
 



    

 

เจ้าของ 
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 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 
สาขาและขอบเขต วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 รับตีพิมพ์บทความ ประเภทบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทรรศน์ หรือบทวิจารณ์หนังสือ  เกี่ยวกับ ภาษา 
ศิลปวัฒนธรรม รัฐประศาสนศาสตร์ การศึกษา ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ดนตรี ศิลปะ การออกแบบ 
ศาสนา ปรัชญา พัฒนาสังคม การท่องเที่ยว และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อจัดท าวารสารสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ บทความวิชาการ และบทความวิจัย 
 2. เพื่อพัฒนาบุคลากรคณะ มหาวิทยาลัยและบุคลากรภายนอกให้มีศักยภาพการท าผลงานวิชาการเพิ่มมากขึ้น 

 3. เพื่อใช้เป็นแหล่งตีพิมพ์วารสารเผยแพร่สู่สาธารณชน 

 4. เพื่อใช้เป็นแหล่งรวบรวมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและสร้างเครือข่ายวิชาการร่วมกันทั้งภายในและภายนอก 

ท่ีปรึกษา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ เวชกามา    คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 รองศาสตราจารย์สมพิศ สุขแสน     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ์ อินทจักร์    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล สุวรรณกาศ    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
 อาจารย์ ดร.ภาณุรังษี เดือนโฮ้ง     รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 อาจารย์ดวงพร บี่หัตถกิจกูล     รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 อาจารย์เยาวเรศ แตงจวง     รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 อาจารย์อรัญวดี แสงทอง     ผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ รอดบุญส่ง     ผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
บรรณาธิการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ เวชกามา 
กองบรรณาธิการ 
 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไพบูลย์ ช่างเรียน   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 3. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมบัติ กาญจนกิจ   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 4. ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.สนม ครุฑเมือง    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิศักดิ์ อินทนนท์    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 7. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสงทอง    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 8. รองศาสตราจารย์สธน โรจนตระกูล    มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 9. รองศาสตราจารย์กวี ครองแก้ว     มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ลิ้มสุข    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ เลิศสมพร    มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
 



  
 
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ ปัญญาภา    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชาติ นภาศรี    มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภีรวัฒน์ นนทะโชติ   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 15. อาจารย์ ดร.อ านาจ บุญอนนท์    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 16. อาจารย์ ดร.ส าเริง ถึงคุณ     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 17. อาจารย์ ดร.ธนวัฒน์ จอมประเสริฐ    สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 18. อาจารย์ ดร.สุประวีณ์ อ่อนจันทร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 19. อาจารย์ดวงพร บี่หัตถกิจกูล     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

ผู้ด าเนินการจัดท าวารสาร 
 1. อาจารย์ ดร.พนมพร สารสิทธิยศ   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 2. อาจารย์ ดร.นิชภา โมราถบ    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
 3. อาจารย์อภินันท์ ปานเพชร    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 4. อาจารย์อนันต์ จันทิหล้า    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 5. นายวัชระพงศ์ เครือบคนโท    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 6. นางจารุวรรณ กังวาล    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 7. นางสาวจุฑาทิพย์ พรมจันทร์    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 8. นายไพจิตต์ สายจันทร์    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 9. นายชาณวิทย์ จันผัด     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ 
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
2. ศาสตราจารย์ ดร.พศิน  แตงจวง    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
3. ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์  พิระสันต์    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สนม ครุฑเมือง    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์   มหาวิทยาลัยพะเยา 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  แสงเงิน    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์    มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
9. รองศาสตราจารย์ ดร.ระพินทร์ โพธ์ิศรี    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
10. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์  ทองทรัพย์   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
11. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  แสงทอง    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช  พะยิ้ม    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ  เลิศสมพร    มหาวิทยาลัยพะเยา 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชาติ  นภาศรี    มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์    มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย สุขจิตต์    มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  เวชกามา    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน เถื่อนศรี    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
19. อาจารย์ ดร.อ านาจ  บุญอนนท์    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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สวัสดีครับ ท่านสมาชิกวารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกๆท่าน วารสารฉบับนี้เป็น
วารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งวารสาร
ฉบับนี้มีบทความวิจัยและบทความวิชาการที ่น่าสนใจหลายเรื่อง ซึ่งบทความต่างๆ ได้รับการพิจารณา
กลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญสาขาวิชาได้พิจารณาบทความให้มีคุณภาพสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ดียิ่ง 

ในวารสารชุดนี ้มีบทความจ านวนทั ้งสิ ้น ๑๐ บทความโดยแบ่งเป็นบทความวิชาการจ านวน ๒ 
บทความ และบทความวิจ ัยจ านวน ๘ บทความ ซึ ่งบทความต่างๆ ม ีองค์ความรู ้ในการค้นหาที่             
เกิดประโยชน์มากดังเช่น บทความวิชาการของอุดมศักดิ์ อรรถโกวิทย์ เรื่องทัศนศิลป์ในศาลาพระพุทธ       
อุตรมงคล (Visual Arts in Sala Phra Bhuddha Uttaramongkol) เป็นเรื่องเกี่ยวกับงานศิลปะการ
ออกแบบศาลาพุทธอุตร  มงคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ด าเนินการตั้งแต่ริเริ่มก่อสร้างจน
ปรับปรุงซ่อมสร้างใหม่สวยงาม มีเรื่องราวเกี่ยวข้องมากมายที่น่าศึกษา นอกจากนี้มีบทความวิจัยเรื่อง    
การสืบทอดผ้าทอพื้นเมืองกลุ่มชาติพันธ์ุไท-ลาว ในจังหวัดอุตรดิตถ์ของจันทิมา ปกครองที่ได้รวบรวมองค์
ความรู้รูปแบบการสืบทอดความรู้ในการทอผ้ากลุ่มชาติพันธุ์ไท -ลาว มี 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) การสืบทอด
ความรู้ลักษณะของอาชีพเพื่อสร้างรายได้ 2) การสืบทอดความรู้ให้เฉพาะสมาชิกในครอบครัว 3) การสืบ
ทอดความรู ้ด้วยผู ้รู ้ช านาญหรือวิทยากร และ 4) การสืบทอดความรู ้ด้วยการฝึกฝนและพัฒนา และ           
มีบทความวิจัยที่น่าสนใจของทรรศนะ ภาคอัมพร ศึกษาเรื่องเจิง : พ่อครูมานพ ยาระณะ ซึ่งเป็นศิลปิน
แห่งชาติ อันเกี ่ยวข้องกับกระบวนท่าแม่ไม้เจิงด้วยมือเปล่า โดยได้ก าหนดขุมเจิง ไว้ 8 ทิศทาง และ          
มีส่วนประกอบท่าทางด้วย “นวอาวุธ” คือ หมัด 2 เท้า 2 เข่า 2 ศอก 2 และร่างกายจิตใจ 1 รวมเข้าเป็น 9 
อาวุธ ในเจิงการต่อสู้ ซึ่งนอกจากนี้ยังมีบทความต่างๆในวารสารที่มีองค์ความรู้น่าศึกษาหลากหลายเรื่องยิ่ง 

สุดท้ายนี้ จึงขอเรียนเชิญทุกๆท่านที่สนใจได้ศึกษาวารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และข้าพเจ้าขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้พิจารณา
บทความ และขอขอบคุณคณะกรรมการด าเนินงาน ทุกๆ ท่าน ตลอดจนท่านที ่กรุณาส่งบทความทาง
วิชาการบทความวิจัยมาเพื่อเผยแพร่น าองค์ความรู้สู่สาธารณชน จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  
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บทคัดยอ่ 
 การเปลี่ยนแปลงสังคมยุคดิจิทัลเป็นความท้าทายของผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน 
เนื่องจากผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน ทั้งความสนใจ ความถนัด และความสามารถ ท าให้ผู้สอนควรสร้างสรรค์
กิจกรรมที่หลากหลายในการสอนมากยิ่งข้ึน ผู้สอนในยุคศตวรรษที่ 21 ควรการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ความต้องการของผู้เรียนที่มีความหลากหลาย การจัดการเรียนรู้ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นการ
สอนที่ไม่ได้มุ่งเน้นให้กับผู้เรียนคนใดคนหนึ่งหรือการให้ค าแนะน าส าหรับบางคน แต่เป็นการจัดกิจกรรม       
ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนทุกคนที่แตกต่างกันออกไป ในขณะที่ผู้สอนควรจัดการเรียนการสอน
อย่างเท่าเทียมกัน มีกลยุทธ์ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีอิสระในการท างานร่วมกันและต้องก าหนดขอบเขตในการ
จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม ปรับกิจกรรมการเรียนรู้ให้ยืดหยุ่นต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถบรรลุผลสูงสุดตามศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างดี บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอแนวทางการ
จัดการเรียนรู้ที่ส าคัญส าหรับศตวรรษที่ 21 ให้ผู้อ่านได้มีทางเลือกส าหรับการจัดการเรียนการสอน               
ที่หลากหลายส าหรับผู้เรียน ทั้งการสอนแบบบูรณาการ การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ รวมทั้ง การจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อสร้างความท้าทายให้กับทั้งผู้สอนและผู้เรียนในการเรียนรู้ ได้
พัฒนาศักยภาพผู้สอนและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี และสามารถน าไปปรับใช้ได้ในการ
จัดการเรียนรู้ในห้องเรียนได้อย่างเหมาะสม 
ค าส าคัญ :  การจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นความแตกต่างระหว่างบคุคล, การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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Abstract 
The changes this digital era have become a challenge to instructors to plan on how 

to manage their classes. This is due to the differences of each learner on his interest, 
capacity, and competence. As a result, instructors ought to come up with various creative 
activities. The instructors in the 21st century should provide learning experience that suits 
various needs of learners. Providing learning based on differentiated instruction is not 
focused on only one learner, nor is the suggestion given to someone, but it is rather an 
activity responding to different needs of every learner. Simultaneously, instructors should 
provide learning equally. Also, they should have their strategies and give opportunities to 
learners so that they are able to work together independently. The instructors have to 
determine the scope of learning properly and adjust learning activities to be flexible enough 
to students’ learning. This is to help students achieve their ultimate aims according to their 
competence excellently. The purpose of this article is to present an important guideline for 
learning management in the 21st century so that its readers have been given an alternative 
to provide various learning activities such as integrated teaching, student-centered teaching 
and differentiated instruction which are challenging to both teachers and students to learn 
and develop their capabilities, and to implement the differential instruction in their 
classrooms appropriately. 
Keywords: Differential Instruction, 21st Century Education 

บทน า 
  การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ของผู้เรียน
ทั้งด้านทักษะการใช้ชีวิต ทักษะการคิด และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถมีทักษะใน
การประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้เป็นอย่างดี (วิทยากร เชียงกูล, 2559, น. 7) แต่การจัดการเรียนการสอน
ของไทยในปัจจุบันยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของบุคคล สังคมและประเทศชาติ ส่งผลให้ผู้เรียนไม่ได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็มที่ ผู้เรียนอาจขาดความสนใจในการเรียน ขาดความเช่ือมโยงความรู้ที่ได้เรียนมาใช้ในชีวิต
จริง และท าให้เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายในการเรียน มีเจตคติทางลบต่อการเรียน เกิดเป็นปัญหาทางสังคม  
 โลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ในสังคมอย่างรวดเร็ว เป็นสิ่งที่มี
ความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการศึกษาไทย เพื่อส่งเสริมคนไทยให้ก้าวทันโลก มีพัฒนาการด้านการ
เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีปฏิภาณ ไหวพริบ และสามารถด ารงชีวิตในโลกยุคใหม่ได้ โรงเรียนทั่วไปมี
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ห้องเรียนร่วมสมัยที่มีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน บุคคลมีความแตกต่างและหลากหลาย (Subban, 2006, 
pp. 935-947) การจัดการเรียนรู้ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นสิ่งที่ส าคัญและผู้สอนควรตระหนักถึง
สิ่งนี้ ซึ่งเป็นความท้าทายของผู้สอนยุคศตวรรษที่ 21 ที่ต้องจัดกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่าง
มีความหมาย มีเทคนิคและกลวิธีในการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ ความ
สนใจ ความพร้อมของผู้เรียนแต่ละคน มีความสอดคล้องกับหลักสูตรและเนื้อหา และให้ความส าคัญต่อ
จุดประสงค์การเรียนรู ้และกลยุทธ์ของการจดัการเรียนการสอนเพื่อให้ผูเ้รยีนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง ความ
แตกต่างระหว่างบุคคลเป็นข้อดีคือท าให้บุคคลมีความจ าเป็นต้องเรียนรูจ้กัการปรบัตัวและการได้รับสิ่งใหม่จาก
ความแตกต่างของบุคคลอื่น ซึ่งเป็นข้อดีที่ผู้สอนควรสร้างความตระหนักให้เกิดข้ึนในตัวผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียน
เห็นคุณค่าความแตกต่างระหว่างเพื่อนร่วมช้ันเรียน ทั้งความคิด ความสนใจ สติปัญญา และความถนัดของแต่
ละคน นอกจากนั้น กระแสของการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดข้ึนในศตวรรษที่ 21 ในหลายด้านส่งผลต่อการ
ด ารงชีวิตของคนในสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลาย ในการด าเนินชีวิตปัจจุบันบุคคลต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ใน
สังคมของคนที่แตกต่าง เรียนรู้จักการปรับตัว แก้ไขปัญหา และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสงบสุข ซึ่งส่งผลไปถึง
การศึกษาในปัจจุบันที่ต้องจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่ในสังคม และการสอนให้ผู้เรียน
รู้จักความแตกต่างระหว่างบุคคลในทุกด้าน เพื่อให้เกิดความสุขในการด ารงชีวิต ลดความขัดแย้งทางความคิด 
รู้จักการให้อภัย เสียสละ และการให้เกียรติผู้อื่นเสมอ สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ส าคัญในการสอนให้ผู้เรียนตระหนัก
และเห็นคุณค่าต้ังแต่ในช้ันเรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ สามารถอยู่ร่วมกับคนใน
สังคมได้เป็นอย่างดี เห็นคุณค่าความแตกต่างของบุคคล และไม่ล่วงล้ าต่อสิทธิของผู้อื่นน่ันเอง  
 โดยผู้เขียนมีความมุ่งหมายในการเขียนบทความครั้งนี้ เพื่อน าเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ส าคัญ
ส าหรับศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลอืกส าหรับผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน และความ
ท้าทายในการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อผู้เรียนที่มีความแตกต่างหลากหลาย จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนที่มีความแตกต่างกันไป และสนับสนุนผู้สอนผู้สอน
ในช้ันเรียนให้เข้าใจถึงความส าคัญของการสอนที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล  โดยมีเนื้อหาสาระในการ
น าเสนอสี่หัวข้อ ได้แก่ การเรียนรู้ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลส าคัญต่อผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 
อย่างไร ความหมายของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคลเป็นอย่างไร บทบาทของผู้สอนควรเป็นอย่างไร และตั วอย่า งการสอนที่ เน้ นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 

การเรียนรูท้ี่เน้นความแตกต่างระหว่างบคุคลส าคัญต่อผู้เรียนในยคุศตวรรษที่ 21 เปน็อย่างไร 
 ผลการประเมินการทดสอบ PISA ทางด้าน วิทยาศาสตร์ การอ่าน และคณิตศาสตร์ในปี ค.ศ. 2015 
ของประเทศไทยนั้นแนวโน้มการจดัการศึกษาคณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตรข์องนักเรียนไทยเทียบกับนานาชาติ 
(Trends in International Mathematics and Science Study: TIMSS) ซึ่งเน้นการประเมินความรู้และ
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ทักษะคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรของนักเรียน พบว่า ในปี  2554 นักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 ของไทย มีคะแนนเฉลี่ยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อยู่ล าดับที่ 34 และ 29 จาก 52 
ประเทศ ซึ่งต่ ากว่าประเทศสิงคโปร์ โดยคณิตศาสตร์จัดอยู่ในกลุ่มอ่อนที่สุด ส่วนวิทยาศาสตร์อยู่ในกลุ่มพอใช้ 
ส่วนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของไทย จากผลการประเมินในปี 2558 พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ยคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ อยู่อันดับที่  26 จาก 37 ประเทศ ทั้งสองวิชา แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยต้องเร่งพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ การคิดวิเคราะห์ และการน าไปใช้ โดยเฉพาะด้านที่ก าหนดเป็นสาระหลักในการประเมิน
ระดับนานาชาติ ได้แก่ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 
2559, น. 37) ซึ่งอุปสรรคต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแต่เป็นปัญหาใหญ่ที่รัฐยังไม่สามารถเข้าไปแก้ไขได้อย่างจริงจัง  
ท าให้การพัฒนาประเทศไม่สามารถเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ของผู้สอนยังขาด
ความลุ่มลึก ยังขาดความเข้าใจและเข้าถึงผู้เรียน ซึ่งเมื่อได้มาพิจารณาถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในช้ัน
เรียนอย่างละเอียดจะพบว่า เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และเป็นสิ่งที่ผู้สอนผู้สอนควรเห็นคุณค่าของการจัด
กิจกรรมการเรียนรูใ้ห้ตอบสนองต่อความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียนอย่างสมดุลและมีประสิทธิภาพ ผู้สอน
ควรมุ่งเน้นการให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านการปฏิสัมพันธ์กัน ทั้งระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับเพื่อน และ
ผู้เรียนกับสภาพแวดล้อม การสื่อสารจะท าให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ความรู้ใหม่ จากการได้รับค าแนะน า            
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นสิ่งที่ผู้สอนต้องเห็นความส าคัญ นอกจากนั้น หากมองในยุคปัจจุบันการสื่อสาร
ดิจิทัลเข้ามามีบทบาทค่อนข้างมาก ซึ่งแม้ว่าดิจิทัลจะมีข้อดีที่เป็นพลังของการเปลี่ยนแปลง ลดระยะทาง     
ลดเวลา ลดพื้นที่การท างาน แต่กระนั้นแล้วดิจิทัลก็ท าให้ผูส้อนและผู้เรียนเกิดความห่างเหินกัน เกิดผลกระทบ
ต่อทั้งด้านความรู้ ด้านสังคม และด้านสุนทรียะ (วิทยา ด ารงเกียรติศักดิ์, 2557, น. 1-12) รวมถึงการเกิด
พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ในด้านลบ มีชีวิตอยู่กับโลกออนไลน์ โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตมากกว่าการใช้
ชีวิตกับบุคคลรอบข้าง และขาดความสนใจในการเรียน และจากการส ารวจของส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ร่วมกับสถาบันสุขภาพจิตและวัยรุ่น ซึ่งส ารวจในปี 2556 เรื่อง “เด็กไทยกับไอที” ข้อมูลพบว่า มีจ านวนเด็ก
ติดเกม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15 ได้แก่ เล่นเกมออนไลน์ ไลน์ เฟซบุ๊ก ท าให้ทราบว่ามีเด็กไทยติดเกมแล้ว
มากกว่า 2.7 ล้านคน ซึ่งเด็กกลุ่มนี้จะมีพฤติกรรมก้าวร้าว รุนแรง หรือพยายามฆ่าตัวตัว หนีเรียน มีปัญหาการ
เรียนตกต่ า ไม่เข้าร่วมกิจกรรม อารมณ์แปรปรวนง่าย (วิไลภรณ์ จิรวัฒนเศรษฐ์, น. 1-10) ซึ่งพฤติกรรมที่เป็น
ปัญหาเหล่าน้ีสว่นหนึ่งมาจากการเลีย้งดูของครอบครัว อีกทั้งยังมาจากการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนได้
อีกด้วย คือการที่ผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอนที่ยังไม่ตอบสนองต่อความต้องการ ความสนใจ และความ
ถนัดของผู้เรียน ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนในห้องเรียน แต่หันไปสนใจสิ่งอื่นแทน ดังนั้น 
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สอนควรให้ความส าคัญกับการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมผู้เรียนในด้านต่าง ๆ 

ทั้งนี้ ในการจัดการเรียนรู้ยุคนี้มีปัจจัยหลัก 3 ปัจจัย คือ อินเทอร์เน็ต ความคิดสร้างสรรค์ และการ
ปฏิสัมพันธ์กับสังคมที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างศักยภาพสูงสุดของเยาวชน ไปพร้อมกันทั้ง 3 ด้าน ได้แก่   
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1) ด้านความรู้ ผู้เรียนมีความรอบรู้สิ่งรอบตัวที่พร้อมเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคต 2) ด้านทักษะ มีทักษะด้าน
เทคโนโลยี ทักษะการท างาน ทักษะการคิดจินตนาการ ทักษะการแสวงหาความรู้ การแก้ปัญหา การคิด
วิเคราะห์ บูรณาการเชิงสร้างสรรค์ การจัดการบุคคล การประเมิน ทักษะการตัดสินใจ และความยืดหยุ่นใน
สถานการณ์ที่เหมาะสม ทักษะการบริการ ทักษะการสื่อสาร ทักษะบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม 
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในศตวรรษที่ 21 ด้านคุณลักษณะ ได้แก่    
มีความอดทน กล้าคิด กล้าท า ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความฉลาดทางอารมณ์ มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา      
มีระเบียบวินัย มีความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ (เพ็ญจันทร์  สินธุเขต, 2560, น. 1-13) ซึ่งในการจัดการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนต้องค านึงถึงลกัษณะของการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีความแตกต่างหลายและผู้เรียนทุกคนควรได้รับการ
พัฒนาทั้ง 3 ด้าน ไปพร้อมกัน แต่เนื่องจากผู้เรียนทุกคนไม่สามารถเรียนรู้และรับรู้ข้อมูลได้เหมือนกันทุกคน 
จึงเป็นสาเหตุที่ผู้สอนควรต้องมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อส่งเสริมผู้เรียนในด้าน
ที่พวกเขาถนัดและสามารถเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีและมีคุณภาพ และเป็นห้องเรียนที่น่าต่ืนเต้นมากยิ่งข้ึนน่ันเอง 
         ความหมาย 

นักการศึกษาหลายท่านเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้ในหอ้งเรียนทีม่ีความแตกต่างของผู้เรียน
จึงได้มีผู้ที่คิดค้นแนวทางการสอนทีต่อบสนองต่อผู้เรียนทีม่ีความหลากหลายนี้ และเพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจรวมถึง
การมีทัศนคติที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้เขียนได้ศึกษาความหมายจากนัก
การศึกษาหลายท่านที่ได้นิยามความหมายของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลไว้อย่าง
น่าสนใจ ดังต่อไปนี้ 
 ทอมลินสัน (Tomlinson, 2000 a, pp. 1-2) กล่าวถึง การจัดการเรียนรู้ที่เน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคลว่า หมายถึง การที่ผู้สอนมีการจดักระบวนการเรียนการสอนเปน็กลุม่บุคคลหรอืกลุม่ย่อย เพื่อการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในการ
ตอบสนองต่อความแตกต่างของผู้เรียนในห้องเรียน และเป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้กับนักเรียนได้เรียนรู้ ควรจัดอย่างเท่าเทียมกัน 
 บุญยฤทธ์ิ ปิยะศรี (2556, น. 109) การเรียนการสอนที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลนั้น         
ต้องตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งในเรื่องของการเรียนรู้ ความสนใจ ความพร้อมของผู้เรียนแต่ละคน 
รวมถึงควรมีความสอดคล้องกับหลักสูตร เนื้อหา จุดประสงค์และกลยุทธ์การสอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างแท้จริง 
 คามารูลซาแมน แอซแมน และ ซาฮิดิ (Kamarulzaman, Azman, &  Zahidi, 2017, pp. 78-90) 
การเรียนการสอนที่แตกต่าง หมายถึง วิธีการในห้องเรียนที่ได้รับการฝึกฝน เป็นวิธีการสอนที่จุดประกายจาก
การเปลี่ยนแปลงการสอน โดยให้ความส าคัญในการส่งมอบความรู้ให้กับผู้เรียนที่มีความแตกต่างหลากหลาย 
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ดังนั้น ผู้เขียนสรุปได้ว่า “การจัดการเรยีนรู้ทีเ่น้นความแตกต่างระหว่างบุคคล” หมายถึง การด าเนินการสอนที่
เน้นตอบสนองต่อความแตกต่างของผู้เรียน ทั้งความต้องการในการเรียน ความสนใจ และความพร้อมของ
ผู้เรียนที่หลากหลาย ด้วยการจัดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนอย่างเท่าเทียมกัน ผู้สอนใช้
เทคนิคและวิธีสอนที่มีประสทิธิภาพ เพื่อสร้างประสบการณ์การเรยีนรู้และช่วยให้ผู้เรียนสามารถบรรลผุลสงูสุด
ตามศักยภาพของตน   
 จากความหมายที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นจะเห็นได้ว่า แท้จริงแล้ว “การจัดการเรียนรู้ที่เน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล” นั้นเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องมีบทบาทส าคัญในการเรียนการสอนและผู้สอน
ผู้สอนต้องมีเทคนิค วิธีสอน และคอยให้ค าแนะน าแก่ผู้เรียนในการเรียน และช่วยให้ผู้เรียนบรรลุผลสูงสุดตาม
ศักยภาพของตนได ้

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นอย่างไร 
 หลักการพื้นฐานของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ได้แก่ ระบบของการ
ค้นหาข้อมูลของผู้เรียนและการตอบสนองต่อความแตกต่างของผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน เมื่อผู้สอนได้รู้จัก
กับผู้เรียนแต่ละคนมากข้ึนแล้ว ผู้สอนจะสามารถตอบสนองต่อผู้เรียนโดยการจัดการเรียนการสอนที่แตกต่าง
กันได้อย่างแม่นย าและมีประสิทธิภาพ ดังภาพที่ 1    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             ภาพที่ 1 หลักการพื้นฐานของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 
                       ที่มา : Subban (2006, pp. 935-947) 
 

วิเคราะหผ์ู้เรียน 

สร้างความตระหนักที่เป็นจุดแข็ง
ของการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง โดยการสัง เกตและ
ประเมินความพร้อม ความสนใจ 
และการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 

ตอบสนองโดยการสร้างความ
แตกต่าง 

(Use a broad repertoire) การใช้ 
กลยุทธ์การสอนและการประเมินที่มี
ประสิทธิภาพ ผู้เรียนเรียนรู้อย่างไร
และมีวิธีการสาธิตการเรียนรู้อย่างไร 
(เนื้อหา กระบวนการ ผลิตภัณฑ์ 
และการเรียน รู้จักบริบทแวดล้อม) 
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 จากแผนภาพที่ 1 หลักการพื้นฐาน ท าให้เห็นว่า การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นสิ่งที่ส าคัญล าดับแรกในการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล เพราะจะส่งผลมาถึงการออกแบบการสอน การใช้กลยุทธ์ใน
การสอน จนถึงการประเมินผลที่มีคุณภาพ 
 นอกจากนั้น การจัดการเรียนรู้ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นวิธีคิดเกี่ยวกับการสอนและการ
เรียนรู้ เป็นแบบจ าลองที่เป็นแนวทางในการวางแผนการเรียนการสอน ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของนักเรียน ดังแผนภาพน้ี ที่มีรายละเอียดของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ดังนี ้
  จากแผนภาพที่ 2 ท าให้ผู้เขียนมองเหน็ความส าคัญขององค์ประกอบของการจดัการเรียนรู้ที่เน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคลที่เป็นปัจจัยส าคัญในการสอน ซึ่งผู้สอนควรมุ่งจัดการสอนตามองค์ประกอบหลัก อัน
ได้แก่ 1) เนื้อหา เป็นตัวช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ควรเลือกเนื้อหาที่มีความสอดคล้องต่อความ
ต้องการของผู้เรียน และเป็นเนื้อหาที่สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 2) กระบวนการ
ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้สอนมีการเลือกกิจกรรมที่หลากหลายที่จะท าให้ผู้เรียนได้เข้าถึงเนื้อหาที่
จัดเตรียมไว้ได้มากที่สุด และมีการน าสื่อที่มีประสิทธิภาพเข้ามาช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้แก่ผู้เรียนอย่าง
สม่ าเสมอ 3) ผลงานของผู้เรียน ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนฝึกฝนการท ากิจกรรมและน าความรู้ไปต่อยอด
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 4) การจัดสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ ผู้สอนควรจัดเตรียมสถานการณ์ บรรยากาศ
ห้องเรียนที่น่าเรียนรู้ เน้นสร้างความเป็นอิสระแก่ผู้เรียน (Tomlinson, 2000 a, pp. 1-2, Tomlinson, 2000 
a, p. 15, Tomlinson, & Imbeau, 2010 c, p. 15) 
 นอกจากนั้นผู้เขียนมีความคิดเห็นว่าสิ่งที่ส าคัญของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคล คือผู้สอนไม่ควรบังคับให้ผู้เรียนทุกคนต้องเรียนอย่างเดียวกัน เพื่อบรรลุเปูาหมายอย่างเดียวกัน แต่
ในทางตรงกันข้าม ผู้สอนควรเป็นผู้ช่วยอ านวยความสะดวกและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนมากกว่า
การควบคุมการเรียนการสอน ต้องเคารพในคุณค่าความเป็นมนุษย์ของคนอย่างเท่าเทียมกัน จึงจะได้ช่ือว่าเป็น
การจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคและมีความยุติธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เขียนคิดว่าเป็นความท้าทายของการจัดการ
เรียนรู้ที่ผู้สอนควรจะพัฒนาการสอนให้สามารถตอบสนองผู้เรียนที่แตกต่างของตนได้  

จากข้อมูลที่กล่าวมาจะเห็นว่าแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถ
สรุปได้ 5 ประการ ได้แก่ 
  ประการที่แรก คือ การวิเคราะห์ผู้เรียน เนื่องจากการวิเคราะห์ผู้เรียนจะส่งผลต่อการออกแบบการ
เรียนการสอนที่เหมาะสมกับความแตกต่างของผู้เรียน ดังนั้น ผู้สอนควรค านึงถึงการวิเคราะห์ถึงลักษณะ
เฉพาะตัวของผู้เรียนแต่ละคน ในด้านความถนัด ด้านความสนใจของผู้เรียน หรือระดับสติปญัญาของผู้เรียน ซึ่ง
เป็นสิ่งที่ส าคัญสิ่งแรกที่ผู้สอนควรท าก่อนการจัดกิจดรรมการเรียนการสอน  
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การประเมินผล

อย่างต่อเน่ือง 

การจัดล าดับ
งาน 

สภาพแวดล้อม 
สภาพภูมิอากาศหรือ
ต าแหน่งของห้องเรียน 

การจัดการเรยีนรู้ท่ีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 

การตอบสนองเชิงรุกของครูต่อความต้องการของผู้เรียน 

จัดท าตามความคิดและชี้น าโดยหลักการทั่วไปของการสร้างความแตกต่าง 

การสร้าง
ชุมชน 

การพัฒนาคุณภาพ

หลักสูตร 

การจัดกลุ่มที่

ยืดหยุ่น 

ผู้สอนสามารถแยกความแตกต่างผ่านองค์ประกอบน้ี ได้แก่  

เนื้อหา ข้อมูลและ
แนวคิดที่นักเรียน
จ าเป็นต้องต่อสู้เพื่อ
บรรลุเปูาหมายการ
เรียนรู้

กระบวนการ วิธีการที่
นักเรียนใช้และท า
ความเข้าใจกับเน้ือหา 

ผลผลิต นักเรียนจะแสดง

สิ่งที่รู้ เข้าใจและสามารถ

ปฏิบัติได้อย่างไร 

ศักยภาพของผู้เรียน 

การเตรียมความพร้อม ความสนใจ ลีลาการเรียนรู ้

กลยุทธ์ วิธีสอนที่ใช้ในการบริหารจัดการชั้นเรียน ประกอบด้วย 

พหุปัญญา คิดวิเคราะห์       เน้ือหาที่ท้าทาย                  4 MAT เทคนิคการใช้ค าถาม 

คิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์       ระดับความสนใจ ความสามารถ     กิจกรรมที่นักเรียนสนใจ 

คิดวิจารณญาณ คิดเชิงระบบ       ข้อตกลง การท างานร่วมกัน     กลุ่มความสามารถ การจด
บันทึกใฝุรู้ใฝุเรียน ฯลฯ      ชิ้นงาน ภาระงาน     อนุทิน การเรียนการสอนที่เน้น 

การศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS)       กระบวนการกลุ่ม      ผูเ้รยีนเป็นส  าคัญ  

                    
 

                

ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 

ภาพที่ 2  แสดงหลักการ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ของ Carol Ann    
ที่มา : Subban(2006, pp. 935-947) 
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  ประการที่สอง คือ การจัดเตรียมเนื้อหา หลังจากท าการวิเคราะห์ผู้เรียนแล้ว ผู้สอนควรคัดเลือก
เนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับผู้เรียนในช้ันเรียน  
ประการที่สาม คือ การจัดกระบวนการการเรียนการสอนที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นส่วนของการ
ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติทักษะ กระบวนการคิดวิเคราะห์ ได้เผชิญ
สถานการณ์ปัญหาและประยุกต์ความรู้ได้อย่างเหมาะสม และเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
 ประการที่สี่ คือ การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ได้แก่ การจัดบรรยากาศในห้องเรียน สื่อการเรียน
การ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรยีนมีอิสระในการเรียนรูแ้ละมบีรรยากาศการเรียนที่ผ่อนคลาย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่ดีทั้งในด้านจิตใจ ร่างกาย และสติปัญญา นั่นเอง  

ประการที่สุดท้าย คือ การวัดและประเมินผลผู้สอนควรมีการประเมินความรู้และทักษะของผู้เรียน
และให้ผู้เรียนเตรียมความพร้อมให้ดีก่อนที่จะเลื่อนข้ันไปท างานที่ระดับที่ยากข้ึน (บุญยฤทธ์ิ ปิยะศรี, 2556,  
น. 112-117, Corley, 2015, p. 2) 
 หากผู้สอนจัดการเรียนรู้ได้ตามแนวทางดังกล่าว ก็จะสามารถตอบสนองต้องการที่หลากหลายของ
ผู้เรียนได้และท าให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนมากยิ่งข้ึน 
 

บทบาทของผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ที่เนน้ความแตกต่างระหว่างบคุคล ควรเปน็อย่างไร   
  องค์ประกอบและแนวทางการจดัการเรียนรู้ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้
มองเห็นถึงขอบเขตการจัดเตรียมสิ่งต่าง ๆ ในการเรียนการสอนในครั้งถัดไป และนอกจากนั้น ผู้สอนควรรู้จัก
บทบาทของตนเองในการจัดการเรียนการสอนด้วยเช่นเดียวกันซึ่งทอมลินสัน ได้กล่าวถึงบทบาทส าคัญของ
ผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล คือผู้สอนต้องเป็นผู้อ านวยความสะดวกให้กับ
ผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนให้ประสบผลส าเร็จ ไม่เป็นผู้ด าเนินการสอนเพียงผู้เดียว รวมถึง
เป็นผู้คอยดูแลและแนะน าความรู้ให้กับผู้เรียน และเป็นผู้ช่วยให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จอย่างมีคุณภาพ ดังนี้  
(บุญยฤทธ์ิ ปิยะศรี, 2556, น. 125) 
 1) ผู้สอนต้องมีการประเมินความพร้อมของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 2) ผู้สอนต้องวิเคราะห์ผลการประเมินความพร้อมที่สอดคล้องกับความสนใจและความต้องการในการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
 3) ผู้สอนควรจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความคิดรวบยอดและทักษะการคิด 
 4) ผู้สอนควรพัฒนาวิธีการเรียนการสอนที่เสริมสร้างความแตกต่างระหว่างบุคคลให้กับผู้เรียนของ
ตนเองที่เกิดจากการสอบถามความคิดเห็น 
 5) ผู้สอนควรวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอข้อมูลของผู้เรียนแต่ละคนให้กับผู้เรียนได้เข้าใจและใช้เป็น
ช่องทางในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ จึงมีลักษณะดังแสดงในภาพ 
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          ภาพที่ 3  บทบาทส าคัญของผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล   
           ที่มา : Tomlinson (2000 a, p. 6)  
 

  ในห้องเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญนั้น ผู้สอนต้องตั้งเปูาหมายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
จะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากกว่าการฟังบรรยายตลอดบทเรียน แต่ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการให้ผู้เรียนได้ท า
กิจกรรม เช่น อภิปรายกลุ่มย่อย ศึกษาข้อมูลจากต ารา ห้องสมุด หรืออินเตอร์เน็ต ระดมความคิด สร้าง
โครงงาน ผลิตผลงาน การแสดงบทบาทสมมติ การแก้ปัญหา ทั้งหมดนี้อยู่บนพื้นฐานความคิดว่า ผู้เรียนจะ
เรียนรู้ได้ด้วยการเรียนอย่างมีส่วนรวม (Active) มากกว่าการเรียนแบบรับฟัง (Passive) ฟังหรือรับรู้จากสิ่งที่
ผู้สอนสอน จากค ากล่าวนี้ท าให้ผู้เขียนได้มุมมองการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับนักการศึกษาที่ช่ือว่า วีก็อสกี้ 
ที่ว่าผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง การที่ผู้เรียนสามารถสรา้งความรู้ด้วยตนเอง จนสามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันของตนเองได้เป็นสิ่งที่ผูส้อนผูส้อนควรคาดหวังสงูสดุ ด้วยเหตุที่ว่า การใช้ชีวิตในปัจจุบันน้ีต้องใช้
สติและปัญญาในการด าเนินชีวิต (เอียน สมิธ และอนงค์ วิเศษสุวรรณ์, 2550, น. 1-10) และมีอีกสิ่งหนึ่งที่
ส าคัญในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล คือการที่ผู้สอนต้องมีกลยุทธ์ในการจัดการเรียน
การสอน (Differentiated Instruction Educator’s Package, 2016 b, p. 26) ได้แก่ 
 1. มีการท าความเข้าใจลักษณะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 2. มีการปรับปรุงและพฒันาการเรยีนการสอนที่ตอบสนองความต้องการ และความสนใจของผู้เรียนที่
มีความแตกต่างกัน 
 3. ควรค านึงถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนหลังจากได้รับจากการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 
 4. ผู้สอนควรตระหนักถึงการเรียนการสอนที่ไม่ได้เน้นเพียงผู้เรียนคนใดคนหนึ่ง แต่ค านึงถึงความ
แตกต่างหลากหลาย และความสามารถ ความพร้อม และความสนใจของผู้เรียนแต่ละคน 
 5. ในการเรียนการสอนควรค านึงถึงการจัดกลุ่มขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ที่คละระดับความรู้
ความสามารถของผู้เรียน  

ความสามารถ, ความสนใจ ,ลีลาการเรียนรู ้

การจัดกลุ่มตามความสามารถของผู้เรียน 

ยุทธวิธีของครู, การเรียนรู้ของผูเ้รียน, เลือกวิธีที่ดี
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การ

ประเมิน

ผลการ

เรยีนรู ้

เนือ้หา 

กระบวนการที่

เสรมิสรา้งใหผู้เ้รยีนเกิด

การเรียนรู ้

ผลผลิตที่เกิดจากการ

เรยีนการสอน 

กระบวนการที่เสรมิสรา้งให้

ผูเ้รยีนเกิดการเรยีนรู ้

กลยทุธ์การเรยีนการ

สอนที่เกิดจาก

งานวิจยั 

การเรียนการสอนที่

เนน้ความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล 

การวิเคราะห์

ผูเ้รยีนความ

พรอ้ม ความ

สนใจ ลีลาการ

การสนองตอบ 

ต่อความ
แตกต่าง

ระหว่างบุคคล 

คุณลักษณะอัน

พึงประสงค์  

(Key feature 

of DI) 

 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพและจ าเป็นอย่างยิ่ง ผู้สอน
ควรศึกษาการด าเนินการ โดยต้องมีการเตรียมการและวางแผนการเรยีนการสอนเป็นอย่างดี ผู้สอนต้องมีความ
รอบคอบ ชัดเจนและมีความแม่นย าในเนื้อหาที่จะสอน เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะด้านแก่ผู้เรียน การ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลจะช่วยให้ผู้สอนสามารถมองเห็นและเข้าใจการเรียนรู้จาก
ความหลากหลายและหลายมุมมองของผู้เรียน ซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนส าหรับการจัดการเรียนการสอน     
กลยุทธ์ส าหรับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ดังแผนภูมิภาพ 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพ 4  กลยทุธ์ส าหรับการจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นความแตกต่างระหว่างบุคคลของ 
  ที่มา : Differentiated Instruction Educator’s  Package. (2010 a, p. 2) 
 

 จากกลยุทธ์การจัดการเรยีนรู้ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลที่กล่าวมาข้างต้น สามารถก าหนดเป็น
กรอบการพัฒนาวิชาชีพผู้สอนหรือตรวจสอบประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผู้สอนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก าหนดเป็นกรอบในการตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนข้ึนอยู่กับระดับ
ความรู้ความสามารถของผู้สอน ได้ดังนี้ (Differentiated Instruction Educator’s  Package, 2010 a, p. 6) 
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ตารางที่ 1 กรอบในการตรวจสอบการจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้สอน 
การด าเนินการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความแตกต่างระหว่างบุคคลอย่างต่อเนื่อง 

ส าหรับนักเรียนทุกคน 
พัฒนาทักษะการเรียนการ
สอนซึ่งเป็นงานประจ า 
(Developing 
Instructional Routines 
and Skills) 

ผู้สอน นักเรียน ตัวอย่าง 
น าเปูาหมายของหลักสูตรมาใช้ในการ
ออก แบบการเรียนการสอน, การ
ประเมินผลการจัดสภาพ แวดล้อมที่
อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ส าหรับ
ชั้นเรียน 

มีความรู้ความเข้าใจใน
เน้ือหาที่เกิดจากการ
เรียนรู้ในการเรียนการ
สอนของผู้สอน 

คู่มือผู้สอน, แบบ
วัดผลประเมินผล, การ
เรียนการสอนโดยใช้
ผังกราฟิก, สื่อการ
เรียนการสอน 

ทักษะการออกแบบการเรียน
การสอนซึ่งเป็นงานประจ า 
(Expanding 
Instructional and Skills) 

การออกแบบการเรียนการสอน,  
การวัดผลประเมิน ผลการเรียนรู้และ
สภาพแวด ล้อมในการเรียนรู้อยู่บน
พื้นฐานของหลักสูตรและควาต้องการใน
การเรียนรู้ของผู้เรียนที่จัดในชั้นเรียน 

ประสบการณ์ในการ
ท างาน, เวลา, ความ
หลากหลายในวิธีการ
เรียนรู้และวิธีการที่จะช่วย
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

อนุทินของผู้สอนและ
นักเรียนบันทึกหลัง
การสอน,  
สื่อการเรียนการสอน 

ตัวเลือกส าหรับนักเรียนทีแ่ตกต่างกัน 
การพัฒนางานประจ าซึ่งเป็น
หัวใจส าคัญในการ
พัฒนาการเรียนการสอน 
(Developing             
the Routines, Habits 
and Skills for 
Differentiated 
Instruction) 

- การออกแบบการเรียน 
การสอน,การวัดผลประ เมินผล, สภาพ 
แวดล้อมในการเรียนรู้ที่อยู่บนพื้นฐาน
ของหลักสูตรและความต้องการของ
ผู้เรียนที่จัดในชั้นเรียน 
- วิธีการเรียนการสอนมีความหลาก 
หลายและเหมาะสมส าหรับผู้เรียน 

มีทางเลือกในการเรียนรู้ที่
สามารถสร้างองค์ความรู้
ได้ด้วยตนเองอย่างต่อ 
เน่ืองจากวิธีการที่ผู้สอนจัด
ให้ที่สอดคล้องกับพื้นฐาน
ของผู้เรียน 

รูปแบบ เทคนิค 
วิธีการที่มีความ
สอดคล้องกับเน้ือหา 
และความต้องการของ
ผู้เรียน และสื่อการ
เรียนการสอน 

สนับสนนุการเรียนการสอนที่
เสริมสร้างคุณค่าความ
แตกต่างระหว่างบุคคลให้
เป็นวัฒนธรรมในการเรียนรู้
ในห้องเรียน (Sustaining   
a Differentiated 
Instruction Culture in 
the Classroom) 

- การออกแบบการเรียน 
การสอน,การวัด ผลประเมินผล, สภาพ
แวด ล้อมในการเรียนรู้ที่อยู่บนพื้นฐาน
ของหลักสูตรและสนองตอบความ
ต้องการของผู้เรียนที่จัดในชั้นเรียน 
- วิธีการเรียนการสอนสามารถสะท้อน
ประสบการณ์ในการเรียนให้กับผู้เรียนมี
ความม่ันใจและเป็น “แบบอย่างที่ดี
ส าหรับผู้เรียน” 

เรียนรู้เป็นประจ าและ
เลือกวิธีการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับตนเอง,       
มีส่วนร่วมในการท ากิจ 
กรรมการเรียนการสอนที่
ผู้สอนออกแบบและตรง
ตามความต้องการในการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

ชิ้นงาน ภาระงาน  
ที่สะท้อนถึงความรู้
ความสามารถของ
ผู้เรียนที่มีความ
แตกต่างกัน 

 

                            ที่มา : Differentiated Instruction Educator’s  Package (2010 a, p. 6) 
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  จากตารางที่ 1 ท าให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้ที่ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ช่วยสร้างสรรค์
กิจกรรมให้ผูเ้รยีนคิดเอง ปฏิบัติเอง ได้เผชิญปัญหาและแก้ไขปัญหาเอง โดยผู้สอนคอยแนะน าอยู่เบื้องหลัง ท า
ให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการคิดและสร้างผลงานของตนเอง แต่สิ่งที่ผู้สอนไม่ควรมองข้าม นั่นคือ ในระหว่าง
การเรียนการสอนผู้สอนไม่ควรละเลยหรือทอดทิ้งให้ผู้เรียนเกิดความสับสนในการท ากิจกรรมที่แตกต่างกันใน
ห้องเรียน จนเกิดเป็นความแตกแยกและกลายเป็นปัญหาระหว่างผู้เรียนข้ึนมาในห้องเรียนด้วยเช่นเดียวกัน แต่
ในทางตรงกันข้ามหากผู้สอนคอยให้ค าแนะน า และอยู่เบื้องหลังผู้เรียน คอยช้ีแนะอย่างถูกวิธี และมีกลยุทธ์
การท าให้ผู้เรียนสามารถประสบความส าเร็จในการเรียนในแต่ละครั้งได้ก็จะเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคลที่ประสบความส าเร็จส าหรับการเรียนการสอนอย่างสูงสุด 

ลักษณะการใชค้ าถามเพือ่การจดัการเรียนรู้ทีเ่นน้ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นการปรับประสบการณ์การศึกษาเพื่อให้ตรง
กับความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล นอกจากนั้น ผู้สอนควรยอมรับในการความต้องการที่หลากหลาย
ของผู้เรียนและปรับการเรียนการสอนให้เหมาะสมแล้วนั้น ผู้สอนควรมีการฝึกฝนผู้เรียนจากกิจกรรมการสอน
แบบตัวต่อตัว หรือกิจกรรมกลุ่มขนาดเล็กด้วย จึงท าให้ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคลนั้นมีความยากและต้องใช้เวลาที่ยาวนานกว่า และหากห้องเรียนนั้นมีจ านวนผู้เรียนที่
มากขึ้นไปก็ยิ่งท าให้การเรียนการสอนมีความยากมากยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้สอนผู้สอนควรมีกลยุทธ์ วิธีการสอน และ
การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือในการท ากิจกรรม มีกลยุทธ์ วิธีสอนที่ใช้ในการบริหารจัดการช้ันเรียนในการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล อาทิเช่น การสอนโดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญา 4 MAT เทคนิคการ
ใช้ค าถาม การคิดแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ การคิดวิจารณญาณ การคิดเชิงระบบ 
กระบวนการกลุ่ม การศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ฯลฯ วิธีสอนเหล่านี้
สามารถน ามาใช้ในแต่ละครั้งของการสอน ก็จะท าให้เกิดความหลากหลายในการจัดกิจกรรมการสอน การใช้
สื่อ การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ได้เป็นอย่างดี           

นอกจากนั้น ผู้เขียนขอน าเสนอตัวอย่างการเรียนการสอนที่แตกต่าง 5 แบบ ที่ผู้เขียนเห็นว่ามี
ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น การใช้ ชุดค าถามการอ่านเพื่อความ
เข้าใจที่แตกต่างกันเพื่อตอบหนังสือเล่มหนึ่ง (ที่เลือกโดยผู้สอนหรือนักเรียน), ชุดหลักสูตรส่วนบุคคลที่มีการ
ฟื้นฟูเป็นรายบุคคลหรือวัสดุตกแต่ง, การประเมินแบบปรับตัวที่ง่ายข้ึนหรือยากขึ้นอยู่กับว่านักเรียนปฏิบัติงาน
อย่างไร, การฝึกปฏิบัติแบบตัวต่อตัวกับนักเรียนที่ออกแบบมาเพื่อรองรับความท้าทายที่เฉพาะเจาะจงของ
ผู้เรียน, ผู้เรียนจัดกลุ่มเป็นกลุ่มย่อยซึ่งออกแบบมาเพื่อจุดแข็งและจุดอ่อนเพื่อให้พวกเขาสามารถสอนซึ่งกัน
และกัน เหล่าน้ีเป็นตัวอย่างการเรียนการสอนที่น่าท้าทายและคาดหวังความส าเร็จได้สูงกว่า แต่ก็ยังมีอีก 5 
ตัวอย่างที่ไม่ควรใช้ ซึ่งเป็นการใช้ค าสั่งในการสอน เช่น การก าหนดงานให้ผู้ เรียนในที่ยากเกินกว่า
ความสามารถของผู้เรียนเพื่อสอนให้ผู้เรียนต้องดิ้นรนให้ถึงความส าเร็จ ให้ผู้เรียนที่มีความก้าวหน้าในการเรียน



 

14 ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 
 

ไม่ต้องท าการบ้าน การจัดกลุ่มผู้เรียนที่แตกต่างกันตามความสามารถ การปล่อยให้ผู้เรียนที่เรียนได้ก้าวหน้า
มากกว่าสามารถเลิกเรียนก่อนเวลาหรือให้เวลาเล่นฟรีมากกว่า การให้ผู้เรียนเลือกรายการหนังสือของตัวเอง
เพื่ออ่านหรือศึกษา ตัวอย่างเหล่าน้ีอาจสร้างความล้มเหลวในการจัดการเรียนการสอนให้ห้องเรียนได้ 
 นอกจากนีก้ารจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นความแตกต่างระหว่างบุคคลควรการใช้ค าถามที่แตกต่าง เช่น 12 
ค าถามที่ผู้สอนควรใช้ถามนักเรียนในวันแรกของการเรียน 
 1. นักเรียนชอบอะไร มีอะไรที่นักเรียนภูมิใจมากที่สุด? 
 2. เมื่อใดที่นักเรียนคิดว่าคุณเป็นคนดีทีสุ่ด นักศึกษา, เพื่อน, พี่ชายหรือน้องสาว? 
 3. คุณตอบสนองอย่างไร การใช้อารมณ์จริงและอื่น ๆ หรือเมื่อคุณถูกท้าทาย? 
 4. ในปีนี้นักเรียนต้องการอะไรจากฉัน? 
 5. การมีความเข้าใจบางอย่าง หมายความว่าอย่างไร? 
 6. นักเรียนอยากให้โรงเรียนท าอะไรให้คุณ? 
 7. นักเรียนควรท าอย่างไรกบัสิง่ที่คุณรู?้ 
 8. อะไรคือจุดแข็งของนกัเรียน? (หรือ นักวิทยาศาสตร ์หรอืนักดนตรีหรือนักคณิตศาสตร์ ฯลฯ) 
 9. ใครคือฮีโร่ของนกัเรียนและเพราะอะไร? 
 10. นักเรียนต้องการเรียนรู้อะไรเกี่ยวกบัปีนี ้นักเรียนอยากรู้อะไร คนเราสามารถท าอะไรกับความ
อยากรู้อยากเห็น? 
 11. นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ได้มากที่สุดเมื่อใด ท าไมนักเรียนคิดว่าน่ันอาจจะเป็นการสร้างสรรค์
ที่สุดของนกัเรียน? 
 12. นักเรียนต้องการให้ผูส้อนอะไรรูเ้กี่ยวกับนกัเรียน และรูอ้ย่างไร? หรือ ผูส้อนควรถามนักเรียนว่า
อะไร และไม่ควรถามอะไร? 
 ค าถามพิเศษ: นักเรียนคิดว่าเราเป็นนักเรียนที่ดหีรือไม่? นักเรียนที่ดีควรเป็นอย่างไร? มีความแตกต่าง
หรือไม?่ 
 และนอกจากนั้น มีตัวอย่างของการใช้ ประโยคที่นักเรียนทุกคนควรได้ยินในวันแรกของการเรียน 6 
ประโยค ในช้ันเรียนควรเริม่ต้นด้วยการมุง่เน้นที่การเช่ือมตอ่มากกว่าเนื้อหาท าใหผู้เ้รียนมีข้อความต่อไปนี้ 
ตัวอย่างเช่น 
 1. คุณคือจุดเน้นของช้ันเรียนไม่ใช่ผู้สอน คุณมีความส าคัญในฐานะผู้เรียนในช้ันเรียนนี้ 
 2. คุณมีความสามารถอะไรบ้าง 
 3. ผู้สอนคาดหวังว่าคุณจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ในช่วงเวลาเรียน  
 4. คุณจะเป็นนักเรียนที่กระตือรอืร้น  
 5. ผู้สอนจะเป็นผูท้ี่อ านวยความสะดวกในช้ันเรียน  
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 6. ผู้สอนจะให้ค าแนะน าในการท ากจิกรรมการเรียนรู้ แต่นักเรียนจะต้องรบัผิดชอบตอ่การปฏิบัติ
กิจกรรมนัน้ด้วยตนเอง (Christina, n.d.) 
 ตัวอย่างการใช้กิจกรรม ประโยคค าพูด หรอืค าถามที่ช่วยสรา้งแรงจูงใจ สร้างความแตกต่างของผู้เรียน
เหล่าน้ีจะช่วยใหผู้้เรียนสามารถรูจ้ักตนเอง สามารถวิเคราะห์ความสนใจ ความสามารถของตนเองได้มากยิง่ข้ึน 
และท าใหผู้้เรียนค้นพบตัวเองในระหว่างการเรียนการสอน และสามารถปรับใช้ได้อย่างเกิดประโยชน ์

สรุป 
 จากข้อมูลการจัดการเรยีนรู้ทีเ่น้นความแตกต่างระหว่างบคุคลที่กล่าวไว้ข้างต้นนั้น ผู้เขียนจึงสรุปไดว่้า
การจัดการเรียนรูท้ี่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลนั้น ผู้สอนต้องมีความรู้ความเข้าใจในตัวผู้เรียนให้มากที่สุด 
เพื่อเลือกวิธีการสอนและกลยุทธ์ในการพัฒนาผู้ที่มีความแตกต่างกัน ซึ่ง ผู้สอนควรมีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนได้หลากหลายวิธี เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ความสนใจ ความสามารถ ความ
พร้อมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ดังนั้น ผู้สอนควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการการวิเคราะห์
ผู้เรียน การจัดเตรียมเนื้อหา การจัดกระบวนการการเรียนการสอนที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล การจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ รวมถึงการจัดบรรยากาศในห้องเรียน การวัดและประเมินผล และบทบาทที่ส าคัญ
ของผู้สอน คือ ต้องเป็นผู้อ านวยความสะดวก และผู้ให้ค าช้ีแนะ เพื่อเติมเต็มให้กับนักเรียนได้เรียนรู้จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้สอนจัดให้อย่างเต็มศักยภาพ  
  จะเห็นได้ว่า หากผู้สอนได้ท าการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคลอย่างลึกซึ้งและน ามาประยุกต์ใช้ได้จริงในห้องเรียนก็จะเป็นสิ่งที่ท าให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้
มากขึ้น และช้ันเรียนนั้นจะมีบรรยากาศการเรียนที่น่าต่ืนเต้นและกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลไม่ได้เป็นการสอนที่น่าเบื่อ ยุ่งยาก และซับซ้อน จนเกินไป
ส าหรับผู้สอนผู้สอนที่จะสร้างสรรค์การสอนแนวใหม่ให้กับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีความแตกต่างและ
หลากหลาย แต่กลับกลายเป็นความท้าทายที่น่าค้นหา ผู้เขียนจึงขอน าเสอให้ผู้สอนน าหลักการ แนวคิด และ
แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลมาใช้ในห้องเรียนของท่านให้มากขึ้น เพื่อเป็นการ
ปรับเปลี่ยนแนวทางการเรียนรู้ของผู้เรียน และคิดค้น สร้างสรรค์ และพัฒนาการสอนให้ห้องเรียนของท่าน
เพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 ต่อไป 
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บทคัดยอ่   
  บทความวิชาการนี้คัดย่อมาจากผลงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์เรื่อง ชุด งานทัศนศิลป์ ในศาลาพระพุทธ   
อุตรมงคล (Visual Arts in Sala Phra Buddha Uttaramongkol) (ช่ือเรียกขานในปัจจุบัน) เป็นโครงการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่มีวัตถุประสงค์ที่จะด าเนินการปรับปรุงซ่อมสร้าง “ศาลาพุทธมงคล (Sala 
Bhudamongkol” ( ช่ือเรียกขานในอดีต)  เป็นสถานที่ประดิษฐาน พระพุทธอุตรมงคล (Phabhuda 
uttaramongkol) พระพุทธรูปประจ ามหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ์ข้ึนใหม่ ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
ชุดล่าสุดของผู้เขียน สรุปรายละเอียด ดังนี้ 

เดิมศาลาพุทธมงคลนี้เป็นศาลาเก่าแก่ในการท าพิธีกรรมทางศาสนาพุทธที่ส าคัญในมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏอุตรดิตถ์ มีการบูรณะมาอย่างต่อเนื่อง และในครั้งนี้เป็นการบูรณะอาคารปรับปรุงใหม่ทั้งหมดโดย
ผู้เขียนเองได้รับผิดชอบในการออกแบบและการตบแต่งอาคารและภูมิทัศน์ ซึ่งเดิมได้ออกแบบสร้างงานเป็น
เรื่องราวเกี่ยวข้องกับพทุธประวัติ แต่ต่อมาได้เปลี่ยนมาเป็นการสร้างผลงานเพื่อเทิดพระเกยีรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงครองสริิราชสมบัติครบ 70 ปี ดังนั้นผลงานศิลปกรรมในศาลา
พระพุทธอุตรมงคลจึงได้ผสมผสานพุทธปรัชญาแต่จะเน้นผลงานพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจด้าน
ต่างๆ เป็นส าคัญ ซึ่งผู้ศึกษาได้ท าการค้นคว้าและวิจัยพระราชประวัติของพระองค์ท่านโดยละเอียด ตั้งแต่ท่าน
ทรงพระเยาว์จนถึงปลายรัชกาล พร้อมวิเคราะห์เหตุการณ์ที่ส าคัญๆ น ามาคัดกรองถ่ายทอดออกมาเป็นชุด     
ในผลงาน“งานทัศนศิลป์ในศาลาพระพุทธอุตรมงคล” โดยแต่ละช้ินงานได้แสดงถึงความส าคัญ พระ
อัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในศาสตร์และศิลป์ทุกๆด้านที่ควรเชิดชู ยกย่องพร้อมเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ส าคัญควรค่าแก่
การศึกษาย่ิง และเป็นสถานที่ท่องเทีย่วของจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ส าคัญ เป็น “จุดเด่น (Landmark)” ที่เชิดหน้าชู
ตาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตามปรัชญาและพันธกิจที่เป็นมหาวิทยาลัยของท้องถ่ิน ที่มีหน้าที่
ทะนุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และบริการวิชาการแก่ชุมชน 
ค าส าคัญ : ทัศนศิลป,์ ศาลาพระพุทธอุตรมงคล 
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Abstract 
 The article was a summarized written from a creative research entitled “The Visual 
Arts in Sala Phra Buddha Uttaramongkol” (the present) which was a project of Uttaradit 
Rajabhat University to rebuild “Sala Buddha Mongkol” (the past name). Phra Buddha 
Uttaramongkol, also called the campus Buddha, was enshrined in the place which was the 
last art work of the researcher.  

