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คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 

วัตถุประสงค ์

   1. เพื่อเป็นเวทเีผยแพร่ผลงานวิจัยส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตร ีของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาอื่น ๆ 
   2. เพื่อสร้างบรรยากาศการวิจัยและส่งเสรมิให้มีการน าองค์ความรูใ้หม่ ๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการพฒันาในด้านต่าง ๆ 
   3. เพื่อสร้างรากฐานความเขม้แข็งทางวิชาการให้แก่นักศึกษาระดบัปริญญาตร ี
   4. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายการวิจัยระหว่างสถาบันการศกึษาและชุมชน 
 
กองบรรณาธิการ 

1. รองศาสตราจารย ์ดร.เกษตรชัย  และหีม มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ ์  จิตรนิรตัน ์ มหาวิทยาลยัทักษิณ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร ์ สังข์รักษา มหาวิทยาลยัศิลปากร 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุจติรา    จรจิตร นักวิชาการอิสระ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ ์ รุ่งตะวันเรืองศร ี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 
6. รองศาสตราจารย์ปรีชา  วงศ์ทิพย์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
7. รองศาสตราจารย์สเุมธ  พรหมอินทร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอธัสวัฒน์   ค ามณ ี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี  ลิ่มอุสันโน มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศราพร   พรหมนิมิตกลุ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์สดุา  พุฒจร มหาวิทยาลยัศิลปากร 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ ์  ทิพย์ศรีนิมิต มหาวิทยาลยัศิลปากร 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ   มณีมัย  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนช  ดินลานสกลุ มหาวิทยาลยัทักษิณ 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา มหาวิทยาลยัทักษิณ 
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กองบรรณาธิการ 

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ศิรลิักษณ ์ บางโชคดี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัตน ์  แสงฉัตรแก้ว มหาวิทยาลยัศิลปากร 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวรรยา    ธรรมอภิพล มหาวิทยาลยัศิลปากร 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  สโรบล มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย  ปรญิญาสุทธินันท์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดศิา  เบญจรตันานนท์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาต ิ  จันทร์แดง  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอมอร  เจียรมาศ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 
24. ดร. นฤทธิ ์  ดวงสุวรรณ ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 
25. ดร.กรฎา   มาตยากร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 
26. ดร.จิตติมา  วิเชียรรักษ ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 
27. ดร.นารรีัตน ์  วัฒนเวฬุ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 
28. ดร.นิธิตยา  สุนทรธรรมนิต ิ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 
29. ดร.บุษกร  โกมลตร ี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 
30. ดร.ปิยวรรณ   ปิยะกาญจน ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 
31. ดร.พัชรีย ์   จ าปา นักวิชาการอิสระ 
32. ดร.พิทยาธร  แก้วคง มหาวิทยาลยัทักษิณ 
33. ดร.มัทนชัย  สุทธิพันธุ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 
34. ดร.รัชดา   เชาวน์เสฎฐกลุ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 
35. ดร.วริษา   อัศวรัตน์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
36. ดร.สรุพงษ์    ยิ้มละมยั มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 
37. ดร.อรกญัญา   โรจนวานิชกิจ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 
38. ดร.อิสระ  ทองสามส ี มหาวิทยาลยัราชภฎัสงขลา 
39. ดร.อุทิศ  สังข์รัตน ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 
40. อาจารยณ์ัชรดา   สมสิทธ์ิ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 
41. อาจารย์ยุทธกาน  ดิสกุล มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 
42. อาจารย์รัชนีฉาย  เฉยรอด มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 
43. อาจารย์วิญชัย  อุ่นอดิเรกกุล มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 
44. อาจารย์วิฑรูย ์ เมตตาจิตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 
45. อาจารย์อัสมา  ทรรศนะมีลาภ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 
46. อาจารย์อุมาพร   เกียรติกริะขจร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 
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กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  

1. รองศาสตราจารย ์ดร.เสาวลักษณ ์ รุ่งตะวันเรืองศร ี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 
2. รองศาสตราจารยม์นตร ี มีเนียม มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 
3. รองศาตราจารย์ ดร.วรรณนะ  หนูหมื่น มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐ  อังศุวิริยะ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.เยาวนจิ   กิตติธรกุล มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อุทัย  ปริญญาสุทธินันท์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.เอธัสวฒัน์   ค ามณ ี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาต ิ  จันทร์แดง  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอมอร  เจยีรมาศ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวรัตน์ ผวินวล  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 
11. ดร. ขวัญจิตต ์  สุวรรณนพรัตน์  มหาวิทยาลยัทักษิณ 
12. ดร.จตุพร  เพชรบูรณ ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 
13. ดร.จอมขวัญ  สุทธินนท์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 
14. ดร.นิธิตยา  สุนทรธรรมนิต ิ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 
15. ดร.นิพัฒน์   โพธิ์วิจิตร  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 
16. ดร.พัชรีย ์   จ าปา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 
17. ดร.มัทนชัย  สุทธิพันธุ ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 
18. ดร.รัชดา   เชาวน์เสฎฐกุล มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 
19. ดร.สุดาทิพย ์  ประพันธ์  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 
20. ดร.อรกัญญา   โรจนวานิชกิจ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 
21. ดร.อิสระ  ทองสามส ี มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
22. ดร.อุทิศ  สังข์รัตน ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 
23. ดร.สุรพงษ์  ยิ้มละมัย มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 
24. ดร.บุษกร  โกมลตร ี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 
25. อาจารย์วิญชัย  อุ่นอดิเรกกลุ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 

   26. อาจารย์พัชราภรณ ์ คชินทร์          มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
   27. อาจารย์ยุทธกาน  ดิสกลุ          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 
 
  
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
  

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第三届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

ค ากล่าวโดย  อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
 

 

 
การจัดการประชุมทางวิชาการครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดี

ส าหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีทั้งภายในมหาวิทยาลัย
และต่างสถาบันได้น าเสนอผลงานทางวิชาการที่เกิดจาก
กระบวนการวิจัย 

การวิจัยเป็นรากฐานส าคัญส าหรับการศึกษาและ 
การด ารงอยู่ในสังคมปัจจุบัน การได้มาซึ่งองค์ความรู้และ
แนวคิดใหม่ ๆ ล้วนเป็นสิ่งที่ต้องค้นคว้าโดยใช้กระบวนการวิจัย   
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตระหนัก 
ในความส าคัญดังกล่าวจึงได้วางแผนการศึกษาในทุกหลักสูตร

ของคณะ ให้มีการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนและสร้างบรรยากาศการวิจัยในระดับชาติ  
โดยผลงานทางวิชาการที่น าเสนอในวันนี้จะท าให้ทุกท่านได้ประจักษ์ถึงศักยภาพและผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการ
วิจัยของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งล้วนเป็นผลงานทางวิชาการทีม่ีคุณค่า 

ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณท่านวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์กับทางคณะ             
ศิลปศาสตร์ ตลอดจนคณะกรรมการทุกฝ่ายที่ได้ร่วมมือกันจัดการประชุมวิชาการครั้งนี้  และขออวยพรให้ 
การด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น และเป็นก าลังใจให้นักศึกษาทุกคนไดแ้สดงผลงานอย่างเต็มที่ 
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ค ากล่าวโดย คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
 
คณะศิลปศาสตร์ได้จัดการประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรี

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ขึ้น ด้วยคณะ 
ศิลปศาสตร์เห็นความส าคัญของการบูรณาการการวิจัยกับรายวิชาเรียน
และเห็นถึงศักยภาพของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่สามารถสกัด
ความรู้ ในการเรียนสู่ กระบวนการตั้ งค าถามและหาค าตอบด้ วย
กระบวนการวิจัย เวทีนี้จึงเป็นเวทีหนึ่งที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี แสดงความรู้ความสามารถที่เป็นประสิทธิผลของการเรียนในระดับ
ปริญญาตรีและเป็นเวทีที่เสริมสร้างบรรยากาศการวิจัยเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ระดับชาติ อันเป็นรากฐานความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี   
ซึ่งการน าเสนอผลงานทางวิชาการในครั้งนี้มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
วิทยาเขตปัตตานี และมหาวิทยาลัยจากทั่วทุกภาคร่วมน าเสนอผลงานครั้งนี้ด้วย อีก 7 สถาบัน โดยมีผลงานส่ง
เข้าร่วมกว่า 100 ผลงาน มีผลงานผ่านการพิจารณาเข้าร่วมน าเสนอทั้งสิ้น 80 บทความ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม 
ได้แก่ 

1. ผลงานวิชาการด้านภาษาจีน 
2. ผลงานวิชาการด้านภาษาอังกฤษ 
3. ผลงานวิชาการด้านภาษาไทย 
4. ผลงานวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม 

ทั้งนี้  นอกจากการน าเสนอผลงานทางวิชาการแล้ว คณะศิลปศาสตร์ยังได้รับเกียรติจาก  
คุณปริญญ์  พานิชภักดิ์  กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากัด  และ
คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ปาฐกถาพิเศษ  ในหัวข้อ “คุณสมบัติบัณฑิตในยุคดิจิตอล”  

ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมทางวิชาการในครั้งนี้จะเป็นปรโยชน์แก่นิสิต นักศึกษา ผู้น าเสนอ
ผลงาน และ ผู้เข้าร่วมฟังทุกท่าน 
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ค าน า 
 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการและ
วิจัยของบุคคลากร นักศึกษา  เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับสังคมไทย และช่วยชี้น าสังคมให้พัฒนาไปอย่างมี
ทิศทางสอดคล้องกับพันธกิจของคณะศิลปศาสตร์ในข้อ 1 และข้อ 2 นั่นคือ การจัดการศึกษาและสร้าง                 
องค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นอกจากนี้คณะศิลปศาสตร์  ยังมีความคาดหวังที่จะเป็น               
คณะชั้นน าทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในระดับชาติและภูมิภาคเอเชียตามวิสัยทัศน์ของ
คณะโดยตอบสนองความต้องการของชุมชน ท านุบ ารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมควบคู่กับภารกิจหลักคือ การผลิต
บัณฑิตบนฐานการวิจัยที่บูรณาการร่วมกับงานบริการในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยวิจัยเพ่ือสังคม  

จากเหตุผลดังกล่าวคณะจึงก าหนดจัดประชุมน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาตรีขึ้น               
เพ่ือเปิดโอกาสและฝึกฝนให้นักศึกษา สามารถน าองค์ความรู้ที่ ได้จากการศึกษาของแต่ละหลักสูตร                
พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้สู่ งานวิจัย และยกระดับศักยภาพชุมชน ตลอดจนเป็นการสร้างฐานก าลัง  
ในการพัฒนาชาติ ซึ่งเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะท าให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถด าเนินงาน                
ได้ตรงตามเป้าประสงค์ท่ีได้วางไว้ 

 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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สารบัญ 
 

เรื่อง         หน้า 

กลุ่มด้านภาษาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)    

Essential Skills Required for Readiness Enhancement of Tourism Business  in 

ASEAN Economic Community           2 

 
กลุ่มด้านภาษาศาสตร์ (ภาษาจีน)    

对现代汉语“朝”、“往”、“向”的偏误分析及教学策略 

—以宋卡王子大学合艾校区中文专业三至四年级学生为例 

การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการใช้ “chao”, “wang”, “xiang” และกลวิธีการสอน  
กรณีศึกษานักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนชั้นปีที่3-4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่   18 

有关“大象”的泰语各语义表达形式的隐喻意义分析研究 

 การวิเคราะห์ความหมายโดยนัยของรูปแบบการแสดงความหมายที่เกี่ยวข้องกับ”ช้าง”ในภาษาไทย32 
汉语趋向补语“下”在泰语中的表述情况考察研究                                                                                           

การศึกษาการแสดงความหมายของค าเสริมบอกทิศทาง“xia”ในภาษาไทย"                   50 
 

กลุ่มด้านภาษาศาสตร์ (ภาษาไทย)    

“แม่ญิง”: อัตลักษณ์ของผู้หญิงในบทเพลงเมืองเหนือ       70 
“โหมเรา”: ตัวตนคนวัยรุ่นในบทเพลงเพ่ือชีวิตถิ่นใต้       85 
กลวิธีการใช้ภาษาในปริศนาค าทายจากเพจสัตว์โลกอมตีน      103 
กลวิธีการใช้ภาษาในยุคดิจิทัลที่ปรากฏในเพลงแรปของ Urboy TJ     118 
กลวิธีการตั้งชื่อภาษาไทยในซีรีส์เกาหลี ระหว่างปี พ.ศ. 2557 - 2561     133 
กลวิธีการสร้างตัวละครกับการน าเสนอปัญหาการท าลายทรัพยากรธรรมชาติในวรรณกรรม 

             เรื่อง “ตลิ่งสูง ซุงหนัก”          144 
การใช้ค าลงท้ายของนักศึกษาสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
   วิทยาเขตหาดใหญ่          156 
การใช้ค าสื่ออารมณ์ และภาพพจน์ในวรรณกรรมเพลงที่ขับร้องโดย ปู่จ๋าน ลองไมค์    168 
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เรื่อง           หน้า   

กลุ่มด้านภาษาศาสตร์ (ภาษาไทย)    

การปนภาษาไทยถิ่นในภาษาไทยมาตรฐานของรายการทั่วถิ่นแดนไทย   181 
การแปรการใช้ค าศัพท์ของคนสามระดับอายุในภาษาไทยถิ่นควนโดน อ าเภอควนโดน  
   จังหวัดสตูล          197 
การวิเคราะห์ค่านิยมในนิทานอีสป       211 
การออกเสียงพยัญชนะต้นในภาษาไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในรายการลอง เซย์ ดู   
   (Wrong Say Do)          226 
เขา-เธอ: วาทกรรมแห่งความขัดแย้งในภาพยนตร์รัก     239 
คติค าสอนในกลอนมุตโตของโนราเติม เมืองตรัง      254 
ความหมายและค่านิยมที่สะท้อนผ่านการตั้งชื่อ ของนักศึกษาชาวไทยมุสลิม     
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่          270 
ค าด่าและทรรศนะความรุนแรงในการใช้ค าด่าของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
   วิทยาเขตหาดใหญ่         285 
ตัวละครเอกชายกับอัตลักษณ์ความเป็นชายในนวนิยายแจ่มใสของ May112    295 
ใต้เตียงดารา: วาทกรรมบนสื่อออนไลน์สะท้อนผ่านตัวตนดาราหญิง    316 
นวนิยาย “ปีศาจ” ของเสนีย์ เสาวพงศ:์ การวิเคราะห์โลกทัศน์ทางชนชั้นและความเท่าเทียม 
   หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง         330 
บทเห่เรือในสมัยรัชกาลที่ 9 : ภาพสะท้อนพระมหากษัตริย์ผ่านบทวรรณกรรม  343 
เพจอีจัน : เทคนิคการน าเสนอข่าวอาชญากรรมตามแนวคิดชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร 357 
ภาพแทนของผู้หญิงผ่านกลวิธีการใช้ภาษาในบทเพลงนิว-จิ๋ว     370 
ภาพสะท้อนตัวละครหญิงรักหญิงท่ีปรากฏในสื่อภาพยนตร์ไทย เรื่อง 1448 Love Among Us  
   รักเราของใคร          386 
เมื่อหล่อนเป็นความลับ: การกระท าการและภาพแทนของตัวละครกะเทยในภาพยนตร์ไทย 401 
รูปแบบความรักของสตรีที่ปรากฏในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งท่ีขับร้องโดย  ตั๊กแตน ชลดา  
   ระหว่างปี พ.ศ.2549 – 2561        418 
วัจนกรรมที่ปรากฏในบทละครโทรทัศน์เรื่อง “บุพเพสันนิวาส” ของศัลยา สุขะนิวัตติ์   436 
วัจนกรรมในบทเพลงจากเหตุการณ์ผู้ประสบภัยและกู้ภัยถ้ าหลวง    452 
วัจนภาษาและอวัจนภาษาในซีรีส์ชุดเด็กใหม่ (Girl From No Where)    466 
วัฒนธรรมประชานิยมในนวนิยายเรื่อง “บุพเพสันนิวาส” ของ รอมแพง   481 
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กลุ่มด้านภาษาศาสตร์ (ภาษาไทย)    

ศิลปะการใช้ภาษาและเนื้อหาที่สัมพันธ์กับสังคมในเพลงแรปของ ณัฐวุฒิ ศรีหมอก 
   (กอล์ฟ ฟักกลิ้งฮีโร่)          492 
ศึกษาทักษะการสื่อสารของเด็กบกพร่องทางสติปัญญาเพ่ือพัฒนาสื่อส าหรับนักเรียน 
   ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 3  จังหวัดสงขลา     506 
สภาพปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
   โรงเรียนบ้านควนเนียง  ในอ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ประจ าปีการศึกษา 2561  517 
อวัจนภาษาสะท้อนภาพความรุนแรงที่กระท าต่อเด็กในภาพยนตร์ไทย   529 
อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับความรักในบทเพลงรักของ บอย โกสิยพงษ์             543 

                   
กลุ่มด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม 

 “ดาระ”: ภาพสะท้อนวิถีชีวิตของพ่อค้ามุสลิมอาหรับในแหลมมลายู    558 
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืนในชุมชนคูหาใต้ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 569 
การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 581 
การใช้กระบวนการกลุ่มเพ่ือพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล ๑   
   (ถนนนครนอก)   592 
การด ารงอยู่ของแม่ย่านางเรือจังหวัดสงขลาท่ามกลางพลวัตสังคม    603 
การตีราคาทรัพย์สินของหน่วยงานภาครัฐโดยใช้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐของกองบัญชาการ 
   ต ารวจตระเวนชายแดน   619 
การเปรียบเทียบการปรับตัวของสถานีวิทยุกับสื่อโซเชียล กรณีศึกษา สถานีวิทยุของเอกชน  
   และสถานีวิทยุของรัฐวิสาหกิจในจังหวัดสงขลา   629 
การเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อท่าเทียบเรือ 
   ปากเมง อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง   640 
การเปลี่ยนแปลงของภูมิปัญญาการท าเรือพระ กรณีศึกษา ชุมชนเขากลอย อ าเภอหาดใหญ่  
   จังหวัดสงขลา   656 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ(Cooperative Learning) เทคนิค STAD  
   เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 668 
การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กลวิธีสตาร์ทร่วมกับ 
   การใช้ผังกราฟิก 5W1H ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   678 
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เรื่อง           หน้า   

กลุ่มด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม 

การพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ ด้านการรู้ค่าจ านวน 1-10  ของเด็กปฐมวัย  
   โดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษาจากเศษวัสดุ โรงเรียนวัดเทพชุมนุม   689 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้ 
   การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   699 
การวัดประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยดัชนีวัดความพยายาม  709 
การวางแผนภาษีท่ีมีผลต่อคุณภาพรายงานทางการเงิน กรณีศึกษา: ภาษีมูลค่าเพ่ิมธุรกิจบริการ 719 
การวิเคราะห์ปัจจัยและการจัดกลุ่มการค้างช าระหนี้ของผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 728 
การสร้างภาพแทนเพศที่สามผ่านรายการ “เทยเที่ยวไทย”    742 
การให้ความส าคัญต่อการจัดท าบัญชีและการใช้ข้อมูลทางการบัญชีของผู้ประกอบการธุรกิจ 
   สมุนไพรในจังหวัดนครศรีธรรมราช   753 
ความพึงพอใจด้านราคาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว      
   ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตพ้ืนที่อ่าวนาง อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่   766 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างของการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีกับ 
    ประมวลรัษฎากรของกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม   781 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการรับรู้กับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในต าบลเกาะใหญ่  
   อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา   791 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการรับรู้และทัศนคติ ปัจจัยการสนับสนุน และปัจจัยความพร้อมกับ 
    การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน ต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอกระแสสินธุ์  
   จังหวัดสงขลา   805 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในและปัจจัยนอกกับความสุขของคนในชุมชนบ้านไร่  
   ต าบลเกาะใหญ่  อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา   818 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกกับการเห็นคุณค่าในตนเองของ 
   ผู้สูงอายุ ต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา    830 
โครงสร้างทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดน จ ากัด   842 
ทุนทางสังคมเพ่ือการจัดการทรัพยากรทางทะเล กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
   ป.ทรัพย์อนันต ์ต าบลบ้านหัวเขา อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา   855 
แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา กรณีศึกษา วัดมัชฌิมาวาส  
   อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา   872 
ปัจจัยจ าแนกประสิทธิภาพการสอนของครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้   883 
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เรื่อง           หน้า   
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ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาในการจัดท าบัญชีของผู้ปฏิบัติงานในส านักงานบัญชีเขตจังหวัด 
   นครศรีธรรมราช   895 
ปัจจัยที่มีผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีออนไลน์ (E-FILING) ของภาษีเงินได้ 
   นิติบุคคล   907 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจแต่งงานของนักศึกษามุสลิม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
   วิทยาเขตปัตตานี    924 
ปัญหาการวางแผนภาษีจากการใช้รายจ่ายส่วนตัว   934 
ผลกระทบของการจัดท าบัญชีของหน่วยงานราชการด้วยระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 
   ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) กรณีศึกษา : กองคลัง กรมพัฒนาที่ดิน   945 
ผลกระทบจากการปรับลดอัตราภาษีท่ีมีผลต่อการลงทุนภาคเอกชน   
   กรณีศึกษา : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET50   957 
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ กรณีศึกษา บริษัทจดทะเบียนในตลาด    
   หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร   969 
ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปป้า (CIPPA) และสื่อประสม  
   เรื่อง  การบวก และการลบจ านวนเต็ม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   979 
เพราะฉันคือเมีย2018 กรณีศึกษา: บทบาทตัวละครเอกหญิงในละครโทรทัศน์ไทย  990 
ลักษณะ ความเป็นมา และความเชื่อต่อกิมซิ้นในประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต          1004 
วิธีการวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าในงบการเงิน           
   เฉพาะกิจการ กรณีศึกษา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
   กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี               1015 
ศึกษากิจกรรมที่สร้างคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุบ้านหาร ต าบลบ้านหาร 
   อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา            1026 
ศึกษาพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมและพ้ืนที่ธรรมชาติเพ่ือออกแบบเส้นทาง “ปั่นสนุก เที่ยวชม 
   วัฒนธรรมชุมชนท่าข้าม”อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา                1040 
อิทธิพลของภาพยนตร์สยองขวัญแนวตลกที่มีต่อพฤติกรรมการตอบสนองของวัยรุ่นใน 
   จังหวัดสงขลา            1059 
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โครงการการประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 

1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ก้าวสู่การเป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัย   โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ให้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยช้ันน าในระดับภูมิภาคเอเชีย ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ  
และท านุบ ารุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน  และได้ก าหนดเป้าประสงค์ข้อหนึ่งว่า “เพื่อเสาะหาวิชชาอันก่อเกิดเป็นทุน
วิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่มหาวิทยาลัยวิจัย สามารถถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับศักยภาพชุมชนเข้มแข็ง 
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับนานาชาติ” ซึ่งทุกหน่วยงานต้องสร้างผลการด าเนินงานเพื่อให้
มหาวิทยาลัยบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้  การวิจัยและการประกันคุณภาพทางการศึกษาจึงมีบทบาทควบคุมคุณภาพของ
บัณฑิตซึ่งถือเป็นผลผลิตของหน่วยงาน 

จากเหตุผลดังกล่าว  คณะศิลปศาสตร์จึงได้มีแนวคิดในการจัดประชุมน าเสนอผลงานทางวิชาการส าหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีขึ้น เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาของแต่ละหลักสูตร  
พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และยกระดับศักยภาพชุมชน ตลอดจนเป็นการสร้างฐานความรู้ในการพัฒนาชาติ  ซึ่งเป็นอีกวิธีการ
หนึ่งที่จะท าให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สามารถด าเนินงานได้ตรงตามเป้าประสงค์ที่ได้วางไว้ โดยกิจกรรมหลัก ได้แก่ 
กิจกรรมปาฐกถาพิเศษ และการน าเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่                 
กลุ่มภาษาศาสตร์ และกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดง
ความคิดเห็นทางวิชาการในการประชุมครั้งนี้ 
 

2. วัตถุประสงค ์
    2.1 เพื่อเป็นเวทเีผยแพรผ่ลงานวิจัยส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตร ีของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาอื่น ๆ 
    2.2 เพื่อสร้างบรรยากาศการวิจัยและส่งเสริมให้มีการน าองค์ความรู้ใหม่ ๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ  
    2.3 เพื่อสร้างรากฐานความเขม้แข็งทางวิชาการให้แก่นักศึกษาระดับปรญิญาตรี 
    2.4 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายการวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชน 

 

3. รูปแบบการประชุม 
 3.1 การปาฐกถาพิเศษ (Keynote Speaker) 
 3.2 จัดน าเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (Oral Presentation) 
 3.3 การน าเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
 
4. ระยะเวลาการด าเนินงาน   
     วันท่ี 19 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป   
 

5. สถานที่ด าเนินงาน 
    ณ ห้องประชุมรพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ ช้ัน 1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่           
จังหวัดสงขลา 
6. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   งานบริการการศึกษา คณะศลิปศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   7.1 ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยทางวิชาการในด้านต่างๆ สู่สังคม 

7.2 เกิดบรรยากาศการวิจยัระดับปริญญาตรีและสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาต่อยอดงานวิจัยหรือผลงาน   
       วิชาการอื่น ๆ  

 7.3 เป็นรากฐานทางวิชาการที่เข้มแข็งต่อการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
 7.4 สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายการวิจัย ระหว่างสถาบันการศึกษา และชุมชน 

 

8. สาขางานวิจัยท่ีเปิดรับบทความ 
 8.1. กลุ่มทางภาษา  (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาไทย และภาษาอื่น ๆ) 

 8.2. กลุ่มทางมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศลิปวัฒนธรรม 

9. การลงทะเบียนและการสมัคร 

 ดูรายละเอียดการประชุม การลงทะเบียนและสมัครได้ที่ http://www.iw2.libarts.psu.ac.th/la_ncon  

10. ก าหนดการส่งบทความ 

 
หมายเหตุ :  1. บทความ Full Paper ที่ผู้ทรงให้ด าเนินการแก้ไข ขอให้ส่งฉบับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ตามแบบฟอร์มหน้า   

เว็บไซต์ ไปยังงานบริการการศึกษา คณะศลิปศาสตร์ (คณุจริภัทร  รัตนสังข์) ทาง E-mail: 
lapsuncon@gmail.com ตามก าหนดการข้างต้น                   

          2. ผู้ลงทะเทียนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักเอง 
                       3. ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกคา่ใช้จ่ายต่างๆ ไดต้ามระเบียบของทาง     

ราชการเมื่อไดร้ับอนุมัตเิดินทางจากผู้บังคับบัญชา 

11. อัตราค่าลงทะเบียน   ไม่มีการเรียกเก็บค่าลงทะเบียน ในครั้งนี ้

ติดต่อสอบถาม 
 คุณจิรภัทร  รัตนสังข์ งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา 90110 
 โทรศัพท์ (074) 286673    โทรสาร (074) 286676 
 อีเมล์ : lapsuncon@gmail.com 
 เว็บไซต์ : http://www.libarts.psu.ac.th/

วัน-เดือน-ปี กิจกรรม 

7 ม.ค.–8 มี.ค.2562 วันเริ่มต้นลงทะเบียน (ผ่านทางเวบ็ไซต)์ /ส่งบทความ Full Paper จ านวน 10-15 หน้า          
(บทคัดย่อ ตาม Template 1 หน้า + เนื้อหาส่วนอ่ืน ๆ 14 หน้า) ส าหรับแบบบรรยาย หรือส่ง
โปสเตอร์ (ผ่านทางอีเมล)์ ส าหรับผู้น าเสนอแบบโปสเตอร ์ 

8 มี.ค.2562 วันสุดท้ายของการรบับทความหรอืโปสเตอร์ (ผ่านทางเว็บไซต ์ส่งไฟล์ word เท่านั้น)  
3-9 เม.ย.2562 แจ้งผลการพิจารณาบทความและแก้ไขบทความ (ผ่านทางเว็บไซต)์  
9 เม.ย.2562 วันสุดท้ายของการรบับทความ Full Paper ฉบับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 
19 เม.ย.2562 วันประชุมวิชาการ ณ ห้องประชุมรพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ ช้ัน 1 คณะศลิปศาสตร์ 

2 

 

http://www.iw2.libarts.psu.ac.th/la_ncon
http://www.libarts.psu.ac.th/


 
 

 
 
  

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第三届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

 

 

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 
ณ ห้องประชุมรพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ  

การน าเสนอบทความดีเด่น 
    ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การน าเสนอ :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอมอร  เจียรมาศ  และดร.สุรพงษ์  ยิ้มละมัย 

     

กลุ่มภาษาศาสตร์ (ภาษาไทย)  
ที ่ เวลา ชื่อบทความ คณะ/สถาบัน 

1 11.00 - 11.20 น. กลวิธีการสร้างตัวละครกับการน าเสนอปัญหาการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ                 
ในวรรณกรรมเรื่อง “ตลิ่งสูง ซุงหนัก” 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

  
 

  

กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม 
ที ่ เวลา ชื่อบทความ คณะ/สถาบัน 

2 11.20 - 11.40 น. การเปลีย่นแปลงของภูมิปญัญาการท าเรือพระ กรณศีึกษา ชุมชนเขากลอย            
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

  
 

 
 

** หมายเหตุ: เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับการน าเสนอของแต่ละบทความ  (เวลาในการน าเสนอ 15 นาที รวมถาม - ตอบ 5 นาที) 



 
 

 
 
  

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第三届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 
ณ บริเวณหน้าห้องรพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ  ชั้น 1 

   

การน าเสนอรูปแบบโปสเตอร์ 
ที ่ ชื่อบทความ คณะ/สถาบัน 

1 การใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล ๑  (ถนนนครนอก) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

2 
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ์เรื่อง สมการเชิงเสน้ตัวแปรเดยีว โดยใช้การจัดการเรยีนรู้แบบร่วมมือ 
เทคนิค TAI ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

3 
ผลการจัดการเรยีนรูด้้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปป้า (CIPPA) และสื่อประสม เรื่อง  การบวก และการลบ          
จ านวนเต็ม  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

4 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ(Cooperative Learning) เทคนิค STAD เรื่อง สมการเชิงเส้น 
ตัวแปรเดียว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 

 

 

 



 
 

 
 
  

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第三届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 
ณ ห้องเรียน LA 310  ชั้น 3 

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การน าเสนอ : ดร.มัทนชัย  สุทธิพันธุ์  และอาจารย์วิญชัย  อุ่นอดิเรกกุล 
     

 กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม 
 ที ่ เวลา ชื่อบทความ คณะ/สถาบัน 

 1 13.00-13.20 น. 
ผลกระทบของการจัดท าบัญชีของหน่วยงานราชการด้วยระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 
ด้วยระบบอเิล็กทรอนิกส์ (GFMIS) กรณีศึกษา : กองคลัง กรมพัฒนาที่ดิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 2 13.20-13.40 น. 
การตีราคาทรัพยส์ินของหน่วยงานภาครัฐโดยใช้มาตรฐานการบญัชภีาครัฐของกองบัญชาการ 
ต ารวจตระเวนชายแดน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 3 13.40-14.00 น. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างของการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีกับ 
ประมวลรัษฎากรของกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 4 14.00-14.20 น. โครงสร้างทางการเงินของสหกรณอ์อมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดน จ ากัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 5 14.20-14.40 น. 
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ กรณีศึกษา บรษิัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  กลุ่มเกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 6 14.40-15.00 น. 
ผลกระทบจากการปรับลดอัตราภาษีท่ีมีผลต่อการลงทุนภาคเอกชน   
กรณีศึกษา : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่ม SET50 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 7 15.00-15.20 น. วิธีการวัดมลูค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมคา้ในงบการเงินเฉพาะกิจการ  
กรณีศึกษา บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลย ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

** หมายเหตุ: เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับการน าเสนอของแต่ละบทความ  (เวลาในการน าเสนอ 15 นาที รวมถาม - ตอบ 5 นาที) 
 



 
 

 
 
  

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第三届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 
ณ ห้องเรียน LA 311  ชั้น 3 

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การน าเสนอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวรัตน์  ผิวนวล และ ดร.นิพัฒน์  โพธิ์วิจิตร  
    

  
 

 

กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม 
ที ่ เวลา ชื่อบทความ คณะ/สถาบัน 

1 13.00-13.20 น. การวัดประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยดัชนีวัดความพยายาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

2 13.20-13.40 น. การวางแผนภาษีท่ีมผีลต่อคณุภาพรายงานทางการเงิน กรณีศึกษา : ภาษีมูลค่าเพิ่มธุรกิจบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

3 13.40-14.00 น. ปัจจัยที่มีผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีออนไลน ์(E-FILING) ของภาษีเงินได้นิติบคุคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

4 14.00-14.20 น. ปัญหาการวางแผนภาษีจากการใช้รายจ่ายส่วนตัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

5 14.20-14.40 น. 
การให้ความส าคัญต่อการจดัท าบญัชีและการใช้ข้อมูลทางการบัญชีของผู้ประกอบการธรุกิจสมุนไพร 
 ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                  
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) 

6 14.40-15.00 น. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาในการจดัท าบัญชีของผู้ปฏิบัติงานในส านักงานบัญชีเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                                        
           วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) 

** หมายเหตุ: เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับการน าเสนอของแต่ละบทความ  (เวลาในการน าเสนอ 15 นาที รวมถาม - ตอบ 5 นาที) 
 

 

 



 
 

 
 
  

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第三届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 
ณ ห้องเรียน LA 304  ชั้น 3 

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การน าเสนอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอมอร เจียรมาศ และดร.อิสระ  ทองสามสี 

     

 
กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม 

 ที ่ เวลา ชื่อบทความ คณะ/สถาบัน 

 1 13.00-13.20 น. การวิเคราะห์ปัจจยัและการจดักลุม่การค้างช าระหนี้ของผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

 2 13.20-13.40 น. ปัจจัยจ าแนกประสิทธิภาพการสอนของครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

 3 13.40-14.00 น. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจแต่งงานของนักศึกษามุสลิม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ วิทยาเขต
ปัตตาน ี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

 4 14.00-14.20 น. อิทธิพลของภาพยนตร์สยองขวัญแนวตลกท่ีมีต่อพฤติกรรมการตอบสนองของวัยรุ่นในจังหวัดสงขลา  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

 5 14.20-14.40 น. การสร้างภาพแทนเพศท่ีสามผ่านรายการ “เทยเที่ยวไทย”  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

** หมายเหตุ: เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับการน าเสนอของแต่ละบทความ  (เวลาในการน าเสนอ 15 นาที รวมถาม - ตอบ 5 นาที) 
 

 

 



 
 

 
 
  

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第三届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 
ณ ห้องเรียน LA 303  ชั้น 3 

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การน าเสนอ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ  จันทร์แดง และอาจารย์ยุทธการ  ดิสกุล 

     

 
กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม 

 ที ่ เวลา ชื่อบทความ คณะ/สถาบัน 

 1 13.00-13.20 น. 
การเปรยีบเทียบการปรับตัวของสถานีวิทยุกับสื่อโซเชียล กรณีศึกษา สถานีวิทยุของเอกชน 
และสถานีวิทยุของรัฐวสิาหกิจในจงัหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

 2 13.20-13.40 น. “ดาระ”: ภาพสะท้อนวิถีชีวิตของพ่อค้ามุสลมิอาหรับในแหลมมลาย ู มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 3 13.40-14.00 น. ลักษณะ ความเป็นมา และความเช่ือต่อกิมซิ้นในประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภเูก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 4 14.00-14.20 น. การด ารงอยู่ของแม่ย่านางเรือจังหวัดสงขลาท่ามกลางพลวัตสังคม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 5 14.20-14.40 น. เพราะฉันคือเมีย2018 กรณีศึกษา: บทบาทตัวละครเอกหญิงในละครโทรทัศน์ไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

** หมายเหตุ: เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับการน าเสนอของแต่ละบทความ  (เวลาในการน าเสนอ 15 นาที รวมถาม - ตอบ 5 นาที) 
 

 

 



 
 

 
 
  

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第三届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 
ณ ห้องรพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ  ชั้น 1 

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การน าเสนอ : รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์  รุ่งตะวันเรืองศรี  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย  ปริญญาสุทธินันท์  
     

 กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม 
 ที ่ เวลา ชื่อบทความ คณะ/สถาบัน 

 1 13.00-13.20 น. 
ศึกษากิจกรรมทีส่ร้างคณุค่าในตนเองของผู้สูงอายุในชมรมผูสู้งอายบุ้านหาร ต าบลบ้านหาร 
อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 2 13.20-13.40 น. 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัการรบัรู้กับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในต าบลเกาะใหญ่  
อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 3 13.40-14.00 น. 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัการรบัรู้และทัศนคติ ปัจจัยการสนบัสนนุ และปัจจัยความพร้อมกับ 
การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน ต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอกระแสสินธุ ์จังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 4 14.00-14.20 น. 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัภายในและปัจจยันอกกับความสุขของคนในชุมชนบ้านไร่ ต าบลเกาะใหญ ่    
อ าเภอกระแสสินธุ ์จังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 5 14.20-14.40 น. 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกกับการเห็นคณุค่าในตนเองของผู้สูงอายุ 
ต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 6 14.40-15.00 น. 
ทุนทางสังคมเพ่ือการจัดการทรัพยากรทางทะเล กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนป.ทรัพย์
อนันต์   
ต าบลบ้านหัวเขา อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

** หมายเหตุ: เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับการน าเสนอของแต่ละบทความ  (เวลาในการน าเสนอ 15 นาที รวมถาม - ตอบ 5 นาที) 
 



 
 

 
 
  

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第三届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 

ณ ห้องลีลาวดี ชั้น 1 

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การน าเสนอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอธัสวัฒน์ ค ามณี  และดร.รัชดา  เชาวน์เสฎฐกุล 

     

 
กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม 

 ที ่ เวลา ชื่อบทความ คณะ/สถาบัน 

 1 13.00-13.20 น. 
การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กลวิธีสตาร์ทร่วมกับ
การใช้ผังกราฟิก 5W1H ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

 2 13.20-13.40 น. 
การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร ์ด้านการรู้ค่าจ านวน 1-10  ของเด็กปฐมวัย โดยใช้
กิจกรรมเกมการศึกษาจากเศษวสัดุ โรงเรยีนวัดเทพชุมนุม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

** หมายเหตุ: เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับการน าเสนอของแต่ละบทความ  (เวลาในการน าเสนอ 15 นาที รวมถาม - ตอบ 5 นาที) 
 

 

 

 

 



 
 

 
 
  

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第三届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 
ณ ห้องราชาวดี ชั้น 2 

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การน าเสนอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิจ   กิตติธรกุล และดร.อุทิศ  สังข์รัตน์ 
     

 กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม 
 ที ่ เวลา ชื่อบทความ คณะ/สถาบัน 
 1 13.00-13.20 น. การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืนในชุมชนคูหาใต้ อ าเภอรัตภมูิ จังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 2 13.20-13.40 น. การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 3 13.40-14.00 น. 
การเปรยีบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อ 
ท่าเทียบเรือปากเมง อ าเภอสเิกา จังหวัดตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 4 14.00-14.20 น. 
ความพึงพอใจด้านราคาผลติภณัฑท์างการท่องเที่ยวท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตพื้นท่ีอ่าวนาง อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 5 14.20-14.40 น. 
ศึกษาพื้นที่ทางวัฒนธรรมและพื้นที่ธรรมชาติเพื่อออกแบบเส้นทาง “ปั่นสนุก เที่ยวชมวัฒนธรรม  
ชุมชนท่าข้าม” อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 6 14.40-15.00 น. 
แนวทางการพัฒนาศักยภาพการทอ่งเที่ยวเชิงพุทธศาสนา กรณีศึกษา วัดมัชฌิมาวาส  
อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

** หมายเหตุ: เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับการน าเสนอของแต่ละบทความ  (เวลาในการน าเสนอ 15 นาที รวมถาม - ตอบ 5 นาที) 
 

 



 
 

 
 
  

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第三届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 
ณ ห้องบุหงาส่าหรี  ชั้น 2 

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การน าเสนอ : ดร.อรกัญญา  โรจนวานิชกิจ  และดร.นิธิตยา  สุนทรธรรมนิติ  

    
  

 
 

กลุ่มภาษาศาสตร์ (ภาษาจีน) 
ที ่ เวลา ชื่อบทความ คณะ/สถาบัน 

1 13.00-13.20 น. 

对现代汉语“朝”、“往”、“向”的偏误分析及教学策略 

—以宋卡王子大学合艾校区中文专业三至四年级学生为例 
การวิเคราะห์ข้อผดิพลาดในการใช้ “chao”, “wang”, “xiang” และกลวิธีการสอน  
กรณีศึกษานักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนช้ันปีท่ี3-4 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขต
หาดใหญ ่

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

2 13.20-13.40 น. 
有关“大象”的泰语各语义表达形式的隐喻意义分析研究 
 การวิเคราะห์ความหมายโดยนัยของรูปแบบการแสดงความหมายที่เกี่ยวข้องกับ”ช้าง”ใน
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

3 13.40-14.00 น. 汉语趋向补语“下”在泰语中的表述情况考察研究                                                                        

การศึกษาการแสดงความหมายของค าเสรมิบอกทิศทาง“xia”ในภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

** หมายเหตุ: เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับการน าเสนอของแต่ละบทความ  (เวลาในการน าเสนอ 15 นาที รวมถาม - ตอบ 5 นาที) 
 

 



 
 

 
 
  

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第三届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 

ณ ห้องกรรณิการ์ ชั้น 2 

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การน าเสนอ : ดร.สุดาทิพย์   ประพันธ ์ และดร.ขวัญจิตต์  สุวรรณนพรัตน ์ 

    

กลุ่มภาษาศาสตร์ (สาขาวิชาอังกฤษ)  

ที ่ เวลา ชื่อบทความ คณะ/สถาบัน 

1 13.00-13.20 น. Essential Skills Required for Readiness Enhancement of Tourism Business  
in ASEAN Economic Community มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

** หมายเหตุ: เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับการน าเสนอของแต่ละบทความ  (เวลาในการน าเสนอ 15 นาที รวมถาม - ตอบ 5 นาที) 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
  

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第三届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 
ณ ห้องเรียน LA 204 ชั้น 2 

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การน าเสนอ :  รองศาสตราจารย์มนตรี  มีเนียม และรองศาตราจารย์ ดร.วรรณนะ  หนูหม่ืน 
    

กลุ่มภาษาศาสตร์ (สาขาวิชาภาษาไทย)  
ที ่ เวลา ชื่อบทความ คณะ/สถาบัน 

1 13.00-13.20 น. “แม่ญิง”: อัตลักษณ์ของผู้หญิงในบทเพลงเมืองเหนือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

2 13.20-13.40 น. ภาพแทนของผู้หญิงผ่านกลวิธีการใช้ภาษาในบทเพลงนิว-จิ๋ว  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

3 13.40-14.00 น. วัจนกรรมที่ปรากฏในบทละครโทรทัศน์เรื่อง “บุพเพสันนิวาส” ของศัลยา สุขะนิวตัติ ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

4 14.00-14.20 น. วัฒนธรรมประชานิยมในนวนิยายเรื่อง “บุพเพสันนิวาส” ของ รอมแพง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

5 14.20-14.40 น. ศิลปะการใช้ภาษาและเนื้อหาที่สมัพันธ์กับสังคมในเพลงแรปของ ณัฐวุฒิ ศรีหมอก (กอล์ฟ ฟักกลิ้งฮีโร่)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

6 14.40-15.00 น. อวัจนภาษาสะท้อนภาพความรุนแรงท่ีกระท าต่อเด็กในภาพยนตร์ไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

7 15.00-15.20 น. ตัวละครเอกชายกับอัตลักษณ์ความเป็นชายในนวนิยายแจม่ใสของ May112  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
** หมายเหตุ: เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับการน าเสนอของแต่ละบทความ  (เวลาในการน าเสนอ 15 นาที รวมถาม - ตอบ 5 นาที) 

 

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 



 
 

 
 
  

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第三届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 
ณ ห้องเรียน LA 205 ชั้น 2 

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การน าเสนอ :  ดร.สุรพงษ์  ยิ้มละมัย  และอาจารย์ณัชรดา  สมสิทธิ์ 
    

กลุ่มภาษาศาสตร์ (สาขาวิชาภาษาไทย)  
ที ่ เวลา ชื่อบทความ คณะ/สถาบัน 

1 13.00-13.20 น. 
นวนิยาย “ปีศาจ” ของเสนีย์ เสาวพงศ์: การวิเคราะห์โลกทัศน์ทางชนช้ันและความเท่าเทียม
หลังเปลีย่นแปลงการปกครอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2 13.20-13.40 น. วัจนกรรมในบทเพลงจากเหตุการณ์ผู้ประสบภัยและกูภ้ัยถ้ าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

3 13.40-14.00 น. การใช้ค าสื่ออารมณ ์และภาพพจน์ในวรรณกรรมเพลงที่ขับร้องโดย ปู่จ๋าน ลองไมค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

4 14.00-14.20 น. ภาพสะท้อนตัวละครหญิงรักหญิงที่ปรากฏในสื่อภาพยนตรไ์ทย เรื่อง 1448 Love Among Us 
รักเราของใคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

5 14.20-14.40 น. รูปแบบความรักของสตรีที่ปรากฏในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งที่ขับร้องโดย  ตั๊กแตน ชลดา 
ระหว่างปีพ.ศ.2549 – 2561 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

6 14.40-15.00 น. คติค าสอนในกลอนมุตโตของโนราเติม เมืองตรัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

7 15.00-15.20 น. กลวิธีการใช้ภาษาในยุคดิจิทัลที่ปรากฏในเพลงแรปของ Urboy TJ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

8 15.20-15.40 น. เมื่อหล่อนเป็นความลับ: การกระท าการและภาพแทนของตัวละครกะเทยในภาพยนตร์ไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

** หมายเหตุ: เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับการน าเสนอของแต่ละบทความ  (เวลาในการน าเสนอ 15 นาที รวมถาม - ตอบ 5 นาที) 
 

 



 
 

 
 
  

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第三届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 
ณ ห้องเรียน LA 207 ชั้น 2 

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การน าเสนอ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐ   อังศุวิริยะ และดร.พัชรีย์  จ าปา 

    

กลุ่มภาษาศาสตร์ (สาขาวิชาภาษาไทย)  
ที ่ เวลา ชื่อบทความ คณะ/สถาบัน 

1 13.00-13.20 น. กลวิธีการตั้งช่ือภาษาไทยในซีรสี์เกาหล ีระหว่างปี พ.ศ. 2557 - 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

2 13.20-13.40 น. การแปรการใช้ค าศัพท์ของคนสามระดับอายุในภาษาไทยถ่ินควนโดน อ าเภอควนโดน จังหวัดสตลู มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

3 13.40-14.00 น. การออกเสียงพยญัชนะต้นในภาษาไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในรายการลอง เซย์ ด ู (Wrong Say Do)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

4 14.00-14.20 น. เพจอีจัน : เทคนิคการน าเสนอข่าวอาชญากรรมตามแนวคดิชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

5 14.20-14.40 น. 
สภาพปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยของนักเรยีนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรยีนบ้านควนเนียง           
ในอ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ประจ าปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

6 14.40-15.00 น. อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับความรักในบทเพลงรักของ บอย โกสิยพงษ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

** หมายเหตุ: เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับการน าเสนอของแต่ละบทความ  (เวลาในการน าเสนอ 15 นาที รวมถาม - ตอบ 5 นาที) 
 

 

 



 
 

 
 
  

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第三届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 
ณ ห้องเรียน LA 309 ชั้น 3 

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การน าเสนอ :  ดร.จอมขวัญ  สุทธินนท์ และอาจารย์พัชราภรณ์  คชินทร์ 
    

กลุ่มภาษาศาสตร์ (สาขาวิชาภาษาไทย)  
ที ่ เวลา ชื่อบทความ คณะ/สถาบัน 
1 13.00-13.20 น. กลวิธีการใช้ภาษาในปริศนาค าทายจากเพจสตัว์โลกอมตีน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

2 13.20-13.40 น. การปนภาษาไทยถ่ินในภาษาไทยมาตรฐานของรายการทั่วถ่ินแดนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

3 13.40-14.00 น. 
ศึกษาทักษะการสื่อสารของเด็กบกพร่องทางสติปัญญาเพื่อพัฒนาสือ่ส าหรับนักเรียนศูนย์การศึกษาพเิศษ                 
เขตการศึกษา 3  จังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

4 14.00-14.20 น. 
ความหมายและค่านิยมที่สะท้อนผ่านการตั้งชื่อ ของนักศึกษาชาวไทยมุสลิม   
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

5 14.20-14.40 น. 
ค าด่าและทรรศนะความรุนแรงในการใช้ค าด่าของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

6 14.40-15.00 น. ใต้เตียงดารา: วาทกรรมบนสื่อออนไลนส์ะท้อนผ่านตัวตนดาราหญิง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

7 15.00-15.20 น. การใช้ค าลงท้ายของนักศึกษาสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

8 15.20-15.40 น. วัจนภาษาและอวัจนภาษาในซีรสีชุ์ดเด็กใหม ่(Girl From No Where)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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Essential Skills Required for Readiness Enhancement of Tourism 

Business in Songkhla, Thailand 

Krissakorn Winnarong1, Narongrit Wongthongkuea2  

Nadia Sungpitak3, Jariya Pongrakthai4, Chanokkanang 
Saithong5, and Steffen Ruholl6 

 

Abstract:  

Although Thailand has remained a top-ranked tourist destination in Southeast Asia, due 

to higher competitiveness in the region, the Kingdom needs to enhance its workforce in the 

tourism industry and its professional standards and quality to achieve sustainable growth. 
Accordingly, it is of utmost importance for the Thai workforce in the field of tourism to acquire 

and improve a set of essential skills that help prepare them to meet the labour market 

requirements.  In particular, this study examines whether employees in the tourism sector pay 

enough attention to skills necessary for readiness enhancement and higher competitiveness in 

ASEAN tourism.  The study was conducted among 20 informants sharing experiences in the 

tourism industry in Songkhla Province.  To gather data, the informants were interviewed and 

asked to rate 10 essential skills provided in the questionnaire according to the importance level. 
The data was then summarized, counted for frequencies and calculated for percentages to obtain 

the overall picture of the level of importance of various skills that Thai workforce needs to 

improve.  The results of the study reveal that the top- five essential skills rated are 1.  Effective 

communication, 2. Leadership and supervision, 3. Coordinating with others, 4. Problem-solving 

and 5.  Decision-making, respectively.  The capability level of Thai employees in the tourism 

sector for the required skills are rated in the range of moderate and quite high. Significantly, the 

most difficult skill is leadership and supervision. 

Keywords: Essential skills, tourism, workforce, ASEAN 
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Introduction 

For decades, Thailand has been reputed for its strength as a tourist destination with 

multicultural attractions and tropical landscapes and attracted a large number of tourists, not 

only from within Southeast Asia but from all over the globe. In tourism, Thailand has emerged 

as a clear leader among ASEAN nations over the last 15 years (Yong, 2016). 

However, other countries in the ASEAN region are recently adopting strategies to 

upgrade and promote their tourism industries.  Malaysia, in particular, is Thailand’s main rival 

as it is going to top the list of foreign tourist arrivals and overtakes Thailand, according to 

ASEAN tourism statistics, as of 2017.  Therefore, the fact that 10 ASEAN countries compete 

against each other in spite of the cooperation to accelerate economic growth cannot be denied. 
Consequently, it is of utmost necessity for Thailand to seek solutions to survive such 

competitiveness in the region and remain a top-ranked destination since the tourism industry is 

a major economic contributor to the Thai GDP (Netherlands Embassy Bangkok, 2017) .  For 

these reasons, the study on essential skills likes to investigate if the Thai workforce is ready for 

the tourism competitiveness in the region.  Rather, when it comes to the weakness of Thailand 

in the tourism sector, a shortage of skilled workforce and the inability in finding employees to 

fulfill vacancies due to a lack of technical expertise and mismatched skills remain a primary 

constraint to the growth of the tourism sector of the country (Song & Tang, 2016). 

Objectives 

 This research aims at investigating essential skills required for readiness enhancement 

of Thai tourism business in the ASEAN economic community to help the Thai workforce in the 

field to acquire such skills and pay attention to the competitiveness in the region. Among others, 

three research questions were addressed: “What is the top-ranked skill for the informants in the 

tourism sector?” ; “To what extent is the Thai workforce capable of exercising the essential 

skills?”; “Is it difficult for the Thai workforce to develop these skills?”     

Research Methodology 

1) Subjects 

The study was conducted among 20 informants through a simple random sampling. 

They work in the field of tourism in Songkhla Province.  The number of informants was kept 

small since the limited time frame of the BA seminar ASEAN studies class.  The study was 

conducted among 16 female and 4 male informants.  18 informants have earned a Bachelor’ s 

degree; one informant holds a PhD degree and one informant has received a high school degree. 
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The main informants were agency staff.  Others worked as a travel agent, human resource 

managers, teachers, and a tour guide.  The remaining informants are a training manager and a 

tourist information center assistant.  

2)  Data Collection 

A closed-ended questionnaire (see Appendix A)  was designed for the informants to 

complete during the survey and interview with the aim to investigate whether people in the 

tourism field pay enough attention to essential skills required for the Thai workforce.  Before 

answering the questionnaire, the informants were asked for their consent and given a letter of 

introduction of the project together with a brief introduction about the purpose of the project. 

The close-ended questionnaire was composed of two parts.  

1) The first part was the participants’  personal information consisting of gender, 

educational level, and profession.  
2) The last part was three questions, which were one ranking question and two rating 

scale questions. 
2.1)  The first ranking question was instructing the informants to order 10 skills 

required for the Thai workforce in the field of tourism according to their level of 

importance. Those 10 skills were based on findings of previous research (as cited 

in Johanson et al, 2010, p. 5) and a report (World Economic Forum, 2016, pp. 20 ̶ 

22,  53 ̶  54 ) , which observed the necessary skills for employees in the tourism 

industry. 
2.2)  The rating scale question was instructing the informants to rate the level of 

workforce capability in their organizations, following 10 essential skills 

provided in the questionnaire.  
2.3)  The second rating scale question was instructing the informants to rate the 

degree of difficulty in developing those 10 essential skills for their organizations 

as well as their employees. 
 

Apart from the three questions in the questionnaire, the researchers also used four 

leading questions for the interview to gain additional information for analysis. The participants 

were interviewed with these four questions after completing the questionnaire.  The leading 

questions, based on both ranking question and rating scale question in the questionnaire, were 

as follows: 

1) What is your valid reason of prioritizing the top five skills?                                                                                
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2) What are supposed to be the obstacles for developing skills rated in difficult degree 

for the Thai workforce? 

3) What are the factors that those easy-rated skills are developed smoothly and simply?      
4) Did your workforce improve these essential skills? If yes, how did they improve these 

skills over the last few years?  

 

In the process of instrument preparation, the questionnaire and the interview questions 

were revised according to the feedback of supervisors. After the revision, the instruments were 

used to collect data from the informants in Songkhla Province. 

3) Data Analysis 

The analysis was conducted with quantitative and qualitative data from the 

questionnaire and the interview. The data from the questionnaire was calculated for percentages 

in charts to obtain the overall view of informants’  opinions towards the importance and 

development of the 10 required skills for the Thai workforce in the tourism field. The interview 

data was then illustrated using descriptive analysis. 

Reviews of Essential Skills Required for Readiness Enhancement of 

Tourism Business in ASEAN Economic Community  

As cited in Yong’s (2016)  study, the World Travel & Tourism Council (WTTC) , the 

tourism sector is a significant contributor to the growth of ASEAN’s GDP (Gross Domestic 

Product). In 2015, travel and tourism accounted for 12.4% of ASEAN’s GDP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Tourism’s contribution to ASEAN GDP (2001-2016) 
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The figure shows a critical growth engine.  Overall, the travel and tourism sector of 

ASEAN member- states generated US$301. 7 billion in value- add in 2015.  In real terms, 

contributions from ASEAN’s travel and tourism sector have almost doubled over the last 15 

years, from US$141.1 billion in 2000 (also representing around 12.4%  of regional GDP then) . 

For 2016, the contribution from travel and tourism is expected to grow 5.2%  year to year to 

reach US$317.3 billion, outpacing the projected 4-4.5% GDP growth for ASEAN in 2016. 

 

According to the Ministry of Tourism and Sports of Thailand (2016), the tourism sector 

generates a major part of the income for Thailand.  Thus, the government continues to support 

and promote this industry as a major economic contributor to the Thai GDP, resulting in its 

incessant growth that leads to remaining ASEAN’s tourism crown jewel.   

 

With regard to ASEAN tourism statistics (2017) , Thailand may be no longer the top-
ranked tourist destination since other countries in the region are successfully promoting 

themselves in the tourism sector, especially Malaysia.  As shown in the table below, Malaysia 

is Thailand’s main rival as the number of tourist arrivals of Malaysia, as of 31 January 2017, 

during 2011 to 2015, is coming close to Thailand’s 

 

Song & Tang’s (2016) study focuses on a shortage of readiness enhancement of skilled 

workers that presents challenges for the five core member countries of the Association of 

Southeast Asian Nations (ASEAN-5), comprising Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia and 

the Philippines. With regard to the Thai tourism sector, it was found that its main challenge is a 

lack of skilled workers which remains a primary constraint to the growth of businesses in 

Thailand.  A survey by the Siam Commercial Bank Economic Intelligence Center (EIC)  found 

that 53% of tourism businesses in Thailand could not find staff to fill openings because of a lack 

of technical expertise and mismatched skills. 
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Figure 2: Percentage of 222 firms surveyed unable to fill vacancies within three months 

between January and March 2014 

 

Figure 2 reveals that the key skills challenge confronting Thailand is the lack of 

qualified technical and vocational workers across all industries.  A report of the International 

Labor Organization (ILO, 2015) finds that most firms (80%) in Thailand experience difficulties 

in filling job vacancies because Thai graduates lack the relevant technical skills.  According to 

figure 2, the percentages of vacancies in hospitality and food and beverage firms are highest 

(70%), while that in wholesale/retail firms is lowest (30%). 

 

The International Labor Office ( 2006)  investigated regional model competency 

standards in the tourism industry. And, the competencies used in a range of occupations and job 

roles that apply across the entire tourism industry were described along with the fundamental 

concept of competency in the tourism sector and the expectation of employees in the workplace. 
In other words, the International Labor Office illustrated exactly what the employees in the 

tourism industry should be able to do and what particular training they should or should not 

take.  Moreover, the ability to transfer and apply essential tourism skills and knowledge to new 

situations and environments were stressed.  Examples of essential skills consisted of task 

management skills (managing a number of different tasks within a job) and job/role environment 

skills (dealing with the responsibilities and expectations of the work environment including 

working with others in teams).  
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Chung-Herrera, Enz & Lankau (2003)  pointed out that human resource managers have 

applied essential identified capabilities and grouped skills required for workforce to employee 

recruitment, the improvement of manager retention strategies as well as career planning 

initiatives for workforce’s development in organizations.  

Results 

The study was conducted to investigate essential skills required for readiness 

enhancement of Thai tourism business in the ASEAN economic community. The results are as 

follows. 

The informants’  responses to the questionnaire investigating the importance and 

development of the 10 essential skills for Thai workforce in the field of tourism is shown in 

these following charts. 

 

Figure 1: The informants’ decision on the importance level of the 10 essential skills 

 

Figure 1 reveals how the 10 essential skills required for Thai employees in the field of 

tourism were rated according to their level of importance.  The finding shows that effective 

communication was ranked top (15.45% ) , followed by leadership and supervision (12%)  and 

coordinating with people (11.82%). It should be noted that problem-solving and decision-making 

are rated equally and ranked fourth, 11.45% .  The lower- ranked skills were critical thinking, 

stress and time management, multitasking and creativity fifth, sixth, seventh and eighth, 
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respectively. As for the bottom of the rank, numeracy was perceived as the least important skill, 

4.36%. 

  

 

 

Figure 4: The informants’ decision on the level of Thai workforce’s capability concerning the 

10 skills 

 

Figure 4 shows the degree of Thai employees’  capability concerning the 10 essential 

skills.  Overall, according to the informants’  rating, the Thai workforce’ s capability was 

primarily quite high to moderate skill level.  Regarding the quite high skill level, coordinating 

with others was rated by the highest percentage (75%)  while stress and time management as 

well as effective communication received 55% and 50%, respectively. However, the actual degree 

of the last two skills were perceived more positively as higher than the level of coordinating 

with others. These skills were followed by multitasking (55%) and decision-making (45%). In the 

case of the skills evaluated as moderate, by considering this skill degree with the overall trends 

of the other assessed skill levels of each following skill, leadership and supervision as well as 

numeracy indicate a lesser capability of Thai employees while critical thinking and creativity 

were the weakness of the employees. Another skill considered as moderate and quite high with 
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the same number of the informants (40%) is problem-solving. According to the numbers above, 

the skill is likely to be in the quite high to moderate skill level of Thai employees rather than in 

only one skill level.  

 

 

 

 

Figure 5: The informants’ decision on the level of difficulty in equipping Thai 

workforce with the 10 essential skills 

  

Figure 5 presents the degree of difficulty in developing the 10 essential skills for the 

Thai workforce.  According to the chart above, all skills are on the moderate to quite easy and 

one skill was rated as quite difficult.  More than half of the informants (65%)  found leadership 
and supervision quite difficult to be improved for the Thai workforce and the skill is at the top 

of the difficulty level comparing to the overall percentages of the other skills.  Creativity was 

rated by nearly two- third of the informants as well as critical thinking and problem-solving 

skills evaluated in the moderate level by 60%  of the informants, followed by decision-making 

(50%). For numeracy, it was likely to be in the quite easy level in addition to the moderate one, 

45% of the informants perceived this skill as moderate while 40% of them considered this skill 
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quite easy to be improved.  Regarding quite easy degree of skill improvement, multitasking 

accounted for 55%  and both effective communication and coordinating with others were 

assessed with 50% .  As of the last skill, stress and time management, Thai employees were 

estimated to improve this skill quite easily otherwise moderately owning to the similar results. 

 

It should be noted that in addition to using the questionnaire, the researchers also used 

leading questions during the interview to gain more useful information regarding the essential 

skills and Thai employees’  capability in the tourism field.  These are the overall pictures, 

resulting from informants’ response to the interview questions.  

Leading question 1: What is your valid reason of prioritizing the top five 

skills?     

In general, the majority of the informants responded to this question without any 

hesitation.  Firstly, the most essential skill was effective communication since the tourism 

industry in Songkhla Province mostly depends on foreign tourists, especially Malaysian and 

Chinese tourists, and has to deal with people with at least 3 different ethno- linguistic 

background (personal observation) .  For those reasons, the informants added that the Chinese 

and Malay language skills of Thai employees should be consolidated to support the tourism and 

effectively fulfill openings. Secondly, the informants stated that the next necessary skill should 

be leadership and supervision. The third-most important skill was coordinating with others. The 

reason for such ranking was consistent with the one responded to leadership and supervision 

skill; however, the informants thought coordinating with others was slightly less important. 

Lastly, the informants stated that last two skills, problem-solving and decision-making, were no 

better. In other words, informants equalized the importance of those two skills because problem-

solving and decision-making skills similarly related to the thought of a person, based on his/her 

prior experiences, and belonged to something intrinsic and difficult to measure.       

Leading question 2: What are supposed to be the obstacles for developing 

Thai workforce’s skills rated in difficult degree? 

Significantly, most of the informants stated that the most difficult skill was leadership 

and supervision.  According to the informants’ , there is no really perfect leadership and 

supervision skill; however, it depends on one’s satisfaction.  The workforce was required to do 

his/her best for the operation. The major obstacle for this skill development might be due to the 
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fact that some employees had just graduated and some graduated with a degree in various for 

the tourism industry irrelevant fields.  Therefore, they were not able to collaborate with others. 

Possibly, as mentioned by one informant (5% ) , the boss him/herself lacked tourism related 

knowledge and did not exactly know what to do to lead or supervise his/her employees.  

Leading question 3: What are the factors that those easy-rated skills are 

developed smoothly and simply?    

With regard to the fifth figure describing the level of difficulty in equipping Thai 

employees with essential skills, the top three necessary skills were multitasking, coordinating 

with others and effective communication, respectively.  Firstly, multitasking was quite easy for 

people to improve.  That might be because the employees basically have capabilities to do 

several different duties and tasks assigned at the same time.  The following skill was 

coordinating with others, owing to the fact that employees are familiar with their colleagues 

for years, resulting in flexibility, convenience and alliance in the workplace.  Lastly, the 

participants highlighted that effective communication was moderately easy to improve. That is, 

if an employee with an academic degree in a tourism- related field and a high language 

proficiency was recruited, the organization would not have any problem to improve his/her skill 

concerning the communication. Furthermore, as the tourism industry is dealing with foreigners, 

the workforce has to communicate with tourists on a daily basis.  Consequently, they improve 

their communication skills instinctively.  All in all, apart from the aforementioned skills, stress 

and time management skill, numeracy skill and decision-making skill were also easy to improve 

by the workforce. 

Leading question 4: Did your workforce improve these essential skills? If 

yes, how did they improve these skills over the last few years?  

Overall, the workforce gradually improved all essential skills over the last few years. 
According to the figure 5, it was revealed that leadership and supervision was a quite difficult 

skill in terms of workforce development.  Most of the informants said that if they wanted to 

improve their workforce in this skill, they would run a course in order to build up a better 

leadership, because the majority of new employees lacked confidence when working.  The 

following skill was critical thinking which was hard to develop because of unequal individual 

competency and background knowledge.  Anyway, following the informants’  perspectives, 

critical thinking skill was judged as irrelevant to the tourism field.  However, that was deemed 

misunderstanding as critical thinking is a fundamental basis of any career.  To increase critical 
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thinking, the informants highlighted that thinking several alternate moves ahead and putting 

him/herself in other peoples’  shoes were needed.  Similar to critical thinking, problem-solving 

was considered as difficult.  It was said that these two skills were too much covert and time-

consuming to observe.  In addition, problem-solving is based on personnel capabilities, prior 

experiences and the length of employment in an organization and could be made possible by 

gradually increasing personal competence and cumulating experiences.     

 

Conclusion 

The main purpose of this study was to investigate people’s attitudes towards different 

essential skills required for the preparation of Thai workforce in tourism sector. Three research 

questions were used to gather data and are addressed as follows: (i) What is the top-ranked skill 

according to the informants’  attitudes and experiences in the tourism field? ( ii)  To what extent 

is the Thai workforce capable of exercising the essential skills? ( iii)  Is it difficult for Thai 

employees to develop these skills?     

With reference to research question (i), the result indicates that the participants regarded 

effective communication as the most essential skill required for Thai workforce in the tourism 

sector; however, this skill should be further improved, especially the knowledge of Malay and 

Chinese language which are the major mother tongues of tourists visiting Songkhla.  Effective 

communication was followed by leadership and supervision as the tourism industry serves a 

large number of customers and has to mediate between people.  Therefore, it was really 

necessary to have a person who could lead and supervise others from inside and outside the 

organization. Coordinating with others follows on the third rank, with similar reasons given for 

leadership and supervision.  Finally, the last two skills in the top five ranking, by all accounts, 

were problem-solving and decision-making with equal percentages. When the participants were 

asked to account for such prioritization, they stated that those two skills were of course 

important, but they were too covert and too difficult to evaluate.      

Research question ( ii)  about the capacity level of the Thai workforce in the field of 

tourism appeared to be a limitation of this research, because, as the matter of fact, none of the 

participants dared to say their workforce explicitly lacked the required capacity because that 

might possibly discredit the image of their organization.  Nevertheless, the researchers would 

recapitulate the overall design of this research question, relying on the gained data that the 

capacity level of employees in the field of tourism is now in the range of moderate and quite 

high level.  With respect to that, it may be not too difficult to enhance their readiness to cope 
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with higher competitiveness in ASEAN economic community, in comparison to other nations 

in the region.  

With respect to research question (iii), on the whole, the participants stated that it might 

be not that hard to improve the required skills necessary for the field.  However, the most 

difficult skill was leadership and supervision since this skill has something to do with 

cumulative work experience which leads to credibility as well as trustworthiness, relevant 

knowledge, maturity and qualification. Certainly, there was hardly any employee with all skills. 
Leadership and supervision, therefore, resulted in being judged as the most difficult skill 

compared to other required skills.   

 

Implication  

Following the result of the study, the most surprising finding is the informants’ response 

that shows a boss/supervisor with a lack of essential skills.  It is revealed that some employers 

were mismatched on account of irrelevant degrees. This implies that a lack of skilled labor still 

remains a primary constraint to the development of workforce in the Thai tourism sector. Thus, 

the problem possibly hinders economic growth and opens the way for other nations in the region 

to overtake Thailand in tourism ranking.  

 

Recommendation 

During the process of data collection, the researchers faced some challenges posed by 

information concealment and inconsistent perception of the informants. To avoid such potential 

intervention, data collectors may follow these recommendations for research based on the study 

findings: 

1) Since the informants needed to keep up a positive image of the organization and 

could not tell the questioners that the capacity level of their employees was low, 

their response to the survey might be deviated.  Therefore, researchers may use 

observation as a cross- check together with face- to- face interview and survey 

questionnaire so as to gain accurate and reliable data.  
2) The minority of the informants stated that his/her boss lacked required skills and 

tourism- related knowledge, so he/ she was not able to effectively supervise 

employees.  Accordingly, researchers may compare staff and boss responses to 
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identify the differences in terms of their perception and misunderstanding and to 

prove whether the statement is true.    
3) This study was conducted among 20 informants working in the field of tourism. The 

gained data illustrates many aspects that lead to the answer of the research questions 

but may not adequately represent the whole workforce.  Hence, future researchers 

may work with more informants in order to acquire precise data. 
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对现代汉语“朝”、“往”、“向”的偏误分析及教学策略 

—以宋卡王子大学合艾校区中文专业三至四年级学生为例 

การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการใช้ “chao”, “wang”, “xiang” และกลวิธีการสอน  
กรณีศึกษานักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนชั้นปีที3่-4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  

 
 
 

甘丽娅 1、张贝贝 2、张慧莹 3、徐菊容 4 

กัญญมาส เต็กสุวรรณ1 ชื่นชนก อินทรัศมี2 ศิริยากร ฤทธิเดช3  ฐิติวรรณ ชีววิภาส4 
 

    论文摘要 ：本文的目的是研究泰国宋卡王子大学合艾校区对汉语中介词

“朝、往、向”在使用过程中产生的偏误原因，分析它们的意义、用法的

异同点。本文的调查问卷共由五个部分组成：填空、判断正误并改错、组

词造句、介词“朝 、往、向”加动词造句、把泰语句子翻译成汉语。通过

对宋卡王子大学中文专业学生进行问卷调查，我们分析并整理出了三至四

年级 80 名汉语专业的学生使用“朝、往、向”的偏误。 

研究发现宋卡王子大学中文专业三至四年级学生，偏误产生的原因大部分

都是学生把动词放错了位置，根据自己已经习惯的泰语句子结构将汉语介

词“朝、往、向”的使用方式和泰语的混淆，以至于用错。此外本文还从

学习者的角度对教师提出了教学建议、对汉语学习者提出了学习建议。 

[关键词] 朝；往；向；介词；偏误分析 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 
1-3宋卡王子大学合艾校区文学院中文专业本科生  
4宋卡王子大学合艾校区文学院中文专业的博士教师 
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1.1 研究意义与研究目的 

    “朝”、“往”、“向”，这三个汉语介词的意义相同，都表示方向

，有时可以互换，有时不可以。这是对外汉语在教学中的大难题。从学生

的角度来看是很难理解的，会混淆它们的用法，从教师的角度来看也很难

教，解释不清楚，所以让大学生很难区分这些介词的用法。 

而且，目前的研究不太完善，针对泰国学习汉语者对介词“朝”、“

往”、“向”的习得研究不够深入。因此，通过对“朝”、“往”、“向

” 的偏误进行分析，找出学生对“朝”、“往”、“向” 的偏误原因,

让学生更容易区分这几个介词，从而更好地学习汉语，同时以便让更多的

汉语学习者更好地了解并掌握“朝”、“往”、“向”的使用方法与意义

。 

 

1.2 研究方法 

     本文所使用到的研究方法有： 

     1、文献研究法：通过汉语词典、汉语语法书、中国知网等论文库检

索资料, 找出三个介词“朝”、“往”、“向”的意义、语法结构、各种

用法及它们的异同，然后把它们来对比分析。 

     2、问卷调查法：本文将对泰国宋卡王子大学合艾校区中文专业三至

四年级的 80名学生进行问卷调查，然后分析学生对“朝”、“往”、“

向” 的偏误原因。 

     3、归纳法：对收集的资料、问卷调查资料进行总结。 

 

1.3 研究范围和研究对象 

 本文选定三个介词“朝”、“往”、“向”偏误分析题目进行调查，

以宋卡王子大学合艾校区中文专业三至四年级学生为调查对象，因为三至

四年级学生都学过了这三个介词，而且想知道三至四年级学生使用“朝”

、“往”、“向”的时候是否有出现偏误，然后收集相关资料，设计出问

卷调查，对宋卡王子大学合艾校区中文专业三至四年级学生进行调查。收

回调查问卷之后，对介词“朝”、“往”、“向”的偏误情况进行设计分

析，然后找出偏误产生的原因。 



20 
 

 
 

  
การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第三届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

1.4 研究现状 

金洙玄《韩国留学生习得介词“给、对、向、朝”的偏误分析》（

2012）指出“朝”表示行动的方向或对象，“向”表示方向，空间的、人

的（方向）等。在介词的用法方面，他通过各个介词的独有用法来比较的

。在偏误分析方面，他主要是对韩国留学生进行分析，偏误的原因共有五

点如下：（一）母语负迁移，主要是指学生在不熟悉汉语语法规则、表达

遇到困难的情况下，求助于已经知道的母语知识来理解并运用汉语。（二

）目的语知识的负迁移，学习者用他所了解的不充分的目的语知识，用类

推的方法不适合地套用在目的语的语言现象上，所以就造成了偏误。(三

）目的语知识的缺乏，学习者没有掌握好汉语介词的基本用法及其特点，

所以就会产生了偏误。（四）回避策略和（五）缺少专为留学生编写的介

词工具书。 

 

吴玢《现代汉语介词“朝、向、往”的比较研究和教学设计》（2014

）指出三个汉语介词的意义相近、用法相似的介词“朝”、“向”、“往

”。从语法特点和语义表达来看有两个方面对这三个介词进行描写和分析

如下: 在句法功能上, “朝/向/往+NP”都可以作句首修饰语、定语和状

语, “向/往+NP”还可以当补语。在语义表达上,“朝”的语法意义一直

存在争议,在分析的基础上得出结论一一介词“朝”只表示动作行为的方

向,“向”可以表示动作的方向,也可以表示动作的对象,而“往”只表示

动作行为的移动方向。其次, 在“朝/向/往”的语法和语义比较的基础上

, 仔细描写了关于“朝/向/往”作定语、状语和补语时的互换情况, 也分

析了“朝/向/往”的差别。 

 

田武天在《汉语“向、往、朝”比较研巧及泰国学生习得偏误分析》

(2016) 指出汉语“向、朝”的语义都是表示动作的方向和动作对象,但是

“往”只能表示动作的方向。在语法功能上, “向、往”都可以作状语和

补语, 但是“朝”不能作状语, 只能作补语。由于汉语“向、往、朝”的

语法功能都能作状语,他就对汉语“向、往、朝”的作状语时的差异进行

分析。然后对泰国黎逸皇家大学中文专业学生 80名进行调查, 发现学生

还不太了解汉语介词“向、往、朝”,在偏误分析方面，主要偏误的原因
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共有三点如下 ：(一)教师的经验。（二）教材不足,内容不够丰富。(三

）向、往、朝"的语法功能比较复杂。 

从以上资料可以得出，前人已经研究过介词”向”“往”“朝”的偏

误分析 与对比分析，也对学生习得偏误指出过教学建议。同时我们发现，

目前还没有人从学习者的角度对这三个词进行分析并提出建议。因为 它们

很特殊,意义,语法和用法很复杂,使用时学习者经常会混淆它们的用法,产

生误代的情况。本文就以宋卡王子大学中文专业三至四年级学生为调查对

象，对他们使用介词“朝”“往”“向”出现的偏误情况进行调查研究。 

2.“朝”、“往”、“向”的意义和用法及对比分析 

现代汉语中“朝”、“往”、“向”这三个介词的意义非常相似，有

时可以换用。在《对外汉语教学实用语法》中指出：“朝、向”的意义都

表示动作的方向和动作的对象，但是“往”只能表示动作的方向，用的时

候 会混淆它们的用法。所以在部分里，本文分析的是介词词性，首先区分

这三个介词的意义，描写它们的用法,然后对它们进行对比分析。 

2.1 “朝”的意义和用法 

   “朝”在《对外汉语教学实用语法》中指出：介词“朝”表示朝向的对

象，有朝向目标、对象。在《现代汉语词典（第 7 版）》中指出：“朝”

表示动作行为的方向。在《新实用汉语课本 5》中指出：介词“朝”表示

动作对着的方向处所。本文把动作对象的“朝”为“朝 1”，动作指向方

向的“朝”为“朝 2”，动作对着方向处所的“朝”为“朝 3”。 

   “朝 1”表示动作行为的对象，宾语多为指人的名词、代词，后边的动

词多表示人体的动作行为、面部表情动作、姿态，例如：“摆手、挥手、

招手、摇头、点头、笑”，以及 “说、叫、喊、骂”等。 

     （1）妈妈朝弟弟摆摆手，让他别说话。（《中级汉语语法讲义》） 

   “朝 2”表示动作行为的指向方向，后边的动词主要是表示其他物体移动

的动词，一般是及物动词 1 ，例如：“写、推、扔、搭、摸、挪、”等。 

      （1）他拿起眼前的垃圾，朝门扔过去。 （《韩国留学生习得介词“给

、对、向、朝”的偏误分析》）  

___________________________________ 
1
 及物动词后面可直接加宾语。 
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假如后边的动词表示物体自身移动的动词，动词一般是不及物动词 2 

，例如：“走、去、飞、冲、钻、追、退、扑、趴、窜、吹、移动、发展

、扩大、跑、前进、眺望”等。 

  （1）一个 50 岁上下的男人朝我的车走来。（CCL 语料库） 

 

   “朝 3”表示动作对着的方向处所。           

      （8）她们朝村口，朝火车经过的地方跑去。（CCL语料库） 

 

2.2 “往” 的意义和用法 

   “往”在《对外汉语教学实用语法》中指出：“往”组主要表示向着

目的地移动的方向。 

 

   “往”表示动作行为的方向。（结构：往 + O + V） 

     （1）到了十字路口往右边拐。（《汉语语法宝典》） 

 

    假如把“往”和它的宾语放在动词的前面，（往+O+V+去）在该结构的

后面必须加“去”表示方向，例如： 

     （1） ✓  逃往边境        ✓ 往边境逃去    

       

  “往”可以用在动词的后面，但是动词限于一些表示出行（如开、飞）、

销售（如销、贩）、转移（如送、寄、发）、支使（如派、遣）的单音节

动词。结构：V + 往 + O，例如： 

      （1）他被派往中国任职，明日将飞往北京。（《汉语语法宝典》

） 

 

2.3 “向” 的意义和用法 

“向”在《对外汉语教学实用语法》中指出：“向”表示动作的方向

也可以表示行为动作的对象。在《现代汉语词典（第 7版）》中指出：“

向”引进动作的方向、目标或对象。本文把表示动作行为对象的“向”为

“向 1”表示动作方向的“向”为“向 2”。  

 

_____________________________ 
2 不及物动词是没有被动式的，不可直接加宾语，一般要先加介词后再接宾语。 

https://baike.baidu.com/item/%E8%A2%AB%E5%8A%A8%E5%BC%8F/1011084
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   “向 1”表示动作行为的对象。结构：S+向+O1+VP。在《汉语水平考

试(HSK)语法精解》中指出：S 和 O1，一般是表示人的名词或代词，只能

用在动词前面。例如： 

（1） 你向大家说明一下情况。（《对外汉语教学实用语法》） 
 

    “向 2”在《汉语水平考试 (HSK) 语法精解》中指出：“向”表示动

作的方向，目标。 

     （1）水向低处流。（《汉语水平考试(HSK)语法精解》） 
 

2.4 “朝” 、“往” 、“向” 的共性分析和用法差别 

     “朝”、“往”、“向”它们在用法上有一定的差别，在意义上比

较相似： 
 

表 2-1用法和意义上的比较 
 

             指明方向 

  

指明对象  

用于动词前 

 

动词后   

身体动

作动词 

  

其他

动词 

  

既指明方向 

又指明对象 
  动作

动词 

状态

动词 

  

朝  ✓  ✓    ✓    ✓ 

向  ✓  ✓  ✓ 
（有限制） 

 ✓  ✓  ✓ 

往 ✓    ✓ 
（有限制） 
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3.“朝” 、“往” 、“向”的偏误分析 

3.1 调查问卷说明 

本文根据这三个介词“朝”、“往”、“向”的共性分析和用法差别

来设计调查问卷，对宋卡王子大学三至四年级学生进行调查。调查问卷分

为五个部分，第一部分是填空，第二部分是判断对错，第三部分是组词造

句，第四部分是用“朝 、往、向”和动词造句，第五部分是把泰语句子翻

译成汉语，把设计好的调查问卷给宋卡王子大学三至四年级学生进行调查

。收回并有效的问卷共有 80 份。 
 

3.2 调查问卷结果 

3.2.1 宋卡王子大学三年级至四年级调查结果对比分析 

 

表 3-1三至四年级调查结果的第一部分 

 

         从以上表 3-1可以看出，通过对宋卡王子大学中文专业三至四年级学

生第一部分的偏误率，笔者发现第 3题的偏误率最高： 
 

 第 3 题：妈妈 (朝）弟弟摆摆手，让他别说话。 

 这道题的答案要选“朝”。三年级的偏误率为 82.50%，四年级的偏

误率为 67.50%，大部分的三年级和四年级学生都选“向”。偏误的原因是
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学生认为介词“向”和“朝”有一样的意义，觉得可以换用。其实“朝”

表示动作行为的对象，如果主语的动作没有移动，只是朝向目标和对象，

只有“朝”才可以用，“向”没有这样的用法特点。说明学生对“向”的

各种用法了解得不太深入。不过四年级的偏误率比三年级的低，可能因为

四年级的学生有更多的学习经验。 
 

表 3-2三至四年级调查结果的第二部分 

 
 从以上表 3-2 可以看出，通过对宋卡王子大学中文专业三至四年级学

生第二部分的偏误率，笔者发现第 1 题的偏误率最高： 

 

 第 1 题：他把头转 朝 了我。（✗）答案：向 

 这道题的答案是“错的”要用“向”。三年级的偏误率为 77.50%，四

年级的偏误率为 80%，笔者认为偏误的原因是学生认为“头转”是一个身

体动作的动词，其实“头”是名词，“转”是动词。如果“朝”用来指明

对象，后面是身体动作动词，在这个句子中可以用“朝”，但是“头转” 

不是身体动作的动词，所以这道题要改错为“向”，由此可见，四年级的

偏误率比三年级的高，这说明虽然四年级学生有更多的汉语知识，但是也

能出现偏误，虽然大部分的四年级学生都通过 HSK4-5，但不能保证他们

有真正的汉语知识。 
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表 3-3三至四年级调查结果的第三部分  

 
 

从以上表 3-3 可以看出，通过对宋卡王子大学中文专业三至四年级学

生第啊三部分的偏误率，笔者发现第 3 题出现的偏误率最高： 

 

   第 3 题：这里所有楼房的窗户都是朝南开的。 

    这道题的答案是“这里所有楼房的窗户都是朝南开的。” 三年级的偏误

率为 87.50%，四年级的偏误率为 30%，笔者发现三年级和四年级学生都

把动词“开”放在不适合的位置，如“这里所有楼房的窗户都是朝 开 南

的”或者“这里所有楼房的窗户都是 开 朝南的”。 偏误的原因可能是受

到母语的影响，“开 朝南：เปิดไปทางทิศใต”้是泰语的语法结构，“朝南开：

ไปทางทิศใตเ้ปิด”是汉语的语法结构，因此这让三年级学生感到迷惑而答错。 
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表 3-4三至四年级调查结果的第四部分  

 

    从以上表 3-4可以看出，通过对宋卡王子大学中文专业三至四年级学

生的第四部分的偏误率，笔者发现第 1 题的偏误率最高： 
 

    第 1 题：1.向 满意   
 用介词“向”和动词“满意”造句。三年级的偏误率为 100%，四年

级的偏误率为 92.50%，偏误原因是学生不知道动词“满意”跟介词“向”

造句时必须跟“表示”连用。说明三年级和四年级学生的偏误原因都是学

生不知道“向”跟“满意” 造句必须跟“表示”连用，不管三年级还是

四年级的学生都对“向”的这种用法掌握得不太好，这道题是学生的一个

难点。 
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表 3-5三至四年级调查结果的第五部分 

 

 

从以上表 3-5 可以看出，通过对宋卡王子大学中文专业三至四年级学

生第五部分的偏误率，笔者发现第 1 题出现的偏误率最高： 

 

    第 1 题：รถไฟขบวนน้ีแล่นไปยงักวา่งโจว（答案：这列火车开 往/向 广州。） 

 这道题的答案是“这列火车开往/向 广州。” 三年级的偏误率为 100%

，四年级的偏误率为 80%。偏误原因是三年级和四年级学生都没有加动词

。偏误原因可能是学生不知道泰语“แล่น”翻译成汉语是哪个词语。由此可

见，不管是三年级还是四年级都掌握得不好，这道题是学生的一个难点。 

 

4. 对汉语教学及泰国学习汉语者的建议 

4.1 对汉语教学的建议 

宋卡王子大学中文专业的学生，到了三年级和四年级简单地学了“朝

、往、向”的意义和用法，但并没有深刻地掌握，所以在学习和使用这三

个介词“朝、往、向”的过程中会容易产生偏误，对宋卡王子大学的学生

来说是非常复杂的，因为它们有很多不同的用法。从调查问卷结果可以看

出，各个类型的偏误数量是不均衡的，有些类型的偏误比较多，有些类型
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的偏误比较少。每个人的语感和习惯都不一样，一般的情况下，大家都是

根据自己的语感或习惯来选择使用这三个汉语介词。 

对三年级和四年级学生来说，这三个介词“朝、往、向”是一个语法

难点，很难区分这三个词的相似意义和使用方法。在教学的过程中，本文

认为教师应该将这三个词放在一起，同时教授这三个介词的意义和用法。

教授“朝、往、向”的时候，首先要让学生学习介词“朝、往、向”的意

义，然后教授介词“朝、往、向”的基本用法，由易到难。如：“向……

借（东西）”，“朝……招手”，通往……等等。问卷调查结果显示，“

他向我妹妹借了钱”三年级和四年级学生的偏误率只有 16.5%，无论是三

年级或者是四年级学生 ，他们几乎都能正确运用。这表示讲汉语介词的时

候，以固定句式来讲，会得到很好的效果。 

教师在解释这三个介词“朝、往、向”的时候，最好应该给学生详细

地解释“朝、往、向”的区别，用对比方法进行教学，并进行系统练习，

通过对比教学，让宋卡王子大学中文专业的学生能更好地了解这三个介词

，从而更容易地区分这三个介词的用法。 

 

4.2 对泰国学习汉语者的建议 

在学习的过程中,学习者会遇到在 “朝、往、向” 的意义和用法上相

似度高、用法不同、容易混淆等问题。所以在学习的时候，最好把这三个

介词“朝、往、向”的意义分清楚，哪个词表示动作的对象，哪个词只表

示动作的方向。争取了解它们的用法，这三个介词“朝、往、向”有自己

的用法特点，学习者应该做好笔记或者找方法来把它们记住，例如：把“

朝、往、向”和一起搭配的动词同时记忆，记住它们的动词搭配，在使用

时就不容易出错。 
 

在课堂上要好好地听讲、认真学习，如果有哪里不了解的话应该积极

问向教师提问。找字典或者相关“朝、往、向” 的语法书来看，争取了解

它们的各个方面。在日常生活中应 该运用这三个介词来说话、造句，还要

常做练习，复习课文等。 
 

这些都可以让学习者更充分的理解这三个介词“朝、往、向”，可以

分清楚它们的意义、用法及它们的特点。 
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5. 结论 

     本文通过阅读文献发现关于介词“朝、往、向” 的偏误分析及教学策

略比较多，可是针对泰国学生的偏误分析及教学策略比较少，不够深入。

本文首先整理出了这三个介词“朝、往、向”的意义与用法，然后对这三

个介词意义与用法进行了分析，并分析了宋卡王子大学中文专业三至四年

级的学生使用介词“朝、往、向”的偏误情况，分析了产生偏误的原因，

最后对教师提出了教学的建议，给学习者提出了学习建议。 本文通过研究

发现： 

 

“朝、往、向”这三个介词，它们的意义和用法差不多。有时可以互

换，有时不可以。它们的用法不同，而且比较复杂， 这和它们搭配的动词

类别有关系。“朝、往、向”的用法与意义可以总结如下：如果是指明方

向的意义，这三个介词“朝、往、向”都可以替换使用。但是，“往”不

能和表示状态的动词搭配使用，它只能表示动作的方向，不能表示动作对

象。“朝、向”可以用来指明对象，如果后面是身体动作动词，如“点头

、摇头、摆手”等。但是，如果是其他动词，就只能用“向”。“朝、往

、向”这三个介词可以用在动词的前面，如果用在动词的后面，只有“向

、往”可以用，但是只限于很少的几个单音节动词。“朝”、向”如果有

动词在前面表示指明方向可以加“着”，但是如果表示指明对象只有“朝

” 可以加“着”。 

 

          本文通过整理与分析宋卡王子大学 80 名中文专业的学生在使用这三个

介词的过程中出现的偏误，发现他们对介词“朝、往、向”掌握得并不是

很好, 本文发现学生的偏误情况为：在调查填空介词的第一部分可以看出

，大部分的学生是混用这三个介词“朝、往、向”的、在调查判断正误并

改错的第 二部分可以看出，大部分的学生也是混用这三个介词“朝、往、

向” , 在调查组词成句的第三部分可以看出，大部分的学生都有错序的问

题、在调查造句的第四部分可以看出，有些学生是有语序的问题，有的学

生有介词语法用错的问题、在调查泰语句子翻译成汉语的第五部分可以看

出，大部分的学生都有遗漏动词的问题，还有动词用错的问题 

从上述偏误产生的原因方面，本文 对如何教授与学习“朝、往、向”

提出了建议。 
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有关“大象”的泰语各语义表达形式的隐喻意义分析研究 

การวิเคราะห์ความหมายโดยนัยของรูปแบบการแสดงความหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ“ ช้าง”ในภาษาไทย 

                                                                            กฤตยา  ศิธราชู1  ธัญรตัน์ แสงสว่าง2 
หทัยทิพย์  วราสุวรรณ3 ธัญญลักษณ์ อินเอียด4 

                                                                             และคมสันต์  สโรชวิกสิ5 
 

[摘要] 

 

本文的目的是为了研究泰语中有关“大象”的语义表达形式是泰语不

同的隐喻意义 , 由于隐喻是各人抽象概念系统的形成，有不同的心目是以 

感知觉经验，是反射了语言使用者的思维。 
 

    本文认为通过概念隐喻理论对泰语中有关“大象”的语义表述形式进 

行研究，可以从不同的角度展现出“大象”一词的各种不同的意义，因此

从泰国成语书和泰语词典10本、期刊12本、论文4本及网站12 条。将研究

分析根据  George Lakoff and Mark Jonhson 的概念隐喻理论，对所收集 

到 66  个有关“大象”的泰语各语义表达形式的隐喻意义分析，并发现有关

“大象”的泰语各语义表达形式的隐喻意义可以分成  4  种喻体，即白 

象、大象、大象的器官与产物和有关大象的举止。这些隐喻还可以分成  1 3 

种类，即指大型/胖/大量的隐喻意义、指大力量强/权威/官衔的隐喻意义、

指宝贵的事物 / 重要的事物的隐喻意义、指强烈感情的行为 / 暴躁的隐喻意

义、指奴隶的隐喻意义、指可以训练的事物的隐喻意义、指大象的物理特

性分的隐喻意义、指性别的隐喻意义、指争胜或者争斗的人的隐喻意义、

指利益的隐喻意义、指有能干的人很难找到的隐喻意义、 指择偶的隐 

喻意义、指期望或者需要的事物的隐喻意义。  

 

[关链词] ：大象；隐喻意义；泰语 

1 

 

                                                           
1-4 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาจีน, หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
5 อาจารย์ประจ าหลกัหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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บทคัดย่อ 
 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาค าที่มีความหมายโดยนัยในภาษาไทย เนื่องจากค า ๆ หนึ่งอาจมีได้
หลายความหมายเป็นผลมาจากการสร้างมโนทัศน์ของแต่ละบุคคล โดยมีมุมมองทางความคิดที่แตกต่างกันไป
ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการรับรู้(เกี่ยวกับโลก) ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึง ความคิดของของผู้ใช้ภาษา  
ได้เป็นอย่างด ี 

ผู้วิจัยเห็นว่า การศึกษามโนทัศน์ผ่านทางรูปภาษาเช่นนี้จะเผยมมุมองทางความคิด ที่แสดงความเข้าใจ
ในค าที่มี ความหมายโดยนัยที่เกี่ยวข้องกับ  “ช้าง”  ในภาษาไทยจากมุมมองต่าง ๆ ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงท าการ
รวบรวมค าที่มีความหมายโดยนัยที่เกี่ยวข้องกับ “ช้าง” ในภาษาไทยจากหนังสือเกี่ยวกับส านวนสุภาษิต 
ค าพังเพยและพจนานุกรมไทยจ านวน  10 เล่ม วารสารวิชาการจ านวน 12 เล่ม วิทยานิพนธ์จ านวน 4 เล่มและ
เว็บไซต์จ านวน 12 เว็บไซต์ โดยน ามาวิเคราะห์และศึกษามโนทัศน์ตามหลักทฤษฎีอุปลักษณ์เชิงปริชานของ 
จอร์จ เลคอฟ ( George Lakoft) และมาร์ค จอห์นสัน (Mark Johnson)  ผลการวิจัยพบค าที่มีความหมาย
โดยนัยที่เกี่ยวข้องกับ “ช้าง” ในภาษาไทยทั้งสิ้น  66  ค าซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 13 ประเภท ได้แก่ ความหมาย
โดยนัยที่ชี้ถึงขนาดใหญ่ / อ้วน / ปริมาณมาก , ความหมายโดยนัยที่ชี้ถึงพละก าลัง / อ านาจบารมี / 
ยศถาบรรดาศักดิ,์ ความหมาย โดยนัยแบ่งตาลักษณะทางกายภาพของช้าง, ความหมายโดยนัยที่ชี้ถึงสิ่งที่มีค่า / 
สิ่งที่ส าคัญ ,ความหมายโดยนัยชี้ถึงเพศ , ความหมายโดยนัยที่ชี้ถึงอากัปกิริยาที่รุนแรง / เกรี้ยวกราด , 
ความหมายโดยนัยชี้ถึงคนที่จะไปชิงชัยหรือไปต่อสู้, ความหมาย โดยนัยชี้ถึงข้าทาส บริวาร, ความหมายโดยนัย
ชี้ถึงสิ่งที่สามารถฝึกฝนได้, ความหมายโดยนัยชี้ถึงผลประโยชน์, ความหมายโดยนัยชี้ถึงคาดหวัง สิ่งที่ต้องการ, 
ความหมายโดยนัยชี้ถึงผู้ที่มีความสามารถ / สติปัญญาที่เป็นที่ต้องการหรือหายาก, ความหมายโดยนัยเกี่ยวข้อง
กับการเลือกคู่ครอง  โดยค าที่มีความหมายโดยนัยเกี่ยวข้องกับ“ช้าง” ที่บ่งชี้ถึงสิ่งที่มีขนาดใหญ่ / อ้วน / 
ปริมาณมากมีจ านวนมากที่สุดจึงท าให้เห็นว่าคนไทยมีมโนทัศน์ต่อ “ช้าง” ในเรื่องขนาดใหญ่ / อ้วน / ปริมาณ
มาก เป็นอันดับแรก  
 

ค าส าคัญ: ช้าง ；ความหมายโดยนัย；ภาษาไทย  
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第一章引言 

第一节研究意义 

 

   “大象”是泰国的国宝级动物，与泰国人的生活和社会有源远流长的关系

。自古以来“大象”对泰国的经济、交通、国防等方面都起着重要的作用。

并且其在战场上有着非常特殊的地位，因为谁拥有国王贵族、大将，才有

资格骑乘在战象的脖子上作战，更为特别的是大象曾被当作一种行刑工具

使用。同时在作战的后勤工作上，也是有效的大量地运输粮食的重要运输

工具。 

    此外，在泰国“白象”还有着更为特殊的地位。自古以来白象一直象征着

王国的威望，哪一位国王在位时代出现的白象越好，就表示哪位国王的威

望就越高，因此泰国国旗上曾有一段时间出现过白象图案。 

    一种语言的使用，例如：เห็นช้างขีข้ีต้ามช้าง(hen14 tɕaːŋ55 kiː41 jaː21kiː41 taːm33 

tɕaːŋ55)，ตาบอดคล าช้าง(taː33 bɔːt21 klam33 tɕaːŋ55)。 

    因此我们将根据George Lakoff与Mark Jonhson的概念隐喻理论，结合历

史、文化的角度，对有关“大象”泰语意义表述形式语隐喻意义进行分析，

并据此找出“大象”在泰语中所隐含的概念，分析大象在泰国人心目中的意

象，这会使人们对泰国大象有着更深一层的认识，对有关“大象”的泰语各

种表述形式的内在意义有着更为深切的理解。 

 

第二节研究目的 

    根据George Lakoff与Mark Jonhson的概念隐喻理论结合历史、文化和角

度，对有关“大象”的泰语语义表述形式的隐喻意义进行分析，为了找出“大

象”在泰语中所隐含的概念和其在泰国人心目中的形象。为了让感兴趣的

人理解有关“大象”在泰语中所隐含的概念。 
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第三节研究范围 

一、泰语中与“大象”有关的书语义表述形式。从泰国成语书和泰语词典10

本、期刊12本、论文4本及网站12 条。   

二、泰语中与“大象”有关的网站语义表述形式，例如：

https://books.google.co.th/books.2547 

http://human.tru.ac.th/b_tech/prechar1.pdf.2554.  

第四节研究方法 

一、收集资料。从泰国成语书和泰语词典10本、期刊12本、论文4本及网

站12 条。   

（一）研究泰语中有关 “大象”的文件。 

（二）收集泰语中有关 “大象”的影射方式。 

二、分析资料。从泰国成语书和泰语词典10本、期刊12本、论文4本及网

站12 条，对所收集到 66 个有关“大象”的泰语各语义表达形式的隐喻意

义分析。根据George Lakoff与Mark Jonhson的概念隐喻理论研究，并据此

找出“大象”在泰语中所隐含的概念。   
 

第五节研究现状 

Usa Prutthichaiwiboon (2544)《语义隐喻学理论下的泰语中的政治隐

喻研究》通过5份周刊中所收集到的泰国政治新闻，对其中被使用来隐喻

的语言形式，分析出泰语使用者对泰国政治的概念，发现其中的归纳为10

种隐喻，在泰国政治新闻中使用频率最高的是战争隐喻，这表示泰国人是

比战争来看待政治。 

Sukanya Roongjang (2548)《泰语中心的意象图式与隐喻理论》发现

，“心”的隐喻意义是有5种，即表达人、动作、状态、感情与人的性格的意

义。此外还发现“心”的隐喻意义还能体现出泰国人心国中对“心”有着“人类

”和“人性”的概念。 

Napat Aungkulsintana (2554)《泰语中佛教的隐喻研究》按照认知语

言学于根据George Lakoff与Mark Jonhson的概念隐喻理论对目1202 本日常

佛法书籍中的佛教概念隐喻进行研究，发现124种佛教隐喻，反映出泰国

社会上的人对“佛教”有着不同角度的看法，例如：佛教是战争、佛教是大

自然、佛教是行走和佛教是医疗等。 

  

https://books.google.co.th/books.2547
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第二章概念隐喻理论 

第一节概念隐喻的认识论(Metaphor in Cognitive Linguistics Theory)的意

义 

 

一、隐喻(Metaphor)的认识论意义 

Phya AnumanRajadhon(2499) 他称隐喻为“比喻”他说“比喻”是指移动

的词语是一种对于一事物概念的转换形式。也就是说，一个范畴赖以得到

解释的概念域。 

Ullmann(1962) 结构隐喻有两个部分的基本。换言之，人们对于隐喻

的理解过程，实际就是找出这两个事物之间的共同点的一个过程。 

Karnjana Naksakul，et al(2524) “隐喻”是一种意象图式。是把特点的

东西来比喻，没有组相联映射，有时侯有“是”、“还是”在例句里。 

 

二、认知（Cognitive）的意义 

Atkinson, et al(1987) 心理学家说道“认知”是心理过程，知识，理解，

记忆，信仰，感知的，学习知识，对个人和事物的观点，规划，分析和解

释。 

Sweetser(1990) 说道；语言有规矩与相关人的生活。认知语言学的目

的是研究事实。看看人类思维系统是日常经验的结果，由把这个概念被用

作对意义进行研究的基础。 

Palmer(1996) 说道;认知语言学是一个新的概念，是学习的主要基本

。 

 

三、概念隐喻理论的意义 

Srivara Pasukdee(2558) 是一个意义的过程，有两个意群之间的相互

关系，例如:起源意群及目的意群，引起了语言使用者想要对比的新意义。 

Thasanee Mekthawornwathana(2553) 按照新概念的总结隐喻理论,隐喻

理论分为两个主要概念，例如：传统概念看到隐喻只是让语言更美丽的，

像增加为了读者对写作的印象很好,不是重要、不是主要部分，可以切断，

并且看到隐喻不是语言的部分。根新概念按照认知语言学不一样，隐喻不

但是语言的事情,而且是人类思维的概念化过程的基本。 

第二节 “大象”在泰国社会中的作用 
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一、历史的方面 

（一）大象与国王 

“大象”是吉祥物它被尊为像王子一样，尤其“白象”作为吉祥物崇尚荣誉及

国王的权力，如果在那个国王时期发现了一头白象作为那个国王有洪福，

表现那个国王比别的国王有洪福及有广泛传播的荣誉。 

（二）大象和战争 

自古以来“大象”对泰国的国防与救亡起着的作用军队的重要战略的因素。

与目前的坦克战斗敌人为我国取得胜利相比。 

 

二、生活方面 

  泰国人的生活之前，交通不发达，因此他们把“大象”为车辆，因为它们的

样子很大、力量强、聪明。 

 

三、传统文化 

  自古以来，“大象”是使用在皇家仪式，如：泰国国王的生日庆典、泰

皇登基纪念日或在皇家宴会中，此外还有些地区把“大象”在和尚剃度礼

、婚礼、大象表演为了表示人与大象的关系。 

 

四、宗教信仰 

  有一种信念他们认为白象的起源在印度教和佛教。如果谁有一头白象代

国家、皇帝、人民好这信念来自于佛陀时代，同时也出现在佛陀的故事和

本生经。 

 

五、美术方面 

 美术是关于“大象”在很大程度上受佛教文学的影响,因为自从佛陀时代大象

是与佛教有关的,就发生“大象”的信仰。因此，从文学作品到绘画、建筑、

方面等艺术作品中,就出现了这种现象。
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第三章 从66个有关“大象”的泰语各语义表达形式的隐喻意义进行分析的表格 

 

    从泰语成语书和泰语词典10本、期刊12本、论文4本及网站12 条选取了66个,可以分成 4 种喻体，即白象、大象

、大象的器官与产物和有关大象的举止。此66个有关“大象”的泰语各语义表达形式的隐喻意义可以反映人们的

概念，如下： 

隐喻: 白象 

顺序 有关大象的词汇 国际音标 隐喻 暗示生词 概念 

1 ชา้งเผือกเกิดแต่ในป่า/ชา้งเผือกเกิด
ในไพร ชา้งเผือกไม่เกิดในกรุง/
เป็นชา้งเผือก 

意思：杰出的人才可

以在任何地方出现，

不只是在繁荣昌盛的

大城市里出现 

ชา้งเผือกเกิดแต่ในป่า   
(tɕʰaːŋ55 pʰɯːak21 kɤːt21 tɛ21ː 

naj33 paː21)   

ชา้งเผือกเกิดในไพร ชา้งเผือกไม่เกิดในกรุง 
(tɕʰaːŋ55 pʰɯːak21 kɤ̀ːt21 naj33 

pʰraj33  tɕʰaːŋ55 pʰɯːak21 maj41 

kɤːt21 naj33 kruŋ33) 

เป็นชา้งเผือก 
(pen33 tɕʰaːŋ55 pʰɯːak21) 

白象 智慧、能力

出众的人才 

白象是吉祥物及珍稀动物

，因此被用来比喻学识、

能力或智慧出众的杰出人

才 

 

 

 

 

2 ยศชา้งขนุนางพระ 

意思:不重要的官职，

对任何人没有赏罚实

权。 

ยศชา้งขนุนางพระ                        (jot55 

tɕʰaːŋ55 kʰun 14naːŋ33 pʰra55ʔ) 

白象 1.权势大的

人物 

2.有封号的

人 

由于从过去到现在白大象

作为泰国的国宝，献给国

王后，将会被封官，有封

号，所以就用大象来暗射

有官爵的人。 



39 
 

 
 

  
การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第三届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

  喻体: 大象 

 

顺序 有关大象的词汇 国际音标 隐喻 暗示生词 概念 

1 งานชา้ง 

意思：大型而艰苦的

工作，或重要且麻烦

的工作 

งานชา้ง 

(ŋaːn33 tɕʰaːŋ55) 

大象 1.大的事情，

大工作，重要

工作。 

2.很难的事 

大象的形象就是身躯庞大

，与其相关的工作皆为重

活儿、累活儿，因此将其

来比喻大工作、艰苦的工

作或累人的工作。 

 

2 ชา้งตายทั้งตวัเอาใบบวัมาปิด  

意思：众所周知的严

重的错误和恶行，用

任何方法都无法掩盖

过去。 

ชา้งตายทั้งตวัเอาใบบวัมาปิด    

(tɕʰaːŋ55 taːj33 tʰaŋ55 tuːa33 

ʔaw33 baj33 buːa33 maː33 pit21 ) 

大象 大错误、大恶

行 

大象是大型动物，可是莲

叶是很小，它死了，不可

能用莲叶完全盖住整个大

象的尸体，好比那些犯下

了重大的错误，做出严重

的罪行的人，如何掩饰都

无法逃过众人的眼目。 
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  喻体: 大象的器官与产物 

 

顺序 有关大象的词汇 国际音标 隐喻 暗示生词 概念 

1 แขนราวกบังวงชา้ง 

意思：婀娜胳膊 

แขนราวกบังวงชา้ง 

(kʰɛːn14 raːw33 kap21 ŋuːaŋ33 
tɕʰaːŋ55) 

象鼻 婀娜 象鼻是一种器官可以全方

向摇摆，因此我们把大象

的鼻子 来比喻女人的胳膊

非常婀娜。 

2 ผิวขาวราวงาชา้ง 

意思：皮肤美白光滑 

ผิวขาวราวงาชา้ง 

(pʰiw14 kʰaːw14 raːw33 ŋaː33 
tɕʰaːŋ55) 

象牙 美白光滑的皮

肤 

由于象牙的颜色白嫩光润

，所以我们把象牙来比喻

女生的皮肤美白光滑。 
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  喻体: 有关大象的举止 

 

顺序 有关大象的词汇 国际音标 隐喻 暗示生词 概念 

1 ชา้งลม้ 

意思：大象死,或肥胖

的人跌倒 

ชา้งลม้               

(tɕʰaːŋ55 lom55) 

大象跌倒

的时候 

肥胖的人跌倒 大象是现存世界上最大动

物，因此人们把大象的身

体巨大来比喻的身体肥胖

的人，因此“大象倒下”

是比喻身体肥胖的人摔倒

在地。 

2 ตกมนั / ฟาดงวงฟาดงา 

意思: 因愤怒而做出狂

暴撒野的行为 

ตกมนั 

(tok21 man33) 

 

ฟาดงวงฟาดงา 

(faːt41 ŋuːaŋ33 faːt41 ŋaː33) 

狂暴撒野

的行为 

因愤怒而做出

狂暴撒野的行

为 

由于大象处于狂暴期（滴

油）时性格会非常暴躁，

一次性为来比喻人因愤怒

而做出狂暴撒野的行为 
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通过上述对所66个有关“大象”的泰语各语义表达形式的隐喻意义分析

可以分析隐含意义的异同： 

 

一样的隐喻有一样的暗示生词。 

 隐喻：大象                  จูงช้างรอดรูเข็ม                                                      
                                                                                                                      暗示生词：很大的事物 

                                            มีทองเท่าหัวช้างนอนสว่างปลอดภัย                    
 

    

 一样的隐喻有相似的暗示生词。 

隐喻：大象                    ก าลังช้างสาร / ช้างสาร / แรงช้าง /            暗示生词： 

                                         พญาช้างสาร / ช้างชนชา้ง /                  1.大力士 

                                         ช้างสารชนกันหญ้าแพรกก็แหลกลาญ          2.力量、能力、权力                           

                                                                                            或破坏力很大的人         

                         

                                          แมลงหวี่ต่อสู้ช้างสาร                              暗示生词： 

                                                                                                                             1.权势大的人物 

                                                                                                                               2.大力士 

                                                                                                                               3.人数多的团体组织 
   

 一样的隐喻有不同的暗示生词。 

隐喻：象牙                    ฆ่าช้างจะเอางาคนเจรจาจะเอาถ้อยค า /         暗示生词：    

                                                       ช้างพลายหมายงาคนเจรจาหมายค า              承诺      
 

                                          ผิวขาวราวงาช้าง                                        暗示生词：    

                                                                                              1.小型的事物 

                                                                                           2.其次价值的事物，  

                                                                                  其次重要的事物 

 

    因此虽然有一样的隐喻，但是可能有异同的隐喻意义，取决于私人的概念,

可以反映人们的思想。 
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第四章结果分析 

 

    本论文从泰语成语书和泰语词典10本、期刊12本、论文4本及网站12 条与

根据George Lakoff与Mark Jonhson的概念隐喻理论研究，并据此找出“大象”在

泰语中所隐含的概念收集与分析有关“大象”的泰语各语义表达形式的隐喻意

义选取了66个，可以分成13种类。 
 

  第一、指“体型巨大、身躯肥胖、数量很多”的隐喻意义 

大象的身体巨大，因此泰国人把大象的形象来隐喻大型或大量的事物例如：ขี่

ช้างจับตั๊กแตน, งานช้าง, จูงช้างรอดรูเข็ม, ฝอยท่วมหลังช้าง, พัง, ช้างล้ม 

 

  第二、指“力气、权势、官衔”的隐喻意义 

大象是泰国体型、力气最大的陆地动物，并且在泰国白象是象征着帝王的威

望，因此大象与白象被用来隐喻大力士、权势大的人物或有官衔之人，例如

：กาลังช้างสาร, ยศช้างขุนนางพระ, เห็นช้างข้ีอย่าขี้ตามช้าง, ช้างเหยียบนาพระยาเหยียบเมือง 
 

  第三、指“宝物”的隐喻意义 

自古以来“象牙”是珍贵的的宝物，是纯洁、吉祥、权势的象征。因此泰国

人心目中象牙是权势的象征。例如：ฆ่าช้างเอางา / เผาป่าหาค่างฆ่าช้างเอางา, หอคอยงาช้าง 
 

第四、指“狂暴、暴躁的情绪和行为”的隐喻意义 

大象滴油（处于狂暴期或发情期）时，一般会很凶猛、狂暴，欲毁灭出现在

眼前的所有东西，因此泰国人把大象的滴油的状态来比喻脾气很大，大发雷

霆或情绪愤怒的人，例如：กลัดมัน,ตกมัน/ฟาดงวงฟาดงา, เสือทลายห้างช้างทลายโจร 
 

    第五、指“属下”的隐喻意义 

泰国人饲养大象主要是作为工作的工具，无论是交通、农业、战争等方面都

会派上大用场，大象才具有“属下”的隐喻概念。例如：ช้างสารงูเห่าข้าเก่าเมียรัก, ขี่ช้าง
อย่าวางขอ 
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    第六、指“可以训练的生物”的隐喻意义 

大象是一种智慧和情感动物，所以可以把它驯化为交通、农业、木业、战争

以及娱乐等方面的工具，因此“大象”这个词具有“可以训练的生物”的隐喻概

念，例如：ช้างเหลือขอ, ฝึกช้างฝึกม้าพอฝึกได้ฝึกคนเลวคนดื้อมันยาก 

 

    第七、按大象的生理特性来隐喻形状、性质相似的事物的隐喻意义 

大象是一种哺乳动物，是最大的陆地动物，其具有几种独特的器官，比如象

鼻与男人阴茎的形状相似，因此人们用“小象”来委婉的指男人阴茎，至于

象牙其颜色美白，因此被用来形容女人皮肤之美。例如：แขนราวกับงวงช้าง, งวงช้าง, 
ช้างน้อย, ตกท้องช้าง, ผิวขาวราวงาช้าง 
 

    第八、 指性别的隐喻意义 

由于大象是群居动物，大部分成熟的雄象都是一个群长，泰国人使用这些大

象的自然特征创造出一种反映泰国社会的性别价值观，就是在家庭中，丈夫

是领导的角色，例如：ช้างเทา้หน้า ช้างเท้าหลัง, พัง, แม่แปลก, ช้างน้อย 

 

    第九、 指为国际争胜的人的隐喻意义 

古代，大象被用于战争，大象是作战的主力为保护泰国主权，这是因为的人

是跟战象一样为国家出去跟国外争胜。因此“大象”被赋予“为国际争胜的

人”之意，例如：ช้างศึก, ช้างชาติช้างงา 
 

    第十、 指“受益者”的隐喻意义 

由于大象是食植动物，一般大象喜欢吃香蕉与甘蔗，因此大象隐喻为受益者

，甘蔗隐喻利益，泰国人把大象吃食物的行为来隐喻受益者“受益”的情况

。 

 

    第十一、 指“智慧、能力出众的人才”的隐喻意义 

“白象”，它一种稀有动物，得之极难，因此，泰国人把白象来隐喻难得的杰

出的人才。例如：ช้างเผือกเกิดแต่ในป่า / ช้างเผือกเกิดในไพร(ป่า) ช้างเผือกไม่เกิดในกรุง / เป็นช้างเผือก 
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    第十二、 指择偶的隐喻意义 

当谈到选择好大象，是要按照泰国《象相经》，像选择良妻一样,必须从各方

面来考虑，这反映了泰国是很重视择偶的社会。所例如：ดูช้างให้ดูหางดูนางให้ดูแม่, ดู
ช้างให้ดูหน้าหนาว ดูสาวให้ดูหน้าร้อน 

 

    第十三、 指“期望或者需要的事物”的隐喻意义 

泰国人饲养大象以用于各项工作，因此捕捉大象是泰国社会中的一个常见的

活动，正因为大象是一种大家所需要的，因此被赋予“需要或者期望的事物

”的隐喻概念，例如：ดักช้างได้ไร ดักไซได้หอย 
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第五章结论 

 

自古以来“大象”跟泰国社会有着极为密切的关系， 无论在社会、文化

、政治、经济、国防、宗教信仰以及日常生活等方面都起着重要的作用，正

因为如此，大象的方方面面都自然而然地被“刻入”泰国人的大脑中，因此泰

国人把“大象”这一个词与生活中的与大象各种动作、行为、性格、状态或形

象等方面连接起来，因而赋予其各种各样地隐喻意义。 

 

本论文收集与分析有关“大象”的泰语各语义表达形式的隐喻意义选取了

66个，将根据George Lakoff与Mark Jonhson的概念隐喻理论研究，并据此找

出“大象”在泰语中所隐含的概念，发现有关“大象”的泰语各语义表达形式的

隐喻意义可以分成4种喻体，即白象、大象、大象的器官与产物和有关大象的

举止。 

这些隐喻还可以分为13个隐喻 

1. 指大型/胖/大量的隐喻意义 15 个 

2. 指大力量强 / 权威 / 官衔的隐喻意义 11 个 

3. 指宝贵的事物 / 重要的事物的隐喻意义 7 个 

4. 指强烈感情的行为 /暴躁的隐喻意义 5 个 

5. 指奴隶的隐喻意义 5 个 

6. 指可以训练的事物的隐喻意义 4 个 

7. 指大象的物理特性分的隐喻意义 3 个 

8. 指性别的隐喻意义 2 个 

9. 指争胜或者争斗的人的隐喻意义 2 个 

10.指利益的隐喻意义 2 个 

11.指有能干的人很难找到的隐喻意义 2 个 

12.指择偶的隐喻意义 1 个 

13.指期望或者需要的事物的隐喻意义 1 个 
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    此外，我们还发现泰语中的有的有关“大象”的语义表达形式是汉语不同

的隐喻意义。    

    此研究发现泰国人对“大象”的隐喻概念最多是指“体型巨大、身躯肥胖、数

量很多”的隐喻意义有 15 个，其次是指“力气、权势、官衔”的隐喻意义。 

    因此通过概念隐喻理论对泰语中有关“大象”的语义表述形式进行研究，可

以从不同的角度展现出“大象”一词的各种不同的意义，此外还可以展现通过

语言的使用而反映出来的泰国语言、文化和生活方式之间的关系。 

本文不足之处是本研究虽然得出了一定成果，但由于时间和知识有限，

收集的内容还不够深入、详细，因此我们认为在此研究结果的基本上仍然可

以继续深入地研究。 

本文希望这篇论文可以使人们对泰国大象有着更深一层的认识，更加了

解大象在泰国是会文化中重要地位。 
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汉语趋向补语“下”在泰语中的表述情况考察 

研究 

          การศึกษาการแสดงความหมายของค าเสริมบอกทิศทาง“xia”ในภาษาไทย 

 

童玉贞 1、廖逸 2、陈雪萍 3、林琦 4、张文耀 5 

 

摘要：汉语趋向补语“下”做为趋向补语，它所表达的意思是多样 

的，与其相对应的泰语表述形式也很多，难免会使泰国汉语学习者对它们 

所表达的意义产生误解，鉴于这种情况，本文对汉语趋向补语“下”在泰 

语中的表述情况进行考察分析。试图找出汉语趋向补语“下”在泰语中的 

表述情况以及二者之间的对应条件，并提出对教师教学建议与对学生学习 

对策。研究发现汉语趋向补语“下”在泰语中的表述形式十分丰富，如： 

“ลง”、“ลงมา”、“เข้าไป”、“ออกมา”、“ไป”等等。本文还发现在泰 

语中宾语的位置可以放在两个地方。当宾语是事物时，它会在趋向补语 

“下”的前面，不过若宾语是处所，它会在趋向补语“下”的后面。本文 

的结果可以为泰国汉语学习者提供汉语学习的资料，并使其更加深刻地了 

解汉语趋向补语“下”，对泰国汉语学习者和中国泰语学习者有一定的参 

考价值。  

关键词：下；泰语；趋向补语；表述情况 

 

 

____________________ 
1-4

宋卡王子大学合艾校区文学院中文专业本科生 

5
宋卡王子大学合艾校区文学院中文专业的教师 
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研究意义与研究目的 

中国的经济日益繁荣，已成为世界经济大国，并在世贸组织发挥了很大

的作用。汉语也已成为联合国的重要语言之一，因此世界各地的人们对“学

习汉语”的热情十多年来不但不曾出现走下坡路的现象，反而不断攀升,泰国

也是如此。可是学习一门外语并不是一件容易的事，汉语中的难点重重，从

语音、汉字、词汇、语法直到篇章都有着诸多的难点。“下”也是其中的一

个，自从开始学汉语之后，本文发现在汉语课本上经常出现“下”这个词，

如：他在树下站着。（“下”做“名词”）、我们商量一下再给你答复。（

“下”做“量词”）等等。从这些例句让本文知道“下”可以做几种词性。

另外，在句子中“下”还可以放在几个位置，如：雨，白天才停下₁ ，现在

又下₂ 起来了。（“下₁ ”做”“补语”、“下₂ ”做“动词”）等等。 

“下”做为趋向补语，它的使用频率非常高,它的语义、结构都非常复杂

，尤其是其引申意义。一个成年的外语学习者，他们对外语的理解是建立在

其母语之上，就是说他们是通过母语来理解外语所表达的意思。而汉语趋向

补语“下” 所表达的意思是多样的，与其相对应的泰语表述形式也很多，如

：坐下（“下” 的意思是“ลง”,表达高处到低处的意思）、拿下（“下”

的意思是“ไว้”,没表达高处到低处的意思）,这会导致学生产生困惑，难以

理解，使用时经常出现错误。  

综上所述，本文认为汉语趋向补语“下”是一个值得研究的词汇。为了

解决泰国汉语学习者常用错“下”这个词的问题，所以本文便对汉语趋向补

语“下”进行研究，分析出汉语趋向补语“下”表意方式的条件，为教师的

教学和学生的学习提出建议及对策。本文希望本文研究可以使泰国汉语学习

者或对汉语感兴趣的人更深刻了解汉语趋向补语“下”，而且还可以让他们

更清楚“下”的正确使用方法。 

研究现状 

    刘月花、潘文娱、故韡（2001）《实用现代汉语语法》认为汉语趋向补

语“下”共有六个义项，分别是：1.趋向意义：表示人或物体通过动作由高

处向低处移动、表示通过动作，人或物体退离立足点。2.结果意义：表示分
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离以至固定、表示“凹陷”、表示“容纳”。3.状态意义：表示由动态进入

静态。 

    卢福波（2011）《对外汉语教学实用汉语》认为汉语趋向补语“下”的

意义可以分为四个意义：由高位到低位；使固定下来；使脱离或离开某处；

表示容纳一定的数量。 

 

研究方法 

1.通过余华《第七天》、余华《活着》、余华《许三观卖血记》、余华《现

实一种 》、莫言《檀香刑》、莫言《红高粱家族》 、 莫言《透明的红萝卜

》莫言 《酒国》、莫言 《蛙》、刘月华 《趋向补语通释》收集汉语趋向补

语“下”的例句，因为余华与莫言是中国非常著名的作家，至于刘月华也是

中国非常著名的语言学家，他们撰写的书大部分都很受中国人的欢迎，而且

他们用的语言也非常标准很适合用来做本文的依据，不过这九本书的例句还

不达到本文的要求，有些“下”的表述含义的类型有点少，所以本文还通过

北京大学中国语言学研究中心收集更多的汉语趋向补语“下”的例句，并以

《实用现代汉语语法》对汉语趋向补语“下”的语义分类为依据，对其进行

语义分类。 

我们收集到的例句共有 760个例句，分别是： 

   1.趋向意义，有 331 个例句，分别是： 

    1.1表示人或物体通过动作由高处向低处移动，有 289 个例句。 

    1.2表示通过动作，人或物体退离立足点，有 42 个例句。 

   2.结果意义，有 375 个例句，分别是： 

2.1 表示分离以至固定，有 237 个例句。 
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2.2 表示“凹陷”，有 61个例句。 

2.3 表示“容纳”，有个 77 例句。  

   3.状态意义，有 54 个例句，分别是：  

3.1 表示由动态进入静态，有 54个例句。 

2.对上述已进行语义分类的各种义项中的例句，进行翻译分析汉语趋向补语

“下”各项意义在泰语中的表意形式。 

3.对翻译好的例句进行分析，归纳出汉语趋向补语“下”的各项意义与泰语

中的表意形式的对应条件。 

4.为教师的教学和学生的学习提出建议及对策。 

    以上的资料是收索于 2018 年 10月 17日至 2018 年 10 月 27 日。 

 

研究结果分析 

   1.趋向意义 

1.1 表示人或物体通过动作由高处向低处移动汉语趋向补语“下”在泰

语中的表述形式。 

     1.1.1 เข้าไป [khao41bpai33]（进去）  

     1)当动作含有“从外到内”的趋向时，“下”与泰语中的 “เข้า

ไป”相对应，如： 

我饿了，早晨喝下的两碗野菜粥已经消化完了。 

ฉันหิวแล้ว โจ๊กผักป่าที่กินเข้าไปเมื่อตอนเช้าย่อยเรียบร้อยแล้ว 

……[gin33khao41bpai33] …… 
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  1.1.2 ไป [bpai33] (去)  

     1)当动作表示“消失、丢失”时，“下”与泰语中的“ไป” 相对

应，如： 

太阳已经沉下山。 

พระอาทิตย์ลับภูเขาไปแล้ว 

……[lap55phuu33khao14bpai33]…… 

  1.1.3 ลง [ lohng33]5（下）  

     1)当动作的趋向是从高处到底处时“下”与泰语中的“ลง”对应，

如： 

那两个士兵在湾子边趴下。 

นายทหาร2นายนั้นหมอบลงที่ริมโค้งน้้า 

……[maawp21lohng33thee41rim33kho:hng55naam55] 

  1.1.4 ลงไป [lohng33bpai33] (下去)  

     1)当动作的趋向是从高处到低处，并背离说话人或立足点时，“下

”与泰语中的“ลงไป”相对应，如： 

一只骨骼的手刚刚放下一颗棋子。 

มือโครงกระดูกข้างหนึ่งเพ่ิงจะวางหมากลงไป1ตัว 

……[waang33lohng33bpai33]…… 

     2)当趋向补语“下”与动词“咽”搭配时，“下”与泰语中的“ลง

ไป”相对应，如： 

                      咽下嘴里的面包 
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            กลืนขนมปังท่ีอยู่ในปากลงไป 

          [gleuun33kha21nohm14bpang33thee41yuu21nai33bpaak21lohng33bpai33] 

  1.1.5 ลงมา [lohng33maa33]（下来）  

     1)当动作的趋向是从高处到底处，并朝着说话人或立足点进行时，

“下”与泰语中的“ลงมา”相对应，如： 

父亲跑到厢房，从房梁上拿下四个葫芦。 

พ่อวิ่งไปที่ห้องที่อยู่ข้างห้องโถง หยิบน้้าเต้าลงมาจากคาน4ลูก 

……[yip21naam55dtao41lohng33maa33]…… 

     1.1.6 ออกมา [aawk21maa33]（出来）  

     1)当动作含有“从内到外”的趋向时，“下”与泰语中的 

“ออกมา”相对应，如： 

 我说完忍不住流下眼泪。 

ฉันพูดเสร็จทนไม่ไหวน้้าตาก็ไหลออกมา  

……[lai14aawk21maa33] 

  1.1.7 ไม่มีค้าแสดงความหมายในภาษาไทย（无对应形式）  

     1)如果“动补结构”与泰语中的熟语对应时，而该熟语没表示趋向

的词语，“下”在泰语中没有对应形式，如： 

二十个战士在水里沉下浮上地游着。 

ทหาร20นายด าผุดด าว่ายอยู่ในน้้า 

……[dam33phoot21dam33waai41yuu21nai33naam55] 

2)当动作表示“太阳、月亮落下”时，“下”在泰语中没有对 

应形式，如：           
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     一直等到新月升起又落下。 

รอจนพระจันทร์ขึ้นแล้วตก 

……[dtohk21]…… 

1.2 表示通过动作，人或物体退离立足点汉语趋向补语“下”在泰语中

的表述形式。 

  1.2.1 ออก [aawk21](出)  

     1)当动作表示“换出”或 “除去”时，“下”与泰语中的“ออก”

相对应，如： 

摊主们立即将假货撤下柜台。 

พวกเจ้าของแผงลอยเอาสินค้าปลอมออกจากตู้สินค้าทันที 

  ……[ao33sin14khaa55bplaawm33aawk21jaak21dtuu41sin14khaa55]…… 

 1.2.2 ออกไป [aawk21bpai33]（出去）  

     1)当动作的趋向表示“从内到外”或“从近到远”，并背离说话人

或立足点时，“下”与泰语中的“ออกไป”相对应，如： 

那一日他把我唤到大帐，让所有的人都退下。 

…ท้าให้คนที่อยู่ทั้งหมดเดินออกไป 

……[deern33aawk21bpai33] 

  1.2.3 ออกมา [aawk21maa33]（出来）  

     1)当动作的趋向表示“从内到外”或“从近到远”，并朝着说话人

或立足点时，“下”与泰语中的“ออกมา”相对应，如： 

王伟只得悻悻地退下。 
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หวางเหว่ยท้าได้เพียงแค่เดินออกมาด้วยความแค้นใจ 

……[deern33aawk21maa33]…… 

  1.2.4 ไม่มีค้าแสดงความหมายในภาษาไทย （无对应形式）  

     1)当动作表示“代替”时，“下”在泰语中没有对应形式，如： 

下半场,中国队用祁宏替下了马明宇,收到了立杆见影的效果。 

ครึ่งหลัง ทีมชาติจีนให้ฉีหงมาแทนหม่าหมิงยฺหวี่...    

……[thaaen33]…… 

     2)当动作表示“换班”时，“下”在泰语中没有对应形式，如： 

他刚刚换下岗。 

เขาเพ่ิงจะเปลี่ยนเวร 

……[bpliian21waehn33]…… 

   2.结果意义  

2.1 表示分离以至固定  

 2.1.1 ขึ้น [kheun41]（上）  

     1)当表示动作使某种事物出现，从无到有时，“下”与泰语中的“

ขึ้น”相对应，如： 

姐立刻跑进房间写下了离婚协议书。 

พ่ีสาวของฉันเข้าไปเขียนข้อตกลงในการหย่าขึ้นในห้องนอนทันที 

……[khiian14khaaw41dtohk21lohng33nai33gaan33yaa21kheun41]…… 

 2.1.2 เข้า [khao41]（进）  

1)当表示将某人注册入户口时，“下”与泰语中的 “เข้า”相对应，如： 
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这个婴儿出生后，我到哪里去给他落下户口？ 

หลังจากทารกคนนี้เกิดออกมาฉันแจ้งเข้าทะเบียนบ้านให้เขาได้ที่ไหน  

……[jaaeng41khao41tha55biian33baan41]…… 

 2.1.3 ไป[bpai33]（去）  

     1)当动作表示“消失、丢失”时，“下”与泰语中的“ไป”相对应

，如： 

不得不为了面包，放下身价或者为娼卖笑。 

เพ่ือขนมปัง จ้าเป็นต้องทิ้งคุณค่าของตัวเองไปหรือไม่ก็เป็นโสเภณีปรนเปรอพวกคนรวยเพื่อความ

อยู่รอดของชีวิต 

……[thing55khoon33khaa41khaawng14dtuaa33aehng3bpai33]…… 

  2.1.4 ไว้ [wai55]（住）  

     1)当表示动作留下后果或结果时，“下”与泰语中的“ไว้”相对应

，如： 

忏悔自己犯下的罪  

เสียใจกับความผิดที่ตัวเองได้กระท าผิดไว้ 

……[gra21tham33phit21wai55] 

     2)当表示动作使某物停留或固定在某处时，“下”与泰语中的“

ไว้”相对应，如： 

他那些肉麻的信，小狮子一封也没看到，全被我给扣下了。 

จดหมายน้้าเน่าเหล่านั้นของเขา เสี่ยวซือจื่อไม่ได้เห็นเลยสักฉบับ ฉันเก็บไว้หมดแล้ว 

……[gep21wai55]…… 

2.1.5 อยู่ [yuu21]（着、在）  
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     1)当表示有某种状态存在并持续时，“下”与泰语中的“อยู่”相对

应，如： 

  沟里横七竖八的躺下二百多具敌人的尸首。 

ในคูน้้ามีศพของศัตรูนอนสะเปะสะปะอยู่200กว่าศพ 

……[naawn33sa21bpeh21sa21bpa21yuu21]…… 

  2.1.6 ออก [aawk21] (出)  

     1)当动作表示将连在一起的东西分开时，“下”与泰语中的“

ออก”相对应，如： 

我换下制服，随着他走出了宾馆。 

ฉันเปลี่ยนเอาเครื่องแบบออกแล้วเดินตามเขาออกจากโรงแรม  

……[bpliian21ao33khreuuang41baaep21aawk21]…… 

     2)当动作表示“换出”或“除去”时，“下”与泰语中的“ออก”

相对应，如： 

麻利地给李老换下裤子，用毛巾蘸着温水，轻轻地把老人身上擦洗

干净。 

เปลี่ยนกางเกงผู้เฒ่าหลี่ออกอย่างคล่องแคล่ว ใช้ผ้าเช็ดตัวชุบน้้าอุ่น แล้วเช็ดตัวคนแก่เบาๆ

[bpliian21gaang33gaehng33phuu41thao41lee21aawk21]…… 

  2.1.7 ออกมา[aawk21maa33] (出来) 

     1)当动作表示将连在一起的东西分开，并朝着说话人或立足点移动

时，“下”与泰语中的“ออกมา”相对应，如： 

奶奶拿起剪刀，铰下一方红纸……她拿着剪刀，不知该铰什么…… 

คุณย่าหยิบกรรไกรขึ้นมาตัดกระดาษสี่เหลี่ยมสีแดงออกมาแผ่นหนึ่ง... 

……[dtat21gra21daat21see21liiam21see14daaeng33aawk21maa33]…… 
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     2)当动作表示“生育”时，“下”与泰语中的“ออกมา”相对应，

如： 

一口气生下了三个儿子的女人 

ผู้หญิงทีค่ลอดลูกชายออกมารวดเดียว3คน 

……[khlaawt41luuk41chaai33aawk21maa33]…… 

  2.1.8 ออก 或 ออกมา[aawk21]3或[aawk21maa33]（出）或（出来）  

     1)当动作表示“脱落”时，“下”与泰语中的“ออก”和 “ออกมา”

相对应，如： 

我从房上揭下一片瓦。 

ฉันแกะกระเบื้องออก/ออกมาจากหลังคาบ้าน1แผ่น  

……[gae21gra21beuuang41aawk21/ aawk21maa33]…… 

     2)当动作表示“将某物从堆叠在一起的东西中取出”时，“下”与

泰语中的“ออก”和“ออกมา”相对应，如： 

我从那摞被褥上拖下一条被子。 

ฉันดึงผ้าห่มออก/ออกมาจากกองเบาะและผ้าห่มที่เรียงซ้อนกันกองนั้นผืนนึง  

……[deung33phaa41hohm21aawk21/aawk21maa33]…… 

  2.1.9 ไม่มีค้าแสดงความหมายในภาษาไทย（无对应形式）  

     1)当表示“较量中失败”，“下”在泰语中没有对应形式，如： 

    她喜欢看球，常常默默地望着他败下阵，听人们骂“熊！”。 

หล่อนชอบดูบอลมักจะมองเขาพ่ายแพ้ในสนามรบอย่างเงียบๆ... 

……[phaai41phaae55]…… 
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     2)当动作表示“使人或事物继续停留在某处”时，“下”在泰语中

没有对应形式，如： 

掌柜的对你挺满意，留下你啦。 

เจ้าของร้านพอใจเจ้ามากให้เจ้า อยู่ต่อแล้ว 

……[yuu21dtaaw21]…… 

2.2 表示“凹陷”  

 2.2.1 เข้าไป [khao41bpai33]（进去）  

     1)当表示从旁边凹入时，“下”与泰语中的“เข้าไป”相对应，如： 

以背部凹下部分托住这只蛋 

อาศัยส่วนเว้าเข้าไปบนแผ่นหลังแบกไข่ใบนี้ไว้ 

……[wao55khao41bpai33]…… 

  2.2.2 ลง 或 ลงไป[lohng33]或[lohng33bpai33]（下）或（下去）       

     1)当动作表示从高处到低处凹下时，“下”与泰语中的“ลง”和“

ลงไป”相对应，如： 

河中心塌下了约 4平方米大的冰窟。 

โพรงน้้าแข็งขนาดใหญ่ยุบลง/ลงไป4ตารางเมตรตรงกลางแม่น้้า 

……[yoop55[lohng33]/lohng33bpai33]…… 

2.3 表示“容纳”  

 2.3.1 เข้าไป [khao41bpai33]（进去）  

     1)当表示将部件组装成电子设备时，“下”与泰语中的“เข้าไป”相

对应，如： 



62 
 

 
 

  
การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第三届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

可以放下５个晶体管 

สามารถใส่ทรานซิสเตอร์เข้าไปได้5ตัว 

……[sai21thraan33sit55dtuuhr41khao41bpai33]…… 

     2)当表示器物口儿在旁边时，“下”只能与泰语中的“เข้าไป”相对

应，如： 

洞里能盛下几个人了。 

ในโพรงบรรจุคนเข้าไปได้2-3คนแล้ว 

……[ban33joo21khohn33khao41bpai33]…… 

  2.3.2 ลงไป[lohng33bpai33]（下去） 

     1)当表示从上到下的方向将东西放进扁平的器物上时，“下”与泰

语中的“ลงไป”相对应，如： 

她们家是上海人！十一粒花生米也盛了一碟；我当时数了，一个碟

子就是只有十一粒花生米。其它像两块咸鱼，几块豆腐干，几根炒

青菜之类，浩浩荡荡地摆了一桌子，其实用一个大盘子就能把全部

内容盛下。 

...ที่จริงแล้วใช้จานใบใหญ่1ใบก็สามารถใส่ลงไปได้ทั้งหมดแล้ว  

……[sai21lohng33bpai33]…… 

     2)当表示在电子设备保存资料时，“下”与泰语中的“ลงไป”相对

应，如： 

一块芯片可以放下一整页的文字。 

ชิพ1ตัวสามารถบันทึกอักษรลงไปได้ทั้งหน้า 

……[ban33theuk55ak21saawn14lohng33bpai33]…… 

2.3.3 ลงไป 或 เข้าไป[lohng33 bpai33]或[khao41bpai33]（下去）或（进去）  
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     1)当表示将东西放进入口在上方的器物内时，“下”与泰语中的“

ลงไป”和“เข้าไป”相对应，如： 

他制作的微型风筝“龙头蜈蚣”，一个火柴盒就可容下２件。 

ว่าวขนาดจิ๋วที่เขาท้า หัวเป็นมังกร ตัวเป็นตะขาบ กล่องไม้ขีด1กล่องใส่ลงไป/เข้าไปได้2ตัว... 

……[sai21lohng33bpai33/[khao41bpai33]…… 

  2.3.4 ไม่มีค้าแสดงความหมายในภาษาไทย（无对应形式）  

     1)当“下”与表示“居住”的动词搭配时，“下”在泰语中没有对

应形式，如： 

每一个小房间勉强能住下一个人。 

ห้องเล็กๆทุกห้องให้คนอยู่ได้แค่คนเดียวก็ล้าบากแล้ว 

……[yuu21]…… 

     2)当“下”与表示“装载”的动词搭配时，“下”在泰语中没有对

应形式，如： 

车厢很小，能装下你们几个人就不错了。 

ห้องโดยสารเล็กมาก บรรทุกพวกเธอได้หมดก็ไม่เลวแล้ว 

……[ban33thook55]…… 

   3.状态意义  

3.1 表示由动态进入静态汉语趋向补语“下”在泰语中的表述形式。 

   3.1.1 ไป [bpai33] (去) 

     1)当动作表示“消失、丢失”时，“下”与泰语中的“ไป”相对应

，如： 

才睡下就被我叫醒 
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เพ่ิงหลับไปก็โดนฉันปลุก 

……[lap21bpai33]…… 

 3.1.2 ลง [lohng33]（下） 

     1)当表示“由动态进入静态”时，“下”与泰语中“ลง”对应，如

： 

他不由自主地站下了。 

เขาหยุดลงแบบไม่รู้ตัว 

……[yoot21lohng33]…… 

     2)当表示“休息、歇息”，并出现休息的地点时，“下”与泰语中

“ลง”对应，如： 

在一座古庙里歇下了 

พักลงในศาลเจ้าโบราณแห่งหนึ่ง 

[phak55lohng33]…… 

  3.1.3 ไม่มีค้าแสดงความหมายในภาษาไทย（无对应形式） 

     1)当“下”与表示“居住”的动词搭配时，“下”在泰语中没有对

应形式，如： 

她家刚有 18位客人住下。 

บ้านของเขาเพ่ิงมีแขก18คนมาพักอาศัย 

……[phak55aa33sai14] 

     2) 当表示“休息、歇息”，并不出现休息的地点时，“下”在泰

语中没有对应形式，如： 

您肯让我歇下吗？ 

คุณยอมให้ฉันหยุดพักไหม 
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……[yoot21phak55]…… 

     3)当表示动作“立即完全停止”时，“下”在泰语中没有对应形式

，如： 

为什么我走路，月亮也跟我走，我停下，月亮也停下？ 

ท้าไมฉันเดิน พระจันทร์ก็เดินไปกับฉันด้วย ฉันหยุด พระจันทร์กห็ยุดด้วย 

……[chan14yoot21phra55jan33gaaw41yoot21]…… 

     4)当动词是“心里动词”，“下”在泰语中没有对应形式，如： 

有机会时，人就想来想去，难以定下心来做。 

 ตอนที่มีโอกาส คนก็จะคิดไปคิดมา ยากที่จะตัดสินใจลงมือท้า 

……[dtat21sin14]…… 

通过以上的内容可以看出，当表示人或物体通过动作由高处向低处移动

时，“下”与泰语中的“ลง”、“ลงมา”和“ลงไป”相对应，不过当表示由动

态进入静态时，“下”也与泰语中的“ลง”相对应；当动作表示将连在一起

的东西分开，“下”与泰语中的“ออก”、“ออกมา”和“ออกไป”相对应，不过

当表示“从内到外”或“从近到远”时，“下”也与泰语中的“ออกมา”和“

ออกไป”相对应；当动作含有“从外到内”的趋向时，“下”与泰语中的“เข้า

ไป”相对应；当动作表示“消失、丢失”时，“下” 与泰语中的“ไป”相对

应；当表示动作使某种事物出现，从无到有时，“下”与泰语中的“ขึ้น” 相

对应；当表示有某种状态存在并持续时，“下”与泰语中的“อยู่”相对应；

当表示动作留下后果或结果时，“下”与泰语中的 “ไว้”相对应。 

    汉泰趋向补语“下”的结构对应情况分析  

  1.汉语趋向补语“下”的结构 S + V +“下”+（了）+ O  

  2.泰语趋向补语“下”的结构 
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    2.1 S + V + O +“下” 

    2.2 S + V + “下”+ （O）  

 

结论与建议  

汉语趋向补语“下”,它的语义、结构都非常复杂，而且汉语趋向补语“

下”所表达的意思是多样的，与其相对应的泰语表述形式也很多，难免会使

泰国汉语学习者对它们所表达的意义产生误解，所以本文对汉语趋向补语“

下”在泰语中的表述情况进行研究。研究发现汉语趋向补语“下”在泰语中

的表述形式十分丰富，如：“ลง”、“ลงมา”、“เข้าไป”、“ออกมา”、“ไป”

等等。汉语趋向补语“下”与泰语中的表述形式的对应，是受到多方面的影

响：一是中泰语之间对方向的认识不同；二是两种语言中同一个动词可以搭

配的补语是不同的；三是语境问题也会导致二者的对应关系有所变化。在泰

语中宾语的位置可以放在趋向补语“下”的前面或趋向补语“下”的后面。

当宾语是事物时，它会在趋向补语“下”的前面（S+V+O+“下”），不过若

宾语是处所，它会在趋向补语“下”的后面（S+V+“下”+O）。本研究还发

现当动补词组“V下”做定语时，有时“下”在泰语中的表述形式可以省略

，但有时是不可以省略的。因为此问题不在我们的研究范围之内，所以不加

以深究，有意者可以就此问题进行更深入的研究。本文对此尽心尽力，但由

于经验和时间有限，难免会出现漏洞，为此表示歉意。希望本文能为泰国汉

语学习者提供一些参考。 

通过了研究本文发现汉语趋向补语“下”的各项意义在泰语中有很多表

述形式，可能让泰国汉语学习者产生迷惑，难以理解，使用时经常出现错误

。为了让泰国汉语学习者更容易了解汉语趋向补语“下”在泰语中的表述形

式，本文认为首先他们应该开始学在泰语中的汉语趋向补语“下”的趋向意

义，因为这种意义是它最基本的意义，学清楚了在泰语中的汉语趋向补语“

下”的趋向意义以后,再学在泰语中的汉语趋向补语“下”的结果意义和状态

意义。 



67 
 

 
 

  
การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第三届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

在教学过程之教师应该讲解汉语趋向补语“下”在泰语中的表述情况，

并加以说明它们之间的异同，以免学生受到母语负迁移的影响。另外，本文

内的例句表明中国人与泰国人对汉语趋向补语“下”的意义和方向有着不同

的认识，如：中国人认为“流泪”是“从高到低”的动作，不过泰国人认为

“流泪”是“从内到外”的动作，因此，教师应该讲解理清二者之间的对应

条件，并要求学生在进行翻译时，要注意上下文和泰国人的语言的使用习惯

，这有助于为培养学生的翻译技能打下了良好的基础。 
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“แม่ญิง”: อัตลักษณ์ของผู้หญิงในบทเพลงเมืองเหนือ 
 

ปรียาภรณ์ ลัคนาวงศ์1 สุภาภรณ์ คงทน2 หทัยภัทร ด าข า3  

และสุรพงษ์ ยิ้มละมัย4  
 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอัตลักษณ์ของผู้หญิงเหนือในบทเพลงเมืองเหนือ โดยได้ท าการรวบรวม
บทเพลงรวมทั้งสิ้น 788 เพลง จากศิลปินประเภทเดี่ยวและกลุ่ม จ านวน 29 รายชื่อ มีเกณฑ์การคัดเลือกบทเพลง
จาก 1) ศิลปินที่ขับร้องเป็นคนเหนือโดยก าเนิด 2) ศิลปินที่ขับร้องได้รับรางวัลพระพิฆเนศทองพระราชทาน รางวัล
พิฆเนศวร หรือรางวัลศิลปินแห่งชาติ ท าให้คงเหลือบทเพลงเพ่ือน ามาวิเคราะห์จ านวน 52 เพลง ศิลปิน 5 รายชื่อ 
ได้แก่ จรัล มโนเพ็ชร, สุนทรี เวชานนท์, บุญศรี รัตนัง, ค าหล้า ธัญยพร และวงไม้เมือง โดยใช้แนวคิดอัตลักษณ์ของ
มิเชล ฟูโกลต์ (Foucaul) มาเป็นแนวทางในการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยการวิเคราะห์ภาษาผ่านบท
เพลง จากนั้นจึงสรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบว่า อัตลักษณ์ผู้หญิงเหนือแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ทั้งสิ้น 4 ด้าน ได้แก่ 1) อัตลักษณ์ด้านความรัก 
ประกอบด้วย ผู้หญิงเหนือซื่อตรง มั่นคงต่อความรัก ผู้หญิงเหนือใจง่าย มองบุคคลที่ภายนอก และผู้หญิงเหนือถูก
ผู้ชายหลอกง่าย รู้เท่าไม่ถึงการณ์ 2) อัตลักษณ์ด้านความเป็นกุลสตรี 3) อัตลักษณ์ด้านศักดิ์ศรี ประกอบด้วย ผู้หญิง
เหนือเด็ดเดี่ยว ผู้หญิงเหนือเข้มแข็ง อดทน และ4) อัตลักษณ์ด้านความภาคภูมิใจในบ้านเกิดเมืองนอน สรุปได้ว่า 
อัตลักษณ์ของผู้หญิงเหนือถูกประกอบสร้างผ่านบทเพลงภายใต้ทัศนคติ ค่านิยม และการกระท า เป็นทั้งการสร้าง
ความหมายผ่านทัศนคติของบุคคลภายนอกและการสร้างความหมายผ่านทัศนคติของผู้หญิงเหนือที่มีต่อตนเอง บท
เพลงที่ศิลปินชาวเหนือขับร้องล้วนผ่านการคัดกรอง ตกแต่งเรื่องราวผ่านกลวิธีทางภาษา ทั้งนี้อัตลักษณ์ของผู้หญิง
เหนือไม่ได้คงท่ีเสมอไป แต่เปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขของเวลา สังคม ค่านิยม มุมมอง และความคิดของผู้ประพันธ์
เพลงที่มีต่อผู้หญิงเหนือในขณะนั้น  
 

ค าส าคัญ: แม่ญิง, อัตลักษณ์, บทเพลงเมืองเหนือ 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1-3 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยกุต์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
4อาจารย์ประจ าภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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บทน า 

ผู้หญิงถูกปลูกฝังและตีกรอบจากสังคมมาตั้งแต่สมัยอดีตว่าต้องท าหน้าที่ในฐานะภรรยาและมารดาที่ดี  
มีสิทธิเสรีภาพไม่เท่าเทียมเท่ากับผู้ชาย เป็นเสมือน“ช้างเท้าหลัง” กล่าวคือ ยกให้ผู้ชายเป็นผู้น าในทุก ๆ ด้าน 
สอดคล้องกับที่ นวพร สิงหพุทธางกูร (2556 , น. 2 อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ 2543 , น. 97) ได้กล่าวว่า  
ภาพของความเป็นผู้หญิงตั้งแต่สมัยอดีตมา คือ ภรรยามีหน้าที่ดูแลสามีและความเรียบร้อยภายในบ้าน ทั้งการ
ท าอาหาร การดูแลงานบ้านงานเรือนไม่ให้ขาดตกบกพร่อง รวมทั้งการอบรมเลี้ยงดูบุตรให้ดี ความเป็นผู้หญิงได้ถูก
ถ่ายทอดผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคมจากรุ่นสู่รุ่น ท าให้ผู้หญิงถูกผูกติดอยู่กับกรอบจารีตที่สังคมก าหนดไว้ 

ปัจจุบันบทบาท สิทธิ และเสรีภาพของผู้หญิงมีอ านาจเด็ดขาดมากข้ึน มีความเสมอภาค เท่าเทียมกับผู้ชาย 
ไม่ต้องขึ้นอยู่กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  อย่างไรก็ตามภาพความเป็นผู้หญิงที่สังคมก าหนดหรือตีกรอบไว้ยังคง 
มีอิทธิพลกับผู้หญิงไทยเช่นเดิม ดังที่ นวพร สิงหพุทธางกูร (2556, น. 2 อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ 2543,  
น. 13-106) กล่าวว่า แม้ในสังคมปัจจุบันเราจะเห็นผู้หญิงออกมาท างานนอกบ้านมากขึ้น หรือมีสิทธิ์และอ านาจใน
การตัดสินใจเท่าเทียมกับผู้ชาย แต่สังคมก็ยังคงสร้างกลไกบางอย่างในการควบคุมผู้หญิงด้วยการใช้อ านาจผ่านการ
ขัดเกลาทางสังคมที่ผู้ชายยังเป็นใหญ่อยู่ เช่น พ่อมักปลูกฝังให้ลูกสาวอยู่ติดบ้าน ไม่ค่อยสนับสนุนให้ลูกสาวออกไป
ไหน รวมไปถึงบรรทัดฐานทางสังคมต่าง ๆ ที่สร้างระเบียบข้อห้ามให้ผู้หญิงพึงปฏิบัติตาม 

“แม่ญิง” หรือผู้หญิงเหนือก็เช่นเดียวกัน มีวัฒนธรรมการใช้ชีวิตเป็นไปตามกรอบจารีตประเพณีของสังคม 
เป็นกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย พ้ืนที่ทางภาคเหนือมีลักษณะภูมิประเทศอันประกอบไปด้วย
เทือกเขา มีความหลากหลายทางเชื้อสายเผ่าพันธุ์รวมถึงมีประวัติความเป็นมาทางประวัติศาสตร์อย่างยาวนาน จึงมี
วัฒนธรรมความเป็นอยู่รวมถึงค่านิยมในการด าเนินชีวิตเป็นของตัวเอง ผู้คนมักจะมีมุมมองต่อผู้หญิงเหนือว่ามีความ
เป็นกุลสตรี เรียบร้อยอ่อนหวาน รักครอบครัว แต่ในขณะเดียวกันพบว่า มีการสื่อความหมายถึงผู้หญิงเหนือใน
ลักษณะของการเป็นโสเภณีและมองว่าการกระท าเช่นนั้นเป็นเรื่องของความกตัญญูกตเวทีและหน้าที่ ภาพความ
เป็นผู้หญิงเหนือจึงถูกน าเสนอผ่านวรรณกรรมที่หลากหลายให้เห็นในมิติที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะในบทเพลงที่เป็น
สื่อวรรณกรรมหนึ่งที่มีการน าเสนอความเป็นผู้หญิงเหนือในแง่มุมต่าง ๆ   

บทเพลงเป็นสื่อที่คนเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัย เพราะเนื้อหาของเพลงมีความกระชับ ได้ใจความ สามารถตอบ
โจทย์ให้กับคนในยุคสมัยใหม่ที่ให้ความส าคัญกับเรื่องเวลาเป็นหลัก ทั้งนี้เพลงยังสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตและบริบท
ทางสังคมของคนในสังคมนั้น ๆ ดังเช่น เพลงที่มีการกล่าวถึงผู้หญิงในท้องถิ่นของตนเอง สอคล้องกับงานวิจัยของ 
มัฆวาน ภูมิเจริญ (2558, น. 68) ได้ศึกษาภาพลักษณ์ผู้หญิงล้านนาในบทเพลงค าเมืองร่วมสมัยและกล่าวถึงผู้หญิง
เหนือในหลากหลายมิติ ทั้งในแง่ของการใช้ชีวิต ความคิด ค่านิยม และมุมมองในด้านความรักที่มีหลายรูปแบบ  
อาทิ เข้มแข็ง ซื่อสัตย์ รักเดียวใจเดียว งานของผู้วิจัยมีแตกต่างจากงาน มัฆวาน ภูมิเจริญ ทั้งในส่วนของแนวคิด 
ที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ และกลุ่มของเป้าหมายที่ใช้ศึกษา กล่าวคือ งานของมัฆวาน ภูมิเจริญ ศึกษาจากบทเพลง
ที่ถูกขับร้องโดยศิลปินหญิง ในขณะที่งานของผู้วิจัยศึกษาจากเพลงที่ถูกขับร้องโดยศิลปินเหนือโดยก าเนิดทั้งชาย
และหญิงท่ีได้รับรางวัลพระพิฆเนศทองพระราชทาน รางวัลพิฆเนศวร หรือรางวัลศิลปินแห่งชาติ 

ดังนั้นวิจัยเรื่อง “แม่ญิง”: อัตลักษณ์ของผู้หญิงในบทเพลงเมืองเหนือ จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอัตลักษณ์
ความเป็นแม่ญิ ง ในบทเพลง เมืองเหนือ ซึ่ งถู กขับร้ องโดยศิลปินชาวเหนือ โดยก า เนิ ดที่ ได้ รั บ รางวั ล 
พระพิฆเนศทองพระราชทาน รางวัลพิฆเนศวร หรือรางวัลศิลปินแห่งชาติ โดยใช้แนวคิดอัตลักษณ์ของ มิเชล ฟู
โกลต์ (Foucaul) มาวิเคราะห์หาอัตลักษณ์ของผู้หญิงเหนือ โดยแนวคิดอัตลักษณ์ได้ประกอบสร้างความเป็นตัวตน
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ของผู้หญิงเหนือขึ้นมา ซึ่ งแนวคิดดังกล่าวจะท าให้ เข้าใจถึงทัศนคติ  ค่านิยม มุมมอง ความคิด และ 
การเคลื่อนไหวทางสังคม รวมไปถึงวิถีชีวิตที่บุคคลภายนอกมีต่อผู้หญิงเหนือและบุคคลภายในอย่างผู้หญิงเหนือ 
มีต่อตนเอง 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาอัตลักษณ์ความเป็นแม่ญิงในบทเพลงเมืองเหนือ 
 
ค าถามวิจัย 

1. อัตลักษณ์ความเป็นแม่ญิงในบทเพลงเมืองเหนือเป็นอย่างไร 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. แม่ญิง หมายถึง ผู้หญิงภาคเหนือที่ปรากฏในบทเพลงเมืองเหนือ 
2. อัตลักษณ์ หมายถึง ตัวตนของผู้หญิงเหนือท่ีผ่านการประกอบสร้างความเป็นตัวตนผ่านภาษา ในเพลงเมือง

เหนือ 
3. บทเพลงเมืองเหนือ หมายถึง บทเพลงที่มีเนื้อความเกี่ยวกับความเป็นผู้หญิงเหนือ ขับร้องโดยศิลปินชาว

เหนือโดยก าเนิดที่ได้รับรางวัลพระพิฆเนศทองพระราชทาน รางวัลพิฆเนศวร หรือรางวัลศิลปินแห่งชาติ 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เพ่ือทราบและเข้าใจถึงทัศนคติ มุมมอง รวมถึงค่านิยมที่มีต่อผู้หญิงเมืองเหนือที่ถูกสะท้อนผ่านบทเพลง

เมืองเหนือของศิลปินชาวเหนือ ภายใต้บริบทการด าเนินชีวิตและพฤติกรรมที่มีต่อความรักและการครอง
เรือน 

2. เพ่ือเป็นประโยชน์ในการศึกษาค่านิยมและมุมมองที่มีต่อความรัก รวมถึงวิถีชีวิตของผู้หญิงเมืองเหนือที่ถูก
หล่อหลอมให้เกิดเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตน 

3. เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการศึกษาอัตลักษณ์และการเคลื่อนไหวทางสังคมที่เกี่ยวกับผู้หญิง เหนือผ่านทาง
สื่อประเภทต่าง ๆ ส าหรับผู้ที่มีความสนใจต่อไป 

 
 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิดการวิจัย 
 งานวิจัยนี้ศึกษาอัตลักษณ์ความเป็น “แม่ญิง” หรือผู้หญิงเหนือที่ปรากฏในบทเพลงเมืองเหนือ  
โดยผู้วิจัยได้น าแนวคิดอัตลักษณ์ของ มิเชล ฟูโกลต์ (Foucault) มาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ โดยผู้หญิงเหนือ
ถูกประกอบสร้างความเป็นตัวตนผ่านความรู้สึกนึกคิดว่า “ผู้หญิงเหนือคือใคร” ผ่านการมองตัวตน 
จากผู้หญิงเหนือเองและการที่บุคคลอ่ืนมองผู้หญิงเหนือ ซึ่งมีบริบทหรือปัจจัยทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ความเชื่อ ค่านิยม บทบาท สถานภาพ เข้ามาเป็นตัวประกอบสร้าง ให้ได้มาซึ่งอัต
ลักษณ์ความเป็นแม่ญิงหรือผู้หญิงเหนือ โดยอัตลักษณ์ของผู้หญิงเหนือถูกสะท้อนออกมาในบทเพลงเหนือซึ่งถูกขับ



73 
 

 
 

  
การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第三届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

ร้องโดยศิลปินชาวเหนือที่ได้รับรางวัลพระพิฆเนศทองพระราชทาน รางวัลพิฆเนศวร หรือรางวัลศิลปินแห่งชาติ 
ผู้วิจัยน ามาท าเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยและสรุปเป็นรูปภาพได้ดังนี้  
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 1 รูปภาพแสดงกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 
 

 ดังนั้น แนวคิดอัตลักษณ์ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแนวคิดส าคัญที่วิจัยเรื่อง “แม่ญิง”: อัตลักษณ์ของ
ผู้หญิงในบทเพลงเมืองเหนือ” น ามาใช้เพ่ือการวิเคราะห์หาอัตลักษณ์ผู้หญิงเหนือผ่านบทเพลงเมืองเหนือ 
 เพ่ือทราบถึงทัศนคติ ค่านิยม มุมมอง ความคิด และการเคลื่อนไหวทางสังคม รวมไปถึงวิถีชีวิตที่บุคคลภายนอกมี
ต่อผู้หญิงเหนือและบุคคลภายในอย่างผู้หญิงเหนือมีต่อตนเอง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง “แม่ญิง”: อัตลักษณ์ของผู้หญิงในบทเพลงเมืองเหนือ” ใช้แนวทางการวิจัยเชิงบรรยาย 
(Descriptive Research) ดังที่ วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ (2552, น. 1 อ้างถึงใน สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 2538,  
น. 180-181) กล่าวว่า การวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) เป็นวิธีการวิจัยที่ใช้กันโดยทั่วไปในการวิจัย
ทางการศึกษา และการบริหารการศึกษาซึ่ง เป็นการศึกษาแสวงหาข้อเท็จจริงตามสภาพการณ์ที่เป็นอยู่ตาม
ธรรมชาติ ผู้วิจัยไม่ได้จัดกระท าใด ๆ เพ่ือการควบคุมตัวแปรที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพ่ือการวิเคราะห์หาค าตอบของความ
เป็นผู้หญิงเหนือ วิจัยเรื่อง “แม่ญิง”: อัตลักษณ์ของผู้หญิงในบทเพลงเมืองเหนือ” จึงด าเนินการศึกษาตาม
แนวคิดอัตลักษณ์เพ่ือเข้าใจถึงอัตลักษณ์ผู้หญิงเหนือผ่านบทเพลงเมืองเหนือ เพ่ือทราบถึงทัศนคติ ค่านิยม มุมมอง 
ความคิด และการเคลื่อนไหวทางสังคม รวมไปถึงวิถีชีวิตที่บุคคลภายนอกมีต่อผู้หญิงเหนือและบุคคลภายในอย่าง
ผู้หญิงเหนือมีต่อตนเอง 
 
 
 

บริบททางสังคม บทเพลงเมืองเหนือ 

อัตลักษณ์ 

แม่ญิง 
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1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บทเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผู้หญิงเหนือ โดยเริ่มจากผู้วิจัยเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพลงมาจากสื่ออินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ส าหรับการฟังเพลง ซึ่งรวบรวมได้ทั้งสิ้น 788 เพลง จากนั้นน าเพลง
ทั้ ง หมดทั้ ง ป ร ะ เ ภท เ ดี่ ย ว แล ะก ลุ่ ม ม า จั ดป ร ะ เ ภท ต าม รู ป แ บบ ที่ ผู้ วิ จั ย ก า ห นด ไ ว้  โ ด ยมี เ ก ณ ฑ์ 
การคัดเลือกบทเพลง คือ บทเพลงดังกล่าวต้องเป็นบทเพลงที่ขับร้องโดยศิลปินชาวเหนือโดยก าเนิด ได้รับรางวัล
พระพิฆเนศทองพระราชทาน รางวัลพิฆเนศวร หรือรางวัลศิลปินแห่งชาติ  เนื่องจากการได้รับรางวัล 
ที่ เป็นที่ รู้ จั กระดับประเทศ เป็น เครื่ องยืนยันถึ งความมีชื่ อ เสียงจนเป็นที่ รู้ จั กและได้รับการยอมรับ  
อย่างกว้างขวาง ถือเป็นการช่วยส่งเสริมให้ภาพความเป็นผู้หญิงเหนือในบทเพลงเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น จากการจัด
ประเภทดังที่ผู้วิจัยได้กล่าวไปข้างต้น ปรากฏบทเพลงที่อยู่ในเกณฑ์ข้างต้นทั้งสิ้น 52 เพลง มีศิลปิน 5 รายชื่อ ได้แก่ 
จรัล มโนเพ็ชร, สุนทรี เวชานนท์, บุญศรี รัตนัง, ค าหล้า ธัญยพร, และวงไม้เมือง ผู้วิจัยสรุปเป็นตารางแสดงรายชื่อ
ศิลปินตามประเภทรางวัลที่ได้รับดังต่อไปนี้ 
 

 

 ภาพประกอบที่ 2 ตารางแสดงรายชื่อศิลปินตามประเภทรางวัลที่ได้รับ 
 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าแนวคิดอัตลักษณ์ของ มิเชล ฟูโกลต์ (Foucault) มาใช้เป็นแนวทางในการ
วิเคราะห์บทเพลง ทั้ง 52 เพลง โดยวิเคราะห์อัตลักษณ์ผู้หญิงเหนือที่ถูกประกอบสร้างภาพความเป็นตัวตนที่ขึ้นมา
ผ่านความรู้สึกนึกคิดว่า “ผู้หญิงเหนือคือใคร”ผ่านการมองตัวตนจากผู้หญิงเหนือเองและการที่บุคคลอ่ืนมองผู้หญิง
เหนือ ซึ่งมีบริบทหรือปัจจัยทางสังคมเข้ามาเป็นตัวประกอบสร้าง ให้ได้มาซึ่งอัตลักษณ์ความเป็นแม่ญิงหรือผู้หญิง
เหนือ  

กล่าวได้ว่า การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาค่านิยม มุมมองที่มีต่อความรักและวิถีชีวิตของผู้หญิงเหนือที่หล่อ
หลอมให้เกิดเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตน ซึ่งใช้แนวคิดอัตลักษณ์เพ่ือศึกษาผู้หญิงเหนือที่ปรากฏในบทเพลงเมืองเหนือที่
ขับร้องโดยศิลปินเหนือที่ได้รับรางวัลพระพิฆเนศทองพระราชทาน รางวัลพิฆเนศวร หรือรางวัลศิลปินแห่งชาติจน
เ ป็ น ที่ รู้ จั ก ร ะ ดั บ ป ร ะ เ ท ศ  เ พ่ื อ เ ข้ า ใ จ ถึ ง อั ต ลั ก ษ ณ์ ผู้ ห ญิ ง เ ห นื อ ผ่ า น บ ท เ พ ล ง เ มื อ ง เ ห นื อ  
เพ่ือทราบถึงทัศนคติ ค่านิยม มุมมอง ความคิด และการเคลื่อนไหวทางสังคม รวมไปถึงวิถีชีวิตที่บุคคลภายนอกมี
ต่อผู้หญิงเหนือและบุคคลภายในอย่างผู้หญิงเหนือมีต่อตนเอง 

รายช่ือศิลปิน รางวัลที่ได้รับ 
1. จรัล มโนเพ็ชร รางวัลพระพิฆเนศทองพระราชทานครั้งท่ี 1 เมื่อปี พ.ศ. 2539 จากเพลงชุด ศิลปินป่า 
2. สุนทรี เวชานนท์ รางวัลพระพิฆเนศทองพระราชทาน ปี พ.ศ. 2540 สาขา ศิลปินเพลงพ้ืนบ้านภาคเหนือ

ยอดเยี่ยม 
3. บุญศรี รัตนัง รางวัลศิลปินแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2560 สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้าน

ล้านนา) 
4. วงไม้เมือง รางวัลพิฆเนศวร ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2556 สาขาศิลปินเพลงลูกทุ่งดีเด่น 
5. ค าหล้า ธัญยพร รางวัลพระพิฆเนศทองพระราชทานครั้งท่ี 6 เมื่อปี พ.ศ. 2548 จากชุด เพลงพิณเปี๊ยะ 
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ผลการวิจัย 

งานวิจัยเรื่อง ““แม่ญิง” : อัตลักษณ์ของผู้หญิงในบทเพลงเมืองเหนือ” ปรากฏอัตลักษณ์ของผู้หญิงเหนือที่
ถูกน าเสนอผ่านบทเพลงซึ่งถูกขับร้องโดยศิลปินที่ได้รับรางวัลพระพิฆเนศทองพระราชทาน รางวัลพิฆเนศวร หรือ
รางวัลศิลปินแห่งชาติ รวมทั้งสิ้น 52 เพลง บทเพลงได้น าเสนอให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของผู้หญิงเหนือ และปรากฏอัต
ลักษณ์ทั้งสิ้น 4 ด้าน ได้แก่ 1) อัตลักษณ์ด้านความรัก 2) อัตลักษณ์ด้านความเป็นกุลสตรี 3) อัตลักษณ์ด้านศักดิ์ศรี 
และ4) อัตลักษณ์ด้านความภาคภูมิใจในบ้านเกิดเมืองนอน รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 
 

1. อัตลักษณ์ด้านความรัก 
อัตลักษณ์ด้านความรัก คือ การประกอบสร้างความเป็นตัวตนของผู้หญิงเหนือผ่านบทเพลงเมืองเหนือ

ภายใต้ทัศนคติ ค่านิยม และการกระท าที่ผู้หญิงเหนือมีต่อความรัก จากการวิจัยพบอัตลักษณ์ความรักของผู้หญิง
เหนือทั้งสิ้น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ผู้หญิงเหนือซื่อตรง  มั่นคงต่อความรัก 2) ผู้หญิงเหนือใจง่าย  มองบุคคล 
ที่ภายนอก และ 3) ผู้หญิงเหนือถูกผู้ชายหลอกง่าย รู้เท่าไม่ถึงการณ์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.1 ผู้หญิงเหนือซ่ือตรง ม่ันคงต่อความรัก 
 อัตลักษณ์ผู้หญิงเหนือในด้านความซื่อตรง มั่นคงต่อความรัก ปรากฏผ่านบทเพลงในแง่ของการมีความรักที่
หนักแน่น ซื่อสัตย์ต่อคนรัก โดยอัตลักษณ์เหล่านี้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงมุมมองในการมองผู้หญิงเหนือ  
ไม่ว่าจะเป็นจากสายตาของบุคคลภายนอกหรือจากสายตาของบุคคลภายในที่มองผู้หญิงเหนือว่าเป็นเช่นนั้น  อัต
ลักษณ์ผู้หญิงเหนือซื่อตรง มั่นคงต่อความรัก ถูกน าเสนอผ่านบทเพลงดังต่อไปนี้ 
 
  “...เอ้ืองผึ้งร ่ำไห้ วิ งกระโจน พุ่งชนชะเง่อหิน สิ้นใจตำยตำม หนุ่มจันผำ...” 

(เพลง “เอ้ืองผึ้ง-จันผา”: จรัล มโนเพ็ชร) 
 

 บทเพลง เอ้ืองผึ้ง-จันผา ของจรัล มโนเพ็ชร เนื้อเพลงท่อนดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความรักของผู้หญิงเหนือ
ที่ซื่อสัตย์ ยืนหยัด และม่ันคงในรักเดียว เป็นการสร้างความหมายผ่านทัศนคติของบุคคลภายนอกท่ีมีต่อผู้หญิงเหนือ
ว่า ผู้หญิงเหนือเป็นคนทีซ่ื่อตรง มั่นคงต่อชายคนรัก และยอมตายตามคนรัก เพ่ือที่จะได้อยู่เคียงคู่กันตลอดไป  
 

 “...ห่ำงกันบ่มีวันห่ำงไกล  ถ้ำในหัวใจ๋ สองเรำยังผูกพัน 
 น้องจะรออ้ำยคนเดียวเต๊ำอ๊ัน บ่ดีลืม สัญญำต่อกัน...” 

(เพลง “หนุ่มตาปี สาวแม่ปิง”: วงไม้เมือง) 
 
 

บทเพลง หนุ่มตาปี สาวแม่ปิง ของวงไม้เมือง เนื้อเพลงท่อนที่ว่า “ห่ำงกันบ่มีวันห่ำงไกล ถ้ำในหัวใจ๋ สอง
เรำยังผูกพัน” แสดงให้เห็นว่าระยะทางที่ห่างไกลไม่ได้ส่งผลต่อหัวใจที่ยึดมั่นในรักเดียวของผู้หญิงเหนือที่มีต่อชาย
คนรัก ส่วนเนื้อเพลงท่อนที่ว่า “น้องจะรออ้ำยคนเดียวเต๊ำอ๊ัน บ่ดีลืม สัญญำต่อกัน” เป็นการให้ค ามั่นสัญญาของ
ผู้หญิ ง เหนือว่ าจะรักและรอชายคนรักเ พียงผู้ เดียว เท่ านั้น  ไม่ปันใจให้แก่ชายผู้ ใด  ดั งนั้น อัตลักษณ์ 
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ที่ปรากฏในเนื้อเพลงท่อนดังกล่าว เป็นการสร้างความหมายผ่านทัศนคติของบุคคลภายในจากตัวของผู้หญิงเหนือที่
มองผู้หญิงเหนือเองว่าเป็นคนซื่อตรง มั่นคงในรักเดียว 

 
  “...ก่จะนั้นใจ๋ค่ำญิงนี้หนิมเตี ยงมั น   บ่เป๋นหองเปิ้นคนใด  
  หลอนว่ำแต้เหมือนดั งก่ำจำ   น้องขอสัญญำกับตั๋วปี้น้อย  
  บ่ขอฮักไผซักเต้ำกึ งก้อย   ขอฮักปี้น้อยไจยำนี้ก่คนเดียว...” 

(เพลง “น้อยใจยา”: จรัล มโนเพ็ชร) 
 

 

 บทเพลง น้อยใจยา ของจรัล มโนเพ็ชร เนื้อเพลงท่อนที่ว่า “ก่จะนั้นใจ๋ค่ำญิงนี้หนิมเตี ยงมั น บ่เป๋นหองเปิ้น
คนใด” แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงเหนือมั่นคงต่อความรัก รักเดียวใจเดียว นอกจากนี้ท่อนเพลงที่ว่า “น้องขอสัญญำกับ
ตั๋วปี้น้อย บ่ขอฮักไผซักเต้ำกึ งก้อย ขอฮักปี้น้อยไจยำนี้ก่คนเดียว” แสดงให้เห็นความบริสุทธิ์ใจของหญิงสาวที่มีต่อ
ชายคนรักด้วยการให้ค ามั่นสัญญา ซื่อสัตย์ต่อความรักที่มีให้กับชายคนรัก ดังนั้นอัตลักษณ์ที่ปรากฏในเนื้อเพลง
ท่อนดังกล่าว เป็นการสร้างความหมายผ่านทัศนคติของบุคคลภายในจากตัวของผู้หญิงเหนือที่มองผู้หญิงเหนือเอง
ว่าเป็นคนมั่นคง รักเดียวใจเดียว ยึดมั่นในความรัก 

1.2 ผู้หญิงเหนือใจง่าย มองบุคคลที่ภายนอก 
 อัตลักษณ์ผู้หญิงเหนือในด้านความใจง่าย มองบุคคลที่ภายนอก ปรากฏผ่านบทเพลงในแง่ของการ  
ให้คุณค่ากับรูปลักษณ์และวัตถุภายนอกของผู้หญิงเหนือ โดยอัตลักษณ์เหล่านี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงมุมมองในการ
มองผู้หญิงเหนือ ไม่ว่าจะเป็นจากสายตาของบุคคลภายนอกหรือจากสายตาของบุคคลภายในที่มองผู้หญิงเหนือว่า
เป็นเช่นนั้น อัตลักษณ์ผู้หญิงเหนือใจง่าย มองบุคคลที่ภายนอก ถูกน าเสนอผ่านบทเพลงดังต่อไปนี้ 
 

  “...ก่ำเดียวก็มีรถยำมำฮ่ำร้อยซำวห้ำก๋ำยหน้ำอ้ำยไป 
  น้องได้ยินก็ฟ่ำงลุกต๋ำมไฟแล้วเอ้ินออกไปอ้ำยมอเตอร์ไซด์ไปไหนมำเจ๊ำ...” 

(เพลง “สาวมอเตอร์ไซค์”: จรัล มโนเพ็ชร) 
 

 

 บทเพลง สาวมอเตอร์ไซค์ ของจรัล มโนเพ็ชร เนื้อเพลงท่อนดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการกระท าของ
ผู้หญิงเหนือที่มีต่อผู้ชายขับมอเตอร์ไซค์ ซึ่งแสดงออกผ่านการกระท าที่ให้ความสนใจและการพูดจาที่ ไพเราะ  
ซึ่งชี้ให้เห็นว่าผู้หญิงเหนือให้ความส าคัญกับวัตถุภายนอก ดังนั้นอัตลักษณ์ที่ปรากฏในเนื้อเพลงท่อนดังกล่าว เป็น
การสร้างความหมายผ่านทัศนคติของบุคคลภายนอกจากตัวของผู้ชายในบทเพลงที่มองผู้หญิงเหนือว่าใจง่าย มอง
บุคคลที่ภายนอก  
  “...อ้ำยไปแอ่วสำวบ้ำนเหนือ  สำวมักส้ำบ่ำเขือกับผักกำดจอ...” 

(เพลง “ผักกาดจอ”: จรัล มโนเพ็ชร) 

 บทเพลง ผักกาดจอ ของจรัล มโนเพ็ชร เนื้อเพลงดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการมองบุคคลที่ภายนอกของ
ผู้หญิงเหนือ โดยปรากฏผ่านการกระท าของผู้หญิงเหนือที่ ปฏิเสธผู้ชายเพราะกินผักกาดจอ ผักกาดจอ คือ  
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แกงผักกาด ที่ท าง่าย นับเป็นอาหารในชีวิตประจ าวันของชาวเหนือแทบทุกครัวเรือน เนื่องจากการกินผักกาดจอ
แสดงให้เห็นถึงการมองผู้ชายของผู้หญิงเหนือจากอาหารการกินที่บ่งบอกถึงสถานะการเป็นอยู่ของผู้ชาย 
ที่เรียบง่ายไม่โก้หรู ซึ่งผู้หญิงเหนือไม่พึงใจและเบื่อหน่ายกับผักกาดจอ ดังนั้นอัตลักษณ์ที่ปรากฏในเนื้อเพลงท่อน
ดังกล่าว เป็นการสร้างความหมายผ่านทัศนคติของบุคคลภายนอกจากตัวของผู้ชายที่มองผู้หญิงเหนือว่า ใจง่าย 
มองบุคคลที่ภายนอก 
  “...ไปแอ่วตางใดสาวบ่ใคร่ผ่อ รูปบ่าหล่อสาวบ่าผ่อหา…” 

(เพลง “บ่าวเคิ้น”: บุญศรี รัตนัง) 

บทเพลง บ่าวเคิ้น ของบุญศรี รัตนัง เนื้อเพลงท่อนดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงเหนือให้ความส าคัญกับ
รูปลักษณ์ภายนอก ในที่นี้คือให้ความส าคัญกับรูปลักษณ์หน้าตา ความหล่อเหลาที่เตะตาของผู้ชาย จะมีผลต่อการ
พิจารณาตัดสินใจส าหรับผู้หญิงเป็นส าคัญ ดังนั้นอัตลักษณ์ของผู้หญิงเหนือที่ปรากฏในเนื้อเพลงท่อนดังกล่าว  
เป็นการสร้างความหมายผ่านทัศนคติของบุคคลภายนอกจากตัวของผู้ชายที่มองผู้หญิงเหนือว่า ใจง่าย มองบุคคลที่
ภายนอก 

1.3 ผู้หญิงเหนือถูกผู้ชายหลอกง่าย รู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
 อัตลักษณ์ผู้หญิงเหนือในด้านที่ถูกผู้ชายหลอกง่าย รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ปรากฏผ่านบทเพลงในแง่ของการ  
ที่ผู้หญิงไม่รู้เท่าทัน โดนหลอกได้ง่าย ท าให้ตกเป็นเครื่องมือของผู้ชาย โดยอัตลักษณ์เหล่านี้เป็นการแสดงให้เห็นถึง
มุมมองในการมองผู้หญิงเหนือ ไม่ว่าจะเป็นจากสายตาของบุคคลภายนอกหรือจากสายตาของบุคคลภายในที่มอง
ผู้หญิงเหนือว่าเป็นเช่นนั้น อัตลักษณ์ผู้หญิงเหนือถูกผู้ชายหลอกง่าย รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ถูกน าเสนอผ่านบทเพลง
ดังต่อไปนี้ 

 “...คนใหญ่อู้บ่ฟัง แม่ยังบ่ฮู้ ตะวันบ่ใส ได้อยู่กิ๋น หนี้สินเริ มมี  
เป๋นว่ำเขำบ่ดี ตี้ป้ออุ๊ยแม่อุ๊ยเปิ้นเตือน ตี้แม่เกยเบือนหน้ำหนี  
แม่นี้บ่ฟัง หลังจำกวันนั้น วันบ่มีป้ออุ๊ยแม่อุ๊ย 
เขำขำยตี้ขำยนำ ขำยงัวขำยควำย ขำยหมดจนเสี้ยง...” 

(เพลง “ก าแม่”: สุนทรี เวชานนท์) 
 

 

บทเพลง ก าแม่ ของสุนทรี เวชานนท์ เนื้อเพลงท่อนที่ว่า “คนใหญ่อู้บ่ฟังเป๋นว่ำเขำบ่ดี ตี้ป้ออุ๊ยแม่อุ๊ยเปิ้น
เตือน…” กล่ าวถึ งผู้ หญิ ง เหนือที่ ไม่ เชื่ อ ฟังค า เตื อนของผู้ ใหญ่ว่ าผู้ ชายนั้นไม่ดี  นอกจากนี้ เนื้ อ เพลง 
ยังปรากฏท่อนที่ว่า “หลังจำกวันนั้น วันบ่มีป้ออุ๊ยแม่อุ๊ย เขำขำยตี้ขำยนำ ขำยงัวขำยควำย ขำยหมดจนเสี้ยง” 
กล่าวถึงผู้หญิงเหนือที่ถูกผู้ชายหลอกเอาทรัพย์สินเงินทองไปจนสิ้นเนื้อประดาตัว ดังนั้นอัตลักษณ์ของผู้หญิงเหนือที่
ปรากฏในเนื้อเพลงท่อนดังกล่าว เป็นการสร้างความหมายผ่านทัศนคติของบุคคลภายนอกที่มองผู้หญิงเหนือว่าถูก
ผู้ชายหลอกง่าย รู้เท่าไม่ถึงการณ์ จนพบกับความสิ้นหวังไม่เหลือสิ่งใดให้ติดตัว 

 
   “...เปิ้นบอกว่ำจะมำขอ ข้ำเจ้ำก่อรอมำแล้วเป๋นปี๋  
   ป้อแมท่่ำปู๋สะลี อ้ำยบ่ำวตั๋วดีหำยแซ็บหำยสอย...” 

(เพลง “สาวเชียวใหม่”: จรัล มโนเพ็ชร) 
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บทเพลง สาวเชียงใหม่ ของจรัล มโนเพ็ชร เนื้อเพลงท่อนที่ว่า “ป้อแมท่่ำปู๋สะลี อ้ำยบ่ำวตั๋วดีหำยแซ็บหำย
สอย” ผู้ชายปล่อยให้ผู้หญิงเหนือต้องรอนานหลายปี และไม่ได้รับการติดต่อจากผู้ชาย แสดงให้เห็นถึงการถูกผู้ชาย
หลอกง่าย เชื่อในค าพูดที่ไม่สามารถบอกได้ว่าจริงหรือเท็จอย่างไม่มีข้อสงสัย ดังนั้นอัตลักษณ์ของผู้หญิงเหนือที่
ปรากฏในเนื้อเพลงท่อนดังกล่าว เป็นการสร้างความหมายผ่านทัศนคติของบุคคลภายในจากตัวของผู้หญิงเหนือที่
มองผู้หญิงเหนือเองว่า ถูกผู้ชายหลอกง่าย รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ปล่อยให้รอนานหลายปี แต่ในขณะเดียวกันท่อนเพลงที่
กล่าวว่า “เปิ้นบอกว่ำจะมำขอ ข้ำเจ้ำก่อรอมำแล้วเป๋นปี๋” ได้แสดงให้เห็นถึงความใฝ่ฝันของผู้หญิงเหนือว่าต้องการ
แต่งงานและหวังที่จะมีคู่ครองที่ดีในการใช้ชีวิต จึงยึดมั่น เฝ้าคอยชายคนรัก ท่อนเพลงดังกล่าว เป็นการสร้าง
ความหมายผ่านทัศนคติของบุคคลภายในจากตัวของผู้หญิงเหนือที่มองผู้หญิงเหนือเองว่าเป็นคนที่ยึดมั่น ซื่อตรงต่อ
ความรักจนท าให้ผู้หญิงเหนือตกเป็นเครื่องมือของผู้ชาย  

 
  “...กดเบอร์โทรไป คนฮับสำยเป็นเสียงแม่หญิง แหมอ้ำยม ีมีไผ 
  แตนตี้ตัวน้อง อำกำรมันฟ้อง ฟ้องว่ำน้องก่ำลังถูกทิ้ง...” 

(เพลง “ลืมกันแล้วกา”: วงไม้เมือง) 
 

 บทเพลง ลืมกันแล้วกา ของวงไม้เมือง เนื้อเพลงท่อนดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงผู้หญิงเหนือที่ถูกคนรักนอกใจ 
มีผู้หญิงคนใหม่ ถูกทอดทิ้ง แสดงให้เห็นถึงความรักของผู้หญิงเหนือที่บริสุทธิ์ ซื่อตรง รักเดียวใจเดียว  ดังนั้น  
อัตลักษณ์ของผู้หญิงเหนือที่ปรากฏในเนื้อเพลงท่อนดังกล่าว เป็นการสร้างความหมายผ่านทัศนคติของบุคคล
ภายในจากตัวของผู้หญิงเหนือท่ีมองผู้หญิงเหนือเองว่า ถูกผู้ชายหลอกง่าย รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ถูกนอกใจ 
 อัตลักษณ์ผู้หญิงเหนือที่ปรากฏล้วนแล้วแต่เป็นการมองผู้หญิงเหนือ ไม่ว่าจะเป็นจากสายตาของ
บุคคลภายนอกหรือจากสายตาของบุคคลภายในที่มองผู้หญิงเหนือ ซึ่งในขณะที่บุคคลภายนอกไม่ว่าจะเป็นผู้ชาย
หรือบุคคลอ่ืนที่ ไม่ ใช่ผู้หญิงเหนือได้สร้างความหมายของผู้หญิงเหนือว่าใจง่าย มองบุคคลที่ภายนอก  
ดังเพลง “สาวมอเตอร์ไซค์” แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมองผู้หญิงเหนือว่าซื่อตรง มั่นคงต่อความรัก ดังเพลง “เอ้ืองผึ้ง-
จันผา” และถึงแม้จะมั่นคงต่อความรัก นอกจากนี้ผู้หญิงเหนือยังถูกมองว่าถูกผู้ชายหลอกง่าย รู้เท่าไม่ถึงการณ์ และ
ไม่เชื่อฟังค าสั่งสอนตักเตือนของผู้ใหญ่จากในเพลง “ก าแม”่ แต่ทว่าหากมองในมุมมองของตัวผู้หญิงเหนือที่ปรากฏ
ในบทเพลงแล้วนั้น การกระท าดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะต้องการรักษาสภาพความสัมพันธ์จากทั้งคนรักและครอบครัว 
ไม่ต้องการเสียความสัมพันธ์จากฝั่งใดไปก็เป็นได้ และยังสอดคล้องกับมุมมองภายในจากตัวของผู้หญิงเหนือที่มอง
ผู้หญิงเหนือเองว่าเป็นคนซื่อตรง มั่นคงต่อความรัก แต่ก็ถูกผู้ชายหลอกง่าย รู้ เท่าไม่ถึงการณ์ ในเพลง  
“ลืมกันแล้วกา” 
   

2. อัตลักษณ์ด้านความเป็นกุลสตรี  
 อัตลักษณ์ด้านความเป็นกุลสตรี คือ การประกอบสร้างความเป็นตัวตนของผู้หญิงเหนือผ่านบทเพลงเมือง
เหนือภายใต้ทัศนคติ ค่านิยม และการกระท าทีผู่้หญิงเหนือแสดงออกถึงความเป็นกุลสตรี จากการวิจัยพบอัตลักษณ์
ด้านความเป็นกุลสตรีของผู้หญิงเหนือที่มีความอ่อนหวาน ดูแลงานบ้านงานเรือน ท าหน้าที่ ในฐานะของผู้หญิง 
ได้เป็นอย่างดี อัตลักษณ์ด้านความเป็นกุลสตรี ถูกน าเสนอผ่านบทเพลงดังต่อไปนี้ 
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    “...คนงำมงำมต้องงำมคู่ควำมเด่นดี 
ต้องฮักศักดิ์ศรีของกุลสตรี 
แม่ย่ำแม่หญิง เยือกเย็นสดใส 
เหมือนน้่ำแม่ปิง...” 

(เพลง “ล่องแม่ปิง”: จรัล มโนเพ็ชร) 
 

 บทเพลง ล่องแม่ปิง ของจรัล มโนเพ็ชร จากเนื้อเพลงท่อนที่ว่า “...คนงำมงำมต้องงำมคู่ควำมเด่นดี ต้องฮัก
ศักดิ์ศรีของกุลสตรีแม่ย่ำแม่ญิง” กล่าวถึงความงามของผู้หญิงเหนือที่จะต้องมิใช่งามแต่เพียงรูปลักษณ์ภายนอก  
แต่ต้องมีความดี รักศักดิ์ศรีและมีความเป็นกุลสตรี นอกจากนี้ท่อนเพลงยังกล่าวว่า “เยือกเย็นสดใสเหมือนน้ า
แม่ปิง” แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงเหนือมีจิตใจที่นิ่งสงบเยือกเย็นเปรียบเสมือนแม่น้ าปิง ดังนั้นอัตลักษณ์ของผู้หญิง
เหนือที่ปรากฏในเนื้อเพลงท่อนดังกล่าว เป็นการสร้างความหมายผ่านทัศนคติของบุคคลภายนอกที่มองผู้หญิงเหนือ
ว่าเป็นกุลสตรี ที่งามพร้อมทั้งกายและใจ 
 

 “...เวียดก๋ำนงำนครัวฮื้อดีอวดได้ ฮิหำเงินทองของตั๋วนอกไว้  
 ฮู้จักก๋ินจักใจ้ฮักษำเงินทอง บ่นอนก่อนผัว แจ้งมำตื นก่อนบ่เจื้อก่ำบอน...” 

(เพลง “เจ้าดวงดอกไม้”: จรัล มโนเพ็ชร) 
 

 

 บทเพลง เจ้าดวงดอกไม้ ของจรัล มโนเพ็ชร เนื้อเพลงท่อนที่ว่า “เวียดก๋ำนงำนครัวฮื้อดีอวดได้ฮิหำเงินทอง
ของตั๋วนอกไว้” แสดงให้เห็นถึงความเป็นกุลสตรีที่ดี ของผู้หญิงเหนือจากการกระท าที่รู้จักดูแลงานบ้านงานเรือน 
และ ในท่ อนที่ ว่ า  “ ฮู้ จั กกิ๋ น  จั ก ใ จ้  ฮั กษำ เ งิ นทอง ”  แสดง ให้ เ ห็ น ถึ ง ก า ร รู้ จั ก ปร ะหยั ด  อดออม  
ไม่ฟุ่มเฟือย ส่วนในบทเพลงท่อนที่ว่า “บ่นอน ก่อนผัว แจ้งมำ ตื นก่อน บ่เจื้อ ก่ำบอน” คือการไม่เข้านอนก่อนสามี 
และต้องตื่นก่อนสามี ต้องดูแลปรนนิบัติสามีให้ดี ดังนั้นอัตลักษณ์ของผู้หญิงเหนือที่ปรากฏในเนื้อเพลงท่อนดังกล่าว 
เป็นการสร้างความหมายผ่านทัศนคติของบุคคลภายนอกที่มองผู้หญิงเหนือว่าเป็นกุลสตรีที่ดี รู้จักดูแลงานบ้านงาน
เรือน ท าหน้าที่ในฐานะการเป็นผู้หญิงได้ดี  
 อัตลักษณ์ที่ปรากฏล้วนแล้วแต่เป็นการมองผู้หญิงเหนือจากสายตาของบุคคลภายนอกที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ชาย
หรือบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่ผู้หญิงเหนือและจากสายตามุมมองของบุคคลภายในหรือการที่ผู้หญิงเหนือมองผู้หญิงเหนือ
ด้วยกันเอง ว่าการเป็นกุลสตรีต้องมีคุณลักษณะของการมีพร้อมทั้งความงามลักษณ์และงามจิตใจดังที่ ดังที่ปรากฏ
ในเพลง “ล่องแม่ปิง” รวมถึงต้องมีความเป็นกุลสตรีจากในเพลง “เจ้าดวงดอกไม้” ที่ เป็นมุมมองจาก
บุคคลภายนอกว่าผู้หญิงเหนือจะต้องมีความสามารถทางด้านงานบ้านงานเรือน รู้จักเก็บรักษาเงินทองไม่ฟุ่มเฟือย 
และยังต้องมีคุณลักษณะของการอยู่ภายใต้อ านาจของสามีด้วยการต้องปรนนิบัติสามีให้ดี  
 

3. อัตลักษณ์ด้านศักดิ์ศรี  
อัตลักษณ์ด้านศักดิ์ศรี คือ การประกอบสร้างความเป็นตัวตนของผู้หญิงเหนือผ่านบทเพลงเมืองเหนือ

ภายใต้ทัศนคต ิค่านิยม และการกระท าท่ีผู้หญิงเหนือแสดงออกถึงความมีศักดิ์ศรี จากการดูแลตนเองหรือครอบครัว
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ได้โดยไม่ต้องพ่ึงพาผู้ใด มีความเข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว จากการวิจัยพบอัตลักษณ์ด้านศักดิ์ศรีของผู้หญิงเหนือทั้งสิ้น 3 
ด้าน ได้แก่ 1) ผู้หญิงเหนือมีความเด็ดเดี่ยว และ 2) ผู้หญิงเหนือมีความเข้มแข็ง อดทน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

3.1 ผู้หญิงเหนือมีความเด็ดเดี่ยว  
 อัตลักษณ์ผู้หญิงเหนือมีความเด็ดเดี่ยว ปรากฏผ่านบทเพลงในแง่ของการมีความสามารถในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างเด็ดเดี่ยวและมั่นคง มีความคิดและการกระท าที่เด็ดขาด โดยเฉพาะการแสดงออก
ในทัศนะของการเป็นตัวของตัวเอง กล้าที่จะตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ หรือในเรื่องที่เกี่ยวกับความรักอย่างแน่วแน่  
อัตลักษณ์ผู้หญิงเหนือมีความเด็ดเดี่ยว ถูกน าเสนอผ่านบทเพลงดังต่อไปนี้ 
 
  “...ถ้ำเป๋นคนสับปะหลี้ เป๋นคนบ่ดี ขี้ฮำยขี้เพ๊อะ ขอเจิญตำงหน้ำก่อนเต๊อะ...” 

(เพลง “เจิญตางหน้าปี้จาย”: สุนทรี เวชานนท์) 
 

 

 บทเพลง เจิญตางหน้าปี้จาย ของสุนทรี เวชานนท์ จากเนื้อเพลงท่อนดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการปฏิเสธ
ความรักจากผู้ชายที่โกหก หลอกลวง ไม่จริงใจ โดยให้คนเช่นนี้ไปหาผู้หญิงคนอ่ืนเอาข้างหน้า ดังในเนื้อเพลงท่อนที่
กล่าวว่า “ขอเจิญตำงหน้ำก่อนเต๊อะ” สะท้อนให้เห็นการตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวและมั่นคงที่จะไม่ข้องเกี่ยวกับผู้ชาย
ที่มีคุณลักษณะไม่พึงประสงค์ดังกล่าว ดังนั้นอัตลักษณ์ของผู้หญิงเหนือที่ปรากฏในเนื้อเพลงท่อนดังกล่าว เป็นการ
สร้างความหมายผ่านทัศนคติของบุคคลภายในจากตัวของผู้หญิงเหนือที่มองผู้หญิงเหนือเองว่าเป็นคนเด็ดเดี่ยว 
กล้าคิด กล้าท า และกล้าตัดสินใจ หรือปฏิเสธผู้ชาย 
 

 “...ข้ำเจ้ำบ่อเจื้อแฮมแล้ว   จะแต่งกับแม้วไปอยู่ป๋ำยดอย...” 
(เพลง “สาวเชียงใหม่”: จรัล มโนเพ็ชร) 

 
 

บทเพลง สาวเชียงใหม่ ของจรัล มโนเพ็ชร จากเนื้อเพลงท่อนดังกล่าวแสดงให้เห็นถึง การตัดสินใจ 
ที่เด็ดขาดของผู้หญิงเหนือโดยเลือกจะไม่เชื่อฝ่ายชายที่ไม่มีความรับผิดชอบ จึงเลือกไปแต่งงานกับคนอ่ืน ดังนั้นอัต
ลักษณ์ของผู้หญิงเหนือที่ปรากฏในเนื้อเพลงท่อนดังกล่าว เป็นการสร้างความหมายผ่านทัศนคติของบุคคลภายใน
จากตัวของผู้หญิงเหนือที่มองผู้หญิงเหนือเองว่าเป็นคนเด็ดเดี่ยว แน่วแน่ต่อการตัดสินด้วยความคิดที่เด็ดขาดของ
ตัวเอง ไม่จ าเป็นต้องง้องอนหรือปักใจรักผู้ชายเพียงคนเดียว แม้เคยถูกหลอกมาก่อนแต่ก็ไม่ได้ตกอยู่ภายใต้ความ
หลอกลวงของผู้ชายเสมอไป  

3.2 ผู้หญิงเหนือมีความเข้มแข็ง อดทน 
 อัตลักษณ์ผู้หญิงเหนือมีความเข้มแข็ง อดทน ปรากฏผ่านบทเพลงในแง่ของการมีความอดทนต่ออุปสรรค
และความยากล าบากในการด าเนินชีวิต โดยอัตลักษณ์เหล่านี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงมุมมองในการมองผู้หญิงเหนือ 
ไม่ว่าจะเป็นจากสายตาของบุคคลภายนอกหรือจากสายตาของบุคคลภายในที่มองผู้หญิงเหนือว่าเป็นเช่นนั้น   
อัตลักษณ์ความเป็นผู้หญิงเหนือมีความเข้มแข็ง อดทน ถูกน าเสนอผ่านบทเพลงดังต่อไปนี้ 
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“...จะเดินจะย่องจะก๋ินจะทำน ต้องได้ระวังลูกยังอยู่ในครรภ์ 
  แสนทรมำนในใจ๋จริงๆ   ลูกอยู่ในต๊องต้องระวังรักษำ...” 

(เพลง “พระคุณของแม่”: บุญศรี รัตนัง) 
 
 

 บทเพลง พระคุณแม่ ของบุญศรี รัตนัง เนื้อเพลงท่อนที่ว่า “จะเดินจะย่องจะก๋ินจะทำน  ต้องได้ระวังลูก
ยังอยู่ในครรภ์” แสดงให้เห็นถึงการระมัดระวังตัวในขณะที่ตั้งครรภ์ ไม่ว่าจะเป็นการเดินที่ต้องเดินอย่างระมัดระวัง
ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ หรือการกินอาหารที่ต้องระวังไม่ให้กินของผิดส าแดง และถึงแม้จะต้องทรมานแต่ก็ต้อง อดทน 
ระมัดระวังและคิดถึงผลกระทบที่มีต่อลูก ดังเนื้อเพลงท่อนที่กล่าวว่า “แสนทรมำนในใจ๋จริงๆ ลูกอยู่ในต๊องต้อง
ระวังรักษำ” ดังนั้นอัตลักษณ์ของผู้หญิงเหนือที่ปรากฏในเนื้อเพลงท่อนดังกล่าว เป็นการสร้างความหมายผ่าน
ทัศนคติของบุคคลภายในจากตัวของผู้หญิงเหนือที่มองผู้หญิงเหนือเองว่ามีความอดทน เข้มแข็งอย่างมากในฐานะ
ของการเป็นแม่  
 

   “...ตำก่ฟ้ำก่ฟำงหลังก่งุ้มก่ก่องอยู่กลำงหนองจนมืดจนค ่ำ 

   แล้วแกก็แบ่ง ผักบุ้งเป็นก๋่ำ ส่งขำประจ่ำ เลี้ยงตัว สืบมำ...” 

(เพลง “อุ๊ยค า”: จรัล มโนเพ็ชร) 
 
 

 บทเพลง อุ๊ยค า ของจรัล มโนเพ็ชร จากเนื้อเพลงในท่อนที่กล่าวว่า “ตำก่ฟ้ำก่ฟำงหลังก่งุ้มก่ก่องอยู่กลำง
หนองจนมืดจนค ่ำ” แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการใช้ชีวิต แม้จะมีอายุมาก สายตาฝ้าฟาง ร่างกายไม่ได้
แข็งแรงแบบคนหนุ่มสาวอายุน้อย แต่ก็มีความอดทน ท างานหลังขดหลังแข็ง ส่วนเนื้อเพลงท่อนที่ว่า “แล้วแกก็แบ่ง 
ผักบุ้งเป็นก๋่ำ ส่งขำประจ่ำ เลี้ยงตัว สืบมำ” แสดงให้เห็นถึงการหาเงินเลี้ยงตนเอง สะท้อนให้เห็นความอดทนต่อ
ชีวิตที่ยากล าบากของผู้หญิงเหนือ ดังนั้นอัตลักษณ์ของผู้หญิงเหนือที่ปรากฏในเนื้อเพลงท่อนดังกล่าว เป็นการสร้าง
ความหมายผ่านทัศนคติของบุคคลภายนอกที่มองผู้หญิงเหนือว่าเป็นคนที่มีความเข้มแข็ง อดทน มีความพยายามที่
จะสู้ชีวิต ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 

 อัตลักษณ์ที่ปรากฏมีทั้งมุมมองจากสายตาของบุคคลภายนอกและจากบุคคลภายใน จากบทเพลง  
“เจิญตางหน้าปี้จาย” และเพลง “สาวเชียงใหม่” คือมุมมองจากผู้หญิงเหนือที่มองผู้หญิงเหนือด้วยกันเองที่มองว่า
ผู้หญิงเหนือมีความเด็ดเดี่ยว มีความคิดเป็นของตนเอง กล้าคิด กล้ากระท าตามการตัดสินใจที่เลือกสรรแล้วว่า
ถูกต้อง นอกจากนี้ยังมองผู้หญิงเหนือว่าเข้มแข็ง อดทน รักและทะนุถนอมลูกที่อยู่ ในครรภ์เป็นอย่างดี  
ดังเพลง “พระคุณของแม่” รวมไปถึงมุมมองจากสายตาภายนอกท่ีปรากฏในเพลง “อุ๊ยค า” ที่แสดงให้เห็นถึงความ
เข้มแข็งในการพยายามหาเลี้ยงตนเองของผู้หญิงเหนือ แม้จะอยู่ในวัยชราและร่างกายไม่แข็งแรงสมบูรณ์ดีแล้ว  
ก็ตาม 

 
4. อัตลักษณ์ด้านความภาคภูมิใจในบ้านเกิดเมืองนอน 

อัตลักษณ์ด้านความภาคภูมิใจในบ้านเกิดเมืองนอน คือ การประกอบสร้างความเป็นตัวตนของผู้หญิงเหนือ
ผ่านบทเพลงเมืองเหนือภายใต้ทัศนคติ ค่านิยม และการกระท าที่ผู้หญิงเหนือแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในบ้าน
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เกิดเมืองนอน จากการวิจัยพบอัตลักษณ์ด้านความภาคภูมิใจในบ้านเกิดเมืองนอน ถูกน าเสนอผ่านบทเพลง
ดังต่อไปนี้ 

   “...เสียงซึงสะล้อ..จ๊อยซอเสียงพิณ 

   คู่กับแดนดินของเวียงเจียงใหม่ 
สำวเจ้ำควรภูมิใจ บ่ลืมว่ำเฮำลูกแม่ระมิงค์...” 

(เพลง “ล่องแม่ปิง”: จรัล มโนเพ็ชร) 
 

 

บทเพลง ล่องแม่ปิง ของจรัล มโนเพ็ชร จากเนื้อเพลงท่อนที่ว่า “สำวเจ้ำควรภูมิใจ บ่ลืมว่ำเฮำลูกแม่ 
ระมิงค์” แสดงให้ เห็นถึงความรักและภาคภูมิ ใจในบ้านเกิดเมืองนอนของผู้หญิงเหนือที่ ไม่หลงลืมว่า 
เป็นชาวเหนือที่มีความโดดเด่นและงดงาม นอกจากนี้เนื้อเพลงท่อนที่ว่า “เสียงซึงสะล้อ..จ๊อยซอเสียงพิณ 
 คู่กับแดนดินของเวียงเจียงใหม่” ยังแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของเครื่องดนตรีพ้ืนเมืองที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะของ
คนเมืองเหนือในจังหวัดเชียงใหม่ ยิ่งชี้ให้เห็นว่าผู้หญิงเหนือใส่ใจและให้ความส าคัญกับบ้านเกิดของตนเอง ดังนั้น 
อัตลักษณ์ของผู้หญิงเหนือที่ปรากฏในเนื้อเพลงท่อนดังกล่าว เป็นการสร้างความหมายผ่านทัศนคติของ
บุคคลภายนอกที่มองผู้หญิงเหนือว่าเป็นคนทีร่ักและภาคภูมิใจในบ้านเกิดเมืองนอน 

 

“...หอบเอำควำมรัก ควำมฝันใฝ่ หอบดวงใจกลับมำแนบเนำ 

กำสะลองสำวน้อยคนเก่ำ กลับบ้ำนเฮำแล้วแม่…” 
(เพลง “กาสะลองกลับบ้าน”: วงไม้เมือง) 

 

บทเพลง กาสะลองกลับบ้าน ของวงไม้เมือง จากเนื้อเพลงท่อนดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการกลับบ้านเกิด 
ที่กลับมาพร้อมกับความรัก ความคิดถึง และความผูกพันที่มีต่อบ้านเกิดเมืองนอน ดังนั้นอัตลักษณ์ของผู้หญิงเหนือ
ที่ปรากฏในเนื้อเพลงท่อนดังกล่าว เป็นการสร้างความหมายผ่านทัศนคติของบุคคลภายในจากตัวของผู้หญิงเหนือ 
ที่มองผู้หญิงเหนือเองว่าเป็นคนที่รักและภาคภูมิใจในบ้านเกิดเมืองนอน แม้จะจากลาไปนานเพียงใด แต่ยังคงระลึก
และผูกพันกับบ้านเกิดของตนเช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 
 อัตลักษณ์ที่ปรากฏมีทั้งมุมมองจากบุคคลภายนอกหรือจากบุคคลภายใน ซึ่งการมองผู้หญิงเหนือ 
ทั้งจากบุคคลภายนอกไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่ผู้หญิงเหนือมองผู้หญิงเหนือ หรือบุคคลภายในคือ 
ตัวของผู้หญิงเหนือที่มองผู้หญิงเหนือเองว่ามีรักและภูมิใจในบ้านเกิดเมืองนอน ดังเพลง “ล่องแม่ปิง” ที่มีการแสดง
ให้เห็นถึงความภาคภูมิใจในการเป็นชาวเหนือ หรือในบทเพลง “กาสะลองกลับบ้าน” ที่มีการแสดงถึงความผูกพัน 
ที่มีต่อบ้านเกิดเมืองนอนของตน 
 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  

 จากการศึกษางานวิจัยเรื่อง ““แม่ญิง”: อัตลักษณ์ของผู้หญิงในบทเพลงเมืองเหนือ” มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือศึกษาอัตลักษณ์ผู้หญิงเมืองเหนือในบทเพลงเหนือที่ถูกขับร้องโดยศิลปินชาวไทยภาคเหนือโดยก าเนิดที่ได้รับ
รางวัลพิฆเนศทองพระราชทาน รางวัลพิฆเนศวร หรือรางวัลศิลปินแห่งชาติ โดยคัดเลือกจากศิลปินนักร้อง 
ชาวเหนือทั้ง 5 รายชื่อ ได้แก่ จรัล มโนเพ็ชร , สุนทรี เวชานนท์, บุญศรี รัตนัง, ค าหล้า ธัญยพร และวงไม้เมือง 
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เนื่องจากการได้รับรางวัลที่มีมาตรฐานในระดับประเทศ เป็นเครื่องยืนยันถึงความมีชื่อเสียงจนเป็นที่รู้จักและได้รับ
การยอมรับอย่างกว้างขวาง ถือเป็นการช่วยส่งเสริมให้ภาพความเป็นผู้หญิงเหนือในบทเพลงเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 
โดยคัดเลือกบทเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผู้หญิงจ านวนทั้งสิ้น 52 เพลง  

ผลการวิจัยพบว่า อัตลักษณ์ของผู้หญิงเหนือได้มีการให้ความหมายที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นความหมาย 
ที่เป็นบรรทัดฐานของสังคม คือการต้องมีความเป็นกุลสตรีที่มีความสามารถในการดูแลบ้านเรือนแบะปรนนิบัติสามี
และบุตร หรือความหมายใหม่ที่พบว่าผู้หญิงเหนือเองนั้นไม่ได้มีเพียงอัตลักษณ์ของความเป็นกุลสตรี แต่ยังพบ  
อัตลักษณ์ในด้านอ่ืน ๆ ทั้งความเข้มแข็ง สู้ชีวิต สามารถท างานนอกบ้านเป็นก าลังส าคัญในการดูแลครอบครัว หรือ
ความหมายในแง่ลบที่มองว่าลุ่มหลงไปกับกระแสสังคม ใจง่าย โดนหลอกได้ง่าย โดยสามารถสรุปอัตลักษณ์ของ
ผู้หญิงเหนือเป็นด้านต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 4 ด้าน ได้แก่ 1) อัตลักษณ์ด้านความรัก ประกอบด้วย ผู้หญิงเหนือซื่อตรง 
มั่นคงต่อความรัก ผู้หญิงเหนือใจง่าย มองบุคคลที่ภายนอก และผู้หญิงเหนือถูกผู้ชายหลอกง่าย รู้เท่าไม่ถึงการณ์  
2) อัตลักษณ์ด้านความเป็นกุลสตรี 3) อัตลักษณ์ด้านศักดิ์ศรี ประกอบด้วย ผู้หญิงเหนือเด็ดเดี่ยว ผู้หญิงเหนือ
เข้มแข็ง อดทน และ4) อัตลักษณ์ด้านความภาคภูมิใจในบ้านเกิดเมืองนอน 
 

ดังนั้น อัตลักษณ์ของผู้หญิงเหนือ คือการประกอบสร้างความเป็นตัวตนของผู้หญิงเหนือผ่านบทเพลงเมือง
เหนือภายใต้ทัศนคติ ค่านิยม และการกระท าของผู้หญิงเหนือ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความหมายผ่านทัศนคติของ
บุคคลภายนอกที่มองผู้หญิงเหนือหรือจากบุคคลภายใน คือผู้หญิงเหนือที่มีมุมมองต่อตัวผู้หญิงเหนือเองว่าเป็น
อย่างไร นอกจากนี้เป็นข้อสังเกตว่าแม้ผู้หญิงเหนือจะมีอิสระมากข้ึนในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ทั้งการเลือก
คู่ครองหรือการเลือกเส้นทางชีวิตของตนเอง แต่ทว่าจากผลการศึกษาก็ยังปรากฏการกดทับและตีตราผู้หญิงเหนือ
จากสังคมว่าการมีคุณลักษณะของกุลสตรีที่ดีนั้นเป็นอย่างไร ต้องประกอบไปด้วยความดีงามทั้งกายและใจ รวมไป
ถึงการต าหนิหากเส้นทางที่ผู้หญิงเหนือได้เลือกเป็นเส้นทางที่ไม่ประสบความส าเร็จหรือมีความขัดแย้งกับค าสั่งสอน
ของผู้ใหญ่  

สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติ มุมมองความคิดที่ปรากฏในบทเพลงที่มีต่อผู้หญิงเหนือ
หลากหลายแง่มุม ซึ่งแต่ละบทเพลงที่ศิลปินชาวเหนือขับร้องนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองเรื่องราวที่ถูกตกแต่งมา
ผ่านกลวิธีทางภาษา ทั้งนี้อัตลักษณ์ของผู้หญิงเหนือไม่ได้คงที่เสมอไป แต่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขของเวลา 
สังคม ค่านิยม และความคิดของผู้ประพันธ์เพลงที่มีต่อผู้หญิงเหนือในขณะนั้น อัตลักษณ์ของผู้หญิงเหนือที่ปรากฏ
ในบทเพลงเมืองเหนือ เป็นเพียงแง่มุมหนึ่งของสังคมที่ถูกถ่ายทอดโดยกลวิธีทางภาษา และเป็นส่วนหนึ่งของ
ทัศนคติ ค่านิยมและมุมมองของผู้คนที่มีต่อผู้หญิงเหนือเช่นเดียวกัน 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการศึกษาภาพความเป็นผู้หญิงเหนือผ่านศิลปินชาวเหนือที่ไม่ได้รับรางวัล อาจท าให้มองเห็น
แง่มุมที่แตกต่างกันออกไปอย่างชัดเจน 

2. ควรมีการศึกษาภาพความเป็นผู้หญิ งเหนือที่ปรากฏในงานวรรณกรรมประเภทอ่ืน ๆ อาทิ  
นวนิยาย ภาพยนตร์ ละคร เพ่ือแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ความเป็นผู้หญิงเหนือวรรณกรรมประเภท
ต่าง ๆ ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ 
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“โหมเรา”: ตัวตนคนวัยรุ่นในบทเพลงเพ่ือชีวิตถิ่นใต้ 
 

ดารุณี ม่ิงละเอียด1, ปณิตา สุจริตภักดี2 กฤตพร ถาวรสาร3 
และสุรพงษ์ ยิ้มละมัย4 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจัย “โหมเรา”: ตัวตนคนวัยรุ่นในบทเพลงเพื่อชีวิตถิ่นใต้ มีวัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาอัตลักษณ์ของวัยรุ่น
ในบทเพลงเพื่อชีวิตถิ่นใต้ และเพ่ือศึกษาวาทกรรมเก่ียวกับวัยรุ่นในบทเพลงเพื่อชีวิตถิ่นใต้ โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
ซึ่งใช้แนวคิดทฤษฎีอัตลักษณ์ และแนวคิดทฤษฎีวาทกรรมเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
บทเพลงเพ่ือชีวิตถิ่นใต้จากศิลปินจ านวน 41 คน 854 เพลง และเลือกที่จะศึกษา 63 เพลง 17 ศิลปิน แบ่งเป็น
ศิลปินเดี่ยว 6 คน และศิลปินกลุ่ม 11 วง ตามเกณฑ์ที่ก าหนดว่าเนื้อหาเพลงเป็นภาษาใต้ ขับร้องโดยศิลปินชาวใต้ 
จากนั้นน าเนื้อเพลงมาวิเคราะห์ตามประเด็นที่ก าหนด สรุปผลและอภิปรายผล 

 ผลการวิจัยพบว่า อัตลักษณ์ตัวตนวัยรุ่นแบ่งได้เป็น 3 ประเด็น คือ อัตลักษณ์ของวัยรุ่นในบทเพลง 
เพ่ือชีวิตถิ่นใต้ที่ผู้อ่ืนก าหนดให้เป็น อัตลักษณ์ของวัยรุ่นในบทเพลงเพ่ือชีวิตถิ่นใต้ที่วัยรุ่นคาดหวังว่าจะเป็น และ  
อัตลักษณ์ของวัยรุ่นในบทเพลงเพ่ือชีวิตถิ่นใต้ที่เป็นได้ใน อีกทั้งยังได้มีการศึกษาวาทกรรมที่เกี่ยวกับวัยรุ่น แบ่งได้
เป็น 3 ประเด็น คือ วาทกรรมเรื่องความรักของวัยรุ่นถิ่นใต้ วาทกรรมเรื่องความเป็นวัยรุ่น/เพศของวัยรุ่นถิ่นใต้ 
และวาทกรรมเรื่องชนชั้น/ความหลากหลาย/การใช้ชีวิตของวัยรุ่นถิ่นใต้ 

ดังนั้นการศึกษาเรื่อง “โหมเรา”: ตัวตนคนวัยรุ่นในบทเพลงเพ่ือชีวิตถิ่นใต้ จากเกณฑ์การวิเคราะห์ แสดง
ให้เห็นถึงตัวตนของวัยรุ่นในประเด็นที่หลากหลาย ในด้านตัวตนที่วัยรุ่นคาดหวังว่าจะเป็น ที่ผู้อ่ืนก าหนดให้เป็น 
และที่วัยรุ่นเป็นได้ในปัจจุบัน อีกทั้งยังพบประเด็นในเรื่องของความรัก เพศ ความเป็นวัยรุ่น ความเป็นเพ่ือน 
ค่านิยมด้านวัตถุ ชนชั้น/ความหลากหลายทางศาสนา/ชาติพันธุ์ และการใช้ชีวิตของวัยรุ่นถิ่นใต้ ซึ่งจากการค้นคว้า
นั้นผลที่ได้เป็นไปตามเกณฑ์ในการวิเคราะห์ที่น ามาใช้ในการศึกษาวิจัย เพ่ือตอบโจทย์ความเป็นตัวตนวัยรุ่นผ่าน 
ค าว่า “โหมเรา” ได้อย่างเด่นชัด 

 
ค าส าคัญ: วัยรุ่น อัตลักษณ์ วาทกรรม 
 
 
___________________________________ 
1-3 นักศึกษาสาขาภาษาและภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
4 อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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บทน า 
เพลงเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ ในการบรรจงถ่ายทอดเนื้อหาสารด้วยถ้อยค าที่มีความหมาย

กินใจ มีบทบาทในการช่วยกล่อมเกลาจิตใจมนุษย์ โดยการน าถ้อยค าเหล่านั้น มาร้อยเรียงให้มีความคล้องจองกัน
ต่อเนื่องเป็นเรื่องเดียวและมีความครบถ้วนสมบูรณ์ตามเนื้อหาที่ต้องการจะสื่อ ภายใต้ขอบเขตระยะเวลาที่จ ากัดแค่
เพียงไม่กี่นาที ท าให้เพลงเป็นวิธีสื่อสารทางวัจนอย่างหนึ่งที่มีสีสันและทรงพลัง ปริยทยา วงศ์ก าแหงหาญ (2557: 
1) กล่าวถึงการสื่อสารด้วยเพลงไว้ว่า “ความสามารถในการรับส่งอารมณ์และความรู้สึกกันระหว่างผู้ร้องกับผู้ฟัง
จากถ้อยค าที่มีความหมายลึกซึ้งและกลั่นตรงออกมาจากค าพูดที่อยู่ในความคิดหรือที่เก็บซ่อนไว้ในหัวใจ เป็นเสน่ห์
อย่างหนึ่งของการฟังเพลง” 

บทเพลงที่สะท้อนความจริงของชีวิต และช่วยปลอบประโลมให้เราสามารถด ารงชีวิตต่อไปได้อย่างเข้มแข็ง 
นั่นคือ “เพลงเพ่ือชีวิต” ส าหรับเพลงเพ่ือชีวิตเป็นเพลงที่มีวิวัฒนาการมาจากสภาพความเป็นจริงทางสังคม  
มีลักษณะเนื้อหาที่ตีแผ่ปัญหาและพยายามชี้ให้ผู้ฟังเห็นถึงปัญหาที่เกิด อุดม รุ่งเรืองศรี (2515: 135) กล่าวให้
ความเห็นว่า “เพลงเพื่อชีวิตนั้น คือเพลงที่ส่งผลสะท้อนอันมีคุณประโยชน์ไปยังแนวคิดของสังคม ชี้ให้เห็นถึงต้นตอ
ความเลวร้ายของชีวิตให้สังคมเห็นทางออกของชีวิตที่ดีกว่า ปัจจุบันเพลงเพ่ือชีวิตปรากฏให้ได้ฟังทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน รวมถึงเพลงเพื่อชีวิตภาคใต้ 

บทเพลงเพ่ือชีวิตภาคใต้ เป็นบทเพลงที่ถ่ายทอดผ่านศิลปินในท้องถิ่นภาคใต้ ซึ่งเนื้อหาของเพลงได้น า
ภาษาถิ่นใต้เข้ามาในการประพันธ์ ดังที่ ดุสิต ศิริรักษ์ (2547: 12-13) ได้กล่าวถึงเพลงเพ่ือชีวิตภาคใต้ว่า  
“เพลงเพ่ือชีวิตภาคใต้เกิดขึ้นโดยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว นักประพันธ์ได้สอดแทรกน าเอาวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้
เข้ามาผสมผสาน และน าเอาภาษาถ่ินใต้เข้ามาใช้ในเนื้อร้อง ท าให้เกิดความงดงาม ทั้งทางด้านภาษา ลีลาของดนตรี 
รวมทั้งการถ่ายทอดเรื่องราวในชีวิต ความรักของกลุ่มคนในท้องถิ่นภาคใต้ผ่านบทเพลงเพ่ือชีวิต” 

กลุ่มวัยรุ่นในสังคมต่าง ๆ ถูกบันทึกเอาไว้อยู่ในบทเพลงที่แสดงอัตลักษณ์ของวัยรุ่นในแต่ละยุคสมัยที่
แตกต่างกัน จึงเป็นวัยของการพัฒนาอัตลักษณ์ (Self Identity) หากวัยรุ่นพัฒนาผ่านขั้นตอนของชีวิตช่วงนี้ 
ได้ส าเร็จ เขาจะมีความม่ันคงในตนเอง ทั้งบทบาท การกระท า และพร้อมที่จะก้าวไปสู่ การพัฒนาบุคลิกภาพในขั้น
ต่อไป ตามทัศนคติของ รัชนี ลาชโรจน์ (2545: 264) ถ้าพัฒนาการขั้นนี้ไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นไม่สมบูรณ์ วัยรุ่นก็จะ
มีความสับสนในตนเอง เต็มไปด้วยความไม่แน่ใจในตนเอง รู้จักชีวิตอย่างตื้น ๆ ซึ่งน าไปสู่ บุคลิกภาพที่เป็นปัญหา 
ในขั้นต่อไป ไม่ว่าจะเป็นเพลงในยุคสมัยใด ก็ยังมีบทบาทในการบันทึกมุมมองทางความคิดของลักษณะความเป็น
ตัวตนของวัยรุ่น 

ความเป็นตัวตนของวัยรุ่นสามารถสะท้อนผ่านวาทกรรม ดังที่ อมรรัตน์ ชินสรรเพชญ (2553: 10) กล่าวว่า
วาทกรรมเป็นกระบวนการในการสร้างตัวตนและอุดมการณ์ของสังคมผ่านช่วงเวลาหนึ่ง ๆ มักจะผสมผสานมุมมอง
เชิงหน้าที่ รวมทั้งผสานมิติทางภาษาเข้ากับทฤษฎีและแนวคิดทางสังคม ท าให้วาทกรรมมิได้มีความหมายถึงตัวบท
ที่เป็นผลมาจากกิจกรรมทางภาษาของมนุษย์เท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงกระบวนการทางสังคมที่ก่อให้เกิดวาทกรรม
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และอิทธิพลของวาทกรรมที่มีสังคมด้วย ในมุมมองนี้ท าให้วาทกรรมเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของมนุษย์   
โดยวาทกรรมอยู่ในรูปตัวแทนทางความคิดที่ผ่านทางภาษาและสัญลักษณ์ นั่นคือวาทกรรมเกิดขึ้นเพราะ  
การปฏิสัมพันธ์ของคนด้วย ซึ่งเท่ากับว่าวาทกรรมที่มีอยู่แวดล้อมก็ส่งผลการกระท าของมนุษย์ด้วยเช่นกัน รวมถึง
ความเป็นตัวตนของวัยรุ่นภาคใต้  

วัยรุ่นภาคใต้มีการแสดงตัวตนออกมาในหลากหลายรูปแบบ ไม่เพียงแต่ในเรื่องภาษาหรือการใช้ชีวิตเท่านั้น 
แต่วัยรุ่นถิ่นใต้ยังแสดงถึงความรักศักดิ์ศรี รักพวกพ้อง เกิดการแบ่งเป็นพวกเป็นกลุ่ม ทุก ๆ กลุ่มจะมีค าเรียกแทน
กลุ่มของตนเองว่า “โหมเรา” ซึ่งค าว่า โหมเรา ในทัศนะของ ส.ศรัณ ตามรอยคนเฒ่า (2551) เป็นค าที่ยิ่งใหญ่ 
หมายถึงคนทั้งหมดที่มีอยู่ แสดงถึงความเป็นกลุ่มเป็นก้อน ไม่ใช่แยกเป็น ชิ้น ๆ ที่สามารถท าลายได้ง่าย ๆ ดังที่
กล่าวมาข้างต้นจึงท าให้ค าว่า “โหมเรา” กลายเป็นอัตลักษณ์ และวาทกรรมที่แสดงให้เห็นตัวตนของวัยรุ่นใต้ 
ได้อย่างแท้จริง 

ดังนั้น งานวิจัย“โหมเรา”: ตัวตนคนวัยรุ่นในบทเพลงเพื่อชีวิตถิ่นใต้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอัตลักษณ์ของ
วัยรุ่นในบทเพลงเพื่อชีวิตถิ่นใต้ และเพ่ือศึกษาวาทกรรมที่เกี่ยวกับวัยรุ่นในบทเพลงเพ่ือชีวิตถิ่นใต้ ผลของการศึกษา
ค้นคว้าจะเป็นแนวทางในการน ามาปรับใช้ เพ่ือให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตในสังคม ตลอดจนเป็นแนวทาง  
ในการศึกษาเรื่องในท านองเดียวกันนี้ด้วย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาอัตลักษณ์ของวัยรุ่นในบทเพลงเพ่ือชีวิตถิ่นใต้ 
2. เพ่ือศึกษาวาทกรรมเก่ียวกับวัยรุ่นในบทเพลงเพ่ือชีวิตถิ่นใต้ 

 
ค าถามการวิจัย 

1. อัตลักษณ์ของวัยรุ่นในบทเพลงเพ่ือชีวิตถิ่นใต้เป็นอย่างไร 

2. วาทกรรมเกี่ยวกับวัยรุ่นในบทเพลงเพื่อชีวิตถิ่นใต้เป็นอย่างไร 

 
ประโยชน์ของการวิจัย 

1. ประโยชน์ทางความรู้เกี่ยวกับตัวตนของวัยรุ่น เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ใหญ่ เช่น พ่อแม่ และญาติที่ใกล้ชิดกับ
วัยรุ่นได้รับรู้และเข้าใจมุมมองความคิด พฤติกรรมความเป็นวัยรุ่นผ่านเนื้อหาเพลงได้มากยิ่งขึ้น 

2. น าองค์ความรู้ที่พบเจอภายในงานวิจัย หนังสือ และทฤษฎีต่าง ๆ มาประยุกต์ เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
ความเป็นจริงทางสังคมได้ 

3. การศึกษางานวิจัยท าให้เกิดคุณค่าและประโยชน์สูงสุด จากการน าเพลงมาใช้เป็นสื่อกลางในการสื่อสาร 
เพ่ือให้คนทุกเพศทุกวัยได้เข้าใจได้อย่างชัดเจน  
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4. วิธีการศึกษา 
ในการด าเนินการศึกษาเรื่อง “โหมเรา”: ตัวตนคนวัยรุ่นในบทเพลงเพ่ือชีวิตถิ่นใต้ ก าหนดวิธีด าเนินการ

วิจัยหรือกระบวนการวิธีวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยได้ก าหนดกรอบ ขอบเขตข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ บทเพลงเพ่ือชีวิตถิ่นใต้จากศิลปินจ านวน 41 คน 854 เพลง และเลือกที่จะศึกษา 63 เพลง 17 ศิลปิน 
แบ่งเป็นศิลปินเดี่ยว 6 คน และศิลปินกลุ่ม 11 วง ตามเกณฑ์ที่ก าหนดว่า เนื้อหาเพลงเป็นภาษาใต้ ขับร้องโดย
ศิลปินชาวใต้ และเนื้อหาของเพลงตรงตามประเด็นที่ผู้วิจัยก าหนด จากนั้นน าเนื้อเพลงมาวิเคราะห์ตามประเด็น  
ที่ก าหนด สรุปผลและอภิปรายผล ดังตารางต่อไปนี้ 

 

 
ตารางท่ี 1 แสดงผลงานเพลงศิลปินเดี่ยวที่เลือกศึกษา 
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ตารางท่ี 2 แสดงผลงานเพลงศิลปินกลุ่มที่เลือกศึกษา 
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ทั้งนี้ในการศึกษาวิจัย “โหมเรา”: ตัวตนคนวัยรุ่นในบทเพลงเพ่ือชีวิตถิ่นใต้ ผู้วิจัยน าทฤษฎีอัตลักษณ์และ
ทฤษฎีวาทกรรมมาใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ กล่าวคือ 1. ทฤษฎีอัตลักษณ์ที่ว่าด้วยเรื่องของการประกอบ
สร้างตัวตน จึงน าไปสู่การพิจารณาการก่อรูปอัตลักษณ์ของวัยรุ่น 2. ทฤษฎีวาทกรรมที่ว่าด้วยเรื่องของกระบวนการ
สร้างตัวตน ผสานกับมุมมองความคิด ภาษา และบริบทแวดล้อม เพ่ือก่อให้เกิดการสร้างตัวตนของวัยรุ่น ทฤษฎี
ดังกล่าวสามารถน ามาประกอบในการวิเคราะห์วิจัยครั้งนี้ 

จากการศึกษา วิเคราะห์ สามารถแบ่งประเด็นอัตลักษณ์ได้เป็น 3 ประเด็น คือ อัตลักษณ์ของวัยรุ่นในบท
เพลงเพ่ือชีวิตถิ่นใต้ที่ผู้อ่ืนก าหนดให้เป็น อัตลักษณ์ของวัยรุ่นในบทเพลงเพ่ือชีวิตถิ่นใต้ที่วัยรุ่นคาดหวังว่าจะเป็น 
และอัตลักษณ์ของวัยรุ่นในบทเพลงเพ่ือชีวิตถิ่นใต้ที่เป็นได้ในปัจจุบัน อีกทั้งสามารถแบ่งประเด็นวาทกรรมได้เป็น  
3 ประเด็น คือ วาทกรรมเรื่องความรักของวัยรุ่นถิ่นใต้ วาทกรรมเรื่องความเป็นวัยรุ่น/เพศของวัยรุ่นถิ่นใต้ และ  
วาทกรรมเรื่องชนชั้น/ความหลากหลาย/การใช้ชีวิตของวัยรุ่นถิ่นใต้  

