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เนื่องมาจากปก

ประเพณีแห่ต้นดอกไม้เป็นประเพณีที่จัดขึ้นในช่วงวันสงกรานต์ โดยชาวบ้านจะร่วมกันสร้างต้นดอกไม้เพื่อน�าไปถวายพระ ตามประเพณีจะท�าการ 
แห่ต้นดอกไม้ในช่วงเย็นรอบพระอุโบสถ 3 รอบ เพื่อบูชาพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ในการแห่ต้นดอกไม้ ผู้ที่ท�าการแห่หรือผู้ที่ยกต้นดอกไม ้
อยู่นั้นจะต้องเต้นให้เข้ากับจังหวะเพลงเพื่อให้ต้นดอกไม้เกิดการกวัดแกว่งเคลื่อนไหวเสมือนต้นไม้จริงๆ การแห่ต้นดอกไม้จะท�าขึ้นในทุกวันพระ 
ของเดือนเมษายน ซึ่งถือเป็นประเพณีที่รวมจิตรวมใจของชาวบ้านต�าบลแสงภาให้มีความรักความสามัคคีกันได้เป็นอย่างดี 
(เรื่องและภาพโดย: อิสเรส สุขเสนี “ประเพณีแห่ต้นดอกไม้ต�าบลแสงภา อ�าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย” เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2562)



วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences

ปีท
ี่ 5

 ฉ
บับ

ที่ 
2 

(ม
.ค

. 6
3-

มิ.
ย.

 6
3)

4

 เรื่องการศึกษา การสื่อสาร และการใช้ภาษา ก�าลังมีบทบาทต่อผู้คนและสังคม
วิชาการเป็นอย่างมาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
จึงจัดท�าวารสารมนุษย์กับสังคม ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (มกราคม 63 - มิถุนายน 63) คัดสรรเรื่อง
ที่มีสาระเกี่ยวกับ การสื่อสาร พฤติกรรม การศึกษาและการใช้ภาษา
 วารสารฉบับนี้ในกลุ่มแรกมุ่งเน้นเรื่อง การสื่อสารและพฤติกรรม โดยมีบทความ
เกี่ยวกับการสร้างอัตลักษณ์ชุมชนผ่านกราฟิกตราสัญลักษณ์ เรื่องการสื่อสารเพื่อการโน้ม
น้าวใจพฤตกิรรมการเลีย้งกุ้งขาวแวนนาไมของเกษตรกร เรือ่งการส่งเสรมิพฤติกรรมละเว้น
การมเีพศสัมพนัธ์ของเยาวชน เรือ่งการจดัการศึกษาเพือ่เสริมสร้างความเป็นพลเมอืง และ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กลุ่มที่สองเรื่องเก่ียวกับการศึกษาอย่างเรื่องการ
ประเมินหลักสูตรการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป เรื่องการพัฒนาทักษะการออก
เสียงที่มีปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยวิธีธรรมชาติ กลุ่มที่สามเกี่ยวกับ
ภาษา เรื่องกลวิธีทางภาษาในการสร้างความขบขันในเพจ และเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับธรรมชาติในหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สาระ ความรู้ ความหลากหลายของบทความท่ีมีเนื้อหาทาง 
การสื่อสาร พฤติกรรม สังคม ภาษา และวัฒนธรรม ในวารสารฉบับนี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่ง
ที่ช่วยสร้างสรรค์ จุดประกายจินตนาการ และเกิดประโยชน์ต่อผู้อ่านทั้งด้านความรู้ใหม่ 
ระเบียบวิธีวิจัยทางมนุษยศาสตร์ และการบูรณาการศาสตร์อื่นเข้ากับการศึกษาภาษา 
สังคม และวัฒนธรรม

บทบรรณาธิการ

ภาคภูมิ หรรนภา
บรรณาธิการ
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อัตลักษณ์ชุมชนประวัติศาสตร์บ้านเชียงเหียน จังหวัดมหาสารคาม 

ผ่านกราฟิกตราสัญลักษณ์

 อิสเรส สุขเสนี และคณะ

กลยุทธ์การส่ือสารเพื่อการโน้มน้าวใจโดยสื่อบุคคลกับพฤติกรรมการเลี้ยง

กุ้งขาวแวนนาไมของเกษตรกรในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา

 สุธาทิพย์ เพื่อนงาม, ฐิติ วิทยสรณะ

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ในหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์

 อรรถชัย สุดบนิด, โสภี อุ่นทะยา

กลวิธีทางภาษาในการสร้างความขบขัน ในเพจมุกตลกอีสาน “จอนฟอน”

 อ้อมทิพย์ มาลีลัย, ประณิตา จันทรประพันธ์

การพัฒนาทักษะการออกเสียงที่มีปัญหาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลายโดยวิธีธรรมชาติ

 ณัฏฐ์นรี สิทธิไกรพงษ์, พิลานุช ภูษาวิโศธน์

การประเมินหลักสูตรการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป 

ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

 กานต์ชนก ใครอุบล, จิระพร ชะโน

การจดัการศกึษาเพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมือง ในระดบัโรงเรยีนของญ่ีปุน่

 สุริยานนท์ พลสิม

การส่งเสริมพฤติกรรมละเว้นการมีเพศสัมพันธ์ของเยาวชน

 เบญจมาภรณ์ รุ่งสาง, ภารดี เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา

พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี

ในจังหวัดสงขลา

 นิธิกิตติกานต์ เหมสุวรรณ์, ประสพชัย พสุนนท์

บทวิจารณ์หนังสือ: Dschungelkind เด็กป่าซาบิเน่ (Jungle Child):

ความทรงจ�าและศักด์ิศรีของการมีชีวิต

 แก้วตา จันทรานุสรณ์

ข้อก�าหนดการเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัย
เพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษย์กับสังคม จริยธรรม การตีพิมพ์ผลงาน
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บทคัดย่อ
 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง “การออกแบบกราฟิกเอกลักษณ์

ชุมชนประวัติศาสตร์บ้านเชียงเหียน” มีวัตถุประสงค์เพื่อท�าการศึกษาถึงอัตลักษณ์ท่ีโดด

เด่นของชุมชนบ้านเชียงเหียน จังหวัดมหาสารคาม ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์

เฉพาะตวัทีด่ขีองชมุชน เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการออกแบบกราฟิกตราสัญลกัษณ์ชมุชนบ้าน

เชยีงเหียน ตามกรอบกระบวนการวจิยัและพฒันา (R&D Research and Development)  

มีพื้นที่เป้าหมายเป็นชุมชนบ้านเชียงเหียน หมู่ที่ 3 18 และ 23 โดยการศึกษาวิจัยแบ่งออก

เป็นสองส่วนคอื 1) ส่วนการหาอตัลกัษณ์ในพ้ืนทีข้่อมลู 2) ส่วนการออกแบบตราสญัลกัษณ์ 

 จากการวจัิยพบว่า อตัลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นของชมุชนบ้านเชยีงเหยีนนัน้เป็นอตัลกัษณ์

ที่มีพื้นฐานมาจากความเชื่อในเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติ การเคารพศรัทธาในผีบรรพบุรุษที่มี

ทัง้รูปแบบท่ีเป็นรปูธรรมและนามธรรม ได้แก่ ศาลปูต่า ศาลญาแม่นาง ไหโบราณ กระรอก

ด่อน และบั้งไฟ ที่มีความเกี่ยวโยงกับประเพณีวัฒนธรรมในรูปแบบดั้งเดิมที่สืบทอดต่อ 

กนัมา จากการศกึษาแนวทางในการออกแบบพบว่า กราฟิกตราสัญลกัษณ์ทีจ่�าเป็นจะต้อง

สร้างจากการมส่ีวนร่วมในชมุชนเพือ่สร้างความเป็นเจ้าของหรอืความภาคภมูใิจในสิง่ทีต่น

ได้มีส่วนสร้างขึ้น ในแบบตราสัญลักษณ์ชุมชนที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์ของชุมชนจ�าเป็นท่ีจะ

ต้องมีข้อมูลเรื่องราวภายในพื้นที่อย่างครบถ้วน การน�าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเป็นตัวแทนนั้นอาจ

จะขัดกับบทบาทความส�าคัญและความสามัคคีของชุมชนได้

 ตราสัญลักษณ์ชุมชนบ้านเชียงเหียนนี้ประกอบสร้างขึ้นจากการมีส่วนร่วมใน

การน�าเสนออัตลักษณ์ของชุมชนโดยชุมชน และพัฒนาแบบร่างอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน 

เป็นปัจจัยหลักที่จะท�าให้ชุมชนได้ตระหนักและภาคภูมิใจในสิ่งที่ชุมชนของตัวเองมีอยู่ อีก

ทั้งการสร้างกราฟิกตราสัญลักษณ์ยังเกิดเป็นนวัตกรรมท่ีเป็นประโยชน์ในการน�าไปใช้งาน

ในด้านต่างๆ ของชุมชนต่อไป

ค�าส�าคัญ: อัตลักษณ์ชุมชน บ้านเชียงเหียน กราฟิกตราสัญลักษณ์ 
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Abstract
 A research project titled ‘Graphic design of the identity of Ban Chiang 
Hian Historical Community, Mahasarakham Province. The objective is to 
study the distinctive identity of Ban Chiang Hian community which shows 
the uniqueness of the city and use it as a guideline for the graphic design of 
the community’s logo by the process of research and development (R&D 
Research and Development). The targeted areas are village no.3, 18, and 23 
at Ban Chiang Hian community. The research project consists of two sections: 
1. finding the identity in the areas, and 2. designing the logo.
 The research findings showed, the distinctive identity of Ban Chiang 
Hian community is based on the belief in supernaturalism, respect, and 
belief in ancestral spirits, which has influenced both concrete and abstract 
forms such as the shrine of the ancestor, Mae Nang shrine, ancient jars, 
white squirrels and rockets. These are connected to an original tradition. The 
important thing is participation in the community to create the logo to create 
ownership or pride in what they have created. The form of a community’s 
logo is to convey the group’s identity. It is necessary to have a complete 
information. Bring only one thing to be a representative may be against the 
important role of harmony in the community. 
 The Ban Chiang Hian community’s logo was created and developed 
from participation in presenting the identity of the community by the 
community. These were the main factors that made the community 
cherished, realized, and prided in the context of their community. It was 
better to try to go into the community to build the community than going 
to change the city.
Keywords: Identity, Ban Chiang Hian, Logo Design.

The Identity of Ban Chiang Hian Historical Community, 
Mahasarakham Province, in Logo Design.
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บทน�า

 ในยุคปัจจุบันประเทศไทยได้ให้ความส�าคัญต่อการวางแผนการพัฒนาประเทศ

ในระยะยาว โดยประเทศสมาชิกของสหประชาชาติได้รับรองวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

พ.ศ. 2573 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนน้ันจะให้ความส�าคัญไปกับการปรับความ

สมดุล 3 ด้าน ได้แก่ ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ในรูป

แบบการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ที่จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจสังคม

ของประเทศไทยให้ประชาชนหมดความยากจน มีสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี มีการ

ศึกษาที่ทัดเทียม ลดความเหลื่อมล�้าของสังคม อีกท้ังยังพยายามพัฒนาและสร้างรากฐาน

เศรษฐกิจระดับพื้นฐานของประเทศให้เกิดความเข้มแข็งโดยใช้การบูรณาการอย่างม ี

ส่วนร่วมของชุมชนให้มคีวามยัง่ยนืในระยะยาว (Open Development Thailand, 2561) 

โดยเป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนน้ันประเทศไทยได้ใช้หลักการเศรษฐกิจ 

พอเพียงที่มุ ่งเน้นให้เห็นถึงคุณค่าของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนใน

ประเทศไทย เพ่ือให้คนในชุมชนเองได้เห็นถึงคุณค่าของท้องถิ่นของตนเองเพื่อให้เกิดการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน จากนั้นมาท้องถิ่นในหลายพื้นที่ของประเทศไทยได้ถูกพัฒนาขึ้นโดย

คนในพื้นที่เองจากต้นทุนทางวัฒนธรรมของตน (บุษราภรณ์ พวงปัญญา และคณะ, 2559) 

จนท�าให้เกิดสินค้าที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะชุมชน เกิดกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผลิตสินค้า

ชุมชนที่ผลิตสินค้าที่ได้มาจากต้นทุนทางวัฒนธรรม มีส่วนผสมของวัฒนธรรมในพื้นท่ี 

ของตนเข้ากับสินค้า การพัฒนาชุมชนของตนให้กลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีจะช่วยสร้าง

ให้เกิดเศรษฐกิจในท้องถิ่นขึ้นมา ท้ังการสร้างจุดขายความน่าสนใจในประเพณีวัฒนธรรม  

สถานทีส่�าคญั สถานทีท่่องเทีย่วทีมี่ความสวยงามในประเทศไทย ชุมชนเองก็มคีวามตระหนัก

ในการพฒันาท้องถิน่ของตนเองให้เป็นทีต้่องการของตลาด การพฒันาภาพลกัษณ์ทีโ่ดดเด่น

ให้แทรกเข้าไปอยูใ่นใจของผูบ้รโิภค สร้างสมดุลให้กบัเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม ผ่าน

การด�าเนินกิจกรรมการพฒันาทีช่ดัเจนเพือ่น�าไปสูก่ารพฒันาภาพลกัษณ์องค์กรอย่างยัง่ยนื  

(บุษราภรณ์ พวงปัญญา และคณะ, 2559)

 บ้านเชียงเหียนเป็นชุมชนหน่ึงในภาคอีสานที่มีประวัติความเป็นมาทางด้าน

ประวัตศิาสตร์การต้ังถิน่ฐานมาต้ังแต่สมยัยคุก่อนประวตัศิาสตร์และมคีวามใกล้เคยีงกนักับ

บ้านเชียงของจังหวัดอุดรธานี การขยายเขตการปกครองในสมัยทวารวดีมีอิทธิพลต่อการ

สร้างผังเมืองของบ้านเชียงเหียน การเข้ามาของอาณาจักรขอมที่แผ่ขยายมาถึงบ้านเชียง

เหยีนเหน็ได้จากหลกัฐานคอือโรคยาศาลหรือปรางค์กูบ้่านเขวาทีอ่ยูท่างทศิตะวนัออกของ

หมู่บ้าน เป็นสถานที่ที่ชาวบ้านให้ความเคารพศรัทธาและใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนา

ที่ส�าคัญ จนถึงยุคสมัยการโยกย้ายที่ท�ากินการตั้งถ่ินฐานท่ีกลุ่มคนจากฝั่งขวาของแม่น�้า
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โขงในยุคที่อาณาจักรล้านช้างเจริญรุ่งเรืองเข้ามายังฝั่งซ้ายของแม่น�้าโขงคือภาคอีสานใน

ยุคปัจจุบัน การก�าเนิดเกิดสร้างอารยธรรมต่างๆ ที่แผ่กระจายเข้ามายังภาคอีสานท�าให้

เกิดการกระจายทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีที่ติดสอยห้อยตามกับการย้ายถิ่นฐาน การ

หลีกหนีจากภยัสงคราม เพือ่หาความมัน่คงทางอาหาร ความอดุมสมบูรณ์ของพืน้ทีท่ีเ่ข้ามา 

ตั้งรกราก บ้านเชียงเหียนในอดีตเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ในทางทางธรรมชาติและ

แหล่งน�้าจึงท�าให้มีการเข้ามาใช้พื้นที่อย่างต่อเนื่องหลายยุคสมัย (สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2549)  

ในพืน้ทีบ้่านเชยีงเหยีนจึงมศิีลปะ ประเพณี วฒันธรรม ต�านานเรือ่งเล่าต่างๆ เกดิขึน้มากมาย 

ในวิถีการด�าเนินชีวิตของชุมชนบ้านเชียงเหียนนั้นด�าเนินไปตามกรอบวัฒนธรรมแบบ 

พุทธศาสนาเป็นหลัก การรักษามรดกทางวัฒนธรรมของคนในชุมชนบ้านเชียงเหียน การมี

ผูน้�าชมุชนทีเ่ข้มแขง็ถอืเป็นจดุเด่นของชมุชนทีย่งัคงปกปักรกัษาวฒันธรรมประเพณทีีด่งีาม

ต่างๆ ไว้ได้เป็นอย่างดี (สุรชัย ชนะบูรณ์, 2550)

 การพฒันาชมุชนบ้านเชยีงเหยีนให้เกดิความยัง่ยนืโดยการมส่ีวนร่วมของชมุชน

หรอืเกดิจากการสร้างโดยคนในชมุชนนัน้ ภาพลักษณ์ของชมุชนจงึถอืเป็นสิง่ส�าคญั เป็นการ

สร้างภาพจดจ�าท่ีผู้พบเห็นหรือกลุ่มเป้าหมายเกิดความน่าเช่ือถือ การเสริมภาพลักษณ์

ด้วยการสร้างตราสัญลักษณ์ ความประทับใจในการจดจ�าช่ือตราสัญลักษณ์เป็นการสร้าง

ภาพลักษณ์ในเชิงบวก (สุดถนอม ตันเจริญ, 2558) ตราสัญลักษณ์ถือเป็นเครื่องหมายที่มี

ลกัษณะเป็นภาพ ตัวอกัษร กราฟิก ส ีลายเส้นทีม่ลีกัษณะเฉพาะทีส่วยงามน่าจดจ�า (ศกัดิช์ยั  

เกยีรตนิาคนิ, 2554) การสร้างตราสญัลกัษณ์ให้เกดิเป็นเอกลักษณ์ ภาพลกัษณ์ (Corporate 

Image) ที่ดีของชุมชนก็ถือเป็นปัจจัยส�าคัญอีกประการหนึ่งที่จะต้องน�าเสนอผ่านช่องทาง 

การสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ให้บุคคลภาพนอกได้รับรู้ การประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่จึงมี

ความส�าคญัยิง่ทีจ่ะเข้ามามบีทบาทต่อการสร้างภาพลกัษณ์ชุมชนให้เป็นท่ีจดจ�าในมมุมองท่ี

ดหีรอืในมมุมองท่ีชมุชนเองอยากถ่ายทอดให้บคุคลภายนอกได้รับรู ้การสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี

ให้กบัชมุชนหรือองค์กรทัว่ไปน้ันจ�าเป็นทีจ่ะต้องท�าการค้นหาความเป็นอตัลกัษณ์ของชุมชน

นัน้ๆ ขึน้มาเพือ่น�าไปสูก่ารสร้างภาพแทนตัวตนของชมุชนจนเกิดเป็นเอกลกัษณ์ท่ีสอดคล้อง

กับประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม และสิ่งที่แสดงถึงความโดดเด่นเป็น

เอกลกัษณ์ของชมุชนอย่างเป็นรปูธรรมได้ เช่น หากเหน็กระรอกเผอืกกจ็ะสามารถรูไ้ด้ทนัที

ว่าน่ีคอืเอกลักษณ์ของบ้านหนัเชยีงเหียน ซึง่บ้านหนัเชยีงเหยีนเองนัน้มส่ิีงทีเ่ป็นเอกลกัษณ์

อยู่ในชุมชนมากมาย ที่หยิบยกมาเป็นตัวอย่างที่โดดเด่นได้ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 

เพื่อให้เกิดความน่าสนใจในชุมชนโบราณบ้านหันเชียงเหียนแห่งนี้
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ค�าถามหลักในการวิจัย

 อัตลักษณ์ความเป็นชมุชนบ้านเชยีงเหียนเป็นอย่างไร มแีนวทางในการออกแบบ

กราฟิกและสะท้อนออกมาในรูปแบบภาพกราฟิกตราสัญลักษณ์ในแบบใด

วัตถุประสงค์ในการวิจัย

 1. ศกึษาถงึอตัลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นของชมุชนบ้านเชียงเหยีนเพือ่ใช้เป็นแนวทางการ

ออกแบบภาพกราฟิกเอกลักษณ์ชุมชนบ้านเชียงเหียน

 2. เพื่อออกแบบตราสัญลักษณ์ชุมชนบ้านเชียงเหียน

กรอบแนวคิดในการวิจัย แบบ R&D (Research and Development)

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการหาแนวทางและการออกแบบกราฟิกตราสัญลักษณ์ด้วยกระบวนการ R&D

(ที่มา: อิสเรส สุขเสนี, กรอบแนวคิดในการวิจัย: 1 สิงหาคม 2562)
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ขอบเขตการวิจัย

 ผู้วิจัยแบ่งส่วนในการวิจัยและพัฒนาแบบไว้ 2 ส่วนคือ 1) ส่วนข้อมูลเชิงพื้นที่

และข้อมูลทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทางการออกแบบ 2) ส่วนการออกแบบกราฟิกตราสัญลักษณ์

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลขั้นปฐมภูมิ และข้อมูลขั้นทุติยภูมิ

 ขอบเขตเนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาข้อมูลเชิงพื้นท่ีบ้านเชียงเหียน 

หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 18 และหมู่ที่ 23 ต�าบลเขวา อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ศึกษาโดยเก็บ

รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการหาอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชนบ้านเชียงเหียนในข้ันปฐมภูมิ

และทุติยภูมิ ดังนี้

 1) ข้อมลูปฐมภมู ิเพ่ือให้ทราบถงึสภาพพืน้ที ่สถานทีส่�าคญั วตัถสุิง่ของ  ประเพณี 

วัฒนธรรม ศิลปะ หัตถกรรม บุคคลส�าคัญ อาชีพ ภาพถ่ายพื้นที่ที่ปรากฏในชุมชนบ้าน 

เชียงเหียน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม (Focus Group) จากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นกลุ่ม 

ผู้น�าชุมชน จ�านวน 40 คน และผู้น�าชุมชนทั้ง 3 หมู่บ้าน จ�านวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 43 คน 

ในประเดน็ค�าถามเกีย่วกับอตัลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นของชมุชนดงันี ้อตัลกัษณ์ทีเ่ป็นรูปธรรม ได้แก่ 

สถานทีส่�าคญั วตัถสุิง่ของทีส่�าคญั ศลิปะ หตัถกรรม บุคคลส�าคญั อาชพี สตัว์ สิง่มชีวิีตอ่ืนๆ 

ทีส่�าคญั และอตัลกัษณ์ทีเ่ป็นนามธรรม ได้แก่ ขนบธรรมเนยีม ประเพณ ีวฒันธรรม ค�าสอน

 2) ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการศึกษาข้อมูลเชิงพื้นที่ของชุมชนบ้านเชียงเหียนจาก

หนงัสอื เอกสาร บทความ งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องมาวิเคราะห์หาหลกัฐานความส�าคญัของชุมชน

บ้านเชียงเหียน และข้อมูลแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหลักการออกแบบตราสัญลักษณ์ 

ประกอบไปด้วย ทฤษฎกีารออกแบบเรขศลิป์ หลกัการออกแบบตราสญัลกัษณ์ การจดัวาง

องค์ประกอบศลิปะ จติวทิยาส ีตวัอกัษรและการใช้งาน จากข้อมลูทติุยภมูทิีไ่ด้มาใช้ในการ

วิเคราะห์หาความเหมาะสมในการสร้างแบบกราฟิกตราสัญลักษณ์ชุมชนบ้านเชียงเหียน

 ส่วนที่ 2 การออกแบบกราฟิกตราสัญลักษณ์

 ขอบเขตด้านการออกแบบกราฟิกตราสัญลักษณ์ผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลปฐมภูมิและ

ทตุยิภมู ิมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบตราสญัลกัษณ์ประจ�าชมุชนบ้านเชยีงเหยีน ต�าบล

เขวา อ�าเภอเมอืง จังหวดัมหาสารคาม โดยมกีระบวนการในการสร้างแบบร่างและสรปุแบบ

ดังนี้

 แบบร่างตราสัญลักษณ์ครั้งที่ 1 ผู้วิจัยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูปในการ

สร้างสรรค์แบบที่มีลักษณะเป็นลายเส้น (Vector) สี ตัวอักษร ที่เหมาะสมกับการใช้งาน

ในหลากหลายช่องทางสื่อ จ�านวน 3 แบบร่าง เพื่อใช้ในการตรวจสอบถึงความเหมาะสม

ของตราสัญลักษณ์โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถด้านการออกแบบกราฟิกตรา

สัญลักษณ์

 แบบร่างตราสญัลกัษณ์ครัง้ที ่2 เป็นการปรบัแก้ไขแบบจากผูเ้ชีย่วชาญด้านการ
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ออกแบบ จ�านวน 4 แบบร่าง เพือ่ใช้ในการส�ารวจความพงึพอใจ และข้อเสนอแนะจากการ

สอบถาม สัมภาษณ์ผู้น�าชุมชนบ้านเชียงเหียนที่มีต่อตราสัญลักษณ์

 แบบร่างตราสัญลักษณ์ครั้งที่ 3 การปรับแก้ไขแบบตามข้อเสนอแนะจากกลุ่ม

ผูน้�าชมุชนบ้านเชยีงเหียน น�าแบบร่างครัง้ท่ี 3 ทีม่กีารแก้ไขแล้วไปตรวจสอบโดยผูเ้ชีย่วชาญ

ด้านการออกแบบ เพื่อใช้ในการเผยแพร่ต่อชุมชนและสาธารณะ

การด�าเนินงานวิจัย

 กระบวนการหาแนวทางการสร้างกราฟิกตราสัญลักษณ์ชุมชนบ้านเชียงเหียน 

เป็นกระบวนการขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) R&D 

ประกอบไปด้วย ข้อมูลขั้นปฐมภูมิ ที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลในเชิงพ้ืนท่ีท่ีได้จากการส�ารวจ 

บนัทกึ สัมภาษณ์ทีมุ่ง่เน้นการค้นหาอตัลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นเฉพาะตวัของชมุชนบ้านเชยีงเหียน 

ข้อมูลขั้นทุติยภูมิได้จากการสืบค้นข้อมูลเชิงเอกสารประกอบท่ีส�าคัญท่ีมีความเก่ียวข้อง

เชื่อมโยงพื้นที่บ้านเชียงเหียน รวมถึงทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการออกแบบตราสัญลักษณ์มา

วิเคราะห์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบกราฟิกตราสัญลักษณ์ชุมชนบ้านเชียงเหียน

ทั้งหมด 5 ขั้นตอนดังต่อไปนี้

 การด�าเนินงานขั้นตอนที่ 1 (R1) การศึกษาข้อมูลชุมชน ทบทวนวรรณกรรม 

และสังเคราะห์

 ข้อมูลปฐมภูมิ ผู ้วิจัยลงพื้นที่เป้าหมายอธิบายถึงโครงการวิจัย เป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับของโครงการวิจัย และประโยชน์ของผลจากโครงการ

วิจัยให้แก่ผู้น�าชุมชนทั้ง 43 คน ได้ทราบ เพื่อให้ได้ข้อมูลอัตลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะตัวของ

ชุมชน ผู้วิจัยอธิบายความหมายความส�าคัญของค�าว่า “อัตลักษณ์” “เอกลักษณ์” “ตรา

สัญลักษณ์” ให้แก่กลุ่มผู้น�าชุมชนได้ทราบ เพื่อค้นหาและคัดกรองอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของ

ชุมชนบ้านเชียงเหียน เพื่อน�าไปสู่การออกแบบตราสัญลักษณ์ประจ�าชุมชน

 การเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติความเป็นมา พื้นที่ สถานที่ส�าคัญของชุมชน 

ประเพณีวัฒนธรรมที่โดดเด่นของชุมชน ศิลปหัตถกรรม บุคคลส�าคัญ วัตถุสิ่งของ อาชีพ 

ภาพถ่ายพ้ืนทีใ่นชมุชน จากค�าแนะน�าพดูคยุกบับคุคลในชมุชน กลุม่ผูน้�าชมุชน ให้น�าเสนอ

สิ่งที่เป็นความโดดเด่นของชุมชน เป็นการสอบถาม สัมภาษณ์แบบกลุ่ม (Focus Group) 

ในประเด็นค�าถามถึงอัตลักษณ์ท่ีเป็นรูปธรรม  คือสิ่งท่ีเห็นภาพจับต้องได้ เช่น สถานท่ี

ส�าคัญ วัตถุสิ่งของ ศิลปหัตถกรรม ปราชญ์ชาวบ้าน บุคคลส�าคัญ สัตว์ สิ่งมีชีวิต ฯลฯ และ

นามธรรม คือความคิด จินตนาการ ค�าสอนที่จับต้องไม่ได้ เช่น ประเพณี วัฒนธรรม ภาษา 

บทกลอน ค�าสอน ความเชื่อ ฯลฯ เมื่อน�าเสนออัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นของชุมชนในลักษณะ
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ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมจนครบ จึงท�าการคัดเลือกด้วยวิธีการให้คะแนนจนเหลืออัต

ลักษณ์ที่โดดเด่นเพียง 3 อย่าง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบกราฟิกตราสัญลักษณ์

ของชุมชนบ้านเชียงเหียน

 ข้อมูลทุติยภูมิ การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับชุมชนจากหนังสือ ต�ารา 

เอกสาร บทความ ที่มีความเกี่ยวข้องกับชุมชนบ้านเชียงเหียน เพื่อน�ามาศึกษาถึงประวัติ

ความส�าคัญของพื้นที่ชุมชน วิเคราะห์หาอัตลักษณ์ชุมชนเบ้ืองต้น และแนวทางความเป็น

ไปได้ในการออกแบบตราสัญลักษณ์จากแนวคิดทฤษฎีการออกแบบตราสัญลักษณ์

 การด�าเนินงานขั้นตอนที่ 2 (D1) การสร้างแบบร่างตราสัญลักษณ์ (แบบร่าง

ครั้งที่ 1)

 จากการน�าเสนออัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชนบ้านเชียงเหียนโดยกลุ่มผู้น�า

ชุมชน ผู้วิจัยได้คัดเลือกอัตลักษณ์ที่โดดเด่นออกมาให้เหลือเพียง 3 อย่าง วิธีการให้กลุ่ม

ผูน้�าชมุชนโหวตให้คะแนนจากอตัลกัษณ์ทัง้หมดทีเ่สนอมา จากนัน้ผูว้จิยัจะด�าเนนิการเกบ็

บันทึกภาพถ่ายที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ท้ัง 3 อย่าง ให้มีความครอบคลุม

ทางด้านรูปทรง ส ีการสือ่ความหมายของภาพทีส่อดคล้องกบัอตัลกัษณ์เพือ่ใช้เป็นแนวทาง

ในการเขียนแบบร่างตราสัญลักษณ์

 ขั้นตอนการสร้างแบบร่าง ผู้วิจัยใช้วิธีการสร้างแบบร่างด้วยการเขียนลงบน

กระดาษ (Sketch Design) วิเคราะห์หารูปร่าง รูปทรง ขนาด สัดส่วนที่เหมาะสมตาม

หลกัการออกแบบตราสญัลกัษณ์ จากนัน้จงึน�าไปสร้างแบบร่างด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์

ส�าเร็จรูปในการสร้างตราสัญลักษณ์ในรูปแบบเส้น (Vector) สี ตัวอักษร พร้อมอธิบายถึง

ภาพตราสัญลักษณ์ การสื่อความหมายของตราสัญลักษณ์เป็นส่วนๆ จ�านวน 3 แบบร่าง

 การด�าเนินงานขั้นตอนท่ี 3 (R2) การตรวจ ประเมิน พัฒนาแบบร่างโดยผู้

เชี่ยวชาญ

 การประเมินความเหมาะสมของตราสัญลักษณ์ (แบบร่าง) จะใช้วิธีการประเมิน

โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบตราสัญลักษณ์จ�านวน 2 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญจากชุมชน

บ้านเชียงเหียนจ�านวน 1 ท่าน จากผลการประเมินความเหมาะสมของตราสัญลักษณ์  

ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญจะถูกน�ามาพัฒนาแบบร่างในครั้งที่ 2 ต่อไป

 การพฒันาแบบร่างครัง้ที ่2 ผูว้จิยัใช้แบบร่างมาทดสอบกบักลุม่เป้าหมายทีเ่ป็น 

กลุ่มผู้น�าชุมชนจ�านวน 43 คน ด้วยวิธีการประเมินผลความพึงพอใจที่มีต่อตราสัญลักษณ์

ชุมชนบ้านเชียงเหียน ด้วยการคัดเลือกแบบร่างตราสัญลักษณ์ท่ีพึงพอใจและการประเมิน

ความพึงพอใจท่ีมีต่อตราสัญลักษณ์ และท�าการสรุปแบบร่างจากผลการคัดเลือกแบบ  

ผูว้จิยัแจ้งให้กลุม่ผูน้�าชมุชนทราบถึงล�าดบัการคดัเลอืกแบบทีไ่ด้รับความพงึพอใจมากทีส่ดุ 
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สรุปข้อเสนอแนะเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับแก้ไขแบบตราสัญลักษณ์ชุมชนบ้านเชียง

เหยีนทีไ่ด้รับการคัดเลือกเพือ่พฒันาแบบในกระบวนการต่อไป และอธบิายข้ันตอนการสรปุ

แบบในขัน้สดุท้ายกบัผูน้�าชุมชนทัง้ 3 หมูบ้่านถอืเป็นอนัสิน้สุดกระบวนการพฒันาแบบตรา

สัญลักษณ์บ้านเชียงเหียน

 การด�าเนินงานขั้นตอนที่ 4 (D2) การปรับปรุงแบบตราสัญลักษณ์ (แบบร่าง

ครั้งที่ 3)

 การปรับปรุงและพัฒนาแบบร่างจากแบบการประเมินความเหมาะสมของ 

ตราสัญลักษณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบกราฟิกตราสัญลักษณ์ แบบประเมินความ

พึงพอใจที่มีต่อตราสัญลักษณ์จากกลุ่มผู้น�าชุมชนบ้านเชียงเหียน และจากข้อเสนอแนะ 

มาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขแบบร่างในครั้งที่ 3 ผู้วิจัยใช้วิธีการน�าเสนอแบบตราสัญลักษณ์ 

กับผูน้�าชมุชนถึงความเหมาะสม ความถกูต้อง ครอบคลมุตามความต้องการของชมุชน หาก

ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องจะมีการทบทวนและปรับแก้ตามข้อเสนอแนะในข้ันตอนท่ี 3 

(R2) โดยเป็นการสรุปแบบร่างโดยตัวแทนผู้น�าชุมชน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 3 หมู่บ้านของชุมชน

บ้านเชยีงเหยีน เมือ่ปรับแก้ไขเสรจ็เรยีบร้อยตามความต้องการของชุมชน ผูว้จิยัจะน�าส่งให้

ผู้เชี่ยวชาญกลั่นกรอง ตรวจทานความเหมาะสมในขั้นตอนสุดท้าย

 การด�าเนินงานขั้นตอนที่ 5 (R3) การสรุปแบบตราสัญลักษณ์

 ขัน้ตอนการสรปุแบบตราสญัลกัษณ์ จากผลการประเมนิความพงึพอใจ ข้อเสนอ

แนะจากการสมัภาษณ์และได้มกีารปรบัแก้แล้วนัน้ ผูว้จิยัใช้วธิกีารสรปุแบบสดุท้ายกบัผูน้�า

ชุมชนทั้ง 3 หมู่ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 18 และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 23 รวม

ทั้งสิ้น 3 คน ให้ทราบและตกลงร่วมกัน โดยอธิบายถึงรูปแบบ รูปร่าง รูปทรง การสื่อความ

หมายของภาพสัญลักษณ์ สี และตัวอักษรที่ใช้ โดยการสรุปผลการศึกษาแนวทางการหา 

อัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชนบ้านเชียงเหียน การออกแบบตราสัญลักษณ์ชุมชนบ้าน 

เชยีงเหียน และอธิบายถงึขัน้ตอนการออกแบบตราสญัลกัษณ์ประจ�าชมุชนบา้นเชยีงเหยีน

ผลการด�าเนินงานวิจัย

 การด�าเนินงานวิจัยเรื่องการออกแบบกราฟิกเอกลักษณ์ชุมชนประวัติศาสตร์

บ้านเชียงเหียน ได้ท�าการศึกษาถึงอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชนบ้านเชียงเหียนที่แสดง

ให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ดีของชุมชนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ

กราฟิกตราสญัลกัษณ์ชมุชนบ้านเชยีงเหยีน ทีม่ขีอบเขตการวจิยั 2 ส่วนคอื ส่วนที ่1 ข้อมลู

เชิงพื้นที่ ส่วนที่ 2 การออกแบบกราฟิกตราสัญลักษณ์ โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา 

(Research and Development) 
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 ส่วนที่ 1 ข้อมูลเชิงพื้นที่ (R1) จากการศึกษาข้อมูลเชิงพื้นที่บ้านเชียงเหียนที่

เป็นรปูธรรมและนามธรรม ทีมุ่ง่เน้นเพือ่ศึกษาถงึอตัลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นของบ้านเชยีงเหยีนเพือ่

ใช้เป็นแนวทางในการออกแบบตราสญัลกัษณ์ ด้วยการน�าเสนอความโดดเด่นของชุมชนโดย

กลุ่มผู้น�าชุมชนบ้านเชียงเหียนได้ผลดังนี้

ตารางที ่1 แสดงผลการน�าเสนออตัลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นของชุมชนท่ีเป็นรปูธรรมและนามธรรม 

ครั้งที่ 1

รูปธรรม

สิ่งที่น�าเสนอ คะแนนการ
พิจารณา

ความส�าคัญ

ด้านสถานที่ สิมโบราณ 10 พื้นที่ส�าหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ที่ส�าคัญของชุมชน

ศาลปู่ตา
ศาลญาแม่นาง

13 พืน้ทีท่ีม่คีวามส�าคญัในการยดึเหนีย่วจติใจ 
การประกอบพิธีในงานบุญประเพณีต่างๆ

คูเมืองทั้ง 5 2 ความส�าคัญต่อการใช้ชีวิต มีความส�าคัญ
ทางประวัติศาสตร์

พิพิธภัณฑ์ปู่ไห 12 เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เคารพ
ศรัทธาในสิ่งเหนือธรรมชาติ

ด้านวัตถุ
สิ่งของ
ที่ส�าคัญ

ฆ้องสามดุม 16 ประวัติการสร้างชุมชน-ประตูโขง

ไหโบราณ 14 สิ่งยืนยันถึงพื้นที่เชิงประวัติศาสตร์

รูปปั้นช้าง, ม้า 0 บริวารของศาลปู่ตา

บุคคลส�าคัญ เจ้าเมืองเชียงเหียน คนยุคโบราณสูง 8 ศอก

ปราชญ์ชาวบ้าน
ด้านต่างๆ
- พ่อทองใบ (หมอยา)
- พ่อบุรี (สู่ขวัญ)
- พ่อโส (สมุนไพร)
- อ.บุญหมั่น (ลายไทย)
- พ่อสมยั (ประวตัศิาสตร์)
- ยายนวล (สมุนไพร)

0 เป็นบุคคลที่มีความส�าคัญและมี
องค์ความรู้ในด้านต่างๆ ของชุมชน
บ้านเชียงเหียน

สัตว์ประจ�าถิ่น 
สิ่งมีชีวิต
อื่นๆ

กระรอกด่อน 17 เป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของหมู่บ้าน

เต่า (โบราณ) 0 พาหนะของญาแม่นาง (ต�านาน)

ต้นมะขามยักษ์ 0 คล้ายหลักบ้านแห่งที่ 2
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 จากตารางแสดงผลการน�าเสนออัตลักษณ์ที่โดดเด่นของของบ้านเชียงเหียนทั้ง

ทีเ่ป็นรปูธรรมและนามธรรม พบว่า อตัลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นจากการคดัเลอืกของกลุม่ผูน้�าชุมชน

ได้ให้ความส�าคัญและมีลักษณะที่โดดเด่นจ�านวนทั้งหมด 6 สิ่ง ได้แก่ สิมโบราณ ศาลปู่ตา/

ศาลญาแม่นาง พพิธิภณัฑ์ปูไ่ห/ไหโบราณ กระรอกด่อน ฆ้องสามดมุ และบญุบัง้ไฟ จากนัน้

จึงได้ท�าการคัดเลือกด้วยวิธีการลงคะแนนอีกครั้งเพื่อให้เหลืออัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นเพียง 3 

สิ่งดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 2 แสดงผลการคัดเลือกอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชนบ้านเชียงเหียน ครั้งที่ 2

 ในขั้นตอนการคัดเลือกอัตลักษณ์ที่โดดเด่นนี้ได้อธิบายและก�าหนดให้กลุ่มผู้น�า

ชุมชนสามารถเลือกอัตลักษณ์ที่โดดเด่นได้เพียง 3 อย่างเท่านั้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

สร้างตราสญัลกัษณ์ชมุชนบ้านเชยีงเหยีน จากผลการพจิารณาคดัเลอืกอตัลกัษณ์ทีโ่ดดเด่น

ของชุมชนบ้านเชียงเหียนปรากฏสิ่งที่กลุ่มผู้น�าชุมชนได้ให้ความส�าคัญมากที่สุด 3 สิ่งคือ  

1) ศาลปู่ตา/ศาลญาแม่นาง 2) พิพิธภัณฑ์ปู่ไห/ปู่ไห 3) กระรอกด่อน และอัตลักษณ์ที่กลุ่ม

ผู้น�าเห็นชอบอีกสิ่งคือบุญบั้งไฟ ที่ได้ 6 คะแนน อัตลักษณ์ที่โดดเด่นทั้ง 3 สิ่งที่กลุ่มผู้น�า

นามธรรม

สิ่งที่น�าเสนอ คะแนนการ
พิจารณา

ความส�าคัญ

ประเพณี
วัฒนธรรม
ค�าสอน

บุญบั้งไฟ 14 ต�านานเมืองยึดโยงผาแดงนางไอ่

ฮีต 12 คอง 14 0 บุญประเพณีตลอดปี

บุญบ้าน 0 เลี้ยงผีปู่ตา เดือน 6

บุญซ�าฮะ 0 บุญคุ้มเดือน 7

รายการที่ อัตลักษณ์ คะแนนการพิจารณา หมายเหตุ

1 ศาลปู่ตา/ศาลญาแม่นาง 13

2 พิพิธภัณฑ์ปู่ไห/ไหโบราณ 14

3 สิมโบราณ 0

4 กระรอกด่อน 13

5 ฆ้อง 3 ดุม 0

6 บุญบั้งไฟ 6
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ชุมชนเลือกมานั้น จากการสัมภาษณ์ในรายบุคคลแสดงให้เห็นถึงแนวความคิด ความเช่ือ 

และความเคารพบชูาทีม่ต่ีอสิง่ศักด์ิสทิธิ ์สิง่ทีม่พีลงัเหนอืธรรมชาต ิการเคารพในผบีรรพบรุุษ 

และต�านานการเล่าขานความส�าคัญของชุมชนในเรื่องผาแดงนางไอ่ท�าให้ชุมชนมีความ

เชื่อและศรัทธาในพื้นที่อยู่อาศัยของตน โดยอัตลักษณ์เหล่านี้จะถูกใช้เป็นแนวทางในการ

ออกแบบตราสัญลักษณ์ประจ�าบ้านเชียงเหียนต่อไป

 ส่วนที่ 2 การออกแบบกราฟิกตราสัญลักษณ์ (D1) การออกแบบกราฟิก

ตราสัญลักษณ์บ้านเชียงเหียน ผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของ

ชมุชนมาเป็นแนวทางในการออกแบบกราฟิกตราสญัลกัษณ์ชมุชนบ้านเชยีงเหยีน โดยการ

สร้างแบบร่างตราสัญลักษณ์ด้วยการร่างแบบลงบนกระดาษ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส�าเร็จรูปในการสร้างสรรค์แบบที่มีลักษณะเป็นลายเส้น (Vector) สี ตัวอักษร ท่ีมีความ

สมบูรณ์และเหมาะสมกับการใช้งานในล�าดับต่อไป

 การด�าเนินการสร้างแบบร่างตราสัญลักษณ์ได้ก�าหนดให้มีการพัฒนาแบบ

ร่างจ�านวน 3 ครั้ง โดยแบบร่างในครั้งที่ 1 จะท�าการตรวจประเมินความเหมาะสมของ 

ตราสัญลักษณ์โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบตราสัญลักษณ์จ�านวน 2 ท่าน และ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านพื้นที่จากชุมชนบ้านเชียงเหียนจ�านวน 1 ท่าน ผลปรากฏว่า ผู้เช่ียวชาญ 

มีความเห็นตรงกันในเรื่องของความเหมาะสมของตราสัญลักษณ์ท้ัง 3 แบบท่ีสามารถ 

เป็นตราสัญลักษณ์ประจ�าชุมชนได้ แต่มีข้อเสนอแนะให้มีการน�าอัตลักษณ์ทั้ง 3 อย่างนี้ 

มารวมกันเพ่ือให้เกิดเป็นแบบร่างตราสัญลักษณ์อีก 1 ช้ิน เพื่อให้เกิดความครบถ้วนของ

ข้อมูลที่ปรากฏในตราสัญลักษณ์
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 จากการเขียนแบบร่างด้วยดินสอเพื่อหารูปทรงที่เหมาะสมกับตราสัญลักษณ์

ประจ�าชุมชนบ้านเชียงเหียนทั้ง 3 แบบ ได้น�ามาสร้างแบบร่างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส�าเร็จรูปโดยในแต่ละแบบร่างจะมีอัตลักษณ์ที่ส�าคัญเป็นส่วนประกอบหลัก ได้แก่ ศาล 

ปู่ตา/ศาลญาแม่นาง พิพิธภัณฑ์ปู่ไห/ไหโบราณ และกระรอกด่อน ซึ่งแต่ละแบบร่างจะมี

ส่วนประกอบเสริมเพิ่มรายละเอียดให้กับแบบร่างตราสัญลักษณ์ ได้แก่ แฉกของแสง

พระอาทิตย์ที่แสงถึงความเจริญรุ่งเรือง รูปทรงของก้อนน�้าที่แสดงถึงคูน�้ารอบชุมชนบ้าน

เชียงเหียน และข้อความบอกถึงชื่อหมู่บ้าน ต�าแหน่งที่ตั้ง

ภาพที่ 2 การเขียนแบบร่างด้วยดินสอ เพื่อหารูปทรงที่เหมาะสมของตราสัญลักษณ์

(ที่มา: อิสเรส สุขเสนี, 2562: แบบร่างอัตลักษณ์บ้านเชียงเหียน มหาสารคาม)
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ภาพที่ 3 แบบร่างครั้งที่ 1 จากอัตลักษณ์ที่โดดเด่น 3 สิ่ง ของชุมชนบ้านเชียงเหียน
(ที่มา: อิสเรส สุขเสนี, 2562: แบบร่างอัตลักษณ์บ้านเชียงเหียน มหาสารคาม)

 การประเมินแบบร่างโดยผู้เชี่ยวชาญ (R2) พบข้อเสนอจากการประเมินความ

เหมาะสมของแบบร่างตราสญัลกัษณ์บ้านเชยีงเหียนจากผูเ้ช่ียวชาญทัง้ 3 ท่าน ก่อนการน�า

ไปทดสอบกบักลุม่เป้าหมายในพืน้ทีช่มุชนบ้านเชยีงเหยีน ได้เสนอให้ผูว้จิยัเพิม่เตมิแบบร่าง

ขึ้นมาอีกจ�านวน 1 แบบ โดยใช้หลักการรวมจุดเด่นของทั้ง 3 แบบร่างนี้เข้าด้วยกันเพื่อ 

เพิม่เตมิเรือ่งราวในการสือ่สารผ่านตราสญัลกัษณ์ให้มคีวามหมายมากยิง่ข้ึน และผูเ้ช่ียวชาญ

ในพ้ืนที่ยังเสนอแนะให้เพิ่มภาพกราฟิกที่เป็นรูปบั้งไฟท่ีถือเป็นประเพณีวัฒนธรรมท่ีโดด

เด่นของชุมชนบ้านเชียงเหียนเข้าไปท�าให้ในแบบร่างที่ 4 จะประกอบไปด้วย ศาลปู่ตา  

ปู่ไห กระรอกด่อน และบั้งไฟ เป็นส่วนประกอบส�าคัญ (D2)
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 การทดสอบแบบร่างกบักลุม่เป้าหมาย เพือ่ให้ทราบถงึแบบร่างตราสญัลกัษณ์

ที่กลุ่มเป้าหมายพึงพอใจมากที่สุด โดยมีกรอบประเด็นค�าถามในด้านรูปแบบ ด้านความ 

พึงพอใจ ด้านการใช้ประโยชน์จากตราสัญลักษณ์ และข้อเสนอแนะจากกลุ่มผู้น�าชุมชนที่มี

ต่อแบบร่างตราสญัลกัษณ์ ด้วยวธิกีารตอบแบบสอบถามและการสมัภาษณ์แบบรายบุคคล 

จากผูต้อบแบบสอบถามเป็นกลุม่เป้าหมายคนในชมุชนบ้านเชยีงเหยีนจ�านวน 21 คน พบว่า 

ด้านรูปแบบของตราสัญลักษณ์ ภาพกราฟิกที่ปรากฏบนตราสัญลักษณ์แสดงความหมาย

ได้ตรงชดัเจนและเข้าใจง่าย รปูแบบตวัอกัษร ขนาด ความสวยงามทีเ่หมาะสม อยูใ่นระดบั

ดมีาก ด้านความพงึพอใจ ตราสญัลกัษณ์สามารถเป็นทีจ่ดจ�าได้ง่าย ตราสญัลกัษณ์มคีวาม

เป็นเอกลักษณ์เฉพาะชุมชน ตราสัญลักษณ์น�าเสนอข้อมูลชุมชนได้ครบถ้วนและชัดเจน  

อยู่ในระดับดีมาก ด้านการน�าไปใช้ประโยชน์ สามารถน�าไปใช้เป็นตราสัญลักษณ์ของ

ชุมชนได้ สามารถน�าตราสัญลักษณ์ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ชุมชน และสามารถน�า 

ตราสัญลักษณ์ไปใช้ในการสร้างความน่าเชื่อถือของชุมชน อยู่ในระดับดีมาก และความ 

พึงพอใจในภาพรวมของโครงการการออกแบบตราสัญลักษณ์ชุมชนบ้านเชียงเหียน อยู่ใน

ระดบัดมีาก แสดงให้เหน็ว่ากลุม่เป้าหมายมคีวามพงึพอใจต่อตราสญัลกัษณ์ของชมุชนบ้าน

เชียงเหียนซึ่งเป็นชุมชนของตนเองเป็นอย่างมาก

ภาพที่ 4 แบบร่างที่ 4 ปรับปรุงจากข้อเสนอแนะโดยผู้เชี่ยวชาญ
(ที่มา: อิสเรส สุขเสนี, 2562: แบบร่างอัตลักษณ์บ้านเชียงเหียน มหาสารคาม)
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 จากผลการประเมินความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมายที่มี 

ต่อแบบร่างตราสัญลักษณ์ พบว่า แบบร่างที่กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ

แบบร่างที่ 4 ที่พัฒนามาจากข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญที่รวมเอาอัตลักษณ์ที่โดดเด่น

ของชุมชนไว้อย่างครบถ้วนตามผลจากการค้นหาอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นของชุมชน อันได้แก่ 

ศาลปู่ตา ไหโบราณ กระรอกด่อน และบุญบั้งไฟ และข้อเสนอแนะที่ส�าคัญคือการใช้สีของ 

ตราสญัลกัษณ์ทีก่ลุม่เป้าหมายต้องการให้ใช้สขีองอาคารศาลปูต่าทีเ่น้นสแีดงและสทีอง โดย

กลุม่เป้าหมายให้เหตุผลถงึความเป็นจรงิของสถานท่ี โดยการแก้ไขปรบัปรงุแบบร่างครัง้ท่ี 3 

เป็นการปรับแก้แบบร่างจากแบบประเมนิความพงึพอใจและข้อเสนอแนะจากกลุม่ตวัอย่าง

แล้วน้ัน ผูวิ้จยัได้ท�าการแก้ไขแบบและสรปุแบบตราสญัลกัษณ์ชุมชนบ้านเชยีงเหยีนกบัผูน้�า

ชมุชนทัง้ 3 หมูบ้่าน จนได้รายละเอยีดทีค่รบสมบรูณ์ซ่ึงมผีลในการออกแบบตราสญัลกัษณ์

บ้านเชียงเหียน ดังนี้ (D3)

 การหาอัตลักษณ์ของชุมชนที่โดดเด่นเพื่อใช้ในการออกแบบตราสัญลักษณ์

นั้น ด้วยค�าว่า อัตลักษณ์ คือ ลักษณะที่โดดเด่นที่แสดงถึงความเป็นตัวตนของชุมชนนั้นๆ  

การหาอตัลักษณ์ของชมุชนจ�าเป็นอย่างยิง่ท่ีจะต้องได้รับการเสนอหรอืสะท้อนออกมาจาก

ตัวตนบุคคลในพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม เนื่องจากชุมชนพื้นท่ีเป้าหมายคือกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์

ภาพที่ 5 ตราสัญลักษณ์ชุมชนบ้านเชียงเหียน
(ที่มา: อิสเรส สุขเสนี, 2562: แบบร่างอัตลักษณ์บ้านเชียงเหียน มหาสารคาม)
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โดยตรงจากตราสญัลกัษณ์นี ้และการสร้างแบบตราสญัลกัษณ์ตัง้แต่ขัน้ตอนการสร้างแบบ

ร่าง ชุมชนเองก็ได้เข้ามามีบทบาทในการคัดเลือก การตัดสินใจและร่วมวิพากษ์วิจารณ์กับ

ส่ิงทีช่มุชนเองจะได้รบั โดยการออกแบบตราสญัลกัษณ์นีมุ้ง่เน้นน�ารปูแบบการจดัวางแบบ

กึ่งกลางเป็นหลักซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมใช้ในการออกแบบตราสัญลักษณ์ท่ีมีลักษณะความ

เป็นทางการมาใช้ 

อภิปรายผลการวิจัย

 อตัลักษณ์ชมุชนบ้านเชียงเหยีน จากหลักฐานทางประวตัศิาสตร์ท่ีมผีลท�าให้บ้าน

เชียงเหียนเป็นชุมชนที่มีความเก่าแก่ในด้านพื้นที่ การเข้าใช้พื้นที่เพ่ืออยู่อาศัยมีมาอย่าง

ต่อเนื่องตั้งแต่ยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ความเจริญทางอารยธรรมจากยุคสมัยทวารวดี  

ยุคสมัยขอม กลายเป็นต�านาน วรรณกรรมเรื่องเล่าที่มีผลต่อวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม

ของชมุชนบ้านเชยีงเหียนในยคุปัจจุบันเป็นอย่างมาก อตัลกัษณ์ในความหมายคอื ตวัตนและ

ลกัษณะเฉพาะตนทีโ่ดดเด่น แตกต่างจากค�าว่าเอกลกัษณ์ซึง่จะเป็นสิง่ทีม่เีพยีงหนึง่เดยีวไม่มี

ใครเหมอืน การสร้างอตัลกัษณ์ทีม่อียูใ่ห้เหน็เป็นเอกลกัษณ์จงึต้องใช้ลกัษณะตวัตนทีโ่ดดเด่น

ของชุมชนมาพัฒนาเชิดชูยกระดับให้เกิดเป็นความส�าคัญจนกลายเป็นสิ่งที่มีไม่เหมือนใคร 

 การสร้างความเข้าใจในอัตลักษณ์ให้กับชุมชนกลุ่มเป้าหมายนั้นยังเป็นค�าศัพท์

ในเชิงวิชาการที่ต้องการแปลความหมายให้เข้าใจได้ง่าย โดยการกล่าวถึงสิ่งที่มีในชุมชน

ที่มีลักษณะที่โดดเด่นหรือเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายด้วยวิธีการสร้างการรับรู้แบบมอง

เหน็ภาพ การคดิแบบมส่ีวนร่วมด้วยการน�าเสนอความโดดเด่นของชมุชนทัง้ทีเ่ป็นรปูธรรม

และนามธรรม และการพจิารณาการค้นหาอตัลกัษณ์ร่วมกันกบัชมุชนทีเ่ป็นเจ้าของพืน้ทีน่ัน้

ถือเป็นสิ่งส�าคัญที่ควรค�านึงถึง (เมธี พิริยการนนท์, 2559) จากการค้นหาอัตลักษณ์ที่เป็น 

รูปธรรมและนามธรรมของชุมชนบ้านเชียงเหียนนั้น ชุมชนเองได้ให้ความส�าคัญและ

เคารพในสิ่งศักด์ิสิทธิ์ สิ่งเหนือธรรมชาติ ความส�าคัญของผีบรรพบุรุษอันเนื่องจากเป็น 

สิ่งที่เคารพบูชามากกว่าสิ่งที่สร้างจากคนรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบัน จะเห็นได้จากการคัดเลือก

อัตลักษณ์แบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชนนั้นมุ่งให้ความส�าคัญกับศาลปู่ตา ศาลญาแม่นาง 

ปู่ไห และกระรอกด่อน ถือเป็นอัตลักษณ์ส�าคัญที่จะใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ 

ตราสัญลักษณ์ประจ�าชุมชนบ้านเชียงเหียน โดยสิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ ์

ทีเ่กีย่วกบัผบีรรพบุรษุและสิง่เหนอืธรรมชาต ิในอกีแง่มมุหมูบ้่านเชยีงเหยีนนัน้เป็นหมูบ้่าน

ทีม่อีตัราส่วนประชากรทีเ่ป็นผูส้งูอายอุยูม่ากกลุม่คนในวยัเรยีนวยัท�างานออกไปอยูใ่นเมอืง

ต่างๆ เขตข้อมลูทีไ่ด้จงึอาจจะส่งผลตามวฒันธรรมความเชือ่ตามแต่ละวยั วฒันธรรมความ

เชือ่ถอืเป็นแนวทางในการด�าเนนิชวีติ ซึง่การยอมรบัในพลงัอ�านาจเหนอืธรรมชาตขิองบคุคล 
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ความศรัทธาช่วยสร้างการเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีตามความเช่ือ (ลัญจกร นิลกาญจน์, 

2561) สิง่เหนอืธรรมชาติจึงเป็นเสมอืนเครือ่งยดึเหนีย่วทางจติใจทีย่งัคงมอียูใ่นกลุม่คนบ้าน

เชียงเหียนอย่างเหนียวแน่นโดยในทุกวันพุธของสัปดาห์ที่ไม่ตรงกับแรม 15 ค�่า ชาวบ้าน

เชียงเหียนจะมาท�าการเลี้ยงศาลปู่ตาเป็นประจ�าอย่างไม่ขาดจนถึงปัจจุบัน

 แนวทางในการออกแบบกราฟิกตราสญัลกัษณ์ประจ�าชมุชนบ้านเชยีงเหยีนจาก

อัตลักษณ์ของชุมชน การสร้างภาพตัวแทน ภาพร่าง จุดเด่นของของสิ่งท่ีค้นพบ ลักษณะ

ของรูปร่างรูปทรงจะช่วยให้ผูท้ีพ่บเหน็ตราสญัลกัษณ์สามารถแปลความหมายของสิง่ทีเ่หน็

ได้ง่ายกว่าส่ิงทีไ่ด้ยนิ แม้กระทัง่ในรปูแบบทีเ่ป็นนามธรรมกจ็�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องสือ่ออก

มาให้เห็นในรูปแบบนามธรรมให้ได้ (Dabner, Stewart, Zempol, 2558) การสร้างแบบ

ร่างคร่าวๆ ด้วยมือจะต้องอาศัยทักษะการวาดที่แม่นย�าในการลากเส้นสร้างรูปทรงรูปร่าง

ขึ้นมา ซึ่งเป็นเรื่องยากในการสร้างแบบร่างด้วยโปรแกรมที่อาจจะไม่สะดวกในการแก้ไข 

หรือเพิ่มเติมเท่ากับการร่างด้วยดินสอก่อนการขึ้นรูปแบบร่างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

การสร้างแบบร่างตราสัญลักษณ์จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องค�านึงถึงหลักการใช้ประโยชน์ของ

ตราสัญลักษณ์ เนื่องจากตราสัญลักษณ์จะต้องใช้งานในหลายๆ สื่อท่ีแตกต่างกัน ฉะนั้น 

ขนาด รูปร่าง รูปทรงที่มีความละเอียดหรือซับซ้อนมากจนเกินไปจะท�าให้การมองเห็น

และรับรู้ได้มีประสิทธิภาพลดลง การลดทอนเส้นเพื่อให้เกิดเป็นภาพสัญลักษณ์ที่สามารถ

สื่อความหมายได้ดีในเส้นจ�านวนที่น้อยลงถือเป็นหัวใจหลักในการออกแบบตราสัญลักษณ์ 

และในการออกแบบตราสัญลักษณ์ที่ค่อนข้างจะเป็นทางการจากรูปแบบหรือลักษณะที่

จะมีการน�าไปใช้งานของบ้านเชียงเหียนนี้ท�าให้มีการใช้งานการจัดวางองค์ประกอบแบบ

กึ่งกลาง มีน�้าหนักการถ่วงดุลซ้ายขวาท่ีเท่ากันในลักษณะท่ีค่อนข้างเป็นทางการกว่าการ

จัดวางแบบลักษณะอื่น

 การยอมรบัในแบบตราสญัลกัษณ์ชมุชนบ้านเชียงเหยีน เป็นการด�าเนนิโครงการ

วิจัยที่ผู ้วิจัยได้เปิดโครงการกับชุมชนในพื้นที่ด้วยประเด็นถึงการเข้ามาท�าโครงการว่า

เป็นการท�าวิจัยกบัชมุชนเพือ่ชมุชนโดยชุมชนมส่ีวนร่วม จนเหน็ปฏิกริยิาการตอบรับถงึการ

ได้เข้ามาเป็นส่วนร่วมในการสร้างตราสญัลกัษณ์เพือ่ชมุชนของตนเอง การน�าเสนอแนวคดิ

และน�าเสนออตัลกัษณ์ของตนเองถอืเป็นกระบวนการส�าคญัทีผู่ว้จิยัจะไม่สามารถสรปุตาม

ความส�าคัญของชุมชนเพียงล�าพังได้ โดยขั้นตอนการด�าเนินการออกแบบ การท�าแบบร่าง

ให้ชุมชนได้พิจารณาก่อนน้ันเป็นกระบวนการที่ส�าคัญอย่างยิ่งเนื่องจากชุมชนเองนั้นได้ 

มส่ีวนตดัสินใจและปรบัปรงุแก้ไขได้ด้วยตัวเอง หากการสรปุแบบไม่ได้เกดิขึน้จากชมุชนเอง

แล้วน้ันจะท�าให้เกดิผลของการไม่ยอมรบัหรอืชมุชนเองไม่ได้คดิว่านีค่อืสิง่ทีช่มุชนต้องการ 

เป็นเพียงสิ่งที่บุคคลอื่นหยิบยื่นให้เพ่ือได้ใช้ประโยชน์ เพราะฉะนั้นความภาคภูมิใจใน 
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ตราสัญลักษณ์ที่ชุมชนเองจะเป็นผู้ถือครองจะไม่ได้รับการยอมรับและศรัทธาในความเป็น

อตัลกัษณ์ของตนเอง ข้อเสนอแนะในการวจัิยส�าหรบัการออกแบบตราสญัลกัษณ์เพือ่ชุมชน

เป้าหมายชมุชนใดชมุชนหนึง่นัน้ ควรมขีอบเขตการศกึษาเพิม่เตมิในด้านการน�าไปทดสอบ

การใช้งานจรงิกับสนิค้า ผลติภัณฑ์ หรอืการลงไปในสือ่ประชาสมัพนัธ์เพือ่เป็นตวัอย่างเป็น

แนวทางให้ชุมชนสามารถน�าตราสัญลักษณ์ไปใช้งานได้อย่างเหมาะสมต่อไป
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ

ของนกัวชิาการบรษัิทเจรญิโภคภณัฑ์อาหาร จ�ากดั 2) ศกึษาถงึความสมัพนัธ์ระหว่างกลยทุธ์

การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจกับการรับรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมของเกษตรกร

ผู้เล้ียงกุง้ในเขตจงัหวดัฉะเชงิเทรา 3) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรูเ้ก่ียวกบัการเลีย้ง

กุ้งขาวแวนนาไมกับพฤติกรรมการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในเขต

จงัหวดัฉะเชงิเทรา ศกึษาจากกลุม่ตวัอย่าง 307 คน โดยใช้วธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบหลายขัน้

ตอน (Multi-stage-Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม 

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

แบบเพียร์สัน  

 ผลการวิจัยพบว่า 1) การใช้กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ 12 ประการ 

นักวิชาการบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด ได้ใช้กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ

ในระดับมากท่ีสุดจ�านวน 9 ประการ ได้แก่ การให้สัญญา การเตือนเชิงขู่ การบอกถึง 

ผลเสยี การแสดงความชอบ การให้บางสิง่บางอย่าง การกล่าวถึงสิง่ท่ีถูกต้องดีงาม การสร้าง

ความรู้สึกที่ดี การคาดถึงอนาคตที่ดี และการคาดถึงอนาคตท่ีไม่ดี 2) กลยุทธ์การสื่อสาร

เพื่อการโน้มน้าวใจมีความสัมพันธ์กับการรับรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมของ

เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา 3) การรับรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม

ของเกษตรกรมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมของเกษตรกรผู้เลี้ยง

กุ้งในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา

ค�าส�าคัญ: กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ การรับรู้ พฤติกรรม
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Abstract
 The purposes of research are 1) persuasive communication strategies 
the agricultural academic of Charoen Pokphand Foods Co., Ltd. 2) the 
correlation between persuasive communication strategies and the perception 
about Litopenaeus Vannamei Farming of Farmers in Chachoengsao Province. 
3) the correlation between perception and the behavior on Litopenaeus 
Vannamei Farming of Farmers in Chachoengsao Province. The target 
respondents of this research are 307 farmers are multi-stage sampling method. 
The data collection tool is questionnaires, data analysis are frequency 
distribution, percentage, mean and Pearson’s product moment correlation 
coefficient.
 The results of the research are as following: 1) Of the 12 persuasive  
communications strategies using by the agricultural academic of Charoen 
Pokphand Foods Co., Ltd., the most used 9 components are Promise, 
Threat, Expertise (Negative), Liking, Pre-giving, Moral Appeal, Self-feeling 
(Positive), Altercating (Positive) and Alter casting (Negative). 2) The persuasive 
communication strategies are significantly related to the perception about 
Litopenaeus Vannamei Farming of Farmers in Chachoengsao Province.  
3) The perception are significantly related to the behavior about Litopenaeus 
Vannamei Farming of Farmers in Chachoengsao Province.
Keywords: The persuasive communication strategy, The perception, The 
behavior

The Persuasive Communication Strategies Through Personal 
Media on Litopenaeus Vannamei Farming Behavior of Farmers 

in Chachoengsao Province.
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บทน�า

 กุ้งขาวลิโทพีเนียสแวนนาไม หรือที่เรียกว่า “กุ้งขาวหรือกุ้งแวนนาไม” ค้นพบ

โดย Boone ในปี ค.ศ. 1931 มชีือ่ทางวิทยาศาสตร์คอื Litopenaeus Vannamei (Boone, 

1931) ปัจจุบันไทยมีการเพราะเลี้ยงกุ้งขาวมากขึ้นถึงร้อยละ 99 การเลี้ยงกุ้งกุลาด�าเหลือ

เพียงร้อยละ 1 เท่านั้น ผลผลิตกุ้งขาวโดยส่วนใหญ่มีที่มาจาก 2 แหล่ง คือ จากการจับใน

แหล่งน�้าและการเพาะเลี้ยง ผลผลิตกุ้งของไทยส่วนใหญ่มาจากการเพาะเลี้ยงในเดือน

มกราคม-มิถุนายน 2562 การเพาะเลี้ยงกุ้งแวนนาไมของไทยส่วนใหญ่อยู่บริเวณทางภาค

ใต้ตอนบน (ร้อยละ 29.93) รองลงมาคือภาคตะวันออก (ร้อยละ 24.53) ภาคใต้ตอนล่าง

ฝั่งอันดามัน (ร้อยละ 18.78) ภาคใต้ตอนล่างฝั่งอ่าวไทย (ร้อยละ 15.93) และภาคกลาง 

(ร้อยละ 10.80) ลกัษณะเฉพาะของกุง้ขาวคอื บรเิวณหนามด้านบนจะหยกัและถี ่ปลายกรี

จะตรง เห็นล�าไส้ชัดกว่ากุ้งชนิดอื่นๆ ขณะที่โตเต็มวัยสมบูรณ์จะมีความยาวประมาณ 230 

มิลลิเมตร หรือ 9 นิ้ว ข้อมูลจากกลุ่มเศรษฐกิจการประมงระบุว่า ในช่วง 6 เดือนแรกของ

ปี 2562 ผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมมีจ�านวน 115,291 ตัน คิดเป็นร้อยละ 94.28 ของการ

ผลติกุง้ทะเลทัง้หมด เมือ่เปรยีบเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 2561 ผลผลติกุง้ขาวแวนนาไม

ลดลงร้อยละ 0.54 (Business Information Center, 2562)

 นกัวชิาการบรษัิทเจรญิโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากดั ได้อาศัยกลยทุธ์ท่ีใช้ในการส่ือสาร

เพื่อการโน้มน้าวใจกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ดังที่อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท (2542: 5) ได้กล่าว

ถึงว่ามีลักษณะการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจที่ส�าคัญ 2 ประการ ประการแรก ผู้โน้มน้าว

ใจมคีวามตัง้ใจท่ีจะมอีทิธพิลบางประการเหนอืผูถ้กูโน้มน้าวใจ และประการทีส่องสิง่ทีผู่โ้น้ม

น้าวใจต้องการคือ การเปลี่ยนแปลงหรือการสร้างหรือการด�ารงไว้ซึ่งความคิดเห็น ทัศนคติ 

ค่านยิม และความเชือ่ของผูถ้กูโน้มน้าวใจ ซึง่จะส่งผลต่อปัจจัยอืน่ ได้แก่ การรบัรู ้พฤตกิรรม 

เป็นต้น ส�าหรับกลยทุธ์ในการสือ่สารเพือ่การโน้มน้าวใจทีส่�าคญัประการหนึง่ ได้แก่ กลยทุธ์

การได้รับการยินยอมพร้อมใจ (Compliance-Gaining Strategies) โดยเวลล์เลส,  

บาร์ราครอป และสจ๊วต (Whelless, Barraclough and Stewart, 1983: 111 อ้างใน 

วารุณี สุวรรณาพิสิทธิ์, 2543: 92-93) ได้สรุปว่ากลยุทธ์การได้รับการยินยอมพร้อมใจ  

มุ่งเน้นไปสู่ผลแห่งพฤติกรรมการสื่อสาร ซึ่งพฤติกรรมการได้รับการยินยอมนั้นเกี่ยวข้อง 

กับพฤติกรรมการสื่อสารที่นักวิชาการบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด ต้องการให้เกิด

ขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งแสดงถึงการจูงใจให้เกิดการปฏิบัติตาม ในการวิจัยครั้งนี้ได ้

แสดงถึงการสื่อสารเพ่ือโน้มน้าวใจที่นักวิชาการบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด ใช้

สื่อสารกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ประกอบด้วยกลยุทธ์ 12 ประการ ได้แก่ 1) การให้สัญญา  

2) การเตือนเชิงขู่ 3) การบอกถึงประโยชน์ 4) การบอกถึงผลเสีย 5) การแสดงความชอบ 
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6) การให้บางส่ิงบางอย่าง 7) การอ้างถงึผลกระทบทีต่ามมาหากไม่กระท�าตาม 8) การกล่าว

ถึงสิ่งที่ถูกต้องดีงาม 9) การสร้างความรู้สึกที่ดี 10) การสร้างความรู้สึกที่ไม่ดี 11) การคาด

ถึงอนาคตที่ดี 12) การคาดถึงอนาคตที่ไม่ดี ซึ่งกลยุทธ์การได้รับความยินยอมพร้อมใจ 

ดงักล่าวถกูน�ามาใช้เป็นกรอบในการวจัิยครัง้น้ี โดยมุง่เน้นการแสดงทางเลอืกของนกัวิชาการ

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด ที่จะใช้ในการพูดเพื่อโน้มน้าวใจให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง

เกิดพฤติกรรมตามที่นักวิชาการต้องการ

 จากที่กล่าวมาข้างต้นท�าให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษากลยุทธ์การสื่อสารของนัก

วิชาการบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด เพื่อให้เกษตรกรหันมาเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม

เพิ่มมากขึ้น โดยใช้กลยุทธ์การได้รับความยินยอมพร้อมใจ ได้แก่ การคัดสารหรือเลือกสาร

อันเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกษตรกรผู้

เลีย้งกุ้งยอมรับการโน้มน้าวใจตามค�าแนะน�าของนกัวชิาการบรษิทั ผลจากการศกึษาในครัง้

นี้นอกจากจะท�าให้ทราบถึงกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจที่นักวิชาการของบริษัท

เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด น�ามาใช้ในจังหวัดฉะเชิงเทราแล้ว ยังเป็นแนวทางส�าหรับ

การน�าไปประยุกต์ใช้ในจังหวัดอื่นๆ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงกุ้งขาวของเกษตรกร

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจของนักวิชาการบริษัทเจริญ

โภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด

 2. เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างกลยทุธ์การสือ่สารเพือ่การโน้มน้าวใจกบัการ

รับรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เก่ียวกับการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม

กับพฤติกรรมการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 1. การรบัรู ้(Perception) เป็นกระบวนการทีม่นษุย์เราจะเข้าใจสิง่เร้าสิง่หนึง่ที่

ปรากฏกบัประสาทสมัผสัส่วนใดส่วนหนึง่ของเรา การทีม่นษุย์รบัรูว่้าความต้องการของคน

เราเป็นอย่างไรแรงจูงใจของมนุษย์เราเป็นอย่างไร กระบวนการรับรู้จึงเป็นการตีความ

ข่าวสารทีส่มองได้รบัขึน้อยูก่บัตัวแปรหลายอย่าง เช่น ประสบการณ์เดมิหรอืการเรยีนรูเ้ดมิ 

ค่านิยม และสิ่งแวดล้อมรอบๆ สิ่งเร้าที่เรารับรู้ (ชุมพร ยงกิตกุล และคณะ, 2529: 2-3 อ้าง

ใน วารุณี สุวรรณาพิสิทธิ์, 2543: 18-19)

 2. พฤติกรรม (Behavior) เป็นการแสดงออกของบคุคลโดยมพีืน้ฐานมาจากการ

รบัรูแ้ละทศันคตแิตกต่างกนั ความแตกต่างของการรบัรูเ้กดิขึน้เพราะความแตกต่างในการ
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เปิดรับส่ือ อนัมผีลต่อพฤติกรรมของบคุคล โดยทัว่ไปการสือ่สารเพือ่การโน้มน้าวพฤติกรรม

นั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกระดับตั้งแต่ปัจเจกชนคนข้างเคียง (กลุ่ม) ไปจนถึงระดับสังคม 

(สถานการณ์) การโน้มน้าวพฤติกรรมในทุกระดับของการสื่อสารระดับสังคมอาจผ่านสื่อ 

โดยอาศัยวิธีการ คือ การที่บุคคลมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันก็เนื่องมาจากมีการรับรู้ที่แตก

ต่างกัน ความแตกต่างของการรับรู้เกิดขึ้นมาจากการเปิดรับสื่อและความแตกต่างในการ

แปลความหมายสารที่ตนเองได้รับจึงก่อให้เกิดประสบการณ์สั่งสมที่แตกต่างกัน อันมีผลก

ระทบต่อพฤติกรรมของบุคคล (เกียรติศักดิ์ แสงชัยศรี, 2550)

 3. กลยุทธ์ในการได้รับความยินยอมพร้อมใจ (compliance-Gaining 

Strategies) คือ กลยุทธ์ที่มุ่งเน้นไปสู่ผลแห่งพฤติกรรมการสื่อสารไม่ว่าผู้รับสารจะปรับ

เปลีย่นทศันคตหิรอืไม่กต็าม ซึง่กลยทุธ์ของการยอมคล้อยตามเนือ้หาสาระทีผู่ส่้งสารส่งไป

ให้ผู้รับสารมุ่งให้เกิดพฤติกรรมโดยการใช้กลยุทธ์ 16 อย่าง ภายใต้ 4 สถานการณ์ที่สร้าง

ขึ้น คือ ปริบทของการท�างาน ครอบครัว การขายและเพื่อนร่วมห้อง กล่าวคือ กลยุทธ์นี้ 

ผู ้ส่งสารเลือกที่จะโน้มน้าวให้เกิดพฤติกรรม ซึ่งถูกก�าหนดไว้ล่วงหน้าแล้วว่าผู้ส่งสาร 

ต้องการผลแบบใด ซึ่ง 16 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) Promise หมายถึง การให้สัญญา 2) Threat 

หมายถึง การเตือนเชิงขู ่ 3) Expertise (positive) หมายถึง การบอกถึงประโยชน์  

4) Expertise (Negative) หมายถึง การบอกถึงผลเสีย 5) Liking หมายถึง การแสดง 

ความชอบ 6) Pre-giving หมายถึง การให้บางสิ่งบางอย่าง 7) Aversive Stimulation 

หมายถึง การอ้างถึงผลกระทบที่ตามมาหากไม่กระท�าตาม 8) Debt หมายถึง การอ้าง 

บุญคุณ 9) Moral Appeal หมายถึง การกล่าวถึงส่ิงท่ีถูกต้องดีงาม 10) Self-feeling 

(Positive) หมายถึง การสร้างความรู้สึกที่ดี 11) Self-feeling (Negative) หมายถึง การ

สร้างความรู้สึกที่ไม่ดี 12) Altercating (Positive) หมายถึง การคาดถึงอนาคตที่ดี  

13) Alter casting (Negative) หมายถึง การคาดถึงอนาคตที่ไม่ดี 14) Altruism หมายถึง 

การกล่าวสิ่งที่ควรกระท�า 15) Esteem (Positive) หมายถึง การสร้างความภาคภูมิใจ  

16) Esteem (Negative) หมายถึง การดูถูก ดูหมิ่น (Wheless, Barraclough and 

Stewart, 1983: 111 อ้างอิงในอรวรรณ ปิลันธน์โอวาท, 2554: 215-216) จากแนวคิด

เกีย่วกบักลยทุธ์การได้รบัความยนิยอมพร้อมใจดงักล่าวข้างต้น ผูว้จิยัได้น�ามาประยกุต์เป็น

แบบสอบถามซึ่งสะท้อนผ่านความคิดเห็นของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 สภุาพ กริง่รมัย์ (2555) ศกึษากลวธิกีารโน้มน้าวใจในการปราศรยัหาเสยีงเลอืก

ตั้งทั่วไปปี พ.ศ. 2554 ของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  

โดยวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาความเหมือนและความแตกต่างในการเลือกใช้กลวิธีการ 
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โน้มน้าวใจในการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และนายอภิสิทธิ์ 

เวชชาชวีะ ผลการศกึษาพบว่า นางสาวยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัรจะเลอืกใช้กลวธิกีารน�าเสนอความ

เท่าเทียมกันทางเพศ ซ่ึงจะแตกต่างจากนายอภิสิทธ์ เวชชาชีวะที่จะใช้กลวิธีการแสดง 

หลักฐานด้วยการอ้างอิงบุคคลอื่นเพื่อเป็นการสนับสนุนการท�างานของตนเอง นอกจากนี้

ยังพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้กลวิธีการโน้มน้าวใจ คือ เพศ ประสบการณ์ทางการ

เมือง สถานภาพทางสังคม ระยะเวลา และสถานที่ในการปราศรัย

 ปรัชญา ฑฆีะกลุ (2554) ศกึษากลวธิกีารใช้ภาษาเพือ่การโน้มน้าวใจของตวัแทน

ประกันชีวิตเพศหญิง มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษากลวิธีภาษาสุภาพและการใช้ภาษาเพ่ือ

โน้มน้าวใจของตัวแทนประกันชีวิตเพศหญิง จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็น

ตวัแทนประกนัชวีติเพศหญงิมกีารใช้กลวธีิภาษาสุภาพด้านบวกมากกว่าการใช้กลวธิภีาษา

สุภาพด้านลบในการขายประกันชีวิต โดยพบการใช้กลวิธีภาษาสุภาพด้านบวก 7 กลวิธี 

ได้แก่ การใช้รูปแบบภาษาแสดงอัตลักษณ์ภายในกลุ่ม การแสดงความใส่ใจในตัวผู้ฟัง  

การเสนอหรือสัญญา การหลีกเลี่ยงการไม่เห็นด้วย การแสดงว่ามีความรู้ร่วมกัน การพูด

ตลก และการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กัน จากกลุ่มตัวอย่างพบว่ามีการใช้ภาษาเพื่อสร้าง

แรงจูงใจให้เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ 

 เกียรติศักดิ์ แสงชัยศรี (2550) ได้ศึกษาเรื่องการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจโดย

ใช้ส่ือบุคคลกับการตัดสินใจเข้าเป็นนักกีฬาตัวแทนของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขต

จงัหวัดสุราษฎร์ธาน ีการวจัิยครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาถึงความสมัพนัธ์ระหว่างกลยทุธ์

การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจกับการรับรู้เกี่ยวกับการเป็นนักกีฬาตัวแทนของโรงเรียน

ในระดับมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการ

รับรู้เก่ียวกับการเป็นนักกีฬาตัวแทนของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษากับทัศนคติท่ีมีต่อการ

เป็นนักกีฬาตัวแทนของโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเพื่อ

ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติที่มีต่อการเป็นนักกีฬาตัวแทนของโรงเรียนระดับ

มธัยมศกึษากบัพฤติกรรมการตัดสนิใจเข้าเป็นนกักฬีาตวัแทนของโรงเรยีนระดบัมธัยมศึกษา

ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี จากผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจมี

ความสัมพันธ์กับการรบัรูเ้กีย่วกับการเป็นนกักฬีาตวัแทนของโรงเรยีนในระดบัมธัยมศกึษา

ในเขตจงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีพบว่า การรบัรู ้ทศันคต ิและพฤตกิรรม มคีวามสมัพันธ์เกีย่วกบั

การเป็นนักกีฬาตัวแทนของโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี
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เครื่องมือการวิจัย

 1. แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา รายได้ ระยะเวลาในการประกอบอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง จ�านวน 5 ข้อ

 2. แบบสอบถามเก่ียวกับกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจท่ีนักวิชาการ

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด ใช้เผยแพร่เพื่อโน้มน้าวใจแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาว

แวนนาไมในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา จ�านวน 12 ข้อ

 3. แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู ้เกี่ยวกับการเลี้ยงกุ ้งขาวแวนนาไมของ

เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา จ�านวน 10 ข้อ

 4. แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมของเกษตรกรผู้

เลี้ยงกุ้งในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา จ�านวน 10 ข้อ

กลุ่มเป้าหมาย

 เกษตรกรผูเ้ลีย้งกุง้ขาวแวนนาไมในเขตจงัหวดัฉะเชงิเทรา จ�านวนทัง้สิน้ 8 อ�าเภอ 

มีจ�านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทั้งสิ้น 1,319 คน

ขั้นตอนการด�าเนินการวิจัย 

 การศึกษาเรื่องการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจโดยใช้สื่อบุคคลกับพฤติกรรมการ

เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมของเกษตรกรในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีวิจัยแบบ

ผสมผสาน (Mix-method) ประกอบไปด้วย ระเบียบวิธีวิจัยคุณภาพ (Qualitative 

Research) คอื การศึกษาหาข้อมลูจากแหล่งข้อมูลประเภทเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวข้อง 

รวมถึงการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) นักวิชาการของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์

อาหาร จ�ากดั แล้วน�าข้อมลูทีไ่ด้มาสร้างเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมูลในส่วนวิจยั

เชิงส�ารวจ (Quantitative Research) ดังขั้นตอนต่อไปนี้

 1. การวิจัยเชิงคุณภาพ

  1.1 แหล่งข้อมูลประเภทบุคคล เป็นการศึกษาโดยการสัมภาษณ์แบบ

เจาะลึกนักวิชาการบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด จ�านวน 2 คน ดังต่อไปนี้

   1) นายธนทล แย้มเนตร นกัวชิาการบรษิทัเจรญิโภคภณัฑ์อาหาร 

จ�ากัด ดูแลลูกค้าในเขตอ�าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

   2) นายสันติ บุญทอง นักวิชาการบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร 

จ�ากัด ดูแลลูกค้าในเขตอ�าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
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 1.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ติดต่อขอเข้าพบนักวิชาการทั้ง 2 คน เพื่อ

ขอสัมภาษณ์หลังจากนั้นก็น�ารายละเอียดของการสัมภาษณ์ดังกล่าวมาสรุปผลวิจัย และ

ท้ายที่สุดน�ามาประมวลผล เพื่อมาจัดท�าเป็นแบบสอบถามเพื่อส�ารวจกลยุทธ์การสื่อสาร

เพื่อการโน้มน้าวใจของนักวิชาการที่ใช้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม การรับรู้ และ

พฤติกรรมการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา การใช้ค�าพูดที่สอดคล้องกับ

กลยุทธ์การสื่อสารทั้ง 12 ประการ กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 2. การวิจัยเชิงส�ารวจ 

  2.1 การก�าหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่าง ในการวจิยัคร้ังนีไ้ด้ก�าหนดขนาด

ของกลุ่มตัวอย่าง โดยค�านวณจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราทั้งหมด  

1,319 คน โดยค�านวณหากลุม่ตวัอย่างจากสตูรค�านวณของ Taro Yamane ได้เป็นจ�านวน

กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 307 คน 

ตารางที่ 1 แสดงจ�านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา (ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าชายฝั่งเขต 1 ฉะเชิงเทรา)

  2.2 การสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยการกระจายการ

เกบ็ข้อมลูครอบคลมุลกัษณะทางประชากร โดยแต่ละพืน้ทีม่เีกณฑ์ในการเลือกร้านอาหาร

ที่ขายผลิตภัณฑ์อาหารของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด มาเป็นระยะเวลา 10 ปี 

ได้แก่

  1) ร้านปากน�้าการเกษตร สาขา ปากน�้า

  2) ร้านปากน�้าการเกษตร สาขา บางขนาก

  3) ร้านทองการเกษตร สาขา เมืองแปดริ้ว

  4) ร้านสินสมุทรฟาร์ม 



ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ม.ค. 63-มิ.ย. 63)

	 	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University

35

 3. การทดสอบเครื่องมือ

  3.1 การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) น�าแบบสอบถามไปหาความ

เทีย่งตรง (Validity) โดยผูว้จิยัได้ปรกึษากบันกัวชิาการบรษิทัเจรญิโภคภณัฑ์อาหาร จ�ากัด 

จ�านวน 3 ท่าน ได้แก่ 1. นายธนทล แย้มเนตร 2. นายสันติ บุญทอง และ 3. ผศ.ดร.ฐิติ 

วิทยสรณะ เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนือ้หา (Content Validity) และความเหมาะ

สมของภาษาที่ใช้ (Wording) และขอค�าแนะน�าในการปรับปรุงแก้ไขก่อนน�าไปสอบถาม

เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจริง โดยแต่ละท่านได้พิจารณาให้คะแนน 3 ระดับดังนี้

   ระดับคะแนน 1 หมายถึง ข้อค�าถามใช้ได้

   ระดับคะแนน 0 หมายถึง ไม่แน่ใจ

   ระดับคะแนน -0 หมายถึง ข้อค�าถามนั้นใช้ไม่ได้

  เมือ่หาค่า IC ได้แล้ว ผูว้จิยัได้ตัดข้อค�าถามทีม่ค่ีา IC < 0.5 ทัง้นีเ้นือ่งจาก

ถอืว่าเป็นค�าถามทีไ่ม่ตรงกบัเนือ้หาทีต้่องการวดั หลงัจากการปรบัแก้แบบสอบถามแล้วจงึ

ได้น�าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปแจกจริง

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็นตอนดังนี้

  4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้สถิติการแจกแจงหาความถี่  

ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เพือ่อธบิายข้อมลูเบ้ืองต้นเก่ียวกบักลุม่ตวัอย่าง

ในเรื่อง ดังต่อไปนี้

   1) ข้อมูลลักษณะทางประชากร

   2) กลยทุธ์การสือ่สารเพือ่การโน้มน้าวใจท่ีนกัวชิาการบรษิทัเจริญ

โภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด ใช้เผยแพร่เพ่ือโน้มน้าวใจแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม 

ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา 

   3) การรับรูเ้กีย่วกบัการเลีย้งกุง้ขาวแวนนาไมของเกษตรกรผูเ้ลีย้ง

กุ้งในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา

   4) พฤติกรรมการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง

ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา

  4.2 การทดสอบสมมติฐาน โดยการใช้ Pearson Product Moment 

Coefficient เพื่อทดสอบสมมติฐานโดยหาความสัมพันธ์ ดังต่อไปนี้

   1) ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การสื่อสารเพ่ือการ 

โน้มน้าวใจ มีความสัมพันธ์กับการรับรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมของเกษตรกร 

ผู้เลี้ยงกุ้งในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา
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   2) ทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรู้เกีย่วกบัการเลีย้งกุง้ขาว

แวนนาไมของเกษตรกรมคีวามสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการเลีย้งกุ้งขาวแวนนาไมของเกษตรกร

ผู้เลี้ยงกุ้งในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา

   เมือ่เกบ็ข้อมลูมาได้เรยีบร้อยแล้ว ท�าการตรวจสอบข้อมลูแล้วจงึ

น�าไปประมวลผลข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for The 

Social Sciences) เพื่อค�านวณค่าสถิติต่างๆ 

ผลการวิจัย

1. สรปุผลจากการสมัภาษณ์เชงิลึกการใช้กลยทุธ์การส่ือสารเพือ่การโน้มน้าวใจของนกั

วิชาการบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด เพื่อสรุปเป็นแนวทางในการจัดท�าเครื่อง

มือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การใช้กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจของนักวิชาการ

บริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ�ากดั เพือ่สรปุเป็นแนวทางในการจดัท�าเครือ่งมือในการเกบ็

รวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา

กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการ

โน้มน้าวใจ

การโน้มน้าวใจของนักวิชาการบริษัท 

เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จ�ากัด

1. การให้สัญญา - นักวิชาการกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งมีข้อตกลง
ร่วมกันให้ท�าตามค�าแนะน�าและปฏิบัติตามเพื่อ
ให้ได้ผลตอบแทน
- ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งได้มีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น
จากการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมของบริษัทเจริญ
โภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด

2. การเตือนเชิงขู่ - ถ้าเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหันไปเลี้ยงกุ้งสายพันธุ์
อื่นก็อาจท�าให้เกษตรกรผู ้ เลี้ยงกุ ้งเกิดการ
ขาดทุน กุ้งที่ไม่มีคุณภาพได้
- ถ้าเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหันไปเลี้ยงกุ้งสายพันธุ์
อืน่จะไม่มนีกัวชิาการของบรษัิทเจรญิโภคภณัฑ์
อาหาร จ�ากัดเข้ามาดูแลให้ค�าปรึกษาการเลี้ยง
กุ้ง
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3. การบอกถึงประโยชน์ - หากเกษตรกรตัดสินใจเช่ือถือคล้อยตามจะ
ได้รับสิทธิประโยชน์จากบริษัทเจริญโภคภัณฑ์
อาหาร จ�ากดัทีม่ใีห้เกษตรกรผูเ้ลีย้งกุง้ เช่น การ
แถมลูกกุ้ง ส่วนลดเวชภัณฑ์
- คุณภาพของสินค้าที่ผลิตออกมานั้นผ่านการ
ตรวจโรค และพัฒนาสายพันธุ์มาเป็นอย่างดี

4. การบอกถึงผลเสีย - หากเกษตรกรไม่ท�าตามอาจเกดิความสญูเสยีที่
ท�าให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเกิดการขาดทุน
- หากเกษตรกรไม่มีระบบการเลี้ยงแบบ 3 ส 
ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัดได้ให้
ค�าแนะน�าไว้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจะเกิดปัญหา
การเลี้ยงกุ้งไม่โต

5. การแสดงความชอบ - ท�าให้เกษตรกรผูเ้ลีย้งกุง้มแีรงขบัการเรยีนรูส้ิง่
เหล่านั้นและปฏิบัติตามอย่างเต็มใจ
- เมื่อเกษตรกรใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเจริญ
โภคภัณฑ์ อาหาร จ�ากัด ท�าให้เกษตรกรผู้เลี้ยง
กุ้งประสบความส�าเร็จ

6. การให้บางสิ่งบางอย่าง - เกษตรกรผูเ้ลีย้งกุง้จะได้รับผลประโยชน์ทีเ่พิม่
มากขึ้น เช่น  ส่วนลด การดูแล เมื่อปฏิบัติตาม
ค�าแนะน�าของนักวิชาการ
- การดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษของนักวิชาการ
จากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จ�ากัด มีให้
เกษตรกร

7. การอ้างถึงผลกระทบที่ตามมาหาก
ไม่กระท�าตาม

- ผลกระทบและความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจาก
การไม่ปฏบิตัติามค�าแนะน�าจะท�าให้เกษตรกรผู้
เลี้ยงกุ้งไม่ได้ผลผลิตตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
- ควรปฏิบัติตามค�าแนะน�าของนักวิชาการ
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด เพื่อให้เกิด
ผลส�าเร็จในการเลี้ยงกุ้ง
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8. การกล่าวถึงสิ่งที่ถูกต้องดีงาม - เมือ่เกษตรกรท�าตามค�าแนะน�าของนกัวิชาการ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด ก็จะท�าให้
เกษตรกรเลี้ยงกุ้งนี้เป็นท่ีรู้จักของเกษตรกรผู้
เลี้ยงกุ้งด้วยกันและยังเป็นต้นแบบให้เกษตรกร
ท่านอื่นๆ ท�าตาม

9. การสร้างความรู้สึกที่ดี - ผลผลิตท่ีเกษตรกรผู้เล้ียงกุ้งจะได้เพิ่มมากข้ึน
จากเดิมอีก 1 เท่าตัวและก�าไรที่เพิ่มมากขึ้น 
- เกษตรกรมีผลผลิตตามความต้องการของ
ตลาด

10. การสร้างความรู้สึกที่ไม่ดี - ถ้าเกษตรกรผู ้เลี้ยงกุ้งไปใช้ผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทอื่นๆ ทางบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร 
จ�ากัด ก็จะไม่ส่งนักวิชาการเข้ามาดูแลการเลี้ยง
กุ้งให้กับเกษตรกร
- คุณภาพของผลผลติทีเ่กษตรกรนัน้ผลติออกมา
ก็จะไม่เป็นที่ต้องการของตลาด

11. การคาดถึงอนาคตที่ดี - ท�าให้เกษตรผู้เลี้ยงกุ้งมีฐานะที่ดีขึ้น
- เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งสามารถท่ีจะขยายกิจการ
เพ่ิมมากข้ึนได้ในอนาคตที่จะถึง และสามารถ
เป็นต้นแบบการเลี้ยงกุ้งให้เกษตรกรท่านอื่นๆ 
ได้ปฏิบัติตาม

12. การคาดถึงอนาคตที่ไม่ดี - เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไม่ท�าตามท่ีนักวิชาการ
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด ก็จะท�าให้
เกษตรกรไม่ประสบความ
ส�าเร็จในการเลี้ยงกุ้ง

2. ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจของนักวิชาการที่ใช้กับ

เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม การรับรู้ และพฤติกรรมการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมใน

เขตจังหวัดฉะเชิงเทรา

 2.1 ลักษณะทางประชากรของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา  

พบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายจ�านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 66.1 
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และเพศหญิงจ�านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 33.9 กลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 51-60 ปี 

มากที่สุดจ�านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3 รองลงมาอายุระหว่าง 41-50 ปี และ 31-40 

ปี เท่ากันจ�านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 26.4 อายุระหว่าง 61 ปีข้ึนไป จ�านวน 31 คน 

คิดเป็นร้อยละ 10.1 อายุระหว่าง 20-30 ปี จ�านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 มีระดับ

ระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด จ�านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 38.4 รองลงมาเป็น

มัธยมศึกษา จ�านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3 ประถมศึกษา จ�านวน 58 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 18.9 ต�่ากว่าประถมศึกษา จ�านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 11.1 ปริญญาโท จ�านวน 

7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 40,001-50,000 บาทมากสุด จ�านวน 

179 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 รองลงมามีรายได้ต่อเดือน 50,001-60,000 บาท จ�านวน  

65 คน คิดเป็นร้อยละ 21.2 รายได้ต่อเดือน 30,001-40,000 บาท จ�านวน 37 คน คิดเป็น

ร้อยละ 12.1 รายได้ต่อเดือน 20,000-30,000 บาท จ�านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 4.9 

รายได้ต่อเดือน 60,000 บาทขึ้นไป จ�านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 3.6 และมีประสบการณ์ 

ในการเลี้ยงกุ้งระยะเวลา 5 ปีขึ้นไปมากที่สุด จ�านวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 74.6  

รองลงมาเป็นระยะเวลา 4 ปี จ�านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 15.6 ระยะเวลา 3 ปี จ�านวน 

25 คน คิดเป็นร้อยละ 8.1 ระยะเวลา 2 ปี จ�านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 และระยะ

เวลา 1 ปี จ�านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3

 2.2 กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจท่ีมีผลต่อการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม 

ที่นักวิชาการของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัดได้พูดมากที่สุดเป็นตามล�าดับ  

ดังต่อไปนี้

  อนัดับที ่1 การคาดถงึอนาคตทีด่ ี“ถ้าเกษตรกรตดัสนิใจเลีย้งกุ้งขาวแวน

นาไมตามที่นักวิชาการบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด แนะน�าจนท�าให้เกษตรกรได้

ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเป็นที่น่าพอใจ” คิดเป็นร้อยละ 88.6

  อันดับที่ 2 การให้บางสิ่งบางอย่าง “ถ้าเกษตรกรตัดสินใจเลี้ยงกุ้งขาว

แวนนาไมตามที่นักวิชาการบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด เกษตรกรก็จะได้รับความ

ช่วยเหลือและการสนับสนุนในเรื่องลูกกุ้ง อาหารกุ้ง วิตามินกุ้ง” คิดเป็นร้อยละ 82.4

  อันดับที่ 3 การแสดงความชอบ “ถ้าเกษตรกรตัดสินใจเลี้ยงกุ้งขาวแวน

นาไมของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด เกษตรกรก็จะได้รับการดูแลจากนักวิชาการ

เป็นอย่างดี” คิดเป็นร้อยละ 81.1

  อันดับที่ 4 การเตือนเชิงขู่ “หากเกษตรกรไม่เลี้ยงกุ้งของบริษัทเจริญ

โภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด อาจได้รับผลกระทบในการดูแลระบบการเลี้ยงกุ้ง” คิดเป็นร้อยละ 

80.5
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  อนัดับที ่5 การกล่าวถึงสิง่ทีถ่กูต้องดีงาม “ถ้าเกษตรกรท�าตามค�าแนะน�า

ของนักวิชาการบรษิทัเจรญิโภคภณัฑ์อาหาร จ�ากดั เกษตรกรก็มโีอกาสท่ีจะได้ผลผลติท่ีเพ่ิม

มากขึ้น” คิดเป็นร้อยละ 77.2

  อันดับที่ 6 การบอกถึงผลเสีย “ถ้าเกษตรกรไม่ตัดสินใจเลี้ยงกุ้งขาวแวน

นาไมของบริษทัเจรญิโภคภณัฑ์อาหาร จ�ากดั เกษตรกรอาจจะได้กุง้ทีไ่ม่มคีณุภาพและเสีย่ง

ต่อการเกิดโรคต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 76.9

  อันดับที่ 7 การให้สัญญา “หากเกษตรกรตัดสินใจเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม

ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด เกษตรกรก็จะมีโอกาสได้รับรายได้เพ่ิมมากข้ึน” 

คิดเป็นร้อยละ 76.2

  อันดับที่ 8 การคาดถึงอนาคตที่ไม่ดี “หากเกษตรกรไม่ตัดสินใจเลี้ยงกุ้ง

ขาวแวนนาไมตามทีนั่กวชิาการบรษิทัเจรญิโภคภณัฑ์อาหาร จ�ากดั บอกกจ็ะท�าให้เกษตรกร

ได้ผลผลิตไม่ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้” คิดเป็นร้อยละ 72.0

  อันดับที่ 9 การสร้างความรู้สึกที่ดี “หากเกษตรกรท�าตามที่นักวิชาการ

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด ก็จะท�าให้เกษตรกรขยายกิจการเพิ่มมากขึ้นได้”  

คิดเป็นร้อยละ 69.4 

  อันดับท่ี 10 การสร้างความรู้สึกที่ไม่ดี “ถ้าเกษตรกรไม่ตัดสินใจเลือก

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด อาจจะท�าให้เกษตรกรเกิดการขาดทุนจากการเลี้ยงกุ้ง

ขาวแวนนาไม” คิดเป็นร้อยละ 58.3

  อันดับที่  11 การอ้างถึงผลกระทบที่ตามมาหากไม่กระท�าตาม  

“ถ้าเกษตรกรตัดสินใจเลี้ยงกุ ้งขาวแวนนาไมแล้วจะต้องปฏิบัติตามค�าแนะน�าของ 

นักวชิาการบรษิทัเจรญิโภคภณัฑ์ อาหาร จ�ากดั ถ้าเกษตรกรไม่ท�าตามค�าแนะน�ากจ็ะท�าให้

เลี้ยงกุ้งไม่ส�าเร็จ” คิดเป็นร้อยละ 51.5

  อันดับที่ 12 การบอกถึงประโยชน์ “ถ้าเกษตรกรตัดสินใจเลี้ยงกุ้งขาว

แวนนาไมของบรษัิทเจรญิโภคภณัฑ์อาหาร จ�ากดั เกษตรกรจะได้รบัของสมนาคณุมากมาย 

เช่น แถมลูกกุ้ง 20% จากยอดที่สั่งลูกกุ้ง” คิดเป็นร้อยละ 36.2

 2.3 การรับรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมของเกษตรกรในเขตจังหวัด

ฉะเชงิเทรา ได้แก่ การเลีย้งกุง้ขาวแวนนาไมเป็นสิง่ส�าคญัของการประกอบอาชพีเกษตรกร 

คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมา การไม่ตัดสินใจเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมจะท�าให้เกษตรกรไม่มี

รายได้ คดิเป็นร้อยละ 99.0 การเลีย้งกุง้ขาวแวนนาไมนัน้เป็นสตัว์เศรษฐกจิทีต่ลาดมคีวาม

ต้องการสูง คิดเป็นร้อยละ 97.7 บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ�ากดั เป็นบรษิทัทีผ่ลติพนัธุ์

กุง้ท่ีมคีณุภาพ คดิเป็นร้อยละ 93.8 การเลีย้งกุง้ขาวแวนนาไมเป็นสิง่ส�าคญัในการประกอบ
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อาชพีเพือ่หารายได้เลีย้งครอบครวั และการเลีย้งกุง้ขาวแวนนาไมเป็นกุง้ทีส่ามารถเลีย้งใน

เขตจังหวัดฉะเชิงเทราได้ คิดเป็นร้อยละ 91.9 เกษตรกรในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราหันมา

เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมแทนการเลี้ยงกุ้งกุลาด�าเพิ่มมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 91.5 เกษตรกร

หันมาเลี้ยงกุ ้งขาวแวนนาไมมากขึ้นเพราะกุ้งขาวแวนนาไมเป็นกุ ้งที่เลี้ยงง่าย โตเร็ว  

ให้ผลผลิตสูง คิดเป็นร้อยละ 88.3 ถ้าเกษตรกรไม่ตัดสินใจเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมก็จะท�าให้

เกษตรกรสูญเสียรายได้ คิดเป็นร้อยละ 53.7

 2.4 พฤตกิรรมการเลีย้งกุง้ขาวแวนนาไมของเกษตรกรในเขตจงัหวดัฉะเชงิเทรา 

ได้แก่ การเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมจะต้องมีความรู้และเทคนิคในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม 

ที่เพ่ิมมากขึ้นเพ่ือที่จะให้มีคุณภาพและเป็นท่ีต้องการของตลาด คิดเป็นร้อยละ 4.19  

รองลงมาคือ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมมีพฤติกรรมการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม 

ที่เป็นระบบมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 4.05 เกษตรกรพึ่งพอใจกับการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม

ที่ได้ผลผลิตที่มากขึ้น และราคาที่สูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 3.99 เกษตรกรในสมัยก่อนเลี้ยง

กุ้งกุลาด�าแต่ไม่ประสบความส�าเร็จจึงหันมากเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมแทน และการเลี้ยงกุ้ง

ขาวแวนนาไมของเกษตรกรท�าให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และเกษตรกรมีพฤติกรรม

การเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมเพราะเป็นความต้องการของเกษตรกรเอง คิดเป็นร้อยละ 3.92 

เกษตรกรมพีฤตกิรรมการเล้ียงกุง้ขาวแวนนาไม เนือ่งจากเหน็ว่าเป็นสิง่ทีส่ามารถประกอบ

อาชพีเพิม่รายได้ให้กบัครอบครวัได้ คดิเป็นร้อยละ 3.88 เกษตรกรไม่ได้ศกึษาเปรยีบเทยีบ

ข้อมลูของบรษัิทอืน่ๆ เกีย่วกบัคณุภาพของลกูกุง้ อาหาร วติามนิ ก่อนทีจ่ะเลีย้งกุ้งขาวแวน

นาไม คิดเป็นร้อยละ 3.84 เกษตรกรเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมเนื่องจากมีความสัมพันธ์อันดี

กับนักวิชาการบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด คิดเป็นร้อยละ 3.67 การเลี้ยงกุ้งขาว 

แวนนาไมส่งผลต่อรายได้ในครอบครัวของเกษตรกรน้อยลง คิดเป็นร้อยละ 2.79

3. การทดสอบสมมติฐาน

 สมมติฐานที่ 1 ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการ 

โน้มน้าวใจ มีความสัมพันธ์กับการรับรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมของเกษตรกร 

ผู ้เลี้ยงกุ ้งในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาพบว่า กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการ 

โน้มน้าวใจ มีความสัมพันธ์กับการรับรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมของเกษตรกร 

ผู้เลี้ยงกุ้งในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 สมมติฐานข้อ 2 ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งขาว

แวนนาไมของเกษตรกรมคีวามสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการเลีย้งกุ้งขาวแวนนาไมของเกษตรกร

ผู้เล้ียงกุ้งในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้เก่ียวกับการเลี้ยงกุ้งขาว 
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แวนนาไมของเกษตรกรมคีวามสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการเลีย้งกุ้งขาวแวนนาไมของเกษตรกร

ผู้เลี้ยงกุ้งในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

อภิปรายผลการวิจัย

 ผลการวิจัยประเด็นการใช้กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจที่มีผลต่อ 

การเลี้ยงกุ ้งขาวแวนนาไมของนักวิชาการบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด พบว่า  

ใช้กลยุทธ์การส่ือสารเพื่อการโน้มน้าวใจในระดับมากท่ีสุด 9 ประการ ได้แก่ 1) การให้ 

สัญญา 2) การเตือนเชิงขู่ 3) การบอกถึงผลเสีย 4) การแสดงความชอบ 5) การให้บางสิ่ง

บางอย่าง 6) การกล่าวถงึสิง่ทีถ่กูต้องดงีาม 7) การสร้างความรูส้กึทีด่ ี8) การคาดถงึอนาคต

ที่ดี และ 9) การคาดถึงอนาคตที่ไม่ดี จากข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่าง

เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราโน้มน้าวใจตามค�าพูดของนักวิชาการของ

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด ที่ใช้กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ

 ผลการวิจัยประเด็นการรับรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมของเกษตรกร

ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า กลุ่มตัวอย่างรับรู้การเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมเป็นสิ่งส�าคัญ

ของการประกอบอาชีพเกษตรกร และกลุ่มตัวอย่างทุกคนส่วนใหญ่ยังมีการรับรู ้เรื่อ

งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม เช่น กุ้งขาวแวนนาไมมีความต้องการของ 

ท้องตลาดสูง (ร้อยละ 97.7) การเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมเป็นสิ่งส�าคัญในการประกอบอาชีพ

เพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัว (ร้อยละ 91.9) นอกจากนี้ ยังมีการรับรู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

เจรญิโภคภณัฑ์อาหาร จ�ากดั สงูกล่าวคือ เป็นบริษัททีผ่ลติพนัธุก์ุง้ทีม่คีณุภาพ (ร้อยละ 93.8)

 ส�าหรับผลการศึกษาในประเด็นพฤติกรรมการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมของ

เกษตรกรในเขตจงัหวดัฉะเชงิเทรา พบว่า กลุม่ตวัอย่างมพีฤตกิรรมการเลีย้งกุง้ขาวแวนนา

ไมเป็นสิง่ส�าคญัของการประกอบอาชพีเกษตรกร และกลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่ยงัมพีฤติกรรม

เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม เช่น การเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมจะต้องมี

ความรู้และเทคนิคในการเลีย้งกุง้ขาวแวนนาไมทีเ่พิม่มากข้ึน เพือ่ท่ีจะให้มคีณุภาพและเป็น

ที่ต้องการของตลาด (ร้อยละ 4.19) เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมมีพฤติกรรมการเลี้ยง

กุ้งขาวแวนนาไมที่เป็นระบบมากขึ้น (ร้อยละ 4.05) เกษตรกรพึงพอใจกับการเลี้ยงกุ้งขาว

แวนนาไมทีไ่ด้ผลผลติทีม่ากขึน้และราคาทีส่งูขึน้ (ร้อยละ 3.99) เกษตรกรในสมยัก่อนเลีย้ง

กุง้กลุาด�าแต่ไม่ประสบความส�าเรจ็จงึหนัมาเลีย้งกุ้งขาวแวนนาไมแทน และการเลีย้งกุง้ขาว

แวนนาไมของเกษตรกรท�าให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

 การทดสอบสมมติฐานที่ 1 กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจมีความ

สมัพนัธ์กบัการรบัรูเ้กีย่วกบัการเลีย้งกุง้ขาวแวนนาไมของเกษตรกรผูเ้ลีย้งกุง้ในเขตจงัหวดั
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ฉะเชงิเทรา จากผลการวจิยัพบว่า กลยทุธ์การสือ่สารเพือ่การโน้มน้าวใจมคีวามสมัพนัธ์กบั

การรบัรูเ้กีย่วกบัการเลีย้งกุง้ขาวแวนนาไมของเกษตรกรผูเ้ลีย้งกุง้ในเขตจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเกียรติศักดิ์ แสงชัยศรี (2550) ได้ศึกษาเร่ืองการสื่อสารเพื่อ

การโน้มน้าวใจโดยใช้สื่อบุคคลกับการตัดสินใจเป็นนักกีฬาตัวแทนของโรงเรียนระดับ

มัธยมศึกษาในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจมี

ความสมัพันธ์กับการรบัรูเ้กีย่วกับการเป็นนกักฬีาตวัแทนของโรงเรยีนในระดบัมธัยมศกึษา

ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนั้น จากผลการวิจัยดังกล่าวเป็นการยืนยันถึงแนวคิดทฤษฎี

การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจของอดุลย์ จาตุรงคกุล (อ้างใน จินตนา ตันติศิริรัตน์, 2556: 

9-10) ที่ได้อธิบายว่า การสื่อสารเพ่ือการโน้มน้าวใจเป็นเครื่องมือท่ีมนุษย์จะใช้ในการ

จูงใจบุคคล ซ่ึงผู้ท�าหน้าที่ส่งสารหรือเป็นแหล่งสารจะใช้การสื่อสารเพื่อจูงใจผู้รับสารให้

มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อข่าวสารท่ีได้รับไป ดังนั้น จะเห็นได้ว่ากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการ

โน้มน้าวใจที่นักวิชาการของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด ใช้พูดกับเกษตรกรผู้เลี้ยง

กุ้งในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ส่งผลให้เกิดการรับรู้และท�าตามค�าแนะน�าท่ีนักวิชาการของ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัดได้สื่อสาร 

 สมมติฐานที่ 2 การรับรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมของเกษตรกรมี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในเขตจังหวัด

ฉะเชิงเทรา จากผลการวิจัยการรับรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมของเกษตรกร 

มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในเขต 

จังหวัดฉะเชิงเทรา สอดคล้องกับงานวิจัยของปรัชญา ฑีฆะกุล (2554) ได้ศึกษาเรื่องกลวิธี

การใช้ภาษาเพ่ือการโน้มน้าวใจของตัวแทนประกนัชีวติของเพศหญงิมวีตัถปุระสงค์เพือ่การ

ศึกษากลวิธีภาษาสุภาพและการใช้ภาษาเพื่อโน้มน้าวใจของตัวแทนประกันชีวิตเพศหญิง 

จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนประกันชีวิตเพศหญิงมีการใช้กลวิธีภาษา

สภุาพด้านบวกมากกว่าการใช้กลวธิภีาษาสภุาพด้านลบในการขายประกนัชีวติ ส่วนข้ันตอน

การสร้างแรงจูงใจที่พบมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ การสร้างความสนใจ การตอบสนองความ

ต้องการ และการสร้างความต้องการ ซึ่งผลการวิจัยเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการรับรู้ 

ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลี้ยงกุ ้งขาวแวนนาไมของเกษตรกรผู ้เลี้ยงกุ ้งในเขตจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

 ดังนั้น จากผลการวิจัยดังกล่าวเป็นการยืนยันถึงแนวคิดทฤษฎีการสื่อสาร

เพื่อการโน้มน้าวใจของมอนโรล (Monroe: 1975) ได้กล่าวถึงการจะใช้วิธีการโน้มน้าวใจ  

ซึง่เป็นโครงสร้างการจูงใจโดยมลี�าดบัขัน้ตอนการจงูใจ 5 ขัน้ตอนได้แก่ 1) สร้างความสนใจ 

(Attention step) เป็นขั้นตอนแรกที่สร้างความสนใจหรือเรียกร้องความสนใจให้เกิดกับ 
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ผู้รบัสาร โดยการน�าเสนอสิง่แปลกใหม่ 2) สร้างความต้องการ (Need Step) เป็นการแสดง

ให้ผู้รับสารเกิดความรู้สึกหรือความต้องการในสิ่งที่ผู้ส่งสารได้โน้มน้าวใจ 3) ตอบสนอง

ความต้องการ (Satisfaction Step) เป็นการตอบสนองความต้องการและความพงึพอใจแก่ 

ผู้รับสาร 4) สร้างภาพให้ผู้ฟังนึกเห็นถึงผลที่จะเกิดขึ้น (Visualization Step) เพื่อให้ผู้รับ

สารมองเหน็ถงึผลประโยชน์ทีจ่ะเกดิขึน้เป็นการกระตุน้ให้ผูร้บัสารได้ตดัสนิใจลงมอืปฏบิติั 

5) ลงมือปฏิบัติ (Action Step) เป็นขั้นตอนสุดท้ายท่ีผู้รับสารเช่ือหรือลงมือปฏิบัติตาม 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา เกิดขึ้นจาก

การรับรู้ท่ีได้รับมาจากนักวิชาการของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด อันจะส่งผลให้

เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ปริมาณเพิ่มมากขึ้น และก�าไรเพิ่มขึ้น

ข้อเสนอแนะ

 กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจมีความสัมพันธ์กับการรับรู้เกี่ยวกับการ

เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ซ่ึงการรับรู้ของ

เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรานั้น มาจากนักวิชาการบริษัทเจริญโภคภัณฑ์

อาหาร จ�ากัด ใช้กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจทั้ง 12 ประการ

 การรับรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมของเกษตรกรมีความสัมพันธ์กับ

พฤตกิรรมการเลีย้งกุง้ขาวแวนนาไมของเกษตรกรผูเ้ลีย้งกุง้ในเขตจงัหวดัฉะเชงิเทรา ดงันัน้ 

การสร้างการรับรู้ให้เกิดกับเกษตรผู้เลี้ยงกุ้งในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราส่งผลให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ท�าให้เกษตรผู้เลี้ยงกุ้งประสบความ

ส�าเร็จในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมเพิ่มขึ้น และกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจที่ 

นักวชิาการบรษิทัเจรญิโภคภณัฑ์อาหาร จ�ากดั ใช้เป็นไปตามความต้องการของนกัวชิาการ
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บทคัดย่อ
 บทความวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์กบัธรรมชาติ

ในหนงัสือเรยีนวรรณคดวีจิกัษ์ ระดบัชัน้มัธยมศกึษาปีที ่1-6 หลกัสตูรแกนกลางการศกึษา

ขัน้พืน้ฐาน พทุธศักราช 2551 โดยใช้แนวคิดทฤษฎวีรรณกรรมวจิารณ์เชิงนเิวศ ผลการศกึษา 

พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติปรากฏใน 6 ลักษณะคือ มนุษย์สัมพันธ์

กับธรรมชาติในประสบการณ์การเดินทางผ่านวรรณคดีนิราศ มนุษย์สัมพันธ์กับธรรมชาติ

ในหลักการประพฤติตนผ่านวรรณคดีสุภาษิตค�าสอน มนุษย์สัมพันธ์กับธรรมชาติในหลัก

ธรรมทางพุทธศาสนาผ่านวรรณคดีพระพุทธศาสนา มนุษย์สัมพันธ์กับธรรมชาติในวิถีชีวิต

วัฒนธรรมผ่านวรรณคดีประเพณีพิธีกรรม มนุษย์สัมพันธ์กับธรรมชาติในประวัติศาสตร์ 

การเมืองการปกครองผ่านวรรณคดีประวัติศาสตร์ และมนุษย์สัมพันธ์กับธรรมชาติในการ

แสดงอารมณ์ความทุกข์ความสุขผ่านวรรณคดีเพื่อความบันเทิง 

ค�าส�าคัญ: ธรรมชาติ วรรณกรรมวิจารณ์เชิงนิเวศ หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์
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Abstract
 This article aims to explore relationship between humans and nature 
in Wannakadee Wijak Textbook, for Grades 7-12 students. Basic Education Core 
Curriculum B.E. 2551, within the scope of Ecocriticism theory. Results indicated 
relationship between humans and nature has 6 characteristics. Humans relate 
to nature in their travel experiences through Niras Literature. Humans relate 
to nature in their Principles of conduct through Doctrine Literature. Humans 
relate to nature in their Buddism Principles through Buddhist Literature. 
Humans relate to nature in their Culture through Traditions Literature. Humans 
relate to nature in their History through Historical Literature. Humans relate 
to nature in their Expression through Entertainment Literature. 
Keywords: Nature, Ecocriticism, Wannakadee Wijak Textbook
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บทน�า

 วรรณคดีไทยเป็นมรดกอนัล�า้ค่าของชาต ิเป็นศลิปะทีใ่ช้ภาษา วรรณศลิป์ ความ

รู้ ความคิด และจินตนาการในการสร้างสรรค์บทประพันธ์เพื่อให้เกิดคุณค่าทางจิตใจและ

สงัคม ดงัที ่รืน่ฤทยั สจัจพนัธุ ์(2549) ได้กล่าวว่า วรรณคดแีละวรรณกรรมไทยเป็นขมุทรพัย์

ทีต่กัตวงมริูห้มด การใช้มมุมองใหม่ท�าให้เหน็มติิใหม่แห่งวรรณคดเีรือ่งนัน้ๆ เปรยีบเสมอืน

เป็นการเจียระไนเพชรเน้ือดีให้มีเหลี่ยมคมแวววาวจับตา วรรณคดีบางเล่มจึงมีผู้ศึกษา

วิเคราะห์ซ�้าแล้วซ�้าอีก ถือเป็นการพิสูจน์คุณค่าที่คงทนเหนือกาลเวลา

 กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ได้ให้ความส�าคัญกับวรรณคดีไทย โดยก�าหนด 

“วรรณคดีและวรรณกรรม” อยู่ในสาระที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หลักสูตรแกน

กลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 มาตรฐาน ท 5.1 ว่า การศึกษาวรรณคดแีละ

วรรณกรรมเป็นการเข้าใจและแสดงความคิดเห็น วจิารณ์วรรณคดแีละวรรณกรรมไทยอย่าง

เห็นคุณค่า และน�ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้

 วรรณคดีวิจักษ์ หรือ การวิจักษ์วรรณคดี คือการศึกษาความเข้าใจอย่างแจ่ม

แจ้งจนตระหนักในคณุค่าของวรรณคดเีรือ่งหนึง่ๆ ว่าเป็นงานศลิปะทีถ่งึพร้อมเพยีงใด มข้ีอ 

ดเีด่นอย่างไร มข้ีอด้อยอย่างไร มข้ีอคดิทีส่มัพนัธ์กบัชวีติจรงิเพยีงใด เป็นต้น ความตระหนกั 

ดังกล่าวย่อมน�าไปสู่ความซาบซึ้งในคุณค่าท�าให้เกิดความหวงแหน ต้องการจะรักษาไว้ให้

ด�ารงเป็นสมบัติของชาติต่อไป 

 หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์มีความส�าคัญทางด้านการใช้ภาษา ศิลปะความ

งดงามของภาษา สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิต วัฒนธรรมของมนุษย์ กฎระเบียบค�าสอน ความ

จรรโลงใจ เป็นเครื่องมือสร้างความเป็นระเบียบ ความสามัคคีให้เกิดในสังคม การอนุรักษ์

วัฒนธรรม ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามจุดมุ่งหมายของ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 3-6) ได้ก�าหนด 

ไว้ว่า เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและ

ประกอบอาชีพ เมื่อผู้เรียนส�าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

 1. มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัย

และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

 2. มคีวามรู ้ความสามารถในการสือ่สาร การคดิ การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี 

และมีทักษะชีวิต

 3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก�าลังกาย

 4. มีความรักชาติ มีจิตส�านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถี

ชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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 5. มีจิตส�านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย อนุรักษ์และพัฒนา

สิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งท�าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกัน 

ในสังคมอย่างมีความสุข

 เมื่อพิจารณาจุดหมายของหลักสูตรพบว่า ในข้อที่ 5 กระทรวงศึกษาธิการได้

ตระหนักถึงความส�าคัญของการมีจิตส�านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม ถือเป็นแนวคิดที่รัฐแฝงไว้ในหนังสือเรียนให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงคุณค่า

ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากกระแสสังคมในปัจจุบันคือการเป็นมิตรต่อ 

สิ่งแวดล้อม ภายหลังจากการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ในระยะท่ีผ่านมามนุษย์ได้ใช้

ทรัพยากรธรรมชาติจนเกิดภาวะเสื่อมโทรมและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก 

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึงนักวิชาการไทยได้หันมาให้ความสนใจศึกษาธรรมชาติ

เพิ่มมากขึ้น

 เมื่อธรรมชาติมีความผูกพันใกล้ชิดกับมนุษย์ เราจึงได้เห็นธรรมชาติปรากฏอยู่

ในวรรณคดชีาตต่ิางๆ ทัว่โลก ธรรมชาตนิบัเป็นเรือ่งหนึง่ในวรรณคด ี(วทิย์ ศิวะศรยิานนท์, 

2531: 38) การพรรณนาถึงธรรมชาติในวรรณคดีไทย ถือเป็นแก่นส�าคัญประการหนึ่งของ

วรรณคด ีกวไีทยให้ความสนใจกบัธรรมชาตใินฐานะเป็นองค์ประกอบส�าคัญของความเป็น

วรรณคดี (สุจิตรา จงสถิตวัฒนา, 2541: 49)

 ทฤษฎวีรรณกรรมวจิารณ์เชงินเิวศในฐานะทีเ่ป็นทฤษฎวีรรณคด ีสามารถน�ามา

ใช้ในการศกึษาวเิคราะห์ตัวบทได้ในหลายระดับ ระดบัแรกคอืการศกึษาถึงความสมัพนัธ์ของ

ธรรมชาติและการน�าเสนอภาพแทนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในตัวบท ซึ่งน่าจะเป็นพื้นที่

ใหม่ในวรรณกรรมวิจารณ์ที่น่าสนใจและควรจะน�าไปศึกษาอย่างกว้างขวางต่อไป (ธัญญา 

สังขพันธานนท์, 2559: 358) 

 บทพรรณนาธรรมชาตินับเป็นเป็นองค์ประกอบท่ีส�าคญัประการหนึง่ในวรรณคดี

ไทย แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติผ่านตัวบท ซ่ึงสามารถน�ามา

ศึกษาได้อย่างหลากหลาย การน�าทฤษฎีวรรณกรรมวิจารณ์เชิงนิเวศมาเป็นแนวทางใน

การวเิคราะห์ถงึความสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์กับธรรมชาตจิงึเป็นเรือ่งทีน่่าสนใจ โดยเฉพาะ

การศึกษาจากหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ ซึ่งเป็นบทวิเคราะห์

วรรณคดพีร้อมท้ังตัวบทวรรณคดี ทีเ่ลอืกมาให้นักเรยีนได้ศกึษา โดยพจิารณาจากสาระและ

มาตรฐานการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีจุด

มุ่งหมายให้นักเรียนเข้าใจ แสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีอย่างเห็นคุณค่าและน�ามา

ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ เพื่อปลูกฝังสิ่งที่พึงประสงค์ของรัฐชาติ โดยผ่านกลไกของเนื้อหา

ในหนังสือเรียน
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บทความน้ีจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในหนังสือ

เรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ด้วยการน�า

แนวคิดวรรณกรรมเชิงนิเวศมาใช้ในการวิเคราะห์ตัวบทวรรณคดี โดยเฉพาะการพรรณนา

ถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในฐานะเป็นองค์ประกอบส�าคัญของวรรณคดี

ไทย ซึ่งความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติได้ถูกหยิบยกมากล่าวถึงในบทพรรณนา

ลักษณะต่างๆ ผ่านวรรณคดีไทย และน�ามาคัดสรรเป็นส่วนหน่ึงในหนังสือเรียนวรรณคดี

วิจักษ์ โดยมีความมุ่งหมายให้ผู้เรียนได้มีจิตส�านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เพื่อพัฒนาชีวิตให้มีความสุขต่อไป

วัตถุประสงค์

 บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ 

ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 การวิจารณ์วรรณกรรมเชิงนิเวศมีเป้าหมายที่ชัดเจน มิใช่เป็นการศึกษา

วรรณกรรมเพื่อเข ้าใจวรรณกรรม แต่เป็นการศึกษาวรรณกรรมเพื่อการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความเชื่อเรื่องการศึกษาวรรณกรรมในอดีตที่ผ่านมา

เชือ่ว่าเป็นไปเพือ่ความเป็นศิลปะเพยีงอย่างเดียว แต่ในปัจจบัุนนกัวิจารณ์วรรณกรรมหลาย

คนเชื่อว่า วรรณกรรมจะเป็นสิ่งย�้าเตือนให้มนุษย์หันมาสนใจปัญหาของธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อมมากขึ้น

 อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ (2541) กล่าวว่า จาก พ.ศ. 2518 เกิดการขยายตัวของ

การศกึษาสิง่แวดล้อมในระดับอดุมศกึษาทัง้ในมหาวทิยาลยัและสถาบนัราชภฏัต่างๆ มกีาร

ศกึษาประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัสิง่แวดล้อมเป็นจ�านวนมาก ดงัเช่น วชัราภรณ์ อาจหาญ (2547) 

ศึกษาบทพรรณนาธรรมชาติในวรรณคดีไทย: ความจริง ความสมจริง และความงามทาง

วรรณศลิป์ พบว่า กวสีามารถน�าความจรงิอนัได้แก่ธรรมชาตซ่ึิงเป็นส่ิงใกล้ตวัมนษุย์มาท�าให้

เป็นความสมจริงในโลกสมมติของวรรณคดี เพื่อก่อให้เกิดความงามทางวรรณคดีได้อย่าง

หลากหลาย ทะนงค์ จนัทะมาตย์ และธญัญา สงัขพนัธานนท์ (2562: 123) ศกึษาภาพแทน

ของธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมและพลวัตของส�านึกเชิงนิเวศในนวนิยายไทย ระหว่าง พ.ศ. 

