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บทบรรณาธิการ
เรื่องการศึกษา การสื่อสาร และการใช้ภาษา ก�ำลังมีบทบาทต่อผู้คนและสังคม
วิชาการเป็นอย่างมาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จึงจัดท�ำวารสารมนุษย์กับสังคม ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (มกราคม 63 - มิถุนายน 63) คัดสรรเรื่อง
ที่มีสาระเกี่ยวกับ การสื่อสาร พฤติกรรม การศึกษาและการใช้ภาษา
วารสารฉบับนี้ในกลุ่มแรกมุ่งเน้นเรื่อง การสื่อสารและพฤติกรรม โดยมีบทความ
เกี่ยวกับการสร้างอัตลักษณ์ชุมชนผ่านกราฟิกตราสัญลักษณ์ เรื่องการสื่อสารเพื่อการโน้ม
น้าวใจพฤติกรรมการเลีย้ งกุง้ ขาวแวนนาไมของเกษตรกร เรือ่ งการส่งเสริมพฤติกรรมละเว้น
การมีเพศสัมพันธ์ของเยาวชน เรือ่ งการจัดการศึกษาเพือ่ เสริมสร้างความเป็นพลเมือง และ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กลุ่มที่สองเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาอย่างเรื่องการ
ประเมินหลักสูตรการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป เรื่องการพัฒนาทักษะการออก
เสียงที่มีปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยวิธีธรรมชาติ กลุ่มที่สามเกี่ยวกับ
ภาษา เรื่องกลวิธีทางภาษาในการสร้างความขบขันในเพจ และเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับธรรมชาติในหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สาระ ความรู้ ความหลากหลายของบทความที่มีเนื้อหาทาง
การสื่อสาร พฤติกรรม สังคม ภาษา และวัฒนธรรม ในวารสารฉบับนี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่ง
ที่ช่วยสร้างสรรค์ จุดประกายจินตนาการ และเกิดประโยชน์ต่อผู้อ่านทั้งด้านความรู้ใหม่
ระเบียบวิธีวิจัยทางมนุษยศาสตร์ และการบูรณาการศาสตร์อื่นเข้ากับการศึกษาภาษา
สังคม และวัฒนธรรม
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บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง “การออกแบบกราฟิกเอกลักษณ์
ชุมชนประวัติศาสตร์บ้านเชียงเหียน” มีวัตถุประสงค์เพื่อท�ำการศึกษาถึงอัตลักษณ์ที่โดด
เด่นของชุมชนบ้านเชียงเหียน จังหวัดมหาสารคาม ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัวทีด่ ขี องชุมชน เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการออกแบบกราฟิกตราสัญลักษณ์ชมุ ชนบ้าน
เชียงเหียน ตามกรอบกระบวนการวิจยั และพัฒนา (R&D Research and Development)
มีพื้นที่เป้าหมายเป็นชุมชนบ้านเชียงเหียน หมู่ที่ 3 18 และ 23 โดยการศึกษาวิจัยแบ่งออก
เป็นสองส่วนคือ 1) ส่วนการหาอัตลักษณ์ในพืน้ ทีข่ อ้ มูล 2) ส่วนการออกแบบตราสัญลักษณ์
จากการวิจยั พบว่า อัตลักษณ์ทโี่ ดดเด่นของชุมชนบ้านเชียงเหียนนัน้ เป็นอัตลักษณ์
ที่มีพื้นฐานมาจากความเชื่อในเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติ การเคารพศรัทธาในผีบรรพบุรุษที่มี
ทัง้ รูปแบบทีเ่ ป็นรูปธรรมและนามธรรม ได้แก่ ศาลปูต่ า ศาลญาแม่นาง ไหโบราณ กระรอก
ด่อน และบั้งไฟ ที่มีความเกี่ยวโยงกับประเพณีวัฒนธรรมในรูปแบบดั้งเดิมที่สืบทอดต่อ
กันมา จากการศึกษาแนวทางในการออกแบบพบว่า กราฟิกตราสัญลักษณ์ทจี่ ำ� เป็นจะต้อง
สร้างจากการมีสว่ นร่วมในชุมชนเพือ่ สร้างความเป็นเจ้าของหรือความภาคภูมใิ จในสิง่ ทีต่ น
ได้มีส่วนสร้างขึ้น ในแบบตราสัญลักษณ์ชุมชนที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์ของชุมชนจ�ำเป็นที่จะ
ต้องมีข้อมูลเรื่องราวภายในพื้นที่อย่างครบถ้วน การน�ำสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเป็นตัวแทนนั้นอาจ
จะขัดกับบทบาทความส�ำคัญและความสามัคคีของชุมชนได้
ตราสัญลักษณ์ชุมชนบ้านเชียงเหียนนี้ประกอบสร้างขึ้นจากการมีส่วนร่วมใน
การน�ำเสนออัตลักษณ์ของชุมชนโดยชุมชน และพัฒนาแบบร่างอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
เป็นปัจจัยหลักที่จะท�ำให้ชุมชนได้ตระหนักและภาคภูมิใจในสิ่งที่ชุมชนของตัวเองมีอยู่ อีก
ทั้งการสร้างกราฟิกตราสัญลักษณ์ยังเกิดเป็นนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ในการน�ำไปใช้งาน
ในด้านต่างๆ ของชุมชนต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: อัตลักษณ์ชุมชน บ้านเชียงเหียน กราฟิกตราสัญลักษณ์
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Abstract

8

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.
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ในยุคปัจจุบันประเทศไทยได้ให้ความส�ำคัญต่อการวางแผนการพัฒนาประเทศ
ในระยะยาว โดยประเทศสมาชิกของสหประชาชาติได้รับรองวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน
พ.ศ. 2573 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นจะให้ความส�ำคัญไปกับการปรับความ
สมดุล 3 ด้าน ได้แก่ ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ในรูป
แบบการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ที่จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
ของประเทศไทยให้ประชาชนหมดความยากจน มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี มีการ
ศึกษาที่ทัดเทียม ลดความเหลื่อมล�้ำของสังคม อีกทั้งยังพยายามพัฒนาและสร้างรากฐาน
เศรษฐกิจระดับพื้นฐานของประเทศให้เกิดความเข้มแข็งโดยใช้การบูรณาการอย่างมี
ส่วนร่วมของชุมชนให้มคี วามยัง่ ยืนในระยะยาว (Open Development Thailand, 2561)
โดยเป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนนั้นประเทศไทยได้ใช้หลักการเศรษฐกิจ
พอเพียงที่มุ่งเน้นให้เห็นถึงคุณค่าของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนใน
ประเทศไทย เพื่อให้คนในชุมชนเองได้เห็นถึงคุณค่าของท้องถิ่นของตนเองเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน จากนั้นมาท้องถิ่นในหลายพื้นที่ของประเทศไทยได้ถูกพัฒนาขึ้นโดย
คนในพื้นที่เองจากต้นทุนทางวัฒนธรรมของตน (บุษราภรณ์ พวงปัญญา และคณะ, 2559)
จนท�ำให้เกิดสินค้าที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะชุมชน เกิดกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผลิตสินค้า
ชุมชนที่ผลิตสินค้าที่ได้มาจากต้นทุนทางวัฒนธรรม มีส่วนผสมของวัฒนธรรมในพื้นที่
ของตนเข้ากับสินค้า การพัฒนาชุมชนของตนให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จะช่วยสร้าง
ให้เกิดเศรษฐกิจในท้องถิ่นขึ้นมา ทั้งการสร้างจุดขายความน่าสนใจในประเพณีวัฒนธรรม
สถานทีส่ ำ� คัญ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีม่ คี วามสวยงามในประเทศไทย ชุมชนเองก็มคี วามตระหนัก
ในการพัฒนาท้องถิน่ ของตนเองให้เป็นทีต่ อ้ งการของตลาด การพัฒนาภาพลักษณ์ทโี่ ดดเด่น
ให้แทรกเข้าไปอยูใ่ นใจของผูบ้ ริโภค สร้างสมดุลให้กบั เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม ผ่าน
การด�ำเนินกิจกรรมการพัฒนาทีช่ ดั เจนเพือ่ น�ำไปสูก่ ารพัฒนาภาพลักษณ์องค์กรอย่างยัง่ ยืน
(บุษราภรณ์ พวงปัญญา และคณะ, 2559)
บ้านเชียงเหียนเป็นชุมชนหนึ่งในภาคอีสานที่มีประวัติความเป็นมาทางด้าน
ประวัตศิ าสตร์การตัง้ ถิน่ ฐานมาตัง้ แต่สมัยยุคก่อนประวัตศิ าสตร์และมีความใกล้เคียงกันกับ
บ้านเชียงของจังหวัดอุดรธานี การขยายเขตการปกครองในสมัยทวารวดีมีอิทธิพลต่อการ
สร้างผังเมืองของบ้านเชียงเหียน การเข้ามาของอาณาจักรขอมที่แผ่ขยายมาถึงบ้านเชียง
เหียนเห็นได้จากหลักฐานคืออโรคยาศาลหรือปรางค์กบู่ า้ นเขวาทีอ่ ยูท่ างทิศตะวันออกของ
หมู่บ้าน เป็นสถานที่ที่ชาวบ้านให้ความเคารพศรัทธาและใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนา
ที่ส�ำคัญ จนถึงยุคสมัยการโยกย้ายที่ท�ำกินการตั้งถิ่นฐานที่กลุ่มคนจากฝั่งขวาของแม่น�้ำ
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โขงในยุคที่อาณาจักรล้านช้างเจริญรุ่งเรืองเข้ามายังฝั่งซ้ายของแม่น�้ำโขงคือภาคอีสานใน
ยุคปัจจุบัน การก�ำเนิดเกิดสร้างอารยธรรมต่างๆ ที่แผ่กระจายเข้ามายังภาคอีสานท�ำให้
เกิดการกระจายทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีที่ติดสอยห้อยตามกับการย้ายถิ่นฐาน การ
หลีกหนีจากภัยสงคราม เพือ่ หาความมัน่ คงทางอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของพืน้ ทีท่ เี่ ข้ามา
ตั้งรกราก บ้านเชียงเหียนในอดีตเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ในทางทางธรรมชาติและ
แหล่งน�้ำจึงท�ำให้มีการเข้ามาใช้พื้นที่อย่างต่อเนื่องหลายยุคสมัย (สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2549)
ในพืน้ ทีบ่ า้ นเชียงเหียนจึงมีศลิ ปะ ประเพณี วัฒนธรรม ต�ำนานเรือ่ งเล่าต่างๆ เกิดขึน้ มากมาย
ในวิถีการด�ำเนินชีวิตของชุมชนบ้านเชียงเหียนนั้นด�ำเนินไปตามกรอบวัฒนธรรมแบบ
พุทธศาสนาเป็นหลัก การรักษามรดกทางวัฒนธรรมของคนในชุมชนบ้านเชียงเหียน การมี
ผูน้ ำ� ชุมชนทีเ่ ข้มแข็งถือเป็นจุดเด่นของชุมชนทีย่ งั คงปกปักรักษาวัฒนธรรมประเพณีทดี่ งี าม
ต่างๆ ไว้ได้เป็นอย่างดี (สุรชัย ชนะบูรณ, 2550)
การพัฒนาชุมชนบ้านเชียงเหียนให้เกิดความยัง่ ยืนโดยการมีสว่ นร่วมของชุมชน
หรือเกิดจากการสร้างโดยคนในชุมชนนัน้ ภาพลักษณ์ของชุมชนจึงถือเป็นสิง่ ส�ำคัญ เป็นการ
สร้างภาพจดจ�ำที่ผู้พบเห็นหรือกลุ่มเป้าหมายเกิดความน่าเชื่อถือ การเสริมภาพลักษณ์
ด้วยการสร้างตราสัญลักษณ์ ความประทับใจในการจดจ�ำชื่อตราสัญลักษณ์เป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ในเชิงบวก (สุดถนอม ตันเจริญ, 2558) ตราสัญลักษณ์ถือเป็นเครื่องหมายที่มี
ลักษณะเป็นภาพ ตัวอักษร กราฟิก สี ลายเส้นทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะทีส่ วยงามน่าจดจ�ำ (ศักดิช์ ยั
เกียรตินาคิน, 2554) การสร้างตราสัญลักษณ์ให้เกิดเป็นเอกลักษณ์ ภาพลักษณ์ (Corporate
Image) ที่ดีของชุมชนก็ถือเป็นปัจจัยส�ำคัญอีกประการหนึ่งที่จะต้องน�ำเสนอผ่านช่องทาง
การสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ให้บุคคลภาพนอกได้รับรู้ การประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่จึงมี
ความส�ำคัญยิง่ ทีจ่ ะเข้ามามีบทบาทต่อการสร้างภาพลักษณ์ชมุ ชนให้เป็นทีจ่ ดจ�ำในมุมมองที่
ดีหรือในมุมมองทีช่ มุ ชนเองอยากถ่ายทอดให้บคุ คลภายนอกได้รบั รู้ การสร้างภาพลักษณ์ทดี่ ี
ให้กบั ชุมชนหรือองค์กรทัว่ ไปนัน้ จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องท�ำการค้นหาความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน
นัน้ ๆ ขึน้ มาเพือ่ น�ำไปสูก่ ารสร้างภาพแทนตัวตนของชุมชนจนเกิดเป็นเอกลักษณ์ทสี่ อดคล้อง
กับประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม และสิ่งที่แสดงถึงความโดดเด่นเป็น
เอกลักษณ์ของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมได้ เช่น หากเห็นกระรอกเผือกก็จะสามารถรูไ้ ด้ทนั ที
ว่านีค่ อื เอกลักษณ์ของบ้านหันเชียงเหียน ซึง่ บ้านหันเชียงเหียนเองนัน้ มีสงิ่ ทีเ่ ป็นเอกลักษณ์
อยู่ในชุมชนมากมาย ที่หยิบยกมาเป็นตัวอย่างที่โดดเด่นได้ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
เพื่อให้เกิดความน่าสนใจในชุมชนโบราณบ้านหันเชียงเหียนแห่งนี้
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ค�ำถามหลักในการวิจัย
อัตลักษณ์ความเป็นชุมชนบ้านเชียงเหียนเป็นอย่างไร มีแนวทางในการออกแบบ
กราฟิกและสะท้อนออกมาในรูปแบบภาพกราฟิกตราสัญลักษณ์ในแบบใด
วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1. ศึกษาถึงอัตลักษณ์ทโี่ ดดเด่นของชุมชนบ้านเชียงเหียนเพือ่ ใช้เป็นแนวทางการ
ออกแบบภาพกราฟิกเอกลักษณ์ชุมชนบ้านเชียงเหียน
2. เพื่อออกแบบตราสัญลักษณ์ชุมชนบ้านเชียงเหียน
กรอบแนวคิดในการวิจัย แบบ R&D (Research and Development)
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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
ขอบเขตเนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาข้อมูลเชิงพื้นที่บ้านเชียงเหียน
หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 18 และหมู่ที่ 23 ต�ำบลเขวา อ�ำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ศึกษาโดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการหาอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชนบ้านเชียงเหียนในขั้นปฐมภูมิ
และทุติยภูมิ ดังนี้
1) ข้อมูลปฐมภูมิ เพือ่ ให้ทราบถึงสภาพพืน้ ที่ สถานทีส่ ำ� คัญ วัตถุสงิ่ ของ ประเพณี
วัฒนธรรม ศิลปะ หัตถกรรม บุคคลส�ำคัญ อาชีพ ภาพถ่ายพื้นที่ที่ปรากฏในชุมชนบ้าน
เชียงเหียน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม (Focus Group) จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่ม
ผู้น�ำชุมชน จ�ำนวน 40 คน และผู้น�ำชุมชนทั้ง 3 หมู่บ้าน จ�ำนวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 43 คน
ในประเด็นค�ำถามเกีย่ วกับอัตลักษณ์ทโี่ ดดเด่นของชุมชนดังนี้ อัตลักษณ์ทเี่ ป็นรูปธรรม ได้แก่
สถานทีส่ ำ� คัญ วัตถุสงิ่ ของทีส่ ำ� คัญ ศิลปะ หัตถกรรม บุคคลส�ำคัญ อาชีพ สัตว์ สิง่ มีชวี ติ อืน่ ๆ
ทีส่ ำ� คัญ และอัตลักษณ์ทเี่ ป็นนามธรรม ได้แก่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ค�ำสอน
2) ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการศึกษาข้อมูลเชิงพื้นที่ของชุมชนบ้านเชียงเหียนจาก
หนังสือ เอกสาร บทความ งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องมาวิเคราะห์หาหลักฐานความส�ำคัญของชุมชน
บ้านเชียงเหียน และข้อมูลแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหลักการออกแบบตราสัญลักษณ์
ประกอบไปด้วย ทฤษฎีการออกแบบเรขศิลป์ หลักการออกแบบตราสัญลักษณ์ การจัดวาง
องค์ประกอบศิลปะ จิตวิทยาสี ตัวอักษรและการใช้งาน จากข้อมูลทุตยิ ภูมทิ ไี่ ด้มาใช้ในการ
วิเคราะห์หาความเหมาะสมในการสร้างแบบกราฟิกตราสัญลักษณ์ชุมชนบ้านเชียงเหียน
ส่วนที่ 2 การออกแบบกราฟิกตราสัญลักษณ์
ขอบเขตด้านการออกแบบกราฟิกตราสัญลักษณ์ผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลปฐมภูมิและ
ทุตยิ ภูมิ มาเป็นแนวทางในการสร้างแบบตราสัญลักษณ์ประจ�ำชุมชนบ้านเชียงเหียน ต�ำบล
เขวา อ�ำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมีกระบวนการในการสร้างแบบร่างและสรุปแบบ
ดังนี้
แบบร่างตราสัญลักษณ์ครั้งที่ 1 ผู้วิจัยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูปในการ
สร้างสรรค์แบบที่มีลักษณะเป็นลายเส้น (Vector) สี ตัวอักษร ที่เหมาะสมกับการใช้งาน
ในหลากหลายช่องทางสื่อ จ�ำนวน 3 แบบร่าง เพื่อใช้ในการตรวจสอบถึงความเหมาะสม
ของตราสัญลักษณ์โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถด้านการออกแบบกราฟิกตรา
สัญลักษณ์
แบบร่างตราสัญลักษณ์ครัง้ ที่ 2 เป็นการปรับแก้ไขแบบจากผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการ
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ออกแบบ จ�ำนวน 4 แบบร่าง เพือ่ ใช้ในการส�ำรวจความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะจากการ
สอบถาม สัมภาษณ์ผู้น�ำชุมชนบ้านเชียงเหียนที่มีต่อตราสัญลักษณ์
แบบร่างตราสัญลักษณ์ครั้งที่ 3 การปรับแก้ไขแบบตามข้อเสนอแนะจากกลุ่ม
ผูน้ ำ� ชุมชนบ้านเชียงเหียน น�ำแบบร่างครัง้ ที่ 3 ทีม่ กี ารแก้ไขแล้วไปตรวจสอบโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านการออกแบบ เพื่อใช้ในการเผยแพร่ต่อชุมชนและสาธารณะ
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การด�ำเนินงานวิจัย
กระบวนการหาแนวทางการสร้างกราฟิกตราสัญลักษณ์ชุมชนบ้านเชียงเหียน
เป็นกระบวนการขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) R&D
ประกอบไปด้วย ข้อมูลขั้นปฐมภูมิ ที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลในเชิงพื้นที่ที่ได้จากการส�ำรวจ
บันทึก สัมภาษณ์ทมี่ งุ่ เน้นการค้นหาอัตลักษณ์ทโี่ ดดเด่นเฉพาะตัวของชุมชนบ้านเชียงเหียน
ข้อมูลขั้นทุติยภูมิได้จากการสืบค้นข้อมูลเชิงเอกสารประกอบที่ส�ำคัญที่มีความเกี่ยวข้อง
เชื่อมโยงพื้นที่บ้านเชียงเหียน รวมถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบตราสัญลักษณ์มา
วิเคราะห์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบกราฟิกตราสัญลักษณ์ชุมชนบ้านเชียงเหียน
ทั้งหมด 5 ขั้นตอนดังต่อไปนี้
การด�ำเนินงานขั้นตอนที่ 1 (R1) การศึกษาข้อมูลชุมชน ทบทวนวรรณกรรม
และสังเคราะห์
ข้อมูลปฐมภูมิ ผู้วิจัยลงพื้นที่เป้าหมายอธิบายถึงโครงการวิจัย เป้าหมาย
วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการวิจัย และประโยชน์ของผลจากโครงการ
วิจัยให้แก่ผู้น�ำชุมชนทั้ง 43 คน ได้ทราบ เพื่อให้ได้ข้อมูลอัตลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะตัวของ
ชุมชน ผู้วิจัยอธิบายความหมายความส�ำคัญของค�ำว่า “อัตลักษณ์” “เอกลักษณ์” “ตรา
สัญลักษณ์” ให้แก่กลุ่มผู้น�ำชุมชนได้ทราบ เพื่อค้นหาและคัดกรองอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของ
ชุมชนบ้านเชียงเหียน เพื่อน�ำไปสู่การออกแบบตราสัญลักษณ์ประจ�ำชุมชน
การเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติความเป็นมา พื้นที่ สถานที่ส�ำคัญของชุมชน
ประเพณีวัฒนธรรมที่โดดเด่นของชุมชน ศิลปหัตถกรรม บุคคลส�ำคัญ วัตถุสิ่งของ อาชีพ
ภาพถ่ายพืน้ ทีใ่ นชุมชน จากค�ำแนะน�ำพูดคุยกับบุคคลในชุมชน กลุม่ ผูน้ ำ� ชุมชน ให้นำ� เสนอ
สิ่งที่เป็นความโดดเด่นของชุมชน เป็นการสอบถาม สัมภาษณ์แบบกลุ่ม (Focus Group)
ในประเด็นค�ำถามถึงอัตลักษณ์ที่เป็นรูปธรรม คือสิ่งที่เห็นภาพจับต้องได้ เช่น สถานที่
ส�ำคัญ วัตถุสิ่งของ ศิลปหัตถกรรม ปราชญ์ชาวบ้าน บุคคลส�ำคัญ สัตว์ สิ่งมีชีวิต ฯลฯ และ
นามธรรม คือความคิด จินตนาการ ค�ำสอนที่จับต้องไม่ได้ เช่น ประเพณี วัฒนธรรม ภาษา
บทกลอน ค�ำสอน ความเชื่อ ฯลฯ เมื่อน�ำเสนออัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชนในลักษณะ
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ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมจนครบ จึงท�ำการคัดเลือกด้วยวิธีการให้คะแนนจนเหลืออัต
ลักษณ์ที่โดดเด่นเพียง 3 อย่าง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบกราฟิกตราสัญลักษณ์
ของชุมชนบ้านเชียงเหียน
ข้อมูลทุติยภูมิ การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชนจากหนังสือ ต�ำรา
เอกสาร บทความ ที่มีความเกี่ยวข้องกับชุมชนบ้านเชียงเหียน เพื่อน�ำมาศึกษาถึงประวัติ
ความส�ำคัญของพื้นที่ชุมชน วิเคราะห์หาอัตลักษณ์ชุมชนเบื้องต้น และแนวทางความเป็น
ไปได้ในการออกแบบตราสัญลักษณ์จากแนวคิดทฤษฎีการออกแบบตราสัญลักษณ์
การด�ำเนินงานขั้นตอนที่ 2 (D1) การสร้างแบบร่างตราสัญลักษณ์ (แบบร่าง
ครั้งที่ 1)
จากการน�ำเสนออัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชนบ้านเชียงเหียนโดยกลุ่มผู้น�ำ
ชุมชน ผู้วิจัยได้คัดเลือกอัตลักษณ์ที่โดดเด่นออกมาให้เหลือเพียง 3 อย่าง วิธีการให้กลุ่ม
ผูน้ ำ� ชุมชนโหวตให้คะแนนจากอัตลักษณ์ทงั้ หมดทีเ่ สนอมา จากนัน้ ผูว้ จิ ยั จะด�ำเนินการเก็บ
บันทึกภาพถ่ายที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ทั้ง 3 อย่าง ให้มีความครอบคลุม
ทางด้านรูปทรง สี การสือ่ ความหมายของภาพทีส่ อดคล้องกับอัตลักษณ์เพือ่ ใช้เป็นแนวทาง
ในการเขียนแบบร่างตราสัญลักษณ์
ขั้นตอนการสร้างแบบร่าง ผู้วิจัยใช้วิธีการสร้างแบบร่างด้วยการเขียนลงบน
กระดาษ (Sketch Design) วิเคราะห์หารูปร่าง รูปทรง ขนาด สัดส่วนที่เหมาะสมตาม
หลักการออกแบบตราสัญลักษณ์ จากนัน้ จึงน�ำไปสร้างแบบร่างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส�ำเร็จรูปในการสร้างตราสัญลักษณ์ในรูปแบบเส้น (Vector) สี ตัวอักษร พร้อมอธิบายถึง
ภาพตราสัญลักษณ์ การสื่อความหมายของตราสัญลักษณ์เป็นส่วนๆ จ�ำนวน 3 แบบร่าง
การด�ำเนินงานขั้นตอนที่ 3 (R2) การตรวจ ประเมิน พัฒนาแบบร่างโดยผู้
เชี่ยวชาญ
การประเมินความเหมาะสมของตราสัญลักษณ์ (แบบร่าง) จะใช้วิธีการประเมิน
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบตราสัญลักษณ์จ�ำนวน 2 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญจากชุมชน
บ้านเชียงเหียนจ�ำนวน 1 ท่าน จากผลการประเมินความเหมาะสมของตราสัญลักษณ์
ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญจะถูกน�ำมาพัฒนาแบบร่างในครั้งที่ 2 ต่อไป
การพัฒนาแบบร่างครัง้ ที่ 2 ผูว้ จิ ยั ใช้แบบร่างมาทดสอบกับกลุม่ เป้าหมายทีเ่ ป็น
กลุ่มผู้น�ำชุมชนจ�ำนวน 43 คน ด้วยวิธีการประเมินผลความพึงพอใจที่มีต่อตราสัญลักษณ์
ชุมชนบ้านเชียงเหียน ด้วยการคัดเลือกแบบร่างตราสัญลักษณ์ที่พึงพอใจและการประเมิน
ความพึงพอใจที่มีต่อตราสัญลักษณ์ และท�ำการสรุปแบบร่างจากผลการคัดเลือกแบบ
ผูว้ จิ ยั แจ้งให้กลุม่ ผูน้ ำ� ชุมชนทราบถึงล�ำดับการคัดเลือกแบบทีไ่ ด้รบั ความพึงพอใจมากทีส่ ดุ
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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สรุปข้อเสนอแนะเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับแก้ไขแบบตราสัญลักษณ์ชุมชนบ้านเชียง
เหียนทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกเพือ่ พัฒนาแบบในกระบวนการต่อไป และอธิบายขัน้ ตอนการสรุป
แบบในขัน้ สุดท้ายกับผูน้ ำ� ชุมชนทัง้ 3 หมูบ่ า้ นถือเป็นอันสิน้ สุดกระบวนการพัฒนาแบบตรา
สัญลักษณ์บ้านเชียงเหียน
การด�ำเนินงานขั้นตอนที่ 4 (D2) การปรับปรุงแบบตราสัญลักษณ์ (แบบร่าง
ครั้งที่ 3)
การปรับปรุงและพัฒนาแบบร่างจากแบบการประเมินความเหมาะสมของ
ตราสัญลักษณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบกราฟิกตราสัญลักษณ์ แบบประเมินความ
พึงพอใจที่มีต่อตราสัญลักษณ์จากกลุ่มผู้น�ำชุมชนบ้านเชียงเหียน และจากข้อเสนอแนะ
มาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขแบบร่างในครั้งที่ 3 ผู้วิจัยใช้วิธีการน�ำเสนอแบบตราสัญลักษณ์
กับผูน้ ำ� ชุมชนถึงความเหมาะสม ความถูกต้อง ครอบคลุมตามความต้องการของชุมชน หาก
ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องจะมีการทบทวนและปรับแก้ตามข้อเสนอแนะในขั้นตอนที่ 3
(R2) โดยเป็นการสรุปแบบร่างโดยตัวแทนผู้น�ำชุมชน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 3 หมู่บ้านของชุมชน
บ้านเชียงเหียน เมือ่ ปรับแก้ไขเสร็จเรียบร้อยตามความต้องการของชุมชน ผูว้ จิ ยั จะน�ำส่งให้
ผู้เชี่ยวชาญกลั่นกรอง ตรวจทานความเหมาะสมในขั้นตอนสุดท้าย
การด�ำเนินงานขั้นตอนที่ 5 (R3) การสรุปแบบตราสัญลักษณ์
ขัน้ ตอนการสรุปแบบตราสัญลักษณ์ จากผลการประเมินความพึงพอใจ ข้อเสนอ
แนะจากการสัมภาษณ์และได้มกี ารปรับแก้แล้วนัน้ ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารสรุปแบบสุดท้ายกับผูน้ ำ�
ชุมชนทั้ง 3 หมู่ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 18 และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 23 รวม
ทั้งสิ้น 3 คน ให้ทราบและตกลงร่วมกัน โดยอธิบายถึงรูปแบบ รูปร่าง รูปทรง การสื่อความ
หมายของภาพสัญลักษณ์ สี และตัวอักษรที่ใช้ โดยการสรุปผลการศึกษาแนวทางการหา
อัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชนบ้านเชียงเหียน การออกแบบตราสัญลักษณ์ชุมชนบ้าน
เชียงเหียน และอธิบายถึงขัน้ ตอนการออกแบบตราสัญลักษณ์ประจ�ำชุมชนบ้านเชียงเหียน
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ผลการด�ำเนินงานวิจัย
การด�ำเนินงานวิจัยเรื่องการออกแบบกราฟิกเอกลักษณ์ชุมชนประวัติศาสตร์
บ้านเชียงเหียน ได้ท�ำการศึกษาถึงอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชนบ้านเชียงเหียนที่แสดง
ให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ดีของชุมชนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ
กราฟิกตราสัญลักษณ์ชมุ ชนบ้านเชียงเหียน ทีม่ ขี อบเขตการวิจยั 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ข้อมูล
เชิงพื้นที่ ส่วนที่ 2 การออกแบบกราฟิกตราสัญลักษณ์ โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา
(Research and Development)
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลเชิงพื้นที่ (R1) จากการศึกษาข้อมูลเชิงพื้นที่บ้านเชียงเหียนที่
เป็นรูปธรรมและนามธรรม ทีม่ งุ่ เน้นเพือ่ ศึกษาถึงอัตลักษณ์ทโี่ ดดเด่นของบ้านเชียงเหียนเพือ่
ใช้เป็นแนวทางในการออกแบบตราสัญลักษณ์ ด้วยการน�ำเสนอความโดดเด่นของชุมชนโดย
กลุ่มผู้น�ำชุมชนบ้านเชียงเหียนได้ผลดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงผลการน�ำเสนออัตลักษณ์ทโี่ ดดเด่นของชุมชนทีเ่ ป็นรูปธรรมและนามธรรม
ครั้งที่ 1
รูปธรรม
สิ่งที่น�ำเสนอ

คะแนนการ
พิจารณา

ความส�ำคัญ

สิมโบราณ

10

พื้นที่ส�ำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ที่ส�ำคัญของชุมชน

ศาลปู่ตา
ศาลญาแม่นาง

13

พืน้ ทีท่ มี่ คี วามส�ำคัญในการยึดเหนีย่ วจิตใจ
การประกอบพิธีในงานบุญประเพณีต่างๆ

คูเมืองทั้ง 5

2

ความส�ำคัญต่อการใช้ชีวิต มีความส�ำคัญ
ทางประวัติศาสตร์

พิพิธภัณฑ์ปู่ไห

12

เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เคารพ
ศรัทธาในสิ่งเหนือธรรมชาติ

ด้านวัตถุ
สิ่งของ
ที่ส�ำคัญ

ฆ้องสามดุม

16

ประวัติการสร้างชุมชน-ประตูโขง

ไหโบราณ

14

สิ่งยืนยันถึงพื้นที่เชิงประวัติศาสตร์

รูปปั้นช้าง, ม้า

0

บริวารของศาลปู่ตา

บุคคลส�ำคัญ

เจ้าเมืองเชียงเหียน

ด้านสถานที่
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ปราชญ์ชาวบ้าน
ด้านต่างๆ
- พ่อทองใบ (หมอยา)
- พ่อบุรี (สู่ขวัญ)
- พ่อโส (สมุนไพร)
- อ.บุญหมั่น (ลายไทย)
- พ่อสมัย (ประวัตศิ าสตร์)
- ยายนวล (สมุนไพร)
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สัตว์ประจ�ำถิ่น กระรอกด่อน
สิ่งมีชีวิต
เต่า (โบราณ)
อื่นๆ
ต้นมะขามยักษ์
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คนยุคโบราณสูง 8 ศอก
0

เป็นบุคคลที่มีความส�ำคัญและมี
องค์ความรู้ในด้านต่างๆ ของชุมชน
บ้านเชียงเหียน

17

เป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของหมู่บ้าน

0

พาหนะของญาแม่นาง (ต�ำนาน)

0

คล้ายหลักบ้านแห่งที่ 2

นามธรรม
สิ่งที่น�ำเสนอ
ประเพณี
วัฒนธรรม
ค�ำสอน

คะแนนการ
พิจารณา

ความส�ำคัญ

บุญบั้งไฟ

14

ต�ำนานเมืองยึดโยงผาแดงนางไอ่

ฮีต 12 คอง 14

0

บุญประเพณีตลอดปี

บุญบ้าน

0

เลี้ยงผีปู่ตา เดือน 6

บุญซ�ำฮะ

0

บุญคุ้มเดือน 7

จากตารางแสดงผลการน�ำเสนออัตลักษณ์ที่โดดเด่นของของบ้านเชียงเหียนทั้ง
ทีเ่ ป็นรูปธรรมและนามธรรม พบว่า อัตลักษณ์ทโี่ ดดเด่นจากการคัดเลือกของกลุม่ ผูน้ ำ� ชุมชน
ได้ให้ความส�ำคัญและมีลักษณะที่โดดเด่นจ�ำนวนทั้งหมด 6 สิ่ง ได้แก่ สิมโบราณ ศาลปู่ตา/
ศาลญาแม่นาง พิพธิ ภัณฑ์ปไู่ ห/ไหโบราณ กระรอกด่อน ฆ้องสามดุม และบุญบัง้ ไฟ จากนัน้
จึงได้ท�ำการคัดเลือกด้วยวิธีการลงคะแนนอีกครั้งเพื่อให้เหลืออัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นเพียง 3
สิ่งดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 2 แสดงผลการคัดเลือกอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชนบ้านเชียงเหียน ครั้งที่ 2
รายการที่

อัตลักษณ์

คะแนนการพิจารณา

1

ศาลปู่ตา/ศาลญาแม่นาง

13

2

พิพิธภัณฑ์ปู่ไห/ไหโบราณ

14

3

สิมโบราณ

0

4

กระรอกด่อน

13

5

ฆ้อง 3 ดุม

0

6

บุญบั้งไฟ

6

หมายเหตุ
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ในขั้นตอนการคัดเลือกอัตลักษณ์ที่โดดเด่นนี้ได้อธิบายและก�ำหนดให้กลุ่มผู้น�ำ
ชุมชนสามารถเลือกอัตลักษณ์ที่โดดเด่นได้เพียง 3 อย่างเท่านั้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
สร้างตราสัญลักษณ์ชมุ ชนบ้านเชียงเหียน จากผลการพิจารณาคัดเลือกอัตลักษณ์ทโี่ ดดเด่น
ของชุมชนบ้านเชียงเหียนปรากฏสิ่งที่กลุ่มผู้น�ำชุมชนได้ให้ความส�ำคัญมากที่สุด 3 สิ่งคือ
1) ศาลปู่ตา/ศาลญาแม่นาง 2) พิพิธภัณฑ์ปู่ไห/ปู่ไห 3) กระรอกด่อน และอัตลักษณ์ที่กลุ่ม
ผู้น�ำเห็นชอบอีกสิ่งคือบุญบั้งไฟ ที่ได้ 6 คะแนน อัตลักษณ์ที่โดดเด่นทั้ง 3 สิ่งที่กลุ่มผู้น�ำ
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ชุมชนเลือกมานั้น จากการสัมภาษณ์ในรายบุคคลแสดงให้เห็นถึงแนวความคิด ความเชื่อ
และความเคารพบูชาทีม่ ตี อ่ สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ สิง่ ทีม่ พี ลังเหนือธรรมชาติ การเคารพในผีบรรพบุรษุ
และต�ำนานการเล่าขานความส�ำคัญของชุมชนในเรื่องผาแดงนางไอ่ท�ำให้ชุมชนมีความ
เชื่อและศรัทธาในพื้นที่อยู่อาศัยของตน โดยอัตลักษณ์เหล่านี้จะถูกใช้เป็นแนวทางในการ
ออกแบบตราสัญลักษณ์ประจ�ำบ้านเชียงเหียนต่อไป
ส่วนที่ 2 การออกแบบกราฟิกตราสัญลักษณ์ (D1) การออกแบบกราฟิก
ตราสัญลักษณ์บ้านเชียงเหียน ผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของ
ชุมชนมาเป็นแนวทางในการออกแบบกราฟิกตราสัญลักษณ์ชมุ ชนบ้านเชียงเหียน โดยการ
สร้างแบบร่างตราสัญลักษณ์ด้วยการร่างแบบลงบนกระดาษ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส�ำเร็จรูปในการสร้างสรรค์แบบที่มีลักษณะเป็นลายเส้น (Vector) สี ตัวอักษร ที่มีความ
สมบูรณ์และเหมาะสมกับการใช้งานในล�ำดับต่อไป
การด�ำเนินการสร้างแบบร่างตราสัญลักษณ์ได้ก�ำหนดให้มีการพัฒนาแบบ
ร่างจ�ำนวน 3 ครั้ง โดยแบบร่างในครั้งที่ 1 จะท�ำการตรวจประเมินความเหมาะสมของ
ตราสัญลักษณ์โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบตราสัญลักษณ์จ�ำนวน 2 ท่าน และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านพื้นที่จากชุมชนบ้านเชียงเหียนจ�ำนวน 1 ท่าน ผลปรากฏว่า ผู้เชี่ยวชาญ
มีความเห็นตรงกันในเรื่องของความเหมาะสมของตราสัญลักษณ์ทั้ง 3 แบบที่สามารถ
เป็นตราสัญลักษณ์ประจ�ำชุมชนได้ แต่มีข้อเสนอแนะให้มีการน�ำอัตลักษณ์ทั้ง 3 อย่างนี้
มารวมกันเพื่อให้เกิดเป็นแบบร่างตราสัญลักษณ์อีก 1 ชิ้น เพื่อให้เกิดความครบถ้วนของ
ข้อมูลที่ปรากฏในตราสัญลักษณ์
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(ที่มา: อิสเรส สุขเสนี, 2562: แบบร่างอัตลักษณ์บ้านเชียงเหียน มหาสารคาม)
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จากการเขียนแบบร่างด้วยดินสอเพื่อหารูปทรงที่เหมาะสมกับตราสัญลักษณ์
ประจ�ำชุมชนบ้านเชียงเหียนทั้ง 3 แบบ ได้น�ำมาสร้างแบบร่างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส�ำเร็จรูปโดยในแต่ละแบบร่างจะมีอัตลักษณ์ที่ส�ำคัญเป็นส่วนประกอบหลัก ได้แก่ ศาล
ปู่ตา/ศาลญาแม่นาง พิพิธภัณฑ์ปู่ไห/ไหโบราณ และกระรอกด่อน ซึ่งแต่ละแบบร่างจะมี
ส่วนประกอบเสริมเพิ่มรายละเอียดให้กับแบบร่างตราสัญลักษณ์ ได้แก่ แฉกของแสง
พระอาทิตย์ที่แสงถึงความเจริญรุ่งเรือง รูปทรงของก้อนน�้ำที่แสดงถึงคูน�้ำรอบชุมชนบ้าน
เชียงเหียน และข้อความบอกถึงชื่อหมู่บ้าน ต�ำแหน่งที่ตั้ง

19
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ภาพที่ 3 แบบร่างครั้งที่ 1 จากอัตลักษณ์ที่โดดเด่น 3 สิ่ง ของชุมชนบ้านเชียงเหียน
(ที่มา: อิสเรส สุขเสนี, 2562: แบบร่างอัตลักษณ์บ้านเชียงเหียน มหาสารคาม)
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การประเมินแบบร่างโดยผู้เชี่ยวชาญ (R2) พบข้อเสนอจากการประเมินความ
เหมาะสมของแบบร่างตราสัญลักษณ์บา้ นเชียงเหียนจากผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ 3 ท่าน ก่อนการน�ำ
ไปทดสอบกับกลุม่ เป้าหมายในพืน้ ทีช่ มุ ชนบ้านเชียงเหียน ได้เสนอให้ผวู้ จิ ยั เพิม่ เติมแบบร่าง
ขึ้นมาอีกจ�ำนวน 1 แบบ โดยใช้หลักการรวมจุดเด่นของทั้ง 3 แบบร่างนี้เข้าด้วยกันเพื่อ
เพิม่ เติมเรือ่ งราวในการสือ่ สารผ่านตราสัญลักษณ์ให้มคี วามหมายมากยิง่ ขึน้ และผูเ้ ชีย่ วชาญ
ในพื้นที่ยังเสนอแนะให้เพิ่มภาพกราฟิกที่เป็นรูปบั้งไฟที่ถือเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่โดด
เด่นของชุมชนบ้านเชียงเหียนเข้าไปท�ำให้ในแบบร่างที่ 4 จะประกอบไปด้วย ศาลปู่ตา
ปู่ไห กระรอกด่อน และบั้งไฟ เป็นส่วนประกอบส�ำคัญ (D2)
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences

ภาพที่ 4 แบบร่างที่ 4 ปรับปรุงจากข้อเสนอแนะโดยผู้เชี่ยวชาญ
(ที่มา: อิสเรส สุขเสนี, 2562: แบบร่างอัตลักษณ์บ้านเชียงเหียน มหาสารคาม)
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การทดสอบแบบร่างกับกลุม่ เป้าหมาย เพือ่ ให้ทราบถึงแบบร่างตราสัญลักษณ์
ที่กลุ่มเป้าหมายพึงพอใจมากที่สุด โดยมีกรอบประเด็นค�ำถามในด้านรูปแบบ ด้านความ
พึงพอใจ ด้านการใช้ประโยชน์จากตราสัญลักษณ์ และข้อเสนอแนะจากกลุ่มผู้น�ำชุมชนที่มี
ต่อแบบร่างตราสัญลักษณ์ ด้วยวิธกี ารตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ์แบบรายบุคคล
จากผูต้ อบแบบสอบถามเป็นกลุม่ เป้าหมายคนในชุมชนบ้านเชียงเหียนจ�ำนวน 21 คน พบว่า
ด้านรูปแบบของตราสัญลักษณ์ ภาพกราฟิกที่ปรากฏบนตราสัญลักษณ์แสดงความหมาย
ได้ตรงชัดเจนและเข้าใจง่าย รูปแบบตัวอักษร ขนาด ความสวยงามทีเ่ หมาะสม อยูใ่ นระดับ
ดีมาก ด้านความพึงพอใจ ตราสัญลักษณ์สามารถเป็นทีจ่ ดจ�ำได้งา่ ย ตราสัญลักษณ์มคี วาม
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะชุมชน ตราสัญลักษณ์น�ำเสนอข้อมูลชุมชนได้ครบถ้วนและชัดเจน
อยู่ในระดับดีมาก ด้านการน�ำไปใช้ประโยชน์ สามารถน�ำไปใช้เป็นตราสัญลักษณ์ของ
ชุมชนได้ สามารถน�ำตราสัญลักษณ์ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ชุมชน และสามารถน�ำ
ตราสัญลักษณ์ไปใช้ในการสร้างความน่าเชื่อถือของชุมชน อยู่ในระดับดีมาก และความ
พึงพอใจในภาพรวมของโครงการการออกแบบตราสัญลักษณ์ชุมชนบ้านเชียงเหียน อยู่ใน
ระดับดีมาก แสดงให้เห็นว่ากลุม่ เป้าหมายมีความพึงพอใจต่อตราสัญลักษณ์ของชุมชนบ้าน
เชียงเหียนซึ่งเป็นชุมชนของตนเองเป็นอย่างมาก
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จากผลการประเมินความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมายที่มี
ต่อแบบร่างตราสัญลักษณ์ พบว่า แบบร่างที่กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ
แบบร่างที่ 4 ที่พัฒนามาจากข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญที่รวมเอาอัตลักษณ์ที่โดดเด่น
ของชุมชนไว้อย่างครบถ้วนตามผลจากการค้นหาอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชน อันได้แก่
ศาลปู่ตา ไหโบราณ กระรอกด่อน และบุญบั้งไฟ และข้อเสนอแนะที่ส�ำคัญคือการใช้สีของ
ตราสัญลักษณ์ทกี่ ลุม่ เป้าหมายต้องการให้ใช้สขี องอาคารศาลปูต่ าทีเ่ น้นสีแดงและสีทอง โดย
กลุม่ เป้าหมายให้เหตุผลถึงความเป็นจริงของสถานที่ โดยการแก้ไขปรับปรุงแบบร่างครัง้ ที่ 3
เป็นการปรับแก้แบบร่างจากแบบประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะจากกลุม่ ตัวอย่าง
แล้วนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การแก้ไขแบบและสรุปแบบตราสัญลักษณ์ชมุ ชนบ้านเชียงเหียนกับผูน้ ำ�
ชุมชนทัง้ 3 หมูบ่ า้ น จนได้รายละเอียดทีค่ รบสมบูรณ์ซงึ่ มีผลในการออกแบบตราสัญลักษณ์
บ้านเชียงเหียน ดังนี้ (D3)

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ม.ค. 63-มิ.ย. 63)

ภาพที่ 5 ตราสัญลักษณ์ชุมชนบ้านเชียงเหียน
(ที่มา: อิสเรส สุขเสนี, 2562: แบบร่างอัตลักษณ์บ้านเชียงเหียน มหาสารคาม)
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การหาอัตลักษณ์ของชุมชนที่โดดเด่นเพื่อใช้ในการออกแบบตราสัญลักษณ์
นั้น ด้วยค�ำว่า อัตลักษณ์ คือ ลักษณะที่โดดเด่นที่แสดงถึงความเป็นตัวตนของชุมชนนั้นๆ
การหาอัตลักษณ์ของชุมชนจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องได้รบั การเสนอหรือสะท้อนออกมาจาก
ตัวตนบุคคลในพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม เนื่องจากชุมชนพื้นที่เป้าหมายคือกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences

โดยตรงจากตราสัญลักษณ์นี้ และการสร้างแบบตราสัญลักษณ์ตงั้ แต่ขนั้ ตอนการสร้างแบบ
ร่าง ชุมชนเองก็ได้เข้ามามีบทบาทในการคัดเลือก การตัดสินใจและร่วมวิพากษ์วิจารณ์กับ
สิง่ ทีช่ มุ ชนเองจะได้รบั โดยการออกแบบตราสัญลักษณ์นมี้ งุ่ เน้นน�ำรูปแบบการจัดวางแบบ
กึ่งกลางเป็นหลักซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมใช้ในการออกแบบตราสัญลักษณ์ที่มีลักษณะความ
เป็นทางการมาใช้
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อภิปรายผลการวิจัย
อัตลักษณ์ชมุ ชนบ้านเชียงเหียน จากหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ทมี่ ผี ลท�ำให้บา้ น
เชียงเหียนเป็นชุมชนที่มีความเก่าแก่ในด้านพื้นที่ การเข้าใช้พื้นที่เพื่ออยู่อาศัยมีมาอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ความเจริญทางอารยธรรมจากยุคสมัยทวารวดี
ยุคสมัยขอม กลายเป็นต�ำนาน วรรณกรรมเรื่องเล่าที่มีผลต่อวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม
ของชุมชนบ้านเชียงเหียนในยุคปัจจุบนั เป็นอย่างมาก อัตลักษณ์ในความหมายคือ ตัวตนและ
ลักษณะเฉพาะตนทีโ่ ดดเด่น แตกต่างจากค�ำว่าเอกลักษณ์ซงึ่ จะเป็นสิง่ ทีม่ เี พียงหนึง่ เดียวไม่มี
ใครเหมือน การสร้างอัตลักษณ์ทมี่ อี ยูใ่ ห้เห็นเป็นเอกลักษณ์จงึ ต้องใช้ลกั ษณะตัวตนทีโ่ ดดเด่น
ของชุมชนมาพัฒนาเชิดชูยกระดับให้เกิดเป็นความส�ำคัญจนกลายเป็นสิ่งที่มีไม่เหมือนใคร
การสร้างความเข้าใจในอัตลักษณ์ให้กับชุมชนกลุ่มเป้าหมายนั้นยังเป็นค�ำศัพท์
ในเชิงวิชาการที่ต้องการแปลความหมายให้เข้าใจได้ง่าย โดยการกล่าวถึงสิ่งที่มีในชุมชน
ที่มีลักษณะที่โดดเด่นหรือเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายด้วยวิธีการสร้างการรับรู้แบบมอง
เห็นภาพ การคิดแบบมีสว่ นร่วมด้วยการน�ำเสนอความโดดเด่นของชุมชนทัง้ ทีเ่ ป็นรูปธรรม
และนามธรรม และการพิจารณาการค้นหาอัตลักษณ์รว่ มกันกับชุมชนทีเ่ ป็นเจ้าของพืน้ ทีน่ นั้
ถือเป็นสิ่งส�ำคัญที่ควรค�ำนึงถึง (เมธี พิริยการนนท์, 2559) จากการค้นหาอัตลักษณ์ที่เป็น
รูปธรรมและนามธรรมของชุมชนบ้านเชียงเหียนนั้น ชุมชนเองได้ให้ความส�ำคัญและ
เคารพในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเหนือธรรมชาติ ความส�ำคัญของผีบรรพบุรุษอันเนื่องจากเป็น
สิ่งที่เคารพบูชามากกว่าสิ่งที่สร้างจากคนรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบัน จะเห็นได้จากการคัดเลือก
อัตลักษณ์แบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชนนั้นมุ่งให้ความส�ำคัญกับศาลปู่ตา ศาลญาแม่นาง
ปู่ไห และกระรอกด่อน ถือเป็นอัตลักษณ์ส�ำคัญที่จะใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ
ตราสัญลักษณ์ประจ�ำชุมชนบ้านเชียงเหียน โดยสิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทีเ่ กีย่ วกับผีบรรพบุรษุ และสิง่ เหนือธรรมชาติ ในอีกแง่มมุ หมูบ่ า้ นเชียงเหียนนัน้ เป็นหมูบ่ า้ น
ทีม่ อี ตั ราส่วนประชากรทีเ่ ป็นผูส้ งู อายุอยูม่ ากกลุม่ คนในวัยเรียนวัยท�ำงานออกไปอยูใ่ นเมือง
ต่างๆ เขตข้อมูลทีไ่ ด้จงึ อาจจะส่งผลตามวัฒนธรรมความเชือ่ ตามแต่ละวัย วัฒนธรรมความ
เชือ่ ถือเป็นแนวทางในการด�ำเนินชีวติ ซึง่ การยอมรับในพลังอ�ำนาจเหนือธรรมชาติของบุคคล
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24

ความศรัทธาช่วยสร้างการเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีตามความเชื่อ (ลัญจกร นิลกาญจน์,
2561) สิง่ เหนือธรรมชาติจงึ เป็นเสมือนเครือ่ งยึดเหนีย่ วทางจิตใจทีย่ งั คงมีอยูใ่ นกลุม่ คนบ้าน
เชียงเหียนอย่างเหนียวแน่นโดยในทุกวันพุธของสัปดาห์ที่ไม่ตรงกับแรม 15 ค�่ำ ชาวบ้าน
เชียงเหียนจะมาท�ำการเลี้ยงศาลปู่ตาเป็นประจ�ำอย่างไม่ขาดจนถึงปัจจุบัน
แนวทางในการออกแบบกราฟิกตราสัญลักษณ์ประจ�ำชุมชนบ้านเชียงเหียนจาก
อัตลักษณ์ของชุมชน การสร้างภาพตัวแทน ภาพร่าง จุดเด่นของของสิ่งที่ค้นพบ ลักษณะ
ของรูปร่างรูปทรงจะช่วยให้ผทู้ พี่ บเห็นตราสัญลักษณ์สามารถแปลความหมายของสิง่ ทีเ่ ห็น
ได้งา่ ยกว่าสิง่ ทีไ่ ด้ยนิ แม้กระทัง่ ในรูปแบบทีเ่ ป็นนามธรรมก็จำ� เป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องสือ่ ออก
มาให้เห็นในรูปแบบนามธรรมให้ได้ (Dabner, Stewart, Zempol, 2558) การสร้างแบบ
ร่างคร่าวๆ ด้วยมือจะต้องอาศัยทักษะการวาดที่แม่นย�ำในการลากเส้นสร้างรูปทรงรูปร่าง
ขึ้นมา ซึ่งเป็นเรื่องยากในการสร้างแบบร่างด้วยโปรแกรมที่อาจจะไม่สะดวกในการแก้ไข
หรือเพิ่มเติมเท่ากับการร่างด้วยดินสอก่อนการขึ้นรูปแบบร่างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การสร้างแบบร่างตราสัญลักษณ์จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องค�ำนึงถึงหลักการใช้ประโยชน์ของ
ตราสัญลักษณ์ เนื่องจากตราสัญลักษณ์จะต้องใช้งานในหลายๆ สื่อที่แตกต่างกัน ฉะนั้น
ขนาด รูปร่าง รูปทรงที่มีความละเอียดหรือซับซ้อนมากจนเกินไปจะท�ำให้การมองเห็น
และรับรู้ได้มีประสิทธิภาพลดลง การลดทอนเส้นเพื่อให้เกิดเป็นภาพสัญลักษณ์ที่สามารถ
สื่อความหมายได้ดีในเส้นจ�ำนวนที่น้อยลงถือเป็นหัวใจหลักในการออกแบบตราสัญลักษณ์
และในการออกแบบตราสัญลักษณ์ที่ค่อนข้างจะเป็นทางการจากรูปแบบหรือลักษณะที่
จะมีการน�ำไปใช้งานของบ้านเชียงเหียนนี้ท�ำให้มีการใช้งานการจัดวางองค์ประกอบแบบ
กึ่งกลาง มีน�้ำหนักการถ่วงดุลซ้ายขวาที่เท่ากันในลักษณะที่ค่อนข้างเป็นทางการกว่าการ
จัดวางแบบลักษณะอื่น
การยอมรับในแบบตราสัญลักษณ์ชมุ ชนบ้านเชียงเหียน เป็นการด�ำเนินโครงการ
วิจัยที่ผู้วิจัยได้เปิดโครงการกับชุมชนในพื้นที่ด้วยประเด็นถึงการเข้ามาท�ำโครงการว่า
เป็นการท�ำวิจยั กับชุมชนเพือ่ ชุมชนโดยชุมชนมีสว่ นร่วม จนเห็นปฏิกริ ยิ าการตอบรับถึงการ
ได้เข้ามาเป็นส่วนร่วมในการสร้างตราสัญลักษณ์เพือ่ ชุมชนของตนเอง การน�ำเสนอแนวคิด
และน�ำเสนออัตลักษณ์ของตนเองถือเป็นกระบวนการส�ำคัญทีผ่ วู้ จิ ยั จะไม่สามารถสรุปตาม
ความส�ำคัญของชุมชนเพียงล�ำพังได้ โดยขั้นตอนการด�ำเนินการออกแบบ การท�ำแบบร่าง
ให้ชุมชนได้พิจารณาก่อนนั้นเป็นกระบวนการที่ส�ำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากชุมชนเองนั้นได้
มีสว่ นตัดสินใจและปรับปรุงแก้ไขได้ดว้ ยตัวเอง หากการสรุปแบบไม่ได้เกิดขึน้ จากชุมชนเอง
แล้วนัน้ จะท�ำให้เกิดผลของการไม่ยอมรับหรือชุมชนเองไม่ได้คดิ ว่านีค่ อื สิง่ ทีช่ มุ ชนต้องการ
เป็นเพียงสิ่งที่บุคคลอื่นหยิบยื่นให้เพื่อได้ใช้ประโยชน์ เพราะฉะนั้นความภาคภูมิใจใน
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ตราสัญลักษณ์ที่ชุมชนเองจะเป็นผู้ถือครองจะไม่ได้รับการยอมรับและศรัทธาในความเป็น
อัตลักษณ์ของตนเอง ข้อเสนอแนะในการวิจยั ส�ำหรับการออกแบบตราสัญลักษณ์เพือ่ ชุมชน
เป้าหมายชุมชนใดชุมชนหนึง่ นัน้ ควรมีขอบเขตการศึกษาเพิม่ เติมในด้านการน�ำไปทดสอบ
การใช้งานจริงกับสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือการลงไปในสือ่ ประชาสัมพันธ์เพือ่ เป็นตัวอย่างเป็น
แนวทางให้ชุมชนสามารถน�ำตราสัญลักษณ์ไปใช้งานได้อย่างเหมาะสมต่อไป
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ
ของนักวิชาการบริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด 2) ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์
การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจกับการรับรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมของเกษตรกร
ผูเ้ ลีย้ งกุง้ ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูเ้ กีย่ วกับการเลีย้ ง
กุ้งขาวแวนนาไมกับพฤติกรรมการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในเขต
จังหวัดฉะเชิงเทรา ศึกษาจากกลุม่ ตัวอย่าง 307 คน โดยใช้วธิ กี ารสุม่ ตัวอย่างแบบหลายขัน้
ตอน (Multi-stage-Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า 1) การใช้กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ 12 ประการ
นักวิชาการบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด ได้ใช้กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ
ในระดับมากที่สุดจ�ำนวน 9 ประการ ได้แก่ การให้สัญญา การเตือนเชิงขู่ การบอกถึง
ผลเสีย การแสดงความชอบ การให้บางสิง่ บางอย่าง การกล่าวถึงสิง่ ทีถ่ กู ต้องดีงาม การสร้าง
ความรู้สึกที่ดี การคาดถึงอนาคตที่ดี และการคาดถึงอนาคตที่ไม่ดี 2) กลยุทธ์การสื่อสาร
เพื่อการโน้มน้าวใจมีความสัมพันธ์กับการรับรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา 3) การรับรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม
ของเกษตรกรมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมของเกษตรกรผู้เลี้ยง
กุ้งในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา
ค�ำส�ำคัญ: กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ การรับรู้ พฤติกรรม
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Abstract