ประเด็นดังกล่าวเป็นเกณฑ์ตั้งต้นในการวิจัย จากนั้นจึงแบ่งออกเป็นประเด็นย่อย เพ่ือให้เห็นอย่างละเอียด
มากขึ้นตามเนื้อหาเพลงที่ปรากฏ การเก็บรวบรวมครั้งนี้ศึกษาจากข้อมูลที่มีผู้บันทึกไว้แล้ว ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูล
จากหนังสือ วารสาร เอกสารทางวิชาการต่าง ๆ และสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎี  
รวมไปถึงผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) 

 
นอกจากนั้นกรอบแนวคิดในภาพที่ 1 ข้างต้นที่ผู้วิจัยเป็นผู้ก าหนด ได้มีการศึกษาอัตลักษณ์ของอภิญญา 

เฟ่ืองฟูสกุล และวาทกรรมของมิเชล ฟูโกต์ ที่สามารถแสดงให้เห็นว่าทุกสิ่งมีความหมายเชื่อมโยงกัน โดยมีวัยรุ่น
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เป็นแกนหลักสะท้อนไปยังอัตลักษณ์และวาทกรรม ซึ่งสื่อผ่านเพลงเพ่ือชีวิต โดยอัตลักษณ์ที่สื่อผ่ านเพลงแสดง 
ให้เห็นตัวตน และวาทกรรมก็สะท้อนการสื่อสารผ่านบทเพลงเพ่ือชีวิตเช่นกัน ซึ่งแสดงให้เห็นมุมมองอัตลักษณ์ของ
วัยรุ่นในบทเพลงเพ่ือชีวิตถิ่นใต้ที่ผู้อ่ืนก าหนดให้เป็น วัยรุ่นคาดหวังว่าจะเป็น ที่วัยรุ่นเป็นได้ในปัจจุบัน อีกทั้งยังมี
มุมมองวาทกรรมเรื่องความรักของวัยรุ่น ความเป็นวัยรุ่น/เพศ ชนชั้น/ความแตกต่าง และการใช้ชีวิตของวัยรุ่น  
ถิ่นใต้ท่ีแสดงให้เห็นตัวตนของวัยรุ่นถิ่นใต้ได้อย่างชัดเจน 

 
ดังนั้น จากแง่มุมดังกล่าว จึงน าไปสู่การศึกษาวิจัย “โหมเรา”: ตัวตนคนวัยรุ่นในบทเพลงเพ่ือชีวิตถิ่นใต้ 

เพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้ไปเป็นแนวทางในการปรับใช้ให้สอดคล้องกับสังคม และเพ่ือตอบโจทย์ความเป็นตัวตนของ
วัยรุ่นจากค าว่า “โหมเรา” ผ่านบทเพลงเพื่อชีวิตถิ่นใต้ได้อย่างเด่นชัด 

 
ผลการศึกษา 

งานวิจัยเรื่อง “โหมเรา”: ตัวตนคนวัยรุ่นในบทเพลงเพ่ือชีวิตถิ่นใต้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอัตลักษณ์ของ
วัยรุ่นในบทเพลงเพ่ือชีวิตถิ่นใต้ และเพ่ือศึกษาวาทกรรมเกี่ยวกับวัยรุ่นในบทเพลงเพ่ือชีวิตถิ่นใต้ โดยมีวิธีการศึกษา
จากเนื้อเพลงเพ่ือชีวิตที่มีเนื้อหาเป็นภาษาใต้หรือภาษากลางผสมผสานกับภาษาใต้  โดยทั้งหมดมีผลสรุปอัตลักษณ์
และวาทกรรมเกี่ยวกับตัวตนวัยรุ่น ในด้านมุมมองทฤษฎีอัตลักษณ์ของวัยรุ่น แบ่งได้เป็น 3 ประเด็น คือ อัตลักษณ์
ของวัยรุ่นในบทเพลงเพ่ือชีวิตถิ่นใต้ที่ผู้อ่ืนก าหนดให้เป็นอัตลักษณ์ของวัยรุ่นในบทเพลงเพ่ือชีวิตถิ่นใต้ที่วัยรุ่น
คาดหวังว่าจะเป็น และอัตลักษณ์ของวัยรุ่นในบทเพลงเพ่ือชีวิตถิ่นใต้ที่เป็นได้ในปัจจุบัน ตามแต่ละประเด็นดังกล่าว
ข้างต้น ดังนี้ 

1. อัตลักษณ์ของวัยรุ่นในบทเพลงเพื่อชีวิตถิ่นใต้ 
อัตลักษณ์ของวัยรุ่นทื่สื่อสารออกมาจากบทเพลงเพ่ือชีวิตถิ่นใต้นั้น แสดงถึงความเป็นตัวตนของกลุ่มวัยรุ่น

ในแต่ละยุคสมัยที่ต่างกัน มีบทบาทในการบันทึกมุมมองความคิดและลักษณะความเป็นตัวตนในแบบของวัยรุ่น 
ดังต่อไปนี้ 

1.1 อัตลักษณ์ของวัยรุ่นในบทเพลงเพื่อชีวิตถิ่นใต้ที่ผู้อื่นก าหนดให้เป็น 
เป็นอัตลักษณ์ที่ผู้อ่ืนก าหนดขึ้น หรือมองให้เป็นเช่นนั้น โดยความคิดของบุคคลอ่ืนนั้นได้เข้ามามีบทบาท 

ในการใช้ชีวิต มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1.1.1 สิ่งท่ีผู้อ่ืนก าหนดให้เป็นคนเจ้าชู้/หลายใจ 

อัตลักษณ์ที่ผู้ อ่ืนก าหนด หรือมองว่าเป็นผู้มีจิตใจจดจ่อในเรื่องชู้สาว โดยมักจะใช้ค าว่า “หลายใจ” 
หมายถึงคนที่เปลี่ยนใจง่าย เปลี่ยนแปลงง่าย ซึ่งแสดงให้เห็นดังท่อนเพลงต่อไปนี้ 

“…พูดอย่างงี้ได้ไงเธอ พูดอย่างงี้ได้ไง มาหาว่าฉันเจ้าชู้มาหาว่าฉันชีกอ…” 
(เพลงคบแล้วจะรัก, โดยวงพัทลุง, 2557) 
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บทเพลง คบแล้วจะรัก ของวงพัทลุง จะกล่าวถึงเนื้อหาที่มองตัวตนของแต่ละฝ่าย โดยไม่รู้นิสัยใจคอ  
ที่แท้จริง จากท่อนเนื้อหาเพลง “มาหาว่าฉันเจ้าชู้มาหาว่าฉันชีกอ” จะเห็นถึงสิ่งที่ผู้อ่ืนมองหรือก าหนดตัวตนว่าต้อง
เป็นเช่นนั้น โดย “ชีกอ” คือท่าทางที่เจ้าชู้ไปเลียบเคียงแสดงท่าทีว่าอยากได้  ซึ่งตามทฤษฎีอัตลักษณ์ คือ  
การประกอบสร้างหรือก าหนดคนคนนั้นตามมุมมองของอีกฝ่ายจากการเห็นหรือความรู้สึก 

1.1.2 สิ่งท่ีผู้อ่ืนก าหนดให้เป็นคนไม่ดี 
เป็นการก าหนดในสิ่งที่ตนเห็น หรือรู้สึกเช่นนั้นว่าอีกฝ่ายนั้นเป็นคนไม่ดี หรือเป็นคนที่มีกริยาไม่เหมาะสม 

ดังท่อนเพลงต่อไปนี้  
“…เธออ้อร้อเดินหน้าซะเเล้ว อย่าไปขวางให้เธอเต็มที่…” 

(เพลงอ้อร้อได้ถ้วย, โดยวงวงกลม, 2555)  
บทเพลง อ้อร้อได้ถ้วย ของวงวงกลม มีเนื้อหาการเสียดสีถึงการแต่งตัวของผู้หญิง การคบหากับเพศตรง

ข้ามหลายคน มองคนที่ภายนอก ท่าทางเหล่านี้แสดงให้เห็นถึง กริยาที่เรียกว่า “อ้อร้อ” จากท่อนเนื้อหาเพลง  
“เธออ้อร้อเดินหน้าซะเเล้ว” จะเห็นถึงการก าหนดลักษณะของผู้หญิงว่าอ้อร้อ มีความหมายว่า มีกริยาที่ไม่ดี หรือ
เป็นคนที่ไม่อยู่กับร่องกับรอย เห็นถึงการประกอบสร้างจากความคิดและมุมมองของอีกฝ่ายว่ามีตัวตนเช่นนั้น 

1.2 อัตลักษณ์ของวัยรุ่นในบทเพลงเพื่อชีวิตถิ่นใต้ที่วัยรุ่นคาดหวังว่าจะเป็น 
เป็นอัตลักษณ์ที่วัยรุ่นคาดหวังในสิ่งที่ตนไม่ได้เป็นเช่นนั้น เช่นเรื่องฐานะ หรือชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งมักจะ

ตรงข้ามกับตัวตนที่แท้จริงของวัยรุ่น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1.2.1 วัยรุ่นหวังว่าจะเป็นคนมีฐานะร่ ารวย 

เป็นอัตลักษณ์ที่วัยรุ่นคาดหวังในเรื่องฐานะ ที่จะร่ ารวย มีเงินมีทอง เพ่ือให้ชีวิตของตนเพียบพร้อมดูดี  
ดังเพลงต่อไปนี้  

“…คนจนอย่างพ่ี น้องบอกไม่โดนไม่หรอย…” 
(เพลงเบร๋อ, โดยวงกางเกง, 2556)  

บทเพลง เบร๋อ ของวงกางเกง จะกล่าวให้เห็นถึง การมองชนชั้น ฐานะ ที่แตกต่างกันระหว่างคนจนกับคน
รวย ซึ่งคนจนมักจะถูกมองว่าแต่งตัวเชย ไม่เอาไหน ซึ่งคนใต้ใช้ค าว่า “เบร๋อ” แทนคนลักษณะนี้ จากท่อนเนื้อหา
ของเพลง “คนจนอย่างพ่ี น้องบอกไม่โดนไม่หรอย” จะแสดงถึงฐานะของอีกฝ่ายว่าไม่ได้รวย เป็นความคาดหวัง 
ที่ตัดพ้อและหวังอยากจะเป็นคนมีฐานะหรือมีภาพลักษณ์ที่ดี ซึ่งไม่ใช่ตัวตนของตนเองเพ่ือหวังที่จะให้อีกฝ่ายสนใจ
บ้าง 

1.2.2 วัยรุ่นหวังว่าจะเป็นคนจริงจังกับชีวิต 
เป็นอัตลักษณ์ของวัยรุ่นที่คาดหวังว่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพัฒนาตนเองไปในทางที่ดีได้ และเป็นที่

ยอมรับของคนในสังคมทั้งครอบครัว เพ่ือน หรือคนรัก แสดงให้เห็นดังตัวอย่างเพลงต่อไปนี้ 
 



93 
 

 
 

  
การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第三届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

“…เราเด็กบ้าน ๆ คงไม่สาไหร่ไม่ถูกใจเหมือนเด็กหาดใหญ่ในหลาด…” 
(เพลงมหาลัยวัวชน, โดยวงพัทลุง, 2556)  

บทเพลงมหาลัยวัวชน ของวงพัทลุง จะแสดงให้เห็นถึงชนชั้นและฐานะที่ต่ างกัน จากท่อนเนื้อหาเพลง 
“เราเด็กบ้าน ๆ คงไม่สาไหร่ไม่ถูกใจเหมือนเด็กหาดใหญ่ในหลาด” จะเห็นถึงความคาดหวังของชายชนบทที่หวัง
อยากเป็นเด็กในเมือง (หาดใหญ่ในหลาด) เพราะ ค าว่า “ไม่สาไหร่” คือท าอะไรผิด ๆ ถูก ๆ เอาแน่เอานอนไม่ได้ 
หรือขาดความจริงจังกับชีวิตและหน้าที่การงาน เด็กชนบทจึงรู้สึกน้อยเนื้อต่ าใจ ว่าไม่ได้มีหรือเป็นแบบเด็กในเมือง 
ท าให้ตนคาดหวังที่จะเป็นเช่นนั้นที่ไม่ใช่ตัวตนของตนเอง เพ่ือคนอ่ืนจะได้มองว่าจริงจังกับชีวิตได้บ้าง 

1.3 อัตลักษณ์ของวัยรุ่นในบทเพลงเพื่อชีวิตถิ่นใต้ที่เป็นได้ในปัจจุบัน 
เป็นอัตลักษณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ได้เป็นไปในแบบที่ผู้ อ่ืนได้ก าหนด สะท้อนผ่านข่าวหรือสภาพ  

ที่เกิดขึ้นจริงในสังคม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1.3.1 วัยรุ่นที่เป็นคนเสเพล 

เป็นตัวตนที่ประพฤติตนเหลวไหล หลงผิดไปในทางที่ไม่ดี หรือไม่จริงจังกับชีวิต เช่นการตกเป็นทาสของ 
ยาเสพติด ดังที่ ส านักข่าว bbc ได้พูดถึงผลส ารวจของศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กองอ านวยการรักษา
ความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) ระบุว่า 1 ใน 5 ของเยาวชนในกว่า 2,000 หมู่บ้านใน  
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ติดยาเสพติด จากข่าวดังกล่าวสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมและความเป็นอยู่ของวัยรุ่นภาคใต้ 
ดังท่อนเพลงต่อไปนี้  

“…เสพสมความตาย จนร่างกายซีดเซียวอารมณ์ฉุนเฉียว…” 
(เพลงทาสยาเสพติด, โดยดง แดนดาบ, 2561)  

บทเพลงทาสยาเสพติด ของ ดง แดนดาบ จะกล่าวให้เห็นถึ งพฤติกรรมที่ตกเป็นทาสของยาเสพติด  
จากท่อนเนื้อหาเพลง “เสพสมความตาย จนร่างกายซีดเซียว” จะเห็นว่าสิ่งที่เป็นอยู่ของคนที่ติดยาเสพติด เป็นคน
ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน โดยค าว่า เสพสม เป็นพฤติกรรมที่ท าบ่อย ๆ แล้วติด มักใช้ในทางไม่ดี ก็คือการติดยา  
เสพติดเป็นนิสัยซึ่งส่งผลให้เห็นถึงอัตลักษณ์ที่ถูกประกอบสร้างให้กลายเป็นคนเช่นนั้น 

1.3.2 วัยรุ่นที่เป็นคนชนบท 
ตัวตนของวัยรุ่นที่ตนนั้นเป็นอยู่ ทั้งทางฐานะที่ต่างกัน ความเป็นอยู่ที่ต่างกัน และสภาพแวดล้อมทางสังคม

ที่ต่างกัน ดังท่อนเพลงต่อไปนี้ 
“…เราเด็กบ้าน ๆ เราเด็กเลี้ยงวัว สากลัวเธอไม่สนใจ…” 

(เพลงมหาลัยวัวชน, โดยวงพัทลุง, 2556)  
บทเพลง มหาลัยวัวชน ของวงพัทลุง แสดงให้เห็นถึงชนชั้นฐานะที่แตกต่างกัน ระหว่างคนจนกับคนรวย 

โดยเห็นได้จากเนื้อหาท่อนเพลง “เราเด็กบ้าน ๆ เราเด็กเลี้ยงวัว” แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นอยู่ของชายหนุ่ม นั้นคือ 
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เด็กเลี้ยงวัว เป็นเด็กชนบทที่ใช้วัวเป็นสัตว์ในการท ามาหากิน ซึ่งสิ่งที่เป็นอยู่คือตัวตนที่แท้จริง ไม่ว่าผู้อ่ืนจะมอง 
หรือก าหนดอย่างไร ตัวตนก็คือเด็กชนบทเลี้ยงวัว 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าวัยรุ่นนั้นมีตัวตนที่ต่างกันออกไป ทั้งทางด้านฐานะ สภาพเเวดล้อมทางสังคม หรือจาก
พฤติกรรมที่วัยรุ่นกระท า สามารถสรุปอัตลักษณ์ความเป็นวัยรุ่นในมุมมองต่าง ๆ ดังภาพที่ 2 
 

 
ภาพที่ 2 แผนภูมิเกี่ยวกับประเด็นเรื่องอัตลักษณ์ 

 
จากภาพที่ 2 ข้างต้นได้สรุปให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของวัยรุ่นในบทเพลงเพ่ือชีวิตถิ่นใต้ ที่สะท้อนผ่านทั้ง 3 

มุมมอง คือ อัตลักษณ์ของวัยรุ่นในบทเพลงเพ่ือชีวิตถิ่นใต้ที่ผู้อ่ืนก าหนดให้เป็น อัตลักษณ์ของวัยรุ่นในบทเพลง 
เพ่ือชีวิตถิ่นใต้ที่วัยรุ่นคาดหวังว่าจะเป็น และอัตลักษณ์ของวัยรุ่นในบทเพลงเพ่ือชีวิตถิ่นใต้ที่เป็นได้ในปัจจุบัน  
โดยเป็นอัตลักษณ์จากการกระท าหรือพฤติกรรมที่วัยรุ่นแสดงผ่านบทเพลงนั่นเอง 

 
2. วาทกรรมเกี่ยวกับวัยรุ่นในบทเพลงเพื่อชีวิตถิ่นใต้ 
นอกจากนี้งานวิจัย “โหมเรา”: ตัวตนคนวัยรุ่นในบทเพลงเพ่ือชีวิตถิ่นใต้ยังมีการศึกษาวาทกรรมที่เกี่ยวกับ

วัยรุ่น สามารถแบ่งเป็น 3 ประเด็น ดังนี้ 
2.1 วาทกรรมเรื่องความรักของวัยรุ่นถิ่นใต้ 

บทเพลงเพ่ือชีวิตถิ่นใต้สะท้อนให้เห็นถึงเรื่องราวด้านความรักอย่างเด่นชัด ทั้งในด้านครองคู่/สมหวังกับคนรัก 
การช้ ารักจากคนรัก การเพ้อรัก และการรักข้างเดียว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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2.1.1 ด้านการครองคู่/สมหวังกับคนรัก 
เป็นการต่อสู้ ฝ่าฟัน อุปสรรคต่าง ๆ ของวัยรุ่น เพ่ือท าให้ตนได้สมหวังในความรักกับคนที่รัก ดังท่อนจาก

เนื้อเพลงต่อไปนี้ 
“...คนเดียวแล้วได้หม้ายสุดท้ายมีแต่ฉัน  
อดีตไม่ส าคัญ ต้องการความจริงใจ...” 

(เพลงคนเดียวแล้วได้หม้าย,โดยวงหัวล าโพง, 2550) 
บทเพลง คนเดียวแล้วได้หม้าย ของวงหัวล าโพง เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการที่อีกฝ่ายรักและจริงใจกับอีก

ฝ่าย โดยไม่สนใจในสิ่งที่ผ่านมา ยึดกับปัจจุบัน จากท่อนเพลง “คนเดียวแล้วได้หม้ายสุดท้ายมีแค่ฉัน”  
เป็นวาทกรรมความรักเรื่องการใช้ค าพูดเพ่ือบอกความต้องการจากอีกฝ่าย ว่ าคนรักกันก็ขอให้มั่นในรักเดียวและ
จริงใจต่อกัน เพราะความจริงใจจะสามารถท าให้รักยืนยาว 

2.1.2 ด้านการช้ ารักจากคนรัก 
เป็นพฤติกรรมที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถยอมรับต่อความรักนั้นได้  เช่น พฤติกรรมที่ถูกปฏิเสธความรัก 

หรืออีกฝ่ายทนกับพฤติกรรมของอีกฝ่ายไม่ได้  ก่อให้เกิดเลิกรา ตัดพ้อ ประชดประชัน ดังท่อนเนื้อหาเพลงต่อไปนี้ 
“…รักอีตาย สุดท้ายก็ได้เพ่ือน เพ่ือนฉันก็เคยเตือนมาตั้งหลายหน…” 

(เพลงสุดท้ายก็ได้เพื่อน, โดยวงกินรี, 2552) 
บทเพลงสุดท้ายก็ได้เพ่ือน ของวงกินรี จะแสดงให้เห็นถึงความรักที่หลอกลวง โดนหลอกให้รัก จากท่อน

เนื้อหาเพลง “รักอีตาย สุดท้ายก็ได้เพ่ือน เพ่ือนฉันก็เคยเตือนมาตั้งหลายหน” แสดงให้เห็นถึงวาทกรรมของ 
ความรัก กล่าวถึงความรักที่ไม่สมหวัง ถูกหลอกให้รัก ซึ่งพูดถึงความรักที่ไม่ว่าจะท าดีเท่าไหร่สุดท้ายก็ไม่ได้มา
ครอบครอง เป็นความรักที่ต้องเสียคนรักให้กับเพ่ือนสนิท อีกทั้งยังเห็นถึงความเป็นเพ่ือนที่เกิดขึ้นกับตัวของวัยรุ่น
ถิ่นใต ้

2.1.3 ด้านการเพ้อรัก 
เป็นความรักที่มีระยะทางเข้ามาเป็นส่วนส าคัญ เป็นพฤติกรรมความรักที่คนสองคนรักกันแต่จ าเป็นต้องอยู่

ไกลกัน ดังท่อนจากเนื้อเพลงต่อไปนี้ 
“…เธอโร้มั่งหม้าย ว่าใครคนหนึ่ง หวังเหวิดคิดถึง คิดถึง ทุกคืน ทุกวัน…” 

(เพลงใจหาย, โดยวงกระบือ, 2552) 
บทเพลงใจหาย ของวงกระบือ กล่าวให้เห็นถึงความรักที่ต้องห่างไกลกัน จากท่อนเพลง “เธอโร้มั่งหม้าย 

ว่าใครคนหนึ่ง หวังเหวิดคิดถึง คิดถึง ทุกคืน ทุกวัน” แสดงให้เห็นถึงวาทกรรมความรักของคนสองคนที่อยู่ห่างกัน 
ผ่านภาษาใต้คือค าว่า “หวังเหวิด” ซึ่งหมายถึงกังวลหรือเป็นห่วง การคิดถึงกัน และห่วงหาคนที่รักที่อยู่ไกล ซึ่งไม่
สามารถรับรู้ได้ว่าอีกฝ่ายเป็นเช่นไร 
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2.1.4 ด้านการรักข้างเดียว 
เป็นพฤติกรรมความรักที่วัยรุ่นแอบรักอีกฝ่ายไม่กล้าบอกความในใจ กลัวว่าถ้าบอกรักไปอาจท าให้อีกฝ่าย

ไม่รักตอบหรืออาจรักตอบ ดังท่อนเนื้อหาหนึ่งในเพลงต่อไปนี้ 
“…ไม่รู้อีท าพรือได้แค่หยบแล เข้าไปแค่ก็ไม่กล้า…” 

(เพลงมหาลัยวัวชน, โดยวงพัทลุง, 2556) 
บทเพลงมหาลัยวัวชน ของวงพัทลุง แสดงให้เห็นว่าชนชั้นฐานะที่ต่างกัน อาจจะท าให้ผิดหวังในความรัก 

เห็นได้จากเนื้อเพลง “ไม่รู้อีท าพรือได้แค่หยบแล เข้าไปแค่ก็ไม่กล้า” ท าให้เห็นถึงวาทกรรมความรัก เป็นความรักที่
อีกฝ่ายแอบรักข้างเดียว มีลักษณะนิสัยที่เจียมตัวท าให้ไม่กล้าเข้าไปใกล้ ๆ ซึ่งในภาษาใต้ ค าว่า “หยบแล” หมายถงึ
แอบรัก 

2.2 วาทกรรมเรื่องความเป็นวัยรุ่น/เพศของวัยรุ่นถิ่นใต้  
เป็นวาทกรรมที่แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมและความต่างระหว่างความเป็นผู้หญิงและความเป็นผู้ชาย  

ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
2.2.1 วาทกรรมเรื่องความเป็นวัยรุ่นของวัยรุ่นถิ่นใต้ 

วาทกรรมที่ว่าด้วยเรื่องของวัยรุ่นที่เกี่ยวพฤติกรรม ความเป็นวัยรุ่นในด้านต่าง ๆ ทั้งเรื่องเพ่ือนที่เกี่ยวข้อง
กับวัยรุ่น และค่านิยมในหมู่วัยรุ่น ดังนี้ 

ก. วัยรุ่นถิ่นใต้กับความเป็นเพื่อน 
วัยรุ่นถิ่นใต้ให้ความส าคัญกับเรื่องของความเป็นเพ่ือน ซึ่งไม่เพียงแต่มิตรภาพในกลุ่มเพ่ือนเท่านั้น แต่ยัง

รวมถึงความรัก ความมีน้ าใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่มเพ่ือน เห็นได้จากเนื้อหาของบทเพลงดังต่อไปนี้ 
“…เพ่ือนเอ๋ย สูมาจากไหนแล้วอยู่ที่ไหนกันมั่ง ขอให้เชื่อในฉัน สามัคคีคือพลัง MC จงเจริญ…” 

(เพลงหัวใจ MC, โดยโอ พารา, 2558) 
บทเพลงหัวใจ MC ของโอ พารา แสดงให้เห็นได้ถึงการรวมกลุ่มกันของวัยรุ่นที่มักท่องเที่ยวกันโดยใช้

รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะไปไหนไปกัน ดังจะเห็นได้จากจากท่อนเนื้อหาของเพลง “สามัคคีคือพลัง MC จงเจริญ” 
จะเห็นได้ชัดถึงการรักพวกพ้อง ความสามัคคีกันในหมู่เพ่ือน เป็นวาทกรรมที่เกี่ยวกับวัยรุ่นที่มีความรักเพ่ือนฝูง 
โดยใช้ค าว่า MC ย่อมาจาก motorcycle หมายถึง รถจักรยานยนต์ มาเรียกแทนชื่อกลุ่ม 

ข. วัยรุ่นถิ่นใต้กับค่านิยมด้านวัตถุ 
วัยรุ่นมักให้ค่านิยมกับวัตถุนอกกายเป็นหลัก ท าให้วัยรุ่นหลงใหลไปในวัตถุ ซึ่งถูกมองว่าเป็นเครื่องวัดความ

มัง่ม ีวัดความดีงาม ความน่าเคารพ สรรเสริญของคนในสังคม ดังเนื้อเพลงต่อไปนี้ 
“…คันยกล้อไม่เก่ง แล้วท่อแช่งไม่ดัง เธอคงจะไม่สนใจ 

ก็ไม่ได้ใช้ iphone5 ไม่ได้แชทกันทาง Line…” 
 (เพลงยกล้อ, โดยเบิ้ล ยุทธพล, 2557) 
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บทเพลงยกล้อ ของศิลปิน เบิ้ล ยุทธพล แสดงให้เห็นได้ถึงการวัดค่าของคนจากวัตถุนอกกาย จากเนื้อเพลง 
“ก็ไม่ได้ใช้ iphone5 ไม่ได้แชทกันทาง Line” แสดงให้เห็นถึงวาทกรรมด้านความคิดของวัยรุ่นในการให้
ความส าคัญกับกระแสบริโภคนิยม การมองคนจากวัตถุภายนอก ให้ค่ากับวัตถุท่ีราคาแพง และเป็นที่นิยมในปัจจุบัน 

2.2.2 วาทกรรมเรื่องเพศของวัยรุ่นถิ่นใต้ 
เป็นวาทกรรมที่ได้ถูกก าหนดให้เห็นในเรื่องของความเป็นเพศหญิงและเพศชาย โดยใช้ค าพูดเสียดสีอีกฝ่าย 

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
ก. วัยรุ่นถิ่นใต้กับการเสียดสีผู้หญิง 

เป็นลักษณะอาการกล่าวกระทบ เหน็บแนม ให้อีกฝ่ายเจ็บใจหรือโกรธ ดังเนื้อหาของเพลงต่อไปนี้ 
“…เธอคงอ้อร้อเก่ง เธอคงตอแหลเก่ง 

เธอคงแต่งตัวเก่ง จึงมัดใจชายไว้ได้หลายคน…” 
(เพลงชอบของแปลก, โดยวงกางเกง, 2552) 

บทเพลงชอบของแปลก ของวงกางเกง จะเห็นได้ชัดเจนถึงการว่ากล่าวเสียดสีฝ่ายหญิง จากท่อนเพลง 
“เธอคงอ้อร้อเก่ง เธอคงตอแหลเก่ง” ท าให้เห็นถึงวาทกรรมการใช้ค าผรุสวาทของผู้ชายที่ใช้ในการเสียดสีผู้หญิง 
โดยค าว่า “อ้อร้อ” หมายถึง การมีกริยาที่ไม่ดี หรือเป็นคนที่ไม่อยู่กับร่องกับรอย และค าว่า “ตอแหล” หมายถึง 
การพูดไม่จริง โดยค าเหล่านี้ ผู้ชายมักใช้ด่าผู้หญิง 

2.3 วาทกรรมเรื่องชนชั้น/ความหลากหลาย/การใช้ชีวิตของวัยรุ่นถิ่นใต้ 
เป็นวาทกรรมที่กล่าวถึงสถานภาพและบทบาทของสังคมที่ต่างกัน เกิดการรวมตัวกันของกลุ่มวัยรุ่นที่มี

ลักษณะนิสัยและลักษณะทางกายภาพเป็นไปในแนวเดียวกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
2.3.2 วาทกรรมเรื่องชนชั้นของวัยรุ่นถิ่นใต้ 

ชนชั้นของวัยรุ่นส่วนใหญ่มักแบ่งตามความไม่เท่าเทียมกันของสังคม เช่น ความจนและความรวย คนจนมัก
ถูกมองข้าม จึงก่อให้เกิดการแบ่งกลุ่มได้อย่างชัดเจน ดังท่อนเนื้อหาของเพลงดังต่อไปนี้ 

“…เราเด็กบ้าน ๆ ที่รักเธอมากหวาใคร ไม่ถูกใจเหมือนเด็กหาดใหญ่ในหลาด…” 

(เพลงมหาลัยวัวชน, โดยวงพัทลุง, 2557) 
บทเพลงมหาลัยวัวชน ของวงพัทลุง จะแสดงให้เห็นได้ถึงการแบ่งชนชั้นระหว่างวัยรุ่นชนบทและวัยรุ่นใน

เมือง จากท่อนเนื้อหาของเพลง “เราเด็กบ้าน ๆ ที่รักเธอมากหวาใคร ไม่ถูกใจเหมือนเด็กหาดใหญ่ในหลาด” ท าให้
เห็นการแบ่งชนชั้นอย่างชัดเจน 

2.3.2 วาทกรรมเรื่องความหลากหลายของวัยรุ่นถิ่นใต้ 
เป็นวาทกรรมที่ว่าด้วยเรื่องความหลากหลายที่มีความหลากหลายทั้งในด้านศาสนา ชาติพันธุ์ หรือในเรื่อง

เพศ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ก. ความหลากหลายทางศาสนา/ชาติพันธุ์ 
ภาคใต้เป็นภาคที่มีความหลากหลายของผู้คนในการนับถือศาสนา ท าให้เกิดความหลากหลายทางศาสนา 

ศาสนาที่เห็นเด่นชัดในภาคใต้ คือ ศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม ดังเนื้อหาจากท่อนเพลงต่อไปนี้ 
“…ถ้าบังไปหาป๊ะน้องละ อีว่าพลือมั้ง อัลละม๊ะ…” 

 (เพลงไอ้หนุ่มพลังม้า, โดยวงกินรี, 2554) 
บทเพลงไอ้หนุ่มพลังม้า ของวงกินรี กล่าวถึงเรื่องราวความรักของหนุ่มสาวศาสนาอิสลาม จากท่อนเนื้อหา

ของเพลง “ถ้าบังไปหา ป๊ะน้องละ อีว่าพลือมั้ง” ท าให้เห็นวาทกรรมทางศาสนา โดยใช้ภาษาอิสลามในการถ่ายทอด
ผ่านบทเพลง เช่น ค าว่า “บัง” ที่ใช้เรียกผู้ชายชาวมุสลิม และ “ป๊ะ” ใช้เรียกพ่อของชาวมุสลิมหรืออิสลาม 

2.3.3 วาทกรรมเรื่องการใช้ชีวิตของวัยรุ่นถิ่นใต้ 
เป็นวาทกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของวัยรุ่นที่ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ตามชนบท โดยส่วนใหญ่มีอาชีพทาง

การเกษตร ชีวิตของคนในชนบทจึงมีความสัมพันธ์กับธรรมชาติ จากท่อนเพลง  
“…ตื่นเช้าเดินตามยาวหนน จูงวัวชน คนกับวัว...” 

(เพลงมหาลัยวัวชน, โดยวงพัทลุง, 2556) 
บทเพลงมหาลัยวัวชน ของวงพัทลุง นอกจากจะกล่าวถึงชนชั้นที่ต่างกันแล้ว ยังกล่าวถึงการใช้ชีวิตของ

วัยรุ่น จากเนื้อเพลงท่อนเพลง “ตื่นเช้าเดินตามยาวหนน จูงวัวชน คนกับวัว” ได้กล่าวถึงวาทกรรมเกี่ยวกับการใช้
ชีวิตของวัยรุ่นที่อาศัยอยู่ในชนบท มีวิถีชีวิตผูกพันกับวัว อีกท้ังยังสะท้อนให้เห็นถึงการเลี้ยงวัวให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจ 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าวัยรุ่นนั้นมีตัวตนที่ต่างกันออกไป จากวาทกรรมที่แสดงออกมา ทั้งทางด้านความรัก 
ความเป็นวัยรุ่น เพศ ชนชั้น ความแตกต่าง หรือจากการใช้ชีวิตของวัยรุ่น สามารถสรุปวาทกรรมที่บ่งบอกถึงความ
เป็นวัยรุ่นในมุมมองต่าง ๆ ดังภาพที่ 3 

 
ภาพที่ 3 แผนภูมิเกี่ยวกับประเด็นเรื่องวาทกรรม 
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จากภาพที่ 3 ข้างต้นได้เห็นข้อสรุปเกี่ยวกับวาทกรรมของวัยรุ่นในบทเพลงเพ่ือชีวิตถิ่นใต้ ที่สะท้อนผ่านทั้ง 
3 มุมมอง คือ วาทกรรมเรื่องความรักของวัยรุ่นถิ่นใต้ วาทกรรมเรื่องความเป็นวัยรุ่น/เพศของวัยรุ่นถิ่นใต้ และ  
วาทกรรมเรื่องของชนชั้น/ความหลากหลาย/การใช้ชีวิตของวัยรุ่นถิ่นใต้ โดยเป็นวาทกรรมที่เกิดจากการกระท าหรือ
พฤติกรรมที่วัยรุ่นแสดงผ่านบทเพลงนั่นเอง 

ผลสรุปของการศึกษาตัวตนคนวัยรุ่นที่ปรากฏในเนื้อหาของบทเพลงเพ่ือชีวิตถิ่นใต้ ย่อมมีสาเหตุของการ
หล่อหลอมที่ท าให้วัยรุ่น มีแนวทางในการคิดและปฏิบัติเช่นนั้น ซึ่งผลสรุปบางประเด็น สามารถหยิบยกเพ่ือน ามา
อภิปรายผล ได้ดังจะกล่าวต่อไปนี้ 
 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาความเป็นตัวตนคนวัยรุ่นในบทเพลงเพ่ือชีวิตถิ่นใต้ พบว่ามุมมองที่แสดงให้เห็นเด่นชัด คือ  
บทเพลงเพื่อชีวิตถิ่นใต้ที่พูดถึงความเป็นวัยรุ่น ความรัก ตันตนวัยรุ่น การใช้ชีวิต ชนชั้น/ความหลากหลาย และเพศ 
มีความ โดดเด่นด้านภาษาจากบทเพลง เพราะเนื้อร้องของเพลงเพ่ือชีวิตได้น าเสนอออกมาเป็นภาษาถิ่นใต้เป็นส่วน
ใหญ่ สนุกสนาน ท าให้คนถิ่นใต้ได้เรียนรู้และไม่ลืมภาษาถิ่นใต้ มีความภาคภูมิใจในภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ตนเอง เผยแพร่ในแต่ละมุมมองก็จะมีประเด็นย่อย ท าให้เห็นถึงความโดดเด่นด้านพฤติกรรมและอุปนิสัยของวัยรุ่น
ถิ่นใต ้

ลักษณะของวัยรุ่นที่ปรากฏผ่านเนื้อเพลงเพ่ือชีวิตถิ่นใต้ สามารถท าให้รับรู้ได้ว่า วัยรุ่นเป็นวัยที่ไม่ชอบ
พูดจาโดยตรงถึงสิ่งที่ตนเองก าลังคิดและรู้สึก แสดงออกทางพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ใช้สื่อความหมายแทนค าพูด ในด้าน
เนื้อหาบทเพลงที่พูดถึงชีวิตถิ่นใต้สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของวัยรุ่นที่ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ตามชนบท โดยคนในชนบท
ส่วนใหญ่มีอาชีพทางการเกษตร ชีวิตของคนในชนบทจึงมีความสัมพันธ์กับธรรมชาติ และในด้านเนื้อหาบทเพลง 
ที่พูดถึงความรัก ในด้านการเพ้อ ตามเนื้อหาของเพลงที่ปรากฏก็เป็นสิ่งที่สามารถพิสูจน์ลักษณะของวัยรุ่น  
ในลักษณะดังกล่าวได้อย่างชัดเจน เพ่ือจะท าให้การสื่อสารที่ท าให้การสื่อสารกับวัยรุ่น สามารถเข้าใจความคิดและ
ความรู้สึกของวัยรุ่นได้อย่างละเอียดและมีความลึกซึ้งเข้าใจมากขึ้น 

ตัวตนของวัยรุ่นที่ปรากฏผ่านเนื้อหาของเพลงเพ่ือชีวิตถิ่นใต้ ท าให้เห็นถึงอัตลักษณ์ที่ผู้อ่ืนก าหนดให้วัยรุ่น
เป็น ในเรื่องการเป็นคนเจ้าชู้/หลายใจ เป็นคนไม่ดี อัตลักษณ์ของวัยรุ่นที่วัยรุ่นคาดหวังว่าจะเป็น ในเรื่องของการ
หวังว่าจะเป็นคนที่มีฐานะร่ ารวย หวังว่าจะเป็นคนจริงจังกับชีวิต และอัตลักษณ์ที่วัยรุ่นเป็นได้ในปัจจุบัน ที่วัยรุ่น
เป็นคนเสเพล เป็นคนชนบท จากทั้ง 3 ประเด็นดังกล่าวมีความสัมพันธ์กัน สะท้อนให้เห็นความคิดที่ผู้อ่ืนมีต่อวัยรุ่น 
ความคิดที่วัยรุ่นมีต่อตัวเอง แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความย้อนแย้งในตัวของวัยรุ่นเองจากสภาพที่วัยรุ่นเป็นอยู่  
ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้เป็นสิ่งที่ประกอบสร้างให้เกิดเป็นตัวตนของวัยรุ่น 

กระบวนการสร้างตัวตนวัยรุ่นผ่านมุมมองของสังคม ภาษา และความคิด ท าให้เห็นผู้ประพันธ์เพลง
มองเห็นวาทกรรมที่วัยรุ่นถ่ายทอดออกมา โดยถ่ายทอดวาทกรรมนั้นผ่านเนื้อหาของเพลงเพ่ือชีวิตถิ่นใต้ ในมุมมอง
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ที่หลากหลาย ทั้งในเรื่องของวาทกรรมความรักของวัยรุ่น ชนชั้นที่ เกิดขึ้นในกลุ่มวัยรุ่น ความเป็นวัยรุ่น  
ความหลากหลายทางศาสนา/ชาติพันธุ์ เพศ ค่านิยม และการใช้ชีวิต ซึ่งวาทกรรมแต่ละวาทกรรมที่ปรากฏ สะท้อน
ให้เห็นว่า ภายใต้ความสัมพันธ์ของชีวิตวัยรุ่นในบทเพลงนั้นเต็มไปด้วยวาทกรรมที่สะท้อนถึงเรื่องราวเกี่ยวกับ  
ความรัก ชนชั้น เพศ และความเป็นบุคคล หรืออ่ืน ๆ ที่แวดล้อม วาทกรรมเหล่านี้เป็นสิ่งจ าแนกที่จะท าให้เห็นถึง
ความเหมือนหรือความแตกต่าง วาทกรรมเหล่านั้นน าไปสู่การด าเนินความสัมพันธ์และสร้างความเป็นตัวตนของ
วัยรุ่นถิ่นใต ้

จากการศึกษาทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเรื่อง การสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นวัยรุ่นในเนื้อเพลงไทยสากล
ค่ายกามิกาเซ่ (Kamikaze) ของปริยทยา วงศ์ก าแหงหาญ (2557) ที่มีการเปรียบเทียบวัยรุ่นกับบทเพลงในมุมมอง
เกี่ยวกับการใช้ชีวิต และศึกษาการมองวัยรุ่นในมุมมองความรัก ซึ่งประเด็นดังกล่าวเป็นมุมมองที่เหมือนกันกับ
งานวิจัยครั้งนี้ แต่ยังมีการน าเสนอมุมมองที่แตกต่างจากประเด็นดังกล่าว คือ มิติมุมมองบทเพลงเพ่ือชีวิตถิ่นใต้ที่
พูดถึงสิ่งที่วัยรุ่นคาดหวังว่าจะเป็น ที่ผู้อ่ืนก าหนดให้เป็น สิ่งที่วัยรุ่นเป็นได้ในปัจจุบัน ความเป็นวัยรุ่น ความรัก 
ตัวตนของวัยรุ่น การใช้ชีวิต ชนชั้น/ความหลากหลายทางศาสนา/ชาติพันธุ์ และเพศ 

นอกจากงานวิจัยดังกล่าวข้างต้น ยังพบงานวิจัยเรื่อง วาทกรรมความงาม และความเป็นตัวตนของ
พนักงานหญิงสายการบินแอร์ไชน่า ของอมรรัตน์ ชินสรรเพชญ (2553) ที่มีความงามมาเป็นองค์ประกอบทางสังคม 
จากงานวิจัยดังกล่าวพบประเด็นที่เหมือนกับงานวิจัยครั้งนี้ ในเรื่องของค่านิยมทางวัตถุ และความเป็นตัวตน แต่ยัง
พบมุมมองที่ต่างออกไป คือ มุมมองเรื่องสถานภาพ ภาพลักษณ์ บทบาท และความงาม  

แม้งานวิจัยในแต่ละงานที่กล่าวมาข้างต้น จะมีการศึกษามุมมองที่เหมือนและแตกต่างกันกับงานวิจัยโหม
เรา: ตัวตนคนวัยรุ่นในบทเพลงเพ่ือชีวิตถิ่นใต้ จากบทเพลงหรือจากสื่อแต่ละประเภท แต่งานวิจัยต่าง ๆ นี้  
ก็ยังสามารถเป็นสิ่งที่พิสูจน์ความส าคัญของการศึกษาคุณค่า และความหมายบางอย่าง ที่มีอยู่ในเนื้อหาของเพลง
เพ่ือชีวิตถิ่นใต้ในการศึกษาตัวตนของวัยรุ่นเป็นอย่างดี  

งานวิจัย “โหมเรา”: ตัวตนคนวัยรุ่นในบทเพลงเพ่ือชีวิตถิ่นใต้ มีประเด็นที่ศึกษาคือ มุมมองบทเพลงเพ่ือ
ชีวิตถิ่นใต้ที่พูดถึงสิ่งที่วัยรุ่นคาดหวังว่าจะเป็น ที่ผู้อ่ืนก าหนดให้เป็น สิ่งที่วัยรุ่นเป็นได้ในปัจจุบัน ความเป็นวัยรุ่น 
ความรัก ตัวตนของวัยรุ่น การใช้ชีวิต ชนชั้น/ความหลากหลายทางศาสนา/ชาติพันธุ์ และเพศ มีการเพ่ิมใหม่ของ
ประเด็นย่อยต่าง ๆ ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นภายใต้ประเด็นใหญ่ที่เคยมี โดยรายละเอียดในส่วนนี้สามารถอภิปราย
ผลได้ตามสิ่งที่ปรากฏผ่านเนื้อเพลงเพ่ือชีวิตถิ่นใต้ที่ศึกษา ซึ่งสามารถสรุปการอธิบายตามมุมมองบทเพลงเพ่ือชีวิต
ถิ่นใต้ได้  

ลักษณะความเป็นตัวตนของวัยรุ่นนั้นขึ้นอยู่กับค่านิยมที่แต่ละบุคคลยึดถือจากวัฒนธรรม สังคม
สภาพแวดล้อม และประสบการณ์ของบุคคลนั้น ๆ การเปลี่ยนแปลง และวิถีชีวิตของวัยรุ่นที่สะท้อนให้เห็นถึง 
วาทกรรมในมุมมองด้านต่าง ๆ รวมไปถึงการใช้ชีวิตของวัยรุ่นที่สะท้อนด้านอัตลักษณ์ความเป็นตัวตน โดยการ
ประกอบสร้างจากหลายปัจจัย ท าให้เกิดเป็นตัวตนวัยรุ่นผ่านบทเพลงเพื่อชีวิตถิ่นใต้  



101 
 

 
 

  
การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第三届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

ดังนั้นมุมมองในด้านต่าง ๆ ของวัยรุ่นสามารถสรุปได้ว่า เนื้อหาโดยทั่วไปในบทเพลงกล่าวถึง ลักษณะของ
การใช้ชีวิต ชนชั้น ความหลากหลายทางศาสนา ชาติพันธุ์ ความรัก เพศและตัวตนของวัยรุ่นถิ่นใต้ โดยแง่มุมต่าง ๆ 
เป็นสิ่งที่ไม่ตายตัวเสมอไป อาจเปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไปตามแต่ละยุคสมัย ซึ่งแต่ละแง่มุมเป็นสิ่งที่สังคม
ถ่ายทอดออกผ่านภาษาเท่านั้น 
 
ข้อเสนอแนะ  

1. งานวิจัยชิ้นต่อไปจึงสามารถศึกษาอัตลักษณ์ความเป็นวัยรุ่นจากบทเพลงเพ่ือชีวิตท้องถิ่นอ่ืน ๆ ซึ่งอาจจะ
ได้ผลลัพธ์ที่เหมือนหรือต่างออกไปจากความเป็นวัยรุ่นจากเนื้อเพลงเพ่ือชีวิตถิ่นใต้ได้ 

2. เพ่ือให้บุคคลอ่ืนได้เปิดโลกทัศน์ของการรับรู้ถึงลักษณะความคิดและพฤติกรรมในด้านมุมมอง ต่าง ๆ  
ของวัยรุ่นได้มากขึ้น 

3. เป็นประโยชน์ในการคิดในการน ามาปรับใช้ เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงทางสังคมได้ 
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https://www.musicatm.com/mobile/lyric/31241/ 

___.  ( 2 5 5 6 , 1 1  สิ ง ห า ค ม ) .  ไ อ้ ห นุ่ ม พ ลั ง ม้ า .  [ รู ป แ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ] . 
https://www.musicatm.com/mobile/chord/s29885/ 

___.  ( 2 5 5 7 , 2 1  พ ฤ ศ จิ ก า ย น ) .  ย ก ล้ อ .  [ รู ป แ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ] . 
https://www.musicatm.com/mobile/lyric/35573/ 

Siamzone. Com ( 2 5 5 9 , 7  กั น ย า ย น ) .  ค บ แ ล้ ว จ ะ รั ก .  [ รู ป แ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ] . 
https://www.siamzone.com/music/thailyric/11668  

___.  ( 2 5 5 9 ,6  มิ ถุ น า ย น ) .  ม ห า ลั ย วั ว ช น .  [ รู ป แ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ] . 
https://www.siamzone.com/music/thailyric/11299 

 
 

http://oknation.nationtv.tv/blog/tcefst/2008/07/19/entry-1
https://jooxchord.blogspot.com/2018/08/jooxchord_99.html?m=1
https://เพลง.meemodel.com/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%88%20MC
https://เพลง.meemodel.com/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%88%20MC
https://เพลง.meemodel.com/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87/%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%81_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%87
https://เพลง.meemodel.com/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87/%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%81_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%87
https://www.siamzone.com/music/thailyric/11299
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第三届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

กลวิธีการใช้ภาษาในปริศนาค าทายจากเพจสัตว์โลกอมตีน 

 

กรพรรณ กรองวารี1  นันทนัช จิระจินดามณี2  สินีนาถ เกตุโชติ3 

และบุษกร โกมลตรี4 

 

บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากลวิธีการใช้ภาษาในปริศนาค าทายจากเพจสัตว์โลกอมตีน 
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยคือเฟซบุ๊ก (Facebook) เพจสัตว์โลกอมตีน โดยเลือกปริศนาค าทายที่มีผู้กดสัญลักษณ์
ถูกใจมากที่สุดของแต่ละสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ค าทาย ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2560 รวมจ านวนทั้งสิ้น 44 ค าทาย โดยใช้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับกลวิธีการใช้ภาษาเป็นแนวทางในการศึกษา 
จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอด้วยการพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) พร้อมภาพประกอบ 

 ผลการศึกษากลวิธีการใช้ภาษาในปริศนาค าทายจากเพจสัตว์โลกอมตีน พบว่ามีกลวิธีการใช้ภาษา  
ในปริศนาค าทาย ดังนี้ การใช้ค าที่มีเสียงใกล้เคียงกันเป็นกลวิธีที่ใช้มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง คิดเป็นร้อยละ 21.43  
การใช้ภาพประกอบสื่อความหมายที่ตรงกับท้ังค าถามและค าตอบพบเป็นอันดับที่สอง คิดเป็นร้อยละ 19.64 การใช้
ภาพประกอบสื่อความหมายที่ตรงกับค าตอบพบเป็นอันดับที่สาม คิดเป็นร้อยละ 10.71 การเล่นเสียงและส าเนียง
วรรณยุกต์ การเล่นเสียงและส าเนียงจากเพลง และการใช้ภาพประกอบสื่อความหมายที่ตรงกับค าถามพบเป็น
อันดับที่สี่มีจ านวนเท่ากัน แต่ละกลวิธีคิดเป็นร้อยละ 8.04 การใช้ค าพ้องเสียงและการใช้ค าในภาษาอังกฤษพบเป็น
อันดับที่ห้ามีจ านวนเท่ากัน แต่ละกลวิธีคิดเป็นร้อยละ 7.14 การใช้ค าในภาษาถ่ินพบเป็นอันดับที่หก คิดเป็นร้อยละ 
3.57 การใช้ค าที่มีความหมายร่วมกันพบเป็นอันดับที่เจ็ด คิดเป็นร้อยละ 2.68 การใช้ค าสแลงพบเป็นอันดับที่แปด 
คิดเป็นร้อยละ 1.79 และอันดับสุดท้ายคือการใช้ค าสบถและการใช้รูปแบบตัวอักษรขนาดเล็กมีจ านวนเท่ากัน  
แต่ละกลวิธีคิดเป็นร้อยละ 0.89 

ค าส าคัญ: กลวิธีการใช้ภาษา ปริศนาค าทาย เพจสัตว์โลกอมตีน  

 

1-3 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาภาษาและภาษาไทยประยุกต์, คณะศิลปศาสตร,์ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
4  อาจารย์ ดร., คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 



104 
 

 
 

  
การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第三届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

บทน า 

ปริศนา (Riddle) คือ “สิ่งหรือถ้อยค าที่ผูกขึ้นเป็นเงื่อนง าเ พ่ือให้แก้ให้ทาย” (พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน 2554, 719) ส่วนค าทาย คือ “ปัญหาที่ตั้งขึ้นมาเพ่ือให้ทายว่าได้แก่อะไร มีค าว่า อะไรเอ่ย  
อยู่ข้างหน้าเสมอ เช่น อะไรเอ่ย ต้นเท่าครก ใบปกดินมักใช้เข้าคู่กับค า ปริศนา เป็น ปริศนาค าทาย” (พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2554, 259) ซึ่งในอดีตมักเป็นกุศโลบายของผู้ใหญ่ที่ใช้เพ่ือสอนหรือให้ความรู้แก่เด็ก  
โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องเก่ียวกับสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ สัตว์ สิ่งของที่อยู่รอบ ๆ ตัว 

ปริศนาค าทายเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่ประกอบด้วยฝ่ายผู้ถามและผู้ตอบ ซึ่งสามารถผลัดเปลี่ยนกันถาม
และตอบได้ อาจดูเหมือนเป็นเพียงการละเล่นธรรมดา แต่จริงๆ แล้วในปริศนาค าทายได้สอดแทรกความรู้และ
สภาพสังคมของผู้คนในแต่ละยุคสมัย ดังที่ สรียา ทับทัน (2550, 83) กล่าวว่าการทายปริศนาค าทายเป็นวิธีหนึ่งที่
ใช้ทดสอบความเฉลียวฉลาด มีทั้งถามตรงๆ และผูกเป็นปม เพ่ือทดสอบเชาวน์ ฝึกสมอง การทายปริศนาเป็น
สิ่งจูงใจอย่างหนึ่งที่ช่วยให้คนอยากคิด อยากแก้ปัญหา และมองสิ่งต่างๆ อย่างพินิจพิจารณามากขึ้น ฝึกให้เด็กๆ 
รู้จักสังเกตสิ่งรอบตัว ได้ความรู้พร้อมกับความสนุกสนามเพลิดเพลิน นับเป็นวิธีการสอนเด็กที่ชาญฉลาดอย่างยิ่ง  

ปัจจุบันเป็นยุคของสังคมออนไลน์ท าให้ปริศนาค าทายเปลี่ยนไปอย่างมาก การเล่นค าที่แปลกใหม่ ผิดไป
จากรูปแบบเดิมๆ มีการใช้รูปภาพประกอบ มีเนื้อหาหลากหลายมากข้ึน และสามารถเข้าถงึได้ง่าย โดยเฉพาะใน 
เฟซบุ๊ก (Facebook)  ซึ่งเป็นโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย มีการสร้างเพจที่เป็นศูนย์รวมของผู้คน
ที่มีความชอบและความสนใจเหมือน ๆ กัน และหนึ่งในเพจที่เกี่ยวข้องกับปริศนาค าทายที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
คือ “เพจสัตว์โลกอมตีน” 

 “เพจสัตว์โลกอมตีน” มีผู้ติดตามและกดไลค์กว่า 2.9 ล้านคน ซึ่งเพจนี้มีความความโดดเด่นทางด้านการ
ใช้ภาษาในปริศนาค าทายที่มีความหลากหลาย ซึ่งในแต่ละวันจะมีปริศนาค าทายมาให้ผู้ใช้เฟซบุ๊กได้คิดและลองใช้
เชาวน์ปัญญาค้นหาค าตอบ โดยใช้กลวิธีน าเสนอท่ีหลากหลาย อีกท้ังมักน าเอาเรื่องราวที่ก าลังเป็นกระแสนิยมอยู่ใน
ขณะนั้นมาสร้างเป็นปริศนาค าทาย กล่าวได้ว่าเป็นปริศนาค าทายที่ทันยุคทันเหตุการณ์ เกาะติดทุกกระแส แสดงถึง
ความเป็นไปในยุคปัจจุบันที่เป็นยุคแห่งสังคมออนไลน์ได้อย่างดี 

ปริศนาค าทายจาก “เพจสัตว์โลกอมตีน” มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น คือการใช้ค าว่า “รู้หมือไร่” ที่ผวนมาจาก
ค าว่า “รู้หรือไม่” แทนค าว่า “อะไรเอ่ย” จึงมีความโดดเด่น สะดุดตา ทั้งด้านถ้อยค าที่เป็นวัจนภาษา และภาพที่
เป็นอวัจนภาษา ก่อให้เกิดความสนุก ขบขัน เป็นการผ่อนคลายความเครียด อีกทั้งง่ายต่อการเข้าถึง ส่งผลให้เพจ
สัตว์โลกอมตีนติดอันดับเพจเฟซบุ๊กแห่งปี 2560 ซึ่งเป็นผลส ารวจจากเว็บเพจ Digitalmarketingwow.com  ท าให้
ปริศนาค าทายกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งในประเทศไทย ด้วยเหตุนี้ ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาปริศนาค าทาย
จากเพจสัตว์โลกอมตีน มีกลวิธีการใช้ภาษาอย่างไร จึงท าให้มีผู้ติดตามมากมายและยังคงเป็นที่นิยมอย่างต่อเนื่อง 
อันจะเป็นประโยชน์ในการท าความเข้าใจลักษณะปริศนาค าทายของสังคมไทยยุคออนไลน์ อีกทั้งเป็นประโยชน์ต่อ 
ผู้ที่สนใจศึกษากลวิธีการใช้ภาษาในปริศนาค าทายต่อไป 
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วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

 เพ่ือศึกษากลวิธีการใช้ภาษาในปริศนาค าทายจากเพจสัตว์โลกอมตีน 

 

วิธีการศึกษา 

 ผู้วิจัยศึกษากลวิธีการใช้ภาษาในปริศนาค าทายจากเพจสัตว์โลกอมตีน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 
2560 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 รวมเป็นระยะเวลา 1 ปี แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย คือ เฟซบุ๊ก (Facebook) 
เพจสัตว์โลกอมตีนโดยเลือกปริศนาค าทายที่มีผู้กดสัญลักษณ์ถูกใจมากที่สุดของแต่ละสัปดาห์มาสัปดาห์ละ 1 ค า
ทาย รวมจ านวนทั้งสิ้น 44 ค าทาย เนื่องจากเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 เพจสัตว์โลกอมตีนงดโพสต์บทความหรือ

ปริศนาค้าทายทุกประเภท เพ่ือถวายความอาลัยต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 

 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยน าข้อมูลที่ได้มาจัดเป็นหมวดหมู่และวิเคราะห์โดยประยุกต์จากแนวคิด กลวิธี
ทางภาษาที่ใช้ในการสร้างปริศนาค าทาย เพ่ือท าให้เกิดอารมณ์ขันของสรียา ทับทัน (2550, 85-88) ได้แก่ การเล่น
ค าที่มีเสียงใกล้คล้ายกัน การเล่นค าที่มีเสียงเหมือนกันแต่รูปต่างกัน การเล่นค าที่พ้องทั้งรูปและเสียง การเล่นค า
สองภาษา การเล่นโครงสร้างของค าหรือประโยค การย่อหรือตัดค าหรือผันค า แปลงค า การผวนค า การใช้กลอักษร 
การใช้ภาษาต่างประเทศ แนวคิดกลวิธีการใช้ภาษาเพ่ือสร้างอารมณ์ขันของฐานิตย์ เอ่ียมอุตมะ (2551, 120) ได้แก่ 
การเล่นค า การใช้ภาษาที่ผิดไปจากแบบแผน การใช้ภาษาที่แสดงน้ าเสียงต่างๆ การใช้ภาษาขัดแย้ง การใช้ภาษา
เฉพาะกลุ่ม การใช้ปริศนาค าทาย การใช้ความเปรียบ การกล่าวเกินจริง การละค าหรือข้อความ การสร้างค าหรือ
ส านวนขึ้นใหม่ และการใช้จังหวะในการพูด รวมถึงแนวคิดกลวิธีการใช้ภาษาของปรัชญาพร ทองประสิทธิ์ (2555, 
154-160) ได้แก่  การใช้ค า  การใช้ส านวน  การใช้ภาพพจน์  และการใช้โวหาร โดยน ามาประยุกต์เป็นกรอบ
แนวคิดในการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดเพ่ือศึกษากลวิธีการใช้ภาษาและภาพประกอบในปริศนาค าทายจาก
เพจสัตว์โลกอมตีนได้อย่างครอบคลุม 

เมื่อวิเคราะห์และอธิบายตามกรอบแนวคิดที่วางไว้แล้ว ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งและน าเสนอ
ผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) พร้อมภาพประกอบ 

ผลการศึกษา 

 การศึกษากลวิธีการใช้ภาษาในปริศนาค าทายจากเพจสัตว์โลกอมตีน จ านวน 44 ค าทาย โดยเลือกปริศนา
ค าทายที่มีผู้กดสัญลักษณ์ถูกใจมากที่สุดของแต่ละสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ค าทาย เนื่องจากเดือนตุลาคม  
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เพจสัตว์โลกอมตีนงดโพสต์บทความหรือปริศนาค้าทายทุกประเภท เพ่ือถวายความอาลัยต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 

ทั้งนี้ผู้วิจัยพบกลวิธีการใช้ภาษาและภาพประกอบดังนี้ 

1. การใช้ค า 
 1.1 การใช้ค าพ้องเสียง คือกลวิธีที่ใช้ค าที่ออกเสียงเหมือนกัน แต่รูปแบบการเขียนต่างกันและ 
มีความหมายต่างกัน พบว่าในเพจสัตว์โลกอมตีนมีปริศนาค าทายที่ใช้ค าพ้องเสียงจ านวน 8 ค าทาย จาก 44 ค าทาย 
ดังตัวอย่าง 

 

ภาพที่ 1 แสดงการใช้ค าพ้องเสียงในปริศนาค าทายจากเพจสตัว์โลกอมตีน 

ตัวอย่างปริศนาค าทายที่ยกมาในข้างต้นถามว่า “รู้หมือไร่ เห็ดพันธุ์อะไรอร่อยที่สุด?” โดยให้ค าตอบว่า 
“พันเบค่อน”   จากค าถามค าว่า “พันธุ์” หมายถึง “เชื้อสาย, วงศ์วาน, เทือกเถา, เหล่ากอ” (ราชบัณฑิตยสถาน 
2554, 829) แต่ในค าตอบผู้สร้างปริศนาค าทาย ใช้ค าว่า “พัน” ที่มีความหมายว่า “วนรอบด้วยสิ่งที่เป็นเส้นสาย
หรือสิ่งที่มีลักษณะเช่นนั้น” (ราชบัณฑิตยสถาน 2554, 828) 

 1.2 การใช้ค าสบถ คือการหลุดค าหรือถ้อยค าเมื่อมีอารมณ์หงุดหงิดร าคาญหรือตกใจที่ติดจนเป็นนิสัย 
พบว่าในเพจสัตว์โลกอมตีนมีปริศนาค าทายที่ใช้ค าสบถจ านวน 1 ค าทาย จาก 44 ค าทาย ดังตัวอย่าง 

 

ภาพที่ 2 แสดงการใช้ค าสบถในปริศนาค าทายจากเพจสตัว์โลกอมตนี 

ตัวอย่างปริศนาค าทายที่ยกมาในข้างต้นถามว่า “รู้หมือไร่ สัตว์อะไรหงุดหงิด” โดยให้ค าตอบว่า “สัตว์เอ้ย
ร้อนชิบฮาย” จากค าถามอาจจะดูเหมือนว่าผู้สร้างปริศนาค าทายต้องการให้ผู้ตอบเข้าใจว่า  “สัตว์” ที่หมายถึง 
“สิ่งมีชีวิตซึ่งแตกต่างไปจากพรรณไม้ ส่วนมากมีความรู้สึกและเคลื่อนไหวย้ายที่ไปเองได้” (ราชบัณฑิตยสถาน 
2554, 1205) แต่ผู้ถามให้ค าตอบเป็นค าว่า “สัตว์” ที่เป็นค าสบถ และอีกหนึ่งค าท่ีผู้สร้างปริศนาค าทายนี้จงใจเขียน
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ผิดหลักภาษาไทย คือค าว่า “ชิบฮาย” ที่มาจากค าว่า “ฉิบหาย” ในภาษาปากแปลว่า “มาก” (ราชบัณฑิตยสถาน 
2554, 349) เพ่ือไม่ให้มีเนื้อหาที่หยาบคายจนเกินไป  
 1.3 การใช้ค าที่มีความหมายร่วมกัน คือการใช้ค าที่มีลักษณะร่วมกัน มีความหมายในหมวดหมู่เดียวกัน
หรือสอดคล้องกัน พบว่าในเพจสัตว์โลกอมตีนมีปริศนาค าทายที่ใช้ค าที่มีความหมายร่วมกัน จ านวน 3 ค าทาย จาก 
44 ค าทาย ดังตัวอย่าง 

 
ภาพที่ 3 แสดงการเล่นค าท่ีมีความหมายร่วมกันในปริศนาค าทายจากเพจสัตวโ์ลกอมตีน 

ตัวอย่างปริศนาค าทายที่ยกมาในข้างต้น “รู้หมือไร่ กว่าจะมาเป็นปลาหมอได้ ต้องเป็นปลานักศึกษาแพทย์
มาก่อน” ในปริศนาค าทายนี้ผู้สร้างปริศนาค าทายต้องการเล่นค าว่า “หมอ” กับค าว่า “นักศึกษาแพทย์” ซ่ึงเป็นค า
ที่อยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน 

1.4 การใช้ค าสแลง คือค าที่เข้าใจกันเฉพาะกลุ่ม มักนิยมใช้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยไม่จ าเป็นต้อง
ถูกต้องตามหลักภาษา พบว่าในเพจสัตว์โลกอมตีนมีปริศนาค าทายที่ใช้ค าสแลงจ านวน 3 ค าทาย จาก 44 ค าทาย 
ดังตัวอย่าง 

 

ภาพที่ 4 แสดงการใช้ค าสแลงในปริศนาค าทายจากเพจสตัว์โลกอมตนี 

ตัวอย่างปริศนาค าทายที่ยกมาในข้างต้นถามว่า “รู้หมือไร่ อาหารที่กินแล้วยิ้มคือ” โดยให้ค าตอบว่า 
“เนื้อ” จากค าถามอาจท าให้ผู้ตอบเข้าใจว่า “เนื้อ” ในที่นี้ หมายถึง “ส่วนของร่างกายคนและสัตว์ที่อยู่ถัดหนังเข้า
ไป” (ราชบัณฑิตยสถาน 2554, 642) ซึ่งเป็นความหมายนัยตรง แต่ลักษณะของอาการหรือความรู้สึกที่กินเนื้อแล้ว
ยิ้มหรือมีความสุข เป็นอาการใกล้เคียงกับการเสพกัญชา ซึ่ง “กัญชา” หมายถึง ชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่ง ใช้สูบปนกับ
ยาสูบ มีสรรพคุณท าให้มึนเมา (ราชบัณฑิตยสถาน 2554, 103) มีค าสแลงที่ใช้เรียกกันเฉพาะกลุ่มว่า “ เนื้อ” 
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 1.5 การใช้ค าที่มีเสียงใกล้เคียงกัน คือการใช้ค าที่มีการออกเสียงใกล้เคียงกันหรือคล้ายกัน พบว่าในเพจ
สัตว์โลกอมตีนมีปริศนาค าทายที่ใช้การเล่นเสียงใกล้เคียงกันจ านวน 25 ค าทาย จาก 44 ค าทาย ดังตัวอย่าง 

 

ภาพที่ 5 แสดงการเล่นเสยีงใกล้เคยีงกันตามการนึกคดิในปริศนาค าทายจากเพจสตัว์โลกอมตีน 

ตัวอย่างปริศนาค าทายที่ยกมาในข้างต้นถามว่า “รู้หมือไร่ นักร้องคนไหน ชอบถามถึงห้องของสาวๆ”  
โดยให้ค าตอบว่า “ทอม Room เธอที่ไหน?” ซึ่งชื่อในวงการของนักร้องดังกล่าวจริงๆ แล้วคือ “ทอม Room 39” 
อ่านว่า ทอม-รูม-เธอร์-ที-ไนน์ ด้วยเหตุนี้ผู้สร้างปริศนาค าทายได้น าค าว่า “เธอที่ไหน” ที่มีเสียงใกล้เคียงกันกับค าว่า 
“เธอร์ทีไนน์” มาสร้างเป็นปริศนาค าทาย 

1.6 การใช้ค าในภาษาถิ่น คือภาษาท่ีใช้พูดกันเฉพาะกลุ่ม เกิดจากการใช้ภาษาเพ่ือสื่อสารกันระหว่างผู้คน
ในท้องถิ่นนั้นๆ แต่ละท้องถิ่นจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีถ้อยค าและส าเนียงที่แตกต่างกันออกไป พบว่าในเพจสัตว์
โลกอมตีนมีปริศนาค าทายที่ใช้ค าในภาษาถิ่นจ านวน 4 ค าทาย จาก 44 ค าทาย โดยพบภาษาถิ่นอีสาน 3 ค าทาย
และภาษาถ่ินใต้ 1 ค าทาย ดังตัวอย่าง 

 

ภาพที่ 6 แสดงการใช้ค าในภาษาถิน่ในปริศนาค าทายจากเพจสตัว์โลกอมตีน 

 ตัวอย่างปริศนาค าทายที่ยกมาในข้างต้นถามว่า “รู้หมือไร่ ขนมท่ีมีถ่ินก าเนิดมาจากใต้คือ” โดยให้
ค าตอบว่า “บ่าวนิ” จากค าตอบค าว่า “บ่าว” เป็นค าภาษาถิ่นใต้ หมายถึง “ผู้ชาย” ส่วนค าว่า “นิ” เป็นค าลงท้าย
ที่คนใต้นิยมพูดกัน ซึง่ค าว่า “บ่าวนิ” มีเสียงใกล้เคียงกับค าว่า “บราวนี่” (Brownie) ที่เป็นขนม 

 1.7 การใช้ค าในภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้ส าหรับการติดต่อสื่อสารกันทั่วทุกมุมโลก 
อีกท้ังยังมีการยืมค าภาษาอังกฤษมาใช้ในภาษาไทยเป็นจ านวนมาก ซ่ึงพบว่าในเพจสัตว์โลกอมตีนมีปริศนาค าทายที่
ใช้ค าภาษาอังกฤษ จ านวน 6 ค าทาย จาก 44 ค าทาย ดังตัวอย่าง 
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ภาพที่ 7 แสดงการใช้ค าในภาษาองักฤษในปริศนาค าทายจากเพจสัตว์โลกอมตีน 

ตัวอย่างปริศนาค าทายที่ยกมาในข้างต้น “รู้หมือไร่ หมูสับมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Vocabulary Pig”  
มีการน าค าภาษาอังกฤษเข้ามาใช้ในปริศนาค าทาย นั่นคือค าว่า “Vocabulary Pig” ซึ่งค าว่า “Vocabulary” 
แปลว่า “ศัพท์” ส่วนค าว่า “Pig” แปลว่า “หมู” สามารถแปลตามหลักภาษาอังกฤษที่ต้องแปลจากข้างหลังมา
ข้างหน้าได้ว่า “หมูศัพท”์ ผู้ถามจงใจใช้ค าว่า“Vocabulary” ที่แปลว่า “ศัพท”์ เพ่ือน าไปพ้องเสียงกับค าว่า “สับ” 
ในประโยคค าถาม ท าให้คนฟังรู้สึกว่าเป็นค า ๆ เดียวกัน 

 

2. การเล่นเสียงและส าเนียง 

 2.1 การเล่นเสียงและส าเนียงวรรณยุกต์ คือการน าค ามาดัดแปลงโดยมีด้วยกันสองลักษณะคือ  
การเปลี่ยนค าให้มีเสียงวรรณยุกต์เดียวกัน และการเพิ่มรูปวรรณยุกต์โดยไม่ค านึงถึงหลักการอ่านตามหลักภาษาไทย 
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังสามารถอ่านแล้วเข้าใจได้ พบว่าในเพจสัตว์โลกอมตีนมีปริศนาค าทายที่ใช้การเล่น
เสียงและส าเนียงวรรณยุกต์จ านวน 7 ค าทาย จาก 44 ค าทาย ดังตัวอย่าง 

 

ภาพที่ 8 แสดงการเล่นเสยีงและส าเนียงวรรณยุกต์ในปริศนาค าทายจากเพจสตัว์โลกอมตีน 

 ตัวอย่างปริศนาค าทายที่ยกมาในข้างต้นถามว่า “รู้หมือไร่ เรือที่ก าลังอับจนคือ” โดยให้ค าตอบว่า  
“เรือเงินไมทึงสินเดือน”เป็นการเปลี่ยนค าให้มีเสียงวรรณยุกต์เดียวกัน นั่นคือเสียงวรรณยุกต์สามัญ ซึ่งประโยคที่
ถูกต้องคือ “เหลือเงินไม่ถึงสิ้นเดือน” 
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ภาพที่ 9 แสดงการเล่นเสยีงและส าเนียงวรรณยุกต์ในปริศนาค าทายจากเพจสตัว์โลกอมตีน 

 ตัวอย่างปริศนาค าทายที่ยกมาในข้างต้นถามว่า “รู้หมือไร่ หมีที่ขี้น้อยใจคือ” โดยให้ค าตอบว่า  
“หมีแฟ๋นกั๋นหมด ย๋กเว๋นกู๋” เป็นการเพ่ิมรูปวรรณยุกต์โดยไม่ค านึงถึงหลักการอ่านตามหลักภาษาไทย นั่นคือรูป
วรรณยุกต์จัตวา ซึ่งประโยคท่ีถูกต้องคือ “มีแฟนกันหมดแล้ว ยกเว้นกู” 

 2.2 การเล่นเสียงและส าเนียงจากเพลง คือการน าเพลงที่ผู้คนรู้จักโดยทั่วกันหรือเนื้อร้องที่ได้รับความ
นิยม มาใช้เป็นกลวิธีในการสร้างปริศนาค าทาย โดยน าไปประยุกต์กับการใช้ค า พบว่าในเพจสัตว์โลกอมตีนมีปริศนา
ค าทายทีเ่ล่นเสียงและส าเนียงจากเพลงจ านวน 10 ค าทาย จาก 44 ค าทาย ดังตัวอย่าง 

 

ภาพที่ 10 แสดงการเล่นเสียงและส าเนียงจากเพลงในปริศนาค าทายจากเพจสตัว์โลกอมตีน 

 ตัวอย่างปริศนาค าทายที่ยกมาในข้างต้นถามว่า “รู้หมือไร่ ส้อมที่คนรู้จักเยอะในตอนนี้คือ” โดยให้ค าตอบ
ว่า “ส้อมเบิ่งอยู่เด้อ ถ้าหากว่าเธอนั้นเลิกกันกับเขา” ปริศนาค าทายนี้ใช้เพลง “ผู้สาวขาเลาะ” ร้องโดย ล าไย      
ไหทองค า ซึ่งก าลังเป็นที่นิยมอยู่ในปี พ.ศ. 2560 และเป็นเพลงภาษาถิ่นอีสาน ซึ่งผู้สร้างปริศนาค าทายได้น าเนื้อ
เพลงบางส่วนมาใช้ในการตอบค าถาม นั่นคือ “ซอมเบิ่งอยู่เด้อ ถ้าหากว่าเธอนั้นเลิกกันกับเขา” โดยมีการเล่นค า  
ค าว่า “ส้อม” ที่มีเสียงใกล้เคียงกับค าว่า “ซอม” ในภาษาถ่ินอีสาน แปลว่า แอบหรือแอบมอง 

3. การใช้ภาพประกอบสื่อความหมาย 

 ลักษณะเด่นในปริศนาค าทายจากเพจสัตว์โลกอมตีนนอกจากการเล่นค าที่แปลกใหม่แล้ว ยังมีการใช้
รูปภาพประกอบเพ่ือสื่อความหมายปริศนาค าทายอีกด้วย ซึ่งมีด้วยกัน 3 ลักษณะดังนี้ 

 3.1 การใช้ภาพประกอบสื่อความหมายที่ตรงกับค าถาม พบว่าในเพจสัตว์โลกอมตีนมีปริศนาค าทายที่ใช้
ภาพประกอบสื่อความหมายที่ตรงกับค าถาม จ านวน 9 ค าทาย จาก 44 ค าทาย ดังตัวอย่าง 
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ภาพที่ 11 แสดงการใช้ภาพประกอบสื่อความหมายที่ตรงกับค าถามในปริศนาค าทายจากเพจสตัว์โลกอมตีน 

 ตัวอย่างปริศนาค าทายที่ยกมาในข้างต้น “รู้หมือไร่ ปิกาจูเป็นผู้หญิง เพราะมันชอบพูดว่า พ่ีคะ พ่ีคะ 
”การใช้ภาพประกอบสื่อความหมายตรงกับค าถามก็เพ่ือขยายความให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้น เนื่องจากผู้อ่านอาจไม่
เข้าใจว่า “ปิกาจู” คืออะไร เมื่อได้เห็นภาพประกอบซึ่งเป็นตัวละครในการ์ตูนเรื่อง “โปเกม่อน (Pokemon)”  
ที่มีชื่อว่า “ปิกาจู (Pikachu)” จึงท าให้เข้าใจสิ่งที่ผู้ตั้งปริศนาค าทายสื่อความหมาย ทั้งนี้หากค าตอบไม่ได้เกี่ยวข้อง
กับภาพปริศนาค าทายก็มีส่วนท าให้ผู้ตอบเกิดความเข้าใจผิดและไขว้เขวได้ 

 3.2 การใช้ภาพประกอบสื่อความหมายที่ตรงกับค าตอบ พบว่าในเพจสัตว์โลกอมตีนมีปริศนาค าทายที่ใช้
ภาพประกอบสื่อความหมายที่ตรงกับค าตอบ จ านวน 12 ค าทาย จาก 44 ค าทาย ดังตัวอย่าง 

 

ภาพที่ 12 แสดงการใช้ภาพประกอบสื่อความหมายที่ตรงกับค าตอบในปริศนาค าทายจากเพจสตัว์โลกอมตีน 

 ตัวอย่างปริศนาค าทายที่ยกมาในข้างต้นถามว่า  “รู้หมือไร่ สุนัขที่ฝึกท าขนมคือ” โดยให้ค าตอบว่า        
“ไซบีเรียน หัดท าคุกกี้” การใช้ภาพประกอบจึงเป็นการสื่อความหมายตรงกับค าตอบ เป็นการท้าทายให้ผู้ตอบ
เชื่อมโยงค าตอบไปหาค าถาม ดังตัวอย่าง ผู้สร้างปริศนาค าทายได้เฉลยไว้ในรูปว่าค าตอบคือสุนัขพันธุ์ “ไซบีเรียน 
ฮัสกี้” และขนมคือ “คุกกี”้ เพ่ือทีผู่้ตอบสามารถเล่นค าให้เชื่อมโยงกับค าถามได้ 

  3.3 การใช้ภาพประกอบสื่อความหมายที่ตรงกับค าถามและค าตอบ พบว่าในเพจสัตว์โลกอมตีนมีปริศนา
ค าทายที่ใช้ภาพประกอบสื่อความหมายที่ตรงกับค าถามและค าตอบจ านวน 23 ค าทาย จาก 44 ค าทาย ดังตัวอย่าง 
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ภาพที่ 13 แสดงการใช้ภาพประกอบสื่อความหมายที่ตรงกับค าถามและค าตอบในปริศนาค าทายจากเพจสัตว์โลกอมตีน 

 ตัวอย่างปริศนาค าทายที่ยกมาในข้างต้นถามว่า “รู้หมือไร่ ครีมอะไรที่กินแล้วไม่อ้วน?” โดยให้ค าตอบว่า 
“ครีมกันแดก” การใช้ภาพประกอบสื่อความหมายที่ตรงกับทั้งค าถามและค าตอบเป็นการรวมเทคนิคของข้อ 3.1 
และ 3.2 เข้าด้วยกัน โดย “ครีม” ภาพแรกท่ีอยู่ในปริศนาค าทายนั้นต้องการให้ผู้ตอบเข้าใจว่าเป็นของกิน และภาพ
ที่สองต้องการสื่อให้ผู้ตอบเข้าใจว่าค าตอบคือ “ครีมกันแดด” แต่จะเล่นค าเชื่อมโยงอย่างไรให้ตรงกับถาม 
 
4. การใช้รูปแบบตัวอักษรขนาดเล็ก 
 การใช้รูปแบบตัวอักษรขนาดเล็ก คือการน าตัวอักษรมาเปลี่ยนรูปแบบด้านคุณลักษณะให้มีความ
สอดคล้องกับค าถาม พบว่าในเพจสัตว์โลกอมตีนมีปริศนาค าทายที่ใช้รูปแบบตัวอักษรจ านวน 1 ค าทาย จาก 44 ค า
ทาย ดังตัวอย่าง 

 

ภาพที่ 14 แสดงการใช้รูปแบบตัวอักษรขนาดเล็กในปริศนาค าทายจากเพจสัตวโ์ลกอมตีน 

 ตัวอย่างปริศนาค าทายที่ยกมาในข้างต้นถามว่า “รู้หมือไร่ แมวที่ตัวเล็กที่สุดในโลกคือ” โดยให้ค าตอบว่า 
“แมว” ที่มีการใช้รูปแบบตัวอักษรขนาดเล็กเพ่ือให้สอดคล้องกับค าถามที่มีค าแสดงคุณลักษณะคือค าว่า “เล็ก” 
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สรุปและอภิปรายผล 

 จากการศึกษากลวิธีการใช้ภาษาในปริศนาค าทายจากเพจสัตว์โลกอมตีน น ามาซึ่งแผนภูมิสรุปผลได้ดังนี้  

 
จากตารางสรุปผลกลวิธีการใช้ภาษาในปริศนาค าทายจากเพจสัตว์โลกอมตีน พบว่า กลวิธีการใช้ค าที่มี

เสียงใกล้เคียงกันพบมากในปริศนาค าทายเป็นอันดับที่หนึ่ง เนื่องจาก การใช้เสียงใกล้เคียงกันหรือคล้ายกันเป็นการ
เล่นค ารูปแบบหนึ่งที่ดึงดูดความสนใจของผู้อ่านได้เป็นอย่างดี และไม่จ าเป็นต้องตรงตามหลักภาษาไทย ท าให้
สามารถประยุกต์ค าได้หลากหลายซึ่งตรงกับลักษณะการอ่านของคนในยุคสังคมออนไลน์ ที่เปิดรับความคิด
สร้างสรรค์และความแปลกใหม่มากกว่าการใช้ภาษาในรูปแบบดั้งเดิม การใช้ภาพประกอบสื่อความหมายที่ตรงกับ
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ทั้งค าถามและค าตอบเป็นอันดับที่สอง เนื่องจาก ปริศนาค าทายมีการใช้ค าที่สามารถประยุกต์ได้หลากหลาย
รูปแบบ การน ารูปมาใช้เพ่ือเป็นการก าหนดขอบเขตของค าตอบ ท าให้ผู้อ่านเข้าถึงประเด็นที่ผู้สร้างปริศนาค าทาย
ต้องการสื่อได้ การใช้ภาพประกอบสื่อความหมายที่ตรงกับค าตอบเป็นอันดับที่สาม เนื่องจาก การใช้ภาพประกอบ
ตรงกับค าตอบเป็นการใบ้ค าหรือเปิดเผยค าตอบบางส่วนให้ผู้อ่านได้ทราบ เพ่ือทดสอบหรือลองเชาวน์ปัญญา 
เพราะค าตอบมักดัดแปลงส่วนประกอบของค าหรือมีการเล่นค าให้ผิดแปลกไปจากค าเดิม กลวิธีการใช้ค าสบถและ
การใช้รูปแบบตัวอักษรขนาดเล็กในปริศนาค าทายพบเป็นอันดับสุดท้าย เนื่องจาก การใช้ค าสบถส่วนใหญ่มักเป็น
ค าหยาบคาย การน าค ามาใช้ซ้ าในรูปแบบเดิม ๆ ท าให้ไม่มีน่าความสนใจ ส่วนการใช้รูปแบบตัวอักษรขนาดเล็ก  
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบตัวอักษร เป็นการน าค าค าเดียวกันมาเขียนในรูปแบบของตัวอักษรที่ต่างกัน มีส่วนท าให้
ผู้อ่านมีความรู้สึกที่แตกต่างกันด้วย  

นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่ากลวิธีการใช้ภาษาในปริศนาค าทายจากเพจสัตว์โลกอมตีน สอดคล้องกับงานวิจัย 
“ปริศนาค าทาย: กลไกทางภาษาและภูมิปัญญาแบบไทย” (สรียา ทับทัน 2550, 83-95) ได้แก่ การเล่นค าที่มีเสียง
ใกล้คล้ายกัน การเล่นค าที่มีเสียงเหมือนกันแต่รูปต่างกัน การเล่นค าที่พ้องทั้งรูปและเสียง การเล่นค าสองภาษา  
การเล่นโครงสร้างของค าหรือประโยค การย่อหรือตัดค าหรือผันค า แปลงค า การผวนค า การใช้กลอักษร และการ
ใช้ภาษาต่างประเทศ  และสอดคล้องกับงานวิจัย “กลวิธีและการใช้ภาษาเพ่ือสร้างอารมณ์ขันในละครคั่นรายการวา
ไรตี้เกมโชว์ ชิงร้อยชิงล้าน” (ฐานิตย์ เอ่ียมอุตมะ 2551, 120–170) ได้แก่ การเล่นค า การใช้ภาษาท่ีผิดไปจากแบบ
แผน การใช้ภาษาท่ีแสดงน้ าเสียงต่าง ๆ การใช้ภาษาเฉพาะกลุ่ม การใช้ปริศนาค าทาย และการสร้างค าหรือส านวน
ขึ้นใหม่ รวมถึงกลวิธีการใช้ภาษาของปรัชญาพร ทองประสิทธิ์  (2555, 154-160)  คือ การใช้ค า ได้แก่ การเล่นค า 
การใช้ค าผวน การใช้ค าพ้องเสียง การซ้ าค า การดัดแปลงส่วนประกอบของค า การใช้ภาษาถิ่น และการใช้
ภาษาต่างประเทศ  หากที่แตกต่างกันบ้างคือในกลวิธีการใช้ภาษาในปริศนาค าทายจากเพจสัตว์โลกอมตีนมีการใช้
ภาพประกอบเพื่อสื่อความหมายด้วยซึ่งเป็นความโดดเด่นของเพจดังกล่าว 

 
ข้อเสนอแนะ 

 1. การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาและวิเคราะห์กลวิธีการใช้ภาษาเฉพาะในปริศนาค าทายจากเพจสัตว์
โลกอมตีนเท่านั้น ส าหรับผู้ที่สนใจสามารถน าไปเป็นแนวทางในการศึกษากลวธีการใช้ภาษาในเพจอื่น ๆ ได ้  

 2. การศึกษาในครั้งนี้สามารถเป็นประโยชน์ส าหรับการน าไปพิจารณาในการสร้างเพจด้านปริศนาค าทาย
อ่ืน ๆ ให้เป็นที่น่าสนใจได้ อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ในการน าไปประยุกต์ส าหรับการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลวิธีการใช้ภาษาได้ 
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กลวิธีการใช้ภาษาในยุคดิจิทัลที่ปรากฏในเพลงแรปของ Urboy TJ 

กนกกาญจน์ เสาะซ้ิว1 รัชตะวัน กิ่งแก้ว2 พิสิษฐ์พงษ์ จะรีบรัมย์3 

และบุษกร โกมลตรี4 
 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากลวิธีการใช้ค าในยุคดิจิทัลที่ปรากฏในเพลงแรปของ Urboy TJ 
โดยเก็บบทเพลงในอัลบั้มแรกเมื่อปี พ.ศ. 2559 จนถึงเพลงแรปที่เผยแพร่ในปัจจุบันปี พ.ศ.2561 จากเว็บไซต์ 
Lyrics.city และเว็บไซต์ Siamzone.com ทั้งนี้ได้เก็บรวบรวมเฉพาะอัลบั้ม และซิงเกิลเพลงของ Urboy TJ เท่านั้น 
รวมทั้งสิ้นจ านวน 20 เพลง  
 ผลการศึกษาพบว่ากลวิธีการใช้ภาษาของ Urboy TJ ในยุคสังคมดิจิทัล มีการใช้ดังนี้  1.การใช้ค า
ภาษาอังกฤษ ได้แก่ การใช้ค าภาษาอังกฤษในรูปเดิม การใช้ค าภาษาอังกฤษในรูปภาษาไทย การใช้ค าภาษาอังกฤษ
ถ่ายทอดความหมายสลับกับการใช้ภาษาไทย การใช้ค าภาษาอังกฤษถ่ายทอดความหมายซ้ ากับค าภาษาไทย  
2.การใช้ค าสแลง ได้แก่ การใช้ค าสแลงภาษาอังกฤษ การใช้ค าสแลงภาษาไทย 3.การใช้ค าอุทาน ได้แก่ การใช้ค า
อุทานที่เป็นค าสบถอังกฤษ การใช้ค าอุทานที่เป็นค าสบถภาษาไทย การใช้ค าอุทานบอกอาการ และ 4.การใช้การซ้ า
ค าและการซ้ าความ มีดังนี้ การซ้ าค าภาษาอังกฤษ การซ้ าค าภาษาไทย การซ้ าความภาษาอังกฤษ การซ้ าความ
ภาษาไทย โดยพบการใช้ค าภาษาอังกฤษมากท่ีสุด  รองลงมาคือการใช้การซ้ าค าและการซ้ าความ การใช้ค าอุทานที่
เป็นค าสบถ และพบการใช้ค าสแลงน้อยที่สุด  
 
ค าส าคัญ: กลวิธีการใช้ภาษา เพลงแรป Urboy TJ ยุคดิจิทัล 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-3 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาภาษาและภาษาไทยประยุกต์, คณะศิลปศาสตร,์ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
4  อาจารย์ ดร., คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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บทน า  
ปัจจุบันไทยได้ชื่อว่าเป็น “สังคมดิจิทัล” (นิศา นวลข า 2545, 1) เนื่องด้วยสังคมโลกทุกวันนี้ก าลังก้าวเข้าสู่

ยุคสังคมดิจิทัล (Digital Economy) ที่เป็นยุคสังคมที่เชื่อมโยงกันได้อย่างไร้พรมแดน เทคโนโลยีสามารถเชื่อมโยง
ผู้คนเข้าด้วยกัน และเทคโนโลยีได้มีบทบาทต่อการใช้ชีวิตกับผู้คนอย่างมาก เช่น การท าธุรกรรมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Business) ระบบสารสนเทศ (IT) และยังรวมไปถึง การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากสังคมอ่ืน  
การเข้ามาของวัฒนธรรมนั้นส่งผลให้เกิดกระแสการรับวัฒนธรรมของต่างชาติเข้ามา ดังเห็นได้จากแนวเพลงใน
ปัจจุบันที่มีความหลากหลายกว่าในอดีต และยังรวมไปถึงแนวดนตรี แนวเพลงที่เรียกว่า Hip Hop โดยวัฒนธรรมนี้
ยังรวมไปถึงแนวเพลงแรป ซึ่งเข้ามามีบทบาทในวงการเพลงไทยเป็นอย่างมาก  

เพลงแรป เป็นการ “ด้นสด” ที่จัดเป็นศิลปะทางดนตรีชั้นสูง มีการใช้ค าที่แพรวพราว สั้นแต่ได้ใจความ  
มีความลึกซึ้ง ซับซ้อน เพ่ือสื่อความอย่างมีศิลปะ และเสน่ห์ของการด้นสด คือการท าให้ผู้ฟังรู้สึกประทับใจ ตกใจ 
แปลกใจ สะดุดใจ และติดหูผู้ฟัง (นิตยสารส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ผลักดันเศรษฐกิจไทย โดย CEA. 2561, 13) 
กระแสความแรงของแนวเพลงแรป-ฮิปฮอปในประเทศไทยก าลังถูกพูดถึงเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นศิลปินบนดิน
และใต้ดินตั้งแต่ดาจิม โจอี้ บอย อิลสลิก ฟักกลิ้งฮีโร่ CP สมิง RAD ฯลฯ ที่ต่างถ่ายทอดเรื่องราวของสังคมไทยสู่บท
เพลงแรปได้อย่างน่าสนใจจนสร้างกระแสความนิยมให้กับเพลงแรปในประเทศไทยมากข้ึนจนโด่งดังไปทั่วโลก 

การเข้ามาของวัฒนธรรมเพลงแรป จึงท าให้เกิดศิลปินเพลงแรปหรือที่เรียกว่า แรปเปอร์ (Rapper) ในไทย
มากมาย ยัวร์บอยทีเจ (Urboy TJ) นับว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินเพลงแรปหน้าใหม่ที่โด่งดังในยุคดิจิทัล โดยการน า
ผลงานเพลงอัพโหลดลงยูทูป (Youtube) จนท าให้เกิดกระแส ฟีเวอร์จากซิงเกิล “เค้าก่อน” จนท าให้ Urboy TJ  
มีชื่อเสียงโด่งดัง ด้วยเนื้อหาของเพลงเค้าก่อนติดหูผู้ฟัง และโดนใจผู้ฟัง จากบทสัมภาษณ์ Sanook Music by 
JOOX อีกทั้ง Urboy TJ ยังได้รับรางวัลสาขาศิลปินเพลงแรปแห่งปีจาก JOOX Thailand Music Awards 2018 
เนื่องจากปัจจุบันศิลปินไม่จ าเป็นต้องขึ้นอยู่กับค่ายเพลง ต้นสังกัด เหมือนกับในอดีต เพราะปัจจุบันเป็นยุคสังคม
ดิจิทัล ศิลปินจึงใช้สื่อเหล่านี้เป็นกระบอกเสียงเพ่ือให้เป็นที่รู้จัก (www.krungsri.com 2562, 1) 

ภาษาในยุคสังคมดิจิทัล เป็นการสื่อสารที่เน้นการใช้การภาษาตามสื่อสังคมออนไลน์ ในโลกดิจิทัล มีการ
พัฒนาการทางภาษามาจากในอดีต อันเนื่องมาจากมนุษย์มีการวิวัฒนาการกล่าวไปข้างหน้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุด จึงท า
ให้เกิดการพัฒนาทางด้านภาษา จนท าให้เกิดการน ามาใช้ในชีวิต และยังร่วมไปถึงการใช้ในบทเพลง ซึ่งในที่นี้
หมายถึงเพลงแรปของ Urboy TJ ก็ยังพบภาษาในยุคสังคมดิจิทัลอีกด้วย 

Urboy TJ สร้างความแปลกใหม่ในวงการเพลงไทยด้วยการน าเสนอเพลงที่สะดุดหูด้านค า เช่น การใช้ค า
ภาษาต่างประเทศ การใช้ค าสแลง การใช้ค าซ้ า การใช้ค าซ้อน และการใช้ค าอุทาน สบถ ที่สะท้อนภาพสังคมในยุค

http://www.krungsri.com/
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ดิจิทัลให้เห็นอย่างชัดเจน จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจกลวิธีการใช้ภาษาในเพลงของ Urboy TJ เพ่ือท าความเข้าใจลักษณะ
การใช้ภาษาในยุคดิจิทัลอันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในวงวิชาการต่อไป 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

เพ่ือศึกษากลวิธีการใช้ภาษาในยุคดิจิทัลที่ปรากฏในเพลงแรปของ Urboy TJ 

วิธีการศึกษา  
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลรายชื่อเพลง และเพลงทั้งหมดของ Urboy TJ ที่ประพันธ์ และขับร้องเอง

เท่านั้น โดยไม่รวมที่ร่วมงานกับศิลปินท่านอ่ืน พบว่ามีจ านวน 17 อัลบั้ม รวม 20 เพลง ที่ได้มีการเผยแพร่ผ่านทาง
แอพพลิเคชั่น JOOX ตามรายชื่อเพลงดังนี้  

             ปีพ.ศ. ชื่อเพลง รวม 

          พ.ศ. 2559 1.)เพลง “เค้าก่อน” 2.)เพลง “คิดดัง” 3.)เพลง “Beautiful” 4.)เพลง “วายร้าย” 
5.)เพลง “เอาดีดีดิ” 6.)เพลง “Sorry” 7.)เพลง “จิ๊กโก”๋ 

7 

           พ.ศ. 2560 1.)เพลง “ไม่ได้มาเล่น ๆ” 2.)เพลง “จีบ” 3.)เพลง “ไม่อยากฟัง” 4.)เพลง 
“รังเกียจกันไหม?” 5.)เพลง “เป็นต่อ” 

5 

           พ.ศ. 2561 1.)เพลง “Get Drunk” 2.)เพลง “ไม่เข้าใจ” 3.)เพลง “ขี้แพ้”  
4.)เพลง “ทิ้งเค้า” 5.)เพลง “เพลงสุดท้าย” 6.)เพลง “รักน้องคน
เดียวววว” 7.)เพลง “What Stops You?” 8.)เพลง “ไม่ตอบ”  
9.)เพลง “ไม่อยากนอนคนเดียว”  

9 

 

เมื่อได้รวบรวมเนื้อหาของเพลงทั้งหมดแล้ว ผู้วิจัยได้น ามาวิเคราะห์เนื้อหาด้านกลวิธีการใช้ค าโดยยึด
แนวคิดกลวิธีการใช้ค าของ กาญจนา ปราบปัญจะ (2553)  ที่กล่าวถึงการใช้ค าว่า “ ค า คือ เครื่องมือส าคัญที่สื่อน า
ความหมายให้ผู้อ่านได้ตรงตามความประสงค์ นักประพันธ์จ าเป็นต้องรู้ค ามาก ๆ เพ่ือน าเอาค าเหล่านี้มาใช้ แสดง
ความคิดเห็นของตน ” พบว่ามีกลวิธีการใช้ค าเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1.การใช้ค าภาษาอังกฤษ มีดังนี้ การใช้ค า
ภาษาอังกฤษในรูปเดิม การใช้ค าภาษาอังกฤษในรูปภาษาไทย การใช้ค าภาษาอังกฤษถ่ายทอดความหมายสลับกับ
การใช้ภาษาไทย การใช้ค าภาษาอังกฤษถ่ายทอดความหมายซ้ ากับค าภาษาไทย 2.การใช้ค าสแลง มีดังนี้ การใช้ค า
สแลงภาษาอังกฤษ การใช้ค าสแลงภาษาไทย 3.การใช้ค าอุทานที่เป็นค าสบถ มีดังนี้ การใช้ค าอุทานที่เป็นค าสบถ
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อังกฤษ การใช้ค าอุทานที่เป็นค าสบถภาษาไทย การใช้ค าอุทานบอกอาการ และ 4.การใช้การซ้ าค าและการซ้ าความ 
มีดังนี ้การซ้ าค าภาษาอังกฤษ การซ้ าค าภาษาไทย การซ้ าความภาษาอังกฤษ การซ้ าความภาษาไทย มาประยุกต์ใช้
เป็นแนวทางในการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดโดยน าเสนอผลการวิจัยด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive 
Analysis) พร้อมทั้งสรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษากลวิธีใช้ค าที่ปรากฏในเพลงแรปของ Urboy TJ จ านวน 20 เพลง พบกลวิธีการใช้ภาษาได้ 4 
ประเภท ดังนี้ 

1. การใช้ค าภาษาอังกฤษในภาษาไทย  
การศึกษากลวิธีการใช้ค าในเพลงแรปของ Urboy TJ พบว่ามีการใช้ค าที่มาจากภาษาอังกฤษ 4 

ลักษณะ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
1.1 การใช้ค าภาษาอังกฤษในรูปเดิม 

 
“ Wanna have someone to ฝำก my life 

It's you girl, you know what I mean 
เป็นต่อไปอย่ำงนี้บำงทีก็เหงำ 

อยำกจะมีใครมำกอดเรำบ้ำงสักคน ” 

(เพลงเป็นต่อ  Urboy TJ) 

ตัวอย่างที่ยกมาข้างต้น เห็นได้ว่ามีการใช้ค าภาษาอังกฤษด้วยรูปเดิมมาเรียงร้อยโดยไม่มีความคล้องจอง
ระหว่างค า แต่เป็นถ้อยความที่สามารถสื่ออารมณ์เดียวดายของคนที่อยากจะมีคนรักอยากฝากชีวิตของตนไว้กับ
ผู้หญิงที่ตนหมายปอง เพ่ือจะได้มีคนมากอด ไม่ต้องทนเหงาอีกต่อไป 

 

“ และให้ท่ำไงอะ ท่ำไงอะ I don't know what to do                                    เพรำะตอน
ที เห็นคุณอยู่กับเขำ มันปวดยังไงไม่รู้                                              I miss u baby 

คิดถึงเธอตลอดเวลำ                                                       Even when จะตื นมำหรือ
หลับตำ But I'm good ” 

                                                   (เพลงเค้าก่อน  Urboy TJ) 
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 ตัวอย่างที่ยกมาข้างต้น เห็นได้ว่าเห็นได้ว่ามีการใช้ค าภาษาอังกฤษด้วยรูปเดิมมาเรียงร้อยโดยมีค าท้ายที่มี
สัมผัสสระเสียงเดียวกันคือ “do” ที่ไปสัมผัสสระระหว่างวรรคกับ “รู้”  และ “u”ซึ่งผู้แต่งใช้รูปเขียนแทนค าว่า 
you  มีเนื้อความถ่ายทอดความเจ็บปวดและความคิดถึงอดีตคนรักตลอดเวลาไม่ว่ายามตื่นหรือยามหลับแม้เธอผู้นั้น
จะไปมีคนอ่ืนแล้วก็ตาม    

1.2 การใช้ค าภาษาอังกฤษในรูปภาษาไทย 
 

“ กูเดินโยกเหมือนกับจิ๊กโก๋ 
Show เหมือนกับจิ๊กโก๋ 

Clothes like a Jiggo, yo ” 
(เพลงจิ๊กโก๋ Urboy TJ) 

ตัวอย่างข้างต้น แสดงการใช้ค าภาษาอังกฤษในรูปภาษาไทยได้แก่ “จิ๊กโก๋”ซึ่งมาจาก “Jiggo” หมายถึง
วัยรุ่นที่ไม่เอางานเอาการ มักแต่งตัวตามความนิยมเฉพาะกลุ่ม ชอบเที่ยวเตร่และจีบผู้หญิง (www.wikipedia.com 
,วันที่สืบค้น 5 มีนาคม 2562)  

“ อำจไม่ดีอำจไม่งำม 
  อำจจะเผลอท่ำร้ำยหัวใจ 

  และดูเหมือนว่ำฉันไม่แคร์ ” 

(เพลงรักน้องคนเดียวววว Urboy TJ) 

ตัวอย่างข้างต้น แสดงการใช้ค าภาษาอังกฤษในรูปภาษาไทยได้แก่ “แคร์” ซ่ึงมาจากภาษาอังกฤษ “Care”  
หมายถึง การเอาใจใส่ เป็นห่วง  เห็นได้ว่าการใช้ค าภาษาอังกฤษในรูปภาษาไทยเหล่านี้มักเป็นภาษาปากที่ใช้
สนทนาทั่วไป 

 

1.3 การใช้ค าภาษาอังกฤษถ่ายทอดความหมายสลับกับการใช้ภาษาไทย 
 

“ Even just a call โทรมำหำเมื อตอนคุณเหงำ 
ตอนคุณน่ะไม่มีเขำ ผมว่ำงให้คุณตลอดทั้งวัน ” 

                                               (เพลงเค้าก่อน Urboy TJ) 



123 
 

 
 

  
การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第三届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

ตัวอย่างข้างต้น ผู้แต่งใช้เนื้อความ “ Even just a call ” ซึ่งมีความหมายว่า แค่โทรมาหา สลับการใช้
ภาษาไทยในบทเพลงในบทเพลงว่า “โทรมาหาเมื่อตอนคุณเหงา...” แสดงถึงการใช้ภาษาอังกฤษสื่อความหมายต่อ
ด้วยภาษาไทยอย่างผสมกลมกลืนกันซึ่งเป็นลักษณะแบบเดียวกับการสนทนาของคนในยุคดิจิทัลที่พูดภาษาอังกฤษ
สลับกับภาษาไทยประหนึ่งเป็นภาษาเดียวกัน 

1.4 การใช้ค าภาษาอังกฤษถ่ายทอดความหมายซ้ ากับภาษาไทย 
 

“ ผมเองก็รู้ว่ำมันไม่ดี ที คุณแอบมำเจอกันบ่อยๆ 
แต่ว่ำเค้ำคงจะไม่รู้ถ้ำรู้ผมคงโดนต่อย                                                                

 ไม่เป็นไร don’t worry ไปอยู่กับเค้ำให้เต็มที  ” 
                                                   (เพลงรักน้องคนเดียวววว Urboy TJ) 

ตัวอย่างข้างต้น ผู้แต่งได้ใช้ค าภาษาอังกฤษ“don’t worry” ซึ่งแปลว่า ไม่เป็นไรต่อจากภาษาไทยที่ว่า  
“ไม่เป็นไร” เช่นกัน  จึงเป็นการซ้ าความหมายแสดงถึงการย้ าความรู้สึกไม่เป็นไรให้มีน้ าหนักมากยิ่งข้ึน 

 กล่าวได้ว่าการใช้ค าภาษาอังกฤษในภาษาไทย เป็นกลวิธีการใช้ภาษาที่โดดเด่นอย่างหนึ่งของของการแต่ง
เพลงแรป ซึ่งมีทั้งการใช้ภาษาอังกฤษในรูปเดิม การใช้ภาษาอังกฤษในรูปภาษาไทยหรือที่เรียกกันว่าทับศัพท์  
นอกจากนี้ยังใช้สลับกันระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาไทยโดยเรียงร้อยความหมายต่อเนื่องกัน  และใช้ค า
ภาษาอังกฤษซ้ าความหมายกับค าภาษาไทยเพ่ือแสดงการเน้นย้ าความหมายให้มีน้ าหนักยิ่งขึ้น สะท้อนการรับ
วัฒนธรรมการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษปนไทยในสังคมดิจิทัลได้อย่างชัดเจน 

2. การใช้ค าสแลง  
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542 :1140) อธิบายความหมายของค าสแลงว่า ถ้อยค าหรือ

ส านวนที่ใช้เข้าใจเฉพาะกลุ่มหรือชั่วระยะเวลาหนึ่ง ไม่ใช่ภาษาท่ียอมรับกันว่าถูกต้อง  จากการศึกษาพบว่ามีการใช้
ค าสแลงทั้งท่ีเป็นภาษาอังกฤษ และค าสแลงที่เป็นภาษาไทยดังนี้ 

2.1 การใช้ค าสแลงภาษาอังกฤษ   

“ ตอนเนี้ยมัน Missing you                                                                                                 
And I don't know what to do                                                                                         

ตอบกันซักทีให้รู้                                                                                                              
อยู่ที ไหน จะท่ำไร อยู่กับใคร My Babae ” 

                                                                       (เพลงไม่ตอบ  Urboy TJ) 
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ตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “ Babea ” มาจากค าว่า Baby ซึ่งแปลว่า ที่รัก นอกจากนี้ยังย่อมาจากค าว่า 
“Before Anyone Else” แปลว่า "ก่อนคนอ่ืน” เป็นค าสแลงที่กลุ่มวัยรุ่นนิยมใช้กันเนื่องจากมีความหมายที่ดี 
ถ่ายทอดความรู้สึกเอาใจใส่ และเห็นความส าคัญของผู้ที่ถูกเรียกได้อย่างชัดเจน 

“ เธอเป็นคนเดียวที เฝ้ำรอ                                                                                                
ไม่ได้เจ้ำชู้ No หน้ำหม้อ ถ้ำเธอมำช้ำเรำจะรอ                                                                             

cuz ค่ำว่ำรักมัน even more ah ” 

                                                       (รักน้องคนเดียวววว  Urboy TJ) 

 ตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “ cuz ” มาจากค าภาษาอังกฤษ เป็นค าสแลงที่ มาจากค าว่า Because ที่แปลว่า 
เพราะ หรือเนื่องจาก โดยตัดเสียง “be” ออก แล้วลดรูป “cause” ให้เป็น “cuz”   

“ กรุงเทพมหำนคร where we run this at                                                                             
Imma ท่ำนทูต ไม่ช่ำงพูด                                                                                                        

กูท่ำมำนำนมึงเอำผลงำนมำชั งดู ” 

                                                                            (เพลงจิ๊กโก๋  Urboy TJ) 

ตัวอย่างข้างต้น สื่อถึงค าสแลง “Ima” หรือ “Imma” (ไอม-์หมะ) ซ่ึงเป็นค าท่ีย่อมาจากค าว่า   “I’mma” 
โดยมีที่มาจาก “I’m gonna”  โดยลดทอนพยางคข์องความดังกล่าวจากเดิม   3 พยางคใ์ห้เหลือ 2 พยางค์ ทั้งนี้ได้
ลดทอน “gonna”  ให้เหลือแต่เสียง “-a”    โดย “I’m gonna” มาจาก “I’m going to”  ซ่ึงหมายถึง ฉันจะ... 