2475-2556 ผลการวิจัยพบว่า นวนิยายได้น�าเสนอส�านึกแห่งการพึ่งพาธรรมชาติและการ

นอบน้อมต่อธรรมชาติ มีการสร้างสรรค์นวนิยายเพื่อให้ตระหนักในคุณค่าของธรรมชาติ 

และการน�าเสนอแนวคิดในการฟื้นฟูวิกฤติสิ่งแวดล้อม โดยใช้แนวคิดทฤษฎีวรรณกรรม

วิจารณ์เชิงนิเวศ 
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 ทฤษฎีวรรณกรรมวิจารณ์เชิงนิเวศ (Ecocriticism) มุ่งแสดงนัยความสัมพันธ์

ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในวรรณคดี เป็นการเปิดมุมมองใหม่ใน

การศึกษาวรรณคดีไทยแบบฉบับ ผ่านการวิเคราะห์ตีความท่ีอาศัยกรอบแนวคิดในเชิง 

สหวิทยาการ สู่การค้นพบระบบคิดเกี่ยวกับธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในวรรณคดีไทย  

ซึ่งเป็นหลักส�าคัญที่ท�าให้เกิดการประกอบสร้างวาทกรรมธรรมชาติที่เชื่อมโยงกับ 

ความเชื่อ ศาสนา ปรัชญา และระบบการเมืองการปกครองอย่างมีปฏิสัมพันธ์ (ธัญญา  

สังขพันธานนท์, 2559) 

 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในหนังสือเรียนวรรณคด ี

วิจักษ์ โดยใช้แนวคิดวรรณกรรมวิจารณ์เชิงนิเวศ จะท�าให้เกิดความเข้าใจระบบคิดเก่ียว

กบัธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมในแบบเรยีนวรรณคดไีทย ซึง่อาจเชือ่มโยงไปสูก่ารพฒันาการ

จัดการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมไทย ดังที่ ชลธิชา สัตยาวัฒนา กล่าวไว้ในบทน�า

เสนอ วรรณคดีสีเขียว: กระบวนทัศน์และวาทกรรมธรรมชาติในวรรณคดีไทย ของธัญญา  

สงัขพันธานนท์ (2559) ว่า การน�าแนวคดิวรรณกรรมวจิารณ์เชงินเิวศมาวเิคราะห์วรรณคดี

และวรรณกรรมไทย อาจน�าไปสู่แนวทางการรื้อสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนและการ

สร้างกระบวนการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมไทยใหม่ทั้งชุดในทุกระดับชั้นได้ต่อไป

วิธีด�าเนินการวิจัย

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีการวิจัยจากเอกสาร รวบรวมข้อมูล

จากหนังสือเรยีนวรรณคดวีจิกัษ์ ในระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที ่1-6 ประกอบไปด้วยวรรณคดี

และวรรณกรรมไทยทัง้หมดจ�านวน 39 เรือ่ง วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของบทความ

นี้ คือ เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน

ภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยใช้ทฤษฎีวรรณกรรมวิจารณ์

เชิงนิเวศ (Ecocriticism) ซึ่งมุ่งแสดงนัยความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม น�าเสนอข้อมูลโดยการพรรณนาวิเคราะห์

ผลการวิจัย

 ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมในฐานะฉาก สถานท่ี ทีป่รากฏผ่านภาษามายงัผูเ้รยีน

ในหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เป็นจุดมุ่งหมายหนึ่งที่รัฐ 

แฝงแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างจิตส�านึกให้ผู ้เรียนตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติและ 

สิง่แวดล้อม ท�าให้ผูเ้รยีนได้ทราบกระบวนทศัน์เกีย่วกบัธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมทีป่รากฏ

ในหนังสือเรียน ซึ่งจะสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ดังต่อไปนี้
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 1. มนุษย์สัมพันธ์กับธรรมชาติในประสบการณ์การเดินทางของมนุษย์  

ผ่านวรรณคดีนิราศ

 นิราศเป็นวรรณกรรมที่มีเนื้อหาถ่ายทอดประสบการณ์ อารมณ์ และความรู้สึก

นึกคิดภายในจิตใจของผู้แต่ง ผ่านเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงของเวลา สถานท่ี หรือ

สภาพแวดล้อมรอบกาย ทั้งนี้ นิราศยังเป็นวรรณกรรมท่ีผู้แต่งถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก

นึกคิดได้ตรงกว่าค�าประพันธ์ประเภทอื่นๆ (ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต, 2560: 256) 

 ธรรมชาติในวรรณคดีนิราศกล่าวถึงการเดินทางที่ใช้เวลานาน การเดินทางใน

อดีตส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเดินทางด้วยเรือ ถือเป็นวิธีท่ีสะดวกและรวดเร็วท่ีสุด กวีจึงใช้

เวลาว่างดงักล่าวพรรณนาสิง่ทีต่นพบเหน็ระหว่างทาง ประกอบกบัอารมณ์ความรูส้กึทีต้่อง

เดนิทางจากทีอ่ยูแ่ละจากบุคคลทีร่กั ผ่านประสบการณ์ท่ีพบเหน็ เช่น นริาศภูเขาทอง นริาศ

นรินทร์ค�าโคลง กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง ฯลฯ

 กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง เป็นการเล่าเร่ืองราวการเดนิทางไปนมสัการ

พระพุทธบาทและชมธรรมชาติที่น่าตื่นตาตื่นใจระหว่างทาง ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 ธารไหลใสสะอาด มัจฉาชาติดาษนานา

หวั่นว่ายกินไคลคลา ตามกันมาให้เห็นตัว

 ธารไหลใสสะอาด รินมา

มัจฉาชาตินานา หวั่นหว้าย

จอกสร่ายกินไคลคลา เชยหมู่

ตามคู่มาคล้ายคล้าย  ผุดให้เห็นตัว

(กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง, วรรณคดีวิจักษ์ ม. 2: 83, 86)

 การเดนิทางของเจ้าฟ้าธรรมธเิบศร์มคีวามมุง่หมายหลกัคอืการไปนมสัการรอย

พระพุทธบาท โดยสอดแทรกประสบการณ์ที่พบเห็นผ่านการชื่นชมธรรมชาติระหว่างการ

เดินทาง จากตัวอย่างข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของธรรมชาติ ระบบนิเวศ เน้น

ย�า้ความสขุด้วยการเหน็สายน�า้ใส ฝงูปลาแสวงอาหาร เช่นเดยีวกบัธรรมชาตขิองสตัว์บกที่

มีชีวิตชีวา เป็นประสบการณ์ประทับใจที่ได้พบเห็นในธรรมชาติจากการเดินทาง เช่น

 หัวลิงหมากเรียกไม้ ลางลิง

ลางลิงหูลิงลิง หลอกขู้

ลิงไต่กระไดลิง  ลิงห่ม

ลิงโลดฉวยผู้ชม ฉีกคว้าประสาลิง

(กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง, วรรณคดีวิจักษ์ ม. 2: 86)



วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences

ปีท
ี่ 5

 ฉ
บับ

ที่ 
2 

(ม
.ค

. 6
3-

มิ.
ย.

 6
3)

54

 นอกจากการบรรยายถึงประสบการณ์ท่ีได้พบสัตว์บกสัตว์น�้าจากการเดินทาง

ของเจ้าฟ้าธรรมธเิบศร์ ในกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดงในสมยัอยธุยาแล้ว วรรณคดี

ในสมัยรัตนโกสินทร์ก็ยังแสดงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติจากการเดินทาง เช่น  

ในนิราศภูเขาทอง สุนทรภู่ ได้บรรยายถึงพืชพันธุ์ผักหลากหลายที่ขึ้นอยู่ในน�้า จากการ 

เดินทางไปนมัสการภูเขาทอง ตอนหนึ่งว่า

 จนแจ่มแจ้งแสงตะวันเห็นพันธุ์ผัก ดูน่ารักบรรจงส่งเกสร

เหล่าบัวเผื่อนแลสล้างริมทางจร ก้ามกุง้ซ้อนเสยีดสาหร่ายใต้คงคา

 สายติ่งแกมแซมสลับต้นตับเต่า เป็นเหล่าเหล่าแลรายทัง้ซ้ายขวา

กระจับจอกดอกบัวบานผกา ดาษดาดูขาวดังดาวพราย

(นิราศภูเขาทอง, วรรณคดีวิจักษ์ ม. 1: 22) 

 วรรณคดีนริาศเป็นการบนัทกึเหตุการณ์และเส้นทางในการเดนิทาง สภาพความ

เป็นอยู่ของผู้คนและธรรมชาติตามเส้นทาง บันทึกประสบการณ์การเดินทาง ธรรมชาติท่ี

ปรากฏมีความสัมพันธ์ต่อการเพิ่มประสบการณ์ให้กับชีวิตมนุษย์ ได้พบเห็นสิ่งแปลกใหม่

น่าพศิวง เพิม่เตมิความรู ้ความสขุในการเดินทาง นอกจากแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์

กับธรรมชาติ ยังเป็นการน�าเสนอกลวิธีการประพันธ์ท่ีแสดงฝีมือของกวีในด้านวรรณศิลป์

อีกด้วย ดังตัวอย่าง 

 จากมามาลิ่วล�้า ล�าบาง

บางยี่เรือราพลาง พี่พร้อง

เรือแผงช่วยพานาง เมียงม่าน มานา

บางบ่รับค�าคล้อง คล่าวน�้าตาคลอ 

(นิราศนรินทร์ค�าโคลง, วรรณคดีวิจักษ์ ม. 4: 99)

 โคลงบทน้ีเป็นบทร้อยกรองทีม่สีมัผสัและค�าเอกโทถูกต้องตามข้อบังคบัของโคลง

สี่สุภาพ และมีความไพเราะด้านวรรณศิลป์ในการเล่นสัมผัสสระ สัมผัสพยัญชนะภายใน

วรรค-ระหว่างวรรคเพื่อเพิ่มความไพเราะในบทร้อยกรองยิ่งขึ้น 

 2. มนษุย์สมัพนัธ์กบัธรรมชาติในหลกัการประพฤตติน ผ่านวรรณคดสีภุาษติ

ค�าสอน

 วรรณคดีสภุาษิตค�าสอนมุง่แสดงแนวทางในการประพฤตปิฏบัิตตินในสงัคม และ

เป็นคติเตือนใจสมาชิกระดับต่างๆ ในสังคม (วรรณคดีวิจักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1: 5) เช่น 

โคลงโลกนิติ โคลงสุภาษิต อิศรญาณภาษิต ฯลฯ เนื้อหาส่วนหนึ่งของวรรณคดีจะกล่าว

พรรณนาถงึธรรมชาติในบรบิทต่างๆ โดยมุง่เปรยีบเทียบธรรมชาตกิบัค�าสอนมนษุย์ให้รูจ้กั

ประพฤติปฏิบัติตนเพื่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังตัวอย่าง 
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 ก้านบัวบอกลึกตื้น ชลธาร

มารยาทส่อสันดาน ชาติเชื้อ

โฉดฉลาดเพราะค�าขาน ควรทราบ

หย่อมหญ้าเหี่ยวแห้งเรื้อ บอกร้ายแสลงดิน

(โคลงโลกนิติ, วรรณคดีวิจักษ์ ม. 1: 44)

 โคลงบทนีก้ล่าวถงึธรรมชาตโิดยน�ามาเปรยีบเทยีบเพือ่สอนให้รูจ้กัพจิารณาคน 

การประพฤติปฏิบัติตนในสังคม โดยยกตัวอย่าง ก้านบัว บอกความตื้นลึกของน�้าได้ ส่วน

กริยิามารยาทของคนบ่งบอกถงึชาตติระกูลและการอบรมเลีย้งด ูเช่นเดยีวกบัหย่อมหญ้าที่

เหี่ยวแห้งย่อมบอกให้รู้ว่าดินซึ่งเป็นแหล่งก�าเนิดของหญ้าในบริเวณนั้นไม่ดี 

 วรรณคดีทีก่ล่าวถงึธรรมชาติมคีวามสมัพนัธ์กบัสภุาษติค�าสอน การประพฤตติน

ของมนุษย์ในสงัคมยงัปรากฏให้เหน็ในรปูแบบของโคลงสภุาษิตอศิปกรณ�า หรอืนทิานอสีป 

ดังตัวอย่างนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่า สอนให้ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท 

 เชื่อเร็วแรงเรี่ยวทั้ง  เชาวน์ชาญ

แม้นประมาทมละการ  เชี่ยวแฮ

โฉดช้าอุตส่าห์หาญ  ก็ล้า ห่อนหยุด

ดังเต่ากระต่ายท้ายังเฮย  แข่งช้าชนะเร็ว

(โคลงสุภาษิต, วรรณคดีวิจักษ์ ม. 2: 113)

 กวีกล่าวถงึความประมาทของกระต่ายผูท่ี้เช่ือมัน่ในความสามารถและสตปัิญญา

ของตน เปรียบกับการด�ารงชีวิตของมนุษย์ในการท�างาน หากด�ารงตนด้วยความประมาท

ก็ยากที่จะส�าเร็จ ส่วนผู้ที่โง่เขลาและท�างานเชื่องช้า มีความเพียรพยายาม ท�าอย่างไม่หยุด

ยั้งก็สามารถท�างานส�าเร็จได้ กวีอาศัยธรรมชาติกับการสอนเพื่อควบคุมสังคม ด้วยการให้

เห็นผลเสียของความประมาทและผลดีของความเพียรพยายาม ท�าให้ผู้เรียนได้จินตนาการ

และเข้าใจความหมายของค�าสอนได้อย่างลึกซึ้ง 

 วรรณคดีเรื่องอิศรญาณภาษิต เป็นวรรณคดีอีกเรื่องหนึ่งที่มุ่งสั่งสอนเตือนใจให้

ฉุกคิดก่อนที่จะท�าสิ่งใด โดยมีการน�าธรรมชาติมาเปรียบเทียบเป็นตัวอย่างให้ข้อคิดเตือน

ใจแก่มนุษย์ เช่น

เอาปลาหมอเป็นครูดูปลาหมอ   บนบกหนออุตส่าห์เสือกกระเดือกกระดิก

(อิศรญาณภาษิต, วรรณคดีวิจักษ์ ม. 3: 104)

 จากบทประพนัธ์นีจ้ะเหน็ได้ว่า แม้ปลาหมอจะถูกปล่อยไว้บนบก ก็ยงัดิน้รนเพือ่

จะเอาชีวิตรอด  มนุษย์จึงไม่ควรพ่ายแพ้แก่อุปสรรคต่างๆ ต้องดิ้นรนขวนขวายต่อสู้ชีวิต 

การเปรยีบธรรมชาตกัิบการสอนหรอืให้ข้อคดิในสงัคม จะท�าให้ผูเ้รยีนนัน้เหน็ภาพได้อย่าง

ชัดเจนสามารถเกิดจินตนาการคล้อยตามได้ 



วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences

ปีท
ี่ 5

 ฉ
บับ

ที่ 
2 

(ม
.ค

. 6
3-

มิ.
ย.

 6
3)

56

 ธรรมชาติในวรรณคดีสุภาษิตค�าสอนที่ปรากฏในวรรณคดีวิจักษ์ เป็นค�าสอนที่

กวยีกบริบทของธรรมชาติมาเปรยีบกับการให้ข้อคิดหรอืค�าสอนในสงัคมเพือ่กล่าวเตอืนสติ

มนุษย์ เช่น ธรรมชาติกับการปฏิบัติตน การแสวงหาความรู้ การต่อสู้เพื่อให้ชีวิตอยู่รอด 

ธรรมชาติกับความไม่ประมาท เป็นต้น ค�าสอนเหล่านี้เป็นหลักการประพฤติตนให้อยู่ร่วม

กันได้อย่างมีความสุข 

 3. มนษุย์สมัพนัธ์กับธรรมชาตใินหลกัธรรมค�าสอนทางศาสนา ผ่านวรรณคดี

พระพุทธศาสนา

 วรรณคดีพุทธศาสนามุ่งแสดงหลักธรรมในพุทธศาสนา หรืออิงหลักธรรมของ

พุทธศาสนา เสนอเรื่องราวของบุคคลต่างๆ ในศาสนาพุทธ ได้แก่ พระพุทธเจ้า พุทธสาวก 

พระโพธิสัตว์ในชาดก ฯลฯ รวมทั้งเรื่องราวที่ผูกขึ้นใหม่เพื่อสื่อพุทธธรรม เน้นให้เห็นถึงผล

ของกรรม ผลของการท�าดแีละท�าชัว่ น�าเสนอค�าสอนหลกัธรรมในพทุธศาสนา เช่น ไตรภมูิ

พระร่วง มหาเวสสนัดรชาดก มงคลสตูรค�าฉนัท์ ฯลฯ โดยสอดแทรกผ่านองค์ประกอบต่างๆ 

ของวรรณคดี สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติ ดังตัวอย่าง

 มหาเวสสนัดรชาดก กณัฑ์มัทร ีกล่าวพรรณนาถงึธรรมชาตกิบัความรกัของพระ

นางมัทรีที่มีต่อกุมารพระชาลีและพระกัณหา ระหว่างเสด็จเข้าป่าหาอาหารมีลางบอกเหตุ

ถึงการให้ทานพระโอรสพระธิดาทั้งสอง พระนางก็มีความทุกข์ระทมเศร้าพระทัย กวีใช้

ธรรมชาติเปรียบเทียบเพื่อสื่อความหมายในความเศร้าโศกนั้น เช่น 

“…เหตุไฉนไม้ทีม่ผีลเป็นพุม่พวงกก็ลายกลบัเป็นดอกดวงเดยีรดาษอนาถ

เนตร แถวโน้นก็แก้วเกดพิกุนแกมกับกาหลง ถัดนั่นก็สายหยุดประยงค์

และยมโดย พระพายพัดก็ร่วงโรยรายดอกลงมูนกอง แม่ยังได้เก็บเอา

ดอกมาร้อยกรองไปฝากลกูเมือ่วนัวาน ก็เพีย้นผิดพิสดารเป็นพวงผล ผดิ

วิกลแต่ก่อนมา สฺพพา มุยฺหนฺติ เม ทิสา ทั้งแปดทิศก็มืดมิดมัวมนทุกหน

แห่ง ทั้งขอบฟ้าก็ดาษแดงเป็นสายเลือดไม่เว้นวายหายเหือด เป็นลาง

ร้ายไปรอบข้าง…”

(มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี, วรรณคดีวิจักษ์ ม. 5: 25)

 เนื้อหาในบทร่ายดังกล่าว พรรณนาถึงธรรมชาติกับความทุกข์โศกของพระนา

งมทัรี ในช่วงเวลาดังกล่าวเกดิเร่ืองร้ายกบัพระนาง ธรรมชาติทีเ่คยปกตกิม็ส่ีวนแจ้งเหตรุ้าย

ด้วยการแปรเปลีย่นสภาพไป เช่น ดอกไม้ทีเ่คยสดใสกลบักลายเป็นเหีย่วเฉาร่วงโรย ท้องฟ้า

เปลีย่นสจีากสีสดใสกลายเป็นมดืมวั เป็นต้น ท�าให้พระนางทราบได้ว่าก�าลงัเกดิเหตรุ้ายแก่

ตน จะเห็นว่าธรรมชาติและมนุษย์ต่างเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
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 นอกจากนี้การบรรยายถึงการเกิดของมนุษย์ซึ่งเป็นธรรมชาติที่พิสดารละเอียด

ที่สุด ดังไตรภูมิพระร่วง ตอนมนุสสภูมิ กล่าวถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไปของ

ธรรมชาติและการเกิดของสรรพสิ่งต่างๆ ในจักรวาล เช่น ธรรมชาติการเกิดของมนุษย์

“...เบื้องหลังกุมารนั้นต่อหลังท้องแม่ แลนั่งยองอยู่ในท้องแม่แลก�า 

15 มือ ทั้งสองตู้คอต่อหัวเข่าทั้งสอง เอาหัวไว้เหนือหัวเข่าเมื่อนั่งอยู่นั้น 

ดังนั้น เลือดแลน�้าเหลือง ย้อยลงเต็มตนยะหยดทุกเมื่อแล ดุจดั่งลิงเมื่อ

ฝนตก แลนั่งก�า 15 มือเซาเจ่าอยู่ในโพรงไม้นั้นแล…”

(ไตรภูมิพระร่วง ตอนมนุสสภูมิ, วรรณคดีวิจักษ์ ม. 6: 139)

 กวกีล่าวถงึการเกดิของมนุษย์โดยการอธบิายลกัษณะของชวีติอย่างละเอยีดและ

ยังเปรียบตัวทารกก่อนคลอดกับธรรมชาติของลิง ดังตัวอย่างที่ยกมาว่า “นั่งยองอยู่ในท้อง

แม่แลก�ามือ...ดุจดั่งลิงเมื่อฝนตก แลนั่งก�า 15 มือเซาเจ่าอยู่ในโพรงไม้นั้นแล”

 ความสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์กบัธรรมชาตใินวรรณคดทีีเ่กีย่วข้องกบัพทุธศาสนา

ที่ปรากฏในวรรณคดีวิจักษ์ มีการพรรณนาถึงธรรมชาติในบริบทที่สัมพันธ์กับหลักธรรม

ทางพุทธศาสนาที่ใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจในการด�ารงชีวิตของมนุษย์ สอดแทรก 

หลกัธรรมซึง่ให้ข้อคดิทางพทุธศาสนาเร่ืองของการเกดิ แก่ เจบ็ ตาย การบ�าเพญ็ทานบารมี  

ผลแห่งกรรม เพื่อชีวิตที่มีความสุขในอนาคต 

 4. มนุษย์สัมพันธ์กับธรรมชาติในวิถีชีวิตวัฒนธรรม ผ่านวรรณคดีประเพณี

พิธีกรรม

 วรรณคดีประเพณพีธิกีรรม เป็นวรรณคดท่ีีมวีตัถุประสงค์แต่งข้ึนมาเพ่ือให้ความ

รูเ้กีย่วกบัวถิชีวีติวัฒนธรรม สบืทอดขนบธรรมเนยีม ประเพณ ีพธิกีรรมของคนไทย อนัเป็น

แบบแผนทีบ่รรพบรุษุได้ประพฤตปิฏบิตัิสบืต่อกนัมาในระยะเวลายาวนาน เป็นสิ่งทีม่นษุย์

ถอืว่าเป็นส่ือกลางของกลุม่คนทีน่�าความพงึพอใจมาสูส่งัคมของตน เช่น นทิานพืน้บ้าน ทุกข์

ของชาวนาในบทกวี กลอนดอกสร้อยร�าพึงในป่าช้า กาพย์เห่เรือ เป็นต้น การกล่าวถึง

ธรรมชาตใินวรรณคดีประเภทนีแ้สดงให้เหน็วถีิชวีติของมนษุย์ท่ีอาศยัธรรมชาตใินการสร้าง

ถิน่ฐาน ใช้ท�ามาหากนิ เลีย้งสตัว์ มกีจิกรรมทีป่ฏบิตัร่ิวมกนั และมกีารพึง่พาอาศยัธรรมชาติ

ซึง่มีความเกีย่วข้องสัมพนัธ์กบัวิถชีวีติความเป็นอยูข่องมนษุย์ ในวรรณคดมีกีารเล่าผกูเรือ่ง

ราวของธรรมชาติในวิถีวัฒนธรรมของมนุษย์ ดังตัวอย่าง 

“..นิทานเร่ืองพญาคันคาก (คางคก) กล่าวถึงการท่ีโลกมนุษย์แห้งแล้ง

เพราะแถนไม่ยอมให้ฝนตก พญาคันคากได้น�า 15กองทัพสตัว์ต่างๆ เช่น 

มด ปลวก เขียด อึ่งอ่าง จักจั่น ฯลฯ เดินทางขึ้นไปบนฟ้า เพื่อไปรบกับ

พญาแถน พญาคันคากมีชัยชนะเหนือพญาแถน พญาแถนจึงต้องยอม
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ให้ฝนแก่โลกมนษุย์ นทิานเรือ่งนีส้มัพนัธ์กบัประเพณจีดุบัง้ไฟขอฝนของ

ชาวอีสาน ซึ่งเชื่อว่าการจุดบั้งไฟบูชาพญาแถนจะช่วยให้ฝนตก…”

(นิทานพื้นบ้าน, วรรณคดีวิจักษ์ ม. 1: 144)

 วรรณกรรมข้างต้นสะท้อนให้เห็นสภาพของธรรมชาติกับวัฒนธรรมประเพณี

ของ ชาวอีสานในการจุดบั้งไฟขอฝนจากพญาแถน นอกจากนี้ยังอธิบายเกี่ยวกับ

ปรากฏการณ์ธรรมชาติหรือท่ีมาของสถานที่และสิ่งต่างๆ ในท้องถิ่น เช่น เรื่องเมขลากับ

รามสูร อธิบายการเกิดฟ้าแลบฟ้าร้อง ฯลฯ นิทานเหล่านี้ท�าให้มีความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ 

เกิดความเข้าใจและผูกพันกับความเป็นท้องถิ่นในกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น การขอ

ฝนเป็นปัจจยัหลกัของชาวไร่ชาวนา ข้าวเป็นพชืพนัธุธ์รรมชาตทิีม่นษุย์น�ามาบรโิภค ถอืเป็น

ผลผลิตจากธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงคนท้ังชาติ ก่อให้เกิดความส�านึกท่ีดีต่อข้าวและชาวนาผู้

ปลูกข้าวผ่านบทกวีที่ว่า

 ข้าวนี้นะมีรส ให้ชนชิมทุกชั้นชน

เบื้องหลังสิทุกข์ทน และขมขื่นจนเขียวคาว

จากแรงมาเป็นรวง ระยะทางนั้นเหยียดยาว

จากกรวงเป็นเม็ดพราว ล้วนทุกข์ยากล�าเค็ญเข็ญ

(ทุกข์ของชาวนาในบทกวี, วรรณคดีวิจักษ์ ม. 4: 147)

 กวีกล่าวถึงชีวิตความทุกข์ยากของชาวนา แม้ผ่านเวลามาเนิ่นนานสภาพบ้าน

เมืองเปลี่ยนไป มนุษย์ยังอาศัยพืชพันธุ์ข้าวจากธรรมชาติมาผลิตเป็นอาหารหลักส�าคัญใน

ชีวิต กวีแฝงแนวคิดจากกระบวนการผลิตข้าวไว้ให้มนุษย์ได้ตระหนักถึงบุญคุณของชาวนา

และพระแม่โพสพต้นก�าเนิดข้าวจากธรรมชาตินั่นเอง 

 กลอนดอกสร้อยร�าพึงในป่าช้า เป็นวรรณคดีสากลที่ได้รับการถ่ายทอดผ่าน

ฉนัทลักษณ์และขนบทางวรรณศลิป์ของร้อยกรองไทย กล่าวถงึวถิชีวีติของมนษุย์ยามค�า่ใน

ธรรมชาติท้องทุ่ง ชาวนากลับถิ่นที่พักของตน ความมืดปกคลุมไปทั่วบริเวณ กวีบรรยายถึง

ความรู้สึกเปล่าเปลี่ยวอยู่เพียงล�าพังท่ามกลางธรรมชาติ ชีวิตของสัตว์ป่าท่ีพบเห็นในยาม

ค�่าคืนออกหากิน ดังตัวอย่าง 

 นกเอ๋ยนกแสก จับจ้องร้องแจ๊กเพียงแถกขวัญ

อยู่บนยอดหอระฆังบังแสงจันทร์ มีเถาวัลย์รุงรังถึงหลังคา

เหมือนมันฟ้องดวงจันทร์ให้ผันดู คนมาสู่ซ่องพักมันรักษา

ถือเป็นที่รโหฐานนมนานมา ให้เสื่อมผาสุกสันต์ของมันเอย

(กลอนดอกสร้อยร�าพึงในป่าช้า, วรรณคดีวิจักษ์ ม. 2: 126)
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 การพรรณนาถึงฉากธรรมชาติยามค�่าคืนของนกแสกท่ีอาศัยอยู่บนหอระฆัง  

มีเถาวัลย์พันรุงรังมาถึงหลังคาและบดบังแสงจันทร์ เสียงร้องของมันเหมือนจะฟ้อง 

ดวงจันทร์ว่าให้หันมาดูคนบุกรุกที่อยู่อาศัยของมัน เป็นนัยหนึ่งแฝงความหมายถึงมนุษย์ 

ที่เข้าไปบุกรุกธรรมชาติท�าให้นกไม่มีความสุข 

 ธรรมชาติในวรรณคดีประเพณีพิธีกรรม กล่าวถึงสภาพสังคมแบบแผนของการ

ด�าเนินชีวิต ความเป็นอยู่ที่มีการปฏิบัติสืบสานผ่านวิถีชีวิตวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น 

ของมนุษย์ โดยอาศัยธรรมชาติเป็นส่วนประกอบของการด�าเนนิเรือ่ง เพือ่ให้เห็นบรรยากาศ

เสมอืนจริงจากวรรณคดทีีป่รากฏ ท�าให้เหน็ความสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์กบัธรรมชาตทิัง้ใน

ทางบวกและในทางลบ เช่น ธรรมชาติเป็นทีส่ิง่ส�าคัญในการด�ารงชีวติ มนษุย์บุกรกุธรรมชาติ

เพื่อแสวงหาความสุข เป็นต้น

 5. มนุษย์สัมพันธ์กับธรรมชาติในประวัติศาสตร์ การเมือง การปกครอง  

ผ่านวรรณคดีประวัติศาสตร์ 

 เนื้อหาทางประวัติศาสตร์บันทึกและรายงานเหตุการณ์ส�าคัญที่เกิดขึ้นในบ้าน

เมือง มีการสู้รบและยกย่องชมเชยความกล้าหาญของวีรชน ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจใน

ชาติและเลื่อมใสศรัทธาในตัววีรชน เช่น สามก๊ก แปลงจากพงศาวดารจีน ลิลิตตะเลงพ่าย 

สดุดีวีรกรรมสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในสงครามยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชา สามก๊ก 

ตอนกวนอูไปรับราชการกับโจโฉ ฯลฯ 

 ลิลิตตะเลงพ่าย มีบทพรรณนากล่าวถึงธรรมชาติขณะการเดินทางไปท�าศึก

สงคราม ระหว่างการยกทพัของพระมหาอปุราชามาทีก่รงุศรอียธุยา กวไีด้กล่าวถึงธรรมชาติ

ที่พระมหาอุปราชาได้พบเห็นเชื่อมโยงกับอารมณ์ความรู้สึกของพระองค์ โดยการน�าชื่อ

ดอกไม้หรือต้นไม้มาสื่อความหมายในความรัก ความอาลัยต่อนางที่จากมาได้อย่างคมคาย 

เน้ือหาส่วนน้ีช่วยเพิม่ความมชีวิีตชีวาให้แก่เนือ้หาทางประวตัศิาสตร์มากยิง่ขึน้ ดงัตวัอย่าง 

 สลัดไดใดสลัดน้อง แหนงนอน ไพรฤๅ

เพราะเพื่อมาราญรอน เศิกไสร้

สละสละสมร เสมอชื่อ ไม้นา

นึกระก�านามไม้ แม่นแม้นทรวงเรียม

(ลิลิตตะเลงพ่าย, วรรณคดีวิจักษ์ ม. 5: 52-53)

 จากตัวอย่างกวีกล่าวถงึเหตกุารณ์การเดนิทางของพระมหาอปุราชาทีจ่ากเมอืง

หงสาวดีมาเพ่ือท�าศึกสงครามท่ีอยุธยา ระหว่างนั้นได้อาศัยธรรมชาติสร้างอารมณ์ความ

รู้สึกให้กับตัวละครในการจากบ้านเมืองและคนรักมา เมื่อชมธรรมชาติท่ีพบเห็นระหว่าง

ทางกค่็อยเบกิบานใจข้ึนมาบ้าง ซึง่บนัทกึทางประวตัศิาสตร์ไม่ได้กล่าวไว้ เนือ้หาในวรรณคดี



วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences

ปีท
ี่ 5

 ฉ
บับ

ที่ 
2 

(ม
.ค

. 6
3-

มิ.
ย.

 6
3)

60

ทีก่ล่าวถงึธรรมชาตจิงึเป็นส่วนหนึง่ทีท่�าให้เหน็ความละเอยีดอ่อนในอารมณ์ความรูส้กึของ

บุคคลที่ปรากฏในบันทึกทางประวัติศาสตร์ได้

 การสู้รบท�าศึกสงครามในลกัษณะเช่นเดียวกนันี ้ยงัปรากฏอยูใ่นหนงัสอืวรรณคดี

วิจักษ์ เรื่อง ราชาธิราช ตอน สมิงพระรามอาสา กล่าวถึงพระเจ้ากรุงจีนยกทัพมาล้อมกรุง

อังวะ มีการเปรียบเทียบธรรมชาติกับฤกษ์ยามทางการเมืองการสงครามครั้งนี้ไว้ว่า

“ครัน้ได้ศภุฤกษ์แล้วพระองค์กเ็สดจ็ทรงม้าพระทีน่ัง่ ยกทพับกมายงักรงุ

อังวะ พระเจ้ากรุงจีนยกมาครั้งนั้น อุปมาดังฝนตกห่าใหญ่ตกลงน�้านอง

ท่วมป่าไหลเชี่ยวมาเมื่อวสันตฤดูนั้นหาสิ่งใดจะต้านทานมิได้”

(ราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา, วรรณคดีวิจักษ์ ม. 1: 108)

 กวไีด้เปรยีบเทยีบกองทัพพระเจ้ากรงุจนีกบัธรรมชาตว่ิา เมือ่ยกทพัไปรบทีก่รุง

รตันบรุะองัวะนัน้ ไพร่พลมขีนาดใหญ่เท่าพายฝุนตกลงทีใ่ดกเ็กดิน�า้ท่วมเป็นหนองน�า้ราวกบั

เป็นช่วงฤดนู�า้หลาก กวแีฝงแนวคดิทีว่่าแท้ทีจ่รงิแล้วธรรมชาตก็ิคอืผูค้วบคมุสรรพสิง่ทีเ่กดิ

ขึ้นบนโลก แม้ว่ามนุษย์จะมีอ�านาจเพียงใดก็มิอาจท�าลายธรรมชาติได้ เช่นเดียวกับตอนท่ี

สมิงพระรามชนะการรบก็ได้รับบ�าเหน็จรางวัล สมิงพระรามได้อุปมาขึ้นว่า

“อนึง่ข้าพเจ้าเล่ากต่็างประเทศภาษา อปุมาดงันกเค้าถงึมกี�าลังอยูก่จ็รงิ

แต่ตกเข้าอยู่ในท่ามกลางฝูงกาเมื่อกลางวัน ข้าพเจ้าจะบัญชาราชกิจ

ฉันใด”

(ราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา, วรรณคดีวิจักษ์ ม. 1: 122)

 กวีได้กล่าวเปรียบเทียบความสามารถของตัวละครกับธรรมชาติที่ว่า ความ

สามารถของนกเค้าเชี่ยวชาญการเฉพาะกลางคืน กลางวันหลบตามต้นไม้เพื่อพักผ่อน 

เหมือนสมิงพระรามที่มีความสามารถแต่อยู่ต่างที่ต่างภาษา ไม่สามารถเข้าใจหรือรู้เท่าทัน

เหตุการณ์ในสังคมนั้นได้ 

 ธรรมชาติสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์และการเมืองการปกครองของมนุษย์  

ในวรรณคดปีระวัตศิาสตร์ดังกล่าวพรรณนาถงึบรบิทของธรรมชาตใินรปูแบบต่างๆ ระหว่าง

การเดินทางยกทัพไปเพื่อการศึก การเลือกเวลาฤกษ์ยามที่สัมพันธ์กับธรรมชาติในการเดิน

ทาง การเดนิทางทีต้่องอาศยัธรรมชาตต้ินไม้ป่าเขาเพือ่พกัแรม สถานที ่ฉาก บรรยากาศใน

การท�าศึก แฝงแนวคิดที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติไว้อย่างแยบยล 

 6. มนุษย์สัมพันธ์กับธรรมชาติในการแสดงอารมณ์ความสุขความทุกข์ ผ่าน

วรรณคดีเพื่อความบันเทิง

 วรรณคดีเพ่ือความบนัเทงิ เป็นวรรณคดีท่ีแต่งข้ึนเพ่ือแสดงมหรสพประเภทต่างๆ 
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เช่น รามเกยีรติ ์ส�าหรบัแสดงโขน ละครใน และเป็นบทพากย์หนงัใหญ่ อิเหนา ส�าหรบัแสดง

ละครใน สังข์ทอง ไชยเชษฐ์ ส�าหรบัแสดงละครนอก พระอภยัมณ ีส�าหรบัแสดงหุน่กระบอก 

มัทนะพาธา ค�าฉันท์ ส�าหรับแสดงละครพูด เป็นต้น 

 ความสมัพันธ์ระหว่างมนุษย์กบัธรรมชาตใินการแสดงอารมณ์ความสุขความทกุข์ 

ผ่านวรรณคดีเพื่อความบันเทิง ซึ่งความรู้สึกและอารมณ์ของมนุษย์มีความเช่ือมโยงกับ

ธรรมชาติแวดล้อมที่มีผลท�าให้มนุษย์รื่นเริงบันเทิงใจ สุข ผ่อนคลายความทุกข์ หรือเกิด

ความทุกข์ เหงา เศร้าโศกได้เช่นกัน เช่น ในเรื่องพระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนาง

ผเีสือ้สมทุรไปกบันางเงือก ในระหว่างทางกไ็ด้เพลดิเพลนิไปกบัธรรมชาตใินทะเล ผ่อนคลาย

ความหวาดกลัวว่านางผีเสื้อสมุทรจะตามมาได้บ้าง ดังตัวอย่าง

 พระโฉมยงองค์อภัยมณีนาถ เพลินประพาสพิศดูหมู่มัจฉา 

เหล่าฉลามล้วนฉลามตามกันมา ค่อยเคลือ่นคลาคล้ายคล้ายในสายชล

ฉนากอยู่คู่ฉนากไม่จากคู่ ขึ้นฟ่องฟูพ่นฟองละอองฝน

ฝูงพิมพาพาฝูงเข้าแฝงวน บ้างผุดพ่นฟองน�้าบ้างด�าจร .......

 จะเหลียวดูสุริย์แสงเข้าแฝงเมฆ ให้วิเวกหวาดองค์พระทรงโฉม

ฟังส�าเนียงเสียงคลื่นดังครื้นโครม  ยิ่งทุกข์โทมนัสในฤทัยทวี 

(นิทานค�ากลอนพระอภัยมณี ตอนหนีนางผีเสื้อสมุทร, วรรณคดีวิจักษ์ ม. 3: 62)

 จากบทกลอนจะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์มนุษย์คือ พระอภัยมณี กับ

ธรรมชาติของฝูงปลาที่ช่วยผ่อนคลายความหวาดกลัวในระหว่างการเดินทางหนีนางผีเสื้อ

สมุทร และเมื่อเมฆบังแสงอาทิตย์ในเวลาพลบค�่าก็ท�าให้เกิดความหวาดกลัวข้ึนมาอีก 

ธรรมชาตจิงึมส่ีวนในอารมณ์ความรูส้กึทกุข์สขุของมนษุย์ทีอ่ยูใ่นบรบิทธรรมชาต ิเช่นเดยีว

กับอเิหนาเมือ่จากนางจนิตะหราเพือ่ยกทพัไปเมอืงกเุรปัน เมือ่เดนิทางผ่านธรรมชาตป่ิาเขา

ก็เกิดความทุกข์คิดถึงนางอันเป็นที่รัก 

..........เค้าโมงจับโมงอยู่เอกา เหมือนพี่นับโมงมาเมื่อไกลนาง

คับแคจับแคสันโดษเดี่ยว เหมือนเปล่าเปลี่ยวคับใจในไพรกว้าง

ชมวิหคนกไม้ไปตามทาง คะนึงนางพลางรีบโยธี

(บทละครเรื่องอิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง, วรรณคดีวิจักษ์ ม. 4: 53)

 การแสดงอารมณ์ของมนุษย์ในบริบทของธรรมชาติในวรรณคดีดังกล่าว แสดง

ให้เห็นความสัมพันธ์ของมนุษย์เชื่อมโยงกับธรรมชาติที่อยู่รอบตัว ธรรมชาติสามารถท�าให้

ชีวิตมนุษย์เกิดอารมณ์ความสุขหรือทุกข์ได้ เมื่อมีความทุกข์ธรรมชาติก็ช่วยผ่อนคลายให้

หายทุกข์ได้ หรือธรรมชาติอาจท�าให้เกิดความทุกข์และหวาดกลัวได้อีกเช่นกัน วรรณคดี

เพื่อความบันเทิงน้ีนอกจากเชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ  
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เป็นบทมหรสพและหนังสืออ่านเพื่อความสนุกเพลิดเพลิน ยังใช้อ่านออกเสียงเพื่อฟัง 

ความไพเราะของค�าประพันธ์ได้อีกด้วย

สรุปและอภิปรายผล

 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในหนังสือเรียนวรรณคดีวิ

จักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

แสดงให้เห็นถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะฉากและบรรยากาศ ปรากฏผ่านศิลปะ 

การประพันธ์วรรณกรรมและวรรณคดีไทยที่คัดสรรมาในหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ 

สอดคล้องกบัวชัราภรณ์ อาจหาญ (2547: 116) อธบิายว่า ธรรมชาตเิป็นแรงบนัดาลใจของ

กวี เป็นวัตถดุบิท่ีกวนี�ามาใช้สร้างขนบทางวรรณศลิป์ชัน้สงู บทพรรณนาธรรมชาตทิีป่รากฏ

ในวรรณคดีให้ความเพลิดเพลินใจแก่ผู้อ่าน ธรรมชาติมีความส�าคัญในฐานะเป็นเครื่องมือ

สื่ออารมณ์ความรู้สึกอันเข้มข้นของกวี รวมถึงเป็นเครื่องตกแต่งบทประพันธ์ด้วยถ้อยค�าท่ี

ท�าให้เกิดความงดงามทางวรรณศิลป์ได้อย่างหลากหลาย 

 นอกจากความงามทางด้านวรรณศิลป์แล้ว ยังแฝงแนวคิดเกี่ยวกับการสร้าง

จิตส�านึกให้ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แสดงความสัมพันธ์

ระหว่างมนษุย์กบัธรรมชาติ ในลกัษณะต่างๆ ผ่านวรรณคดีแต่ละประเภท คอื มนษุย์สมัพนัธ์

กับธรรมชาติในประสบการณ์การเดินทางผ่านวรรณคดีนิราศ มนุษย์สัมพันธ์กับธรรมชาติ

ในหลักการประพฤติตนผ่านวรรณคดีสุภาษิตค�าสอน มนุษย์สัมพันธ์กับธรรมชาติในหลัก

ธรรมทางพุทธศาสนาผ่านวรรณคดีพระพุทธศาสนา มนุษย์สัมพันธ์กับธรรมชาติในวิถีชีวิต

วัฒนธรรมผ่านวรรณคดีประเพณีพิธีกรรม มนุษย์สัมพันธ์กับธรรมชาติในประวัติศาสตร์ 

การเมอืงการปกครอง ผ่านวรรณคดีประวัติศาสตร์ มนษุย์สมัพนัธ์กบัธรรมชาตใินการแสดง

อารมณ์ความสุขความทุกข์ผ่านวรรณคดีเพื่อความบันเทิง 

 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติที่ปรากฏในหนังสือเรียนวรรณคด ี

วิจักษ์ดังกล่าว ปรากฏความสัมพันธ์ทั้งในด้านความเป็นมิตรกับธรรมชาติและการล่วงเกิน

บกุรกุธรรมชาต ิสอดคล้องกบัค�าอธบิายของธญัญา สงัขพนัธานนท์ (2559) ทีก่ล่าวว่า ความ

สัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์ในฐานะเป็นปัจเจกบุคคลมีสองลักษณะ คือ ส�านึกใน

ความเป็นหน่ึงเดียวกับธรรมชาติเกิดจากจินตภาพด้านดีต่อธรรมชาติ กับส�านึกในความ

เป็นอื่นของธรรมชาติ เกิดจากจินตภาพในด้านร้ายต่อธรรมชาติ 

 เรื่องราวของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในหนังสือเรียนวรรณคดี

วิจักษ์ ท�าให้ผู้เรียนได้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญใน

วรรณคดีไทย เป็นการปลูกฝังเยาวชนให้เห็นคุณค่า พัฒนาความคิดให้เกิดการอนุรักษ์
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ธรรมชาติ สืบสานความสัมพันธ์ที่ดีงามผ่านการศึกษาวรรณคดีวิจักษ์ เพื่อช่วยจรรโลงชีวิต

มนุษย์ให้อยู่ร่วมกันในสังคมไทยได้อย่างมีความสุข

 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาในบทความนี้ ผู้สอนรายวิชาภาษาไทยสามารถ

น�าความรู้ไปขยายหรือต่อยอดการสอนหรือการท�าวิจัยในช้ันเรียน เพื่อให้ได้ผลว่ามีความ

สอดคล้องหรือแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้

วรรณคดีวิจักษ์ให้น่าสนใจยิ่งขึ้น รวมทั้งอาจเป็นภาพสะท้อนไปยังผู้ท่ีมีบทบาทในการคัด

สรรตัวบทวรรณกรรมและวรรณคดีไทยมาบรรจุไว้ในหนังสือเรียน เพื่อใช้ในการปรับปรุง

หรือเพิม่เตมิเนือ้หาของตวับทให้มปีระเดน็ในการศกึษาได้มากขึน้ ส�าหรับประเดน็การวจิยั

ครั้งต่อไปควรมีการศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในหนังสือเรียนรายวิชาอื่นๆ เพื่อสร้าง

องค์ความรู้ในการศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนไทยได้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ
 บทความนี้มุ่งศึกษากลวิธีทางภาษาในการสร้างอารมณ์ขันในเพจมุกตลกอีสาน 

“จอนฟอน” ซึ่งโพสต์ในช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม 2562 จ�านวนท้ังสิ้น 939 โพสต์ 

เพ่ือศึกษากลวิธีทางภาษาในการสร้างความขบขัน โดยใช้กรอบแนวคิดด้านทฤษฎีความ 

ไม่เข้ากันในมุมมองทางภาษาศาสตร์ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า กลวิธ ี

ทางภาษาที่ใช้ในการสร้างความขบขัน ประกอบด้วย ด้านกลวิธีทางภาษาระดับค�า ได้แก ่ 

การเล่นค�าพ้องเสียง การลากเข้าความ การใช้ค�าภาษาอีสาน การเล่นกับหน่วยเสียงภาษา

อีสาน การแปลผิดและการเล่นค�าผวน และด้านกลวิธีทางภาษาระดับปริจเฉท ได้แก่ การ

ใช้มลูบท การใช้แนวเทยีบผดิ การอ้างถงึ การใช้ความก�ากวม การละเมดิหลกัในการสนทนา  

การให้เหตุผลผิดแบบและการดัดแปลงถ้อยค�า ซึ่งกลวิธีที่พบมากที่สุดสามล�าดับแรกได้แก่ 

การเล่นค�าพ้องเสยีง จ�านวน 308 โพสต์ คดิเป็นร้อยละ 32.80 การใช้มลูบท จ�านวน 202 โพสต์  

คิดเป็นร้อยละ 21.51 และการใช้แนวเทียบผิด จ�านวน 97 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 10.33 

ปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดความขบขันจากกลวิธีทางภาษาข้างต้นคือความรู้ความเข้าใจใน

ภาษาอีสาน วิถีชีวิต ค่านิยม ความเชื่อ และวัฒนธรรมของชาวอีสาน ซึ่งจะท�าให้ผู้อ่าน

มองเหน็ความไม่เข้ากันของเนือ้เรือ่งมกุตลกได้ ทัง้นีเ้ป็นการท�าให้ผูอ่้านได้เรยีนรูแ้ละเข้าใจ

วัฒนธรรมของชาวอีสานได้มากยิ่งขึ้น

ค�าส�าคัญ: อารมณ์ขัน มุกตลก มุกตลกอีสาน ความไม่เข้ากัน กลวิธีทางภาษา
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Abstract
 This article aimed to study the language strategies that carry senses 
of humor in Isan Jokes page “Jorn Forn” which posted during January-
February 2563 B.E. 939 posts in total, using the framework of  incongruity 
theory in linguistics Perspective to analyse the Text. The results found that 
the language strategies at word level that carry senses of humor included 
with homophony, popular etymology, Isan language vocab use, Isan dialect 
phoneme playing, wrong translation and spoonerisms, and for the strategies of 
language at discourse level such as presupposition, false analogy, referencing, 
ambiguous, on observance of the maxims, faulty reasoning, and modifying. 
The three strategies that mostly found are homophony strategy was found in 
308 posts (32.80%), presupposition strategy was found in 202 posts (21.51%) 
and false analogy was found in 97 posts (10.33%). The main factors that 
cause the humour are knowledge and understanding in Isan dialect, ways 
of life, values, belief and culture of Isan people that led readers to sight the 
incompatibility of the joke stories. These factors make readers be able to 
learn and understand Isan culture even more. 
Keywords: senses of humor, jokes, Isan Jokes, Incongruity Theory, language 
strategies
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บทน�า

 มุกตลก หมายถึง วิธีท�าให้ขบขัน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) ซึ่งความขบขัน

หรืออารมณ์ขันนั้นเป็นความรู้สึกทางอารมณ์ของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นบุคคล 

เหตุการณ์ หรือวรรณกรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานปกติท่ีสังคมยอมรับ  

โดยบุคคลน้ันจะแสดงพฤติกรรมออกมาในรูปของการยิ้มแย้มหรือหัวเราะ นอกจากนี้

อารมณ์ขันยังสามารถแสดงออกได้ในรูปของภาษา (verbal form) เช่น ปริศนาค�าทาย 

(riddle joke) นิทานมุกตลก (trickster) เป็นต้น ซึ่งเรียกว่า อารมณ์ขันทางภาษา (verbal 

humor)

 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษากลวิธีการสร้างอารมณ์ขันของไทยได้ปรากฏ

ในขอบเขตของการศึกษาที่หลากหลาย เช่น นิทาน การ์ตูนตลก วรรณคดี นิตยสาร ละคร

โทรทศัน์ ภาพยนตร์ และวดีทีศัน์ เป็นต้น ซึง่มทีัง้การวเิคราะห์กลวธิใีนการสร้างอารมณ์ขนั

จากเนื้อเรื่องและแนวคิดด้านภาษาในการสร้างความขบขัน เช่น การวิเคราะห์เนื้อหาและ

กลวิธีการใช้ภาษาในการแสดงตลกอีสานจากวีซีดีตลกอีสานของคณะเสียงอีสานและคณะ

เพชรพิณทอง ของดุษฎี กองสมบัติ (2546) การศึกษาภาษาและกลวิธีการสร้างอารมณ์ขัน

จากเรื่องขบขันในนิตยสารแพรวและนิตยสารชีวจิต ของสุดารัตน์ บัวศรี (2547) กลวิธีสื่อ

อารมณ์ขันในละครตลก สถานการณ์ของไทยจากมุมมอง วัจนปฏิบัติศาสตร์ ของจันทิมา 

หวังสมโชค (2549) อารมณ์ขันในข้อความท้ายรถ: เสน่ห์ทางภาษาที่ไม่ควรมองข้าม ของ

หน่ึงฤทยั ชวนะลขิติร (2554) แต่งานวจิยัทีผ่่านมายงัไม่ปรากฏการศกึษาวเิคราะห์มกุตลก

ที่เผยแพร่ผ่านทางเพจเฟซบุ๊กซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งที่ก�าลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย

และเข้าถึงได้ง่ายในปัจจุบัน

 เพจมุกตลกอีสานเป็นเพจทางเฟซบุ๊กอีกประเภทหนึ่งที่มุ่งสร้างความบันเทิง  

โดยมี อัตลักษณ์เฉพาะด้านการน�าภาษาอีสานและวิถีชีวิตของคนอีสานมาสร้างมุกหรือ 

ล้อเลียนเพ่ือให้เกิดความขบขัน ซึ่งได้รับความนิยมและถูกสร้างข้ึนมาหลายกลุ่ม เช่น  

ลูกผู้ใหญ่บ้าน ค�าคมอีสาน มักสี้ อิสานคันแข่ว จอนฟอน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ผู้ใหญ่บ้าน 

หมู่ 4 ก่องจ่อง เด็กน้อยคุ้มวัด เป็นต้น ซึ่ง “จอนฟอน” เป็นหนึ่งในเพจมุกตลกอีสาน 

ที่โดดเด่นด้านการต้ังช่ือเพจด้วยค�าศัพท์ภาษาอีสาน โดย “จอนฟอน” หมายถึง พังพอน 

ชื่อสัตว์สี่เท้าชนิดหนึ่งคล้ายกระรอกแต่ตัวโตกว่า (ปรีชา พิณทอง, 2563) เพจจอนฟอน 

เร่ิมก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 โดยได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ปัจจุบัน 

มผีูต้ดิตามเป็นจ�านวน 185,285 คน (ข้อมลูเมือ่ 12 มกราคม 2563) และมกีลุ่มแลกเปลีย่น

มุกตลกระหว่างจอนฟอนกับลูกเพจโดยเฉพาะคือ “จอนฟอนบุ๋น�้าหมอก” จ�านวน  

7,533 คน โดยบางมุกได้ถูกน�ามาเผยแพร่ในเพจจอนฟอนอีกครั้ง ซึ่งท�าให้เห็นมุมมอง 



วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences

ปีท
ี่ 5

 ฉ
บับ

ที่ 
2 

(ม
.ค

. 6
3-

มิ.
ย.

 6
3)

68

ความขบขนัทีเ่ป็นความเข้าใจและรสนิยมร่วมกนัระหว่างชุมชนเพจจอนฟอน ตลอดจนความ

โดดเด่นทางอารมณ์ขันที่ปรากฏในเพจจอนฟอนคือการมองเห็นภาพทางสังคมอีสาน  

ซ่ึงคนนอกสงัคมอสีานอาจจะไม่เข้าใจต่อกระบวนการสร้างความขบขันนัน้ การศกึษากลวธิี

การสร้างความขบขนัในเพจจอนฟอนจึงเป็นทัง้การศกึษาและท�าความเข้าใจกลวธิทีางภาษา 

และท�าให้เห็นภาพสะท้อนทางสังคมอีสานอีกด้วย 

 ในบทความน้ีจึงมุ่งศึกษาว่ามีกลวิธีทางภาษาใดบ้างท่ีก่อให้เกิดความขบขัน  

โดยเก็บข้อมูลที่เป็นโพสต์จากหน้าเพจจอนฟอน ซ่ึงประกอบด้วยโพสต์จากจอนฟอนและ

โพสต์ท่ีแชร์จากลูกเพจในกลุ่มหรือเพจอื่น ในช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม 2562 จ�านวน 

ทั้งสิ้น 1,075 โพสต์ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้คัดเลือกเฉพาะโพสต์ที่แสดงถึงความขบขันทางภาษา

จ�านวน 938 โพสต์ โดยใช้ทฤษฎีความไม่เข้ากันของรอส (Ross, Alison, 1998) และกรอบ

การวเิคราะห์กลวธิทีางภาษาของกาญจนา เจรญิเกยีรตบิวร (2548) ในการวเิคราะห์ข้อมลู

วัตถุประสงค์การวิจัย

 เพือ่ศกึษากลวธิทีางภาษาทีก่่อให้เกดิความขบขนัในเพจมกุตลกอสีานจอนฟอน

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย

 การศกึษากลวธิทีางภาษาทีก่่อให้เกิดความขบขนัในเพจมกุตลกอสีานจอนฟอน 

ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดหลักคือทฤษฎีอารมณ์ขัน (Humor theory) และทฤษฎีความ 

ไม่เข้ากนั (Incongruity theory) กล่าวคอื อารมณ์ขนัเกดิขึน้จากการมองเห็นความคดิหรอื

เหตุการณ์ที่ขัดแย้งกันเองหรือที่เบี่ยงเบนไปจากรูปแบบที่เป็นปกติวิสัย ทั้งนี้ผู้วิจัยเลือกใช้

ทฤษฎีความไม่เข้ากันของ รอส (Ross, Alison, 1998) ซึ่งกล่าวถึงสาเหตุของความข�าขัน

ของทฤษฎีความไม่เข้ากันว่าเกิดขึ้นเนื่องจากความไม่เข้ากันหรือความสัมพันธ์ที่ขัดแย้งกัน 

ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาในการใช้ค�าพูด เหตุการณ์ ความรู้สึก และความก�ากวมของภาษาหรือ

ที่เรียกว่าการเล่นค�า (Pun) ท�าให้ผู้สนทนาสามารถตีความได้มากกว่าหนึ่งความหมาย 

นอกจากน้ีสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่รอสใช้เป็นเกณฑ์ในการก่อให้เกิดอารมณ์ขัน ประกอบด้วย

ความไม่เข้ากันทีเ่กดิขึน้ในระหว่างส่ิงทีค่าดการณ์ไว้กบัสิง่ท่ีเกดิข้ึน ความไม่เข้ากนัของความ

ก�ากวมของภาษา และการสร้างความประหลาดใจ ทั้งนี้ความก�ากวมของภาษาเกิดได้ด้วย

องค์ประกอบด้านระบบหน่วยเสยีง (Phonology) ด้านลขิวทิยา (Graphology) ด้านระบบ

หน่วยค�า (Morphology) ด้านค�าศพัท์ (Lexis) และด้านวากยสมัพนัธ์ (Syntax) จากกรอบ

ทฤษฎีดังกล่าว ผู้วิจัยได้จ�าแนกกลวิธีทางภาษาในการสร้างความขบขันตามแนวทางการ

วิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์ โดยใช้กรอบการวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาของกาญจนา  

เจริญเกียรติบวร (2548) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับค�า และระดับปริจเฉท
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วิธีด�าเนินการวิจัย

 การศึกษาในคร้ังน้ีผู้วิจัยเลือกใช้ข้อมูลจากเพจจอนฟอนท่ีโพสต์ในช่วงเดือน

มกราคม-ธันวาคม 2562 จ�านวนทั้งสิ้น 1,075 โพสต์ โดยผู้วิจัยได้คัดเลือกเฉพาะโพสต์ 

ที่แสดงถึงความขบขันทางภาษาจ�านวน 938 โพสต์ ทั้งน้ีผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรม 

ที่เก่ียวข้องกับแนวคิดทฤษฎีด้านอารมณ์ขัน และกลวิธีทางภาษาในการสร้างความขบขัน 

เพื่อก�าหนดกรอบและแนวทางในการวิจัย ดังความสรุปต่อไปนี้

 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยด�าเนินการส�ารวจและศึกษา

หนังสือ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎีด้านอารมณ์ขัน

และกลวิธีทางภาษาในการสร้างความขบขัน 

 2. เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้

  2.1 ก�าหนดกรอบแนวคดิเพือ่ใช้ในการศกึษาเรือ่งกลวธิทีางภาษาในการ

สร้างความขบขัน 

  2.2 เก็บรวบรวมข้อมูลจากเพจมุกตลกอีสานจอนฟอนท่ีโพสต์ในช่วง

เดือนมกราคม- ธันวาคม 2562 จ�านวนทั้งสิ้น 1,075 โพสต์ โดยผู้วิจัยได้คัดเลือกเฉพาะ

โพสต์ที่แสดงถึงความขบขันทางภาษาจ�านวน 938 โพสต์ 

 3. วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีด้านอารมณ์ขัน ด้านความไม่เข้า

กนัทางภาษาศาสตร์ของรอส (Ross, Alison, 1998) และกรอบแนวคดิด้านกลวธิทีางภาษา

ของกาญจนา เจริญเกียรติบวร (2548) 

 4. น�าเสนอข้อมูลโดยวิธีการพรรณนา 

ผลการวิจัย

1. กลวิธีทางภาษาในการสร้างความขบขันในเพจจอนฟอน

 กลวิธีทางภาษา คือ วิธีการใช้ภาษาในระดับต่างๆ เพื่อสร้างความขบขัน ทั้งนี ้

ผู้วิจัยได้แบ่ง ประเด็นด้านกลวิธีทางภาษาในการสร้างความขบขันออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 

กลวิธีทางภาษาระดับค�าและระดับปริจเฉท ดังนี้

 1.1 กลวิธีทางภาษาระดับค�า

 กลวิธีการสร้างความขบขันระดับค�า ในท่ีนี้หมายรวมถึงกลวิธีทางภาษาท่ีเกิด

จากการเล่นค�าทั้งในระดับเสียงและค�าศัพท์ เพื่อมุ่งให้เกิดการเข้าใจผิดหรือตีความใหม่ 

อีกคร้ัง ซ่ึงจะได้ความหมายที่ไม่เกี่ยวข้องกับความหมายแรก โดยพบกลวิธีทางภาษาใน

ระดับค�าเรียงตามความถี่ของการปรากฏ ดังนี้
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  1.1.1. การเล่นค�าพ้องเสียง 

  ค�าพ้องเสียง คือ ค�าที่มีลักษณะเหมือนหรือใกล้เคียงกันทางด้านเสียง  

แต่มีความหมายแตกต่างกัน กลวิธีการเล่นค�าพ้องเพื่อให้เกิดความขบขันนี้มักมาจากการ

โพสต์โดยใช้ค�าภาษาอีสานทีม่เีสยีงคล้ายภาษาไทยมาตรฐานแต่สือ่ความหมายแตกต่างกนั 

พบกลวิธีดังกล่าวจ�านวน 308 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 32.80 ดังตัวอย่างต่อไปนี้

“อย่าท�าอะไรเสี่ยงๆ รู้มั้ย มันหาไม่เจอ”

(28 มีนาคม 2562)

  ในข้อความวรรคแรก “อย่าท�าอะไรเสีย่งๆ รูม้ัย้” ค�าว่า “เสีย่ง” ในความ

หมายแรกเป็นค�ากรยิา หมายถงึ ลองเผชญิ, ลองท�าส่ิงท่ีท้าทาย, หรอืมโีอกาสได้รบัอนัตราย

มาก, ซึ่งท�าให้ผู้อ่านตีความถึงการสื่อถึงการตักเตือนด้วยความห่วงใย แต่เมื่ออ่านโพสต์ใน

วรรคทีส่อง “มนัหาไม่เจอ” จงึต้องกลบัมาตคีวามหมายของค�าว่า “เสีย่ง” ในโพสต์ใหม่อกี

ครั้ง ซึ่งจะเห็นว่าเป็นค�าที่พ้องเสียงกับค�าในภาษาอีสาน หมายถึง ซ่อน, หลบซ่อน (ปรีชา 

พณิทอง: 2563) โดยสือ่ความหมายถึงการต�าหน ิห้ามไม่ให้ท�าส่ิงนัน้ด้วยความรูส้กึขุน่เคอืง

ไม่พอใจ

“แฟนเพจ: อ้ายจอน ข่อยอกหัก ขอโพสต์เศร้าๆ ให้ข่อยแน 

จอนฟอน: ตีห้า หกโมง เศร้าพอบ่” 

(20 มีนาคม 2562)

  โพสต์ข้างต้นมลีกัษณะเป็นการเล่นค�าพ้องเสยีงผ่านบทสนทนาโดยค�าว่า 

“เศร้า” ในความหมายของแฟนเพจเป็นค�ากริยา หมายถึง สลด, หดหู่, รันทด, ทุกข์ใจ, ไม่

เบกิบาน, หมอง, เหีย่วแห้ง ซึง่ต้องการให้จอนฟอนโพสต์ข้อความทีส่ือ่ถึงความรูสึ้กดงักล่าว 

แต่จอนฟอนกลับใช้กลวิธีทางเสียงที่พ้องกับค�าในภาษาอีสานคือ “เส้า” หรือ “เช้า” ซ่ึง

เป็นค�าวิเศษณ์และค�านาม หมายถึง เวลาย�่ารุ่งถึงเที่ยงวันเรียก เวลาเช้า (ปรีชา พิณทอง, 

2563) โดยการตอบว่า “ตีห้า หกโมง เศร้าพอบ่” ซึ่งเป็นค�าตอบแบบไม่เข้ากันที่ผิดไปจาก

ความคาดหมาย

 “อยูห้่องคนเดียวครบั อาบน�า้เสรจ็ ก�าลงัจะใส่เสือ้ผ้า อยู่

ดีๆ ก็ได้ยนิเสยีงหวัเราะดงัมาจากไหนไม่รู ้ขนคงีลกุวาบเลยครบั 

พอต้ังสติได้สกัพกัเลยหนัมองซ้ายมองขวา แล้วกต้็องตะลึงกบัสิง่

ที่ผมเจอ ผมเจอ #กางเกงหัวยุ่ม แบร่” 

(17 สิงหาคม 2562)
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  จากตัวอย่างข้างต้นเพจได้ใช้กลวิธีการเปิดเรื่องด้วยเหตุการณ์ที่ชวนให้

นึกถึงเร่ืองราวลึกลับ น่าหวาดกลัวด้วยการได้ยินเสียงหัวเราะโดยไม่ทราบแหล่งท่ีมาของ

ต้นเสยีงซึง่ชวนให้รูส้กึ “ขนคงีลกุวาบ” (ขนลกุซู)่ แต่ตวับทดงักล่าวกลบัหกัมมุในตอนท้าย

ด้วยการเล่นค�าว่า “กางเกงหัวยุ่ม” ซึ่งหมายถึง กางเกงท่ีมีเอวแบบยางยืด แต่เล่นกับค�า

พ้องเสยีง “หวัยุม่” ซึง่ในภาษาอสีานหมายถงึหวัเราะกรุ้มกริม่ โดยการสรปุว่าเสยีงหวัเราะ

ดังกล่าวเป็นเสียงของกางเกง

  1.1.2 การลากเข้าความ 

  กลวิธีการลากเข้าความเป็นการลากเสียงเข้าความของค�าหนึ่งลากเข้าสู่

ค�าทีม่คีวามหมายแตกต่างกนั เพือ่สือ่ความหมายอกีเรือ่งหนึง่ทีไ่ม่เก่ียวข้องกนั หรอืการโยง

เข้าสูเ่รื่องหรือข้อความที่ไม่เกีย่วข้องกนั ซึง่พบกลวธิีดังกล่าวจ�านวน 41 โพสต์ คดิเปน็รอ้ย

ละ 4.37 ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 “ฮีโร่ที่ไม่เคยมาตอนค�่าๆ คือ กัปตันมาเว็น” 

( 8 กุมภาพันธ์ 2562)

  “กปัตนัมาเวน็” ข้างต้นใช้กลวธิกีารลากเข้าความเพือ่ล้อกบัชือ่ตวัละคร

กัปตนั “มาร์เวล” ฮโีร่จากภาพยนตร์เรือ่งกปัตันมาร์เวล (Captain Marvel) ซึง่ค�าว่า “เวน็” 

ในภาษาอสีานหมายถงึช่วงเวลากลางวนั เมือ่น�ามาประสม “มา+เว็น” จงึหมายถงึมาตัง้แต่

เวลากลางวัน 

Cool = เย็น

Bar = บาร์

Cool Bar = หลวงพ่อ 

(3 พฤษภาคม 2562)

  จากตัวอย่างข้างต้นใช้วธิกีารลวงให้ผูอ่้านตคีวามการสือ่สารด้วยการแปล

ค�าศัพท์ในภาษาอังกฤษสองค�าแรกคือ “Cool” และ “Bar” เป็นภาษาไทยอย่างถูกต้อง 

แต่ในค�าสุดท้ายกลับใช้วิธีการแปลโดยการประสมค�าศัพท์สองค�าแรก โดยการเล่นกับเสียง

ของค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ “Cool Bar” ที่พ้องกับค�าในภาษาอีสานคือ “คูบา” ซึ่งเป็นการ

จงใจลากเสยีงเข้ามาให้พ้องกนัเพือ่ให้เกดิการแปลความหมายของค�าศพัท์ใหม่ตามการออก

เสียงนั้น

  1.1.3 การใช้ค�าภาษาอีสาน 

  ค�าภาษาอีสานมักถูกน�ามาใช้เพื่อล้อเลียนหรือลวงให้เกิดความเข้าใจผิด

เพือ่สร้างความขบขนั ซึง่พบกลวธิดัีงกล่าวจ�านวน 35 โพสต์ คดิเป็นร้อยละ 3.73 ดงัตวัอย่าง

ต่อไปนี้
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“วันนี้จะมาสอนภาษาอีสานแบบเจ็บๆ: เอ๊อะ!!!” 