28

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
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กุ้งขาวลิโทพีเนียสแวนนาไม หรือที่เรียกว่า “กุ้งขาวหรือกุ้งแวนนาไม” ค้นพบ
โดย Boone ในปี ค.ศ. 1931 มีชอื่ ทางวิทยาศาสตร์คอื Litopenaeus Vannamei (Boone,
1931) ปัจจุบันไทยมีการเพราะเลี้ยงกุ้งขาวมากขึ้นถึงร้อยละ 99 การเลี้ยงกุ้งกุลาด�ำเหลือ
เพียงร้อยละ 1 เท่านั้น ผลผลิตกุ้งขาวโดยส่วนใหญ่มีที่มาจาก 2 แหล่ง คือ จากการจับใน
แหล่งน�้ำและการเพาะเลี้ยง 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) ลักษณะเฉพาะของกุง้ ขาวคือ บริเวณหนามด้านบนจะหยักและถี่ ปลายกรี
จะตรง เห็นล�ำไส้ชัดกว่ากุ้งชนิดอื่นๆ ขณะที่โตเต็มวัยสมบูรณ์จะมีความยาวประมาณ 230
มิลลิเมตร หรือ 9 นิ้ว ข้อมูลจากกลุ่มเศรษฐกิจการประมงระบุว่า ในช่วง 6 เดือนแรกของ
ปี 2562 ผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมมีจ�ำนวน 115,291 ตัน คิดเป็นร้อยละ 94.28 ของการ
ผลิตกุง้ ทะเลทัง้ หมด เมือ่ เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 ผลผลิตกุง้ ขาวแวนนาไม
ลดลงร้อยละ 0.54 (Business Information Center, 2562)
นักวิชาการบริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด ได้อาศัยกลยุทธ์ทใี่ ช้ในการสือ่ สาร
เพื่อการโน้มน้าวใจกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ดังที่อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท (2542: 5) ได้กล่าว
ถึงว่ามีลักษณะการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจที่ส�ำคัญ 2 ประการ ประการแรก ผู้โน้มน้าว
ใจมีความตัง้ ใจทีจ่ ะมีอทิ ธิพลบางประการเหนือผูถ้ กู โน้มน้าวใจ และประการทีส่ องสิง่ ทีผ่ โู้ น้ม
น้าวใจต้องการคือ การเปลี่ยนแปลงหรือการสร้างหรือการด�ำรงไว้ซึ่งความคิดเห็น ทัศนคติ
ค่านิยม และความเชือ่ ของผูถ้ กู โน้มน้าวใจ ซึง่ จะส่งผลต่อปัจจัยอืน่ ได้แก่ การรับรู้ พฤติกรรม
เป็นต้น ส�ำหรับกลยุทธ์ในการสือ่ สารเพือ่ การโน้มน้าวใจทีส่ ำ� คัญประการหนึง่ ได้แก่ กลยุทธ์
การได้รับการยินยอมพร้อมใจ (Compliance-Gaining Strategies) โดยเวลล์เลส,
บาร์ราครอป และสจ๊วต (Whelless, Barraclough and Stewart, 1983: 111 อ้างใน
วารุณี สุวรรณาพิสิทธิ์, 2543: 92-93) ได้สรุปว่ากลยุทธ์การได้รับการยินยอมพร้อมใจ
มุ่งเน้นไปสู่ผลแห่งพฤติกรรมการสื่อสาร ซึ่งพฤติกรรมการได้รับการยินยอมนั้นเกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมการสื่อสารที่นักวิชาการบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด ต้องการให้เกิด
ขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งแสดงถึงการจูงใจให้เกิดการปฏิบัติตาม ในการวิจัยครั้งนี้ได้
แสดงถึงการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจที่นักวิชาการบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด ใช้
สื่อสารกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ประกอบด้วยกลยุทธ์ 12 ประการ ได้แก่ 1) การให้สัญญา
2) การเตือนเชิงขู่ 3) การบอกถึงประโยชน์ 4) การบอกถึงผลเสีย 5) การแสดงความชอบ
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6) การให้บางสิง่ บางอย่าง 7) การอ้างถึงผลกระทบทีต่ ามมาหากไม่กระท�ำตาม 8) การกล่าว
ถึงสิ่งที่ถูกต้องดีงาม 9) การสร้างความรู้สึกที่ดี 10) การสร้างความรู้สึกที่ไม่ดี 11) การคาด
ถึงอนาคตที่ดี 12) การคาดถึงอนาคตที่ไม่ดี ซึ่งกลยุทธ์การได้รับความยินยอมพร้อมใจ
ดังกล่าวถูกน�ำมาใช้เป็นกรอบในการวิจยั ครัง้ นี้ โดยมุง่ เน้นการแสดงทางเลือกของนักวิชาการ
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด ที่จะใช้ในการพูดเพื่อโน้มน้าวใจให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง
เกิดพฤติกรรมตามที่นักวิชาการต้องการ
จากที่กล่าวมาข้างต้นท�ำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษากลยุทธ์การสื่อสารของนัก
วิชาการบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด เพื่อให้เกษตรกรหันมาเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม
เพิ่มมากขึ้น โดยใช้กลยุทธ์การได้รับความยินยอมพร้อมใจ ได้แก่ การคัดสารหรือเลือกสาร
อันเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรผู้
เลีย้ งกุง้ ยอมรับการโน้มน้าวใจตามค�ำแนะน�ำของนักวิชาการบริษทั ผลจากการศึกษาในครัง้
นี้นอกจากจะท�ำให้ทราบถึงกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจที่นักวิชาการของบริษัท
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด น�ำมาใช้ในจังหวัดฉะเชิงเทราแล้ว ยังเป็นแนวทางส�ำหรับ
การน�ำไปประยุกต์ใช้ในจังหวัดอื่นๆ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงกุ้งขาวของเกษตรกร
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจของนักวิชาการบริษัทเจริญ
โภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด
2. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การสือ่ สารเพือ่ การโน้มน้าวใจกับการ
รับรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม
กับพฤติกรรมการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา
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เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการทีม่ นุษย์เราจะเข้าใจสิง่ เร้าสิง่ หนึง่ ที่
ปรากฏกับประสาทสัมผัสส่วนใดส่วนหนึง่ ของเรา การทีม่ นุษย์รบั รูว้ า่ ความต้องการของคน
เราเป็นอย่างไรแรงจูงใจของมนุษย์เราเป็นอย่างไร กระบวนการรับรู้จึงเป็นการตีความ
ข่าวสารทีส่ มองได้รบั ขึน้ อยูก่ บั ตัวแปรหลายอย่าง เช่น ประสบการณ์เดิมหรือการเรียนรูเ้ ดิม
ค่านิยม และสิ่งแวดล้อมรอบๆ สิ่งเร้าที่เรารับรู้ (ชุมพร ยงกิตกุล และคณะ, 2529: 2-3 อ้าง
ใน วารุณี สุวรรณาพิสิทธิ์, 2543: 18-19)
2. พฤติกรรม (Behavior) เป็นการแสดงออกของบุคคลโดยมีพนื้ ฐานมาจากการ
รับรูแ้ ละทัศนคติแตกต่างกัน ความแตกต่างของการรับรูเ้ กิดขึน้ เพราะความแตกต่างในการ
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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เปิดรับสือ่ อันมีผลต่อพฤติกรรมของบุคคล โดยทัว่ ไปการสือ่ สารเพือ่ การโน้มน้าวพฤติกรรม
นั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกระดับตั้งแต่ปัจเจกชนคนข้างเคียง (กลุ่ม) ไปจนถึงระดับสังคม
(สถานการณ์) การโน้มน้าวพฤติกรรมในทุกระดับของการสื่อสารระดับสังคมอาจผ่านสื่อ
โดยอาศัยวิธีการ คือ การที่บุคคลมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันก็เนื่องมาจากมีการรับรู้ที่แตก
ต่างกัน ความแตกต่างของการรับรู้เกิดขึ้นมาจากการเปิดรับสื่อและความแตกต่างในการ
แปลความหมายสารที่ตนเองได้รับจึงก่อให้เกิดประสบการณ์สั่งสมที่แตกต่างกัน อันมีผลก
ระทบต่อพฤติกรรมของบุคคล (เกียรติศักดิ์ แสงชัยศรี, 2550)
3. กลยุ ท ธ์ ใ นการได้ รั บ ความยิ น ยอมพร้ อ มใจ (compliance-Gaining
Strategies) คือ กลยุทธ์ที่มุ่งเน้นไปสู่ผลแห่งพฤติกรรมการสื่อสารไม่ว่าผู้รับสารจะปรับ
เปลีย่ นทัศนคติหรือไม่กต็ าม ซึง่ กลยุทธ์ของการยอมคล้อยตามเนือ้ หาสาระทีผ่ สู้ ง่ สารส่งไป
ให้ผู้รับสารมุ่งให้เกิดพฤติกรรมโดยการใช้กลยุทธ์ 16 อย่าง ภายใต้ 4 สถานการณ์ที่สร้าง
ขึ้น คือ ปริบทของการท�ำงาน ครอบครัว การขายและเพื่อนร่วมห้อง กล่าวคือ กลยุทธ์นี้
ผู้ส่งสารเลือกที่จะโน้มน้าวให้เกิดพฤติกรรม ซึ่งถูกก�ำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วว่าผู้ส่งสาร
ต้องการผลแบบใด ซึ่ง 16 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) Promise หมายถึง การให้สัญญา 2) Threat
หมายถึง การเตือนเชิงขู่ 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�ำตาม 8) Debt หมายถึง การอ้าง
บุญคุณ 9) Moral Appeal หมายถึง การกล่าวถึงสิ่งที่ถูกต้องดีงาม 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�ำ 15) Esteem (Positive) หมายถึง การสร้างความภาคภูมิใจ
16) Esteem (Negative) หมายถึง การดูถูก ดูหมิ่น (Wheless, Barraclough and
Stewart, 1983: 111 อ้างอิงในอรวรรณ ปิลันธน์โอวาท, 2554: 215-216) จากแนวคิด
เกีย่ วกับกลยุทธ์การได้รบั ความยินยอมพร้อมใจดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั ได้นำ� มาประยุกต์เป็น
แบบสอบถามซึ่งสะท้อนผ่านความคิดเห็นของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สุภาพ กริง่ รัมย์ (2555) ศึกษากลวิธกี ารโน้มน้าวใจในการปราศรัยหาเสียงเลือก
ตั้งทั่วไปปี พ.ศ. 2554 ของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
โดยวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาความเหมือนและความแตกต่างในการเลือกใช้กลวิธีการ
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โน้มน้าวใจในการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และนายอภิสิทธิ์
เวชชาชีวะ ผลการศึกษาพบว่า นางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตรจะเลือกใช้กลวิธกี ารน�ำเสนอความ
เท่าเทียมกันทางเพศ ซึ่งจะแตกต่างจากนายอภิสิทธ์ เวชชาชีวะที่จะใช้กลวิธีการแสดง
หลักฐานด้วยการอ้างอิงบุคคลอื่นเพื่อเป็นการสนับสนุนการท�ำงานของตนเอง นอกจากนี้
ยังพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้กลวิธีการโน้มน้าวใจ คือ เพศ ประสบการณ์ทางการ
เมือง สถานภาพทางสังคม ระยะเวลา และสถานที่ในการปราศรัย
ปรัชญา ฑีฆะกุล (2554) ศึกษากลวิธกี ารใช้ภาษาเพือ่ การโน้มน้าวใจของตัวแทน
ประกันชีวิตเพศหญิง มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษากลวิธีภาษาสุภาพและการใช้ภาษาเพื่อ
โน้มน้าวใจของตัวแทนประกันชีวิตเพศหญิง จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็น
ตัวแทนประกันชีวติ เพศหญิงมีการใช้กลวิธภี าษาสุภาพด้านบวกมากกว่าการใช้กลวิธภี าษา
สุภาพด้านลบในการขายประกันชีวิต โดยพบการใช้กลวิธีภาษาสุภาพด้านบวก 7 กลวิธี
ได้แก่ การใช้รูปแบบภาษาแสดงอัตลักษณ์ภายในกลุ่ม การแสดงความใส่ใจในตัวผู้ฟัง
การเสนอหรือสัญญา การหลีกเลี่ยงการไม่เห็นด้วย การแสดงว่ามีความรู้ร่วมกัน การพูด
ตลก และการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กัน จากกลุ่มตัวอย่างพบว่ามีการใช้ภาษาเพื่อสร้าง
แรงจูงใจให้เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์
เกียรติศักดิ์ แสงชัยศรี (2550) ได้ศึกษาเรื่องการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจโดย
ใช้สื่อบุคคลกับการตัดสินใจเข้าเป็นนักกีฬาตัวแทนของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขต
จังหวัดสุราษฎร์ธานี การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์
การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจกับการรับรู้เกี่ยวกับการเป็นนักกีฬาตัวแทนของโรงเรียน
ในระดับมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการ
รับรู้เกี่ยวกับการเป็นนักกีฬาตัวแทนของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษากับทัศนคติที่มีต่อการ
เป็นนักกีฬาตัวแทนของโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเพื่อ
ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติที่มีต่อการเป็นนักกีฬาตัวแทนของโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษากับพฤติกรรมการตัดสินใจเข้าเป็นนักกีฬาตัวแทนของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี จากผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจมี
ความสัมพันธ์กบั การรับรูเ้ กีย่ วกับการเป็นนักกีฬาตัวแทนของโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า การรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม มีความสัมพันธ์เกีย่ วกับ
การเป็นนักกีฬาตัวแทนของโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี
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เครื่องมือการวิจัย
1. แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้ ระยะเวลาในการประกอบอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง จ�ำนวน 5 ข้อ
2. แบบสอบถามเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจที่นักวิชาการ
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด ใช้เผยแพร่เพื่อโน้มน้าวใจแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาว
แวนนาไมในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา จ�ำนวน 12 ข้อ
3. แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ การรั บ รู ้ เ กี่ ย วกั บ การเลี้ ย งกุ ้ ง ขาวแวนนาไมของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา จ�ำนวน 10 ข้อ
4. แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมของเกษตรกรผู้
เลี้ยงกุ้งในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา จ�ำนวน 10 ข้อ
กลุ่มเป้าหมาย
เกษตรกรผูเ้ ลีย้ งกุง้ ขาวแวนนาไมในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา จ�ำนวนทัง้ สิน้ 8 อ�ำเภอ
มีจ�ำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทั้งสิ้น 1,319 คน
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ขั้นตอนการด�ำเนินการวิจัย
การศึกษาเรื่องการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจโดยใช้สื่อบุคคลกับพฤติกรรมการ
เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมของเกษตรกรในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีวิจัยแบบ
ผสมผสาน (Mix-method) ประกอบไปด้วย ระเบียบวิธีวิจัยคุณภาพ (Qualitative
Research) คือ การศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลประเภทเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
รวมถึงการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) นักวิชาการของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์
อาหาร จ�ำกัด แล้วน�ำข้อมูลทีไ่ ด้มาสร้างเป็นเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนวิจยั
เชิงส�ำรวจ (Quantitative Research) ดังขั้นตอนต่อไปนี้
1. การวิจัยเชิงคุณภาพ
		
1.1 แหล่งข้อมูลประเภทบุคคล เป็นการศึกษาโดยการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกนักวิชาการบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด จ�ำนวน 2 คน ดังต่อไปนี้
			
1) นายธนทล แย้มเนตร นักวิชาการบริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
จ�ำกัด ดูแลลูกค้าในเขตอ�ำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
			
2) นายสันติ บุญทอง นักวิชาการบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร
จ�ำกัด ดูแลลูกค้าในเขตอ�ำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
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1.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ติดต่อขอเข้าพบนักวิชาการทั้ง 2 คน เพื่อ
ขอสัมภาษณ์หลังจากนั้นก็น�ำรายละเอียดของการสัมภาษณ์ดังกล่าวมาสรุปผลวิจัย และ
ท้ายที่สุดน�ำมาประมวลผล เพื่อมาจัดท�ำเป็นแบบสอบถามเพื่อส�ำรวจกลยุทธ์การสื่อสาร
เพื่อการโน้มน้าวใจของนักวิชาการที่ใช้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม การรับรู้ และ
พฤติกรรมการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา การใช้ค�ำพูดที่สอดคล้องกับ
กลยุทธ์การสื่อสารทั้ง 12 ประการ กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา
2. การวิจัยเชิงส�ำรวจ
		
2.1 การก�ำหนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง ในการวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้กำ� หนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่าง โดยค�ำนวณจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราทั้งหมด
1,319 คน โดยค�ำนวณหากลุม่ ตัวอย่างจากสูตรค�ำนวณของ Taro Yamane ได้เป็นจ�ำนวน
กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 307 คน
ตารางที่ 1 แสดงจ�ำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา (ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำชายฝั่งเขต 1 ฉะเชิงเทรา)
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2.2 การสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยการกระจายการ
เก็บข้อมูลครอบคลุมลักษณะทางประชากร โดยแต่ละพืน้ ทีม่ เี กณฑ์ในการเลือกร้านอาหาร
ที่ขายผลิตภัณฑ์อาหารของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด มาเป็นระยะเวลา 10 ปี
ได้แก่
		
1) ร้านปากน�้ำการเกษตร สาขา ปากน�้ำ
		
2) ร้านปากน�้ำการเกษตร สาขา บางขนาก
		
3) ร้านทองการเกษตร สาขา เมืองแปดริ้ว
		
4) ร้านสินสมุทรฟาร์ม
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ม.ค. 63-มิ.ย. 63)

3. การทดสอบเครื่องมือ
		
3.1 การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) น�ำแบบสอบถามไปหาความ
เทีย่ งตรง (Validity) โดยผูว้ จิ ยั ได้ปรึกษากับนักวิชาการบริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด
จ�ำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1. นายธนทล แย้มเนตร 2. นายสันติ บุญทอง และ 3. ผศ.ดร.ฐิติ
วิทยสรณะ เพือ่ ตรวจสอบความเทีย่ งตรงตามเนือ้ หา (Content Validity) และความเหมาะ
สมของภาษาที่ใช้ (Wording) และขอค�ำแนะน�ำในการปรับปรุงแก้ไขก่อนน�ำไปสอบถาม
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจริง โดยแต่ละท่านได้พิจารณาให้คะแนน 3 ระดับดังนี้
			
ระดับคะแนน 1 หมายถึง ข้อค�ำถามใช้ได้
			
ระดับคะแนน 0 หมายถึง ไม่แน่ใจ
			
ระดับคะแนน -0 หมายถึง ข้อค�ำถามนั้นใช้ไม่ได้
		
เมือ่ หาค่า IC ได้แล้ว ผูว้ จิ ยั ได้ตดั ข้อค�ำถามทีม่ คี า่ IC < 0.5 ทัง้ นีเ้ นือ่ งจาก
ถือว่าเป็นค�ำถามทีไ่ ม่ตรงกับเนือ้ หาทีต่ อ้ งการวัด หลังจากการปรับแก้แบบสอบถามแล้วจึง
ได้น�ำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปแจกจริง
4. การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็นตอนดังนี้
		
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้สถิติการแจกแจงหาความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน เพือ่ อธิบายข้อมูลเบือ้ งต้นเกีย่ วกับกลุม่ ตัวอย่าง
ในเรื่อง ดังต่อไปนี้
			
1) ข้อมูลลักษณะทางประชากร
			
2) กลยุทธ์การสือ่ สารเพือ่ การโน้มน้าวใจทีน่ กั วิชาการบริษทั เจริญ
โภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด ใช้เผยแพร่เพื่อโน้มน้าวใจแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม
ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา
			
3) การรับรูเ้ กีย่ วกับการเลีย้ งกุง้ ขาวแวนนาไมของเกษตรกรผูเ้ ลีย้ ง
กุ้งในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา
			
4) พฤติกรรมการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง
ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา
		
4.2 การทดสอบสมมติฐาน โดยการใช้ Pearson Product Moment
Coefficient เพื่อทดสอบสมมติฐานโดยหาความสัมพันธ์ ดังต่อไปนี้
			
1) ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการ
โน้มน้าวใจ มีความสัมพันธ์กับการรับรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมของเกษตรกร
ผู้เลี้ยงกุ้งในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา
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2) ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูเ้ กีย่ วกับการเลีย้ งกุง้ ขาว
แวนนาไมของเกษตรกรมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเลีย้ งกุง้ ขาวแวนนาไมของเกษตรกร
ผู้เลี้ยงกุ้งในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา
			
เมือ่ เก็บข้อมูลมาได้เรียบร้อยแล้ว ท�ำการตรวจสอบข้อมูลแล้วจึง
น�ำไปประมวลผลข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป SPSS (Statistical Package for The
Social Sciences) เพื่อค�ำนวณค่าสถิติต่างๆ
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ผลการวิจัย
1. สรุปผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกการใช้กลยุทธ์การสือ่ สารเพือ่ การโน้มน้าวใจของนัก
วิชาการบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด เพื่อสรุปเป็นแนวทางในการจัดท�ำเครื่อง
มือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การใช้กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจของนักวิชาการ
บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด เพือ่ สรุปเป็นแนวทางในการจัดท�ำเครือ่ งมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา
กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการ
การโน้มน้าวใจของนักวิชาการบริษัท
โน้มน้าวใจ
เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จ�ำกัด
1. การให้สัญญา
- นักวิชาการกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งมีข้อตกลง
ร่วมกันให้ท�ำตามค�ำแนะน�ำและปฏิบัติตามเพื่อ
ให้ได้ผลตอบแทน
- ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งได้มีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น
จากการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมของบริษัทเจริญ
โภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด
2. การเตือนเชิงขู่
- ถ้าเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหันไปเลี้ยงกุ้งสายพันธุ์
อื่ น ก็ อ าจท� ำ ให้ เ กษตรกรผู ้ เ ลี้ ย งกุ ้ ง เกิ ด การ
ขาดทุน กุ้งที่ไม่มีคุณภาพได้
- ถ้าเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหันไปเลี้ยงกุ้งสายพันธุ์
อืน่ จะไม่มนี กั วิชาการของบริษทั เจริญโภคภัณฑ์
อาหาร จ�ำกัดเข้ามาดูแลให้ค�ำปรึกษาการเลี้ยง
กุ้ง
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3. การบอกถึงประโยชน์
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การโน้มน้าวใจของนักวิชาการบริษัท
เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จ�ำกัด
- หากเกษตรกรตัดสินใจเชื่อถือคล้อยตามจะ
ได้รับสิทธิประโยชน์จากบริษัทเจริญโภคภัณฑ์
อาหาร จ�ำกัดทีม่ ใี ห้เกษตรกรผูเ้ ลีย้ งกุง้ เช่น การ
แถมลูกกุ้ง ส่วนลดเวชภัณฑ์
- คุณภาพของสินค้าที่ผลิตออกมานั้นผ่านการ
ตรวจโรค และพัฒนาสายพันธุ์มาเป็นอย่างดี
4. การบอกถึงผลเสีย
- หากเกษตรกรไม่ทำ� ตามอาจเกิดความสูญเสียที่
ท�ำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเกิดการขาดทุน
- หากเกษตรกรไม่มีระบบการเลี้ยงแบบ 3 ส
ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัดได้ให้
ค�ำแนะน�ำไว้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจะเกิดปัญหา
การเลี้ยงกุ้งไม่โต
5. การแสดงความชอบ
- ท�ำให้เกษตรกรผูเ้ ลีย้ งกุง้ มีแรงขับการเรียนรูส้ งิ่
เหล่านั้นและปฏิบัติตามอย่างเต็มใจ
- เมื่อเกษตรกรใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเจริญ
โภคภัณฑ์ อาหาร จ�ำกัด ท�ำให้เกษตรกรผู้เลี้ยง
กุ้งประสบความส�ำเร็จ
6. การให้บางสิ่งบางอย่าง
- เกษตรกรผูเ้ ลีย้ งกุง้ จะได้รบั ผลประโยชน์ทเี่ พิม่
มากขึ้น เช่น ส่วนลด การดูแล เมื่อปฏิบัติตาม
ค�ำแนะน�ำของนักวิชาการ
- การดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษของนักวิชาการ
จากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จ�ำกัด มีให้
เกษตรกร
7. การอ้างถึงผลกระทบที่ตามมาหาก - ผลกระทบและความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจาก
ไม่กระท�ำตาม
การไม่ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำจะท�ำให้เกษตรกรผู้
เลี้ยงกุ้งไม่ได้ผลผลิตตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
- ควรปฏิ บั ติ ต ามค� ำ แนะน� ำ ของนั ก วิ ช าการ
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด เพื่อให้เกิด
ผลส�ำเร็จในการเลี้ยงกุ้ง
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8. การกล่าวถึงสิ่งที่ถูกต้องดีงาม

9. การสร้างความรู้สึกที่ดี

10. การสร้างความรู้สึกที่ไม่ดี

11. การคาดถึงอนาคตที่ดี
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12. การคาดถึงอนาคตที่ไม่ดี

38

การโน้มน้าวใจของนักวิชาการบริษัท
เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จ�ำกัด
- เมือ่ เกษตรกรท�ำตามค�ำแนะน�ำของนักวิชาการ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด ก็จะท�ำให้
เกษตรกรเลี้ยงกุ้งนี้เป็นที่รู้จักของเกษตรกรผู้
เลี้ยงกุ้งด้วยกันและยังเป็นต้นแบบให้เกษตรกร
ท่านอื่นๆ ท�ำตาม
- ผลผลิตที่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจะได้เพิ่มมากขึ้น
จากเดิมอีก 1 เท่าตัวและก�ำไรที่เพิ่มมากขึ้น
- เกษตรกรมี ผ ลผลิ ต ตามความต้ อ งการของ
ตลาด
- ถ้ า เกษตรกรผู ้ เ ลี้ ย งกุ ้ ง ไปใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ข อง
บริษัทอื่นๆ ทางบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร
จ�ำกัด ก็จะไม่ส่งนักวิชาการเข้ามาดูแลการเลี้ยง
กุ้งให้กับเกษตรกร
- คุณภาพของผลผลิตทีเ่ กษตรกรนัน้ ผลิตออกมา
ก็จะไม่เป็นที่ต้องการของตลาด
- ท�ำให้เกษตรผู้เลี้ยงกุ้งมีฐานะที่ดีขึ้น
- เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งสามารถที่จะขยายกิจการ
เพิ่มมากขึ้นได้ในอนาคตที่จะถึง และสามารถ
เป็นต้นแบบการเลี้ยงกุ้งให้เกษตรกรท่านอื่นๆ
ได้ปฏิบัติตาม
- เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไม่ท�ำตามที่นักวิชาการ
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด ก็จะท�ำให้
เกษตรกรไม่ประสบความ
ส�ำเร็จในการเลี้ยงกุ้ง

2. ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจของนักวิชาการที่ใช้กับ
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม การรับรู้ และพฤติกรรมการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมใน
เขตจังหวัดฉะเชิงเทรา
2.1 ลักษณะทางประชากรของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา
พบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายจ�ำนวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 66.1
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และเพศหญิงจ�ำนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 33.9 กลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 51-60 ปี
มากที่สุดจ�ำนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3 รองลงมาอายุระหว่าง 41-50 ปี และ 31-40
ปี เท่ากันจ�ำนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 26.4 อายุระหว่าง 61 ปีขึ้นไป จ�ำนวน 31 คน
คิดเป็นร้อยละ 10.1 อายุระหว่าง 20-30 ปี จ�ำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 มีระดับ
ระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด จ�ำนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 38.4 รองลงมาเป็น
มัธยมศึกษา จ�ำนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3 ประถมศึกษา จ�ำนวน 58 คน คิดเป็น
ร้อยละ 18.9 ต�่ำกว่าประถมศึกษา จ�ำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 11.1 ปริญญาโท จ�ำนวน
7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 40,001-50,000 บาทมากสุด จ�ำนวน
179 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 รองลงมามีรายได้ต่อเดือน 50,001-60,000 บาท จ�ำนวน
65 คน คิดเป็นร้อยละ 21.2 รายได้ต่อเดือน 30,001-40,000 บาท จ�ำนวน 37 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.1 รายได้ต่อเดือน 20,000-30,000 บาท จ�ำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 4.9
รายได้ต่อเดือน 60,000 บาทขึ้นไป จ�ำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 3.6 และมีประสบการณ์
ในการเลี้ยงกุ้งระยะเวลา 5 ปีขึ้นไปมากที่สุด จ�ำนวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 74.6
รองลงมาเป็นระยะเวลา 4 ปี จ�ำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 15.6 ระยะเวลา 3 ปี จ�ำนวน
25 คน คิดเป็นร้อยละ 8.1 ระยะเวลา 2 ปี จ�ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 และระยะ
เวลา 1 ปี จ�ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3
2.2 กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจที่มีผลต่อการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม
ที่ นั ก วิ ช าการของบริ ษั ท เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์ อ าหาร จ� ำ กั ด ได้ พู ด มากที่ สุ ด เป็ น ตามล� ำ ดั บ
ดังต่อไปนี้
		
อันดับที่ 1 การคาดถึงอนาคตทีด่ ี “ถ้าเกษตรกรตัดสินใจเลีย้ งกุง้ ขาวแวน
นาไมตามที่นักวิชาการบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด แนะน�ำจนท�ำให้เกษตรกรได้
ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเป็นที่น่าพอใจ” คิดเป็นร้อยละ 88.6
		
อันดับที่ 2 การให้บางสิ่งบางอย่าง “ถ้าเกษตรกรตัดสินใจเลี้ยงกุ้งขาว
แวนนาไมตามที่นักวิชาการบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด เกษตรกรก็จะได้รับความ
ช่วยเหลือและการสนับสนุนในเรื่องลูกกุ้ง อาหารกุ้ง วิตามินกุ้ง” คิดเป็นร้อยละ 82.4
		
อันดับที่ 3 การแสดงความชอบ “ถ้าเกษตรกรตัดสินใจเลี้ยงกุ้งขาวแวน
นาไมของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด เกษตรกรก็จะได้รับการดูแลจากนักวิชาการ
เป็นอย่างดี” คิดเป็นร้อยละ 81.1
		
อันดับที่ 4 การเตือนเชิงขู่ “หากเกษตรกรไม่เลี้ยงกุ้งของบริษัทเจริญ
โภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด อาจได้รับผลกระทบในการดูแลระบบการเลี้ยงกุ้ง” คิดเป็นร้อยละ
80.5
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อันดับที่ 5 การกล่าวถึงสิง่ ทีถ่ กู ต้องดีงาม “ถ้าเกษตรกรท�ำตามค�ำแนะน�ำ
ของนักวิชาการบริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด เกษตรกรก็มโี อกาสทีจ่ ะได้ผลผลิตทีเ่ พิม่
มากขึ้น” คิดเป็นร้อยละ 77.2
		
อันดับที่ 6 การบอกถึงผลเสีย “ถ้าเกษตรกรไม่ตัดสินใจเลี้ยงกุ้งขาวแวน
นาไมของบริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด เกษตรกรอาจจะได้กงุ้ ทีไ่ ม่มคี ณ
ุ ภาพและเสีย่ ง
ต่อการเกิดโรคต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 76.9
		
อันดับที่ 7 การให้สัญญา “หากเกษตรกรตัดสินใจเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม
ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด เกษตรกรก็จะมีโอกาสได้รับรายได้เพิ่มมากขึ้น”
คิดเป็นร้อยละ 76.2
		
อันดับที่ 8 การคาดถึงอนาคตที่ไม่ดี “หากเกษตรกรไม่ตัดสินใจเลี้ยงกุ้ง
ขาวแวนนาไมตามทีน่ กั วิชาการบริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด บอกก็จะท�ำให้เกษตรกร
ได้ผลผลิตไม่ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้” คิดเป็นร้อยละ 72.0
		
อันดับที่ 9 การสร้างความรู้สึกที่ดี “หากเกษตรกรท�ำตามที่นักวิชาการ
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด ก็จะท�ำให้เกษตรกรขยายกิจการเพิ่มมากขึ้นได้”
คิดเป็นร้อยละ 69.4
		
อันดับที่ 10 การสร้างความรู้สึกที่ไม่ดี “ถ้าเกษตรกรไม่ตัดสินใจเลือก
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด อาจจะท�ำให้เกษตรกรเกิดการขาดทุนจากการเลี้ยงกุ้ง
ขาวแวนนาไม” คิดเป็นร้อยละ 58.3
		
อั น ดั บ ที่ 11 การอ้ า งถึ ง ผลกระทบที่ ต ามมาหากไม่ ก ระท� ำ ตาม
“ถ้ า เกษตรกรตั ด สิ น ใจเลี้ ย งกุ ้ ง ขาวแวนนาไมแล้ ว จะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามค� ำ แนะน� ำ ของ
นักวิชาการบริษทั เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จ�ำกัด ถ้าเกษตรกรไม่ทำ� ตามค�ำแนะน�ำก็จะท�ำให้
เลี้ยงกุ้งไม่ส�ำเร็จ” คิดเป็นร้อยละ 51.5
		
อันดับที่ 12 การบอกถึงประโยชน์ “ถ้าเกษตรกรตัดสินใจเลี้ยงกุ้งขาว
แวนนาไมของบริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด เกษตรกรจะได้รบั ของสมนาคุณมากมาย
เช่น แถมลูกกุ้ง 20% จากยอดที่สั่งลูกกุ้ง” คิดเป็นร้อยละ 36.2
2.3 การรับรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมของเกษตรกรในเขตจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ได้แก่ การเลีย้ งกุง้ ขาวแวนนาไมเป็นสิง่ ส�ำคัญของการประกอบอาชีพเกษตรกร
คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมา การไม่ตัดสินใจเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมจะท�ำให้เกษตรกรไม่มี
รายได้ คิดเป็นร้อยละ 99.0 การเลีย้ งกุง้ ขาวแวนนาไมนัน้ เป็นสัตว์เศรษฐกิจทีต่ ลาดมีความ
ต้องการสูง คิดเป็นร้อยละ 97.7 บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด เป็นบริษทั ทีผ่ ลิตพันธุ์
กุง้ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ คิดเป็นร้อยละ 93.8 การเลีย้ งกุง้ ขาวแวนนาไมเป็นสิง่ ส�ำคัญในการประกอบ
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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อาชีพเพือ่ หารายได้เลีย้ งครอบครัว และการเลีย้ งกุง้ ขาวแวนนาไมเป็นกุง้ ทีส่ ามารถเลีย้ งใน
เขตจังหวัดฉะเชิงเทราได้ คิดเป็นร้อยละ 91.9 เกษตรกรในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราหันมา
เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมแทนการเลี้ยงกุ้งกุลาด�ำเพิ่มมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 91.5 เกษตรกร
หันมาเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมมากขึ้นเพราะกุ้งขาวแวนนาไมเป็นกุ้งที่เลี้ยงง่าย โตเร็ว
ให้ผลผลิตสูง คิดเป็นร้อยละ 88.3 ถ้าเกษตรกรไม่ตัดสินใจเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมก็จะท�ำให้
เกษตรกรสูญเสียรายได้ คิดเป็นร้อยละ 53.7
2.4 พฤติกรรมการเลีย้ งกุง้ ขาวแวนนาไมของเกษตรกรในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา
ได้แก่ การเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมจะต้องมีความรู้และเทคนิคในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม
ที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะให้มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาด คิดเป็นร้อยละ 4.19
รองลงมาคือ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมมีพฤติกรรมการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม
ที่เป็นระบบมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 4.05 เกษตรกรพึ่งพอใจกับการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม
ที่ได้ผลผลิตที่มากขึ้น และราคาที่สูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 3.99 เกษตรกรในสมัยก่อนเลี้ยง
กุ้งกุลาด�ำแต่ไม่ประสบความส�ำเร็จจึงหันมากเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมแทน และการเลี้ยงกุ้ง
ขาวแวนนาไมของเกษตรกรท�ำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และเกษตรกรมีพฤติกรรม
การเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมเพราะเป็นความต้องการของเกษตรกรเอง คิดเป็นร้อยละ 3.92
เกษตรกรมีพฤติกรรมการเลีย้ งกุง้ ขาวแวนนาไม เนือ่ งจากเห็นว่าเป็นสิง่ ทีส่ ามารถประกอบ
อาชีพเพิม่ รายได้ให้กบั ครอบครัวได้ คิดเป็นร้อยละ 3.88 เกษตรกรไม่ได้ศกึ ษาเปรียบเทียบ
ข้อมูลของบริษทั อืน่ ๆ เกีย่ วกับคุณภาพของลูกกุง้ อาหาร วิตามิน ก่อนทีจ่ ะเลีย้ งกุง้ ขาวแวน
นาไม คิดเป็นร้อยละ 3.84 เกษตรกรเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมเนื่องจากมีความสัมพันธ์อันดี
กับนักวิชาการบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด คิดเป็นร้อยละ 3.67 การเลี้ยงกุ้งขาว
แวนนาไมส่งผลต่อรายได้ในครอบครัวของเกษตรกรน้อยลง คิดเป็นร้อยละ 2.79
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3. การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ทดสอบความสัมพัน ธ์ระหว่างกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการ
โน้มน้าวใจ มีความสัมพันธ์กับการรับรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมของเกษตรกร
ผู ้ เ ลี้ ย งกุ ้ ง ในเขตจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา ผลการศึ ก ษาพบว่ า กลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อ สารเพื่ อ การ
โน้มน้าวใจ มีความสัมพันธ์กับการรับรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมของเกษตรกร
ผู้เลี้ยงกุ้งในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานข้อ 2 ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งขาว
แวนนาไมของเกษตรกรมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเลีย้ งกุง้ ขาวแวนนาไมของเกษตรกร
ผู้เลี้ยงกุ้งในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งขาว
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แวนนาไมของเกษตรกรมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเลีย้ งกุง้ ขาวแวนนาไมของเกษตรกร
ผู้เลี้ยงกุ้งในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยประเด็นการใช้กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจที่มีผลต่อ
การเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมของนักวิชาการบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด พบว่า
ใช้กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจในระดับมากที่สุด 9 ประการ ได้แก่ 1) การให้
สัญญา 2) การเตือนเชิงขู่ 3) การบอกถึงผลเสีย 4) การแสดงความชอบ 5) การให้บางสิ่ง
บางอย่าง 6) การกล่าวถึงสิง่ ทีถ่ กู ต้องดีงาม 7) การสร้างความรูส้ กึ ทีด่ ี 8) การคาดถึงอนาคต
ที่ดี และ 9) การคาดถึงอนาคตที่ไม่ดี จากข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่าง
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราโน้มน้าวใจตามค�ำพูดของนักวิชาการของ
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด ที่ใช้กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ
ผลการวิจัยประเด็นการรับรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมของเกษตรกร
ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า กลุ่มตัวอย่างรับรู้การเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมเป็นสิ่งส�ำคัญ
ของการประกอบอาชีพเกษตรกร และกลุ่มตัวอย่างทุกคนส่วนใหญ่ยังมีการรับรู้เรื่อ
งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม เช่น กุ้งขาวแวนนาไมมีความต้องการของ
ท้องตลาดสูง (ร้อยละ 97.7) การเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมเป็นสิ่งส�ำคัญในการประกอบอาชีพ
เพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัว (ร้อยละ 91.9) นอกจากนี้ ยังมีการรับรู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด สูงกล่าวคือ เป็นบริษทั ทีผ่ ลิตพันธุก์ งุ้ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ (ร้อยละ 93.8)
ส� ำ หรั บ ผลการศึ ก ษาในประเด็ น พฤติ ก รรมการเลี้ ย งกุ ้ ง ขาวแวนนาไมของ
เกษตรกรในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีพฤติกรรมการเลีย้ งกุง้ ขาวแวนนา
ไมเป็นสิง่ ส�ำคัญของการประกอบอาชีพเกษตรกร และกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ยงั มีพฤติกรรม
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม เช่น การเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมจะต้องมี
ความรูแ้ ละเทคนิคในการเลีย้ งกุง้ ขาวแวนนาไมทีเ่ พิม่ มากขึน้ เพือ่ ทีจ่ ะให้มคี ณ
ุ ภาพและเป็น
ที่ต้องการของตลาด (ร้อยละ 4.19) เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมมีพฤติกรรมการเลี้ยง
กุ้งขาวแวนนาไมที่เป็นระบบมากขึ้น (ร้อยละ 4.05) เกษตรกรพึงพอใจกับการเลี้ยงกุ้งขาว
แวนนาไมทีไ่ ด้ผลผลิตทีม่ ากขึน้ และราคาทีส่ งู ขึน้ (ร้อยละ 3.99) เกษตรกรในสมัยก่อนเลีย้ ง
กุง้ กุลาด�ำแต่ไม่ประสบความส�ำเร็จจึงหันมาเลีย้ งกุง้ ขาวแวนนาไมแทน และการเลีย้ งกุง้ ขาว
แวนนาไมของเกษตรกรท�ำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
การทดสอบสมมติฐานที่ 1 กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจมีความ
สัมพันธ์กบั การรับรูเ้ กีย่ วกับการเลีย้ งกุง้ ขาวแวนนาไมของเกษตรกรผูเ้ ลีย้ งกุง้ ในเขตจังหวัด
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ฉะเชิงเทรา จากผลการวิจยั พบว่า กลยุทธ์การสือ่ สารเพือ่ การโน้มน้าวใจมีความสัมพันธ์กบั
การรับรูเ้ กีย่ วกับการเลีย้ งกุง้ ขาวแวนนาไมของเกษตรกรผูเ้ ลีย้ งกุง้ ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเกียรติศักดิ์ แสงชัยศรี (2550) ได้ศึกษาเรื่องการสื่อสารเพื่อ
การโน้มน้าวใจโดยใช้สื่อบุคคลกับการตัดสินใจเป็นนักกีฬาตัวแทนของโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจมี
ความสัมพันธ์กบั การรับรูเ้ กีย่ วกับการเป็นนักกีฬาตัวแทนของโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนั้น จากผลการวิจัยดังกล่าวเป็นการยืนยันถึงแนวคิดทฤษฎี
การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจของอดุลย์ จาตุรงคกุล (อ้างใน จินตนา ตันติศิริรัตน์, 2556:
9-10) ที่ได้อธิบายว่า การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจเป็นเครื่องมือที่มนุษย์จะใช้ในการ
จูงใจบุคคล ซึ่งผู้ท�ำหน้าที่ส่งสารหรือเป็นแหล่งสารจะใช้การสื่อสารเพื่อจูงใจผู้รับสารให้
มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อข่าวสารที่ได้รับไป ดังนั้น จะเห็นได้ว่ากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการ
โน้มน้าวใจที่นักวิชาการของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด ใช้พูดกับเกษตรกรผู้เลี้ยง
กุ้งในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ส่งผลให้เกิดการรับรู้และท�ำตามค�ำแนะน�ำที่นักวิชาการของ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัดได้สื่อสาร
สมมติฐานที่ 2 การรับรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมของเกษตรกรมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในเขตจังหวัด
ฉะเชิงเทรา จากผลการวิจัยการรับรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมของเกษตรกร
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในเขต
จังหวัดฉะเชิงเทรา สอดคล้องกับงานวิจัยของปรัชญา ฑีฆะกุล (2554) ได้ศึกษาเรื่องกลวิธี
การใช้ภาษาเพือ่ การโน้มน้าวใจของตัวแทนประกันชีวติ ของเพศหญิงมีวตั ถุประสงค์เพือ่ การ
ศึกษากลวิธีภาษาสุภาพและการใช้ภาษาเพื่อโน้มน้าวใจของตัวแทนประกันชีวิตเพศหญิง
จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนประกันชีวิตเพศหญิงมีการใช้กลวิธีภาษา
สุภาพด้านบวกมากกว่าการใช้กลวิธภี าษาสุภาพด้านลบในการขายประกันชีวติ ส่วนขัน้ ตอน
การสร้างแรงจูงใจที่พบมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ การสร้างความสนใจ การตอบสนองความ
ต้องการ และการสร้างความต้องการ ซึ่งผลการวิจัยเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการรับรู้
ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการเลี้ ย งกุ ้ ง ขาวแวนนาไมของเกษตรกรผู ้ เ ลี้ ย งกุ ้ ง ในเขตจั ง หวั ด
ฉะเชิงเทรา
ดังนั้น จากผลการวิจัยดังกล่าวเป็นการยืนยันถึงแนวคิดทฤษฎีการสื่อสาร
เพื่อการโน้มน้าวใจของมอนโรล (Monroe: 1975) ได้กล่าวถึงการจะใช้วิธีการโน้มน้าวใจ
ซึง่ เป็นโครงสร้างการจูงใจโดยมีลำ� ดับขัน้ ตอนการจูงใจ 5 ขัน้ ตอนได้แก่ 1) สร้างความสนใจ
(Attention step) เป็นขั้นตอนแรกที่สร้างความสนใจหรือเรียกร้องความสนใจให้เกิดกับ
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ผูร้ บั สาร โดยการน�ำเสนอสิง่ แปลกใหม่ 2) สร้างความต้องการ (Need Step) เป็นการแสดง
ให้ผู้รับสารเกิดความรู้สึกหรือความต้องการในสิ่งที่ผู้ส่งสารได้โน้มน้าวใจ 3) ตอบสนอง
ความต้องการ (Satisfaction Step) เป็นการตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจแก่
ผู้รับสาร 4) สร้างภาพให้ผู้ฟังนึกเห็นถึงผลที่จะเกิดขึ้น (Visualization Step) เพื่อให้ผู้รับ
สารมองเห็นถึงผลประโยชน์ทจี่ ะเกิดขึน้ เป็นการกระตุน้ ให้ผรู้ บั สารได้ตดั สินใจลงมือปฏิบตั ิ
5) ลงมือปฏิบัติ (Action Step) เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ผู้รับสารเชื่อหรือลงมือปฏิบัติตาม
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา เกิดขึ้นจาก
การรับรู้ที่ได้รับมาจากนักวิชาการของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด อันจะส่งผลให้
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ปริมาณเพิ่มมากขึ้น และก�ำไรเพิ่มขึ้น
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ข้อเสนอแนะ
กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจมีความสัมพันธ์กับการรับรู้เกี่ยวกับการ
เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งการรับรู้ของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรานั้น มาจากนักวิชาการบริษัทเจริญโภคภัณฑ์
อาหาร จ�ำกัด ใช้กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจทั้ง 12 ประการ
การรับรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมของเกษตรกรมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการเลีย้ งกุง้ ขาวแวนนาไมของเกษตรกรผูเ้ ลีย้ งกุง้ ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนัน้
การสร้างการรับรู้ให้เกิดกับเกษตรผู้เลี้ยงกุ้งในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ท�ำให้เกษตรผู้เลี้ยงกุ้งประสบความ
ส�ำเร็จในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมเพิ่มขึ้น และกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจที่
นักวิชาการบริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด ใช้เป็นไปตามความต้องการของนักวิชาการ
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บทคัดย่อ

บทความวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั ธรรมชาติ
ในหนังสือเรียนวรรณคดีวจิ กั ษ์ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 โดยใช้แนวคิดทฤษฎีวรรณกรรมวิจารณ์เชิงนิเวศ ผลการศึกษา
พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติปรากฏใน 6 ลักษณะคือ มนุษย์สัมพันธ์
กับธรรมชาติในประสบการณ์การเดินทางผ่านวรรณคดีนิราศ มนุษย์สัมพันธ์กับธรรมชาติ
ในหลักการประพฤติตนผ่านวรรณคดีสุภาษิตค�ำสอน มนุษย์สัมพันธ์กับธรรมชาติในหลัก
ธรรมทางพุทธศาสนาผ่านวรรณคดีพระพุทธศาสนา มนุษย์สัมพันธ์กับธรรมชาติในวิถีชีวิต
วัฒนธรรมผ่านวรรณคดีประเพณีพิธีกรรม มนุษย์สัมพันธ์กับธรรมชาติในประวัติศาสตร์
การเมืองการปกครองผ่านวรรณคดีประวัติศาสตร์ และมนุษย์สัมพันธ์กับธรรมชาติในการ
แสดงอารมณ์ความทุกข์ความสุขผ่านวรรณคดีเพื่อความบันเทิง
ค�ำส�ำคัญ: ธรรมชาติ วรรณกรรมวิจารณ์เชิงนิเวศ หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์
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Abstract

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ม.ค. 63-มิ.ย. 63)