In the past, Sala Buddha Mongkol was an old Buddhist ceremony hall in the campus 
that had been rebuilt regularly. The present design and construction was done by the 
researcher. The previous was the Buddha’s history, and the present the researcher added 
the story of King Bhumiphol Adulyadej in the time of 70 anniversary reign. The art work of 
the hall was the story of the King and His projects from His young age till the last of His life 
that the researcher has been studied thoroughly. The necessary events were done in the 
works of “The Visual Arts in Sala Buddha Uttaramongkol”. Each work would be shown the 
necessary and the intelligent of the King and The Queen so as to be studied by the 
interested people. This would also be a tourist attraction and land mark of the campus due 
to the process and responsibility that had to preserve art and cultural, tradition, religion, and 
community services.  
Keywords: Visual arts, Sala Phra Buddha Uttaramongkol 

บทน า 
  ความหมาย 
  ทัศนศิลป์ (Visual arts) คือ กระบวนการถ่ายทอดผลงานทางศิลปะ การท างานศิลปะอย่างมี
จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ มีระบบระเบียบเป็นข้ันเป็นตอน  การสร้างสรรค์งานอย่างมีประสิทธิภาพ
สวยงาม มีการปฏิบัติงานตามแผนและมีการพัฒนาผลงานให้ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย งานจิตรกรรม 
(Painting) งานประติมากรรม (Sculpture) งานประติมากรรมแบบนูนต่ า (Bas-relief) งานประติมากรรมนูน
สูง (High-relief) งานประติมากรรมลอยตัว (Round-relief) (สุนทรีภาพทางทัศนศิลป์, 2561)  

งานสถาปัตยกรรมและการจัดการภูมิทัศน์ (Arcitecture and Lamdscape) หมายถึง ผลงานศิลปะ
ที่แสดงออกสิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสิ่งปลูกสร้างนั้น ที่มาจากการ
ออกแบบของมนุษย์ ด้วยศาสตร์ทางด้านศิลปะ วางที่ว่าง ทัศนศิลป์ และวิศวกรรมการก่อสร้าง เพื่อประโยชน์
ใช้สอย สถาปัตยกรรมยังเป็นสื่อความคิด และสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติ  
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  ศาลาพระพุทธอุตรมงคล หมายถึง อาคารสถานที่ อันเป็นศูนย์รวมในการประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาและประเพณี และเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธอุตรมงคลพระพุทธรูปประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ 

ประวัติความเป็นมาศาลาพุทธอุตรมงคล 
  ศาลาพุทธมงคลมีประวัติความเป็นมาเริ่มต้นจากความคิดของชาววิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ที่จะจัดสร้าง
สถานที่อันเป็นศูนย์รวมในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณีข้ึนในราวปีพุทธศักราช 2518 
ความคิดในอันที่จะจัดให้มีสถานที่ซึ่งเป็นศูนย์รวมของกิจกรรมทางศาสนาข้ึนในวิทยาลัยครู อุตรดิตถ์         
การจัดสร้าง “ศาลาพุทธมงคล”มาบรรลุผลส าเร็จ เริ่มต้นด าเนินการในโอกาสฉลองกรุงรัตนโกสินทร์  200 ปี  
โดยนายประชุม มุขดี กับคณะอาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่  ศิษย์เก่าและนักศึกษา  ได้ร่วมกันด าริจัดหาทุน
ทรัพย์เพื่อการด าเนินงานและมีการพัฒนาแต่งเติมมาเรื่อยๆในสมัยอธิการบดีต่างๆตามล าดับ 

ศาลาพุทธมงคลหลังเดิม มีรูปทรงและลักษณะ ดังน้ี  

                  
ภาพที่ 1 ออกแบบศาลาพทุธมงคล ภายในศาลาและพระประธาน       
ที่มา : กองวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (2562) 

จากภาพที่ 1 ภาพการเขียนแบบทัศนียภาพศาลาพุทธอุตรมงคลหลังเดิมโดยนายประพัฒน์       
กุสุมานนท์ อาจารย์ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ ปี พ.ศ. 2518  ล าดับต่อมาคือ ภาพถ่าย
ศาลาพุทธมงคลด้านหน้า ปี พ.ศ. 2556 พร้อมการกิจกรรมทางพุทธศาสนาในศาลาพทุธอุตรมงคล ล าดับต่อมา 
คือ ภาพถ่ายพระประธานศาลาพุทธมงคล  ปี พ.ศ. 2550 
แนวคิดสร้างสรรค์ปรับปรุงออกแบบ ศาลาพระพุทธอุตรมงคลใหม่ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นมหาวิทยาลัยการศึกษาแห่งหนึ่งที่เริ่มก่อตั้งเป็นโรงเรียนฝึกหัดครู
ประกาศนียบัตร (ปี พ.ศ. 2479) มาจนถึงสมัยปัจจุบัน มหาวิทยาลัยฯได้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมกับท้องถ่ิน  
ตามปรัชญาและพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ในการท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรมและบริการวิชาการแก่ชุมชนมา
โดยตลอด การออกแบบปรับปรุงก่อสร้าง ศาลาพุทธมงคลเป็นศาลาพระพุทธอุตรมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ โดยการสร้างงานศิลปกรรมตกแต่ง รวมถึงการจัดภูมิทัศน์นี้ พิจารณาจากอาคารที่มีมานานมากท าให้
มีการช ารุดทรุดโทรมและมีขนาดสัดส่วนเล็ก ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร .เรืองเดช วงษ์หล้า อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้พิจารณาเห็นควรให้มีการปรับปรุงให้ดีแข็งแรงและสวยงามมากข้ึน จึง
มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมศักดิ์ อรรถโกวิทย์ด าเนินการออกแบบตกแต่งข้ึนในปีพุทธศักราช 2557  
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พร้อมการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ และนักศึกษาวิชาเอกศิลปกรรมหรือบุคลากรฝุายสนับสนุนทุกภาคส่วน
น าสู่การพัฒนาตามล าดับ  
งานทัศนศิลป์ศาลาพระพุทธอุตรมงคล 

เป็นงานสร้างสรรค์ออกแบบสร้างผลงานเป็นเรื่องราวพุทธประวัติ ผสมผสานในรายละเอียดเนื้อหา
ผลงานพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ 9 ทรงครองศิริราชสมบตัิครบ 70 ปี ตั้งแต่ทรงพระเยาว์จนถึงปลายรัชกาล พร้อมวิเคราะห์เหตุการณ์
ที่ส าคัญๆ รายละเอียดชุดงานจิตรกรรม มีดังนี้ 

1. งานทัศนศิลป์ชุดงานจิตรกรรม 
1.1 งานจิตรกรรมในโดมกลางศาลาพระพุทธอุตรมงคล 

                                    
         ภาพที่ 2 งานจิตรกรรมในโดมกลาง                 ภาพที่ 3 การติดตั้งงานจิตรกรรมในโดมกลาง 

ที่มา : อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท (2561 บ) 
จากภาพที่ 2-3 การติดตั้งงานจิตรกรรมในโดมกลางศาลาพระพุทธอุตรมงคลทั้งหมดมี 9 ภาพ  และ

แสดงต าแหน่งจัดวางองค์ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิค เป็นจิตรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกรณียกิจ  

           
 
ภาพที่ 4 เสด็จข้ึนครองราชย์      ภาพที่ 5 พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส   ภาพที่ 6 พระราชพิธีทรงผนวช 
ที่มา : อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท    ที่มา : อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท            ที่มา : อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท 
และนัฐวุฒิขันโพธิน้อย(2561 ณ)    และประดิพัฒน์ วิรามร (2561 ด)          และประดิพฒัน์ วิรามร (2561 ต) 
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ภาพที่ 7 พระราชกรณียกจิ           ภาพที่ 8 พระราชกรณียกิจ             ภาพที่ 9 พระราชกรณียกิจทรงกีฬา 
ทรงถ่ายภาพ                            ทรงงานจิตรกรรม                        ที่มา : อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท 
ที่มา : อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท          ที่มา : อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท             และศรญัญา เตปิน (2561 ธ) 
และพานิช ศรีลา (2561 ถ)           และณัฐวุฒิ ขันโพธิน้อย (2561 ท) 

จากภาพที่ 4 พระราชพิธีเสด็จข้ึนครองราชย์ เป็นงานสร้างสรรค์จิตรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ พระราชพิธี
บรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงข้ึนครองราชสมบัติสืบราชสันตติวงศ์  
จากภาพที่ 5 พระราชพิธี ราชาภิเษกสมรส ในวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2492  จากภาพที่ 6 พระราชพิธี   
ทรงผนวช วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2499 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  จากภาพที่ 7 พระราชกรณียกิจ       
ทรงถ่ายภาพ เนื่องจากทรงพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพด้าน “การถ่ายภาพ” จากภาพที่ 8 พระราช
กรณียกิจทรงงานจิตรกรรม อันเป็นศิลปะประเภทหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัย
ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ และได้ทรงศึกษาด้านทฤษฎีจากต าราต่าง ๆ พร้อมฝึกฝนเขียนภาพด้วยพระองค์  และ
จากภาพที่ 9 พระราชกรณียกิจทรงกีฬา เป็นงานสร้างสรรค์จิตรกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระปรีชาสามารถของ
พระองค์ท่าน ซึ่งเรือใบเปน็กีฬาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเป็นพิเศษ ในกีฬาแหลมทองครั้งที่ 4 และ
ด้วยพระปรีชาสามารถ พระองค์ทรงชนะเลศิเหรยีญทองกฬีาเรือใบ และครั้งสุดท้ายคือเมื่อ พ.ศ. 2528 ในกีฬา
ซีเกมส์ครั้งที่ 13 แล้วยังทรงเล่นกีฬาประเภทอื่นๆ เช่น แบดมินตัน เทนนิส ยิงปืน เป็นต้น 

       
ภาพที่ 10 พระราชกรณียกจิ           ภาพที่ 11 พระราชกรณียกิจทรง            ภาพที่ 12 พระราชกรณียกจิทรง 
ทรงดนตร ี      งานช่างต่าง ๆ      งานโครงการหลวง 

ที่มา : อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท และคนอื่นๆ (2560 ซ) 
จากภาพที่ 10 พระราชกรณียกิจทรงดนตรี เป็นงานสร้างสรรค์เครื่องดนตรีที่ทรงโปรดและทรงได้

อย่างช่ าชองคือ เครื่องเปุาทั้ง ทรัมเปต ขลุ่ยคาริเนต และแซกโซโฟน จากภาพที่ 11 พระราชกรณียกิจทรงงาน
ช่างต่างๆ ได้ทรงประดิษฐ์ของเล่น อาทิ เครื่องร่อน เรือรบจ าลอง และรถลากไม้ “ผลงานเด่นการออกแบบ
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และต่อเรือ” จากภาพที่ 12 พระราชกรณียกิจทรงงานโครงการหลวงและทรงเป็น พระบิดาแห่งศาสตร์ทั้ง 9 
พระบารมีแผ่ไพศาล 

1.2 ภาพจิตรกรรมกระจกสซีุ้มดาดฟ้าด้านขา้ง 
ภาพจิตรกรรมกระจกสีทั้ง 4 ภาพ ขนาด 1.56 x 2.65 เมตรที่ประดิษฐานไว้ที่ซุ้มดาดฟูาด้านข้าง

เดิมได้ออกแบบไว้เป็นรูปอดีตพระพุทธเจ้าสี่พระองค์ เปลี่ยนเป็นพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมราชวงศ์ภาพ 4 ภาพ ดังต่อนี้ 

                        
     ภาพที่ 13         ภาพที่ 14        ภาพที่ 15      ภาพที่ 16 
    รัชกาลที่ 9  สมเดจ็พระนางเจ้าสิรกิิติ์       รัชกาลที่ 10  พระบรมสาทสิลกัษณ์

    พระบรมราชินีนาถ    พระบรมวงศานุวงศ์ 
ที่มา : อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท และคนอื่นๆ (2560 ฌ) 

จากภาพที่ 13 เป็นงานสร้างสรรค์จิตรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ประดิษฐานไว้บริเวณผนังช่องดาดฟูาระหว่างหลังคาซุ้มด้านข้างซุ้ม
ที่ 1 ด้านทิศใต้ จากภาพที่ 14 เป็นงานสร้างสรรค์จิตรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ พระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ประดิษฐานไว้บริเวณผนังช่องดาดฟูาระหว่างหลังคาซุ้มด้านข้าง 
ซุ้มที่ 2 ด้านทิศใต้  และจากภาพที่ 15 เป็นงานสร้างสรรค์จิตรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ พระบรมสาทิสลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชิราลงกรณ์รัชกาลที่ 10 ประดิษฐานไว้บริเวณผนังช่องดาดฟูาระหว่างหลังคาซุ้ม
ด้านข้าง ซุ้มที่  1 ด้านทิศเหนือ จากภาพที่ 16 เป็นงานสร้างสรรค์จิตรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ พระบรม
สาทิสลักษณ์พระบรมวงศานุวงศ์ ประดิษฐานไว้บริเวณผนังช่องดาดฟูาระหว่างหลังคาซุ้มด้านข้าง ซุ้มที่ 2 ด้าน
ทิศเหนือ 

1.3 ภาพจิตรกรรมฝาผนังในห้องพระประธาน 
ภาพจิตรกรรมฝาผนังในห้องพระประธานพระพุทธอุตรมงคล เป็นภาพเขียนกระจกสี ชุดแผ่นดิน

ธรรม แผ่นดินทอง 77 จังหวัด แบ่งออกเป็น 3 ภาพด้วยกัน คือ “แผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภาคเหนือ” 
“แผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภาคอีสาน” และ“แผน่ดินธรรมแผ่นดินทองภาคกลาง ตะวันออก และภาคใต้” เป็น
การออกแบบภาพเขียนข้ึนมาใหม่แทนภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่อง พุทธประวัติ ที่ออกแบบไว้เดิม  ได้แก่ 
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ภาพที่ 17 แผ่นดินธรรม แผ่นดินทองภาคเหนือ 
ที่มา : อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท และพานิช  ศรีลา (2561 น) 

        

ภาพที่ 18  แผ่นดินธรรม ภาคอิสาน   ภาพที่ 19 แผ่นดินธรรม แผ่นดินทองภาคกลาง 
          ภาคตะวันออก  ภาคใต ้

ที่มา : อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท และคนอื่นๆ (2562 ม) 
จากภาพที่ 17 เป็นงานสร้างสรรค์จิตรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ของโบราณสถานและศาสน

สถานที่ส าคัญของศาสนาต่างๆ ของจังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทยในสมัยปัจจุบัน (แผ่นดินรัชกาลที่ 9) 
ติดตั้งเป็นผนังกระจกด้านหลงัของพระประธาน จากภาพที่ 18 เป็นงานสร้างสรรค์จติรกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาพ
แสดงภาพลักษณ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของโบราณสถานและศาสนสถานที่ส าคัญของศาสนาต่างๆ ของจังหวัดในภาค
อีสาน จากภาพที่ 19 เป็นงานสร้างสรรค์จิตรกรรมที่ เกี่ยวข้องกับภาพแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของ
โบราณสถานและศาสนสถานที่ส าคัญของศาสนาต่าง ๆ ของจังหวัดในภาคกลาง, ภาคตะวันออก, และภาคใต้
ของประเทศไทยในสมัยปัจจุบัน (แผ่นดินรัชกาลที่ 9) ติดตั้งเป็นผนังกระจกด้านขวามือของพระประธาน 

1.4 ภาพจิตรกรรมฝาผนังนารายณ์บรรทมสินธุ์  
ภาพจิตรกรรมฝาผนังนารายณ์บรรทมสินธ์ุติดตั้งสูงจากพื้น 3.00 เมตร บนฝาผนังเหนือคอสอง

ด้านหลังมุขเด็จหน้า (ภายในโถงอาคารหลัก ตรงกันข้ามกับพระประธาน)  

 

ภาพที่ 20 นารายณ์บรรทมสินธ์ุ 
ที่มา : อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท และสุระ ข าเพ็ชร (2562 ย) 
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จากภาพที่  20 เป็นงานสร้ างสรร ค์จิ ตรกรรมที่ เกี่ ยวข้องกั บ เรื่ อง  “นารายณ์บรรทม
สินธ์ุ” หรือ “วิษณุอนันตศายิน” (อ านาจที่ไม่มีที่สิ้นสุดของพระวิษณุ)  เป็นภาพมหามงคลที่ได้รับความนิยม
น ามาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะ เป็นภาพตอน “พระวิษณุหรือพระนารายณ์ให้ก าเนิดแก่พระพรหมผู้สร้างโลก
ใหม่” ซึ่งถูกกล่าวถึงในมหากาพย์ “มหาภารตะ” (The Mahabharata) มหากาพย์ที่เก่าแก่อายุกว่า 2,000 ปี   

2. งานทัศนศิลป์ชุดงานประติมากรรม 
2.1 งานประติมากรรมนูนต่ าชุดเทวดาประจ าทิศทั้ง 9 ติดตั้งในโดมกลาง 9 เหลี่ยมช้ันที่ 2 ถัดจาก

ภาพจิตรกรรมชุดพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจฯ 

 

       

                            

ภาพที่ 21  เทวดาประจ าทิศทัง้ 9 ทิศ 
ที่มา : อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท และคณะ (2559 ค) 

จากภาพที่ 21 เป็นงานสร้างสรรค์ประติมากรรมทีเ่กี่ยวข้องกับเรือ่ง  เทวดาประจ าทิศทั้ง 9 ทิศ ใน
โดมกลาง ที่อันเชิญมาปกปักรักษา เนื่องจากโดมกลางเป็นรูป 9 เหลี่ยม จึงได้ออกแบบเพิ่มเทวดาทิศที่ 9 ทิศ
เบื้องบนเป็นรูปนารายณ์ทรงสุบรรณเข้าไปให้ครบ 9 เหลี่ยม รัชกาลที่ 9 ที่ปวงชนชาวไทยยกย่องและเคารพ
บูชาเป็นพ่อของแผ่นดิน 

2.2 งานประติมากรรมนูนต  าชุดดาวเพดาน  
  ดาวเพดานประดับฝูาเพดานทั้งหมดมี 19 ชุด มีขนาดแตกต่างลดหลั่นกันไปตามขนาดของ

ห้องเพดาน แต่ละห้อง ดังต่อไปนี้ 
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      ภาพที่ 22 การจัดวางแผนผัง         ภาพที่ 23 ดาวเพดาน       ภาพที่ 24 ดาวเพดานมุขหน้าแบบที่ 2 
                  ดาวเพดาน                    โถงกลาง แบบที ่1 

ที่มา : อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท และคณะ (2559 ง) 

จากภาพที่ 22  เป็นงานสร้างสรรค์ประติมากรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการจัดวางแผนผัง
ดาวเพดาน(ผ้าเพดาน)  มีการออกแบบจัดรูปแบบดาวเพดานไว้ทั้งหมด 9 รูปแบบด้วยกัน จากภาพที่ 23 เป็น
งานสร้างสรรค์ประติมากรรมทีเ่กี่ยวข้องกับการออกแบบ แบบที่ 1 ดาวเพดานโถงกลาง R7 ขนาด 5.80x 3.80 
ม. 1 ชุดโดมกลาง 9 เหลี่ยมช้ันที่ 1 และจากภาพที่ 24 เป็นงานสร้างสรรค์ประติมากรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกแบบ แบบที่ 2 ดาวเพดานประดับฝูาเพดานห้องมุขหน้า R6 ขนาด 1.85 x 4.70 เมตร 1ชุด 

   

ภาพที่ 25 ดาวเพดานฝูาห้องรมิเล็ก แบบที่ 3  ภาพที่ 26 ดาวเพดานฝูาห้องกลาง แบบที่ 4 
ที่มา : อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท และคณะ (2559 จ) 

จากภาพที่ 25 เป็นงานสร้างสรรค์ประติมากรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ แบบที่ 3 ดาวเพดาน
ประดับฝูาเพดานห้องริมเล็ก R3,R4 ขนาด 1.85 x 4.70 เมตร 4 ชุด  และจากภาพที่ 26 เป็นงานสร้างสรรค์
ประติมากรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ แบบที่ 4 ดาวเพดานประดับฝูาเพดานห้องกลาง R1 ขนาด 1.85 x 
5.80 เมตร 4 ชุด 

      
ภาพที่ 27 ดาวเพดานฝูาห้องกลางหลงั แบบที่ 5  ภาพที่ 28 ดาวเพดานฝูาห้องรมิกลางข้าง แบบที่ 6 

ที่มา : อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท และคณะ (2559 ฉ) 



 

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 27 
 

จากภาพที่ 27  เป็นงานสร้างสรรค์ประติมากรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ แบบที่ 5 ดาวเพดาน
ประดับฝูาเพดานห้องกลางหลังR1ขนาด 3.85 x 5.80 เมตร 1 ชุด และจากภาพที่ 28 เป็นงานสร้างสรรค์
ประติมากรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ แบบที่ 6 ดาวเพดานประดับฝูาเพดานห้องริมกลางข้าง R33.85 x 
5.80 เมตร 2 ชุด 

      
ภาพที่ 29 ดาวเพดานฝูา  ภาพที่ 30 ดาวเพดานฝูา  ภาพที่ 31 ดาวเพดานฝูาห้องหระประธาน 
ห้องริมสองข้าง แบบที่ 7  ห้องกลางหน้า แบบที่ 8  และดาวเพดานอาคารจัตุรมุข แบบที่ 9 

ที่มา : อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท และคณะ (2559 ช) 

จากภาพที่ 29 เป็นงานสร้างสรรค์ประติมากรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ แบบที่ 7 ดาวเพดาน
ประดับฝูาเพดานห้องริมสองข้าง R4 ขนาด 3.80 x 4.80 เมตร 4 ชุด จากภาพที่ 30 เป็นงานสร้างสรรค์
ประติมากรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ แบบที่ 8 ดาวเพดานประดับฝูาเพดานห้องกลางหน้า R1 ขนาด 3.80 
x 6.85 เมตร 1 ชุด และจากภาพที่ 31 เป็นงานสร้างสรรค์ประติมากรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ แบบที่ 9 
ดาวเพดาประดับฝูาเพดานห้องพระประธาน R6 และดาวเพดานอาคารจัตุรมุข ขนาด 3.80 x 4.80 เมตร 1 ชุด 
รวมดาวเพดาน 9 แบบ 21 ชุด และรวมชุดโคมดาวเพดานชายคาปีกนกอีก 4 ชุด รวมทั้งหมด 25 ชุด 

2.3 งานประติมากรรมนูนสูงและนูนต  าชุดโครงการหลวงและงานศิลปาชีพ 

     
      ภาพที่ 32 โครงการหลวง         ภาพที่ 33  โครงการศิลปาชีพ 

ที่มา : อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท และคณะ (2559 ร) 
จากภาพที่ 32 เป็นงานสร้างสรรค์ประติมากรรมที่เกี่ยวข้องกับพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงงาน โครงการพระราชด าริและโครงการหลวง ปั้นและติดตั้งแทนรูป
พระเจ้า 10 ชาติ (ทศชาติชาดกเดิม) ตกแต่งผนังด้านขวา พระประธาน1ภาพ ขนาด 2.40 x 2.65 เมตร และจาก
ภาพที่ 33 เป็นงานสร้างสรรค์ประติมากรรมที่ เกี่ยวข้องกับพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
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พระบรมราชินีนาถและโครงการศิลปา-ชีพ ปั้นและติดตั้งแทนรูปพระเจ้า 10 ชาติ(ทศชาติชาดกเดิม) ตกแต่งผนัง
ด้านซ้ายพระประธาน1 ภาพ ขนาด 2.40 x 2.65 เมตร 

3. งานประติมากรรมนูนสูงและนูนต  าห้องพระประธาน(พระพุทธอุตรมงคล) 
งานประติมากรรมลอยตัวและนูนต่ าห้องพระประธานประกอบด้วยช้ินงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

     
               ภาพที่ 34 ดาวเพดาน        ภาพที่ 35 ฐานชุกชีพระประธาน 

ที่มา : อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท และคณะ (2559 ฤ) 

จากภาพที่ 34 เป็นงานสร้างสรรค์ประตมิากรรมที่เกี่ยวข้องกับดาวเพดานหอ้งพระประธานขนาด 
2.40 x 2.40 เมตร  และจากภาพที่ 35 เป็นงานสร้างสรรค์ประติมากรรมทีเ่กี่ยวข้องกับฐานชุกชีพระประธาน 
ปั้นนูนต่ าเป็นภาพมารผจญและแมพ่ระธรณีบีบมวยผม ติดตัง้อยู่ด้านหน้า 

    
              ภาพที่ 36 รางปักธูปเทียน       ภาพที่ 37 ตุงกระด้าง(ธงแข็ง)รปูปีนักษัตร 12 ราศี 

ที่มา : อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท และคณะ (2559 พ) 

จากภาพที่ 36 เป็นงานสร้างสรรค์ประติมากรรมที่เกี่ยวข้องกับรางปักธูปเทียน ตั้งอยู่บริเวณ
ด้านหน้าพระประธาน และจากภาพที่ 37 เป็นงานสร้างสรรค์ประติมากรรมที่เกี่ยวข้องกับตุงกระด้าง         
(ธงแข็ง) รูปปีนักษัตร 12 ราศี ขนาด 0.60 x 4.20 เมตร 2 อัน ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าพระประธาน 

4. งานประติมากรรมนูนต  า-นูนสูงประดับเสาศาลา  
4.1 งานประติมากรรมนูนสูงประดับเสาด้านหน้าจ านวน 6 ต้น รูปยักษ์แบกเทวดา และเทพธิดา

แบบเชียงแสน ก าลังเยื้องกราย เข้ามาท าบุญรักษาศีลและฟังพระธรรมเทศนา 
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ภาพที่ 38 ยักษ์แบก ภาพที่ 39 ยักษ์แบก        ภาพที่ 40 ต าแหน่งที่ติดตั้ง ยักษ์แบกเทวดาและเทพธิดา 
     เทวดา       เทพธิดา 

ที่มา : อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท และคณะ (2559 ป) 

จากภาพที่  38 เป็นงานสร้างสรรค์ประติมากรรมที่เกี่ยวข้องกับยักษ์แบกเทวดา ประดับรอบเสาประธาน
ด้านหน้าขนาด จ านวนเสาละ 2 ชุด และจากภาพที่ 39 เป็นงานสร้างสรรค์ประติมากรรมที่ เกี่ยวข้องกับยักษ์แบก
เทพธิดา ประดับรอบเสาประธานด้านหน้า จ านวนเสาละ 2 ชุด และจากภาพที่ 40 เป็นงานสร้างสรรค์ประติมากรรม
ที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งที่ติดตั้ง ยักษ์แบกเทวดาและเทพธิดาติดตั้งตรงเสาประธานด้านหน้าจ านวนหกต้น รวมเทวดา 
12 องค์ เทพธิดา 12 องค์ ยักษ์แบก 24 ตน 

      

      

ภาพที่ 41 ชุดงาน ช้าง ม้า วัว ควาย เสือ สิงห์ กระทิง แรด 
ที่มา : อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท และคณะ (2559 ป) 
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จากภาพที่ 41 เป็นงานสร้างสรรค์ประติมากรรมที่เกี่ยวข้องกับงานประติมากรรมนูนต่ า ประดับ
เสาด้านข้าง ชุดช้าง ม้า วัว ควาย ขนาบ และบัวเชิง 4 ต้นๆ ละ1 ชุด รวม 4 ชุด 16 ช้ินงาน ซึ่งงานสร้างสรรค์
ประติมากรรมที่เกี่ยวข้องกบังานประติมากรรมนูนต่ า ประดับเสาด้านข้าง ชุดเสือ สิงห์ กระทิง แรด ขนาบและ    
บัวเชิง จ านวน 8 ต้นๆ ละ1 ชุด รวม 8 ชุด 32 ช้ินงาน 

 

ภาพที่ 42 ลายหน้าบันด้านหน้า 
ที่มา : อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท และสยาม โพธิสุข (2560 ฎ) 

จากภาพที่ 42 เป็นงานสร้างสรรค์ประติมากรรมที่เกี่ยวข้องกับงานประติมากรรมกึ่งนูนสูงประดับ
หน้าบันด้านหน้าเป็นลายก้านขดพรรณพฤกษา สอดแทรกด้วยสัตว์ทวิบาทและจัตุบาท ทางด้านซ้ายมีลิงถวาย
ลางสาด ช้างถวายทุเรียน ทางด้านขวา เจ้าเงาะและลิงถวายปลา ศาลาพุทธอุตรมงคล ได้รับพระราชทาน
เครื่องหมายเฉลิมฉลองครบรอบ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี องค์อุปถัมภ์
ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ติดตั้งไว้ตรงกลางหน้าบัน 

     

ภาพที่ 43 หน้ากาล     ภาพที่ 44 ดอกซีก        ภาพที่ 45 ครุฑ 
ที่มา : อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท และสยาม โพธิสุข (2560 ฏ) 

จากภาพที่ 43 เป็นงานสร้างสรรค์ประติมากรรมนูนต่ า ที่เกี่ยวข้องกับงานภาพหน้ากาลประดับ
ยอดจั่วและ  ผนังด้านในชายคาปีกนก จ านวน 16 ช้ินงาน จากภาพที่ 44 เป็นงานสร้างสรรค์ประติมากรรมนูน
ต่ าที่เกี่ยวข้องกับงานดอกซีกประดับยอดจั่วชายคากันสาดที่ยื่นออกมาเป็นมุขลดช้ันเรือนยอดจัตุรมุขมีขนาด 
กว้าง สูง 59 x 47 เซนติเมตร รวมทั่งหมด 8 ช้ินงาน และจากภาพที่ 45 เป็นงานสร้างสรรค์ประติมากรรมนูน
ต่ า ที่เกี่ยวข้องกับ งานภาพครุฑ ประดับใต้ฐานเจดีย์เรือนยอด 4 ตัวประดับโดมกลาง 9 ตัว ประดับซุ้มดาดฟูา 
4 ตัว รวม 17 ตัว 
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งานประติมากรรมลอยตัวจัดท าเป็นรูปสัตว์หิมพานต์ชนิดต่างๆ ตามจินตนาการ ตั้งอยู่บนแท่นหัว
เสาประดับยอดหน้าจั่วแทนช่อฟูา และหางหงส์ มีดังต่อไปนี้ 

     

ภาพที่ 46 หงส์ขนาดใหญ ่ ภาพที่ 47 หงส์ขนาดกลาง ภาพที่ 48 หงส์ขนาดเลก็ 
ที่มา : อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท และสยาม โพธิสุข (2560 ฏ) 

จากภาพที่ 46 เป็นงานสร้างสรรค์ประติมากรรมที่เกี่ยวข้องกับหงส์ขนาดใหญ่กว้าง ยาว สูง 
0.50x1.20x1.00 เมตร พร้อมแท่นหัวเสากว้าง ยาวสูง .50x.50x.40 เมตร ใช้เป็นช่อฟูาประดับตรง 
ประกอบด้วย ยอดหน้าจั่ว มุขเสด็จหน้า-หลัง 2 ช้ินงาน ยอดหน้าจั่วอาคารกลางมุขหน้า-หลัง 2 ช้ินงาน ยอด
หน้าจั่วมุขข้างกลาง 2 มุข 2 ช้ินงาน  จากภาพที่ 47 เป็นงานสร้างสรรค์ประติมากรรมที่เกี่ยวข้องกับหงส์ขนาด
กลาง กว้าง ยาว สูง .40x.80x1.00 เมตร  พร้อมแท่นหัวเสา กว้าง ยาวสูง .40x.40x.30 เมตร ใช้เป็นช่อฟูา
ประดับตรง ประกอบด้วย ยอดหน้าจั่วมุขข้างริม 4 มุข 4 ช้ินงาน  ยอดหน้าจั่วมุขข้างเหนือดาดฟูาระหว่างมุข
ริมและมุขกลาง 2 ด้านข้าง 4 มุข 4 ช้ินงาน และจากภาพที่ 48 เป็นงานสร้างสรรค์ประติมากรรมที่เกี่ยวข้อง
กับหงส์ขนาดเล็ก กว้าง ยาว สูง .30x.60x.80 เซนติเมตร  พร้อมแท่นหัวเสา กว้าง ยาวสูง .30x.30x.25 
เซนติเมตร  ใช้เป็นช่อฟูาประดับตรงปลายหน้าจั่วอาคารจัตุรมุขเหนือหลังคาอาคารกลาง 4 มุข 4 ช้ินงาน 

      

ภาพที่ 49 นาค 3 เศียร           ภาพที่ 50 มกร 
ที่มา : อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท และสยาม โพธิสุข (2560 ข) 

จากภาพที่ 49 เป็นงานสร้างสรรค์ประติมากรรมที่เกี่ยวข้องกับนาค 3 เศียร ใช้เป็นหางหงส์หรือตัว
เหงา กว้าง ยาว สูง.70x.70x1.20 เมตร  พร้อมแท่นหัวเสา กว้าง ยาว สูง .50x.50x.45 เมตร ประดับตรง
ปลายหน้าจั่ว ประกอบด้วย ปลายหน้าจั่ว มุขเสด็จหน้า-หลัง 4 ช้ินงาน ปลายหน้าจั่วอาคารกลางมุขหน้า-หลัง 
4 ช้ินงานปลายหน้าจั่วมุขข้างกลาง 2 มุข 4 ช้ินงาน และจากภาพที่ 50 เป็นงานสร้างสรรค์ประติมากรรมที่
เกี่ยวข้องกับมกร ใช้เป็น หางหงส์หรือตัวเหงา กว้าง ยาว สูง .30x.60x.80 เมตร  พร้อมแท่นหัวเสากว้าง ยาว 
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สูง .30x.30x.25 เมตร ประดับตรง ปลายหน้าจั่ว ประกอบด้วย  ยอดหน้าจั่วมุขข้างริม 4 มุข 8 ช้ินงาน  ยอด
หน้าจั่วมุขข้างเหนือดาดฟูาระหว่างมุขริมและมุขกลาง 2 ด้านข้าง 4 มุข 8 ช้ินงาน 

       

            หัวเม็ดทรงมัณฑ ์ หัวเม็ด  หัวเม็ด 
หัวมกร  หัวหงส ์

ที่มา : อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท และสยาม โพธิสุข (2560 ฐ) 

หัวเม็ดทรงมัณฑ์ 
หัวเม็ดทรงมัณฑ์ (หัวเม็ด) ใช้เป็นเสาลอย เพื่อลดระยะถ่ีของช่วงเสาเพื่อใช้พื้นที่ด้านล่างเป็นที่

ประดิษฐานเทวดาจัตุรทิศ  จากภาพที่ 51 เป็นงานสร้างสรรค์ประติมากรรมที่เกี่ยวข้องกับหัวเม็ดทรงมัณฑ์    
ใช้ประดับ ณ ปลายชายคาปีกนกด้านข้าง หน้าและ-หลังศาลาฯ 

ชุดลายปิดหัวกลอน 

        
    ภาพที่ 52 ลายปิดหัวกลอน 1  ภาพที่ 53 ลายปิดหัวกลอน 2 ภาพที่ 54 ลายปิดหัวกลอน 3 

ที่มา : อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท และสยาม โพธิสุข (2560 ฑ) 

ชุดลายปิดปลายกลอน ออกแบบเพื่อใช้ปิดปลายกลอนท าด้วยเหล็กกล่อง กลวงรองรับระแนง
ส าหรับมุงกระเบื้องปลายสุดชายคา จึงต้องท าแผ่นลายนูนต่ าปิดหัวกลอน เพื่อความเรียบร้อยและความ
สวยงามมากขึ้น ดังนี้ 

จากภาพที่ 52 เป็นงานสร้างสรรค์ประติมากรรมที่เกี่ยวข้องกับลายปิดหัวกลอน ออกแบบเป็นลาย
ดอกสี่กลีบดอกใหญ่และเล็กซ้อนกันสองดอกรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 4 x 4 นิ้ว และจากภาพที่ 54 เป็นงาน
สร้างสรรค์ประติมากรรมที่เกี่ยวข้องกบัลายปิดหัวกลอน ออกแบบเป็นดอกสี่กลบีดอกใหญแ่ละเล็กซ้อนกันสอง
ดอกรูปสี่เหลี่ยม ขนมเปียกปูน ลายลูกฟักก้ามปู จากภาพที่ 53-54 เป็นงานสร้างสรรค์ประติมากรรมที่
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เกี่ยวข้องกับลายปิดหัวกลอน ออกแบบเป็นลายลูกฟักก้ามปูดอกสี่กลีบ ลายลูกฟักก้ามปูรูปสี่เพลี่ยมผืนผ้า
ขนาด 4 x 8 นิ้ว  ดอกสี่กลีบช้ันแรกและช้ันกลางเป็นรูปสี่เพลี่ยมจัตุรัส ช้ันบนสุดเป็นดอกกลมขนาด 1 นิ้ว 

คันทวย 
คันทวยใช้เป็นเครื่องค้ ายันชายคา ออกแบบเป็นคันทวยรูปอสุรินทร์ราหู,กินรีนาคี,คชสีห์นาคา รวม

ทั้งหมด 48 อันยาว 1.30 เมตร ดังต่อไปนี้ 

           
ภาพที่ 55 คันทวยรูปกินรีนาคี   ภาพที่ 56 คันทวยรูปอสุรินทร์ราหู     ภาพที่ 56 คันทวยรูปอสุรินทร์ราหู 

ที่มา : อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท และสยาม โพธิสุข (2560 ผ) 

จากภาพที่ 55 เป็นงานสร้างสรรค์ประติมากรรมที่เกี่ยวข้องกับคันทวยรูปกินรีนาคี ล าตัวเป็นนาค
ส่วนหัวเป็นนางกินรียืนพนมมือไหว้ ติดตั้ง ณ เสามุขริมด้านข้าง  (ริมหน้า)  4 ต้นๆละ 6 ช้ินงานรวม 24 
ช้ินงาน จากภาพที่ 56 เป็นงานสร้างสรรค์ประติมากรรมที่เกี่ยวข้องกับคันทวยรูปอสุรินทร์ราหู ล าตัวเป็นนาค 
ส่วนหัวเป็นพระราหู ก ากระบองทั้งสองมือชูข้ึนเหนือหัว ติดตั้ง ณ เสด้านหน้า หลัง 2 ต้นๆละ 6 ช้ินงานรวม 
12 ช้ินงาน และจากภาพที่ 57 เป็นงานสร้างสรรค์ประติมากรรมที่เกี่ยวข้องกับคันทวยรูปคชสีห์นาคา ล าตัว
เป็นนาค ส่วนหัวเป็นคชสีห์ครึ่งตัวยืนชูงวง ติดตั้ง ณ เสามุขริมด้านข้าง(ริมหลัง) 4 ต้นๆละ 6 ช้ินงานรวม 24 
ช้ินงาน  คันทวยรูปอสุรินทร์ราหู, กินรีนาคี,คชสีห์นาคา ติดตั้ง ณ เสามุขริมด้านข้าง (ริมกลาง) 4 ต้น แบบละ 
1 ช้ินรวม 4 ช้ินงาน รวมทั้ง 3 แบบ 24 ช้ิน 

เทวดาจตุรทิศ 
งานสร้างสรรค์ประติมากรรมที่เกี่ยวข้องกับเทวดาจตุรทิศ สูง 1.90 เมตร ประดิษฐาน ณ มุมทั้ง 4 

ของศาลาพุทธอุตรมงคล โดยผู้เขียนเป็นคนออกแบบ ก าหนด วัสดุ สี และขนาด 

       
       ภาพที่ 58 ท้าวกุเวร    ภาพที่ 59 ท้าววิรุฬหก      ภาพที่ 60 ท้าวธตรฐ      ภาพที่ 61 ท้าววิรูปักษ์ 

ที่มา : อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท และสยาม โพธิสุข (2560 ฝ) 
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จากภาพที่ 58 เป็นงานสร้างสรรค์ประติมากรรมที่เกี่ยวข้องกับท้าวกุเวร จอมยักษ์ รักษาโลกด้านทิศ
อุดรหรือทิศเหนือ, ปั้น หล่อ และท าสีโดยสวิง โทบุรินทร์ จากภาพที่ 59 เป็นงานสร้างสรรค์ประติมากรรมที่
เกี่ยวข้องกับท้าววิรุฬหก จอมเทวดาหรือจอมกุมภัณฑ์ รักษาโลกด้านทิศทักษิณหรือทิศใต้ จากภาพที่ 60 เป็น
งานสร้างสรรค์ประติมากรรมที่เกี่ยวข้องกับท้าวธตรฐ จอมภูตหรือจอมคนธรรพ์ รักษาโลกด้านทิศบูรพาหรือ
ทิศตะวันออก ปั้น หล่อโดยเสน่ห์ วงศ์เทวัญ ท าสีโดยผู้เขียนและสวิง โทบุรินทร์ และจากภาพที่ 61 เป็นงาน
สร้างสรรค์ประติมากรรมที่เกี่ยวข้องกับท้าววิรูปักษ์ จอมนาค รักษาโลกด้านทิศประจิมหรือทิศตะวันตก   

งานประติมากรรมลอยตัวประดับบันไดทางขึ้น 
งานประติมากรรมลอยตัวประดับบันไดทางข้ึน จัดท าเป็นรูปสัตว์หิมพานต์ชนิดต่างๆตามจินตนาการ 

ตั้งอยู่บนแท่นศิลาแลง ได้แก่ สิงห์ นาคสามเศียร มกร ดังต่อไปนี้ 

     
       ภาพที่ 65 แผนผังอาคาร           ภาพที่ 66 รูปด้านหน้าอาคาร 

   

ภาพที่ 67 ภาพโมเดล 3 มิติศาลาพุทธอุตรมงคล 
ที่มา : อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท และสยาม โพธิสุข (2560 ฒ) 

จากภาพที่ 65,66,67, คือการออกแบบเขียนแบบ แผนผังอาคาร รูปด้านภาพโมเดล 3 มิติศาลาพุทธ
อุตรมงคลและรูปอาคารศาลาอุตรมงคลจริง   

บ่อน้ าพุ 
บ่อน้ าพุเป็นงานตกแต่งภูมิทัศน์ ตั้งอยู่มุมทั้งสี่รอบศาลาพระพุทธอุตรมงคล บ่อน้ าพุสร้างด้วย ศิลา

แลงก่อซ้อนสลับกันเปน็ช้ันๆสูง .75 เมตร กว้าง ยาวด้านละ 3.00 เมตร มีแท่นสากว้าง .40 เมตร สูง .95 เมตร 
ตั้งอยู่มุมทั้ง 4 และและเสาอิงกลางด้านทั้งสี่อีก 4 เสา มีน้ าพุใหญ่อยู่ตรงกลางสระ มีมกรยืนพ่นน้ าอยู่บนแท่น
เสาศิลาแลงประดับทั้ง 4 มุม  ดังภาพที่ 68-69 
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      ภาพที่ 68 บ่อน้ าพุด้านหน้าขวา         ภาพที่ 69 บ่อน้ าพุด้านหน้าซ้าย 
ที่มา : อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท และสยาม โพธิสุข (2560 ฒ) 

งานสถาปัตยกรรมเป็นการออกแบบอาคารให้เป็นแบบเชียงแสนประยุกต์เป็นอาคารศาลาโถงไม่มผีนัง
ตามแบบวิหารโถงทางภาคเหนือ ดังแผนผงัและรปูด้านดังตอ่ไปนี้ 

สรุปทัศนศิลป์ศาลาพระพุทธอุตรมงคล 
   ชุดงานจิตรกรรมกระจกสีชุดที่หนึ่ง ชุด“พระราชประวัติพระราชพิธีและพระราชกรณียกิจ”ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 เก้าภาพ ชุดงานจิตรกรรมกระจกสีชุดที่สอง ชุด 
“พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและพระบรมราชวงศ์” สี่ภาพ ชุดงาน
จิตรกรรมกระจกสีชุดที่สาม ชุด “แผ่นดินธรรมแผ่นดินทองรัชกาลที่เก้า 77 จังหวัด” 3 ภาพและ 2 ภาพ 
ติดตั้งบนผนังห้องพระประธาน ชุดงานจิตรกรรมฝาผนังชุดที่สี่  “นารายณ์บรรทมสินธ์ุ” หนึ่งภาพ 2 ชุด งาน
ประติมากรวมจ านวน 12 ชุดงานได้แก่  
           ชุดงานประติมากรรม ที่ผูเ้ขียนได้ออกแบบและสรา้งสรรค์ประดับศาลาพระพุทธอุตรมงคลประกอบ
ไปด้วยงานชุดต่างๆ ดังนี้ 
     1. งานประตมิากรรมนูนต่ าชุดเทวดารักษาประจ าทิศทั้ง 9  ขนาด กว้าง 0.50 เมตร ยาว 0.80 เมตร.
รวมจ านวน 9 ช้ินงาน ติดตั้งตกแต่งในโดมกลาง 9 เหลี่ยม  
     2. งานประตมิากรรมนูนต่ า ชุดจักรวาลดาวเพดาน ได้ออกแบบไว้ 9 แบบ  
     3. งานประติมากรรมนูนสูง ชุดงานโครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และชุด
งานโครงการศูนย์ศิลปาชีพและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่องการสืบทอดผ้าทอพื้นเมืองกลุ่มชาติพันธ์ุไท-ลาว ในจังหวัดอุตรดิตถ์มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน และรูปแบบการสืบทอดผ้าทอพื้นเมืองกลุ่มชาติพันธ์ุไท -ลาว ในจังหวัด
อุตรดิตถ์ ในการศึกษาครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากสัมภาษณ์ ข้อมูลทุติยภูมิ
จากวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เก็บรวบรวมข้อมูล การส ารวจ สังเกต สัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม 
ข้อมูลที่ได้วิเคราะห์ตามทฤษฎีหลักและทฤษฎีเสริม และโดยการเปรียบเทียบข้อมูล น าเสนอด้วยวิธีพรรณนา
วิเคราะห์  
           ผลการวิจัยพบว่าความเป็นมาของผ้าทอพื้นเมืองไท-ลาวในจังหวัดอุตรดิตถ์ทั้ง 3 พื้นที่  ได้แก่      
ต าบลนาขุม อ าเภอบ้านโคก ต าบลฟากท่า อ าเภอฟากท่า และต าบลบ้านฝาย อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 
เริ่มจากบรรพบุรุษที่มีการทอผ้าก่อนอพยพเข้ามาในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีก ารกวาดต้อน
และเคลื่อนย้ายกลุ่มชนลาวเวียงจันทน์และลาวหลวงพระบางข้ามเข้ามาอยู่ในอ าเภอน้ าปาด และอ าเภอฟาก
ท่า ใช้เทคนิคการทอแบบมัดหมี่เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งการทอด้วยเส้นไหมและเส้นฝ้าย หรือการรวมเอา
เทคนิคการทอผ้าแบบอื่นอยู่ในผืนผ้าเดียวกัน 
  รูปแบบการสืบทอดความรู้ในการทอผ้ามี 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) การสืบทอดความรู้ลักษณะของอาชีพ
เพื่อสร้างรายได้ เนื่องจากมีความพร้อมในเรื่องเวลา วัสดุและอุปกรณ์ 2) การสืบทอดความรู้ให้ 
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เฉพาะสมาชิกในครอบครัว โดยการสังเกต การจดจ า และการฝึกปฏิบัติ ด้วยเป็นสิ่งที่อยู่เห็นมาตั้งแต่ยังเป็น
เด็กใช้เวลาในการเรียนรู้มาทีละน้อย 3) การสืบทอดความรู้ด้วยผู้รู้ช านาญหรือวิทยากรนอกชุมชนซึ่งปัจจุบัน
ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐอย่างเป็นระบบ และ 4) การสืบทอดความรู้ด้วยการฝึกฝนและพัฒนา
ความรู้ด้วยตนเองเป็นรูปแบบที่พบน้อยที่สุดและไม่สามารถท าได้ทุกขั้นตอน เพราะมีความไม่พร้อมทั้งในเรื่อง
เวลา สถานที่ หรืออุปกรณ์ โดยการสืบทอดความรู้ในการทอผ้ามีเป้าหมาย 2 ประการด้วยกัน คือ เพื่อพัฒนา
สภาพเศรษฐกิจของตนเองและชุมชน และเพื่อการเรยีนรู้และรักษาภูมิปัญญาการทอผ้าของกลุม่ชาติพันธ์ุคงอยู่
ต่อไป 
ค าส าคัญ : การสบืทอด, ผ้าทอพื้นเมือง, กลุม่ชาติพันธ์ุไท-ลาว 

Abstract 
The study of the continuation of traditional woven fabric of Tai – Laos ethnic groups 

in Uttaradit Province aimed to research the background and present conditions and to study 
the formation of continuation of the traditional woven fabric. The qualitative methodology 
was applied to the study with field data collection, surveys, observations, interviews, and 
group discussions. The data were analyzed according to the main and supporting theories 
using comparative analysis, and the results were explained in descriptive analysis. 
 It was found that the history of traditional woven fabric of Tai – Laos ethnic groups in 
Nakhum Sub-district and Faktha Sub-district, Faktha District, and Banfai Subdistrict, Nampad 
District, Uttaradit Province started in the Rattanakosin Era when their ancestors had been 
evacuated to Thailand and brought their knowledge of weaving with them. The Lao people 
from Vientiane and Luang Prabang had been gathered and moved to Nampad and Faktha 
areas, and the Tai-Lao madmee weaving technique has still been continued until the 
present time. The traditional weaving style of madmee can still be found in the areas either 
by using silk or cotton thread, and the mixtures of weaving techniques can also be found on 
the same fabric. 

There were four processes of traditional weaving continuation; which were 1) the 
continuation because it could make a profit as a career where the people were prepared 
with time, materials, and equipment, 2) the continuation exclusively by the family members 
via observing; remembering; and practicing little by little on their own since when they were 
young, 3) the continuation by learning from an expert or an educator who was not a 
member of the community; and this learning process was supported systematically by 
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government agencies, and 4) the traditional weaving continuation by practicing and 
developing the knowledge alone by the individual villager. This was the least found and 
could not be thoroughly conducted due to lack of time, places, or equipment for the self-
training. Overall, the continuation processes had two key targets; to develop the economy 
of oneself and their community, and to learn and preserve the knowledge and wisdom of 
the ethnic groups’ traditional weaving for future generations. 
Keywords: Inheritance, Local Weaves, Uttaradit Tai – Laos Ethnic 

ความส าคัญของปัญหา  
ผ้าทอเป็นผลิตภัณฑ์ที่มคีวามเกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตประจ าวันของมนุษย์ต้ังแต่เกิดจนตาย เพื่อใช้

งานเป็นเครื่องนุ่งหม่กันรอ้นกันหนาว ปกปิดร่างกาย และใช้ผลิตสิ่งของเพื่อใช้สอยในชีวิตประจ าวัน นอกจากนี้
ยังสัมพันธ์กับความเช่ือ พิธีกรรม และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาการทอผ้าหากนับย้อนไปในประวัติศาสตร์ทั้งที่มี
ปรากฏเป็นผืนผ้าหรือร่องรอยในภาชนะดินเผาโบราณ  มีเหตุผลหลายประการที่สนับสนุนแนวคิดที่ว่าการทอ
ผ้ามีวิวัฒนาการมาจากการท าเชือก  ทอเสื่อและการจักสาน การศึกษาถึงผ้าสมัยประวัติศาสตร์ซึ่งอาจต้องเริ่ม
ศึกษาจากรอยเชือกทาบในภาชนะเครื่องปั้นดินเผา ที่พบเป็นจ านวนมากตามแ หล่งโบราณคดีก่อน
ประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นว่าชุมชนโบราณนั้น รู้จักการน าเส้นใยจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นจากพืชหรือสัตว์
มาฟั่นหรือมัดรวมกันเป็นเชือก นั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการน าไปถักหรือทอเป็นเสื่อ ตะกร้าและเป็นผืนผ้าใน
ที่สุด  (จิราภรณ์ อรัณยะนาค, 2534)   

ในภาคเหนือการทอผ้าเป็นภูมิปัญญาที่ส าคัญของหญิงชาวล้านนาสืบต่อกันมาเป็นเวลาหลายร้อยปี  
โดยมีหลักฐานที่ปรากฏเป็นทั้งผืนผ้าจริงที่หลงเหลืออยู่และภาพเขียนจากจิตรกรรมฝาผนังภายในโบสถ์และ
วิหารของวัดโบราณหลายแห่งในพื้นที่ภาคเหนือ เช่น เชียงราย เชียงใหม่ แพร่ น่าน เป็นต้น  ซึ่งบริเวณพื้นที่
ภาคเหนืออาจแบ่งตามกลุ่มคนที่อาศัยเป็นสองกลุ่มใหญ่ ๆ คือ บริเวณภาคเหนือด้านตะวันตก มีจังหวัด
เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางประกอบด้วยเชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง และแม่ฮ่องสอน และบริเวณด้านตะวันออก
ประกอบด้วย เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และอุตรดิตถ์ (วิบูลย์ ลี้สุวรรณ, 2550)  สามารถเรียกรวมกันได้ว่า
เป็นดินแดนล้านนาหรือบริเวณภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ซึ่งเป็นดินแดนที่มีสิ่งทอทั้งของชาวไทพื้น
ราบและชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ที่แต่ละกลุ่มส่งอิทธิพลต่อกันและกันทั้งในด้านวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
รวมทั้งภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์ผลงานผ้าทอมือพื้นเมือง  

ผ้าทอมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของคนในท้องถ่ินมาเป็นเวลานานเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต 
ทั้งผ้าที่ใช้ในชีวิตประจ าวันหรือโอกาสพิเศษ และในพิธีกรรม โดยเฉพาะความเช่ือเกี่ยวกับบาปบุญคุณโทษ การ
ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต จากคติความเช่ือดังกล่าว ท าให้ชาวล้านนาทอผ้าไม่ใช้ใยของตัวไหมเพราะต้องใช้รังไหม
จ านวนมากในการทอเส้นใย แต่จะทอผ้าที่ท าจากใยของต้นฝ้ายเป็นส่วนใหญ่ มีการพัฒนาเทคนิค วัสดุ 
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ข้ันตอนและกรรมวิธีการผลิตอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ผ้าของล้านนาในอดีตมีอิทธิพลต่อราชส านักใน
กรุงเทพมหานครเป็นอนัมาก และในปัจจุบันเป็นผา้ที่ใช้ในราชพิธีต่าง ๆ  โดยผ้าพื้นเมืองของล้านนาต้องทอด้วย
ช่างที่สืบสายจากเจ้าล้านนาไทย ทั้งนี้เมื่อประมวลเทคนิคหรือกรรมวิธีการทอผ้าพื้นเมืองภาคเหนือ พบว่ามี
หลายเทคนิคกระจายอยู่ทั่วไปในภาคเหนือ ประกอบด้วยเทคนิคการจก การขิด การยกดอก การเกาะหรือล้วง 
และมุก แม้กระทั่งการมัดหมี่ที่พบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นที่ตั้งของเมืองโบราณในประวัติศาสตร์เดิม ช่ือเมืองบางโพธ์ิท่าอิฐและเปลี่ยนเป็น
จังหวัดอุตรดิตถ์ที่แปลว่า เมืองท่าทางทิศเหนือ จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นพื้นที่หนึ่งที่มีการอพยพย้ายถ่ินเข้ามาของ
คนไทหลากหลายชาติพันธ์ุ กระจายอยู่ใน 9 อ าเภอที่มีพื้นที่ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน ทิศ
ใต้ ติดต่อกับจังหวัดพิษณุโลก ทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดสุโขทัย และทิศตะวันออก ติดต่อกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มีเขตแนวพรมแดน 120 กิโลเมตร ด้วยสภาพทางกายภาพดังกล่าวท าให้ผู้คนใน
จังหวัดอุตรดิตถ์มีกลุ่มชาติพันธ์ุที่หลากหลาย โดยสามารถแบ่งกลุ่มวัฒนธรรมของจังหวัดอุตรดิตถ์ออกเป็น  3 
กลุ่มวัฒนธรรม คือ 
  1. วัฒนธรรมของล้านนาไท มีวิถีชีวิต วัฒนธรรมเหมือนกับอาณาจักรล้านนาไทย ในเขตอ าเภอลับแล 
ที่ต าบลแม่พูล ต าบลนานกกก ต าบลฝายหลวง และต าบลชัยชุมพล และอ าเภอท่าปลา ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของ
ตัวจังหวัด 
  2. วัฒนธรรมภาคกลางปรากฏในวัฒนธรรมของคนในอ าเภอเมือง อ าเภอตรอน อ าเภอพิชัยและ
อ าเภอทองแสนขัน ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกและศูนย์กลางของตัวจังหวัด 
    3. วัฒนธรรมล้านช้าง มีลักษณะวัฒนธรรมคล้ายกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออก
ของตัวจังหวัด โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อยคือ กลุ่มวัฒนธรรมแบบเวียงจันทน์ ซึ่งเป็นการตั้งถ่ินฐานของ
ประชากรที่ถูกกวาดต้อนมาจากเวียงจันทน์ ในบางหมู่บ้านของต าบลวังแดง ต าบลบ้านแก่ง และต าบลหาดสอง
แคว  อ าเภอตรอน บ้านกองโค ต าบลคอรุม อ าเภอพิชัย บ้านนาแต้ว บ้านนาทะเล อ าเภอลับแล และกลุ่ม
อิทธิพลของวัฒนธรรมแบบหลวงพระบาง เป็นวัฒนธรรมหลักของกลุ่มคนอ าเภอบ้านโคก อ าเภอฟากท่า 
อ าเภอน้ าปาดและบางส่วนของอ าเภอทองแสนขัน (นฤมล วัฒนพาณิช, 2547)  สอดคล้องกับที่ วิถี พานิชพันธ์ 
(2548) กล่าวว่า ชาวลาวเป็นกลุ่มชนที่มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา มีการอพยพข้ามแม่น้ าโขงมาฝั่งไทยเป็น
ระยะ ๆ ท าให้ประเทศไทยมีชาวลาวกระจายอยู่ทั่วไป อาทิ ไทพวน(ลาวพวน) ทางภาคเหนือที่ อ าเภอหาด
เสี้ยว จังหวัดสุโขทัย อ าเภอลับแล อ าเภอตรอน ในจังหวัดอุตรดิตถ์นั้นเอง 

การอพยพเข้ามาของกลุ่มชาติพันธ์ุต่างๆ ได้น าวัฒนธรรมและภูมิปัญญาการทอผ้าด้วยเทคนิคที่
หลากหลายเข้ามาพร้อมกันท าให้เกิดผ้าพื้นเมืองที่มีกรรมวิธีการผลิตที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถ่ิน        
ซึ่งแตกต่างกันไปตามความช านาญของช่างทอที่สืบเช้ือสายมาจากกลุม่คนต่างเช้ือสายและการผสมกลมกลืนใน
ท้องถ่ินที่อาศัย แต่มีรูปแบบที่แตกต่างกันไปซึ่งข้ึนอยู่กับความนิยม ความเช่ือ วัตถุดิบ รวมทั้งธรรมเนียม
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ประเพณีในกลุ่มชนและความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในท้องถ่ินน้ัน ๆ  โดยชาวลาวพวนในจังหวัดอุตรดิตถ์ชอบ
ทอซิ่นตีนจกให้มีลวดลายเกือบเต็มซิ่นบนพื้นสีแดงล้วน มีสีสันและลวดลายเด่นชัด มีกรรมวิธีพิเศษที่ทอให้ได้
บางเบา ส่วนใหญ่เป็นเส้นใยฝ้ายผสมไหม ใช้ผ้าทอยกดอกและผ้าทอมุกเป็นตัวซิ่น เมื่อต่อตัวซิ่นและตีนซิ่นเข้า
กันแล้ว  ผ้าซิ่นของคนแถบนี้แลดูพลิ้วไหวกว่าซิ่นที่ทอจากฝ้าย และเนื่องจากมีพื้นที่ชายแดนติดต่อกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอยู่ในอ าเภอฟากท่า อ าเภอบ้านโคกและอ าเภอน้ าปาด ท าให้เป็นแหล่ง
งานหัตถกรรมผ้าทอกลุ่มวัฒนธรรมล้านช้างแบบหลวงพระบางมีความคล้ายกับประชาชนในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยมาก  เนื่ องจากส่วนใหญ่เป็นชาวลาวที่
อพยพหนีภัยสงครามมาจากเวียงจันทน์และหลวงพระบางตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี โดยผ้าทอพื้นเมืองมีความ
หลากหลายของเทคนิควิธีคือ ผ้าจก ผ้ามัดหมี่และผ้าขิด ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในกลุ่มวัฒนธรรม
ไท-ลาวแถบลุ่มน้ าโขง (วิถี พานิชพันธ์, 2547)  โดยเฉพาะกรรมวิธีการทอแบบมัดหมี่ซึ่งหมายถึงวิธีการทอโดย
ใช้ไหมมัดเส้นยืน ซึ่งได้รับวิธีการดังกล่าวมาจากชาวอีสานที่อพยพเข้ามาตั้งถ่ินฐานในภาคเหนือ (ศิลปากร , 
2543) นอกจากนี้ยังมีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือที่หลากหลาย เช่น ผ้าห่ม ผ้าหน้าหมอน ผ้าล้อ 
ผ้าสไบ  เป็นต้น แสดงถึงภูมิปัญญาความรู้ในเรื่องของการทอผ้าพื้นเมืองของหญิงสาวที่ติดตัวมาและถ่ายทอดสู่
ลูกหลานและพัฒนาเป็นอาชีพเสริม ในบางคนสามารถท าเป็นอาชีพหลักสร้างรายได้ให้กับท้องถ่ินมาจนถึง
ปัจจุบัน  