(17 กุมภาพันธ์ 2562)

  “เอ๊อะ!!!” เป็นค�าอุทานในภาษาอีสานท่ีสื่อถึงความรู้สึกเจ็บ ค�าอุทาน

เป็นเสมือนสัญชาตญาณของมนษุย์ทีเ่มือ่รูส้กึต่อสิง่ใดอย่างไร มกัจะอทุานออกมาด้วยภาษา

แม่หรือภาษาถ่ินก�าเนิดของตน ซ่ึงค�าอุทานมักถูกน�ามาล้อเลียนคนอีสานท่ีพูดภาษาไทย

มาตรฐานแต่เผลออุทานเป็นภาษาอีสาน

“รู้หรือไม่ พระที่มีความสงสัยประหลาดใจ คือ “พระนะ”” 

(16 มีนาคม 2562)

  จากตัวอย่างข้างต้นเป็นการลวงให้ผูอ่้านนกึถึง “พระ” ซ่ึงหมายถึง “พระ

ภิกษุ” ซึ่งเป็นการลวงให้ผู้อ่านนึกถึงสาเหตุ พฤติกรรมหรือเหตุการณ์ที่ท�าให้พระภิกษุเกิด

ความสงสัยประหลาดใจ ซึ่งเมื่อเฉลยว่าคือ “พระนะ” จึงท�าให้ผู้อ่านที่เป็นชาวอีสานหรือ

ผู้ที่มีความรู้ด้านภาษาอีสานเท่านั้นจึงจะเข้าใจและรู้สึกขบขันไปกับค�าตอบที่เหนือความ

คาดหมาย จากความไม่เข้ากันทางความหมายที่ถูกลวงให้เข้าใจผิดในตอนต้น กล่าวคือค�า

ว่า “พระนะ” หรือออกเสียงว่า “ผะน่ะ” เป็นค�าศัพท์ภาษาอีสานซึ่งเป็นค�าอุทานที่แสดง

ถึงความสงสัยประหลาดใจซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับพระภิกษุ

  1.1.4 การเล่นกับหน่วยเสียงภาษาอีสาน 

  กลวิธีนี้แตกต่างจากการเล่นค�าพ้องเสียง คือ เป็นการล้อเลียนการออก

เสยีงของชาวอสีานโดยตรง กล่าวคอื ภาษาอสีานมหีน่วยเสยีงทีเ่ป็นลกัษณะเฉพาะ ซึง่บาง

หน่วยเสียงไม่มีในภาษาไทยมาตรฐาน เช่น หน่วยเสียง /ญ/ นาสิก และบางหน่วยเสียงใน

ภาษาไทยมาตรฐานไม่มีในภาษาอีสาน เช่น หน่วยเสียง /ร/ ภาษาอีสานใช้หน่วยเสียง /ล/ 

หรือ /ฮ/ หน่วยเสียง /ช/ ภาษาอีสานใช้หน่วยเสียง /ซ/ เป็นต้น ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการ

ออกเสียงตามแบบภาษาไทยมาตรฐาน กลวธิกีารเล่นกบัหน่วยเสยีงภาษาอสีานจงึเป็นการ

ล้อเลียนการออกเสยีงทีไ่ม่ชดัตามแบบการออกเสยีงภาษาไทยมาตรฐาน แต่การเล่นค�าพ้อง

เสียงเป็นการเล่นกับเสียงที่พ้องกันในภาษาอีสานกับภาษาไทยมาตรฐานเพื่อลวงให้ผู้อ่าน

นกึตคีวามความหมายของค�าศพัท์ผดิ ทัง้นีก้ลวธิกีารเล่นกบัหน่วยเสยีงภาษาอสีานพบว่ามี

การน�ามาใช้ในการเล่นมุกตลก ทั้งสิ้นจ�านวน 19 โพสต์ คิดเป็น ร้อยละ 2.02 ดังนี้ 

“รู้หรือไม่ว่า น�้าเต้าฮู้ มีถิ่นก�าเนิดมาจากภาคอีสาน 

เพราะถ้าเกิดขึ้นที่ภาคกลางจะกลายเป็น น�้าเต้ารู้” 

(30 มกราคม 2562)
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  จากตวัอย่างข้างต้นเป็นการเล่นกบัหน่วยเสยีงเฉพาะในภาษาอสีานโดย

การเชื่อมโยงกับค�าว่า “น�้าเต้าฮู้” (น�้าเต้าหู้) ซึ่งเป็นชื่อของเครื่องดื่มที่ท�ามาจากถั่วเหลือง

หรือเรียกว่า นมถั่วเหลือง มาล้อเลียนว่ามีถิ่นก�าเนิดมาจากภาคอีสานซึ่งมีหน่วยเสียง /ฮ/ 

แทนการออกเสียงในหน่วยเสียง /ร/ ในภาษาไทยมาตรฐานหรือภาษาไทยถิ่นภาคกลาง

“แฟนบอกว่าอยากสร้างบ้าน ผมเลยบอกว่า “มนักนิบ่ได้ต�ารวจ

สิจับ” เธอท�าหน้างงๆ แล้วก็งอนเฉยเลย” 

(12 กุมภาพันธ์ 2562)

  ตัวอย่างข้างต้นเป็นการล้อเลียนหน่วยเสียง /ช/ ซ่ึงไม่มีในภาษาอีสาน 

ด้วยการออกเสียงเป็นหน่วยเสียง /ส/ โดยการสะกดค�าว่า “ช้าง” ตามการออกเสียงใน

ภาษาอสีานคอื “ซ่าง” หรอื “ส้าง” เป็น “สร้าง” เพือ่ลวงให้ผูอ่้านเข้าใจผดิว่าหมายถงึการ

สร้างบ้าน แต่เมือ่วเิคราะห์ตามตัวบททัง้หมดท่ีกล่าวว่า “มนักนิบ่ได้ต�ารวจสจิบั” ท�าให้ต้อง

กลับไปตีความ “อยากสร้างบ้าน” ใหม่ว่าตัวละครตีความถ้อยค�าดังกล่าวว่าหมายถึง แฟน

อยากกินช้างบ้านนั้นไม่สามารถกินได้เพราะเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย

  1.1.5 การแปลผิด 

  การแปล คือ การถ่ายความจากภาษาหนึ่งมาเป็นอีกภาษาหนึ่ง กลวิธี

การแปลผิดคือการสร้างความไม่เข้ากันระหว่างค�าศัพท์และความหมายท่ีมีการแปลผิดไป

จากหลักการถ่ายความทางภาษาโดยตั้งใจให้เกิดความขบขันจากค�าตอบที่เหนือความคาด

หมาย ทั้งนี้ เพจจอนฟอนพบว่ามีการใช้กลวิธีการแปลในรูปแบบของความตั้งใจแปลความ

หมายผิด ซึ่งพบกลวิธีดังกล่าวจ�านวน 17 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 1.81 ดังตัวอย่างต่อไปนี้

“เป็นหยังหมอล�า สิล�า คือถามหาน�้าผึ้ง (อ่าววว. ฮันนี่.) 

5555555”

(6 กุมภาพันธ์ 2562)

  จากตัวอย่างข้างต้นเป็นการล้อเลียนขนบของการแสดงหมอล�าซ่ิงของ

ชาวอีสาน ที่ข้ึนต้นบทร้องด้วย “อ่าววว. ฮันนี่.” หมายถึง บัดนี้ จากนั้นจึงตามด้วยเนื้อ

เพลงหรือเน้ือหากลอนล�าซิง่ แต่ในทีน่ีไ้ด้ใช้วธิกีารแปลค�าศพัท์ซึง่ไม่เก่ียวข้องกนัทางเนือ้หา

แต่เป็นค�าที่พ้องเสียงกับค�าในภาษาอังกฤษคือ “ฮันนี่” (Honey) หมายถึง น�้าผึ้ง 

“Punch = ชกมวย 

Small = เล็ก

Punch small = ซกเล็ก” 

(27 มีนาคม 2562)
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  จากตัวอย่างข้างต้นใช้วิธีการลวงด้วยการแปลค�าศัพท์ภาษาอังกฤษใน

ความหมายที่ถูกต้อง แต่ใช้การแปลด้วยการถอดเสียงจากหน่วยเสียงภาษาไทยมาตรฐาน

เป็นหน่วยเสียงภาษาอสีาน คอื หน่วยเสยีงพยญัชนะต้น /ช/ ใน “ชกมวย” เป็นหน่วยเสยีง 

/ซ/ คือ “ซกมวย” และแปลค�าว่า “Small” ในความหมายท่ีถูกต้องคือ “เล็ก” จากนั้น

ในค�าสุดท้ายจึงน�าค�าศัพท์ภาษาอังกฤษมาประสมกันแล้วแปลความหมายใหม่ท่ีไม่ถูกต้อง

ตามหลกัการแปลจาก Punch small หมายถงึ ชกเบาๆ, ชกค่อยๆ ซึง่เป็นค�าศพัท์ทีอ่ธบิาย 

เกี่ยวกับท่าทางหรือน�้าหนักของการชกมวย โดยแปลผิดเป็น “ซกเล็ก” หมายถึง อาหาร

อีสานประเภทหนึ่งมีลักษณะเป็นลาบเนื้อวัวดิบ ใส่เลือด มีรสขมของน�้าดีและขี้เพลี้ย  

ซึ่งเป็นการแปลที่ไม่เข้ากันหรือไม่เกี่ยวข้องกับความหมายเดิม

  1.6 การเล่นค�าผวน 

  การผวนค�าเป็นการเล่นสลบัหน่วยเสยีงระหว่างค�าหรอืพยางค์เพือ่ให้ได้

ค�าทีม่คีวามหมายใหม่ จากเพจจอนฟอนปรากฏกลวธิกีารเล่นค�าผวนเพยีง 1 โพสต์ คดิเป็น

ร้อยละ 0.11 ดังนี้

“ซีหอม = ชื่อของผัก

ซีแต่หอม = นิสัยของเพื่อนคุณ

#จ�าเค้ามาอย่าด่าแม่เด้อออ!!!” 

(29 พฤษภาคม 2562)

  จากตัวอย่างข้างต้นเริ่มต้นด้วยการเปิดเรื่องโดยการอธิบายความหมาย

ของค�าศัพท์ จากนั้นได้เพิ่มค�าว่า “แต่” ระหว่างชื่อผักจาก “ซีหอม” เป็น “ซีแต่หอม”  

ซึ่งความขบขันจะเกิดขึ้นหลังจากการผวนกลับค�าดังกล่าวคือ “ซอมแต่หี” ซ่ึงหมายถึง  

คอยจ้องมองแต่อวยัวะเพศของผูห้ญงิ โดยใช้การอธบิายความหมายเพิม่เตมิคอื “นสิยัของ

เพื่อนคุณ” เพื่อเป็นการชี้น�าผู้อ่านให้ผวนค�าซึ่งจะท�าให้เข้าใจมุกตลกได้ชัดเจนขึ้น 

2. กลวิธีทางภาษาระดับปริจเฉท

 กลวิธีทางภาษาระดับปริจเฉทเป็นลักษณะของการสร้างความขบขันจากโพสต์

เร่ืองเล่าซ่ึงมาจากวิธีการเสนอข้อมูล การล�าดับข้อมูล การอาศัยกระบวนการอนุมาน  

วิธีการน�าเสนอเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องหรืออ้างอิงขนบหรือความคิดความเช่ือในสังคม เช่น 

การกระท�าที่ผิดบรรทัดฐานหรือการกระท�าที่แปลกแหวกแนวชนิดที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน 

จึงอยู่เหนือความคาดหมายของผู้อ่านหรือตัวละครในเรื่อง และท�าให้เกิดความประหลาด

ใจและสร้างความขบขัน (กาญจนา เจริญเกียรติบวร, 2548) ท้ังนี้กลวิธีทางภาษาระดับ 

ปริจเฉทที่ปรากฏในเพจมุกตลกอีสานจอนฟอน สามารถแบ่งจ�าแนกได้ 8 กลวิธี ดังนี้



ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ม.ค. 63-มิ.ย. 63)

	 	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University

75

 2.1 การใช้มูลบท 

 มลูบท (Presupposition) คอื ความรูเ้บือ้งหลงัทีผู่ร่้วมสนทนามร่ีวมกัน เป็นสิง่

ที่เอื้อต่อการท�าความเข้าใจในการสื่อสารโดยท่ีผู้พูดไม่จ�าเป็นต้องพูดทุกอย่างออกมา บาง

คร้ังเรียกว่า ความเช่ือเบือ้งต้นของผูพ้ดูและผูฟั้ง มูลบทอาจไม่ได้แฝงอยูใ่นรูปภาษาโดยตรง 

แต่ต้องอาศยับริบทในการตีความ (กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ และธรีนชุ โชคสวุณชิ, 2551: 

43-44) การสร้างความขบขันโดยการใช้มูลบทเป็นเครื่องมือนั้นจึงเกิดจากการน�าความคิด

ความเชือ่ทีม่ร่ีวมกนัของผูเ้ขยีนกบัผูอ่้านมาล้อเลยีน ซึง่พบกลวธิดีงักล่าวจ�านวน 202 โพสต์ 

คิดเป็นร้อยละ 21.51 ดังตัวอย่างต่อไปนี้

“จอนฟอน: กฎระเบียบคือกฎระเบียบ ถ้าไม่อยากท�าตามให้

ไปจ้างคณะอื่น

ลูกเพจ: ระเบียบก็คือระเบียบ...จะเป็นประถมไปไม่ได้”

(19 มีนาคม 2562)

 วงดนตรหีมอล�าเป็นความบนัเทงิหลกัทีอ่ยูคู่ก่บัวถิชีวีติของชาวอสีานซึง่มกัจะมี

การเปิดเพลงหมอล�าควบคู่ไปกับการท�างานในชีวิตประจ�าวัน ทั้งในครัวเรือน ไร่นา หรือ

ตามโรงงานอตุสาหกรรม นอกจากนี ้ตามงานมหรสพคบงนัต่างๆ จะต้องมวีงดนตรหีมอล�า

มาเพือ่สร้างความบนัเทงิแก่ชาวอสีาน โดยเฉพาะวงดนตรหีมอล�าทีม่ชีือ่เสยีงและเป็นทีน่ยิม

มากในกลุ่มชนชาวอีสาน ได้แก่ ระเบียบวาทะศิลป์ ประถมบันเทิงศิลป์ และเสียงอีสาน  

จากตัวอย่างข้างต้นค�าว่า “กฎระเบียบคือกฎระเบียบ” ในมุกตลกข้างต้นเป็นการลวงให้ 

ผู้อ่านนึกถึงความหมายนัยตรงคือ ข้อบังคับหรือระเบียบวินัยที่ต้องปฏิบัติ แต่ได้ทิ้งท้าย

ข้อความว่า “ถ้าไม่อยากท�าตามให้ไปจ้างคณะอื่น” ซึ่งเป็นการชวนให้นึกถึงนัยทาง 

ความหมายที่นอกเหนือจากความหมายนัยตรง แต่เมื่ออ่านข้อความแสดงความคิดเห็น

โต้ตอบของลูกเพจใต้โพสต์ว่า “ระเบียบก็คือระเบียบ ...จะเป็นประถมไปไม่ได้” จึงท�าให ้

ผูท้ีม่มีลูบทด้านวงดนตรหีมอล�าโดยเฉพาะชาวอสีานเข้าใจมกุตลกดงักล่าวและขบขนัไปกบั

ความไม่เข้ากันของเนื้อหาที่ถูกลวงให้เข้าใจผิดในตอนต้น

“สอยๆ พีน้่องฟังสอย ลกูเยีย่วใส่บ่อนเทงิฆ่าเทงิตี บดัผัวเย่ียว

ใส่...ล่ะแจะปากอยู่จุ๊บๆ” 

(31 มกราคม 2562)

 ตัวอย่างข้างต้นใช้มูลบทความรู้เรื่องการเล่นค�าสอย ซ่ึงค�าสอยเป็นวรรณกรรม

มุขปาฐะ ที่แฝงไปด้วยอารมณ์ขันของคนอีสาน มีท้ังสอยเพื่อความสนุก มีลักษณะสองแง่

สามง่าม ล้อเลียน ตลกโปกฮา บางทีอาจถึงขนาดลามก หยาบโลน แต่ในมิตินั้นชาวอีสาน

ถือว่าเป็นที่ยอมรับได้ หรือสอยเพื่อกระแนะกระแหน ตักเตือน ไปจนถึงให้คติธรรม โดยมี
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รูปแบบว่าจะต้องขึ้นต้นค�าสอยหรือค�าเกริ่นด้วยค�าว่า “สอยๆ” เสียก่อนแล้วจึงตามด้วย

เนื้อความที่ต้องการสื่อ บางครั้งก็ตบท้ายด้วยค�าว่า “นี่กะสอย” เป็นสร้อยต่อท้ายอีกครั้ง 

(แวง พลังวรรณ, 2545: 79 และวัฒน ศรีสว่าง, 2563) ทั้งนี้ผู้อ่านที่เข้าใจการเล่นค�าสอย

ของชาวอีสานจะสามารถเติมค�าตอบที่เว้นไว้ได้ซ่ึงเป็นเรื่องสองแง่สองง่ามก็จะเกิดความ

รูสึ้กขบขนั และเมือ่น�ามาใช้เล่นบนเฟซบุก๊ซึง่เป็นพืน้ทีท่ีส่ามารถแสดงความคดิเหน็โต้ตอบ

กันระหว่างลูกเพจ ยิ่งเป็นการสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนและลับคมความคิดด้านการละเล่นค�า

สอยได้หลากหลายและสนุกสนานยิ่งขึ้น

 2.2 การใช้แนวเทียบผิด 

 การใช้อุปลักษณ์และอุปมาที่ไม่ปรากฏใช้มาก่อน รวมถึงการเปรียบเทียบ  

การเลียนแบบ และการเทยีบเคยีงเหตกุารณ์หรอืกระบวนการใดๆ ทีผ่ดิแบบแผน กล่าวคอื 

โดยปกตเิรานิยมน�าสิง่ทีม่ส่ีวนคล้ายคลงึกนัมาเปรยีบเทยีบกันมากกว่าจะน�าสิง่ทีม่ลัีกษณะ

แตกต่างกันสูงมาเทียบเคียงกัน หรือหากจะเป็นการสร้างสิ่งหนึ่งเพื่อเลียนแบบหรือเทียบ

เคียงไปกับอีกสิ่งหนึ่งก็จะพยายามท�าให้เหมือนๆ กัน แต่เรื่องตลกที่ใช้กลวิธีดังกล่าวกลับ

ท�าตรงกนัข้าม คอื น�าสิง่ทีม่คีวามแตกต่างกนัมากๆ มาเทียบเคยีงกนั หรอืท�าการเลยีนแบบ

เหตกุารณ์หน่ึง แต่กระท�ามใิห้เหมอืนกนัเสยีทเีดียวนัก หรอืท�าให้ผดิไปจากบรรทัดฐานปกติ 

จงึสร้างความประหลาดใจและความตลกขบขนัได้ง่าย ซึง่พบกลวธิดีงักล่าวจ�านวน 97 โพสต์ 

คิดเป็นร้อยละ 10.33 เช่น 

“1 จินตหรา = 91.44 จินตเมตร” 

(28 กุมภาพันธ์ 2562)

 “จนิตหรา” เป็นชือ่ของคนแต่มกีารน�ามาใช้เพือ่เปรยีบเทียบกบัหน่วยความยาว

จาก “หรา” หรือ “หลา” เป็น “เมตร” โดยการน�าค�าว่า “จินต” เข้ามาประสมให้กลาย

เป็นค�าใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม แต่เป็นการเปรียบเทียบคนละเรื่อง

รูปที่ 1 การใช้ข้อความล้อเลียนโดยการใช้
ค�าตรงข้าม
ที่มา: เฟซบุ๊ก: เพจจอนฟอน ( 24 เมษายน 
2562)
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 ตัวอย่างมุกตลกข้างต้นได้ใช้ค�าว่า “นั่งทางใน” หมายถึง นั่งเข้าสมาธิเพื่อหยั่งรู้

ด้วยพลังจิต ซึ่งเป็นความหมายเชิงส�านวน โดยมีภาพประกอบเพื่อสื่อความหมายเจาะจง

ให้ชัดเจนข้ึน จากนั้นได้ใช้ข้อความล้อเลียนโดยการใช้ค�าตรงข้ามเป็น “นั่งทางนอก”  

โดยใช้ภาพประกอบเทียบเป็นการนั่ง “ด้านนอก” ตัวอาคาร ซ่ึงเป็นการแปลความหมาย

แบบตรงไปตรงมาแต่ไม่เกี่ยวข้องกับการนั่งสมาธิ

 2.3 การอ้างถึง 

 การอ้างถงึ คอืการกล่าวถงึบคุคล สถานที ่หรอืสิง่ต่างๆ ท่ีไม่ได้อยูใ่นสถานการณ์

หรือโพสต์โดยตรง การอ้างถึงในมุกตลกอีสานจอนฟอนมักจะกล่าวอ้างถึงชื่อบุคคลซึ่งอาจ

จะมหีรือไม่มอียู่จรงิมาล้อเลียนพฤติกรรมเพือ่ให้ลกูเพจทีมี่บุคคลทีม่ชีือ่พ้องกนัได้ดงึบุคคล

ที่มีชื่อดังกล่าวมาล้อเลียนในช่องแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ หรือการอ้างถึงเนื้อเพลงหรือ

ค�ากล่าวของบคุคลทีม่ชีือ่เสยีงมาเพือ่ลวงหรอืหกัมมุในบทสนทนาเพือ่สร้างความขบขัน ซึง่

พบกลวิธีดังกล่าวจ�านวน 89 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 9.48 ดังตัวอย่างต่อไปนี้

“น้องแป้ง เจอหน้ากันก็อย่ามีแต่หลับตาซังใส่กันหลาย”

(19 มีนาคม 2562) 

 จากตวัอย่างข้างต้นใช้วธิกีารอ้างถงึชือ่บคุคลคอื “น้องแป้ง” มาเพือ่สือ่ถงึกรยิา

อาการที่ไม่น่ารักท�าให้เกิดการตัดพ้อต่อว่า กลวิธีดังกล่าวมักปรากฏในเพจจอนฟอน 

โดยการอ้างถึงชื่อบุคคลซึ่งเป็นหญิงสาวมาใช้เพื่อพูดถึงหรือสื่อถึงในด้านความรู้สึกต่างๆ  

ซึ่งเป็นสถานการณ์สมมติที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง แต่เป็นการกล่าวอ้างถึงเพื่อสร้างสีสันและ 

เรียกผลตอบรับจากแฟนเพจที่มีการดึงเพื่อนในเฟซบุ๊กมาอ้างถึงหรือชวนมาสนทนาต่อ 

ในช่องแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์

 2.4 การใช้ความก�ากวม 

 กลวิธีการใช้ความก�ากวม หมายถึง ความก�ากวมที่เกิดจากการใช้ค�าใดค�าหนึ่ง

ในประโยคที่สามารถตีความได้มากกว่าหนึ่งความหมาย ซึ่งพบกลวิธีดังกล่าวจ�านวน  

45 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 4.79

“อยากย้ายหอจัง หอนี้เล็กไป นอนสี่คนไม่ได้” 

(22 มกราคม 2562) 

 ตวัอย่างข้างต้นเล่นกบัความก�ากวมของข้อความ “นอนสีค่นไม่ได้” ซึง่หมายถงึ

ไม่สามารถนอนในหอพักได้ถึงจ�านวนสี่คน แต่ในอีกความหมายหนึ่ง ค�าว่า “สี่” ในภาษา

อสีานหมายถงึการมเีพศสมัพนัธ์” ในทีน่ีจึ้งสามารถตคีวามหมายแบบสองแง่สามง่ามซึง่อาจ

หมายถึงไม่สามารถนอนพักเพื่อมีเพศสัมพันธ์กันได้ 
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“สอนแฟนขบัรถ เธอไม่หลบหลมุเลย เลยบอกเธอไปว่า “ขับดีๆ  

หน่อย หัวควย” แฟนโดดยันดูกส่วงเสยวะ เอ้า!!! ก็หัวมันควย

ด๊อกแด๊กอยู่เนี่ย ขับดีๆ ดู้” 

 (14 มีนาคม 2562) 

 จากตัวอย่างข้างต้นค�าว่า “หัวควย” ถูกน�ามาใช้สื่อความหมายในทางก�ากวม 

กล่าวคอื  ส่วนแรกของโพสต์ได้ลวงให้ตัวละครตีความเจตนาของการสือ่สารด้วยความหมาย

ตามแบบภาษาไทยมาตรฐาน กล่าวคือค�าว่า “หัวควย” หมายถึง อวัยวะเพศชาย ซึ่งใช้ใน

การสื่อความหมายถึงการด่าทอ ต่อว่า ท�าให้แฟนของเขาเข้าใจผิดจนโกรธและกระโดดถีบ

สข้ีางของเขา โดยโพสต์ในส่วนต่อมาได้ขยายรายละเอยีดของค�าศพัท์เพิม่เตมิจงึท�าให้ผูอ่้าน

เข้าใจและตีความหมายใหม่ตามเจตนาของตัวละครที่ต้องการสื่อสารตามความหมายใน

ภาษาอีสาน กล่าวคือ “ควย” เป็นค�านามหมายถึง ควาย และค�ากริยา หมายถึง โยก, 

โยกเยก, โคลงเคลง ในที่นี้น�ามาใช้ในความหมายของค�ากริยาในประโยค “หัวมันควยด๊อก

แด๊ก” หมายถึง ศีรษะโยกคลอนไปมา เนื่องจากขับรถตกหลุมจึงได้บอกให้ขับรถดีๆ 

 2.5 การละเมิดหลักในการสนทนา

 กลวิธีนี้หมายถึงการน�าเสนอให้ตัวละครสื่อสารกันอย่างผิดแบบแผน ไม่เป็นไป

ตามบรรทัดฐานทั่วไปที่คนยึดถือ ได้แก่ กล่าววาจาไม่สอดคล้องกับบริบท กล่าวในสิ่งต้อง

ห้าม รวมถึงการพูดจาอ้อมค้อมมากจนท�าให้เกิดความสับสนในการสื่อสาร รวมถึงการให้

ข้อมูลไม่ครบถ้วนก่อให้เกิดการตีความผิดหรือเข้าใจผิด ซึ่งพบกลวิธีดังกล่าวจ�านวน  

43 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 4.58

“วาจาไม่ต้อง แต่ถ้าข้องนั้นเอาไว้ใส่ปลา” 

( 23 มีนาคม 2562) 

 ตัวอย่างข้างต้นได้ใช้วิธีการเปิดเร่ืองด้วยการเลียนแบบค�าคมท่ีจะต้องมีการ

ลงท้ายด้วยค�าคล้องจองหรือถ้อยค�าที่มีเนื้อหาไปในแนวทางเดียวกันคือ “วาจาไม่ต้อง” 

โดยตามหลักการสนทนามักจะต้องลงท้ายไปในท�านองเดียวกัน เช่น “น้องท�าเอง”  

หมายถึงไม่ต้องพูดหรือไม่ต้องบอก เดี๋ยวจะลงมือท�าเอง แต่ทว่าในตัวบทของมุกตลกกลับ

ลงท้ายด้วย “แต่ถ้าข้องนัน้เอาไว้ใส่ปลา” ซึง่ “ข้อง” หมายถึง อปุกรณ์ส�าหรบัใส่ปลา ท�าให้

เนื้อหาในตอนต้นและตอนท้ายไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลย 

“จอนฟอน: น้องแหวน 2+2 เป็น 5 แม่นบ่

น้องแหวน: 4 เด๊ะล่ะอ้าย

จอนฟอน: 4 กะ 4 เดี๋ยวไปหาอยู่ห้องจ้า 

น้องแหวน: เดี๋ยวววว” 

(28 สิงหาคม 2562)
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 จากบทสนทนาข้างต้นจะเหน็ว่าจอนฟอนได้ใช้วิธกีารพดูจาอ้อมค้อมโดยการให้

ข้อมูลผิดเพื่อลวงให้น้องแหวนแก้ไขค�าตอบไปตามแผนที่วางไว้ ซึ่งเป็นค�าตอบที่มีความ

หมายก�ากวมคอื “4” หรอื “สี”่ นอกจากหมายถงึหมายเลขหรอืจ�านวนแล้ว ในภาษาอสีาน

หมายถงึการมเีพศสมัพนัธ์ ซึง่เป็นการลวงให้น้องแหวนตอบเพือ่ให้จอนฟอนเน้นย�า้มกุตลก

ว่าน้องแหวนเป็นผู้ชวนหรือยินยอมให้ไปมีเพศสัมพันธ์ด้วย 

 2.6 การให้เหตุผลผิดแบบ 

 กลวิธีการให้เหตุผลผิดแบบ หมายถึง วิธีการสร้างเรื่องให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ขัน

ด้วยการสร้างสมมติฐานและการให้เหตุผลที่ผิดไปจากตรรกะในโลกของความเป็นจริง  

ซึ่งพบกลวิธีดังกล่าวจ�านวน 33 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 3.51

“อิแม่จ่มอยากกินแต่หมกกบ จอนล่ะค้านไปไต้ กะเลยเอาหน่อ

ไม้ฮวกมาปลูก เผื่อมันใหญ่ขึ้นมาสิได้เป็นกบ กะสิได้มีกบไว้

หมกกินโดนๆ แฮร่” 

(10 พฤษภาคม 2019)

 ตัวอย่างข้างต้นเปิดเร่ืองด้วยประเด็นท่ีแม่ต้องการรับประทานห่อหมกกบแต่

จอนขีเ้กยีจไปไต้กบซึง่เป็นวธิกีารจับกบธรรมชาติในเวลากลางคนื จอนจงึน�า “หน่อไม้ฮวก” 

ซึ่งเป็นชื่อไม้ไผ่ชนิดหนึ่งมาปลูกเพื่อหวังว่าหน่อไม้ฮวกจะเติบโตข้ึนเป็นกบไว้ให้จอนท�า

ห่อหมก การให้เหตุผลข้างต้นเป็นการเล่นกับค�าพ้องเสียง “ฮวก” ในชื่อชนิดของไม้ไผ่ซ่ึง

พ้องกับค�าว่าฮวกที่หมายถึงลูกอ๊อดซึ่งเป็นตัวอ่อนของกบ การให้เหตุผลดังกล่าวจึงไม่สม

เหตุสมผลและไม่มีทางเป็นไปได้

 2.7 การดัดแปลงถ้อยค�า 

 กลวิธีการดัดแปลงถ้อยค�าเป็นการน�าข้อความ ค�ากล่าว แนวคิด หรือภาพจ�าที่

มอียูเ่ดมิมาดดัแปลงให้ผดิแผกแตกต่างออกไปจากเดมิ เพือ่ให้เกดิความไม่เข้ากนัทางเนือ้หา

หรือประสบการณ์เดิม ซึ่งพบกลวิธีดังกล่าวจ�านวน 9 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 0.96

“สาวเต่าคอย รองอยอ้าย”

(13 เมษายน 2562)

 ตัวอย่างข้างต้นมีที่มาจากบทเพลง เต่างอย ของจินตหรา พูลลาภ ซึ่งมีเนื้อร้อง

ตามต้นฉบบัคอื “สาวเต่างอย รอคอยอ้าย” แต่มกุตลกในเพจจอนฟอนได้ปฏิเสธมลูบทเดมิ

ด้วยการดัดแปลงถ้อยค�าข้อความจาก “เต่างอย” ซึ่งเป็นชื่ออ�าเภอหนึ่งในจังหวัดสกลนคร

เป็น “เต่าคอย” และ “รอคอย” เป็น “รองอย” โดย “งอย” ในภาษาอสีานหมายถึง คอยท่า 

รอคอย, ลักษณะการนั่ง หรือเกาะอยู่บนที่สูง (ปรีชา พิณทอง, 2563) ค�าว่า “รองอย”  

ในที่นี้จึงอาจสื่อความหมายไปในทางสองแง่สามง่ามคือ “สาวเต่า” รอ “นั่งยองๆ” หรือ 

“นั่งคร่อม” บนร่างของพี่ (ผู้ชาย) 
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“บุณคุณต้องทดแทน แค้นต้องกินน�้า” 

(9 กุมภาพันธ์ 2019)

 จากตวัอย่างข้างต้นในวรรคแรกเป็นการน�าค�ากล่าว “บญุคณุต้องทดแทน แค้น

ต้องช�าระ” หมายถึง การสอนให้รู้จักตอบแทนผู้มีพระคุณและการตอบโต้เอาคืนบุคคลท่ี

ท�าให้โกรธแค้น โดยการเปลี่ยนค�าว่า “ช�าระ” เป็น “กินน�้า” ซึ่งผู้อ่านต้องกลับไปตีความ

ค�าว่า “แค้น” ที่หมายถึง โกรธ อาฆาต มาเป็นความหมายในภาษาอีสานซึ่งหมายถึง  

ติดคอ (ปรีชา พิณทอง: 2563) 

สรุปและอภิปรายผล

 จากการศึกษากลวิธีการสร้างความขบขันในเพจมุกตลกอีสาน “จอนฟอน”  

พบว่า  องค์ความรู้ทางด้านภาษาอีสานและบริบทการใช้ชีวิตตามแบบวิถีชาวอีสานเป็น

ปัจจัยส�าคัญที่จะก่อให้เกิดการรับรู้ เข้าใจ และเกิดความขบขันจากมุกตลกที่สร้างขึ้นได้  

ซ่ึงผู้ที่ไม่รู้ภาษาอีสานตลอดจนไม่เข้าใจวิถีชีวิตของชาวอีสานจะไม่สามารถเข้าใจต่อการ

สือ่สารมุกตลกได้ เช่น ด้านกลวธีิการเล่นค�ามกีารใช้การเล่นค�าพ้องเสยีงท่ีลวงให้นกึถึงความ

หมายของค�าในภาษาไทยมาตรฐาน แต่กลบัเฉลยหรอืตบมกุด้วยความหมายในภาษาอสีาน 

การใช้กลวิธีการลากเข้าความโดยการตัง้ค�าถามด้วยการนยิามความหมายเพือ่ลากเสยีงของ

ค�าศพัท์ให้มเีสยีงพ้องระหว่างภาษาองักฤษกับภาษาอสีาน หรือใช้ค�าทบัศพัท์ภาษาองักฤษ

เพื่อลากเสียงให้พ้องกับภาษาอีสาน การน�าค�าศัพท์และหน่วยเสียงเฉพาะในภาษาอีสาน 

มาล้อเลียน การแปลศัพท์โดยอิงจากวิถีชีวิต การฟังหมอล�า และอาหารการกินของชาว

อีสาน และการเล่นค�าผวนที่นอกจากจะสามารถผวนได้แล้วผู้อ่านจะต้องมีความรู้ด้าน 

ค�าศัพท์ภาษาอีสานอีกด้วย เช่นเดียวกับด้านกลวิธีทางภาษาระดับปริจเฉทที่ผู้อ่านจะต้อง

มีพ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจทั้งทางด้านค�าศัพท์ภาษาอีสาน วิถีชีวิต ความคิด ความเช่ือ  

ค่านิยม และประสบการณ์ร่วมในด้านต่างๆ ของชาวอีสาน จึงจะสามารถมองเห็นความ 

ไม่เข้ากันและเกิดความขบขันต่อมุกตลกที่ปรากฏได้ดี เช่น การฟังและดูการแสดงหมอล�า 

การเล่นค�าสอย การนับถือศาสนาพุทธ อุปกรณ์การหาปลา และอาหารพื้นบ้านอีสาน 

เป็นต้น เพราะฉะนั้น มุกตลกอีสานในเพจจอนฟอนจึงสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกนึกคิด 

ทัศนคติ วิถีชีวิตของกลุ่มสมาชิกเพจจอนฟอนซึ่งเป็นดั่งชุมชนเสมือนของชาวอีสานที่ใช้

พบปะแลกเปลี่ยนความสนุกสนานร่วมกัน อันจะเป็นการท�าให้ผู้อ่านได้เรียนรู้และเข้าใจ

วัฒนธรรมของชาวอีสานได้มากยิ่งขึ้น
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ข้อเสนอแนะ

 การศึกษากลวธิทีางภาษาในการสร้างความขบขันในเพจมกุตลกอสีานจอนฟอน 

ท�าให้เห็นถึงลักษณะการใช้ภาษาและบริบททางสังคมท่ีก่อให้เกิดความขบขัน อันน�าไปสู่

ความเข้าใจต่อแนวคดิ ทศันคติ และวถิชีวีติของชาวอสีานทีมี่การสร้างพืน้ทีเ่พือ่แลกเปลีย่น

ความขบขันในสื่อสังคมออนไลน์ ฉะนั้น เพื่อให้เข้าใจถึงแนวคิด บทบาท และนัยทางสังคม

ที่แฝงอยู่ในมุกตลกอีสานอย่างลึกซ้ึง จึงควรมีการศึกษาวิเคราะห์ในประเด็นด้านเนื้อหาที่

น�ามาสร้างความขบขนั ตลอดจนวาทกรรมทีป่รากฏใน มกุตลกอสีานซึง่อาจจะมกีารศกึษา

เปรียบเทียบจากเพจมุกตลกอีสานอื่นๆ เพื่อให้เห็นข้อมูลที่กว้างและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแนวการสอนโดยแนวคิดวิธีธรรมชาติว่า

สามารถช่วยทักษะการออกเสียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในการออกเสียง

ในเสียงท่ีมีปัญหาได้หรือไม่ และ 2) ศึกษาแนวการสอนโดยใช้แนวคิดวิธีธรรมชาติว่าช่วย

ทกัษะการออกเสยีงของนักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายในการออกเสยีงในเสยีงทีม่ปัีญหา

ได้อย่างไร 

 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ศกึษาในครัง้นีเ้ป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ในโรงเรยีน

สังกัดเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น จ�านวนทั้งสิ้น 8 คน โดยกลุ่มตัวอย่างเหล่านี้ คือ 

นักเรียนผู้ที่มีปัญหาการออกเสียงมากที่สุด เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบ

ทดสอบการอ่านออกเสยีงภาษาองักฤษก่อนเรยีนและหลงัเรยีน แบบสัมภาษณ์กึง่โครงสร้าง

และอนทุนิการเรยีนรู ้ทัง้นี ้แผนการเรยีนการสอนจ�านวน 6 แผนถกูออกแบบภายใต้แนวคดิ

การสอนโดยวิธีธรรมชาติร่วมกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research) อันประกอบ

ด้วยวิธีการสอนต่างๆ ทัง้หมด 6 วธิ ีอนัประกอบด้วย การใช้บทความ เพลง ภาพยนตร์ เกม 

ภาระงาน และบทสนทนา วธิกีารสอนทัง้ 6 วธินีีป้ระกอบไปด้วยการน�าเสยีงทีม่ปัีญหา นัน่

ก็คือ เสียงท้ายที่ออกเสียงด้วย /d/, /t/ และ /ɪd/ มาใช้ในกิจกรรมต่างๆ ข้อมูลที่ได้จะถูก

น�ามาวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

 ผลการวิจัยพบว่า 1) คะแนนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในการอ่าน

ออกเสียงจากแบบทดสอบการอ่านออกเสียงหลังเรียนสูงขึ้น หลังจากนักเรียนมีการเรียน

โดยใช้แนวคดิวธิธีรรมชาต ิและ 2) การสอนโดยแนวคดิวธิธีรรมชาตไิด้รบัการยนืยนัว่าเป็น

วธิทีีม่ปีระสทิธภิาพในการช่วยการพฒันาทกัษะการออกเสยีงภาษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้

มัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาในครั้งนี้ยังช้ีให้เห็นถึงนัยยะของการวิจัยทางการสอน

ส�าหรับครูผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการออกเสียงของนักเรียน

ค�าส�าคัญ: การสอนโดยแนวคิดวิธีธรรมชาติ เสียงท่ีมีปัญหา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอน

ปลาย ผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
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Abstract
 The purposes of this study were to investigate whether or not the 
Natural Approach could help Thai students improve their pronunciation skills 
on the problematic sounds and to investigate how the Natural Approach 
could help students improve their pronunciation skills on the problematic 
sounds. The participants were eight upper secondary school students in 
Thailand. The instruments consisted of English pronunciation pre-test, 
post-test, a semi-structured interview, and a learning log. Six lesson plans 
specifically designed based on the Natural Approach together with the cycles 
of action research included passages, songs, movies, games, tasks and series, 
and open dialogs that comprised the problematic sounds which were the 
final sounds of /d/, /t/ and /Id/. The data were analyzed using mean scores, 
percentages and content analysis. The findings revealed that 1) the scores of 
the students’ English pronunciation skills were higher after learning through 
the use of Natural Approach, and 2) the Natural Approach was proved to be 
an effective way to help the students improve their English pronunciation 
skills. Finally, the findings also suggest pedagogical implications for teachers 
who wish to improve students’ pronunciation skills. 
Keywords: The Natural Approach, Problematic Sounds, Upper Secondary 
School Students, Thai EFL
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INTRODUCTION

 When someone asks, ‘How old are you?’ and you reply, ‘I’m 

sick,’ instead of ‘I’m six,’ the person who is listening may think that 

you are actually ‘sick’ (Narksompong, 2007: 1). That is the reason why 

clear and correct pronunciation is important. Morley (1998) stated that 

the first thing that can impress the listeners when the speakers address 

someone else is pronunciation. If the speakers pronounce clearly and 

correctly, the listeners are able to understand easily of what the speakers 

are trying to express. In contrast, misunderstanding of many cases may 

occur when words are inaccurately pronounced. Consequently, practicing 

pronunciation is very important for Thai English speakers as improving 

their pronunciation skill before and can promote confidence and make 

them feel less unwilling in speaking English. (Niamthet, 2016: 3)

 In Thailand, English is taught according to the Thai curriculum 

from kindergarten level to the upper secondary school levels. However, 

Kwandee and Sawaddikun (2012) stated that teaching of English in 

Thailand has been a failure. Thai students learn English for more than 

ten years, but most of them cannot use English to communicate on a 

daily basis. A study from ministry of education (2009) found that most 

Thai students in upper secondary education still have difficulties of 

pronunciation problem in communication.

 During the researcher’s role as a teacher of English for a Thai 

secondary school, students had to take the four skills tests semi-annually. 

These tests were a part of the school’s policy in the English subject 

to examine the development of each student. The results of the test 

showed that students had good basic skills of English during the first 

semester of 2018. However, students often got low scores in speaking 

skills. At the school where the study took place, English pronunciation 

was considered one of their most challenging problems. According to 
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the classroom observations during the English skills test in the first 

semester of 2018, the students made mistakes in pronouncing and 

also had a problem in English pronunciation of the final sounds. Then, 

when the researcher and the native speaker identified the students’ 

pronunciations, we found that the most problematic sounds were 

the final sounds especially /d/, /t/ and /id/. However, the traditional 

teaching of the pronunciation in the final sounds of –ed: /d/, /t/ and  

/id/ had not been as successful as expected. Students were not taught 

appropriate pronunciation strategies effectively. The teacher had just 

provided information about the pronunciation of the –ed final sounds, 

then the students had to remember the sounds of those words. They 

did not have a chance to practice each sound repeatedly.

 To solve the students’ pronunciation problems, the most 

important thing must be a change in the approach adapted by the teacher 

to teach the students. The researcher deemed that giving students a 

variety of activities could help them in developing the pronunciation 

skill because repetitive but various examples enable comprehension by 

listeners despite them not understanding all the words and structures in 

it. According to Krashen’s theory of language acquisition, giving learners 

various examples helps them acquire language naturally, rather than 

learn it consciously. Thai teachers usually teach pronunciation passively. 

They listened to the teacher, repeated it once, and took notes about 

the sound the teacher pronounced. Furthermore, teachers need to 

try and provide their learners with opportunities for more than merely 

mechanical classroom practice. Therefore, the researcher explored 

an approach which would be able to give them an optimal variety 

of examples as Krashen (1982) defined which were comprehensible, 

interesting and/or relevant, but not be grammatically sequenced and 

be in sufficient quantity. Therefore, the Natural Approach was the 
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chosen approach in this study to improve the students’ pronunciation 

skills. Krashen and Terrel (1995) stated that the general goal of Natural 

Approach is the ability to communicate with native speakers of the 

target language. 

 Besides, Terrell assumed that the main purpose of language was 

the communication, thus, the Natural Approach started focusing on 

communicative abilities and the Natural Approach was being developed 

in order to send well-structured messages by using the foreign language. 

The learner’s role is trying to learn the language in the way teacher 

normally teaches in the classroom. On the other hand, teacher’s role 

is more demanding. The Natural Approach required the teacher as the 

source of the input in the target language so that student can feel 

comfortable. Also, the teacher has to create a comfortable classroom 

atmosphere so that students have a low affective filter and learn as 

much as they can. Besides, teachers have to choose the activities that 

they are able to manage and to use in the class.

 Based on the merits of the Natural Approach method, it was 

deemed worthwhile to find out if it would provide a solution to the 

pronunciation problem. In this study, the Natural Approach was used to 

teach students in a classroom. Since, students were unable to pronounce 

the problematic sounds which were the final sounds, particularly in the 

closing of final sounds of /d/, /t/ and /id/, the Natural Approach was 

designed for them to acquire this skill.

Purposes of the Study

 1. To investigate if the Natural Approach helped improve upper 

secondary school students’ pronunciation skill with the problematic 

sounds.
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 2. To investigate how the Natural Approach helped improve upper 

secondary school students’ pronunciation skill with the problematic 

sounds.

Research Questions

 In accordance with the research purposes mentioned previously, 

two research questions were derived as follows:

 1. Can the Natural Approach improve upper secondary school 

students’ pronunciation skill on the problematic sounds? 

 2. How does the Natural Approach help the improvement of 

upper secondary school students’ pronunciation skill on the problematic 

sounds?

Literature Review

 Pronunciation

 Pronunciation is vital for good communication and should be 

incorporated into classroom activities. Particular attention must be paid 

to the teaching methods of EFL teachers. EFL teachers should help their 

learners to pronounce the English words accurately and increase their 

awareness towards the importance of pronunciation in their classes, 

including improving their own pronunciation and speaking skills in and 

outside the classroom. Teachers should use different techniques and 

strategies for teaching pronunciation. For instance, EFL learners can 

increase their confidence through listening and speaking to native and 

non-native speakers of English. The aim of teaching pronunciation to 

learners is not to ask them to pronounce like native speakers. 

 How to Teach Pronunciation 

 Many pronunciation techniques could be used to teach and 

help students to facilitate and acquire pronunciation skills. For example, 
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teachers could include listening, imitating or repeating, reading aloud, 

phonetics and using syllables in the classroom. The present study focuses 

on listening and imitating and reading aloud/ recitation techniques. Using 

these techniques, students are able to copy the utterance and repeat 

it aloud as soon as they hear it. Indeed, teachers should be provided 

with a good background in theoretical knowledge, practical classroom 

skills and access to good ideas for classroom activities of pronunciation. 

In the current study, pronunciation lesson plans were based on the 

Natural Approach and the cycles of action research.

 The Natural Approach

 In the current study, tasks and activities to teach pronunciation 

were developed based on the oral communication development 

principles of Krashen & Terrell (1995): 1) affective-humanistic, 2) problem 

solving, 3) games, and 4) content activities. The following tasks were 

created:

 1. Listening passages were constructed for students from various 

sources, including native speakers, the audio record from ‘text to speech’ 

program, and the recording of native speakers in different accents. There 

were three activities in this task: listen and match, listen and tick, and 

listen and find the differences (Sookyossri, 1999).

 2. Songs and 3. movies were the ‘content activities’. By ‘content’ 

Krashen & Terrell (1995) mean any activity in which the purpose is to 

learn something new, other than language. As in all other acquisition 

activities, the important characteristics are maintaining student interest 

and ensuring comprehensible input. 

 4. Games can serve as the basis for an acquisition activity and 

are therefore not a reward nor a ‘frill’, but an important experience in 

the acquisition process (Krashen & Terrell, 1995). Games qualify as an 

acquisition activity since they can be used to provide comprehensible 
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input. Students are normally interested in the outcome of the game 

and, in most cases, attention is focused on the game itself and not the 

language forms used to play the game. 

 5. Task and series are a problem-solving activity based on Krashen 

& Terrell (1995). Comprehensible input in problem-solving activities is 

supplied in several ways. Often, the instructor gives comprehensible 

input in explaining the problems to be solved. This study used this 

technique for stimulating student narration as well as providing input 

as the ‘series’. This consists of the lists of the –ed words that make a 

story. The students create the story using the language at their particular 

level. The instructor may ask the students to imagine that this is what is 

going to happen, or to give their reaction to each event. Comprehensible 

input in a series activity can be supplied by the ‘teacher talk’, which 

may precede the students’ creation of the story or accompany it.

 6. Open-dialogs are considered affective-humanistic activities. 

Krashen & Terrell (1995) stated that affective activities attempt to involve 

students’ feelings, opinions, desires, reactions, ideas and experiences. 

For the dialogs, Krashen & Terrell (1995) argue that the use of open 

dialogs gives students the means to produce somewhat beyond their 

acquired capacity in early production stages.

Research Methodology

 1. Participants and setting

 Based on the result of the four skills test which was developed 

by the school during the first semester of 2018, the 50 students of grade 

10A had an intermediate level of basic skills of English while the 50 

students of grade 10B had a higher level of basic skills. The researcher 

chose the 10A students to be the participants since they had problems 

with pronouncing the final sounds. In the classroom, when students 
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got involved with pronunciation, they were unable to comprehend the 

pronunciations. They were unable to pronounce the final sounds of the 

words in the passages or when they spoke out.

 To research the problem thoroughly, the researcher and the 

English native speaker gave the 50 students of grade 10A a passage 

which consisted of a mixture of final sounds to test pronunciation. 

Finally, the researcher and the native speaker identified the 50 students’ 

pronunciations and found that there were eight students who had the 

most questionable pronunciation skills, with the most problematic 

sounds being the final sounds /d/, /t/ and /id/. Thus, the participants 

of this study then were eight students of class 4/1 who were studying 

in their second semester of 2018.

2. Research Instruments

 There were three kinds of instruments used in this study.

 The English pronunciation tests were the pre-test and post-test 

consisted of the passages in which words of the final sounds of /d/, 

/t/ and /id/ were mixed for students to pronounce. The tested words 

were unknown to the students. Those words used in the tests were 

collected from the Cambridge Advanced Learner’s Dictionary. The English 

pronunciation pre-test and post-test were given to the participants 

before and after learning by using the Natural Approach. They were 

passages in which there was a mixture of 20 words of the final sounds 

of /d/, /t/ and /id/ for the participants to pronounce. The tested words 

were unknown to the students in order to aid in checking pronunciation 

errors. The participants got one point when they pronounced the target 

words correctly and zero when they pronounced them incorrectly.

 A semi-structured interview was constructed. There were nine 

semi-structured interview questions which were written in Thai. The 

semi-structured interview was evaluated by three experts who were in 
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the field of language testing and English language teaching. The experts 

rated each item according to the objectives of the test and how the 

readers comprehended the test items by rating on the evaluation form. 

Then, the Index of Item-Objective Congruence (IOC) was calculated. The 

semi-structured interviews were given to eight students after they had 

done all the lessons. It was asked to students to elicit how the natural 

approach help the improvement of students’ pronunciation skill on the 

problematic sounds. 

 Students’ learning logs were used to investigate how the Natural 

Approach affected the students’ English pronunciation skill during the 

implementation at the end of each lesson, to find out the problems of 

students’ learning and to associate the relationship of what they had 

learnt with prior knowledge. Teacher asked with guided questions for 

students to write what they thought, what they understood together 

with their attitude. The guided questions were able to benefit for 

students to express their opinions freely. Then, students were asked to 

make a note with was related to each lesson. They might write about, 

‘what I had learnt today?’, ‘what I did not understand?’, ‘how was my 

action in a class?’, ‘how was my feeling with a lesson?’, ‘which was the 

problem in my learning?’, etc. These instruments were used as qualitative 

measurements.

 3. Procedures

 The study covered one semester of the 2018 academic year 

which lasted two months from February to March. The research 

procedures were as follows.

  3.1 In the first week, participants received the English 

pronunciation pre-test to measure the students’ English pronunciation 

skills before implementation of the study.

  3.2 The participants learned through six lesson plans 
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specifically designed based on the Natural Approach together with 

the cycles of action research which included passages, songs, movies, 

games, tasks and series and open dialogs that comprised the problematic 

sounds. During this time, the researcher collected the data of participants’ 

pronunciation. Meanwhile, the students’ learning logs were used at the 

end of each lesson to see students’ reflection.

  3.3 English pronunciation post-tests were administered to 

all participants one day after the final lesson to measure the students’ 

English pronunciation skills after implementation of the study. Then, 

the semi-structured interview was also given to all participants after the 

post-test.

 4. Data Analysis 

 The data obtained from the different instruments were analyzed 

and interpreted qualitatively and quantitatively. There were three inter-

raters to check students’ improvement in terms of correcting the final 

sounds when students pronounced the words. The three inter-raters 

consisted of two specialists in pronunciation; two native speakers who are 

American and English and one specialist in English teaching at school who 

is an English teacher for a Thai secondary school. English pronunciation 

tests were checked and collected the scores by checklists. Then, the 

scores of pronunciation tests were taken the average and calculated 

as a percentage to see the rates of pronunciation accuracy and errors. 

Content analysis was used to analyze the data in semi-structured 

interviews and students’ learning logs. 

Findings

1. Students’ English pronunciation skill 

Research question 1: Can the Natural Approach improve upper secondary 

school students’ pronunciation skill on the problematic sounds?
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Graph 1 The English pronunciation Pretest and Posttest Scores

 From graph1, it was found that all students achieved higher 

scores when they learned using the Natural Approach. In addition 

to the results of the pre-test and post-test, the increased scores of 

students’ pronunciation indicates that the use of the Natural Approach 

could improve students’ English pronunciation.

Graph 2 English pronunciation test in Terms of Percentage before and 

after using the Natural Approach

 From graph2, all students’ pronunciation of the three final 

sounds is increased. The average percentage of the final sounds /d/, 

/t/ and /id/ are 83.92, 77.08 and 100 percent respectively. The scores 

of the final sound /id/ are the highest. Meanwhile the average scores 

of the final sounds /d/ and /t/ are higher than 70 percent.
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 2. How the Natural Approach improved the students’ 

pronunciation skill.

 Research question 2: How can the Natural Approach help the 

improvement of upper secondary school students’ pronunciation skill 

on problematic sounds? 

  2.1 Semi-structured interview 

  A semi-structured interview was used to assess the 

students’ opinions on the use of the Natural Approach on their level of 

proficiency after taking the post-test of English reading comprehension.

  According to items 1-5 of a semi-structured interview, 

the study used several listening activities including passages, songs and 

movies. From these activities, students started to classify some –ed 

final sounds from listening to the native speaker’s accent although 

they did not know the unknown words in this passage. When they 

listened to each sound without translating the meaning, students felt 

comfortable because the passage was not difficult for most of them. 

The final sounds were clear to listen to. After that, they tried to find 

out why each word had different final sounds. Then, they started to 

discover how to differentiate each sound because there were some 

repeated final sounds in the passages, songs or movies. Finally, they 

noticed that there were three final sounds of the –ed final consonants. 

Furthermore, students stated that songs and movies were comfortable 

and relaxing activities and they helped students pronounce the words 

naturally. However, songs and movies were too difficult for all students 

to listen to the final sounds of the specific words.

  The last three questions of a semi-structured interview 

were games, task and series, and open dialogs which were the activities 

that helped students in real situations that may happen in daily life. 

Games helped most students revise the problematic sounds from the 
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previous activities of passages, songs and movies. The situation they 

found in each game encouraged them to pronounce the correct final 

sounds in a real situation. Task and series helped students in the way 

to promote the interactions in class together, revise the rules from the 

previous listening activities to pronounce the final sounds of /d/, /t/ 

and /id/ and practice pronouncing in a real situation, storytelling, which 

the teacher created for the students. Open dialogs was one activity 

which students could practice their pronunciation in a real situation 

that may happen in their life. They could use any words, any sounds 

that they had learned from the previous activity to make one dialog 

together. Each pair could use the appropriate vocabulary to make 

their dialog and they tried to use the words that they were sure in 

pronouncing correctly. Then, they could present their dialog using the 

correct final sounds.

 3. Students’ learning logs

 To confirm how the Natural Approach helped improve students’ 

pronunciation skills on problematic sounds, students’ learning logs 

were one instrument used. The researcher aimed for students to write 

down anything what they had learned, the problems they found, 

the advantages, the suggestions and anything after learning through 

each input because the researcher could know the development of 

students’ learnings from each input from their writing. From what they 

wrote, the research can be summarized into the details as follows.

  3.1 Discrimination of the problem sounds

  The problem sounds in all activities are /s/ and /z/ final 

consonant sounds. Most words end in -c, -s, -z and -ss such as danced, 

closed, recognized, and dressed. The least problem sounds are /c/ and 

/z/ in the final consonant positions. The students seldom had problems 

with the words that end in /c/ in the final consonant positions because 
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its sound is like letter –s. The students seldom have problems with 

the words that end in /z/ in the final consonant positions because 

its sound is as same as its final consonant. The most problematic 

sounds are from the words that end with letter –s. Students could only 

understand one rule. That is, the words which end in –ss in the final 

position have /s/ sounds in the final position such as missed, dressed, 

discussed, therefore, they all have the /t/ final sound. Finally, students 

were always confused with the words such as pleased, used, closed 

which end with letters –sed but its sound is /z/ in the final consonant 

position which is /d/ final sound, and also the words such as promised 

and cursed which also end with letter –sed but its sound is /s/ in the 

final consonant position which is /t/ final sound.

  3.2 The suitability of each activity

  There were six activities in this study, and they were 

divided into two main groups, listening activities and the activities 

that can be used in a real situation. Passages, songs and movies 

were the listening activities. Games, task and series, and open dialogs 

are the activities that can use in a real situation. The activities that 

students could distinguish the most sounds was listening activities and 

‘passages’ which extremely affected students in distinguishing the final 

sounds. Songs and movies were the listening activities that helped 

students the least in distinguishing the final sounds. The rest of the 

activities were the activities that students can use in a real situation 

and the researcher found that all activities encouraged students to 

enjoy the activities with little stress despite not learning efficiently with 

some activities and they truly pronounced the words after the listening 

activities. 
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Discussion

 The results indicate that using the Natural Approach for learning 

and teaching can improve students’ pronunciation of words with 

problematic sounds. Based on the results of the pre-test and post-

test scores, students improved their pronunciation following six lesson 

plans based on the Natural Approach. These results are consistent with 

previous studies (Masruddin Stain, 2013). Specifically, (Masruddin Stain, 

2013) examined the use of the Natural Approach (NA) in developing 

speaking skills. Students reported positive attitudes towards the NA 

because it relies on using the interests of the students. The NA is also 

popular with language teachers and makes the learning environment 

as stress-free as possible, which is particularly important for beginning 

learners. The NA uses authentic materials for practicing English such as 

brochures, or maps, as well as visual aids and games. 

 However, there were some words from the pre-test and post-

test which the students still incorrectly pronounced after using the NA 

in the classroom. Students incorrectly pronounced ‘released’ in the 

pre-test and ‘supposed’ in the post-test. These words both end in /z/ 

and belong to the /d/ final sound. The words ‘impressed’ in the pre-

test and ‘endorsed’ in the post-test were also incorrectly pronounced 

and these words both end in /s/ and belong to the /t/ final sound. 

According to these results, the students still showed some difficulties 

to discriminate sounds. Krashen & Terrell (1995) examined the effect 

of such difficulties on second language acquisition theory for speaking. 

According to the Input hypothesis, speaking is not absolutely essential 

for language acquisition. The Input hypothesis claims that the best way 

to teach speaking is to focus on listening (and reading) and spoken 

fluency will emerge on its own.
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 Students also received semi-structured interviews and scored 

each input. These results indicate that when passages were used as 

the input in the NA, all students’ acquisition scores increased. This 

finding is consistent with previous studies that showed that students’ 

language acquisition increased when the NA was used in teaching 

(Duran, 1993). Moreover, passages helped students improve their 

listening to the final sounds of /d/, /t/ and /id/. Indeed, students started 

to classify some –ed final sounds from listening to a native speaker. 

Thus, passages could positively effect the pronunciation acquisition of 

students. Similarly, Khaghaninejad & Maleki (2015) studied the effect 

of explicit pronunciation instruction on listening comprehension in 

Iranian English Learners and found that the students improved their 

listening comprehension significantly at the end of the seven-week 

pronunciation instruction. This improvement may be attributed to the 

pronunciation instruction that the groups received. 

 Songs were rated as difficult for most students to hear the final 

sounds of /d/, /t/ and /id/. This may be due to the lyrics, rhythms, 

voices or the connected speech. Moreover, the average percentage 

scores of all student’s pronunciation during listening to songs were 

low. This shows that songs were a weak input for teaching in this 

study. The finding is consistent with the study of Phintuyothin (2011) 

who studied the use of English songs to improve the pronunciation of 

problematic English consonant sounds for Thai learners. It was found 

that the direct-teaching method is more effective than the use of 

English songs in improving student pronunciation of more phonemes 

(Phintuyothin, 2011). Supeno (2018) also suggested that using songs to 

improve students’ can offer a lot of advantages for both the teacher 

and the students, the biggest question is how the songs should be 

chosen. It is suggested that teachers consider the students’ level, their 

age, and the kind of music/songs they like.
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 Movies were therefore a weak teaching input in this study. 