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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วรรณคดีไทยเป็นมรดกอันล�ำ้ ค่าของชาติ เป็นศิลปะทีใ่ ช้ภาษา วรรณศิลป์ ความ
รู้ ความคิด และจินตนาการในการสร้างสรรค์บทประพันธ์เพื่อให้เกิดคุณค่าทางจิตใจและ
สังคม ดังที่ รืน่ ฤทัย สัจจพันธุ์ (2549) ได้กล่าวว่า วรรณคดีและวรรณกรรมไทยเป็นขุมทรัพย์
ทีต่ กั ตวงมิรหู้ มด การใช้มมุ มองใหม่ทำ� ให้เห็นมิตใิ หม่แห่งวรรณคดีเรือ่ งนัน้ ๆ เปรียบเสมือน
เป็นการเจียระไนเพชรเนื้อดีให้มีเหลี่ยมคมแวววาวจับตา วรรณคดีบางเล่มจึงมีผู้ศึกษา
วิเคราะห์ซ�้ำแล้วซ�้ำอีก ถือเป็นการพิสูจน์คุณค่าที่คงทนเหนือกาลเวลา
กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ได้ให้ความส�ำคัญกับวรรณคดีไทย โดยก�ำหนด
“วรรณคดีและวรรณกรรม” อยู่ในสาระที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 มาตรฐาน ท 5.1 ว่า การศึกษาวรรณคดีและ
วรรณกรรมเป็นการเข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่าง
เห็นคุณค่า และน�ำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้
วรรณคดีวิจักษ์ หรือ การวิจักษ์วรรณคดี คือการศึกษาความเข้าใจอย่างแจ่ม
แจ้งจนตระหนักในคุณค่าของวรรณคดีเรือ่ งหนึง่ ๆ ว่าเป็นงานศิลปะทีถ่ งึ พร้อมเพียงใด มีขอ้
ดีเด่นอย่างไร มีขอ้ ด้อยอย่างไร มีขอ้ คิดทีส่ มั พันธ์กบั ชีวติ จริงเพียงใด เป็นต้น ความตระหนัก
ดังกล่าวย่อมน�ำไปสู่ความซาบซึ้งในคุณค่าท�ำให้เกิดความหวงแหน ต้องการจะรักษาไว้ให้
ด�ำรงเป็นสมบัติของชาติต่อไป
หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์มีความส�ำคัญทางด้านการใช้ภาษา ศิลปะความ
งดงามของภาษา สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิต วัฒนธรรมของมนุษย์ กฎระเบียบค�ำสอน ความ
จรรโลงใจ เป็นเครื่องมือสร้างความเป็นระเบียบ ความสามัคคีให้เกิดในสังคม การอนุรักษ์
วัฒนธรรม ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 3-6) ได้ก�ำหนด
ไว้ว่า เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ เมื่อผู้เรียนส�ำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัย
และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
2. มีความรู้ ความสามารถในการสือ่ สาร การคิด การแก้ปญ
ั หา การใช้เทคโนโลยี
และมีทักษะชีวิต
3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก�ำลังกาย
4. มีความรักชาติ มีจิตส�ำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถี
ชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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5. มีจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย อนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งท�ำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกัน
ในสังคมอย่างมีความสุข
เมื่อพิจารณาจุดหมายของหลักสูตรพบว่า ในข้อที่ 5 กระทรวงศึกษาธิการได้
ตระหนักถึงความส�ำคัญของการมีจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ถือเป็นแนวคิดที่รัฐแฝงไว้ในหนังสือเรียนให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงคุณค่า
ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากกระแสสังคมในปัจจุบันคือการเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ภายหลังจากการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ในระยะที่ผ่านมามนุษย์ได้ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติจนเกิดภาวะเสื่อมโทรมและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึงนักวิชาการไทยได้หันมาให้ความสนใจศึกษาธรรมชาติ
เพิ่มมากขึ้น
เมื่อธรรมชาติมีความผูกพันใกล้ชิดกับมนุษย์ เราจึงได้เห็นธรรมชาติปรากฏอยู่
ในวรรณคดีชาติตา่ งๆ ทัว่ โลก ธรรมชาตินบั เป็นเรือ่ งหนึง่ ในวรรณคดี (วิทย์ ศิวะศริยานนท์,
2531: 38) การพรรณนาถึงธรรมชาติในวรรณคดีไทย ถือเป็นแก่นส�ำคัญประการหนึ่งของ
วรรณคดี กวีไทยให้ความสนใจกับธรรมชาติในฐานะเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของความเป็น
วรรณคดี (สุจิตรา จงสถิตวัฒนา, 2541: 49)
ทฤษฎีวรรณกรรมวิจารณ์เชิงนิเวศในฐานะทีเ่ ป็นทฤษฎีวรรณคดี สามารถน�ำมา
ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ตวั บทได้ในหลายระดับ ระดับแรกคือการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของ
ธรรมชาติและการน�ำเสนอภาพแทนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในตัวบท ซึ่งน่าจะเป็นพื้นที่
ใหม่ในวรรณกรรมวิจารณ์ที่น่าสนใจและควรจะน�ำไปศึกษาอย่างกว้างขวางต่อไป (ธัญญา
สังขพันธานนท์, 2559: 358)
บทพรรณนาธรรมชาตินบั เป็นเป็นองค์ประกอบทีส่ ำ� คัญประการหนึง่ ในวรรณคดี
ไทย แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติผ่านตัวบท ซึ่งสามารถน�ำมา
ศึกษาได้อย่างหลากหลาย การน�ำทฤษฎีวรรณกรรมวิจารณ์เชิงนิเวศมาเป็นแนวทางใน
การวิเคราะห์ถงึ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั ธรรมชาติจงึ เป็นเรือ่ งทีน่ า่ สนใจ โดยเฉพาะ
การศึกษาจากหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ ซึ่งเป็นบทวิเคราะห์
วรรณคดีพร้อมทัง้ ตัวบทวรรณคดี ทีเ่ ลือกมาให้นกั เรียนได้ศกึ ษา โดยพิจารณาจากสาระและ
มาตรฐานการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีจุด
มุ่งหมายให้นักเรียนเข้าใจ แสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีอย่างเห็นคุณค่าและน�ำมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ เพื่อปลูกฝังสิ่งที่พึงประสงค์ของรัฐชาติ โดยผ่านกลไกของเนื้อหา
ในหนังสือเรียน
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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บทความนี้จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในหนังสือ
เรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ด้วยการน�ำ
แนวคิดวรรณกรรมเชิงนิเวศมาใช้ในการวิเคราะห์ตัวบทวรรณคดี โดยเฉพาะการพรรณนา
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในฐานะเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของวรรณคดี
ไทย ซึ่งความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติได้ถูกหยิบยกมากล่าวถึงในบทพรรณนา
ลักษณะต่างๆ ผ่านวรรณคดีไทย และน�ำมาคัดสรรเป็นส่วนหนึ่งในหนังสือเรียนวรรณคดี
วิจักษ์ โดยมีความมุ่งหมายให้ผู้เรียนได้มีจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อพัฒนาชีวิตให้มีความสุขต่อไป
วัตถุประสงค์
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ
ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิ จ ารณ์ ว รรณกรรมเชิ ง นิ เวศมี เ ป้ า หมายที่ ชั ด เจน มิ ใช่ เ ป็ น การศึ ก ษา
วรรณกรรมเพื่ อ เข้ า ใจวรรณกรรม แต่ เ ป็ น การศึ ก ษาวรรณกรรมเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความเชื่อเรื่องการศึกษาวรรณกรรมในอดีตที่ผ่านมา
เชือ่ ว่าเป็นไปเพือ่ ความเป็นศิลปะเพียงอย่างเดียว แต่ในปัจจุบนั นักวิจารณ์วรรณกรรมหลาย
คนเชื่อว่า วรรณกรรมจะเป็นสิ่งย�้ำเตือนให้มนุษย์หันมาสนใจปัญหาของธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมมากขึ้น
อรรถจักร สัตยานุรักษ์ (2541) กล่าวว่า จาก พ.ศ. 2518 เกิดการขยายตัวของ
การศึกษาสิง่ แวดล้อมในระดับอุดมศึกษาทัง้ ในมหาวิทยาลัยและสถาบันราชภัฏต่างๆ มีการ
ศึกษาประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อมเป็นจ�ำนวนมาก ดังเช่น วัชราภรณ์ อาจหาญ (2547)
ศึกษาบทพรรณนาธรรมชาติในวรรณคดีไทย: ความจริง ความสมจริง และความงามทาง
วรรณศิลป์ พบว่า กวีสามารถน�ำความจริงอันได้แก่ธรรมชาติซงึ่ เป็นสิง่ ใกล้ตวั มนุษย์มาท�ำให้
เป็นความสมจริงในโลกสมมติของวรรณคดี เพื่อก่อให้เกิดความงามทางวรรณคดีได้อย่าง
หลากหลาย ทะนงค์ จันทะมาตย์ และธัญญา สังขพันธานนท์ (2562: 123) ศึกษาภาพแทน
ของธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมและพลวัตของส�ำนึกเชิงนิเวศในนวนิยายไทย ระหว่าง พ.ศ.
2475-2556 ผลการวิจัยพบว่า นวนิยายได้น�ำเสนอส�ำนึกแห่งการพึ่งพาธรรมชาติและการ
นอบน้อมต่อธรรมชาติ มีการสร้างสรรค์นวนิยายเพื่อให้ตระหนักในคุณค่าของธรรมชาติ
และการน�ำเสนอแนวคิดในการฟื้นฟูวิกฤติสิ่งแวดล้อม โดยใช้แนวคิดทฤษฎีวรรณกรรม
วิจารณ์เชิงนิเวศ
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ทฤษฎีวรรณกรรมวิจารณ์เชิงนิเวศ (Ecocriticism) มุ่งแสดงนัยความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในวรรณคดี เป็นการเปิดมุมมองใหม่ใน
การศึกษาวรรณคดีไทยแบบฉบับ ผ่านการวิเคราะห์ตีความที่อาศัยกรอบแนวคิดในเชิง
สหวิทยาการ สู่การค้นพบระบบคิดเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในวรรณคดีไทย
ซึ่ ง เป็ น หลั ก ส� ำ คั ญ ที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด การประกอบสร้ า งวาทกรรมธรรมชาติ ที่ เชื่ อ มโยงกั บ
ความเชื่อ ศาสนา ปรัชญา และระบบการเมืองการปกครองอย่างมีปฏิสัมพันธ์ (ธัญญา
สังขพันธานนท์, 2559)
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในหนังสือเรียนวรรณคดี
วิจักษ์ โดยใช้แนวคิดวรรณกรรมวิจารณ์เชิงนิเวศ จะท�ำให้เกิดความเข้าใจระบบคิดเกี่ยว
กับธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมในแบบเรียนวรรณคดีไทย ซึง่ อาจเชือ่ มโยงไปสูก่ ารพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมไทย ดังที่ ชลธิชา สัตยาวัฒนา กล่าวไว้ในบทน�ำ
เสนอ วรรณคดีสีเขียว: กระบวนทัศน์และวาทกรรมธรรมชาติในวรรณคดีไทย ของธัญญา
สังขพันธานนท์ (2559) ว่า การน�ำแนวคิดวรรณกรรมวิจารณ์เชิงนิเวศมาวิเคราะห์วรรณคดี
และวรรณกรรมไทย อาจน�ำไปสู่แนวทางการรื้อสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนและการ
สร้างกระบวนการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมไทยใหม่ทั้งชุดในทุกระดับชั้นได้ต่อไป
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วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีการวิจัยจากเอกสาร รวบรวมข้อมูล
จากหนังสือเรียนวรรณคดีวจิ กั ษ์ ในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประกอบไปด้วยวรรณคดี
และวรรณกรรมไทยทัง้ หมดจ�ำนวน 39 เรือ่ ง วิเคราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์ของบทความ
นี้ คือ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยใช้ทฤษฎีวรรณกรรมวิจารณ์
เชิงนิเวศ (Ecocriticism) ซึ่งมุ่งแสดงนัยความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม น�ำเสนอข้อมูลโดยการพรรณนาวิเคราะห์
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ผลการวิจัย
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมในฐานะฉาก สถานที่ ทีป่ รากฏผ่านภาษามายังผูเ้ รียน
ในหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เป็นจุดมุ่งหมายหนึ่งที่รัฐ
แฝงแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างจิตส�ำนึกให้ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม ท�ำให้ผเู้ รียนได้ทราบกระบวนทัศน์เกีย่ วกับธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมทีป่ รากฏ
ในหนังสือเรียน ซึ่งจะสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ดังต่อไปนี้
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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1. มนุษย์สัมพันธ์กับธรรมชาติในประสบการณ์การเดินทางของมนุษย์
ผ่านวรรณคดีนิราศ
นิราศเป็นวรรณกรรมที่มีเนื้อหาถ่ายทอดประสบการณ์ อารมณ์ และความรู้สึก
นึกคิดภายในจิตใจของผู้แต่ง ผ่านเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงของเวลา สถานที่ หรือ
สภาพแวดล้อมรอบกาย ทั้งนี้ นิราศยังเป็นวรรณกรรมที่ผู้แต่งถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก
นึกคิดได้ตรงกว่าค�ำประพันธ์ประเภทอื่นๆ (ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต, 2560: 256)
ธรรมชาติในวรรณคดีนิราศกล่าวถึงการเดินทางที่ใช้เวลานาน การเดินทางใน
อดีตส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเดินทางด้วยเรือ ถือเป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็วที่สุด กวีจึงใช้
เวลาว่างดังกล่าวพรรณนาสิง่ ทีต่ นพบเห็นระหว่างทาง ประกอบกับอารมณ์ความรูส้ กึ ทีต่ อ้ ง
เดินทางจากทีอ่ ยูแ่ ละจากบุคคลทีร่ กั ผ่านประสบการณ์ทพี่ บเห็น เช่น นิราศภูเขาทอง นิราศ
นรินทร์ค�ำโคลง กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง ฯลฯ
กาพย์หอ่ โคลงประพาสธารทองแดง เป็นการเล่าเรือ่ งราวการเดินทางไปนมัสการ
พระพุทธบาทและชมธรรมชาติที่น่าตื่นตาตื่นใจระหว่างทาง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ธารไหลใสสะอาด
มัจฉาชาติดาษนานา
หวั่นว่ายกินไคลคลา
ตามกันมาให้เห็นตัว
ธารไหลใสสะอาด
รินมา
มัจฉาชาตินานา
หวั่นหว้าย
จอกสร่ายกินไคลคลา
เชยหมู่
ตามคู่มาคล้ายคล้าย
ผุดให้เห็นตัว
(กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง, วรรณคดีวิจักษ์ ม. 2: 83, 86)
การเดินทางของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์มคี วามมุง่ หมายหลักคือการไปนมัสการรอย
พระพุทธบาท โดยสอดแทรกประสบการณ์ที่พบเห็นผ่านการชื่นชมธรรมชาติระหว่างการ
เดินทาง จากตัวอย่างข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของธรรมชาติ ระบบนิเวศ เน้น
ย�ำ้ ความสุขด้วยการเห็นสายน�ำ้ ใส ฝูงปลาแสวงอาหาร เช่นเดียวกับธรรมชาติของสัตว์บกที่
มีชีวิตชีวา เป็นประสบการณ์ประทับใจที่ได้พบเห็นในธรรมชาติจากการเดินทาง เช่น
หัวลิงหมากเรียกไม้
ลางลิง
ลางลิงหูลิงลิง
หลอกขู้
ลิงไต่กระไดลิง
ลิงห่ม
ลิงโลดฉวยผู้ชม
ฉีกคว้าประสาลิง
(กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง, วรรณคดีวิจักษ์ ม. 2: 86)
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นอกจากการบรรยายถึงประสบการณ์ที่ได้พบสัตว์บกสัตว์น�้ำจากการเดินทาง
ของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ ในกาพย์หอ่ โคลงประพาสธารทองแดงในสมัยอยุธยาแล้ว วรรณคดี
ในสมัยรัตนโกสินทร์ก็ยังแสดงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติจากการเดินทาง เช่น
ในนิราศภูเขาทอง สุนทรภู่ ได้บรรยายถึงพืชพันธุ์ผักหลากหลายที่ขึ้นอยู่ในน�้ำ จากการ
เดินทางไปนมัสการภูเขาทอง ตอนหนึ่งว่า
จนแจ่มแจ้งแสงตะวันเห็นพันธุ์ผัก ดูน่ารักบรรจงส่งเกสร
เหล่าบัวเผื่อนแลสล้างริมทางจร
ก้ามกุง้ ซ้อนเสียดสาหร่ายใต้คงคา
สายติ่งแกมแซมสลับต้นตับเต่า เป็นเหล่าเหล่าแลรายทัง้ ซ้ายขวา
กระจับจอกดอกบัวบานผกา
ดาษดาดูขาวดังดาวพราย
(นิราศภูเขาทอง, วรรณคดีวิจักษ์ ม. 1: 22)
วรรณคดีนริ าศเป็นการบันทึกเหตุการณ์และเส้นทางในการเดินทาง สภาพความ
เป็นอยู่ของผู้คนและธรรมชาติตามเส้นทาง บันทึกประสบการณ์การเดินทาง ธรรมชาติที่
ปรากฏมีความสัมพันธ์ต่อการเพิ่มประสบการณ์ให้กับชีวิตมนุษย์ ได้พบเห็นสิ่งแปลกใหม่
น่าพิศวง เพิม่ เติมความรู้ ความสุขในการเดินทาง นอกจากแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับธรรมชาติ ยังเป็นการน�ำเสนอกลวิธีการประพันธ์ที่แสดงฝีมือของกวีในด้านวรรณศิลป์
อีกด้วย ดังตัวอย่าง
จากมามาลิ่วล�้ำ	
ล�ำบาง
บางยี่เรือราพลาง
พี่พร้อง
เรือแผงช่วยพานาง
เมียงม่าน มานา
บางบ่รับค�ำคล้อง
คล่าวน�้ำตาคลอ
(นิราศนรินทร์ค�ำโคลง, วรรณคดีวิจักษ์ ม. 4: 99)
โคลงบทนีเ้ ป็นบทร้อยกรองทีม่ สี มั ผัสและค�ำเอกโทถูกต้องตามข้อบังคับของโคลง
สี่สุภาพ และมีความไพเราะด้านวรรณศิลป์ในการเล่นสัมผัสสระ สัมผัสพยัญชนะภายใน
วรรค-ระหว่างวรรคเพื่อเพิ่มความไพเราะในบทร้อยกรองยิ่งขึ้น
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ค�ำสอน

2. มนุษย์สมั พันธ์กบั ธรรมชาติในหลักการประพฤติตน ผ่านวรรณคดีสภุ าษิต

วรรณคดีสภุ าษิตค�ำสอนมุง่ แสดงแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ติ นในสังคม และ
เป็นคติเตือนใจสมาชิกระดับต่างๆ ในสังคม (วรรณคดีวิจักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1: 5) เช่น
โคลงโลกนิติ โคลงสุภาษิต อิศรญาณภาษิต ฯลฯ เนื้อหาส่วนหนึ่งของวรรณคดีจะกล่าว
พรรณนาถึงธรรมชาติในบริบทต่างๆ โดยมุง่ เปรียบเทียบธรรมชาติกบั ค�ำสอนมนุษย์ให้รจู้ กั
ประพฤติปฏิบัติตนเพื่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังตัวอย่าง
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences
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หย่อมหญ้าเหี่ยวแห้งเรื้อ
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ชลธาร
ชาติเชื้อ
ควรทราบ
บอกร้ายแสลงดิน
(โคลงโลกนิติ, วรรณคดีวิจักษ์ ม. 1: 44)
โคลงบทนีก้ ล่าวถึงธรรมชาติโดยน�ำมาเปรียบเทียบเพือ่ สอนให้รจู้ กั พิจารณาคน
การประพฤติปฏิบัติตนในสังคม โดยยกตัวอย่าง ก้านบัว บอกความตื้นลึกของน�้ำได้ ส่วน
กิรยิ ามารยาทของคนบ่งบอกถึงชาติตระกูลและการอบรมเลีย้ งดู เช่นเดียวกับหย่อมหญ้าที่
เหี่ยวแห้งย่อมบอกให้รู้ว่าดินซึ่งเป็นแหล่งก�ำเนิดของหญ้าในบริเวณนั้นไม่ดี
วรรณคดีทกี่ ล่าวถึงธรรมชาติมคี วามสัมพันธ์กบั สุภาษิตค�ำสอน การประพฤติตน
ของมนุษย์ในสังคมยังปรากฏให้เห็นในรูปแบบของโคลงสุภาษิตอิศปกรณ�ำ หรือนิทานอีสป
ดังตัวอย่างนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่า สอนให้ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท
เชื่อเร็วแรงเรี่ยวทั้ง
เชาวน์ชาญ
แม้นประมาทมละการ
เชี่ยวแฮ
โฉดช้าอุตส่าห์หาญ
ก็ล้า ห่อนหยุด
ดังเต่ากระต่ายท้ายังเฮย
แข่งช้าชนะเร็ว
(โคลงสุภาษิต, วรรณคดีวิจักษ์ ม. 2: 113)
กวีกล่าวถึงความประมาทของกระต่ายผูท้ เี่ ชือ่ มัน่ ในความสามารถและสติปญ
ั ญา
ของตน เปรียบกับการด�ำรงชีวิตของมนุษย์ในการท�ำงาน หากด�ำรงตนด้วยความประมาท
ก็ยากที่จะส�ำเร็จ ส่วนผู้ที่โง่เขลาและท�ำงานเชื่องช้า มีความเพียรพยายาม ท�ำอย่างไม่หยุด
ยั้งก็สามารถท�ำงานส�ำเร็จได้ กวีอาศัยธรรมชาติกับการสอนเพื่อควบคุมสังคม ด้วยการให้
เห็นผลเสียของความประมาทและผลดีของความเพียรพยายาม ท�ำให้ผู้เรียนได้จินตนาการ
และเข้าใจความหมายของค�ำสอนได้อย่างลึกซึ้ง
วรรณคดีเรื่องอิศรญาณภาษิต เป็นวรรณคดีอีกเรื่องหนึ่งที่มุ่งสั่งสอนเตือนใจให้
ฉุกคิดก่อนที่จะท�ำสิ่งใด โดยมีการน�ำธรรมชาติมาเปรียบเทียบเป็นตัวอย่างให้ข้อคิดเตือน
ใจแก่มนุษย์ เช่น
เอาปลาหมอเป็นครูดูปลาหมอ บนบกหนออุตส่าห์เสือกกระเดือกกระดิก
(อิศรญาณภาษิต, วรรณคดีวิจักษ์ ม. 3: 104)
จากบทประพันธ์นจี้ ะเห็นได้วา่ แม้ปลาหมอจะถูกปล่อยไว้บนบก ก็ยงั ดิน้ รนเพือ่
จะเอาชีวิตรอด มนุษย์จึงไม่ควรพ่ายแพ้แก่อุปสรรคต่างๆ ต้องดิ้นรนขวนขวายต่อสู้ชีวิต
การเปรียบธรรมชาติกบั การสอนหรือให้ขอ้ คิดในสังคม จะท�ำให้ผเู้ รียนนัน้ เห็นภาพได้อย่าง
ชัดเจนสามารถเกิดจินตนาการคล้อยตามได้
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ธรรมชาติในวรรณคดีสุภาษิตค�ำสอนที่ปรากฏในวรรณคดีวิจักษ์ เป็นค�ำสอนที่
กวียกบริบทของธรรมชาติมาเปรียบกับการให้ขอ้ คิดหรือค�ำสอนในสังคมเพือ่ กล่าวเตือนสติ
มนุษย์ เช่น ธรรมชาติกับการปฏิบัติตน การแสวงหาความรู้ การต่อสู้เพื่อให้ชีวิตอยู่รอด
ธรรมชาติกับความไม่ประมาท เป็นต้น ค�ำสอนเหล่านี้เป็นหลักการประพฤติตนให้อยู่ร่วม
กันได้อย่างมีความสุข
3. มนุษย์สมั พันธ์กบั ธรรมชาติในหลักธรรมค�ำสอนทางศาสนา ผ่านวรรณคดี
พระพุทธศาสนา
วรรณคดีพุทธศาสนามุ่งแสดงหลักธรรมในพุทธศาสนา หรืออิงหลักธรรมของ
พุทธศาสนา เสนอเรื่องราวของบุคคลต่างๆ ในศาสนาพุทธ ได้แก่ พระพุทธเจ้า พุทธสาวก
พระโพธิสัตว์ในชาดก ฯลฯ รวมทั้งเรื่องราวที่ผูกขึ้นใหม่เพื่อสื่อพุทธธรรม เน้นให้เห็นถึงผล
ของกรรม ผลของการท�ำดีและท�ำชัว่ น�ำเสนอค�ำสอนหลักธรรมในพุทธศาสนา เช่น ไตรภูมิ
พระร่วง มหาเวสสันดรชาดก มงคลสูตรค�ำฉันท์ ฯลฯ โดยสอดแทรกผ่านองค์ประกอบต่างๆ
ของวรรณคดี สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติ ดังตัวอย่าง
มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มทั รี กล่าวพรรณนาถึงธรรมชาติกบั ความรักของพระ
นางมัทรีที่มีต่อกุมารพระชาลีและพระกัณหา ระหว่างเสด็จเข้าป่าหาอาหารมีลางบอกเหตุ
ถึงการให้ทานพระโอรสพระธิดาทั้งสอง พระนางก็มีความทุกข์ระทมเศร้าพระทัย กวีใช้
ธรรมชาติเปรียบเทียบเพื่อสื่อความหมายในความเศร้าโศกนั้น เช่น
“…เหตุไฉนไม้ทมี่ ผี ลเป็นพุม่ พวงก็กลายกลับเป็นดอกดวงเดียรดาษอนาถ
เนตร แถวโน้นก็แก้วเกดพิกุนแกมกับกาหลง ถัดนั่นก็สายหยุดประยงค์
และยมโดย พระพายพัดก็ร่วงโรยรายดอกลงมูนกอง แม่ยังได้เก็บเอา
ดอกมาร้อยกรองไปฝากลูกเมือ่ วันวาน ก็เพีย้ นผิดพิสดารเป็นพวงผล ผิด
วิกลแต่ก่อนมา สฺพพา มุยฺหนฺติ เม ทิสา ทั้งแปดทิศก็มืดมิดมัวมนทุกหน
แห่ง ทั้งขอบฟ้าก็ดาษแดงเป็นสายเลือดไม่เว้นวายหายเหือด เป็นลาง
ร้ายไปรอบข้าง…”
(มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี, วรรณคดีวิจักษ์ ม. 5: 25)
เนื้อหาในบทร่ายดังกล่าว พรรณนาถึงธรรมชาติกับความทุกข์โศกของพระนา
งมัทรี ในช่วงเวลาดังกล่าวเกิดเรือ่ งร้ายกับพระนาง ธรรมชาติทเี่ คยปกติกม็ สี ว่ นแจ้งเหตุรา้ ย
ด้วยการแปรเปลีย่ นสภาพไป เช่น ดอกไม้ทเี่ คยสดใสกลับกลายเป็นเหีย่ วเฉาร่วงโรย ท้องฟ้า
เปลีย่ นสีจากสีสดใสกลายเป็นมืดมัว เป็นต้น ท�ำให้พระนางทราบได้วา่ ก�ำลังเกิดเหตุรา้ ยแก่
ตน จะเห็นว่าธรรมชาติและมนุษย์ต่างเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
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นอกจากนี้การบรรยายถึงการเกิดของมนุษย์ซึ่งเป็นธรรมชาติที่พิสดารละเอียด
ที่สุด ดังไตรภูมิพระร่วง ตอนมนุสสภูมิ กล่าวถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไปของ
ธรรมชาติและการเกิดของสรรพสิ่งต่างๆ ในจักรวาล เช่น ธรรมชาติการเกิดของมนุษย์
“...เบื้องหลังกุมารนั้นต่อหลังท้องแม่ แลนั่งยองอยู่ในท้องแม่แลก�ำ
15 มือ ทั้งสองตู้คอต่อหัวเข่าทั้งสอง เอาหัวไว้เหนือหัวเข่าเมื่อนั่งอยู่นั้น
ดังนั้น เลือดแลน�้ำเหลือง ย้อยลงเต็มตนยะหยดทุกเมื่อแล ดุจดั่งลิงเมื่อ
ฝนตก แลนั่งก�ำ 15 มือเซาเจ่าอยู่ในโพรงไม้นั้นแล…”
(ไตรภูมิพระร่วง ตอนมนุสสภูมิ, วรรณคดีวิจักษ์ ม. 6: 139)
กวีกล่าวถึงการเกิดของมนุษย์โดยการอธิบายลักษณะของชีวติ อย่างละเอียดและ
ยังเปรียบตัวทารกก่อนคลอดกับธรรมชาติของลิง ดังตัวอย่างที่ยกมาว่า “นั่งยองอยู่ในท้อง
แม่แลก�ำมือ...ดุจดั่งลิงเมื่อฝนตก แลนั่งก�ำ 15 มือเซาเจ่าอยู่ในโพรงไม้นั้นแล”
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั ธรรมชาติในวรรณคดีทเี่ กีย่ วข้องกับพุทธศาสนา
ที่ปรากฏในวรรณคดีวิจักษ์ มีการพรรณนาถึงธรรมชาติในบริบทที่สัมพันธ์กับหลักธรรม
ทางพุทธศาสนาที่ใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจในการด�ำรงชีวิตของมนุษย์ สอดแทรก
หลักธรรมซึง่ ให้ขอ้ คิดทางพุทธศาสนาเรือ่ งของการเกิด แก่ เจ็บ ตาย การบ�ำเพ็ญทานบารมี
ผลแห่งกรรม เพื่อชีวิตที่มีความสุขในอนาคต
4. มนุษย์สัมพันธ์กับธรรมชาติในวิถีชีวิตวัฒนธรรม ผ่านวรรณคดีประเพณี
พิธีกรรม
วรรณคดีประเพณีพธิ กี รรม เป็นวรรณคดีทมี่ วี ตั ถุประสงค์แต่งขึน้ มาเพือ่ ให้ความ
รูเ้ กีย่ วกับวิถชี วี ติ วัฒนธรรม สืบทอดขนบธรรมเนียม ประเพณี พิธกี รรมของคนไทย อันเป็น
แบบแผนทีบ่ รรพบุรษุ ได้ประพฤติปฏิบตั ิสบื ต่อกันมาในระยะเวลายาวนาน เป็นสิ่งทีม่ นุษย์
ถือว่าเป็นสือ่ กลางของกลุม่ คนทีน่ ำ� ความพึงพอใจมาสูส่ งั คมของตน เช่น นิทานพืน้ บ้าน ทุกข์
ของชาวนาในบทกวี กลอนดอกสร้อยร�ำพึงในป่าช้า กาพย์เห่เรือ เป็นต้น การกล่าวถึง
ธรรมชาติในวรรณคดีประเภทนีแ้ สดงให้เห็นวิถชี วี ติ ของมนุษย์ทอ่ี าศัยธรรมชาติในการสร้าง
ถิน่ ฐาน ใช้ทำ� มาหากิน เลีย้ งสัตว์ มีกจิ กรรมทีป่ ฏิบตั ริ ว่ มกัน และมีการพึง่ พาอาศัยธรรมชาติ
ซึง่ มีความเกีย่ วข้องสัมพันธ์กบั วิถชี วี ติ ความเป็นอยูข่ องมนุษย์ ในวรรณคดีมกี ารเล่าผูกเรือ่ ง
ราวของธรรมชาติในวิถีวัฒนธรรมของมนุษย์ ดังตัวอย่าง
“..นิทานเรื่องพญาคันคาก (คางคก) กล่าวถึงการที่โลกมนุษย์แห้งแล้ง
เพราะแถนไม่ยอมให้ฝนตก พญาคันคากได้นำ� 15กองทัพสัตว์ตา่ งๆ เช่น
มด ปลวก เขียด อึ่งอ่าง จักจั่น ฯลฯ เดินทางขึ้นไปบนฟ้า เพื่อไปรบกับ
พญาแถน พญาคันคากมีชัยชนะเหนือพญาแถน พญาแถนจึงต้องยอม
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ให้ฝนแก่โลกมนุษย์ นิทานเรือ่ งนีส้ มั พันธ์กบั ประเพณีจดุ บัง้ ไฟขอฝนของ
ชาวอีสาน ซึ่งเชื่อว่าการจุดบั้งไฟบูชาพญาแถนจะช่วยให้ฝนตก…”
(นิทานพื้นบ้าน, วรรณคดีวิจักษ์ ม. 1: 144)
วรรณกรรมข้างต้นสะท้อนให้เห็นสภาพของธรรมชาติกับวัฒนธรรมประเพณี
ของ ชาวอี ส านในการจุ ด บั้ ง ไฟขอฝนจากพญาแถน นอกจากนี้ ยั ง อธิ บ ายเกี่ ย วกั บ
ปรากฏการณ์ธรรมชาติหรือที่มาของสถานที่และสิ่งต่างๆ ในท้องถิ่น เช่น เรื่องเมขลากับ
รามสูร อธิบายการเกิดฟ้าแลบฟ้าร้อง ฯลฯ นิทานเหล่านี้ท�ำให้มีความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ
เกิดความเข้าใจและผูกพันกับความเป็นท้องถิ่นในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การขอ
ฝนเป็นปัจจัยหลักของชาวไร่ชาวนา ข้าวเป็นพืชพันธุธ์ รรมชาติทมี่ นุษย์นำ� มาบริโภค ถือเป็น
ผลผลิตจากธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงคนทั้งชาติ ก่อให้เกิดความส�ำนึกที่ดีต่อข้าวและชาวนาผู้
ปลูกข้าวผ่านบทกวีที่ว่า
ข้าวนี้นะมีรส
ให้ชนชิมทุกชั้นชน
เบื้องหลังสิทุกข์ทน
และขมขื่นจนเขียวคาว
จากแรงมาเป็นรวง
ระยะทางนั้นเหยียดยาว
จากกรวงเป็นเม็ดพราว
ล้วนทุกข์ยากล�ำเค็ญเข็ญ
(ทุกข์ของชาวนาในบทกวี, วรรณคดีวิจักษ์ ม. 4: 147)
กวีกล่าวถึงชีวิตความทุกข์ยากของชาวนา แม้ผ่านเวลามาเนิ่นนานสภาพบ้าน
เมืองเปลี่ยนไป มนุษย์ยังอาศัยพืชพันธุ์ข้าวจากธรรมชาติมาผลิตเป็นอาหารหลักส�ำคัญใน
ชีวิต กวีแฝงแนวคิดจากกระบวนการผลิตข้าวไว้ให้มนุษย์ได้ตระหนักถึงบุญคุณของชาวนา
และพระแม่โพสพต้นก�ำเนิดข้าวจากธรรมชาตินั่นเอง
กลอนดอกสร้อยร�ำพึงในป่าช้า เป็นวรรณคดีสากลที่ได้รับการถ่ายทอดผ่าน
ฉันทลักษณ์และขนบทางวรรณศิลป์ของร้อยกรองไทย กล่าวถึงวิถชี วี ติ ของมนุษย์ยามค�ำ่ ใน
ธรรมชาติท้องทุ่ง ชาวนากลับถิ่นที่พักของตน ความมืดปกคลุมไปทั่วบริเวณ กวีบรรยายถึง
ความรู้สึกเปล่าเปลี่ยวอยู่เพียงล�ำพังท่ามกลางธรรมชาติ ชีวิตของสัตว์ป่าที่พบเห็นในยาม
ค�่ำคืนออกหากิน ดังตัวอย่าง
นกเอ๋ยนกแสก
จับจ้องร้องแจ๊กเพียงแถกขวัญ
อยู่บนยอดหอระฆังบังแสงจันทร์ มีเถาวัลย์รุงรังถึงหลังคา
เหมือนมันฟ้องดวงจันทร์ให้ผันดู
คนมาสู่ซ่องพักมันรักษา
ถือเป็นที่รโหฐานนมนานมา
ให้เสื่อมผาสุกสันต์ของมันเอย
(กลอนดอกสร้อยร�ำพึงในป่าช้า, วรรณคดีวิจักษ์ ม. 2: 126)
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การพรรณนาถึงฉากธรรมชาติยามค�่ำคืนของนกแสกที่อาศัยอยู่บนหอระฆัง
มีเถาวัลย์พันรุงรังมาถึงหลังคาและบดบังแสงจันทร์ เสียงร้องของมันเหมือนจะฟ้อง
ดวงจันทร์ว่าให้หันมาดูคนบุกรุกที่อยู่อาศัยของมัน เป็นนัยหนึ่งแฝงความหมายถึงมนุษย์
ที่เข้าไปบุกรุกธรรมชาติท�ำให้นกไม่มีความสุข
ธรรมชาติในวรรณคดีประเพณีพิธีกรรม กล่าวถึงสภาพสังคมแบบแผนของการ
ด�ำเนินชีวิต ความเป็นอยู่ที่มีการปฏิบัติสืบสานผ่านวิถีชีวิตวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น
ของมนุษย์ โดยอาศัยธรรมชาติเป็นส่วนประกอบของการด�ำเนินเรือ่ ง เพือ่ ให้เห็นบรรยากาศ
เสมือนจริงจากวรรณคดีทปี่ รากฏ ท�ำให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั ธรรมชาติทงั้ ใน
ทางบวกและในทางลบ เช่น ธรรมชาติเป็นทีส่ งิ่ ส�ำคัญในการด�ำรงชีวติ มนุษย์บกุ รุกธรรมชาติ
เพื่อแสวงหาความสุข เป็นต้น
5. มนุษย์สัมพันธ์กับธรรมชาติในประวัติศาสตร์ การเมือง การปกครอง
ผ่านวรรณคดีประวัติศาสตร์
เนื้อหาทางประวัติศาสตร์บันทึกและรายงานเหตุการณ์ส�ำคัญที่เกิดขึ้นในบ้าน
เมือง มีการสู้รบและยกย่องชมเชยความกล้าหาญของวีรชน ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจใน
ชาติและเลื่อมใสศรัทธาในตัววีรชน เช่น สามก๊ก แปลงจากพงศาวดารจีน ลิลิตตะเลงพ่าย
สดุดีวีรกรรมสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในสงครามยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชา สามก๊ก
ตอนกวนอูไปรับราชการกับโจโฉ ฯลฯ
ลิลิตตะเลงพ่าย มีบทพรรณนากล่าวถึงธรรมชาติขณะการเดินทางไปท�ำศึก
สงคราม ระหว่างการยกทัพของพระมหาอุปราชามาทีก่ รุงศรีอยุธยา กวีได้กล่าวถึงธรรมชาติ
ที่พระมหาอุปราชาได้พบเห็นเชื่อมโยงกับอารมณ์ความรู้สึกของพระองค์ โดยการน�ำชื่อ
ดอกไม้หรือต้นไม้มาสื่อความหมายในความรัก ความอาลัยต่อนางที่จากมาได้อย่างคมคาย
เนือ้ หาส่วนนีช้ ว่ ยเพิม่ ความมีชวี ติ ชีวาให้แก่เนือ้ หาทางประวัตศิ าสตร์มากยิง่ ขึน้ ดังตัวอย่าง
สลัดไดใดสลัดน้อง
แหนงนอน ไพรฤๅ
เพราะเพื่อมาราญรอน
เศิกไสร้
สละสละสมร
เสมอชื่อ ไม้นา
นึกระก�ำนามไม้
แม่นแม้นทรวงเรียม
(ลิลิตตะเลงพ่าย, วรรณคดีวิจักษ์ ม. 5: 52-53)
จากตัวอย่างกวีกล่าวถึงเหตุการณ์การเดินทางของพระมหาอุปราชาทีจ่ ากเมือง
หงสาวดีมาเพื่อท�ำศึกสงครามที่อยุธยา ระหว่างนั้นได้อาศัยธรรมชาติสร้างอารมณ์ความ
รู้สึกให้กับตัวละครในการจากบ้านเมืองและคนรักมา เมื่อชมธรรมชาติที่พบเห็นระหว่าง
ทางก็คอ่ ยเบิกบานใจขึน้ มาบ้าง ซึง่ บันทึกทางประวัตศิ าสตร์ไม่ได้กล่าวไว้ เนือ้ หาในวรรณคดี
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ทีก่ ล่าวถึงธรรมชาติจงึ เป็นส่วนหนึง่ ทีท่ ำ� ให้เห็นความละเอียดอ่อนในอารมณ์ความรูส้ กึ ของ
บุคคลที่ปรากฏในบันทึกทางประวัติศาสตร์ได้
การสูร้ บท�ำศึกสงครามในลักษณะเช่นเดียวกันนี้ ยังปรากฏอยูใ่ นหนังสือวรรณคดี
วิจักษ์ เรื่อง ราชาธิราช ตอน สมิงพระรามอาสา กล่าวถึงพระเจ้ากรุงจีนยกทัพมาล้อมกรุง
อังวะ มีการเปรียบเทียบธรรมชาติกับฤกษ์ยามทางการเมืองการสงครามครั้งนี้ไว้ว่า
“ครัน้ ได้ศภุ ฤกษ์แล้วพระองค์กเ็ สด็จทรงม้าพระทีน่ งั่ ยกทัพบกมายังกรุง
อังวะ พระเจ้ากรุงจีนยกมาครั้งนั้น อุปมาดังฝนตกห่าใหญ่ตกลงน�้ำนอง
ท่วมป่าไหลเชี่ยวมาเมื่อวสันตฤดูนั้นหาสิ่งใดจะต้านทานมิได้”
(ราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา, วรรณคดีวิจักษ์ ม. 1: 108)
กวีได้เปรียบเทียบกองทัพพระเจ้ากรุงจีนกับธรรมชาติวา่ เมือ่ ยกทัพไปรบทีก่ รุง
รัตนบุระอังวะนัน้ ไพร่พลมีขนาดใหญ่เท่าพายุฝนตกลงทีใ่ ดก็เกิดน�ำ้ ท่วมเป็นหนองน�ำ้ ราวกับ
เป็นช่วงฤดูนำ�้ หลาก กวีแฝงแนวคิดทีว่ า่ แท้ทจี่ ริงแล้วธรรมชาติกค็ อื ผูค้ วบคุมสรรพสิง่ ทีเ่ กิด
ขึ้นบนโลก แม้ว่ามนุษย์จะมีอ�ำนาจเพียงใดก็มิอาจท�ำลายธรรมชาติได้ เช่นเดียวกับตอนที่
สมิงพระรามชนะการรบก็ได้รับบ�ำเหน็จรางวัล สมิงพระรามได้อุปมาขึ้นว่า
“อนึง่ ข้าพเจ้าเล่าก็ตา่ งประเทศภาษา อุปมาดังนกเค้าถึงมีกำ� ลังอยูก่ จ็ ริง
แต่ตกเข้าอยู่ในท่ามกลางฝูงกาเมื่อกลางวัน ข้าพเจ้าจะบัญชาราชกิจ
ฉันใด”
(ราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา, วรรณคดีวิจักษ์ ม. 1: 122)
กวีได้กล่าวเปรียบเทียบความสามารถของตัวละครกับธรรมชาติที่ว่า ความ
สามารถของนกเค้าเชี่ยวชาญการเฉพาะกลางคืน กลางวันหลบตามต้นไม้เพื่อพักผ่อน
เหมือนสมิงพระรามที่มีความสามารถแต่อยู่ต่างที่ต่างภาษา ไม่สามารถเข้าใจหรือรู้เท่าทัน
เหตุการณ์ในสังคมนั้นได้
ธรรมชาติสัมพันธ์กับ ประวัติศาสตร์และการเมืองการปกครองของมนุษย์
ในวรรณคดีประวัตศิ าสตร์ดงั กล่าวพรรณนาถึงบริบทของธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ ระหว่าง
การเดินทางยกทัพไปเพื่อการศึก การเลือกเวลาฤกษ์ยามที่สัมพันธ์กับธรรมชาติในการเดิน
ทาง การเดินทางทีต่ อ้ งอาศัยธรรมชาติตน้ ไม้ปา่ เขาเพือ่ พักแรม สถานที่ ฉาก บรรยากาศใน
การท�ำศึก แฝงแนวคิดที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติไว้อย่างแยบยล
6. มนุษย์สัมพันธ์กับธรรมชาติในการแสดงอารมณ์ความสุขความทุกข์ ผ่าน
วรรณคดีเพื่อความบันเทิง
วรรณคดีเพือ่ ความบันเทิง เป็นวรรณคดีทแี่ ต่งขึน้ เพือ่ แสดงมหรสพประเภทต่างๆ
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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เช่น รามเกียรติ์ ส�ำหรับแสดงโขน ละครใน และเป็นบทพากย์หนังใหญ่ อิเหนา ส�ำหรับแสดง
ละครใน สังข์ทอง ไชยเชษฐ์ ส�ำหรับแสดงละครนอก พระอภัยมณี ส�ำหรับแสดงหุน่ กระบอก
มัทนะพาธา ค�ำฉันท์ ส�ำหรับแสดงละครพูด เป็นต้น
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั ธรรมชาติในการแสดงอารมณ์ความสุขความทุกข์
ผ่านวรรณคดีเพื่อความบันเทิง ซึ่งความรู้สึกและอารมณ์ของมนุษย์มีความเชื่อมโยงกับ
ธรรมชาติแวดล้อมที่มีผลท�ำให้มนุษย์รื่นเริงบันเทิงใจ สุข ผ่อนคลายความทุกข์ หรือเกิด
ความทุกข์ เหงา เศร้าโศกได้เช่นกัน เช่น ในเรื่องพระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนาง
ผีเสือ้ สมุทรไปกับนางเงือก ในระหว่างทางก็ได้เพลิดเพลินไปกับธรรมชาติในทะเล ผ่อนคลาย
ความหวาดกลัวว่านางผีเสื้อสมุทรจะตามมาได้บ้าง ดังตัวอย่าง
พระโฉมยงองค์อภัยมณีนาถ เพลินประพาสพิศดูหมู่มัจฉา
เหล่าฉลามล้วนฉลามตามกันมา ค่อยเคลือ่ นคลาคล้ายคล้ายในสายชล
ฉนากอยู่คู่ฉนากไม่จากคู่
ขึ้นฟ่องฟูพ่นฟองละอองฝน
ฝูงพิมพาพาฝูงเข้าแฝงวน
บ้างผุดพ่นฟองน�้ำบ้างด�ำจร .......
จะเหลียวดูสุริย์แสงเข้าแฝงเมฆ ให้วิเวกหวาดองค์พระทรงโฉม
ฟังส�ำเนียงเสียงคลื่นดังครื้นโครม		 ยิ่งทุกข์โทมนัสในฤทัยทวี
(นิทานค�ำกลอนพระอภัยมณี ตอนหนีนางผีเสื้อสมุทร, วรรณคดีวิจักษ์ ม. 3: 62)
จากบทกลอนจะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์มนุษย์คือ พระอภัยมณี กับ
ธรรมชาติของฝูงปลาที่ช่วยผ่อนคลายความหวาดกลัวในระหว่างการเดินทางหนีนางผีเสื้อ
สมุทร และเมื่อเมฆบังแสงอาทิตย์ในเวลาพลบค�่ำก็ท�ำให้เกิดความหวาดกลัวขึ้นมาอีก
ธรรมชาติจงึ มีสว่ นในอารมณ์ความรูส้ กึ ทุกข์สขุ ของมนุษย์ทอี่ ยูใ่ นบริบทธรรมชาติ เช่นเดียว
กับอิเหนาเมือ่ จากนางจินตะหราเพือ่ ยกทัพไปเมืองกุเรปัน เมือ่ เดินทางผ่านธรรมชาติปา่ เขา
ก็เกิดความทุกข์คิดถึงนางอันเป็นที่รัก
..........เค้าโมงจับโมงอยู่เอกา
เหมือนพี่นับโมงมาเมื่อไกลนาง
คับแคจับแคสันโดษเดี่ยว
เหมือนเปล่าเปลี่ยวคับใจในไพรกว้าง
ชมวิหคนกไม้ไปตามทาง
คะนึงนางพลางรีบโยธี
(บทละครเรื่องอิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง, วรรณคดีวิจักษ์ ม. 4: 53)
การแสดงอารมณ์ของมนุษย์ในบริบทของธรรมชาติในวรรณคดีดังกล่าว แสดง
ให้เห็นความสัมพันธ์ของมนุษย์เชื่อมโยงกับธรรมชาติที่อยู่รอบตัว ธรรมชาติสามารถท�ำให้
ชีวิตมนุษย์เกิดอารมณ์ความสุขหรือทุกข์ได้ เมื่อมีความทุกข์ธรรมชาติก็ช่วยผ่อนคลายให้
หายทุกข์ได้ หรือธรรมชาติอาจท�ำให้เกิดความทุกข์และหวาดกลัวได้อีกเช่นกัน วรรณคดี
เพื่อความบันเทิงนี้นอกจากเชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ

61

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ม.ค. 63-มิ.ย. 63)

เป็นบทมหรสพและหนังสืออ่านเพื่อความสนุกเพลิดเพลิน ยังใช้อ่านออกเสียงเพื่อฟัง
ความไพเราะของค�ำประพันธ์ได้อีกด้วย
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สรุปและอภิปรายผล
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในหนังสือเรียนวรรณคดีวิ
จักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
แสดงให้เห็นถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะฉากและบรรยากาศ ปรากฏผ่านศิลปะ
การประพันธ์วรรณกรรมและวรรณคดีไทยที่คัดสรรมาในหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์
สอดคล้องกับวัชราภรณ์ อาจหาญ (2547: 116) อธิบายว่า ธรรมชาติเป็นแรงบันดาลใจของ
กวี เป็นวัตถุดบิ ทีก่ วีนำ� มาใช้สร้างขนบทางวรรณศิลป์ชนั้ สูง บทพรรณนาธรรมชาติทปี่ รากฏ
ในวรรณคดีให้ความเพลิดเพลินใจแก่ผู้อ่าน ธรรมชาติมีความส�ำคัญในฐานะเป็นเครื่องมือ
สื่ออารมณ์ความรู้สึกอันเข้มข้นของกวี รวมถึงเป็นเครื่องตกแต่งบทประพันธ์ด้วยถ้อยค�ำที่
ท�ำให้เกิดความงดงามทางวรรณศิลป์ได้อย่างหลากหลาย
นอกจากความงามทางด้านวรรณศิลป์แล้ว ยังแฝงแนวคิดเกี่ยวกับการสร้าง
จิตส�ำนึกให้ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กบั ธรรมชาติ ในลักษณะต่างๆ ผ่านวรรณคดีแต่ละประเภท คือ มนุษย์สมั พันธ์
กับธรรมชาติในประสบการณ์การเดินทางผ่านวรรณคดีนิราศ มนุษย์สัมพันธ์กับธรรมชาติ
ในหลักการประพฤติตนผ่านวรรณคดีสุภาษิตค�ำสอน มนุษย์สัมพันธ์กับธรรมชาติในหลัก
ธรรมทางพุทธศาสนาผ่านวรรณคดีพระพุทธศาสนา มนุษย์สัมพันธ์กับธรรมชาติในวิถีชีวิต
วัฒนธรรมผ่านวรรณคดีประเพณีพิธีกรรม มนุษย์สัมพันธ์กับธรรมชาติในประวัติศาสตร์
การเมืองการปกครอง ผ่านวรรณคดีประวัตศิ าสตร์ มนุษย์สมั พันธ์กบั ธรรมชาติในการแสดง
อารมณ์ความสุขความทุกข์ผ่านวรรณคดีเพื่อความบันเทิง
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติที่ปรากฏในหนังสือเรียนวรรณคดี
วิจักษ์ดังกล่าว ปรากฏความสัมพันธ์ทั้งในด้านความเป็นมิตรกับธรรมชาติและการล่วงเกิน
บุกรุกธรรมชาติ สอดคล้องกับค�ำอธิบายของธัญญา สังขพันธานนท์ (2559) ทีก่ ล่าวว่า ความ
สัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์ในฐานะเป็นปัจเจกบุคคลมีสองลักษณะ คือ ส�ำนึกใน
ความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเกิดจากจินตภาพด้านดีต่อธรรมชาติ กับส�ำนึกในความ
เป็นอื่นของธรรมชาติ เกิดจากจินตภาพในด้านร้ายต่อธรรมชาติ
เรื่องราวของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในหนังสือเรียนวรรณคดี
วิจักษ์ ท�ำให้ผู้เรียนได้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญใน
วรรณคดีไทย เป็นการปลูกฝังเยาวชนให้เห็นคุณค่า พัฒนาความคิดให้เกิดการอนุรักษ์
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ธรรมชาติ สืบสานความสัมพันธ์ที่ดีงามผ่านการศึกษาวรรณคดีวิจักษ์ เพื่อช่วยจรรโลงชีวิต
มนุษย์ให้อยู่ร่วมกันในสังคมไทยได้อย่างมีความสุข
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาในบทความนี้ ผู้สอนรายวิชาภาษาไทยสามารถ
น�ำความรู้ไปขยายหรือต่อยอดการสอนหรือการท�ำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อให้ได้ผลว่ามีความ
สอดคล้องหรือแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
วรรณคดีวิจักษ์ให้น่าสนใจยิ่งขึ้น รวมทั้งอาจเป็นภาพสะท้อนไปยังผู้ที่มีบทบาทในการคัด
สรรตัวบทวรรณกรรมและวรรณคดีไทยมาบรรจุไว้ในหนังสือเรียน เพื่อใช้ในการปรับปรุง
หรือเพิม่ เติมเนือ้ หาของตัวบทให้มปี ระเด็นในการศึกษาได้มากขึน้ ส�ำหรับประเด็นการวิจยั
ครั้งต่อไปควรมีการศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในหนังสือเรียนรายวิชาอื่นๆ เพื่อสร้าง
องค์ความรู้ในการศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนไทยได้กว้างขวางยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ

บทความนี้มุ่งศึกษากลวิธีทางภาษาในการสร้างอารมณ์ขันในเพจมุกตลกอีสาน
“จอนฟอน” ซึ่งโพสต์ในช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม 2562 จ�ำนวนทั้งสิ้น 939 โพสต์
เพื่อศึกษากลวิธีทางภาษาในการสร้างความขบขัน โดยใช้กรอบแนวคิดด้านทฤษฎีความ
ไม่เข้ากันในมุมมองทางภาษาศาสตร์ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า กลวิธี
ทางภาษาที่ใช้ในการสร้างความขบขัน ประกอบด้วย ด้านกลวิธีทางภาษาระดับค�ำ ได้แก่
การเล่นค�ำพ้องเสียง การลากเข้าความ การใช้ค�ำภาษาอีสาน การเล่นกับหน่วยเสียงภาษา
อีสาน การแปลผิดและการเล่นค�ำผวน และด้านกลวิธีทางภาษาระดับปริจเฉท ได้แก่ การ
ใช้มลู บท การใช้แนวเทียบผิด การอ้างถึง การใช้ความก�ำกวม การละเมิดหลักในการสนทนา
การให้เหตุผลผิดแบบและการดัดแปลงถ้อยค�ำ ซึ่งกลวิธีที่พบมากที่สุดสามล�ำดับแรกได้แก่
การเล่นค�ำพ้องเสียง จ�ำนวน 308 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 32.80 การใช้มลู บท จ�ำนวน 202 โพสต์
คิดเป็นร้อยละ 21.51 และการใช้แนวเทียบผิด จ�ำนวน 97 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 10.33
ปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดความขบขันจากกลวิธีทางภาษาข้างต้นคือความรู้ความเข้าใจใน
ภาษาอีสาน วิถีชีวิต ค่านิยม ความเชื่อ และวัฒนธรรมของชาวอีสาน ซึ่งจะท�ำให้ผู้อ่าน
มองเห็นความไม่เข้ากันของเนือ้ เรือ่ งมุกตลกได้ ทัง้ นีเ้ ป็นการท�ำให้ผอู้ า่ นได้เรียนรูแ้ ละเข้าใจ
วัฒนธรรมของชาวอีสานได้มากยิ่งขึ้น
ค�ำส�ำคัญ: อารมณ์ขัน มุกตลก มุกตลกอีสาน ความไม่เข้ากัน กลวิธีทางภาษา
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Abstract

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ม.ค. 63-มิ.ย. 63)

This article aimed to study the language strategies that carry senses
of humor in Isan Jokes page “Jorn Forn” which posted during JanuaryFebruary 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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มุกตลก หมายถึง วิธีท�ำให้ขบขัน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) ซึ่งความขบขัน
หรืออารมณ์ขันนั้นเป็นความรู้สึกทางอารมณ์ของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นบุคคล
เหตุการณ์ หรือวรรณกรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานปกติที่สังคมยอมรับ
โดยบุคคลนั้นจะแสดงพฤติกรรมออกมาในรูปของการยิ้มแย้มหรือหัวเราะ นอกจากนี้
อารมณ์ขันยังสามารถแสดงออกได้ในรูปของภาษา (verbal form) เช่น ปริศนาค�ำทาย
(riddle joke) นิทานมุกตลก (trickster) เป็นต้น ซึ่งเรียกว่า อารมณ์ขันทางภาษา (verbal
humor)
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษากลวิธีการสร้างอารมณ์ขันของไทยได้ปรากฏ
ในขอบเขตของการศึกษาที่หลากหลาย เช่น นิทาน การ์ตูนตลก วรรณคดี นิตยสาร ละคร
โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดที ศั น์ เป็นต้น ซึง่ มีทงั้ การวิเคราะห์กลวิธใี นการสร้างอารมณ์ขนั
จากเนื้อเรื่องและแนวคิดด้านภาษาในการสร้างความขบขัน เช่น การวิเคราะห์เนื้อหาและ
กลวิธีการใช้ภาษาในการแสดงตลกอีสานจากวีซีดีตลกอีสานของคณะเสียงอีสานและคณะ
เพชรพิณทอง ของดุษฎี กองสมบัติ (2546) การศึกษาภาษาและกลวิธีการสร้างอารมณ์ขัน
จากเรื่องขบขันในนิตยสารแพรวและนิตยสารชีวจิต ของสุดารัตน์ บัวศรี (2547) กลวิธีสื่อ
อารมณ์ขันในละครตลก สถานการณ์ของไทยจากมุมมอง วัจนปฏิบัติศาสตร์ ของจันทิมา
หวังสมโชค (2549) อารมณ์ขันในข้อความท้ายรถ: เสน่ห์ทางภาษาที่ไม่ควรมองข้าม ของ
หนึง่ ฤทัย ชวนะลิขติ ร (2554) แต่งานวิจยั ทีผ่ า่ นมายังไม่ปรากฏการศึกษาวิเคราะห์มกุ ตลก
ที่เผยแพร่ผ่านทางเพจเฟซบุ๊กซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งที่ก�ำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย
และเข้าถึงได้ง่ายในปัจจุบัน
เพจมุกตลกอีสานเป็นเพจทางเฟซบุ๊กอีกประเภทหนึ่งที่มุ่งสร้างความบันเทิง
โดยมี อัตลักษณ์เฉพาะด้านการน�ำภาษาอีสานและวิถีชีวิตของคนอีสานมาสร้างมุกหรือ
ล้อเลียนเพื่อให้เกิดความขบขัน ซึ่งได้รับความนิยมและถูกสร้างขึ้นมาหลายกลุ่ม เช่น
ลูกผู้ใหญ่บ้าน ค�ำคมอีสาน มักสี้ อิสานคันแข่ว จอนฟอน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ 4 ก่องจ่อง เด็กน้อยคุ้มวัด เป็นต้น ซึ่ง “จอนฟอน” เป็นหนึ่งในเพจมุกตลกอีสาน
ที่โดดเด่นด้านการตั้งชื่อเพจด้วยค�ำศัพท์ภาษาอีสาน โดย “จอนฟอน” หมายถึง พังพอน
ชื่อสัตว์สี่เท้าชนิดหนึ่งคล้ายกระรอกแต่ตัวโตกว่า (ปรีชา พิณทอง, 2563) เพจจอนฟอน
เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 โดยได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ปัจจุบัน
มีผตู้ ดิ ตามเป็นจ�ำนวน 185,285 คน (ข้อมูลเมือ่ 12 มกราคม 2563) และมีกลุม่ แลกเปลีย่ น
มุ ก ตลกระหว่ า งจอนฟอนกั บ ลู ก เพจโดยเฉพาะคื อ “จอนฟอนบุ ๋ น�้ ำ หมอก” จ� ำ นวน
7,533 คน โดยบางมุกได้ถูกน�ำมาเผยแพร่ในเพจจอนฟอนอีกครั้ง ซึ่งท�ำให้เห็นมุมมอง
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ความขบขันทีเ่ ป็นความเข้าใจและรสนิยมร่วมกันระหว่างชุมชนเพจจอนฟอน ตลอดจนความ
โดดเด่นทางอารมณ์ขันที่ปรากฏในเพจจอนฟอนคือการมองเห็นภาพทางสังคมอีสาน
ซึง่ คนนอกสังคมอีสานอาจจะไม่เข้าใจต่อกระบวนการสร้างความขบขันนัน้ การศึกษากลวิธี
การสร้างความขบขันในเพจจอนฟอนจึงเป็นทัง้ การศึกษาและท�ำความเข้าใจกลวิธที างภาษา
และท�ำให้เห็นภาพสะท้อนทางสังคมอีสานอีกด้วย
ในบทความนี้จึงมุ่งศึกษาว่ามีกลวิธีทางภาษาใดบ้างที่ก่อให้เกิดความขบขัน
โดยเก็บข้อมูลที่เป็นโพสต์จากหน้าเพจจอนฟอน ซึ่งประกอบด้วยโพสต์จากจอนฟอนและ
โพสต์ที่แชร์จากลูกเพจในกลุ่มหรือเพจอื่น ในช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม 2562 จ�ำนวน
ทั้งสิ้น 1,075 โพสต์ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้คัดเลือกเฉพาะโพสต์ที่แสดงถึงความขบขันทางภาษา
จ�ำนวน 938 โพสต์ โดยใช้ทฤษฎีความไม่เข้ากันของรอส (Ross, Alison, 1998) และกรอบ
การวิเคราะห์กลวิธที างภาษาของกาญจนา เจริญเกียรติบวร (2548) ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ม.ค. 63-มิ.ย. 63)