การน าภูมิปัญญาการทอผา้มาใช้พัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนและพฒันาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  มีการปรับปรงุ
วัสดุ รูปแบบ กรรมวิธีผลิตจนกลายเป็นอัตลักษณ์ที่ส าคัญของกลุ่มชาติพันธ์ุไท -ลาวในจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่
สามารถสร้างรายได้และช่วยพัฒนาเศรษฐกจิของชุมชน เสริมสร้างศักยภาพในด้านการสง่เสรมิการท่องเทีย่วใน
ลักษณะของการเป็นของที่ระลึกประจ าจังหวัดอุตรดิตถ์ แต่ด้วยปัจจุบันสภาพการผลิตมีความเปลี่ยนแปลงไป
ตามความต้องการของตลาดที่ต้องการใช้ผ้าทอพื้นเมืองในชีวิตประจ าวันมากข้ึนท าให้ผลิตได้ไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของตลาดโดยมีสาเหตุส าคัญอย่างหนึ่งคือไม่มีผู้สืบทอดเนื่องจากเป็นภูมิปัญญาที่ต้องอาศัยความ
ช านาญ ความเช่ียวชาญจากการฝึกฝนการทอผ้าเป็นเวลานาน นอกจากนี้ยังขาดความรู้ที่เกี่ยวกับวัสดุ รูปแบบ 
และกระบวนการผลติผ้าทอพื้นเมอืง ดังนั้นด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจยัต้องการศึกษาการวิจยัรูปแบบสบืทอดของ
ผ้าทอพื้นเมืองกลุ่มชาติพันธ์ุไท-ลาวในจังหวัดอุตรดิตถ์  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความเป็นมาและสภาพปัจจุบันของผ้าทอพื้น เมืองกลุ่มชาติพันธ์ุไท -ลาว ใน           

จังหวัดอุตรดิตถ์ 
  2. เพื่อศึกษารูปแบบการสืบทอดผ้าทอพื้นเมืองกลุ่มชาติพันธ์ุไท-ลาว ในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ในการศึกษาครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การส ารวจ สัมภาษณ์และ

สนทนากลุ่ม น าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์ตามทฤษฎีหลักและทฤษฎีเสริม และวิเคราะห์โดยการ
เปรียบเทียบข้อมลู น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห ์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ จาก
ผลของการวิจัยสามารถน าเสนอ ตามขอบเขตการวิจัย  

ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย โดยมีวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง 
1) ผู้รู้ ผู้เช่ียวชาญในเรื่องของผ้าทอพื้นเมืองในจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีกรอบในการเลือกกลุ่ม ตัวอย่าง

กลุ่มนี้ จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 
- อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยที่ศึกษาประวัติความเป็นมา ศิลปวัฒนธรรมและผ้าทอพื้นเมืองของ

จังหวัดอุตรดิตถ์ 
- ปราชญ์ชาวบ้าน ครูภูมิปัญญา ที่มีความรู้เกี่ยวประวัติความเป็นมา ศิลปวัฒนธรรมและผ้าทอ

พื้นเมืองของจังหวัดอุตรดิตถ์ 
2) ผู้ปฏิบัติ หมายถึง ผู้ผลิตผืนผ้าหรืออุปกรณ์การทอผ้า ผู้จ าหน่ายผ้าทอผืนเมืองในจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ได้แก่ 
- ผู้ผลิตผ้าทอพื้นเมืองในเขตต าบลนาขุม อ าเภอบ้านโคก ต าบลฟากท่า อ าเภอฟากท่า และต าบล  

บ้านฝาย อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งผู้รู้ที่เป็นเพศหญิงและเพศชาย ที่มีประสบการณ์ในการทอผ้า
พื้นเมืองไม่ต่ ากว่า 5 ปี ทอผ้าเพื่อใช้ในครัวเรือน/และ/หรอืทอผ้าเพื่อการจ าหน่าย หรือกรอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แต่ละต าบล 

- ผู้จ าหน่ายผ้าทอพื้นเมือง และผู้แปรรูปผา้ทอพืน้เมืองเป็นผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าส าเร็จรูปและเครื่องใช้
ต่าง ๆ อยู่ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งในพื้นที่แหล่งผลิต และในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์ 

3) ผู้เกี่ยวข้องด้านนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และการวางแผนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ผลิตผ้าทอพื้นเมืองทั้งจากหน่วยงานราชการในพื้นที่และส่วนกลาง ในการสนับสนุนการทอผ้าพื้นเมืองกลุ่ม
ชาติพันธ์ุไท-ลาว ในท้องถ่ินจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอบเขตพ้ืนท่ี 
พื้นที่ในการวิจัย ในจังหวัดอุตรดิตถ์ที่มีกลุ่มชาติพันธ์ุไท-ลาว อาศัยอยู่ตั้งแต่สมัยที่มีการอพยพเข้ามา

ในจังหวัดจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ ต าบลนาขุม อ าเภอบ้านโคก ต าบลฟากท่า อ าเภอฟากท่า และต าบลบ้านฝาย 
อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ มีแหล่งผลิตผ้าทอพื้นเมืองแบบมัดหมี่มาอย่างต่อเนื่องทั้งในรูปแบบงาน
หัตถกรรมในครัวเรือนและการจัดต้ังกลุ่มวิสาหกิจเพื่อการจ าหน่ายเป็นสินค้า และกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่มีการ
สืบทอดภูมิปัญญาในการทอผ้าพื้นเมืองแบบมัดหมี่ 
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เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิธีการเก็บข้อมูลประกอบด้วยการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ชุมชนข้อมูลปฐม

ภูมิจากวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามการส ารวจ การสังเกต การสัมภาษณ์
ทั้งแบบสัมภาษณ์ไม่มีโครงสร้าง แบบสัมภาษณ์มีโครงสร้าง การสัมภาษณ์กลุ่ม และสนทนากลุ่ม น าข้อมูลที่
ได้มาท าการวิเคราะห์ตามทฤษฎีหลักและทฤษฎีเสริม และวิเคราะหโ์ดยการเปรียบเทียบข้อมูล น าเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่องการสืบทอดผ้าทอพื้นเมืองกลุ่มชาติพันธ์ุไท-ลาว ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ผลการวิจัยดังนี้ 

   1. การศึกษาความเป็นมาและสภาพปัจจุบันของผ้าทอพื้นเมืองกลุ่มชาติพันธ์ุไท -ลาว ในจังหวัด
อุตรดิตถ์ด้วยการทอแบบมัดหมี่  

1.1 การศึกษาความเป็นมาของผ้าทอพื้นเมืองกลุ่มชาติพันธ์ุไท-ลาว ในจังหวัดอุตรดิตถ์ในต าบล   
นาขุม อ าเภอบ้านโคก มีการอพยพเขามาของพวกชาวพวน หรือลาวพวน หรือลาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
หรือ เมืองเชียงขวางในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เนื่องจากภัยสงคราม ในปี พ.ศ. 2240 ในพื้นที่
อ าเภอบ้านโคกที่มี ช่ือว่าเมืองมองสองหาง ชาวเมืองนี้เป็นชาวพวน หรือ ชาวลาวพวน หรือ ลาวใน
ตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ เมืองเชียงขวางของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปัจจุบันที่เข้ามาบ้าน
นาขุม ต าบลนาขุม อ าเภอบ้านโคก เมื่อย้ายถ่ินฐานไปกลุ่มผู้อาศัยในบ้านนาขุมต่อมาเป็นกลุ่มที่อพยพมาจาก
ฝั่งลาวตามชายแดน (บ้านห้วยบูฮา) เขตเมืองปากลาย แขวงไซยะบุรี และ และการอพยพประชาชนมาจาก
ลาวจากกรณีพิพาท 3 หมู่บ้าน (บ้านใหม่ บ้านกลาง และบ้านสว่าง) พื้นที่เขตชายแดนประเทศไทยและ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อ าเภอบ้านโคก กับแขวงไชยะบุรี สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ประชาชนได้อพยพมาอยู่บ้านห้วยยาง ในอ าเภอบ้านโคก เป็นพื้ นที่ที่เคยมี
สถานการณ์รุนแรงในช่วงปี พ.ศ. 2527 (กองบรรณาธิการมติชน, 2550) 

ต าบลฟากท่า อ าเภอฟากท่า เมื่อประมาณ 200 กว่าปีมาแล้ว ชาวฟากท่ามีบรรพบุรุษที่  อพยพมา
จากเมืองหลวงพระบาง ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายใต้การน าของพญาปาด ได้มาตั้งถ่ิน
ฐานท ามาหากินอยู่ที่บ้านสองคอน ริมแม่น้ าปาด ต่อมาเมื่อมีผู้คนมากข้ึนก็อพยพต่อลงมาทางใต้ สร้างเมือง
ใหม่ขึ้นที่ต าบลบ้านฝาย อ าเภอน้ าปาด ซึ่งอยู่ริมแม่น้ าเช่นกัน แม่น้ านี้จึงได้ช่ือว่า "น้ าปาด" ตามช่ือของพญา
ปาด มาตามแนวล าน้ าโขงมาถึงเมืองปากลาย ข้ามแนวเขาหลวงพระบางบริเวณภูดู่ที่บ้านม่วงเจ็ดต้นอ าเภอ
บ้านโคก แล้วเดินทางมาล าน้ าปาดมาตั้งหลักแหล่งอยู่ริมแม่น้ าปาดบริเวณบ้านฟากท่าและบ้านวังขวัญ ต าบล
สองคอนในปัจจุบัน การทอผ้าทอพื้นเมือง แบบมัดหมี่ จากศึกษาจากเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้รู้หรือปราชญ์
ท้องถ่ินที่เกี่ยวข้องที่ได้บอกเล่าต่อ ๆ กันมา ว่ามีการทอผ้าจะมีลวดลายต่าง ๆ มากมาย ทอผ้าเพื่อไปตัด



 

46 ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 
 

เครื่องแบบนักเรยีนในสมัยกอ่น และเคยเลี้ยงไหมเองแต่ไม่ประสบความส าเร็จเนื่องจากตัวไหมตายเป็นจ านวน
มากเลยเลิกไปมากกว่า 10 ปี การทอผ้าจึงกลายเป็นอาชีพเสรมิเพือ่จ าหน่ายเกือบทุกหมูบ่้าน แต่ละปี สามารถ
สร้างรายได้ให้กับราษฎรในอ าเภอฟากท่าเป็นจ านวนมาก 

ต าบลบ้านฝาย อ าเภอน้ าปาด โดยการน าของพญาปาดซึ่งเป็นคนลาวอาศัยอยู่ที่นครเวียงจันทน์  
จากศึกษาจากเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้รู้หรือปราชญ์ทอ้งถ่ิน พบว่า ตั้งแต่สมัยที่พญาปาดปกครองบ้านเมือง 
ได้เข้าไปบ้านนาฝาย เมืองปากลาย (แขวงไชยบุรี) ประเทศลาวและได้เมล็ดฝ้ายมาแจกจ่ายให้กับประชาชน
ปลูกผสมกับไร่ข้าว (ท าไฮ้) เพราะไม่มีนาเหมือนทุกวันนี้ ได้ท าไร่ข้าวผสมฝ้ายเลื่อนลอย พอฝ้ายที่ปลูกผสม
กับข้าวได้ประมาณ 120 วัน ก็มีปุยฝ้ายขาวเต็มไปพร้อมกับข้าว แล้วจึงน าฝ้ายมาเข็นเป็นเส้นฝ้ายแล้วจึงท าผ้า
ตัดเย็บด้วยมือเป็นซ้งเป็นเสื้อ (ซ้ง คือ กางเกง) การทอผ้าในสมัยก่อนผลิตผ้าทอเป็นจ านวนมากทั้ง มัดหมี่ จก 
และขิด แต่ต่อมาท านาไร่ข้าวมากกว่า ไร่ฝ้ายก็ค่อย ๆ หายไป 

1.2 สภาพปัจจุบันของผ้าทอพื้นเมืองกลุ่มชาติพันธ์ุไท -ลาว ในจังหวัดอุตรดิตถ์ต าบลนาขุม    
อ าเภอบ้านโคก การทอผ้ามัดหมี่มีความต่อเนื่อง เพราะเกิดจากความต้องการใช้งานที่เพิ่มมากข้ึนเนื่องจากมี
ตลาดรองรับเป็นจ านวนมากทั้งในพื้นที่เนื่องจากยังนิยมใส่ผ้ามัดหมี่ในชีวิตประจ าวัน และในเขตพื้นที่ภาค
อีสานที่มีคนมารับซื้อเป็นประจ าทุกเดือนเพื่อน าไปจ าหน่ายต่อ นอกจากนี้ยังมีการรวมกลุ่มกันเพื่อผลิตผลงาน
อย่างเป็นระบบเพราะมีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนของต าบลนาขุมหลายกลุ่มท าให้เป็นที่รู้จัก มีการ
จ าหน่ายสินค้าโดยร้านค้าในพื้นที่และการออกรา้นของหน่วยงานราชการเสมอ กลุ่มผู้ทอมีหลายวัยแต่ส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ท าให้ยังสามารถด าเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง โดยการทอผ้ามัดหมี่เป็นอาชีพเสริมจาก
อาชีพหลักจากการปลูกปลูกข้าว มะขาม และข้าวโพด 

ต าบลฟากท่า อ าเภอฟากท่า การทอผ้ามัดหมี่มีการผลิตผลงานอยู่บ้าง ตามความต้องการของค าสัง่
การผลิตมี ส่วนการผลิตเพื่อใช้งานในท้องถ่ินมีไม่มากนัก ผ้าที่ผลิตส่วนใหญ่จึงท าข้ึนตามค าสั่งซื้อมากกว่าผลิต
เพื่อรอจ าหน่าย อีกประการที่ท าให้ผ้ามัดหมี่มีการผลิตตามค าสั่งซื้อเนื่องจากในพื้นที่มีการผลิตผ้าทอพื้นเมือง
ด้วยเทคนิคที่หลากหลายนอกจากผ้ามัดหมี่ยังมีผ้าตีนจก ซึ่งเป็นที่นิยมใช้งานมากกว่าเนื่องจากผ้าตีนจกราคา
สูงกว่าหลายเท่า นอกจากนี้ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา คนในท้องถ่ินได้หันมาปลูกม่อนเลี้ยงไหมเพื่อส่งไปยังแหล่ง
ผลิตผ้าทอต่าง ๆ ทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์มากขึ้น 

ต าบลบ้านฝาย อ าเภอน้ าปาด การทอผ้ามัดหมี่การผลิตผลงานของพื้นที่เป็นจ านวนมาก เนื่องจาก
เป็นที่นิยมของคนในท้องถ่ินเพราะคุณภาพของผ้าที่ทอได้ดี มีความแน่นและสวยงาม ถึงแม้ในพื้นที่จะมีการ
ผลิตผ้าที่หลากหลายทั้งผ้าตีนจกและผ้าขาวม้า นอกจากนี้ผู้ทอในพื้นที่มีความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มกันเพื่อ
ผลิตสินค้าตามระบบวิสาหกิจชุมชน ท าให้มีผู้ผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่องแต่ไม่สามารถผลิตได้มากเนื่องจากผู้ทอ
ส่วนใหญ่มีอายุมาก 
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2. รูปแบบการสืบทอดผ้าทอพื้นเมืองกลุ่มชาติพันธ์ุไท -ลาว ในจังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อศึกษาถึง        
ความเป็นมาของผ้าทอพื้นเมืองกลุ่มชาติพันธ์ุไท-ลาว แบบมัดหมี่ มีการสืบทอดผ้าทอพื้นเมืองกลุ่มชาติพันธ์ุไท-
ลาว ในจังหวัดอุตรดิตถ์ มาอย่างต่อเนื่อง จากการวิเคราะห์ผ้าทอพื้นเมืองในด้านวิถีชีวิต  ด้านสังคม ด้าน
ประเพณี และด้านวัฒนธรรม ต าบลฟากท่า อ าเภอฟากท่า ต าบลนาขุม อ าเภอบ้านโคก และต าบลบ้านฝาย 
อ าเภอน้ าปาด พบรูปแบบการสืบทอด 4 รูปแบบสรุปได้ ดังนี้ 

2.1 รูปแบบการสืบทอดความรู้ในลักษณะอาชีพ โดยมีองค์ประกอบส าคัญ คือ เรื่องวิธีการสืบทอด
ที่ถูกต้องแต่อาจไม่เป็นไปตามล าดับข้ันตอนในการทอแล้วแต่ผู้ถ่ายทอดสะดวกเริ่มสอนในช่วงเวลาใด ในการ
ถ่ายทอดจะใช้บรรยากาศ และสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติให้ผู้รับการถ่ายทอดได้เข้าใจผ่านสื่อ  วัสดุ 
อุปกรณ์ที่เป็นของจริง ไม่มีการประเมินผล เพราะการสืบทอดรูปแบบนี้ต้องใช้เวลาในการฝึกฝนเป็นเวลานาน
เน้นคุณค่าด้านเศรษฐกิจของภูมิปัญญาท้องถ่ินมาส าคัญ ท าให้เกิดรายได้แก่ผู้รับการสืบทอดเหมาะกับผู้เรียน
ในช่วงอายุ 40-60 ปี สามารถกลับไปฝึกหัดได้ตัวเอง ผู้ถ่ายทอดมาจากบุคคลภายนอกหรือภายในชุมชนก็ได้  

2.2 รูปแบบการสืบทอดความรู้ในครอบครัวการสืบทอดในรปูแบบนี้ต้องมอีงค์ประกอบของการสืบ
ทอด เรื่องวิธีการสืบทอดที่ถูกต้องเป็นไปตามล าดับข้ันตอนในการทอ ผู้เรียนและผู้ถ่ายทอดเป็นบุคคลที่ใกล้ชิด
กัน อาจอยู่ในบ้านหลังเดียวกันหรือเป็นญาติกัน การถ่ายทอดจะใช้บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่พร้อมให้
ผู้รับการถ่ายทอดได้เข้าใจผ่านสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่เป็นของจริง มีผลงานต้นแบบจริงที่เป็นเหมือนผ้าครูที่เป็น
มรดกตกทอดเฉพาะครอบครัวนั้น ในรูปแบบนี้ไม่มีการประเมินผลใดชัดเจนนักเพราะใช้เวลาในการเรียนรู้มาก 
ผู้สืบทอดสามารถฝึกหัดจนมีความเช่ียวชาญ เกิดคุณค่าต่อสังคมและครอบครัวช่วยให้มีความรักและหวงแหน
ในภูมิปัญญาการทอผ้าของครอบครัว รูปแบบนี้เหมาะกับผู้เรียนในช่วงอายุไม่เกิน 40 ปี ที่มีเวลาฝึกหัดได้กับผู้
สืบทอดอยู่ในครอบครัวเดียวกัน โดยผู้ถ่ายทอดเป็นคนภายในตรอบครัวที่อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกันเท่านั้น 

2.3 รูปแบบการสืบทอดความรู้จากผู้รู้ผู้ช านาญ การสืบทอดรูปแบบนี้มีองค์ประกอบของการสืบ
ทอด คือ วิธีการสืบทอดต้องเป็นไปตามล าดับข้ันตอนในการทอเพราะผู้ถ่ายทอดมีความเช่ียวชาญและรับรู้
ล่วงหน้าว่าจะเกิดการเรียนรู้การสืบทอดการทอผ้าพื้นเมือง มีเวลาคิดทบทวน เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ในการ
ถ่ายทอดใช้บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่พร้อมให้ผู้รับการถ่ายทอดเข้าใจผ่านวัสดุและอุปกรณ์ที่เป็นของ
จริง มีผลงานต้นแบบจริง หรือ ไม่มีของจริงก็ได้แต่เป็นแบบของสื่อภาพ หรือภาพเคลื่อนไหวผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ในรูปแบบนี้มีการประเมินผลที่ชัดเจนทั้งการประเมินด้วยการสงัเกต และการใช้เอกสาร
ต่าง ๆ มีการวัดความรู้ ความสามารถของผู้สืบทอดก่อนและหลังการสืบทอดด้วยก็ได้ มีการประเมินผลงานที่
ท าการปฏิบัติออกมาเป็นรูปธรรม รูปแบบนี้เหมาะกับผู้เรียนในช่วงทุกช่วงวัยเพราะเป็นการเรียนเพ ราะมี
คุณค่าทางวัฒนธรรมการทอผ้าในรูปแบบวิชาการ ไม่เน้นไปประกอบอาชีพหรือมีความเช่ียวชาญ สามารถ
เรียนรู้ได้ทั้งผู้หญิงและ โดยผู้ถ่ายทอดเป็นคนภายในชุมชนเดียวกันหรือภายนอกชุมชนที่มีองค์ความรู้เรื่อง
เดียวกันหรือเรื่องที่เกี่ยวข้อง 
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2.4 รูปแบบการสืบทอดความรู้ด้วยตนเอง การสืบทอดในรูปแบบนี้มีองค์ประกอบของการสืบทอด 
เรื่องวิธีการสืบทอดทีถู่กต้องตามล าดับข้ันตอนในการทอเพราะผู้ถ่ายทอดและผูเ้รยีนอาจมีการตกลงร่วมกัน ใน
การถ่ายทอดจะมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่พร้อมให้ผู้รับการถ่ายทอดได้เข้าใจผ่าน วัสดุ อุปกรณ์ที่เป็น
ของจริง มีผลงานต้นแบบของผู้ถ่ายทอดเป็นตัวอย่าง รูปแบบนี้มีการประเมินผลด้วยการสังเกตในการวัด
ความสามารถของผู้สืบทอดว่าตามมาตรฐาน รูปแบบนี้เหมาะกับผู้เรียนในช่วงอายุ 40-60 ปี ที่มีความพร้อมใน
การลงทุนวัสดุหรืออุปกรณ์ และมีเวลามากพอที่มารับการสืบทอด การสืบทอดรูปแบบนี้เป็นการเรียนที่เน้น
คุณค่าต่อสังคมที่มีการพึ่งพาอาศัยกัน ผู้เรียนอาจช่วยเหลือผู้สอนในระหว่างเรียนเกิดความ สัมพันธ์อันดีต่อกัน
ของคนในสังคม เมื่อได้รับการสืบทอดแล้วสามารถไปฝึกหัดจนสามารถประกอบอาชีพได้ โดยผู้ถ่ายทอดต้อง
เป็นคนภายในชุมชนเดียวกันหรือภายนอกชุมชนก็ได้ เมื่อน าองค์ความรู้ที่ได้มาเสนอในรูปแบบโมเดลรูปแบบ
ในการสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองได้ 4 รูปแบบ ได้ดังนี้ 
 

 
ภาพที่  1 โมเดลรูปแบบในการสบืทอดภูมปิัญญาการทอผ้าพื้นเมือง 
ที่มา : จันทิมา ปกครอง (2562) 

 

การอภปิรายผล 
 การวิจัยการสืบทอดผ้าทอพื้นเมืองกลุ่มชาติพันธ์ุไท-ลาวในจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้พบว่า ทั้ง 3 พื้นที่มีการ
สืบทอดภูมิปัญญาในการทอผ้าพื้นเมืองแบบมัดหมี่ ตามทฤษฎีโครงสร้างและหน้าที่สังเคราะห์ทฤษฎี
โครงสร้าง-หน้าที่นิยมเป็นที่นิยมใช้กันในมิติของสาขาวิชาสังคม วิทยาและมานุษยวิทยาที่มีผู้วางรากฐานส าคัญ
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คือ Emile Durkhenim, Bronislaw Malinowski และ A.R. Radcliffe – Brown โดย อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ 
(2548) ท าการสังเคราะห์วัฒนธรรมตอบสนองความต้องการจ าเป็นของปัจเจกบุคคล 3 ด้าน ได้ดังต่อไปนี้ 

1. ผ้าพื้นเมืองกลุ่มชาติพันธ์ุไท-ลาว ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ผ้ามัดหมี่ถือเป็นความจ าเป็นพื้นฐานเพื่อการ
ด ารงชีวิตน่ันคือ 1 ในปัจจัย 4 ซึ่งในอดีต เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มต่าง ๆ นั้นไม่สามารถหาซื้อหรอืมีจ าหน่ายได้ทั่วไป 
ถ้าต้องการเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนั้นก็จ าเป็นจะผลิตใช้กันเองภายในบ้าน ในปัจจุบันอาจเปลี่ยนรูปแบบเป็นการ
ซื้อหาได้ในชุมชน 

2. ผ้าพื้นเมืองกลุ่มชาติพันธ์ุไท-ลาว ในจังหวัดอุตรดิตถ์ เกิดจากความต้องการด้านสังคมและด้านจิตใจ 
ถือเป็นอีกโครงสร้างหนึ่ง เกี่ยวกับสถานะภาพของสังคมและความเป็นอยู่คนครอบครัว ว่าผู้ที่ท าหน้าที่ทอผ้า 
ได้แก่ ผู้หญิงในบ้าน ส่วนผู้ชายเป็นฝ่ายเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ นั่นเอง ถือเป็นหน้าที่ที่ส าคัญของ
วัฒนธรรมการทอผ้าที่ชัดเจนข้อหนึ่งที่มีมาตั้งแต่อดีต โดยเฉพาะอาจเกี่ยวเนื่องไปถึงการเลือกคู่ครอง ผู้ชาย
ส่วนใหญ่จึงจะเลือกหญิงสาวที่มีความสามารถในการทอผ้าเสมอ 

3. ผ้าพื้นเมืองกลุ่มชาติพันธ์ุไท-ลาว ในจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความต้องการเพื่อความมั่นคงทางด้านจิตใจ 
การทอผ้าสามารถแสดงให้เห็นตัวตนของตัวเองและบรรพบุรุษที่อพยพย้ายถ่ินของกลุ่มชาติพันธ์ุไท-ลาวเข้ามา
ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ในช่วงยุคสงครามสมัยต้นกรุงรตันโกสนิทร์ทีม่ีการกวาดต้อนผู้คนและการอพยพย้ายถ่ินฐาน
ของกลุ่มชาติพันธ์ุล้านช้าง (ลาว) จากทั้งเมืองเวียงจันทน์และเมืองหลวงพระบาง ลงมาตั้งถิ่นฐานในเขตอ าเภอ
ต่าง ๆ ของจังหวัดมากข้ึน ได้แก่ บริเวณอ าเภอน้ าปาด อ าเภอฟากท่า และอ าเภอบ้านโคกในปัจจุบัน 

ในเรื่องของความเป็นมาน้ีมีความเป็นมาที่สอดคล้องกันทุกพื้นที่นั่น คือ ในช่วงเวลาที่มีการกวาดต้อน 
การเคลื่อนย้ายของกลุ่มชนลาวเวียงจันทน์และลาวหลวงพระบางข้ามเข้ามาอยู่ในอ าเภอน้ าปาด อ าเภอฟากท่า 
และอ าเภอบ้านโคก แต่ในเรื่องของภูมิปัญญาการทอผ้าในพื้นที่ทีไ่กลออกไป การทอผ้ามัดหมี่ในต าบลสองคอน 
อ าเภอฟากท่า มีความเป็นมาในช่วงเวลาที่สั้นที่สุด จากการรับภูมิปญญาการทอผ้าจากพื้นที่ใกล้เคียงมา และ
สร้างอัตลักษณ์ของที่มา ลวดลาย เทคนิควิธีการบางอย่างข้ึนมาใหม่ สอดคล้องกับ วันดี สันติวุฒิเมธี (2545) 
ได้อธิบายว่า กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุ เกิดข้ึนภายใต้ความสัมพันธ์และความเปลี่ยนแปลงทาง
สงัคม ที่ไม่หยุดนิ่งมาต้ังแต่อดีต สันนิษฐานว่ากลุ่มชาติพันธ์ุต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้ เคียงกัน ช่วงเวลา
เดียวกัน มีการติดต่อสัมพันธ์ทั้งในเชิงซื้อขายแลกเปลีย่นสิ่งของจนถึงการรบราฆ่าฟันกัน ความสัมพันธ์ดังกล่าว
ก่อให้เกิดการหยิบยืมและผสมปนเปทางวัฒนธรรม ดังนั้น เมื่อกลุ่มชาติพันธ์ุแต่ละกลุ่มต้องการรักษาความเป็น
หนึ่งเดียวหรือความเป็นปึกแผ่นในพวกเดียวกัน กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุเพื่อสร้างความ
เหมือนในพวกเราและความต่างในพวกเขาจึงเกิดข้ึน ในกระบวนการนี้ อาจมีทั้งการสร้างข้ึนมาใหม่อย่างสิน้เชิง
และการหยิบยืมบางส่วนทางวัฒนธรรมคนอื่นมาท าให้เป็นของเรา ผ้าทอก็เช่นกัน แพทริเซีย ชีสแมน 
(Cheesman, 1988) ได้ศึกษาผ้าทอของกลุ่มชาติพันธ์ุไท-ลาว พบว่า ในการเปรียบเทียบข้ันตอนกระบวนการ
ท าเส้นไหม เทคนิคการสร้างลวดลาย การถักทอ โดยศึกษาจากผลิตภัณฑ์ผ้าทอในนครหลวงของเวียงจันทร์ 
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หลวงพระบาง และปากเซ เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับการกระบวนทอผ้าพื้นเมืองของประเทศไทยพบว่า มีความ
คล้ายคลึงกันโดยไม่สามารถสรุปได้ว่าใครได้รับอิทธิพลหรือการเลียนแบบจากใคร จนกลายเป็นอัตลักษณ์ของ
กลุ่มชาติพันธ์ุไท-ลาว แต่อัตลักษณ์ที่ถูกสร้างข้ึนในยุคหนึ่งเมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไป อัตลักษณ์อาจใช้ไม่ได้ผล 
เนื่องจากกลุ่มชาติพันธ์ุแต่ละกลุ่มมีการปรับตัวและหยิบยืมวัฒนธรรมระหว่างกัน คล้ายกับที่ ลินดา แมคอิน
ทอช  (Mclntosh, 2008) ผ้าทอนั้นมีลักษณะทางวัฒนธรรม อาทิ ความเช่ือทางศาสนา เป็นปัจจัยพื้นฐานที่ท า
ให้ช่างทอสร้างสรรค์ลวดลายต่าง ๆ มาใช้ในการทอผ้า อย่างไรก็ตามวัฒนธรรมคู่ขนานอื่น อาทิ วัฒนธรรม
พื้นฐานที่มาจากเกษตรกรรม รวมถึงวัฒนธรรมการค้าขายแลกเปลี่ยนทางน้ า ท าให้สิ่งทอในกลุ่มวัฒนธรรมที่
หลากหลายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความคล้ายคลึงกัน 

การสืบทอดผ้าทอพื้นเมืองกลุ่มชาติพันธ์ุไท-ลาวในจังหวัดอุตรดิตถ์ จากอดีตถึงปัจจุบัน ในพื้นที่ต าบล
ฟากท่า อ าเภอฟากท่า ต าบลนาขุม อ าเภอบ้านโคก และต าบลบ้านฝาย อ าเภอน้ าปาด พบว่ามี 4 รูปแบบ 
สามารถอธิบายได้ดังนี้ 1) รูปแบบการสืบทอดความรู้ในลักษณะอาชีพ เป็นการส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่
ชุมชนเป็นอย่างดี ดังเช่น ศูนย์วิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านโนนกุ่มมีแนวทางในการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมและ
อาชีพการทอผ้าทอไทยวน โดยเปิดให้บุคคลภายนอกเข้ามาศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้ได้ ทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐบาลหรือภาคเอกชน (เพียงดาว สภาทอง และคณะ, 2559) การสืบทอดในลักษณะอาชีพสามารถสร้าง
รายได้จากคนภายนอกชุมชนที่เข้ามาศึกษาในรูปแบบค่าอบรมและยังจดัจ าหน่ายสนิค้า 2) รูปแบบการสืบทอด
ความรู้ในครอบครัวการสืบทอดในรูปแบบนี้พบมากที่สุด เพราะสถาบันครอบครัวมีบทบาทส าคัญมากในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อประกอบอาชีพ โดยมีพ่อแม่เป็นครู อาศัยความช านาญที่ฝึกฝนและจากประสบการณ์ที่
ถ่ายทอดต่อกันมา ด้วยทรัพยากรที่มีในท้องถ่ินมาดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ (อุษณีย์ เสือดี, 2549) การสืบทอด
ความรู้ในครอบครัวสามารถเรียนรูไ้ด้ตลอดข้ึนอยู่กบัความสนใจและความสะดวกของผูเ้รยีน 3) รูปแบบการสืบ
ทอดจากผู้รู้ผู้ช านาญโดยตรง มีองค์ประกอบของการสืบทอดเรื่องวิธีการสืบทอดที่ถูกต้องเป็นไปตามล าดับ
ข้ันตอนในการทอเพราะผู้ถ่ายทอดมีความเช่ียวชาญหรือการช่วยเหลือจากส่วนกลาง วิธีการสืบทอดกระท า
ผ่านผู้รู้โดยตรงด้วยการบรรยาย การสาธิต การทดลองให้ชม การฝึกปฏิบัติจริง การจัดนิทรรศการ การประชม
สัมมนา การจัดเวทีชาวบ้าน การประชุมระดมสมอง การศึกษาดูงาน การฝึกปฏิบัติตัวต่อตัว การฝึกปฏิบัติเป็น
กลุ่ม การศึกษาจากตัวอย่างของจริง การศึกษาจากเอกสาร การศึกษาจากวีดีทัศน์ และสื่ออื่น ๆ (สุมารี สังข์ศรี
, 2557) 4) รูปแบบการสืบทอดความรู้ด้วยตนเอง อาจมีหรือไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็ได้ แต่เคยเห็นการทอผ้ามา
บ้าง สาเหตุการฝึกฝนด้วยตนเองอาจเกิดจากสาเหตุดังนี้ (ปฐม นิคมานนท์, 2539) คือ เกิดจากความชอบสิ่ง
นั้นมาตั้งแต่เด็ก หรือ เห็นตัวอย่างจากคนอื่น แล้วสนใจจึงฝึกฝนจนช านาญ หรือ เพราะมีผู้ช้ีแนะในเบื้องต้น
แล้วมาฝึกฝนและคิดค้นด้วยตนเอง 
ผลการศึกษาการสืบทอดผ้าทอพื้นเมืองกลุ่มชาติพันธ์ุไท -ลาวในจังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งหมดได้แสดงถึง
กระบวนการศึกษา ค้นคว้า รวบรวม ข้อมูลจากเครื่องมือศึกษาต่าง ๆ ในการลงพื้นที่เพื่อแสดงผลการวิจัยถึง
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ที่มา และสภาพปัจจุบันทอดผ้าทอพื้นเมืองกลุ่มชาติพันธ์ุไท-ลาวในจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งในพื้นที่เองไม่ทราบว่าใน
จังหวัดมีผ้าชนิดนี้ทอและใช้กันในพื้นที่มาเป็นเวลายาวตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ในปัจจุบันมีการส่งจ าหน่ายไปยัง
ต่างถ่ินทั้งในประเทศไทยเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสาน รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้าน สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และการสืบทอดผ้าทอพื้นเมืองกลุ่มชาติพันธ์ุไท-ลาวในจังหวัดอุตรดิตถ์อยู่ใน
สถานการณ์ที่บางพื้นที่ยังมีการสืบทอดผ้าทอพื้นเมืองอย่างต่อเนื่องจากคนในพื้นที่และหน่วยงานภาครัฐที่เข้า
มาส่งเสริมจนสามารถพัฒนาสินค้าจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถจัดจ าหน่ายสามารถกลายเป็นอาชีพหลัก
สร้างรายได้ให้คนในชุมชน ซึ่งเป็นผลดีต่อการสืบทอดผ้าทอพื้นเมืองต่อไป และอีกในสถานการณ์ที่ต้องการ
ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในการสืบทอดผ้าทอพื้นเมืองกลุ่มชาติพันธ์ุไท -ลาวในจังหวัดอุตรดิตถ์ให้คงอยู่
ต่อไป 

ข้อเสนอแนะ 
ในการวิจัยการสืบทอดผ้าทอพื้นเมืองกลุ่มชาติพันธ์ุไท-ลาวในจังหวัดอุตรดิตถ์เมื่อท าการวิจัยพบว่า

สามารถให้ข้อเสนอแนะ ได้ดังนี้ 
1. ควรมีการวิจัยลวดลายและสีสันที่แตกต่างกันของผ้ามัดหมี่ที่มีแนวคิดในการสร้างสรรค์จากแรง

บันดาลใจในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ของผู้ทอท าให้เกิดความงามจากองค์ประกอบทางศิลปะ ดังนั้นจึงค วรมี
การศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลลวดลายผ้าทอพื้นเมืองแบบมัดหมีทั้งหมดเพื่อน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบ ความ
เหมือน หรือ ความแตกต่างกันไปตามบริบทของพื้นที่จนเกิดเป็นองค์ความรู้ที่ส าคัญที่น่าสนใจต่อไป 

2. ควรมีการวิจัยถึงรูปแบบการสบืทอดเทคนิคการทอผ้าแบบอื่น ๆ เช่น จก ขิด ผ้าขาวม้าแบบ ต่าง ๆ 
ของกลุม่ชาติพันธ์ุอื่นที่พบในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
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บทคัดยอ่ 
 การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา องค์ประกอบ ตลอดจนวิเคราะห์กลวิธี
กระบวนท่าเจิงมือเปล่า และเจิงอาวุธ ของพ่อครูมานพ ยาระณะ ศิลปินแห่งชาติ มีวิธีการด าเนินการวิจัยตาม
กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากข้อมูลเอกสารต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์จากผู้ที่ได้รบั
การถ่ายทอด และศึกษากระบวนท่าเจิง จากครูมงคล เสียงชารี ซึ่งเป็นลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดพ่อครูมานพ ยาระณะ 
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยการจัดสัมมนากลุ่มบุคคล นักวิชาการ และผู้เช่ียวชาญที่เป็นบุคคลข้อมูล 

ผลการวิจัยพบว่า พ่อครูมานะ ยาระณะ เรียนกระบวนท่าเจิง จากครูค า ขุนพรหม เข้าฝึกการชกมวย
จากครูประชัน ชัยสงัด และได้ยึดการชกมวยเป็นอาชีพ โดยใช้ช่ือว่าพันศักดิ์ ลูกชาวเหนือ หรือพันศักดิ์     
คล่องประชัน ดังนั้น เจิง ของพ่อครูมานพ ยาระณะ จึงถูกผสมผสานทางกระบวนท่าเข้ากันกับการชกมวยอยา่ง
ลงตัว ในรูปแบบของเจิงการต่อสู้  

พ่อครูมานพ ยาระณะ ก าหนดขุมเจิง ไว้ 8 ทิศทาง ตามคาถาธรรมที่เรียกว่า “อิติปิโสแปดทิศ” 
กระบวนท่าแม่ไม้เจิงมือเปล่า ประกอบด้วย “นวอาวุธ” คือ หมัด 2 เท้า 2 เข่า 2 ศอก 2 และร่างกายจิตใจ 1 
รวมเข้าเป็น 9 อาวุธ ในเจิงการต่อสู้ ส่วนกระบวนท่าเจิงอาวุธ จะเรียกตามลักษณะของอาวุธที่ใช้ คือ ดาบ 
หอก ไม้ค้อน หลาว อันมีเป้าหมายตามจุดส าคัญของร่างกายทั้ง 9 จุด ตั้งแต่ศีรษะจรดเท้ า หากแต่ข้ึนอยู่กับ
สถานการณ์ที่ใช้ทั้งกระบวนรุก และกระบวนรับ พ่อครูจะสอนให้ “ตาดู หูฟัง” มีสติปัญญา และสมาธิให้มั่นคง 
 การปลุกเร้าจิตใจให้ฮึกเหิม ในศิลปะการแสดงการต่อสู้ เจิง ท่วงท านองเพลงกลองไชยมงคล         
เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ ด้วยท่วงท านองเพลงตามบทสวดคาถาธรรม เพลงแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์       
เพลงออกศึก และเพลงชนะศึก 

ค าส าคัญ :  เจิง, ขุม, กระบวนท่าเจิง, พ่อครู 
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Abstract 
 The purposes of this study were to study the origin, components, the patterns of 
both Jerng-Mue-Pao and Jerng-A-Wut of Pho-Kru Manop Yarana, the national artist. This is 
the qualitative. The information was collected by studying the books, related researches, 
and interview from the experts. In this study, the patterns of Jerng were taught by Mr. 
Mongkon Siangcha-ri, the close student of Pho-Kru Manop Yarana. This study was corrected 
by the process of focus group.       

The results of the study were found that Pho-Kru Manop Yarana learned Jerng from 
Mr. Kum Kunprom and boxing from Mr. Prachan Chaisangad. Pho-Kru Manop Yarana did              
a boxing for living by using the name “Pansak Lukchaonuea” or “Pansak Kongprachan”. 
Therefore, Jerng of Pho-Kru Manop Yarana was intergraded with boxing to be the combative 
style. 

Pho-Kru Manop Yarana designed Kum (the stance’s angle) of Jerng into eight 
directions according to the Buddhist chanting, Itipiso-Pad-Tid. The patterns of Jerng Mue Pao 
consist of  9 body parts as the weapons; two fists, two legs, two knees, two elbows, and one 
mind. Jerng-A-Wut was named after the weapons; sword, spear, hammer stick, and javelin. 
The patterns of Jerng-A-Wut was designed to demonstrate attacking the nine parts of the 
body from head to feet but the patterns could be vary according to the situations. The 
learners must watch and listen with the wisdom and mediation.  
 Encouraging the morale in Jerng performance, the rhythm of Chaiyamongkon drum 
which is the important component will be played according to the Buddhist chanting,  
Pleng-Padmuen-Seepun-Pratham-makan song, Pleng-Ok-Suek song, and Pleng-Chana-Suek 
song. 
Keywords : Jerng, Kum, patterns of jerng, Pho-Kru 
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ความส าคัญของปัญหา 
พ่อครูมานพ ยาระณะ อดีตครูสอนศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคเหนือ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  

เป็นผู้มีความเช่ียวชาญด้านศิลปะการฟ้อนเจิง (เจิงสาวไหมแมงบ้ง เจิงมวย เจิงดาบ เจิงหอก เจิง ไม้ค้อน      
เจิงหลาว) และศิลปะการตีกลองพื้นบ้านภาคเหนือ (กลองไชยมงคล กลองบูชา กลองปู่เจ่ กลองมองเซิง)       
จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน -ช่างฟ้อน) 
พุทธศักราช 2548 
 องค์ความรู้เรื่อง “เจิง” ของพ่อครูมานพ ยาระณะ ศิลปินแห่งชาติ ได้สืบทอดมาจากครูค า ขุนพรหม 
ครูค าผู้นี้นามสกุลคือ ค าพรหม ต่อมาได้เข้าไปถ่ายทอดความรู้เรื่อง เจิงมวย เจิงดาบ และเจิงหอก  ในคุ้ม      
(วังเจ้านายฝ่ายเหนือ) ชาวบ้านให้ขนานนามท่านว่า ครูค า ขุนพรหม เมื่อท่านอายุมาก จึงออกจากคุ้ม กลับมา 
อยู่ที่บ้านสันป่าข่อย ชาวบ้านจึงเข้าฝากตัวเป็นลูกศิษย์เล่าเรียนวิชาความรู้ ศิลปะป้องกันตัว เจิงมวย เจิงดาบ 
และเจิงหอก ซึ่งมีกระบวนท่าที่สง่างาม ทั้งกระบวนรุก กระบวนรับ และวิธีอ่านจิตใจคู่ต่อสู้ (ดิษฐ์ โพธิยารมย์ , 
2553, น. 56)  
 “เจิง หรือ เชิง” ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2525 , น. 277) ให้ความหมายว่า   
กระบวน เช่น ท าเชิง เอาเชิง ท่าที ท่วงที เช่น คุมเชิง หยั่งเชิง ลองเชิง เชิงช้ัน เล่ห์เหลี่ยม ท่วงที อุบายช้ันเชิง 
 เจิง หรือ ช้ันเชิง จึงหมายถึงศิลปะการต่อสู้ของชาวล้านนา แบ่งออกเป็นประเภทตามลักษณะของ
อาวุธ เช่น เจิงมือเปล่า เจิงดาบ เจิงหอก เจิงไม้ค้อน เจิงหลาว ซึ่งมีลักษณะยุทธวิธีการใช้ที่แตกต่างกัน 

ดิษฐ์ โพธิยารมย์ (2553, น. 56) กล่าวว่า “กระบวนท่าต่างๆ ของเจิง เรียกว่าแม่ หมายถึง แม่ไม้ 
กระบวนท่าเจิงพื้นฐาน หรือต้นเจิง อันเป็นพื้นฐานของการฝึกเจิง เช่น แม่บิดบัวบาน แม่เกี้ยวเกล้า แม่หลด
ศอก แม่บูชาตะวัน ฯลฯ กระบวนท่าเหล่านี้ สามารถแสดงได้ 8 ทิศ อันหมายถึงการบูชา เทวดาทั้งแปด     
ทุกกระบวนท่าใช้ได้ทั้งรับ และรุก การฝึกเจิงมือเปล่าจนช านาญ จะเป็นฐานส าคัญในการฝึกอาวุธต่อไป”  

สนั่น ธรรมธิ (2544, น. 11) กล่าวว่า “ลักษณะการใช้เท้า การเดิน การย่างเท้า คือ การเดินเท้าที่
เรียกว่า ขุม หรือ ขุมเจิง ในการฝึกเจิงข้ันแรกนั้น ต้องฝึก ย่างขุม คือการฝึกการย่างเท้า ไปตามผัง ตามหลุม 
(ขุม) ที่ก าหนด ซึ่งการย่างเท้านั้น จะเดินขุม ทั้งในจังหวะรุก และจังหวะรับ การวาดมือออกไป ต้องให้สัมพันธ์
กันกับเท้า ไม่ว่าจะมีอาวุธอยู่ในมือ หรือไม่มีก็ตาม ขุมส าหรับการเดิน การย่างเท้านั้น มีตั้งแต่ 3 ขุมข้ึนไป จน
มากที่สุดถึง 32 ขุม” (ขุมเจิง คือลักษณะเดียวกับย่างสามขุมในการต่อสู้ของมวยไทยหรือกระบี่กระบอง แต่มี
จ านวนขุม ที่มากกว่า) 

เจิงมือเปล่า และเจิงอาวุธ ของพ่อครูมานพ ยาระณะ  ที่ได้ถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ ในขณะที่ท่านมีชีวิต
อยู่ คือ 1) เจิงมือเปล่า 2) เจิงดาบ 3) เจิงหอก 4) เจิงไม้ค้อน 5) เจิงหลาว ศิลปะการแสดงการต่อสู้เจิง         
ทั้ง 5 ชนิด บ่งบอกให้เห็นถึงลีลา ช้ันเชิงในการต่อสู้  มีพื้นฐานจากเจิงมือเปล่าน าไปสู่การใช้อาวุธ การแฝง
กลวิธีในการใช้อาวุธ มีท่วงท่าและลีลาที่เป็นช้ันเชิงในการต่อสู้ ซึ่งพ่อครูมานพ ยาระณะ (ในขณะที่ท่านเป็น
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ครูผู้สอนศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ในวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่)ทรรศนะ ภาคอัมพร (2563 ต) ได้ถ่ายทอด
กระบวนท่าให้กับครูมงคล เสียงชารี (ปัจจุบันเป็นข้าราชการบ านาญวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ และเป็น
ผู้เช่ียวชาญ ศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคเหนือ) ซึ่งภายหลังจากที่ครูมงคล เสียงชารี ลาออกจากราชการนั้น ก็
ไม่มีใครได้รับการถ่ายทอดกระบวนท่าเจิงของพ่อครูมานพ ยาระณะ และ ครูมงคล เสียงชารี ก็ได้ถ่ายทอดให้
เพียงลูกชายของท่านเพียง  2 คน เท่านั้น คือ ว่าที่ร้อยตรีพีระวัสตร์  เสียงชารี ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่รอง
ผู้อ านวยการ โรงเรียนสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ และว่าที่ร้อยตรีธัชชัย เสียงชารี ปัจจุบันด ารงต าแหน่งครู 
ช านาญการ โรงเรียนเจดีย์โค๊ะ จังหวัดตาก 

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจที่จะศึกษารูปแบบกระบวนท่าศิลปะการแสดงการต่อสู้
เจิงมือเปล่า และเจิงอาวุธ ตลอดจนวิเคราะห์กลวิธีกระบวนท่าศิลปะการแสดงการต่อสู้เจิงมือเปล่า และ      
เจิงอาวุธ ในกระบวนท่าที่เป็นแบบฉบับของพ่อครูมานพ ยาระณะ ศิลปินแห่งชาติ ซึ่งปรีชาชาญด้านศิลปะการ
ต่อสู้พื้นบ้านภาคเหนือ โดยศึกษาจากครูมงคล เสียงชารี ผู้ซึ่งใกล้ชิด และได้รับการถ่ายทอดโดยตรง เพื่อ
บันทึกกระบวนท่าศิลปะการแสดงการต่อสู้ เจิงมือเปล่า และเจิงอาวุธ ให้เป็นองค์ความรู้ทางด้าน
ศิลปะการแสดงการต่อสู้พื้นบ้านภาคเหนือ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันที่สืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
สืบต่อไป 

วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา องค์ประกอบที่ใช้ในศิลปะการแสดงการต่อสู้เจิงมือเปล่าและเจิง

อาวุธของพ่อครูมานพ ยาระณะ ศิลปินแห่งชาติ 
2. วิเคราะห์กลวิธีกระบวนท่า ศิลปะการแสดงการต่อสู้เจิงมือเปล่า และเจิงอาวุธของพ่อครูมานพ   

ยาระณะ ศิลปินแห่งชาติ 
 

วิธีด าเนนิการวิจัย 
1. ศึกษาค้นคว้าเอกสารต ารา และงานวิจัย เพื่อศึกษาความเป็นมา องค์ประกอบที่ใช้ในศิลปะการ 

  แสดงการต่อสู้เจิง ศึกษาแนวความคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นประโยชน์ต่องานวิจัย  
2. สัมภาษณ์ (แบบไม่มีโครงสร้าง) จากผู้ใกล้ชิด และผู้ที่ได้รับการถ่ายทอด ศิลปะการแสดง 

   การต่อสู้เจิงมือเปล่า และเจิงอาวุธ ของพ่อครูมานพ ยาระณะ คือ 
2.1  นายมงคล เสียงชารี เรื่องกระบวนท่า เจิง พ่อครูมานพ ยาระณะ 
2.2 ว่าที่ร้อยตรีพีระวัสตร์ เสียงชาร ี เรื่องกระบวนท่า เจิง พ่อครมูานพ ยาระณะ 
2.3 ว่าที่ร้อยตรีธัชชัย เสียงชาร ี เรื่องกระบวนท่า เจิง พ่อครมูานพ ยาระณะ 
2.4 นายดิษฐ์ โพธิยารมย์ เรื่ององค์ความรู้ พ่อครูมานพ ยาระณะ 
2.5 นางจิรากัน รัตนทัศนีย์ เรื่อง ผลงานสร้างสรรค์ “เจิง” พ่อครูมานพ ยาระณะ 
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2.6 นายรักเกียรติ ปัญญายศ  เรื่องดนตรี ที่ใช้ประกอบการแสดงฟอ้นพ่อครมูานพ ยาระณะ 
3. ผู้วิจัยลงภาคสนาม ฝึกปฏิบัติกระบวนท่าศิลปะการแสดงการต่อสู้เจิงมือเปล่า และเจิงอาวุธ ของ 

   พ่อครูมานพ ยาระณะ โดยศึกษาจากครูมงคล เสียงชารี ซึ่งเป็นลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดพ่อครู  
4. ด าเนินการจัดสนทนากลุ่ม เพื่อตรวจสอบข้อมลูความถูกต้อง จากกลุ่มบุคคล นักวิชาการ 

   และผู้เช่ียวชาญที่เป็นบุคคลข้อมลู (Focus group) โดยมเีกณฑ์ ดังนี ้
 4.1 ผู้ที่มีความรู้ ในเรื่องของ เจงิมือเปล่า และเจิงอาวุธไม่ต่ ากว่า 10 ปี 

 4.2 ผู้ที่มีความสามารถ ในเรื่องของเจงิมือเปล่า และเจิงอาวุธ ไม่ต่ ากว่า 10 ปี 

 4.3 ผู้ที่เคยได้รับการถ่ายทอดจากพอ่ครูมานพ ยาระณะ 

 4.4 ผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของ ดนตรปีระกอบการแสดงเจิงมือเปล่า และเจิงอาวุธ 

ไม่ต่ ากว่า 10 ปี 

5. วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิจัย และน าเสนอรายงานการวิจัย 
 

ผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “เจิง” พ่อครูมานพ ยาระณะ ศิลปินแห่งชาติ เป็นการศึกษากระบวนท่าที่เป็นแบบฉบับ 

ตลอดจนวิเคราะห์กลวิธีกระบวนท่า ศิลปะการแสดงการต่อสู้เจิงมือเปล่า และเจิงอาวุธ ของพ่อครูมานพ      
ยาระณะ โดยศึกษาจากครูมงคล เสียงชารี ซึ่งได้ก าหนดประเด็นการศึกษา ดังนี้  

1. ประวัติพ่อครูมานพ ยาระณะ  
2. องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องในศิลปะการแสดงการต่อสู้เจิง 
3. วิเคราะห์กลวิธีกระบวนท่า ศิลปะการแสดงการต่อสู้เจิง 

   1. ประวัติพ่อครูมานพ ยาระณะ  

พ่อครูมานพ ยาระณะ หรือพ่อครูพัน เกิดเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2475 ที่อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่ จบช้ันประถมปีที่ 4 ที่โรงเรียนวัดศรีดอนไชย อ าเภอเมืองเชียงใหม่ หลังจากนั้น จึงแสวงหาความรู้
จากครูที่มีความรู้ด้านการแสดงศิลปะการแสดงพื้นบ้านล้านนา และด้านการชกมวย จากสถานที่ต่างๆ ทั้งวัด 
ค่ายมวย และในงานประเพณีต่างๆ   

พ่อครูมานะ ยาระณะ เรียนการตีกลองไชยมงคล จากครูบามหาวรรณ วัดแม่จ้อง,เรียนการฟ้อนสาว
ไหมหรือฟ้อนแมงบ้ง จากครูเผชิญ สุวรรณรังษี,เรียนการฟ้อนเจิง ฟ้อนดาบ ฟ้อนหอก จากครูค า ขุนพรหม, 
เรียนการชกมวย จากครูเณรหรือน้อยหนาน (พระภิกษุที่ลาสิกขาบทแล้ว)  จากนั้นจึงเข้าฝึกการชกมวยใน   
ค่ายมวย จากครูประชัน ชัยสงัด และได้ยึดการชกมวยเป็นอาชีพ โดยใช้ช่ือว่าพันศักดิ์ ลูกชาวเหนือ และ      
พันศักดิ์คล่องประชัน หลังจากเลิกชกมวยแล้ว จึงมาเปิดค่ายมวย “คล่องประชัน” ที่บ้านสันป่าข่อย อ าเภอ
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เมืองเชียงใหม่ และหารายได้จากการถีบสามลอ้รบัจ้างแถวตลาดสันป่าข่อย ส่วนการสอนศิลปะพื้นบ้านล้านนา 
นั้น พ่อครูมานพ ยาระณะ ท าการสอนที่บ้านและวัด ในช่วงเวลาเย็น และวันเสาร์-อาทิตย์ โดยไม่เรียกเก็บค่า
การเรียนจากผู้ที่เข้ามาขอเรียนแต่อย่างใด 
   

    2. องค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องในศิลปะการแสดงการต่อสู้เจิง  
    2.1 อาวุธท่ีใช้ประกอบศิลปะการแสดงการต่อสู้ เจิง 

  อาวุธที่พ่อครูมานพ ยาระณะ ใช้ในศิลปะการแสดงการต่อสู้เจิงอาวุธ ประกอบด้วย 

 1. ดาบ มีส่วนกว้างประมาณ 1.5 นิ้ว ยาวประมาณ 22 นิ้ว ใบดาบท าด้วยเหล็กเนื้อดี ด้ามนิยมท า
ด้วยไม้ไผ่หรือไม้เนื้อแข็ง ขัดด้วยเส้นหวายท าเป็นปลอกสวมรัด หรืออาจท าด้วยลวดเงิน ยาวประมาณ 12 นิ้ว     
ฝักดาบใช้เป็นอาวุธในการต่อสู้ได้ ท าด้วยไม้สองช้ิน ที่มีลักษณะความกว้างไล่เลี่ยกับความกว้างของตัวดาบ 
นิยมใช้ไม้ที่มีน้ าหนักเบา เหนียวและคงรูป เช่นไม้โมกมัน ไม้สัก (วิลักษณ์ ศรีป่าซาง, 2547, น. 21) มีปลอก
หวาย หรือลวดเงินรัดให้คงรูป ยาวประมาณ 24 นิ้ว มีเชือกรัดที่ฝักเป็นห่วงเพื่อใช้สะพายไขว้หลัง หรือบ่า 
 2. หอก มีความยาวตั้งแต่ 1 เมตร จนถึง 2 เมตร ใบหอกท าด้วยเหล็กเนื้อดี ยาวประมาณ 8-9 นิ้ว 
ด้ามนิยมท าด้วยไม้ไผ่ หรือไม้เนื้อแข็ง ยาวประมาณ 50 นิ้ว เส้นผ่า ศูนย์กลางประมาณ 1.5 นิ้ว ใช้ต่อสู้ใน
ระยะห่างตัวออกไปมากกว่าดาบ ใช้ซัดพุ่งท าลายศัตรูได้ในระยะไกล 20-30 เมตร (สารานุกรมวัฒนธรรมไทย
ภาคเหนือ เล่ม 14, 2542 ข, น. 7522) 

3. ไม้ค้อน ท าจากไม้ไผ่ย๊ะตัน มีความใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 นิ้ว ความยาวประมาณ 1.5 
เมตร นิยมใช้โคนของไม้ไผ่ย๊ะ ขุดต้ังแต่ราก มีความเกลี้ยงกลมตามธรรมชาติ แต่หากฉุกเฉินก็สามารถหยิบฉวย
เอาท่อนไม้ที่พบเป็นฅ้อนคู่มือได้ทั้งสิ้น (สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ เล่ม 3, 2542 ก, น. 1307) 

