดเก็บภาษี แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาพัฒนาเป็นแบบสัมภาษณ์ตาม
วัตถุประสงค์และกรอบแนวคิด  

2. สร้างแบบสัมภาษณ์น าเสนอที่ปรึกษา แก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามเพ่ือความถูกต้องและ
เหมาะสม  

3. น าแบบสัมภาษณ์ที่แก้ไขปรับปรุงแล้วน าเสนอผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ เพ่ือตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของ เนื้อหา (content validity) ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ และพิจารณาหาดัชนี
ค่าความสอดคล้องระหว่างข้อ ค าถามกับวัตถุประสงค์ หรือเนื้อหา (IOC: Index of item objective 
congruence) ค่าดัชนีความสอดคล้อง ค่า IOC เท่ากับ 0.67-1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบ
สัมภาษณ์ 0.92 

4. น าแบบสัมภาษณ์ที่ได้จากการทดลองมาปรับปรุงแก้ไขแล้วจัดพิมพ์เป็นแบบสัมภาษณ์
ฉบับสมบูรณ์ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   น าแบบสัมภาษณ์ท าการสัมภาษณ์ เลือกผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญและเก็บข้อมูลด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก  (In-depth interview) โดยตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) ด้าน
ข้อมูล แบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) ผู้บริหาร ได้แก่ นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้อ านวยการกอง
คลัง รวมจ านวน 5 คน  2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเก็บรายได้ จ านวน 2 คน และ 3) ประชาชนผู้มีรายชื่อ
เสียภาษี จ านวน 20 คน รวมเป็นจ านวน 27 คน 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) และ
ข้อมูลการสนทนากลุ่ม (focus group) มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยมีกระบวนการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  1. การจัดท าข้อมูล (Data Processing) หรือการจัดระเบียบข้อมูล โดยน าข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมมาเรียบร้อยแล้ว มาจัดให้เป็นระบบก่อนที่จะน าไปวิเคราะห์เพ่ือตอบค าถาม  ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  2. ตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มว่าข้อมูลที่ได้มา
เพียงพอหรือไม่และสามารถตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้หรือไม่ ถ้าได้ข้อมูลไม่ตรงกัน ก็จะต้อง
ตรวจสอบว่าข้อมูลที่แท้จริงเป็นอย่างไร 
  3. ท าการรวบรวมข้อมูล น ามาวิเคราะห์สังเคราะห์ เชื่อมโยงข้อมูลให้มีลักษณะเป็น
แนวคิดสรุป เพ่ือใช้อธิบายปรากฏการณ์ที่ท าการศึกษาวิจัย  โดยน าเสนอในลักษณะของการ
พรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) 
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  4. ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนว
ทางการพัฒนาการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
ภาษีท้องถิ่นเป็นรายได้ท้องถิ่นมีความส าคัญต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น เพ่ือใช้ในการจัดบริการสาธารณะ จ าแนกได้เป็นรายได้ที่ท้องถิ่นจัดหาเอง รายได้ที่รัฐจัดเก็บ
และแบ่งให้ และรายได้ที่รัฐจัดเก็บให้ โดยความส าคัญของรายได้ที่ท้องถิ่นจัดหาเองส่งเสริมหลักการ
พ่ึงตนเองทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหลักอิสระทางการคลัง ซึ่งรายได้ที่
องค์การบริหารส่วนต าบลจัดหาเองแบ่งได้สองประเภทคือ รายไดภ้าษีอากร และรายได้ทีม่ิใช่ภาษีอากร ดังนี้  

    1. รายได้ภาษีอากร กฎหมายก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ผู้ด าเนินการ
จัดเก็บเอง ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีป้าย อากรฆ่าสัตว์ ซึ่งที่มาของรายได้
องค์การบริหารส่วนต าบล มาจากกฎหมายที่ส าคัญ ได้แก่ พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 ภาษีท้องถิ่น ที่กฎหมายก าหนดให้
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ด าเนินการจัดเก็บเอง ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ 
และภาษีป้าย ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 พระราชบัญญัติภาษีบ ารุง
ท้องที่ พ.ศ. 2508 และพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 

    2. รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร รายได้ประเภทนี้เป็นรายได้อ่ืนที่มิใช่ภาษีอากร เป็นรายได้จาก
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาตที่เรียกเก็บจากบุคคลต่าง ๆ ที่อนุญาตให้สามารถกระท าการ
อย่างใดอย่างหนึ่งได้ เช่น การขายสุรา การพนัน การเก็บและขนมูลฝอย การเก็บและขนอุจจาระ
และสิ่งปฏิกูล และรายได้จากทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่าที่ดิน อาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้างอันเป็นทรัพย์สิน 
ดอกเบี้ยเงินฝาก เป็นต้น 

การจัดเก็บภาษีและการหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย
นั้น เป็นเรื่องที่ท้าทายอยู่ไม่น้อย ซึ่งการจัดเก็บภาษีเป็นหัวใจส าคัญ ส าหรับการด าเนินการพัฒนา
ด้านต่าง ๆ อีกทั้งการจัดเก็บภาษีเป็นภารกิจหน้าที่หลักที่จ าเป็นอย่างยิ่ง ที่น ารายได้มาเป็นเครื่องมือ
บริการสาธารณะ ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพัฒนาท้องถิ่นและตอบสนองความ
ต้องการโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ให้ได้รับ
ประโยชน์สูงสุด แต่ในปัจจุบันการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่าไม่
สามารถจัดเก็บได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยท าให้สถานการณ์การคลังไม่เอ้ืออ านวยให้องค์การบริหารส่วน
ต าบล  สามารถบริ หารงานได้ อย่ า งมีประสิทธิ ภาพเท่ าที่ ค ว ร  ( Department of Local 
Administration, 2012) เนื่องจากรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายในการด าเนินกิจการเพ่ือสนองต่อ
ความต้องการโครงสร้างของท้องถิ่นได้อย่างเต็มที่ รายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเอง มี
สัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับรายได้จากภาษีอากรที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์การบริหารส่วน
ต าบลประสบปัญหาความสามารถในการจัดเก็บรายได้ เนื่องจากจ านวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ขาด
ความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่
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สมบูรณ์ (หัวหน้าฝ่ายจัดเก็บรายได้, 2559: สัมภาษณ์) ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีพบว่า ขาด
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเสียภาษี สอดคล้องกับงานวิจัยของ Chaichana (2011) ห้วงเวลาใน
การยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษี การค านวณค่าภาษี การน าภาษีที่เก็บได้ไปใช้อะไรบ้าง เสีย
ภาษีอ่ืนๆ แล้วท าไมต้องเสียภาษีนี้อีก บทก าหนดโทษ ถ้าไม่เสียภาษีจะส่งผลอย่างไร เอกสาร
ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการที่ผู้ประกอบการคิดว่าเป็นการยุ่งยากต่อการเสียภาษี (Nunti, 
2009; Chutthale, 2011) ผู้ประกอบการบางรายขาดความเข้าใจในระเบียบท าให้คิดว่าไม่ได้รับ
ความเสมอภาค โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการแพร้านอาหารที่เปิดกิจการเป็นบางเวลาเฉพาะช่วง
เทศกาล ปัญหาการตรวจสอบทะเบียนผู้เสียภาษี ข้อมูลแผนที่ผู้เสียภาษีและทะเบียนทรัพย์สินหรือ
ป้ายที่ปรากฏไม่ละเอียด และปัญหาเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดเก็บภาษี ขาดเทคโนโลยีที่ช่วย
อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับทะเบียนทรัพย์สิน ไม่มีระบบแผนที่ภาษีที่มีความ
สมบูรณ์ ปัญหาเกี่ยวกับการขยายฐานภาษีที่ไม่สามารถปรับเพ่ิมได้เป็นผลมาจากการปรับฐานภาษี
จะท าให้ประชาชนได้รับผลกระทบในการช าระภาษีที่เพ่ิมสูงขึ้นท าให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบล ไม่กล้าปรับขยายฐานภาษี เพราะเกรงว่าจะกระทบถึงฐานคะแนนเสียง และปัญหาการ
ประชาสัมพันธ์และการสร้างความเข้าใจในการจัดเก็บภาษี  (Suddee and Supha-arsa, 2014) 
ขาดเครื่องมือที่ทันสมัยในการประมวลผลข้อมูลที่สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างถูกต้องที่สามารถ
ตรวจสอบได้ว่าใครช าระภาษีหรือไม่ช าระภาษี บุคลากรขาดความรู้ความสามารถ (Peangjeang, 
2011) เจ้าหน้าที่ผู้ประเมินส่วนใหญ่เป็นผู้ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการประเมินราคาทรัพย์สิน  
(Jermrod, 2011) Rinda and Rittirod (2015) พบว่าปัญหาการจัดเก็บรายได้ขาดประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษีอากร ประชาชนขาดความร่วมมือในการช าระ (Suwanaugson, 2012) ปัญหา
ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ จ านวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ กฎหมายไม่มีความชัดเจนในวิธี
ปฏิบัติ และข้ันตอนการประเมินภาษีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ปัญหาการจัดเก็บข้อมูลผู้มีหน้าที่เสียภาษี 
และปัญหาการใช้อ านาจผู้บริหารท้องถิ่นในการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง งบประมาณในด้าน
การพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีมีไม่เพียงพอ บุคลากรที่รับผิดชอบด้านภาษีไม่เพียงพอและขาด
ความรู้ความเชี่ยวชาญ ท าให้ประสิทธิภาพด้านการจัดเก็บภาษีไม่ดีเท่าที่ควร ผู้เสียภาษีไม่อยู่ในพ้ืนที่ 
จึงไม่สามารถเก็บภาษีได้ ประชาชนบางคนไม่มาเสียภาษี และผู้มีหน้าที่เสียภาษีให้คนอื่นเช่าที่ดินท า
กินและตนเองไม่ยอมมาช าระภาษี หรือช าระล่าช้า ท าให้เก็บภาษีไม่ได้ตามเป้าหรือไม่เป็นไปตาม
ประมาณการที่ตั้งไว้ (Nhorkaew, 2011) ปัญหาการจัดเก็บภาษีอันดับแรก ด้านความรู้ของ
ประชาชน รองลงมา ด้านกระบวนการในการเสียภาษี ด้านเทคโนโลยีและด้านเจ้าหน้าที่ อัตราภาษี
โรงเรือนและที่ดินที่ต้องช าระค่อนข้างสูง ขั้นตอนในการยื่นภาษีโรงเรือนและที่ดินต้องใช้เวลานาน 
ไม่ทราบระยะเวลาในการยื่นภาษี การยื่นภาษีโรงเรือนและที่ดินยุ่งยากหลายขั้นตอน อัตราก าลังไม่
เพียงพอ บุคคลากรต้องท างานหลายหน้าที่ ขาดเจ้าหน้าที่ช านาญด้านกฎหมาย ไม่น าเทคโนโลยีมา
ใช้ในการจัดเก็บรายได้อย่างเต็มที่ ระบบแผนที่ภาษีไม่เป็นปัจจุบัน ประชาชนเห็นว่าการเสียภาษี
โรงเรือนและที่ดินซ ้าซ้อนกับการเสียภาษีเงินได้ (Sukcharoen, 2015) ปัญหาการจัดเก็บภาษี ไม่มี
บัตรคิวส าหรับผู้มาติดต่อเสียภาษี รองลงมา คือ มีการออกหนังสือแจ้งเตือนการช าระภาษีล่วงหน้า
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ล่าช้าและมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ช าระภาษีทราบถึงรายละเอียดการช าระภาษีน้อย  อัตราภาษี
โรงเรือนและที่ดินไม่เป็นธรรม ความเป็นธรรมในการประเมินภาษี การก าหนดอัตราภาษีแต่ละ
ประเภทไม่ชัดเจน กฎหมายเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดินมีความซ้ าซ้อนยากแก่การเข้าใจ 
รองลงมาคือ กฎหมายด้านภาษีที่ใช้อยู่ไม่เหมาะสมไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายไม่เพียงพอ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติต่อผู้เสียภาษีไม่เท่าเทียมกัน 
รองลงมาคือ บริการไม่สุภาพไม่มีมนุษย์สัมพันธ์ และไม่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการแทนกันเมื่อผู้ปฏิบัติ
หน้าที่หลักไม่อยู่ มีบุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน (Nuchjaree, 2016) 

จากข้อมูลข้างต้น สรุปปัญหาในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นที่ส าคัญได้แก่ ด้านนโยบาย ด้าน
ระเบียบกฎหมาย  ด้านการจัดการ ด้านบุคลากร ด้านเครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยี ด้าน
กระบวนการในการเสียภาษี ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านความรู้ความเข้าใจของประชาชน ซึ่ง
เป็นตัวแปรหลักท่ีมีผลต่อการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น  
 
ผลการวิจัย (Research Results) 

1. ปัญหาอุปสรรคการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย (1) ปัญหาความ
ไม่ชัดเจนของกฎหมายท าให้เกิดปัญหาในการตีความกฎหมาย (2) กิจการบางประเภทไม่จัดเก็บภาษี
เนื่องจากจะกระทบฐานเสียง (3) การบริหารจัดการขาดรูปแบบตามที่กฎหมายและหนังสือสั่งการ
ก าหนด (4) ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่สมบูรณ์  (5) เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความ
เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ และ (6) ผู้ประกอบการบางรายไม่เข้าใจกฎหมายท าให้คิด
ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม  

    1.1 ปัญหาความไม่ชัดเจนของกฎหมายท าให้เกิดปัญหาในการตีความกฎหมาย มีอยู่ 3 ส่วน
คือ ประเด็นแรก ปัญหาจากความไม่ชัดเจนของกฎหมาย ได้แก่ การตีความในกรณี โรงเรือนหรือสิ่ง
ปลูกสร้างอย่างอ่ืน และกรณีที่ดินต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ท าให้เกิดความไม่ เป็นธรรมในทางปฏิบัติ เกิด
ช่องโหว่ของข้อกฎหมาย ปฏิบัติได้ยาก และประชาชนผู้เสียภาษีเข้าใจไม่ตรงกันส่งผลให้มองว่า
ท้องถ่ินเอาเปรียบประชาชน ประเด็นที่สอง คือการใช้อ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีผลต่อการ
ประเมินค่ารายปีและการลดหย่อน และประเด็นที่สาม การก าหนดอัตราภาษีไม่เหมาะสมสอดคล้อง
กับสภาพพ้ืนทีท่ี่เปลี่ยนแปลง ทั้งจ านวนอัตราภาษี การจัดเก็บท่ีซ้ าซ้อนกับภาษีประเภทอ่ืน ราคาค่า
เช่ามาตรฐานกลางไม่เป็นปัจจุบัน 

    1.2 กิจการบางประเภทไม่จัดเก็บภาษี เนื่องจากจะกระทบฐานเสียง หรืออาจต้อง
สนับสนุนมากกว่าที่เก็บภาษีได้ หากกิจการขาดทุนเน่ืองจากภัยพิบัติ เช่น กลุ่มผู้เลี้ยงกระชังปลา 
กลุ่มท าไม้กวาด 

    1.3 การบริหารจัดการไม่มีรูปแบบตามที่กฎหมายและหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
ก าหนด ได้แก่ 1) ประมาณการรายรับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ และภาษีป้าย ถือยอด
ตามรายรับจริงหรือประมาณการของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ มิได้ถือยอดประมาณการตามจ านวนผู้อยู่
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ในข่ายช าระภาษีจากทะเบียนผู้เสียภาษี 2) มิได้น าระบบแผนที่ภาษีทะเบียนทรัพย์สินและทะเบียน
คุมผู้เสียภาษีไปใช้ในการจัดเก็บอย่างจริงจัง กล่าวคือ ใช้วิธีการบริหารจัดเก็บภาษีด้วยวิธีเดิมๆ  ที่
เจ้าของทรัพย์เป็นผู้แจ้งรายละเอียดทรัพย์สินโดยเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่นไม่ได้ตรวจสอบทรัพย์สิน ดังนั้น
เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บภาษีต้องใช้เอกสารทั้ง 3 รายการ เป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบ 3) มิได้ส ารวจ
และปรับปรุงฐานข้อมูลแหล่งที่มาของรายได้ให้เป็นปัจจุบัน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550) 

    1.4 ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่สมบูรณ์ ประกอบกับการจัดท าระบบ
แผนที่ภาษีต้องใช้งบประมาณสูง ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน 

    1.5 เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ เจ้าหน้าที่ที่
จัดท าฐานข้อมูลและระบบแผนที่ภาษีไม่ใช่ผู้จบในสาขาโดยตรง การจัดเก็บรายได้ไม่ถูกต้องและ
ครบถ้วนตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  1) มิได้น าพ้ืนที่ใช้
ประโยชน์อ่ืนๆ/พ้ืนที่ต่อเนื่อง/ส่วนควบมาค านวณค่ารายปี เช่น ลานจอดรถ ลานคอนกรีต บ้านพัก
คนงาน สนามกีฬา บ่อบ าบัดน้ าเสีย โรงจอดรถ โรงน้ าแข็ง ป้อมยาม เป็นต้น  2) ประเภทหอพัก 
อพาร์ทเม้น แมนชั่น มิได้น าพื้นที่ประกอบธุรกิจต่าง ๆ มารวมเป็นค่ารายปีเพ่ือค านวณภาษีโรงเรือน 
ที่ต้องช าระในแบบแจ้งรายการ (ภรด.2) เช่น ร้านเสริมสวย ร้านอินเตอร์เน็ท ร้านซักอบรีด 3) ประเภท 
ปั๊มน้ ามัน มิได้น าพ้ืนที่ต่อเนื่อง/ส่วนควบบางส่วนรวมเป็นค่ารายปี เช่น ลานคอนกรีต ห้องน้ า 
บ้านพักคนงาน ถังพักน้ า 4) ประเภทโรงแรม–ประเมินค่ารายปีไม่ถูกต้องโดยประเมินจ านวนห้องพัก
ต่ ากว่าที่จดทะเบียนต่อนายทะเบียน/ประเมินค่ารายปีไม่ถูกต้องโดยประเมินอัตราค่าห้องพักต่ ากว่า
ค่าห้องพักข้ันต่ าที่จดทะเบียนต่อนายทะเบียน/การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินไม่ครบถ้วน 

    1.6 ผู้ประกอบการบางรายไม่เข้าใจในกฎหมายท าให้คิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
ผู้ประกอบการบางรายขาดความเข้าใจในระเบียบท าให้คิดว่าไม่ได้รับความเสมอภาค โดยเฉพาะกลุ่ม
ผู้ประกอบการร้านค้า รวมถึงร้านค้าทีเ่ปิดกิจการเป็นบางเวลาเฉพาะช่วงเทศกาล 

2. ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น โดยปรับปรุงกฎหมายเพ่ิมเติม
ให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ปัจจุบัน น าหลักธรรมาภิบาลมาปรับนโยบาย จัดท าประมาณการรายรับ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ และภาษีป้ายจากยอดประมาณการตามจ านวนผู้อยู่ในข่าย
ช าระภาษีจากทะเบียนคุมผู้เสียภาษี น าระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินใช้ในการจัดเก็บ
อย่างจริงจัง ส ารวจและปรับปรุงฐานข้อมูลแหล่งที่มาของรายได้ให้เป็นปัจจุบัน ก าหนดราคาค่าเช่า
มาตรฐานกลางให้ครอบคลุมทุกประเภททรัพย์สินในพ้ืนที่รับผิดชอบ จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ให้น าพ้ืนที่ต่อเนื่องและส่วนควบมาค านวณค่ารายปี ตรวจสอบการยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเป็น
รายแปลงและแจ้งผลประเมินให้เจ้าของที่ดินช าระภาษี จัดท าข้อมูลภาษปี้ายในทะเบียนทรัพย์สินให้
เป็นปัจจุบัน เปิดเวทีรับฟังข้อมูล จัดกิจกรรมให้ความรู้และประชาสัมพันธ์การน าเม็ดเงินจากการ
เก็บภาษีมาพัฒนาพ้ืนที ่และแจ้งประเมินค าสั่งทางปกครองให้ระบุระยะเวลาส าหรับการใช้สิทธิอุทธรณ์  
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ภาพที่ 1 แนวทางพัฒนาการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น  (สิริพัฒถ์ ลาภจิตร และจิรศักดิ์ บางท่าไม้, 2560)  
 
อภิปรายผลการวิจัย (Research Discussion) 

จากผลการศึกษาแนวทางการพัฒาการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย 
พบว่าปัญหาส าคัญคือ (1) ปัญหาความไม่ชัดเจนของกฎหมายท าให้เกิดปัญหาในการตีความ
กฎหมาย (2) กิจการบางประเภทไม่จัดเก็บภาษีเนื่องจากจะกระทบฐานเสียง (3) การบริหารจัดการ
ขาดรูปแบบตามท่ีกฎหมายและหนังสือสั่งการก าหนด (4) ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่
สมบูรณ์ (5) เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ และ (6) 
ผู้ประกอบการบางรายไม่เข้าใจกฎหมายท าให้คิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม สอดคล้องกับ 
Suwanaugson (2012) การจัดเก็บภาษีท้องถิ่นมีปัญหาความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ จ านวน
เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ กฎหมายไม่มีความชัดเจนในวิธีปฏิบัติ และปัญหาขั้นตอนการประเมินภาษีไม่
ชอบด้วยกฎหมายมาตั้งแต่ต้น ปัญหาการจัดเก็บข้อมูลผู้มีหน้าที่เสียภาษี และปัญหาการให้อ านาจ
ผู้บริหารท้องถิ่นในการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง สอดคล้องกับ  Nhorkaew (2011) 
งบประมาณในด้านการพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีมีไม่เพียงพอ บุคลากรที่รับผิดชอบด้านภาษีมีไม่
เพียงพอและขาดความรู้ความเชี่ยวชาญ ท าให้ประสิทธิภาพด้านการจัดเก็บภาษีไม่ดีเท่าที่ควร ผู้เสีย
ภาษีไม่อยู่ในพ้ืนที่ ไม่สามารถเก็บภาษีได้ ประชาชนบางคนไม่มาเสียภาษี และผู้มีหน้าที่เสียภาษีให้
คนอ่ืนเช่าที่ดินท ากินและตนเองไม่ยอมมาช าระภาษี หรือช าระล่าช้า ท าให้จัดเก็บภาษีไม่ได้ตามเป้า
หรือไม่เป็นไปตามประมาณการที่ตั้งไว้ Suddee and Supha-arsa (2014) ผู้ประกอบการบางราย
ขาดความเข้าใจในระเบียบท าให้คิดว่าไม่ได้รับความเสมอภาค ปัญหาเกี่ยวกับการตรวจสอบทะเบียน
ผู้เสียภาษี ข้อมูลแผนที่ผู้เสียภาษีและทะเบียนทรัพย์สินหรือป้ายที่ปรากฏไม่ละเอียด และปัญหา
เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดเก็บภาษี ขาดเทคโนโลยีช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
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เกี่ยวกับทะเบียนทรัพย์สิน ไม่มีระบบแผนที่ภาษีที่มีความสมบูรณ์ และปัญหาเกี่ยวกับการ
ประชาสัมพันธ์และการสร้างความเข้าใจในการจัดเก็บภาษี สอดคล้องกับ Sukcharoen (2015) 
ปัญหาความรู้ของประชาชน ด้านกระบวนการในการเสียภาษี ด้านเทคโนโลยีและด้านเจ้าหน้ าที่ 
อัตราก าลังไม่เพียงพอ บุคลากรต้องท างานหลายหน้าที่ ขาดเจ้าหน้าที่ช านาญทางด้านกฎหมาย ไม่
น าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดเก็บรายได้อย่างเต็มที่ ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่เป็น
ปัจจุบัน ประชาชนเห็นว่าการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินซ ้าซ้อนกับการเสียภาษีเงินได้ สอดคล้องกับ 
Nuchjaree (2016) ปัญหาการจัดเก็บภาษี มีการประชาสัมพันธ์น้อย อัตราภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ไม่เป็นธรรมในการประเมินภาษี การก าหนดอัตราภาษีแต่ละประเภทไม่ชัดเจน กฎหมายเกี่ยวกับ
ภาษีโรงเรือนและที่ดินมีความซ้ าซ้อนยากแก่การเข้าใจ กฎหมายภาษีที่ใช้อยู่ไม่เหมาะสมไม่
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายไม่เพียงพอ มี
บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 

   
ข้อเสนอแนะการวิจัย (Research Suggestions) 
 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

1. องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย ควรมีการประชาสัมพันธ์ถึงขั้นตอน กระบวนการ วัน
เวลาสถานที่ และอัตราในการจัดเก็บภาษีให้ชัดเจน โดยประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง หลากหลาย
ช่องทาง และประชาสัมพันธ์ไปพร้อมกับการจัดกิจกรรมในพ้ืนที่ 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย ควรปรับรูปแบบการด าเนินงานในการจัดเก็บภาษี
ตามที่กฎหมายและหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้ เช่น การประมาณการรายรับ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่และภาษีป้าย ให้ประมาณการจากยอดประมาณการตาม
จ านวนผู้อยู่ในข่ายช าระภาษีจากทะเบียนผู้เสียภาษี นอกจากนี้ควรปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน ค านวณพื้นท่ีต่อเนื่องและส่วนควบค านวณค่ารายปี ตรวจสอบ
การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเป็นรายแปลง เป็นต้น 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย ควรจัดให้มีการประชุมชี้แจงให้ความรู้แก่กลุ่มผู้เสีย
ภาษีได้ทราบและเข้าใจตรงกันในการเสียภาษี และแจ้งการน าเม็ดเงินที่ได้รับจากการช าระภาษีต่าง  ๆ
มาใช้ในการพัฒนาชุมชน มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และหลากหลายช่องทาง 

3. องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย ควรเน้นออกพ้ืนที่บริการการเก็บภาษีตามหมู่บ้าน
เพ่ือเป็นการบริการและอ านวยความสะดวกให้กับผู้เสียภาษี รวมถึงการส ารวจเขตพ้ืนที่และติดตาม
ผลงานการจัดเก็บภาษี 

4. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย ควรมีนโยบายให้การสนับสนุนด้าน
เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพ่ือรองรับการปฏิบัติงาน ส่งบุคลากรและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไปอบรม
ศึกษาเรียนรู้ ศึกษาดูงานองค์กรอ่ืน รวมทั้งด้านกฎหมายปรับแก้ไขเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ปัจจุบัน มีการก าหนดราคาค่าเช่ากลางให้เป็นปัจจุบัน และด าเนินการปรับขยายฐาน
ภาษีเพ่ือสร้างประสิทธิภาพของงานการจัดเก็บรายได้ให้เพ่ิมมากข้ึน 
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 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษากฎหมายในการจัดเก็บภาษที้องถิ่นที่เหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบล 
เพ่ือน าไปปรับปรุงกฎหมายการจัดเก็บภาษีให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

2. ควรศึกษาเปรียบเทียบการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่
ข้างเคียงหรือพ้ืนที่อ่ืนเพ่ือน าไปปรับปรุงและน ามาใช้ประโยชน์ 

3. ควรศึกษากลยุทธ์การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบล
หรือเทศบาลอ่ืน  

4. ควรศึกษาปัจจัยทีม่ีผลต่อความส าเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษขีององค์การ
บริหารส่วนต าบล เพ่ือหาแนวทางในการด าเนินงานที่เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 
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บทคัดย่อ (Abstract) 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยการใช้
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาทุกคณะ รวม 406 คน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ จ านวน ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

ผลการวิจัยที่ส าคัญ พบว่า  
1.  ส่วนใหญ่นักศึกษาการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากการเรียนการ

สอน และการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ไม่เคยแลกเปลี่ยนเรียนรู้และไม่เคยเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีความรู้เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในระดับมาก 

3.  พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พบว่า 

3.1 นักศึกษามีพฤติกรรมด้านอาหาร เช่น รับประทานอาหารครบ 3 มื้อ ประกอบด้วย
ทั้งผักและผลไม้ รับประทานแต่พออ่ิม รับประทานอาหารที่สด ใหม่ สะอาด ทุกวัน เป็นต้น 

3.2 นักศึกษามีพฤติกรรมด้านการแต่งกาย เช่น ใช้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่เหมาะสม 
รู้จักดัดแปลงเสื้อผ้า เลือกซื้อเสื้อผ้าที่มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม และรู้จักวิธีดูแลเสื้อผ้า เป็นต้น 

3.3 นักศึกษามีพฤติกรรมด้านที่พักอาศัย เช่น ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและก๊อกน้ าทิ้งไว้ 
ตรวจสภาพซ่อมแซมของได้ ประหยัดน้ าและเชื้อเพลิงต่าง ๆ ในบ้าน เป็นต้น 

                                      
1สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  Educational 

Administration Program, Nakhon Ratchasima Rajabhat University, Thailand;  
e-mail : pikulb02@yahoo.com 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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3.4 นักศึกษามีพฤติกรรมด้านการดูแลสุขภาพ เช่น ออกก าลังกาย พักผ่อนอย่าง
เพียงพอ ดูแลสุขภาพร่างกาย มีสุขลักษณะนิสัย ความสะอาดทั้งร่างกายและที่อยู่อาศัย ไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับสิ่งเสพติด เป็นต้น 

3.5 นักศึกษามีพฤติกรรมด้านเศรษฐกิจและค่าใช้จ่าย เช่น ใช้จ่ายตามฐานะ ค านึงถึง
ความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต รู้จักอดออม เป็นต้น 
ค าส าคัญ (Keywords) : พฤติกรรมนักศึกษา,  การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ,  หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา 
 
Abstract 

 This research aimed to study. Ways of lives behavior towards philosophy of 
sufficient economy of Nakhon Ratchasima Rajabhat University students It was a 
survey research with questionnaires. The sample used were 406 Nakhon Ratchasima 
Rajabhat University students from all faculties. The data analyzed was descriptive; 
Those were frequency, percentage, mean and standard deviation. 
 The results revealed that.  

1. Most students received the information about philosophy of sufficient 
economic from instruction and from instruction from mass media 1-2 times. Most of 
them have never been trained, but they had gone field trip, participated in the 
activities/sight-seeing at least one time. In addition, they have never exchanged 
knowledge and published the knowledge of the philosophy of sufficient economy. 

2. The students had the knowledge of the philosophy of sufficient  
economy in a high level. 

3. Ways of lives behavior towards philosophy of sufficient economy 
revealed that. 

3.1 The behavior of students in aspect of food. They have eating three 
time a day, they eat enough new clean fresh vegetable and fruit, drink clean water 
everyday. 

 3.2 The behavior of students in aspect dressing, They wore suitable 
dress, repaired the old clothes, choosing the clothes matched with the price and 
knew how to take care this clothes. 

3.3 The behavior of students in aspect of accommodation, They always 
turned off the light, the water, always checked the household appliances, fixed and 
repaired, saved water, fuels in the house. 
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3.4 The behavior of tacking care the body. They usually exercised, 
enough rest, relax, take care themselves, cleaned their body, cleaned their houses 
and before away from addicts. 
3.5 The behavior of economic and expenditure, They paid according to their 
income, didn’t by lottery didn’t play the gambling. They always thought the things 
that they paid whether essential or not. They didn’t loan the money but always 
saved. 
Keywords :  Lives behavior,  Philosophy of sufficient economy,  Philosophy of Sufficiency 
Economy of Students 
 
บทน า (Introduction) 
 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นทั้งหลักคิดและแนวทางปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะให้เป็นแนวทางส าหรับการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยแต่ละ
คนและองค์กรทุกระดับมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี (จิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา และปรียานุช 
พิบูลสราวุธ, 2553 : 9)  ด้วยการค านึงถึง “สามหลักการ บนเงื่อนไขพ้ืนฐาน อย่างมีสมดุล และมี
ความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งสี่มิติ” โดยที่สามหลักการหมายถึง 1) หลักแห่งความพอประมาณ
กับศักยภาพของตนและสภาพแวดล้อมตามความเป็นจริง 2) หลักแห่งความมีเหตุมีผลบนพ้ืนฐาน
ของความถูกต้อง และ 3) หลักแห่งการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเองหรือก็คือความไม่ประมาทในการ
ด าเนินชีวิต  การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา เน้นที่การปลูกฝังให้เด็ก
และเยาวชนในทุกระดับน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นหลักใจหรือหลักคิด 
หลักการท างานและหลักปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน  จนกระทั่งมีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงเพ่ือให้
สามารถรักษาสมดุลในการด าเนินชีวิต และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาได้อย่างมี
สติ ตลอดจนใช้ปัญญาความรู้ในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามกรอบนโยบายที่ก าหนด มี
เป้าหมายส าคัญของการจัดการศึกษาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง คือ การปลูกฝังให้เด็กและ
เยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ ฝึกการอยู่ ร่วมกับผู้อ่ืนอย่าง
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมค่านิยม 
เอกลักษณ์ความเป็นไทย การจัดการศึกษาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสามารถด าเนินการได้ใน 2 ส่วน 
คือการบริหารสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ และการจัดการเรียนรู้ของผู้เรี ยน ซึ่งประกอบด้วยการ
สอดแทรกสาระเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตรและสาระการเรียนรู้ในห้องเรียนและการประยุกต์หลัก
เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนอกห้องเรียน (ปรียานุช พิบูลสราวุธ , 2551:19) 
ในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่มีหนทางใดที่จะไปเปลี่ยนจิตวิญญาณหรือที่
รายงานสหประชาชาติใช้ค าว่า mind set ได้ นอกจากต้องขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในโรงเรียน เริ่มตั้งแต่อนุบาลจนกระทั่งถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะไปเริ่มที่ระดับอุดมศึกษาก็ไม่สามารถ
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เปลี่ยน mind set ได้ (จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา, 2554 : 13) เมื่อนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายเข้าสู่รั้วมหาวิยาลัยหรือการศึกษาระดับอุดมศึกษา ย่อมจะต้องแสดงบทบาทหน้าที่ของ
ความเป็นนักศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่เจริญเติบโต  มีความคิด ความรับผิดชอบที่จะพัฒนาตนเองให้
ประสบความส าเร็จ โดยจะต้องด ารงตนเป็นให้เป็นพลเมืองที่ ดี คือประพฤติตนให้อยู่ในกรอบ
แนวทางที่เหมาะสมกับความเป็นพลเมืองที่ดี (Good Citizenship) ผลลัพธ์ของความเป็นพลเมืองที่
ดีก็คือผลลัพธ์จากการจัดการศึกษาที่ดี ประการส าคัญ ผู้เรียนหรือนักศึกษาจ าเป็นต้องมีหลักในการ
ประพฤติปฏิบัติที่ดีและมีวิธีในการพัฒนาตนเองเพ่ือการศึกษาเล่าเรียนอีกด้วย (จ าเริญรัตน์ จิตต์
จิรจรรย์, 2558 : 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ให้ความส าคัญกับแนวพระราชด าริเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่
และเศรษฐกิจพอเพียงโดยน้อมน าแนวพระราชด าริทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัติ
ในสถาบันราช-ภัฏ  แต่การน้อมน าดังกล่าวยังไม่ปรากฏว่าได้ประยุกต์ใช้ “หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการเสริมสร้างหลักคิดอย่างชัดเจนอย่างเป็นระบบ นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ใน
สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ที่ต้องศึกษาเล่าเรียนเพ่ือพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่มีความรู้และคุณธรรม
ประกอบสมดุลกันการศึกษาจึงจะต้องศึกษาทั้งความรู้ที่เป็นวิชาชีพรวมทั้งปฏิบัติหลักจริยธรรมอีก
ด้วย การพัฒนาตนเองของนักศึกษาจ าเป็นต้องพัฒนาตนเองให้มีความพอประมาณในการด ารงตน
อยู่ในสังคม ความมีเหตุผลอันจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันตนเองในอนาคตได้ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต้องมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะพ้ืนฐานของ
การด าเนินชีวิต ปฏิบัติตนให้มีคุณธรรม รู้จักผิดชอบชั่วดี มีวินัยและความรับผิดชอบ ดังนั้น ผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่ามีพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอยู่ในระดับใด อีกทั้งนักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย (Research Objectives) 
 เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย (Research Methods) 

 1. ประเภทของการวิจัย ผู้วิจัยใช้ระเบียบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research)   
 2. ประชากร ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559 จ านวน 

16,635 คน และกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559 
จ านวน 406 คน ซึ่งได้มาโดยการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตาราง Krejcie & Morgan (บุญชม  
ศรีสะอาด, 2545 : 40)  ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Random Sampling) โดย
กระจายครบทุกคณะ ทุกชั้นปี 
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 3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เป็นแบบสอบถามตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน 

 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ด าเนินการ 1) ผู้วิจัยได้ขออนุญาตจากคณบดีทุกคณะเพ่ือขอเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 2) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้ตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วนของ
ข้อมูลในการตอบ แล้วเตรียมการลงรหัสเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล และ 3) เก็บแบบสอบถามจากกลุ่ม
ตัวอย่าง 406 ฉบับ ได้รับกลับคืน 390 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 96.06 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป แปลความหมายข้อมูลที่ประมวลผลแล้ว
ตามวัตถุประสงค์ ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้เลือกใช้สถิติโดยพิจารณาถึงวัตถุประสงค์และ
ความเหมาะสมของข้อมูล สถิติที่ได้น ามาวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive 
Statistics) โดยใช้จ านวน ความถี่ ร้อยละ ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย (Research Results) 
 1. การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ ได้รับ
ข่าวสารเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 78.97 เป็นการ
ได้รับฟังข้อมูล/ข่าวสารที่เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากสื่อต่าง ๆ 1-2 ครั้ง/สัปดาห์ คิดเป็น
ร้อยละ 72.31 ไม่เคยร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และไม่เคยเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง คิดเป็นร้อยละ 46.15 และร้อยละ 49.49 ส่วนใหญ่เคยร่วมจัดกิจกรรม/
นิทรรศการเก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ มีความรู้
เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมาก เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า นักศึกษามีความรู้
เรื่อง การปฏิบัติตนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ต้องตระหนักในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์
สุจริตอยู่ระดับสูงที่สุด ส่วนข้อที่นักศึกษามีความรู้ระดับต่ าที่สุด คือ ทฤษฎีใหม่กับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นคนละเรื่องไม่เก่ียวกัน 
 3. พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน 

3.1 ด้านอาหาร ผลการวิจัยพบว่า  นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นอาหารที่ประกอบไปด้วยผัก
และผลไม้ประมาณครึ่งหนึ่งของปริมาณอาหารในหนึ่งมื้อ  ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับประทานเป็นบางวัน  
คิดเป็นร้อยละ 48.21 และมีนักศึกษาที่รับประทานอาหารโดยเน้นพืชผักสมุนไพร  ซึ่งส่วนใหญ่
รับประทานเป็นบางวัน คิดเป็นร้อยละ 48.18  เป็นอาหารรสจัดเป็นบางวัน คิดเป็นร้อยละ 47.18 
รับประทานอาหารประเภทขนมกรุบกรอบ/มันฝรั่งทอดกรอบซึ่งส่วนใหญ่รับประทานเป็นบางวัน คิด
เป็นร้อยละ 46.67 นักศึกษาส่วนใหญ่นาน ๆ ครั้ง รับประทานอาหารประเภทสุก ๆ ดิบ ๆ  คิดเป็น
ร้อยละ 43.85   

3.2 ด้านการแต่งกาย ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่
เหมาะสมกับภูมิอากาศ เช่น ใช้ผ้าบางในหน้าร้อน เป็นต้น ซึ่งใช้ทุกครั้ง คิดเป็นร้อยละ 47.69 
นักศึกษาใช้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมกับฐานะทุกครั้ง คิดเป็นร้อยละ 44.36 นักศึกษาส่วน
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ใหญ่เลือกเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่สามารถใส่ได้หลายโอกาสเกือบทุกครั้ง คิดเป็นร้อยละ 41.54 มี
บางครั้งเลือกซื้อเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเฉพาะช่วงลดราคา คิดเป็นร้อยละ 41.03     

3.3 ด้านที่พักอาศัย ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีการเปิดโทรทัศน์เมื่อไม่มี
คนดู คิดเป็นร้อยละ 43.33 ปิดก๊อกน้ าทันทีเมื่อเลิกใช้ทุกครั้ง คิดเป็นร้อยละ 74.62 มีการท าความ
สะอาดหลอดไฟเพ่ือเพ่ิมความสว่าง คิดเป็นร้อยละ 38.97 ไม่มีพฤติกรรมเปิดไฟทิ้งไว้เมื่อไม่ได้ใช้
ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 38.21 มีการใส่ของแช่ในตู้เย็นจนแน่นเป็นบางครั้ง คิดเป็นร้อยละ 38.72 
นานๆ ครั้ง มีการตรวจสภาพเครื่องใช้ภายในบ้านและซ่อมแซมเม่ือช ารุดเป็นบางครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
37.69 และมีการซักผ้าหรือล้างจานโดยการให้น้ าไหลผ่านตลอดเวลาเป็นบางครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
37.69   

3.4 ด้านการดูแลรักษาสุขภาพ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ที่ไม่เคยสูบบุหรี่ คิด
เป็นร้อยละ 83.33 สวมเสื้อผ้าที่สะอาดทุกครั้ง คิดเป็นร้อยละ 72.31 ท าความสะอาดห้องนอนที่พัก
ทุกสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 53.33 ไม่เคยเที่ยวเตร่ตอนกลางคืน คิดเป็นร้อยละ 47.44 ไม่เคยดื่มสุรา 
เบียร์หรือเสพของมึนเมาต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 45.13 ล้าง/ท าความสะอาดห้องน้ า/ห้องส้วมในทุก
สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 43.59 นอนหลับ 6-8 ชั่วโมง เป็นบางครั้ง คิดเป็นร้อยละ 41.28 

3.5 ด้านเศรษฐกิจและค่าใช้จ่าย ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่เล่นการพนัน
ต่าง ๆ เช่น พนันฟุตบอล ไพ่ ไก่ชน หรืออ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 71.79 ไม่มีการกู้เงินมาใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน คิดเป็นร้อยละ 60.26 ไม่ได้ซื้อหวย (ทั้งลอตเตอรี่ หวยบนดิน และหวยใต้ดิน) คิดเป็น
ร้อยละ 58.21 สามารถใช้คืนหนี้สินตามก าหนดทุกครั้ง คิดเป็นร้อยละ 48.72 มีการใช้จ่ายตามฐานะ
เป็นประจ า คิดเป็นร้อยละ 42.31 
 
อภิปรายผลการวิจัย (Research Discussion) 
 จากการศึกษาพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผู้วิจัยได้น าผลการศึกษามาอภิปรายผลในแต่ละประเด็นดังนี้ 
 1. การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นักศึกษาส่วนใหญ่ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงจากการเรียนการสอน และจากสื่อต่าง ๆ บ้าง อีกทั้งส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับการ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนมากได้ศึกษาดูงานอย่างน้อยหนึ่งครั้ง  ไม่เคย
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และไม่เคยเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ส่วนใหญ่
เคยร่วมจัดกิจกรรมอย่างน้อยหนึ่งครั้ง ทั้งนี้เนื่องจากเป็นปรัชญาที่แนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตน
ของบุคคลในสังคมทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน จนถึงประเทศ ทั้งการพัฒนาและบริหาร
จัดการประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาคน ให้เกิดความพอเพียง คือ 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและ
ภายใน สอดคล้องกับหลักการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-
2554) โดยระบุถึงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยมุ่งเน้นการน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาประเทศ เพ่ือปลูกฝังให้เด็กเยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตพอเพียง โดย
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เป้าหมายส าคัญของการขับเคลื่อน คือ การท าให้เยาวชนรู้จักความพอเพียง ปลูกฝังอบรมบ่มเพาะ
ให้มีความสมดุลทางเศรษฐกิจสังคม ส่ิงแวดล้อมวัฒนธรรม โดยสอดแทรกแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสาระเรียนรู้ต่าง ๆ สอดคล้องกับหลักการของ
กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : ออนไลน์) ที่ระบุว่า การท าให้ผู้เรียนหรือบัณฑิตมีความคิดในเชิงอุดม
คติ สร้างหลักสูตรการเรียนรู้และการใช้ชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเข้มข้นเป็น
แสงสว่างน าทางให้บัณฑิตหรือนิสิตนักศึกษาใช้ชีวิต และเรียนอย่างมีความสุข ในสถานการณ์
เศรษฐกิจโลกที่ผันผวนรุนแรง การพัฒนาคนให้พออยู่พอกินอยู่ดีมีสุข ต้องค านึงในทุกระดับคือ การ
พ่ึงตนเองได้ต้องเน้นศักยภาพและวิเคราะห์ทางเลือกในการด าเนิน ส่วนผลการวิจัยที่ศึกษากับวัยรุ่น
ของสุภาวดี  มณีเนตร (2551) ที่ศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับพฤติกรรมการใช้จ่ายเงิน
ของวัยรุ่นระดับอุดมศึกษาในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า วัยรุ่นส่วนใหญ่มีความ
ต้องการรับรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากสถานบันการศึกษา แต่มีการรับรู้จากสื่อโทรทัศน์  
ในขณะเดียวกันผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของจ าเริญรัตน์ จิตต์จิรจรรย์ (2552) ที่ได้ศึกษา
รูปแบบการบริหารจัดการอุดมศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนของไทย พบว่า การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการอุดมศึกษาเอกชนของไทย ด้านการบริหารจัดการงานวิชาการ มีรูปแบบเน้นการสอน
ให้รู้หลักคิดในเนื้อหาสาระของวิชาการ พัฒนาความรู้จากงานวิจัยโดยอาศัยและแทรกปรัชญาไปสู่
ชีวิตจริง พร้อมบรรจุลงในรายวิชาการศึกษาทั่วไปเพ่ือปลูกฝังความตระหนักในการด าเนินชีวิตและ
สอดแทรกลงไปในการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
 2. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  นักศึกษาส่วนใหญ่ มีความรู้เรื่องปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับมาก โดยเฉพาะการปฏิบัติตนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่
ต้องตระหนักในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตอยู่ระดับสูงที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมีเป้าหมาย เพ่ือมุ่งให้เกิดความสมดุลและพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและ
กว้างขวางทั้งทางวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี สอดคล้อง
กับแนวคิดของ ปรียานุช พิบูลสราวุธ (2551 : ออนไลน์) ที่อธิบายว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะพ้ืนฐานและตระหนักใน
ความส าคัญของการด าเนินชีวิต ปฏิบัติตนให้มีคุณธรรมเป็นพ้ืนฐานของจิตใจ รู้จักผิดชอบชั่วดี มี
วินัยและความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ (2553) ที่ได้
ศึกษาวิจัยพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ มีระดับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมอยู่ในระดับสูง และมีระดับพฤติกรรมการด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมอยู่ในระดับสูง ในขณะที่ผลการวิจัยตรงกันข้ามกับ
งานวิจัยของ เพ็ญพรรณ ชูติวิศุทธ (2553) ที่ได้ศึกษาการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี พบว่า ระดับความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
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นักศึกษาในแต่ละด้านอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลางจนถึงระดับต่ า โดยด้านด้านคุณธรรมและด้าน
ความพอประมาณ นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในระดับต่ า 
 3. พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน 

3.1 ด้านอาหาร ผลการวิจัยพบว่า  นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นอาหารที่ประกอบไปด้วยผัก
และผลไม้ประมาณครึ่งหนึ่งของปริมาณอาหารในหนึ่งมื้อ ซึ่ งส่วนใหญ่ได้รับประทานเป็นบางวัน  
และมีนักศึกษาที่รับประทานอาหารโดยเน้นพืชผักสมุนไพร ซึ่งส่วนใหญ่รับประทานเป็นบางวัน เป็น
อาหารรสจัดเป็นบางวัน รับประทานอาหารประเภทขนมกรุบกรอบ/มันฝรั่งทอดกรอบ ซึ่งส่วนใหญ่
รับประทานเป็นบางวัน และนักศึกษาส่วนใหญ่นาน ๆ ครั้ง รับประทานอาหารประเภทสุก ๆ ดิบ 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานว่า  การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์มี
ความส าคัญต่อการด ารงชีวิต เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีภายในร่างกาย รสชาติอาหารพ้ืนถิ่นของ
อีสานส่วนใหญ่มีรสชาติเฉพาะที่เป็นอาหารรสจัด ท าให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ติดใจในรสชาติอาหาร
อีสาน นอกจากนี้พ้ืนเพและวิถีชีวิตของคนอีสานชอบรับประทานพืชผักที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่เป็น
พืชผักสมุนไพร จึงท าให้พฤติกรรมการรับประทานอาหารเป็นไปตามธรรมชาติเป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันที่ดี สอดคล้องกับแนวคิดของ นิสา พักตร์วิไล (2552 : ออนไลน์) ที่กล่าวถึง อาหาร
ปลอดภัยกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่า ควรสร้างความจ าเป็นพ้ืนฐานต้องพ่ึงตนเอง อาหารต้องมี
กิน ต้องไม่ฟุ่มเฟือยและไม่กินทิ้งกินขว้าง ต้องให้ความส าคัญกับเรื่องของการปนเปื้อนสารเคมีทาง
การเกษตรที่จะน าไปสู่การบริโภคต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ กานดา เต๊ะขันหมาก (2556) ที่
ได้ศึกษาวิจัยปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานคร พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา มีพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านอาหารในระดับดี 
ซึ่งในข้อค าถามเชิงปฏิฐานนักศึกษามีพฤติกรรมอยู่ในระดับที่มาก โดยพฤติกรรมด้านอาหารมีการ
ปฏิบัติเกือบทุกวันและรับประทานทุกม้ือ 

3.2 ด้านเครื่องแต่งกาย  ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่
เหมาะสมกับภูมิอากาศ เช่น ใช้ผ้าบางในหน้าร้อน เป็นต้น ซึ่งใช้ทุกครั้ง นักศึกษาใช้เสื้อผ้าเครื่อง
แต่งกายที่เหมาะสมกับฐานะทุกครั้ง นักศึกษาส่วนใหญ่เลือกเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่สามารถใส่ได้
หลายโอกาสเกือบทุกครั้ง มีบางครั้งเลือกซื้อเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเฉพาะช่วงลดราคา ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการแต่งกายถือว่ามีส่วนส าคัญเชื่อมโยงกันระหว่างสังคม 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยหลักของความพอประมาณ เช่น แต่งกายอย่าง
เหมาะสม พอประมาณกับรายได้ หลักความมีเหตุผล เช่น ค านึงถึงความเรียบร้อย ปกป้องผิวหนัง
และร่างกาย หลักภูมิคุ้มกัน เช่น แต่งกายให้รัดกุมเหมาะสมกับกิจกรรม ไม่ล่อแหลมที่อาจจะ
ก่อให้เกิดอันตราย ที่ส าคัญต้องอยู่บนพ้ืนฐานของการประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือยและคุ้มค่า สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ กานดา เต๊ะขันหมาก (2556) ที่ได้ศึกษาวิจัยปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานคร 
พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญา
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เศรษฐกิจพอเพียงด้านการแต่งกาย ซึ่งในข้อค าถามเชิงปฏิฐาน นักศึกษามีระดับพฤติกรรมในระดับดี 
“มาก-เกือบทุกครั้ง” ขึ้นไป 

3.3 ด้านที่พักอาศัย ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีการเปิดโทรทัศน์เมื่อไม่มีคน
ดู ปิดก๊อกน้ าทันทีเมื่อเลิกใช้ทุกครั้ง มีการท าความสะอาดหลอดไฟเพ่ือเพ่ิมความสว่าง ไม่มี
พฤติกรรมเปิดไฟทิ้งไว้เมื่อไม่ได้ใช้ประโยชน์ มีการใส่ของแช่ในตู้เย็นจนแน่นเป็นบางครั้ง นาน ๆ ครั้ง 
มีการตรวจสภาพเครื่องใช้ภายในบ้านและซ่อมแซมเมื่อช ารุดเป็นบางครั้ง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ที่พัก
อาศัยถือเป็นปัจจัยส าคัญ ซึ่งสามารถน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ได้กับทุกเรื่องของชีวิต 
รวมถึงที่พักอาศัยหรือพ้ืนที่ท ามาหากิน เพ่ือให้ครอบครัวมั่นคงและมีความสุข ทั้งนี้ต้องค านึงถึง 
งบประมาณ การออกแบบและการวางแผนที่เหมาะสม สอดคล้องกับเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่มีหลักการ
และแนวทางในการใช้ที่ดิน ใช้เป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งน้ าให้สามารถใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด ให้มี
พออยู่ พอกิน ถึงแม้ไม่รวยมาก แต่ก็มีพออยู่พอกินไม่อดอยาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชนัดดา  
ภูหงส์ทอง (2551) ได้ศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างการด ารงชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกับความสุขเชิงอัตวิสัยในเกษตรกร พบว่าขนาดของที่ดิน หรือรายได้ของครัวเรือน และ
จ านวนสมาชิกในครอบครัวสามารถท านายความสุขเชิงอัตวิสัยได้ กลุ่มอาชีพเกษตรกรควรได้รับการ
ส่งเสริมและการเรียนรู้เรื่องการยึดหลักปรัชญาด ารงชีพของเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น รวมไปถึง
ระดับบุคคล ชุมชน องค์การควรได้รับการสนับสนุนในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างยิ่งและสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ กานดา เต๊ะขันหมาก (2556) ที่ได้ศึกษาวิจัยปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานคร 
พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้านที่พักอาศัย ซึ่งในข้อค าถามเชิงปฏิฐาน นักศึกษามีระดับพฤติกรรมในระดับดี 
“มาก-เกือบทุกครั้ง” ขึ้นไป  

3.4 ด้านการดูแลรักษาสุขภาพ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ที่ไม่เคยสูบบุหรี่ สวม
เสื้อผ้าที่สะอาดทุกครั้ง ท าความสะอาดห้องนอนที่พัก ทุกสัปดาห์ ไม่เคยเที่ยวเตร่ตอนกลางคืน ไม่
เคยดื่มสุรา เบียร์หรือเสพของมึนเมาต่าง ๆ ล้าง/ท าความสะอาดห้องน้ า/ห้องส้วมในทุกสัปดาห์ 
นอนหลับ 6-8 ชั่วโมง เป็นบางครั้ง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ นักศึกษามีความตระหนักในการดูแลรักษา
สุขภาพเป็นสิ่งส าคัญที่ส่งผลต่อการด ารงชีวิต ซึ่งสุขภาพที่ดี หมายถึง สุขภาวะที่สุขสมบูรณ์ในทุกมิติ
ของสุขภาพกาย จิตใจ สอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทร์ชลี มาพุทธ (2560) ที่ได้ศึกษาการด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนิสิตระดับอุดมศึกษา พบว่า การด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนิสิตด้านการดูแลรักษาสุขภาพ โดยการออกก าลังกาย เดินไปเรียน 
รดน้ าต้นไม้ นอนหลับพักผ่อน ดื่มน้ าสะอาดและอยู่ในอากาศที่บริสุทธิ์ ท าให้สุขภาพดีมีภูมิคุ้มกัน
และประหยัด 

3.5  ด้านเศรษฐกิจและค่าใช้จ่าย ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่เล่นการพนันต่าง 
ๆ เช่น พนันฟุตบอล ไพ่ ไก่ชน หรืออ่ืน ๆ ไม่มีการกู้เงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน ไม่ได้ซื้อหวย (ท้ัง
ลอตเตอรี่ หวยบนดิน และหวยใต้ดิน) สามารถใช้คืนหนี้สินตามก าหนดทุกครั้ง มีการใช้จ่ายตาม



Vol.20 Special Issue (Septemper-October) 2018-JHSSRRU224

ฐานะเป็นประจ า ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การใช้จ่ายอย่างเกินตัวในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินกว่า
ปัจจัยในการด ารงชีวิต เช่น ใช้จ่ายเพื่อความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ เพ่ือความสวยความงาม การ
แต่งตัวตามแฟชั่น การพนันหรือเสี่ยงโชค เป็นต้น จะท าให้ไม่มีเงินเหลือเพียงพอส่งผลให้เกิดการกู้
หนี้ยืมสิน สอดคล้องกับแนวพระราชด าริในการด าเนินชีวิตแบบพอเพียงที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและ
ค่าใช้จ่าย โดยควรยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน  ลดละความฟุ่มเฟือยในการใช้ชีวิต 
(มูลนิธิชัยพัฒนา. 2553 : ออนไลน์) สอดคล้องกับผลการวิจัยของ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
กานดา เต๊ะขันหมาก (2556) ที่ได้ศึกษาวิจัยปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานคร พบว่านักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านด้านเศรษฐกิจและค่าใช้จ่าย ซึ่งในข้อค าถามเชิงปฏิฐาน นักศึกษามีระดับพฤติกรรมในระดับดี 
“มาก - เกือบทุกครั้ง” ขึ้นไป 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย (Research Suggestions) 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้   
 1. ควรมีการการรณรงค์การปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการจัด
กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การประชุมสัมมนา การอบรมให้ความรู้ การฝึกปฏิบัติ 
 2. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง
ให้กับนักศึกษา 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป   

1. ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 
 2. ศึกษาแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
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ความหลากหลายของการใช้ประโยชน์จากปูนา 
ของชุมชนในพ้ืนที่บริเวณแนวเทือกเขาพนมดงรัก 

The study of the Various Uses of Rice-field Crab in the 
Community around the Phnom Dongrak Mountain Range. 

 
นิภาศักดิ์ คงงาม 1  ประภัสรา ศิริขันธ์แสง 2  และเฉลา ส าราญดี3 

Nipasak Kongngarm1,  Prapussara Sirikhansaeng2  and Chalao Sumrandee3 
 
บทคัดย่อ (Abstract) 
 รายงานวิจัยเรื่อง ความหลากหลายของการใช้ประโยชน์จากปูนา  Esanthelphusa sp. 
ของชุมชนในพื้นที่บริเวณแนวเทือกเขาพนมดงรัก มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาการใช้ประโยชน์ด้าน
อาหารและยาจากปูนา ในพ้ืนที่แนวเทือกเขาพนมดงรัก 2) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์อาหารและยาจากปูนา โดยด าเนินการวิจัย  ลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูลเบื้องต้น ออกแบบข้อมูล
การสัมภาษณ์ ออกส ารวจ สัมภาษณ์ และบันทึกข้อมูล จากการศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านในการใช้
ประโยชน์จากปูนา โดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มเป้าหมาย คือ ปราชญ์ชาวบ้าน หมอยา 
และผู้น าชุมชน จากนั้นศึกษาวิธีการพัฒนาแปรรูปปูนาเพ่ือเป็นอาหารและยาในห้องปฏิบัติการ
ทดลอง ผลการศึกษาพบว่า การใช้ประโยชน์ด้านอาหารจากปูนา แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ อาหาร
พ้ืนเมืองได้แก่ ละแวกะดาม น้ าพริก ส้มต า ก้อยและลาบ อาหารประยุกต์ได้แก่ ขนมจีนน้ ายา ผัดหมี่ 
ปูนาผัดผงกะหรี่ ทอด นึ่ง มันปูนึ่งในกระดอง  ปิ้ง ต้มย า ย า และผัดกะเพรา  อาหารหมักดอง ได้แก่ 
จ่อม ปูนาดอง และน้ าปูปรุงรส การใช้ประโยชน์ด้านยาจากปูนา แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ยาใช้
ภายใน ได้แก่ ยารักษาสมรรถภาพทางเพศ ยาแก้ฝีดาษ ยารักษาอาการในสัตว์ (เบื่ออาหาร) ยาล้าง
สารพิษ (กินยาพิษ หรือ สารพิษ) ยารักษาบาดทะยัก  ยารักษาอาการฉี่รดที่นอน ยารักษาอาการ 
อัมพฤกษ์อัมพาต และยาอายุวัฒนะ  และยาใช้ภายนอก ได้แก่ ยารักษาอาการริมฝีปากแตก ยา
สมานแผล ยารักษาโรคต้อกระจก ยารักษาโรคใบข้าวไหม้ น้ ามันร้อยแปดรักษาแผลสดและแผลเน่า 
และยารักษาอาการไข้และอีสุกอีใส ส่วนแนวทางการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์อาหารและยาจากปูนา 
พบเป็นผลิตภัณฑ์ น้ าปูปรุงรส และยาอายุวัฒนะ 
ค าส าคัญ (Keywords) : ปูนา,  ชุมชน,  ภูมิปัญญาท้องถิ่น,  อาหาร,  ยา 
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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
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Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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Abstract 
 This research study shows the many uses of rice field crabs (Esanthelphusa 
sp.) by the local community of the people around Phanom Dongrak Mountain 
Range. The research was conducted. to study the consumption of rice-field crab as 
a food source and for medicinal purposes and 2 .  To study the development of 
food and drug products from rice-field crabs. The basic methodology is to interview 
the local people and collect data and record on the usage of rice-field crabs. 
 By conducting in-depth interview techniques from various target groups, we 
interviewed villagers, doctors and community leaders. In the interview process, we 
created a questionnaire which was used as a tool to collect data. The study 
indicated that a there was three uses of rice-field crab as food and medicine. The 
food is divided into local food that consist of crabs and fermented food made from 
steamed crabs. The local food is Lawe Kadam which consist of crabs, Fried crab 
with curry powder and streamed crab paste within carapace’s crabs. Canned food 
consists of fermented crab, pickled crab, and crab sauce. Utilization of drugs from 
rice-field crabs can be divided into treatment categories as internal medicine as 
follows: sexual dysfunction, smallpox, treatment for anorexia, tetanus (blood 
infection), cure for paralysis, elixir for anti-aging. The external medicine treatments 
are as follows: Liposuction pill, astringent remedy, cataract medicine, medicinal 
herbs, burn medicines, treating symptoms for fever, treatment of fresh wounds and 
rot wounds and chicken pox. The study guideline for development of food 
products and drug processed products found that seasoning sauce products and 
elixir for anti-aging. 
Keywords : Rice-Field Crab,  Local Community, Local Wisdom, Food, Medicine 
 
บทน า (Introduction) 
 มนุษย์ได้พ่ึงพาธรรมชาติในการใช้เป็นอาหารและยา ตามความจ าเป็นของปัจจัยพ้ืนฐาน
หลักที่ส าคัญในการด ารงชีวิต จึงท าให้ก่อเกิดวัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่หลากหลายแตกต่างกันไปใน
แต่ละสภาพแวดล้อม จังหวัดสุรินทร์มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเป็นส่วนใหญ่ ได้รับอิทธิพลทาง
ธรรมชาติของบริเวณเทือกเขาพนมดงรักจากที่สูงทางด้านทิศใต้ติดขอบของแนวชายแดนไทย-
กัมพูชา ที่ต้ังแนวยาวจากด้านทิศตะวันออกมายังทิศตะวันตกตลอดแนวยาวของพ้ืนที่ด้านที่ขนาน
กับแนวยาวของชายแดนค่อยๆเอียงลาดลงมาทางด้านทิศเหนือของพ้ืนที่จรดกับล าน้ ามูล 
สภาพแวดล้อมเหล่านี้ เกษตรกรส่วนใหญ่ทีป่ระกอบอาชีพท านาส่วนใหญ่ ท าให้มองเห็นและคุ้นเคย
กับพฤติกรรมการด ารงชีวิตของปูนาท่ีสานสัมพันธ์ต่อมาถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชน ด้วยลักษณะที่
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โดดเด่นของตัวปู ทั้งรูปร่าง การเดิน พฤติกรรมอ่ืนๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นสัตว์ที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะที่ พิ เศษไปจากสัตว์ อ่ืนๆ ปูนาที่กล่าวถึงนี้มีชื่อวิทยาศาสตร์เรียกว่า อีสานเทลภูซา 
(Esanthelphusa sp.) จากลักษณะของสัตว์ที่มีกระดองหุ้มล าตัว มีก้ามขนาดใหญ่กว่าขายื่นออกมา
ทางด้านหน้าช่วยจับหาอาหารทั้ง 2 ข้าง กับขาเดินที่เรียวยาวจ านวน 4 คู่ที่เดินออกไปทางด้านข้าง
ของล าตัว ชอบปรากฏตัวออกหากินในเวลากลางคืนในระบบนิเวศของท้องนา โดยเฉพาะในฤดูฝน 
ชุมชนเกิดการเรียนรู้อย่างครอบคลุมในการใช้ประโยชน์จากปูในมิติต่าง ๆ  ท าให้ปูมีความส าคัญใน
วิถี วัฒนธรรมอาหาร ประเพณี พิธีกรรม และคติค าสั่งสอนอีกด้วย (นิภาศักดิ์ คงงาม , 2557) 
โดยเฉพาะทางด้านอาหารและยานั้นมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
อาณาบริเวณแห่งนี้ ดังนั้นเพ่ือเป็นการสืบทอดวิถีวัฒนธรรมของชุมชนเขตพ้ืนที่แนวเทือกเขาพนมดง
รัก จังหวัดสุรินทร์ ไม่ให้ถูกลืมเลือนตามกาลเวลาของวิถีในยุคโลกาภิวัฒน์  ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึง
ความส าคัญที่จะต้องศึกษาและรวบรวมภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรชีวภาพด้วยปูนาที่
แสดงให้เห็นถึงของดีของท้องถิ่น จนไปถึงชี้ให้เห็นแนวทางการจะน าไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ตาม
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่ได้มุ่งเน้นนวัตกรรม ที่เป็นการพัฒนาสิ่งที่มีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วในพ้ืนถิ่นให้
เกิดการเพ่ิมมูลค่าตามศักยภาพสูงสุดเพ่ือพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้สามารถพ่ึงพาตัวเอง
ได้อย่างยั่งยืนภายใต้ความมั่นคง มั่งค่ัง ทางเศรษฐกิจในอนาคตต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย (Research Objectives) 
 1. เพ่ือศึกษาการใช้ประโยชน์ด้านอาหารและยาจากปูนาในพ้ืนที่แนวเทือกเขาพนมดงรัก 
 2. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์อาหารและยา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย (Research Methods) 

1.  การศึกษาจากการออกภาคสนาม                
ลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูลเบื้องต้น ออกแบบข้อมูลการสัมภาษณ์ ออกส ารวจ สัมภาษณ์ เก็บ

บันทึกข้อมูลเรื่องการใช้ประโยชน์จากปูนา ในอาณาบริเวณเทือกเขาพนมดงรัก แนวชายแดนไทย -
กัมพูชา เขตจังหวัดสุรินทร์ เลือกหมู่บ้านที่มีความโดดเด่นในการน าปูมาอาหารและยา ชุมชนที่มีการ
ประกวดแข่งขันการประกอบอาหารจากปูนา ชุมชนที่นิยมประกอบอาหารพ้ืนบ้าน และชุมชนที่
สนใจอาหารประกอบทั่วไปจากปูนา โดยพื้นที่เป้าหมาย คืออ าเภอที่ติดแนวเทือกเขาพนมดงรัก แนว
ชายแดนไทย-กัมพูชา ได้แก่ อ าเภอกาบเชิง อ าเภอพนมดงรัก อ าเภอสังขะ อ าเภอบัวเชด และอีก
พ้ืนที่ที่ไม่ติดแนวชายแดน ได้แก่อ าเภอปราสาท อ าเภอเมือง และอ าเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 

การศึกษาข้อมูลภูมิปัญญาชาวบ้าน และแนวทางการใช้ประโยชน์  โดยศึกษาภูมิปัญญา
ชาวบ้าน จากการใช้ประโยชน์จากปูนา โดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มเป้าหมาย คือ 
ปราชญ์ชาวบ้าน หมอยา และผู้น าชุมชน ซึ่งในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถาม 
(questionnaires) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งค าถามออกเป็น 2 ชุด 
ดังนี้  



Vol.20 Special Issue (Septemper-October) 2018-JHSSRRU232

 ชุดที่ 1 ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น และแนวทางการใช้ประโยชน์ด้านอาหารและยาต่าง ๆ 
ของปูนา  
 ชุดที่ 2 ศึกษาเกี่ยวกับประเภทแหล่งที่มาของอาหารและยาและความสัมพันธ์ของปูนากับ
วิถีชุมชน  

รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาของชุมชน ในด้านหลักคือ การน าปูนามาท าอาหารและยาโดย
ก าหนดประเด็นข้อมูลส าคัญท่ีต้องการรวบรวมได้แก่ การสาธิตจากผู้ทรงภูมิปัญญา การเลือกคัดสรร
ปู การเลือกสัดส่วนของปูเพ่ือน ามาประกอบอาหาร การคัดเลือกวัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงอาหารและ
ยาจากปูนา การปรุงอาหารและยาจากปูนา เวลาและความร้อนในการประกอบอาหารและยาจากปู
นา การน ามาท าอาหารและยามาทานอย่างไร ในช่วงเวลาหรือฤดูกาลใด อายุการเก็บรักษาอาหาร
และยาจากปูนา รวมถึง ด้านสรรพคุณและประโยชน์ของอาหารและยาจากปูนา 
 2.  การศึกษาจากการประชุมกลุ่ม 
               น าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมจากข้อ 1 มาวิเคราะห์ รวมทั้งหาข้อดี ข้อด้อย และข้อ 
จ ากัดในรายการย่อยของประเด็นที่ศึกษาเพ่ือหาแนวทางรูปแบบในการปรับปรุงและพัฒนาอาหาร
และยาจากปูนาร่วมกับชุมชนในท้องถิ่นอย่างเหมาะสม 

   1)  ขั้นการร่วมสังเคราะห์ (PAR) และถ่ายทอดข้อความรู้ที่ได้จากการส ารวจ พร้อมการ
สาธิต โดยด าเนินการเชิญประชุมจากชุมชนชาวบ้านที่สนใจ นักปราชญ์ชาวบ้าน กับกลุ่มตัวแทน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอาหารและยาสมุนไพรพ้ืนบ้าน เพ่ือเป็นการตรวจสอบยืนยันข้อมูล
ผลการวิจัยให้ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง ผลจากการสังเคราะห์น ามาจัดระเบียบกลุ่มประเภทข้อมูลการใช้
ประโยชน์จากปูนา  

   2)  ขั้นการศึกษาหาแนวทางการน ามาพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์อาหารและยาแปรรูปจาก
ปูนาโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมกับคณะผู้วิจัย และตัวแทน ที่เกี่ยวข้องจาก
ชุมชน รวมทั้งผู้ประกอบการค้าขายอาหารที่มีปูนาเป็นส่วนประกอบ เข้าร่วมกระบวนการ เพ่ือ
วิพากษ์ ให้ข้อเสนอแนะ ความต้องการ และหาความเป็นไปได้ในการพัฒนาหาความเหมาะสมของ
อาหารและสูตรยาบางชนิดจากปูนา เพ่ือคัดเลือกผลิตภัณฑ์อาหารและยา ให้มีรูปแบบตามความ
เหมาะสมโดยเลือกรูปแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารจากปูนา 1 ชนิด และยาจากปูนา 1 ชนิด 

3.  การศึกษาในห้องปฏิบัติการทดลอง 
 ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (วิธีการใดนั้นจะยังขึ้นอยู่กับผลวิเคราะห์ว่าเป็นชนิดใดที่

จะน ามาพัฒนาออกมาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารและยา แต่ขั้นเบื้องต้นนั้นจะต้องวิเคราะห์จากภูมิ
ปัญญาที่สอดคล้องกับวิธีการสกัดสารส าคัญออกมาจากปูนาก่อนการท าวิเคราะห์แนวทางการเลือก
รูปแบบการแปรรูป) การวิเคราะห์สารประกอบในตัวอย่างปูนา เทียบจากรายงานวิชาการต่างๆเพ่ือ
หาความสัมพันธ์เหตุผลเชื่อมโยงกับคุณค่าประโยชน์จากปูนาตามข้อมูลสรรพคุณภูมิปัญญาที่พบจาก
ข้อมูลการวิจัย  การทดลองหาแนวทางในวิธีการ การพัฒนาแปรรูปบางรายการของอาหารและยา
จากปูนาในห้องปฏิบัติการทดลอง  
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 4.  ส ารวจประเมินความพึงพอใจ 
จากนั้นออกแบบแบบส ารวจความพึงพอใจ และประเมินความพึงพอใจ ในรูปแบบ

ผลิตภัณฑ์อาหารและยาแปรรูปจากปูนาดังกล่าว 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ท าการจัดจ าแนกประเภทของอาหารและยา แนวทางการพัฒนาบางผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม
เพ่ือประโยชน์เชิงพาณิชย์และถ่ายภาพเก็บไว้ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา แล้วน าเสนอข้อมูลในรูป
ของการเขียนบรรยาย ตาราง กราฟ แผนภูมิ และรูปภาพ 
ผลการวิจัย (Research Results) 
 การศึกษาความหลากหลายของการใช้ประโยชน์จากปูนาของชุมชนในพ้ืนที่บริเวณแนว
เทือกเขาพนมดงรัก ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการวิจัย 
และวิเคราะห์ข้อมูลโดยได้ เรียบเรียงน าเสนอตามล าดับวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
 1. การใช้ประโยชน์ด้านอาหารและยาจากปูนาในพื้นที่แนวเทือกเขาพนมดงรัก 
  1.1 การน าปูนามาประกอบอาหาร  
       ผลการศึกษา เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ด้านอาหารและยาจากปูนาในพ้ืนที่แนว
เทือกเขาพนมดงรัก พบว่าการใช้ประโยชน์จากปูนาเป็นอาหารหลากหลายชนิดด้วยกัน โดยแบ่งได้
เป็น 3 ประเภท คือ อาหารประกอบจากปูนาประเภทอาหารพ้ืนเมือง อาหารประกอบจากปูนาประเภท
อาหารประยุกต์ อาหารประกอบจากปูนาประเภทอาหารหมักดอง (ตารางท่ี 1) และ (ภาพที่ 1) 
         1.1.1 อาหารประกอบจากปูนาประเภทอาหารพื้นเมือง  
      เป็นอาหารที่มีมาแต่เดิมตามวัฒนธรรมประเพณีการใช้ชีวิตของคนในท้องถิ่นนั้นๆ 
เป็นการประกอบอาหารโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นวัตถุดิบหลัก เพ่ือความสะดวกในการประกอบอาหาร 