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพือ่ ศึกษากลวิธที างภาษาทีก่ อ่ ให้เกิดความขบขันในเพจมุกตลกอีสานจอนฟอน
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กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
การศึกษากลวิธที างภาษาทีก่ อ่ ให้เกิดความขบขันในเพจมุกตลกอีสานจอนฟอน
ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดหลักคือทฤษฎีอารมณ์ขัน (Humor theory) และทฤษฎีความ
ไม่เข้ากัน (Incongruity theory) กล่าวคือ อารมณ์ขนั เกิดขึน้ จากการมองเห็นความคิดหรือ
เหตุการณ์ที่ขัดแย้งกันเองหรือที่เบี่ยงเบนไปจากรูปแบบที่เป็นปกติวิสัย ทั้งนี้ผู้วิจัยเลือกใช้
ทฤษฎีความไม่เข้ากันของ รอส (Ross, Alison, 1998) ซึ่งกล่าวถึงสาเหตุของความข�ำขัน
ของทฤษฎีความไม่เข้ากันว่าเกิดขึ้นเนื่องจากความไม่เข้ากันหรือความสัมพันธ์ที่ขัดแย้งกัน
ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาในการใช้ค�ำพูด เหตุการณ์ ความรู้สึก และความก�ำกวมของภาษาหรือ
ที่เรียกว่าการเล่นค�ำ (Pun) ท�ำให้ผู้สนทนาสามารถตีความได้มากกว่าหนึ่งความหมาย
นอกจากนี้สิ่งที่เป็นพื้นฐานที่รอสใช้เป็นเกณฑ์ในการก่อให้เกิดอารมณ์ขัน ประกอบด้วย
ความไม่เข้ากันทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างสิง่ ทีค่ าดการณ์ไว้กบั สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ความไม่เข้ากันของความ
ก�ำกวมของภาษา และการสร้างความประหลาดใจ ทั้งนี้ความก�ำกวมของภาษาเกิดได้ด้วย
องค์ประกอบด้านระบบหน่วยเสียง (Phonology) ด้านลิขวิทยา (Graphology) ด้านระบบ
หน่วยค�ำ (Morphology) ด้านค�ำศัพท์ (Lexis) และด้านวากยสัมพันธ์ (Syntax) จากกรอบ
ทฤษฎีดังกล่าว ผู้วิจัยได้จ�ำแนกกลวิธีทางภาษาในการสร้างความขบขันตามแนวทางการ
วิ เ คราะห์ ท างภาษาศาสตร์ โดยใช้ก รอบการวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาของกาญจนา
เจริญเกียรติบวร (2548) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับค�ำ และระดับปริจเฉท
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences

วิธีด�ำเนินการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกใช้ข้อมูลจากเพจจอนฟอนที่โพสต์ในช่วงเดือน
มกราคม-ธันวาคม 2562 จ�ำนวนทั้งสิ้น 1,075 โพสต์ โดยผู้วิจัยได้คัดเลือกเฉพาะโพสต์
ที่แสดงถึงความขบขันทางภาษาจ�ำนวน 938 โพสต์ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎีด้านอารมณ์ขัน และกลวิธีทางภาษาในการสร้างความขบขัน
เพื่อก�ำหนดกรอบและแนวทางในการวิจัย ดังความสรุปต่อไปนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยด�ำเนินการส�ำรวจและศึกษา
หนังสือ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎีด้านอารมณ์ขัน
และกลวิธีทางภาษาในการสร้างความขบขัน
2. เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
		
2.1 ก�ำหนดกรอบแนวคิดเพือ่ ใช้ในการศึกษาเรือ่ งกลวิธที างภาษาในการ
สร้างความขบขัน
		
2.2 เก็บรวบรวมข้อมูลจากเพจมุกตลกอีสานจอนฟอนที่โพสต์ในช่วง
เดือนมกราคม- ธันวาคม 2562 จ�ำนวนทั้งสิ้น 1,075 โพสต์ โดยผู้วิจัยได้คัดเลือกเฉพาะ
โพสต์ที่แสดงถึงความขบขันทางภาษาจ�ำนวน 938 โพสต์
3. วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีด้านอารมณ์ขัน ด้านความไม่เข้า
กันทางภาษาศาสตร์ของรอส (Ross, Alison, 1998) และกรอบแนวคิดด้านกลวิธที างภาษา
ของกาญจนา เจริญเกียรติบวร (2548)
4. น�ำเสนอข้อมูลโดยวิธีการพรรณนา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ม.ค. 63-มิ.ย. 63)

ผลการวิจัย
1. กลวิธีทางภาษาในการสร้างความขบขันในเพจจอนฟอน
กลวิธีทางภาษา คือ วิธีการใช้ภาษาในระดับต่างๆ เพื่อสร้างความขบขัน ทั้งนี้
ผู้วิจัยได้แบ่ง ประเด็นด้านกลวิธีทางภาษาในการสร้างความขบขันออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่
กลวิธีทางภาษาระดับค�ำและระดับปริจเฉท ดังนี้
1.1 กลวิธีทางภาษาระดับค�ำ
กลวิธีการสร้างความขบขันระดับค�ำ ในที่นี้หมายรวมถึงกลวิธีทางภาษาที่เกิด
จากการเล่นค�ำทั้งในระดับเสียงและค�ำศัพท์ เพื่อมุ่งให้เกิดการเข้าใจผิดหรือตีความใหม่
อีกครั้ง ซึ่งจะได้ความหมายที่ไม่เกี่ยวข้องกับความหมายแรก โดยพบกลวิธีทางภาษาใน
ระดับค�ำเรียงตามความถี่ของการปรากฏ ดังนี้
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1.1.1. การเล่นค�ำพ้องเสียง
		
ค�ำพ้องเสียง คือ ค�ำที่มีลักษณะเหมือนหรือใกล้เคียงกันทางด้านเสียง
แต่มีความหมายแตกต่างกัน กลวิธีการเล่นค�ำพ้องเพื่อให้เกิดความขบขันนี้มักมาจากการ
โพสต์โดยใช้คำ� ภาษาอีสานทีม่ เี สียงคล้ายภาษาไทยมาตรฐานแต่สอื่ ความหมายแตกต่างกัน
พบกลวิธีดังกล่าวจ�ำนวน 308 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 32.80 ดังตัวอย่างต่อไปนี้
“อย่าท�ำอะไรเสี่ยงๆ รู้มั้ย มันหาไม่เจอ”
(28 มีนาคม 2562)
		
ในข้อความวรรคแรก “อย่าท�ำอะไรเสีย่ งๆ รูม้ ยั้ ” ค�ำว่า “เสีย่ ง” ในความ
หมายแรกเป็นค�ำกริยา หมายถึง ลองเผชิญ, ลองท�ำสิง่ ทีท่ า้ ทาย, หรือมีโอกาสได้รบั อันตราย
มาก, ซึ่งท�ำให้ผู้อ่านตีความถึงการสื่อถึงการตักเตือนด้วยความห่วงใย แต่เมื่ออ่านโพสต์ใน
วรรคทีส่ อง “มันหาไม่เจอ” จึงต้องกลับมาตีความหมายของค�ำว่า “เสีย่ ง” ในโพสต์ใหม่อกี
ครั้ง ซึ่งจะเห็นว่าเป็นค�ำที่พ้องเสียงกับค�ำในภาษาอีสาน หมายถึง ซ่อน, หลบซ่อน (ปรีชา
พิณทอง: 2563) โดยสือ่ ความหมายถึงการต�ำหนิ ห้ามไม่ให้ทำ� สิง่ นัน้ ด้วยความรูส้ กึ ขุน่ เคือง
ไม่พอใจ
“แฟนเพจ: อ้ายจอน ข่อยอกหัก ขอโพสต์เศร้าๆ ให้ข่อยแน
จอนฟอน: ตีห้า หกโมง เศร้าพอบ่”
(20 มีนาคม 2562)
		
โพสต์ขา้ งต้นมีลกั ษณะเป็นการเล่นค�ำพ้องเสียงผ่านบทสนทนาโดยค�ำว่า
“เศร้า” ในความหมายของแฟนเพจเป็นค�ำกริยา หมายถึง สลด, หดหู่, รันทด, ทุกข์ใจ, ไม่
เบิกบาน, หมอง, เหีย่ วแห้ง ซึง่ ต้องการให้จอนฟอนโพสต์ขอ้ ความทีส่ อื่ ถึงความรูส้ กึ ดังกล่าว
แต่จอนฟอนกลับใช้กลวิธีทางเสียงที่พ้องกับค�ำในภาษาอีสานคือ “เส้า” หรือ “เช้า” ซึ่ง
เป็นค�ำวิเศษณ์และค�ำนาม หมายถึง เวลาย�่ำรุ่งถึงเที่ยงวันเรียก เวลาเช้า (ปรีชา พิณทอง,
2563) โดยการตอบว่า “ตีห้า หกโมง เศร้าพอบ่” ซึ่งเป็นค�ำตอบแบบไม่เข้ากันที่ผิดไปจาก
ความคาดหมาย
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“อยูห่ อ้ งคนเดียวครับ อาบน�ำ้ เสร็จ ก�ำลังจะใส่เสือ้ ผ้า อยู่
ดีๆ ก็ได้ยนิ เสียงหัวเราะดังมาจากไหนไม่รู้ ขนคีงลุกวาบเลยครับ
พอตัง้ สติได้สกั พักเลยหันมองซ้ายมองขวา แล้วก็ตอ้ งตะลึงกับสิง่
ที่ผมเจอ ผมเจอ #กางเกงหัวยุ่ม แบร่”
(17 สิงหาคม 2562)

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

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ม.ค. 63-มิ.ย. 63)

		
จากตัวอย่างข้างต้นเพจได้ใช้กลวิธีการเปิดเรื่องด้วยเหตุการณ์ที่ชวนให้
นึกถึงเรื่องราวลึกลับ น่าหวาดกลัวด้วยการได้ยินเสียงหัวเราะโดยไม่ทราบแหล่งที่มาของ
ต้นเสียงซึง่ ชวนให้รสู้ กึ “ขนคีงลุกวาบ” (ขนลุกซู)่ แต่ตวั บทดังกล่าวกลับหักมุมในตอนท้าย
ด้วยการเล่นค�ำว่า “กางเกงหัวยุ่ม” ซึ่งหมายถึง กางเกงที่มีเอวแบบยางยืด แต่เล่นกับค�ำ
พ้องเสียง “หัวยุม่ ” ซึง่ ในภาษาอีสานหมายถึงหัวเราะกรุม้ กริม่ โดยการสรุปว่าเสียงหัวเราะ
ดังกล่าวเป็นเสียงของกางเกง
		
1.1.2 การลากเข้าความ
		
กลวิธีการลากเข้าความเป็นการลากเสียงเข้าความของค�ำหนึ่งลากเข้าสู่
ค�ำทีม่ คี วามหมายแตกต่างกัน เพือ่ สือ่ ความหมายอีกเรือ่ งหนึง่ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน หรือการโยง
เข้าสูเ่ รื่องหรือข้อความที่ไม่เกีย่ วข้องกัน ซึง่ พบกลวิธีดังกล่าวจ�ำนวน 41 โพสต์ คิดเป็นร้อย
ละ 4.37 ดังตัวอย่างต่อไปนี้
“ฮีโร่ที่ไม่เคยมาตอนค�่ำๆ คือ กัปตันมาเว็น”
( 8 กุมภาพันธ์ 2562)
		
“กัปตันมาเว็น” ข้างต้นใช้กลวิธกี ารลากเข้าความเพือ่ ล้อกับชือ่ ตัวละคร
กัปตัน “มาร์เวล” ฮีโร่จากภาพยนตร์เรือ่ งกัปตันมาร์เวล (Captain Marvel) ซึง่ ค�ำว่า “เว็น”
ในภาษาอีสานหมายถึงช่วงเวลากลางวัน เมือ่ น�ำมาประสม “มา+เว็น” จึงหมายถึงมาตัง้ แต่
เวลากลางวัน
Cool = เย็น
Bar = บาร์
Cool Bar = หลวงพ่อ
(3 พฤษภาคม 2562)
		
จากตัวอย่างข้างต้นใช้วธิ กี ารลวงให้ผอู้ า่ นตีความการสือ่ สารด้วยการแปล
ค�ำศัพท์ในภาษาอังกฤษสองค�ำแรกคือ “Cool” และ “Bar” เป็นภาษาไทยอย่างถูกต้อง
แต่ในค�ำสุดท้ายกลับใช้วิธีการแปลโดยการประสมค�ำศัพท์สองค�ำแรก โดยการเล่นกับเสียง
ของค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษ “Cool Bar” ที่พ้องกับค�ำในภาษาอีสานคือ “คูบา” ซึ่งเป็นการ
จงใจลากเสียงเข้ามาให้พอ้ งกันเพือ่ ให้เกิดการแปลความหมายของค�ำศัพท์ใหม่ตามการออก
เสียงนั้น
		
1.1.3 การใช้ค�ำภาษาอีสาน
		
ค�ำภาษาอีสานมักถูกน�ำมาใช้เพื่อล้อเลียนหรือลวงให้เกิดความเข้าใจผิด
เพือ่ สร้างความขบขัน ซึง่ พบกลวิธดี งั กล่าวจ�ำนวน 35 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 3.73 ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
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“วันนี้จะมาสอนภาษาอีสานแบบเจ็บๆ: เอ๊อะ!!!”
(17 กุมภาพันธ์ 2562)
		
“เอ๊อะ!!!” เป็นค�ำอุทานในภาษาอีสานที่สื่อถึงความรู้สึกเจ็บ ค�ำอุทาน
เป็นเสมือนสัญชาตญาณของมนุษย์ทเี่ มือ่ รูส้ กึ ต่อสิง่ ใดอย่างไร มักจะอุทานออกมาด้วยภาษา
แม่หรือภาษาถิ่นก�ำเนิดของตน ซึ่งค�ำอุทานมักถูกน�ำมาล้อเลียนคนอีสานที่พูดภาษาไทย
มาตรฐานแต่เผลออุทานเป็นภาษาอีสาน
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“รู้หรือไม่ พระที่มีความสงสัยประหลาดใจ คือ “พระนะ””
(16 มีนาคม 2562)
		
จากตัวอย่างข้างต้นเป็นการลวงให้ผอู้ า่ นนึกถึง “พระ” ซึง่ หมายถึง “พระ
ภิกษุ” ซึ่งเป็นการลวงให้ผู้อ่านนึกถึงสาเหตุ พฤติกรรมหรือเหตุการณ์ที่ท�ำให้พระภิกษุเกิด
ความสงสัยประหลาดใจ ซึ่งเมื่อเฉลยว่าคือ “พระนะ” จึงท�ำให้ผู้อ่านที่เป็นชาวอีสานหรือ
ผู้ที่มีความรู้ด้านภาษาอีสานเท่านั้นจึงจะเข้าใจและรู้สึกขบขันไปกับค�ำตอบที่เหนือความ
คาดหมาย จากความไม่เข้ากันทางความหมายที่ถูกลวงให้เข้าใจผิดในตอนต้น กล่าวคือค�ำ
ว่า “พระนะ” หรือออกเสียงว่า “ผะน่ะ” เป็นค�ำศัพท์ภาษาอีสานซึ่งเป็นค�ำอุทานที่แสดง
ถึงความสงสัยประหลาดใจซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับพระภิกษุ
		
1.1.4 การเล่นกับหน่วยเสียงภาษาอีสาน
		
กลวิธีนี้แตกต่างจากการเล่นค�ำพ้องเสียง คือ เป็นการล้อเลียนการออก
เสียงของชาวอีสานโดยตรง กล่าวคือ ภาษาอีสานมีหน่วยเสียงทีเ่ ป็นลักษณะเฉพาะ ซึง่ บาง
หน่วยเสียงไม่มีในภาษาไทยมาตรฐาน เช่น หน่วยเสียง /ญ/ นาสิก และบางหน่วยเสียงใน
ภาษาไทยมาตรฐานไม่มีในภาษาอีสาน เช่น หน่วยเสียง /ร/ ภาษาอีสานใช้หน่วยเสียง /ล/
หรือ /ฮ/ หน่วยเสียง /ช/ ภาษาอีสานใช้หน่วยเสียง /ซ/ เป็นต้น ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการ
ออกเสียงตามแบบภาษาไทยมาตรฐาน กลวิธกี ารเล่นกับหน่วยเสียงภาษาอีสานจึงเป็นการ
ล้อเลียนการออกเสียงทีไ่ ม่ชดั ตามแบบการออกเสียงภาษาไทยมาตรฐาน แต่การเล่นค�ำพ้อง
เสียงเป็นการเล่นกับเสียงที่พ้องกันในภาษาอีสานกับภาษาไทยมาตรฐานเพื่อลวงให้ผู้อ่าน
นึกตีความความหมายของค�ำศัพท์ผดิ ทัง้ นีก้ ลวิธกี ารเล่นกับหน่วยเสียงภาษาอีสานพบว่ามี
การน�ำมาใช้ในการเล่นมุกตลก ทั้งสิ้นจ�ำนวน 19 โพสต์ คิดเป็น ร้อยละ 2.02 ดังนี้
“รู้หรือไม่ว่า น�้ำเต้าฮู้ มีถิ่นก�ำเนิดมาจากภาคอีสาน
เพราะถ้าเกิดขึ้นที่ภาคกลางจะกลายเป็น น�้ำเต้ารู้”
(30 มกราคม 2562)

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

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ม.ค. 63-มิ.ย. 63)

		
จากตัวอย่างข้างต้นเป็นการเล่นกับหน่วยเสียงเฉพาะในภาษาอีสานโดย
การเชื่อมโยงกับค�ำว่า “น�้ำเต้าฮู้” (น�้ำเต้าหู้) ซึ่งเป็นชื่อของเครื่องดื่มที่ท�ำมาจากถั่วเหลือง
หรือเรียกว่า นมถั่วเหลือง มาล้อเลียนว่ามีถิ่นก�ำเนิดมาจากภาคอีสานซึ่งมีหน่วยเสียง /ฮ/
แทนการออกเสียงในหน่วยเสียง /ร/ ในภาษาไทยมาตรฐานหรือภาษาไทยถิ่นภาคกลาง
“แฟนบอกว่าอยากสร้างบ้าน ผมเลยบอกว่า “มันกินบ่ได้ตำ� รวจ
สิจับ” เธอท�ำหน้างงๆ แล้วก็งอนเฉยเลย”
(12 กุมภาพันธ์ 2562)
		
ตัวอย่างข้างต้นเป็นการล้อเลียนหน่วยเสียง /ช/ ซึ่งไม่มีในภาษาอีสาน
ด้วยการออกเสียงเป็นหน่วยเสียง /ส/ โดยการสะกดค�ำว่า “ช้าง” ตามการออกเสียงใน
ภาษาอีสานคือ “ซ่าง” หรือ “ส้าง” เป็น “สร้าง” เพือ่ ลวงให้ผอู้ า่ นเข้าใจผิดว่าหมายถึงการ
สร้างบ้าน แต่เมือ่ วิเคราะห์ตามตัวบททัง้ หมดทีก่ ล่าวว่า “มันกินบ่ได้ตำ� รวจสิจบั ” ท�ำให้ตอ้ ง
กลับไปตีความ “อยากสร้างบ้าน” ใหม่ว่าตัวละครตีความถ้อยค�ำดังกล่าวว่าหมายถึง แฟน
อยากกินช้างบ้านนั้นไม่สามารถกินได้เพราะเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย
		
1.1.5 การแปลผิด
		
การแปล คือ การถ่ายความจากภาษาหนึ่งมาเป็นอีกภาษาหนึ่ง กลวิธี
การแปลผิดคือการสร้างความไม่เข้ากันระหว่างค�ำศัพท์และความหมายที่มีการแปลผิดไป
จากหลักการถ่ายความทางภาษาโดยตั้งใจให้เกิดความขบขันจากค�ำตอบที่เหนือความคาด
หมาย ทั้งนี้ เพจจอนฟอนพบว่ามีการใช้กลวิธีการแปลในรูปแบบของความตั้งใจแปลความ
หมายผิด ซึ่งพบกลวิธีดังกล่าวจ�ำนวน 17 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 1.81 ดังตัวอย่างต่อไปนี้
“เป็ น หยั ง หมอล� ำ สิ ล�ำ คื อ ถามหาน�้ ำ ผึ้ ง (อ่ า ววว. ฮั น นี่ . )
5555555”
(6 กุมภาพันธ์ 2562)
		
จากตัวอย่างข้างต้นเป็นการล้อเลียนขนบของการแสดงหมอล�ำซิ่งของ
ชาวอีสาน ที่ขึ้นต้นบทร้องด้วย “อ่าววว. ฮันนี่.” หมายถึง บัดนี้ จากนั้นจึงตามด้วยเนื้อ
เพลงหรือเนือ้ หากลอนล�ำซิง่ แต่ในทีน่ ไี้ ด้ใช้วธิ กี ารแปลค�ำศัพท์ซงึ่ ไม่เกีย่ วข้องกันทางเนือ้ หา
แต่เป็นค�ำที่พ้องเสียงกับค�ำในภาษาอังกฤษคือ “ฮันนี่” (Honey) หมายถึง น�้ำผึ้ง
“Punch = ชกมวย
Small = เล็ก
Punch small = ซกเล็ก”
(27 มีนาคม 2562)
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จากตัวอย่างข้างต้นใช้วิธีการลวงด้วยการแปลค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษใน
ความหมายที่ถูกต้อง แต่ใช้การแปลด้วยการถอดเสียงจากหน่วยเสียงภาษาไทยมาตรฐาน
เป็นหน่วยเสียงภาษาอีสาน คือ หน่วยเสียงพยัญชนะต้น /ช/ ใน “ชกมวย” เป็นหน่วยเสียง
/ซ/ คือ “ซกมวย” และแปลค�ำว่า “Small” ในความหมายที่ถูกต้องคือ “เล็ก” จากนั้น
ในค�ำสุดท้ายจึงน�ำค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษมาประสมกันแล้วแปลความหมายใหม่ที่ไม่ถูกต้อง
ตามหลักการแปลจาก Punch small หมายถึง ชกเบาๆ, ชกค่อยๆ ซึง่ เป็นค�ำศัพท์ทอี่ ธิบาย
เกี่ยวกับท่าทางหรือน�้ำหนักของการชกมวย โดยแปลผิดเป็น “ซกเล็ก” หมายถึง อาหาร
อีสานประเภทหนึ่งมีลักษณะเป็นลาบเนื้อวัวดิบ ใส่เลือด มีรสขมของน�้ำดีและขี้เพลี้ย
ซึ่งเป็นการแปลที่ไม่เข้ากันหรือไม่เกี่ยวข้องกับความหมายเดิม
		
1.6 การเล่นค�ำผวน
		
การผวนค�ำเป็นการเล่นสลับหน่วยเสียงระหว่างค�ำหรือพยางค์เพือ่ ให้ได้
ค�ำทีม่ คี วามหมายใหม่ จากเพจจอนฟอนปรากฏกลวิธกี ารเล่นค�ำผวนเพียง 1 โพสต์ คิดเป็น
ร้อยละ 0.11 ดังนี้
“ซีหอม = ชื่อของผัก
ซีแต่หอม = นิสัยของเพื่อนคุณ
#จ�ำเค้ามาอย่าด่าแม่เด้อออ!!!”
(29 พฤษภาคม 2562)
		
จากตัวอย่างข้างต้นเริ่มต้นด้วยการเปิดเรื่องโดยการอธิบายความหมาย
ของค�ำศัพท์ จากนั้นได้เพิ่มค�ำว่า “แต่” ระหว่างชื่อผักจาก “ซีหอม” เป็น “ซีแต่หอม”
ซึ่งความขบขันจะเกิดขึ้นหลังจากการผวนกลับค�ำดังกล่าวคือ “ซอมแต่หี” ซึ่งหมายถึง
คอยจ้องมองแต่อวัยวะเพศของผูห้ ญิง โดยใช้การอธิบายความหมายเพิม่ เติมคือ “นิสยั ของ
เพื่อนคุณ” เพื่อเป็นการชี้น�ำผู้อ่านให้ผวนค�ำซึ่งจะท�ำให้เข้าใจมุกตลกได้ชัดเจนขึ้น
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2. กลวิธีทางภาษาระดับปริจเฉท
กลวิธีทางภาษาระดับปริจเฉทเป็นลักษณะของการสร้างความขบขันจากโพสต์
เรื่องเล่าซึ่งมาจากวิธีการเสนอข้อมูล การล�ำดับข้อมูล การอาศัยกระบวนการอนุมาน
วิธีการน�ำเสนอเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องหรืออ้างอิงขนบหรือความคิดความเชื่อในสังคม เช่น
การกระท�ำที่ผิดบรรทัดฐานหรือการกระท�ำที่แปลกแหวกแนวชนิดที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
จึงอยู่เหนือความคาดหมายของผู้อ่านหรือตัวละครในเรื่อง และท�ำให้เกิดความประหลาด
ใจและสร้างความขบขัน (กาญจนา เจริญเกียรติบวร, 2548) ทั้งนี้กลวิธีทางภาษาระดับ
ปริจเฉทที่ปรากฏในเพจมุกตลกอีสานจอนฟอน สามารถแบ่งจ�ำแนกได้ 8 กลวิธี ดังนี้
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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2.1 การใช้มูลบท
มูลบท (Presupposition) คือ ความรูเ้ บือ้ งหลังทีผ่ รู้ ว่ มสนทนามีรว่ มกัน เป็นสิง่
ที่เอื้อต่อการท�ำความเข้าใจในการสื่อสารโดยที่ผู้พูดไม่จำ� เป็นต้องพูดทุกอย่างออกมา บาง
ครัง้ เรียกว่า ความเชือ่ เบือ้ งต้นของผูพ้ ดู และผูฟ้ งั มูลบทอาจไม่ได้แฝงอยูใ่ นรูปภาษาโดยตรง
แต่ตอ้ งอาศัยบริบทในการตีความ (กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ และธีรนุช โชคสุวณิช, 2551:
43-44) การสร้างความขบขันโดยการใช้มูลบทเป็นเครื่องมือนั้นจึงเกิดจากการน�ำความคิด
ความเชือ่ ทีม่ รี ว่ มกันของผูเ้ ขียนกับผูอ้ า่ นมาล้อเลียน ซึง่ พบกลวิธดี งั กล่าวจ�ำนวน 202 โพสต์
คิดเป็นร้อยละ 21.51 ดังตัวอย่างต่อไปนี้
“จอนฟอน: กฎระเบียบคือกฎระเบียบ ถ้าไม่อยากท�ำตามให้
ไปจ้างคณะอื่น
ลูกเพจ: ระเบียบก็คือระเบียบ...จะเป็นประถมไปไม่ได้”
(19 มีนาคม 2562)
วงดนตรีหมอล�ำเป็นความบันเทิงหลักทีอ่ ยูค่ กู่ บั วิถชี วี ติ ของชาวอีสานซึง่ มักจะมี
การเปิดเพลงหมอล�ำควบคู่ไปกับการท�ำงานในชีวิตประจ�ำวัน ทั้งในครัวเรือน ไร่นา หรือ
ตามโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ตามงานมหรสพคบงันต่างๆ จะต้องมีวงดนตรีหมอล�ำ
มาเพือ่ สร้างความบันเทิงแก่ชาวอีสาน โดยเฉพาะวงดนตรีหมอล�ำทีม่ ชี อื่ เสียงและเป็นทีน่ ยิ ม
มากในกลุ่มชนชาวอีสาน ได้แก่ ระเบียบวาทะศิลป์ ประถมบันเทิงศิลป์ และเสียงอีสาน
จากตัวอย่างข้างต้นค�ำว่า “กฎระเบียบคือกฎระเบียบ” ในมุกตลกข้างต้นเป็นการลวงให้
ผู้อ่านนึกถึงความหมายนัยตรงคือ ข้อบังคับหรือระเบียบวินัยที่ต้องปฏิบัติ แต่ได้ทิ้งท้าย
ข้อความว่า “ถ้าไม่อยากท�ำตามให้ไปจ้างคณะอื่น” ซึ่งเป็นการชวนให้นึกถึงนัยทาง
ความหมายที่นอกเหนือจากความหมายนัยตรง แต่เมื่ออ่านข้อความแสดงความคิดเห็น
โต้ตอบของลูกเพจใต้โพสต์ว่า “ระเบียบก็คือระเบียบ ...จะเป็นประถมไปไม่ได้” จึงท�ำให้
ผูท้ มี่ มี ลู บทด้านวงดนตรีหมอล�ำโดยเฉพาะชาวอีสานเข้าใจมุกตลกดังกล่าวและขบขันไปกับ
ความไม่เข้ากันของเนื้อหาที่ถูกลวงให้เข้าใจผิดในตอนต้น
“สอยๆ พีน่ อ้ งฟังสอย ลูกเยีย่ วใส่บอ่ นเทิงฆ่าเทิงตี บัดผัวเยีย่ ว
ใส่...ล่ะแจะปากอยู่จุ๊บๆ”
(31 มกราคม 2562)
ตัวอย่างข้างต้นใช้มูลบทความรู้เรื่องการเล่นค�ำสอย ซึ่งค�ำสอยเป็นวรรณกรรม
มุขปาฐะ ที่แฝงไปด้วยอารมณ์ขันของคนอีสาน มีท้ังสอยเพื่อความสนุก มีลักษณะสองแง่
สามง่าม ล้อเลียน ตลกโปกฮา บางทีอาจถึงขนาดลามก หยาบโลน แต่ในมิตินั้นชาวอีสาน
ถือว่าเป็นที่ยอมรับได้ หรือสอยเพื่อกระแนะกระแหน ตักเตือน ไปจนถึงให้คติธรรม โดยมี
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รูปแบบว่าจะต้องขึ้นต้นค�ำสอยหรือค�ำเกริ่นด้วยค�ำว่า “สอยๆ” เสียก่อนแล้วจึงตามด้วย
เนื้อความที่ต้องการสื่อ บางครั้งก็ตบท้ายด้วยค�ำว่า “นี่กะสอย” เป็นสร้อยต่อท้ายอีกครั้ง
(แวง พลังวรรณ, 2545: 79 และวัฒน ศรีสว่าง, 2563) ทั้งนี้ผู้อ่านที่เข้าใจการเล่นค�ำสอย
ของชาวอีสานจะสามารถเติมค�ำตอบที่เว้นไว้ได้ซึ่งเป็นเรื่องสองแง่สองง่ามก็จะเกิดความ
รูส้ กึ ขบขัน และเมือ่ น�ำมาใช้เล่นบนเฟซบุก๊ ซึง่ เป็นพืน้ ทีท่ สี่ ามารถแสดงความคิดเห็นโต้ตอบ
กันระหว่างลูกเพจ ยิ่งเป็นการสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนและลับคมความคิดด้านการละเล่นค�ำ
สอยได้หลากหลายและสนุกสนานยิ่งขึ้น
2.2 การใช้แนวเทียบผิด
การใช้อุปลักษณ์และอุปมาที่ไม่ปรากฏใช้มาก่อน รวมถึงการเปรียบเทียบ
การเลียนแบบ และการเทียบเคียงเหตุการณ์หรือกระบวนการใดๆ ทีผ่ ดิ แบบแผน กล่าวคือ
โดยปกติเรานิยมน�ำสิง่ ทีม่ สี ว่ นคล้ายคลึงกันมาเปรียบเทียบกันมากกว่าจะน�ำสิง่ ทีม่ ลี กั ษณะ
แตกต่างกันสูงมาเทียบเคียงกัน หรือหากจะเป็นการสร้างสิ่งหนึ่งเพื่อเลียนแบบหรือเทียบ
เคียงไปกับอีกสิ่งหนึ่งก็จะพยายามท�ำให้เหมือนๆ กัน แต่เรื่องตลกที่ใช้กลวิธีดังกล่าวกลับ
ท�ำตรงกันข้าม คือ น�ำสิง่ ทีม่ คี วามแตกต่างกันมากๆ มาเทียบเคียงกัน หรือท�ำการเลียนแบบ
เหตุการณ์หนึง่ แต่กระท�ำมิให้เหมือนกันเสียทีเดียวนัก หรือท�ำให้ผดิ ไปจากบรรทัดฐานปกติ
จึงสร้างความประหลาดใจและความตลกขบขันได้งา่ ย ซึง่ พบกลวิธดี งั กล่าวจ�ำนวน 97 โพสต์
คิดเป็นร้อยละ 10.33 เช่น
“1 จินตหรา = 91.44 จินตเมตร”
(28 กุมภาพันธ์ 2562)
“จินตหรา” เป็นชือ่ ของคนแต่มกี ารน�ำมาใช้เพือ่ เปรียบเทียบกับหน่วยความยาว
จาก “หรา” หรือ “หลา” เป็น “เมตร” โดยการน�ำค�ำว่า “จินต” เข้ามาประสมให้กลาย
เป็นค�ำใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม แต่เป็นการเปรียบเทียบคนละเรื่อง
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รูปที่ 1 การใช้ข้อความล้อเลียนโดยการใช้
คําตรงข้าม
ที่มา: เฟซบุ๊ก: เพจจอนฟอน ( 24 เมษายน
2562)
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ตัวอย่างมุกตลกข้างต้นได้ใช้ค�ำว่า “นั่งทางใน” หมายถึง นั่งเข้าสมาธิเพื่อหยั่งรู้
ด้วยพลังจิต ซึ่งเป็นความหมายเชิงส�ำนวน โดยมีภาพประกอบเพื่อสื่อความหมายเจาะจง
ให้ชัดเจนขึ้น จากนั้นได้ใช้ข้อความล้อเลียนโดยการใช้ค�ำตรงข้ามเป็น “นั่งทางนอก”
โดยใช้ภาพประกอบเทียบเป็นการนั่ง “ด้านนอก” ตัวอาคาร ซึ่งเป็นการแปลความหมาย
แบบตรงไปตรงมาแต่ไม่เกี่ยวข้องกับการนั่งสมาธิ
2.3 การอ้างถึง
การอ้างถึง คือการกล่าวถึงบุคคล สถานที่ หรือสิง่ ต่างๆ ทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นสถานการณ์
หรือโพสต์โดยตรง การอ้างถึงในมุกตลกอีสานจอนฟอนมักจะกล่าวอ้างถึงชื่อบุคคลซึ่งอาจ
จะมีหรือไม่มอี ยูจ่ ริงมาล้อเลียนพฤติกรรมเพือ่ ให้ลกู เพจทีม่ บี คุ คลทีม่ ชี อื่ พ้องกันได้ดงึ บุคคล
ที่มีชื่อดังกล่าวมาล้อเลียนในช่องแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ หรือการอ้างถึงเนื้อเพลงหรือ
ค�ำกล่าวของบุคคลทีม่ ชี อื่ เสียงมาเพือ่ ลวงหรือหักมุมในบทสนทนาเพือ่ สร้างความขบขัน ซึง่
พบกลวิธีดังกล่าวจ�ำนวน 89 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 9.48 ดังตัวอย่างต่อไปนี้
“น้องแป้ง เจอหน้ากันก็อย่ามีแต่หลับตาซังใส่กันหลาย”
(19 มีนาคม 2562)
จากตัวอย่างข้างต้นใช้วธิ กี ารอ้างถึงชือ่ บุคคลคือ “น้องแป้ง” มาเพือ่ สือ่ ถึงกริยา
อาการที่ไม่น่ารักท�ำให้เกิดการตัดพ้อต่อว่า กลวิธีดังกล่าวมักปรากฏในเพจจอนฟอน
โดยการอ้างถึงชื่อบุคคลซึ่งเป็นหญิงสาวมาใช้เพื่อพูดถึงหรือสื่อถึงในด้านความรู้สึกต่างๆ
ซึ่งเป็นสถานการณ์สมมติที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง แต่เป็นการกล่าวอ้างถึงเพื่อสร้างสีสันและ
เรียกผลตอบรับจากแฟนเพจที่มีการดึงเพื่อนในเฟซบุ๊กมาอ้างถึงหรือชวนมาสนทนาต่อ
ในช่องแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์
2.4 การใช้ความก�ำกวม
กลวิธีการใช้ความก�ำกวม หมายถึง ความก�ำกวมที่เกิดจากการใช้ค�ำใดค�ำหนึ่ง
ในประโยคที่สามารถตีความได้มากกว่าหนึ่งความหมาย ซึ่งพบกลวิธีดังกล่าวจ�ำนวน
45 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 4.79
“อยากย้ายหอจัง หอนี้เล็กไป นอนสี่คนไม่ได้”
(22 มกราคม 2562)
ตัวอย่างข้างต้นเล่นกับความก�ำกวมของข้อความ “นอนสีค่ นไม่ได้” ซึง่ หมายถึง
ไม่สามารถนอนในหอพักได้ถึงจ�ำนวนสี่คน แต่ในอีกความหมายหนึ่ง ค�ำว่า “สี่” ในภาษา
อีสานหมายถึงการมีเพศสัมพันธ์” ในทีน่ จี้ งึ สามารถตีความหมายแบบสองแง่สามง่ามซึง่ อาจ
หมายถึงไม่สามารถนอนพักเพื่อมีเพศสัมพันธ์กันได้
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“สอนแฟนขับรถ เธอไม่หลบหลุมเลย เลยบอกเธอไปว่า “ขับดีๆ
หน่อย หัวควย” แฟนโดดยันดูกส่วงเสยวะ เอ้า!!! ก็หัวมันควย
ด๊อกแด๊กอยู่เนี่ย ขับดีๆ ดู้”
(14 มีนาคม 2562)
จากตัวอย่างข้างต้นค�ำว่า “หัวควย” ถูกน�ำมาใช้สื่อความหมายในทางก�ำกวม
กล่าวคือ ส่วนแรกของโพสต์ได้ลวงให้ตวั ละครตีความเจตนาของการสือ่ สารด้วยความหมาย
ตามแบบภาษาไทยมาตรฐาน กล่าวคือค�ำว่า “หัวควย” หมายถึง อวัยวะเพศชาย ซึ่งใช้ใน
การสื่อความหมายถึงการด่าทอ ต่อว่า ท�ำให้แฟนของเขาเข้าใจผิดจนโกรธและกระโดดถีบ
สีขา้ งของเขา โดยโพสต์ในส่วนต่อมาได้ขยายรายละเอียดของค�ำศัพท์เพิม่ เติมจึงท�ำให้ผอู้ า่ น
เข้าใจและตีความหมายใหม่ตามเจตนาของตัวละครที่ต้องการสื่อสารตามความหมายใน
ภาษาอีสาน กล่าวคือ “ควย” เป็นค�ำนามหมายถึง ควาย และค�ำกริยา หมายถึง โยก,
โยกเยก, โคลงเคลง ในที่นี้น�ำมาใช้ในความหมายของค�ำกริยาในประโยค “หัวมันควยด๊อก
แด๊ก” หมายถึง ศีรษะโยกคลอนไปมา เนื่องจากขับรถตกหลุมจึงได้บอกให้ขับรถดีๆ
2.5 การละเมิดหลักในการสนทนา
กลวิธีนี้หมายถึงการน�ำเสนอให้ตัวละครสื่อสารกันอย่างผิดแบบแผน ไม่เป็นไป
ตามบรรทัดฐานทั่วไปที่คนยึดถือ ได้แก่ กล่าววาจาไม่สอดคล้องกับบริบท กล่าวในสิ่งต้อง
ห้าม รวมถึงการพูดจาอ้อมค้อมมากจนท�ำให้เกิดความสับสนในการสื่อสาร รวมถึงการให้
ข้อมูลไม่ครบถ้วนก่อให้เกิดการตีความผิดหรือเข้าใจผิด ซึ่งพบกลวิธีดังกล่าวจ�ำนวน
43 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 4.58
“วาจาไม่ต้อง แต่ถ้าข้องนั้นเอาไว้ใส่ปลา”
( 23 มีนาคม 2562)
ตัวอย่างข้างต้นได้ใช้วิธีการเปิดเรื่องด้วยการเลียนแบบค�ำคมที่จะต้องมีการ
ลงท้ายด้วยค�ำคล้องจองหรือถ้อยค�ำที่มีเนื้อหาไปในแนวทางเดียวกันคือ “วาจาไม่ต้อง”
โดยตามหลักการสนทนามักจะต้องลงท้ายไปในท�ำนองเดียวกัน เช่น “น้องท�ำเอง”
หมายถึงไม่ต้องพูดหรือไม่ต้องบอก เดี๋ยวจะลงมือท�ำเอง แต่ทว่าในตัวบทของมุกตลกกลับ
ลงท้ายด้วย “แต่ถา้ ข้องนัน้ เอาไว้ใส่ปลา” ซึง่ “ข้อง” หมายถึง อุปกรณ์สำ� หรับใส่ปลา ท�ำให้
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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จากบทสนทนาข้างต้นจะเห็นว่าจอนฟอนได้ใช้วธิ กี ารพูดจาอ้อมค้อมโดยการให้
ข้อมูลผิดเพื่อลวงให้น้องแหวนแก้ไขค�ำตอบไปตามแผนที่วางไว้ ซึ่งเป็นค�ำตอบที่มีความ
หมายก�ำกวมคือ “4” หรือ “สี”่ นอกจากหมายถึงหมายเลขหรือจ�ำนวนแล้ว ในภาษาอีสาน
หมายถึงการมีเพศสัมพันธ์ ซึง่ เป็นการลวงให้นอ้ งแหวนตอบเพือ่ ให้จอนฟอนเน้นย�ำ้ มุกตลก
ว่าน้องแหวนเป็นผู้ชวนหรือยินยอมให้ไปมีเพศสัมพันธ์ด้วย
2.6 การให้เหตุผลผิดแบบ
กลวิธีการให้เหตุผลผิดแบบ หมายถึง วิธีการสร้างเรื่องให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ขัน
ด้วยการสร้างสมมติฐานและการให้เหตุผลที่ผิดไปจากตรรกะในโลกของความเป็นจริง
ซึ่งพบกลวิธีดังกล่าวจ�ำนวน 33 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 3.51
“อิแม่จ่มอยากกินแต่หมกกบ จอนล่ะค้านไปไต้ กะเลยเอาหน่อ
ไม้ฮวกมาปลูก เผื่อมันใหญ่ขึ้นมาสิได้เป็นกบ กะสิได้มีกบไว้
หมกกินโดนๆ แฮร่”
(10 พฤษภาคม 2019)
ตัวอย่างข้างต้นเปิดเรื่องด้วยประเด็นที่แม่ต้องการรับประทานห่อหมกกบแต่
จอนขีเ้ กียจไปไต้กบซึง่ เป็นวิธกี ารจับกบธรรมชาติในเวลากลางคืน จอนจึงน�ำ “หน่อไม้ฮวก”
ซึ่งเป็นชื่อไม้ไผ่ชนิดหนึ่งมาปลูกเพื่อหวังว่าหน่อไม้ฮวกจะเติบโตขึ้นเป็นกบไว้ให้จอนท�ำ
ห่อหมก การให้เหตุผลข้างต้นเป็นการเล่นกับค�ำพ้องเสียง “ฮวก” ในชื่อชนิดของไม้ไผ่ซึ่ง
พ้องกับค�ำว่าฮวกที่หมายถึงลูกอ๊อดซึ่งเป็นตัวอ่อนของกบ การให้เหตุผลดังกล่าวจึงไม่สม
เหตุสมผลและไม่มีทางเป็นไปได้
2.7 การดัดแปลงถ้อยค�ำ
กลวิธีการดัดแปลงถ้อยค�ำเป็นการน�ำข้อความ ค�ำกล่าว แนวคิด หรือภาพจ�ำที่
มีอยูเ่ ดิมมาดัดแปลงให้ผดิ แผกแตกต่างออกไปจากเดิม เพือ่ ให้เกิดความไม่เข้ากันทางเนือ้ หา
หรือประสบการณ์เดิม ซึ่งพบกลวิธีดังกล่าวจ�ำนวน 9 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 0.96
“สาวเต่าคอย รองอยอ้าย”
(13 เมษายน 2562)
ตัวอย่างข้างต้นมีที่มาจากบทเพลง เต่างอย ของจินตหรา พูลลาภ ซึ่งมีเนื้อร้อง
ตามต้นฉบับคือ “สาวเต่างอย รอคอยอ้าย” แต่มกุ ตลกในเพจจอนฟอนได้ปฏิเสธมูลบทเดิม
ด้วยการดัดแปลงถ้อยค�ำข้อความจาก “เต่างอย” ซึ่งเป็นชื่ออ�ำเภอหนึ่งในจังหวัดสกลนคร
เป็น “เต่าคอย” และ “รอคอย” เป็น “รองอย” โดย “งอย” ในภาษาอีสานหมายถึง คอยท่า
รอคอย, ลักษณะการนั่ง หรือเกาะอยู่บนที่สูง (ปรีชา พิณทอง, 2563) ค�ำว่า “รองอย”
ในที่นี้จึงอาจสื่อความหมายไปในทางสองแง่สามง่ามคือ “สาวเต่า” รอ “นั่งยองๆ” หรือ
“นั่งคร่อม” บนร่างของพี่ (ผู้ชาย)
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(9 กุมภาพันธ์ 2019)
จากตัวอย่างข้างต้นในวรรคแรกเป็นการน�ำค�ำกล่าว “บุญคุณต้องทดแทน แค้น
ต้องช�ำระ” หมายถึง การสอนให้รู้จักตอบแทนผู้มีพระคุณและการตอบโต้เอาคืนบุคคลที่
ท�ำให้โกรธแค้น โดยการเปลี่ยนค�ำว่า “ช�ำระ” เป็น “กินน�้ำ” ซึ่งผู้อ่านต้องกลับไปตีความ
ค�ำว่า “แค้น” ที่หมายถึง โกรธ อาฆาต มาเป็นความหมายในภาษาอีสานซึ่งหมายถึง
ติดคอ (ปรีชา พิณทอง: 2563)
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สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษากลวิธีการสร้างความขบขันในเพจมุกตลกอีสาน “จอนฟอน”
พบว่า องค์ความรู้ทางด้านภาษาอีสานและบริบทการใช้ชีวิตตามแบบวิถีชาวอีสานเป็น
ปัจจัยส�ำคัญที่จะก่อให้เกิดการรับรู้ เข้าใจ และเกิดความขบขันจากมุกตลกที่สร้างขึ้นได้
ซึ่งผู้ที่ไม่รู้ภาษาอีสานตลอดจนไม่เข้าใจวิถีชีวิตของชาวอีสานจะไม่สามารถเข้าใจต่อการ
สือ่ สารมุกตลกได้ เช่น ด้านกลวิธกี ารเล่นค�ำมีการใช้การเล่นค�ำพ้องเสียงทีล่ วงให้นกึ ถึงความ
หมายของค�ำในภาษาไทยมาตรฐาน แต่กลับเฉลยหรือตบมุกด้วยความหมายในภาษาอีสาน
การใช้กลวิธกี ารลากเข้าความโดยการตัง้ ค�ำถามด้วยการนิยามความหมายเพือ่ ลากเสียงของ
ค�ำศัพท์ให้มเี สียงพ้องระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาอีสาน หรือใช้คำ� ทับศัพท์ภาษาอังกฤษ
เพื่อลากเสียงให้พ้องกับภาษาอีสาน การน�ำค�ำศัพท์และหน่วยเสียงเฉพาะในภาษาอีสาน
มาล้อเลียน การแปลศัพท์โดยอิงจากวิถีชีวิต การฟังหมอล�ำ และอาหารการกินของชาว
อีสาน และการเล่นค�ำผวนที่นอกจากจะสามารถผวนได้แล้วผู้อ่านจะต้องมีความรู้ด้าน
ค�ำศัพท์ภาษาอีสานอีกด้วย เช่นเดียวกับด้านกลวิธีทางภาษาระดับปริจเฉทที่ผู้อ่านจะต้อง
มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจทั้งทางด้านค�ำศัพท์ภาษาอีสาน วิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ
ค่านิยม และประสบการณ์ร่วมในด้านต่างๆ ของชาวอีสาน จึงจะสามารถมองเห็นความ
ไม่เข้ากันและเกิดความขบขันต่อมุกตลกที่ปรากฏได้ดี เช่น การฟังและดูการแสดงหมอล�ำ
การเล่นค�ำสอย การนับถือศาสนาพุทธ อุปกรณ์การหาปลา และอาหารพื้นบ้านอีสาน
เป็นต้น เพราะฉะนั้น มุกตลกอีสานในเพจจอนฟอนจึงสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกนึกคิด
ทัศนคติ วิถีชีวิตของกลุ่มสมาชิกเพจจอนฟอนซึ่งเป็นดั่งชุมชนเสมือนของชาวอีสานที่ใช้
พบปะแลกเปลี่ยนความสนุกสนานร่วมกัน อันจะเป็นการท�ำให้ผู้อ่านได้เรียนรู้และเข้าใจ
วัฒนธรรมของชาวอีสานได้มากยิ่งขึ้น
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ข้อเสนอแนะ
การศึกษากลวิธที างภาษาในการสร้างความขบขันในเพจมุกตลกอีสานจอนฟอน
ท�ำให้เห็นถึงลักษณะการใช้ภาษาและบริบททางสังคมที่ก่อให้เกิดความขบขัน อันน�ำไปสู่
ความเข้าใจต่อแนวคิด ทัศนคติ และวิถชี วี ติ ของชาวอีสานทีม่ กี ารสร้างพืน้ ทีเ่ พือ่ แลกเปลีย่ น
ความขบขันในสื่อสังคมออนไลน์ ฉะนั้น เพื่อให้เข้าใจถึงแนวคิด บทบาท และนัยทางสังคม
ที่แฝงอยู่ในมุกตลกอีสานอย่างลึกซึ้ง จึงควรมีการศึกษาวิเคราะห์ในประเด็นด้านเนื้อหาที่
น�ำมาสร้างความขบขัน ตลอดจนวาทกรรมทีป่ รากฏใน มุกตลกอีสานซึง่ อาจจะมีการศึกษา
เปรียบเทียบจากเพจมุกตลกอีสานอื่นๆ เพื่อให้เห็นข้อมูลที่กว้างและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
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บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแนวการสอนโดยแนวคิดวิธีธรรมชาติว่า
สามารถช่วยทักษะการออกเสียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในการออกเสียง
ในเสียงที่มีปัญหาได้หรือไม่ และ 2) ศึกษาแนวการสอนโดยใช้แนวคิดวิธีธรรมชาติว่าช่วย
ทักษะการออกเสียงของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายในการออกเสียงในเสียงทีม่ ปี ญ
ั หา
ได้อย่างไร
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ศกึ ษาในครัง้ นีเ้ ป็นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียน
สังกัดเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น จ�ำนวนทั้งสิ้น 8 คน โดยกลุ่มตัวอย่างเหล่านี้ คือ
นักเรียนผู้ที่มีปัญหาการออกเสียงมากที่สุด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบ
ทดสอบการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียน แบบสัมภาษณ์กงึ่ โครงสร้าง
และอนุทนิ การเรียนรู้ ทัง้ นี้ แผนการเรียนการสอนจ�ำนวน 6 แผนถูกออกแบบภายใต้แนวคิด
การสอนโดยวิธีธรรมชาติร่วมกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research) อันประกอบ
ด้วยวิธกี ารสอนต่างๆ ทัง้ หมด 6 วิธี อันประกอบด้วย การใช้บทความ เพลง ภาพยนตร์ เกม
ภาระงาน และบทสนทนา วิธกี ารสอนทัง้ 6 วิธนี ปี้ ระกอบไปด้วยการน�ำเสียงทีม่ ปี ญ
ั หา นัน่
ก็คือ เสียงท้ายที่ออกเสียงด้วย /d/, /t/ และ /ɪd/ มาใช้ในกิจกรรมต่างๆ ข้อมูลที่ได้จะถูก
น�ำมาวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า 1) คะแนนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในการอ่าน
ออกเสียงจากแบบทดสอบการอ่านออกเสียงหลังเรียนสูงขึ้น หลังจากนักเรียนมีการเรียน
โดยใช้แนวคิดวิธธี รรมชาติ และ 2) การสอนโดยแนวคิดวิธธี รรมชาติได้รบั การยืนยันว่าเป็น
วิธที มี่ ปี ระสิทธิภาพในการช่วยการพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาในครั้งนี้ยังชี้ให้เห็นถึงนัยยะของการวิจัยทางการสอน
ส�ำหรับครูผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการออกเสียงของนักเรียน
ค�ำส�ำคัญ: การสอนโดยแนวคิดวิธีธรรมชาติ เสียงที่มีปัญหา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
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Abstract
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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
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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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.
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Purposes of the Study
1. To investigate if the Natural Approach helped improve upper
secondary school students’ pronunciation skill with the problematic
sounds.

87

2. To investigate how the Natural Approach helped improve upper
secondary school students’ pronunciation skill with the problematic
sounds.
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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?
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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.

90

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

91

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ม.ค. 63-มิ.ย. 63)
92

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
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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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 interraters 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.
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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.