4. หลาว ท าจากไม่ไผ่รวก หรือไม้ไผ่ย๊ะ เป็นไม้ไผ่เสี้ยมปลายทั้งสองด้าน ใช้ในการขนข้าวหรือฟาง     
มีความยาวประมาณ 3.5 เมตร ปลายหลาวทั้งสองข้างเสีย้มให้แหลม ประมาณ 25 องศา ความยาวเสี้ยมปลาย 
ประมาณ 15-20 นิ้ว ทั้งสองด้านเสี้ยมปลายด้านตรงข้ามกัน มีความคม สามารถใช้ปาด เฉือน และแทง ได้   
    2.2 เครื่องดนตรีท่ีใช้ประกอบศิลปะการแสดงการต่อสู้ เจิง 
  เครื่องดนตรีที่พ่อครูมานพ ยาระณะ ใช้ประกอบศิลปะการแสดงการต่อสู้ เจิง คือ กลองไชยมงคล   
ซึ่งเป็นกลองที่มีวิธีการตีแบบบทสวดคาถาธรรมในการด าเนินท านองเพลง จังหวะกระบวนการตีกลองนั้น       
ผู้ตีกลองจะต้องก าหนดสติ ก าหนดจิตใจในการด าเนินจังหวะกลอง โดยระลึกถึงบทสวดพระพุทธคุณ         
พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ก ากับควบคู่ไปในกระบวนการตีกลอง ตามท านองเพลง ดังนี้ 
  (1) เพลงแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ เป็นการตีประโคมเพลงกลอง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา 
  (2) เพลงออกศึก ตีโดยก ากับด้วยคาถาธรรม อธิษฐานขอบารมีพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ คุ้มครอง
ก่อนการออกศึกของกองทัพ เพื่อสร้างพลังใจให้ฮึกเหิมมั่นใจว่าจะได้ชัยชนะ และพลังลึกลับล้ าลึกก็จะส าแดง
ฤทธ์ิ (รัชนี วิศิษฎ์วโรดม, 2557, น. 66) 
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  (3) เพลงชนะศึก หรือฝนแสนห่า ท่วงท านองเพลงที่ใช้ประกาศยามชนะศึกสงคราม เฉลิมฉลองชัย
ชนะหรือเป็นเพลงที่ใช้ในการแห่พระเจ้าฝนแสนห่า ในการขอฝนของชาวล้านนา 
    2.3 เครื่องแต่งกายท่ีใช้ในศิลปะการแสดงการต่อสู้เจิง 
   การแสดงศิลปะการต่อสู้เจิง ของพ่อครูมานพ ยาระณะ มีลักษณะการแต่งกายแบบวิถีชีวิตคน
พื้นเมือง โดยดัดแปลงจากเสื้อผ้าตามวิถีชีวิตแบบชาวบ้าน หรือชาวไร่ชาวนามาเป็นชุดการแสดง ได้แก่ สวม
เสื้อผ้าป่าน หรือผ้าฝ้ายสีขาวแขนสั้น กางเกงสะดอสีน้ าเงิน คาดผ้ามัดเอว ต่อมาภายหลังได้ปรับปรงุเครื่องแต่ง
กายให้มีความสวยงาม และเหมาะสมส าหรับการแสดงกลองไชยมงคล และการแสดงกระบวนท่าเจิงการต่อสู้ 
ได้แก่ สวมเสื้อแขนกุดสีขาว หรือสีแดง เขียนลายยันต์ล้านนา นุ่งผ้าเก้นม่ าสีแดง คาดศีรษะด้วยผ้ามงคลสีแดง 
คาดผ้าประเจียดสีแดงที่ต้นแขนทั้งสองข้าง เพื่อสื่อความหมายถึงนักรบล้านนาในสมัยโบราณ 
     3. วิเคราะห์กลวิธีกระบวนท่า ศิลปะการแสดงการต่อสู้เจิง 
 ศิลปะการแสดงการต่อสู้เจิง แฝงด้วยกลวิธีการต่อสู้มือเปล่า และการใช้อาวุธ จากล าดับกระบวนท่า
ตั้งแต่ขุมเจิง การไหว้ครู จนถึงกระบวนท่าเจิงมือเปล่า และเจิงอาวุธ จุดต่างๆ ของร่างกายที่ส าคัญ และเป็น
เป้าหมายในการท าร้ายคู่ต่อสู้ ตั้งแต่เท้าจรดศีรษะ ถูกก าหนดไว้ 9 ช้ัน ด้วยกัน ในทุกจุดของอวัยวะนั้น เมื่อ
เกิดการปะทะ จะท าให้คู่ต่อสู้ได้รับบาดเจ็บ และเสียเปรียบในทันที จุดส าคัญก าหนดไว้ ดังนี้ 
  1. ข้อเท้า 2. หน้าแข้ง 3. หัวเข่า 
  4. ต้นขา  5. สะโพก 6. เอว 
  7. อก และไหล่ 8. คอ และคาง 9. ศีรษะ และทัดดอกไม้ 

 
ภาพที่ 1 จุดต่างๆ ของร่างกาย อันเป็นเป้าหมายในการต่อสูท้ั้ง 9 ช้ัน 
ที่มา : ทรรศนะ ภาคอัมพร (2563 ก) 
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กระบวนท่าศิลปะการแสดงการต่อสู้เจิงมือเปล่า และเจิงอาวุธ สามารถน าไปใช้กับการต่อสู้ในสถานการณ์จริง 
ทุกกระบวนท่ามีพื้นฐานจากแม่ไม้เจิงมือเปล่า เป็นแม่ท่าหลัก สามารถวิเคราะห์กลวิธี กระบวนท่า โดยแยก
หัวข้อ ดังนี้ 
    3.1 กระบวนท่าขุมเจิง 
     ขุมเจิง พ่อครูมานะ ยาระณะ แบ่งออกเป็น 8 ทิศทาง ในลักษณะรูปดอกจัน อันหมายถึงการ
ระแวดระวังทั้ง 8 ทิศ โดยการลงขุมเจิง ในท่าพร้อมที่จะต่อสู้ ในทิศทางต่างๆ การวางเท้าในการลงขุมเจิงทั้ง   
8 ทิศ นั้น จะใช้เท้าหน้าเป็นหลักในการก าหนดทิศทาง สามารถปฏิบัติได้ทั้ง ขุมซ้าย หรือขุมขวา ปฏิบัติได้ทั้ง
การหมุนเวียนทางซ้าย หรือทางขวา ขุมเจิง ในศิลปะการแสดงการต่อสู้เจิง จะก าหนดจิตระลกึถึง พระพุทธคุณ 
พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ คุณบิดา มารดา คุณครูบาอาจารย์ เพื่อให้จิตมีสมาธิ ที่มั่นคง และระลึกคาถา
ธรรมนั้นคุ้มภัยให้แก่ตนเอง  
 

 
 

ภาพที่ 2 กระบวนท่าขุมเจิง ขุมลา ขุมติดกะ ขุมโหยงเหยง 
ที่มา : ทรรศนะ ภาคอัมพร (2563 ข) 

ขุมลา มีลักษณะเสมือนการระแวดระวังในการถอย แต่ยังคงเดินขุมด้วยสมาธิ และเคลื่อนไหวอย่าง
อิสระ การเดินขุม ในกระบวนรับในทิศทางต่างๆ ด้วยการหมุนตัวระแวดระวังตลอดเวลา หรือเรียกลักษณะ
กระบวนท่าน้ีอีกแบบหนึ่งว่า ท่ากวางเหลียว 

ขุมเจิงท่าติดกะ คือ การเตรียมพร้อมในท่ารับ และพร้อมที่จะออกอาวุธ โดยย่อเข่าทั้งสองเพื่อการ
ยืดหยุ่น และผ่อนแรงปะทะ แต่อีกนัยหนึ่ง ก็สามารถที่จะพุ่งตัวข้ึนเป็นกระบวนท่ารุกได้ 

 ขุมเจิงท่าโหยงเหยง คือ การระแวดระวังในการถอย การฉากถอยลงขุมหลัง เมื่อหมดขุม หมดเจิง 
เป็นพื้นฐานส าคัญของกระบวนท่าเจิง ในเรื่องการเคลื่อนที่ในการตั้งรับ เพื่อพร้อมจะเข้าในกระบวนท่าต่อไป 
    3.2 กระบวนท่าไหว้ครู 
  กระบวนท่าไหว้ครู อันแสดงถึงความอ่อนน้อม ถ่อมตน ความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ การก าหนดจิต
ระลึกถึง คุณพระพุทธ คุณพระธรรม และคุณพระสงฆ์ คุณบิดามารดา คุณครูบาอาจารย์ คุณบูรพมหากษัตริย์ 
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และไหว้สิ่งศักดิ์สิทธ์ิทั่วทุกทิศานุทิศ การขอพรแม่ธรณี การอ้อนวอนเทพยดาให้ช่วยคุ้มภัยให้แก่ตนเอง        
แม้จะเป็นกระบวนท่าฟ้อน แต่ยังคงระแวดระวังภัย ส ารวจพื้นที่ในการต่อสู้ และสามารถออกอาวุธได้ในทันที
ด้วยกระบวนท่าตบมะผาบ ตามส่วนต่างๆ ของร่างกายแทนอาวุธ ทั้งหมัด เท้า เข่า ศอก 
    3.3 กระบวนท่าแม่ไม้เจิงมือเปล่า และเจิงอาวุธ  
    ศิลปะการแสดงการต่อสู้เจิงมือเปล่า และเจิงอาวุธ แม่ไม้เจิงมือเปล่า เป็นกระบวนท่าพื้นฐานที่เป็น
ต้นแบบของกระบวนท่าเจิงอาวุธ แตกต่างกันตามกลวิธีของอาวุธที่ใช้ ทุกกระบวนท่าเป็นอิสระของผู้ออก
กระบวนท่าเจิง ข้ึนอยู่กับเหตุการณ์และสถานการณ์ ตามกระบวนท่า ดังนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 3 แม่บิดบัวบาน 
ที่มา : ทรรศนะ ภาคอัมพร (2563 ค) 

 

                  กลวิธี คือ การปิดป้องในการตั้งรับอาวุธจากคู่ต่อสู้ แล้วพลิกพามือจับบิดหรือปัดอาวุธใน
ลักษณะการหมุนข้อมือในท่าบิดบัวบาน ด้วยการถ่ายน้ าหนักสู่ด้านหน้า หรือหลัง เพื่อเข้าสู่กระบวนรุก      
หรือกระบวนรับ   
 

 
 

ภาพที่ 4 แม่สางวงเกวียน 
ที่มา : ทรรศนะ ภาคอัมพร (2563 ง) 
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                   กลวิธี คือ การชกหมัดตรง ในจังหวะ 1 2 3 สลับมือ การใช้อาวุธเฉือน แทง หรือตี ปาดข้ึน
แนวเฉียง สลับอาวุธในจังหวะ 1 2 3 สลับมือ อย่างรวดเร็ว และรุนแรง เพื่อให้คู่ต่อสู้จะยากต่อกระบวนรับ 
 

 
 

ภาพที่ 5 แม่สางเกิง่ 
ที่มา : ทรรศนะ ภาคอัมพร (2563 จ) 

                   กลวิธี คือ การปาดมือออกและเข้า อย่างรวดเร็ว เพื่อจู่โจมคู่ต่อสู้ การใช้อาวุธในจังหวะที่
รวดเร็ว ด้วยการทะยานตัวไปด้านหน้า วาดอาวุธออก และวาดอาวุธเข้า 
  

 
 

ภาพที่ 6 แม่สางไขอก 
ที่มา : ทรรศนะ ภาคอัมพร (2563 ฉ) 

 กลวิธี คือ การปิดป้องในการตั้งรับ ด้วยการเปิดแขน และอาวุธข้ึนด้านบน ท าให้คู่ต่อสู้เสียหลัก 
เปิดช่องว่างของล าตัว เพื่อสามารถเข้าสู่กระบวนรุกได้ในทันที   
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ภาพที่ 7 แม่สุนเก๊าสุนปาย 
ที่มา : ทรรศนะ ภาคอัมพร (2563 ช) 

      กลวิธี คือ การชกระดับล าตัว ด้วยการเวียนมือในลักษณะวนทักษิณาวัตร การใช้อาวุธด้วยการ
เวียนอาวุธปาดอาวุธเข้าและออกระดับล าตัว ด้วยความเร็ว และความต่อเนื่องของอาวุธ 

                

ภาพที่ 8 แม่เกี้ยวเกล้า 
ที่มา : ทรรศนะ ภาคอัมพร (2563 ซ) 

              กลวิธี คือ การชกหมัดขว้างในแนวขนานระดับช่วงไหล่ สลับทั้งสองมือ การใช้อาวุธในแนวเฉียงฟัน 
หรือตีข้ึน จากนั้นวนอ้อมศีรษะ แล้วฟัน หรือตี ในจังหวะต่อเนื่องในแนวเฉียงลงอย่างรวดเรว็ โดยถ่ายน้ าหนักสู่
ด้านข้าง หรือดันน้ าหนักสู่ด้านหน้า  
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ภาพที่ 9 แม่หลดศอก 
ที่มา : ทรรศนะ ภาคอัมพร (2563 ฌ) 

              กลวิธี คือ การชกหมัดตรงในแนวขนานระดับช่วงไหล่ ด้วยการถ่ายน้ าหนักสู่ด้านข้าง การใช้อาวุธ
ปัดย้อนสวนทางในลักษณะเฉียงขึ้น หงายศอกทิ้งปลายอาวุธลง จากนั้นวนปลายอาวุธอ้อมศีรษะแลว้ฟัน หรือตี 
เฉียงลงคว่ ามือ โดยการถ่ายน้ าหนักสู่ด้านข้าง หรือดันน้ าหนักสู่ด้านหน้าได้  
 

 
 

ภาพที่ 10 แม่บูชาตะวัน 
ที่มา : ทรรศนะ ภาคอัมพร (2563 ญ) 

 กลวิธี คือ การปัดด้วยท่าเกี้ยวเกล้า หลดศอก แล้วชกหมัดตรงในแนวเสยหมัดข้ึนจากช่วงไหล่ ด้วย
การถ่ายน้ าหนักจากด้านล่าง และทะยานข้ึน ด้านบน การใช้อาวุธปัดด้วยท่าเกี้ยวเกล้า หลดศอก แล้วแทงตรง    
ในแนวเสยปลายอาวุธเฉียงขึ้น โดยการถ่ายน้ าหนักจากด้านล่าง และทะยานข้ึนตอบโต้ในจังหวะที่รวดเร็ว 
  

 
 

ภาพที่ 11 แม่หาญเจงิ 
ที่มา : ทรรศนะ ภาคอัมพร (2563 ฎ) 
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             กลวิธี คือ การปัดด้วยท่าเกี้ยวเกล้า หลดศอก แล้วชกหมัดตรง ในแนวขนานระดับช่วงไหล่ ถ่าย
น้ าหนักสู่ด้านข้าง การใช้อาวุธปัดด้วยท่าเกี้ยวเกล้า หลดศอก แล้วตอบโต้ด้วยการฟัน หรือตี ในแนวขนาน
ระดับไหล่อย่างรวดเร็ว โดยถ่ายน้ าหนักสู่ด้านข้าง  

 
 

ภาพที่ 12 แม่ปรมะ 
ที่มา : ทรรศนะ ภาคอัมพร (2563 ฏ) 

              กลวิธี คือ การปัดป้องด้วยท่าเกี้ยวเกล้า หลดศอก แล้วชกเหว่ียงไหล่ในแนวขนานล าตัว ด้วยการ
ถ่ายน้ าหนักสู่ด้านข้าง การใช้อาวุธปัดด้วยท่าเกี้ยวเกล้า หลดศอก แล้วตอบโต้ด้วยการฟัน หรือตี ในแนวขนาน 
ระดับล าตัว อย่างรวดเร็ว โดยการถ่ายน้ าหนักสู่ด้านข้าง 
 

 
 

ภาพที่ 13 แม่ต่างด้าม 
ที่มา : ทรรศนะ ภาคอัมพร (2563 ฐ) 

            กลวิธี คือ การปัดป้องด้วยท่าเกี้ยวเกล้า แล้วชกเหว่ียงไหล่ในแนวขนานระดับไหล่ ด้วยการดัน
น้ าหนักสู่ด้านหน้า การใช้อาวุธปัดด้วยท่าเกี้ยวเกล้า แล้วตอบโต้ด้วยการแทงอย่างรวดเร็ว โดยการดันน้ าหนักสู่
ด้านหน้าในจังหวะที่รวดเร็ว 
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ภาพที่ 14 แม่สีไคล 
ที่มา : ทรรศนะ ภาคอัมพร (2563 ฑ) 

               กลวิธี คือ การศอกในระยะประชิดคู่ต่อสู้ ด้วยท่าเกี้ยวเกล้า หลดศอก ในระดับใบหน้า และปลาย
คาง การใช้อาวุธ เข้าประชิดคู่ต่อสู้ในท่าเกี้ยวเกล้า หลดศอก การใช้อาวุธสีไปตามร่างกายในการสลับเปลี่ยน
อาวุธ ในลักษณะลอดศีรษะใต้อาวุธ เพื่อเฉือน หรือตีคู่ต่อสู้   
 

 
 

ภาพที่ 15 แม่หลดศอกข้ามอาวุธ 
ที่มา : ทรรศนะ ภาคอัมพร (2563 ฒ) 
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  กลวิธี คือ การใช้อาวุธปัดด้วยท่าหลดศอก แล้วตอบโต้ด้วยการฟันอย่างรวดเร็ว การข้ามอาวุธ  
ก่อนแทงไปยังคู่ต่อสู้ มีความหมายเพื่อแก้คุณไสย หรือการคงกะพัน จากนั้นจึงแทงโดยการถ่ายน้ าหนัก          
สู่ด้านหน้า กระบวนท่านี้ใช้เฉพาะกับอาวุธยาว คือ หอก และหลาว 
 

 
 

ภาพที่ 16 แม่ผางประทีป 
ที่มา : ทรรศนะ ภาคอัมพร (2563 ณ) 

 กลวิธี คือ การปัดป้องด้วยท่าเกี้ยวเกล้า แล้วชกเหว่ียงไหล่ในแนวขนานล าตัว หงายแขน          
ถ่ายน้ าหนักสู่ด้านข้าง  การใช้อาวุธ ปัดป้องด้วยท่าหลดศอก แล้ววนอาวุธปาดออกหงายแขนในท่าหลดศอก 
แล้ววนกลับปาดออกอีกครั้งในระดับล าตัว ในท่าลักษณะการถือผางประทีป โดยการถ่ายน้ าหนักสู่ด้านข้าง  
 

 
 

ภาพที่ 17 แม่หมอกคลุมเมือง 
ที่มา : ทรรศนะ ภาคอัมพร (2563 ด) 

              กลวิธี คือ การใช้มือและแขน อยู่ในลักษณะปิดป้อง เพื่อรับการรุกจากคู่ต่อสู้ แล้วเข้าประชิดคู่ต่อสู้
อย่างรวดเร็ว ในการใช้อาวุธ อยู่ในลักษณะปิดป้องระดับศีรษะในการตั้งรับแต่พร้อมที่จะออกอาวุธกับคู่ต่อสู้ 
การเข้าประชิดคู่ต่อสู้ด้วยการปิดป้องอย่างรวดเร็ว 
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อภิปรายผล 
จากการศึกษากลวิธีกระบวนท่าแม่ไม้เจิง ที่เป็นแบบฉบับพ่อครูมานพ ยาระณะ ศิลปินแห่งชาติ     

ด้วยความเป็นครูที่เคร่งครัดในหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา พ่อครูมานพ ยาระณะ จึงมีอัตลักษณ์ของ     
กุศโลบาย เพื่อสร้างจิตให้เป็นกุศล โดยใช้บทสวดคาถาธรรมมาก ากับ หรือเป็นค าบริกรรมคาถาเพื่อก าหนดจิต 
และสมาธิของผู้ที่ออกกระบวนท่าเจิง คาถาธรรมที่เรียกว่า “อิติปิโสแปดทิศ” ถูกก าหนดไว้ในการเดินขุมเจิง 
เพื่อระแวดระวังภัย 8 ทิศทางในการต่อสู้ กลองไชยมงคล คือความหมายของพลังศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ที่น้อมคารวะ
บูชาไปถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีพุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อม   
พระมหาจรรยา สุทธิญาโน (2536, น. 16) กล่าวว่า การเคารพรักษาธรรมะ คือการเคารพรักษาธรรมชาติ   
การเคารพรักษาดูแลธรรมชาติ ก็เท่ากับเป็นการดูแลรักษาธรรมะ เมื่อมนุษย์เกิดความตระหนักในเรื่องกฎแห่ง
กรรม ภายในความคิด และจิตใจแล้วนั้น ก็จะสามารถเอาชนะความโลภได้ และหันมาใส่ใจกับธรรมชาติอย่าง
แท้จริง คือการใส่ใจภายในธรรมชาติมากกว่ามองความเป็นจริงของธรรมชาติภายนอก หรือที่เรียกว่า 
ธรรมชาติทางกายภาพ การให้ความสนใจ และใส่ใจเพียงแต่เรื่องของตัวเอง 
 แนวคิดพุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อมนั้น ผู้วิจัยเห็นว่า สอดคล้องกับการศึกษา ศิลปะการแสดงการต่อสู้ 
เจิง พ่อครูมานพ ยาระณะ โดยเฉพาะ คาถาธรรม ที่พ่อครูน ามาท่องก ากับ เป็นค าในการออกกระบวนท่า 
เพื่อให้ผู้แสดง ระลึกถึง คุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ คุณบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ คุณบูรพมหา
กษัตริย์ และไหว้สิ่งศักดิ์สิทธ์ิทั่วทุกทิศานุทิศ เพื่อให้เกิดสมาธิ และมีจิตใจที่ดีงาม มีความกตัญญูกตเวที 

กระบวนท่าแม่ไม้เจิงมือเปล่า อันประกอบด้วย “นวอาวุธ” คือ หมัด 2 เท้า 2 เข่า 2 ศอก 2 และ
ร่างกายจิตใจ 1 รวมเข้าเป็น 9 อาวุธ ซึ่งสอดคล้องกับ วรรณศิลป์สโมสร (2545, น. 19) กล่าวว่า มวยไทย   
เป็นศิลปะการต่อสู้ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทย ยากที่ชาติอื่นจะเลียนแบบได้ เพราะศิลปะนี้เกิดและพัฒนา
ตามประวัติศาสตร์ชาติไทย ที่ได้มีการรบพุ่งต่อสู้กับชาติข้างเคียง เพื่อรักษาแผ่นดินสยามนี้มาโดยตลอด     
ดาบ พลอง กระบองสั้น คืออาวุธที่มีอยู่ในขณะนั้น และอาวุธธรรมชาติ อันได้แก่ หมัด เท้า เข่า ศอก และปาก 
คือ การจับ ทุ่ม ทุบ ทับ หัก ต่อย ตี โขก เตะ และกัด ซึ่งถือว่าเป็นอาวุธติดกายมาแต่ก าเนิดของแต่ละคน       
ก็จะถูกรื้อออกมาใช้ เมื่อศึกประชิดตัว 
 กระบวนท่าแม่ไม้เจิงมือเปล่า คือพื้นฐานที่ส าคัญของกระบวนท่าแม่ไม้เจิงอาวุธ แตกต่างกันตามแต่
กลวิธีของอาวุธที่ใช้ในการออกกระบวนท่าเจิง พ่อครูมานพ ยาระณะ ก าหนดจุดส าคัญของร่างกายทั้ง 9 จุด 
ตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อันเป็นเป้าหมายของจดุบาดเจบ็ และจุดตาย หากแต่ข้ึนอยู่กับสถานการณ์ที่ใช้ในกระบวน
ท่ารุก และกระบวนท่ารับ “ตาดู หูฟัง สติปัญญา และสมาธิ” คือ ข้อถือปฏิบัติของผู้ที่ออกกระบวนท่าเจิง  
 พ่อครูมานพ ยาระณะ เป็นครูผู้มีความเช่ียวชาญในกระบวนท่าเจิงมือเปล่า และเจิงอาวุธ ในอดีตท่าน
เป็นนักมวยที่มีฝีมือ และเป็นครูสอนมวยที่มีช่ือเสยีง ดังนั้นการผสมผสานกระบวนท่าเจิง เข้ากันกับการชกมวย 
จึงเกิดข้ึนอย่างธรรมชาติ และลงตัว กลมกลืน ในรูปแบบของเจิงการต่อสู้  
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ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาศิลปะการแสดงการต่อสู้เจิง ของพ่อครูมานพ ยาระณะ นั้น ผู้วิจัยพบว่า 
 1. เจิงมือเปล่า และเจิงอาวุธ มีรูปแบบจากการต่อสู้ สู่กระบวนท่าฟ้อนในปัจจุบัน รูปแบบพื้นฐานของ
กระบวนแม่ไม้เจิง ในแบบฉบับของพ่อครูมานพ ยาระณะ ที่ท่านได้สั่งสมมา ต้องเรียนพื้นฐานเจิง ตั้งแต่ขุมเจิง 
จนถึงกระบวนท่าแม่ไม้เจิงมือเปลา่ และเจิงอาวุธ จึงจะสามารถสรรค์สรา้งใหเ้ป็นรูปแบบสู่กระบวนท่าฟ้อนเจิง
มือเปล่า และฟ้อนเจิงอาวุธได้ อย่างไม่ผิดเพี้ยนตามแบบฉบับของพ่อครูมานพ ยาระณะ 
 2. ศิลปะการแสดงฟ้อน ในแบบฉบับของพ่อครูมานพ ยาระณะ อาทิ เช่น ฟ้อนเจิงสาวไหมแมงบ้ง 
ฟ้อนเจิงฉาบ เป็นชุดการแสดงฟ้อน ที่ควรค่าส าหรับผู้ที่ใคร่ศึกษาค้นคว้า สืบสาน และอนุ รักษ์ เพื่อการ
สร้างสรรค์ศิลปะการแสดงฟ้อน ของพ่อครูมานพ ยาระณะ สืบต่อไป 
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บทคัดยอ่ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพที่แสดงถึงภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหาร

สถานศึกษา 2) วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา 3) พัฒนาแนวทาง
การสร้างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา และ 4) น าเสนอแนวทางการสร้างภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยใช้วิธีการวิจัย
แบบผสม ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 343 คน และการวิจัย
เชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการจัดสนทนากลุ่ม 

ผลการศึกษาสภาพที่แสดงถึงภาวะผู้น าพบว่า ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการน านโยบายสู่การปฏิบัติ
ของผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยที่ระดับ 3.83 ขณะที่ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับ
ความกดดันจากการที่จ านวนเรียนลดลง ประกอบกับต้องรับนโยบายจากเบื้องบนมาเพื่อบริหารงาน
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสมัฤทธ์ิต่อการจัดการเรยีนการสอน บางครั้งการตัดสินใจในเรือ่งต่างๆ 
อาจมีข้อจ ากัด หรือขาดอิสระในทางความคิดเห็นที่จะแก้ไขปัญหาได้ จึงท าให้เกิดความล่าช้าในการบริหาร
สถานศึกษาบางประการ 

การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าพบว่า ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การเรียนรู้โดยใช้
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม การสร้างความตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ ทักษะกระบวนการทางปัญญา 
จรรยาบรรณต่อตนเอง การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ ทักษะกระบวนการ



 

72 ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 
 

ปฏิบัติ จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน และ จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ กับบทบาท
ผู้น าในการบริหารสถานศึกษา ที่ระดับ .736**, .617**, .611**, .520**,.464**, .453**, .479**, .437** 
และ .409** โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ตามล าดับ 

แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม มี 7 องค์ประกอบ คือ 1) การบริหารตนเอง 2) การบริหาร
ผู้ร่วมงาน 3) การบริหารองค์กร 4) การบริหารการเรียนรู้ 5) การบริหารการศึกษา 6) การบริหารเครือข่าย 
และ 7) การบริหารตามหลักธรรมภิบาล ดังนั้น สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35 ควรน าแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ไปทดลองใช้ อย่าง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 ประเด็นปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป 
ค าส าคัญ :  ภาวะผู้น า, ผู้น าเชิงจริยธรรม, ผูบ้รหิารสถานศึกษา 

Abstract 

The purposes of this research were to 1) study the situation that shows the 

ethical leadership of the school administrators 2) analyze the factors affect to ethical 

leadership of the school administrators 3) develop the guidelines for creating the ethical 

leadership of the school administrators and 4) to present the guidelines for creating the 

ethical leadership of school administrators Under the Office of Secondary Educational using 

multi - phase mixed method research consisting of quantitative research through 

questionnaires from 343 educational personnel questionnaire that is educational  personnel 

and qualitative research which The in-depth interview including a group discussion. 

The results of the study situations of school administrators competencies, it was 

found that the opinions towards the policy implementation of the school administrators in 

overall at a high level of 3.83. The findings showed that school administrators have been 

pressured by the decrease of students. As well as having to accept the policy from above to 

manage the school to be more efficient and effective in learning and teaching management. 

Sometimes decisions on various matters may have restrictions or lacking the freedom to 

comment on the problem causing some delay in school management. 
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The factors affecting the school administrators competencies found that 

interpersonal skills, learning using digital platforms, raising awareness of roles, responsibility 

Cognitive process skills, self-ethics, establishing an educational system for international 

academic excellence, process skills, ethics to colleagues and ethics to clients there is a 

correlation coefficient (r) with the leadership roles in school administration at .736 **, .617 

**, .611 **, .520 **,. 464 **, .453 **, .479. **, .437 ** and .409 ** with statistical significance at 

the level of .01, respectively. 

The guidelines for the development of ethical leadership of school 

administrators under the Office of Secondary Educational Service Area 35 include 7 

components which are 1) Self-management 2) Team-member Management 3) Organization 

management 4) Learning management 5) Education management 6) Network management 

and 7) Governance management. Therefore, schools under the Office of Secondary 

Educational Service Area 35 should to adopt the guidelines for the development of ethical 

leadership of school administrators are accordance to the Thailand National Strategy 2018-

2037 subject in the reform of the learning process to respond to changes in the 21st century 

to be concrete. 

Keywords: Leadership, Ethical leadership, School administrators 

ความส าคัญของปัญหา 
การศึกษาในประเทศไทยมีความส าคัญอย่างมาก เนื่องจากเป็นปัจจัยพื้นฐานส าคัญในการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์และเป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย ที่มีประวัติการพัฒนามาอย่างยาวนานซึ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงวิวัฒนาการเรียนการสอนในประเทศไทยและได้รับการปฏิรูปหลายครั้งเพื่อให้ประชาชนได้
เข้าถึงการศึกษาให้มากที่สุด รัฐบาลโดยส่วนใหญ่ได้ให้ความส าคัญต่อการปฏิรูปการศึกษาเป็นอันดับแรกเช่น 
ในปี พ.ศ. 2549 ได้เร่งให้มีการปฏิรูปการศึกษาโดยเน้นในเรือ่งคุณธรรมน าความรู้ ในปี พ.ศ. 2551 ได้ประกาศ
ให้มีการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ ในปี พ.ศ. 2554 ก าหนดให้ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาโดยปฏิรูประบบการ
จัดการองค์ความรู้ และในมาตรา 258 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ระบุถึงการ
ปฏิรูปการศึกษาเป็นสาขาหนึ่งในการปฏิรูปประเทศตามที่ก าหนด ด้วยการศึกษาเป็นรากฐานของการผลิต
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ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพเพื่อเป็นอนาคตที่ส าคัญของชาติและเป็นรากฐานของการสร้างสังคมที่เข้มแข็ง    
มีคุณภาพและคุณธรรม (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561) 

บริบทที่ส าคัญในการออกแบบการศึกษาในปัจจุบันคือ พลวัตการเปลี่ยนแปลงในโลกศตวรรษที่ 21 
เนื่องจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี สังคม สิ่งแวดล้อม และการเป็นโลก
ดิจิตอลมีการส่งผ่านข้อมูลและเช่ือมต่อกันอย่างรวดเร็ว ปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อการวางแผนและก าหนดแนว
ทางการพัฒนาประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน จึงต้องมีการก าหนดเป้าประสงค์หลักของการ
จัดการศึกษาและกลไกการขับเคลื่อนที่ชัดเจน เพื่อให้การศึกษามีบทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศ เป็น
กลไกหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ส่งเสริม ปลูกฝัง ความคิด ความรู้ ทัศนคติ และทักษะแก่ประชาชนใน
สังคมโดยรวมเพื่อน าไปสู่การพัฒนาประเทศในระยะยาว และเพื่อก้าวสู่การสร้างสังคมแห่งปัญญาการเรียนรู้
อย่างสร้างสรรค์ ช่วยขับเคลื่อนให้เกิดผลในการพัฒนาการศึกษาเรียนรู้ของไทยในทางปฏิบัติอย่างยั่งยืนและ
สมดุล เป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง (สุ วิทย์ เมษินทรีย์ และคณะ, 2557) อย่างไรก็ตาม 
วิลาสินี วัฒนมงคล (2561) ระบุว่า การปฏิรูปการศึกษาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงที่
ชัดเจนนัก ยังคงมีรูปแบบเดิมๆ ที่เน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารเป็นส่วนใหญ่ และเช่ือได้ว่าระบบ
การศึกษาไทยก็ยังคงย่ าอยู่กับที่ ยังคงอยู่ในภาวะวิกฤติดังเดิม และไม่สามารถว่ิงตามกระแสของนานาประเทศ
ที่ได้พัฒนาและประสบผลส าเร็จมาแล้ว 

ขณะที่บทบาทหน้าที่อันส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษา ตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ต้องเป็นผู้ที่มีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม มีจิตส านึกในการวางนโยบายและยึดแนวทางในการ
ปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมที่ดีอย่างยิ่ง สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม  ซึ่งผู้บริหาร
สถานศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ต้องมีคุณสมบัติที่โดดเด่นเหมาะสม เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์สูงในงานที่ท า หรือเป็นผู้ที่ความเช่ียวชาญเป็นพิเศษ และมีองค์ประกอบความเป็นมืออาชีพ     
(สุบัน มุขธระโกษา, 2561) และจะต้องแสดงบทบาทอย่างเต็มที่ใช้กลยุทธ์และเทคนิคการบริหารระดับสูง โดย
น าแนวคิดการศึกษา 4.0 ไปใช้ในการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนด้วยการใช้เทคโนโลยีแสวงหาความรู้ 
ต่อยอดองค์ความรู้ เพื่อเป็นการศึกษาสู่อนาคตที่เน้นการผลิตคนไปสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างแท้จริง (สุกัญญา 
รอดระก า, 2561) แต่ อภิชัย พันธเสน และคณะ (2558) ระบุว่า ผู้บริหารมักไม่มคีวามเป็นผู้น าทางวิชาการ ไม่
สนใจปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย ไม่ส่งเสริมการพัฒนาด้านวิชาการ รวมถึงผู้บริหารมักไม่ปรากฏตัวใน
โรงเรียน โดยมักอ้างว่าจะต้องออกไปข้างนอกเพื่อว่ิงเต้นหาทรพัยากรจากภายนอกมาสนับสนุนโรงเรียนเพื่อให้
เพียงพอกับความขาดแคลนที่สถานศึกษาเผชิญ เนื่องมาจากโรงเรียนมีนักเรียนน้อย เงินสนับสนุนต่อหัวที่รัฐ
จัดสรรให้จึงมีน้อย ไม่เพียงพอส าหรับการบริหารจัดการ 
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ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาถึงภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เพื่อค้นหาแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศ
ไทยที่สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 ผ่านการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา อันจะ
ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนและสมดุลต่อไป 

วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสภาพที่แสดงถึงภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
2. เพื่อวิเคราะห์ปจัจัยที่สง่ผลต่อภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
3. เพื่อพัฒนาแนวทางการสร้างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผูบ้รหิารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
4. เพื่อน าเสนอแนวทางการสร้างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
ผู้วิจัยได้น าแนวคิด และ ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องมาท าการศึกษาตามกรอบแนวคิดการวิจัยเพื่อค้นหาค าตอบ

แนวทางการสร้างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผูบ้รหิารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35  ประกอบด้วย  

1) นโยบายการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 ตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประเด็นปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ การเปลี่ยนบทบาท “ครู”      
ให้เป็นครูยุคใหม่ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ บริหารจัดการศึกษา การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
การสร้างความตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ การเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ การสร้างระบบ
การศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการ  

2) แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย
แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาวิชาชีพ พ.ศ.2550 ประกอบด้วย   จรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อ
วิชาชีพ  จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ  จรรยาบรรณผู้ร่วมงาน และจรรยาบรรณต่อสังคม 

3) ทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย  ทักษะกระบวนการปฏิบัติ  ทักษะ
กระบวนการทางปัญญา และทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ที่ส่งผลต่อ บทบาทผู้น าในการบริหาร ใน
ลักษณะผู้น าที่แท้จริง ผู้น าการเปลี่ยนแปลง ผู้น าเชิงสร้างสรรค์ และผู้น าเชิงนวัตกรรม  
 



 

76 ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 
 

วิธีด าเนนิการวิจัย 
วิธีด าเนินการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีวิทยาการวิจัยแบบผสม (Mixed  Method) ประกอบด้วยการวิจัยเชิง

ปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การวิจัยเชิง
ปริมาณเพื่อศึกษาระดับและปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อหาแนวทางพัฒนารูปแบบการสร้าง
ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดย
สรุปในการด าเนินการวิจัยดังนี้ 

1. การวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าเชิงจ ริยธรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็น
ข้อค าถาม โดยใช้มาตรวัดแบบ 5 ระดับ ค านวณค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ  ครอนบาค ได้ค่าความเช่ือมั่น
เท่ากับ 0.87 โดยเลือกศึกษาประชากรที่เปน็บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 35 จ านวน 45 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 343 คน วิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป โดย
วิธีหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาค่าการทดสอบที ค่าการทดสอบเอฟ การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว การถดถอยพหุคูณ และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน เพื่อวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่างต่อการส่งผลของปัจจัยที่มีส่วนส าคัญต่อการบริหารบริหารสถานศึกษา ที่มีส่วนส าคัญต่อบทบาทของ
ผู้น าบริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

2. การวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการศึกษาข้อมูลเอกสารจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ และจากบุคคลโดยการ
สัมภาษณ์ โดยแบ่งสถานะของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจ านวน 12 คน ด้วยการก าหนดผู้ให้ข้อมูลแบบ
เจาะจง ที่ไม่ใช่ผู้ตอบแบบสอบถามเชิงปริมาณ จ าแนกเป็น 1) ผู้บริหารระดับผู้อ านวยการหรือรอง
ผู้อ านวยการ จ านวน 4 คน 2) ครูผู้สอน จ านวน 4 คน และ 3) บุคลากรฝ่ายสนับสนุนทางการศึกษา จ านวน 4 
คน และการสนทนากลุ่ม ซึ่งเป็นการศึกษาวิเคราะห์ถึงแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ที่สอดคล้องกับการบริหารราชการตาม
แนวทางปฏิรูประบบราชการ เพื่อน าไปใช้กับสถานศึกษา ด้วยการน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อหาบทสรุป 
โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง มาท าการจัดระเบียบและน าเสนอข้อมูลเพื่อท าการ
ตรวจสอบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 โดยวิธีการสนทนากลุ่ม จากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 10 คน ประกอบด้วย 1) ผู้บริหาร
สถานศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 2) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์การวิจัยเกีย่วกับภาวะผู้น าเชิงจรยิธรรม และ 3) ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ ใน
การบริหารที่มีประสิทธิภาพและต้องมีประสบการณ์ด้านการบริหารไม่ต่ ากว่า 10 ปี  
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สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์สภาพท่ีแสดงถึงภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
ผู้ตอบแบบสอบถามที่ เป็นบุคลากรทางการศึกษาในสังกั ดสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 35 จ านวน 45 โรงเรียน ทั้งหมดจ านวน 343 คน ส่วนใหญ่ เป็นหญิง จ านวน 210 คน       
คิดเป็นร้อยละ 61.2 และ เป็นชาย จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8 ส่วนใหญ่ อายุ 41 – 50 ปี จ านวน 
174 คน คิดเป็นร้อยละ 50.7 รองลงมา อายุ  31 – 40 ปี จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 และอายุต่ ากว่า 
30 ปี จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 10.8 ส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดับปริญญาตรีโท จ านวน 226 คน คิดเป็น
ร้อยละ 68.90 รองลงมา มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 21.53 และมีการศึกษา
ระดับอื่นๆ จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 5.25 ส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่งครูผู้สอน จ านวน 231 คน คิดเป็นร้อย
ละ 67.3 ด ารงต าแหน่งอื่นๆ จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3 และด ารงต าแหน่งหัวหน้าหมวดการศึกษา 
จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 ส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ท างาน 5 - 10 ปี จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 
36.2 รองลงมา มีประสบการณ์ท างาน 11 - 15 ปี จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 29.7  และประสบการณ์
ท างาน 25 ปีข้ึนไป จ านวน 36 คน 

ระดับความคิดเห็นที่มีต่อ การน านโยบายสู่การปฏิบัติ ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยที่ระดับ 3.83 และเมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า สถานศึกษาสร้างระบบการศึกษาเพื่อ
เป็นเลิศทางวิชาการ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 รองลงมา คือ การเปลี่ยน
บทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ในสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ขณะที่ 
สถานศึกษาสร้างความตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.72 

ระดับความคิดเห็นที่มีต่อคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหาร
สถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยที่ระดับ 3.91 และเมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า 
จรรยาบรรณต่อตนเองของผู้บริหารสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 
รองลงมา คือ จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงานของผู้บริหารสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.93 ขณะที่ จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการของผู้บริหารสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 

ระดับความคิดเห็นที่มีต่อ ทักษะการบริหารสถานศึกษา ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยที่ระดับ 3.74 และเมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า ทักษะกระบวนการปฏิบัติของ
ผู้บริหารสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 รองลงมา คือ ทักษะ
กระบวนการทางปัญญาของผู้บริหารสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 ขณะที่ 
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ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.64 

ระดับความคิดเห็นที่มีต่อภาวะผู้น าในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยที่ระดับ 3.78 และเมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า ภาวะผู้น าที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา 
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 รองลงมา คือ มีภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 ขณะที่ ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 

การทดสอบสมมติฐานที่มีต่อภาวะผู้น าในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า 
ความคิดเห็นที่มีต่อสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35   
กับปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 

ความคิดเห็นที่มีต่อสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35   กับปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐาน 

ความคิดเห็นที่มีต่อสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35 ในด้าน 1) การน านโยบายสู่การปฏิบัติ 2) คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ และ 3) ทักษะการ
บริหารสถานศึกษา กับปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ยกเว้นความคิดเห็นที่มีต่อสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ในด้านที่ 4) ภาวะผู้น าในการบริหารสถานศึกษา มีความแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (sig = 0.020) ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ และเมื่อท าการ
การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ตามความคิดเห็นที่มีต่อสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ในด้านภาวะผู้น าในการบริหารสถานศึกษา จ าแนกตาม
ระดับการศึกษา มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 1 คู่ ได้แก่ ระดับปริญญา
ตรี กับระดับปริญญาเอก 

ความคิดเห็นที่มีต่อสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35 กับปัจจัยส่วนบุคคลด้านการด ารงต าแหน่งไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐาน 

ความคิดเห็นที่มีต่อสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35 กับปัจจัยส่วนบุคคลด้านประสบการณ์ท างานไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐาน 
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ผลการศึกษาสภาพที่แสดงถึงภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก สรุปได้ว่า ในสภาวะที่ปัญหาการลดลง
ของเด็กในวัยเรียน ส่งผลให้ทุกโรงเรียนต้องปรับตัวให้ทันต่ออุปสรรคนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่
เร่งให้โรงเรียนสร้างประสิทธิภาพในการเรียนการสอนให้กับเด็กเพื่อก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 โดยได้ก าหนดนโยบาย
ต่างๆ ออกมาอย่างสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี หรือแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวง
ศึกษา ท าให้ภาระของครูผู้สอนเพิ่มข้ึนเป็นอย่างมาก ประกอบกับการประเมินผล การปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีเนื้อหาและเงื่อนไขคนข้างมาก ขณะที่ การปรับตัวยังเป็นอุปสรรค ปัญหา ต่อบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีช่วงวัย 45 ปีข้ึนไป เนื่องจากคนเหล่าน้ีเรียนในยุคที่ยังไม่มีเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เข้ามา 
และยังมีปัญหาที่เกิดข้ึนจากนโยบายการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนเทคโนโลยีหรือ
โรงเรียนดิจิทัล จึงท าให้การเรียนการสอนเป็นแบบเดิม หรือพัฒนาไปได้อย่างล่าช้า ท าให้ประสิทธิภาพในการ
เรียนการสอนทั้งของผู้สอนและผู้เรียนลดลง ขณะที่ ผู้บริหารโดยส่วนใหญ่ต้องรับนโยบายจากเบื้องบนมาเพื่อ
บริหารงานสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนให้ได้มาก
ที่สุด ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นเพียงผู้น าเอานโยบายที่ก าหนดไว้จากเบื้องบนมาถ่ายทอดต่อบุคลากรทาง
การศึกษาในโรงเรียน ในบางครั้งการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ อาจมีข้อจ ากัด หรือขาดอิสระในทางความคิดเห็นที่
จะแก้ไขปัญหาได้ จึงท าให้เกิดความล่าช้าในการบริหารสถานศึกษาบางประการ 

อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาหรือการบริหาร
สถานศึกษาให้เป็นไปอย่างองค์รวม มีความเห็นอกเห็นใจผู้ใต้บงัคับบญัชา เข้าใจเนื้องานที่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรอื
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนปฏิบัติอยู่ ต้องมีภาวะความเป็นผู้น าสูงที่สามารถตัดสินใจและรับผิดชอบใน
การกระท าของบุคลากรในโรงเรียนได้ ทั้งนี้ต้องไม่เลือกปฏิบัติเฉพาะผู้ที่ใกล้ชิดหรือคนสนิทของตนเอง แต่ต้อง
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลากรในโรงเรียนอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค เป็นก าลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานทุก
คน นอกจากนี้ยังมีผู้เสนอแนะว่าการพัฒนาผูน้ าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
มีระบบการประเมินผู้บริหารสถานศึกษาจากผู้ร่วมงานในโรงเรียนทั้งหมด 
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ผลการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของตัวปัจจัยที่ส่งผลต่อบทบาทผู้น าในการบริหารสถานศึกษาของ

ผู้บริหารสถานศึกษา 
ตัวแปรพยากรณ์ B Std. 

Error 
Beta t Sig. Tole-

rance 
VIF 

Constant -.115 .166     -.696 .487   
(X5) การสร้างความตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบ  
(X6) การเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 

  .171 
.138 

.035 

.035 
 .197 
.160   

   4.931 
3.927 

.000 

.000 
.533 
.513 

1.878 
1.949 

(X7) การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการ   .099 .030   .120    3.268 .001 .626 1.598 
(X8) จรรยาบรรณต่อตนเอง  .098 .032 .125  3.023 .003 .496 2.017 
(X9) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ  .058 .037  .066 1.556 .121 .466 2.148 
(X10) จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ  -.075 .032  -.095 -2.328 .021 .510 1.959 
(X11) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน  .075 .031  .087 2.394 .017 .643 1.556 
(X13) ทักษะกระบวนการปฏิบัติ  .131 .032  .139 4.127 .000 .744 1.345 
(X14) ทักษะกระบวนการทางปัญญา  .111 .029  .150 3.797 .000 .538 1.857 
(X15) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  .218 .035  .295 6.195 .000 .374 2.673 
                              R = 0.848, R2 = 0.719, F = 84.842, Sig = 0.000   

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

จากตารางที่ 1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อบทบาทผู้น าในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า 
ปัจจัยที่ (X15) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ส่งผลต่อบทบาทผู้น าในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหาร
สถานศึกษาสูงที่สุด รองลงมาคือ (X5) การสร้างความตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ (X6) การเรียนรู้
โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม (X14) ทักษะกระบวนการทางปัญญา (X13) ทักษะกระบวนการปฏิบัติ (X8) 
จรรยาบรรณต่อตนเอง และ (X7) การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ ส่งผล
ทางบวก มีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าน้ าหนักความส าคัญของตัวแปรในรูปคะแนนมาตรฐาน 
(Beta) เท่ากับ .295, .197, .160, .150, .139, .125, .120 และ .087 ใน รูปคะแนนดิบ (B) เท่ากับ .218, 
.171, .138, .111, .131, .098, .099 และ .087 ตามล าดับ  นอกจากนี้ยังพบว่า (X10) จรรยาบรรณต่อ
ผู้รับบริการ และ (X11) จรรยาบรรณต่อผู้รว่มงาน ส่งผลทางบวกต่อบทบาทผูน้ าในการบริหารสถานศึกษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษา มีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05โดยมีค่าน้ าหนักความส าคัญของตัวแปรในรูปคะแนน
มาตรฐาน (Beta) เท่ากับ -.095 และ .087 ในรูปคะแนนดิบ (B) เท่ากับ -.075 และ .075 ตามล าดับ ในขณะที่ 
(X9) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ไม่ส่งผลทางบวกต่อบทบาทผู้น าในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหาร
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สถานศึกษา ซึ่งมีความแม่นย าร้อยละ 71.90 อย่างมีนัยส าคัญทางส ถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสามารถน ามาเขียน
สมการในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ 

สมการพยากรณ์บทบาทผู้น าในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาในรูปแบบคะแนนดิบ 
Y = -.115 + .171 (X5)+ .138 (X6) +.099 (X7) + .098 (X8) - .075 (X10) + .075 (X11) + .131 

(X13) + .111 (X14) + .218 (X15) 
สมการพยากรณ์บทบาทผู้น าในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาในรูปแบบคะแนน

มาตรฐาน  
Z = .197 (X5) + .160 (X6) + .120 (X7) + .125 (X8) - .099 (X10) + .087 (X11) + .139 (X13) 

+ .150 (X14) + .295 (X15) 

แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

เป็นการน าเสนอข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์แนวลึกแบบกึ่งโครงสร้าง 
(Semi-structured Selection Interview) ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant 
Interview) จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จ านวน 12 คน ที่ไม่ใช่ผู้ตอบแบบสอบถามเชิงปริมาณ จ าแนกเป็น 1) 
ผู้บริหารระดับผู้อ านวยการหรือรองผู้อ านวยการ จ านวน 4 คน 2) ครูผู้สอน จ านวน 4 คน และ 3) บุคลากร
ฝ่ายสนับสนุนการศึกษา จ านวน 4 คน โดยผู้ วิจัยได้น าค าถามที่ได้จากการวิจัยเชิงปริมาณที่สรุปถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของการบริหารศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และบทบาทผู้น าในการบรหิารสถานศึกษาของผูบ้รหิารสถานศึกษา รวมจ านวน 
9 องค์ประกอบ มาเป็นแนวทางในการก าหนดค าถามในแบบสัมภาษณ์ รวมทั้งมีค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็น
ส่วนบุคคลที่มีต่อแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยการให้รหัสแบบนิรนัยที่ผู้วิจัยได้เตรียมไว้
ลว่งหน้า และประมวลประเภทของข้อมูล และคุณลักษณะของข้อมูลเข้าด้วยกัน และเช่ือมโยงข้อมูลเหล่านั้น 
เลือกเฟ้นเป็นเหตุการณ์ที่เป็นกุญแจส าคัญ ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดที่ได้จากการสรุปลักษณะความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลต่างๆ คุณสมบัติของข้อมูลที่ได้คล้ายคลึงและที่แตกต่างกัน ท าให้ข้อมูลที่ได้มีความชัดเจนมากข้ึน และ
เมื่อน าสาระส าคัญตามที่ได้ถอดรหัสการสัมภาษณ์เชิงลึกมาจัดหมวดหมู่และเรียบเรียงให้เป็นเนื้อหาทาง
วิชาการ สามารถอธิบายได้ว่า หมวดหมู่ที่เป็นองค์ประกอบส าคัญที่น่าจะเป็นของผู้น าเชิงจริยธรรมของ
ผู้บริหาร ประกอบด้วย 
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1. ด้านการบริหารตนเอง (Self-Management) ซึ่งต้องเป็นผู้บริหารมืออาชีพ โดยมีเป้าหมายที่
ชัดเจน มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีเอกภาพและรับผิดชอบต่อการตัดสนิใจ มีกลยุทธ์เป็นเครื่องมอืสนับสนุนในการ
จัดสรรทรัพยากรอันมจี ากัดอย่างมีประสิทธิภาพในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างสอดคล้องต่อความ
เปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อรู้เท่าทันต่อการแก้ไขปัญหา ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างยุติธรรม ซื่อสัตย์ 
ควบคุมตนเองได้ มีสติรอบคอบ มีความขยัน อดทน ให้เกียรติกับผู้อื่นอย่างเสมอกัน ให้ความร่วมมือกับบุคคล
อื่น เป็นผู้ให้ เป็นแบบอย่างที่ดี รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่มีอคติล าเอียง ไม่แสวงหา
ประโยชน์ ใช้ดุลยพินิจและพฤติกรรมที่จะท างานร่วมกันอย่างมีความสุข 

2. ด้านการบริหารผู้ร่วมงาน (Team-member Management) ด้วยการสร้างบรรยากาศการท างาน 
ส่งเสริมให้ใช้ความรู้ความสามารถพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถ ความรับผิดชอบต่อ
เป้าหมายของงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และองค์กร ลดการบริหารแบบควบคุมสั่งการจากบนลงล่าง 
สร้างแรงบันดาลใจ สร้างความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ มีความรู้ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ก าหนด
กฎเกณฑ์ ข้อตกลงและท าความเข้าใจในการพิจารณาผลงานให้เกิดความยุติธรรม 

3. ด้านการบริหารองค์กร (Organization Management) โดยรู้สถานะองค์กรตามความเป็นจริง 
และให้ความส าคัญและสนับสนุนการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนการ
สอนและการปฏิบัติงานให้มากข้ึนพร้อมทั้งจัดการฝึกอบรมให้กับบุคลากรให้เกิดความช านาญ ให้สามารถ
ท างานทดแทนกันได้ด้วยระบบเดียว ปรับปรุงคุณภาพขององค์กรให้มีความเหมาะสมกับ  การเปลี่ยนแปลง
ออกแบบการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรน าผลการด าเนินงานที่เกิดข้ึนไปใช้บริหารงานต่อไปได้ ติดตามงาน
เป็นระยะและต่อเนื่องเพื่อลดความผิดพลาดของงาน 

4. ด้านการบริหารการเรียนรู้ (Learning Management) โดยเปิดรับสิ่งใหม่ๆ แบบไม่จ ากัด ไม่ยึดติด
กับสิ่งเดิมๆ กล้าเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ให้ทันยุคทันสมัย เน้นการสร้างความส าเร็จที่ยิ่งใหญ่อย่างยั่งยืนค้นหา
แนวทางที่ใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ มุ่งเน้นการสร้างความรู้และทักษะที่จ าเป็นเป็นต่อความส าเร็จ กล้าที่จะลอง
ผิดลองถูก เรียนรู้ระบบเทคโนโลยีของโลกปัจจุบัน 

5. ด้านการบริหารการศึกษา (Education Management) พัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ จัด
กิจกรรมกระตุ้นส่งเสริมผู้เรียน พัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย ส่งเสริมการประกวดแข่งขัน
ทักษะในด้านต่างๆ เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันของโรงเรียน สนับสนุนปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนรู้เชิง
นวัตกรรม แสวงหาความรู้ที่ทันสมัยและหลากหลายอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้มีการสร้างความรู้ ใหม่ 
สนับสนุนความคิดเชิงนวัตกรรมโดยก าหนดแผนงานหรือโครงการการพัฒนานวัตกรรมในแต่ละระดับช้ันเรียน 

6. ด้านการบริหารเครือข่าย (Network Management) โดยใช้กิจกรรมการมีส่วนร่วมเป็นเครื่องมือ
ในการสร้างความสัมพันธ์ สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียนที่ต่อเนื่อง สร้างความผูกพันและ
ความเช่ือมั่นในโรงเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อระดมทรัพยากรจากองค์กรหรือหน่วยงานภายนอก 
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ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการเพื่อพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ให้ตอบสนองความต้องการ
ของสังคม 

7. ด้านการบริหารธรรมภิบาล (Governance Management) ที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องยึดหลักธรร
มาภิบาลที่ประกอบด้วย 1) หลักคุณธรรม 2) หลักนิติธรรม 3) หลักความคุ้มค่า 4) หลักความโปร่งใส 5) 
หลักการมีส่วนร่วม และ 6) หลักความรับผิดชอบ ภายใต้แนวนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน มาปรับใช้ในการบริหารสถานศึกษาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
ที่สุด 

ซึ่งในองค์ประกอบที่ 7 เกิดข้ึนภายหลังจากการน าเสนอต่อที่ประชุมผู้เช่ียวชาญจากสาขาต่างๆ 
จ านวน 10 คน ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารสถานศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 2) 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์การวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม และ 3) 
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ ในการบริหารที่มีประสิทธิภาพและต้องมีประสบการณ์ด้านการ
บริหารไม่ต่ ากว่า 10 ปี โดยการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อเพิ่มเติมเนื้อหา ปรับปรุง
แก้ไขแนวทางที่ผู้วิจัยได้สรุปผลและออกแบบให้มีความสมบูรณ์และสามารถน าไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดย
เนื้อหาสาระที่ส าคัญที่ประชุมเห็นว่า ควรเพิ่มเติมตรงประกอบด้านธรรมาภิบาล เพื่อจะเป็นเครื่องมือควบคุม
ในการบริหารทั้งหมด และเป็นพื้นฐานทางการบริหารที่สามารถจับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น จึงเพิ่ม
องค์ประกอบด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลเข้าไปอีก 1 องค์ประกอบเพื่อให้เป็นแนวทางในการพัฒนา
จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาอย่างสมบูรณ์ สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 1 

 



 

84 ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 
 

 

ภาพที่ 1 แนวทางการสร้างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

ที่มา : ภัทรินญา เดชาวัตธนโชติ (2563) 

อภิปรายผล 
ผลการศึกษาที่พบว่า องค์ประกอบส าคัญที่น่าจะเป็นของผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหาร ด้านการ

บริหารตนเอง ที่ผู้น าต้องเป็นผู้บริหารมืออาชีพ โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีเอกภาพและ
รับผิดชอบต่อการตัดสินใจ สอดคล้องกับ ฐิตาภา เบ็ญจาธิกุล (2557) ท าการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผลการวิจัย
พบว่า ระดับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ในการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมด้านจรรยาบรรณทางวิชาชีพ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านมาตรฐานวิชาชีพ และการ
พัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม ในด้านการบริหารผู้ร่วมงาน ที่ต้องสร้างบรรยากาศการท างาน ส่งเสริมให้ใช้
ความรู้ความสามารถพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถ ความรับผิดชอบต่อเป้าหมายของงาน 
สร้างแรงบันดาลใจ สร้างความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ มีความรู้ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ก าหนด
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กฎเกณฑ์ ข้อตกลงและท าความเข้าใจในการพิจารณาผลงานให้เกิดความยุติธรรม สอดคล้องกับ อุษา แซ่เตียว 
(2559) ท าการวิจัยเรื่อง ทักษะของผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบว่า ทักษะของผู้บริหารโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ด้วยการจัดการเรียนรู้ ค่านิยมและจริยธรรมของการเป็นผู้น า การสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน 
การประเมินผลงานและการบริหารบุคลากร การวางแผนและการพัฒนาหลักสูตร การบริหารจัดการองค์กร 
การบริหารจัดการบุคลากร และยังสอดคล้องกับ บุญมา แพ่งศรีสาร (2560) ที่ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะผู้บริหาร
ทางการศึกษาในยุคศตวรรษใหม่ พบว่า การเป็นผู้น าทีมงานที่มีศักยภาพสูงสุดด้วยการท างานเชิงการมีส่วน
ร่วมของทีมงาน พัฒนาระบบการศึกษาที่ตั้งอยู่บนความแตกต่างอย่างเท่าเทียม และพยายามดึงผู้น าแต่กลุ่มมา
ช่วยพัฒนาระบบการศึกษาในอยู่ในลักษณะทีมการพัฒนา 