        1.1.2 อาหารประกอบจากปูนาประเภทอาหารประยุกต์ 
       เป็นอาหารที่เกิดขึ้นมาในช่วงหลังมานี้ เป็นการที่ผู้ประกอบอาหารน าความคิด
สร้างสรรค์มาใช้รวมกับทักษะการประกอบอาหารเพื่อพัฒนาเมนูอาหารให้เกิดความหลากหลายมาก
ขึ้นเพ่ือให้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค 
      1.1.3 อาหารประกอบจากปูนาประเภทอาหารหมักดอง 
 เป็นอาหารที่ประกอบขึ้นเพ่ือยืดอายุของวัตถุดิบให้ยาวนานมากยิ่งขึ้น อาจมีทั้งท าให้
วัตถุดิบคงสภาพเดิมหรืออาจเปลี่ยนแปลงสภาพภายนอกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการประกอบอาหารแต่
ละแบบของแต่ละผู้ประกอบอาหาร อาหารประกอบจากปูนาประเภทอาหารหมักดอง 
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ตารางท่ี  1  การน าปูนามาประกอบอาหาร 
 

ประเภทอาหาร รายการอาหาร 
อาหารพื้นเมือง ละแวกะดาม น้ าพริกปูนา ส้มต าปนูา ก้อยปูนา  และลาบปูนา 
อาหารประยุกต ์ ขนมจีนน้ ายาปูนา  ย าปูนา   ผดัหมี่ปูนา  ปูนาผัดผงกะหรี่ ทอด ปูนานึ่ง 

มันปูนึ่งในกระดอง ปิ้ง ต้มย า ย า หลน และผัดกะเพรา       
อาหารหมักดอง จ่อมปูนา  ปูนาดอง และน้ าปูปรุงรส 
ที่มา : นิภาศักดิ์ คงงาม,  2559 : 96 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  1  การใช้ประโยชน์ด้านอาหารจากปูนาในพ้ืนที่แนวเทือกเขาพนมดงรัก 
 

ก) ละแวกะดาม ข) น้ าพริกปูนา                        ค) ลาบปูนา                                 
ง) ส้มต าปูนา จ) ก้อยปูนา ฉ) ขนมจีนน้ ายาปูนา 
ช) ย าปูนา                               ซ) ผัดหมี่ปูนา ฌ) ปิ้งปูนา                               
ญ) ปูนาดอง ฎ) น้ าปลาปูนา ฏ) จ่อมปูนา 

ที่มา : Kongngarm (2016 : 96-120) 
 
  1.2 การน าปูนามาประกอบการท ายา 
       ยาเป็นวัตถุที่มุ่งหมายส าหรับใช้ในการวินิจฉัย บ าบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกัน
โรคหรือความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์ ร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์ในวิถีชีวิตของผู้คนในแถบ
เทือกเขาพนมดงรักมีการรักษาโรคแบบต่าง ๆ ทั้งการทานยาสมุนไพร หรือแม้แต่การรักษาตาม
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ความเชื่อเองก็ตาม ในต ารายาแต่ละแขนงได้มีการน าสมุนไพรและวัตถุดิบต่าง ๆ มาประกอบกันเพ่ือ
ช่วยในการรักษา โดยมีบางสูตรยาที่มีการก ากับด้วยคาถา แล้วแต่ต ารายาของแต่ละแหล่ง ทั้งนี้
สามารถจัดจ าแนกการน าปูนามาประกอบการท ายาได้เป็นยาใช้ภายที่ใช้เป็นยาส าหรับดื่มหรือทาน 
กับยาใช้ภายนอกที่ใช้เป็นยาส าหรับทาหรือปิดปากแผล เพ่ือบ าบัดหรือรักษาโรค/แผลที่เกิดขึ้น
ภายนอกร่างกาย ยาจะอยู่ในสถานะของแข็งหรือของเหลว จะพบขึ้นอยู่กับวิธีการปรุงยาหรือการ
สกัดสารออกจากวัตถุดิบ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพของผู้ป่วยว่าอยู่ในสภาวะแบบใดเหมาะกับยาแบบใด 
ยาที่ประกอบขึ้นจากปูนา ดังต่อไปนี้ (ตารางที่ 2) 
 
ตารางท่ี  2  การน าปูนามาประกอบเป็นยา 
 

ประเภทยา รายการอาหาร 
ยาใช้ภายใน ยารักษาสมรรถภาพทางเพศ  ยาอายุวัฒนะ ยาแก้ฝดีาษ  ยาล้างสารพิษ 

ยาแก้อาการฉี่รดที่นอน  ยาแก้อัมพฤกอัมพาต  
ยาใช้ภายนอก ยารักษาอาการริมฝีปากแตก  ยาสมานแผล  ยารักษาเล็บขบ  ยารักษา

โรคต้อกระจก  ยาแก้โรคใบข้าวไหม้ ยารักษาอาการคัน  ยารักษาแผลสด
แผลเนา่ ยารักษาอาการไข้และอีสกุอีใส 

ที่มา : Kongngarm (2016 : 126) 
 
 2. แนวทางการพัฒนาอาหารและยาจากปูนาเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
  2.1 แนวทางการพัฒนาอาหารจากปูนา 
  จากการศึกษาความเหมาะสมที่จะน ามาพัฒนาและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในด้านอาหาร
โดยค านึงถึงคุณประโยชน์ ความโดดเด่นของรสชาติ การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่สามารถอยู่ได้นานโดย
ไม่เน่าเสีย เพ่ือเป็นการอนุรักษ์กรรมวิธี อีกทั้งการชี้แสดงให้เห็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ส าคัญ
ของท้องถิ่น พบมี ปูนาดอง จ่อมปูนาและน้ าปูปรุงรส แต่เมื่อเวลาผ่านไปจึงท าให้การท าจ่อมปูนา 
น้ าปูปรุงรสนี้หายไปด้วย คงเห็นคงอยู่เฉพาะปูนาดองแต่จะพบส่วนใหญ่ไม่ได้ดองเหมือนสูตรดั้งเดิม
และพบน้ าปูปรุงรสซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่พบได้เฉพาะถิ่นที่ต่างจากกรรมวิธีจากแหล่งอ่ืนที่พบ  จาก
ข้อดีของน้ าปู ที่ผ่านการทดลองผลิตผ่านห้องปฏิบัติการพบว่ามีความเหมาะสมด้านอายุการถนอม
การจัดเก็บจากการพบการเปลี่ยนแปลงมากน้อยของกลุ่มชนิดจุลินทรีย์ในในระหว่างกระบวนการ
หมักและสะดวกเป็นตัวแรกด้านการจะสามารถน าไปพัฒนาแปรรูปต่อยอดให้ได้มาตรฐานต่อไป จึง
เป็นโอกาสที่จะน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์และเป็นจุดสนใจของสินค้าเพ่ือดึงดูดผู้บริโภคอีกด้วย 
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               จ่อมปูนา                           ปูนาดอง                         น้ าปูปรุงรส 
ภาพที่  2  การพัฒนาอาหารจากปูนาเพ่ือประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
ที่มา : Kongngarm (2016 : 120) 
 
 2.2 แนวทางการพัฒนายาจากปูนา 
 จากที่พบว่าชุมชนในเขตพ้ืนที่ศึกษา มีการใช้ยาโดยประกอบรักษาด้วยกันกับความเชื่อ ข้อ
ห้ามเฉพะกรณีสภาวะต่าง ๆ ของแต่ละคนออกไป อีกทั้งพบว่าการทานยาแต่ละชนิดนั้นบางตัวยา
จ าเป็นต้องเลือกวัน เวลา วิธีการกิน ให้เหมาะสมเพ่ือให้ยามีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในเขตพ้ืนที่วิจัย
นี้ส่วนใหญ่พบกลุ่มชาติพันธุ์เขมร ซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่แตกต่างจากชาติพันธุ์เขมรใน
ประเทศกัมพูชา จึงท าให้เกิดองค์ความรู้ที่แตกต่างและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นโดยการศึกษาได้พบ
ตัวยาที่มีความเป็นเอกลักษณ์และสามารถน ามาพัฒนาเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนโดยการเชื่อมโยง
กับการท่องเที่ยว ได้แก่ ยาอายุวัฒนะ ซึ่งเป็นยาที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นได้อย่างดี โดย
การทานยาชนิดนี้พบว่าจะมีการทานเฉพาะในประเพณีขึ้นเขาสวายซึ่งเป็นประเพณีประจ าถิ่นของ
จังหวัดสุรินทร์ที่จัดขึ้นทุกปี เป็นวันที่จะมีการรวมตัวของผู้คนเพ่ือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ าจังหวัด
สุรินทร์  โดยในการทานยาชนิดนี้จ าเป็นต้องจัดหาเตรียมวัตถุดิบตรงกับวันขึ้นเขาสวายเพ่ือความ
พร้อมในการเตรียมการท ายา โดยการขุดจับปูจ านวน 7 ตัว (ไม่ให้มีแขนขาหลุดทุกตัว) น ามาล้างให้
สะอาดต าสดผสมกับเหล้าขาวคั้นกรองเพ่ือน ามาดื่มให้ได้ตรงวันในวันขึ้นเขาสวาย (เลือกวันจากวัน
ขึ้น 1 ค่ าเดือน 5 ของทุกปี) ซึ่งเป็นการสะท้อนวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อที่ปฎิบัติ กันมาแต่
โบราณของชุมชนในแถบเขาสวาย และเขาสวายยังเป็นวนอุทยานพนมสวายมาจากอดีตพ้ืนที่ที่มี
สภาพภูมิศาสตร์ธรณีมาจากภูเขาไฟที่ดับไป มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ที่สามารถ
เป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยว ทั้งนี้การเลือกรับทานยาชนิดดังกล่าวนี้จึงสามารถน ามาเป็นแนวทาง
สร้างจุดสนใจมาเป็นเอกลักษณ์ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
วัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี  
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ภาพที่  3  แนวทางการพัฒนายาจากปูนาเพ่ือประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
ที่มา : Kongngarm (2016 : 139) 
 
 ข้อควรรู้ที่ส าคัญเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากปูนา ส่วนกระดอง เนื้อ เครื่องใน ขาปู หรือ
มันปู สามารถน ามาใช้ได้ทั้งหมด โดยอาหารและยานั้นจะมีวิธีการในการเลือกส่วนที่เลือกเป็นพิเศษ
ไม่ใช้บางส่วนของโครงสร้างของตัวปูในบางส่วนหรือไม่นิยมน ามาใช้ประโยชน์ในบางฤดูกาลรวมถึ ง
กรรมวิธีทางภูมิปัญญาในการจัดการปูนาที่เหมาะสมกับการน ามาใช้ประกอบเป็นอาหารและยาชนิด
ต่างๆ เช่นจะพบว่าการใช้ปูนาทั้งตัวนั้นโดยส่วนใหญ่จะใช้ในการหมักดองเพ่ือคงสภาพใช้เก็บเป็น
อาหารได้นานขึ้นและสามารถดึงเอารสชาติของปูนาออกมาทั้งหมด ปูนาถือว่าเป็นสัตว์แทบจะไม่มี
เนื้อแต่การใช้ปูนาทั้งตัวนั้นเป็นภูมิปัญญาอันเฉลียวฉลาดที่ยังสามารถเลือกวิธีพิเศษโดยน ามาต าให้
ละเอียดที่ผ่านบีบการคั้นกรองเอาเพียงสารอาหารที่ส าคัญที่มีอยู่ในตัวปูนาไปใช้เพียงอย่างเดียว
เพราะปูนานั้นมีกระดองที่แข็งรับประทานได้ยาก เช่น เมนูละแวกะดาม หลนปู จ่อมปูนา เป็นต้น 
ส่วนปูนาที่ลอกคราบชาวบ้านได้พบวิธีการน ามาบีบเอาน้ าลักษณะขาวขุ่นๆในตัวมาหยดสลายต้อตา 
ส่วนปูนาทั้งนี้ยังมีการทานปูนาทั้งตัวอีกแบบนั้นก็คือการเลือกปูนาที่มีขนาดเล็กมารับประทานทั้งตัว
เพราะปูนาที่มีขนาดเล็กนั้นจะมีเปลือกและกระดองที่ไม่แข็งมากจึงท าให้สามารถรับประทานได้
ทั้งตัวอีกด้วยที่เหมาะสมส าหรับบางเมนูชนิดของอาหารที่เลือกท ากิน อีกทั้งยังมีการน าเฉพาะส่วน
ของปูนามาใช้ประโยชน์อีกด้วย ด้วยความสะดวกและสารต่างๆที่สามารถพบได้และมีเฉพาะส่วน
ของโครงสร้างของตัวปูนั้นเอง แต่การน าปูนามาใช้นั้น 
  โดยส่วนใหญ่การรับประทานปูนาจะรับประทานเพียงส่วนล าตัวที่แยกออกจากกระดอง ขา 
ก้าม และมันปู ในการรับประทานนั้นส่วนของตัวปูนาจะถูกแยกจากกระดองจะสามารถทานได้
ทั้งหมดรวมถึงขาของปูนาอีกด้วย ขึ้นอยู่กับความสะดวกหรือวัยรวมถึงวัตถุประสงค์ ความชอบของผู้
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ทาน ในส่วนก้ามของปูนั้นจะนิยมทานเนื้อบริเวณนี้เพราะเป็นส่วนที่สามารถพบเนื้อของปูนาได้มาก
ที่ซึ่งมักใช้เป็นปูตัวขนาดใหญ่ มันปูนั้นเป็นส่วนที่ส าคัญของปูนาที่น ามาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย
ทั้งอาหารและยา เช่น ยาน้ ามันร้อยแปด มันปูเคี่ยวเก็บใส่ตลับส าหรับใช้เป็นลิปทาปาก เป็นต้น แต่
ส่วนที่ไม่นิยมมาใช้ประโยชน์ในการรับประทานมากนักนั้นก็คือกระดองเพราะเป็นส่วนที่มีความแข็ง
และรับประทานได้ยาก ทั้งนี้การน าปูนามารับประทานนั้นจ าเป็นต้องล้างให้สะอาด ด้วยการน ามา
ล้างแช่น้ าเปลี่ยนหลาย ๆ ครั้งก่อน เพ่ือให้ปูคายดินและเศษซากต่าง ๆ ออกมาให้มากที่สุด พร้อมทั้ง
ควรท าให้สุกก่อนเพ่ือเป็นการก าจัดพยาธิที่อาจติดมารวมถึงเชื้อต่าง ๆ ที่อาจปนเปื้อนในตัวปูนา แต่
บางกรณีมีการใช้ปูนาสดที่ยังมีชีวิตมาใช้ประโยชน์เนื่องจากความจ าเป็นในความต้องการให้เกิดการ
ออกฤทธิ์ของสารโดยตรงที่เป็นประโยชน์ทางสารอาหาร เช่น ยารักษาสมรรถนะทางเพศ และยา
อายุวัฒนะ เป็นต้น เหตุจากสารตัวยาบางตัวไม่สามารถโดนความร้อนได้ ทั้งนี้ไม่ว่าจะน าปูนามาใช้
ประโยชน์ในด้านใดก็ตามที่เป็นการบริโภคเป็นอาหารหรือเป็นยานั้นต้องค านึงถึงความสะอาดใน
ทุกๆขั้นตอนเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดโทษต่อผู้บริโภค ซึ่งควรศึกษาข้อมูลให้ดีทุกด้าน
ก่อนการน าปูนามาใช้ประโยชน์เพ่ือที่จะให้ปูนาเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพร่างกายป้องกัน
ข้อผิดพลาดต่างๆที่จะสามารถเกิดข้ึนได้ต่อผู้บริโภค 
 
อภิปรายผลการวิจัย (Research Discussion) 

จากผลการศึกษาอาณาบริเวณพ้ืนที่แนวเทือกเขาพนมดงรัก ได้มีการใช้ประโยชน์จากปูนา
เพ่ือเป็นอาหารและยาหลากหลายชนิดด้วยกันเพ่ือการด ารงชีวิต จากผลสรุปโดยรวมของการศึกษา 
ได้สะท้อนให้เห็นไปถึงสภาพแวดล้อมระบบนิเวศ ของพ้ืนที่ ที่มีทรัพยากรที่หลากหลายประกอบกับ
ปูนาที่เป็นวัตถุดิบที่มีความโดดเด่นในพ้ืนที่ แสดงถึงเอกลักษณ์อยู่ในวิถีประเพณี และวัฒนธรรมที่
เกี่ยวข้องกับปูนาอย่างเห็นได้ชัดกับคนชุมชน ซึ่ง เป็นไปตามแบบของทฤษฎี นิเวศวิทยาวัฒนธรรม 
ของ จูเลียน สจ๊วด (Julian H. Steward, 1955) และยังพบข้อมูลส าคัญจากต าราแพทย์แผนไทย
ตั้งแต่โบราณจนถึงต าราเภสัชกรรมไทยต่างๆที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ที่ต่างระบุว่า ปูนา เป็นสัตว์วัตถุชนิด
หนึ่งที่มีสรรพคุณสารที่ส าคัญในการใช้เป็นยาอีกด้วย รวมถึงข้อมูลรายงานทางวิชาการที่ส าคัญ
เกี่ยวกับสารไคตินไคโตซานที่พบในปูนาในปริมาณที่มาก ซึ่งสารชนิดนี้ยังมีความส าคัญน าไปสกัดใช้
ประโยชน์หลายด้าน เช่น ใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง ผ้าพันแผลทางการแพทย์ 
องค์ประกอบของอาหารเสริมเพ่ือลดปริมาณไขมันและคอเลสเตอรอล ด้านการเกษตรปุ๋ยฮอร์โมน
ปรับปรุงคุณภาพดิน ก าจัดเชื้อราที่ท าให้เกิดโรคโคนเน่าในพืชตระกูลถั่ว กระตุ้นการงอกของเมล็ด
ผัก ผสมอาหารส าหรับเลี้ยงสัตว์ รวมถึงใช้บ าบัดน้ าเสีย เป็นต้น ข้อมูลความส าคัญดังกล่าว
สอดคล้องกับภูมิปัญญาการเลือกใช้ประโยชน์จากปูนาของชุมชนอาณาบริเวณแห่งนี้เป็นอย่างดี 
 การศึกษาแนวทางของอาหารและยาประกอบจากปูนามาเป็นแนวทางในการน ามาพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์อาหารและยาแปรรูปจากปูนาในอนาคต การเลือกน้ าปูปรุงรส มีความสะดวกและ
เหมาะสมมากที่สุดเนื่องจากความเห็นที่จะใช้เป็นแนวทางในการน าไปใช้ศึกษาพัฒนาเพ่ือการแปร
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รูปเป็นผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานในอนาคตต่อไป โดยจะพบว่า หากไม่มีการศึกษาให้ท่วงทันในการวิจัย
ครั้งนี้อาจจะไม่มีโอกาสได้รู้ได้ยินจากผู้สูงอายุในรุ่นถัดๆมาอีกเลยก็เป็นได้ จากการศึกษาที่ได้ผ่าน
ความเห็นร่วมกันว่าสามารถที่จะใช้ปรับปรุงพัฒนาเป็นประโยชน์เชิงพาณิชย์ให้กับชุมชนที่สุด 

 อย่างไรก็ตามจากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาให้ชุมชนชาวบ้าน
เกิดความรู้ความเข้าใจข้อคิดเพ่ือตระหนักในความร่วมมือกันอนุรักษ์ปูนาเพ่ือการวางแผนการจัดการ
ใช้ประโยชน์จากปูนาอย่างยั่งยืน รวมถึงการท าให้เกิดการมองเห็นได้ถึงได้แนวทางในการน าไปต่อ
ยอดพัฒนาผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปูนาหรือวัตถุดิบชนิดอ่ืนที่มีอยู่ในวิถีวัฒนธรรม ประเพณี
ดั้งเดิมอยู่แล้วในชุมชนบริเวณเทือกเขาพนมดงรัก อีกทั้งสามารถที่จะน าแนวทางเหล่านี้ เพ่ือสร้าง
รายได้รูปแบบประโยชน์เชิงเศรษฐกิจชุมชนครอบคลุมถึงการจัดการบูรณาการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม คุณค่าความส าคัญนี้จักน าชุมชนต่อยอดพัฒนาการดังกล่าว ด้วยการวางแผนการจัดการ
ใช้ประโยชน์จากปูนาอย่างเหมาะสมให้กับชุมชนควบคู่ไปด้วย เช่น การใช้ความรู้เกี่ยวกับปูน ามา
จัดการเลี้ยงปู เพ่ิมฟาร์มเลี้ยงปูนาอย่างเป็นระบบ เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์สูงสุดทั้งด้านอาหาร
และยารวมถึงอาจเพ่ิมประโยชน์ที่ส าคัญด้านมิติอ่ืนๆทั้งทางตรงและทางอ้อมจากปูนา ช่วยส่งผลให้
เกิดความเข้มแข็งของชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้บนฐานรากของตนเองอย่างมั่นคง มั่งคั่งและ
ยั่งยืนต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย (Research Suggestions) 
 การศึกษาครั้งนี้ เพ่ือให้ตระหนักถึงความส าคัญในคุณค่าประโยชน์ที่หลากหลายของปูนาที่
บรรพบุรุษรุ่นสู่รุ่นจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นจึงขอฝากข้อเสนอแนะไว้ในเบื้องต้นดังนี้ ว่า ควรท า
ความเข้าใจตระหนักถึงความมีคุณค่าความส าคัญของปูนา ลดละอคติในการใช้ยาเบื่อฆ่าปู แล้ว
เปลี่ยนเป็นการให้ความส าคัญในการร่วมอนุรักษ์ปู เลี้ยงปูนาด้วยการจัดการเป็นระบบ เพ่ือให้เป็น
อาหารโปรตีนหาง่ายที่ใกล้ตัวในขั้นพ้ืนฐานทางโภชนาการให้กับชุมชน  และควรมีการศึกษา
วิเคราะห์ในรายละเอียดด้านสารและโภชนาการที่ส าคัญทั้งตัวปู และ มันปูที่เสมือนรหัสลับที่ส าคัญ
ต่อมนุษย์ในทุกมิติที่เป็นปัจจัยในการด ารงชีวิตที่ส าคัญมาก รวมถึงควรมีการพัฒนาต่อยอดการแปร
รูปเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารและยาที่ต้องปรับให้ได้หลากหลายพร้อมการปรับปรุงเข้าสู่
มาตรฐานสากลที่จะเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของมวลมนุษย์ยิ่งข้ึนต่อไป 
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ผลการใช้กิจกรรมการเรียนร่วมกันกับเพ่ือนสนิทและคนรู้จักโดยใช้กูเกิลด็อก
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ 

The Effects of Collaborative Learning Activities with Close 
Friends and Acquaintances using Google Doc to Promote Self-

Directed Learning of Surindra Rajabhat University Students 
 

อุดม  หอมค า1  

Udom homkham1 
 
บทคัดย่อ (Abstract) 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาผลการใช้กิจกรรมการเรียนร่วมกันกับเพ่ือนสนิทและ
คนรู้จักโดยใช้กูเกิลด็อกเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2) เปรียบเทียบผลการใช้กิจกรรมการ
เรียนร่วมกันกับเพ่ือนสนิทและคนรู้จัก โดยใช้กูเกิลด็อกเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ระหว่าง
คะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน และระหว่างรูปแบบการจัดกลุ่มต่างกัน 3 รูปแบบ โดยมี
ประชากรกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จ านวน 114  คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยประกอบด้วย กิจกรรมการเรียนร่วมกันโดยใช้กูเกิลด็อก แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้
ด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบค่าที (t-test) และ
สถิติทดสอบค่าเอฟ (F-test) ผลการวิจัย พบว่า 1) ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน
การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ก่อนเรียนพบว่า มีค่าเฉลี่ย 3.94 
(SD=.38) ส่วนหลังเรียนพบว่า มีค่าเฉลี่ย 4.07 (SD=.39)  2) ผลการเปรียบเทียบคะแนนการเรียนรู้
ด้วยตนเองหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3 )  ผลการเปรียบเทียบ
คะแนนการเรียนรู้ด้วยตนเอง จ าแนกตามรูปแบบการจัดกลุ่มของผู้เรียน พบว่า ไม่แตกต่างกัน 
ค าส าคัญ (Keywords) : การเรียนร่วมกัน,  เพื่อนสนิท, คนรู้จัก,  กูเกิลด็อก,  การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 
Abstract 
 This research aims to 1) study the effects of Collaborative learning activities 
with close friends and acquaintances using Google Docs to promote self-directed 
learning; 2) compare the results of Collaborative learning activities between scores 
before and after practice, and between three different types of groupings. The 
sample consisted of 114 students from Surindra Rajabhat University. Research tools 
                                                           

1คณ ะครุ ศ าสตร์  มห าวิท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ริ นท ร์  Faculty of Education, Surindra Rajabhat 
University, Thailand; e-mail : uuddoomm@hotmail.com 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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include The Collaborative learning activities using Google Docs and The self -
directed learning Measurement. Analyze the data using mean, standard deviation, t-
test, and F-test. The results showed that 1. The average and standard deviation of 
self-directed learning scores of Surindra Rajabhat University Students Before the 
study showed that there is an average 3.94 (SD = .38) The latter part of the study 
showed an average 4.07 (SD = .39).2. The scores of self-directed learning after class 
were higher than those before the study at the .05 level of significance. 3. The 
scores of self-directed learning classified by grouping style of learners were not 
different. 
Keywords : Collaborative Learning,  close friends,  acquaintances,  Google Docs,  self-directed 
learning 
 
บทน า (Introduction) 
 โลกยุคดิจิตอล หมายถึงยุคแห่งการใช้วัสดุเครื่องมืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และซอฟท์แวร์ที่
มีความรวดเร็วแม่นย า และเชื่อถือได้  สังคมทั้งโลกภายใต้โลกดิจิตอลกลายเป็นสังคมเดียวกัน 
เยาวชนยุคใหม่ที่เกิดมาภายใต้โลกยุคนี้ หากไม่ได้เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed 
Learning: SLD) จะไม่สามารถก้าวตามทันคนอ่ืนได้เลย การเรียนรู้ด้วยตนเองจึงมีความส าคัญมาก
ในโลกยุคใหม่  ในหลายประเทศที่เจริญแล้วจึงก าหนดเป็นนโยบายส าคัญในการพัฒนาคนในชาติ ให้
เป็นนักคิดและนักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สมาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งหลายได้ก าหนด
เป็นเกณฑ์ส าคัญในการวางแนวในการพัฒนาท้ังปัจจุบันและในอนาคตให้เน้นที่ การออกแบบการ
เรียน (Learning Design)และการเรียนรู้ด้วยตนเอง ไม่ใช้ไปเน้นที่กิจกรรมการสอน( Instructional 
Design) เช่นในอดีต (Terry, n.d.) 
  การเรียนรู้ด้วยตนเองในอดีตเน้นที่การจัดกลุ่มแบบเดิมและเรียนในห้องเรียนเดิม มีครูคอย
ก ากับควบคุมตลอดเวลา แต่ในรูปแบบใหม่การเรียนรู้ด้วยตนเอง จะเป็นในลักษณะ ผู้เรียนจะ
วางแผนด้วยตนเอง  ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้  เลือกวิธีการเรียนรู้ และประเมินตนเอง  โดยจะมี
ครูหรือไม่มีครู คอยก ากับตลอดเวลาก็ได้ (Hiemstra, 1994) การเรียนรู้ด้วยตนเอง จึงยังเป็นเทรน 
(Trend) ที่ส าคัญในปัจจุบันและอนาคต และคงยังอยู่ไปอีกนาน เนื่องด้วยนวัตกรรมยุคดิจิตอลที่
กล่าวแล้วข้างต้น 
  การเรียนร่วมกัน (Collaborative Learning) เป็นการเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ 4-6 คน โดย
ผู้เรียนต้องพ่ึงพาอาศัยกัน  มีความรับผิดชอบต่อกลุ่มร่วมกัน  ทั้งโดยการปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน แบ่งปันทรัพยากรการเรียน สมาชิกในกลุ่มมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน 
ความส าเร็จของทุกคนและของกลุ่มเป็นเป้าหมายส าคัญในการเรียน (Bulu and Yildirim, 2008) 
การเรียนร่วมกันเป็นการสร้างองค์ความรู้โดยผู้เรียนเองด้วยการลงมือกระท าหรือปฏิบัติ จาก
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ประสบการณ์ที่หลากหลายของผู้เรียนแต่ละคน  นอกจากนี้ผู้เรียนยังเป็นแหล่งของความรู้ที่จะช่วย
เพ่ือนที่ต้องการความรู้ในส่วนนั้นต่อไป  
 กูเกิลด็อก (Google Docs) เป็นโปรแกรมประยุกต์บนเว็บฟรี ซึ่งสามารถสร้างเอกสาร 
แก้ไข และจัดเก็บแบบออนไลน์ สามารถเข้าถึงไฟล์เอกสารได้จากคอมพิวเตอร์ทุกครั้งที่เชื่อมต่อกับ
อินเตอร์เน็ตและ Web browser ผู้ใช้ Google Docs สามารถน าเข้า สร้าง แก้ไข และปรับปรุง
เอกสาร ฟอนต์และรูปแบบไฟล์ต่าง ๆ รวมข้อความเข้ากับสูตร, list, ตาราง และภาพ มีคุณสมบัติ
คือสมาชิกใช้งานร่วมกันได้ทันทีทุกคนที่ได้รับเชิญให้เข้ามาแก้ไขหรือดูเอกสาร สเปรดชีต  หรืองาน
น าเสนอได้ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทันทีที่เข้าสู่ระบบแก้ไขและน าเสนอร่วมกับบุคคลอ่ืนในแบบ
เรียลไทม์ สามารถดูและท าการแก้ไขร่วมกันได้หลายคนในเวลาเดียวกัน มีหน้าต่างสนทนาบน
หน้าจอส าหรับการแก้ไขเอกสารและสเปรดชีต เพ่ือแสดงให้เห็นว่าใครแก้ไขอะไรและเมื่อใด การดู
งานน าเสนอพร้อมกันไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เนื่องจากใครก็ตามที่เข้ามาร่วมในงานน าเสนอสามารถ
ติดตามงานน าเสนอนั้นได้โดยอัตโนมัติจัดเก็บและจัดระเบียบงานอย่างปลอดภัยแก้ไขและเข้าถึงจาก
ที่ไหนก็ได้ (Wenyi Zhou, Simpson, & Domizi, 2012)  กูเกิลด็อกสามารถตอบสนองได้ด้วย
คุณลักษณะที่สามารถตอบสนองอย่างรวดเร็วและข้อมูลทางเลือกอันหลากหลาย ที่สมาชิกแต่ละคน
โพสท์ขึ้นมา พร้อมกับเหตุและผลสนับสนุนในทางเลือกแต่ละทาง  ท าให้ผู้ร่วมในกลุ่มได้รับข้อมูล
เหตุและผลที่หลากหลายทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย สามารถเลือกในสิ่งที่ตนเองชอบได้  น า ไปสู่
การตกผลึกทางความคิด  ลักษณะต่าง ๆ เหล่านี้เองที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Hiemstra, 
1994)   
  เมื่อน ากูเกิลด็อกและการเรียนร่วมกันมาบูรณาการเข้าด้วยกันเพ่ือให้สอดรับการเรียนในยุค
ดิจิตอลและสื่อสังคมแบบออนไลน์  นั่นคือการเรียนเป็นกลุ่มร่วมกันแบบไม่จ าเป็นต้องนั่งเผชิญหน้า
กันอีกต่อไป โดยเอกสารผ่านกูเกิลด็อกแบบออนไลน์  จะท าให้สมาชิกแต่ละคนซึ่งอยู่คนละที่สะดวก
ที่จะคุยกันในหลาย ๆ เรื่อง  ซึ่งบางที การอยู่เผชิญหน้ากัน อาจท าให้ไม่กล้าคุยกัน  โดยเฉพาะใน
กรณีเพ่ือนที่เพียงรู้จักกัน   
  กูเกิลด็อก เป็นเครื่องมือส าหรับการเรียนร่วมกันในแบบออนไลน์ในสมัยปัจจุบัน ที่สามารถ
ตอบสนองความคิด และการโต้ตอบกันในอย่างรวดเร็วทั้งในเวลาเดียวกัน และต่างเวลากัน   สมาชิก
ในกลุ่มสามารถตรวจสอบสถานะของเอกสารที่ใช้ร่วมกัน  ประวัติการเข้าถึง  ล าดับการเปลี่ยนแปลง
และรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเอกสาร   
  ผู้วิจัยเห็นว่า การเรียนร่วมกัน จะน าไปสู่พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ในอนาคต ซึ่ง
สอดรับกับในปัจจุบันและอนาคตข้างหน้า เด็กต้องด าเนินชีวิตในโลกยุคดิจิตอล และสังคมออนไลน์ 
ซึ่งเป็นสังคมที่ไม่ได้เผชิญหน้ากันจริง ๆ ซึ่งมีผู้มาเกี่ยวข้องมากมายทั้งที่สนิทคุ้นเคยกัน หรือเพียง
รู้จักกัน  ดังนั้นการวิจัยในเรื่องนี้จึงเป็นการสร้างวิธีการเรียนด้วยตนเองรูปแบบใหม่ ให้สอดคล้องกับ
โลกปัจจุบัน 
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วัตถุประสงค์การวิจัย (Research Objectives) 
 1. เพ่ือศึกษาผลการใช้กิจกรรมการเรียนร่วมกันกับเพ่ือนสนิทและคนรู้จักโดยใช้กูเกิลด็อก
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลการใช้กิจกรรมการเรียนร่วมกันกับเพ่ือนสนิทและคนรู้จักโดยใช้     
กูเกิลด็อกเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ระหว่าง
คะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบผลการใช้กิจกรรมการเรียนร่วมกันกับเพ่ือนสนิทและคนรู้จักโดยใช้     
กูเกิลด็อกเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสุ รินทร์ จ าแนกตาม
รูปแบบการจัดกลุ่ม 
 
วิธีด าเนินการวิจัย (Research Methods) 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
  1.1 ประชากร คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการสุ่มหมู่เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา มาได้ 3 หมู่เรียน 
(แต่ละหมู่เรียนมาจากหลายสาขา จึงมีท้ังสนิทกันหรือเพียงรู้จักกัน) โดยแต่ละหมู่เรียนมีลักษณะทาง
พฤติกรรมความสามารถทางการเรียนที่คล้ายคลึงกัน สามารถน ามาจัดกลุ่มได้ 3 แบบคือ กลุ่มเพ่ือน
สนิท กลุ่มคนรู้จัก และกลุ่มผสม  แต่ละแบบมี  5-10  กลุ่ม  แต่ละกลุ่มมีสมาชิก 4 คน (ในกลุ่มแบบ
ผสมมีสมาชิกแต่ละแบบมารวมกันอย่างละครึ่ง)  รวมจ านวนนักศึกษาท้ังหมด 114  คน 
 2. เครื่องมือการวิจัย ประกอบด้วย 
   2.1 กิจกรรมการเรียนร่วมกันโดยใช้กูเกิลด็อก  มีลักษณะเป็นการบูรณาการกิจกรรม
การเรียนร่วมกัน และกูเกิลด็อก ก าหนดเป็นขั้นตอน หลักได้ คือ  
    2.1.1 ขั้นการน าเสนอสถานการณ์  เป็นขั้นที่ผู้สอนน าเสนอสถานการณ์ผ่าน
เอกสารกูเกิลด็อก (เป็นใบงานที่ผู้สอนเตรียมไว้แล้ว) 
    2.1.2 ขั้นการประชุมวางแผนหาข้อตกลงร่วมกัน สมาชิกในกลุ่มวางแผนร่วมกัน 
ก าหนดบทบาทหน้าที่  วิธีการ ซึ่งผู้เรียนแต่ละคนต้องร่วมแสดงความคิดเห็น อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ผ่านเอกสารกูเกิลด็อก 
    2.1.3 ขั้นระดมสมอง  สมาชิกแต่ละคนรับผิดชอบการเรียนรู้และภาระงานที่ได้รับ
มอบหมายจากกลุ่ม  ผู้เรียน เรียนรู้ไปพร้อมกับการมีปฏิสัมพันธ์ผ่านทางกูเกิลด็อกกับสมาชิกในกลุ่ม
ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลที่ผู้เรียนค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ โดยมีการวิเคราะห์ความรู้ที่ได้  
จากนั้นสมาชิกในกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อภิปราย และสกัดเป็นความรู้ของกลุ่ม  โดยกลุ่มจะ
เป็นผู้ควบคุมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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    2.1.4 ขั้นเสนอผลงาน สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันจัดเตรียมเนื้อหาและน าเสนอสิ่งที่
เรียนรู้ตามแผนปฏิบัติงานที่กลุ่มก าหนดไว้  โดยให้แต่ละกลุ่มแชร์สิ่งที่เรียนรู้ให้กลุ่มอ่ืน  ๆ ได้เห็น
ผ่านทางกูเกิลด็อก 
    2.1.5 ขั้นอภิปรายและสรุปผล เมื่อแต่ละกลุ่มสามารถเห็นสิ่งที่เรียนรู้ของกลุ่มอื่น ๆ 
ผ่านทางกูเกิลด็อก ก็ให้มีการซักถามแลกเปลี่ยนกัน  จากนั้นผู้สอนและผู้เรียนทุกคนร่วมกันสรุป
บทเรียน พร้อมทั้งประเมินผลการเรียนรู้ของกลุ่มของตนเองเพ่ือพิจารณาข้อบกพร่องและข้อควร
ปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติงานกลุ่มให้ดียิ่งขึ้น   
   2.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นแบบประเมินตนเองที่สร้างขึ้น
ภายใต้ตัวบ่งชี้คุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเอง  มีสเกลเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
 3. การพัฒนาและหาคุณภาพเครื่องมือ 
  3.1 กิจกรรมการเรียนร่วมกันโดยใช้กูเกิลด็อกพัฒนา โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
   3.1.1 การศึกษากรอบแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ร่วมกัน  การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
ความสัมพันธ์ในรูปแบบกลุ่ม  และลักษณะของกูเกิลด็อก  ตลอดทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ ผ่าน
การประมวลและวิเคราะห์ จนสามารถน ามาออกแบบเป็นร่างกิจกรรมการเรียนร่วมกันโดยใช้กูเกิลด็อก 
   3.1.2 การจัดประชุมวิพากษ์เครื่องมือวิจัย (กิจกรรมการเรียนร่วมกันโดยใช้กูเกิลด็อก) 
โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ ด้านการเรียนการสอน 2 ท่าน  ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและการสอน จ านวน 
3 ท่าน  ร่วมวิพากษ์ และลงความเห็นความเหมาะสมในด้านภาษา  ด้านขั้นตอนของกิจกรรม และ
ด้านการออกแบบเอกสาร โดยรวมทุกด้านมีความเหมาะสมในระดับดี   
   3.1.3 การทดลองใช้  กับนักศึกษาที่มีลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่าง 
   3.1.4 ปรับปรุง และเตรียมน าไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง 
  3.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีข้ันตอนการสร้าง ดังนี้ 
   3.2.1 การศึกษากรอบแนวคิดเกี่ยวกับ การเรียนรู้ด้วยตนเอง  วิธีการสร้างแบบ
ประเมิน จนสามารถน ามาออกแบบเป็นร่างแบบประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
   3.2.2 การจัดประชุมวิพากษ์เครื่องมือวิจัย (แบบประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเอง) 
โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ ด้านการเรียนการสอน 2 ท่าน  ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและการสอน จ านวน 
3 ท่าน ร่วมวิพากษ์  และลงความเห็นค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อกระทง กับกรอบ
แนวคิด หลังจากวิเคราะห์ผลแล้ว ในภาพรวมได้ค่าความสอดคล้องเท่ากับ 0.91 
   3.2.3 การทดลองใช้  กับนักศึกษาที่มีลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมิน ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.96 
   3.2.4 ปรับปรุง และเตรียมน าไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล   
  4.1 ขั้นเตรียมการ  ท าหนังสือขออนุญาตถึงผู้เกี่ยวข้อง  นัดหมายกับกลุ่มตัวอย่างการ
เตรียมความพร้อม เตรียมวัสดุอุปกรณ์และสถานที่  นัดแนะผู้ช่วยวิจัยประสานงานเรื่องต่าง ๆ 
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  4.2 ขั้นเก็บข้อมูล   
   4.2.1 เก็บคะแนนการเรียนรู้ด้วยตนเองก่อนเรียน 
   4.2.2 จัดกิจกรรมการเรียนร่วมกันในห้องเรียนออนไลน์ภายใต้สถานการณ์ที่
ก าหนด และการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนด้านต่าง ๆ อย่างรัดกุมที่สุด  ทั้งหมด จ านวน  6 แผน  
แต่ละแผนมี 4 ชั่วโมง  
   4.2.3 เก็บคะแนนการเรียนรู้ด้วยตนเองหลังเรียน 
 5. การวิเคราะห์ผลและสถิติท่ีใช้ 
  5.1 ผลการศึกษาการใช้กิจกรรมการเรียนร่วมกันโดยใช้กูเกิลด็อกเพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  5.2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ใช้สถิติที  ( t-test 
Dependent) เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนกับหลังเรียน 
  5.3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการเรียนรู้ด้วยตนเอง ระหว่างกลุ่มเพ่ือนสนิท  
กลุ่มคนรู้จัก และกลุ่มผสม ใช้สถิติเอฟ (F-test) หากแตกต่างกันใช้สถิติเปรียบเทียบรายคู่ต่อไป 
 
ผลการวิจัย (Research Results) 
 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ของนักศึกษา 
     มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์  
 

กลุ่ม 
จ านวน 
(n) 

คะแนนการเรียนรู้ด้วยตนเอง (x̄) 
ก่อนเรียน  SD      (แปล)       หลังเรียน     SD         (แปล) 

กลุ่มเพื่อนสนิท 21 3.95 .46 มาก 4.12 .42 มาก 

กลุ่มคนรู้จัก 34 4.01 .36 มาก 4.07 .37 มาก 

กลุ่มผสม 59 3.90 .36 มาก 4.05 .41 มาก 

รวม 114 3.94 .38 มาก 4.07 .39 มาก 
  
 จากตารางที่ 1 พบว่า คะแนนการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยรวม หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก (x̄= 4.07, SD=.39) โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกกลุ่ม โดยกลุ่ม
ที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือกลุ่มเพ่ือนสนิท ( x̄=4.12, SD=.42) รองลงมาคือกลุ่มคนรู้จัก ( x̄=4.07, 
SD=.37) และที่ได้คะแนนเฉลี่ยต่ าสุดคือ กลุ่มผสม ( x̄=4.04, SD=.41) ส่วนคะแนนก่อนเรียน มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄= 3.94, SD=.38) โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
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มากทุกกลุ่ม โดยกลุ่มที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือกลุ่มคนรู้จัก ( x̄=4.01, SD=.36) รองลงมาคือกลุ่ม
เพ่ือนสนิท (x̄=95, SD=.46) และท่ีได้คะแนนเฉลี่ยต่ าสุดคือ กลุ่มผสม (x̄=3.90, SD=.36) 
 
 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนการเรียนรู้ด้วยตนเองระหว่างคะแนนก่อนเรียนและ
คะแนนหลังเรียน 
 
ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบคะแนนการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ 
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน    
 
คะแนนการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (คะแนนเต็ม 5
คะแนน) 

 n x̄ S.D. t p 
ก่อนเรียน 114 3.94 .38 4.33* .000 หลังเรียน 114 4.07 .39 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (df = 113) 
 
 จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการเรียนรู้ด้วยตนเองระหว่างก่อนและหลังเรียน 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พบว่า คะแนนการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนการเรียนรู้ด้วยตนเอง จ าแนกตามรูปแบบการจัด
กลุ่มของผู้เรียน โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one – way ANOVA)  
 
ตารางท่ี 3  วิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนการเรียนรู้ด้วยตนเองจ าแนกตามรูปแบบ 
      การจัดกลุ่ม 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F P 
ระหว่างกลุ่ม .081 2 .041 .256 .775 
ภายในกลุ่ม 17.672 111 .159   
รวม 17.754 113    
 
 จากตารางที่ 3  พบว่า คะแนนการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ จ าแนกตามการจัดกลุ่มผู้เรียน ไม่แตกต่างกัน 
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อภิปรายผลการวิจัย (Research Discussion) 
 1. ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ โดยรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทั้งก่อนเรียน
และหลังเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ
พนักงานในโรงพยาบาลเอกชนกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการวิจัยพบว่าพนักงานมีการเรียนรู้ด้วย
ตนเองในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก (Luechaikam, 2007)  แต่เมื่อพิจารณาผลคะแนน
ค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แสดงว่าผู้เรียนมีการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง นั่นอาจเป็น
เพราะว่า กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้กูเกิลด็อกเป็นเครื่องมือที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่
มีพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ เนื่องจากในกระบวนการและขั้นตอนของกิจกรรมซึ่ง
ประกอบด้วย ขั้นการก าหนดสถานการณ์  ขั้นการประชุมสร้างข้อตกลงร่วมกัน  ขั้นการระดมสมอง  
ขั้นการน าเสนอ  และขั้นการอภิปราย ( Jones and Creese, 2000) ซึ่งในแต่ละขั้นตอนจะมีส่วน
ช่วยสนับสนุนคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน  เช่น คุณลักษณะการเป็นผู้ที่สามารถ
เลือกเรียนในสิ่งที่ตนเองสนใจซึ่งจะสอดคล้องในขั้นการก าหนดสถานการณ์  การเรียนรู้ด้วยตนเอง
และการเรียนแบบร่วมมือกับคนอ่ืน ๆ ก็จะสอดคล้องในขั้นการระดมสมอง  ส่วนคุณลักษณะการ
แสดงความคิดเห็นส่วนตัวและความพยายามให้คิดต่างจากคนอ่ืน ๆ ก็จะสอดคล้องกับขั้นตอนการ
น าเสนอและข้ันการอภิปราย (Hiemstra, 1994; Brookfield, 1984) 
 2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนการเรียนรู้ด้วยตนเองหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  นั่นอาจเป็นเพราะว่า  กิจกรรมการเรียนร่วมกันได้รับการพัฒนา
ตั้งแต่การศึกษากรอบแนวคิดทฤษฎี การออกแบบกิจกรรมร่วมกับกูเกิลด็อกซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่
ของโปรแกรมประมวลผลค าที่เกิดขึ้นในระบบออนไลน์ ช่วยให้สมาชิกในกลุ่มได้เห็นข้อความที่เป็น
ความคิดเห็นของแต่ละคนเกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด กระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความสนใจอยากที่จะแสดง
ความคิดเห็นแย้งหรือสนับสนุนหรือคิดแตกต่างออกไป  นอกจากนี้ยังมีการแบ่งปันทรัพยากรการ
เรียน มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในกลุ่มผ่านออนไลน์ ความส าเร็จของทุกคนและของกลุ่มเป็นเป้าหมาย
ส าคัญในการเรียน  ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนสนับสนุนพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Bulu and 
Yildirim, 2008) (Wenyi Zhou, Simpson, & Domizi, 2012) จึงท าให้ผู้ที่ ได้รับการฝึกด้วย
กิจกรรมนี้มีผลคะแนนการเรียนรู้ด้วยตนเองหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน   
 3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนการเรียนรู้ด้วยตนเอง จ าแนกตามรูปแบบการจัด
กลุ่มของผู้เรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเป็นเพราะว่า กิจกรรมการเรียน
ร่วมกันผ่านกูเกิลด็อกเป็นกิจกรรมผ่านออนไลน์ สมาชิกในกลุ่มสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่าง
อิสระ ซึ่งบางคนในกลุ่มหากเรียนในห้องเรียนปกติเมื่อครูให้แสดงความคิดเห็นจะไม่กล้าแสดงความ
คิดเห็นออกมา ซึ่งมีงานวิจัยสนับสนุนว่า กิจกรรมผ่านออนไลน์จะช่วยให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น 
กล้าแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเนื่องจากไม่ต้องเผชิญหน้ากันและบางงานวิจัยยังพบว่ากิจกรรม
ผ่านออนไลน์เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนในการเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม (Heppen et al., 2017; 
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Xu & Jaggars, 2014; Ni, 2013) และจากการสังเกตข้อมูลที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกพบว่าทุกกลุ่มไม่
ว่าจะเป็นกลุ่มเพ่ือนสนิท กลุ่มคนรู้จัก หรือกลุ่มผสม จะมีจ านวนการแสดงความคิดเห็นไม่แตกต่าง
กัน   ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงส่งผลให้ทุกคนได้รับการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ท าให้
คะแนนทั้งกลุ่มเพื่อนสนิท กลุ่มคนรู้จัก และกลุ่มผสมไม่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย (Research Suggestions) 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนร่วมกันผ่านกูเกิลด็
อกสามารถพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ไม่ว่าจะมีการจัดกลุ่มผู้เรียนแบบเพ่ือนสนิท  แบบคนรู้จัก 
หรือแบบผสม แต่ถ้ามีการจัดกิจกรรมในระยะเวลาสั้น ๆ การจัดกลุ่มผู้เรียนแบบเพ่ือนสนิทจะให้ผล
ดีกว่า 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการจัดกิจกรรมผ่านกูเกิลด็อกพร้อมกับการ
สื่อสารด้วยเสียงไปพร้อมในเวลาเดียวกัน และอีกประเด็นหนึ่ง ควรศึกษาว่า ผู้เรียนที่มีความสามารถ
ในการเรียนรู้ด้วยตนเองที่ต่างกันและใช้กูเกิลด็อกในกิจกรรมการเรียนร่วมกันในเวลาเดียวกันกับต่าง
เวลากัน 
 
เอกสารอ้างอิง (References) 
Brockett, R.G., and Hiemstra, R. (1991). Self-Direction in Adult Learning. New York: 
Brookfield, S.D.  1984.  “ Self-Directed Adult learning:  A Critical Paradigm” .  Adult 

Education Quarterly. 35(2) : 59-71. 
Bulu, S.  T. , & Yildirim, Z.  ( 2008) .  Communication Behaviors and Trust in 

Collaborative Online Teams.  Educational Technology & Society.  11 (1) : 
132-147.  

Gibbons, Maurice. (2002). The Self-Directed Learning Handbook: Challenging 
Adolescent Students to Excel. (On-line): Available: 
http://www.josseybass.com/WileyCDA/ 
WileyTitle/productCD-0787959553.html (2008, July 4) 

Goodsell, A.N. , Maher, R.M, Tinto. (1996). Collaborative learning: A source book 
for higher education. The National Center on Postsecondary Teaching, and 
Assessment (NCTLA).  

Gulielmino, Paul J.  (1994) .  Practice Experience With Self-Directed Learning in 
Business and Industry  Human Resource Development ( On-line) . 
Available: http://wwwdistance.syr.edu/ndacesdch5.html (2008, July4) 



Vol.20 Special Issue (Septemper-October) 2018-JHSSRRU252

Hanham, J., & McCormick, J. (2009). Group work in schools with close friends and 
acquaintances:  Linking self-processes with group processes.  Learning & 
Instruction, 19(3), 214–227. doi:10.1016/j.learninstruc.2008.04.002 

Heppen, J., Sorensen, N., Allensworth, E., Walters, K., Rickles, J., Taylor, S., & 
Michelman, V. (2017). The struggle to pass algebra: Online vs. face-to-face 
credit recovery for at-risk urban students. Journal of Research on 
Educational Effectiveness, 10(2), 272-296. 

Hiemstra, R. 1994. Self-Directed Learning (On-line): Available: 
http://home.twcny.rr.com/hiemstra/sdlhdbk.html (2007, July 11) 

Isaranggoon, W.  ( 2012) .  Social Studies Teacher and Student Development. 
Bangkok: Chulalongkorn University. (in Thai). 

Johnson, D.W.  and Johnson, R.T.An.  (1994) .  Overview of Cooperative Learning. 
Creativity and Collaborative learning. Baltimore Maryland: Paul H. Brookes 
Publishing.  

Jones, S. and Creese, L. (2001). E-education: Creating partnerships for learning. 
Retrieved September 15, 2017 from 
http://ultibase.rmit.edu.au/Articles/aug01/jones1.htm 

Luechaikam, T.  (2007) .  Self-directed-learning by using information technology 
for employees in Private hospital Bangkok.  Master’ s degree thesis in 
Education of Ramkhamhaeng University. (in Thai). 

Mezirow, J.  ( 1981) .  A critical theory of adult learning and education.  Adult 
Education Quarterly, 32 (Fall), 3-24. 

Ni, A.  ( 2013) .  Comparing the effectiveness of classroom and online learning: 
Teaching research methods.  Journal of Public Affairs Education, 19( 2) , 
199-215. 

Sills, Digby, A., & Russ, P. (1991). Cooperative learning: A guide to research. New 
York: Garland. 

Terry, H.  ( n. d. ) .  30 Trends In Education Technology For 2015.  Retrieved 4 
September 2014, from http: / / www. teachthought. com/ trends/ 30-trends-
education-technology-2015 

Wenyi Zhou, Simpson, E. , & Domizi, D.  P.  (2012) .  Google Docs in an Out-of-Class  
Collaborative Writing Activity.  International Journal of Teaching & 
Learning in Higher Education, 24(3), 359–375. 



253Vol.20 Special Issue (Septemper-October) 2018-JHSSRRU

Xu, D. , & Jaggars, S. S. (2014). Performance gaps between online and face-to-face 
courses:  Differences across types of students and academic subject areas. 
Journal of Higher Education, 85(5), 633-659. 



Vol.20 Special Issue (Septemper-October) 2018-JHSSRRU254



255Vol.20 Special Issue (Septemper-October) 2018-JHSSRRU
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บทคัดย่อ (Abstract) 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นอาหารพ้ืนบ้านเป็นผลิตภัณฑ์สู่วิสาหกิจ
ชุมชน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาศักยภาพของผักพ้ืนบ้านบน
ฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สามารถน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารชุมชน 2) เพ่ือศึกษาแนวทางการ
แปรรูปอาหารจากผักพ้ืนบ้านเป็นผลิตภัณฑ์ทางอาหารชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และ 3) เพ่ือพัฒนาต่อยอด เป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางอาหารจากผักพ้ืนบ้าน
ท าการศึกษาวิจัยในพ้ืนที่คือ อ าเภอเมือง อ าเภอบ้านเขว้า อ าเภอแก้งคร้อ และอ าเภอเกษตร
สมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้มีประสบการณ์ จ านวน 10 
คน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ านวน 12 คน ผลการวิจัย ดังนี้ ศักยภาพของผักพ้ืนบ้านบนฐานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ที่สามารถน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารชุมชน มีผักพ้ืนบ้านที่มีศักยภาพตาม
ความเหมาะสม จ านวน 11 ชนิด ได้แก่ ย่านาง  ใบหม่อน  กระเจ๊ียบ  ส้มป่อย  สะเดา ผักแขยง
ชะอม เตย ผักติ้วส้ม ยอดน้อยหน่า และ ผักอ่อมแซบ การศึกษาแนวทางการต่อยอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นจากผักพ้ืนบ้านเป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลือกเฉพาะผักพ้ืนบ้านที่มีความเหมาะสมมาต่อยอดในการแปรรูป
ได้แก่ ย่านาง หม่อน ส้มป่อย เตย และหน่อไม้ ส่วนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เน้นการใช้วัสดุอุปกรณ์
ในท้องถ่ินในการด าเนินการ โดยท าการแปรรูป 4 ผลิตภัณฑ์ คือ 1) ผักพ้ืนบ้านผง 2) ผักพ้ืนบ้าน
แห้งเสริมรสอาหาร 3) หน่อไมแ้ห้ง และ 4) ชุดแกงหน่อไม้ก่ึงส าเร็จรูป การศึกษาและพัฒนาต่อยอด
ภูมิปัญญาผักพ้ืนบ้าน เป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์อาหารชุมชน ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านตาดโตน

                                                           
1มหาวิทยาลยัราชภฏัชัยภูมิ Chaiyaphum Rajabhat University, Thailand;  

e-mail : luck_kew@hotmail.com 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
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Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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จากการทดสอบใช้ย่านางผงและหม่อนผง เป็นส่วนประกอบอาหารพ้ืนบ้าน พบว่าปริมาณ 5 กรัม 
ต่อหนึ่งหม้อแกงขนาดเล็ก มีความใกล้เคียงกับการใช้ย่านางสด และยอดหม่อนสด มากที่สุด  
ค าส าคัญ (Keywords) : ภูมิปัญญาท้องถิ่น, อาหารพื้นบ้าน,  ผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้าน,  การพัฒนาต่อยอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 
Abstract 
 The research with the title “Development in Local Intellectual Regarding 
Typical Food Improvement for Being Products of Community Enterprise” is a 
qualitative research that has been made with objectives to 1) study potential 
properties of local vegetations according to the local intellects, that have been 
applied for being some ingredients in typical foods; 2) study the process and 
approaches in applying typical foods for being products of Community Enterprise 
upon the locals’ participation; and 3) further the improvement of typical vegetations 
that can be applied to be community food  products. The research was made in the 
areas of Mueang District, Ban Khwao District, Kaeng Khro District, and Kaset Somboon 
District of Chaiyaphum Province. Target groups were local philosophers and 
community enterprise groups. 
 These findings from the research have been concluded herewith:- 
 The potential properties of local vegetations according to the local intellects 
that can be applied for being ingredients in typical foods contain appropriate 
properties and 11 types of those vegetations are found as:- Yanang (Tilacola triandra) 
leaf, mulberry leaf, Krajeab (Roselle), Som Poy (Acacia Concinna), Sadao (Meliaceae), 
Phak Khayaeng, Cha-om (Acacia Pennata), Toey (pandanus leaf), Phak Tiew Som, Noy 
Na leaf (sugar apple) and oom sab. 
 In the study in improvement of local intellects regarding the typical 
vegetations that can be used as ingredients in typical foods for the community 
enterprise, some of those appropriate typical vegetations were selected to be 
applied for the typical foods such as Ya Nang leaf, mulberry leaf, Som Poy, Toey and 
bamboo shoots. The applicable process of products was made with the selection of 
materials and tools that could be found locally. Altogether 4 kinds of products were 
made herewith 1) Ya Nang powder; 2) seasoning powder; 3) dried bamboo shoots 
and 4) instant bamboo shoots spicy soup. 
 The study and development of folk wisdom. Community food and products. 
Ban Tat Ton Community Enterprise Group From the test, Yanang powder and 
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mulberry powder. It is found that the amount of 5 grams per small dish. Is close to 
the use of fresh Yanang. And the freshest mulberry. 
Keywords : Local Wisdom, Local food, Local food product, Development of Local wisdom 
 
บทน า (Introduction) 
 อาหารพ้ืนบ้านเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่น าเอาองค์ความรู้ มาบูรณาการ กับทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างหลากหลายในพ้ืนที่ มาเป็นปัจจัยในการหล่อเลี้ยงชีวิต โดยเฉพาะ
ชาวบ้านที่ต้องพ่ึงพิงจากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศในชุมชน เป็น
แหล่งด ารงชีพ เกิดการเรียนรู้และถ่ายทอดมายังคนรุ่นหลัง จนเกิดเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นขึ้นที่เป็น 
อัตลักษณ์ของชุมชนแต่ละแห่งมาอย่างยาวนาน ซึ่งอาหารพ้ืนบ้านไทยได้แสดงถึงภูมิปัญญาของคน
ไทย ในแต่ละภูมิภาคที่รู้จักปรับตัว ในการด ารงชีวิต ตามสภาพทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมที่
แตกต่างกัน ผ่านการคิด ค้น น าเอาทรัพยากรที่มีคุณค่า มีสรรพคุณทางด้านอาหารและยามาเป็น
อาหารพื้นบ้านได้อย่างเรียบง่าย สอดคล้องกับความเป็นอยู่ในแต่ละภูมิภาค ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา
(2556) รายงานการบริโภคผักพ้ืนบ้านของคนไทยนั้น เป็นอีกวิถีชีวิตของแต่ละท้องถิ่นที่มีความ
หลากหลายทางชีวภาพมากเป็น 1 ใน 20 ประเทศท่ัวโลก ทั้งนี้จากสภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศ
ที่อยู่ระหว่างรอยต่อของภูมิอากาศหลายแบบทั้งเขตร้อนชื้น ภูมิอากาศแบบอินเดีย  พม่า แบบ
หิมาลัยและแบบอินโดจีน และ วิชาญ เอียดทอง (2556) รายงานว่า ผัก เป็นพืชอาหารที่มนุษยชาติ
น ามาบริโภคเพ่ือให้ได้สารอาหาร วิตามิน เส้นใย เกลือแร่ ที่มีความจ าเป็นส าหรับร่างกาย ตลอดจน
ใช้เป็นสมุนไพรในการรักษาโรค ซึ่งในปัจจุบันแหล่งก าเนิดของผักที่เราน ามาบริโภคสามารถแบ่งเป็น 
2 แหล่ง คือผักพ้ืนบ้านที่มีแหล่งก าเนิดในประเทศ กับผักท่ีมีแหล่งก าเนิดจากต่างประเทศท่ีได้รับการ
พัฒนาปรับปรุงจนเป็นเป็นพืชเศรษฐกิจ จากการศึกษาของ  Alzoreky and Nakahara (2002) 
พบว่าผักพ้ืนบ้านของไทยที่น ามาเป็นอาหารทั้งในรูปผักสดและส่วนประกอบในอาหารต่าง ๆ นั้น จะ
เป็นแหล่งโภชนาการที่ส าคัญ ที่อุดมไปด้วย คาร์โบไฮเดรต โปรตีน เกลือแร่ วิตามิน และเป็นแหล่ง
เยื่อใยอาหารที่จ าเป็นต่อร่างกาย นอกจากนี้ยังพบว่าผักพ้ืนบ้านบางชนิดมีฤทธิ์ทางยา สามารถยับยั้ง
การเจริญเติบโตเชื้อแบคทีเรียได้ดีอีกด้วย เช่นเดียวกับ Mahidol et al. (2002) พบว่าตัวยาที่สกัด
จากพืชสมุนไพร บางชนิดมีฤทธิ์ในการต่อต้านสารอนุมูลอิสระ ต่อต้านการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย 
ต่อต้านการอักเสบ และมีฤทธิ์ในการต่อต้านมะเร็ง ซึ่งจะเห็นได้ว่าพืชพ้ืนบ้านของไทยนอกจากจะ
น ามาเป็นอาหารในการด ารงชีวิตแล้ว ยังสามารถน ามาใช้เป็นยาในการรักษารักได้ด้วยหรืออาจกล่าว
ได้ว่าผักพ้ืนบ้านของไทย มีคุณประโยชน์ทั้งทางด้านอาหารและยา ที่มีความหลากหลายในแต่ละ
ภูมิภาคของประเทศ    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นดินแดนที่ราบสูง มีกลุ่มชาติ พันธุ์  
ประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม ที่หลากหลายและสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน การเลือกตั้งถิ่น
ฐานที่อยู่อาศัยในอดีตขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติเป็นส าคัญโดยเฉพาะ
แหล่งน้ าและป่าไม้ เป็นแหล่งอาหารในการหล่อเลี้ยงชีวิต จนมีวัฒนธรรมทางอาหารที่เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะถิ่น โดยทั่วไปอาหารพ้ืนบ้านจะมีน้ าพริก และมีผักพ้ืนบ้านเป็นเครื่องเคียงในแทบทุกมื้อ
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อาหาร มรดกทางภูมิปัญญาอาหารพ้ืนบ้านอีสานได้ถูกถ่ายทอดผ่านกรรมวิธีที่เรียบง่ายกลมกลืนกับ
สภาพพ้ืนที่ สามารถเก็บหาจากแหล่งอาหารตามธรรมชาติ และเพาะปลูกในครัวเรือนเป็นพืชผักสวน
ครัว น ามารังสรรค์ปรุงแต่งเป็นอาหารพ้ืนบ้านได้หลากหลาย จากการศึกษาของประเสริฐ ศรี
ไพโรจน์  และคณะ (2541) พบว่า มี พืชพรรณอาหารจากธรรมชาติที่ประชาชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือได้น ามาเป็นอาหาร มีจ านวน 162 ชนิด ส่วนการศึกษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพผักพ้ืนบ้านในเขตต้นน้ าชี จังหวัดชัยภูมิ ของ Pramuk Srichaiwong et al. (2014) พบว่า
ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชพรรณอาหารในเขตพ้ืนที่ต้นน้ าชี สามารถจ าแนกได้ 109 ชนิด
แยกเป็นประเภทไม้ยืนต้น 25 ชนิด ไม้พุ่ม 14 ชนิด ไม้เลื้อย 21 ชนิด พืชน้ า 22 ชนิด เห็ด 21 ชนิด
และหน่อไม้อีก 6 ชนิด โดยส่วนใหญ่จะน าเอาส่วนของยอด และใบอ่อนของพืชมาประกอบเป็น
อาหารพ้ืนบ้านในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ลวก นึ่ง ต้ม แกง อ่อม หมัก ดอง และบริโภคเป็นผักสด
 จากความหลากหลายทางชีวภาพของพืชพรรณไม้อาหาร และความหลากหลายของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ที่ยังความความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอาหารพ้ืนบ้าน ที่ทรงคุณค่าต่อการ
อนุรักษ์สืบทอดให้คงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน ภายใต้กระแสของการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคใหม่นั้น
จ าเป็นต้องบูรณาการองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับนวัตกรรม เทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และวิถีชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน จากการศึกษาศักยภาพชุมชนทางด้านอาหารและยาใน
ชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ของ Pramuk S. and Luckhana K. (2016) พบว่าแหล่งอาหารธรรมชาติมา
จากป่าไม้ ภูเขาและบริเวณล าน้ า ส่วนใหญ่จะเป็นพืชพรรณอาหารตามฤดูกาล เช่น ผักสาบ ผักติ้ว
เห็ดต่างๆ นอกจากนี้ยังพบว่ามีพืชอาหารที่มีสรรพคุณทั้งทางด้านอาหารและยาบางชนิด ที่ชาวบ้าน
นิยมน ามาประกอบอาหาร จากรายงานของ วิชาญ เอียดทอง (2556) ถึงพืชพรรณอาหารที่เป็นผัก
พ้ืนบ้านนั้น มีทั้งพืชพ้ืนเมือง (native species) และน าเข้ามาปลูกจากแหล่งอ่ืน หรือพืชต่างถิ่น
(introduced species) ที่น ามาปรุงเป็นอาหารพ้ืนเมืองตามกรรมวิธีเฉพาะท้องถิ่น สามารถน าส่วน
ต่าง ๆ ของพืชมาบริโภคได้แทบทุกส่วนไม่ว่า ใบอ่อน ยอดอ่อน ราก ผลอ่อน ผลแก่ ดอก ล าต้นอ่อน
หน่อ ไหล เหง้า และครอบคลุมทุกวิสัยพืช ทั้งไม้ต้น ไม้พุ่ม พืชล้มลุก ไม้เถา หญ้า เฟิร์น เห็ด
ตลอดจนสาหร่าย เป็นอาหารทั้งบริโภคสดหรือสุกตามความต้องการ เป็นแหล่งสารอาหารที่จ าเป็น
ส าหรับมนุษย์ ซึ่งพืชพรรณอาหารส่วนใหญ่สามารถเก็บหาได้จากธรรมชาติ การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 
จึงเป็นการศึกษาต่อยอดจากองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่คณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าและ
การสังเกตพฤติกรรมการใช้ประโยชน์ พบว่าในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ มีความหลากหลายของพืชพรรณ
หลายชนิดที่มีศักยภาพสามารถท่ีจะพัฒนาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารได้ เป็นต้นว่าผักสะทอน ได้มี
กระบวนแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นน้ าหมักผักสะทอน ส าหรับเป็นเครื่องปรุง
รสอาหารใช้แทนน้ าปลา หรือน้ าปลาร้าได้ นอกจากนี้ยังพบว่ามีพืชพรรณอีกหลายชนิดที่ชาวบ้าน
น ามาปรุงรสอาหาร ให้มีรสชาติดี เช่น ส้มป่อย ชะอม หม่อน มะรุม ย่านาง และผักพ้ืนบ้านอ่ืน ๆ ที่
มีศักยภาพเพียงพอ แต่ยังไม่มีการศึกษาค้นคว้าในเร่ืององค์ประกอบ คุณประโยชน์และการแปรูป
เป็นผลิตภัณฑ์อาหาร ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้หลากหลายรูปแบบสอดคล้องกับวิถี
ชีวิตในสภาพปัจจุบันที่เน้นความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย โครงการวิจัยนี้ ได้น ากระบวนการมี
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ส่วนร่วมของประชาชน เข้ามาร่วมพัฒนา จากภูมิปัญญาดั้งเดิม น ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร
วิสาหกิจชุมชน ตลอดจนพัฒนาต่อยอดไปยังสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) และกระจายไปยัง
ตลาดในระดับที่สูงขึ้นในเชิงพาณิชย์และสาธารณะ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน บนฐาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย (Research Objectives) 

 1. เพ่ือศึกษาศักยภาพของผักพ้ืนบ้านบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สามารถน ามาแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารชุมชน 