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ม.ค. 63-มิ.ย. 63)

Graph 2 English pronunciation test in Terms of Percentage before and
after using the Natural Approach
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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 posttest 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 posttest 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 pretest 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.
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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.
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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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งานวิจยั นีเ้ ป็นการประเมินหลักสูตรการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคปของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) โดยใช้รปู แบบการประเมินแบบซิปป์
(CIPP Model) มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อประเมินด้านบริบท เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร 2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น โดยประเมินจากโครงสร้างหลักสูตร เนื้อหา
สาระของหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ความรู้ความสามารถของผู้บริหารและครู ความ
พร้อมของอาคารสถานที่ ความร่วมมือของชุมชน ด้านครูผู้สอน และสื่อการเรียนรู้ 3) เพื่อ
ประเมินด้านกระบวนการ โดยประเมินเกี่ยวกับการเตรียมการใช้หลักสูตร การด�ำเนินการ
ใช้หลักสูตร การติดตามการใช้หลักสูตร และการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ และ
4) เพื่อประเมินด้านผลผลิต เกี่ยวกับด้านรางวัล/เกียรติยศและการยอมรับของชุมชน
5) เพื่อประเมินด้านผลกระทบ
กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารและอาจารย์ จ�ำนวน 25 คน
ผู้ปกครอง จ�ำนวน 45 คน และนักเรียน จ�ำนวน 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�ำนวน 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 สอบถาม
คณะกรรมการบริหารและอาจารย์ จ�ำนวน 40 ข้อ ฉบับที่ 2 สอบถามผู้ปกครองนักเรียน
จ�ำนวน 40 ข้อ โดยมีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อ (rxy) ตั้งแต่ .65 ถึง .97 และมีค่าเชื่อมั่น
ทั้งฉบับ ตั้งแต่ .98 และ.98 ตามล�ำดับ และแบบสัมภาษณ์นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1–3,
แบบสัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียนและแบบสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนนักเรียนชั้นอนุบาล
ปีที่ 1–3 ชนิดมีโครงสร้าง จ�ำนวน 6 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ผลการวิจัย ปรากฏดังนี้
1. ผลการประเมิ น การใช้ หลั ก สู ต รการจั ด ประการณ์ ต ามแนวคิ ด ไฮสโคป
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น
ด้านกระบวนการและด้านผลผลิตคณะกรรมการบริหาร และอาจารย์ ผู้ปกครอง มีความ
เห็นสอดคล้องกันว่ามีความเหมาะสมในระดับมากทุกด้าน
2. แนวทางพั ฒ นาหลั ก สู ต รการจั ด ประสบการณ์ ต ามแนวคิ ด ไฮสโคป
ควรเพิม่ สือ่ วัสดุอปุ กรณ์ ให้มคี วามหลากหลาย จัดประสบการณ์และกิจกรรมทีส่ อดแทรก
ความรู้วิชาการด้านต่างๆ แก่นักเรียน เช่น ฝึกทักษะการเรียนรู้ อ่าน เขียน ควบคู่กับการ
จัดประการณ์ตามแนวคิดไฮสโคปเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่
วางไว้ต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: การประเมินหลักสูตร แนวคิดไฮสโคป
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Abstract

108

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
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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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�ำ
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การประเมินหลักสูตรเป็นขั้นตอนในการศึกษาคุณค่าของหลักสูตรว่าดีหรือไม่
อย่างไร มีความบกพร่องในส่วนไหน เพื่อน�ำผลการประเมินไปปรับปรุง การประเมิน
หลักสูตรต้องท�ำตามวิธีการและตามล�ำดับขั้นตอน ตั้งแต่ก�ำหนดวัตถุประสงค์ของการ
ประเมิน วางแผนและออกแบบการประเมิน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล รายงานและ
สรุปผลการประเมิน เพือ่ จะน�ำผลทีไ่ ด้จากการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรในโอกาส
ต่อไป ดังนั้น การประเมินผลหลักสูตรเป็นเครื่องมือชี้ให้เห็นว่า การก�ำหนดหลักสูตรไปใช้
จะได้ผลมากน้อยเพียงใด เพราะฉะนั้นการประเมินหลักสูตรจึงเป็นขั้นตอนที่ส�ำคัญอีกขั้น
ตอนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาหลักสูตร และผลที่ได้จากการประเมินหลักสูตรจะเป็น
ข้อมูลในการตัดสิน เพือ่ แก้ไขปรับปรุง หรือเปลีย่ นแปลงหลักสูตร (บุญเลีย้ ง ทุมทอง, 2553:
289-290)
หลักสูตรการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป เป็นหลักสูตรหนึ่งของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ได้เริ่มด�ำเนินการจัดการเรียนการ
สอนมาตัง้ แต่ปกี ารศึกษา 2556 ทีส่ อดรับกับนโยบายการปฏิรปู การศึกษา ทัง้ นีท้ างโรงเรียน
เห็นความส�ำคัญของการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป เป็นกิจกรรมหนึง่ ทีม่ งุ่ ให้เด็ก
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเน้นการเรียนรู้แบบลงมือกระท�ำด้วยสื่อกิจกรรมที่เหมาะสม
กับวัย การเรียนการสอนแบบไฮสโคป สามารถน�ำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ได้ทุกกิจกรรม
เพราะกระบวนการและวิธีการสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กเปิดกว้างมีการคิดการปฏิบัติ
ตามวงจรของการวางแผน การปฏิบัติ และการทบทวน (plan-do-review cycle) เมื่อท�ำ
กิ จ กรรมแล้ ว เด็ ก สามารถคิ ด กิ จ กรรมอื่ น ต่ อ เนื่ อ งได้ ต ามความสนใจ จุ ด ส� ำ คั ญ อยู ่ ที่
ประสบการณ์การเรียนรู้ (Key experience) ที่เด็กควรได้รับระหว่างกิจกรรม ซึ่งครูต้องมี
ปฏิสัมพันธ์และกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้แก้ปัญหาและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
จากกิจกรรมให้มากที่สุด (พัชรี ผลโยธิน และคณะ, 2543: 27-31)
ดังนัน้ เพือ่ ประเมินหลักสูตรการสอนตามแนวคิดไฮสโคป ผูว้ จิ ยั จึงได้นำ� แนวทาง
การด�ำเนินการประเมินหลักสูตรมาใช้ในการประเมิน โดยแบ่งการประเมินเป็นด้านบริบท
ด้านปัจจัยเบือ้ งต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ซึง่ ในการวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้ใช้รปู แบบการ
ประเมินของ สตัฟเฟิลบีมเรียกว่า CIPP Model ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ทราบว่าหลักสูตรมีประสิทธิภาพ
มากน้อยเพียงใด และการประเมินผลกระทบ (I : Impact) เพื่อรวบรวมสารสนเทศเกี่ยว
กับผลการด�ำเนินงานหลักสูตรการสอนตามแนวคิดไฮสโคป อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ปรับปรุงการด�ำเนินหลักสูตรแนวทางทางการสอน ให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อเป็นข้อสนเทศ
ในการวางแผนงานและการตัดสินใจของผู้เกี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตร ให้เกิดประสิทธิผล
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และประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผเู้ รียนมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี มีความรู้ และความสามารถ มีศกั ยภาพ
ที่ จ ะก้ า วสู ่ ถ นนสายการศึ ก ษา การใช้ ภ าษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร การประยุ ก ต์ ใช้
วิทยาศาสตร์ และ การสื่อสารกับสังคม ด้วยความมั่นใจ เป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนา
ประเทศต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ประเมิ น หลั ก สู ต รการจั ด ประสบการณ์ ตามแนวคิ ด ไฮสโคป
ของโรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม (ฝ่ า ยประถม) ตามความคิ ด เห็ น ของ
คณะกรรมการบริหารและอาจารย์ ผู้ปกครองและนักเรียน ในด้านบริบท ปัจจัยเบื้องต้น
กระบวนการ และผลผลิต โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model
2. เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาหลักสูตร การจัดประสบการณ์ตามทฤษฎีไฮสโคป

วิธีด�ำเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้มี 2 ชนิด คือ
1. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อหลักสูตรหลักสูตรการจัดประสบการณ์ตาม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารและอาจารย์
ผูป้ กครอง และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ปีการศึกษา
2562 ที่ก�ำลังศึกษาในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารและอาจารย์
ผูป้ กครอง และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ปีการศึกษา
2562 ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ�ำนวนทั้งสิ้น 100 คน
จ�ำแนกได้ดังนี้
3. คณะกรรมการบริหารและอาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(ฝ่ายประถม) จ�ำนวน 25 คน
4. ผูป้ กครองนักเรียนทีศ่ กึ ษาในหลักสูตรการจัดประสบการณ์ตามทฤษฎีไฮสโคป
จ�ำนวน 45 คน
5. นั ก เรี ย นที่ ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รการจั ด ประสบการณ์ ต ามทฤษฎี ไ ฮสโคป
โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ปีการศึกษา 2562 จ�ำนวน 30 คน
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แนวคิดไฮสโคป ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ จ�ำนวน 2 ฉบับๆละ 3 ตอน มีรายละเอียดดังนี้
		
1.1 ฉบับที่ 1 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหาร
และอาจารย์ต่อหลักสูตรการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป ของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) จ�ำนวน 40 ข้อ มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนก (rxy) ตั้งแต่
.65 ถึง .97 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ .98
		
1.2 ฉบับที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อหลักสูตร
การจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่าย
ประถม) จ�ำนวน 40 ข้อ มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนก (rxy) ตั้งแต่ .65 ถึง .97 และมีค่าความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับ เท่ากับ .98
2. แบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง จ�ำนวน 3 ฉบับ ฉบับละ 6 ข้อ ส�ำหรับ
สัมภาษณ์ นักเรียนชั้น อนุบาล 1-3 ผู้ปกครองนักเรียน และอาจารย์ผู้สอนนักเรียนชั้น
อนุบาล 1-3

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ม.ค. 63-มิ.ย. 63)

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ โดยการหาค่ า อ� ำ นาจจ� ำ แนกของ
แบบสอบถามเป็นรายข้อ โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายแบบ Pearson ระหว่าง
คะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item–total Correlation)
2. การใช้ค่าสถิติพื้นฐานโดยการหาค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
3. หาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของ
ครอนบาค (Cronbach)
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ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ผลการวิจัย จากการตอบแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์
สามารถสรุปผลการประเมินด้านต่างๆ ตามรูปแบบของการประเมินแบบซิปป์ (CIPP
Model) ได้ดังนี้
1. ผลการประเมินการใช้หลักสูตรการสอนตามแนวคิดไฮสโคป ของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
1.1 ด้านบริบท เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร คณะกรรมการบริหารและ
อาจารย์ผู้สอน และผู้ปกครองนักเรียน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
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จ�ำนวน 4 ข้อ โดยรวมและรายข้อ มีความเหมาะสมในระดับมาก จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
มีความชัดเจน สามารถน�ำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจ�ำวัน
1.2 ด้านปัจจัยเบื้องต้น เกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร การจัดประสบการณ์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ความรู้ความสามารถของผู้บริหารและครู ความพร้อมของอาคาร
สถานที่ ความร่วมมือของชุมชน คณะกรรมการบริหารและอาจารย์ผู้สอน และผู้ปกครอง
นักเรียน มีความเห็นอยู่ในระดับมาก เนื่องจากโครงสร้างหลักสูตร การจัดประสบการณ์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีความทันสมัย เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน จ�ำนวนห้องเรียน
และแหล่งเรียนรู้ มีความเหมาะสม ทันสมัย และเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน
เอื้อต่อกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน
1.3 ด้านกระบวนการ เกี่ยวกับการเตรียมการใช้หลักสูตร การด�ำเนินการใช้
หลักสูตร การนิเทศติดตามการใช้หลักสูตร การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและการวัด
และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ คณะกรรมการบริหารและอาจารย์ผสู้ อน ผูป้ กครองและ
นักเรียน มีความเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีการเน้นการจัดประสบการณ์ เน้นผู้เรียนเป็น
ส�ำคัญ มีการจัดกิจกรรมทีห่ ลากหลาย พัฒนาเด็กด้วยกระบวนการวางแผน ลงมือ ทบทวน
(Plan-Do-Review) เน้นการเรียนรู้แบบลง มือท�ำ ผ่านมุมเล่นที่หลากหลายด้วยสื่อ รวม
ทัง้ การวัดผลประเมินผลได้รบั ความเห็นอยูใ่ นระดับมาก ทัง้ นี้ โรงเรียนด�ำเนินการสร้างและ
พัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผล ได้ครอบคลุมเนื้อหาและวัตถุประสงค์การเรียนรู้
1.4 ด้านผลผลิต เกี่ยวกับด้านรางวัล/เกียรติยศและการยอมรับของชุมชน
คณะกรรมการบริหารและอาจารย์ผู้สอน และผู้ปกครองนักเรียน มีความเห็นอยู่ใน
ระดับมาก เนื่องจากนักเรียนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ สามารถสร้าง
ชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน ครอบครัว และเป็นที่ยอมรับของชุมชน
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ผลการสัมภาษณ์นักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1–3 ที่เรียนในหลักสูตรการจัด
ประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่าย
ประถม)
1. ผลการสัมภาษณ์นักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1–3 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง พบว่า
มีความภาคภูมใิ จทีไ่ ด้เข้ามาศึกษาในหลักสูตรการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป เนือ่ ง
ด้วยการเข้ามาเรียนจะต้องผ่านการสอบคัดเลือกผู้ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ และยังต้องผ่าน
การทดสอบด้วยกิจกรรมต่างๆเพื่อวัดความพร้อม ซึ่งท�ำให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจใน
ความรู้ความสามารถของนักเรียนเป็นอย่างมาก
2. ภาพรวมด้านคุณภาพการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ในหลักสูตรการจัด
ประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป จากการสัมภาษณ์นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1–3 ที่เป็น
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กลุม่ ตัวอย่างต่างมีความเห็นสอดคล้องกัน คือ มีความเห็นสอดคล้องกันว่าคุณภาพการสอน
ของอาจารย์ผู้สอน อยู่ในระดับมากที่สุด เพราะมีการเตรียมการสอน มีความสามารถใน
การถ่ายทอดความรูไ้ ด้ดี มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูอ้ ย่างหลากหลายน่าสนใจ มีการใช้สอื่
การเรียนรู้ที่ทันสมัย น่าสนใจ ช่วยให้นักเรียน เรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นพร้อมทั้งยังดูแลการเรียนรู้
และช่วยเหลือนักเรียนอย่างดี
3. สิ่งที่เป็นจุดเด่นหรือจุดด้อยในการจัดกิจกรรม ของรายวิชาในหลักสูตรการ
จัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป จากการสัมภาษณ์นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1–3 ที่
เป็นกลุ่มตัวอย่างต่างมีความเห็นสอดคล้องกัน คือ มีความเห็นสอดคล้องกัน จุดเด่น คือ
กิจกรรมต่างๆมีความเหมาะสม น่าสนใจ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ หลักสูตรมีความ
ทันสมัย และเอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างดี จุดด้อย คือ การจัดประสบการณ์ที่แต่ละเรื่องที่
เรียนรู้ บางกิจกรรม อาจท�ำได้ภายในวันเดียว ช่วงเดียว อาจส่งผลต่อความสนใจและความ
ต่อเนื่องของการเรียนรู้ หากกิจกรรมที่ใช้เวลานาน ความสนใจของผู้เรียนก็จะลดลงไปบ้าง
และ หากเกิดปัญหาขึน้ ระหว่างการท�ำกิจกรรมผูเ้ รียนอาจมีความถอดใจในการท�ำกิจกรรม
ต่อไป
4. กิจกรรมการเรียนรูก้ บั ความต้องการของนักเรียน จากการสัมภาษณ์นกั เรียน
ระดับชัน้ อนุบาล 1–3 ทีเ่ ป็นกลุม่ ตัวอย่างต่างมีความเห็นสอดคล้องกัน คือ นักเรียนได้เรียน
รู้และท�ำกิจกรรมที่หลากหลาย ผ่าน มุมศิลปะ มุมหนังสือ มุมบ้าน มุมวิทยาศาสตร์ มุม
บล็อก ตามความถนัดและความสนใจ ส่งผลให้นักเรียนมีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ โดย
ภาพรวมกิจกรรมต่างๆมีความเหมาะสมต่อความต้องการของนักเรียน
5. ความเหมาะสมของการจัดสิง่ อ�ำนวยความสะดวก สือ่ การเรียนรู้ วัสดุอปุ กรณ์
จากการสัมภาษณ์นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1–3 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างต่างมีความเห็น
สอดคล้องกัน คือ โรงเรียนมีการจัดสิง่ แวดล้อมที่เอือ้ ต่อการเรียนรูแ้ ละการท�ำกิจกรรมของ
นักเรียน มีสื่อการเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์ที่หลากหลาย ตามมุมส�ำคัญที่ควรมี คือ มุมศิลปะ
มุมหนังสือ มุมบ้าน มุมวิทยาศาสตร์ มุมบล็อก สามารถหยิบใช้และท�ำกิจกรรมได้สะดวก
โดยภาพรวมสื่อการเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์ มีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน
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ผลการสัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ผลการสัมภาษณ์ผปู้ กครองนักเรียน เกีย่ วกับหลักสูตรการจัดประสบการณ์ตาม
แนวคิดไฮสโคป สรุปได้ดังนี้
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1. ความคิดเห็นผูป้ กครองเกีย่ วกับหลักสูตรการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮ
สโคป ผู้ปกครองนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ต่างมีความเห็นสอดคล้องกันว่า มีความพอใจ
อย่างมาก
2. ภาพรวมหลักสูตรจัดประสบการณ์การเรียนรูต้ ามแนวคิดไฮสโคปของอาจารย์
ผู้สอนมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด จากการสัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ต่างมีความเห็นสอดคล้องกันว่า อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความสามารถอย่างมาก สามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนรูไ้ ด้ดี เอาใจใส่และติดตามพัฒนาการของนักเรียนอย่างต่อเนือ่ ง เข้าใจ
และช่วยเหลือนักเรียนได้เต็มที่
3. ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมในหลักสูตรจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ตามแนวคิดไฮสโคป จากการสัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียน ต่างมีความเห็นสอดคล้องกันว่า
การจัดกิจกรรมในหลักสูตรจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดไฮสโคป มีความเหมาะ
สมต่อนักเรียนในปัจจุบนั อย่างมาก กิจกรรมต่างๆมีความทันสมัยต่อการพัฒนาความรู้ ความ
สามรถ และสร้างประสบการณ์แก่นักเรียน มีการจัดประสบการณ์ผ่าน มุมต่างๆ ผู้เรียน
สามารถเลือกเรียนรู้ตามความสนใจของตน
4. มีสิ่งใดที่เป็นจุดเด่นหรือจุดด้อยในหลักสูตรนี้ จากการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง
นักเรียน จุดเด่น นักเรียนได้เรียนรู้และท�ำกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย มีการจัดสิ่งแวดล้อม
การเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยเฉพาะกิจกรรมตามมุมส�ำคัญ คือ มุมศิลปะ มุมหนังสือ
มุมบ้าน มุมวิทยาศาสตร์ มุมบล็อก นักเรียนมีความสุขในการเรียนและท�ำกิจกรรมต่างๆ
โดยไม่รู้สึกเครียด ผ่อนคลาย ไม่กดดัน จุดด้อย การท�ำกิจกรรมแบบเดิมๆ เช่น การเข้ามุม
อาจท�ำให้เด็กเกิดความรู้สึกเบื่อ เช่น เล่นมุมเดิมๆ ได้ของเล่นเดิมๆ
5. คุณลักษณะของผู้เรียนหลังจากส�ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จากการ
สัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียน มีความเห็นสอดคล้องกันว่า นักเรียนที่ส�ำเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดไฮสโคป มีคุณลักษณะที่เหมาะสมตาม
หลักสูตร มีพฒ
ั นาทีเ่ หมาะสมกับวัย รูจ้ กั วางแผน ท�ำงานเป็นขัน้ ตอนสามารถการแก้ปญ
ั หา
ได้ด้วยตัวเอง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น เคารพกฎกติกาของโรงเรียนครอบครัว สามารถ
เรียนรู้และใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
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ผลการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
1. อาจารย์ผู้สอนได้พฒ
ั นาตนเองอย่างไร ส�ำหรับการจัดประสบการณ์ตามแนว
คิดไฮสโคป มีการพัฒนา จัดอบรม อาจารย์ผู้สอนในระดับปฐมวัยเพื่อเตรียมการก่อนจัด
กิจกรรมตามแนวคิดไฮสโคป อีกทั้งมีการศึกษาแนวทาง วิธีการจากเอกสารวิชาการ ต�ำรา
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ต่างๆ ถึงแนวคิด หลักการ ถึงวิธกี ารในการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป เพือ่ น�ำมา
ใช้ในการพัฒนากิจกรรม แก่ผู้เรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. อาจารย์ผู้สอนมีวิธีการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคปอย่างไรบ้าง
มีการศึกษาหลักการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป ในส่วนรายละเอียด วิธีการจัด
กิจกรรม ล�ำดับขัน้ ตอนต่างๆในการจัด ประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคปให้เกิดความเหมาะ
สมแก่ผู้เรียน การจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป เน้นการเรียนรู้แบบลงมือกระท�ำ
ผ่านมุมเล่นที่หลากหลาย ด้วยสื่อและกิจกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กและการ
แก้ปัญหาอย่างกระตือรือร้น โดยจัดกิจกรรมหลักการของไฮสโคป “วงล้อแห่งการเรียนรู้”
(High/Scope Wheel of learning) การเรียนรูผ้ า่ นการลงมือปฏิบตั ,ิ การสร้างปฏิสมั พันธ์
ทีด่ รี ะหว่างผูใ้ หญ่กบั เด็ก, การจัดสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู,้ การจัดกิจกรรมตามกิจวัตร
ประจ�ำวันอย่างสม�่ำเสมอ, การสังเกตและประเมินพัฒนาการตามสภาพจริง
3. การจัดกิจกรรมที่มีในหลักสูตรเหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด การกิจกรรม
ที่มีในหลักสูตรมีความเหมาะสมอย่างมาก ต่อการพัฒนาผู้เรียนเพราะรูปแบบการจัด
กิจกรรมตามแนวคิดไฮสโคป เน้นการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติตามความสนใจของเด็ก
ตามศูนย์การเรียนรูจ้ ะมีวสั ดุอปุ กรณ์ทเี่ หมาะสมกับการเรียนรูแ้ ละพัฒนาการตามวัย จัดไว้
อย่างเป็นหมวดหมู่ และกิจกรรมทีเ่ หมาะสมกับพัฒนาการของเด็กและการแก้ปญ
ั หาอย่าง
กระตือรือร้น เด็กจะเรียนรูจ้ ากการกระท�ำของตน เด็กสามารถเลือกเรียนเลือกปฏิบตั จิ ดั การ
กระท�ำ ด�ำเนินการเรียนรู้และประเมินผลงานของตนเองถือเป็นประสบการณ์ตรงโดยใช้
หลักปฏิบัติ 5 ประการ คือ ขั้นน�ำ ขั้นอธิบาย การวางแผน ปฏิบัติตามแผน ทบทวนการ
ปฏิบัติ
4. มีสงิ่ ใดทีต่ อ้ งเพิม่ เติมหรือปรับปรุง ในหลักสูตรการจัดประสบการณ์ตามแนว
คิดไฮสโคป ควรเพิ่มสื่อการเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์ ให้มีความหลากหลาย เพื่อส่งเสริมความ
สนใจของผูเ้ รียนต่อการเรียนรูต้ ามแนวคิดไฮสโคป อีกทัง้ ควรมีการส่งเสริมให้อาจารย์ผสู้ อน
เข้าอบรมจากหน่วยงานภายนอกทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับการจัดกิจกรรมตามแนวคิดไฮสโคป
มีการถอดบทเรียนหลังจากจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคปแก่ผู้เรียนจากห้องเรียน
ต่างๆถึงผลทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ข้อดีและข้อเสียเพือ่ น�ำผลมาแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละน�ำไปปรับใช้ตอ่
ไป
5. อาจารย์ผู้สอนมีการปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงอย่างไร ในหลักสูตรการจัด
ประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป ผู้สอนมีการปรับตัวจากเดิมที่เน้นตัวผู้สอนเป็นหลักใน
การจัดกิจกรรม ให้ผเู้ รียนได้เรียนรูต้ ามสิง่ ทีผ่ สู้ อนก�ำหนดขึน้ แต่เมือ่ น�ำการจัดประสบการณ์
ตามแนวคิดไฮสโคปมาใช้ ได้ศึกษาถึงหลักการ วิธีการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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มุ่งส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้เต็มศักยภาพ มีทักษะชีวิต รู้จักคิดริเริ่ม วางแผน
แก้ปัญหา เน้นการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติที่เด็กสามารถสร้างความรู้ได้เองโดยใช้
กระบวนการสร้างสรรค์การเรียนรู้ เน้นการเรียนรูด้ ว้ ยการลงมือปฏิบตั ติ ามความสนใจของ
นักเรียน
2. แนวทางพัฒนาหลักสูตร การจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป
จากการวิเคราะห์ผลการวิจัย จากการตอบแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์
สามารถสรุปผลการประเมิน ดังนี้
การจัดประสบการณ์ และกิจกรรมแก่นกั เรียน ควรสอดแทรกความรูด้ า้ นวิชาการ
ด้านต่างๆ ในการจัดประสบการณ์แก่นกั เรียน เช่น ฝึกทักษะ การเรียนรู้ อ่าน เขียน ทัง้ ภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษ ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ควบคู่กับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ตามแนวคิดไฮสโคป อีกทั้งควรเพิ่มสื่อการเรียนรู้ วัสดุ อุปกรณ์ ให้มีความหลากหลาย ควร
มีการประชุม ติดตาม เกีย่ วกับการจัดประสบการณ์การเรียนรูต้ ามแนวคิดไฮสโคป ถึงปัญหา
และอุปสรรคเพื่อหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาการจัดประสบการณ์แก่นักเรียน ควรมีการ
เตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนขึ้นระดับประถมศึกษา (ช่วงศึกษาในระดับอนุบาล 3)
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อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการประเมินหลักสูตรการสอนตามแนวคิดไฮสโคป ของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) โดยใช้การประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model)
มีประเด็นน�ำมาอภิปรายผล ดังนี้
1. ผลการประเมิ น การใช้ ห ลั ก สู ต รการสอนตามแนวคิ ด ไฮสโคป
ของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
		
1.1 ด้านบริบท
		
ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ผสู้ อน และผูป้ กครอง
ของนักเรียนทีเ่ ป็นกลุม่ ตัวอย่างเกีย่ วกับหลักสูตร ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ทัง้ ในด้าน
ภาพรวมและรายข้อทุกข้อมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับค�ำกล่าวของ
เอกรินทร์ สี่มหาศาล (2546: 69) ที่กล่าวว่า หลักสูตรมีความหมายหลายนัย เช่น หมายถึง
รายวิชาหรือเนื้อหาสาระที่ก�ำหนดไว้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามเกณฑ์ที่คาดหวังและยังหมาย
รวมถึงกระบวนวิชาทีก่ ำ� หนดไว้ในแผนการเรียน แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ
มวลประสบการณ์ที่ผู้เรียนจะได้รับจากโปรแกรมการศึกษาต่างๆตามช่วงระยะเวลาที่จัด
เตรียมไว้ส�ำหรับกิจกรรมหนึ่งๆตามที่สถานศึกษาก�ำหนด สอดคล้องกับงานวิจัยของอานิน
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สุขณะล�ำ้ (2548: 96-98) ท�ำการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาหลักสูตร
และการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตร พุทธศักราช 2544
พบว่า วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมาก
		
นอกจากนี้ จากข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
และอาจารย์ผู้สอน และผู้ปกครองของนักเรียน เกี่ยวกับ จุดเด่น จุดอ่อน ปัญหาและความ
ต้องการของกลุม่ ตัวอย่าง พบว่า จุดประสงค์ของหลักสูตรการจัดประสบการณ์ตามแนวคิด
ไฮสโคป มีความสอดคล้องกับความต้องการของงชุมชนท้องถิ่น มีความชัดเจน สามารถน�ำ
ไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจ�ำวัน
		
1.2 ด้านปัจจัยเบื้องต้น
		
ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ผสู้ อน และผูป้ กครอง
ของนักเรียนทีเ่ ป็นกลุม่ ตัวอย่างเกีย่ วกับโครงสร้างของหลักสูตรเนือ้ หาวิชาของหลักสูตรและ
สิง่ อ�ำนวยความสะดวกของหลักสูตรทัง้ ในด้านภาพรวมและรายข้อทุกข้อมีความเหมาะสม
อยูใ่ นระดับมากซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อานิน สุขณะล�ำ้ (2548: 96-98) ได้ศกึ ษาการ
ประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรพุทธศักราช 2544 พบว่า อาจารย์ผู้สอน นิสิตมหา
บัณฑิต และมหาบัณฑิตมีความคิดเห็นว่า โครงสร้างของหลักสูตร เนือ้ หาของหลักสูตร และ
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกมีความเหมาะสม สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ในการท�ำงานมีความ
ทันสมัยเหมาะสมกับภาพสังคมปัจจุบัน จ�ำนวนหน่วยกิตหลักสูตรเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา
และรายวิชา ช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร จากเหตุผลเหล่านี้ ท�ำให้หลักสูตรมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
		
1.3 ด้านกระบวนการ
		
ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ผสู้ อน และผูป้ กครอง
ของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการจัดกิจกรมการเรียนการสอน และการวัดผล
และประเมินผลการศึกษา ทัง้ ในด้านภาพรวมและรายข้อทุกข้อมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับ
มาก ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กัมปนาท อาชา (2545: 50-120) ท�ำการประเมินหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม พบว่า ด้านการวัดผล ประเมินผลมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ รินทร์นภัส เกษศรีรัตน์ (2552: 130-131) ได้ประเมินหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ในสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 1 โดยใช้ CIPP Model เป็นกรอบแนวคิดในการประเมิน พบว่า ด้าน
กระบวนการ ประกอบด้วย กิจกรรมการสอน 6 กิจกรรมหลัก วิธีการวัด และประเมิน
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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พัฒนาการ การนิเทศ มีความเหมาะสมในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์
		
1.4 ด้านผลผลิต
		
ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ผสู้ อน และผูป้ กครอง
ของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับด้านรางวัล/เกียรติยศและการยอมรับของชุมชน
ทั้งในด้านภาพรวมและรายข้อทุกข้อมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากมีความคาดหวังว่า
โรงเรียนและนักเรียนได้รบั รางวัล/เกียรติยศในระดับชุมชนได้รบั รางวัล/เกียรติยศในระดับ
เขตพื้นที่/อ�ำเภอ/จังหวัดมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนเป็นที่ยอมรับของชุมชนและเป็น
ไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธรรมรงค์ ภูนาชัย (2547)
ได้ประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า ผลผลิตของหลักสูตร คุณภาพของมหาบัณฑิตมีความ
เหมาะสมในระดับมาก ตรงตามความต้องการของหลักสูตร และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
อานิน สุขณะล�้ำ (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�ำไปใช้ประโยชน์ใน
การปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
		
1.5 ด้านผลกระทบ
		
ความคิดเห็นของผู้ปกครองของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ความเห็น
สอดคล้ อ งกั น ว่ า มี ค วามพอใจอย่ า งมาก ที่ บุ ต รได้ เข้ า มาศึ ก ษาในหลั ก สู ต รการจั ด
ประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป เพราะเป็นหลักสูตรที่ทันสมัย เน้นการพัฒนานักเรียน
ด้านต่างๆให้เหมาะสมกับวัย การจัดกิจกรรมในหลักสูตรจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตาม
แนวคิดไฮสโคป มีการพัฒนาความรู้ ความสามรถ และสร้างประสบการณ์แก่นักเรียน
นักเรียนที่ส�ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดไฮสโคป
มีคณ
ุ ลักษณะทีเ่ หมาะสมตามหลักสูตร มีพฒ
ั นาทีเ่ หมาะสมกับวัย รูจ้ กั วางแผน ท�ำงานเป็น
ขัน้ ตอนสามารถการแก้ปญ
ั หาได้ดว้ ยตัวเอง มีมนุษยสัมพันธ์ทดี่ กี บั ผูอ้ นื่ เคารพกฎกติกาของ
โรงเรียนและครอบครัว สามารถเรียนรูแ้ ละใช้ชวี ติ ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึง่ สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ บุษบา บัวสมบูรณ์ และคณะ (2560) ได้ประเมินโครงการสืบสานภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นการวิจยั เชิงประเมิน (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
ระดับมากทีส่ ดุ ทุกข้อ โดยมีความคิดเห็นว่าโครงการสืบสานภาษาไทยได้คดั เลือกนักศึกษา
ทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถทางด้านภาษาไทยตัง้ แต่สมัยเรียนประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษามา
เรียนต่ออุดมศึกษา จึงเป็นข้อได้เปรียบโครงการอื่นๆ
2. แนวทางพัฒนาหลักสูตรการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป
แนวทางพัฒนาการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป พบว่า ควรสอดแทรก
ความรูด้ า้ นวิชาการด้านต่างๆ ในการจัดประสบการณ์แก่นกั เรียน เช่น ฝึกทักษะ การเรียนรู้
อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ควบคู่กับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดไฮสโคป อีกทั้งควรเพิ่มสื่อการเรียนรู้ วัสดุ อุปกรณ์
ให้มีความหลากหลาย ควรมีการประชุม ติดตาม เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียน
รู้ตามแนวคิดไฮสโคป ถึงปัญหาและอุปสรรคเพื่อหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาการจัด
ประสบการณ์แก่นกั เรียน ดังนัน้ เมือ่ ใช้หลักสูตรมาระยะหนึง่ แล้วควรมีการประเมินเพือ่ หา
คุณภาพและแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งสอดคล้องกับ ธ�ำรง บัวศรี (2542) สถาบัน
การศึกษาทุกแห่งต้องใช้หลักสูตรเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน โดยสร้างหรือ
พัฒนาหลักสูตรขึ้นใช้ หลักสูตรที่สร้างขึ้นมาแล้ว ย่อมต้องมีการปรับปรุง เพื่อให้เหมาะสม
กับสภาพของสังคมที่เป็นอยู่ สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสังคมในขณะนั้น
และวิชัย วงษ์ใหญ่ (2543) การประเมินหลักสูตรจึงเป็นส่วนที่มีความส�ำคัญและจ�ำเป็น
อย่างยิ่งต่อคุณภาพของหลักสูตร ทั้งนี้เพราะการประเมินหลักสูตรจะท�ำให้รู้คุณค่าของ
หลักสูตรว่าเป็นอย่างไร ข้อมูลที่ได้จากการประเมินหลักสูตรเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณค่าสูงขึ้น อันจะเป็นแนวทางในการน�ำหลักสูตรไปสู่ความส�ำเร็จ
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการน�ำไปใช้
1.1 ผู้บริหารควรสนับสนุน ส่งเสริม การจัดประสบการณ์ กิจกรรมเรียนรู้เพื่อ
เน้นเอกลักษณ์ของหลักสูตรมากยิ่งขึ้น ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สื่อการเรียนการสอน การท�ำ
วิจัยในชั้นเรียน
1.2 ครูผสู้ อน ควรเน้นให้ผเู้ รียนได้ฝกึ ปฏิบตั กิ จิ กรรมทีส่ ามารถพัฒนาทักษะการ
ด้านต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น ตามหลักสูตรการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป สอดแทรก
การจัดประสบการณ์ เกี่ยวกับการ อ่านออก เขียนได้ แก่ผู้เรียน
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1.3 สถานศึกษาต้องมีความพร้อมในด้านงบประมาณและบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
2.2 ควรมีการประเมินหลักสูตรเพื่อให้ทราบผลที่จะเป็นข้อสารสนเทศในการ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและสถานศึกษา
มากที่สุด
2.3 ควรท�ำการประเมินหลักสูตรเป็นระยะๆ ทัง้ ก่อนการจัดท�ำหลักสูตร ระหว่าง
การจัดท�ำหลักสูตร และหลังจากการจัดท�ำหลักสูตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เพื่อหาข้อ
บกพร่องอันจะน�ำไปพัฒนาหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ

บทความนี้มีเป้าหมายเพื่อศึกษานโยบาย แบบแผนการจัดการศึกษา ตลอดจน
วิเคราะห์บริบทที่เอื้อต่อการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในโรงเรียนของญี่ปุ่น โดยใช้การ
วิจัยเอกสารและทบทวนวรรณกรรมเป็นวิธีหลักในการศึกษาวิจัย ผลการศึกษาพบว่า
ญีป่ นุ่ มีเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนเพือ่ พัฒนาผูเ้ รียนให้ได้รบั ความรูท้ จี่ ำ� เป็นส�ำหรับ
น�ำไปใช้ “สร้างสังคมและชาติที่เป็นประชาธิปไตยอย่างสงบสุข” มีนโยบายการศึกษา
ตามหลัก “Zest for Life” ที่มุ่งพัฒนาพลเมืองในสามด้านหลัก คือ ความรู้ทางวิชาการ
ความมีมนุษยธรรม และความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย นอกจากนี้ การจัดการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาพลเมืองในโรงเรียนสามารถจ�ำแนกได้เป็น 2 แบบแผน ได้แก่ การ
จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองอย่างเข้มข้นและบูรณาการในการศึกษา
ภาคบังคับ และการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพลเมืองแบบปัจเจกในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ส�ำหรับบริบทที่เอื้อต่อการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองประกอบด้วย บริบทบาท
ภายในและภายนอกโรงเรียน ได้แก่ 1) การพัฒนาองค์ความรูแ้ ละความเข้าใจของผูเ้ รียนตาม
หลักสูตร 2) การจัดการเรียนการสอนพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองอันพึงประสงค์
ในโรงเรียน 3) มิติด้านการพัฒนาทักษะเพื่อสร้างเสริมความเข้าใจด้านความเป็นพลเมือง
แบบบูรณาการ 4) การศึกษาทางสังคมนอกโรงเรียนโดยใช้ชุมชนและสังคมเป็นฐานในการ
พัฒนานักเรียน และ 5) กระบวนการผลิตซ�้ำค่านิยมแบบคติร่วมในสังคมญี่ปุ่น
ค�ำส�ำคัญ: การจัดการศึกษา การศึกษาเพือ่ เสริมสร้างความเป็นพลเมือง ความเป็นพลเมือง
ประเทศญี่ปุ่น
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ม.ค. 63-มิ.ย. 63)
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Abstract

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ม.ค. 63-มิ.ย. 63)

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.
Keywords: education governance civic education citizenship Japan
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การจัดการศึกษาของรัฐ ไม่ได้มีความส�ำคัญเพียงแค่การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า หรือพัฒนาให้สังคมมีอารยะมาก
ขึ้นเท่านั้น แต่การจัดการศึกษาของรัฐยังมีผลอย่างมากต่อการหล่อหลอมแนวความคิด
ความเชื่อ ความศรัทธา อุดมการณ์ทางการเมือง แบบแผนการด�ำเนินชีวิต รวมถึงค่านิยม
ทางสังคมผ่านระบบการศึกษาส�ำหรับสร้างพลเมืองในแบบทีร่ ฐั ต้องการ ดังนัน้ การจัดการ
เรียนการสอนในสถาบันการศึกษาจึงไม่ได้มีคุณค่าในเชิงการพัฒนาศักยภาพ หรือความรู้
ความสามารถของผูเ้ รียนเพียงอย่างเดียว แต่ยงั เป็นหน่วยการผลิตแนวความคิดและค่านิยม
ทางสังคมและการเมืองที่ส�ำคัญให้กับพลเมืองภายในรัฐอีกด้วย
การศึกษาเพื่อพัฒนาหรือเสริมสร้างความเป็นพลเมือง (civic education)
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหาในหลักสูตรการเรียน (curriculum) รวมถึงกิจกรรมพิเศษอื่นๆ
มีอิทธิพลอย่างมากต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ คุณภาพของพลเมือง ตลอดจน
การพัฒนาความเป็นประชาธิปไตยและความก้าวหน้าทางการเมืองภายในประเทศ เมื่อ
เปรียบเทียบระดับความเป็นประชาธิปไตยและความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมของ
ประเทศไทยกับกลุม่ ประเทศยุโรปหรือสหรัฐอเมริกา จะเห็นความแตกต่างกันอย่างชัดเจน
เนื่องจากประเทศเหล่านี้มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่มี
คุณภาพ จึงท�ำให้พลเมืองที่ถูกผลิตขึ้นมาในระบบการศึกษามีคุณลักษณะของความเป็น
พลเมือง (citizenship) ที่ก้าวหน้าต่างกันกับในประเทศไทย (Westheimer & Kahne,
2004: 237-269)
ด้วยเหตุนี้ การศึกษาเรียนรู้และวิเคราะห์แบบแผนในการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาความเป็นพลเมือง (civic education) ของประเทศที่มีความน่าสนใจและสามารถ
ผลิตพลเมืองที่มีคุณภาพให้แก่สังคมของตนเองได้จึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศไทย
ในบริบทปัจจุบนั ทีก่ ารจัดการเรียนการสอนเพือ่ เสริมสร้างความเป็นพลเมืองในสถาบันการ
ศึกษามีขอ้ จ�ำกัดหลายประการโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในระดับโรงเรียน ดังนัน้ ผูเ้ ขียนจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาวิเคราะห์แบบแผนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองในระบบการศึกษาระดับโรงเรียน โดยมีกรณีศึกษา คือ ประเทศญี่ปุ่น เนื่องจาก
ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม และเป็นประเทศที่มีความเป็น
ประชาธิปไตยแบบเต็มใบ (full democracy) (The Economist, 2019) รวมถึงคุณภาพ
พลเมืองของชาวญี่ปุ่นยังถูกจัดให้เป็นประเทศที่พลเมืองมีคุณภาพสูงด้วย (Kaelin &
Kochenov & Lindeboom, 2019) ดังนัน้ การศึกษาเรียนรูแ้ ละสังเคราะห์บริบททีเ่ อือ้ ต่อ
การจัดการเรียนการสอนเพือ่ เสริมสร้างความเป็นพลเมืองในโรงเรียนกรณีของประเทศญีป่ นุ่
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จึงเป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพือ่ พัฒนาพลเมืองในประเทศไทย
ได้เป็นอย่างดี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษานโยบายและแบบแผนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองในระบบการศึกษาระดับโรงเรียนของประเทศญี่ปุ่น
2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์บริบทที่เอื้อต่อการพัฒนาหรือเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองในระบบการศึกษาระดับโรงเรียนของประเทศญี่ปุ่น
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานศึกษาชิ้นนี้มุ่งวิเคราะห์แบบแผนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองในระดับโรงเรียนของประเทศญี่ปุ่น โดยน�ำกรอบแนวคิดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมือง (civic education) มาใช้เป็นกรอบงานวิจยั หรือฐานคิดหลักในงานศึกษา
นี้เพื่อวิเคราะห์หาแบบแผนหลักตามกรอบงานของ Westheimer & Kahne (2004: 237269) ตลอดจนบริบทที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในญี่ปุ่น
ด้วย

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ม.ค. 63-มิ.ย. 63)