This may be due to the several different accents in each movie 

or some scenes in each movie were too fast to hear. Hidayatullah 

(2018) also studied the use of Western movies on improving students’ 

pronunciation. It was found that the movies did not improve the 

students’ pronunciation however, the method was novel and some 

students seemed confused during the activities.

 Games were the most useful in helping students to revise the 

problematic sounds. Thus, as previously found (Nguyen, 2015) games 

could positively effect the pronunciation acquisition of students. 

When playing the games, students felt relaxed and they were eager to 

learn pronunciation and take part in the activities in the class. Games 

therefore have a positive effect on increasing the students’ motivation 

to pronounce and improving their pronunciation. 

 Task and series in storytelling promoted interactions in the class 

and helped students revise the rules to pronounce the problematic 

sounds and practice pronouncing in a real situation. Thus, task and 

series could positively effect on the pronounced acquisition of 

students. Rafiq Al Qhozali (2017) also showed that the speaking skills 

of students improved through storytelling activities supported by 

several activities including 1) using classroom English; 2) engaging the 

students in pre-communicative activities; 3) encouraging them to use 

dictionaries; 4) appreciating their participation and achievement; 5) 

setting a fun atmosphere of learning. Lucarevschi (2018) also showed 

that storytelling is an effective tool in the development of English 

pronunciation in Brazilian learners of English as a foreign language. 

However, the effect sizes were weak (Lucarevschi, 2018). 

 Finally, open-dialogs helped students practice their pronunciation 

of the problematic sounds in a real situation. Dewi (2011) previously 
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studied the improving students’ speaking skill through dialog and also 

found that teaching speaking through dialogue can improve students’ 

speaking skill. Dialogue can therefore be implemented effectively in 

the speaking class. 

 Consistent with previous reports (Krashen & Terrell, 1995), the 

results of this study showed that passages, games, task and series, 

and open-dialogs had a positive effect on students’ pronunciation and 

students reported satisfaction with the use of the Natural Approach. 

In the Natural Approach, a focus on comprehension and meaningful 

communication, as well as the provision for comprehensible input, 

provides the necessary and sufficient conditions for successful classroom 

second and foreign language acquisition. Furthermore, the last three 

lesson plans, games, task and series, and open-dialogs were designed to 

help students in pronouncing in a real situation. The findings revealed 

that all students could pronounce in the given situations. Whenever 

the teacher gave students a task, the grammar used in the sentences in 

which students pronounced were not important, but the final sounds 

in which students pronounced were more important. This finding is in 

accordance with Sam (2016) who stated that the Natural Approach of 

teaching English language is an effective approach, which advocates for 

natural language learning language and, more importantly, with little 

emphasis on grammar. By contrast, songs and movies were the input 

that were the least useful and provided little assistance in language 

pronunciation.

Conclusion

 The results of the study were divided into two parts in 

accordance with the research questions. 1) With regard to students’ 

pronunciation improvement, it was found that the Natural Approach 
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was effective in improving the students’ pronunciation skills. The 

comparison between the students’ pre-test and post-test scores, 

along with the results of post-lesson tests, indicated that the students 

improved their pronunciation of English words with the final sounds of 

/d/, /t/ and /Id/ after learning through the Natural Approach. 2) With 

regard to the Natural Approach, the designed activities based on the 

Natural Approach together with the cycles of action research were 

proven to be an effective way to help the students improve their 

English pronunciation skill on the given final sounds as passages, songs, 

movies, games, tasks and series and open-dialogs were the authentic 

materials that helped foster and encourage students to identify and be 

able to pronounce those words with the problematic sounds correctly. 

Finally, the findings also suggest pedagogical implications for teachers 

who wish to improve students’ pronunciation skills.

Recommendations for Further Studies 

 In this study, the Natural Approach was limited to investigate 

only the final sound of –ed, which has three final sounds, /d/, /t/ and 

/id/. This approach can also be used to teach the pronunciation of 

consonants, vowels, stress, rhythms and intonations. Future studies 

can examine the ability to produce and perceive the target sounds 

in more contexts as well as the acquisition of other types of English 

inflections. Moreover, the approach in this study can be applied in 

teaching other positions such as the initial or middle, or other sounds, 

such as cluster sounds, or other final sounds that cause problems in 

pronunciation for Thai students.

 In this study, listening to songs and movies seldom helped 

students comprehend the pronunciation’s rules. This is perhaps because 

the lyrics in the 12 songs might be too difficult for students, the rhythm 
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of each song might be different, too fast or some unknown words may 

have been used. Listening to the movies might be difficult because of 

the accents, sounds, or other details. Thus, in future studies, songs and 

movies should be selected only if the rhythm is comprehensible, the 

singers’ voices are clear enough, the speed of the song is appropriate, 

and the complexity of the structures and the vocabulary is not too 

difficult for the students. That is, future studies should choose inputs 

with appropriate details to encourage the participants to listen and to 

improve their pronunciation.
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บทคัดย่อ
 งานวจิยันีเ้ป็นการประเมินหลกัสตูรการจดัประสบการณ์ตามแนวคดิไฮสโคปของ

โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) โดยใช้รปูแบบการประเมนิแบบซปิป์  

(CIPP Model) มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อประเมินด้านบริบท เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของ

หลักสูตร 2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น โดยประเมินจากโครงสร้างหลักสูตร เนื้อหา

สาระของหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ความรู้ความสามารถของผู้บริหารและครู ความ

พร้อมของอาคารสถานที่ ความร่วมมือของชุมชน ด้านครูผู้สอน และสื่อการเรียนรู้ 3) เพื่อ

ประเมินด้านกระบวนการ โดยประเมินเกี่ยวกับการเตรียมการใช้หลักสูตร การด�าเนินการ

ใช้หลักสูตร การติดตามการใช้หลักสูตร และการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ และ 

4) เพื่อประเมินด้านผลผลิต เกี่ยวกับด้านรางวัล/เกียรติยศและการยอมรับของชุมชน  

5) เพื่อประเมินด้านผลกระทบ

 กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารและอาจารย์ จ�านวน 25 คน  

ผู้ปกครอง จ�านวน 45 คน และนักเรียน จ�านวน 30 คน รวมทั้งหมด 100 คน ได้มาโดย

การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

มี 2 ชนิด ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นต่อหลักสูตรการจัดประสบการณ์ตามแนวคิด

ไฮสโคป ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) มีลักษณะเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ�านวน 2 ฉบับ ฉบับท่ี 1 สอบถาม

คณะกรรมการบริหารและอาจารย์ จ�านวน 40 ข้อ ฉบับที่ 2 สอบถามผู้ปกครองนักเรียน 

จ�านวน 40 ข้อ โดยมีค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ (rxy) ตั้งแต่ .65 ถึง .97 และมีค่าเช่ือมั่น 

ทั้งฉบับ ตั้งแต่ .98 และ.98 ตามล�าดับ และแบบสัมภาษณ์นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1–3, 

แบบสัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียนและแบบสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนนักเรียนช้ันอนุบาล

ปีที่ 1–3 ชนิดมีโครงสร้าง จ�านวน 6 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ  

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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 ผลการวิจัย ปรากฏดังนี้

 1. ผลการประเมินการใช้ หลักสูตรการจัดประการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป  

ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น 

ด้านกระบวนการและด้านผลผลิตคณะกรรมการบริหาร และอาจารย์ ผู้ปกครอง มีความ

เห็นสอดคล้องกันว่ามีความเหมาะสมในระดับมากทุกด้าน

 2. แนวทางพัฒนาหลักสูตรการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป  

ควรเพิม่ สือ่ วสัดอุปุกรณ์ ให้มคีวามหลากหลาย จดัประสบการณ์และกจิกรรมทีส่อดแทรก

ความรู้วิชาการด้านต่างๆ แก่นักเรียน เช่น ฝึกทักษะการเรียนรู้ อ่าน เขียน ควบคู่กับการ

จัดประการณ์ตามแนวคิดไฮสโคปเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่

วางไว้ต่อไป

ค�าส�าคัญ: การประเมินหลักสูตร แนวคิดไฮสโคป
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Abstract
 This study aimed to evaluate implementation of the school curriculum 
on High Scope Concept of Mahasarakham University Demonstration School 
(Elementary). The CIPP Model was used to 1) evaluate context of curriculum 
in purposes of curriculum, structure of curriculum and course structure in the 
curriculum 2) evaluate input factors of curriculum structure, contents, learner 
development activities, knowledge and ability of administrators and teachers, 
place for learning, community partnership, teachers and instructional medias. 
3) evaluate processes of curriculum in learning management, evaluation 
and assessment of learning management, curriculum management and 
processes of thesis. 4) evaluate products of curriculum (awards and honors 
and community acceptance). 5) evaluate Impact 
 The sample of this study was 25 administrators and teachers, 
45 parents and 30 students, obtained using the purposive sampling 
technique. The research instruments included 2 forms of 5-rating-scale 
curriculum evaluation forms; 1) the questionnaires consisted of 40 items for 
administrators and teachers, 2) the questionnaires consisted of 40 items for 
parents with a discriminating powers ranged from .65 to .97 and an overall 
reliability of from .98 and .98 and a 6-item structured-interview form for 1-3 
Kindergarten students, a 6-item structured-interview form for parents, and 
6-item structured-interview form for the teachers. The collect data were 
analyzed by using percentage (%), mean (X) and standard deviation (S.D.)
 The results of the study were as follows:
 1. The result indicated that the school curriculum on High Scope 
Concept of Mahasarakham University Demonstration School (Elementary) in 
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terms of context, Input factors, processes and products of curriculum, the 
evaluation knowledge and ability of administrators, teachers and parents’ 
view congruently that the samples evaluated all components were at the 
high level.
 2. The finding of the study revealed the guidelines for developing the 
curriculum on High Scope should increase media materials and equipment 
for various learning experiences and activities for students, for example, 
practicing learning, reading and writing skills based on High Scope Concept 
in order to develop the quality of learners to achieve the purposes in the 
future
Keywords: The Curriculum Evaluation, High Scope Concept
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บทน�า

 การประเมินหลักสูตรเป็นขั้นตอนในการศึกษาคุณค่าของหลักสูตรว่าดีหรือไม่

อย่างไร มีความบกพร่องในส่วนไหน เพื่อน�าผลการประเมินไปปรับปรุง การประเมิน

หลักสูตรต้องท�าตามวิธีการและตามล�าดับขั้นตอน ตั้งแต่ก�าหนดวัตถุประสงค์ของการ

ประเมิน วางแผนและออกแบบการประเมิน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล รายงานและ

สรุปผลการประเมนิ เพือ่จะน�าผลทีไ่ด้จากการประเมนิไปปรบัปรงุพฒันาหลกัสตูรในโอกาส

ต่อไป ดังนั้น การประเมินผลหลักสูตรเป็นเครื่องมือชี้ให้เห็นว่า การก�าหนดหลักสูตรไปใช้

จะได้ผลมากน้อยเพียงใด เพราะฉะนั้นการประเมินหลักสูตรจึงเป็นข้ันตอนท่ีส�าคัญอีกข้ัน

ตอนหน่ึงของกระบวนการพัฒนาหลักสูตร และผลที่ได้จากการประเมินหลักสูตรจะเป็น

ข้อมลูในการตดัสนิ เพือ่แก้ไขปรบัปรงุ หรอืเปลีย่นแปลงหลกัสตูร (บญุเลีย้ง ทมุทอง, 2553: 

289-290)

 หลักสูตรการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป เป็นหลักสูตรหนึ่งของ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ได้เริ่มด�าเนินการจัดการเรียนการ

สอนมาตัง้แต่ปีการศึกษา 2556 ท่ีสอดรับกบันโยบายการปฏริปูการศกึษา ท้ังนีท้างโรงเรยีน

เหน็ความส�าคญัของการจดัประสบการณ์ตามแนวคดิไฮสโคป เป็นกจิกรรมหนึง่ทีมุ่ง่ให้เดก็

เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเน้นการเรียนรู้แบบลงมือกระท�าด้วยสื่อกิจกรรมท่ีเหมาะสม

กับวัย การเรียนการสอนแบบไฮสโคป สามารถน�าไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ได้ทุกกิจกรรม 

เพราะกระบวนการและวิธีการสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กเปิดกว้างมีการคิดการปฏิบัติ 

ตามวงจรของการวางแผน การปฏิบัติ และการทบทวน (plan-do-review cycle) เมื่อท�า

กิจกรรมแล้วเด็กสามารถคิดกิจกรรมอื่นต่อเนื่องได้ตามความสนใจ จุดส�าคัญอยู ่ท่ี

ประสบการณ์การเรียนรู้ (Key experience) ที่เด็กควรได้รับระหว่างกิจกรรม ซึ่งครูต้องมี

ปฏิสัมพันธ์และกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้แก้ปัญหาและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  

จากกิจกรรมให้มากที่สุด (พัชรี ผลโยธิน และคณะ, 2543: 27-31)

 ดงันัน้ เพือ่ประเมนิหลกัสตูรการสอนตามแนวคดิไฮสโคป ผูว้จิยัจงึได้น�าแนวทาง

การด�าเนินการประเมินหลักสูตรมาใช้ในการประเมิน โดยแบ่งการประเมินเป็นด้านบริบท 

ด้านปัจจยัเบ้ืองต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลติ ซึง่ในการวจิยัครัง้นีไ้ด้ใช้รปูแบบการ

ประเมนิของ สตฟัเฟิลบมีเรยีกว่า CIPP Model ทัง้นีเ้พือ่ให้ทราบว่าหลกัสตูรมปีระสทิธภิาพ

มากน้อยเพียงใด และการประเมินผลกระทบ (I : Impact) เพื่อรวบรวมสารสนเทศเก่ียว

กับผลการด�าเนินงานหลักสูตรการสอนตามแนวคิดไฮสโคป อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ

ปรับปรุงการด�าเนินหลักสูตรแนวทางทางการสอน ให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อเป็นข้อสนเทศ

ในการวางแผนงานและการตัดสินใจของผู้เกี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตร ให้เกิดประสิทธิผล
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และประสทิธิภาพ ส่งผลให้ผูเ้รยีนมคีณุภาพชวีติทีด่ ีมคีวามรู ้และความสามารถ มศีกัยภาพ

ที่จะก้าวสู ่ถนนสายการศึกษา การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การประยุกต์ใช้

วิทยาศาสตร์ และ การสื่อสารกับสังคม ด้วยความมั่นใจ เป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนา

ประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพื่อประเมินหลักสูตรการจัดประสบการณ์ ตามแนวคิดไฮสโคป  

ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ตามความคิดเห็นของ 

คณะกรรมการบริหารและอาจารย์ ผู้ปกครองและนักเรียน ในด้านบริบท ปัจจัยเบื้องต้น 

กระบวนการ และผลผลิต โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model 

 2. เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาหลักสูตร การจัดประสบการณ์ตามทฤษฎีไฮสโคป 

ขอบเขตของการวิจัย

 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารและอาจารย์  

ผูป้กครอง และนกัเรยีนโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ปีการศึกษา 

2562 ที่ก�าลังศึกษาในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3

 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารและอาจารย์ 

ผูป้กครอง และนกัเรยีนโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ปีการศึกษา 

2562 ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ�านวนทั้งสิ้น 100 คน 

จ�าแนกได้ดังนี้

 3. คณะกรรมการบริหารและอาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

(ฝ่ายประถม) จ�านวน 25 คน

 4. ผูป้กครองนักเรียนท่ีศึกษาในหลกัสตูรการจดัประสบการณ์ตามทฤษฎีไฮสโคป 

จ�านวน 45 คน 

 5. นักเรียนที่ศึกษาในหลักสูตรการจัดประสบการณ์ตามทฤษฎีไฮสโคป 

โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ปีการศึกษา 2562 จ�านวน 30 คน 

วิธีด�าเนินการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้มี 2 ชนิด คือ

 1. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อหลักสูตรหลักสูตรการจัดประสบการณ์ตาม
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แนวคดิไฮสโคป ของโรงเรยีนสาธติมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ชนดิมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดับ จ�านวน 2 ฉบับๆละ 3 ตอน มีรายละเอียดดังนี้

  1.1 ฉบับที่ 1 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหาร

และอาจารย์ต่อหลักสูตรการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป ของโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) จ�านวน 40 ข้อ มีค่าอ�านาจจ�าแนก (rxy) ตั้งแต่ 

.65 ถึง .97 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ .98

  1.2 ฉบับที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อหลักสูตร

การจดัประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป ของโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่าย

ประถม) จ�านวน 40 ข้อ มีค่าอ�านาจจ�าแนก (rxy) ตั้งแต่ .65 ถึง .97 และมีค่าความเชื่อมั่น

ทั้งฉบับ เท่ากับ .98

 2. แบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง จ�านวน 3 ฉบับ ฉบับละ 6 ข้อ ส�าหรับ

สัมภาษณ์ นักเรียนช้ัน อนุบาล 1-3 ผู้ปกครองนักเรียน และอาจารย์ผู้สอนนักเรียนช้ัน

อนุบาล 1-3 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยการหาค่าอ�านาจจ�าแนกของ

แบบสอบถามเป็นรายข้อ โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายแบบ Pearson ระหว่าง

คะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item–total Correlation)

 2. การใช้ค่าสถิติพื้นฐานโดยการหาค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

 3. หาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของ

ครอนบาค (Cronbach)

ผลการวิจัย

 จากการวิเคราะห์ผลการวิจัย จากการตอบแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 

สามารถสรุปผลการประเมินด้านต่างๆ ตามรูปแบบของการประเมินแบบซิปป์ (CIPP 

Model) ได้ดังนี้

1. ผลการประเมินการใช้หลักสูตรการสอนตามแนวคิดไฮสโคป ของโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

 1.1 ด้านบริบท เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร คณะกรรมการบริหารและ

อาจารย์ผู้สอน และผู้ปกครองนักเรียน มีความคิดเห็นเก่ียวกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
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จ�านวน 4 ข้อ โดยรวมและรายข้อ มีความเหมาะสมในระดับมาก จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

มีความชัดเจน สามารถน�าไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจ�าวัน

 1.2 ด้านปัจจัยเบื้องต้น เกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร การจัดประสบการณ์ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ความรู้ความสามารถของผู้บริหารและครู ความพร้อมของอาคาร

สถานที่ ความร่วมมือของชุมชน คณะกรรมการบริหารและอาจารย์ผู้สอน และผู้ปกครอง

นักเรียน มีความเห็นอยู่ในระดับมาก เนื่องจากโครงสร้างหลักสูตร การจัดประสบการณ์ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีความทันสมัย เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน จ�านวนห้องเรียน

และแหล่งเรียนรู้ มีความเหมาะสม ทันสมัย และเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน  

เอื้อต่อกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน 

 1.3 ด้านกระบวนการ เกี่ยวกับการเตรียมการใช้หลักสูตร การด�าเนินการใช้

หลักสูตร การนิเทศติดตามการใช้หลักสูตร การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและการวัด

และประเมนิผลการจดัการเรยีนรู ้คณะกรรมการบรหิารและอาจารย์ผูส้อน ผูป้กครองและ

นักเรียน มีความเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีการเน้นการจัดประสบการณ์ เน้นผู้เรียนเป็น

ส�าคญั มกีารจดักจิกรรมทีห่ลากหลาย พฒันาเดก็ด้วยกระบวนการวางแผน ลงมอื ทบทวน 

(Plan-Do-Review) เน้นการเรียนรู้แบบลง มือท�า ผ่านมุมเล่นที่หลากหลายด้วยสื่อ รวม

ทัง้การวดัผลประเมนิผลได้รบัความเหน็อยูใ่นระดบัมาก ทัง้นี ้โรงเรยีนด�าเนนิการสร้างและ

พัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผล ได้ครอบคลุมเนื้อหาและวัตถุประสงค์การเรียนรู้

 1.4 ด้านผลผลิต เกี่ยวกับด้านรางวัล/เกียรติยศและการยอมรับของชุมชน  

คณะกรรมการบริหารและอาจารย์ผู ้สอน และผู ้ปกครองนักเรียน มีความเห็นอยู ่ใน 

ระดับมาก เนื่องจากนักเรียนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ สามารถสร้าง 

ชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน ครอบครัว และเป็นที่ยอมรับของชุมชน

 ผลการสัมภาษณ์นักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1–3 ที่เรียนในหลักสูตรการจัด

ประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่าย

ประถม)

  1. ผลการสัมภาษณ์นักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1–3 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง พบว่า 

มคีวามภาคภูมิใจทีไ่ด้เข้ามาศึกษาในหลกัสตูรการจดัประสบการณ์ตามแนวคดิไฮสโคป เนือ่ง

ด้วยการเข้ามาเรียนจะต้องผ่านการสอบคัดเลือกผู้ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ และยังต้องผ่าน

การทดสอบด้วยกิจกรรมต่างๆเพื่อวัดความพร้อม ซ่ึงท�าให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจใน

ความรู้ความสามารถของนักเรียนเป็นอย่างมาก

 2. ภาพรวมด้านคุณภาพการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ในหลักสูตรการจัด

ประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป จากการสัมภาษณ์นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1–3 ที่เป็น 
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กลุ่มตวัอย่างต่างมคีวามเหน็สอดคล้องกนั คอื มคีวามเหน็สอดคล้องกนัว่าคณุภาพการสอน

ของอาจารย์ผู้สอน อยู่ในระดับมากที่สุด เพราะมีการเตรียมการสอน มีความสามารถใน

การถ่ายทอดความรูไ้ด้ด ีมกีารจดักจิกรรมการเรยีนรูอ้ย่างหลากหลายน่าสนใจ มกีารใช้สือ่

การเรียนรู้ที่ทันสมัย น่าสนใจ ช่วยให้นักเรียน เรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นพร้อมทั้งยังดูแลการเรียนรู้

และช่วยเหลือนักเรียนอย่างดี

 3. สิ่งท่ีเป็นจุดเด่นหรือจุดด้อยในการจัดกิจกรรม ของรายวิชาในหลักสูตรการ

จัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป จากการสัมภาษณ์นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1–3 ท่ี

เป็นกลุ่มตัวอย่างต่างมีความเห็นสอดคล้องกัน คือ มีความเห็นสอดคล้องกัน จุดเด่น คือ 

กิจกรรมต่างๆมีความเหมาะสม น่าสนใจ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ หลักสูตรมีความ

ทันสมัย และเอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างดี จุดด้อย คือ การจัดประสบการณ์ที่แต่ละเรื่องที่

เรยีนรู ้บางกจิกรรม อาจท�าได้ภายในวนัเดยีว ช่วงเดยีว อาจส่งผลต่อความสนใจและความ

ต่อเนื่องของการเรียนรู้ หากกิจกรรมที่ใช้เวลานาน ความสนใจของผู้เรียนก็จะลดลงไปบ้าง 

และ หากเกดิปัญหาขึน้ระหว่างการท�ากจิกรรมผูเ้รยีนอาจมคีวามถอดใจในการท�ากจิกรรม

ต่อไป

 4. กจิกรรมการเรยีนรูก้บัความต้องการของนกัเรยีน จากการสมัภาษณ์นกัเรยีน

ระดบัชัน้อนุบาล 1–3 ทีเ่ป็นกลุม่ตวัอย่างต่างมคีวามเหน็สอดคล้องกนั คอื นกัเรยีนได้เรยีน

รู้และท�ากิจกรรมที่หลากหลาย ผ่าน มุมศิลปะ มุมหนังสือ มุมบ้าน มุมวิทยาศาสตร์ มุม

บล็อก ตามความถนัดและความสนใจ ส่งผลให้นักเรียนมีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ โดย

ภาพรวมกิจกรรมต่างๆมีความเหมาะสมต่อความต้องการของนักเรียน

 5. ความเหมาะสมของการจัดสิง่อ�านวยความสะดวก สือ่การเรียนรู ้วสัดุอุปกรณ์ 

จากการสัมภาษณ์นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1–3 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างต่างมีความเห็น

สอดคล้องกนั คือ โรงเรียนมกีารจดัสิง่แวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรยีนรูแ้ละการท�ากจิกรรมของ

นักเรียน มีสื่อการเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์ที่หลากหลาย ตามมุมส�าคัญที่ควรมี คือ มุมศิลปะ  

มุมหนังสือ มุมบ้าน มุมวิทยาศาสตร์ มุมบล็อก สามารถหยิบใช้และท�ากิจกรรมได้สะดวก 

โดยภาพรวมสื่อการเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์ มีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของ

นักเรียน

 ผลการสัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง

 ผลการสมัภาษณ์ผูป้กครองนกัเรียน เกีย่วกบัหลกัสตูรการจดัประสบการณ์ตาม

แนวคิดไฮสโคป สรุปได้ดังนี้
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 1. ความคดิเหน็ผูป้กครองเกีย่วกบัหลกัสตูรการจดัประสบการณ์ตามแนวคดิไฮ

สโคป ผู้ปกครองนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ต่างมีความเห็นสอดคล้องกันว่า มีความพอใจ

อย่างมาก

 2. ภาพรวมหลกัสตูรจัดประสบการณ์การเรยีนรูต้ามแนวคดิไฮสโคปของอาจารย์

ผู้สอนมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด จากการสัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

ต่างมีความเห็นสอดคล้องกันว่า อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความสามารถอย่างมาก สามารถ

จดักจิกรรมการเรยีนรูไ้ด้ด ีเอาใจใส่และติดตามพฒันาการของนกัเรยีนอย่างต่อเนือ่ง เข้าใจ

และช่วยเหลือนักเรียนได้เต็มที่ 

 3. ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมในหลักสูตรจัดประสบการณ์การเรียนรู้

ตามแนวคิดไฮสโคป จากการสัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียน ต่างมีความเห็นสอดคล้องกันว่า 

การจัดกิจกรรมในหลักสูตรจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดไฮสโคป มีความเหมาะ

สมต่อนกัเรยีนในปัจจุบนัอย่างมาก กจิกรรมต่างๆมคีวามทนัสมยัต่อการพฒันาความรู ้ความ

สามรถ และสร้างประสบการณ์แก่นักเรียน มีการจัดประสบการณ์ผ่าน มุมต่างๆ ผู้เรียน

สามารถเลือกเรียนรู้ตามความสนใจของตน

 4. มีสิ่งใดที่เป็นจุดเด่นหรือจุดด้อยในหลักสูตรนี้ จากการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง

นักเรียน จุดเด่น นักเรียนได้เรียนรู้และท�ากิจกรรมท่ีเหมาะสมกับวัย มีการจัดสิ่งแวดล้อม

การเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยเฉพาะกิจกรรมตามมุมส�าคัญ คือ มุมศิลปะ มุมหนังสือ 

มุมบ้าน มุมวิทยาศาสตร์ มุมบล็อก นักเรียนมีความสุขในการเรียนและท�ากิจกรรมต่างๆ

โดยไม่รู้สึกเครียด ผ่อนคลาย ไม่กดดัน จุดด้อย การท�ากิจกรรมแบบเดิมๆ เช่น การเข้ามุม

อาจท�าให้เด็กเกิดความรู้สึกเบื่อ เช่น เล่นมุมเดิมๆ ได้ของเล่นเดิมๆ

 5. คุณลักษณะของผู้เรียนหลังจากส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จากการ

สัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียน มีความเห็นสอดคล้องกันว่า นักเรียนท่ีส�าเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดไฮสโคป มีคุณลักษณะที่เหมาะสมตาม

หลกัสูตร มพัีฒนาทีเ่หมาะสมกบัวยั รูจ้กัวางแผน ท�างานเป็นข้ันตอนสามารถการแก้ปัญหา

ได้ด้วยตัวเอง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น เคารพกฎกติกาของโรงเรียนครอบครัว สามารถ

เรียนรู้และใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

 ผลการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง

 1. อาจารยผ์ู้สอนได้พฒันาตนเองอย่างไร ส�าหรบัการจัดประสบการณ์ตามแนว

คิดไฮสโคป มีการพัฒนา จัดอบรม อาจารย์ผู้สอนในระดับปฐมวัยเพื่อเตรียมการก่อนจัด

กิจกรรมตามแนวคิดไฮสโคป อีกทั้งมีการศึกษาแนวทาง วิธีการจากเอกสารวิชาการ ต�ารา
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ต่างๆ ถงึแนวคดิ หลกัการ ถงึวธิกีารในการจดัประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป เพือ่น�ามา

ใช้ในการพัฒนากิจกรรม แก่ผู้เรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 2. อาจารย์ผู้สอนมีวิธีการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคปอย่างไรบ้าง  

มีการศึกษาหลักการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป ในส่วนรายละเอียด วิธีการจัด

กจิกรรม ล�าดบัขัน้ตอนต่างๆในการจัด ประสบการณ์ตามแนวคดิไฮสโคปให้เกดิความเหมาะ

สมแก่ผู้เรียน การจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป เน้นการเรียนรู้แบบลงมือกระท�า

ผ่านมุมเล่นที่หลากหลาย ด้วยสื่อและกิจกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กและการ

แก้ปัญหาอย่างกระตือรือร้น โดยจัดกิจกรรมหลักการของไฮสโคป “วงล้อแห่งการเรียนรู้” 

(High/Scope Wheel of learning) การเรยีนรูผ่้านการลงมอืปฏบิตั,ิ การสร้างปฏสิมัพนัธ์

ทีด่รีะหว่างผูใ้หญ่กับเด็ก, การจัดสิง่แวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู,้ การจดักจิกรรมตามกิจวตัร

ประจ�าวันอย่างสม�่าเสมอ, การสังเกตและประเมินพัฒนาการตามสภาพจริง

 3. การจัดกิจกรรมที่มีในหลักสูตรเหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด การกิจกรรม

ที่มีในหลักสูตรมีความเหมาะสมอย่างมาก ต่อการพัฒนาผู้เรียนเพราะรูปแบบการจัด

กิจกรรมตามแนวคิดไฮสโคป เน้นการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติตามความสนใจของเด็ก 

ตามศนูย์การเรยีนรูจ้ะมวีสัดอุปุกรณ์ทีเ่หมาะสมกบัการเรยีนรูแ้ละพฒันาการตามวยั จดัไว้

อย่างเป็นหมวดหมู ่และกจิกรรมทีเ่หมาะสมกบัพฒันาการของเดก็และการแก้ปัญหาอย่าง

กระตอืรอืร้น เดก็จะเรียนรูจ้ากการกระท�าของตน เดก็สามารถเลอืกเรยีนเลอืกปฏบิตัจิดัการ

กระท�า ด�าเนินการเรียนรู้และประเมินผลงานของตนเองถือเป็นประสบการณ์ตรงโดยใช้

หลักปฏิบัติ 5 ประการ คือ ขั้นน�า ข้ันอธิบาย การวางแผน ปฏิบัติตามแผน ทบทวนการ

ปฏิบัติ 

 4. มสีิง่ใดทีต้่องเพิม่เตมิหรอืปรบัปรงุ ในหลกัสตูรการจดัประสบการณ์ตามแนว

คิดไฮสโคป ควรเพ่ิมสื่อการเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์ ให้มีความหลากหลาย เพื่อส่งเสริมความ

สนใจของผูเ้รียนต่อการเรยีนรูต้ามแนวคดิไฮสโคป อกีทัง้ควรมกีารส่งเสรมิให้อาจารย์ผูส้อน

เข้าอบรมจากหน่วยงานภายนอกทีม่คีวามเกีย่วข้องกบัการจดักจิกรรมตามแนวคดิไฮสโคป 

มีการถอดบทเรียนหลังจากจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคปแก่ผู้เรียนจากห้องเรียน

ต่างๆถงึผลทีเ่กดิขึน้ ท้ังข้อดแีละข้อเสยีเพือ่น�าผลมาแลกเปลีย่นเรยีนรู้และน�าไปปรบัใช้ต่อ

ไป 

 5. อาจารย์ผู้สอนมีการปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงอย่างไร ในหลักสูตรการจัด

ประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป ผู้สอนมีการปรับตัวจากเดิมท่ีเน้นตัวผู้สอนเป็นหลักใน

การจดักจิกรรม ให้ผูเ้รยีนได้เรยีนรูต้ามสิง่ทีผู่ส้อนก�าหนดขึน้ แต่เมือ่น�าการจดัประสบการณ์

ตามแนวคิดไฮสโคปมาใช้ ได้ศึกษาถึงหลักการ วิธีการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ 
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มุ่งส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้เต็มศักยภาพ มีทักษะชีวิต รู้จักคิดริเริ่ม วางแผน  

แก้ปัญหา เน้นการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติท่ีเด็กสามารถสร้างความรู้ได้เองโดยใช้

กระบวนการสร้างสรรค์การเรยีนรู ้เน้นการเรยีนรูด้้วยการลงมอืปฏบิตัติามความสนใจของ

นักเรียน

2. แนวทางพัฒนาหลักสูตร การจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป

 จากการวิเคราะห์ผลการวิจัย จากการตอบแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 

สามารถสรุปผลการประเมิน ดังนี้

 การจัดประสบการณ์ และกจิกรรมแก่นกัเรียน ควรสอดแทรกความรูด้้านวชิาการ

ด้านต่างๆ ในการจัดประสบการณ์แก่นกัเรยีน เช่น ฝึกทักษะ การเรยีนรู ้อ่าน เขียน ท้ังภาษา

ไทยและภาษาอังกฤษ ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ควบคู่กับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

ตามแนวคิดไฮสโคป อีกทั้งควรเพิ่มสื่อการเรียนรู้ วัสดุ อุปกรณ์ ให้มีความหลากหลาย ควร

มกีารประชมุ ตดิตาม เก่ียวกบัการจัดประสบการณ์การเรยีนรูต้ามแนวคดิไฮสโคป ถงึปัญหา

และอุปสรรคเพื่อหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาการจัดประสบการณ์แก่นักเรียน ควรมีการ 

เตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนขึ้นระดับประถมศึกษา (ช่วงศึกษาในระดับอนุบาล 3)

อภิปรายผลการวิจัย

 จากผลการประเมินหลักสูตรการสอนตามแนวคิดไฮสโคป ของโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) โดยใช้การประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model)  

มีประเด็นน�ามาอภิปรายผล ดังนี้ 

 1 .  ผลการประเมินการใช ้หลักสูตรการสอนตามแนวคิดไฮสโคป  

ของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

  1.1 ด้านบริบท

  ความคิดเหน็ของคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ผูส้อน และผูป้กครอง

ของนักเรียนทีเ่ป็นกลุม่ตวัอย่างเกีย่วกบัหลกัสตูร ด้านวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร ทัง้ในด้าน

ภาพรวมและรายข้อทุกข้อมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับค�ากล่าวของ 

เอกรินทร์ สี่มหาศาล (2546: 69) ที่กล่าวว่า หลักสูตรมีความหมายหลายนัย เช่น หมายถึง 

รายวิชาหรือเนื้อหาสาระที่ก�าหนดไว้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามเกณฑ์ที่คาดหวังและยังหมาย

รวมถงึกระบวนวชิาทีก่�าหนดไว้ในแผนการเรยีน แผนการจัดกจิกรรมการเรยีนการสอน และ

มวลประสบการณ์ที่ผู้เรียนจะได้รับจากโปรแกรมการศึกษาต่างๆตามช่วงระยะเวลาท่ีจัด

เตรียมไว้ส�าหรับกิจกรรมหนึ่งๆตามที่สถานศึกษาก�าหนด สอดคล้องกับงานวิจัยของอานิน 
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สุขณะล�า้ (2548: 96-98) ท�าการประเมนิหลกัสตูรศกึษาศาสตร์มหาบณัฑติ สาขาหลกัสตูร

และการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตร พุทธศักราช 2544 

พบว่า วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมาก

  นอกจากนี้ จากข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร

และอาจารย์ผู้สอน และผู้ปกครองของนักเรียน เกี่ยวกับ จุดเด่น จุดอ่อน ปัญหาและความ

ต้องการของกลุม่ตวัอย่าง พบว่า จุดประสงค์ของหลกัสตูรการจดัประสบการณ์ตามแนวคดิ

ไฮสโคป มีความสอดคล้องกับความต้องการของงชุมชนท้องถิ่น มีความชัดเจน สามารถน�า

ไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจ�าวัน

  1.2 ด้านปัจจัยเบื้องต้น

  ความคิดเหน็ของคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ผูส้อน และผูป้กครอง

ของนกัเรียนทีเ่ป็นกลุม่ตัวอย่างเกีย่วกับโครงสร้างของหลกัสตูรเนือ้หาวชิาของหลกัสตูรและ

สิง่อ�านวยความสะดวกของหลกัสตูรทัง้ในด้านภาพรวมและรายข้อทกุข้อมคีวามเหมาะสม 

อยูใ่นระดบัมากซึง่สอดคล้องกับงานวจิยัของ อานนิ สขุณะล�า้ (2548: 96-98) ได้ศกึษาการ

ประเมนิหลกัสูตรการศกึษามหาบัณฑติ สาขาวชิาหลกัสตูรและการสอน คณะศกึษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรพุทธศักราช 2544 พบว่า อาจารย์ผู้สอน นิสิตมหา

บณัฑติ และมหาบณัฑติมคีวามคดิเหน็ว่า โครงสร้างของหลกัสตูร เนือ้หาของหลกัสตูร และ

สิ่งอ�านวยความสะดวกมีความเหมาะสม สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการท�างานมีความ

ทันสมัยเหมาะสมกับภาพสังคมปัจจุบัน จ�านวนหน่วยกิตหลักสูตรเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา

และรายวิชา ช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร จากเหตุผลเหล่านี้ ท�าให้หลักสูตรมี

ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

  1.3 ด้านกระบวนการ

  ความคิดเหน็ของคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ผูส้อน และผูป้กครอง

ของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการจัดกิจกรมการเรียนการสอน และการวัดผล 

และประเมนิผลการศึกษา ทัง้ในด้านภาพรวมและรายข้อทุกข้อมคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบั

มาก ซึง่สอดคล้องกบังานวิจัยของ กมัปนาท อาชา (2545: 50-120) ท�าการประเมนิหลกัสตูร

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม พบว่า ด้านการวัดผล ประเมินผลมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ รินทร์นภัส เกษศรีรัตน์ (2552: 130-131) ได้ประเมินหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ในสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ศรีสะเกษ เขต 1 โดยใช้ CIPP Model เป็นกรอบแนวคิดในการประเมิน พบว่า ด้าน

กระบวนการ ประกอบด้วย กิจกรรมการสอน 6 กิจกรรมหลัก วิธีการวัด และประเมิน
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พัฒนาการ การนิเทศ มีความเหมาะสมในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์

  1.4 ด้านผลผลิต

  ความคิดเหน็ของคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ผูส้อน และผูป้กครอง

ของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับด้านรางวัล/เกียรติยศและการยอมรับของชุมชน 

ทั้งในด้านภาพรวมและรายข้อทุกข้อมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากมีความคาดหวังว่า

โรงเรยีนและนกัเรยีนได้รบัรางวลั/เกยีรตยิศในระดบัชมุชนได้รบัรางวลั/เกยีรตยิศในระดบั

เขตพื้นท่ี/อ�าเภอ/จังหวัดมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนเป็นท่ียอมรับของชุมชนและเป็น

ไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธรรมรงค์ ภูนาชัย (2547)  

ได้ประเมนิหลกัสตูรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า ผลผลิตของหลักสูตร คุณภาพของมหาบัณฑิตมีความ

เหมาะสมในระดบัมาก ตรงตามความต้องการของหลกัสตูร และสอดคล้องกบังานวจิยัของ 

อานิน สุขณะล�้า (2548) ได้ศึกษาการประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา

หลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรพุทธศักราช 

2544 พบว่า อาจารย์ผู้สอน ผู้บังคับบัญชามหาบัณฑิต และผู้ร่วมงาน มหาบัณฑิตมีความ

เห็นว่าคุณภาพมหาบัณฑิตอยู่ในระดับมาก สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรับผิดชอบมี

มนุษยสัมพันธ์ดี ร่วมมือและประสานงานเพื่อร่วมงานได้ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบ

วินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรู้ความสามารถพิเศษ สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ใน

การปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1.5 ด้านผลกระทบ

  ความคิดเห็นของผู้ปกครองของนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง ความเห็น 

สอดคล้องกันว่า มีความพอใจอย่างมาก ที่บุตรได้เข้ามาศึกษาในหลักสูตรการจัด

ประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป เพราะเป็นหลักสูตรที่ทันสมัย เน้นการพัฒนานักเรียน

ด้านต่างๆให้เหมาะสมกับวัย การจัดกิจกรรมในหลักสูตรจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตาม

แนวคิดไฮสโคป มีการพัฒนาความรู้ ความสามรถ และสร้างประสบการณ์แก่นักเรียน 

นักเรียนที่ส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดไฮสโคป  

มคีณุลกัษณะทีเ่หมาะสมตามหลกัสตูร มพีฒันาทีเ่หมาะสมกบัวยั รูจ้กัวางแผน ท�างานเป็น

ขัน้ตอนสามารถการแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง มมีนษุยสมัพนัธ์ทีด่กีบัผูอ้ืน่ เคารพกฎกตกิาของ

โรงเรยีนและครอบครวั สามารถเรยีนรูแ้ละใช้ชวีติในสงัคมได้อย่างมคีวามสขุ ซึง่สอดคล้อง

กบังานวจิยัของ บษุบา บวัสมบรูณ์ และคณะ (2560) ได้ประเมนิโครงการสบืสานภาษาไทย 

คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร เป็นการวจิยัเชงิประเมนิ (Evaluation Research) 

โดยใช้รูปแบบ CIPPI Model โดยด้านผลการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
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ของโครงการสืบสานภาษาไทยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า โดยภาพ

รวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X ̅ = 4.86, S.D. = 0.37) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ใน

ระดบัมากทีสุ่ดทกุข้อ โดยมคีวามคดิเหน็ว่าโครงการสบืสานภาษาไทยได้คดัเลอืกนกัศกึษา

ทีม่คีวามรู้ความสามารถทางด้านภาษาไทยต้ังแต่สมยัเรยีนประถมศกึษาหรอืมธัยมศกึษามา

เรียนต่ออุดมศึกษา จึงเป็นข้อได้เปรียบโครงการอื่นๆ

 2. แนวทางพัฒนาหลักสูตรการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป

 แนวทางพัฒนาการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป พบว่า ควรสอดแทรก

ความรู้ด้านวชิาการด้านต่างๆ ในการจดัประสบการณ์แก่นกัเรยีน เช่น ฝึกทกัษะ การเรยีนรู้  

อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ควบคู่กับการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดไฮสโคป อีกท้ังควรเพิ่มสื่อการเรียนรู้ วัสดุ อุปกรณ์  

ให้มีความหลากหลาย ควรมีการประชุม ติดตาม เก่ียวกับการจัดประสบการณ์การเรียน

รู้ตามแนวคิดไฮสโคป ถึงปัญหาและอุปสรรคเพื่อหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาการจัด

ประสบการณ์แก่นกัเรยีน ดังนัน้ เม่ือใช้หลกัสูตรมาระยะหนึง่แล้วควรมกีารประเมนิเพือ่หา

คุณภาพและแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งสอดคล้องกับ ธ�ารง บัวศรี (2542) สถาบัน

การศึกษาทุกแห่งต้องใช้หลักสูตรเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน โดยสร้างหรือ

พัฒนาหลักสูตรขึ้นใช้ หลักสูตรที่สร้างขึ้นมาแล้ว ย่อมต้องมีการปรับปรุง เพื่อให้เหมาะสม

กับสภาพของสังคมที่เป็นอยู่ สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสังคมในขณะนั้น 

และวิชัย วงษ์ใหญ่ (2543) การประเมินหลักสูตรจึงเป็นส่วนท่ีมีความส�าคัญและจ�าเป็น

อย่างย่ิงต่อคุณภาพของหลักสูตร ท้ังนี้เพราะการประเมินหลักสูตรจะท�าให้รู้คุณค่าของ

หลักสูตรว่าเป็นอย่างไร ข้อมูลที่ได้จากการประเมินหลักสูตรเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ

ปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณค่าสูงขึ้น อันจะเป็นแนวทางในการน�าหลักสูตรไปสู่ความส�าเร็จ 

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้

 1.1 ผู้บริหารควรสนับสนุน ส่งเสริม การจัดประสบการณ์ กิจกรรมเรียนรู้เพื่อ

เน้นเอกลักษณ์ของหลักสูตรมากยิ่งขึ้น ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ส่ือการเรียนการสอน การท�า

วิจัยในชั้นเรียน

 1.2 ครผููส้อน ควรเน้นให้ผูเ้รยีนได้ฝึกปฏบัิติกจิกรรมทีส่ามารถพฒันาทกัษะการ

ด้านต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น ตามหลักสูตรการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป สอดแทรก

การจัดประสบการณ์ เกี่ยวกับการ อ่านออก เขียนได้ แก่ผู้เรียน
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 1.3 สถานศึกษาต้องมีความพร้อมในด้านงบประมาณและบุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถในการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการท�าวิจัยครั้งต่อไป

 2.2 ควรมีการประเมินหลักสูตรเพื่อให้ทราบผลท่ีจะเป็นข้อสารสนเทศในการ

พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและสถานศึกษา

มากที่สุด

 2.3 ควรท�าการประเมนิหลกัสตูรเป็นระยะๆ ทัง้ก่อนการจดัท�าหลกัสตูร ระหว่าง

การจัดท�าหลักสูตร และหลังจากการจัดท�าหลักสูตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เพื่อหาข้อ

บกพร่องอันจะน�าไปพัฒนาหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
 บทความนี้มีเป้าหมายเพื่อศึกษานโยบาย แบบแผนการจัดการศึกษา ตลอดจน

วิเคราะห์บริบทที่เอื้อต่อการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในโรงเรียนของญ่ีปุ่น โดยใช้การ

วิจัยเอกสารและทบทวนวรรณกรรมเป็นวิธีหลักในการศึกษาวิจัย ผลการศึกษาพบว่า 

ญีปุ่น่มเีป้าหมายการจดัการเรยีนการสอนเพือ่พฒันาผูเ้รยีนให้ได้รบัความรูท้ีจ่�าเป็นส�าหรบั 

น�าไปใช้ “สร้างสังคมและชาติที่เป็นประชาธิปไตยอย่างสงบสุข” มีนโยบายการศึกษา 

ตามหลัก “Zest for Life” ที่มุ่งพัฒนาพลเมืองในสามด้านหลัก คือ ความรู้ทางวิชาการ 

ความมีมนุษยธรรม และความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย นอกจากนี้ การจัดการเรียน

การสอนเพื่อพัฒนาพลเมืองในโรงเรียนสามารถจ�าแนกได้เป็น 2 แบบแผน ได้แก่ การ

จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมืองอย่างเข้มข้นและบูรณาการในการศึกษา 

ภาคบังคับ และการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพลเมืองแบบปัจเจกในระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย ส�าหรับบริบทที่เอื้อต่อการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองประกอบด้วย บริบทบาท

ภายในและภายนอกโรงเรยีน ได้แก่ 1) การพฒันาองค์ความรูแ้ละความเข้าใจของผูเ้รยีนตาม

หลักสูตร 2) การจัดการเรียนการสอนพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองอันพึงประสงค์

ในโรงเรียน 3) มิติด้านการพัฒนาทักษะเพื่อสร้างเสริมความเข้าใจด้านความเป็นพลเมือง

แบบบูรณาการ 4) การศึกษาทางสังคมนอกโรงเรียนโดยใช้ชุมชนและสังคมเป็นฐานในการ

พัฒนานักเรียน และ 5) กระบวนการผลิตซ�้าค่านิยมแบบคติร่วมในสังคมญี่ปุ่น

ค�าส�าคญั: การจดัการศกึษา การศกึษาเพือ่เสรมิสร้างความเป็นพลเมือง ความเป็นพลเมอืง 

ประเทศญี่ปุ่น
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Abstract
 This paper focused on civic education policies, patterns, and its 
contributory factors in Japanese school. Documentary research was integrated 
as the main method for this study. The results showed that Japanese civic 
schooling aims to produce a citizen who has abilities to shape a peaceful and 
democratic society in Japan. The Japanese civic education policy is grounded 
on “Zest for Life” ideal, which aims to advance students’ academic prowess, 
humanitarian, and healthiness. This study also found two civic educating 
patterns: intensive and integrated civic learning in compulsory education, 
and individualistic civic education in high school. Four contributory contexts 
to its civic schooling are curriculum-based learning, aimed-characteristics of 
Japanese citizenship schooling, integrated extra-curriculum activities, social 
education activities in communities, and collectivistic norm reproduction. 
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บทน�า

 การจัดการศึกษาของรัฐ ไม่ได้มีความส�าคัญเพียงแค่การพัฒนาทุนมนุษย์เพ่ือ

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า หรือพัฒนาให้สังคมมีอารยะมาก

ขึ้นเท่านั้น แต่การจัดการศึกษาของรัฐยังมีผลอย่างมากต่อการหล่อหลอมแนวความคิด 

ความเชื่อ ความศรัทธา อุดมการณ์ทางการเมือง แบบแผนการด�าเนินชีวิต รวมถึงค่านิยม

ทางสงัคมผ่านระบบการศกึษาส�าหรบัสร้างพลเมืองในแบบท่ีรฐัต้องการ ดงันัน้ การจดัการ

เรียนการสอนในสถาบันการศึกษาจึงไม่ได้มีคุณค่าในเชิงการพัฒนาศักยภาพ หรือความรู้

ความสามารถของผูเ้รยีนเพยีงอย่างเดียว แต่ยงัเป็นหน่วยการผลติแนวความคดิและค่านยิม

ทางสังคมและการเมืองที่ส�าคัญให้กับพลเมืองภายในรัฐอีกด้วย

 การศึกษาเพ่ือพัฒนาหรือเสริมสร้างความเป็นพลเมือง (civic education) 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหาในหลักสูตรการเรียน (curriculum) รวมถึงกิจกรรมพิเศษอื่นๆ  

มีอิทธิพลอย่างมากต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ คุณภาพของพลเมือง ตลอดจน

การพัฒนาความเป็นประชาธิปไตยและความก้าวหน้าทางการเมืองภายในประเทศ เมื่อ

เปรียบเทียบระดับความเป็นประชาธิปไตยและความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมของ

ประเทศไทยกบักลุม่ประเทศยโุรปหรอืสหรฐัอเมรกิา จะเหน็ความแตกต่างกนัอย่างชัดเจน 

เน่ืองจากประเทศเหล่านี้มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่มี

คุณภาพ จึงท�าให้พลเมืองที่ถูกผลิตขึ้นมาในระบบการศึกษามีคุณลักษณะของความเป็น

พลเมือง (citizenship) ที่ก้าวหน้าต่างกันกับในประเทศไทย (Westheimer & Kahne, 

2004: 237-269)

 ด้วยเหตุน้ี การศึกษาเรียนรู้และวิเคราะห์แบบแผนในการจัดการศึกษาเพื่อ

พัฒนาความเป็นพลเมือง (civic education) ของประเทศท่ีมีความน่าสนใจและสามารถ

ผลิตพลเมืองที่มีคุณภาพให้แก่สังคมของตนเองได้จึงมีความส�าคัญอย่างย่ิงต่อประเทศไทย

ในบริบทปัจจุบนั ท่ีการจัดการเรยีนการสอนเพือ่เสรมิสร้างความเป็นพลเมอืงในสถาบันการ

ศกึษามข้ีอจ�ากดัหลายประการโดยเฉพาะอย่างยิง่ในระดบัโรงเรยีน ดงันัน้ ผูเ้ขยีนจงึมคีวาม

สนใจที่จะศึกษาวิเคราะห์แบบแผนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความเป็น

พลเมืองในระบบการศึกษาระดับโรงเรียน โดยมีกรณีศึกษา คือ ประเทศญี่ปุ่น เนื่องจาก

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วท้ังในทางเศรษฐกิจ สังคม และเป็นประเทศที่มีความเป็น

ประชาธิปไตยแบบเต็มใบ (full democracy) (The Economist, 2019) รวมถึงคุณภาพ

พลเมืองของชาวญี่ปุ่นยังถูกจัดให้เป็นประเทศที่พลเมืองมีคุณภาพสูงด้วย (Kaelin & 

Kochenov & Lindeboom, 2019) ดงันัน้ การศกึษาเรยีนรูแ้ละสงัเคราะห์บรบิทท่ีเอือ้ต่อ

การจดัการเรยีนการสอนเพือ่เสรมิสร้างความเป็นพลเมอืงในโรงเรยีนกรณขีองประเทศญีปุ่น่ 
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จงึเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารปูแบบการเรยีนการสอนเพือ่พฒันาพลเมอืงในประเทศไทย

ได้เป็นอย่างดี 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อศึกษานโยบายและแบบแผนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเป็น

พลเมืองในระบบการศึกษาระดับโรงเรียนของประเทศญี่ปุ่น

 2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์บริบทที่เอื้อต่อการพัฒนาหรือเสริมสร้างความเป็น

พลเมืองในระบบการศึกษาระดับโรงเรียนของประเทศญี่ปุ่น

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 งานศึกษาชิ้นน้ีมุ่งวิเคราะห์แบบแผนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเป็น

พลเมืองในระดับโรงเรียนของประเทศญี่ปุ่น โดยน�ากรอบแนวคิดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้าง

ความเป็นพลเมอืง (civic education) มาใช้เป็นกรอบงานวิจยัหรอืฐานคดิหลกัในงานศกึษา

นี้เพื่อวิเคราะห์หาแบบแผนหลักตามกรอบงานของ Westheimer & Kahne (2004: 237-

269) ตลอดจนบริบทที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในญี่ปุ่น

ด้วย

วิธีด�าเนินการวิจัย

 การศึกษาน้ีเป็นงานศึกษาเชิงคุณภาพ โดยผู ้วิจัยได้ใช้การวิจัยเอกสาร 

(documentary research) เป็นวิธีหลักในการศึกษา สังเคราะห์จากแหล่งข้อมูลที่เป็น

หนังสือ บทความวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความคิดเห็นของนักวิชาการญี่ปุ่นที่

เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษา จากนั้นจึงน�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหา (content 

analysis) และน�าเสนอผลการศกึษาทีไ่ด้มาในรปูแบบการพรรณนาวเิคราะห์ (descriptive 

analysis) 

ผลการวิจัย

 1. ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ว่าด้วยการจัดการศึกษาของญี่ปุ่น

 หากพจิารณาแบบแผนของพฒันาการด้านการจดัการศกึษาเพือ่เสรมิสร้างความ

เป็นพลเมอืงของญีปุ่น่นบัตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบนัในภาพรวมแล้ว สามารถจ�าแนกช่วงเวลา

ส�าคัญออกเป็น 3 ช่วง (Delgado-Algarra, 2016: 63-84; McCullough, 2008: 22-25) 

โดยแบ่งตามรูปแบบและจุดเน้นของการจัดการศึกษาในแต่ละช่วง ได้แก่ ยุคแรกเป็นการ
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จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองในยุคเอโดะ (1603-1867) โดยรากฐานระบบ

การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองในช่วงนี้คือ แนวความคิดขงจื๊อ (Confucianism) ซึ่งมีอิทธิพล

อย่างมากต่อการหล่อหลอมอุดมการณ์และวางรากฐานค่านิยมทางสังคมให้กับญี่ปุ ่น  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดบูชิโด (Bushido) หรือวิถีแห่งซามูไร ในยุคเอโดะ (1603-1945) 

ที่กลุ่มชนชั้นน�า โชกุน ซามูไร ของญี่ปุ่นได้พัฒนาข้ึนมาจากฐานแนวคิดขงจ๊ือเพื่อน�าไปใช้

อบรมสั่งสอนคนในหมู่ชนช้ันน�าและซามูไรด้วยกันก่อนในช่วงแรกตามโรงเรียนของชนช้ัน

ซามูไรในแว่นแคว้นต่างๆ (Hanko) จากนั้นจึงได้มีการเผยแพร่แนวความคิดดังกล่าวสอน

ตามโรงเรียนวัดหรือโรงเรียนในศาลเจ้า (Terakoya) ทั่วญี่ปุ่น โดยระบบการเรียนการสอน

ในโรงเรียนศาลเจ้าเหล่านี้เป็นเสมือนสถาบันตัวแทนของแนวความคิดขงจ๊ือ (Confucian 

Academy) ที่มุ่งเน้นถ่ายทอดแก่นสาระส�าคัญของปรัชญาขงจื๊อแบบสมบูรณ์ให้กับกลุ่ม

ซามูไรและนักเรียนในยุคแรก (Delgado-Algarra, 2016: 65) ซึ่งเน้นไปในเรื่องของความ

ยุติธรรม ความมีเกียรติ ความซื่อสัตย์ ความจงรักภักดี ความบริสุทธิ์ ความเสียสละ รวมถึง

ความสามารถในการควบคมุตนเองด้วย อย่างไรกต็าม นอกเหนอืจากแนวคดิบชูโิดแล้ว การ

สอนในโรงเรียนส�าหรับกลุ่มซามูไรหรือโรงเรียนฮั่น (Hanko) และโรงเรียนในศาลเจ้า 

(Terakoya) เหล่านี ้ยงัมกีารจัดการเรยีนการสอนเกีย่วกบัประวตัศิาสตร์ทีเ่น้นเรือ่งชาตนิยิม

สุดโต่ง ภูมิศาสตร์ วรรณกรรม และศิลปะการต่อสู้ทางการทหารด้วย

 ยุคที่สองเป็นการจัดการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองในยุคชาตินิยม (1868-1945) 

ซึ่งเป็นช่วงที่ญี่ปุ่นปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยในยุคเมจิ (Meji Restoration) กระท่ังถึงช่วง

สงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง โดยในยุคน้ีระบบการศึกษาข้ึนพ้ืนฐานของญี่ปุ ่น 

(compulsory education) ได้ก่อตัวขึ้นอย่างเป็นทางการ นักวิชาการญี่ปุ่นหลายคนมอง

ว่าประเทศญี่ปุ่นเริ่มมีระบบการศึกษาที่ทันสมัยเกิดข้ึนในยุคนี้ ต้ังแต่ปี 1872 เป็นต้นมา 

ผ่านการประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยระบบการศกึษา (Law of the Educational System) 

(Delgado-Algarra, 2016: 63-64, 72) ที่ได้เริ่มน�าเอาตัวแบบหรือแนวทางการจัดการ

ศึกษาแบบตะวันตกมาปรับใช้กับการจัดการศึกษาตามหลักขงจ๊ือของญี่ปุ่นในช่วงเวลานั้น 

ตลอดจนได้ริเร่ิมพฒันาระบบการเรียนการสอนรายวชิาคณุธรรม (moral education หรอื 

Shushin) ขึ้นมาใช้สอนให้กับเด็กนักเรียนในระดับประถมศึกษาท่ัวประเทศญี่ปุ่นด้วย 

อย่างไรกต็าม ในยคุเมจน้ีิเป็นการปฏริปูระบอบการปกครองครัง้ใหญ่ของญีปุ่น่จากระบอบ

โชกุน (Shogunate) เดิมมาสู่การปกครองภายใต้องค์จักรพรรดิอย่างสมบูรณ์ (Emperor) 

และเป็นช่วงท่ีญี่ปุ่นท�าสงครามหลายครั้ง ดังนั้น การจัดการศึกษาในยุคนี้จึงมีความเป็น

ชาตินิยมสูง จุดเน้นส�าคัญของการจัดการศึกษาในยุคนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างพลเมืองให้มี

ความจงรักภักดีต่อชาติ รวมถึงสร้างความเลื่อมใสศรัทธาและความจงรักภักดีของพลเมือง
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ต่อองค์จักรพรรดิ หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าเป็นระบบการศึกษาแบบมุ่งสร้างพลเมืองท่ี

จะสามารถเป็นกองก�าลังส�าคัญเพื่อปกป้องชาติและสถาบันจักรพรรดิได้ในขณะนั้น 

(McCullough, 2008: 23) เพราะการเรียนการสอนในโรงเรียนนอกจากเนื้อหาสาระทาง

วชิาการแล้วยงัมกีารเรยีนการสอนรายวชิาทหารด้วย เพือ่พฒันาให้นกัเรยีนได้เรยีนรูศ้ลิปะ

การต่อสู้ทางทหารอย่างจริงจัง ดังนั้น ระบบการศึกษาในยุคเมจิจึงถูกใช้เป็นเครื่องมือหนึ่ง

ของรฐับาลทหารทีพ่ยายามท�าให้ชาตแิละองค์จกัรพรรดมิคีวามศกัดิส์ทิธิ ์ประชาชนควรให้

ความภักดี ปกป้อง ศรัทธาอย่างไม่มีเงื่อนไข (Delgado-Algarra, 2016:71) นอกจากนี้  

ยังมีการออก “พระบรมราชโองการขององค์จักรพรรดิว่าด้วยการศึกษา (Imperial Edict 

of Education)” ในปี 1890 ขึน้ด้วย เพือ่ให้รฐับาลใช้เป็นแนวทางในการจัดการศกึษาของ

ชาติที่มีความเป็นอนุรักษ์นิยมและชาตินิยมสูง ซึ่งก�าหนดให้ทุกโรงเรียนในญี่ปุ่นจะต้องติด

พระบรมราชโองการว่าด้วยการศึกษาขององค์จักรพรรดินี้และให้นักเรียนอ่าน/ท่องก่อนที่

จะท�าการเรียนการสอนทั้งในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น 

 ส่วนยคุทีส่ามเป็นยคุปฏริปูหลงัสงครามโลกครัง้ทีส่อง (Post-1945) ซึง่เป็นช่วง

ที่ระบบการศึกษาของญี่ปุ่นพัฒนาให้มีความเป็นประชาธิปไตยและมีความเป็นปัจเจกมาก

ยิง่ขึน้ (individualism) เรยีกได้ว่าเป็นเสมอืน “ยคุใหม่” แห่งการปฏริปูการศึกษาของญ่ีปุ่น

ก็ว่าได้ (the new education) (Ikeno, 2005: 93-95; Otsu, 2002: 146-150) เนื่องจาก

มวีธิกีารและจดุเน้นของการปฏริปูการศึกษาทีต่่างจากอดตีอย่างสดุโต่ง เพราะมกีารลดทอน

อ�านาจกลุ่มเครือข่ายนายทุนใหญ่ที่ผูกขาดธุรกิจของญี่ปุ่นมาอย่างยาวนานตั้งแต่ช่วงก่อน

สงครามโลก (Zaibutsu) ท�าการยกเลิกพระบรมราชโองการว่าด้วยการศึกษา ในปี 1948 

ยกเลิกการเรียนการสอนรายวิชาทหาร พิธีเคารพบูชาความศักดิ์สิทธิ์ขององค์จักรพรรดิใน

โรงเรียน รวมถึงยกเลิกแนวทางการจัดการศึกษาท่ีมีความเป็นชาตินิยมท่ีมีแต่เดิมท้ิงไป

ทั้งหมด (Aspinall, 2010: 200-201; Delgado-Algarra, 2016: 76-77) การปฏิรูปในช่วง

หลังสงครามโลกครั้งที่สองนี้ เน้นไปที่การพัฒนาระบบการศึกษาให้ทันสมัยเพื่อสร้างเสริม

ประชาธิปไตย เสรีภาพ และสังคมที่สงบสุขเรียบร้อยให้เกิดขึ้นในญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

หลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ กฎหมายว่าด้วยการศึกษา (the Basic Act on 

Education) และกฎหมายการจัดการศึกษาระดับโรงเรียน (School Education Law)  

ในปี 1947 ส่งผลให้ระบบการศึกษาของญี่ปุ่นมีความทันสมัยมากขึ้น มีระบบการศึกษาขั้น

พื้นฐาน (compulsory education) แบบ 6+3 ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน รวมไปถึงให้การ

รับรองสิทธิเสรีภาพในทางวิชาการ สิทธิในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาค 

ซึ่งกฎหมายเหล่านี้มีผลอย่างมากต่อการวางรากฐานและขับเคลื่อนแผนปฏิรูปการศึกษา

เพือ่เสรมิสร้างความเป็นพลเมอืงของญ่ีปุ่น ภายใต้หลกัประชาธปิไตยในช่วงหลงัสงครามโลก
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ครั้งที่สองให้ประสบความส�าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม (McCullough, 2008: 23-25 Otsu, 