 2. เพ่ือศึกษาแนวทางการแปรรูปอาหารจากผักพ้ืนบ้านเป็นผลิตภัณฑ์ทางอาหารชุมชน โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 3. เพ่ือพัฒนาต่อยอด เป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางอาหารจากผักพ้ืนบ้าน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย (Research Methods) 
 ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตในการวิจัย ดังนี้ 
 1. ขอบเขตพ้ืนที่ในการศึกษาวิจัย การศึกษาวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดพื้นที่ ที่เคยท าการศึกษา
วิจัยมาแล้ว ในด้านความหลากหลายทางชีวภาพของผักพ้ืนบ้าน และเป็นพ้ืนที่การวิจัยเกี่ยวกับการ
จัดการความรู้ทางด้านอาหารและยาของผักพ้ืนบ้าน ในพ้ืนที่ของจังหวัดชัยภูมิ ท าการศึกษาวิจัยต่อ
ยอดภูมิปัญญาเพ่ือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทางอาหาร ซึ่งในครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกพ้ืนที่ในจังหวัดชัยภูมิ ที่
มีองค์ประกอบครบตามวัตถุประสงค์ คือ มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่วิจัย และเป็นพ้ืนที่ที่ชาวบ้าน
ได้น าเอาผักพ้ืนบ้านมาแปรรูปเป็นอาหารตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการด ารงชีวิตอยู่แล้ว ได้แก่
อ าเภอเมือง อ าเภอบ้านขว้า อ าเภอแก้งคร้อ และอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 
 2. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้
ประกอบไปด้วยผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน หมอยาพ้ืนบ้าน และผู้
มีประสบการณ์ในการน าผักพ้ืนบ้านไปประกอบอาหารเพ่ือเสริมรสชาติอาหารพ้ืนบ้านให้มีรสชาติดี
ยิ่งขึน้ ในพ้ืนที่วิจัย และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ได้ แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านตาดโตน
ต าบลนาเสียว อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เพ่ือสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group Discussion)  และ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในการแปรรูปผักพ้ืนบ้านเป็นผลิตภัณฑ์ทางอาหาร 
 3. ขอบเขตด้านเนื้อหา ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดเนื้อหาในการวิจัยในด้าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์ความรู้ในด้านการปรุงอาหารพ้ืนบ้าน โดยมีส่วนผสมของผักพ้ืนบ้านที่มี
ศักยภาพ ที่เหมาะสมโดยพิจารณาในด้านปริมาณ ความแพร่หลายในการใช้ประโยชน์ในชุมชน และ
มิติด้านความสอดคล้องกับวิถีชีวิตชาวบ้านเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาศักยภาพและความเหมาะสม
เนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร แนวคิดวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนการ
วิเคราะห์หาองค์ประกอบเคมีที่ส าคัญของพืชผักที่มีความเหมาะสมในพ้ืนที่วิธีด าเนินการวิจัย
(Research Methods) การศึกษาวิจัย ได้แบ่งการศึกษาวิจัยออกเป็น 3 ระยะ ดังต่อไปนี้ คือ
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล การศึกษาวิจัยนี้ ได้ก าหนดพ้ืนที่ที่เคยท าการศึกษาวิจัย
มาแล้ว ในด้านความหลากหลายทางชีวภาพของผักพ้ืนบ้าน และเป็นพ้ืนที่การวิจัยเกี่ยวกับการ
จัดการความรู้ทางด้านอาหารและยาของผักพ้ืนบ้าน ในพ้ืนที่ของจังหวัดชัยภูมิ ท าการศึกษาวิจัยต่อ
ยอดภูมิปัญญาเพ่ือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทางอาหาร ซึ่งในครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกพ้ืนที่ในจังหวัดชัยภูมิ ที่
มีองค์ประกอบครบตามวัตถุประสงค์ คือ มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่วิจัย และเป็นพ้ืนที่ที่ชาวบ้าน
ได้น าเอาผักพ้ืนบ้านมาแปรรูปเป็นอาหารตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการด ารงชีวิตอยู่แล้ว ได้แก่
อ าเภอเมือง อ าเภอบ้านขว้า อ าเภอแก้งคร้อ และอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 
 ระยะที่ 1 ศึกษาองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
Informants) ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน 5 คน และผู้มีประสบการณ์ในการน าผักพ้ืนบ้านมาใช้
เพ่ือเสริมรสชาติอาหารตามสูตรอาหารพ้ืนบ้าน ให้มีความกลมกล่อม จ านวน 5 คน 
 ระยะที่ 2 ศึกษาแนวทางการพัฒนาต่อยอดผักพ้ืนบ้านเป็นผลิตภัณฑ์ทางอาหาร เป็นการน า
ผลการศึกษาในระยะที่ 1 มาเป็นประเด็นในการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) กับกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน จ านวน 12 คน และประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) กับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนบ้านตาดโตน ต าบลนาเสียว อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ จ านวน 20 คน เพ่ือให้ได้แนวทางใน
การพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาชาวบ้านในการแปรรูปผักพ้ืนบ้านที่มีศักยภาพ จากกระบวนการเรียนรู้
วิธีการ ขั้นตอน ตลอดจนการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ชาวบ้าน 
 ระยะที่ 3 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักเป็นผลิตภัณฑ์อาหารชุมชน เป็นการด าเนินการต่อ
เนื่องมาจากระยะที่ 2 ที่ก าหนดแนวทางในการพัฒนาต่อยอดไว้แล้ว ซึ่งในระยะนี้ผู้วิจัย ได้
ท าการศึกษาเพ่ิมเติมโดยการวิเคราะห์หาค่าองค์ประกอบทางเคมี และสารออกฤทธิ์ที่ส าคัญ ในผัก
พ้ืนบ้านที่มีความเหมาะสมตามแนวทางการพัฒนาต่อยอด เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  การศึกษาวิจัยนี้ ได้ก าหนดพ้ืนที่ที่เคยท าการศึกษา
วิจัยมาแล้ว ในด้านความหลากหลายทางชีวภาพของผักพ้ืนบ้าน และเป็นพ้ืนที่การวิจัยเกี่ยวกับการ
จัดการความรู้ทางด้านอาหารและยาของผักพ้ืนบ้าน ในพ้ืนที่ของจังหวัดชัยภูมิ ท าการศึกษาวิจัยต่อ
ยอดภูมิปัญญาเพ่ือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทางอาหาร ซึ่งในครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกพ้ืนที่ในจังหวัดชัยภูมิ ที่
มีองค์ประกอบครบตามวัตถุประสงค์ คือ มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่วิจัย และเป็นพ้ืนที่ที่ชาวบ้าน
ได้น าเอาผักพ้ืนบ้านมาแปรรูปเป็นอาหารตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการด ารงชีวิตอยู่แล้ว ได้แก่
อ าเภอเมือง อ าเภอบ้านขว้า อ าเภอแก้งคร้อ และอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 
 การด าเนินการในขั้นตอนนี้ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In - depth Interview) กับผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ(Key informants) เกี่ยวกับศักยภาพของผักพ้ืนบ้านบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่
สามารถน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารชุมชน ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน และหมอยาพ้ืนบ้าน และ
การสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) กับกลุ่มผู้มีประสบการณ์การใช้ประโยชน์และ
แปรรูปอาหารจากผักพ้ืนบ้าน ประเด็นการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) และการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านตาดโตน
ต าบลนาเสียว อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เพ่ือให้ได้แนวทางในการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาชาวบ้าน
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ในการน าผักพ้ืนบ้านที่มีศักยภาพ โดยมีกระบวนการเรียนรู้ วิธีการ ขั้นตอน ตลอดจนการทดลองใช้
ผลิตภัณฑ์ชาวบ้าน การทดสอบความพึงพอใจรสชาติอาหารจากการใช้ผลิตภัณฑ์ชุมชน มาเป็น
ส่วนประกอบในอาหารชุมชน การด าเนินการในขั้นตอนนี้ เป็นการใช้ตัวแทนผู้บริโภค มาท าการ
ทดสอบสอบรสชาติอาหาร เปรียบเทียบในแต่ละหม้อแกง กับวัตถุดิบผักพ้ืนบ้านเดิม โดยมีสัดส่วน
ของผักพ้ืนบ้านที่ผ่านการแปรรูปที่แตกต่างกัน ท าการจดบันทึกข้อมูลความชอบตามแบบส ารวจ ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น การวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมี ในผลิตภัณฑ์ผักพ้ืนบ้านที่ได้รับการคัดเลือกว่า
มีความเหมาะสม สอดคล้องกับวิถีชีวิตท้องถิ่น โดยส่งตัวอย่างไปวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ  
 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากประเด็นการสัมภาษณ์  ข้อคิดเห็นจากการสนทนา
กลุ่มย่อยและการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ มาเรียบเรียง จัดหมวดหมู่ และท าการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) สรุปเนื้อหาเชิงบรรยาย (Descriptive) ตามกรอบแนวคิด 
 
ผลการวิจัย (Research Results) 
 ผลการศึกษาวิจัย สามารถจ าแนกตามวัตถุประสงค์ ได้ดังนี้ 
 1. เพ่ือศึกษาศักยภาพของผักพ้ืนบ้านบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สามารถน ามาแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารชุมชน 
 2. เพ่ือศึกษาแนวทางการแปรรูปอาหารจากผักพ้ืนบ้านเป็นผลิตภัณฑ์ทางอาหารชุมชน โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 3. เพ่ือพัฒนาต่อยอด เป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางอาหารจากผักพ้ืนบ้าน 
             3.1 การศึกษาศักยภาพของผักพ้ืนบ้านที่มีศักยภาพในการน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
อาหารชุมชน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มแม่บ้าน และการสนทนากลุ่มย่อยกับผู้มี
ประสบการณ์ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักตามภูมิปัญญาชาวบ้าน พบว่ามีผักพ้ืนบ้านจ านวน 11 ชนิด 
ได้แก่ 1) ย่านาง 2) ใบหม่อน 3) กระเจี๊ยบ 4) ส้มป่อย 5) สะเดา 6) ผักแขยง 7) ชะอม 8) เตย 9) 
ผักติ้วส้ม 10) ยอดน้อยหน่า และ 11) ผักอ่อมแซบ ที่มีศักยภาพเพียงพอตามความคิดเห็นของ
ปราชญ์ชาวบ้าน และตัวแทนกลุ่มแม่บ้าน จ านวน 20 คน ตามรายละเอียดในตารางที่ 1 
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ตารางที ่ 1  ชนิดผักพ้ืนบ้านที่ช่วยเสริมรสชาติอาหารในชุมชน ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ 
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ
พื้นบ้าน 

กรรมวิธีในการใชใ้น
อาหาร 

มีจ านวน
เพียงพอ 

หาได้ง่าย
ในชุมชน 

มีการใชป้ระโยชน์
อย่างต่อเนื่อง 

จ านวนปราชญ์
ชาวบา้น/กลุ่ม

แม่บา้น 
1 ย่านาง น าใบย่านางสดมาค่ันให้

ได้น้ าย่านาง เพื่อน าไป
เป็นส่วนผสมของน้ าแกง 
เช่น แกงหน่อไม้  แกง
เ ห็ ด  แ ก ง เ ลี ย ง  แ ก ง
ขี้เหล็ก แกงยอดหวาย 

   20 

2 หม่อน ยอดอ่อนมาใส่ในหม้อ
ต้ม แกง เช่น ต้มไก่ แกง
ไก่ ท าให้น้ าซุปมีรสชาติ
ดี  กลมกล่อม  ช่ วยให้
เจริญอาหาร 

   20 

3 กระเจี๊ยบ ยอดอ่อนมาใส่ในหม้อ
ต้ม แกง เช่น ต้มไก่ แกง
ไก่ ท าให้น้ าซุปมีรสชาติ
กลมกล่อม มีรสชาติออก
เปรี้ยว 

   20 

4 ส้มป่อย ยอดอ่อนน ามาใส่ในต้ม
ปลา ต้มกบ เพื่อตัดคาว 
มีรสเปรี้ยว 

   20 

5 สะเดา ยอดอ่อน ใส่ในแกงค่ัว
ประเภทเนื้อสัตว์ ให้มี
รสชาติขม 

   20 

6 แขยง ยอดอ่อน ใบอ่อน เพื่อ
เพิ่มกลิ่นในรสอาหาร 
เช่น แกงหน่อไม้ 

   20 

7 ชะอม ยอดอ่อน ใบอ่อน เพื่อ
เพิ่มกลิ่นในรสอาหาร 
เช่น แกงหน่อไม้ 

   20 

8 เตย ยอดอ่อน ใบอ่อน ใส่ใน
หม้อต้ม หรือแกง เพื่อ
เสริมกลิ่นอาหาร 

   20 

9 ติ้ว ยอดอ่อน ดอก เพื่อให้
อาหารมีรสเปรี้ยว และ
ใช้ในการตัดอาหารคาว 
เช่น ต้มปลา 

   20 

10 บัก เฉี ยบ 
(น้อยน่า) 

ยอดอ่อน ใส่ในหม้อต้ม 
แ ก ง  ห รื อ แ ก ง อ่ อ ม
อาหารประเภทคาว ท า
ให้รสชาติดี เพิ่มรสชาติ
น้ าซุป 

   20 
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ตารางที ่ 1  (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ
พื้นบ้าน 

กรรมวิธีในการใชใ้น
อาหาร 

มีจ านวน
เพียงพอ 

หาได้ง่าย
ในชุมชน 

มีการใชป้ระโยชน์
อย่างต่อเนื่อง 

จ านวนปราชญ์
ชาวบา้น/กลุ่ม

แม่บา้น 
11 อ่อมแซบ ยอดอ่อน ใส่ในแกงอ่อม 

จ ะท า ให้ เ พิ่ ม รสชาติ
อาหารให้กลมกล่อม  

   20 

12 ออบแอบ ยอดแกงใ ส่ เห็ด  ออก
เปรี้ยว 

   20 

13 ส้มโมง ยอดอ่อน ใส่แกงเห็ด ต้ม
ปลา 

   20 

14 ติ้ว ยอดอ่อน ดอก น ามาใส่
ในต้มย าให้รสเปรี้ยว 

   20 

15 ค ะ น้ า
เม็กซิกัน 

ยอดอ่อน ใส่ต้มย าเพิ่ม
รสชาติ 

   20 

ที่มา : ประมุข ศรีชัยวงษ์ และคณะ (2560 : 62)  
 
 2) แนวทางการแปรรูปอาหารจากผักพ้ืนบ้านเป็นผลิตภัณฑ์ทางอาหารชุมชน โดยกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ซึงใช้กระบวนการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) ในการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ และความคิดเห็น ตามแนวทางดังนี้ คือ 1) เป็นพืชพรรณอาหารที่อยู่ในพ้ืนถิ่น 2) มีจ านวน
เพียงพอในพ้ืนที่ 3) เป็นที่นิยมน ามาใช้ประกอบอาหารพ้ืนบ้าน 4) สามารถน ามาปลูกและขยายพันธุ์ในพ้ืนถิ่น
ได้ และ 5) มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตชาวบ้าน 
  ส่วนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เน้นการใช้วัสดุ อุปกรณ์ในท้องถิ่นในการด าเนินการ โดยได้
แนวทางในการแปรรูป ดังนี้คือ 1) ผักพ้ืนบ้านผง 2) ผักพ้ืนบ้านแห้งเสริมรสอาหาร 3) หน่อไม้แห้ง 
และ 4) ชุดแกงหน่อไม้กึ่งส าเร็จรูป เพราะจะสอดคล้องกับวิถีชีวิตชาวบ้านมากกว่าวิธีการอ่ืน และ
ขีดความสามารถของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้เลือกผักพ้ืนบ้าน 2 ชนิด คือ 
ย่านางผง และหม่อนผง มาท าการทดสอบรสชาติอาหารพื้นบ้าน ในการพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์
อาหาร 

   
ภาพที ่ 1  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
ที่มา : ประมุข  ศรีชัยวงษ์ และคณะ (2560 : 72) 
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  3) การพัฒนาต่อยอด เป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางอาหารจากผักพ้ืนบ้าน ในการศึกษา
วิจัยในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้าน
ตาดโตน เพ่ือให้ได้วิธีการ และผลิตภัณฑ์อาหารพ้ืนบ้าน ที่ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน สามารถด าเนินการได้
โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเอง จากการเรียนรู้วิธีการ และการทดลองใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ โดยมี
ผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถด าเนินการได้ คือ ย่านางผง และหม่อนผง โดยน ามาเป็นส่วนผสมเติมรสชาติ
ให้กับอาหาร ซึ่งได้น าเอาผลิตภัณฑ์มาทดสอบความพึงพอใจ โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ที่มี
ประสบการณ์ในการใช้ ย่านางสด แกงกับหน่อไม้ และยอดหม่อนสด มาปรุงรสต้มไก่บ้าน มาแล้ว
เพ่ือมาทดสอบความชอบของรสชาติอาหารจากการใช้ ย่านางผง และหม่อนผง จ านวน 30 คน ตาม
รายละเอียดในตารางที่ 2 และ 3 
 
ตารางท่ี 2 การทดสอบความชอบของผู้บริโภคต่อรสชาติของ แกงหน่อไม้-ย่านางผง ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ 
    ย่านางผงเป็นส่วนประกอบ 
 

หมายเลขหม้อแกง ส่วนประกอบ ความชอบของผู้บริโภค 
  ความถี่ (คน) ร้อยละ (%) 
1 หน่อไม้+ ย่านางผง 1 ช้อนแกง (5 กรัม) 15    50.00 
2 หน่อไม้+ ย่านางผง 2 ช้อนแกง (10 กรัม) 10   33.33 
3 หน่อไม้+ ย่านางผง 3 ช้อนแกง (15 กรัม) 5    16.67 

รวม 30 100 

ที่มา : ประมุข ศรีชัยวงษ์ และคณะ. (2560 : 62)  
 จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบความชอบของกลุ่มตัวอย่าง จากรสชาติแกงหน่อไม้โดย       
การใช้ย่านางผง ที่แตกต่างกัน พบว่า ความชอบของผู้บริโภคสูงที่สุด (ร้อยละ 50)  ใช้ย่านางผง
ขนาด 5 กรัม รองลงมาขนาด 10 กรัม (ร้อยละ 33.33) และขนาด 15 กรัม (ร้อยละ 16.67) 
ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี 3 การทดสอบความชอบของผู้บริโภคต่อรสชาติของ ต้มย าไก่บ้าน-ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ 
    หม่อนผงเป็นส่วนประกอบ 
 

หมายเลขหม้อแกง ส่วนประกอบ ความคิดเห็นของผู้บริโภค 
  ความถี่ (คน) ร้อยละ (%) 
1 ต้มย าไก่บ้าน+หม่อนผง 1 ช้อนแกง (5 กรัม) 17     56.67 
2 ต้มย าไก่บ้าน+หม่อนผง 2 ช้อนแกง (10 กรัม) 9   30.00 
3 ต้มย าไก่บ้าน+หม่อนผง 3 ช้อนแกง (15 กรัม) 4    13.33 

รวม 30 100 
ที่มา : ประมุข ศรีชัยวงษ์ และคณะ (2560 : 67)  
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 จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบความชอบของกลุ่มตัวอย่าง จากรสชาติต้มไก่บ้านโดยการ    
ใช้หม่อนผง ที่แตกต่างกัน พบว่า ความชอบของผู้บริโภคสูงที่สุด (ร้อยละ 56.67)  ใช้หม่อนผงขนาด 
5 กรัม รองลงมาขนาด 10 กรัม (ร้อยละ 30.00) และขนาด 15 กรัม (ร้อยละ 13.33) ตามล าดับ  
 

  
 
ภาพที ่ 2  การทดสอบรสชาติแกงหน่อไม้จากย่านางผง   
ที่มา : ประมุข  ศรีชัยวงษ์ และคณะ (2560 : 74) 
 
 สรุปผลจากการศึกษาความพึงพอใจต่อรสชาติอาหาร จากการใช้ผลิตภัณฑ์ย่านางผง และ
หม่อนผงเป็นส่วนประกอบในอาหารพ้ืนบ้าน พบว่าปริมาณผลิตภัณฑ์ ขนาด 1 ช้อนแกง หรือ
ประมาณ 5 กรัม เพราะมีความใกล้เคียงกับการใช้ย่านางสด และยอดหม่อนสดมากที่สุด 
 4) การทดสอบทางห้องปฏิบัติการ หลังจากมีการทดสอบจากกลุ่มตัวอย่างในการทดลอง     
ซิมรสชาติอาหารจากการใช้ย่านางผง และหม่อนผงแล้ว ผู้วิจัยได้น าตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ไปวิเคราะห์
หาองค์ประกอบทางเคมีทางห้องปฏิบัติการ โดยวิธีการวิเคราะห์แบบประมาณ (Proximate 
Analysis) ตามรายละเอียดในตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีผักพ้ืนบ้านของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านตาดโตน 
    จังหวัดชัยภูมิ 
 

ประเภทผัก
พ้ืนบ้าน 

สิ่งแห้ง 
(%) 

อินทรียวัตถุ 
(%) 

เถ้ารวม 
(%) 

โปรตีนหยาบ 
(%) 

เย่ือใยหยาบ 
(%) 

ย่านาง 91.82 92.13 7.87 10.55 21.34 
หม่อน 90.19 86.93 13.07 16.57 11.09 

ที่มา : ประมุข ศรีชัยวงษ์ และคณะ (2560 : 71)  
 
 จากตารางที่ 4 พบว่าผักพ้ืนบ้านที่ท าการวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมี โดยวิธีการ
วิเคราะห์แบบประมาณ (Proximate Analysis) พบว่าย่านาง มีสิ่งแห้ง (Dry Matter: DM) ร้อยละ 
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91.82 อินทรียวัตถุ (Organic Matter: OM) ร้อยละ 92.13 เถ้ารวม (ASH) ร้อยละ 7.87 โปรตีน
หยาบ (Crude Protein: CP) ร้อยละ 10.55 และเยื่อใยหยาบ (Crude Fiber: CF) ร้อยละ 21.34 
หม่อน มีสิ่งแห้ง (Dry Matter: DM) ร้อยละ 90.19 อินทรียวัตถุ (Organic Matter: OM) ร้อยละ 
86.93 เถ้ารวม (ASH) ร้อยละ 13.07 โปรตีนหยาบ (Crude Protein: CP) ร้อยละ 16.57 และเยื่อ
ใยหยาบ (Crude Fiber: CF) ร้อยละ 11.09  
 จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี แสดงให้เห็นว่า ย่านางและหม่อน มีองค์ประกอบ
ของสิ่งแห้งและอินทรียวัตถุใกล้เคียงกัน และพบว่าใบหม่อนมีองค์ประกอบของโปรตีนหยาบ
มากกว่าย่านาง ซึ่งแสดงว่าใบหม่อนมีคุณค่าทางโภชนาการที่ดี ส่วนย่านางก็พบว่ามีเยื่อใยถึงร้อยละ 
21.34 ที่จะช่วยให้ระบบขับถ่ายมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 
อภิปรายผลการวิจัย (Research Discussion) 
 ผลการศึกษาศักยภาพของผักพ้ืนบ้านบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สามารถน ามาแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารชุมชน ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการพิจารณาพืชพรรณที่มีศักยภาพในชุมชนใน
ด้านปริมาณที่เพียงพอในทุกฤดูกาล ความแพร่หลายในการน ามาใช้ประโยชน์ทางด้านอาหารและยา
ตามภูมิปัญญา และความสอดคล้องกับวิถีชีวิตชาวบ้าน โดยพบว่าพืชผักพ้ืนบ้าน จ านวน 11 ชนิด
ได้แก่ 1) ย่านาง 2) ใบหม่อน 3) กระเจี๊ยบ 4) ส้มป่อย 5) สะเดา 6) ผักแขยง  7) ชะอม 8) เตย 9)
ผักติ้วส้ม 10) ยอดน้อยหน่า และ 11) อ่อมแซบ ซึ่งจะเห็นว่าเป็นผักพ้ืนบ้านที่มีอยู่ทั่วไปตามสภาพ
ของธรรมชาติ และการปลูกไว้ใช้สอยในครัวเรือน เพ่ือใช้ประกอบอาหาร ใช้เป็นสมุนไพรและ
ประโยชน์อ่ืน ๆ ซึ่งจะสอดคล้องกับรายงานของเกรียงไกร เพาะเจริญ (2546) ที่ได้แบ่งคุณค่าของ
ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชได้ 3 ด้าน คือ คุณค่าเพ่ือการบริโภค คุณค่าเพ่ือการผลิตและ
คุณค่าเพ่ือการใช้สอย ซึ่งจ าแนกออกเป็น 7 กลุ่มตามลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ ส่วนใหญ่แล้วพืชที่
เป็นอาหาร กินได้ล้วนแต่มีสรรพคุณทางยาทั้งสิ้น ซึ่งมีความผูกพันและสัมพันธ์กับวิถีชีวิตชาวบ้านมา
ตั้งแต่อดีต ส่วนการศึกษาของ วิไลลักษณ์ ชุ่มนาเสียว (2547) กรณีศึกษา บ้านนาแก ต าบลนาหนอง
ทุ่ม อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ พบว่า วิถีชีวิตชาวบ้านมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผักพ้ืนบ้าน
ทางด้านอาหาร ด้านยารักษาโรค ด้านความเชื่อ พิธีกรรม โดยการบริโภคผัก และใช้ประโยชน์จาก
ผักพ้ืนบ้านจะสัมพันธ์กับฤดูกาล ซึ่งมีความหลากหลายแตกต่างกันไปตามฤดูกาล และสอดคล้องกับ
บัญชร แก้วส่อง (2541) พบว่าการใช้ประโยชน์จากป่าของประชาชน จะเป็นความผูกพันกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ ในลักษณะสัมพันธ์แบบพ่ึงพิงแหล่งอาหาร แหล่งยาสมุนไพร เป็นแหล่งไม้ใช้
สอยและแหล่งของพิธีกรรมตามความเชื่อ และในการศึกษาครั้งนี้ส่วนที่น ามาใช้ประโยชน์ทางด้าน
อาหารจะเป็นในส่วนของยอดและใบอ่อน เพ่ือน ามารับประทานเป็นผักและเพ่ิมรสชาติทางอาหารซึ่ง
จะสอดคล้องกับรายงานการศึกษาของ ประมุข ศรีชัยวงษ์ และสุรินทร์ ภูสิงห์ (2555) ที่ได้
ท าการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของผักพ้ืนบ้านในเขตต้นน้ าชีและล าน้ าสาขา จังหวัด
ชัยภูมิ พบว่าส่วนของผักพ้ืนบ้านที่ชาวบ้านน ามาเป็นอาหารตามภูมิปัญญา จะเป็นในส่วนของยอด
อ่อน ใบอ่อน ดอก และผล การทดสอบความพึงพอใจจากการใช้ผลิตภัณฑ์ผักพ้ืนบ้านประกอบ
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อาหาร พบว่าย่านางผง สามารถใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารประเภทแกงหน่อไม้ แกงขี้เหล็ก แกง
เห็ด แกงยอดหวาย แกงบอนจืด ได้ดี ทั้งนี้เพราะประเภทวัตถุดิบ ดังกล่าวมีทั้งรสเผ็ดร้อน รสขม
เฝื่อน และรสจืด เมื่อใช้ย่านางผง ทดแทนให้เกิดความเข้มข้น และกลมกล่อมในรสชาติอาหารได้ดี
จากการทดสอบรสชาติของอาหารที่ใช้ย่านางผงเป็นส่วนผสมในแกงหน่อไม้ พบว่าผู้ทดสอบมี
ความชอบสูตรการใช้ย่านางผง 3 ช้อนแกงต่อหม้อแกง ท าให้ได้สูตรที่เหมาะสมเพ่ือการผลิต
ส่วนผสมแกงหน่อไม้ก่ึงส าเร็จรูปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  ส่วนรายงานการศึกษาของชุติปภา สุวรรณ
กนิษฐ์ และคณะ (2550) ได้ท าการศึกษาสัดส่วนที่เหมาะสมของหน่อไม้และย่านาง พบว่าสัดส่วน
ของเนื้อหน่อไม้รวก ร้อยละ 70 ต่อน้ าต้มใบย่านางร้อยละ 30 เป็นปริมาณที่เหมาะสมส าหรับการ
ทดสอบความพึงพอใจของผู้บริโภค จากการใช้ผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปใบหม่อนผงของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน พบว่าสัดส่วนการน าไปประกอบอาหารที่เหมาะสม คือสัดส่วน 1 ช้อนแกง หรือ
ประมาณ 5 กรัม มีความเหมาะสม เพราะมีรสชาติ และสีของน้ าซุปใกล้เคียงกับยอดหม่อนสด
ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในระดับมาก ร้อยละ 56.67 ทั้งนี้หากใช้สัดส่วนมากกว่านี้จะท าให้น้ าซุป
ของต้มย า ออกเป็นสีเขียว การวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมี และสารออกฤทธิ์ส าคัญในผัก
พ้ืนบ้าน ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ส่งตัวอย่างไปวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ในพืชผักที่น ามาแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ทางอาหารพื้นบ้าน ได้แก่ ย่านาง ใบหม่อน พบว่า มีองค์ประกอบใกล้เคียงกัน โดยใบ
หม่อน มีโปรตีนหยาบมากที่สุด ส่วนย่านางพบว่ามีปริมาณเยื่อใยมาก ซึ่งจะเห็นว่ าผักพ้ืนบ้านที่
ชาวบ้านน ามาเป็นอาหาร จะมีคุณประโยชน์ทางโภชนาการและมีเยื่อใยที่เพียงพอให้กับผู้บริโภค แต่
อย่างไรก็ตามในการน ามาประกอบอาหารก็ต้องค านึงถึง ชนิดและประเภทอาหาร ในการเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 
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การบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาเคมีสภาวะแวดล้อม 
เพื่อพัฒนานักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู ้

Integration of Learning Method in the Environmental 
Chemistry Subject for Developing Students  

According to the Standard Learning 
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บทคัดย่อ (Abstract) 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการเรียนรู้ทักษะ 5 ด้านตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ศึกษาและเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
ด้วยกระบวนการ PAOR ประกอบด้วย การวางแผน (Plan : P) การปฏิบัติตามแผน (Act : A) การ
สังเกตตรวจสอบผลจากการปฏิบัติ (Observe : O) และการสะท้อนผล (Reflect : R)  สุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง  เครื่องมือคือ แบบสอบถามความคิดเห็น  แบบสังเกต ผลการสอบถาม
ผู้เรียน พบว่า ผลการเรียนรู้ทักษะ 5 ด้าน ตามมาตรฐานการเรียนรู้จากการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ ในแต่ละด้านมีดังนี้ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม ได้ฝึกความเสียสละ 2) ด้านทักษะความรู้ 
กิจกรรมที่เหมาะสมคือ การจัดการขยะ 3) ด้านทักษะทางปัญญากิจกรรมที่เหมาะสม คือ การแยก
ขยะ 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ คือ สามารถท างานเป็นทีม และ 
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสืบค้น 
กิจกรรมที่เหมาะสม คือ สืบค้นเนื้อหาและประชาสัมพันธ์ ผลวิเคราะห์เปรียบเทียบพบว่า นักศึกษา
ชอบกิจกรรมมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ การจัดการขยะ สื่อเพ่ือมหาวิทยาลัยสีเขียว นิทรรศการ
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ และขยะรีไซเคิล นักศึกษาพึงพอใจมากต่อการบูรณาการการเรียนการสอน
โดยรวม มีค่าเฉลี่ย 4.45 หรือร้อยละ 89.24 ส าหรับรายด้าน พบว่า ด้านการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์นักศึกษาพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาพึงพอใจมากด้านความรู้ความเข้าใจ และด้านความ

                                                           
1คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  Faculty of Science                  

and Technology, Surindra Rajabhat University, Thailand; email : surinpim99@gmail.com 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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พึงพอใจ ตามล าดับ สรุปว่าการใช้กิจกรรมมาบูรณาการในการเรียนการสอนท าให้ผู้เรียนได้ความรู้ 
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมคุณธรรมที่ดี และเกิดทักษะ 5 ด้าน  ตามมาตรฐานการเรียนรู้
เนื่องจากนักศึกษาได้เรียนรู้กิจกรรมแบบมีส่วนร่วมด้วยตนเอง 
ค าส าคัญ (Keywords) : การบูรณาการ,  ความพึงพอใจ,  ผลการเรียนรู้,  กิจกรรม 
 
Abstract 
 The purpose of this research is to study on 5 skill acknowledged according 
to the standard learning , to study and compare with the satisfication of student to 
a combine education with PAOR process that consists of planning (plan : P) action 
(act : A) observation the practice result (observe : O) and reflection (reflect : R). The 
research used specific sampling, questionnaire and observation form are 
equipments to collect data. The result found 5 skill acknowledged according to the 
top of standard learning is 1. Moral and ethical acting as, sacrifice. 2. Acknowledge 
skill appropriate activity as, waste management. 3. Appropiate intelligence and 
activity as waste sorting. 4. Interpersonal relationship skills and responsibility is 
ability to teamwork. 5. Numerical analysis skill, communication, using technology 
and search appropriate activity as searching and advertise. When compare the 
result we found top 3 activity that affect student ,the first one is waste 
management ,the second is communication green for university and the last is 
science exhibition, waste recycle. The result found that overall students are very 
satisfied to  combine education as shown in the average at 4.45 or 89.24%. To 
elaborate as a part of side , student are satisfied to apply knowledge the most then 
understanding and satisfying as shown in the statistics, respectively. Conclude that 
the used of activities to integrate in teaching and  learning have made the students 
learn the knowledge, sciencitific skill, good moral and 5 skills acknowledged 
according to the standard learning. Because  the students learning by doing  
activities. 
Keywords : Integration,  satisfaction,  result of learning,  activity 
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บทน า (Introduction) 
 การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาในปัจจุบันให้ความส าคัญกระบวนการพัฒนา
บัณฑิตโดยเฉพาะนักศึกษาปริญญาตรีให้มีศักยภาพการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากการศึกษา
ในโลกแห่งศตวรรษท่ี 21 มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความมุ่งหวังว่าจะ
สามารถพัฒนาผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยตั้งเป้าหมายให้เกิดผลลัพธ์
กับผู้ เรียน คือ มีลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ประการ ได้แก่ เป็นนักคิดวิเคราะห์ นักแก้ปัญหา  
นักสร้างสรรค์  นักประสานความร่วมมือ  รู้จักใช้ข้อมูลและข่าวสาร  เป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง เป็น 
นักสื่อสาร ตระหนัก รับรู้สภาวะของโลก เป็นพลเมืองทรงคุณค่า และมีพ้ืนฐานความรู้เศรษฐกิจและ
การคลังการจัดการเรียนการสอนจึงควรมีการบูรณาการสหวิทยาการ ( Interdisciplinary) อันได้แก่ 
การมีจิตส านึกต่อโลก ความรู้พ้ืนฐานด้านการเงิน ความรู้พ้ืนฐานด้านการเป็นพลเมือง เป็นต้น การ
ขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการเรียนรู้ข้างต้น ยังพบปัญหาหลายประการ ในการจัดการเรียนการสอน การ
เรียนรู้แยกกันเป็นส่วน ๆ ไม่ค่อยสัมพันธ์ หรือไม่สอดคล้องกับชีวิตจริงของผู้เรียน ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมน้อย ส่วนใหญ่มักจะเรียนในห้อง ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการเรียนการสอนรูปแบบบูรณาการที่
เน้นความหลากหลายของกิจกรรม เพื่อส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเหมาะสม น่าจะ
เป็นการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และตอบสนองการผลิตบัณฑิตให้มี
ศักยภาพการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ ช่วยขจัดปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าวให้หมดหรือลดน้อยลงไป 
 เคมีเป็นรายวิชาที่มีความลุ่มลึกในศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ ซึ่งรายวิชาทางด้าน
เคมีในระดับอุดมศึกษามีหลายรายวิชา ผู้วิจัยประกอบด้วยผู้สอนรายวิชาเคมีสภาวะแวดล้อมท่ี
ผู้เรียนจะศึกษาเกี่ยวกับมลพิษทางน้ า ดินและอากาศ การสุ่มตัวอย่าง น้ า  ดิน การวิเคราะห์น้ าเสีย 
ดิน พืช ยาฆ่าแมลง โลหะหนักในดิน น้ า อากาศ รายวิชานี้มีเนื้อหาที่ผู้เรียนต้องศึกษาด้านวิชาการ
ค่อนข้างมาก ผู้เรียนอาจเกิดความเหนื่อย ล้า ในการเรียนรู้ได้ ถ้าจัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย
อย่างเดียว ที่ผ่านมาอาจารย์ผู้สอนจึงได้จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาโดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เช่น การระดมความคิด การจัดกระบวนการกลุ่มอภิปราย บทบาทสมมติ การสืบค้น
ความรู้ การเรียนรู้จากการร่วมบริการวิชาการสู่ชุมชนนอกสถานที่ การจัดค่ายเยาวชน เป็นต้น 
กิจกรรมในระหว่างเรียนดังกล่าว อาจารย์ผู้สอนคาดว่าจักช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็น
อย่างดี ซึ่งที่ผ่านมายังไม่ได้ท าการศึกษาวิจัยปัญหานี้  
 จากข้อมูลข้างต้นคณะผู้วิจัยจึงวางแผนการวิจัยชั้นเรียนว่าจะจัดการเรียนการสอน ใน
รายวิชาแบบบูรณาการโดยอาจารย์ผู้สอนวางแผนร่วมกับนักศึกษาแล้วท าการส ารวจสอบถามความ
คิดเห็นความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนดังกล่าว เพ่ือให้ได้องค์ความรู้
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จากการศึกษาวิจัยเป็นแนวทางในการจะปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้
เหมาะสมยิ่งขึ้นและสนับสนุนแนวคิดการพัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมในกระบวนการผลิตบัณฑิต ซึ่งการวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยคาดว่า
จะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ผู้สอน มหาวิทยาลัยและชุมชน ก่อให้เกิด การรู้ลึก รู้รอบ รอบรู้
หรือรู้กว้างและการสร้างความรู้ด้วยตนเองได้  และสอดคล้องกับค ากล่าวของปัญญานันทะภิกขุ ที่ว่า 
“ความรู้ได้จากต ารา ปัญญาได้จากประสบการณ์” (Sapianchai, 2015) 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย (Research Objectives) 
 1.  ศึกษาผลของกิจกรรมต่อการเรียนรู้ทักษะ 5 ด้านตามมาตรฐานการเรียนรู้ของนักศึกษา
จากการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
 2.  ศึกษาและเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย (Research Methods) 
 1. ผู้สอนชี้แจงให้นักศึกษาทราบจุดประสงค์ในการท าวิจัยชั้นเรียน และขอให้นักศึกษาให้
ความร่วมมือในการเรียนการสอน การท ากิจกรรม ตั้งแต่ร่วมกันวางแผนการจัดกิจกรรมระหว่างการ
เรียนการสอนผู้สอนได้ออกแบบกิจกรรมในการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เน้นให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมท า 
 2. กิจกรรมหลากหลาย ฝึกความคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดแบบแก้ปัญหา ฝึกการ
ท างานเป็นหมู่คณะ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเกิดทักษะการเรียนรู้ครบ 5 ด้าน 
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ กิจกรรมบูรณาการในรายวิชาเคมีสภาวะแวดล้อมเพ่ืองานวิจัยครั้งนี้ 
ประกอบด้วย 
  2.1 งานกลุ่มสืบค้นและน าเสนอPowerPoint ในชั้นเรียนเกี่ยวกับวัฏจักรของ
สารเคมี คือ คาร์บอน ออกซิเจน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และก ามะถัน 
  2.2 งานกลุ่มระดมความคิดออกแบบจัดท าแผนผังความคิดเชื่อมโยงวัฏจักรของ
สารเคมีทั้ง 5 ในระบบนิเวศ ดิน น้ า อากาศ สิ่งมีชีวิต และน าเสนอในชั้นเรียน  
  2.3 งานกลุ่มน าเสนอสื่อแผ่นพับ PowerPointเกี่ยวกับมลพิษอากาศ ในหัวข้อ
ปรากฏการณ์เรือนกระจก ภาวะโลกร้อน ฝนกรด  เอลนิโญ ลานีนา ในชั้นเรียน  
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  2.4 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนที่เทศบาลต าบลศีขรภูมิ และ
อบรมเชิงปฏิบัติการการคัดแยกขยะ การประดิษฐ์ดอกไม้รีไซเคิลจากวิทยากรท้องถิ่น ชุมชนบ้าน
ตะเคียน ต าบลศีขรภูมิ อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์  
  2.5 สนับสนุนและร่วมการเดินรณรงค์เพ่ือมหาวิทยาลัยสีเขียว ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
  2.6 จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสีเขียวในนาม
ชมรมวิทยาศาสตร์รักษ์สิ่งแวดล้อม ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
  2.7 จัดสัมมนาการจัดการความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสีเขียวเพื่อผลิตสื่อ 
  2.8 งานกลุ่มผลิตสื่อเพ่ือมหาวิทยาลัยสีเขียวเผยแพร่ทางออนไลน์หรือทางสื่อต่างๆ 
  2.9 จัดกิจกรรมรักษ์น้ าเพ่ือคุณภาพชีวิต เป็นงานบริการวิชาการสู่ชุมชน ณ ศาลา
เอนกประสงค์บ้านทัพกระบือ ต าบลส าโรง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 
  2.10 ร่วมกิจกรรมชมนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัยโครงการสาธิตความริเริ่มการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในลุ่มน้ าห้วยเสนง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุรินทร์ 
 กิจกรรมในข้อ 2.1-2.10 เมื่อนักศึกษาท ากิจกรรมในระหว่างการเรียนการสอน ได้ฝึกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทุกกิจกรรมสร้างทักษะความรู้ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ทักษะในการสืบค้นและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้นักศึกษา ด้วยเป็นการท างาน
กลุ่ม ทุกคนได้ร่วมกันวางแผน และมีส่วนร่วมท ากิจกรรม น าเสนอกิจกรรม ท้ังนี้ในระหว่างการ
ท างานบางกิจกรรมนักศึกษาได้ฝึกการแก้ปัญหา  บางกิจกรรมมีการสังเคราะห์ความรู้ท าให้เกิด
ทักษะทางปัญญา ได้แก่ กิจกรรม2.2 ,2.4 ,2.6 และ2.7 นอกจากนี้ในการท างานกลุ่ม นักศึกษาได้
ช่วยเหลือกัน จึงมีคุณธรรมจริยธรรมเกิดข้ึนในระหว่างการท ากิจกรรม เช่น ความเสียสละ  

1. เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อกระบวนการเรียนการ
สอนรายวิชาเคมีสภาวะแวดล้อม เป็นแบบมาตราประเมินค่า 5 ระดับ ผู้วิจัยได้ตรวจสอบคุณภาพ
ของแบบสอบถามโดยหาค่าความเชื่อมั่น (Rel iabil ity ) ผลที่ได้จากการตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหา แล้วท าการปรับปรุงแก้ไขและจัดท าเป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าไปลองใช้ (Try 
out) กับนักศึกษา จ านวน  20 คน เพ่ือค านวณหาค่าความคงที่ภายใน (Internal Consistency) 
โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ 0.95 ซึ่ง
เป็นค่าความเชื่อม่ันที่ดี  
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2. หลังจากท ากิจกรรมในข้อ 2.1-2.10 แล้ว ผู้สอนให้นักศึกษาท าแบบสอบถามความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนแบบบูรณาการ แล้วน าผลที่ได้มาวิเคราะห์สถิติ
หา ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

3. ต่อมาอธิบายชี้แจงให้นักศึกษาเข้าใจค าว่าทักษะ 5 ด้านตามมาตรฐานการเรียนรู้ เพ่ือให้
นักศึกษาแต่ละกลุ่มได้ระดมความคิดในกลุ่มเกี่ยวกับ กิจกรรมบูรณาการที่ได้มีส่วนร่วม แล้วสังเกต
ว่าตนเองได้เกิดการเรียนรู้ทักษะ 5 ด้าน ตามมาตรฐานการเรียนรู้อย่างไร เพ่ือระบุเป็นค าตอบใน
แบบสังเกตที่เป็นแบบปลายเปิดโดยค าตอบ ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบไม่เกิน 5 ค าตอบ ในแต่ละ
ทักษะเรียงตามความส าคัญจากมากไปหาน้อย ท าการรวบรวมวิเคราะห์สถิติ โดยให้คะแนนความถี่
ล าดับแรก 5 คะแนน ล าดับถัดมาให้คะแนนเป็น 4, 3, 2 และ 1 ตามล าดับ น าผลที่ได้มาวิเคราะห์
สถิติ เพื่อให้สามารถจัดเรียงล าดับความส าคัญของค าตอบแต่ละทักษะ ใช้สถิติคือ ค่าความถี่ และค่า
ร้อยละ 
 
ผลการวิจัย (Research Results) 
 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ผู้วิจัยได้ท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง  คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี 22 คน คิดเป็นร้อยละ 
35.48 และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เคมี 40 คน คิดเป็นร้อยละ 64.52 ที่ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาเคมีสภาวะแวดล้อมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ผลปรากฏว่า นักศึกษาจ านวน 62 คน
ตอบแบบสังเกตปลายเปิด และแบบสอบถามความพึงพอใจทุกคน เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบ
เกี่ยวกับกิจกรรมในการเรียนการสอนแบบบูรณาการในรายวิชาเคมีสภาวะแวดล้อมพบว่า นักศึกษา
ชอบกิจกรรมมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ การจัดการขยะ คิดเป็นร้อยละ 34.20 รองลงมาคือ สื่อ
มหาวิทยาลัยสีเขียว คิดเป็นร้อยละ 31.58 และสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ขยะรีไซเคิล มีคะแนนเท่ากัน
คิดเปน็ร้อยละ 10.53  
 นักศึกษาวิเคราะห์ตนเองในแบบสังเกตปลายเปิด พบว่า มีผลการเรียนรู้ทักษะ 5 ด้านจาก
การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมบูรณาการ โดยสรุปได้ว่า 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมท าให้เกิดการ
เรียนรู้มากที่สุดในคุณธรรม 3 ประการคือ ความเสียสละ คิดเป็นร้อยละ 39.22 รองลงมาคือ การ
ตรงต่อเวลา คิดเป็นร้อยละ 20.59 และการมีจิตส านึกต่อส่วนรวม คิดเป็นร้อยละ 15.69  2) ด้าน
ทักษะความรู้ กิจกรรมท าให้เกิดการเรียนรู้มากที่สุดด้านทักษะความรู้ 3 กิจกรรมแรกคือ การจัดการ
ขยะ คิดเป็นร้อยละ 46.67 รองลงมาคือ การลดภาวะโลกร้อน การท าน้ าหมักและการท าปุ๋ยหมัก มี
คะแนนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 12.22 3) ด้านทักษะทางปัญญา กิจกรรมท าให้เกิดการเรียนรู้มาก
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ที่สุดด้านทักษะทางปัญญา 3 กิจกรรมแรกคือ การแยกขยะ คิดเป็นร้อยละ 32.78 รองลงมาคือ การ
น าวัสดุรีไซเคิลมาประดิษฐ์ของใช้ คิดเป็นร้อยละ 26.23 และการใช้ไฟฟ้าแบบประหยัด คิดเป็นร้อยละ 
14.75 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ กิจกรรมท าให้เกิดการเรียนรู้
มากที่สุดในด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 3 ประการคือ การท างาน
เป็นทีม คิดเป็นร้อยละ 25.00 รองลงมาคือ ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือน คิดเป็นร้อยละ 21.02 และ
การปรับตัว คิดเป็นร้อยละ13.64 และ5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและสืบค้น กิจกรรม ท าให้เกิดการเรียนรู้มากที่สุดในด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสืบค้น 3 กิจกรรมคือ สืบค้นเนื้อหาและ
ประชาสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 34.78 รองลงมาคือ เผยแพร่ออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 25.00 และ
สืบค้นการผลิตสื่อ คิดเป็นร้อยละ 20.65 ที่ส าคัญนักศึกษาได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ในระหว่างการท ากิจกรรมบูรณาการด้วย 
 เมื่อวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน เมื่อพิจารณาผลการประเมินโดยรวมของทุกด้าน นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย (ร้อยละ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) คือ  4.45 (89.24) 0.64 ตามล าดับ เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์พึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือ ด้าน
ความรู้ความเข้าใจ และด้านความพึงพอใจ มีความพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (ร้อยละ) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) คือ 4.55 (91.00) 0.56 , 4.45 (88.90) 0.67และ 4.36 (87.8) 0.69 
ตามล าดับ มีรายละเอียดดังตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี  1  ผลวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากความคิดเห็นพึงพอใจ 
   ของนักศึกษา 
 

ล า 
ดับ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

ค่า 
S.D. 

แปลความ
ความหมาย 

ด้านความรู้และความเข้าใจ  

1 การเรียนการสอนด้วยการบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจได้เหมาะสมดี 
4.39 
(87.80) 

0.61 เห็นด้วยมาก 

2 
กิจกรรมกลุ่มท า Powerpoint เรื่องวัฏจักรของสารคาร์บอน ไนโตรเจน 
ออกซิเจน ฟอสฟอรัส ซัลเฟอร์ท าให้ได้มีส่วนร่วมและเรียนรู้เป็นอย่างดี 

4.35 
(87.00) 

0.68 เห็นด้วยมาก 

3 
กิจกรรมกลุ่มท าแผนผังความคิด วาดภาพความเชื่อมโยงวัฏจักรสาร
คาร์บอน ไนโตรเจน ออกซิเจน ฟอสฟอรัส ซัลเฟอร์ท าให้ได้มีส่วนร่วม
และได้เรียนรู้เป็นอย่างดี 

4.40 
(88.00) 

0.64 เห็นด้วยมาก 
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ล า 
ดับ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

ค่า 
S.D. 

แปลความ
ความหมาย 

4 
กิจกรรมกลุ่มการน าเสนอเกี่ยวกับมลพิษอากาศ แต่ละประเด็นท าให้ได้
มีส่วนร่วมและได้เรียนรู้เป็นอย่างดี 

4.27 
(85.40) 

0.68 เห็นด้วยมาก 

5 
สื่อและเอกสารประกอบการสอน ในระบบเอกสารออนไลน์สะดวกและ
เหมาะสมดี 

4.32 
(86.4) 

0.83 เห็นด้วยมาก 

6 
กิจกรรมการศึกษานอกสถานท่ี เทศบาลต าบลศีขรภูมิ เรื่องการบริหาร
จัดการขยะ ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจดี 

4.58 
(91.6) 

0.69 
เห็นด้วยมาก
ท่ีสุด 

7 
กิจกรรมการศึกษานอกสถานท่ี จัดการแยกขยะ ประดิษฐ์ดอกไม้จาก
วัสดุรีไซเคิล ณ ศูนย์วัสดุรีไซเคิล ต าบลศีขรภูมิ ท าให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจได้ดี 

4.55 
(91.00) 

0.72 
เห็นด้วยมาก
ท่ีสุด 

8 
กิจกรรมเดินรณรงค์เพื่อมหาวิทยาลัยสีเขียว ท าให้ได้ฝึกการท างาน
วางแผน ให้ความรู้ได้แสดงออกร่วมกันและเป็นการท าให้มีความสามัคคี
ในหมู่คณะเป็นอย่างดี 

4.47 
(89.40) 

0.62 เห็นด้วยมาก 

9 
กิจกรรมจัดนิทรรศการมหาวิทยาลัยสีเขียวในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ท าให้
ได้มีส่วนร่วมและได้เรียนรู้เป็นอย่างดี 

4.56 
(91.20) 

0.67 
เห็นด้วยมาก
ท่ีสุด 

10 
การสัมมนาผลิตส่ือเพื่อมหาวิทยาลัยสีเขียวท าให้ได้มีส่วนร่วมและได้
เรียนรู้เป็นอย่างดี 

4.48 
(89.60) 

0.65 เห็นด้วยมาก 

11 
การเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยการเรียนรู้หลายรูปแบบ หลายกิจกรรม
ในและนอกชั้นเรียนท าให้ได้มีส่วนร่วมและได้เรียนรู้เป็นอย่างดี 

4.47 
(89.40) 

0.69 เห็นด้วยมาก 

12 
กระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการในรายวิชาเคมีสภาวะ
แวดล้อมท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจได้เป็นอย่างดี 

4.52 
(90.40) 

0.59 
เห็นด้วยมาก
ท่ีสุด 

เฉลี่ยด้านความรู้และความเข้าใจ 4.45 
(88.90) 

0.67 เห็นด้วยมาก 

ด้านความพึงพอใจ    

13 ห้องเรียนท่ีใช้ในการเรียนการสอนมีความเหมาะสมดี 
4.26 
(85.20) 

0.79 เห็นด้วยมาก 

14 ห้องปฏิบัติการท่ีใช้ในการเรียนการสอนมีความเหมาะสมดี 
4.03 
(80.60) 

0.75 เห็นด้วยมาก 

15 สถานท่ีศึกษาดูงาน ณ เทศบาลต าบลศีขรภูมิมีความเหมาะสมดี 
4.37 
(87.40) 

0.68 เห็นด้วยมาก 
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ตารางท่ี  1  (ต่อ) 
 

ล า 
ดับ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

ค่า 
S.D. 

แปลความ
ความหมาย 

16 
สถานท่ีฝึกแยกขยะ ประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุรีไซเคิล ณ ศูนย์วัสดุรี
ไซเคิล ต าบลศีขรภูมิมีความเหมาะสมดี 

4.42 
(88.40) 

0.67 เห็นด้วยมาก 

17 
สถานท่ีจัดกิจกรรมเดินรณรงค์เพื่อมหาวิทยาลัยสีเขียวมีความเหมาะสม
ดี 

4.37 
(87.40) 

0.71 เห็นด้วยมาก 

18 
สถานท่ีจัดนิทรรศการมหาวิทยาลัยสีเขียวในสัปดาห์วิทยาศาสตร์มี
ความเหมาะสมดี 

4.32 
(86.40) 

0.72 เห็นด้วยมาก 

19 สถานท่ีสัมมนาผลิตสื่อเพื่อมหาวิทยาลัยสีเขียวมีความเหมาะสมดี 
4.53 
(96.60) 

0.62 
เห็นด้วยมาก
ท่ีสุด 

20 ระยะเวลาในการเรียนการสอนมีความเหมาะสมดี 
4.45 
(89.00) 

0.64 เห็นด้วยมาก 

21 
ระยะเวลาในการมอบหมายให้ท างานในระหว่างเรียนมีความเหมาะสม
ดี 

4.37 
(87.40) 

0.68 เห็นด้วยมาก 

22 
สถานท่ี ระยะเวลา การด าเนินกิจกรรมบูรณาการแบบมีส่วนร่วม
ระหว่างนักศึกษา ชุมชน และอาจารย์ในรายวิชาเคมีสภาวะแวดล้อมมี
ความเหมาะสมต่อการเรียนรู้เป็นอย่างดี 

4.48 
(89.60) 

0.62 เห็นด้วยมาก 

เฉลี่ยด้านความพึงพอใจ 
4.36 
(87.8) 

0.69 เห็นด้วยมาก 

ด้านการน าไปใช้ประโยชน์    

23 
ยินดีน าข้อมูลในการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมไปเผยแพร่ต่อผู้อื่นต่อไป 

4.58 
(91.60) 

0.56 
เห็นด้วยมาก
ท่ีสุด 

24 
ภาพ และเอกสาร ทักษะ ประสบการณ์ท่ีได้รับในระหว่างการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการสามารถน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี 

4.48 
(89.60) 

0.67 เห็นด้วยมาก 

25 
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการในรายวิชาเคมีสภาวะ
แวดล้อมท าให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรม เป็น
อย่างด ี

4.56 
(91.20) 

0.56 
เห็นด้วยมาก
ท่ีสุด 

26 
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการในรายวิชาเคมีสภาวะ
แวดล้อมท าให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองท้ังด้านทักษะทางปัญญาเป็นอย่างดี 

4.53 
(90.60) 

0.56 
เห็นด้วยมาก
ท่ีสุด 

27 
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการในรายวิชาเคมีสภาวะ
แวดล้อมท าให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองท้ังด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ เป็นอย่างดี 

4.60 
(92.00) 

0.49 
เห็นด้วยมาก
ท่ีสุด 

28 กิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการในรายวิชาเคมีสภาวะ 4.52 0.57 เห็นด้วยมาก
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ล า 
ดับ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

ค่า 
S.D. 

แปลความ
ความหมาย 

แวดล้อมท าให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองท้ังด้านทักษะการท างานกลุ่ม การ
รับผิดชอบต่อส่วนรวมเป็นอย่างดี 

(90.40) ท่ีสุด 

29 
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการในรายวิชาเคมีสภาวะ
แวดล้อมท าให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองท้ังด้านทักษะเชิงตัวเลข การสื่อสาร 
การสืบค้นเป็นอย่างดี 

4.58 
(91.60) 

0.50 
เห็นด้วยมาก
ท่ีสุด 

เฉลี่ยด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 4.55 
(91.00) 

0.56 เห็นด้วยมาก
ที่สุด 

เฉลี่ยโดยรวมทั้ง 3 ด้าน 4.45 
(89.24) 

0.64 เห็นด้วยมาก 
     

 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายการประเมินย่อย พบว่า ด้านความรู้ความเข้าใจผู้ประเมินพึงพอใจ
มากที่สุด 3 อันดับแรก คือ กิจกรรมการศึกษานอกสถานที่ เทศบาลต าบลศีขรภูมิ เรื่องการบริหาร
จัดการขยะ ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจดี รองลงมา กิจกรรมจัดนิทรรศการมหาวิทยาลัยสีเขียวใน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ท าให้ได้มีส่วนร่วมและได้เรียนรู้เป็นอย่างดี และ กิจกรรมการศึกษานอกสถานที่ 
จัดการแยกขยะ ประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุรีไซเคิล ณ ศูนย์วัสดุรีไซเคิล ต าบลศีขรภูมิ ท าให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจได้ดี ซึ่งมีค่าเฉลี่ย (ร้อยละ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 4.58  (91.60) 
0.69, 4.56 (91.20) 0.67 และ 4.55 (91.00) 0.72 ตามล าดับ 
 ด้านความพึงพอใจผู้ประเมินพึงพอใจมากถึงมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ สถานที่สัมมนาผลิต
สื่อเพ่ือมหาวิทยาลัยสีเขียวมีความเหมาะสมดี รองลงมา สถานที่ ระยะเวลา การด าเนินกิจกรรม
บูรณาการแบบมีส่วนร่วมระหว่างนักศึกษา ชุมชน และอาจารย์ในรายวิชาเคมีสภาวะแวดล้อมมี
ความเหมาะสมต่อการเรียนรู้เป็นอย่างดี และระยะเวลาในการเรียนการสอนมีความเหมาะสมดี มี
ค่าเฉลี่ย (ร้อยละ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 4.53 (96.60) 0.62, 4.48 (89.60) 0.62 และ 
4.45 (89.00) 0.64 ตามล าดับ 
 ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ผู้ประเมินพึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ กิจกรรม
การเรียนการสอนแบบบูรณาการในรายวิชาเคมีสภาวะแวดล้อมท าให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองทั้งด้าน
ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เป็นอย่างดี รองลงมา กิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ในรายวิชาเคมีสภาวะแวดล้อมท าให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองทั้งด้านทักษะเชิงตัวเลข การสื่อสาร การ
สืบค้นเป็นอย่างดี ตลอดจนนักศึกษายินดีน าข้อมูลในการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อการ
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อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปเผยแพร่ต่อผู้อ่ืนต่อไป มีค่าเฉลี่ย (ร้อยละ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คือ 
4.60 (92.00) 0.49, 4.58 (91.60) 0.50 และ 4.58 (91.60) 0.50 ตามล าดับ 
  
อภิปรายผลการวิจัย (Research Discussion) 
 การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการในรายวิชาเคมีสภาวะแวดล้อม สาขาวิชาเคมี 
ระดับปริญญาตรี เป็นการบูรณาการแบบกระบวนการ PAOR ตามแนวคิดของ Kemmis and Mc 
Tagart (1990) ประกอบด้วย การวางแผน (Plan : P) การปฏิบัติตามแผน (Act : A)  การสังเกต
ตรวจสอบผลจากการปฏิบัติ (Observe : O)  และการสะท้อนผล (Reflect : R) ซึ่งเหมาะสมกับการ
วิจัยในชั้นเรียนระดับอุดมศึกษา ตามที่ Kamdit (2013 : abstract) กล่าวถึงในเรื่อง การวิจัยในชั้น
เรียนระดับอุดมศึกษา กระบวนการ PAOR ให้ความส าคัญการมีส่วนร่วมแก่ผู้สอน และคณะ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนักศึกษาในแต่ละขั้นตอน โดยเฉพาะการสะท้อนผล นักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมได้ท าการวิเคราะห์สะท้อนผลกิจกรรมบูรณาการในการเรียนการสอนกับทักษะผลการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด
ไว้ทั้ง 5 ด้าน ซึ่งผู้วิจัยจะน ามาสังเคราะห์เปรียบเทียบให้ได้กิจกรรมที่เหมาะสมเป็นแนวทางที่ดีใน
การจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  
 ที่ส าคัญนักศึกษาวิเคราะห์ตนเองว่ามีผลการเรียนรู้ทักษะผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดไว้ 5 ด้านจากกิจกรรม 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
คือ มีความเสียสละ การตรงต่อเวลา และการมีจิตส านึกต่อส่วนรวม  2) ด้านทักษะความรู้กิจกรรมที่
เหมาะสมคือ การจัดการขยะ การลดภาวะโลกร้อน และ การท าน้ าหมักและการท าปุ๋ยหมัก 3) ด้าน
ทักษะทางปัญญากิจกรรมที่เหมาะสม คือ การแยกขยะ การน าวัสดุรีไซเคิลมาประดิษฐ์ของใช้ และ
การใช้ไฟฟ้าแบบประหยัด 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ คือ 
สามารถท างานเป็นทีม มีความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือน และการปรับตัว และ 5) ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสืบค้นกิจกรรมที่เหมาะสม คือ 
สืบค้นเนื้อหาและประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ออนไลน์ และสืบค้นการผลิตสื่อ  
 การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมบูรณาการข้างต้น มีความสอดคล้องกับ Department of 
Curriculum and Instruction Development (1998 : 56-63) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับด้านดี 
เก่ง มีความสุขไว้ ประการแรก เป็นคนดี หมายถึง คุณลักษณะทางจิตใจและพฤติกรรมของความมี
วินัย (การรู้จักเสียสละและเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน ตรงต่อเวลา การช่วยเหลือผู้อ่ืนและส่วนรวม) และ
ค่านิยมประชาธิปไตย (ท างานกับผู้อ่ืนได้ การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน) ซึ่งตรงกับที่นักศึกษา
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ได้ระบุว่ากิจกรรมบูรณาการในวิจัยครั้งนี้ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมคือ มีความเสียสละ การตรง
ต่อเวลา และการมีจิตส านึกต่อส่วนรวม ประการที่ 2 เป็นคนเก่ง หมายถึง เก่งในการเรียนรู้ที่จะ
เรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนและเรียนรู้ที่จะท างานกับผู้อ่ืน ซึ่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ได้แก่ ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา การเรียนรู้ที่จะท างานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ได้แก่ ทักษะ
การจัดการ ทักษะการวิเคราะห์ตนเอง ทักษะการเข้าใจผู้ อ่ืน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยครั้งนี้ที่
นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตนเองและท างานร่วมกับเพ่ือน ๆ ตั้งแต่การวางแผนกิจกรรม การมีส่วนร่วม
ลงมือท ากิจกรรม น าเสนอผลงาน นักศึกษาจึงได้ฝึกทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหาต่าง ๆ ใน
ระหว่างท ากิจกรรม  
 ประการที่ 3 สุขใจ หมายถึง การที่บุคคลรู้จักตนเองเป็นอย่างดี ยอมรับข้อบกพร่องที่ตน
มี ภาคภูมิใจในข้อดีของตนเอง มีอารมณ์แจ่มใส มีจิตใจมั่นคง ไม่มีความวิตกกังวล และความตึง
เครียด มองโลกในแง่ดี สามารถที่จะปรับตนให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งสามารถที่จะหา
ความสุขจากสิ่งแวดล้อมของตนเองได้ดี ในการท าวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยสังเกตพบว่านักศึกษามีความสุข 
ผ่อนคลายกระตือรือร้น มีอารมณ์แจ่มใสมากเมื่อวางแผนกิจกรรมที่จะได้ออกนอกสถานที่ เช่น 
การศึกษาดูงานการจัดการขยะที่เทศบาลต าบลศีขรภูมิ การฝึกท าดอกไม้จากซองน้ ายาปรับผ้านุ่ม
กับชาวบ้าน นักศึกษาให้ความสนใจสนุกสนาน มีอารมณ์แจ่มใส และชื่นชมผลงานของตนเองอย่างมี
ความสุข มองโลกในแง่ดี สามารถที่จะปรับตนให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งสามารถที่จะหา
ความสุขจากสิ่งแวดล้อมของตนเองได้ดี เห็นได้จากรอยยิ้ม เสียงหัวเราะทั้งของนักศึกษาและ
ชาวบ้าน     
 ผลจากการสอบถามความพึงพอใจสะท้อนให้เห็นว่านักศึกษาพึงพอใจมากในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ด้วยนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาในลักษณะ
องค์รวม มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาวิชา ตลอดจนนักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
โดยผสมผสานความรู้ คุณธรรม ค่านิยมและลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นการเพ่ิมศักยภาพของผู้เรียน
ได้อย่างเต็มที่ นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตจริงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ บรรยากาศท่ีดีในการเรียนรู้ได้แก่ การได้ออกไปศึกษา
จากแหล่งเรียนรู้ ชุมชน เนื่องจากการเรียนการสอนแบบบูรณาการเป็นการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Chumsukon and others, 2014 : 433) ทั้งนี้กิจกรรมบูรณาการยังเป็นการ
ส่งเสริมกระบวนการคิด การจัดการปัญหา การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันได้อีกด้วย 
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 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาเคมีสภาวะ
แวดล้อม ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามได้ค่าเฉลี่ย (ร้อยละ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) 
โดยรวมระดับมากต่อการบูรณาการการเรียนการสอน คือ  4.45 (89.24) 0.64 สอดคล้องกับ 
Suebka (2009 : abstract) ที่ได้ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาพบว่าพึงพอใจอยู่ใน
ระดับสูงต่อการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการในวิชาหลักกระบวนการทางวิศวกรรมเกษตร 
กับวิชาหน่วยปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร 1 นักศึกษามีความพึงพอใจรายด้านส าหรับด้านการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์พึงพอใจมากที่สุด รองลงมาพึงพอใจมากในด้านความรู้ความเข้าใจ และด้าน
ความพึงพอใจ คือ  4.55 (91.00) 0.56 , 4.45 (88.90) 0.67และ 4.36 (87.8) 0.69 ตามล าดับ 
สัมพันธ์กับผลวิเคราะห์เปรียบเทียบเกี่ยวกับกิจกรรมในการเรียนการสอนแบบบูรณาการในรายวิชา
เคมีสภาวะแวดล้อมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พบว่า นักศึกษาชอบกิจกรรมมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ 
การจัดการขยะ สื่อมหาวิทยาลัยสีเขียว สัปดาห์วิทยาศาสตร์ และขยะรีไซเคิล 
 จากข้างต้น จะเห็นว่านักศึกษาชอบกิจกรรมที่มีบทบาทด าเนินการได้และเห็นผลงานชัดเจน 
ด้วยเป็นกิจกรรมที่อยู่ในการด าเนินชีวิตประจ าวันหรือกิจกรรมที่นักศึกษามีส่วนร่วมโดยตรง หรือ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ เป็นไปตามที่จอห์น ดิวอ้ี กล่าวว่า การสอนแบบบูรณาการ จะ
สอดคล้องกับชีวิตจริงของเด็กมากกว่า ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและมองเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงของ
เนื้อหาวิชาต่าง ๆ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้ความคิด ประสบการณ์ ความสามารถ ตลอดจน
ทักษะต่าง ๆ อย่างหลากหลายในการเข้าร่วมกิจกรรม (“Learning Integration”. 2015) ดังที่ความ
พึงพอใจรายข้อนักศึกษาพึงพอใจสูงสุดคือ กิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการในรายวิชาเคมี
สภาวะแวดล้อมท าให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองทั้งด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์เป็นอย่างดี  คือ 
4.60 (92.00) 0.49 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย (Research Suggestions)  
 การวิจัยในชั้นเรียนในครั้งต่อไป รายวิชาอ่ืนในระดับอุดมศึกษา สามารถน ากิจกรรม
บริการวิชาการสู่ชุมชน กิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชามาบูรณาการใน
การเรียนการสอน เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะ 5 ด้านตามมาตรฐานการเรียนรู้ได้ 
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Attractiveness Assessment in Online Dating Profiles in Taiwan 
 

Cristian E. Olivo Q.1 and Yen Shang-Yung2 

 
Abstract 

Online dating is a social phenomenon widespread worldwide to increase 
opportunities to meet potential partners. Whilst research in western countries 
provided valuable insights on how users perceive one another when viewing their 
profiles, little research has been done in Asia, where culture and cultural 
environment are different. In an experimental approach, we evaluated how people 
assess attractiveness of profile owners. We created two online profiles of a young 
woman and of a young man, both of which were evaluated by 295 participants. First, 
participants were shown the written description of a profile and asked to evaluate it 
in terms of attractiveness, trustworthiness and self-esteem, plus being asked if they’d 
consider dating the profile owner or no. Second, participants were shown the pictures 
of the profile and were asked the same questions. As previous studies in psychology, 
in the absence of photographs, participants tend to rely more on other clues to 
evaluate the attractiveness; whilst after looking at profile photographs, there as a big 
noticeable decrease on the participants willing to meet the profile owners, 
participants seemed to evaluate the final attractiveness based on the photographs 
rather than in the initial written description of the profile owners. 
Keywords: Online dating, attractiveness, photograph, Taiwan 
 
Introduction  

Computers have changed many aspects of our life, not only the way we work 
but the way we fall in love. Falling in and out of love, loving, flirting, cheating, or 
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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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having sex online have all become a normal part of the world. However, we yet need 
to understand more the impact of Internet on new types of relationships. Since online 
dating is significant as a major social phenomenon, that is changing the landscape for 
the formation of human relationships, we need to understand the psychological 
reasons and elements behind the desire of contact or reject a specific user, and how 
this can affect online business models  (Aron, 2012). 

Online dating offers significant advantages over traditional dating: increased 
opportunities to meet potential partners, low threatening environments and contexts 
for building new relationships, and the possibility of choosing from the dating 
database people who are likely to be the best relationship partners and skip those 
who might not (Finkel, Eastwick, Karney, Reis, & Sprecher, 2012). 

Theoretical Background 
1. Consumer Acceptance of Technology (CAT) 
From the merging of both the TAM (the Technology Acceptance Model) and 

the PAD (the Pleasure, Arousal, and Dominance paradigm of affect) comes the 
Consumer Acceptance of Technology (CAT) (Kulviwat, Brunner II, Kumar, Nasco, & 
Clark, 2007). To this end, the authors increased the cognitive constructs of the TAM 
whilst using the affect constructs of the PAD. This model includes: 

1.1 Perceived Usefulness 
Refers to the extent to which an individual believes that technology 

will increase its productivity or job performance (Davis, 1989). In the consumer 
context, perceived usefulness would be the perceived likelihood that the technology 
will benefit the individual’s performance of a given task. It deals mostly with an 
individual’s perceptions of the functional outcome as a consequence of using 
technology. Further, it’s a strong determinant of user acceptance, adoption, and 
usage behaviour (Davis, 1989; Mathieson, 1991; Taylor & Todd, 1995). In the 
technology consumer context, a significant positive relationship was found between 
the perceived usefulness of new Internet services and attitudes toward these services 
(Childers, Carr, Peck & Carson, 2001). On a similar path, perceived usefulness was 
found to have a positive impact on consumer’s attitude toward using mobile Internet 
products (Bruner II & Kumar, 2005). 
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1.2 Perceived Ease of Use 
Refers to the extent to which an individual believes that using a given 

technology will be simple or not (Davis, 1989). This construct is tied to the assessment 
of each person of the effort involved to learn and using a given technology. Perceived 
ease of use is beneficial for initial acceptance of an innovation and is essential for 
adoption and continued use (Davis, 1989). In the consumer context, ease of use of a 
given technology has a direct and positive effect on an individual’s attitude toward 
use of technological innovations (Childers, Carr, Peck & Carson, 2001).  

1.3 Relative Advantage  
Refers to the extent people is more likely to adopt innovations that 

have perceived advantages compared to products which have little or no additional 
benefits over the alternatives. Hence, an individual will believe that the innovation 
is in some way superior to what it is intended to supersede (Rogers, 2003). Despite 
that both constructs are related, they are distinct from each other and may play 
complementary roles in shaping technology adoption attitudes (Moore & Benbasat, 
1991). In the consumer context, consumers have the freedom to compare the 
characteristics of one or more technological options and, therefore to decide which 
option offers them the best advantage compared to what they have previously used. 
Hence, in this context, relative advantage, influence the perceived usefulness of a 
given technology (Kulviwat, et al., 2007). 

Previous research found that both, relative advantage and perceived 
ease of use, have a direct effect on the perceived usefulness of a given technology 
(Kulviwat, et al., 2007). At the same time, only pleasure and arousal are relevant 
constructs which will only influence directly an individual’s attitude toward adoption 
of technology. However, the perceived usefulness will influence both the attitude 
toward adoption and the final adoption intention of a given technology by the 
individual.  

Researchers used the former theories from environmental psychology 
and sociology, to make sense of an individual’s attitude toward technology and its 
subsequent adoption or not of that technology, whilst making sense of the most 
relevant constructs that seem to affect such choice (Childers, Carr, Peck & Carson, 
2001; Bruner II & Kumar, 2005; Kulviwat, et al., 2007) (Mehrabian & Russell, 1974; 
Fishbein & Ajzen, 1975). 
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The Internet now affords access to a vastly wider network of potential 
partners who would have been unknown or inaccessible before its invention. Hence, 
an individual’s “field of eligible”, is greatly increased and it can reach worldwide 
(Kerckhoff, 1964). Previous researchers explored relationship development and self-
presentation online, however online dating platforms are qualitatively different from 
many other online settings due to consumer’s anticipation of face-to-face interaction 
and due to that social interactions and practices are in constant development (Parks 
& Floyd, 1996; Bargh, McKenna & Fitzsimons, 2002; Gibbs, Ellison & Heino, 2006). 

2. Theory of Social Information Processing 
When adopting a technology which allows Individuals to meet each other 

online, they form impressions of other users, this helps them to decide whether to 
pursue or continue a relationship (Lampe, Ellison & Steinfield, 2007). Individuals form 
initial impressions very quickly, in little as three minutes in face-to-face settings 
(Sunnafrank & Ramirez, 2004). Individuals try to manage these impressions, 
strategically emphasizing some characteristics of the other person whilst de-
emphasizing others. The same processes of impression formation in individuals and 
management take place in online settings, albeit slightly differently since affordances 
and constraints of CMC mean that, traditional identity cues of an individual, such as 
linguistic accent and style of dress, are not available (Lampe, Ellison & Steinfield, 
2007). The theory of Social Information Processing states that “people make 
inferences about others in social situations based on any available cues, however 
scant”, such as spelling ability (Walther, 1992; Walther, 1996; Tidwell & Walther, 
2002). The notion of “hyperpersonal interaction” (Walther, 1996) which suggests that 
users communicating in lean media, and cues from others being are limited or slowly 
to arrive, might form even higher levels of affinity for one another than they would 
face-to-face. This could result from a tendency to fill in the blanks optimistically 
when faced with limited information about a person (Walther, 1996).  For example, 
a research found that pairs of college students in a laboratory study liked each other 
better when they met in synchronous, text-only chat than when they met face-to-
face (Hancock, Toma & Ellison, 2007). 
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3. Attractiveness in online dating profiles 
Despite that online dating users are limited in the types of cues available for 

self-presentation, users spend time creating and revising their profiles, tailoring them 
in ways they cannot face-to-face. The main motivation of users writing online profiles 
is to present themselves as attractively as possible, to draw the attention of potential 
dates. Online dating users might also consider some exaggeration necessary if they 
think that everyone else is exaggerating, such exaggeration would help them to 
maintain equal footing with competitors (Fiore & Donath, 2004). For example, small 
exaggerations about height, weight, and age in online dating profiles are common 
(Hancock, Toma & Ellison, 2007). 