วิธีด�ำเนินการวิจัย
การศึ ก ษานี้ เ ป็ น งานศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพ โดยผู ้ วิ จั ย ได้ ใช้ ก ารวิ จั ย เอกสาร
(documentary research) เป็นวิธีหลักในการศึกษา สังเคราะห์จากแหล่งข้อมูลที่เป็น
หนังสือ บทความวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความคิดเห็นของนักวิชาการญี่ปุ่นที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษา จากนั้นจึงน�ำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหา (content
analysis) และน�ำเสนอผลการศึกษาทีไ่ ด้มาในรูปแบบการพรรณนาวิเคราะห์ (descriptive
analysis)
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ผลการวิจัย
1. ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ว่าด้วยการจัดการศึกษาของญี่ปุ่น
หากพิจารณาแบบแผนของพัฒนาการด้านการจัดการศึกษาเพือ่ เสริมสร้างความ
เป็นพลเมืองของญีป่ นุ่ นับตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ในภาพรวมแล้ว สามารถจ�ำแนกช่วงเวลา
ส�ำคัญออกเป็น 3 ช่วง (Delgado-Algarra, 2016: 63-84; McCullough, 2008: 22-25)
โดยแบ่งตามรูปแบบและจุดเน้นของการจัดการศึกษาในแต่ละช่วง ได้แก่ ยุคแรกเป็นการ
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองในยุคเอโดะ (1603-1867) โดยรากฐานระบบ
การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองในช่วงนี้คือ แนวความคิดขงจื๊อ (Confucianism) ซึ่งมีอิทธิพล
อย่างมากต่อการหล่อหลอมอุดมการณ์และวางรากฐานค่านิยมทางสังคมให้กับญี่ปุ่น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดบูชิโด (Bushido) หรือวิถีแห่งซามูไร ในยุคเอโดะ (1603-1945)
ที่กลุ่มชนชั้นน�ำ โชกุน ซามูไร ของญี่ปุ่นได้พัฒนาขึ้นมาจากฐานแนวคิดขงจื๊อเพื่อน�ำไปใช้
อบรมสั่งสอนคนในหมู่ชนชั้นน�ำและซามูไรด้วยกันก่อนในช่วงแรกตามโรงเรียนของชนชั้น
ซามูไรในแว่นแคว้นต่างๆ (Hanko) จากนั้นจึงได้มีการเผยแพร่แนวความคิดดังกล่าวสอน
ตามโรงเรียนวัดหรือโรงเรียนในศาลเจ้า (Terakoya) ทั่วญี่ปุ่น โดยระบบการเรียนการสอน
ในโรงเรียนศาลเจ้าเหล่านี้เป็นเสมือนสถาบันตัวแทนของแนวความคิดขงจื๊อ (Confucian
Academy) ที่มุ่งเน้นถ่ายทอดแก่นสาระส�ำคัญของปรัชญาขงจื๊อแบบสมบูรณ์ให้กับกลุ่ม
ซามูไรและนักเรียนในยุคแรก (Delgado-Algarra, 2016: 65) ซึ่งเน้นไปในเรื่องของความ
ยุติธรรม ความมีเกียรติ ความซื่อสัตย์ ความจงรักภักดี ความบริสุทธิ์ ความเสียสละ รวมถึง
ความสามารถในการควบคุมตนเองด้วย อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากแนวคิดบูชโิ ดแล้ว การ
สอนในโรงเรียนส�ำหรับกลุ่มซามูไรหรือโรงเรียนฮั่น (Hanko) และโรงเรียนในศาลเจ้า
(Terakoya) เหล่านี้ ยังมีการจัดการเรียนการสอนเกีย่ วกับประวัตศิ าสตร์ทเี่ น้นเรือ่ งชาตินยิ ม
สุดโต่ง ภูมิศาสตร์ วรรณกรรม และศิลปะการต่อสู้ทางการทหารด้วย
ยุคที่สองเป็นการจัดการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองในยุคชาตินิยม (1868-1945)
ซึ่งเป็นช่วงที่ญี่ปุ่นปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยในยุคเมจิ (Meji Restoration) กระทั่งถึงช่วง
สงครามโลกครั้ ง ที่ ส องสิ้ น สุ ด ลง โดยในยุ ค นี้ ร ะบบการศึ ก ษาขึ้ น พื้ น ฐานของญี่ ปุ ่ น
(compulsory education) ได้ก่อตัวขึ้นอย่างเป็นทางการ นักวิชาการญี่ปุ่นหลายคนมอง
ว่าประเทศญี่ปุ่นเริ่มมีระบบการศึกษาที่ทันสมัยเกิดขึ้นในยุคนี้ ตั้งแต่ปี 1872 เป็นต้นมา
ผ่านการประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยระบบการศึกษา (Law of the Educational System)
(Delgado-Algarra, 2016: 63-64, 72) ที่ได้เริ่มน�ำเอาตัวแบบหรือแนวทางการจัดการ
ศึกษาแบบตะวันตกมาปรับใช้กับการจัดการศึกษาตามหลักขงจื๊อของญี่ปุ่นในช่วงเวลานั้น
ตลอดจนได้รเิ ริม่ พัฒนาระบบการเรียนการสอนรายวิชาคุณธรรม (moral education หรือ
Shushin) ขึ้นมาใช้สอนให้กับเด็กนักเรียนในระดับประถมศึกษาทั่วประเทศญี่ปุ่นด้วย
อย่างไรก็ตาม ในยุคเมจินเี้ ป็นการปฏิรปู ระบอบการปกครองครัง้ ใหญ่ของญีป่ นุ่ จากระบอบ
โชกุน (Shogunate) เดิมมาสู่การปกครองภายใต้องค์จักรพรรดิอย่างสมบูรณ์ (Emperor)
และเป็นช่วงที่ญี่ปุ่นท�ำสงครามหลายครั้ง ดังนั้น การจัดการศึกษาในยุคนี้จึงมีความเป็น
ชาตินิยมสูง จุดเน้นส�ำคัญของการจัดการศึกษาในยุคนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างพลเมืองให้มี
ความจงรักภักดีต่อชาติ รวมถึงสร้างความเลื่อมใสศรัทธาและความจงรักภักดีของพลเมือง
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ต่อองค์จักรพรรดิ หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าเป็นระบบการศึกษาแบบมุ่งสร้างพลเมืองที่
จะสามารถเป็นกองก�ำลังส�ำคัญเพื่อปกป้องชาติและสถาบันจักรพรรดิได้ในขณะนั้น
(McCullough, 2008: 23) เพราะการเรียนการสอนในโรงเรียนนอกจากเนื้อหาสาระทาง
วิชาการแล้วยังมีการเรียนการสอนรายวิชาทหารด้วย เพือ่ พัฒนาให้นกั เรียนได้เรียนรูศ้ ลิ ปะ
การต่อสู้ทางทหารอย่างจริงจัง ดังนั้น ระบบการศึกษาในยุคเมจิจึงถูกใช้เป็นเครื่องมือหนึ่ง
ของรัฐบาลทหารทีพ่ ยายามท�ำให้ชาติและองค์จกั รพรรดิมคี วามศักดิส์ ทิ ธิ์ ประชาชนควรให้
ความภักดี ปกป้อง ศรัทธาอย่างไม่มีเงื่อนไข (Delgado-Algarra, 2016:71) นอกจากนี้
ยังมีการออก “พระบรมราชโองการขององค์จักรพรรดิว่าด้วยการศึกษา (Imperial Edict
of Education)” ในปี 1890 ขึน้ ด้วย เพือ่ ให้รฐั บาลใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาของ
ชาติที่มีความเป็นอนุรักษ์นิยมและชาตินิยมสูง ซึ่งก�ำหนดให้ทุกโรงเรียนในญี่ปุ่นจะต้องติด
พระบรมราชโองการว่าด้วยการศึกษาขององค์จักรพรรดินี้และให้นักเรียนอ่าน/ท่องก่อนที่
จะท�ำการเรียนการสอนทั้งในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
ส่วนยุคทีส่ ามเป็นยุคปฏิรปู หลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง (Post-1945) ซึง่ เป็นช่วง
ที่ระบบการศึกษาของญี่ปุ่นพัฒนาให้มีความเป็นประชาธิปไตยและมีความเป็นปัจเจกมาก
ยิง่ ขึน้ (individualism) เรียกได้วา่ เป็นเสมือน “ยุคใหม่” แห่งการปฏิรปู การศึกษาของญีป่ นุ่
ก็ว่าได้ (the new education) (Ikeno, 2005: 93-95; Otsu, 2002: 146-150) เนื่องจาก
มีวธิ กี ารและจุดเน้นของการปฏิรปู การศึกษาทีต่ า่ งจากอดีตอย่างสุดโต่ง เพราะมีการลดทอน
อ�ำนาจกลุ่มเครือข่ายนายทุนใหญ่ที่ผูกขาดธุรกิจของญี่ปุ่นมาอย่างยาวนานตั้งแต่ช่วงก่อน
สงครามโลก (Zaibutsu) ท�ำการยกเลิกพระบรมราชโองการว่าด้วยการศึกษา ในปี 1948
ยกเลิกการเรียนการสอนรายวิชาทหาร พิธีเคารพบูชาความศักดิ์สิทธิ์ขององค์จักรพรรดิใน
โรงเรียน รวมถึงยกเลิกแนวทางการจัดการศึกษาที่มีความเป็นชาตินิยมที่มีแต่เดิมทิ้งไป
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
เพือ่ เสริมสร้างความเป็นพลเมืองของญีป่ นุ่ ภายใต้หลักประชาธิปไตยในช่วงหลังสงครามโลก
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ครั้งที่สองให้ประสบความส�ำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม (McCullough, 2008: 23-25 Otsu,
2002: 147; Delgado-Algarra, 2016: 76-79; Nakayasu, 2016: 135)
นอกจากนี้ ในช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ องเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบนั ยังสามารถ
จ�ำแนกแบบแผนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาพลเมืองได้เป็น 3 ยุคหลักๆ ตามจุด
เน้นทางการศึกษาแต่ละยุค (Ikeno, 2005: 93-98) ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
พลเมืองแบบมุง่ เน้นเสริมสร้างประสบการณ์ให้กบั ผูเ้ รียนเป็นหลัก (experience-oriented
education) ในช่วงระหว่างปี 1947-1955 โดยการจัดการศึกษาในโรงเรียนช่วงนี้ มุ่งจัด
กิจกรรมรูปแบบต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การเป็นพลเมือง (how to be citizen)
ผ่านประสบการณ์จริง (experiential investigation) ในโรงเรียน 2) การจัดการศึกษา
เพื่อสร้างพลเมืองโดยมีจุดเน้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นพลเมืองให้กับ
นักเรียน (knowledge-oriented education) ระหว่างปี 1955-1985 ผ่านการเรียน
การสอนในรายวิชาสังคมศึกษา (Social Studies หรือ shakai) ที่ได้มีการพัฒนาองค์
ความรู้และความสมบูรณ์ของเนื้อหาที่ครอบคลุมประเด็นส�ำคัญเกี่ยวกับการเป็นพลเมือง
อย่างลึกซึ้ง และ 3) การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพลเมืองโดยมีจุดเน้นที่ความสามารถของ
ผูเ้ รียน (ability-oriented education) นับตัง้ แต่ปี 1985-ปัจจุบนั โดยรายวิชาสังคมศึกษา
(Social Studies) ได้รับการพัฒนาความสมบูรณ์ของเนื้อหาวิชาและมีการเรียนการสอน
เชิงบูรณาการให้นกั เรียนสามารถน�ำไปปรับใช้เพือ่ คิด วิเคราะห์ ตัดสินใจแก้ไขปัญหาสังคม
และพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ด้วยตนเองได้อย่างอิสระ ผ่านกิจกรรมนอกโรงเรียนทั้งใน
ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ (Otsu, 2002: 146; Cogan & Otsu, 2005: 3738; McCullough, 2008: 25-26)
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2. นโยบายการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองของรัฐ
ในช่วงปี 1970 กระทรวงศึกษาธิการได้ก�ำหนดคุณลักษณะพื้นฐานของความ
เป็นพลเมือง (Kohmin: citizenship) ไว้ในเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนว่าจะต้องประกอบ
ไปด้วยคุณลักษณะส�ำคัญ 5 ประการ (Otsu, 2002: 156) ได้แก่ 1) จะต้องเป็นบุคคลที่มี
ความตระหนักต่อบทบาทและความรับผิดชอบของตนเองในฐานะพลเมืองของประเทศ
บนพื้นฐานหลักการที่ว่าอ�ำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นของประชาชนชาวญี่ปุ่น
(sovereignty of the people) 2) เป็นบุคคลที่มีความตระหนักต่อบทบาทและความรับ
ผิดชอบของตนเองในฐานะทีจ่ ะเป็นกลุม่ คนทีต่ อ้ งตัดสินใจเพือ่ ก�ำหนดอนาคตของสังคมและ
ประเทศชาติ รวมถึงมีความมุง่ มัน่ ในการท�ำงานเพือ่ พัฒนาสังคมหรือชุมชนของตนเองด้วย
3) เป็นบุคคลทีม่ คี วามตระหนักรู้ รอบรู้ และมีความสามารถในการเรียนรูต้ ลอดเวลา/ตลอด
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ชีวิตเพื่อน�ำไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศบนพื้นฐานของความ
ตระหนักต่อหลักการในข้อ 1 และ 2 ข้างต้น 4) เป็นบุคคลทีต่ ระหนักรูอ้ ย่างลึกซึง้ ต่อคุณค่า
และแนวคิดว่าด้วยความมีอสิ รภาพ สิทธิมนุษยชน หน้าทีข่ องตนเองทีม่ ตี อ่ สังคมและความ
รับผิดชอบต่อสาธารณะ และ 5) มีความสามารถในการใช้ชวี ติ หรือด�ำเนินการได้อย่างอิสระ
(independent action) เพือ่ ใช้สทิ ธิของตนเองในด้านต่างๆ หรือแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมบนพืน้ ฐานของความเข้าใจเกีย่ วกับหลักการทัง้ หมดข้างต้น จะเห็นได้วา่ หลังจากการ
ปฏิรูประบบการศึกษานับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองจนถึงปัจจุบัน กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษาเพื่อพัฒนาพลเมืองของญี่ปุ่นให้ความส�ำคัญอย่าง
มากต่ อ การสร้ า งผู ้ เรี ย นให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานของการเป็ น พลเมื อ งที่ ดี ต ามวิ ถี
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�ำให้การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษา (Course of Study) ของญี่ปุ่น
นับตัง้ แต่ปี 1998-1999 เป็นต้นมาให้ความส�ำคัญอย่างมากต่อการจัดการศึกษาตามแนวคิด
“Zest for Life” นี้ ตลอดจนน�ำมาสู่การปรับแก้กฎหมายการศึกษา (Basic Act on
Education) ของญี่ปุ่นครั้งแรก ในปี 2006 ที่ก�ำหนดให้การจัดการศึกษาในโรงเรียนของ
ญีป่ นุ่ จะต้องเป็นไปตามกรอบแนวคิด “Zest for Life” ซึง่ บรรจุเพิม่ เติมไว้มาตราที่ 1 และ
2 ของกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ ซึง่ ทีผ่ า่ นมาไม่เคยมีการแก้ไขกฎหมายฉบับนีม้ าก่อนนับ
ตั้งแต่ประกาศใช้ครั้งแรกหลังสงครามโลกครั้งที่สองในปี 1947 (Nakayasu, 2016: 138;
MEXT, 2017: 5-6) ส�ำหรับการจัดการศึกษาตามหลัก “Zest for Life” คือ การจัดการ
เรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนใน 3 มิติหลัก (Kimura & Tatsuno, 2017: 2; Nakayasu,
2016: 138; Otsu, 2002: 150-151) ได้แก่ 1) เป็นระบบการศึกษาที่พัฒนาให้ผู้เรียนมี
คุณภาพและความสามารถในการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ด้วยตนเอง ผ่านกระบวนการเรียน
รู้ การคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจ และการปฏิบัติได้อย่างอิสระ 2) มีจิตส�ำนึกของความเป็น
มนุษย์หรือมีมนุษยธรรมสูง มีระเบียบวินัยในตนเอง ให้ความร่วมมือและอยู่ร่วมกับผู้อื่น
อย่างสามัคคี มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ฯลฯ และ 3) พัฒนาให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบูรณ์ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง Zest for Life (ikiru chikara) เป็นเสมือนเป้าหมาย
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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การพัฒนานักเรียนแบบองค์รวมครอบคลุมการพัฒนาอย่างสมดุลใน 3 ด้าน ตามวิถดี งั้ เดิม
ของญี่ปุ่น (MEXT, 2019; Kimura & Tatsuno, 2017: 2) ได้แก่ ความรู้ทางวิชาการและ
ความฉลาดทางปัญญา (solid academic prowess หรือชิ (知 - Chi) ในภาษาญี่ปุ่น)
ความมีมนุษยธรรม (rich in humanity หรือโทคุ (徳 - Toku) ในภาษาญี่ปุ่น) และความ
มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง (health strength หรือไท (体-Tai) ในภาษาญี่ปุ่น)
ดังนั้น หากย้อนพิจารณาถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาพลเมืองของญี่ปุ่นในภาพรวม จะเห็นได้ว่าในช่วงแรกๆ ของการปฏิรูประบบการ
ศึกษาให้ทนั สมัย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ องและช่วงทีเ่ ศรษฐกิจของ
ญี่ปุ่นมีระดับการเติบโตอย่างรวดเร็วจนท�ำให้ญี่ปุ่นกลายเป็นหนึ่งในผู้น�ำเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมของโลกในทศวรรษ 1970 นัน้ จุดเน้นของระบบการศึกษาญีป่ นุ่ ในช่วงดังกล่าว
มุง่ เน้นไปทีก่ ารพัฒนาความรูค้ วามสามารถทางวิชาการให้กบั นักเรียนเป็นหลัก (academicoriented) เพือ่ ให้นกั เรียนมีองค์ความรูอ้ ย่างรอบด้านส�ำหรับน�ำไปใช้ขบั เคลือ่ นความเจริญ
ทางเศรษฐกิจให้กบั ประเทศ ดังนัน้ เนือ้ หาหลักสูตรและนโยบายทางการศึกษาจึงมุง่ พัฒนา
ความเข้มข้นและคุณภาพทางวิชาการให้กบั ผูเ้ รียนเป็นหลัก กระทัง่ ในช่วงหลังสิน้ สุดยุคการ
เติบโตทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดของญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปลายทศวรรษ
1970 เป็นต้นมา กระทรวงศึกษาธิการของญีป่ นุ่ (MOE) ขณะนัน้ ตระหนักว่าความสามารถ
ด้านวิชาการของผูเ้ รียนเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ แต่เด็กนักเรียนจะต้องมีมนุษยธรรมและ
มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงด้วย (Nakayasu, 2016: 138)
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3. หลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาพลเมืองในโรงเรียนญี่ปุ่น
ประเทศญี่ปุ่นมีการก�ำหนดเป้าหมายของการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความ
เป็นพลเมืองของประเทศ (aims of education) ไว้อย่างชัดเจน ในมาตราแรกของกฎหมาย
ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ (Basic Act on Education) ฉบับปรับปรุงแก้ไขล่าสุด 22
ธันวาคม ปี 2006 ระบุเอาไว้ว่า ระบบการศึกษาของญี่ปุ่นมีเป้าหมายหลักเพื่อ “พัฒนา
คุณลักษณะของปัจเจกชนอย่างเต็มรูปแบบ (individual character) เพื่อปลูกฝังให้
ประชาชนมีความเข้มแข็งทั้งร่ายกายและจิตใจ ตลอดจนได้รับความรู้ที่จ�ำเป็นเพื่อที่
ประชาชนจะได้น�ำไปใช้สร้างสังคมและชาติที่เป็นประชาธิปไตยอย่างสงบสุข (peaceful
and democratic nation and society)”
จะเห็นได้ว่าเป้าหมายในการจัดการศึกษาของญี่ปุ่นดังกล่าว ถูกพัฒนาขึ้นมา
ตามกรอบของหลักการ “Zest for Life” คือ มุ่งพัฒนาผู้เรียนหลักๆ ในสามด้าน ได้แก่
ความรูค้ วามสามารถทางปัญญา ความมีมนุษยธรรม และความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย
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อย่างไรก็ตาม จุดมุง่ หมายสุดท้ายของการจัดการศึกษาเพือ่ เสริมสร้างความเป็นพลเมืองใน
ญีป่ นุ่ นอกจากจะมุง่ พัฒนาคุณลักษณะพืน้ ฐานของปัจเจกชนให้มคี วามรู้ ความสามารถใน
ด้านต่างๆ อย่างเต็มที่แล้ว ความน่าสนใจอย่างหนึ่งตามเป้าหมายที่ระบุไว้ในกฎหมายการ
ศึกษาของชาติฉบับนี้ก็คือ การเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถที่จ�ำเป็นเพื่อน�ำ
ไปสร้าง “สังคมและชาติท่ีเป็นประชาธิปไตยและสงบสุข (peaceful and democratic
nation and society)” ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนในระดับหนึ่งว่าพลเมืองที่ระบบ
การศึกษาของญีป่ นุ่ ผลิตขึน้ มา จะต้องท�ำหน้าทีร่ บั ผิดชอบต่อการสร้างประเทศญีป่ นุ่ ให้เป็น
“ชาติประชาธิปไตยและสงบสุข” ด้วยเหตุนี้ บทบาทของการจัดการศึกษาและกิจกรรมการ
เรียนการสอนในรายวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น วิชาสภาพแวดล้อมการใช้ชวี ติ คุณธรรมจริยธรรม
สังคมศึกษา และคาบเรียนเชิงบูรณาการที่กระทรวงศึกษาฯ ได้ออกแบบมาจึงส�ำคัญมาก
ต่อการขับเคลื่อนเป้าหมายดังกล่าว
นอกจากเป้าหมายทางการศึกษาของชาติ (aims of education) ข้างต้น รัฐบาล
ญี่ปุ่นยังได้ก�ำหนดวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพลเมืองออกเป็น 5 ด้าน
(MEXT, 2019d) ได้แก่ 1) เพื่อให้นักเรียนได้รับองค์ความรู้และเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลาก
หลาย ปลูกฝังค่านิยมแห่งการแสวงหาความจริง การมีสติสัมปชัญญะและความตระหนัก
ต่อหลักศีลธรรม รวมถึงการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี 2) พัฒนาความสามารถด้านต่างๆ ของ
นักเรียน ปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์ จิตวิญญาณแห่งเสรีภาพภายใต้การเคารพต่อคุณค่า
ของผู้อื่น รวมถึงให้ความส�ำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพของบุคคลหนึ่งๆ กับการ
ด�ำเนินชีวติ ประจ�ำของคนเหล่านัน้ และปลูกฝังค่านิยมทีเ่ คารพให้เกียรติแก่การมุง่ มัน่ ตัง้ ใจ
ท�ำงานอย่างหนัก (hard work) 3) ปลูกฝังค่านิยมการเคารพในเรื่องความยุติธรรม การมี
ความรับผิดชอบ ความเสมอภาคระหว่างชายหญิง การให้ความร่วมมือและเคารพต่อกัน
และกันระหว่างคนในสังคม รวมถึงค่านิยมของการมีส่วนร่วมอย่างกระฉับกระเฉงในการ
ช่วยเหลือและพัฒนาสังคมอย่างมีจติ สาธารณะ (public spirit) 4) ปลูกฝังค่านิยมการเคารพ
ต่อสิ่งมีชีวิต การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และความปรารถนาที่จะเข้าไปมีส่วนร่วม
หรือช่วยเหลือเพื่อคุ้มครองหรือรักษาสิ่งแวดล้อม และ 5) ปลูกฝังค่านิยมการเคารพต่อ
วัฒนธรรมและประเพณีอนั ดีงาม ความรักต่อประเทศชาติและศาสนา รวมถึงการเคารพต่อ
ประเทศอืน่ ๆ และความปรารถนาทีจ่ ะมีสว่ นเข้าไปช่วยสร้างสังคมสันติภาพและการพัฒนา
ด้านต่างๆ ในระดับประชาคมโลก โดยมุมมองของคณะกรรมการหลักสูตรการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาฯ (MEXT) มองว่า ระบบการศึกษาของญี่ปุ่นควรปลูกฝังให้พลเมืองชาว
ญี่ปุ่นได้รับการศึกษาบนพื้นฐานของวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของญี่ปุ่น เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถใช้ชีวิตในสังคมโลกได้ (MEXT, 2003: 11)
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences
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ในส่วนของหลักสูตรการเรียนการสอน (Course of Study) ระดับโรงเรียนของ
ญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความเป็นพลเมืองให้กับนักเรียนนั้น (civic education)
ผู้เขียนแบ่งการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาพลเมืองในญี่ปุ่นออกเป็น 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 ที่จัดขึ้นภายในโรงเรียน (Special Activities) โดย
เป้าหมายการเรียนการสอนแต่ละวิชามีรายละเอียดดังต่อไปนี้
วิชาสังคมศึกษา (Social Studies) ในระดับประถมศึกษา มีเป้าหมายในการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในสังคม สร้างเสริมความ
เข้าใจและความรักต่อประวัติศาสตร์และชาติ ปลูกฝังความรู้ที่จ�ำเป็นเกี่ยวกับการเป็น
พลเมืองเพื่อสร้างรัฐและสังคมที่สงบเรียบร้อยและมีความเป็นประชาธิปไตยในระดับ
นานาชาติ (MEXT: 2019c)
วิชาสภาพแวดล้อมในการใช้ชีวิต (Living Environment) เป็นวิชาที่บูรณา
การเอาเนือ้ หาสาระของวิชาสังคมศึกษาและวิทยาศาสตร์มาประยุกต์รวมกันเพือ่ ให้นกั เรียน
ได้เข้าใจทั้งปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมและธรรมชาติโดยรอบผ่านกิจกรรมการเรียนรู้
เชิงปฏิบัติการ (Nakayasu, 2017: 143) ซึ่งเป้าหมายรายวิชาในภาพรวมมีเป้าหมายของ
การจัดการเรียนการสอนเพื่อช่วยให้นักเรียนเกิดความสนใจใคร่รู้เกี่ยวกับการสร้างความ
สัมพันธ์ระหว่างเพื่อนนักเรียนด้วยกัน และความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน ผู้คน สังคม และ
ธรรมชาติ ผ่านการจัดกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมและเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงทั้งในและ
นอกห้องเรียน นอกจากนีย้ งั มีเป้าหมายเพือ่ ให้นกั เรียนได้ตระหนักต่อการใช้ชวี ติ ของตนเอง
ในสังคม และเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานที่จ�ำเป็นต่อการใช้ชีวิตและพัฒนาฐาน
คิดเพื่อการเรียนและการใช้ชีวิตอย่างอิสระ (MEXT, 2019f)
วิชาคุณธรรมจริยธรรม (Moral Education) ครอบคลุมเป้าหมาย 6 ด้าน
(McCullough, 2008: 26-27; Otsu, 2008: 82) ได้แก่ 1) เพื่อปลูกฝังจิตส�ำนึกการเคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความดีงามของชีวิต และธรรมชาติ 2) เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมี
ความตระหนักต่อการสืบสานและพัฒนาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม รวมถึงสร้างสรรค์
วัฒนธรรมใหม่ๆ ที่ตระหนักต่อความเป็นปัจเจกบุคคล 3) เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนตระหนัก
ต่อการสร้างและพัฒนาสังคมและรัฐที่เป็นประชาธิปไตย 4) เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความ
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ตระหนักหรือมีสว่ นช่วยสร้างสังคมโลกทีส่ งบสุข 5) เพือ่ ปลูกฝังให้นกั เรียนกลายเป็นสมาชิก
ในสังคมชาวญี่ปุ่นที่สามารถคิด ใช้ชีวิต ตัดสินใจได้อย่างอิสระ (independent decision)
และมีความรับผิดชอบต่อพฤติกรรมหรือการตัดสินใจของตนเอง และ 6) เพื่อปลูกฝัง
จิตส�ำนึกแห่งคุณธรรมจริยธรรมและคุณงามความดีต่างๆ (sense of morality)
คาบเรียนเชิงบูรณาการ (Period of Integrated Study) มีเป้าหมายเพื่อ
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกคิดด้วยวิธีการของตนเองผ่านการเรียนรู้เชิงบูรณาการข้าม
ศาสตร์และการฝึกตั้งค�ำถาม ปลูกฝังความรู้ ทักษะ ความสามารถที่จ�ำเป็นส�ำหรับน�ำไปใช้
ในการเรียนรู้ คิดวิเคราะห์ และแสวงหาค�ำตอบด้วยตนเอง เพือ่ ให้นกั เรียนตัดสินใจได้อย่าง
มั่นใจและน�ำไปใช้แก้ไขปัญหาที่ดีกว่า เสริมสร้างให้นักเรียนมีนิสัยแห่งการเรียนรู้และรู้จัก
คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ปลูกฝังให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อการแก้ไขปัญหาและ
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อแสวงหาค�ำตอบอย่างมั่นใจ สร้างสรรค์ และร่วมไม้ร่วมมือกัน
(MEXT, 2019e) ความโดดเด่นของคาบเรียนเชิงบูรณาการนี้ อยู่ที่การเรียนการสอนแบบ
ไม่มตี ำ� ราเรียน (textbook) รวมถึงยังให้อสิ ระแก่โรงเรียนทีส่ ามารถออกแบบหลักสูตรการ
เรียนในรายวิชานีท้ สี่ อดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนโดยรอบโรงเรียน
ด้วย ตลอดจนกรอบหลักสูตรของรายวิชานี้ (Course of Study) มุ่งเน้นให้โรงเรียนจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ผเู้ รียนเป็นศูนย์กลาง (learner-centered approach) ผ่านการบูรณา
การองค์ความรู้ด้านต่างๆ (multidisciplinary) ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี การจัดการ
สิ่งแวดล้อม สวัสดิการสังคม หรือความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคมโลก
(Cogan & Otsu, 2005: 37)
กิจกรรมพิเศษต่างๆ (Special Activities) เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใน
โรงเรียนเพื่อฝึกฝน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีประสบการณ์เรียนรู้การเป็นพลเมืองผ่าน
กิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ อย่างเป็นรูปธรรมภายในโรงเรียน โดยเป้าหมายหลักของหลักสูตรกิจกรรม
พิเศษ (Special Activities) ครอบคลุมวัตถุประสงค์ 5 ด้านหลัก (Otsu, 2008: 83) ได้แก่
1) ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ต้องท�ำงานร่วมกันเป็นกลุ่มอย่าง
เหมาะสม 2) ช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง (individuality) อย่างสมดุลระหว่างร่างกาย
และจิตใจ 3) ช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางสังคม ในฐานะที่เป็นสมาชิกคนหนึ่งของ
กลุ่มและสังคม 4) ช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาทัศนคติ มุมมอง หรือความคิดของตนเองได้
อย่างอิสระและเป็นรูปธรรม และ 5) ช่วยให้นกั เรียนตระหนักต่อวิถกี ารด�ำเนินชีวติ ในฐานะ
มนุษย์คนหนึ่งและปลูกฝังทักษะในการตระหนักต่อชีวิตของผู้อื่น
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาตามเป้าหมายการจัดการเรียนสอนในภาพรวมของ
แต่ละรายวิชาทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษาเพือ่ เสริมสร้างความเป็นพลเมือง (civic education)
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ข้างต้นแล้ว จุดเน้นของแต่ละรายวิชาสามารถสะท้อนให้เห็นคุณลักษณะของพลเมืองที่
ระบบการศึกษาญี่ปุ่นต้องการผลิตออกมาได้เป็นอย่างดี ซึ่งหากพิจารณาการจัดการเรียน
การสอนเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระดับประถมศึกษาแล้ว สามารถจ�ำแนก
คุณลักษณะของพลเมืองอันเป็นผลผลิต (output) จากระบบนี้ได้เป็น 4 คุณลักษณะหลัก
ได้แก่ 1) พลเมืองที่มีความรักต่อชาติ วัฒนธรรมอันดีงามของตนเอง และสังคมที่เป็น
ประชาธิปไตยอย่างสงบสุข (conservativism) (เป้าหมายวิชาสังคมศึกษา) 2) เข้าใจการมี
ตัวตนหรือการด�ำรงอยู่ของตนเองว่าจะต้องตระหนักต่อความรับผิดชอบของตนอยู่ตลอด
เวลา และต้องใช้ชวี ติ อย่างมีมนุษยธรรม (humanitarian) (เป้าหมายวิชาคุณธรรมจริยธรรม)
3) เป็นบุคคลที่ให้การเคารพ ให้เกียรติ หรือมีสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้อื่น ชุมชน สังคม และ
ธรรมชาติ (public awareness and appreciation) (เป้าหมายของวิชาสภาพแวดล้อม
การใช้ชวี ติ ) และ 4) มีทกั ษะของการคิดวิเคราะห์ แสวงหาค�ำตอบหรือตัดสินใจแก้ไขปัญหา
ด้วยความสามารถของตนเอง และสามารถท�ำงานร่วมกันกับผูอ้ นื่ ได้ทงั้ ในระดับกลุม่ ชุมชน
และสังคม (collectivism) (เป้าหมายของคาบเรียนเชิงบูรณาการและกิจกรรมพิเศษอื่นๆ)
ส�ำหรับการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของญี่ปุ่นจะมี
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
พิเศษอื่นๆ (Special Activities) ที่จัดขึ้นภายในโรงเรียน ในภาพรวมแล้วมีเป้าหมายเชิง
หลั กการโดยทั่วไปเหมือนกันกับ การเรียนการสอนระดับประถมศึกษา เพียงแต่วิชา
สังคมศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนี้ แบ่งออกเป็นสาระการเรียนรู้หลัก 3 สาระการ
เรียนรู้ ได้แก่ สาระภูมิศาสตร์ (geography) สาระประวัติศาสตร์ (history) และสาระ
พลเมือง (civics) (Otsu, 2002: 150 & 2008: 82)
ส่วนการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีทางเลือกให้
นักเรียนได้ตดั สินใจศึกษาในรายวิชาทีต่ นเองสนใจได้อย่างอิสระ เน้นการเรียนการสอนเพือ่
พัฒนาผูเ้ รียนเฉพาะทางมากขึน้ (specialized subjects) โดยโครงสร้างหลักสูตรการเรียน
การสอนของแต่ละโรงเรียนก็จะมีความแตกต่างกันไปขึน้ อยูก่ บั แนวทางการจัดการเรียนการ
สอนและประเภทของโรงเรียนด้วย อย่างไรก็ตาม แม้ว่านักเรียนจะสามารถเลือกเรียนใน
รายวิชาที่สนใจได้ แต่โครงสร้างหลักสูตรก�ำหนดให้นักเรียนต้องศึกษาในรายวิชาบังคับที่
ก�ำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาแกนกลาง และต้องได้รับหน่วยกิตสะสมขั้นต�่ำจ�ำนวน 74
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หน่วยกิตขึ้นไปเพื่อส�ำเร็จการศึกษา (Nakayasu, 2016: 142) หรืออาจมากกว่านั้นก็ได้
หากนักเรียนสนใจเรียนในรายวิชาอื่นๆ เพิ่มเติมเป็นพิเศษ ซึ่งในส่วนของวิชาสังคมศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนั้น 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�ำหรับเป้าหมายของการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาพลเมือง (Civics) ในภาพรวม มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจ
ให้กบั นักเรียนอย่างลึกซึง้ เกีย่ วกับสังคมปัจจุบนั ในมิตติ า่ งๆ ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เกี่ยวข้องกับการส�ำรวจประเด็นปัญหาและการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับ
การพัฒนาหรือแก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน รวมถึงสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าแบบแผน
การด�ำรงอยู่และการใช้ชีวิตของผู้คนด�ำเนินหรือถูกขับเคลื่อนไปอย่างไรในสังคมโลก
ร่วมสมัย ซึ่งมีเนื้อหาวิชาที่ละเอียดและลึกซึ้งมากขึ้น (MEXT, 2019h)
กล่าวโดยสรุป การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาพลเมืองตามหลักสูตรการ
ศึกษาในโรงเรียนของญี่ปุ่นตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถ
จ�ำแนกเป็น 2 แบบแผน ได้แก่ แบบแผนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมือง
อย่างเข้มข้นและบูรณาการในหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ ประกอบด้วย 4 วิชาหลัก ได้แก่
วิชาสภาพแวดล้อมในการใช้ชวี ติ (Living Environment) วิชาสังคมศึกษา (Social Studies)
วิชาคุณธรรมจริยธรรม (Moral Education) และคาบเรียนเชิงบูรณาการ (Period of
Integrated Study) รวมถึงกิจ กรรมพิเ ศษอื่นๆ ที่จัดขึ้นภายในโรงเรียน (Special
Activities) และการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพลเมืองแบบปัจเจกที่เน้นความสนใจเฉพาะ
ทางในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ประกอบด้วยการเรียนการสอนในวิชาพลเมือง
(Civics) เป็นหลักบูรณาการร่วมกับกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ของโรงเรียน (Special Activities)
ซึ่งกลไกการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในโรงเรียนของญี่ปุ่นทั้ง
สองแบบแผนนั้น ผู้เขียนได้สรุปและน�ำเสนอไว้ดังรายละเอียดปรากฏในตารางด้านล่าง
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อภิปรายผลการวิจัย
หากย้อนพิจารณาเป้าหมายการพัฒนาพลเมืองในระบบการศึกษาทีร่ ฐั ได้กำ� หนด
ขึ้น ประกอบกับคุณภาพประชากร หรือ “พลเมืองที่ระบบการศึกษาของญี่ปุ่นผลิตขึ้นมา”
แล้ว จะเห็นได้วา่ ญีป่ นุ่ ถือเป็นอีกหนึง่ รัฐทีป่ ระสบความส�ำเสร็จในการสร้างพลเมืองในแบบ
ทีต่ นเองต้องการมากพอสมควร ดังนัน้ ค�ำถามส�ำคัญจึงไม่ได้อยูท่ วี่ า่ “ความเป็นพลเมืองใน
แบบของญี่ปุ่นนั้นดีหรือไม่ดี” เพราะหากเราพิจารณาด้วยกรอบอุดมการณ์หนึ่งๆ เราอาจ
จะพบว่าพลเมืองในแบบญี่ปุ่นดี แต่หากเราน�ำกรอบอุดมการณ์หรือแนวความคิดอย่างอื่น
มาวิเคราะห์อาจพบว่าความเป็นพลเมืองในแบบญี่ปุ่นผลิตขึ้นมาอาจยังไม่ดีมากพอก็ได้
เพราะฉะนั้น ค�ำถามส�ำคัญที่ควรได้รับความสนใจมากกว่าก็คือ “ท�ำไมหรือเพราะเหตุใด
ระบบการศึกษาของญี่ปุ่นจึงประสบความส�ำเร็จในการผลิตหรือพัฒนาพลเมืองในแบบที่
ตนเองต้องการ” ต่างหาก ซึ่งจากการศึกษาของผู้เขียนพบว่า บริบทที่เอื้อต่อการสร้าง
พลเมืองให้ประสบความส�ำเร็จได้ภายในระบบการศึกษาของญีป่ นุ่ ประกอบด้วยโครงสร้าง
หรือรูปแบบการจัดการศึกษาหลักๆ 4 มิติ ได้แก่ 1) มิตดิ า้ นการพัฒนาองค์ความรูแ้ ละสร้าง
ความเข้าใจให้กบั ผูเ้ รียนเกีย่ วกับความเป็นพลเมืองผ่านการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
สังคมศึกษา (Social Studies) ซึ่งจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา (เกรด 3)
จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2) มิติด้านการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้
เรียนในวิชาคุณธรรมจริยธรรม (Moral Education) ซึ่งจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษา (เกรด 1) จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเช่นกัน 3) มิติด้านการพัฒนา
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ทักษะ เสริมสร้างประสบการณ์ด้านความเป็นพลเมืองแบบบูรณาการ (Integrated
Education) ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาสภาพแวดล้อมในการใช้ชวี ิต
(Living Environment) จัดการเรียนการสอนเฉพาะทีห่ ล่อหลอมนักเรียนตัง้ แต่เริม่ แรกเข้า
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
พัฒนาความเป็นพลเมืองในระบบการศึกษาของญีป่ นุ่ ภายใต้ 4 มิตดิ งั กล่าว จึงสามารถแบ่ง
เป็นกระบวนการหล่อหลอมที่เกิดขึ้นผ่านการจัดการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอก
สถาบันการศึกษา ดังรายละเอียดปรากฏในภาพด้านล่าง

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ม.ค. 63-มิ.ย. 63)

ภาพที่ 1 บริบทด้านกระบวนวิธีการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองให้กับนักเรียน
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ความเป็นพลเมือง (citizenship) หรือผลผลิตที่ได้จากโครงสร้างการจัดการ
ศึกษาในรูปแบบดังกล่าว ท�ำให้ผู้เรียนในระดับประถมและมัธยมศึกษาของญี่ปุ่นมีความ
ตระหนักต่อบทบาทของตนเองที่มีต่อชุมชนและสังคมอย่างมาก ตลอดจนเป็นการปลูกฝัง
ทักษะการท�ำงานร่วมกันระหว่างผูเ้ รียนและชุมชนไปในตัวด้วย ซึง่ มีนกั วิชาการหลายคนได้
อธิบายแบบแผนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองของญี่ปุ่นในลักษณะ
โครงสร้างดังกล่าวว่า เป็นการจัดการศึกษาเพือ่ เสริมสร้างความเป็นพลเมืองโดยใช้กจิ กรรม
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) การจัดการศึกษาดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูห้ ลักๆ 2 รูปแบบ
ได้แก่ 1) กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาความเป็นพลเมืองภายในโรงเรียน เช่น กิจกรรมสภา
นักเรียน กิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา กิจกรรมในคาบเรียนเชิงบูรณาการ กิจกรรมของ
ชมรมนักเรียนด้านต่างๆ เป็นต้น และ 2) กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาความเป็นพลเมืองนอก
โรงเรียน เพือ่ พัฒนาทักษะและความสามารถของผูเ้ รียนให้มคี วามตระหนักต่อบทบาทและ
ความรับผิดชอบของตนเองต่อสังคม ตลอดจนเพือ่ พัฒนานักเรียนให้มคี วามสามารถในการ
ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีมนุษยธรรม ในการจัดการศึกษาตามแนวทางนี้ หน่วย
งานที่มีบทบาทส�ำคัญอย่างมาก คือ เทศบาลและสมาคมเพื่อนบ้าน (Neighborhood
Association) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการท�ำงานร่วมกับโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนของ
โรงเรียนต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่ ได้มาเรียนรู้การพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์
น�ำนักเรียนไปเสริมสร้างประสบการณ์ผ่านกิจกรรมให้บริการแก่ชุมชนในงานส�ำคัญทาง
ประเพณีหรือประวัติศาสตร์ (community service learning) การจัดการสิ่งแวดล้อม
ชุมชน รวมถึงด�ำเนินกิจกรรมอาสมัครรูปแบบต่างๆ ร่วมกันกับชาวบ้านในชุมชนโดยมี
สมาคมเพื่อนบ้าน (Neighborhood Association) ท�ำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงหลัก (Hosak,
2011: 190-120; McCullough, 2008: 29) ไม่เพียงแต่การจัดกิจกรรมด้านงานพัฒนาและ
สาธารณประโยชน์ร่วมกันระหว่างสมาคมเพื่อนบ้าน เทศบาล และโรงเรียนเท่านั้น ยังรวม
ไปถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นร่วมกันระหว่างชมรมกีฬา ชมรมพัฒนาทักษะอาชีพ หรือชมรมด้าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้ามาร่วมเรียนรู้และพัฒนา
คุณลักษณะของตนเองผ่านกิจกรรมที่จัดร่วมกันกับโรงเรียนด้วย
นอกเหนือจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมือง
ในระบบการศึกษาของญี่ปุ่นแล้ว ยังมีปัจจัยหรือบริบทส�ำคัญอีกหนึ่งด้าน (contributing
factor) ทีม่ อี ทิ ธิพลเกือ้ หนุนอย่างมากต่อการพัฒนาความเป็นพลเมืองของนักเรียนญีป่ นุ่ ให้
ประสบความส�ำเร็จ นั่นคือ “ค่านิยมทางสังคมแบบคติร่วม (collectivism)” ซึ่งค่านิยม
ทางสังคมหรือวัฒนธรรมแบบคติรว่ ม (collectivistic culture) นี้ มุง่ เน้นผลประโยชน์ของ
กลุม่ หรือสังคมหนึง่ ๆ มากกว่าผลประโยชน์สว่ นตัว ไม่นยิ มความแตกต่างอย่างสุดโต่ง ระบบ
การศึกษาในสังคมทีเ่ น้นวัฒนธรรมแบบคติรว่ ม (collectivist society) นี้ มุง่ เน้นการจัดการ
เรียนการสอนและปลูกฝังให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์และน�ำความรู้หรือทักษะเกี่ยวข้อง
ไปใช้ประโยชน์ในการท�ำงานของกลุ่มและพัฒนาชุมชนหรือสังคมเป็นหลัก (community
benefits) (Berger, 2011) ต่างจากระบบการศึกษาในสังคมที่เน้นวัฒนธรรมแบบปัจเจก
นิยม (individualist society) ที่เน้นจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและเติม
เต็มความต้องการส่วนบุคคลเป็นหลัก (personal development and self-esteem)
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ซึ่งหากพิจารณาบริบทและแบบแผนการจัดการศึกษาของญี่ปุ่นดังที่ได้น�ำเสนอไปข้างต้น
ก็พบว่า การศึกษาเพื่อพัฒนาพลเมืองของญี่ปุ่น แม้จะให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาระดับ
ปัจเจกบุคคล (individual discipline) อยู่ แต่กม็ งุ่ เน้นการหล่อหลอมเพือ่ ให้ผเู้ รียนตระหนัก
ต่อความรับผิดชอบของตนเองต่อสังคมและตระหนักต่อความส�ำคัญของการด�ำรงไว้ซึ่ง
ค่านิยมแบบคติร่วมระหว่างสมาชิกในสังคมญี่ปุ่น (Japanese collectivism) (Azuma,
1998: 291-307; Hirata, 2008: 878-884) อย่างไรก็ตาม อิทธิพลของค่านิยมทางสังคม
ญี่ปุ่นแบบคติร่วมดังกล่าวนี้ มีผลต่อกระบวนการผลิตซ�้ำทางวัฒนธรรมของความเป็น
พลเมืองญี่ปุ่น (Japanese citizenship reproduction) เพราะหากเราพิจารณาถึงบริบท
ทีเ่ อือ้ ต่อการพัฒนาพลเมืองในโรงเรียนทัง้ 4 ด้านดังทีไ่ ด้นำ� เสนอไปก่อนหน้านี้ ซึง่ เป็นเสมือน
แหล่งผลิตพลเมืองในแบบที่รัฐต้องการ (citizenship production unit) แล้ว แม้ในหลาย
ประเทศจะมีแบบแผนการจัดการศึกษาทีค่ ล้ายคลึงกันอยูบ่ า้ งแต่กลับไม่ประสบความส�ำเร็จ
ในการผลิตพลเมืองในแบบที่ตนเองต้องการ เพราะไม่มีระบบกระบวนการผลิตซ�้ำทาง
วั ฒ นธรรมที่ เข้ ม แข็ ง มากพอ แต่ ใ นกรณี ข องญี่ ปุ ่ น ถื อ ว่ า มี ทุ น ทางสั ง คมแบบคติ ร ่ ว ม
(collectivism) ที่ได้ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาและฝังอยู่ในแบบแผนค่านิยมที่ได้ปฏิบัติร่วมกัน
มาอย่างยาวนาน (shared values and practices) จึงท�ำให้เอื้อต่อการพัฒนาพลเมืองใน
ระบบการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที่รัฐก�ำหนดไว้ นั่น คือ สร้างเสริมความรู้ที่จ�ำเป็นให้กับ
ผู้เรียนส�ำหรับน�ำไปใช้สร้างสังคมที่ “เป็นประชาธิปไตย อย่างสงบสุข”
อย่างไรก็ตาม กระบวนการผลิตซ�้ำทางวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างความเป็น
พลเมือง (citizenship) โดยอิทธิพลของค่านิยมแบบคติร่วมของชาวญี่ปุ่นนี้ (Japanese
collectivism) เกิดขึน้ ครอบคลุมพืน้ ทีก่ ารใช้ชวี ติ ทัง้ หมดของผูเ้ รียน ไม่วา่ จะเป็นพืน้ ทีส่ ว่ น
ตัวในระดับครัวเรือน (private sphere) การใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะระดับโรงเรียน กลุ่ม
ชุมชน และสังคม (public sphere) ล้วนอยู่ภายใต้อิทธิพลของกระบวนการผลิตซ�ำ้ ทาง
วัฒนธรรมแบบคติร่วมทั้งสิ้น (collectivism) ดังนั้น การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ถูก
ผลิตขึ้นมาจากระบบการศึกษาของญี่ปุ่น (civic education) จึงถูกน�ำมาผลิตซ�้ำด้วย
แบบแผนค่านิยมที่ปฏิบัติร่วมกันของคนใกล้ชิดในระดับปัจเจกและระดับชุมชนหรือสังคม
ที่ล้วนแล้วแต่ผ่านกระบวนการผลิตหรือพัฒนาพลเมืองในระบบการศึกษาแบบเดียวกัน
(civic education) เพื่อมาผลิตซ�้ำความเป็นพลเมืองดังกล่าวผ่านกลไกของแบบแผนค่า
นิยมร่วมกันระหว่างคนในสังคมอีกทอดหนึ่ง (collectivistic culture reproduction) ซึ่ง
กระบวนการดังกล่าวปรากฏดังรายละเอียดในแผนภาพด้านล่าง
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ด้วยเหตุนี้ หากพิจารณารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพือ่ พัฒนาพลเมืองใน
ประเทศญีป่ นุ่ ทัง้ ระดับประถมและมัธยมศึกษาแล้ว ผูเ้ ขียนพบว่า แบบแผนการจัดการเรียน
การสอนเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองผ่านระบบการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น เป็นกระ
บวนการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองโดยใช้กระบวนการทางสังคมเป็นตัวน�ำ (socialcentric approach) มากกว่าทีจ่ ะเน้นการพัฒนาพลเมืองโดยใช้กระบวนการทางการเมือง
เป็นตัวน�ำ (political-oriented approach) เพราะเป้าหมายการจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนา
พลเมืองของญี่ปุ่นก�ำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า ระบบการศึกษาจะต้องพัฒนาความรู้ที่จ�ำเป็น
ให้กับผู้เรียนเพื่อน�ำไปใช้สร้างหรือพัฒนา “ชาติที่เป็นประชาธิปไตยและสงบสุข” ซึ่งหาก
การจัดการศึกษาของญี่ปุ่นใช้กระบวนการทางการเมืองเป็นตัวน�ำ (political-oriented
approach) ก็อาจน�ำไปสู่ความวุ่นวายทางการเมือง การเคลื่อนไหวเรียกร้องของกลุ่ม
ประชาชนขนาดใหญ่ที่ก่อให้เกิดความไม่สงบสุขเรียบร้อยให้เกิดขึ้นในสังคมญี่ปุ่นได้ และ
ยังขัดกับค่านิยมแบบคติร่วมของสังคมญี่ปุ่นด้วย นอกจากนี้ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาพลเมืองทีม่ คี วามเชือ่ มโยงกับประเด็นทางการเมืองนี้ กฎหมายการ
ศึกษาแห่งชาติของญี่ปุ่น (Basic Act on Education) หัวข้อการศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น
ด้านการเมือง มาตรา 14 ยังได้ก�ำหนดไว้ว่า องค์ความรู้ด้านการเมืองที่จ�ำเป็นเพื่อพัฒนา
พลเมืองทีม่ เี หตุผล (sensible citizenship) ควรจัดให้มใี นระบบ อย่างไรก็ตาม การจัดการ
เรียนการสอนในโรงเรียนภายใต้ข้อก�ำหนดของกฎหมาย ต้องไม่มีการสอนเรื่องการเมืองที่
มีเป้าหมายเพือ่ สนับสนุนหรือต่อต้านพรรคการเมืองกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ โดยเฉพาะ หรือส่งเสริม
กิจกรรมทางการเมืองอืน่ ๆ (MEXT: 2019g) ด้วยเหตุนี้ ระบบการศึกษาเพือ่ พัฒนาพลเมือง
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ของญีป่ นุ่ จึงมุง่ ผลิตพลเมืองทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อการใช้ชวี ติ ระดับปัจเจกบุคคลทีจ่ ะต้อง
มีส่วนช่วยพัฒนาสังคมและประเทศที่เป็นประชาธิปไตยอย่างสงบสุขเป็นหลัก ไม่เน้นการ
เข้าไปมีสว่ นร่วมทางการเมืองมากนัก แต่เน้นการมีสว่ นร่วมทางสังคมเชิงการพัฒนา ซึง่ หาก
วิเคราะห์คุณลักษะของความเป็นพลเมืองญี่ปุ่นดังกล่าวตามงานศึกษาของ Westheimer
& Kahne (2004: 237-269) แล้ว อาจสรุปได้ว่า พลเมืองญี่ปุ่นมีคุณลักษณะหรือเป็น
พลเมืองเชิงการมีส่วนร่วม (participatory citizen) และมุ่งเน้นงานพัฒนา (serviceoriented citizen) หรือมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม (personally-responsible
citizen) มากกว่าพลเมืองแบบเน้นความยุติธรรม (justice-oriented citizen) ที่มุ่งเข้าไป
มีบทบาทเคลื่อนไหวทางการเมือง
สอดคล้องกับงานศึกษาของ Keiici Takaya (2017: 127-144) ซึ่งได้ท�ำการ
ศึกษาเกี่ยวกับความตระหนักต่อบทบาทและการมีส่วนร่วมในฐานะการเป็นพลเมืองของ
นั ก ศึ ก ษาญี่ ปุ ่ น พบว่ า ระดั บ การมี ส ่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งของนั ก ศึ ก ษาญี่ ปุ ่ น ต�่ ำ มาก
นอกเหนือจากการไปเลือกตัง้ แล้ว การมีสว่ นร่วมทางการเมืองในรูปแบบอืน่ ๆ เช่น การเดิน
รณรงค์ เดินขบวนทางการเมือง เข้าร่วมพรรคการเมือง กิจกรรมทางการเมืองอื่นๆ หรือ
การร้องเรียน ร้องทุกข์กบั หน่วยงานราชการแทบไม่มเี ลย โดยหนึง่ ในค�ำสัมภาษณ์ทนี่ า่ สนใจ
มากจากนักศึกษาที่ให้สัมภาษณ์ในงานวิจัยชิ้นนี้ก็คือ นักศึกษาคนหนึ่งบอกว่า “ผม/ฉัน
เข้าใจว่ากิจกรรมการเข้าไปมีสว่ นร่วมทางการเมืองและกระบวนการทางประชาธิปไตยเหล่า
นี้มีความส�ำคัญ แต่ผม/ฉันยุ่งมากกับสิ่งต่างๆ ที่ต้องท�ำ และผม/ฉัน ก็ไม่คิดว่าตัวเองมีพลัง
อ�ำนาจมากพอทีจ่ ะไปท�ำกิจกรรมทางการเมืองพวกนัน้ ” (Takaya, 2017: 137) ซึง่ สะท้อน
ให้เห็นได้เป็นอย่างดีว่า ความรับผิดชอบต่อตนเองในระดับปัจเจกบุคคลของพลเมืองญี่ปุ่น
มีค่อนข้างสูง แต่ในขณะเดียวกันความตระหนักต่ออ�ำนาจและบทบาททางการเมืองของ
ตนเองนั้นค่อนข้างต�่ำ ซึ่งหนึ่งในสมมติฐานของ Keiici Takaya ก็มองว่าเป็นผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจากระบบการศึกษาของญี่ปุ่น ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนจึงมองว่า แบบแผนการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองของญี่ปุ่นนั้น เน้นการพัฒนาพลเมืองโดยใช้กระบวนการทาง
สังคมเป็นตัวน�ำ (social-centric approach) ทีม่ งุ่ ให้ผเู้ รียนเข้าไปมีสว่ นร่วมทางสังคม และ
ตระหนักต่อบทบาทของตนเองในการพัฒนาชุมชนและแสดงความรับผิดชอบของตนเอง
ต่อสังคมร่วมกันกับคนอื่น ในแง่นี้เอง หากเราพิจารณาความส�ำเร็จของการจัดการศึกษา
เพือ่ พัฒนาพลเมืองของญีป่ นุ่ จากปรากฏการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยทางการเมืองขับเคลือ่ น
โดยพลเมืองของแต่ละประเทศเปรียบเทียบกับญีป่ นุ่ แล้ว ไม่วา่ จะเป็นสหรัฐอเมริกา ฮ่องกง
หรือประเทศที่เป็นประชาธิปไตยก้าวหน้าในยุโรป รวมถึงกรณีของประเทศไทยเองแล้ว
อาจสรุปได้ว่า การจัดการศึกษาเพื่อผลิตหรือพัฒนาพลเมืองญี่ปุ่นตามที่รัฐต้องการนั้น
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ประสบความส�ำเร็จมากพอสมควร เพราะญีป่ นุ่ ถือเป็นประเทศทีม่ คี วามเป็นประชาธิปไตย
สูง ถูกจัดให้เป็นประเทศทีเ่ ป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบ (full democracy) มาโดยตลอด
(The Economist, 2019) และก็เป็นสังคมที่มีความสงบสุขเรียบร้อย ความปลอดภัยสูง
และพลเมืองมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมสูงเช่นกัน (Institute for Economics & Peace,
2019a & 2019b) โดยคุณภาพพลเมืองของชาวญี่ปุ่นถูกจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่
พลเมืองมีคุณภาพสูงของโลกด้วย (Kaelin & Kochenov & Lindeboom, 2019)
อย่างไรก็ตาม ค�ำถามส�ำคัญคือ การที่จะพัฒนาพลเมืองให้ประสบความส�ำเร็จ
ตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ได้แบบญี่ปุ่นนั้น จะต้องท�ำอย่างไรบ้าง ซึ่งแน่นอนว่าปัจจัยที่เกื้อ
หนุนต่อการเสริมสร้างและพัฒนาพลเมืองให้ประสบความส�ำเร็จได้ยอ่ มมีความเชือ่ มโยงกับ
หลายมิติ ทั้งบริบทและแบบแผนค่านิยมอันเป็นทุนเดิมของสังคมแต่ละแห่งที่มีไม่เหมือน
กัน อย่างไรก็ตาม บทความนีม้ งุ่ พิจารณาบริบทหรือแนวทางและแบบแผนทีเ่ อือ้ ต่อการเสริม
สร้างความเป็นพลเมืองในระบบการศึกษาของญีป่ นุ่ ซึง่ ประกอบด้วยโครงสร้างหรือรูปแบบ
การจัดการศึกษาหลัก 4 ด้าน ได้แก่ การจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาองค์ความรูแ้ ละความเข้าใจ
ของผู้เรียนเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองผ่านการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษา
(Social Studies) การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพลเมืองในวิชาคุณธรรม
จริยธรรม (Moral Education) การพัฒนาทักษะ เสริมสร้างประสบการณ์ด้านความเป็น
พลเมืองแบบบูรณาการ (Integrated Education) ที่ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนการ
สอนในรายวิชาสภาพแวดล้อมในการใช้ชวี ติ (Living Environment) กิจกรรมในคาบเรียน
เชิงบูรณาการ (Integrated Study) และกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ที่จัดขึ้นในและนอกโรงเรียน
(Special Activities) และด้านสุดท้ายซึ่งมีความส�ำคัญอย่างมากคือ ด้านการศึกษาทาง
สังคม (Social Education) หรือการศึกษาโดยใช้ชุมชนและกระบวนการทางสังคมเป็น
ตัวน�ำการพัฒนาความเป็นพลเมืองในระบบการศึกษาของญี่ปุ่นผ่านความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมเพื่อนบ้าน (Neighborhood Association)
และชมรมหรือสมาคมประเภทต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชน
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ข้อเสนอแนะ
นอกจากองค์ประกอบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพลเมืองในระบบการศึกษา
ของญีป่ นุ่ ทัง้ 4 ด้านแล้ว ผูเ้ ขียนยังมองว่า กรณีของญีป่ นุ่ ยังมีบริบทหรือปัจจัยแวดล้อมอืน่ ๆ
ทีช่ ว่ ยเสริมสร้างและเกือ้ หนุนให้การผลิตพลเมืองในระบบการศึกษาของญีป่ นุ่ ประสบความ
ส�ำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมด้วย นั่นคือ ค่านิยมแบบคติร่วม (collectivism) หรือความเป็น
หนึ่งเดียวกันในเชิงแบบแผนค่านิยมการปฏิบัติของคนในสังคมญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นทุนเดิมที่
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สั่งสมมาตั้งแต่อดีต โดยค่านิยมแบบคติร่วมของชาวญี่ปุ่น (Japanese collectivism) นี้
ท�ำให้กระบวนการพัฒนาคุณลักษณะเป้าหมายของความเป็นพลเมือง (citizenship)
ในระบบการศึกษาไม่ได้สิ้นสุดอยู่แค่ภายในโรงเรียนเท่านั้น แต่ยังถูกหล่อหลอมผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ (learning process) ที่เกิดขึ้นของผู้คนในสังคมที่ถูกผลิตขึ้นมาผ่าน
ระบบการศึกษาแบบเดียวกัน ซึ่งค่านิยมดังกล่าวก็ถูกผลิตซ�้ำร่วมกันผ่านแบบแผนค่านิยม
แบบคติร่วม (collectivism) ของคนในสังคมอีกทอดหนึ่ง ท�ำให้กระบวนการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาความเป็นพลเมืองของญี่ปุ่นถูกหล่อหลอมทั้งในพื้นที่ส่วนตัวระดับครัวเรือน และใน
พื้นที่สาธารณะผ่านการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน การมีส่วนร่วมกับชุมชน และ
อิทธิพลของค่านิยมแบบคติร่วม (collectivism) ของชาวญี่ปุ่นที่ท�ำหน้าที่สร้างความ
ตระหนักให้กับพลเมืองอยู่ตลอดเวลาว่าจะต้องมีความรับผิดชอบต่อการสร้างญี่ปุ่นให้เป็น
สังคมที่เป็นประชาธิปไตยอย่างสงบสุข นอกจากนี้ ลักษณะเฉพาะตัวทางกายภาพในเชิง
ภูมิศาสตร์ของญี่ปุ่นก็มีผลต่อการออกแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมือง
เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความเชือ่ มโยงระหว่างอิทธิพลของภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติกบั การ
จัดการเรียนการสอนทีม่ งุ่ พัฒนาพลเมืองให้ตระหนักต่อความเป็นหนึง่ เดียวกัน (unity) และ
ความรับผิดชอบของตนเองทีม่ ตี อ่ สังคมและผูอ้ นื่ ตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้ จึงท�ำให้ผเู้ รียนกลาย
เป็นนักเคลือ่ นไหวเพือ่ การพัฒนามากกว่าทีจ่ ะไปเป็นนักเคลือ่ นไหวทางการเมือง โดยบริบท
เกื้อหนุนทั้ง 2 ประเด็นนี้ ผู้เขียนมองว่าควรได้รับการศึกษาวิจัยในอนาคตอย่างละเอียด
เพือ่ สังเคราะห์ความเชือ่ มโยงและอิทธิพลต่อการพัฒนาความเป็นพลเมืองของแต่ละประเทศ
ว่ามีอิทธิพลต่อการพัฒนาความเป็นพลเมืองของรัฐแต่ละแห่งแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
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บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความ
เป็นพลเมืองในระบบการศึกษาระดับโรงเรียน: บทเรียนจากต่างแดนและข้อเสนอแนะสู่
สังคมไทย” โดยมี รองศาสตาจารย์ดร. ศิวัช ศรีโภคางกุล เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ได้รับ
การสนับสนุนจากส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (สกสว.)
ตามสัญญาเลขที่ RSA6180088 ผู้เขียนขอขอบคุณการสนับสนุนจาก สกสว. และรอง
ศาสตราจารย์ ดร. ศิวัช ศรีโภคางกุล ไว้ ณ ที่นี้ อนึ่ง เนื้อหาและผลการศึกษาในบทความ
นี้เป็นข้อคิดเห็นของผู้เขียนเพียงผู้เดียว สกสว. ไม่จ�ำเป็นต้องมีความเห็นสอดคล้องกับงาน
ศึกษาของผู้เขียน
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บทคัดย่อ

พฤติกรรมละเว้นการมีเพศสัมพันธ์ของเยาวชนเป็นพฤติกรรมทางเพศที่พึง
ประสงค์ ทีจ่ ะป้องกันปัญหาการตัง้ ครรภ์และการเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของเยาวชน
บทความนี้น�ำเสนอแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมละเว้นการมีเพศสัมพันธ์ ผ่านมุมมอง
ทางทฤษฎีจิตสังคมที่อธิบายปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมละเว้นการมีเพศ
สัมพันธ์ ได้แก่ ทฤษฎีการกระท�ำด้วยเหตุผล (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�ำกับ
ควบคุมของบิดามารดา ปัจจัยที่เป็นค่านิยมเรื่องเพศสัมพันธ์ที่พึงประสงค์จากเพื่อน และ
การถ่ายทอดค่านิยมทางเพศสัมพันธ์ที่เหมาะสมจากสังคมซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติ การรับรู้
และความสามารถในการควบคุมตนเองของเยาวชน ซึ่งบทสรุปของบทความนี้จะน�ำไปสู่
การพัฒนาแนวทางและรูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมละเว้นการมีเพศสัมพันธ์ของเยาวชน
ต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: พฤติกรรมละเว้นการมีเพศสัมพันธ์ เยาวชน
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Abstract
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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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เยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศ กล่าวคือเป็นผู้ที่เข้าไปมีบทบาท
ในการพัฒนาประเทศ ขณะนี้ประเทศไทยมีเยาวชนที่เป็นวัยรุ่น (อายุระหว่าง 15-24 ปี)
ประมาณร้อยละ 16 ของประชากรทั้งหมด วัยรุ่นเป็นวัยของความสดใส ความอ่อนไหว วัย
ของการเปลี่ยนแปลง วัยของความอยากรู้ อยากลอง เป็นวัยที่เปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กสู่วัย
ผู้ใหญ่ที่เริ่มมีความคิดอ่านในเชิงเหตุผลมากขึ้น ระหว่างนั้น วัยรุ่นคือวัยที่อยู่ตรงกลางซึ่ง
เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต วัยรุ่นต้องการความมีอิสระและความเป็นตัวของตัวเอง
จากปรากฏการณ์ทางสังคมในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อันเป็น
ผลมาจากการสื่อสาร การพัฒนาทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม มีการพัฒนาทั้งทางการ
ศึกษา สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีต่างๆ มากมายที่เรียกว่า ยุคโลกาภิวัตน์ จึงส่งผลกระทบ
ต่อการด�ำเนินชีวิตของมนุษย์ โดยเฉพาะวัยรุ่นเผชิญกับการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสภาพ
แวดล้อมรอบตัวตลอดเวลา จากความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลท�ำให้
วัยรุ่นสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ทั้งข้อมูลข่าวสารที่ดีและไม่ดี ประกอบ
กับปัจจุบันวัยรุ่นมีความเป็นอิสระมากขึ้น บิดามารดามีเวลาในการควบคุมดูแลน้อยลง
เนือ่ งจากต้องประกอบอาชีพเลีย้ งครอบครัวในยุคของการแข่งขันทางเศรษฐกิจ จึงมีเวลาให้
กับครอบครัวน้อยลง วัยรุน่ จึงให้ความส�ำคัญกับการคบค้าสมาคมกับเพือ่ นและท�ำกิจกรรม
ร่วมกัน ไม่วา่ จะเป็นกิจกรรมการเรียนหรือกิจกรรมอืน่ ๆ ในชีวติ ประจ�ำวันมากขึน้ การตัดสิน
ใจและการมีเสรีภาพในเรื่องพฤติกรรมต่างๆ จึงขึ้นอยู่กับตนเอง เพื่อน และสิ่งแวดล้อม
รอบตัวมากกว่าการตัดสินใจร่วมกับบิดามารดา มีผลท�ำให้เกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบ
การยอมตาม การปรับตัวของเยาวชนทีข่ าดความระมัดระวัง ขาดความยับยัง้ ชัง่ ใจโดยเฉพาะ
เรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เป็นต้น สอดคล้องกับการศึกษาของอภิญญา
เปี่ยมวัฒนาทรัพย์ และคณะ (2552: 69) ที่พบว่าการที่วัยรุ่นชายและหญิงมีเพศสัมพันธ์
เมื่ออายุยังน้อย อาจเนื่องจากพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ
ด้านความคิด อันเกิดจากอิทธิพลของฮอร์โมนเพศทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงวัยนี้ ท�ำให้วยั รุน่ เกิดความ
สับสนกับการเปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่ อีกทั้งยังขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อ แม่
ผูป้ กครอง ทีจ่ ะให้คำ� แนะน�ำแก่วยั รุน่ ในเรือ่ งเพศศึกษา และยังได้รบั อิทธิพลจากกลุม่ เพือ่ น
ที่มีการเลียนแบบการคบเพื่อนต่างเพศกันในกลุ่ม ผลการศึกษาพบว่าการรับรู้บรรทัดฐาน
ของกลุ่มเพื่อนในกลุ่มที่เคยมีเพศสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการมีเพศ
สัมพันธ์ของวัยรุ่นตอนต้น อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ประชิต สุขอนันต์ และ
คณะ, 2562: 143)
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จากการทบทวนวรรณกรรมแสดงข้อมูลให้เห็นว่าค่านิยมและวัฒนธรรมอันดีงาม
ที่เป็นตัวก�ำหนดพฤติกรรมทางเพศให้เยาวชนอยู่ในบรรทัดฐานของสังคมได้ถูกท�ำลาย
หรือก�ำลังเลือนหายไปจากสังคม โดยเฉพาะการรักนวลสงวนตัวในเยาวชนที่เป็นเพศหญิง
และการให้เกียรติเพศหญิงของเยาวชนที่เป็นเพศชาย รวมทั้งการมีพฤติกรรมทางเพศ
อันเหมาะสมคือการละเว้นการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนหรือก่อนวัยอันควร
จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาค่านิยมและพฤติกรรมการรักนวลสงวนตัว
โดยการคิดเชิงระบบเสริมด้วยการกระจ่างค่านิยมและการสร้างพลังอ�ำนาจแห่งตนของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทั้งชายและหญิงมากกว่า
ร้อยละ 5 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มากกว่าร้อยละ 20 เคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้ว
ผลทีต่ ามมาคือการตัง้ ครรภ์และการคลอดในวัยเรียนมีความชุกและรุนแรงมากขึน้ (ประชิต
สุขอนันต์ และคณะ, 2562: 137) การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของวัยรุ่นเกิดจากแรงขับ
ทางเพศ เกิ ด จากความรั ก ความพอใจเป็ น ความเต็ ม ใจโดยไม่ ค� ำ นึ ง ถึ ง ผลกระทบที่
เกิดตามมา และการได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อน ได้เรียนรู้และได้สัมผัสกับกลุ่มเพื่อนที่มี
ทัศนคติเช่นเดียวกันจึงเป็นการตอกย�้ำจากการขัดเกลา การถ่ายทอดความคิด ความเชื่อ
จากกลุ่มเพื่อนและสังคม รวมทั้งจากสื่อต่างๆ จึงท�ำให้เกิดความเชื่อและค่านิยมในหมู่
วัยรุน่ ซึง่ ไม่ยดึ ถือกับความบริสทุ ธิข์ องฝ่ายหญิง อีกทัง้ เชือ่ ว่าการมีเพศสัมพันธ์กอ่ นแต่งงาน
ของวัยรุน่ เป็นเรือ่ งปกติของสังคมปัจจุบนั แต่สำ� หรับเยาวชนหญิงบางราย เมือ่ มีเพศสัมพันธ์
ไปแล้วและฝ่ายชายไม่รบั ผิดชอบก็จะปล่อยตัวปล่อยใจ เป็นเหตุทำ� ให้มพี ฤติกรรมเสีย่ งจาก
การมีเพศสัมพันธ์มากขึ้น และสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากคือปัญหาการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์
อย่างโรคเอดส์ของเยาวชนที่เพิ่มมากขึ้น เกิดการตั้งครรภ์โดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งพบว่าการ
ตั้งครรภ์ในเยาวชนส่งผลต่อสุขภาพกาย เช่น มารดาวัยรุ่นมีภาวะซีด หรือการท�ำแท้งที่ไม่
ปลอดภัย ท�ำให้ตกเลือด ติดเชื้อ และเสียชีวิตในที่สุด
ผลกระทบทางด้านจิตสังคม คือ เยาวชนหญิงทีต่ งั้ ครรภ์อาจต้องหยุดเรียนกลางคัน
ท�ำให้ด้อยโอกาสทางการศึกษา การประกอบอาชีพ เกิดภาวะซึมเศร้าและรู้สึกไม่มีคุณค่า
ได้ (เบ็ญจมาศ โอฬารรัตน์มณี, 2561: 69) จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการท�ำความ
เข้าใจพฤติกรรมการละเว้นการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน มีปฏิสมั พันธ์กนั ระหว่างหลายด้าน
ต้องอาศัยการมองแบบองค์รวม (Holistic Approach) ทั้งด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และ
ด้านสังคม เพือ่ จะท�ำให้ได้ขอ้ มูลทีเ่ หมาะสมในการวิเคราะห์พฤติกรรมการละเว้นการมีเพศ
สัมพันธ์ในวัยเรียน ที่จะน�ำไปสู่การพัฒนาแนวทางหรือรูปแบบที่เหมาะสมในการป้องกัน
ปัญหาอันเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ดังนัน้ บทความวิชาการนีม้ งุ่ อธิบายแนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการละเว้นการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ดังนี้
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1) ทฤษฎีการกระท�ำด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned Action) พัฒนาโดย
Ajzen & Fishbein (1980) มีสมมติฐานว่า พฤติกรรมของบุคคลล้วนกระท�ำไปอย่างมี
เหตุผล (reasonable) และพฤติกรรมอันสมัครใจนี้กระท�ำขึ้นโดยพิจารณาข้อมูลที่มีอยู่
ประกอบด้วย อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีนี้มุ่งที่จะอธิบายและท�ำนายพฤติกรรมของมนุษย์โดย
อาศัยตัวแปรที่ค่อนข้างน้อย (Parsimonious) และพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
นั้น จากทฤษฎีนี้ได้มุ่งที่จะอธิบายพฤติกรรมที่เป็นไปโดยมีการพิจารณาเลือกตัดสินใจจาก
ความตั้งใจ (intention) ของบุคคลว่าจะแสดงหรือไม่แสดงพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง
รวมทัง้ พฤติกรรมสุขภาพต่างๆ น่าจะเป็นตัวก�ำหนดทีเ่ กิดขึน้ ก่อนการกระท�ำ (action) กล่าว
คือ บุคคลจะถูกคาดหวังว่า เขาจะแสดงพฤติกรรมออกมาในลักษณะที่สอดคล้องกับความ
ตั้งใจเดิมที่มีอยู่ กระนั้นก็ตาม ยังตระหนักว่า “ความตั้งใจ” ของบุคคลอาจเปลี่ยนแปลง
ได้เมื่อเวลาเปลี่ยนไป และหากช่วงเวลาระหว่างความตั้งใจและการกระท�ำยิ่งห่างกันมาก
โอกาสที่จะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไว้ก่อน แต่ส่งผลถึงการเปลี่ยนใจที่เกิดขึ้นมาก ดังนั้น
ความตั้งใจเป็นองค์ประกอบที่ผกผันกับช่วงเวลาห่างระหว่างการวัดความตั้งใจและการวัด
พฤติกรรมที่เป็นการกระท�ำอันสังเกตได้ โดยเหตุนี้ทฤษฎีการกระท�ำที่มีเหตุผลจึงมีจุดเน้น
อีกจุดหนึง่ ว่าต้องมีการสอดคล้องกันทัง้ ในการก�ำหนดความหมายและการสร้างมาตรวัดของ
ความตั้งใจ (Intention: I) และพฤติกรรม (Behavior: B) กล่าวคือ ต้องมีความสอดคล้อง
กันทั้งในแง่การจัดการกระท�ำและการวัด
เนื่องด้วยทฤษฎีนี้มิได้ถูกน�ำเสนอขึ้นเพียงเพื่อช่วยท�ำนายพฤติกรรมภายนอก
แต่ทฤษฎีนี้ยังพยายามจะอธิบายให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์
ทฤษฎีการกระท�ำด้วยเหตุผลจึงเสนอต่อว่า ความตั้งใจ (Intention: I) เป็นผลขององค์
ประกอบ (Function) พื้นฐาน 2 ประการ คือ 1) คุณสมบัติของบุคคลที่แสดงพฤติกรรม
และ 2) อิทธิพลทางสังคม องค์ประกอบทีเ่ ป็นคุณสมบัตขิ องบุคคล คือการทีบ่ คุ คลประเมิน
การแสดงพฤติกรรมนั้นว่าเป็นไปในทิศทางบวกหรือทางลบ และได้ให้ชื่อแก่องค์ประกอบ
นี้ว่า ทัศนคติต่อการแสดงพฤติกรรม (Attitude toward the behavior: AB) จุดนี้เป็น
อีกจุดหนึ่งที่ผู้สร้างทฤษฎีย�้ำว่าเป็นการแสดงพฤติกรรม ส่วนองค์ประกอบที่สองที่มีส่วน
ก�ำหนดความตั้งใจ คือการรับรู้ของบุคคลเกี่ยวกับความกดดันหรืออิทธิพลเชิงสังคมที่มีต่อ
บุคคลในการแสดงหรือไม่แสดงพฤติกรรมนั้น องค์ประกอบนี้ได้ถูกใช้ชื่อบรรทัดฐานส่วน
บุคคล (subjective norm: SN) เพราะเป็นการรับรู้ว่าบุคคลส่วนใหญ่เห็นว่าเขาควรหรือ
ไม่ควรแสดงพฤติกรรมนั้นๆ เพียงใด
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การกระท�ำด้วยเหตุผล
จากหลักทฤษฎีข้างต้นสามารถเชื่อมโยงกับการไม่มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนของ
เยาวชนได้ว่า การที่เยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อการรักนวลสงวนตัวและรับรู้ว่าสังคมไทยไม่
ยอมรับให้มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร โดยเฉพาะเยาวชนที่ก�ำลังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน
นั้น จะส่งผลให้เยาวชนมีความตั้งใจในการรักนวลสงวนตัวและตั้งใจที่จะละเว้นการมีเพศ
สัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ก็จะท�ำให้เยาวชนไม่มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ดังนั้น ผู้ปกครอง ครู
ครอบครัว และสถาบันการศึกษาต้องช่วยกันถ่ายทอดค่านิยมการรักนวลสงวนตัว กิจกรรม
ที่ท�ำร่วมกันในครอบครัว หรือกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน หรือกิจกรรมเสริม
หลักสูตร อีกทั้งสอดแทรกทักษะทางสังคมที่เหมาะสมและสังคมยอมรับระหว่างเพื่อน
ต่างเพศ
2) ทฤษฎี พั ฒ นาจริ ย ธรรมของมนุ ษ ย์ (Moral Development Theory)
ของลอเรนส์ โคลเบิร์ก (Kohlberg: 1969 quoted in Cown & Roop, 1992: 99-101)
เป็นผูส้ นใจความประพฤติถกู -ผิด-ดี-ชัว่ ของมนุษย์ ได้ศกึ ษาค้นคว้าค่านิยมความดีความชัว่
ของมนุษย์ โดยเสนอขั้นพัฒนาจริยธรรมของมนุษย์ดังภาพต่อไปนี้