2002: 147; Delgado-Algarra, 2016: 76-79; Nakayasu, 2016: 135) 

 นอกจากนี ้ในช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ทีส่องเป็นต้นมาจนถึงปัจจบัุนยงัสามารถ

จ�าแนกแบบแผนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาพลเมืองได้เป็น 3 ยุคหลักๆ ตามจุด

เน้นทางการศึกษาแต่ละยุค (Ikeno, 2005: 93-98) ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา

พลเมอืงแบบมุง่เน้นเสรมิสร้างประสบการณ์ให้กบัผูเ้รยีนเป็นหลกั (experience-oriented 

education) ในช่วงระหว่างปี 1947-1955 โดยการจัดการศึกษาในโรงเรียนช่วงนี้ มุ่งจัด

กิจกรรมรูปแบบต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การเป็นพลเมือง (how to be citizen) 

ผ่านประสบการณ์จริง (experiential investigation) ในโรงเรียน 2) การจัดการศึกษา

เพื่อสร้างพลเมืองโดยมีจุดเน้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเป็นพลเมืองให้กับ

นักเรียน (knowledge-oriented education) ระหว่างปี 1955-1985 ผ่านการเรียน

การสอนในรายวิชาสังคมศึกษา (Social Studies หรือ shakai) ท่ีได้มีการพัฒนาองค์

ความรู้และความสมบูรณ์ของเนื้อหาท่ีครอบคลุมประเด็นส�าคัญเก่ียวกับการเป็นพลเมือง

อย่างลึกซึ้ง และ 3) การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพลเมืองโดยมีจุดเน้นที่ความสามารถของ 

ผูเ้รียน (ability-oriented education) นบัตัง้แต่ปี 1985-ปัจจบุนั โดยรายวชิาสงัคมศกึษา 

(Social Studies) ได้รับการพัฒนาความสมบูรณ์ของเนื้อหาวิชาและมีการเรียนการสอน 

เชงิบรูณาการให้นกัเรยีนสามารถน�าไปปรบัใช้เพือ่คดิ วเิคราะห์ ตดัสนิใจแก้ไขปัญหาสงัคม

และพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ด้วยตนเองได้อย่างอิสระ ผ่านกิจกรรมนอกโรงเรียนทั้งใน

ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ (Otsu, 2002: 146; Cogan & Otsu, 2005: 37-

38; McCullough, 2008: 25-26)

 2. นโยบายการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองของรัฐ

 ในช่วงปี 1970 กระทรวงศึกษาธิการได้ก�าหนดคุณลักษณะพื้นฐานของความ

เป็นพลเมือง (Kohmin: citizenship) ไว้ในเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนว่าจะต้องประกอบ

ไปด้วยคุณลักษณะส�าคัญ 5 ประการ (Otsu, 2002: 156) ได้แก่ 1) จะต้องเป็นบุคคลที่มี

ความตระหนักต่อบทบาทและความรับผิดชอบของตนเองในฐานะพลเมืองของประเทศ  

บนพื้นฐานหลักการที่ว่าอ�านาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นของประชาชนชาวญ่ีปุ่น 

(sovereignty of the people) 2) เป็นบุคคลที่มีความตระหนักต่อบทบาทและความรับ

ผดิชอบของตนเองในฐานะทีจ่ะเป็นกลุม่คนทีต้่องตดัสนิใจเพ่ือก�าหนดอนาคตของสงัคมและ

ประเทศชาต ิรวมถงึมคีวามมุง่มัน่ในการท�างานเพือ่พฒันาสงัคมหรอืชมุชนของตนเองด้วย 

3) เป็นบคุคลทีม่คีวามตระหนกัรู้ รอบรู ้และมคีวามสามารถในการเรยีนรูต้ลอดเวลา/ตลอด
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ชีวิตเพื่อน�าไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศบนพื้นฐานของความ

ตระหนักต่อหลกัการในข้อ 1 และ 2 ข้างต้น 4) เป็นบคุคลทีต่ระหนกัรูอ้ย่างลกึซึง้ต่อคณุค่า

และแนวคดิว่าด้วยความมอีสิรภาพ สทิธมินษุยชน หน้าทีข่องตนเองท่ีมต่ีอสงัคมและความ

รับผดิชอบต่อสาธารณะ และ 5) มคีวามสามารถในการใช้ชีวติหรอืด�าเนนิการได้อย่างอสิระ 

(independent action) เพ่ือใช้สทิธิของตนเองในด้านต่างๆ หรอืแสดงความรบัผดิชอบต่อ

สังคมบนพืน้ฐานของความเข้าใจเกีย่วกับหลกัการทัง้หมดข้างต้น จะเหน็ได้ว่า หลงัจากการ

ปฏิรูประบบการศึกษานับต้ังแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองจนถึงปัจจุบัน กระบวนการ

จัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษาเพื่อพัฒนาพลเมืองของญี่ปุ่นให้ความส�าคัญอย่าง

มากต่อการสร้างผู ้ เรียนให้มีคุณลักษณะพื้นฐานของการเป็นพลเมืองที่ดีตามวิถี

ประชาธิปไตย ที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่และความรับผิดชอบของนักเรียนต่อชุมชนและ

สังคมอย่างจริงจัง

 นอกจากนี้ นโยบายทางการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนตามหลักสูตรการศึกษา

ของญี่ปุ่นในปัจจุบัน มีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนตามหลักการที่เรียกว่า “Zest 

for Life (ikiru chikara)” (Nakayasu, 2016: 137-139; Otsu, 2002: 150-151) ซึ่งเริ่ม

ปรับใช้ในหลักสูตรการศึกษาของญี่ปุ่นครั้งแรกในปี 1996 (MEXT, 2017: 32; Nakayasu, 

2016: 137-139) โดยกลุ่มคณะกรรมการกลางด้านศึกษาของญี่ปุ่น (Central Education 

Council) มีผลท�าให้การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษา (Course of Study) ของญี่ปุ่น

นับตัง้แต่ปี 1998-1999 เป็นต้นมาให้ความส�าคัญอย่างมากต่อการจัดการศกึษาตามแนวคดิ 

“Zest for Life” น้ี ตลอดจนน�ามาสู่การปรับแก้กฎหมายการศึกษา (Basic Act on 

Education) ของญี่ปุ่นครั้งแรก ในปี 2006 ที่ก�าหนดให้การจัดการศึกษาในโรงเรียนของ

ญ่ีปุน่จะต้องเป็นไปตามกรอบแนวคดิ “Zest for Life” ซึง่บรรจเุพิม่เตมิไว้มาตราที ่1 และ 

2 ของกฎหมายการศกึษาแห่งชาต ิซ่ึงทีผ่่านมาไม่เคยมกีารแก้ไขกฎหมายฉบบันีม้าก่อนนบั

ตั้งแต่ประกาศใช้ครั้งแรกหลังสงครามโลกครั้งที่สองในปี 1947 (Nakayasu, 2016: 138; 

MEXT, 2017: 5-6) ส�าหรับการจัดการศึกษาตามหลัก “Zest for Life” คือ การจัดการ

เรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนใน 3 มิติหลัก (Kimura & Tatsuno, 2017: 2; Nakayasu, 

2016: 138; Otsu, 2002: 150-151) ได้แก่ 1) เป็นระบบการศึกษาท่ีพัฒนาให้ผู้เรียนมี

คณุภาพและความสามารถในการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ด้วยตนเอง ผ่านกระบวนการเรยีน

รู้ การคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจ และการปฏิบัติได้อย่างอิสระ 2) มีจิตส�านึกของความเป็น

มนุษย์หรือมีมนุษยธรรมสูง มีระเบียบวินัยในตนเอง ให้ความร่วมมือและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน

อย่างสามัคคี มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ฯลฯ และ 3) พัฒนาให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายที่

แข็งแรงสมบูรณ์ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง Zest for Life (ikiru chikara) เป็นเสมือนเป้าหมาย
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การพฒันานกัเรียนแบบองค์รวมครอบคลมุการพัฒนาอย่างสมดุลใน 3 ด้าน ตามวิถดีัง้เดิม

ของญี่ปุ่น (MEXT, 2019; Kimura & Tatsuno, 2017: 2) ได้แก่ ความรู้ทางวิชาการและ

ความฉลาดทางปัญญา (solid academic prowess หรือชิ (知 - Chi) ในภาษาญ่ีปุ่น) 

ความมีมนุษยธรรม (rich in humanity หรือโทคุ (徳 - Toku) ในภาษาญี่ปุ่น) และความ

มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง (health strength หรือไท (体-Tai) ในภาษาญี่ปุ่น) 

 ดังนั้น หากย้อนพิจารณาถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อ

พัฒนาพลเมืองของญี่ปุ่นในภาพรวม จะเห็นได้ว่าในช่วงแรกๆ ของการปฏิรูประบบการ

ศกึษาให้ทนัสมัย โดยเฉพาะอย่างยิง่ช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ท่ีสองและช่วงทีเ่ศรษฐกจิของ

ญี่ปุ่นมีระดับการเติบโตอย่างรวดเร็วจนท�าให้ญี่ปุ่นกลายเป็นหนึ่งในผู้น�าเศรษฐกิจและ

อตุสาหกรรมของโลกในทศวรรษ 1970 นัน้ จุดเน้นของระบบการศึกษาญีปุ่น่ในช่วงดงักล่าว 

มุง่เน้นไปทีก่ารพฒันาความรูค้วามสามารถทางวชิาการให้กบันกัเรยีนเป็นหลกั (academic-

oriented) เพือ่ให้นกัเรยีนมอีงค์ความรู้อย่างรอบด้านส�าหรับน�าไปใช้ขบัเคลือ่นความเจรญิ

ทางเศรษฐกจิให้กบัประเทศ ดังนัน้ เนือ้หาหลกัสตูรและนโยบายทางการศกึษาจึงมุง่พฒันา

ความเข้มข้นและคณุภาพทางวชิาการให้กบัผูเ้รยีนเป็นหลกั กระทัง่ในช่วงหลงัสิน้สดุยคุการ

เติบโตทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดของญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปลายทศวรรษ 

1970 เป็นต้นมา กระทรวงศกึษาธกิารของญีปุ่น่ (MOE) ขณะนัน้ ตระหนกัว่าความสามารถ

ด้านวิชาการของผูเ้รยีนเพยีงอย่างเดียวไม่เพยีงพอ แต่เดก็นกัเรยีนจะต้องมมีนษุยธรรมและ

มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงด้วย (Nakayasu, 2016: 138)

 3. หลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาพลเมืองในโรงเรียนญี่ปุ่น 

 ประเทศญี่ปุ่นมีการก�าหนดเป้าหมายของการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความ

เป็นพลเมอืงของประเทศ (aims of education) ไว้อย่างชดัเจน ในมาตราแรกของกฎหมาย

ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ (Basic Act on Education) ฉบับปรับปรุงแก้ไขล่าสุด 22 

ธันวาคม ปี 2006 ระบุเอาไว้ว่า ระบบการศึกษาของญ่ีปุ่นมีเป้าหมายหลักเพื่อ “พัฒนา

คุณลักษณะของปัจเจกชนอย่างเต็มรูปแบบ (individual character) เพื่อปลูกฝังให้

ประชาชนมีความเข้มแข็งทั้งร่ายกายและจิตใจ ตลอดจนได้รับความรู้ท่ีจ�าเป็นเพื่อที่

ประชาชนจะได้น�าไปใช้สร้างสังคมและชาติที่เป็นประชาธิปไตยอย่างสงบสุข (peaceful 

and democratic nation and society)” 

 จะเห็นได้ว่าเป้าหมายในการจัดการศึกษาของญี่ปุ่นดังกล่าว ถูกพัฒนาข้ึนมา 

ตามกรอบของหลักการ “Zest for Life” คือ มุ่งพัฒนาผู้เรียนหลักๆ ในสามด้าน ได้แก่ 

ความรู้ความสามารถทางปัญญา ความมมีนษุยธรรม และความสมบรูณ์แขง็แรงของร่างกาย 
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อย่างไรกต็าม จดุมุง่หมายสดุท้ายของการจดัการศกึษาเพือ่เสริมสร้างความเป็นพลเมอืงใน

ญีปุ่น่ นอกจากจะมุง่พฒันาคณุลกัษณะพืน้ฐานของปัจเจกชนให้มคีวามรู ้ความสามารถใน

ด้านต่างๆ อย่างเต็มที่แล้ว ความน่าสนใจอย่างหนึ่งตามเป้าหมายที่ระบุไว้ในกฎหมายการ

ศึกษาของชาติฉบับนี้ก็คือ การเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถที่จ�าเป็นเพื่อน�า

ไปสร้าง “สังคมและชาติที่เป็นประชาธิปไตยและสงบสุข (peaceful and democratic 

nation and society)” ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนในระดับหนึ่งว่าพลเมืองที่ระบบ

การศกึษาของญ่ีปุ่นผลติขึน้มา จะต้องท�าหน้าทีร่บัผดิชอบต่อการสร้างประเทศญีปุ่น่ให้เป็น 

“ชาตปิระชาธิปไตยและสงบสขุ” ด้วยเหตุนี ้บทบาทของการจดัการศกึษาและกจิกรรมการ

เรยีนการสอนในรายวชิาทีเ่กีย่วข้อง เช่น วชิาสภาพแวดล้อมการใช้ชวีติ คณุธรรมจรยิธรรม 

สังคมศึกษา และคาบเรียนเชิงบูรณาการที่กระทรวงศึกษาฯ ได้ออกแบบมาจึงส�าคัญมาก

ต่อการขับเคลื่อนเป้าหมายดังกล่าว 

 นอกจากเป้าหมายทางการศึกษาของชาต ิ(aims of education) ข้างต้น รฐับาล

ญี่ปุ่นยังได้ก�าหนดวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพลเมืองออกเป็น 5 ด้าน 

(MEXT, 2019d) ได้แก่ 1) เพื่อให้นักเรียนได้รับองค์ความรู้และเรียนรู้วัฒนธรรมท่ีหลาก

หลาย ปลูกฝังค่านิยมแห่งการแสวงหาความจริง การมีสติสัมปชัญญะและความตระหนัก

ต่อหลักศีลธรรม รวมถึงการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี 2) พัฒนาความสามารถด้านต่างๆ ของ

นักเรียน ปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์ จิตวิญญาณแห่งเสรีภาพภายใต้การเคารพต่อคุณค่า

ของผู้อื่น รวมถึงให้ความส�าคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพของบุคคลหนึ่งๆ กับการ

ด�าเนนิชวีติประจ�าของคนเหล่านัน้ และปลกูฝังค่านยิมทีเ่คารพให้เกยีรตแิก่การมุง่มัน่ตัง้ใจ

ท�างานอย่างหนัก (hard work) 3) ปลูกฝังค่านิยมการเคารพในเรื่องความยุติธรรม การมี

ความรับผิดชอบ ความเสมอภาคระหว่างชายหญิง การให้ความร่วมมือและเคารพต่อกัน

และกันระหว่างคนในสังคม รวมถึงค่านิยมของการมีส่วนร่วมอย่างกระฉับกระเฉงในการ

ช่วยเหลอืและพฒันาสงัคมอย่างมจิีตสาธารณะ (public spirit) 4) ปลูกฝังค่านยิมการเคารพ

ต่อสิ่งมีชีวิต การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และความปรารถนาที่จะเข้าไปมีส่วนร่วม

หรือช่วยเหลือเพื่อคุ้มครองหรือรักษาสิ่งแวดล้อม และ 5) ปลูกฝังค่านิยมการเคารพต่อ

วัฒนธรรมและประเพณอีนัดีงาม ความรกัต่อประเทศชาตแิละศาสนา รวมถึงการเคารพต่อ

ประเทศอืน่ๆ และความปรารถนาทีจ่ะมีส่วนเข้าไปช่วยสร้างสงัคมสนัตภิาพและการพฒันา

ด้านต่างๆ ในระดับประชาคมโลก โดยมุมมองของคณะกรรมการหลักสูตรการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาฯ (MEXT) มองว่า ระบบการศึกษาของญี่ปุ่นควรปลูกฝังให้พลเมืองชาว

ญี่ปุ่นได้รับการศึกษาบนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของญี่ปุ่น เพื่อให้ 

ผู้เรียนสามารถใช้ชีวิตในสังคมโลกได้ (MEXT, 2003: 11) 
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 ในส่วนของหลักสูตรการเรียนการสอน (Course of Study) ระดับโรงเรียนของ

ญ่ีปุ่นท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาความเป็นพลเมืองให้กับนักเรียนนั้น (civic education)  

ผู้เขียนแบ่งการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาพลเมืองในญ่ีปุ่นออกเป็น 2 ระดับ หลักๆ 

ได้แก่ การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาพลเมืองในระดับประถมศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย  

4 วิชาหลัก และ 1 กิจกรรมเสริมพิเศษ (Nakayasu, 2016: 141-142; Otsu, 2002: 150 

& 2008: 80; McCullough, 2008: 26-27) ได้แก่ วิชาสภาพแวดล้อมในการใช้ชีวิต 

(Living Environment) วิชาสังคมศึกษา (Social Studies) วิชาคุณธรรมจริยธรรม 

(Moral Education) และคาบเรียนเชิงบูรณาการ (Period of Integrated Studies) 

และกิจกรรมเสริมพิเศษอื่นๆ ท่ีจัดข้ึนภายในโรงเรียน (Special Activities) โดย 

เป้าหมายการเรียนการสอนแต่ละวิชามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 วิชาสังคมศึกษา (Social Studies) ในระดับประถมศึกษา มีเป้าหมายในการ

จัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในสังคม สร้างเสริมความ

เข้าใจและความรักต่อประวัติศาสตร์และชาติ ปลูกฝังความรู้ที่จ�าเป็นเกี่ยวกับการเป็น

พลเมืองเพ่ือสร้างรัฐและสังคมที่สงบเรียบร้อยและมีความเป็นประชาธิปไตยในระดับ

นานาชาติ (MEXT: 2019c) 

 วิชาสภาพแวดล้อมในการใช้ชีวิต (Living Environment) เป็นวิชาที่บูรณา

การเอาเนือ้หาสาระของวชิาสงัคมศึกษาและวทิยาศาสตร์มาประยกุต์รวมกนัเพือ่ให้นกัเรยีน

ได้เข้าใจทั้งปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมและธรรมชาติโดยรอบผ่านกิจกรรมการเรียนรู้

เชิงปฏิบัติการ (Nakayasu, 2017: 143) ซึ่งเป้าหมายรายวิชาในภาพรวมมีเป้าหมายของ

การจัดการเรียนการสอนเพื่อช่วยให้นักเรียนเกิดความสนใจใคร่รู้เก่ียวกับการสร้างความ

สัมพันธ์ระหว่างเพื่อนนักเรียนด้วยกัน และความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน ผู้คน สังคม และ

ธรรมชาติ ผ่านการจัดกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมและเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงท้ังในและ

นอกห้องเรียน นอกจากนีย้งัมเีป้าหมายเพือ่ให้นกัเรยีนได้ตระหนกัต่อการใช้ชวิีตของตนเอง

ในสังคม และเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานที่จ�าเป็นต่อการใช้ชีวิตและพัฒนาฐาน

คิดเพื่อการเรียนและการใช้ชีวิตอย่างอิสระ (MEXT, 2019f) 

 วิชาคุณธรรมจริยธรรม (Moral Education) ครอบคลุมเป้าหมาย 6 ด้าน 

(McCullough, 2008: 26-27; Otsu, 2008: 82) ได้แก่ 1) เพื่อปลูกฝังจิตส�านึกการเคารพ

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความดีงามของชีวิต และธรรมชาติ 2) เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมี

ความตระหนักต่อการสืบสานและพัฒนาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม รวมถึงสร้างสรรค์

วัฒนธรรมใหม่ๆ ที่ตระหนักต่อความเป็นปัจเจกบุคคล 3) เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนตระหนัก

ต่อการสร้างและพัฒนาสังคมและรัฐที่เป็นประชาธิปไตย 4) เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความ
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ตระหนักหรือมีส่วนช่วยสร้างสงัคมโลกทีส่งบสขุ 5) เพือ่ปลกูฝังให้นกัเรยีนกลายเป็นสมาชิก

ในสังคมชาวญี่ปุ่นที่สามารถคิด ใช้ชีวิต ตัดสินใจได้อย่างอิสระ (independent decision) 

และมีความรับผิดชอบต่อพฤติกรรมหรือการตัดสินใจของตนเอง และ 6) เพื่อปลูกฝัง

จิตส�านึกแห่งคุณธรรมจริยธรรมและคุณงามความดีต่างๆ (sense of morality) 

 คาบเรียนเชิงบูรณาการ (Period of Integrated Study) มีเป้าหมายเพื่อ

เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกคิดด้วยวิธีการของตนเองผ่านการเรียนรู้เชิงบูรณาการข้าม

ศาสตร์และการฝึกตั้งค�าถาม ปลูกฝังความรู้ ทักษะ ความสามารถที่จ�าเป็นส�าหรับน�าไปใช้

ในการเรยีนรู้ คดิวเิคราะห์ และแสวงหาค�าตอบด้วยตนเอง เพือ่ให้นกัเรยีนตดัสนิใจได้อย่าง

มั่นใจและน�าไปใช้แก้ไขปัญหาที่ดีกว่า เสริมสร้างให้นักเรียนมีนิสัยแห่งการเรียนรู้และรู้จัก

คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ปลูกฝังให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อการแก้ไขปัญหาและ

กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อแสวงหาค�าตอบอย่างมั่นใจ สร้างสรรค์ และร่วมไม้ร่วมมือกัน 

(MEXT, 2019e) ความโดดเด่นของคาบเรียนเชิงบูรณาการนี้ อยู่ที่การเรียนการสอนแบบ

ไม่มตี�าราเรยีน (textbook) รวมถงึยงัให้อสิระแก่โรงเรยีนทีส่ามารถออกแบบหลกัสตูรการ

เรียนในรายวิชานีท้ีส่อดคล้องกบัสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนโดยรอบโรงเรยีน

ด้วย ตลอดจนกรอบหลักสูตรของรายวิชานี้ (Course of Study) มุ่งเน้นให้โรงเรียนจัดการ

เรยีนการสอนโดยใช้ผูเ้รยีนเป็นศนูย์กลาง (learner-centered approach) ผ่านการบรูณา

การองค์ความรู้ด้านต่างๆ (multidisciplinary) ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี การจัดการ 

สิ่งแวดล้อม สวัสดิการสังคม หรือความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเศรษฐกิจและสังคมโลก 

(Cogan & Otsu, 2005: 37) 

 กิจกรรมพิเศษต่างๆ (Special Activities) เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใน

โรงเรียนเพื่อฝึกฝน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีประสบการณ์เรียนรู้การเป็นพลเมืองผ่าน

กจิกรรมทีจ่ดัขึน้อย่างเป็นรปูธรรมภายในโรงเรยีน โดยเป้าหมายหลกัของหลกัสตูรกจิกรรม

พิเศษ (Special Activities) ครอบคลุมวัตถุประสงค์ 5 ด้านหลัก (Otsu, 2008: 83) ได้แก่ 

1) ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ต้องท�างานร่วมกันเป็นกลุ่มอย่าง 

เหมาะสม 2) ช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง (individuality) อย่างสมดุลระหว่างร่างกาย

และจิตใจ 3) ช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางสังคม ในฐานะท่ีเป็นสมาชิกคนหนึ่งของ

กลุ่มและสังคม 4) ช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาทัศนคติ มุมมอง หรือความคิดของตนเองได้

อย่างอสิระและเป็นรปูธรรม และ 5) ช่วยให้นกัเรยีนตระหนกัต่อวถิกีารด�าเนนิชวีติในฐานะ

มนุษย์คนหนึ่งและปลูกฝังทักษะในการตระหนักต่อชีวิตของผู้อื่น 

 อย่างไรก็ตาม หากพจิารณาตามเป้าหมายการจดัการเรยีนสอนในภาพรวมของ

แต่ละรายวชิาทีเ่กีย่วข้องกบัการศกึษาเพือ่เสรมิสร้างความเป็นพลเมอืง (civic education) 
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ข้างต้นแล้ว จุดเน้นของแต่ละรายวิชาสามารถสะท้อนให้เห็นคุณลักษณะของพลเมืองที่

ระบบการศึกษาญี่ปุ่นต้องการผลิตออกมาได้เป็นอย่างดี ซึ่งหากพิจารณาการจัดการเรียน

การสอนเพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระดับประถมศึกษาแล้ว สามารถจ�าแนก

คุณลักษณะของพลเมืองอันเป็นผลผลิต (output) จากระบบนี้ได้เป็น 4 คุณลักษณะหลัก 

ได้แก่ 1) พลเมืองที่มีความรักต่อชาติ วัฒนธรรมอันดีงามของตนเอง และสังคมที่เป็น

ประชาธิปไตยอย่างสงบสุข (conservativism) (เป้าหมายวิชาสังคมศึกษา) 2) เข้าใจการมี

ตัวตนหรือการด�ารงอยู่ของตนเองว่าจะต้องตระหนักต่อความรับผิดชอบของตนอยู่ตลอด

เวลา และต้องใช้ชวีติอย่างมมีนุษยธรรม (humanitarian) (เป้าหมายวชิาคณุธรรมจริยธรรม) 

3) เป็นบุคคลที่ให้การเคารพ ให้เกียรติ หรือมีสัมพันธภาพท่ีดีต่อผู้อื่น ชุมชน สังคม และ

ธรรมชาติ (public awareness and appreciation) (เป้าหมายของวิชาสภาพแวดล้อม

การใช้ชวีติ) และ 4) มทีกัษะของการคดิวเิคราะห์ แสวงหาค�าตอบหรอืตดัสนิใจแก้ไขปัญหา

ด้วยความสามารถของตนเอง และสามารถท�างานร่วมกนักบัผูอ้ืน่ได้ทัง้ในระดบักลุม่ ชมุชน 

และสังคม (collectivism) (เป้าหมายของคาบเรียนเชิงบูรณาการและกิจกรรมพิเศษอื่นๆ)

ส�าหรับการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของญี่ปุ่นจะมี

รายวิชาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหลักๆ 3 วิชา ได้แก่ วิชาสังคมศึกษา (Social Studies) วิชา

คุณธรรมจริยธรรม (Moral Education) และคาบเรียนเชิงบูรณาการ (Period of 

Integrated Studies) เพิ่มเติมกับกิจกรรมพิเศษอื่นๆ (Special Activities) โดยไม่มีการ

สอนวิชาสภาพแวดล้อมการใช้ชีวิต โดยเนื้อหาในส่วนของวิชาคุณธรรมจริยธรรม (Moral 

Education) คาบเรียนเชิงบูรณาการ (Period of Integrated Studies) รวมถึงกิจกรรม

พิเศษอ่ืนๆ (Special Activities) ที่จัดขึ้นภายในโรงเรียน ในภาพรวมแล้วมีเป้าหมายเชิง

หลักการโดยทั่วไปเหมือนกันกับการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา เพียงแต่วิชา

สังคมศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนี้ แบ่งออกเป็นสาระการเรียนรู้หลัก 3 สาระการ

เรียนรู้ ได้แก่ สาระภูมิศาสตร์ (geography) สาระประวัติศาสตร์ (history) และสาระ

พลเมือง (civics) (Otsu, 2002: 150 & 2008: 82) 

 ส่วนการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีทางเลือกให้

นักเรียนได้ตดัสนิใจศกึษาในรายวชิาทีต่นเองสนใจได้อย่างอสิระ เน้นการเรยีนการสอนเพือ่

พฒันาผูเ้รยีนเฉพาะทางมากขึน้ (specialized subjects) โดยโครงสร้างหลกัสูตรการเรยีน

การสอนของแต่ละโรงเรยีนกจ็ะมคีวามแตกต่างกนัไปขึน้อยูก่บัแนวทางการจดัการเรยีนการ

สอนและประเภทของโรงเรียนด้วย อย่างไรก็ตาม แม้ว่านักเรียนจะสามารถเลือกเรียนใน

รายวิชาท่ีสนใจได้ แต่โครงสร้างหลักสูตรก�าหนดให้นักเรียนต้องศึกษาในรายวิชาบังคับท่ี

ก�าหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาแกนกลาง และต้องได้รับหน่วยกิตสะสมข้ันต�่าจ�านวน 74 
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หน่วยกิตขึ้นไปเพื่อส�าเร็จการศึกษา (Nakayasu, 2016: 142) หรืออาจมากกว่านั้นก็ได้ 

หากนักเรียนสนใจเรียนในรายวิชาอ่ืนๆ เพิ่มเติมเป็นพิเศษ ซ่ึงในส่วนของวิชาสังคมศึกษา

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายน้ัน ได้มีการแยกวิชาออกมาเป็นวิชาพลเมือง (Civics)  

โดยเฉพาะ ซึ่งในตัวรายวิชาประกอบด้วยสาระการเรียนหลัก 3 สาระ แต่บังคับให้นักเรียน

เลือกเรียนได้ 1 วิชา จากทั้งหมด 3 วิชา ได้แก่ วิชาสังคมร่วมสมัย (Modern Social 

Studies) วิชาคุณธรรมจริยธรรม (Ethics) และวิชาการเมืองและการคลัง (Politics and 

Finance) (Nakayasu, 2016: 142; Takaya, 2017: 131) ส�าหรบัเป้าหมายของการจดัการ

เรียนการสอนในรายวิชาพลเมือง (Civics) ในภาพรวม มีเป้าหมายเพ่ือสร้างความเข้าใจ 

ให้กบันักเรียนอย่างลกึซึง้เกีย่วกบัสงัคมปัจจบุนัในมติต่ิางๆ ผ่านกจิกรรมการเรยีนการสอน

ที่เกี่ยวข้องกับการส�ารวจประเด็นปัญหาและการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับ

การพัฒนาหรือแก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน รวมถึงสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าแบบแผน

การด�ารงอยู่และการใช้ชีวิตของผู้คนด�าเนินหรือถูกขับเคลื่อนไปอย่างไรในสังคมโลก 

ร่วมสมัย ซึ่งมีเนื้อหาวิชาที่ละเอียดและลึกซึ้งมากขึ้น (MEXT, 2019h)

 กล่าวโดยสรุป การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาพลเมืองตามหลักสูตรการ

ศึกษาในโรงเรียนของญี่ปุ่นตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถ

จ�าแนกเป็น 2 แบบแผน ได้แก่ แบบแผนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมือง

อย่างเข้มข้นและบูรณาการในหลกัสตูรการศึกษาภาคบังคบั ประกอบด้วย 4 วชิาหลกั ได้แก่ 

วชิาสภาพแวดล้อมในการใช้ชีวติ (Living Environment) วชิาสงัคมศกึษา (Social Studies) 

วิชาคุณธรรมจริยธรรม (Moral Education) และคาบเรียนเชิงบูรณาการ (Period of 

Integrated Study) รวมถึงกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ท่ีจัดข้ึนภายในโรงเรียน (Special 

Activities) และการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพลเมืองแบบปัจเจกท่ีเน้นความสนใจเฉพาะ

ทางในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ประกอบด้วยการเรียนการสอนในวิชาพลเมือง 

(Civics) เป็นหลักบูรณาการร่วมกับกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ของโรงเรียน (Special Activities) 

ซึ่งกลไกการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในโรงเรียนของญ่ีปุ่นท้ัง

สองแบบแผนนั้น ผู้เขียนได้สรุปและน�าเสนอไว้ดังรายละเอียดปรากฏในตารางด้านล่าง 
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ตารางที่ 1 สรุปการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพลเมืองในโรงเรียนของญี่ปุ่น

ปรับปรุงโดยผู้เขียน จาก MEXT (2017: 36-37), Otsu (2002: 150), Morris & 

Cogan & Liu (2002: 322-323)

อภิปรายผลการวิจัย

 หากย้อนพจิารณาเป้าหมายการพัฒนาพลเมอืงในระบบการศกึษาท่ีรฐัได้ก�าหนด

ขึ้น ประกอบกับคุณภาพประชากร หรือ “พลเมืองที่ระบบการศึกษาของญี่ปุ่นผลิตขึ้นมา” 

แล้ว จะเหน็ได้ว่า ญีปุ่น่ถอืเป็นอกีหนึง่รฐัทีป่ระสบความส�าเสรจ็ในการสร้างพลเมอืงในแบบ

ทีต่นเองต้องการมากพอสมควร ดงันัน้ ค�าถามส�าคญัจึงไม่ได้อยูท่ี่ว่า “ความเป็นพลเมอืงใน

แบบของญี่ปุ่นนั้นดีหรือไม่ดี” เพราะหากเราพิจารณาด้วยกรอบอุดมการณ์หนึ่งๆ เราอาจ

จะพบว่าพลเมืองในแบบญี่ปุ่นดี แต่หากเราน�ากรอบอุดมการณ์หรือแนวความคิดอย่างอื่น

มาวิเคราะห์อาจพบว่าความเป็นพลเมืองในแบบญี่ปุ่นผลิตขึ้นมาอาจยังไม่ดีมากพอก็ได้ 

เพราะฉะนั้น ค�าถามส�าคัญที่ควรได้รับความสนใจมากกว่าก็คือ “ท�าไมหรือเพราะเหตุใด 

ระบบการศึกษาของญี่ปุ่นจึงประสบความส�าเร็จในการผลิตหรือพัฒนาพลเมืองในแบบที่

ตนเองต้องการ” ต่างหาก ซึ่งจากการศึกษาของผู้เขียนพบว่า บริบทที่เอื้อต่อการสร้าง

พลเมอืงให้ประสบความส�าเรจ็ได้ภายในระบบการศกึษาของญีปุ่น่ ประกอบด้วยโครงสร้าง

หรอืรูปแบบการจดัการศกึษาหลกัๆ 4 มติ ิได้แก่ 1) มติด้ิานการพฒันาองค์ความรูแ้ละสร้าง

ความเข้าใจให้กบัผูเ้รยีนเกีย่วกบัความเป็นพลเมอืงผ่านการจดัการเรยีนการสอนในรายวชิา

สังคมศึกษา (Social Studies) ซึ่งจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา (เกรด 3) 

จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2) มิติด้านการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้

เรียนในวิชาคุณธรรมจริยธรรม (Moral Education) ซึ่งจัดการเรียนการสอนต้ังแต่ระดับ

ประถมศึกษา (เกรด 1) จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเช่นกัน 3) มิติด้านการพัฒนา
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ทักษะ เสริมสร้างประสบการณ์ด้านความเป็นพลเมืองแบบบูรณาการ (Integrated 

Education) ประกอบด้วยกิจกรรมการเรยีนการสอนรายวชิาสภาพแวดลอ้มในการใช้ชวีิต 

(Living Environment) จดัการเรยีนการสอนเฉพาะทีห่ล่อหลอมนกัเรยีนต้ังแต่เริม่แรกเข้า

ในหน่วยการผลิตระดับประถมศึกษาตอนต้นเฉพาะเกรด 1-2 เท่านั้น รวมถึงมีกิจกรรมใน

คาบเรียนเชิงบูรณาการ (Integrated Study) และกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ที่จัดขึ้นในและนอก

โรงเรียน (Special Activities) และ 4) การศึกษาทางสังคม (Social Education) หรือการ

ศึกษาโดยใช้ชุมชนและสังคมเป็นฐานในการเรียนรู้และพัฒนานักเรียนผ่านความร่วมมือ

ระหว่างโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมเพื่อนบ้าน (Neighborhood 

Association) และองค์กรชุมชนที่มีอยู่ในท้องถิ่นโดยรอบสถานศึกษา ดังนั้น กระบวนการ

พัฒนาความเป็นพลเมอืงในระบบการศกึษาของญีปุ่น่ภายใต้ 4 มติดิงักล่าว จงึสามารถแบ่ง

เป็นกระบวนการหล่อหลอมที่เกิดขึ้นผ่านการจัดการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอก

สถาบันการศึกษา ดังรายละเอียดปรากฏในภาพด้านล่าง

ภาพที่ 1 บริบทด้านกระบวนวิธีการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองให้กับนักเรียน

 ความเป็นพลเมือง (citizenship) หรือผลผลิตที่ได้จากโครงสร้างการจัดการ

ศึกษาในรูปแบบดังกล่าว ท�าให้ผู้เรียนในระดับประถมและมัธยมศึกษาของญี่ปุ่นมีความ

ตระหนักต่อบทบาทของตนเองที่มีต่อชุมชนและสังคมอย่างมาก ตลอดจนเป็นการปลูกฝัง

ทกัษะการท�างานร่วมกนัระหว่างผูเ้รยีนและชมุชนไปในตวัด้วย ซึง่มนีกัวชิาการหลายคนได้

อธิบายแบบแผนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองของญี่ปุ ่นในลักษณะ

โครงสร้างดงักล่าวว่า เป็นการจัดการศกึษาเพ่ือเสรมิสร้างความเป็นพลเมอืงโดยใช้กจิกรรม

ส่งเสริมการเรียนรู้เป็นฐาน (activity-oriented approach) (Grammes, 2012: 163; 

Ikeno, 2005; Otsu, 2002: 146; Cogan & Otsu, 2005: 37-38; McCullough, 2008: 
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25-26) การจดัการศกึษาดังกล่าวประกอบด้วยกจิกรรมส่งเสรมิการเรยีนรูห้ลกัๆ 2 รปูแบบ 

ได้แก่ 1) กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาความเป็นพลเมืองภายในโรงเรียน เช่น กิจกรรมสภา

นักเรียน กิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา กิจกรรมในคาบเรียนเชิงบูรณาการ กิจกรรมของ

ชมรมนักเรียนด้านต่างๆ เป็นต้น และ 2) กจิกรรมส่งเสรมิการพฒันาความเป็นพลเมอืงนอก

โรงเรยีน เพือ่พฒันาทกัษะและความสามารถของผู้เรยีนให้มคีวามตระหนกัต่อบทบาทและ

ความรับผดิชอบของตนเองต่อสงัคม ตลอดจนเพือ่พฒันานักเรยีนให้มคีวามสามารถในการ

ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีมนุษยธรรม ในการจัดการศึกษาตามแนวทางนี้ หน่วย

งานที่มีบทบาทส�าคัญอย่างมาก คือ เทศบาลและสมาคมเพื่อนบ้าน (Neighborhood 

Association) ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักในการท�างานร่วมกับโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนของ

โรงเรียนต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่ ได้มาเรียนรู้การพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 

น�านักเรียนไปเสริมสร้างประสบการณ์ผ่านกิจกรรมให้บริการแก่ชุมชนในงานส�าคัญทาง

ประเพณีหรือประวัติศาสตร์ (community service learning) การจัดการสิ่งแวดล้อม

ชุมชน รวมถึงด�าเนินกิจกรรมอาสมัครรูปแบบต่างๆ ร่วมกันกับชาวบ้านในชุมชนโดยมี

สมาคมเพื่อนบ้าน (Neighborhood Association) ท�าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงหลัก (Hosak, 

2011: 190-120; McCullough, 2008: 29) ไม่เพยีงแต่การจดักจิกรรมด้านงานพัฒนาและ

สาธารณประโยชน์ร่วมกันระหว่างสมาคมเพื่อนบ้าน เทศบาล และโรงเรียนเท่านั้น ยังรวม

ไปถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นร่วมกันระหว่างชมรมกีฬา ชมรมพัฒนาทักษะอาชีพ หรือชมรมด้าน

ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้ามาร่วมเรียนรู ้และพัฒนา

คุณลักษณะของตนเองผ่านกิจกรรมที่จัดร่วมกันกับโรงเรียนด้วย 

 นอกเหนือจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมือง

ในระบบการศึกษาของญี่ปุ่นแล้ว ยังมีปัจจัยหรือบริบทส�าคัญอีกหนึ่งด้าน (contributing 

factor) ทีม่อีทิธพิลเกือ้หนนุอย่างมากต่อการพฒันาความเป็นพลเมืองของนักเรียนญีปุ่่นให้

ประสบความส�าเร็จ นั่นคือ “ค่านิยมทางสังคมแบบคติร่วม (collectivism)” ซึ่งค่านิยม

ทางสงัคมหรอืวฒันธรรมแบบคตร่ิวม (collectivistic culture) นี ้มุง่เน้นผลประโยชน์ของ

กลุม่หรือสังคมหนึง่ๆ มากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัว ไม่นยิมความแตกต่างอย่างสดุโต่ง ระบบ

การศกึษาในสังคมทีเ่น้นวฒันธรรมแบบคติร่วม (collectivist society) นี ้มุง่เน้นการจัดการ

เรียนการสอนและปลูกฝังให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์และน�าความรู้หรือทักษะเก่ียวข้อง

ไปใช้ประโยชน์ในการท�างานของกลุ่มและพัฒนาชุมชนหรือสังคมเป็นหลัก (community 

benefits) (Berger, 2011) ต่างจากระบบการศึกษาในสังคมที่เน้นวัฒนธรรมแบบปัจเจก

นิยม (individualist society) ที่เน้นจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและเติม

เต็มความต้องการส่วนบุคคลเป็นหลัก (personal development and self-esteem)  
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ซึ่งหากพิจารณาบริบทและแบบแผนการจัดการศึกษาของญ่ีปุ่นดังท่ีได้น�าเสนอไปข้างต้น  

ก็พบว่า การศึกษาเพื่อพัฒนาพลเมืองของญี่ปุ่น แม้จะให้ความส�าคัญกับการพัฒนาระดับ

ปัจเจกบคุคล (individual discipline) อยู ่แต่ก็มุง่เน้นการหล่อหลอมเพือ่ให้ผูเ้รยีนตระหนกั

ต่อความรับผิดชอบของตนเองต่อสังคมและตระหนักต่อความส�าคัญของการด�ารงไว้ซ่ึง 

ค่านิยมแบบคติร่วมระหว่างสมาชิกในสังคมญี่ปุ่น (Japanese collectivism) (Azuma, 

1998: 291-307; Hirata, 2008: 878-884) อย่างไรก็ตาม อิทธิพลของค่านิยมทางสังคม

ญี่ปุ่นแบบคติร่วมดังกล่าวนี้ มีผลต่อกระบวนการผลิตซ�้าทางวัฒนธรรมของความเป็น

พลเมืองญี่ปุ่น (Japanese citizenship reproduction) เพราะหากเราพิจารณาถึงบริบท

ทีเ่อือ้ต่อการพฒันาพลเมอืงในโรงเรยีนทัง้ 4 ด้านดังทีไ่ด้น�าเสนอไปก่อนหน้านี ้ซึง่เป็นเสมอืน

แหล่งผลิตพลเมืองในแบบที่รัฐต้องการ (citizenship production unit) แล้ว แม้ในหลาย

ประเทศจะมีแบบแผนการจัดการศึกษาทีค่ล้ายคลงึกนัอยูบ้่างแต่กลับไม่ประสบความส�าเรจ็

ในการผลิตพลเมืองในแบบที่ตนเองต้องการ เพราะไม่มีระบบกระบวนการผลิตซ�้าทาง

วัฒนธรรมที่เข้มแข็งมากพอ แต่ในกรณีของญี่ปุ ่นถือว่ามีทุนทางสังคมแบบคติร่วม 

(collectivism) ที่ได้ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาและฝังอยู่ในแบบแผนค่านิยมที่ได้ปฏิบัติร่วมกัน

มาอย่างยาวนาน (shared values and practices) จึงท�าให้เอื้อต่อการพัฒนาพลเมืองใน

ระบบการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที่รัฐก�าหนดไว้ นั่น คือ สร้างเสริมความรู้ที่จ�าเป็นให้กับ

ผู้เรียนส�าหรับน�าไปใช้สร้างสังคมที่ “เป็นประชาธิปไตย อย่างสงบสุข”

 อย่างไรก็ตาม กระบวนการผลิตซ�้าทางวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างความเป็น

พลเมือง (citizenship) โดยอิทธิพลของค่านิยมแบบคติร่วมของชาวญ่ีปุ่นนี้ (Japanese 

collectivism) เกดิขึน้ครอบคลมุพืน้ทีก่ารใช้ชวีติทัง้หมดของผูเ้รยีน ไม่ว่าจะเป็นพ้ืนทีส่่วน

ตัวในระดับครัวเรือน (private sphere) การใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะระดับโรงเรียน กลุ่ม 

ชุมชน และสังคม (public sphere) ล้วนอยู่ภายใต้อิทธิพลของกระบวนการผลิตซ�า้ทาง

วัฒนธรรมแบบคติร่วมทั้งสิ้น (collectivism) ดังนั้น การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ถูก

ผลิตขึ้นมาจากระบบการศึกษาของญ่ีปุ่น (civic education) จึงถูกน�ามาผลิตซ�้าด้วย

แบบแผนค่านิยมที่ปฏิบัติร่วมกันของคนใกล้ชิดในระดับปัจเจกและระดับชุมชนหรือสังคม 

ที่ล้วนแล้วแต่ผ่านกระบวนการผลิตหรือพัฒนาพลเมืองในระบบการศึกษาแบบเดียวกัน 

(civic education) เพื่อมาผลิตซ�้าความเป็นพลเมืองดังกล่าวผ่านกลไกของแบบแผนค่า

นิยมร่วมกันระหว่างคนในสังคมอีกทอดหนึ่ง (collectivistic culture reproduction) ซึ่ง

กระบวนการดังกล่าวปรากฏดังรายละเอียดในแผนภาพด้านล่าง
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แผนภาพที่ 2 การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบบการศึกษากับอิทธิพลและ

การผลิตซ�้าค่านิยมทางสังคมแบบคติร่วม

 ด้วยเหตนุี ้หากพจิารณารปูแบบการจดัการเรยีนการสอนเพือ่พฒันาพลเมอืงใน

ประเทศญ่ีปุน่ทัง้ระดับประถมและมธัยมศกึษาแล้ว ผูเ้ขียนพบว่า แบบแผนการจดัการเรยีน

การสอนเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองผ่านระบบการศึกษาของประเทศญ่ีปุ่น เป็นกระ

บวนการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองโดยใช้กระบวนการทางสังคมเป็นตัวน�า (social-

centric approach) มากกว่าทีจ่ะเน้นการพฒันาพลเมอืงโดยใช้กระบวนการทางการเมอืง

เป็นตวัน�า (political-oriented approach) เพราะเป้าหมายการจดัการศกึษาเพือ่พฒันา

พลเมืองของญี่ปุ่นก�าหนดไว้อย่างชัดเจนว่า ระบบการศึกษาจะต้องพัฒนาความรู้ท่ีจ�าเป็น

ให้กับผู้เรียนเพื่อน�าไปใช้สร้างหรือพัฒนา “ชาติที่เป็นประชาธิปไตยและสงบสุข” ซึ่งหาก

การจัดการศึกษาของญี่ปุ่นใช้กระบวนการทางการเมืองเป็นตัวน�า (political-oriented 

approach) ก็อาจน�าไปสู่ความวุ่นวายทางการเมือง การเคลื่อนไหวเรียกร้องของกลุ่ม

ประชาชนขนาดใหญ่ที่ก่อให้เกิดความไม่สงบสุขเรียบร้อยให้เกิดข้ึนในสังคมญ่ีปุ่นได้ และ

ยังขัดกับค่านิยมแบบคติร่วมของสังคมญี่ปุ่นด้วย นอกจากนี้ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ

จดัการศึกษาเพือ่พัฒนาพลเมอืงทีม่คีวามเชือ่มโยงกบัประเดน็ทางการเมอืงนี ้กฎหมายการ

ศึกษาแห่งชาติของญี่ปุ่น (Basic Act on Education) หัวข้อการศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น

ด้านการเมือง มาตรา 14 ยังได้ก�าหนดไว้ว่า องค์ความรู้ด้านการเมืองท่ีจ�าเป็นเพ่ือพัฒนา

พลเมอืงทีมี่เหตผุล (sensible citizenship) ควรจดัให้มใีนระบบ อย่างไรกต็าม การจดัการ

เรียนการสอนในโรงเรียนภายใต้ข้อก�าหนดของกฎหมาย ต้องไม่มีการสอนเรื่องการเมืองที่

มเีป้าหมายเพือ่สนับสนุนหรอืต่อต้านพรรคการเมอืงกลุม่ใดกลุม่หนึง่โดยเฉพาะ หรือส่งเสรมิ

กจิกรรมทางการเมอืงอืน่ๆ (MEXT: 2019g) ด้วยเหตนุี ้ระบบการศกึษาเพือ่พฒันาพลเมอืง
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ของญีปุ่น่ จงึมุง่ผลติพลเมอืงทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อการใช้ชวีติระดบัปัจเจกบคุคลทีจ่ะต้อง

มีส่วนช่วยพัฒนาสังคมและประเทศที่เป็นประชาธิปไตยอย่างสงบสุขเป็นหลัก ไม่เน้นการ

เข้าไปมส่ีวนร่วมทางการเมอืงมากนกั แต่เน้นการมส่ีวนร่วมทางสงัคมเชงิการพฒันา ซึง่หาก

วิเคราะห์คุณลักษะของความเป็นพลเมืองญี่ปุ่นดังกล่าวตามงานศึกษาของ Westheimer 

& Kahne (2004: 237-269) แล้ว อาจสรุปได้ว่า พลเมืองญี่ปุ่นมีคุณลักษณะหรือเป็น

พลเมืองเชิงการมีส่วนร่วม (participatory citizen) และมุ่งเน้นงานพัฒนา (service-

oriented citizen) หรอืมคีวามรบัผดิชอบต่อชมุชนและสงัคม (personally-responsible 

citizen) มากกว่าพลเมืองแบบเน้นความยุติธรรม (justice-oriented citizen) ที่มุ่งเข้าไป

มีบทบาทเคลื่อนไหวทางการเมือง

 สอดคล้องกับงานศึกษาของ Keiici Takaya (2017: 127-144) ซ่ึงได้ท�าการ

ศึกษาเกี่ยวกับความตระหนักต่อบทบาทและการมีส่วนร่วมในฐานะการเป็นพลเมืองของ

นักศึกษาญี่ปุ ่น พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาญี่ปุ ่นต�่ามาก  

นอกเหนือจากการไปเลอืกตัง้แล้ว การมส่ีวนร่วมทางการเมอืงในรปูแบบอ่ืนๆ เช่น การเดนิ

รณรงค์ เดินขบวนทางการเมือง เข้าร่วมพรรคการเมือง กิจกรรมทางการเมืองอื่นๆ หรือ

การร้องเรียน ร้องทกุข์กบัหน่วยงานราชการแทบไม่มเีลย โดยหนึง่ในค�าสมัภาษณ์ท่ีน่าสนใจ

มากจากนักศึกษาที่ให้สัมภาษณ์ในงานวิจัยชิ้นนี้ก็คือ นักศึกษาคนหนึ่งบอกว่า “ผม/ฉัน 

เข้าใจว่ากิจกรรมการเข้าไปมส่ีวนร่วมทางการเมอืงและกระบวนการทางประชาธปิไตยเหล่า

นี้มีความส�าคัญ แต่ผม/ฉันยุ่งมากกับสิ่งต่างๆ ที่ต้องท�า และผม/ฉัน ก็ไม่คิดว่าตัวเองมีพลัง

อ�านาจมากพอทีจ่ะไปท�ากจิกรรมทางการเมอืงพวกนัน้ ” (Takaya, 2017: 137) ซึง่สะท้อน

ให้เห็นได้เป็นอย่างดีว่า ความรับผิดชอบต่อตนเองในระดับปัจเจกบุคคลของพลเมืองญี่ปุ่น

มีค่อนข้างสูง แต่ในขณะเดียวกันความตระหนักต่ออ�านาจและบทบาททางการเมืองของ

ตนเองนั้นค่อนข้างต�่า ซึ่งหนึ่งในสมมติฐานของ Keiici Takaya ก็มองว่าเป็นผลผลิตที่เกิด

ขึ้นจากระบบการศึกษาของญี่ปุ่น ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนจึงมองว่า แบบแผนการจัดการศึกษา

เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองของญี่ปุ่นนั้น เน้นการพัฒนาพลเมืองโดยใช้กระบวนการทาง

สงัคมเป็นตวัน�า (social-centric approach) ทีมุ่ง่ให้ผูเ้รยีนเข้าไปมส่ีวนร่วมทางสงัคม และ

ตระหนักต่อบทบาทของตนเองในการพัฒนาชุมชนและแสดงความรับผิดชอบของตนเอง

ต่อสังคมร่วมกันกับคนอื่น ในแง่นี้เอง หากเราพิจารณาความส�าเร็จของการจัดการศึกษา

เพือ่พฒันาพลเมอืงของญ่ีปุน่จากปรากฏการณ์ความไม่สงบเรยีบร้อยทางการเมอืงขับเคลือ่น

โดยพลเมอืงของแต่ละประเทศเปรยีบเทยีบกบัญีปุ่่นแล้ว ไม่ว่าจะเป็นสหรฐัอเมรกิา ฮ่องกง 

หรือประเทศที่เป็นประชาธิปไตยก้าวหน้าในยุโรป รวมถึงกรณีของประเทศไทยเองแล้ว  

อาจสรุปได้ว่า การจัดการศึกษาเพ่ือผลิตหรือพัฒนาพลเมืองญี่ปุ่นตามท่ีรัฐต้องการนั้น
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ประสบความส�าเรจ็มากพอสมควร เพราะญีปุ่น่ถอืเป็นประเทศทีม่คีวามเป็นประชาธปิไตย

สูง ถกูจดัให้เป็นประเทศทีเ่ป็นประชาธปิไตยสมบรูณ์แบบ (full democracy) มาโดยตลอด 

(The Economist, 2019) และก็เป็นสังคมที่มีความสงบสุขเรียบร้อย ความปลอดภัยสูง 

และพลเมอืงมีความรับผดิชอบต่อส่วนรวมสงูเช่นกนั (Institute for Economics & Peace, 

2019a & 2019b) โดยคุณภาพพลเมืองของชาวญี่ปุ่นถูกจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่

พลเมืองมีคุณภาพสูงของโลกด้วย (Kaelin & Kochenov & Lindeboom, 2019)

 อย่างไรก็ตาม ค�าถามส�าคัญคือ การที่จะพัฒนาพลเมืองให้ประสบความส�าเร็จ

ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ได้แบบญี่ปุ่นนั้น จะต้องท�าอย่างไรบ้าง ซึ่งแน่นอนว่าปัจจัยที่เกื้อ

หนุนต่อการเสรมิสร้างและพฒันาพลเมอืงให้ประสบความส�าเรจ็ได้ย่อมมคีวามเชือ่มโยงกบั

หลายมิติ ทั้งบริบทและแบบแผนค่านิยมอันเป็นทุนเดิมของสังคมแต่ละแห่งท่ีมีไม่เหมือน

กนั อย่างไรกต็าม บทความน้ีมุง่พิจารณาบรบิทหรอืแนวทางและแบบแผนท่ีเอือ้ต่อการเสรมิ

สร้างความเป็นพลเมอืงในระบบการศกึษาของญีปุ่น่ ซึง่ประกอบด้วยโครงสร้างหรอืรปูแบบ

การจดัการศกึษาหลกั 4 ด้าน ได้แก่ การจัดการศกึษาเพือ่พฒันาองค์ความรูแ้ละความเข้าใจ

ของผู้เรียนเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองผ่านการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษา 

(Social Studies) การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพลเมืองในวิชาคุณธรรม

จริยธรรม (Moral Education) การพัฒนาทักษะ เสริมสร้างประสบการณ์ด้านความเป็น

พลเมืองแบบบูรณาการ (Integrated Education) ที่ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนการ

สอนในรายวชิาสภาพแวดล้อมในการใช้ชวีติ (Living Environment) กจิกรรมในคาบเรยีน

เชิงบูรณาการ (Integrated Study) และกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ที่จัดขึ้นในและนอกโรงเรียน 

(Special Activities) และด้านสุดท้ายซึ่งมีความส�าคัญอย่างมากคือ ด้านการศึกษาทาง

สังคม (Social Education) หรือการศึกษาโดยใช้ชุมชนและกระบวนการทางสังคมเป็น

ตัวน�าการพัฒนาความเป็นพลเมืองในระบบการศึกษาของญี่ปุ่นผ่านความร่วมมือระหว่าง

โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมเพื่อนบ้าน (Neighborhood Association) 

และชมรมหรือสมาคมประเภทต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชน 

ข้อเสนอแนะ

 นอกจากองค์ประกอบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพลเมืองในระบบการศึกษา

ของญีปุ่น่ทัง้ 4 ด้านแล้ว ผูเ้ขยีนยงัมองว่า กรณขีองญีปุ่่นยงัมบีรบิทหรอืปัจจยัแวดล้อมอืน่ๆ 

ทีช่่วยเสริมสร้างและเกือ้หนนุให้การผลติพลเมอืงในระบบการศกึษาของญีปุ่่นประสบความ

ส�าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมด้วย นั่นคือ ค่านิยมแบบคติร่วม (collectivism) หรือความเป็น

หน่ึงเดียวกันในเชิงแบบแผนค่านิยมการปฏิบัติของคนในสังคมญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นทุนเดิมที่
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สั่งสมมาตั้งแต่อดีต โดยค่านิยมแบบคติร่วมของชาวญ่ีปุ่น (Japanese collectivism) นี้ 

ท�าให้กระบวนการพัฒนาคุณลักษณะเป้าหมายของความเป็นพลเมือง (citizenship)  

ในระบบการศึกษาไม่ได้สิ้นสุดอยู่แค่ภายในโรงเรียนเท่านั้น แต่ยังถูกหล่อหลอมผ่าน

กระบวนการเรียนรู้ (learning process) ที่เกิดขึ้นของผู้คนในสังคมที่ถูกผลิตขึ้นมาผ่าน

ระบบการศึกษาแบบเดียวกัน ซึ่งค่านิยมดังกล่าวก็ถูกผลิตซ�้าร่วมกันผ่านแบบแผนค่านิยม

แบบคติร่วม (collectivism) ของคนในสังคมอีกทอดหนึ่ง ท�าให้กระบวนการเรียนรู้เพื่อ

พัฒนาความเป็นพลเมืองของญี่ปุ่นถูกหล่อหลอมทั้งในพื้นที่ส่วนตัวระดับครัวเรือน และใน

พื้นที่สาธารณะผ่านการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน การมีส่วนร่วมกับชุมชน และ

อิทธิพลของค่านิยมแบบคติร่วม (collectivism) ของชาวญี่ปุ่นที่ท�าหน้าที่สร้างความ

ตระหนักให้กับพลเมืองอยู่ตลอดเวลาว่าจะต้องมีความรับผิดชอบต่อการสร้างญ่ีปุ่นให้เป็น

สังคมที่เป็นประชาธิปไตยอย่างสงบสุข นอกจากนี้ ลักษณะเฉพาะตัวทางกายภาพในเชิง

ภูมิศาสตร์ของญี่ปุ่นก็มีผลต่อการออกแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมือง

เช่นกนั โดยเฉพาะอย่างยิง่ความเชือ่มโยงระหว่างอทิธพิลของภยัพบิตัทิางธรรมชาตกิบัการ

จดัการเรียนการสอนทีมุ่ง่พฒันาพลเมืองให้ตระหนกัต่อความเป็นหนึง่เดยีวกนั (unity) และ

ความรบัผดิชอบของตนเองทีม่ต่ีอสงัคมและผูอ้ืน่ตลอดเวลา ด้วยเหตนุี ้จงึท�าให้ผู้เรยีนกลาย

เป็นนกัเคลือ่นไหวเพือ่การพฒันามากกว่าทีจ่ะไปเป็นนกัเคลือ่นไหวทางการเมอืง โดยบรบิท

เก้ือหนุนทั้ง 2 ประเด็นนี้ ผู้เขียนมองว่าควรได้รับการศึกษาวิจัยในอนาคตอย่างละเอียด 

เพือ่สังเคราะห์ความเชือ่มโยงและอทิธพิลต่อการพัฒนาความเป็นพลเมอืงของแต่ละประเทศ

ว่ามีอิทธิพลต่อการพัฒนาความเป็นพลเมืองของรัฐแต่ละแห่งแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร

กิตติกรรมประกาศ

 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความ

เป็นพลเมืองในระบบการศึกษาระดับโรงเรียน: บทเรียนจากต่างแดนและข้อเสนอแนะสู่

สังคมไทย” โดยมี รองศาสตาจารย์  ดร. ศิวัช ศรีโภคางกุล เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ได้รับ

การสนบัสนนุจากส�านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิวทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (สกสว.) 