4. Assessing Attractiveness 
Traditional theories of interpersonal attraction and interpersonal judgments 

stress the importance of physical attributes over factors such as personality and 
intelligence (Walster, Aronson, Abrahams & Rottmann, 1966; Dion, Berscheid & 
Walster, 1972). Similarly, online dating sites urge their users to post great photos of 
themselves to increase their chances of being contacted by potential dates or even 
base their business models on pictures (i.e. Tinder). For example, in a study of 
Australian online dating users, 85% of interviewees said they would not contact a 
user without a photo on his or her profile (Whitty & Carr, 2006; Norton, Frost & Ariely, 
2007). Hence, it is possible that a big percentage of the attractiveness of a profile it’s 
based on the photo. One’s photo becomes a predictor of the appeal of one’s online 
dating profile as a whole (Fiore et al., 2008). At the same time, a typical site’s profile 
has a lot of written information to describing one’s personal characteristics and one’s 
ideal match. However research has not proven if written information contributes to 
one’s attractiveness to potential partners. 

Only a few studies have analysed how users judge attractiveness online, 
describing the strategies employed by online dating users to interpret the self-
presentations of others (Gibbs, Ellison & Heino, 2006). Primarily, the participants they 
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interviewed made substantial inferences from small cues, lending support to the 
theory of Social Information Processing.  

Other studies found that even though online dating users believe they will like 
people better when they have more information about them, in fact more 
information leads to less liking, perhaps because it helps us better to assess 
incompatibility (Fiore & Donath, 2005).  

Some authors, used the number of messages online daters received as a 
measure of attractiveness and found that men received more messages when they 
were older, more educated, and had higher levels of self-reported attractiveness 
(self-esteem). Women received more messages when they did not describe 
themselves as “heavy,” had higher levels of self-reported attractiveness, and posted 
a photo on their profiles. These results roughly correspond to what we would expect 
from past social psychological research. Fiore et al. (2008), assessed the attractiveness 
of online dating profiles of 50 users of Yahoo! Personals.  
 
Research Objective 

Our objective during the experimental research was to understand the 
relevant factors for evaluating attractiveness in online profiles 

 
Research Methods 

Following previous research into profile attractiveness (Fiore, Taylor, 
Mendelsohn & Hearst, 2008), the authors interviewed 65 people and asked them to 
rate 100 profiles. The authors selected profiles from an online dating site, the profiles 
belonged to people of different ages and ethnicities, most of them (56%) were 
Caucasian, others were Latin-American, Asian, etc. For the present research, we made 
a different experimental approach. 

We asked a young woman (named as Female hereafter) and a young man 
(named Male hereafter) to create a profile, in a similar way to a real website. We 
gathered information about their: 
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 Height, age and weight 
 Education and occupation 
 Personality 
 Habits 
 Hobbies 
 Life expectation (children, career, and importance of money)  
 3 pictures, including a selfie 

 
For personality, habits and life expectation variables, we used a Likert-scale 

of 5 points ranging from 1 (not at all) to 5 (very much). After gathering the information, 
we created two questionnaires using Google Forms. The first one containing the 
profiles of the two men, and the second one with the profiles of the two women. 
We targeted university students. 

We analised how respondents evaluated the attractiveness of each profile 
(Fiore, Taylor, Mendelsohn & Hearst, 2008), we modified their analysis to adapt it to 
an Asian context. We analised the following six factors using a 5-point Likert-scale 
from 1 (not at all) to 5 (very much): 

 Attractive 
 Trustworthy 
 Masculine 
 Feminine 
 Selfishness 
 Self-esteem 
Furthermore, we added a one more factor which encompass the previous six: 

Dating, we asked if the respondent would date or not the person in the profile, using 
2-point Likert-scale from 1 (Yes) to 2 (No). 
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In each questionnaire, we showed the written profile of a person first, 
followed by questions assessing the seven dimensions. After that, we showed the 
pictures of the profile owner and repeated the same questions.  

We repeated the same procedure for the second person. We used IBM SPSS 
Statistics 21 software to perform statistical analysis. We run the same statistical 
analysis twice in order to have a clear picture of what respondents think of the profile 
owner. First, we performed the analysis after respondents saw the written description 
without the profile owner’s pictures (Before Picture), second, we performed the 
analysis again after respondents saw the pictures (After Picture).  

Since the effects of more than one factor are being considered together, we 
run a factorial experiment and used a factorial Anova being the Null hypothesis 
H0=beta1=beta2=beta3=beta4=beta5=beta6=0. After checking if the factors were 
significant, and because we expect the factors to be highly correlated, we used a 
collinearity diagnostic, being Dating the dependent variable. Finally we run a binomial 
linear regression using Dating as the dependent variable in order to find which 
variables has more effect on when choosing to date or no the profile owner. 
 
Research Results 

A total of 164 female and 131 male university students participated in our 
experiment.   

1. Male   
This is a sedentary and slim person, who likes to play soccer sometimes. We 

found a difference on the willingness to date Male 1. When respondents read the 
profile of the male, they showed a higher willingness to meet him, but after seeing 
his pictures their willingness to meet declined by 12% (Figure 1). 
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Figure 1 Percentage of female students willing to meet the male subject 
 

The Anova for all the factors was significant <0.001, therefore we rejected the 
Null hypothesis. After running the Collinearity Diagnostics, checking the VIF of all 
variables (Table 1), and performing the Binomial Linear Regression, two variables, 
Attractive and Trustworthy are the significant variables affecting the choice of meeting 
the profile owner or not (Table 2). 

After running the same analysis once the respondents saw his pictures, the 
Anova is also significant <0.0001, therefore we also rejected the Null Hypothesis. 
After running the Collinearity diagnostics and checking the VIF (Table 3) and the 
respective Binomial Linear Regression (Table 4), it comes out that Attractive, 
Trustworthy, Masculine and Self-esteem are the relevant factors. 
 
Table 1. Collinearity Statistics of the Male Before Picture 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Stand. Error Beta Tolerance VIF 
1                 
(Constant) .629 .351  1.793 .075   
Attractive .139 .053 .244 2.632 .009 .735 1.361 
Trustworthy .141 .063 .210 2.251 .026 .727 1.376 
Masculine .003 .055 005 .048 .962 .508 1.970 
Feminine .077 .052 .150 1.470 .144 .609 1.643 
Selfish -.034 .052 -.054 -.656 .513 .917 1.090 
Self-esteem .011 .052 .018 .207 .836 .793 1.262 
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Table 2. Binomial Linear Regression of Male Before Picture 
  B S.E. Wals Df Sig. Exp (B) 

Step 1a  Attractive -.733 .270 7.368 1 .007 .480 
             Trustworthy -.730 .311 5.512 1 .019 .482 
             Masculine -.103 .278 .138 1 .710 .902 
             Feminine -.505 .282 3.197 1 .074 .604 
             Selfish .104 .251 .170 1 .680 1.109 
             Self-esteem -.072 .245 .085 1 .770 .931 
             Constant 5.432 2.083 6.798 1 .009 228.624 

a. Variables entered on Step 1: Attractive, Trustworthy, Masculine, Feminine, Selfish, 
Self-esteem 
 
Table 3. Collinearity Statistics of Male After Picture 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

Collinearity Statistics 

B 
Stand. 
Error Beta Tolerance VIF 

1                 
(Constant) 1.988 .365  5.444 .000   
Attractive .146 .051 .276 2.847 .005 .657 1.521 
Trustworthy .083 .060 .140 1.385 .168 .603 1.660 
Masculine -.101 .058 -.214 -1.728 .086 .402 2.487 
Feminine -.068 .050 -.166 -1.356 .177 .413 2.420 
Selfish -.075 .055 -.119 -1.357 .177 .801 1.249 
Self-esteem .087 .048 -.159 -1.835 .069 .821 1.217 

 
Table 4. Binomial Linear Regression of Male After Picture 

  B S.E. Wals df Sig. Exp (B) 
Step 1a  Attractive -.949 .322 8.693 1 .003 .387 
             Trustworthy -.679 .376 3.256 1 .071 .507 
             Masculine .623 .345 3.265 1 .071 1.864 
             Feminine .415 .297 1.950 1 .163 1.514 
             Selfish .406 .315 1.660 1 .198 1.501 
             Self-esteem .623 .294 4.488 1 .034 1.864 
             Constant -2.315 2.130 1.181 1 .277 .099 

a. Variables entered on Step 1: Attractive, Trustworthy, Masculine, Feminine, Selfish, 
Self-esteem 
 



293Vol.20 Special Issue (Septemper-October) 2018-JHSSRRU

 

2. Female  
This is a sedentary and slim girl that likes to go sometimes to the gym, loves 

shopping and is a big fan of Japanese culture. There was a difference between the 
willingness to date the female before respondents saw her pictures, and after they 
did. There was an 8% increase in the willingness to date her (Figure 3). The Anova 
gives a significance of <0.0001, therefore we reject the null hypothesis. After 
performing the Collinearity Diagnostics (Table 5) and the subsequent Binomial Linear 
Regression (Table 6), we found Attractive and Masculine are the relevant factors.  

After respondents saw the pictures of the female, The Anova gives a 
significance of <0.0001, therefore we reject the null hypothesis. After performing the 
Collinearity Diagnostics (Table 7) and the Binomial Linear Regression (Table 8), 
Attractive and Feminine are the relevant factors. 

  

 
Figure 3. Percentage of male students willing to meet the female subject 
Table 5. Collinearity Statistics of Female Before Picture 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 
Collinearity Statistics 

B Stand. Error Beta Tolerance VIF 
1                 
(Constant) 1.139 .365  3.119 .002   
Attractive .219 .048 .439 4.588 .000 .665 1.503 
Trusworthy .008 .056 .014 .151 .880 .677 1.478 
Masculine -.100 .054 -.192 -1.855 .066 .567 1.762 
Feminine -.034 .067 -.052 -.507 .613 .586 1.707 
Selfish .050 .048 .087 1.046 .298 .878 1.138 
Self-esteem .021 .046 .039 .454 .650 .832 1.202 
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Table 6. Binomial Linear Regression of Female Before Picture 

  B S.E. Wals Df Sig. Exp (B) 
Step 1a  Attractive -1.146 .287 15.909 1 .000 .318 
             Trustworthy -.041 .309 .018 1 .894 .959 
             Masculine .620 .313 3.918 1 .048 1.859 
             Feminine .255 .377 .457 1 .499 1.290 
             Selfish -.268 .269 .991 1 .320 .765 
             Self-esteem .171 .253 .458 1 .498 .843 
             Constant 1.532 1.937 .626 1 .429 4.628 

a. Variables entered on Step 1: Attractive, Trustworthy, Masculine, Feminine, Selfish, 
Self-esteem 
 
Table 7. Collinearity Statistics of Female After Picture 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 
Collinearity Statistics 

B Stand. Error Beta Tolerance VIF 
1                 
(Constant) .354 .441  .803 .424   
Attractive .232 .056 .408 4.103 .000 .643 1.555 
Trustworthy .021 .069 .031 .307 .759 .630 1.587 
Masculine .070 .062 .123 1.116 .267 .520 1.925 
Feminine .154 .077 .241 2.009 .047 .442 2.260 
Selfish .008 .054 .013 .156 .876 .854 1.171 
Self-esteem -.074 .056 -.125 -1.328 .187 .722 1.385 

 
Table 8. Binomial Linear Regression of Female After Picture 

  B S.E. Wals Df Sig. Exp (B) 
Step 1a  Attractive -1.168 .312 13.979 1 .000 .311 
             Trustworthy -.106 .342 .096 1 .757 .900 
             Masculine -.419 .320 1.714 1 .191 .658 
             Feminine -.875 .418 4.392 1 .036 .417 
             Selfish -.004 .270 .000 1 .987 .996 
             Self-esteem .341 .279 1.502 1 .220 1.407 
             Constant 6.188 2.337 7.013 1 .008 486.745 

a. Variables entered on Step 1: Attractive, Trustworthy, Masculine, Feminine, Selfish, 
Self-esteem 
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Research Discussion 
Traditional theories of interpersonal attraction and interpersonal judgments 

stress the importance of physical attributes over factors such as personality and 
intelligence (Walster, Aronson, Abrahams & Rottmann, 1966; Dion, Berscheid & 
Walster, 1972). Previous research showed at the same time to respondents, both, the 
picture and written description of the profile owners (Fiore, Taylor, Mendelsohn & 
Hearst, 2008). In this way, it is not possible to differentiate the weight that the picture 
or the written description have at the time to choose selecting a profile owner or 
not. Hence, we decided to separate the information, in order to test if the presence 
of photos is significant or not. 

Our experimental approach to assess attractiveness using Dating as 
dependent variable, found that in the absence of photos, respondents tend to read 
carefully the written information, trying to build an image of the profile owner making 
inferences based on the available cues, lending support to the theory of Social 
Information Processing (Walther, 1992; Walther, 1996; Tidwell & Walther, 2002). 

Profile owners had few non-closed questions where they could give more 
cues about their personalities to others, however, they had the freedom to choose 
the pictures they wanted others to see, and show their life styles, or what they like 
to convey a particular impression (Fiore, Taylor, Mendelsohn & Hearst, 2008). 

Before seeing the pictures of the Male profile owner, only Attractive and 
Trustworthy are significant, but after seeing his pictures, then Attractive and Self-
esteem are significant variables. There is also a decrease in the willingness to date 
him after seeing his picture. This can be due to the kind of pictures chosen by the 
profile owner, the first impression of respondents was that the Male was trustworthy, 
but after seeing his pictures this impression changed and respondents thought that 
he has a high self-esteem. This change in the significant variable portrays the 
importance of the human face to assess attractiveness and trustworthiness. The 
human face provides information on health and on perceived beauty, which means 
that humans can quickly assess if a stranger is attractive and trustworthy. 

Before seeing the pictures of the Female profile owner, less than half of male 
respondents considered her attractive (47%), being Attractive and Masculine the 
significant variables. However, after seeing her pictures, more male respondents were 
willing to date her, and the significant variables were Attractive and Feminine. This 
change of significant variable from Masculine to Feminine, suggests that respondents 
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tend to answer the second part of the questionnaires based on the photos not on 
the written descriptions of the profiles. Therefore, the most important component 
upon which people make their judgements of a profile owner is mainly the picture 
similarly as observed by previous research (Fiore, Taylor, Mendelsohn & Hearst, 2008). 

Contrary to the findings of similar research, where most respondents 
associated other qualities with attractiveness in the profile owner photos, such as 
genuine and trustworthy, extraverted, feminine, warm and kind (Fiore, Taylor, 
Mendelsohn & Hearst, 2008); in the Asian context, female respondents seem to pay 
more attention if a man is slim to consider him handsome or not. Male respondents 
seemed to like more fair skin and long hair and rather short women. 

For the women photos, previous research found that male respondents rated 
women photos as attractive when they appeared more feminine, higher in self-
esteem, and lower in self-centeredness (Fiore, Taylor, Mendelsohn & Hearst, 2008). 
In our context, most male respondents paid more attention to if a woman is slim 
and beautiful rather than to her personality. Since in Taiwan, beauty standard for 
both men and women are slim to skinny bodies, white skin and pretty faces. Cultural 
aspects lead people to be more group-oriented than individualistic, this can influence 
the attractiveness of males, for example if a profile owner posts a more individualistic 
sport like rock-climbing compared to a group sport like basketball. 

Not all profile owners wrote long text for self-description, this fact can also 
have had an effect on the results we found. Other factor affecting the overall results 
can be the age of the respondents, which belongs to college and graduate students, 
most of them may have different idea of beauty than older people. 

Conclusions 
Our study revealed that in the absence of photos, respondents tend to read 

carefully the written information, trying to get clues about the profile owners’ 
personalities. Hence, they build themselves a picture in their minds about the profile 
owners. After respondents were allowed to see the pictures the picture they had in 
their minds changed in a big percentage. We conclude that despite the written 
information, respondents tend to judge profile owners in a big percentage based in 
their pictures. Hence attractiveness seemed judged through pictures rather than 
written profiles. 

Previous research in Western countries, cannot be applied in the Asian 
context, where idea of beauty, social values and other cultural factors are quite 
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different. Some factors such as trustworthy, masculine, feminine, selfish and self-
esteem, taking into account by previous authors showed no influence. However more 
research is needed in this area. 

The Asian context due to its cultural aspects it’s different from the western 
context, therefore it’s advisable to further research online dating phenomena in a 
different way than in western countries. 

Since our research was limited to respondents of certain age and background, 
more studies are needed to encompass people of different ages, Asian countries and 
backgrounds. 

Our research has implications to online businesses in dating and social 
platforms, showing in the Asian context some of the people’s preferences when 
interacting assessing attractiveness, which can have a direct influence when 
interacting online with each other. Further research is needed to enhance our 
understanding in this field in different age groups and social/working environments. 
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บทคัดย่อ (Abstract) 
 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาสภาพทั่วไปของวัฒนธรรม ความเชื่อ กระบวนการผสมกลมกลืนทาง
วัฒนธรรมและการปรับตัวทางวัฒนธรรมของหมอธรรมในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ โดยการใช้ระเบียบ
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงเอกสาร และการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดยเลือกกรณีศึกษา 
จาก 5 กลุ่ม คือ กลุ่มหมอธรรม กลุ่มลูกศิษย์หมอธรรม กลุ่มบุคคลที่เข้ารับการรักษา กลุ่มผู้น าชุมชน
ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และกลุ่มนักวิชาการ โดยมีพ้ืนที่การวิจัย 3 พ้ืนที่ คือ บ้านลันแต้ 
บ้านตาพราหมณ์ ต าบลเทพรักษา อ าเภอสังขะ และบ้านภูมิโพธิ์ ต าบลดม อ าเภอสังขะ จังหวัด
สุรินทร์ ผลการวิจัย พบว่า หมอธรรมมีมูลเหตุจากผู้ที่เป็นหมอธรรมเคยป่วยและพบวิธีรักษาตนเอง 
จึงศรัทธาและน าวิธีการมารักษาผู้อ่ืนเรื่อยมา รวมถึงคนในครอบครัวเคยเป็นหมอธรรมมาก่อนจึง
ได้รับการถ่ายทอด และค้นคว้าเพ่ิมเติมด้วยตนเอง โดยมีการบันทึกความรู้ในต าราและเก็บรักษา
อย่างดี ในการประกอบพิธีจะมีดนตรีพ้ืนบ้านเข้ามาก ากับจังหวะเพ่ือสร้างก าลังใจให้ผู้มารักษา มี
การผนวกความศรัทธา ตลอดจนความเชื่อในหลักธรรมตามค าสอนของพุทธศาสนา เช่น หลักกรรม
ดี กรรมชั่ว เป็นต้น ปัจจุบันหมอธรรมส่วนใหญ่จะเป็นผู้อาวุโสที่มีภูมิความรู้และปรารถนาที่จะส่งต่อ
องค์ความรู้ให้ศิษย์ช่วยกันท านุบ ารุงศาสตร์แห่งหมอธรรมให้คงอยู่  สรุปได้ว่าภายใต้กระแสการ
เปลี่ยนแปลงยุคโลกาภิวัตน์ จ าเป็นต้องเร่งหาแนวทางที่ส่งเสริมให้ชุมชนเห็นความส าคัญและเห็น
คุณค่าของหมอธรรมและพิธีกรรม โดยทุกภาคส่วนต้องให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ส่งเสริม

                                      
1คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ Faculty of Humanities and Social 

Sciences, Surin  Rajabhat University, Thailand; e-mail : jirayu_2515@hotmail.com 
2คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ Faculty of Humanities and Social 

Sciences, Surin  Rajabhat University, Thailand; e-mail : wanchai2526@outlook.com 
3คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ Faculty of Humanities and Social 

Sciences, Surin  Rajabhat University, Thailand; atimat-1@hotmail.com 
4หมอธรรม สุรินทร ์Modham, Surin, Thailand 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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พิธีกรรมที่ทรงคุณค่า โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันการศึกษาควรรวบรวมองค์
ความรู้เพื่อเป็นแหล่งสืบค้นที่ส าคัญให้กับชุมชนต่อไป 
ค าส าคัญ (Keywords) : หมอธรรม, การผสมกลมกลืน, วัฒนธรรม, ความเชื่อ, ประเพณี 
 
Abstract 
 This research aimed at studying the general condition of culture, beliefs, 
cultural assimilation processes and cultural adaptation of a Modham in Surin 
province. The qualitative research methodology employed a documentary research 
and key informants with a case study from the target group as samples to meet the 
objectives. The target group was classified as 5 groups: Modham, disciples of a 
Modham, treated people by a Modham, Informal and informal community leaders 
and academicians. There were 3 areas of research areas: Ban Lantea and Ban Ta 
Brahmin of Thep Raksa Sub-district and Ban Phum Pho, Tom Sub-district, Sangkha 
District, Surin Province. The main research findings showed that the status and role 
in being a Modham with a major motivator was a morally sick person and found a 
way to heal oneself. This had led to the belief that these treatments have kept others 
up to date. The family has been a Modham before, resulting in the interest to study, 
so it was inherited, hoping to help others. In addition, the family has been a Modham 
before it was transmitted knowledge and more self-study.  They also recorded the 
knowledge in the textbook and kept it well. The rituals of a Modham often included 
folk music to be associated with emotional therapy. There is an integration of faith 
and belief in the doctrine of Buddhism, such as the principle of good deeds, evil, etc. 
At present, most Modham are senior people who are knowledgeable and passionate 
about their rituals and wish to pass on the knowledge they need to learn, love and 
cherish, help them to maintain the science of a Modham to continue for a long time. 
We concluded that under the current dynamics of globalization, it is necessary to 
find ways to encourage the community to be aware of the importance and value of 
the Dhamma and the ritual. Thus, all sectors need to cooperate in preserving the 
valuable ritual; especially local administration organizations and educational 
institutions should gather knowledge to be an important source of information for 
the community. 
Keywords : Modham, Cultural Assimilation, Cultural, Faith, Tradition 
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บทน า (Introduction) 

ประเทศไทยถึงแม้ว่าต้องประสบกับปัญหาวิกฤตหลายด้านในอดีตที่ผ่านมาเมื่อสภาพของการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านต่าง ๆ เป็นสาเหตุให้ต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาทางการเมือง และวิกฤต
ความเสื่อมถอยด้านคุณธรรมและจริยธรรม (Office of the National Economic and Social 
Development Board, 2011: 3) แต่ทว่าประเทศไทยก็ยังคงสามารถด ารงอยู่ได้ ซึ่งนั่นเป็นเพราะว่า
ประเทศไทยมีรากฐานของวัฒนธรรมชุมชนที่ดีงาม และมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดการ
ผสมผสานทางวัฒนธรรมจนกลายมาเป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนาประเทศ โดยในปัจจุบันการพัฒนา
ประเทศได้มุ่งเน้นการพัฒนาแบบองค์รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ให้ความส าคัญกับ
ผลประโยชน์และความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนเป็นหลัก และใช้การพัฒนาเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือ
ช่วยพัฒนาให้คนมีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี คือยึดหลัก “ภูมิสังคม”เน้นย้ าและตระหนักถึงการให้
ความส าคัญกับหลักแห่งวัฒนธรรมชุมชนซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบของการพัฒนา รวมถึงแนวคิดการสร้าง
กระแสการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนฐานวัฒนธรรมชุมชน ซึ่งกระบวนการสร้างความเข้มแข็งจากฐาน
วัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นท าให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนโดยคนในชุมชนเป็นผู้คิดและปฏิบัติจนเป็น
ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน ผนวกกับแนวพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรง
พระราชทานแนวคิดให้กับปวงชนชาวไทยในการพ่ึงตนเองบนฐานแห่งความพอเพียงโดยทรงชี้ให้เห็น
ความส าคัญของการน าวัฒนธรรมของชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยทรงมองว่าการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน อาจมีจุดเริ่มต้นที่หลากหลายแตกต่างกัน เริ่มจากการเสริมสร้างให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ สร้าง
ความตระหนักในการพ่ึงตนเองโดยมีภาคีเครือข่ายเป็นพลังเสริมเพ่ือน าพาไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน 
และก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนบนฐานของวัฒนธรรมชุมชนและศักยภาพของตนเองที่มีอยู่ 

หมอธรรมจัดว่าเป็นเรื่องของการผสมผสานทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนภาคอีสานของไทย
อันมีที่มาจากมูลเหตุแห่งชีวิตที่ว่าด้วยอาการเจ็บป่วยและการรักษาโรค ความเจ็บป่วยที่เกิดจากเชื้อโรค 
สามารถเยียวยาให้หายได้ด้วยการรักษาโดยการใช้ยา ส่วนความเจ็บป่วยที่เกิดจากผีนั้น เชื่อว่าต้องได้รับ
การรักษาจากผีฟ้าหรืออ านาจอย่างอ่ืนที่มิใช่เฉพาะยาเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามเมื่อถึงคราวชีวิตจะสิ้นสุด
ลง ก็ไม่สามารถมีใครเหนี่ยวรั้งเอาไว้ได้คนป่วยที่ได้รับการรักษาจากวิธีการสมัยใหม่หรือจากยาไม่ได้ผล
แล้วคนไข้หรือญาติพ่ีน้องของคนไข้ก็จนปัญญาจ าต้องหันหน้าพ่ึงทางอ่ืน (Thamwat, 1985 : 45) ซึ่ง
ค าว่าหมอธรรมแยกมาจากค าว่า “หมอ” หมายถึง ผู้มีความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญในเรื่องเฉพาะนั้น ๆ 
และค าว่า “ธรรม” หมายถึง เวทย์มนต์คาถาประเภทหนึ่ง ใช้ส าหรับป้องกัน ขับไล่ภูตผีปีศาจ 
(Nunnathi, 2008 : 52) ทั้งนี้หากมีการศึกษาประวัติศาสตร์ย้อนถึงที่มาหมอธรรมประกอบสันนิษฐานว่า
เกิดขึ้นในสมัยของพระยาฟ้าหล้าธรณีศรีสัตนาคนหุต (เจ้าฟ้างุ้ม) (Suphamark, 1995 : 57-58) 

จังหวัดสุรินทร์ตั้งอยู่ในภาคอีสานตอนล่างที่ประกอบด้วยกลุ่มคนที่มีการผสมผสานทาง
วัฒนธรรมโดยมีกลุ่มชาติพันธุ์หลัก 3 กลุ่มคือ ชาติพันธุ์เขมร ลาว และกูยที่ยังคงมีความศรัทธาต่อการ
รักษาอาการเจ็บป่วยด้วยวิถีแห่งภูมิปัญญา ดังนั้น หมอธรรมหรือหมอพ้ืนบ้านจึงถือได้ว่าเป็นบุคคลที่
ได้รับการยอมรับนับถือจากประชาชน เดิมวิธีการรักษาอาการเจ็บป่วยโดยหมอธรรมหรือหมอพ้ืนบ้านจะ
รักษาตามอาการโดยศาสตร์แห่งจารีตและขนบประเพณีของแต่ละชาติพันธุ์ซึ่งมีความยากง่าย ซับซ้อน
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และมีรายละเอียดในกระบวนการรักษาที่แตกต่างตามกลุ่มชาติพันธุ์ แต่ในภาวะปัจจุบันที่มีการ
เปลี่ยนแปลงสังคมตามกระแสโลกาภิวัตน์ได้ส่งผลให้ชุมชนต้องมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนตนเองให้ทัน
กับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่โถมกระหน่ าเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ระบบความคิด ความเชื่อ จารีตประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ปฏิบัติสืบทอดเริ่มถูกท้าทายและได้รับผลกระทบจากระบบความเชื่อสากลที่มี
ความทันสมัย รวมถึงภาพของระบบความเชื่อด้านการรักษาโรคของหมอธรรมด้วย เพราะความเชื่อเรื่อง
หมอธรรมนั้นเกิดขึ้นและเป็นหนทางแก้ไขปัญหามายาวนาน การเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมที่
เกิดขึ้นท าให้ระบบความเชื่อหมอธรรมได้ปรับเปล่ียนให้เหมาะสม โดยระบบความเชื่อหมอธรรมด ารงอยู่
ท่ามกลางความหลากหลายทางความเชื่อ ท าให้เกิดการปะทะสังสรรค์กับวัฒนธรรมภายนอกอยู่
ตลอดเวลา ท าให้ระบบความเชื่อหมอธรรม มีความซับซ้อนมากขึ้น (Limcharoen, 2016 : 17) ซึ่งในปัจจุบัน
ระบบความเชื่อหมอธรรมกระจายอยู่ทั่วภาคอีสาน ซึ่งพบได้จากผลงานการศึกษาของ Vesenang (1987) 
Phonhan (1992) Mankhong (1987) Uitragoon (1997) Wiang-in (1987) Nunkhunthi (2008) 
Sriprajong (1976) and Srilha (1992) ที่ได้ศึกษาหมอธรรมในจังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมของการศึกษา
กล่าวถึงพิธีกรรมรักษาอาการเจ็บป่วยโดยใช้เวทย์มนต์คาถาที่เกิดจากการกระท าของผี คุณไสย หลังจากนั้น
หมอธรรมจะท าพิธีป้องกันไม่ให้ภูต ผี ปีศาจและอ านาจคุณไสยหวนกลับมาท าร้ายผู้ป่วยอีก โดยการผูก
แขน หรือเป่ากระหม่อมและปิดยันต์รอบ ๆ บ้านผู้ป่วย เมื่อผู้ป่วยรักษากับหมอธรรมคนแรก อาการไม่ดีขึ้น 
ผู้ป่วยอาจเปลี่ยนไปรักษากับหมอธรรมคนที่สองได้ แม้ว่าชาวบ้านไม่ได้เกิดอาการเจ็บป่วย แต่ต้องการความ
คุ้มครองจากหมอธรรม ก็จะเข้ารับการรักษากับหมอธรรม เพ่ือให้หมอธรรมท าพิธีปกปักรักษาคุ้มครอง ซึ่ง
การศึกษาที่ผ่านมาศึกษาเฉพาะกรณี พบว่าขาดการเชื่อมโยงทั้งระบบ ท าให้เห็นภาพของหมอธรรมไม่
ปะติดปะต่อ ขาดการเข้าใจประวัติศาสตร์พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ขาดความเข้าใจการ
เรียนธรรมตามล าดับขั้น พระธรรมห้องเล็ก พระธรรมห้องกลาง พระธรรมห้องใหญ่ รวมทั้งสายธรรมที่
ส าคัญ  

  อย่างไรก็ตาม Limcharoen (2016) ได้ท าการศึกษาหมอธรรมเกี่ยวกับประวัติ ความเชื่อ 
และเครือข่ายทางสังคมในภาคอีสาน ซึ่งสะท้อนภาพท าให้เห็นพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงภาพของระบบ
จารีตหมอธรรมในลักษณะที่เป็นพลวัตจากผลของการศึกษาข้างต้นเน้นให้เห็นถึงความส าคัญของหมอธรรม
ที่ยังคงมีความส าคัญกับวิถีชีวิตและประเพณีท้องถิ่นได้อย่างกลมกลืนอยู่ด้วยเหตุแห่งการบูรณาการ
หลอมรวมไม่แยกส่วน ก่อให้เกิดการผสมผสานเชื่อมโยงที่สมดุล ส่งผลให้ในปัจจุบันการรักษาอาการ
เจ็บป่วย โดยหมอธรรมยังคงสืบทอดและได้รับความนิยมนับถือ ทั้งนี้การปรับเปลี่ยนที่พบประการส าคัญ
ของหมอธรรมในปัจจุบันคือมีกระบวนการปรับตัวเชิงวัฒนธรรมของหมอธรรมโดยมีการผสมผสานวิธีการ
โดยการน ารูปแบบความเชื่อของทุกกลุ่มชาติพันธุ์มาประยุกต์ผสมผสาน ไม่ว่าจะเป็นภาษา ดนตรี เครื่อง
แต่งกาย เครื่องเซ่น และขั้นตอนพิธี ส่งผลให้ความเชื่อเรื่องหมอธรรมหรือหมอพ้ืนบ้านในพ้ืนที่จังหวัด
สุรินทร์ ยังคงได้รับการสืบต่อในลักษณะของการบ าบัดรักษาท าให้หมอธรรมคนเดียวสามารถรักษาผู้ป่วย
ได้หลากหลายวิธีการ นอกจากนี้ในปัจจุบันบทบาทของหมอธรรมได้มีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตของคนในพ้ืนที่อีกด้วย กล่าวคือ จากที่มีหน้าที่รักษาผู้ป่วยตามอาการแล้วในปัจจุบันหมอธรรมยัง
ถูกร้องขอให้ท าหน้าที่พยากรณ์ ดูดวงชะตาในงานพิธีต่าง ๆ เช่น งานขึ้นบ้านใหม่ การตั้งศาลพระภูมิเจ้า
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ที่ การแต่งงาน การเกณฑ์ทหาร การอุปสมบท การเริ่มต้นท างาน การคลอดบุตร และพิธีกรรมในงานศพ 
เป็นต้น ซึ่งสิ่งต่าง ๆ ตามบทบาทหน้าที่มีการปรับเปลี่ยนของหมอธรรมนี้สะท้อนให้เห็นถึงการแสดงถึง
ความชัดเจนเชิงพลวัตรที่สามารถปรับตัวภายใต้บทบาทแห่งวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีการกลมกลืนหลอม
รวม สะท้อนถึงบทบาทของหมอธรรมที่มีความส าคัญกับวิถีการด าเนินชีวิตของคนนับแต่เกิดจนกระทั่ง
เสียชีวิตล้วนอยู่ภายใต้พิธีกรรมตามความเชื่อทั้งสิ้น โดยพิธีกรรมที่ด าเนินขั้นของหมอธรรมในปัจจุบัน
ไม่ได้ถูกจ ากัดอยู่กับกลุ่มชาติพันธุ์ใดเป็นหลัก หากแต่มีความเชื่อมั่นศรัทธาร่วมกันในภูมิปัญญาและ
กระบวนการส่งผ่านเพ่ือความเป็นมงคลแห่งการด าเนินชีวิต  

จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงท าให้คณะผู้วิจัยเกิดความสนใจที่จะศึกษาถึงการคงอยู่ของ
หมอธรรมและมุ่งที่จะศึกษาถึงการผสมผสานทางวัฒนธรรมของหมอธรรมและการค้นหากระบวนการ
ปรับตัวทางวัฒนธรรมของหมอธรรมในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ รวมถึงการหาแนวทางการส่งเสริมให้ชุมชน
เห็นความส าคัญและคุณค่าของวัฒนธรรมซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่น การกระตุ้นและสร้าง
กระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วมโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Action Research-PAR) น าไปสู่การพัฒนาและการคงอยู่ของวัฒนธรรมชุมชนต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย (Research Objectives) 
    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของวัฒนธรรม ความเชื่อของหมอธรรม 
และการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมและการปรับตัวทางวัฒนธรรมของหมอธรรมผ่านพิธีกรรมในพื้นที่
จังหวัดสุรินทร์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย (Research Methods) 
 วิธีการด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย 
 1. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ที่ใช้ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น 5 กลุ่ม คือ
1) กลุ่มหมอธรรม ประกอบด้วยแม่เรียง อุ่นใจ อายุ 89 ปี ประสบการณ์หมอธรรมกว่า 68 ปี แม่สุ
เพียบ ซ่อนจันทร์ อายุ 59 ปี ประสบการณ์หมอธรรมกว่า 33 ปี และนายพิศาล พระงาม อายุ 26 ปี 
ประสบการณ์หมอธรรมกว่า 15 ปี โดยคัดเลือกมาจากหมอธรรมที่ได้รับการเคารพศรัทธาของ
ประชาชน มีการประกอบพิธีกรรมหมอธรรมอย่างสม่ าเสมอ มีการสืบทอดความรู้จากบรรพบุรุษหรือ
องค์ความรู้จากท้องถิ่นและมีการถ่ายทอดความรู้อย่างชัดเจน มีการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม มี
ความสามารถในการบ าบัดรักษาโรคไม่เรียกร้องค่ารักษามากเกินควรมีคุณธรรมและมีเมตตา        
2) กลุ่มลูกศิษย์หมอธรรม เป็นผู้ที่รับการสืบทอดวิชาหมอธรรมจากอาจารย์ 3) กุล่มบุคคลที่เข้ารับ
การรักษาจากหมอธรรม 4) กลุ่มผู้น าชุมชนที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ได้แก่ ปราชญ์ท้องถิ่น 
ผู้น าชุมชน และผู้น าศาสนา เป็นต้น และ 5) กลุ่มนักวิชาการ 
 2. พ้ืนที่ในการวิจัย ประกอบด้วย บ้านลันแต้ บ้านตาพราหมณ์ ต าบลเทพรักษา อ าเภอ
สังขะ จังหวัดสุรินทร์และบ้านภูมิโพธิ์ ต าบลตม อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเหตุผลในการเลือก
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พ้ืนที่วิจัยดังกล่าวเนื่องจากเป็นหมู่บ้านหมอธรรมที่ยังคงประกอบพิธีกรรม ประชาชนยังคงรักษา
ขนบธรรมเนียม มีความเชื่อและศรัทธาในพิธีกรรมหมอธรรมต่อเนื่องยาวนานมากกว่า 10 ปี
ประชาชนเข้าร่วมพิธีกรรมหมอธรรมเป็นประจ าทุกปี และมีการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมภายใต้
สังคมพหุวัฒนธรรม 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยท าการจัดเก็บข้อมูลจาก 2 แหล่งข้อมูลที่ส าคัญคือการเก็บ
ข้อมูลในระดับมหภาคหรือแบบกว้าง (Macro Level) และเก็บเชิงลึก (Micro Level) ซึ่งการวิจัยใน
ครั้งนี้ได้ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ คือ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 พฤศจิกายน 2560 
 4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1) การรวบรวมข้อมูลในระดับปฐมภูมิ 2) การ
เก็บรวบรวมข้อมูลในระดับทุติยภูมิ 3) วิธีการออกแบบการสัมภาษณ์ 4) การเข้าในพ้ืนที่เพ่ือเก็บ
ข้อมูล 5) การรวบรวมข้อมูล และ 6) การจัดระเบียบข้อมูล  
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล คณะผู้วิจัยได้มีข้ันตอน ประกอบด้วย 1) การจัดระเบียบข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์ โดยจัดกลุ่มตามประเด็นการวิจัยโดยมีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  2) การ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 3) การพรรณนาตรรกะ (Logical Descriptive Analysis)   
4) การตีความหมาย (Interpretation) 5) การเปรียบเทียบข้อมูล (Data Benchmarking Analysis) 
6) การสรุปผลกระบวนการผสมผสานทางวัฒนธรรมด้านหมอธรรมของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่
จังหวัดสุรินทร์ต่อวิถีการด ารงชีวิตของคนในชุมชน และ7) น าเสนอแนวทางการส่งเสริมให้เห็น
ความส าคัญเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่น 
 
ผลการวิจัย (Research Results) 
 ผลการวิจัยสามารถสรุปตามประเด็นส าคัญ โดยแบ่งเป็น 3 ด้านดังนี้ 
 1. สภาพทั่วไปของวัฒนธรรมและความเชื่อของหมอธรรมในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ 
 ข้อมูลส่วนบุคคลของหมอธรรมซึ่งในการวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้สัมภาษณ์หมอธรรม 3 ท่าน
คือแม่เรียง อุ่นใจ แม่สุภาพ ซ่อนแก้วและนายพิศาล พระงาม จากการสัมภาษณ์ พบว่า สถานภาพ
และบทบาทของการเป็นหมอธรรมมีเหตุจูงใจส าคัญคือ เกิดอาการป่วยและพบวิธีรักษาตนเอง จึงน า
ความรู้ดังกล่าวรักษาคนอ่ืนเรื่อยมา และมีคนในครอบครัวเป็นหมอธรรมมาก่อนจึงได้รับการ
ถ่ายทอด และหลังจากที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้จากบรมครู ก็จะมีการศึกษาค้นคว้าความรู้
เพ่ิมเติมด้วยตนเองเพ่ือให้เหมาะสมและจะมีการเก็บรักษาต าราที่ได้รับการสืบทอดมา แล้วมีการ
ท่องจนขึ้นใจวิธีการรักษาหมอธรรมจะเสี่ยงทายหาหาเหตุและอาการเจ็บป่วย และท าการรักษาด้วย
การปัดเป่าสะเดาะเคราะห์ด้วยคาถาเวทมนต์ และการรักษาทางสมุนไพร ซึ่งจะได้รับการสืบทอดมา
จากครูบาอาจารย์ ส าหรับเครื่องประกอบการรักษาและข้อห้ามได้แก่ ขันธ์ 5 ขันธ์ 8 เครื่องบูชา 
ถาดครู บายศรแีบบเขมร ข้าวตอกดอกไม้ ผ้าขาว เหล้ายา ธูปเทียน และขนมคาวหวาน ส่วนข้อห้าม 
เช่น ห้ามรับประทานอาหารในงานศพ ห้ามลอดใต้ราวตากผ้า ห้ามลอดใต้สายสิญจน์โยงศพ ห้าม
รับประทานฟัก ห้ามรับประทานมะเฟือง เป็นต้น ซึ่งสาเหตุความเจ็บป่วยส่วนใหญ่ไม่พบสาเหตุ
ชัดเจน แต่หลายครั้งเชื่อว่าจากปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ และหาวิธีรักษาไม่ได้ ลักษณะของ
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อาการเจ็บป่วยที่พบหมอธรรม คือ มีอาการเจ็บป่วย ปวดหัว ตัวร้อน จุกแน่นหน้าอก หายใจไม่ออก 
เหนื่อย เพลีย ซีด ท้องโตผิดปกติ ลุกไม่ได้ เดินล าบาก โดยการรักษาทางยาสมุนไพร คาถาเป่า และ
พิธีกรรมเข้าทรง เซ่น ไหว้ ภูต ผี เจ้าป่า เจ้าเขา เป็นต้น และลักษณะการรักษาของธรรมมีความ
เฉพาะตัวพิเศษโดยจะรักษาด้วยความเชื่อ ความศรัทธา เป็นหลักธรรมที่ได้จากรุ่นหมอธรรมส่งต่อ ๆ 
กันมา โดยมีดนตรีพ้ืนบ้านเข้ามาก ากับจังหวะ ก่อให้เกิดก าลังใจที่ดีขึ้น โดยจ านวนผู้ที่มารับการ
รักษากับท่านเฉลี่ยต่อเดือนจะมีผู้ที่มารับการรักษาโดยเฉลี่ยประมาณ 20 - 30 คน และสิ่งที่ยังไม่มี
ข้อมูลที่แน่นอนของผู้ป่วยที่มารับการรักษา เนื่องจากไม่มีการจัดบันทึกข้อมูลการรักษาของผู้ป่วยใน
แต่ละราย การด ารงชีวิตประจ าวันของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ยังคงมีการพ่ึงพาอาศัย
พิธีกรรมหมอธรรมเป็นจ านวนมาก สืบเนื่องจากประเพณี ความเชื่อ ด้านการรักษาคงอยู่ควบคู่กับ
คนในสังคมเสมอมา ในปัจจุบันประชาชนยังคงให้ความส าคัญในวิธีการรักษาของหมอธรรมอยู่มาก
โดยเฉพาะประชาชนพ้ืนที่ชายขอบ พิธีของหมอธรรมสร้างแรงบันดาลใจในการด ารงชีวิต เพราะเชื่อ
อย่างยิ่งว่าจะช่วยให้พวกเขาอยู่ได้และมีความสุข จึงกล่าวได้ว่าประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ส่วน
ใหญ่ยังคงให้ความส าคัญในเรื่องของการท าพิธีรักษาโดยหมอธรรม ด้วยความเชื่อความศรัทธาใน
เรื่องของคาถาและการประกอบพิธีกรรม 
 2. กระบวนการผสมผสานทางวัฒนธรรมและการปรับตัวทางวัฒนธรรมของหมอธรรมใน
พ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ พบว่า มูลเหตุจูงใจของหมอธรรมเริ่มต้นจากความเชื่อของหมอธรรม โดยมี
สาเหตุจากความต้องการช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีในตัวของคนเจ็บป่วย และช่วยรักษาจิตใจคนใน
ชุมชน เหตุจากบรรพบุรุษที่เป็นหมอธรรมอยู่แล้วส่งผลให้เกิดการปลูกฝังพิธีกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านการ
รับรู้ และซึมซับเรื่อยมา จากรุ่นสู่รุ่นและจากอ านาจเหนือธรรมชาติส าหรับปัจจุบันความเชื่อเรื่อง
หมอธรรมก็ยังคงมีการสืบทอดจากบรรพบุรุษและอ านาจเหนือธรรมชาติ และพิธีกรรมต่าง ๆ ยัง
คงไว้ซึ่งความเชื่อ ความศรัทธา ในการรักษาแบบดั้งเดิม ในอดีตยังคงปรากฏอยู่คู่ปัจจุบันวิธีการสืบ
ทอดองค์ความรู้ในอดีตมีการปฏิบัติเป็นประจ าเพ่ือให้ศิษย์ได้เรียนรู้ตามศาสตร์วิชา เป็นการสืบทอด
ด้วยการเรียนรู้จากปากต่อปาก (มุขปาฐะ) และการท่องจ า โดยในปัจจุบันการสืบทอดความรู้ด้าน
หมอธรรมก็ยังคงใช้วิธีการแบบดั้งเดิม แต่สิ่งที่พัฒนาไปคู่กับการเปลี่ยนแปลงของสังคม คือ การ
แสวงหาความรู้เพ่ิมเติมโดยการสอบถามจากผู้รู้ด้านหมอธรรมและเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ในอดีต
มีการเรียนรู้และศึกษาจากครูหมอธรรมในทุก ๆ ที่ที่มีโอกาส มีการรวบรวมองค์ความรู้โดยการจด
บันทึกเป็นเล่มเป็นต ารา ในปัจจุบันได้มีการเก็บบันทึกรวบรวมข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรและมี
การเก็บบันทึกในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามการปรับเปลี่ยนของสังคมปัจจุบันเพ่ือสร้างเป็นองค์ความรู้
ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาหรือสืบค้นได้ ส่วนการปฏิบัติตนในอดีต มีการถือศีล ประพฤติตนให้อยู่ในศีล
ในธรรม ไม่ประพฤติชั่ว นั่งสมาธิ และปฏิบัติตนอย่างเรียบง่าย ปฏิบัติยึดกฎระเบียบตามแบบแผน
ความเป็นครูหมอธรรม ในปัจจุบันการปฏิบัติตนมีการบูรณาการให้ทันต่อเหตุการณ์ของปัจจุบัน 
และครอบคุลมมากขึ้นกว่าเดิม ในอดีตการวินิจฉัยอาการผู้ป่วยที่มีความผิดปกติจากโรคทั่ว ๆ ไปจะ
เกิดขึ้นโดยหมอธรรมเท่านั้น แต่ปัจจุบันผู้ป่วยจะไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล เพ่ือหาสาเหตุที่ป่วย 
และท าพิธีกรรมโดยหมอธรรมควบคู่กัน ทั้งนี้ วิธีการรักษาเดิมเริ่มจากการขอขมา ยกขันธ์ 5  ขันธ์ 8 
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เย็บถาดครู ท าพิธีร่างทรงท าการรักษาตามอาการเจ็บป่วย การเสี่ยงทาย โดยใช้พิธีกรรมด้วยการ
เข้าทรง ตามความเชื่อ เพ่ือหาสาเหตุ และใช้ยาสมุนไพรหรือเป็นการเป่าด้วยน้ าหมาก และคาถาเวท
มนต์ ส าหรับปัจจุบันนอกจากมีวิธีการรักษาเช่นเดียวกับวิธีการในอดีตแล้ว สิ่งที่พัฒนาเพ่ิมขึ้นและ
การรักษาจากที่โรงพยาบาลควบคู่กันไป ประเภทของพิธีกรรมเดิม ได้แก่ การเส่ียงทายหาสาเหตุ
อาการเจ็บป่วยด้วยร่างทรง (เล่นมม็วต) ประกอบกับดนตรี การบูชา และขอขมา ปัจจุบันก็ยังคงไม่
แตกต่างมากนัก แต่สิ่งที่แตกต่างชัดคือ การรับการรักษาควบคู่กับการรักษาทางโรงพยาบาล โดย
อาศัยหมอธรรมเข้ามาช่วยในการรักษา ด้วยยาสมุนไพรเพ่ิมเติมซึ่งพิธีกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับ
การสังเกตของคณะผู้วิจัยที่ยังพบว่าจะมีพิธีกรรมที่ไม่แตกต่างกับในอดีตที่ผ่านมา เป็นต้นว่า มีการ
เสี่ยงทายหาสาเหตุของอาการเจ็บป่วยที่หาสาเหตุไม่เจอ การเสี่ยงทายอาการเจ็บป่วยและเป่า การ
ร่างทรงเพ่ือรักษาอาการเจ็บป่วยและหาวิธีรักษา พิธีกรรมรักษาผู้ป่วยที่เป็นมานาน โดยผลจากการ
เสี่ยงทายว่าอ านาจสิ่งเหนือธรรมชาติ ท าให้เกิดจากอาการเจ็บป่วย เช่นการท านายว่าเมื่อ 2 เดือนที่
แล้ว ผู้ป่วยได้ขุดดินต้นโพธิ์ในสวน และต้องมีพิธีขอขมา เป็นต้น 
 เดิมการประกอบพิธีกรรมในแต่ละครั้งจะมีคนมาร่วมประมาณ 20-30 คน แล้วแต่
สถานการณ์ของผู้ป่วย ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมพิธีกรรมนั้นจะเป็นคนตามชุมชนที่คนอาศัยอยู่ในเขตชายขอบ
จังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ ส่วนมากเป็นคนนับถือหรือศรัทธาในพระพุทธศาสนา และสิ่ง
ที่น่าสนใจในปัจจุบันคือ ประชาชนหันมาให้ความสนใจในวิธีการรักษาอาการเจ็บป่วยด้วยวิธีหมอ
ธรรมมากยิ่งขึ้น ประมาณโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ 50-60 คนต่อครั้งสอดคล้องกับการสังเกตของ
พิธีกรรมของหมอธรรมในแต่ละครั้งจะประกอบด้วยสมาชิก ประมาณ 30-40 คน ส่วนใหญ่เป็นคน
ในกลุ่มชนชาติพันธุ์เขมร เป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ที่มารักษากับหมอธรรม และก็มีคนกลุ่มชาติพันธุ์ที่
หลากหลายออกไป อาทิ เช่น ลาว ส่วย เขมร ในบางพ้ืนที่ และยังขยายไปถึงกลุ่มคนจีนหรือประเทศ
เพ่ือนบ้าน ที่มีการนับถือ สืบเนื่องด้วยปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่เข้าถึง ส่งผลให้มีคนรู้จักที่ยังคงศรัทธา
และเชื่อว่าการรักษาด้วยวิธีนี้จะหาย และโดยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีอายุมาก เช่น ปู่ ตา ย่า ยาย ที่
ยังคงความเชื่อและศรัทธาในสิ่งที่มองไม่เห็น ตลอดทั้งพบเห็นกลุ่มเด็กเยาวชนที่มาร่วมพิธีกรรมด้วย 
ส่วนวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือส าหรับการใช้ประกอบพิธีทั้งอดีตและปัจจุบันยังคงลักษณะที่คงเดิม คือ
ประกอบด้วยบายศรีขัน 7 ชั้น 1 คู่ ขันธ์ 5 ขันธ์ 8 เคร่ืองดนตรี และของเซ่นไหว้ ผ้าข้าวธูปเทียน 
ดอกไม้ น้ าอัดลม เหล้าขาว และเงิน 12 บาท ขันธ์ขอขมา บายศรีจาน 5 คู่ อุปกรณ์แต่งกายส าหรับ
ผู้น าท าพิธี (เปล) ที่ใช้ไล่สิ่งไม่ดีที่เข้ามาครอบง า ท าให้เกิดอาการเจ็บ 
 ขั้นตอนการรักษาส าคัญหมอธรรมจะเสี่ยงทายหาสาเหตุของอาการเจ็บป่วย การหาวิธีการ
แก้หรือรักษาอาการเจ็บป่วย อาจจะเป็นการเป่า หรือน าเครื่องดนตรีมาเล่นประกอบการท าพิธี การ
ที่ผู้ป่วยถูกคุณไสย หมอธรรมจะต้องใช้คาถา และยาสมุนไพรถอดถอนคุณไสยออก โดยใช้ไข่ไก่ และ
ยาสมุนไพรในเป็นสิ่งที่ใช้ในการถอดถอนคุณไสย และในปัจจุบันก็ไม่แตกต่างกับขั้นตอนในอดีต
เพียงแต่มีการปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนไป กล่าวคือ เป็นการวินิจฉัยอาการ
เจ็บป่วยร่วมจากโรงพยาบาล และการจัดพิธีกรรมตามความเชื่อ โดยการเข้าทรงเพ่ือปัดเป่า และ
การใช้ยาสมุนไพรในการรักษาควบคู่กันซึ่งสอดคล้องการสังเกต พบว่า ขั้นตอนยังคงไม่แตกต่างมาก
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นักเพียงแค่ปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน กล่าวคือ หมอธรรมเสี่ยงทายที่มาของสาเหตุ
การเจ็บป่วย และหาวิธีการรักษา หมอธรรมร่างทรงอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงมาเพ่ือท าการเสี่ยงทาย
อาการของผู้ป่วยและหาแนวทางหรือวิธีแก้ ไหว้ครู ไหว้เจ้าที่ ขอเปิดทางประกอบพิธีหมอธรรม เพ่ือ
หาสาเหตุการเจ็บป่วย ผู้ท าพิธีขอขมาครู และขอให้สิ่งอ านาจเหนือธรรมชาติเข้ามาดู และเสี่ยงทาย
อาการ ท าพิธีแก้ และหาทางรักษาตามล าดับ ขั้นตอน 
 บทสวดในการท าพิธีกรรมหรือรักษานั้น หมอธรรมเชื่อว่าอ านาจเหนือธรรมชาติจะมาดลใจ
ให้พูด และรักษาเองไม่มีการท่องหรือเรียนบทสวดมาจากที่ใด เนื่องจากหมอธรรมเชื่อว่าอ านาจ
เหนือธรรมชาติจะเป็นผู้สวดเอง เช่น คาถาไสยเวทมนต์ คาถาไร้พราย คาถาก าหราบผี คาถาถอน
คุณไสย คาถาก าจัด คาถาเพิกภูมิ คาถาผูกและคลาย คาถามัด คาถาปิด ส าหรับปัจจุบันมีการปรับ
ตามกลุ่มคน คือ อาจใช้คาถาไสยเวทมนต์ควบคู่บทบาลีและคาถาเขมร เป็นต้นเช่นเดียวกับข้อสังเกต 
ที่พบว่า หมอธรรมไม่มีบทสวดแต่เชื่อว่าอ านาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธ์จะช่วยดลใจให้การเจ็บป่วยค่อย ๆ ดี
ข้ึน หลังจากการประกอบพิธีกรรม เพราะหมอธรรมเชื่อว่าอ านาจเหนือธรรมชาติจะช่วยดลใจให้
พิธีกรรมดังกล่าวหายได้ การไหว้ครูเพ่ือเข้าสู่พิธีกรรม สวดตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีเข้ามาเพ่ือบอกกล่าว
หรือเสี่ยงทายเหตุการณ์ “มเหศักดิ์ มเหเซย” 
 จุดประสงค์ส าหรับการประกอบพิธีกรรม คือ เพ่ือรักษาจิตใจให้สบายตามที่มีความประสงค์ 
หรือมีความเชื่อต่อวิธีการรักษานี้ เพ่ือท าตามค าเสี่ยงทายที่หมอธรรมได้เสี่ยงทายไว้ และเพ่ือให้การ
รักษาเป็นไปตามสิ่งท านาย เพ่ือรักษาคนป่วยจากอาการเจ็บป่วย จากสิ่งเหนือธรรมชาติ สิ่งลี้ลับ 
และเพ่ืออนุรักษ์ความเชื่อพิธีกรรมแบบดั้งเดิม จากบรรพบุรุษที่สืบทอดต่อกันมา และปัจจุบันก็
เช่นกันที่ประกอบพิธีกรรมเพ่ือมุ่งรักษาคนป่วยจากโรคที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่มองไม่เห็น รักษาทาง
อารมณ์ จิตใจ และสติ รักษาด้วยดนตรี และพิธีกรรมทางความเชื่อ รวมถึงรักษาด้วยการสร้าง
ก าลังใจ และโน้มน้าวอารมณ์ให้ดีขึ้นเช่นเดียวกับข้อสังเกต ที่ยังพบว่าการประกอบพิธีกรรมยังคง
เป็นอีกทางที่ช่วยให้การรักษาที่ควบคู่กับวิทยาศาสตร์ และท าเพ่ือหาแนวทางการรักษาตามค าเสี่ยง
ทาย เพ่ือบรรเทาอาการเจ็บป่วย และวิธีการรักษาโดยหมอธรรมยังเป็นการสืบต่อพลังศรัทธาไปยัง
ลูกหลายเพ่ือการสืบต่อ ส่วนอาการเจ็บป่วยโดยมากผู้ป่วยมักมีอาการหมองคล้ า ซีด บวม ผอม 
ร่างกายทรุดโทรม บรรยากาศน่ากลัวชวนขนลุก รับรู้สัมผัสกับสิ่งที่เหนือธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบัน
เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วม และได้ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ จึงท าให้พฤติกรรม  อารมณ์ 
บรรยากาศ ต่าง ๆ ลดน้อยลงไป และจากการสังเกต จะพบเห็นพฤติกรรม อารมณ์ บรรยากาศของ
ผู้เข้าร่วมค่อนข้างหงุดหงิด โกรธ หมอธรรมสื่อสารออกมาว่า สาเหตุการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นนั้น มี
หลากหลาย อาทิเช่น เกิดจากผู้ป่วยไปขุดต้นไม้ใหญ่ในลานของตนออก โดยไม่เชื่อว่าอ านาจเหนือ
ธรรมชาติไม่มีอยู่จริงตามที่คนอ่ืนเชื่อและศรัทธา อารมณ์ร้อน และโวยวาย ต่อว่าผู้ป่วย โดยหมอ
ธรรมจะท านายว่า สาเหตุของการเจ็บป่วยมาจากผู้ป่วยไปขุดจอมปลวกออกจากใต้ถุนบ้าน และเชื่อ
ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเป็นผู้สร้างไว้ กลุ่มหมอธรรมมักเป็นบุคคลที่อายุมากแล้ว และมักใช้การรักษาใน
รูปแบบเดียวกัน และกลุ่มเยาวชนที่มีความสนใจในการรักษาเช่นนี้ มานั่งรอเพ่ือดูการรักษาของหมอ
ธรรม 
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 ดังนั้น จะเห็นได้ว่าจากอดีตหมอธรรมเข้ามามีบทบาทในทุก ๆ วันและทุก ๆ ประเพณี 
ก่อให้เกิดการปลูกฝังที่ยึดถือและปฏิบัติตามกันมาเรื่อย ๆ จวบจนถึงปัจจุบัน แน่นอนที่สุดว่า การ
รักษาทางวิทยาศาสตร์ที่หาวิธีการรักษาไม่ได้ ผู้ป่วยจ าเป็นต้องกลับบ้านและเพ่ือมาหาสมุนไพร หรือ
หมอธรรมที่ตนนับถือและเชื่อว่ารักษาให้หายได้ ปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรม และเคร่งคัดต่อหน้าที่ 
และข้อห้ามต่าง ๆ เพ่ือคงซึ่งความขลัง ซึ่งปัจจุบันก็ไม่แตกต่างไปจากอดีตยังคงมีการปฏิบัติตนใน
ศีลธรรม และเคร่งคัดต่อข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติต่าง ๆ และการให้ประชาชนได้มีส่วนรวมในพิธี 
 3. แนวทางการส่งเสริมให้เห็นความส าคัญและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม 
 จากการน าเสนอผลการวิจัยเกี่ยวกับสภาพท่ัวไปของวัฒนธรรม ความเชื่อ กระบวนการ
ผสมผสานทางวัฒนธรรม ตลอดถึงการปรับตัวทางวัฒนธรรมของหมอธรรมในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ไป
แล้วข้างต้นนั้น ท าให้คณะผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของพิธีกรรม “หมอธรรม” ที่ควรอนุรักษ์
และส่งเสริมให้ยังคงอยู่คู่กับสังคมพ้ืนถิ่นนี้ ผสมผสานกับวัฒนธรรม ความเชื่อ ประเพณีที่มีการ
ปฏิบัติสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นกระทั่งปัจจุบันก็ยังคงมีพิธีกรรมปรากฏให้เห็นในสังคม คณะผู้วิจัยได้
แสวงหาซึ่งแนวทางที่จะน าไปสู่การส่งเสริมให้เห็นความส าคัญเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมซึ่งถือว่าเป็น
ภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่นที่จะเกิดการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งแก่ชุมชนอย่างยั่งยืนผ่าน
รูปแบบการบูรณาการทุนทางวัฒนธรรมที่เกิดจากความผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมสู่การพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงว่าทุกภาคส่วนต้องมีส่วนส าคัญในการอนุรักษ์ส่งเสริมและปรับ
รูปแบบการท างานให้สอดรับกับความเชื่อดังกล่าวอย่างแยกออกจากกันไม่ ได้ กล่าวคือ ด้านหมอ
ธรรมเอง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลที่อาวุโส เป็นแหล่งรวมซึ่งองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ก็ต้องการ
ให้ศิษย์รู้จักรักและหวงแหน ช่วยกันท านุบ ารุงและดูแลให้หมอธรรมเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยเหลือคนที่
วิทยาศาสตร์รักษาไม่หายแต่ไสยศาสตร์ หรือ หมอธรรมสามารถรักษาได้ รวมถึงต้องการให้กลุ่ม
เยาวชนรุ่นหลังได้ซึมซับสิ่งดีงามเหล่านี้ไปใช้ในการด ารงชีวิตและให้ด ารงคงอยู่ควบคู่ กับชุมชนไป
นาน ๆ ช่วยกันรักษาไว้เพ่ือให้หมอธรรมเป็นการรักษาที่พิเศษ ควบคู่กับการรักษาทางวิทยาศาสตร์ 
ฉะนั้น จึงจ าเป็นต้องอนุรักษ์ รักษา ศึกษา และค้นคว้าความรู้ เพ่ือรวบรวม และปฏิบัติเพ่ือรักษาต่อ
ผู้ป่วยและสืบต่อความเชื่อแบบดั้งเดิมจากบรรพบุรุษไว้สืบทอดต่อกันไป ในส่วนของภาคประชาชน
นั้นพบว่า ในปัจจุบันคนกลุ่มชาติพันธุ์เขมรไทยเขมร ไทยกูย และไทยลาว มองว่าหมอธรรมยังคง
รักษาช่วยให้คนเจ็บป่วยที่หาวิธีรักษาไม่ได้ แต่หมอธรรมรักษาได้ เป็นการเล่าปากต่อปาก ในชุมชน 
ส่งผลให้ประชาชนในพ้ืนที่ยังคงศรัทธา และนับถือ ในความเป็นหมอธรรม ซึ่งส่วนใหญ่หันมาพ่ึงพา
พิธีกรรมทางความเชื่อในการรักษา ถือเป็นความเป็นโบราณ และไม่ทิ้งพิธีกรรมแบบดั้งเดิม และยัง
อนุรักษ์ไว้จนถึงปัจจุบัน  
 ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ส าคัญและรู้ปัญหาของคนในถิ่น 
ควรเข้ามามีบทบาทโดยการออกมาท าประชาคมและมีนโยบายให้หมอธรรมเป็นหมอธรรมที่ได้รับ
การข้ึนทะเบียนและท าพิธีกรรมอย่างถูกต้อง โดยไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาอ้างตัวว่าเป็นหมอธรรม ซึ่ง
หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจะเพ่ิมแนวทางการส่งเสริมและให้ความส าคัญการรักษา
อีกวิธีหนึ่งที่ส าคัญ โดยให้หมอธรรมได้ขึ้นทะเบียนเพ่ือยืนยันตนเองและไม่มีการแอบอ้างว่าตนเป็น
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หมอวิเศษหรือใช้เป็นอาชีพหลอกลวงผู้อ่ืน และสุดท้ายในส่วนของสถาบันการศึกษาควรมีการ
สังเคราะห์องค์ความรู้ จัดเก็บข้อมูล รวมทั้งหากมีการจัดกิจกรรมใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา หรือพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น การเรียกขวัญ หรือการยกศาลปู่ตา ก็มีความจ าเป็นผู้ที่
ทรงภูมิรู้ ดังหมอธรรมมาท าพิธีเสี่ยงทาย เพ่ือเป็นอีกวิธีที่ช่วยสร้างขวัญและก าลังใจให้การท างาน
ราบรื่น 
 
อภิปรายผลการวิจัย (Research Discussion) 
 จากผลการวิจัยพบว่า สถานภาพและบทบาทของการเป็นหมอธรรมมีเหตุจูงใจส าคัญที่ท า
ให้มาเป็นหมอธรรม คือ เกิดอาการป่วยและพบวิธีรักษาตนเองให้หาย จึงน าความรู้ดังกล่าวรักษา
ผู้อ่ืนอ่ืนเรื่อยมา และอาจมีคนในครอบครัวเป็นหมอธรรมมาก่อนจึงได้รับการถ่ายทอด ส่งผลให้เกิด
ความสนใจและอยากช่วยเหลือผู้อ่ืน หมอธรรมโดยส่วนใหญ่นั้น ได้รับความรู้ในการรักษาโรคโดย
การถ่ายทอดจากครูที่เป็นหมอธรรม และหลังจากที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้จากครูหรือบาง
คราวเรียกว่าครูใหญ่หรือบรมครู ก็จะมีการศึกษาค้นคว้าความรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเองเพ่ือให้เหมาะกับ
สถานการณ์ในส่วนขององค์ความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอดนั้น จะมีการเก็บรักษาจากต าราที่ได้รับ
การสืบทอดมา แล้วมีการท่องจนขึ้นใจและลักษณะของธรรมมีความเป็นเฉพาะพิเศษด้วยวิธีการ
รักษาด้วยความเชื่อ พิธีกรรม ตามความเชื่อ ความศรัทธา เป็นธรรมที่ได้จากรุ่นหมอธรรมส่งต่ อ ๆ 
กันมา โดยมีดนตรีพ้ืนบ้านเข้ามาเป็นการก ากับจังหวะ และรักษาทางด้านอารมณ์ โน้มน้าวจิตใจให้
หายจากอาการเจ็บป่วย ก่อให้เกิดก าลังใจที่ดีขึ้นและส่งผลให้อาการที่เป็นอยู่ดีขึ้น แสดงให้เห็นว่า
การด ารงชีวิตประจ าวันของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ยังคงมีการพ่ึงพาอาศัยพิธีกรรมหมอ
ธรรมเป็นจ านวนมาก สืบเนื่องจากประเพณี ความเชื่อ ด้านการรักษาคงอยู่ควบคู่กับคนในสังคมและ
ใช้เสมอมา โดยการประกอบพิธีกรรมของหมอธรรมยังคงอยู่ควบคู่กับการประกอบพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นความเชื่อของคนในพ้ืนที่และการรักษาอาการเจ็บป่วยในปัจจุบัน ต้องควบคู่
กับความเชื่อไสยศาสตร์และวิทยาศาสตร์และพุทธศาสตร์ไปด้วย  
 พิธีกรรม “หมอธรรม” ที่ยังคงอยู่คู่กับสังคมพ้ืนถิ่นนี้ อาจสืบเนื่องมาจากวัฒนธรรม ความ
เชื่อ ประเพณีที่มีการปฏิบัติสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นกระทั่งปัจจุบันก็ยังคงมีพิธีกรรมปรากฏให้เห็นใน
สังคม ดังนั้นการส่งเสริมให้เห็นความส าคัญเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาของ
ชุมชนท้องถิ่นที่ จะน ามาซึ่งการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งแก่ชุมชนอย่างยั่งยืนผ่านรูปแบบ
การบูรณาการทุนทางวัฒนธรรมที่เกิดจากความผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมสู่การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงว่าทุกภาคส่วนต้องมีส่วนส าคัญในการอนุรักษ์ส่งเสริมและปรับรูปแบบ
การท างานให้สอดรับกับความเชื่อดังกล่าวอย่างแยกออกจากกันไม่ได้ กล่าวคือ ด้านหมอธรรมเอง 
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลที่อาวุโส เป็นผู้รวมซึ่งองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ก็ต้องการให้ศิษย์รู้จัก
รักและหวงแหน ช่วยกันท านุบ ารุงและดูแลให้หมอธรรมเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยเหลือผู้ป่วยโดยใช้หลัก
วิทยาศาสตร์ร่วมกับไสยศาสตร์และหลักพุทธธรรม ต้องการให้กลุ่มเยาวชนรุ่นหลังได้ซึมซับสิ่งดีงาม
เหล่านี้ไปใช้ในการด ารงชีวิตและให้ด ารงคงอยู่ควบคู่กับชุมชนไปนาน ๆ ต้องการให้ช่วยกันรักษาไว้
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เพ่ือให้หมอธรรมเป็นเสมือนการรักษาที่วิเศษ ที่สร้างพลังทางใจให้ผู้เจ็บป่วยได้ อีกทั้งยังเป็นการ
อนุรักษ์ความเชื่อแบบดั้งเดิมจากบรรพบุรุษไว้สืบทอดต่อกันไป ในส่ วนของภาคประชาชน ใน
ปัจจุบันคนกลุ่มในพ้ืนที่วิจัยทั้งสุรินทร์ บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ มองว่าหมอธรรมยังคงช่วยให้คน
เจ็บป่วยที่หาวิธีรักษาไม่ได้ แต่หมอธรรมสามารถรักษาได้ เป็นการเล่าปากต่อปากท่ีได้ยินมาเสมอใน
ชุมชน ดังนั้น วัฒนธรรมการรักษาอาการเจ็บป่วยด้วยวิธีหมอธรรมก็ยังคงมีบทบาทและมี
ความส าคัญกับคนในชุมชนมาก จึงควรให้มีแนวทางในการอนุรักษ์และสืบสานวิธีการรักษาด้วยวิธี
หมอธรรมนี้ไว้ให้ตราบนานเท่านาน และประชาชนที่ยังคงศรัทธา และนับถือ ในความเป็นหมอธรรม 
ซึ่งส่วนใหญ่พ่ึงพาพิธีกรรมทางความเชื่อในการรักษา การท านายทายทักการพยากรณ์ผูกดวง ซึ่งถือ
ว่าเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจภายใต้หลักศีลธรรม ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Phonhan 
(1992) ที่ได้เน้นวิจัยเรื่อง หมอธรรม: ศึกษาเฉพาะกรณีอ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ส่วน 
Mankhong (1987) เน้นวิจัยเรื่อง ความเชื่อเรื่องหมอธรรมของบ้านนางใย ต าบลตลาด อ าเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม เช่นเดียวกันกับ Nunkhunthi (2008) ได้วิจัยเรื่อง แนวคิดเชิงปรัชญาใน
พิธีกรรมหมอธรรม และนอกจากนี้ยั งมี  Srilha (1992)  ที่ ได้วิจัย เรื่อง หมอธรรมกับการ
รักษาพยาบาลแบบพ้ืนบ้าน ตลอดจน Limcharoen (2016) ได้วิจัยเรื่องหมอธรรม: ประวัติศาสตร์ 
ความเชื่อ และเครือข่ายทางสังคมในภาคอีสานที่ท าให้เห็นพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงภาพของ
ระบบจารีตหมอธรรมในลักษณะที่เป็นพลวัตด้วยเหตุแห่งการบูรณาการหลอมรวมไม่แยกส่วน 
ก่อให้เกิดความเชื่อมโยงที่สมดุล ส่งผลให้ในปัจจุบันการรักษาอาการเจ็บป่วย โดยหมอธรรมยังคงสืบ
ทอดและได้รับความนิยม นับถือทั้งนี้ เกิดจากมีกระบวนการปรับตัวเชิงวัฒนธรรมโดยมีการ
ผสมผสานของกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งมาประยุกต์ใช้ส่งผลให้ปัจจุบันความเชื่อเรื่องหมอธรรมหรือหมอ
พ้ืนบ้านในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ยังคงได้รับการสืบต่อในลักษณะของการบ าบัดรักษาในเชิงบูรณาการ
ซึ่งท าให้หมอธรรมคนเดียวสามารถรักษาผู้ป่วยได้หลากหลายตามความเชื่อจนเกิดการผสมผสาน
ทางวัฒนธรรมความเชื่อในพ้ืนที่ดังกล่าว 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย (Research Suggestions) 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งหน่วยงานหนึ่งที่ส าคัญและรู้ปัญหาของคนในถิ่น 
ควรเข้ามามีบทบาทในการร่วมท าประชาคมและมีนโยบายให้หมอธรรมเป็นหมอธรรมที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนและท าพิธีกรรมอย่างถูกต้อง 
  1.2 สถาบันการศึกษา โดยปัจจุบันในสถานศึกษาหากมีการจัดกิจกรรมใดก็ตาม ไม่ว่าจะ
เป็นกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา หรือพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น การเรียกขวัญ หรือการยกศาลปู่ตา ก็มี
ความจ าเป็นผู้ที่ทรงภูมิรู้ ดังหมอธรรมมาท าพิธีเสี่ยงทาย เพ่ือเป็นอีกวิธีที่ช่วยสร้างขวัญและก าลังใจ
ให้การท างานราบรื่น 
  1.3 ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนส าคัญในการอนุรักษ์ส่งเสริมและปรับรูปแบบการท างานให้
สอดรับกับความเชื่อดังกล่าวอย่างแยกออกจากกันไม่ได้  
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 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป  
  2.1 ควรมีการศึกษาถอดบทเรียนภูมิปัญญาจากวัฒนธรรมพ้ืนถิ่นที่ยังคงมีอิทธิพลต่อวิถี
ชีวิตของคนในท้องอ่ืน ๆ สืบเนื่องจากหมอธรรมหรือผู้น าทางพิธีกรรมต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่เป็นผู้
อาวุโสและเป็นบุคคลที่ได้รับการเคารพนับถือ พร้อมกับการสะสมองค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาที่ได้รับ
การถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาอย่างช้านาน 
  2.2 ควรมีการจัดการนวัตกรรมท้องถิ่นจากพ้ืนฐานภูมิปัญญาในแต่ละชุมชน สืบเนื่อง
จากหลักการพัฒนาที่เน้นการพัฒนาจากภายใน ฉะนั้น การบูรณาการหลักภูมิปัญญาเข้ากับนโยบาย
ต่าง ๆ ของรัฐบาลจะยิ่งน าไปสู่การพัฒนาของคนในท้องถิ่นจากภูมิปัญญาเดิมไปสู่ความเข้มแข็งและ
ยั่งยืนได ้
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การศึกษาเปรียบเทียบเศรษฐกิจวัฒนธรรมชาวนาไทยและเวียดนาม 
บนฐานความคิดทุนทางสังคม 