ด้านการบริหารองค์กร ที่ผู้บริหารต้องรู้สถานะองค์กรตามความเป็นจริง และให้ความส าคัญและ
สนับสนุนการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
ให้มากข้ึนพร้อมทั้งจัดการฝึกอบรมให้กับบุคลากรให้เกิดความช านาญ ปรับปรุงคุณภาพขององค์กรให้มี     
ความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับ สมศรี เณรจาที และ วัชรี ชูชาติ (2560) ที่ศึกษาเรื่อง           
แนวทางการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ซึ่ง 
แนวทางที่มีความเหมาะสม ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบคือ การวางระบบการบริหารและพัฒนาองค์กรอย่าง
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้โดยมีวิจัยเป็นฐาน การบริหารจัดการ
ทรัพยากรและงบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพ  การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะทางเทคโนโลยีและ
การสื่อสาร และการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรและงบประมาณ ด้านการ
บริหารการเรียนรู้ โดยเปิดรับสิ่งใหม่ๆ แบบไม่จ ากัด ไม่ยึดติดกับสิ่งเดิมๆ กล้าเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ให้ทันยุค
ทันสมัย เน้นการสร้างความส าเร็จที่ยิ่งใหญ่อย่างยั่งยืนค้นหาแนวทางที่ใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ มุ่งเน้นการ
สร้างความรู้และทักษะที่จ าเป็นเป็นต่อความส าเร็จ กล้าที่จะลองผิดลองถูก เรียนรู้ระบบเทคโนโลยีของโลก
ปัจจุบัน สอดคล้องกับ ปณตนนท์ เถียรประภากุล (2561) ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาในยุค
การศึกษา 4.0 ระบุว่า ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องให้ความส าคัญกับการเปลี่ยนแปลงจากระบบการศึกษา
แบบเดิมในประเทศไทยสูก่ารศึกษา 4.0 ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องบรหิารให้เกดิระบบการศึกษาที่น าไปสูก่าร
เปลี่ยนแปลง และยังสอดคล้องกับสุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (2550) ที่ศึกษาเรื่อง ผู้น าสถานศึกษากับการสร้าง
โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ ระบุว่าหัวใจของการปฏิรูปการศึกษาก็คือ  การปฏิรูปการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
ครูผู้สอนเป็นส าคัญ ต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการบริหารจัดการสถานศึกษาจากแนวทาง
ด าเนินการแบบเดิม ไปสู่การพัฒนาสถานศึกษาให้มีความเป็น “โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ หรือ The Learning 
School” โดยจัดให้มี “ชุมชนแห่งวิชาชีพ  หรือ  Professional  Community” ข้ึนภายในโรงเรียนแนวทาง
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ใหม่ดังกล่าว การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน รวมทั้งการสร้างความรู้ใหม่ ตลอดจน
นวัตกรรมที่เหมาะสมสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนสมัยใหม่ 

ด้านการบริหารการศึกษา ที่ต้องพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ ทันสมัย ส่งเสริมการประกวด
แข่งขันทักษะในด้านต่างๆ สนับสนุนปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนรู้เชิงนวัตกรรม สอดคล้องกับ สุวิทย์ เมษินทรีย์  
และคณะ (2557) ระบุว่า การด าเนินการจะต้องเข้าใจทั้งบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 
พื้นฐานปรัชญาการศึกษาไทย รวมถึงองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมการด าเนินชีวิตของผู้เรียน และมีแนว
ปฏิบัติที่ชัดเจน และยังสอดคล้องกับ สุพิศ โสภา และคณะ (2560) ที่ศึกษาเรื่อง การบริหา รสถานศึกษาสู่
ความเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดกลางสงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 25 จังหวัดขอนแก่น: 
กรณีศึกษา โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ระบุว่า ควรมีการพัฒนาระบบการ เรียนรู้ให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการ
เรียนรู้ร่วมกัน การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การแสวงหา สร้าง พัฒนา และใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อให้เกิด
นวัตกรรมของหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้และการบริการให้เกิดกับผู้เรียน มุ่งเน้นนักเรียน มีแนวคิดที่
มุงการพัฒนาโรงเรียนให้ มีความยั่งยืนมุ่งอนาคตอย่างจริงจัง การจัดการความรู้ มุ่งเน้นการจัดการศึกษาไปที่
การเรียนรู้และความต้องการของผู้เรียน ความต้องการคุณลักษณะของผู้เรียนในอนาคตโลก จะต้องก าหนด
ทิศทาง วิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่มุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียน มีการสื่อสารทิศทางวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ ส่งเสริมใน
การพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรสร้างโอกาสทางนวัตกรรม มีการวางแผน ตัดสินใจ และด าเนินการ
ต่างๆ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศที่ผ่านการวิเคราะห์เป็นข้อเท็จจริงที่เช่ือถือได้มากที่สุดวัดความก้าวหน้า เพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการจัดการศึกษาและบริการ 

ด้านการบริหารเครือข่าย โดยใช้กิจกรรมการมีส่วนร่วมเป็นเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์ สร้าง
การมีส่วนร่วมระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียนที่ต่อเนื่อง สร้างความผูกพันและความเช่ือมั่นในโรงเรียน สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อระดมทรัพยากรจากองค์กรหรือหน่วยงานภายนอก สอดคล้องกับ พิณสุดา สิริธรังศรี 
และคณะ (2557) ระบุว่า แนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาที่จัดตามความเหมาะสมและความพร้อมทั้ง
ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา เงินและงบประมาณ ความรู้และ เทคโนโลยีที่ควรจัดการให้เกิดความพร้อม
ดังกล่าวให้ครอบคลุมพื้นที่ประเทศทั้งในเมืองและชนบทที่มีความแตกต่างกัน โดยนัยนี้แนวทางและประเภท
ของโรงเรียนจะเป็นไปตามบริบทของท้องถ่ินที่มีความหลากหลาย และยังสอดคล้องกับ ทัศนีย์ บุญมาภิ และ
คณะ(2561) ที่ศึกษาเรื่อง แนวทางความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกบัชุมชนในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก เขต
ภาคเหนือตอนบน ผลการวิจัยพบว่า ความส าเร็จของความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนขนาด
เล็ก เกิดจากคุณลักษณะที่ดีในภาพรวมของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนลักษณะส าคัญ
ของชุมชน คุณลักษณะที่ดีของผู้บริหาร ประกอบด้วย มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีภาวะผู้น า มีความสามัคคีมีส านึก
รับผิดชอบร่วมกัน มีส านึกความเป็นเจ้าของร่วมกัน และมีส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถ่ิน/ไทย และ
ด้านการบริหารตามหลักธรรมภิบาล ที่เป็นพื้นฐานทางการบริหารที่สามารถจับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรมของ
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ผู้บริหารสถานศึกษา สอดคล้องกับ อัศวิน เสนีชัย (2560) วิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวบ่งช้ีผู้บริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาตัวบ่งช้ีผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามองค์ประกอบของ
คุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการยุติความขัดแย้งในท่ามกลางความรุนแรงของทุกฝ่ายในสถานศึกษา
ได้เป็นอย่างดี มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือก
ปฏิบัติ และยังสอดคล้องกับ กมลพรรณ พึ่งด้วง (2560) ที่ศึกษาเรื่อง การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ที่ระบุว่า การบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาลมคีวามสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษา หากผู้บริหารมีวิธีการบริหารที่ดีโดยมีการ
บริหาร ตามหลัก  ธรรมาภิบาลเป็นพื้นฐานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้การด าเนินงานด้วยความโปร่งใส  
รับผิดชอบ  สามารถตรวจสอบได้  จะช่วยท าให้การด าเนินงานในสถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ และเกิด
ประสิทธิผลมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 
องค์ความรู้ในการก าหนดแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็น

หนึ่งในการพัฒนาทางการบริหารที่เป็นการน าองค์ความรู้สมัยใหม่มาสังเคราะห์และประยุกต์ใช้ให้เกิดความ
ทันสมัย เพื่อเป็นเครื่องมือการบริหารให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในทางการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาและการ
น าองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับแนวทางการบริหารศึกษาเพื่อมุ่งเป้าหมายการศึกษาไทย 4.0 ที่ควรท าการศึกษาและ
ทดลองใช้ในบางพื้นที่ก่อนจะน าไปใช้ในทุกพื้นที่เนื่องจากต้องมีหลักเกณฑ์และการประเมินผลตัวช้ีวัดอย่าง
ชัดเจน และผลแห่งการปฏิบัติงานอ่านออกมามีความแตกต่างกัน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาควรน าแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาไปออกแบบและประยุกต์ใช้ ทั้งข้ันตอน วิธีการ หลักเกณฑ์การประเมินและตัวช้ีวัดในการ
ประเมินผล ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ตามกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 และต้องยอมรับถึงการปรับปรุงและการน ามาใช้ของแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม
ของผู้บริหารสถานศึกษา อีกทั้งต้องยอมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกจิกรรมต่างๆ เช่นการประเมินผลการ
จัดการศึกษา ซึ่งจะท าให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง 

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ควรน าแนวทางการพัฒนาภาวะ
ผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา 7 องค์ประกอบ ตามรายละเอียดจากผลการวิจัย ไปทดลองใช้
เพื่อให้เกิดรูปธรรมต่อไป 
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บทคัดยอ่ 
         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรศึกษาผลการใช้หลักสูตรและศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อหลักสูตรท้องถ่ินเรื่อง เชียงฮ่อนบ้านเฮาส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมืองเชียงฮ่อน 
แขวงไชยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมือง
เชียงฮ่อน แขวงไชยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จ านวน 6 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่างได้แก่  
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เชียงฮ่อน แขวงไชยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว จ านวน 37 คน ที่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบทดสอบ
วัดผลด้านความรู้ แบบประเมินทักษะ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และแบบสอบถามความพึงพอใจ 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบที 
 ผลการวิจัยพบว่า หลักสูตรท้องถ่ิน เรื่องเชียงฮ่อนบ้านเฮา ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมปีที่ 3 เมือง  
เชียงฮ่อน แขวงไชยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประกอบด้วยหน่วยการเรียน 6 หน่วยได้แก่ 
ประวัติความเป็นมาเมืองเชียงฮ่อน ที่ตั้งและภูมิประเทศของเมืองเชียงฮ่อน พระธาตุเชียงลม หนองซาง ชนเผ่า
ต่างๆและสถานที่ท่องเที่ยว ใช้เวลาเรียน 17 ช่ัวโมง ผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรมีค่าเท่ากับ 
4.60 อยู่ในระดับมากที่สุด แผนการจัดการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 อยู่ในระดับมาก ผลการใช้
หลักสูตรด้านความรู้มีคะแนนเฉลี่ย 82.33 ด้านทักษะการปฏิบัติมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 84.08 ด้านคุณลักษณะ 
นักเรียนร้อยละ 91.89 ถึง 100 มีคุณลักษณะในด้านความรับผิดชอบ ความสามัคคี มีวินัย และรักบ้านเกิด
เมืองนอน และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนมีค่าเท่ากับ 4.72 อยู่ในระดับมากที่สุด 
ค าส าคัญ : การพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ิน, หลักสูตรท้องถ่ิน  



 

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 91 
 

Abstract 
  The purposes of this research were to develop local curriculum, to study of the 
effect of implementing local curriculum and to study the student’s satisfaction toward 
learning by using Local curriculum on the topic of Xianghon Ban Hao. 

The research sample method is purposive sampling which collecting data from 37 
students from Mathayomsuksa 3, Matayom Somboon Xianghon School. The research 
instrument consisted of research tools of achievement test, assessment of student skill, 
assessment of student characteristic and assessments of student satisfaction. The data were 
analyzed by using the statistical percentage average standard deviation. 
         The results can be described as follows: the local curriculum on the topic of  
Xianghon Ban Hao for Matthayomsuksa 3 students, Mueang Xianghon, Xaignabouli District, 
The Lao People’s Democratic Republic consisted of 6 units : 1) the history of Mueang 
Xianghon 2) the location and landscape 3) Phathat Xianglom 4) Nongxang  5) Tribes and 
6)Tourist Attraction by taking 17 hours to study. The result of the pilot study revealed that 
The local curriculum was appropriate at the highest level and the lesson plan at the high 
level. The effect of implementing local curriculum was found that 82.33 for the average of 
the student’s knowledge , 84.08 for the student characteristic  The 91.89 - 100 students had 
desirable characteristics in term of responsibility, harmony and discipline. 
Keywords: Development of local curriculum, Local curriculum 

ความส าคัญของปัญหา 
 ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินถือเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญอย่างมากซึ่ งเป็นส่วนประกอบที่ก่อให้เกิด
ประวัติศาสตร์ของเขต ของชาติ ของภาคพื้นและของโลกจึงมีความจ าเป็นต้องมีการศึกษาค้นคว้า การบันทึก 
การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถ่ินให้กับคนรุ่นหลัง ได้เรียนรู้ ค้ นคิด จดจ า และน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ตลอดไป 
 เมืองเชียงฮ่อนเป็นสถานที่ที่มีร่องรอยประวัติศาสตร์ และมีเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมมาเป็น
เวลานานกว่า 700 ปีโดยปรากฏหลักฐานที่ยังคงมีความส าคัญ เช่น พระธาตุเชียงลม และ หนองชาง (หนอง
สร้าง) เป็นต้น ซึ่งเป็นสถานที่ที่ชุมชนชาวเมืองเชียงฮ่อนให้ความส าคัญ เคารพนับถือบูชา และมีการจัด
กิจกรรมประจ าปีอันยิ่งใหญ่ในทุกๆปี การก่อตั้งหรือการสร้างโบราณสถานเหล่านี้ยังไม่มีหน่วยงานราชการ 
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องค์กรด้านศาสนาหรือหน่วยงานใดๆเข้ามาให้ความส าคัญ และเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาอบรม
เผยแพร่ให้กับคนรุ่นหลังได้รับทราบถึงประวัติความเป็นมา เพื่อให้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจ และร่วม
อนุรักษ์ให้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงฮอ่นได้คงอยู่และเป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นหลงัของเมอืงเชียง
ฮ่อนต่อไป 
 กฎหมายการศึกษาของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปี 2015 (ฉบับปรับปรุง) 
มาตรา 33 (2016) และสถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษา (2010, น.5) กล่าวว่าหลักสูตรท้องถ่ินหมายถึง 
หลักสูตรระดับแขวงและระดับโรงเรียน เป็นการน าเอาหลักสูตรแกนกลางของชาติมาปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
สภาพท้องถ่ินและเพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียนโดยจุดประสงค์ของหลักสูตรท้องถ่ินคือการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ลักษณะเด่นและสิ่งที่เป็นความต้องการของท้องถ่ินตนเองเนื้อหาในหลักสูตรท้องถ่ินรวมเอาความรู้และ
ประสบการณ์ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินเกี่ยวกับข้อมูลหรือความโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วรรณคดี กีฬากายกรรม การเรือน การบริการการเกษตร หัตถกรรม 
ป่าไม้ การท่องเที่ยว และ อื่นๆความซับซ้อนของเนื้อหาในการเรียนการสอนให้อิงหลักสูตรแห่งชาติแล้ว
ปรับเปลี่ยนบางเนื้อหาหรือบางหัวข้อโดยเอาสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาของท้องถ่ินมาเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยน 
 โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เชียงฮ่อน แขวงไชยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (2561)    
มีนโยบายให้ครูจัดท าหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถ่ินให้แก่นักเรียน ได้มี
ความรู้ ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงฮ่อน และต้องการให้นักเรียนได้เกิดความภาคภูมิใจ และ
ร่วมอนุรักษ์ให้ประวัติศาสตร์ของเมอืงเชียงฮ่อนได้คงอยู่และสืบทอดต่อไปช่ัวลูกช่ัวหลาน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ในการพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ินเรื่อง เชียงฮ่อนบ้านเฮา ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 เมืองเชียงฮ่อน 
แขวงไชยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเป็นการศึกษาสืบค้นหาหลักฐาน ข้อมูลด้านประวัติ
ความเป็นมาและถ่ายทอดให้กับนักเรียนในช้ันมัธยมปทีี่ 3 ของเมืองเชียงฮ่อน อันจะเป็นผลประโยชน์ให้ผู้เรียน
ได้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องราวต่างๆในท้องถ่ินของตน ซึ่งจะน าไปสู่ความรัก ความเข้าใจและเห็นความส าคัญ
ของการอนุรักษ์วัฒนธรรมฮิตครองประเพณีและสิ่งแวดล้อมในท้องถ่ินให้คงอยู่คู่กับเมืองเชียงฮ่อนตลอดไป 
 จากความส าคัญและปัญหาที่กล่าวมาโดยสอดคล้องกับนโยบายและกฎหมายการศึกษา จึงเห็นได้ว่า 
การพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ินมีความจ าเป็นและส าคัญอย่างมากต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสอดคล้องกับ
แนวคิดของฆนัท ธาตุทอง (2550) และรุจิร์ ภู่สาระ (2545) ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการพัฒนาหลักสูตร
ท้องถ่ินเรื่อง เชียงฮ่อนบ้านเฮา ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมืองเชียงฮ่อน แขวงไชยะบูลี สาธารณะ
รัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับท้องถ่ิน อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองเจตนารมณ์กฎหมายการศึกษา(ฉบับปรับปรุง) มาตรา 33 (2016) และ
สถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษา (2010, น. 5) ว่าด้วยหลักสูตรท้องถ่ิน ซึ่งยังไม่มีใครท าหลักสูตรท้องถ่ิน
ที่เกี่ยวของกับบริบทของเมืองเชียงฮ่อนมาก่อน อันจะเป็นการส่งเสริมเผยแพร่ข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ 
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วัฒนธรรมอย่างทั่วถึงและเป็นความรู้ที่ดีควรค่าในการอนุรักษ์และสืบสานมรดกอันล้ าค่าในท้องถ่ินตนให้คงอยู่
สืบต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ินเรื่องเชียงฮ่อนบ้านเฮา ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมืองเชียง

ฮ่อนแขวงไชยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
2. เพื่อศึกษาผลการใช้หลักสูตรท้องถ่ินเรื่องเชียงฮ่อนบ้านเฮาส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่3 

เมืองเชียงฮ่อน แขวงไชยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตรท้องถ่ินเรื่อง เชียงฮ่อนบ้านเฮาส าหรับ 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมืองเชียงฮ่อน แขวงไชยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2561, น. 186) ได้สรุปว่า หลักสูตรท้องถ่ิน เป็นหลักสูตรที่สร้างข้ึนให้สอดคล้อง
กับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้เรียน วัฒนธรรม เอกลักษณ์ความเป็นท้องถ่ิน รวมทั้งปัญหาและความต้องการ
ของสังคมที่ใช้หลักสูตรนั้นๆ โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ใช้หลักสูตรได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 
 แนวทางในการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 
การการพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของท้องถ่ินน้ัน สถานศึกษาสามารถด าเนินการได้ในลักษณะต่อไปนี้ 

1. ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรมเสริม ในแต่ละกลุ่มวิชาในทุกระดับช้ันโดยปรับปรุง
จากหลักสูตรแกนกลางโดยไม่ท าให้จุดประสงค์ของหลักสูตรเปลี่ยนแปลง 

2. ปรับรายละเอียดของเนื้อหาโดยเพิ่มหรือลดรายละเอียดจากหลักสูตรแกนกลาง 
3. ปรับปรุงหรือเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับท้องถ่ิน 
4. จัดท าสื่อการเรียนการสอนข้ึนมาใหม่ เช่นหนังสือเรียน คู่มือครู หนังสือเสริมประสบการณ์ 

แบบฝึกหัด หรือสื่ออื่นๆ เพื่อน ามาใช้ในการจัดการเรยีนการสอนให้เหมาะสมกับจุดประสงค์ เนื้อหาและสภาพ
ท้องถ่ิน โดยสื่อเหล่าน้ีอาจใช้กับเนื้อหาในรายวิชาที่มีอยู่เดิมหรือรายวิชาใหม่ที่พัฒนาข้ึนก็ได้ 

5. อธิบายรายวิชาเพิ่มเติมจากที่ปรากฏในหลักสูตรแกนกลาง ทั้งนี้ค าอธิบายรายวิชาที่จัดท าข้ึนต้อง
สอดคล้องกับจุดประสงค์ เนื้อหาและความต้องการของท้องถ่ิน 

การพัฒนาหลักสูตรของทาบา ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ . (2559, น. 20-21) มี 7 ข้ันตอนได้แก่ 1) ศึกษา
ความต้องการจ าเป็น 2)การก าหนดจุดมุ่งหมาย 3) การเลือกเนื้อหา 4) การจัดล าดับเนื้อหาวิชา 5) การเลือก
ประสบการณ์การเรียนรู้ 6) กาจัดล าดับประสบการณ์การเรียนรู้ และ 7) ก าหนดสิ่งที่จะประเมินและวิธี
ประเมินผล 
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องค์ประกอบของหลักสูตร หลักสูตรมีความส าคัญในการจัดการศึกษา เป็นสิ่งที่ช้ีให้เห็นแนวทางใน
การจัดประสบการณ์แก่ผู้เรียน เปรียบเสมือนแผนที่หรือเข็มทิศที่น าทางในการวัดการศึกษาให้บรรลุผล ซึ่ง
หลักสูตรที่ดีต้องมีความชัดเจนเหมาะสมกับผู้เรียนและสังคม จะท าให้ 
น าหลักสูตรไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2559, น. 10-12) 

1. จุดมุ่งหมายของหลักสูตร (Curriculum Aims) คือ ความตั้งใจหรือความคาดหวัง 
ที่ต้องการให้เกิดในตัวผู้เรียน เป็นตัวก าหนดทิศทาง และขอบเขตในการศึกษาแก่เด็ก 
 2.  เนื้อหา (Content) คือ การเลือกเนื้อหา ประสบการณ์การเรียนรู้ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะช่วยให้
ผู้เรียนพัฒนาไปสู่จุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ 
 3.  การน าหลักสูตรไปใช้ (Curriculum implementation) คือ เป็นการน าหลักสูตร 
ไปปฏิบัติการจัดเตรียมความพร้อมด้านบุคลาการและสิ่งแวดล้อม  
 4.  การประเมินผลหลักสูตร (Evaluation) คือ เป็นการหาค าตอบว่า หลักสูตรสัมฤทธ์ิผลตามที่
ก าหนดในจุดมุ่งหมายหรือไม่  
   แผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการเรียนรู้  เป็นค าใหม่ที่น ามาใช้ในหลักสูตรการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เหตุที่ใช้ค า “แผนการจัดการเรียนรู้” แทนค า “แผนการสอน” เพราะต้องการ
ให้ผู้สอนมุ่งจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการจัด
การศึกษาที่บ่งไว้ในมาตรา 22 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2544 ที่กล่าวไว้ว่า “การ
จัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนส าคัญ
ที่สุด” (กรมวิชาการ, 2554, น.57) และ (ชมพันธ์ กุญชร ณ อยุธยา, 2540) 
 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้มีจุดมุ่งหมายที่จะตอบค าถาม
ต่อไปนี้  

1.  สอนมโนทัศน์หรือความคิดรวมยอดอะไร 
2.  เพื่อจุดมุ่งหมายอะไร 
3.  เนื้อหาที่จะน ามาสอนมโนทัศน์ (โครงร่างเนื้อหา) 
4.  ใช้วิธีการใด (กิจกรรมการสอน) 
5.  ใช้เครื่องมืออะไร (สื่อการสอน) 
6.  ประเมินผลการเรียนอย่างไร (ประเมินผล) 
ดังนั้นเมื่อตอบค าถามดังกล่าวแล้วจึงสามารถก าหนดรูปแบบไว้ ดังนี้ 
1.  วิชาและเรื่องที่สอน 
2.  หัวเรื่อง 
3.  มโนทัศน์และหลักการ 



 

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 95 
 

4.  วัตถุประสงค์ (เชิงพฤติกรรม) 
5.  เนื้อหา (โครงร่างเนื้อหาที่จะสอน) 
6.  กิจกรรมการเรียน 
7.  สื่อการสอน 
8.  การประเมินผล 

กมลา ดีค า (2557, น. 86) ได้วิจัย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ินเรื่อง เมืองโบราณบางขลัง 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 4 โรงเรียนเทศบาลสวรรค์โลกประชาสรรค์ อ าเภอสรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา และหาประสิทธิผลหลักสูตรท้องถ่ินเรื่อง เมืองโบราญบางขลัง ส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลสวรรค์โลกประชาสรรค์อ าเภอสวรรค์โลก จังหวัดสุโขทัย ประชากร 
ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนเทศบาลสวรรค์โลกประชาสรรค์ 
อ าเภอสวรรค์โลก จังหวัดสุโขทัย จ านวน 95 คน กลุ่มตัวอย่างใช้เทคนิคการเลือกแบบเจาะจงได้จ านวนทั้งสิ้น 
35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เมืองโบราญบางขลัง การ
วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบที  ผลการวิจัย
พบว่า 1. ผลการพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ิน เรื่อง เมืองโบราณบางขลัง พบว่า หลักสูตรท้องถ่ิน เรื่อง เมืองโบราณ
บางขลัง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกอบด้วย บทน า หลักการ จุดมุ่งหมาย โครงสร้างหลักสูตร 
ค าอธิบายรายวิชา อัตราเวลาเรียนแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและแหล่งการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล และแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 6 ได้แก่ 1) ย้อนอดีตเมืองโบราณบางขลัง  2) เมืองโบราณบาง
ขลังยุคใหม่ 3) ความรู้ทั่วไปเรื่อง โบราณสถานโบราณวัตถุ 4) ของโบราณเมืองบางขลัง 5) เที่ยวเมืองโบราณ
บางขลังและ 6) อนุรักษ์เมืองโบราณบางขลัง ผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรอยู่ในระดับมาก      
2. ผลการศึกษาประสิทธิผลของหลกัสตูรทอ้งถ่ินเรื่อง เมืองโบราณบางขลงั พบว่า นักเรียนที่เรียนตามหลกัสตูร
ท้องถ่ิน เรื่อง เมืองโบราณบางขลังมีเวลาเรียนโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 96 ถือว่าผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ที่
หลักสูตรก าหนด ผลการประเมินผลงานกลุ่มอยู่ในระดับดีมาก และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยแบบกลุ่มเดียว ทดสอบหลังเรียน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1. สร้างและประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร เป็นการจัดท าร่างหลักสูตร และตรวจสอบคุณภาพ

ของหลักสูตรจากผู้เช่ียวชาญ เพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ินเรื่องเชียงฮ่อนบ้านเฮา  ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เมืองเชียงฮ่อน แขวงไชยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยวิเคราะห์จาก
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เชียง
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ฮ่อน และข้อเสนอแนะต่าง ๆ แล้วด าเนินการพัฒนาหลักสูตร จากนั้นน าหลักสูตรที่พัฒนาเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ
ทางด้านหลักสูตรตรวจสอบ โดยผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน 

2. ทดลองใช้หลักสูตรเพื่อการปรับปรุงพัฒนา น าหลักสูตรที่ได้จากการปรับปรุงแก้ไขโดยผู้เช่ียวชาญ
ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

3. น าหลักสูตรไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เชียงฮ่อน จ านวน 40 คน เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ 

4. ศึกษาผลการใช้หลักสูตรด้านความรู้ ด้านทักษะการปฏิบัติงานและด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
5. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วน 

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
        ด้านระยะเวลา  
 ขอบเขตด้านระยะเวลาในการวิจัยครั้งนี้  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2019 – 2020 ใช้เวลาทั้งหมด 
17 ช่ัวโมง 
           ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการสร้างและพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ินเรื่อง เชียงฮ่อนบ้านเฮา ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เมืองเชียงฮ่อน แขวงไชยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้วิจัยได้ก าหนด
ขอบเขตการวิจัยไว้ดังนี้ 
 ขอบเขตด้านเน้ือหา 
 หลักสูตรท้องถ่ินเรื่อง เชียงฮ่อนบ้านเฮา ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมืองเชียงฮ่อน แขวง
ไชยะบูลี สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เนื้อหาของหลักสูตรได้แก่ 1) ประวัติความเป็นมาของเมือง
เชียงฮ่อน 2) ที่ตั้งและภูมิประเทศของเมืองเชียงฮ่อน 3) พระธาตุเชียงลม 4) หนองซาง  5) ชนเผ่าต่างๆ และ 
6) สถานที่ท่องเที่ยว 
 ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากร 
 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมืองเชียงฮ่อน แขวงไชยะบูลี 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จ านวน 6 โรงเรียน  
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ ่มตัวอย่างในการวิจัยคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เชียงฮ่อน   
แขวงไชยะบูรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2019 - 2020 จ านวน 
37 คน ที่ได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
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 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1. แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ประกอบด้วย 
    1.1 แบบทดสอบวัดความรู้ 
    1.2 แบบประเมินด้านทักษะการปฏิบัติงาน 
    1.3 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
            2. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตร 
 ขอบเขตด้านตัวแปร 
 ตัวแปรต้น 
 หลักสูตรท้องถ่ินเรื่องเชียงฮ่อนบ้านเฮา ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมือง 
เชียงฮ่อน แขวงไชยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 ตัวแปรตาม 
 1. ผลการใช้หลักสูตรท้องถ่ินเรื่องเชียงฮ่อนบ้านเฮา ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เชียงฮ่อน 
แขวงไชยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะ           
อันพึงประสงค์ 
 2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตรท้องถ่ินเรื่อง  เชียงฮ่อนบ้านเฮา ส าหรับนักเรียน       
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมืองเชียงฮ่อน แขวงไชยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ินเรื่องเชียงฮ่อนบ้านเฮา ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 เชียงฮ่อน 
แขวงไชยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผู้วิจัยได้ได้ก าหนดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ผลการใช้หลักสูตรท้องถิ่นเรื่องเชียง
ฮ่อนบ้านเฮา ด้านความรู้ 

ด้านทักษะ ด้านคุณลักษณะ 
2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ

หลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง เชียงฮ่อน 
บ้านเฮา 

1.นโยบาย 
ของกระทรวงศึกษาธิการ
และกีฬา 2.ทฤษฎีการ

พัฒนาหลักสูตร 3. บริบท
ของเมืองเชียงฮ่อน 
แหล่งประวัติศาสตร์
สถานที่ท่องเที่ยว 

หลักสูตรท้องถิ่น 
เรื่อง เชียงฮ่อนบ้านเฮา 

ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  
เมืองเชียงฮ่อน          

แขวงไชยะบูลี สปป ลาว 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
หลักสูตรท้องถ่ินเรื่อง เชียงฮ่อนบ้านเฮา หมายถึง ประสบการณ์ทั้งมวลเกี่ยวกับเมืองเชียงฮ่อนซึ่ง

ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา โดยก าหนดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์สังคม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมืองเชียงฮ่อน แขวงไชยะบูลี สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ผลการใช้หลักสูตรท้องถ่ินเรื่อง เชียงฮ่อนบ้านเฮาหมายถึง ผลสัมฤทธ์ิของการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรท้องถ่ิน เรื่อง เชียงฮ่อนบ้านเฮา ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมืองเชียงฮ่อนแขวงไชยะบูลี 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยการวัดด้านความรู้ ด้านทักษะและด้านคุณลักษณะด้วย
แบบทดสอบ แบบประเมินทักษะและแบบประเมินคุณลักษณะที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

ความรู้ หมายถึงคะแนนที่ได้จากการทดสอบหลังเรียนตามหลักสูตรท้องถ่ินเชียงฮ่อน บ้านเฮา โดยวัด
ด้วยแบบทดสอบแบบเลือกตอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

ทักษะ หมายถึงคะแนนที่ได้จากการประเมินพฤติกรรมการน าเสนอความรู้เกี่ยวกับเมืองเชียงฮ่อนของ
นักเรียน จากกิจกรรมการเรียนตามหลักสูตรท้องถ่ินเชียงฮ่อนบ้านเฮา โดยวัดจากแบบสังเกตที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

คุณลักษณะหมายถึง สิ่งที่บ่งบอกความดี หรือลักษณะประจ าตัวของบุคคลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นการ
ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดี หรือน าเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้กลายเป็นนิสัยอันเกิดจากกิจกรรมการเรียนตาม
หลักสูตรท้องถ่ินเชียงฮ่อนบ้านเฮา วัดด้วยแบบสังเกตพฤติกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบ ไม่ชอบของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ตามหลักสูตรท้องถ่ิน
เรื่อง เชียงฮ่อนบ้านเฮา วัดได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

ผลการวิจัย 
 ในการเสนอผลการวิจัยผู้วิจัยน าเสนอแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ผลการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องเชียงฮ่อนบ้านเฮา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
3 เมืองเชียงฮ่อน แขวงไชยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีดังน้ี 

ผลการพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ินเรื่องเชียงฮ่อนบ้านเฮา ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมืองเชียง
ฮ่อน แขวงไชยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบว่า หลักสูตรท้องถ่ินเรื่อง เชียงฮ่อนบ้านเฮา 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมืองเชียงฮ่อน แขวงไชยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
พัฒนาข้ึนโดยการประยุกต์ใช้ ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตรของทาบา เอกสารหลักสูตรท้องถ่ินเรื่อง เชียงฮ่อน
บ้านเฮา ประกอบด้วย ความน า หลักการ จุดมุ่งหมาย สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ค าอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู ้โครงสรา้งรายวิชา สาระการเรียนรู ้แนวทางการจดัการเรียน สื่อ/แหล่งเรยีนรู ้
การวัดและประเมินผล หลักสูตรท้องถ่ินเรื่อง เชียงฮ่อนบ้านเฮา ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ 6 หน่วยได้แก่ 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติความเป็นมาของเมืองเชียงฮ่อน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ที่ตั้งและภูมิประเทศของ
เมืองเชียงฮ่อน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พระธาตุเชียงลม หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หนองซาง หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 
ชนเผ่าต่างๆ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สถานที่ท่องเที่ยว ใช้เวลาเรียน 17 ช่ัวโมง ผลการประเมินความเหมาะสม
ของหลักสูตรอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.60 ส่วนแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรท้องถ่ินเรื่อง
เชียงฮ่อนบ้านเฮา มีองค์ประกอบได้แก่ ช่ือแผนการจัดการเรียนรู้ ช่ือหน่วยการเรียนรู้ ช่ือเรื่องที่เรียน จ านวน
ช่ัวโมง ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้  สื่อ/แหล่งการ
เรียนรู้ และการวัดและประเมินผล ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการอยู่ในระดับมากโดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.42 

 ตอนท่ี 2 ผลการใช้หลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง เชียงฮ่อนบ้านเฮา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
เมืองเชียงฮ่อน แขวงไชยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ผลการใช้หลักสูตรดังน้ี 

2.1 ผลด้านความรู้ ในการเรียนตามหลักสูตรท้องถ่ินเรื่อง เชียงฮ่อนบ้านเฮา ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เมืองเชียงฮ่อน แขวงไชยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีผลการเรียนหลัง
เรียน 

  ผลการใช้หลกัสูตร      จ านวนนักเรียน     คะแนน       ̅          S.D       
  หลงัเรียน                       37                  30       24.70     1.76 

ผลการใช้หลักสูตรท้องถ่ินเรื่องเชียงฮ่อนบ้านเฮา ด้านความรู้นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 24.70 
จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.33 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 70 

2.2 ผลการประเมินด้านทักษะการปฏิบัติงานในการเรียนตามหลักสูตรท้องถ่ินเรื่อง เชียงฮ่อนบ้านเฮา 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3 เมืองเชียงฮ่อน แขวงไชยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่ง
นักเรียนได้เรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ พบว่าผลการประเมินด้านทักษะการปฏิบัติงานตามหลักสูตร
ท้องถ่ินมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 84.08 ซึ่งแสดงว่านักเรียน มีคะแนนทักษะการปฏิบัติงานตามหลักสูตรท้องถ่ินเรื่อง 
เชียงฮ่อนบ้านเฮา มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 70 

2.3 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระหว่างการเรียนการสอนตามหลักสูตรท้องถ่ินเรื่อง 
เชียงฮ่อนบ้านเฮา ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 เมืองเ ชียงฮ่อน แขวงไชยะบูลี สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนที่เรียนหลักสูตร
ท้องถ่ิน โดยภาพรวม นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เกิดข้ึนกับนักเรียนทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ความ
รับผิดชอบ ความสามัคคี มีวินัย และรักบ้านเกิดเมืองนอน คิดเป็นร้อยละ 91.89 ถึง 100 ในจ านวนนักเรียน 
37 คน 
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 ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องเชียงฮ่อนบ้านเฮา 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เมืองเชียงฮ่อน แขวงไชยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว มีดังน้ี 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตรท้องถ่ินเรื่อง เชียงฮ่อนบ้านเฮา  ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมืองเชียงฮ่อน แขวงไชยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบว่า 
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.72 เมื่อ
พิจารณาตามรายข้อ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในด้านประโยชน์ที่ได้รับที่เรียนซึ่งมีความน่าสนใจเหมาะ
กับการเรียนรู้ กิจกรรมการเรยีนสง่เสรมิให้ผูเ้รยีนเหน็ความส าคัญของเรือ่งราวประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดเท่ากับ 4.86 รองลงมาได้แก่ด้านเนื้อหาในการเรียนรู้น่าสนใจ กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ทาง
ประวัติศาสตร์เพิ่มข้ึน และด้านประโยชน์ที่ได้รับ นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาและร่วมอนุรักษ์
ท้องถ่ินตนเอง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 ด้านเนื้อหาการเรียนรู้สอดคล้องกับความเป็นจริงของท้องถ่ิน และ
บรรยากาศในการเรียนนักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนและผู้สอนมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.78 ประเด็นความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง     
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 ซึ่งอยู่ในระดับมาก 

อภิปรายผล 
ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ินเรื่อง เชียงฮ่อนบ้านเฮา ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปีที่ 3 เมืองเชียงฮ่อน แขวงไชยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลได้
ดั่งนี ้

1. ผลการพัฒนาหลักสูตร พบว่า หลักสูตรท้องถ่ิน พัฒนาข้ึนโดยการประยุกต์ใช้ ทฤษฎีการพัฒนา
หลักสูตรของทาบา ผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.60 ส่วน
แผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรท้องถ่ิน มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย 4.42 จะเห็นได้ว่า
หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดและระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า ในการพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามหลักการทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตรโดยการ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตรของทาบา ซึ่งมี 7 ข้ันตอนได้แก่ 1)ศึกษาความต้องการจ าเป็น 2)การ
ก าหนดจุดมุ่งหมาย 3) การเลือกเนื้อหา 4) การจัดล าดับเนื้อหาวิชา 5) การเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ 6) 
กาจัดล าดับประสบการณ์การเรียนรู้ และ 7) ก าหนดสิ่งที่จะประเมินและวิธีประเมินผล สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ธัญชนก วงษ์บ้านใหม่ (2562, น. 53-54) ได้ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาประวัติศาสตร์ 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรและ
แผนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย  4.66 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สามารถ สีทอง (2562, น. 59-64) ซึ่งได้ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ินเรื่องเมืองโบราณบางพาน 
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รายวิชาประวัติศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินความ
เหมาะสมของหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.65 และ 4.57 
ตามล าดับ และสอดคล้องกับหลักการแนวคิดของวิชัย วงษ์ใหญ่ (2537) 

2. ผลการใช้หลักสูตรท้องถ่ินเรื่อง เชียงฮ่อนบ้านเฮา ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3 เมืองเชียง
ฮ่อน แขวงไชยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จ านวน 37 คน ดั่งนี ้

2.1. ผลการใช้หลักสูตรท้องถ่ินเรื่องเชียงฮ่อนบ้านเฮา ด้านความรู้นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียน 24.70 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.33 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 70  
เนื่องจากนักเรียนให้ความสนใจในหลักสูตรท้องถ่ินเรื่อง เชียงฮ่อนบ้านเฮา ที่ผู้วิจัยจัดท าข้ึนเพราะว่า เนื้อหา
เข้าใจง่ายเหมาะกับการเรียนรู้ กิจกรรมที่จัดข้ึนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ทางประวัติศาสตร์ท้องถ่ิ น เป็น
เรื่องราวใกล้ตัวผู้เรียน จึงท าให้ผู้เรียนสนใจ ตั้งใจเรียน ผู้วิจัยจัดกิจกรรมการเรียนโดยการเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญด้วยกิจกรรม 5 ข้ันตอนได้แก่ 1) ตั้งค าถาม 2) แสวงหาสารสนเทศ 3) สร้างองค์ความรู้ 4) สื่อสาร 5) 
ตอบแทนสังคม กิจกรรมดังกล่าวส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม เรียนรู้จากการปฏิบัติ ส่งผลให้
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้สูงกว่าที่เกณฑ์ที่ก าหนด สอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลา ดีค า (2557 น. 
86)ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ินเรื่อง เมืองโบราณบางขลัง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนเทศบาลสวรรค์โลกประชาสรรค์ อ าเภอสวรรค์โลก จังหวัดสุโขทัย พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนหลังเรยีนสุงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และสอดคล้องกับ ธัญชนก วงษ์บ้าน
ใหม่( 2562, น. 55) ได้วิจัยเรื่อง หลักสูตรรายวิชาประวัติศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียน
วังทอง อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขไทย พบว่า นักเรียนที่เรียนหลักสูตรายวิชาประวัติศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2.2. ผลการประเมินด้านทักษะการปฏิบัติงานนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 84.08 พบว่า 
นักเรียนมีคะแนนการน าเสนอสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 เนื่องจากนักเรียนมีทักษะเกี่ยวกับกระบวนการท างาน
รู้จักคิดแก้ปัญหา การน าเสนอผลงาน การแสวงหาความรู้ และการท างานร่วมกับผูอ้ื่นเปน็อย่างดี ซึงสอดคล้อง
กับงานวิจัยของสามารถ สีทอง (2562, น. 71) ได้วิจัยเกี่ยวกับ หลักสูตรท้องถ่ินเรื่อง เมืองโบราณบางพาน 
ด้านทักษะการปฏิบัติงานได้แก่ การแสวงหาข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน การท างานร่วมกัน การวิเคราะห์
จ าแนกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และการน าเสนอข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ย 17.30 
คิดเป็นร้อยละ 86.50 

2.3. ผลการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พบว่า นักเรียนร้อยละ 91.89 ถึง 100 มี
คุณลักษณะในด้านความรับผิดชอบ ความสามัคคี มีวินัยและรักบ้านเกิดเมืองนอน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรมีลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมจึงบ่มเพาะ



 

102 ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 
 

คุณลักษณะทั้งสี่ด้านน้ันได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของสามารถ สีทอง (2562, น. 67-68) พบว่า นักเรียนที่เรียน
ตามหลักสูตรเมืองโบราณบางพานร้อยละ 95.45 ถึง 100 มีคุณลักษณะ 8 ประการตามหลักสูตร 

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตรท้องถ่ินเรื่อง เชียงฮ่อนบ้านเฮา พบว่า 
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.72 เมื่อ
พิจารณาตามรายข้อ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในด้านประโยชน์ที่ได้รับที่เรียนซึ่งมีความน่าสนใจเหมาะ
กับการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของเรื่องราวประวัติศาสตร์ท้องถ่ินมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด 4.86 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การเรียนตามหลักสูตรท้องถ่ินเชียงฮ่อนบ้านเฮา เป็นประสบการณ์ใหม่ของ
นักเรียน ได้เรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ท้องถ่ินใกล้ตัว น่าสนใจส่งผลให้นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของธัญชนก วงษ์บ้านใหม่ (2562, น. 56) ที่พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
การเรียนวิชาประวัติศาสตร์อยู่ในระดับมากที่สุดคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.62 

ข้อเสนอแนะ 
1. ผลการวิจัยพบว่าหลักสูตรท้องถ่ินเชียงฮ่อนบ้านเฮามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ดังนั้น

โรงเรียนในเมืองเชียงฮ่อนสามารถน าหลักสูตรนี้ไปจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนได้ 
 2. ควรมีการวิจัยพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ินที่น าเอาภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
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บทคัดยอ่ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความส าเร็จของการน านโยบายการแก้ปัญหาหมอกควันไป
ปฏิบัติและปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายการแก้ปัญหาหมอกควันไปปฏิบัติในพื้นที่ จังหวัด
ล าปาง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ประชาชนในจังหวัดล าปาง กลุ่มตัวอย่างจ านวน 393 คน ก าหนด
โดยใช้เกณฑ์ของเครจซี่และมอร์แกนที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 และ
เลือกด้วยเทคนิคการสุ่มแบบชั้นภูมิ การวิจัยใช้ระเบียบวิธีเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์แบบจ าลองมิมิค  
         ผลการวิจัยพบว่า ความส าเร็จของการน านโยบายการแก้ปัญหาหมอกควันไปปฏิบัติอยู่ในระดับ
มากที่สุด ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ ประกอบด้วย ความชัดเจนของนโยบาย การสื่อสารและกิจกรรม
ส่งเสริม การจูงใจและการสนับสนุน การมีส่วนร่วมและเครือข่ายความร่วมมือ และการติดตามและ
ประเมินผล ปัจจัยทั้งหมดสามารถร่วมกันท านายความส าเร็จของการน านโยบายการแก้ปัญหาหมอกควัน
ไปปฏิบัติได้ร้อยละ 83  
ค าส าคัญ : ความส าเร็จของนโยบาย, การน านโยบายไปปฏิบัติ, นโยบายการแก้ปัญหาหมอกควัน  
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Abstract 
 The objectives of this research were to study the success of haze problem-solving 
policy implementation, and the factors affecting the success of haze problem-solving policy 
implementation in Lampang province. The population used in the study is people in 
Lampang province. 393 samples were determined by using Krejcie & Morgan's criteria at a 
level of 95% confidence, 5% error, and selected by a stratified random sampling technique. 
The research uses quantitative methods. The instrument used for data collection was a set 
of questionnaires. Data were analyzed using descriptive statistics such as frequency, 
percentage, mean, and standard deviation. Hypotheses were tested by using the Mimic 
model analysis. 
   The results showed that the success of haze problem-solving policy implementation 
was found at a high level. Factors affecting such success were policy clarity, communication 
and promotional activities, motivation and support, participation and cooperation network, 
and monitoring and evaluation, All factors could jointly predict 83% of the success of haze 
problem-solving policy implementation. 
Keywords: Policy success, Policy implementation, Haze problem-solving policy 

ความส าคัญของปัญหา 
   ปัญหาหมอกควันเป็นวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อมทางอากาศที่เกิดข้ึนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็น
ประจ าทุกปี ในรอบสิบปีที่ผ่านมาการเกิดไฟป่าและปัญหาหมอกควันในประเทศไทยมีความรุนแรงเพิ่มข้ึนเป็น
ล าดับ ส าหรับปัญหาหมอกควันในภาคเหนือของประเทศไทยมักจะเกิดในช่วงเดือนพฤศจิกายน ต่อเนื่องไป
จนถึงเดือนเมษายนของปีถัดไป (วิจารณ์ สิมฉายา, 2554) โดยมีสาเหตุมาจากการเผาป่า เผาวัชพืชหรือการใช้
ไฟในพื้นที่เกษตรกรรม การเผาขยะและเศษวัสดุต่าง ๆ ในเขตชุมชน และหมอกควันที่กระแสลมพัดข้ามแดน
มาจากประเทศเพื่อนบ้าน ปัญหาหมอกควันที่เกิดข้ึนในแต่ละปี นอกจากจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
ของประชนในพื้นที่แล้ว ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเป็นบริ เวณ
กว้าง จากการตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองในอากาศขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) และขนาดไม่เกิน 2.5 
ไมครอน (PM2.5)  โดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ ในปี 2550-2562 พบว่า หลาย
สถานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่  
แม่ฮ่องสอน ล าปาง และล าพูน พบว่า ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของทุกปีจะมีการเผาในที่โล่งเป็น
จ านวนมาก ทั้งการเผาในพื้นที่ป่า การเผาเศษเหลือจากการเกษตรในพื้นที่เกษตรกรรม การเผาขยะมูลฝอย
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และเศษใบไม้ กิ่งไม้ในพื้นที่ชุมชน ซึ่งการเผาในช่วงหน้าแล้งที่มีอากาศแห้ง ส่งผลให้ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิด
จากการเผาลอยอยู่ในอากาศได้นาน จากผลการตรวจวัดดังกล่าวพบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กพบปริมาณ 
PM10 มีค่าเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง สูงเกินมาตรฐาน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) ในหลายพื้นที่ และ
ติดต่อกันเป็นเวลานาน (กรมควบคุมมลพิษ, 2562)  พบว่า ทุกจังหวัดมีปริมาณ PM10  ในอากาศเกินค่า
มาตรฐาน (120 µg/m3) ทุกจังหวัด ในปีพ.ศ. 2562 เป็นปีที่ประเทศไทยประสบปัญหาหมอกควันรุนแรง และ
มีอาณาเขตครอบคลุมเกือบทุกภูมิภาคของประเทศ นอกจากจะมีปริมาณ PM10 แล้วยังพบว่าปริมาณ PM2.5 
สูงเกินมาตรฐานติดต่อกันเป็นเวลานานหลายสัปดาห์เช่นเดียวกัน โดยในช่วงวันที่ 16 มีนาคม 2562 มีข้อมูล
รายงานว่าจังหวัดเชียงใหม่มีดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index: AQI) และวัดปริมาณ PM2.5 สูงที่สุดใน
โลก ซึ่งปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้มเพิ่มพื้นที่และความรุนแรงมากขึ้นเป็นล าดับ  
         ปัญหาหมอกควันที่เกิดข้ึนแต่ละปีนอกจากจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่
แล้วยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและก่อใหเ้กดิมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเป็นบริเวณกว้าง หากพิจารณาถึงช่วงเวลา
การเกิดปัญหาหมอกควันในรอบปี จะพบว่า ปัญหาหมอกควันที่รุนแรงที่สุดในภาคเหนือ คือ เดือนกุมภาพันธ์
ถึงเดือนมีนาคมของทุกปี ในช่วงเดือนมีนาคม 2555 หลายพื้นที่มีปริมาณ PM10 ในอากาศมากกว่า 200 
µg/m3  ซึ่งจัดอยู่ในข้ันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยพบในหลายพื้นที่ของ 8 จังหวัดภาคเหนือ ส่งผลให้มีผู้ป่วย
เข้ารับการรักษาเพิ่มมากขึ้น โดยระหว่างวันที่ 1-7 มีนาคม พ.ศ. 2555 ในโรงพยาบาล 87 แห่ง มีผู้ป่วยในกลุ่ม
โรคที่เกี่ยวกับคุณภาพอากาศเข้ารับการรักษาใน 4 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด 23,685 ราย กลุ่ม
โรคทางเดินหายใจทุกชนิด 24,837 ราย กลุ่มโรคตาอักเสบ 2,265 ราย และกลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ 2,610 ราย 
ในปี พ.ศ. 2562 ส านักงานควบคุมป้องกันโรคที่ 1 เชียงใหม่ พบผู้ป่วยด้วย 4 กลุ่มโรคที่ได้รับผลกระทบ
สุขภาพจากภาวะหมอกควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงสัปดาห์ที่ 1-10 (6 มกราคม -16 มีนาคม 
2562) อันดับที่ 1 คือ โรคทางเดินหายใจทุกชนิด พบผู้ป่วยกว่า 40,383 ราย อันดับที่ 2 คือ กลุ่มโรคหัวใจและ
หลอดเลือดทุกชนิด พบผู้ป่วยกว่า 29,651 ราย อันดับที่ 3 คือกลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ พบผู้ป่วยจ านวน 2,783 
ราย และ อันดับที่ 4 คือกลุ่มโรคตาอักเสบ พบผู้ป่วยจ านวน 2,373 ราย ตามล าดับ (รัตนศิริ กิตติก้องนภางค์, 
2562) 
 ส าหรับผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือตอนบน พบว่า ส่งผลกระทบต่อ
การท่องเที่ยวโดยตรง ท าให้นักท่องเที่ยวลดลงอันเป็นผลมาจากปัญหาหมอกควันที่ท าให้ทัศนะวิสัยในการ
มองเห็นต่ ากว่า 2,000 เมตร เครื่องบินไม่สามารถลงจอดที่สนามบินบางแห่งได้ ท าให้กระทบต่อระดับความ
เช่ือมั่นของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาทอ่งเที่ยวในภาคเหนือ และท าให้จ านวนนักท่องเที่ยวลดลงอย่างชัดเจน 
โดยเปลี่ยนไปเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลแทน ในปี พ.ศ. 2560 มีนักท่องเที่ยวยกเลิกห้องพักประมาณ
ร้อยละ 10 นักท่องเที่ยวต่างชาติชาวญี่ปุ่นลดลงจากระยะเวลาเดียวกันปีก่อนประมาณร้อยละ 30 ส าหรับในปี 
พ.ศ. 2561 หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจรายงานผลกระทบ PM10 พื้นที่ 10 จังหวัดภาคเหนือ ในปี 2561 โดย
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อ้างอิงข้อมูลของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( วิษณุ อรรถวานิช, 2562) ระบุว่ามีมูลค่า
ความเสียหายรวม 163,313.27 ล้านบาท ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ มูลค่า 48,431.25 ล้านบาท 
นครสวรรค์มูลค่า 42,789.58 ล้านบาท ตากมูลค่า 14,123.33 ล้านบาท ล าพูนมูลค่า 12,556.88 ล้านบาท 
เชียงรายมูลค่า 12,090.63 ล้านบาท ล าปางมูลค่า 11,807.35 ล้านบาท แพร่มูลค่า 8,450.75 ล้านบาท 
พะเยามูลค่า 6,003.00 ล้านบาท น่านมูลค่า 4,114.00 ล้านบาท และแม่ฮ่องสอนมูลค่า 2,946.50 ล้านบาท 
ตามล าดับ 

วิพัฒน์ หมั่นการ (2559 ก) ได้ศึกษาปัจจัยที่คาดว่าจะส่งผลต่อความรุนแรงของปัญหาหมอกควันที่
เกิดข้ึนระหว่างปี พ.ศ.2557-2558 ประกอบด้วย ปัจจัยทางด้านปริมาณการเผาในที่โล่งและลักษณะภูมิอากาศ
ที่คาดว่าจะส่งผลต่อสภาวะหมอกควันในอากาศ (PM10) ที่เกิดข้ึนในพื้นที่แอ่งล าปาง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีปัญหา
หมอกควันรุนแรงและเกิดข้ึนเป็นประจ าทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ระดับของสภาวะหมอก
ควันในแอ่งล าปาง และศึกษาปัจจัยด้านปริมาณน้ าฝน ความช้ืนสัมพัทธ์  ความกดอากาศ ความเร็วลม และ
ปริมาณการเผาในที่โล่ง ที่สัมพันธ์และส่งผลต่อสภาวะหมอกควันในแอ่งล าปาง ข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษา
ครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการวางแผนป้องกัน และแก้ไขปัญหาหมอกควันที่เกิดข้ึนในแอ่งล าปางทุกปีได้อย่าง
เป็นรูปธรรม และเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันที่เกิดข้ึนใน
พื้นที่อื่น ๆ ต่อไป ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่า ช่วงเวลาที่เกิดปัญหาหมอกควันรุนแรงที่สุด คือ กลางเดือน
กุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนเมษายน ซึ่งมีช่วงที่ปัญหารุนแรงมากที่สุด คือ เดือนมีนาคม โดยปัญหาหมอกควันจะ
สัมพันธ์กับทุกปัจจัย ส่วนปัจจัยที่ส่งผลทางลบต่อความรุนแรงของปัญหาหมอกควัน คือ ความช้ืนสัมพัทธ์ 
กล่าวคือ ช่วงที่อากาศแห้งหรือมีความช้ืนสัมพัทธ์ต่ าจะเกิดปัญหาหมอกควันรุ่นแรง หรือปริมาณฝุ่ นละออง
ขนาดเล็กลอยอยู่ในอากาศได้นาน นอกจากนี้ การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเผาป่าและเศษวัสดุเหลือ
ใช้จากกรเกษตรของเกษตรกรในภาคเหนือ พบว่า พฤติกรรมการเผาดังกล่าวเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องและยาวนาน 
ในขณะที่ปัญหาหมอกควันที่เกิดข้ึนในภาคเหนือมักเกิดในช่วงปลายฤดูหนาวต่อเนื่องไปถึงต้นฤดูร้อนของทุกปี
เช่นเดียวกัน 

จากปัญหาดังกล่าว ภาครัฐได้มีการก าหนดนโยบายเพื่อแก้ปัญหาหมอกควัน โดยประกาศห้ามไม่ให้มี
การเผาป่า หรือการเผาในที่โล่งระหว่างวัน 1 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายนของทุกปี แต่ในทางปฏิบัติก็มักจะ
ไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชน จึงมีการลักลอบผาวัชพืชแล้วปล่อยให้รุกลามไปยังพื้นที่ป่าเกิดข้ึนเป็น
ประจ าทุกปี (กรมควบคุมมลพิษ, 2562) แสดงให้เห็นได้ว่า การน านโยบายดังกล่าวมาใช้ปฏิบัติยังไม่บรรลุผล 
ในการศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งที่จะศึกษาปัจจัยที่อาจเกี่ยวข้องกับความส าเร็จในการน านโยบายการแก้ปัญหาหมอก
ควันไปปฏิบัติ โดยท าการศึกษาในพื้นที่จังหวัดล าปาง ซึ่งเป็นพื้นที่ทีม่ีปญัหาหมอกควันในระดับรนุแรง โดยหวัง
ว่าผลจากการศึกษาครั้งนี้จะสามารถน ามาใช้ในการพัฒนาความส าเร็จของนโยบายในการแก้ปัญหาหมอกควัน
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ที่เกิดข้ึนในพื้นที่ที่ท าการศึกษาและสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาในพื้นที่อื่น ๆ หรือภูมิภาค 
อื่น ๆ ต่อไป 

วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความส าเร็จของการน านโยบายการแก้ปญัหาหมอกควันไปปฏิบัติในพื้นทีจ่ังหวัดล าปาง 
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายการแก้ปัญหาหมอกควันไปปฏิบัติใน

พื้นที่จังหวัดล าปาง 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรต่างๆ จากนั้น

ก าหนดรูปแบบการวัด ตัวแปรแฝง และแบบจ าลอง ส าหรับการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการน า
นโยบายการแก้ปัญหาหมอกควันไปปฏิบัติ ดังนี ้

1. ความชัดเจนของนโยบาย (policy clarity: PCL) เป็นความชัดเจนในด้านวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
และตัวช้ีวัดที่แสดงถึงความชัดเจนด้านประโยชน์ของนโยบาย การก าหนดแผนงาน/โครงการในการด าเนินงาน 
และแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายที่ชัดเจนและเป็นระบบ  (Edward, 1980; Meter & Horn, 1975; 
Sabatier & Mazmanian, 1980) 

2. การสื่อสารและกิจกรรมส่งเสริม (communication and promotional activities: CPA) เป็น
ปัจจัยส าคัญในการเช่ือมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบาย การ
สื่อสารและกิจกรรมส่งเสริมที่ดีและมีประสิทธิภาพ จะช่วยสร้างการมีส่วนร่วมและการท างานเป็นทีมของ
บุคลากรในองค์การในการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติตามนโยบายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ (Barnard, 1966; 
Meter & Horn, 1975; วรเดช จันทรศร, 2556) 

3. การจูงใจและการสนับสนุน (motivation and support: MOS) เป็นการสนับสนุนทรัพยากรใหก้บั
ชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติ ทั้งด้านการเงิน ก าลังคน และวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
เครื่องมือ เครื่องใช้และสิ่งอ านวยความสะดวกอื่น ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงการเผยแพร่ผลการ
ด าเนินงานและการให้รางวัลชุมชนที่ประสบความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติ (Meter & Horn, 1975; 
Pressman & Aaron, 1973; วรเดช จันทรศร, 2556) 

4. การมีส่วนร่วมและเครือข่ายความร่วมมือ (participation and cooperation network: PCN) 
เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนเพื่อการปฏิบัติตาม
นโยบายอย่างเป็นระบบ การเปิดโอกาสให้ประชาชนและภาคเอกชนมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการ
จัดท าแผนงาน/โครงการ และก าหนดมาตรการในการด าเนินงานตามนโยบาย (วรเดช จันทรศร, 2556) 
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5. การติดตามและประเมินผล (monitoring and evaluation: MOE) เป็นกระบวนการเก็บข้อมูล
ของตัวช้ีวัดส าคัญของนโยบายอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นเครื่องบ่งช้ีความคืบหน้าและระดับความส าเร็จของงาน 
และน าข้อมูลที่สะท้อนกลับไปใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ระหว่างการด าเนินงานตามนโยบาย โดยการปรับเปลี่ยน 
กิจกรรม ข้ันตอน และใช้ส าหรับวางแผนงานการด าเนินงานในอนาคต (ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 
2559; กฤษณ์ รักชาติเจริญ และคณะ, 2559) 

6. ความส าเร็จของการน านโยบายการแก้ปัญหาหมอกควันไปปฏิบัติ (success of haze problem-
solving policy Implementation: SUC) เป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากการปฏิบัติตามนโยบายแก้ปัญหาหมอกควัน
ของผู้เกี่ยวข้อง จ าแนกเป็น 4 ระดับ ประกอบด้วย 1) การสร้างการรับรู้นโยบาย (RCT) 2) การสร้างความ
เข้าใจในปัญหาและความส าคัญของนโยบาย (USD) 3) การสร้างความตระหนักต่อปัญหาหมอกควัน (AWN) 
และ 4) การปฏิบัติตามนโยบาย (CPN) 

กรอบแนวคิดในการวิจัย ประกอบด้วย สมมติฐาน 5 ข้อ ดังแสดงในภาพที่ 1 
H1: ความชัดเจนของนโยบาย (PCL) ส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายการแก้ปัญหาหมอก

ควันไปปฏิบัติ (SUC) 
H2: การสื่อสารและกิจกรรมส่งเสริม (CPA) ส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายการแก้ปัญหา 

หมอกควันไปปฏิบัติ (SUC) 
H3: การจูงใจและการสนับสนุน (MOS) ส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายการแก้ปัญหาหมอก

ควันไปปฏิบัติ (SUC)  
H4: การมีส่วนร่วมและเครือข่ายความร่วมมือ (PCN) ส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายการ

แก้ปัญหาหมอกควันไปปฏิบัติ (SUC)  
H5: การติดตามและประเมินผล (MOE) ส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายการแก้ปัญหาหมอก

ควันไปปฏิบัติ (SUC)  

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ที่มา : วิพัฒน์ หมั่นการ (2562 ข) 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยก าหนดข้ันตอนการ

ด าเนินการดังนี้ 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร ได้แก่ ประชาชนในพื้นที่จังหวัดล าปาง จ านวน 744,511 คน 

(ส านักงานสถิติจังหวัดล าปาง, 2562) ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้เกณฑ์ของเครจซี่และมอร์แกน 
(Krejcie & Morgan, 1970) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95 % ความคลาดเคลื่อน 5% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ส าหรับการศึกษาครั้งนี้ จ านวน 400 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบช้ันภูมิ (Stratified Random 
sampling) จากประชากรใน 13 อ าเภอของจังหวัดล าปาง ประกอบด้วย อ าเภอเมือง อ าเภอแม่เมาะ อ าเภอ
เกาะคา อ าเภอเสริมงาม อ าเภองาว อ าเภอแจ้ห่ม อ าเภอวังเหนือ อ าเภอเถิน อ าเภอแม่พริก อ าเภอแม่ทะ 
อ าเภอสบปราบ อ าเภอห้างฉัตร และอ าเภอเมืองปาน โดยค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างในแต่ละอ าเภอ ต าบล 
และหมู่บ้าน ตามสัดส่วนประชากร จากนั้นท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
ตามจ านวนที่ค านวณได้ในแต่ละหมู่บ้าน 

2. เครื่องมือการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเพื่อ
ศึกษาความส าเร็จของการน านโยบายการแก้ปัญหาหมอกควันไปปฏิบัติและปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของ
การน านโยบายการแก้ปัญหาหมอกควันไปปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดล าปาง ผู้วิจัยได้ด าเนินการในการสร้างและ
ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม มีขั้นตอนดังนี้ 

2.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัวช้ีวัดความส าเร็จของการน า
นโยบายการแก้ปัญหาหมอกควันไปปฏิบัติและปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2.2 สร้างแบบสอบถาม ตามแนวคิดที่ได้จากการศึกษาตามข้อ 2.1 โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 
4 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และอาชีพ เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Multiple Choices) ตอนที่ 2 แบบสอบถาม
ความส าเร็จของการน านโยบายการแก้ปญัหาหมอกควันไปปฏิบัติ และตอนที่ 3 แบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จของการน านโยบายการแก้ปัญหาหมอกควันไปปฏิบัติ  ลักษณะแบบสอบถามตอนที่ 2 และ 3 เป็น
แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) แต่ละข้อมีมาตรวัด 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
และน้อยที่สุด ตามแนวคิดของลิเคริร์ท (Likert’s scale) (Likert, 1932) 

2.3 ตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหา (Content Validity) ด้วยผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน โดยใช้
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item Objective Congruence index: IOC) ข้อค าถามมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ตามเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (IOC > 60) (Hambleton, 1984) ผลการวิเคราะห์ พบว่า ทุกข้อค าถามมี
ค่าอยู่ระหว่าง 0.8–1.0 จากนั้นน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดล าปางที่ไม่ใช่กลุ่ม
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ตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s alpha coefficient) (Cronbach, 1990) ผลการวิเคราะห์ พบว่า มีระดับความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.91 โดยมีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามรายด้าน คือ ด้านความส าเร็จของ
การน านโยบายการแก้ปัญหาหมอกควันไปปฏิบัติ และด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเรจ็ของการน านโยบายการ
แก้ปัญหาหมอกควันไปปฏิบัติ เท่ากับ 0.94 และ 0.90 ตามล าดับ 

3. การรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ. 
2562 โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

3.1 จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลส าหรับการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง และจัดส่งไปยังนายอ าเภอทั้ง 13 อ าเภอ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลจากประชาชนใน
พื้นที่ พร้อมทั้งได้ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและรายละเอียดในการท าวิจัย 

3.2 เมื่อได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอแล้ว ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลการวิจัยด้วยตนเอง 
หลังจากได้แบบสอบถามที่ได้รับการตอบครบตามที่ก าหนดไว้ จ านวน 400 ชุด ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความ
ครบถ้วนและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ได้แบบสอบถามที่มีข้อมูลครบถ้วนส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 
จ านวน 393 ชุด คิดเป็นร้อยละ 98.25 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
4.1 วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถ่ี และร้อยละ    
4.2 วิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จของการน านโยบายการแก้ปัญหาหมอกควันไป

ปฏิบัติ โดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
4.3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยกับตัวแปรตามความส าเร็จของการน านโยบาย

การแก้ปัญหาหมอกควันไปปฏิบัติ โดยวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
4.4 วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายแก้ปัญหาหมอกควันไปปฏิบัติ โดยใช้

การวิเคราะห์โมเดลมิมิค (Multiple Indicators and Multiple causes: MIMIC model) 
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ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ดังนี้ คือ 
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 

60.8) มีอายุระหว่าง 41–50 ปี (ร้อยละ 21.6) รองลงมาคือ อายุระหว่าง 51-60 ปี (ร้อยละ 19.3) จบ
การศึกษาระดับต่ ากว่ามัธยมศึกษา (ร้อยละ 44.3) รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษา (ร้อยละ 28.5) มีอาชีพเป็น
เกษตรกร (ร้อยละ 29.3) รองลงมาคือ รับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 24.9) และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 15,000 
บาท (ร้อยละ 84.2) 

2. ผลการศึกษาความส าเร็จของการน านโยบายการแก้ปัญหาหมอกควันไปปฏิบัติ พบว่า ความส าเร็จ
โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.20.45, S.D.=0.57) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ การสร้างความเข้าใจในปัญหาและความส าคัญของนโยบาย ( X =4.38, S.D.=0.57) อยู่ในระดับมาก
ที่สุด รองลงมา คือ ด้านการสร้างความตระหนักต่อปัญหาหมอกควัน ( X =4.36, S.D.=0.62) อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ด้านการสร้างการรบัรูข้องนโยบาย ( X =4.18, S.D.=0.75) อยู่ในระดับมากที่สุด และด้านการปฏิบัติตาม
นโยบาย ( X =3.87, S.D.=0.87) อยู่ในระดับมากที่สุด ตามล าดับ ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความส าเร็จของการน านโยบายการแก้ปัญหาหมอกควัน 

     ไปปฏิบัติ 
ความส าเร็จของการน านโยบายการแก้ปัญหาหมอกควันไปปฏิบัติ 

X  S.D. ระดับ 

ด้านการสร้างการรับรู้ของนโยบาย 4.18 0.75 มากที่สุด 

การสร้างความเข้าใจในปัญหาและความส าคัญของนโยบาย 4.38 0.57 มากที่สุด 

ด้านการสร้างความตระหนักต่อปัญหาหมอกควัน 4.36 0.62 มากที่สุด 

ด้านการปฏิบัติตามนโยบาย 3.87 0.87 มากที่สุด 

รวม 4.20 0.57 มากท่ีสุด 

 3. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยกับความส าเร็จของการน านโยบายการแก้ปัญหา
หมอกควันไปปฏิบัติ พบว่า ปัจจัย ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ความชัดเจนของนโยบาย (PLC) 2) การสื่อสาร
และกิจกรรมส่งเสริม (CPA) 3) การจูงใจและการสนับสนุน (MOS) 4) การมีส่วนร่วมและเครือข่ายความ
ร่วมมือ (PCN) และ 5) การติดตามและประเมินผล (MOE) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความส าเร็จของการน า
นโยบายการแก้ปัญหาหมอกควันไปปฏิบัติ (SUC) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
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สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.736 (r = 0.736), 0.639 (r = 0.639), 0.616 (r = 0.616), 0.660 (r = 0.660) และ 
0.566 (r = 0.566) ตามล าดับ ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยกับความส าเร็จของการน านโยบายการแก้ปัญหา 
               หมอกควันไปปฏิบัติ 

ตัวแปร 
X  S.D. PLC CPA MOS PCN MOE SUC 

ความชัดเจนของนโยบาย (PLC) 4.02 0.73 1 .682** .607** .675** .591** .736** 

การสื่อสารและกิจกรรมส่งเสริม (CPA) 4.01 0.83  1 .632** .657** .519** .639** 

การจูงใจและการสนับสนุน (MOS) 3.86 0.85   1 .783** .598** .616** 

การมีส่วนร่วมและเครือข่ายความร่วมมือ (PCN) 3.89 0.79    1 .725** .660** 

การติดตามและประเมินผล (MOE) 3.97 0.79     1 .566** 

ความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติ (SUC) 4.20 0.57      1 

** p < .01 

 4. ผลการศึกษาตัวแปรปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายการแก้ปัญหาหมอกควันไป
ปฏิบัติ โดยการวิเคราะห์โมเดลมิมิค (MIMIC model) พบว่า โมเดลสมมติฐานการวิจัยที่น าเสนอมีความ
สอดคล้อง (fit) กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยหลังท าาการปรับโมเดลตามหลักการปรับโมเดลเพื่อให้ได้โมเดลที่มี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์มากที่สุด ได้ค่าสถิติที่เป็นดัชนีแสดงความสอดคล้องของโมเดลดังแสดง
ในตารางที่ 3 และภาพที่ 2 

ตารางที่ 3  ค่าสถิติแสดงความสอดคล้องของข้อมูลเชิงประจักษ์กับโมเดลสมมติฐานที่สร้างขึ้นเทียบกับเกณฑ์ 
ค่าสถิติตรวจสอบความสอดคล้อง 

(Evaluating the Data-Model Fit) 
เกณฑ์พิจารณา 

(Criteria) 
ค่าสถิติท่ีได้จาก 

การวิเคราห์ 

1) Chi-square Probability Level: p p > .05 .542 

2) Relative Chi-square: χ2/df  < 2 .612 

3) Goodness of fit Index: GFI > .90 .999 
4) Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA < .08 .000 
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ภาพที่ 2  ค่าสถิติความสอดคล้องของโมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจกัษ์ 
ที่มา: วิพัฒน์ หมั่นการ (2562 ค) 

ตารางที่ 4  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานการวิจัย β SE t-stat ผลการทดสอบ 

H1: PLC  SUC .25** .063 2.665 สนับสนุนสมมติฐาน 

H2: CPA  SUC .24** .045 3.205 สนับสนุนสมมติฐาน 

H3: MOS  SUC .18* .058 1.853 สนับสนุนสมมติฐาน 

H4: PCN  SUC .15* .061 1.585 สนับสนุนสมมติฐาน 

H5: MOE  SUC .25** .051 3.107 สนับสนุนสมมติฐาน 

R2 = 0.83 
*p < .10, **p < .01  

 จากข้อมูลในภาพที่ 2 และตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 5 ตัว (PLC, CPA, MOS, 
PCN และ MOE) สามารถร่วมกันท านายความส าเร็จของการน านโยบายการแก้ปัญหาหมอกควันไปปฏิบัติ 
(SUC) ได้ร้อยละ 83 (R2 = 0.83) ผลการทดสอบสมมติฐานทั้ง 5 ข้อ สรุปได้ดังนี้  
 สมมติฐานที่ 1 (H1) ความชัดเจนของนโยบาย (PCL) ส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายการ
แก้ปัญหาหมอกควันไปปฏิบัติ (SUC)  โดยมีคาสัมประสิทธ์ิอิทธิพล เท่ากับ .25 และมีค่า t-stat เท่ากับ 2.665  
ผลการทดสอบ พบว่า สนับสนุนสมมติฐานที่ตั้งไว้ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ < .01  
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 สมมติฐานที่ 2 (H2): การสื่อสารและกิจกรรมส่งเสริม (CPA) ส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบาย
การแก้ปัญหาหมอกควันไปปฏิบัติ (SUC)  โดยมีคาสัมประสิทธ์ิอิทธิพล เท่ากับ .24 และมีค่า t-stat เท่ากับ 
3.205 ผลการทดสอบ พบว่า สนับสนุนสมมติฐานที่ตั้งไว้ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ < .01  
 สมมติฐานที่ 3 (H3): การจูงใจและการสนับสนุน (MOS) ส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายการ
แก้ปัญหาหมอกควันไปปฏิบัติ (SUC) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพล เท่ากับ .18 และมีค่า t-stat เท่ากับ 1.853  
ผลการทดสอบ พบว่า สนับสนุนสมมติฐานที่ตั้งไว้ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ < .10 
 สมมติฐานที่ 4 (H4): การมีส่วนร่วมและเครือข่ายความร่วมมือ (PCN) ส่งผลต่อความส าเรจ็ของการน า
นโยบายการแก้ปัญหาหมอกควันไปปฏิบัติ (SUC) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพล เท่ากับ .15 และมีค่า t-stat 
เท่ากับ 1.585 ผลการทดสอบ พบว่า สนับสนุนสมมติฐานที่ตั้งไว้ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ < .10 
 สมมติฐานที่ 5 (H5): การติดตามและประเมินผล (MOE) ส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายการ
แก้ปัญหาหมอกควันไปปฏิบัติ (SUC) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพล เท่ากับ .25 และมีค่า t-stat เท่ากับ 3.107  
ผลการทดสอบ พบว่า สนับสนุนสมมติฐานที่ตั้งไว้ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ < .01 

อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาสามารถสรุปประเด็นส าคัญที่น ามาอภิปรายได้ดังนี้ 
1. ความส าเร็จของการน านโยบายการแก้ปัญหาหมอกควันไปปฏิบัติ พบว่า ความส าเร็จโดยรวม อยู่

ในระดับมากที่สุด และอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการสร้างการรับรูข้องนโยบาย ด้านการสร้าง
ความเข้าใจในปัญหาและความส าคัญของนโยบาย ด้านการสร้างความตระหนักต่อปัญหาหมอกควัน และด้าน
การปฏิบัติตามนโยบาย อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษา พบว่า ด้านที่มีความส าเร็จต่ าสุด คือ ด้านการปฏิบัติตาม
นโยบาย ซึ่งเป็นผลลัพธ์ของนโยบาย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนโยบายไม่สอดคล้องหรือขัดแย้งกับผลประโยชน์ของ
ผู้ปฏิบัติและกลุ่มอาชีพบางกลุ่ม เช่น กลุ่มเกษตรปลูกข้าว ปลูกอ้อย หรือชาวบ้านที่ต้องการเผาป่าเพื่อหาของ
ป่า ท าให้ขาดการมีส่วนร่วมและเครือข่ายความร่วมมือ นอกจากนี้ยังอาจเกิดจากการขาดมาตรการและการ
ปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง (Meter & Horn, 1975; Sabatier & Mazmanian, 
1980) ท าให้มีการลักลอบเผาป่าในพื้นที่หลายแห่ง 

2. ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายแก้ปัญหาหมอกควันไปปฏิบัติ ได้แก่ ความ
ชัดเจนของนโยบาย การสื่อสารและกิจกรรมส่งเสริม และการติดตามและประเมินผล ทั้งนี้เนื่องจาก 1) ความ
ชัดเจนของนโยบาย ท าให้ผู้ปฏิบัติรับรู้และเข้าใจตรงกัน และท าให้ง่ายในการน าไปปฏิบัติของผู้เกี่ยวข้อง  
ซึ่งประกอบด้วย ความชัดเจนในด้านวัตถุประสงค์ของนโยบายและการมีตัวช้ีวัดที่แสดงถึงวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมาย นอกจากนี้ ความชัดเจนในแง่ประโยชน์ของนโยบาย กล่าวคือ นโยบายที่สามารถมองเห็นประโยชน์
ได้อย่างชัดเจนจะมีโอกาสในการประสบความส าเร็จในทางปฏิบัติมากกว่านโยบายที่ไม่สามารถส่งผลที่สามารถ



 

116 ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 
 

มองเห็นได้อย่างชัดเจน (Edward, 1980; Meter & Horn, 1975) สอดคล้องกับผลการศึกษาของซาบาเตียร์
และแมซมาเนียน ที่พบว่า การที่นโยบายจะได้รับการปฏิบัติใหบ้รรลวัุตถุประสงค์มากน้อยแค่ไหนน้ัน ข้ึนอยู่กับ
ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของนโยบายน้ัน ๆ ความยากง่ายในการรับรู้วัตถุประสงค์ และวัตถุประสงค์นั้น
จะต้องบอกให้รู้ถึงตัวช้ีวัดความส าเร็จของนโยบายนั้น ๆ (Sabatier & Mazmanian, 1980) 2) การสื่อสาร
และกิจกรรมส่งเสริมการน านโยบายไปปฏิบัติ จะท าให้เกิดความพึงพอใจของบุคลากรในการท างานตามความ
ต้องการขององค์กร (Barnard, 1966) การสื่อสารระหว่างองค์กรที่น านโยบายไปปฏิบัติจะท าให้เกิดการ
เช่ือมโยงนโยบายและกิจกรรมระหว่างหน่วยงาน (Meter & Horn, 1975) ดังนั้น การติดต่อสื่อสารและ
กิจกรรมส่งเสริมที่ดี จึงเป็นปัจจัยส าคัญจะที่เช่ือมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของนโยบาย 
สอดคล้องกับการศึกษาของวรเดช จันทรศร (2556) ที่พบว่า การใช้การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะช่วยสร้าง
การมีส่วนร่วม และการท างานเป็นทีมของบุคลากรในองค์การในการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติตามนโยบายให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ 3) การติดตามและประเมินผล เป็นกระบวนการเก็บข้อมูลของตัวช้ีวัดส าคัญของ
นโยบายอย่างต่อเนื่อง (ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2559) เพื่อเป็นเครื่องบ่งช้ีความคืบหน้าและ
ระดับความส าเร็จของงาน และน าข้อมูลที่สะท้อนกลับไปใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ระหว่างการด าเนินงานตาม
นโยบาย โดยการปรับเปลี่ยนกิจกรรม ข้ันตอน นอกจากนี้ยังใช้ส าหรับวางแผนงานการด าเนินงานในอนาคต 
สอดคล้องกับการศึกษาของกฤษณ์ รักชาติเจริญและคณะ (2559) ที่พบว่า ปัจจัยด้านหน่วยงานและองค์การที่
ขับเคลื่อนความส าเร็จของนโยบาย ประกอบด้วย ภารกิจของหน่วยงานกับวัตถุประสงค์สอดคล้องและ
สนับสนุนกัน ระดับช้ันการควบคุมตามล าดับบังคับบัญชาในหน่วยงาน การติดตามผลและประเมินผลอย่าง
สม่ าเสมอของหน่วยงาน และสายสัมพันธ์ทั้งในระดับทางการและไม่เป็นทางการของหน่วยงานกับผู้ก าหนด
นโยบาย 

3. การจูงใจและการสนับสนุน และการมีส่วนร่วมและเครือข่ายความร่วมมือ  ส่งผลทางบวกต่อ
ความส าเร็จของการน านโยบายแก้ปัญหาหมอกควันไปปฏิบัติ  ในระดับที่ไม่มากเท่าที่ควร เห็นได้จากระดับ
ค่าเฉลี่ยของปัจจัยทั้งสองด้านน้ีอยู่ในระดับต่ าสุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ หน่วยงานที่รับผิดชอบยังขาดเทคโนโลยี
ที่จะน ามาใช้ในการปฏิบัติตามนโยบาย รวมถึงความเพียงพอของทรัพยากรที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการน า
นโยบายไปปฏิบัติจะต้องได้รับการสนับสนุนทรัพยากร ทั้งด้านการเงิน ก าลังคน และวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
เครื่องมือ เครื่องใช้และสิ่งอ านวยความสะดวกอื่น ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน (Pressman & Aaron, 1973) 
นอกจากนี้ ทัศนคติของผู้น านโยบายไปปฏิบัติก็ส่งผลต่อความส าเร็จของนโยบาย เนื่องจากนโยบายแก้ปัญหา
หมอกควันเป็นนโยบายที่ไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของผู้ปฏิบัติบางส่วน ท าให้ขาดการมีส่วนร่วมและความ
ร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการน านโยบายไปปฏิบัติ (Meter & Horn, 1975)  
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ข้อเสนอแนะ  
จากการศึกษาสรุปได้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายการแก้ปัญหาหมอกควัน

ไปปฏิบัติ เรียงตามล าดับความส าคัญคือ ประกอบด้วย 1) การติดตามและประเมินผล 2) ความชัดเจนของ
นโยบาย 3) การสื่อสารและกิจกรรมส่งเสริม 4) การจูงใจและการสนับสนุน และ 5) การมีส่วนร่วมและ
เครือข่ายความร่วมมือ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาความส าเร็จของนโยบายดังกล่าว ดังนี้  

1. หน่วยงานทุกระดับในจังหวัดที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายการแก้ปัญหาหมอกควันไป
ปฏิบัติ ควรมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ เพื่อให้ทราบความก้าวหน้า
และระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน เพื่อน าข้อมูลที่ไดไ้ปใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ระหว่างการด าเนินงานตาม
นโยบาย 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบการน านโยบายการแก้ปัญหาหมอกควันไปปฏิบัติ เช่น หน่วงานป้องกันไฟปา่ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต) ควรมีการก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
และตัวช้ีวัดที่ชัดเจน ในการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติรับรู้และเข้าใจตรงกัน และ 
ท าให้ง่ายในการน าไปปฏิบัติของผู้เกี่ยวข้อง 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบการน านโยบายการแก้ปัญหาหมอกควันไปปฏิบัติ ควรมีการสื่อสารระหว่าง
องค์กรและมีกิจกรรมส่งเสริมที่ดีในการน านโยบายไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการมีสว่นร่วมและการท างานเป็นทีมใน
การเช่ือมโยงนโยบายและกิจกรรมระหว่างหน่วยงาน 

4. หน่วยงานทุกระดับที่รับผิดชอบการน านโยบายการแก้ปัญหาหมอกควันไปปฏิบัติ ควรสร้าง
แรงจูงใจและการสนับสนุน ทั้งในด้านการเงิน ก าลังคน และวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้และสิ่ง
อ านวยความสะดวกอื่น ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงการสร้างความชัดเจนด้านประโยชน์ของนโยบาย 
เพื่อท าให้เกิดความร่วมมือการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาจากภาคประชาชน 

5. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการแก้ปัญหาหมอกควัน ต้องมีมาตรการเชิง
รุกในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง มีการกวดขัน จับกุม และด าเนินคดีกับผู้ที่กระท าความผิด
ในฐานความผิดที่ก่อให้เกิดปัญหาหมอกควันในพื้นที่ 
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บทคัดยอ่ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการบริหารและแนวทางการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิ
ลาซาลแห่งประเทศไทย ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา จ านวน 38 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
และประเด็นการประชุมสนทนากลุ่ม ซึ่งมีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาอยู่ระหว่าง 0.67 -1.00 และค่าความ
เช่ือมั่น เท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา  

ผลการวิจัยพบว่า 
1. การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิลาซาลแห่งประเทศไทย โดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ

มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยคือ 
ด้านการบริหารงานทั่วไป รองลงมาคือ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานวิชาการ และด้าน
การบริหารงานบุคคล  

2. แนวทางการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิลาซาลแห่งประเทศไทย 
    2.1 ด้านการบริหารงานวิชาการ ผู้บริหารควรมีการวางแผนและให้ความส าคัญในเรื่องของการ

นิเทศการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายต่อเนื่อง 
    2.2 ด้านการบริหารงานบุคคล ควรก าหนดแนวทางการประเมินบุคลากรที่ครอบคลุม มีความ

ยุติธรรม และมีการตรวจสอบผลการประเมินทุกครั้ง 
    2.3 ด้านการบริหารงานงบประมาณ ควรมีการจัดท าคู่มือการบริหารงานงบประมาณที่มีความ

ชัดเจน มีการก าหนดระเบียบ และแนวทางการบริหาร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
*, **ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
*, **Master of Education, Education Administration, Kanchanaburi Rajabhat University  
Email: Pichitpraipanamail@kru.ac.th 
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    2.4 ด้านการบริหารงานทั่วไป ควรมีการจัดท าระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียนที่
มีประสิทธิภาพ และพร้อมใช้งานเสมอ 
ค าส าคัญ : แนวทางการบริหารโรงเรียน, เครือมลูนิธิลาซาลแห่งประเทศไทย 

Abstract 
The research aimed to study and find the administration guidelines of the schools 

under La Salle Foundation of Thailand.  
The population in the research were 38 school administrators and school boards. 

The research instruments were closed list questionnaire and group discussion. The research 
instrument was a 5-level rating scale the content validity between 0.67-1.00 and 
questionnaire with reliability of 0.97. The statistic used for data analysis are percentage, 
mean, standard deviation and content analysis.  

The findings: 
1. Administration for school under La Salle Foundation of Thailand in general the 

operation is at the highest level. When considering each aspect, it was found that every 
aspect had the highest level of practice. In order of average value is general management is 
at the highest average the next are budget management academic administration and 
personnel management is the lowest average. 

2. Administration guidelines for schools under La Salle Foundation of Thailand  in 
each area are as follows. 

2.1 Academic administration. Administrators should have a plan and give priority 
to continuous supervision and teaching diversification. 

2.2 Personnel Management. Should establish a comprehensive guideline for 
personnel evaluation be fair and evaluation results are checked every time. 

2.3 Budget management there. Should be a clear budget management manual, 
there is a regulation and management guidelines. 

2.4 General management. There should be an efficient system for information 
collection within the school and always ready to use. 

Keywords: Administration Guidelines for School, La Salle Foundation Of Thailand 
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ความส าคัญของปญัหา 
 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 8 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
ให้จัดการศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถานประกอบการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ในเรื่องการจัดหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล โดย
ผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน,ของรัฐ (ราชกิจจานุเบกษา, 2551, น. 3) เพื่อประโยชน์ในการผลิตและพัฒนา
ก าลังคน สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่งในหลายรูปแบบรวมกันก็ได้ 
ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันนั้นต้องมุ่งเน้นการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเป็นส าคัญ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553 หมวดที่ 4 ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 ได้กล่าวว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ หมวดที่ 5 ว่าด้วยการ
บริหารและการจัดการศึกษาของเอกชน มาตรา 43 กล่าวว่า การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชนให้มี
ความเป็นอิสระ โดยมีการก ากับ ติดตาม การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากรัฐ และต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเช่นเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ (ส านัก
คณะกรรมการกฤษฎีกา, 2560, น. 7-9) 

เป็นที่ตระหนักร่วมกันในทุกภาคส่วนว่าการพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว      
มีความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ในระยะยาวได้นั้น ประเทศต้องเร่งพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ในทุก
ด้าน ได้แก่ การเพิ่มการลงทุนเพื่อการวิจัย และการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งต้อง
ด าเนินการควบคู่กับการเร่งยกระดับทักษะฝีมือแรงงานกลุ่มที่ก าลั งจะเข้าสู่ตลาดแรงงานและกลุ่มที่อยู่ใน
ตลาดแรงงานในปัจจุบันให้สอดคล้องกับสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย และการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาคนในภาพรวมให้เป็นคนที่สมบูรณ์ในทุกช่วงวัยที่สามารถบริหารจัดการ          
การเปลี่ยนแปลงที่เป็นสภาพแวดล้อมการด าเนินชีวิตได้อย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทุนมนุษย์จากการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา การเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ และยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึงใน
ทุกพื้นที่ พร้อมทั้งต้องส่งเสริมบทบาทสถาบันทางสังคมในการกล่อมเกลาสร้างคนดี มีวินัย มีค่านิยมที่ดี และ   
มีความรับผิดชอบต่อสังคม สาระที่ส าคัญที่สุดของกระบวนการปฏิรูป อันได้แก่การปฏิรูปการเรียนรู้ ทั้งนี้    
เพื่อเตรียมสังคมไทยเข้าสู่โลกยุคใหม่ โดยมุ่งสร้างทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพสูง และทุนทางปัญญา ที่จะน าประเทศ
ให้อยู่รอดในสังคมใหม่ที่มีความรู้เป็นปัจจัยหลักของทั้งระบบเศรษฐกิจ และสังคม (ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ, 2560, น. 16) 
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การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิลาซาลแห่งประเทศไทยที่ผ่านมา ไม่ค่อยประสบ
ความส าเร็จเท่าที่ควร จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ในภาพรวมแล้ว พบว่ามีปัญหาส าคัญอยู่ 5 ปัญหาใหญ่ 
คือ 1) ปัญหาครูอาจารย์ ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาของไทยส่วนใหญ่  ยังขาดความเข้าใจว่า         
การปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริงนั้นหมายถึง การเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาดีข้ึนและแตกต่างไปจากเดิม เช่น 
การเปลี่ยนแปลงวิธีคิด เป็นต้น แต่กลับถูกตีความหมายว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหาร           
2) ปัญหาการขาดภาวะผู้น าที่ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาการศึกษา มองปัญหาเรื่องการศึกษาอย่าง
เช่ือมโยงกับเรื่องอื่นในสังคมแบบเป็นระบบองค์รวม ซึ่งเป็นปัจจัยที่ท าให้ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง (Critical 
Mass) ที่จะไปผลักดันการเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบได้อย่างแท้จริง 3) ปัญหาระบบคัดเลือก 
การบริหารขาดการตรวจสอบและประเมิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานอย่างจริงจัง อีกทั้งระบบการ
บริหารโรงเรียนเป็นระบบบริหารแบบอุปถัมภ์ แสดงความจงรักภักดี ท าให้ครูอาจารย์ที่เก่งที่ดีบางส่วนลาออก
ไปท างานอื่น    4) ปัญหาด้านประสิทธิภาพการใช้งบประมาณการศึกษา ปัญหาเกิดจากการใช้งบประมาณไม่
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในหลายด้าน เช่น นิยมใช้งบประมาณไปก่อสร้างอาคารสถานที่ และการซ่อมแซม
มากกว่าการใช้วัสดุอุปกรณ์ สื่อการศึกษา หนังสือ ห้องทดลอง และห้องปฏิบัติการ 5) ปัญหาระบบการ
ประเมนิผลและการสอบแข่งขันเพื่อรบัการคัดเลอืกนักเรยีน ยังเป็นการสอบแบบปรนัย เพื่อวัดความสามารถใน
การจดจ าข้อมูล ซึ่งท าให้ขัดแย้งกับแนวคิดปฏิรูปการศึกษาในเรื่องการเรียนรู้แบบใหม่ที่เสนอว่า ควรให้ผู้เรียน
ได้หัดคิดวิเคราะห์เป็น (โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์, 2562, น. 3-54) 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาแนวทางการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิล าซาลแห่งประเทศไทย 
โรงเรียนลาซาลเป็นสถานศึกษาเอกชน ซึ่งจะครอบคลุมการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาทั้ง 4 ด้าน  
คือ  ด้านการบริหารงานวิชาการ  ด้านการบริหารงบประมาณ  ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการ
บริหารงานทั่วไป เพื่อมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารโรงเรียนในการบริหารงานต่าง ๆ โดยรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสในยุคโลกาภิวัตน์  มีความพอประมาณ  มีเหตุมีผลและเกิดภูมิคุ้มกันแก่องค์กรในการ
ด าเนินชีวิตภายใต้เงื่อนไขของความรู้ควบคู่คุณธรรม ทั้งนี้ ผลที่ได้จากการวิจัยจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
โรงเรียนในเครือมูลนิธิลาซาลแหง่ประเทศไทย ให้ด าเนินไปอย่างมีประสทิธิภาพมากยิ่งข้ึนและมีการพัฒนาการ
บริหารจัดการโรงเรียนที่เป็นประโยชน์มากข้ึน 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
1. เพื่อศึกษาการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิลาซาลแห่งประเทศไทย  
2. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิลาซาลแห่งประเทศไทย  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ขอบเขตของการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเรื่อง แนวทางการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิลาซาลแห่ง

ประเทศไทย มีขอบเขตครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้ 
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิลาซาลแห่งประเทศ

ไทยมีขอบเขตการศึกษาตามกรอบแนวคิดของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2550, น. 29-
33) เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงาน
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคลากร และด้านการบริหารงานทั่วไป 

2. ประชากรที่ศึกษา 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน       

ในเครือมูลนิธิลาซาลแห่งประเทศไทย จ านวน 38 คน  
3. ตัวแปรที่ศึกษา  

3.1. ตัวแปรต้น คือ สถานภาพส่วนบุคคลของบุคลากร 
3.2. ตัวแปรตาม คือ การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิลาซาลแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย 

3.2.1 ด้านการบริหารงานวิชาการ 
3.2.2 ด้านการบริหารงานงบประมาณ 
3.2.3 ด้านการบริหารงานบุคลากร 
3.2.4 ด้านการบริหารงานทั่วไป 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย   
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอนคือ 
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามประเภทตรวจสอบรายการ (check list) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพ

ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุของการท างาน และต าแห น่งงาน 
จ านวน 5 ข้อ 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิลาซาลแห่งประเทศไทย 
ประกอบด้วยการบรหิารงาน 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป ซึ่งแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามมาตร
ส่วนประมาณค่า (rating scale) ชนิด 5 ระดับ จ านวน 40 ข้อ รายละเอียดดังนี้ 

1. ด้านการบริหารงานวิชาการ             10 ข้อ 
2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ        10 ข้อ 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล               10 ข้อ 
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4. ด้านการบริหารงานทั่วไป                10 ข้อ 
ผู้วิจัยได้ใช้โดยใช้เกณฑ์วัดระดับ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( rating scale) ของลิเคอร์ท 

(Likert, 1976, p. 19) มี 5 ระดับซึ่งมีความหมาย ดังนี้  
ระดับ 5 หมายถึง มีสภาพการบริหารมากที่สุด     (ปฏิบัติร้อยละ 81-100) 
ระดับ 4 หมายถึง มีสภาพการบริหารมาก           (ปฏิบัติร้อยละ 61-80) 
ระดับ 3 หมายถึง มีสภาพการบริหารปานกลาง    (ปฏิบัติร้อยละ 41-60) 
ระดับ 2 หมายถึง มีสภาพการบริหารน้อย           (ปฏิบัติร้อยละ 21-40) 
ระดับ 1 หมายถึง มีสภาพการบริหารน้อยที่สุด     (ปฏิบัติร้อยละ 0-20) 
การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องที่ใช้ในการวิจัยตามข้ันดังต่อไปนี้ 
1. ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
2. วิเคราะห์ข้อมูลในการสร้างเครื่องมือเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิลาซาลแห่งประเทศไทยมี 

4 ด้าน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหางานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป 
3. น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาสร้างเครื่องมือ ตามค านิยามของการบริหารสถานศึกษา และ

วัตถุประสงค์หลัก จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย 2 ตอน 
4. น าเครื่องมือที่สร้างข้ึนเสนออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ เพื่อตรวจสอบความชัดเจนของ

ค าถาม ข้อเสนอแนะและปรับปรุงแก้ไขในข้อพร่อง 
5. น าเครื่องมือที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรง 

(validity) เพื่อหาความสอดคล้องในด้านโครงสร้าง ความเที่ยงตรงในด้านเนื้อหา ความเหมาะสม ความชัดเจน
และความถูกต้องของการใช้ภาษาแล้วน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ  (Index of Item 
Objective Congruence: IOC) โดยพิจารณาความเที่ยงตรงจากดัชนีความสอดคล้อง คือ เกณฑ์ค่าดัชนีความ
สอดคล้องมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า 0.50 ข้ึนไปจึงถือว่าข้อค าถามนั้นมีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Lawshe, 
1970, pp. 563-575) พบว่า ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1 จ านวน 37 ข้อ และ 0.67 จ านวน 3 ข้อ 

6. น าเครื่องมือที่ได้ปรับปรุงจากค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
แล้วไปทดลองใช้ (Tryout) กับโรงเรียนคาทอลิกในสังฆมณฑลราชบุรี ที่อยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 30 คน แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์

หาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α - Coefficient) 
ของครอนบัค (Cronbach) การพิจารณาความเช่ือมั่นดูจากค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่นที่ต้องมีค่าเท่ากับหรือ
มากกว่า 0.75 ข้ึนไป (Cronbach, 1984, p. 129) พบว่า ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.97 
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7. น าผลที่ได้มาพิจารณาปรับปรุง ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ และจัดท า
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับดังนี้ 
1. น าหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากส านักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราช

ภัฏกาญจนบุรี ถึงโรงเรียนในเครือมูลนิธิลาซาลแห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูล 
2. ผู้วิจัยด าเนินการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์และประสานงานทางโทรศัพท์ในการติดตามเก็บ

แบบสอบถามจากโรงเรียนในเครือมูลนิธิลาซาลแห่งประเทศไทยด้วยตนเอง โดยผู้วิจัยส่งแบบสอบถามไปยัง
โรงเรียนเพื่อแจกให้กับโรงเรียนในเครือมูลนิธิลาซาลแห่งประเทศไทย จ านวน 38 ชุด โดยก าหนดเวลาในการ
ตอบแบบสอบถามและกลับคืนให้ผู้วิจัยภายใน 15 วัน ทางไปรษณีย์และผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเอง 

3. การประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้วิจัยใช้วิธีการสนทนากลุ่มโดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 
คน ซึ่งประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการมูลนิธิลาซาลแห่งประเทศไทย อธิการโรงเรียนลาซาลกรุงเทพ 
อธิการและผู้อ านวยการโรงเรียนลาซาลสังขละบุรี ผู้อ านวยการโรงเรียนลาซาล โชติรวีนครสวรรค์ และ
ผู้อ านวยการโรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) เพื่อก าหนดแนวทางการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิ
ลาซาลแห่งประเทศไทย 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
1. น าแบบสอบถามที่ได้รับตอบคืนจากโรงเรียนในเครือมูลนิธิลาซาลแห่งประเทศไทยมาตรวจสอบ

ความถูกต้องและมีความสมบูรณ์ในการตอบ 
2. น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามทั้งหมดมาจดัระเบียบข้อมูล ลงรหัส และท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย

เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  
3. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี 

(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
4. วิเคราะห์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิลาซาลแห่งประเทศไทย วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย 

(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จ าแนกเป็นรายข้อ รายด้านและรวมทุกด้าน 
โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายของเบสต์ (Best, 1981, p.195) ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย ( ) 1.00-1.50 หมายถึง มีสภาพการบริหารน้อยที่สุด 

คะแนนเฉลี่ย ( ) 1.51-2.50 หมายถึง มีสภาพการบริหารน้อย 

คะแนนเฉลี่ย ( ) 2.51-3.50 หมายถึง มีสภาพการบริหารปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย ( ) 3.51-4.50 หมายถึง มีสภาพการบริหารมาก 



 

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 127 
 

คะแนนเฉลี่ย ( ) 4.51-5.00 หมายถึง มีสภาพการบริหารมากที่สุด 
5. วิเคราะห์แนวทางการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิลาซาลแห่งประเทศไทย ด้วยการสนทนากลุ่ม

ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน ซึ่งประกอบ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิลาซาลแห่งประเทศไทย 
อธิการโรงเรียนลาซาลกรุงเทพ อธิการและผู้อ านวยการโรงเรียนลาซาล  สังขละบุรี ผู้อ านวยการโรงเรียน
ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ และผู้อ านวยการโรงเรยีนลาซาลจนัทบุร ี(มารดาพิทักษ์) โดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
(Content Analysis) 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยได้ใช้สถิติในการศึกษา ดังนี้ 
1. สถิติพื้นฐาน 

1.1 ร้อยละ 

1.2 ค่าเฉลี่ย ( ) 

1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) 
2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

2.1 ความเที่ยงตรงของเนื้อหา โดยค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง 
2.2 ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช้สูตรค านวณค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบัค 

ผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารโรงเรียนในเครือมลูนิธิลาซาลแห่งประเทศไทย  สรุปผลการวิจัยดังนี้ 
1. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิลาซาล

แห่งประเทศไทย โดยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ทุกด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยคือ     
ด้านการบริหารงานทั่วไป รองลงมาคือ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานวิชาการ และด้าน
การบริหารงานบุคคล ตามล าดับ 

1.1 ด้านการบริหารงานวิชาการ พบว่า การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิลาซาลแห่งประเทศไทย 
ด้านการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับการปฏิบัติมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า      
มีระดับการปฏิบัติมากและมากที่สดุ ระดับการปฏิบัติมากที่สดุ โดยเรียงตามล าดับค่าเฉลีย่ คือ การส่งเสริมการ
ใช้สื่อ เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ และการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน ส าหรับการปฏิบัติที่อยู่ใน
ระดับมาก โดยเรียงตามล าดับ คือ การติดตาม ประเมินผลการใช้หลักสูตรเพื่อปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 
รองลงมาคือ การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ การให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการ
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การเรียนรู้ และการวางแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ส่วนการปฏิบัติที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ การประสานความร่วมมือในการวิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

1.2 ด้านการบริหารงานบุคคล พบว่า การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิลาซาลแห่งประเทศไทย 
ด้านการบริหารงานบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับการปฏิบัติมากที่สดุ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีระดับ
การปฏิบัติมากและมากที่สุด ระดับการปฏิบัติมากที่สุด โดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย คือ การวางแผนในการ
ด าเนินการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในโรงเรียน และการด าเนินงานในการให้การอบรมคุณธรรมจริยธรรม
เพื่อให้บุคลากรมีความรักความสามัคคีเกื้อกูลกัน รองลงมาคือ การด าเนินการให้ความช่วยเหลืออ านวยความ
สะดวกในการท างานบุคลากรในโรงเรียน และการแจ้งภาระงานครู บุคลากรทางการศึกษา ให้ทราบความ
รับผิดชอบก่อนมอบหมายหน้าที่ และการก าหนดนโยบายด้านการจัดบุคลากรท างานในโรงเรียน ส าหรับการ
ปฏิบัติที่อยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย คือ การวางแผนเพื่อจัดหาบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษมา
ท างานในโรงเรียน รองลงมา คือ การจัดนิเทศครู บุคลากรทางการ ศึกษาก่อนการมอบหมายหน้าที่การ
ปฏิบัติงาน และการวางแผนแนวทางการประเมินผลการท างานของบุคลากรในโรงเรียน ส่วนการปฏิบัติที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การก าหนดแนวทางการตรวจสอบการท างานของบุคลากรในโรงเรียน และการก าหนด
แนวทางการตรวจสอบการท างานของบุคลากรในโรงเรียน  

1.3 ด้านการบริหารงานงบประมาณ พบว่า การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิลาซาลแห่งประเทศ
ไทย ด้านการบริหารงานงบประมาณ โดยภาพรวมอยู่ในระดับการปฏิบัติมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากและมากที่สุด ระดับการปฏิบัติมากที่สุด เรียงตามล าดับค่าเ ฉลี่ย คือ       
การสรุปผลการจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายในการใช้จ่ายเงินเพื่อบริหารงานในโรงเรียน รองลงมา คือ          
การวางแผนการจัดท างบประมาณการใช้จ่ายในโรงเรียน และการวางแผนเพื่อด าเนินงาน ติดตาม ก ากับดูแล
การใช้จ่ายเงินงบประมาณต่างๆ ในโรงเรียน ส าหรับการปฏิบัติที่อยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย คือ 
การจัดท าข้อมูลทรัพยากรการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน รองลงมา คือ  การก ากับ ตรวจสอบ 
ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลด้านงบประมาณ และการวางแผนการจัดหางบประมาณสนับสนุนด้าน
การเงิน วัสดุ ครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ส่วนการปฏิบัติที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การรับ
ฟังความเห็นข้อเสนอแนะในการออกระเบียบข้อบังคับประกาศของโรงเรียน  

1.4 ด้านการบริหารงานทั่วไป พบว่า การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิลาซาลแห่งประเทศไทย 
ด้านการบริหารงานทั่วไป โดยภาพรวมอยู่ในระดับการปฏิบัติมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีระดับ
การปฏิบัติมากและมากที่สุด ระดับการปฏิบัติมากที่สุด เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย คือ การจัดระบบเทคโนโลยี
ทางการศึกษาเพื่อบริหารงานทางด้านต่าง ๆ  ของโรงเรียน และการจัดระบบสง่เสริมสนับสนุนและอ านวยความ
สะดวก ในการบริหารงานทัง้ 4 ด้านในโรงเรียน รองลงมา คือ การจัดท าแผนพัฒนาโรงเรยีน และการจัดระบบ
เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อบริหารงานทางด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน ส าหรับระดับการปฏิบัติมาก            
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เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย คือ การประเมินผลในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน รองลงมา คือ       
การสรุปรายงานผลการพัฒนาโรงเรียนให้สาธารณชน และการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สภาพโรงเรียนเพื่อ
วางแผนด าเนินงาน  ส่วนการปฏิบัติที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สภาพโรงเรียน
เพื่อวางแผนด าเนินงาน 

2. ผลการประชุมสนทนากลุม่ (Focus Group) เพื่อก าหนดแนวทางการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิ
ลาซาลแห่งประเทศไทย สรุปประเด็นผลการวิจัยได้ดังนี้ 

2.1 ด้านการบริหารงานวิชาการ ผู้บริหารควรมีการวางแผนการนิเทศการเรียนการสอนมาก
กว่าเดิมที่ผ่านมาการนิเทศการเรียนการสอนมีความต่อเนื่องจริง แต่ยังมีความถ่ีไม่พอ ต้องเพิ่มความถ่ีและ
ความหลากหลายของการนิเทศการเรียนการสอน 

2.2 ด้านการบริหารงานบุคคล ผู้บริหารควรมีการก าหนดแนวทางการประเมินที่ครอบคลุมทุกด้าน
และหลากหลาย เช่น การแต่งกาย การท างานด้านวิชาการ กิจกรรม การให้ความร่วมมือกับผู้ร่วมงาน เป็นต้น 
และมีการตรวจสอบการประเมินการท างานของบุคลากรที่ชัดเจนและเป็นธรรมอย่างเป็นระยะ 

2.3 ด้านการบริหารงานงบประมาณ ผู้บริหารควรมีคู่มือการก าหนดระเบียบ แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับงบประมาณโรงเรียน 

2.4 ด้านการบริหารงานทั่วไป ผู้บริหารควรจัดระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ เก็บรวบรวม
ข้อมูล สรุป วิเคราะห์งานด้านต่าง ๆ อย่างเป็นระบบเพื่อจัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศที่พร้อมใช้งาน สะดวกใน
การน าไปใช้บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการประชุมสนทนากลุ่ม แนวทางการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิ
ลาซาลแห่งประเทศไทย มีความสอดคล้องในทิศทางเดียวกันในแต่ละด้านดังนี้ 

1. ด้านการบริหารงานวิชาการ การนิเทศการเรียนการสอนของครูผู้สอน ต้องต่อเนื่องเป็นประจ าทุก
เดือนและต้องมีความหลากหลายในการท าการนิเทศ 

2. ด้านการบริหารงานบุคคล ก าหนดแนวทางการประเมินการท างานของบุคลากรที่ครอบคลุมทุก
และหลากหลายรวมทั้งมีการตรวจสอบการสรุปผลการประเมินการท างานของบุคลากรที่ชัดเจนและเป็นธรรม 

3. ด้านการบริหารงานงบประมาณ ก าหนดระบบระเบียบ และแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
งบประมาณโรงเรียน จัดท าในรูปแบบคู่มือให้ทุกฝ่ายได้รับรู้ 

4. ด้านการบริหารงานทั่วไป จัดระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบเพื่อจัดท าเป็น
ข้อมูลสารสนเทศที่พร้อมใช้งาน และสะดวกในการน าไปใช้บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
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อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยเรื่องแนวทางการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิลาซาลแห่งประเทศไทย ผู้วิจัยมี
ประเด็นส าคัญที่น ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

1. การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิลาซาลแห่งประเทศไทย พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติมากที่สุด    
เรียงตามล าดับ คือ ด้านการบริหารงานทั่วไป รองลงมาคือ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานวิชาการ และค่าระดับการปฏิบัติที่น้อยที่สุด คือ ด้านการบริหารงานบุคคล ทั้งนี้ เนื่องมาจากการ
บริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิลาซาลแห่งประเทศไทยมีรากฐานมาจาก จิตตารมณ์ของท่านนักบุญยอห์น บัพ
ติสท์ เดอ ลาซาล องค์อุปถัมภ์ของครูในโรงเรียนคาทอลิกทั่วโลก ที่เน้นถึงการให้คุณค่าและความส าคัญของ
การศึกษาและการเอาใจใส่ต่อการด าเนินชีวิตของเด็กที่อยู่ในสังคมอย่างมีความสงบสุข จึงท าให้ด้านการ
บริหารงานทั่วไป การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ และการบริหารงานบุคคลอยู่ในระดับ
มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของไพศาล เต็มอรุณรุ้ง (2557, น. ง) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารโรงเรียน
คาทอลิกในเครือสังฆมณฑลเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า  การบริหารโรงเรียนคาทอลิกในเครือสังฆมณฑล
เชียงใหม่ตามทัศนะของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสูงกว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้
เมื่อพิจารณารายด้านของภาระงาน 4 ด้าน พบว่า การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไปอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ส่วนการบริหารงานงบประมาณและการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมากตามล าดับ  1. การบริหาร
โรงเรียนคาทอลิกในเครือสังฆมณฑลเชียงใหม่ตามทัศนะของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง พบว่า โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งสูงกว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้เมื่อพิจารณารายด้านของภาระงาน 4 ด้าน พบว่า การบริหารงานบุคคล
และการบริหารทั่วไปอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนการบริหารงานงบประมาณและการบริหารงานวิชาการอยู่ใน
ระดับมากตามล าดับ 

2. แนวทางการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิลาซาลแห่งประเทศไทย ทั้ง 4 ด้าน อภิปรายผลดังนี้ 
2.1 ด้านการบริหารงานวิชาการ ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้

เนื่องมาจาก มีการติดตาม ประเมินผลการใช้หลักสูตรเพื่อปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร มีการส่งเสริมให้ครูจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ วางแผนก าหนดระเบียบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผล มีความร่วมมือในการวิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ใช้สื่อ เทคโนโลยีเพื่อ
การจัดการเรียนการสอน สนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน มีการนิเทศการศึกษา ที่เป็น
ระบบและต่อเนื่อง มีโครงสร้างองค์กรให้รองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน ครูสามารถจัดการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง รวมทั้งการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ เพื่อน าไปประยุกต์ในชีวิตได้ และการ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเมธี เกิดแสงสุริยงค์ 
(2553, น. 3) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลใน
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จังหวัดสงขลา: กรณีศึกษาโรงเรียนพะดงวิทยามูลนิธิ ผลการวิจัยภาพรวมด้านการบริหารงานวิชาการ พบว่า 
อยู่ในระดับมาก  

2.2 ด้านการบริหารงานบุคคล ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องมาจาก 
มีการวางแผนเพื่อจัดหาบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษมาท างานในโรงเรียน และอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร
ในโรงเรียน มีนโยบายด้านการจัดบุคลากรท างานในโรงเรียน ด าเนินการให้ความช่วยเหลืออ านวยความสะดวก
ในการท างานบุคลากรในโรงเรียน จัดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้บุคลากรมีความรักความสามัคคี
เกื้อกูลกัน มีแนวทางการตรวจสอบการท างานของบุคลากรในโรงเรียน จัดหาสวัสดิการที่เหมาะสมให้แก่
บุคลากรโรงเรียน และมีแนวทางการประเมินผลการท างานของบุคลากรในโรงเรียน รวมทั้งมีการจัดนิเทศครู 
บุคลากรทางการศึกษาก่อนการมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของไพศาล เต็มอรุณรุ้ง 
(2557, น. ง) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารโรงเรียนคาทอลิกในเครือสังฆมณฑลเชียงใหม่ ผลการวิจัยภาพรวม
ด้านการบริหารงานบุคคล พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 

2.3 ด้านการบริหารงานงบประมาณ ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้
เนื่องมาจาก มีการวางแผนการจัดท างบประมาณการใช้จ่ายในโรงเรียน การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีของโรงเรยีนด้านงบประมาณ การจัดหางบประมาณสนับสนุนด้านการเงิน วัสดุ ครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารการเงินในโรงเรียน และการด าเนินงาน 
ติดตาม ก ากับดูแลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่าง ๆ  ในโรงเรียน มีการสรุปผลการจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายใน
การใช้จ่ายเงินเพื่อบริหารงานในโรงเรียน และรับฟังความเห็นข้อเสนอแนะในการออกระเบียบข้อบังคับ
ประกาศของโรงเรยีน อีกทั้งมีการจัดท าข้อมูลทรัพยากรการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน การก ากับ 
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลด้านงบประมาณ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเมธี เกิดแสง
สุริยงค์ (2553, น. 3) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารโรงเรียนเอกชนการ
กุศลในจังหวัดสงขลา: กรณีศึกษาโรงเรียนพะดงวิทยามูลนิธิ ผลการวิจัยภาพรวมด้านการบริหารงาน
งบประมาณ พบว่า อยู่ในระดับมาก 

2.4 ด้านการบริหารงานทั่วไป ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องมาจาก 
มีการจัดท าแผนพัฒนาโรงเรียน การสรุปรายงานผลการพัฒนาโรงเรียนให้สาธารณชน การเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์สภาพโรงเรยีนเพื่อวางแผนด าเนินงาน การประเมินผลการด าเนินกจิกรรมต่าง ๆ  ภายในโรงเรียน การ
ประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ การมีส่วนร่วมประชุมให้ค าปรึกษา
เกี่ยวกับการวางแผนก าหนดนโยบายของโรงเรียน และการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน และมี
การวางแผนการด าเนินงานในการจัดกิจกรรมด้านต่างๆภายในโรงเรียน การจัดระบบเทคโนโลยีทางการศึกษา
เพื่อบริหารงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน รวมทั้งมีการจัดระบบส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวก ใน
การบริหารงานทั้ง 4 ด้านในโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของไพศาล เต็มอรุณรุ้ง (2557, น. ง) ที่ได้ศึกษา
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เรื่อง การบริหารโรงเรียนคาทอลิกในเครือสังฆมณฑลเชียงใหม่ ผลการวิจัยภาพรวมด้านการบริหารงานทั่วไป 
พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัย แนวทางการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิ ธิลาซาลแห่งประเทศไทย ผู้ วิจัย                       

มีข้อเสนอแนะต่อบุคคลและหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิลาซาลแห่ง
ประเทศไทย ดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
1.1 ด้านการบริหารงานวิชาการ มูลนิธิลาซาลแห่งประเทศไทยควรมีการสนับสนุนและมีการวาง

แผนการนิเทศการเรียนการสอนในช้ันเรียนที่หลากหลายและต่อเนื่อง สะท้อนข้อมูลในการนิเทศเพื่อน าข้อมูล
ไปปรับปรุงพัฒนาแก้ไข และควรมีการวางแผนระบบการประเมินการคัดเลือกนักเรียนที่สอดคล้องกับแนวคิด
การปฏิรูปการศึกษาที่บอกว่าควรให้ผู้เรียนได้หัดคิดวิเคราะห์เป็น 

1.2 ด้านการบริหารงานบุคคล มูลนิธิลาซาลแห่งประเทศไทยควรมีระบบการตรวจสอบและ
ประเมินการรับบุคลากรเพื่อมาเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่มีความยุติธรรมกับทุกคนที่มาสมัครและไม่ควรใช้
ระบบการอุปถัมภ์มาใช้เพราะจะส่งผลกระทบถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของโรงเรียน และควรมีการก าหนด
แนวทางในการประเมินบุคลากรทีค่รอบคลุมทุกด้าน ด้านความประพฤติ ระเบียบวินัยครู การปกครองช้ันเรียน 
ด้านการสอนพัฒนางานวิชาการ รวมทั้งระบบระเบียบในการตรวจสอบการประเมินการท างานของบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง 

1.3 ด้านการบริหารงานงบประมาณ มูลนิธิลาซาลแห่งประเทศไทยควรมีแผนในการใช้งบประมาณ
ที่เป็นระบบและปฏิบัติตามแผนงบประมาณที่วางเอาไว้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งบประมาณ 
และควรจัดท าคู่มือการก าหนดระเบียบ แนวทางปฏิบัติด้านการบริหารงานงบประมาณโรงเรียนให้เหมือนกัน
ทุกโรงเรียน 

1.4 ด้านการบริหารงานทั่วไป มูลนิธิลาซาลแห่งประเทศไทยควรจัดระบบการจัดการข้อมูล
สารสนเทศ เก็บรวบรวมข้อมูล การสรุปและวิเคราะห์งานด้านต่าง ๆ อย่างเป็นระบบเพื่อจัดท าเป็นข้อมูล
สารสนเทศที่พร้อมใช้งาน และสะดวกในการน าไปใช้บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และควรมีจัดท า
ระเบียบในการส่งผู้บริหารและครูเข้ารับการอบรมที่เกี่ยวกับภาวะผู้น าที่ตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษา
เพราะผู้บริหารและครูยังขาดความเข้าใจในระบบการปฏิรูปการศึกษา 
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2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาในเครือมูลนิธิลาซาลแห่งประเทศไทย      

ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรแกนกลางของการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2.2 ควรศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิลาซาลแห่งประเทศไทย 
2.3 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิลาซาลแห่งประเทศไทย 
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บทคัดยอ่  

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์รูปแบบศิลปกรรมโบราณสถานในอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย และเพื่อพัฒนาสัญลักษณ์ภาพศิลปกรรมโบราณสถานในอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ-ปริมาณ และการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ศิลปะ     
(Art Creative Research) กลุ่มตัวอย่าง 49 วัด คัดเลือกพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญได้ 17 วัด เครื่องมือ
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis) โดยใช้กระบวนการ 
Symbolization และสรุปโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)      

ผลการศึกษาพบว่า  
1. การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบศิลปกรรมโบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 

พบว่าโบราณสถานที่ผ่านเกณฑ์ 4 ระดับมีดังนี้ เกณฑ์ที่ 1 โบราณสถานเหมาะสมตามร่องรอยประวัติศาสตร์ 
คือ วัดพระพายหลวง วัดตระพังเงิน วัดเขาพระบาทน้อย วัดสรศักดิ์, เกณฑ์ที่ 2 ความนิยมของนักท่องเที่ยว 
คือ วัดมหาธาตุ วัดศรีชุม วัดตระพังทอง วัดสระศรี, เกณฑ์ที่ 3 ความสมบูรณ์ของโบราณสถาน คือวัดศรีสวาย 
วัดมหาธาตุ และเกณฑ์ที่ 4 มีประวัติความส าคัญ คือเทวลัยมหาเกษตร วัดตระพังทองหลาง วัดเชตุพน และ
เจดีย์สี่ห้อง 
         2. การพัฒนาสัญลักษณ์ภาพศิลปกรรมโบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 
จากเกณฑ์การสังเคราะห์สรุปข้อมูล 10 ด้าน พบว่า สัญลักษณ์ภาพโบราณสถานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด คือ    
1) สื่อความหมายได้อย่างรวดเร็วคือวัดศรีสวาย 2) มีความเรียบง่าย คือพระพายหลวง และวัดตระพังเงิน     
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3) เข้าใจง่าย คือวัดศรีสวาย 4) จดจ าง่ายคือวัดศรีสวาย, วัดพระพังเงิน, วัดพระพายหลวง 5) มีความเป็นสากล
สื่อได้กับคนหลายกลุ่มคือ วัดตระพังเงิน 6) มีความร่วมสมัยคือ วัดตระพังเงิน , วัดสระศรี, วัดสรศักดิ์            
7) มีความสวยงามน่าสนใจคือ วัดช้างล้อม, วัดศรีสวาย 8) น าไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายโดยการย่อหรือขยายคือ 
วัดศรีสวาย 9) บุคลิกของสีเหมาะสมกับโบราณสถานคือ วัดศรีสวาย 10) สีมีความสวยงามน่าสนใจคือ         
วัดมหาธาตุ และวัดศรีสวาย 

จากนั้นผู้วิจัยเริ่มด าเนินการตามกระบวนการข้ันตอน Symbolization จากรูปแบบภาพจริงจากวัด
เรียงล าดับ 1-17 โดยการลดทอนครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 จนได้รูปแบบที่เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งรูปแบบดังกล่าวนี้มา
จากผลการพัฒนาสญัญาลักษณ์ภาพและในข้ันตอนต่อไปผูวิ้จัยจะน าข้อมลูนี้ไปออกแบบสัญลักษณ์ภาพส าหรับ
อินโฟกราฟิกเพื่อสามารถน าไปใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลงานศิลปกรรมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและ
อุทยานประวัติศาสตร์ที่มีลักษณะศิลปกรรมใกล้เคียงกันส าหรับนักท่องเที่ยวต่อไป  
ค าส าคัญ : การออกแบบสญัลกัษณ์ภาพ, โบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย, อินโฟกราฟิก 

Abstract 
  The purposes of the study were to study and analyze the art patterns of ancient 
sites in Sukhothai Historical Park located in Sukhothai and to develop symbolic pictures of 
the ancient arts in Sukhothai Historical Park, Sukhothai. Mixed methods: qualitative, 
quantitative, and art creative were used to conduct the research. Of forty-nine temples, 
seventeen temples were selected by experts to be the sample of the study. The research 
instruments comprised questionnaires, in-depth interview forms, content analysis using the 
symbolization process, and the summary through descriptive statistics. 
          The results were that; 
      1) The analytical study of the art patterns of the ancient remains in Sukhothai 
Historical Park, Sukhothai showed that the remains were based on four criteria. Wat Phraphai 
Luang, Wat Traphang Ngeon, Wat Khao Phrabat Noi, and Wat Sorasak were based on criterion 
1: the ancient sites suitable for historical traces, Wat Si Chum, Wat Traphang Thong, and Wat 
Sa Si on criterion 2: the popularity of tourists, Wat Si Sawai and Wat Mahathat on criteria 3: 
the integrity of the archaeological site, and The walai Mahakaset, Wat Traphang Thonglang, 
Wat Chetuphon, and Four-room Chedi on criterion 4: historical importance.  

2) The development of symbolic pictures related to the ancient arts in Sukhothai 
Historical Park, Sukhothai through the synthetic criteria and the ten aspects of information 
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summary was found that symbolic pictures of the ancient arts that contain the most 
efficiency included 1) quickly referring to meanings available in Wat Si Sawai, 2) indicating 
simplicity in Wat Phraphai Luang and Wat Traphang Ngeon, 3) showing easy comprehension 
in Wat Si Sawai. 4) being easy to memorize in Wat Si Sawai, Wat Phraphang Ngeon, and Wat 
Phraphai Luang,  5) being universal to convey to many groups of people in Wat Traphang 
Ngeon, 6) being contemporary in Wat Traphang Ngoen, Wat Sa Si, and Wat Sorasak, 7) being 
beautiful and interesting in Wat Chang Lom and Wat Si Sawai, 8) being applied by zooming 
or enlarging in Wat Si Sawai,  9) having the colors suitable for the archaeological sites in Wat 
Si Sawai, and 10) having beautiful and interesting colors in Wat Mahathat and Wat Si Sawai. 
             Subsequently, the researcher proceeded with the symbolization. The steps started 
from the actual image patterns in order 1-17 of the temples by the first and second 
attenuation until obtaining the perfect patterns. The patterns resulted from the 
development of image symbols. After that, the researcher used the information to design 
graphic symbols for infographic so that it can be used as the media for informing tourists 
about the art information of Sukhothai Historical Park and the park containing artistic 
characteristics similar to Sukhothai Historical Park. 
Keywords: Picture Designs, Ancient remains Sukhothai Historical Park, Infographics 

ความส าคัญของปญัหา 
 ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมถือเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีความส าคัญในการศึกษาเรียนรู้และถูกน ามา
ถ่ายทอดในระดับชาวบ้านจนน าสู่ระดับสถาบันการศึกษาต่างๆมากมาย เนื่องจากศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม
เป็นผลงานสร้างสรรค์ จิตนาการ ความช านาญของบุคคลที่ถ่ายทอดลงสู่ภาพวาด การปั้น การออกแบบสิ่งของ
หรือรูปทรงโบราณสถานที่ส าคัญอันใช้ยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์ชาติ ซึ่งศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมจึงเป็น
สื่อน าสัญลักษณ์การด าเนินชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมของแต่ละชาติ 
  จังหวัดสุโขทัยเป็นดินแดนแห่งหนึ่งของประเทศไทยที่มีความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาซึ่งดินแดน
แห่งนี้ท าให้เกิดงานสร้างสรรค์ศิลปะและสถาปัตยกรรมมากมาย โดยมีสกุลช่างช่ือว่า “ศิลปะสุโขทัย”เกิดข้ึน 
เนื่องจากเป็นเมืองที่มีพระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตน อิทธิพลรูปแบบทางศิลปะ 
สถาปัตยกรรมได้ถูกเผยแพร่ไปยังดินแดนใกล้เคียงอื่น ๆ ท าให้มีพัฒนาการเป็นศิลปะไทยมาจนทุกวันนี้ ดังนั้น
สุโขทัยจึงเป็นรัฐในอุดมคติที่คนไทยให้ความส าคัญและสนใจเรียนรู้ศึกษาอยู่เสมอมา (สุรพล ด าริห์กุล , 2562, 
น. 7) และเป็นที่ยอมรับกันว่าสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมที่เกิดจากการรังสรรค์ของช่างฝีมือชาวสุโขทัยเมื่อ
กว่า 700 ปีก่อนน้ันถือเป็นสุดยอดฝีมือ งามเป็นเลิศที่สุดในสยามที่ไม่มีช่างยุคสมัยใดเทียบเคียงได้ถึงกับยกให้
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เป็นศิลปะยุคคลาสสิกของไทยเลยทเีดียว โดยเฉพาะพระพุทธรูปที่ออ่นช้อยงดงาม และเจดีย์ทรง พุ่มข้าวบิณฑ์
ที่โดดเด่นเป็นประธานอยู่กลางศาสนสถาน นอกจากนี้รูปแบบศิลปะหลายอย่างของ สุโขทัยซึ่งล้วนได้แรง
บันดาลใจมาจากพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทก็ได้ส่งทอดต่อมาถึงสมัยอยุธยาและ รัตนโกสินทร์ในที่สุด จึงนับว่า
งานช่างของสุโขทัย เป็นรากฐานของงานศิลปะไทยในปัจจุบัน (ศิริศักดิ์ คุ้มรักษา, 2546, น.6) อัตลักษณ์ของ
ศิลปะสมัยสุโขทัยสืบเนื่องมาจนถึงเวลาที่ราชส านักสุโขทัยหมดความส าคัญลงงานช่างก็ขาดความเกื้อหนุน  
ค้ าจุน แต่แบบฉบับความงามของศิลปะสโุขทัยก็ยังเปน็แรงบันดาลใจส าหรับช่างในแคว้นล้านนา กรุงศรีอยุธยา 
รวมทั้งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งก็ยังมีการสร้างพระพุทธรูปแบบสุโขทัยอยู่ในปัจจุบัน (สันติ เล็กสุขุม, 2561)  
          ในปัจจุบันการออกแบบกราฟิกมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งที่ใช้ในการสื่อสาร เพื่อการรับรู้โดยการต้อง
สัมผัสทางตาเป็นหลัก ดังนั้นจิตวิทยาการรับรู้ทางตาเป็นศาสตร์ส าคัญที่เกี่ยวกับกราฟิกดีไซน์อย่างมาก      
กลุ่มเกสตัลท์ให้ความสนใจกับการรับรู้ไม่ใช่เฉพาะความหมายแต่ยังสนใจไปถึงประสาทสัมผัสว่าท างานร่วมกัน
อย่างไรจึงก่อให้เกิดการรับรู้ความหมายโดยกล่าวว่าการรับรู้ทางสายตาจะเป็นประมาณร้อยละ 75 ของการ
รับรู้ทั้งหมด (ปาพจน์ หนุนภักดี, 2553, น.97) การสื่อสารข้อมูล ทางการมองเห็น เป็นวิธีทรงประสิทธิภาพใน
การถ่ายทอดเรื่องราวนับตั้งแต่มนุษย์ยุคหินจนถึงยุคดิจิตอลในปัจจุบัน โดยลดช่องว่างระหว่างภาษาและ
วัฒนธรรมให้ทุกคนสามารถเข้าใจได้ตรงกัน ในยุคที่อินเทอร์เน็ตเติบโตและสามารถเข้าถึงได้จากทุก ๆ คนย่อม
ก่อให้เกิดข้อมูลการแชร์เรื่องราวและโฆษณาต่าง ๆ เพิ่มข้ึนเป็นเงาตามตัว ผู้รับสารจึงมีข้อมูลให้เลือกรับสาร
อย่างไม่จ ากัดสวนทางกับเวลาและอดทนสนใจ (จุติพงศ์ ภูสุมาศ, 2560)  ดังนั้นเพื่อข้อมูลถูกสื่อสารได้อย่าง   
มีประสิทธิภาพไปพร้อมกับดึงดูดผู้ชมให้สนใจในระยะเวลาจ ากัดในการจดจ าและการท าความเข้าใจ            
การออกแบบโดยกระบวนการอินโฟกราฟิกจึงถูกน ามาใช้ในการออกแบบงานในยุคปัจจุบันมากยิ่งข้ึน  
  ความหมายอินโฟกราฟฟิก (Infographic) เกิดจากค า 2 ค า คือ ค าว่า info (Information) หมายถึง
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ กับค าว่า (graphic) หมายถึง ลายเส้นภาพวาดรูปทรงต่าง ๆ ดังนั้นอินโฟกราฟฟิก 
(Infographic) คือ การน าเสนอข้อมูล (info) ในรูปแบบของการวาดภาพ (graphic) ข้อมูลที่น าเสนอต้องสั้น
กระชับ อ่านเข้าใจ และภาพที่น ามาใช้ต้องสื่อความหมายสอดคล้องกับข้อมูล จึงเป็นอินโฟกราฟฟิกที่ดีในการ
ช่วยให้น าเสนอข้อมูลต่าง ๆ ไปถึงผู้รับสารได้ง่ายและเข้าใจยิ่งข้ึน (อิศเรศ ภาชนะกาญจน์, 2562, น.2) และ
อินโฟกราฟิกที่ดีต้องอาศัยสัญลักษณ์ภาพที่ดี โดยหน้าที่ของสัญลักษณ์ภาพนั้นเป็นการติดต่อสื่อสารเพื่อ
ตอบสนองความต้องการ การให้ข่าวสาร การให้บริการ การแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อเป็นการถ่ายทอดข้อความ
จากผู้ส่งไปถึงผู้รับภายในสภาวะแวดล้อม สัญลักษณ์ที่ดีต้องมองเห็นได้ง่ายสามารถเข้าใจได้ ไม่ก่อให้เกิด    
ความสงสัยความหมายไม่คลุมเครือ ควรใช้สัญลักษณ์เดียวแทนข้อความหนึ่งข้อความ เพื่อสามารถเรียนรู้และ
จดจ าได้ง่ายในเวลาอันรวดเร็ว (เอื้อเอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา, 2543) ซึ่งหลักในการออกแบบภาพสัญลักษณ์นั้น
จัดเป็นงานกราฟิกประเภทหนึ่ง จึงมีหลักในการออกแบบเหมือนกับการออกแบบกราฟฟิกทั่วไป เพียงแต่เรา
จะเน้นในเกณฑ์การออกแบบบางข้อเป็นพิเศษ ซึ่งการออกแบบสัญลักษณ์ที่ดีจะประกอบไปด้วยเกณฑ์การ
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ออกแบบที่ส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1) มีแนวความคิดที่ดี (Concept) ไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบอะไรก็ตาม 
การมีแนวความคิดที่ดีจะท าให้งานออกแบบของเรามีคุณค่า 2) สื่อความหมายได้ชัดเจน (Meaning)  
            การสื่อความหมายเป็นเรื่องส าคัญในการออกแบบกราฟิก โดยเฉพาะงานออกแบบ Pictograph 
ได้แก่ ป้ายจราจรต่าง ๆ ถ้าป้ายจราจรไม่สามารถสื่อความหมายได้ แทนที่จะสร้างระเบียบให้กับท้องถนนอาจ
สร้างอุบัติเหตุแทนได้ 3) ในกรณีที่มีภาพประกอบต้องท าภาพนั้นให้ เรียบง่ายลดทอนรายละเอียด 
(Symbolization) คือการย่อย หรือสรุปภาพในลกัษณะของการเปน็สัญลักษณ์ ซึ่งเป็นการจับเอาองค์ประกอบ
พื้นฐานที่มีอยู่ในภาพ (จุด เส้น ระนาบ) ออกมาแสดงอย่างเรียบง่ายและลดทอนรายละเอียดให้เห็นจากสภาพ
จริง ที่ส าคัญที่สุด จะต้องคงความหมายเดิมของภาพนั้นเอาไว้ หลักในการ Symbolization ดังเช่น             
1) จับจุดเด่นของภาพ 2) พยายามสร้างภาพใหม่ให้เข้าสู่องค์ประกอบพื้นฐานของภาพคือจุดเส้นและนาบหรือ
พูดอกีนัยหนึ่งคือการท าภาพให้ง่าย 3) พยายามให้ภาพมีรายละเอียดน้อยที่สุดแต่ยังคงความหมายของภาพได้ 
  จากที่กล่าวมาท าให้ผู้วิจัยสนใจในการออกแบบสัญลักษณ์ภาพส าหรับสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลงาน
ศิลปกรรมในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม มีขนมธรรมเนียมล้ าค่า มีช่ือเสียงให้
เป็นสื่อข้อมูลที่แพร่หลายไปทั่วโลก กลายเป็นแหล่งตัวอย่างข้อมูลของการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
แสดงให้เห็นถึงผลงานสร้างสรรค์ ความงดงามอลังการของศิลปกรรมสโุขทัยอันล้ าเลศิของมนุษย์ เป็นต้นแบบที่
มีอิทธิพลต่อศิลปกรรมไทยทุกสกุลช่าง อีกทั้งยังเป็นแหล่งการท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศไทย 

วัตถุประสงคก์ารวิจัย   
1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์รูปแบบศิลปกรรมโบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย  

  2. เพื่อพัฒนาสัญลักษณ์ภาพศิลปกรรมโบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 
          ประโยชน์ท่ีได้รับ 
  1. สื่อสัญลักษณ์ภาพท าใหเ้ข้าใจง่ายในการรับรู้ มีความชัดเจน มีความหมายของข้อมูลสัญลักษณ์ภาพ
ทั้งหมดได้โดยไม่จ าเป็นต้องมีผู้น าเสนอมาช่วยขยายความเข้าใจ ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสุด  
  2. น าผลการศึกษาไปสูผ่ลลัพธ์ด้านบวกทางการรบัรูง้านศิลปกรรมโบราณสถานของด้าน
สถาปัตยกรรมในอุทยานประวัติศาสตรส์ุโขทัย  
  3. การออกแบบสัญลกัษณ์ภาพสื่ออินโฟกราฟกินี้สามารถต่อยอดน าไปสูก่ารออกแบบสือ่อินโฟกราฟิก
ทั้งด้านผลการส ารวจหรืองานวิจัย (Explorative) และแบบถ่ายทอดข้อมูล (Narrative) ที่ผลิตในรูปแบบสื่อ
สิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ ที่เป็นศาสตร์และศิลป์แห่งการสื่อสารให้ผู้สนใจและนักท่องเที่ยวต่อไป 
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วิธีด าเนนิการวิจัย  
 การศึกษาค้นคว้า เรื่องการออกแบบสัญลักษณ์ภาพส าหรับอินโฟกราฟิกเพื่อรับรู้ข้อมูลศิลปกรรม 
ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เป็นการศึกษาวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ -ปริมาณ และการวิจัยเชิง
สร้างสรรค์ศิลปะ (Art Creative Research)  ผู้โดยวิจัยได้ก าหนดวิธีการศึกษาค้นคว้าโดยเสนอตามล าดับดังนี้ 
 ขอบเขตการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยวิเคราะห์
โบราณสถานจากการลงพื้นที่ ศึกษาหนังสือ ต ารา แผ่นพับน าเที่ยว และหนังสือน าชมอุทยาน ได้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 49 วัด และพิจารณาคัดเลือกอีกครั้งจากผู้เช่ียวชาญด้านประวัติศาสตร์ ไกด์น าเที่ยว และเจ้าหน้าที่
ของอุทยานประวัติศาสตร์สุ โขทัย จ านวน 3 ท่าน  จนได้จ านวนประชากรทั้งสิ้น 17 วัดประกอบด้วย  
วัดมหาธาตุ, วัดศรีสวาย, วัดตระพังเงิน, วัดสระศรี, วัดตระพังทอง, ศาลตาผาแดง, วัดสรศักดิ์, วัดพระพาย
หลวง, วัดศรีชุม, วัดเชตุพน, วัดเจดีย์สี่ห้อง, วัดช้างล้อมวัดตระพังทองหลาง, วัดสะพานหิน, วัดเขาพระบาท
น้อย, วัดป่ามะม่วง, เทวาลัยมหาเกษตร 
           การเก็บรวบรวมข้อมูล  
  เพื่อให้การรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ของการวิจัยให้ตรงตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้จึงมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 วิธี   
  1.  การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Source) หรือข้อมูลที่ได้จากภาคสนาม      
              1.1 ศึกษาข้อมูลโบราณสถานอทุยานประวัติศาสตรส์ุโขทัย ในจังหวัดสุโขทัย 
              1.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ กับผู้ที่มี
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับด้านศิลปกรรมด้านโบราณสถานอุทยานประวัติสุโขทัย   
  2.  การรวบรวมข้อมูลจากแหลง่ข้อมลูทตุิภูมิ (Secondary Source) คือแหล่งข้อมูลที่ได้ศึกษาค้นคว้า
จากหนังสือ เอกสาร ต าราหรือบทความ และงานวิจัยอื่น ๆ เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการคิดและวิเคราะห์ 
ตลอดจนข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
          3.  ศึกษาหลักการออกแบบสัญลักษณ์ภาพและพัฒนาเกณฑ์การออกแบบสัญลักษณ์ภาพที่เหมาะสม
พร้อมน าทฤษฎีและแนวคิด แนวทาง ข้ันตอน กระบวนการ มาด าเนินการให้ได้สื่อการรับรู้ที่สามารถสื่อสารได้ 
   การวิเคราะห์ข้อมูล 
   ในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมลูตามประเภทของข้อมลูทีร่วบรวมจากแหลง่ต่างๆ 
ประกอบด้วย   
  1. การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งปฐมภูมิ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
หาข้อสรุปโดยวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และหาข้อสรุปโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistic)  



 

140 ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 
 

           2. สร้างเกณฑ์การประเมินโบราณสถาน และผู้วิจัยได้น ารูปแบบเกณฑ์ประเมินให้ผู้เช่ียวชาญได้
พิจารณาวิเคราะห์ความเหมาะสมคัดเลือกก่อนน ามาใช้ประกอบการวิจัยเสนอต่อผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาขอ
ค าแนะน า และตรวจสอบความตรงของเนื้อหา ความเหมาะสมด้านต่าง ๆ ให้ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการวิจัย จากนั้นน าข้อมูลไปปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 
  3. การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) โดยการรวบรวมมา
จากหนังสือ ต ารา บทความ และงานวิจัยต่าง ๆ นั้นแล้วน าข้อมูลทั้ง 2 ประเภท มาตีความ จัดหมวดหมู่ 
สังเคราะห์   และวิเคราะห์ตามประเด็นที่ก าหนดไว้ โดยทั้งนี ้ผู้วิจัยสังเคราะห์โครงสร้างของเอกสารที่
เกี่ยวข้องประเด็นหลักการออกแบบสัญลักษณ์ภาพ โดยศึกษาเรื ่ อง หลักการออกแบบสัญลักษณ์ภาพ     
จากเอกสาร ต ารา จากผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จ านวน 10 ท่าน อันประกอบไปด้วย 1) เอื้อเอ็นดู ดิศกุล ณ 
อยุธยา (2543, น.20-23)  2) ทองเจือ เขียดทอง (2548, น.91-95) 3) ปาพจน์ หนุนภักดี  (2553, น.230-
232) 4) ศิริพงศ์ พะยอมแย้ม (2537, น.154) 5) ศิริพร ปีเตอร์ (2549,น.38-54) 6) อินทิรา พรมพันธุ์, 
2545, น .112) 7) กษม อมันตกุล (2554, น.118 -135) 8) โจสส์ ิลิน (Josselinz, 2562) 9)อารยะ          
ศรีกัลยาณบุตร (2541) และ 10) จักรภัทร เครือฟ้า และ ช่อทิพย์ ปิ่นวัฒนะ (2557)   
           4. การประเมินผลวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (X) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ผลการวิจัย   
 การวิจัยเรื่องการออกแบบสญัลกัษณ์ภาพส าหรับอินโฟกราฟิกเพื่อรับรู้ข้อมลูศิลปกรรมในอทุยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ดังนี ้

1. เ พ่ือศึกษาวิเคราะห์รูปแบบศิลปกรรมโบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย        
จังหวัดสุโขทัย  

   การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบศิลปกรรมโบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย  
ที่ เหมาะสมในการออกแบบสัญลักษณ์ภาพ โดยการค้นคว้า และสัมภาษณ์ ร่วมกับผู้ เ ช่ียวชาญด้าน
ประวัติศาสตร์, ไกด์น าเที่ยว, และเจ้าหน้าที่ของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จ านวน 3 ท่าน จากเกณฑ์การ
ประเมินหาโบราณสถานที่ท าการศึกษา 4 เกณฑ์ คือ 1.โบราณสถานเหมาะสมตามร่องรอยประวัติศาสตร์  
2.ความนิยมของนักท่องเที่ยว 3.ความสมบูรณ์ของโบราณสถาน 4. มปีระวัติความส าคัญ พบว่า การวิเคราะห์
วัดที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ประเมินโดยมีผู้เช่ียวชาญพิจารณาสรุปได้ทั้งสิ้นจ านวน 17 วัด ที่มีคะแนนเฉลี่ย
สูงสุดจากจ านวนทั้งหมด 49 วัด ได้แก่ วัดมหาธาตุ, วัดศรีสวาย, วัดตระพังเงิน, วัดสระศรี, วัดตระพังทอง, 
ศาลตาผาแดง, วัดสรศักดิ์, วัดพระพายหลวง, วัดศรีชุม, วัดเชตุพน, วัดเจดีย์สี่ห้อง, วัดช้างล้อมวัดตระพัง
ทองหลาง, วัดสะพานหิน, วัดเขาพระบาทน้อย, วัดป่ามะม่วง, เทวาลัยมหาเกษตร และผลการศึกษาวิเคราะห์
แยกตามเกณฑ์การประเมิน พบว่า  

http://josselinz.com/
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เกณฑ์ท่ี 1 โบราณสถานเหมาะสมตามร่องรอยประวัติศาสตร์ 
 วัดหรือโบราณสถานที่เหมาะสมตามร่องรอยประวัติศาสตร์ ที่น่าสนใจจากการศึกษา พบว่า วัดพระ
พายหลวง เป็นวัดเก่าแก่มีความส าคัญต่อประวัติศาสตร์สุโขทัย เพราะมีสิ่งก่อสร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรม
และศิลปกรรมตั้งแต่ยุคแรกของเมืองสุโขทัย  

วัดตระพังเงิน โบราณสถานของวัดนี้มีเจดีย์ประธานทรงพุ่มข้าวบิณฑ์หรือทรงดอกบัวตูม ซึ่งมีวิหาร
ประกอบอยู่ด้านหน้า โดยมีลักษณะที่โดดเด่นก็คือ เจดีย์ทรงดอกบัวตูมของวัดน้ีจะมีจระน าทีเ่รอืนธาตุทั้งสีด่้าน
ส าหรับประดิษฐานพระพุทธรูปยืนและเดิน (ปางลีลา) ซึ่งมีความแตกต่างไปจากเจดีย์ทรงดอกบัวตูมในที่อื่น ๆ 

วัดเขาพระบาทน้อย โบราณสถานส าคัญคือ เจดีย์ ทรงจอมแห มีซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูป 8 ทิศ 
องค์ระฆังมีรอยเป็นริ้ว ๆ ลักษณะเหมือนการตากแห ซึ่งพบเพียงองค์เดียวในเมืองสุโขทัย 

วัดสรศักดิ์ ลักษณะเด่นคือ มีเจดีย์ทรงลังกาอีกแบบหนึ่งที่นิยมสร้างมาแต่ครั้งสมัยสุโขทัยแล้ว คือ 
เจดีย์ทรงกลที่มีช้างล้อมรอบฐาน (ช้างแบกเจดีย์) ตามความเช่ือว่าช้างเป็นสัตว์พาหนะของพระเจ้าจักรพรรดิ 
ที่คู่ควรกับการเป็นพาหนะค้ าจุนพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนตลอด 5,000 ปี 

เกณฑ์ท่ี 2 ความนิยมของนักท่องเที่ยว  
วัดหรือโบราณสถานที่มีความสวยงามทางศิลปะ ความเก่าแก่ และมีคุณค่าทางประวัติศาตร์เป็นที่นิยม

ของนักท่องเที่ยว จากการศึกษา พบว่า วัดมหาธาตุ มีเจดยี์ประธานของวัดต้ังเด่นสง่างาม มีลักษณะเป็นเจดีย์
ทรงดอกบัวตูม ที่ถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมแสดงถึงเอกลักษณ์ของศิลปะสุโขทัย 

วัดศรีชุม เป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญซ่ึ่งมนีามว่า "พระอจนะ" มีต านานพระ
พูดได้ และมีจิตรกรรมภายในช่องก าแพงผนังมากกว่า 50 ภาพ และเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องมา
เยี่ยมชม 

วัดตระพังทอง เป็นวัดมีสระน้ าขนาดใหญ่อยู่ภายในบริเวณวัด สระน้ าเป็นที่เก็บน้ าไว้ใช้อุปโภคบริโภค
มาแต่โบราณ และปัจจุบันเป็นวัดแห่งเดียวที่มีพระสงฆ์จ าพรรษาอยู่ ผู้คนนิยมมาพักผ่อนและให้อาหารปลาใน
ยามเย็น 

วัดสระศรี  เป็นโบราณสถานที่มีความงดงามมากอีกแห่งหนึ่ง เนื่องจากวัดต้ังอยู่กลางสระน้ าที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุดของเมืองสุโขทัยช่ือว่า “ตระพังตระกวน” และเจดีย์ทรงระฆังกลมของวัดเป็นหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์แสดงถึงการรับพระพุทธศาสนาจากลังกาของสุโขทัย บางครั้งจึงเรียกเจดีย์แบบนี้ว่า เจดีย์ทรง
ลังกา 

เกณฑ์ท่ี 3 ความสมบรูณ์ของโบราณสถาน 
 วัดหรือโบราณสถานที่มีความสมบูรณ์ ได้แก่ วัดศรีสวาย ซึ่งปรางค์ของวัดศรีสวายแตกต่างจากปรางค์
สมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งมีต้นแบบจากปรางค์ในศิลปะขอม และคล้ายคลึงแบบขอมมากกว่าปรางค์ในแบบของช่าง
สุโขทัย และยังมีความสมบูรณ์ของโบราณสถานอยู่มาก 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
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วัดมหาธาตุ มีเจดีย์ประธาน ล้อมรอบด้วยเจดีย์ 8 องค์ บนฐานเดียวกัน คือ ปรางค์ศิลาแลงตั้งอยู่ที่ทศิ
ทั้ง 4 และเจดีย์ทรงปราสาทก่อด้วยอิฐที่ได้รับอิทธิพลมาจากล้านนา จากการส ารวจ  พบว่าบริเวณวัดมหาธาตุ
มีเจดีย์แบบต่าง ๆ มากถึง 200 องค์ วิหาร 10 แห่ง ซุ้มพระ (มณฑป) 8 ซุ้ม พระอุโบสถ 1  แห่ง ตระพัง 4 
แห่ง  ด้านตะวันออกบนเจดีย์ประธานมีวิหารขนาดใหญ่ก่อด้วยศิลาแลง มีแท่นซึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐาน
พระพุทธรูปส าริดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือ พระศรีศากยมุนี ที่ด้านเหนือ และด้านใต้ของเจดีย์มหาธาตุมี
พระพุทธรูปยืนภายในซุ้มพระ เรียกว่า "พระอัฏฐารศ"  

เกณฑ์ท่ี 4 มีประวัติความส าคัญ  
วัดหรือโบราณสถานที่มีประวัติและความส าคัญ ได้แก่ เทวลัยมหาเกษตร ตามการจารึกไว้เมื่อปี พ.ศ. 

1904  ได้กล่าวถึง พระมหาธรรมราชาที่ 1 (พญาลิไท) ทรงโปรดฯ ให้สร้างหอเทวาลัยมหาเกษตร โดยใช้เป็นที่
ประดิษฐานรูปพระอิศวร พระนารายณ์ เพื่อเป็นที่สักการบูชาของเหล่าพราหมณ์ และดาบสทั้งหลาย 

วัดตระพังทองหลาง วัดน้ีมีความส าคัญมากในแง่ของสถาปัตยกรรมและประติมากรรม โบราณสถานที่
ส าคัญประกอบด้วย มณฑป วิหาร เจดีย์ราย มีคูน้ าล้อมรอบ วัดนี้ไม่มีเจดีย์ประธาน แต่ใช้มณฑปท าหน้าที่
เสมือนเป็นเจดีย์ประธาน 

วัดเชตุพน ลักษณะเด่นของวัดแห่งนี้เป็นพระพุทธรูปสี่อิริยาบถ (นั่ง นอน ยืน เดิน) ขนาดใหญ่ ในศิลา
จารึกแสดงให้เห็นถึงความส าคัญและเจริญรุ่งเรืองในช่วงสุโขทัยตอนปลาย 

เจดีย์สี่ห้อง อีกหนึ่งโบราณสถานที่มีความส าคัญ บริเวณฐานเจดีย์ประดับด้วยปูนปั้นโดยรอบทั้งสี่ด้าน 
เป็นรูปมนุษยนาค ถือหม้อปูรณฆฎะ ซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งความอุดมสมบูรณ์ 

 

      2. เพ่ือพัฒนาสัญลักษณ์ภาพศิลปกรรมโบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 
   ผู้วิจัยสังเคราะห์โครงสร้างของเอกสารทีเ่กี่ยวข้องประเด็นหลักการออกแบบสัญลักษณ์ภาพ โดยศึกษา
เรื่อง หลักการออกแบบสัญลักษณ์ภาพ เอกสาร ต ารา จากผลงานวิจัยของนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง  จ านวน 10 
ท่าน โดยแต่ละท่านได้ให้แนวคิด หลักเกณฑ์เกี่ยวกับหลักการออกแบบสัญลักษณ์ภาพ จ านวน 26 เกณฑ์  
  สรุปเกณฑ์ได้ดังนี้คือ มีลักษณะเด่นเฉพาะตัว, ดึงดูดใจ, เข้าใจง่าย, การลดย่อสัญลักษณ์ ต้องค านึงถึง
การน าไปใช้, มีลักษณะพื้นที่ว่างที่เหมาะสม, น าไปย่อหรือขยายได้, ทิศทางของรูปทรง ท าให้เกิดความรู้สึกที่
น่าสนใจ, มีความเรียบง่าย, สื่อความหมายได้เร็ว ตรงวัตถุประสงค์, มองเห็นได้ง่าย, เหมาะกับกาลเวลาทุกยุค
ทุกสมัย มีความร่วมสมัย, รูปแบบควรเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม, เป็นสัญลักษณ์ที่สวยงามน่าสนใจ, เป็น
สัญลักษณ์ที่บอกรายละเอียด, สื่อความหมายในทางบวก, มีความน่าเช่ือถือ, ความเป็นเอกลักษณ์, ความเป็น
สากล, การน าไปใช้ประโยชน์ง่าย, ความเป็นเอกภาพ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, มีความแตกต่าง, เป็น
อมตะใช้ได้ยาวนาน, จดจ าได้ง่าย, การก าหนดสีที่ดี, ความสวยงามของคู่สี, สีเด่นชัดสะดุดความสนใจ 

ซึงผลจากการสังเคราะห์ดังกล่าว พบว่า มีประเด็นที่มักใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการออกแบบสัญลักษณ์
ภาพ โดยผู้วิจัยสรุปตามความเหมาะสม 10 ล าดับคือ 1) สื่อความหมายได้อย่างรวดเร็ว 2) มีความเรียบง่าย   
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3) เข้าใจง่าย 4) จดจ าง่าย 5) มีความเป็นสากลสื่อได้กับคนหลายกลุ่ม 6) มีความร่วมสมัย 7) มีความสวยงาม
น่าสนใจ 8) น าไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายโดยการย่อหรือขยาย 9) บุคลิกของสีเหมาะสมกับโบราณสถาน 10) สีมี
ความสวยงามน่าสนใจ เพื่อน ามาเป็นเกณฑ์ในการสอบถามให้ผู้เช่ียวชาญด้านออกแบบสัญลักษณ์ภาพ จ านวน 
5 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์และนักออกแบบที่เช่ียวชาญด้านการออกแบบกราฟิก   
         ผลการประเมินจากผู้เ ช่ียวชาญ 5 ท่าน ได้ประเมินผลการออกแบบสัญลักษณ์ภาพส าหรับสื่อ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลงานศิลปกรรมในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย สรุปผลการศึกษาทั้งหมด 
10 เกณฑ์การประเมิน 2 ล าดับที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดแต่ละด้าน ดังนี้  

   1. สื่อความหมายได้อย่างรวดเร็ว วัดที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ วัดศรีสวาย มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ( ̅=5.00, 
S.D.=0) อยู่ในระดับมากที่สุด ล าดับที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 5 วัด คือ วัดตระพังเงิน, วัดพระพายหลวง, วัดช้าง

ล้อม, วัดสะพานหิน, วัดเขาพระบาทน้อย มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ( ̅=4.80, S.D.=0.44) อยู่ในระดับมากที่สุด 
  2. มีความเรียบง่าย วัดที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ พระพายหลวง และวัดตระพังเงิน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 

( ̅=4.80, S.D. = 0.44) อยู่ในระดับมากที่สุด ล าดับที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 4 วัด คือ วัดเขาพระบาทน้อย, วัด

ศรีสวาย, วัดสระศรี, วัดสรศักดิ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ( ̅=4.60, S.D. = 0.54) อยู่ในระดบัมากที่สุด  

  3. เข้าใจง่าย วัดที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ วัดศรีสวาย มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ( ̅=4.60, S.D. = 0.89) อยู่ในระดับ

มากที่สุด ล าดับที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2 วัด คือ วัดสรศักดิ์, วัดพระพายหลวง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (  ̅= 4.40, S.D. 
= 0.89) อยู่ในระดับมาก  
  4. จดจ าง่าย ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ วัดศรีสวาย, วัดพระพังเงิน, วัดพระพายหลวง  มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 

( ̅=4.60, S.D. = 0.54) อยู่ในระดับมากที่สุด ล าดับที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 3 วัด คือ วัดช้างล้อม, วัดตระพัง

ทองหลาง, วัดเขาพระบาทน้อย มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ( ̅=4.40, S.D. = 0.54) อยู่ในระดับมาก 
  5. มีความเป็นสากลสื่อได้กับคนหลายกลุ่ม ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ วัดตระพังเงิน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 

( ̅=4.40, S.D. = 0.89) อยู่ในระดับมาก ล าดับที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 4 วัด คือ วัดศรีสวาย, วัดสระศรี,  

วัดสรศักดิ์, วัดพระพายหลวง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ( ̅=4.20, S.D. = 0.83) อยู่ในระดับมาก  
  6. มีความร่วมสมัย วัดที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ วัดตระพังเงิน, วัดสระศรี, วัดสรศักดิ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  

( ̅=4.20, S.D. = 0.83) อยู่ในระดับมาก ล าดับที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 4 วัด คือ วัดมหาธาตุ, วัดพระพายหลวง, 

วัดสะพานหิน, เทวาลัยมหาเกษตร มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ( ̅ = 4.00, S.D. = 0.70) อยู่ในระดับมาก  
  7. มีความสวยงามน่าสนใจ วัดที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ วัดช้างล้อม, วัดศรีสวาย มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 

( ̅=4.60, S.D. = 0.54) อยู่ในระดับมากที่สุด ล าดับที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 3 วัด คือ วัดมหาธาตุ, วัดตระพังเงิน

, วัดพระพายหลวง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ( ̅ = 4.40, S.D. = 0.54) อยู่ในระดับมาก  
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  8. น าไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายโดยการย่อหรือขยาย วัดที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ วัดศรีสวาย มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 

( ̅ = 4.60, S.D. = 0.89) อยู่ในระดับมากที่สุด ล าดับที่ 2 คือ วัดพระพายหลวง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (  ̅= 4.40, 
S.D. = 0.89) อยู่ในระดับมาก  

  9. บุคลิกของสีเหมาะสมกับโบราณสถาน วัดที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ วัดศรีสวาย มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ( ̅ = 

4.20, S.D. = 1.30) อยู่ในระดับมาก ล าดับที่ 2 คือ วัดสระศรี มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ( ̅ = 4.00, S.D. = 1.22) อยู่ใน
ระดับมาก  
  10. สีมีความสวยงามน่าสนใจ วัดที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ วัดมหาธาตุ และวัดศรีสวาย มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 

( ̅ = 4.20, S.D. = 1.09) อยู่ในระดับมาก ล าดับที่ 2 คือ วัดสระศรี มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ( ̅ = 4.00, S.D. = 1.00) 
อยู่ในระดับมาก  

เมื่อผู้วิจัยได้เกณฑ์การออกแบบและประเมินสญัลกัษณ์ภาพ จึงศึกษาพัฒนารูปแบบสญัลักษณ์ภาพสื่อ
อินโฟกราฟิกรูปทรงศิลปกรรมโบราณสถานวัดในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย จ านวน 17 วัด
จากกระบวน (Symbolization) โดยการย่อยหรือสรุปภาพในลักษณะของการเป็นสัญลักษณ์ น าองค์ประกอบ
พื้นฐานที่มีอยู่ในภาพ จุด, เส้น, ระนาบ ออกมาแสดงอย่างเรียบง่ายและลดทอนรายละเอียดให้เห็นจากสภาพ
จริง แต่คงความหมายเดิมของภาพนั้นเอาไว้ โดยน าหลักการ Symbolization คือ จับจุดเด่นของภาพ, 
พยายามสร้างภาพใหม่ให้เข้าสู่องค์ประกอบพื้นฐานโดยการท าภาพให้ง่าย, ภาพที่ออกแบบมีละเอียดที่น้อยแต่
ยังคงความหมายของภาพนั้นไว้ และน าหลักการใช้สีตามบุคลิกภาพของ Shigenobu Kobayashi ให้สื่อ
อารมณ์ความรู้สึกและถึงบุคลิภาพของโบราณสถานในแต่ละที่ สรุปผู้วิจัยได้ด าเนินการข้ันตอนการออกแบบ
สัญญาลักษณ์ภาพ ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 กระบวนการข้ันตอน Symbolization วัดที่ 1-17 
ที่มา : อุษา อินทร์ประสทิธ์ิ (2563 ก) 

เมื่อผู้วิจัยได้ด าเนินการตามกระบวนการข้ันตอน Symbolization โดยเริ่มจากวัดที่ 1-17 ซึ่งสามารถ
สรุปข้ันตอนการพัฒนารูปแบบสัญลักษณ์ภาพสื่ออินโฟกราฟิกรูปทรงศิลปกรรมโบราณสถานวัดในอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย จ านวน 17 วัด โดยเริ่มจากรูปแบบภาพจริง แล้วมีการลดทอนครั้งที่ 1 
และครั้งที่ 2 จนได้รูปแบบที่เสร็จสมบูรณ์ ดังภาพที่ 2 ดังนี ้
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ภาพที่ 2 สรุปผลของกระบวนการออกแบบสญัลกัษณ์ Symbolization วัดที่ 1-17 ที่เสร็จสมบูรณ์ 
ที่มา : อุษา อินทร์ประสทิธ์ิ (2563 ข)  

อภิปรายผล   
  การออกแบบสัญลักษณ์ภาพส าหรับอินโฟกราฟิกเพื่อรับรู้ข้อมูลศิลปกรรมในอุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย การประเมินผลการออกแบบสัญลักษณ์ภาพ ผู้วิจัยได้ศึกษาและรวบรวมหลักเกณฑ์ใน
การประเมินผลของสัญลักษณ์ภาพ จากการศึกษา ค้นคว้า หนังสือ ต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ เพื่อสร้างเป็นแนวทางส าหรับการประเมินผลงานออกแบบสัญลักษณ์ภาพให้มีประสิทธิภาพและ
คลอบคลุมการใช้งานในการสื่อสารข้อมูลงานศิลปกรรมในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย  
โดยสามารถอภิปรายผลเป็นหลักเกณฑ์ในการประเมิน 10 ข้อ ดังนี้  

สื่อความหมายได้อย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับงานวิจัยของ อธิวัฒน์ จุลมัจฉา (2547) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ 
การออกแบบสัญลักษณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร พบว่า การสื่อสารกันด้วยสัญลักษณ์ที่
เข้าใจง่าย สามารถสื่อความหมายได้อย่างรวดเร็ว ชัดเจนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงเป็นส่วนที่ช่วยลดความ
เข้าใจผิดพลาดด้านการสื่อสารได้มาก 

มีความเรียบง่าย สอดคล้องกับงานวิจัยของ พงษ์พิพัฒน์ สายทอง (2557 , น. 126-128) ได้ศึกษา
เกี่ยวกับ การออกแบบอินโฟกราฟิกแอนิเมชันเพื่อการเรียนการสอน พบว่า การออกแบบเพื่อค้นหารูปแบบใน
การน าเสนอต้องมีความชัดเจน ไม่สร้างความซับซน มีความเรียบง่าย โดยส่วนประกอบที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ออกไปให้หมด และมีการคุมโทนสีโดยรวมของงาน (Simple and Clarity) 
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เข้าใจง่าย สอดคล้องกับงานวิจัยของ จงกลนี และคณะ (2555 , น. 100-101) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ   
อินโฟกราฟิกและการประยุกต์ในงานสุขภาพ และเภสัชกรรม พบว่า การสัญลักษณ์ภาพแทนข้อมูลหรือ
ความคิด สามารถช่วยเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ซับซ้อนให้ผู้รับสารเข้าใจได้ง่าย รวดเร็ว ช้ินงานอินโฟกราฟิกบาง
ช้ินงานมีแค่เพียงรูปภาพเพียงอย่างเดียวก็สามารถกระตุ้นความสนใจและท าให้ผู้รับสารเข้าใจเนื้อหาได้แล้ว 

จดจ าง่าย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชวนพ ชีวรัศมี (2557,  1375) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การออกแบบ
ระบบป้ายสัญลักษณ์เพื่อใช้ในการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ ต ารวจทางหลวงกับชาวต่างชาติโดยอาศัยทฤษฎี
การเช่ือมโยงมโนภาพ พบว่า การออกแบบสัญลักษณ์ภาพ ป้ายสัญลักษณ์ จราจรมาตรฐาน และป้าย
สัญลักษณ์ที่เป็นสากลแบบต่าง ๆ  ในปัจจุบันมีการน าไปประยุกต์ใช้ในงานออกแบบ เพื่อใช้ในการสื่อสาร ท าให้
ง่ายต่อการท าความเข้าใจ และเป็นที่จดจ าได้ง่ายส าหรับผู้ที่พบเห็น 

มีความเป็นสากลสื่อได้กับคนหลายกลุ่ม สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติพงษ์ รุธิรวรรณวงศ์ (2559 ,  
น. 55) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ออกแบบป้ายสัญลักษณ์เพื่อการสื่อสารการโดยสารรถไฟฟ้า บี ที เอส พบว่า        
การสื่อสารผ่านภาพสัญลักษณ์ถือเป็นภาษาสากลเป็นสื่อกลางช่วยให้ทุกคนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับ
ทราบข้อมูลอย่างถูกต้องและสามรถน าสัญลักษณ์ภาพน าไปประยุกต์ใช้ในการประชาสัมพันธ์หรือเป็นแนวทาง
ให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาเพิ่มเติมได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชวนพ ชีวรัศมี (2557 , น. 1376) ได้ศึกษา
เกี่ยวกับ การออกแบบระบบป้ายสัญลักษณ์เพื่อใช้ในการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่  ต ารวจทางหลวงกับ
ชาวต่างชาติโดยอาศัยทฤษฎีการเช่ือมโยงมโนภาพ พบว่า สัญลักษณ์น ามาใช้ในการแก้ปัญหาในการสื่อสาร    
จึงเป็นการใช้ภาพในการสื่อความหมายแทนการใช้ภาษาซึ่งภาพถือได้ว่าเป็นภาษาสากล 

มีความร่วมสมัย สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุษฎี เหล่ามานะเจริญ (2550) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ        
การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านตราสัญลักษณ์ขององค์กรธนาคารไทย พบว่า  การออกแบบตราสัญลักษณ์องค์กร
ธนาคารไทย ต้องมุ่งเน้นความมั่นคง และความท้นสมัยเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่มีการปรับหรือ
เปลี่ยนตราสัญลักษณ์ขององค์กรจะมุ่งเน้นใช้ตราสัญลักษณ์ที่มีความเป็นสากลและทันสมัยมากข้ึน และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ รจนา จันทราสาและคณะ (2554, น. 347) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนาตรา
สัญลักษณ์และรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประเภทผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป : กรณีศึกษา
ผลิตภัณฑ์น้ าตาลมะพร้าว อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า การออกแบบสัญลักษณ์ควรได้แรง
บันดาลใจมาจากสิ่งรอบตัวของกลุ่ม มีความเรียบง่าย ร่วมสมัย ใช้งานได้ง่ายและสื่อถึงกิจกรรมหรือปรัชญา
ของกลุ่ม 

มีความสวยงามน่าสนใจ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฏฐิกา เมณฑกา (2550) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ 
การศึกษาแนวทางการออกแบบสัญลักษณ์เพื่อการปรับภาพลักษณ์องค์กร พบว่า สัญลักษณ์เป็นองค์ประกอบ
แรกที่ท าให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้และจดจ าภาพลักษณ์องค์กร นักออกแบบจึงมีบทบาทส าคัญยิ่งในการ
ออกแบบสัญลักษณ์ให้สวยงามน่าสนใจ และสามารถสื่อความหมายตามความต้องการขององค์กรประกอบกับ

http://cuir.car.chula.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5+%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D
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ลักษณะที่เปลี่ยนไปของวิถีทางธุรกิจการตลาด และการจัด การแข่งขัน กันอย่างรุนแรงแนวคิด และรูปแบบ
ของสัญลักษณ์จึงต้องผา่นกระบวนการคิดซับซอ้นหลายมติิ เพื่อให้ผลออกมาครองใจกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด 

น าไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายโดย การย่อหรือขยาย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ลัดดาวรรณ์ สัมภเวช 
(2554, น. 43) อ้างใน เลอสม สถาปิตานนท์. (2536, น. 2) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การศึกษาภาพสัญลักษณ์ที่
เหมาะสมส าหรับเด็ก 6-9 ปี พบว่า การย่อหรือสรุปภาพในลักษณะสัญลักษณ์สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย
ต้องอาศัยการความเรียบง่ายและลดทอนรายละเอยีดที่เหน็จากสภาพจรงิ ภาพสัญลักษณ์ที่ประสบความส าเร็จ
เมื่อมองดูแล้วจะรู้ถึงความหมาย รวมไปถึงการจ าได้ง่ายและการผลิตได้ง่าย  

บุคลิกของสีเหมาะสมกับโบราณสถาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ เพ็ญศรี จุลกาญจน์ และคณะ 
(2559, น. 1764) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การออกแบบกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ส าหรับประชาสัมพันธ์ชุมชนบ้านข้าง
วัด พบว่า สัญลักษณ์ในการสื่อความหมายมีความส าคัญในการสื่อสารเพื่อแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์และ
เนื้อหา ให้เข้าใจได้ง่ายรวมถึงการ เลือกใช้สีที่เหมาะสมเข้ากับบุคลิกภาพ ซึ่งมาจากประเพณีนิยมพื้นถ่ินจะ
สามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจน  

สีมีความสวยงามน่าสนใจ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พงษ์พิพัฒน์ สายทอง (2557, น. 132) ได้ศึกษา
เกี่ยวกับ การออกแบบอินโฟกราฟิกแอนิเมชันเพื่อการเรียนการสอน พบว่า การเลือกใช้สี พื้นผิวและลงสี
ภาพกราฟิกและฉากหลัง ในการออกแบบอินโฟกราฟิกข้อมูลหนึ่ง ๆ ประกอบไปด้วยข้อมูลที่ซับซ้อนหลาย
รูปแบบ การเลือกใช้สีเพื่อแยกแยะข้อมูลและแบ่งเนื้อหาเป็นส่วน ๆ ท าให้สวยงาม รับรู้ได้ง่าย และรวดเร็ว  

การออกแบบสัญลักษณ์ภาพจากผลในการวิจัยครั้งนี้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ด้านการออกแบบ
สัญลักษณ์ภาพท าให้ง่ายในการรับรู้ มีความชัดเจน ความหมายของข้อมูลสัญลักษณ์ภาพทั้งหมดได้โดย        
ไม่จ าเป็นต้องมีผู้น าเสนอมาช่วยขยายความเข้าใจ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสดุที่สื่อสารข้อมูลศิลปกรรมในอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย และผลของการศึกษาครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการตามกฎเกณฑ์ และ
ขอบเขตของงานวิจัย เพื่อให้ได้ค าตอบที่มีความน่าเช่ือถือและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ข้อเสนอแนะ  
สัญลักษณ์ภาพเป็นหนึ่งในองค์ประกอบส าคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล ให้จดจ าและสื่อสาร

ได้ง่าย การออกแบบสัญลักษณ์ภาพที่ดีจะน าไปสู่การพัฒนาเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลงานศิลปกรรมอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย ทั้งรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ จากการพัฒนาสัญลักษณ์ภาพศิลปกรรม
โบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ค้นพบข้อสังเกตจากการศึกษา 
หลายประเด็นดังนี้ 
  1. การออกแบบสัญลักษณ์ภาพควรเน้นความชัดเจน มีจุดสนใจในแต่ละสถานที่ เช่น องค์พระ,      
สายช้าง, ซุ้มประตู, และเน้นจุดที่ผู้คนรู้จักเป็นอย่างดี 
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  2. ควรเลือกโทนสีสันที่แตกต่างกันเพื่อลดความสับสนในการรับรู้ข้อมูลโบราณสถานในแต่ละแห่ง 
  3. การน าสีมาใช้ในการออกแบบสัญลักษณ์ภาพนอกจากการศึกษาทฤษฎีเบื้องต้นแล้ว อาจน า
โบราณสถานแต่ละแห่ง หรือทัศนีภาพโดยรอบมาก าหนดสีที่ใช้เพื่อการสื่อความหมายแต่ละสถานที่ได้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น 
  4. ควรใช้โทนสีที่มีความหลากหลายเพื่อสามารถสร้างความแตกต่างของโบราณสถานในแต่ละแห่งได้
ชัดเจนย่ิงข้ึน 
  5. รายละเอียดของภาพอาจปรบัลด หรือเพิ่มเติมรายละเอียดอาจเน้นตามสถานที่ทีม่ีความเด่นชัดของ
พื้นที่ ลักษณะเด่น จุดสนใจ จุดที่ควรเน้น  
  6. การออกแบบสัญลักษณ์ภาพให้ลดทอนรายละเอียดให้อยูใ่นรูปทรงเรขาคณิต เพื่อใหเ้กิดการจดจ า
และรบัรู้ได้ง่ายข้ึน 
  7. เกณฑ์การประเมินในบางหัวข้ออาจมีความคล้ายคลึงกัน สามารถรวมเป็นข้อเดียวกันได้เพือ่สะดวก
ในการประเมินและวัดประสิทธิภาพของสัญลักษณ์ภาพน้ัน ๆ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้นส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2) เพื่อศึกษาผลการใช้หลักสูตร  
 3) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตรการฝึกอบรม การสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้น
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ประชากรในการวิจัยครั้งนี้
คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ก าลังศึกษาอยู่ใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านาน 41 คนซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling )  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย1) แบบส ารวจความต้องการจ าเป็นและบริบทการจัดการ
เรียนรู้ภาษาจีน  2) หลักสูตรฝึกอบรมการสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้น 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
4) แบบประเมินทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนเบื้องต้น และ 5) แบบประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรมการสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้น สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
(X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าความเช่ือมั่น ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก และการทดสอบ
สมมติฐาน โดยใช้การทดสอบค่าที    
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ผลการวิจัย พบว่า 1) หลักสูตรฝกึอบรมการสือ่สารภาษาจีนเบื้องต้น ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่  4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 
81.49/81.53 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการใช้หลักสูตรฝึกอบรมการสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้น ได้คะแนน
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 84.25 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และ 2) ระดับความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรมการสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้น อยู่ในระดับมาก (X = 4.29, S.D. = 0.72) 
ค าส าคัญ : หลักสูตรฝึกอบรม, การสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้น, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, ความพึงพอใจ 

Abstract 
 The objectives of this research were 1) To develop the Training Curriculum on 
Chinese Communication for Prathomsuksa 4 Students at Uttaradit Rajabhat University 
Demonstration School and 2) To study the achievements made via the curriculum , and 3) 
To examine the students’ satisfactions toward the Training curriculum on Chinese 
communication. The population of the study were Prathomsuksa 4 students at Uttaradit 
Rajabhat University Demonstration School. The sample group of the study were 41 
Prathomsuksa 4 /1 students studying in 2nd semester of 2019 academic year at Uttaradit 
Rajabhat University Demonstration School. They were selected by Cluster Random Sampling. 
The instruments used in this research were 1) A survey questionnaire of needs and context 
in Chinese learning management 2) The training curriculum on Chinese communication for 
Prathomsuksa 4 students at Uttaradit Rajabhat University Demonstration School 3) A learning 
achievement test and 4) A satisfaction questionnaire.The data was analyzed by means (X), 
standard deviation (S.D.), reliability, difficulty, discriminative power, and one sample T-test. 

The results achieved were 1) The effectiveness of the training curriculum on Chinese 
communication was shown at 81.49/81.53 which was as high as the expected standard. The 
average of a learning achievement test result was 84.25 which higher than the standard at 
the significant level 0.05. Thus the training curriculum was efficient. 2) The students’ 
satisfaction toward the training curriculum were at a high level(X = 4.29, S.D. = 0.72) 
Keywords: Training curriculum, Basic Chinese communication language, Learning 

achievement, Satisfaction 
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ความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันสาธารณรัฐประชาชนจีนมีบทบาทสูงในการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและในภูมิภาค
ต่าง ๆ ของโลกและมีแนวโน้มที่จะขยายบทบาทในประชาคมโลกอย่างต่อเนื่อง ภาษาจีนจึงนับเป็น
ภาษาต่างประเทศที่มีความส าคัญเป็นอันดับสองรองจากภาษาอังกฤษและเป็น 1 ใน 6 ภาษาขององค์การ
สหประชาชาติ (เขียน ธีระวิทย์, 2551, น.13) รัฐบาลไทยได้ก าหนดนโยบายมุ่งสร้างสังคมฐานเศรษฐกิจซึ่งใช้
ภาษาจีนเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย รัฐบาลได้
ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนข้ึน เพื่อมุ่งส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนใน
ประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและประสทิธิผลสอดคล้องกับความต้องการและก้าวสู่มาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความส าคัญของภาษาจีนและก าหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษา 
เป็นหนึ่งรายวิชาในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โดยมีความคาดหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ  
สามารถใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษา
ต่อในระดับที่สูงข้ึน รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลกและ
สามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ (กระทรวงศึกษาธิการ , 2551, 
น.221) ซึ่งในปี พ.ศ.2535 รัฐบาลนายอานันท์ปันยารชุนได้ประกาศให้มีการเรียนการสอนภาษาจีนในทุก
ระดับช้ันการศึกษา (เขียน  ธีระวิทย์, 2551) ท าให้ในช่วงเวลา 4 – 5 ปีที่ผ่านมาวงการศึกษาไทยเกิดความ
ตืน่ตัวมากขึ้นในการเรียนภาษาจีน มีผู้เรียนที่สนใจเรียนภาษาจีนต้ังแต่ระดับประถมศึกษาถึงอุดมศึกษาจ านวน
กว่า 400,000 คนทั่วประเทศและยังมีการเปิดสอนภาษาจีนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
 แม้ว่าปัจจุบันน้ีการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยจะได้รับความนิยมมาก แต่ขณะเดียวกันก็ยัง
ต้องเผชิญปัญหาอีกมากที่ เกี่ยวกับประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ซึ่งเมื่อน าไป
เปรียบเทียบกับการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศจีนที่จัดไว้ ส าหรับนักศึกษาต่างชาตินั้นพบว่ามี
ข้อจ ากัดที่ท าให้การจัดการเรียนการสอนในไทยไม่ประสบความส าเร็จ เช่น การขาดโอกาสในการใช้ภาษาจีน
อย่างเพียงพอในการสื่อสาร เวลาเรียนในช้ันเรียนมีน้อยเกินไป ไม่มีกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาจีนนอก
ห้องเรียน รวมไปถึงหลักสูตรการเรียนการสอนที่ไม่แยกวิชาเรียนภาษาจีนออกเป็นทักษะต่าง ๆ แบบเรียน
ภาษาจีนที่คงเอกลักษณ์ของไวยากรณ์จีนเดิมไว้ทั้งหมด ซึ่งต้องใช้เวลาในการเรียนนานและต่อเนื่อง ซึ่งการ
เรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยส่วนใหญ่มีระยะการสอนเพียงสัปดาห์ละ 1 ครั้งเท่านั้น นอกจากนี้ 
ผลการวิจัยการศึกษา  พบว่า การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษานัน้ 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ า ผู้ เรียนจ านวนมากไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Li  Yang (2554) ที่พบว่า นักเรียนอ่านและเขียนตัวอักษรจีนไม่ได้ 
ท าให้นักเรียนอ่านข้อสอบไม่ได้ ไม่เข้าใจความหมายของข้อสอบ และไม่สามารถเขียนค าตอบของข้อสอบได้ 
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นอกจากนี้ยังพบว่านักเรียนทัง้เรยีนเกง่และไม่เก่งมีความคิดเห็นว่า ตัวอักษรจีนเขียนยาก จึงขาดความสนใจใน
การเรียนภาษาจีน 
 การฝึกอบรม (Training) เป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานหรือองค์กรเพื่อเพิ่ม
ความสามารถความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและความช านาญ ดังนั้นจากประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน
ภาษาจีนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นั้นพบว่า การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในช้ันเรียน
ที่ผ่านมานั้น นักเรียนยังไม่สามารถอ่านออกเสียงและบอกความหมายของค า ส านวน และไม่สามารถสร้าง
ประโยคเพื่อสื่อสารกับผู้อื่นได้ นอกจากนี้นักเรียนยังไม่กล้าแสดงออกในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารใน
สถานการณ์ที่หลากหลายและแตกต่างกัน และจากการวิเคราะห์แบบส ารวจความต้องการฝึกอบรมหลักสูตร
การสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้นของผู้วิจัยน้ันพบว่า นักเรียนต้องการให้มีการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการสื่อสาร
ภาษาจีนเบื้องต้นให้กับนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนที่มุ่ง เน้นพัฒนาให้นักเรียนมี
ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ ดังที่ได้ก าหนดไว้ในวิสัยทัศน์ของโรงเรียนดังนี้ว่า “มุ่งพัฒนาศักยภาพ
ของนักเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยี 
โดยบริหารงานที่เน้นความร่วมมือทุกภาคส่วน” 
 จากสภาพปัญหาและความเป็นมาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเห็นความจ าเป็นที่จะสร้างพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมการสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้น ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อมุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในระดับเบื้องต้นได้ 
และเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆด้วยวิธีการที่หลากหลายตอบสนองความ
ต้องการความสนใจของนักเรียนและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้น ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
 2. เพื่อหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมการสื่อสาร
ภาษาจีนเบื้องต้นส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรมการสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้น ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 
 
 
 



 

158 ปีที่ 7 ฉบับที่ 1มกราคม-มิถุนายน 2563 
 

 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 1. ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2562 จ านวน 160 คน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4/1 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2562 จ านาน 41 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบกลุ่ม  
(Cluster Random Sampling) 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
การด าเนินงานแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ 
ระยะที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้น ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีขั้นตอนตามล าดับดังนี้ 
1. ผู้วิจัยได้ศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาบริบทการใช้ภาษาจีนของนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรฝึกอบรมการสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้น โดยใช้แบบสอบถามปลายเปิด  
2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนส าหรับเด็ก

ประถมศึกษา และศึกษาแนวคิด ทฤษฎี กระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 
3. ร่างหลักสูตรฝึกอบรมการสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้น ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  
4. น าร่างหลักสูตรฝึกอบรมการสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้น  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ไปประเมินความเหมาะสม โดยผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน   

ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม 

บรบิทการใชภ้าษาจนี
ของนกัเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่4 

แนวคดิ ทฤษฎทีี่
เกีย่วขอ้งกบัการ
พฒันาหลกัสตูร
ฝึกอบรม 

การพฒันาหลกัสตูร
ฝึกอบรมการสื่อสาร
ภาษาจนีเบือ้งตน้
ส าหรบันกัเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่4 

ผลการเรยีนรูภ้าษาจนีของ
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่
4 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยั
ราชภฏัอุตรดติถ์ 

 
ความพงึพอใจของนกัเรยีนที่
มต่ีอหลกัสตูรฝึกอบรม
ภาษาจนีเบือ้งตน้ของ
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่
4 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยั
ราชภฏัอุตรดติถ์ 
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5. ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญและจัดท าหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ 
ระยะที่ 2 ศึกษาผลการใช้หลักสูตร โดยมีขั้นตอนตามล าดับดังนี้ 
1. น าหลักสูตรไปใช้กับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4/1  
2. วัดและประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

ผู้เรียน ระหว่างการท ากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรฝึกอบรมการสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้น 
3. วัดและประเมินผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมตามหลักสูตร 
4. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรมการสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้น   
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ใช้เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย แบบส ารวจความต้องการจ าเป็นและบริบทการจัดการ

เรียนรู้ภาษาจีน หลักสูตรฝึกอบรมการสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้น แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบ
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้หลักสูตรฝึกอบรมการสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้น 

วิธีการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
1. ศึกษาเอกสารทฤษฏี แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาความต้องการจ าเป็น และบริบทพื้นฐานของการ

จัดการเรียนรู้ภาษาจีน ส าหรับประถมศึกษา และวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาจีน 

2. ร่างข้อค าถามที่ใช้ในแบบส ารวจความต้องการจ าเป็นและบริบทการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนเสร็จ
แล้ว น าร่างข้อค าถามไปตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้เช่ียวชาญ
จ านวน 3 ท่าน และพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับประเด็นที่ต้องการประเมิน โดยการหาค่า 
IOC จากผู้เช่ียวชาญ ซึ่งมีผลค่า IOC อยู่ที่ระดับ 0.89 

3. ปรับปรุงและจัดท าแบบส ารวจความต้องการจ าเป็นและบริบทการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนฉบับ
สมบูรณ์ ตามค าแนะน าและข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ 

4. สร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้น โดยมีข้ันตอนการสร้างและ
ตรวจสอบคุณภาพดังนี้ (Hilda  Taba,1962) 

ข้ันที่ 1  การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น 
ข้ันที่ 2  การก าหนดวัตถุประสงค์ 
ข้ันที่ 3  การเลือกเนื้อหาสาระ 
ข้ันที่ 4  การจัดการเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ การจัดล าดับเนื้อหาวิชา 
ข้ันที่ 5  การเลือกประสบการณ์เรียนรู้  
ข้ันที่ 6  การจัดการเกี่ยวกับประสบการณ์การเรียนรู้  
ข้ันที่ 7  การตัดสินใจว่าจะประเมินอะไรและวิธีการประเมิน  
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5. น าโครงร่างหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรการฝึกอบรม เสนอต่อคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ตรวจสอบและน ามาแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

6. ผู้เช่ียวชาญประเมินความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรม โดยมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสม
ของโครงร่างหลักสูตรอยู่ในระดับมากที่สุด   (X = 4.94) 

7. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจ านวน 1 ฉบับ (20ข้อ) โดยน าร่างแบบทดสอบไป
ตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 คน ซึ่งผลการหาค่า IOC จากผู้เช่ียวชาญ มีค่า
เท่ากับ 0.99 

8. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนช้ัน ป.4/3 ซึ่งไม่ใช่นักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง เพื่อน ามาวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนก ( r) ค่าความยากง่าย (P)และค่าความเช่ือมั่น (Reliability) 
ของแบบทดสอบ โดยแบบทดสอบที่ได้มีค่าความยากง่าย(P) ตั้งแต่ 4.0 ข้ึนไป มีค่าอ านาจจ าแนก (r) ของ
แบบทดสอบทั้งฉบับ = 0.55 ซึ่งแสดงว่าแบบทดสอบมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ในระดับปานกลางและมีค่าความ
เช่ือมั่น = 0.89 

9. สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตร โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ (Rating Scale) ตามวิธี ของลิเคอร์ท (Likert) เสร็จแล้วน าร่างแบบประเมินความพึงพอใจไปตรวจสอบ
คุณภาพด้านความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน และพิจารณาความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับประเด็นทีต่้องการประเมิน จากนั้นเลือกข้อค าถามที่มีค่า IOC มากกว่า 0.5 ข้ึน
ไปมาใช้ 

10.  น าแบบสอบถามความพึงพอใจไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
เสร็จแล้วน าแบบสอบถามความพึงพอใจมาหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ทั้งฉบับของแบบสอบถามโดย
วิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach) ซึ่งพบว่า มีค่าเท่ากับ 0.822 ซึ่งมากกว่าค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟา 0.7 แสดงว่าสามารถยอมรับแบบสอบถามความพึงพอใจดังกล่าวเพื่อใช้ในการวิเคราะห์
ต่อไปได ้

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลดังนี้ 
1.ด าเนินการขอหนังสือขอความร่วมมือในการท าวิจัยจากมหาวิทยาลัยราช ภัฏอุตรดิตถ์ถึง

ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.ผู้วิจัยจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อใช้หลักสูตรฝึกอบรมการสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้น ส าหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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3.ผู้วิจัยด าเนินการทดลองใช้หลักสูตรโดยการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ในหลักสูตร
ฝึกอบรมการสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้น กับกลุ่มตัวอย่าง เป็นเวลาจ านวน 20 ช่ัวโมง 

4. ผู้วิจัยด าเนินการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาจีนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง หลังการใช้
หลักสูตรฝึกอบรมการสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้น 

5.ผู้วิจัยท าการประเมินความพึงพอใจของนักเรยีนโดยให้นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจหลงั
การใช้หลักสูตรฝึกอบรมการสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้น 

6. ผู้วิจัยน าข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนไป
วิเคราะห์ข้อมูล    

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2. การหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้สัมประสทิธ์ิแอลฟา 
3. การทดสอบค่าที โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ (T-Test One sample) 
4. การแปลความหมายการประเมินความพึงพอใจ ด้วยการจัดอันดับคุณภาพ 5 ระดับ ของค่าเฉลี่ย

ของค าตอบจากแบบสอบถาม ตามเกณฑก์ารประเมินผลดงันี้ (ระพินทร์ โพธ์ิศร,ี 2551) 
    4.51 – 5.00   หมายถึง   มีความพึงพอใจมากที่สุด 

2.51 – 4.50   หมายถึง   มีความพึงพอใจมาก 
1.51 – 3.50   หมายถึง   มีความพึงพอใจปานกลาง 

    1.51 - 2.50    หมายถึง   มีความพึงพอใจน้อย 
    1.00 – 1.50    หมายถึง   มีความพึงพอใจน้อยทีสุ่ด 

สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสื่อสารภาษาจีนเบ้ืองต้น 
ผลการประเมินความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรมการสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้น อยู่ใน

ระดับมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.94 (S.D.= 0.11) ผลการประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมหลักสูตร
ฝึกอบรมการสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้น ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์ อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.95 (S.D.= 0.09) 
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2. ผลการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม (Efficiency : E1 / E2)  
ตารางท่ี 1 แสตงผลการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม โดยใช้เกณฑ์ E1 / E2 

เน้ือหาบทเรียนในหลักสูตร คะแนนระหว่างเรียน(E1) คะแนนหลังเรียน(E2) การแปลผล 
หน่วยที่ 1 เปิดประตูสูเ่มืองจีน 78.23 81.22 เป็นไปตามเกณฑ ์
หน่วยที่ 2 มาเรียนภาษาจีนกันเถอะ 79.06 78.13 เป็นไปตามเกณฑ ์
หน่วยที่ 3 การแนะน าตัว 86.77 83.41 สูงกว่าเกณฑ ์
หน่วยที่ 4 ครอบครัวของฉัน 80.61 80.49 เป็นไปตามเกณฑ ์
หน่วยที่ 5 สัมผสัวัฒนธรรมจีน 82.80 84.39 สูงกว่าเกณฑ ์

E1/ E2 81.49 81.53 เป็นไปตามเกณฑ์ 
จากตาราง พบว่า ค่าเฉลี่ยจากแบบทดสอบระหว่างเรียน (E1) ทั้ง 5 หน่วย เท่ากับร้อยละ 81.49 และ

มีค่าเฉลี่ยแบบทดสอบหลงัเรยีน (E2) เท่ากับร้อยละ 81.53 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ 80/80 ยกเว้น หน่วยที่ 
3 การแนะน าตัว มีค่าเฉลี่ยจากแบบทดสอบระหว่างเรียน (E1) เท่ากับร้อยละ 86.77 ค่าเฉลี่ยจากแบบทดสอบ
หลังเรียน (E2) เท่ากับร้อยละ 83.41 และหน่วยที่ 5 สัมผัสวัฒนธรรมจีน มีค่าเฉลี่ยจากแบบทดสอบระหว่าง
เรียน (E1) เท่ากับร้อยละ 82.80 และมีค่าเฉลี่ยจากแบบทดสอบหลังเรียน (E2) เท่ากับร้อยละ 84.39 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 80/80  
 3.  ผลการศึกษาการใช้หลักสูตรฝึกอบรมการสื่อสารภาษาจีนเบ้ืองต้น ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ตารางท่ี 2 แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้หลักสูตรฝกึอบรมการสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้น ส าหรบั
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เน้ือหาบทเรียนในหลักสูตร คะแนนเต็ม เกณฑ์  ̅ S.D. T p-value 
หน่วยที่ 1 เปิดประตูสูเ่มืองจีน 10 81.20 8.12 1.122 6.401 0.000** 
หน่วยที่ 2 มาเรียนภาษาจีนกันเถอะ 30 78.13 23.44 3.675 4.050 0.000** 
หน่วยที่ 3 การแนะน าตัว 20 83.40 16.68 2.63 7.591 0.000** 
หน่วยที่ 4 ครอบครัวของฉัน 20 80.50 16.10 2.746 4.891 0.000** 
หน่วยที่ 5 สัมผสัวัฒนธรรมจีน 20 84.40 16.88 2.472 7.456 0.000** 

สอบหลังเรียน 20 84.25 16.85 2.351 5.048 0.000** 

จากตารางพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการใช้หลักสูตร มีค่าค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.85 มีค่า 
S.D. เท่ากับ 2.351 มีค่า t เท่ากับ 5.048 ซึ่งผลที่ได้แสดงว่า หลักสูตรฝึกอบรมการสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้น 
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ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ได้ช่วยให้ผู้เรียนไปตาม
เกณฑ์ 

4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยหลักสูตรฝึกอบรมการสื่ อสาร
ภาษาจีนเบ้ืองต้น ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ตารางท่ี 3แสดงความพงึพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยหลักสูตรฝึกอบรมการสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้น 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

รายการประเมิน  ̅ S.D. การแปลผล 
1. ด้านเนื้อหา 4.29 0.65 มาก 
2. ด้านบรรยากาศ 4.25 0.77 มาก 
3.ด้านกิจกรรมการเรียนรู ้ 4.21 0.72 มาก 
4. ด้านประโยชน์ที่ได้รบั 4.43 0.75 มาก 

เฉลี่ย 4.29 0.72 มาก 
 จากการวิเคราะห์ข้อมลูทั้ง 4 ด้าน พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยหลกัสูตรฝกึอบรม
การสือ่สารภาษาจีนเบือ้งต้น โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( ̅ = 4. 29, S.D.= 0.72) ซึ่งหลักสูตรฝึกอบรมการ
สื่อสารภาษาจีนเบื้องต้น ส าหรบันักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านภาษาจีนมากข้ึน 

การอภิปรายผล 
ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้น ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อใช้เป็นสื่อเสริมการเรียนรู้ในวิชาภาษาจีน ซึ่งมีเนื้อหาทั้งหมด
จ านวน 5 หน่วย โดยมีหัวข้อเกี่ยวกับ ความรู้ทั่วไปข้ันพื้นฐานเรื่อง สัทอักษรจีน อักษรจีน บทสนทนาภาษาจีน
ในชีวิตประจ าวัน และเทศกาลวันส าคัญตามวัฒนธรรมจีน พบว่า หลักสูตรดังกล่าวที่ผู้ วิจั ยสร้างข้ึนมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์เท่ากับ 81.49/81.53  นั้นเป็นผลมาจากการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็น
ระบบ โดยเริ่มจากการศึกษาประเด็นปัญหาและท าแบบสอบถามความต้องการจ าเป็นในการเรียนภาษาจีน 
และน าข้อมูลที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้นข้ึน เพื่อใช้เป็นสื่อเสริมการเรียนรู้ใน
วิชาภาษาจีนให้แก่ผู้เรียน ท าให้หลักสูตรมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการและสามารถ
แก้ปัญหาของการเรียนภาษาจีนได้ ผลการวิจัยปรากฏออกมาเช่นนั้นเป็นเพราะว่า กระบวนการของการจัด
หลักสูตรครั้งนี้ ตามแนวคิดทฤษฎีของทาบา (Hilda Taba,1962, p. 10) กล่าวไว้7ข้ันตอน ดังนี้ ข้ันที่ 1  การ
วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น ข้ันที่ 2  การก าหนดวัตถุประสงค์ ข้ันที่ 3  การเลือกเนื้อหาสาระ ข้ันที่ 4  การ
จัดการเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ ข้ันที่ 5  การเลือกประสบการณ์เรียนรู้ ข้ันที่ 6  การจัดการเกี่ยวกัประสบการณ์
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การเรียนรู้ ข้ันที่ 7 การตัดสินใจว่าจะประเมินอะไรและวิธีการประเมิน รัตนชนก เมืองเชียงหวาน (2558)     
ได้ท างานวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมวิชาภาษาจีน โดยบูรณาการข้อมูลท้องถ่ินราชบุรี
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 กรณีศึกษา โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 เพื่อพัฒนาหลักสูตรและเพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อหลักสูตร ซึ่งผู้วิจัยได้ออกแบบการวิจัยอย่างมีระบบ โดยเริ่มจากการศึกษาข้อมูล การวิเคราะห์
เนื้อหาภาษาและวัฒนธรรมจีน มีการออกแบบขอบเขตเนื้อหาที่ เหมาะสมกับระดับความรู้ของผู้เรียน 
นอกจากนี้หลักสูตรที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึน ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญด้านเครื่องมือการศึกษา และ
ผู้เช่ียวชาญด้านภาษาจีน ผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้เช่ียวชาญทั้งด้านความถูกต้องของเนื้อหาและความ
เหมาะสมต่อการน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน หลักสูตรนี้ได้ผ่านการทดลองและปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญ และข้อเสนอแนะจากนักเรียนกลุม่ตัวอย่าง เพื่อพัฒนาหลักสตูรให้มปีระสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
 ผลการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการใช้หลักสูตรฝึกอบรมการสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้น จากแบบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ผู้วิจัยได้สร้างข้ึนและผ่านการหาคุณภาพค่า IOC จากผู้เช่ียวชาญ มีค่าเท่ากับ 
0.98 มีค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.40 ข้ึนไป แบบทดสอบมีค่าอ านาจจ าแนกทั้งฉบับอยู่ที่ 0.55 และมีค่า
ความเช่ือมั่นอยู่ที่ 0.89 จากการศึกษาพบว่า หลักสูตรฝึกอบรมการสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้น มีส่วนช่วยให้
ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนภาษาจีน โดยเห็นได้จากค่าการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่ม
ตัวอย่างหลังเรียน ที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ16.85 มีค่า S.D. เท้ากับ 2.35 ซึ่งสู่งกว่าเกณฑ์ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้เพราะว่า หลักสูตรที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนเน้นกิจกรรมที่หลากหลาย เช่นกิจกรรมเกม 
เพลง กิจกรรมระดมความคิด เป็นต้น จึงท าให้นักเรียนสนุกกับการเรียน และอยากที่จะพูดและเรียนรู้ภาษาจีน 
นักเรียนได้ปฏิบัติจริง และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุมิตรา อังวัฒนกุล(2539) ที่
เสนอว่ากิจกรรมจะชวยให้เด็กๆรู้สึกว่าการเรียนภาษาจีนเป็นเรื่องที่สนุกและมีคุณค่า นอกจากนี้กิจกรรมยังมี
ประโยชน์ต่อเนื้อหาของภาษามากหมาย ซึ่งสอดคล้องกับราตรี ศรีพรหม(2544) กล่าวว่ากิจกรรมท าให้ง่ายต่อ
ความเข้าใจเนื้อหา ช่วยเสริมสมรรถภาพในการสอนของครู ช่วยเร้าความความสนใจในบทเรียนของผู้เรียน 
ช่วยเสริมทักษะทางภาษาได้ 4ทักษะ 
 ผลการประเมินความพึงพอใจหลังการใช้หลักสูตรฝึกอบรมการสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้น ทั้ง 4 ด้าน 
พบว่า ด้านเนื้อหา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( ̅= 4.29, S.D. = 0.65) ด้านบรรยากาศ มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก ( ̅= 4.25, S.D. = 0.77) ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( ̅= 4.21, 
S.D. = 0.72) และด้านประโยชน์ที่ได้รับ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (  ̅= 4.43, S.D. = 0.75)  จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 4 ด้าน พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยหลักสูตรฝึกอบรมการสื่อสาร
ภาษาจีนเบื้องต้น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅= 4.29, S.D. = 0.72) ซึ่งหลักสูตรฝึกอบรมการสื่อสารภาษาจีน
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เบื้องต้น ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ช่วยให้ผู้เรียนมี
ความรู้ด้านภาษาจีนมากข้ึน ซึ่งเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านที่ประเมิน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
หลักสูตรมากที่สุด คือ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ เรื่อง กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนชอบเรียนวิชาภาษาจีน
มากขึ้น โดยมี่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ส่วนเบี่ยงเบนมาตาฐาน 0.67 และอีกเรื่องหนึ่งคือ กิจกรรมการเรยีนรู้ท าให้
นักเรียนมีความรับผิดชอบ มุ่นมั่นในการท างาน ผลการวิจัยปรากฏออกมาเช่นน้ันอาจจะเป็นเพราะว่า ผู้วิจัยได้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยหลากหลายวิธี ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฏีการเรียนภาษา การเรียนการสอนภาษา เป็น
กระบวนการที่ซับซ้อน ต้องอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและครูผู้สอน ตลอดจนกระบวนการเรียนการ
สอนซึ่งมีพื้นฐานอยู่บนทฤษฎีและวิธีต่างๆ มากหมาย ทฤษฎีและวิธีการเหล่านี้ได้แก่ การศึกษาถึงความ
ต่อเนื่องตามล าดับของเนื้อหาหน้าที่ของภาษา ความหลากหลายของภาษา วัฒนธรรมและการวิเคราะห์
ปฏิสัมพันธ์ที่มีต่อกัน จึงท าให้เกิดความหลากหลายของแนวคิดข้ึน และก่อให้เกิดวิธีการสอนที่แตกต่างกันไป 
ดั้งนั้นในการก าหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษา ครูผู้สอนจึงควรจัดระบบความคิดเกี่ยวกับ
แนวคิดและวิธีสอนของตนเองเข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อน (กรมวิชาการ, 2545, น. 106-145)  

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1.1 ผู้น าหลกัสูตรไปใช้ควรศึกษารายละเอียดและวิธีการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนให้
ละเอียด เพื่อความสะดวกในการจัดเตรียมสือ่ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในหลักสูตรให้ครบถ้วนและสามารถ
ใช้หลักสูตรอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

1.2 ครูผู้สอนอาจมกีารปรบัหรือยืดหยุ่นเวลาในการใช้หลกัสตูรในแต่ละหน่วยให้เหมาะ 
กับลกัษณะของนักเรียน โรงเรียน และบรบิทอื่น ๆ ของผู้เรยีน 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรมีการศึกษาและจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมการสื่อสารภาษาจีนในหัวข้ออื่นเพิ่มเติมนอกจาก

หัวข้อเรื่องทีม่ีอยู่ในงานวิจัยฉบบันี ้
2.2 ควรมีการศึกษาพัฒนาและจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมการสื่อสารภาษาจีนเพือ่นักเรียนใน

ระดับช้ันอื่นๆ เพิ่มเติม 
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ค าแนะน าส าหรับผู้สง่บทความ 
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

............................................................................................................................. ........................................ 

 วารสารวิชาการมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีนโยบายในการส่งเสริม
และเผยแพรบ่ทความวิจัยและบทความวิชาการ ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ และเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยน
ความรู้และความคิดเห็นทางวิชาการระหว่างผู้สอน นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจซึ่งครอบคลุม
วิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีก าหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือ มกราคม – มิถุนายน และกรกฎาคม – 
ธันวาคม ซึ่งบทความวิชาการที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องมีเนื้อหาถูกต้องสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางวิชาการ และ
บทความวิชาการผ่านการพิจารณาคุณค่าจากผู้ทรงคุณวุฒิทุกเรื่อง 

ประเภทบทความ 
 1. บทความวิชาการ (Academic Article) หมายถึง บทความที่เขียนข้ึนที่ผู้เขียนตั้งใจหยิบยกประเด็น
ใดประเด็นหนึ่ง หรือปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนในแวดวงวิชาการ วิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ วิพากษ์ 
ทัศนะแนวคิดเดิมหรือน าเสนอเผยแพร่แนวคิดใหม่ เพื่อมุ่งให้ผู้อ่านเปลี่ยนหรือปรับเปลี่ยนแนวคิด วิเคราะห์
ความเช่ือมาสู่ความคิดของผู้เขียน ซึ่งบทความวิชาการเน้นการให้ความรู้เป็นส าคัญและต้องอาศัยข้อมูลทาง
วิชาการ เอกสารอ้างอิง และเหตุผลที่พิสูจน์ได้ โดยเขียนเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทยก็ได้และอาจมี
บทคัดย่อเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ 
 2. บทความวิจัย (Research Article) หมายถึงบทความที่ เขียนข้ึนจากงานศึกษาเชิงประจักษ์ 
(Empirical Study) หรือที่เรียกว่างานวิจัย สาระของบทความสะท้อนให้เห็นข้ันตอนการด าเนินการศึกษาซึ่ง
ได้แก่การกล่าวถึงความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย ทฤษฎี
กรอบแนวคิด ผลการวิจัย สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและต้องมีการอ้างอิงข้อมูลอย่างเป็นระบบ ซึ่งการ
แสดงข้อค้นพบความสัมพันธ์กันหรือผลวิจัยและการบอกความหมาย ความส าคัญของผลที่ได้จากการศึกษา
ในทางทฤษฎี และปฏิบัติโดยเป็นการน าเสนอผลการวิจัยอย่างเป็นระบบ  
 3. บทความปริทัศน์ (Review Article) หมายถึงงานวิชาการที่ประเมินสถานะล่าสุดทางวิชาการ 
(State of The Art) เฉพาะทางที่มีการศึกษาค้นคว้า มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ทั้งทางกว้าง
และทางลึกอย่างทันสมัย โดยให้ข้อวิพากษ์ที่ช้ีให้เห็นแนวโน้มที่ควรศึกษาและพัฒนาต่อไป 
 4. บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) หมายถึง บทความที่วิพากษ์วิจารณ์เนื้อหาสาระคุณค่าและ
คุณูปการของหนังสือ บทความโดยบทวิจารณ์หนังสือจะต้องบอกรายละเอียดของหนังสือ ได้แก่ ช่ือหนังสือ ช่ือ
ผู้แต่งปีที่พิมพ์ ส านักพิมพ์ ครั้งที่พิมพ์ จ านวนหน้าและเลข ISBN ให้ชัดเจนด้วยโดยใช้หลักวิชาการและดุลพินิจ
อันเหมาะสม 
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การเตรียมต้นฉบับ 
 1. ผลงานวิชาการ/บทความที่ส่งมาต้องไม่ได้รับการเผยแพร่ที่ใดมาก่อน 
 2. การพิมพ์ ให้จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Office Word ระยะบรรทดัเดี่ยวโดยจัดหน้ากระดาษ 
ขนาด A 4 (8.5 x 11 นิ้ว) ตั้งค่าหน้ากระดาษส าหรับการพิมพ์ห่างจากขอบกระดาษทุกด้าน ด้านละ 1 นิ้ว (2.5 
เซนติเมตร) ใส่เลขหน้าก ากับทุกหน้ายกเว้นหน้าแรก 
 3. รูปแบบตัวอักษรใช้ TH SarabunPSK 16 ส าหรับภาษาไทย และ TH SarabunPSK 16 ส าหรับ
ภาษาอังกฤษ 
 4. จ านวนหน้าของบทความอยู่ระหว่าง 10 – 15 หนา้ (รวมตาราง รูปภาพ และเอกสารอ้างอิง) 
 5. บทความภาษาไทย มีองค์ประกอบต่างๆ ของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการให้จัดท าตาม            
ค าแนะน าการเตรียมต้นฉบับนี้ ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ 

5.1 ช่ือเรื่อง (ภาษาไทย) พิมพ์ไว้ตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษ ตัวอักษรขนาด 18 pt. ตัวหนา 
5.2 ช่ือผู้เขียน (ภาษาไทย) พิมพ์ไว้ชิดริมขวาของหน้ากระดาษ ตัวอักษรขนาด 16 pt. อยู่ถัดลงมา

จากช่ือเรื่อง ให้ใส่เครื่องหมายดอกจันทน์ (Asterisk) ด้านบน ท้ายนามสกุล  
5.3 ช่ือเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) พิมพ์ไว้ตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษ ตัวอักษรขนาด 16 pt. ตัวหนา 
5.4 ในกรณีเป็นบทความภาษาอังกฤษ ช่ือผู้ เ ขียน (ภาษาอังกฤษ) พิมพ์ไว้ชิดริมขวาของ

หน้ากระดาษ ตัวอักษร TH SarabunPSK 16 อยู่ถัดลงมาจากช่ือเรื่อง ให้ใส่เครื่องหมายดอกจันทน์ (Asterisk) 
ด้านบน ท้ายนามสกุล  

5.5 บทคัดย่อ (ภาษาไทย) พิมพ์ไว้ด้านซ้ายของหน้ากระดาษ ตัวอักษรขนาด 18 pt. ตัวหนา เป็น
ข้อความสรุปงานวิจัยที่สมบรูณ์ในรูปแบบที่สั้นและกระชับภาษาไทยไม่ควรเกิน 300 ค า และต้องให้มีค าส าคัญ 
(Keywords) ประมาณ 3-5 ค า ด้านล่างถัดจากบทคัดย่อ  

5.6 Abstract (ภาษาอังกฤษ) พิมพ์ไว้ด้านซ้ายของหน้ากระดาษ ตัวอักษรขนาด 18  pt. ตัวหนา 
เป็นข้อความสรุปงานวิจัยที่สมบูรณ์ในรูปแบบที่สั้นและกระชับภาษาอังกฤษไม่ควรเกิน 300 ค า และต้องให้มี
ค าส าคัญ (Keywords) ประมาณ 3-5 ค า ด้านล่างถัดจากบทคัดย่อ  

5.7 หัวข้อความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุป 
อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิงพิมพ์ไว้ชิดขอบซ้ายหน้ากระดาษ ตัวอักษรขนาด 18 pt. ตัวหนา
ส าหรับภาษาไทย และภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK 18 pt. ตัวหนา 
 6. การใช้ภาษาไทยให้ยึดหลักการใช้ค าศัพท์และช่ือบัญญัติตามหลักของราชบัณฑิตยสถานควร
หลีกเลี่ยงการเขียนภาษาอังกฤษปนภาษาไทยโดยไม่จ าเป็น กรณีจ าเป็นควรให้เขียนค าศัพท์ภาษาไทยตามด้วย
ในวงเล็บภาษาอังกฤษ โดยค าแรกให้ข้ึนต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ส่วนอักษรและค าที่เหลือทั้งหมดให้พิมพ์ด้วย
ตัวพิมพ์เล็ก ยกเว้นช่ือเฉพาะทุกค าให้ข้ึนต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ การปรากฏอยู่หลายที่ในบทความของศัพท์ค า
เดียวกันที่เป็นภาษาไทยตามด้วยภาษาอังกฤษให้ใช้ค าศัพท์ภาษาไทยตามด้วยภาษาอังกฤษเฉพาะครั้งแรก ครั้ง
ต่อไปใช้เฉพาะค าศัพท์ภาษาไทยเท่านั้น 
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7. ตาราง รูปภาพ ภาพลายเส้น แผนภูมิ และกราฟ (Tables, Pictures, Figures, Diagrams and 
Graphs) ให้แทรกไว้ในเนื้อเรื่องอาจจัดท าเป็นขาวด าหรือสีใดก็ได้ โดยให้ผู้เขียนบทความคัดเลือกเฉพาะที่
จ าเป็นเท่านั้น เรียงล าดับให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง ช่ือตารางให้อยู่ด้านบนของตาราง ส่วนช่ือภาพ แผนภูมิ 
และกราฟให้อยู่ด้านล่างพร้อมทั้งค าอธิบายสั้นๆ ที่สื่อความหมายได้สาระครบถ้วน 
 8. เอกสารอ้างอิง  

การส่งต้นฉบับ  
 1. ผู้เขียนส่งบทความฉบับพิมพ์1ชุดพรอ้มข้อมลู (File) บทความมาที่ กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ
มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถนนอินใจมี ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 หรือส่งทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์  http://johuru.com/index.php/johuru/index ถึงกองบรรณาธิการวารสารวิชาการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 2. ต้นฉบับให้ระบุช่ือผู้เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต าแหน่งทางวิชาการ สถานที่ท างานของ
ผู้เขียน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail address ที่กองบรรณาธิการสามารถติดต่อได้สะดวก 

การพิจารณาต้นฉบับ 
 กองบรรณาธิการจะตอบรับต้นฉบับภายใน 1 สัปดาห์ และจะแจ้งผลการพิจารณาภายใน 1เดือน  
การพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์จะค านึงถึงความหลากหลายและเหมาะสม ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของ
บรรณาธิการ โดยบทความที่แก้ ไขต้นฉบับเสร็จเรียบร้อยก่อนจะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ก่อน                
กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จะพิจารณา
บทความต้นฉบับที่ได้รับการแก้ไขถูกต้องแลว้ และพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) จ านวนอย่าง
น้อย 2 คน เพื่อพิจารณาบทความ โดยใช้ระบบปกปิดข้อมูลของทั้งสองฝ่าย (Double-Blinded) 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเตมิ 
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รูปแบบการเขียนอ้างอิง 
 ส าหรับวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ใช้รูปแบบการ
เขียนอ้างอิงตามระบบ APA (American Psychological Association) 
1. การอ้างอิงแทรกในเน้ือเรื่อง 

การระบุแหล่งที่มาของข้อมูล ให้ใช้วิธีการอ้างอิงแทรกในเนือ้เรื่อง  
 1.1 อ้างอิงจากเอกสารตา่งๆ 
 1.1.1 รูปแบบ (อ้างอิงไว้หน้าข้อความ) 
    ช่ือผู้แต่ง/(ปีที่พมิพ,์/น./เลขหน้า) 
    ช่ือผู้แต่ง/(ปีที่พมิพ,์/p./เลขหน้า) 
  ตัวอย่าง (ภาษาไทย) 
 พิบูล ทปีะปาน (2549) ได้ให้ความหมายของ....................................................  (ผู้แต่ง 1 คน) 
 พิบูล ทปีะปาน (2549, น. 22-23) ได้ให้ความหมายของ...................................  (ผู้แต่ง 1 คน) 
 เซอร์คิน (Sirkin, 1991) ได้เสนอแนะว่า............................................................  (ผู้แต่ง 1 คน) 
 เซอร์คิน (Sirkin, 1991, น. 1-2) ได้เสนอแนะว่า................................................  (ผู้แต่ง 1 คน) 
 สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร และจกัรพงษ์ สุขประเสรฐิ (2546, น. 5-7) กล่าวว่า...........  (ผู้แต่ง 2 คน) 
 ศิริวรรณ เสรรีัตน์ และคนอื่นๆ (2539, น. 5-7) ได้สรุปดังนี้..............................  (ผู้แต่งมากกว่า 6 คน) 
  ตัวอย่าง (ภาษาอังกฤษ) 
 Sirkin (1991)......................................................................................................  (ผู้แต่ง 1 คน) 
 Sirkin (1991, p. 11-12).....................................................................................  (ผู้แต่ง 1 คน) 

 Thomas and Eileen Elliott (2002)................................................................ (ผู้แต่ง 2 คน) 
 Thomas and Eileen Elliott (2002, p. 11-12)..............................................  (ผู้แต่ง 2 คน) 
 Dyckman, et al (1992)................................................................................... . (ผู้แตง่มากกว่า 6 คน) 
 Dyckman, et al (1992, p. 11-12)................................................................... (ผู้แต่งมากกว่า 6 คน) 
 กรณีต้องการอ้างอิง 2 ฉบับ ผู้แต่งคนเดียวกัน เรื่องต่างกัน แต่พิมพ์ปีเดียวกัน หรือพมิพ์คนละปี 
 วิชาญ กอบกุล (2557 ก) ………………………………….……….……...…...….... 
 วิชาญ กอบกุล (2557 ข) ……………………………………………...………………. 
 1.1.2 รูปแบบ (อ้างอิงไว้ท้ายข้อความ) 
  (ช่ือผู้แต่ง,/ปีที่พมิพ,์/น./เลขหน้า) 
  (ช่ือผู้แต่ง,/ปีที่พมิพ,์/p./เลขหน้า) 
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ตัวอย่าง (ภาษาไทย) 
 .................................................(พมิพร์ าไพ เปรมสมิทธ์, 2536)………………………. (ผู้แต่ง 1 คน) 

.................................................(พมิพร์ าไพ เปรมสมิทธ์, 2536, น. 10-11)………. (ผู้แต่ง 1 คน) 

....................(สจัจะ จรสัรุ่งรวีวร และจักรพงษ์ สุขประเสริฐ, 2546, น. 5-7)  (ผู้แต่ง 2 คน) 

......................(ศิริวรรณ เสรีรัตน,์ วีนัส อัศวสิทธิถาวร และสุนีย์ เลิศแสวงกจิ, 2539, น. 5-7) (ผู้แต่ง 3-6 คน) 
.......................(ศิริวรรณ เสรรีัตน์ และคนอื่นๆ, 2539)   (ผู้แต่งมากกว่า 6 คน) 
....................(ศิริวรรณ เสรรีัตน์ และคนอื่นๆ, 2539, น. 5-7)   (ผู้แต่งมากกว่า 6 คน) 

ตัวอย่าง (ภาษาอังกฤษ) 
 ...................................(Nocholas, 1998)………………………………..…………..  (ผู้แต่ง 1 คน) 
 ...................................(Nocholas, 1998, p. 10-12)……………………..….….  (ผู้แต่ง 1 คน) 
 ...................................(Dyckman, & Elliott, 2002, p. 11-12)………..…….  (ผู้แต่ง 2 คน) 
 ...................................(Stanton, William, Buskirk & Spiro, 1991)…………….. (ผู้แต่ง 3 คน) 
 ...................................(Stanton, William, Buskirk & Spiro, 1991, p. 11-12)...... (ผู้แต่ง 3 คน) 
 ...................................(Dyckman et al., 1992)……………………………..  (ผู้แต่งมากกว่า 6 คน) 
 ...................................(Dyckmanet et al., 1992, p. 11-12)………….  (ผู้แต่งมากกว่า 6 คน) 
 1.1.3 รูปแบบ ผู้แต่งเป็นหน่วยงาน 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ( [สกว.], 2540, น. 20) …………  (ครั้งแรกอ้างช่ือเต็ม) 
   …………………….. (สกว.,2540, น. 30)……………………………..………….  (อ้างต่อไปใช้ช่ือย่อ) 

 1.1.4 ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง 
  ประเภท บทความ ให้ลงช่ือ บทความแทนช่ือผู้แต่ง กรณีช่ือบทความยาวให้ใสเ่ฉพาะค าแรกใน  
“………..”เช่น 

               สงครามเศรษฐกจิในสมัยการเปลี่ยนแปลงของยคุโลกาภิวัตน์     (ช่ือบทความ)  
    ………….(“สงคราม”, 2540)………               (อ้างอิงระบ)ุ 
 1.1.5 การอ้างอิงท่ีไม่สามารถหาต้นฉบับจริงได้ ให้อ้างจากเลม่ที่พบใช้ค าว่า “อ้างถึงใน” หรือ
ใช้ “as cited in” 
  ……....……เกษม สนทิวงศ์ ณ อยุธยา (อ้างถึงใน จันทรา ทองค าเภม, 2540)........ (อ้างถึงใน) 

  …………caffeine Richard Eberhart (as cited in Browh, 1968)…………....…... 
………….เกศินี หงสนันท์ (วิจารณ์ใน สวัสดิ์ สุคนธรงัส,ี 2517, 379-381)……(อ้างถึง วิจารณ์) 

  …………degrees (reviewed in Bashore & Ridderinkhof, 2002) 
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  …………(สมจิตร สวธนไพบูลย์ และคนอื่นๆ, 2548, บทที่ 3)……………………........…(อ้าง บทที่) 
  ………….(Wilmarth, 1980, chap. 1)………………………………………………………....... 
  ………….(สมจิตร สวธนไพบูลย์ และคนอื่นๆ, 2548, ดูตารางที่ 5)…………….......(อ้าง ตารางที่) 
  ………….(Wilmarth, 1980, see Table 1)………………………………………………... 
  ………….(สมจิตร สวธนไพบูลย์ และคนอื่นๆ, 2548, ดูภาพที่ 2)……………..........(อ้าง ดูภาพที่) 
  ………….(Wilmarth, 1980, see Figure 2)…………………………………………………………... 
 1.1.6 ผู้แต่งมีบรรดาศักด์ิ  อ้างอิง และภิกษุ 
  ………….(แม้นมาส ชวลิต, คุณหญิง, 2544, น. 20)……………………………..….……….………. 
  ………….(Glasgow, Sir, 1947, p. 12)………………………………………………………..…………. 
  ………….(พระมหาไสว เทวปญัโญ, 2548, น. 20)……………………………….……………………. 
 1.1.7 หนังสือแปล มีชื่อผู้แต่งและผู้แปล ให้ใส่ปีท่ีพิมพ์ต้นฉบับและปีท่ีพิมพ์ฉบับแปล 
  …………..(ซองด,์ 1872/2547, น. 20)…………………………………………………..……………….. 
   ……………(Laplce, 1814/1951)…………………………………………………………………….……..  
 1.2 การอ้างอิงข้อความท่ีคัดลอก 
 1.2.1 อ้างถึงหลังข้อความคัดลอกข้อความสั้นๆ (ประมาณไม่เกิน 4 บรรทัด/ภาษาอังกฤษ 40 ค า) 
 ตัวอย่าง 
 “การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกสง่ผลดีต่อประเทศจีน แต่ในระยะยาวระบบเศรษฐกจิของ
จีน และทิศทางการเติบโตทางเศรษฐกจิจะเริม่เกิดปัญหา” (นฤมิตร สอดสุข, 2548, น. 20) 
 ……...She stated, “Students often had difficulty using APA style,” (Jones, 1998, p. 199) 
 1.2.2 อ้างถึงก่อน ข้อความคัดลอกข้อความสั้นๆ (ประมาณไม่เกิน 4 บรรทัด/ภาษาอังกฤษ 40 ค า) 
 ตัวอย่าง 

นฤมิตร  สอดสุข (2548) พบว่า “การขยายตัวของเศรษฐกจิโลกส่งผลดีต่อประเทศจีนแต่ใน
ระยะยาว ระบบเศรษฐกิจของจีนและทิศทางการเติบโตทางเศรษฐกจิจะเริม่เกิดปัญหา” (น. 20) 

According to Jones (1998) “Students often had difficulty using APA style, 
especially when it was their first time citing sources. (p. 199) 
 1.2.3 การคัดลอกข้อความยาวกว่า 40 ค า หรือ 4 บรรทัด 

ให้ข้ึนต้นบรรทัดใหม่ แล้วย่อหน้าเข้าไปจากบรรทัดบน หรอืกั้นหน้า 5 ตัวอักษร และเว้น
จากกั้นหลงัเข้ามา 5 ตัวอักษร 
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ตัวอย่าง 
พินิจ สุขมาก (2548) กล่าวว่า  
 / / / / / ยอดการค้าของจีนเมือ่รวมกบั NICs หรือสี่เสือแห่งเอเชียแลว้ จะมียอดเท่ากับของ/ / / / / 
  ประเทศสหรัฐ หากจีนขยายตัวต่อไป และหากการพฒันาอุตสาหกรรมของจีนเป็น 
  ไปอย่างราบรื่นก่อใหเ้กิดชนช้ันกลางขึ้นในเมืองใหญ่ของจีนเป็นจ านวนมาก สิง่นี้ 
  จะกลายเปน็พลงัสง่ผลต่อรัฐบาลจีนโดยตรง (น. 124) 
 1.3  การอ้างอิงรูปภาพและตาราง 
  1.3.1 ตัวอย่าง การอ้างอิงรูปภาพ 
 

 

                                             ภาพที่ 1 การประชุมครอบครัว 
                                             ที่มา : วรินทริ์ธร สุขใจ (2556)          (อ้างจาก [บันทึกภาพ]) 
   (หรอื)       ที่มา : วรินทริ์ธร สุขใจ (2556)                   (อ้างจาก ออนไลน์) 
 1.3.2 ตัวอย่าง ตาราง 
        ตารางที่ 1 …………………………………………. 
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 1.4 อ้างอิงจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 รูปแบบ 
  (ผู้แต่ง,/ปีพิมพ์.)     (กรณีมผีู้แต่ง) 
  (ช่ือเรื่อง,/ปีพิมพ)์    (กรณีไม่มผีู้แต่ง) 
 ตัวอย่าง 
  (สมศักดิ์ รุง่เรือง, 2550) 
  (Rubin, 1999) 
 1.5 การสัมภาษณ์ ติดต่อทางโทรศัพท์ จดหมาย บันทึก หรือการสื่อสารส่วนบุคคล (อ้างอิงในเนื้อหา) 

วิจิตร สาระสันท์ (จดหมาย, 2549)…….………………………...…...(จดหมาย, บันทึก, โทรศัพท)์ 
  ………………..(วิจิตร สาระสันท,์ จดหมาย,2549)………………………………………...………. 
  M. W. Edleman (personal communication, 2001)……………………………..……….. 
  ………………... (M.W. Edleman, personal communication, 2001)…………………. 
                     สุวิทย์ รุ่งวิสัย (สัมภาษณ์, 1 ธันวาคม 2550)…….......................…........……..……. (สัมภาษณ์) 
  K. W. Schaie (personal communication, 28 April 2006)……………………………............. 
  ………. (K. W. Schaie, personal communication, 28 April 2006)………………............... 
   
 1.6 หนังสือ หนังสือโฆษณา (Brochure) รายงาน ให้ใสช่ื่อเต็ม 
  …............จากหนังสือ Reaction Time in Personality Theory (1980)…. (หนังสือโฆษณา) 

2.  การเขยีนบรรณานุกรม 
 2.1อ้างอิงจากหนังสือ 
 รูปแบบ 

  ผู้แต่ง./(ปีที่พมิพ์)./ช่ือเรือ่ง./ครัง้ที่พมิพ์./สถานที่พิมพ์:/โรงพิมพ์.  (ภาษาไทย) 
  สกุล,/ช่ือ/ช่ือกลาง./(ปีพิมพ)์./ช่ือเรื่อง./ครั้งที่พิมพ.์/สถานทีพ่ิมพ์:/โรงพมิพ์.(ภาษาอังกฤษ) 

 ตัวอย่าง 
ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์. (2548). การตลาดบริการ. กรงุเทพฯ: มหาวิทยาลัย   (ผู้แต่ง 1 คน) 
 เกษตรศาสตร์.         
สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร และจกัรพงษ์ สุขประเสรฐิ. (2546). เริม่ต้นอย่างมืออาชีพด้วย Delphi 7 (ผู้แต่ง 2 คน) 
 ฉบับสมบรูณ์. นนทบรุี: อินโฟเพรส.  
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ศิริวรรณ เสรรีัตน์, วีนัส อัศวสิทธิถาวร และสุนีย์ เลิศแสวงกจิ. (2539). การบริการการตลาด(ผู้แต่ง 3-6 คน) 
 ยุคใหม่. กรงุเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.      
DeSacz, Eileen Elliott. (2002). Marketing Concepts for Libraries and Information  (ผู้แต่ง 1 คน) 
 Services. 2nd ed. London: Facet.      
Dyckman, Thomas R. & De Sacz, Eileen Elliott. (2002). Marketing Concepts for  (ผู้แต่ง 2 คน) 
 Libraries and Information Services. 2nd ed. London: Facet.   
Stanton, William J., Buskirk H. & Spiro, Rosam L. (1991). Sale Management.8th    (ผู้แต่ง 3-6 คน) 
 ed. Homewood, IL: Irwin. 
 ส าหรับผู้แต่งมากกว่า 6 คน ใส่ช่ือทั้ง 6 คน โดยใช้ค าว่า และ ก่อนช่ือคนสุดท้ายในรายการภาษาไทย 
ใช้เครื่อง &ในรายการภาษาต่างประเทศ 
 2.2 หนังสือไม่ปรากฏ สถานท่ีพิมพ์ ส านักพิมพ์ และปีท่ีพิมพ์   

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. (ม.ป.ป.). วิสัยทัศน์ ประสบการณ์ ผลงานและอนาคต. ม.ป.ท.:ม.
ป.พ. 
           ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์  = (ม.ป.ป.)/(n.d.)   
  ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์    = (ม.ป.ท.)/N.P.  
  ไม่ปรากฏส านักพิมพ์      = (ม.ป.พ.)/n.p. 
 2.3 อ้างอิงจากบทความวารสาร / หนังสือพิมพ์ 

2.3.1 รูปแบบ (วารสาร) 
ผู้เขียน./(ปี)./ช่ือบทความ./ช่ือวารสาร,/ปีที(่ฉบับที่),/หน้า.    

 ตัวอย่าง 
 น้ าทิพย์ วิภาวิน. (2547). ศึกษาการใช้และความต้องการสารสนเทศของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 
  ในมหาวิทยาลัยของรัฐ ในกรุงเทพมหานคร. วารสารห้องสมดุ, 48(2), 23-39. 
 Sirkin, Ariene Farber. (1991). Marketing Planning for Maximum Effectiveness. 
  Special Libraries, 82(1), 1-6. 
 -กรณีไม่มีปีทีพ่ิมพ์ เช่น 
 การประกันคุณภาพการศึกษา. (2545, มกราคม-มีนาคม). วารสารรามค าแหง, 443, 3-4. 
 2.3.2 รูปแบบ (นิตยสาร) 
              ส้มโอมือ. (มีนาคม 2545). อาหารบ ารุงสมอง. Update, 20(210), 37-40. 
 2.3.3 รูปแบบ (หนังสือพิมพ์)       
 ผู้เขียน./(ปีที่ตีพมิพ,์/วันที่/เดือน)./ช่ือหัวข้อ/ช่ือหนังสือพมิพ์,/หน้า.     
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 ตัวอย่าง 
 อธิชัยต้นกันยา. (2549, 25 เมษายน).  ข้ามพรมแดนไทย-พม่า-จีน ส ารวจเส้นทางสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ 
  หาลู่ทางการค้าท่องเที่ยว. มติชน, น.34 
 Lee, Melanie. (2006, April 26). Plastic perfection. Bangkok Post, p. 13. 
 2.4 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์, วารสาร, หนังสือพิมพ์ 
 2.4.1 รูปแบบ (เว็บเพจ) 
 ผู้แต่ง./(ปี)./ช่ือเรื่องหรือช่ือบทความ./สบืค้นเมือ่/วัน/เดือน/ปี, จาก : URL ของเว็บไซตท์ี่ใช้สืบค้น 
 ตัวอย่าง 
 มีชัย ฤชุพันธ์. (2549). ภารกิจของคณะกรรมการการเลือกตัง้. สืบค้นเมื่อ 21 มกราคม 2550, จาก 
  http://www. meechai thailand.com.  
 Brown, H. (1994). Citing Computer Reference. Retrieved April 28, 2006, from http://neal. 
  ctstatue.edu/history/cite.html 

2.4.2 เว็บเพจ ไม่ปรากฏผู้เขียนและปีท่ีจัดท า 
ปัญหาชายแดนภาคใต้. (ม.ป.ป.) สืบค้นเมื่อ 3 พฤษภาคม 2549, จาก  

   http://www.meechai thailand.com. 
2.4.3 บทความ อิเล็กทรอนิกส์บน อินเทอร์เน็ตออนไลน์ (เดิมปรากฏในวารสารฉบบัพิมพ)์ 

พิทยา ด าเด่นงาม. (2548). เข่ือนพญามงัรายทีเ่วียงเชียงใหม่. [ฉบับอเิล็กทรอนิกส์].  
   วารสารเมืองโบราณ, 5, 20-25. 

พิทยา ด าเด่นงาม. (2548). เข่ือนพญามงัรายทีเ่วียงเชียงใหม่. [ฉบับอเิล็กทรอนิกส์].    
   มติชน. สืบค้นเมือ่ 9 กรกฎาคม  2549, จาก http://www.matichon.co.th/ 

2.4.4 บทความอิเล็กทรอนิกส์บน อินเทอร์เน็ตออนไลน์ (ที่ไม่ได้จัดท าวารสารฉบบัพิมพ์) 
สันต์ ธรรมบ ารงุ. (2543, มกราคม-มิถุนายน). กลไกทีส่ าคัญของการพฒันาทรัพยากร 

   มนุษย์.(2548, สิงหาคม). วารสารสารสนเทศ, สืบค้นเมื่อ 3 มิถุนายน 2549, จาก  
   http://arcbs.bsru 

2.4.5 หนังสือพิมพ์ออนไลน์ มีฉบับพิมพ์ 
ทินพันธ์ นาคะตะ. (2549, 4 กรกฎาคม). ในหลวง ศาล กับอ านาจอธิปไตย. [ฉบับ 

   อิเล็กทรอนิกส์]. มติชน. สืบค้นเมือ่ 9 กรกฎาคม 2549, จาก    
   http://www.matichon.co.th/ 

 

http://arcbs.bsru/


 

182 ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 
 

 2.5 สื่อโสตทัศนวัสดุ บันทึกทึกภาพ และอ่ืนๆ ซีดี, วีซีด,ี ดีวีด,ี ภาพยนตร,์ หรือ [CD], [VCD ], 
[DVD ], [MOVIE ]  
 2.5.1รูปแบบ 

ผู้ผลิต./(ปี)./ช่ือเรื่อง/[ประเภทวัสดุ]./สถานทีผ่ลิต:/หน่วยงานที่ผลิต. 
 ตัวอย่าง 
 ภูวนาม คุณผลิน. (2532). เจ้าไม่มีศาล [ซีดี]. กรุงเทพฯ: จี เอ็มเอม็ แกรมมี่ 
 สรยุทธ สุทัศนจินดา. (ผู้จัดรายการ). (2549, 1 พฤษภาคม). ผลการสอบโอเนต-เอเนต. [รายการถึงลูกถึงคน]  
  กรุงเทพฯ: สถานีวิทยุโทรทัศน์ อสมท. 
           สมชาย งามยิ่ง. (2550, 1 เมษายน). พิธีแห่เทียนพรรษา. [บันทึกภาพ]. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

    อุตรดิตถ์, อุตรดิตถ์. 
 2.6 วิทยานิพนธ์ 
 2.6.1 รูปแบบ 

ผู้แต่ง./(ปีพมิพ)์./ช่ือวิทยานพินธ์./(วิทยานิพนธ์หรอืปรญิญานพินธ์ดุษฎีบัณฑิตหรอื
มหาบัณฑติ(สาขาวิชา......... ช่ือสถาบันการศึกษา). สถานที่: ช่ือสถาบัน/แหล่งที่อยู ่

 ตัวอย่าง 
 ภัทราวรรณ เล็กเริงสินธ์ุ.  (2549). การด าเนินงานเกี่ยวกบัข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และค าชมเชย 
  ของผู้ใช้ในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา. (ปริญญานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาบรหิารการศึกษา  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์). อุตรดิตถ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 2.7 งานวิจัย 

ช่ือนามสกลุผู้วิจัย./(ป)ี./ช่ืองานวิจัย(ประเภทของงานวิจัยเช่นรายงานวิจัย)./สถานที่พมิพ์:/
ส านักพิมพ์. 

 ฉันทนา บรรณศิริ และโชติ หวันแก้ว. (2535). การศึกษาสถานภาพและนโยบายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน 
  ผู้ด้อยโอกาส: เด็กท างาน (รายงานวิจัย). กรงุเทพฯ: สถาบนัวิจยัสงัคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
 2.8 การประชุมวิชาการ 
 ช่ือนามสกุลผู้เขียนบทความ./(ปี)./ช่ือบทความ./ใน/การประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง…/(หน้า)./สถานที่
  พิมพ์:/ส านักพิมพ์.  
 ประภาภัทร วรรณศรี. (2555). การพัฒนาชุดกจิกรรมแบบศูนย์การเรียน เรื่องการอ่านจบัใจความส าคัญ…… 
  . ในการประชุมสมัมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติเครอืข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยั
  ราชภัฏภาคเหนือ ครัง้ที่ 10 (น. 573 - 581). อุตรดิตถ์: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  อุตรดิตถ์. 
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 2.9 การสัมภาษณ์/E-mail 
 2.9.1 รูปแบบ 
  ผู้ใหส้ัมภาษณ์./(ป,ี/วันที่/เดือน )./[สัมภาษณ์โดย]./สถานที่. 
 ตัวอย่าง 
 สมพิศ สุขแสน. (2550, 1 ธันวาคม). [สัมภาษณ์โดย รัตนะ  อินจ๋อย]. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 
 Cartwright Jennifer. (2006, April 28). [interview with Pisit Chotsawad]. 
 สุวิทย์ รุ่งวิจัย. (2551, 20 มิถุนายน). [จาก อีเมล์ E-mail: tayart@hotmail.com]  
 B.J. Kemp (2008, September 30). [from E-mail: tayart@hotmail.com] 
 2.10 ผลงานทางศิลปะ 

กมล ทัศนาญชลี (จิตรกร). (1991). หนังใหญ่ อเมริกันอินเดียน 1991. [ภาพวาด]. การแสดงนิทรรศการ
ศิลปินแห่งชาติ ครั้งที่ 37. สืบค้นเมื่อ 3 พฤษภาคม 2549, จาก http://www.art-centre.su.ac.th/ 

 2.11 การอ้างอิงของผู้แต่งคนเดียวกัน มากกว่า 1 รายการ 
 ตัวอย่าง 
 ยืน ภู่วรวรรณ. (2532 ก). เทคนิคการใช้งานฮาร์ดดิสก์. กรุงเทพฯ: ซเีอ็ดยูเคช่ัน 
 ยืน ภู่วรวรรณ. (2532 ข). การสื่อสารข้อมลูและไมโครคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ค. กรุงเทพฯ: ซเีอ็ดยูเคช่ัน 
 Robinson, Danie N. (1976 a). An Intellectual History of Psychology. New York: Macmillan. 
 Robinson, Danie N. (1976 b). Psychology :Traditions and Perspective. New York: D.Van Nostrand. 
หมายเหตุ: เครื่องหมาย / หมายถึงระยะการเว้นวรรค 
 2.12 การอ้างอิง ชื่อเมืองท่ีมีชื่อเสียง ไม่ต้องลงชื่อรัฐ 
        เช่น  London, Mosco, New York, Sydney   
 2.1.2 ผู้จัดพิมพ์  
 1. ไม่ต้องระบุช่ือส านักพมิพ์ กรณีโรงพิมพ์ ใหล้งค าว่าโรงพมิพ์ 
          ส านักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช       ลงว่า   ไทยวัฒนาพานิช 
          บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ากัด         ลงว่า   ซีเอ็ดยูเคช่ัน 
          โรงพิมพ์ โอ.เอสพริ้นต้ิง เซ็นเตอร ์ ลงว่า   โรงพิมพ์ โอ.เอสพริ้นต้ิง เซ็นเตอร์ 
 2. ถ้าเป็นส านักพมิพ์มหาวิทยาลัยให้ลงค าว่าส านักพิมพ ์
           McGraw-Hill Company          ลงว่า McGraw-Hill 
           Brooks/Cole Publishing Company   ลงว่า Brooks/Cole 
       Oxford University Press   ลงว่า Oxford University Press  
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 3. ถ้าจัดพิมพ์โดยหน่วยงานราชการ หรือเอกชน ให้ลงช่ือหน่วยงานน้ัน 
   ภาควิชาประวัติศาสตร์ 
   กระทรวงศึกษาธิการ 
   ธนาคารแห่งประเทศไทย 

วิธีเรียงบรรณานุกรรม 
ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง  จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ  ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ฤ ฤา ล ฦ ฦา ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ  
อะ อัว อัวะ อา อ า อี อึ อุ อู เอะ เอ เอาะ เอา เอิน เอีย เอียะ เออื เอือะ แอ แอะ โอ โอะ ใอ ไอ 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
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วารสารวิชาการคณะมนษุยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 
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