ตามสัญญาเลขท่ี RSA6180088 ผู้เขียนขอขอบคุณการสนับสนุนจาก สกสว. และรอง

ศาสตราจารย์ ดร. ศิวัช ศรีโภคางกุล ไว้ ณ ที่นี้ อนึ่ง เนื้อหาและผลการศึกษาในบทความ

นี้เป็นข้อคิดเห็นของผู้เขียนเพียงผู้เดียว สกสว. ไม่จ�าเป็นต้องมีความเห็นสอดคล้องกับงาน

ศึกษาของผู้เขียน
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บทคัดย่อ
 พฤติกรรมละเว้นการมีเพศสัมพันธ์ของเยาวชนเป็นพฤติกรรมทางเพศที่พึง

ประสงค์ ทีจ่ะป้องกนัปัญหาการต้ังครรภ์และการเป็นโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ของเยาวชน 

บทความน้ีน�าเสนอแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมละเว้นการมีเพศสัมพันธ์ ผ่านมุมมอง

ทางทฤษฎีจิตสังคมที่อธิบายปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมละเว้นการมีเพศ

สัมพันธ์ ได้แก่ ทฤษฎีการกระท�าด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned Action) ทฤษฎี

พัฒนาจริยธรรมของมนุษย์ (Moral Development Theory) ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 

(Theory of Planed Behavior) รวมทั้งทฤษฎีแรงจูงใจในการป้องกัน (The Protection 

Motivation Theory) ผลจากการวิเคราะห์ในภาพรวม พบว่า พฤติกรรมละเว้นการมี

เพศสัมพันธ์ของเยาวชนมีผลจาก 1) ปัจจัยส่วนบุคคลคือการรับรู้และทัศนคติทางบวกต่อ

พฤติกรรมรักนวลสงวนตัว และความตั้งใจที่จะละเว้นการมีเพศสัมพันธ์ก่อนเวลาอันควร 

ซึ่งมีอิทธิพลจาก 2) ปัจจัยด้านครอบครัว เพื่อน และสังคม การให้ความรู้และการก�ากับ

ควบคุมของบิดามารดา ปัจจัยที่เป็นค่านิยมเรื่องเพศสัมพันธ์ที่พึงประสงค์จากเพื่อน และ

การถ่ายทอดค่านิยมทางเพศสัมพันธ์ที่เหมาะสมจากสังคมซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติ การรับรู้ 

และความสามารถในการควบคุมตนเองของเยาวชน ซึ่งบทสรุปของบทความนี้จะน�าไปสู่

การพฒันาแนวทางและรปูแบบการส่งเสรมิพฤตกิรรมละเว้นการมเีพศสมัพนัธ์ของเยาวชน

ต่อไป

ค�าส�าคัญ: พฤติกรรมละเว้นการมีเพศสัมพันธ์ เยาวชน
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Abstract
 Youth sexual abstinence behavior is an appropriated sexual behavior 
to prevent teenage pregnancy and sexually transmitted disease. This 
paper proposes psycho-social perspectives on sexual abstinence behavior 
among adolescences which is included: Theory of Reasoned Action, Moral 
Development Theory, Theory of Planed Behavior and The Protection 
Motivation Theory. The result found individual factors and family, peers 
and social factors support individuals. More so, this could provide essential 
knowledge in the perception of sexual intercourse from the information 
of family and social. As a result, this could influence the aptitude of the 
individual. Moreover, youth would be able to control their behavior and the 
intention for protection; as well as have sexual abstinence behavior. These 
outcomes are useful to develop program to promote sexual abstinence 
behavior among youth in the future.
Keywords: Sexual abstinence behavior, youth
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บทน�า

 เยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศ กล่าวคือเป็นผู้ท่ีเข้าไปมีบทบาท

ในการพัฒนาประเทศ ขณะนี้ประเทศไทยมีเยาวชนท่ีเป็นวัยรุ่น (อายุระหว่าง 15-24 ปี) 

ประมาณร้อยละ 16 ของประชากรทั้งหมด วัยรุ่นเป็นวัยของความสดใส ความอ่อนไหว วัย

ของการเปลี่ยนแปลง วัยของความอยากรู้ อยากลอง เป็นวัยที่เปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กสู่วัย

ผู้ใหญ่ที่เริ่มมีความคิดอ่านในเชิงเหตุผลมากขึ้น ระหว่างนั้น วัยรุ่นคือวัยท่ีอยู่ตรงกลางซ่ึง

เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต วัยรุ่นต้องการความมีอิสระและความเป็นตัวของตัวเอง

 จากปรากฏการณ์ทางสังคมในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อันเป็น

ผลมาจากการสื่อสาร การพัฒนาทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม มีการพัฒนาท้ังทางการ

ศึกษา สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีต่างๆ มากมายที่เรียกว่า ยุคโลกาภิวัตน์ จึงส่งผลกระทบ

ต่อการด�าเนินชีวิตของมนุษย์ โดยเฉพาะวัยรุ่นเผชิญกับการปรับตัวเพ่ือให้เข้ากับสภาพ

แวดล้อมรอบตวัตลอดเวลา จากความเจรญิก้าวหน้าของเทคโนโลยสีารสนเทศ ส่งผลท�าให้

วัยรุ่นสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ทั้งข้อมูลข่าวสารที่ดีและไม่ดี ประกอบ

กับปัจจุบันวัยรุ่นมีความเป็นอิสระมากขึ้น บิดามารดามีเวลาในการควบคุมดูแลน้อยลง 

เน่ืองจากต้องประกอบอาชพีเลีย้งครอบครวัในยคุของการแข่งขันทางเศรษฐกจิ จงึมเีวลาให้

กบัครอบครวัน้อยลง วยัรุ่นจงึให้ความส�าคญักบัการคบค้าสมาคมกบัเพือ่นและท�ากจิกรรม

ร่วมกนั ไม่ว่าจะเป็นกจิกรรมการเรยีนหรอืกิจกรรมอืน่ๆ ในชีวติประจ�าวนัมากข้ึน การตดัสนิ

ใจและการมีเสรีภาพในเรื่องพฤติกรรมต่างๆ จึงขึ้นอยู่กับตนเอง เพื่อน และสิ่งแวดล้อม

รอบตัวมากกว่าการตัดสินใจร่วมกับบิดามารดา มีผลท�าให้เกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบ  

การยอมตาม การปรับตัวของเยาวชนทีข่าดความระมัดระวงั ขาดความยบัยัง้ช่ังใจโดยเฉพาะ

เรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เป็นต้น สอดคล้องกับการศึกษาของอภิญญา 

เปี่ยมวัฒนาทรัพย์ และคณะ (2552: 69) ที่พบว่าการท่ีวัยรุ่นชายและหญิงมีเพศสัมพันธ์

เมื่ออายุยังน้อย อาจเนื่องจากพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ

ด้านความคดิ อนัเกดิจากอทิธพิลของฮอร์โมนเพศทีเ่กดิขึน้ในช่วงวยันี ้ท�าให้วยัรุน่เกดิความ

สับสนกับการเปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่ อีกทั้งยังขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อ แม่  

ผูป้กครอง ทีจ่ะให้ค�าแนะน�าแก่วยัรุน่ในเรือ่งเพศศกึษา และยงัได้รบัอทิธพิลจากกลุม่เพือ่น

ที่มีการเลียนแบบการคบเพื่อนต่างเพศกันในกลุ่ม ผลการศึกษาพบว่าการรับรู้บรรทัดฐาน

ของกลุ่มเพื่อนในกลุ่มที่เคยมีเพศสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการมีเพศ

สัมพันธ์ของวัยรุ่นตอนต้น อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (ประชิต สุขอนันต์ และ

คณะ, 2562: 143) 
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 จากการทบทวนวรรณกรรมแสดงข้อมลูให้เหน็ว่าค่านิยมและวฒันธรรมอนัดงีาม 

ที่เป็นตัวก�าหนดพฤติกรรมทางเพศให้เยาวชนอยู่ในบรรทัดฐานของสังคมได้ถูกท�าลาย

หรือก�าลังเลือนหายไปจากสังคม โดยเฉพาะการรักนวลสงวนตัวในเยาวชนที่เป็นเพศหญิง  

และการให้เกียรติเพศหญิงของเยาวชนที่เป็นเพศชาย รวมท้ังการมีพฤติกรรมทางเพศ 

อันเหมาะสมคือการละเว้นการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนหรือก่อนวัยอันควร 

 จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาค่านิยมและพฤติกรรมการรักนวลสงวนตัว 

โดยการคิดเชิงระบบเสริมด้วยการกระจ่างค่านิยมและการสร้างพลังอ�านาจแห่งตนของ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทั้งชายและหญิงมากกว่า

ร้อยละ 5 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มากกว่าร้อยละ 20 เคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้ว 

ผลทีต่ามมาคอืการตัง้ครรภ์และการคลอดในวยัเรยีนมคีวามชกุและรนุแรงมากขึน้ (ประชติ  

สุขอนันต์ และคณะ, 2562: 137) การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของวัยรุ่นเกิดจากแรงขับ 

ทางเพศ เกิดจากความรัก ความพอใจเป็นความเต็มใจโดยไม่ค�านึงถึงผลกระทบท่ี 

เกิดตามมา และการได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อน ได้เรียนรู้และได้สัมผัสกับกลุ่มเพื่อนท่ีมี

ทัศนคติเช่นเดียวกันจึงเป็นการตอกย�้าจากการขัดเกลา การถ่ายทอดความคิด ความเชื่อ 

จากกลุ่มเพื่อนและสังคม รวมทั้งจากสื่อต่างๆ จึงท�าให้เกิดความเชื่อและค่านิยมในหมู ่

วยัรุน่ซึง่ไม่ยดึถอืกบัความบรสิทุธิข์องฝ่ายหญงิ อกีทัง้เชือ่ว่าการมเีพศสมัพนัธ์ก่อนแต่งงาน

ของวยัรุน่เป็นเรือ่งปกติของสงัคมปัจจุบนั แต่ส�าหรบัเยาวชนหญิงบางราย เมือ่มเีพศสมัพนัธ์

ไปแล้วและฝ่ายชายไม่รบัผดิชอบกจ็ะปล่อยตัวปล่อยใจ เป็นเหตทุ�าให้มพีฤตกิรรมเสีย่งจาก

การมีเพศสัมพันธ์มากขึ้น และส่ิงที่น่าเป็นห่วงมากคือปัญหาการติดเช้ือทางเพศสัมพันธ์ 

อย่างโรคเอดส์ของเยาวชนที่เพิ่มมากขึ้น เกิดการตั้งครรภ์โดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งพบว่าการ 

ตั้งครรภ์ในเยาวชนส่งผลต่อสุขภาพกาย เช่น มารดาวัยรุ่นมีภาวะซีด หรือการท�าแท้งที่ไม่

ปลอดภัย ท�าให้ตกเลือด ติดเชื้อ และเสียชีวิตในที่สุด

 ผลกระทบทางด้านจิตสงัคม คือ เยาวชนหญงิทีต่ัง้ครรภ์อาจต้องหยดุเรยีนกลางคนั 

ท�าให้ด้อยโอกาสทางการศึกษา การประกอบอาชีพ เกิดภาวะซึมเศร้าและรู้สึกไม่มีคุณค่า

ได้ (เบ็ญจมาศ โอฬารรัตน์มณี, 2561: 69) จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการท�าความ

เข้าใจพฤติกรรมการละเว้นการมีเพศสมัพนัธ์ในวยัเรยีน มปีฏสิมัพนัธ์กนัระหว่างหลายด้าน  

ต้องอาศัยการมองแบบองค์รวม (Holistic Approach) ทั้งด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และ

ด้านสังคม เพือ่จะท�าให้ได้ข้อมลูทีเ่หมาะสมในการวเิคราะห์พฤตกิรรมการละเว้นการมเีพศ

สัมพันธ์ในวัยเรียน ที่จะน�าไปสู่การพัฒนาแนวทางหรือรูปแบบที่เหมาะสมในการป้องกัน

ปัญหาอนัเกดิจากการมเีพศสมัพนัธ์ในวยัเรยีน ดังนัน้ บทความวชิาการนีมุ้ง่อธบิายแนวคดิ

และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการละเว้นการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ดังนี้
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 1) ทฤษฎีการกระท�าด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned Action) พัฒนาโดย 

Ajzen & Fishbein (1980) มีสมมติฐานว่า พฤติกรรมของบุคคลล้วนกระท�าไปอย่างมี

เหตุผล (reasonable) และพฤติกรรมอันสมัครใจนี้กระท�าขึ้นโดยพิจารณาข้อมูลที่มีอยู่

ประกอบด้วย อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีนี้มุ่งที่จะอธิบายและท�านายพฤติกรรมของมนุษย์โดย

อาศัยตัวแปรที่ค่อนข้างน้อย (Parsimonious) และพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

นั้น จากทฤษฎีนี้ได้มุ่งที่จะอธิบายพฤติกรรมที่เป็นไปโดยมีการพิจารณาเลือกตัดสินใจจาก

ความตั้งใจ (intention) ของบุคคลว่าจะแสดงหรือไม่แสดงพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง  

รวมทัง้พฤตกิรรมสขุภาพต่างๆ น่าจะเป็นตัวก�าหนดทีเ่กดิขึน้ก่อนการกระท�า (action) กล่าว

คือ บุคคลจะถูกคาดหวังว่า เขาจะแสดงพฤติกรรมออกมาในลักษณะที่สอดคล้องกับความ

ตั้งใจเดิมที่มีอยู่ กระนั้นก็ตาม ยังตระหนักว่า “ความตั้งใจ” ของบุคคลอาจเปลี่ยนแปลง

ได้เมื่อเวลาเปลี่ยนไป และหากช่วงเวลาระหว่างความตั้งใจและการกระท�ายิ่งห่างกันมาก 

โอกาสที่จะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไว้ก่อน แต่ส่งผลถึงการเปลี่ยนใจท่ีเกิดข้ึนมาก ดังนั้น 

ความตั้งใจเป็นองค์ประกอบที่ผกผันกับช่วงเวลาห่างระหว่างการวัดความตั้งใจและการวัด

พฤติกรรมที่เป็นการกระท�าอันสังเกตได้ โดยเหตุนี้ทฤษฎีการกระท�าที่มีเหตุผลจึงมีจุดเน้น

อกีจุดหนึง่ว่าต้องมกีารสอดคล้องกนัทัง้ในการก�าหนดความหมายและการสร้างมาตรวดัของ

ความตั้งใจ (Intention: I) และพฤติกรรม (Behavior: B) กล่าวคือ ต้องมีความสอดคล้อง

กันทั้งในแง่การจัดการกระท�าและการวัด

 เนื่องด้วยทฤษฎีน้ีมิได้ถูกน�าเสนอขึ้นเพียงเพื่อช่วยท�านายพฤติกรรมภายนอก  

แต่ทฤษฎีนี้ยังพยายามจะอธิบายให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์  

ทฤษฎีการกระท�าด้วยเหตุผลจึงเสนอต่อว่า ความตั้งใจ (Intention: I) เป็นผลขององค์

ประกอบ (Function) พื้นฐาน 2 ประการ คือ 1) คุณสมบัติของบุคคลที่แสดงพฤติกรรม 

และ 2) อทิธพิลทางสงัคม องค์ประกอบท่ีเป็นคณุสมบตัขิองบคุคล คอืการทีบ่คุคลประเมนิ

การแสดงพฤติกรรมนั้นว่าเป็นไปในทิศทางบวกหรือทางลบ และได้ให้ช่ือแก่องค์ประกอบ

นี้ว่า ทัศนคติต่อการแสดงพฤติกรรม (Attitude toward the behavior: AB) จุดนี้เป็น

อีกจุดหน่ึงที่ผู้สร้างทฤษฎีย�้าว่าเป็นการแสดงพฤติกรรม ส่วนองค์ประกอบท่ีสองท่ีมีส่วน

ก�าหนดความต้ังใจ คือการรับรู้ของบุคคลเกี่ยวกับความกดดันหรืออิทธิพลเชิงสังคมท่ีมีต่อ

บุคคลในการแสดงหรือไม่แสดงพฤติกรรมนั้น องค์ประกอบนี้ได้ถูกใช้ช่ือบรรทัดฐานส่วน

บุคคล (subjective norm: SN) เพราะเป็นการรับรู้ว่าบุคคลส่วนใหญ่เห็นว่าเขาควรหรือ

ไม่ควรแสดงพฤติกรรมนั้นๆ เพียงใด
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 แนวทางการส่งเสรมิพฤตกิรรมละเว้นการมีเพศสมัพันธ์ของเยาวชนตามทฤษฎี

การกระท�าด้วยเหตุผล

 จากหลักทฤษฎีข้างต้นสามารถเชื่อมโยงกับการไม่มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนของ

เยาวชนได้ว่า การที่เยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อการรักนวลสงวนตัวและรับรู้ว่าสังคมไทยไม่

ยอมรับให้มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร โดยเฉพาะเยาวชนที่ก�าลังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน

นั้น จะส่งผลให้เยาวชนมีความตั้งใจในการรักนวลสงวนตัวและต้ังใจท่ีจะละเว้นการมีเพศ

สัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ก็จะท�าให้เยาวชนไม่มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ดังนั้น ผู้ปกครอง ครู 

ครอบครวั และสถาบนัการศกึษาต้องช่วยกนัถ่ายทอดค่านยิมการรกันวลสงวนตวั กจิกรรม

ที่ท�าร่วมกันในครอบครัว หรือกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน หรือกิจกรรมเสริม

หลักสูตร อีกทั้งสอดแทรกทักษะทางสังคมที่เหมาะสมและสังคมยอมรับระหว่างเพื่อน 

ต่างเพศ

 2) ทฤษฎีพัฒนาจริยธรรมของมนุษย์ (Moral Development Theory)  

ของลอเรนส์ โคลเบิร์ก (Kohlberg: 1969 quoted in Cown & Roop, 1992: 99-101) 

เป็นผู้สนใจความประพฤตถูิก-ผดิ-ด-ีชัว่ ของมนษุย์ ได้ศกึษาค้นคว้าค่านยิมความดคีวามชัว่

ของมนุษย์ โดยเสนอขั้นพัฒนาจริยธรรมของมนุษย์ดังภาพต่อไปนี้ 

ภาพที่ 1 แสดงขั้นพัฒนาจริยธรรมของมนุษย์ตามทฤษฎีพัฒนาจริยธรรมของมนุษย์

ของโคลเบิร์ก (Kohlberg, 1969) 
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 ขั้นที่ 1 คือระดับก่อนกฎเกณฑ์สังคม (Pre Conventional level) อยู่ในช่วง 

วัยเด็กตอนต้นก่อนเข้าเรียน ซึ่งเป็นช่วงที่เด็กมองโลกแบบชีวิตต้องสู้ ในช่วงวัยนี้ความถูก-

ผิดขึ้นอยู่กับสิ่งที่ปรากฏชัดเจนไม่เกี่ยวกับสาเหตุของการกระท�าที่อาจจะมีแรงจูงใจอื่นๆ 

อยู่เบื้องหลังการกระท�านั้นๆ

 ขั้นท่ี 2 คือระดับจริยธรรมตามกฎเกณฑ์ของสังคม (Conventional level)  

อยู่ในวัยเรียนถึงวัยรุ่น ช่วงน้ีเด็กจะยึดกฎระเบียบต่างๆ ตามที่ได้รับการสั่งสอนอบรม

มากกว่าที่จะคิดเองท�าเอง โดยเฉพาะค�าสั่งของบุคคลท่ีเป็นหัวหน้าหรือผู้มีอ�านาจ เช่น  

ผู้ปกครองซึ่งจะบดบังความสามารถของตนเองในการคิดที่จะท�าสิ่งที่ถูกที่ควรต่างๆ 

 ขั้นที่ 3 คือระดับจริยธรรมเหนือกฎเกณฑ์ของสังคม (Post Conventional 

level) อยู่ในวัยผู้ใหญ่ซึ่งสามารถสร้างคุณธรรมประจ�าตนเองได้อย่างกว้างขวางและยัง

เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ด้วย ในการบรรลุถึงขั้นนี้มิใช่ว่าจะมีขึ้นได้กับทุกๆ คน และคน

ส่วนใหญ่มักจะอยู่ในระดับ Conventional level หรือไม่ก็ขั้น Pre Conventional level 

เท่านั้น

 แนวทางการส่งเสรมิพฤตกิรรมละเว้นการมีเพศสมัพันธ์ของเยาวชนตามทฤษฎี

พัฒนาจริยธรรม

 จากทฤษฎีพัฒนาจริยธรรมของมนุษย์ดังกล่าวข้างต้นจะเห็นว่าพัฒนาการชีวิต

ในวัยเรียนและวัยรุ่น การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวและโรงเรียนจะมีความส�าคัญในการ

ก�าหนดกฎระเบียบต่างๆ และถ่ายทอดค่านิยมทีดี่ของสงัคมเพือ่ให้วยัรุน่เหล่านัน้ด�าเนนิชีวติ

ไปในแนวทางทีผู่ป้กครองและสงัคมประสงค์จะให้เป็น ซึง่ถ้าผูป้กครองมวีธีิการอบรมเลีย้ง

ดูและถ่ายทอดค่านิยมที่ดีในทางที่ถูกต้องและเหมาะสมก็จะท�าให้วัยรุ่นปฏิบัติตนในทาง

ที่ถูก ในทางกลับกันถ้าได้รับการอบรมเลี้ยงดูไม่ดีหรือขาดการอบรมก็จะท�าให้การพัฒนา

ทางด้านคณุธรรมถกูบดบงัและประพฤตตินไปในทางทีเ่สยีหายและต่อต้านสงัคมโดยท�าใน

สิ่งที่สังคมส่วนใหญ่ไม่ยอมรับ เช่น การเล่นการพนัน การใช้ยาเสพติด หรือการปรับตัวของ

วยัรุน่ทีข่าดความระมดัระวงั ขาดการยบัยัง้ชัง่ใจโดยเฉพาะในเรือ่งของเพศสมัพนัธ์ก่อนวยั

อันควรเป็นต้น

 3) ทฤษฎพีฤตกิรรมตามแผน (Theory of Planed Behavior) พฒันาโดย Ajzen 

(1991) ซ่ึงอธิบายปัจจัยทีม่อีทิธพิลต่อความตัง้ใจ (intention) และการแสดงพฤตกิรรมของ

บคุคล (behavior) โดยมแีนวคดิว่าบคุคลจะแสดงพฤตกิรรมเมือ่บุคคลนัน้มคีวามตัง้ใจทีจ่ะ

แสดงหรอืปฏบิติั และมกีารรบัรูว่้าตนเองสามารถควบคุมพฤตกิรรม (perceived behavior 

control) ดงักล่าวได้ ปัจจยัทีม่ผีลต่อความตัง้ใจทีจ่ะกระท�าหรอืแสดงพฤตกิรรมม ี3 ปัจจยั
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หลัก คือ ก) ความเชื่อในพฤติกรรม (behavior beliefs) ที่ส่งผลถึงทัศนคติของบุคคลต่อ

พฤติกรรม อธิบายได้ว่าถ้าบุคคลเชื่อว่าการแสดงพฤติกรรมนั้นจะเกิดผลดีก็จะมีทัศนคติที่

ดีต่อพฤติกรรมนั้น ข) ความเชื่อในบรรทัดฐานของบุคคลอื่นหรือสังคมเก่ียวกับพฤติกรรม

นั้น (normative beliefs) ซึ่งส่งผลถึงการรับรู้บรรทัดฐานของบุคคลอื่นหรือสังคม อธิบาย

ได้ว่า ถ้าบุคคลเช่ือว่าสังคมคิดว่าควรแสดงพฤติกรรม ก็จะรับรู้ถึงบรรทัดฐานของสังคม

ด้านบวก ในทางตรงข้ามถ้าบุคคลเชื่อว่าสังคมคิดว่าตนไม่ควรแสดงพฤติกรรม ก็จะรับรู้

ว่าสังคมมีบรรทัดฐานด้านลบ และ ค) ความเชื่อในการควบคุมตนเอง (control beliefs)  

ซึง่ส่งผลถงึการรบัรูค้วามสามารถในการควบคมุพฤตกิรรมเหล่านัน้ นัน่คอืถ้าบคุคลมคีวาม

เชื่อหรือทัศนคติที่ดีจะรับรู้การควบคุมพฤติกรรมน้ันสูง แต่หากบุคคลเช่ือว่าปัจจัยน้ันเป็น

อปุสรรคต่อการแสดงพฤตกิรรมจะรบัรูก้ารควบคมุต�า่ กล่าวโดยรวมคอืบคุคลทีม่คีวามเชือ่

และทศันคตต่ิอพฤตกิรรมในด้านบวก ส่งผลต่อการรบัรูว่้าพฤตกิรรมเหล่านัน้เป็นทีย่อมรับ

ของสังคมและบุคคลแวดล้อม และรับรู้ว่าตนจะสามารถควบคุมตนเองให้ท�าพฤติกรรมได้

ส�าเร็จ เขาจะตั้งใจที่จะกระท�าพฤติกรรมนั้นๆ

 แนวทางการส่งเสรมิพฤตกิรรมละเว้นการมีเพศสมัพันธ์ของเยาวชนตามทฤษฎี

พฤติกรรมตามแผน

 จากหลักทฤษฎีนี้สามารถเชื่อมโยงกับพฤติกรรมการละเว้นการมีเพศสัมพันธ์ใน

เยาวชนได้ว่า หากเยาวชนมีบิดามารดาเป็นบุคคลส�าคัญ และเป็นบรรทัดฐานอ้างอิงท่ีมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจของเยาวชนเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ และเป็นบุคคลที่มีบทบาท

แรกในการดูแลสุขภาพทางเพศและ ให้การสอนเพศศึกษาและบ่มเพาะพฤติกรรมทาง

เพศที่เหมาะสม เช่น การรักนวลสงวนตัว พฤติกรรมการละเว้นการมีเพศสัมพันธ์อันไม่พึง

ประสงค์ เช่น พฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควรให้กบับตุร รวมทัง้ยงัมอีทิธพิลต่อ

ทัศนคติ บรรทัดฐานทางสังคม และพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นท้ังทางตรงและทางอ้อม 

สอดคล้องกับทฤษฎีการวางแผนพฤติกรรม (Theory of Planed Behavior) ของ Ajzen 

(1991) ท�าให้เยาวชนเกดิทศันคตทิีด่ต่ีอการรกันวลสงวนตวั และเกดิการรับรูว่้าคร ูสถาบนั

การศึกษา หรือสถาบันทางสังคมไม่ยอมรับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และส่งผลต่อ

การรับรูค้วามสามารถของตนในการท�าพฤตกิรรมการละเว้นการมีเพศสมัพนัธ์ในวยัเรยีนที่

เพิ่มขึ้น ท�าให้เพิ่มความตั้งใจและมีแนวโน้มที่จะท�าพฤติกรรมที่ต้องการ การที่บิดา มารดา 

ครู สถาบันการศึกษา หรือสถาบันทางสังคมแสดงการยอมรับ นั่นคือพฤติกรรมการละเว้น

การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนของเยาวชน
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 4) ทฤษฎแีรงจูงใจในการป้องกนั (The Protection Motivation Theory) ทฤษฎี

แรงจูงใจในการป้องกันถูกพัฒนาโดย Ronald W. Rogers (Mackay and Bruce, 1992) 

โดยเน้นความส�าคัญร่วมกันระหว่างแบบแผนความเช่ือด้านสุขภาพและทฤษฎีคาดหวังใน

ความสามารถของตนเอง น่ันคือ การรวมเอาปัจจัยทีท่�าให้เกดิการรบัรูใ้นภาพรวมของบคุคล 

ซ่ึงการรับรู้น้ีจะเป็นตัวเชื่อมโยงที่จะน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศคติและพฤติกรรมทฤษฎี

แรงจงูใจ ในการป้องกนันีเ้น้นเกีย่วกบัการประเมนิการรบัรูด้้านข้อมลูข่าวสาร การเผยแพร่

ส่ือสาร การประเมนิการรบัรูน้ีม้าจากสือ่กลางท่ีท�าให้เกดิความกลวั ซึง่ข้ึนอยูก่บัจ�านวนของ

สื่อที่มากระตุ้น ในการประเมินการตรวจสอบการรับรู้ Rogers ได้ก�าหนดตัวแปรท่ีท�าให้

เกิดความกลัว 3 ตัว ได้แก่ ความรุนแรงของโรค การรับรู้ความเสี่ยงต่อการเป็นโรค และ

ความคาดหวังในประสิทธิภาพการตอบสนองของสื่อ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ได้ให้ความส�าคัญ

กับการรับรู้ความเสี่ยงต่อการเป็นโรค ซึ่งการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเป็นโรค (Perceived 

Probability-Susceptibility) เป็นการใช้สื่อที่ท�าให้บุคคลเชื่อว่าตนเองก�าลังอยู่ในภาวะ

เสี่ยง อย่างไรก็ตาม วิธีนี้ยังไม่ใช่แนวทางที่จะท�าให้บุคคลรับรู้ต่อโอกาสเสี่ยงของการเป็น

โรค แต่การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเป็นโรคจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละบุคคลว่า  

ถ้าไม่ปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่เกิดขึ้นจะท�าให้ตนมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคได้ 

การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเป็นโรคสูงจะมีผลต่อความตั้งใจของบุคคลในการปฏิบัติตน

เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงนั้นๆ 

 แนวทางการส่งเสรมิพฤตกิรรมละเว้นการมีเพศสมัพันธ์ของเยาวชนตามทฤษฎี

แรงจูงใจในการป้องกัน

 จากหลักของทฤษฎีสามารถเชื่อมโยงกับการไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของ

เยาวชนได้ว่า การที่เยาวชนได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับความเสี่ยงของการเป็นโรคอันเนื่องมา

จากการมีเพศสัมพันธ์ ได้แก่ กามโรค โรคเอดส์ ผลกระทบของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

และอนัตรายอนัเน่ืองมาจากการท�าแท้งของวยัรุน่ทีม่เีพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควร จะส่งผลต่อ

ความตัง้ใจของเยาวชนในการปฏบิติัตนเพือ่ลดพฤตกิรรมเสีย่งของการเป็นโรคและป้องกนั

ตนเองจากการมีเพศสัมพันธ์ ก็จะท�าให้เยาวชนละเว้นเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนได้

บทสรุป

 จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการละเว้นการมีเพศสัมพันธ์ใน

วัยเรียน ท�าให้ทราบปัจจัยที่เป็นเหตุชักน�าให้เยาวชนตั้งใจที่จะละเว้นพฤติกรรมทางเพศ 

ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์อันจะเป็นการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การเป็น
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โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวมีทั้งปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านครอบครัว 

การให้ความรู้และการก�ากับควบคุมของบิดามารดา ปัจจัยจากเพื่อน อิทธิพลจากสังคมซึ่ง

จะส่งผลต่อทศันคติ การรบัรู้ความสามารถในการควบคุมตนเอง ความตัง้ใจทีจ่ะละเว้นการ

มีเพศสัมพันธ์ และท�าให้เยาวชนมีพฤติกรรมการละเว้นการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร  

อันเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการละเว้นการมีเพศสัมพันธ์

ในวัยเยาวชนต่อไป
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บทคัดย่อ
 การวิจัยนี้ ศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในพื้นที่จังหวัดสงขลา เก็บข้อมูลจากกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญา

ตรี ในสถาบันอุดมศึกษา ในพ้ืนที่จังหวัดสงขลาจ�านวน 5 แห่ง จ�านวน 400 ตัวอย่าง  

มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในการ 

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในพื้นที่จังหวัดสงขลา วิเคราะห์ปัจจัยการท่องเที่ยวและจัดกลุ่ม

ตามปัจจัยในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการวิจัย 

และท�าการวิเคราะห์ปัจจัยด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักและหมุนแกนปัจจัย 

ด้วยวิธี Varimax ในส่วนการจัดกลุ่มเทคนิคการวิเคราะห์กลุ่มแบบ K-Means ผลการวิจัย

พบว่า ด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวส่วนใหญ่รูปแบบการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีนิยม 

มากที่สุด คือ ประเพณี วัฒนธรรมพื้นบ้าน เทศกาลต่างๆ นิยมเดินทางกับเพื่อนในช่วง 

วันเสาร์-อาทิตย์ สิ่งดึงดูดใจคือวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ กิจกรรมระหว่างการท่องเที่ยว

นิยมถ่ายรูป กิจกรรมทางวัฒนธรรมที่สนใจ คือ การนั่งรถสามล้อ/รถรางรอบเมือง สถาน

ที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท่ีรู้จักและเคยเดินทางไปมากท่ีสุด คือ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง  

การวเิคราะห์องค์ประกอบเพือ่ท�าการจดักลุม่ตัวแปร พบว่า จากตวัแปรทัง้หมด 42 ตวัแปร 

สามารถสกดัปัจจยัได้ 6 ด้าน ประกอบด้วย ปัจจัยวฒันธรรมอาหารและวถิชีวีติ ปัจจยัความ

เชื่อ ความศรัทธา  ปัจจัยกลิ่นอายอดีต ปัจจัยสภาพแวดล้อม ปัจจัยโหยหาวันวาน และ

ปัจจยัแลกเปลีย่นทศันะ การจดักลุม่สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุม่ (K=2) ได้แก่ 1) ท่องเทีย่ว 

เชิงวัฒนธรรม ร้อยละ 95.25 และ 2) ท่องเที่ยวทั่วไป ร้อยละ 4.75

ค�าส�าคญั: การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม พฤตกิรรมการท่องเทีย่ว นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี
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Abstract
 The research was to study the tourism behavior of undergraduate 
students. In cultural tourism in Songkhla province by collecting data from a 
group of undergraduate students in higher education institutions in Songkhla 
province, the amount of 5 places 400 samples. The objective is to study the 
tourism behavior of undergraduate students in cultural tourism in Songkhla 
province. Analyze tourism factors and group according to factors in cultural 
tourism. by using a questionnaire is a research tool and analyzes factors 
method for analyzing core components and factor axis rotation using Varimax 
method in grouping, K-Means group analysis technique. 
 The results of the study revealed that most of the tourism behavior, 
the most popular cultural tourism form, the folk culture, and festivals are 
popular to come with friends. On Saturday-Sunday the attraction is a unique 
way of life. Activities during tourism, Take photography, cultural activities of 
interest are to take a tricycle/tram around for sightseeing the most known and 
most visited cultural tourist attraction is the City Pillar Shrine. The analysis of 
components for grouping variables showed that from all 42 variables Able 
to extract factors in 6 aspects, Culture Cuisine and way of life factors, Belief 
and faith factors, olden factors, Environmental factors, History factor and 
culture exchange factors. K-Means grouping analysis be to 2 groups (K = 2) 
1) cultural tourism 95.25% and 2) general tourism 4.75%.
Keywords: Cultural tourism, Tourism behavior, Undergraduate student

Tourism Behavior of Undergraduate Student in 
Cultural Tourism in Songkhla Province.
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บทน�า
 การท่องเที่ยว ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันควบคู่

กับสังคมมนุษย์ การเดินทางในแต่ละยุคอาจมีความแตกต่างกันท้ังวัตถุประสงค์และวิธี

การเดินทาง โดยในปัจจุบันการเดินทางท่องเที่ยวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการผ่อนคลาย

ความตงึเครียดจากการท�างาน เป็นรปูแบบการเดินทางเพือ่พกัผ่อนหย่อนใจ หรอืเพือ่ความ

สนุกสนานตื่นเต้น หรือเพื่อหาความรู้ โดยมีระยะทางมากกว่า 40 กิโลเมตรจากที่อยู่อาศัย 

เพื่อจุดประสงค์ในการพักผ่อนหย่อนใจ (World Tourism Organization, 2014) 

 การท่องเทีย่วเป็นอตุสาหกรรมทีเ่จริญเตบิโตต่อเนือ่งอย่างรวดเรว็ อกีท้ังเกดิการ 

กระจายการลงทุน การจ้างงาน และกระจายรายได้จากการจับจ่ายของนักท่องเที่ยวไปยัง

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องต่างๆ อาทิเช่น ที่พักแรม อาหารและเครื่องดื่ม สินค้าที่ระลึก ฯลฯ 

ซึ่งช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมของประเทศไทย ในปี 2561 องค์การ

ท่องเที่ยวโลก (UNWTO) ได้สรุปจ�านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกจ�านวน 

ทั้งสิ้นกว่า 1,400 ล้านคน เพิ่มขึ้น 6 เปอร์เซ็นต์จากปี 2560 ทีผ่านมา (The New Straits 

Times Press (Malaysia), 2019) ขณะทีใ่นปี 2561 ประเทศไทยมนีกัท่องเทีย่วต่างประเทศ

เดนิทางเข้ามาท่องเทีย่วจ�านวน 38,277,300 คน และมรีายได้จากการท่องเทีย่ว 2,007,503 

ล้านบาท (กรมการท่องเที่ยว, 2562)

 การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอยู่ในกระแสความสนใจของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน

จ�านวนไม่น้อย โดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ (Quality Visitor) มีทิศทาง

การเติบโตอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นการท่องเท่ียวทางเลือก (Alternative Tourism)  

ที่นักท่องเที่ยวสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการเดินทางท่องเท่ียว สัมผัสวิถีชีวิต  

ความเป็นอยู่ ประวัติศาสตร์ ฯลฯ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีจุดประสงค์เพื่อที่จะสร้าง

ความคุน้เคยกบัประชาชนในแต่ละท้องถิน่หรอืในประเทศอืน่ๆ ท�าให้เราได้เข้าใจและซาบซึง้

เก่ียวกับวัฒนธรรมของคนภายในชมุชนเหล่าน้ัน ดงันัน้ การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจงึท�าให้

เราเกดิความรู ้ประสบการณ์ และการตดิต่อสือ่สาร จงึมคีวามส�าคญัอย่างมากต่อการสร้าง

ความเข้าใจของคนแต่ละกลุ่มให้สามารถพึ่งพากันได้ น�าไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างมีความ

สุขทั้งในปัจจุบันและในอนาคต (McIntosh และ Goeldner (1986: 124-125) อ้างถึงใน 

เสาวนีย์ มูลสุวรรณ (2551))

 จังหวัดสงขลา เป็นจังหวัดหนึ่งใน 14 จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย ครอบคลุม

พื้นที่โดยรวม 7,393 ตารางกิโลเมตร ด้านทิศเหนือติดกับจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านทิศ

ตะวันตกติดต่อกับจังหวัดสตูลและพัทลุง ด้านทิศตะวันออกติดต่อกับทะเลอ่าวไทย และ

ด้านทิศใต้มีเนื้อที่พรมแดนติดกับประเทศมาเลเซีย สงขลามีช่ือปรากฏเป็นเมืองท่าการค้า
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และหัวเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจที่มีความส�าคัญตั้งแต่อดีตสมัยต้นกรุงศรีอยุธยา จังหวัด

สงขลาเป็นพืน้ทีท่ีม่ทีรพัยากรทางการท่องเทีย่วทีม่คีวามหลากหลาย ทัง้ด้านความสมบรูณ์

ของทรัพยากรทางธรรมชาติ รวมถงึความหลากหลายทางเชือ้ชาต ิประวตัศิาสตร์ วถีิในการ

ด�ารงชีวิต การค้า ความเชื่อและความศรัทธา โดยกลุ่มคนที่อาศัยประกอบด้วยชาวไทยจีน 

ชาวไทยมุสลิม และชาวไทยพื้นถิ่น 

 ดงันัน้ ผูว้จิัยจงึให้ความสนใจทีจ่ะศกึษาถงึพฤตกิรรมการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม

ของนักศกึษาระดบัปรญิญาตรใีนพืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา เนือ่งจากกลุม่นกัศกึษาระดบัปรญิญา

ตรี เป็นกลุ่มท่ีมีเวลาว่างในการเดินทางท่องเที่ยว อยู่ในวัยท่ีก�าลังศึกษาหาประสบการณ์

ความรู้และก�าลังจะก้าวเข้าสู่สังคมการท�างาน ซึ่งจะเติบโตเป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวใหม่ใน

อนาคต เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ยังไม่มีภาระรับผิดชอบมากนัก ผู้วิจัยจึงต้องการทราบถึง

พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อกลุ่มนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี เพื่อน�าข้อมูลมาท�าการวิเคราะห์และจัดกลุ่ม

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของนักศึกษาระดับปริญญา

ตรีในพื้นที่จังหวัดสงขลา

 2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยการท่องเที่ยวของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในการ 

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดสงขลา

 3. เพื่อจัดกลุ่มของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในพื้นท่ีจังหวัดสงขลาตามปัจจัย 

ในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 1. การท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรม รปูแบบการท่องเท่ียวในแหล่งวฒันธรรม (cultural 

based tourism) ถือเป็นการท่องเที่ยวทางเลือก (Alternative Tourism) ที่นักท่องเที่ยว

สามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการเดินทางท่องเที่ยว สัมผัสวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม 

ความเป็นอยู่ ประวัติศาสตร์ ฯลฯ รวมถึงเข้าใจหลักคิดในการด�ารงชีวิตของผู้คนใน 

ท้องถิ่น ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว (2558) ได้ให้ค�านิยามการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไว้ว่า การ 

ท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมเป็นการศกึษาหาความรูใ้นพืน้ทีห่รอืบรเิวณทีม่คีณุลกัษณะทีส่�าคญั

ทางประวตัศิาสตร์และวฒันธรรม มกีารบอกเล่าเร่ืองราวในการพฒันาทางสงัคมและมนษุย์

ผ่านทางประวตัศิาสตร์อนัเป็นผลเกีย่วเนือ่งกบัวฒันธรรม องค์ความรู ้และการให้คณุค่าของ

สงัคม โดยสถาปัตยกรรมทีม่คีณุค่าหรอืสภาพแวดล้อมอย่างธรรมชาต ิทีส่ามารถแสดงออก
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ให้เหน็ถงึความสวยงามและประโยชน์ทีไ่ด้รบัจากธรรมชาต ิสามารถสะท้อนให้เหน็ถึงสภาพ

ชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นสภาพทางเศรษฐกิจ 

สังคม หรือขนบธรรมเนยีมประเพณี บญุเลศิ จิตต้ังวฒันา (2548) ได้อธบิายว่าการท่องเท่ียว

เชงิศิลปวัฒนธรรมประกอบด้วย ประวติัศาสตร์ โบราณคด ีสถาปัตยกรรม ศลิปะ หตัถกรรม 

พิธีกรรมต่างๆ ทางศาสนา ดนตรี นาฏศิลป์ ภาษาและวรรณกรรม วิถีชีวิต เครื่องแต่งกาย 

อาหาร ประเพณี เทศกาลต่างๆ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 2. แนวคดิพฤตกิรรม พฤตกิรรม หมายถงึ อาการทีแ่สดงออกของมนษุย์ ปฏกิิรยิา

โต้ตอบต่อสิง่เร้าทีอ่ยูร่อบตัว โดยจากการสงัเกตหรอืการใช้เครือ่งมอืช่วยวดัพฤติกรรม ส่งผล

ต่อกระบวนการทางร่างกาย (ธนญัญา ธรีะอกนิษฐ์: 2555) พฤติกรรมผูบ้รโิภค (Consumer 

behavior role) หมายถงึ บทบาททีเ่กีย่วข้องกบัการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค จากการศกึษา

นักการตลาดได้น�ามาประยุกต์ใช้ในการก�าหนดกลยุทธ์การตลาด โดยเฉพาะกลยุทธ์การ

โฆษณาและผู้แสดงโฆษณา (Presenter) ให้บทบาทใดบทบาทหนึ่ง เช่น ผู้ริเริ่ม ผู้มีอิทธิพล 

ผู้ตัดสินใจซ้ือ ผู้ซื้อ และผู้ใช้ โดยทั่วไปมี 5 บทบาทคือ (ธวัลวรัตน์ อินทนนชัย, 2552)  

ผู้ริเร่ิม (Initiator) ผู้มีอิทธิพล (Influence) ผู้ตัดสินใจ (Decision) ผู้ซื้อ (Buyer) และ 

ผู้ใช้ (User)

 3. แนวคิดการตัดสินใจ การตัดสินใจ คือ ผลข้ันสุดท้ายหรือผลสรุปของ

กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลเพ่ือเลือกแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมกับ

สถานการณ์ ทรัพยากร และบุคคล สามารถน�าไปปฏิบัติและท�าให้งานบรรลุเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ การตัดสินใจเป็นส่วนหนึ่งของบทบาทของผู้บริหารที่เกิดจาก

ต�าแหน่งและอ�านาจที่เป็นทางการ คือบทบาทการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 

บทบาทผู้จดัการสถานการณ์ทีเ่ป็นปัญหา (Disturbance Handler) บทบาทผูจ้ดัทรพัยากร 

(Resource Allocator) และบทบาทผู้เจรจาต่อรอง (Negotiator) 

 วุฒิชัย จ�านงค์ (2523) กล่าวว่า การตัดสินใจเป็นเรื่องของการจัดการที่หลีกเลี่ยง

ไม่ได้และในการจัดการนั้นการตัดสินใจเป็นหัวใจในการปฏิบัติงานทุกๆ เรื่อง ทุกๆ กรณี

เพื่อด�าเนินการไปสู่วัตถุประสงค์ อาจมีเครื่องมือมาช่วยในการพินิจพิจารณา มีเหตุผลส่วน

ตัว อารมณ์ ความรักใคร่ ชอบพอ เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจ และมีลักษณะเป็น 

กระบวนการอันประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ต่อเนื่องกันไป 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

 จากแนวคดิและทฤษฎ ีเพื่อหาปัจจยัการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมและการจดักลุ่ม

พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

เครื่องมือการวิจัย

 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ (Survey Research) และการวิเคราะห์

ปัจจัย (Factor Analysis) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

(Questionnaire) เร่ือง พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในการ 

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

 ตอนที่ 3 เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

 ตอนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

 เพื่อให้แบบสอบถามได้ข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นย�ามากยิ่งข้ึน ผู้วิจัยจึงท�าการ

ทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยน�าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มท่ีไม่ใช่กลุ่ม

ตัวอย่าง (Try-out) ในการวิจัย จ�านวน 30 ชุด และค�านวณหาค่าความเช่ือมั่นด้วยสูตร 

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) พบว่าทุกด้านมี

ค่าผลลัพธ์มากกว่า 0.75 อันเป็นการยืนยันว่าข้อค�าถามนั้นมีความเชื่อมั่นเพียงพอ

กลุ่มเป้าหมาย

 กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการศึกษาเป็นนกัศึกษาระดบัปรญิญาตร ีในสถาบนัอดุมศกึษา

จ�านวน 5 แห่ง โดยจ�าแนกเป็นสถาบนัอดุมศึกษาของรฐั 4 แห่ง และสถาบนัอดุมศกึษาของ

เอกชน 1 แห่ง ในพื้นท่ีจังหวัดสงขลา มีจ�านวนทั้งสิ้น 61,813 คน จากข้อมูลสถิติสถาน

ศึกษานักศึกษาอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ส�านักงานสถิติจังหวัดสงขลา, 2562) ดังนั้น 

เมือ่ประชากรมขีนาดใหญ่จงึก�าหนดขนาดตวัอย่างตามแนวทางของ Yamane (ประสพชยั 

พสุนนท์, 2553) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยได้กลุ่มตัวอย่างขนาดเท่ากับ 400 ตัวอย่าง 

ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ขนาดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

พื้นที่
จ�านวน 

นักศึกษารวม

จ�านวน
นักศึกษา

กลุ่มตัวอย่าง 
(ร้อยละ)

จ�านวน
นักศึกษา

กลุ่มตวัอย่าง

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 4 แห่ง 
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 
มหาวิทยาลัยทักษิณ, มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา)

57,165 92.5 370

สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน 1 แห่ง 
(มหาวิทยาลัยหาดใหญ่)

4,648 7.5 30

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 61,813 100 400

ขั้นตอนการด�าเนินการวิจัย

 ผู้วิจัยศึกษาองค์ประกอบการศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักศึกษาระดับ 

ปริญญาตรีในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยศึกษาจากข้อมูล 

ทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิ ดังนี้

 1) ข้อมูลทุติยภูมิ การศึกษาคร้ังน้ีได้ท�าการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

แหล่งข้อมลูทีมี่ผูว้จิยัและเกบ็ข้อมลูไว้แล้ว เช่น ต�าราและเอกสารทางวชิาการ วทิยานพินธ์ 

สารนิพนธ์ ที่มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท่องเท่ียว แรงจูงใจ และการท่องเท่ียว 

เชิงวัฒนธรรม เป็นต้น

 2) ข้อมูลปฐมภูมิ ศึกษาจากการใช้แบบสอบถามกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อท�าการสกัดปัจจัยตามแนวคิดออกมา 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย

 การศึกษาเรื่องพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในการ 

ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดสงขลา ผู ้วิจัยเลือกใช้การวิเคราะห์ข้อมูลใน 

รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ 

(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) โดยเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์ประมวลผลด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป 
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ทางสถิติ SPSS V. 22 ข้อมูลทางลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ 

คณะวิชา ชั้นปี ฯลฯ และข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักศึกษา 

และท�าการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก 

(Principle Component Analysis) โดยวธิหีมนุแกนปัจจยัด้วยวธิ ีVarimax with Kaizer 

Normalization ทีม่ค่ีา Factor Loading มากกว่า 0.681 และน�าผลมาท�าการจดักลุม่ตาม

ปัจจัยการท่องเที่ยวของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในพื้นท่ี

จงัหวัดสงขลา ด้วยวธิวีเิคราะห์กลุม่แบบ K-Means โดยน�าค่าปัจจัยคะแนน (Factor Score) 

ของทั้ง 6 ปัจจัย (โดยทดลองก�าหนด K = 2, 3, 4, …, 8) นอกจากนี้ผู้วิจัยได้แปลงข้อมูล

คะแนนปัจจัยให้เป็น ค่ามาตรฐาน (Standardized) ก่อนท�าการวเิคราะห์ ด้วยวิธ ีK-Means

ผลการวิจัย

1. ผลจากการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล 

 จากการวิเคราะห์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 400 คน ผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ�านวน 208 คน (ร้อยละ 52.1) อายุระหว่าง 22-24 ปี จ�านวน  

287 คน (ร้อยละ 24.6) มีการศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 จ�านวน 256 คน (ร้อยละ 

64.2) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ�านวน 166 คน (ร้อยละ 38.2) กลุ่มคณะ 

/สาขาวิชา อุตสาหกรรมบริการ/การท่องเที่ยว/โรงแรม/อีเวนต์ จ�านวน 123 คน (ร้อยละ 

30.8) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 12,001 บาท จ�านวน 189 คน (ร้อยละ 47.4) 

2. ผลจากการวิเคราะห์พฤติกรรม

 จากการวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเที่ยว พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  

รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่นิยมมากที่สุด คือ ประเพณี วัฒนธรรมพื้นบ้าน 

เทศกาลต่างๆ คดิเป็นร้อยละ 95.25 รองลงมาคอื โบราณคดแีละพพิธิภณัฑ์ คดิเป็นร้อยละ 

90.00 และศาสนารวมถงึพธิกีรรมต่างๆ ทางศาสนา คิดเป็นร้อยละ 81.25 ด้านลกัษณะการ

เดนิทางท่องเทีย่ว พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่นยิมเดินทางกบัเพือ่น คดิเป็นร้อยละ 

27.60 โดยวิธีการเดินทางด้วยรถส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 75.90 และส่วนใหญ่นิยมเดินทาง

มาท่องเที่ยวในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ 76.90 ด้านสิ่งดึงดูดใจในการเดินทาง

ท่องเที่ยว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส�าคัญกับวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ คิดเป็น

ร้อยละ 96.75 กจิกรรมระหว่างการท่องเท่ียวผูต้อบแบบสอบถามนยิม ถ่ายรปู คดิเป็นร้อย

ละ 93.25 ในด้านกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่สนใจ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความสนใจในการ

น่ังรถสามล้อ/รถรางรอบเมอืง คดิเป็นร้อยละ 82.25 และสถานทีท่่องเท่ียวเชงิวฒันธรรมที่ 

ผู้ตอบแบบสอบถามรู้จักและเคยเดินทางไปมากท่ีสุด คือ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง คิดเป็น 
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ร้อยละ 89.00 รองลงมาคือ เขาตังกวน คิดเป็นร้อยละ 83.25 และพิพิธภัณฑ์สถานแห่ง

ชาติสงขลา และวัดมัชฌิมาวาส คิดเป็นร้อยละ 82.25 

3. ผลจากการวิเคราะห์ปัจจัยการตัดสินใจมาท่องเที่ยว 

 จากการวเิคราะห์ปัจจัยการตัดสนิใจมาท่องเทีย่วจากตวัแปรปัจจยัในการวเิคราะห์

จ�านวน 42 ตวัแปร โดยใช้วิธกีารวเิคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) พบว่า ใช้การวเิคราะห์

องค์ประกอบหลัก (Principle Component Analysis) โดยวิธีหมุนแกนปัจจัยด้วยวิธี 

Varimax with Kaizer Normalization ที่มีค่า Factor Loading มากกว่า 0.681 โดย

สามารถแบ่งออกได้เป็น 6 ปัจจัย คือ ปัจจัยที่ 1 วัฒนธรรมอาหารและวิถีชีวิต ปัจจัยที่ 2  

ความเชื่อ ความศรัทธา ปัจจัยที่ 3 กลิ่นอายอดีต ปัจจัยที่ 4 สภาพแวดล้อม ปัจจัยที่ 5  

โหยหาวันวาน และปัจจัยที่ 6 แลกเปลี่ยนทัศนะ โดยจ�าแนกรายละเอียดแต่ละปัจจัย  

ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแต่ละปัจจัย (n=400)

ปัจจัย Factor 
Loading

Mean S.D. ระดับความ
ส�าคัญ

ปัจจยัที ่1 วัฒนธรรมอาหารและวถิชีวิีต (Eigenvalues = 15.779 และ
Variance = 37.570)

- อาหารท้องถิน่มคีวามแปลก แตกต่าง มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว

0.88 4.41 0.84 มาก

- เข ้าไปร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
อนุรักษ์ประเพณี อาทิ ประเพณีชักพระ 
เป็นต้น

0.87 3.94 0.77 มาก

- ท�าบุญและกราบไหว้บูชาส่ิงที่เคารพ/
ปฏิบัติศาสนกิจ

0.87 3.91 0.71 มาก

- อาหารท้องถิ่นมีรสชาติอร่อย ถูกปาก 0.86 3.96 0.89 มาก

- กิจกรรมการท่องเที่ยวแบบวิถีชีวิต 
วัฒนธรรม

0.86 3.93 0.91 มาก

- สืบทอดวิถีประเพณีอันดีงามของ
ครอบครัว

0.84 3.76 0.78 มาก

- ความหลากหลายทางวฒันธรรมอาหาร 0.81 4.56 0.63 มากที่สุด

- ใช้เวลาวันหยุดกับครอบครัว/เพื่อน 0.79 3.88 0.67 มาก
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ปัจจัย Factor 
Loading

Mean S.D. ระดับความ
ส�าคัญ

- การผสมผสานของวัฒนธรรมไทยพุทธ 
มุสลิม จีน

0.78 4.41 0.55 มาก

- การดูแลเอาใจใส่ในการอนุรักษ์โบราณ
สถานภายในพื้นที่ให้คงความสวยงามอยู่
ในสภาพดี

0.73 3.55 0.86 มาก

- ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น อาทิ 
ร�ามโนรา เป็นต้น

0.71 3.78 0.56 มาก

- อาหารท้องถิ่นมีคุณค่าทางโภชนาการ 0.67 4.35 0.62 มาก

- อาหารแต่ละช่วงเวลามีเอกลักษณ์ 0.66 4.40 0.60 มาก

ปัจจัยที่ 2 ความเชื่อ ความศรัทธา (Eigenvalues = 8.397 และ 
Variance = 19.992)

- เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์น�าไป
ถ่ายทอดแก่ผู้อื่น

0.94 4.35 0.81 มาก

- ความศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้า พระเกจิ 0.87 4.47 0.58 มาก

- เสริมสร้างสัมพันธภาพภายใน
ครอบครัว

0.82 3.99 0..95 มาก

- ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ช่วยคุ้มครอง
ป้องกันภัย ประสบความส�าเร็จในชีวิต

0.80 4.38 0.60 มาก

- ถ่ายภาพสิ่งต่างๆ เพื่อลงสื่อสังคม
ออนไลน์

0.78 3.87 0.47 มาก

- รู้สึกศรัทธา เลื่อมใส ศาสนสถาน เช่น 
วัด ศาลเจ้า 

0.77 4.32 0.68 มาก

- การเข้าร่วมพิธีกรรม เช่น บวงสรวง
หลักเมือง เจดีย์หลวง เป็นต้น

0.76 4.02 0.73 มาก

- มีกิจกรรมตามประเพณีท้องถิ่น 0.74 4.10 0.74 มาก

- ต้องการพักผ่อน ผ่อนคลาย หลีกหนี
ความจ�าเจ

0.68 3.99 0.70 มาก

- ไมตรีจิตและมิตรภาพของผู้คนท้องถิ่น 0.63 4.41 0.60 มาก

- สถาปัตยกรรมที่สวยงามของอาคาร
บ้านเรือน

0.59 4.37 0.62 มาก
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ปัจจัย Factor 
Loading

Mean S.D. ระดับความ
ส�าคัญ

ปัจจัยที่ 3 กลิ่นอายอดีต (Eigenvalues = 6.410 และ 
Variance = 15.262)

- ต้องการค�าชื่นชมจากผู้อื่น เสริมสร้าง
ความภาคภูมิใจในตนเอง

0.88 3.91 0.80 มาก

- วิถีชีวิตของคนท้องถิ่นในอดีตกาล 0.75 4.65 0.59 มากที่สุด

- สัมผัสกลิ่นอายความเป็นดั้งเดิม 0.73 4.08 0.41 มาก

- ต้องการเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมและวิถี
ชีวิตที่ต่างจากตน

0.72 4.16 0.53 มาก

- ค้นหาต้นก�าเนิดความเชื่อ ประเพณี 
นิทานพื้นบ้าน ต�านานพื้นบ้าน 
จิตรกรรม ฯลฯ

0.67 4.12 0.51 มาก

- ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอันยาวนานทรง
คุณค่า

0.62 4.05 0.44 มาก

ปัจจัยที่ 4 สภาพแวดล้อม (Eigenvalues = 3.689 และ 
Variance = 8.783)

- สภาพอากาศดี สามารถท่องเที่ยวได้
ทุกฤดูกาล

0.81 3.66 0.78 มาก

- ความเป็นกันเองของคนในท้องถิ่น 0.80 4.20 0.53 มาก

- ต้องการที่จะพัฒนาทักษะของตนเอง 0.76 4.58 0.67 มากที่สุด

- ต้องการได้รับประสบการณ์ที่หลาก
หลาย

0.70 4.65 0.66 มากที่สุด

- ต้องการเห็นสถานที่ตามที่เห็นในสื่อ
ออนไลน์และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ

0.67 3.73 0.55 มาก

- คุณค่าทางประวัติศาสตร์อันยาวนาน 0.54 3.93 0.80 มาก

ปัจจัยที่ 5 โหยหาวันวาน (Eigenvalues = 2.421 และ 
Variance = 5.763)

- ต้องการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา วิถีชีวิตที่มีความแตกต่าง

0.95 4.23 0.52 มาก

- ต้องการถวิลหาอดีต 0.71 4.09 0.86 มาก

- จับจ่ายซื้อของฝาก ของที่ระลึก 0.69 4.43 0.61 มาก

- สืบทอดตามความเชื่อ เช่น 
มโนราโรงครู เป็นต้น

0.61 4.35 0.92 มาก



วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences

ปีท
ี่ 5

 ฉ
บับ

ที่ 
2 

(ม
.ค

. 6
3-

มิ.
ย.