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ม.ค. 63-มิ.ย. 63)

ภาพที่ 1 แสดงขั้นพัฒนาจริยธรรมของมนุษย์ตามทฤษฎีพัฒนาจริยธรรมของมนุษย์
ของโคลเบิร์ก (Kohlberg, 1969)
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ขั้นที่ 1 คือระดับก่อนกฎเกณฑ์สังคม (Pre Conventional level) อยู่ในช่วง
วัยเด็กตอนต้นก่อนเข้าเรียน ซึ่งเป็นช่วงที่เด็กมองโลกแบบชีวิตต้องสู้ ในช่วงวัยนี้ความถูกผิดขึ้นอยู่กับสิ่งที่ปรากฏชัดเจนไม่เกี่ยวกับสาเหตุของการกระท�ำที่อาจจะมีแรงจูงใจอื่นๆ
อยู่เบื้องหลังการกระท�ำนั้นๆ
ขั้นที่ 2 คือระดับจริยธรรมตามกฎเกณฑ์ของสังคม (Conventional level)
อยู่ในวัยเรียนถึงวัยรุ่น ช่วงนี้เด็กจะยึดกฎระเบียบต่างๆ ตามที่ได้รับการสั่งสอนอบรม
มากกว่าที่จะคิดเองท�ำเอง โดยเฉพาะค�ำสั่งของบุคคลที่เป็นหัวหน้าหรือผู้มีอ�ำนาจ เช่น
ผู้ปกครองซึ่งจะบดบังความสามารถของตนเองในการคิดที่จะท�ำสิ่งที่ถูกที่ควรต่างๆ
ขั้นที่ 3 คือระดับจริยธรรมเหนือกฎเกณฑ์ของสังคม (Post Conventional
level) อยู่ในวัยผู้ใหญ่ซึ่งสามารถสร้างคุณธรรมประจ�ำตนเองได้อย่างกว้างขวางและยัง
เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ด้วย ในการบรรลุถึงขั้นนี้มิใช่ว่าจะมีขึ้นได้กับทุกๆ คน และคน
ส่วนใหญ่มักจะอยู่ในระดับ Conventional level หรือไม่ก็ขั้น Pre Conventional level
เท่านั้น
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แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมละเว้นการมีเพศสัมพันธ์ของเยาวชนตามทฤษฎี
พัฒนาจริยธรรม
จากทฤษฎีพัฒนาจริยธรรมของมนุษย์ดังกล่าวข้างต้นจะเห็นว่าพัฒนาการชีวิต
ในวัยเรียนและวัยรุ่น การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวและโรงเรียนจะมีความส�ำคัญในการ
ก�ำหนดกฎระเบียบต่างๆ และถ่ายทอดค่านิยมทีด่ ขี องสังคมเพือ่ ให้วยั รุน่ เหล่านัน้ ด�ำเนินชีวติ
ไปในแนวทางทีผ่ ปู้ กครองและสังคมประสงค์จะให้เป็น ซึง่ ถ้าผูป้ กครองมีวธิ กี ารอบรมเลีย้ ง
ดูและถ่ายทอดค่านิยมที่ดีในทางที่ถูกต้องและเหมาะสมก็จะท�ำให้วัยรุ่นปฏิบัติตนในทาง
ที่ถูก ในทางกลับกันถ้าได้รับการอบรมเลี้ยงดูไม่ดีหรือขาดการอบรมก็จะท�ำให้การพัฒนา
ทางด้านคุณธรรมถูกบดบังและประพฤติตนไปในทางทีเ่ สียหายและต่อต้านสังคมโดยท�ำใน
สิ่งที่สังคมส่วนใหญ่ไม่ยอมรับ เช่น การเล่นการพนัน การใช้ยาเสพติด หรือการปรับตัวของ
วัยรุน่ ทีข่ าดความระมัดระวัง ขาดการยับยัง้ ชัง่ ใจโดยเฉพาะในเรือ่ งของเพศสัมพันธ์กอ่ นวัย
อันควรเป็นต้น
3) ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planed Behavior) พัฒนาโดย Ajzen
(1991) ซึง่ อธิบายปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความตัง้ ใจ (intention) และการแสดงพฤติกรรมของ
บุคคล (behavior) โดยมีแนวคิดว่าบุคคลจะแสดงพฤติกรรมเมือ่ บุคคลนัน้ มีความตัง้ ใจทีจ่ ะ
แสดงหรือปฏิบตั ิ และมีการรับรูว้ า่ ตนเองสามารถควบคุมพฤติกรรม (perceived behavior
control) ดังกล่าวได้ ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความตัง้ ใจทีจ่ ะกระท�ำหรือแสดงพฤติกรรมมี 3 ปัจจัย
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หลัก คือ ก) ความเชื่อในพฤติกรรม (behavior beliefs) ที่ส่งผลถึงทัศนคติของบุคคลต่อ
พฤติกรรม อธิบายได้ว่าถ้าบุคคลเชื่อว่าการแสดงพฤติกรรมนั้นจะเกิดผลดีก็จะมีทัศนคติที่
ดีต่อพฤติกรรมนั้น ข) ความเชื่อในบรรทัดฐานของบุคคลอื่นหรือสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรม
นั้น (normative beliefs) ซึ่งส่งผลถึงการรับรู้บรรทัดฐานของบุคคลอื่นหรือสังคม อธิบาย
ได้ว่า ถ้าบุคคลเชื่อว่าสังคมคิดว่าควรแสดงพฤติกรรม ก็จะรับรู้ถึงบรรทัดฐานของสังคม
ด้านบวก ในทางตรงข้ามถ้าบุคคลเชื่อว่าสังคมคิดว่าตนไม่ควรแสดงพฤติกรรม ก็จะรับรู้
ว่าสังคมมีบรรทัดฐานด้านลบ และ ค) ความเชื่อในการควบคุมตนเอง (control beliefs)
ซึง่ ส่งผลถึงการรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมเหล่านัน้ นัน่ คือถ้าบุคคลมีความ
เชื่อหรือทัศนคติที่ดีจะรับรู้การควบคุมพฤติกรรมนั้นสูง แต่หากบุคคลเชื่อว่าปัจจัยนั้นเป็น
อุปสรรคต่อการแสดงพฤติกรรมจะรับรูก้ ารควบคุมต�ำ่ กล่าวโดยรวมคือบุคคลทีม่ คี วามเชือ่
และทัศนคติตอ่ พฤติกรรมในด้านบวก ส่งผลต่อการรับรูว้ า่ พฤติกรรมเหล่านัน้ เป็นทีย่ อมรับ
ของสังคมและบุคคลแวดล้อม และรับรู้ว่าตนจะสามารถควบคุมตนเองให้ท�ำพฤติกรรมได้
ส�ำเร็จ เขาจะตั้งใจที่จะกระท�ำพฤติกรรมนั้นๆ
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แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมละเว้นการมีเพศสัมพันธ์ของเยาวชนตามทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผน
จากหลักทฤษฎีนี้สามารถเชื่อมโยงกับพฤติกรรมการละเว้นการมีเพศสัมพันธ์ใน
เยาวชนได้ว่า หากเยาวชนมีบิดามารดาเป็นบุคคลส�ำคัญ และเป็นบรรทัดฐานอ้างอิงที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจของเยาวชนเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ และเป็นบุคคลที่มีบทบาท
แรกในการดูแลสุขภาพทางเพศและ ให้การสอนเพศศึกษาและบ่มเพาะพฤติกรรมทาง
เพศที่เหมาะสม เช่น การรักนวลสงวนตัว พฤติกรรมการละเว้นการมีเพศสัมพันธ์อันไม่พึง
ประสงค์ เช่น พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์กอ่ นวัยอันควรให้กบั บุตร รวมทัง้ ยังมีอทิ ธิพลต่อ
ทัศนคติ บรรทัดฐานทางสังคม และพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นทั้งทางตรงและทางอ้อม
สอดคล้องกับทฤษฎีการวางแผนพฤติกรรม (Theory of Planed Behavior) ของ Ajzen
(1991) ท�ำให้เยาวชนเกิดทัศนคติทดี่ ตี อ่ การรักนวลสงวนตัว และเกิดการรับรูว้ า่ ครู สถาบัน
การศึกษา หรือสถาบันทางสังคมไม่ยอมรับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และส่งผลต่อ
การรับรูค้ วามสามารถของตนในการท�ำพฤติกรรมการละเว้นการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนที่
เพิ่มขึ้น ท�ำให้เพิ่มความตั้งใจและมีแนวโน้มที่จะท�ำพฤติกรรมที่ต้องการ การที่บิดา มารดา
ครู สถาบันการศึกษา หรือสถาบันทางสังคมแสดงการยอมรับ นั่นคือพฤติกรรมการละเว้น
การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนของเยาวชน
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4) ทฤษฎีแรงจูงใจในการป้องกัน (The Protection Motivation Theory) ทฤษฎี
แรงจูงใจในการป้องกันถูกพัฒนาโดย Ronald W. Rogers (Mackay and Bruce, 1992)
โดยเน้นความส�ำคัญร่วมกันระหว่างแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและทฤษฎีคาดหวังใน
ความสามารถของตนเอง นัน่ คือ การรวมเอาปัจจัยทีท่ ำ� ให้เกิดการรับรูใ้ นภาพรวมของบุคคล
ซึ่งการรับรู้นี้จะเป็นตัวเชื่อมโยงที่จะน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศคติและพฤติกรรมทฤษฎี
แรงจูงใจ ในการป้องกันนีเ้ น้นเกีย่ วกับการประเมินการรับรูด้ า้ นข้อมูลข่าวสาร การเผยแพร่
สือ่ สาร การประเมินการรับรูน้ ม้ี าจากสือ่ กลางทีท่ ำ� ให้เกิดความกลัว ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั จ�ำนวนของ
สื่อที่มากระตุ้น ในการประเมินการตรวจสอบการรับรู้ Rogers ได้ก�ำหนดตัวแปรที่ท�ำให้
เกิดความกลัว 3 ตัว ได้แก่ ความรุนแรงของโรค การรับรู้ความเสี่ยงต่อการเป็นโรค และ
ความคาดหวังในประสิทธิภาพการตอบสนองของสื่อ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ได้ให้ความส�ำคัญ
กับการรับรู้ความเสี่ยงต่อการเป็นโรค ซึ่งการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเป็นโรค (Perceived
Probability-Susceptibility) เป็นการใช้สื่อที่ท�ำให้บุคคลเชื่อว่าตนเองก�ำลังอยู่ในภาวะ
เสี่ยง อย่างไรก็ตาม วิธีนี้ยังไม่ใช่แนวทางที่จะท�ำให้บุคคลรับรู้ต่อโอกาสเสี่ยงของการเป็น
โรค แต่การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเป็นโรคจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละบุคคลว่า
ถ้าไม่ปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่เกิดขึ้นจะท�ำให้ตนมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคได้
การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเป็นโรคสูงจะมีผลต่อความตั้งใจของบุคคลในการปฏิบัติตน
เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงนั้นๆ
แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมละเว้นการมีเพศสัมพันธ์ของเยาวชนตามทฤษฎี
แรงจูงใจในการป้องกัน
จากหลักของทฤษฎีสามารถเชื่อมโยงกับการไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของ
เยาวชนได้ว่า การที่เยาวชนได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับความเสี่ยงของการเป็นโรคอันเนื่องมา
จากการมีเพศสัมพันธ์ ได้แก่ กามโรค โรคเอดส์ ผลกระทบของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
และอันตรายอันเนือ่ งมาจากการท�ำแท้งของวัยรุน่ ทีม่ เี พศสัมพันธ์กอ่ นวัยอันควร จะส่งผลต่อ
ความตัง้ ใจของเยาวชนในการปฏิบตั ติ นเพือ่ ลดพฤติกรรมเสีย่ งของการเป็นโรคและป้องกัน
ตนเองจากการมีเพศสัมพันธ์ ก็จะท�ำให้เยาวชนละเว้นเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนได้
จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการละเว้นการมีเพศสัมพันธ์ใน
วัยเรียน ท�ำให้ทราบปัจจัยที่เป็นเหตุชักน�ำให้เยาวชนตั้งใจที่จะละเว้นพฤติกรรมทางเพศ
ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์อันจะเป็นการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การเป็น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวมีทั้งปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านครอบครัว
การให้ความรู้และการก�ำกับควบคุมของบิดามารดา ปัจจัยจากเพื่อน อิทธิพลจากสังคมซึ่ง
จะส่งผลต่อทัศนคติ การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมตนเอง ความตัง้ ใจทีจ่ ะละเว้นการ
มีเพศสัมพันธ์ และท�ำให้เยาวชนมีพฤติกรรมการละเว้นการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
อันเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการละเว้นการมีเพศสัมพันธ์
ในวัยเยาวชนต่อไป
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ ศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในพื้นที่จังหวัดสงขลา เก็บข้อมูลจากกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี ในสถาบันอุดมศึกษา ในพื้นที่จังหวัดสงขลาจ�ำนวน 5 แห่ง จ�ำนวน 400 ตัวอย่าง
มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในพื้นที่จังหวัดสงขลา วิเคราะห์ปัจจัยการท่องเที่ยวและจัดกลุ่ม
ตามปัจจัยในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการวิจัย
และท�ำการวิเคราะห์ปัจจัยด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักและหมุนแกนปัจจัย
ด้วยวิธี Varimax ในส่วนการจัดกลุ่มเทคนิคการวิเคราะห์กลุ่มแบบ K-Means ผลการวิจัย
พบว่า ด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวส่วนใหญ่รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่นิยม
มากที่สุด คือ ประเพณี วัฒนธรรมพื้นบ้าน เทศกาลต่างๆ นิยมเดินทางกับเพื่อนในช่วง
วันเสาร์-อาทิตย์ สิ่งดึงดูดใจคือวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ กิจกรรมระหว่างการท่องเที่ยว
นิยมถ่ายรูป กิจกรรมทางวัฒนธรรมที่สนใจ คือ การนั่งรถสามล้อ/รถรางรอบเมือง สถาน
ที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่รู้จักและเคยเดินทางไปมากที่สุด คือ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
การวิเคราะห์องค์ประกอบเพือ่ ท�ำการจัดกลุม่ ตัวแปร พบว่า จากตัวแปรทัง้ หมด 42 ตัวแปร
สามารถสกัดปัจจัยได้ 6 ด้าน ประกอบด้วย ปัจจัยวัฒนธรรมอาหารและวิถชี วี ติ ปัจจัยความ
เชื่อ ความศรัทธา ปัจจัยกลิ่นอายอดีต ปัจจัยสภาพแวดล้อม ปัจจัยโหยหาวันวาน และ
ปัจจัยแลกเปลีย่ นทัศนะ การจัดกลุม่ สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุม่ (K=2) ได้แก่ 1) ท่องเทีย่ ว
เชิงวัฒนธรรม ร้อยละ 95.25 และ 2) ท่องเที่ยวทั่วไป ร้อยละ 4.75
ค�ำส�ำคัญ: การท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม พฤติกรรมการท่องเทีย่ ว นักศึกษาระดับปริญญาตรี
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Abstract
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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
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การท่องเที่ยว ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันควบคู่
กับสังคมมนุษย์ การเดินทางในแต่ละยุคอาจมีความแตกต่างกันทั้งวัตถุประสงค์และวิธี
การเดินทาง โดยในปัจจุบันการเดินทางท่องเที่ยวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการผ่อนคลาย
ความตึงเครียดจากการท�ำงาน เป็นรูปแบบการเดินทางเพือ่ พักผ่อนหย่อนใจ หรือเพือ่ ความ
สนุกสนานตื่นเต้น หรือเพื่อหาความรู้ โดยมีระยะทางมากกว่า 40 กิโลเมตรจากที่อยู่อาศัย
เพื่อจุดประสงค์ในการพักผ่อนหย่อนใจ (World Tourism Organization, 2014)
การท่องเทีย่ วเป็นอุตสาหกรรมทีเ่ จริญเติบโตต่อเนือ่ งอย่างรวดเร็ว อีกทัง้ เกิดการ
กระจายการลงทุน การจ้างงาน และกระจายรายได้จากการจับจ่ายของนักท่องเที่ยวไปยัง
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องต่างๆ อาทิเช่น ที่พักแรม อาหารและเครื่องดื่ม สินค้าที่ระลึก ฯลฯ
ซึ่งช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมของประเทศไทย ในปี 2561 องค์การ
ท่องเที่ยวโลก (UNWTO) ได้สรุปจ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกจ�ำนวน
ทั้งสิ้นกว่า 1,400 ล้านคน เพิ่มขึ้น 6 เปอร์เซ็นต์จากปี 2560 ทีผ่านมา (The New Straits
Times Press (Malaysia), 2019) ขณะทีใ่ นปี 2561 ประเทศไทยมีนกั ท่องเทีย่ วต่างประเทศ
เดินทางเข้ามาท่องเทีย่ วจ�ำนวน 38,277,300 คน และมีรายได้จากการท่องเทีย่ ว 2,007,503
ล้านบาท (กรมการท่องเที่ยว, 2562)
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยู่ในกระแสความสนใจของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน
จ�ำนวนไม่น้อย โดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ (Quality Visitor) มีทิศทาง
การเติบโตอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นการท่องเที่ยวทางเลือก (Alternative Tourism)
ที่นักท่องเที่ยวสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการเดินทางท่องเที่ยว สัมผัสวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ ประวัติศาสตร์ ฯลฯ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีจุดประสงค์เพื่อที่จะสร้าง
ความคุน้ เคยกับประชาชนในแต่ละท้องถิน่ หรือในประเทศอืน่ ๆ ท�ำให้เราได้เข้าใจและซาบซึง้
เกีย่ วกับวัฒนธรรมของคนภายในชุมชนเหล่านัน้ ดังนัน้ การท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมจึงท�ำให้
เราเกิดความรู้ ประสบการณ์ และการติดต่อสือ่ สาร จึงมีความส�ำคัญอย่างมากต่อการสร้าง
ความเข้าใจของคนแต่ละกลุ่มให้สามารถพึ่งพากันได้ น�ำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างมีความ
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 สงขลามีชื่อปรากฏเป็นเมืองท่าการค้า
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และหัวเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจที่มีความส�ำคัญตั้งแต่อดีตสมัยต้นกรุงศรีอยุธยา จังหวัด
สงขลาเป็นพืน้ ทีท่ มี่ ที รัพยากรทางการท่องเทีย่ วทีม่ คี วามหลากหลาย ทัง้ ด้านความสมบูรณ์
ของทรัพยากรทางธรรมชาติ รวมถึงความหลากหลายทางเชือ้ ชาติ ประวัตศิ าสตร์ วิถใี นการ
ด�ำรงชีวิต การค้า ความเชื่อและความศรัทธา โดยกลุ่มคนที่อาศัยประกอบด้วยชาวไทยจีน
ชาวไทยมุสลิม และชาวไทยพื้นถิ่น
ดังนัน้ ผูว้ จิ ัยจึงให้ความสนใจทีจ่ ะศึกษาถึงพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา เนือ่ งจากกลุม่ นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี เป็นกลุ่มที่มีเวลาว่างในการเดินทางท่องเที่ยว อยู่ในวัยที่ก�ำลังศึกษาหาประสบการณ์
ความรู้และก�ำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมการท�ำงาน ซึ่งจะเติบโตเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวใหม่ใน
อนาคต เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ยังไม่มีภาระรับผิดชอบมากนัก ผู้วิจัยจึงต้องการทราบถึง
พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อกลุ่มนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี เพื่อน�ำข้อมูลมาท�ำการวิเคราะห์และจัดกลุ่ม
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีในพื้นที่จังหวัดสงขลา
2. เพื่ อ วิ เ คราะห์ ป ั จ จั ย การท่ อ งเที่ ย วของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ใ นการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดสงขลา
3. เพื่อจัดกลุ่มของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในพื้นที่จังหวัดสงขลาตามปัจจัย
ในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
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เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. การท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม รูปแบบการท่องเทีย่ วในแหล่งวัฒนธรรม (cultural
based tourism) ถือเป็นการท่องเที่ยวทางเลือก (Alternative Tourism) ที่นักท่องเที่ยว
สามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการเดินทางท่องเที่ยว สัมผัสวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม
ความเป็นอยู่ ประวัติศาสตร์ ฯลฯ รวมถึงเข้าใจหลักคิดในการด�ำรงชีวิตของผู้คนใน
ท้องถิ่น ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว (2558) ได้ให้ค�ำนิยามการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไว้ว่า การ
ท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมเป็นการศึกษาหาความรูใ้ นพืน้ ทีห่ รือบริเวณทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะทีส่ ำ� คัญ
ทางประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรม มีการบอกเล่าเรือ่ งราวในการพัฒนาทางสังคมและมนุษย์
ผ่านทางประวัตศิ าสตร์อนั เป็นผลเกีย่ วเนือ่ งกับวัฒนธรรม องค์ความรู้ และการให้คณ
ุ ค่าของ
สังคม โดยสถาปัตยกรรมทีม่ คี ณ
ุ ค่าหรือสภาพแวดล้อมอย่างธรรมชาติ ทีส่ ามารถแสดงออก
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ให้เห็นถึงความสวยงามและประโยชน์ทไี่ ด้รบั จากธรรมชาติ สามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาพ
ชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นสภาพทางเศรษฐกิจ
สังคม หรือขนบธรรมเนียมประเพณี บุญเลิศ จิตตัง้ วัฒนา (2548) ได้อธิบายว่าการท่องเทีย่ ว
เชิงศิลปวัฒนธรรมประกอบด้วย ประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี สถาปัตยกรรม ศิลปะ หัตถกรรม
พิธีกรรมต่างๆ ทางศาสนา ดนตรี นาฏศิลป์ ภาษาและวรรณกรรม วิถีชีวิต เครื่องแต่งกาย
อาหาร ประเพณี เทศกาลต่างๆ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. แนวคิดพฤติกรรม พฤติกรรม หมายถึง อาการทีแ่ สดงออกของมนุษย์ ปฏิกริ ยิ า
โต้ตอบต่อสิง่ เร้าทีอ่ ยูร่ อบตัว โดยจากการสังเกตหรือการใช้เครือ่ งมือช่วยวัดพฤติกรรม ส่งผล
ต่อกระบวนการทางร่างกาย (ธนัญญา ธีระอกนิษฐ์: 2555) พฤติกรรมผูบ้ ริโภค (Consumer
behavior role) หมายถึง บทบาททีเ่ กีย่ วข้องกับการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค จากการศึกษา
นักการตลาดได้น�ำมาประยุกต์ใช้ในการก�ำหนดกลยุทธ์การตลาด โดยเฉพาะกลยุทธ์การ
โฆษณาและผู้แสดงโฆษณา (Presenter) ให้บทบาทใดบทบาทหนึ่ง เช่น ผู้ริเริ่ม ผู้มีอิทธิพล
ผู้ตัดสินใจซื้อ ผู้ซื้อ และผู้ใช้ โดยทั่วไปมี 5 บทบาทคือ (ธวัลวรัตน์ อินทนนชัย, 2552)
ผู้ริเริ่ม (Initiator) ผู้มีอิทธิพล (Influence) ผู้ตัดสินใจ (Decision) ผู้ซื้อ (Buyer) และ
ผู้ใช้ (User)
3. แนวคิ ด การตั ด สิ น ใจ การตั ด สิ น ใจ คื อ ผลขั้ น สุ ด ท้ า ยหรื อ ผลสรุ ป ของ
กระบวนการคิ ด อย่ า งมี เ หตุ ผ ลเพื่ อ เลื อ กแนวทางการปฏิ บั ติ ที่ ถู ก ต้ อ งเหมาะสมกั บ
สถานการณ์ ทรัพยากร และบุคคล สามารถน�ำไปปฏิบัติและท�ำให้งานบรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ การตัดสินใจเป็นส่วนหนึ่งของบทบาทของผู้บริหารที่เกิดจาก
ต�ำแหน่งและอ�ำนาจที่เป็นทางการ คือบทบาทการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur)
บทบาทผูจ้ ดั การสถานการณ์ทเี่ ป็นปัญหา (Disturbance Handler) บทบาทผูจ้ ดั ทรัพยากร
(Resource Allocator) และบทบาทผู้เจรจาต่อรอง (Negotiator)
วุฒิชัย จ�ำนงค์ (2523) กล่าวว่า การตัดสินใจเป็นเรื่องของการจัดการที่หลีกเลี่ยง
ไม่ได้และในการจัดการนั้นการตัดสินใจเป็นหัวใจในการปฏิบัติงานทุกๆ เรื่อง ทุกๆ กรณี
เพื่อด�ำเนินการไปสู่วัตถุประสงค์ อาจมีเครื่องมือมาช่วยในการพินิจพิจารณา มีเหตุผลส่วน
ตัว อารมณ์ ความรักใคร่ ชอบพอ เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจ และมีลักษณะเป็น
กระบวนการอันประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ต่อเนื่องกันไป
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากแนวคิดและทฤษฎี เพื่อหาปัจจัยการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมและการจัดกลุ่ม
พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ม.ค. 63-มิ.ย. 63)

เครื่องมือการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ำรวจ (Survey Research) และการวิเคราะห์
ปัจจัย (Factor Analysis) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
(Questionnaire) เรื่อง พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ตอนที่ 3 เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ตอนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
เพื่อให้แบบสอบถามได้ข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นย�ำมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงท�ำการ
ทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยน�ำแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง (Try-out) ในการวิจัย จ�ำนวน 30 ชุด และค�ำนวณหาค่าความเชื่อมั่นด้วยสูตร
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) พบว่าทุกด้านมี
ค่าผลลัพธ์มากกว่า 0.75 อันเป็นการยืนยันว่าข้อค�ำถามนั้นมีความเชื่อมั่นเพียงพอ
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กลุ่มเป้าหมาย
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสถาบันอุดมศึกษา
จ�ำนวน 5 แห่ง โดยจ�ำแนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 4 แห่ง และสถาบันอุดมศึกษาของ
เอกชน 1 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดสงขลา มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 61,813 คน จากข้อมูลสถิติสถาน
ศึกษานักศึกษาอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ส�ำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา, 2562) ดังนั้น
เมือ่ ประชากรมีขนาดใหญ่จงึ ก�ำหนดขนาดตัวอย่างตามแนวทางของ Yamane (ประสพชัย
พสุนนท์, 2553) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยได้กลุ่มตัวอย่างขนาดเท่ากับ 400 ตัวอย่าง
ดังตารางที่ 1
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ตารางที่ 1 ขนาดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
พื้นที่

จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
นักศึกษา
นักศึกษา
นักศึกษารวม กลุ่มตัวอย่าง
กลุม่ ตัวอย่าง
(ร้อยละ)

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 4 แห่ง
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,
มหาวิทยาลัยทักษิณ, มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา)
สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน 1 แห่ง
(มหาวิทยาลัยหาดใหญ่)

57,165

92.5

370

4,648

7.5

30

นักศึกษาระดับปริญญาตรี

61,813

100

400

ขั้นตอนการด�ำเนินการวิจัย
ผู้วิจัยศึกษาองค์ประกอบการศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยศึกษาจากข้อมูล
ทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิ ดังนี้
1) ข้อมูลทุติยภูมิ การศึกษาครั้งนี้ได้ท�ำการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลทีม่ ผี วู้ จิ ยั และเก็บข้อมูลไว้แล้ว เช่น ต�ำราและเอกสารทางวิชาการ วิทยานิพนธ์
สารนิพนธ์ ที่มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว แรงจูงใจ และการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม เป็นต้น
2) ข้อมูลปฐมภูมิ ศึกษาจากการใช้แบบสอบถามกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อท�ำการสกัดปัจจัยตามแนวคิดออกมา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ม.ค. 63-มิ.ย. 63)

สถิติที่ใช้ในการวิจัย
การศึกษาเรื่องพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในการ
ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมในพื้ น ที่ จั ง หวั ด สงขลา ผู ้ วิ จั ย เลื อ กใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ใน
รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) โดยเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์ประมวลผลด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูป
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ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ม.ค. 63-มิ.ย. 63)

ทางสถิติ SPSS V. 22 ข้อมูลทางลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ รายได้
คณะวิชา ชั้นปี ฯลฯ และข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักศึกษา
และท�ำการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก
(Principle Component Analysis) โดยวิธหี มุนแกนปัจจัยด้วยวิธี Varimax with Kaizer
Normalization ทีม่ คี า่ Factor Loading มากกว่า 0.681 และน�ำผลมาท�ำการจัดกลุม่ ตาม
ปัจจัยการท่องเที่ยวของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่
จังหวัดสงขลา ด้วยวิธวี เิ คราะห์กลุม่ แบบ K-Means โดยน�ำค่าปัจจัยคะแนน (Factor Score)
ของทั้ง 6 ปัจจัย (โดยทดลองก�ำหนด K = 2, 3, 4, …, 8) นอกจากนี้ผู้วิจัยได้แปลงข้อมูล
คะแนนปัจจัยให้เป็น ค่ามาตรฐาน (Standardized) ก่อนท�ำการวิเคราะห์ ด้วยวิธี K-Means
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ผลการวิจัย
1. ผลจากการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล
จากการวิเคราะห์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 400 คน ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ�ำนวน 208 คน (ร้อยละ 52.1) อายุระหว่าง 22-24 ปี จ�ำนวน
287 คน (ร้อยละ 24.6) มีการศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 จ�ำนวน 256 คน (ร้อยละ
64.2) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ�ำนวน 166 คน (ร้อยละ 38.2) กลุ่มคณะ
/สาขาวิชา อุตสาหกรรมบริการ/การท่องเที่ยว/โรงแรม/อีเวนต์ จ�ำนวน 123 คน (ร้อยละ
30.8) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 12,001 บาท จ�ำนวน 189 คน (ร้อยละ 47.4)
2. ผลจากการวิเคราะห์พฤติกรรม
จากการวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเที่ยว พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่นิยมมากที่สุด คือ ประเพณี วัฒนธรรมพื้นบ้าน
เทศกาลต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 95.25 รองลงมาคือ โบราณคดีและพิพธิ ภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ
90.00 และศาสนารวมถึงพิธกี รรมต่างๆ ทางศาสนา คิดเป็นร้อยละ 81.25 ด้านลักษณะการ
เดินทางท่องเทีย่ ว พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่นยิ มเดินทางกับเพือ่ น คิดเป็นร้อยละ
27.60 โดยวิธีการเดินทางด้วยรถส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 75.90 และส่วนใหญ่นิยมเดินทาง
มาท่องเที่ยวในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ 76.90 ด้านสิ่งดึงดูดใจในการเดินทาง
ท่องเที่ยว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส�ำคัญกับวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ คิดเป็น
ร้อยละ 96.75 กิจกรรมระหว่างการท่องเทีย่ วผูต้ อบแบบสอบถามนิยม ถ่ายรูป คิดเป็นร้อย
ละ 93.25 ในด้านกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่สนใจ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความสนใจในการ
นัง่ รถสามล้อ/รถรางรอบเมือง คิดเป็นร้อยละ 82.25 และสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมที่
ผู้ตอบแบบสอบถามรู้จักและเคยเดินทางไปมากที่สุด คือ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง คิดเป็น
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ร้อยละ 89.00 รองลงมาคือ เขาตังกวน คิดเป็นร้อยละ 83.25 และพิพิธภัณฑ์สถานแห่ง
ชาติสงขลา และวัดมัชฌิมาวาส คิดเป็นร้อยละ 82.25
3. ผลจากการวิเคราะห์ปัจจัยการตัดสินใจมาท่องเที่ยว
จากการวิเคราะห์ปจั จัยการตัดสินใจมาท่องเทีย่ วจากตัวแปรปัจจัยในการวิเคราะห์
จ�ำนวน 42 ตัวแปร โดยใช้วธิ กี ารวิเคราะห์ปจั จัย (Factor Analysis) พบว่า ใช้การวิเคราะห์
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�ำแนกรายละเอียดแต่ละปัจจัย
ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแต่ละปัจจัย (n=400)
Factor
Mean
S.D.
ระดับความ
ปัจจัย
Loading

ปัจจัยที่ 1 วัฒนธรรมอาหารและวิถชี วี ติ
0.88

(Eigenvalues = 15.779 และ
Variance = 37.570)
4.41
0.84

มาก

0.87

3.94

0.77

มาก

0.87

3.91

0.71

มาก

0.86
0.86

3.96
3.93

0.89
0.91

มาก
มาก

0.84

3.76

0.78

มาก

0.81
0.79

4.56
3.88

0.63
0.67

มากที่สุด
มาก
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ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ม.ค. 63-มิ.ย. 63)

- อาหารท้องถิน่ มีความแปลก แตกต่าง มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว
- เข้ า ไปร่ ว มกิ จ กรรมทางวั ฒ นธรรม
อนุรักษ์ประเพณี อาทิ ประเพณีชักพระ
เป็นต้น
- ท�ำบุญและกราบไหว้บูชาสิ่งที่เคารพ/
ปฏิบัติศาสนกิจ
- อาหารท้องถิ่นมีรสชาติอร่อย ถูกปาก
- กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วแบบวิ ถี ชี วิ ต
วัฒนธรรม
- สื บ ทอดวิ ถี ป ระเพณี อั น ดี ง ามของ
ครอบครัว
- ความหลากหลายทางวัฒนธรรมอาหาร
- ใช้เวลาวันหยุดกับครอบครัว/เพื่อน

ส�ำคัญ
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ปัจจัย

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ม.ค. 63-มิ.ย. 63)

- การผสมผสานของวัฒนธรรมไทยพุทธ
มุสลิม จีน
- การดูแลเอาใจใส่ในการอนุรักษ์โบราณ
สถานภายในพื้นที่ให้คงความสวยงามอยู่
ในสภาพดี
- ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น อาทิ
ร�ำมโนรา เป็นต้น
- อาหารท้องถิ่นมีคุณค่าทางโภชนาการ
- อาหารแต่ละช่วงเวลามีเอกลักษณ์
ปัจจัยที่ 2 ความเชื่อ ความศรัทธา

168

- เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์น�ำไป
ถ่ายทอดแก่ผู้อื่น
- ความศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้า พระเกจิ
- เสริมสร้างสัมพันธภาพภายใน
ครอบครัว
- ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ช่วยคุ้มครอง
ป้องกันภัย ประสบความส�ำเร็จในชีวิต
- ถ่ายภาพสิ่งต่างๆ เพื่อลงสื่อสังคม
ออนไลน์
- รู้สึกศรัทธา เลื่อมใส ศาสนสถาน เช่น
วัด ศาลเจ้า
- การเข้าร่วมพิธีกรรม เช่น บวงสรวง
หลักเมือง เจดีย์หลวง เป็นต้น
- มีกิจกรรมตามประเพณีท้องถิ่น
- ต้องการพักผ่อน ผ่อนคลาย หลีกหนี
ความจ�ำเจ
- ไมตรีจิตและมิตรภาพของผู้คนท้องถิ่น
- สถาปัตยกรรมที่สวยงามของอาคาร
บ้านเรือน

Factor
Loading

S.D.

ระดับความ
ส�ำคัญ

0.78

4.41

0.55

มาก

0.73

3.55

0.86

มาก

0.71

3.78

0.56

มาก

0.67
0.66

4.35
0.62
มาก
4.40
0.60
มาก
(Eigenvalues = 8.397 และ
Variance = 19.992)
4.35
0.81
มาก

0.94
0.87
0.82

4.47
3.99

0.58
0..95

มาก
มาก

0.80

4.38

0.60

มาก

0.78

3.87

0.47

มาก

0.77

4.32

0.68

มาก

0.76

4.02

0.73

มาก

0.74
0.68

4.10
3.99

0.74
0.70

มาก
มาก

0.63
0.59

4.41
4.37

0.60
0.62

มาก
มาก
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Mean

ปัจจัย

Factor
Loading

ปัจจัยที่ 3 กลิ่นอายอดีต
- ต้องการค�ำชื่นชมจากผู้อื่น เสริมสร้าง
ความภาคภูมิใจในตนเอง
- วิถีชีวิตของคนท้องถิ่นในอดีตกาล
- สัมผัสกลิ่นอายความเป็นดั้งเดิม
- ต้องการเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมและวิถี
ชีวิตที่ต่างจากตน
- ค้นหาต้นก�ำเนิดความเชื่อ ประเพณี
นิทานพื้นบ้าน ต�ำนานพื้นบ้าน
จิตรกรรม ฯลฯ
- ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอันยาวนานทรง
คุณค่า
ปัจจัยที่ 4 สภาพแวดล้อม
- สภาพอากาศดี สามารถท่องเที่ยวได้
ทุกฤดูกาล
- ความเป็นกันเองของคนในท้องถิ่น
- ต้องการที่จะพัฒนาทักษะของตนเอง
- ต้องการได้รับประสบการณ์ที่หลาก
หลาย
- ต้องการเห็นสถานที่ตามที่เห็นในสื่อ
ออนไลน์และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
- คุณค่าทางประวัติศาสตร์อันยาวนาน

0.88

S.D.

(Eigenvalues = 6.410 และ
Variance = 15.262)
3.91
0.80

ระดับความ
ส�ำคัญ

มาก

0.75
0.73
0.72

4.65
4.08
4.16

0.59
0.41
0.53

มากที่สุด
มาก
มาก

0.67

4.12

0.51

มาก

0.62

4.05

0.44

มาก

0.81

(Eigenvalues = 3.689 และ
Variance = 8.783)
3.66
0.78

มาก

0.80
0.76
0.70

4.20
4.58
4.65

0.53
0.67
0.66

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

0.67

3.73

0.55

มาก

0.54

3.93

0.80

มาก

ปัจจัยที่ 5 โหยหาวันวาน
0.95
0.71
0.69
0.61

(Eigenvalues = 2.421 และ
Variance = 5.763)
4.23
0.52
4.09
4.43
4.35

0.86
0.61
0.92

มาก
มาก
มาก
มาก
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ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ม.ค. 63-มิ.ย. 63)

- ต้องการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ภูมิปัญญา วิถีชีวิตที่มีความแตกต่าง
- ต้องการถวิลหาอดีต
- จับจ่ายซื้อของฝาก ของที่ระลึก
- สืบทอดตามความเชื่อ เช่น
มโนราโรงครู เป็นต้น

Mean
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ปัจจัย

Factor
Loading

ปัจจัยที่ 6 แลกเปลี่ยนทัศนะ

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ม.ค. 63-มิ.ย. 63)

- พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดกับ
คนท้องถิ่น/คนรุ่นเก่า
- การฝึกหัดศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน

170

0.63
0.54

Mean

S.D.

(Eigenvalues = 1.446 และ
Variance = 3.442)
4.00
0.38
4.14

0.49

ระดับความ
ส�ำคัญ

มาก
มาก

จากตารางที่ 2 ผู้วิจัยได้ท�ำการก�ำหนดชื่อองค์ประกอบเพื่อสื่อความหมายที่
สอดคล้องกับตัวแปร สามารถแบ่งออกได้เป็น 6 ปัจจัย โดยจ�ำแนกรายละเอียดแต่ละปัจจัย
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�ำบุญและกราบไหว้บูชาสิ่งที่เคารพ
/ปฏิบตั ศิ าสนกิจ 4) อาหารท้องถิน่ มีรสชาติอร่อยถูกปาก 5) กิจกรรมการท่องเทีย่ วแบบวิถี
ชีวิต วัฒนธรรม 6) สืบทอดวิถีประเพณีอันดีงามของครอบครัว 7) ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมอาหาร 8) ใช้เวลาวันหยุดกับครอบครัว/เพื่อน 9) การผสมผสานของวัฒนธรรม
ไทยพุทธ มุสลิม จีน 10) การดูแลเอาใจใส่ในการอนุรักษ์โบราณสถานภายในพื้นที่ให้คง
ความสวยงามอยูใ่ นสภาพดี 11) ศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่ อาทิ ร�ำมโนรา เป็นต้น 12) อาหาร
ท้องถิ่นมีคุณค่าทางโภชนาการ 13) อาหารแต่ละช่วงเวลามีเอกลักษณ์
ปัจจัยที่ 2 ความเชือ่ ความศรัทธา มีคา่ Eigenvalues เท่ากับ 8.397 ประกอบด้วย
11 ตัวแปร อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 19.992 ได้แก่ 1) เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์
น�ำไปถ่ายทอดแก่ผู้อ่ืน 2) ความศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้า พระเกจิ เป็นต้น 3) เสริมสร้าง
สัมพันธภาพภายในครอบครัว 4) ช่วยคุ้มครอง ป้องกันภัย ประสบความส�ำเร็จในชีวิต
5) ถ่ายภาพสิ่งต่างๆ เพื่อลงสื่อสังคมออนไลน์ 6) รู้สึกศรัทธา เลื่อมใส ศาสนสถาน เช่น
วัด ศาลเจ้า เป็นต้น 7) การเข้าร่วมพิธีกรรม เช่น บวงสรวงหลักเมือง เจดีย์หลวง เป็นต้น
8) มีกิจกรรมตามประเพณีท้องถิ่น 9) ต้องการพักผ่อน ผ่อนคลาย หลีกหนีความจ�ำเจ
10) ไมตรีจิตและมิตรภาพของผู้คนท้องถิ่น 11) สถาปัตยกรรมที่สวยงามของอาคาร บ้าน
เรือน
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ปัจจัยที่ 3 กลิน่ อายอดีต มีคา่ Eigenvalues เท่ากับ 6.410 ประกอบด้วย 6 ตัวแปร
อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 15.262 ได้แก่ 1) ต้องการค�ำชื่นชมจากผู้อื่น เสริมสร้าง
ความภาคภูมิใจในตนเอง 2) วิถีชีวิตของคนท้องถิ่นในอดีตกาล 3) สัมผัสกลิ่นอายความ
เป็นดั้งเดิม 4)ต้องการเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ต่างจากตน 5) ค้นหาต้นก�ำเนิด
ความเชื่อ ประเพณี นิทานพื้นบ้าน ต�ำนานพื้นบ้าน จิตรกรรม ฯลฯ และ 6) ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น อันยาวนานทรงคุณค่า
ปัจจัยที่ 4 สภาพแวดล้อม มีค่า Eigenvalues เท่ากับ 3.689 ประกอบด้วย
6 ตัวแปร อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 8.783 ได้แก่ 1) สภาพอากาศดี สามารถ
ท่องเทีย่ วได้ทกุ ฤดูกาล 2) ความเป็นกันเองของคนในท้องถิน่ 3) ต้องการทีจ่ ะพัฒนาทักษะ
ของตนเอง 4) ต้องการได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย 5) ต้องการเห็นสถานที่ตามที่เห็น
ในสื่อออนไลน์และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ และ 6) คุณค่าทางประวัติศาสตร์อันยาวนาน
ปัจจัยที่ 5 โหยหาวันวาน มีค่า Eigenvalues เท่ากับ 2.421 ประกอบด้วย
4 ตัวแปร อธิบายความแปรปรวนได้รอ้ ยละ 5.763 ได้แก่ 1) ต้องการแลกเปลีย่ นวัฒนธรรม
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
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ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ม.ค. 63-มิ.ย. 63)

4. ผลจากการจัดกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
จากการจัดกลุม่ พฤติกรรมการท่องเทีย่ วของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในการท่อง
เที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีวิเคราะห์กลุ่มแบบ K-Means โดยน�ำค่า
ปัจจัยคะแนน (Factor Score) ของทั้ง 6 ปัจจัย (โดยทดลองก�ำหนด 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�ำนวน 381 คน (ร้อยละ 95.25) และ 2) ท่องเที่ยว
ทัว่ ไป โดยเกิดจากปัจจัยวัฒนธรรมอาหารและวิถชี วี ติ และปัจจัยแลกเปลีย่ นทัศนะ จ�ำนวน
18 คน (ร้อยละ 4.75) ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ตารางแสดงค่า Final cluster Centers และการจัดกลุ่มด้วยวิธีวิเคราะห์กลุ่ม
K-Means
ปัจจัย

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ม.ค. 63-มิ.ย. 63)

- วัฒนธรรมอาหารและวิถีชีวิต
- ความเชื่อ ความศรัทธา
- กลิ่นอายอดีต
- สภาพแวดล้อม
- โหยหาวันวาน
- แลกเปลี่ยนทัศนะ
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กลุ่ม
ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม
0.02047
0.06580
0.06321
0.13833
0.10196
0.02366

ท่องเที่ยวทั่วไป
-0.43319
-1.39284
-1.33786
-2.92791
-2.15825
-0.50072

สรุปและอภิปรายผล
การศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในการท่อง
เที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดสงขลา ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 22-24 ปี
ก�ำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กลุ่มคณะ/สาขาวิชา
อุตสาหกรรมบริการ/การท่องเทีย่ ว/โรงแรม/อีเวนต์ มีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนมากกว่า 12,001
บาท
ด้านพฤติกรรมการท่องเทีย่ ว ส่วนใหญ่รปู แบบการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมทีน่ ยิ ม
มากที่สุด คือ ประเพณี วัฒนธรรมพื้นบ้าน เทศกาลต่างๆ นิยมเดินทางกับเพื่อนในช่วง
วันเสาร์-อาทิตย์ สิ่งดึงดูดใจคือวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ กิจกรรมระหว่างการท่องเที่ยว
นิยมถ่ายรูป กิจกรรมทางวัฒนธรรมที่สนใจคือการนั่งรถสามล้อ/รถรางรอบเมือง สถานที่
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่รู้จักและเคยเดินทางไป มากที่สุด คือ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
การวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อท�ำการจัดกลุ่มตัวแปร พบว่า จากตัวแปรทั้งหมด
42 ตัวแปร เมื่อท�ำการหมุนแกนแบบมุมฉาก (Orthogonal Rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์
(Varimax) จึงท�ำให้ 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
โดยจากการค้นหาปัจจัยพฤติกรรมการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม พบว่า จากทัง้ หมด
6 ปัจจัย สามารถอภิปรายผลแต่ละปัจจัยได้ ดังนี้
ปัจจัยวัฒนธรรมอาหารและวิถีชีวิต จากตัวแปรจ�ำนวน 13 ตัวแปร ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส�ำคัญกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมอาหาร โดย
อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.56 รองลงมาคืออาหารท้องถิ่นมีความแปลกแตกต่าง
มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และการผสมผสานของวัฒนธรรมไทยพุทธ มุสลิม จีน มีค่าเฉลี่ย
4.41 อาหารเป็นองค์ประกอบการท่องเที่ยวที่ส�ำคัญประการหนึ่งที่สามารถดึงดูดนัก
ท่องเที่ยวให้เดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวได้ เนื่องจากอาหารสามารถบอกถึงเอกลักษณ์
ของพื้นที่ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของท้องถิ่น (ภัทรพร พันธุรี, 2558)
ปัจจัยความเชือ่ ความศรัทธา จากตัวแปรจ�ำนวน 11 ตัวแปร ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ ให้ความส�ำคัญกับความศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้า พระเกจิ โดยอยู่ในระดับมาก มีค่า
เฉลี่ย 4.47 รองลงมาคือไมตรีจิตและมิตรภาพของผู้คนท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ย 4.41 และขอพร
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองป้องกันภัย ประสบความส�ำเร็จในชีวิต มีค่าเฉลี่ย 4.38 ตามล�ำดับ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ได้รับความนิยม มีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว
บางแห่ง เนือ่ งจากมีความเชือ่ ว่าเป็นสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ สามารถทีจ่ ะบนบานต่างๆ และเชือ่ ว่าการ
มากราบไหว้จะท�ำให้ชีวิตมีความสุข มีความเจริญรุ่งเรือง (ผกามาศ เพชรสิน, 2558)
ปัจจัยกลิ่นอายอดีต จากตัวแปร จ�ำนวน 6 ตัวแปร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ให้ความส�ำคัญกับวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นในอดีตกาล โดยอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
4.65 รองลงมาคือ ต้องการเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ต่างจากตน มีค่าเฉลี่ย 4.16
และค้นหาต้นก�ำเนิดความเชือ่ ประเพณี นิทานพืน้ บ้าน ต�ำนานพืน้ บ้าน จิตรกรรม ฯลฯ มีคา่
เฉลี่ย 4.12 ตามล�ำดับ ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นักท่องเที่ยวมีความโหยหาอดีตและ
มีความต้องการย้อนกลับไปพบประสบการณ์ทเี่ กิดขึน้ ในวัยเด็ก หรือเพือ่ เรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมที่
มีความต่างจากตน (นงลักษณ์ จันทาภากุล และนรินทร์ สังข์รักษา, 2556)
ปัจจัยสภาพแวดล้อม จากตัวแปรจ�ำนวน 6 ตัวแปร ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ให้ความส�ำคัญกับความต้องการได้รบั ประสบการณ์ทหี่ ลากหลาย โดยอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
มีค่าเฉลี่ย 4.65 รองลงมาคือ ต้องการที่จะพัฒนาทักษะของตนเอง มีค่าเฉลี่ย 4.58 และ
ความเป็นกันเองของคนในท้องถิน่ มีคา่ เฉลีย่ 4.20 ตามล�ำดับ พฤติกรรมและประสบการณ์
ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย พบว่า การได้รับการบริการที่ดีอย่างมีมิตรภาพ
ของคนในพื้นที่ท�ำให้เป็นเสน่ห์ของท้องถิ่นไทย (น�้ำฝน จันทร์นวล, 2556)
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ปัจจัยโหยหาวันวาน จากตัวแปรจ�ำนวน 4 ตัวแปร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ให้ความส�ำคัญกับการจับจ่ายซื้อของฝาก ของที่ระลึก โดยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.43
และปัจจัยแลกเปลี่ยนทัศนะ จากตัวแปรจ�ำนวน 2 ตัวแปร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ให้ความส�ำคัญกับการฝึกหัดศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน โดยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.14
การจัดกลุ่มด้วยวิธีวิเคราะห์กลุ่มแบบ K-Means สามารถแบ่งกลุ่มจากค่า Final
cluster Centers ออกเป็น 2 กลุ่ม (K = 2) ได้แก่ 1) ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จ�ำนวน 381
คน (ร้อยละ 95.25) และ 2) ท่องเที่ยวทั่วไป จ�ำนวน 18 คน (ร้อยละ 4.75)
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ข้อเสนอแนะการวิจัย
1. ข้อเสนอแนะที่มีต่อการวิจัย
จากการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า หน่วยงานท้องถิ่นและชุมชนควรก�ำหนดแนวทาง
การบริหารจัดการพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวให้มีความเป็นระเบียบและสวยงาม รวมถึงพัฒนา
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ และควรมีการก�ำหนดจัดท�ำแผนในการพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวอย่างจริงจังเพื่อความยั่งยืนต่อไป
2. ข้อเสนอแนะที่มีต่องานวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมี ก ารศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นากิ จ กรรมท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรม
ในการส่งเสริมการท่องเทีย่ วเพือ่ เป็นการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วมากยิง่ ขึน้ รวมถึงการเชือ่ ม
โยงกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่อื่นๆ เช่น นครศรีธรรมราช พัทลุง เป็นต้น
2.2 ควรน�ำการศึกษามาปรับใช้ในการวิจัยกลุ่มตัวอย่างอื่นๆ ที่เป็นประเด็นที่
น่าสนใจ เช่น การส่งเสริมของหน่วยงานภาครัฐ การมีส่วนร่วมของชุมชน ฯลฯ

174

เอกสารอ้างอิง
กรมการท่องเที่ยว. (2562). สถิติการท่องเที่ยว ปี 2561. [ออนไลน์]. ได้จาก: https://
www.mots.go.th. [สืบค้นเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562].
กฤศนุ สมบุศย์รุ่งเรือง. (2552). การศึกษาอัตลักษณ์สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมของย่าน
ชุมชนตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร.
ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว. (2556). แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม. [ออนไลน์]. ได้จาก: http://
tourism-dan1.blogspot.com. [สืบค้นเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562].