The Comparative Study of Cultural Economy Based on Social 
Capital between Thai and Vietnamese Famers 

 
ฉลอง  สุขทอง1  สุริยะ  ชนะชัย2  และเกา เวียด ฮึง3 

Chalong  Sukthong1,  Suriya Chanachai2  and Cao Viet Hung3 
 

บทคัดย่อ (Abstract) 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งศึกษาบริบท ข้อมูลพ้ืนฐาน การเปลี่ยนแปลงทางด้าน

เศรษฐกิจวัฒนธรรม ทุนทางสังคมที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจวัฒนธรรม ตลอดจนการเปรียบเทียบ
ความสัมพันธ์ของทุนทางสังคมในการแก้ไขปัญหาชุมชนและวิกฤติการณ์ ของชาวนาไทยและ
เวียดนาม เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม กลุ่ม
ประชากรเป้าหมายเป็นชาวนาในจังหวัดสุรินทร์ ประเทศไทย และจังหวัดก่าเมา (Cà Mau) ประเทศ
เวียดนาม ได้แก่ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสัมภาษณ์เชิงลึก ประเทศละ 60 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน 
และผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสนทนากลุ่ม 2 กลุ่ม ๆ ละ 20 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา  

ผลการศึกษาบริบทและข้อมูลพ้ืนฐานทางด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมของชาวนาไทยและ
เวียดนาม พบว่า จังหวัดก่าเมา ประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ในดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ าโขง 
(Mekong Delta) มีน้ าตลอดทั้งปีจึงเป็นแหล่งเพาะปลูกที่ส าคัญ สามารถปลูกข้าวได้ปีละ 2-3 ครั้ง 
ส่วนจังหวัดสุรินทร์ ตั้งอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนใต้ของประเทศไทย  สามารถผลิต
ข้าวหอมมะลิที่เป็นที่รู้จักของชาวโลก เป็นพ้ืนที่ที่สามารถเพาะปลูกข้าวได้ 1-2 ครั้งต่อปี ส่วนพ้ืนที่
นาที่อยู่ในเขตชลประทานอ่างเก็บน้ าอ าปึล สามารถปลูกข้าวได้ 2 ครั้งต่อปี ในด้านการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมของชาวนาไทยและเวียดนามหลังการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต
พบว่า มีฐานความคิดมาจากการที่เวียดนาม มีอาหารไม่เพียงพอจากภาวะสงครามทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ ขาดการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการท านาจากบรรพบุรุษไปสู่ลูกหลาน หลัง
ภาวะสงครามมีการท านาในรูปแบบสหกรณ์นารวม ต่อมาเมื่อรัฐบาลได้มีนโยบาย “โด๋ยเหม่ย” ท า
ให้ชาวนาได้สิทธิ์ในที่นา ท าให้ชาวนามีความใส่ใจในที่นาของตนเองและให้ความส าคัญในการผลิต
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Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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มาก ส าหรับประเทศไทย การผลิตข้าวมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนไปตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม
ตามกระแสความต้องการของตลาด จากพ้ืนที่ศึกษาเกษตรกรปรับเปลี่ยนจากปลูกข้าวเคมีเป็นข้าว
อินทรีย์ และใช้ภูมิปัญญาในการผลิตข้าว นโยบายรัฐเน้นข้าวอินทรีย์ ระบบนาแปลงใหญ่ ลดต้นทุน
การผลิต และลดพ้ืนที่ปลูก การศึกษายังพบอีกว่า ทุนทางสังคมมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตชาวนาไทยและเวียดนามได้แก่ ปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ ปัจจัยด้านสังคมและ
การเมือง ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ และปัจจัยการสนับสนุนและความสัมพันธ์กับ
องค์การ นอกจากนี้ จังหวัดสุรินทร์มีปัญหาภัยแล้ง ชุมชนมีภูมิปัญญาและกลุ่มการเกษตรร่วมกัน
แก้ปัญหา โดยรัฐมีนโยบายประกันความเสียหายให้กับพืชผลทางการเกษตร ส่วนจังหวัดก่าเมา มีภัยพิบัติ
ในพ้ืนที่ รัฐบาลได้จัดทหารหรือนักเรียนมาช่วยเหลือ แตชุ่มชนยังขาดกลุ่มที่เข้มแข็งที่ช่วยแก้ปัญหา 
ค าส าคัญ (Keywords) : ชาวนา,  เศรษฐกิจวัฒนธรรม,  ทุนทางสังคม   
 
Abstract 

This research aimed at studying the context, basic data, cultural economic 
changes, social capital affected cultural economics and a comparison of the 
relationship of social capital to community problems and the crisis of Thai and 
Vietnamese farmers. In-depth interview and group discussions techniques were 
conducted in this qualitative research. Key informants were farmers in Surin, Thailand 
and Ca Mau, Vietnam. Each country would have a group of 60 key informants, a total 
of 120 people, and divided into two groups of 12 people. Content analysis used to 
analyze data. The study indicated that the context and basic data on cultural 
economics of Thai and Vietnamese farmers. Ca Mau Province, Vietnam Located in 
the Mekong Delta, water is available throughout the year. Rice can be grown 2-3 
times a year. For Surin which located in the northeastern part of Thailand. It can 
produce jasmine rice that is well known to the world. In each area, rice can be 
cultivated one a year. But for the rice fields in the irrigation reservoir, rice can be 
grown twice a year. In terms of cultural economic change of Thai and Vietnamese 
farmers after the founding of diplomatic relations was found. Vietnam has insufficient 
food supply due to internal and external war. No inheritance of local wisdom in rice 
farming from the ancestors to the offspring. Because the war has caused a lot of 
problems, there would be only cooperatives system. Later, when the government 
had a policy of " Đổi Mới", the farmers had the right to land. Thus, farmers pay 
attention to their own fields and focus on production. For Thai Farmers, rice 
production has evolved and changed according to changing economic and social 
conditions. In addition, the production is based on market demand. The trend of 
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organic rice production is increasing, and also the application of wisdom in rice 
production. The study also found that social capital affected cultural economic and 
way of life of Thai and Vietnamese farmers, namely; Human resources capital, social 
and political capital, technology capital, Economic capital and organizational 
relationships supports capital. In addition, Surin has drought problems. The 
community has a common wisdom and agricultural groups to solve problems. The 
government has a policy to insure damage to agricultural crops. While in Ca Mau, 
there was disaster in the area. The government is organizing military or student aid. 
It also found that the community still lacked a strong group that helped solve the 
problem. 
Keywords : Farmers,  Cultural Economics,  Social Capital 
 
บทน า (Introduction) 

ประเทศไทยและเวียดนามมีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการ
ระหว่างกันในเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2519 (ค.ศ.1976) ก่อนหน้านั้นไทยกับเวียดนามมี
ความสัมพันธ์ในลักษณะเป็นปฏิปักษ์ต่อกันนับเนื่องมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา หลังสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 ต่อเนื่องมาจนถึงยุคสงครามเย็นไทยกับเวียดนามได้เป็นปฏิปักษ์ต่อกันอย่างชัดเจน เนื่องจาก
รัฐบาลเผด็จการทหารของไทยมีนโยบายสนับสนุนฝ่ายเสรีประชาธิปไตยโดยมีสหรัฐอเมริกาให้การ
สนับสนุนเวียดนามใต้สู้รบกับเวียดนามเหนือซึ่งเป็นฝ่ายคอมมิวนิสต์ในสงครามเวียดนาม ในช่วงปี 
ค.ศ.1962-1975 โดยไทยได้ให้การช่วยเหลือฝ่ายเวียดนามใต้กับสหรัฐอเมริกาด้วยการส่งก าลังทหาร
ไปช่วยรบในเวียดนามใต้ รวมทั้งการอนุญาตให้สหรัฐอเมริกาใช้สนามบินหลายแห่งรวมทั้งสนามบิน
อู่ตะเภา ผลของสงครามจบลงที่การพ่ายแพ้ของฝ่ายสหรัฐอเมริกา ภายหลังการชนะสงครามของ
คอมมิวนิสต์เวียดนามเหนือ ในปี ค.ศ.1975 ไทยกับเวียดนามก็ยังคงมีความหวาดระแวงต่อกันด้วย
พ้ืนฐานความคิดท่ีแตกต่างระหว่างทุนนิยมและสังคมนิยม รวมทั้งกระแสคอมมิวนิสต์ภายในประเทศ
ที่เฟ่ืองฟูในหมู่นักศึกษาและประชาชน อย่างไรก็ตาม ไทยก็ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับ
เวียดนามในปี ค.ศ. 1976 ท่ามกลางความหวาดระแวงที่ยังคงมีต่อกัน  

ในช่วงปี ค.ศ.1979-1985 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเวียดนามได้รับผลกระทบจาก
ปัญหาการที่เวียดนามเข้าแทรกแซงกิจการภายในประเทศกัมพูชา ส่งผลให้ความสัมพันธ์ของทั้งสอง
ประเทศท่ีเริ่มจะดีขึ้นกลับทวีความตึงเครียดการแทรกแซงครั้งนั้นเวียดนามเรียกว่า “การปลดปล่อย
กัมพูชาจากระบบพอลพต” ซึ่งการแทรกแซงส่งผลให้ทหารเวียดนามในกัมพูชาเข้ามาตั้งฐานที่มั่น
ประชิดชายแดนไทย-กัมพูชา ฝ่ายรัฐบาลไทยมองว่าเป็นภัยคุกคามทางความมั่นคง กอปรกับกับมี
ความเกรงกลัวต่อการขยายอิทธิพลของเวียดนามในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท าให้ประเทศ
ไทยใช้กลไกลต่าง ๆ เพ่ือกดดันเวียดนามให้ถอนก าลังออกไปจากกัมพูชาส่งผลความสัมพันธ์ระหว่าง



Vol.20 Special Issue (Septemper-October) 2018-JHSSRRU318

ไทยและเวียดนามที่เพ่ิงเริ่มจะสถาปนาเป็นอันต้องหยุดชะงักลงไป ไม่เพียงแต่ความสัมพันธ์ด้านการ
การเมืองเท่านั้น ความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของทั้งสองประเทศก็ได้หยุดชะงักไปด้วย 

ภายหลังจากยุคสงครามเย็น ประมาณ ปี ค.ศ. 1991 ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศมีทิศ
ทางการพัฒนาที่ดีมากขึ้น ปัญหาทั้งหลายได้รับการปรับปรุง และมีการเยือนกันระหว่างผู้บริหาร
ระดับสูงของทั้งสองประเทศ ตลอดจนมีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือต่างๆ เช่น ความตกลงว่า
ด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการว่าด้วยความร่วมมือเศรษฐกิจไทยเวียดนาม (Joint Commission: JC) 
ลงนามเม่ือ 18 กันยายน ค.ศ.1991, ความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนลงนาม
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ค.ศ.1991, MOU ว่าด้วยความร่วมมือเรื่องข้าวไทย-เวียดนาม ลงนามเมื่อวันที่ 
19 สิงหาคม ค.ศ.1992 นอกจากนี้ ยังมียังมีความร่วมมือด้านอ่ืนๆ เช่น การให้เงินกู้ยืมของรัฐบาล
ไทยต่อเวียดนามจ านวน150 ล้านบาท ในปี ค.ศ.1992 รวมถึงความร่วมมือทางด้านการท่องเที่ยวใน
ปี ค.ศ.1994 ความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างไทยกับเวียดนามรวมทั้งความสัมพันธ์ทางด้าน
เศรษฐกิจจึงมีความราบรื่นนับแต่นั้นเป็นต้นมา (Seemung, 2015: 96-97) 

หลังจากผ่านพ้นวิกฤติต่างๆ มาได้ ไทยกับเวียดนามได้พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันใน
หลายด้าน เช่น ด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน ด้านการท่องเที่ยว ด้านวัฒนธรรมและวิชาการ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวไทยเชื้อสายเวียดนามที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงสงคราม
เวียดนามและก่อนหน้านั้น มีส่วนส าคัญอย่างมากในการผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศไทย
กับเวียดนามในระดับประชาชน ระดับรัฐบาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นมรรคเป็นผล
มากข้ึน ดังจะเห็นได้จากโครงการต่างๆ เช่น การแลกเปลี่ยนเยาวชน การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
ด้านการศึกษามีการสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยหลายแห่งของประเทศเวียดนาม การสอนภาษา
เวียดนามในโรงเรียนระดับประถมและมัธยมของไทย เป็นต้น  

ภายหลังการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมอาเซียน (ASEAN Community) ของประเทศ
เวียดนามท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างกันมีมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเศรษฐกิจ  การค้าการ
ลงทุน และการท่องเที่ยว นักลงทุนชาวไทยเข้าไปลงทุนในประเทศเวียดนามมีมูลค่ามากเป็นล าดับที่ 
10 จากนักลงทุนต่างชาติทั้งหมด มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ ในธุรกิจด้านโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว เคมีภัณฑ์ พลาสติก อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ้ืนทางภาคใต้
ของประเทศเวี ยดนาม ทั้ งนี้ เนื่ องจากประเทศเวี ยดนามมีความอุดมสมบู รณ์ ในด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ าโขง (Mekong Delta) ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่
เหมาะส าหรับการท าการเกษตร การประมง โดยเฉพาะเป็นแหล่งปลูกข้าวที่ส าคัญที่สุดของประเทศ 
ซึ่งเวียดนามสามารถปลูกข้าวได้ในทุกภูมิภาคของประเทศเพราะมีแหล่งน้ าอุดมสมบูรณ์สามารถท า
นาได้ปีละ 2-3 ครั้ง เฉพาะบริเวณปากแม่น้ าโขง (Mekong Delta) มีพ้ืนที่ในการปลูกข้าวประมาณ 
4 ล้านเฮกตาร์ (25 ล้านไร่) (Pisanvanich, 2016 : 142) ปัจจุบันเวียดนามได้กลายเป็นประเทศผู้
ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลก โดยไทยซ่ึงเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลกเช่นเดียวกันได้ร่วมมือกับ
เวียดนามในด้านการค้าข้าวผ่านสภาความร่วมมือค้าข้าว (Council On Rice Trade Cooperation) 
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ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลก 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย จีน เวียดนาม 
อินเดีย และปากีสถาน 

ความส าเร็จในการพัฒนาประเทศของเวียดนามส่วนหนึ่งมาจากนโยบายโด่ยเหมย (Doi 
Moi) ของรัฐบาลที่ต้องการเปลี่ยนผ่านจากประเทศที่เพ่ิงผ่านยุคสงครามไปสู่การปฏิรูปเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะธุรกิจในภาคการเกษตร เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศและแข่งขันกับคู่แข่ง
ทางการค้าในต่างประเทศ รัฐบาลเวียดนามจึงส่งเสริมด้านการเกษตรโดยเฉพาะอย่างข้าวซึ่งเป็น
อาหารหลักและเป็นอาชีพเป็นวิถีชีวิตของคนส่วนใหญ่ในประเทศ กอปรกับมีทรัพยากรธรรมชาติดิน
ฟ้าอากาศเกื้อหนุน ประชาชนชาวเวียดนามมีทุนทางสังคม มีองค์ความรู้ มีภูมิปัญญาการท านาที่สืบ
ทอดต่อกันมาหลายชั่วอายุคนท าให้เวียดนามประสบผลส าเร็จจากประเทศที่ต้องพ่ึงพาประเทศอ่ืน
เป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลกในระยะเวลาอันรวดเร็ว รากฐานของความส าเร็จ
ดังกล่าวนอกเหนือจากนโยบายการสนับสนุนจากรัฐบาลแล้วส่วนหนึ่งมาจากทุนทางสังคมและวิถี
วัฒนธรรมของชุมชนชาวนาที่มีความเข้มแข็งเป็นทุนเดิมไม่แตกต่างจากชุมชนชาวนาในประเทศไทย 

ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้ครองต าแหน่งผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่เป็นอันดับ
หน่ึงของโลกมากว่า 20 ปี แต่ในปัจจุบันเริ่มมีหลายฝ่ายตั้งค าถามและเป็นห่วงถึงโอกาสการส่งออก
ข้าวของประเทศไทยในอนาคตว่าจะสามารถรักษาต าแหน่งนี้ไว้ได้นานแค่ไหน  โดยในปี 2554 
เวียดนามสามารถส่งออกข้าวได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 7.1 ล้านตัน ส่วนไทย สามารถส่งออกได้
ถึง 10.7 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 6.5 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ แต่มาถึงช่วงตั้งแต่ปี 2555 - 2556 
อินเดียได้กลายมาเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ล าดับหนึ่งแทนโดยมีปริมาณการส่งออก 10.3 และ 10 ล้าน
ตัน เวียดนามกลายมาเป็นผู้ส่งออกล าดับสองด้วยปริมาณการส่งออกจ านวน  7.7 และ 7.4 ล้านตัน 
ส่วนไทยจากที่เคยส่งออกเป็นล าดับหนึ่งมาโดยตลอด ได้ลดลงมาเป็นล าดับสามทั้ง 2 ปีซ้อน โดยมี
ปริมาณการส่งออกในปี 2555 จ านวน 6.95 ล้านตัน และในปี 2556 ลดลงเหลือ 6.6 ล้านตัน 

จากลักษณะพ้ืนฐานทางด้านสังคมและวัฒนธรรมระหว่างชาวนาไทยกับเวียดนามที่มีความ
คล้ายคลึง ในแง่ภูมิศาสตร์สถานที่ตั้งก็อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน มีความสัมพันธ์ต่อกันมายาวนานตั้งแต่
ยุคประวัติศาสตร์ เป็นประเทศสมาชิกของกลุ่มประคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งมีทั้งความร่วมมือและ
การแข่งขัน ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบเศรษฐกิจวัฒนธรรมของ
ชาวนาไทยและเวียดนามบนฐานความคิดทุนทางสังคม”เป็นการศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของ
ปัจจัยทุนทางสังคมที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจวัฒนธรรมและการแก้ไขวิกฤติปัญหาสังคมของ
ชุมชนชาวนาในประเทศไทยและเวียดนาม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อชาวนา องค์กรต่าง  ๆ รวมทั้ง
หน่วยงานภาครัฐที่จะส่งเสริม อนุรักษ์ และสืบทอด ปัจจัยทุนทางสังคมเพ่ือให้ชุมชนชาวนาสามารถ
แก้ไขปัญหาและพ่ึงพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนสืบไป  
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วัตถุประสงค์การวิจัย (Research Objectives) 
           1. เพ่ือศึกษาบริบทและข้อมูลพ้ืนฐานทางด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมของชาวนาไทยและ
เวียดนาม  
              2. เพ่ือเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมของชาวนาไทยและ
เวียดนามหลังการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต 
           3. เพ่ือเปรียบเทียบทุนทางสังคมที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวนา
ไทยและเวียดนาม 
           4. เพ่ือเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของทุนทางสังคมของชาวนาไทยและเวียดนามในการ
แก้ไขปัญหาชุมชนและวิกฤติการณ์ต่างๆ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย (Research Methods) 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพทางสังคมวิทยาวัฒนธรรม (Socio-
cultural Qualitative Research) มีวิธีด าเนินการวิจัยดังนี้ 
  1. การเลือกพ้ืนที่ศึกษาและกลุ่มผู้ให้ข้อมูลคนส าคัญที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ชุมชน
ชาวนาในจังหวัดสุรินทร์ ประเทศไทย และจังหวัดก่าเมา (Ca Mau) ประเทศเวียดนาม ทั้งนี้ ผู้วิจัย
เลือกพ้ืนที่สนามแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในสองพ้ืนที่ซึ่งเป็นชุมชนชาวนา เป็นแหล่ง
ผลิตข้าวที่ส าคัญของแต่ละประเทศ ประชากรในพ้ืนที่มีอาชีพท านาและมีรายได้จากการท านาเป็น
หลัก อีกทั้งยังเป็นพ้ืนที่ที่มีความส าคัญทางด้านวัฒนธรรม กล่าวคือ มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่
ยังคงสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน โดยผู้วิจัยเลือกชุมชนชาวนาในจังหวัดสุรินทร์ ประเทศไทย 
และจังหวัดก่าเมา (Ca Mau) ตั้งอยู่บริเวณดินดอนปากแม่น้ าโขง (Mekong Delta) ประเทศ
เวียดนาม เป็นพ้ืนที่ในการศึกษาวิจัย ส่วนกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) เป็นตัวแทนจากชุมชนชาวนาในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม 
ประเทศละ 60 คน รวมทั้งหมด 120 คน ซึ่งสามารถให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษา กลุ่ม
ตัวอย่างแบ่งได้เป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ 1) นักวิชาการ 2) ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3) ผู้น าชุมชน 4) ชาวนา และ 
5) ประชาชน ส าหรับการสนทนากลุ่มมีผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสนทนากลุ่ม 2 กลุ่ม ๆ ละ 20 คน 
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบส ารวจ (Inventory) เพ่ือส ารวจข้อมูล
เบื้องต้นเกี่ยวกับจ านวนประชากร จ านวนครัวเรือน บ้านเรือน สิ่งก่อสร้างในชุมชน รวมทั้งข้อมูล
พ้ืนฐานต่างๆ 2) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interviews) และแบบไม่มีโครงสร้าง 
(Unstructured Interviews) ใช้ส าหรับเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมา สภาพทั่วไปทางภูมิศาสตร์ 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม เทคโนโลยี ศาสนา การเมืองการปกครอง ฯลฯ  
และ 3) แบบสังเกต (Observation) มีทั้งการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) 
กับการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation) ใช้ส าหรับบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ
ประเพณีและพิธีกรรม รวมทั้งพฤติกรรมของผู้คนและชุมชน  
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  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้การเก็บข้อมูลจากเอกสาร (Document) และเก็บข้อมูล
ภาคสนาม (Field Study) ด้วยวิธีการส ารวจ (Survey) การสังเกต (Observation) การสัมภาษณ์ 
(Interview) การอภิปรายกลุ่ม (Focus Group) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบส่วนร่วมของกลุ่ม
ตัวอย่าง (Participatory Action Research: PAR) โดยใช้เทคนิคการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) และแบบบังเอิญ (Accident Sampling) รวมทั้งการสอบถามจากบุคคลที่
เกี่ยวข้องด้วยวิธีการบอกเล่า (Oral History)  
  4. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) ประกอบ
รูปภาพ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) การ
จ าแนกและจัดระบบข้อมูล (Typology and Taxonomy) การวิเคราะห์สาเหตุและผล (Cause 
and Effect Analysis)  
 
ผลการวิจัย (Research Results) 

การวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปผลตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
1. บริบทและข้อมูลพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมของชาวนาไทยและเวียดนาม  
 จังหวัดก่าเมา ประเทศเวียดนาม อยู่ใต้สุดของปลายแหลมมีชื่อว่าแหลมก่าเมา ตั้งอยู่ในดิน

ดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ าโขง (Mekong Delta) มีชื่อว่า “ด่งบั่งซองกิ๋วล่อง” เป็นที่รวมของดิน
ตะกอน  มีน้ าตลอดทั้งปีจึงเป็นแหล่งเพาะปลูกที่ส าคัญ สามารถปลูกข้าวได้ปีละ 2-3 ครั้ง พันธุ์
ข้าวเปลือกที่ปลูกเป็นข้าวเปลือกเจ้าอายุสั้น ไม่ไวต่อช่วงแสง เป็นข้าวเมล็ดสั้น ข้อดีของข้าวชนิดนี้
คือท าให้ผลผลิตต่อไร่สูงถึง 884 กิโลกรัม การเพาะปลูกส่วนใหญ่ใช้แรงงานในครัวเรื อน ท าให้มี
ต้นทุนการผลิตต่ ากว่าไทยร้อยละ 51  ในปี ค.ศ.1990 รัฐบาลมีนโยบายการปฏิรูปภาคเศรษฐกิจใหม่
ที่เรียกว่านโยบาย “โด๋ยเหม่ย (Doi Moi)” มีการเปลี่ยนแปลงจัดสรรที่ดินให้ชาวนาโดยขนาดการถือ
ครองพ้ืนที่การเกษตรมีขนาดประมาณ 6.25 ไร่ต่อครัวเรือน เริ่มมีการใช้เครื่องจักรกล การเกษตร
และใช้สารเคมีในการผลิต และเริ่มขาดแคลนแรงงานเนื่องจากคนหนุ่มสาวย้ายไปท างานที่เมืองใหญ่ 
ซึ่งมีโรงงานและกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น โฮจิมินห์ เบียงยืน ดงนัย เตนิน มิงฝึก พ้ืนที่ก่าเมานอกจาก
เป็นแหล่งปลูกข้าวซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญแล้วยังปลูกพืชผักผลไม้หลากหลาย เช่น ล าไย ลิ้นจี่ 
เงาะ แก้วมังกร แอ๊บเปิ้ลนม ทุเรียนน้ า ผักบุ้ง ผักกาด สาระแหน่ คะน้า สมุนไพร ดังนั้น พ้ืนฐาน
ทางด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมของชาวนาเวียดนามจึงสะท้อนมาจากสภาพพ้ืนที่ตั้งและสังคมดั้งเดิม
ของชาติพันธุ์เวียดนามที่มีความขยันเป็นทุน ประกอบกับระบบการปกครองคอมมิวนิสต์ที่สร้าง
ระบบแนวคิดและสร้างความเข้มแข็งให้คนสู้งาน โดยมองเป้าหมายหลักของการน าประเทศสู่การ
พัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมในเชิงการปฏิรูปและการปฏิวัติ  

ส่วนกรณีจังหวัดสุรินทร์ เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางตอนใต้ 
(อีสานใต้) ของประเทศไทย  เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีชื่อเสียงในการผลิตข้าว โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิที่
เป็นที่รู้จักของชาวโลก พื้นที่ศึกษาคือ ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เป็นพ้ืนที่หนึ่งที่
สามารถเพาะปลูกข้าวได้ 1-2 ครั้งต่อปี ส่วนพ้ืนที่นาที่อยู่ในเขตชลประทานอ่างเก็บน้ าอ าปึล 
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สามารถปลูกข้าวได้ 2 ครั้งต่อปี มีที่ดินท ากินเป็นของตนเองโดยมีกรรมสิทธิ์ถือครองที่ดินเป็นโฉนด 
ท านาเฉลี่ย 15-30 ไร่ต่อครัวเรือน การเพาะปลูกในปัจจุบันส่วนใหญ่จ้างแรงงานทุกกระบวนการ
ผลิต ใช้เครื่องจักรกลและรถไถนา  ท าให้ต้นทุนการผลิตสูง  แต่ส าหรับผู้ที่ถือครองที่ดินน้อยมักใช้
แรงงานในครัวเรือน นิยมปลูกข้าวมะลิ กข.15 เนื่องจากใช้ระยะเวลาสั้นกว่าปลูกข้าวหอมมะลิ 105 
และเหมาะกับสภาพดิน ผลิตข้าวเฉลี่ยได้ 458 กิโลกรัมต่อไร่ นอกจากนี้การปลูกพืชผักผลไม้เพ่ือ
เป็นอาหารและเหลือแบ่งขาย เช่น คะน้า ผักกาด ผักชี กวางตุ้ง ดอกกระเจียว มันเทศ ข้าวโพด 
แคนตาลูป กล้วย เป็นต้น ในชุมชนมีความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มเพ่ือการผลิตหลายกลุ่ม มีภูมิ
ปัญญาด้านข้าว  

2. การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมของชาวนาไทยและเวียดนามหลังการ
สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต  

   การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมของชาวนาไทยและเวียดนามหลังการ
สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตด้านระบบคิดและวิธีคิด ด้านการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้าน
จารีต ประเพณีวัฒนธรรมและความเชื่อ ด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ
วัฒนธรรมการท านาปลูกข้าว และด้านกองทุนกิจกรรมชุมชน มีความแตกต่างกันค่อนข้างมากดังที่
สามารถสรุปให้เห็นได้ตามตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 1  การมิติการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมของชาวนาไทย 
      และเวียดนามหลังการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต 

 

มิติการเปรียบเทียบ
การเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ

วัฒนธรรมของชาวนา 

 
ชาวนาเวียดนาม 

 
ชาวนาไทย 

ด้านระบบคิดและวิธี
คิด 

มีฐานคิดมาจากปัญหาอาหารไม่เพียงพอ
เน่ืองจากภาวะสงครามท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศ มีระบบคอมมิวนิสต์ 
ในช่วง ค.ศ. 1975  ท าให้เกิดปัญหาท้ัง
การเมือง สังคม เศรษฐกิจ และอาหารการ
กิน  เน่ืองจากขาดแคลนข้าวจึงกินมัน
ส าปะหลังและมันฝร่ังแทน ปัญหาข้าวไม่
พอเพราะมีสงครามท่ีเวียดนามเหนือท าให้
ทางตอนใต้ของเวียดนามจึงต้องผลิตข้าว
ส่ ง ให้ทางเหนือ อีก ท้ังมีสงครามกั บ
กั ม พู ช า  แ ต่ ใ น ปั จ จุ บั น มี ก า ร ใ ช้
เครื่องจักรกลการเกษตรเข้ามาทดแทน
แรงงานคน เน่ืองจากขาดแคลนแรงงาน  
เพราะคนหนุ่มสาวเข้ามาท างานท่ีโฮจิม
มิน ซ่ึงมีโรงงานและกลุ่มอุตสาหกรรม 

การผลิตข้าวในประเทศไทยสมัยก่อนหน้า
คริสต์ทศวรรษ 1992 ประกอบด้วยชาวนา
จ านวนมากที่ท านาในพื้นท่ีขนาดเล็ก มีการท า
ไร่เลื่อนลอย มีการถางป่าเพื่อเป็นพื้นท่ีในการ
เพาะปลูก และผลิตข้าวในปริมาณท่ีเพียงพอ
ส าหรับเลี้ยงตัวเองเท่าน้ัน (การเกษตรเพื่อยัง
ชีพ) หลังจากมีการปฏิวัติเขียวการผลิตข้าว
ช่วงกลางคริสต์ทศวรรษ 1960 ส่งผลให้
เกษตรกรรมไทยเปลี่ยนไปจากปลูกเพื่อกิน-
เหลือจึงขาย มาเป็นปลูกเพื่อขาย ชาวนาหัน
มาปลูกข้าวโดยใช้เครื่องจักรกลและสารเคมี
เพิ่มขึ้น  ปัจจุบันนโยบายรัฐเน้นข้าวอินทรีย์ 
ระบบนาแปลงใหญ่ ลดต้นทุนการผลิต และ
ลดพื้นท่ีปลูก 
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ตารางท่ี 1  (ต่อ) 
 

มิติการเปรียบเทียบ
การเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ

วัฒนธรรมของชาวนา 

 
ชาวนาเวียดนาม 

 
ชาวนาไทย 

ด้านการสืบทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ไม่มีการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
ท านาจากบรรพบุ รุ ษ ไป สู่ ลู ก หล า น 
เน่ืองจากประเทศมีสงครามท าให้เกิด
ปัญหาอย่างมาก จะมีสหกรณ์ระบบนา
รวม ท าให้การถ่ายทอดความรู้มีปัญหา
เน่ืองจากคนไม่ค่อยสนใจเพราะไม่ใช่ท่ีนา
ของตนเอง 

การเพาะปลูกข้าวในอดีตมีการสืบทอดและ
เลียนแบบจากภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือจาก
บรรพบุรุษ ซ่ึงมาจากประสบการณ์ตรง ใช้
การสังเกตและการลองผิดลองถูกของบรรพ
บุรุษ และมีการถ่ายทอดกันมาสู่รุ่นลูกรุ่น
หลานมาเรื่อยๆ 

ด้านจารีต ประเพณี
วัฒนธรรมและความ

เชื่อ 

ไม่ค่อยมจีารีต ประเพณีวัฒนธรรมและ
ความเชื่อเกี่ยวกับการท านา  เนื่องจากมี
ระบบคอมมิวนิสต์เข้ามาท าลาย
วัฒนธรรมและความเชื่อ 

มีพิธีกรรมท่ีส าคัญมากต่อการท ามาหากินและ
การปลูกข้าวของคนไทยหรือคนไทย-เขมรพื้น
บานสุรินทร์ จะมีพิธีกรรมความเชื่อ ในการ
เซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษ และผีประจ าหมู่บ้าน
ก่อนการท านา  

ด้านการจัดการ
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

รัฐบาลจึงได้ก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนา
ทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืนขึ้น โดยให้ความ
สนใจต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าท่ี
มีประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมในการ
ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
รวมท้ังการเข้าถึงการจัดสรรแหล่งน ้าเพื่อ
การอนุรักษ์ระบบนิเวศ มาตรการอนุรักษ์
แหล่ งน ้ า  และการขยายระบบการ
ชลประทานเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น 

ชาวบ้านได้มีการปรับพื้นท่ีส าหรับการท านา
และเพาะปลูก เดิมต้องขุดสระเพื่อเก็บกักน้ า
ไว้ในปลูกข้าวและปลูกพืชผักรวมถึงระบายน้ า  
เมื่อทางการได้สร้างอ่างอ าปึล และต่อมาได้
จัดท าคลองส่งน้ าและทางระบายน้ า  ท าให้
บางพื้นท่ีได้ประโยชน์สามารถปลูกข้าวได้ 2 
ครั้งต่อปี   

ด้านเศรษฐกิจ
วัฒนธรรมการท านา

ปลูกข้าว 

การท านาของชาวเวียดนามเป็นแนว
อนุรักษ์ ค่อย ๆ ปลูกกันไปเรื่อย ๆ และ
สามารถออกผลเก็บเกี่ยวโดยรวมออก
มากมายจนแข่งขันเป็นผู้ส่งออกข้าวราย
ใหญ่ของโลก 

การปลูกข้าวของชาวนาไทยเป็นลักษณะการ
ปลูกแบบ Mass Production จะมีบางส่วนท่ี
ยังปลูกแนวอนุรักษ์อยู่บ้าง 

ด้านกองทุนกิจกรรม
ชุมชน 

มีกลุ่มชาวนา กลุ่มสมาคมชาวนาและ
สมาคมผู้หญิงท่ีสนับสนุนคนจนได้เข้าถึง
กองทุน ธนาคารในการกู้ยืม 

มีกลุ่มชุมชน และเครือข่ายชุมชนหลากหลาย 
ชุมชนมีความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มเพื่อการ
ผลิต เช่น กลุ่มผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน กลุ่ม
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต กลุ่มเกษตรพอเพียง และกลุ่มเกษตรกร
ผู้ท านา เป็นต้น   
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3. เปรียบเทียบทุนทางสังคมที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวนา
ไทยและเวียดนาม 

ทุนทางสังคมที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวนาไทยและเวียดนาม
อย่างมากทั้งในเรื่องปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ ปัจจัยด้านสังคมและการเมือง ปัจจัยด้านเทคโนโลยี 
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยทรัพยากรธรรมชาติ และปัจจัยการสนับสนุนและความสัมพันธ์กับ
องค์การภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน โดยที่สามารถสรุปให้เห็นได้ดังนี้ 

   3.1 ปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ ชาวนาต าบลตาอ็องมีปัญหาขาดแรงงานในการท า
การเกษตรในแต่ละกระบวนการการผลิต สืบเนื่องมาจากสมาชิกในครอบครัวในวัยท างานต้องไป
ท างานอ่ืนๆ เช่นรับจ้าง ท าให้มีสมาชิกที่ท าการเกษตรเพียง  1 – 2 คน ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานราชการให้มีความรู้ในด้านที่เกี่ยวกับการเกษตร การส่งเสริมกลุ่มอาชีพและ
เพ่ิมผลผลิต การใช้น้ าชลประทาน แต่ยังเห็นว่าไม่มีประโยชน์ซึ่งอาจเป็นเพราะเกษตรกรมีอายุมาก 
และไม่ได้น าความรู้ไปปรับปรุงพัฒนาการผลิตอย่างจริงจัง ส่วนจังหวัดก่าเมา เดิมใช้แรงงานใน
ครัวเรือน มีการลงแขกท านา ปัจจุบันขาดแคลนแรงงานมีการจ้างแรงงาน แต่ถ้าไม่มีเงินจ้างก็จะเอา
ข้าวให้แทนค่าจ้าง ในกรณีมีภัยพิบัติในพ้ืนที่นั้น รัฐบาลจะจัดทหารหรือนักเรียนมาช่วยเหลือ 

   3.2 ปัจจัยด้านสังคมและการเมือง ในชุมชนต าบลอ็องถือว่ามีความเข้มแข็งในการ
รวมกลุ่มเพ่ือการผลิต เช่น กลุ่มผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือ
การผลิต กลุ่มเกษตรพอเพียง กลุ่มเกษตรกรผู้ท านา และยังเป็นสมาชิกกลุ่มอ่ืนๆ อีกด้วย จึงมี
ความคุ้นเคยในการท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน ซึ่งเกษตรกรให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่างๆ 
ร่วมกันเป็นอย่างดี ส่งผลให้มีโครงการจากภาครัฐเข้ามาสนับสนุนกิจกรรมเพ่ิมเติม โดยเฉพาะกลุ่ม
ผลิตพันธุ์ข้าว และได้มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านตาอ็อง ขึ้นเมื่อปี 
2553 โดยการสนับสนุนของกรมส่งเสริมการเกษตร มีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี พันธุ์หอม
ดอกมะลิ กข. 15 ในเนื้อที่กว่า 200 ไร่ สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีที่ผ่านการตรวจรับรอง
คุณภาพเมล็ดพันธุ์จากกรมการข้าวแล้วปีละกว่า 50 ตัน เพ่ือจ าหน่ายให้กับเกษตรกรไปเพาะปลูก
กว่า 2,500 ไร่ ซึ่งคาดว่าในอนาคตสามารถผลิตให้เกษตรกรน าไปเพาะปลูกได้กว่า 8,000 ไร่ภายใน 
3 ปี ซึ่งจะสร้างรายได้ให้กับศูนย์ฯ กว่า 4,500,000 บาท ทั้งนี้ผลจากการตั้งศูนย์ส่งเสริมและผลิต
พันธุ์ข้าวชุมชนบ้านตาอ็อง ท าให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกมีการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคูณ
ภาพดี พันธ์หอมดอกมะลิ (กข. 15) เพ่ือใช้ในชุมชนภายในต าบลและต าบลอ่ืนใกล้เคียง  ท าให้ข้าวที่
เกษตรกรในชุมชนผลิตได้มีคุณภาพดีขึ้น นอกจากนี้ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านตาอ็อง
ยังเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้เรื่องการพัฒนาการผลิตข้าว และพัฒนาชาวนา ให้มี
ความสามารถในการผลิตและการจัดการผลผลิตข้าว ซึ่งจะท าให้มีความสามารถในการผลิตข้าวได้
คุณภาพ ประหยัดต้นทุน ซึ่งส่งผลท าให้ชาวนามีความเข้มแข็ง มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จนท าให้ศูนย์
ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านตาอ็องได้รับรางวัลให้เป็นศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน
ดีเด่นในระดับอ าเภอ และคณะกรรมการจะมีการพิจารณาให้เป็นศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าว
ชุมชนดีเด่นในระดับจังหวัดและเป็นตัวแทนจังหวัดสุรินทร์ 
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    3.3 ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ชาวนามีความจ าเป็นต้องพ่ึงพาเครื่องจักรกลการเกษตร เพ่ือ
ใช้เป็นเครื่องทุ่นแรง โดยรถไถนาเดินตามมีความจ าเป็นต่อการเตรียมแปลงซึ่งเป็นกระบวนแรกของ
การเพาะปลูก เกษตรกรหลายรายมีรถไถนาเดินตามเป็นของตนเอง ที่ไม่มีก็จะอาศัยการว่าจ้าง ซึ่ง
เกษตรกรมีความพึงพอใจที่จะใช้รถนาเดินตาม แทนการใช้แรงงานสัตว์ที่มีข้อจ ากัดอยู่หลายอย่าง  
ดังนั้นการเลี้ยงสัตว์จึงเพ่ือไว้ขาย ส่วนบางครัวเรือนที่มีที่นาน้อยจะใช้แรงงานสัตว์ใช้วัวควายไถนา  
ในด้านของความรู้ข้อมูลข่าวสารนั้นมีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาอบรมให้ความรู้ เกษตรกรมีแหล่งข้อมูล
ข่าวสารความรู้มากมายท่ีจะเป็นประโยชน์ต่ออาชีพของตน มีความรู้ความเข้าใจและสนใจที่จะน า
วิธีการผลิตแบบใหม่ที่จะท าให้เกิดผลประโยชน์มากกว่าที่ท าอยู่ ในปัจจุบันและพร้อมที่จะ
ปรับเปลี่ยน 

    3.4 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ชาวนาส่วนใหญ่ยังต้องพ่ึงพาเงินกู้จากภายนอก เป็นทุนใน
การเพาะปลูกและใช้สอยในชีวิตประจ าวัน และช าระคืนเงินกู้เมื่อขายผลผลิตได้ ซึ่งการกู้เงินนั้นส่วน
ใหญ่จะกู้จากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จากสหกรณ์การเกษตร และจาก
กองทุนหมู่บ้าน ซึ่งเกษตรกรสามารถกู้เงินได้ง่ายและสะดวกข้ึน ในด้านของรายได้รายจ่าย เกษตรกร
มีค่าใช้จ่ายในการจ้าง แรงงานเพราะแรงงานในครอบครัวไม่พอ ต้องซื้อปุ๋ยที่มีราคาแพง ท าให้ผล
ก าไรที่เกษตรกรได้รับเหลือน้อย จากการที่ช่วงเวลาท านามีเพียงปีละ 3 – 4 เดือน เกษตรกรส่วน
ใหญ่จะต้องประกอบอาชีพอ่ืนๆ เช่น การรับจ้าง ไปพร้อมกันด้วยจึงมีเวลามาท าการเกษตรไม่เต็มที่
จึงต้องจ้างคนอ่ืน 

    3.5 ปัจจัยทรัพยากรธรรมชาติ ชาวนาส่วนใหญ่มีที่ดินเป็นของตนเอง และยังต้อง
ปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างต่อเนื่อง เกษตรกรในเขตชลประทานมีข้อได้เปรียบที่มีแหล่ง
น้ าจากชลประทานอุดมสมบูรณ์ ส่วนพันธุ์ข้าวส่วนใหญ่จะปลูกข้าวหอมมะลิ 105 ที่มีผลผลิตสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยทั่วไปมาก และพันธุ์ข้าวยังมีคุณภาพดีเพราะจะมีการน าพันธุ์ดีมาใช้อยู่ตลอดเวลา ส่วนนาที่
อยู่นอกเขตชลประทานจะปลูกข้าวขาวมะลิ กข.15 เป็นพันธุ์ข้าวอายุสั้นกว่าข้าวมะลิ 105 นอกจากนี้
เขตต าบลตาอ็องยังมีพ้ืนที่ป่าสาธารณะขนาดใหญ่ ที่เป็นแหล่งอาหารให้กับชุมชน 

    3.6 ปัจจัยการสนับสนุนและความสัมพันธ์กับองค์การภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
ที่ได้มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรในด้านต่างๆ  เช่น การแนะน า ฝึกอบรม การดูงานเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพ่ือการท าการเกษตร ซึ่งเกษตรกรมีพฤติกรรม
สนองตอบต่อความสัมพันธ์กับองค์การภายนอกเป็นอย่างดีเมื่อสรุปผลการศึกษาปัจจัยทั้ง 6 
ประการ พบว่า ทุกปัจจัยมีผลดีต่อศักยภาพในการพัฒนาเพ่ือการพ่ึงพาตนเองแบบยั่งยืนของ
เกษตรกร ยกเว้นปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ที่เกษตรกรค่อนข้างเป็นผู้สูงอายุ ที่อาจเป็นอุปสรรคใน
การพัฒนา แต่ก็สามารถแก้ได้โดยใช้การกระตุ้นที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องและใช้วิธีการท างานเป็น
กลุ่มที่เกษตรกรคุ้นเคย สร้างแกนน าเกษตรกรที่มีความสามารถเพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา
ชุมชน ซึ่งปัจจุบันได้มีเกษตรกรรุ่นเยาว์ส านึกบ้านเกิดเพ่ิมข้ึนในชุมชน 
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4. เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของทุนทางสังคมในการแก้ไขปัญหาชุมชนและ
วิกฤติการณ์ 

จังหวัดก่าเมา  มีภัยพิบัติในพ้ืนที่ เนื่องจากอยู่ติดทะเล จะมีพายุ มรสุม เข้าท าลายพ้ืนที่
ทุกๆ ปี  ซึ่งในพ้ืนที่ก็แก้ปัญหาไปแต่ละชุมชน  ขณะเดียวกันบางครั้งรัฐบาลได้มีการจัดทหารหรือ
นักเรียนมาช่วยเหลือ มีนักวิจัยพัฒนาวิธีการผลิตซึ่งได้น าความรู้มาช่วยอบรมให้ความรู้ในการผลิต
ข้าว แตชุ่มชนขาดการรวมกลุ่ม ยังขาดกลุ่มที่เข้มแข็งที่ช่วยแก้ปัญหาร่วมกัน 

จังหวัดสุรินทร์ มีสภาพปัญหาในการการผลิตข้าวหลายประการทั้งสภาพปัจจัยภายในและ
ภายนอกของชาวนาที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สภาพภูมิอากาศ ฝนแล้ว น้ าท่วม โรคระบาด การ
ขาดแคลนแรงงาน จึงต้องจ้างทุกกระบวนการผลิต ท าให้ต้นทุนการผลิตข้าวสูง การจัดระบบ
ชลประทานของรัฐยังไม่ทั่วถึง ราคาข้าวผันผวน รวมทั้งนโยบายรัฐขาดความต่อเนื่อง  ท าให้การผลิต
ข้าวต้องปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการตลาด ปัจจุบันเน้นผลิตเพ่ือขาย จึงมีการใช้สารเคมีอย่าง
เข้มข้น ปัจจัยภายในและภายนอกเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของชาวนาไทยทั้ง
ในปัจจุบันและอนาคต  ขณะเดียวกันชุมชนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นและกลุ่มการเกษตร กลุ่มเครือข่าย
ต่างๆ ร่วมกันแก้ปัญหา รัฐมีนโยบายประกันความเสียหายให้กับพืชผลทางการเกษตร ซึ่งเป็นทุนทาง
สังคมที่สามารถช่วยเหลือการผลิตข้าวและการด ารงอยู่ของอาชีพชาวนาได้ เพราะเป็นอาชีพที่สร้าง
รายได้ให้กับชุมชน เป็นเศรษฐกิจวัฒนธรรมให้กับชุมชน   
 
อภิปรายผลการวิจัย (Research Discussion) 
 จากผลการวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่า บริบทและข้อมูลพ้ืนฐานทางด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมของ
ชาวนาไทยและเวียดนามมีความแตกต่างกันในหลายประการได้แก่ จังหวัดก่าเมา ประเทศเวียดนาม 
อยู่ใต้สุดของปลายแหลมมีชื่อว่าแหลมก่าเมา ตั้งอยู่ในดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ าโขง (Mekong 
Delta) มีชื่อว่า “ด่งบั่งซองก๋ิวล่อง” เป็นที่รวมของดินตะกอน มีน้ าตลอดท้ังปี จึงเป็นแหล่งเพาะปลูก
ที่ส าคัญ สามารถปลูกข้าวได้ปีละ 2-3 ครั้ง ส่วนกรณีจังหวัดสุรินทร์ เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนใต้ (อีสานใต้) ของประเทศไทย เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีชื่อเสียงในการผลิต
ข้าว โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิที่เป็นที่รู้จักของชาวโลก พ้ืนที่ศึกษาคือ ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมือง 
จังหวัดสุรินทร์ เป็นพ้ืนที่หนึ่งที่สามารถท าการเพาะปลูกข้าวได้ 1-2 ครั้ง ต่อปี ส่วนพ้ืนที่นาที่อยู่ใน
เขตชลประทานอ่างเก็บน้ าอ าปึล สามารถปลูกข้าวได้ 2 ครั้งต่อปี ซึ่งบริบทและข้อมูลพ้ืนฐาน
ดังกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นว่าชาวนาในจังหวัดก่าเมามีข้อได้เปรียบมากกว่าชาวนาจังหวัดสุรินทร์
เนื่องจากที่ตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกข้าวมากกว่า  

นอกจากนี้ผลการวิจัยยังได้สะท้อนให้เห็นว่าทุนทางสังคมท่ีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวนาไทยและเวียดนามอย่างมากทั้งในเรื่องปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ 
ปัจจัยด้านสังคมและการเมือง ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยทรัพยากรธรรมชาติ 
และปัจจัยการสนับสนุนและความสัมพันธ์กับองค์การภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน โดยที่จะเห็นถึง
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ความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มเพ่ือการผลิตข้าวของชาวนาไทยและเวียดนาม เช่น กลุ่มผลิตพันธุ์ข้าว
ชุมชน กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต กลุ่มเกษตรพอเพียง กลุ่มเกษตรกร
ผู้ท านา เป็นต้น และยังเป็นสมาชิกกลุ่มอ่ืนๆ อีกด้วย จึงท าให้มีความคุ้นเคยในการท ากิจกรรม
ร่วมกับผู้อ่ืน ซึ่งเกษตรกรให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกันเป็นอย่างดี  สอดคล้องกับ
งานของ Sangkhagorn (2012) ที่ศึกษาการศึกษาเปรียบเทียบทุนทางสังคมของชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพียงพบว่า สมาชิกหมู่บ้านสันกอตาลมีความยินดีที่จะรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินกิจกรรมและ
โครงการต่าง ๆ ร่วมกันภายในชุมชนของตนเอง โดยมองว่าการรวมกลุ่มกันจะช่วยให้ชุมชนเกิด
ความเข้มแข็งและช่วยให้ทุกคนในหมู่บ้านได้อยู่ดีมีสุขร่วมกัน  และงานของ Charoensit et al. 
(2018) ที่ศึกษาทุนทางสังคมและการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้าน
ผาหมอนอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านผา
หมอนในระดับการร่วมด าเนินการเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดทุนทางสังคมที่ดี เนื่องจากการที่ชุมชนมี
ความร่วมมือในการจัดการการท่องเที่ยวร่วมกับองค์กรภายนอกจะท าให้เกิดกระบวนการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีอันจะส่งผลต่อการจัดการให้มีความราบรื่นเกิดความร่วมมือในโครงการที่สร้าง
ประโยชน์ให้แก่ชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการการจัดการร่วมกัน ตลอดจนระดมความคิด
หาแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในชุมชน 

 ความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มเพ่ือการผลิตข้าวดังกล่าวส่งผลให้มีโครงการจากภาครัฐเข้ามา
สนับสนุนกิจกรรมเพ่ิมเติม โดยเฉพาะกลุ่มผลิตพันธุ์ข้าว โดยการสนับสนุนของกรมส่งเสริม
การเกษตร มีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ประกอบกับชาวนาส่วนใหญ่มีที่ดินเป็นของตนเอง 
รวมทั้งมีความรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางการเข้ามาอบรมให้ความรู้ของหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
ท าให้เกษตรกรมีแหล่งข้อมูลข่าวสารความรู้มากมายที่จะเป็นประโยชน์ต่ออาชีพของตน มีความรู้
ความเข้าใจและสนใจที่จะน าวิธีการผลิตแบบใหม่ที่จะท าให้ เกิดผลประโยชน์มากกว่าที่ท าอยู่ใน
ปัจจุบันและพร้อมรับมือและปรับเปลี่ยนแนวทางให้สอดคล้องตามสภาพความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้นจะเห็นว่าทุกปัจจัยมีผลดีต่อศักยภาพในการพัฒนาเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง
แบบยั่งยืนของเกษตรกร ยกเว้นปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ที่เกษตรกรค่อนข้างเป็นผู้สูงอายุ ที่อาจ
เป็นอุปสรรคในการพัฒนา แต่ก็สามารถแก้ได้โดยใช้การกระตุ้นท่ีเหมาะสมอย่างต่อเนื่องและใช้
วิธีการท างานเป็นกลุ่มที่เกษตรกรคุ้นเคย สร้างแกนน าเกษตรกรที่มีความสามารถเพ่ือเป็นก าลัง
ส าคัญในการพัฒนาชุมชน ซึ่งปัจจุบันได้มีเกษตรกรรุ่นเยาว์ส านึกบ้านเกิดเพ่ิมข้ึนในชุมชน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานของ Chunsong (2016) ที่ศึกษาการพัฒนาทุนทางสังคมเพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
โดยผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของทุนทางสังคมที่ช่วยเสริมสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง 6 
ประการคือ 1) การด าเนินงานต้องเป็นไปในลักษณะแบบองค์รวมโดยมีเป้าหมายหลักคือการเน้น
การพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้ 2) การด าเนินงานมีลักษณะการสร้างเครือข่าย
ต้องสร้างและพัฒนาเครือข่ายของสมาชิกให้เกิดขึ้นภายในชุมชน 3) ทุกกระบวนการควรมีการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการด าเนินการพัฒนาชุมชนในทุกขั้นตอน 4) กระบวนการสร้างการเรียนรู้ควรมี
การศึกษาดูงานชุมชนที่เป็นต้นแบบและมีการพัฒนาแบบพ่ึงพาตนเองอย่างเข้มแข็ง 5) การพัฒนา
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ชุมชนควรมีคณะกรรมการบริหารหรือผู้น าชุมชนที่เข้มแข็งมีวิสัยทัศน์ในการมุ่งพัฒนาชุมชนอย่าง
บูรณาการ และ 6) ชุมชนควรได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกที่มีส่วนช่วยตั้งแต่ขั้นก่อตั้ง
ตลอดจนการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งทุกระยะ 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย (Research Suggestions) 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 ผลการวิจัยนี้สะท้อนให้เห็นถึงความบริบทเศรษฐกิจวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงด้าน
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของชาวนาไทยและเวียดนาม รวมทั้งการใช้กลไกองค์ประกอบปัจจัยทุน
ทางสังคมแก้ไขวิกฤติปัญหาต่างๆ ของชุมชน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัตน์ 
ดังนั้น รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการ
ค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น  
  1.1 ควรน าผลวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพชาวนาและ
เครือข่ายภายในภายนอกประเทศ รวมทั้งการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับชาวนาที่จะพัฒนาทุนทาง
สังคม และทุนทางเศรษฐกิจวัฒนธรรม เพ่ือการจัดการผลิตที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการร่วมมือด้าน
การตลาดเพื่อกระจายข้าวและผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศเวียดนาม 
  1.2 ควรส่งเสริมแนวทางในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาทุนทางสังคมของชาวนาทั้งประเทศ
ไทยและเวียดนาม สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ใช้ทุนทางสังคมเป็นฐานการคิด แก้ไข ปัญหา
วิกฤติการณ์ต่าง ๆ ของชุมชนชาวนาเพื่อความเข้มแข็งยั่งยืนของชุมชน   
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป  

 2.1 ควรมีการศึกษามิติทุนทางสังคมที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
ชาวนาไทยและเวียดนามจากมุมมองอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการขยายขอบเขตพรมแดนขององค์ความรู้
ทางด้านนี้ให้กว้างขึ้น 

 2.2 ควรมีการศึกษารูปแบบความส าเร็จทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมชาวนาไทยและ
เวียดนามบนฐานความคิดทุนทางสังคม 

 2.3 ควรมีการใช้เทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณควบคู่กับวิจัยเชิงคุณภาพในศึกษาเศรษฐกิจ
วัฒนธรรมชาวนาไทยและเวียดนามบนฐานความคิดทุนทางสังคม อันจะท าให้เกิดความเข้าใจเรื่อง
ดังกล่าวทั้งมิติเชิงกว้างและมิติเชิงลึก 
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การคงอยู่ของเพลงพื้นบ้านกันตรึม : เอกลักษณ์ภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์
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The Persistence of Kan Truem Traditonal folk music :     
Identity Wisdom of Thai-Khmer ethnic group 

 
พรรณราย  ค าโสภา1  

Pannarai Khumsopa1 
 
บทคัดย่อ (Abstract) 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาลักษณะและปัจจัยที่ส่งผลต่อความคงอยู่ของ
เพลงพ้ืนบ้านกันตรึม 2) ศึกษาแนวทางการการพัฒนาเพ่ือให้เกิดความคงอยู่ของเพลงพ้ืนบ้าน
กันตรึม  โดยใช้แนวคิดการคงอยู่ทางวัฒนธรรม แนวคิดการปรับตัว แนวคิดการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรม และแนวคิดการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมมาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้เทคนิค
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บข้อมูลจากการสังเกตและการสัมภาษณ์  ด าเนิน
การศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและลงพ้ืนที่ภาคสนามในแหล่งวัฒนธรรมกันตรึม น าข้อมูล
มาถอดองค์ความรู้ และน าเสนอในเชิงพรรณาวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า 
 ลักษณะของเพลงพ้ืนบ้านกันตรึม มีที่มาจากดนตรีตุ้มโมงซึ่งมีความสัมพันธ์กันในด้านภาษา
และวรรณกรรมที่ปรากฏในท้องถิ่น ปัจจุบันมีการพัฒนาวงกันตรึมจากวงแบบดั้งเดิมไปสู่วงแบบ
ประยุกต์ เพ่ือตอบสนองต่อสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป   ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคงอยู่ของเพลงพ้ืนบ้าน
กันตรึม มี 6 ประการ คือ 1) การเมืองการปกครอง 2) การเปล่ียนแปลงทางสังคม 3) การ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม 4) การเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจ 5) การเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษา 
และ 6) การสืบทอดและการถ่ายทอด  ซึ่งมีความสัมพันธ์กับระบบทุนนิยมตามการเปลี่ยนแปลงทาง
กระแสโลกาภิวัฒน์  ส าหรับแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้เกิดความคงอยู่ของเพลงพ้ืนบ้านกันตรึม 
พบว่า ควรมีแนวทาง 7 ประการ คือ 1) การสืบทอดจากความสนใจของกลุ่มเด็กในยุคปัจจุบัน 2) 
การสร้างสรรค์ผลงานที่ได้มาจากการเรียนรู้เพลงแบบดั้งเดิมปรับเข้ากับแนวทางดนตรีร่วมสมัยใน
ยุคปัจจุบัน 3) การสร้างความคุ้นชินกับเสียง 4) การศึกษาหน่วยงานระดับสถาบันควรเพ่ิมเติมการ
สืบสานถ่ายทอด 5) สนับสนุนการเรียนการสอนสู่วัยเด็ก เชิดชูศิลปิน 6) สนับสนุนการใช้ภาษาเขมร
ให้คงอยู่ และ 7) สนับสนุนยกระดับดนตรีกันตรึมให้มีเวทีการแข่งขัน  
 ปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญต่อความอยู่รอดของเพลงพ้ืนบ้านกันตรึม คือ การปรับเปลี่ยนปรับปรุง
พัฒนารูปแบบวงดนตรี พัฒนาเป็นธุรกิจดนตรี   สนับสนุนส่งเสริมกันตรึมทั้งจัดกิจกรรมต่าง ๆ จัด
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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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เวทีเพ่ือการแข่งขัน สร้างงานสร้างรายได้สร้างความมั่นคงให้กับตัวศิลปิน เพ่ือให้สามารถด ารงอยู่
สร้างสรรค์ผลงานเพลงพ้ืนบ้านที่ใช้ภาษาท้องถิ่นเขมรถิ่นไทย และอนุรักษ์ไว้ให้เยาวชนคนรุ่นหลัง
สืบไป 
ค าส าคัญ (Keywords) : เพลงพื้นบ้านกันตรึ,  เอกลักษณ์ภูมิปัญญา,  กลุ่มชาติพันธ์ุไทย–เขมร 
 
Abstract 
 This qualitative research was aimed at 1 )  studying characteristics and factors 
that affecting the persistence of Kan Truem folk music, and 2 )  studying 
developmental guidelines in order to persisting of Kan Truem folk music.  Employing 
persisting cultural concepts, the concept of adaptation, the concept of cultural 
change and the concept of cultural transmission as guidelines as well as employing 
Qualitative Research methodology for documents analysis.  The research data 
collecting from observation, interviewing, investigation, documents’ collecting, field 
studying from Kan Truem source cultural.  The data was deciphering and present in 
Qualitative analysis. 
 Finding were as follows: 
 The characteristics of Kan Truem music originated from Tum Mong music 
according to its relationship of the appeared local dialect and literature .Currently, 
the tradition music has developed into applied music in response to social change 
The factors that affecting the persistence of Kan Truem folk music consists of 6 factors 
1) politics 2) social change 3) cultural change 4) economic change 5) educational 
change, and 6 )  inheritance and transmission were engaged with capitalist according 
to globalization.  Due to retain the retention of Kan Truem music composed of 7 
issues: 1 )  handed-down to younger generation according to their interests 2 ) 
renovation or modification the learned traditional music to contemporary music 3 ) 
enhancing people acquaint with the music 4 )  in academic level, educational 
institution agencies enhancing inheritance and transmission 5) dedication supporting 
transmission to younger generation 6) supporting the existence of Thai-Khmer ethnic 
dialect, and 7) arranging promotion as well as up-level the arts to competition stage. 
 Business music is one important factor for Kan Truem survival, develop the 
style of music, support and promote for music activities, arrange the contest sessions, 
create job and revenue for security and stability of musician in order to persist the 
creation of Thai-Khmer ethnic dialect music and conserve for younger generation as 
well. 
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Keywords : Kan Truem,  folk music,  Identity Wisdom,  Thai-Khmer ethnic group 
 
บทน า (Introduction) 
 กันตรึมเป็นเพลงพ้ืนบ้านที่นิยมเล่นกันมาอย่างแพร่หลายในแถบอีสานตอนใต้ของกลุ่มชน
ชาวไทยเขมรในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และสุรินทร์  ชาวไทยเขมรจังหวัดสุรินทร์ได้น าเพลง
กันตรึมมาบรรเลงในงานมงคลต่าง ๆ และใช้แสดงในงานพิธีกรรมต่าง ๆ การขับร้องเพลงกันตรึมนิ
ยมเล่นในสังคมชาวไทยเขมรและชาวไทยส่วยในเขตอีสานใต้  ส่วนในบริเวณชายแดนกัมพูชาที่มี
อาณาเขตติดกับชายแดนไทย นิยมเล่นดนตรีพ้ืนบ้านเรียกว่า เพลงอารักษ์ แต่ชาวไทยเขมรในเขต
อีสานตอนใต้ไม่ได้เรียกว่า เพลงอารักษ์ ตามแบบชาวเขมรในกัมพูชา แต่เรียกว่า กันตรึม ตามเสียง
ของอุปกรณ์ดนตรีที่ประกอบการเล่นกันตรึมคือ เสียงกลองโทน ที่มีเสียงดัง โจ๊ะ ครึม ครึม  ลักษณะ
ทั่วไปของเพลงกันตรึมคือ เนื้อร้องเป็นภาษาเขมร จ านวนแต่ละวรรคไม่จ ากัด บทเพลงหนึ่งมี 4 
วรรค แต่ละบทไม่จ ากัดความยาวสัมผัสระหว่างบท บางบทก็มีบางบทก็ไม่มี บทเพลงกันตรึมไม่นิยม
ร้องเป็นเรื่องราว มักคิดค ากลอนให้เหมาะกับงานที่เล่นหรือใช้บทร้องเก่า ๆ ที่จ ากันมา 
 ปัจจุบันการเล่นกันตรึมได้พัฒนารูปแบบไปอย่างมาก ตามความเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
วัฒนธรรมเพ่ือสนองความต้องการของผู้ชม เช่น มีการน าเคร่ืองดนตรีสากลประเภทกลองชุด เบส 
กีตาร์ อิเล็กโทน เข้ามาเล่นแทน หรือเล่นผสมกับเครื่องดนตรีโบราณ  น าเอาระบบเวที แสง สี เสียง 
เครื่องมือถ่ายท า และเครื่องตัดต่อที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการแสดง  ตลอดจนได้พัฒนาการแต่งกาย
ของหางเครื่องให้น่าตื่นเต้น ได้พัฒนาการแสดงเพลงดนตรีจนสามารถก้าวเข้าสู่ความทันสมัย  ซึ่ง
เดิมคนทั่วไปมองศิลปะเพลงพื้นบ้านว่าเป็นศิลปะที่ล้าสมัย โบราณและและค่อนข้างเชย เพ่ือให้ได้รับ
ความนิยมทั้งคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ด้วย โดยน าเอาศิลปะการแต่งกายที่เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน วง
ดนตรีสากล รูปแบบการแสดง การขับร้อง ท่าร า ในแนวสมัยใหม่เข้ามาผสม จนก้าวเข้าสู่ความ
ทันสมัยมากขึ้น และได้ท าการบันทึกการแสดงบนแผ่นซีดีแผ่นวีซีดี และได้รับความนิยมไปทั่ว
ประเทศทุกภาค  แต่อย่างไรก็ตามเอกลักษณ์ของกันตรึมก็ยังคงเดิมอยู่ คือ เสียงกลองโทนยังคงให้
จังหวะ มีค าร้องเป็นภาษาเขมรสูงและมีเนื้อหาของเพลงที่สะท้อนวิถีชีวิตชาวอีสานใต้อย่างชัดเจน 
(เครือจิต  ศรีบุญนาค, 2534 : 71-72) 
 จากการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและสังคมดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยตระหนักและเห็นคุณค่า
ของเพลงพื้นบ้านกันตรึมที่เคยได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายในอดีต  เนื่องจากบทบาทส าคัญใน
การถ่ายทอดความรู้ คุณธรรม จริยธรรม  แต่ปัจจุบันก าลังเปลี่ยนแปลงและมีแนวโน้มจะสูญหายไป  
ท าให้เพลงพ้ืนบ้านกันตรึมที่มีคุณค่าได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและหน้าที่ไปพร้อม ๆ กับ
วิวัฒนาการของสังคม  แม้ว่าคนรุ่นเก่าจะด ารงประเพณีวัฒนธรรมไว้ดีเพียงใด แต่ถ้าคนรุ่นใหม่และ
ผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายไม่ร่วมกันอนุรักษ์และเผยแพร่ เพลงพื้นบ้านกันตรึมที่เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมอาจ
เป็นแค่ต านานให้คนกล่าวถึงเท่านั้น  ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา  ลักษณะการคงอยู่และ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ รวมถึงแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้เกิดการคงอยู่ของเพลงพ้ืนบ้านกันตรึม 
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เพ่ือรวบรวมบันทึกไว้เป็นข้อมูลให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา ร่วมกันอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรม
เหล่านี้ให้คงอยู่กับชาวสุรินทร์สืบไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย (Research Objectives) 
 1. เพ่ือศึกษาลักษณะและปัจจัยที่ส่งผลต่อความคงอยู่ของเพลงพื้นบ้านกันตรึม 
 2. เพ่ือศึกษาแนวทางการการพัฒนาเพื่อให้เกิดความคงอยู่ของเพลงพ้ืนบ้านกันตรึม 
 
วิธีด าเนินการวิจัย (Research Methods) 
 การศึกษาในครั้งนี้ใช้เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บข้อมูลโดย
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ใช้เครื่องมือส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม 
ได้แก่  การสัมภาษณ์  ( Interview) แบบมี โครงสร้ างและแบบไม่มี โครงสร้าง  การสั ง เกต 
(Observation) แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม ดังนี้ 
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร ผู้วิจัยได้จัดแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมู ลจาก
เอกสารหลัก และเอกสารรอง 
  1.1 ข้อมูลจากเอกสารหลัก ได้แก่ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเพลงกันตรึมโดยตรง ได้แก่ 
บทความ งานวิจัย วารสาร รายงานการสัมมนา รวมไปถึงรูปถ่ายการแสดง เทปบันทึกเสียงและเทป
บันทึกภาพที่มีผู้รวบรวมไว้   น ามาใช้ประกอบการเปรียบเทียบอ้างอิงกับข้อมูลที่ผู้วิจัยได้จาก
การศึกษาในภาคสนาม เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาใช้วิเคราะห์ถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงและการคงอยู่ของ
การแสดงในส่วนต่าง ๆ รวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่ของเพลงพ้ืนบ้านกันตรึม 
  1.2 ข้อมูลจากเอกสารรอง ได้แก่ เอกสาร ต ารา ที่เก่ียวข้องกับประเด็นการวิจัย เอกสาร 
วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวกับเพลงและการละเล่นพ้ืนบ้านของภาคอีสาน และการละเล่นพ้ืนบ้าน
ของจังหวัดสุรินทร์  เพ่ือเป็นข้อมูลและความรู้พ้ืนฐานในการศึกษาวิจัยและเป็นแนวทางในการ
ค้นคว้าก่อนจะออกศึกษาภาคสนาม 
 2. การสัมภาษณ์  ลักษณะการสัมภาษณ์จะเป็นการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ  โดย
ผู้วิจัยได้ก าหนดหัวข้อและประเด็นที่จะท าการศึกษาไว้อย่างกว้าง ๆ ล่วงหน้า ในลักษณะค าถาม
ปลายเปิด โดยใช้การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง และการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง   
 3. การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ใช้การแบบ 2 มิติ คือ การสังเกตแบบดั้งเดิมและแบบ
สมัยใหม่ ใช้สังเกตผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องภายในงานแสดงกันตรึมที่จัดขึ้นจากการติดตามข้อมูลการ
แสดง หลังจากนั้นผู้วิจัยจึงติดตามไปสังเกตจริงตามงานที่จ้างกันตรึมไปแสดง   
 4. การสังเกตแบบมีส่วนรวม เป็นการสังเกตการณ์การแสดงกันตรึมแบบ 2 มิติ คือ การ
สังเกตแบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม่  ใช้กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยการเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงใน
งานและโอกาสต่าง ๆ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังถือโอกาสในการพูดคุย ซักถามกับศิลปินเพลงพ้ืนบ้าน
กันตรึม นักดนตรีและนักแสดงเพลงพ้ืนบ้านกันตรึม เจ้าภาพ หรือผู้ว่าจ้างกันตรึมด้วย 
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 5. การบันทึกข้อมูล  ผู้วิจัยใช้วิธีการบันทึกข้อมูล คือ ขณะสัมภาษณ์ใช้การบันทึกข้อมูล
อย่างย่อขณะ โดยจดบันทึกเฉพาะข้อมูลที่เป็นประเด็นส าคัญหลัก ๆ  จากนั้นจึงท าการเรียบเรียง
ขยายความเพ่ิมเติมในภายหลัง ในขณะเดียวกันผู้วิจัยก็ท าการบันทึกข้อมูลขณะสัมภาษณ์ลงเทป
บันทึกเสียงด้วย เพ่ือน าไปถอดข้อมูลจากเทปในภายหลัง   
   6. การจัดกระท าและการหาคุณภาพของข้อมูลเชิงคุณภาพ  ใช้วิธีการตรวจสอบแบบสาม
เส้า (Data Triangulation) เพ่ือพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มานั้นมีความถูกต้องเชื่อถือได้หรือไม่  โดย
ท าการตรวจสอบจากแหล่งข้อมูล (งามพิศ  สัตย์สงวน.  2539 : 129-130)  แหล่งเวลา แหล่ง
สถานที่ และแหล่งบุคคล    
  7. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาด้วยวิธีพรรณนา ทั้งในส่วนของข้อมูลที่ศึกษาจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลภาคสนามจากการสัมภาษณ์ การสังเกตและการถอดองค์ความรู้จาก
การเล่นเพลงพ้ืนบ้านกันตรึม  โดยน าหลักทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย พร้อมทั้งเหตุผลของผู้ที่ให้
ข้อมูลจากกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบการวิเคราะห์เพ่ือความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
  8. การวิจัยครั้งนี้น าเสนอรายงานผลการวิจัยด้วยวิธีการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ 
 6. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีจ านวน 4 กลุ่ม ประกอบด้วย                    1) 
กันตรึมคณะบ้านดงมัน ต าบลคอโค อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  2)  กันตรึมร็อคคงคย บ้านรุน 
ต าบลบักได อ าเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์  3) กันตรึมน้ าผึ้งเมืองสุรินทร์ ต าบลนอกเมือง จังหวัด
สุรินทร์  และ 4)กกลุ่มผู้ร่วมชมการแสดงสดของคณะกันตรึม 
 