 6
3)

170

ปัจจัย Factor 
Loading

Mean S.D. ระดับความ
ส�าคัญ

ปัจจัยที่ 6 แลกเปลี่ยนทัศนะ (Eigenvalues = 1.446 และ 
Variance = 3.442)

- พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดกับ
คนท้องถิ่น/คนรุ่นเก่า

0.63 4.00 0.38 มาก

- การฝึกหัดศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน 0.54 4.14 0.49 มาก

 จากตารางที่ 2 ผู้วิจัยได้ท�าการก�าหนดชื่อองค์ประกอบเพื่อสื่อความหมายที่

สอดคล้องกบัตวัแปร สามารถแบ่งออกได้เป็น 6 ปัจจยั โดยจ�าแนกรายละเอยีดแต่ละปัจจยั

ดังนี้ 

 ปัจจัยที่ 1 วัฒนธรรมอาหารและวิถีชีวิต มีค่า Eigenvalues เท่ากับ 15.779 

ประกอบด้วย 13 ตัวแปร อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 37.570 ได้แก่ 1) อาหารท้อง

ถิ่นมีความแปลก แตกต่าง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 2) เข้าไปร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม 

อนุรักษ์ประเพณี อาทิ ประเพณีชักพระ เป็นต้น 3) ท�าบุญและกราบไหว้บูชาสิ่งท่ีเคารพ 

/ปฏบิตัศิาสนกจิ 4) อาหารท้องถิน่มีรสชาตอิร่อยถูกปาก 5) กจิกรรมการท่องเทีย่วแบบวถิี

ชีวิต วัฒนธรรม 6) สืบทอดวิถีประเพณีอันดีงามของครอบครัว 7) ความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมอาหาร 8) ใช้เวลาวันหยุดกับครอบครัว/เพื่อน 9) การผสมผสานของวัฒนธรรม

ไทยพุทธ มุสลิม จีน 10) การดูแลเอาใจใส่ในการอนุรักษ์โบราณสถานภายในพื้นท่ีให้คง 

ความสวยงามอยู่ในสภาพด ี11) ศลิปวฒันธรรมท้องถิน่ อาท ิร�ามโนรา เป็นต้น 12) อาหาร

ท้องถิ่นมีคุณค่าทางโภชนาการ 13) อาหารแต่ละช่วงเวลามีเอกลักษณ์ 

 ปัจจยัที ่2 ความเชือ่ ความศรทัธา มค่ีา Eigenvalues เท่ากบั 8.397 ประกอบด้วย 

11 ตัวแปร อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 19.992 ได้แก่ 1) เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์

น�าไปถ่ายทอดแก่ผู้อื่น 2) ความศักด์ิสิทธิ์ของเทพเจ้า พระเกจิ เป็นต้น 3) เสริมสร้าง

สัมพันธภาพภายในครอบครัว 4) ช่วยคุ้มครอง ป้องกันภัย ประสบความส�าเร็จในชีวิต  

5) ถ่ายภาพสิ่งต่างๆ เพ่ือลงส่ือสังคมออนไลน์ 6) รู้สึกศรัทธา เลื่อมใส ศาสนสถาน เช่น 

วัด ศาลเจ้า เป็นต้น 7) การเข้าร่วมพิธีกรรม เช่น บวงสรวงหลักเมือง เจดีย์หลวง เป็นต้น 

8) มีกิจกรรมตามประเพณีท้องถิ่น 9) ต้องการพักผ่อน ผ่อนคลาย หลีกหนีความจ�าเจ  

10) ไมตรีจิตและมิตรภาพของผู้คนท้องถิ่น 11) สถาปัตยกรรมที่สวยงามของอาคาร บ้าน

เรือน 
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 ปัจจยัท่ี 3 กลิน่อายอดีต มค่ีา Eigenvalues เท่ากบั 6.410 ประกอบด้วย 6 ตวัแปร 

อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 15.262 ได้แก่ 1) ต้องการค�าชื่นชมจากผู้อื่น เสริมสร้าง

ความภาคภูมิใจในตนเอง 2) วิถีชีวิตของคนท้องถิ่นในอดีตกาล 3) สัมผัสกลิ่นอายความ 

เป็นดั้งเดิม 4)ต้องการเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ต่างจากตน 5) ค้นหาต้นก�าเนิด 

ความเชื่อ ประเพณี นิทานพื้นบ้าน ต�านานพื้นบ้าน จิตรกรรม ฯลฯ และ 6) ประวัติศาสตร์

ท้องถิ่น อันยาวนานทรงคุณค่า 

 ปัจจัยท่ี 4 สภาพแวดล้อม มีค่า Eigenvalues เท่ากับ 3.689 ประกอบด้วย  

6 ตัวแปร อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 8.783 ได้แก่ 1) สภาพอากาศดี สามารถ 

ท่องเทีย่วได้ทกุฤดกูาล 2) ความเป็นกนัเองของคนในท้องถิน่ 3) ต้องการทีจ่ะพฒันาทกัษะ

ของตนเอง 4) ต้องการได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย 5) ต้องการเห็นสถานที่ตามที่เห็น

ในสื่อออนไลน์และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ และ 6) คุณค่าทางประวัติศาสตร์อันยาวนาน 

 ปัจจัยท่ี 5 โหยหาวันวาน มีค่า Eigenvalues เท่ากับ 2.421 ประกอบด้วย  

4 ตวัแปร อธบิายความแปรปรวนได้ร้อยละ 5.763 ได้แก่ 1) ต้องการแลกเปลีย่นวฒันธรรม 

ภูมิปัญญา วิถีชีวิต ที่มีความแตกต่าง 2) ต้องการถวิลหาอดีต 3) จับจ่ายซื้อของฝาก  

ของที่ระลึก และ 4) สืบทอดตามความเชื่อ เช่น มโนราโรงครู เป็นต้น 

 ปัจจัยที่ 6 แลกเปลี่ยนทัศนะ มีค่า Eigenvalues เท่ากับ 1.446 ประกอบด้วย  

2 ตัวแปร อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 3.442 ได้แก่ 1) พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิด 

กับคนท้องถิ่น/คนรุ่นเก่า และ 2) การฝึกหัดศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน

4. ผลจากการจัดกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

 จากการจัดกลุม่พฤติกรรมการท่องเทีย่วของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรใีนการท่อง

เที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีวิเคราะห์กลุ่มแบบ K-Means โดยน�าค่า

ปัจจัยคะแนน (Factor Score) ของทั้ง 6 ปัจจัย (โดยทดลองก�าหนด K = 2, 3, 4, …, 8) 

สามารถแบ่งกลุ่มจากค่า Final cluster Centers ออกเป็น 2 กลุ่ม (K = 2) ได้แก่ 1) ท่อง

เที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยเกิดจากปัจจัย ความเชื่อ ความศรัทธา ปัจจัยกลิ่นอายอดีต ปัจจัย

สภาพแวดล้อม และโหยหาวันวาน จ�านวน 381 คน (ร้อยละ 95.25) และ 2) ท่องเที่ยว

ทัว่ไป โดยเกิดจากปัจจยัวฒันธรรมอาหารและวถิชีีวติ และปัจจัยแลกเปลีย่นทศันะ จ�านวน 

18 คน (ร้อยละ 4.75) ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ตารางแสดงค่า Final cluster Centers และการจัดกลุ่มด้วยวิธีวิเคราะห์กลุ่ม 

K-Means

ปัจจัย

กลุ่ม

ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม

ท่องเที่ยวทั่วไป

- วัฒนธรรมอาหารและวิถีชีวิต 0.02047 -0.43319

- ความเชื่อ ความศรัทธา 0.06580 -1.39284

- กลิ่นอายอดีต 0.06321 -1.33786

- สภาพแวดล้อม 0.13833 -2.92791

- โหยหาวันวาน 0.10196 -2.15825

- แลกเปลี่ยนทัศนะ 0.02366 -0.50072

สรุปและอภิปรายผล

 การศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในการท่อง

เที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดสงขลา ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 22-24 ปี 

ก�าลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กลุ่มคณะ/สาขาวิชา 

อตุสาหกรรมบริการ/การท่องเทีย่ว/โรงแรม/อเีวนต์ มรีายได้เฉลีย่ต่อเดอืนมากกว่า 12,001 

บาท 

 ด้านพฤตกิรรมการท่องเทีย่ว ส่วนใหญ่รปูแบบการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมทีน่ยิม

มากที่สุด คือ ประเพณี วัฒนธรรมพื้นบ้าน เทศกาลต่างๆ นิยมเดินทางกับเพื่อนในช่วง 

วันเสาร์-อาทิตย์ สิ่งดึงดูดใจคือวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ กิจกรรมระหว่างการท่องเที่ยว

นิยมถ่ายรูป กิจกรรมทางวัฒนธรรมที่สนใจคือการนั่งรถสามล้อ/รถรางรอบเมือง สถานท่ี 

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่รู้จักและเคยเดินทางไป มากที่สุด คือ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง 

 การวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อท�าการจัดกลุ่มตัวแปร พบว่า จากตัวแปรทั้งหมด 

42 ตัวแปร เมื่อท�าการหมุนแกนแบบมุมฉาก (Orthogonal Rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์  

(Varimax) จึงท�าให้ สามารถสกัดปัจจัยได้ 6 ด้าน ประกอบด้วย

 ปัจจัยที่ 1 วัฒนธรรมอาหารและวิถีชีวิต ประกอบด้วย 13 ตัวแปร

 ปัจจัยที่ 2 ความเชื่อ ความศรัทธา  ประกอบด้วย 11 ตัวแปร

 ปัจจัยที่ 3 กลิ่นอายอดีต  ประกอบด้วย 6 ตัวแปร

 ปัจจัยที่ 4 สภาพแวดล้อม  ประกอบด้วย 6 ตัวแปร

 ปัจจัยที่ 5 โหยหาวันวาน  ประกอบด้วย 4 ตัวแปร
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 ปัจจัยที่ 6 แลกเปลี่ยนทัศนะ  ประกอบด้วย 2 ตัวแปร

 โดยจากการค้นหาปัจจัยพฤติกรรมการท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม พบว่า จากทัง้หมด 

6 ปัจจัย สามารถอภิปรายผลแต่ละปัจจัยได้ ดังนี้ 

 ปัจจัยวัฒนธรรมอาหารและวิถีชีวิต จากตัวแปรจ�านวน 13 ตัวแปร ผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมอาหาร โดย

อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.56 รองลงมาคืออาหารท้องถิ่นมีความแปลกแตกต่าง  

มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และการผสมผสานของวัฒนธรรมไทยพุทธ มุสลิม จีน มีค่าเฉลี่ย 

4.41 อาหารเป็นองค์ประกอบการท่องเท่ียวที่ส�าคัญประการหนึ่งที่สามารถดึงดูดนัก 

ท่องเที่ยวให้เดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวได้ เนื่องจากอาหารสามารถบอกถึงเอกลักษณ์

ของพื้นที่ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของท้องถิ่น (ภัทรพร พันธุรี, 2558)

 ปัจจัยความเชือ่ ความศรัทธา จากตวัแปรจ�านวน 11 ตวัแปร ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ ให้ความส�าคัญกับความศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้า พระเกจิ โดยอยู่ในระดับมาก มีค่า

เฉลี่ย 4.47 รองลงมาคือไมตรีจิตและมิตรภาพของผู้คนท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ย 4.41 และขอพร

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองป้องกันภัย ประสบความส�าเร็จในชีวิต มีค่าเฉลี่ย 4.38 ตามล�าดับ 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ได้รับความนิยม มีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว

บางแห่ง เนือ่งจากมคีวามเชือ่ว่าเป็นสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์สามารถทีจ่ะบนบานต่างๆ และเชือ่ว่าการ

มากราบไหว้จะท�าให้ชีวิตมีความสุข มีความเจริญรุ่งเรือง (ผกามาศ เพชรสิน, 2558)

 ปัจจัยกลิ่นอายอดีต จากตัวแปร จ�านวน 6 ตัวแปร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 

ให้ความส�าคัญกับวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นในอดีตกาล โดยอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 

4.65 รองลงมาคือ ต้องการเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท่ีต่างจากตน มีค่าเฉลี่ย 4.16 

และค้นหาต้นก�าเนดิความเชือ่ ประเพณี นทิานพืน้บ้าน ต�านานพืน้บ้าน จติรกรรม ฯลฯ มค่ีา

เฉลี่ย 4.12 ตามล�าดับ ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นักท่องเที่ยวมีความโหยหาอดีตและ

มคีวามต้องการย้อนกลบัไปพบประสบการณ์ทีเ่กดิข้ึนในวยัเดก็ หรอืเพ่ือเรยีนรูว้ฒันธรรมที่

มีความต่างจากตน (นงลักษณ์ จันทาภากุล และนรินทร์ สังข์รักษา, 2556)

 ปัจจยัสภาพแวดล้อม จากตัวแปรจ�านวน 6 ตวัแปร ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

ให้ความส�าคญักบัความต้องการได้รบัประสบการณ์ทีห่ลากหลาย โดยอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 

มีค่าเฉลี่ย 4.65 รองลงมาคือ ต้องการที่จะพัฒนาทักษะของตนเอง มีค่าเฉลี่ย 4.58 และ

ความเป็นกนัเองของคนในท้องถิน่ มค่ีาเฉลีย่ 4.20 ตามล�าดบั พฤตกิรรมและประสบการณ์

ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย พบว่า การได้รับการบริการที่ดีอยา่งมีมิตรภาพ

ของคนในพื้นที่ท�าให้เป็นเสน่ห์ของท้องถิ่นไทย (น�้าฝน จันทร์นวล, 2556)
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 ปัจจัยโหยหาวันวาน จากตัวแปรจ�านวน 4 ตัวแปร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

ให้ความส�าคัญกับการจับจ่ายซื้อของฝาก ของที่ระลึก โดยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.43 

และปัจจัยแลกเปลี่ยนทัศนะ จากตัวแปรจ�านวน 2 ตัวแปร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

ให้ความส�าคัญกับการฝึกหัดศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน โดยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.14 

 การจัดกลุ่มด้วยวิธีวิเคราะห์กลุ่มแบบ K-Means สามารถแบ่งกลุ่มจากค่า Final 

cluster Centers ออกเป็น 2 กลุ่ม (K = 2) ได้แก่ 1) ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จ�านวน 381 

คน (ร้อยละ 95.25) และ 2) ท่องเที่ยวทั่วไป จ�านวน 18 คน (ร้อยละ 4.75)

ข้อเสนอแนะการวิจัย

1. ข้อเสนอแนะที่มีต่อการวิจัย

 จากการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า หน่วยงานท้องถ่ินและชุมชนควรก�าหนดแนวทาง

การบริหารจัดการพื้นที่แหล่งท่องเท่ียวให้มีความเป็นระเบียบและสวยงาม รวมถึงพัฒนา

สิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ และควรมีการก�าหนดจัดท�าแผนในการพัฒนาเป็นแหล่ง 

ท่องเที่ยวอย่างจริงจังเพื่อความยั่งยืนต่อไป

2. ข้อเสนอแนะที่มีต่องานวิจัยครั้งต่อไป

 2.1 ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนากิจกรรมท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  

ในการส่งเสรมิการท่องเทีย่วเพือ่เป็นการพฒันาแหล่งท่องเทีย่วมากยิง่ขึน้ รวมถงึการเช่ือม

โยงกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่อื่นๆ เช่น นครศรีธรรมราช พัทลุง เป็นต้น 

 2.2 ควรน�าการศึกษามาปรับใช้ในการวิจัยกลุ่มตัวอย่างอื่นๆ ท่ีเป็นประเด็นท่ี 

น่าสนใจ เช่น การส่งเสริมของหน่วยงานภาครัฐ การมีส่วนร่วมของชุมชน ฯลฯ 
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แก้วตา จันทรานุสรณ์1 Kaeota Janthranusorn

บทน�า: เพียงล�าพัง

 สถานการณ์ก�าหนดระยะห่างทางสังคม (social distinction) เพื่อชะลอการ

แพร่กระจายของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ช่วยให้ผูเ้ขยีนมโีอกาสส�ารวจหนงัสอืทีร่ออ่านอยูห่ลาย

เล่ม เล่มที่สะดุดตาที่สุดคือหนังสือท่ีภาพปกเป็นรูปเด็กผู้หญิงผิวขาวผมทองเปลือยท่อน

บนอุ้มเด็กผิวสี และมีเด็กผิวสีอีกคนนั่งมองเธอด้วยรอยยิ้ม บทน�าของผู้เขียนหนังสือเรื่อง 

Dschungelkind หรือ เด็กป่าซาบิเน่ (Jungle Child) กล่าวถึงเหตุผลในการเขียนของเธอ

ว่า เธอไม่มคีวามสขุ รูส้กึอ้างว้าง สบัสน และใช้ชวีติเยีย่งคนพเนจร ย้ายจากทีห่นึง่ไปยงัอกี

ที่หนึ่งด้วยความหวังว่า ในที่แห่งใหม่จะพบความสุข แต่ก็ผิดหวังทุกครั้ง “...ฉันจะเล่าเรื่อง

บทวิจารณ์หนังสือ

Dschungelkind
เด็กป่าซาบิเน ่(Jungle Child): 

ความทรงจ�าและศักดิ์ศรีของการมีชีวิต

1อาจารย์ ดร. ประจ�าสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ราวชวีติของตวัเอง ชวีติของเด็กหญิงจากโลกทีก่าลเวลาไม่เคลือ่นไหว เช่นเดยีวกับเทพนยิาย

ทั้งหลาย เรื่องนี้มีทั้งความรัก ความชัง การให้อภัย ความโหดร้าย และลงท้ายด้วยความ

งดงามของชีวิต แต่เรื่องนี้ไม่ใช่เทพนิยาย มันเป็นเรื่องจริง ของชีวิตฉัน” แม้มีผู้เคยกล่าว

ว่า วรรณกรรมเป็นเรื่องบ�าบัดจิตของนักเขียน แต่มุมมองและน�้าเสียงสื่อสารของซาบิเน่ที่

มีต่อสิ่งต้องข้ามผ่านนั้น ไม่เพียงแตกต่างออกไป หากยังช่วยชุบชูความรู้สึกผู้รับสารให้ชุ่ม

ชื่นตื่นใจ 

 ถ้าโรงเรียนแห่งแรกของคุณคือป่าดงดิบ มีเดก็ๆ ชนเผ่านกัรบฟาย ูอนิโดนเีซีย เป็น

เพื่อนร่วมชั้นเรียน มีป่าใหญ่ไพรหนาเป็นต�าราให้เรียนรู้ธรรมชาติอย่างเสรีและมีชีวิตชีวา 

แต่กลับมีเหตุฉับพลันให้ย้ายห้องเรียนไปสู่ป่าแห่งกฎเกณฑ์ความศิวิไลซ์ของซีกโลกตะวัน

ตก คุณไม่สามารถหลอมตัวเองเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเมืองใหญ่ได้ พอๆ กับไม่สามารถสลัด

ความหวาดกลวัออกไปจากหวัใจได้ แม้ว่าจะพยายามอย่างถงึทีส่ดุ...กย็งัไม่สามารถรูส้กึว่า

เมืองใหญ่คือบ้านที่ปลอดภัย

“ฉันพยายามสร้างภาพลักษณ์ท่ีสมบูรณ์พร้อม แต่ท่ีฉันรู้สึกอยู่

ภายในคือความกลัว ความหมดหวังและความรู้สึกว่าตัวเองไม่

ดีพอ ยังขาดอะไรบางอย่าง ฉันเลิกพูดถึงวัยเด็ก เลิกบอกใครๆ 

ว่าฉันมาจากไหน ฉันใช้ชีวิตเหมือนกับว่ามันเป็นความฝันและ

พยายามท�าตัวให้กลมกลืนกับความฝันให้ได้ ซ่ึงมันยิ่งท�าให้ทุก

อย่างแย่ลงไปอีก ฉันจมลึกลงไป ทุกอย่างในชีวิตดูจะผิดพลาด

ไปหมด ไม่อาจจะบอกได้ว่าใครเป็นมิตรใครเป็นศัตรู มองอะไร

ไม่แจ่มแจ้ง แทนทีจ่ะเป็นด�าหรอืขาว ฉนักลบัเหน็แต่เพยีงสีเทา...

ฉนัสญูเสยีทกุอย่าง บ้าน ครอบครวั ความฝัน ความสขุ ไม่มเีหลอื 

ฉันต้องสู้เพียงล�าพังในโลกที่ยังเป็นที่แปลกถิ่นส�าหรับตัวเอง ฉัน

ไม่เข้าใจกฎเกณฑ์และธรรมเนียมของท่ีนี่...เป็นไปได้ว่าฉันยังไม่

หายจากการชอ็กทีต้่องเข้ามาอยูใ่นวฒันธรรมใหม่ ซึง่กว่าจะรู้ตวั

ก็อีกเนิ่นนานให้หลัง ฉันมองเรื่องรอบตัวไม่กระจ่าง ไม่มีก�าลังที่

จะเปลี่ยนอะไร ไม่รู้ว่าเกิดอะไรข้ึนกับตัวเอง...เม่ือมาถึงในจุดท่ี

แย่ที่สุดในชีวิต ฉันก็ถูกไล่ออกจากงาน ตอนนี้ฉันไม่มีอะไรจริงๆ 

ไม่มีแม้แต่อาหารในตู้เย็น...” 

 (เด็กป่าซาบิเน่: 418-420)
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 ความสูญเสียศรัทธาต่อชีวิตท�าให้ซาบิเน่คิดฆ่าตัวตาย เหตุการณ์เช่นนี้จะไม่มี

โอกาสเกิดขึ้น ถ้าซาบิเน่ยังใช้ชีวิตอยู่ในป่ากับชาวฟายู เพราะพวกเขาจะต่อสู้เคียงข้างเธอ

และช่วยให้เธอได้ตระหนกัถงึศกัดิศ์รีของการมชีวีติ ส�านกึสดุท้ายของซาบเิน่เธอได้ยนิเสยีง

เพรียกแห่งพงไพรและบทเพลงของฟายูดังกึกก้องไปทั่วหัวใจของเธอ

ย้อนสู่จุดก�าเนิด: เขียนชีวิต ชาติพันธุ์วรรณา 

 ซาบเิน่ คเูกลอร์ สตรชีาวเยอรมนัท�าธรุกจิด้านการผลติสือ่ในมวินคิ เธอเขยีนเรือ่ง 

Dschungelkind หรือ เด็กป่า (Jungle Child) เพื่อเยียวยาตนเองจากความรู้สึกสิ้นหวังใน

ชวิีต โดยถ่ายทอดความหมายของการมชีวีติด้วยพลงัความทรงจ�าแห่งวยัเดก็ ซึง่เธอได้เรยีน

รู้อย่างลึกซึ้งจากชนเผ่านักรบฟายูในผืนป่ามหึมาแห่งอิเรียน จายา หุบเขาลึกลับของเกาะ

นิวกินี ปาปัวตะวันตก ประเทศอินโดนีเซีย ดินแดนเดียวที่เธอรู้สึกว่าคือ บ้าน 

 แม้ซาบิเน่ คูเกลอร์ ได้ใช้ชีวิตในโลกศิวิไลซ์นานกว่าในป่าลึก แต่ยิ่งอายุมากข้ึน 

อดีตก็ดเูหมือนจะเรยีกร้องดังขึน้ทกุปีๆ ความไม่มัน่ใจว่ารากเหง้าของตวัเองคอืท่ีใดเพิม่มาก

ขึ้น และรู้สึกว่าตัวเองปราศจากชีวิตชีวา ด�าเนินกิจวัตรประจ�าวัน ท�าในสิ่งที่ตัวเองต้องท�า 

แต่รู้สึกเหมือนชีวิตหยุดนิ่งไม่ก้าวไปข้างหน้า เธออยากตื่นขึ้นพร้อมกับชีวิตที่มีความหมาย 

ดังนั้นเธอจึงตัดสินใจที่จะเล่าเรื่องของตัวเอง ตัดสินใจที่จะเดินทางย้อนกลับไปสู่อดีต เดิน

ทางด้วยความหวังที่ว่ามันจะท�าให้ชีวิตของตัวเองย้อนกลับไปสู่จุดตั้งต้นโดยสมบูรณ์และ

พบความสงบทางใจที่ปรารถนา

 ค�าเมอืง ผูแ้ปลหนงัสอืเล่มนีไ้ด้กล่าวไว้ในค�าน�าผูแ้ปลว่า “นีเ่ป็นอตัชีวประวตัขิอง

คนที่อาจจะไม่นับได้ว่าประสบความส�าเร็จนักในสังคมท่ีนับถือลัทธิทุนนิยมและวัตถุนิยม

เป็นใหญ่ แต่ในความไม่ส�าเร็จนั้น ซาบิเน่ คลูเกลอร์ ได้ชี้ให้เห็นว่า ความรักและความสุข

สงบภายในใจ เป็นปัจจัยอนัส�าคัญยิง่ทีจ่ะท�าให้คนเราด�ารงชีวติอยูไ่ด้ท่ามกลางกระแสสงัคม

ที่ผันผวนเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเร่งร้อนอย่างมีความสุข”

“คุณอาจสังสัยว่า ท�าไมเด็กหญิงชาวเยอรมันถึงมาใช้ชีวิตร่วม

กับชนเผ่าที่ไม่มีคนรู้จักในดินแดนท่ีโดดเดี่ยวจากโลกภายนอก 

เพ่ือจะตอบค�าถามน้ีฉันจะต้องย้อนกลับไปสู่เวลาและสถานที่

เรื่องนี้เริ่มต้นขึ้น
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แม่ของฉันชื่อ ดอริส แม่ตัดสินใจเลือกอนาคตของตัวเองตอน

อายุสิบสอง แม่ไปฟังบรรยายของเพื่อนคนหน่ึงของอัลเบิร์ต  

ชไวท์เซอร์ หมอและมิชชันนารีผู้มีช่ือเสียง เก่ียวกับงานของเขา

ในแอฟริกา ระหว่างที่ฟังอยู่นั่นเอง แม่ก็รู้ว่านี่คือจุดมุ่งหมายใน

ชีวิต การได้ไปท�างานในประเทศก�าลังพัฒนา

 สิบหกปีต่อมา แม่พบกับพ่อของฉัน เคลาส์ ปีเตอร์  

คูเกลอร์ ในตอนนั้นพ่อท�างานกัลป์ลุฟท์ฮันซ่า สายการบินของ

เยอรมัน พ่อก็มีจุดมุ่งหมายในชีวิตเช่นเดียวกับแม่ หลังจากท่ี

พ่อลาออกจากลุฟท์ฮันซ่า พ่อกับแม่ก็แต่งงานกันและเรียนต่อ

ทางนิรุกติศาสตร์ ทั้งสองเริ่มท�างานหลังจากที่จูดิธเกิดได้หนึ่งปี

 พ่อกับแม่ถูกส่งตัวไปท�างานที่เนปาลเป็นที่แรก ที่นั่น

ท่านอยู่กับเผ่าพื้นเมืองที่มีช่ือว่า ดานูวา ไร เพื่อศึกษาภาษา

และช่วยพวกเขาพัฒนาความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น พ่อกับแม่ออกจาก

หมู่บ้านนั้นเพียงสองครั้งคือตอนที่ฉันเกิด (ปี 1972) และตอนที่

คริสเตรียนเกิด (ปี 1974) เราสองคนพี่น้องเกิดที่ ปาทาน ชุมชน

รอบนอกของกาทมัณฑุ...

 วันที่ 23 เมษายน ปี 1978 เป็นวันที่เราเดินทางสู่ชีวิต

ใหม่ จากที่ที่สูงที่สุดในโลก เราก�าลังมุ่งหน้าไปสู่ที่ที่ต�่าที่สุด การ

เดินทางครั้งนี้พาเราจากเทือกเขาหิมาลัยที่สูงตระหง่านสู่บึงใน  

อิเรียน จายา ที่ซึ่งทุกวันนี้รู้จักกันในชื่อ ปาปัวตะวันตก”

(เด็กป่าซาบิเน่; จุดเริ่มต้น: 69-73)

ป่าดงพงไพร ใน อิเรียน จายา คือ ฉากชีวิตซาบิเน่

 อิเรียน จายา เป็นที่ตั้งของป่าฝนที่ติดต่อกันเป็นผืนเดียวใหญ่ที่สุดในโลก (ไม่นับ

ป่าอะเมซอน) ป่าของเกาะนี้หนาทึบจนคนเดินเข้าไปไม่ได้ เป็นถิ่นที่มีนกการเวกมากถึง  

43 ชนิด และพบในปาปัวตะวันตกและปาปัวนิวกินีถึง 35 ชนิด ชนพื้นเมืองบางเผ่าใช้ 

ขนนกการเวกประดับเครื่องแต่งกาย บ้างก็ใช้ในพิธีกรรม 

 อิเรียน จายา คือซีกด้านตะวันตกของเกาะท่ีใหญ่เป็นอันดับสามของโลก (เป็น

รองก็เพียงออสเตรเลียและกรีนแลนด์) ซีกตะวันออกของเกาะคือประเทศปาปัวนิวกินี  
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อเิรยีน จายา (ซึง่ถกูเปลีย่นชือ่ เป็น ปาปัวตะวนัตกเมือ่ไม่นานมานี)้2 คอื จงัหวดัทีใ่หญ่ทีสุ่ด

และอยู่ทางตะวันออกของอินโดนีเซีย ชนพื้นเมืองของอิเรียน จายา สามารถจ�าแนกได้ถึง 

250 เผ่า ตามลักษณะทางกายภาพ ความแตกต่างทางภาษา ประเพณี รูปแบบของศิลปะ 

และแง่มมุอืน่ๆ ทางวฒันธรรม ประมาณว่ามภีาษาทีใ่ช้พดูกนัในระหว่างกลุม่ชนพืน้เมอืงถงึ 

250 ภาษาเป็นอย่างน้อย การทีบ่างเผ่าอย่างเช่นฟายแูยกตัวอยูอ่ย่างโดดเด่ียวท�าให้การนบั

จ�านวนภาษาและชนเผ่าเป็นไปโดยยากล�าบาก

 ค�าศัพท์ในภาษาฟายจู�ากดัมาก ส่วนมากเกีย่วข้องกบัป่า 

เป็นชื่อต้นไม้ สัตว์หรือกิจกรรมต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น ในภาษานี้

ไม่มีค�าที่มีความหมายว่า ขอโทษ ขอบคุณ หรือ สวัสดี เป็นการ

เฉพาะ แต่มีอยู่ค�าหนึ่งซึ่งสามารถใช้แทนค�าข้างต้น และอาจมี

ความหมายอื่นๆ อีก อาซาเฮโก ซ่ึงอาจจะหมายถึงอรุณสวัสดิ์ 

ราตรีสวัสดิ์ ขอบคุณ ลาก่อน และค�าอื่นๆ ที่ไม่มีศัพท์เฉพาะ 

(เด็กป่าซาบิเน่; ภาษาฟายู: 241)

 อาจเป็นไปได้ทีช่าวฟายจูะเลอืกเฉพาะสิง่ทีจ่�าเป็นต่อการสือ่สารเพือ่เอาชีวติรอด 

และค�าๆ เดยีวกอ็ุม้ความหมายมากมาย จงึไม่กกัเกบ็สิง่ทีจ่ะเป็นภาระแก่ชวีติรวมทัง้ระบบ

ภาษาและเวลา ความรู้สึกของซาบิเน่ต่อเรื่อง “เวลา” ระหว่างที่อยู่ในอิเรียน จายา นั้นต่าง

ออกไป ทีน่ั่นเวลาดูจะเดินช้ากว่าทีอ่ืน่ ค่อยคบืคลานไปตัง้แต่พระอาทติย์ข้ึนจนพระอาทติย์

ตกอย่างเชือ่งช้าเหมอืนหอยทาก ไม่ว่าจะกีว่นั กีอ่าทิตย์ หรอืว่ากีปี่ ซาบเิน่ปรบัจงัหวะชวิีต

ให้เข้ากับความเชื่องช้าของเวลา ที่นั่นไม่มีใครรีบร้อน ไม่มีใครกลัวว่าจะไปไม่ทันนัด จะมี

เรื่องใหญ่อะไรเกิดขึ้นได้ในท่ีซึ่งแต่ละวันไม่ต่างจากวันก่อนๆ ถ้าคุณนัดใครไว้ คุณก็แค่รอ

จนกว่าเขาจะมา ถ้าเขาไม่มาวันนี้ก็จะเป็นพรุ่งนี้ และถ้าเขาไม่มาเลยก็เป็นไปได้ว่าเข้าไม่

ต้องการจะมาพบคุณแล้ว หรือไม่ก็เขาคนนั้นอาจเผชิญกับความตายในระหว่างทาง

 หากมีการตายเกิดขึ้น ตามธรรมเนียมฟายู การจะไว้ทุกข์นานแค่ไหนข้ึนอยู่กับ

อายุของคนตาย ยิ่งคนตายอายุมากเท่าไหร่ ระยะเวลาการไว้ทุกข์ก็จะยิ่งนานข้ึนเท่านั้น 

เมื่อผู้อาวุโสในเผ่าตายลง พวกเขาอาจจะไว้ทุกข์นานหลายอาทิตย์ กระดูกที่เหลือหลังพิธี
2 ในปี 1883 เกาะนิวกินีถูกแบ่งออกเป็นสามส่วน เนเธอแลนด์อ้างสิทธิ์เหนือซีกตะวันตก ส่วนทางเหนือของซีกตะวัน
ออกกลายมาเป็นเยอรมัน นิวกินี ในขณะที่ทางใต้คือ บริทิช ปาปัว เนเธอแลนด์เริ่มการส�ารวจพื้นที่อย่างเอาจริงเอาจัง
ในปี 1898 เนเธอแลนด์กับอินโดนีเซียมีข้อพิพาทกันเกี่ยวกับสิทธิการปกครองอิเรียน จายา จนปี 1963 เนเธอแลนด์
จึงเป็นฝ่ายยินยอม ถึงแม้ว่าอินโดนีเซียจะได้รับอิสรภาพปกครองตนเองตั้งแต่ปี 1949 แต่ไม่สามารถครอบครองอิเรียน 
จายา ได้จนกระทั่งปี 1969 ภายใต้การรับรองจากมิตขององค์การสหประชาชาติ (เด็กป่า ซาบิเน่: ภาผนวก ก.; 440)
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แล้วจะถกูแขวนไว้ในกระท่อมแบบเดยีวกบัทีเ่ราแขวนภาพเพือ่ร�าลกึถงึบคุคลอนัเป็นทีร่กัผู้

พลัดพราก และเหตุแห่งความตายของชาวฟายูผู้เป็นที่รักนี้เองที่ท�าให้ซาบิเน่ลบความทรง

จ�าตนเองด้วยการออกจากป่าไปสูเ่มอืง โดยทีซ่าบเิน่ไม่คาดคดิมาก่อนว่าภยนัตรายในเมอืง

ใหญ่นั้นโหดร้ายกว่าที่ซาบิเน่จะหยั่งถึงได้

 

โครงสร้างความทรงจ�าและความหมายในบ้านป่าของซาบิเน่

 เรื่องราวทั้งหมดใน Jungle Child ไม่เพียงเพื่อร�าลึกความหมายแห่งการมีชีวิต

อยู่ของซาบิเน่ แต่เธอยังปรารถนาอุทิศให้กับความทรงจ�าท่ีเปี่ยมไปด้วยความรักท่ีมีต่อ 

โอหรพิีช่ายเผ่าฟาย ูและแด่ลกูๆ ผูเ้ป็นความภาคภมูใิจน�ามาซึง่ความสขุสมในชวีติ โดยแบ่ง 

โครงสร้างเนื้อหาออกเป็น 3 ภาค ภาคแรก ซาบิเน่เปิดเร่ืองด้วยความกลัวของตนใน

เมืองใหญ่และใช้ความรู้สึกหวาดหวั่นนั้นเชื่อมกับความทรงจ�าท่ีได้เผชิญหน้ากับนักรบเผ่า

ฟายูเป็นคร้ังแรกในหุบเขาลึกลับ ที่นั่นคือจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ความหมายของชีวิตท่ี 

แตกต่างของเมืองกับป่าและค�าเชื้อเชิญฟายูสู่ยุคหิน ในภาคนี้ซาบิเน่น�าเสนอความหมาย

ผ่านสายตาของเด็กที่ไม่เพียงจ�าแนกความแตกต่างเพื่อตัดสิน แต่เพ่ือน�าไปสู่การท�าความ

เข้าใจความหมายของวัฒนธรรมอื่นด้วยความเคารพ และเธอน�าเสนอความทรงจ�าวัยเด็ก

ด้วยการเล่นสนกุของเธอกับเพือ่นๆ ชาวฟายใูนป่าใหญ่ ซ่ึงท�าให้ซาบเิน่ได้เรียนรูก้ารเอาชวีติ

รอดในป่า เรียนรูอ้นัตรายและความมัง่ค่ังอดุมสมบรูณ์ของป่า รูจั้กเคารพป่าและเอาชนะป่า

เท่าที่ป่าจะอนุญาตให้มนุษย์จะท�าได้ ป่าและฟายูสอนให้ซาบิเน่ได้เข้าถึงความหมายของ 

“มิตรภาพ” และ “ความเท่าเทียมกัน”

 วฒันธรรมของเผ่าฟาย ูทกุคนมสีถานะของตวัเอง รูบ้ทบาทหน้าทีข่องตวัเอง ต้อง

เล่น ครอบครัวและเพื่อนร่วมเผ่าของฉันพร้อมจะปกป้องฉันเช่นเดียวกับท่ีฉันจะปกป้อง

พวกเขา เราแบ่งปันทุกอย่างแก่กัน ถ้าฉันมีเบ็ดสองคัน ฉันจะแบ่งคันหน่ึงให้กับคนท่ีไม่มี 

ถ้าสามีของฉันเกิดตายลง น้องชายของเขาจะรับฉันเป็นภรรยา ใส่ใจดูแลฉันและลูก สร้าง

บ้านให้อยู่และออกล่าหาอาหารให้กิน ถ้าเด็กคนใดต้องก�าพร้า จะมีครอบครัวอื่นในเผ่า 

รับเขาไปเลี้ยง

 ความร่วมมือเป็นสิ่งจ�าเป็นที่จะท�าให้มีชีวิตรอด ดังนั้นมิตรภาพจึงยืนยงตราบ

ชั่วชีวิต ทุกคนในเผ่าจะปกป้องและช่วยเหลือกันและกัน ผู้ชายออกล่าเป็นกลุ่ม ผู้หญิงท�า 

ซาโก หรือออกไปหาปลาด้วยกัน แม้แต่การกินก็ยังเป็นความร่วมมือ คุณกัดอาหารเพียง

ค�าสองค�าแล้วก็ยื่นมันให้คนถัดไปซึ่งจะท�าอย่างเดียวกัน ด้วยวิธีนี้ทุกคนจะได้ส่วนแบ่ง

อาหารเท่าเทียมกัน
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 ภาคสอง เป็นภาคใหญ่ทีซ่าบเิน่จงใจถ่ายทอดประสบการณ์เรยีนรูแ้ละการท�าความ

เข้าใจกับกฎของพื้นที่ป่าและกติกาทางสังคมของชนเผ่าฟายูตั้งแต่แรกเกิดสู่วัยเด็ก ความรู้

ที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตในป่าทึบ ความหมายของธนูท่ีเป็นมากกว่าอาวุธคู่กายเผ่านักรบ 

บทบาทหน้าที่และความเป็นเพศ ฤดูกาลของป่าและวัฏจักรแห่งความตาย การผจญกับ

ภยนัตรายในป่าและการตดิต่อกับโลกภายนอก ภาษาของฟาย ูการเรยีนรูถ้งึความยตุธิรรม

และการให้อภยั กจิวตัรประจ�าวนัของซาบเิน่และฟายถููกก�าหนดโดยพระอาทติย์ เหล่านีค้อื

สิ่งที่ซาบิเน่ได้เรียนรู้อย่างลึกซึ้งจากเด็กๆ และผู้ใหญ่ในเผ่าฟายูวันแล้ววันเล่าอย่างมีชีวิต

ชวีา วันแล้ววันเล่าจนเวลาล่วงไปหลายปี ครอบครวัของซาบเิน่กลายเป็นศนูย์กลางของข่าย

ใยความสัมพันธ์อันลึกซึ้งมากขึ้นๆ ท่ามกลางความเกื้อกูลของผืนป่าอันอุดมและความเป็น

มิตรของเผ่าฟายู

...ตามธรรมเนียมฟายูแล้วมิตรภาพมีสามระดับ ระดับแรก

แสดงออกโดยการนอนเคียงกันและเอานิ้วชี้เก่ียวคล้องกันไว้ 

ระดับที่สองโดยการขบปลายนิ้วฝ่ายตรงข้ามเบาๆ ระดับที่สาม

ซึ่งเป็นระดับสูงสุดแสดงออกโดยการแลกเปลี่ยนฟันจระเข้กัน 

แต่ละฝ่ายจะเอาผมสองสามเส้นใส่ช่องว่างในฟันและเอามัน

คล้องคออีกฝ่ายหนึ่ง ตามความเช่ือของชาวฟายู ถ้าจะสาปแช่ง

ใคร เราจะต้องมเีส้นผมของคนคนนัน้ ดงันัน้การท่ีเขามอบเส้นผม

ให้ใครย่อมแสดงว่า เขาไว้ใจว่าคนคนนั้นจะไม่ใช้เส้นผมของเขา

เพื่อท�าร้ายเขา ซึ่งหมายความว่าเขาไว้ใจมอบชีวิตของเขาไว้ใน

มือเพื่อน และนี่คือสิ่งที่ทอเรท�า การจะต้องจากเพื่อนรักเช่นนี้

ท�าให้ฉันเศร้าหนักหนา 

(เด็กป่าซาบิเน่; เวลาล่วงไป: 321)

 ส�าหรับฟายูทุกสิ่งที่เก่ียวข้องล้วนมีความหมาย ธนู เป็นสมบัติท่ีมีค่าท่ีสุดอย่าง

หนึ่งของชาวฟายู พวกเขาใช้ธนูเพื่อล่าสัตว์ ป้องกันตัวและแก้แค้น...ในความเชื่อของฟายู 

ความตายมีสาเหตุเพียงสองประการ ถ้าไม่เพราะแผลถูกธนูก็เป็นเพราะถูกสาป ถ้าสมาชิก

ในครอบครวัหรอืในเผ่าตายเพราะความป่วยไข้ชาวฟายมูพีนัธะทีจ่ะต้องหาให้ได้ว่าใครเป็น

คนสาปผู้ตาย และจะต้องแก้แค้นให้กับญาตขิองตวัเอง ผลของความเชือ่ดงักล่าวท�าให้ฟายู 

ทั้งผู้ชาย ผู้หญิง และเด็กจะกลายเป็นเป้าการฆ่าฟันที่ไม่รู้จบ และความแค้นถูกสั่งสมมา



วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences

ปีท
ี่ 5

 ฉ
บับ

ที่ 
2 

(ม
.ค

. 6
3-

มิ.
ย.

 6
3)

184

เป็นทศวรรษ เพราะฉะนั้นจึงไม่มีโอกาสรู้ว่าเมื่อไรวงจรของความรุนแรงจะมาถึงตัว ดังนั้น

ชาวฟายูจึงมีชีวิตอยู่กับความเครียดเสมอ ลูกธนูจึงเก่ียวข้องกับความแค้นและความตาย 

เพราะอยูใ่นโลกทีน่่ากลวัเดก็ๆ เผ่าฟายจูงึมกัจะเกาะตดิแจอยูข้่างตวัพ่อแม่หรอืไม่ก็นัง่เอา

หลังพิงต้นไม้ ต้นไม้และป่าจึงมีความหมายมากมายเหลือเกินส�าหรับการเรียนรู้ของนักรบ

ฟายู ป่าคือโลกที่จินตนาการและความจริงมาผสมกลมกลืนกัน และซาบิเน่เช่ือเสมอว่ามี

วิญญาณดีซึ่งรักและคอยปกป้องเรา ทั้งยังแข็งแกร่งกว่าฝ่ายตรงข้ามท่ีช่ัวร้าย ในภาคนี้ซา

บิเน่ได้น�าผู้อ่านไปสู่ระบบความหมายเชิงคุณค่าและโครงสร้างความสัมพันธ์ของมนุษย์กับ

มนุษย์ และมนุษย์กับธรรมชาติ ส่ือสารความขัดแย้งและคลี่คลายไปสู่ความสงบด้วยสันติ

วธิไีด้อย่างงดงามเฉกเช่นชวีติในวยัเยาว์ ทว่าการเรยีนรูค้วามจรงิของชวีติเมือ่เราเตบิโตขึน้

การพลัดพราก วิกฤตที่ใหญ่กว่าครั้งใดๆ ในชีวิตของซาบิเน่ได้แสดงตนในภาคต่อไป

 ภาคสาม คือจุดเปลี่ยนผ่านในชีวิตของซาบิเน่ เมื่อเธอและเพื่อนๆ ชาวฟายู

เจรญิวยั เธอได้เรยีนรูว่้าชวีติไม่ได้มเีพยีงความสนกุสนาน เธอเรยีนรูม้ากขึน้ว่าสงครามและ

การแก้แค้นระหว่างเผ่ามีส่วนหล่อหลอมความหมายของค�าว่าครอบครัวและการมีชีวิตอยู่

เพ่ือเกื้อกูลกันและกันอย่างไร ดังนั้นความตรอมตรมจากการสูญเสียพี่ชายชาวฟายูผู้คอย

ปกป้องซาบเิน่ ท�าให้พ่อแม่ของซาบเิน่ส่งเธอออกจากป่าไปสูเ่มอืงซึง่ไม่ใช่เรือ่งง่ายทีจ่ะช่วย

ให้เธอปรับตวัและโรงเรยีนทีช่่วยเธอได้มากคือโรงเรยีนดดัดรณุท่ีีสวเีดน แม้ซาบเิน่จะเรยีนรู้

และปรบัตวัได้มาตลอดหลายปีในเมอืง ปีแล้วปีเล่าผ่านไปพร้อมกบัอายทุีม่ากขึน้ อนัทีจ่รงิ

หลงัจากทีไ่ด้ใช้ชีวติในโลกศิวไิลซ์มาสบิห้าปี ซาบเิน่ควรจะปรบัตวัได้แต่การณ์กลับไม่ได้เป็น

เช่นน้ัน ยิง่อายมุากขึน้ อดตีกด็เูหมอืนจะเรยีกร้องซาบเิน่มากข้ึน ความไม่มัน่ใจว่ารากเหง้า

ของตัวเองคือที่ใดเพิ่มมากขึ้นและซาบิเน่ก็พบว่าตัวเองย้อนคิดถึงวัยเด็กบ่อยขึ้นด้วย

 พ่อแม่ของซาบเิน่ยงัอยูก่บัฟายแูละจดหมายของพ่อกบัแม่คอืสิง่ท่ีเช่ือมโลกสองใบ

ของซาบเิน่ ชาวฟายคูอยถามพ่อแม่ถงึซาบเิน่เสมอว่า หัวใจของซาบเิน่เป็นอย่างไร มคีนมา

ลกัพาตวัเธอไปหรอืยงั ค�าถามเหล่านีค้อืความหมายของค�าว่าครอบครวั ทีส่มัพนัธ์กับระบบ

คุณค่าและบทลงโทษอย่างเด็ดขาดส�าหรับผู้ท�าร้ายความรู้สึกไว้วางใจของคนในครอบครัว 

เพราะการท�าผิดไม่ได้มีผลกระทบต่อความรู้สึกของคนๆ เดียว แต่เกาะเกี่ยวความรู้สึกของ

ชาวฟายูทั้งฝืนป่า 
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“...ความผดิฐานนอกใจในสงัคมชายฟายถูอืเป็นเรือ่งร้ายแรง เรา

ไม่เคยได้ยินว่ามีคู่ไหนที่ไปกันได้ยาว คนท้ังสองจะถูกบังคับให้

ตัดความสัมพันธ์กันและไม่มีโอกาสจะหวนมาท�าเรื่องเช่นนั้นอีก 

ฉนัคดิว่ากฎทีเ่ข้มงวดนีเ้ป็นเรือ่งจ�าเป็นถ้าหากว่าคณุอยูใ่นสภาพ

แวดล้อมที่ตัดขาดจากโลกภายนอกเช่นนี้ พื้นที่อันจ�ากัดที่สังคม

ของพวกเขาอยู ่บงัคบัให้สมาชกิในสังคมต้องร่วมมอืกนัเพือ่ขจัด

ความแค้น ความหมางเมนิให้หมดไป ไม่เช่นนัน้สงัคมกไ็ม่อาจจะ

ด�ารงอยูไ่ด้ คืนนัน้ฉนันอนคิดอะไรหลายอย่าง วนเวยีนอยูแ่ต่เรือ่ง

อนาคตและจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อตัวเองมีความรัก ความที่ฉันไม่รู้

จะจัดการกับอารมณ์ของตัวเองอย่างไร ท�าให้เรื่องนี้กลายเป็น

เรื่องยุ่งยากมากขึ้น กรอบวัฒนธรรมของชาวฟายูที่ฉันโตขึ้นมา

มีจารีตแตกต่างจากโลกตะวันตก แต่เพราะฉันไม่รู้ว่าตัวเองเป็น

คนของทีไ่หนแน่ ฉนัจึงไม่รู้ว่าจารีตข้อไหนใช้กับฉนัได้ในเรือ่งของ

อารมณ์และความรัก” 

(เด็กป่าซาบิเน่; การนอกใจและปัญหาอื่นๆ ในชีวิต: 374)

 ในป่าหากฟายูคนใดสูญเสียคนรัก เจ็บปวด โศกเศร้า บรรดาเผ่าจะมาแบ่งปัน

ความรู้สึกน้ันพร้อมกบัร้องเพลงปลอบโยน แต่ในวนัท่ีซาบิเน่ผดิหวงัจากความรกัเพยีงล�าพัง

ในเมืองใหญ่ ค�าว่าชีวิตครอบครัวของเธอพังทลายท�าให้ซาบิเน่ไม่สามารถทนรับความเจ็บ

ปวดนั้นได้จนตัดสินใจปลิดชีพตัวเอง ในขณะที่เลือดในกายก�าลังรินไหล

 “โอ พระเจ้า ฉันท�าอะไรลงไป ประโยคนั้นดังขึ้นในหัว 

ฉนัรูตั้วขึน้มาทนัท ีคว้าผ้าเชด็ตวัสองผนืขึน้มาพนัรอบข้อมอือย่าง

หนาแน่น ตอนน้ีฉนัเจ็บมากเลอืดกย็งัไม่หยดุไหล ฉนักดแผลแน่น

ขึน้ ในทีสุ่ดเลอืดกห็ยดุ ฉนัยนืพงิผนงัและหลบัตาโดยมผ้ีาเชด็ตวั

โชกเลือดพันรอบข้อมือ

 ฉันย้อนกลับไปดูชีวิตตัวเอง ทุกอย่างที่ฉันได้พบได้

ประสบ ปรากฏขึ้นราวกับภาพยนตร์ เนปาล เทือกเขา ดวงดาว 

ป่าดงดิบ ชาวฟายู ทอเร แม่น�้าวันอาทิตย์ สงคราม ความเกลียด 
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ความรัก ความตายของโอหริ พ่อกบัแม่และท้ายทีส่ดุลกูๆ ของฉนั 

ความสุข ความทุกข์ ฉันคิดถึงตอนที่ใช้ชีวิตร่วมกับชาวฟายูและ

ตอนทีม่าอยูใ่นยโุรป ยิง่กว่าอืน่ใดฉนัคดิถงึพ่อแม่ทีส่อนให้ฉนัรูจ้กั

กับความหมายของความรักและลูกๆ ที่เป็นดั่งแก้วตาดวงใจ

 แล้วฉนัก็หนักลบัมามองตวัเองอย่างประหลาด ฉนัรูจ้กั

เอาชีวิตรอดในป่าได้ไม่ใช่หรือ? ฉันผสานยุคหินกับปัจจุบันได้ใน

เวลาเพียงไม่กี่ปีไม่ใช่หรือ? แล้วพลังอย่างนั้นหายไปไหน ความ

ต้องการที่จะอยู่รอดกับความสุขในชีวิตไปอยู่เสียท่ีไหน ฉันต้อง

รูจั้กท�าตัวให้มคีวามสขุในโลกยคุใหม่นีไ่ด้ส ิมนักแ็ค่ป่าอกีรปูแบบ

หนึ่งเท่านั้นไม่ใช่หรือ?

 พระผู้เป็นเจ้าได้โปรดช่วยลูกด้วย ฉันกระซิบภาวนา 

ลูกท�าต่อไปอีกไม่ไหวแล้ว ฉันปล่อยให้ตัวเองหลับไป คืนนั้นฉัน

ฝันถึงโอหริอีก แต่คราวนี้ไม่มีกระท่อมซ่ึงไฟก�าลังฮือโหม ไม่มี

ชายหนุม่ทีก่�าลงักระเสอืกกระสนขอความช่วยเหลอื ฉนัฝันว่าฉนั

กลับเข้าไปอยู่ในป่าอีก นั่งอยู่ขอนไม้หน้าบ้าน ชื่นชมกับทิวทัศน์

รอบข้าง แล้วโอหริก็ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าฉัน สูงใหญ่ แข็งแรง 

พร้อมกับรอยยิ้มอบอุ่น เขานั่งลงข้างๆ กุมมือฉันไว้และพูดเพียง

ประโยคเดียว “โอหริไม่เคยไปจากซาบิเน่” 

(เด็กป่าซาบิเน่; เพียงล�าพัง: 422-423)

 ซาบเิน่ร้องไห้อกี แต่ด้วยความสขุและความหวงั เธอตดัสนิใจแล้วว่าจะสู ้เธอบอก

ตวัเองว่าจะเรยีนรูก้ารเอาชวีติรอดทีน่ีเ่ช่นเดยีวกบัทีเ่คยเรยีนตอนอยู่ในป่า จะท�าตวัให้เข้ม

แข็งพอเพื่อที่จะได้กลับบ้านอีกครั้ง แม้เส้นทางที่ทอดอยู่เบื้องหน้าจะไม่ง่าย แต่เธอสัญญา

กับตัวเองว่าจะต้องตื่นขึ้นมาพบกับความสุขในชีวิตทุกเช้า ดังนั้นเธอจึงเริ่มสู้เพื่อความสุข

ของตวัเอง โดยมีจดุมุง่หมายทีจ่ะรเิริม่ตดัสนิใจท�าในสิง่ทีจ่ะท�าให้ชวิีตตวัเองกลบัเป็นผูเ้ป็น

คนอกีครัง้ จะมพีลงัและความกล้าหาญขึน้มาอกีครัง้ หลงัจากนัน้ซาบิเน่ได้จดัการกบัชีวติตวั

เองใหม่อกีครัง้ เธอเดนิทางเรยีนรูทั้ง้ในสวสิเซอร์แลนด์ ญีปุ่น่ ก่อนจะย้ายกลบัไปปักหลกัที่

เยอรมัน แล้วจึงตัดสินใจเขียนเรื่องของตัวเอง โดยมีพ่อ แม่ พี่สาว น้องชาย ตลอดจนก�าลัง

ใจจากชาวฟายสูนบัสนนุเธอ ทัง้ในเรือ่งข้อมลู และความหมายในความทรงจ�าทีข่าดหายไป

ให้กลับมาหลอมรวมเป็นพลังแก่ซาบิเน่
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 น�้าเสียงของเธอในบทส่งท้ายหนังสือเล่มนี้ จึงไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นว่าพลังแห่ง

ความทรงจ�าน้ันมส่ีวนส�าคญัอย่างยิง่ในการก�าหนดบคุลกิภาพทางอารมณ์ โครงสร้างความ

รู้สึก ทัศนคติของเธอต่อชีวิตและโลก ในบทส่งท้ายของเรื่องนี้ ซาบิเน่ยังได้กล่าวถึงศักดิ์ศรี

ของชนเผ่าฟายู นับรบผู้กล้าหาญและมีหัวใจยิ่งใหญ่ดุจผืนป่าว่า 

 “ชวีติในป่าท้ิงร่องรอยไว้กบัเราทกุคน เราต่างยนิดแีละ

รูส้กึว่าตัวเองได้พรอนัยิง่ใหญ่ทีไ่ด้ใช้ชวีติทีว่เิศษและไม่เหมอืนใคร 

เราต่างเป็นหนีช้าวฟายอูย่างลกึล�า้ในแง่ทีพ่วกเขายอมใช้ชวีติร่วม

กับเรา ยอมรับเราเข้าเป็นส่วนหนึ่งในเผ่า ทั้งที่เราแตกต่างทั้งสี

ผิวและวัฒนธรรม พวกเขาคู่ควรให้เราต้องส�านึกขอบคุณอย่าง

ลึกซึ้ง” 

(ซาบิเน่; บทส่งท้าย: 433)

สิ้นสุด คือ เริ่มต้น

 เมื่อเรื่องราวของ Dschungelkind หรือ เด็กป่าซาบิเน่ (Jungle Child) ได้เผย

แพร่ออกไป พลังการสื่อสารของซาบิเน่ได้สร้างการยอมรับอย่างมากมายชนิดที่เธอเองก็ 

คาดไม่ถึง งานเขียนของซาบิเน่ได้ปลดปล่อยพลังแห่งผืนป่าทั้งหมดออกสู่สังคม หนังสือ

ของซาบิเน่ คูเกลอร์ ไม่เพียงแต่ขายลิขสิทธิ์ไปถึง 24 ประเทศต่างๆ ทั่วโลกและค�าเมือง

แปลเป็นภาษาไทย นอกจากนี้ยังถูกน�าเสนอซ�้าในรูปแบบภาพยนตร์ซ่ึงมีคุณภาพการเล่า

เรื่องที่ยอดเยี่ยมอย่างยิ่ง เพราะทีมผู้สร้างภาพยนตร์มีความพยายามอย่างยิ่งที่จะรักษา

ความหมายของตัวบทให้คงความเป็นซาบเิน่ให้มากทีส่ดุ ทัง้กลวธิใีนการเล่าเรือ่ง การล�าดบั

เรือ่ง การส่ือสารแนวคิดส�าคญัตามต้นฉบบัทีซ่าบิเน่ คเูกลอร์ ต้องการน�าเสนอไว้แทบไม่ผดิ

เพีย้น และทีน่่าชืน่ชมอย่างยิง่คือการเลอืกผนืป่าอันอดุมสมบรูณ์ในการน�าเสนอเรือ่งราวของ

ชาวฟายูได้อย่างสมจริง การคัดเลือกตัวละคร ทั้งตัวละครตัวแทนสมาชิกในครอบครัวของ 

ซาบิเน่ และตัวละครชนเผ่าชาวฟายู อาจกล่าวได้ว่าทั้งหนังสือและภาพยนตร์ คือ ตัวบทที่

มีพลังในการสื่อสารภาพจ�าที่แจ่มชัด กลมกลืน แนบแน่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ส่งผลให้

ผู้รับสารรู้สึกราวกับร่วมเดินเข้าไปพิจารณาสังคมของเผ่าฟายูและด�าเนินชีวิตไปพร้อมกับ

ซาบิเน่ จนสัมผัสได้ถึงพลังแห่งความทรงจ�าที่มีความหมายต่อการตระหนักในศักดิ์ศรีของ

การมีชีวิตอย่างเท่าเทียมทุกชาติพันธุ์ 
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จึงชวนอ่าน

 ซาบิเน่ คูเกลอร์. (2005). เด็กป่า 

ซาบิเน่ (Jungle Child). (ผู้แปล ค�าเมือง). 

กรุงเทพฯ: สันสกฤต. 

ภาพประกอบท่ี่ 1 ภาพปกหนังสือ

ภาพประกอบท่ี่ 2 ภาพจากภาพยนตร์ 

ในตอน การเผชิญหน้าครั้งแรกระหว่าง

ซาบิเน่กับชนเผ่าฟายู

ภาพประกอบที่ 3 ซาบิเน่ในวัยสาวเดิน

ทางกลับไปเยีย่มครอบครวัและชาวฟายู
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ข้อก�าหนดการเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัย
เพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษย์กับสังคม

 1. เป็นบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  

ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 2. ระบุชือ่บทความ และช่ือ-นามสกลุจรงิของผูเ้ขียนบทความ พร้อมวฒุกิารศกึษา 

ต�าแหน่งและสถานที่ท�างานอย่างชัดเจน เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 3. บทความมีความยาวของต้นฉบับไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4

 4. เป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน

 5. บทความทีไ่ม่ผ่านการพจิารณาให้ตพีมิพ์ทางกองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผูเ้ขยีน

ทราบ แต่จะไม่ส่งต้นฉบับคืนผู้เขียน

 6. การอ้างอิงให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา โดยวงเล็บเฉพาะชื่อ-สกุล 

ผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ และเลขหน้าเอกสารที่อ้างอิงต่อท้ายข้อความที่ต้องการอ้าง (ชื่อ-สกุล 

ผูแ้ต่ง, ปีทีพ่มิพ์: เลขหน้า) หรอืการอ้างชือ่ผูแ้ต่งก่อนข้อความอ้างองิ ให้วงเลบ็หลงัชือ่-สกลุ

ผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ และเลขหน้าเอกสารที่อ้างอิง ดังนี้ ชื่อ-สกุลผู้แต่ง (ปีที่พิมพ์: เลขหน้า) ต่อ

ด้วยข้อความที่อ้างอิง

 7. รูปแบบบรรณานุกรม มีลักษณะดังนี้

ตัวอย่างบรรณานุกรม

หนังสือทั่วไป 

บุญชม ศรีสะอาด. (2539). การวิจัยเบื้องต้น. มหาสารคาม: ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

Bayber, J. (1960). The Process of education. New York: Vintage.

หนังสือแปล

นิวเบิล, เดวิด และ แคนนอน, โรเบิร์ท. (2535). เทคนิคการสอนครบวงจร. (สุนทร โคตร

บรรเทา, ผู้แปล). พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

Kireev, V. (1979). Physical chemistry. (G. Peck and F. Leib, Trans.) 2nd ed. 

Moscow: Mir.
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บทความจากหนังสือ 

อุกฤษณ์ แพทย์น้อย. (2536). หลักการที่แท้จริงของทฤษฎีสัญญาประชาคม. ใน ธเนศ  

วงศ์ยานนาวา (บรรณาธกิาร). รฐัศาสตร์สาร; ปรชัญาและความคดิ. (เล่มที ่2, 

หน้า 55-75). พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติิ้ง กรุ๊ป.

Shuman, R. B. (2003). Aggression. In Piotrowski, N. A. (Ed.). Magill’s 

encylcopedia of social science: Psychology (Vol. 1, p. 71). 2nd 

ed. Pasadena, CA: Salem Press.

บทความในหนังสือพิมพ์ 

ต่อเวลา (นามแฝง). (2542, 12 ตุลาคม). ศูนย์สารสนเทศ กกท. แหล่งข้อมูลกีฬาไทย.  

มติชน, หน้า 22.

Ames, P. (1993, May 1). EC Urge China to open markets. The Nation. pp. 35.

บทความในสารานุกรม 

ลีนา ผู้พัฒนพงศ์. (2533). มะเกลือ. ใน บุญพฤกษ์ จาฏามระ บรรณาธิการ. สารานุกรม

ไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน. (เล่มที่ 22, หน้า 14615-14616). กรุงเทพฯ: 

ราชบัณฑิตยสถาน.

Steffe, L. (1990). Overview of the action group A 1 : Early childhood years. 

In Steffe, L. and Wood, T. (Eds.). Transforming Early Childhood 

Mathematics Education. (Vol.11, pp.80-83). Hillsdale: Lawrence 

Erlbaum Press.

วารสาร 

สุรวุฒิ ปัดไธสง. (2540). การสร้างองค์ความรู้: ศึกษาจากปริญญานิพนธ์มหาบัณฑิตภาค

พเิศษมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ พ.ศ. 2535-2538. วารสารบัณฑติศกึษา, 

1(1), 24-41.

Chibber, P.K. and Majumdar, S.K. (1999). Foreign ownership and profi tability: 

Property rights, control, and the performance of fi rms in Indian 

industry. Journal of Law & Economics, 42(1), 209-238.
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อ้างอิงจากบทนิพนธ์/งานวิจัย 

ธีรนันท์ ตานนท์. (2536). ปัญหาของครูผู้สอนในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการ

ศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส�านกังานการประถมศกึษาจงัหวดัร้อยเอด็. ปรญิญา

นิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษา

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม.

Wongchoo, K. (1998). The relationship between self-concept, basic personal 

and familyfactors with self-care behaviors of HIV and AIDS person. 

Master Thesis in Family Nursing The Graduate School, Khon Kaen 

University. [In Thai].

Boonmathya, R. (1997). Contested concepts of development in rural 

northeastern Thailand. Ph.D. Dissertation, Department of 

Anthropology, University of Washington, U.S.A.

การสัมภาษณ์ 

ม ีภเูขาใหญ่. (14 เมษายน 2546). สมัภาษณ์. ราษฎร. ท่ีบ้านเลขท่ี 84 หมูท่ี่ 4 บ้านโพนทอง 

ต�าบลทุ่งหลวง อ�าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด.

Stueart, R. (2009, March 25). Interview. President. Academic Resource Center, 

Mahasarakham University.

จดหมายเหตุ ค�าสั่ง ประกาศ

กรมศลิปากร. (2445, 27 พฤศจิกายน). ลายพระหตัถ์กรมหลวงด�ารงราชานภุาพกราบทลู

กรมหลวงเทวะวงษ์วโรปการ. เลขที่ 3/198.

หอสมุดแห่งชาติ. (จ.ศ. 1206). จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3. เลขที่ 12.

มหาวิทยาลัยบูรพา. (2533, 13 กุมภาพันธ์). เรื่อง ก�าหนดการเกี่ยวกับการเรียนการสอน

ประจ�าปีการศึกษา 2534. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2533, 13 กุมภาพันธ์). เรื่องเปิดสอนวิชาบรรณารักษศาสตร์

เป็นวิชาเอกในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง. ค�าสั่งท่ี ศธ. 

030303/1462.
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ราชกิจจานุเบกษา

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พุทธศักราช 2533. (2533, 29 กรกฎาคม). ราชกิจจา

นุเบกษา. เล่ม 107 ตอนที่ 131. หน้า 1-20.

เว็บไซต์ทั่วไป

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. (2553). เพลงประจ�ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม. [ออนไลน์]. 

ได้จาก: http://www.web.msu.ac.th/aboutmsu.php [สบืค้นเม่ือ วนัที ่14 

กุมภาพันธ์ 2553].

European Space Agency. (2008). ESA: Missions, Earth Observation: ENVISAT. 

[Online]. Available from: http://envisat.esa.int/ [accessed 3 July 

2008].

 8. ตัวอักษรและรูปแบบการพิมพ์

  ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 Point

  รูปแบบการพิมพ์

   - ด้านบน 2.5 เซนติเมตร ด้านซ้าย 2.5 เซนติเมตร

   - ด้านล่าง 2 เซนติเมตร ด้านขวา 2 เซนติเมตร

รายการ ลักษณะตัวอักษร รูปแบบการพิมพ์ ขนาดตัวอักษร

ชื่อบทความ เน้น ชิดซ้าย 18

ชื่อผู้แต่ง ปกติ กึ่งกลาง 13

บทคัดย่อ เน้น ชิดซ้าย 16

หัวข้อแบ่งตอน เน้น ชิดซ้าย 16

หัวข้อย่อย เน้น ใช้หมายเลขก�ากับ 16

เนื้อหาบทความ ปกติ - 16

ข้อความในตาราง ปกติ - 14

ข้อความอ้างอิง เอน - 14

เอกสารอ้างอิง เน้น ชิดซ้าย 16
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จริยธรรม การตีพิมพ์ผลงาน

บทบาทและหน้าที่ของผู้เขียนบทความ (Author Ethical Responsibilities)

1. บทความท่ีจะได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์จะต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใด 

มาก่อนและไม่ส่งต้นฉบับบทความซ�้าซ้อนกับวารสารอื่น

2. เนื้อหาของบทความจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของวารสาร

3. บทความต้องไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น

4. ผู้เขียนต้องอ้างอิงผลงานของผู้อื่น หากมีการน�าผลงานเหล่านั้นมาใช้ในบทความของ

ตัวเอง เช่น ภาพ ตาราง เป็นต้น

5. ผูเ้ขยีนต้องตรวจสอบความถกูต้องของรายการเอกสารอ้างอิง ทัง้ในแง่ของรูปแบบและ

เนื้อหา

6. ผู้เขียนบทความจะต้องปรับบทความตามรูปแบบและขนาดตัวอักษรตามแบบฟอร์ม 

(Template) ของวารสาร

7. ผู้เขียนที่มีชื่อปรากฏในบทความทุกคน ต้องเป็นผู้ที่มีส่วนในการด�าเนินการบทความ

จริง

8. ผู้เขียนต้องระบุแหล่งทุนที่สนับสนุนในการท�าวิจัยนี้ และ/หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน

จะต้องระบุในบทความ และแจ้งให้บรรณาธิการทราบ

9. ผู้เขียนไม่ควรน�าเอกสารวิชาการที่ไม่ได้อ่านมาอ้างอิง หรือใส่ไว้ในเอกสารอ้างอิง

10. การกล่าวขอบคณุผูม้ส่ีวนช่วยเหลอืในกติติกรรมประกาศนัน้ หากสามารถท�าได้ผูเ้ขียน

บทความควรขออนุญาตจากผู้ที่ผู้เขียนประสงค์จะขอบคุณเสียก่อน

11. ในบทความผู้เขียนจะต้องไม่รายงานข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ไม่ว่าจะ

เป็นการสร้างข้อมูลเท็จ หรือการปลอมแปลง บิดเบือน รวมไปถึงการตกแต่ง หรือ 

เลือกแสดงข้อมูลเฉพาะที่สอดคล้องกับข้อสรุป

12. กรณีที่ผลงานเป็นการศึกษาวิจัยและท�าการทดลองในคนหรือสัตว์ทดลอง โดยการ

ทดลองในคนอาจส่งผลกระทบต่อศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัย และสุขภาวะของคน 

ขอให้แนบหนังสือรับรองจริยธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์หรือ

สัตว์ทดลอง ทั้งนี้ การอนุมัติให้ลงตีพิมพ์ขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากกองบรรณาธิการ 

วารสารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
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บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการวารสาร (Editor Roles and Responsibility) 

1. บรรณาธิการมีหน้าที่พิจารณาคุณภาพของบทความ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ี

ตนรับผิดชอบ และไม่ตีพิมพ์บทความที่เคยตีพิมพ์ที่อื่นมาแล้ว

2. บรรณาธิการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้เขียน และผู้ประเมินบทความแก่บุคคลอื่นๆ

3. บรรณาธิการมีหน้าที่พิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้อง 

และให้ผลที่น่าเชื่อถือ โดยน�าผลของการวิจัยมาเป็นตัวช้ีน�าว่า สมควรตีพิมพ์เผยแพร่

หรือไม่

4. บรรณาธิการต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เขียนและผู้ประเมิน

5. บรรณาธิการต้องมกีารตรวจสอบบทความในด้านการคดัลอกผลงานผู้อืน่ (Plagiarism) 

อย่างจริงจัง

6. เม่ือบรรณาธิการตรวจพบการคัดลอกผลงานของผู้อื่น จะต้องระงับการประเมินและ

ติดต่อผู้เขียน เพื่อพิจารณาตอบรับหรือปฏิเสธการตีพิมพ์การตีพิมพ์

7. หากบรรณาธิการตรวจพบว่า บทความมีการลอกเลียนบทความอื่นโดยมิชอบ หรือ

มีการปลอมแปลงข้อมูล ซึ่งสมควรถูกถอดถอน แต่ผู้เขียนปฏิเสธท่ีจะถอนบทความ 

บรรณาธิการสามารถด�าเนินการถอนบทความได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้

เขียน ซึ่งถือเป็นสิทธิและความรับผิดชอบต่อบทความของบรรณาธิการ

บทบาทและหน้าทีข่องผู้ประเมินบทความ (Reviewer Roles and Responsibilities)

1. ผูป้ระเมนิบทความต้องไม่เปิดเผยข้อมลูในบทความแก่บุคคลอืน่ๆ ทีไ่ม่เก่ียวข้องในช่วง

ระยะเวลาของการประเมินบทความ

2. หากผู้ประเมินบทความมผีลประโยชน์ทบัซ้อนกบัผูเ้ขียนผูป้ระเมนิบทความจะต้องแจ้ง

ให้บรรณาธิการวารสารทราบและปฏิเสธการประเมินบทความนั้นๆ

3. ผูป้ระเมนิบทความควรรบัประเมนิบทความเฉพาะสาขาวชิาท่ีตนมคีวามเช่ียวชาญ และ

หากมส่ีวนใดของบทความทีม่คีวามเหมอืนกนั หรอืซ�า้ซ้อนกบัผลงานช้ินอืน่ๆ ผูป้ระเมนิ

บทความต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบ