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

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ม.ค. 63-มิ.ย. 63)

ธนัญญา ธีระอกนิษฐ์. (2555). พฤติกรรมมนุษย์เพื่อการพัฒนาตน. อุดรธานี: ส�ำนักวิชา
ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
ธวัลวรัตน์ อินทนนชัย. (2552). การโฆษณาเครือ่ งดืม่ ชูกำ� ลังและการบริโภคมายาคติของ
ผู้ขับรถรับจ้างสี่ล้อในจังหวัดเชียงใหม่. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การสื่อสาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
นงลักษณ์ จันทาภากุล และนรินทร์ สังข์รักษา. (2556). “การศึกษาศักยภาพในการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบ้านหัวเขาจีน จังหวัดราชบุรี”. วารสาร
วิทยบริการ, 24(2), 143.
น�้ำฝน จันทร์นวล. (2556). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่
เดิน ทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ บธ.ม. มหาวิทยาลัย
นานาชาติแสตมฟอร์ด กรุงเทพฯ.
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา. (2548). การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน. กรุงเทพฯ: โอเดียน
สโตร์.
ประสพชัย พสุนนท์ และคณะ. (2553). การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการบูชาสิ่งศักดิ์
สิทธ์ของผู้ประกอบการ ร้านค้าปลีกในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี.
ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารและการจัดการวิจัยครั้งที่ 2.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
ผกามาศ เพชรสิน. (2558) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม: กรณีศึกษาวัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
ภัทรพร พันธุร.ี (2558). “การจัดกิจกรรมการท่องเทีย่ วเชิงอาหาร โดยผ่านประสบการณ์ของ
นักท่องเทีย่ วในประเทศไทย”. JOURNAL OF SOUTHERN TECHNOLOGY,
8(2), 27-38. [ออนไลน์]. ได้จาก: https://www.tci-thaijo.org/index.php/
journal_sct/ article/view/82467. [สืบค้นเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563].
วุฒิชัย จ�ำนงค์. (2523). พฤติกรรมการตัดสินใจ. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
ส�ำนักงานสถิตจิ งั หวัดสงขลา. (2562). รายงานสถิตปิ ระจ�ำปี 2561 จังหวัดสงขลา. [ออนไลน์].
ได้จาก: http://songkhla.nso.go.th/images/attachments/category/
report_ province /report_statisticalprovincialsongkhla_2561_1.pdf.
[สืบค้นเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562].
เสาวนีย์ มูลสุวรรณ. (2551). ปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครของ
นักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ. วิทยานิพนธ์วทิ ยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
วางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ.

175

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ม.ค. 63-มิ.ย. 63)

The New Straits Times Press (Malaysia). (2019). Tourism tour de force.
[ออนไลน์]. ได้จาก: https://www.nst.com.my/opinion/columnists/2019
/01/447068/tourism-tour-de-force. [สืบค้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562]
The United Nations World tourism organization (UNWTO). (2014). UNWTO
Tourism Highlight 2014 Edition, UNWTO, 4.

176

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

บทวิจารณ์หนังสือ

Dschungelkind

เด็กป่าซาบิเน่ (Jungle Child):

ความทรงจ�ำและศักดิ์ศรีของการมีชีวิต
แก้วตา จันทรานุสรณ์1 Kaeota Janthranusorn

อาจารย์ ดร. ประจําสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ม.ค. 63-มิ.ย. 63)

บทน�ำ: เพียงล�ำพัง
สถานการณ์ก�ำหนดระยะห่างทางสังคม (social distinction) เพื่อชะลอการ
แพร่กระจายของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ช่วยให้ผเู้ ขียนมีโอกาสส�ำรวจหนังสือทีร่ ออ่านอยูห่ ลาย
เล่ม เล่มที่สะดุดตาที่สุดคือหนังสือที่ภาพปกเป็นรูปเด็กผู้หญิงผิวขาวผมทองเปลือยท่อน
บนอุ้มเด็กผิวสี และมีเด็กผิวสีอีกคนนั่งมองเธอด้วยรอยยิ้ม บทน�ำของผู้เขียนหนังสือเรื่อง
Dschungelkind หรือ เด็กป่าซาบิเน่ (Jungle Child) กล่าวถึงเหตุผลในการเขียนของเธอ
ว่า เธอไม่มคี วามสุข รูส้ กึ อ้างว้าง สับสน และใช้ชวี ติ เยีย่ งคนพเนจร ย้ายจากทีห่ นึง่ ไปยังอีก
ที่หนึ่งด้วยความหวังว่า ในที่แห่งใหม่จะพบความสุข แต่ก็ผิดหวังทุกครั้ง “...ฉันจะเล่าเรื่อง
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ราวชีวติ ของตัวเอง ชีวติ ของเด็กหญิงจากโลกทีก่ าลเวลาไม่เคลือ่ นไหว เช่นเดียวกับเทพนิยาย
ทั้งหลาย เรื่องนี้มีทั้งความรัก ความชัง การให้อภัย ความโหดร้าย และลงท้ายด้วยความ
งดงามของชีวิต แต่เรื่องนี้ไม่ใช่เทพนิยาย มันเป็นเรื่องจริง ของชีวิตฉัน” แม้มีผู้เคยกล่าว
ว่า วรรณกรรมเป็นเรื่องบ�ำบัดจิตของนักเขียน แต่มุมมองและน�้ำเสียงสื่อสารของซาบิเน่ที่
มีต่อสิ่งต้องข้ามผ่านนั้น ไม่เพียงแตกต่างออกไป หากยังช่วยชุบชูความรู้สึกผู้รับสารให้ชุ่ม
ชื่นตื่นใจ
ถ้าโรงเรียนแห่งแรกของคุณคือป่าดงดิบ มีเด็กๆ ชนเผ่านักรบฟายู อินโดนีเซีย เป็น
เพื่อนร่วมชั้นเรียน มีป่าใหญ่ไพรหนาเป็นต�ำราให้เรียนรู้ธรรมชาติอย่างเสรีและมีชีวิตชีวา
แต่กลับมีเหตุฉับพลันให้ย้ายห้องเรียนไปสู่ป่าแห่งกฎเกณฑ์ความศิวิไลซ์ของซีกโลกตะวัน
ตก คุณไม่สามารถหลอมตัวเองเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเมืองใหญ่ได้ พอๆ กับไม่สามารถสลัด
ความหวาดกลัวออกไปจากหัวใจได้ แม้วา่ จะพยายามอย่างถึงทีส่ ดุ ...ก็ยงั ไม่สามารถรูส้ กึ ว่า
เมืองใหญ่คือบ้านที่ปลอดภัย
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“ฉันพยายามสร้างภาพลักษณ์ที่สมบูรณ์พร้อม แต่ที่ฉันรู้สึกอยู่
ภายในคือความกลัว ความหมดหวังและความรู้สึกว่าตัวเองไม่
ดีพอ ยังขาดอะไรบางอย่าง ฉันเลิกพูดถึงวัยเด็ก เลิกบอกใครๆ
ว่าฉันมาจากไหน ฉันใช้ชีวิตเหมือนกับว่ามันเป็นความฝันและ
พยายามท�ำตัวให้กลมกลืนกับความฝันให้ได้ ซึ่งมันยิ่งท�ำให้ทุก
อย่างแย่ลงไปอีก ฉันจมลึกลงไป ทุกอย่างในชีวิตดูจะผิดพลาด
ไปหมด ไม่อาจจะบอกได้ว่าใครเป็นมิตรใครเป็นศัตรู มองอะไร
ไม่แจ่มแจ้ง แทนทีจ่ ะเป็นด�ำหรือขาว ฉันกลับเห็นแต่เพียงสีเทา...
ฉันสูญเสียทุกอย่าง บ้าน ครอบครัว ความฝัน ความสุข ไม่มเี หลือ
ฉันต้องสู้เพียงล�ำพังในโลกที่ยังเป็นที่แปลกถิ่นส�ำหรับตัวเอง ฉัน
ไม่เข้าใจกฎเกณฑ์และธรรมเนียมของที่นี่...เป็นไปได้ว่าฉันยังไม่
หายจากการช็อกทีต่ อ้ งเข้ามาอยูใ่ นวัฒนธรรมใหม่ ซึง่ กว่าจะรูต้ วั
ก็อีกเนิ่นนานให้หลัง ฉันมองเรื่องรอบตัวไม่กระจ่าง ไม่มีก�ำลังที่
จะเปลี่ยนอะไร ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเอง...เมื่อมาถึงในจุดที่
แย่ที่สุดในชีวิต ฉันก็ถูกไล่ออกจากงาน ตอนนี้ฉันไม่มีอะไรจริงๆ
ไม่มีแม้แต่อาหารในตู้เย็น...”
(เด็กป่าซาบิเน่: 418-420)
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ความสูญเสียศรัทธาต่อชีวิตท�ำให้ซาบิเน่คิดฆ่าตัวตาย เหตุการณ์เช่นนี้จะไม่มี
โอกาสเกิดขึ้น ถ้าซาบิเน่ยังใช้ชีวิตอยู่ในป่ากับชาวฟายู เพราะพวกเขาจะต่อสู้เคียงข้างเธอ
และช่วยให้เธอได้ตระหนักถึงศักดิศ์ รีของการมีชวี ติ ส�ำนึกสุดท้ายของซาบิเน่เธอได้ยนิ เสียง
เพรียกแห่งพงไพรและบทเพลงของฟายูดังกึกก้องไปทั่วหัวใจของเธอ
ย้อนสู่จุดก�ำเนิด: เขียนชีวิต ชาติพันธุ์วรรณา
ซาบิเน่ คูเกลอร์ สตรีชาวเยอรมันท�ำธุรกิจด้านการผลิตสือ่ ในมิวนิค เธอเขียนเรือ่ ง
Dschungelkind หรือ เด็กป่า (Jungle Child) เพื่อเยียวยาตนเองจากความรู้สึกสิ้นหวังใน
ชีวติ โดยถ่ายทอดความหมายของการมีชวี ติ ด้วยพลังความทรงจ�ำแห่งวัยเด็ก ซึง่ เธอได้เรียน
รู้อย่างลึกซึ้งจากชนเผ่านักรบฟายูในผืนป่ามหึมาแห่งอิเรียน จายา หุบเขาลึกลับของเกาะ
นิวกินี ปาปัวตะวันตก ประเทศอินโดนีเซีย ดินแดนเดียวที่เธอรู้สึกว่าคือ บ้าน
แม้ซาบิเน่ คูเกลอร์ ได้ใช้ชีวิตในโลกศิวิไลซ์นานกว่าในป่าลึก แต่ยิ่งอายุมากขึ้น
อดีตก็ดเู หมือนจะเรียกร้องดังขึน้ ทุกปีๆ ความไม่มน่ั ใจว่ารากเหง้าของตัวเองคือทีใ่ ดเพิม่ มาก
ขึ้น และรู้สึกว่าตัวเองปราศจากชีวิตชีวา ด�ำเนินกิจวัตรประจ�ำวัน ท�ำในสิ่งที่ตัวเองต้องท�ำ
แต่รู้สึกเหมือนชีวิตหยุดนิ่งไม่ก้าวไปข้างหน้า เธออยากตื่นขึ้นพร้อมกับชีวิตที่มีความหมาย
ดังนั้นเธอจึงตัดสินใจที่จะเล่าเรื่องของตัวเอง ตัดสินใจที่จะเดินทางย้อนกลับไปสู่อดีต เดิน
ทางด้วยความหวังที่ว่ามันจะท�ำให้ชีวิตของตัวเองย้อนกลับไปสู่จุดตั้งต้นโดยสมบูรณ์และ
พบความสงบทางใจที่ปรารถนา
ค�ำเมือง ผูแ้ ปลหนังสือเล่มนีไ้ ด้กล่าวไว้ในค�ำน�ำผูแ้ ปลว่า “นีเ่ ป็นอัตชีวประวัตขิ อง
คนที่อาจจะไม่นับได้ว่าประสบความส�ำเร็จนักในสังคมที่นับถือลัทธิทุนนิยมและวัตถุนิยม
เป็นใหญ่ แต่ในความไม่ส�ำเร็จนั้น ซาบิเน่ คลูเกลอร์ ได้ชี้ให้เห็นว่า ความรักและความสุข
สงบภายในใจ เป็นปัจจัยอันส�ำคัญยิง่ ทีจ่ ะท�ำให้คนเราด�ำรงชีวติ อยูไ่ ด้ทา่ มกลางกระแสสังคม
ที่ผันผวนเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเร่งร้อนอย่างมีความสุข”
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“คุณอาจสังสัยว่า ท�ำไมเด็กหญิงชาวเยอรมันถึงมาใช้ชีวิตร่วม
กับชนเผ่าที่ไม่มีคนรู้จักในดินแดนที่โดดเดี่ยวจากโลกภายนอก
เพื่อจะตอบค�ำถามนี้ฉันจะต้องย้อนกลับไปสู่เวลาและสถานที่
เรื่องนี้เริ่มต้นขึ้น
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แม่ของฉันชื่อ ดอริส แม่ตัดสินใจเลือกอนาคตของตัวเองตอน
อายุสิบสอง แม่ไปฟังบรรยายของเพื่อนคนหนึ่งของอัลเบิร์ต
ชไวท์เซอร์ หมอและมิชชันนารีผู้มีชื่อเสียง เกี่ยวกับงานของเขา
ในแอฟริกา ระหว่างที่ฟังอยู่นั่นเอง แม่ก็รู้ว่านี่คือจุดมุ่งหมายใน
ชีวิต การได้ไปท�ำงานในประเทศก�ำลังพัฒนา
สิบหกปีต่อมา แม่พบกับพ่อของฉัน เคลาส์ ปีเตอร์
คูเกลอร์ ในตอนนั้นพ่อท�ำงานกัลป์ลุฟท์ฮันซ่า สายการบินของ
เยอรมัน พ่อก็มีจุดมุ่งหมายในชีวิตเช่นเดียวกับแม่ หลังจากที่
พ่อลาออกจากลุฟท์ฮันซ่า พ่อกับแม่ก็แต่งงานกันและเรียนต่อ
ทางนิรุกติศาสตร์ ทั้งสองเริ่มท�ำงานหลังจากที่จูดิธเกิดได้หนึ่งปี
พ่อกับแม่ถูกส่งตัวไปท�ำงานที่เนปาลเป็นที่แรก ที่นั่น
ท่านอยู่กับเผ่าพื้นเมืองที่มีชื่อว่า 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�ำลังมุ่งหน้าไปสู่ที่ที่ต�่ำที่สุด การ
เดินทางครั้งนี้พาเราจากเทือกเขาหิมาลัยที่สูงตระหง่านสู่บึงใน
อิเรียน จายา ที่ซึ่งทุกวันนี้รู้จักกันในชื่อ ปาปัวตะวันตก”
(เด็กป่าซาบิเน่; จุดเริ่มต้น: 69-73)
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ป่าดงพงไพร ใน อิเรียน จายา คือ ฉากชีวิตซาบิเน่
อิเรียน จายา เป็นที่ตั้งของป่าฝนที่ติดต่อกันเป็นผืนเดียวใหญ่ที่สุดในโลก (ไม่นับ
ป่าอะเมซอน) ป่าของเกาะนี้หนาทึบจนคนเดินเข้าไปไม่ได้ เป็นถิ่นที่มีนกการเวกมากถึง
43 ชนิด และพบในปาปัวตะวันตกและปาปัวนิวกินีถึง 35 ชนิด ชนพื้นเมืองบางเผ่าใช้
ขนนกการเวกประดับเครื่องแต่งกาย บ้างก็ใช้ในพิธีกรรม
อิเรียน จายา คือซีกด้านตะวันตกของเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลก (เป็น
รองก็เพียงออสเตรเลียและกรีนแลนด์) ซีกตะวันออกของเกาะคือประเทศปาปัวนิวกินี
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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อิเรียน จายา (ซึง่ ถูกเปลีย่ นชือ่ เป็น ปาปัวตะวันตกเมือ่ ไม่นานมานี)้ 2 คือ จังหวัดทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ
และอยู่ทางตะวันออกของอินโดนีเซีย ชนพื้นเมืองของอิเรียน จายา สามารถจ�ำแนกได้ถึง
250 เผ่า ตามลักษณะทางกายภาพ ความแตกต่างทางภาษา ประเพณี รูปแบบของศิลปะ
และแง่มมุ อืน่ ๆ ทางวัฒนธรรม ประมาณว่ามีภาษาทีใ่ ช้พดู กันในระหว่างกลุม่ ชนพืน้ เมืองถึง
250 ภาษาเป็นอย่างน้อย การทีบ่ างเผ่าอย่างเช่นฟายูแยกตัวอยูอ่ ย่างโดดเดีย่ วท�ำให้การนับ
จ�ำนวนภาษาและชนเผ่าเป็นไปโดยยากล�ำบาก
ค�ำศัพท์ในภาษาฟายูจำ� กัดมาก ส่วนมากเกีย่ วข้องกับป่า
เป็นชื่อต้นไม้ สัตว์หรือกิจกรรมต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น ในภาษานี้
ไม่มีค�ำที่มีความหมายว่า ขอโทษ ขอบคุณ หรือ สวัสดี เป็นการ
เฉพาะ แต่มีอยู่ค�ำหนึ่งซึ่งสามารถใช้แทนค�ำข้างต้น และอาจมี
ความหมายอื่นๆ อีก อาซาเฮโก ซึ่งอาจจะหมายถึงอรุณสวัสดิ์
ราตรีสวัสดิ์ ขอบคุณ ลาก่อน และค�ำอื่นๆ ที่ไม่มีศัพท์เฉพาะ
(เด็กป่าซาบิเน่; ภาษาฟายู: 241)

2

ในปี 1883 เกาะนิวกินีถูกแบ่งออกเป็นสามส่วน เนเธอแลนด์อ้างสิทธิ์เหนือซีกตะวันตก ส่วนทางเหนือของซีกตะวัน
ออกกลายมาเป็นเยอรมัน นิวกินี ในขณะที่ทางใต้คือ บริทิช ปาปัว เนเธอแลนด์เริ่มการส�ำรวจพื้นที่อย่างเอาจริงเอาจัง
ในปี 1898 เนเธอแลนด์กับอินโดนีเซียมีข้อพิพาทกันเกี่ยวกับสิทธิการปกครองอิเรียน จายา จนปี 1963 เนเธอแลนด์
จึงเป็นฝ่ายยินยอม ถึงแม้ว่าอินโดนีเซียจะได้รับอิสรภาพปกครองตนเองตั้งแต่ปี 1949 แต่ไม่สามารถครอบครองอิเรียน
จายา ได้จนกระทั่งปี 1969 ภายใต้การรับรองจากมิตขององค์การสหประชาชาติ (เด็กป่า ซาบิเน่: ภาผนวก ก.; 440)
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อาจเป็นไปได้ทชี่ าวฟายูจะเลือกเฉพาะสิง่ ทีจ่ ำ� เป็นต่อการสือ่ สารเพือ่ เอาชีวติ รอด
และค�ำๆ เดียวก็อมุ้ ความหมายมากมาย จึงไม่กกั เก็บสิง่ ทีจ่ ะเป็นภาระแก่ชวี ติ รวมทัง้ ระบบ
ภาษาและเวลา ความรู้สึกของซาบิเน่ต่อเรื่อง “เวลา” ระหว่างที่อยู่ในอิเรียน จายา นั้นต่าง
ออกไป ทีน่ นั่ เวลาดูจะเดินช้ากว่าทีอ่ นื่ ค่อยคืบคลานไปตัง้ แต่พระอาทิตย์ขนึ้ จนพระอาทิตย์
ตกอย่างเชือ่ งช้าเหมือนหอยทาก ไม่วา่ จะกีว่ นั กีอ่ าทิตย์ หรือว่ากีป่ ี ซาบิเน่ปรับจังหวะชีวติ
ให้เข้ากับความเชื่องช้าของเวลา ที่นั่นไม่มีใครรีบร้อน ไม่มีใครกลัวว่าจะไปไม่ทันนัด จะมี
เรื่องใหญ่อะไรเกิดขึ้นได้ในที่ซึ่งแต่ละวันไม่ต่างจากวันก่อนๆ ถ้าคุณนัดใครไว้ คุณก็แค่รอ
จนกว่าเขาจะมา ถ้าเขาไม่มาวันนี้ก็จะเป็นพรุ่งนี้ และถ้าเขาไม่มาเลยก็เป็นไปได้ว่าเข้าไม่
ต้องการจะมาพบคุณแล้ว หรือไม่ก็เขาคนนั้นอาจเผชิญกับความตายในระหว่างทาง
หากมีการตายเกิดขึ้น ตามธรรมเนียมฟายู การจะไว้ทุกข์นานแค่ไหนขึ้นอยู่กับ
อายุของคนตาย ยิ่งคนตายอายุมากเท่าไหร่ ระยะเวลาการไว้ทุกข์ก็จะยิ่งนานขึ้นเท่านั้น
เมื่อผู้อาวุโสในเผ่าตายลง พวกเขาอาจจะไว้ทุกข์นานหลายอาทิตย์ กระดูกที่เหลือหลังพิธี
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แล้วจะถูกแขวนไว้ในกระท่อมแบบเดียวกับทีเ่ ราแขวนภาพเพือ่ ร�ำลึกถึงบุคคลอันเป็นทีร่ กั ผู้
พลัดพราก และเหตุแห่งความตายของชาวฟายูผู้เป็นที่รักนี้เองที่ท�ำให้ซาบิเน่ลบความทรง
จ�ำตนเองด้วยการออกจากป่าไปสูเ่ มือง โดยทีซ่ าบิเน่ไม่คาดคิดมาก่อนว่าภยันตรายในเมือง
ใหญ่นั้นโหดร้ายกว่าที่ซาบิเน่จะหยั่งถึงได้
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โครงสร้างความทรงจ�ำและความหมายในบ้านป่าของซาบิเน่
เรื่องราวทั้งหมดใน Jungle Child ไม่เพียงเพื่อร�ำลึกความหมายแห่งการมีชีวิต
อยู่ของซาบิเน่ แต่เธอยังปรารถนาอุทิศให้กับความทรงจ�ำที่เปี่ยมไปด้วยความรักที่มีต่อ
โอหริพชี่ ายเผ่าฟายู และแด่ลกู ๆ ผูเ้ ป็นความภาคภูมใิ จน�ำมาซึง่ ความสุขสมในชีวติ โดยแบ่ง
โครงสร้างเนื้อหาออกเป็น 3 ภาค ภาคแรก ซาบิเน่เปิดเรื่องด้วยความกลัวของตนใน
เมืองใหญ่และใช้ความรู้สึกหวาดหวั่นนั้นเชื่อมกับความทรงจ�ำที่ได้เผชิญหน้ากับนักรบเผ่า
ฟายูเป็นครั้งแรกในหุบเขาลึกลับ ที่นั่นคือจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ความหมายของชีวิตที่
แตกต่างของเมืองกับป่าและค�ำเชื้อเชิญฟายูสู่ยุคหิน ในภาคนี้ซาบิเน่น�ำเสนอความหมาย
ผ่านสายตาของเด็กที่ไม่เพียงจ�ำแนกความแตกต่างเพื่อตัดสิน แต่เพื่อน�ำไปสู่การท�ำความ
เข้าใจความหมายของวัฒนธรรมอื่นด้วยความเคารพ และเธอน�ำเสนอความทรงจ�ำวัยเด็ก
ด้วยการเล่นสนุกของเธอกับเพือ่ นๆ ชาวฟายูในป่าใหญ่ ซึง่ ท�ำให้ซาบิเน่ได้เรียนรูก้ ารเอาชีวติ
รอดในป่า เรียนรูอ้ นั ตรายและความมัง่ คัง่ อุดมสมบูรณ์ของป่า รูจ้ กั เคารพป่าและเอาชนะป่า
เท่าที่ป่าจะอนุญาตให้มนุษย์จะท�ำได้ ป่าและฟายูสอนให้ซาบิเน่ได้เข้าถึงความหมายของ
“มิตรภาพ” และ “ความเท่าเทียมกัน”
วัฒนธรรมของเผ่าฟายู ทุกคนมีสถานะของตัวเอง รูบ้ ทบาทหน้าทีข่ องตัวเอง ต้อง
เล่น ครอบครัวและเพื่อนร่วมเผ่าของฉันพร้อมจะปกป้องฉันเช่นเดียวกับที่ฉันจะปกป้อง
พวกเขา เราแบ่งปันทุกอย่างแก่กัน ถ้าฉันมีเบ็ดสองคัน ฉันจะแบ่งคันหนึ่งให้กับคนที่ไม่มี
ถ้าสามีของฉันเกิดตายลง น้องชายของเขาจะรับฉันเป็นภรรยา ใส่ใจดูแลฉันและลูก สร้าง
บ้านให้อยู่และออกล่าหาอาหารให้กิน ถ้าเด็กคนใดต้องก�ำพร้า จะมีครอบครัวอื่นในเผ่า
รับเขาไปเลี้ยง
ความร่วมมือเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่จะท�ำให้มีชีวิตรอด ดังนั้นมิตรภาพจึงยืนยงตราบ
ชั่วชีวิต ทุกคนในเผ่าจะปกป้องและช่วยเหลือกันและกัน ผู้ชายออกล่าเป็นกลุ่ม ผู้หญิงท�ำ
ซาโก หรือออกไปหาปลาด้วยกัน แม้แต่การกินก็ยังเป็นความร่วมมือ คุณกัดอาหารเพียง
ค�ำสองค�ำแล้วก็ยื่นมันให้คนถัดไปซึ่งจะท�ำอย่างเดียวกัน ด้วยวิธีนี้ทุกคนจะได้ส่วนแบ่ง
อาหารเท่าเทียมกัน
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ภาคสอง เป็นภาคใหญ่ทซี่ าบิเน่จงใจถ่ายทอดประสบการณ์เรียนรูแ้ ละการท�ำความ
เข้าใจกับกฎของพื้นที่ป่าและกติกาทางสังคมของชนเผ่าฟายูตั้งแต่แรกเกิดสู่วัยเด็ก ความรู้
ที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิตในป่าทึบ ความหมายของธนูที่เป็นมากกว่าอาวุธคู่กายเผ่านักรบ
บทบาทหน้าที่และความเป็นเพศ ฤดูกาลของป่าและวัฏจักรแห่งความตาย การผจญกับ
ภยันตรายในป่าและการติดต่อกับโลกภายนอก ภาษาของฟายู การเรียนรูถ้ งึ ความยุตธิ รรม
และการให้อภัย กิจวัตรประจ�ำวันของซาบิเน่และฟายูถกู ก�ำหนดโดยพระอาทิตย์ เหล่านีค้ อื
สิ่งที่ซาบิเน่ได้เรียนรู้อย่างลึกซึ้งจากเด็กๆ และผู้ใหญ่ในเผ่าฟายูวันแล้ววันเล่าอย่างมีชีวิต
ชีวา วันแล้ววันเล่าจนเวลาล่วงไปหลายปี ครอบครัวของซาบิเน่กลายเป็นศูนย์กลางของข่าย
ใยความสัมพันธ์อันลึกซึ้งมากขึ้นๆ ท่ามกลางความเกื้อกูลของผืนป่าอันอุดมและความเป็น
มิตรของเผ่าฟายู
...ตามธรรมเนี ย มฟายู แ ล้ ว มิ ต รภาพมี ส ามระดั บ ระดั บ แรก
แสดงออกโดยการนอนเคียงกันและเอานิ้วชี้เกี่ยวคล้องกันไว้
ระดับที่สองโดยการขบปลายนิ้วฝ่ายตรงข้ามเบาๆ ระดับที่สาม
ซึ่งเป็นระดับสูงสุดแสดงออกโดยการแลกเปลี่ยนฟันจระเข้กัน
แต่ละฝ่ายจะเอาผมสองสามเส้นใส่ช่องว่างในฟันและเอามัน
คล้องคออีกฝ่ายหนึ่ง ตามความเชื่อของชาวฟายู ถ้าจะสาปแช่ง
ใคร เราจะต้องมีเส้นผมของคนคนนัน้ ดังนัน้ การทีเ่ ขามอบเส้นผม
ให้ใครย่อมแสดงว่า เขาไว้ใจว่าคนคนนั้นจะไม่ใช้เส้นผมของเขา
เพื่อท�ำร้ายเขา ซึ่งหมายความว่าเขาไว้ใจมอบชีวิตของเขาไว้ใน
มือเพื่อน และนี่คือสิ่งที่ทอเรท�ำ การจะต้องจากเพื่อนรักเช่นนี้
ท�ำให้ฉันเศร้าหนักหนา
(เด็กป่าซาบิเน่; เวลาล่วงไป: 321)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ม.ค. 63-มิ.ย. 63)

ส�ำหรับฟายูทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องล้วนมีความหมาย ธนู เป็นสมบัติที่มีค่าที่สุดอย่าง
หนึ่งของชาวฟายู พวกเขาใช้ธนูเพื่อล่าสัตว์ ป้องกันตัวและแก้แค้น...ในความเชื่อของฟายู
ความตายมีสาเหตุเพียงสองประการ ถ้าไม่เพราะแผลถูกธนูก็เป็นเพราะถูกสาป ถ้าสมาชิก
ในครอบครัวหรือในเผ่าตายเพราะความป่วยไข้ชาวฟายูมพี นั ธะทีจ่ ะต้องหาให้ได้วา่ ใครเป็น
คนสาปผูต้ าย และจะต้องแก้แค้นให้กบั ญาติของตัวเอง ผลของความเชือ่ ดังกล่าวท�ำให้ฟายู
ทั้งผู้ชาย ผู้หญิง และเด็กจะกลายเป็นเป้าการฆ่าฟันที่ไม่รู้จบ และความแค้นถูกสั่งสมมา
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เป็นทศวรรษ เพราะฉะนั้นจึงไม่มีโอกาสรู้ว่าเมื่อไรวงจรของความรุนแรงจะมาถึงตัว ดังนั้น
ชาวฟายูจึงมีชีวิตอยู่กับความเครียดเสมอ ลูกธนูจึงเกี่ยวข้องกับความแค้นและความตาย
เพราะอยูใ่ นโลกทีน่ า่ กลัวเด็กๆ เผ่าฟายูจงึ มักจะเกาะติดแจอยูข่ า้ งตัวพ่อแม่หรือไม่กน็ งั่ เอา
หลังพิงต้นไม้ ต้นไม้และป่าจึงมีความหมายมากมายเหลือเกินส�ำหรับการเรียนรู้ของนักรบ
ฟายู ป่าคือโลกที่จินตนาการและความจริงมาผสมกลมกลืนกัน และซาบิเน่เชื่อเสมอว่ามี
วิญญาณดีซึ่งรักและคอยปกป้องเรา ทั้งยังแข็งแกร่งกว่าฝ่ายตรงข้ามที่ชั่วร้าย ในภาคนี้ซา
บิเน่ได้น�ำผู้อ่านไปสู่ระบบความหมายเชิงคุณค่าและโครงสร้างความสัมพันธ์ของมนุษย์กับ
มนุษย์ และมนุษย์กับธรรมชาติ สื่อสารความขัดแย้งและคลี่คลายไปสู่ความสงบด้วยสันติ
วิธไี ด้อย่างงดงามเฉกเช่นชีวติ ในวัยเยาว์ ทว่าการเรียนรูค้ วามจริงของชีวติ เมือ่ เราเติบโตขึน้
การพลัดพราก วิกฤตที่ใหญ่กว่าครั้งใดๆ ในชีวิตของซาบิเน่ได้แสดงตนในภาคต่อไป
ภาคสาม คือจุดเปลี่ยนผ่านในชีวิตของซาบิเน่ เมื่อเธอและเพื่อนๆ ชาวฟายู
เจริญวัย เธอได้เรียนรูว้ า่ ชีวติ ไม่ได้มเี พียงความสนุกสนาน เธอเรียนรูม้ ากขึน้ ว่าสงครามและ
การแก้แค้นระหว่างเผ่ามีส่วนหล่อหลอมความหมายของค�ำว่าครอบครัวและการมีชีวิตอยู่
เพื่อเกื้อกูลกันและกันอย่างไร ดังนั้นความตรอมตรมจากการสูญเสียพี่ชายชาวฟายูผู้คอย
ปกป้องซาบิเน่ ท�ำให้พอ่ แม่ของซาบิเน่สง่ เธอออกจากป่าไปสูเ่ มืองซึง่ ไม่ใช่เรือ่ งง่ายทีจ่ ะช่วย
ให้เธอปรับตัวและโรงเรียนทีช่ ว่ ยเธอได้มากคือโรงเรียนดัดดรุณที สี่ วีเดน แม้ซาบิเน่จะเรียนรู้
และปรับตัวได้มาตลอดหลายปีในเมือง ปีแล้วปีเล่าผ่านไปพร้อมกับอายุทมี่ ากขึน้ อันทีจ่ ริง
หลังจากทีไ่ ด้ใช้ชวี ติ ในโลกศิวไิ ลซ์มาสิบห้าปี ซาบิเน่ควรจะปรับตัวได้แต่การณ์กลับไม่ได้เป็น
เช่นนัน้ ยิง่ อายุมากขึน้ อดีตก็ดเู หมือนจะเรียกร้องซาบิเน่มากขึน้ ความไม่มนั่ ใจว่ารากเหง้า
ของตัวเองคือที่ใดเพิ่มมากขึ้นและซาบิเน่ก็พบว่าตัวเองย้อนคิดถึงวัยเด็กบ่อยขึ้นด้วย
พ่อแม่ของซาบิเน่ยงั อยูก่ บั ฟายูและจดหมายของพ่อกับแม่คอื สิง่ ทีเ่ ชือ่ มโลกสองใบ
ของซาบิเน่ ชาวฟายูคอยถามพ่อแม่ถงึ ซาบิเน่เสมอว่า หัวใจของซาบิเน่เป็นอย่างไร มีคนมา
ลักพาตัวเธอไปหรือยัง ค�ำถามเหล่านีค้ อื ความหมายของค�ำว่าครอบครัว ทีส่ มั พันธ์กบั ระบบ
คุณค่าและบทลงโทษอย่างเด็ดขาดส�ำหรับผู้ท�ำร้ายความรู้สึกไว้วางใจของคนในครอบครัว
เพราะการท�ำผิดไม่ได้มีผลกระทบต่อความรู้สึกของคนๆ เดียว แต่เกาะเกี่ยวความรู้สึกของ
ชาวฟายูทั้งฝืนป่า
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“...ความผิดฐานนอกใจในสังคมชายฟายูถอื เป็นเรือ่ งร้ายแรง เรา
ไม่เคยได้ยินว่ามีคู่ไหนที่ไปกันได้ยาว คนทั้งสองจะถูกบังคับให้
ตัดความสัมพันธ์กันและไม่มีโอกาสจะหวนมาท�ำเรื่องเช่นนั้นอีก
ฉันคิดว่ากฎทีเ่ ข้มงวดนีเ้ ป็นเรือ่ งจ�ำเป็นถ้าหากว่าคุณอยูใ่ นสภาพ
แวดล้อมที่ตัดขาดจากโลกภายนอกเช่นนี้ พื้นที่อันจ�ำกัดที่สังคม
ของพวกเขาอยู่ บังคับให้สมาชิกในสังคมต้องร่วมมือกันเพือ่ ขจัด
ความแค้น ความหมางเมินให้หมดไป ไม่เช่นนัน้ สังคมก็ไม่อาจจะ
ด�ำรงอยูไ่ ด้ คืนนัน้ ฉันนอนคิดอะไรหลายอย่าง วนเวียนอยูแ่ ต่เรือ่ ง
อนาคตและจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อตัวเองมีความรัก ความที่ฉันไม่รู้
จะจัดการกับอารมณ์ของตัวเองอย่างไร ท�ำให้เรื่องนี้กลายเป็น
เรื่องยุ่งยากมากขึ้น กรอบวัฒนธรรมของชาวฟายูที่ฉันโตขึ้นมา
มีจารีตแตกต่างจากโลกตะวันตก แต่เพราะฉันไม่รู้ว่าตัวเองเป็น
คนของทีไ่ หนแน่ ฉันจึงไม่รวู้ า่ จารีตข้อไหนใช้กบั ฉันได้ในเรือ่ งของ
อารมณ์และความรัก”
(เด็กป่าซาบิเน่; การนอกใจและปัญหาอื่นๆ ในชีวิต: 374)
ในป่าหากฟายูคนใดสูญเสียคนรัก เจ็บปวด โศกเศร้า บรรดาเผ่าจะมาแบ่งปัน
ความรูส้ กึ นัน้ พร้อมกับร้องเพลงปลอบโยน แต่ในวันทีซ่ าบิเน่ผดิ หวังจากความรักเพียงล�ำพัง
ในเมืองใหญ่ ค�ำว่าชีวิตครอบครัวของเธอพังทลายท�ำให้ซาบิเน่ไม่สามารถทนรับความเจ็บ
ปวดนั้นได้จนตัดสินใจปลิดชีพตัวเอง ในขณะที่เลือดในกายก�ำลังรินไหล
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“โอ พระเจ้า ฉันท�ำอะไรลงไป ประโยคนั้นดังขึ้นในหัว
ฉันรูต้ วั ขึน้ มาทันที คว้าผ้าเช็ดตัวสองผืนขึน้ มาพันรอบข้อมืออย่าง
หนาแน่น ตอนนีฉ้ นั เจ็บมากเลือดก็ยงั ไม่หยุดไหล ฉันกดแผลแน่น
ขึน้ ในทีส่ ดุ เลือดก็หยุด ฉันยืนพิงผนังและหลับตาโดยมีผา้ เช็ดตัว
โชกเลือดพันรอบข้อมือ
ฉันย้อนกลับไปดูชีวิตตัวเอง ทุกอย่างที่ฉันได้พบได้
ประสบ ปรากฏขึ้นราวกับภาพยนตร์ เนปาล เทือกเขา ดวงดาว
ป่าดงดิบ ชาวฟายู ทอเร แม่น�้ำวันอาทิตย์ สงคราม ความเกลียด

185

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ม.ค. 63-มิ.ย. 63)

ความรัก ความตายของโอหริ พ่อกับแม่และท้ายทีส่ ดุ ลูกๆ ของฉัน
ความสุข ความทุกข์ ฉันคิดถึงตอนที่ใช้ชีวิตร่วมกับชาวฟายูและ
ตอนทีม่ าอยูใ่ นยุโรป ยิง่ กว่าอืน่ ใดฉันคิดถึงพ่อแม่ทสี่ อนให้ฉนั รูจ้ กั
กับความหมายของความรักและลูกๆ ที่เป็นดั่งแก้วตาดวงใจ
แล้วฉันก็หนั กลับมามองตัวเองอย่างประหลาด ฉันรูจ้ กั
เอาชีวิตรอดในป่าได้ไม่ใช่หรือ? ฉันผสานยุคหินกับปัจจุบันได้ใน
เวลาเพียงไม่กี่ปีไม่ใช่หรือ? แล้วพลังอย่างนั้นหายไปไหน ความ
ต้องการที่จะอยู่รอดกับความสุขในชีวิตไปอยู่เสียที่ไหน ฉันต้อง
รูจ้ กั ท�ำตัวให้มคี วามสุขในโลกยุคใหม่นไี่ ด้สิ มันก็แค่ปา่ อีกรูปแบบ
หนึ่งเท่านั้นไม่ใช่หรือ?
พระผู้เป็นเจ้าได้โปรดช่วยลูกด้วย ฉันกระซิบภาวนา
ลูกท�ำต่อไปอีกไม่ไหวแล้ว ฉันปล่อยให้ตัวเองหลับไป คืนนั้นฉัน
ฝันถึงโอหริอีก แต่คราวนี้ไม่มีกระท่อมซึ่งไฟก�ำลังฮือโหม ไม่มี
ชายหนุม่ ทีก่ ำ� ลังกระเสือกกระสนขอความช่วยเหลือ ฉันฝันว่าฉัน
กลับเข้าไปอยู่ในป่าอีก นั่งอยู่ขอนไม้หน้าบ้าน ชื่นชมกับทิวทัศน์
รอบข้าง แล้วโอหริก็ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าฉัน สูงใหญ่ แข็งแรง
พร้อมกับรอยยิ้มอบอุ่น เขานั่งลงข้างๆ กุมมือฉันไว้และพูดเพียง
ประโยคเดียว “โอหริไม่เคยไปจากซาบิเน่”
(เด็กป่าซาบิเน่; เพียงล�ำพัง: 422-423)
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ซาบิเน่รอ้ งไห้อกี แต่ดว้ ยความสุขและความหวัง เธอตัดสินใจแล้วว่าจะสู้ เธอบอก
ตัวเองว่าจะเรียนรูก้ ารเอาชีวติ รอดทีน่ เี่ ช่นเดียวกับทีเ่ คยเรียนตอนอยูใ่ นป่า จะท�ำตัวให้เข้ม
แข็งพอเพื่อที่จะได้กลับบ้านอีกครั้ง แม้เส้นทางที่ทอดอยู่เบื้องหน้าจะไม่ง่าย แต่เธอสัญญา
กับตัวเองว่าจะต้องตื่นขึ้นมาพบกับความสุขในชีวิตทุกเช้า ดังนั้นเธอจึงเริ่มสู้เพื่อความสุข
ของตัวเอง โดยมีจดุ มุง่ หมายทีจ่ ะริเริม่ ตัดสินใจท�ำในสิง่ ทีจ่ ะท�ำให้ชวี ติ ตัวเองกลับเป็นผูเ้ ป็น
คนอีกครัง้ จะมีพลังและความกล้าหาญขึน้ มาอีกครัง้ หลังจากนัน้ ซาบิเน่ได้จดั การกับชีวติ ตัว
เองใหม่อกี ครัง้ เธอเดินทางเรียนรูท้ งั้ ในสวิสเซอร์แลนด์ ญีป่ นุ่ ก่อนจะย้ายกลับไปปักหลักที่
เยอรมัน แล้วจึงตัดสินใจเขียนเรื่องของตัวเอง โดยมีพ่อ แม่ พี่สาว น้องชาย ตลอดจนก�ำลัง
ใจจากชาวฟายูสนับสนุนเธอ ทัง้ ในเรือ่ งข้อมูล และความหมายในความทรงจ�ำทีข่ าดหายไป
ให้กลับมาหลอมรวมเป็นพลังแก่ซาบิเน่
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น�้ำเสียงของเธอในบทส่งท้ายหนังสือเล่มนี้ จึงไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นว่าพลังแห่ง
ความทรงจ�ำนัน้ มีสว่ นส�ำคัญอย่างยิง่ ในการก�ำหนดบุคลิกภาพทางอารมณ์ โครงสร้างความ
รู้สึก ทัศนคติของเธอต่อชีวิตและโลก ในบทส่งท้ายของเรื่องนี้ ซาบิเน่ยังได้กล่าวถึงศักดิ์ศรี
ของชนเผ่าฟายู นับรบผู้กล้าหาญและมีหัวใจยิ่งใหญ่ดุจผืนป่าว่า
“ชีวติ ในป่าทิง้ ร่องรอยไว้กบั เราทุกคน เราต่างยินดีและ
รูส้ กึ ว่าตัวเองได้พรอันยิง่ ใหญ่ทไี่ ด้ใช้ชวี ติ ทีว่ เิ ศษและไม่เหมือนใคร
เราต่างเป็นหนีช้ าวฟายูอย่างลึกล�ำ้ ในแง่ทพี่ วกเขายอมใช้ชวี ติ ร่วม
กับเรา ยอมรับเราเข้าเป็นส่วนหนึ่งในเผ่า ทั้งที่เราแตกต่างทั้งสี
ผิวและวัฒนธรรม พวกเขาคู่ควรให้เราต้องส�ำนึกขอบคุณอย่าง
ลึกซึ้ง”
(ซาบิเน่; บทส่งท้าย: 433)
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สิ้นสุด คือ เริ่มต้น
เมื่อเรื่องราวของ Dschungelkind หรือ เด็กป่าซาบิเน่ (Jungle Child) ได้เผย
แพร่ออกไป พลังการสื่อสารของซาบิเน่ได้สร้างการยอมรับอย่างมากมายชนิดที่เธอเองก็
คาดไม่ถึง งานเขียนของซาบิเน่ได้ปลดปล่อยพลังแห่งผืนป่าทั้งหมดออกสู่สังคม หนังสือ
ของซาบิเน่ คูเกลอร์ ไม่เพียงแต่ขายลิขสิทธิ์ไปถึง 24 ประเทศต่างๆ ทั่วโลกและค�ำเมือง
แปลเป็นภาษาไทย นอกจากนี้ยังถูกน�ำเสนอซ�้ำในรูปแบบภาพยนตร์ซึ่งมีคุณภาพการเล่า
เรื่องที่ยอดเยี่ยมอย่างยิ่ง เพราะทีมผู้สร้างภาพยนตร์มีความพยายามอย่างยิ่งที่จะรักษา
ความหมายของตัวบทให้คงความเป็นซาบิเน่ให้มากทีส่ ดุ ทัง้ กลวิธใี นการเล่าเรือ่ ง การล�ำดับ
เรือ่ ง การสือ่ สารแนวคิดส�ำคัญตามต้นฉบับทีซ่ าบิเน่ คูเกลอร์ ต้องการน�ำเสนอไว้แทบไม่ผดิ
เพีย้ น และทีน่ า่ ชืน่ ชมอย่างยิง่ คือการเลือกผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ในการน�ำเสนอเรือ่ งราวของ
ชาวฟายูได้อย่างสมจริง การคัดเลือกตัวละคร ทั้งตัวละครตัวแทนสมาชิกในครอบครัวของ
ซาบิเน่ และตัวละครชนเผ่าชาวฟายู อาจกล่าวได้ว่าทั้งหนังสือและภาพยนตร์ คือ ตัวบทที่
มีพลังในการสื่อสารภาพจ�ำที่แจ่มชัด กลมกลืน แนบแน่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ส่งผลให้
ผู้รับสารรู้สึกราวกับร่วมเดินเข้าไปพิจารณาสังคมของเผ่าฟายูและด�ำเนินชีวิตไปพร้อมกับ
ซาบิเน่ จนสัมผัสได้ถึงพลังแห่งความทรงจ�ำที่มีความหมายต่อการตระหนักในศักดิ์ศรีของ
การมีชีวิตอย่างเท่าเทียมทุกชาติพันธุ์
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จึงชวนอ่าน
ซาบิเน่ คูเกลอร์. (2005). เด็กป่า
ซาบิเน่ (Jungle Child). (ผู้แปล ค�ำเมือง).
กรุงเทพฯ: สันสกฤต.

ภาพประกอบท่ี่ 1 ภาพปกหนังสือ

ภาพประกอบท่ี่ 2 ภาพจากภาพยนตร์
ในตอน การเผชิญหน้าครั้งแรกระหว่าง
ซาบิเน่กับชนเผ่าฟายู

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ม.ค. 63-มิ.ย. 63)

ภาพประกอบที่ 3 ซาบิเน่ในวัยสาวเดิน
ทางกลับไปเยีย่ มครอบครัวและชาวฟายู
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ข้อก�ำหนดการเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัย
เพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษย์กับสังคม

1. เป็นบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ระบุชอื่ บทความ และชือ่ -นามสกุลจริงของผูเ้ ขียนบทความ พร้อมวุฒกิ ารศึกษา
ต�ำแหน่งและสถานที่ท�ำงานอย่างชัดเจน เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. บทความมีความยาวของต้นฉบับไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4
4. เป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน
5. บทความทีไ่ ม่ผา่ นการพิจารณาให้ตพี มิ พ์ทางกองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผเู้ ขียน
ทราบ แต่จะไม่ส่งต้นฉบับคืนผู้เขียน
6. การอ้างอิงให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา โดยวงเล็บเฉพาะชื่อ-สกุล
ผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ และเลขหน้าเอกสารที่อ้างอิงต่อท้ายข้อความที่ต้องการอ้าง (ชื่อ-สกุล
ผูแ้ ต่ง, ปีทพี่ มิ พ์: เลขหน้า) หรือการอ้างชือ่ ผูแ้ ต่งก่อนข้อความอ้างอิง ให้วงเล็บหลังชือ่ -สกุล
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.
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8. ตัวอักษรและรูปแบบการพิมพ์
		
ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 Point
		
รูปแบบการพิมพ์
			
- ด้านบน 2.5 เซนติเมตร ด้านซ้าย 2.5 เซนติเมตร
			
- ด้านล่าง 2 เซนติเมตร ด้านขวา 2 เซนติเมตร
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รายการ
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ลักษณะตัวอักษร

รูปแบบการพิมพ์

ขนาดตัวอักษร

ชื่อบทความ

เน้น

ชิดซ้าย

18

ชื่อผู้แต่ง

ปกติ

กึ่งกลาง

13

บทคัดย่อ

เน้น

ชิดซ้าย

16

หัวข้อแบ่งตอน

เน้น

ชิดซ้าย

16

หัวข้อย่อย

เน้น

ใช้หมายเลขก�ำกับ

16

เนื้อหาบทความ

ปกติ

-

16

ข้อความในตาราง

ปกติ

-

14

ข้อความอ้างอิง

เอน

-

14

เอกสารอ้างอิง

เน้น

ชิดซ้าย

16
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บทบาทและหน้าที่ของผู้เขียนบทความ (Author Ethical Responsibilities)
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1. บทความที่จะได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์จะต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใด
มาก่อนและไม่ส่งต้นฉบับบทความซ�้ำซ้อนกับวารสารอื่น
2. เนื้อหาของบทความจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของวารสาร
3. บทความต้องไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น
4. ผู้เขียนต้องอ้างอิงผลงานของผู้อื่น หากมีการน�ำผลงานเหล่านั้นมาใช้ในบทความของ
ตัวเอง เช่น ภาพ ตาราง เป็นต้น
5. ผูเ้ ขียนต้องตรวจสอบความถูกต้องของรายการเอกสารอ้างอิง ทัง้ ในแง่ของรูปแบบและ
เนื้อหา
6. ผู้เขียนบทความจะต้องปรับบทความตามรูปแบบและขนาดตัวอักษรตามแบบฟอร์ม
(Template) ของวารสาร
7. ผู้เขียนที่มีชื่อปรากฏในบทความทุกคน ต้องเป็นผู้ที่มีส่วนในการด�ำเนินการบทความ
จริง
8. ผู้เขียนต้องระบุแหล่งทุนที่สนับสนุนในการท�ำวิจัยนี้ และ/หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน
จะต้องระบุในบทความ และแจ้งให้บรรณาธิการทราบ
9. ผู้เขียนไม่ควรน�ำเอกสารวิชาการที่ไม่ได้อ่านมาอ้างอิง หรือใส่ไว้ในเอกสารอ้างอิง
10. การกล่าวขอบคุณผูม้ สี ว่ นช่วยเหลือในกิตติกรรมประกาศนัน้ หากสามารถท�ำได้ผเู้ ขียน
บทความควรขออนุญาตจากผู้ที่ผู้เขียนประสงค์จะขอบคุณเสียก่อน
11. ในบทความผู้เขียนจะต้องไม่รายงานข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ไม่ว่าจะ
เป็นการสร้างข้อมูลเท็จ หรือการปลอมแปลง บิดเบือน รวมไปถึงการตกแต่ง หรือ
เลือกแสดงข้อมูลเฉพาะที่สอดคล้องกับข้อสรุป
12. กรณีที่ผลงานเป็นการศึกษาวิจัยและท�ำการทดลองในคนหรือสัตว์ทดลอง โดยการ
ทดลองในคนอาจส่งผลกระทบต่อศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัย และสุขภาวะของคน
ขอให้แนบหนังสือรับรองจริยธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์หรือ
สัตว์ทดลอง ทั้งนี้ การอนุมัติให้ลงตีพิมพ์ขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากกองบรรณาธิการ
วารสารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
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บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการวารสาร (Editor Roles and Responsibility)
1. บรรณาธิการมีหน้าที่พิจารณาคุณภาพของบทความ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่
ตนรับผิดชอบ และไม่ตีพิมพ์บทความที่เคยตีพิมพ์ที่อื่นมาแล้ว
2. บรรณาธิการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้เขียน และผู้ประเมินบทความแก่บุคคลอื่นๆ
3. บรรณาธิการมีหน้าที่พิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้อง
และให้ผลที่น่าเชื่อถือ โดยน�ำผลของการวิจัยมาเป็นตัวชี้น�ำว่า สมควรตีพิมพ์เผยแพร่
หรือไม่
4. บรรณาธิการต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เขียนและผู้ประเมิน
5. บรรณาธิการต้องมีการตรวจสอบบทความในด้านการคัดลอกผลงานผูอ้ นื่ (Plagiarism)
อย่างจริงจัง
6. เมื่อบรรณาธิการตรวจพบการคัดลอกผลงานของผู้อื่น จะต้องระงับการประเมินและ
ติดต่อผู้เขียน เพื่อพิจารณาตอบรับหรือปฏิเสธการตีพิมพ์การตีพิมพ์
7. หากบรรณาธิการตรวจพบว่า บทความมีการลอกเลียนบทความอื่นโดยมิชอบ หรือ
มีการปลอมแปลงข้อมูล ซึ่งสมควรถูกถอดถอน แต่ผู้เขียนปฏิเสธที่จะถอนบทความ
บรรณาธิการสามารถด�ำเนินการถอนบทความได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้
เขียน ซึ่งถือเป็นสิทธิและความรับผิดชอบต่อบทความของบรรณาธิการ

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ม.ค. 63-มิ.ย. 63)

บทบาทและหน้าทีข่ องผูป้ ระเมินบทความ (Reviewer Roles and Responsibilities)
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1. ผูป้ ระเมินบทความต้องไม่เปิดเผยข้อมูลในบทความแก่บคุ คลอืน่ ๆ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องในช่วง
ระยะเวลาของการประเมินบทความ
2. หากผูป้ ระเมินบทความมีผลประโยชน์ทบั ซ้อนกับผูเ้ ขียนผูป้ ระเมินบทความจะต้องแจ้ง
ให้บรรณาธิการวารสารทราบและปฏิเสธการประเมินบทความนั้นๆ
3. ผูป้ ระเมินบทความควรรับประเมินบทความเฉพาะสาขาวิชาทีต่ นมีความเชีย่ วชาญ และ
หากมีสว่ นใดของบทความทีม่ คี วามเหมือนกัน หรือซ�ำ้ ซ้อนกับผลงานชิน้ อืน่ ๆ ผูป้ ระเมิน
บทความต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบ
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