ผลการวิจัย (Research Results) 
 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 1. ลักษณะและปัจจัยที่ส่งผลต่อความคงอยู่ของเพลงพื้นบ้านกันตรึม ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  1.1 การเมืองการปกครอง สังคมไทย มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจาก
วัฒนธรรมสังคมของโลกเปลี่ยนแปลงมีการหลั่งไหลและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจนเกิดปัญหาทาง
วัฒนธรรม แต่เดิมสังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่อยู่ในชนบทที่มีการท านา 
และการเพาะปลูกเป็นอาชีพหลัก และอาชีพเสริมของบางกลุ่มชนหรือบางชาติพันธุ์ก็มีการเล่นดนตรี
ซึ่งเราเรียกว่าดนตรีพ้ืนบ้าน เพ่ือประกอบอาชีพ หาเลี้ยงครอบครัวเพ่ือความอยู่รอดและด าเนินชีวิต
เพ่ือหยัดยืนอยู่ในสังคมให้ได้  
  ปัจจุบันการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี สังคมเปลี่ยนมาเป็นสังคมอุตสาหกรรมที่มุ่งหวัง
ผลิตสิ่งต่าง ๆ เพ่ือส่งออกไปขายนอกประเทศ ศิลปวัฒนธรรมจึงถูกมองข้ามไป คนส่วนน้อยที่ยังคง
ความเป็นอัตลักษณ์ไว้แต่ก็ไร้พลังที่จะต้านกระแสวัฒนธรรมที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างรวดเร็ว ซึ่งแต่เดิม
ยังคงความเป็นกลุ่มชนเคยพ่ึงพาอาศัยกันซึ่งกันและกันได้ บางแห่งที่มีกลุ่มชนกลุ่มใหม่เข้าไปขยายที่
ท ากินและตั้งถิ่นฐาน จนท าให้ เกิดลักษณะบ้านแบบใหม่ ๆ เช่น บ้านจัดสรร ขึ้น นั้น เกือบจะท าให้
ความเป็นสังคมท้องถิ่นแต่เดิมล่มสลายลงไป ท าให้ความคงอยู่ของกันตรึมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
คือ เนื่องจากในการท าการแสดงดนตรีพื้นบ้านกันตรึม ยุคปัจจุบันต้องใช้งบประมาณหรือทุนในการ
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สนับสนุนการแสดงแต่ละครั้ง เกิดการแก่งแย่งเพ่ือผลก าไร หรือหากไม่ได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงาน ผู้แสดงหรือผู้อนุรักษ์ศิลปะพ้ืนบ้านนี้ไว้ ในบางทีบางครั้งก็เกิดความท้อแท้เหนื่อยล้า 
รวมถึงการขาดความสามัคคีของของคนในหมู่คณะ การเปลี่ยนแปลงที่น าไปสู่ความเชื่อมและการ
เลือนหายของเหล่านี้จึงถูกมองข้าม แม้แต่คนขแมร์สุรินทร์เองก็ยังมองข้ามความงามของบรรพบุรุษ
สร้างข้ึนมา 
  1.2 การเปลี่ยนแปลงของสังคมเข้ามีบทบาทต่อการแสดงศิลปะพ้ืนบ้านที่เรียกว่ากันตรึม 
นี้มากพอสมควร เนื่องจากในยุคสมัยนี้เป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงรับเอาวัฒนธรรมธรรมทาง
ตะวันตกเข้ามา ไม่ว่าจะเป็น ภาษา การแต่งกาย เครื่องมือที่ทันสมัย รวมถึงการฟังเพลงหรือดนตรี
มนุษย์ รับเอาวัฒนธรรมเหล่านี้มาอย่างต่อเนื่องและก็เริ่มหลงลืมมรดกอันล้ าค่าที่บรรพบุรุษสร้าง
ขึ้นมา เมื่อสังคมในยุคเปลี่ยนไปจิตใจมนุษย์ก็เปลี่ยนตาม บทเพลงพ้ืนบ้านกันตรึมที่เคยฟังมาตั้งแต่
อดีตสืบทอดมาโดยสายเลือดแต่ถูกมองข้ามเพราะมนุษย์กลัวคนในชนชาติอ่ืนจะมองว่าตัวเองล้าหลัง
ไม่ทันสมัย จึงเลือกท่ีจะรับฟังดนตรีสากล สตริง แทนดนตรีกันตรึม มนุษย์โดยส่วนใหญ่เลือกท าตาม 
ๆ กัน มีน้อยคนนักที่จะเลือกท าและด ารงความเป็นอัตลักษณ์ของเผ่าพันธุ์ตัวเอง ด้วยเหตุนี้การ
เปลี่ยนแปลง ทางสังคมวิถีชีวิตที่ด าเนินไปด้วยความทันสมัย จึงมีส่วนท าให้บทเพลงพ้ืนบ้านกันตรึม 
หายไปพร้อมการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
  1.3 การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมทางด้านดนตรีที่มีประวัติ
ความเป็นมาอันยาวนานทั้งดนตรีไทยดนตรีพ้ืนบ้านที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยบรรทัดฐานของคนในชุมชน
ซึ่งท าให้ เราทราบถึงส่ิงต่าง ๆ ที่แฝงอยู่ในชาวบ้านได้มากมาย เช่น วัฒนธรรมภาษากิริยามารยาท
การแต่งกายอาชีพตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ โดยเฉพาะสิ่งที่เราซึมซับมาโดย
สายเลือดและมองเห็นได้อย่างชัดเจนคือศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้ที่โดดเด่นคือ “กันตรึม” เป็น
ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านของอีสานใต้แขนงหนึ่งซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่เก่าแก่และนับว่าเป็นมรดกอันล้ าค่าท่ี
สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ อนุชนรุ่นหลังเป็นอย่างยิ่ง ในสภาวะปัจจุบันโลก ความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม การสูญสิ้นของทรัพยากรธรรมชาติ ท าให้
มนุษย์ต้องสร้างสรรค์องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือน ามาใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกใน
ชีวิตประจ าวัน ซึ่งความเจริญหรือเทคโนโลยีบางอย่างกลับเป็นเครื่องมือท าลายมนุษย์ทางอ้อม ซึ่ง
มนุษย์เราเองในบางครั้งก็ไม่รู้ว่าก าลังถูกท าลายจิตใจด้วยความเจริญก้าวหน้าที่เข้ามาทางวัตถุ หรื อ
เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่ตัวเองสร้าง ความงามทางดนตรีพ้ืนบ้านกันตรึมด้วย ศิลปวัฒนธรรม
เหล่านี้จึงถูกมองข้าม ด้วยเทคโนโลยีรวมถึงหน่วยงานหรือองค์กรก็ไม่ให้ความส าคัญส่งเสริม
สนับสนุนอย่างจริงจังอย่างจริงใจ คนในสังคมจึงเลือกท าในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าเหมาะสม โดยบางครั้ง
มองเพียงผลประโยชน์ของตัวเอง ไม่มองประโยชน์ส่วนรวม เพียงเพ่ือเพราะต้องการเอาผลก าไรจาก
ผู้อ่ืน ดนตรีพ้ืนบ้านกันตรึมจึงถูกเอาเปรียบจากคนกลุ่มนี้และตกเป็นเครื่องมือของหน่วยงานหรือ
องค์กร โดยที่ผู้ที่เป็นเจ้าของวัฒนธรรมนั้นไม่มีโอกาสแม้แต่จะตัดสินด้วยตัวของเขาเองว่าดนตรี
พ้ืนบ้านและความคงอยู่ของกันตรึม เป็นดนตรีที่ควรคู่กับท้องถิ่นมานาน ควรจะอยู่ต่อไปหรือเลือน
หายไปจากสายตาของอนุชนรุ่นหลัง เช่นเดียวกันกับความคงอยู่ของเพลงพ้ืนบ้านกันตรึมที่มีการรับ
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เอาวัฒนธรรมการแต่งกาย การร้อง รวมถึงเครื่องดนตรีที่ใช้ในการแสดง จึงมีการเปลี่ยนไปจากเดิม 
ดังต่อไปนี้ 
   1.3.1 เครื่องดนตรีดนตรีพ้ืนบ้านกันตรึมเคยมีเพียงเครื่องดนตรีไม่กี่ชิ้นก็สามารถ
เล่นได้อย่างไพเราะ สนุกสนาน บันเทิงรื่นเริงใจ แต่ในยุคปัจจุบันรับเอาวัฒนธรรมทางตะวันตกเข้า
มา เครื่องดนตรีที่ใช้เล่นในวงกันตรึม จึงมีเครื่องดนตรีสากลเข้ามาพร้อมทั้งบทบาทมากขึ้น สามารถ
เล่นได้ดีและเข้ากับดนตรีพ้ืนบ้านหรือพ้ืนถิ่นได้ และด้วยเหตุนี้เราจึงรับเอาวัฒนธรรมเหล่านี้มาใช้ใน
การแสดงมากขึ้น จึงท าให้มีผลกระทบในการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมออกมาได้ไม่ซาบซึ้งกินใจ 
เนื่องจากการฟังดนตรีกันตรึมของแขมร์เลอมีการผสมผสานระหว่างเครื่องดนตรีพ้ืนบ้านกับเครื่อง
ดนตรีสากลผู้ฟังจึงไม่เกิดการประทับใจในการรับฟังดนตรีเท่าท่ีควร 
   1.3.2 การแต่งกายในเรื่องของการแต่งกายมีการปรับเปลี่ยนตามสภาพแวดล้อม
สังคม การเปลี่ยนแปลงไปตามยุคของเศรษฐกิจที่บีบตัว เพราะฉะนั้นการแต่งกายจึงต้องแปรไปตาม
สภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบัน อดีตในการแสดงกันตรึมเราจะเห็นภาพที่แต่งกายด้วยเสื้อสีขาว นุ่ง
โสร่ง ซึ่งเป็นผ้าที่หาได้ตามท้องถิ่นสะดวกสบายในการแต่งกายเพราะคนสมัยนั้นทอผ้าใช้กันเอง แต่
ในยุคนี้เราจะเห็นการแต่งกายที่เปลี่ยนไปจากเดิม คือ ผู้แสดงอาจใส่กระโปร่ งหรือกางเกงขาสั้นขา
ยาวมาท าการแสดง เพ่ือเรียกร้องความสนใจจากผู้ชม ด้วยสาเหตุนี้จึงมีการเปลี่ยนแปลงไปในเรื่อง
ของการแต่งกาย 
   1.3.3 โอกาสในการแสดงถ้าจะว่าไปในส่วนของการแสดงดนตรีพ้ืนบ้านกันตรึม 
การมีโอกาสหรือการเปิดเวทีให้กับนักแสดงมีน้อยมาก  เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง
การปกครอง ทางสังคม ไม่มีผู้ดูแลหรืออนุรักษ์ดนตรีศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านกันตรึมอย่างจริงจัง มี
แต่ผู้ฉวยโอกาสหวังใช้งานฟรีแล้วไม่สนับสนุนส่งเสริมในเรื่องค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  เพราะเวลาจะไป
แสดงก็อาศัยงบประมาณในการแต่งตัว และอ่ืน ๆ ประกอบกันหลาย ๆ ส่วน  ปัจจุบันเวทีในการท า
การแสดงมีน้อยลง หากหน่วยงานหรือคนในชุมชนไม่ให้การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดนตรีพ้ืนบ้าน
กันตรึม ซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่อยู่ในสังคมมายาวนาน อาจจะไม่มีให้อนุชนรุ่นหลังได้รับฟังอีกต่อไป 
   1.3.4 วิธีการเล่นวิธีการหรือการเล่นดนตรีพ้ืนบ้านกันตรึมนั้น สังเกตได้จากภาษา
เป็นอันดับแรก ภาษามีส่วนท าให้ส่งผลกระทบมากพอสมควร  ในปัจจุบันมีการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะ
ในการร้อง ตัวศิลปินเองในการแสดงบางครั้งเพียงเพ่ือต้องการดึงดูดผู้ฟัง ภาษาท่ีใช้ร้องหรือเชื้อเชิญ
ให้มีคนมาฟังอาจใช้ภาษาไม่สุภาพหรือไม่เหมาะสม 
  1.4 การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ จากการที่เศรษฐกิจของสังคมไทยในปัจจุบันเป็น
เศรษฐกิจทุนนิยมโดยพ้ืนฐาน ชีวิตทางเศรษฐกิจของคนส่วนใหญ่ในสังคมด าเนินไปตามวิถีการผลิต
แบบทุนนิยมแต่เศรษฐกิจทุนนิยมของสังคมไทยนั้น มีลักษณะแตกต่างจากทุนนิยมในประเทศ
ตะวันตกที่เป็นต้นก าเนิด ความแตกต่างที่ส าคัญ คือ การก่อก าเนิดทิศทางและกระบวนการพัฒนาที่
ผ่านมาและโครงสร้างของเศรษฐกิจทุนนิยมไทย   
  1.5 การเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษา ในการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่น
หนึ่ง หรือชุมชนต่าง ๆ ก็มีภูมิปัญญามากมายซึ่งมีปราชญ์แต่ละสาขาวิชา บทเพลงพ้ืนบ้านกันตรึม  
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ในยุคปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนไปมาก เนื่องจากชนในชาติเมื่อมีการเรียนการสอนในรายวิชาของดนตรี
นาฏศิลป์ ก็รับเอาอิทธิพลของดนตรีชาวตะวันตกเข้ามาหรือเราเรียกว่าดนตรีสากล มีการน ามาสอน
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ขึ้น มนุษย์รับเอาสิ่งเหล่านี้มาจึงท าให้บทเพลงที่เรียกว่า กันตรึมดูด้อยค่าเมื่อ
เป็นเช่นนี้แล้ว บทเพลงพ้ืนบ้านกันตรึมจึงไม่ได้รับการยอมยอมจากอนุชนรุ่นหลังมากหนัก ที่ส าคัญ
การศึกษาในปัจจุบันไม่เน้นให้มีการส่งเสริมศิลปะพ้ืนบ้าน ดนตรีกันตรึมจึงไม่มีความส าคัญ  หากจะ
จัดท าหลักสูตรท้องถิ่นขึ้นมากก็เป็นเรื่องยากมากเพราะการศึกษาไม่ได้มองในจุดนี้ลืมมองรากเหง้า
ของตัวเอง จะมีก็เป็นเพียงจัดรายวิชาเลือกเสรี ชุมนุมท่ีครูผู้สอนจัดรายวิชานี้ขึ้นมาเอง การศึกษาจึง
ท าให้ส่งผลกระทบต่อบทเพลงพ้ืนบ้านกันตรึม และแลดูด้อยค่าไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของยุค
โลกาภิวัฒน์ อย่างไรก็ตามบทเพลงที่ร่ายร าถ่วงท านองที่น่าฟังส าเนียงการร้องเนื้อร้อง ที่เป็นภาษา
เขมรก็ยังไม่ถูกมองข้ามไปเลยสักทีเดียวแต่ก็มีส่วนน้อยที่ยังคงอนุรักษ์บทเพลงพื้นบ้านกันตรึมนี้ไว้ 
1.6 การสืบทอดและการถ่ายทอดดนตรีพ้ืนบ้านกันตรึมในสมัยก่อนยังไม่มีการพัฒนาการ ชน
พ้ืนเมืองต้องใช้อาชีพตามความถนัด ที่บรรพชนได้สอนอาชีพจากรุ่นสู่รุ่น ถือว่าในยุคนั้น ๆ ผู้ที่ได้
เรียนมีโอกาสได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ  ปัจจุบันหากเราได้มีโอกาสเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ท าใน
บุคลนั้นมีองค์ความรู้ เหนือผู้อ่ืน การเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษา มีส่วนท าให้การถ่ายทอด
ศิลปวัฒนธรรมจากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ เกิดการเปลี่ยนแปลงของคนในสังคมที่ละเลยหรือไม่ให้
ความส าคัญกับวัฒนธรรมดนตรีเพลงพ้ืนบ้าน เช่น การเมืองการปกครองไม่เอ้ืออ านวยขาด
งบประมาณในการดูแลสนับสนุน รวมถึงการเปิดโอกาสเวทีในการแสดงก็มีน้อย  จึงท าให้เกิดความ
ท้อแท้อ่อนแรงในการท าการแสดง  ในเรื่องของเศรษฐกิจ เมื่อเศรษฐกิจตกต่ าก็มีส่วนท าให้มนุษย์
เกิดความไม่สบาย วิตกกังกล การถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมดนตรีพ้ืนบ้านกันตรึม จึงไม่ประสบ
ผลส าเร็จ 
 2. แนวทางการการพัฒนาเพื่อให้เกิดความคงอยู่ของเพลงพ้ืนบ้านกันตรึม 
การศึกษาแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้เกิดความคงอยู่ของเพลงพ้ืนบ้านกันตรึมผู้วิจัยได้เสวนา 
กับผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีหลายท่านได้ให้แนวคิด และผู้วิจัยได้ประมวลผลและถอดองค์ความรู้ ดังนี้ 
  2.1 แนวทางในการพัฒนาเพ่ือให้เกิดความคงอยู่ของเพลงพ้ืนบ้านกันตรึม แยกเป็น
ประเด็นต่าง ๆ 7 ประเด็น ดังนี้ 
   2.1.1 การสืบทอดจากความสนใจของกลุ่มเด็กในยุคปัจจุบัน  
   2.1.2 การสร้างสรรค์ผลงานที่ได้มาจากการเรียนรู้เพลงแบบดั้งเดิมปรับเข้ากับ
แนวทางดนตรีร่วมสมัยในยุคปัจจุบัน  
   2.1.3 การสร้างความคุ้นชินกับเสียง 
   2.1.4 การศึกษาหน่วยงานระดับสถาบันควรเพ่ิมเติมการสืบสานถ่ายทอด 
   2.1.5 สนับสนุนการเรียนการสอน สู่วัยเด็ก เชิดชูศิลปิน 
   2.1.6 สนับสนุนการใช้ภาษาเขมรให้คงอยู่ 
   2.1.7 สนับสนุนยกระดับดนตรีกันตรึมให้มีเวทีการแข่งขัน 
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  2.2 แนวทางในการพัฒนาวัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ือให้เหมาะสมกับสังคม เศรษฐกิจ
การเมือง เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ควรมีการจัดกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
   2.2.1 จัดกิจกรรมกลางหมู่บ้านทุกเทศกาลอย่างสม่ าเสมอ ให้ชุมชนท้องถิ่นที่
พบปะสร้างสรรค์กัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเป็นการรวมพลังฟ้ืนฟูวัฒนธรรม และสืบสานอย่าง
เป็นคุณค่าและภาคภูมิใจ 
   2.2.2 ทุกหน่วยงานในท้องถิ่นช่วยกันรวบรวมข้อมูล ความรู้ ข่าวสาร ศึกษาวิจัย
แล้วเผยแพร่สู่ลูกหลานในชุมชนและนอกชุมชน 
   2.2.3 สร้างสื่อประเภทหนังสือ วีดิทัศน์ วิซีดี ภาพยนตร์ออกเผยแพร่ ทางวิทยุ
โทรทัศน์ ให้มากที่สุด เช่น เรื่องเกษตรพ้ืนบ้าน สมุนไพรพ้ืนบ้าน แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และ
ของดีของแปลกชุมชนอยู่เสมอ 
   2.2.4 ส่งเสริมสถาบันครอบครัว โรงเรียน และวัด ให้เป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรม
พ้ืนบ้าน ความรัก ความอบอุ่น การเรียนรู้จาก 3 สถาบันหลักในท้องถิ่นต้องเข็มแข็ง ต้องสร้างความ
สอดประสานกันให้ต่อเนื่องอย่างสม่ าเสมอ ร่วมกันสร้างความมีระเบียบวินัย รักถิ่นก าเนิด ภูมิใจใน
ภูมิปัญญาบรรพบุรุษ เยาวชนต้องรักบ้านเกิดและช่วยกันพัฒนาชุมชนให้เจริญ ไม่ทิ้งถิ่นฐานความ
เข็มแข็งจะต้องเกิดในสังคมท่ัวไป  
   2.2.5 ภาครัฐและเอกชนช่วยสนับสนุนทางด้านเงินงบประมาณ และปัจจัยอ่ืน ๆ 
ตามสมควรเมื่อท้องถิ่นจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมขึ้น เช่น งานช้างเมืองสุรินทร์ ประเพณีแซนโดนตา 
(เซ่นไหว้บรรพบุรุษ) ประเพณีข้ึนเขาสวาย เป็นต้น 
  2.3 ปัจจัยที่เก้ือหนุนทางวัฒนธรรมให้ด ารงอยู่ได้ คือ 
   2.3.1 ความสอดคล้องหรือเข้ากับความประพฤติที่มีอยู่เดิม เช่น พุทธศาสนา
แพร่หลายในประเทศไทยมากกว่าศาสนาพราหมณ์ ซึ่งอาจเป็นได้ว่าเพราะเราไม่นิยมแบ่งคน
ออกเป็นชนชั้นต่าง ๆ เหมือนระบบวรรณะในศาสนาพราหมณ์    
   2.3.2 อิทธิพลของศาสนา คนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ดังนั้นพระพุทธ
ศาสนาจึงมีอิทธิพลต่อคนไทยมาก เช่น ความกตัญญูกตเวที การมีสัมมาคารวะ ความสุภาพเรียบร้อย 
ความโอบอ้อมอารี  เป็นต้น 
   2.3.3 การเห็นคุณประโยชน์ หากประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าท าแล้วได้ประโยชน์ 
จะท าให้รักษาและปฏิบัติตามวัฒนธรรมนั้น ๆ เช่น ในเทศกาลตรุษสงกรานต์ มีการสรงน้ าพระ รด
น้ าและขอพรผู้ใหญ่ 
   2.3.4 กลุ่มผลประโยชน์ เป็นกลุ่มที่ต้องการรักษาวัฒนธรรมของตน เช่น กลุ่ม
อนุรักษ์วัฒนธรรมกลุ่มดนตรีไทย เป็นต้น จึงพยายามส่งเสริมและคัดค้านการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่
ท าลายวัฒนธรรมที่ตนเห็นว่าดีและจะสนับสนุนส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงที่ท าให้วัฒนธรรมที่ตน
ส่งเสริมนั้นดีขึ้น 
   2.3.5 ตัวแทนของวัฒนธรรม และตัวแทนใด ๆ ก็ตามที่มีอิทธิพลหรือมีอ านาจจะ
เป็นเครื่องช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมให้มากยิ่งขึ้น เช่น ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
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เจ้าอยู่หัวเจ้านายและข้าราชการ ชั้นผู้ใหญ่ได้แต่งกายแบบยุโรป ท าให้ประชาชนนิยมเลียนแบบการ
แต่งกายตามยุโรป เป็นต้น 
   2.3.6 สภาพทางเศรษฐกิจ หากสภาวะทางเศรษฐกิจรุ่งเรืองไม่ขาดแคลน คนจะมี
จิตใจสบาย ความปกติสุขจะเกิดขึ้น คนจะอยู่อย่างสงบสุขหรือพยายามอยู่ให้ดีขึ้น  โดยสิ่งใดดีก็จะ
รับไว้วัฒนธรรมจึงด ารงอยู่ได้ และอาจมีวัฒนธรรมเกิดข้ึนใหม่และดีกว่าวัฒนธรรมเดิม 
   2.3.7 สภาพทางการเมือง ประเทศใดมีสภาวะทางการเมืองมั่งคง ประเทศนั้นจะมี
ความปกติสุข สถาบันต่าง ๆ ก็สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง 
 
อภิปรายผลการวิจัย (Research Discussion) 
 1. ลักษณะและปัจจัยที่ส่งผลต่อความคงอยู่ของเพลงพ้ืนบ้านกันตรึม  เพลงพ้ืนบ้านกันตรึม 
มีที่มาจากดนตรีตุ้มโมง  ซึ่งมีความสัมพันธ์กันในด้านภาษาและวรรณกรรมที่ปรากฏ  โดยปัจจัยที่
ส่งผลต่อความคงอยู่คือ มนุษย์และสภาวะแวดล้อมทางสังคม การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ทุนนิยม 
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญในความอยู่รอดที่ท าให้ลักษณะของกันต้องมีการปรับเปลี่ยนไป  การ
ปรับเปลี่ยนปรับปรุงพัฒนารูปแบบวงดนตรีจึงเกิดขึ้น  ธุรกิจดนตรีมีความส าคัญในการขับเคลื่อน
แนวทางวิถีดนตรีที่ปรับเปลี่ยนนี้  ผู้วิจัยและผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน ทั้งภาครัฐและศิลปินพ้ืนบ้านมี
ความคิดตรงกันในการสนับสนุนส่งเสริมการดนตรีนี้ ทั้งจัดกิจกรรมต่าง ๆ เวทีเพ่ือการแข่งขัน สร้าง
งานสร้างรายได้สร้างความมั่นคงให้กับ ตัวศิลปินเองเพ่ือให้สามารถด ารงอยู่สร้างสรรค์ผลงาน 
อนุรักษ์ไว้ให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้พบได้สัมผัสประสบการณ์  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พชร 
สุวรรณภาชน์ (2543 : 166-167) มีแนวคิดว่า การที่วัฒนธรรมจะคงอยู่ได้นั้น จะต้องมีการอนุรักษ์
และส่งเสริมสนับสนุน  โดยมีการศึกษาและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ จึงจะสามารถเข้าใจใน
วัฒนธรรมได้อย่างถ่องแท้เป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งข้น เป็นหนทางน าไปสู่การก าหนดแนวทางการ
อนุรักษ์ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของสังคมได้  ทั้งในด้านแบบแผนและเนื้อหาของ
วัฒนธรรม ปลูกฝังเยาวชนและประชาชนหันมาให้ความส าคัญวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตน การ
ด าเนินงานที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์นั้น จะต้องได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายทั้ ง ภาครัฐ 
เอกชน และประชาชนทุกคน เพ่ือให้วัฒนธรรมสามารถคงอยู่ได้ต่อไป 
 ปัจจัยที่ส่งผลนั้นไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองการปกครอง ด้านการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
ด้านการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ด้านการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ ด้านการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านการศึกษา และด้านการสืบทอดและการถ่ายทอด  ล้วนแล้วแต่ท าให้กันตรึมให้รับผลกระทบ
ในทุก ๆ ด้าน  แม้ว่าจะไม่ได้เกิดจากปัจจัยภายในของกันตรึมโดยตรง และปัจจัยภายนอกเองที่
ส่งผลให้ปัจจัยภายในกันตรึมต้องมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงไป  สอดคล้องกับทฤษฎีนิเวศวิทยา
วัฒนธรรมของ ยศ ตันติสมบัติ (2540 : 34-35) ว่าเป็นการศึกษาการปรับตัวของสังคมภายใต้
อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการศึกษาวิวัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการปรับตัว 
(Adaptation) ของสังคม  แนวความคิดนี้ของสังคมในลักษณะเป็นพลวัตหรือการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงเป็นผลมาจากการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม   
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 2. แนวทางการพัฒนาเพ่ือให้เกิดความคงอยู่ของเพลงพ้ืนบ้านกันตรึม พบว่า แนวทางการ
พัฒนาเพ่ือให้เกิดความคงอยู่นั้น  ควรที่จะมีการสืบทอดจากความสนใจของกลุ่มเด็กในยุคปัจจุบัน  
สร้างสรรค์ผลงานที่ได้มาจากการเรียนรู้เพลงแบบดั้งเดิมปรับเข้ากับแนวทางดนตรีร่วมสมัยในยุค
ปัจจุบัน  สร้างความคุ้นชินกับเสียง หน่วยงานระดับสถาบันควรเพ่ิมเติมการสืบสานถ่ายทอด  
สนับสนุนการเรียนการสอน สู่วัยเด็ก เชิดชูศิลปิน  สนับสนุนการใช้ภาษาเขมรให้คงอยู่  และ
สนับสนุนยกระดับดนตรีกันตรึมให้มีเวทีการแข่งขัน ซึ่งหากมีการท าตามแนวทางดังกล่าวแล้ว การ
ท าให้กันตรึมยังคงด ารงตนเองอยู่ในชุมชนท้องถิ่นได้อย่างต่อเนื่อง และจะน าไปสู่การคงอยู่ใน
ระดับชาติ ที่สามารถแสดงออกมาในอัตลักษณ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศไทยได้อีกอย่าง
หนึ่ง  ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ สุพัตรา สุภาพ (2542 : 72-73) ได้กล่าวถึงแนวทางในการ
พัฒนาวัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ือให้เหมาะสมกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม  
ควรจัดกิจกรรมกลางหมู่บ้านทุกเทศกาลอย่างสม่ าเสมอ ให้ชุมชนท้องถิ่นที่พบปะสร้างสรรค์กัน 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเป็นการรวมพลังฟ้ืนฟูวัฒนธรรม และสืบสานอย่างเป็นคุณค่าและ
ภาคภูมิใจ  ทุกหน่วยงานในท้องถิ่นช่วยกันรวบรวมข้อมูล ความรู้ ข่าวสาร ศึกษาวิจัย แล้วเผยแพร่สู่
ลูกหลานในชุมชนและนอกชุมชน  สร้างสื่อประเภทหนังสือ วีดิทัศน์ วิซีดี ภาพยนตร์ออกเผยแพร่  
ส่งเสริมสถาบันครอบครัว โรงเรียน และวัด ให้เป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน และภาครัฐและ
เอกชนช่วยสนับสนุนทางด้านเงินงบประมาณและปัจจัยอื่น ๆ ตามสมควร  
 จากประเด็นที่สรุปมานั้นมีความสัมพันธ์กับการสืบทอดการคงอยู่ ของเพลงพ้ืนบ้านกันตรึม 
เพลงพ้ืนบ้านที่ใช้ภาษาท้องถิ่น เขมรถิ่นไทย  ซึ่งประเด็นต่างเหล่านี้ เป็นคุณลักษณะทั่วไปส าหรับ
ความต้องการสืบทอดให้คงอยู่  ในเรื่องราวอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ดนตรีพ้ืนบ้านประเภทนี้ ก็จะเป็นไปตาม
ทฤษฎีการคงอยู่  ด้วยความส าคัญในสิ่งนั้น ๆ ที่มีมนุษย์เป็นผู้ขับเคลื่อนกลไกต่าง ๆ เหล่านั้น  
 การสืบทอดของดนตรีในแต่ละประเภทแต่ละรูปแบบย่อมมีปัจจัยและแนวทางที่แตกต่างกัน 
ไปที่ส าคัญ คือ การด ารงอยู่ของดนตรีในแบบต่าง ๆ มีปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจการเงินมาเป็นปัจจัยหลัก
ซึ่งช่วยให้ศิลปินสามารถมีชีวิตอยู่ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม  ระบบทุนนิยมส่งผลให้แนว
ทางการบรรเลงดนตรีมีการปรับปรุงพัฒนารูปแบบการดนตรี จากแบบเดิมเป็นกันตรึมโบราณมา
เป็นกันตรึมแบบประยุกต์ มีการเปล่ียนแปลงเพ่ือการอยู่รอด ต้องปรับแนวทางการร้องการเล่นโดย
เน้นความชอบของผู้ชมเป็นส าคัญ  ด้วยปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ จึงส่งผลให้ดนตรีกันตรึมมีการ
เปลี่ยนแปลงไป ตามกระแสโลกาภิวัฒน์โดยมิได้สาบสูญหายไปไหน  ด้วยเหตุนี้จึงมีการคิดที่จะ
อนุรักษ์สืบสานไว้ หากส่งเสริมแบบแนวทางโบราณหรือแบบดั้งเดิม ซึ่งย่อมส่งผลในการจ้างงานที่
น้อยลง เพราะผู้คนรุ่นใหม่นิยมดนตรีในแบบประยุกต์  หากส่งเสริมแบบกันตรึมประยุกต์ ในบางครั้ง
ความเป็นดนตรีพ้ืนบ้านแบบโบราณก็จะถูกกลืนไปโดยสังคมในยุคใหม่  แต่กันตรึมไม่ได้หายไป  
หากแต่เป็นการปรับเปลี่ยนไปสู่รูปแบบใหม่ เครื่องดนตรีไฟฟ้า นักแสดง นักร้อง ทุกอย่างต้อง
ปรับเปลี่ยนเพ่ือความด ารงคงอยู่ต่อไป  ซึ่งเป็นตามทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม 
(Diffusionism)  ที่การแพร่กระจายทางวัฒนธรรม เป็นปัจจัยที่ผลักดันให้วิถีชีวิตของมนุษย์
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การที่มนุษย์ใช้ชีวิตความเป็นอยู่รวมกันเป็นครอบครัวและสังคม มีการ
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ติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนค้าขาย ท าให้เกิดการซึมซับรับเอาวัฒนธรรมที่ตนไปสัมผัสก่อเกิดการ
แพร่กระจายแล้วเกดิการถ่ายทอดจากสังคมหนึ่ง และยังสอดคล้องกับการวิจัยของปัทมา  บุญอินทร์ 
(2537 : บทคัดย่อ) ศึกษาวิจัยเรื่อง การปรับตัวของเพลงพื้นบ้าน : กรณี   ศึกษาเพลงโคราช จังหวัด
นครราชสีมา โดยพิจารณาความสัมพันธ์ของเพลงโคราชกับสภาพแวดล้อม ซึ่งชี้ให้เห็นว่าเมื่อ
สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป เพลงโคราชก็มีการปรับตัวของเพลงโคราชสามารถพิจารณาได้ 2 ประเด็น 
คือ การปรับตัวทางด้านวิถีชีวิตของเพลงโคราชและการปรับตัวทางด้านขนบและเนื้อหาการแสดง 
ผลการศึกษาพบว่า การปรับตัวทางด้านวิถีชีวิตของเพลงโคราชได้ปรับตัวไปในลักษณะที่เป็นเชิง
พาณิชย์มากขึ้น  กล่าวคือปัจจุบันเพลงโคราชได้สู่ระบบธุรกิจมากขึ้น โดยมีการก่อตั้งเป็นคณะเพลง 
ส าหรับการปรับตัวทางด้านขนบและเนื้อหาการแสดง  ปัจจุบันเพลงโคราชที่เล่นในงานบุญทั่วไป ได้
ปรับตัวโดยการประยุกต์ด้วยการน าเพลงลูกทุ่งประกอบอิเล็คโทนเข้ามาเล่นสลับช่วง เพ่ิมการเต้น
และร้องเพลงตามสมัยนิยมและตามค าขอของผู้ชม  ในส่วนเพลงโคราชแก้บน ได้ลดขั้นตอนการ
แสดงลงจากการแสดงเพลงโคราชทั่วไป ทั้งนี้เพ่ือให้เหมาะสมกับเวลาและอัตราจ้างที่ตายตัว 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย (Research Suggestions) 
 1. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้  การศึกษาครั้งได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความคงอยู่
ของเพลงพ้ืนบ้านกันตรึมที่มาจากการศึกษาข้อมูลจากชุมชน วงดนตรี ศิลปินและผู้เชี่ยวชาญด้าน
กันตรึม  ซึ่งได้มีมุมมองของเรื่องดังกล่าวในมิติที่อยู่ในกรอบของการศึกษาในครั้งนี้ แต่ก็ยังขาด
ประเด็นที่ควรศึกษา เช่น ความคิดเห็นของสถาบันการศึกษา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม หรือแม้แต่ผู้ที่
ท าอาชีพทางด้านบันเทิง เป็นต้น 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาเพลงพ้ืนบ้านกันตรึมในด้านของการน า
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ กันตรึมให้สามารถด ารงอยู่ในสภาพ
สังคม เศรษฐกิจ ปัจจุบันได้ 
  2.2 ควรมีการศึกษาศิลปะวัฒนธรรมอีสานใต้ในวัฒนธรรมชนิดอ่ืน ๆ เพ่ือที่จะน าข้อมูล
มาใช้ในการอนุรักษ์ พัฒนา และเผยแพร่ รวมทั้งให้สามารถคงอยู่ต่อไป 
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Values of Folktales and Mahajanaka’s Values and Function as 
Advocacy of the King’s Philosophy 

 
Teetima Potchanakaew1 

 
Abstract 
 The purposes of this article aimed to 1) review the documents and study the 
stone reliefs and edifices which are related to folktales 2 )  identify the values of 
folktales as found in the documents, stone reliefs and edifices in Thailand, Lao PDR., 
and Cambodia 3 )  study the values of King Bhumibhol Adulyadej’s Mahajanaka and 
compare with the values of folktales that found in documents, stone reliefs and 
edifices in Thailand, Lao PDR., and Cambodia 4 )  describe how His Majesty King 
Bhumibhol Adulyadej used Mahajanaka to advocate his philosophies. This study was 
divided into 2 parts. The first part used the ethnographic qualitative research methods 
consisting of 1) document study, reviewing the documents regarding folktales 2) field 
work study of important folktales-related stone reliefs and edifices in Thailand, Lao 
PDR., and Cambodia. Data were collected by using non-participant observation 
method by interviewing the informants. The second part was document research 
about His Majesty King Bhumibhol’s Mahajanaka. The retrieved data were analyzed, 
made a comparison, and drawn a conclusion. From the study of related documents, 
stone reliefs and edifices, the art and values of folktales were largely glorified in four 
dimensions: 1) preserving ancestral wisdoms, cultural and archeological sites 2) being 
a source of entertainment 3 )  advocating and help preserving culture and ecology, 
and 4 )  being used as teaching method about ethics. His Majesty King Bhumibol 
Adulyadej’s Mahajanaka, reflects these four values vividly. For ecological preservation 
value, it showed agricultural knowledge of how to restore a mango tree. For 
entertainment value, it was translated into Thai, English, and Sanskrit. Later, the 
cartoon and animation versions were broadcast for mass entertainment. In preserving 
the ancestors’ wisdom value, it portrays the genius method in the way that His 
Majesty King Bhumibhol Adulyadej used meteorology and astrology in locating the 

                                      
1Faculty of Humanities and Social Sciences, Surindra Rajabhat University, Thailand;  

e-mail : earthonthejet@gmail.com 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 



Vol.20 Special Issue (Septemper-October) 2018-JHSSRRU346 
 
ancient cities, especially Suwannabhumi. For moral teaching value, it teaches about 
perseverance and self-sacrifice for the good of the people. Mahajanaka was 
employed as a tool to spread the key ideas of his philosophies. 
Keywords : folktales, Jataka tales, Mahajanaka,  the King’s Philosophy 
 
Introduction 
 Children of all ages love tales that their parents and grandparents tell 
before bed or at leisure time. Listening to tales give them an entry to another world 
full of fantasy and imagination. Tales also motivate children to achieve success as 
Albert Einstein (1919) stated, "Imagination is more important than knowledge." 
Sometimes some children want to be fictional characters. And more importantly, 
tales also teach about morality. In the past, tales were told by verbal or oral 
communication (Oral Transmission), which had the value of the art for 
communication that conveyed knowledge, morals or ancestral ideals. 
 Unfortunately, children nowadays are spending time alone. Parents work 
hard to earn their livings in order to support their family which results in solidarity of 
their children. With the advances of technology, children tend to spend time indoor, 
searching the Internet in their own room rather than having bed time stories with 
their parents. Reviving folktales to make them popular again seems to be a very 
difficult task; however, the way His Majesty King Bhumibhol Adulyadej chose a Jataka 
tale, Mahajanaka, to teach about his philosophy to people at all levels is very 
interesting and unique. Therefore, it became the core of this study to find out why 
folktales are valuable, what their values are, how those values are reflected in His 
Majesty King Bhumibhol’s Mahajaaka Jataka, and how His Majesty embroidered his 
philosophies to be taught through the story.  
 
Methodology 
 This study was divided into two parts. The first part was ethnographical 
qualitative research consisting of 1) literature review of the folktales appeared in the 
textbooks and stone reliefs, including the important edifices 2) fieldwork survey in 
Thailand, Lao PDR., and Cambodia. The method of collecting data was nonparticipant 
observation technique by interviewing the informants. After that, the content was 
analyzed, focusing on cultural-ecological dimensions and the values of folktale found 
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in each particular site. The second part of the study was documentary research on 
His Majesty King Bhumibhol Adulyadej’s Mahajanaka. Then, the comparison of values 
of folktales between the first part of the study and the second part was made. The 
final process was to synthesize and write a report of study. 
 
The Art and Values of Folktales: From Fieldwork Study to Conclusion 
 According to Khaitha, written literature is the origin of many other folktales. 
It is also a source of language, culture, traditions, and history of the nation. So, 
folktales are entertaining and are used to teach morals to children as well 
(Chitchinakul, 2002 : 142-143). From document review, the values of folktales can be 
summarized as follows: 
 1. Folktales accumulate a way of life and belief of the people in society. 
They reflect the well-being of the people. 
 2. Folktales are tools used in teaching ethics. The content is inserted with 
morality, desirable values and philosophies. 
 3. Folktales are fun and entertaining. They make the listener concentrate, 
create imagination and think about the story. 
 4. Folktales can create family ties. They help build intimacy, familiarity and 
commitment to each other when family members are listening to the story. 
 5. Folktales come from the origins of many literary works, such as Khun 
Chang Khun Phaen, Krai Thong, Sutthana - Manohra. 
 6.  Folktales can be a tool to vent the frustration caused by the economic, 
political and social norms. Some parts of folktales are parodic and satirical. 
 7. Folktales are also tools used to convey knowledge and ideas from one 
generation to another, such as local tales and explanatory tales. 
 8. Folktales are tools that tell of human desires and needs, such as tales of 
a hero possessing a magic article or tales of a hero is able to ask for blessings. 
Sometimes folktales show wonders or miracles that are human’s needs for wealth, 
money, happiness, etc. (Chitchinakul, 2002 : 142-143). 
 9. Folktales play an important role in transferring knowledge and building 
personality. They have the power to persuade ideas, attitudes, and behaviors. They 
portray the human condition. 
 10. Folktales are the framework of life that draws the boundaries of society. 
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 11. Folktales are the national heritage in culture. They tell stories about 
human being in each nation. 
 12. Folktales are the origin of art and science. They help broaden the studies 
in these fields (Songsilpa, 1999 : 6). 
 
Evidence from the Past: Bayon Castle (Siemreap, Cambodia) 
 

 
Picture [1, 2] Stone reliefs at Bayon Castle, Siemreap, Cambodia. The field trip was taken on 
December 10th, 2017. 

 
 From the field trip to Siemreap, Cambodia on December 10th, 2017, very 
interesting folktale-related stone reliefs at Bayon Castle in Siemreap, Cambodia, drew 
our attention. They were engraved in the period of the end of the Khmer Kingdom 
under the reign of King Jayavarman VII. It was built overlapping on the old city of King 
Yasovarman. King Jayavarman VII built the Castle for the sake of safety from the 
attacks of the Cham that had preceded his reign. This castle was built to dedicate to 
the kings who were regarded as the avatar of Mahayana’s Buddha. The stone reliefs 
in Bayon castle showed the elderly people spending time with their children in 
storytelling. Therefore, this area, which is a world heritage site of Cambodia and is a 
very famous tourist attraction, is a point and a significant part of this study that 
demonstrates the importance and roles of folktales from the past to the present.  
 
Folktales for Fun 
 Tales, according to the Dictionary of the Royal Institute of Thailand (2012), are 
told in an oral tradition (2012 : 441). The Thai Encyclopedia of the Royal Institute 
explains that tales are ancient stories (Encyclopedia of Thai Royal Institute, 2012 : 
9773), or general narratives, which do not show any historical backgrounds. Tales are 
told for fun. Sometimes they also teach morality. It can say that tales play a role in 
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alleviating feelings or emotional suppression, and help solve frustration. The fictional 
characters in the story serve to unravel the feelings of people in the society. Folktales 
are cultural heritage of the previous generations. The origin of many tales was from 
the elders who told stories to their children. The contents of the story are often 
consisted of hidden morals. Ancient people often used tales as a tool to teach their 
children in an ingenious way due to the fact that they are fun to listen to, and, at 
the same time, tales point out the effects of evil and good (Muktarakosa, 2553  :  3 ) 
as we can see from the tales which mix linguistic and language art of the Tai-Lao 
ethnic group in Don Tan district, Mukdahan province. These tales are called “Paya,” 
which are applied to teach about self-discipline, people, and governance. They are 
rhymes in both prose and poetry forms that help maintain the language and ethnicity 
(Polruk, 2012 : 8).  
 
Folktales that Preserve the Ancestors’ Wisdoms 
 In February 23rd, 2016, a visit to Aham Temple in Luang Pabang, Lao PDR., 
one of the most important temples, was made. Aham temple is famous for the Chedi 
of Grandfather Yer and Grandmother Yer, who were believed to be the ancestors of 
Lao (Tai) people.  
 The Creation myths, which tell stories that reflect human’s thoughts and 
fantasies about nature and life, and the myth about the Creation of the Earth of 
people in each culture contain similar and different aspects. These reflect the 
perspectives, ideas, and beliefs of people in that culture. Different versions of the 
tales of Tai ethnic groups (Tai-Kadai) indicate the similarities and differences of their 
beliefs and culture between Tai and other ethnic groups. Thai people as Buddhism 
society consider the creation of the world as Acinteyya (Imponderable matters). The 
Tai people in India, China and Southeast Asia, each has different myths. For example, 
the Tai Lue call the creator of the world as “grandfather Sangasa, grandmother 
Sangasee," in Lanna, "grandfather Songsri (Sangsee), grandmother Songsai (Sangsai),  
the White Tai calls "grandmother Bom, grandmother Bai (Ya Bom Ya Bai),”  and Phu 
Tai or Tai Loei call "grandfather Yer, grandmother Yer." The tales that explain about 
the origin of the world and the universe are in the culture and belief of the Tai 
people. They reflect a common way of thinking of the Tai people towards nature, 
the universe, and humans. The myths of the Creation of the world of the Tai people 
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were spread in many forms of oral literature through oral and literary tradition by the 
elders who passed the stories and legends to their children. When analyzing the 
content structure and the socio- cultural meaning of legends, the stories are about 
the Tai ethnic group and their cultural relations, indicating the common 
characteristics of the Tai people (Na Thalang, 2002 : 51-53). Thai language and Tai-
Lao (Tai) language have been developed for thousand years. With the influence of 
Buddhism, the art of using a mythological language or legendary mythology has a 
meaning and stay with the Buddhism propaganda strategy as appeared in the 12-
month tradition in the Northeastern part of Thailand and Lao PDR. 
 

 
Picture [3] Grandfather Yer, Grandmother Yer, souvenirs in front of Aham Temple, 
Luang Pabang, Lao PDR. The field trip was taken on February 23rd, 2016. 
 
Folktales that Teach 
 Southeast Asia consists of many countries and ethnic groups, rich in culture, 
language, lifestyle and belief. It has been through social development for a long time 
since the prehistorical period. It has appropriate geographical environment, abundant 
and diverse (Nakong, 2016 : 18-19).  In the islands of Java, people were converted to 
Hindu and Islam. However, there is still a glimpse of Buddhism appeared on the stone 
reliefs of Borobudur about the Jataka stories of “Suthana-Manohra" and "Mahajanaka." 
They are Jataka stories of Buddhism with important language and religious aspects 
that last more than a thousand years in the World Heritage Site of Borobudur. The 
architecture is of Buddhism pattern; however, it is currently located among other 
religious site.  
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Picture [4] The stone reliefs of Suthana-Manohra, Borobudur, Java Islands, Indonesia 
 (Kan Kanjanapimai, picture. 2016, January 1) 
 
 Jataka tales have been used as tools to teach ethics. Even the Buddha 
himself, who was respected as a great teacher and was able to teach human and 
angels, preached about his principles through tales that were called Jataka tales or 
allegories. Suthana- Manohra is one of the Pannasa Jataka series called Suthana 
Jataka. The story is about the quest of love of Prince Suthana, who had been to the 
battlefield while his half-woman half-bird wife, Manohra, had to fly back to her home 
at Mount Kailash as she was accused by the wicked royal counselor of bringing bad 
lucks to the city. After he knew that his wife had gone, the prince took a long journey 
to bring her back and he had to pass the seven quests in order to be with her again. 
The story of Suthana-Manohra is the opposite of Rathasena-Meri in the same series 
of Pannasa Jataka. The story is called Rathasena Jataka, in which the hero, Phra Rot 
(in Thai) or Puthisen (in Cambodian), who was the son of Nang Sib Song (the Twelve 
Sisters), was followed by the giant’s daughter, Meri (Neang Kong Rei in Cambodian), 
after he took the magical items away in order to help his mother and aunts flee from 
the cave. At the end of the story, Meri who was also his beloved wife vowed to have 
Rathasena follow her in the next reincarnation and it became the story of Suthana. 
 The legend or the story of Suthana-Manohra has become a popular play 
and folk performance. Dance postures and music about the tale were created by the 
art teachers of many performing arts institutions in Thailand, including Mor Lum 
(Northeastern folk songs) in Thailand and Lao PDR. 
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Picture [5] Neang Dop Pi Castle (Nang Sib Song Castle), Siemreap, Cambodia. 
December 10th, 2017. 
 
 Folktales, such as the Four Champa, Fragrant Hair Princess, Pha Daeng Nang 
Ai, Sang Silpa Chai, etc., have been the transmission of wisdom that grandparents 
often used to tell stories to children from generation to generation. They have been 
the self-reliant education of people in the Northeastern for a thousand years. And in 
the Kingdom of Lao-Kottaboon, formerly the land of the Mekong River in the Korat 
Plateau, there are stories about Tan ghost, the earth, and the universe. The local 
tales were invented by observing animals that can relate with Tan ghost in the sky. 
Folktales were originated from the locals in the form of life stories based on the story 
of Bodhisattva. Tales often reflect the culture and custom that build up faith in 
Buddhism (Sangthada, 2002 : 93-94). 
 
Folktales that Preserve Culture and Ecology 
 

 
Picture [6] Marong Mountain (Phu Marong) in Champasak district, Lao PDR. The field trip was 
taken on August 9th, 2018.(Chenkarn Chuchoed, picture. 2018, August 9) 
 
 One Lao folktale originated in Champasak province is about the love 
between one woman and two men of different ethnic group. The tale reflects the 
love between the Tai and Austro-Asian (Kha) of Ba Giang and Marong. Ba Giang (the 
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Kha villager) fell in love with Marong, but she was in love with Prince Jampasak (Prince 
of Champasak district). This caused him disappointment. He poured the beer and 
threw away the chicken he intended as dowry. These things became the origin of 
mountains, such as Phu(Mount) Ba Giang, Phu Marong, Phu Champasak, Phu Salao, 
and Phu Tom Kai. They both chose death as a way to live together in heaven. In the 
same way, this story illustrates the relationship between language and religion that 
act as a barrier of love. This relationship also explains the laws of Karma in Buddhism.  
 Isan folk literature may be different in each local. For example, a sad love 
legend between Khulu and Nang Au teaches that where there is love, there is no 
suffering if we openly listen to each other's opinions in a reasonable way. The legend 
of these two becomes the names of a rare species wild orchid. It is believed that 
“where there is Nang Au flower, there will always be Khulu flower in the same area." 
The story also reflects the incubation of ideology about cultural and ecological 
preservation.  
 From the document research and field trip surveys in Thailand, Lao PDR., 
and Cambodia, it was found that most folktales are told as stories that explain the 
history of important edifices that now have turned into tourist attractions.  
 
Folktales: The Ethic Codes in the King’s Philosophy 
 

 
Picture [7] Mahajanaka stone reliefs, Borobudur, Java Island, Indonesia 
Published on 25 July, 2018. Retrieved from www.wikipedia.com. on 13 August 2018. 
 
 Jataka tales are divided into two types: 1. Nibata Jataka consists of 547 tales, 
22 Nibata (category), and the most known is the last one with 10 tales called the Ten 
Great Birth Stories of Buddha, which are about the past lives of Buddha before his 
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enlightenment 2. Apocryphal Jataka or Pannasa Jataka consists of fifty stories about 
Dhamma (duty). Jataka is the story of Buddha’s previous lives. And the reason why 
Buddha used tales to teach the Buddhist monks, King Rama V explained that, "... In 
order to make Dhamma easy to understand for disciples, sometimes telling stories 
or tales are more effective. It is a way to educate young people that suit their nature.” 
(Laosunthorn, 2015 : 13-14). So tales are considered to be a clever strategy that 
teaches Dhamma to people in general.  
 
Mahajanaka: Entertainment Value 
 His Majesty King Bhumibol Adulyadej was a genius in literature. He educated 
his people about morals and ethics through literature. His well-known translated 
books are such as the Man Called Intrepid, the Story of Mahajanaka, and Tito. 
Particularly, the Story of Mahajanaka was written after His Majesty listened to the 
preaching of the sermon of Phra Maha Weeravong (Win Dhammasaro Mahathera) of 
Rajaphatikaram temple in 1977. His Majesty researched the Tripitaka scriptures and 
translated into Thai, English, English and Devanagari. In 1939, the Story of Mahajanaka 
was published, and later in 1999, the cartoon version by Chai Rachawat was 
published. In the year 2014, the cartoon style animation intended to be widespread 
and understandable was broadcast through television. 
 
Ecological Preservation: How to Restore a Mango Tree 
 

  
Picture  [8] The nine steps of restoring a mango tree, p. 147 
 

In the book, there was one day Mahajanaka visited an orchard and a mango 
tree was ruined by the greedy people. He compared the fruitful mango tree with his 
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throne and the fruitless tree with peace. He thought that “We will not be like the 
tree with fruits; we will be like the one without fruit.” However, before seeking 
supreme tranquility, it was his duty to restore the uprooted mango tree first. Here, 
His Majesty King Bhumibhol transferred the ancient wisdom about the nine steps of 
restoring a mango tree as follows: 1. Culturing the seeds 2. Nursing the roots so they 
grow again 3. Culturing (Cutting) the branches 4. Grafting on the other tree 5. Bud-
grafting on the other tree 6. Splicing (Approach grafting) the branches 7. Layering the 
branches 8. Smoking the fruitless tree, so that it bears fruit 9. Culturing the cells in 
the container 
 As His Majesty’s name suggested, Bhumibhol means ‘strength of the land,’ 
His Majesty had collected knowledge and experimented on soil and plants. Restoring 
a mango tree was regarded as a concept against deforestation. More than 3,000 royal 
projects were initiated in order to solve the problems about agriculture.  
 
Ancestors’ Wisdoms Preservation: Suwannabhumi Location 
 

  
Picture  [9, 10] His Majesty the King showed the geographical location of some ancient cities 
mentioned in the story. 

 
 
 In the story, His Majesty King Bhumibhol showed his genius in meteorology, 
history, and astrology in identifying the mythical city of Videha, Mithila as modern 
Janakpur in Nepal. The charts revealed His Majesty King Bhumibhol’s accuracy in 
geography in identifying Varanasi, Ayodhya, and Mount Krailash. It was quite obvious 
that His Majesty compared Thailand as Suwannabhumi. 
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Teaching Ethics: Perseverance and Self-Sacrifice 
 The Story of Mahajanaka is the second story of the Jataka series, which tells 
the story of the last ten incarnations of the Buddha and the 10 virtues of mankind 
(the Great 10 Past Lives): Prince Temiya (the crippled mute prince) - Act of 
renunciation, Prince Mahajanaka (the lost prince) - Act of vigour, Prince Suvanna Sama 
(the devoted prince) - Act of benevolence, Prince Nemi (the noble king) - Act of 
absolute determination, Prince Mahosatha (the clever sage) - Act of insight, Prince 
Bhuridatta (the Naga prince) - Act of morality, Prince Canda Kumara (the honorable 
prince) - Act of patience, Lord Brahma Narada (the Great Brahma) - Act of equanimity, 
Vidhura Panditta (the eloquent sage) - Act of reality, Prince Vessantara (the charitable 
prince) - Act of generosity. King Bhumibol Adulyadej once offered a comment that 
"The book is my beloved. This book is incomparable. And it will be the heart of the 
reader. I want people to realize that the most important virtue is perseverance, pure 
perseverance, intelligence, and strong physical body." So, the principle that His 
Majesty wanted to spread to the people around the world is that human should 
have perseverance, undaunted by difficulties. And the perseverance should be the 
purest perseverance. Virtue, intelligence, and strong body are important 
combinations of a way to live. No matter what the obstacles are, they can be done 
successfully. The best example was His Majesty’s life that assisted his people with 
perseverance to overcome their sufferings. 
 Apart from the issues of perseverance being glorified, there is also an issue 
of dissemination to achieve happiness. As the goddess Mani Mekhala once told Phra 
Mahajanaka that: 

Oh wise one, thy meaningful words should not be lost in this wide empty 
expanse. Thou shouldst share with others the boon of enlightened wisdom that 
come from thy lips. When the time comes, thou shouldst establish the institute of 
high learning called the Bodhiyalaya Great Wisdom Centre. Only on that day, wilst 
thou have fulfilled thy vision. 

The word Bodhiyalaya means the abode of enlightenment.  
The word Mahavijjayalaya means the abode of the great knowledge. 

In the 34th chapter, King Mahajanaka was pondering of Mani Mekhala’s words and he 
realized that he would not be able to find the path to peaceful retirement if he 
could not achieve the mission of “reviving the fruitful mango tree,” which is a 
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comparison of his people. For this matter, he had set up Pudalay Mahavijjayalaya 
(distorted from the word Bodhiyalaya) in order to spread the true wisdom to his 
people. As King Bhumibol Adulyadej had once remarked that it would be easier for 
Phra Mahajanaka to attain enlightenment if he fulfilled his worldly duties first. 
Ordaining to seek Dhamma at the time seemed to be inadequate because he had 
not built enough for Mithila since… 

From the Viceroy down to the mahouts and the horse handlers, and up 
from the horse handlers to the Viceroy, especially the courtiers are all 
ignorant. They lack not only technical knowledge but also common 
knowledge, i.e. common sense. They do not even know what is good for 
them. 

 Since King Bhumibol Adulyadej had deeply studied this Jataka tale, he 
followed Phra Mahajanaka in setting up a learning institute for the people. Many 
projects to promote the Philosophy of Sufficiency Economy were set up for the sake 
of Thai people and people around the world. The aims of the project are to promote 
a wise way of living and to adhere to the indomitable virtue of His Majesty that he 
had disseminated the Philosophy of Sufficiency Economy (PSE) – moderation, 
reasonableness, self-immunity - through the Jataka tale of Mahajanaka to the public.  
 
Conclusion 
 The folktales of a nation show its people’s characters, background, wisdom, 
custom, culture, and beliefs. The original purpose of storytelling tradition is to listen 
for entertainment. In addition to enjoyment, folktales also provide latent morals or 
proverbs that teach. Ancient people often use tales as teaching method in an 
ingenious way due to their potentiality in provoking thoughts. Folktales also 
implement consciousness about ecology. Amidst the rapid changing world, folktales 
have also been transformed. From oral tradition, folktales are told in the form of 
various multimedia, amongst them is animation. Most of them are still alive as the 
side-story of an important tourist attraction. The values of folktales found in the 
stone reliefs and in well-known tourist attractions were also reflected in King 
Bhumibol Adulyadej’s Mahajanaka. The great qualities of folktales were well aware 
by His Majesty King Bhumibhol that folktales can foster his philosophies to people 
around the world. With the advanced technology and changing style of 
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acknowledging folktales, His Majesty King Bhumibhol’s Mahajanaka was broadcast on 
TV and in theatres and people of all ages have been benefited from it ever since.  
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“White Elephant” the King’s Auspicious Animal 
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Abstract 
 White elephants were majestic animals living beside Thai king for ages. They 
were trained for many purposes, for example, being king’s vehicle both in daily life 
and in the war as well as being part of the royal rituals. Therefore, white elephants 
were seen as the king’s auspicious animal. Once the era changed, white elephants’ 
roles had been altered.    
 According to Gaja Sastra, the textbook indicating the physical characteristics 
of good elephants, white elephants consist of seven auspicious physical 
characteristics: white eyes, white hard palate, white toenails, white hair, white skin or 
light reddish brown skin, white tail hair, and white skin or light reddish brown testis. 
White elephants who have all those seven characteristics are called, in Thai, “Chang 
Som Kan” while white elephants whose characteristics don’t fit all are called “Chang 
Pra Lad” or “Chang Si Pra Lad.” In addition, if elephants have black skin, banana-
flower-shape ivory, and black toenails, they will be called “Chang Niam.” Although 
belief on elephants in Thailand was influenced from India, Thai’s belief is a bit 
different based on Thai culture and tradition which had been mixed between 
Buddhism and Brahma-Hindu. Therefore, Thai white elephants would be different 
from white elephants in other areas. 
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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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 White elephants took their parts as Thai king’s animal because they 
represented the charisma of their possessors. One example could be seen through 
the biography of Lord Buddha indicating that there was a white elephant appeared 
in Buddha mother’s dream before he was born. According to Brahma-Hindu belief, 
white elephant was a symbol of greatness, thus Buddha would become the great 
human being. Apart from this, relating to Brahma-Hindu belief, white elephants were 
seen as the national animal.  
 In present, white elephants have been Thai national animals which have been 
legally preserved under Thai law. They also are the symbol of being Thai people. 
Moreover, they symbolizes the relationship among three institutes of Thailand: 
nation, religion, and king. 
Keywords : Elephant, White elephant, Auspicious animal, King 
 
Introduction 

Asian elephants (Elepas Maximus) are found in the forest of Thailand, India, 
Burma, Cambodia, Sri Lanka, and Malaysia. Asian elephants are 3-meter tall when 
they are completely grown up. They are clever and could be trained to be human 
labor or to perform the ordered gestures. Their ears are wide and big which the rims 
are at the head level. Their trunks consist of only one beak. Their backs are curved. 
Their forelegs consist of five toenails while the hind-leg toenails are only four. In 
Thailand, the male elephants are called “Chang Plai” as they have the ivory while 
the female ones, who have no ivory, are called “Chang Pang.” If the female elephant 
has a very short ivory, she will be called “Chang Ka Nai” while the male elephant 
with no ivory will be called “Chang See Dor.” Moreover, there was a group of dwarf 
elephants which were called “Chang Kom” appeared at the seaside forest in Song 
Kla Province, Thailand. Unfortunately, they were extinct (Joubert D., 2006 : 238-250). 
Besides, Thai elephants or Asian elephants have different manners comparing to 
elephants in other places. They also represent the abundance of forest as elephants 
balance the forest ecology.  
 In human society (Anthropocene), elephants were caught and trained to be 
used for many purposes: for example, towing timbers, being human vehicle both in 
daily life and in the war, and being part of rituals. Therefore, catching elephants to 
be used and trained was important. That made human combined knowledges on 
types and specific physical characteristics of good elephants which were then called 
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“Kotchakam” or method of elephant catching. This was assumed as the origin of 
“Gaja Sastra,” the ancient textbook indicating seven physical characteristics of good 
elephants which worth catching. In addition, this textbook was influenced by the 
belief on elephant in India which spread over Southeast Asia including Thailand. 
According to Gaja Sastra, one of the most important kind of elephants was a group 
of white elephants. 

White elephants consist of seven auspicious physical characteristics: white 
eyes, white hard palate, white toenails, white hair, white skin or light reddish brown 
skin, white tail hair, and white skin or light reddish brown testis. White elephants who 
have all those seven characteristics are called, in Thai, “Chang Som Kan” while white 
elephants whose characteristics don’t fit all are called “Chang Pra Lad” or “Chang Si 
Pra Lad.” In addition, if elephants have black skin, banana-flower-shape ivory, and 
black toenails, they will be called “Chang Niam.” These three kinds of elephants 
were seen as the auspicious animals which belong only to the king.  Apart from this, 
there were four families of elephants dividing due to God in Brahma-Hindu belief: 
Brahma family, Shiva family, Vishnu family, and Agni family. 

Catching white elephants to be used in royal activities needs to pay attention 
to the auspicious characteristics indicating in Kotchalakshanra (one part of Gaja Sastra 
explaining characteristics of good white elephants). Belief on elephants in Thailand is 
partial different to the belief in India. This is due to the mixture of two religions 
growing in Thailand, Buddhism and Brahma-Hindu. Thais integrated beliefs on Gaja 
Sastra (Brahma-Hindu) and the charisma king (Buddhism). That is a reason why Thais 
see the king as a fictional deity. As a divine king, white elephants are needed as they 
symbolized the high charisma of the king. This can be seen through Thai history that 
Thai Kings always have white elephants beside their thrones to be used not only in 
the war but also in royal rituals.  

In the reign of King Rama IX, Kingdom of Thailand, role and condition of white 
elephants were still remained. King Rama IX possessed ten white elephants but the 
most important one was named “Phra Sawetadulayadetphahon,” a white elephant 
in Brahma family. Those white elephants were separated and treated by the Elephant 
Institute of Thailand which located in all parts of Thailand. According to Thai 
legislation in 1921, white elephants were legally preserved. The legislation stated on 
not only how to catch and treat white elephants but also the penalty for those who 
broke the law. Apart from being preserved by Thai legislation, white elephants are 
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seen as the mascot of Thailand. This can be seen through logo, flag, animated 
cartoon, sports, tourism, ambassador, or names which related to white elephants. In 
other words, white elephants play an important role for Thai society since the past 
until now. 

 
White elephants in Kotchalakshanra 

Gaja Sastra was a textbook which was divided into two main parts: 
Kotchalakshanra (describing the physical characteristics of good and bad elephant 
species) and Kotchagam (explaining how to catch, train, and treat wild elephants as 
well as the rituals and magic spells using to control those elephants). The best 
elephant, relating to Kotchalakshanra, was called “White Elephant” which was 
assumed to have light skin tone or white skin. However, good white elephants had 
no need to always have white or light skin tone, they only needed to have at least 
three out of seven physical characteristics indicating in Gaja Sastra. 

1. Types of White Elephants 
 Transferring Gaja Sastra belief to Thai legislation 1921, there are three kinds 
of white elephants: Chang Sam Kan, Chang Si Pra Lad, and Chang Niam. These three 
kinds of white elephants are belong to Thai king. Thus, people who found one of 
those kinds of white elephants (both new born elephants and caught elephants) 
must present them to his majesty the king.  

The term “Chang Sam Kan” means elephants who have all seven auspicious 
characteristics as follow: 

1) white eyes, 
2) white hard palate,  
3) white toenails, 
4) white hair, 
5) white or light reddish brown skin, 
6) white tail hair, 
7) white or light reddish brown testis. 

 Besides, if elephants have only one out of those seven characteristics, they 
will be called “Chang Pra Lad” or “Chang Si Pra Lad.” In case that elephants have 
three special characteristics: black skin, banana-flower-shape ivory, and black 
toenails, they will be called “Chang Niam.” 
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2. Elephant Families 
According to Brahma-Hindu belief, there were four families of elephants which 

were called after the name of God in Brahma-Hindu. Firstly, Shiva family, elephants 
who were given birth by God Shiva. They were seen as a monarch class of elephants 
and the one who possessed them would have lots of wealth and power. Secondly, 
Brahma family, elephants who were given birth by God Brahma. They were seen as 
a priest class of elephants. The one who possessed them would have long life and 
be intellectual. Thirdly, Vishnu family, elephants who were given birth by God Vishnu. 
They were seen as a middle class of elephants. The one who possessed them would 
have victory over the enemy and be able to bring fertility to the land. Lastly, Agni 
family, elephants who were given birth by God Agni. They were seen as a lowest class 
of elephants. The one who possessed them would be able to bring unity and restrain 
the war. 

In addition to those four families, there was one more elephant family which 
was called “Amnuay Family.” This family was a combination of elephants in those 
four families. Their qualifications were similar to the elephants in Agni family (Aree 
Tongkaew, 2535: 61-62). Amnuay family was divided into three categories: the first-
class white elephants – king’s vehicle, the second-class white elephants – king’s 
vehicle in the battle field, and the third-class white elephants – king’s auspicious 
elephants.  
 
White Elephants and Thai King  
 The integration of Brahma-Hindu and Buddhism in Thailand formed a special 
version of belief on elephants. This version was blended by Thai culture, tradition, 
and belief of Thai people as follow. 

1. Belief on Elephants and Thai King 
In Thailand, the bond of Thai King and white elephants is permanently strong 

based on Brahma-Hindu and Buddhism belief. They stood beside Thai King as his 
auspicious animals who brought wealth, prosperity, and power to their possessors. In 
Thailand, the king was seen as a fictional deity relating to Brahma-Hindu belief. He 
was the avatar of God Indra, the supreme deity. The burden beast of Indra was a 
mythological white elephant named Airaavatha. Therefore, when Indra was born as 
the king he would have a white elephant as his vehicle. Besides, one more belief on 
white elephants could be seen through the biography of Lord Buddha indicating that 
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there was a white elephant appeared in Buddha mother’s dream before he was born. 
As white elephant symbolized the greatness, thus Buddha, who was born as the king, 
would become the great human being.  

Moreover, white elephants are seen as the symbol of kingship as they 
symbolize the high charisma of their possessors. Thai white elephants would be 
appointed the positions as if they were human. Their positions would be from the 
prince or princess to high government officials. This way of thought would rely on 
Thai belief that seeing white elephants as the head of all elephants. 

2. White elephants and Thai King in Thai history  
 In the past, Thai elephants were used as labors and vehicles. Whenever white 
elephants were found, they would be presented to the king. If those white elephants 
had characteristics as stated in Kotchalakshanra, the king would accept and celebrate 
them as his auspicious animal. Accepted white elephants were called “Chang Ton” 
which were divided into three groups: white elephants used in the war, white 
elephants whose characteristics fit one of seven auspicious characteristics explaining 
in Kotchalakshanra, and white elephants who have got all seven auspicious 
characteristics.  
 White elephants had been used in the ancient wars. They were important to 
Thai troops. In the battle, the king or the warlord would be on the his elephant’s 
back using the war scythe fighting in front of his enemy while his elephant fought 
with the opponent one. If the elephant was strong and was able to fight over the 
foe, the king or the warlord would have more chance to win the enemy or even got 
the victory in that battle. There were many white elephants used in the war since 
the period of Ayutthaya kingdom. King Borommatrai Lokanat, 8th King of Ayutthaya 
Kingdom, was the first king who had been presented the first white elephant of 
Ayutthaya Kingdom. According to this, he was named as “The White Elephant King” 
(Somthawin Ninwilai and Sirihcai Wangcharoen, 2009 : 54).  

Moreover, there was a legend of Queen Si Suriyothai, the great feminist, who 
was on white elephant’s back and took a battle in front of Burmese with her beloved 
King Maha Chakkraphat. She sacrificed herself to save her husband’s life. This brought 
the victory to King Maha Chakkraphat. The white elephant of King Maha Chakkraphat 
was called “Chao Phraya Chaiya Nupab.” After the victory over Burmese, he was 
named “Chao Phraya Prab Hongsa.” Besides, the white elephant of Eka Thotsarot, 
the king’s younger brother, was called “Chao Phraya Prab Tri Jak.” After that, in the 
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Kingdom of Thonburi, there was a chaotic among Thai people. Thus, the enemy took 
an advantage on this matter to fight over the kingdom. King Taksin was the one who 
gathered Thais and took a battle on his white elephant until he won the war (Thai 
elephants in historical war, 2018).  

As white elephants always appeared beside Thai king and Thai Kingdom, Thai 
used their figures in the national flag since in the reign of King Rama II. Until the reign 
of King Rama VI who changed Thai national administration, a white-elephant figure 
was erased from Thai national flag (Suttilak Ampanwong, 1999 : 16) 

3. Auspicious Elephants of Thai Kings 
Thailand has long been ruled by kings for many reigns and in each reign, 

elephants have taken an important role from the past until the present days. 
Elephants were seen as animals that enhance the prestige of every Thai king. Based 
on the Buddhist belief, the lord Buddha was born as a great elephant and lived up 
to 500 lives. Thus, this makes elephants the valuable animals of Thai people. (King’s 
auspicious elephants. 2018)   
 

Sukhothai Kingdom 
The 1st inscription stone of King Ram Khamhaeng stated that King Ram 

Khamhaeng the great had won the elephant battle over the Khun Samchon, the ruler 
of Muang Samchod. After the victory, King Ram Khamhaeng’s favorite elephant 
named Arujagri was dressed up with the royal elephant clothing and taken to temples 
around Aranyik to make merit.    

 
Ayutthaya Kingdom 
In Ayutthaya kingdom, white elephants with special characteristics were 

brought to the king as majestic animals as in the following details.  
In the reign of King Intharacha II, there was one white elephant but the name 

was unidentified.  
In the reign of King Chairachathirat, there was a white elephant named Phra 

Chatthan.  
In the reign of King Maha Chakkraphat, white elephants were highly valued. 

There were altogether seven king’s white elephants named Phra Khachen Tharodom, 
Phra Rattanakas, Phra Kaewsongbat, Phra Borom Kraisorn, Chaophraya Boromkachen 
Chat Than, and a mother elephant and a baby elephant.  
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In the reign of King Phetracha, there were two king’s white elephants named 
Phra Indra Ayaraphot and Phra Borom Rattanakas.  

In the reign of King Suriyenthrathibodi (Sanphet VIII or Phra Chao Sua), there 
were one king’s white elephant named Phra Borom Traichak. 
 In the reign of King Borommarachathirat III, there were six king’s white 
elephants named Phra Vichian Hassadin, Phra Borom Ratchanaken, Phra Borom Vichai 
Khachen, Phra Borom Kunchon, Phra Borom Chakpanhatthi, and Phra Borom 
Kotchalak.     
 

Thonburi Kingdom 
King Taksin the Great or the King of Thonburi was given a female white 

elephant before he led his army to round up Fang (The northern part of Lanna 
Kingdom in the 13th to 18th centuries). After the battle, Fang ruler fled with his 
elephant and was later on caught and a baby elephant was brought to Taksin the 
Great.  

     
Rattanakosin Kingdom 
In the reign of King Rama I or Phra Phutthayotfa Chulalok, there were 10 white 

elephants named Phra Boromkraisorn (Bavorsupradit), Phra Boromkraisorn 
(Bavorbussathan), Phra Indra-ayara), Phra Thepkunchon, Phra Boromchatthan, Phra 
Boromnakkhamani, Phra Borom Kotchalak (Akkhachen), Phra Boromnaken, Phra 
Boromkotchalak (Akkhachatdamphahatthi), and Phra Borom-ekthon)   

In the reign of King Rama II or Phra Phutthaloetla Naphalai, there were six 
white elephants named, Phraya Sawetkunchorn, Phra Boromnaken, Phra 
Boromhassadin, Phra Boromnaken (khachentharathan), Phraya Sawetayara, and 
Phraya Sawetkotchalak.  

In the reign of King Rama III or King Namgklao, there were 20 white elephants 
named Phra Boromkotchalak, Phra Boromayara, Phra Boromnakhen, Phra 
Boromekthan, Phraya Mongkolhassadin, Phraya Mongkolnakhin, Phra Boromkraisorn, 
Phra Boromkunchorn, Phang Hongsasawan, Phra Nakkhanakhen, Phra Boromayares, 
Phra Boromsangkhathan, Phra Boromkotchalak (Sakdisanchumprasat), Phra 
Boromnakkhakhachen, Phra Nakhenthonnakha, Phra Boromthasanakha, Phlai Sipralad 
(male elephant with unusual color), Phra Boromsupharat, Phraya 
Mongkolkatchapong, and Phlai Krajuddam.     
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In the reign of King Rama IV or King Mongkut, there were 15 white elephants 
named Phra Boromnakkhatsombat, Phra Wimolrattaanakirini, Phra Boromkotcharat, 
Phra Wisutrattanakirini, Phra Pichainillakhan, Phra Pichai Kritsanawan, Phra Sisakonkrit, 
Phra Mahasisawetwimonwan, Phang Phueak-ek (first class, of three classes, white 
female elephant), Phra Sawetsawannaphaphan, Phang Phueak-ek, Phra Thevasiam 
Mahaphikhanesuan, Chang Sipralad, Chaophraya Praptraijak, and Phraya 
Chaiyanuphap.   

In the reign of King Rama V, there were 19  white elephants named Phra 
Sawetworawan, Phra Mahaphiphankotchapong, Phra Sawetsuwaphawan, Phra 
Thepkotcharattanakirini, Phra Sisawatsawetwan, Phra Boromthantaworalak, Phra 
Sawetworalak, Phra Sawetworasanphang, Phra Sawetsunthonsawat, Phra 
Sawetsakonwaropas, Phra Sawetrujiraphaphan, Phra Sawetworanakhen, Phlai Phuea-
ek, Phra Sisawetwannipha, Phra Sawet-udomwan, Chaophraya Chaiyanuphap, and 
two Phlai Sipralads (male elephant with unusual color).  

In the reign of King Rama VI (King Vajiravudh), Phra Sawetwetchiraphaha was 
the monarch’s white elephant.   
 In the reign of King Rama VII (King Prajadhipok), Phra Sawetwetkotchadetdilok 
was the monarch’s white elephant. 

In the reign of King Rama VIIII (King Bhumibol Adulyadej), there were 10 white 
elephant named Phra Sawetadulayadetphahon, Phra Sawetworarattanakri, Phra 
Sawetsurakachathan, Phra Sisawetsupphalak, Phra Sawetsutthawilas, Phra 
Wimilrattanakirini, Phra Sinararattaratkirini, Phra Sawetphasurakhachen, Phra 
Theprattanakirini, and Phra Boromnakhatat.  

According to the above mentioned reasons, elephants thus related to the 
Thai kings, in the dimension of Brahman-Hindu belief as stated in the Gaja Sastra. 
Elephants also represent power, wealth, perfections, and monarchy. In the history 
aspect, white elephants are directly related to every Thai Kings as can be seen from 
history where elephants were used in many important battles throughout history.   

 
White elephants in present days 

Now a days, elephants are no longer used in wars thus the role of elephants 
has changed. Typical elephants are used for labor in the wild or the tourism industry 
which results in the deceasing roles of elephants in Thai society. Heavy machines are 
used instead of elephants thus the roles of elephants have shifted to tourism 
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purposes as can be seen in Surin, Buriram, Lampang, Phuket, Chiang Mai, and 
Ayutthaya’s tourism. The status of white elephants, however, has not been changed. 
They are still important as they are the valuable and auspicious animals of Thai kings 
and Thai nation.    

1. The current situation of Thai elephants  
According to The Department of National Parks, Wildlife and Plant 

Conservation of Thailand’ survey. It was found that there are 3,500 – 6,000 wild 
elephants living in 68 conserved forests in 7 regional forests in Thailand. In the west 
forest group (Kaeng Krachan National Park, Salakpra Wildlife Sanctuary, Huai Kha 
Khaeng Wildlife Sanctuary) there are 400-600 wild elephants. In east forest group, 
there are 300-400 wild elephants. For the northeast forest group (Dong Phayayen–
Khao Yai Forest Complex, Phu Khiao District, Nam Nao District, Khao Yai National Park, 
Ta Phraya District) there are 500 – 600 wild elephants. In the south forest group 
(Khlong Saeng Wildlife Sanctuary) there are 100 – 150 wild elephants and in the north 
forest group there are 110 – 300 wilds elephants. The rest of elephants in Thailand 
are home raised elephants. From the information above, the situation of the number 
of Thai elephants is in good condition with the growth rate at 7 percent and expected 
to be 10 percent in the next year.            

2. Thai elephant conservation   
 Conservation of Thai elephants has been supported by the law since 1990 
under the Wild Elephant Conservation Act, 1900, Wild Elephant Conservation Act, 
1921, Customs Act, 1926, Exports and imports of goods into the Kingdom Act, 1979, 
Wildlife Conservation and Protection Act, 1992, The Ivory Act, 2015, and Draft of 
Elephant Act, 2017. Besides the acts, the government has also promoted elephant 
conservation in various ways including establishment national parks, wildlife 
protection zone, elephant training in the tourism business, Thai white elephant 
information center, Kotchasan Center, elephant hospital, artificial insemination in 
elephants, elephant registration etc.   

3. The role of white elephants and King Bhumibol Adulyadej   
During the reign of His Majesty King Bhumibol Adulyadej, 21 white elephants 

served as the king’s possession animals which Phra Sawetadulayadetphahon was the 
first white elephant to serve the king. Phra Sawetadulayadetphahon was a second 
class male white elephant in Prompong family. It was found in Krabi Province and 
promoted king’s white elephant at The Royal Elephant Stable in Dusit Palace. It was 
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then moved to Klai Kangwon Palace and passed away on April 3, 2010. Besides The 
Royal Elephant Stable in Dusit Palace, there are server more Royal Elephant Stables 
in different places including National Institute of Elephant in Hangchat district, 
Lampang Province, Phu Phan Royal Palace, Sakon Nakhon Province, Chitralada 
Garden Dusit Palace, Klai Kangwon Palace, and Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan 
Province where 9 Chang Samkhan (auspicious elephant) and 2 Chang Ton (elephant 
possession of the king) live. (Kachakorn, 2559)       

4. The important role of Thai Kings to elephant conservation    
King Bhumibol Adulyadej directly played the role of elephant conservation 

in Thailand by setting up a number of elephant conservation projects under the 
royal patronage to take care both auspicious elephants and ordinary elephants. The 
projects include an establishment of a Baby Elephant Training Center, Thai Elephant 
Conservation Center, and the National Institute of Elephant. White elephants also 
symbolize honor as they appear in many honor awards from the king given to 
royalties, officials, people who do outstanding good deeds. This leads to the 
conclusion that the role of the white elephant has become the symbol of the Thai 
kings to indicate the importance of the people, officials, and royalties through the 
honor awards given to them.  

5. The role of white elephants  
In present days in Thailand, white elephants have developed their roles 

alongside Thai society in different aspects. One aspect is that white elephants were 
used as a symbol in the previous version of Thai national flag in King Mongkut’s reign 
(1804- 1868) as well as in the Thai Royal Navy flag. Moreover, elephants are also 
considered a great gifts to develop international relations. In 2004, King Bhumibol 
Adulyadej gave 2 elephants to King Carl XVI Gustaf of Sweden. In 1963, elephants 
were announced the symbol of Thailand and used as the symbol of the 13th Asian 
Games in 1998. In the same year, March 13 was marked the elephant day of Thailand. 
Besides, white elephants also appear in a more modern form such as in Thai national 
team logo in different kinds of sports where teams call themselves “Chang Suek” or 
War Elephant, Thai elephant conservation animations, elephant monuments, and 
elephant related arts.                

Hence, the relationship between the role of the white elephants and the king 
has changed through time from auspicious animals served in battles to diplomatic 
symbol to establish and strengthen relationships with foreign countries. In contrast 
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with the changing role of white elephants to Thai kings, white elephants still indicate 
Thai identity as then are seen on flags and symbols and remain the symbol of 
Thailand until present days. No matter how long the times has passed, white 
elephants are still a symbol of Thailand as auspicious animals of the kings.  
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Abstract 
 The 21st century is a world of advanced-information technology especially the 
Internet that has brought the world to a tight fit of time and place which is called as 
“global”. Because of the advanced-information technology, people in the global 
village can perceive and learn indefinitely, which is both true (fact) and virtual (virtual 
community) through social media. This phenomenon is known as “Open Theory” 
where people in open society know each other openly and are agile to change. Those 
who will survive will need to have the 21st century learning skills which known as 
“3R8Cs”. According to the 3R8Cs, 3R is meant to reading, arithmetic, and writing. The 
8Cs is referred to critical thinking and problem solving, creativity and innovation, 
cross–cultural understanding, collaboration, teamwork and Leadership, 
communications, information and media literacy, computing and ICT literacy, career 
and learning skills, and compassion. 
 As a result, the 21st century learning skills to develop learners must go through 
a quality educational process. This could be done by changing from teaching to 
memorize and answer questions to learning activities that help to improve learning 
skills by using 1) a smart classroom, 2) a discussion group, 3) a flipped classroom, 4) 
Science, Technology, Engineering and Mathematics : STEM, 5) CDIO (Conceive Design 
Implement Operate), 6)  a learning management system : LMS, 7)  MOOC (Massive 
Open Online Courseware), 8) a web board instructional technique, 9) a natural room, 
10) a mobile learning), and 11) a reading instruction through the 5W3H technique 
Keywords : Teaching, 21st Century  
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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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Introduction 
 The 21st century is a world of advanced-information technology especially the 
Internet that has brought the world to a tight fit of time and space which known as 
“the global village”. Because of the advancement of information technology, people 
in the global village can perceive and learn from each other indefinitely through a 
social media both in terms of fact and visual community. (Cooparat, 2018 : interview) 
explained that “this phenomenon is known as “Open Theory” where people in a 
society have a mutual awareness of each other, and there is a rapid change and a 
more complexity of a society”. In addition, (Delors, 2008 : 21-22) mentioned that the 
conflicts between the universal and the individual, the modern and the traditional, 
and the object and the mind could be found in a complex society. Those who will 
be survive must be ready for adjustment and be able to eliminate an imbalance of 
disability and aging. Therefore, it is important to provide people with knowledge, 
ability, and 21st century essential skills. The 21st century essential skills are known as 
“3R8Cs” – “3R” means to the skills of Reading, (A)rithmetic, and (W)riting while “8Cs” 
means to Critical Thinking and Problem Solving, Creativity and Innovation, Cross–
cultural Understanding, Collaboration teamwork and Leadership, Communications, 
Information and Media Literacy, Computing and ICT Literacy, Career and Learning 
Skills, and Compassion. As a result, the educational process must be changed from 
teaching to memorization to providing learners with learning activities because there 
are many options in the world for educational process. Moreover, the mind set of 
new generation does not want to study in the classroom. They do not want to study 
compulsory subjects and they want to be free. However, they are confusing in their 
own ways (Chaos Aspect) about what they really need. Therefore, the teacher is the 
most important in education management for future people. Because teachers are 
the mentors of ideas for learners to discover their aptitudes and interests that lead 
to “3R8Cs” which considered as a re-skill process for an interdependent 
understanding about the world and for a sustainable combination of innovative 
workforce and creative workforce into artificial intelligence or AI.  

 
Overview of Holistic Education 
 Education means the learning process for the advancement of individuals 
and society through knowledge transferring, training, cultural heritage, creativity to 
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maintain academic progress, and creation of knowledge based on a management of 
environment, society, learning, and supporting factors for a life-long learning of 
individuals. Education shall aim at the full development of the Thai people in all 
aspects: physical and mental health; intellect; knowledge; morality; integrity; and 
desirable way of life so as to be able to live in harmony with other people. According 
to Section 23, education through formal, non-formal, and in-formal approaches shall 
give emphases to knowledge, morality, learning process, and integration of the 
following, depending on appropriateness of each level of education including: (1) 
knowledge about oneself and the relationship between oneself and society, namely: 
family, community, nation, and world community; as well as knowledge about the 
historical development of the Thai society and matters relating to politics and 
democratic system of government under a constitutional monarchy; (2) scientific and 
technological knowledge and skills, as well as knowledge, understanding and 
experience in management, conservation, and utilization of natural resources and the 
environment in a balanced and sustainable manner; (3) knowledge about religion, 
art, culture, sports, Thai wisdom, and the application of wisdom; and (4) knowledge 
and skills in mathematics and languages, with emphasis on proper use of the Thai 
language. 
 From the past, the quality of education and learning of Thai people is still 
relatively low. However, Thai people have higher education opportunities which can 
be seen through a continuous increasing number of average years of study of working-
age population (during 15-59 years old) from 8.8 in 2008 to 9.3 in 2015. Interestingly, 
when the O-NET (Ordinary National Educational Test) score of 2015 is taken into a 
consideration, it is found that the average O-NET score is lower than 50%. Further, 
the average PISA score is also lower than other countries with similar levels of 
development. This is because of the important limitations of Thai education both in 
terms of curriculum and instructional systems emphasized on memorization that 
leads to a lack of creativity of learners, finally. In addition, the Programme for 
International Student Assessment (PISA) is also continuously provided every 3 years 
by a cooperation of the Institute for the Promotion of Teaching Science and 
Technology (IPST) under the Ministry of Education and the Organization for Economic 
Co-operation and Development (OECE) to follow the changes in the quality of 
education which focused on students who are about to enter the labor market in 
the future because they finish a compulsory education (a group of student about 15 
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years old). PISA focuses on a measurement of 15-year-olds’ ability to use their 
science, reading and math knowledge and skills to meet real-life challenges. 
According to PISA, a reading literacy, a mathematic literacy and a scientific literacy 
are considered as the important skills for a lifelong learning. If the PISA score is 
relatively high, it is believed that it will be a country with high quality manpower in 
the future which is suitable for economic competition with other countries and a 
worth country for investment.   
 The PISA’s assessment result in 2015 from 72 countries and about 540,000 
of 15-years-old-students participated found that, in general, students of economic 
countries have the highest score from all countries and they are ranked as follows: 
Singapore, Japan, Estonia, Macau, and Hong Kong; according to a measurement of 
reading, mathematic and scientific literacy (a standard score was set at 500). However, 
when considering each category, the top 5 of each category are: 1) scientific literacy 
– Singapore (556 points), Japan (538 points), Estonia (534 points), Chinese Taipei (532 
points), and Finland (531 points); 2) reading literacy – Singapore (535 points), Canada 
(527 points), Hong Kong (527 points), Finland (526 points), and Ireland (521 points); 
and 3) mathematic literacy – Singapore (564 points), Hong Kong (548 points), Macau 
(544 points), Chinese Taipei (542 points), and Japan (532 points). According to the 
results presented above, it is noteworthy that countries with high scores are mainly 
oversee Chinese. 
 From the problems above-mentioned, teachers must change their teaching 
behavior by teaching without teaching and do not bring subject in the textbook to 
tell the students to remember. Teachers must be a learning designer and facilitator. 
According to the learning process, students have to learn from practice by providing 
questions to create curiosity for students as motivational inspiration for alert learning. 
This will lead to a learning and teaching activity that provides learners with the 21st 
century skills. This is in accord with Panitch (2018) who states that according to the 
21st century learning, teachers serve as facilitator where teachers must work together 
as a team both in school and or nearby schools in order to create a Professional 
Learning Community (PLC). Learning must be focused to create systematic thinking, 
creativity, working skills and lifestyle for learners to enter the labor market with 
quality.               
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21st Century Skills 
 The world of information data is ready to serve on a smart phone; therefore, 
if students lack of critical reading literacy skills, there will be a problem for them. As 
a result, reading skills are an important part of living in the 21st century. The reading 
skills in the 21 century is known as “3Rs + 8Cs 3Rs”. It includes the 3 principle skills 
as follows:     
 Reading – this is not a reading instruction as in the past. In term of the new 
reading instruction, it only means to be able to read, but it also means to reading 
literacy. Therefore, reading literacy is meant to an ability to read, know and 
understand about ideas that a writer is trying to present. Therefore, reading according 
to this definition is not mean only an ability to read words correctly. This is what we 
should to apply to learning and teaching activities.  
 Writing – it is not only an ability to write correctly. It is a writing that can 
contain and express a correct idea and meaning through a critical analysis and 
synthesis for a truth, accuracy, and under a responsibility.  
 Arithmetic – this is not only meant to an ability to add, subtract, multiply, 
or divide correctly. It is also meant to an ability of directed thinking. A directed 
thinking is a thinking for answering, solving problems or leading to goals or targets 
directly. Results of directed thinking are aimed to help students to make decisions or 
solve problems with quality. Further, a directed thinking is also considered as a tool 
for lifelong learning especially in the era when the world is progressing, economic 
and social system is changing, and is a society of informational development. 
 According to the light as mentioned in the above, The 3 skills are the 
principle skills in the 21st century learning by starting from critical reading, writing, and 
arithmetic.     
 Other 21st century skills are meant to secondary skills which means to “8Cs” 
as follows:  

1. Critical Thinking and Problem Solving) – this means to a systematic 
thinking for problem solving. It is found that learning and teaching activities in the 
21st century are designed to create a situation that is as close to reality as possible. 
Then, students are allowed to face the situation that may be through a role play, an 
online lesson, a picture, a video, and etc. All students have an opportunity to present 
their opinions, brainstorm or discuss about possible solutions. This kind of thinking 
skill is the creation of knowledge that results from joint action of students. 
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2. Creativity and Innovation – the important characteristic of creativity is the 
freedom of though without limit. It is an idea that bases on the foresight and is in the 
way of imagination, variety, and unconventional for a creation of new inventions and 
innovations that not cause damage. 

3. Cross–Cultural Understanding – the difference is due to the diversity of 
geographical areas and biodiversity. This is in accord with the mobility of world 
population that makes a society is more complex. Therefore, understanding, 
accepting, and adjusting in the diversity becomes a necessary skill. As a result, 
learning and teaching activities that help to create a cross-cultural understanding skill 
is important for the 21st century learning. 

4. Collaboration Teamwork and Leadership – there are 3 skills concerning 
this category including cooperation, teamwork, and leadership. The primary focus is 
on leadership, then followed by cooperation. Finally, teamwork is created. Learning 
and teaching activities to create leadership must be based on the believe that 
leadership can be created. This consists of communication, personality, intention, 
sincerity, knowledge, good decision making, and human relationship. A person with 
these characteristics makes people to trust and need to work with, so there will be 
a team. Teamwork means to a group of people who work together to achieve the 
same goal with the same heart and feeling. 

5. Communications, Information and Media Literacy – The world in the digital 
era is the world of news and data system, information system, and networking 
system. These 3 systems have brought the world to quickly stay close together. This 
kind of society is called as “social visual” which is likely to be true, but it is not true. 
Therefore, the teaching principle is to teach student to have a reason and immunity 
based on virtue and knowledge. If this kind of skill is embedded under a subconscious 
mind of students, it is believed that it will be possible for students to sustainably live 
in the world of the 3 mentioned-systems.  

6. Computing and ICT Literacy – learning and teaching activities must be 
focused on benefits from computing and ICT literacy rather than disadvantages of it. 

7. Career and Learning Skills – students have to find their own aptitude and 
interest and practice until becomes a specialist who has knowledge, tolerant, and 
responsibility. 
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8. Compassion – it is meant to a continuous lifelong learning to create new 
inventions especially for the era of AI (Artificial Intelligence) based on the principles 
of the four sublime states of mind (Office of the Education Council. 2017).  

In order to cerate such the above-mentioned skills for students, teachers 
have to change their role to be a director of learning by providing learning and 
teaching activities that help to develop students’ 21st century skills.  

21st Century Teaching Techniques 
 There are 11 methods of teaching and learning in the 21st century and each 
method can be integrated together as following: 
 1. Smart Classroom 
  A smart classroom (S.C.) is the learning and teaching management that 
starts from the integration of teaching science and the advancement of information 
technology. The 3 main components of smart classroom are teachers, learners, and 
the media. Each smart classroom must include the following equipment: computers, 
notebooks, tablets, smartphones, smart boards, projectors, Internet, wireless 
networks, and hardware (e.g. tables and chairs that can move by wheel, electrical 
system, audio system, air conditioning, all-round screens). Instructors must plan their 
teaching and learning activities and determine the essential knowledge for learners 
to search for knowledge in a broad way. On the other hand, learners will learn happily 
and love to search for knowledge. The disadvantage of smart classroom is that the 
expense is too high and need to be invested heavily with smart classroom. 
 2. Discussion Group 
  Discussion group refers to discussion, consultation, or discussion 
meeting. A classroom that employs a discussion group technique is a classroom which 
provides a discussion of or ideas or experiences between students, teachers and 
experts. A hot issue to the attention of society will bring to find out who is doing, 
what, where, how, why, and how to impact. A discussion classroom must create an 
atmosphere that suits to a situation (e.g. screen, projector, Internet) to those who are 
interested in presenting to present the origin before the content and conclusion of 
the issue.  
  3. Flipped Classroom 
  A flipped classroom refers to a classroom that provides learning and 
teaching activities in reversible direction from a teacher to be a student to find what 
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is needed to study in a classroom. Students and teachers collaborate to find out 
about the needs of the class. However, a knowledge content determined in 
curriculum does not leave, but the teacher must present the knowledge of the 
curriculum that the learner must know through the current information technology 
(e.g. Facebook, Logbook, YouTube, and etc.). Further, students will be able to attend 
a class according to their needs, times, or places to study. Most of time in the 
classroom will be used for activities to find out the answer and knowledge needed 
by a class. This kind of learning and teaching activities is suitable for the current 
teaching and learning situation where students are tired of homework assigned by 
teachers. Therefore, this type of classroom is called as a flipped classroom that 
teachers and students help and support each other to learn.  
 4. STEM 
  STEM stands for Science, Technology, Engineering and Mathematics. It is a 
learning activity provided through science, technology, engineer, and math which all 
people think difficult. STEM teaching is the use of materials, toys, machinery, tools, etc., 
as well as what is around the body, things used in everyday life to extract knowledge 
about how to make it, what is a mathematical principle behind it, what is the origin of 
technology to make it. Then, those principles are brought to create a small project from 
materials around the body. There are 5 outstanding characteristics of STEM as follows: a 
teaching focused on integration, help students to create a connection between the 4 
subjects and their everyday life, a teaching focused on development of 21st century skills, 
challenging the ideas of students, and allow students to express their opinions. The 
objective of STEM-based learning and teaching is to encourage students to love and see 
value of science, technology, engineer, mathematics, and aware that these subjects are 
close and can be used every day. A STEM-based instruction will bring a lot of fun in the 
classroom. The students will aware that objects around the body and used in everyday 
life are derived from the scientific and mathematical principles. However, teachers must 
prepare teaching in advance.      
 5. CDIO 
  CDIO is from “Conceive Design Implement Operate”. The word 
“Conceive” means to ability to analyze and identify problems in engineering. Design 
is an ability to design and find solutions to engineering problems. Implement refers 
to an ability to complete, apply, or solve engineering problems. Operate is an ability 
to develop and control a system properly. A CDIO-based instruction is a management 
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aimed to create a teamwork, to encourage students to help each other to solve 
problems and produce outputs successfully. The output can be used as a sales item 
to form a startup company or entrepreneur. In short, CDIO is known as “creating, 
assessing, and learning”. Currently, schools around the world have adopted the CDIO-
based instruction in common since the students have to get a product or gain a 
patent after they graduated.  
 6. LMS  
  LMS stands for “Learning Management System” or a learning 
management system with software that manages learning through website. This 
system includes learner, instructor, administrator, and system administer. Instructors 
provide lessons through an online system (e.g. Instagram, Facebook, YouTube, or 
Line) together with a test. Students attend classes when they want. Administrators 
monitor a learning process. A system administer is planning a teaching system, 
assessing, monitoring discussion activities, answering questions, and collecting data.   
 7. MOOC  
  Massive Open Online Courseware (MOOC) is an online course on free 
source that can serve massive learners. Students can connect to watching a lecture 
video, practicing, doing exercises, or talking with others. It is a block course study. If 
learners need a certificate, they have to pay for a tutor fee for each content. Further, 
learners can graduate if they select to study subjects determined by each curriculum. 
Then, compiling all knowledge certificates to form a total credit. If the total credit is 
enough, a bachelor certificate will be issued.       
  MOOC is popular in western countries such as at Stanford Oxford, 
Harvard, MIT, etc. For Thailand, Chulalongkorn University, Thammasat University, 
Mahidol University, and other universities are developing a MOOC-based instruction. 
This is because of: 1) cost saving and do not disturbing a work time; 2) learning with 
experts around the world; 3) meeting and sharing experience with people from 
different fields, ethics, countries; 4) matching with a personal life style learning; and 
5) a continue lifelong learning. 
 8. Web Board 
  There are many knowledges uploaded into a cyber system available to 
teachers for classroom instruction. However, most teachers do not use them for 
instruction, but they still use books, textbooks, or ready-made lessons for their 
classroom instruction. 
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  From the problem that students are very knowledgeable in reading and 
acquiring knowledge but they cannot write correctly especially in report making. 
Normally, when students are assigned to do a report, they will copy information from 
Internet and paste in their report. They do not read, analyze, synthesize, or add more 
things. The result is that the students lack the skills of writing, analyzing, synthesizing, 
and seeking additional knowledge.  
 9. Natural Room 
  Natural classrooms can be found around the school and can use to for 
learning to take place everywhere and every time. Therefore, the school environment is 
like a big and important classroom that can manage for learning and teaching activities. 
Teachers must design learning and teaching activities to create the integration of 
curriculum knowledge. As a result, students will have the skills of observation and critical 
thinking automatically. A concept mapping connected with outside classroom learning 
resources could be produced more than expected to happen.  
 10. Mobile Learning 
  Mobile Learning means to take students of a field trip with a guide to 
explain or give knowledge. During a trip, there is a brief history of the place (e.g. 
geographical conditions, types of residence, ways of life, etc.). This kind of classroom 
will create an observation skill and a direct experience to answer students’ interests 
and aptitude.  

 11.  5W3H Technic for Reading Literacy  
  The teacher must provide students with current appropriate teaching 
and learning activities. 5W3H means that after reading, readers must be able to talk 
about reading details (e.g. who, what, where, when, why, how long, how much, etc.). 
Therefore, every time of reading, readers will need to distinguish details to form a 
mind map. As a result, the teachers are important for instruction in the present world.     
 After students have been taught repeatedly by the teachers until it becomes 
a reading habit, this leads to a critical life-skills in terms of reading comprehension, 
analyzing skill, differentiating skill, synthesizing skill, and summarizing skill. Such the 
mentioned skills help students to conquer PISA’s test since the test is designed in 
terms of analytical thinking and 21st century learning.   
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Concluding Remarks 
 The 21st century teaching techniques require teachers to change their teaching 
behaviors. In other words, the teachers have to design learning and teaching activities 
to facilitate students to learn in a practical way. Questions to create curiosity for 
students as the motivational inspiration to alert learning must be provided. This will 
lead to a learning and teaching activity that provides learners with the 21st century 
skills. In addition, teachers must work together as a team both in school and or 
nearby schools in order to create a Professional Learning Community (PLC). Learning 
must be focused to create systematic thinking, creativity, working skills and lifestyle 
for learners to enter the labor market with quality. The following 21st century teaching 
techniques 1) smart classroom; 2) discussion group; 3) flipped classroom; 4) STEM; 5) 
CDIO; 6) LMS; 7) MOOC; 8) web board; 9) natural room; 10) mobile learning; and 11) 
5W3H technique for reading literacy. Should be done and taken into about. So, 
students will be able to adjust themselves and it will lead to the skill of “3R8Cs” 
which considered as a re-skill process for an interdependent understanding about 
the world and for a sustainable combination of innovative workforce and creative 
workforce into artificial intelligence or AI. 
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เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกับการรู้เรื่องภูมิศาสตร์ 
Geo-information Technology and Geo-literacy 
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บทคัดย่อ (Abstract) 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเข้ามามีบทบาทส าคัญท้ังในด้านเศรษฐกิจ สุขภาพ 
สิ่งแวดล้อม และการศึกษา เพราะเป็นการน าความรู้ด้านนี้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการข้อมูลเชิง
พ้ืนที่ วิเคราะห์ข้อมูล และประยุกต์ใช้ในการวางแผนจัดการข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใน
ด้านการศึกษา การจัดการศึกษาเพ่ือการรู้เรื่องภูมิศาสตร์มีความจ าเป็นเป็นอย่างยิ่งในการน า
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือการศึกษาข้อมูลเชิงพ้ืนที่ เพ่ือให้เข้าใจปรากฏการณ์ที่
เกิดข้ึนบนโลก เข้าใจระบบธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ กับ
สิ่งแวดล้อม เนื้อหาบทความประกอบด้วย 1. ความรู้เรื่องเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 2. การรู้เรื่อง
ภูมิศาสตร์ 3. เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกับการรู้เรื่องภูมิศาสตร์ 4. ความส าคัญของเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศกับการรู้เรื่องภูมิศาสตร์  
 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การรับรู้จากระยะไกล (Remote 
Sensing : RS) ระบบดาวเทียมน าทางโลก (Global Navigation Satellite System : GNSS) และ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) การรู้เรื่องภูมิศาสตร์เป็น
การจัดการศึกษาเพ่ือให้เข้าใจปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นในทางธรรมชาติที่ต้องอาศัยความรู้ ทักษะ และ
กระบวนการทางภูมิศาสตร์  โดยความรู้ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้
เข้าใจกระบวนการการรู้เรื่องภูมิศาสตร์  เป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่ช่วยให้เข้าใจข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ทั้งการ
จัดการ และการวิเคราะห์ข้อมูล 
ค าส าคัญ (Keywords) : เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ,  การรู้เรื่องภูมิศาสตร์ , การรับรู้จากระยะไกล ,  ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์,  ระบบดาวเทียมน าทางโลก 
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Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 



Vol.20 Special Issue (Septemper-October) 2018-JHSSRRU386

Abstract 
 The article of “Geo-information technology and Geo-literacy” has become an 
important part in economics, health, environments and educations. Applied Geo-
Informatics, in spatial data, is used to support spatial data analysis and managements. 
Geographical education management represented by Geo-Technology as a spatial 
information tool for understanding the phenomenal, natural and interaction between 
humans and environments on the earth. The content of the article includes: 1. 
Knowledge of Geo-Information Technology        2. Geo-Literacy 3. Geo-Information 
Technology and Geo-Literacy 4. The importance of Geo-Information Technology and 
Geo-Literacy 
 Geo-information Technology comprises three categories: Remote Sensing (RS), 
Global Navigation Satellite System (GNSS) and Geographic Information System (GIS). 
The knowledge of geography is education management for understanding natural 
phenomena that requires knowledge, skills and geographic processes. Geographic 
Information Technology is a tool that helps understand the process of geographic 
knowledge which is important for data analysis and managements. 
 Keywords : Geo-Information,  Geo-Literacy,  Remote Sensing,  Geographic Information System,  
Global Navigation Satellite System 
 
บทน า (Introduction) 
 ความก้าวหน้าของสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ส่งผลให้การศึกษาภูมิศาสตร์ต้องปรับเปลี่ยนให้มี
ความทันสมัยในการศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้ได้ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับลักษณะ
ทางกายภาพทั้งภูมิลักษณ์ ภูมิอากาศ และภูมิสังคมของไทย ภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก ก่อให้เกิดความ
เข้าใจสิ่งแวดล้อมภายในพ้ืนที่มากขึ้น (Office of the Basic Education Commission; Ministry 
of Education, 2010) การศึกษาวิชาภูมิศาสตร์เป็นการศึกษาพ้ืนที่บนผิวโลก ปรากฏการณ์ทาง
กายภาพที่เกี่ยวกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและสังคมที่ปรากฏในดินแดนต่าง ๆ การน าเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมมาเป็น
เครื่องมือในการศึกษาช่วยให้กระบวนการเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เข้าใจ
ปฏิสัมพันธ์ของสรรพสิ่งที่อยู่รอบตัว ความเป็นมาของธรรมชาติและการอยู่ร่วมกันของมนุษย์กับ
ธรรมชาติ เครื่องมือที่ส าคัญ ได้แก่ แผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพจากดาวเทียม และเทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศ ได้แก่ การรับรู้จากระยะไกล (Remote Sensing : RS) ระบบดาวเทียมน าทางโลก 
(Global Navigation Satellite System : GNSS) และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic 
Information System : GIS)  
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 เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) ได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในบางกลุ่ม
สาระ และได้มีค าสั่ง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ) เนื่องจากต้องการจัดการศึกษาเพ่ือ
เตรียมคนไทยสู่ Thailand 4.0 เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ประเทศไทย 4.0 “ประเทศมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
ทั้งนี้คนไทย 4.0 ต้องมีศักยภาพ เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถ โดยในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 จะเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคนไทย
ให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  จาก
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ต้องการพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะ
การเรียนรู้ ในศตวรรษที่  21 ยกระดับการศึกษาให้ มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 
(Aksorncharoenthat, 2018)  จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็ว  
 สาระภูมิศาสตร์เป็นหนึ่งในวิชาที่ท าการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้เนื้อหามีความทันสมัย 
โดยเน้นการรู้ เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo-Literacy) เป็นแนวทางจัดการศึกษาสามารถช่วยพัฒนา
นักศึกษาให้เข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกที่มีความสัมพันธ์กับที่ตั้ง เข้าใจระบบธรรมชาติและ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบและการตัดสินใจเพ่ือสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในฐานะ
พลเมืองโลก (Jantra, 2018) และการรู้เรื่องภูมิศาสตร์มีส่วนส าคัญในการเตรียมพลเมืองในยุค 
Thailand 4.0 เพราะการรู้เรื่องภูมิศาสตร์จะช่วยให้เกิดการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลในชีวิตประจ าวัน
และเพ่ือพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นบทความนี้จะน าเสนอเนื้อหาและสาระเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและการรู้ เรื่องภูมิศาสตร์ ดังนี้ 1. ความรู้เรื่องเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ    
2. การรู้เรื่องภูมิศาสตร์ 3. เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกับการรู้เรื่องภูมิศาสตร์ 4. ความส าคัญของ
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกับการรู้เรื่องภูมิศาสตร์ 
 
1. ความรู้เร่ืองเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ หมายถึง การบูรณาการความรู้และเทคโนโลยีทางด้านการรับรู้
จากระยะไกล (Remote Sensing : RS) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information 
System : GIS) และระบบดาวเทียมน าทางโลก (Global Navigation Satellite System : GNSS) 
ดังภาพที่ 1 เพ่ือประยุกต์ใช้งานในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่วิทยาการด้านการ
รับรู้จากระยะไกลซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ส าคัญในการศึกษาองค์ประกอบต่าง ๆ บนพ้ืนโลกและในชั้น
บรรยากาศ เพ่ือศึกษาและติดตามการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติได้โดยการเลือกใช้
ข้อมูลจากดาวเทียมที่มีความละเอียดของภาพและประเภทของดาวเทียมหลากหลาย ขึ้นอยู่กับการ
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ประยุกต์ใช้ในแต่ละเรื่อง (Geo-Informatics and Space Technology Development Agency, 
2009) นอกจากนี้ข้อมูลจากการส ารวจจากระยะไกลเป็นข้อมูลที่ได้มาอย่างรวดเร็ว สามารถ
ตอบสนองความต้องการได้ทันทีส าหรับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สามารถจัดการข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 
วิเคราะห์ข้อมูลและประยุกต์ใช้ในการวางแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ระบบดาวเทียมน าทางโลกสามารถน ามาใช้ก าหนดต าแหน่งเชิงพ้ืนที่ และ
ติดตามการเคลื่อนที่ของคนและสิ่งของได้อย่างรวดเร็วและแม่นย า เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจึงเป็น
วิทยาการที่ ส าคัญที่ หลายหน่ วยงานได้น ามา พัฒนาประเทศในหลากหลายด้ าน  เช่น 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เกษตร ผังเมือง การจราจรและการขนส่ง ความมั่นคงทางการ
ทหาร ภัยธรรมชาติ และการค้าเชิงธุรกิจผลการวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสามารถน ามา
ประกอบการวางแผนการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  1  เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
ที่มา : Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (2009) 
 
 1.1 การรับรู้จากระยะไกล (Remote Sensing : RS)  
  Remote Sensing ในภาษาไทยมีค าแปลที่ ใช้กันอยู่หลายค า ได้แก่  “การรับรู้จาก
ระยะไกล” “การส ารวจข้อมูลจากระยะไกล” “โทรสัมผัส” และ “โทรนิทัศน์” เป็นต้น โดย
ราชบัณฑิตยสถานใช้ค าว่า  “การรับรู้จากระยะไกล” 
  การรับรู้จากระยะไกล เป็นวิทยาศาสตร์และศิลปะของการได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุ พ้ืนที่ 
และปรากฏการณ์บนพ้ืนโลก จากเครื่องรับรู้ (Sensor) โดยปราศจากการเข้าไปสัมผัสวัตถุเป้าหมาย 
ทั้งนี้อาศัยพลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic energy) เป็นสื่อในการได้มาของ
ข้อมูลซึ่งมีคุณสมบัติ 3 ประการ คือ ลักษณะการสะท้อนช่วงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Spectral 
characteristics) ลักษณะเชิงพ้ืนที่ของวัตถุบนพ้ืนผิวโลก (Spatial characteristics) และลักษณะ
การเปลี่ยนแปลงของวัตถุตามช่วงเวลา (Temporal characteristics) ดังภาพที่ 2 
  การรับรู้จากระยะไกล หมายถึง การได้มาของข้อมูล (Data acquisition) โดยใช้อุปกรณ์
ตรวจวัดที่อยู่ไกลออกไป และท าการสกัดสารสนเทศ (Information extraction) ต่าง ๆ จากข้อมูล



389Vol.20 Special Issue (Septemper-October) 2018-JHSSRRU

ที่ได้มาจากการตรวจวัดเพ่ือท าการวิเคราะห์และประมวลผล ซึ่งองค์ประกอบทั้งสองส่วนนี้ มี
กระบวนการเริ่มจากการส่งพลังงานจากแหล่งพลังงานเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล การสกัดสารสนเทศต่าง 
ๆ ออกมาจากข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดไปจนถึงการน าข้อมูลไปช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในเรื่อง
ต่าง ๆ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่  2  กระบวนการรับรู้ระยะไกล  
ที่มา : Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (2011) 
 
 1.2 ระบบดาวเทียมน าทางโลก (Global Navigation Satellite System : GNSS) 
  ระบบดาวเทียมน าทางโลก (Global Navigation Satellite System : GNSS) คือ ระบบน า
ทางด้วยดาวเทียม เป็นค ามาตรฐานทั่วไปที่ใช้เรียกแทนค าว่า Satellite Navigation System (Sat 
Nav) ท าหน้าที่ให้ข้อมูลพิกัดบนผิวโลก โดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นตัวรับสัญญาณเพ่ือค านวณ
และแสดงพิกัดต าแหน่ง ณ จุดที่ตัวรับสัญญาณตั้งอยู่ จะรับสัญญาณจากดาวเทียมเพ่ือหาต าแหน่ง 
ณ จุดใด ๆ บนโลกอ้างอิงกับระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่จ ากัดสภาพ
อากาศแต่อย่างใด จึงนับได้ว่าเป็นระบบน าทางที่ดีในปัจจุบัน ระบบดาวเทียมน าทางโลกท างานได้
โดยอาศัยการรับสัญญาณจากดาวเทียมอย่างน้อย 3 ดวง ซึ่งสามารถค านวณต าแหน่งที่อยู่ในแบบ 2 
มิติ คือ เฉพาะค่าในแนวราบ และหากระบบดาวเทียมน าทางโลกรับดาวเทียมได้ 4 ดวงขึ้นไป จะ
ทราบต าแหน่งที่อยู่ในแบบ 3 มิติ คือ ต าแหน่ง และความสูง (Charles, 2010) GNSS มีหลายระบบ 
ดังนี้  

1.2.1 ระบบ GPS (Global Positioning System) คือ ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก ของ 
สหรัฐอเมริกา ที่เป็นระบบระบุพิกัดแรกของโลก ซึ่งปัจจุบันมีการใช้ในหลายประเทศ รวมถึงประเทศ
ไทยที่คนไทยคุ้นเคยและใช้กันอย่างแพร่หลาย  
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1.2.2 ระบบ GLONASS (Global Navigation Satellite System) ของสหพันธรัฐรัสเซีย  
1.2.3 ระบบ Galileo ของสหภาพยุโรป 
1.2.4 ระบบ Compass หรือ Beidou ของสาธารณรัฐประชาชนจีน  
1.2.5 ระบบ  QZSS (Quasi Zenith Satellite System) บ ริหาร โดยส านั ก ง านวิ จั ย

พัฒนาการบินและอวกาศแห่งญี่ปุ่น (JAXA)  
ปัจจุบันมีหลายประเทศที่สร้างดาวเทียมมาใช้ในการระบุพิกัดต าแหน่งบนพ้ืนผิวโลก

เช่นเดียวกันกับ GPS และมีชื่อเรียกต่าง ๆ กัน ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก หรือ จีพีเอส (Global 
Positioning System: GPS) อาศัยการค านวณจากความถี่สัญญาณนาฬิกาที่ส่งมาจากดาวเทียมที่
โคจรอยู่รอบโลก หรือดาวเทียมส ารวจซึ่งโคจรอยู่รอบโลก (Global Navigation Satellite 
System) ซึ่งทราบต าแหน่ง ท าให้ระบบนี้สามารถบอกต าแหน่ง ณ จุดที่สามารถรับสัญญาณได้ทั่ว
โลก  
  เครื่องรับสัญญาณจีพีเอส รุ่นใหม่ ๆ และสมาร์ทโฟนที่สามารถค านวณความเร็วและทิศทาง
น ามาใช้ร่วมกับโปรแกรมแผนที่ เพ่ือใช้ในการน าทางได้ ดังภาพที่ 3 

ภาพที่  3  สมาร์ทโฟนที่น ามาใช้ร่วมกับโปรแกรมแผนที่ 
ที่มา : GPS Car Tracking (2017)   
 
 1.3 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS)  
  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) คือ กระบวนการ
ท างานเกี่ยวกับข้อมูลในเชิงพ้ืนที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ก าหนดข้อมูลและสารสนเทศ ที่มี
ความสัมพันธ์กับต าแหน่งในเชิงพ้ืนที่ เช่น ที่อยู่ บ้านเลขที่ สัมพันธ์กับต าแหน่งในแผนที่ ต าแหน่ง 
ละติจูด ลองจิจูด 
  ข้อมูลและแผนที่ใน GIS เป็นระบบข้อมูลสารสนเทศที่อยู่ในรูปของตารางข้อมูล และ
ฐานข้อมูลที่มีส่วนสัมพันธ์กับข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Data) ซึ่งรูปแบบและความสัมพันธ์ของข้อมูล
เชิงพ้ืนที่ ท้ังหลาย จะสามารถน ามาวิเคราะห์ด้วย GIS และท าให้สื่อความหมายในเรื่องการ
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เปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กับเวลาได้ เช่น การแพร่ขยายของโรคระบาด การเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน การบุก
รุกท าลาย การเปลี่ยนแปลงของการใช้พ้ืนที่ ฯลฯ ข้อมูลเหล่านี้  เมื่อปรากฏบนแผนที่ท าให้สามารถ
แปลและสื่อความหมาย ใช้งานได้ง่าย 
  GIS เป็นระบบข้อมูลข่าวสารที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ แต่สามารถแปลความหมายเชื่อมโยง
กับสภาพภูมิศาสตร์อื่น ๆ สภาพท้องที่ สภาพการท างานของระบบสัมพันธ์กับสัดส่วนระยะทางและ
พ้ืนที่จริงบนแผนที่ ข้อมูลที่จัดเก็บใน GIS มีลักษณะเป็นข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Data) ที่แสดงใน
รูปของภาพ (graphic) แผนที่ (map) ที่เชื่อมโยงกับข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute Data) หรือ
ฐานข้อมูล (Database) การเชื่อมโยงข้อมูลทั้งสองประเภทเข้าด้วยกัน จะท าให้ผู้ใช้สามารถที่จะ
แสดงข้อมูลทั้งสองประเภทได้พร้อม ๆ และข้อมูลแบ่งเป็นชั้นข้อมูลต่าง ๆ ตามประเภทที่จะใช้ งาน 
เช่น ความสูง แหล่งน้ า เส้นทางคมนาคม ดิน ธรณีวิทยา เป็นต้น ดังภาพที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  4  ชั้นข้อมูล GIS 
ที่มา : Mohd Hazril (2017) 
 
2. การรู้เร่ืองภูมิศาสตร์ 
 การรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo-literacy) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจระบบธรรมชาติ
และมนุษย์ การให้เหตุผลทางภูมิศาสตร์ และการมองอนาคตและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ โดยการ
แสดงความสามารถเหล่านี้จะต้องอาศัยความรู้ ทักษะและกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ดังนั้นในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างการรู้เรื่องภูมิศาสตร์ต้องพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ที่เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม เครื่องมือและเทคโนโลยีทาง
ภูมิศาสตร์ และพัฒนาทักษะการคิดเชิงพ้ืนที่ การคิดเชิงอนาคต การคิดเชิงระบบและทักษะการแปล
ความหมายข้อมูลทางภูมิศาสตร์และสถิติ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์เป็นเครื่องมือในการทาความเข้าใจความรู้ทางภูมิศาสตร์และพัฒนาทักษะทางภูมิศาสตร์
ไปพร้อม ๆ กัน (Jantra, 2018) สามารถอธิบายด้วยภาพที่ 5  
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         การรู้เรื่องภูมิศาสตร์ ประกอบด้วย การเข้าใจระบบธรรมชาติและมนุษย์ การให้เหตุผลทาง
ภูมิศาสตร์ และการมองอนาคตและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้
นักเรียนเกิดความเข้าใจในระบบธรรมชาติและมนุษย์ในพ้ืนที่หรือภูมิภาคต่าง ๆ จะต้องอธิบาย
ลักษณะสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ และ
เคร่ืองมือและเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์ มีทักษะทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ การคิดเชิงพ้ืนที่ การคิดเชิง
ระบบ การคิดเชิงอนาคต การแปลความหมายข้อมูลทางภูมิศาสตร์และข้อมูลสถิติ และการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ การตั้งค าถามเชิงภูมิศาสตร์ การรวบรวมข้อมูล การ
จัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปเพื่อตอบค าถาม 

 
ภาพที่  5  การรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo Literacy) 
ที่มา : Aksorncharoenthat (2018) 
  

โดยกระบวนการทางภูมิศาสตร์สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมที่สอดคล้อง
กับการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Based Learning) และการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะ
การสังเกต ทักษะการแปลความหมายของข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การใช้เทคโนโลยีและการสถิติ
พ้ืนฐานเพ่ือน ามาสู่ข้อสรุปที่เป็นองค์ความรู้ที่เป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายส าหรับผู้เรียน โดยการ
น ากระบวนการทางภูมิศาสตร์มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Learning Management) 
(Sintapanont, 2015) 
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3. เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกับการรู้เร่ืองภูมิศาสตร์  
การรู้เรื่องภูมิศาสตร์เป็นความรู้พ้ืนฐานของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ในการแสวงหาความรู้ 

และตอบค าถามที่เกี่ยวข้องกับท าเลที่ตั้งหรือความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ บนพื้นผิวโลก ผู้สอนควรจะ
สอดแทรกการรู้เรื่องภูมิศาสตร์ในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน การรู้เรื่องภูมิศาสตร์เป็นลักษณะที่แสดงความสามารถในการใช้ความเข้าใจเชิง
ภู มิศาสตร์ (ability to use geographic understanding) และการให้ เหตุผลทางภูมิศาสตร์  
(geographic reasoning) เพ่ือการตัดสินใจเชิงภูมิศาสตร์อย่างเป็นระบบ (systematic geographic 
decision) ในการแก้ไขปัญหาและวางแผนในอนาคต (problem solving and future planning)  

กระบวนการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ Geo-Literacy เป็นการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ โดยให้
ผู้เรียนได้ค้นคว้าและคิดระดับสูง ที่เกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ของระบบต่าง ๆ ในโลก เพ่ือพัฒนาให้
ผู้เรียนสามารถปรับตัวและเข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลก และการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม 
โดยผู้สอนจะต้องจัดกิจกรรมทางภูมิศาสตร์ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการคิดอย่างเป็นระบบ เริ่มจากการตั้ง
ค าถาม การรวบรวมข้อมูล การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล และการสรุปเพ่ือตอบ
ค าถาม ดังภาพที่ 6 ซึ่งผู้เรียนจะสามารถน ากระบวนการเรียนรู้มาใช้ทั้งการเรียนรู้ในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน และช่วยให้เกิดความเข้าใจของเนื้อหามากยิ่งข้ึน 

 

 
ภาพที่  6  กระบวนการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ (Geo Literacy) 
ที่มา : Aksorncharoenthat (2018) 
 

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสามารถน ามาใช้ในการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ตามกระบวนการการ
เรียนรู้ ดังน้ี การใช้ระบบก าหนดต าแหน่งโลกในการรวบรวมข้อมูลต าแหน่งที่ตั้ง เช่น โรงเรียนใน
จังหวัดสุรินทร์ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น การใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดการข้อมูล เช่น การจัดเก็บฐานข้อมูลโรงเรียนในจังหวัดสุรินทร์ 
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ฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงพ้ืนที่ที่
สามารถน ามาใช้ในการวางแผนทั้งในด้านการศึกษาและการท่องเที่ยว และการใช้การรับรู้ระยะไกล
ในการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล โดยใช้ภาพจากดาวเทียม เช่น ดาวเทียม THEOS ซึ่งเป็น
ดาวเทียมส ารวจทรัพยากร มาใช้ในการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลในเชิงพ้ืนที่ทั้งการเปลี่ยนแปลง
การใช้ที่ดิน และการจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน  

 
4. ความส าคัญของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกับการรู้เร่ืองภูมิศาสตร์ 

ในปัจจุบันหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้ตระหนักถึงความจ าเป็นในการใช้เทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการในด้านต่าง ๆ ให้งานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
หน่วยงานในภาครัฐและรัฐวิสาหกิจได้น าเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ ได้แก่ กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กรมทรัพยากรธรณี กรมโยธาธิการและผังเมือง ส านักงานจังหวัด กรมวิชาการ
การเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมป่าไม้ กรมชลประทาน สถาบันการศึกษา การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาภูมิภาคและนครหลวง และองค์การโทรศัพท์ เป็นต้น นอกจากนี้ใน
ภาคเอกชนที่ได้มีการน าเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทน้ ามัน 
บริษัทที่ปรึกษาด้านการท าแผนที่ และสิ่งแวดล้อม การประเมินโครงการวิศวกรรม และการ
ประเมินผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติ และรัฐบาลมีนโยบาย
ที่ชัดเจนในการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือได้
ข้อมูลที่ถูกต้องและมีความทันสมัย สามารถน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
(Geo-Informatics and Space Technology Development Agency, 2009)   

ที่ผ่านมารัฐบาลได้เน้นความส าคัญของการน าเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ใน
ด้านต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาประเทศ และ
ด้านการศึกษาในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560) ได้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระภูมิศาสตร์โดยเน้นการรู้เร่ืองภูมิศาสตร์ ใน
ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ โดยการใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ 
สรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ปัจจุบันมีการน าแผนที่มาใช้ร่วมกับความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ เช่น ด้านการเมืองการปกครอง การทหาร เศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาและวางแผน 
การศึกษาสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ การส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้งการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ  
 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันท าให้ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลกมีความถูกต้อง
และแม่นย ามากกว่าในอดีต โดยสามารถบอกพิกัดต าแหน่งบนโลก ใช้เป็นเครื่องมือในการบอกหรือ
ระบุต าแหน่งที่ตั้ง การประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียม เพ่ือศึกษาลักษณะภูมิประเทศ การศึกษาการ
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เปลี่ยนแปลงเชิงพ้ืนที่ ทั้งในด้านทรัพยากรป่าไม้ การเกษตร การใช้ท่ีดิน ด้านธรณีวิทยา หาแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติในดิน และด้านอุทกวิทยา เพ่ือศึกษาสภาพแหล่งน้ า เป็นต้น  
  
บทสรุป (Conclusion) 
 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเป็นเทคโนโลยีที่มีความส าคัญส าหรับการศึกษาทางด้านภูมิศาสตร์ 
เพราะเป็นเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยในการรวบรวม จัดการ วิเคราะห์เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ทั้ง
ทางด้านการรับรู้จากระยะไกล (Remote Sensing : RS) ระบบดาวเทียมน าทางโลก (Global 
Navigation Satellite System : GNSS) และร ะบบส า รส น เ ท ศภู มิ ศ า ส ต ร์  (Geographic 
Information System : GIS) เพ่ือประยุกต์ใช้งานในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
การรู้เรื่องภูมิศาสตร์ในด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศท าให้เข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนในธรรมชาติที่
สัมพันธ์กับมนุษย์ โดยการใช้เครื่องมือและความรู้ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ มาอธิบายปฏิสัมพันธ์
ที่เกิดขึ้น การให้เหตุผลทางภูมิศาสตร์ และน าเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ ได้แก่ การใช้ GNSS ในการรวบรวมข้อมูล การใช้ RS และGIS ในการจัดการและ
วิเคราะห์ข้อมูล ท าให้สามารถสรุปและน ามาใช้ในการวางแผนและตัดสินใจได้อย่างเป็นระบบ เช่น 
การศึกษาและติดตามการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อม โดยการใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียมที่มีความ
ละเอียดสูงมาวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในจัดการข้อมูล เพ่ือให้ได้ผลสรุป
จากการศึกษา  
 จะเห็นได้ว่า เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเป็นวิทยาการที่ส าคัญที่ในการเรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์ 
เพราะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจ การอธิบาย การให้เหตุผล สามารถน ามาใช้พัฒนาการคิด
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยง และเปรียบเทียบทางภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์ด้วย
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสามารถน ามาประกอบการวางแผนการตัดสินใจในเร่ืองต่าง ๆ ได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว ดังนั้นเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจึงเป็นเทคโนโลยีที่มีความส าคัญส าหรับ
การศึกษาทางด้านภูมิศาสตร์ เพราะเป็นเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยในการรวบรวม จัดการ 
วิเคราะห์เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ซึ่งถือเป็นการประยุกต์ใช้เครื่องมือในการเรียนรู้ให้เข้ากับ
การศึกษาในยุค Thailand 4.0 โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะ เกิด
กระบวนการเรียนรู้ สามารถต่อยอดการศึกษา และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิศาสตร์มากยิ่งข้ึน 
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Organizations 
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บทคัดย่อ (Abstract) 

ความส าเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การภาครัฐย่อมข้ึนอยู่กับผู้น าเป็นส าคัญ เพราะ ผู้น า
คือ บุคคลที่ถูกคัดเลือกและถูกแต่งตั้งขึ้นเพ่ือให้ท าหน้าที่ในการขับเคลื่อนองค์การสู่ความส าเร็จตาม
พันธกิจและเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยสภาพแวดล้อมในปัจจุบันก าลังท้าทายความรู้ ความสามารถของ
ผู้น าและองค์การภาครัฐอย่างเด่นชัด โดยเฉพาะการไหลเข้ามาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เชื่อมโยงบุคคลและกลุ่มคนที่หลากหลายให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เป็น
เหตุให้องค์การภาครัฐและผู้น าต้องได้รับผลกระทบตามไปด้วย ดังนั้น เพ่ือความอยู่รอดขององค์การ
และผู้น าจึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนตนเองอย่างเร่งด่วนในหลายด้าน เช่น ความรู้ 
ความสามารถ ทักษะหรือความเชี่ยวชาญ ระบบการท างานที่มีความสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงการ
พัฒนาองค์การภายใต้ธรรมาภิบาลอย่างจริงจัง ทั้งนี้เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างศรัทธาให้กับ
ผู้มาขอรับบริการได้เกิดความประทับใจ และช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน 

บทความวิชาการนี้จึงมุ่งน าเสนอประเด็นส าคัญอยู่ 2 ประเด็น กล่าวคือ 1) ผู้น า 3 แบบ 
ประกอบด้วย ผู้น าเชิงการเปลี่ยนแปลง ผู้น าเชิงกลยุทธ์ และผู้น าแบบดุลยภาพ และ 2) คุณลักษณะ
ของผู้น าองค์การภาครัฐสมัยใหม่ ประกอบด้วย 1) ผู้มีบุคลิกภาพที่ดี 2) ผู้มีวิสัยทัศน์ 3) ผู้ที่มี
ศักยภาพ 4) นักกลยุทธ์ 5) ประชาสัมพันธ์ 6) นักมนุษยสัมพันธ์ 7) ผู้มีคุณธรรม 8) นักการตลาด 
และ 9) นักปฎิบัติ 
 
ค ำส ำคัญ: ผู้น า, ผู้น าที่พึงประสงค,์ ภาครัฐสมัยใหม่ 
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Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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Abstract 

The success or failure of the government organizations depend on the 
leader, because the leader is the person who is chosen to serve and move the 
organization for success in the missions and goals. Nowadays, it is challenging the 
knowledge, the ability of leaders and government organizations particularly, the 
dynamic of information technology can connects all the people quickly and easily 
that affects to the organizations and leaders. Therefore, to be surviving the 
organizations and leaders, they should improve themselves in many ways, such as 
knowledge, skills and the operation system, including development of the 
organizations under good governance. In order to build credibility, faithfully and 
impressed the customers and to work more efficiently and effectively. 

This article discusses in 2 issues: 1) Three types leader, consist of change 
agent, strategic leaders and equilibrium leaders 2) The characteristics of leaders in 
modern government organization, consist of 1) good personality 2) visionary 3) 
potential 4) strategist 5) public relations 6) human relations 7) moral 8) marketing 
and 9) practitioner. 
 
Keywords: Leaders, Desirable Leaders, Modern Government 
 
บทน ำ (Introduction) 

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในยุคปัจจุบันที่ก าลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงคร้ัง
ยิ่งใหญ่อย่างน้อย 4 ด้าน ด้านการเมืองที่ก าลังอยู่ในช่วงที่หลายคนก าลังเฝ้าจับตาความเคลื่อนไหว
ของกลุ่มการเมืองและเฝ้ารอคอยความเป็นประชาธิปไตย ด้านสังคมประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุสถานการณ์รัฐจึงต้องท าหน้าที่ในการการจัดสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อดูแลและบริหารกลุ่ม
ผู้สูงอายุที่ก าลังมีมากขึ้นอันเป็นโจทย์ส าคัญว่าท าอย่างไรกลุ่มผู้สูงอายุจะสามารถสร้างประโยชน์
มากกว่าการสร้างภาระให้กับคนในสังคม เหนือสิ่งอ่ืนใดคือท าอย่างไรจึงจะสามารถท าให้ผู้สูงอายุอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุขและประเด็นนี้จึงถือว่าเป็นความท้าทายใหม่ของสังคม ด้านเศรษฐกิจจะ
เห็นว่าประเทศไทยก าลังอยู่ในยุคที่เรียกว่า “ประเทศไทย 4.0” สินค้าและบริการที่เกิดขึ้นจะต้อง
สามารถพัฒนาและแปรรูปส่งออกขายในและต่างประเทศได้ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งคน
ทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกสบายเพ่ิมขึ้น จากความท้าทายที่เกิดขึ้นในสังคม
ตามที่กล่าวมาท าให้องค์การภาครัฐและผู้น าจ าเป็นต้องท าหน้าที่ในการให้ความรู้ และสร้างความ
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เข้าใจอย่างถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพ่ือให้เขาสามารถปรับตัว เรียนรู้และ
สามารถด าเนินชีวิตอยู่ได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงได้อย่างปกติ และหากมองถึงผลกระทบต่อการ
ท างานขององค์การภาครัฐ จะเห็นว่าองค์การภาครัฐก็ต้องปรับปรุงตนเองแนวใหม่เช่นกัน ทั้งด้านวิธี
คิด การท างาน การลดงานประจ า ลดภาระงานท่ีซ้ าซ้อน ลดงานเอกสาร และลดค่าใช้จ่ายในการ
ท างาน หรือเรียกแนวคิดลักษณะนี้ว่า การปรับรื้อระบบ “Reengineering” เพ่ือรื้อระบบการ
ท างานใหม่ชนิดแบบถอนรากถอนโคน (Radical) ได้แก่ ทบทวนแนวคิดใหม่ (Rethinks) ผู้น าและ
ผู้เกี่ยวข้องต้องวางแผนปรับวิธีและสร้างเสริมเติ มเต็มและพัฒนาวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนการ
ด าเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องและตรงตามบริบทของสังคมและภาพแวดล้อม
มากขึ้น การออกแบบกระบวนการท างานใหม่ (Redesigns) โดยการปรับสภาพแวดล้อมการท างาน
และวัฒนธรรมองค์การแบบใหม่ เน้นความคล่องตัวและยืดหยุ่นมากขึ้น การเสริมเทคโนโลยี 
(Retools) ลดการใช้เอกสารและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ทดแทนมาปรับใช้เพ่ือเอ้ือต่อการเข้าถึงและ
ลดการใช้ทรัพยากร สะดวกในการเก็บรักษาและพกพา เช่น บัตรกดเงินสด บัตรประชาชนแบบ
สมาร์ทการ์ด เป็นต้น และการฝึกอบรมบุคลากร(Retrains) บุคลากรของภาครัฐต้องมีสมรรถนะใน
การท างานในหลายด้าน เช่น การสื่อสาร ความรู้ ทักษะ และความฉลาดรอบด้าน และผู้น าต้องเป็น
ผู้ซึ่งน าจิตวิทยาสังคมผสมกับหลักมนุษย์สัมพันธ์ (Human Relation) เพ่ือสร้างความรักความผูกพัน
ที่ดีร่วมกัน 

อย่างไรก็ตาม การปรับตัวขององค์การภาครัฐจะส าเร็จมากหรือน้อยเพียงใดนั้นย่อมขึ้นอยู่
กับผู้น า (Leader) เป็นส าคัญ เพราะ ผู้น าเป็นผู้ท าหน้าที่ในการวางแผน ออกแบบ และบริหาร
จัดการองค์การ ดังนั้น ภายใต้การเปลี่ยนแปลงองค์การภาครัฐแนวใหม่จึงต้องอาศัยผู้น าที่มี
คุณลักษณะพิเศษและโดดเด่นมากกว่าในอดีตที่ผ่านมา ผู้น าองค์การภาครัฐแนวใหม่จึงต้องเป็น “ผู้
ริเริ่ม ผู้สร้างสรรค์ ผู้ใฝ่เรียนรู้ และเป็นผู้ปฏิบัติให้เกิดผล” อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
ปัจจุบันและอนาคต 
 
ควำมจ ำเป็นของกำรจัดกำรภำครัฐสมัยใหม่ 

พลวัตรที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกับสังคมสมัยใหม่ ส่งให้แนวคิดเชิงการจัดการต้องเปลี่ยนไป
ตามสภา Kesanutch, Phomphai, Kosonkittiumporn, Kenapumi and chrattanarongkorn 
(2017) กล่าวว่า แนวคิดทางการจัดการมีการเปลี่ยนผ่านกระบวนทัศน์ทางการจัดการมาหลาย
ช่วงเวลา เช่น สังคมในอดีตมองคน “คนเป็นเสมือนเครื่องจักร” สู่ “คนมีชีวิตและหัวใจ” ก็ส่งผลให้
เกิดการก้าวข้ามพรมแดนแห่งยุค Classic ไปยังยุค Neo-Classic และที่ส าคัญการเปลี่ยนโครงสร้าง
ทางสังคมจากช่วงเวลาแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมสู่สังคมโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลต่อการทลายก าแพงใน
ยุค Modern ไปยังยุค Postmodern ที่มุมมองและการให้คุณค่ามีความลึกซึ้งมากเพ่ือการปรับตัว
ให้ อยู่ รอดขององค์ การ เช่ น เดี ยวกันแนวคิ ดการจัดการภาครัฐแนวใหม่  (New Public 
Management : NPM) พัฒนามาจากแนวคิดในการบริหารงานภาครัฐ (Public Administration) 
ที่มีแนวปฏิบัติตามกรอบแนวคิดหรือตัวแบบระบบราชการในอุดมคติของแม็ค เวเบอร์ (Max 
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Weber) (Junttarasorn, 1998 : 27 - 28) จนกระทั่งในช่วงต้นทศวรรษที่ 1980 กลุ่มผู้น าทาง
การเมืองได้หันมาให้ความส าคัญ และตระหนักถึงความไม่ยั่งยืนของระบบการรวมอ านาจในการ
ให้บริการสาธารณะ จึงน าไปสู่การปรับแนวคิดภาครัฐใหม่ที่มุ่งเน้นการปรับตัว ลดค่าใช้จ่าย
งบประมาณ ฯลฯ จนท าให้นักวิชาการได้แสวงหาแนวทางออกน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง ที่เรียกว่า 
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management : NPM) นั่นหมายความว่า การ
บริหารงานภาครัฐสมัยใหม่ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองให้มุ่งเน้นประสิทธิภาพและก่อ
ประสิทธิผลโดยการปรับใช้วิธีการบริหารจัดการแบบภาคเอกชนและมุ่งประสิทธิภาพของ
กระบวนการบริหารกิจการบ้าน เมืองและสั งคมตามหลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ 
(Accountability) ความโปร่งใส (Transparency) การเปิด เผย (Openness) ความยุติ ธรรม 
(Fairness) และความเสมอภาค (Equity) (Bawornwattana,2009 : 15) เข้ามาปรับใช้เพ่ือแก้ไข
ปัญหาของภาครัฐที่เคยยึดติดกับระบบเดิมมาพัฒนาให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุดตรงประเด็นสมารถปรับตัวเข้ากับกระโลกา
ภิวัตน์ของโลกยุคปัจจุบัน  

จากที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่า สิ่งที่องค์การภาครัฐต้องปรับเปลี่ยนจึงต้องประกอบด้วย 1) 
บทบาทของผู้น าต้องมีความรู้ความสามารถท่ีหลากหลาย สามารถคิดและเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเน้นการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) 
2) กระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพสามารถน าเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้ได้  3) การ
ท างานต้องเน้นความคล่องตัว ยืดหยุ่น และการมุ่งส่งเสริมการตลาดทั้งในระดับชุมชนและใน
ระดับประเทศ 4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ให้สามารถท างานและสามารถ
สร้างตัวตนขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  
 
ควำมหมำยของผู้น ำ 

มีนักวิชาการจ านวนมากที่ได้ให้ค าจ ากัดความของผู้น าไว้ ดังรายละเอียด ต่อไปนี้  
 Pongsiwat (2007 : 4) ได้กล่าวว่า ผู้น า หมายถึง บุคคลที่ได้รับมอบหมายซึ่งอาจได้มา

โดยการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งและเป็นที่ยอมรับของสมาชิกให้มีอิทธิพลและบทบาทเหนือกลุ่มสามารถ
ที่จะจูงใจ ชักน าหรือชี้น าให้สมาชิกของกลุ่มรวมพลังเพ่ือปฏิบัติภารกิจต่างๆ ของกลุ่มให้ส าเร็จโดยที่
ผู้น าต้องมีคุณลักษณะใดลักษณะหนึ่ง อันประกอบด้วย 1) เป็นบุคคลที่มีบทบาทหรือมีอิทธิพลต่อ
คนในหน่วยงานมากกว่าผู้อื่น 2) เป็นบุคคลผู้หนึ่งที$มีบทบาทเหนือคนอื่นๆ 3) เป็นบุคคล  ผู้หนึ่งมี
บทบาทส าคัญที่สุดในการท าให้หน่วยงานด าเนินไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ 4)เป็นบุคคลผู้หนึ่งซึ่งได้รับ
เลือกจากผู้อ่ืนให้เป็นผู้น า และ 5) เป็นบุคคลผู้หนึ่งซึ่งด ารงต าแหน่งหัวหน้าในหน่วยงานสามารถใช้
อิทธิพลให้คนอ่ืนท างานในระดับต่างๆ ที่ต้องการ (McFarland,1979:214-215) สามารถชักจูงให้คน
อ่ืนท างานให้ส าเร็จตามต้องการ และเป็นผู้ที่ต้องปฏิบัติภาระหน้าที่ของต าแหน่งผู้น าที่ได้รับ
มอบหมาย (Yukl, 1989:3-4)  
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 Dockthaisong (1992 :266)  กล่าว่า ผู้น า (Leader) มีหลักการส าคัญ 5 ประการ ดังนี้1) 
ผู้มีอิทธิพล มีศิลปะ มีอิทธิพลต่อกลุ่มชน เพ่ือให้พวกเขามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายตามต้องการ 2) เป็นผู้น าและแนะน า เพราะ ผู้น าต้องคอยช่วยเหลือกลุ่มให้บรรลุเป้าหมาย
สูงสุดตามความสามารถ 3) ผู้น าไม่เพียงแต่ยืนอยู่เบื้องหลังกลุ่มที่คอยแต่วางแผนและผลักดัน แต่
ผู้น าจะต้องยืนอยู่ข้างหน้ากลุ่ม และน ากลุ่มปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับSonwa 
(2018  : 2 - 3) ที่กล่าวว่า ผู้น า หมายถึง 1) L คือ Leadership หมายถึง คนที่จะสามารเป็นผู้น าได้
จ าเป็นต้องอาศัยคุณลักษณะของการมีความเป็นภาวะผู้น า กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และไม่เอนเอียง
ตามกลุ่มหรือคนใกล้ชิด2) E คือ Excellent or Expert หมายถึง ต้องสามารถบริหารจัดการ
องค์การ หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของบุคลากรได้3) A คือ Ability or 
Accountability หมายถึง การมีความรู้ ความสามารถ หรือการสร้างการยอมรับภายใต้กติกาทาง
สังคมและพร้อมให้มีการตรวจสอบและแนะน าเพ่ือขจัดความขัดแย้งได้  4) D คือ Directing 
หมายถึง การอ านวยการ การสั่งการต้องเฉียบขาดและครอบคลุมทุกเรื่องทั้งด้านของคน เงิน วัสดุ
อุปกรณ์ ตลอดจนเทคนิคการบริหารงาน 5) E คือ Effectiveness หมายถึง การบริหารงานที่ดีผู้น า
จะต้องค านึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายหลัง (ผลลัพธ์/ผลกระทบ) ที่มีต่อตนเองและต่อส่วนรวม 6) R คือ 
Responsibility or Rule หมายถึง การสร้างวินัยของตนเองให้มีความความพร้อมที่จะรับผิดชอบ
พร้อมทั้งสร้างมาตรฐานให้กับตนเองและส่วนรวม 
  จากที่กล่าวมาจึงสรุปว่า ผู้น า (Leader) คือ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง เลือกตั้งหรือได้รับการ
ยกย่องจากกลุ่มบุคคลให้ท าหน้าที่และเป็นบุคคลที่สามารถสร้างอิทธิพลเหนือพฤติกรรมของบุคคล
อ่ืนๆให้ปฎิบัติตามได้ เช่น การชี้แนะ สั่งการ และช่วยเหลือให้กลุ่มสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ความเป็นผู้น าต้องมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ได้รับฉันทามติ สามารถชัก
น า จูงใจคนอ่ืนได้ มีพฤติกรรมเหนือบุคคลอ่ืน และสามารถน าพาองค์การให้ประสบผลส าเร็จตามที่
วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
องค์กำรภำครัฐสมัยใหม่กับรูปแบบของผู้น ำ 

ผู้น าที่ประสบความส าเร็จต้องมีวิสัยทัศน์ (Vision) และมีมุมมองที่กว้างไกล สามารถ
มองเห็นสังคมภายนอกได้อย่างรอบด้าน วิสัยทัศน์ของผู้น าที่ดีต้องสามารถบริหารเชิงบูรณาการ 
(Integration) ได้อย่างน้อย 3 ประการ กล่าวคือ 1) วิสัยทัศน์ของผู้น าต้องสามารถเชื่อมโยงค่านิยม
หลักขององค์การได้ 2) ต้องสามารถเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์องค์การได้ และ 3) 
ต้องสามารถปรับเปลี่ยนค่านิยมองค์การได้เพ่ือความสอดรับกับความทันสมัย การท างานของ
องค์การสมัยใหม่ก็เช่นกัน ควรเน้นการใช้หลักความยืดหยุ่น พ่ึงพากลไกการตลาด สามารถให้บริการ
สาธารณะแบบใหม่กับผู้มารับบริการได้ก่อเกิดความประทับใจ จากการศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร
ด้านผู้น ากับความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมในปัจจุบันจึงพอสรุปได้ว่า ผู้น าขององค์การภาครัฐ
สมัยใหม่เป็นผู้น า 3 แบบ รายละเอียดดังนี้ 
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1. เป็นผู้น าเชิงการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) สามารถปรับเปลี่ยนตนเองและพัฒนา
ผู้อ่ืนได้ตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงนั้น ต้องเริ่มต้นจาก
การปฎิวัติความคิดของตนเองให้มีความกล้าหาญ เสียสละ และรับผิดชอบต่อตนเองและต่อผู้อ่ืนได้ 
อย่างไรก็ตาม ผู้น าจ าต้องมีภาวะความเป็นผู้น าด้วยจึงจะท าให้การพัฒนาองค์การภาครัฐประสบ
ผลส าเร็จและบรรลุผลตาม เป้ าหมาย  (Sutamdee and Sonwa, 2017: 109)“ผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลง” (Transformational Leader) สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้และสามารถพัฒนาผู้น านี้
ได้ในทุกองค์การและในประเทศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์การที่อยู่ในอเมริกา ยุโรป หรือในเอเชีย 
ส าหรับในเอเชียมีการศึกษาวิจัยในองค์การธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่โดยเฉพาะ
ในประเทศญี่ปุ่น ฮ่องกง สิงคโปร์ และในประเทศไทย พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงนี้มีอิทธิพล
ต่อประสิทธิผลขององค์การผลการปฏิบัติงานทั้งของกลุ่มและของผู้ใต้บังคับบัญชาเจตคติต่อการ
ท างาน ความพึงพอใจในการท างาน ความผูกพันต่อองค์การ พฤติกรรมความเป็นพลเมืองดี 
(Organizational Citizenship Behavior: OCB) รวมถึงการพัฒนาบุคลากรในองค์การและตัวแปร
หรือปัจจัยอ่ืนๆอีกมากมาย (Jongwisarn, 2008)  

2. เป็นผู้น าเชิงกลยุทธ์ (Strategic Leadership) เป็นผู้น าที่มองการไกลในอนาคตถึงสิ่งที่
ต้องเกิดขึ้นในองค์การทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว สามารถปรับกลยุทธ์ให้มีความสอดคล้องและ
สมดุลกับสภาพแวดล้อมทางสังคม (Yawirat, 2009) ตลอดจนสามารถผลักดันองค์การให้กลายเป็น
องค์การที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organizations (HPO) ได้ โดยใช้เครื่องมือทางการ
จัดการและเทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่มาปรับใช้ในเชิงบูรณาการ เช่น Balance Score Card, 
Reengineering, Outsource, PMQA, Benchmarking, Knowledge Management ได้ อ ย่ า ง
ถูกต้องเหมาะสมตามบริบทขององค์การนั้นๆ (Sonwa, 2018:19) นอกจากนี้ ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์
เป็นเรื่องของผู้บริหารระดับสูงและการเป็นผู้น าเชิงกลยุทธ์ก็มีลักษะคล้ายกับผู้น าแบบมุ่งเป้าหมาย
ซึ่งเป็นการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยการให้รางวัลอันเกิดจากการบรรลุผลส าเร็จในงานหรือผู้น า
เชิงปฎิรูปซึ่งเป็นกระบวนการเพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงมากกว่าความคงที่ ดังนั้น ผู้น าเชิงกลยุทธ์
จึงต้องสนใจเป้าหมายขององค์การเป็นอย่างมาก และภาวะผู้น าเป็นเร่ืองของความซับซ้อนทาง
บุคลิกลักษณะ รูปแบบของวิธีคิด และการบริหารที่มีประสิทธิผลซึ่งเป็นเรื่องของความสามารถใน
การใช้กลยุทธ์ ดังปรากฏในแนวทางการศึกษาเรื่องคุณลักษณะเฉพาะเชิงพฤติกรรม และแนวทาง
การปฎิบัติของผู้น าเชิงกลยุทธ์ (Prasertsri, 2008: 1-2) ดังภาพ 1  
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ภาพที่ 1 แนวทางการศึกษาเรื่องคุณลักษณะเฉพาะเชิงพฤติกรรม และแนวทางการปฎิบัติของผู้น า
เชิงกลยุทธ์ 
ดัดแปลงจาก: Prasertsri (2008) 
 

จากภาพที่ 1  สามารถอธิบายได้ว่า การเป็นผู้น าเชิงกลยุทธ์จะต้องมีคุณลักษณะและ
พฤติกรรม 5 ประการ ได้แก่ 1) มีความคิดความเข้าใจในระดับสูง  (High level cognitive 
activity) กลยุทธ์เป็นงานการใช้ความคดที่ยาก (Strategic is hard mental work) 2) สามารถน า
ปัจจัยต่างมาก าหนดเป็นกลยุทธ์ (gathering multiple input) มาก าหนดกลยุทธ์เชิงประชาธิปไตย 
(Strategic formulation democracy) 3) วิธีคิดเชิงปฎิวัติเปล่ียนแปลงโดยสิ้นเชิง  (Evolution 

1.มีความคิดความเข้าใจ
ในระดับสงู  (high level 
cognitive activity) กล
ยุทธ์เป็นงานการใช้

ความคดที่ยาก 
(strategic is hard mental 

work) 

ภำวะผู้น ำเชิงกล
ยุทธ์Strategic 
leadership 

2. สามารถน าปัจจัยตา่ง
มาก าหนดเปน็กลยุทธ์ 

(gathering multiple input) 
มาก าหนดกลยุทธ์เชิง

ประชาธิปไตย (strategic 
formulation democracy)  

3. วิธีคิดเชิงปฎิวัติ
เปลี่ยนแปลงโดยสิน้เชิง  
(revolution thinking) ไม่มี
ส่งแบบที่เคยท ามาก่อน 
(noting like this has ever  

been done before)  

5. การก าหนดวิสัยทัศน์
(Creating vision) การ

แบ่งปนัความฝนั (COME 
SHARE MY DREAM) 

4. มีความคาดหวัง
และการสร้างโอกาส

ส าหรับอนาคต 
(anticipating and 

creating on future) 
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thinking) ไม่มีส่งแบบที่เคยท ามาก่อน (Sorting like this has ever  been done before) 4) มี
ความคาดหวังและการสร้างโอกาสส าหรับอนาคต (Anticipating and creating on future)  และ 
5) การก าหนดวิสัยทัศน์(Creating vision) การแบ่งปันความฝัน (Come Share My Dream) 
 3. เป็นผู้น าแบบดุลยภาพ (Equilibrium Leadership) ซึ่งเป็นผู้น าแบบใหม่ที่ได้จากการ
สังเคราะห์ขึ้นจากทฤษฎีภาวะผู้น าพ้ืนฐาน 5 รูปแบบ ได้แก่ ภาวะผู้น าแบบแบบผนึกก าลัง 
(Synergistic Leadership) ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม(Ethical Leadership)  ภาวะผู้น าดิจิตอล 
(Digital Leadership) ภาวะผู้น ายอดเยี่ยม (Transcendental Leadership) และภาวะผู้น าแบบ
สุ น ท รี ย ส น ท น า  (Dialogic Leadership) (Sarnrattana, (2014); Thamwichukorn and 
Chamaram, 2016: 134 - 135)  ซึ่งจากทฤษฎีทั้ง 5 รูปแบบนี้น ามาสู่การก่อเกิดรูปแบบผู้น าแบบ
ดุลยภาพขึ้นเพ่ือให้ได้คุณลักษณะของผู้น าที่สอดคล้องกับยุคโลกาภิวัฒน์และโลกในศตวรรษท่ี 21 ที่
ส าคัญในสองส่วนหลักๆ คือ ทักษะของการจัดล าดับความส าคัญและการรักษาดุลยภาพของปัจจัย
ต่างๆ เมื่อพิจารณาจากคุณลักษณะที่โดดเด่น และเหมาะสมของภาวะผู้น าทั้ง  5 แบบข้างต้น ผนวก
เข้ากับคุณลักษณะพึงประสงค์อ่ืนตามที่ได้มีการศึกษา และแสดงไว้ในนานาทัศนะ สามารถ
สังเคราะห์ออกมาเป็นคุณลักษณะของ “ภาวะผู้น าแบบดุลยภาพ” (Sarnrattana, (2014); 
Thamwichukorn and Chamaram, 2016: 134 - 135)  ดังนี้ 
  1) ความรู้ (Knowledge & Knowhow) คือ ผู้น าต้องมีความรู้พร้อมๆ กับการบ่มนิสัย
ใฝ่หาความรู้รอบด้านนอกเหนือวิชาชีพ เพ่ือที่จะสามารถมองโลกและสังคมได้ครบทุกแง่มุม 
  2) สติและปัญญา คือ ผู้น าต้องมีสติมีความตื่นรู้รู้เท่าทันกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว และรู้ตน มี
ปัญญา และไหวพริบ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ในทางที่ถูกท่ีควรและเกิดประโยชน์ 
  3) ความคิด (Critical Thinking) คือ ผู้น าต้อง มีความคิดระดับสากล มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
มีความสามารถในการคาดการณ์ การจ าลองความคิด  (Anticipation, imagination, and 
simulation) มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดแก้ปัญหาด้วยตนเองเป็น 
ความคิดริเริ่มจะมีขึ้นได้ผู้น าจะต้องมีความกระตือรือร้น มีใจจดจ่อกับงาน มีความเอาใจใส่ต่อหน้าที่
และมีพลังใจที่ต้องการความส าเร็จ 
  4) น ้าใจ (Empathy) คือ ผู้น าต้องเป็นผู้มีน ้าใจเอ้ือเฟ้ือ มีใจเป็นกลาง และเปิดกว้าง
ปราศจากอคติหรือเรียกว่ามี“สัมมาทิฐิ” มีความรู้พอประมาณ และวางใจ วางตนเป็นกลาง โดยน า 
มาปฏิบัติจริงกับชีวิตของตนเองเดินทางสายกลางและยึดกลักการ“อยู่อย่างพอเพียงและพอดี” 
  5) ทักษะการสื่อสาร (Communications) คือ ผู้น าต้องมีความสามารถในการสื่อสารที่ดี
ใช้ทักษะ การพูดและเขียนเพ่ือสร้างความเข้าใจในเรื่องเดียวกัน ไม่ควรละเลย “การฟัง” และควรมี
“ทักษะการฟัง” ที่ดีเยี่ยม 
  6) คุณธรรม (Ethics) คือ ผู้น าต้องมีค่านิยมที่ดีและถูกต้องส า หรับสังคมส่วนรวม มี
คุณธรรมและจริยธรรม มีความซื่อสัตย์ มีการรู้จักแยกแยะถูกผิด มีหิริโอตัปปะ โดยมีหลักธรรมเป็น
องค์ประกอบเป็นพ้ืนฐานและกรอบแนวทางเพ่ือส่งเสริมเกื้อหนุนและประคับประคอง และการใช้
หลักธรรมในการบริหารจัดการ มีความยุติธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต ผู้น า ที่ดีจะต้องอาศัย
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หลักการและเหตุผลและความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้ อ่ืนเป็นเครื่องมือในการวินิจฉัยสั่งการ 
ปฏิบัติงานด้วยจิตที่ปราศจากอคติปราศจากความล า เอียง 
  7) ผู้น าต้องมีทักษะของการจัดล าดับความส าคัญและการรักษาดุลยภาพ (Balance & 
Equilibrium) คือ ทั้งเรื่องส่วนตัว ครอบครัว สังคมส่วนรวมได้เป็นอย่างดี     
  8) เที่ยงธรรมและมนุษยธรรม คือ ผู้น าต้องอยู่เหนืออัตตาและความปรารถนาของตนเองมี
ความสามารถในการช่วยให้ผู้คนผูกพันกันอย่างมนุษย์และมีเส้นทางร่วมชะตากรรมร่วมกันได้อย่าง
สันติสุข 
  9) มนุษยสัมพันธ์และสร้างคน (Creation) คือ ผู้น าต้องมีความสามารถในการสร้างคนมี
ความสามารถในการจูงใจและให้ก าลังใจแก่ผู้อื่น (ซึ่งเป็นผู้ตาม) ให้ความช่วยเหลือให้ผู้ตามท าในสิ่ง
ที่เป็นเป้าหมายร่วมและมุ่งตอบสนองจุดมุ่งหมายที่ดีข้ึน 
  10) กล้าหาญเด็ดเดี่ยว (Courage) คือ ผู้น าที่ดีต้องมีความกล้าหาญและความเด็ดขาดกล้า
ตัดสินใจหลังจากที่คิดอย่างรอบครอบแล้วต้องมีความกล้าหาญเด็ดขาดและต้องมีลักษณะ“กล้าได้
กล้าเสีย”ไม่เกรงกลัวต่ออันตรายความยากล าบากหรือความเจ็บปวดใดๆ ทั้งกายวาจาและใจต้องมี
ความกล้าหาญสามารถท างานให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
  11) พั น ธ ะ สั ญ ญ า  (Commitment) แ ล ะ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ  (Accountability 
&Responsibility) คือ ผู้น าต้องมีส า นึกตระหนักของความรับผิดชอบ ในสิ่งที่ตนตัดสินใจลงไปหรือ
กระท า ไปทั้งต่อส่วนตัวและส่วนรวม  

เมื่อน าหลักการของผู้น าแบบดุลยภาพที่กล่าวมาในข้างต้น ท าให้เห็นความเป็นผู้น าแบบ
ดุลยภาพว่าต้องความสามารถในการเชื่อมโยงขีดความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจ 
(Inspirational motivation) และกระตุ้นให้พนักงานเข้าใจความหมายของสิ่งที่กระท าเห็นวิสัยทัศน์
หรืออนาคตขององค์การ และ ให้พนักงานยึดมั่นและร่วมสานฝันต่อวิสัยทัศน์ขององค์การ ซึ่ งในทาง
ปฏิบัติผู้น าจะใช้สัญลักษณ์และการกระตุ้นทางอารมณ์ โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มท างานเพ่ือน าไปสู่
ผลสัมฤทธิ์เป้าหมายของกลุ่มมากกว่าที่จะท าเพ่ือประโยชน์เฉพาะตน พฤติกรรมของผู้น าจะเป็นผู้ที่
ให้ความส าคัญกับน้ าใจของการท างานเป็นทีมโดยผู้น าจะพยายามกระตุ้นจูงใจให้ผู้ตามท างานบรรลุ
เป้าหมาย โดยผ่านการสื่อสารที่ชัดเจน สามารถกระตุ้นผู้ตามด้วยสติปัญญา ( Intellectual 
stimulation) กระตุ้นให้ผู้ตามรู้จักใช้ความคิด พยายามริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมและสร้างความท้า
ทาย พร้อมทั้งผู้น าแบบดุลยภาพต้องชี้แนะวิธีการแนวใหม่ พัฒนานวัตกรรมให้การสนับสนุนผู้ตามที่
ต้องการทดลองหาวิธีการใหม่ๆ และสนับสนุนพนักงานที่มีความคิดเพ่ือให้ผู้ตามสามารถแก้ปัญหาได้
ส า เร็ จด้ วยตน เอง และมุ่ ง เน้ นการสร้ างความสั ม พัน ธ์ ระห ว่ างบุ คคล  ( Individualized 
consideration) ผู้น าที่เข้าใจและปฏิบัติต่อผู้ตามแตกต่างกัน ตามความต้องการและความสามารถที่
แตกต่างกันของผู้ตามแต่ละคน โดยผู้น าจะมีพฤติกรรมที่เป็นห่วงกังวลต่อสวัสดิภาพและการพัฒนา
ของลูกน้อง ส่งเสริมบรรยากาศการท างานที่ดี รับฟังอย่างเอาใจใส่ต่อความต้องการของผู้ตาม 
(Sutamdee and Sonwa, 2017: 120) ซึ่งก็สอดคล้องกับแนวคิดของบาสและอาโวลิ โอ (Bass 
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and Avolio, 1994: 25) คือ1) สร้างวิสัยทัศน์กลยุทธ์ 2) การสื่อสารวิสัยทัศน์ 3) เป็นแบบอย่างของ
พนักงาน 4) สร้างความผูกพัน  

จากที่กล่าวมาในข้างต้นจึงพอสรุปได้ว่า ผู้น าขององค์การภาครัฐสมัยใหม่ที่ควรจะเป็นคือ 
ผู้น า 3 รูปแบบ ได้แก่ ผู้น าเชิงการเปลี่ยนแปลง ผู้น าเชิงกลยุทธ์ และผู้น าแบบดุลยภาพเพ่ือให้
องค์การและการบริหารจัดการระบบการท างานสามารถปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองและองค์การ
ให้สอดรับกับสภาพแวดล้อมที่ก าลังเปลี่ยนแปลงที่ก าลังเกิดข้ึนได้อย่างรวดเร็ว 
 
คุณลักษณะของผู้น ำองค์กำรภำครัฐสมัยใหม่ 
 จากการศึกษารูปแบบของผู้น าทั้ง 3 แบบข้างต้น ผู้เขียนจึงสังเคราะห์คุณลักษณะของผู้น า
องค์การภาครัฐสมัยใหม่ว่าต้องมีองค์ประกอบ 9 ประการ รายละเอียด ดังนี้  
  1) เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี (Good Personality) เพราะ ผู้น าต้องมีความสง่างาม บุคลิกภาพ
เรียบร้อย มีความเป็นมิตรกับบุคคลรอบข้างตั้งแต่ผู้ใต้บังคับบัญชา หัวหน้าในกลุ่มเดียวกัน รวมถึง
บุคคลภายนอก การมีบุคลิกภาพที่ดีนอกจากจะช่วยให้เกิดความสง่างามแล้ว ยังช่วยในการสร้าง
ความน่าเชื่อถือให้เกิดข้ึนได้  

2) เป็นผู้มีวิสัยทัศน์  (Visionary) สามารถวางงานอย่างมีระบบ มองการณ์ ไกลเพ่ือ
ขับเคลื่อนหรือพัฒนาองค์การให้ประสบผลส าเร็จได้  

3) เป็นผู้ที่มีศักยภาพ (Potential) หลากหลายรูปแบบทั้งด้านความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะในการท างานสามารถเป็นนักประสานความร่วมมือที่ดี รวมถึงความสามารถในการคิด การ
ตัดสินใจในการสั่งการเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุเป้าประสงค์ 

 4) เป็นนักกลยุทธ์ (Strategist) สามารถออกแบบกลไก ระบบการด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การเป็นนักกลยุทธ์ที่ดีต้องสามารถปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองให้เป็นไปตามบริบท
ของสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมองค์การ  

5) เป็นประชาสัมพันธ์ (Public Relations) กล่าวคือ ต้องสามารถประชาสัมพันธ์ความเป็น
เอกลักษณะและความโดดเด่นขององค์การเพ่ือให้สาธารณะได้เข้าใจในบทบาทและภารหน้าที่ของ
องค์การได้เป็นอย่างดี การเป็นนักประชาสัมพันธ์จ าต้องมีเข้าใจ เข้าถึงกับกลุ่มเป้าหมายสามารถ
สื่อสารได้กับคนทุกกลุ่มได้  

6) เป็นนักมนุษยสัมพันธ์ (Human Relations) ที่เน้นให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคคล 
กลุ่มบุคคล และทีมงาน พร้อมทั้งเน้นผลลัพธ์ของการท างานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ ใน
ขณะเดียวกันการท างานของนักมนุษยสัมพันธ์จ าต้องยึดหลักการมอบหมายงานและการกระจาย
อ านาจการตัดสินใจให้กับผู้ปฎิบัติสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ภายใต้สถานการณ์ที่มีอย่างจ ากัด
หรือเร่งด่วน 
  7) เป็นผู้มีคุณธรรม (Moral) สามารถสร้างความศรัทธาให้กับทีมงาน การด าเนินงานภายใน
และภายนอกองค์การต้องยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นหลักในการด าเนินงาน 
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  8) เป็นนักการตลาด (Marketing) สามารถคิดค้นและออกแบบสินค้าของชุมชนและของรัฐ
ทั้งด้านการแปรรูปสินค้าและการบริการรูปแบบใหม่เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าทั้ง
ภายในและภายนอก  

9) เป็นนักปฎิบัติ (Practitioner) สามารถปฎิบัติงานได้ทุกรูปแบบ ทุกสถานที่ ทุกเวลา ซึ่ง
ผู้น าลักษณะนี้จ าต้องเป็นเป็นผู้ที่มีความกล้าคิดในสิ่งใหม่ๆ กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองเพ่ือพัฒนา
งานอย่างแท้จริง นักปฎิบัติจ าต้องมีจิตสาธารณะที่คอยช่วยเหลือบุคคลอ่ืนให้พ้นจากปัญหาหรือ
วิกฤติได้ รวมถึงการเป็นผู้น าลักษณะนี้ต้องมีความสามารถในการสร้างเครือข่ายงานได้ทั้งในระดับ
หน่วยเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เป็นต้น  

คุณลักษณะของผู้น าองค์การภาครัฐสมัยใหม่ทั้ง 9 ประการ สามารถสรุปได้ ดังภาพที ่2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 2  คุณลักษณะของผู้น าองค์การภาครัฐสมัยใหม่ 
ที่มำ:  Sonwa, Sutamdee and Koawsa-ad (2018) 
 
 
 
 

 
คุณลักษณะของ

ผู้น ำภำครัฐ
สมัยใหม่ 

1) เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี  

2) เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ 

3) เป็นผู้ที่มีศักยภาพ 

4) เป็นนักกลยุทธ์  

5) เป็นประชาสัมพันธ์  

6) เป็นนักมนุษยสัมพันธ์  

7) เป็นผู้มีคุณธรรม  

8) เป็นนักการตลาด  

9) เป็นนักปฎิบัติ  

ความท้าทายของสิ่งแวดล้อม 

ความท้าทายของสิ่งแวดล้อม 
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บทสรุป  
 การศึกษาคุณลักษณะของผู้น าองค์การภาครัฐสมัยใหม่นับเป็นสิ่งส าคัญ เพราะ จะช่วยเป็น
แนวทางพ้ืนฐานส าหรับการวิเคราะห์และเรียนรู้ถึงกระบวนการที่สร้างอิทธิพลระหว่างผู้น าและผู้
ตามเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่จะกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
องค์การได้องค์ประกอบส าคัญคือ อิทธิพลวัตถุประสงค์ขององค์การ สมาชิกองค์การ การ
เปลี่ยนแปลง ผู้น าและผู้ตาม นอกจากนี้ การมองถึงความเหมาะสมของผู้น าองค์การภาครัฐว่าต้องมี
รูปแบบอย่างไรนั้นต้องพึงพิจารณาจากสถานการณ์และสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เป็นปัจจัยส าคัญใน
การก าหนดรูปแบบและความส าเร็จของผู้น าระดับต่างๆ ในองค์การ  
 ดังนั้น คุณลักษณะของผุ้น าองค์การภาครัฐสมัยใหม่ ที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วรอบทิศทาง ผู้น าจึงมีบทบาทส าคัญที่จะเป็นผู้ขับเคลื่อนการบริหารการพัฒนา
ไปสู่ความส าเร็จที่เติบโตอย่างยั่งยืน โดยรูปแบบผู้น าองค์การภาครัฐสมัยใหม่จะต้อง ประกอบด้วย 
1) ผู้น า 3 แบบ ประกอบด้วย ผู้น าเชิงการเปลี่ยนแปลง ผู้น าเชิงกลยุทธ์ และผู้น าแบบดุลยภาพ โดย
จะต้องมีคุณลักษณะของผู้น าองค์การภาครัฐสมัยใหม่ คือ 1) ผู้มีบุคลิกภาพที่ดี 2) ผู้มีวิสัยทัศน์ 3) ผู้
ที่มีศักยภาพ 4) นักกลยุทธ์5) ประชาสัมพันธ์ 6) นักมนุษยสัมพันธ์ 7) ผู้มีคุณธรรม 8) นักการตลาด 
และ9) นักปฏิบัติเพ่ือสร้างการเจริญเติบโตให้กับองค์การอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป 
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 หากกล่าวถึงหนังสือหรือเอกสารต าราทางวิชาการที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็น
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หนึ่งของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) ท าให้มีพ้ืนที่เหลือไว้
ส าหรับการอรรถาธิบายขยายความต่อประเด็นดังกล่าวโดยละเอียดมีอยู่ อย่างจ ากัด ทั้งที่ความเป็น
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สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
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Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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จริงแล้วนั้นเรื่องการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็นเรื่องที่มีความส าคัญอย่างมากต่อองค์การต่าง ๆ ซ่ึง
เป็นกระบวนการเริ่มต้นของการจัดการทรัพยากรมนุษย์อันเปรียบเสมือนเป็นประตูด่านแรกในการ
คัดกรองบุคคลที่มีคุณภาพเพ่ือให้เข้ามาสู่องค์การ กล่าวได้ว่าหากองค์การใดให้ความสนใจต่อ
ประเด็นการวางแผนทรัพยากรมนุษย์อย่างจริงจังก็ย่อมจะท าให้องค์การนั้น ๆ มีทรัพยากรมนุษย์ที่มี
คุณภาพอันเปี่ยมด้วยความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะที่เหมาะสม พร้อมส าหรับการ
ท างานให้กับองค์การจนร่วมแรงร่วมใจสามารถผลักดันท าให้องค์การประสบความส าเร็จในที่สุ ด 
หนังสือการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งน าเสนอโดยยุวดี ศิริยทรัพย์ เล่มนี้ จึงถือเป็นผลงานเขียน
ด้านวิชาการทางการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เล่มแรกๆ ที่มีการน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์เอาไว้อย่างละเอียดและมีความสมบูรณ์มากที่สุดเล่มหนึ่งเท่าที่มีการวางเผยแพร่อยู่
โดยทั่วไปตามท้องตลาดหนังสือในขณะนี้ 
 ส าหรับค าว่า การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Planning) ซึ่งถูกก าหนด
นิยามเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้มีความหมายว่า “กระบวนการอย่างเป็นระบบในการคาดการณ์ความ
ต้องการทรัพยากรมนุษย์ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนวางแนวทางรองรับ และน าไป
ปฏิบัติ ทั้งนี้ เพ่ือให้องค์การมีทรัพยากรมนุษย์ที่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต” (Siriyasap, 2017 : 7) จากนิยามดังกล่าวจะเห็นได้ว่าผู้เขียนพยายามที่จะสะท้อนให้
เห็นถึงการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการวางแผนเฉพาะเรื่องหรือเฉพาะทางที่
เกี่ยวข้องโดยตรงต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ อีกทั้งยังเป็นกระบวนการเร่ิมต้นของการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความส าคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของหนังสือเพ่ือต้องการอธิบาย
ถึงพ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์การให้แก่นิสิต 
นักศึกษา ตลอดจนผู้บริหาร ที่ปรึกษาองค์การ นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ พนักงาน และบุคคลผู้ที่
สนใจโดยทั่วไปเกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์  
 เนื้อหาสาระที่มีการน าเสนอเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้ค่อนข้างมีความละเอียด และด าเนินการ
ถ่ายทอดเรื่องราวอย่างเป็นระบบและเป็นล าดับขั้นที่ชัดเจน ซึ่งผู้เขียนได้ท าการจัดแบ่งเนื้อหาสาระ
ของหนังสือเล่มนี้ออกเป็นจ านวนทั้งสิ้น 12 บท ซึ่งเริ่มต้นด้วยการปูพ้ืนฐานความเข้าใจในเบื้องต้น
เกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ล าดับต่อจากนั้นได้กล่าวถึงความเชื่อมโยงกันระหว่างการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ และแผนกลยุทธ์กับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ถัดมาเป็น
รายละเอียดของกระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วยการพยากรณ์ปริมาณความ
ต้องการทรัพยากรมนุษย์ และการวิเคราะห์อุปทานของทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น อีกทั้งยังมีการ
ชี้ให้เห็นถึงทิศทางและแนวโน้มส าคัญของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในอนาคตอีกด้วย ทั้งนี้ มี
สาระโดยสังเขปตามล าดับดังนี้   

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เป็นการน าเสนอให้เห็นถึง
ภาพรวมของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือสร้างความรู้และความเข้าใจในเบื้องต้นเกี่ยวประเด็น
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในแง่มุมต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมประเด็นส าคัญ ๆ ดังนี้คือ วิวัฒนาการของ
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ความหมายของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ วัตถุประสงค์ของการ
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วางแผนทรัพยากรมนุษย์ ประโยชน์ของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ปัญหาที่เกิดข้ึนในการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ หลักการส าคัญในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ บทบาทหน้าที่ของ
นักวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ความรับผิดชอบของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ต่อการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์ และมิติในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็นประเด็นสุดท้ายของเนื้อหาที่ถูกน าเสนอเอาไว้ใน
บทนี้ด้วย   
 ส าหรับบทที่ 2 และบทที่ 3 สองบทนี้จะเป็นการน าเสนอถึงความเชื่อมโยงกันระหว่างการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ และแผนกลยุทธ์กับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ โดยบทที่ 2 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์กับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เป็นการชี้ให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงระหว่างแนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์อันเป็นแนวความคิดท่ีให้ความส าคัญ
ต่อกลยุทธ์และความส าเร็จของธุรกิจกับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในแง่ที่การวางแผนทรัพยากร
มนุษย์มักจะเริ่มต้นด้วยการสร้างความเชื่อมโยงจากผลลัพธ์หรือความส าเร็จที่ต้องการลงสู่
ภาคปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกัน 
โดยที่กรอบการท างานของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม การก าหนดกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ และการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
ต่อเนื่องกันมาเนื้อหาในบทที่ 3 การเชื่อมโยงการวางแผนทรัพยากรมนุษย์กับแผนกลยุทธ์ เป็นการ
กล่าวตอกย้ าให้เห็นถึงการเชื่อมโยงกลยุทธ์ในระดับต่าง ๆ ขององค์การลงมาสู่กลยุทธ์ด้านทรัพยากร
มนุษย์ จนสามารถท าให้ได้แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมายและ
กลยุทธ์ขององค์การ รวมทั้งยังเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการสนับสนุนความส าเร็จของกลยุทธ์ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคตอีกด้วย 
  ในส่วนของบทที่ 4 กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เป็นการอธิบายให้เห็นถึงหลักการ
หรือภาพรวมของกระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ โดยเนื้อหาในส่วนนี้จะมีจุดเน้นที่มีความ
น่าสนใจแตกต่างจากหนังสือเล่มอ่ืน กล่าวคือ ผู้เขียนได้พยายามรวบรวมกระบวนการตามมุมมอง
ของนักวิชาการและสถาบันส าคัญทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ กระบวนการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์ตามมุมมองของ Walker ตามมุมมองของ Armstrong ตามมุมมองของ Neo, Hollenbeck, 
Gerhart and Wright ตามมุมมองของ Ivancevich ตามมุมมองของ รังสรรค์ ประเสริฐศรี ตาม
มุมมองของส านักพัฒนาระบบจ าแนกต าแหน่งและค่าตอบแทน นอกจากนี้ ผู้ เขียนได้มีการ
สังเคราะห์ออกมาเป็นองค์ความรู้ด้านกระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ที่แบ่งออกได้เป็น 6 
ข้ันตอนคือ การวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมขององค์การ การพยากรณ์ปริมาณความ
ต้องการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ การคาดคะเนอุปทานของทรัพยากรมนุษย์ การเปรียบเทียบ
ปริมาณความต้องการทรัพยากรมนุษย์กับอุปทานของทรัพยากรมนุษย์ การจัดท าแผนทรัพยากร
มนุษย์ และการประเมินผลทรัพยากรมนุษย์  
  ส าหรับเนื้อหาในบทที่ 5 และบทที่ 6 สองบทนี้จะน าเสนอกระบวนการส าคัญของการ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์ โดยบทที่ 5 การพยากรณ์ปริมาณความต้องการทรัพยากรมนุษย์ เป็นการ
น าเสนอเทคนิคและวิธีการในการพยากรณ์ปริมาณความต้องการทรัพยากรมนุษย์ทั้ งในเชิงคุณภาพ
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และเชิงปริมาณ วิธีการในการพยากรณ์ปริมาณความต้องการทรัพยากรมนุษย์ในเชิงคุณภาพได้แก่ 
เทคนิคเดลฟาย และเทคนิคนอมินอลกรุป ส่วนวิธีการในการพยากรณ์ปริมาณความต้องการ
ทรัพยากรมนุษย์ในเชิงปริมาณมีอยู่หลายวิธีการด้วยกัน เช่น การพยากรณ์ปริมาณความต้องการ
ทรัพยากรมนุษย์จากล่างสู่ระดับบน การพยากรณ์แบบฐานศูนย์ การวิเคราะห์ถดถอย การวิเคราะห์
แนวโน้ม การใช้แผนผังกระจายข้อมูล เป็นต้น นอกจากเทคนิคและวิธีการดังกล่าวแล้ว สารสนเทศที่
ใช้ประกอบการคาดการณ์จะต้องมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และมีปริมาณที่เพียงพอต่อการน าไปใช้
ประโยชน์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะสามารถช่วยให้การพยากรณ์ปริมาณความต้องการทรัพยากรมนุษย์
ประสบผลส าเร็จมากขึ้นส่วนบทที่ 6 การวิเคราะห์อุปทานของทรัพยากรมนุษย์ เป็นการอธิบายให้
เห็นถึงการวิเคราะห์หรือคาดการณ์ปริมาณทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
องค์การ โดยแบ่งออกเป็นการวิเคราะห์อุปทานของทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์การ เช่น คลังทักษะ 
แผนผังการสืบทอดต าแหน่งงาน ดัชนีการสูญเสียก าลังคน การวิเคราะห์แบบแบ่งกลุ่ม เป็นต้น และ
การวิเคราะห์อุปทานของทรัพยากรมนุษย์ภายนอกองค์การ ซึ่งเน้นสถานการณ์หรือแนวโน้มของ
ทรัพยากรมนุษย์ภายนอกองค์การเป็นหลัก เช่น ลักษณะประชากร จ านวนประชากรของแต่ละพ้ืนที่ 
รวมถึงอัตราการว่างงาน เป็นต้น  
  บทที่ 7 การตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เป็นการน าเสนอแนวทางการ
ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด และเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่ สุดด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือสร้างความสมดุลระหว่างปริมาณงานและทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดการใช้
ประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุด ส่วนบทที่ 8 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นการ
แนะน าระบบที่จะช่วยสนับสนุนการท างานด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์การให้สอดคล้องต่อ
เป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์การ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ เช่น ระบบสารสนเทศ
พนักงาน ระบบสารสนเทศการควบคุมต าแหน่งงาน ระบบสารสนเทศการสรรหาคัดเลือกและการ
บรรจุแต่งตั้ง ระบบสารสนเทศการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น ถัดมาบทที่ 9 การวิเคราะห์งาน 
เป็นการน าเสนอให้เห็นถึงภาพรวมของการวิเคราะห์ทั้งในด้านความหมาย ความส าคัญของการ
วิเคราะห์งานที่มีต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการวิเคราะห์งาน วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์งาน ค าบรรยายลักษณะงาน และข้อก าหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ปฏิบัติงาน โดย
ผู้เขียนมองว่า เรื่องการวิเคราะห์งานมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในด้านที่
ท าให้ได้ข้อมูลมาประกอบการพิจารณาเพ่ือการคาดการณ์หรือพยากรณ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ของทรัพยากรมนุษย์ อันท าให้การวางแผนทรัพยากรมนุษย์มีความสอดคล้องกับเป้าหมายและกล
ยุทธ์ขององค์การอย่างแท้จริง   
  ส าหรับบทที่ 10 และบทที่ 11 สองบทนี้เป็นการน าเสนอให้เห็นถึงแนวทางการด าเนินงาน
เพ่ือให้องค์การมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพอันเปี่ยมด้วยความรู้ ทักษะ ความสามารถ และ
คุณลักษณะที่เหมาะสม รวมตลอดทั้งการสนับสนุนให้พนักงานมีศักยภาพที่พร้อมส าหรับการเติบโต
ไปด้วยกันกับองค์การในสายอาชีพของตนเอง โดยบทที่ 10 การการวางแผนอบรมและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ เป็นการอธิบายถึงหลักการพ้ืนฐาน และการออกแบบการอบรมและพัฒนา



417Vol.20 Special Issue (Septemper-October) 2018-JHSSRRU

 
 
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผู้เขียนได้มีการจัดแบ่งกระบวนการออกแบบ
การอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไว้ 3 ขั้นตอนคือ การวิเคราะห์ความต้องการอบรมและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การออกแบบโปรแกรมการอบรมและพัฒนา และการออกแบบการประเมินผลการ
อบรมและพัฒนา ส่วนเนื้อหาในบทที่ 11 การวางแผนและพัฒนาอาชีพ เป็นการอธิบายให้เห็นถึง
แนวทางที่องค์การใช้ในการตรียมการด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ เพ่ือให้สามารถรองรับต่อ
ความเปลี่ยนแปลงขององค์การ และการเติบโตในสายอาชีพของพนักงาน โดยมีการตั้งเป้าหมายใน
อาชีพของแต่ละบุคคลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งมีการก าหนดแนวทางเพ่ือน าไปสู่การ
บรรลุเป้าหมายเหล่านั้นอย่างเป็นระบบที่ชัดเจน เพ่ือท าให้พนักงานเกิดความรู้สึกมั่นคง ความรู้สึก
รักและภักดีต่อองค์การ 
 และบทสุดท้ายคือ บทที่ 12 แนวโน้มการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เป็นการน าเสนอมุมมอง
ต่อทิศทางและแนวโน้มของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในอนาคตที่มีผลกระทบท าให้องค์การต้อง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยผู้เขียนน าเสนอถึง
แนวโน้มการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เอาไว้ใน 5 ประเด็นส าคัญคือ เอาซอร์ส (Outsource) การปรับโครงสร้างและการลดขนาดองค์การ 
(Restructuring and Downsizing) การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) การ
จัดการสมรรถนะ (Competency Management) และการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจของนักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ (HR Becomes a Business Partner) 
 ในภาพรวมหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ที่น่าสนใจเป็น
อย่างมากอีกเล่มหน่ึงในแวดวงการวิชาการไทย โดยผู้เขียนพยายามอธิบายขยายความประเด็นการ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์ในมิติต่าง ๆ หลากหลายมุมมองทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก ซึ่งช่วยท าให้เห็น
ภาพของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในภาคปฏิบัติที่ชัดเจนมากขึ้น โดยหนังสือเล่มนี้มีจุดเด่นที่
ส าคัญคือ 1) หนังสือเล่มนี้มีการใช้ส านวนภาษาและลีลาในการน าเสนอที่ช่วยให้อ่านเข้าใจง่าย และ
ไม่มีความซับซ้อน อีกทั้งมีการจัดเรียงล าดับการน าเสนอเนื้อหาสาระเป็นหมวดหมู่เอาไว้อย่างเป็น
ระบบ ซึ่งช่วยท าให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงองค์ความรู้และความเข้าใจในแนวคิด หลักการ และ
กระบวนการของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ได้ง่ายและเป็นระบบมากขึ้น และ 2) หนังสือเล่มนี้มี
ส่วนส าคัญที่จะช่วยให้ผู้อ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหาร ที่ปรึกษาองค์การ นักบริหารทรัพยากร
มนุษย์ และ พนักงานขององค์การต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้จริงในสถานการณ์ของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน
ของการปฏิบัติงานขององค์การได้เป็นอย่างดีและเหมาะสมกับบริบทขององค์การแต่ละแห่ง  และ    
3) หนังสือเล่มนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับบุคคลผู้ที่สนใจศึกษาประเด็นการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์ขององค์การ เนื่องจากเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญที่ช่วยเกิดความเข้าใจการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ในด้านอ่ืน ๆ ต่อไป  
 แต่อย่างไรก็ตาม หนังสือเล่มนี้ ก็ยังคงมีจุดอ่อนที่ควรได้รับการเติมเต็มเพ่ือให้มีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นในบางประเด็นคือ 1) ผู้ เขียนไม่ได้มีการสรุปกุญแจส าคัญ (Key Words) 
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สอดแทรกไว้ในแต่ละบท เพ่ือให้ผู้อ่านได้ท าการทบทวนความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาโดยเฉพาะความ
เข้าใจต่อประเด็นหลักได้ง่ายขึ้น 2) ส าหรับตัวอย่างหรือกรณีศึกษาที่น าเสนอส่วนใหญ่ยังมีลักษณะ
เป็นภาพกว้างๆ และยังมีปริมาณน้อย อีกท้ังตัวอย่างหรือกรณีศึกษาดังกล่าวก็ยังไม่ครอบคลุมในทุก 
ๆ บท และ 3) ผู้เขียนไม่ได้มีการจัดท าในส่วนของอภิธานศัพท์ และดัชนีค้นค าน าเสนอเอาไว้ใน
หนังสือเล่มนี้ ดังนั้น ในการปรับปรุงเนื้อหาในครั้งต่อไป ผู้วิจารณ์จึงเห็นว่าผู้เขียนควรมีการเพ่ิมเติม
ในส่วนของสรุปกุญแจส าคัญ (Key Words) และตัวอย่างหรือกรณีศึกษาสอดแทรกเอาไว้ในแต่ละ
บท รวมทั้งเพ่ิมเติมอภิธานศัพท์ และดัชนีค้นค าเอาไว้ในหนังสือด้วยก็จะเป็นการช่วยเติมเต็มเนื้อหา
ของหนังสือเล่มนี้  เพ่ือให้สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงมีความสมบูรณ์ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น และมี
ประโยชน์ส าหรับอาจารย์ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้บริหาร ที่ปรึกษาองค์การ นักบริหารทรัพยากร
มนุษย์ พนักงาน และบุคคลผู้ที่สนใจโดยทั่วไปเกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์อย่างแท้จริง 
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ส่วนประเภทของบทความที่ลงตีพมิพ์ในวารสาร 
 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตีพิมพ์บทความ
ประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. บทความวิจัย   
  รายงานผลงานวิจัยใหม่ที่มีองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ เป็นเรื่องที่อยู่ ในความ
สนใจทันต่อเหตุการณ์และยุคสมัย ซึ่งไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใด ๆ มาก่อน ควรมีองค์ประกอบดังนี้ 
  1.1 ชื่อเรื่อง (Title) ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยพิมพ์ชื่อเรื่องเป็น
ภาษาไทยและตามด้วยภาษาอังกฤษ  
  1.2 ผู้นิพนธ์ (Author) ชื่อและนามสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   
  1.3 บทคัดย่อ (Abstract) ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  1.4 ค าส าคัญ (Keywords) ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระบุค าเป็นค า
ส าคัญของเนื้อหา ครอบคลุมชื่อเรื่องที่ศึกษา เหมาะส าหรับน าไปใช้เป็นค าค้นหาข้อมูล  
  1.5 บทน า (Introduction) เป็นส่วนของเนื้อหาที่อธิบายถึงความเป็นมาและ
ความส าคัญของปัญหา และเหตุผลน าไปสู่การศึกษาวิจัย ทั้งนี้ ควรอ้างอิงเอกสารและงานวิจัยอ่ืนที่
เกี่ยวข้องด้วยเพ่ือให้มีน้ าหนักและเกิดความน่าเชื่อถือ 
  1.6 วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Research Objectives) ระบุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการวิจัย 
  1.7 วิ ธีด า เนินการวิจัย (Research Methods) อธิบายถึ งกระบวนการ
ด าเนินการวิจัยอย่างละเอียด และชัดเจน กล่าวถึงรายละเอียดของวิธีการศึกษาประชากรและกลุ่ม
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ตัวอย่างในการศึกษา และวิธีการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย รวมทั้งสถิติที่น ามาใช้วิเคราะห์
ข้อมูล 
  1.8 ผลการวิจัย (Research Results) เสนอผลการวิจัยที่ตรงประเด็นตามล าดับ
ขั้นของการวิจัย ควรจ าแนกผลออกเป็นหมวดหมู่และสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยการ
บรรยายในเนื้อเรื่อง และแสดงรายละเอียดเพ่ิมเติมด้วยภาพประกอบ  ตาราง กราฟ หรือแผนภูมิ 
ตามความเหมาะสม 
  1.9 อภิปรายผลการวิจัย (Research Discussion) ผสมผสานเปรียบเทียบและ
ผลการวิจัยให้เข้ากับหลักทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเชื่อมโยงผลการวิจัยให้
สอดคล้องกับประเด็นปัญหาการวิจัย เพ่ือให้มีความเข้าใจหรือเกิดความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
นั้น รวมทั้งข้อดี ข้อเสียของวิธีการศึกษา เสนอแนะความคิดเห็นใหม่ ๆ ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่
ได้จากการศึกษาครั้งนี้ เพ่ือเป็นแนวทางท่ีจะน าไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ 
  1.10 ข้อเสนอแนะการวิจัย (Research Suggestions) ระบุข้อเสนอแนะการน า
ผลการวิจัยไปใช้ และข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
  1.11 เอกสารอ้างอิง (References) เป็นการอ้างอิงเอกสารในเนื้อหาให้ใช้ระบบ 
APA  (American Psychological Association citation style ) ทั้งนี้ การอ้างอิงเอกสารที่ เป็น
ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศท่ีไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ผู้นิพนธ์ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย 
 
  2. บทความวิชาการ   
  หัวข้อและเนื้อหาควรชี้ประเด็นที่ต้องการน าเสนอให้ชัดเจนและมีล าดับเนื้อหาที่
เหมาะสม เพ่ือให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ชัดเจน รวมถึงใช้ทฤษฎีวิเคราะห์และเสนอแนะประเด็น
อย่างสมบูรณ์ ควรมีองค์ประกอบดังนี้ 
  2.1 ชื่อเรื่อง (Title) ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยพิมพ์ชื่อเรื่องเป็น
ภาษาไทยและตามด้วยภาษาอังกฤษบรรทัดถัดต่อมา  
  2.2 ผู้นิพนธ์ (Author) ชื่อและนามสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  2.3 บทคัดย่อ (Abstract) ให้มีภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
  2.4 ค าส าคัญ (Keywords) ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระบุค าเป็นค า
ส าคัญของเนื้อหา ครอบคลุมชื่อเรื่องที่ศึกษา เหมาะส าหรับน าไปใช้เป็นค าค้นหาข้อมูล  
  2.5 บทน า (Introduction) เป็นส่วนแนะน าและปูพ้ืนเรื่อง เพ่ือให้ผู้อ่านทราบ
ข้อมูลเบื้องต้นของเนื้อหา  
  2.6 เนื้อหา (Content) เนื้อหาบทความ มีการแบ่งประเด็นเรื่องย่อย ๆ และการ
จัดเรียงล าดับเป็นไปตามรายละเอียดของเนื้อหา 
  2.7 บทสรุป (Conclusion) การสรุปเนื้อหาในบทความทั้งหมดออกมาอย่าง
ชัดเจน กระชับ โดยมีการสรุปปิดท้ายเนื้อหาที่น าเสนอ 
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  2.8 เอกสารอ้างอิง (References) เป็นการอ้างอิงเอกสารในเนื้อหาให้ใช้ระบบ 
APA (American Psychological Association citation style ) ทั้งนี้  การอ้างอิงเอกสารที่ เป็น
ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศท่ีไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ผู้นิพนธ์ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย 
 
 3. บทความปริทัศน์ และบทวิจารณ์หนังสือ  
 บทความที่ทบทวนและรวบรวมความรู้จากต ารา หนังสือใหม่ วารสารใหม่ และการแนะน า
เคร่ืองมือใหม่ท่ีน่าสนใจหรือจากผลงานประสบการณ์ของผู้นิพนธ์มาเรียบเรียงขึ้น  โดยมีการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์เปรียบเทียบในบทความ ควรมีองค์ประกอบดังนี้ 
  3.1 บทน า ( Introduction) เป็นการกล่าวถึงความเป็นมาที่จะน าไปสู่การ
น าเสนอเนื้อหาสาระของบทความ 
  3.2 เนื้อหา (Content) แยกตามประเด็นที่ต้องการน าเสนอให้ครอบคลุม พร้อม
การอ้างอิงเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  3.3 บทสรุป (Conclusion) เป็นการสรุปเนื้อหาในบทความท้ังหมดอย่างชัดเจน
และกระชับ 
  3.4 เอกสารอ้างอิง (References) เป็นการอ้างอิงเอกสารในเนื้อหาให้ใช้ระบบ 
APA (American Psychological Association citation style) ทั้งนี้  การอ้างอิงเอกสารที่ เป็น
ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศท่ีไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ผู้นิพนธ์ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย 
 
การส่งบทความ 
 บทความที่จะตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
ต้องส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/jhssrru หรือ
ทางอีเมล jhssrru@srru.ac.th ทั้งนี้ ผู้นิพนธ์ต้องกรอกข้อมูลพร้อมลงนามให้ครบถ้วนในแบบเสนอ
ขอส่งบทความเพ่ือพิจารณาตีพิมพ์ พร้อมกับบทความต้นฉบับแบบพิมพ์ 2 ชุด แผ่นซีดีที่มีบทความ 
1 แผ่น และส าเนาหลักฐานการช าระเงินค่าธรรมเนียมมาที่  
 

กองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
ส านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 38 
186 หมู่ที่ 1 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000  
โทรศัพท์/โทรสาร 044-513369, 082-7553460  
https://www.tci-thaijo.org/index.php/jhssrru 
E-mail : jhssrru@srru.ac.th 
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การตรวจสอบบทความและพิสูจน์อักษร 
 ผู้นิพนธ์ควรตระหนักถึงความส าคัญในการเตรียมบทความให้ถูกต้องตามรูปแบบของ
บทความที่วารสารก าหนด ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องแน่นอน พร้อมทั้งพิสูจน์อักษรก่อนที่จะ
ส่งบทความนี้ให้กับทางกองบรรณาธิการ การเตรียมบทความให้ถูกต้องตามข้อก าหนดของวารสาร 
จะท าให้การพิจารณาตีพิมพ์มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และทางกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่
พิจารณาบทความจนกว่าจะได้แก้ไขให้ถูกต้องตามข้อก าหนดของวารสาร ทั้งนี้ บทความต้นฉบับที่
ส่งมาตีพิมพ์จะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่าง
พิจารณาเสนอขอตีพิมพ์ในวารสารหรือส่ิงพิมพ์อ่ืน ๆ หากมีการใช้ภาพหรือตารางของผู้นิพนธ์อ่ืนที่
ปรากฏในสิ่งตีพิมพ์อ่ืนมาแล้ว ผู้นิพนธ์ต้องขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน พร้อมทั้ งแสดงหนังสือที่
ได้รับการยินยอมต่อกองบรรณาธิการก่อนที่บทความจะได้รับการตีพิมพ์ 
 
รูปแบบบทความและการพิมพ์เนื้อหาบทความ  
 1. การเตรียมต้นฉบับบทความ มีรายละเอียดดังนี้ 
 1.1 ขนาดต้นฉบับ ขนาดหน้ากระดาษ B5 โดยมีการตั้งค่าหน้ากระดาษความกว้าง 7.5 นิ้ว 
และความสูง 10.5 นิ้ว โดยเว้นระยะห่างระหว่างขอบกระดาษด้านบนและด้านซ้าย 1 นิ้ว ด้านขวา
และด้านล่าง 0.5 นิ้ว 
  1.2 รูปแบบการพิมพ์ เนื้อหาในบทความส่วนแรก จัดเป็นแบบ 1 คอลัมน์ คือ ชื่อเรื่อง ชื่อ
ผู้วิจัย บทคัดย่อ ค าส าคัญ และเชิงอรรถ อยู่ส่วนหน้าแรก ส่วนที่สอง จัดเป็นแบบ 1 คอลัมน์ คือ
เนื้อหาบทความท่ีอยู่ส่วนหน้าที่สองเป็นต้นไป   
  1.3 ใช้รูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 
  1.4 หัวกระดาษ ประกอบด้วยเลขหน้า ขนาดตัวอักษร 16 ชนิดตัวธรรมดา ต าแหน่งชิด
ขอบกระดาษด้านขวาบน 
  1.5 ชื่อเรื่อง/ชื่อบทความภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 20 ชนิดตัวหนา ต าแหน่ง
กึ่งกลางหน้ากระดาษ 
  1.6 ชื่อผู้นิพนธ์ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ  ระบุเฉพาะชื่อและนามสกุล ไม่ต้องมีค าน าหน้า 
เว้น 2 เคาะระหว่างชื่อและนามสกุล ขนาดตัวอักษร 16 ชนิดตัวหนา ต าแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษ
ใต้ชื่อเรื่อง  
 1.7 เครื่องหมายเลข1 เขียนไว้บนนามสกุลผู้นิพนธ์ เพ่ือระบุสังกัดคณะ หน่วยงาน และ
อีเมลของ    ผู้นิพนธ์ เพื่อระบุเชิงอรรถ (Footnote) ไว้ด้านล่างกระดาษ 
  1.8 เชิงอรรถ (Footnote) ให้เขียนไว้ด้านล่างของส่วนหน้าแรก ที่มีเครื่องหมายเลข1 ก ากับ
ไว้บนนามสกุลผู้นิพนธ์ ให้ระบุสังกัดคณะ หน่วยงาน และอีเมลของผู้นิพนธ์ ขนาดตัวอักษร 14 ชนิด
ตัวธรรมดา กรณีที่ผู้นิพนธ์มีสถานภาพเป็นนักศึกษาให้ระบุหลักสูตรที่นักศึกษาก าลังศึกษาอยู่ เช่น 
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นต้น ทั้งนี้ การระบุสังกัดคณะ หน่วยงานของผู้นิพนธ์นั้น ผู้นิพนธ์
ต้องระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วย 
  1.9 หัวข้อของบทคัดย่อภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 16 ชนิดตัวหนา ต าแหน่ง
ชิดขอบกระดาษด้านซ้าย 
  1.10 เนื้อหาบทคัดย่อภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 16 ชนิดตัวธรรมดา ให้
จัดเป็นแบบ 1 คอลัมน์ บรรทัดแรกเว้น 7 ตัวอักษรจากขอบกระดาษด้านซ้ายและพิมพ์ให้ชิดขอบทั้ง
สองด้าน ส่วนเนื้อหาบทความที่อยู่หน้าที่สองเป็นต้นไปให้จัดเป็นแบบ 1 คอลัมน์เช่นกัน ทั้งนี้ ควรมี
ความยาวไม่เกิน 350 ค า และลักษณะของบทคัดย่อควรประกอบไปด้วย วัตถุประสงค์ (Objective) 
วิธีการศึกษา (Methods) ผลการศึกษา (Results) และคุณค่าหรือการน าไปใช้ประโยชน์ 
 1.11 หัวข้อค าส าคัญ/อังกฤษ ขนาดตัวอักษร 14 ชนิดตัวหนา ต าแหน่งชิดขอบกระดาษ
ด้านซ้าย ระบุค าส าคัญที่น าไปใช้เป็นค าค้น ค าส าคัญแต่ละค าคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) ทั้งนี้ 
ควรมีค าส าคัญ 3-5 ค า โดยต้องจัดเรียงค าส าคัญตามตัวอักษร 
 1.12 หัวข้อเรื่อง ขนาดตัวอักษร 18 ชนิดตัวหนา ต าแหน่งชิดขอบกระดาษด้านซ้าย 
  1.13 หัวข้อย่อย ขนาดตัวอักษร 16 ชนิดตัวธรรมดา ระบุหมายเลขหน้าหัวข้อย่อยโดยเรียง
ตามล าดับหมายเลข  
  1.14 จ านวนต้นฉบับ ควรมีความยาวอยู่ระหว่าง 10-12 หน้า โดยนับรวมตาราง รูปภาพ 
แผนภูม ิและเอกสารอ้างอิง 
 1.15 การอ้างอิงแทรกในเนื้อหา (In-text Citation) และการระบุแหล่งที่มา โดยมีรูปแบบ
การอ้างอิงแบบนามปี คือ การอ้างอิงเอกสารไว้ส่วนหน้าหรือส่วนหลังของข้อความนั้น ๆ ให้ใช้
ภาษาอังกฤษเท่านั้นทั้งผู้นิพนธ์ที่เป็นชาวไทยและต่างประเทศ โดยระบุเฉพาะนามสกุลผู้นิพนธ์คั่น
ด้วยจุลภาค (,) ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.) และเลขหน้า ตามรูปแบบดังนี้ Author//(Year of Publication : 
page) หรือ (Author.//Year of Publication : page)  เช่น Supsin  (2018 : 18) หรือ (Brown,  
1997 : 18-22) เป็นต้น  
 1.16 ตาราง รูปภาพ และแผนภูมิ กรณีเป็นตารางให้ชื่อตารางอยู่ด้านบน กรณีที่เป็น
รูปภาพหรือแผนภูมิ ให้ระบุชื่อรูปภาพหรือแผนภูมิอยู่ด้านล่าง 
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ตารางท่ี  1  รายละเอียดรูปแบบการเตรียมต้นฉบับบทความ 
 
รายละเอียด ขนาดอักษร รูปแบบ ชนิด 
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 20 กึ่งกลาง ตัวหนา 
ชื่อผู้นิพนธ์ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 16 กึ่งกลาง ตัวหนา 
หน่วยงานที่สังกัด (เชิงอรรถ : Footnote)  
   (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 

14 ชิดซ้าย ตัวธรรมดา 

บทคัดย่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 18 ชิดซ้าย ตัวหนา 
ค าส าคัญ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 14 ชิดซ้าย ตัวหนา 
หัวข้อหลักตามรูปแบบบทความก าหนดไว้ 18 ชิดซ้าย ตัวหนา 
หัวข้อย่อย 16 ชิดซ้าย ตัวหนา 
เนื้อหาตามรูปแบบบทความก าหนดไว้ 16 ชิดซ้าย ตัวธรรมดา 
เอกสารอ้างอิง (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)  18 ชิดซ้าย ตัวหนา 
ตาราง 
   ชื่อตาราง (ตารางที่ : จัดไว้บนตาราง) 
   รายละเอียดชื่อตาราง (พิมพ์ต่อจากชื่อตาราง) 

 
16 
16 

 
ชิดซ้าย 
ชิดซ้าย 

 
ตัวหนา 

ตัวธรรมดา 
รูปภาพ/แผนภูมิ 
   ชื่อรูปภาพ/แผนภูมิ  
   (ภาพ/แผนภูมิที่ : จัดไว้ใต้รูปภาพ/แผนภูมิ) 
   รายละเอียดชื่อรูปภาพ/แผนภูมิ  
   (พิมพ์ต่อจากชื่อรูปภาพ/แผนภูมิ) 

 
16 
 

16 

 
ชิดซ้าย 

 
ชิดซ้าย 

 
ตัวหนา 

 
ตัวธรรมดา 

การอ้างอิงแทรกในเนื้อหา : ใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบนามปี โดยใช้เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น  
                                 ทั้งผู้นิพนธ์ที่เป็นชาวไทยและต่างประเทศ 
เอกสารอ้างอิง : ใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบ APA (American Psychological Association  
                    citation style)  
                    โดยการอ้างอิงเอกสารที่เป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ 
                    ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ผู้นิพนธ์ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย  
จ านวนต้นฉบับ : มีความยาวอยู่ระหว่าง 10-12 หน้า    

 
 2. การเขียนเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ 
  2 . 1  การ เ ขี ยน เอกสาร อ้ า ง อิ ง ให้ ใ ช้ ต าม รูปแบบของ  APA (American 
Psychological Association citation style)  โดยการ อ้าง อิง เอกสารที่ เป็นภาษาไทยหรือ
ภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ผู้นิพนธ์ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย หากผู้นิพนธ์มี
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มากกว่า 3 คน ให้ใส่ชื่อคนที่ 1 แล้วตามด้วยค าว่า และคณะ หรือ et al. (and others) โดยจัดเรียง
ตามพยัญชนะ สระ ตามรูปแบบการอ้างอิงตามล าดับก่อนหลังให้ถูกต้อง 
  2.2 การเรียงล าดับเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ (References) ให้เรียงตามล าดับ
อักษรของชื่อผู้นิพนธ์ โดยไม่ต้องมีตัวเลขก ากับ ให้เริ่มต้นด้วยรายชื่อเอกสารอ้างอิงภาษาไทยก่อน 
และต่อด้วยรายชื่อเอกสารอ้างอิงภาษาต่างประเทศ และชื่อผู้นิพนธ์ให้อ้างนามสกุลก่อน โดยเขียน
ตามรูปแบบเดียวกันกับการอ้างอิงเอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษ 
  2.3 ในกรณีที่ อ้างอิงเอกสารที่เป็นภาษาไทย ให้แปลเอกสารอ้างอิงนั้นเป็น
ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม และปีพุทธศักราชให้ปรับเป็นปีคริตศักราช โดยน าไปต่อท้ายรายการอ้างอิง
ข้ างต้นภายใต้หั วข้อ Translated Thai References และให้วง เล็บค าว่ า  [in Thai] ไว้ท้ าย
เอกสารอ้างอิงด้วย และชื่อผู้นิพนธ์ให้อ้างนามสกุลก่อน โดยเขียนตามรูปแบบเดียวกันกับการอ้างอิง
เอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษ 
 

 ตัวอย่างล าดับการเขียนเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ 
 
 เอกสารอ้างอิง (References) 
  จิรายุ ทรัพย์สิน.  (2560).  ทฤษฎีการเมือง.  สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   สุรินทร์. 
  วันชัย สุขตาม.  (2560).  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์.  สุรินทร์ :  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. 
  Cook, Robert D.  (1995).  Finite  Element Modeling  for Stress 

Analysis.  New york : John  wiley  & sons. 
  
 Translated Thai References 
  Supsin, J.  (2017).  Political Theory.  Surin : Surin Rajabhat  

University.  [in Thai] 
  Suktam, W.  (2017).  Introduction to Political Sciences.  Surin :  
   Surin Rajabhat University.  [in Thai] 
  
 3. รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ 
 3.1 หนังสือ (Book) 
    ชื่อ/นามสกุลผู้นิพนธ์.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อหนังสือ.//ครั้งที่พิมพ์(ถ้ามี).//เมืองที่พิมพ์/:/ 
  ส านักพิมพ์. 
 Author.//(Year of Publication).//Title of Book.//Edition of Book.//Place of 
   Publication/:/Publisher Name. 
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 ตัวอย่าง 
    กฤษณา วงษาสันต์.  (2542).  วิถีไทย.  กรุงเทพฯ : เธิร์ดเวฟ เอ็ดดูเคชั่น. 
     Cook, Robert D.  (1995).  Finite  Element Modeling  for Stress Analysis.   
  New york : John  wiley  & sons. 
 3.2 รายงานทางวิชาการ 
     ชื่อ/นามสกุลผู้นิพนธ์.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อเรื่อง.//เมืองที่พิมพ์/:/หน่วยงานที่เผยแพร่. 
 Author.//(Year of Publication).//Title.//Edition of Book.//Place of 
   Publication/:/Publisher Name. 
 ตัวอย่าง 
 อัชราพร สุขทอง.  (2558).   การพัฒนาเทคนิคการสอน "เรือมอันเร" จากภูมิปัญญา 
  ชาวบ้านสุรินทร์.  สุรินทร์ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย  
  ราชภัฏสุรินทร ์
 Hickman, George A.  (2010).  The Management of Teaching for Quality  
  Improvement  Chiang Mai  Thailand.  Chiang Mai : Chiang Mai  
  University. 
 3.3 วิทยานิพนธ์ 
     ชื่อ/นามสกุลผู้นิพนธ์.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อวิทยานิพนธ์.//วิทยานิพนธ์ระดับ/(บัณฑิต,  
  มหาบัณฑิต, ดุษฎีบัณฑิตให้ระบุลงให้ชัดเจน)//ชื่อสถานศึกษา. 
 Author.//(Year of Publication).//Title of Thesis.//Degree of Thesis.// 
  Publisher Name. 
 ตัวอย่าง 
 คนึงนิตย์  ไสยโสภณ.  (2554).  คุณค่าและความเชื่อต านานนาคที่มีอิทธิพลต่อวิถี 
  ประชากลุ่มชนลุ่มน้ าแม่โขงในเขตวัฒนธรรมศรีโคตรบูร.  วิทยานิพนธ์ปริญญา
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (กลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง) 
  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. 
 Kaewnimitchai, N.  (1996).  An Analysis of College Student   
  Culture in Thai Higher Education Institutions. Doctoral Dissertation 
  Graduate  School Chulalongkorn  University. 
 3.4 รายงานการประชุม 
    ชื่อ/นามสกุลผู้นิพนธ์.//(ปีที่พิมพ์).//"ชื่อบทความ."//ในชื่อรายงานการประชุม.// 
  วันเดือนปีที่จัด.//เลขหน้า.//สถานที่/:/ส านักพิมพ์. 
 Author.//(Year of Publication).//“Title of Article.”//In Title.// 
  Date of Publication.//page.//Place of Publication/:/Publisher Name. 
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 ตัวอย่าง 
 วิสูตร  อยู่คง  (2537).  "การฟ้ืนตัวของป่าชุมชนดงใหญ่."  ในการบรรยายเรื่องการ 
  ฟื้นฟูป่าโดยช่วยต้นไม้ให้สืบพันธุ์ตามธรรมชาติ.  วันที่ 11 เมษายน 2537.   
  หน้า 10-11.  กรุงเทพฯ : ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชน. 
 Sinlarat, P.  (1995).  "Success and Failure of Faculty Development   
  in Thai University."  In Preparing Teachers for all the World's  
  Children : An Era of Transformation Proceedings of   
  International Conference, Bangkok.  pp. 217-233.    
  Bangkok : UNICEF.  
 3.5 วารสาร 
    ชื่อ/นามสกุลผู้นิพนธ์.//(ปี,/เดือน/วันที่พิมพ์).//"ชื่อบทความ."//ชื่อวารสาร.//ปีที่พิมพ์ 
  (ฉบับที่พิมพ์)/:/เลขหน้าแรก–หน้าสุดท้าย. 

Author.//(Date of Publication).//“Title of Article.”//Name of Journal.//Year 
  (Volume)/:/page. 
 ตัวอย่าง 
 สารภี  วรรณตรง.  (2559, มกราคม-มิถุนายน).  "ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : 
  สุวรรณภูมิ-อุษาคเนย์ ภาคพิสดาร." วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.  18(1) : 129-134. 
 Cooray, V.  (1992, July-August).  "Horizontal Fields Generated by Return  
  Strokes."  Radio Science.  27(9) : 529-537. 
 3.6 หนังสือพิมพ์ 
    ชื่อ/นามสกุลผู้นิพนธ์.//(ปี,/เดือน/วันที่พิมพ์).//"ชื่อบทความ."//ชื่อหนังสือพิมพ์.// 
  เลขหน้าแรก–หน้าสุดท้าย. 
 Author.//(Date of Publication).//“Title of Article.”//Name of Newspaper.// 
  page. 
 ตัวอย่าง 
 ปริยา เหล่าวิวัฒน์.  (2549, พฤศจิกายน 6).  "เกียรติอันภาคภูมิ."  กรุงเทพธุรกิจ.    
  หน้า 6. 
 Jewell, Mark.  (2006, November 7).  "Silent Aircraft' Spreads its Wings."   
  Bangkok Post.  p. B5. 
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 3.7 สื่ออินเตอร์เน็ต 
    ชื่อ/นามสกุลผู้เผยแพร่.//(ปี).//"ชื่อบทความ."//[ประเภทสื่อที่เข้าถึง].//เข้าถึงได้จาก/:/ 
  แหล่งข้อมูลหรือที่อยู่เว็บไซต์//สืบค้น/วัน/เดือน/ปีที่สืบค้น. 
 Author.//(Year of Publication).//“Title of Article.”//[Online].//Available/:/  
     Name of website.//Retrieved/Date of Publication. 
 ตัวอย่าง 
 กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์.  (2548).  "พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์."  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้ 
  จาก : http://www.moc. go.th/thai/dbe/ecoco/e-com 3.htm  สืบค้น  
  3 กรกฏาคม 2548.   
 Costello, M. (2002). "Sicl of Stocks? Here Are 7 Alterantives. W."  [Online].   
  Available : http://momey.cnn.com/2002/07/09/pf/investing/ 
  q_alternatives/index.htm  Retrieved July 11, 2002. 
 3.8 การสัมภาษณ์ 
 ผู้ให้สัมภาษณ์.//(ปี,/เดือน/วันที่).//ต าแหน่ง(ถ้ามี).//สัมภาษณ์. 
  Name of Interview.//(Date of Publication).//position.//Interview. 
 ตัวอย่าง  
 เกษม จันทร์แก้ว.  (2554, สิงหาคม 1).  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.   
  สัมภาษณ์. 
 Waterworth, Peter. (2003, December 1). Principal lecturer, Deakin   
  University. Interview. 
 
การพิจารณาและคัดเลือกบทความ 
 บทความแต่ละบทความจะได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร  
(Peer Review) จากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน โดยบทความผู้นิพนธ์ภายนอกได้รับการพิจารณาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคนละ 1 ท่าน ส่วนบทความผู้นิพนธ์ภายในได้รับการ
พิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานที่จัดท าวารสาร มีความเชี่ยวชาญตรงตามสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการก่อนตีพิมพ์  ทั้งนี้จะมีรูปแบบที่ผู้พิจารณา
บทความไม่ทราบชื่อผู้นิพนธ์บทความและผู้นิพนธ์บทความ ไม่ทราบชื่อผู้ พิจารณาบทความ
เช่นเดียวกัน (Double-Blind Peer Review) 
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การติดต่อโฆษณาและการสมัครสมาชิก 
 การติดต่อโฆษณา การส่ังซ้ือและการสมัครเป็นสมาชิกวารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  กรุณาติดต่อ   
  

กองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 ส านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 38 
 186 หมู่ที่ 1 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000  
 โทรศัพท์/โทรสาร 044-513369, 082-7553460  
 https://www.tci-thaijo.org/index.php/jhssrru 
 E-mail : jhssrru@srru.ac.th 
 
อัตราค่าวารสาร 
 ก าหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ จ าหน่ายราคาฉบับละ 250 บาท ไม่รวมค่าส่ง 
 
อัตราค่าสมาชิก 
 ปีละ 450 บาท 
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แบบฟอร์ม 
การส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ลงวารสารมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 
                                                                     วันที่...................เดือน.......................................พ.ศ......................... 
 
1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/น.ส.)...................................................................................................................................................................... 
2. วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด.........................................ต าแหน่งวิชาการ (ถ้ามี)............................................................................................. 
3. สถานภาพผู้นิพนธ์ 
  อาจารย์ในสถาบันการศึกษา (ชื่อสถาบัน) ........................................................................................................................................ 
โปรแกรม.....................................................................คณะ..................................................................................................................... 
  บุคคลทั่วไป (ชื่อหน่วยงาน) .............................................................................................................................................................. 
4. ขอส่งนิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article) ได้แก่ 
   บทความวิจัย เร่ือง .......................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................. 
   บทความวิชาการ เร่ือง..................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................. 
   บทความปริทรรศน์ เร่ือง.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................. 
   บทวิจารณ์หนังสือ เร่ือง ................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................. 
5. ชื่อผู้นิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)............................................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................................................. 
6. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่............................................ถนน............................................................................................................ 
แขวง/ต าบล...........................................................................เขต/อ าเภอ................................................................................................. 
จังหวัด...................................................................................รหัสไปรษณีย์.............................................................................................. 
โทรศัพท์มือถือ.......................................................................โทรศัพท์/โทรสาร....................................................................................... 
E-mail...................................................................................................................................................................................................... 
7. สิ่งที่ส่งมาด้วย  แผ่น CD ข้อมูลต้นฉบับ  เอกสารพิมพ์ต้นฉบับทางอีเมล์  jhssrru@srru.ac.th 
                      เอกสารพิมพ์ต้นฉบับทางออนไลน์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/jhssrru 
                          ชื่อแฟ้มข้อมูล......................................................................................................................................................... 
  หมายเหตุ 
-  กรณีส่งเอกสารต้นฉบับด้วยตัวเอง มีแผ่นซีดีต้นฉบับ 1 ชุด และเอกสารพิมพ์ต้นฉบับ จ านวน 2 ชุด  
-  กรณีส่งเอกสารพิมพ์ต้นฉบับ ส่งไฟล์ทางอีเมล์ทางออนไลน์ มีแบบฟอร์มการส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์วารสาร 
   และไฟล์ต้นฉบับ  
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบทความนี้ยังไม่เคยลงตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อนและไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น 
 
                             ลงนาม...............................................ผู้นิพนธ์ 
                                                (...............................................) 
                       วันที่.........../.............../............. 
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ใบตอบรับการเป็นสมาชิก 
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 
                                                                  วัน...............เดือน.................................พ.ศ……......…......… 
 
ช่ือ-นามสกุล............................................................................................................................................................... 
ที่อยู่ (สามารถติดต่อได้).............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์..........................................................................โทรสาร............................................................................... 
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มีความประสงค์จะขอรับเป็นสมาชิกวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์       
                    สมาชิกประเภทรายปี 1 ปี 2 ฉบับ ราคา 450 บาท          
                    จัดซื้อวารสาร เล่มละ 250 บาท ปีท่ี.............ฉบับที่.............จ านวน...........เล่ม       
                    รวมเป็นเงิน.................................บาท  
 
พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้ช าระโดย 
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