กล่าวได้ว่าค าสแลงภาษาอังกฤษมักมีลักษณะย่อ กระชับ จึงมีความสอดคล้องกับการพิมพ์ข้อคว าม
ออนไลน์ของคนในยุคดิจิทัลที่มักเน้นความสะดวก รวดเร้ว  

2.2 การใช้ค าสแลงภาษาไทย 
 

“ ค่ำว่ำรักค่ำว่ำรัก พูดว่ำรักไม่ยำกเท่ำไร 
สิ งที ฉันก่ำลังพูดไป อำจฟังดูน้่ำเน่ำ ” 

(เพลงรักน้องคนเดียวววว  Urboy TJ) 

ตัวอย่างข้างต้นค าว่า “น้ าเน่า”  ในที่นี่ไม่ได้หมายถึงน้ าที่เน่าเสีย แต่หมายถึง ค าพูดที่น้ าเน่าซึ่งหมายถึง
ค าพูดที่จ าเจ ซ้ าซาก ไร้สาระ ไม่มีคุณค่า ทั้งนี้ผู้แต่งต้องการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกรักซึ่งอาจดูน้ าเน่าหรือไร้
สาระ ไม่มีคุณค่าอันใดแต่ทว่าออกจากใจของผู้พูดนั่นเอง 
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“เธอดูดีกว่ำใคร ดู ๆ ไปยิ งสวย                                                                                              
 ไม่ว่ำไปที ไหน ใครต่อใครต้องเหลียวดู                                                                                       

ต่อให้รูปไม่หล่อหรือว่ำพ่อไม่รวย                                                                                              
ถ้ำไม่เข้ำไปฉวย..คงจะชวดน่ำดู” 

                                                                   (เพลงBeautiful Urboy TJ) 

ตัวอย่างข้างต้น พบค าสแลงคือ “ชวด” ซ่ึงในที่นี่ไม่ได้หมายถึงปีนักษัตร ปีชวด แต่อย่างใด แต่เป็นค าสแลง 
หมายถึง พลาด ผิดหวัง ไม่ได้ตามที่หวังตั้งใจ ทั้งนี้ผู้แต่งต้องการสื่อว่า หากชอบใจผู้หญิงคนใด หากไม่เข้าไปสาน
สัมพันธ์ ก็คงจะพลาด ไม่สมหวังดังตั้งใจซึ่งสะท้อนเพลงในยุคดิจิทัลว่านอกจากใช้ค าสแลงที่เป็นค าเฉพาะกลุ่มแล้ว
ยังมีเนื้อความตรงไปตรงมา ซื่อตรงต่อความรู้สึก และเน้นความรวดเร็ว ฉับไว 

3. การใช้ค าอุทาน  
 การใช้ค าอุทาน คือ ค าท่ีเปล่งออกมาเพ่ือแสดงอารมณ์ และความรู้สึกของผู้พูด เป็นค าที่ไม่จัดเข้าเป็น

ส่วนหนึ่งส่วนใดของประโยค แต่จะท าให้เข้าใจความรู้สึกในประโยคนั้น เช่น ดีใจ เสียใจ ตกใจ ประหลาดใจ ฯลฯ  
หรืออาจจะเป็นค าสร้อยหรือค าต่อเสริมบทให้บริบูรณ์ยิ่งขึ้น เสียงที่เปล่งออกมาเป็นค าอุทานนั้นจะเป็นค า เป็นวลี 
หรือเป็นประโยคก็ได้  (ก าชัย ทองหล่อ , 2543: 285) อ้างใน ประยูร ทรงศิลป์, 2553: 144) ส่วนค าสบถ คือค าด่า
ประเภทหนึ่งของค าหยาบคายที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่ออารมณ์และความรู้สึกของผู้ฟัง  ผู้ใช้มักตั้งใจให้ผู้ฟังได้รับ
ความเจ็บปวด หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือทั้งสองอย่าง(กุลชาติ ศรีโพธิ์ , 2548: 5,18)    

ในเพลงแรปของ Urboy TJ พบการใช้ค าอุทานที่เป็นค าสบถ  และค าอุทานเสริมอาการ ดังนี้ 

3.1 การใช้ค าอุทานที่เป็นค าสบถอังกฤษ 

“ I know it sound น้่ำเน่ำ with shit                                                            
I don't wanna lie it this                                                         
แต่วำยร้ำยมันไม่ได้ร้ำยเสมอไปก็ลองคิด                                                              
ใจจริงมันก็อยำกจะให้เธอนั้นกลับมำ ” 

                                                                                (เพลงเพลงสุดท้าย  Urboy TJ) 

ตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “Shit” มาจากค าภาษาอังกฤษ เป็นค าอุทานที่เป็นค าสบถมีนัยถึงอุจจาระซึ่งสกปรก 
ต้อยต่ า  โดยในเนื้อเพลงดังกล่าว  ผู้แต่งอุทานเป็นค าสบถเพ่ือยืนยันความรู้สึก หรือความจริงใจที่มีต่อผู้หญิงที่ตนรัก
ถึงแม้สิ่งที่ตนพูดไปจะดูไร้สาระ กาก สกปรก แต่ก็มาจากใจจริงไม่ได้หลอกลวงแต่ประการใด 
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“ And Damn is Hearts lack                                                                                         
เจ็บปวดและทรมำน เหมือนจะเป็นจะตำย                                                                                  

                                                                           (เพลงขี้แพ้  Urboy TJ 

 ตัวอย่างข้างต้น ผู้แต่งใช้ค าว่า “Damn” ซึ่งเป็นค าสแลงภาษาอังกฤษที่คนนิยมใช้กันมาก มีนัยเดียวกับค า
ว่า “ให้ตายเถอะ” ส าหรับเพลงนี้ ผู้แต่งสบถค าว่า“Damn เพ่ือตัดพ้ออารมณ์ความรู้สึกเจ็บปวด ผิดหวังจากความรัก 
จนเหมือนจะตายเสียให้ได้ 
 กล่าวได้ว่า เพลงแรปของ Urboy TJ นิยมใช้ค าอุทานที่เป็นค าสบถภาษาอังกฤษที่เป็นที่รู้จักกันดีและใช้อยู่
ทั่วไปมาใช้ในบทเพลงเพื่อง่ายต่อการท าความเข้าใจและได้อารมณ์ความรู้สึกในการสบถดังกล่าว 

3.2 การใช้ค าอุทานที่เป็นค าสบถภาษาไทย 

“ ถ้ำชีวิตไม่มี You และผมจะอยู่ไปเพื ออะไร                                                                             
โครตเน่ำเลยไหม So do you like it ?                                                                                   

                                                                 (เพลงBeautiful Urboy TJ) 

ตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “โคตร” เป็นค าอุทานที่เป็นค าสบถภาษาไทย มีความหมายว่า มาก เช่นใหญ่โคตร 
ใหญ่มาก ในบทเพลงดังกล่าวใช้ค าว่า “ โคตรเน่า ” เพ่ือต้องการบอกผู้หญิงที่ตนรักว่าตนไม่รู้จะอยู่ไปเพ่ืออะไรหาก
ไม่มีเธอ ซึ่งค ากล่าวนั้น ผู้แต่งก็มองว่า “โคตรเน่า”คือ ไร้สาระสิ้นดี แต่ก็อยากจะกล่าวเพ่ือถามผู้หญิงที่ตนรักว่าแล้ว
เธอชอบหรือไม่ 

3.3 การใช้ค าอุทานบอกอาการ ไม่มีความหมายแต่อย่างใด แต่เป็นค าที่เปล่งออกมาเพ่ือแสดงอารมณ์
ความรู้สึกของผู้กล่าวให้ชัดเจนขึ้น 

“Ah พอเธอเดินผ่ำนมำท่ำผมสะดุด                                                                                       
พอเธอเดินผ่ำนมำแทบตำจะหลุด                                                                                           

สำวไทยในฝันเธอน่ะมันสุดๆ”                                                                                                   

 (เพลงวายร้าย Urboy TJ) 

ตัวอย่างข้างต้น ผู้ร้องอุทานค าว่า “Ah” เพ่ือแสดงถึงความรู้สึกสะดุดตาอย่างมากซ่ึงสอดคล้องกับ
เนื้อความที่สื่อถึงผู้หญิงที่เดินมาท าให้ผู้ชายรู้สึกสะดุดตาจนถึงขนาด “ตาแทบหลุด” 
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กล่าวได้ว่าค าอุทาน ในบทเพลงแรปของ Urboy TJ มีทั้งค าอุทานที่เป็นค าสบถอังกฤษ  ค าอุทานที่เป็นค า
สบถภาษาไทย   ค าอุทานบอกอาการ   ค าเหล่านี้ปรากฏในบทเพลงเหมือนเป็นค าที่อุทานจนติดปาก ค าอุทานที่
เป็นค าสบถจะมีลักษณะกระแทกกระทั้นเน้นอารมณ์ความรู้สึก ส่วนค าอุทานบอกอาการจะช่วยสื่อให้ผู้ฟังเข้าใจถึง
อารมณ์เพลงและช่วยให้รับรู้ถึงกิริยาอาการของผู้ส่งสารในเนื้อเพลง  

4. การใช้การซ้ าค าและการซ้ าความ  

บทเพลงแรปของ Urboy TJ ยังพบการซ้ าค าและการซ้ าความในหลาย ๆ เพลง ดังต่อไปนี้  

   4.1  การซ้ าค า เป็นกลวิธีที่ใช้ค าค าเดียวกันมาวางไว้ด้วยกันในบทเพลงซึ่งอาจจะวางไว้ติดกันแบบค าซ้ า 
หรือวางไว้แยกจากกันแต่อยู่ในเนื้อความเดียวกัน ทั้งนี้ความหมายของค าที่น ามาซ้ ากันต้องเป็นความหมายเดียวกัน 
แต่น ามากล่าวซ้ ากันเพ่ือเพ่ิมน้ าหนักความส าคัญต่อค าดังกล่าวให้มากขึ้นซึ่งเพลงแรปของ Urboy TJ มีกลวิธีการซ้ า
ค าดังนี้ 

4.1.1 การซ้ าค าภาษาอังกฤษ  ในบทเพลงพบการซ้ าค าภาษาอังกฤษในลักษณะน ามาต่อกันเป็นค า
ซ้ าติดกัน  กับในลักษณะการซ้ าค าค าเดียวกันแต่อยู่ต่างที่กัน  ดังตัวอย่าง 

  

“ We ใช้ชีวิตล้มลุก                                                                                                    
เพื อที จะ live and learn                                                                                                  

ใครท่ำให้เธอเจ็บช้่ำ                                                                                                           
just let it burn burn burn ” 

                                                          (เพลง What stop you? Urboy Tj) 

ตัวอย่างข้างต้นมีการน าค าว่า “burn” ซึ่งแปลว่าเผาไหม้ มาซ้ าติดกันเหมือนกับค าซ้ าในภาษาไทย แต่ใช้
ซ้ ากันถึง 3 ครั้ง เพ่ือเน้นย้ าการกระท าให้หนักแน่นขึ้นว่า ถ้าหากใครท าให้เจ็บช้ า ก็ให้ burn หรือ เผาไหม้มันไปเสีย
เถอะ 

“ มองดูที ตำก็พอจะเข้ำใจ เก็บไว้ ใจเย็น ๆ ใจเย็น ๆ Baby please                                                     
รอพรุ่งนี้ตอนผมหน่ะพร้อมค่อยบอกก็ได้ shawty please ” 

                                                           (เพลงไม่อยากฟัง Urboy Tj) 
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ตัวอย่างข้างต้น  มีการน าค าว่า “please” ซึ่งแปลว่าขอร้อง มาซ้ ากันแต่อยู่คนละต าแหน่ง โดย “please” 
ค าแรกไว้หลังข้อความที่บอกว่าใจเย็น ๆ เพ่ือเป็นลักษณะขอร้องให้ใจเย็น ส่วน “please” ค าท่ีสองไว้ข้างหลัง 
“shawty” เพ่ือร้องขอ โปรดกรุณา   จึงกล่าวได้ว่าการใช้ “please”  เพ่ือเน้นย้ าความรู้สึกขอร้องจริง ๆ  

4.1.2 การซ้ าค าภาษาไทย  ในบทเพลงพบการซ้ าค าภาษาไทยในลักษณะน ามาต่อกันเป็นค าซ้ า
ติดกัน  กับในลักษณะการซ้ าค าค าเดียวกันแต่อยู่ต่างที่กัน ดังตัวอย่าง  

“ ออกไปเจอกับคนใหม ่ๆ                                                                                             
ออกไปเจอที ใหม ่ๆ                                                                                                        

Just start living the life ” 

                                                   (เพลง What stop you? Urboy T) 

ตัวอย่างข้างต้น ผู้แต่งซ้ าค าว่า”ใหม่”เพ่ือให้ออกเสียงซ้ าค าเดิมให้ต่อเนื่องกันสองครั้งโดยใช้เครื่องหมายไม้
ยมก (ๆ) เติมหลังค าดังกล่าวซึ่งเรียกอีกอย่างว่าค าซ้ า การซ้ าค าลักษณะนี้เพื่อเพ่ิมน้ าหนักของค าว่าใหม่นั่นเอง 

“ ยิ งรักเธอเท่ำไหร่ ยิ่งไม่เหลือใคร                                                                                           
ยิ่งใกล้เธอเท่ำไหร่ เธอก็ยิ งหำยไป ” 

                                                             (เพลงไม่เข้าใจ Urboy TJ) 

 ตัวอย่างข้างต้น  มีการซ้ าค าว่า “ยิ่ง” กับค าว่า “เธอ” มาจัดวางเพ่ือเล่นน้ าหนักระหว่างค าทั้งสอง ทั้งนี้
เพ่ือเน้นย้ าอารมณ์ความรู้สึกขัดแย้งกันว่า ยิ่งรักเธอ  ยิ่งไม่เหลือใคร  ยิ่งใกล้เธอ  เธอยิ่งหายไป   

4.2 การซ้ าความ  นอกจากมีการซ้ าค าแล้ว ยังพบว่ามีการซ้ าความอีกด้วยซึ่งเป็นการซ้ าในลักษณะวลี หรือ 
ประโยค เพ่ือเน้นเนื้อความให้มีความหมายหนักแน่นขึ้น โดยพบการซ้ าความทั้งท่ีเป็นการซ้ าความภาษาอังกฤษและ
และการซ้ าความภาษาไทยดังนี้ 

 4.2.1 การซ้ าความภาษาอังกฤษ 

“ เผอิญว่ำตัวจริง baby what’s up                                                                                
Crown king now baby what’s up                                                                                
Bling จริง now baby what’s up                                                                                     

พวกกูน่ะ win win baby what’s up ” 

 (เพลงจิ๊กโก๋ Urboy Tj) 
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ตัวอย่างข้างต้น มีการใช้การซ้ าความภาษาอังกฤษ กล่าวคือ น า “baby what’s up” ที่แปล ว่า ยังไงที่รัก 
มาซ้ ากันในแต่ละวรรค โดยความหมายความเหล่านั้นไม่เปลี่ยนแปลงแต่จะซ้ าความหมายสนับสนุนแต่ละวรรค
ดังกล่าวเพ่ือสื่อความรู้สึกท้าทายยิ่ง ๆ ขึ้น 

4.2.2 การใช้ซ้ าความภาษาไทย  

“ ไม่อยำกนอนคนเดียว Hey เธอ                                                                       
ไม่อยำกนอนคนเดียว                                                                                     
ไม่อยำกนอนคนเดียว Hey เธอ                                                                                  
ไม่อยำกนอนคนเดียว                                                                                                
ไม่อยำกนอนคนเดียว Hey เธอ                                                                                     
ไม่อยำกนอนคนเดียว                                                                                               
ไม่อยำกนอนคนเดียว Hey เธอ                                                                                         
ไม่อยากนอนคนเดียว ” 

(เพลงไม่อยากนอนคนเดียว Urboy TJ) 

ตัวอย่างข้างต้นแสดงถึงการซ้ าความอย่างชัดเจน โดยน าประโยค “ไม่อยากนอนคนเดียว Hey เธอ” และ 
“ไม่อยากนอนคนเดียว ” มาซ้ าความสลับกันไปมา เพ่ือสื่อความหมายบอกเธอซึ่งเป็นผู้หญิงที่ผู้ร้องพึงใจว่าไม่อยาก
นอนคนเดียวอย่างรุนแรง 

 การศึกษาการใช้การซ้ าค า และการซ้ าความที่พบในเพลงแรปของ Urboy TJ พบว่า ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อเน้น
ย้ าความหมายของค าและเรื่องราวที่ต้องการถ่ายทอด น าไปสู่การเน้นย้ าอารมณ์ และยังช่วยให้บทเพลงติดหูผู้ฟังได้
ดียิ่งขึ้น   

 

สรุปและอธิปรายผล  
การศึกษากลวิธีการใช้ค าในเพลงแรปของ Urboy TJ ที่ได้มีการเผยแพร่ผ่านทางแอพพลิเคชั่น JOOX 

จ านวน 17 อัลบั้ม รวม 20 เพลง โดยเก็บบทเพลงในอัลบั้มแรกเมื่อปี พ.ศ. 2559 จนถึงเพลงแรปที่เผยแพร่ใน
ปัจจุบันปี พ.ศ.2561 สรุปและอภิปรายผลได้ดังนี้ 
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ผลการศึกษาพบว่ามีการใช้ค าภาษาอังกฤษ ส่วนใหญ่จะพบการใช้ค าภาษาอังกฤษในรูปเดิมมากที่สุด  
โดยเขียนเป็นภาษาอังกฤษดังเดิม การใช้ค าภาษาอังกฤษในรูปภาษาไทย โดยเขียนทับศัพท์เป็นภาษาไทย และมี
การใช้ค าภาษาอังกฤษถ่ายทอดความหมายสลับกับการใช้ภาษาไทย โดยเขียนภาษาอังกฤษสลับกับภาษาไทยโดยมี
ความหมายต่อเนื่องกัน  และมีการใช้ค าภาษาอังกฤษถ่ายทอดความหมายซ้ ากับค าภาษาไทย โดย เขียน
ภาษาอังกฤษซ้ ากับภาษาไทยเพ่ือย้ าความหมายให้มีน้ าหนักมากขึ้น ซึ่งเป็นกลวิธีการแต่งอย่างหนึ่งของเพลงแรป  
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ที่ท าให้เกิดความงดงามในแง่ของวรรณศิลป์ ให้เข้าถึงอารมณ์ได้มากข้ึน โดยการใช้ค าภาษาอังกฤษนั้นเป็นการแสดง
ให้เห็นถึงอิทธิพลของชาติตะวันตก สอดคล้องกับแนวคิดของสุกรี เจริญสุข (2538 : 121 อ้างถึงใน ณิภกร กรับไกร
แก้ว, 2556 : 19) ที่กล่าวว่าเพลงนั้นเป็นแนวเพลงที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก ซึ่งการใช้ค าทับศัพท์ในบทเพลงแรป
ของ Urboy TJ นั้นเป็นค าที่ติดปากของคนไทยในปัจจุบัน จึงเกิดค าภาษาปากซึ่งสอดคล้องแนวคิดการใช้ค าของ 
กาญจนา ปราบปัญจะ (2553 : 50) ที่กล่าวถึงการใช้ค าสแลง ด้านการใช้ค าสแลงในบทเพลงแรปของ Urboy TJ 
ผู้วิจัยพบว่ามีการใช้ค าสแลงภาษาอังกฤษ และการใช้ค าสแลงภาษาไทย การใช้ค าสแลงในบทเพลงเป็นค าที่ใช้พูด
ติดปาก สื่อสารแล้วเข้าใจความหมายกันในกลุ่ม ท าให้เพลงแรปเหล่านี้มีเนื้อหาที่ตรงไปตรงมา และได้รับความนิยม 
ติดหูผู้ฟัง ค าสแลงไม่เป็นเพียงแต่ค าที่ใช้สื่อสารเฉพาะกลุ่มคนหนึ่งเท่านั้น อีกทั้งยังสะท้อนสังคมในยุคดิจิทัลที่คน
ส่วนใหญ่รับวัฒนธรรมจากสังคมหนึ่งเข้ามาในสังคมผ่านดิจิทัลที่เป็นตัวกลางในการรับวัฒนธรรมเข้ามา การใช้ค า
อุทานที่เป็นค าสบถ ในบทเพลงแรปของ Urboy TJ พบว่ามีการใช้ค าอุทานที่เป็นค าสบถอังกฤษ การใช้ค าอุทานที่
เป็นค าสบถภาษาไทย และค าอุทานบอกอาการ ค าเหล่านี้ปรากฏในบทเพลงเหมือนเป็นค าที่ใช้พูดติดปากให้เข้าใจ
ความหมายกันในกลุ่ม มีลักษณะกระแทกกระทั้นเน้นอารมณ์ความรู้สึก นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบการใช้การซ้ าค าและ
การซ้ าความในเพลงแรปของ Urboy TJ พบว่าส่วนใหญ่จะใช้เพ่ือเน้นความหมายของค าท าให้บทเพลงเกิดความ
ไพเราะ สอดคล้องกับแนวคิดของ กาญจนา ปราบปัญจะ (2553 : 34) ที่กล่าวถึง การซ้ าค า ในบทเพลงไทยสากลใน
บทเพลง เพ่ือย้ าความหมาย และท าให้ความหมายหนักแน่น อีกทั้งยังท าให้บทเพลงเกิดความไพเราะ สละสลวย  
ยังช่วยให้บทเพลงติดหูผู้ฟังได้ดียิ่งขึ้น    

กล่าวได้ว่ากลวิธีการใช้ค าในยุคดิจิทัลที่ปรากฏในเพลงแรปของ Urboy TJ นั้น ไม่ได้เป็นเพียงบทเพลงที่
สร้างความไพเราะแก่ผู้ฟังเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นบทเพลงที่สะท้อนสภาพสังคมในยุคดิ จิทัลผ่านกลวิธีการใช้
ภาษาได้เป็นอย่างดี จากการศึกษาพบว่าในบทเพลงแรปของ Urboy TJ มีการใช้ค าภาษาอังกฤษ ที่สะท้อนให้เห็น
ถึงการรับวัฒนธรรมจากต่างประเทศท่ีเข้ามาในสังคมไทย ผ่านยุคดิจิทัล อีกท้ังยังพบการใช้ค าสแลง การใช้ค าอุทาน
ที่เป็นค าสบถ ที่เป็นค าเฉพาะกลุ่มคนที่เกิดจากการสร้างค าของสังคมจนเกิดเป็นค าที่ใช้กันในกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง ซึ่งมี
ส่วนช่วยให้บทเพลงแรปมีความน่าสนใจ แปลกใหม่มากข้ึน การเลือกสรร ยังช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจถึงจุดมุ่งหมายแท้จริง
ของผู้แต่งที่ต้องการสื่อแก่ผู้รับสาร อีกทั้งยังพบการใช้การซ้ าค าและการซ้ าความ ซึ่งท าให้บทเพลงแรปมีเอกลักษณ์ 
มีความไพเราะ ติดหูผู้ฟังทั้งนี้ ยังสะท้อนให้เห็นถึงยุคสังคมดิจิทัลในด้านการรับวัฒนธรรมที่แตกต่างที่เข้ามาผ่านยุค
สังคมดิจิทัลที่ไร้พรมแดน จนท าให้เกิดดนตรีเพลงแรป อีกท้ังยังท าให้เกิดศิลปินที่โด่งดังอย่าง Urboy TJ อีกด้วย 

ข้อเสนอแนะ  

 การท าวิจัยเรื่อง “ กลวิธีการใช้ค าในยุคดิจิทัลที่ปรากฏในเพลงแรปของ Urboy TJ ” เป็นงานวิจัยที่ 
วิเคราะห์การใช้ภาษาในเนื้อเพลง คิดว่างานวิจัยชิ้นถัดไปควรจะมีการศึกษาเพ่ิมเติมในประเด็นต่อไปนี้คือ  
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 1. ศึกษาวิถีชีวิตของวัยรุ่นหรือกลุ่มสังคมแรป (rap) เพ่ือความรู้ความเข้าใจในเพลงแรป ได้กว้างยิ่งขึ้น 

 2. นอกจากเนื้อเพลงแรป จะเป็นสิ่งที่ผู้วิจัยสนใจในการศึกษาแล้ว Music Video ก็เป็นอีกเนื้อหา 
ที่น่าสนใจเช่นกันในการเลือกน ามาศึกษาเป็นผลงานวิจัยในครั้งต่อไปเพ่ือความรู้ความเข้าใจในเพลงแรป ได้ดียิ่งขึ้น 
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กลวิธีการตั้งชื่อภาษาไทยในซีรีส์เกาหลี ระหว่างปี พ.ศ. 2557 - 2561 
 

เสาวลักษณ์ มะโนภักดิ์1  และพัชราภรณ์ คชินทร์2 
 

บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์กลวิธีการตั้งชื่อภาษาไทยในซีรีส์เกาหลีระหว่างปี พ.ศ. 2557 – 2561 
จาก www.kseries.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ซีรีส์เกาหลีที่มีการเผยแพร่เป็นล าดับแรก ๆ ในประเทศไทย และได้รับความนิยม
สูงอันดับต้น ๆ ในกลุ่มผู้ชมที่ชื่นชอบซีรีส์เกาหลี โดยศึกษาซีรีส์ที่เผยแพร่ระหว่าง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่  
12 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จ านวน 216 รายชื่อ ด้วยการน ารายชื่อทั้งหมดมาวิเคราะห์ตามประเด็นที่ก าหนดไว้ ผลการวิจัย
พบว่า กลวิธีการตั้งชื่อภาษาไทยในซีรีส์เกาหลีระหว่างปี พ .ศ. 2557 – 2561 มีทั้งหมด 4 ประเด็น เรียงล าดับจากกลวิธีที่
พบมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดได้ ดังนี้  

1. ด้านการตั้งชื่อโดยใช้เนื้อหาในเร่ือง พบจ านวน 161 รายชื่อ คิดเป็นร้อยละ 74.53 โดยแบ่งเป็น   4 ลักษณะคือ 
1) เนื้อหาเกี่ยวกับความรัก พบจ านวน 81 รายชื่อ คิดเป็นร้อยละ 37.50 2) เนื้อหาตื่นเต้น เร้าใจ ผจญภัย และการต่อสู้ 
พบจ านวน 35 รายชื่อ คิดเป็นร้อยละ 16.20 3) เนื้อหาตลก และสนุกสนาน พบจ านวน 37 รายชื่อ คิดเป็นร้อยละ 17.12 
และ4) เนื้อหาเขย่าขวัญสยดสยอง พบจ านวน 8 รายชื่อ คิดเป็นร้อยละ 3.70 

2. ด้านการตั้งชื่อโดยใช้ตัวละครเอก พบจ านวน 39 รายชื่อ คิดเป็นร้อยละ18.05 โดยแบ่งเป็น  2 ลักษณะ คือ  
1) การใช้ชื่อตัวละครเอกและมีส่วนขยายเพิ่มเติม พบจ านวน 35 รายชื่อ คิดเป็นร้อยละ 16.20และ 2) การใช้ชื่อตัวละคร
เอกเพียงอย่างเดียว พบจ านวน 4 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.85  

3. ด้านการตั้งชื่อโดยใช้ลักษณะเด่นของตัวละครเอกในเรื่อง พบจ านวน 9 รายชื่อ คิดเป็นร้อยละ 4.16 โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) การลักษณะเด่นของตัวละครเอกและมีส่วนขยายเพิ่มเติม พบจ านวน   5 รายชื่อ คิดเป็นร้อย
ละ 2.31 2) การใช้ลักษณะเด่นของตัวละครเอกเพียงอย่างเดียวเดียว พบจ านวน   4 รายชื่อ คิดเป็นร้อยละ 1.85 

4. ด้านการตั้งชื่อโดยใช้สิ่งของ หรือสถานที่ในเรื่อง พบจ านวน 7 รายชื่อ คิดเป็นร้อยละ 3.24 โดยแบ่งออกเป็น  
2 ลักษณะ คือ 1) การตั้งชื่อโดยใช้สิ่งของ พบจ านวน 3 รายชื่อ คิดเป็นร้อยละ 1.38 2) การตั้งชื่อโดยใช้สถานที่ พบจ านวน 
4 รายชื่อ คิดเป็นร้อยละ 1.85 

กล่าวโดยสรุป กลวิธีการตั้งชื่อซีรีส์เกาหลีนั้นมีหลากหลายแบบ โดยที่พบมากที่สุดคือ การตั้งชื่อโดยใช้เนื้อหาใน
เรื่อง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกลวิธีดังกล่าวสามารถระบุให้ผู้ชมทราบได้อย่างชัดเจนว่าจะได้พบเจอกับเรื่องราวแบบใด 
ตลอดจนคาดการณ์อรรถรสในการรับชมได้ ทั้งเนื้อหาเกี่ยวกับความรัก เนื้อหาตื่นเต้นเร้าใจ เนื้อหาตลก และเนื้อหาเขย่า
ขวัญสยดสยอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะการตั้งชื่อโดยใช้เนื้อหาเก่ียวกับความรักซึ่งพบมากถึง 81 รายชื่อ คิดเป็นร้อยละ 
37.50 ของซีรีส์ที่น ามาศึกษาทั้งหมด ด้วยเหตุนี้ท าให้ซีรีส์เกาหลีโดยส่วนใหญ่สามารถเข้าไปสร้างความเร้าใจ  และดึงดูดใจ
ผู้ชมได้ถูกกลุ่มเป้าหมาย จนน าสู่การเลือกชมซีรีส์เรื่องนั้น ๆ และเกิดเป็นที่นิยมในวงกว้าง  
 
ค าส าคัญ : กลวิธี การตั้งชื่อ ซีรีส์เกาหลี 
 
 
1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต 
2 อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าวจิัย, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภฏัภูเก็ต 
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บทน า 

 ปัจจุบันมีการผลิตสื่อออกมามากมายหลายรูปแบบ สื่อบางชนิดท าหน้าที่มากกว่าการเป็นแหล่งความรู้ 
หรือความบันเทิง โดยเฉพาะสื่อประเภทละคร และซีรีส์ ดังที่ จิรวุฒิ เสนาค า (2549, หน้า 3) กล่าวว่า ในยุคที่มีการ
พัฒนาซีรีส์ โทรทัศน์ วิดีโอ ข้อมูลข่าวสาร และความบันเทิงต่าง ๆ ท าให้เกิดการบริโภคสินค้าอย่างแพร่หลาย 
สินค้าได้กลายเป็นเครื่องบ่งบอกสถานภาพทางสังคม รสนิยม และความคิด มนุษย์จึงมีการสร้างคุณค่าให้ตัวเองผ่าน
การใช้สื่อ ไม่ว่าจะเป็นการดูรายการโทรทัศน์ ชมซีรีส์ที่มีดาราคนโปรด ฟังเพลงของนักร้องยอดนิยม และ
ติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต พฤติกรรมเหล่านี้บ่งบอกถึงรสนิยมการใช้เวลาว่างซึ่งกลายเป็นวัฒนธรรมที่ได้รับ
ความนิยมในสังคม 
 นับตั้งแต่ทศวรรษ 1980 เป็นต้นมา วัฒนธรรมป๊อปได้แพร่หลายเข้ามาอย่างรวดเร็ว ซึ่งผู้คนในสังคมไทยก็
ได้รับวัฒนธรรมป๊อปที่เผยแพร่เข้ามาจากสื่อหลากหลายประเภท ทั้งในรูปแบบการ์ตูนเรื่องดราก้อนบอล และ 
โปเกมอนจากประเทศญี่ปุ่น และรูปแบบซีรีส์จากประเทศต่าง ๆ โดยที่เป็นกระแสโด่งดังและได้รับความนิยมสูง คือ 
ซีรีส์เรื่องแดจังกึม จากประเทศเกาหลีที่เข้ามาสร้างปรากฏการณ์ในประเทศไทยท าให้คนติดตามกันทั่วบ้านทั่วเมือง 
ด้วยเหตุนี้จึงท าให้การนิยมดูซีรีส์ในประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน 

ประภาพร พวงเกตุ และคณะ (2551, หน้า 1) ได้กล่าวถึงความหมายของซีรีส์ไว้ว่า ซีรีส์ หมายถึง “ซีรีส์
เรื่องยาว หรือละครที่มีลักษณะเป็นตอน ๆ ต่อเนื่องกัน โดยมีเนื้อหาหลากหลายตามบทประพันธ์ที่แต่งออกมาในแต่
ละเรื่อง” ความนิยมดูซีรีส์ของคนไทยในปัจจุบันมีทั้งการเลือกชมซีรีส์ที่ผลิตขึ้นในประเทศ และต่างประเทศ โดยซี
รีส์ที่มาจากต่างประเทศนั้นมีมากมายหลายเชื้อชาติ เช่น ซีรีส์อเมริกา ซีรีส์จีน ซีรีส์ญี่ปุ่น ซีรีส์เกาหลี เป็นต้น ซึ่งซีรีส์
เหล่านี้เป็นซีรีส์ที่มีความหลากหลายและโดดเด่นแตกต่างกันไป โดยเฉพาะซีรีส์เกาหลีที่ ในปัจจุบันมีการพูดถึงอย่าง
เป็นวงกว้างในกลุ่มคนที่เรียกตนเองว่าเป็น k-pop หรือผู้ที่ชื่นชอบวัฒนธรรมเกาหลี ทั้งในรูปแบบเพลง ละครซีรีส์ 
และสถานที่ท่องเที่ยว 
 จากความนิยมดังกล่าวท าให้มีเว็บไซต์ซีรีส์เกาหลีเปิดให้บริการขึ้นมากมาย โดยเว็บไซต์เหล่านี้ท าหน้าที่น า
ซีรีส์ต้นฉบับจากประเทศเกาหลีมาแปลเป็นภาษาไทยด้วยการใส่ sub title เพ่ือให้คนไทยสามารถรับชมให้เข้าใจได้
ง่ายยิ่ งขึ้น เช่น www.series you.com, www.kodhid.com, www.korea.tlcthai.com เป็นต้น โดยเฉพาะ 
www.kseries.com ที่มีผู้คนติดตามเป็นจ านวนมากถึง 148,538 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561) 
เนื่องจากเป็นเว็บไซต์ที่มีการคัดเลือกซีรีส์เกาหลีต้นฉบับมาแปลและเผยแพร่ในประเทศไทยเป็นจ านวนมากท าให้
ผู้คนจ านวนไม่น้อยนิยมติดตามดูซีรีส์ในเว็บไซต์ดังกล่าว  
 จากความนิยมข้างต้น ผู้วิจัยได้รวบรวมรายชื่อซีรีส์เกาหลีที่ปรากฏใน www.kseries.com ซึ่งพบว่ามี
จ านวนมากมายหลายเรื่อง แต่ละเรื่องมีชื่อที่น่าสนใจและมีกลวิธีการตั้งชื่อแตกต่างกันออกไป ดังที่ ศันสนีย์    
วีระศิลป์ (2538, หน้า 47) กล่าวถึงการตั้งชื่อไว้ว่า ชื่อไม่ว่าบุคคล บ้านเรือน สถานที่ ซีรีส์ หรือวัตถุสิ่งของ ล้วนมี
คุณค่าในการบ่งบอก และจ าแนกเอกลักษณ์ของสิ่งนั้นให้แตกต่างจากสิ่งอ่ืน ชื่อไม่ว่าจะเป็นชื่อใด ๆ ก็ตาม จึงล้วนมี
ความส าคัญเป็นอย่างมาก 

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญท่ีจะศึกษาเรื่อง “กลวิธีการตั้งชื่อภาษาไทยในซีรีส์เกาหลี ระหว่างปี พ.ศ. 
2557 – 2561” ทั้งนี้ เพ่ือให้เข้าใจถึงกลวิธีการตั้งชื่อภาษาไทยในซีรีส์เกาหลี เพราะการตั้งชื่อซีรีส์นับ  เป็นส่วน
ส าคัญของซีรีส์เรื่องนั้น ๆ เนื่องจากเป็นจุดแรกที่สร้างความน่าสนใจให้กับผู้ชม โดยท าหน้าที่บอกลักษณะเรื่องราว
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ของซีรีส์ และช่วยให้ผู้ชมสามารถคาดเดาเนื้อหาของซีรีส์แต่ละเรื่อง จนน าไปสู่การเลือกชม  ซีรีส์เรื่องนั้น ๆ เช่น  
ซีรีส์รัก ซีรีส์ลึกลับ ซีรีส์สยองขวัญ เป็นต้น  

 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 เพ่ือวิเคราะห์กลวิธีการตั้งชื่อภาษาไทยในซีรีส์เกาหลี ระหว่างปี พ.ศ. 2557 – 2561 
 
วิธีการศึกษา 
 รวบรวมรายชื่อซีรีส์เกาหลีใน www.kseries.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ซีรีส์เกาหลีที่มีการเผยแพร่เป็นล าดับแรก 
ๆ ในประเทศไทย และได้รับความนิยมสูงอันดับต้น ๆ ในกลุ่มผู้ชมที่ชื่นชอบซีรีส์เกาหลี มาศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการ
ตั้งชื่อภาษาไทยในซีรีส์เกาหลีระหว่างปี พ.ศ. 2557 – 2561 (เลือกศึกษาเฉพาะซีรีส์ที่เผยแพร่ระหว่างวันที่  
1 มีนาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561) จ านวน 216 รายชื่อ โดยน างานวิจัยของปริศนา ฟองศรัญย์ 
(2550) เรื่อง “การใช้ภาษาไทยในการตั้งชื่อซีรีส์จีน” มาปรับเป็นกรอบการศึกษาจ านวน 4 ประเด็น ดังนี้ 
 1. การตั้งชื่อโดยใช้ตัวละครเอกในเรื่อง 
 1.1 การใช้ชื่อตัวละครเอกเพียงอย่างเดียว 

 1.2 การใช้ชื่อตัวละครเอกและมีส่วนขยายเพ่ิมเติม 
2. การตั้งชื่อโดยใช้ลักษณะเด่นของตัวละครเอก 

2.1 การใช้ลักษณะเด่นของตัวละครเอกเพียงอย่างเดียว 
2.2 การใช้ลักษณะเด่นของตัวละครเอกและมีส่วนขยายเพ่ิมเติม 

3. การตั้งชื่อโดยใช้เนื้อหาในเรื่อง   
3.1 เนื้อหาตื่นเต้น เร้าใจ ผจญภัย และการต่อสู้   
3.2 เนื้อหาเขย่าขวัญสยดสยอง 
3.3 เนื้อหาเก่ียวกับความรัก  
3.4 เนื้อหาตลก และสนุกสนาน 

4. การตั้งชื่อโดยสิ่งของ หรือสถานที่ในเรื่อง  
ผลการศึกษา 

จากการศึกษาเรื่อง “กลวิธีการตั้งชื่อภาษาไทยในซีรีส์เกาหลี ระหว่างปี พ.ศ. 2557 - 2561” สรุปผล
การศึกษาตามประเด็นที่ก าหนดไว้ ได้ดังนี้ 
 1. การตั้งชื่อโดยใช้ตัวละครเอกในเรื่อง  

หมายถึง การน าชื่อตัวละครเอกของเรื่องมาตั้งเป็นชื่อซีรีส์ แล้วซีรีส์ด าเนินเรื่องโดยตัวละครเอกโดยจะต้อง
มีลักษณะโดดเด่น หรือเป็นเจ้าของเรื่องราวทั้งหมด การศึกษาในด้านนี้พบจ านวน 39 รายชื่อ คิดเป็นร้อยละ 18.05 
แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) การใช้ชื่อตัวละครเอกและมีส่วนขยายเพ่ิมเติม พบจ านวน 35 รายชื่อ และ 2) การใช้ชื่อ
ตัวละครเอกเพียงอย่างเดียว พบจ านวน 4 รายการ ดังนี้ 

1.1 การใช้ชื่อตัวละครเอกเพียงอย่างเดียว คือ การน าชื่อของตัวละครเอกของเรื่องมาตั้งเป็นชื่อซีรีส์จาก
การศึกษาพบจ านวน 4 รายชื่อ คิดเป็นร้อยละ 1.85 ดังตัวอย่าง 
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ภาพที่ 1.1 ดร.อีอัน  
สืบค้นจาก www.kseries.tv/category/korea-series/dr-mo-clinic/ 

 

 ดร.อีอัน เป็นจิตแพทย์หนุ่ม ซึ่งมีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในด้านสะกดจิต มีชื่อเสียงโด่งดังเพราะ
ใบหน้าอันหล่อเหลา แต่เนื่องจากเขาได้น าความลับของคนไข้ไปเปิดเผย ซึ่งถือเป็นการกระท าความผิดด้าน
จรรยาบรรณแพทย์ เขาจึงถูกยึดใบอนุญาตประกอบอาชีพท าให้ชีวิตการงานที่รุ่งโรจน์จึงต้องมาจบลงทันที 
 

 1.2 การใช้ชื่อตัวละครเอก และมีส่วนขยายเพ่ิมเติม คือ การน าชื่อของตัวละครเอกของเรื่องมาตั้ งเป็น
ชื่อซีรีส์ และมีส่วนขยาย ซึ่งเป็นส่วนที่มาช่วยอธิบายบทบาทของตัวละครเพ่ิมเติม จากการศึกษาพบจ านวน  
35 รายชื่อ คิดเป็นร้อยละ 16.20 ดังตัวอย่าง 
 

 
 

ภาพที่ 1.2 อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน 
 สืบค้นจาก www.kseries.tv/category/korea-series/flowers-of-the-prison/ 

 

 อ๊กยอ เป็นชื่อหญิงสาวที่เกิดในคุก เธอเป็นเด็กที่ฉลาดเกินวัย เพราะได้รับความรู้มากมายจากเหล่า
ผู้ต้องขังที่มีความสามารถและมีการศึกษาสูงท าให้อ๊กยอได้เรียนรู้กฎหมายโชซอนและภาษาต้าหมิง ความสามารถ
เหล่านี้สร้างความประหลาดใจแก่ผู้พิพากษาและผู้คุมขังเป็นอย่างยิ่ง  

ผู้พิทักแห่งโชซอน เป็นส่วนขยายแสดงบทบาทตัวละครเอกที่เป็นหญิงสาว ผู้มีความฉลาด และมี
ความสามารถเรียนรู้กฎหมายในราชวงศ์โชซอน เพ่ือไปท างานในหน่วยพิทักษ์สันติราษฎร์ เพราะต้องการสืบให้รู้ว่า
ใครคือแม่ของเธอ และใครคือคนร้ายที่ท าให้แม่ของเธอตาย 
 
 2. การตั้งชื่อโดยใช้ลักษณะเด่นของตัวละครเอกในเรื่อง  

https://www.kseries.tv/category/korea-series/dr-mo-clinic/
https://www.kseries.tv/category/korea-series/flowers-of-the-prison/
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หมายถึง การใช้ลักษณะเด่นของตัวละครเอกที่บ่งบอกถึงจุดเด่นของตัวละครเอก หรือลักษณะนิสัยของตัว
ละครเอก โดยการศึกษาในด้านนี้พบจ านวน 9 รายชื่อ คิดเป็นร้อยละ 4.16 แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) การใช้
ลักษณะเด่นของตัวละครเอกและมีส่วนขยายเพ่ิมเติม พบจ านวน 5 รายชื่อ 2) การใช้ลักษณะเด่นของตัวละครเอก
เพียงอย่างเดียว พบจ านวน 4 รายชื่อ ดังนี้ 

 

 2.1 การใช้ลักษณะเด่นของตัวละครเอกเพียงอย่างเดียว คือ การน าชื่อของตัวละครเอกที่มีลักษณะเด่น
ของเรื่องมาตั้งเป็นชื่อซีรีส์ พบจ านวน 4 รายชื่อ คิดเป็นร้อยละ 1.85 ดังตัวอย่าง 

 

 
 

ภาพที่ 2.1 เทพบุตรแวมไพร์   
สืบค้นจาก https://www.ksubthai.co/blood/ 

 

 เทพบุตร เป็นลักษณะเด่นของตัวละครเอกฝ่ายชายที่เมื่อตายไปแล้วได้ไปเกิดเป็นเทพบุตร หรือว่า เทวดา
ผู้ชาย ที่มีรูปร่างหน้าตาที่หล่อเหลา 
 แวมไพร์ เป็นลักษณะเด่นของตัวละครเอกฝ่ายชายที่มีลักษณะเป็นผีดิบ ที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนมนุษย์
ทั่วไป แต่มีฟันแหลมคม ดื่มเลือดของมนุษย์ด้วยกันเป็นอาหารเพ่ือหล่อเลี้ ยงโดยที่แวมไพร์จะมีชีวิตเป็นอมตะ  
ไม่มีวันตาย 
 

 2.2 การใช้ลักษณะเด่นของตัวละครเอก และมีส่วนขยายเพ่ิมเติม คือ การน าชื่อของตัวละครเอกที่มี
ลักษณะเด่นของเรื่องมาตั้งเป็นชื่อซีรีส์ และมีส่วนขยายซึ่งเป็นส่วนที่มาช่วยอธิบายบทบาทของตัวละครเพ่ิมเติม พบ
จ านวน 5 รายชื่อ คิดเป็นร้อยละ 2.31 ดังตัวอย่าง 

 

 
 

ภาพที่ 2.2 ค าสาปรัก เจ้าหญิงแม่มด  
สืบค้นจาก www.kseries.tv/mirror-of-the-witch-2/ 

 

 ค าสาบรัก เป็นส่วนขยายแสดงการกระถูกกระท าของตัวละครเอกที่ต้องค าสาปและต้องใช้ชีวิตอย่างหลบ 
ๆ ซ่อน ๆ มาโดยตลอด แม้จะพยายามหาวิธีถอนค าสาปร้ายแต่ก็ไม่เป็นผล  

https://www.ksubthai.co/blood/
https://www.kseries.tv/mirror-of-the-witch-2/
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 เจ้าหญิงแม่มด เป็นลักษณะเด่นของตัวละครเอกฝ่ายหญิงที่เป็นแม่มด และมีพลังวิเศษเหนือมนุษย์
ธรรมดา 
 3. การตั้งชื่อโดยใช้เนื้อหาในเรื่อง  

หมายถึง การตั้งชื่อโดยใช้ลักษณะส าคัญของเรื่อง ที่เป็นการตั้งชื่อซีรีส์โดยดูจากเนื้อเรื่อง ลักษณะของเรื่อง 
และแนวคิดที่ส าคัญของเรื่อง โดยการศึกษาในด้านนี้พบจ านวน 161 รายชื่อ คิดเป็นร้อยละ 74.53 แบ่งเป็น  
4 ลักษณะ คือ 1) เนื้อหาเกี่ยวกับความรัก พบจ านวน 81 รายชื่อ 2) เนื้อหาตื่นเต้น เร้าใจ  ผจญภัย และการต่อสู้ 
พบจ านวน 35 รายชื่อ 3) เนื้อหาตลก และสนุกสนาน พบจ านวน 37 รายชื่อ และ4) เนื้อหาเขย่าขวัญสยดสยอง 
พบจ านวน 8 รายชื่อ ดังนี้  
 3.1 เนื้อหาตื่นเต้น เร้าใจ ผจญภัย และการต่อสู้ คือ เรื่องที่มีเนื้อหาที่สอดแทรกเกี่ยวกับความตื่นเต้น 
เร้าใจ ผจญภัย และการต่อสู้ การท าลายล้างที่รุนแรง และการเสี่ยงตายในรูปแบบต่าง ๆ ของตัวละครเป็นหลัก  
พบจ านวน 35 รายชื่อ คิดเป็นร้อยละ 16.20 ดังตัวอย่าง  

 
 

 
 

ภาพที่ 3.1 ฝ่าวิกฤตกู้ชีพ  

สืบค้นจาก www.kseries.tv/category/korea-series/d-day/  

 

จากซีรีส์เรื่อง ฝ่าวิกฤตกู้ชีพ ข้างต้นแสดงให้เห็นว่าซีรีส์เรื่องนี้มีกลวิธีการตั้งชื่อซีรีส์จากการใช้เนื้อหาที่
เคร่งเครียด ลึกลับ และตื่นเต้น โดยเนื้อหาน าเสนอเรื่องราวของทีมแพทย์ ทีมหนึ่งที่พยายามช่วยชีวิตผู้เคราะห์ร้าย
หลังจากเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ในกรุงโซล โดยมี ลีแฮซอง เป็นศัลยแพทย์ที่โดนย้ายมาจากโรงพยาบาลที่ดีที่สุด 
ในกรุงโซล เนื่องจากเธอขัดค าสั่งผู้อ านวยการใหญ่ หลังจากนั้นเธอก็ได้พบกับ ชอง ตลมี ที่เป็นแพทย์ประจ าบ้าน
ที่มาจากปูซาน โดยทั้งคู่ก็ได้พบกัน จนกระทั่ง ชองตลมี ก็ขอเข้าพบหมอฮันอูจิน ที่เป็นศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการ
ผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ ซึ่งหมอฮันคนนี้เคยช่วยชีวิตเขาเมื่อหลายปีก่อน แต่โชคร้ายที่หมอฮันติดผ่าตัด เขาเลยไม่มี
โอกาสได้พบ จนวันหนึ่งก็มีเหตุให้เขาอยู่ที่กรุงโซลต่อ เพราะต้องช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่ประสบอุบัติเหตุ อีกทั้งยัง
แผ่นดินไหวอย่างรุนแรงจนกลายเป็นหายนะครั้งใหญ่ ท าให้ถนนที่เชื่อมต่อกรุงโซลถูกตัดขาด ไฟฟ้า น้ าประปา และ
แก๊สไม่มีใช้ โทรศัพท์ใช้การไม่ได้ ชองตลมีจึงช่วยแฮซองรักษาชีวิตผู้คนท่ามกลางความขาดแคลนและมีแรงกดดัน
รอบด้าน 

 

 3.2 เนื้อหาเขย่าขวัญสยดสยอง คือ เรื่องที่มีเนื้อหาเขย่าขวัญ จะเกี่ยวข้องกับผีวิญญาณที่มาอาละวาด
หลอกหลอนคน หรือเพ่ือล้างแค้น หรือเพ่ือความอยู่รอด พบจ านวน 8 รายชื่อ คิดเป็นร้อยละ 3.70 ดังตัวอย่าง  

 

https://www.kseries.tv/category/korea-series/d-day/
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ภาพที่ 3.2 สืบลับ โรงเรียนหลอน  
สืบค้นจาก www.kseries.tv/solomons-perjury-2/ 

 

จากซีรีส์เรื่อง สืบลับ โรงเรียนหลอน ข้างต้นแสดงให้เห็นว่าซีรีส์เรื่องนี้มีกลวิธีการตั้งชื่อซีรีส์จากการใช้
เนื้อหาเขย่าขวัญสยดสยอง โดยเนื้อหาน าเสนอเรื่องราวของกลุ่มเด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่พบร่างของเด็กนักเรียนชาย
คนหนึ่งที่โรงเรียน จนกระท่ังมเีจ้าหน้าที่มาสันนิษฐานว่าเด็กนักเรียนที่ตายนั้นเขาได้ฆ่าตัวตายในฤดูใบไม้ร่วง มันจึง
ท าให้นักเรียนคนอ่ืน ๆ ในโรงเรียนต่างสงสัยการพิจารณาคดี และพยายามที่จะค้นพบความจริงที่อยู่เบื้องหลัง  
การตายของเด็กผู้ชายที่ตายคนนั้น 

 
 3.3 เนื้อหาเกี่ยวกับความรัก คือ ซีรีส์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักที่มีทั้งสุขและเศร้าคละเคล้ากันไป  
เป็นความรักของแบบผู้ใหญ่ ครอบครัว หรือวัยรุ่น พบจ านวน 81 รายชื่อ คิดเป็นร้อยละ 37.50 ดังตัวอย่าง  
 

 
 

ภาพที่ 3.3 จุ๊บหลอก ๆ อยากบอกว่ารัก  
สืบค้นจาก www.kseries.tv/tag 

 

 จากซีรีส์เรื่อง จุ๊บหลอก ๆ อยากบอกว่ารัก ข้างต้นแสดงให้เห็นว่าซีรีส์เรื่องนี้มีกลวิธีการตั้งชื่อซีรีส์จาก
การใช้เนื้อหาเกี่ยวกับความรัก โดยเนื้อหาน าเสนอเรื่องราวของความรักของโอฮานิหญิงสาวที่หลงรักผู้ชายคนหนึ่ง 
ที่ชื่อว่า แบคซึนโจ โดยเรื่องราวความรักเริ่มต้นมาจากการเปิดภาคเรียน ที่เธอเกิดตกหลุมรักแบคซึนโจนักเรียนชาย
ที่มีความฉลาด และหยิ่งเป็นอย่างมาก เธอพยายามทุกทางที่จะท าให้แบคซึนโจชอบเธอให้ได้  จนวันหนึ่งเธอได้
รวบรวมความกล้าไปบอกรักแบคซึนโจ แต่เธอกลับถูกแบคซึนโจปฏิเสธอย่างไม่มีเยื่อใย หลังจากผิดหวังเธอก็ไม่ได้
ยุ่งกับแบคซึนโจอีกเลย จนกระท่ังบ้านของเธอถูกไฟไหม้ จึงท าให้พ่อและเธอต้องไปพ่ึงพาอาศัยคนรู้จัก พ่อของเธอ
พาเธอเข้าไปพักท่ีบ้านของเพ่ือนพ่อเป็นการชั่วคราว โดยบ้านหลังดังกล่าว คือ บ้านของพ่อแบคซึนโจ ดังนั้นจึงท าให้
เรื่องราวความรักของโอโฮนิและแบคซึนโจเกิดข้ึนในบ้านหลังนั้น 

 

https://www.kseries.tv/solomons-perjury-2/
https://www.kseries.tv/tag/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B9%8A%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81/
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 3.4 เนื้อหาตลก และสนุกสนาน คือ ซีรีส์ที่มีเนื้อหาชวนตลกขบขัน โดยมีเนื้อหาที่ท าให้ผู้ชมเพลิดเพลิน 
และสนุกสนาน พบจ านวน 37 รายชื่อ คิดเป็นร้อยละ 17.12 ดังตัวอย่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.4 ครอบครัวป่วน ยกขบวนฮา  
สืบค้นจาก www.bbtvthai.com/drama_detail.php?movie_id=6755&cate_id=41 

 

 จากซีรีส์เรื่อง ครอบครัวป่วน ยกขบวนฮา ข้างต้นแสดงให้เห็นว่าซีรีส์เรื่องนี้มีกลวิธีการตั้งชื่อซีรีส ์
จากการใช้เนื้อหาตลก และสนุกสนาน โดยเนื้อหาน าเสนอเรื่องราวของ คิมคับซู ผู้อ านวยการโรงเรียนที่เป็นพ่อ
หม้าย และเป็นผู้ที่มีฐานะ จนวันหนึ่งเขาได้ตัดสินใจแต่งงานใหม่กับ ฮวางมีซุน แม่หม้ายสาวแสนยากจนผู้มีลูก 
ฝาแฝดติดมาด้วย เป็นชายหนึ่งคน และหญิงหนึ่งคน โดยก่อนหน้านี้พวกเขาอาศัยอยู่รวมกันในห้องขนาดเล็ก และ
ต้องทนทุกขก์ับความยากจน ดังนั้นพวกเขาจึงตั้งเป้าให้ ฮวางมีซุน แม่ของพวกเขาแต่งงานกับ คิมคับซ ูผู้อ านวยการ
โรงเรียนที่ร่ ารวยคนนี้ให้ได้ หลังจากนั้นไม่นานพวกเขาทั้งสามคนได้ย้ายเข้าไปอยู่ และเป็นสมาชิกของครอบครัวคิม
ได้ส าเร็จ เมื่อพวกเขาอยู่ไปนาน ๆ ก็ค้นพบอะไรบางอย่างของ คิมซึงอา ลูกสาวเพียงคนเดียวของคิมคับซู อีกทั้ง
เรื่องราวของจุนแทซูเลขาส่วนตัวของของคิมคับซู ที่ต่างเก็บความคับแค้นใจที่มีต่อ คิมคับซ ูเอาไว้จนถึงขั้นวางแผน
แก้แค้น ดังนั้นจึงเกิดเรื่องราวชลมุนวุ่นวายขึ้นในครอบครัวนี้ 
 

4. การตั้งชื่อโดยใช้สิ่งของ หรือสถานที่ในเรื่อง  
หมายถึง การตั้งชื่อโดยใช้สิ่งของ หรือสถานที่ส าคัญในเรื่องมาตั้งเป็นชื่อเรื่อง โดยการศึกษาในด้านนี้พบ

จ านวน 7 รายชื่อ คิดเป็นร้อยละ 3.24 แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) การตั้งชื่อโดยใช้สิ่งของ พบจ านวน 3 รายชื่อ  
 
และ 2) การตั้งชื่อโดยใช้สถานที่ พบจ านวน 4 รายชื่อ ดังนี้ 

4.1 การตั้งชื่อโดยใช้สิ่งของ คือ การตั้งชื่อที่มีสิ่งของเป็นจุดก าเนิด และประเด็นหลักของเรื่อง โดยพบ
จ านวน 3 รายชื่อ คิดเป็นร้อยละ 1.38 ดังตัวอย่าง  
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ภาพที่ 4.1 ปาฏิหาริย์รองเท้าสื่อรัก  
สืบค้นจาก www.bluraynow.com/product-detail-16063 

 

จากซีรีส์เรื่อง ปาฏิหาริย์รองเท้าสื่อรัก ข้างต้นแสดงให้เห็นว่าซีรีส์เรื่องนี้มีกลวิธีการตั้งชื่อซีรีส์จากการ 
ตั้งชื่อโดยใช้สิ่งของ คือ รองเท้า โดยรองเท้าในที่นี้หมายถึง สิ่งของที่สื่อถึงความรักของชินจีฮู ที่เป็นสัญลักษณ์ให้ตัว
ของชินจีซูกล้าเดินออกมาจากความกลัว และได้พบกับรักแท้กับผู้ชายที่รักเธอ โดยเนื้อหาน าเสนอเรื่องราวของชิน
จีฮู หญิงสาวที่หวาดกลัวความรัก เพราะความเจ็บปวดจากรักครั้งแรกยังคงฝั่งอยู่ในใจท าให้เธอไม่กล้าพบรักครั้ง
ใหม่ โดยเธอมีความสนใจเกี่ยวกับรองเท้า และมีความสุขในการสะสมรองเท้า  จนกระทั่ง โอแทซู ตัวละครเอก 
ฝ่ายชายได้ผ่านเข้ามาในชีวิตของเธอ เขาได้มอบความรัก ความใส่ใจท าให้ชินจีซู ท าให้เธอเกิดความประทับใจ 
จนเรียกเขาว่า นายพลาสเตอร์ จากหญิงสาวที่เก็บตัวไม่กล้ามีความรัก ในวันนี้เธอจึงยอมกล้าเดินออกมากับรองเท้า
ที่เป็นสิ่งของที่เธอรัก และเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพ่ือที่จะได้ใกล้ชิดกับโอแทซูจนท าให้ทั้งคู่มีความรักที่ดีต่อกัน  

 
 4.2 การตั้งชื่อโดยใช้สถานที่ คือ การตั้งชื่อซีรีส์ที่มีสถานที่เป็นประเด็นหลักของเรื่อง พบจ านวน 4 รายชื่อ 

คิดเป็นร้อยละ 1.85 ดังตัวอย่าง  
 

 
 

ภาพที่ 4.2 เกาะรักอลเวง 

สืบค้นจาก www.kseries.tv/tag 
 

 จากซีรีส์เรื่อง เกาะรักอลเวง ข้างต้นแสดงให้เห็นว่าซีรีส์เรื่องนี้มีกลวิธีการตั้งชื่อซีรีส์จากการตั้งชื่อโดยใช้
สถานที่ คือ เกาะ โดยเกาะในที่นี้หมายถึง เกาะเชจู เป็นเกาะที่ส าคัญของเกาหลีใต้ รวมถึงยังได้รับการจดทะเบียน
จากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกอีกด้วย อันเป็นผลมาจากความสวยงามและความมหัศจรรย์
ของเกาะแห่งนี้ ที่ธรรมชาติได้บรรจงแต่งแต้มและสร้างสรรค์ได้อย่างลงตัว  โดยเนื้อหาของเรื่องน าเสนอเรื่องราว
ของวิลเลียม เจ สเปนเซอร์ ชายหนุ่มชาวอังกฤษ ผู้ที่มีความหลงใหลในวัตถุโบราณ และศิลปะตะวันออก เขาได้
หลบหนีการแต่งงานแล้วออกเดินทางไปยังนางาซากิพร้อมกับเรือสินค้า เพ่ือตามหาสมบัติตามค าบอกเล่าของยาน 

http://www.bluraynow.com/product-detail-16063
https://www.kseries.tv/tag/%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81/
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B4
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คาวามูระ เพ่ือนชาวญี่ปุ่นของเขา โดยอีกฟากหนึ่งของโลก พัคคยู ขุนนางจากโชซอน  ถูกทางการเนรเทศมายัง
เกาะเชจู หลังจากที่เขาได้เข้ามาอยู่ที่เกาะเขาต้องอาศัยอยู่ร่วมบ้านเดียวกับจาง บอจิน สาวชาวเกาะลูกหัวหน้า 
นักด าน้ า แต่ด้วยความเย่อหยิ่ง ถือตัว โอหัง เขาจึงอยู่กับเธอไม่ได้สักเท่าไหร่ ในขณะที่วิลเลียม เดินทางมาใกล้จะ
ถึงจุดหมายปลายทางปรากฏว่าเกิดพายุใหญ่พัดเรือแตก เขาถูกคลื่นซัดมาถึงเกาะ  เชจู และบอจินมาพบเข้า  
เธอช่วยซ่อนเขาหลบผู้คนบนเกาะและคอยหาอาหารมาให้เขาแม้จะสื่อสารกันไม่รู้เรื่อง เขาได้พบกับยานซึ่งถูกพัด
มาติดเกาะเหมือนกัน ยานรู้ว่าชาวต่างชาติที่มาถึงเกาะนี้จะถูกจับตัวส่งทางการเพ่ือประหาร พวกเขาจึงวางแผน
หลบหนีไป ส่วนพัคคยู ก็ต้องพบกับเรื่องราวที่เต็มไปด้วยเงื่อนง าบนเกาะแห่งนี้  
 
สรุปและอภิปรายผล 

จากการศึกษา “กลวิธีการตั้งชื่อภาษาไทยในซีรีส์เกาหลี ระหว่างปี พ.ศ. 2557 – 2561” จ านวน 216 
รายชื่อ ผู้ศึกษาพบกลวิธีการตั้งชื่อตามกรอบการศึกษาที่ก าหนดไว้ 4 ประเด็นเรียงล าดับจากกลวิธีที่พบมากท่ีสุดไป
หาน้อยที่สุด ดังนี้ กลวิธีที่พบมากที่สุด คือ ด้านการตั้งชื่อโดยใช้เนื้อหาในเรื่อง พบจ านวน 161 รายชื่อ คิดเป็นร้อย
ละ 74.53 แบ่งเป็น 4 ลักษณะ คือ 1) เนื้อหาเกี่ยวกับความรัก พบจ านวน 81 รายชื่อ คิดเป็นร้อยละ 37.5  
2) เนื้อหาตื่นเต้น เร้าใจ ผจญภัย และการต่อสู้ พบจ านวน 35 รายชื่อ คิดเป็นร้อยละ 16.20 3) เนื้อหาตลก และ
สนุกสนาน พบจ านวน 37 รายชื่อ คิดเป็นร้อยละ 17.12 และ 4) เนื้อหาเขย่าขวัญสยดสยอง พบจ านวน 8 รายชื่อ 
คิดเป็นร้อยละ 3.70 2. กลวิธีที่พบรองลงมา คือ ด้านการตั้งชื่อโดยใช้ตัวละครเอก พบจ านวน 39 รายชื่อ คิดเป็น
ร้อยละ18.05 แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) การใช้ชื่อตัวละครเอกและมีส่วนขยายเพ่ิมเติม พบจ านวน 35 รายชื่อ  
คิดเป็นร้อยละ 16.20 และ 2) การใช้ชื่อตัวละครเอกเพียงอย่างเดียวเดียว พบจ านวน 4 รายชื่อ คิดเป็นร้อยละ 
1.85 กลวิธีที่พบเป็นอันดับสาม คือ ด้านการตั้งชื่อโดยใช้ลักษณะเดนของตัวละครเอกในเรื่อง พบจ านวน 9 รายชื่อ 
คิดเป็นร้อยละ 4.16 แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) การใช้ลักษณะเดนของตัวละครเอกและมีส่วนขยายเพ่ิมเติม 
พบจ านวน 5 รายชื่อ คิดเป็นร้อยละ 2.31 2) การใช้ลักษณะเด่นของตัวละครเอกเพียงเดียว พบจ านวน 4 รายชื่อ 
คิดเป็นร้อยละ 1.85 และกลวิธีที่พบน้อยที่สุด คือ ด้านการตั้งชื่อโดยใช้สิ่งของ หรือสถานที่ในเรื่อง พบจ านวน  
7 รายชื่อ คิดเป็นร้อยละ 3.24 แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) การตั้งชื่อโดยใช้สิ่งของ พบจ านวน 3 รายชื่อ  
คิดเป็นร้อยละ 1.38 2) การตั้งชื่อโดยใช้สถานที่ พบจ านวน 4 รายชื่อ คิดเป็นร้อยละ 1.85 และเมื่อน าผลการศึกษา
มาเปรียบเทียบกับงานวิจัยของ ปริศนา ฟองศรัณย์ (2550) ศึกษาเรื่อง “การใช้ภาษาไทยในการตั้งชื่อซีรีส์จีน”  
พบความแตกต่างกัน คือ การใช้ภาษาไทยในการตั้งชื่อซีรีส์จีนมีการตั้งชื่อโดยใช้ตัวละครมากที่สุด ในขณะที่การใช้
ภาษาไทยในการตั้งชื่อซีรีส์เกาหลีมีการตั้งชื่อโดยใช้เนื้อหาในเรื่องมากที่สุด ซึ่งเป็นการน าเนื้อหาส าคัญของเรื่อง 
ลักษณะส าคัญของเรื่อง และแนวคิดส าคัญของเรื่องมาใช้ในการตั้งชื่อ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกลวิธีดังกล่าวสามารถ
ระบุให้ผู้ชมทราบได้อย่างชัดเจนว่าจะได้พบเจอกับเรื่องราวแบบใด ตลอดจนคาดการณ์อรรถรสในการรับชมได้ ทั้ง
เนื้อหาเกี่ยวกับความรัก เนื้อหาตื่นเต้นเร้าใจ เนื้อหาตลก และเนื้อหาเขย่าขวัญสยดสยอง ด้วยเหตุนี้ท าให้ซีรีส์
ดังกล่าวสามารถเข้าไปสร้างความเร้าใจ และดึงดูดใจผู้ชมได้ถูกกลุ่มเป้าหมาย จนน าสู่การเลือกชมซีรีส์เรื่องนั้น ๆ 
และเกิดเป็นที่นิยมในวงกว้างตามมา  

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%88%E0%B8%B9
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ข้อเสนอแนะ 
 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ควรมีการเปรียบเทียบชื่อซีรีส์ที่เป็นภาษาเกาหลีต้นฉบับมาเปรียบเทียบกับชื่อภาษาไทย เพ่ือให้ เห็น
ความแตกต่างในการตั้งชื่อซีรีส์ 

2. ศึกษาภาพสะท้อนที่ปรากฏในการตั้งชื่อภาษาไทยในซีรีส์เกาหลี  
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาการใช้ภาษาไทยในการตั้งชื่อซีรีส์อ่ืนๆ ไดแก ซีรีส์ญี่ปุ่น ซีรีส์อเมริกา เป็นต้น เพ่ือใหเ้ห็น
ลักษณะการใช้ภาษาไทยในการตั้งชื่อซีรีส์ต่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 
 2. ควรมีการศึกษาชื่อซีรีส์ต่างประเทศที่มีการน ามาเผยแพร่ในประเทศไทย โดยมุ่งค้นหาความสัมพันธ์ทาง
ความหมายของภาษาระหว่างชื่อซีรีส์ต้นฉบับกับชื่อซีรีส์ที่แปลเป็นภาษาไทย  
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กลวิธีการสร้างตัวละครกับการน าเสนอปัญหาการท าลายทรัพยากรธรรมชาติในวรรณกรรมเรื่อง 
“ตลิ่งสงู ซุงหนัก” 

Character creation strategies and the presentation of natural resource 
destruction problems in the literature "BERGES HAUTES, TRONCS LOURDS" 

 

       พันทิวา ชาญพลรบ1   และศรัณย์ภัทร์ บุญฮก2  

 

บทคัดย่อ 

 บทความนี้มุ่งศึกษาสภาพปัญหาการท าลายทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นในยุคของการพัฒนาสังคมไทย
ผ่านมุมมองตัวละครในวรรณกรรมเรื่อง “ตลิ่งสูง ซุงหนัก” ของนิคม รายยวา ซึ่งได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์
ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ประจ าปีพุทธศักราช 2531 เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการน าเสนอมุมมองของตัวละครที่เป็นภาพ
แทนสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ ในยุคการพัฒนาสังคมไทย ผลการศึกษาพบว่า  
นิคม รายยวา ได้สร้างตัวละครที่มีลักษณะความคิด อุดมการณ์ เพศ วัย ฐานะทางสังคมและการใช้ชีวิตที่แตกต่าง
กัน และที่ส าคัญได้สร้างตัวละครที่เป็นสัตว์ เพ่ือท าให้ผู้อ่านได้เห็นถึงมุมมองของตัวละครที่หลากหลาย ซึ่งตัวละคร
ทุกตัวเป็นภาพแทนของผู้คนในสังคมไทยในยุคสมัยนั้นได้อย่างชัดเจน โดยปัญหาการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ
เกิดขึ้นเมื่อสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคของการพัฒนาประเทศ  ซึ่งประเทศได้มีการพัฒนาอย่างรอบด้าน  
จึงส่งผลให้ปัญหาการท าลายธรรมชาติเกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง และการขยายตัวของโรงงาน
อุตสาหกรรมท าให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์จากสัตว์เพ่ือความก้าวหน้าทางด้านการเงิน โดยไม่ได้ค านึงถึง
ผลกระทบหรือหลักศีลธรรมความถูกต้อง “ตลิ่งสูง ซุงหนัก” จึงเป็นวรรณกรรมที่ใช้ตัวละครเป็นภาพสะท้อนสภาพ
ปัญหาการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและการแสวงหาผลประโยชน์จากธรรมชาติไว้อย่างแยบคาย 

ค าส าคัญ: ตลิ่งสูง ซุงหนัก, ปัญหาการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ, ยุคการพัฒนา 

 

 

1 นักศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย, คณะครุศาสตร์, มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 
2 อาจารย์, สาขาวิชาภาษาไทย, คณะครุศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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บทน า 

 วรรณกรรมเรื่อง “ตลิ่งสูง ซุงหนัก” ผลงานของ นิคม รายยวา ได้มีการตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช 
2527 และในปีเดียวกันนั้นได้รับรางวัลหนังสือดีเด่นประจ าปี จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือของคณะกรรมการ
แห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ และต่อมาในปีพุทธศักราช 2531 ได้รับ
รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอมเยี่ยมแห่งอาเซียน ซึ่งวรรณกรรมเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการแสวงหา
ความหมายและคุณค่าของชีวิต ของค างายชายหนุ่มผู้มีความรักความผูกพันกับพลายสุดสง่าซึ่งเป็นช้างคู่ใจของเขา 
ผู้แต่งได้น าเสนอให้ผู้อ่านได้ติดตามเรื่องราวการใช้ชีวิต ความเป็นอยู่  รวมไปถึงวิถีชีวิตของชาวชนบทที่ถูกถ่ายทอด
ผ่านตัวภาษาท่ีมีความงดงาม และตัวละครที่มีความหลากหลาย  ท าให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงแนวคิด อุดมการณ์และ
การสะท้อนสภาพปัญหาการท าลายทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นในสังคมไทยยุคสมัยการพัฒนาประเทศได้อย่าง
ชัดเจน  วรรณกรรมเรื่องดังกล่าวได้น าเสนอให้เห็นมุมมองของตัวละครที่เป็นทั้งมนุษย์และสัตว์ โดยสะท้อนให้เห็น
ถึงตัวละครบางส่วนที่มุ่งหวังใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่รู้คุณค่า แสวงหาผลประโยชน์จาก
ธรรมชาติอย่างหนักหน่วง การน าตนเองเป็นศูนย์กลางโดยค านึงถึงแต่ผลประโยชน์ที่ตนจะได้รับมากกว่า 
หลักศีลธรรมความถูกต้อง ซึ่งปรากฏในเรื่องนั่นคือ การประกอบอาชีพของตัวละครที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การน าสัตว์และทรัพยากรธรรมชาติมาท าลาย นั่นคือ นายทุนผู้เป็นเจ้าของโรงงานแกะสลักไม้และโรงงานสตัฟฟ์
ซากสัตว์ ลูกจ้างในโรงงานดังกล่าว ควาญช้าง และการลากซุง ซึ่ง ในเรื่องได้มีการน าเสนอให้เห็นว่าทุกอาชีพ
ดังกล่าวมนุษย์จะมุ่งแสวงหาประโยชน์จากธรรมชาติอย่างเห็นแก่ตัว จึงน าไปสู่จุดจบของตัวละครในเรื่องอีกด้วย 
นอกจากจะเป็นการชี้เห็นถึงการท าลายทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย์แล้ว ยังท าให้ ผู้อ่านได้ฉุกคิด เกิดความ
ตระหนักที่ จะปฏิบัติ ตนต่อธรรมชาติอย่ า ง พ่ึ งพาอาศัย  และเรียนรู้ที่ จะอนุรักษ์และเห็นคุณค่ าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ          
 ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์สภาพสังคมและปัญหาที่เกิดขึ้นในยุคที่วรรณกรรมเรื่องนี้ได้เขียนขึ้น นั่นคือ ในช่วงปี
พุทธศักราช 2527 ซึ่งเป็นยุคที่การพัฒนาประเทศได้เกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบในทุกด้าน จึงท าให้วรรณกรรมดังกล่าว
ได้สะท้อนให้เห็นถึงสภาพปัญหาการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาประเทศท า
ให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลาย เพ่ือผลประโยชน์ทางการเงินและอุตสาหกรรม โดยผลกระทบดังกล่าวมีผลท าให้
วรรณกรรมในยุคนี้คือ ในช่วงระหว่าง 2520 – 2530 รวมไปถึงวรรณกรรมเรื่อง ตลิ่งสูง  ซุงหนัก ได้สะท้อนให้เห็น
ผลกระทบของการพัฒนาที่ท าให้วิถีชีวิตและความคิด อุดมการณ์ของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
วรรณกรรมเรื่องนี้  ปรากฏผลกระทบของการพัฒนาในด้านลบ คือ ท าให้คนไทยเห็นแก่ตัว  และใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์อย่างไร้จิตส านึก โดยค านึงถึงแต่รายได้ที่จะสร้างให้กับตน มากกว่า
ศีลธรรมความถูกต้อง หรือการมีจิตสาธารณะ  
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  ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนจึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาวรรณกรรมเรื่อง ตลิ่งสูง ซุงหนัก เพ่ือพิจารณาให้เห็นถึง
กลวิธีการสร้างตัวละครที่ผู้แต่งได้สร้างขึ้นเพ่ือน าเสนอถึงสภาพปัญหาการท าลายทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นใน
สังคมไทยยุคของการพัฒนาประเทศ 

วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือศึกษาบริบททางสังคมยุคการพัฒนากับปัญหาการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ   
 2. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการท าลายทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นในยุคของการพัฒนาสังคมไทยผ่าน
มุมมองตัวละครในวรรณกรรมเรื่อง “ตลิ่งสูง ซุงหนัก” ของนิคม รายยวา 

วิธีการศึกษา 

 บทความนี้ศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหาจากตัวบทในวรรณกรรมเรื่อง “ตลิ่งสูง ซุงหนัก” ของนิคม รายยวา 
โดยมุ่งวิเคราะห์ตัวละครของวรรณกรรมดังกล่าว และน าผลการวิเคราะห์มาเชื่อมโยงกับยุคสมัยของสังคมไทย 
เพ่ือให้ได้ข้อสรุปและสะท้อนแนวคิดที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารผ่านงานวรรณกรรม 

ผลการศึกษา 

 จากการศึกษาบริบทของยุคสมัย การวิเคราะห์ตัวละครซึ่งเชื่อมโยงกั บบริบททางสังคมแล้วนั้น  
ผลการศึกษาพบว่า บริบทในการแต่งนวนิยายเรื่องนี้เกิดขึ้นในสมัยที่ปัญหาการท าลายทรัพยากรธรรมชาติเป็น
ประเด็นที่สังคมไทยให้ความส าคัญอย่างยิ่ง อันเนื่องจากผลพวงของการพัฒนาประเทศมาตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์ 
ธนะรัชต์ โดยการสร้างตัวละครแต่ละตัวนับเป็นภาพสะท้อนที่สื่อสารเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ จากมุมมองที่ต่างกัน 
ดังนี้ 

1. บริบทสังคมยุคการพัฒนากับปัญหาการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

 ในยุคการบริหารประเทศของ จอมพลสกฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในช่วงปีพุทธศักราช 2501 – 2506 ได้สร้าง
ผลงานทั้งทางด้านการปรับปรุงการบริหาร และการพัฒนาประเทศไว้มากมาย ผลงานที่ส าคัญ ได้แก่ การออก
กฎหมายเลิกการเสพและจ าหน่ายฝิ่นโดยเด็ดขาด กฎหมายปราบปรามพวกนักเลง อันธพาล กฎหมายปราบปราม
การค้าประเวณี และสิ่งที่ส าคัญที่สุด คือ การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนจา ก
ต่างประเทศ ท าการศึกษา ค้นคว้า วิจัย จนกระทั่งได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504 
– พ.ศ. 2509) ซึ่งแผนดังกล่าวเป็นแม่แบบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับต่อ ๆ มาจนถึงปัจจุบัน 
มีการสร้างสาธารณูปโภคส าคัญที่เป็นพ้ืนฐานของการด ารงชีวิต เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน ให้กระจายไปทั่วทั้งใน
เมืองและชนบท ซึ่งเรียกว่า “น้ าไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก” (อัญชลี จวงจันทร์, ออนไลน์)  การพัฒนาเศรษฐกิจตาม
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ในสมัยรัฐบาลของจอมพลสกฤษดิ์ ธนะรัชต์ จึงถือเป็น
จุดเริ่มต้นของการเข้าสู่ยุคการพัฒนาประเทศที่สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน  ซึ่งล้วนแต่มีเป้าหมายหลักคือการท าให้
เกิดความเติบโตและความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมและ
บริการ การจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรม และให้ความส าคัญกับภาคเกษตรกรรมการส่งออกมากกว่าการเกษตรกรรม
เพ่ือยังชีพ ท าให้เกษตรกรไทยต้องประสบปัญหามากมาย  ทั้งในด้านการจัดการ การผลิต การตลาด และ 
การลงทุน ซึ่งผลจากการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ท าให้ระบบราชการขยายตัวขึ้น ตลอดจนเกิดการเติบโตของ
กลุ่มนายทุน และกลุ่มผู้ใช้แรงงาน (จักษ์ พันชูเพชร, 2549, น. 234 - 235)  ในด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาถนน ไฟฟ้า น้ าประปา โทรศัพท์ หรือที่เรียกกันว่าระบบโทรคมนาคม ระบบการขนส่ง 
ก่อให้เกิดการติดต่อสื่อสารและความสะดวกสบายในชีวิตประจ าวัน เป็นมาตรฐานการพัฒนาที่เห็นกันอยู่ทั่วไป และ
นับเป็นมาตรฐานที่ถูกก าหนดไว้เหมือนกันทั่วโลก แต่การพัฒนาสาธารณูปโภคดังกล่าวจะต้องมีการระดม
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ดิน หิน ทราย แร่ พลังงาน ไม้ ฯลฯ มาเป็นส่วนในการพัฒนาจึงท าให้ทรัพยากรเหล่านี้  
ถูกท าลายเพ่ือสร้างความทันสมัยหรือความเจริญนั่นเอง (วินัย วีระวัฒนานนท์, 2535, น. 98) เมื่อสังคมไทยได้มี
การพัฒนาท าให้ปัญหาการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ และความรุนแรงของภัยธรรมชาติทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงลักษณะของพ้ืนที่ให้กลายเป็นเมืองมากขึ้น และการแสวงหาผลประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการสร้างโรงงานและอุตสาหกรรมจึงเป็นผลให้ผู้คนในสังคมเปลี่ยนแปลงความคิดและ
ค่านิยมให้ความส าคัญกับเงิน มากกว่าการหวงแหนรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  วรรณกรรมที่เกิดขึ้นใน
ยุคการพัฒนาจึงมีการเปลี่ยนแปลงจากยุคของวรรณกรรมเพ่ือชีวิต หรือวรรณกรรมเพ่ือการแสวงหา ที่กล่าวถึงผู้มี
อ านาจหรือการเมืองเท่านั้น ไปสู่ยุควรรณกรรมศัตรูที่ลื่นไหล นั่นคือ เป็นวรรณกรรมที่พูดถึงเรื่องอะไรก็ได้ที่ผู้แต่ง
ต้องการน าเสนอ ไม่เฉพาะเจาะจงพูดถึงเรื่องอ านาจหรือการเมืองเท่านั้น ซึ่งวรรณกรรมในช่วงพุทธศักราช 2520 – 
2530 ส่วนใหญ่ได้น าเสนอให้เห็นถึงผลกระทบที่มาจากการพัฒนาประเทศที่ส่งผลต่อสังคมไทยในหลายด้าน  
ซึ่งผลกระทบของการพัฒนามักปรากฏในด้านลบ ยกตัวอย่าง ปัญหาความไม่เท่าเทียมของชนชั้น ปัญหาการจราจร 
ความเหลื่อมล้ าในชนบท การท าลายทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าวรรณกรรมเป็นส่วนหนึ่งใน
การชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในยุคสมัยนั้น ๆ ได้อย่างชัดเจนผ่านการน าเสนอมุมมองความคิดของผู้แต่งที่เป็นภาพ
แทนของปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งปรากฏชัดเจนในวรรณกรรมเรื่อง ตลิ่งสูง ซุงหนัก ของนิคม รายยวา ที่ได้น าเสนอภาพ
สะท้อนปัญหาการท าลายทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นเนื่องจากผลพวงของยุคสมัยที่ประเทศเข้าสู่ยุคการพัฒนา  
ท าให้ตัวละครในวรรณกรรมเรื่องดังกล่าวได้น าเสนอมุมมองของการแสวงหาผลประโยชน์และการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ เพราะความเห็นแก่ตัว และด้วยการเจริญทางเศรษฐกิจท าให้เกิดโรงงานอุตสาหกรรมขึ้น 
นายทุนจึงมุ่งหวังเงินมากกว่าหลักศีลธรรมและประโยชน์ของส่วนร่วม 
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 2. กลวิธีการสร้างตัวละครกับการน าเสนอปัญหาการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ   

 การสร้างตัวละครในเรื่องตลิ่งสูง ซุงหนัก ของนิคม รายยวา สามารถท าให้ผู้อ่านตีความถึงภาพแทน
บางอย่างที่ผู้แต่งได้สอดแทรกไว้ผ่านลักษณะนิสัย อุดมการณ์ ความคิด พฤติกรรมและการประกอบอาชีพต่าง ๆ 
ของตัวละคร มากไปกว่านั้นผู้แต่งได้สร้างตัวละครที่เป็นสัตว์เพ่ือท าให้ผู้อ่านได้เห็นถึงตัวละครที่นอกเหนือไปจาก
มนุษย์ ซึ่งเป็นผลให้ผู้อ่านสามารถเห็นถึงมุมมองความคิดที่แตกต่างและหลากหลาย ชี้ให้เห็นการด ารงชีวิตของ
สรรพสิ่งที่ต้องเกื้อกูลระหว่างกันทั้งในสังคมและธรรมชาติ หรือสัตว์กับมนุษย์ มนุษย์มุ่งหวังน าธรรมชาติ  
มาสร้างสรรค์หรือมาใช้ประโยชน์ แต่กลับท าลายทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้น เท่ากับว่าสูญเปล่า เพราะธรรมชาติ
นั้นล้วนยิ่งใหญ่และงดงามด้วยตนเองไม่มีใครสามารถสร้างสรรค์ขึ้นมาได้ (กอบกุล อิงคุทานนท์, 2533, น. 21)  

   จากการพิจารณาตัวละครหลักในเรื่อง ได้แก่ ค างาย พลายสุดสง่า (พลายกุด)  มะจัน แอ พ่อเลี้ยง และ 
บุญฮาม ตัวละครทุกตัวถูกสร้างข้ึนมาให้สะท้อนถึงความคิดของบุคคลในสังคมที่มีความแตกต่างกันไปทั้งในด้านเพศ 
ด้านวัย ด้านฐานะทางสังคม และด้านอุดมการณ์ ที่ส าคัญยังมีการสร้างตัวละครที่เป็นสัตว์ ซึ่งเป็นช้างที่มีชื่อว่า 
พลายสุดสง่า ท าให้ผู้อ่านได้เห็นถึงมุมมองและลักษณะของตัวละครที่เป็นสัตว์ที่มีชีวิตจิตใจและความรู้คิดเหมือนกับ
มนุษย์ ดังนี้ 

 2.1 ค างาย  

 ตัวละครหลักตัวแรกนั่นคือ “ค างาย” เป็นตัวละครที่มีลักษณะนิสัยขยันและอดทนฟันฝ่ากับทุกอุปสรรค 
เป็นตัวละครที่มีความมุมานะพยายามตั้งมั่นแน่วแน่ ดังข้อความว่า                
 “เขำหมกตัวอยู่ในเพิงมำกขึ้นเรื อย ๆ จิตใจจมเข้ำกับช้ำงไม้ ไม่สนใจวันคืน บำงครั้งจุดตะเกียงท่ำ
ท่ำมกลำงควำมมืด” (นิคม รายยวา, 2527, น. 103)       
 ที่ส าคัญตัวละครค างายถูกสร้างมาให้เป็นคนที่มีอุปนิสัยช่างคิด ช่างสงสัยและด้วยการที่ค างายถูกสร้างขึ้น
ให้มีความช่างคิด ช่างสงสัยนี่เองจึงท าให้ค างายเกิดการเรียนรู้ค้นพบค าตอบความหมายและคุณค่าของชีวิต ซึ่งเป็น
แนวคิดหลักที่ผู้แต่งต้องการน าเสนอออกมาและเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าเกิดปัญหาการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ
สอดแทรกอยู่ในมุมมองความคิดของตัวละครค างาย ดังข้อความว่า                                                 
           “ท่ำไมชีวิตจึงเก็บไว้ไม่ได้นะ เขำคิด มันคงจะเก็บไว้ได้ เพียงแต่เรำท่ำไม่ถูกวิธี อยำกรู้จังว่ำ ถ้ำจะสตัฟฟ์
ชีวิต จะต้องท่ำอย่ำงไร เริ มตรงไหนนะ” (นิคม รายยวา, 2527, น. 150)      
           “ท่ำไมต้องเอำไม้ใหญ่มำท่ำช้ำงนะ  ค่ำงำยคิด  คนเรำนี แปลกจริง ๆ ไม้ใหญ่มันก็ใหญ่ของมันอยู่แล้ว  
คนไม่ได้ท่ำให้ช้ำงใหญ่ แต่ท่อนไม้มันใหญ่ของมันเอง ตัวของมันจริง ๆ คือ ต้นไม้ แต่คนกลับไม่เห็นควำมสวยและมี
ค่ำของมันตอนมีร่มเงำ มีชีวิต คนเรำกลับโค่นมันลง ลิดกิ งตัดใบให้เป็นซำกไม้แล้วเอำมำแกะให้เหมือนซำกช้ำง”  
(นิคม รายยวา, 2527, น. 120)         
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           “สัตว์สตัฟฟ์พวกนี้เคยมีชีวิตมำแล้วทั้งนั้น เขำคิด มีเลือดเนื้อ มีจิตใจมันถูกยิงตำย แล้วคนก็จะท่ำซำกมัน
ให้ดูคล้ำยมีชีวิต คนเรำนี แปลก เขำคิด ควักไส้พุงมันออก ปลิดหัวใจมันทิ้ง แล้วมองหำชีวิตจำกซำกของมัน  
“เรำจะฆ่ำชีวิต เพื อสร้ำงชีวิตได้อย่ำงไร” (นิคม รายยวา, 2527, น. 134 - 135)   
 จะเห็นได้ว่า ค างาย เป็นตัวละครที่เป็นภาพแทนเพศชายในสังคมชนบทในยุคสมัยนั้นที่มีความแข็งแรงและ
ก าย า ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการใช้แรงงาน นั่นคือ การเป็นควาญช้าง การแกะสลักไม้ การสตัฟฟ์ซากสัตว์  
การลากซุง การล่องแพ ซึ่งอาชีพต่าง ๆ เหล่านี้ด้วยเป็นแสดงถึงวิถีชีวิตของชาวชนบทในสมัยนั้น ได้อย่างชัดเจน 
และท่ีส าคัญอีกประการนั่นคือการประกอบอาชีพต่าง ๆ ของค างายนั้นนอกจากจะแสดงให้เห็นวิถีชีวิตของผู้คนแล้ว
ผู้แต่งยังได้น าเสนอให้เห็นว่าการประกอบอาชีพต่าง ๆ ของค างายมักจะสะท้อนให้ เห็นถึงการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ การท าร้ายสัตว์ไปในตัว จึงท าให้เมื่อเขาประกอบอาชีพต่าง ๆ เขาจะเกิดข้อสงสัยและค าถาม
กับตัวเองขึ้นทุกครั้ง เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าผู้แต่งได้น าเสนอให้ค างายเป็นภาพแทนของคนในสังคมที่มีจิตใจ
อนุรักษ์ และฉุกคิดถึงทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกมนุษย์ท าลายเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ น าต้นไม้และสัตว์มาท าลาย
เพ่ือผลผลิตทางธุรกิจการค้า มากกว่าการค านึงถึงประโยชน์ที่แท้จริงของทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้น คือการมีชีวิต
ของสัตว์ และการเป็นต้นไม้อยู่ในป่าให้ร่มเงาแก่มนุษย์ มากกว่าการเป็นไม้ที่แกะสลักเป็นรูปร่างต่าง ๆ นั่นเอง  
ค างายพยายามหาค าตอบว่า การท าลายทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งสัตว์และต้นไม้นั้นมันมีประโยชน์จริงหรือไม่ และ 
ค างายพยายามชี้ให้เห็นว่าแท้จริงแล้วทรัพยากรธรรมชาตินั้นมีความงดงามและคุณค่าอยู่ที่ตัวของตัวเองแล้ว  
การน าทรัพยากรธรรมชาติไปสร้างสรรค์ไปสิ่งใหม่ ๆ นั้นเท่ากับการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ ให้มีความงดงาม
น้อยลง ค างายเป็นตัวละครเอกที่มีส่วนส าคัญต่อการด าเนินเรื่อง นั่นคือ เรื่องราวได้ด าเนินเริ่มต้นจากการพูดถึง
ความรักความผูกพันที่ค างายมีต่อพลายสุดสง่า จนน าไปสู่ปมขัดแย้งของเรื่องเมื่อพ่อของเขาได้น าพลายสุดสง่าไป
ขายให้กับพ่อเลี้ ยง เ พ่ือรักษาตัว ท าให้ค างายเศร้าโศกเสียใจ และหดหู่ เป็ นอย่างยิ่ ง  ดังข้อความว่ า                      
 “ช้ำงเป็นทุกสิ งทุกอย่ำงของค่ำงำย มันท่ำให้เขำมีกิน มีใช้ ทุกครั้งที อยู่บนคอช้ำง เขำจะรู้สึกมั นคงแข็งแรง
และปลอดภัย แต่หลังจำกพลำยสุดถูกขำย ค่ำงำยจึงเคว้งคว้ำงว่ำงเปล่ำ บำงครั้งเขำหวั นไหวและทดท้อ”  
(นิคม รายยวา, 2527, น. 36 )          
           ข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นว่าเมื่อคนได้ผูกพันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งเดียวกันแล้ว ก็ยาก  
ที่จะท าใจยอมรับกับการสูญเสียได้ และคนเราก็จะพยายามท าทุกวิถีทางเพ่ือให้สิ่งที่รักอยู่กับเราแม้วิธีการเหล่านั้น
จะยากเย็นแค่ไหนก็ตาม และการที่ค างายพยายามแกะสลักช้างไม้เพ่ือน าไปแลกกับพลายสุดสง่าคืนจากพ่อเลี้ยง 
แสดงให้เห็นถึงการพยายามแก้ปมขัดแย้งที่ค างายมีเพ่ือต้องการก้าวผ่านปมขัดแย้งที่เกิดขึ้นอยู่ภายในใจของเขา
นั่นเอง นอกจากนั้นยังสะท้อนให้เห็นว่าผู้แต่งได้น าเสนอให้เห็นถึงมุมมองความคิดของค างายที่คิดว่าช้างหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้นั้น ท าให้เขาสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้จากการพ่ึงพาอาศัยหรือสะท้อนให้เห็นว่าค างาย
เป็นภาพแทนของคนในสังคมที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงความคิดที่เห็นด้วยกับการท าลายทรัพยากรธรรมชาติหรือฆ่า
สัตว์เพ่ือผลประโยชน์ แต่เขากลับรู้สึกไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะการที่พลายสุดสง่าถูกน าไปขาย เปรียบได้กับการน า
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สัตว์ไปแสวงหาผลประโยชน์และใช้งานเพ่ือผลทางธุรกิจการเงิน ท าให้เขารู้สึกแย่และท้อกับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่
ยุคการพัฒนาที่น าสัตว์และทรัพยากรธรรมชาติไปแสวงหาผลประโยชน์เพียงอย่างเดียว     

 2.2 พลายสุดสง่า (พลายกุด)  

ตัวละครนี้เป็นการสร้างตัวละครในรูปแบบของสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์แทนช้างที่ถูกคนใช้แรงงานอย่างหนัก
หน่วง และถูกท าร้ายร่างกายจนบอกช้ า เพ่ือหวังใช้ประโยชน์จากร่างกายของมัน ดังในตอนที่พลายสุดสง่าถูกตัดงา
อย่างโหดเหี้ยม ดังข้อความว่ำ           
          “งำทั้งคู่ของมันถูกคนลอบตัดเมื อไม่กี เดือนก่อนนี้ จนโคนงวงโล้นเลี ยน” (นิคม รายยวา, 2527, น. 15)
 “…งวงห้อยตกไร้เรี ยวแรง ขโมยตัดงำชิดโคนมำกไป ใบเลื อยบำดเข้ำเนื้อมันเป็นแผลเหวอะ เลือดแห้งกรัง
เป็นทำงยำว” (นิคม รายยวา, 2527, น. 15)        
 นอกจากนี้ยังมีการสะท้อนให้เห็นถึงภาระงานที่ช้างต้องท าโดยที่คนไม่ได้ค านึงถึงความรู้สึกหรือธรรมชาติ
ของช้างเลยแม้แต่น้อย นั่นคือ การที่ใช้ช้างไปท าในสิ่งต่าง ๆ จนเกินพอดี เช่น การแห่นาคเข้าวัด  การลากซุง  
ดังข้อความว่า            
          “มันถูกประดับรกรุงรังทั้งกระดำษสี ลำยชอล์ก และพวงมำลัยกับผ้ำแพร ตั้งแต่หัวถึงหำง อีรุงตุงนังจนไม่
เห็นสำยส่ำอำงทำงประแอก เสียงฉิ งฉำบและคนเขียนคิ้วทำปำก ร่ำป้อล้อมหน้ำล้อมหลัง”                         
(นิคม รายยวา, 2527, น. 33)         
 “วันงำนสนุกที มีเล่นชักเย่อกลำงสนำม คนดูหัวเรำะชอบใจที เห็นช้ำงถูกฉุดถอยหลัง…ครั้นตอนที จะต้องนั ง
เก้ำอ้ีชูงวงให้เหมือนคน…” (นิคม รายยวา, 2527, น. 32 )       
           จะเห็นได้ว่าคนน าช้างมาใช้งานในทางที่ไม่เหมาะสม เกินกว่าธรรมชาติของมัน หรือแม้แต่ในตอนจบของ
เรื่องก็ยังมีการเน้นย้ าให้เห็นถึงความโหดเหี้ยมของมนุษย์ที่กระท าต่อสัตว์เพ่ือหวังผลประโยชน์ที่จะได้จากการใช้
แรงงานของสัตว์โดยไม่ค านึงถึงชีวิตจิตใจ หรือธรรมชาติของมันเลยแม้แต่นิดเดียว ดังข้อความว่า   
           “เสียงเร่งเร้ำของคนจำกข้ำงหลังดังเอะอะ พลำยสุดสะดุ้ง กระตุกขำไปข้ำงหน้ำ ทุ่มตัวกระแทกโซ่     
 มันดันอย่ำงทุรนแล้วร้องกังวำน ค่ำงำยตกใจ เขำมองย้อนกลับหลังเห็นคนงำนถือไม้งกและเหล็กแหลม กระหน ่ำ
ท้ำยช้ำง เขำตะโกนลั นว่ำ ‘อย่ำ’ แต่ไม่ได้ผล…” (นิคม รายยวา, 2527, น. 185)    
           ซึ่งในตอนจบของเรื่องนี้ ตัวละครที่ต้องจบชีวิตลงคือ ค างาย และพลายสุดสง่าในขณะที่ก าลังใช้แรงงานคือ
การลากซุงที่หนักอ้ึง จนเกินความสามารถที่พลายสุดสง่าและค างายจะท าการบังคับได้ เป็นการสะท้อนให้เห็นว่า 
สุดท้ายแล้วยุคของการพัฒนาประเทศโดยการปรับเปลี่ยนความคิดของผู้คน หรือการสร้างโรงงานอุตสาหกรรม  
เพ่ือมุ่งหวังผลประโยชน์ และแสวงหาเงินจากทรัพยากรธรรมชาตินั้นยังคงด าเนินต่อไป   แต่พลายสุดสง่าและค า
งายที่ตายลง เป็นภาพแทนได้กับคนในยุคนั้นบางส่วนที่หวังจะพ่ึงพาอาศัยและอนุรักษ์หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ
ด้วยความรักอย่างแท้จริง และไม่ได้คาดหวังเงินทองมากไปกว่าหลักศีลธรรมความถูกต้องหรือความผูกพันระหว่าง
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มนุษย์ สัตว์และธรรมชาติได้หมดลง แต่ผู้คนที่มุ่งหวังผลประโยชน์และค านึงถึงแต่เงินทองยังคงอยู่ต่อไป ดั งจะเห็น
ได้จากตอนที่พลายสุดสง่าพยายามลากซุงอย่างสุดก าลังความสามารถมีเพียงค างายเท่านั้นที่เข้าใจว่าพลายสุดสง่า
ไม่อาจต้านทานได้แล้ว แต่คนงานที่เหลือกลับใช้ไม้และเหล็กแหลมทิ่มแทงไปที่พลายสุดสง่าเพ่ือเร่งให้พลายสุดสง่า
ลากซุงเหล่านั้นไปให้ได้ โดยไม่ได้ค านึงถึงก าลังความสามารถหรือชีวิตจิตใจพลายสุดสง่าแม้แต่น้อย เพราะพวกเขา
เหล่านั้นหวังเพียงว่าจะต้องลากไม้ซุงเหล่านั้นไปให้ได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตาม เป็นการเน้นย้ าให้ผู้อ่านได้เห็นอย่าง
ชัดเจนว่ายุคของการพัฒนาประเทศท าให้ผู้คนค านึงถึงแต่ผลประโยชน์ทางการเงิน มากกว่าสิ่งอ่ืนใด                                                                                                         

2.3 มะจัน 

  มะจัน เป็นสัญลักษณ์แทนของสาวทันสมัยที่มีความหรูหรา ที่แต่เดิมท างานใช้ชีวิตอยู่ในห้องแอร์ เมื่อได้พบ
รักและสร้างครอบครัวกับค างายก็ได้ลาออกจากงานที่ท าและมาใช้ชีวิตอยู่ริมแม่น้ ากับค างาย มะจันเป็นตัวละครที่
เปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตจากการท างานในร้านที่ศูนย์การค้า มาเป็นแม่บ้าน ท างานทอผ้า โดยตัวละครมะจันได้ถูก
น าเสนอให้เห็นถึงผู้หญิงผู้มีความอ่อนโยน และมีความเป็นแม่บ้านแม่เรือน อีกทั้งยังเป็นแม่ที่ดี   จะเห็นได้ว่า 
ความเป็นแม่ที่ถูกสร้างขึ้นมาของตัวละครนี้นั้นท าให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของความรักท่ีแม่มีต่อลูก ดังข้อความว่า  
 “อันที จริง มะจันต้องปรับตัวหลำยอย่ำง ระยะแรกเธอมักจะคิดถึงชีวิตในเมืองและเพื อนที รู้จัก แต่ต่อมำ ก็
เคยชิน หลังจำกมีลูก เธอแทบจะลืมเรื องอื นไปจนหมด เธอประคบประหงมและเฝ้ำดูแกเติบโตอย่ำงมีควำมสุข” 
(นิคม รายยวา, 2527, น. 64)          
           และมะจันก็เป็นเพ่ือนคู่คิดให้กับสามีได้ จะเห็นได้ว่าในตอนแรกตัวละครได้ถูกสร้างขึ้นให้เป็นสาวที่ใช้ชีวิต
อยู่ในเมืองหลวง แต่เมื่อเธอต้องใช้ชีวิตครอบครัวในชนบทเธอก็กลับมีความสุขอยู่ท่ามกลางธรรมชาติได้เป็นอย่างดี 
ดังข้อความว่า            
          “เพื อนที ท่ำงำนด้วยกันเคยไปเยี ยมมะจัน พวกเธอแปลกใจเมื อเห็นบรรยำกำศที เงียบเชียบของสองฟำก
ตลิ ง ไม่มีอะไรที เหมือนกันกับร้ำนในศูนย์กำรค้ำที พวกเธอท่ำงำนเลย” (นิคม รายยวา, 2527, น. 63)  
 แสดงให้เห็นว่าผู้แต่งต้องการน าเสนอให้เห็นถึงความสุขสบายในการใช้ชีวิตในเมืองที่มีสิ่งอ านวยความ
สะดวก และผู้ได้พบเจอผู้คนที่มากมาย แต่มะจันกลับปล่อยวางในสิ่งเหล่านั้นได้เพราะตัวละครมะจันมองเห็น
ความสุขในขณะที่เธอได้ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม ท่ามกลางความเงียบสงบ ท่ามกลางคนที่เขารัก 
อาจกล่าวได้ว่าความสุขในชีวิตของแต่ละคนนั้นเกิดขึ้นได้แตกต่างกันไป อยู่ที่มุมมองการมองสิ่งต่าง ๆ รอบตัวว่า
เป็นอย่างไร มะจันเป็นตัวแทนของหญิงสาวที่กล้าจะเผชิญกับสิ่งใหม่ ๆ เพราะเธอไม่ได้มีการยึดติดอยู่กับ  
สิ่งภายนอก นอกจากนั้นยังเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าในยุคที่สังคมมีการพัฒนา อาชีพที่เกิดขึ้นที่คนส่วนใหญ่คิดว่า
โก้และทันสมัย คือการท างานในเมืองหลวงอยู่ในศูนย์การค้า แต่ผู้แต่งได้น าเสนอมุมมองตัวละคร มะจัน เพ่ือเป็น
ภาพแทนของคนในยุคสมัยนั้นที่ไม่ได้มองว่าการท างานอยู่ในศูนย์การค้าคือความสุขท่ีแท้จริงของชีวิต และไม่ได้มอง
ว่าเงินคือทุกอย่างของชีวิต สะท้อนให้เห็นว่าความสุขของคนจะเกิดขึ้นได้ไม่ต้องค านึงถึงความร่ ารวย เงินทอง หรือ
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ความสะดวกสบายเพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับมุมมองและแนวคิด ที่ส าคัญคือสะท้อนให้เห็นว่าแม้การ
เปลี่ยนแปลงในสังคมจะเกิดขึ้นก็จริง แต่เราไม่จ าเป็นจะต้องเปลี่ยนตัวเองโดยไม่ได้ค านึงถึงความพร้อม หรือ
ศักยภาพที่แท้จริงของตัวเรา แต่เราต้องเลือกที่จะเรียนรู้ ค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนและใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงให้ได้ ข้อความบางตอนในเรื่องก็ได้แสดงให้เห็นถึงการดูถูกการใช้ชีวิตในชนบทว่า “เป็นไงบ้ำงมะจัน 
ล่ำบำกไหม บอกแล้วไม่เชื อ เพื อนพูด เสียใจรึยังทีนี้” (นิคม รายยวา, 2527, น. 140) เป็นการสะท้อนให้เห็นว่า
ผู้คนส่วนใหญ่มักมองว่าการใช้ชีวิตตามชนบทจะต้องพบเจอกับความล าบาก ไม่สุขสบายเหมือนกับการใช้ชีวิตใน
เมืองหลวงเป็นการสะท้อนค่านิยมที่ถูกปลูกฝังในความคิดของคนไทยในสมัยยุคการพัฒนาได้อย่างชัดเจน 

2.4 แอ   

แอ เป็นตัวละครเด็กผู้ชายที่เป็นลูกของค างายกับมะจัน การสร้างตัวละครที่เป็นเด็กขึ้นมาท าให้ผู้อ่านได้
เห็นถึงมุมมองความคิด และอุดมคติ การมองเห็นโลกหรือประสบการณ์ในชีวิตของเด็กที่แตกต่างไปจากตัวละครอ่ืน 
นั่นคือ เขาเป็นเด็กที่มีความสดใส ร่าเริง รักสัตว์ รักธรรมชาติ และมีความซุกซนตามวัย ดังข้อความว่า   
          “เมื อแอไม่ได้กลับมำกินข้ำว มะจันจะออกไปตำมแถวริมแม่น้่ำ เธอมักจะพบแกที นั น ก่ำลังอยู่กันเป็นกลุ่ม
ตัวเท่ำ ๆ กัน ส่งเสียงเอะอะสนุกสนำน” (นิคม รายยวา, 2527, น. 83)    
 และการสร้างตัวละครที่เป็นเด็กนี้ท าให้เห็นถึงความบริสุทธิ์ของจิตใจและความคิดที่มีต่อสิ่งมีชีวิตทุกตัวบน
โลกนั่นคือ เขามักจะให้การช่วยเหลือ และเห็นความส าคัญของสัตว์อยู่เสมอ ดังข้อความว่า    
          “ขณะเหลือบไปทำงมุมข้ำงใน ก็เห็นลูกไก่ยืนหงอยตัวสั น จึงเข้ำไปจับออกมำ มันนิ งเฉย ไม่วิ งหนี …แอวำง
มันตรงปำกเตำอังโล่ ควำมร้อนค่อย ๆ ท่ำให้ปีกมันแห้ง ขำสั นน้อยลงจนหยุดนิ ง มันเริ มร้องเจี๊ยบ ๆ แล้วเอียงคอไซ้
ขน หำยแล้วแม่ แกตื นเต้นขณะใช้สองมือประคองมันออกมำ” (นิคม รายยวา, 2527, น. 81 - 82)   
           สะท้อนให้เห็นว่าแอเป็นคนที่รักสัตว์และมีจิตใจเมตตากรุณา ยังพบในอีกตอนนั่นคือตอนที่เป็ดของเขา
ตาย ท าให้เขาเสียใจเป็นอย่างมาก           
           “แอคว้ำลูกเป็ดไว้ในมือ ไม่หันมองใคร แกก้มหน้ำลงบันไดอย่ำงรวดเร็ว มือขำสั น พยำยำมกลั้นสะอ้ืนและ
ข่มน้่ำตำที ก่ำลังไหล … เสียงเธอรำบ ขณะมองตำมหลังลูกชำยที พึ งหำยลับไปข้ำงล่ำง ‘แต่แอรู้แล้วล่ะ’”  
(นิคม รายยวา, 2527, น. 91)         
 เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการเห็นคุณค่าของสิ่งมีชีวิตแม้จะเป็นสัตว์ตัวเล็ก ๆ ในสายตาเด็ก ๆ เขาก็คิดว่า
มันมีจิตใจ เป็นการท าให้เห็นถึงความคิดของเด็กที่อ่อนโยนแตกต่างจากผู้ใหญ่ที่มักท าร้ายสัตว์และหวังประโยชน์
จากตัวสัตว์โดยไม่ได้ค านึงถึงร่างกายและจิตใจของสัตว์เหล่านั้นนั่นเอง แอจึงเป็นตัวละครที่เป็นสัญลักษณ์ในการ
แสดงออกผ่านการกระท าสิ่งต่าง ๆ ที่สื่อออกมาถึงความอ่อนโยนในจิตใจ การไม่คิดร้ายต่อสรรพสัตว์ อีกทั้งยังเป็น
การเข้าถึงคุณค่าและความหมายของการมีชีวิตนั่นคือ การดูแล เอาใจใส่ มอบความรัก ให้การช่วยเหลือ สัตว์ที่ถือได้
ว่ามันก็มีร่างกาย มีความรู้สึกเช่นเดียวกันคน และการตายของตัวละครแอนี้ เป็นการท าให้ค างายเกิดการค้นพบ
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ค าตอบของชีวิต ว่าชีวิตจิตวิญญาณและร่างกายของคนเราสุดท้ายแล้วก็ไม่มีอะไรจะสตัฟฟ์ไว้ได้ หากท าได้นั่นคือ 
การดูแล ทะนุถนอม เอาใจใส่ในขณะที่ร่างกายนั้นยังมีลมหายใจอยู่นั่นเองการสร้างตัวละคร แอ ขึ้นมานั้นท าให้
ผู้อ่านเห็นว่าผู้คนในสังคมสมัยพัฒนาโดยเฉพาะหนุ่มสาววัยท างานส่วนใหญ่ไม่ได้มีความรัก หรือหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ เพราะพวกเขาเหล่านั้นถูกหล่อหลอมความคิดให้เปลี่ยนแปลงไปตามสมัย ท าให้พวกเขา
ค านึงถึงแต่ผลประโยชน์มากกว่าความรู้สึก และจิตใจ ไม่เหมือนกับเด็กที่บริสุทธิ์ ไร้เดียงสา ใช้ชีวิตกับสัตว์ด้วย
ความรักความเมตตา ไม่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ เพราะเขาไม่ได้ถูกหล่อหลอมหรือถูกบีบบังคบจากสังคมให้
ความคิด จิตวิญญาณ และสัญชาตญาณของการรักสัตว์หรือธรรมชาติเลือนหายไป แต่เขากลับรู้คุณค่าและค านึงถึง
ความรู้สึกของสัตว์มากกว่ามนุษย์ที่เป็นผู้ใหญ่เสียอีก  

2.5 พ่อเลี้ยง  

พ่อเลี้ยง เป็นตัวละครที่เป็นสัญลักษณ์แทนนายทุนผู้ที่มีความร่ ารวยจากการเป็นเจ้าของโรงช้าง              
โรงแกะสลักไม้ โรงสตัฟฟ์ซากสัตว์ การน าช้างไปลากซุง รวมไปถึงห้างสรรพสินค้าในเมือง ซึ่งทุกกิจการที่พ่อเลี้ยง
ท าเป็นการแสวงหารายได้และผลประโยชน์จากธรรมชาติทั้งสิ้น ดังข้อความว่า    
 “พ่อเลี้ยงมีงานชักลากทั้งปี ล าเลียงไม้ซุงส่งโรงเลื่อย ความจริงเขามีช้างของตัวเองหลายเชือก แต่เวลางาน
ชุก  เขาจะจ้างช้างจากคนนอกไปช่วย พ่อเลี้ยงมีร้านค้าใหญ่โตในเมืองด้วย เป็นร้านขายสัตว์สตัฟฟ์และรูปแกะสลัก
ไม้พ้ืนเมือง” (นิคม รายยวา, 2527, น. 31)          
           กิจการต่าง ๆ ของพ่อเลี้ยงจะเห็นได้ว่ามีการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติในทุกวิถีทางนั่นคือ การน าช้างมา
ใช้แรงงาน การตัดไม้มาแกะสลัก รวมไปถึงการน าซากสัตว์ต่าง ๆ ที่ถูกล่า/ถูกฆ่า น ามาสตัฟฟ์ให้เหมือนชีวิต  
ซึ่งผู้แต่งสะท้อนให้เห็นว่าในสังคมยังมีนายทุนผู้มุ่งหากินและร่ ารวยจนเป็นที่เคารพนับถือของผู้คนอยู่ เห็นได้ถึงการ
น าธรรมชาติมาหากินอย่างเห็นแก่ตัว แต่คนในพ้ืนที่ก็ไม่สามารถท าสิ่งใดได้ นอกจากยอมรับเพ่ือเป็นการหาเลี้ยง
ปากท้องให้กับตัวเองและเป็นเพราะอ านาจของเงินที่ไม่มีใครสามารถท าอะไรเขาได้ และคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ค านึงถึง
ผลเสียหรือผลกระทบของการกระท าของพ่อเลี้ยง เนื่องจากคิดเห็นว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้อง เป็นเรื่องปรกติธรรมดา  
จนท าให้ธรรมชาติและสัตว์ก็ถูกกดขี่ข่มเหงและท างานอย่างหนักหน่วง เป็นการท าลายธรรมชาติที่มอบ
คุณประโยชน์ให้แก่มนุษย์อย่างเห็นแต่ตัว ดังข้อความว่า        
           “บ้ำนของแกท่ำด้วยไม้สักทั้งหลัง เครื องใช้ทุกชิ้นในบ้ำนก็เป็นไม้สัก แกภูมิใจเรื องนี้มำก โดยเฉพำะไม้สัก
กลมโตเกือบร้อยต้น…ไม้ที ดีที สุดในป่ำ รวมกันอยู่ที นี ” (นิคม รายยวา, 2527, น. 180)    
            แสดงให้เห็นว่าพ่อเลี้ยงภูมิใจในการได้ตัดไม้ท าลายป่า มีความสุขในการได้น าธรรมชาติมาสร้างเป็นวิมาน
ของตน ทั้งที่แท้ที่จริงแล้วต้นไม้เหล่านี้ควรได้รับการอนุรักษ์ไว้ในป่า ไม้ที่ดีที่สุดควรถูกรวมตัวกันไว้ในป่าให้คงอยู่
สืบไป ไม่ใช่การที่เขามาภูมิใจว่าบ้านของเขาคือแหล่งรวมไม้ที่ดีที่สุดในป่า แสดงให้เห็นถึงทัศนะคติของพ่อเลี้ยงที่ไร้
จิตส านึกในการหวงแหนหรือรู้จักคุณค่าและคุณประโยชน์ของธรรมชาตินั่นเอง นอกจากนั้นยังเป็นการสะท้อนให้
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เห็นว่าในยุคสมัยการพัฒนากลุ่มนายทุนผู้มีอ านาจได้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง ซึ่งเขาเหล่านั้นมุ่งแสวงหารายได้จาก
การน าทรัพยากรธรรมชาติไปใช้ประโยชน์โดยไม่ค านึงถึงหลักศีลธรรมความถูกต้อง แต่กลับเห็นแก่ประโยชน์ส่วน
ตน และคาดหวังในรายได้มากกว่าสิ่งอ่ืนใด เป็นการสร้างตัวละครที่สะท้อนภาพสังคมปัญหาการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติในสมัยการพัฒนาประเทศได้อย่างชัดเจน จากอาชีพและความคิด อุดมการณ์ของพ่อเลี้ยงที่เห็น
ได้ชัดว่าเงินคือชีวิตของเขาอย่างแท้จริง     

2.6 บุญฮาม 

ตัวละครนี้แทนคนในสังคมที่มีความมุ่งมั่นและขยันในการท างาน แสดงให้เห็นว่าเขามองเห็นถึงการท างาน
เลี้ยงชีพเป็นจุดมุ่งหมายเดียวในชีวิตของเขา เพราะเขาต้องการให้ตนเองมีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคง  ที่ส าคัญในเรื่อง
ยังไม่ได้มีการพูดถึงครอบครัวของบุญฮาม สะท้อนให้เห็นว่าในการท างานอย่างเดียวจนไม่สนใจสิ่งใดก็ไม่ได้
หมายความว่าเขาจะประสบความส าเร็จในชีวิต หรือมีครอบครัวที่อบอุ่นเสมอไป บุญฮามเป็นชาวชนบทที่ท าอาชีพ
แกะสลัก ลากแพซุง และสตัฟฟ์ซากสัตว์อยู่กับค างาย สะท้อนให้เห็นถึงการประกอบอาชีพของชาวชนบท เขาเป็น
ตัวละครที่ช่วยสะท้อนให้เห็นความคิดและอุดมการณ์ของคนที่เห็นงานดีกว่าทุกสิ่ง ไม่ได้สนใจชีวิต จิตวิญญาณหรือ
ความถูกต้อง เห็นได้จากเขาจะตั้งมั่นท างานโดยไม่สนใจหรือฉุกคิดว่างานที่เขาท าได้ท าร้ายสัตว์ หรือท าลาย
ธรรมชาติแต่อย่างใด และเมื่อค างายได้เกิดค าถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับชีวิตของคนเราขึ้นมาเขาก็กลับ ไม่เห็นด้วย
และมองเป็นเรื่องตลก ดังข้อความว่า        
          “มันจะเป็นอย่ำงไรนะ ถ้ำคนเรำสตัฟฟ์ชีวิตได้ เขำไม่อยำกให้บุญฮำมรู้ว่ำเขำก่ำลังคิดอะไร ถ้ำรู้ บุญฮำม
ต้องหัวเรำะเยำะแน่” (นิคม รายยวา, 2527, น. 131)       
 สะท้อนให้เห็นว่าบุญฮามเป็นคนที่ไม่มีจุดหมายปลายทางของชีวิต ทั้งชีวิตทุ่มเทให้กับการท างานโดยไม่
สนใจความเป็นไปหรือคุณค่าของชีวิต ซึ่งตัวละครบุญฮามพบเห็นได้ในสังคมไทยที่ผู้คนส่วนใหญ่ในสังคมก็มักจะเห็น
การท างานเลี้ยงชีพดีกว่าทุกสิ่งนั่นเอง นอกจากนั้นยังเป็นการสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มคนแรงงานที่เกิดขึ้นในยุคสมัย
การพัฒนาประเทศ เป็นผู้ที่ขยันและมุ่งม่ันในการท างาน โดยไม่ได้ค านึงถึงผลกระทบจากงานที่ตนเองท าว่าจะท าให้
เกิดผลเสียต่อสิ่งใด หรือผู้ใดหรือไม่ การแกะสลักรูปต่าง ๆ จากไม้ การสตัฟฟ์ซากสัตว์เป็นอาชีพที่เขาท ามาโดย
ตลอด โดยไม่ได้ฉุกคิดที่จะอนุรักษ์หรือเกิดการตั้งค าถามขึ้นว่าสิ่งที่ตนท าอยู่นั้นถูกต้องแล้วหรือไม่ เพราะเขา
ค านึงถึงแต่รายได้ และการท างานเพ่ือตอบสนองความต้องการของนายจ้าง นั่นคือ งานคือเงิน และเงินคืองาน  
ซึ่งจะท าให้ชีวิตของเขามีความสุขนั่นเอง 

สรุปและอภิปรายผล 

 วรรณกรรมเรื่อง “ตลิ่งสูง ซุงหนัก” ของนิคม รายยวา เป็นเรื่องราวที่นอกจากจะสะท้อนให้ผู้อ่านได้
ตีความเกี่ยวกับการแสวงหาความหมายและคุณค่าของชีวิตแล้ว ยังสะท้อนสภาพปัญหาการท าลายทรัพยากร
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ธรรมชาติที่เกิดขึ้นในยุคสมัยของการพัฒนาประเทศ คือในช่วง พุทธศักราช 2520 – 2530 ได้อย่างชัดเจน ซึ่ง
สะท้อนผ่านการน าเสนอมุมมองความคิดของตัวละครที่ผู้แต่งได้น าเสนอให้เห็นถึงพฤติกรรม อุดมการณ์ ความคิด 
และการประกอบอาชีพของตัวละครที่ส าคัญยังได้สร้างตัวละครที่เป็นสัตว์เพ่ือน าเสนอให้เห็นถึงความรู้สึก ชีวิต
จิตใจและการใช้งานสัตว์อย่างหนักหน่วง เ พ่ือมุ่ งหวังผลประโยชน์ทางการเงินที่จะได้จากสัตว์และ
ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้น โดยไม่มีการค านึงถึงหลักศีลธรรมหรือประโยชน์ที่แท้จริงของทรัพยากรธรรมชาติ 
ผลกระทบจากยุคสมัยของการพัฒนาประเทศ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายด้านในสังคมไทย รวมไปถึงการ
สร้างสรรค์วรรณกรรมในยุคนี้ ซึ่งเรื่องตลิ่งสูง ซุงหนัก ก็เป็นภาพแทนของผลกระทบที่เกิดขึ้นที่เป็นผลพวงมาจาก
การพัฒนาประเทศในด้านการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ทั้งทางด้านการสร้างโรงงาน
อุตสาหกรรม การใช้แรงงานสัตว์ การฆ่าสัตว์ เพ่ือความต้องการผลผลิตทางการเงินนั่นเอง อาจกล่าวได้ว่า 
ธรรมชาติ ได้เป็นครู สอนให้มนุษย์ได้ตระหนักคิดขึ้นมาว่า สิ่งที่กระท าอยู่ถูกต้องดีแล้วหรือไม่ ได้เรียนรู้ถึงสัจธรรม
และคุณค่าของชีวิตไปพร้อม ๆ กัน นั่นคือ นอกจากจะท าให้ผู้อ่านอนุรักษ์ รักษาป่า และเมตตากรุณาต่อสัตว์โลก
แล้ว ยังท าให้มนุษย์ได้เรียนรู้ถึงการค้นพบสัจธรรมของชีวิต หรือการเห็นคุณค่าของทุกสรรพสิ่ง ว่าทุกสรรพสิ่งล้วน
มีเอกลักษณ์ มีความงดงาม มีความหมาย มีคุณค่าในตัวเองทั้งสิ้น ดังนั้นในฐานะท่ีเราเป็นมนุษย์เราจึงไม่ควรที่จะไป
ท าร้ายหรือท าลายธรรมชาติเพียงเพ่ือแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง 

ข้อเสนอแนะ 

 วรรณกรรมเรื่อง “ตลิ่งสูง ซุงหนัก” ของนิคม รายยวา ไม่เพียงแต่มีมุมมองของตัวละครที่สะท้อนสภาพ
สังคมไทยในยุคของการพัฒนาเท่านั้น แต่การสร้างฉาก โครงเรื่อง การด าเนินเรื่อง หรือรวมไปถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ  
ที่เกิดขึ้นในเรื่องนั้น ล้วนแต่เป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญรวมไปถึงคุณค่าของทุกสรรพสิ่งบนโลก และ 
ที่ส าคัญคือการเข้าใจถึงสัจธรรมของชีวิต ซึ่งสามารถน าประเด็นดังกล่าวข้างต้นไปศึกษามุมมองการสร้างสรรค์งาน
วรรณกรรม เรื่อง “ตลิ่งสูง ซุงหนัก” ได้อีกต่อไป  
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การใช้ค าลงท้ายของนักศึกษาสโมสรนักศึกษา                                   
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

Using the end word in the sentences of Student club in PSU, Hatyai Campus 

ณัฐธัญ คงเจริญ1  ปีย์วรา  สุวรรณวงค์2   
ภัทรนันท์  ติ้นเส้ง3  และรัชนีฉาย เฉยรอด4 

 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือจ าแนกประเภทค าลงท้ายที่มักสะกดผิดและวิเคราะห์สาเหตุการใช้ค าลงท้ายผิด
ของนักศึกษาสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยศึกษาค าลงท้ายในภาษาไทย
มาตรฐานเท่านั้น ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามซึ่งได้เก็บรวบรวมข้อมูล และน าข้อมูลนั้นมาศึกษาโดยงานวิจัยครั้งนี้เป็น
งานวิจัยเชิงปริมาณซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดเรื่องการใช้ค าลงท้าย ร่วมกับการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง แล้วน าสู่การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาเพ่ือเขียนรายงานเชิงอภิปรายและพรรณนา จากผลการศึกษา
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการใช้ค าลงท้ายในประเภทบอกสถานภาพผิดมากเป็นอันดับหนึ่ง โดยค าที่ใช้ผิด คือ ค าว่า 
“จ้ะ” มีการใช้ผิดมากถึง 252 ค า รองลงมาเป็นค าลงท้ายประเภทบอกอารมณ์ โดยค าท่ีใช้ผิด คือ ค าว่า “นะ” เป็น
จ านวน 167 ค า และค าลงท้ายที่มักใช้ผิดเป็นอันดับสาม คือ ค าลงท้ายแสดงค าถามค าที่ใช้ผิด คือ ค าว่า “ไหม” 
เป็นจ านวน 133 ค า และพบว่ามีการสะกดค าลงท้ายไม่ถูกต้องตามหลักภาษาเขียนและใช้ไม่ตรงบริบทของประโยค 
อีกทั้งมีการใช้ค าลงท้ายภาษาไทยถิ่นใต้เข้ามาร่วมด้วย ผลวิจัยที่ปรากฏนี้แสดงให้เห็นว่าตัวแทนสโมสรนักศึกษา
เพศหญิงใช้ค าลงท้ายบอกสถานภาพค าว่า “คะ” ผิดมากกว่าเพศชายโดยผิดทั้งหมด 155 ครั้ง แสดงให้เห็นตัวแปร
เพศไม่ใช่ปัจจัยหลักที่ท าให้ใช้ค าลงท้ายผิด หากแต่เป็นการไม่ทราบข้อมูลที่ถูกต้องรวมถึงความเคยชินและความ
สะดวกในภาษาแชท ท าให้เกิดการสับสนและความผิดพลาดในการใช้ค าลงท้ายที่ถูกต้อง 

ค าส าคัญ : ภาษาไทยมาตรฐาน ค าลงท้าย สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

 

 

1-3 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยกุต,์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
วิทยาเขตหาดใหญ ่
4 อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต, สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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บทน า 

การใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก กาญจนา นาคสกุล และคณะ (2554, น. 4) 
กล่าวว่า “ภาษาเป็นเครื่องมือที่มนุษย์ใช้ในการสื่อสารกัน สังคมมนุษย์เป็นสังคมที่ไม่หยุดนิ่งเพราะมนุษย์มีสมองมี
ปัญญาที่จะคิดสร้างสรรค์พัฒนาเปลี่ยนแปลงชีวิตและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นอยู่เสมอ ภาษาซึ่งเป็นกลไกส าคัญของ
มนุษย์จึงอาจเปลี่ยนแปลงควบคู่ไปกับสังคมมนุษย์ ค าและประโยคในทุกภาษาอาจเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นหรือหายไป
พร้อม ๆ กับความเปลี่ยนแปลงความเจริญและความเสื่อมของสังคมมนุษย์ ภาษามักจะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุค
สมัยภาษาไทยสมัยสุโขทัยไม่เหมือนกับภาษาไทยสมัยอยุธยาทั้งหมด ภาษาไทยสมัยอยุธยาย่อมไม่เหมือนกับ
ภาษาไทยสมัยรัตนโกสินทร์ แต่ก็ใช่ว่าจะแตกต่างไปเสียทีเดียวความเปลี่ยนแปลงทางภาษาจะค่อย ๆ เกิดขึ้นและ
ด าเนินไป อย่างช้า ๆ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับภาษานอกจะเกิดจากปัจจัยในตัวภาษาแล้วยังอาจเกิดจากปัจจัย
ภายนอก คือ อิทธิพลของภาษาอ่ืนที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง ภาษาอาจเปลี่ยนแปลงได้ทั้งด้านการออกเสียง  
ระบบเสียง ความหมายของค า และหน้าที่ของค าในบริบทนั้น จากการสังเกตมีการใช้ภาษาไทยที่ค่อนข้างผิดอยู่มาก
ในองค์กรของนักศึกษา ในที่นี้คือสโมสรนักศึกษาที่สังกัดแต่ละคณะ มีการใช้ค าลงท้ายผิดและบ่อยจนเกิดความ
สงสัยว่าเป็นความเคยชินหรือตั้งใจใช้ผิดเพ่ือลดระยะเวลาในการพิมพ์ สโมสรนักศึกษาเป็นองค์กรกระจายข่าวสาร
ในคณะนั้น ๆ หากมีการใช้ภาษาไทยผิดเกรงว่าจะส่งผลต่อนักศึกษาคนอ่ืน ๆ จะใช้ผิดตามไปด้วย” จึงสรุปได้ว่า 
การสื่อสาร คือ การใช้ภาษาเป็นสื่อกลางระหว่างผู้รับสารและผู้ส่งสาร ไม่ว่าจะเป็นภาษาพูด ภาษาเขียน การฟัง
และการอ่านเป็นตัวกลางที่ท าให้ผู้ส่งสารและผู้รับสารสามารถสื่อสารกันได้อย่างสัมฤทธิ์ผล 

รุ่งอรุณ ทีฆชุณหเถียร (2527) กล่าวไว้ว่า ค าลงท้าย คือ ค าที่มีต าแหน่งอยู่ท้ายประโยค มีหน้าที่ช่วยเสริม
ความหมายของประโยค โดยบอกเจตนาของผู้พูดว่าต้องการ ทักทาย หรือขอร้อง และช่วยบอกท่าทีของผู้พูดว่ามี
ความรู้สึกอย่างไร นอกจากนี้ ยังเสริมความหมายของทั้งประโยคในแง่ของการบอกสถานภาพระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง
ว่าเสมอกันหรือสนิทสนมกันหรือไม่ อีกทั้งเรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์ (2552) กล่าวไว้ว่า ค าลงท้ายบอกสถานภาพ 
(Status Particles) ประกอบด้วย ค่ะ, คะ, ขา เป็นค าลงท้ายส าหรับเพศหญิง ครับ และฮ่ะ เป็นค าลงท้ายส าหรับ
เพศชาย จ่ะ, จ๊ะ และจ๋าเป็นค าลงท้ายที่ใช้ส าหรับทั้งเพศหญิงและเพศชาย ค าลงท้ายบอกอารมณ์ (Mood 
Particles) ละ และล่ะใช้บอกถึงความพอใจในการกระท า การเห็นพ้องของผู้พูดความขุ่นเคือง และบอกถึงการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่ก าลังจะเกิดขึ้น ล่าและเล่า ใช้ในประโยคค าถามที่บอกความประหลาดใจ ร าคาญ 
ถากถาง และปรากฏในประโยคค าถามเงื่อนไข นะ, น่า และนะ ใช้ในการชักชวน ร าคาญ การแก้ตัว ค าถามท่ีแสดง
ความประหลาดใจ ค าลงท้ายที่แสดงค าถาม (Question Particles) ประกอบด้วย หรือ และเหรอ ใช้ในประโยค
ค าถามทั่วไป ซึ่งอาจจะประสมกับค าลงท้ายอ่ืน ๆ เช่น เปล่า และไหม ไหม ใช้เหมือนประโยคค าถาม ( Yes-No 
Questions ) 
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ส่วนค าลงท้ายในภาษาไทยนั้น เป็นค าชนิดหนึ่งที่มักโดนมองข้าม อาจเพราะเป็นเพียงค าพยางค์เดียว    
ที่อาจจะไม่มีความส าคัญเมื่ออยู่ท้ายประโยค ซึ่งหน้าที่การใช้งานของค าลงท้ายในประโยคมีเพ่ือช่วยเสริมความ
สุภาพ ความไพเราะ และเป็นตัวบอกลักษณะรูปแบบของประโยค ค าลงท้ายแต่ละค ามีการใช้งานให้เข้ากับประโยค
แต่ละประโยคแตกต่างกัน การสะกดค าลงท้ายผิดจึงเป็นปัญหาหนึ่งที่ท าให้การสื่อสารเกิดการคลาดเคลื่อนในบริบท
ของความหมายที่ผู้ส่งสารต้องการสื่อถึงผู้รับสาร ค าลงท้ายในภาษาไทยจึงเป็นค าชนิดหนึ่งที่มักโดนมองข้าม เพราะ
อยู่ท้ายประโยคบางครั้งอาจมีการละค าลงท้ายเพ่ือความรวดเร็วในการส่งสาร ทั้งนี้ค าลงท้ายเป็นค าที่ท าหน้าที่เสริม
ความหมายและบอกเจตนาของผู้ส่งสาร 

ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง เ ห็ น ค ว ร ที่ จ ะ วิ เ ค ร า ะห์ ก า ร ใ ช้ ค า ล ง ท้ า ย ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ส โ ม ส รนั ก ศึ กษ า                                   
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มนักศึกษาที่ใช้ภาษาในการสื่อสารเพ่ือแจ้ง
ข้อมูลและข่าวสารให้แก่นักศึกษา ปัจจุบันการกระจายข้อมูลและข่าวสารนั้นมีหลากลายรูปแบบแต่ที่นิยมมากที่สุด
คือการกระจายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นพ้ืนที่สาธารณะไม่ว่าบุคคลใดก็สามารถเข้าไปดูและรับทราบข้อมูลและ
ข่าวสารของแต่ละคณะได้อย่างง่ายดาย หากมีการสะกดหรือใช้ค าลงท้ายผิดบริบทจะท าให้สารที่สื่อออกไปแล้วนั้น
เกิดการคลาดเคลื่อนจากจุดประสงค์ของผู้ส่งสารได้ 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. จ าแนกประเภทค าลงท้ายที่มักสะกดผิดของสโมสรนักศึกษา 16 คณะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์          
วิทยาเขตหาดใหญ ่

2. วิ เคราะห์สาเหตุการใช้ค าลงท้ายผิดของสโมสรนักศึกษา 16 คณะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์            
วิทยาเขตหาดใหญ ่            

วิธีการศึกษา 

วิธีการด าเนินการวิจัยออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ 1. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 2. เครื่องมือในการวิจัย       
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 5. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประช ากรที่ ใ ช้ ใ น ก า รศึ กษ าค้ น คว้ า วิ จั ย ค รั้ ง นี้  ไ ด้ แ ก่  นั ก ศึ กษ า ส โ มส รนั กศึ กษ า 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 2561 ส่วนการคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างใช้การสุ่มแบบเจาะจง ได้แก่ ตัวแทนนักศึกษาจาก 16 คณะ แบ่งเป็นคณะละ 10 คน เพศชาย 
5 คน และเพศหญิง 5 คน รวมทัง้สิ้น 160 คน  

2. เครื่องมือในการวิจัย ผู้วิจัยมีวิธีการสร้างเครื่องมือวิจัย แบ่งได้  2 กลุ่ม ดังนี้ 
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 
2.1 การสร้างแบบสอบถาม 

2.1.1 ก าหนดวัตถุประสงค์และหัวข้อการให้ข้อมูลส่วนบุคคลและค าอธิบายในการท า
แบบสอบถาม ได้แก่ ชื่อ เพศ ศาสนา คณะทั้ง 16 คณะ ภาษาแม่ที่ใช้          
จังหวัดที่ก าเนิด และจังหวัดที่เติบโต 

2.1.2 ร่างแบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล โดยเป็นการเก็บข้อมูลทั่วไป 
2.1.3 ตรวจสอบและปรับปรุงแบบสอบถาม เบื้องต้นผู้วิจัยได้ตรวจสอบการจัดเรียง 

และความเหมาะสมเกี่ยวกับค าถามด้วยตัวเองและมีการตรวจสอบโดยผ่าน
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือขอค าแนะน าและค าวิจารณ์ส าหรับแนวทางในการปรับปรุง
แบบสอบถามให้มีความน่าเชื่อถือ 

2.1.4 ปรับปรุงแบบสอบถามครั้งที่ 2 
2.1.5 สร้างแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์  

2.2 การสร้างแบบทดสอบ 
2.2.1 ศึกษาค้นคว้าเอกสารที่ เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการใช้ค าลงท้ายและน ามาสร้าง

แบบทดสอบตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
2.2.2 ร่างแบบทดสอบตอนที่ 2 ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ส่วนตอนที่ 3และ 4 

ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อที่ 2   
2.2.3 ตรวจสอบและปรับปรุงแบบทดสอบ เบื้องต้นผู้วิจัยได้ตรวจสอบการจัดเรียงและ

ความเหมาะสมเกี่ยวกับค าถามด้วยตนเองและมีการตรวจสอบโดยผ่านผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพ่ือขอค าแนะน าและค าวิจารณ์ส าหรับแนวทางในการปรับปรุงแบบทดสอบให้มี
ความน่าเชื่อถือ 

2.2.4 ปรับปรุงแบบทดสอบครั้งที ่2 
2.2.5 สร้างแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์  

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามการใช้ค าลงท้ายระยะเวลา

ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 2 รอบ รอบแรกวันที่ 15 มกราคม - 6 มีนาคม 2562 โดยผู้วิจัยรวบรวมได้ 11 
คณะ และรอบที่สองวันที่ 11 - 19 มีนาคม 2562 ผู้วิจัยรวบรวมได้ครบ 16 คณะ 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามการใช้ค าลงท้ายที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเพ่ือ

หาข้อมูล ดังนี้ 
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การวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นแบบสอบถาม ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ชื่อ อายุ เพศ ศาสนา 
คณะ ภาษาแม่ที่ใช้ จังหวัดที่ก าเนิด และจังหวัดที่เติบโต เมื่อได้รับแบบสอบถามผู้วิจัยได้แบ่งเพศชายและ
หญิงเป็นตัวก าหนดในการใช้ค าลงท้ายของแต่ละคณะ การวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นแบบทดสอบ ตอนที่ 2, 3 
และ 4 แบบทดสอบการใช้ค าลงท้าย 

 
4.1 จัดท าตารางแจกแจงข้อมูลการใช้ค าลงท้ายแต่ละประเภท 
4.2 จัดท าข้อมูลเป็นค่าร้อยละ โดยใช้สูตรการวิเคราะห์ ดังนี้ 

 ค่าร้อยละ (%) =
จ านวนคะแนนที่ได้×100

จ านวนคะแนนทั้งหมด
 

4.3 จัดท าข้อมูลกราฟเพ่ือแสดงข้อมูล  
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะ 

5. การน าเสนอข้อมูล 
วิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลที่โดยใช้การอธิบายเชิงพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive analysis) 

ประกอบกับการน าเสนอผลการศึกษาด้วยแผนภูมิพร้อมทั้งสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และ
ข้อเสนอแนะตามล าดับต่อไป 

ผลการศึกษา 

1. จ าแนกประเภทของการใช้ค าลงท้ายของนักศึกษาฯ  ผู้วิจัยได้ใช้แนวทางของเรืองเดช  ปันเขื่อนขัติย์ 
(2552) มาเป็นเกณฑ์พิจารณา  พบว่าข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาท้ังหมดจ านวน 160 ชุด  มกีารใช้ค าลงท้าย
แบ่งได้ 4 ประเภทดังนี้ 

1.1 การใช้ค าลงท้ายแสดงสถานภาพ   

การส ารวจแบบสอบถามตอนที่ 2 พบว่า นักศึกษาเพศหญิงทั้งหมด 16 คณะ โดยพบว่ามี 3 คณะที่ใช้
ค าลงท้ายบอกสถานภาพค าว่า “จ้ะ” ผิดมากที่สุด ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และ
วิทยาลัยนานาชาติตามล าดับ รองลงมาคือ ค าว่า “คะ” ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
และคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์เท่ากันตามล าดับ และสุดท้าย   ค าว่า “ครับ” ได้แก่ พยาบาล
ศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยนานาชาติใช้ผิดมากที่สุด รองลงมาคณะเทคนิคการแพทย์ 
แพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ สุดท้ายคณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และนิติศาสตร์ 
ผิดเท่ากันตามล าดับ 
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การใช้ค าลงท้ายบอกสถานภาพของนักศึกษาเพศหญิง

ทรัพยากรณ์ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมการเกษตร
แพทย์แผนไทย ทันตแพทยศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์
แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ นิติศาสตร์
วิทยการจัดการ ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ

    

 

 
 
 
    
   

   

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 1 การใช้ค าลงท้ายแสดงสถานภาพของนักศึกษาเพศหญิง 

การส ารวจแบบสอบถามตอนที่ 2 พบว่า นักศึกษาเพศชายทั้งหมด 15 คณะ โดยพบว่ามี 3 คณะที่ใช้ค าลง
ท้ายบอกสถานภาพค าว่ า  “จ้ะ” ผิดมากที่ สุ ด  ได้แก่  คณะพยาบาลศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  และ 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ตามล าดับ รองลงมา คือ ค าว่า “คะ” ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และ
คณะวิทยาการจัดการ ตามล าดับ และสุดท้าย ค าว่า “จ๊ะ” ได้แก่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ และคณะพยาบาล
ศาสตร์มีการใช้ค าลงท้ายผิดจ านวนเท่ากัน คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์  คณะนิติศาสตร์ และคณะ
วิทยาการจัดการมีการใช้ค าลงท้ายผิดจ านวนเท่ากัน สุดท้ายคณะแพทยศาสตร์ ตามล าดับ  

แผนภูมิที่ 2 การใช้ค าลงท้ายแสดงสถานภาพของนักศึกษาเพศชาย 
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การใช้ค าลงท้ายบอกสถานภาพของนักศึกษาเพศชาย

ทรัพยากรณ์ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมการเกษตร
แพทย์แผนไทย ทันตแพทยศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์
แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ นิติศาสตร์
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1.2 การใช้ค าลงท้ายแสดงอารมณ์  

การส ารวจแบบสอบถามตอนที่ 2 พบว่า นักศึกษาเพศหญิงทั้งหมด 16 คณะ โดยพบว่ามี 4 คณะที่ใช้
ค าลงท้ายค าว่า “นะ” ผิดมากที่สุด โดยมีคณะทรัพยากรธรรมชาติและคณะสัตวแพทยศาสตร์มีการใช้ค าลง
ท้ายผิดเท่ากัน คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ตามล าดับ รองลงมาคือ ค าว่า “ล่ะ” ได้แก่ คณะ
แพทยศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์ใช้ผิดมากที่สุด คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะ
เศรษฐศาสตร์ตามล าดับ และสุดท้ายค าว่า “น่ะ” ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะ
พยาบาลศาสตร์ตามล าดับ  

แผนภูมิที่ 3 การใช้ค าลงท้ายแสดงอารมณ์ของนักศึกษาเพศหญิง 

การส ารวจแบบสอบถามตอนที่ 2 พบว่า นักศึกษาเพศชายทั้งหมด 15 คณะ โดยพบว่ามี 3 คณะที่ใช้ค าลง
ท้ายบอกอารมณ์ ค าว่า “นะ” ผิดมากที่สุด ได้แก่  คณะพยาบาลศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  และคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ ตามล าดับ รองลงมา คือ ค าว่า “ล่ะ” ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
และคณะเศรษฐศาสตร์โดยมีการใช้ค าลงท้ายผิดจ านวนเท่ากัน และคณะนิติศาสตร์ ตามล าดับ และล าดับสุดท้าย  
ค าว่า “น่ะ” ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์มีการใช้ค าลงท้ายผิดจ านวนเท่ากัน คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการมีการใช้ค าลงท้ายผิดจ านวนเท่ากัน ตามล าดับ 
สุดท้ายคณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์  และวิทยาลัย
นานาชาติ ตามล าดับ 
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ทรัพยากรณ์ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมการเกษตร
แพทย์แผนไทย ทันตแพทยศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์
แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ นิติศาสตร์
วิทยการจัดการ ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ
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การใช้ค าลงท้ายแสดงอารมณ์ของนักศึกษาเพศชาย
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แผนภูมิที่ 4 การใช้ค าลงท้ายแสดงอารมณ์ของนักศึกษาเพศชาย 

1.3 การใช้ค าลงท้ายบอกสถานภาพและอารมณ์  

การส ารวจแบบสอบถามตอนที่ 2 พบว่า นักศึกษาเพศหญิงทั้งหมด 16 คณะ โดยพบว่ามี 3 คณะที่ใช้
ค าลงท้ายการบอกสถานภาพและอารมณ์ ค าว่า “นะคะ” ผิดมากที่สุด ได้แก่ คณะเทคนิคการแพทย์               
คณะสัตวแพทยศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติตามล าดับ รองลงมาคือ ค าว่า “นะครับ” ได้แก่ คณะพยาบาล
ศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่วนคณะเทคนิคการแพทย์ และคณะวิทยาศาสตร์มีการใช้ค าลงท้ายผิดจ านวน
เท่ากันตามล าดับ 

แผนภูมิที่ 5 การใช้ค าลงท้ายบอกสถานภาพและอารมณ์ของนักศึกษาเพศหญิง 
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การใช้ค าลงท้ายบอกสถานภาพและอารมณ์ของนักศึกษาเพศหญิง

ทรัพยากรณ์ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมการเกษตร
แพทย์แผนไทย ทันตแพทยศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์
แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ นิติศาสตร์
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การส ารวจแบบสอบถามตอนที่ 2 พบว่า นักศึกษาเพศชายทั้งหมด 15 คณะ โดยพบว่ามี 4 คณะที่ใช้ค าลง
ท้ายบอกสถานภาพและอารมณ์ ค าว่า “นะคะ” ผิดมากท่ีสุด ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ โดยคณะทรัพยากรธรรมชาติ
และคณะเภสัชศาสตร์มีการใช้ค าลงท้ายผิดจ านวนเท่ากัน และคณะวิทยาการจัดการ ตามล าดับ สุดท้าย  คือ ค าว่า 
“นะครับ” ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์มีการใช้ค าลงท้ายผิดจ านวนเท่ากัน และคณะ
นิติศาสตร์ ตามล าดับ 

แผนภูมิที่ 6 การใช้ค าลงท้ายบอกสถานภาพและอารมณ์ของนักศึกษาเพศชาย 

1.4 การใช้ค าลงท้ายแสดงค าถาม  

การส ารวจแบบสอบถามตอนที่ 2 พบว่า นักศึกษาเพศหญิงทั้งหมด 16 คณะ โดยพบว่าม ี4 คณะที่ใช้
ค าลงท้ายแสดงค าถาม ค าว่า “ไหม” ผิดมากที่สุด ได้แก่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ     และ
คณะเทคนิคการแพทย์มีการใช้ค าลงท้ายผิดเท่ากัน และคณะวิทยาการจัดการตามล าดับ 

แผนภูมิที่ 7 การใช้ค าลงท้ายแสดงค าถามของนักศึกษาเพศหญิง 
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ทรัพยากรณ์ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมการเกษตร
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แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ นิติศาสตร์
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การส ารวจแบบสอบถามตอนที่ 2 พบว่า นักศึกษาเพศชายทั้งหมด 15 คณะ โดยพบว่ามี 6 คณะที่ใช้ค าลง
ท้ายแสดงค าถาม ค าว่า “ไหม” ผิดมากที่สุด ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์        คณะเภสัช
ศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์มีการใช้ค าลงท้ายผิดเท่ากัน สุดท้ายคณะเทคนิคการแพทย์ 
ตามล าดับ 

แผนภูมิที่ 8 การใช้ค าลงท้ายแสดงค าถามของนักศึกษาเพศชาย 

 

2. ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ค าลงท้ายของนักศึกษาสโมสรนักศึกษา   ผลจากการรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษา
สโมสรนักศึกษา จ านวน 160 ชุด  พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ค าลงท้ายของนักศึกษาแบ่งได้ 3 ประการ 
ดังนี้ 

2.1 ปัจจัยสถานการณ์  ได้แก่ สถานการณ์ท่ีเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ ผู้วิจัยได้สร้างแบบทดสอบซึ่งได้
ก าหนดสถานการณ์ให้กับสโมสรนักศึกษาใช้ในบริบทต่างๆให้กับกลุ่มตัวอย่าง เช่น รูปแบบประโยคได้
สร้างในแบบทดสอบ 

2.2 ปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง ได้แก่ ความสนิทสนมในฐานะรุ่นพี่รุ่นน้อง 
2.3 ปัจจัยอิทธิพลจากสื่อออนไลน์ ได้แก่ ความเคยชินในการใช้ค าในสื่อออนไลน์    

 

สรุปและอภิปรายผล    

 จากการศึกษาการใช้ค าลงท้ายของกลุ่มตัวอย่างพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่สะกดค าลงท้ายในประเภทบอก
สถานภาพผิดมากเป็นอันดับหนึ่ง โดยค าที่สะกดผิดคือค าว่า “จ้ะ” รองลงมาเป็นค าลงท้ายประเภทบอกอารมณ์ 
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ทรัพยากรณ์ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมการเกษตร
แพทย์แผนไทย ทันตแพทยศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์
แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ นิติศาสตร์
วิทยการจัดการ ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ
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โดยค าที่สะกดผิดคือค าว่า “นะ” และค าลงท้ายที่มักสะกดผิดเป็นอันดับสาม คือค าลงท้ายแสดงค าถาม ค าที่สะกด
ผิดคือค าว่า “ไหม” สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัครา บุญทิพย์ (2535, น. 5) การเขียนค าให้ถูกอักขรวิธีจะต้องเขียน
ให้ถูกต้องตามพจนานุกรม ทั้งพยัญชนะต้น สระ ตัวสะกด การันต์ และวรรณยุกต์  การเขียนหนังสือผิด คือ การ
เขียนตัวอักษรถ่ายทอดเสียงหรือความหมายผิดไป และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวรรณ  เลียงหิรัญถาวร 
(2550) การใช้ค าลงท้ายผิดของกลุ่มตัวอย่าง เป็นการใช้ผิดเนื่องจากการเข้าใจผิด หรือเป็นเพียงการสะกดค าผิด
เท่านั้น ผลจากการสังเกตและพูดคุยกับกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดออกเสียงวรรณยุกต์ของค าลงท้าย
ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องทุกค า สรุปได้ว่า ความผิดพลาดในเรื่องการใช้ค าลงท้ายของกลุ่มตัวอย่างนั้น เป็นข้อผิดพลาด
ในด้านการเขียนสะกดค า ซึ่งมีสาเหตุมาจากการขาดความเข้าใจและความจ า ในเรื่องการผันเสียงวรรณยุกต์อักษร
สามหมู่ 

ปัญหารองลงมาคือสาเหตุการใช้ค าลงท้ายผิดของกลุ่มตัวอย่างพบว่าภาษาเขียนที่กลุ่มตัวอย่างใช้มีการใช้
ภาษาพูดเข้ามาร่วมด้วย ซึ่งค าที่พบคือ ค าว่า “กัน” และที่น่าสนใจพบว่ามีการใช้ค าลงท้ายภาษาไทยถิ่นใต้ร่วมกับ
ค าลงท้ายภาษาไทยมาตรฐาน สอดคล้องกับแนวคิดของ สุวรรณ  เลียงหิรัญถาวร (2550) การใช้ค าลงท้ายผิดของ
กลุ่มตัวอย่าง เป็นการใช้ผิดเนื่องจากการเข้าใจผิด หรือเป็นเพียงการสะกดค าผิดเท่านั้น อีกสาเหตุหนึ่งเกิดจาก
ความเคยชินของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ภาษาพูดร่วมกับภาษาเขียน สอดคล้องกับแนวคิดของ สุวรรณ  เลียงหิรัญถาวร 
(2550)  ระบุว่าส่วนใหญ่ใช้ค าลงท้ายเหล่านี้ในภาษาแชท หรือในห้องสนทนา (Chatroom) และมักสะกดค าลงท้าย
เหล่านี้แบบไม่ตายตัว คิดว่าสะกดอย่างไรก็ได้เพราะคนที่คุยด้วยเข้าใจ รวมทั้งไม่ได้สนใจว่าการสะกดแบบใดคือการ
สะกดที่ถูกต้อง เพราะคิดว่าไม่ส าคัญ สาเหตุสุดท้ายคือกลุ่มตัวอย่างไม่ทราบรูปแบบของประโยคและประเภทของ
ค าลงท้ายท าให้กลุ่มตัวอย่างใช้ค าลงท้ายผิดบริบท สอดคล้องกับแนวคิดของ เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์ (2552, น.209-
232) กล่าวไว้ว่า ค าลงท้ายตามสถานภาพของผู้พูด อารมณ์ของผู้พูด และลักษณะการใช้ออกเป็น 3 ประเภท คือ 
ค าลงท้ายบอกสถานภาพ ค าลงท้ายบอกอารมณ์ และค าลงท้ายแสดงค าถาม 

ผลวิจัยที่ปรากฏเช่นนี้อาจแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างอาจจะไม่ให้ความส าคัญ และไม่เห็นคุณค่าของการ
ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ซึ่งผู้วิจัยคิดว่า น่าเป็นห่วงเพราะอาจท าให้เกิดการสะกดค าอ่ืน ๆ ผิดในลักษณะ
เช่นเดียวกันนี้ และอาจขยายวงกว้างมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะเทคโนโลยีการสื่อสารที่สะดวกและรวดเร็วอย่างใน
ปัจจุบัน การให้ความส าคัญกับการอ่านหนังสือที่ดีมีคุณค่า อาจเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะท าให้ปัญหาในเรื่องการใช้
ภาษาไทยลดลงได้ เพราะนอกจากผู้อ่านจะได้รับสาระความรู้จากการอ่านแล้ว ยังได้เห็นแบบอย่างของการใช้ภาษา
ที่ดี ถูกต้องและเหมาะสมอีกด้ว 
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ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าวิจัยไปใช้ 
1.1. ปัญหาในการแจกแบบสอบถามให้แก่สโมสรนักศึกษา คือการไม่ได้รับความร่วมมือในการให้ข้อมูลจากที่

ผู้วิจัยได้ก าหนดตัวแปรเพศของสโมสรนักศึกษาทั้งหมด 16 คณะ รวมถึงจ านวนของสโมสรนักศึกษาทั้ง 
16 คณะ ผู้วิจัยจึงต้องท าการปรับเปลี่ยนตัวแปรและจ านวนใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้รับมา 

1.2. ปัญหาคือเนื้อหาไม่ครอบคลุมมากพอที่จะใช้ท าแบบสอบถาม 
เนื่องจากแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมาผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ แต่ผู้วิจัยได้พบปัญหา
หลังจากแจกแบบสอบถามแก่ตัวแทนสโมสรนักศึกษา ท าให้เกิดความล่าช้าในการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
2.1. สร้างแบบสอบถามให้เนื้อหาครอบคลุมมากกว่าเดิม  
2.2. ก าหนดตัวแปรที่เสถียรง่ายต่อการเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.3. แนะน าการใช้ค าลงท้ายผ่าน Art work ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
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การใช้ค าสื่ออารมณ์ และภาพพจน์ในวรรณกรรมเพลงที่ขับร้องโดย ปู่จ๋าน ลองไมค ์
 

ทิพวรรณ ทองค า1 และวรพงศ์ ไชยฤกษ์2  
 
บทคัดย่อ 
 

บทความนี้น าเสนอผลการวิเคราะห์การใช้ค าสื่ออารมณ์ และการใช้ภาพพจน์ในวรรณกรรมเพลงที่     
ขับร้องโดย ปู่จ๋าน ลองไมค์ จ านวนทั้งหมด 41 เพลง  
 ผลการศึกษาพบ การใช้ค าสื่ออารมณ์ 7 ประเภท เรียงตามล าดับที่พบ ดังนี้ ค าสื่ออารมณ์รัก สุข สดชื่น  
พบมากที่สุด จ านวน 57 ครั้ง  ค าสื่ออารมณ์โศกเศร้า เสียใจ น้อยใจ จ านวน 33 ครั้ ง ค าสื่ออารมณ์ขบขัน 
สนุกสนาน จ านวน 4 ครั้ง ค าสื่ออารมณ์ประชดประชัน เสียดสี เยาะเย้ย จ านวน 4 ครั้ง ค าสื่ออารมณ์เสียดาย อาลัย
อาวรณ์ จ านวน 2 ครั้ง ค าสื่ออารมณ์ชื่นชม ยกย่อง สรรเสริญ จ านวน 2 ครั้ง และค าสื่ออารมณ์โกรธแค้น ขุ่นเคือง 
จ านวน 2 ครั้ง ด้านการใช้ภาพพจน์ พบ 6 ประเภท โดยจ านวนที่พบสามารถเรียงล าดับได้ ดังนี้ ปฏิปุจฉา เป็นการ
ใช้ประโยคค าถามที่ไม่ต้องการค าตอบ พบจ านวน 20 ครั้ง อุปมา เป็นการเปรียบเทียบลักษณะสิ่งต่าง ๆ ให้เหมือน
หรือคล้ายคลึงกับสิ ่งใดสิ่งหนึ่ง  จ านวน 18 ครั้ง อุปลักษณ์ เป็นการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งให้เป็นอีกสิ่งหนึ่ง 
จ านวน 6 ครั้ง อติพจน์ เป็นการใช้ภาษาเกินจริง จ านวน 4 ครั้ง นามนัย เป็นการใช้ความหมายแฝง ด้วยการกล่าวถึงสิ่ง
หนึ่งแต่ให้ความหมายเป็นอย่างอ่ืน จ านวน 2 ครั้ง  และบุคลาธิษฐาน เป็นการท าให้สิ่งที่ไม่มีชีวิตเป็นเหมือนสิ่งมีชีวิต 
จ านวน 1 ครั้ง 
 

ค าส าคัญ: วรรณกรรมเพลง การใช้ค าสื่ออารมณ ์การใช้ภาพพจน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 
2อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าวจิัย, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภฏัภูเก็ต 
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บทน า 
 

 เพลงเป็นวรรณกรรมประเภทหนึ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น เพ่ือใช้เป็นสื่อในการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดให้
ผู้ อ่ืนได้ทราบ ด้วยท านอง และเนื้อหาของเพลงจึงท าให้ผู้ที่รับสารผ่านบทเพลงเกิดความรู้สึกต่าง  ๆ กัน เช่น 
สนุกสนาน ครื้นเครง โศกเศร้า ฮึกเหิม เป็นต้น เพลงจึงเป็นวรรณกรรมที่ส่งผลต่อสภาพจิตใจของมนุษย์ ทั้งนี้เพราะ
ผู้ประพันธ์จะใช้ความสามารถในการเลือกสรรค าที่สละสลวย และค าที่สื่อความหมาย สื่ออารมณ์ให้ผู้ฟังเกิด
จินตนาการ หรือเกิดความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ผู้ประพันธ์ต้องการให้มากที่สุด  ดังที่ พิชญภณ  ศรีนวล 
(2555, น. 1) ได้กล่าวถึงเพลง สรุปได้ว่า เพลงมีท่วงท านองที่ท าให้จดจ าได้ง่าย มีการใช้ภาษาท่ีมีลักษณะพิเศษกว่า
ภาษาท่ีใช้สื่อสารกันทั่วไป เช่น การใช้ค าสื่ออารมณ ์การใช้ภาพพจน์ เป็นต้น  
 เพลงที่มีการใช้ภาษาที่สละสวย รวมทั้งมีเนื้อหาของเพลงที่สื่อความหมายลึกซึ้ง กินใจ ถือได้ว่าเพลงนั้นมี
ศิลปะการใช้ภาษาในการประพันธ์ ซึ่งกรมศิลปากร (2556) ได้กล่าวถึงความงาม และศิลปะการใช้ภาษาในเพลง 
สรุปได้ว่า ความงามหรือศิลปะในการใช้ภาษาในเพลงนั้น ต้องใช้ให้ถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสมกับเวลา โอกาส 
บุคคล นอกจากนี้ภาษายังสามารถปรุงแต่งให้เกิดความเหมาะสม ไพเราะ หรือสวยงามได้ เพลงที่มีความงดงามด้าน
ศิลปะการใช้ภาษาในการประพันธ์ ส่วนหนึ่งจะถ่ายทอดในรูปแบบร้อยกรอง โดยใช้ภาษาในการถ่ายทอดอารมณ์ 
ความรู้สึกนึกคิดของผู้ประพันธ์ เมื่อฟังแล้วท าให้เกิดจินตนาการ เกิดภาพพจน์ รวมทั้งเกิดความซาบซึ้งในเนื้อหา
สาระ และภาษาที่ศิลปินน าเสนอ  
 ปู่จ๋าน ลองไมค์ ศิลปินซึ่งเป็นเน็ตไอดอลวงการเพลงแร็ป ที่นอกจากจะมีน้ าเสียงไพเราะแล้ว เพลงที่     
ขับร้องยังมีความโดดเด่นด้านการใช้ค าสื่ออารมณ์ และการใช้ภาพพจน์จึงได้รับการยอมรับจากผู้ฟังว่าเป็นนักร้อง
คุณภาพ ดังจะเห็นได้จากยอดวิวในการรับชมผลงานเพลงจากยูทูป (www.youtube.com) ช่อง  “ปู่จ๋าน ลอง
ไมค์” เช่น เพลงตราบธุลีดิน เป็นเพลงที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ในปี พ.ศ. 2555 เพลงนี้มียอดวิวในการเข้าชม
มากกว่า 140 ล้านวิว และเพลงแลรักนิรันดร์กาล เป็นเพลงประกอบละครสั้นเรื่อง POSTCARD ในปี พ.ศ. 2558 
เพลงนี้มียอดวิวในการเข้าชมมากกว่า 190  ล้านวิว เป็นต้น 
 จากยอดวิวข้างต้น จะเห็นได้ว่าเพลงที่ขับร้องโดย ปู่จ๋าน ลองไมค์ เป็นเพลงที่ได้รับความนิยม ฟังแล้วท าให้
เกิดภาพในใจ ด้วยเนื้อเพลงที่มีการใช้ภาษาสละสลวย มีการใช้ค าสื่ออารมณ์ ทั้งโศกเศร้า เสียใจ รัก และมีความสุข 
มีการใช้ภาพพจน์ที่สื่อความหมายลึกซึ้ง กินใจ แสดงให้เห็นว่า ปู่จ๋าน ลองไมค์ ซึ่งเป็นผู้เรียบเรียงเนื้อเพลงเอง  
เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางภาษาในการเรียบเรียงเนื้อร้อง นอกจากนี้ ยังมีความสามารถในการ
ถ่ายทอดบทเพลงที่สะท้อนถึงเรื่องราวของความรัก ความเจ็บปวดจากความรัก ความห่วงหาอาวรณ์ที่มีต่อคนรัก 
รวมทั้งบทเพลงที่ขับร้องมีความงดงามทางภาษาทั้งในเนื้อหาที่บอกเล่าเรื่องราวบอกเล่าอารมณ์ความรู้สึกได้อย่าง
ลึกซึ้งกินใจ รวมถึงชื่อบทเพลงที่มีการใช้ภาษาอย่างงดงาม เช่น มณีในกล่องแก้ว สะพานไม้ไผ่ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ท า
ให้ปู่จ๋าน ลองไมค์ เป็นศิลปินที่ได้รับการยอมรับจากผู้ฟังเป็นอย่างมาก จนท าให้มียอดวิวในการเข้าชมหลายล้านวิว 
 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญที่จะศึกษาเรื่อง “ศิลปะการประพันธ์ค าร้องในวรรณกรรมเพลงที่   
ขับร้องโดย ปู่จ๋าน ลองไมค์” เพ่ือให้เห็นถึงศิลปะการใช้ภาษาในการประพันธ์ค าร้องด้านการใช้ค าสื่ออารมณ์  และ
การใช้ภาพพจน์ รวมทั้งเพ่ือน าแนวทาง วิธีการประพันธ์ค าร้อง การใช้ภาษา การใช้ภาพพจน์ ไปปรับใช้ในการพูด 
หรือการเขียนที่ต้องเลือกสรรค าที่สละสลวยในโอกาสต่อไป 
  

http://www.youtube.com/
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วัตถุประสงค์ 
  

 1. เพ่ือศึกษาค าสื่ออารมณ์ในวรรณกรรมเพลงที่ขับร้องโดย ปู่จ๋าน ลองไมค์ 
 2. เพ่ือศึกษาภาพพจน์ที่ปรากฏในบทเพลงที่ขับร้องโดย ปู่จ๋าน ลองไมค์ 
วิธีการศึกษา 
 

 ศึกษาค้นคว้าเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเพลง เอกสารที่เกี่ยวข้องกับค า
สื่ออารมณ์ และการใช้ภาพพจน์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมวรรณกรรมเพลงที่ขับร้องโดย ปู่จ๋าน ลองไมค์ 
จ านวน 41 เพลง ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2555 – เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2561 จาก ยูทูป (www.youtube.com) 
ช่อง “ปู่จ๋าน ลองไมค์” หลังจากนั้นน าข้อมูลเพลงทั้งหมดมาวิเคราะห์ตามประเด็นที่ก าหนดไว้ในขอบเขตด้าน
เนื้อหา ทัง้ด้านการใช้ค าสื่ออารมณ์ และด้านการใช้ภาพพจน์ โดยผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ 
ดังนี้ 

1. ด้านการใช้ค าสื่ออารมณ์ ผู้วิจัยได้ปรับกรอบแนวคิดการวิเคราะห์มาจากงานวิจัยของ เกศราพร พรหม
นิมิตกุล (2553) ที่ศึกษาเรื่อง “ความงามของภาษาในเพลงลูกทุ่ง : กรณีศึกษาเพลงฮิตติดชาร์ตลูกทุ่งมหานคร”  
ที่แบ่งการใช้ค าสื่ออารมณ์ออกเป็น 8 ประเภท ได้แก่ 1) ค าสื่ออารมณ์โศกเศร้า เสียใจ น้อยใจ  2) ค าสื่ออารมณ์
โกรธแค้น ขุ่นเคือง 3) ค าสื่ออารมณ์ประชดประชัน เสียดสี เยาะเย้ย 4) ค าสื่ออารมณ์รัก สุข สดชื่น 5) ค าสื่อ
อารมณ์ขบขัน สนุกสนาน 6) ค าสื่ออารมณ์เสียดาย อาลัยอาวรณ์ 7) ค าสื่ออารมณ์ชื่นชม ยกย่อง สรรเสริญ และ 
 8) ค าสื่ออารมณ์สงสาร เห็นใจ 

2. ด้านการวิเคราะห์การใช้ภาพพจน์ ผู้วิจัยได้ปรับกรอบแนวคิดมาจากงานวิจัยของ รุ่งรัตน์ ทองสกุล 
(2559) ที่ศึกษาเรื่อง “ศิลปะการประพันธ์ค าร้องในวรรณกรรมเพลงที่ขับร้องโดย ไม้เมือง” ที่แบ่งการใช้ภาพพจน์
ออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ 1) ภาพพจน์แบบอุปมา 2) ภาพพจน์แบบอุปลักษณ์ 3) ภาพพจน์แบบอติพจน์  
4) ภาพพจน์แบบบุคลาธิษฐาน 5) ภาพพจน์แบบปฏิปุจฉา และ 6) ภาพพจน์แบบนามนัย 
 
ผลการศึกษา 

จากการศึกษาการใช้ค าสื่ออารมณ์ และภาพพจน์ในวรรณกรรมเพลงที่ขับร้องโดย ปู่จ๋าน ลองไมค์สามารถ
แบ่งผลการศึกษาออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 
 1. ด้านการใช้ค าสื่ออารมณ์ พบการใช้ค าสื่ออารมณ์ทั้งหมด 7 ประเภท ดังนี้ 
         1.1 การใช้ค าสื่ออารมณ์รัก สุข สดชื่น  
         ค าสื่ออารมณ์รัก สุข สดชื่น คือค าที่แสดงอารมณ์รัก ผูกพัน ห่วงใย สุขสบายทั้งกายใจ และเบิก
บาน สดชื่น จากการศึกษาพบทั้งหมด 57 ครั้ง เช่น ดีใจ ภูมิใจ สุขใจ  สุขดี  สุขล้น สุขสม เป็นต้น ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้ 
 
    ในวันนี้พ่อแม่ก็ดีใจ   ร าวงกันใหญ่วนรอบวิหาร  
  ร่มกาสาวพัสตร์ให้พ่อแม่ได้กราบกราน  น้ าตาของท่านหลั่งไหลเพราะภูมิใจ 

   (ร าวงงานบวช) 
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 เนื้อเพลงข้างต้น เป็นเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับงานบวช โดยผู้ประพันธ์ได้ใช้ค าสื่ออารมณ์ รัก สุข สดชื่น ที่ว่า  
“ในวันนี้พ่อแม่ก็ดีใจ” ซึ่งค าว่า ดีใจ แสดงให้เห็นถึงความสุข ความเบิกบานใจ ที่ลูกชายก าลังจะได้บวชเข้าสู่ทาง
ธรรม โดยสังคมไทยผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ เชื่อว่าพ่อแม่ที่มีลูกชายหวังว่าจะได้เกาะชายผ้าเหลืองของลูกชายขึ้น
สวรรค์ เพียงแค่นั้นก็มีความสุขแล้ว นอกจากนี้ข้อความที่ว่า “น้ าตาของท่านหลั่งไหลเพราะภูมิใจ” ซึ่ง ค าว่า ภูมิใจ 
แสดงให้เห็นถึงความภาคภูมิใจ ความตื้นตันใจ เพราะการบวชของลูกชายถือเป็นการตอบแทนบุญคุณพ่อกับแม่ที่ดี
ที่สุด เป็นสิ่งที่พ่อกับแม่ทุกคนต้องการเห็นลูกบวชเป็นพระอย่างสมบูรณ์ การที่ผู้ประพันธ์เลือกให้ประเพณีการบวช 
เป็นสื่อในการแสดงให้เห็นถึงความสุข และความภาคภูมิใจของพ่อกับแม่ นับเป็นการสื่อความรัก สุข สดชื่น และ
ความดีอันยิ่งใหญ่  

     1.2 การใช้ค าสื่ออารมณ์โศกเศร้า เสียใจ น้อยใจ  
                     ค าสื่ออารมณ์โศกเศร้า เสียใจ น้อยใจ คือค าท่ีแสดงให้เห็นถึงความโศกเศร้า เสียใจ น้อยใจ กับสิ่ง
ที่ไม่เป็นไปดั่งที่หวังไว้ จากการศึกษาพบทั้งหมด 33 ครั้ง เช่น หมดใจ หมดหวัง หมดก าลังใจ หมดแรง น้ าตา ร่ าลา 
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
     หมดเวลา หมดใจ หมดหวัง  เจ็บช้ าทุกครั้งที่ฉันย้อนไป  

 หมดก าลัง หมดแรง อ่อนล้า   มีแตน่้ าตาที่มันยังรินไหล  
 (ขอบ่น 2 นาที)  

เนื้อเพลงข้างต้น เป็นเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องความรักที่ไม่สมหวัง โดยผู้ประพันธ์ได้ใช้ค าสื่อให้เห็นถึง
อารมณ์โศกเศร้า เสียใจ น้อยใจ ดังข้อความที่ว่า “หมดเวลา หมดใจ หมดหวัง” ผู้ประพันธ์ใช้ค าที่แสดงให้เห็นถึง
ความท้อใจ การหมดความหวังในความรัก ด้วยค าว่า หมดใจ หมดหวัง ขณะเดียวกันผู้ประพันธ์ก็ใช้ค าว่าหมดก าลัง 
หมดแรง กับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่กลับมาท าร้ายทุกครั้งเมื่อย้อนกลับไปเห็นสถานที่เดิม ๆ ที่เคยอยู่กับคนรัก  
สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถงึความทุกข์ใจ หมดแรง หมดก าลงัใจ ในการใช้ชีวิต นอกจากนีผู้้ประพันธ์ยังต้องการตอกย้ า
ให้เห็นถึงความโศกเศร้า เสียใจ จนไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ด้วยข้อความที่ว่า “น้ าตาที่มันยงัริน
ไหล” ซึ่งค าว่า น้ าตา เป็นสิ่งที่สื่อให้เห็นถึงความเสียใจได้อย่างชัดเจน เพราะน้ าตาที่ไหลเป็นการแสดงอาการที่
สามารถรับรู้ได้ว่าก าลังสื่ออารมณ์โศกเศร้า เสียใจ  

   1.3 การใช้ค าสื่ออารมณ์ขบขัน สนุกสนาน 
             ค าสื่ออารมณ์ขบขัน สนุกสนาน คือค าที่แสดงให้เห็นถึงความขบขัน น่าหัวเราะ สนุกสนาน

เพลิดเพลินใจ จากการศึกษาพบทั้งหมด 4 ครั้ง ได้แก่ ร าวง สังสรรค์ อร่ามแท้แลตะลึง สนุกจับใจ ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้ 

ร าวง ร าวง ด้าวด่าว  ด้าวด่าว ด้าวดาว ดะดิดง  
หนุ่มเอ้ย สาวเอ้ย เรามาร าวงกัน   ด่าว ด่าว เรามาร าวงกันด่าว ด่าว 

 (ร าวงงานบวช) 



172 
 

 
 

  
การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第三届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

 เนื้อเพลงข้างต้น เป็นเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการร าวงงานบวช โดยผู้ประพันธ์ได้ใช้ค าสื่ออารมณ์ขบขัน 
สนุกสนาน จากกิจกรรมร าวงของชายหญิงในงานบวช ดังข้อความว่า “เรามาร าวงกัน” ซึ่งค าว่า ร าวง  
เป็นการละเล่นประเภทหนึ่งที่ผู้ร าซึ่งเป็นชายหญิงจับคู่กันเต้นร าตามจังหวะดนตรี นับ เป็นกิจกรรมที่สร้างความ
สนุกสนาน นอกจากนี้ผู้ประพันธ์ยังใช้ค าสร้อยว่า “ร าวง ร าวง ด้าวด่าว ด้าวด่าว ด้าวดาว ดะดิดง” เพ่ือให้เห็นถึง
จังหวะของความสนุกสนานที่เพ่ิมมากข้ึน 

1.4 การใช้ค าสื่ออารมณ์เสียดาย อาลัยอาวรณ์ 
     ค าสื่ออารมณ์เสียดาย อาลัยอาวรณ์ คือค าท่ีแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกเสียดาย อาลัยอาวรณ์กับสิ่ง
ที่ เสียไป  และอยากได้สิ่ งที่ เสียไปกลับคืนมา  จากการศึกษาพบทั้งหมด 2 ครั้ง ได้แก่ ลาจาก เฝ้าห่วงหา            
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 เมื่อหนึ่งใจนี้ยังอาวรณ์  จากจรจ าใจเจ้าลาจาก  
ใจยังรักฉันยังเฝ้าห่วงหา   แค่มีเธอกลับมา มีอาวรณ์ 

(ใจอาวรณ์) 
 

เนื้อเพลงข้างต้น เป็นเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการลาจากของคนรัก โดยผู้ประพันธ์ได้ใช้ค าสื่ออารมณ์    
ที่แสดงให้เห็นถึงอารมณ์เสียดาย อาลัยอาวรณ์ของผู้ชายที่มีต่อหญิงสาวอันเป็นที่รัก แม้ว่าเป็นการจากลาที่ห่างกัน
ไป เป็นการจากลาที่ต่างฝ่ายต่างต้องไปท าหน้าที่ของตนเอง แต่ค าว่าจากลา คือการบ่งบอกให้เห็นถึงความเสียดาย 
อาลัยอาวรณ์ อยากให้คนที่ตนรักกลับมาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข โดยข้อความ “จากจรจ าใจ  ลาจาก” มีการใช้
ค าว่า ลาจาก เป็นค าที่ตอกย้ าความรู้สึกอาลัยอาวรณ์ นอกจากนี้ข้อความว่า “เฝ้าห่วงหา” เป็นการแสดงให้เห็นถึง
ความคิดถึง ความเป็นห่วง และยังคงเฝ้ารอคนรักให้กลับมาหา ซึ่งความรู้สึกดังกล่าวเป็นการตอกย้ าให้เห็นถึง
อารมณ์เสียดาย อาลัยอาวรณ์  

 

   1.5 ค าสื่ออารมณ์ประชดประชัน เสียดสี เยาะเย้ย 
   ค าสื่ออารมณป์ระชดประชัน เสียดสี เยาะเย้ย คือค าท่ีแสดงให้เห็นถึงอารมณ์ที่สืบเนื่องจากอารมณ์
โกรธ แต่เมื่อความโกรธบรรเทาลง จึงกลายเป็นการเสียดสีเหน็บแนม แสดงกริยาซ้ าเติมให้เจ็บช้ าใจ จากการศึกษา
พบทั้งหมด 5 ครั้ง ได้แก่ ไม่มีรถเก๋งแอร์เย็นอย่างใครเขา ไร้หน้าตาในสังคมไฮโซ วิไลงามตากว่าเทพธิดา เธอบอก
ว่าขับมอไซต์มันไม่ไฉไลเหมือนกับนั่งเบนซ์  ถ้าน้องนั้นบอกเลิกพ่ีแล้วหลังจากนี้ใครจะเกาะน้องกิน ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้ 
 
     ไม่มีรถเก๋งแอร์เย็นอย่างใครเขา  มีไมตี้เอ็กซ์ท่อดังและคันเก่า 
 พ่ีไร้หน้าตาในสังคมไฮโซ      และจะเจอพ่ีได้ ก็แค่วงไฮโล     

           (ตราบธุลีดิน) 
 

 เนื้อเพลงข้างต้น เป็นเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการประชดประชันความรัก โดยผู้ประพันธ์ได้ใช้ค าสื่อ
อารมณ์ประชดประชัน เสียดสี เยาะเย้ย ที่แสดงให้เห็นถึงการประชดประชัน ซึ่งเป็นอารมณ์ที่สืบเนื่องจากอารมณ์
โกรธฝ่ายหญิงที่สนใจเฉพาะผู้ชายที่ฐานะดี ขับรถราคาแพง โดยผู้ประพันธ์ได้ใช้ข้อความที่ว่า “ไม่มีรถเก๋งแอร์เย็น
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อย่างใครเขา” และ “ไร้หน้าตาในสังคมไฮโซ” เพ่ือเป็นการการประชดประชันฝ่ายหญิง และในขณะเดียวกันก็
เป็นความประชดประชันในความจนตัวเองด้วย 
 1.6 ค าสื่ออารมณ์ชื่นชม ยกย่อง สรรเสริญ  
      ค าสื่ออารมณ์ชื่นชม ยกย่อง สรรเสริญ คือค าที่แสดงให้เห็นถึงการชื่นชม ปิติยินดี เชิดชู หรือกล่าว
ค ายกย่องในผลงาน  จากการศึกษาพบจ านวน 2 ครั้ง ได้แก่ ความงาม งามอนันต์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

     วาดภาพล าธารแม่น้ า  วาดภาพความงามของประเพณี  

  เป็นภาพที่งามอนันต์    เพราะคนแข่งกันวาดภาพความดี  

                 (ผืนผ้าใบแห่งชีวิต)  
 

 เนื้อเพลงข้างต้น เป็นเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการชื่นชมผลงานศิลปะ โดยผู้ประพันธ์ได้ใช้ค าสื่ออารมณ์ 
ที่แสดงให้เห็นถึงการชื่นชม ยกย่อง สรรเสริญ ซึ่งเป็นการชื่นชมความงดงามของศิลปะที่กล่าวถึง ประวัติศาสตร์ 
ประเพณี สถานที่ส าคัญของจังหวัดเชียงราย เป็นการชมด้วยความปิติยินดี ยกย่อง และสรรเสริญผลงานผ่านบท
เพลง เพ่ือให้ผู้ฟังเห็นถึงความงดงามของประวัติศาสตร์ ประเพณ ีสถานที่ส าคัญของจังหวัดเชียงราย ผ่านงานศิลปะ 
 

 1.7 ค าสื่ออารมณ์โกรธแค้น ขุ่นเคือง 

                   ค าสื่ออารมณ์โกรธแค้น ขุ่นเคือง  คือค าที่แสดงให้เห็นถึงความขุ่นเคือง และไม่พอใจอย่างรุนแรง 
ซึ่งค าที่แสดงให้เห็นถึงอารมณ์เหล่านี้ขึ้นอยู่กับระดับของความโกรธ  จากการศึกษาพบจ านวน 2 ครั้ง ได้แก่ โมโห  
ชี้หน้าด่า ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
     ไอ้ทิดเดินออกมาแล้ว  พร้อมกับชี้หน้าด่า 
       ผมก็ไม่รอช้า     ผมบริกรรมคาถา 

            (คาถาลุงค า) 
  
 เนื้อเพลงข้างต้น เป็นเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแก้แค้นศัตรูที่ท าให้เจ็บช้ าน้ าใจ โดยผู้ประพันธ์ได้ใช้ค าสื่อ
อารมณ์โกรธแค้น ขุ่นเคือง ที่แสดงให้เห็นถึงอาการโกรธที่แสดงออกมาด้วยกิริยาอาการ ด้วยการชี้หน้าด่า ซึ่งปกติ
อาการโกรธแค้น ขุ่นเคือง สามารถท าให้คนขาดสติ และลงมือท าบางสิ่งบางอย่างโดยขาดความยั้งคิด และไม่
ค านึงถึงผลที่จะตามมาในอนาคต เพียงเพราะอารมณ์ชั่ววูบที่เกิดจากความโกรธแค้น ขุ่นเคือง ซึ่งความโกรธที่
ปรากฏในบทเพลงเป็นความโกรธในระดับเริ่มต้นเท่านั้น เป็นเพียงแค่การชี้หน้าด่า ที่ถือเป็นการเสียมารยาททาง
สังคม แต่อาจท าให้เกิดเรื่องทะเลาะวิวาท และใช้ก าลังต่อไปได้  
  
 2. ด้านการใช้ภาพพจน์ พบการใช้ภาพพจน์  6 ประเภท ดังนี้ 

   2.1 ภาพพจน์แบบปฏิปุจฉา หมายถึง การใช้ภาษาท่ีเป็นค าถามซ่ึงไม่ต้องการค าตอบ เพ่ือเป็นการเน้น
ย้ าความหมายของเพลง และอารมณ์ความรู้สึกให้ชัดเจนยิ่งขึ้น จากการศึกษาพบจ านวนทั้งหมด 20 ครั้ง เช่น  
อยู่กับฉันได้ไหม แล้วฉันต้องใช้แผนใด ร าคาญแล้วใช่ไหม ดังตัวอย่าง 
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 อยู่กับฉันได้ไหม   ให้แก่เฒ่าเป็นตายาย 

 ในบั้นปลายสุดท้าย   ของดวงชีวัน 
(ตราบธุลีดิน) 

 
 เนื้อเพลงข้างต้น มีการใช้ภาพพจน์แบบปฏิปุจฉา ดังข้อความว่า อยู่กับฉันได้ไหม เป็นการใช้ค าถามที่ไม่

ต้องการค าตอบ โดยกล่าวถึงผู้ชายที่ถามหญิงสาวอันเป็นที่รัก เพียงแค่ถามเพ่ือบ่งบอกให้ผู้หญิงมั่นใจในตัวเขา  
จึงเกิดเป็นค าถามที่แสดงความรู้สึกในใจว่า อยู่กับฉันได้ไหม เป็นการถามที่ไม่ต้องการค าตอบ แต่เพียงเพ่ือย้ า   
ให้เห็นถึงความรัก ทั้งนี้ผู้แต่งต้องการสื่อให้เห็นถึงเรื่องราวของชีวิตที่พบเจอ จึงต้องการใครสักคนมาเป็นก าลังใจ 
และเป็นเสมือนที่พักพิงยามแก่เฒ่า โดยใช้ค าถามมาเป็นส่วนที่ช่วยเน้นย้ าความหมาย เพ่ือเพ่ิมความน่าเห็นใจของผู้
ที่รู้สึกดังเช่นในเพลง ท าให้เพลงนี้มีเนื้อหาท่ีน่าสนใจ และท าให้ผู้ฟังรู้สึกถึงความรักมากข้ึน  

 
 

  2.2 ภาพพจน์แบบอุปมา หมายถึง การใช้ภาษาเปรียบเทียบลักษณะสิ่งต่าง ๆ ให้มีความเหมือนหรือ
คล้ายคลึงกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จากการศึกษาพบจ านวนทั้งหมด 18 ครั้ง เช่น  ความรัก – ดอกบัว เพ่ือน – ดาว   
เป็นต้น ดังตัวอย่าง 

 
ถ้าหากว่ารักฉันนี้   ดุจดังดอกบัวที่ผลิบาน  

ภายในฉันจึงสุขล้น   เหมือนเจอมักผลเหมือนเจอนิพพาน 

   (แลรักนิรันดร์กาล) 
 
 เนื้อเพลงข้างต้น มีการใช้ภาพพจน์แบบอุปมา โดยใช้ค าว่า ดุจดัง เป็นการเปรียบเทียบความรักอัน

สวยงาม ดุจดังดอกบัวที่เบ่งบานอยู่ในสระกว้างอย่างงดงาม ผู้แต่งต้องการสื่อให้เห็นถึงความสวยงามของความรัก 
ที่กว่าจะตามหาคนที่รักและเข้าใจเจอ ต้องผ่านอะไรมามากมาย แต่สุดท้ายก็ตามหากันจนเจอ และความรักมัน
ยังคงสวยงามส าหรับทุกอย่างเสมอ เสมือนกับดอกบัวที่อยู่งดงามท่ามกลางธรรมชาติ ที่อาจจะดี หรือไม่ดี  
แต่สุดท้ายดอกบัวก็ยงัคงเป็นดอกบัวที่เบ่งบานสวยงามอยู่เสมอ และค าว่า เหมือน เป็นการเปรียบเทียบความสุขที่มี
อยู่มากในหัวใจกับความดับสนิทแห่งกิเลสของความทุกข์ ซึ่งมนุษย์จะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ ก็ต้องรู้จัก
ปล่อยวาง และท าจิตใจให้สงบไม่มีกิเลส จึงจะพบกับความสุขที่แท้จริงได้ การเปรียบเทียบโดยใช้โวหารอุปมา
ดังกล่าว ท าให้ผู้ฟังเกิดจินตภาพ เกิดอารมณ์ความรู้สึกสุข ซึ่งช่วยเสริมให้บทเพลงมีความไพเราะ และน่าติดตาม
มากขึ้น  

 
 2.3 ภาพพจน์แบบอุปลักษณ์ หมายถึง การใช้ภาษาเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งให้เป็นอีกสิ่งหนึ่ง เป็นการ
เปรียบเทียบที่ไม่กล่าวตรง ๆ ใช้การกล่าวเป็นนัยให้เข้าใจ มักจะใช้ค าว่า เป็น คือ ในการกล่าวเปรียบเทียบ  
จากการศึกษาพบจ านวนทั้งหมด 6 ครั้ง เช่น สินสอด – ใจ ของหมั้น – ความรัก เป็นต้น ดังตัวอย่าง 
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อยู่กันแบบไม่ต้องแตง่แขง่ใคร  สินสอดคือใจ ของหม้ันคือรักเธอ 

เหตุผลช่างมีมากมายเหลือเกิน   เหตุของการก้าวเดินมาร่วมทาง 
(ติดไว้ก่อน) 

 
 เนื้อเพลงข้างต้น มีการใช้ภาพพจน์แบบอุปลักษณ์ เป็นการเปรียบเทียบสินสอดกับใจ ซึ่งสินสอดเป็นของ

ส าคัญที่ให้ฝ่ายผู้หญิงในวันแต่งงาน เป็นดั่งเช่นหัวใจที่เป็นสิ่งส าคัญของความรัก และความรู้สึก โดยผู้แต่งต้องการสื่อ
ให้เห็นถึงความรักของคนสองคนที่มีค่า และมีความส าคัญ นอกจากนี้ยังมีการเปรียบเทียบของหมั้นกับความรัก  
ซึ่งของหมั้นก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ส าคัญในวันแต่งงานที่เป็นวันที่ส าคัญมากของผู้หญิง เป็นสิ่งที่บ่งบอกให้รู้ว่าผู้หญิงคน
นี้มีเจ้าของแล้ว และทั้งสองอย่างเป็นสิ่งที่ผู้ชายให้เหตุผลกับความรักที่มีต่อผู้หญิงว่ามีค่ามากเพียงใด การใช้
ภาพพจน์ดังกล่าวช่วยให้ผู้ฟังเกิดจินตนาการมองเห็นภาพของคู่รักได้ชัดเจนขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้บทเพลงมีความ
ไพเราะ และมีความงามทางภาษามากขึ้น 

 
   2.4 ภาพพจน์แบบอติพจน์ หมายถึง การใช้ภาษาที่แสดงให้เห็นเรื่องราวเกินจริง เป็นสิ่งที่ไม่สามารถ
เป็นไปได้ น ามาใช้เพ่ือให้เห็นอารมณ์อันเข้มข้นลึกซึ้ง ท าให้ผู้ฟังเกิดจินตภาพมากยิ่งขึ้น จากการศึกษาพบจ านวน
ทั้งหมด 4 ครั้ง เช่น หน้าตาผมไหม้เกรียม ฉันจะเป็นดินสูงเทียมเมฆา ดังตัวอย่าง 
 

ตัวผมเป็นช่างติดจานดาวเทียม  หน้าตาผมไหม้เกรียม 
ก็ท างานตากแดดทุกครั้ง    ตอนที่ผมต้องติดจาน 

(แหล่ท าไม) 
 

 เนื้อเพลงข้างต้น มีการใช้ภาพพจน์แบบอติพจน์ ดังข้อความว่า หน้าตาผมไหม้เกรียม เป็นการกล่าวถึง
คน ๆ หนึ่งที่ท างานกลางแดดร้อน เป็นการใช้ภาษาที่แสดงให้เห็นถึงความร้อน ว่าความร้อนนั้นสามารถท าให้หน้า
ของเขาไหม้เกรียมได้ ซึ่งในความเป็นจริงไม่สามารถเป็นไปได้ ทั้งนี้ผู้แต่งต้องการสื่อให้เห็นถึงความทุกข์ที่เกิดจาก
อากาศที่ร้อนที่ท าให้คน ๆ หนึ่งร้อนจนเป็นทุกข์ น ามาซึ่งการสมมุติเรื่องราวที่เกินความเป็นจริงขึ้น เพ่ือที่จะท าให้
บทเพลงมีเรื่องราวเข้มข้นที่ท าให้ผู้ฟังเข้าใจถึงความรู้สึกร้อนของอากาศอย่างมาก จนเสมือนว่าความร้อนสามารถ
ท าให้หน้าตาไหม้เกรียมได้  

 

 2.5 ภาพพจน์แบบนามนัย หมายถึง นามนัยเป็นการศึกษาการกล่าวถึงสิ่งหนึ่งโดยใช้ค าอ่ืนแทน แต่ค า 
ๆ นั้นต้องเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป เพราะเมื่อเอ่ยถึงย่อมจะรู้ว่าหมายถึงใคร สิ่งใด  
จากการศึกษาพบจ านวนทั้งหมด 2 ครั้ง ได้แก่ ยุคขวัญเรียม เสาหลักของครอบครัว ดังตัวอย่าง 

 
กูใช้ชีวิตส่วนใหญ่   หมดไปกับจานดาวเทียม   

ติดจานมาตั้งหลายใบ   ให้เด็กผู้ใหญ่ยุคขวัญเรียม    
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(จานดาวเทียม) 
 

 เนื้อเพลงข้างต้น มีการใช้ภาพพจน์แบบนามนัย ดังค าว่า ยุคขวัญเรียม ที่ต้องการสื่อความหมาย ถึงยุค
สมัย เป็นการกล่าวถึงสิ่งหนึ่งแต่ใช้ค าอ่ืนมาแทน กล่าวคือในเนื้อเพลงผู้แต่งต้องการกล่าวถึงยุคสมัยที่เป็นยุคของ 
นวนิยายเรื่องแผลเก่า ซึ่งเมื่อปี พ.ศ. 2524 ถูกน ามาสร้างเป็นละครในชื่อ "ขวัญเรียม" ฉายทาง ช่อง 4 และโด่งดัง
เป็นอย่างมาก ด้วยความดังของละคร ท าให้คนส่วนใหญ่เรียกยุคนั้นว่ายุคขวัญเรียม เพลงนี้ผู้แต่งต้องการสื่อให้เห็น
ถึงเรื่องราวของยุคสมัยที่เกิดขึ้นจากกระแสความโด่งดังของละคร การใช้ภาพจน์ดังกล่าวท าให้ผู้ฟังเห็นภาพ  
เกิดจินตนาการตามเพลงมากขึ้น  

 
 

    2.6 ภาพพจน์แบบบุคลาธิษฐาน หมายถึง การใช้ภาษาที่ท าให้สิ่งที่ไม่มีชีวิตเป็นเหมือนสิ่งมีชีวิต  
โดยให้สิ่งเหล่านั้นแสดงอาการต่าง ๆ ราวกับเป็นมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิต จากการศึกษาพบจ านวน 1 ครั้ง ได้แก่ อัสดง
ลับฟ้าบอกลา ดังตัวอย่าง 

 
โสภีทิวทัศน์ยามบ่าย  พันกายยามเย็นริมโขง      

อัสดงลับฟ้าบอกลา   หอนาฬิกาโสภาส่องแสง 
(ผืนผ้าใบแห่งชีวิต) 

 
เนื้อเพลงข้างต้น มีการใช้ภาพพจน์แบบบุคลาธิษฐาน ดังข้อความว่า อัสดงลับฟ้าบอกลา เป็นการใช้ภาษา

ที่ต้องการท าให้ดวงอาทิตย์ เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่แสดงอาการบอกลา ราวกับเป็นอาการของมนุษย์ ซึ่งในความ
เป็นจริงไม่สามารถเป็นไปได้ เพราะการบอกลา คือการกระท าชนิดหนึ่งที่ แสดงออกมาจากความรู้สึกที่อยู่ภายใน
จิตใจของมนุษย์ ทั้งนี้ผู้แต่งต้องการสื่อให้เห็นถึงเรื่องราวของทิวทัศน์ที่สวยงามบริเวณริมฝั่ง ผู้แต่งจึงได้สมมุติ และ
เลียนแบบการกระท าดังกล่าวให้คล้ายราวกับเป็นมนุษย์คนหนึ่ง เพ่ือที่จะท าให้บทเพลงมีเรื่องราว ก่อให้เกิด
ความรู้สึกคล้อยตามเพลง ให้ผู้ฟังมองเห็นภาพ และเข้าใจถงึการบอกลา ดังเช่นที่ปรากฏในบทเพลง 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 สรุปผลจากการศึกษาเรื่อง “การใช้ค าสื่ออารมณ์ และภาพพจน์ในวรรณกรรมเพลงที่ขับร้องโดย       
ปู่จ๋าน ลองไมค์” ได้ ดังนี้ 
 

ประเภท จ านวนที่พบ ตัวอย่าง 
การใช้ค าสื่ออารมณ์ 
   1. ค าสื่ออารมณ์รัก สุข สดชื่น      
   2. ค าสื่ออารมณ์โศกเศร้า เสียใจ 
น้อยใจ 

 
57 
33 
 

 
ดีใจ ภูมิใจ สุขใจ  สุขดี  สุขล้น สุขสม 
หมดใจ หมดหวัง หมดก าลังใจ หมดแรง 
น้ าตา ร่ าลา 
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อยู่กับฉันได้ไหม แล้วฉันต้องใช้แผนใด 
ร าคาญแล้วใช่ไหม 
ความรัก – ดอกบัว เพ่ือน – ดาว 
สินสอด – ใจ ของหมั้น – ความรัก 
หน้าตาผมไหม้เกรียม ฉันจะเป็นดินสูงเทียม
เมฆา 
ยุคขวัญเรียม เสาหลักของครอบครัว 
อัสดงลับฟ้าบอกลา 

 
 อภิปรายจากการศึกษา “การใช้ค าสื่ออารมณ์ และภาพพจน์ในวรรณกรรมเพลงที่ขับร้องโดย ปู่จ๋าน   ลองไมค์” 
อภิปรายผล ดังต่อไปนี้  

 1. ด้านการใช้ค าสื่ออารมณ์ ผู้วิจัยศึกษาการใช้ค าสื่ออารมณ์ 4 ประเภท ผลการวิจัยพบว่ามีการใช้ค าสื่อ
อารมณ์รัก สุข สดชื่น พบจ านวนมากที่สุด ซึ่งค าเหล่านี้แม้จะเป็นค าที่ปรากฏการใช้ทั่วไป แต่เมื่อปรากฏในเพลงก็
ช่วยเพ่ิมความไพเราะยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังพบการใช้ค าสื่ออารมณ์โศกเศร้า เสียใจ จ านวนมากในล าดับถัดมา และ
การใช้ค าสื่ออารมณ์ขบขัน สนุกสนาน และการใช้ค าสื่ออารมณ์เสียดาย อาลัยอาวรณ์ พบว่ามีจ านวนน้อ ยที่สุด
เท่ากัน ซึ่งการวิจัยดังกล่าวมีผลการศึกษาทั้งส่วนที่สอดคล้อง และแตกต่างกับงานวิจัยของ สิริชญา คอนกรีต 
(2556) เรื่อง “เพลงลูกทุ่งอีสาน : อัตลักษณ์การเมืองเชิงวัฒนธรรมของคนอีสานพลัดถิ่น” ส่วนที่สอดคล้อง ได้แก่ 
พบการใช้ค าสื่ออารมณ์เศร้าโศก เสียใจ กลุ้มใจ การใช้ค าสื่ออารมณ์รัก การใช้ค าสื่ออารมณ์สุข สงบ และการใช้ค า
สื่ออารมณ์สนุกสนาน และส่วนที่แตกต่าง ได้แก่ การใช้ค าสื่ออารมณ์เหงา โดดเดี่ยว และการใช้ค าสื่ออารมณ์มุ่งมั่น 
เด็ดเดี่ยว ซ่ึงผู้วิจัยไม่พบในบทเพลงที่ขับร้องโดย ปู่จ๋าน ลองไมค์  
  2. การใช้ภาพพจน์ ผู้วิจัยศึกษาการใช้ภาพพจน์ 6 ประเภท ผลการวิจัยพบว่า มีการใช้ภาพพจน์แบบ
ปฏิปุจฉาจ านวนมากที่สุด ซึ่งเป็นการถามค าถามที่ไม่ต้องการค าตอบ เพ่ือเน้นย้ าความหมายของเพลง และอารมณ์
ความรู้สึกให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น อยู่กับฉันได้ไหม แล้วฉันต้องใช้แผนใด ร าคาญแล้วใช่ไหม เป็นต้น ทั้งนี ้
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เพ่ือใหเ้รื่องราวในเพลงสามารถสื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกที่ชัดเจน ท าให้ผู้ฟังจินตนาการเห็นภาพ หรือเข้าถึงเนื้อหาที่
ต้องการสื่อได้ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะการสื่อถึงเรื่องราวของความรัก ความคิดถึง ความผิดหวังจากความรัก  
ส่วนภาพพจน์ที่พบจ านวนมากในล าดับถัดมา คือ ภาพพจน์แบบอุปมา เป็นการใช้ภาษาเปรียบเทียบลักษณะสิ่งต่าง 
ๆ ให้มีความเหมือนหรือคล้ายคลึงกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น ความรัก – ดอกบัว เพ่ือน – ดาว เป็นต้น การใช้ภาพพจน์
ลักษณะนี้ท าให้ผู้ฟังเข้าใจเรื่องราว อารมณ์ ความรู้สึกได้ง่าย เพราะมีการเปรียบเทียบให้เห็นอย่างชัดเจน เป็นการ
เน้นย้ าให้เห็นความรู้สึกต่าง ๆ ได้ชัดเจนขึ้น ส่วนภาพพจน์ที่พบจ านวนน้อยที่สุด คือ ภาพพจน์บุคลาธิษฐาน เป็น
การใช้ภาษาที่ท าให้สิ่งที่ไม่มีชีวิตเป็นเหมือนสิ่งมีชีวิต โดยให้สิ่งเหล่านั้นแสดงอาการต่าง ๆ ราวกับ เป็นมนุษย์หรือ
สิ่งมีชีวิต เช่น อัสดงลับฟ้าบอกลา เป็นต้น การใช้ภาพพจน์ลักษณะนี้แม้จะมีจ านวนน้อยที่สุดแต่ในบางเพลงที่ขับ
ร้องโดย ปู่จ๋าน ลองไมค์ แสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นอย่างชัดเจนของการใช้ภาษาภาพพจน์แบบบุคลาธิษฐาน เช่น 
“โสภีทิวทัศน์ยามบ่าย พันกายยามเย็นริมโขง อัสดงลับฟ้าบอกลา หอนาฬิกาโสภาส่องแสง” (ผืนผ้าใบแห่งชีวิต) 
เป็นต้น 
 ผลการวิจัยด้านการใช้ภาพพจน์ข้างต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศกุนตลา กะราภัย (2549) เรื่อง 
“การศึกษาเชิงวิเคราะห์การใช้โวหารภาพพจน์ที่ปรากฏในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่ง ศึกษาเฉพาะกรณีของราชินีลูกทุ่ง 
พุ่มพวง ดวงจันทร์” ที่พบว่ามีการใช้ภาพพจน์ประเภทการใช้ค าถามเชิงวาทศิลป์ หรือปฏิปุจฉาจ านวนมากที่สุด 
และงานวิจัยของ พิษณุพงษ์ ญาณศิริ (2556) เรื่อง “ภาพสะท้อนสังคมและรสวรรณคดีในเพลงลูกทุ่งไทย พ.ศ. 
2500 - 2550” ที่พบการใช้ภาพพจน์บุคลาธิษฐานจ านวนน้อยที่สุด 
 อย่างไรก็ตามผลการศึกษาครั้งนี้แตกต่างจากงานวิจัยที่ศึกษาภาพพจน์ในเพลงที่ ขับร้องโดยศิลปินท่านอ่ืน 
เช่น งานวิจัยของ สุกัญญา คงสูน (2550) ที่ศึกษาเรื่อง “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ส านวนและโวหารภาพพจน์ในเพลง
ไทยลูกทุ่งของ ชาย เมืองสิงห์” โดยพบการใช้ภาพพจน์อุปมามากที่สุด งานวิจัยของ พรอนันต์  ยอดจันทร์ (2557) 
เรื่อง “การวิเคราะห์การใช้ภาพพจน์ที่ปรากฏในวรรณกรรมเพลงไทยสากลที่ขับร้องโดย ชรินทร์  นันทนาคร” ที่พบ
การใช้ภาพพจน์แบบอุปมามากที่สุด รองลงมา คือ ภาพพจน์แบบอุปลักษณ์ และพบน้อยที่สุด คือ ภาพพจน์
ปฏิพจน์ และงานวิจัยของรุ่งรัตน์ ทองสกุล (2559) เรื่อง “ศิลปะการประพันธ์ค าร้องในวรรณกรรมเพลงที่ขับร้อง
โดย  ไม้เมือง” ที่พบการใช้ภาพพจน์แบบอุปมามากที่สุด และพบการใช้ภาพพจน์แบบบุคลาธิษฐานน้อยที่สุด 
นอกจากนี้ผลการศึกษายังแตกต่างจากงานวิจัยที่ศึกษาภาพพจน์ในนวนิยาย ดังนี้งานวิจัยของ จรุง เจริญวัย (2555) 
เรื่อง “การศึกษาการใช้ภาษาไทยในนวนิยายของพงศกร จินดาวัฒนะ” ที่พบว่ามีการใช้ภาพพจน์แบบอติพจน์มาก
ที่สุด   
 จากผลการศึกษาข้างต้น ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่าแม้ว่างานวิจัยเรื่องที่ศึกษาในนวนิยายที่มีการเรียบเรียงเนื้อหา
แบบร้อยแก้ว มีการใช้ภาพพจน์ต่างจากบทเพลงที่ขับร้องโดย ปู่จ๋าน ลองไมค์ ที่เรียบเรียงเนื้อหาแบบร้อยกรอง แต่
แสดงให้เห็นว่าการใช้ภาพพจน์สามารถปรากฏได้ทั้งในร้อยแก้ว และร้อยกรอง ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเกิด
จินตนาการ เข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกที่ผู้แต่งน าเสนอได้ง่ายขึ้น  
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ข้อเสนอแนะ 
  

 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 

    ผลจากการวิจัยเรื่องการใช้ค าสื่ออารมณ์ และภาพพจน์ในวรรณกรรมเพลงที่ขับร้องโดย ปู่จ๋าน  ลองไมค์ 
ในครั้งนี้ ท้าให้ผู้ที่มีความสนใจด้านการแต่งเพลง หรือแต่งค้าประพันธ์ สามารถเข้าใจความงดงามในการประพันธ์
เพลงด้านการใช้ค้าสื่ออารมณ์ และด้านการใช้ภาพพจน์ได้ดียิ่งขึ้น จึงสามารถน้าความรู้ไปปรับใช้ในการเขียน ท้า
ให้ผลงานมีความงามทางภาษา สื่อความหมาย และสื่ออารมณ์ได้ชัดเจนขึ้น   

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 ควรศึกษาค้าสื่ออารมณ์ และภาพพจน์ที่ปรากฏในวรรณกรรมเพลงของนักร้องท่านอ่ืน  

 2.2 ควรศึกษาวรรณกรรมเพลงที่ขับร้องโดย ปู่จ๋าน ลองไมค์ ในประเด็นอ่ืน เช่น ภาพสะท้อน การใช้

ค้าสัมผัส เป็นต้น 
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   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
ศิลปากร, กรม. (2556). รู้เรื องวรรณกรรม. http://www.finearts.go.th/fad15/              
   parameters.com. เข้าถึงเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2561 
สิริชญา คอนกรีต. (2556). เพลงลูกทุง่อีสำน : อัตลักษณ์กำรเมืองเชิงวัฒนธรรมของคนอีสำน 

พลัดถิ น. วิทยำนิพนธ์ ปริญญำอักษรศำสตรดุษฎีบัณฑิต มหำวิทยำลัยศิลปำกร. 
สุกัญญา คงสูน. (2550). กำรศึกษำเชิงวิเครำะห์ส่ำนวนและโวหำรภำพพจน์ในเพลงไทยลูกทุ่ง 

ของ ชำยเมืองสิงห์. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.finearts.go.th/fad15/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20parameters.com
http://www.finearts.go.th/fad15/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20parameters.com
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การปนภาษาไทยถิ่นในภาษาไทยมาตรฐานของรายการทั่วถิ่นแดนไทย 

กรกช พุทธกูล1  ลลิตา สุขภาษารี2  
นันทนา อมเครือ3 และรัชนีฉาย เฉยรอด4 

 

บทคัดย่อ 

 
 บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์แวดวงค าศัพท์และหน้าที่ของการปนภาษาไทยถิ่นที่พบใน
ภาษาไทยมาตรฐาน ผู้วิจัยเลือกศึกษารายการทั่วถิ่นแดนไทย ซึ่งเป็นรายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ออกอากาศ

ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ช่องหมายเลข 3 ทั้งนี้รายการยังได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองค้าครั้งที่ 29 พ.ศ. 2557 

รางวัลประเภทส่งเสริมความรู้ทั่วไปดีเด่น โดยผู้วิจัยวิเคราะห์เฉพาะบริบทเนื้อหาในปี พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เดือน

มกราคม ถึงเดือนธันวาคม จ านวนทั้งสิ้น 50 ตอน ท าการวิเคราะห์โดยจ าแนกออกเป็นแวดวงค าศัพท์และหน้าที่
ของการปนภาษาไทยถิ่นที่พบในรายการทั่วถิ่นแดนไทยและน าข้อมูลมาจ าแนกเป็นตาราง แผนภูมิแสดงค่าร้อยละ
และพรรณาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของข้อมูลดังกล่าว จากนั้นท าการสรุปผลการศึกษาและอภิปรายผล  

ผลการวิจัยแวดวงค าศัพท์การปนของภาษาไทยถิ่นในภาษาไทยมาตรฐานของรายการทั่วถิ่นแดนไทยพบว่า 
แวดวงที่พบมากที่สุด ได้แก่ หมวดอ่ืน ๆ รองลงมาคือ หมวดธรรมชาติ หมวดอาหาร หมวดผลิตภัณฑ์ หมวดสัตว์ 
หมวดบุคคล หมวดสถานที่ ตามล าดับ ซึ่งแวดวงค าศัพท์ที่พบน้อยที่สุด คือ หมวดทักทาย และยังพบว่ าหมวด
อวัยวะ เป็นหมวดที่ไม่พบข้อมูลการปนภาษาไทยถิ่น ซึ่งจากการวิเคราะห์และเปรียบเทียบ พบว่า การปนภาษาของ
ภาษาไทยถิ่นใต้มีจ านวนค าศัพท์ที่ใกล้เคียงกับภาษาไทยถิ่นอีสาน รองลงมาคือ ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ และ
ภาษาไทยถิ่นเหนือตามล าดับ และผลการวิจัยหน้าที่ของการปนภาษาไทยถิ่นที่พบในรายการทั่วถิ่นแดนไทยพบว่า 
หน้าที่ที่พบมากที่สุด คือ หน้าที่แสดงการขยายความ รองลงมาคือ หน้าที่แสดงการท าหน้าที่อ่ืน ๆ หน้าที่แสดง
ความต้องการเน้นข้อความ หน้าที่แสดงค าศัพท์เฉพาะ หน้าที่แสดงการอ้างอิงค าพูดผู้อ่ืน ตามล าดับ ซึ่งหน้าที่ของ
การปนภาษาไทยถิ่นที่พบน้อยที่สุด คือ หน้าที่แสดงการใช้ส านวน และยังพบว่าหน้าที่แสดงการไม่มีค าศัพท์เป็นของ
ตนเอง เป็นหน้าที่ที่ไม่พบข้อมูลการปนภาษาไทยถิ่นในรายการทั่วถิ่นแดนไทย            

ค าส าคัญ: รายการท่องเที่ยว ภาษาไทยถิ่น การปนภาษา แวดวงค าศัพท์ 

___________________________________ 
1-3 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยกุต,์ คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
4 อาจารย์ประจ าหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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บทน า 

 สังคมยุคปัจจุบันสื่อเข้ามามีบทบาทในการสื่อสาร ประกอบไปด้วยสื่อแขนงต่าง ๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์  
สื่อออนไลน์ สื่อวิทยุและโทรทัศน์ เป็นต้น ท าให้การติดต่อสื่อสารมีความสะดวกสบายและทันเหตุการณ์ตลอดเวลา 
ทั้งนี้สื่อโทรทัศน์ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่มีบทบาทส าคัญกับปัจเจกชนและสังคมไทยเป็นอย่างยิ่ง ในการรับข้อมูล
ข่าวสารและสารสนเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ที่ต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง
และรวดเร็ว  

 อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ (2547 , น. 488) กล่าวว่า สื่อโทรทัศน์ได้กลายเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ขาดกันไม่ได้  
ซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่การกระจายข่าวสาร สื่อโทรทัศน์จะส่งต่อความเชื่อ 
ค่านิยม เจตคติของผู้ชมเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นสื่อที่สามารถเห็นภาพ เล่าเรื่องเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน  
โดยไม่ต้องจินตนาการ ทั้งนี้สมสุข หินวิมาน (2545, น. 178) ได้กล่าวเสริมอีกว่า “สื่อโทรทัศน์” เป็นสื่อที่ส าคัญ
และมีอิทธิพลต่อผู้รับชมในสังคม รายการทางโทรทัศน์ในยุคปัจจุบันมีบทบาทและอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อทัศนคติ 
พฤติกรรม รวมถึงความรู้สึกนึกคิดของผู้ชมรายการทางโทรทัศน์  

ขอบเขตรายการทั่วถิ่นแดนไทย (ม.ป.ป). โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และสถานีโทรทัศน์

ไทยพีบีเอส พ.ศ. 2552-2560 ได้ร่วมมือกันด้าเนินโครงการเผยแพร่รายการโทรทัศน์ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน

เดินทางท่องเที่ยวในประเทศเพ่ิมมากขึ้นและเพ่ือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศอีกทางหนึ่ง โดยสร้างสรรค์และ

ผลิตรายการโทรทัศน์ที่น่าสนใจ ชวนติดตาม คือ รายการ “ทั่วถิ่นแดนไทย” เป็นรายการท่องเที่ยวที่น้าเสนอวิถีชีวิต 

ความเป็นอยู่ของชุมชน มีครบทั้งในเรื่องการบริหารจัดการชุมชน อาหาร การท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์สินค้าพ้ืนบ้านที่

น่าสนใจทั่วทั้ง 4 ภาคของประเทศไทย เริ่มออกอากาศครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2551 ถึงปัจจุบัน โดยออกอากาศทุกวัน

เสาร์ เวลา 16.30 - 17.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ช่องหมายเลข 3 ซึ่งจุดเด่นที่ส้าคัญของรายการ คือ 

รายการได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองค้าครั้งที่ 29 พ.ศ. 2557 รางวัลประเภทส่งเสริมความรู้ทั่วไปดีเด่น อีกทั้งยังเป็น

ร า ย ก า ร ที่ ไ ด้ รั บ ค ว า ม นิ ย ม  โ ด ย สั ง เ ก ต จ า ก ย อ ด ผู้ เ ข้ า ช ม เ ท ป บั น ทึ ก ก า ร อ อ ก อ า ก า ศ ท า ง 

https://www.youtube.com/ทั่วถิ่นแดนไทย ทั้งนี้รายการทั่วถิ่นแดนไทยยังแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของท้องถิ่น

นั้น ๆ ที่มีการเชื่อมโยงผ่านภาษาไทยถิ่น  

 ทั่วถิ่นแดนไทย Thai PBS รายการไทยพีบีเอส (ม.ป.ป). ไม่เพียงแต่น าเสนอวิถีชีวิตของผู้คนในแต่ละ
ท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังสอดแทรกประเพณี วัฒนธรรมและภาษาของผู้คนในพ้ืนถิ่นนั้น ๆ เพ่ือเป็นการเรียนรู้
วัฒนธรรมและภาษาไทยถิ่นให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ภาษาไทยถิ่นถือเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งเช่นกัน อมรา 

https://www.youtube.com/ทั่วถิ่นแดนไทย
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ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2542, น. 1) ได้กล่าวว่า “ภาษา เป็นสมบัติของมนุษย์ เป็นเครื่องมือที่มนุษย์ใช้สื่อสารกัน มนุษย์
ในทุกสังคมมีภาษาเฉพาะของตน เช่นเดียวกับมีวัฒนธรรมเฉพาะของตน” พจนี ศิริอักษรสาสน์ (2552, น. 2)  
กล่าวว่า ภาษาถิ่น คือ ภาษาที่พูดแตกต่างกันไปตามท้องถิ่น มีความคล้ายคลึงกันและแตกต่างกันอย่างเป็นระบบ 
ทั้งในด้านเสียง ค าศัพท์และระบบไวยากรณ์ที่สามารถสื่อสารกันได้เข้าใจ ซึ่งวิไลศักดิ์ กิ่งค า (2560, น. 1) ได้กล่าว
เสริมอีกว่า ภาษาไทยถิ่น  (Thai Dialect) หมายถึง ภาษาที่ใช้ติดต่อสื่อสารกันตามท้องถิ่นต่าง ๆ เพ่ือสื่อ
ความหมายเข้าใจกัน ซึ่งในแต่ละท้องถิ่นจะพูดแตกต่างจากภาษาไทยมาตรฐาน ทั้งในด้านเสียง ค า และการเรียงค า 
แต่ความหมายของค าคงเดิม การปนภาษาไทยถิ่น ทั้งนี้ปราณี กุลละวณิชย์ และคณะ (2540, น. 121-122)  
ยังกล่าวอีกว่า ผู้พูดภาษาพ้ืนเมืองแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ ลักษณะที่เห็นว่าภาษาพ้ืนเมืองของตนเป็นภาษาที่ไพเราะ
กว่าภาษาอ่ืนและควรจะต้องท านุบ ารุงไว้ และลักษณะที่สอง คือ การที่ผู้พูดภาษาพ้ืนเมืองมองเห็นว่าภาษาของตน
ด้อยกว่าภาษาราชการหรือภาษาประจ าชาติ ในประเทศไทยคนทุกภาคจะมองภาษากรุงเทพฯเป็นภาษาราชการว่า
เป็นภาษาที่ไพเราะ ซึ่งบุคคลที่พูดภาษาถิ่นพ้ืนเมืองและพยายามที่จะพูดภาษากรุงเทพฯ ให้ได้ ท าให้เกิดภาวะสอง
ภาษา (bilingualism) เมื่อพูดได้ 2 ภาษาก็เกิดการปนภาษา โดยอมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2542, น. 94) กล่าวว่า 
การปนภาษา ในความหมายที่กว้างที่สุด หมายถึง การใช้ภาษาหนึ่งในทุกระดับหรือทุกรูปแบบปนกับอีกภาษาหนึ่ง
ของผู้พูด เช่น ใช้ค า วลี ลักษณะทางเสียง ประโยค หรือข้อความต่อเนื่องยาว ๆ ในภาษาอังกฤษเข้าไปในการพูด
ภาษาไทย ส่วนการปนภาษาในความหมายที่แคบลงมา หมายถึง การปนเฉพาะระดับค าหรือส านวนของภาษาหนึ่ง
ในบริบทของอีกภาษาหนึ่งเท่านั้น  

 นอกจากนี้รายการทั่วถิ่นแดนไทยยังมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่ มุ่งเน้นการอนุรักษ์ความ
เป็นไทย ไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาษา สังคม ประเพณีและวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ในแต่ละท้องถิ่นนั้น ๆ ทั่วทั้ง 4 ภาค
ของประเทศไทย ทั้งนี้การส่งเสริมของภาครัฐ ท าให้ภาษาไทยถิ่นมีบทบาทมากขึ้นในรายการโทรทัศน์ประเภทต่าง 
ๆ โดยใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 แนวทางของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ และความต้องการของประชาชนมาเชื่อมโยงกับบทบาทอ านาจหน้าที่ของกรมส่งเสริ มวัฒนธรรม โดยมี
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ภาษาถิ่น คือ นโยบายที่ 4.8 เรื่องการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทาง
วัฒนธรรม ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรม
ไทย แสดงให้เห็นว่าภาครัฐให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมและความเป็นไทยเพ่ิมมากข้ึน โดยสังเกตเห็นได้จากรายการ
ทางสื่อโทรทัศน์มีการน าเสนอรายการประเภทท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรมเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวผ่าน
วัฒนธรรมท้องถิ่นต่าง ๆ อีกท้ังยังเป็นการเผยแพร่ภาษาไทยถิ่นให้คนในสังคมได้รับรู้และเป็นการอนุรักษ์ภาษาไทย
ถิ่นในทางอ้อมอีกด้วย  

จึงเห็นได้ว่า รายการทั่วถิ่นแดนไทยเป็นรายการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชุมชนที่โดด
เด่นและน่าสนใจทั่วทั้ง 4 ภาคของประเทศไทย โดยสอดแทรกประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญา และภาษา
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ของผู้คนในพ้ืนถิ่นนั้น ๆ ที่มีความหลากหลาย เพ่ือเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาไทยถิ่นให้เป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่เน้นการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทย
มาตรฐานและภาษาไทยถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย 

 ผู้วิจัยจึงสนใจวิเคราะห์การใช้ภาษาไทยถิ่นในรายการทั่วถิ่นแดนไทย ซึ่งจะวิเคราะห์แวดวงค าศัพท์เพ่ือ
แบ่งหมวดหมู่ของภาษาไทยถิ่นนั้น ๆ เพื่อท าให้สามารถวิเคราะห์การปนภาษาไทยถิ่นในภาษาไทยมาตรฐานที่พบใน
รายการทั่วถิ่นแดนไทยและผู้วิจัยจะวิเคราะห์เฉพาะบริบทเนื้อหาของการปนภาษาไทยถิ่นในรายการทั่วถิ่นแดนไทย
เท่านั้นไม่ศึกษาการออกเสียงของผู้ด าเนินรายการ  

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 1. วิเคราะห์แวดวงค าศัพท์ของการปนภาษาไทยถิ่นที่พบในรายการทั่วถิ่นแดนไทย 

2. วิเคราะห์หน้าที่ของการปนภาษาไทยถิ่นที่พบในรายการทั่วถิ่นแดนไทย 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. ภาษาไทยมาตรฐาน หมายถึง ภาษาที่คนในสังคมยกย่องให้เป็นภาษาประจ าชาติ ซึ่งสามารถ
ติดต่อสื่อสารกันได้ท่ัวทั้งประเทศ 

2. ภาษาไทยถิ่น หมายถึง ภาษาที่ใช้สื่อสารของคนในแต่ละภาค ซึ่งมีการออกเสียงและส าเนียงที่แตกต่าง
กันออกไป รวมถึงภาษากลุ่มชาติพันธุ์ ที่มีการน าเสนอในรายการทั่วถิ่นแดนไทย  

 3. การปนภาษา หมายถึง การใช้ภาษาในการสื่อสาร 2 ภาษาขึ้นไปในประโยค โดยใช้ในระดับค าหรือวลี
ของภาษาไทยถิ่นพูดปนกับภาษาไทยมาตรฐานเท่านั้น ซึ่งจะไม่เป็นประโยคยาว ๆ ในการสนทนา 

 

วิธีการศึกษา 

 งานวิจัยการปนภาษาไทยถิ่นในภาษาไทยมาตรฐานของรายการทั่วถิ่นแดนไทย มีวิธีการศึกษา ดังนี้ 

1. ประชากร  

 รายการทั่วถิ่นแดนไทย ซึ่งเป็นรายการโทรทัศน์ประเภทท่องเที่ยว โดยออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 16.30 
- 17.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ช่องหมายเลข 3 ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 
2561 จ านวนทั้งสิ้น 50 ตอน และจะวิเคราะห์ทุกตอน 
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2. เครื่องมือ 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการจ าแนกแวดวงค าศัพท์ ใช้เกณฑ์การวิเคราะห์การจ าแนก  แวดวง
ค าศัพท์ โดยใช้แนวคิดที่ดัดแปลงมาจากวิไลศักด์ กิ่งค า (2560) ทั้งหมด 9 หมวด ได้แก่ หมวดสัตว์ หมวดอาหาร 
หมวดทักทาย หมวดบุคคล หมวดผลิตภัณฑ์ หมวดสถานที่ หมวดธรรมชาติ หมวดอวัยวะ และหมวดอ่ืน ๆ และใช้
แนวคิด ทฤษฎีของกิบบอนซ์ (Gibbons, 1987 อ้างใน ปรารถนา กาลเนาวกุล 2546 ,น. 71) ทั้งหมด 7 หน้าที่ 
ได้แก่ หน้าที่ความต้องการเน้นข้อความ หน้าที่การขยายความ หน้าที่การอ้างอิงค าพูดผู้อ่ืน หน้าที่แสดงการใช้
ส านวน หน้าที่แสดงค าศัพท์เฉพาะ หน้าที่การไม่มีค าศัพท์เป็นของตนเองและหน้าที่แสดงการท าหน้าที่อ่ืน ๆ 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 3.1 ผู้วิจัยท าการถอดเทปของรายการทั่วถิ่นแดนไทยทั้งหมดทุกตอน โดยเลือกเฉพาะบริบทเนื้อหาที่มีการ
ปนภาษาไทยถิ่นในภาษาไทยมาตรฐานของรายการทั่วถิ่นแดนไทยเท่านั้น 

3.2 เก็บรวบรวมและจ าแนกข้อมูลการปนภาษาไทยถิ่นในภาษาไทยมาตรฐานของรายการทั่วถิ่นแดนไทย 
เพ่ือท าการวิเคราะห์แวดวงค าศัพท์และหน้าที่ของการปนภาษาไทยถิ่นที่พบในรายการทั่วถิ่นแดนไทย  

4. การน าเสนอข้อมูล 

 น าเสนองานวิจัยด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) พร้อมทั้งสรุปผลการวิจัย อภิปราย
ผลการวิจัยและสรุปข้อเสนอแนะ 

 

ผลการศึกษา 

 การวิจัยเรื่อง การปนภาษาไทยถิ่นในภาษาไทยมาตรฐานของรายการทั่วถิ่นแดนไทย ผู้วิจัยน าเสนอ  
2 วัตถุประสงค์ ได้แก่ 

1. วิเคราะห์แวดวงค าศัพท์ของการปนภาษาไทยถิ่นที่พบในรายการทั่วถิ่นแดนไทย จ านวนทั้งสิ้น  325 ค า 
โดยแบ่งแวดวงค าศัพท์ออกเป็น 9 หมวดหมู่ ดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 แวดวงค าศัพท์ที่พบในแต่ละหมวด 

ล าดับ แวดวงค าศัพท์ จ านวนตอน จ านวนค าศัพท์ ค่ารอ้ยละ 

1 หมวดสัตว ์ 6  ตอน 16 ค า 4.92 
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2 หมวดอาหาร 31 ตอน 79 ค า 24.31 

3 หมวดทักทาย 3  ตอน 5  ค า 1.54 

4 หมวดบุคคล 8  ตอน 11 ค า 3.38 

5 หมวดผลิตภัณฑ์ 19  ตอน 30 ค า 9.23 

6 หมวดสถานที ่ 5  ตอน 7  ค า 2.15 

7 หมวดธรรมชาต ิ 22  ตอน 80 ค า 24.61 

8 หมวดอวยัวะ 0 0 0 

9 หมวดอื่น ๆ 35  ตอน 97 ค า    29.84 

รวม 9 หมวด 129 ตอน 325 ค า 99.98 

จากตารางที่ 1 แวดวงค าศัพท์ หมวดสัตว์ พบทั้งสิ้น 6 ตอน จ านวนค าศัพท์ 16 ค า และคิดเป็นค่าร้อยละ 
4.92 ซึ่งพบว่าภาษาไทยถิ่นที่มีการปนมากที่สุด ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ รองลงมาภาษาไทยถิ่นอีสาน ภาษาไทยถิ่น
เหนือ และภาษาไทยมาตรฐานตามล าดับ ซึ่งภาษาไทยถิ่นใต้จะเรียกชื่อสัตว์ โดยขึ้นต้นค าว่า“ลูก” อีกท้ังยังพบว่ามี
การตัดค าให้สั้นลง เช่น ค าว่าลูกแหยง และค าว่าปลาดี่ มาจากค าว่า ปลาแขยง และปลากระดี่ ในภาษาไทย
มาตรฐาน ภาษาไทยถิ่นอีสาน เช่น ค าว่าก้ะส้วม แปลว่า กุ้งฝอย และค าว่าเสี้ยะปล็อง แปลว่า ปลาซิว ภาษาไทย
ถิ่นเหนือ จะใช้ค าศัพท์เฉพาะ โดยจะเรียกเฉพาะในถิ่นผู้ที่อาศัยอยู่ในภาคเหนือเท่านั้น ซึ่งผู้ที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในถิ่น
นั้น ๆ จะไม่สามารถเข้าใจความหมายได้โดยตรงหรืออาจจะเข้าใจความหมายคลาดเคลื่อนได้ จึงท าให้มีการแปล
ความหมายให้เป็นภาษาไทยถิ่นมาตรฐาน เช่น ค าว่าแมงจี แปลว่า จิ้งหรีด ทั้งนี้ยังพบว่า มีค าศัพท์เฉพาะบางพ้ืนที่
ที่ใช้เรียกในภาษาไทยมาตรฐาน เช่น ค าว่าปูไข่ฝา แปลว่า ปูไข่นอกกระดอง  

แวดวงค าศัพท์ หมวดอาหาร พบทั้งสิ้น 31 ตอน จ านวนค าศัพท์ 79 ค า และคิดเป็นค่าร้อยละ 24.31  
ซึ่งพบว่าภาษาไทยถิ่นที่มีการปนมากที่สุด ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ รองลงมาภาษาไทยถิ่นอีสาน ซึ่งภาษาไทยถิ่นใต้ 
จะใช้การเรียกชื่ออาหาร โดยการตัดค าให้สั้นลง และมีการใช้ค าศัพท์เฉพาะในการเรียกชื่ออาหาร เช่น อาหารคาว 
ค าว่าสาร แปลว่า ข้าวสาร ค าว่าแกงพุงปลา แปลว่า แกงไตปลา ค าว่าน้ าชุบ แปลว่า น้ าพริก ค าว่าน้ าพริกเม็ดท้าย 
แปลว่า น้ าพริกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ และค าว่าเคย แปลว่า กะปิ อาหารหวาน เช่น ค าว่าเหนียวหลาม แปลว่า  
ข้าวหลาม ค าว่าขนมปะดา แปลว่า ขนมโดนัทนคร จะเห็นได้ว่าค าในถิ่นใต้จะตัดค าให้สั้นลงเพ่ือง่ายและรวดเร็วใน
การสื่อสาร ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะนิสัยของคนในพ้ืนถิ่นนี้ ที่จะมีลักษณะนิสัยที่ชอบโผงผาง กระชับ ฉับไว 
กระฉับกระเฉงและรวดเร็วและภาษาไทยถิ่นอีสาน เช่น อาหารคาว ค าว่าต าบักหุ่ง แปลว่า ต าส้มต า อาหารหวาน 
ค าว่าแป้งจี่ แปลว่า ขนมท่ีมีลักษณะคล้ายขนมบ้าบิ่น และยังมีการใช้ค าศัพท์เฉพาะในการเรียกชื่อของอาหารที่เป็น
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ชื่อเฉพาะ โดยใช้เฉพาะบางพ้ืนที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น เช่น ค าว่าไข่ฮ้างฮ้ัง แปลว่า ไข่ที่ไม่ฟักเป็นตัว
และน ามาต้มให้สุกก่อนน าไปประกอบอาหาร และค าว่าขนมข้าวต้มหมู แปลว่า ข้าวต้มมัด  

แวดวงค าศัพท์ หมวดทักทาย พบทั้งสิ้น 3 ตอน จ านวนค าศัพท์ 5 ค า และคิดเป็นค่าร้อยละ 1.54 ซึ่งพบว่า
ภาษาไทยถิ่นที่มีการปนมากท่ีสุด ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ รองลงมาภาษากลุ่มชาติพันธุ์ โดยภาษาไทยถิ่นใต้มีการตัด
ค าให้สั้นลง เช่น ค าว่าบายดีม่าย แปลว่า สบายดีไหม และมีการเปลี่ยนแปลงเสียงสระจากสั้นเป็นเสียงสระยาว เช่น 
ค าว่าไหม เป็น ม่าย เนื่องจากคนใต้มีปัญหาการออกเสียงสั้น ท าให้ใช้เสียงยาวแทนเสียงสั้น ซึ่งการออกเสียงสระ
ของคนใต้จะเป็นเสียงยาวทั้งหมด เพ่ือสะดวกต่อการออกเสียง ภาษากลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ ภาษาผู้ไท เช่น ค าว่ากิน
ข้าวกะพรือ แปลว่า กินข้าวหรือยัง ภาษามอญ เช่น ค าว่าเมะเออราอาว แปลว่า สวัสดี และค าว่าตั งกุนละอาว 
แปลว่า ขอบคุณ เป็น ซึ่งในหมวดของค าทักทายจะเห็นได้ว่า ประโยคที่พบไม่ได้มีเพียงประโยคที่เป็นค าถามเพียง
อย่างเดียว ยังพบประโยคของการกล่าวสวัสดีและขอบคุณ โดยเป็นการกล่าวทักทายเป็นประโยคบอกเล่า สามารถ
ใช้สื่อสารกับบุคคลทั่วไปได้ ไม่จ ากัดอายุและเพศ อีกทั้งยังเป็นที่ค าสุภาพ ซึ่งค าทักทายดังกล่าวยังเป็นการทักทาย
เพ่ือถามสารทุกข์สุกดิบได้เช่นเดียวกัน 

แวดวงค าศัพท์ หมวดบุคคล พบทั้งสิ้น 8 ตอน จ านวนค าศัพท์ 11 ค า และคิดเป็นค่าร้อยละ 3.38 ซึ่งพบว่า
ภาษาไทยถิ่นที่มีการปนมากที่สุดได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ รองลงมาภาษาไทยถิ่นอีสาน และภาษาไทยถิ่นเหนือ
ตามล าดับ โดยภาษาไทยถิ่นใต้ ส่วนใหญ่พบในค าศัพท์ที่ใช้เรียกแทนค าสรรพนามเฉพาะของชาวมุสลิม เช่น ค าว่า
มะ แปลว่า แม่ ค าว่าบัง แปลว่า พ่ีชาย ค าว่าก๊ะ แปลว่า พ่ีสาว ค าว่าโต๊ะ แปลว่า ยายหรือย่า และค าว่าเกลอ 
แปลว่า เพ่ือนสนิท ภาษาไทยถิ่นอีสาน เช่น ค าว่าเอ้ินหมู่ เป็นค าที่ใช้เรียกเพ่ือน ซึ่งค าว่าเอ้ิน แปลว่า เรียก และค า
ว่าหมู่ แปลว่า เพ่ือน และค าว่าอีแม่ แปลว่า แม่ และภาษาไทยถิ่นเหนือ เช่น ค าว่าเจ้า แปลว่า เธอหรือคุณ ค าว่า
พ่ออุ้ย แปลว่า ตาหรือปู่ และค าว่าแม่อุ้ย แปลว่า ยายหรือย่า 

แวดวงค าศัพท์ หมวดผลิตภัณฑ์ พบทั้งสิ้น 19 ตอน จ านวนค าศัพท์ 30 ค า และคิดเป็นค่าร้อยละ 9.23  
ซึ่งพบว่าภาษาไทยถิ่นที่มีการปนมากที่สุด ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นอีสาน รองลงมาภาษากลุ่มชาติพันธุ์ และภาษาไทย
ถิ่นใต้ตามล าดับ โดยภาษาไทยถิ่นอีสาน ส่วนใหญ่พบการใช้ค าศัพท์เฉพาะในภาษาไทยถิ่นอีสาน เช่น ค าว่ากะยัง
และกะซ้า แปลว่า ตะกร้า ภาษากลุ่มชาติพันธุ์ มีการใช้ค าศัพท์เฉพาะของกลุ่มบุคคล ได้แก่ ภาษา  ลาหู่ เช่น  
หน่อกู่ม่า ตอแลมู่ หน่อจือแล่ ซึ่งเป็นชื่อเรียกเฉพาะของเครื่องดนตรี และค าว่าปู่ ใช้เรียกชนิดของต้นไผ่ที่น ามาท า
เครื่องจักสาน ภาษามูซอ เช่น ค าว่าอ๊ะบุตุ๊ แปลว่า เสื้อ ค าว่าฮา แปลว่า กางเกง และค าว่าคีตอหู่ แปลว่า ปลอกขา 
ภาษาไทยถิ่นใต้ เช่น ค าว่าชั้น แปลว่า ปิ่นโต ค าว่าเครื่องตรูนสาคู แปลว่า เครื่องขูดสาคู และค าว่าหยอง แปลว่า 
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการท าประมง 
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แวดวงค าศัพท์ หมวดสถานที่ พบทั้งสิ้น 5 ตอน จ านวนค าศัพท์ 7 ค า และคิดเป็นค่าร้อยละ 2.15 ซึ่งพบว่า
ภาษาไทยถิ่นที่มีการปนมากที่สุด ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ รองลงมาภาษาไทยถิ่นอีสาน และภาษากลุ่ม  ชาติพันธุ์
ตามล าดับ ซึ่งภาษาไทยถิ่นใต้ เช่น ค าว่าเขาบอกะ เป็นค าศัพท์เฉพาะในท้องถิ่น หมายถึง ชื่อเรียกจุดชมวิวที่ส าคัญ
ของจังหวัดสตูล และแหล่งโบราณคดีผาป่าโต๊ะโระ เป็นค าศัพท์เฉพาะในท้องถิ่น หมายถึง แหล่งโบราณคดีที่ส าคัญ
ของจังหวัดสตูล ภาษาไทยถิ่นอีสาน เช่น กาดเช้า แปลว่า ตลาดเช้า และบ้านบุ่ง ซึ่งค าว่าบุ่ง แปลว่า หนองน้ า 
ภาษากลุ่มชาติพันธ์ ได้แก่ ภาษามอญ เช่น ค าว่าเพียะ แปลว่า วัดหรือโรงเรียน  

แวดวงค าศัพท์ หมวดธรรมชาติ พบทั้งสิ้น 22 ตอน จ านวนค าศัพท์ 80 ค า และคิดเป็นค่าร้อยละ 24.61 
ซึ่งพบว่าภาษาไทยถิ่นที่มีการปนมากที่สุด ได้แก่ภาษาไทยถิ่นใต้ รองลงมาภาษาชาติพันธุ์ ภาษาไทยถิ่นเหนือ และ
ภาษาไทยมาตรฐานตามล าดับ โดยส่วนใหญ่เป็นค าศัพท์เฉพาะที่ใช้กันในท้องถิ่นนั้น ๆ ภาษาไทยถิ่นใต้ เช่น ค าว่า
ดีปลี แปลว่า พริก  ค าว่าออดิบ แปลว่า บอน ค าว่าใบหัวครก แปลว่า ใบมะม่วงหิมพานต์ ค าว่าลูกยาร่วง แปลว่า 
ผลมะม่วงหิมพานต์ ภาษาไทยถิ่นเหนือ เช่น ค าว่าขะหล่ าปุ๊ก แปลว่า จาวมะพร้าว ค าว่ากูเลย แปลว่า ไพล ค าว่า
มะนอยปา แปลว่า บวบป่า ภาษาไทยมาตรฐาน ซึ่งจะใช้ค าที่เรียกเฉพาะในบางพ้ืนที่ เช่น ค าว่าทรายเม็ดแรก 
แปลว่า รอยต่อทะเลโคลนกับทะเลทราย ค าว่าลมชิว แปลว่า ลมแรงหรือคลื่นแรง ภาษากลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ ภาษา
อาข่า เช่น ค าว่าแม๊ะมาตอปู่ แปลว่า ดอกดาหลาป่า ค าว่าคาวตอง แปลว่า ต้นหอม ค าว่ามะก่อ แปลว่า ลูกกอ 

แวดวงค าศัพท์ หมวดอวัยวะ ไม่พบข้อมูลการปนภาษาไทยถิ่นในรายการทั่วถิ่นแดนไทย 

แวดวงค าศัพท์ หมวดอ่ืน ๆ พบทั้งสิ้น 35 ตอน จ านวนค าศัพท์ 97 ค า และคิดเป็นค่าร้อยละ 29.84  
ซึ่งพบว่าภาษาไทยถิ่นที่มีการปนมากที่สุด ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นเหนือ รองลงมาภาษาไทยถิ่นใต้ ภาษาไทยมาตรฐาน 
ภาษาไทยถิ่นอีสาน ภาษากลุ่มชาติพันธุ์ตามล าดับ ภาษาไทยถิ่นเหนือ เช่น ค าว่าล าขนาด ในบริบท แปลว่า  
อร่อยมาก ค าว่าซาวห้าบาท แปลว่า ยี่สิบห้าบาท ซึ่งค าว่าซาว แปลว่า ยี่สิบ ค าว่าแต้แต ้แปลว่า จริง ๆ  และค าว่า
ข้าวสาลี แปลว่า ข้าวโพด ซึ่งผู้ที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในพ้ืนที่อาจจะไม่เข้าใจความหมายโดยตรงหรืออาจเกิดความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อนได้ ภาษาไทยถิ่นใต้ จะพบค าศัพท์ที่เป็นค าลงท้ายเฉพาะที่ใช้สื่อสารกันในพ้ืนที่นั้น ๆ  เช่น ค าว่านั้น  
ค าว่าแล ค าว่านั้นแล และใช้ค าตอบรับที่เป็นภาษาไทยถิ่นของตน เช่น ค าว่าหมัน แปลว่า ใช่หรือถูกต้อง ภาษากลุ่ม
ชาติพันธุ์ ได้แก่ ภาษาลาหู่ เช่น ค าว่าเปนฉี แปลว่า กาว ภาษาผู้ไท เช่น ค าว่ากะมีแนวฮาม แปลในบริบทที่ว่า  
ภาคอีสานหน้าร้อนก็มีสิ่งสวยงานเช่นกัน ลองมาดูกันนะครับ ภาษามอญ เช่น ค าว่าเพ๊ียะซา แปลว่า ภาษา ค าว่า
โม่น แปลว่า มอญ ภาษาอาข่า เช่น ค าว่าฉ๊อง แปลว่า การละเล่นลูกข่าง ค าว่าอ่ีแซ๊ะ แปลว่า ราคาสินค้า 20 บาท 
ภาษาไทยถิ่นอีสาน ส่วนใหญ่เป็นค าศัพท์เฉพาะ เช่น ค าว่าแซ่บ แปลว่า อร่อย ค าว่าเฮ็ด แปลว่า ท า ค าว่าอ้ึงตึ้ง 
แปลว่า มากมาย และภาษาไทยมาตรฐานเป็นค าที่ใช้เรียกเฉพาะในบางพ้ืนที่ เช่น ค าว่าเรือล่มน้ า แปลว่า เรือขนน้ า 
ซึ่งในหมวดอื่น ๆ ดังกล่าวนี้จะเห็นได้ว่ามีด้วยกันหลายหมวด ที่นอกเหนือจากที่ผู้วิจัยท าการแบ่งหมวดเอาไว้ 
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จากการวิเคราะห์พบว่า การปนของภาษาไทยถิ่นที่มีการปนในภาษาไทยมาตรฐานของรายการทั่วถิ่นแดน
ไทยที่พบมากที่สุด ได้แก่ หมวดอ่ืน ๆ พบทั้งสิ้น 97 ค า คิดเป็นร้อยละ 29. 84 รองลงมาคือ หมวดธรรมชาติ  
พบทั้งสิ้น 80 ค า คิดเป็นร้อยละ 24.61 หมวดอาหาร พบทั้งสิ้น 79 ค า คิดเป็นร้อยละ 24.31 หมวดผลิตภัณฑ์  
พบทั้งสิ้น 30 ค า คิดเป็นร้อยละ 9.23 หมวดสัตว์ พบทั้งสิ้น 17 ค า คิดเป็นร้อยละ 4.92 หมวดบุคคล พบทั้งสิ้น  
11 ค า คิดเป็นร้อยละ 3.38 หมวดสถานที่ พบทั้งสิ้น 7 ค า คิดเป็นร้อยละ 2.15 ตามล าดับ ซึ่งแวดวงค าศัพท์ที่พบ
น้อยที่สุด คือ หมวดทักทาย พบทั้งสิ้น 5 ค า คิดเป็นร้อยละ 1.54 และยังพบว่าหมวดอวัยวะ เป็นหมวดที่ไม่พบ
ข้อมูลการปนภาษาไทยถิ่นในรายการทั่วถิ่นแดนไทย หากเปรียบเทียบแล้ว พบว่า การปนภาษาของภาษาไทยถิ่นใต้
มีจ านวนค าศัพท์ที่ใกล้เคียงกับภาษาไทยถิ่นอีสาน รองลงมาคือ ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ และภาษาไทยถิ่นเหนือ
ตามล าดับ ดังภาพที่ 1 

  
ภาพที่ 1 แวดวงค าศัพท์ภาษาไทยถิ่นที่มีการปนในภาษาไทยมาตรฐานที่พบในรายการทั่วถิ่นแดนไทย 

2. วิเคราะห์หน้าที่ของการปนภาษาไทยถิ่นที่พบในรายการทั่วถิ่นแดนไทย 

จากการวิเคราะห์หน้าที่ของการปนภาษาไทยถิ่นที่พบในรายการทั่วถิ่นแดนไทย มีจ านวนทั้งสิ้น 246 
ประโยค โดยแบ่งหน้าที่ของการปนภาษาออกเป็น 7 หน้าที่ ดังตารางที่ 2  

ตารางที่ 2 หน้าที่ของการปนภาษาไทยถิ่นที่พบในแต่ละหน้าที่ 

ล าดับ หน้าท่ีของการปนภาษาไทยถิ่นท่ีพบ จ านวนตอน จ านวนประโยคท่ีพบ จ านวนค่ารอ้ยละ 

1 หน้าที่ความต้องการเน้นข้อความ 19 ตอน 36  ประโยค 14.63 

2 หน้าที่การขยายความ 34 ตอน 136 ประโยค 55.28 

3 หน้าที่การอ้างอิงค าพูดผู้อื่น 8 ตอน 9   ประโยค 3.66 
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หมวดสัตว์ หมวดอาหาร หมวดทักทาย หมวดบุคคล หมวดผลิตภัณฑ์ หมวดสถานที่ หมวดธรรมชาติ หมวดอวัยวะ หมวดอื่น ๆ

ผลการวิเคราะห์แวดวงค าศัพท์ของการปนภาษาไทยถ่ินท่ีพบในรายการทั่วถ่ินแดนไทย 
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4 หน้าที่แสดงการใช้ส านวน 1 ตอน 1   ประโยค 0.41 

5 หน้าที่แสดงค าศัพท์เฉพาะ 20 ตอน 27  ประโยค 10.98 

6 หน้าที่การไม่มีค าศัพท์เป็นของตนเอง 0 ตอน 0 ประโยค 0 

7 หน้าที่แสดงการท าหน้าที่อื่น ๆ 19 ตอน 37  ประโยค 15.04 

รวม 7 หน้าที่ 101 ตอน 246 ประโยค 100 

 
 จากตารางที่ 2 พบหน้าที่ของการปนภาษาไทยถิ่นที่พบในรายการทั่วถิ่นแดนไทย จ านวนทั้งสิ้น 246 
ประโยค โดยแบ่งหน้าที่ของการปนภาษาออกเป็น 7 หน้าที่ ได้แก่ ความต้องการเน้นข้อความ ขยายความ อ้างอิง
ค าพูดผู้อื่น ส านวน ค าศัพท์เฉพาะ การไม่มีค าศัพท์เป็นของตนเอง และหน้าที่อ่ืน ๆ ซึ่งสามารถแจกแจงรายละเอียด
ได้ดังนี ้

 หน้าที่แสดงความต้องการเน้นข้อความ พบทั้งสิ้นจ านวน 19 ตอน 36 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 14.63 
พบว่า ผู้พูดใช้ความต้องการเน้นข้อความในการสื่อสาร เพ่ือเป็นการเน้นข้อความของค า ๆ นั้น ให้มีความชัดเจน
มากยิ่งขึ้น โดยสังเกตได้จากน้ าเสียงของผู้พูด เช่น อันนี้เรียกว่า เปนฉี ซึ่งภาษาไทยมาตรฐานจะหมายถึง กาว  
จะสังเกตได้ว่ามีการเน้นเสียงให้สูงขึ้นในขณะที่พูด เพ่ือเน้นว่าสิ่งนี้เรียกว่าเปนฉี 

 หน้าที่การขยายความ พบทั้งสิ้นจ านวน 34 ตอน 136 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 5.28 พบว่าผู้พูดใช้ค าศัพท์
ภาษาไทยถิ่นที่มีการปนกับภาษาไทยมาตรฐาน เพ่ือเป็นการอธิบายถึงรายละเอียดของค าศัพท์นั้น ๆ และมีการให้
เหตุผลพร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ ท าให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจและชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น สองวันแล้วที่ไม่ได้ออก 
เพราะลมชิวครับ ก็คือลมแรงหรือคลื่นแรงครับ จากประโยคตัวอย่างดังกล่าว จะเห็นได้ว่าค าที่ท าหน้าที่ขยายความ 
คือ ตรงการอธิบายว่า คือ ลมแรงหรือคลื่นแรง ซึ่งเป็นการขยายความของค าว่า ลมชิว เพ่ือให้ผู้ฟังได้เกิดความเข้าใจ
ความหมายค าศัพท์ของภาษาไทยถิ่นนั้น ๆ  

หน้าที่แสดงการอ้างอิงค าพูดผู้อื่น พบทั้งสิ้นจ านวน 8 ตอน 9 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 3.66 พบว่าผู้ด าเนิน
รายการและชาวบ้านผู้ให้ข้อมูลในรายการที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นนั้น ๆ มีการอ้างอิงค าพูดของผู้อ่ืนในการให้ข้อมูล 
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือ เช่น จื้อปลาอินทรี ท าคล้าย ๆ ต้มจืด โบราณเขาเรียกว่า จื้อ ก็คือ การต้ม  
จากประโยคตัวอย่างดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเป็นการอ้างอิงค าพูดผู้อ่ืน โดยอ้างมาจากคนที่พูดมาตั้งแต่สมัยโบราณ 
เพ่ือเป็นการแสดงที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
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 หน้าที่แสดงการใช้ส านวน พบทั้งสิ้นจ านวน 1 ตอน 1 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 0.41  พบว่า ส านวนที่ใช้ใน
รายการทั่วถิ่นแดนไทย เป็นส านวนที่ใช้เฉพาะถิ่นใดถิ่นหนึ่งเท่านั้น  ได้แก่ ยายมันก็มีมันก็แหละ ซึ่งส านวนนี้เป็น
การแสดงการโต้ตอบของค าถามที่ว่า “คุณยายมีความสุขไหมอยู่ที่นี้ ?” จากตัวอย่างดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเป็น
ส านวนที่ใช้กันในจังหวัดอ่างทองเท่านั้น  

 หน้าที่แสดงค าศัพท์เฉพาะ พบทั้งสิ้นจ านวน 20 ตอน 27 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 10.98 พบว่า ค าศัพท์
ภาษาไทยถิ่นเป็นศัพท์เฉพาะ ที่ใช้เรียกเป็นชื่อเฉพาะของถิ่นนั้น ๆ พบมากที่สุดในภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ 
ภาษาลาหู่ เช่น ค าว่าหน่อกูม่า ค าว่าตอแลมู่ เป็นชื่อเฉพาะที่ใช้เรียกชื่อของเครื่องดนตรี ภาษามูซอ เช่น ค าว่าอ้ะบุ
ตุ๊ แปลว่า เสื้อ ค าว่าฮา แปลว่า กางเกง  

หน้าที่การไม่มีค าศัพท์เป็นของตนเอง ไม่พบข้อมูลการปนภาษาไทยถิ่นในรายการทั่วถิ่นแดนไทย 

 หน้าที่แสดงการท าหน้าที่อื่น ๆ พบทั้งสิ้นจ านวน 19 ตอน 37 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 15.04 พบว่า หน้าที่
อ่ืน ๆ ส่วนใหญ่ท าหน้าที่เป็นค าบอกเล่า ค าลงท้าย ค ากริยา ค าคุณศัพท์ ค าศัพท์บอกการปฏิเสธ ค านาม และค าที่
ใช้เรียกแทนสรรพนาม โดยค าลงท้ายส่วนใหญ่เป็นค าศัพท์ในภาษาถิ่นใต้ เช่น ค าว่าแล นั้น นั้นแล ค าคุณศัพท์ใน
ภาษาไทยถิ่นใต้ เช่น ค าว่าหรอย หมัน ค ากริยาในภาษาไทยถิ่นใต้ เช่น ค าว่าจุก จุ้ม ค าที่ใช้เรียกแทนสรรพนามใน
ภาษาไทยถิ่นใต้ เช่น ค าว่าก๊ะ มะ โต๊ะ เกลอ ค านามในภาษาไทยถิ่นใต้ เช่น ค าว่า ดีปลี และค าบอกเล่าในภาษาไทย
ถิ่นใต้ เช่น ประโยค บ้านเราจะเรียกว่า น้ าชุบ ค าลงท้ายในภาษาไทยถิ่นอีสาน เช่น ค าว่าเด้อ แล ค ากริยาใน
ภาษาไทยถิ่นอีสาน เช่น ค าว่าเบิ่ง ค าคุณศัพท์ในภาษาถิ่นอีสาน เช่น ค าว่า แซ่บ แม่นแล้ว ค าศัพท์แสดงการปฏิเสธ
ในภาษาไทยถิ่นอีสาน เช่น ค าว่าบ่ และค าที่ใช้เรียกสรรพนาม เช่น ค าว่าอีแม่ เฮา ค าท่ีใช้เรียกแทนค าสรรพนามใน
ภาษาไทยถิ่นเหนือ เช่น ค าว่าเอิ้นหมู่ พ่ออุ้ย แม่อุ้ย เจ้า และค าคุณศัพท์ในภาษาไทยถิ่นเหนือ เช่น ค าว่าหลาย 

จากการวิเคราะห์พบว่า หน้าที่ของการปนภาษาไทยถิ่นที่พบในรายการทั่วถิ่นแดนไทยที่พบมากที่สุด คือ 
หน้าที่แสดงการขยายความ พบทั้งสิ้น 136 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 55.28 รองลงมาคือ หน้าที่แสดงการท าหน้าที่
อ่ืน ๆ พบทั้งสิ้น 37 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 15.04 หน้าที่แสดงความต้องการเน้นข้อความ พบทั้งสิ้น 36 ประโยค 
คิดเป็นร้อยละ 14.63 หน้าที่แสดงค าศัพท์เฉพาะ พบทั้งสิ้น 27 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 10.98 หน้าที่แสดงการ
อ้างอิงค าพูดผู้อื่น พบทั้งสิ้น 9 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 3.66 ตามล าดับ ซ่ึงหน้าที่ของการปนภาษาไทยถิ่นที่พบน้อย
ที่สุด คือ หน้าที่แสดงการใช้ส านวน พบทั้งสิ้น 1 ค า คิดเป็นร้อยละ 0.41 และยังพบว่าหน้าที่แสดงการไม่มีค าศัพท์
เป็นของตนเอง เป็นหน้าที่ที่ไม่พบข้อมูลการปนภาษาไทยถิ่นในรายการทั่วถิ่นแดนไทย ดังภาพที่ 2  
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 ภาพที่ 2 หน้าที่การปนภาษาไทยถิ่นในภาษาไทยมาตรฐานที่พบในรายการทั่วถิ่นแดนไทย 

ทั้งนี้ทุกภาษาไทยถิ่นในประเทศไทยยังคงใช้ค าศัพท์และไวยากรณ์ ที่สอดคล้องกัน แต่มักจะแตกต่างกันใน
เรื่องของวรรณยุกต์ ถ้อยค าและส าเนียง ซึ่งนับว่าเป็นเอกลักษณ์ของภาษาไทยถิ่นนั้น ๆ โดยรายการทั่วถิน่แดนไทย

ผู้ทีเ่ข้าร่วมรายการมีการใช้ภาษาไทยถิ่น และผู้ด้าเนินรายการก็ใช้ภาษาไทยถิ่นโต้ตอบกัน แต่อาจจะใช้เป็นค้าศัพท์ 

แม้ว่าจะไม่ใช่เจ้าของภาษาก็ตาม สิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณเชิงบวกของภาษาไทยถิ่น จากความคิดที่ฝังติดมาแต่เดิมว่า 

ภาษาไทยมาตรฐาน เป็นภาพแทนความทันสมัย รวมถึงการศึกษาที่เน้นใช้ภาษาไทยมาตรฐาน ท้าให้คนตามภาค

ต่าง ๆ อายที่จะพูดภาษาไทยถิ่นและส้าเนียงตัวเอง ซึ่งการใช้ภาษาไทยถิ่นคุยกับคนที่พูดภาษาเดียวกันจะท้าให้เกิด

ความเข้าใจกันอย่างลึกซึ้ง  

 

สรุปและอภิปรายผล  

จากผลการวิเคราะห์พบว่า มีการใช้ค าซ้ าในการปนภาษาไทยถิ่น ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ และภาษาไทยถิ่น
อีสาน โดยรายการในแต่ละตอนมีการใช้ค าซ้ า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาษาไทยถิ่นใต้ เช่น ค าว่าเคย ค าว่าแกงพุงปลา และ
ค าว่าน้ าชุบ และภาษาไทยถิ่นอีสาน เช่น ค าว่าแซ่บ ค าว่ากะยัง และค าว่าบ่ มีการตัดค าให้สั้นลง ซึ่งค าศัพท์ส่วน
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ผลการวิเคราะห์หน้าที่ของการปนภาษาไทยถ่ินท่ีพบในรายการทั่วถ่ินแดนไทย 
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ใหญ่เป็นภาษาไทยถิ่นใต้ เช่น ค าว่าเทียม ก็คือ กระเทียม เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการสื่อสาร และพบว่า
หน้าที่ของการปนภาษาไทยถิ่นในภาษาไทยมาตรฐานของรายการทั่วถิ่นแดนไทยส่วนใหญ่ท าหน้าที่การขยายความ 
ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวพบในทุกภาคของประเทศไทย เพ่ือเป็นการอธิบายและขยายความค าศัพท์ภาษาไทยถิ่นที่พบใน
รายการ ให้ผู้ชมสามารถรับรู้และเข้าใจค าศัพท์ในตอนนั้น ๆ ได้อย่างชัดเจนและถูกต้องตามความหมาย 

ทั้งนี้ไม่พบแวดวงค าศัพท์และหน้าที่ของการปนภาษาไทยถิ่นในรายการทั่วถิ่นแดนไทย จ านวนทั้งหมด  
4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 2 ออกอากาศวันที่ 13 ม.ค. 2561 ตอนที่ 5 ออกอากาศวันที่ 3 ก.พ. 2561 ตอนที่ 12 
ออกอากาศวันที่ 24 มี.ค. 2561 และตอนที่ 48 ออกอากาศวันที่ 8 ธ.ค. 2561 ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่า มีสาเหตุ
มาจากปัจจัย 2 ประการ ได้แก่ 1. ใช้ภาษาไทยมาตรฐานในการสื่อสาร และ2. ใช้ภาษาไทยถิ่นของตนเองในการ
สื่อสาร โดยส่วนใหญ่เป็นภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ เช่น ภาษากะเหรี่ยง ภาษาอาข่า และภาษาลาหู่ ซึ่งภาษาเหล่านี้
จะมีชาวบ้านในพ้ืนที่เป็นผู้แปลและให้ความหมายเป็นภาษาไทยมาตรฐาน เพ่ือให้ผู้ด าเนินรายการและผู้ชมรายการ
สามารถเข้าใจและสื่อสารภาษากับกลุ่มชาติพันธุ์ได้  

จากการวิเคราะห์ชื่อรายการทั่วถิ่นแดนไทย มีความครอบคลุมและสอดคล้องกับเนื้อหาที่รายการมีการ
น าเสนอค าว่า ทั่วถิ่นแดนไทย เนื่องจากในรายการจะมีการน าเสนอทั่วทุกพ้ืนที่ และทุกภาคในประเทศไทย ซึ่งบาง
พ้ืนที่ยังพบกลุ่มชาติพันธุ์อีกด้วย โดยในแต่ละพ้ืนที่จะแสดงให้ผู้ชมได้เห็นถึงภาษา ทั้งภาษาไทยถิ่นและภาษาของ
กลุ่มชาติพันธุ์ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนรวมไปถึงในเรื่องของอาหาร ประเพณีและวัฒนธรรม ต่าง ๆ ของแต่ละ
พ้ืนที ่

รายการทั่วถิ่นแดนไทย เป็นรายการที่เปิดพ้ืนที่ให้ภาษาไทยถิ่นได้มีบทบาทผ่านสื่อโทรทัศน์มากขึ้นและ
เป็นการมุ่งเน้นให้เห็นถึงคุณค่าของภาษาไทยถิ่น ซึ่งในรายการจะน าเสนอค าศัพท์ต่าง ๆ ที่เป็นทั้งภาษาไทย
มาตรฐานและภาษาไทยถิ่น เพ่ือให้ผู้ชมได้รับรู้และสามารถเข้าใจค าศัพท์ภาษาไทยถิ่นหรือชื่อเรียกเฉพาะในท้องถิ่น
ต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ภาษาไทยถิ่นให้เป็นที่รู้จักในสื่อสาธารณะมากยิ่งขึ้นและยังเป็นการอนุรักษ์ให้
ภาษาไทยถิ่นยังคงอยู่สืบไป 

ภาษาไทยถิ่นใต้และภาษาไทยถิ่นอีสาน มีการปนภาษาไทยถิ่นมากที่สุด พบว่ามี 2 ปัจจัยที่ส าคัญ ได้แก่ 
ปัจจัยที่หนึ่ง คือ วัย ซึ่งผู้สูงอายุมีการใช้ภาษาไทยถิ่นในการปนภาษาไทยมาตรฐานมากกว่าวัยเด็กและวัยรุ่น อีกทั้ง
ผู้สูงอายุยังใช้ศัพท์ภาษาไทยถิ่นที่แตกต่างจากยุคปัจจุบัน อาจเป็นเพราะช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งบางค า
เป็นค าที่เก่าและใช้ต่างจากคนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่นั้น ๆ และปัจจัยที่สอง คือ ความเคยชิน เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ส่งผล
ให้คนในพ้ืนที่นั้น ๆ สื่อสารภาษาไทยถิ่นของตนปนกับภาษาไทยมาตรฐานจนเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน 
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ชาวบ้านในพื้นที่ มีการให้ความร่วมมือกับทางรายการเป็นอย่างดี โดยสังเกตได้จากการน าเสนอวัฒนธรรม
ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ต่าง ๆ กล่าวได้ว่าชาวบ้านในพื้นที่ต้องการน าเสนอให้เห็นถึง
วัฒนธรรมของตน เสมือนเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักกับบุคคลต่างถิ่นในทางอ้อมอีกด้วย โดยเชื่อมโยง
ผ่านภาษาไทยถิ่นในการน าเสนอ เมื่อผู้ด าเนินรายการสงสัยและซักถาม ชาวบ้านก็พร้อมให้ความร่วมมือ โดยที่ไม่มี
ความขัดแย้งแต่อย่างใด 

ยอดผู้เข้าชมเทปบันทึกย้อนหลังที่มีการเข้าชมมากที่สุดในแต่ละภาค คือ ภาคกลาง มีจ านวนทั้งหมด 25 
จังหวัด ยอดผู้เข้าชมรวมทั้งหมดจ านวน 283,783 ครั้ง รองลงมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจ านวนทั้งหมด  
8 จังหวัด ยอดผู้เข้าชมรวมทั้งหมดจ านวน 127,736 ครั้ง ภาคเหนือ มีจ านวนทั้งหมด 6 จังหวัด ยอดผู้เข้าชมรวมทั้ง
หมดจ านวน 118,716 ครั้ง ภาคใต้มีจ านวนทั้งหมด 11 จังหวัด ยอดผู้เข้าชมรวมทั้งหมดจ านวน 76,311 ครั้ง
ตามล าดับ จากข้อมูลยอดผู้เข้าชมดังกล่าวและการสอบถามข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์รายการทั่วถิ่นแดนไทยพบว่า 

การเลือกพิจารณาสถานที่ในการถ่ายท้าส่วนใหญ่จะพิจารณาจากนโยบายการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  

ซึ่งเป็นผู้ผลิตที่สนับสนุนรายการและในการหาข้อมูลเบื้องต้น โดยมีขอบเขตการเลือกสถานที่ต้องสอดคล้องกับ

นโยบายการท่องเที่ยวชุมชนและเป็นชุมชนที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต ในเรื่องความเป็นพ้ืนถิ่น ครอบคลุม

เรื่อง วัฒนธรรม อาหาร การแต่งกาย ฯลฯ จากข้อมูลดังกล่าววิเคราะห์ได้ว่า ยอดผู้เข้าชมเทปบันทึกย้อนหลังของ

ภาคกลาง มีจ้านวนยอดผู้เข้าชมรวมมากที่สุด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ มีจ้านวนยอดผู้เข้าชมรวม

ใกล้เคียงกัน ส่วนภาคใต้ มีจ้านวนยอดผู้เข้าชมรวมน้อยที่สุด ถึงแม้ว่าภาคใต้จะมีจ้านวนการบันทึกเทปมากกว่า

ภาคตะวันออกฉียงเหนือและภาคเหนือ ซึ่งจากข้อมูลนี้สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ผู้เข้าชมมีคว ามสนใจและชื่นชอบ

ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากกว่าภาคใต้ ถ้าหากกล่าวโดยความเป็นจริงผู้คนที่อาศัยในภาคใดภาค

หนึ่ง เช่น ผู้คนที่อาศัยอยู่ในภาคใต้ ก็ต้องการที่จะไปท่องเที่ยวในภาคอ่ืน ๆ ด้วยเช่นกัน เนื่องจากเป็นสถานที่ที่มี

ความแปลกใหม่และมีสิ่งที่น่าสนใจมากกว่าในภาคท่ีตนอาศัยอยู่ 

จังหวัดที่มีล าดับการเข้าชมมากท่ีสุด ได้แก่ จังหวัดน่าน จ านวนผู้เข้าชม 44,624 ครั้ง รองลงมาคือ จังหวัด
นครราชสีมา จ านวนผู้เข้าชม 32,236 ครั้ง จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวนผู้เข้าชม 31,987 ครั้ง และ จังหวัดตรัง 
จ านวนผู้เข้าชม 12,792 ครั้ง ซึ่งมีผู้เข้าชมน้อยที่สุด ส่วนจังหวัดที่มีล าดับการเข้าชมน้อยที่สุด คือ จังหวัดภูเก็ต 
จ านวนผู้เข้าชม 788 ครั้ง จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวนผู้เข้าชม 809 ครั้ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวนผู้เข้าชม 5,025 
ครั้ง และจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวนผู้เข้าชม 8,629 ครั้ง จากข้อมูลดังกล่าววิเคราะห์ได้ว่า ภาษาไทยถิ่นใต้มีจ านวน
ค าศัพท์ที่ปนภาษาไทยถิ่นมาตรฐานใกล้เคียงกับภาษาไทยถิ่นอีสาน และภาษาไทยถิ่นเหนือมีการปนภาษาน้อยที่สุด  
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สอดคล้องกับทีอ่มรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2542, น. 94) กล่าวว่า การปนภาษาในความหมายที่กว้างที่สุด การ
ปนภาษา หมายถึง การใช้ภาษาหนึ่งในทุกระดับหรือทุกรูปแบบปนกับอีกภาษาหนึ่งของผู้ พูด เช่น ใช้ค า  
วลี ลักษณะทางเสียง ประโยค หรือข้อความต่อเนื่องยาว ๆ ในภาษาอังกฤษเข้าไปในการพูดภาษาไทย เป็นต้น และ
การปนภาษาในความหมายที่แคบลงมา คือ ความหมายเฉพาะการปนในระดับค าหรือส านวนเท่านั้น ไม่รวมการพูด
ภาษาอ่ืนยาว ๆ และนอกจากนั้น การปนยังสามารถเกิดจากการสัมผัสภาษาย่อยของภาษาเดียวกันได้ด้วย เช่น  
การพูดภาษาไทยถิ่นใต้ปนกับภาษาไทยมาตรฐาน ทั้งนีป้ราณี กุลละวณิชย์ และคณะ (2540, น. 121-122) ยังกล่าว
อีกว่า ผู้พูดภาษาพ้ืนเมืองแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะที่เห็นว่าภาษาพ้ืนเมืองของตนเป็นภาษาที่ไพเราะกว่า
ภาษาอ่ืนและควรจะต้องท านุบ ารุงไว้ และลักษณะที่สอง คือ การที่ผู้พูดภาษาพ้ืนเมืองมองเห็นว่าภาษาของตนด้อย
กว่าภาษาราชการหรือภาษาประจ าชาติ ซึ่งในประเทศไทยคนทุกภาคจะมองภาษากรุงเทพฯ เป็นภาษาราชการว่า
เป็นภาษาที่ไพเราะ ซึ่งบุคคลที่พูดภาษาถิ่นพ้ืนเมืองและพยายามที่จะพูดภาษากรุงเทพฯ ให้ได้ ท าให้เกิดภาวะสอง
ภาษา (bilingualism) เมื่อพูดได้ 2 ภาษาก็เกิดการปนภาษา ซึ่งจากทฤษฎีการปนภาษาข้างต้นมีความสอดคล้อง
กับผลการศึกษาการปนภาษาไทยถิ่นในภาษาไทยมาตรฐานของผู้วิจัย 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 งานวิจัยเรื่องนี้ เป็นเพียงการวิเคราะห์การปนภาษาไทยถิ่นในภาษาไทยมาตรฐานของรายการทั่วถิ่นแดน
ไทย ซึ่งผู้วิจัยพบว่า ควรท าการวิจัยในเรื่องการปนภาษาไทยถิ่นในสื่อประเภทต่าง ๆ เช่น สื่อวิทยุ หรือสื่อประเภท
ต่าง ๆ ที่มีการน าเสนอตามท้องถิ่นของตนเอง ว่ามีการใช้ภาษาของตนเองปนกับภาษาไทยมาตรฐานมากน้อย
เพียงใด และปัจจัยใดมีผลต่อการปนภาษา เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้เปรียบเทียบว่าเหมือนกันหรือแตกต่างกัน
อย่างไร 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป      

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลของการปนภาษาไทยถิ่นที่มีการปนในภาษาไทยมาตรฐานของรายการทั่วถิ่นแดน
ไทย พบว่า การปนภาษาไทยถิ่นที่มีการปนในภาษาไทยมาตรฐาน ไม่ได้พบเพียงแค่ใน   4 ภาคของประเทศไทย
เท่านั้น ยังพบภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์อีกด้วย จึงเห็นได้ว่าในประเทศไทยของเรายังมีภาษาที่ใช้กันอย่างหลากหลาย
และสามารถน าแนวทางไปศึกษาและวิเคราะห์การปนภาษาในสื่อชนิดต่าง ๆ และสามารถวิเคราะห์การปนภาษาใน
แนวแบ่งเขตภาษาของพ้ืนที่ต่าง ๆ ได้ อีกทั้งยังสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารที่ค านึงถึงบริบทการใช้ภาษา
ได้อีกด้วย 
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   การแปรการใช้ค าศัพท์ของคนสามระดับอายุ 
ในภาษาไทยถิ่นควนโดน อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล 

 

ศรินดา เทพละออง1  ศิริพร โส๊ะสมาน2 และรัชนีฉาย เฉยรอด3 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์การแปรการใช้ค าศัพท์ตามระดับอายุของผู้พูด
ในภาษาไทยถิ่นควนโดน อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยการสอบถามและสัมภาษณ์ผู้บอกภาษา  
3 ระดับอายุ ได้แก่ กลุ่มที่ 1 อายุระหว่าง 10-20 ปี กลุ่มที่ 2 อายุระหว่าง 35-45 ปี และกลุ่มที่ 3 อายุระหว่าง  
60-70 ปี โดยแต่ละกลุ่มแบ่งเป็นเพศชาย 2 คน เพศหญิง 2 คน รวมทั้งสิ้น 12 คน ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้ค าศัพท์
ภาษาไทยถิ่นควนโดนจ านวน 210 ค า ประกอบด้วยค านาม 97 ค าและค ากริยา 113 ค า   

 ผลการวิจัยพบว่าผู้บอกภาษาในกลุ่มที่ 3 รู้ค าศัพท์ภาษาไทยถิ่นควนโดนในจ านวน 210 ค ามากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 60.50 เมื่อเทียบกับผู้บอกภาษาในกลุ่มที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 28.40 และผู้บอกภาษากลุ่มที่ 1 คิดเป็น
ร้อยละ 15.44  โดยเกิดการแปรการใช้ค าศัพท์ใน 3 ลักษณะคือ การยืมค าศัพท์จากภาษามลายู การใช้ค าศัพท์ใหม่
จากภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่นอ่ืน นอกจากนี้ยังพบการสูญศัพท์ 13 ค า คิดเป็นร้อยละ 6.19 ของ
ค าศัพท์จ านวน 210 ค าที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  พึงเห็นได้จากการที่ผู้บอกภาษาใช้ภาษาไทยถิ่นควนโดนใน
ชีวิตประจ าวันน้อยลง โดยมีสาเหตุมาจากการพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านการศึกษา การคมนาคม 
การค้าขาย เทคโนโลยีและอ่ืน ๆ ที่ส่งผลให้พื้นที่อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเมื่อเทียบกับ
ในอดีต ดังนั้นผู้บอกภาษาจึงได้รับอิทธิพลจากภาษาไทยถิ่นอ่ืนและภาษาต่างประเทศมากขึ้น 

ค าส าคัญ: การแปรภาษา  ภาษาไทยถิ่นควนโดน  ผู้บอกภาษา  คนสามระดับอายุ  

 

 

 

 

1-2 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยกุต,์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตหาดใหญ ่
3 อาจารย์ประจ าหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต, สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต,์ คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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บทน า 

 ภาษาเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ส าคัญของมนุษย์ ท าให้เกิดความเข้าใจตรงกันทั้งความคิด ความต้องการ และ
ความรู้สึกนึกคิด มนุษย์มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และก่อให้เกิดประโยชน์มากมายทั้งด้านความสัมพันธ์ หน้าที่การ
งาน การค้าขาย รวมไปถึงความรู้และเทคโนโลยี มนุษย์มีการเรียนรู้ภาษานั้น ๆ จากผู้ที่ใช้ภาษาร่วมกันหรือคนใน
สังคมเดียวกัน กล่าวได้ว่าเติบโตในถิ่นใดก็จะสามารถใช้ภาษาของถิ่นนั้นได้ โดยทั่วไปผู้ใช้ภาษาจะอยู่รวมกันเป็น
กลุ่มเรียกว่า “ชุมชนภาษา” ซ่ึงภาษาถ่ินในพ้ืนที่ต่าง ๆ นั้นถือเป็นชุมชนภาษาด้วยเช่นกัน แบ่งย่อยลงมาเป็นชุมชน
ภาษาเล็ก ๆ โดยทั่วไปสมาชิกในชุมชนภาษาถิ่นจะสามารถใช้ภาษาได้มากกว่า 2 ภาษาขึ้นไป เช่น ภาษาไทย
มาตรฐานและภาษาไทยถิ่นของตนเอง  

 อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2542, น.1) กล่าวว่า “ภาษาเป็นสมบัติของมนุษย์ เป็นเครื่องมือที่มนุษย์ใช้สื่อสาร
กัน มนุษย์ในทุกสังคมมีภาษาเฉพาะของตน เช่นเดียวกับวัฒนธรรม” เนื่องจากภาษามีคุณสมบัติที่ส าคัญ ได้แก่ 
ภาษามีความเป็นระบบ ภาษาเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดจากคนรุ่นอายุหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นอายุหนึ่ง ภาษาเป็นสิ่งที่จ าเป็นต้อง
เรียนรู้ ไม่ใช่ได้มาโดยสัญชาตญาณ ภาษาเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และภาษาเป็นสิ่งที่ยอมรับร่วมกันโดย
สมาชิกของสังคม เมื่อมีการกล่าวถึงภาษาใดก็มักมีการนึกถึงผู้ใช้ภาษานั้น เช่น ภาษาไทยถิ่นควนโดนคือภาษาที่
เฉพาะกลุ่มผู้พูดในอ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล ซึ่งเอกลักษณ์ที่ส าคัญที่เด่นชัดคือส าเนียงภาษาถิ่นจนมีการน ามา
เขียนเป็นค าขวัญประจ าอ าเภอว่า “ส าเนียงโดดเด่น ร่มเย็นชลประทาน จ าปาดะหอมหวาน อุทยานแห่งชาติทะเล
บัน ตลาดสัมพันธ์ชายแดน”  

ฉันทัส ทองช่วย (2534, น.11-13) กล่าวว่า ภาษาถิ่น หมายถึง ภาษาย่อยของภาษาเดียวกันที่ใช้พูด
แตกต่างกันไปตามท้องถิ่นต่าง ๆ ที่ผู้พูดภาษานั้น ๆ อาศัยอยู่ เช่น ภาษาไทยถิ่นสงขลา ภาษาไทยถิ่นพัทลุง 
ภาษาไทยถิ่นนครศรีธรรมราช ภาษาไทยถิ่นภูเก็ต หรือภาษาถิ่นตากใบ จังหวัดนราธิวาส เป็นต้น ภาษาย่อยดังกล่าว
เรียกว่า “ภาษาถ่ิน” และเนื่องจากภาษาย่อยดังกล่าวเป็นภาษาย่อยของภาษาไทยถิ่นใต้ จึงเรียกว่า ภาษาไทยถิ่นใต้ 
โดยให้ค าจ ากัดความว่า ภาษาไทยถิ่นใต้ หมายถึง ภาษาย่อยของภาษาไทยที่พูดกันในท้องที่ของจังหวัดต่าง ๆ ทาง
ภาคใต้ของประเทศไทย ได้แก่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา 
สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส โดยกลุ่มของภาษาไทยถิ่นควนโดนมีการถูกกล่าวถึงในภาษาสตูล ซึ่งเป็น
ภาษาไทยถิ่นใต้นครศรีธรรมราช ในกลุ่มย่อยภาษาสงขลาที่แยกออกเป็น ภาษาระโนด ภาษาสงขลา ภาษายะลา 
และภาษาสตูล ความส าคัญของภาษาถิ่น แบ่งออกเป็น 4 ข้อ คือ ภาษาถิ่นเป็นภาษาประจ าถิ่นของกลุ่มชนที่อาศัย
อยู่ในท้องถิ่นนั้น ๆ ภาษาถิ่นเป็นวัฒนธรรมส่วนหนึ่งที่ควรศึกษา ภาษาถิ่นเป็นรากฐานทางด้านประวัติศาสตร์ของ
กลุ่มชน และภาษาถิ่นเป็นบ่อเกิดของวรรณกรรมท้องถิ่น นอกจากนี้ยังกล่าวถึงคุณค่าของภาษาถิ่นว่าเป็นมรดกที่
ส าคัญของชาติ เป็นภาษาของกลุ่มชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ เป็นหลักฐานบ่งบอกความเป็นมาของกลุ่มชน และเป็น
เครื่องมือที่ใช้สื่อสารกับกลุ่มชนต่าง ๆ สามารถใช้เป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารกับกลุ่มชนผู้ใช้ภาษานั้น ๆ จะช่วยให้
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เ ข้ า ใ จ ค ว า ม ห ม า ย ไ ด้ ดี  ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม เ ป็ น กั น เ อ ง แ ล ะ สั ม พั น ธ ไ ม ต รี ที่ ดี ต่ อ กั น  
ช่วยให้การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันด าเนินไปได้อย่างราบรื่น  

การเปลี่ยนแปลงภาษาในลักษณะดังกล่าวเรียกว่า การแปรภาษา โดย อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2541,  
น.18) ได้ให้ความหมายของการแปรภาษาไว้ว่า “รูปในภาษาตั้งแต่ 2 รูปขึ้นไปอาจใช้แทนกันได้โดยที่ไม่ท าให้
ความหมายแก่นเปลี่ยนรูปในภาษาอาจเป็นด้านใดหน่วยใดก็ได้ เช่น ในการสะกดค าในภาษาอังกฤษ รูป colour 
กับ color แปรกัน ทั้ง 2 ค าแปลว่า “สี” เหมือนกันทั้ง 2 ค า เป็นรูปแปร 2 รูปของค าที่แปลว่า “สี” ในด้านการ
ออกเสียงในภาษาไทย ค าว่า “รีบ” บางคนออกเสียงว่า “ลีบ” เสียง ร และ ล เช่นใน 2 ค านี้ ต่างก็เป็นรูปแปรของ
เสียงเดียวกัน” ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการแปรภาษาเพ่ิมเติมพบว่า ชนกพร อังศุวิริยะ (2559, น.23) 
กล่าวว่า “ภาษาในสังคมใดก็ตามย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา แต่ก่อนที่ภาษาจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสมบูรณ์
นั้น ภาษาต้องมีการแปรไปแปรมาจนกลายเป็นที่ยอมรับของคนในสังคมนั้น ๆ ก่อน หลังจากนั้นจึงจะเรียกรูปภาษา
ดังกล่าวว่าเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับบริบททางสังคมเป็นส าคัญ เพราะบริบททางสังคมที่ต่างกันของบุคคล
ย่อมท าให้เกิดการแปรที่ต่างกันด้วย เช่น ภูมิหลังของคนที่มีการศึกษา เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่ต่างกันนั้น แม้จะ
ใช้ภาษาเดียวกัน ก็ย่อมจะแตกต่างในการเปล่งเสียง ส านวน วงศัพท์ การสร้างประโยค ฯลฯ โดย ชนกพร อังศุวิริยะ 
ได้แบ่งกลุ่มการแปรกับปัจจัยทางสังคมเป็น 6 กลุ่ม คือ วัย เพศ ชนชั้น ชาติพันธุ์ ถิ่นที่อยู่อาศัย และอาชีพ” ผู้วิจัย
จึงได้ข้อสรุปว่าหากภาษามีการเปลี่ยนแปลงไปโดยได้รับอิทธิพลจากภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยี หรือสื่อต่าง ๆ 
รวมไปถึงพฤติกรรมการใช้ภาษาของผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นที่ได้รับอิทธิพลจากภาษาไทยมาตรฐาน ท าให้ภาษามีการแปร
จนอาจเปลี่ยนแปลงไปในที่สุด ค าศัพท์บางค าอาจสูญหายไป  

ผู้วิจัยได้ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวกับการแปรและการเปลี่ยนแปลงภาษาตามระดับอายุของผู้พูด ผลปรากฏ
ว่าผู้ใช้ภาษากลุ่มท่ี 1 รู้จักค าศัพท์ภาษาไทยถิ่นของตนเองน้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ใช้ภาษากลุ่มที่ 3 ผู้วิจัยจึงตั้ง
ข้อสังเกตว่าภาษาถิ่นต่าง ๆ นั้นมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต ผู้วิจัยจึงสนใจการศึกษาและวิเคราะห์การ
แปรการใช้ค าศัพท์ของคนสามระดับอายุในภาษาไทยถิ่นควนโดน อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล และตระหนักถึง
ความส าคัญของการแปรการใช้ค าศัพท์ในภาษาไทยถิ่นควนโดนว่าสามารถศึกษาแนวโน้มที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคตได้เช่นเดียวกับภาษาไทยถิ่นอ่ืน ๆ รวมทั้งเพ่ือรวบรวมและอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังที่มีความสนใจเกี่ยวกับ
ภาษาไทยถิ่นควนโดนไดใ้ช้ศึกษาต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. วิเคราะห์การแปรการใช้ค าศัพท์ตามระดับอายุของผู้พูดในภาษาไทยถิ่นควนโดน อ าเภอควนโดน จังหวัด
สตูล 

2. วิเคราะห์ลักษณะการแปรการใช้ค าศัพท์ในภาษาไทยถิ่นควนโดน อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล 
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วิธีการศึกษา 

 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าความเข้าใจและทบทวนวรรณกรรมทั้งหนังสือ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย และเอกสาร
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทยถิ่นอ าเภอควนโดน ภาษาไทยถิ่นใต้  การแปรและการเปลี่ยนแปลงภาษา รวมทั้ง
ส ารวจเบื้องต้นเก่ียวกับพ้ืนที่ที่มีผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นควนโดนโดยการสัมภาษณ์และสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 คน 
จนเข้าใจเกี่ยวกับภาษาไทยถิ่นควนโดนในเบื้องต้นได้ในระดับหนึ่ง จากนั้นได้ลงพ้ืนที่เพ่ือการวิจัย โดยมีขอบเขต 
ดังนี้ 

1. พ้ืนที่วิจัย  

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์การแปรการใช้ค าศัพท์ของคนสามระดับอายุ ในพ้ืนที่หมู่ที่ 1 ต าบลควน
โดน อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยใช้ค าศัพท์ภาษาไทยถิ่นควนโดนจ านวน 210 ค า ประกอบด้วยค านาม 97 ค า
และค ากริยา 113 ค า โดยผู้วิจัยได้รวบรวมค าศัพท์จากเอกสาร ‘กลอนภาษาถ่ินสตูล (ควนโดน)’ โดย สอาด หมาด
ทิ้ง (ม.ป.ป.) จากนั้นสัมภาษณ์ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นควนโดน จ านวน 5 คน เพ่ือคัดเลือกค าศัพท์ที่ยังมีการใช้อยู่ใน
ชีวิตประจ าวันในเบื้องต้น 

2. ผู้ให้ข้อมูล  

แบ่งเป็น 3 กลุ่มอายุ ได้แก่ กลุ่มที่ 1 อายุ 10-20 ปี กลุ่มที่ 2 อายุ 35-45 ปี และกลุ่มที่ 3 อายุ 60-70 ปี 
แต่ละกลุ่มอายุห่างกัน 15 ปี ผู้วิจัยแบ่งช่วงอายุของผู้บอกภาษาโดยพิจารณาจากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การแปรการใช้ภาษาของคนสามระดับอายุจ านวน 3 เรื่อง คือ การวิเคราะห์การแปรการใช้ค าศัพท์ของคนสาม
ระดับอายุในภาษาแสก อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โดย ศรินยา จิตบรรจง (2545) วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
การใช้ค าของคนสามระดับอายุในภาษาพวน โดย อุทัยวรรณ ตันหยง (2526) และการศึกษาวิเคราะห์การใช้ค าของ
คนไทลื้อสามระดับอายุ อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา โดย ชญานนท์ แสงศรีจันทร์ (2541) ผู้วิจัยก าหนดคุณสมบัติ
ของผู้บอกภาษาให้มีความแตกต่างกันเฉพาะระดับอายุ ส่วนตัวแปรอื่น ๆ จะควบคุมเพ่ือความแม่นย าของผลลัพธ์ที่
จะได้ ดังนี้ 

2.1 จ านวน ระดับอายุละ 4 คน แบ่งเป็นผู้ชาย 2 คน ผู้หญิง 2 คน เพ่ือความสมมาตรของผลลัพธ์ที่จะได้ 
รวมทั้งสิ้น 12 คน  

2.2 การศึกษา ผู้บอกภาษาทั้ง 3 กลุ่มระดับอายุ มีการศึกษาไม่เกินการศึกษาภาคบังคับ เนื่องจากผู้ ใช้
ภาษาท่ีศึกษาสูงกว่านี้อาจได้รับอิทธิพลจากการใช้ภาษาไทยมาตรฐานมากขึ้นไปด้วย 

2.3 อาชีพ ผู้บอกภาษาท าอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไปที่ไม่ต้องเดินทางไปยังถิ่นอ่ืนมากนัก 
เนื่องจากอาจท าให้พฤติกรรมการใช้ภาษาเปลี่ยนแปลงไป  
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2.4 ที่อยู่อาศัย ผู้บอกภาษาต้องเกิดและอาศัยอยู่ในอ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล และไม่เคยอพยพไปอยู่ถิ่น
อ่ืน  

2.5 ความสามารถในการใช้ภาษา ผู้บอกภาษาต้องใช้ภาษาไทยถิ่นควนโดนในชีวิตประจ าวัน และสามารถ
ใช้ภาษาไทยถิ่นควนโดนได้ดี มีอวัยวะในการออกเสียงครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถออกเสียงได้ชัดเจน  
มีสติสัมปชัญญะสามารถตอบค าถามได้อย่างคล่องแคล่ว 

 
3. การเก็บข้อมูล  

3.1 สัมภาษณ์ผู้บอกภาษาตามรายการค าศัพท์ที่เตรียมไว้ โดยการแสดงอุปกรณ์ ภาพ รวมไปถึงการแสดง
ท่าทางประกอบการอธิบายด้วยภาษาไทยมาตรฐาน  

3.2 ผู้บอกภาษาออกเสียงค าศัพท์ 3 ครั้ง โดยเว้นระยะระหว่างการออกเสียงแต่ละครั้งพอสมควร 
บันทึกเสียงเพ่ือเป็นหลักฐานในการตรวจสอบข้อมูลภายหลัง   

3.3 บันทึกค าศัพท์ที่ผู้บอกภาษาใช้สื่อความหมายของค านั้น ๆ  
3.4 หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยภายหลัง จะติดต่อผู้บอกภาษาเพ่ือสอบถามให้แน่ใจอีกครั้ง 

 
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

4.1 รายการค าศัพท์ 210 ค า แบ่งเป็นค านาม 97 ค า และค ากริยา 113 ค า  
4.2 แบบบันทึกข้อมูล  

แบบสอบถามเพ่ือบันทึกข้อมูลส่วนตัวของผู้บอกภาษาเพ่ือเก็บเป็นหลักฐานในการอ้างอิงว่าผู้บอก
ภาษามีคุณสมบัติตามที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้

o ข้อมูลของผู้บอกภาษา คือ ชื่อ-นามสกุล เพศ อายุ ภูมิล าเนาที่เกิด ที่อยู่อาศัยปัจจุบัน ระดบั
การศึกษา ชื่อบิดา-มารดา  

o คุณสมบัติของผู้บอกภาษา คือ สุขภาพทั่วไป (ดี/ไม่ดี) อวัยวะในการออกเสียง (ดี/ไม่ดี) ความ
ร่วมมือของผู้บอกภาษา (ดี/ไม่ดี) การอพยพไปยังถิ่นอ่ืน (เคย/ไม่เคย) สามารถเข้าใจ
ภาษาไทยมาตรฐาน (ใช่/ไม่ใช่) 

4.3 อุปกรณ์ในการเก็บข้อมูลภาคสนาม ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในการบันทึกเสียงระหว่างการสัมภาษณ์  
4.4 บัตรภาพหรือรูปภาพของค าศัพท์แต่ละค าที่สามารถใช้รูปภาพในการสื่อความหมายได้และหากไม่

สามารถหารูปภาพที่สามารถสื่อความหมายได้ชัดเจน จึงอธิบายลักษณะของค าศัพท์โดยใช้ภาษาไทย
มาตรฐานในการสื่อสารกับผู้บอกภาษา 
 

5. น าเสนอผลการวิจัย 
5.1 น าค าศัพท์ที่เก็บข้อมูลมาพิจารณา แยกตามหมวดหมู่ค านามและค ากริยา  
5.2 เปรียบเทียบการแปรค าศัพท์ระหว่างผู้ใช้ภาษาท้ังสามระดับอายุ 
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5.3 วิเคราะห์ลักษณะการแปรค าศัพท์และความหมายโดยพิจารณาจากการใช้ค าศัพท์ของผู้บอกภาษาว่ามี
การยืมค าศัพท์หรือการใช้ค าศัพท์ใหม่สื่อความหมาย แทนค าศัพท์ในภาษาไทยถิ่นควนโดนที่ได้
คัดเลือกมา 210 ค า และบันทึกค าศัพท์ที่ผูบ้อกภาษาไม่ใช้ในชีวิตประจ าวันอีกต่อไป 

5.4 สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  

 

ผลการวิจัย 

ผู้วิจัยได้น าผลการสัมภาษณ์ผู้บอกภาษามาวิเคราะห์ลักษณะการแปรการใช้ค าศัพท์ในภาษาไทยถิ่นควน
โดน จากค าศัพทจ์ านวน 210 ค าที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ พบว่าเกิดการแปรและการเปลี่ยนแปลงในหลายลักษณะ คือ  

1. การแปรการใช้ค าศัพท์ของคนสามระดับอายุในภาษาไทยถิ่นควนโดน  
พิจารณาค าศัพท์ที่บันทึกจากการสัมภาษณ์ผู้บอกภาษา 12 คน โดยคัดแยกค าที่ผู้บอกภาษา จ านวน 2 

และ 3 กลุ่มอายุใช้เหมือนกัน พบว่าผู้บอกภาษาใช้ค าศัพท์ภาษาไทยถิ่นควนโดน ค าศัพท์ภาษาไทยมาตรฐาน และ
ค าศัพท์ภาษาไทยถิ่นอ่ืนหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อความหมายค าเดียวกัน ดังนี้  

1.1 ค าศัพทท์ี่ผู้บอกภาษาทั้ง 3 ระดับอายุใช้เหมือนกัน  

ค าที่ผู้บอกภาษาทั้ง 3 ระดับอายุใช้เหมือนกันนั้น พิจารณาจากผลการสัมภาษณ์ผู้บอกภาษาโดยการ
คัดเลือกค าที่ผู้บอกภาษาใช้เหมือนกันเพ่ือสื่อความหมายเดียวกัน ซึ่งปรากฏทั้งหมด 198 ค า จากจ านวนค าศัพท์
ทั้งสิ้น 210 ค า โดยแบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ การใช้ภาษาไทยถิ่นควนโดน การใช้ภาษาไทยมาตรฐาน และการใช้
ค าศัพท์อ่ืน 

1.1.1 ค าศัพทภ์าษาไทยถิ่นควนโดนที่ผู้บอกภาษาท้ัง 3 ระดับอายุใช้เหมือนกัน คือ  
ผู้บอกภาษาใช้ค าศัพท์ภาษาไทยถิ่นควนโดนแทนค าที่มีความหมายเดียวเหมือนกัน จ านวน 45 ค า แบ่งเป็น ค านาม 
16 ค าและค ากริยา 29  คิดเป็นร้อยละ 21.42 โดยหมวดค านามเกี่ยวกับพืชผัก แมลง เครื่องใช้ และหมวดค ากริยา
เกี่ยวกับอาการที่สัมพันธ์กับอวัยวะ เป็นหมวดค าที่ผู้บอกภาษาทั้ง  3 ระดับใช้เหมือนกันมากที่สุด เช่น /li: mîŋ/ 
(มะเฟือง) /mɛ:ŋ pɛ ̀/ (แมลงสาบ) /mɛ:ŋ bì:/ (แมลงปอ) /chɔ̀:n sì:/ (ตะหลิว) /ti: mâ:/ (ถังตักน้ า)  

1.1.2 ค าศัพทภ์าษาไทยมาตรฐานที่ผู้บอกภาษา 3 ระดับอายุใช้เหมือนกัน คือ ผู้บอกภาษา 
ใช้ค าศัพท์จากภาษาไทยมาตรฐานในการสื่อความหมายค าเดียวกัน จ านวน 33 ค า แบ่งเป็นค านาม 18 ค า และ
ค ากริยา 15 ค า คิดเป็นร้อยละ 15.71 ซึ่งหมวดค านามเกี่ยวกับสัตว์เป็นกลุ่มที่ผู้ใช้ทั้งสามระดับใช้ค าเหมือนกันมาก
ที่สุด จึงสรุปได้ว่าค านามหมวดสัตว์ที่เป็นค าในภาษาไทยถิ่นควนโดนนั้นก าลังจะหายไปเนื่องจากผู้บอกภาษาทั้ง 3 
ระดับอายุใช้ภาษาไทยมาตรฐานแทนในการพูดแทนภาษาไทยถิ่นควนโดน แบ่งเป็นค านามคือ กระรอก ชะนี 
คางคก นกเอ้ียง ปลาไหล ปลาฉลาม หมอต าแย อิฐ สว่าน เตียง มุ้ง ฝาชี ขวดโหล ตุ๊กตา เสื้อคลุ ม ผ้าห่ม ดินทรุด 
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น้ าผุด นิสัย ยาเบื่อ เพลง และค ากริยาคือ กวน,คน ใจเย็น เขียน ตะโกน ขวิด ฉลาด ทะลึ่ง ผอม ฉิบหาย แตกร้าว 
ไม่รอด วัวหลุด ขายดี ขัดข้องหรือจ าเป็น 

1.1.3 ค าศัพทอ่ื์น ๆ ที่ผู้บอกภาษาสามระดับอายุใช้เหมือนกัน คือ ผู้บอกภาษาใช้ค าศัพท ์
ภาษาไทยถิ่นอ่ืน ๆ รวมไปถึงค าศัพท์จากภาษามลายูและภาษาต่างประเทศ  ในการสื่อความหมายค าเดียวกัน 
จ านวน 58 ค า แบ่งเป็น ค านาม 25 ค า และค ากริยา 33 ค า คิดเป็นร้อยละ 27.61 เช่น /du: dôn/ (หัวเหน่า) /tu: 
kâŋ/ (ช่างไฟ, ช่างบ้าน) /ka: tê:/ (เตียง) /hí:d/ (มีน้อย) /hɛ ́:k/ (ขาดรุ่งริ่ง) 
 

 
 

1.2 ค าศัพท์ท่ีผู้บอกภาษา 2 ระดับอายุใช้เหมือนกัน  

พิจารณาจากผลการสัมภาษณ์ผู้บอกภาษาโดยคัดเลือกค าศัพท์ที่ผู้บอกภาษา  2 กลุ่มอายุใช้เหมือนกัน 
เพ่ือสื่อความหมายเดียวกัน ในขณะที่ผู้บอกภาษาอีก 1 กลุ่ม ใช้ค าอ่ืนในการสื่อความหมาย  

1.2.1 ค าศัพท์ที่ผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 1 และระดับอายุที่ 2 ใช้เหมือนกัน  

การแปรในลักษณะที่กลุ่มผู้บอกภาษาระดับที่ 1 และ 2  ใช้ค าศัพท์ภาษาไทยถิ่นควนโดนในการสื่อ
ความหมาย ในขณะทีผู่้บอกภาษาระดับที่ 3  ใช้ค าศัพท์ภาษาไทยมาตรฐานหรือค าศัพท์อ่ืนในการสื่อความหมายไม่
ปรากฏในการวิจัยครั้งนี้ โดยผู้วิจัยตั้งข้อสันนิษฐานว่าเนื่องจากผู้บอกภาษาระดับที่ 3 เป็นกลุ่มที่รู้ภาษาไทยถิ่นควน
โดนมากที่สุด เพราะกลุ่มผู้บอกภาษาระดับที่ 1 และ 2 ที่มีอายุน้อยกว่านั้นมีโอกาสในการติดต่อกับผู้อ่ืนในโอกาสที่
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ต้องใช้ภาษาไทยมาตรฐานมากกว่า จึงไม่ปรากฏการใช้ค าลักษณะที่ผู้บอกภาษาระดับ 1 และ 2 ใช้ภาษาไทยถิ่น
ควนโดน แต่ผู้บอกภาษาระดับที่ 3 ใช้ภาษาไทยมาตรฐานหรือภาษาอ่ืน ๆ ในการสื่อความหมาย 

1.2.2 ค าศัพท์ที่ผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 2 และระดับอายุที่ 3 ใช้เหมือนกัน  

ผู้บอกภาษาระดับ 2 และ 3 ใช้ค าศัพท์ภาษาไทยถิ่นควนโดน ส่วนผู้บอกภาษาระดับที่ 1 ใช้ค าศัพท์
ภาษาไทยถิ่นควนโดน ค าศัพท์ภาษาไทยมาตรฐาน และค าศัพท์อ่ืน ผลคือ ค าศัพท์ที่ใช้ในลักษณะนี้มีจ านวน 18 ค า 
จากจ านวนค าศัพท์ทั้งหมด 210 ค า คิดเป็นร้อยละ 8.57 แบ่งเป็นค านาม 15 ค า คือ /khon jî:/ (ดอกบานไม่รู้โรย) 
/sum brûj/ (สมุย) /phàk hâj/ (มะระ) /plâ: laŋ/ (ปลาทู) /mɛ:ŋ klɛ:b/ (หิ่งห้อย) /khá:w sɔ/ (ข้าวรองท้อง) 
/jâ: khlɔ̂:n/ (ยาสมุนไพรปั้นเป็นเม็ดกลม) /la: sâ:/ (ขนมจีน) /lɛ ́k kho:n/ (ตะปู) /ca: rúb/ (ลูกถ่วงเบ็ดตกปลา) 
/ta: lâm/ (ถาด) /lɛ ́k faj/ (ไม้ขีดไฟ) /cɛ ́ŋ phɤ̂:n/ (เช้า, พระอาทิตย์ขึ้น) /ta paŋ/ (ตุ้มหู) /na plaw/ (กางเกง) 
และค ากริยา 6 ค า คือ /lɛ̂:ŋ ra:j ma:j/ (พูดหาเรื่อง, พูดเรื่องไม่เป็นเรื่อง, พูดไปเรื่อย) /bi: rî:/ (ผอม) /phôm 
kú:d/ (ผมหยิก, ผมฟู) /lɔ́ŋ/ (นับผิด, หลง ๆ ลืม ๆ) /bi: sân/ (พ่อตา, แม่ยาย) /ta: nîŋ/ (บ่าวสาวนั่งเคียงกันใน
พิธีสมรส) 

1.2.3 ค าศัพท์ที่ผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 3 และระดับอายุที่ 1 ใช้เหมือนกัน  

ผู้บอกภาษาระดับที่ 3 และ 1 ค าศัพท์ภาษาไทยถิ่นควนโดน ส่วนผู้บอกภาษาระดับที่ 2 ใช้ค าศัพท์
ภาษาไทยถิ่นควนโดน ค าศัพท์ภาษาไทยมาตรฐาน และค าศัพท์ในภาษาอ่ืน ผลคือ ค าศัพท์ที่ใช่ในลักษณะนี้มี
จ านวน 6 ค า คิดเป็นร้อยละ 2.85 คือ /lom khɛ̂j/ (ลมแรง) dɔ́:n/ (หาเรื่อง) /lɔ́k lɛ ́k/ (โลเล) /tu: líd/ (นิดเดียว
, เล็ก) /krâ: dî:/ (แค่ไหน, ขนาดไหน) /sa: rû:/ (ถึงเวลา)  

2. ลักษณะการแปรการใช้ค าศัพท์ของคนสามระดับอายุในภาษาไทยถิ่นควนโดน   

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ลักษณะการเปลี่ยนแปลงการใช้ค าศัพท์ในภาษาไทยถิ่นควนโดน โดยพิจารณาจาก
ค าศัพท์ 210 ค า ซึ่งสามารถจ าแนกออกเป็น 3 ประเภท คือ การยืมค าศัพท์ การใช้ค าศัพท์ใหม่ และการเลิกใช้
ค าศัพท์ ซึ่งสามารถพิจารณาได้ ดังนี้ 

2.1  การยืมค าศัพท์  

การยืมค าศัพท์อาจเกิดจากการใช้ชีวิตประจ าวัน แม้ผู้บอกภาษาจะมีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอควนโดน 
จังหวัดสตูล และไม่เคยย้ายถิ่นฐานไปอาศัยอยู่ต่างถิ่น แต่ชีวิตประจ าวันที่ต้องออกเดินทางไปพ้ืนที่อ่ืน หรือแม้แต่
การรับฟังข่าวสารผ่านสื่อก็ส่งผลให้การใช้ภาษาเปลี่ยนแปลงได้จนเกิดการยืมค ามาใช้ในที่สุด ฉันทัส ทองช่วย 
(2534, น.19) กล่าวว่า “การได้รับอิทธิพลจากภาษาอ่ืน ๆ เช่น ภาษาของกลุ่มชนอ่ืน หรือภาษาต่างประเทศจะมี
ส่วนส าคัญอย่างยิ่งที่ท าให้ภาษาเกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น ชาวถิ่นใต้ที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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คือ สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย ท าให้ภาษาถ่ินใต้ของกลุ่มชน
ชาวไทยดังกล่าวได้รับอิทธิพลจากภาษามลายูทั้งด้านค า การออกเสียง และการเรียงล าดับค าเข้าเป็นวลีหรือ
ประโยคอย่างเห็นได้ชัดเจน โดยเฉพาะอิทธิพลทางด้านค ายืมนั้นนับว่าเด่นที่สุด”  

การยืมค าจากภาษาอ่ืนในภาษาไทยถิ่นควนโดนนั้นพบใน 1 ลักษณะ คือ 

2.1.1 ค ายืมจากภาษามลายู  

เนื่องจากอ าเภอควนโดน จังหวัดสตูลนั้นมีเขตแดนติดกับรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย จึงมีการรับค าใน
ภาษามลายูกลาง (Bahasa Malaysia) มาใช้ จากการรวบรวมค าศัพท์ภาษาไทยถิ่นควนโดน จ านวน 210 ค าในวิจัย
ฉบับนี้ พบค ายืมจากภาษามลายูทั้งหมด 22 ค า โดยพบค าที่น่าสนใจจ านวน 13 ค า ดังนี้   

ล าดับ 
ภาษาไทยถิ่นควน

โดน 
ภาษามลายู ภาษาไทยมาตรฐาน 

1 /tu: kâŋ/ 
Tukang ช่างไฟ, ช่างบ้าน, 

ท ากับข้าว 

2 
/paʔ kɛ̂/  
/maʔ kɛ̂/ 

Bapak, Emak 
พ่อทูนหัว, แม่ทูนหัว 

3 /pi: rîŋ/ Piring  จานเล็ก 
4 /pli: tâ:/ Perita  ตะเกียง 
5 /ka: só:d/ Kasut รองเท้า 
6 /ta: ró/ Terak ไม่สบายหนัก 
7 /rɔ: kɔ́/ Rokok  ใบจาก 
8 /ka: râŋ/ Menkarang เขียน, แต่งเรื่อง 
9 /khád pa: ré:d/ Parit คู 
10 /ba: râŋ/ Barang  ของเยอะแยะ 
11 /ta: râ:/ Setara  สูงหรือต่ าเท่ากัน 
12 /la: ku:/ Laku  ขายดี 
13 /lâ:j baŋ sâ:/ Bangsa หลายสิ่ง 

 
2.2 การใช้ค าศัพท์ใหม่ 

ผู้วิจัยน ารายการค าศัพท์จากการสัมภาษณ์ผู้บอกภาษาทั้งสามระดับมาเปรียบเทียบกับค าศัพท์ภาษาไทย
ถิ่นควนโดน 210 ค าที่ได้เตรียมไว้ พบว่ามีค าศัพท์ที่ผู้บอกภาษาใช้ศัพท์ใหม่นอกเหนือจากรายการค าศัพท์ โดยถือ
ว่าค าศัพท์เหล่านี้เป็นศัพท์ใหม่ ซึ่งมีท้ังหมด 183 ค า พบใน 2 ลักษณะ คือ  
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2.2.1 การใช้ค าศัพท์ภาษาไทยมาตรฐาน  

ผู้บอกภาษาใช้ภาษาไทยมาตรฐานในการสื่อสารแทนภาษาถิ่นควนโดน ผลคือ ผู้บอกภาษาน าค าใน
ภาษาไทยมาตรฐานมาใช้แทนค าศัพท์ภาษาถิ่นควนโดน จ านวน 143 ค า แบ่งเป็นค านาม 58 ค า และค ากริยา  
85 ค า คิดเป็นร้อยละ 68.09 ของค าศัพท์ใหม่ทั้งหมด เช่น ร่างกาย ปลาฉลาม แมลงปอ พ่อทูนหัว แม่ทูนหัว  
อิฐ ตะกร้า ฝาชี กาใส่น้ า ขวดโหล เสื้อผ้า ตุ้มหู ดินทรุด น้ าผุด นิสัย ยาเบื่อ ผัด ทอด คลื่นไส้ ตะโกน ชะโงก 
ทะเลาะ นอนคว่ า นอนดึก 

2.2.2 การใช้ค าศัพท์ภาษาไทยถิ่นอ่ืน  

ผู้บอกภาษาใช้ภาษาถ่ินอ่ืนในการสื่อสารแทนภาษาถ่ินควนโดนซึ่งภาษาไทยถิ่นอ่ืนหมายถึง ภาษาไทยถิ่น
ใด ๆ ก็ตามที่ไมใ่ช่ภาษาไทยถิ่นควนโดนจ านวน 210 ค า ผลคือผู้บอกภาษาน าภาษาไทยถิ่นอ่ืนมาใช้แทนค าศัพท์
ภาษาถ่ินควนโดน จ านวน 113 ค า แบ่งเป็นค านาม 44 ค า และค ากริยา 69 ค า คิดเป็นร้อยละ 57.14 เช่น /hûa: 
phǒ:k/ (หัวเหน่า) /lɔ: kɔ̂:/ (มะละกอ) /lǔ:k faj/ (มะไฟ) /nà:m chùb/ (น้ าพริกกะปิ) /su râw/ (มัสยิด) /rɔ̌:d/ 

(คานบ้าน) /rɔ̀d khrɯ̌u:ŋ/ (รถจักรยานยนต์) kɯ ́a:k/ (รองเท้า) /khɛ ́:b/ (รีบเร่ง) /lén khɛ̂ŋ/ (ซน) /tó tâ tó 
ja:j/ (พ่อตา แม่ยาย) /hí:d/ (นิดเดียว) /sɔ́k khrǒ:k/ (สกปรก) /prád/ (แตก,ร้าว)  

 

 

 

 

 

 

 

2.3  การสูญศัพท์  

อมรา ประสิทธุ์รัฐสินธุ์ (2541, น.99) กล่าวว่า การมองภาษาถิ่นของภาษาหนึ่งภาษาใดท าให้เห็นภาพอดีต
ของภาษาได้ ทั้งนี้เพราะค าศัพท์บางค าเสียงบางเสียงหรือรูปประโยคบางแบบที่ไม่ใช้แล้วในวิธภาษาหนึ่ง อาจมี
ตกค้างใช้อยู่กับในวิธภาษาอ่ืน ๆ ก็ได้ ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าค าศัพท์ภาษาไทยถิ่นควนโดน แม้ผู้บอกภาษาซึ่งอยู่ใน
พ้ืนที่อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูลจะเลิกใช้ไปแล้ว แต่ค าศัพท์ที่เลิกใช้บางค าอาจจะถูกใช้ในพ้ืนที่อ่ืน ไม่ได้สูญหายไป
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เสียทีเดียว ทั้งนี้การเลิกใช้ค าศัพท์ส่งผลให้ตระหนักถึงการมีตัวตนของภาษานั้น ๆ น าไปสู่ความคิดที่อยากจะ
อนุรักษ์และคงภาษาถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของสังคมตนเองไว้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ค าศัพท์และพบว่ามีค าศัพท์ที่เลิกใช้
ในกลุ่มคนทั้งสามระดับอายุ โดยวิเคราะห์เป็นกลุ่ม หากระดับอายุผู้บอกภาษากลุ่มนั้นไม่ใช้ค าศัพท์ภาษาไทยถิ่น
ควนโดน 3 ใน 4 ถือเป็นการเลิกใช้ค าศัพท์หรือมีแนวโน้มว่าค าศัพท์นั้นจะถูกเลิกใช้ในอนาคต ซึ่งปรากฏทั้งหมด
จ านวน 13 ค า จากจ านวนค าศัพท์ทั้งหมด 210 ค า คิดเป็นร้อยละ 6.19 แบ่งตามกลุ่มอายุได้ ดังนี้ 

2.3.1 การเลิกใช้ค าศัพท์ของผู้บอกภาษากลุ่มที่ 1  

ผู้บอกภาษาเลิกใช้ค าศัพท์จ านวน 8 ค า คิดเป็นร้อยละ 3.80 แบ่งออกเป็นค านาม 5 ค า คือ /khon jî:/ 
(ดอกบานไม่รู้โรย) /sum brûj/ (สมุย) /mɔ: lɔ́/ (คนที่เพ่ิงเข้ารับอิสลาม) /jâ: khlɔ̂:n/ (ยาสมุนไพรปั้นเป็นเม็ด
กลม) /kaʔ múk/ (ภาชนะจักรสานด้วยใบเตย มีฝาครอบ ใช้ใส่ยาเส้น , หมากพลู) และค ากริยา 3 ค า คือ /lûn 
lân/ (ลนลาน) /lɔ́:k lák/ (รีบเร่ง) /ha: rû: ha: râ:/ (บ้านเมืองวิกฤต)ิ 

2.3.2 การเลิกใช้ค าศัพท์ของผู้บอกภาษากลุ่มที่ 2  

ผู้บอกภาษาเลิกใช้ค าศัพท์จ านวน 3 ค า คิดเป็นร้อยละ 1.42 แบ่งออกเป็นค านาม 2 ค า คือ /ʔú: sɔ́:/ 

(ขัดข้อง, จ าเป็น) /fǐ: dó/ (แผลใหญ่) และค ากริยา 1 ค า คือ /ta: râ:/ (สูงหรือต่ าเท่ากัน) 

2.3.3 การเลิกใช้ค าศัพท์ของผู้บอกภาษากลุ่มที่ 3  

ผู้บอกภาษาเลิกใช้ค าศัพท์จ านวน 2 ค า คิดเป็นร้อยละ 0.95 เป็นค ากริยา 2 ค า คือ /bɛ: rɛ̂:/ (ไม่สมบูรณ์) 
/ʔú: sɔ́:/ (ขัดข้อง, จ าเป็น) 

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 ภาษาทุกภาษาย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา การใช้ภาษาของคนในสังคมเป็นตัวแปรส าคัญ
ที่จะท าให้ภาษาเกิดการแปรทั้งในด้านความหมาย เสียง โครงสร้างไวยากรณ์ และอ่ืน ๆ เมื่อผู้ใช้ภาษาในชุมชน
ภาษายอมรับการแปรที่เกิดขึ้นแล้ว จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงภาษาขึ้น เช่น ในภาษาไทยถิ่นควนโดนค าว่า /suŋ 
khé:d/ (มัสยิด) จากงานวิจัยชิ้นนี้จะเห็นได้ว่าผู้ใช้ภาษาทั้ง 3 ระดับ ใช้ค าว่า /su râw/ แทนค าว่า /suŋ khé:d/ 
จึงตั้งข้อสังเกตได้ว่าค าว่า /suŋ khé:d/ นั้นไม่ปรากฏการใช้ในภาษาไทยถิ่นควนโดนอีกต่อไป เนื่องจากแม้แต่ผู้
บอกภาษาระดับที่ 3 ที่มีอายุมากที่สุดและเป็นกลุ่มที่รู้ค าศัพท์ภาษาไทยถิ่นควนโดนมากที่สุดจากทั้ง 3 ระดับอายุ 
ผู้วิจัยพบว่าผู้บอกภาษากลุ่มที่ 3 ทั้ง 4 คน เป็นชาย 2 คน หญิง 2 คนนั้นไม่ใช้ค าว่า /suŋ khé:d/ ที่เป็นภาษาไทย
ถิ่นควนโดนซึ่งหมายถึงค าว่า ‘มัสยิด’ ในภาษาไทยมาตรฐาน 
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งานวิจัยฉบับนี้ได้ท าการศึกษาการแปรที่สัมพันธ์กับอายุของผู้ใช้ภาษาพบว่า ผู้บอกภาษาระดับที่ 3  
รู้ภาษาไทยถิ่นควนโดนมากที่สุด รองลงมาคือผู้บอกภาษาระดับที่ 2 และ 1 ตามล าดับ โดยผู้วิจัยได้ทบทวน
วรรณกรรมในงานวิจัยที่เกี่ยวกับการแปรและการเปลี่ยนแปลงภาษาตามระดับอายุ ดังนี้ การวิเคราะห์การแปรการ
ใช้ค าศัพท์ของคนสามระดับอายุในภาษาแสก อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โดย ศรินยา จิตบรรจง (2545) 
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ค าของคนสามระดับอายุในภาษาพวน โดย อุทัยวรรณ ตันหยง (2526) และ
การศึกษาวิเคราะห์การใช้ค าของคนไทลื้อสามระดับอายุ อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา โดย ชญานนท์ แสงศรีจันทร์ 
(2541) พบว่า การใช้ภาษาไทยถิ่นในกลุ่มผู้ใช้ภาษาที่อายุน้อยที่สุด รู้จักค าศัพท์ภาษาไทยถิ่นของตนเองน้อยลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับกลุ่มผู้ใช้ภาษาที่มีอายุมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานว่าผู้บอกภาษาระดับที่ 3 ที่มีอายุมากที่สุดนั้นรู้
ค าศัพท์ภาษาไทยถิ่นควนโดนมากที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอายุที่ 2 และ 1  

การศึกษาจากงานวิจัยชิ้นนี้ชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ค าศัพท์ของคนสามระดับอายุใน
ภาษาไทยถิ่นควนโดนนั้นแปรไปตามระดับอายุของผู้พูด โดยพบการเปลี่ยนแปลงการใช้ค าศัพท์ในทุกระดับอายุ  
แต่พบมากที่สุดในระดับอายุที่ 1 ที่มีอายุระหว่าง 10-20 ปี เห็นได้ว่าผู้บอกภาษาท่ีมีอายุน้อยใช้ภาษาไทยมาตรฐาน
แทนค าศัพท์ในภาษาไทยถิ่นควนโดนมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะใช้ค าศัพท์ภาษาไทยถิ่นควนโดนน้อยลงอีก 
นอกจากนี้ยังพบการแปรในด้านของความหมายโดยค าศัพท์บางค ามีการใช้ในความหมายที่กว้างขึ้น และการแปรใน
ลักษณะที่ผู้บอกภาษาใช้ค าศัพท์หนึ่ง เพ่ือแทนความหมายของค าศัพท์อ่ืน โดยอาจท าให้ค าศัพท์เดิมที่ใช้แทน
ความหมายดังกล่าว จะถูกใช้น้อยลงหรือไม่ปรากฏการใช้อีกต่อไปในอนาคต  

ศาสนามีอิทธิพลต่อการใช้ค าศัพท์ของผู้ใช้ภาษาในภาษาไทยถิ่นควนโดน อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูลด้วย
เช่นกัน เนื่องจากอ าเภอควนโดนนั้นมีประชากรที่เป็นชาวมุสลิมมากถึงร้อยละ 96.4 ประเพณีและวัฒนธรรมส่วน
ใหญจ่ึงเกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลามเป็นหลัก ดังนั้นจึงปรากฏค าศัพท์ที่สัมพันธ์กับศาสนาอิสลามในภาษาไทยถิ่นควน
โดน โดยส่วนใหญ่เป็นค าในกลุ่มค ากริยา เช่น การเกิดการแปรของค าว่า /tu: nâŋ/ (ม่ันหมายหรือท าการม่ันหมาย) 
ซึ่งผู้บอกภาษาส่วนใหญ่ใช้ค าว่า /ni ká/ ที่หมายถึงการแต่งงานระหว่างผู้ที่เป็นมุสลิม เป็นการแต่งงานตามหลักการ
ของศาสนาอิสลาม  

การย้ายถิ่นฐานเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท าให้เกิดการแปรในภาษาไทยถิ่นควนโดน เนื่องจากอ าเภอควนโดน
เป็นที่อาศัยของกลุ่มชนที่อพยพมาจากพ้ืนที่ใกล้เคียงตั้งแต่ในอดีต ผู้คนตั้งบ้านเรือนอยู่อย่างกระจัดกระจายตาม
พ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ โดยอาศัยอยู่ตามแนวล าคลอง ล าห้วย และเนินเขา ต่อมาเมื่อทางการเข้ามาตัดถนน
เชื่อมต่อบริเวณเหล่านี้เข้าด้วยกัน ผู้คนจึงเข้ามาอยู่ตามแนวถนนเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้พ้ืนที่ชุมชนขยายกว้างออกไป 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายตัวที่เกิดจากการอพยพของประชาชนจังหวัดใกล้เคียงมาตั้งบ้านเรือนเป็นกลุ่ม ๆ ใน
พ้ืนที่อ าเภอควนโดน ส่งผลให้ค าศัพท์ในภาษาไทยถิ่นควนโดนนั้นมีการปะปนของภาษาไทยถิ่นใต้อ่ืน ๆ อยู่ ด้วย
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เช่นกัน เช่น ค าว่า ‘แหลง’ ที่แปลว่า ‘พูด’ นั้นก็ปรากฏการใช้ทั่วไปในภาษาไทยถิ่นควนโดน ซึ่งตรงกับภาษาไทย
ถิ่นใต้พ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่ใช้ค าเดียวกัน แต่มีความแตกต่างกันตรงส าเนียงภาษา  

ผู้วิจัยจึงได้ข้อสันนิษฐานของสาเหตุที่ท าให้เกิดการแปรการใช้ค าในภาษาไทยถิ่นควนโดน ดังนี้ 

1. การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายเมื่อเทียบกับในอดีต 

มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งในด้านการศึกษา เทคโนโลยี การค้าขาย การคมนาคม การเมือง การปกครอง รวมไปถึง
เศรษฐกิจท้องถิ่น และอ่ืน ๆ จึงส่งผลให้ผู้ใช้ภาษาได้รับอิทธิพลจากภาษาไทยมากข้ึน ทั้งจากการศึกษาในโรงเรียนที่
ต้องใช้ภาษาไทยมาตรฐานเป็นตัวกลางในการเรียนการสอน การติดต่อกับบุคคลในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ผ่านทางเทคโนโลยี
ซึ่งมีการใช้ค าในภาษาไทยมาตรฐานในการสื่อสาร นอกจากนี้ยังมีอิทธิพลจากสื่อต่าง ๆ ทั้งโทรทัศน์ วิทยุ รวมไปถึง
สื่อทางอินเตอร์เน็ต เช่น Youtube ท าให้ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นควนโดนรับรู้ภาษาไทยมาตรฐานมากขึ้นโดยเฉพาะใน
กลุ่มผู้ใช้ภาษาที่มีอายุน้อย ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่าเป็นกลุ่มที่รู้จักค าศัพท์ภาษาไทยถิ่นควนโดนน้อยกว่ากลุ่มผู้ใช้
ภาษาท่ีมีอายุมาก ผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 1 ใช้ภาษาไทยมาตรฐานในการสื่อสารมากกว่าการใช้ภาษาไทยถิ่นใต้ใน
การสื่อสารในชีวิตประจ าวัน นอกจากนี้การติดต่อราชการก็ยังส่งผลกับผู้ใช้ภาษาในทุกระดับ เนื่องจากผู้ใช้ภาษา
จ าเป็นต้องใช้ภาษาไทยมาตรฐานในหน่วยงานราชการ ซึ่งในบางกรณีผู้ใช้ภาษากลุ่มที่มีอายุมากอาจมีการใช้
ภาษาไทยถิ่นควนโดนในการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ แต่จ าเป็นต้องใช้ภาษาไทยมาตรฐานในการอ่านและเขียน 
นอกจากนี้ความเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ ท าให้มีผู้คนจากถิ่นอ่ืนเข้ามาในพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น ทั้งการสมรสกับคนใน
พ้ืน การย้ายถิ่นฐาน การท างาน ล้วนเป็นเหตุให้มีการรับภาษาไทยมาตรฐานและภาษาอ่ืน ๆ เข้ามาด้วยเช่นกัน  

2. ความต้องการเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มวัฒนธรรมหลัก เนื่องจากผู้ใช้ภาษาถ่ินบางส่วนนั้นต้อง 
มีการติดต่อกับกลุ่มคนอ่ืน ๆ ซึ่งใช้ภาษาไทยมาตรฐานในการสื่อสาร เช่น กลุ่มผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นควนโดนที่มีอายุ
น้อยจ าเป็นต้องใช้ภาษาไทยมาตรฐานในโรงเรียนเพ่ือการพูดคุยกับเพ่ือนที่มาจากถิ่นอื่น กล่าวคือผู้ใช้ภาษาไทยถิ่น
ควนโดนจ าเป็นต้องใช้ภาษาไทยมาตรฐานเพราะคู่สนทนาไม่เข้าใจภาษาไทยถิ่นควนโดน หรือผู้ใช้ภาษาที่ต้อง
เดินทางไปต่างพ้ืนที่ที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยถิ่นควนโดนหรือภาษาไทยถิ่นใต้ในการสื่อสารก็จ าเป็นต้องใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน ในอีกกรณีหนึ่งคือผู้ใช้ภาษาที่มีอายุน้อยไม่นิยมใช้ภาษาไทยถิ่นควนโดน จึงสอนลูกหรือหลานให้ใช้
ภาษาไทยมาตรฐานไทยการสื่อสารตั้งแต่เล็ก ส่งผลให้ผู้ใช้ภาษาไทยในรุ่นถัดไปนั้นรู้ภาษาไทยถิ่นควนโดนน้อยลง 
ดังที่ปรากฏในผลการวิจัยว่าผู้บอกภาษาระดับที่ 1 ที่มีอายุระหว่าง 10-20 ปีนั้นรู้ค าศัพท์ภาษาไทยถิ่นควนโดนน้อย
ที่สุด เมื่อเทียบกับผู้บอกภาษาระดับที่ 2 อายุระหว่าง 35-45 ปี และผู้บอกภาษาระดับที่ 3 อายุระหว่าง 60-70 ปี  

3. การที่อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูลมีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซีย ส่งผลให้มีการ 
ยืมค าศัพท์จากภาษามลายูเข้ามาใช้ในภาษาไทยถิ่นควนโดน ซึ่งปรากฏขึ้นมากในอดีต ฉันทัส ทองช่วย (2534, น.
19) ชาวถิ่นใต้ที่อาศัยอยู่ ในเขตพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส  
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มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย ท าให้ภาษาถิ่นใต้ของกลุ่มชนชาวไทยดังกล่าวได้รับอิทธิพลจากภาษามลายู
ทั้งด้านค า การออกเสียง และการเรียงล าดับค าเข้าเป็นวลีหรือประโยคอย่างเห็นได้ชัดเจน โดยเฉพาะอิทธิพล
ทางด้านค ายืมนั้นนับว่าเด่นที่สุด รวมทั้งมีการประดิษฐ์คิดค้นผลผลิตทางวัฒนธรรมใหม่ ๆ เพ่ิมข้ึน เพ่ือพัฒนาสภาพ
ความเป็นอยู่อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการศึกษาเรียนรู้ของคนในสังคม เงื่อนไขเหล่านี้จะส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านภาษาและวัฒนธรรมการใช้ภาษาทุกด้าน  เช่น มีค าใช้เพ่ิมขึ้น ได้พบเสียงพยัญชนะ เสียงสระ 
และเสียงวรรณยุกต์เพ่ิมข้ึน พบลักษณะการเรียงล าดับของค าเป็นวลีและประโยคเพ่ิมขึ้น แต่ในปัจจุบันผู้ใช้ภาษาใช้
ค ายืมจากภาษามลายูในภาษาไทยถิ่นควนโดนน้อยลง เนื่องจากอิทธิพลของภาษาไทยมาตรฐานดังที่กล่าวไปข้างต้น 
ทั้งนี้ผู้วิจัยพบว่าผู้บอกภาษาระดับที่  3 นั้น ยังรู้จักค าศัพท์บางส่วนที่เป็นค ายืมมาจากภาษามลายู  

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรศึกษาค าศัพท์ภาษาไทยถิ่นควนโดนทั้งหมดที่ยังมีการใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยบันทึกการออกเสียงของ
ค าศัพทต์ามหลักสัทธอักษรสากล 

2. ควรศึกษาการแปรทางด้านความหมายของค าศัพท์ในภาษาไทยถิ่นควนโดนให้ละเอียดมากยิ่งขึ้น  
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ฉันทัส ทองช่วย. (2534). ภำษำและอักษรถิ น (เน้นภำคใต้). กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮาส์. 
ชนกพร อังศุวิริยะ. (2559). ภำษำกับสังคม. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 
ชญานนท์ แสงศรีจันทร์. (2541). กำรศึกษำวิเครำะห์กำรใช้ค่ำของคนไทยสำมระดับอำยุ ที อ่ำเภอ           
  เชียงค่ำ จงัหวัดพะเยำ. (วิทยานิพนธ์บัณฑิตวิทยาลัย). มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ศรินยา จิตบรรจง. (2545). กำรวิเครำะห์กำรแปรกำรใช้ศัพท์ของคนสำมระดับอำยุในภำษำแสก   

อ่ำเภอนำหว้ำ จังหวัดนครพนม. (วิทยานิพนธ์บัณฑิตวิทยาลัย). มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สภาวัฒนธรรมอ าเภอควนโดน. (2553). ควนโดน: โครงกำรสืบค้นประวัติศำสตร์ท้องถิ นอ่ำเภอควนโดน 
สอาด หมาดทิ้ง. (ม.ป.ป.). กลอนภำษำถิ นสตูล (ควนโดน). ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 
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การวิเคราะห์ค่านิยมในนิทานอีสป 
 

สุธิดา กนกกรโกมล1  กานต์พิชชา รักษาธรรม2  วิรัตน์ ส่องศรี3 

และณัชรดา สมสิทธิ์4 

 
บทคัดย่อ 
 

การวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ค่านิยมในนิทานอีสป” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) วิเคราะห์ค่านิยมที่ปรากฏใน
นิทานอีสป (2) เปรียบเทียบค่านิยมในนิทานอีสปกับค่านิยมในสังคมไทยที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการศึกษาเป็นหนังสือนิทานอีสปหมวดวรรณกรรมส าหรับเด็กที่ตีพิมพ์ระหว่างปีพุทธศักราช 2551-2560 
จ านวน 10 ส านักพิมพ์ ส านักพิมพ์ละ 15 เรื่อง วิธีเลือกเรื่องโดยวิธีการสุ่มแบบง่าย ในฉบับที่ตีพิมพ์เป็นภาษาไทย
ในประเทศไทยเท่านั้น 
 ผลการวิจัยพบว่า ค่านิยมที่ปรากฏในนิทานอีสปแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ (1) ค่านิยมที่ส่งผลต่อตนเอง  
พบจ านวน 8 ประการ ได้แก่  การคิดไตร่ตรองด้วยเหตุผล  การเห็นคุณค่าในตนเอง ความไม่ละโมบ  
ความขยันหมั่นเพียรและความเพียรพยายาม ความไมห่ลงติด การใช้ไหวพริบปฏิภาณ ความไม่โอ้อวด และการรู้จัก
ประมาณตน (2) ค่านิยมที่ส่งผลต่อผู้อ่ืน พบจ านวน 4 ประการ ได้แก่ ความมีสัจจะ การเอาใจเขามาใส่ใจเรา  
ความกตัญญูกตเวที และความสามัคคี ผลปรากฏว่า ค่านิยมที่ส่งผลต่อตนเองปรากฏจ านวนมากกว่า เนื่องจาก
ค่านิยมดังกล่าวเป็นพื้นฐานของการพัฒนาความคิดอันน าไปสู่ความประพฤติท่ีจะส่งผลต่อผู้อื่นต่อไป  

จากการเปรียบเทียบค่านิยมในนิทานอีสปกับค่านิยมในสังคมไทยที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐจ านวน 4 ชุด
ระหว่างปีพุทธศักราช 2526-2558 ปรากฏ 3 ลักษณะ คือ (1) ปรากฏซ้ าทั้งหมด ได้แก่ ความมีสัจจะ ความไม่
ละโมบ ความกตัญญูกตเวที และการรู้จักประมาณตน (2) ปรากฏซ้ าบางส่วน ได้แก่ การคิดไตร่ตรองด้วยเหตุผล 
ความขยันหมั่นเพียรและความเพียรพยายาม ความไม่โอ้อวด และความสามัคคี (3) ไม่ปรากฏซ้ า ได้แก่ การเห็น
คุณค่าในตนเอง ความไม่หลงติด การใช้ไหวพริบปฏิภาณ และการเอาใจเขามาใส่ใจเรา ด้วยลักษณะของการปรากฏ
ซ้ านี้ แสดงให้เห็นว่าค่านิยมในนิทานอีสปและค่านิยมในสังคมไทยที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ มุ่งเน้นการสร้าง
ค่านิยมแก่เยาวชนในประเด็นที่คล้ายกัน โดยเฉพาะค่านิยมในการปฏิบัติตนต่อสังคม อย่างไรก็ตาม นิทานอีสป 
มีลักษณะเด่นคือมุ่งสร้างค่านิยมในด้านการพัฒนาศักยภาพของตนเองแก่เยาวชนด้วย 

ค าส าคัญ: ค่านิยม นิทานอีสป 
 
1-3 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยกุต์, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
4 อาจารย์ประจ าภาควิชาสารัตถศึกษา, คณะศิลปศาสตร,์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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บทน า 
การสร้างค่านิยมจะต้องเริ่มสั่งสอนและปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็ก (สุทิน เนียมพลับ  2527, น. 58) เนื่องด้วย

ค่านิยมเป็นหลักความคิดอันจะส่งผลต่อรูปแบบของความประพฤติ ซึ่งค่านิยมท าหน้าที่เป็นบรรทัดฐานของ
พฤติกรรม เป็นแบบแผนส าหรับการตัดสินใจและเป็นแรงจูงใจของบุคคล ตลอดจนเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อ      
การด ารงชีวิตของมนุษย์และความมั่นคงของชาติ (ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 2549, น. 9-11)  

เดอ เคกโค ได้สรุปว่า การปลูกฝังจริยธรรมแก่เด็กเพ่ือให้ได้ผลตามความมุ่งหมายจ าเป็นต้องพัฒนาวิธีการ
สอนและใช้อุปกรณ์การสอน (De Cecco, 1968, p. 57 อ้างถึงใน ทิพวรรณ กิตติวิบูลย์ 2522, น. 3) เครื่องมือหนึ่ง
ที่สามารถสร้างเสริมเด็กให้เป็นไปตามความมุ่งหมายของสังคมได้ คือ วรรณกรรมส าหรับเด็กที่ เปรียบเสมือน
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ เสริมสร้างระเบียบวินัย ลักษณะนิสัยความประพฤติที่ดี และ
กล่อมเกลาเด็กให้เป็นไปในแนวทางที่ต้องการ (นิตยา วรรณกิตร์ 2559, น. 24)  

วรรณกรรมส าหรับเด็กประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก ก็คือ นิทานอีสป (จิตตพัฒน์ 
มังกรพันธุ์ 2558, น. 48) ความนิยมและความแพร่หลายของนิทานอีสปนี้ก่อให้เกิดค าพังเพย เช่น “สุนัขในราง
หญ้า” “องุ่นเปรี้ยว” และนิทานอีสปยังถูกจัดเป็นนิทานสอนคติธรรมที่สมบูรณ์ที่สุด ด้วยการให้บทเรียนสอนคติ
ธรรมแก่ผู้อ่าน เช่น “ราชสีห์กับหนู” “หมาป่ากับลูกแกะ” (กล่อมจิตต์ พลายเวช 2526, น. 117) อีกทั้งเสน่ห์อัน
เป็นอมตะของเนื้อหาในนิทานอีสปที่น าเสนอเนื้อหาสองด้าน โดยศีลธรรมถ่ายทอดผ่านคนฉลาด และการเปิดโลก
ของภูมิปัญญาที่จะท าให้ตาสว่างผ่านคนเขลา (วรรธนา วงษ์ฉัตร, แปล 2559, น. 7)  

ค่านยิมต่าง ๆ ที่เคลือบแฝงในนิทานอีสปย่อมมีนัยส าคัญ โดยเฉพาะค่านิยมหลักสากลอันเป็นสามัญส านึก
ของมนุษย์และมีส่วนที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักของคนไทย นิทานอีสปในฐานะสื่อฉบับภาษาไทยที่แพร่หลายและ
เด็กสามารถเข้าถึงได้ในวงกว้างนี้แสดงให้เห็นว่าค่านิยมมีความสัมพันธ์กับนิทาน โดยค่านิยมที่ปรากฏในนิทาน เช่น 
ความขยัน ความกตัญญู ความไม่โลภ ความมีปิยวาจา ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความอดทนอดกลั้น การเชื่อฟังผู้ใหญ่ 
การยกย่องผู้มีวิชาความรู้ การให้อภัย (ศุภิสรา ปุนยาพร 2554, น. 11-12)  ซึ่งลักษณะดังกล่าวสามารถเรียนรู้และ
ซึมซับผ่านการกระท าของตัวละครซึ่งมีทั้งผลดีและผลเสีย เป็นกระบวนการทางความคิดในการพิจารณาเลือก
รูปแบบความประพฤตทิี่เหมาะสมต่อไป 

การศึกษาค่านิยมที่ปรากฏในนิทานอีสปซึ่งเป็นสื่อวัสดุที่สังคมยอมรับและสนับสนุนในการรับเข้า สืบทอด 
และผลิตซ้ าได้นั้น ถือเป็นการวิเคราะห์นามธรรมที่ส าคัญในกรณีที่สังคมไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางขนาดใหญ่หล่อหลอม
และห้อมล้อมเด็กซึ่งเป็นเยาวชนและสมบัติอันล้ าค่าของชาติว่าต้องการชี้น าแนวทางใดให้แก่เด็กและเยาวชนใน
สังคมไทยผ่านค่านิยมในนิทานอีสปซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักที่ผู้แต่งต้องการสื่อถึงผู้อ่าน โดยใช้นิทานอีสปที่เป็น
วัฒนธรรมหนึ่งซึ่งด ารงอยู่คู่กับเด็กและสังคมไทยมาอย่างยาวนาน เพ่ือก่อร่างให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดอย่างเป็น
รูปธรรมซึ่งจะสะท้อนผ่านพฤติกรรมของบุคคลในสังคมต่อไปในภายหน้า 

 



213 
 

 
 

  
การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第三届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือวิเคราะห์ค่านิยมที่ปรากฏในนิทานอีสป ซึ่งค่านิยมถือเป็นส่วนที่สะท้อนสิ่งที่สังคมต้องการชี้น าหลัก
ความคิดและความประพฤติให้แก่เยาวชน 
 2. เ พ่ือเปรียบเทียบค่านิยมในนิทานอีสปกับค่านิยมในสังคมไทยที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ  
โดยเปรียบเทียบลักษณะร่วมจากค่านิยมทั้ง 2 ชุดกับการให้คุณค่าต่อค่านิยมในประเด็นต่าง ๆ  
 
วิธีการศึกษา  
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนิทานอีสป วรรณกรรมส าหรับเด็ก จิตวิทยาเกี่ยวกับเด็ก และ
ค่านิยม เพ่ือเป็นพื้นฐานและแนวความรู้ส าหรับศึกษาสื่อจากกลุ่มตัวอย่างที่จะท าการวิจัย 

 2. รวบรวมนิทานอีสปตามขอบเขตของการวิจัยที่ได้ก าหนดไว้  จากหนังสือนิทานอีสปหมวดวรรณกรรม
ส าหรับเด็กที่ตีพิมพ์ระหว่างปีพุทธศักราช 2551-2560 จ านวน 10 ส านักพิมพ์ ส านักพิมพ์ละ 15 เรื่อง วิธีเลือกเรื่อง
โดยวิธีการสุ่มแบบง่าย เพ่ือหลีกเลี่ยงความเอนเอียงในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

3. ท าการวิเคราะห์ค่านิยมท่ีปรากฏในนิทานอีสปจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 150 เรื่อง ใน 2 ประเด็น 

     3.1 วิเคราะห์ค่านิยมในนิทานอีสปเพ่ือน ามาจัดจ าแนกหมวดหมู่ตามลักษณะของค่านิยมที่ปรากฏ 

     3.2 เปรียบเทียบค่านิยมในนิทานอีสปกับค่านิยมในสังคมไทยที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐจ านวน 4 ชุด 
ประกอบด้วย “ค่านิยมพ้ืนฐาน 5 ประการ” “ค่านิยมและสภาพแวดล้อมที่พึงประสงค์ของสังคมไทยในสายตา
เยาวชน” “ค่านิยมท่ีพึงประสงค”์ และ “ค่านิยม 12 ประการ” ในลักษณะของการปรากฏซ้ า 
 4. สรุปและอภิปรายผล  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ค่านิยมในนิทานอีสป” เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาวิเคราะห์ โดยการวิเคราะห์
ค่านิยมท่ีปรากฏในนิทานอีสป และเปรียบเทียบระหว่างค่านิยมที่ปรากฏในนิทานอีสปกับค่านิยมในสังคมไทยที่ออก
โดยหน่วยงานภาครัฐจ านวน 4 ชุด ซึ่งมีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 ค่านิยมในสังคมไทยที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ  

ชุดค่านิยม แนวปฏิบัติตามค่านิยม 
ค่านิยมพ้ืนฐาน 5 ประการ 

(ส านกังานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ 2526 อ้างถึงใน ญาดา 

จันทร์ศุกระ 2555) 

1. การพึ่งพาตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ 
2. การประหยัดและออม 
3. การมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย 
4. การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา 
5. การมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
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ค่านิยมและสภาพแวดล้อมที่พึง
ประสงค์ของสังคมไทยในสายตา

เยาวชน 

(ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ 2549) 

 

1. รู้หน้าที่ มีวินัย เคารพสิทธิผู้อื่น  
2. ซื่อสัตย์ สุจริต  
3. เสียสละ มีน้ าใจ ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม  
4. ยึดหลักสันติ ประนีประนอม  
5. ให้ความส าคัญกับครอบครัว  
6. ขยัน อดทน ด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง  
7. รักษ์ ภูมิใจในความเป็นไทย  
8. ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ใฝ่สร้างสรรค์  
9. ศรัทธา ปฏิบัติตามหลักศาสนา  

ค่านิยมที่พึงประสงค์ 

(คณะกรรมาธิการปฏริูปค่านิยม ศิลปะ 
วัฒนธรรม จรยิธรรมและการศาสนา 

2557) 
 

1. การตระหนักและส่งเสริมผลประโยชน์ของส่วนรวม  
2. การยืนหยัดในความถูกต้องเที่ยงธรรม  
3. ความตั้งใจมุ่งมั่นใฝ่เรียนรู้ กล้าท าจริง  
4. การแบ่งปันและความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่  
5. การใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต  
6. ค่านิยมที่ให้ความส าคัญต่อสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  
7. ค่านิยมที่ให้ความส าคัญกับคุณค่าที่จรรโลงความเป็นมนุษย์  
8. การเข้าถึงและเคารพค่านิยมสากลต่าง ๆ  
9. รักความเป็นไทย 

ค่านิยมหลัก 12 ประการ 
(ไทยรัฐ 2558) 

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
7. เข้าใจเรียนรู้ความเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดทนไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ถ้าเหลือ
ก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันท่ีดี 
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส  
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 
12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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ทั้งนี้ ค่านิยมในสังคมไทยที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐเป็นค่านิยมที่คนส่วนใหญ่ในสังคมให้การยอมรับ 
ถึงแม้ว่าค่านิยมแต่ละชุดจะพัฒนามาอย่างยาวนาน แต่ค่านิยมบางประการก็มีการสืบทอดกระทั่งปัจจุบัน เช่น การ
ประหยัดและออม การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา และการมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 
ข้อตกลงเบื้องต้น 
 1. การวิเคราะห์ค่านิยมในนิทานอีสป คณะผู้วิจัยอาศัยการวิเคราะห์จากตัวบทของนิทานอีสป 
  2. ค่านิยม ประกอบด้วย ค่านิยมที่ดี และค่านิยมที่ไม่ดี ซึ่งตัวบทของนิทานอีสปแสดงค่านิยมทั้ง  
2 ประเภท แต่ในท้ายที่สุดลักษณะค าสอนในนิทานอีสปสื่อให้ผู้อ่านพิจารณาเลือกกระท าในประเภทของค่านิยมที่ดี 
คณะผู้วิจัยจึงใช้ผลสรุปของค่านิยมสุดท้ายที่ตัวบทของนิทานอีสปสื่อถึงผู้อ่าน 
 
ผลการศึกษา 
 ค่านิยมในวรรณกรรมส าหรับเด็กประเภทนิทานอีสป พบว่า มีค่านิยม 2 ประเภท ได้แก่ (1) ค่านิยม     
ที่ส่งผลต่อตนเอง มี 8 ประการ และ (2) ค่านิยมท่ีส่งผลต่อผู้อื่น มี 4 ประการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 2 ค่านิยมท่ีปรากฏในนิทานอีสป 

ประเภทของค่านิยม ลักษณะค่านิยม จ านวนที่ปรากฏ (เร่ือง) 
ค่านิยมที่ส่งผลต่อตนเอง 1. การคิดไตร่ตรองด้วยเหตุผล 

     - ต่อกลอุบาย 
     - ต่อการกระท าของตนเอง 
     - อย่างมีสต ิ
     - ก่อนการให้ความช่วยเหลือ 
     - ต่อความเหมาะสม 
     - ต่อการเลือกคบเพื่อน 
     - อย่างถี่ถ้วน 
     - ต่อการวางแผนในอนาคต 
     - ก่อนการตัดสินผู้อื่น 
2. การเห็นคุณค่าในตนเอง 
     - ในลักษณะธรรมชาติของตนเอง 
     - ต่อความสามารถของตนเอง 
 
3. ความไม่ละโมบ 
     - ต่ออาหาร 
     - ต่อทรัพย์สินเงินทอง  

46 
8 
8 
8 
6 
6 
4 
3 
2 
1 
13 
11 
2 
 

11 
6 
3 
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     - ต่อสิ่งที่มี 
4. ความขยันหมั่นเพียรและความเพียรพยายาม 
     - ต่อสู้กับปัญหา 
     - ต่อการท างาน 
     - ต่อค าสบประมาท 
5. ความไม่หลงติด 
     - กับรูปลักษณ์ภายนอก 
     - กับความสามารถ 
     - กับสิ่งของ 
6. การใช้ไหวพริบ ปฏิภาณ 
     - ในการเอาชีวิตรอด 
     - ในการหาอาหาร 
7. ความไม่โอ้อวด 
     - ในความสามารถ 
8. การรู้จักประมาณตน 
     - ต่อความสามารถ 

2 
10 
6 
3 
1 
10 
8 
1 
1 
9 
8 
1 
6 
6 
5 
5 

ค่านิยมที่ส่งผลต่อผู้อื่น 1. ความมีสัจจะ 
     - ต่อบุคคล 
     - ต่อวาจา 
     - ต่อการงาน 
     - ต่อการใช้อ านาจ 
2. การเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
     - โดยไม่คิดรา้ยและสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น 
     - โดยไม่เอารดัเอาเปรียบผู้อื่น 
     - โดยไม่ซ้ าเตมิผู้ทีไ่ม่มีทางสู ้
     - ในธรรมชาติของผู้อื่น  
3. ความกตัญญูกตเวที 
     - ต่อผู้มีพระคุณ 
4. ความสามัคคี 
     - ต่อหมู่คณะ 

15 
5 
5 
3 
2 
12 
8 
2 
1 
1 
7 
7 
6 
6 
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1. ค่านิยมที่ส่งผลต่อตนเองท่ีปรากฏในนิทานอีสป  
 ค่านิยมที่ส่งผลต่อตนเอง เป็นค่านิยมที่ให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมการกระท าทั้งทางกาย วาจา ใจ  
โดยเน้นการพัฒนาความคิดเพ่ือน าไปสู่การแสดงพฤติกรรมที่เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งมีผลโดยตรงต่อผู้
ปฏิบัติเอง ประกอบด้วย 

 1.1 การคิดไตร่ตรองด้วยเหตุผล เป็นรูปแบบทางความคิดที่ประกอบด้วยหลักการและเหตุผล ปราศจาก
การใช้อารมณ์ส่วนตัว เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้การปลูกฝังค่านิยมเรื่องการคิดไตร่ตรอง
ด้วยเหตุผลถูกน าเสนอในประเด็นย่อย เช่น การคิดไตร่ตรองด้วยเหตุผลต่อกลอุบาย โดยปรากฏในนิทานอีสป เช่น 
เรื่อง “หมาป่ากับฝูงแกะ” (2554) ซึ่งกล่าวถึง 

หมาป่าตัวหนึ่งอาศัยอยู่ใกล้ ๆ ทุ่งหญ้าที่มีฝูงแกะอาศัยอยู่มากมาย แต่หมาป่าก็ไม่สามารถจับแกะกินเป็น
อาหารได้ เนื่องจากมีสุนัขเลี้ยงแกะคอยคุ้มกันฝูงแกะอยู่ หมาป่าจึงคิดกลอุบายหว่านล้อมให้ฝูงแกะขับไล่สุนัขเลี้ยง
แกะไปได้ส าเร็จ จากนั้นมันก็สามารถจับแกะกินเป็นอาหารได้ในที่สุด 

นิทานอีสปที่ปรากฏค่านิยมการคิดไตร่ตรองด้วยเหตุผล มักปรากฏลักษณะเนื้อหาสองประเภท ได้แก่ (1) 
การไม่ไตร่ตรองด้วยเหตุผลก่อนกระท าการใด ๆ จะส่งผลให้ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย และ (2) การคิดไตร่ตรอง
ด้วยเหตุผลอย่างละเอียดรอบคอบ ท าให้รอดพ้นจากภัยอันตรายต่าง ๆ การแสดงเนื้อหาตรงข้ามทั้งสองลักษณะนี้ 
ท าให้ผู้อ่านเห็นภาพได้อย่างชัดเจนต่อแนวคิดเพ่ือเลือกไปปฏิบัติ โดยขั้นพ้ืนฐานก่อนการปฏิบัติจะต้องผ่านระบบ
ความคิด ค่านิยมนี้จึงได้รับความส าคัญแก่การปลูกฝังในสังคม 

1.2 การเห็นคุณค่าในตนเอง เป็นจุดเริ่มต้นของการยอมรับและภาคภูมิใจทั้งส่วนที่เป็นรูปธรรมและ
นามธรรมของตนเอง อีกท้ังยังจะเป็นผลที่เชื่อมโยงไปสู่การเห็นคุณค่าต่อผู้อ่ืนด้วย ทั้งนี้การปลูกฝังค่านิยมเรื่องการ
เห็นคุณค่าในตนเองถูกน าเสนอในประเด็นย่อย เช่น การเห็นคุณค่าในลักษณะธรรมชาติของตนเอง โดยปรากฏใน
นิทานอีสป เช่น เรื่อง “ลิงกับหมาจิ้งจอก” (2559) ซึ่งกล่าวถึง 

ลิงหางกุดตัวหนึ่งอยากมีหางยาว ขณะนั้นมันเห็นหมาจิ้งจอกมีหางเป็นพวงยาวผ่านมา มันจึงขอแบ่งหาง
จากหมาจิ้งจอกโดยกล่าวว่า ข้าว่าเจ้ามีหางยาวเกินความจ าเป็นนะ ทั้งยังลากไปตามพ้ืนสกปรกอีก แบ่งให้ข้าบ้าง
ดีกว่า หมาจิ้งจอกตอบกลับไปว่า ข้ายินดีลากหางอันสกปรก ดีกว่าแบ่งให้ไปติดก้นลิงโง่เขลาอย่างเจ้า 

นิทานอีสปที่ปรากฏค่านิยมการเห็นคุณค่าในตนเอง มักปรากฏลักษณะเนื้อหาที่แสดงความคิดสองแง่ คือ 
(1) แง่บวก เป็นการเห็นคุณค่าในตนเอง สื่อถึงต้นแบบทางความคิดที่รักและภูมิใจในสิ่งที่ตนเป็น และ (2) แง่ลบ 
เป็นการไม่เห็นคุณค่าในตนเอง ซึ่งเป็นลักษณะที่สังคมต้องการให้หลีกเลี่ยงแง่คิดลักษณะนี้  อันเนื่องมาจากการเห็น
คุณค่าในตนเองจะเป็นพลังบวกท่ีเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างคุณค่าภายใน เช่นนี้แล้วย่อมต้องการแสดงพลังของตน
สู่สาธารณชนด้วยพฤติกรรมด้านบวกว่าสามารถสร้างประโยชน์ให้เกิดข้ึนได้  
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1.3 ความไม่ละโมบ เป็นค่านิยมท่ีสังคมเชื่อว่าจะก่อให้เกิดความสงบสุขทางใจ ทั้งยังน ามาซึ่งการเกิดความ
เอ้ือเฟ้ือ และลดการเบียดเบียนผู้อ่ืน ทั้งนี้การปลูกฝังค่านิยมเรื่องความไม่ละโมบถูกน าเสนอในประเด็นย่อย เช่น 
ความไม่ละโมบต่ออาหาร โดยปรากฏในนิทานอีสป เช่น เรื่อง “หมากับเงา” (2560) ซึ่งกล่าวถึง 

หมาตัวหนึ่งเจอเนื้อชิ้นหนึ่ง จึงตั้งใจว่าจะคาบกลับไปกินที่บ้าน ขณะเดินบนสะพานข้ามล าธาร มันเห็นเงา
ของตัวเองสะท้อนบนผิวน้ า แต่คิดว่าเป็นหมาตัวอ่ืนที่คาบเนื้อชิ้นใหญ่กว่าของมัน มันอยากแย่งเนื้อชิ้นนั้น มันจึง
กระโจนลงไปในน้ า แล้วเผลออ้าปากจนเนื้อท่ีคาบมาร่วงลงน้ าหายไป สุดท้ายมันก็เสียเนื้อชิ้นนั้นไป 

นิทานอีสปที่ปรากฏค่านิยมความไม่ละโมบ มักปรากฏลักษณะเนื้อหาเชิงสั่งสอนให้เห็นผลเสียจากความ
ละโมบ เพ่ือเตือนให้ไม่ปฏิบัติเช่นนั้น ซึ่งผลของความละโมบท าให้พบกับความเดือดร้อนและสูญเสียสิ่งที่ตนมีเพียง
เพ่ือสนองความต้องการที่ไม่สิ้นสุดของตน นอกจากนี้ ยังมีนิทานอีสปที่แสดงความพอใจในสิ่งที่ตนมี ท าให้ไม่สูญเสีย
สิ่งที่ตนครอบครอง ค่านิยมนี้จึงเป็นการปลูกฝังเพ่ือละความละโมบ ในขณะเดียวกันความเอ้ือเฟ้ือก็จะเกิดขึ้นใน
จิตใจด้วย 

1.4 ความขยันหมั่นเพียรและความเพียรพยายาม เป็นค่านิยมที่ให้ความส าคัญต่อการกระท าที่เสมอต้น
เสมอปลายประกอบกับความมุ่งมั่นในจุดมุ่งหมาย ซึ่งมีความส าคัญต่อความส าเร็จ ทั้งนี้การปลูกฝังค่านิยมเรื่อง
ความขยันหมั่นเพียรและความเพียรพยายามถูกน าเสนอในประเด็นย่อย เช่น ความขยันหมั่นเพียรและความเพียร
พยายามต่อสู้กับปัญหา โดยปรากฏในนิทานอีสป เช่น เรื่อง “กากับเหยือกน้ า” (2551) ซึ่งกล่าวถึง 

นกกาตัวหนึ่งอ่อนแรงเพราะขาดน้ า มันบินหาแหล่งน้ าตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ก็ไม่พบ ทันใดนั้นก็เกิด
ปาฏิหาริย์ขึ้น เหยือกน้ าปรากฏตรงหน้ามันซึ่งมีน้ าอยู่เพียงน้อยนิด แต่มันก็ไม่หมดหวัง มันพยายามหย่อนก้อนหิน
ลงไปในเหยือก น้ าจึงค่อย ๆ สูงขึ้นจนท าให้สามารถดื่มน้ าจากเหยือกได้และมีชีวิตที่สดใสอีกครั้ง 

นิทานอีสปที่ปรากฏค่านิยมความขยันหมั่นเพียรและความเพียรพยายาม มักปรากฏลักษณะเนื้อหาสอง
ประเภท คือ (1) ความส าเร็จที่เกิดจากความมุ่งมั่นด้วยความขยันหมั่นเพียรและความเพียรพยายาม และ  
(2) ผลเสียจากความเกียจคร้าน หรือการไม่พึงพยายามกระท าการด้วยตนเองเสียก่อน ซึ่งการแสดงผลเสียจากความ
เกียจคร้านเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยเสริมแรงให้เกิดความขยันหมั่นเพียรเพ่ือหลีกเลี่ยงผลเสีย ด้วยการที่สังคมไม่ให้
คุณค่าและไม่ยกย่องผู้เกียจคร้านแล้วนั้น ลักษณะของความเกียจคร้านยังถูกสอนว่าไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างอีกด้วย 

1.5 ความไม่หลงติด เป็นค่านิยมที่เน้นให้ไม่ยึดติดกับสิ่งใด หากไม่เกิดการหลงติดต่อสิ่งใดย่อมสามารถ
เอ้ือเฟ้ือสิ่งต่าง ๆ แก่ผู้อ่ืนได้โดยไม่ล าบากใจ นอกจากนี้ ความไม่หลงติดยังแสดงถึงความเข้าใจธรรมชาติอย่างถ่อง
แท้ด้วย ทั้งนี้การปลูกฝังค่านิยมเรื่องความไม่หลงติดถูกน าเสนอในประเด็นย่อย เช่น ความไม่หลงติดกับรูปลักษณ์
ภายนอก โดยปรากฏในนิทานอีสป เช่น เรื่อง “อีกาหลงฝูง” (2554) ซึ่งกล่าวถึง 

อีกาตัวหนึ่งอยากมีขนสวยงามอย่างนกยูงและดูถูกขนสีด าของพวกพ้องตน มันจึงน าขนนกยูงที่ร่วงอยู่ตาม
พ้ืนมาติดไว้ตามตัวของมัน จากนั้นมันก็ไปร่วมฝูงกับนกยูง แต่กลับถูกขับไล่ออกมาและนกยูงรุมจิกขนปลอมออกจน
หมด ครั้นจะกลับมาอยู่ฝูงกาก็ไม่มีใครยอมคบด้วย 
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นิทานอีสปที่ปรากฏค่านิยมความไม่หลงติด มักปรากฏลักษณะเนื้อหาที่แสดงให้เห็นผลเสียของความหลง
ติดในสิ่งต่าง ๆ เพ่ือยับยั้งการเกิดความคิดในลักษณะนั้น ๆ ซึ่งความหลงติดเป็นลักษณะของการได้ครอบครองสิ่งที่
ไม่ยั่งยืน นิทานอีสปที่มีเนื้อหาลักษณะดังกล่าวนี้ ต้องการแสดงให้เห็นว่าการครอบครองสิ่งใดต้องเข้าใจถึงการ
เกิดข้ึนของสิ่งต่าง ๆ ที่สามารถดับสูญลงได้ เพ่ือให้จิตใจไม่ยึดติด จึงจะเกิดคุณค่าอย่างแท้จริง 

1.6 การใช้ไหวพริบ ปฏิภาณ เป็นค่านิยมที่เน้นการใช้ความคิดในลักษณะของความรัดกุม รวดเร็ว และ
ได้ผลดีในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งไม่สามารถรีรอต่อการตัดสินใจได้ ทั้งนี้การปลูกฝังค่านิยมเรื่องการใช้ไหวพริบ 
ปฏิภาณถูกน าเสนอในประเด็นย่อย เช่น การใช้ไหวพริบ ปฏิภาณในการเอาชีวิตรอด โดยปรากฏในนิทานอีสป เช่น 
เรื่อง “ราชสีห์กับท่ีปรึกษาท้ังสาม” (2560) ซึ่งกล่าวถึง 

ราชสีห์ตัวหนึ่งอยากรู้ว่าลมหายใจของมันเป็นเช่นไร จึงเรียกที่ปรึกษาทั้งสามมาพิสูจน์ แกะตอบว่ามีกลิ่น
เหม็นมาก ราชสีห์สังหารที่มันพูดจาสามหาว กวางตอบว่ามีกลิ่นหอม ราชสีห์ก็สังหารที่มันพูดจาสอพลอ แต่สุนัข
จิ้งจอกกลับตอบว่า วันนี้ข้าเป็นหวัดพอดี จมูกของข้าจึงไม่ได้กลิ่นอะไรเลย สุนัขจิ้งจอกจึงรอดตัวไป 

นิทานอีสปที่ปรากฏค่านิยมการใช้ไหวพริบ ปฏิภาณ มักปรากฏลักษณะเนื้อหาที่แสดงให้เห็นอันตรายหาก
ไม่รู้จักการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ซึ่งไหวพริบ ปฏิภาณนี้มีทั้งในแง่ของการใช้ค าพูด การสังเกต     
การควบคุมสติและอารมณ์ ประกอบกับการใช้ทักษะทางความคิดในการเอาชีวิตรอดจากปัญหาต่าง ๆ ซึ่งการ
ด าเนินชีวิตในสังคมย่อมประสบเหตุการณ์มากมายที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ ดังนั้น ค่านิยมการใช้ไหวพริบ ปฏิภาณจึง
มีความส าคัญต่อการใช้ชีวิตในสังคม เพ่ือความอยู่รอด ปลอดภัยของบุคคลนั้น ๆ 

1.7 ความไม่โอ้อวด เป็นการไม่แสดงการโอ้อวดต่อสิ่งใดก็ตาม ซึ่งก็ไม่ได้ท าให้สิ่งที่มีนั้นลดคุณค่าลง ในทาง
กลับกัน การโอ้อวดก็ไม่ได้เป็นการเพ่ิมคุณค่าต่อสิ่งนั้นเช่นกัน ทั้งนี้การปลูกฝังค่านิยมเรื่องความไม่โอ้อวดถูก
น าเสนอในประเด็นย่อย เช่น ความไม่โอ้อวดในความสามารถ โดยปรากฏในนิทานอีสป เช่น เรื่อง “แม่ตุ่นกับลูก
ตุ่น” (2555) ซึ่งกล่าวถึง 

แม่ตุ่นได้คลอดลูกออกมาตัวหนึ่ง แต่ยังไม่ทันจะลืมตา มันก็คุยโอ้อวดกับแม่ตุ่นว่ามันมองเห็นแล้ว      
แม่ตุ่นประหลาดใจจึงลองถามดูว่า เจ้าลองบอกแม่ซิว่านี่คืออะไร พร้อมหยิบก ายานมาไว้ตรงหน้าลูก ลูกตุ่นตอบว่า 
มันคือก้อนหินไงจ๊ะแม ่แม่ตุ่นจึงพูดว่า นอกจากตายังมองไม่เห็น จมูกของเจ้ายังดมกลิ่นไม่ได้อีกด้วย 

นิทานอีสปที่ปรากฏค่านิยมความไม่โอ้อวด มักปรากฏลักษณะเนื้อหาตักเตือนให้เห็นผลเสียจากการ  
โอ้อวดในสิ่งที่ไม่มีจริง เมื่อสังคมให้คุณค่าแก่ผู้ที่มีความสามารถ ขณะเดียวกันก็ลดทอนคุณค่าของบุคคลตาม
ความสามารถที่ลดหย่อนกันไป จึงท าให้บุคคลต้องการเป็นที่ยอมรับในสังคมเพ่ือเป็นการเติมเต็มทางจิตใจ ดังนั้น
จากการสะท้อนผลเสียที่เกิดจากการโอ้อวด จึงท าให้เกิดความตระหนักว่าการโอ้อวดเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระท า เพราะ
อาจก่อให้เกิดปัญหาและความทุกข์ใจตามมาได้ 

1.8 การรู้จักประมาณตน เป็นค่านิยมที่เน้นการประเมินตนเองอย่างรอบด้านตามความเป็นจริง รวมทั้ง
ปราศจากความทะนงตนซึ่งถือคุณค่าของตนเองเกินจริง ถือเป็นการยับยั้งการท าสิ่งที่เกินฐานะหรือก าลัง           
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ของตน ทั้งนี้การปลูกฝังค่านิยมเรื่องการรู้จักประมาณตนถูกน าเสนอในประเด็นย่อย เช่น การรู้จักประมาณตนต่อ
ความสามารถ โดยปรากฏในนิทานอีสป เช่น เรื่อง “อ่ึงอ่างกับวัว” (2560) ซึ่งกล่าวถึง 

ลูกอ่ึงอ่างตัวหนึ่งเล่าให้พ่อฟังว่าเจอสัตว์ประหลาด ตัวใหญ่ หางยาว มีเขาด้วย พ่ออ่ึงอ่างตอบลูกว่า เจ้าคง
ไปเห็นวัวที่ชาวนาเลี้ยงไว้ พ่อสามารถขยายตัวให้โตเท่ามันได้สบาย จากนั้นพ่ออ่ึงอ่างก็พองตัวขึ้นเรื่อย ๆ พลางถาม
ลูกว่าพ่อตัวเท่ามันรึยัง เมื่อลูกตอบว่ายัง มันก็พองตัวขึ้นเรื่อย ๆ จนตัวระเบิด 

นิทานอีสปที่ปรากฏค่านิยมการรู้จักประมาณตน มักปรากฏลักษณะเนื้อหาเชิงตักเตือนที่สะท้อนให้เห็น
ผลเสียของการไม่รู้จักประมาณตน ซ้ ายังมีความทะนงตนอีกด้วย เพ่ือกระตุ้นเตือนให้ไม่ประพฤติปฏิบัติด้วยลักษณะ
นิสัยดังกล่าว การไม่รู้จักประมาณตนเกิดขึ้นได้จากการพูด การกระท า และความคิด  เมื่อตกอยู่ในสภาวะดังนี้แล้ว
ย่อมประสบความส าเร็จได้ยาก เนื่องจากการประเมินความสามารถของตนสูงเกินไปจนยากจะกระท าให้ส าเร็จได้ 
ทั้งนี้อาจน าความเดือดร้อนมาสู่ตนด้วยเช่นกัน 

ค่านิยมที่ส่งผลต่อตนเองที่ปรากฏในนิทานอีสป พบว่า ค่านิยมการคิดไตร่ตรองด้วยเหตุผล ปรากฏมาก
ที่สุด ประกอบด้วย 9 ประเด็นย่อย จ านวน 46 เรื่อง ส่วนค่านิยมการรู้จักประมาณตน ปรากฏน้ อยที่สุด                             
ใน 1 ประเด็นย่อย จ านวน 5 เรื่อง 
 

2. ค่านิยมที่ส่งผลต่อผู้อ่ืนที่ปรากฏในนิทานอีสป 

ค่านิยมที่ส่งผลต่อผู้ อ่ืน เป็นค่านิยมที่ให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมการกระท าทั้งทางกาย วาจา ใจ    
ในการพัฒนาความคิดเพ่ือน าไปสู่การแสดงพฤติกรรมซึ่งมีผลโดยรวมต่อสังคม ทั้งนี้ค่านิยมที่ส่งผลต่อผู้อ่ืนนั้นเป็น
พ้ืนฐานส าคัญของการพัฒนารากฐานทางสังคมเพ่ือความสันติสุขอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 

2.1 ความมีสัจจะ เป็นค่านิยมพ้ืนฐานในการสร้างความเที่ยงธรรม เพ่ือลดปัญหาความขัดแย้ง อีกทั้งยัง
ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของประเทศชาติ ทั้งนี้การปลูกฝังค่านิยมเรื่องความมีสัจจะถูกน าเสนอในประเด็นย่อย เช่น 
ความมีสัจจะต่อวาจา โดยปรากฏในนิทานอีสป เช่น เรื่อง “เด็กเลี้ยงแกะ” (2560) ซึ่งกล่าวถึง 

เด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งรู้สึกว่าในแต่ละวันช่างน่าเบื่อ จึงหาเรื่องสนุกโดยวิ่งไปที่หมู่บ้านแล้วตะโกนว่า หมาป่า
มา พวกชาวบ้านเตรียมอาวุธออกมาช่วย แต่เมื่อรู้ว่าถูกหลอกก็ไม่พอใจ วันต่อมา เด็กเลี้ยงแกะก็โกหกอีก ชาวบ้าน
ก็หลงเชื่ออีก กระทั่งวันต่อมา มีหมาป่าด้อม ๆ มอง ๆ เด็กเลี้ยงแกะจึงตะโกนให้ช่วย แต่ไม่มีใครเชื่อ หมาป่าจึงคาบ
แกะไปกินได้อย่างสบาย 

นิทานอีสปที่ปรากฏค่านิยมความมีสัจจะ มักปรากฏเนื้อหาในหลายลักษณะ คือ (1) การไม่มีความสัตย์ต่อ
บุคคล ทีก่ระท าการโดยไม่มีความบริสุทธิ์ใจ ท าให้ไม่ได้รับความเคารพ (2) การไม่มีความสัตย์ต่อวาจา โดยการใช้ค า
โกหกเพ่ือหลอกลวงผู้อ่ืน ในท้ายที่สุดย่อมไม่ได้รับความเชื่อถือใด ๆ (3) การไม่มีความสัตย์ต่อการงาน  ท าให้เกิด
ความละอายใจในฐานะที่เป็นบุคคลของอาชีพนั้น ๆ และไม่ได้รับความไว้วางใจในการปฏิบัติหน้าที่ และ (4) การไม่
มีความสัตย์ต่อการใช้อ านาจ โดยใช้อ านาจเพ่ือผลประโยชน์ของตนเอง ท าให้อ านาจนั้นลดความศักดิ์สิทธิ์ลง 
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กระทั่งอ านาจนั้นหมดความหมายไปในที่สุด ลักษณะเนื้อหาเหล่านี้เป็นการตักเตือนให้เห็นผลเสียและเลือกปฏิบัติ
ในสิ่งที่ถูกต้อง 

 2.2 การเอาใจเขามาใส่ใจเรา เป็นความคิดที่สะท้อนถึงจิตใจของบุคคล ถือเป็นพ้ืนฐานที่มนุษย์พึงมี  
เพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข รวมทั้งส่งผลไปสู่การมีความรักใคร่กันในสังคม ทั้งนี้การปลูกฝังค่านิยมเรื่อง
การเอาใจเขามาใส่ใจเราถูกน าเสนอในประเด็นย่อย เช่น การเอาใจเขามาใส่ใจเราโดยไม่คิดร้ายและสร้างความ
เดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น โดยปรากฏในนิทานอีสป เช่น เรื่อง “ผึ้งกับเทวดา” (2555) ซึ่งกล่าวถึง 

ผึ้งตัวหนึ่งน าน้ าผึ้งเลิศรสบินขึ้นไปถวายแด่เทวดาบนสวรรค์ เมื่อเทวดาได้ลิ้มรสก็พอใจมาก และเพ่ือเป็น
การตอบแทน เทวดาจึงให้ผึ้งขอพรได้หนึ่งข้อ ผึ้งจึงขอให้มีเหล็กในไว้ท าร้ายมนุษย์ที่จะมาขโมยน้ าผึ้ง เทวดาจึง
กล่าวว่า ข้าจะให้เหล็กในแก่เจ้า แต่เมื่อใดที่เจ้าปล่อยเหล็กในท าร้ายผู้อื่น ตัวเจ้าเองก็ต้องตายเช่นกัน 

นิทานอีสปที่ปรากฏค่านิยมการเอาใจเขามาใส่ใจเรา มักปรากฏลักษณะเนื้อหาเชิงตักเตือนให้เห็นผลเสีย
จากการกระท าของการไม่เอาใจเขามาใส่ใจเรา ซึ่งขัดกับการกระท าที่พึงปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบ
สุข เช่น การไม่ช่วยเหลือผู้อื่น การเอารัดเอาเปรียบ การซ้ าเติมผู้ที่ไม่มีทางสู้ หรือแม้กระทั่ง  การกระท าที่ก่อให้เกิด
ความเดอืดร้อนแก่ผู้อ่ืนเพ่ือสนองความสุขส่วนตน การกระท าดังกล่าวย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ถูกยอมรับ และท้ายที่สุดย่อม
ถูกผลของการกระท าสนองคืนสู่ตนด้วย   

2.3 ความกตัญญูกตเวที เป็นค่านิยมที่เป็นพ้ืนฐานของจิตใจมนุษย์ที่มีความต้องการตอบแทนผู้มีพระคุณ 
โดยเชื่อว่าคุณลักษณะอันเกิดจากความกตัญญูกตเวทีสามารถพัฒนาไปสู่การสร้างสาธารณประโยชน์แก่ผู้อ่ืนต่อไป
ได้ ทั้งนี้การปลูกฝังค่านิยมเรื่องความกตัญญูกตเวทีถูกน าเสนอในประเด็นย่อย เช่น ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ โดยปรากฏในนิทานอีสป เช่น เรื่อง “นายพรานกับหมาป่า” (2553) ซึ่งกล่าวถึง  

ป่าใหญ่เกิดไฟไหม้ แต่มีหมาป่าถูกไฟล้อมอยู่จึงไม่สามารถหนีออกมาได้ ครั้นนายพรานเดินผ่านมา หมาป่า
จึงร้องขอให้นายพรานช่วยตน เมื่อนายพรานช่วยได้ส าเร็จ หมาป่ากลับทรยศวิ่งเข้ากัดนายพราน แต่โดนนายพราน
ตีด้วยไม้ หมาป่าจึงหนีไป สุดท้ายหมาป่าก็โดนต้นไม้โค่นทับจนเสียชีวิต 

นิทานอีสปที่ปรากฏค่านิยมความกตัญญูกตเวที มักปรากฏเนื้อหาสองลักษณะ คือ (1) การแสดงความ
กตัญญูรู้คุณ ซึ่งสังคมให้การยกย่องมาอย่างช้านาน และ (2) ความอกตัญญูที่ได้สะท้อนให้เห็นผลของการทรยศต่อผู้
มีพระคุณว่าย่อมน ามาซึ่งความตกทุกข์และไม่ได้รับความเจริญ จากลักษณะเนื้อหาเช่นนี้เป็นการสั่งสอนให้รู้จัก
ส านึกบุญคุณและพร้อมตอบแทนเมื่อมีโอกาส เนื่องจากการอกตัญญูนั้นจะน ามาซึ่งภัยร้ายที่ไม่คาดคิด  

2.4 ความสามัคคี เป็นค่านิยมพ้ืนฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคมเพ่ือการท ากิจกรรมร่วมกันให้ส าเร็จและ
ได้รับผลตามที่ประสงค์ไว้ ทั้งนี้การปลูกฝังค่านิยมเรื่องความสามัคคีถูกน าเสนอในประเด็นย่อย เช่น ความสามัคคี
ต่อหมู่คณะ โดยปรากฏในนิทานอีสป เช่น เรื่อง “กิ่งไม้หนึ่งก ามือ” (2556) ซึ่งกล่าวถึง 
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ชายชราคนหนึ่งก าลังนอนรอความตาย ขณะนั้นเขาสั่งให้ลูก ๆ มานั่งรวมตัวกันและให้หากิ่งไม้มาก าหนึ่ง 
จากนั้นชายชราจึงให้ลูกทุกคนผลัดกันหักกิ่งไม้ก านั้น แต่ไม่มีใครหักได้ ชายชราจึงแยกกิ่งไม้ออก แล้วให้ลูก ๆ  
ลองหักอีกครั้ง ปรากฏวา่สามารถหักได้อย่างง่ายดาย 

นิทานอีสปที่ปรากฏค่านิยมความสามัคคี  มักปรากฏเนื้อหาสองลักษณะ คือ (1) ผลดีของพลัง             
ความสามัคคี และ (2) ผลเสียจากการแตกสามัคคี ซึ่งลักษณะของงานบางประเภทอาจต้องท าร่วมกับผู้ อ่ืน         
จึงต้องอาศัยความกลมเกลียวกัน รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีเหตุผลในการตัดสินใจ รู้บทบาทของตนเอง          
ทั้งในฐานะผู้น าหรือผู้ตามที่ดี ช่วยกันแก้ไขความขัดแย้ง รู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้อ่ืน และร่วมใจกันปฏิบัติงานให้
บรรลุผลตามที่ต้องการ ดังนั้นความสามัคคีในลักษณะต่าง ๆ ดังกล่าว จะท าให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ด้วยดี 

ค่านิยมที่ส่งผลต่อผู้อ่ืนที่ปรากฏในนิทานอีสป พบว่า ค่านิยมความมีสัจจะ ปรากฏมากที่สุด ประกอบด้วย 
4 ประเด็นย่อย จ านวน 15 เรื่อง ส่วนค่านิยมความสามัคคี ปรากฏน้อยที่สุด ใน 1 ประเด็นย่อย จ านวน 6 เรื่อง 

 

สรุปและอภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ค่านิยมในนิทานอีสป” สามารถสรุปได้ 3 ประเด็น คือ การปรากฏค่านิยมที่
ส่งผลต่อตนเอง การปรากฏค่านิยมที่ส่งผลต่อผู้อื่น และการปรากฏค่านิยมท่ีมีลักษณะเฉพาะของนิทานอีสป โดยท า
การเปรียบเทียบระหว่างค่านิยมในนิทานอีสปกับค่านิยมในสังคมไทยที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ  ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้ 

(1) จากการศึกษาวิเคราะห์ค่านิยมที่ปรากฏในนิทานอีสป จ านวน 150 เรื่อง พบว่า มีนิทานอีสปจ านวน 
110 เรื่องที่เป็นค่านิยมที่ส่งผลต่อตนเองทั้งสิ้น 8 ประการ ประกอบด้วย การคิดไตร่ตรองด้วยเหตุผล การเห็น
คุณค่าในตนเอง ความไม่ละโมบ ความขยันหมั่นเพียรและความเพียรพยายาม ความไม่หลงติดการใช้ไหวพริบ
ปฏิภาณ ความไม่โอ้อวด และการรู้จักประมาณตน 
 เมื่อเปรียบเทียบค่านิยมที่ส่งผลต่อตนเองที่ปรากฏในนิทานอีสปกับค่านิยมในสังคมไทยที่ออกโดย
หน่วยงานภาครัฐจ านวน 4 ชุด พบว่า ค่านิยมความไม่ละโมบและการรู้จักประมาณตนปรากฏซ้ ากับค่านิยมที่ออก
โดยหน่วยงานภาครัฐทั้ง 4 ชุด แต่ค่านิยมทั้ง 2 ประการนี้ไม่ได้ปรากฏในนิทานอีสปมากที่สุด แสดงให้เห็นว่า 
ค่านิยมในนิทานอีสปและค่านิยมที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐมีจุดเน้นที่แตกต่างกัน จึงอาจอนุมานได้ว่า ค่านิยม
เหล่านี้เป็นค่านิยมหลักที่สังคมต้องการปลูกฝัง โดยที่การรู้จักประมาณตนเป็นการประเมินตนเองและยอมรับตาม
ความเป็นจริง เมื่อมีคุณลักษณะนี้เป็นพ้ืนฐานแล้วจะเป็นการยับยั้งความละโมบที่เกิดในใจได้ ค่านิยมทั้ง 2 ประการ
นี้ยังมีความส าคัญในแง่ของความเหมาะสมหรือความพอดีอันเป็นจุดเริ่มต้นของความสงบสุขทางใจและน าไปสู่
หนทางแห่งความส าเร็จได ้

ส่วนค่านิยมการคิดไตร่ตรองด้วยเหตุผล ความขยันหมั่นเพียรและความเพียรพยายาม และความไม่โอ้อวด
ปรากฏซ้ ากับค่านิยมที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐเพียงบางชุดเท่านั้น แต่ค่านิยมทั้ง 3 ประการนี้ปรากฏในนิทาน
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อีสปเป็นจ านวนมาก จึงอาจอนุมานได้ว่า ค่านิยมเหล่านี้เป็นค่านิยมที่สังคมและผู้คนทั่วไปให้ความส าคัญ โดยที่
ค่านิยมทั้ง 3 ประการนี้มุ่งเน้นการมีสติต่อสิ่งที่มีความส าคัญเพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จ ด้วยการที่สังคมไทยยึดถือค า
สอนทางศาสนาในการด ารงชีวิตมาอย่างช้านาน ค าสอนที่แสดงถึงความไม่ประมาท พร้อมด้วยความละเอียดถี่ถ้วน
ในความคิดเป็นกระบวนการเริ่มต้นอันน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ดี ค่านิยมเหล่านี้จึงถูกให้ความส าคัญในสังคม 

ค่านิยมทั้ง 8 ประการนี้ เป็นคุณลักษณะเบื้องต้นที่สังคมให้ความส าคัญส าหรับการพัฒนาตนเอง      
เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม ด้วยการปรากฏค่านิยมที่ส่งผลต่อตนเองเป็นจ านวนมากนี้ เนื่องจาก
ความส าคัญของกระบวนการคิดหรือการกระท าอ่ืนใดมีจุดเริ่มต้นมาจากตนเองทั้งสิ้น ดังนั้น การปลูกฝังเพ่ือสร้าง
ค่านิยมที่ดีที่มีผลต่อตนเองได้นั้น ย่อมยับยั้งผลกระทบทางลบที่อาจเกิดข้ึนในสังคมวงกว้างได้ 

(2) จากการศึกษาวิเคราะห์ค่านิยมที่ปรากฏในนิทานอีสป จ านวน 150 เรื่อง พบว่า มีนิทานอีสปจ านวน 
40 เรื่องที่เป็นค่านิยมที่ส่งผลต่อผู้อื่นทั้งสิ้น 4 ประการ ประกอบด้วย ความมีสัจจะ การเอาใจเขามาใส่ใจเรา ความ
กตัญญูกตเวที และความสามัคคี 

เมื่อเปรียบเทียบค่านิยมที่ส่งผลต่อผู้อื่นที่ปรากฏในนิทานอีสปกับค่านิยมในสังคมไทยที่ออกโดยหน่วยงาน
ภาครัฐจ านวน 4 ชุด พบว่า ค่านิยมความมีสัจจะและความกตัญญูกตเวทีปรากฏซ้ ากับค่านิยมที่ออกโดยหน่วยงาน
ภาครัฐทั้ง 4 ชุด และค่านิยมทั้ง 2 ประการนี้ปรากฏในนิทานอีสปเป็นจ านวนมาก จึงอาจอนุมานได้ว่า ค่านิยม
เหล่านี้เป็นค่านิยมหลักท่ีสังคมต้องการปลูกฝัง โดยที่ค่านิยมท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐมี การเน้นย้ าค่านิยมเหล่านี้
ประกอบกับค่านิยมในนิทานอีสปก็เน้นย้ าไปในทิศทางเดียวกันด้วย อาจเนื่องมาจากความคิดและการกระท าใด ๆ 
ก็ตามควรอยู่ภายใต้ของความมีสัจจะซึ่งเป็นพ้ืนฐานของความดีงามและถูกต้อง จึงจะสัมฤทธิ์ผลให้สังคมก้าวหน้า
และสงบสุขโดยแท้จริง จึงเป็นค่านิยมที่สังคมให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก  

ส่วนค่านิยมความสามัคคีปรากฏซ้ ากับค่านิยมที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐเพียงบางชุดเท่านั้น และค่านิยม
นี้ก็ปรากฏในนิทานอีสปน้อยที่สุดด้วย จึงอาจอนุมานได้ว่า ค่านิยมนี้เป็นค่านิยมรองที่สังคมต้องการปลูกฝัง  
เป็นการแสดงถึงการไม่ได้เน้นย้ าในเรื่องนี้ อาจเนื่องมาจากสังคมไทยเป็นสังคมแห่งการช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาอย่าง
ช้านานโดยปราศจากวิกฤตแล้ว จึงท าให้สังคมไม่ได้เน้นย้ าการรวมกลุ่มกันมากนัก 

ค่านิยมทั้ง 4 ประการนี้เป็นคุณลักษณะเบื้องต้นที่สังคมต้องการปลูกฝังเพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง
สงบสุข ซึ่งค่านิยมต่าง ๆ นี้เป็นส่วนส าคัญต่อการสร้างสังคมที่เข้มแข็ง โดยสังคมที่เข้มแข็งนี้จ าเป็นต้องพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลซึ่งมีความส าคัญที่สุดของสังคมนั้น ๆ ถึงกระนั้นค่านิยมที่ส่งผลต่อตนเองซึ่งปรากฏมากกว่า  
เนื่องด้วยค่านิยมที่ส่งผลต่อตนเองเป็นพื้นฐานของค่านิยมที่ส่งผลต่อผู้อ่ืน 

(3) ค่านิยมที่ปรากฏในนิทานอีสปที่เป็นลักษณะเฉพาะโดยไม่ปรากฏในค่านิยมในสังคมไทยที่ออกโดย
หน่วยงานภาครัฐจ านวน 4 ชุดที่น ามาท าการศึกษาเปรียบเทียบ มี 4 ประการ ประกอบด้วย การเห็นคุณค่า         
ในตนเอง ความไม่หลงติด การใช้ไหวพริบปฏิภาณ และการเอาใจเขามาใส่ใจเรา จึงอาจอนุมานได้ว่า                
การปลูกฝังค่านิยมเหล่านี้ไม่สามารถปลูกฝังได้โดยง่ายเพียงผ่านการรับรู้จากการตั้งกฎเท่านั้น แต่ต้องมีความเข้าใจ
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และยินยอมพร้อมปฏิบัติด้วย โดยอาศัยสื่อชนิดอื่นประกอบการปลูกฝังค่านิยมเหล่านี้ เช่น เรื่องสั้น นิทาน บทเพลง 
สุภาษิตค าสอน ฯลฯ ซึ่งมีตัวอย่างเหตุการณ์ ลักษณะวิธีคิดที่แสดงให้เห็นทั้งผลดีและผลเสีย จึงเกิดการพิจารณา
ทางเลือกท่ีมีหลากหลาย จนกระท่ังให้คุณค่าแก่พฤติกรรมนั้น และยอมรับไปสู่การปฏิบัติ 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างจากขอบเขตที่ก าหนดโดยวิธีการสุ่มแบบง่าย จึงแสดงให้เห็น
แนวโน้มของค่านิยมที่ปรากฏในนิทานอีสปเท่านั้น หากขยายขนาดของกลุ่มตัวอย่างและใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีความละเอียดมากขึ้น ก็จะท าให้ได้ผลสรุปที่แม่นย ามากข้ึนด้วย 

2. การวิจัยเกี่ยวกับนิทานอีสป อาจท าการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับลักษณะโครงเรื่องประกอบด้วยได้ 
3. จากผลการวิจัยท าให้ทราบว่าค่านิยมการคิดไตร่ตรองด้วยเหตุผลปรากฏในนิทานอีสปมากที่สุด และ

ค่านิยมการรู้จักประมาณตนปรากฏในนิทานอีสปน้อยที่สุด ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวอาจสามารถน ามาพิจารณา
ประกอบการผลิตสื่อส าหรับเด็กได้ 

4. การวิจัยนี้สามารถใช้ประกอบกับแหล่งข้อมูลอื่นเพ่ือการวิจัยอ่ืน ๆ ที่ศึกษาเก่ียวกับค่านิยมได้  
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การออกเสียงพยัญชนะต้นในภาษาไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในรายการลอง เซย์ ด ู     

(Wrong Say Do) 

กรกนก จันทนกาญจน์1  ชนิตา โพธิ์พงษา2 ศราวดี พูนเพิ่ม3 
และวิฑูรย์ เมตตาจิตร4   

 
บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะการออกเสียงพยัญชนะต้นภาษาไทยของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติในรายการลอง เซย์ ดู โดยเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในรายการลอง เซย์ ดู 
(Wrong Say Do) Season 1 ตั้งแต่ตอนที่ 1 – 24 จ านวน 27 คน ออกอากาศระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 
–  เดือนมกราคม พ.ศ.2561 และ Season 2 ตั้งแต่ตอนที่ 1 – 24 จ านวน 24 คน ออกอากาศระหว่างเดือน
พฤษภาคม พ.ศ.2561 – เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ทั้งหมด 48 ตอน รวมจ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งสิ้น 51 
คน แบ่งออกเป็นนักท่องเที่ยวชาวตะวันตก 37 คน และชาวตะวันออก 14 คน  

ผลการวิจัยพบว่าลักษณะการออกเสียงพยัญชนะต้นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใน 3 ประเด็น คือ  
1) การออกเสียงค าควบกล้ า ชาวต่างชาติไม่สามารถออกเสียงพยัญชนะต้นควบกล้ าแท้ได้ ซึ่งพบในชาวตะวันตก
จ านวน 30 ค า และชาวตะวันออกจ านวน 16 ค า 2) การออกเสียง /ร/ ชาวต่างชาติไม่สามารถกระดกลิ้นในการ
ออกเสียง /ร/ ได้ พบจ านวนค าของชาวตะวันตก 9 ค า และชาวตะวันออก 5 ค า 3) การเปลี่ยนเสียง คือ  
การเปลี่ยนจากเสียงพยัญชนะต้นเสียงหนึ่งไปเป็นอีกเสียงหนึ่ง ตัวอย่างเช่น พยัญชนะต้นเสียง ข /kh/ เปลี่ยนเป็น
เสียง ก /k/ โดยพบการเปลี่ยนเสียงของนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกจ านวน 40 ค า และการเปลี่ยนเสียงของ
นักท่องเที่ยวชาวตะวันออกจ านวน 7 ค า 

ค าส าคัญ: การออกเสียง นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พยัญชนะต้น 

 

 

 

1-3 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยกุต,์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
วิทยาเขตหาดใหญ ่
4   อาจารยป์ระจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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บทน า 

 การสื่อสารคือกระบวนการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป จากผู้ส่ง
สารโดยผ่านสื่อต่าง ๆ อาจเป็นการพูด การเขียน หรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ ไปยังผู้รับ ซึ่งสื่อที่นิยมใช้กัน คือ การพูด 
นวลทิพย์ เพ่ิมเกษร (2551, น.147) กล่าวไว้ว่ามนุษย์ไม่เพียงใช้ภาษาเพ่ือการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์
อันดีเฉพาะในกลุ่มชนผู้ใช้ภาษาเดียวกันเท่านั้น แต่มนุษย์ยังใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารกับกลุ่มชนต่างชาติต่างภาษาอีก
ด้วย ดังนั้นการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับกลุ่มชนอ่ืน ๆ และปัจจุบันมี
ชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยว อาศัย หรือศึกษาอยู่ในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก จึงมีการใช้ภาษาไทยในการ
ติดต่อสื่อสารกันเพ่ือการด ารงชีวิต ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ท าให้ชาวต่างชาติศึกษาและ
เรียนรู้มากขึ้น อีกทั้งมีคนไทยที่อาศัยกระจายอยู่ทั่วทุกมุมโลก ส่งผลให้ภาษาไทยมีความส าคัญในการติดต่อสื่อสาร 
และเริ่มท่ีมีชาวต่างชาติให้ความสนใจ และต้องการเรียนรู้ภาษาไทยเพ่ิมมากขึ้น จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะผู้ที่
มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศได้ดีย่อมได้เปรียบผู้อ่ืนย่อมมีโอกาสแสวงหาความก้าวหน้าในชีวิตและการ
ท างานได้มากขึ้น และการสื่อสารเป็นสิ่งส าคัญทีท่ าให้ผู้รับสารหรือคู่สนทนาอีกฝ่ายเข้าใจตรงกันกับผู้ส่งสาร  

การออกเสียงเป็นกระบวนการหนึ่งที่ส าคัญในการสื่อสารผ่านทางภาษา ซึ่งการออกเสียงค าแต่ละค าเกิด
จากการเปล่งเสียงพยางค์ที่ประกอบด้วยเสียงพยัญชนะ เสียงสระและเสียงวรรณยุกต์ โดยการออกเสียงหรือการ
เปล่งเสียงพยัญชนะจะเป็นเสียงแรกสุดในการออกเสียง หากออกเสียงพยัญชนะผิดอาจท าให้ความหมายในการ
สื่อสารเกิดความรับรู้เข้าใจไม่ตรงกัน แตอ่ย่างไรก็ตามชาวต่างชาติไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่หนึ่ง และภาษาบาง
ภาษาไม่มีเสียงวรรณยุกต์เหมือนในภาษาไทย เช่น ภาษาอังกฤษ อีกทั้งในปัจจุบันเน้นเพียงการสอนหลักไวยากรณ์
ในภาษาไทยเท่านั้น จึงท าให้ออกเสียงค าในภาษาไทยของผู้ศึกษาต่างชาติผิดเพ้ียนไปจากเดิม ซึ่งอาจเป็นปัญหาใน
การติดต่อสื่อสารกับคนไทย 

รายการลอง เซย์ ดู (Wrong Say do) เสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการสนทนาภาษาอังกฤษแบบลองผิดลองถูก
ระหว่างพิธีกรชาวไทยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งอาจมีการสอนภาษาไทยให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติพูดตาม
แทรกเข้ามาเป็นบางช่วง โดยมีแนวคิดที่ว่า “เจนนี่พูดได้ คุณก็พูดได้” กล่าวคือพิธีกรชาวไทยสามารถพูด
ภาษาอังกฤษสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็สามารถพูดภาษาไทยในการสื่อสาร
กับพิธีกรชาวไทยได้เช่นกัน รวมถึงบุคคลอ่ืนที่สามารถพูดภาษาที่ไม่ใช่ภาษาแม่ในการสื่อสารกับผู้อื่นได้ด้วยเช่นกัน 
แต่อย่างไรก็ตาม การพูดภาษาท่ีไม่ใช่ภาษาแม่ของตนเองอาจมีลักษณะการออกเสียงค าแตกต่างจากหลักภาษาตาม
มาตรฐานของภาษานั้น 

ด้วยเหตุที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาลักษณะการออกเสียงภาษาไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ในรายการลอง เซย์ ดู  (Wrong Say do) โดยวิเคราะห์ลักษณะการออกเสียงพยัญชนะต้นของนักท่องเที่ยว
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ชาวต่างชาติในรายการลอง เซย์ ดู (Wrong Say do) เนื่องจากเสียงพยัญชนะเป็นเสียงที่ชาวต่างชาติมีลักษณะการ
ออกของเสียงที่ต่างจากภาษาไทยมาตรฐานที่สุด และเสียงพยัญชนะในแต่ละภาษามีความแตกต่างกัน อีกทั้ง
ภาษาไทยมีเสียงพยัญชนะที่มากกว่าภาษาอ่ืน ท าให้ชาวต่างชาติไม่สามารถออกเสียงภาษาไทยบางค า ได้  
ดังตัวอย่างเช่น นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่สามารถออกเสียงค าควบกล้ าแท้ได้ ทั้งนี้เพ่ือเป็นประโยชน์และแนวทาง
แก่ผู้ที่สนใจจะพัฒนาการออกเสียงพยัญชนะของชาวต่างชาติต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาลักษณะการออกเสียงพยัญชนะต้นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในรายการลอง เซย์ ดู 
(Wrong Say do) 

 

วิธีการศึกษา 

การศึกษาเรื่อง การออกเสียงพยัญชนะต้นในภาษาไทยของนักท่องเที่ยวช่างต่างชาติในรายการลอง เซย์ ดู 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาลักษณะการออกเสียงพยัญชนะต้นของชาวต่างชาติในรายการลอง เซย์ ดู โดยมีวิธีการ
ด าเนินวิจัยดังต่อไปนี้ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มผู้วิจัยวิเคราะห์ลักษณะการออกเสียงพยัญชนะต้นของชาวต่างชาติในรายการลอง เซย์ ดู 
(Wrong Say Do) Season 1 ตั้งแต่ตอนที่ 1 – 24 จ านวน 27 คน ออกอากาศระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 
–  เดือนมกราคม พ.ศ.2561 และ Season 2 ตั้งแต่ตอนที่ 1 – 24 จ านวน 24 คน ออกอากาศระหว่างเดือน
พฤษภาคม พ.ศ.2561 – เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ทั้งหมด 48 ตอน ซึ่งเป็นรายการท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยมี
ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกจ านวน 37 คน และนักท่องเที่ยวชาวตะวันออก
จ านวน 14 คนรวมจ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งสิ้น 51 คน ดังนี้ 

3.1.1 ตัวแปรต้น (independent variables) ได้แก่ ชาวตะวันตก ชาวตะวันออก 

3.1.2 ตัวแปรตาม (dependent variables) ได้แก่ หน่วยเสียงพยัญชนะต้น 

3.1.3 ตัวแปรควบคุม ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  
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3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.2.1 เก็บข้อมูล ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลหัวข้อที่เกี่ยวกับรายการลอง เซย์ ดู (Wrong Say Do) โดยเก็บ
ข้อมูลในช่วงพิธีกรชาวไทยสอนการออกเสียงค าภาษาไทยที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติออกเสียงภาษาไทย โดยมุ่ง
ศึกษาเฉพาะการออกเสียงพยัญชนะต้นที่ต่างจากภาษาไทยมาตรฐาน เป็นจ านวน 107 ค า และแบ่งนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติออกเป็นชาวตะวันตก จ านวน 37 คน มาจากประเทศ ดังนี้ ประเทศบราซิล ประเทศเยอรมัน ประเทศ
ฝรั่งเศส ประเทศอเมริกา ประเทศเช็กเกีย ประเทศแคนนาดา ประเทศยูเครน ประเทศอิตาลี ประเทศอังกฤษ ประ
เทศสโลวาเกีย ประเทศมอนเตเนโกร ประเทศเม็กซิโก และประเทศเซียเบีย และชาวตะวันออก  จ านวน 14 คน  
มาจากประเทศ ดังนี้ ประเทศจีน ประเทศสิงคโปร์ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศอุซเบกิสถาน ประเทศเกาหลี 
ประเทศญี่ปุ่น และประเทศรัฐเซีย รวมจ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งสิ้น 51 คน การแบ่งดังกล่าวยึดตามการ
แบ่งเส้นลองจิจูดหรือเส้นเมอร์ริเดียน (Meridian) 

3.2.2 ศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับลักษณะการออกเสียงภาษาไทยด้าน
พยัญชนะต้นของชาวต่างชาติ 

3.2.3 วิเคราะห์ข้อมูล  

3.2.4 น าเสนอผลการวิจัย อภิปรายผล สรุปผล และข้อเสนอแนะในรูปแบบบทความวิจัย 

3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 วิเคราะห์รายการลอง เซย์ ดู ตั้งแต่ season 1 ตอนที่1-24 และ season 2 ตอนที่ 1-24 โดยใช้
แนวคิดเรื่องเสียงพยัญชนะของนวลทิพย์ เพ่ิมเกษร (2551, น.148) และ ลู่ เซิน (2553, น.4) และถ่ายทอดข้อมูล
เป็นสัทอักษร (Phonetic Alphabets) โดยใช้แนวคิดของกาญจนา นาคสกุล (2541) และนันทนา รณเกียรติ (2548 

ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาการออกเสียงพยัญชนะต้นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในรายการลอง เซย์ ดู จ านวน 107 
ค า พบว่า  นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีการออกเสียงพยัญชนะต้นในภาษาไทยมาตรฐาน แบ่งได้ 3 ลักษณะคือ  
1) การออกเสียงค าควบกล้ า 2) การออกเสียง /ร/ 3) การเปลี่ยนเสียง ดังนี้ 

 1. การออกเสียงพยัญชนะควบกล้ า การออกเสียงพยัญชนะต้นที่เป็นพยัญชนะควบกล้ า พบว่า
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่ออกเสียงพยัญชนะต้นควบกล้ า ร ล ว (ส่วนค าควบกล้ า ว ไม่ปรากฎในรายการค าใน
รายการลอง เซย์ ดู) เนื่องจากพยัญชนะควบกล้ าที่ออกเสียงพยัญชนะทั้ง 2 ตัวพร้อมกันสนิทเป็นเสียงเดียวกัน 
ได้แก่ เสียง /คร/, /พร/, /ปร/ และ /ปล/ ดังนี้ 
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 การออกเสียงพยัญชนะ /khr/ คร นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมักออกเสียงพยัญชนะต้น /khr/ คร เป็นเสียง 
/kh/ ค เนื่องจากเสียง /khr/ คร เป็นเสียงควบกล้ า ท าให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่สามารถออกเสียงได้ จึงออก
เสียงแค่พยัญชนะต้นตัวเดียวคือเสียง /kh/ ค ซึ่งเป็นเสียงกัก ฐานเสียงอยู่ที่เพดานอ่อน มีลมและไม่ก้อง โดยพบ
การออกเสียงพยัญชนะนี้ของชาวตะวันตกจ านวน 25 ค า  และชาวตะวันออก 16 ค า คิดเป็นร้อยละ 83.34  
ดังตัวอย่าง 

ครับ  /khráp/  ออกเสียงเป็น คาบ           /kha:p/ 

ครองแครง /khrɔːŋ-khrɛːŋ/  ออกเสียงเป็น คอแคง           /khɔː-khɛːŋ/ 

การออกเสียงพยัญชนะ /phr/ พร นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมักออกเสียงพยัญชนะต้น /phr/ พร เป็นเสียง 
/ph/ พ เนื่องจากเสียง /phr/ พร เป็นเสียงควบกล้ า ท าให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่สามารถออกเสียงได้ พบการ
ออกเสียงของพยัญชนะนี้เฉพาะชาวตะวันตกจ านวน 2 ค า คิดเป็นร้อยละ 6.66 ดังนี้ 

พระโขนง /phra-kha-nŏ:ŋ/ ออกเสียงเป็น พะคาหนอง /pha-kha:-nɔ ̌:ŋ/ 

ฉลองพระองค ์ /chàlɔ̌ːŋ-phra?o:ŋ/ ออกเสียงเป็น ชะลองพะออง /chàlɔːŋ-pha?ɔːŋ/ 

การออกเสียงพยัญชนะ /pr/ ปร นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมักออกเสียงพยัญชนะต้น /pr/ ปร เป็นเสียง 
/p/ ป เสียง /pr/ ปร เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่สามารถออกเสียงเสียงควบกล้ าได้ จึงออกเสียงเป็น /p/ 
ป ที่เป็นเสียงกัก ฐานริมฝีปาก มีลมและไม่ก้อง ซึ่งพยัญชนะนี้พบเฉพาะการออกเสียงของชาวตะวันตกจ านวน  
1 ค า คิดเป็นร้อยละ 3.33 ดังนี้ 

ประตูน้ า  /pratu:-nám/  ออกเสียงเป็น ปาตูน้ า           /patu:-nám/ 

การออกเสียงพยัญชนะ /pl/ ปล นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมักออกเสียงพยัญชนะต้น /pl/ ปล เป็นเสียง 
/p/ ป เนื่องจากเสียง /pl/ ปล เป็นเสียงควบกล้ า ท าให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่สามารถออกเสียงได้ จึงออก
เสียงเป็นเสียง /p/ ป ซ่ึงในภาษาไทยเสียง /ป/ เป็นเสียงกัก ฐานริมฝีปาก ไม่มีลมและไม่ก้อง และง่าย 

ต่อการออกเสียง พบการออกเสียงพยัญชนะนี้เฉพาะชาวตะวันตกจ านวน 2 ค า คิดเป็นร้อยละ 6.66 ดังนี้ 

ปลา  /pla:/   ออกเสียงเป็น ปา  /pa:/ 

ปลวก  /pluà:k/  ออกเสียงเป็น ปวก           /puà:k/ 
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การออกเสียงพยัญชนะที่เป็นค าควบกล้ าเสียง /khr/ คร /phr/ พร /pr/ ปร และ /pl/ ปล พบลักษณะ
การออกเสียงของชาวตะวันตกและชาวตะวันออกที่แตกต่างจากภาษาไทยมาตรฐาน ได้แก่ เสียง /khr/ คร และพบ
ลักษณะการออกเสียงภาษาไทยที่ต่างจากภาษาไทยมาตรฐานของชาวตะวันตกเท่านั้น ได้แก่ เสียง /phr/ พร  /pr/ 
ปร และ /pl/ ปล ซึ่งสังเกตได้ว่าชาวตะวันออกสามารถออกเสียงพยัญชนะที่มีฐานเสียงมาจากริมฝีปาก ริมฝีปาก
และฟัน 

 2. การออกเสียงเสียง /r/ ร เป็นเสียงรัวลิ้น (Trill) เกิดจากปลายลิ้นและปุ่มเหงือก เวลาออกเสียงต้องใช้
วิธีกระดกลิ้น ท าให้ชาวต่างชาติที่ไม่สามารถกระดกลิ้นเสียง /r/ ร ออกเสียงเป็นเสียง /l/ ล เนื่องจากเสียง /r/ ร  
ในภาษาอ่ืนนั้นใช้วิธีการม้วนลิ้นในการออกเสียง ดังนั้นเสียง /ร/ จึงเป็นเสียงพยัญชนะต้นอีกเสียงหนึ่งที่เป็นปัญหา
ในการออกเสียงของชาวต่างชาติ โดยพบจ านวนค าในลักษณะนี้ของชาวตะวันตกจ านวน 9 ค า คิดเป็นร้อยละ 
64.28 และชาวตะวันออกจ านวน 5 ค า คิดเป็นร้อยละ 35.72 ดังตัวอย่าง  

โรง  /ro:ŋ/   ออกเสียงเป็น ลอง   /lɔːŋ/ 

ร่มหุบ  /rȏm-hùp/  ออกเสียงเป็น ลอมหุบ  /lɔːm-hùp/ 

น่ารัก       /nâ:-râk/  ออกเสียงเป็น    นาลาก            /na:-lâk/ 

พาหุรัด       /pha:-hù-rât/  ออกเสียงเป็น    พาหูลาด       /pha:-hŭ-lâ:t/ 

ทุเรียน  /thu-ria:n/  ออกเสียงเป็น ทุเลียน  /thu-lia:n/  

รัก  /râk/   ออกเสียงเป็น ล้าก  /lâ:k/  

ร้อน  /rɔ̀:n/   ออกเสียงเป็น ลอน  /lɔ:n/ 

ร้อย           /rɔːj/   ออกเสียงเป็น ลอย           /lɔːj/ 

อะไร  /?araj/   ออกเสียงเป็น อาลาย  /?a:la:j/ 

เยาวราช /jawwarâ:t/   ออกเสียงเป็น เยาวาลาด /jawwalâ:t/ 

การออกเสียง /ร/ พบว่าชาวตะวันตกและชาวตะวันออกไม่สามารถออกเสียงได้ เนื่องจากในภาษาไทยออก
เสียง /r/ ร ด้วยวิธีการกระดกลิ้น ส่วนภาษาอ่ืนออกเสียง /r/ ร ด้วยวิธีการม้วนลิ้น 
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 3. การเปลี่ยนเสียง คือการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นเสียงหนึ่งเป็นอีกเสียงหนึ่ง เนื่องจากเสียงพยัญชนะ
ต้นในภาษาไทยบางเสียงไม่มีในภาษาอ่ืน ท าให้ชาวต่างชาติออกเสียงต่างจากภาษาไทยมาตรฐาน ได้แก่ เสียง /kh/, 
/t/, /ph/, /k/, /th/, /d/, /s/, /?/ ดังนี้ 

การออกเสียงพยัญชนะ /kh/ ข , ค นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมักออกเสียงพยัญชนะต้น /kh/ ข , ค ที่เป็น
เสียงกัก มีลมและไม่ก้อง ฐานเสียงอยู่ที่เพดานอ่อน เปลี่ยนเป็นเสียง /k/ ก ซึ่งเป็นเสียงกัก ไม่มีลมและไม่ก้อง  
ฐานเสียงอยู่ที่เพดานอ่อน ดังนั้นเสียง /kh/ ข , ค เป็นเสียงพยัญชนะต้นที่ปัญหาในการออกเสียงที่ไม่ชัดเจน  
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พบการเปลี่ยนเสียงของชาวตะวันตกจ านวน 11 ค า และชาวตะวันออกจ านวน 3 ค า 
ดังนี้ 

ขอบคุณ  /khɔ:p khun/  ออกเสียงเป็น กอบกุน           /kɔ:p kun/ 

ไข่เจียว  /khaì cia:w/  ออกเสียงเป็น ไก่เชียว  /kaì cia:w/ 

ข้าวหอมมะลิ /khâ:w hɔːm malí/ ออกเสียงเป็น ก้าวหอมมะลิ /kâ:w hɔːm malí/ 

ขอบคุณ  /khɔːp khun/  ออกเสียงเป็น กอบคุณ  /kɔːp khu:n/ 

ครับ  /khráp/  ออกเสียงเป็น ก้าบ  /ká:p/ 

ไข่ขาว  /khaì kha:w/  ออกเสียงเป็น ไก่ก่าว  /kaì kà:w/ 

ครับ  /khráp/  ออกเสียงเป็น ก้าบ   /ká:p/  

การออกเสียงพยัญชนะ /t/ ต นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมักออกเสียงพยัญชนะต้น /t/ ต เป็นเสียง /th/ ท 
ซ่ึงในภาษาไทยเสียง /t/ ต เป็นเสียงกัก ไม่มีลมและไม่ก้อง ฐานเสียงอยู่ที่ปุ่มเหงือก ส่วนเสียง /th/ ท เป็นเสียงกัก 
มีลมและไม่ก้อง ฐานอยู่ที่ปุ่มเหงือก ท าให้เสียง /t/ ต เป็นเสียงพยัญชนะต้นที่มีปัญหาในการออกเสียงที่ไม่ชัดเจน
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งพบการออกเสียงของชาวตะวันตกจ านวน 4 ค า และชาวตะวันออกจ านวน 2 ค า 
ดังนี้ 

ตุ๊กตุ๊ก           /túk túk/  ออกเสียงเป็น ทุกทุก           /thúk thúk/ 

ต้มย า           /tôm jam/  ออกเสียงเป็น ทมย า  /thom jam/ 

พูดตาม  /pû:t ta:m /  ออกเสียงเป็น พูดทาม  /pû:t tha:m/ 

อุตัง  /?utaŋ/   ออกเสียงเป็น อุทัง  /?uthaŋ/ 
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ตัง  /taŋ/   ออกเสียงเป็น ทัง  /thaŋ/  

แต ่  /tɛ:/   ออกเสียงเป็น แท  /thɛ:/ 

การออกเสียงพยัญชนะ /ph/ ผ , พ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมักออกเสียงพยัญชนะต้น /ph/ ผ , พ เป็น
เสียง /p/ ป ในภาษาไทย เสียง /ph/ ผ , พ เป็นเสียงกัก มีลมและไม่ก้อง ฐานเสียงอยู่ที่ริมฝีปาก ส่วนเสียง /p/ ป 
เป็นเสียงกัก ไม่มีลมและไม่ก้อง ฐานอยู่ที่ริมฝีปาก ท าให้เสียง /ph/ ผ ,  พ เป็นเสียงพยัญชนะต้นที่ยากต่อการออก
เสียงของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พบการออกเสียงของชาวตะวันตกจ านวน 7 ค า และชาวตะวันออกจ านวน 2 ค า 
ดังนี้ 

ผัดกระเพรา /phàt kraphrao/ ออกเสียงเป็น ปักกาเปา   /pak ka:pao/ 

แพงไป  /phɛːŋ pai/  ออกเสียงเป็น แปงไป  /pɛːŋ pai/ 

ผัดไท           /phàtthaj/  ออกเสียงเป็น ปัดไท  /pàtthaj/ 

ผัดไท           /phàtthaj/  ออกเสียงเป็น ปักไต  /pàktaj/ 

 ผม  /phôm/  ออกเสียงเป็น     ป๋ม  /pôm/ 

ผัก  /phak/   ออกเสียงเป็น ปักชี  /pak/ 

สุขภาพ  /suk khàphâ:p/ ออกเสียงเป็น สุกกะปาบ /suk khapa:p/ 

การออกเสียงพยัญชนะ /k/ ก เสียง /k/ ก เป็นเสียงที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเปลี่ยนเป็นเสียง /kh/ ข , 
ค เนื่องจากเสียง /k/ ก เป็นเสียงกัก ไม่มีลมและไม่ก้อง ฐานเสียงอยู่ที่เพดานอ่อน ส่วนเสียง /kh/ ข , ค เป็นเสียง
กัก มีลมและไม่ก้อง ฐานเสียงอยู่ที่เพดานอ่อน อาจท าให้เสียง /kh/ ข , ค ออกเสียงง่ายกว่าเสียง /k/ ก พบเฉพาะ
การออกเสียงของชาวตะวันตกจ านวน 12 ค า ดังนี้ 

ลิเก  /like:/   ออกเสียงเป็น ลีเค    /likhe:/ 

กาญจนบุรี  /ka:ncanaburi:/ ออกเสียงเป็น คานจานาบูลี  /kha:nca:na:bu:ri:/ 

แกงส้ม  /kɛːŋ sôm/  ออกเสียงเป็น แคงส้ม  /khɛːŋ sôm/  

กู  /ku:/   ออกเสียงเป็น คู  /khu:/ 

กับ  /kap/   ออกเสียงเป็น ขับ  /khap/  
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นางกวัก  /naŋ kwak/  ออกเสียงเป็น นางขวัก  /naŋ khwak/  

เกาะ  /kɔ?/   ออกเสียงเป็น เคาะ  /khɔ?/ 

กะเทาะ  /ka thɔ:/  ออกเสียงเป็น ขาทอ  /kha: thɔ:/ 

การออกเสียงพยัญชนะ /th/ ท นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมักออกเสียงพยัญชนะต้น /th/ ท เป็นเสียง /t/ 
ต ในภาษาไทยเสียง /th/ ท เป็นเสียงกัก มีลมและไม่ก้อง ฐานอยู่ที่ปุ่มเหงือก ส่วนเสียง /t/ ต เป็นเสียงกัก ไม่มีลม
และไม่ก้อง ฐานเสียงอยู่ที่ปุ่มเหงือก ท าให้เสียง /th/ ท เป็นเสียงพยัญชนะต้นที่ยากต่อการออกเสียงของ
นักท่องเที่ยวชาวตะวันตก พบจ านวน 2 ค า ดังนี้ 

ท า  /tham/   ออกเสียงเป็น ต า  /tam/  

   ผัดไท        /phàtthaj/  ออกเสียงเป็น     ปัดไต     /pàttaj/ 

การออกเสียงพยัญชนะ /d/ ด นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมักออกเสียงพยัญชนะต้น /d/ ด เป็นเสียง /t/ ต 
ซึ่งในภาษาไทยเสียง /d/ ด เป็นเสียงกัก ไม่มีลมและก้อง ฐานสียงอยู่ที่ปุ่มเหงือก ส่วนเสียง / t/ ต เป็นเสียงกัก  
ไม่มีลมและไม่ก้อง ฐานเสียงอยู่ที่ปุ่มเหงือก พบเฉพาะการออกเสียงของชาวตะวันตกจ านวน 1 ค า ดังนี้ 

แดง  /dɛ:ŋ/   ออกเสียงเป็น แตง  /tɛ:ŋ/ 

การออกเสียงพยัญชนะ /s/ ส นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมักออกเสียงพยัญชนะต้น /s/ ส เป็นเสียง /c/ จ 
ในภาษาไทยเสียง /s/ ส เป็นเสียงเสียดแทรก ฐานเสียงอยู่ที่ปุ่มเหงือก ส่วนเสียง /c/ จ เป็นเสียงกัก ฐานเสียงอยู่ที่
เพดานแข็ง ไม่มีลมและไม่ก้อง ท าให้เสียง /s/ ส เป็นเสียงพยัญชนะต้นที่มีปัญหาในการออกเสียงที่ไม่ชัดเจนของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยพบเฉพาะการออกเสียงของชาวตะวันตกจ านวน 1 ค า ดังนี้ 

แสงโสม  /sɛ:ŋsoːm/  ออกเสียงเป็น แสงโจม  /sɛ:ŋcoːm/ 

การออกเสียงพยัญชนะ /?/ อ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมักออกเสียงพยัญชนะต้น /?/ อ เป็นเสียง /t/ ต 
ในภาษาไทยเสียง /?/ อ เป็นเสียงกัก ฐานเสียงอยู่ที่เส้นเสียง ส่วนเสียง /t/ ต เป็นเสียงกัก ฐานเสียงอยู่ที่ปุ่มเหงือก 
ไม่มีลมและไม่ก้อง ดังนั้น เสียง /?/ อ เป็นเสียงพยัญชนะต้นที่มีปัญหาในการออกเสียงที่ไม่ชัดเจนของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ ซึ่งการออกเสียงพยัญชนะต้น /?/ อ เป็นเสียง /t/ ต พบเฉพาะการออกเสียงของชาวตะวันตกจ านวน 
1 ค า ดังนี้ 

อุ้มแตง  /?ûm tɛ:ŋ/  ออกเสียงเป็น ตุ้มแตง  /tûm tɛ:ŋ/ 
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การออกเสียงพยัญชนะ /d/ ด นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมักออกเสียงพยัญชนะต้น /d/ ด เป็นเสียง /k/ ก 
ในภาษาไทยเสียง /d/ ด เป็นเสียงกัก ไม่มีลมและก้อง ฐานปุ่มเหงือก ส่วนเสียง /k/ ก เป็นเสียงกัก ไม่มีลมและไม่
ก้อง ฐานเพดานอ่อน จึงเป็นปัญหาในการออกเสียงพยัญชนะต้นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยพบเฉพาะการ
ออกเสียงของชาวตะวันตกจ านวน 1 ค า ดังนี้ 

นักแสดง  /nak sadɛːŋ/  ออกเสียงเป็น นากสาแกง /nak sa:kɛːŋ/  

การเปลี่ยนเสียงพยัญชนะ /kh/ ข ค , /t/ ต , /ph/ ผ พ , /k/ ก , /th/ ท , /d/ ด , /s/ ส , /?/ อ พบลักษณะการ
ออกเสียงของชาวตะวันตกและชาวตะวันออกที่แตกต่างจากภาษาไทยมาตรฐาน ได้แก่ เสียง / kh/ ข ค , /t/ ต , 
/ph/ ผ พ และพบลักษณะการออกเสียงภาษาไทยที่ต่างจากภาษาไทยมาตรฐานของชาวตะวันตกเท่านั้น ได้แก่ 
เสียง /k/ ก , /th/ ท , /d/ ด , /s/ ส และ /?/ อ ซึ่งสังเกตได้ว่าชาวตะวันออกเปลี่ยนเสียงพยัญชนะในภาษาไทย
น้อยกว่าชาวตะวันตก เนื่องจากชาวตะวันออกมีเสียงพยัญชนะท่ีใกล้เคียงกับเสียงพยัญชนะภาษาไทย 

 

สรุปและอภิปรายผล 

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าชาวต่างชาติในรายการลอง เซย์ ดู มีลักษณะการออกเสียงภาษาไทย 
ด้านพยัญชนะต้นที่แตกต่างจากภาษาไทยมาตรฐาน 3 ลักษณะ ดังนี้  

1) การออกเสียงค าควบกล้ า ชาวต่างชาติไม่สามารถออกเสียงพยัญชนะต้นที่เป็นค าควบกล้ า พบจ านวน 
46 ค า คิดเป็นร้อยละ 42.99 พบทั้งในการออกเสียงของชาวตะวันตกจ านวน 30 ค า คิดเป็นร้อยละ 65.22 และ 
ชาวตะวันออกจ านวน 16 ค า คิดเป็นร้อยละ 34.78 เนื่องจากพยัญชนะควบกล้ าหรือพยัญชนะผสมที่ออกเสียง
พยัญชนะทั้ง 2 ตัวพร้อมกันจนเป็นเสียงเดียว ในภาษาอ่ืนอาจไม่มีเสียงพยัญชนะควบกล้ า ท าให้ชาวต่างชาติไม่
สามารถออกเสียงควบพยัญชนะในภาษาไทย 2 ตัวพร้อมกันได้ จึงออกเสียงได้แค่พยัญชนะต้นตัวเดียว ได้แก่  
เสียง /คร/ ออกเสียงเป็นเสียง /ค/ พบจ านวน 41 ค า คิดเป็นร้อยละ 83.34  เสียง /พร/ ออกเสียงเป็นเสียง /พ/ 
พบจ านวน 2 ค า คิดเป็นร้อยละ 3.33  เสียง /ปร/ และ /ปล/ ออกเสียงเป็นเสียง /ป/ พบจ านวน 3 ค า คิดเป็นร้อย
ละ 13.33 เมื่อพิจารณาพบว่า ชาวตะวันตกไม่สามารถออกเสียง /คร/  /พร/  /ปร/ และ /ปล/ ส่วนชาวตะวันออก
ไม่สามารถออกเสียง /คร/ ได้เพียงเสียงเดียว สังเกตได้ว่าชาวตะวันออกสามารถออกเสียงพยัญชนะที่มีฐานเสียงมา
จากริมฝีปาก ริมฝีปากและฟัน เนื่องจากชาวตะวันตกไม่มีเสียงควบกล้ าจึงเป็นสาเหตุที่ท าให้ชาวตะวันตกไม่
สามารถออกเสียงค าควบกล้ าได้เลย ส่วนชาวตะวันออกสามารถออกเสียงควบกล้ าบางเสียงได้ เนื่องจากมีเสียงนั้น
ในภาษา แต่บางเสียงไม่สามารถออกเสียงได้ เช่น พยัญชนะควบกล้ า ร เนื่องจากไม่มีเสียงในภาษานั้น  
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2) การออกเสียง /ร/ เป็นเสียงที่ชาวต่างชาติร้อยละ 13.08 ไม่สามารถออกเสียงได้ พบทั้งชาวตะวันตก
จ านวน 9 ค า คิดเป็นร้อยละ 64.28 และชาวตะวันออกจ านวน 5 ค า คิดเป็นร้อยละ 35.72 ตามล าดับ เนื่องจาก
เสียง /ร/ เป็นเสียงรัวลิ้น-ก้อง เกิดจากปลายลิ้นและปุ่มเหงือก เวลาออกเสียงต้องใช้วิธีการกระดกลิ้นอย่างรวดเร็ว 
(Trill) ซึ่งในภาษาอ่ืนมีเสียงพยัญชนะ /ร/ แต่ใช้วิธีการม้วนลิ้นในการออกเสียง และหากไม่ได้ฝึกฝนการกระดกลิ้น 
อาจท าให้ออกเสียงพยัญชนะ /ร/ โดยใช้วิธีการกระดกลิ้นไม่ได้  

3) การเปลี่ยนเสียง เป็นการเปลี่ยนเสียงจากเสียงหนึ่งไปเป็นอีกเสียงหนึ่ง เนื่องจากเสียงพยัญชนะต้นใน
บางภาษาไม่มีเหมือนกับเสียงพยัญชนะในภาษาไทย และไม่มีเสียงใกล้เคียงกับเสียงภาษาไทย ท าให้ชาวต่างชาติ
ร้อยละ 43.92 ไม่สามารถออกเสียงตามภาษาไทยมาตรฐานได้ พบทั้งชาวตะวันตกและชาวตะวันออก ได้แก่ เสียง /
ข/  /ค/ ออกเสียงเป็นเสียง /ก/ จ านวน 14 ค า คิดเป็นร้อยละ 25.78  เสียง /ต/ ออกเสียงเป็นเสียง /ท/ จ านวน 6 
ค า คิดเป็นร้อยละ 12.76  เสียง /ผ/ /พ/ ออกเสียงเป็นเสียง /ป/ จ านวน 9 ค า คิดเป็นร้อยละ 19.14  ลักษณะการ
ออกเสียงพยัญชนะต้นที่แตกจากภาษาไทยมาตรฐานดังต่อไปนี้พบเฉพาะ 

ของชาวตะวันตก ได้แก่  /ก/ ออกเสียงเป็นเสียง /ข/  /ค/ จ านวน 12 ค า คิดเป็นร้อยละ 25.53  เสียง /ท/  
ออกเสียงเป็นเสียง /ต/ จ านวน 2 ค า คิดเป็นร้อยละ 4.25  เสียง /ด/ ออกเสียงเป็นเสียง /ต/ จ านวน 1 ค า คิดเป็น
ร้อยละ 2.12  เสียง /ส/ ออกเสียงเป็นเสียง /จ/ จ านวน 1 ค า คิดเป็นร้อยละ 2.12  เสียง /อ/ ออกเสียงเป็นเสียง /
ต/ จ านวน 1 ค า คิดเป็นร้อยละ 2.12  และท่ีพบเฉพาะการออกเสียงของชาวตะวันออก ได้แก่ เสียง /ด/ ออกเสียง
เป็นเสียง /ก/ จ านวน 1 ค า คิดเป็นร้อยละ 2.12 โดยสรุปดังแผนภาพดังนี้ 

42.90%

13.08%

43.92%

การออกเสียงควบกล า้ การออกเสียง /ร/ การเปลี่ยนเสียง

ลักษณะการออกเสียงพยัญชนะต้นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
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จากผลการวิจัยพบว่า ลักษณะการแปรเสียงพยัญชนะต้นของชาวต่างชาติที่แตกต่างจากภาษาไทย
มาตรฐานซึ่งเป็นปัญหาในการสื่อสารทั้ง 3 กรณี น่าจะเกิดจากเสียงพยัญชนะในแต่ละภาษาไม่เท่ากัน เสียงใน
ภาษาไทยบางเสียงไม่มีในภาษาอ่ืน และวิธีการออกเสียงไม่เหมือนกัน ท าให้การออกเสียงพยัญชนะบางเสียงใน
ภาษาไทยเปลี่ยนเป็นเสียงอ่ืนหรือไม่ออกเสียงนั้นเลย อีกประการหนึ่งเกิดจากการไม่ได้ฝึกฝนในการออกเสียง
พยัญชนะบางเสียง เช่น เสียง ร เรือ เป็นเสียงที่เกิดจากการกระดกลิ้นรัวอย่างรวดเร็ว (Trill) หากไม่ได้ฝึกฝนมา
ตั้งแต่เด็ก ก็ไม่สามารถออกเสียงที่ใช้วิธีการกระดกลิ้นได้และเสียงควบกล้ า นอกจากปัญหาการออกเสียงพยัญชนะ
นับเป็นปัญหาที่พบมากที่สุดในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้ว ยังพบว่าเป็นปัญหาในกลุ่มอ่ืนอีกด้วย สอดคล้อง
กับลการศึกษาของนวลทิพย์ เพ่ิมเกษร (2551) ว่าปัญหาการออกเสียงของนักศึกษาจีนที่พบส่วนใหญ่เป็นปัญหา
การออกเสียงพยัญชนะ โดยไม่สามารถออกเสียงบางเสียงในภาษาไทยได้  เช่น ไม่สามารถออกเสียง ร เรือ  
ได้ เนื่องจากพยัญชนะต้นจากภาษาไทยบางเสียงไม่มีในภาษาจีน จึงสร้างปัญหาในการออกเสียงให้แก่นักศึกษาจีน 
เสียงพยัญชนะที่ไม่มีในภาษาจีนได้แก่ เสียง บ และเสียง ด นักศึกษาจีนจึงออกเสียงพยัญชนะต้น บ เป็น ป และ
ออกเสียงพยัญชนะต้น ด เป็น ต จะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวชาวตะวันตกลักษณะการออกเสียงพยัญชนะต้นที่
แตกต่างจากภาษาไทยมาตรฐานมากกว่านักศึกษาจีนและนักท่องเที่ยวชาวตะวันออก เนื่องจากเสียงพยัญชนะของ
ชาวตะวันออกใกล้เคียงกับภาษาไทย 

ปัญหาที่พบ 

1. ขณะเก็บข้อมูลจากรายการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาในครั้งนี้ต้องรอให้รายการออกอากาศตามจ านวนที่ผู้วิจัยได้
ก าหนดขอบเขตไว้ ท าให้การการเก็บรวบรวมข้อมูลการออกเสียงภาษาไทยด้านพยัญชนะในรายการลอง เซย์ ดู 
เกิดความล่าช้ากว่าก าหนดการที่ตั้งไว้ 

2. มีข้อจ ากัดในการเก็บข้อมูลเนื่องจากกลุ่มผู้วิจัยไม่ได้สอบถามจากกลุ่มตัวอย่างโดยตรง  อาจเป็นปัญหา
ในการออกเสียงของชาวต่างชาติที่ฟังผู้ด าเนินรายการไม่ชัดเจน  

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

งานวิจัยเรื่องนี้ เป็นเพียงการวิเคราะห์การออกเสียงพยัญชนะต้นในภาษาไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ในรายการลอง เซย์ ดู  ซึ่งผู้วิจัยศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางให้แก่ผู้ที่สนใจจะพัฒนาการออกเสียงภาษาไทยของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

ควรมีการศึกษาการใช้ภาษาของชาวต่างชาติในทักษะนั้นๆ   เช่น กลุ่มค า หรือ ประโยค เป็นต้น  
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เขา-เธอ: วาทกรรมแห่งความขัดแย้งในภาพยนตร์รัก 
 

จิรกุล พวงงาม1 ญาศิณีเศษวร2 ณัฐธิชา ประทุมแสงหิรัญ3 
สุรพงษ์ ยิ้มละมัย4 

 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจัย“เขา-เธอ: วาทกรรมแห่งความขัดแย้งในภาพยนตร์รัก” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวาทกรรมและ
ความขัดแย้งของตัวละครเอกเขา-เธอในภาพยนตร์รัก โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษาภาพยนตร์รัก จ านวน 
4 เรื่องได้แก่ คู่กรรม อารีดัง ผู้ชนะสิบทิศ และเลือดสุพรรณ โดยใช้ทฤษฎีวาทกรรมและทฤษฏีความขัดแย้ง  
เป็นแนวทางวิเคราะห์บทสนทนาเพ่ือให้เห็นถึงวาทกรรมและความขัดแย้งของตัวละครเอกเขา-เธอ จากนั้นน าข้อมูล
มาตีความและถอดเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 ผลการวิจัยพบว่า วาทกรรมของตัวละครเอกเขา-เธอที่ปรากฏในภาพยนตร์รักมีวาทกรรมใน
ภาพยนตร์รักจ านวน 4 ประเด็น คือ 1.วาทกรรมความรัก 2.วาทกรรมความเป็นหญิงชาย 3. วาทกรรมความเป็น
ชาติเผ่าพันธุ์ 4.วาทกรรมการแต่งงาน ส่วนความขัดแย้งในภาพยนตร์รักพบว่ามีจ านวน 6 ประเด็น คือ 1.บุคลิกภาพ 
2.การป้องกันตนเอง 3. สิ่งแวดล้อม 4.จิตส านึก 5.การทดแทน 6.การเก็บกด  

ดังนั้นผลการศึกษาเขา-เธอ: วาทกรรมแห่งความขัดแย้งในภาพยนตร์รัก สะท้อนให้เห็นว่าวาทกรรมใน
ภาพยนตร์รักทั้ง 4 ประเด็นมีการผูกโยงกับความรักของชายหญิงและประเทศชาติ ด้านตัวละครมีการแสดงออกที่
แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม บรรทัดฐานของสังคม ส่วนความขัดแย้ง
สะท้อนได้ 3 ลักษณะ คือ ตัวละครจ านนต่อความขัดแย้ง ต่อรองและขัดขืน ตัวละครเลือกท่ีจะขัดแย้งหรือขัดขืนใน
บริบท และตัวละครเลือกที่จะกระท าต่อความขัดแย้งเพ่ือผ่อนปรนต่อความขัดแย้ง หรือคงอยู่ 

ค าส าคัญ: เขา-เธอ วาทกรรม ความขัดแย้ง ภาพยนตร์รัก 

 
 
 
 
 
 
 
1-3นักศึกษา สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์ คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์วิทยาเขตหาดใหญ ่
4อาจารย์ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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บทน า 
 
 มนุษย์กับความรักเป็นของคู่กันนับตั้งแต่วาระแรกที่ลืมตาขึ้นมองโลกจนกระทั่งวาทีที่หมดลมหายใจหรือ
เรียกได้ว่าตลอดช่วงของการมีชีวิตมนุษย์ เราจึงต้องประสบกับสภาวะทางอารมณ์อย่างน้อยสองประการคือความรัก
และความเกลียดดังที่ เพลโต (Plato) นักปรัชญาเมธีชาวกรีก กล่าวถึง ชีวิตที่ปราศจากความรักไว้ว่า “ผู้ที่ไม่มี 
ความรัก เปรียบเสมือนเดินอยู่ในที่มืด” (เฉลิมศรี จอกทอง, 2534: 1) เพราะความรักเป็นสิ่งที่มนุษย์เราแสวงหา 
ชีวิตเราอาจจะไม่เป็นชีวิตที่สมบูรณ์ได้ หากไม่มีรสชาติแห่งความรักเป็นเครื่องปรุงแต่ง ชีวิตที่ปราศจากความรัก
มักจะเป็นชีวิตที่เบื่อหน่าย แห้งแล้ง ไร้ความรื่นรมย์ และปราศจากชีวิตชีวา 

เมื่อความรักของชายหญิงคือความผูกพันหรือความดึงดูดทางอารมณ์อย่างลึกซึ้ง เป็นความรู้สึกของบุคคล
หนึ่งต่ออีกบุคคลหนึ่ง เมื่ออยู่ใกล้กับบุคคลที่เรารักจะมีความรักและปลาบปลื้มยินดี แต่ในชีวิตของความรักย่อมพบ
กับความรักที่สมหวังและรักที่ไม่สมหวัง (ครรชิต ทะกอง, 2520:3)ความรักทั้งสองนี้เป็นของคู่กัน ความรักจึงเป็น
เรื่องของความรู้สึกและทัศนคติที่สลับซับซ้อนของเขาและเธอ 
 ความรักเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนส าหรับมนุษย์การใช้ค าพูดในการสื่อสารเป็นสิ่งส าคัญ วาทกรรมจึง
เปรียบเสมือนดาบสองคม (เฉลิมศรี จอกทอง, 2534: 1) หากใช้ได้ถูกต้องเหมาะสมจะท าให้เกิดประโยชน์สามารถ
ท าให้ผู้อ่ืนเห็นด้วย พอใจ คล้อยตามในความคิดเห็นนั้น แต่หากวาทกรรมที่กล่าวออกไปไม่ถูกต้อง เหมาะสมอาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งได้ในที่สุดด้วยความคิด ความเชื่อ ทัศนคติและบริบททางสังคม ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิด
ความขัดแย้งในการใช้วาทกรรม 
 ความขัดแย้งจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ขัดแย้งคือความปะทะของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีความคิดเห็นไม่
ตรงกันทางวาจา ทางกาย ด้วยอารมณ์แม้ว่าความขัดแย้งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่สามารถลดทอนความรุนแรง
หรือแก้ไขความขัดแย้งนั้น ๆ ได้ ซึ่งความขัดแย้งมักมาจากความต้องการที่แตกต่างกันเป็นธรรมดาที่ความต้องการ
ของแต่ละคน ย่อมมีความแตกต่างกันจากพ้ืนฐานของมนุษย์เมื่ออยู่ในสถานการณ์ต่าง ๆ ย่อมมีความรู้สึกท่ีแตกต่าง
กันด้วย (สุรพงษ์ ชัยนาม, 2553: 1-5)นอกจากนี้คุณค่าหรือค่านิยมและความเชื่อในตัวบุคคล เป็นสิ่งที่ฝังอยู่ในจิตใจ
ของมนุษย์แต่ละบุคคลว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง 

ส าหรับมนุษย์ในการด าเนินชีวิตเมื่อคุณค่าหรือค่านิยมมีไม่เหมือนกันย่อมน ามาสู่ความขัดแย้งมักเกิดขึ้น
จากความต้องการในการใช้อ านาจที่ตัวเองมีอยู่แตกต่างกันจึงต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้อ่ืนหรือต้องการ
ให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองและหมู่คณะของตนเองในที่สุด บริบททางสังคมจึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
ขัดแย้งในความรักระหว่างชายหญิง หนึ่งในตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่ามนุษย์ได้ให้ความส าคัญในเรื่องของความรักได้
อย่างชัดเจนที่สุดก็คือ สื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ที่ใช้ความรักเป็นเนื้อหาหลัก ซึ่งการน าเสนอเรื่องราวความรักเหล่านี้
ถือเป็นการสร้างประสบการณ์ผ่านสื่อให้กับผู้รับสาร 

ส าหรับสื่อมวลชนถือเป็นช่องทางการสื่อสารในเรื่องความรักกับผู้ชม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวความรักในละคร 
มิวสิควิดีโอ นิยาย เพลง โฆษณา และภาพยนตร์ต่าง ๆ (ชโลธร โพยมยล, 2552: 18-19)  ซึ่งในความเป็นจริงผู้รับ
สารอาจจะไม่เคยประสบเจอเหตุการณ์ความรักแบบที่สื่อน าเสนอแต่สื่อมวลชนท าให้ผู้รับสารเกิดคลังความรู้เรื่อง
ความรักเหล่านั้นผ่านสื่อ 

สื่อมวลชนแขนงบันเทิงต่าง ๆ ที่ใช้ความรักเป็นเนื้อหา โดยภาพยนตร์รักถือเป็นภาพยนตร์ที่มีความลึกซึ้ง 
สับสน ซับซ้อนมีเรื่องราวของความรักเป็นตัวสอดผสานที่เกิดขึ้นจากการประกอบสร้างความเป็นจริงทางสังคมให้
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ปรากฏในภาพยนตร์เหล่านั้น(ปรัชญา เปี่ยมการุญ, 2555: 4)อย่างไรก็ตามความรักไม่ได้ปรากฏอยู่แค่ในภาพยนตร์
รักซึ่งท าหน้าที่ถ่ายทอดความหมายความรักโดยตรงแต่อาจประกอบสร้างความหมายของความรักที่แตกต่างกัน
ออกไป 

ตัวละครที่มีบทบาทมากที่สุดเห็นจะหนีไม่ พ้นตัวละครเอกเขา -เธอที่ เป็นพระเอกและนางเอก           
(ศศิลักษณ์ แจ้งสุข, 2538: 3) ตัวละครเอกจึงมีบทบาทส าคัญต่อเรื่องและความสัมพันธ์ต่อโครงเรื่องมากที่สุดซึ่ง
เปรียบเสมือนเลือดเนื้อของภาพยนตร์ทุกเรื่องเป็นต้นเหตุหรือสาเหตุของทุกอย่างที่ปรากฏในภาพยนตร์ ภาพยนตร์
รักจึงมีบทบาทส าคัญในการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก เรื่องราวเหตุการณ์ต่าง ๆ อันเป็นผลให้ผู้ชมเกิดความเชื่อ
ในเรื่องราวต่อการสร้างความเข้าใจการรับรู้ของคนในสังคม 

เขา-เธอจึงเปรียบเสมือนกระจกสะท้อนสังคม สะท้อนเรื่องราว ค่านิยม แง่มุมต่าง ๆ ของสังคม ตามแต่ละ
เนื้อหาของภาพยนตร์ที่ต้องการน าเสนอซึ่งเนื้อหาในภาพยนตร์รักได้ใช้วาทกรรมในการถ่ายทอด ไม่ว่าจะเป็นตัว
ละคร บทสนทนา พฤติกรรมการแสดงออก เมื่อจะศึกษาหรือกล่าวถึงวาทกรรมและประเด็นความขัดแย้งของตัว
ละครในภาพยนตร์รักก็ไม่อาจละเลยที่จะต้องกล่าวถึงลักษณะของวาทกรรม ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการศึกษาวาท
กรรมและความขัดแย้งของตัวละครเอกเขา-เธอในภาพยนตร์รัก 
 ดังนั้น “เขา-เธอ: วาทกรรมแห่งความขัดแย้งในภาพยนตร์รัก” จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาวาทกรรมของ
ตัวละครเอกเขา-เธอในภาพยนตร์รัก และศึกษาความขัดแย้งของตัวละครเอกเขา-เธอในภาพยนตร์รัก พิจารณาวาท
กรรมของตัวละครเอกเขา-เธอและตัวละครอ่ืน ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับตัวละครเอกเขา-เธอ โดยใช้แนวคิดทฤษฎีวาท
กรรมและทฤษฎีความขัดแย้งเพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงวาทกรรมหลักและประเด็นความขัดแย้งที่มีบริบทเป็นตัว
สนับสนุน 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือศึกษาวาทกรรมตัวละครเอกเขา-เธอ ในภาพยนตร์รัก 
2. เพ่ือศึกษาความขัดแย้งตัวละครเอกเขา-เธอ ในภาพยนตร์รัก 

 
ค าถามการวิจัย 

1. วาทกรรมตัวละครเอกเขา-เธอ ในภาพยนตร์รักเป็นอย่างไร 
2. ความขัดแย้งตัวละครเอกเขา-เธอ ในภาพยนตร์รักเป็นอย่างไร 

 
กรอบงานวิจัย 

แนวคิดในการวิจัยหรือแนวคิดทางทฤษฎี คือ แนวทางการวิเคราะห์ที่ช่วยให้ผู้วิจัยสามารถท าความเข้าใจที่
ปรากฏขึ้นในภาพยนตร์รัก ซึ่งถูกแฝงวาทกรรมและปรากฏความขัดแย้ง  
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด 

จากภาพที่ 1 แสดงให้เห็นถึงการศึกษาถึงวาทกรรมและความขัดแย้งของตัวละครเอกเขา -เธอ และตัว
ละครอ่ืน ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับตัวละครเอกรวมถึงบริบทต่าง ๆ ที่สนับสนุนให้เกิดความขัดแย้งภายในภาพยนตร์
รัก โดยใช้ทฤษฎีวาทกรรมและทฤษฎีความขัดแย้งในการน าไปวิเคราะห์บทสนทนา 
 
วิธีการศึกษา 
 การศึกษา “เขา-เธอ: วาทกรรมแห่งความขัดแย้งในภาพยนตร์รัก”เป็นการศึกษาวิธีวิจัยเชิงคุณภาพที่ให้
ความส าคัญถึงวาทกรรมของตัวละครเอกในภาพยนตร์รักภายใต้บริบททางสังคมผ่านทางสื่อภาพยนตร์โดยมีตัว
ละครเอกเขา-เธอเป็นผู้น าเรื่อง เมื่อรูปแบบความรักของมนุษย์แต่ละแบบมีองค์ประกอบที่แตกต่างออกไป ไม่มี
มนุษย์ใดท่ีเกิดมาแล้วไม่พบเจอกับความรัก แต่ความรักนี้ก็เป็นตัวก่อให้เกิดความขัดแย้ง โดยมีบริบททางสังคมเป็น
ปัจจัยก่อให้เกิดวาทกรรมและความขัดแย้ง 
 ข้อมูลที่ใช้ศึกษาเริ่มต้นจากการส ารวจภาพยนตร์รักเฉพาะภาพยนตร์ไทยโดยมีลักษณะเนื้อหาเกี่ยวกับ
ความขัดแย้งหรือสงครามจ านวน 33 เรื่อง จากนั้นใช้เกณฑ์การคัดเลือกโดยจ าแนกเป็นภาพยนตร์รักที่มีเนื้อหา
ความขัดแย้งทางเชื้อชาติ ชนชั้น อารมณ์ความรู้สึกนึกคิดและคติความเชื่อ ค่านิยมทั้งหมดจ านวน 10 เรื่อง  
โดยภาพยนตร์ทั้ง 10 เรื่อง  
ผู้วิจัยได้เลือกภาพยนตร์รักของไทยปี พ.ศ.2505-พ.ศ.2525 จ านวน 4 เรื่อง เพ่ือศึกษาวาทกรรมและความขัดแย้ง
ของตัวละครเอกในภาพยนตร์รัก ดังนี้ 

คู่กรรม ตัวละคร คือ โกโบริและอังสุมาลิน 
อารีดัง ตัวละคร คือ ภูผาและซูจี (เวอร์ชั่นละคร) 
เลือกสุพรรณ ตัวละคร คือ มังรายณ์และดวงจันทร์ 
ผู้ชนะสิบทิศ (ตอนขุนพล) ตัวละคร คือ จะเด็ด ,ตะละแม่จันทราและตะละแม่กุสุมา 
จ าแนกดังตารางท่ี 1 
 
 
 

ภาพยนตร์รัก 

ตัวละครเอกเขา-เธอ 

-วาทกรรม 
-ทฤษฎีความ
ขัดแย้ง 

วาทกรรม ความขัดแย้ง 

บริบท 
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ตารางที่ 1 ภาพยนตร์รักที่ใช้ในการวิจัย 
ชื่อภาพยนตร์รัก เชื้อชาติ/เผ่าพันธุ์ 

พระเอก นางเอก 
คู่กรรม ญี่ปุ่น ไทย 
อารีดัง ไทย เกาหลี 

ผู้ชนะสิบทิศ พม่า พม่า 
เลือดสุพรรณ พม่า ไทย 

 
 การเลือกกลุ่มข้อมูลแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ตัวละครเอกเขา-เธอ ซึ่งเป็น
ตัวละครที่ปรากฏวาทกรรมภายในเรื่อง และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลรอง  คือ  ตัวละครอ่ืน ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับตัวละคร
เอกเขา-เธอ ซึ่งเป็นตัวละครที่ปรากฏวาทกรรมภายในเรื่อง เช่น ครอบครัว ญาติสนิท และเพ่ือน 
 ทฤษฎีที่ใช้เป็นแนวทางการวิเคราะห์มาจากทฤษฎีวาทกรรมของ มิเชล ฟูโกต์ เพราะเขาไม่ได้แค่มองว่า
วาทกรรมหมายถึงภาษา ค าพูดแต่ยังหมายถึงระบบและกระบวนการในการสร้างหรือผลิตเอกลักษณ์ หรืออัตลักษณ์
ให้กับคนในสังคมซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการจะศึกษาตัวละครในภาพยนตร์และทฤษฎีความขัดแย้งของตาม
ทฤษฎีจิตวิทยาของ ซิกมันต์ ฟรอยด์ ในการศึกษางานวิจัยคงเห็นว่าในภาพยนตร์รักไม่ได้มีเพียงความขัดแย้งที่
ก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท แต่ยังมีความขัดแย้งที่ท าให้ตัวละครเหล่านั้นมีปรองดองกัน ข้อมูลที่ น ามาใช้ใน
การศึกษามาจากเนื้อหาและบทสนทนาของภาพยนตร์รัก จ านวน 4 เรื่อง โดยน าเนื้อหามาวิเคราะห์ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย    
 
ผลการวิจัย 
 การน าเสนอผลของการศึกษาเรื่อง “เขา-เธอ : วาทกรรมแห่งความขัดแย้งในภาพยนตร์รัก” มีการน าเสนอ
ใน 4 ประเด็นคือ 1.วาทกรรมในภาพยนตร์รัก 2.ความขัดแย้งในภาพยนตร์รัก 3.สรุปผลและอภิปรายผล  
4.ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 
1. วาทกรรมในภาพยนตร์รัก 

การวิเคราะห์วาทกรรม มีการพิจารณาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบทสนทนาและพฤติกรรมของตัวละครเอก
รวมทั้งตัวละครอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับตัวละครเอก โดยปรากฏรูปแบบวาทกรรมดังนี้ 

ประเด็นที่หนึ่ง วาทกรรมความรัก มีจ านวน 3 วาทกรรม ได้แก่ 1.ทาสรัก 2.รักนักรบ 3.คู่รักที่เกิดมาเป็นคู่
กัน 
1. ทาสรัก 

ผู้ที่ยอมตนให้ตกอยู่ใต้อ านาจสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นการกระท าที่ตนเองอาจจะไม่ได้รับสิ่งตอบแทนในการ
กระท าไม่สามารถเรียกร้อง โดยบุคคลยอมจ านนต่ออีกบุคคลหนึ่งที่ตนเองรู้สึกรักหรือเสน่หา สามารถยอมจ านนทุก
อย่างไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกหรือการกระท า เมื่อวิเคราะห์แล้วพบวาทกรรมทาสรัก ดังตัวอย่าง  
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โกโบริ: คุณให้สัญญากับผมได้ไหมว่าจะถนอมลูกของเราที่ก าลังจะเกิดมา ถ้าคุณให้สัญญาผมจะยอมคุณ
ทุกประการ 

(บทสนทนาภาพยนตร์เรื่อง คู่กรรม พ.ศ. 2516) 
จากบทสนทนาข้างต้นแสดงให้เห็นถึง ยินยอมให้ฝ่ายหญิงเป็นอิสระ เนื่องจากฝ่ายชายมีความคิดว่า 

ฝ่ายหญิงมีคนรักอยู่แล้ว สะท้อนให้เห็นว่า การยินยอมต่อความรักที่ต้องการให้อีกฝ่ายมีอิสระเป็นของตนเองในการ
ตัดสินใจยอมจ านนต่อความรักครั้งนี้ 
2. รักนักรบ  
 ความรักที่บุคคลต้องยอมเสียสละให้คนที่ตนเองรักไปท าหน้าที่ของตน นักรบเป็นบุคคลที่มีความสามารถ
ในด้านการต่อสู้ และเป็นก าลังส าคัญให้แก่ประเทศในการปกป้องบ้านเมือง ในหัวใจจึงมีทั้งความรักชาติ เสียสละ
เพ่ือแผ่นดิน และความรักท่ีมีต่อบุคคลอันเป็นที่รักโดยมีทั้งความรักท่ีสมหวังและไม่สมหวัง 

2.1 คู่รักที่มีความรักที่สมหวัง แม้จะอยู่ในช่วงสงครามที่ต้องห่างไกลจากบ้านเมืองและคนรัก ด้วยอนุภาพ
ของความรักย่อมท าให้ความรักระหว่างชายหญิงมั่นคงแน่นหนากว่าสิ่งอ่ืนใด เกิดขวัญก าลังใจในการออกรบเพ่ือ
กลับมาเจอบุคคลอันเป็นที่รัก ดังตัวอย่าง 

มังรายณ์: เสร็จสงครามแล้วฉันจะกลับมาหาดวงจันทร์ มาอยู่กับดวงจันทร์ที่กระท่อมหลังนี้ไม่มีมังรายณ์ 
ไม่มีไทย ไม่มีพม่า มีแต่เราสองคนผู้มีหัวใจดวงเดียวกัน 

(บทสนทนาในภาพยนตร์เรื่อง เลือดสุพรรณ พ.ศ. 2522) 
จากบทสนทนาข้างต้นแสดงให้เห็นถึง มังรายณ์และดวงจันทร์มีอุปสรรคในความรักครั้งนี้โดยมีศึกสงคราม

ระหว่างบ้านเมืองทั้งสองฝ่ายแต่ด้วยอ านาจของความรักของทั้งสองจึงท าให้เขาทั้งคู่รักกัน สะท้อนให้เห็นถึงความ
จริงที่ว่าไม่มีอุปสรรคใดที่เราไม่สามารถผ่านมันไปได้  

2.2 ความรักท่ีไม่สมหวัง ด้วยความรักที่เกิดขึ้นระหว่างมนุษย์เป็นความรู้สึกหรืออารมณ์ท่ีทรงพลังท าให้ใน
ช่วงเวลานั้นมีแต่ความสุข หากแต่ว่าความสุขนั้นไม่ได้อยู่กับเราเสมอไป เมื่อมีรักก็ย่อมมีทุกข์ มีสมหวังก็ย่อมมี
ผิดหวังเป็นเรื่องธรรมดา ดังตัวอย่าง 

ตะละแม่จันทรา: ข้าพเจ้าก็กรรมหนักเกิดมาในราชตระกูลเราจึงมีม่านประเพณีขวางกั้น แต่พ่ีท่านก็เป็น
ชายชาติทหาร ท่านยังเป็นสหายสนิทของพระราชโอรสผู้จะได้พระราชสมบัติจากพระราชบิดา พ่ีท่านจงฝากชื่อให้
เป็นทหารกล้าของแผ่นดิน เหมือนกล้าเมื่อเติบกล้าเมื่อใดขวากหนามนั้นพ่ีท่านก็คงจะลิดรอนได้เอง 

(บทสนทนาภาพยนตร์เรื่อง ผู้ชนะสิบทิศ พ.ศ. 2509) 
จากบทสนทนาข้างต้นแสดงให้เห็นถึง ความรักของตัวละครเอกที่มีอุปสรรคท าให้ความรักของทั้งสองไม่

สามารถสมหวังได้ เนื่องจาก ชนชั้น ฐานะ  ความเป็นอยู่ที่แตกต่างกัน จึงท าให้ความรักของทั้งสองไม่สามารถ
ด าเนินไปได ้สะท้อนให้เห็นว่า ความรักไม่อาจด าเนินต่อไปได้หากไม่มีความเหมาะสมจากหลาย ๆ ด้าน  
3. คู่รักที่เกิดมาเป็นคู่กัน 

ความรักเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะอยู่คนละซีกโลก คนละประเทศ หากเป็นเนื้อคู่กันแล้วย่อมมาพบกัน
จนได้ การที่คนสองคนได้พบกันนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่อาจเป็นเพราะบุพเพสันนิวาสที่ท าให้ทั้งคู่ได้มาพบกัน และ
พัฒนาเกิดขึ้นเป็นความรักจนได้มาเป็นคู่ครองกัน ไม่ว่าจะเป็นคู่แบบไหนคู่บุญหรือคู่กรรม แต่เนื้อคู่กันแล้วคงไม่
แคล้วกันแน่นอน ดังตัวอย่าง 
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อังศุมาลิน: เราเสียนายไปไม่ได้ อย่างอ่ืนจะเป็นอย่างไรก็ชั่งขอให้เราได้รักนายแล้วนายก็ต้องรักเรานะโกโบ
ร“ิอานาตะ โอะ ไอชิเตะ อิมัส” 
โกโบริ: คุณรักผม ฮิเดโกะ 

(บทสนทนาในภาพยนตร์เรื่อง คู่กรรม พ.ศ. 2516) 
จากบทสนทนาข้างต้นแสดงให้เห็นถึงแม้นางเอกจะมีคนรักอยู่แล้วแต่หากไม่ใช่คู่กันก็ต้องมีอันเลิกรากันไป 

ด้วยเหตุผลต่าง ๆ แต่กลับได้พบรักกับพระเอก แม้ว่าจะอยู่คนละประเทศแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ภาษา 
ขนบธรรมเนียมแต่ด้วยความใกล้ชิดจึงท าให้เกิดความรักระหว่างคนสองคน  

 
ประเด็นที่สอง วาทกรรมความเป็นหญิงชาย มีจ านวน 2 วาทกรรม ได้แก่ 1.ผู้หญิงที่ตกอยู่ใต้อ านาจผู้ชาย  
2.หญิงชายที่เป็นตามบรรทัดฐานทางสังคม 
1. ผู้หญิงที่ตกอยู่ใต้อ านาจผู้ชาย 

ปิตาธิปไตย เป็นอ านาจที่แฝงเร้นอยู่กับสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเมือง เศรษฐกิจหรือกฎหมายซึ่งมีอ านาจ
ครอบคลุม บทบาท พฤติกรรม วิถีชีวิตทั้งของเพศหญิงเพศชาย และเพศอ่ืน ๆ ซึ่งระบบชายเป็นใหญ่สาม ารถ
ก าหนดบทบาทของผู้หญิงได้ตามท่ีตนเองปรารถนา (สรยา รอดเพชร, 2561 : 56) 

1.1 ผู้หญิงที่ยอมตกอยู่ใต้อ านาจผู้ชาย 
สถานภาพของผู้หญิงมักถูกควบคุมโดยผู้ชายที่มีอ านาจในการปกครองดินแดนว่า ผู้หญิงควรเป็นอย่างไร  

ท าให้เกิดความแตกต่างในบทบาททางเพศ (สรยา รอดเพชร,2561: 58) ผู้หญิงจึงมีบทบาทของผู้ตามที่ดีและเชื่อฟัง
ผู้ชาย ดังตัวอย่าง 

ตะละแม่กุสุมา: อ๋อ ! นึกว่าใครที่แท้ก็คนโปรดพระเจ้าอยู่หัวนั่นเอง อภัยเถอะ ไม่นึกว่าจะมาพบท่านที่นี่คิด
ว่าป่านี้เดินทางไปถึงบ้านเดิมซะแล้ว 

จะเด็ด: บุญนักที่กุสุมาเกิดเป็นหญิงถ้าเป็นชายแล้วก็ปากเปราะเราะร้ายเสียดแทงใจเราอย่างนี้คงได้เห็นดี
กัน เราออกปากกับพระเจ้าอยู่หัวไม่ส าเร็จซ้ าตัวเองต้องมาเป็นนักโทษอย่างนี้ ต่อไปนี้ลูกสาวพระเจ้าแปรอย่าได้
บังอาจพูดสะเทือนใจเราอีกเราจะไม่ยอมนิ่งแล้วเกร็งใจใครอีกแล้ว 

 (บทสนทนาภาพยนตร์เรื่อง ผู้ชนะสิบทิศ พ.ศ. 2509) 
จากบทสนทนาข้างต้นแสดงให้เห็นถึง การเสียดสีกันทางค าพูดที่ตัวละครเอกทั้งสองเถียงกัน เนื่องจาก 

ตัวละครฝ่ายหญิงได้ใช้ถ้อยค าในการสื่อสารที่ถากถางใจผู้ฟัง จึงท าให้ตัวละครฝ่ายชายได้รับความสะเทือนใจ ผู้ชาย
มักมีเหตุผลมากกว่าผู้หญิง หากผู้ชายกระท าผู้หญิงไม่ว่าเป็นจะเป็นทางค าพูดหรือการกระท า จะท าให้ผู้ชาย  
ถูกด่าว่าได้  

1.2 ผู้หญิงที่ไม่ยอมตกอยู่ใต้อ านาจของผู้ชาย 
ผู้หญิงหลายคนยอมตกอยู่ใต้อ านาจของผู้ชายโดยที่อาจรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวว่าก าลังถูกผู้ชายครอบง า โดนเอา

รัดเอาเปรียบ ด้วยโครงสร้างทางสังคมอันเป็นตัวก าหนดความไม่เท่าเทียมกันระหว่างผู้หญิงและผู้ชายผ่าน
สถาบันครอบครัว เครือญาติ การเมือง การปกครองและศาสนา ดังตัวอย่าง 

ตะละแม่กุสุมา:อ๋อ เราก็เหมือนกันถึงเป็นหญิงก็ไม่ขอกลัวทหารตองอูคนไหนตั้งแต่นายพลขึ้นไปถึงนายทัพ 
 (บทสนทนาภาพยนตร์เรื่อง ผู้ชนะสิบทิศ พ.ศ. 2509) 



246 
 

 
 

  
การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第三届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

จากบทสนทนาข้างต้นแสดงให้เห็นถึง จากบทสนทนาจะเห็นได้ว่าตะละแม่กุสุมาแสดงถึงความมีอ านาจไม่
เกรงกลัวผู้ชายที่เป็นทหาร หรือแม้แต่จะเด็ด สะท้อนให้เห็นว่าผู้หญิงก็ไม่ได้ตกอยู่ใต้อ านาจผู้ชายอย่างเดียวแต่
ผู้หญิงมีสิทธิ์ที่จะแสดงพฤติกรรมและความคิดของตน 
2. หญิงชายที่เป็นไปตามบรรทัดฐานทางสังคม 

ความเชื่อหรือข้อห้ามเปรียบเหมือนมาตรฐานที่ก าหนดลักษณะผู้หญิงและผู้ชายที่ดีหรือไม่ดีในสังคม  
ถ้าหญิงชายคนไหนสามารถปฏิบัติตามข้อห้ามหรือความเชื่อต่าง ๆ ได้อย่างเคร่งครัดก็จะเป็นความภาคภูมิใจของ
พ่อแม่ ญาติพ่ีน้อง หากละเมิดไม่ปฏิบัติตามอาจถูกสังคมลงโทษ 

2.1 หญิงชายที่กระท าตามบรรทัดฐานทางสังคม 
ระเบียบกฎเกณฑ์หรือแบบแผนของพฤติกรรมที่สังคมยอมรับให้เป็นแนวทางปฏิบัติของสมาชิกในสังคมใน

แต่ละสถานการณ์ หากผู้ใดละเมิดไม่ปฏิบัติตามอาจถูกสังคมลงโทษ อาจเป็นเหตุการณ์ที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจให้เกิดขึ้น
ก็ตามหากผิดตามบรรทัดฐานทางสังคมแล้วย่อมได้รับการลงโทษ ดังตัวอย่าง  

ตะละแม่จันทรา: จันทราละอายนักที่ปล่อยตามอารมณ์เหมือนหญิงสาระเลว หาสกุลไม่ได้ 
จะเด็ด: จันทราน้องท่านอย่าตีค่าของตัวเองต่ าถึงเพียงนั้น อันชายนี้ไม่ใช่จะเด็ดพ่ีท่านหรอกเหรอ 
ตะละแม่จันทรา: ถึงชายนั้นจะเป็นพ่ีท่าน จันทราก็อดต าหนิตัวเองไม่ได้ 

 (บทสนทนาภาพยนตร์เรื่อง ผู้ชนะสิบทิศ พ.ศ. 2509) 
จากบทสนทนาข้างต้นแสดงให้เห็นถึง การท าผิดจารีตประเพณีที่ได้วางไว้ในสังคม เนื่องจากมีการปล่อย

เนื้อปล่อยตัวไปตามสภาวะทางอารมณ์ ผู้หญิงที่กระท าตัวเช่นนี้ถือว่าเป็นการกระท าผิดต่อสังคม แม้ว่าชายนั้นจะ
เป็นคนรักก็ตามผู้หญิงควรมีนิสัยรักนวลสงวนตัว  

2.2 หญิงชายที่ไม่กระท าตามบรรทัดฐานทางสังคม 
การกระท าที่ไม่เป็นไปตามบรรทัดฐานทางสังคมย่อมส่งผลท าให้ผู้อื่นต าหนิติเตียน เยาะเย้ยถากถางนินทา

ว่าร้าย หรือได้รับโทษขั้นรุนแรงไม่ว่าจะเป็นการเถียงบุพการี การท าผิดกฎระเบียบในสังคม การปฏิบัติตนผิด
ประเพณี ดังตัวอย่าง 

ตะละแม่กุสุมา: ตายแล้วนี่ผีตัวไหนสิงใจให้มังฉงายมาเกิด เมื่อตัวมีใจผูกพันกับหญิงอ่ืนแล้วมาท าให้เราเกิด
ราคีท าไม 

 (บทสนทนาภาพยนตร์เรื่อง ผู้ชนะสิบทิศ พ.ศ. 2509) 
จากบทสนทนาข้างต้นแสดงให้เห็นถึง การกระท าที่ไม่ดีผู้ชายที่มีสองจิตสองใจ ตนเองมีผู้หญิงอันเป็นที่รัก

อยู่แล้วแต่ยังไปพบหญิงอ่ืนอีก เป็นการผิดจารีตประเพณี  
ประเด็นที่สาม วาทกรรมความเป็นชาติพันธุ์/เผ่าพันธุ์ 
คนที่มีเผ่าพันธุ์เดียวกันจะมีความผูกพันทางสายเลือด ด้วยส านึกของเผ่าพันธุ์เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้และ

ไม่ถาวร (อัญทิพย์ ฤทธิ์ทอง,2555 : 10) การรักชาติและเผ่าพันธุ์จึงไม่ได้รักเฉพาะเผ่าพันธุ์ตัวเองแต่เมื่อมีเหตุการณ์
เกิดข้ึนก็เกิดความเห็นอกเห็นใจผู้ที่ต่างเชื้อชาติตนเองด้วย ดังตัวอย่าง 

มังรายณ์: เธอพูดถูก พม่าไม่ใช่โหดร้ายไปซะทุกคน คนดีก็มีมาก ฉันขอรับรองว่าถ้าฉันมีชีวิตอยู่ตราบใดคน
ไทยจะไม่ถูกข่มเหงเช่นนี้อีก 

(บทสนทนาในภาพยนตร์เรื่อง เลือดสุพรรณ พ.ศ. 2522) 
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จากบทสนทนาแสดงให้เห็นว่าแม้มังรายณ์จะเป็นฝ่ายพม่าผู้มีชัยในสงคราม แต่ด้วยอ านาจบริบททางสังคม
ที่โหดร้ายจึงท าให้เขาไม่สามารถทนเห็นผู้อื่นโดนรังแกไดจ้ึงมีความปราณีเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแม้จะเป็นศัตรู 

ความแตกต่างทางชาติพันธุ์น ามาซึ่งความรู้สึกอคติ ไม่มีความเห็นอกเห็นใจต่อผู้ที่มีความแตกต่างทางเชื้อ
ชาติและวัฒนธรรม (พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ , 2523: 221) ผู้ที่มีชนชาติอ่ืนต่างเผ่าพันธุ์ตนเองมักจะถูกมองและโดน
กระท าจากค าพูดและพฤติกรรม ในลักษณะที่ดูถูกเหยียดหยาม รังเกียจ และโกรธแค้น ดังตัวอย่าง 

มังรายณ์: การศึกอยุธยาครั้งนี้เสียชื่อเสียงพม่ามาก เมื่อครั้งบุเรงนองเค้ารบกันอย่างนักรบจริง แต่คราว
นี้มังรโทกระท าการเยี่ยงโจร โจรที่เลวร้ายอย่างมหาโจรอ ามหิตผิดมนุษย์ ทารุณเชลยยิ่งกว่าทารุณสัตว์  
ข้าทนดูสภาพการณ์เหล่านี้ไม่ไหว 

(บทสนทนาในภาพยนตร์เรื่อง เลือดสุพรรณ พ.ศ. 2522) 
จากบทสนทนาแสดงให้เห็นว่ามังรโทมีทัศนะคติด้านลบและเอาเปรียบผู้ที่ด้อยกว่าตน ด้วยตนมีอ านาจ

มากกว่าที่ชนะสงครามครั้งนี้จึงหยิ่งทระนงในตน คิดว่าตนมีศักดิ์และสถานะสูงกว่าเชลย จึงปฏิบัติตนต่อเชลยอย่าง
ดูถูกเหยียดหยามไร้ซึ่งจิตส านึก 

  
ประเด็นที่สี่ วาทกรรมการแต่งงานมีจ านวน 2 วาทกรรม ได้แก่ 1.ปฏิบัติตนถูกต้องตามขนบธรรมเนียม

ประเพณ ี2.การคลุมถุงชน 
1. ปฏิบัติตนถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณี 

การแต่งงานเป็นพิธีการที่ถูกต้องตามขนบธรรมเนียม ที่เกิดจากคู่หนุ่มสาวทั้งสองได้คบหาดูใจมาสักระยะ
หนึ่ง สามารถเข้ากันได้ทั้งอุปนิสัยใจคอจึงตกลงปลงใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกัน การแต่งงานจึงต้องการให้ผู้คนในสังคม
รับรู้ถึงการปฏิบัติตนถูกต้องตามประเพณี ดังตัวอย่าง 

โกโบริ: ผมไม่ได้สนใจว่าสัมพันธ์ไมตรีของประเทศเป็นอย่างไร ที่ผมอยากรู้ คุณคิดยังไง 
อังศุมาลิน: เราเกลียดนาย เราเกลียดนายพอใจรึยัง ถึงเราจะแต่งงานกับนาย เราก็จะเกลียดนาย 

(บทสนทนาในภาพยนตร์เรื่อง คู่กรรม พ.ศ. 2516) 
จากบทสนทนาข้างต้น โกโบริไม่อยากให้อังศุมาลินเสื่อมเสียชื่อเสียงและต้องการปฏิบัติให้ถูกต้องตาม

ขนบธรรมเนียม ประเพณี จึงแสดงความรับผิดชอบด้วยการแต่งงาน 
ผู้ใหญ่กลับมองว่าการแต่งงานเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ จึงได้จัดข้ึนในขณะที่เกิดศึก

สงคราม ดังตัวอย่าง 
แม่ทัพญี่ปุ่น: เราเป็นทหารควรจะมีความรับผิดชอบสิ่งที่คุณกระท าก็เหมือนกองทัพกระท า เราต้องสร้าง
มิตรภาพกับคนไทยให้ได้ ยังไงก็ตามแต่งงานเป็นการดีแล้วกลับไปได้แล้ว 
โกโบริ: รับทราบ 

(บทสนทนาในภาพยนตร์เรื่อง คู่กรรม พ.ศ. 2516) 
จากบทสนทนาแสดงให้เห็นว่าโกโบริยอมท าตามค าสั่งหัวหน้าอย่างไม่มีข้อแม้ เนื่องจากผู้พูดนั้นมี

สถานภาพสูงกว่าตน และเป็นช่วงเวลาที่ต้องรักษาประเทศท าเพ่ือประเทศชาติมากกว่าความรู้สึกตนเอง นอกจากนี้
ยังต้องค านึงถึงขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมและความเชื่อท่ีมีของทั้งสองฝ่าย 
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2. การคลุมถุงชน 
 การแต่งงานที่เกิดจากการจัดแจงของพ่อแม่ที่เห็นว่าดีเหมาะสมแก่ลูก โดยที่ทั้งคู่ไม่ได้รู้จักหรือรักกัน 
มาก่อน เป็นความปรารถนาที่พ่อแม่ต้องการให้ลูกได้คู่ครองที่เหมาะสม ซึ่งความปรารถนาดีนั้นอาจท าให้เกิดความ
ทุกข์เพราะไม่ได้เกิดจากความรัก ดังตัวอย่าง 

โกโบริ: ผมไม่ได้ตั้งใจจริง ๆ ที่จะให้เกิดเรื่องเช่นนี้ ผมไม่ได้ต้องการให้มีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องแม้แต่
นิด 

อังศุมาลิน:แต่มันก็เป็นไปแล้วตามแผนของพวกคุณ พวกคุณก็ดีแต่จะใช้เล่ห์เหลี่ยมต่าง ๆ นานา เพ่ือความ
ได้เปรียบเสมอ 

(บทสนทนาภาพยนตร์เรื่อง คู่กรรม พ.ศ. 2516) 
จากบทสนทนาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ตัวละเอกชายหญิง ถกเถียงกัน เนื่องจากทั้งคู่โดนจับให้แต่งงานกัน

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการคลุมถุงชน การแต่งงานที่ทั้งคู่อาจจะรักกันหรือไม่ได้รักกันแต่
ผู้ใหญ่เห็นควรว่าเหมาะสมแล้ว  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 วาทกรรมในภาพยนตร์รัก 
จากภาพที่ 2 วาทกรรมที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์รักจ านวน 4 วาทกรรม ได้แก่ วาทกรรมความรัก  

วาทกรรมความเป็นหญิงชาย วาทกรรมชาติพันธุ์/เผ่าพันธุ์ และวาทกรรมการแต่งงาน ซึ่งวาทกรรมทั้งหมด  
มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันกับบุคคลภายในสังคมทั้งด้านความคิด ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม 
บรรทัดฐานที่สังคมเป็นตัวก าหนด โดยผ่านรูปแบบทางภาษาและการกระท าของตัวละคร ซึ่งมีตัวละครอ่ืน ๆ  
ที่มีความสัมพันธ์กับตัวละครเอก และบริบทภายในสังคมเป็นตัวสนับสนุนให้เกิดวาทกรรมนั้น ๆ  

 
2. ความขัดแย้งในภาพยนตร์รัก 

การวิเคราะห์ความขัดแย้ง มีการพิจารณาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบทสนทนาและพฤติกรรมของตัวละคร
เอกรวมทั้งตัวละครอ่ืน ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับตัวละครเอกซึ่งมีพฤติกรรมที่ไม่ลงรอยกันหรือพฤติกรรมที่ไปด้วยกัน
ไม่ได้ระหว่างฝ่ายต่าง ๆ โดยปรากฏรูปแบบความขัดแย้งดังนี้ 

วาทกรรมในภาพยนตร์

วาทกรรมการ

แต่งงาน 

การปฏิบัติถูกต้องตาม

ขนบธรรมเนียม

ประเพณี 

การคลุมถุงชน 

วาทกรรมความเป็นชาติ

พันธ์ุ และเผ่าพันธ์ุ 

วาทกรรมความรัก 

ทาสรัก รัก

นักรบ 

คู่รักท่ีเกิด

มาคู่กัน 

วาทกรรมความเป็นหญิง ชาย 

ผู้หญิงท่ีตกอยู่ใต้

อ านาจผู้ชาย 
หญิงชายที่เป็นตามบรรทัด

ฐานทางสังคม 
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ประเด็นที่หนึ่ง ความขัดแย้งที่เกิดจากบุคลิกภาพ 
บุคลิกภาพ คือความเป็นเอกลักษณ์หรื อพฤติกรรมที่ เ ด่น เฉพาะรวมกันทุกอย่ างที่ มอง เห็น  

(รัตติกา กรรณิกา, 2559 : 57) เมื่อวิเคราะห์แล้วพบสาเหตุความขัดแย้งของตัวละครเอก ดังตัวอย่าง 
อังศุมาลิน: เราไม่ใช่คนญี่ปุ่น ไม่จ าเป็นต้องท าอย่างนั้น 
โกโบริ: แต่คุณยายผู้นี้ก็เป็นคน จะเป็นคนไทยหรือคนญี่ปุ่นหน้าที่ของหมอต้องช่วยรักษาเหมือนกัน  

ถูกไหมล่ะครับ 
(บทสนทนาภาพยนตร์เรื่อง คู่กรรม พ.ศ. 2516) 

จากบทสนทนาแสดงให้เห็นถึง ความขัดแย้งด้านเชื้อชาติที่บ่งบอกถึงตัวตนภายนอกไม่ว่าจะเป็นลักษณะ
รูปร่าง หน้าตา โดยโกโบริเป็นชาวญี่ปุ่น และอังศุมาลินเป็นคนไทย ซึ่งบ่งบอกได้ชัดเจนถึงความเป็นอัตลักษณ์ที่
แตกต่างกันจึงน ามาซึ่งความ 
 

ประเด็นที่สอง ความขัดแย้งจากการป้องกันตนเอง 
การป้องกันตนเอง คือการหาทางออกให้กับจิตใจเมื่อมนุษย์เผชิญสถานการณ์ที่เลวร้าย หรือเป็นข้อแก้ต้ว

ให้ตนเองเพ่ือแก้ไขความสับสนในจิตใจ หรือการต่อต้านความเจ็บปวดของจิต  (รัตติกา กรรณิกา, 2559 : 50)   
เมื่อวิเคราะห์แล้วพบสาเหตุความขัดแย้งของตัวละครเอก ดังตัวอย่าง 

ตะละแม่กุสุมา: ไปนะข้าพเจ้าไม่ขอฟังและขอเห็นหน้าของเจ้าอีกแล้ว ไปสิ จะกลับบ้านกลับช่องก็ตามใจ
ตัวเถอะ นางคงเป็นเสมือนมารดาคงตั้งตาคอยท่านอยู่แล้ว 

จะเด็ด: กุสุมา หากข้าพเจ้าจะกล่าวว่ากลัดผมนี้เป็นผมของมารดา กุสุมาก็ไม่มีเหตุผลอะไรมาปะหน้า
ข้าพเจ้า ท่านเป็นขัตติยะนารีสูงศักดิ์จงตรองดูเถอะยังจะมีชายใดกล้าพูดจริงเสมือนข้าพเจ้าบ้าง แต่เอาเถอะเมื่อ
เป็นความประสงค์ของตะละแม่ข้าพเจ้าจะจากราชส านักแปรไปวันพรุ่งนี้เลย 

 (บทสนทนาภาพยนตร์เรื่อง ผู้ชนะสิบทิศ พ.ศ. 2509) 
จากบทสนทนาแสดงให้เห็นถึง การด่าหรือผลักไสบุคคลอ่ืนไป เพ่ือที่ต้องการปกป้องความรู้สึกของตนเอง 

เนื่องจากการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งต้องการให้อีกฝ่ายจากตนเองไป ทั้ง ๆ ที่ตนเองนั้นก็ยังรักหรือมีความต้องการ  
จะมีบุคคลนั้น แต่ด้วยเหตุการณ์ ที่ท าให้ตนเองมีความน้อยใจ หรือเสียใจ จึงต้องการจะป้องกันความรู้สึกของ
ตนเองไว้ก่อน  

 
ประเด็นที่สาม ความขัดแย้งจากสิ่งแวดล้อม 
สิ่งแวดล้อม หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตที่อยู่ล้อมรอบตัวเรา และส่งผลต่อเราทั้งที่

เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นจิต (รัตติกา กรรณิกา , 2559 : 46) เมื่อวิเคราะห์แล้วพบสาเหตุ 
ความขัดแย้งของตัวละครเอก ดังตัวอย่าง 

อังศุมาลิน: แผ่นดินนี้เป็นของคนไทย ถ้ามีอะไรเกิดข้ึนก็คงไม่ใช่ฝีมือคนไทยด้วยกันแน่ 
โกโบริ: ใช่แผ่นดินไทย ผมเป็นศัตรู เป็นคนเลว แต่ผมไม่เคยท าอะไรใครอย่างไรมนุษยธรรม 

(บทสนทนาภาพยนตร์เรื่อง คู่กรรม พ.ศ. 2516) 
จากบทสนทนาแสดงให้เห็นถึง บริบทภายในสังคมขณะนั้นที่มองบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งเป็นฝ่ายศัตรู เนื่องจาก

เป็นผู้น าความเดือดร้อนและความขัดแย้งมาแก่บุคคลภายในสังคมตนเอง 
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ประเด็นที่สี ่ความขัดแย้งจากจิตส านึก 
จิตส านึก หมายถึงภาวะจิตที่รู้ว่าตัวเองเป็นใครอยู่ที่ไหน ก าลังท าอะไรอยู่ รู้สึกอย่างไร อารมณ์เป็นเช่นไร 

หรือต้องการอะไร และแสดงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับหลักแห่งความเป็นจริงตามหลักเหตุและผล จิต  
(รัตติกา กรรณิกา, 2559 : 47) เมื่อวิเคราะห์แล้วพบสาเหตุความขัดแย้งของตัวละครเอก ดังตัวอย่าง 

มังรายณ์: สงครามยังไงก็เป็นสงครามเมื่อรบกันมันก็ต้องมีการแพ้การชนะคราวนี้ไทยแพ้คราวที่ไทยชนะ  
ก็มีเหมือนกัน 

ดวงจันทร์: ขอให้เรารบกันอย่างนักรบจริง ๆ เถอะฉันไม่ว่า แต่การประพฤติเยี่ยงผู้ร้ายปล้นทรัพย์เช่นนี้ฉัน
เห็นว่าไม่สมเกียรติศักดิ์ของชายชาติทหาร 

(บทสนทนาภาพยนตร์เรื่อง เลือดสุพรรณ พ.ศ. 2522) 
จากบทสนทนาแสดงให้เห็นถึง การมองในความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรก็ตาม ตัวละคร

เองพยายามที่จะอธิบายเหตุผลตามสิ่งที่มันเกิดขึ้น เนื่องจาก ศึกสงครามก็ย่อมมีแพ้มีชนะ แต่ก็ควรที่ให้เกียรติ
ส าหรับผู้แพ้ด้วยเช่นกัน สะท้อนให้เห็นว่า เมื่อมีการแบ่งฝ่ายกันแต่ต้องมองที่เหตุผลและหลักความเป็นจริงกับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มิฉะนั้นอาจถูกกล่าวหาในทางที่ไม่ดีได้ ตัวละครเองพยายามที่จะอธิบายเหตุผลแม้ว่าตนจะอยู่
ฝั่งศัตรู  

 
ประเด็นที่ห้า ความขัดแย้งที่เกิดการทดแทน 
การทดแทน คือเปลี่ยนแรงผลักดันภายในจิตใจไปสู่การกระท าที่สังคมยอมรับจิต (รัตติกา กรรณิกา, 2559 

: 62) เมื่อวิเคราะห์แล้วพบสาเหตุความขัดแย้งของตัวละครเอก ดังตัวอย่าง 
โกโบริ: ผมไม่ได้ตั้งใจจริง ๆ ที่จะให้เกิดเรื่องเช่นนี้ ผมไม่ได้ต้องการให้มีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องแม้แต่

นิด 
อังศุมาลิน: แต่มันก็เป็นไปแล้วตามแผนของพวกคุณ พวกคุณก็ดีแต่จะใช้เล่ ห์เหลี่ยมต่าง ๆ นานา  

เพ่ือความได้เปรียบเสมอ 
โกโบริ: นั่นแหละที่ผมเสียใจอย่างยิ่ง 
อังศุมาลิน: เสียใจท าไม สัมพันธไมตรีอันสูงส่งของประเทศจะได้กระชับเกลียวขึ้นแล้ว 

(บทสนทนาภาพยนตร์เรื่อง คู่กรรม พ.ศ. 2516) 
จากบทสนทนาแสดงให้เห็นถึง ความกดดันของทั้งคู่ที่ต้องแต่งงาน เพ่ือให้ถูกต้องตามขนบธรรมประเพณี

และบรรทัดฐานทางสังคมที่ก าหนด 
 
ประเด็นที่หก ความขัดแย้งเกิดจากการเก็บกด 
การเก็บกด หมายถึง เก็บกดความคิดความรู้สึก หรือความต้องการที่ตนเองยอมรับ ไม่ได้ไว้ในระดับจิตไร้

ส านึกจิต (รัตติกา กรรณิกา, 2559 : 47) เมื่อวิเคราะห์แล้วพบสาเหตุความขัดแย้งของตัวละครเอก ดังตัวอย่าง 
อังศุมาลิน: ฉันอยากเป็นอิสระ ฉันอยากอยู่คนเดียว 
โกโบริ: หมายความว่าคุณอยากให้ผมไปพ้น ๆ จากคุณใช่ไหม 
อังศุมาลิน: ฉันบอกไม่ถูกรู้แต่ว่าไม่อยากให้ตัวเองมีพันธะอะไรทั้งนั้น 

(บทสนทนาภาพยนตร์เรื่อง คู่กรรม พ.ศ. 2516) 
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จากบทสนทนาแสดงให้เห็นถึง อังศุมาลินมีความเก็บกดอยู่ภายในจิตใจ เนื่องจากคนรักเก่าก าลังจะกลับมา
แต่ตนได้มีพันธะกับโกโบริ และได้ตั้งท้องลูกของโกโบริอยู่ซึ่งมันเป็นสิ่งที่เธอไม่ได้ต้องการตั้งแต่แรก 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2 ความขัดแย้งในภาพยนตร์รัก 
จากภาพที่  รูปแบบความขัดแย้งในภาพยนตร์รัก 6 ประเด็น ได้แก่ ความขัดแย้งที่เกิดจากบุคลิกภาพ 

ความขัดแย้งจากการป้องกันตนเอง ความขัดแย้งจากสิ่งแวดล้อม ความขัดแย้งจากจิตส านึก ความขัดแย้งที่เกิดการ
ทดแทน  และความขัดแย้งเกิดจากการเก็บกด ซึ่งปัญหาความขัดแย้งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมทั่วไปที่มีความสัมพันธ์
ต่อกัน มนุษย์แต่ละคนถูกบ่งการด้วยความรู้สึก อารมณ์ ความต้องการต่าง ๆ จึงท าให้มนุษย์แต่ละคนมีความขัดแย้ง
ในจิตใจเหมือนกับการเกิดสงครามอยู่ตลอดเวลา จึงน าไปซึ่งความขัดแย้งระหว่างบุคคลและกลุ่มบุคคลได้ 

 
3. สรุปผลและอภิปรายผล 

งานวิจัยเขา-เธอวาทกรรมแห่งความขัดแย้งในภาพยนตร์รักพบว่า วาทกรรมของตัวละครเอกเขา-เธอ 
ที่ปรากฏในภาพยนตร์รัก มีวาทกรรมในภาพยนตร์รักจ านวน 4 ประเด็น คือ 1.วาทกรรมความรัก 2.วาทกรรมความ
เป็นหญิงชาย 3.วาทกรรมความเป็นชาติ/เผ่าพันธุ์ 4.วาทกรรมการแต่งงาน ส่วนความขัดแย้งในภาพยนตร์รักพบว่า
มีจ านวน 6 ประเด็น คือ 1.ความขัดแย้งที่เกิดจากบุคลิกภาพ 2.ความขัดแย้งจากการป้องกันตนเอง 3. ความขัดแย้ง
จากสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม 4.ความขัดแย้งจากจิตส านึกจิตส านึก 5.ความขัดแย้งที่เกิดการทดแทน 6.ความขัดแย้ง
เกิดจากการเก็บกด  

วาทกรรมในภาพยนตร์รัก พบจ านวน 4 วาทกรรม ได้แก่ วาทกรรมความรัก วาทกรรมความเป็นหญิงชาย 
วาทกรรมความเป็นชาติพันธุ์/เผ่าพันธุ์ และวาทกรรมการแต่งงาน ซึ่งทั้งหมดปรากฏให้เห็นวาทกรรมโดยการใช้
ภาษาและพฤติกรรมการกระท าของตัวละครเอกเขา-เธอ สะท้อนให้เห็นถึงวาทกรรมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นวาท
กรรมความรัก โดยพบรูปแบบความรัก 3 รูปแบบคือ ความรักท่ีฝ่ายหนึ่งจ านนต่ออีกฝ่ายหนึ่ง หรือที่เรียกว่าตกเป็น
ทาสของความรัก ความรักของชายหญิงที่มีความมั่นคงต่อประเทศชาติและคนรัก และความรักของชายหญิงที่เกิด
มาคู่กัน วาทกรรมความเป็นหญิงชาย สะท้อนให้เห็นความไม่เท่าเทียมกันภายในสังคม ผู้ชายมีอ านาจมากกว่า
ผู้หญิงและการต่อต้านอ านาจเหล่านั้นในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งบรรทัดฐานทางสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ได้ถูก

 
การเก็บกด 

สิ่งแวดล้อม 

จิตส้านึก 

ความขัดแย้งในภาพยนตร์
รัก 

ตัวละครเอกเขา-เธอ 

บุคลิกภาพ 

ป้องกัน
ตนเอง 

การทดแทน 



252 
 

 
 

  
การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第三届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

ก าหนดขึ้นไว้ในสังคม วาทกรรมความเป็นชาติพันธุ์/เผ่าพันธุ์ สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางชาติพันธุ์น ามา
ซึ่งมุมมองทั้งด้านบวกและด้านลบที่มีต่อชาติพันธุ์ อ่ืน วาทกรรมการแต่ งงานสะท้อนให้เห็นถึงการยึดถือ
ขนบธรรมเนียมประเพณี และการแต่งงานที่เกิดจากการจัดแจงจากพ่อแม่ท่ีเรียกว่าการคลุมถุงชน  

2. ความขัดแย้งในภาพยนตร์รัก 
ความขัดแย้งในภาพยนตร์รักจากการวิเคราะห์ภาพยนตร์รักจ านวน 4 เรื่อง พบประเด็นความขัดแย้ง  

6 ประเภท คือความขัดแย้งที่เกิดจากบุคลิกภาพ ความขัดแย้งจากการป้องกันตนเอง ความขัดแย้งจากสิ่งแวดล้อม 
ความขัดแย้งจากจิตส านึก ความขัดแย้งที่เกิดการทดแทน และความขัดแย้งเกิดการเก็บกด โดยความขัดแย้งของ
มนุษย์นั้นเกิดออกมาจากพฤติกรรมที่แสดงออกมาจากสัญชาตญาณของมนุษย์โดยเกิดจากโครงสร้างของบุคลิกภาพ
ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงออกได้ชัดเจนของตัวละครเอกในภาพยนตร์รัก ซึ่งความขัดแย้งทั้ง 6 ประเภทสามารถสะท้อน
พฤติกรรมของตัวละครได้ 3 ลักษณะ คือ 1.ตัวละครจ านนต่อความขัดแย้ง หรือมีการต่อรู้ ต่อรอง และขัดขืนต่อ
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น 2.ตัวละครเลือกที่จะขัดแย้งหรือขัดขืนในบริบท ในบางช่วงเวลาหรือบางเรื่อง 3.ตัวละคร
เลือกที่จะกระท าต่อความขัดแย้งเพ่ือผ่อนปรนต่อความขัดแย้ง หรือยังคงความขัดแย้งนั้นอยู่ 

ดังนั้นผลการวิจัยดังกล่าวแตกต่างจากงานวิจัยเรื่อง วาทกรรมชายเป็นใหญ่ในภาพยนตร์ไทยที่ให้
ความส าคัญแก่สตรีในผลงานของพลากร เจียมธีระนาถ (2554) ที่ศึกษาภาพยนตร์ไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543 – พ.ศ. 
2552 มุ่งเน้นวิเคราะห์ถึงการผลิตซ้ าวาทกรรมชายเป็นใหญ่ด้วยแนวคิดการวิเคราะห์วาทกรรมในภาพยนตร์ ทฤษฏี
ภาพยนตร์แนวสตรีนิยมและแนวคิดสตรีนิยม นอกจากนี้ผลการวิจัยยังแตกต่างจากงานวิจัยเรื่อง การแก้ปัญหา
ความขัดแย้งของตัวละครในบทละครพูดร้อยแก้วพระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ในผลงานของชลธิชา หอมฟุ้ง-กัญญรัตน์ เวชชศาสตร์ (2555) ที่ศึกษาความขัดแย้งของตัวละครและการแก้ปัญหา
ของตัวละคร ท าให้เห็นถึงลักษณะความขัดแย้งในบทละครพูดร้อยแก้วและการแก้ปัญหาของตัวละครด้วยแนวคิด
อริยสัจสี่ 

 
4. ข้อเสนอแนะ 

4.1 การศึกษาครั้งต่อไปจึงควรศึกษาวาทกรรมในประเด็นปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ใช้หลายแนวคิดและ
ทฤษฎี หรือสามารถศึกษาได้จากสื่ออ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากภาพยนตร์ เช่น นวนิยาย รายการวิทยุ ข่าว หรือบทเพลง  

4.2 ควรศึกษาความขัดแย้งในประเด็นปัญหาด้านอ่ืน ๆ และวิธีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งหลาย ๆ วิธี
เพ่ือเปรียบเทียบหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมที่สุด 
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คติค าสอนในกลอนมุตโตของโนราเติม เมืองตรัง 

Teaching in Mooto verses of Nora Term MeuangTrang 

กมลพรรณ คงไข่1  สมหวัง รักนุ้ย2 

นัทริกา แก้วกอง3  และบุษกร โกมลตรี4 
 

บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคติค าสอนที่ปรากฏในกลอนมุตโตของโนราเติม เมืองตรั ง โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากหนังสือ “๑๐๐ ปี ชาตกาลโนราเติม เมืองตรัง” จ านวน 37 ตอน รวบรวมโดย วราภรณ์ นุ่นแก้ว 
(2557) ซึ่งเป็นทายาทของโนราเติม เมืองตรัง  

 ผลการศึกษา คติค าสอนที่ปรากฏในกลอนมุตโตของโนราเติม เมืองตรัง มี 5 ประการ ดังนี้   1. คติค าสอน
เรื่องพระพุทธศาสนา 2.คติค าสอนเรื่องการปฏิบัติตน 3.คติค าสอนเรื่องการคบมิตร  4.คติค าสอนเรื่องความกตัญญู  
และ 5.คติค าสอนเรื่องการศึกษา กล่าวได้ว่าการศึกษาคติค าสอนที่ปรากฏในกลอนมุตโตของโนราเติม เมืองตรัง 
เน้นสอนเกี่ยวกับหลักในการปฏิบัติตนให้อยู่ในครรลองคลองธรรมที่เคยปฏิบัติสืบต่อกันมาเพ่ือให้อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างมีความสุข 

ค าส าคัญ: คติค าสอน กลอนมุตโต โนราเติม เมืองตรัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1-3  นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยกุต์, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
4 อาจารย ์ดร., หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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บทน า 

การแสดงโนราหรือมโนราห์ของภาคใต้ นอกจากมีการร่ายร าประกอบดนตรีวงปี่พาทย์เครื่องห้าแล้ว ยังมี
การขับกลอนมุตโตซึ่งผู้แสดงโนราจะออกมาขับกลอนสด โดยไม่มีการเตรียมบทขับกลอนไว้ล่วงหน้า หากแต่อาศัย
ประสบการณ์ การสังเกตบริบทรอบตัว ประกอบกับไหวพริบปฏิภาณของ   ผู้ขับกลอนนั้น ๆ เนื้อหาของกลอนมุต
โตมักเกี่ยวข้องกับความเชื่อ คติค าสอน และวิถีชีวิต ดังที่   สุรินทร์ นุ่นแก้ว (2549) กล่าวถึงกลอนมุตโตไว้ว่า  
“การขับกลอนมุตโต หรือการด้น (ขับ) กลอนโนราที่เป็นกลอนสด กลอนเฉพาะหน้า ที่ขับขึ้นทันทีทันใด โดยเนื้อหา
ของกลอนสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการเขียนบทเตรียมไว้ล่วงหน้า ผู้ที่ขับกลอนมุตโตจะต้องเป็นผู้
ที่มีปฏิภาณไหวพริบ”  

โนราเติม เมืองตรัง เป็นผู้ที่มีความโดดเด่นในทางขับกลอนมุตโต ดังที่ วราภรณ์ นุ่นแก้ว (2557) กล่าวถึง
โนราเติมว่า “เป็นศิลปินที่กล่าวได้ว่าเป็นที่ยอมรับของศิลปินภาคใต้ทุกคนว่าเป็นศิลปินผู้ยิ่งใหญ่มีความอัจฉริยะใน
การขับกลอนมุตโต ไม่เคยพบว่าใครในยุคอดีตหรือยุคปัจจุบันจะมีโนราผู้ใดมีปฏิภาณในการด้นกลอนสดได้เฉียบ
ขาดและกินใจเสมอเหมือนนายเติม บ้างก็ขนานนามว่า ‘โนรานักปราชญ์’ บ้างก็เรียกว่า ‘ปราชญ์เจรจาพูดจาภาษา
กลอน’ เพราะสามารถขับกลอนได้อย่างฉับไว อีกทั้งยังได้รับการประกาศยกย่องชูเกียรติให้เป็นบูรพศิลปินปี
พุทธศักราช 2559 ได้รับการพิจารณาจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม มอบให้แก่ศิลปินผู้ล่วงลับที่มี
ผลงานอันทรงคุณค่าและเป็นประโยชน์ให้กับคนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้า  ถึงแม้โนราเติม เมืองตรังจะล่วงลับไป
แล้วแต่ยังคงผลงานกลอนมุตโตที่เป็นที่ตรึงใจผู้ชมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน” 

 นอกจากความเพลิดเพลินที่ได้รับจากการรับชม และรับฟังการขับกลอนมุตโตแล้ว ผู้ชมยังได้ข้อคิด  
คติค าสอนจากการขับกลอนมุตโตอีกด้วย ทั้งนี้เนื้อหาในกลอนมุตโตส่วนใหญ่มักมีเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมะ สัจธรรม
ของชีวิต และการด ารงชีวิต ที่เป็นแนวทางในการด ารงชีวิตควบคู่ไปกับการจรรโลงใจ และยังเป็นการขัดเกลาคนใน
ชุมชนดังที่ศิราพร ณ ถลาง (2548, 317-318) กล่าวถึงบทบาทหน้าที่คติชนว่ามีบทบาทในการอบรมสั่งสอนและ 
มีหน้าที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ทั้งทางด้านปัจจัยพ้ืนฐานด้านความมั่นคงของสังคมและความมั่นคง
ทางด้านจิตใจ วัฒนธรรมในส่วนนี้เป็นคติชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าประเภทต่าง ๆ เพลง การละเล่น การแสดง  
ความเชื่อ พิธีกรรม ล้วนมีหน้าที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ทางด้านจิตใจและช่วยสร้างความเข้มแข็งและ
มั่นคงทางวัฒนธรรมในแต่ละสังคม ทั้งนี้กลอนมุตโตก็จัดเป็นคติชนอย่างหนึ่ง 

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาคติค าสอนที่ปรากฏในกลอนมุตโตของโนราเติม เมืองตรัง เพ่ือสร้างความ
ตระหนักถึงความส าคัญของวรรณกรรมท้องถิ่นที่สามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาชีวิต อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจจะน าไปศึกษาในทางวิชาการต่อไป 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 เพ่ือศึกษาคติค าสอน ที่ปรากฏในกลอนมุตโตของโนราเติม เมืองตรัง 
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วิธีการศึกษา 

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาคติค าสอนที่ปรากฏในกลอนมุตโตของโนราเติม เมืองตรัง โดยเก็บข้อมูลจาก
หนังสือ “๑๐๐ ปี ชาตกาลโนราเติม เมืองตรัง” ซึ่งรวบรวมโดย วราภรณ์ นุ่นแก้ว (2557) ซึ่งเป็นทายาทของโนรา
เติม เมืองตรัง รวมทั้งหมดจ านวน 37 ตอน 

 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยน าข้อมูลกลอนมุตโตที่ได้ทั้งหมดมาจ าแนก จัดหมวดหมู่และวิเคราะห์โดยใช้
แนวคิดค าสอนของวัชศิลป์ กฤษเจริญ (2558) ที่กล่าวว่า “ค าสอน มีความหมายใน 2 ลักษณะ คือความเล่าเรื่องใด
เรื่องหนึ่งให้ใครคนใดคนหนึ่งฟังหรือการแจ้งเรื่องหนึ่งให้ใครคนใดคนหนึ่งรู้ เน้นการเล่า การบอก การแจ้ง ชี้แจง 
และการแนะน า บุคคลให้รู้บางสิ่งบางอย่าง หรือ การสอนคนให้รู้บางสิ่ง เน้นการสอนการแนะน า การให้ความรู้  
ซึ่งตามปรกติมักจะเป็นการแนะน าการสอนที่เกี่ยวกับความช านาญเบื้องต้นในทักษะประเภทใดประเภทหนึ่ง” 
ร่วมกับแนวคิดของ พรกฤษณ์ ช่วงแสงอุทัย (2526, 34-62) ที่ศึกษาค าสอนในหิโตปเทศ ได้กล่าวถึงค าสอนส าหรับ
คนทั่ว ๆ ไป เน้นในด้านคุณธรรม วิชาความรู้ และทรัพย์สมบัติ หน้าที่ของคนในครอบครัว สามีกับภรรยา เจ้านาย
ลูกน้อง และ การเลือกคบมิตร  ทั้งนี้ค าสอนแต่ละค าสอนสามารถเลือกมาใช้ปฏิบัติและแก้ไขปัญหาต่าง  ๆ  
ในชีวิตประจ าวันของคนเราได้    

ผู้วิจัยได้น าแนวคิดเรื่องค าสอนข้างต้นมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
เรียบเรียงเนื้อหาแล้วน าเสนอผลการวิจัยด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ 

ผลการศึกษา 

การวิเคราะห์คติค าสอนในกลอนมุตโตของโนราเติม เมืองตรัง พบคติค าสอนทั้งสิ้น 5 เรื่อง ได้แก่ 1.คติค า
สอนเรื่องพระพุทธศาสนา 2.คติค าสอนเรื่องการปฏิบัติตน 3.คติค าสอนเรื่องการสร้างสัมพันธภาพ 4.คติค าสอน
เรื่องความกตัญญู 5.คติค าสอนเรื่องการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 

1.คติค าสอนเรื่องพระพุทธศาสนา  

พระพุทธศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ ของคนไทยทุกคนให้ประพฤติความดีละเว้นความชั่ว เพ่ือให้ทุก
คนได้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เมื่อมีความเชื่อและความศรัทธาในหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนานี้ ส่งผลให้
การเผยแพร่หลักธรรมค าสอนมีความหลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น การเทศน์ บทเพลงพื้นบ้าน นิทาน และบทกลอน
ต่าง ๆ เป็นต้น  

กลอนมุตโตของโนราเติม เมืองตรัง ได้พบการสอดแทรกเนื้อหาค าสอนเรื่องของพระพุทธศาสนาไว้เช่นกัน 
นอกจากได้รับความบันเทิงยังได้รับข้อคิดเรื่องเกี่ยวกับค าสอนในพระพุทธศาสนาให้ผู้ฟังได้ขบคิดตามโดยพบคติค า
สอนเรื่องพระพุทธศาสนาแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ได้ดังนี ้
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1.1 ความดี ความชั่ว 

ความดี หรือ กุศล มีการให้ทาน รักษาศีล อบรมปัญญา เมื่อเป็นเหตุ ผลก็ย่อมมี ซึ่งผลของความดี  
ย่อมน ามาซึ่งสิ่งที่ดีให้ผลเป็นสุข ส่วนความชั่ว หรือ อกุศล เป็นสภาพธรรมที่ไม่ฉลาด เพราะขณะนั้นมีความไม่รู้  
ที่เป็นความเขลา ความหลงเกิดร่วมด้วย ท าให้ไม่รู้ตามความเป็นจริงว่า สิ่งใดดี สิ่งใดไม่ดี อะไรควร ไม่ควร และไม่รู้
ตามความเป็นจริงของสภาพธรรมที่ก าลังมี ก าลังปรากฏว่าคืออะไร สุจิต บริหารวนเขตต์ (2558) 

โนราเติม เมืองตรังได้ให้คติค าสอนเกี่ยวกับเรื่องความดีความชั่วควบคู่กัน โดยให้หลักในการปฏิบัติความดี 
ละเว้นความชั่ว พร้อมผลลัพธ์ที่ได้จากการกระท าทั้งความดี ความชั่ว ดังตัวอย่าง  

ผู้ที ท่ำควำมดีให้มีสุข   ให้พ้นทุกข์นำนำเหมือนผมปรำศรัย 

ที พวกคิดบำปหนำอย่ำพ้นไป   ให้ตกในขุมนรกหมกตัวตน 

                                            (๑๐๐ปี ชาตกาลโนราเติม เมืองตรัง, ๑๗๓) 

กลอนมุตโตข้างต้นสอนให้ศรัทธาในความเชื่อทางพุทธศาสนาที่เชื่อว่าคนที่ท าแต่ความดีจะได้เจอแต่
ความสุข จะมีสิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิต ความทุกข์ต่าง ๆ จะไม่มาเบียดเบียน และกลับกันคนที่คิดบาป ประพฤติบาป  
ก็จะต้องชดใช้กรรมในนรก 

 ให้เชื อค่ำโบรำณที ท่ำนชี้   คนมันชั วเจ็ดทีดีเจ็ดหน 

ช่วยกันดัดสันดำนพวกพำลชน   หลีกให้พ้นภัยพำลกำรนินทำ 

                                            (๑๐๐ปี ชาตกาลโนราเติม เมืองตรัง, ๑๗๓) 

กลอนมุตโตข้างต้นสอนให้เชื่อค าโบราณที่สั่งสอนว่าในช่วงชีวิตของคนเราไม่มีอะไรเป็นที่แน่นอน มีทั้งสุข
และทุกข์ มีทั้งดีและร้าย สลับกันไป อย่าไปสนใจกับค าดูถูกติฉินนินทา 

1.2 บุญ บาป 

บุญ คือสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจแล้วท าให้จิตใจใสสะอาด ปราศจากความเศร้าหมองขุ่นมัว ก้าวขึ้นสู่ภูมิที่ดี 
เกิดข้ึนจากการที่ใจสงบท าให้เลือกคิดเฉพาะสิ่งที่ดี ที่ถูก ที่ควร ที่เป็นประโยชน์ ส่วนบาป เป็นสิ่งตรงข้ามกับบุญ คือ
ที่ท าให้จิตใจเสีย คือมีคุณภาพต่ าลง ไม่ว่าจะเสียในแง่ไหนก็เรียกว่าบาปทั้งสิ้น สิ่งที่ท าแล้วเป็ นบาป คือ 
อกุศลกรรมบถ 10 ได้แก่ ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดค าหยาบ พูดเพ้อเจ้อ  
คิดโลภมาก คิดพยาบาท และมีความเห็นผิด พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ (2547) 

โนราเติม เมืองตรังได้ให้คติค าสอนเกี่ยวกับเรื่องบุญและเรื่องบาปควบคู่กันไปว่าการท าบุญเป็นการสร้าง
กุศลอันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ท าทั้งในปัจจุบันนี้และยามเมื่อจากโลกนี้ไปจะได้ไปสู่สวรรค์ขณะที่การท าบาปเป็น
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อกุศลจะท าให้ตกนรก ดังนั้นเมื่อยามมีทรัพย์สินเงินทองก็ควรแบ่งไปท าบุญ และหมั่นเข้าวัดฟังเทศน์ฟังธรรม  
ดังตัวอย่าง 

พยำยำมถือธรรมไว้เป็นหลัก  อย่ำเที ยวไปเริ มรักกำรอกุศล 

ค่อยกันดัดสันดำนพวกพำลชน   ได้รับผลไปข้ำงหน้ำทุกนำท ี

ที ฟังธรรมพระธรรมเทศนำ  เรำตั้งหน้ำฟังผลศีลขอพระชินศรี 

สิบห้ำค ่ำหรือแปดค ่ำจ่ำให้ดี   เดือนหนึ งสี วันถ้วนควรไปวัด 

พระให้ธรรมเทศนำสละกิเลส  ท่ำนชี้เหตุกับพวกเรำเหล่ำคฤหัสถ์ 

หนุ่มเฒ่ำแก่สัมมำสัมปฏิบัติ   เป็นสวัสดิมงคลไปจนตำย 

                                            (๑๐๐ปี ชาตกาลโนราเติม เมืองตรัง, ๒๔๒) 

บทกลอนมุตโตข้างต้นสอนให้ยึดถือหลักธรรมค าสอนเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจและน ามาใช้ในการ
ด าเนินชีวิต ไม่หลงใหลในสิ่งที่ไม่ดี หรือสิ่งที่ผิดหลักธรรมค าสอน ใน 1 เดือน มีวันพระ 4 วัน ควรเข้าวัดไปท าบุญ 
ฟังพระธรรมเทศนา เน้นสอนให้เห็นหนทางละทิ้งความโกรธ ความโลภ และความหลงแก่มนุษย์ ท าแต่ความดีซึ่ง
เป็นสิ่งที่น ามาซึ่งความสุขความเจริญไปจนตาย บางคนมีอาชีพท าสวน ท านา เล่นโนรา และค้าขาย บางคนเป็นถึง
เจ้านาย แต่ไม่ว่าอาชีพไหนก็หนีความตายไม่พ้นสักคน เมื่อเวลาเกิดไม่ได้น าอะไรติดตัวมา เวลาตายก็ไม่สามารถน า
อะไรติดตัวไปได้เช่นกัน อย่าแบ่งแยกเชื้อชาติทางศาสนา อย่าไปคิดเล็กคิดน้อยให้ตั้งใจคิดและท าแต่ในทางที่ดี  
เชื่อว่าการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์อยู่บนโลกนั้นเป็นสิ่งประเสริฐที่สุด ถึงตายไปก็ให้ความดีดังไปถึงเมืองผี สิ่งที่จะ  
ไม่ตายตามเราไปก็คือความดีกับความชั่วที่ได้กระท าไว้ คิดให้ดีว่าควรจะเลือกสร้างทางไหนให้ตัวเองทางนรกหรือ
ทางสวรรค์ 

1.3 การเกิด แก่ เจ็บ ตาย 

เกิด แก่ เจ็บ ตาย หมายถึงความเป็นไปของสัตว์โลก ซึ่งเป็นที่ประชุมกันของรูปนามขันธ์ห้า(จิต เจตสิก รูป) 
ที่เกิดขึ้นในชาติปัจจุบันนี้เป็นผลที่สืบเนื่องมาจากชาติปางก่อน เพราะชาติก่อนมีเหตุ คือกรรม จึงเป็นปัจจัยท าให้มี
การเกิด (ปฏิสนธิ) เมื่อมีความเกิดจึงมี ความแก่ และความตาย เพราะชาติปัจจุบันนี้กระท าเหตุให้เกิดภพใหม่ต่อไป
จึงมีการเกิด แก่ และตาย ในภพต่อไปอีกสืบเนื่องกันอย่างนี้ สุจิต บริหารวนเขตต์ (2558)  

โนราเติม เมืองตรังได้ให้คติค าสอนเรื่องการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ไว้ว่า มนุษย์เราไม่ว่าจะเป็นใคร อยู่ฐานะ 
ฐานันดรใด เมื่อถึงคราวตายทุกคนล้วนหนีไม่พ้น ให้หมั่นสร้างความดีสะสมเอาไว้ ดังตัวอย่าง 

 เมื อเรำตำยกลำยเป็นผี   เหลือแต่ฝำกเจ็ดซี ไม่มีไหร 

ถึงเพชรนิลจินดำไม่พำไป    เอำไหรไปไม่รอดกอดมือตำย 
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      (๑๐๐ปี ชาตกาลโนราเติม เมืองตรัง, ๙๙) 

พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าความตายเป็นสิ่งที่เที่ยงมนุษย์ทุกคนล้วนเกิดมาแล้วต้องตายฉะนั้นการใช้ชีวิต
อย่างมีสติ ไม่ถือตัวแบ่งแยกชนชั้นว่าเป็นผู้ดีมีเงินทองหรือเป็นคนยากจนให้นึกเสมอว่าทุกคนเกิดชีวิตหนึ่งก็ต้องตาย
ในขณะที่ก าลังมีชีวิตอยู่ควรที่จะสร้างแต่คุณงามความดีสะสมไว้ใช้ในภายภาคหน้า 

นอกจากนี้ยังยกเรื่องของพระพุทธเจ้ามาเป็นตัวอย่างให้เห็นถึงสัจธรรมในเรื่องวัฏจักรชีวิต ดังนี้ 

คือพระองค์ทรงธรรมล้่ำเลิศโลก    หนีจำกโศกแล้วไปไกลสงสำร 

ด้วยกุศลผลจะถึงซึ งนิรพำน        เพรำะหนีกำรเกิดแก่และเจ็บตำย 

      (๑๐๐ปี ชาตกาลโนราเติม เมืองตรัง, ๑๘๓) 

กลอนมุตโตข้างต้นกล่าวถึงพระพุทธเจ้าที่สามารถค้นหาวิธีการดับกิเลสและกองทุกข์ได้ด้วยพระองค์เอง 
จากบุญบารมีนี้ส่งผลให้พระองค์เข้าถึงซึ่งนิพพานคือไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิด  

1.4 การด ารงตนในทางสายกลาง 

ทางสายกลาง ในทางพุทธศาสนาเรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา คือหลักการครองชีวิตของผู้รู้เท่าทันชีวิต ไม่หลง
งมงาย รู้จักประมาณ รู้จักพอดีสิ่งต่าง ๆ ในการปฏิบัติต่าง ๆ โดยทั่วไป หรือรู้จักพอดีที่เป็นหลักกลาง ๆ พระพรหม
คุณากรณ์ (2555) 

ชีวิตทุกคนล้วนมีความอยากมี อยากได้ในสิ่งที่ตัวเองยังไม่มีจนเกิดความทะเยอทะยานท าให้เกิดความทุกข์
ทางใจที่อยากมีอยากได้ในสิ่งที่ตัวเองไม่มี ดังคติค าสอนทางสายกลางในการรู้จักประมาณตนที่ปรากฏในกลอนมุต
โตโนราเติม เมืองตรัง ดังต่อไปนี้ 

ณ คืนนี้คืนสุดท้ำยได้มำเสริม  โนรำเติมกับญำติร่วมศำสนำ  

หงส์ก็หงส์พงศ์เผ่ำจะกำก็กำ    อยู่ยอดหญ้ำอย่ำให้เยี ยมเทียมยอดยำง 

      (๑๐๐ปี ชาตกาลโนราเติม เมืองตรัง, ๑๗๓) 

โนราเติม เมืองตรัง น าค า “หงส์” กับ “กา” “ยอดหญ้า” “ยอดยาง” มากล่าวเพ่ือเป็นการเปรียบเทียบให้
คนรู้จักประมาณตนว่าอยู่ระดับไหน อยู่ในฐานะอะไร ไม่ทะเยอทะยานจนเกินความสามารถของตนเองที่จะไปถึง 
กล่าวได้ว่าเป็นคติค าสอนให้คนรู้จักความพอเพียงในการใช้ชีวิตนั่นเอง 

1.5 การมีสติ  

ตามพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง กล่าวว่าสติคือสภาพธรรมที่มีจริง เป็นอาการที่จิตใจของคนนั้น
ระลึกได้และรู้สึกตัวในสิ่งที่จะท าจะพูด ไม่หลงลืม ระงับยับยั้งใจได้ ไม่ให้พลั้งเผลอ ป้องกันความเสียหายโดยการ
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ยับยั้งชั่งใจไม่บุ่มบ่าม ซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ความไม่ประมาท พระพรหมคุณาภรณ์ (2555) ดังคติค าสอนเรื่องการ
มีสติที่ปรากฏในกลอนมุตโตโนราเติม เมืองตรัง ดังต่อไปนี้ 

เรำได้เล่นโนรำเป็นอำชีพ   มันต้องรีบเหมือนเล่นไพ่ไม่เป็นแหล่ง 

ถ้ำสนุกจนลืมตัวเติมกลัวเกรง    เที ยวเท้งเต้งเหมือนเรือลอยไม่หรอยแรง   
      (๑๐๐ปี ชาตกาลโนราเติม เมืองตรัง, ๒๑๗) 

กลอนมุตโตข้างต้นสอนว่าถ้าใช้ชีวิตสนุกสนานจนขาดสติ เผลอตัวไปจะประสบสิ่งไม่ดีแก่ตัวเองเหมือนเรือ
ที่ลอยไปไม่มีจุดหมายปลายทาง การปฏิบัติตนให้มีสติอยู่เสมอจึงจ าเป็นในการด ารงชีวิต เหมือนกับโนราเติมที่
ประกอบอาชีพการแสดงที่ต้องเปลี่ยนสถานที่แสดงอยู่เสมอ ย่อมต้องพบกับสิ่งใหม่ ๆ การยึดมั่นในอาชีพย่อมท าให้
ประสบความส าเร็จ 

1.6 การงดเว้นจากการนินทา  

การพูด การเจรจา การติดต่อสื่อสาร ที่แสดงออกทางค าพูดที่เหมาะสมภายใต้ความคิด และความตั้งใจที่
ถูกต้องโดยงดเว้นจากการพูดเท็จ งดเว้นจากการพูดส่อเสียด งดเว้นจากการพูดหยาบคาย และงดเว้นจากการพูด
เพ้อเจ้อ ในพระพุทธศาสนาเรียกว่า สัมมาวาจา พระพรหมคุณาภรณ์ (2555) จัดเป็นส่วนหนึ่งในสิ่งจ าเป็นส าหรับ
การอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์ในสังคมต่อการแสดงออกทางการพูดโดยปราศจากการโกหกหลอกลวงแล้ว ด้วยการ
ไม่พูดจาส่อเสียด ซุบซิบนินทาว่าร้าย ดังคติค าสอนในกลอนมุตโตของโนราเติม เมืองตรัง ที่กล่าวถึงเรื่องงดเว้นการ
นินทา ดังตัวอย่าง 

 อย่ำสรวลอย่ำเสอย่ำพูดเฮฮำ   อย่ำไปนินทำจะขอรับ 

พวกที รู้ไม่เท่ำเล่ำไม่ทัน     พวกใจสั้นมักเห็นได้แต่ฝ่ำยเดียว 

      (๑๐๐ปี ชาตกาลโนราเติม เมืองตรัง, ๒๔๐) 

ตัวอย่างข้างต้นสอนว่าอย่าไปหัวเราะเยาะ พูดติเตียนคนอ่ืนลับหลังในเรื่องที่รู้ไม่จริงด้วยการฟังคนอ่ืนเขา
มาครึ่ง ๆ กลาง ๆ แล้วน ามาตัดสินใจเข้าใจไปเองอยู่ฝ่ายเดียว 

2. คติค าสอนเรื่องการปฏิบัติตน 

2.1 การวางตัว 

ทุกคนต้องมีเมื่ออยู่ในสังคมร่วมกับผู้อ่ืนไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ทุกวันต้องพบเจอกับผู้คนมากมายตั้งแต่เพ่ือน
ร่วมชั้นเรียน ผู้อาวุโส เพ่ือนร่วมงาน ลูกค้า ลูกน้อง เจ้านาย หรือแม้แต่กลุ่มเพ่ือน และหากอยู่ในต าแหน่งงานที่
สูงขึ้นเรื่อย ๆ การมีลูกน้อง ผู้ติดตาม หรือผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่ออยู่ในกลุ่มคนมากมายการ
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วางตัวจึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งส าคัญที่ขาดไม่ได้ในการอยู่ร่วมกันในสังคม ดังที่โนราเติม เมืองตรังได้กล่าวในกลอน
มุตโต เรื่องของการวางตัวที่เหมาะสม ดังตัวอย่าง 

2.1.1 การวางตัวของสตรี 

ผู้หญิงไทยไม่ว่าจะอยู่ภูมิภาคไหนก็จะถูกสอนให้รู้จักวางตัวให้เหมาะสม รักนวลสงวนตัว ปฏิบัติตัวให้ดีงาม
ตามค าสอนที่ถูกสอนต่อกันมาช้านาน ดังคติค าสอนเรื่องการวางตัวของผู้หญิงที่ปรากฏในกลอนมุตโต 

โนราเติม เมืองตรัง ที่กล่าวถึงสตรีว่าไม่ควรประพฤติปฏิบัติเป็น “หญิงลาวน” ซึ่งหมายถึง ผู้หญิงที่ไม่
เรียบร้อย ไม่รักนวลสงวนตัว ดังนี้ 

เกิดเปน็หญิงเป็นสิ งที ควรคิด    ในชั วชีวิตที เป็นสำวหนึ งหน 

ถ้ำเป็นสำวสุงสิงเขำเรียกหญิงลำวน   เป็นขี้ปำกคนคนนับอับอำย 

      (๑๐๐ปี ชาตกาลโนราเติม เมืองตรัง, ๑๕๐) 

กล่าวได้ว่าโนราเติม เมืองตรังสอนให้ผู้หญิงรู้จักคุณค่าของตนรู้จักวางตัวให้ดี เหมาะสม ไม่กระท าการใด ๆ 
ที่เสียหายแก่ตนเองที่จะน าไปสู่การถูกติฉินนินทา ดังตัวอย่าง 

จงรักตัวเจียมตัวเสียให้จงหนัก   เพรำะสิ งที รักมันมักเสียหำย 

เช่นรักเตียงรักตู้รักชู้รักชำย    ถ้ำหลงมักง่ำยจะเป็นหม้ำยเติมต่อ 

      (๑๐๐ปี ชาตกาลโนราเติม เมืองตรัง, ๑๕๐) 

บทกลอนมุตโตข้างต้นสอนผู้หญิงให้รู้จักรักตัวเอง รู้จักเจียมตัวในการจะมีคู่ครอง ทั้งนี้การสอนให้เจียมตัว
เพ่ือให้เกิดการมีสติ คิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบไม่มักง่าย หลงรักง่ายดายจนให้ความรักต้องท าลายชีวิตตน 

2.1.2 การวางตัวของผู้ใหญ่ 

ผู้ใหญ่คือคนที่มีอายุ (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554) การจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้นั้นต้อง
ประกอบด้วยความคิดที่ดี การวางตัวที่เหมาะสม มีคุณธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนรุ่นลูก รุ่นหลาน ดังคติค าสอน
เรื่องการวางตัวของผู้ใหญ่ที่ปรากฏในกลอนมุตโตโนราเติม เมืองตรัง ดังต่อไปนี้ 

ถึงรูปชั่วถึงตัวเติมไม่ข า   ครั้นการเล่นการร าไม่ท าแส 

คนรู้สึกให้นึกกันลองแล     ไม่ใช่แก่มะพร้ำวเฒ่ำลอกอ 

      (๑๐๐ปี ชาตกาลโนราเติม เมืองตรัง, ๑๘๙) 
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“แก่มะพร้าว เฒ่าลอกอ” เป็นส านวนใต้ หมายถึง เป็นผู้ใหญ่ มีอายุแล้ว แต่ท าตัวไม่สมกับวุฒิภาวะดังนั้น 
ผู้ที่แก่เฒ่าอายุเยอะแล้วควรท าตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนรุ่นลูก รุ่นหลาน ไม่ใช่ยิ่งแก่ยิ่งไร้แก่นสาร เหมือนผล
มะละกอที่ทั้งเละทั้งกลวง ล าต้นไม่ม่ันคงโค่นล้มได้ง่าย เปรียบกับคนที่ไร้สาระ ไม่มีเป้าหมายไม่มั่นคง 

นอกจากนี้โนราเติม เมืองตรังยังมีคติค าสอนให้วางตัวเป็นผู้ใหญ่ที่ดีโดยยึดพรหมวิหารสี่ ดังนี้ 

สมเป็นผู้ใหญ่น้่ำใจอำรี   ที เคำรพของท่ำนถือพรหมวิหำรสี  

ในค ่ำคืนนี้เติมชำตรีจะกล่ำว   ไม่ใช่แต่ให้นอนก่ำนันวอนให้กินข้ำว 

      (๑๐๐ปี ชาตกาลโนราเติม เมืองตรัง, ๒๒๐) 

 คนที่มีอายุมากควรมีพรหมวิหารสี่ คือหลักธรรมประจ าใจเพ่ือให้ตนด ารงชีวิตได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์
เป็นแนวธรรมปฏิบัติของผู้ปกครอง และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ประกอบด้วยหลักธรรม 4 ประการ ได้แก่ “เมตตา คือ
ความปรารถนาให้ผู้อ่ืนได้รับความสุข กรุณา คือความปรารถนาให้ผู้อื่นได้พ้นทุกข์   มุทิตา คือความยินดีเมื่อผู้อ่ืนได้
ดี และอุเบกขา คือการรู้จักวางเฉย ท าใจเป็นกลาง ไม่ปฏิบัติเอนเอียงด้วยความรักหรือชัง” พระพรหมคุณากรณ์ 
(2555) 

 2.1.3 การวางตัวของผู้น้อยต่อผู้อาวุโส 

การไหว้ที่เป็นวัฒนธรรมการใช้ทักทายซึ่งกันและกันของคนไทยไม่ว่าอยู่ภาคไหนของประเทศไทยการไหว้
ถือเป็นมารยาทและการให้ความเคารพ เช่น ผู้น้อยไหว้ผู้ใหญ่ นักเรียนไหว้อาจารย์ เป็นต้น ดังคติค าสอนเรื่องการ
ไหว้ที่ปรากฏในกลอนมุตโตโนราเติม เมืองตรัง ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 คือผมไปต้องลำมำต้องไหว้   เหมือนพ่อคล้ำยบริสุทธิ์มำอุดหนุน 

ของรำคำค่ำไม่มำกจริงนะคุณ   แต่ว่ำทุนควำมดีมีไปนำน 

      (๑๐๐ปี ชาตกาลโนราเติม เมืองตรัง, ๒๑๔) 

การไหว้เป็นมารยาทที่เป็นวัฒนธรรมการทักทาย เวลาพบปะหรือจากลากัน การไหว้ เป็นแสดงถึงความมี
สัมมาคารวะ และการให้เกียรติซึ่งกันและกัน เปรียบว่ายากดีมีจน แต่ถ้าเรามีคุณงามความดีเป็นทุน ผู้ใหญ่ก็จะ
เมตตา 

2.2 ความสามัคคี 

ความสามัคคี หมายถึง ความพร้อมเพรียงกัน ความกลมเกลียวเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง 
วิวาทบาดหมางกัน ความสามัคคี มีด้วยกัน 2 ประการ คือ 1.ความสามัคคีทางกาย ได้แก่ การร่วมแรงร่วมใจกันใน
การท างาน 2.ความสามัคคีทางใจ ได้แก่ การร่วมประชุมปรึกษาหารือกันในเมื่อเกิดปัญหาขึ้น ความสามัคคีดังที่ว่านี้ 
จะเกิดขึ้นได้ ต้องอาศัยเหตุที่เรียกกันว่า สาราณียธรรม ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน กระท าซึ่งความเคารพระหว่าง
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กัน อยู่ร่วมกันในสังคมด้วยดี มีความสุข ความสงบ ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง ท าร้ายท าลายกัน มี 6 ประการ คือ  
1.ท าต่อกันด้วยเมตตา 2.พูดต่อกันด้วยเมตตา 3.คิดต่อกันด้วยเมตตา 4.ได้มาแบ่งกันกินใช้ 5.ประพฤติให้ดีเหมือน
เขา 6.ปรับความเห็นเข้ากันได้ ศศิวิมล เมืองนาค (2555) ดังคติค าสอนเรื่องความสามัคคีที่ปรากฏในกลอนมุตโต
ของโนราเติม เมืองตรัง ดังต่อไปนี้ 

ครั้นจะสร้างให้เสร็จตั้งเจ็ดหมื่นบาท นี่บอกญาติเรื่องจริงทุกสิ่งสรร 

อันควำมหนักช่วยจัดแจงช่วยแบ่งปัน   ข้อส่ำคัญพี น้องต้องเอ็นดู  

      (๑๐๐ปี ชาตกาลโนราเติม เมืองตรัง, ๒๑๖) 

กลอนมุตโตข้างต้นสอนว่าเมื่อเจอปัญหาหนักเพียงใดก็ควรช่วยเหลือกันจัดแจงแบ่งปันแก้ไข โดยเฉพาะ 
พ่ีน้องต้องมีความรักใคร่ช่วยเหลือสามัคคีกัน อีกท้ังยังสอนความสมัครสมานสามัคคีโดยไม่แยกเชื้อชาติศาสนาดังนี้ 

มนุษย์เราเกิดมาอาศัยโลก   แล้วแต่โชคดีงามตามสมัย 

พวกเรำอย่ำแยกว่ำแขกไทย    ให้เข้ำใจเมตตำได้มำฟัง  

      (๑๐๐ปี ชาตกาลโนราเติม เมืองตรัง, ๒๒๖) 

กลอนมุตโตข้างต้นสอนให้รู้จักถึงความสามัคคี ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาว่านั้นคนเป็นแขก ฉันไทย แม้ว่า
จะต่างเชื้อชาติต่างศาสนา ก็สามารถที่จะเรียนรู้และเข้าใจกัน ให้ความรัก ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สิ่งเหล่านี้
ล้วนช่วยให้สังคมเกิดความสงบสุข 

2.3 การรักษาน้ าใจในครอบครัว  

การใช้ชีวิตครอบครัวเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ทุก ๆ คนย่อมปรารถนาจะมีครอบครัวที่ดี ไม่ว่าจะเป็นหญิง
หรือชายต่างก็อยากได้คู่ครองที่ดีมาสร้างครอบครัวที่สมบรูณ์และอบอุ่น มีลูกที่ดีเชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่  
มีพ่ีน้องที่รักใคร่กลมเกลียว องค์ประกอบต่าง ๆ ที่จะสร้างครอบครัวที่อบอุ่นได้นั้น ยกตัวอย่างเช่น ความรัก  
การไว้ใจซึ่งกันและกัน มีความจริงใจ ไม่มีความลับต่อกัน เมื่อมีปัญหาควรหันหน้าปรึกษากัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และมี
น้ าใจซึ่งกันและกัน นี่คือความปรารถนาของมนุษย์ทั้งหลายที่ยังใช้ชีวิตครอบครัว ในกลอนมุตโตของโนราเติม  
เมืองตรัง ได้กล่าวถึงเรื่องของสมาชิกคนในครอบครัว เพ่ือสะท้อนปัญหาครอบครัว ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 พ่อกับลูกถูกบำงคู่ไม่รู้จัก   เพ็ญอ้ำงหลักข้ึนมำเล่ำให้ฉำวโฉ่ 

เป็นบททุกข์ทุกท่ำคนพำโล   มันมีอยู่ทุกบ้ำนย่ำนต่ำบล 

      (๑๐๐ปี ชาตกาลโนราเติม เมืองตรัง, ๑๖๕) 
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 กลอนมุตโตข้างต้น ได้กล่าวถึงค าใต้ “พาโล” ซึ่งหมายถึง การดื้อ การไม่เชื่อฟังเพ่ือน ามาอธิบายการยก
สถานการณ์ตัวอย่างระหว่างพ่อกับลูกซึ่งบางครั้งอาจมีการกระทบกระทั่งกันบ้าง อันเนื่องมาจากหลายสาเหตุ  
แต่ก็ย่อมเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้กับทุก ๆ บ้าน แต่สิ่งส าคัญที่สุดคือสมาชิกทุกคนในบ้านควรรักษาน้ าใจซึ่งกัน
และกัน  

3.คติค าสอนเรื่องการคบมิตร 

มิตรภาพเป็นสิ่งจ าเป็นในการด ารงชีวิตอยู่ของมนุษย์ เพ่ือช่วยให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเข้าใจผู้อ่ืนที่มีที่มา
แตกต่างกัน จึงมีความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ และค่านิยม ที่แตกต่างกัน  มิตรคือบุคคลที่คอยให้ความช่วยเหลือ 
ชี้แนะแนวทาง ชักน าผู้อ่ืนให้ด าเนินชีวิตไปในทางที่ดี ประสบแต่ผลดีและมีความสุข อย่างไรก็ตามการเลือกคบมิตร
นั้นต้องไม่ดูเพียงรูปลักษณ์ภายนอก หากต้องมองให้ลึกลงไปให้เห็นถึงนิสัยใจคอที่แท้จริงด้วย ดังในกลอนมุตโตของ
โนราเติม เมืองตรัง ที่กล่าวถึงการเลือกคบมิตรที่ดี ดังตัวอย่าง 

ในเรื่องการคบมิตรมักผิดมักพลาด   ชั่วร้ายขายชาติอายสัตว์บัดสี 

 เพรำะคนดีก็ทั วคนชั วก็พอมี   บุรุษสตรีมำกมีปะปน 

      (๑๐๐ปี ชาตกาลโนราเติม เมืองตรัง, ๑๕๐) 

การสอนให้รู้จักเลือกคบมิตรหรือเพ่ือนให้ดีดูให้ถี่ถ้วนเพราะไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายล้วนแล้วแต่มีทั้งดีและ  
ไม่ดีปะปนกัน  

 กำรปลูกพืชหวังผลทุกคนทรำบ   ไม่เรียบรำบแล้วแต่เข้ำในแง่ไหน 

ต่ำงจิตต่ำงศิลป์ถิ นใกล้ไกล    มองนิสัยไม่รู้ดูยำกครัน 

      (๑๐๐ปี ชาตกาลโนราเติม เมืองตรัง, ๑๖๐) 

การสอนในเรื่องของการกระท าที่หวังผลตอบแทนล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นได้กับคนทุกคน แต่ขึ้นอยู่กับว่าจะมา
ในรูปแบบไหนทุกคนต่างจิตต่างใจ ต่างถ่ินฐาน จะมองดูนิสัยซึ่งกันและกันให้ลึกซ่ึงนั้นดูยาก 

ถ้ำหยั งน้่ำหยั งได้ในมหำสมุทร   ใจมนุษย์หยั งไม่ได้ให้แปรผัน 

ที เสียว่ำวำจำกับใจนั้น     จะตรงกันหรือจะเลี ยงแต่เพียงคน 

      (๑๐๐ปี ชาตกาลโนราเติม เมืองตรัง, ๑๖๐) 

การคาดคะเนจิตใจของมนุษย์ก็เหมือนกับการคาดคะเนปริมาณน้ าในมหาสมุทร เพราะเป็นสิ่งไม่สามารถ
วัดปริมาณได้ จิตใจของมนุษย์ก็เช่นกันเราไม่สามารถรับรู้ได้ว่านิสัยใจคอของแต่ละคนเป็นอย่างไร 
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กลอนมุตโตข้างต้น แสดงให้เห็นว่าคติค าสอนเรื่องการคบมิตรเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งจึงควรพิจารณาดูให้ดี 
ก่อนที่จะเลือกคบใครมาเป็นมิตร 

 

4.คติค าสอนเรื่องความกตัญญู 

กตัญญู หมายถึง พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนไว้ในพระไตรปิฎกว่า “เมื่อได้รับบุญก็ต้องรู้จักแทนคุณ” 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2539)  ผู้รู้ถึงบุญคุณที่ผู้อ่ืนที่มีแก่ตน คือผู้ระลึกรู้ว่าใครเคยท าดีเคย
ช่วยเหลือเกื้อกูลตนมา ยอมรับและไม่ลืมบุญคุณของผู้นั้น รวมถึงผู้ที่รู้สึกถึงบุญคุณของสัตว์ บุญคุณของที่อยู่อาศัย 
บุญคุณของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ช่วยให้ตนได้รับความสะดวกสบาย อยู่เย็นเป็นสุขตลอดมา ดังในกลอนมุตโต
โนราเติม เมืองตรัง ที่กล่าวถึงคติค าสอนเรื่องการกตัญญู ให้รู้จักกตัญญูและกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ดังตัวอย่าง 

กตัญญูต้องกตเวทีตอบ   สิ งที ชอบสังเกตในเหตุผล 

ใช่แต่ฉันใครใครเขำทุกคน    ดีต้องปนกับชั วตัวชนัง 

      (๑๐๐ปี ชาตกาลโนราเติม เมืองตรัง, ๑๖๐) 

กลอนมุตโตข้างต้นกล่าวว่า เมื่อได้รับการดูแล หรือความช่วยเหลือเกื้อกูลไม่ว่าจากใครก็ตามควรรู้จักตอบ
แทนบุญคุณเป็นส าคัญ และประพฤติตนให้ท าในสิ่งที่ถูกต้องด้วยเหตุและผล 

กล่ำวขับกลอนสอนสั งหวังให้เรียบ  ตำมระเบียบจุนเจือไว้เกื้อหนุน 

ไม่ลืมบุญญำที กำรุญ    ขอบพระคุณครูสอนให้ได้เจือจำน 

      (๑๐๐ปี ชาตกาลโนราเติม เมืองตรัง, ๑๖๑) 

กลอนมุตโตข้างต้นเป็นการกล่าวเตือนใจให้คนระลึกรู้ว่าใครเคยท าดีเคยช่วยเหลือเกื้อกูลตนมา ก็ยอมรับ
และไม่ลืมบุญคุณของผู้นั้นเมื่อมีโอกาสให้ตอบแทนคุณ 

5.คติค าสอนเรื่องการศึกษา 

การศึกษาคือ การด าเนินการด้วยกระบวนการทุกอย่างที่ท าให้บุคคลพัฒนาความสามารถด้านต่าง  ๆ 
รวมทั้งทัศนคติและพฤติกรรมอ่ืน ๆ ตามค่านิยมและคุณธรรมในสังคม กระบวนการทางสังคม ที่ท าให้บุคคลได้รับ
อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม ที่คัดเลือกและก าหนดไว้อย่างเหมาะสมโดยเฉพาะโรงเรียน เพ่ือพัฒนาบุ คคลและสังคม 
การจัดเตรียมบุคคลให้พร้อมเป็นครู ประกอบด้วย วิชาจิตวิทยาการศึกษา ปรัชญา ประวัติการศึกษา หลักสูตร 
หลักการสอน การวัดผล การบริหาร การนิเทศการศึกษา และวิชาอ่ืน ๆ ที่ครูควรรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และ
ศิลปะในการถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ ในอดีตซึ่งรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบส าหรับคนรุ่น คาร์เตอร์ วี. กูด  
(1973 อ้างใน ขนิษฐา มัขปาโต, 2558) 
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ประกำรหนึ งอำนิสงส์ที แนบเนียน  สร้ำงโรงเรียนมีโชคโลกสรรเสริญ 

กำรศึกษำเชิดปัญญำน่ำพำเพลิน   รุ่งเจริญตลอดกำลนำนนิรันดร์ 

      (๑๐๐ปี ชาตกาลโนราเติม เมืองตรัง, ๑๘๓) 

ผู้ที่ได้รับการศึกษาจะมีความรู้ความสามารถที่ไม่มีวันหมด ซึ่งสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประกอบอาชีพ 
สร้างประโยชน์แก่ตนเองและผู้อ่ืนรวมถึงสร้างความเจริญก้าวหน้ายิ่ง  ๆ ขึ้นไปไม่รู้จบ การระดมทุนสร้างโรงเรียน
ของโนราเติมถือเป็นการส่งเสริมการศึกษาให้แก่เยาวชน 

ขอให้เตือนลูกหรือเตือนเต้ำ   ให้เข้ำกระท่ำจนส่ำเร็จ 

เมื อศึกษำหน้ำที จะดีเด็ด     จะส่ำเร็จก้ำวหน้ำหำอ่ำนำจ 

พ่อแม่พี น้องต้องพำกเพียร   ลูกหลำนมำเรียนอย่ำให้ขำด 

ต้องเอำควำมรู้เข้ำเสริมชำติ    สำมำรถก้ำวหน้ำถึงอนำคต 

      (๑๐๐ปี ชาตกาลโนราเติม เมืองตรัง, ๒๓๒) 

การสั่งสอนบุตรหลานให้มีความขยันหมั่นพากเพียรเรียนหนังสือส่วนหนึ่งก็เป็นหน้าที่ของผู้ปกครองที่ควร
ให้ความส าคัญกับการศึกษาของบุตรหลานของตนเอง เพ่ือจะได้ประสบความส าเร็จก้าวหน้ามีอ านาจถึงอย่างนั้น
ต้องมีความพยายาม บากบั่น แม้เรียนก็อย่าได้ขาด เมื่อได้รับความรู้ก็น ามาพัฒนาตนให้มีความสามารถท าให้เกิด
ประโยชน์กับตนเอง ครอบครัว รวมไปถึงประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป    

สรุปผลและอภิปรายผล 

การศึกษาค าสอนในหนังสือ “๑๐๐ ปี ชาตกาลโนราเติม เมืองตรัง” จ านวน 37 ตอน รวบรวมโดย   
วราภรณ์ นุ่นแก้ว (2557) พบคติค าสอนที่ปรากฏในกลอนมุตโตโนราเติม เมืองตรังมากเป็นอันดับหนึ่งคือเรื่อง
พระพุทธศาสนา แบ่งออกเป็นเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ 1.ความดี ความชั่ว 2.บุญ บาป 3.การเกิด แก่ เจ็บ ตาย 4.ทางสาย
กลาง 5.การมีสต ิ 6.การงดเว้นจากการนินทา 

คติค าสอนที่ปรากฏมากเป็นอันดับสอง คือ เรื่องการปฏิบัติตน แบ่งออกเป็นเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ 1.การวางตัว 
ได้แก่การวางตัวของสตรี การวางตัวของผู้ใหญ่ และการวางตัวของผู้น้อยที่มีต่อผู้อาวุโส 2.ความสามัคคี 3.การรักษา
น้ าใจคนในครอบครัว จะเห็นได้ว่าคนไทยตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันยังคงมีการสอนเรื่องมารยาทการปฏิบัติตน 
ที่สั่งสอนสืบทอดตามแบบแผนกันมาเพ่ือต้องการให้เป็นระเบียบในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างมีความสุข 

คติค าสอนที่ปรากฏมากเป็นอันดับสาม คือ เรื่องการคบมิตร ทั้งนี้มนุษย์ไม่สามารถอยู่คนเดียวในสังคมได้ 
จ าต้องมีการคบมิตร คบเพ่ือน ทั้งในที่ท างาน โรงเรียน มหาวิทยาลัย ฯ แต่การเลือกคบมิตร นั้นไม่สามารถมองแค่
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ภายนอกหากต้องพินิจไปจนถึงนิสัยใจคอ เมื่อคบมิตรดีก็จะน าพาตนไปสู่ในทางที่ดี แต่เมื่อคบมิตรไม่ดีก็จะน าพาตน
ไปสู่ในทางมืดมน การเลือกคบมิตรจึงเป็นหนึ่งในส่วนส าคัญในการที่จะด าเนินชีวิต 

คติค าสอนที่ปรากฏมากเป็นอันดับสี่ คือ เรื่องความกตัญญู การแสดงความกตัญญูต่อบุพการีและผู้มี
พระคุณนั้นถูกสั่งสอนสืบทอดมาตั้งแต่อดีตโดยเฉพาะการกตัญญูต่อบุพการีในทางพระพุทธศาสนาก็มีค าสอนเรื่องนี้
อยู่ กระทั่งปัจจุบันค าสอนเรื่องการกตัญญูก็ยังคงอยู่ แม้จะเป็นยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีก้าวไกลแต่เรื่องความกตัญญู
ก็ยังคงชัดเจนในความคิดความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของคนไทย ที่มีความเชื่อที่ว่าเมื่อลูกกตัญญูต่อบิดามารดาที่เปรียบ
เป็นพระอรหันต์ของลูก จะได้อานิสงส์ผลบุญมากมายกว่าการท าบุญทั้งปวง 

คติค าสอนที่ปรากฏมากเป็นอันดับห้า คือ เรื่องการศึกษา คติค าสอนเรื่องการศึกษาในกลอนมุตโตของ 
โนราเติม เมืองตรัง ได้เน้นความส าคัญของการศึกษากับบุตรหลาน สมัยก่อนต้องไปเรียนในวัดซึ่งมีพระสงฆ์เป็น
ผู้สอน ผู้ชายจึงมีโอกาสที่จะศึกษามากกว่าผู้หญิง แต่ในปัจจุบันการศึกษาขยายกว้างจึงควรตั้งใจศึกษาเล่าเรียน  
น าความรู้มาพัฒนาตนเอง และประเทศชาติให้พัฒนาต่อไป 

ผลการศึกษาคติค าสอนที่ปรากฏในกลอนมุตโตของโนราเติม เมืองตรังนี้สอดคล้องกับแนวคิดค าสอนของ 
พรกฤษณ์ ช่วงแสงอุทัย (2526) ที่ว่าเนื้อหาค าสอนแบ่งออกเป็นค าสอนส าหรับคนทั่วไป  เพื่อใช้ในประโยชน์ในการ
ด าเนินชีวิตและค าสอนเรื่องทั่วๆ ไป ที่กล่าวถึงหน้าที่ของตนเอง คนในครอบครัวและคนในสังคม ลักษณะคนดีและ
คนชั่ว การรู้จักเลือกคบมิตร ความมีเหตุมีผล ความรอบคอบ ความเป็นผู้มีสติปัญญา ความกตัญญูรู้คุณ การรับผล
แห่งการกระธรรม การทิ้งความโลภ การพูดจาผิดกาลเทศะ และการมีสติ เป็นค าสอนที่สามารถใช้เตือนสติและเป็น
ข้อแนะน าให้คนได้รู้จักกลวิธีต่าง ๆ ที่จะใช้ชีวิตอาศัยอยู่ในสังคมได้อย่างมีประสบผลส าเร็จ  

นอกจากนี้ยังมีความใกล้เคียงกับงานวิจัยของ เสรีย์ วิลาวรรณ (2511) เรื่องวรรณกรรมค าสอนสมัย
รัตนโกสินทร์ ซึ่งมีแนวคิดเกี่ยวกับเนื้อหาค าสอนที่เน้นไปในการตั้งอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม เนื้อหาค าสอนเกี่ยวกับ
ศาสนา แนวทางในการด าเนินชีวิตตามหลักพุทธศาสนา ระเบียบของสังคม  เนื้อหาค าสอนนั้นจะมีความสอดคล้อง
กับวิถีชีวิตกับคนในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ เช่นเดียวกับค าสอนในกลอนมุตโตของโนราเติม เมืองตรัง  ที่สอดแทรก
เนื้อหาค าสอนเรื่องพุทธศาสนาหรือหลักธรรมที่เป็นประโยชน์ในการด ารงชีวิตเช่นเดียวกัน  เพ่ือให้ผู้คนได้เข้าถึง
และเข้าใจในเนื้อหาค าสอนและน าไปปฏิบัติหรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน และน าไปปรับใช้ในการ
ด าเนินชีวิตเพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

กล่าวได้ว่าการศึกษาคติค าสอนที่ปรากฏในกลอนมุตโตของโนราเติม เมืองตรัง เน้นสอนเกี่ยวกับหลักใน
การปฏิบัติตนให้อยู่ในทางที่ถูกที่ควรตามรูปแบบในอดีตที่เคยปฏิบัติสืบต่อกันมาเพ่ือให้อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมี
ความสุข โดยการน าเสนอผ่านกลอนมุตโตที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะทางของโนราเติมซึ่งท าให้เกิดอิทธิพลในการอบรม
สั่งสอนและปลูกฝังบุตรหลานให้เป็นคนดีประพฤติตนอยู่ในกรอบแบบแผนของสังคมโดยสะท้อนผ่านกลอนมุตโต 
ในเรื่องต่าง ๆ ทั้งในเรื่องพุทธศาสนา การปฏิบัติตน การสร้างสัมพันธภาพ ความกตัญญู และการศึกษา คติค าสอน
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ต่าง ๆ ที่ปรากฏในกลอน   มุตโตนั้นแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของคนไทยโดยเฉพาะของคนภาคใต้ จนถึงปัจจุบัน
ยังคงสืบต่อวัฒนธรรมต่าง ๆ เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินชีวิต 

ข้อเสนอแนะ 

1.บทความวิจัยเรื่องนี้ เป็นการศึกษาคติค าสอนจากผู้ที่เป็นศิลปินพ้ืนบ้าน ซึ่งเป็นการศึกษาในลักษณะด้าน
คติชนวิทยา ดังนั้นผู้สนใจสามารถน าแนวทางการศึกษาคติค าสอนที่ไปใช้ประโยชน์ในทางการศึกษาหรือทางด้าน
อ่ืน ๆ เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้แก่สาธารณะชนได้ใช้พัฒนาสังคมต่อไป 

 2.บทความวิจัยเรื่องนี้ เป็นเพียงการศึกษาคติค าสอนที่ปรากฏในกลอนมุตโตของโนราเติม เมืองตรัง
เท่านั้น ดังนั้นผู้สนใจควรศึกษาเกี่ยวกับคติค าสอนที่ปรากฏในผลงานของโนราท่านอ่ืน ๆ เพ่ือน าผลที่ได้มาศึกษา
และเปรียบเทียบว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 
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ความหมายและค่านิยมที่สะท้อนผ่านการตั้งชื่อ ของนักศึกษาชาวไทยมุสลิม 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

กฐิน บรมสุข1  ธมลกันย์ ศรีรัตอ าไพ2 
สนธิพงษ์ จินนาคุณ3  และณัชรดา สมสิทธิ์4 

 
บทคัดย่อ 

วิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความหมายและค่านิยมที่สะท้อนผ่านการตั้งชื่อของนักศึกษาชาวไทย
มุสลิม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยชื่อที่น ามาวิเคราะห์คือชื่อจริงของนักศึกษาชาวไทย
มุสลิม จ านวน 256 รายชื่อ แบ่งเป็นเพศชาย 102 รายชื่อ และเพศหญิง 154 รายชื่อ โดยกลุ่มผู้วิจัยได้ท าการศึกษา
ความหมาย ค่ านิ ยม และอิทธิพลของภูมิ ล า เนาที่ สะท้อนผ่ านการตั้ งชื่ อ  นั กศึกษาชาวไทยมุสลิม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 ผลการวิจัยพบว่าความหมายของชื่อนักศึกษาชาวไทยมุสลิมแบ่งออกเป็น 17 กลุ่ม แบ่งออกเป็น กลุ่ม
ความสุข ความรัก กลุ่มแสงสว่าง รัศมี กลุ่มคุณธรรม ความดีงาม กลุ่มศาสดาและศาสนาอิสลาม กลุ่มบุคคล กลุ่ม
เกียรติยศ ความนิยมยกย่อง กลุ่มความรู้ ความสามารถ กลุ่มชัยชนะ พลัง ความกล้าหาญ กลุ่มพืชและสัตว์ กลุ่ม
สถานที่ กลุ่มความสวยงาม น่าพึงพอใจ กลุ่มลักษณะ ท่าทางและสัมผัสทั้งห้า กลุ่มความเป็นผู้น า อ านาจ กลุ่ม
แสดงเพศ กลุ่มความบริสุทธิ์ และกลุ่มอื่น ๆ  

 ทั้งนี้อิทธิพลของภูมิล าเนาที่มีผลต่อการตั้งชื่อ โดยนักศึกษาที่มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ 4 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้จะใช้ชื่อไทยมุสลิม ซึ่งมีท่ีมาจากภาษามลายูและภาษาอาหรับและมีเนื้อหาสัมพันธ์กับศาสนาอิสลาม ในขณะ
ที่นักศึกษาชาวไทยมุสลิมที่มีภูมิล าเนาอยู่นอกพ้ืนที่  4 จังหวัดชายแดนภาคใต้จะใช้ชื่อไทยมากกว่าชื่อไทยมุสลิม 
และอิทธิพลทางศาสนาที่สืบทอดและส่งต่อจากบิดามารดาสู่บุตรถือเป็นปัจจัยส าคัญในการตั้งชื่อ เกิดเป็น
วัฒนธรรมการตั้งชื่อไทยมุสลิมในครอบครัวชาวมุสลิม 

ค าส าคัญ: นักศึกษาชาวไทยมุสลิม ชื่อ 
 
 
___________________________________ 
1-3 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยกุต,์ คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
4 อาจารย์ประจ าภาควิชาสารัตถศึกษา, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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บทน า 

ชื่อนั้นมีความส าคัญอย่างมาก เนื่องจากชื่อเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ใช้เจาะจงรูปลักษณ์ ลักษณะ  อีกทั้ง
ยังมีความส าคัญกับทุกสิ่งเพราะชื่อแต่ละชื่อนั้นมีความหมาย และทุกอย่างบนโลกล้วนมีชื่อเรียกด้วยกันทั้ง สิ้น 
โดยเฉพาะมนุษย์ที่เป็นสัตว์สังคมมีการติดต่อสื่อสารกันในชีวิตประจ าวันอยู่เสมอ มนุษย์จึงจ าเป็นต้องมีการเรียกชื่อ
บุคคล หรือสิ่งที่ต้องการจะสื่อถึงกา รใช้ชื่อเรียกจึงท าให้ผู้ส่งสารและผู้รับสารสามารถเข้าใจ รวมถึงรับรู้ได้อย่าง
ตรงกัน นอกจากนี้แล้วชื่อยังเป็นตัวบ่งบอกถึงเพศ ชาติพันธุ์ อัตลักษณ์ และอิทธิพลทางวัฒนธรรมของแต่ละคนได้
เป็นอย่างดี โดยราชบัณฑิตยสถาน (2554, 384) ได้ให้ความหมายของ “ชื่อ น. ค าที่ตั้งขึ้นส าหรับเรียกคน  
สัตว์ สถานที่ และสิ่งของโดยทั่ว ๆ ไปหรือโดยเฉพาะเจาะจง”  

นอกจากชื่อจะเป็นสิ่งยืนยันตัวตนแล้ว  ชื่อยังเป็นสิ่งที่แสดงที่มาของบุคคลอีกด้วย ดังที่  บุญค้ า       
ไชยพรหมวงศา (2554: 116) ได้กล่าวถึงความส าคัญของชื่อไว้ว่า ชื่อของแต่ละบุคคลเป็นค าที่ตั้งขึ้นใช้เรียกเพ่ือให้รู้
ว่าหมายถึงคนไหน หากแต่ส าหรับมนุษย์แล้ว ชื่อมีความส าคัญมากเพราะถ้าใครมีชื่อที่ไพเราะ ฟังดูดี มีความหมาย
ลึกซึ้ง สะดุดใจแต่ต้น ย่อมมีข้อโดดเด่น และส่งผลดีให้กับชีวิต เช่น เมื่อมีการแนะน าให้รู้จักกันแต่แรกหากมีชื่อ
สะดุดหู ย่อมท าให้น่าสนใจขึ้นอย่างแน่นอน 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (2553) ได้ระบุความส าคัญของชื่อไว้ว่ า   
“สาเหตุส าคัญที่คนเราต้องมีชื่อ ก็เพ่ือให้สามารถแยกคนแต่ละคนออกจากกลุ่มคนได้ ซึ่งคนไทยสมัยก่อนเข้าใจใน
สาเหตุนี้เป็นอย่างดี ชื่อที่ตั้งขึ้นจึงเรียบง่ายเพ่ือให้รู้ว่าใครเป็นใครเท่านั้น เช่น มา มี แดง ด า เป็นต้น แต่ปัจจุบันชื่อ
คนไทยไม่เพียงเพ่ือใช้จ าแนกคนเท่านั้น แต่ยังต้องมีความหมายที่เป็นมงคลอีกด้วย  เมื่อพ่อแม่ต้องการให้ลูกมีชื่อ
เป็นสิริมงคล ส่วนใหญ่จึงไม่ได้ตั้งชื่อเอง แต่จะให้พระ ครู ปราชญ์ หรือหมอดูเป็นผู้ตั้งให้  ด้วยความเชื่อที่ว่าชื่อมี
อิทธิพลต่อการด าเนินชีวิต จึงท าให้หลายคนเปลี่ยนชื่อเพ่ือให้ชีวิตของตนเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น โดยเชื่อว่าชื่อเก่า
เป็นตัวฉุดรั้งให้ชีวิตตกต่ า และถ้ามีชื่อใหม่ ชีวิตก็จะรุ่งเรืองขึ้นได้ นอกจากชื่อคนแล้ว สัตว์เลี้ยงก็พลอยมีชื่อตามคน
ไปด้วย โดยเฉพาะสัตว์ที่คนเลี้ยงไว้เป็นเพ่ือน เช่น หมาและแมว เพราะคนเลี้ยงเชื่อว่าจะท าให้สัตว์ตัวนั้นเลี้ยงง่าย
และใช้งานง่ายขึ้น ที่เป็นเช่นนี้เพราะสัตว์ที่มีชื่อเรียกน่าจะภูมิใจในตนเอง เมื่อใจสบายแล้ว ร่างกายก็สมบูรณ์
แข็งแรงตามไปด้วย” 

นอกจากชื่อจะใช้เพ่ือก าหนดความเป็นตัวตนของบุคคลแล้วชื่อสามารถบอกถึงเชื้อชาติ เพศสภาพ 
ภูมิล าเนา ได้อีกด้วย ประจักษ์ ประภาพิทยากร (2524 อ้างถึงใน วงเดือน คัยนันทน์ 2547) ได้กล่าวถึงความส าคัญ
ของชื่อว่าสามารถบ่งบอกภูมิหลังของบุคคลได้ เช่น คนภาคเหนือมักจะมีชื่อเล่นว่า หล้า ค า คนภาคอีสาน มักมีชื่อ
เล่นว่า สี สา อ้าย ยี่ เป็นต้น นอกจากนีบ้่งบอกถึงศาสนาที่นับถือเช่น อาลี อดุลย์ มักเป็นคนที่นับถือศาสนาอิสลาม 
ตลอดจนบ่งบอกเพศสภาพของบุคคลที่เป็นเพศหญิง เช่น จินตนา อรสา เป็นต้น  
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 จากข้อความข้างต้นสรุปได้ว่า การตั้งชื่อมีความส าคัญเพราะชื่อบุคคลเป็นเครื่องก าหนดความเป็นตัวตน
ของบุคคลนั้น ชื่อสามารถบอกถึงลักษณะ เพศสภาพ ภูมิล าเนา ภูมิหลัง เชื้อชาติ สัญชาติรวมถึงชื่อยังเป็นส่วนที่
ช่วยจ าแนกศาสนาของบุคคลนั้น ๆ อีกท้ังถ้าเรามีชื่อที่โดดเด่นน่าสนใจผู้คนหรือคู่สนทนาก็จะจดจ าเรารู้จักเราได้ 

 ส าหรับภาคใต้ตอนล่างวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อการตั้งชื่อมากท่ีสุด คือ วัฒนธรรมศาสนาอิสลาม  อ้อมใจ 
วงษ์มณฑา (2558) กล่าวว่า ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามใช้ภาษามลายูท้องถิ่นในชีวิตประจ าวันมีความ
เชื่อทางวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีตามหลักศาสนาอิสลาม 

 คนมลายูมุสลิมเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่มีอยู่เป็นจ านวนมากในพ้ืนที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะมีพ้ืนที่
ติดกับประเทศมาเลเซียมีศาสนาหลักคือศาสนาอิสลามท าให้ประชากรชาวมุสลิมบางส่วนในประเทศมาเลเซียอพยพ
เข้ามาตั้งถิ่นฐานกระจายอยู่ทั่วภาคใต้ จึงท าให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีจ านวนประชากรชาวไทยมุสลิมอาศัยอยู่
มากที่สุดในประเทศไทย สามารถเรียกกลุ่มบุคคลดังกล่าวนี้ได้หลายลักษณะ เช่น “คนไทยมุสลิม” “คนไทยเชื้อสาย
มลายู” และ  “คนไทยมุสลิมเชื้อสายมลายู” (อ้อมใจ วงษ์มณฑา 2558: 96) โดยมีการใช้ชีวิตที่ผูกโยงอยู่กับ
วัฒนธรรมมลายูผสมกับค าสอนทางศาสนาอิสลามถือเป็นวัตรปฏิบัติที่มีอยู่ในชีวิตประจ าวัน  สามารถพบเห็นและ
รับรู้ลักษณะที่บ่งชี้ได้ เช่น การแต่งกาย ภาษาพูด และอาหารการกิน รวมถึงลักษณะอ่ืน ๆ ที่สามารถรับรู้ได ้

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่จังหวัดสงขลา ในเขตภาคใต้
ตอนล่าง พ้ืนที่ดังกล่าวมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และมีนักศึกษาจากหลายพ้ืนที่ หลากหลายวัฒนธรรม 
หลากหลายภาษาเข้ามาศึกษาทั้งนักศึกษาชาวไทยพุทธและนักศึกษาชาวมุสลิม ซึ่งนักศึกษามุสลิมที่เข้ามาศึกษามี
ชื่อที่แสดงลักษณะเฉพาะเช่น มูฮัมหมัด ซึ่งหมายถึงมีเกียรติเมื่อได้ยินแล้วก็สามารถทราบได้โดยริยายเลยว่านั่นคือ
ชื่อของชาวมุสลิม และแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่เข้มแข็งของชาวมุสลิม กลุ่มผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการตั้งชื่อ
ของนักศึกษาชาวไทยมุสลิม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  เพ่ือพิจารณาถึงความหมายและ
ค่านิยมท่ีสะท้อนผ่านการตั้งชื่อของนักศึกษาชาวไทยมุสลิม 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาความหมายชื่อของนักศึกษาชาวไทยมุสลิมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของศาสนาและภูมิล าเนาที่สะท้อนค่านิยมในการตั้งชื่อของนักศึกษาชาวไทยมุสลิม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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วิธีการศึกษา  
การศึกษาเรื่ อง  ความหมายและค่ านิ ยมที่ สะท้อนผ่ านการตั้ งชื่ อของศึ กษาชาวไทยมุ สลิ ม 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความหมาย อิทธิพลของศาสนาและ
ภูมิล าเนา รวมถึงค่านิยมที่สะท้อนผ่านการตั้งชื่อ โดยมีวิธีการด าเนินวิจัยดังนี้ 

1 ประชากรที่ศึกษา 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักศึกษาชาวไทยมุสลิม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ จ านวน 256 คน โดยการสุ่มเก็บข้อมูลจากการลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในระหว่างวันที่ 21 มกราคม 
2562 ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2562  

2 ตัวแปร 

 ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้ 

1. ตัวแปรต้น (independent variables) ได้แก่ เพศ 
2. ตัวแปรตาม (dependent variables) ได้แก่ ความหมายของชื่อ อิทธิพลของศาสนา 

ภูมิล าเนา 
3. ตัวแปรควบคุม ได้แก่ นักศึกษาชาวไทยมุสลิม  

3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

กลุ่มผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ โดยมีขั้นตอนในการสร้าง
เครื่องมือดังนี ้

1. ศึกษาข้อมูลที่เก่ียวกับการสร้างแบบสอบถาม โดยพิจารณาจาก 
1.1 เพศ 
1.2 ภูมิล าเนา  
1.3 อิทธิพลทางศาสนาอิสลามในครอบครัว  

2. สร้างแบบสอบถามและทดลองใช้เพื่อเก็บข้อมูลวิจัย (Pilot experiment) จ านวน 30 ชุด  
3. แก้ไขแบบสอบถามและสร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับชื่อจริงของนักศึกษาชาวไทยมุสลิมโดยแบ่งเป็น 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเฉพาะ 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ  
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4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 กลุ่มผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากนักศึกษาชาวไทยมุสลิม บริเวณพ้ืนที่
ชุมชนในมหาวิทยาลัย 4 พ้ืนที่ ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์โรงช้าง และส านักทรัพยากรการ
เรียนรู้คุณหญิงหลง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เนื่องจากทั้ง 4 สถานที่นี้เป็นสถานที่  
ที่มีนักศึกษาชาวไทยมุสลิมอยู่เป็นจ านวนมาก อีกทั้งยังมีห้องละหมาดเพ่ือให้นักศึกษาชาวไทยมุสลิมได้ประกอบ
ศาสนกิจในบริเวณดังกล่าว 

ผลการศึกษา  
ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความหมายและค่านิยมที่สะท้อนผ่านการตั้งชื่อ ของนักศึกษาชาวไทยมุสลิม 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่” สรุปได้ดังนี้ 

1.ความหมายของชื่อนักศึกษาชาวไทยมุสลิม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

จากการส ารวจรายชื่อพบว่ามีจ านวนนักศึกษาชาวไทยมุสลิมจ านวน  256 รายชื่อ โดยแบ่งเป็นนักศึกษา
ชายจ านวน 102 รายชื่อ นักศึกษาหญิงจ านวน 154 รายชื่อ สามารถจ าแนกกลุ่มความหมายของชื่อได้ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 

แสดงความถี่ของความหมายที่ปรากฏในชื่อ 

ล าดับที่ กลุ่มความหมาย นักศึกษาเพศชาย นักศึกษาเพศหญิง นักศึกษาท้ังหมด 

1 ศาสดาและศาสนาอิสลาม 12 15 27 

2 แสงสว่างและรัศมี 1 26 27 

3 คุณธรรม ความดีงาม 16 10 26 

4 ความสุข ความรัก 12 12 24 

5 เกียรติยศ ความนิยมยกย่อง 12 9 21 

6 ความรู้ ความสามารถ 8 11 19 

7 ชัยชนะ พลัง ความกล้าหาญ 14 5 19 

8 บุคคล 10 9 19 

9 สถานที่ 3 12 15 

10 พืชและสัตว์ 3 11 14 
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11 ความสวยงาม น่าพึงใจ 0 11 11 

12 ลักษณะ ท่าทางและสัมผัสทั้งห้า 3 7 10 

13 สิ่งของ เครื่องใช้ และพาหนะ 4 4 8 

14 ความเป็นผู้น า อ านาจ  2 5 7 

15 ความบริสุทธิ์ 1 3 4 

16 อ่ืน ๆ 1 4 5 

รวม 102 154 256 

 

จากตารางที ่1 สามารถสรุปความหมายที่นักศึกษาชาวไทยมุสลิมนิยมตั้งชื่อจากอัตราความถี่ดังต่อไปนี้ 

1. กลุ่มท่ีได้รับความนิยมในการตั้งชื่อมากที่สุด  
กลุ่มท่ีความหมายที่นักศึกษาชาวไทยมุสลิมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นิยมใช้การตั้ง

ชื่อมากที่สุดได้แก่ กลุ่มศาสดาและศาสนาอิสลาม ปรากฏจ านวน 27 รายชื่อ เช่น อิรฟาน(บริวารของอัลลอฮ์)  
ฟาติเมาะ(ลูกของท่านนบี) กลุ่มแสงสว่างและรัศมี ปรากฏจ านวน 27 รายชื่อ เช่น นูรไอนี(รัศมรของดวงตา)  
นูรอัสมานี(แสงสว่าง) และกลุ่มคุณธรรม ความดีงาม ปรากฏจ านวน 26 รายชื่อ เช่น สิรภัทร(ผู้ซื่อสัตย์) ซอลีฮห์ 
(ผู้มีคุณธรรมประทับใจ) 

2. กลุ่มท่ีได้รับความนิยมในการตั้งชื่อระดับปานกลาง  
กลุ่มที่มีความหมายที่นักศึกษาชาวไทยมุสลิมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นิยมใช้การ

ตั้งชื่อระดับปานกลาง ได้แก่ กลุ่มความสุข ปรากฏจ านวน 24 รายชื่อ เช่น รุสสัน (สนุกสนาน) รูซาน่า (พอใจ)  
กลุ่มเกียรติยศ ความนิยมยกย่อง ปรากฏจ านวน 21 รายชื่อ เช่น ภานุพงศ์ (ผู้ประเสริฐในแผ่นดิน) มูฮัมหมัด 
(ผู้มีเกียรติ) กลุ่มบุคคล ปรากฏจ านวน 19 รายชื่อ เช่น สารีพ๊ะ(ผู้ เดินทาง) วริทธิ์ (ผู้ตัดสิน) กลุ่มความรู้  
ความสามารถ ปรากฏจ านวน 19 รายชื่อ เช่น มะอีกรอม(ฉลาม) นัชชดา(ผู้มีความรู้) กลุ่มชัยชนะ พลัง ความกล้า
หาญ ปรากฏจ านวน 19 รายชื่อ เช่น นฤพล(ผู้มีชัยชนะ) ลุตฟี(ผู้ได้รับชัยชนะ) กลุ่มสถานที่ ปรากฏจ านวน  
15 รายชื่อ เช่น ฮะนาย์(สวรรค์) ทัชนีม(ล าธารในสวรรค์) กลุ่มพืชและสัตว์ ปรากฏจ านวน 14 รายชื่อ เช่น นุรไรย์
ฟัน(ดอกไม้ในสวรรค์) ยัซมีย์(ดอกไม้ในสวรรค์) 

3. กลุ่มท่ีได้รับความนิยมในการตั้งชื่อน้อยที่สุด 
กลุ่มที่มีความหมายที่นักศึกษาชาวไทยมุสลิมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นิยมใช้การ

ตั้งชื่อน้อยที่สุด ได้แก่ กลุ่มความสวยงาม ความพึงพอใจ ปรากฏจ านวน 11 รายชื่อ เช่น อัญชิสา (สวยงาม)  
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จิตรานุช (หญิงสาวผู้งดงาม) และกลุ่มลักษณะต่าง ๆ และประสามสัมผัสทั้งห้า ปรากฏจ านวน 10 รายชื่อ เช่น  
ฟารีด (สะอาด) ซูเฟีย (สงบ) กลุ่มสิ่งของ เครื่องใช้ และพาหนะ ปรากฏจ านวน 8 รายชื่อ เช่น กาญจนา (ทอง)  
อัปวา (ของขวัญ) กลุ่มความเป็นผู้น า อ านาจ ปรากฏจ านวน 7 รายชื่อ เช่น เจ๊ะรายา (ผู้เป็นใหญ่) ฮุดา (ผู้น า)  
กลุ่มความบริสุทธิ์ ปรากฏจ านวน 4 รายชื่อ เช่น ซอฟียา (บริสุทธิ์) มารีแย (ความบริสทธิ์) และกลุ่มความหมาย 
อ่ืน ๆ ปรากฏจ านวน 5 รายชื่อ เช่น ฟารีดา (หนึ่งเดียว) สุมิตร (เผ่าพันธุ์พระอาทิตย์) 

จากตารางที่ 1 สามารถสรุปความหมายที่นักศึกษาชาวไทยมุสลิมเพศชายนิยมตั้งชื่อจากอัตราความถี่
ดังต่อไปนี้ 

1. กลุ่มท่ีได้รับความนิยมในการตั้งชื่อมากที่สุด  
กลุ่มท่ีความหมายที่นักศึกษาชาวไทยมุสลิมเพศชาย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นิยม

ใช้การตั้งชื่อมากที่สุดได้แก่ กลุ่มคุณธรรม ความดีงาม ปรากฏจ านวน 16 รายชื่อ เช่น ฮิลมาน(ซื่อสัตย์) ชาธิต 
(มีความดี) กลุ่มชัยชนะ พลัง ความกล้าหาญ ปรากฏจ านวน 14 รายชื่อ เช่น อัสมี(กล้าหาญ) อารัช(ความเจริญแห่ง
ผู้กล้า) กลุ่มศาสดาและศาสนาอิสลาม ปรากฏจ านวน 12 รายชื่อ เช่น นาธาน(ผู้สร้าง) อาบีดัง(ผู้รายงานฮาดิส) 
กลุ่มความสุข ความรัก ปรากฏจ านวน 12 รายชื่อ เช่น ชัยรัตน์(โชคดี) ฮากีม(อบอุ่น) และกลุ่มเกียรติยศ ความนิยม
ยกย่อง ปรากฏจ านวน 12 รายชื่อ เช่น อามีน(ความรู้ที่ยิ่งใหญ่) เอกราช(มีเกียรติ)  

2. กลุ่มท่ีได้รับความนิยมในการตั้งชื่อระดับปานกลาง  
กลุ่มที่มีความหมายที่นักศึกษาชาวไทยมุสลิมเพศชาย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

นิยมใช้การตั้งชื่อระดับปานกลาง ได้แก่ กลุ่มบุคคล ปรากฏจ านวน 10 รายชื่อ เช่น อุสมา(ทูตแห่งตัวแทน)  
ชารีฟ(ลูกชายอันเป็นที่รัก) กลุ่มความรู้ ความสามารถ ปรากฏจ านวน 8 รายชื่อ เช่น ฮัมดี(ความรู้) มะอิกรอม
(ฉลาด) กลุ่มสิ่งของ เครื่องใช้ และพาหนะ ปรากฏจ านวน 4 รายชื่อ เช่น ชนะชัย(ของมีคม) อักรอม(บัลลังก์) 
กลุ่มพืชและสัตว์ ปรากฏจ านวน 3 รายชื่อ เช่น อามีน(กิ่งไม้) ฮาริส(สิงโต) กลุ่มสถานที่ ปรากฏจ านวน 3 รายชื่อ 
เช่น อัชรอฟ(ชื่อนามหนึ่งของชั้นสววรค์) ฟาฮัม(ชื่อสะพานที่ข้ามไปสู้สววรค์) กลุ่มลักษณะ ท่าทางและสัมผัสทั้งห้า 
ปรากฏจ านวน 3 รายชื่อ เช่น อัศซัน(สะอาด) ศักรินทร์(ขอบคุณ) 

3. กลุ่มท่ีได้รับความนิยมในการตั้งชื่อน้อยที่สุด 
กลุ่มที่มีความหมายที่นักศึกษาชาวไทยมุสลิมเพศชาย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

นิยมใช้การตั้งชื่อน้อยที่สุด ได้แก่ กลุ่มความเป็นผู้น า อ านาจ ปรากฏจ านวน 2 รายชื่อ เช่น อัฟฟาน(นักปราชญ์)  
ดานิช(นักรบผู้มีความสามารถ) กลุ่มแสงสว่างและรัศมี ปรากฏจ านวน 1 รายชื่อ เช่น ภูริภัทร(รัศมี) กลุ่มความ
บริสุทธิ์ ปรากฏจ านวน 1 รายชื่อ เช่น จิรายุส(บริสุทธิ์) และกลุ่ม อ่ืน ๆ ปรากฏจ านวน 1 รายชื่อ เช่น สุมิตร
(เผ่าพันธุ์พระอาทิตย์) 
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4. กลุ่มท่ีไม่ปรากฏในการตั้งชื่อ 
กลุ่มที่มีความหมายที่นักศึกษาชาวไทยมุสลิมเพศชาย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่   

ที่ไม่ปรากฏในการตั้งชื่อ ได้แก่ กลุ่มความสวยงาม น่าพึงใจ  

จากตารางที่ 1 สามารถสรุปความหมายที่นักศึกษาชาวไทยมุสลิมเพศหญิงนิยมตั้งชื่อจากอัตราความถี่
ดังต่อไปนี้ 

1. กลุ่มท่ีได้รับความนิยมในการตั้งชื่อมากที่สุด  
กลุ่มที่ความหมายที่นักศึกษาชาวไทยมุสลิมเพศหญิง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

นิยมใช้การตั้งชื่อมากที่สุดได้แก่ กลุ่มแสงสว่างและรัศมี ปรากฏจ านวน 26 รายชื่อ เช่น สุไรนี(แสงสว่าง) อาซมีนา
(รัศมีของดวงอาทิตย์) กลุ่มศาสดาและศาสนาอิสลาม ปรากฏจ านวน 15 รายชื่อ เช่น ซูมัยยะห์(ชื่อของวีรสตรีที่
เสียชีวิตในศาสนาของพระองค์คนแรก) ฟาติเมาะ(ลูกของท่านบี) และกลุ่มความสุข ความรัก ปรากฏจ านวน  
12 รายชื่อ เช่น อาซีคิน(เป็นที่รัก) มารีณา(อ่อนโยน) และกลุ่มสถานที่ ปรากฏจ านวน 12 รายชื่อ เช่น  มาวารี
(สายน้ า) ซาฮาร่า(ทะเลทราย) 

2. กลุ่มท่ีได้รับความนิยมในการตั้งชื่อระดับปานกลาง  
กลุ่มท่ีมีความหมายที่นักศึกษาชาวไทยมุสลิมเพศหญิง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นิยมใช้การ
ตั้งชื่อระดับปานกลาง ได้แก่ กลุ่มความรู้ ความสามารถ ปรากฏจ านวน 11 รายชื่อ เช่น นาบีร่า(ฉลาด) เป็นญาณิศา
(ใหญ่ด้านความรู้) กลุ่มพืชและสัตว์ ปรากฏจ านวน 11 รายชื่อ เช่น ผกาวรรณ(ดอกไม้) นัสรีน(ดอกกุหลาบขาว) 
กลุ่มความสวยงาม น่าพึงใจ ปรากฏจ านวน 11 รายชื่อ เช่น ฮุซนี(ความสวยงาม) อานีส(ผู้ที่อ่อนโยน) กลุ่มคุณธรรม 
ความดีงาม ปรากฏจ านวน 10 รายชื่อ เช่น จารุดา(ผู้มีคุณธรรม) อาดีละห์(ความยุติธรรม) กลุ่มบุคคล ปรากฏ
จ านวน 9 รายชื่อ เช่น นีเฟาซีย๊ะ(ชื่อเจ้าหญิงประเทศอียิปต์) สารีพ๊ะ(ผู้เดินทาง) กลุ่มเกียรติยศ ความนิยมยกย่อง 
ปรากฏจ านวน 9 รายชื่อ เช่น ธนาพร (ผู้ประเสริฐ) อัสมีตาร์(สูงส่ง) 

3. กลุ่มท่ีได้รับความนิยมในการตั้งชื่อน้อยที่สุด 
กลุ่มที่มีความหมายที่นักศึกษาชาวไทยมุสลิมเพศหญิง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

นิยมใช้การตั้งชื่อน้อยที่สุด ได้แก่ กลุ่มลักษณะ ท่าทางและสัมผัสทั้งห้า ปรากฏจ านวน 7 รายชื่อ เช่นซาวีย๊ะ 
(กลุ่มหรือวงลม) อัลวาณีย์(สีสัน) กลุ่มชัยชนะ พลัง ความกล้าหาญ ปรากฏจ านวน 5 รายชื่อ เช่น ฮาซอฟาร์ 
(ความยิ่งใหญ่) ซ๊อบรียา(อดทน) กลุ่มความเป็นผู้น า อ านาจ ปรากฏจ านวน 5 รายชื่อ เช่น ฮุดา(ผู้น า) เจ๊ะรายา 
(ผู้เป็นใหญ่) กลุ่มสิ่งของ เครื่องใช้ และพาหนะ ปรากฏจ านวน 4 รายชื่อ เช่น บิวกิส(กริช อาวุธสั้น) สาปีน๊ะ 
(เรือล าใหญ่) กลุ่มบริสุทธิ์ ปรากฏจ านวน 3 รายชื่อ เช่น มาริสา(ความบริสุทธิ์) ซอฟียา(บริสุทธิ์)  และกลุ่มอ่ืน ๆ 
ปรากฏจ านวน 4 รายชื่อ เช่น อรรณา (ท่ีแท้จริง) ฟารีดา(เปิดเผยสิ่งที่เป็นความลับ สิ่งที่อยู่ในใจ) 
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ผลกา รศึ กษ า เปรี ยบ เที ยบคว ามหมายที่ มี ผ ลต่ อ ก ารตั้ ง ชื่ อ ขอ งนั ก ศึ กษ าช าว ไทยมุ สลิ ม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สรุปได้ว่านักศึกษาส่วนใหญ่นิยมตั้งชื่อในทางกลุ่มศาสดาและ
ศาสนาอิสลาม กลุ่มแสงสว่างและรัศมี และกลุ่มคุณธรรม ความดีงาม ตามล าดับ สะท้อนให้เห็นถึงการให้
ความส าคัญกับศาสดาและศาสนาอิสลาม ในศาสนาอิสลามชาวมุสลิมศรัทธาในพระเจ้าหรืออัลลอฮ์ทรงเป็นผู้สร้าง
มนุษย์และสิ่งต่าง ๆ บนโลกทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ชาวมุสลิมต้องเคารพ ภักดี ยอมรับในอ านาจและยอมจ านน
นอบน้อมต่อข้อบัญญัติต่ออัลลอฮ์โดยดุษฎี เชื่อมั่นในคุณลักษณะต่าง ๆ ของพระองค์ ดังที่ปรากฏในอัลกุรอาน 
ความว่า “พระองค์อัลลอฮ์ ผู้ทรงสร้าง ทรงประดิษฐ์ ทรงก าหนดรูปฐาน” เมื่อมนุษย์ได้รับชีวิตจากพระเจ้าแล้ว  
สิ่งที่ชาวมุสลิมพึงกระท าคือการตั้งชื่อให้กับเด็กแรกเกิด ดังที่ปรากฏในหะดีษความว่า “สิทธิ์ของลูกที่มีต่อพ่อของ
เขาคือการตั้งชื่อที่ดี เลี้ยงดูในสิ่งแวดล้อมที่ดีและให้การอบรมที่ดี” และในวันแห่งการพิพากษา มนุษย์ทุกคนจะฟ้ืน
ขึ้น ถูกเรียกชื่อตัวและชื่อบิดาเพ่ือรับการพิพากษา ชื่อจึงเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับชาวมุสลิม ดังนั้น
ชาวมุสลิมจึงมักนิยมน าชื่อศาสดา สาวก ทาส บริวาร และบุคคลส าคัญในประวัติศาสตร์มาตั้งชื่อเพ่ือแสดงถึงความ
นับถือและสรรเสริญต่อพระผู้เป็นเจ้า  

2. อิ ท ธิ พ ลขอ งศ า สน า ที่ ส ะ ท้ อ นค่ า นิ ย มผ่ า นก า รตั้ ง ชื่ อ ข อ งนั ก ศึ ก ษ า ช าว ไทย มุ สลิ ม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

จากการส ารวจรายชื่อของนักศึกษาชาวไทยมุสลิมจ านวน 256 รายชื่อ สามารถหาอิทธิพลศาสนาของบิดา 
มารดา ที่สะท้อนผ่านการตั้งชื่อของนักศึกษาชาวไทยมุสลิม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 

แสดงความถี่ศาสนาของบิดา มารดา 

ศาสนาที่บิดา มารดานับถือ ชื่อไทย (รายชื่อ) ชื่อไทยมุสลิม (รายชื่อ) 
จ านวนรวม  
(รายชื่อ) 

บิดา มารดานับถือศาสนาอิสลาม 46 185 231 
บิดานับถือศาสนาอิสลาม มารดา
นับถือศาสนาพุทธ 

13 3 16 

บิดานับถือศาสนาพุทธ มารดานับ
ถือศาสนาอิสลาม 

8 1 9 

รวม 67 189 256 
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จากตารางที่ 2 สามารถสรุปอิทธิพลของศาสนาบิดา มารดา ที่สะท้อนผ่านการตั้งชื่อของนักศึกษาชาวไทย
มุสลิม จากอัตราความถี่ต่อไปนี้ 

 นักศึกษาชาวไทยมุสลิมที่บิดา มารดา นับถือศาสนาอิสลาม ปรากฏจ านวน 231 รายชื่อ ใช้ชื่อไทย  
46 รายชื่อ ใช้ชื่อไทยมุสลิม 185 รายชื่อ นักศึกชาวไทยมุสลิมที่บิดานับถือศาสนาอิสลาม มารดานับถือศาสนาพุทธ 
ปรากฏจ านวน 16 รายชื่อ ใช้ชื่อไทย 13 รายชื่อ ใช้ชื่อไทยมุสลิม 3 รายชื่อ นักศึกษาชาวไทยมุสลิมที่บิดานับถือ
ศาสนาพุทธ มารดานับถือศาสนาอิสลาม ปรากฏจ านวน 9 รายชื่อ ใช้ชื่อไทย 8 รายชื่อ ใช้ชื่อไทยมุสลิม 1 รายชื่อ 

ตารางที่ 3 

แสดงความถี่ศาสนาของบิดา มารดา โดยแบ่งตามเพศของนักศึกษา 

ศาสนาที่บิดา มารดานับถือ 
นักศึกษาเพศชาย นักศึกษาเพศหญิง 

ชื่อไทย 
ชื่อไทย
มุสลิม  

จ านวน
รวม 

ชื่อไทย 
ชื่อไทย
มุสลิม  

จ านวน
รวม 

บิดา มารดานับถือศาสนา
อิสลาม 

17 65 82 29 120 149 

บิดานับถือศาสนาอิสลาม 
มารดานับถือศาสนาพุทธ 

10 3 13 3 0 3 

บิดานับถือศาสนาพุทธ 
มารดานับถือศาสนาอิสลาม 

6 1 7 2 0 2 

รวม 33 69 102 34 120 154 

 

จากตารางที่ 3 สามารถสรุปอิทธิพลของศาสนาบิดา มารดา ที่สะท้อนผ่านการตั้งชื่อของนักศึกษาชาวไทย
มุสลิม เพศชาย จากอัตราความถี่ต่อไปนี้ 

 นักศึกษาชาวไทยมุสลิมเพศชายที่บิดา มารดา นับถือศาสนาอิสลาม ปรากฏจ านวน 82 รายชื่อ ใช้ชื่อไทย 
17 รายชื่อ ใช้ชื่อไทยมุสลิม 65 รายชื่อ นักศึกชาวไทยมุสลิมที่บิดานับถือศาสนาอิสลาม มารดานับถือศาสนาพุทธ 
ปรากฏจ านวน 13 รายชื่อ ใช้ชื่อไทย 10 รายชื่อ ใช้ชื่อไทยมุสลิม 3 รายชื่อ นักศึกษาชาวไทยมุสลิมที่บิดานับถือ
ศาสนาพุทธ มารดานับถือศาสนาอิสลาม ปรากฏจ านวน 7 รายชื่อ ใช้ชื่อไทย 6 รายชื่อ ใช้ชื่อไทยมุสลิม 1 รายชื่อ 

จากตารางที่ 3 สามารถสรุปอิทธิพลของศาสนาบิดา มารดา ที่สะท้อนผ่านการตั้งชื่อของนักศึกษาชาวไทย
มุสลิม เพศหญิง จากอัตราความถี่ต่อไปนี้ 
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นักศึกษาชาวไทยมุสลิมเพศหญิงที่บิดา มารดา นับถือศาสนาอิสลาม ปรากฏจ านวน 149 รายชื่อ ใช้ชื่อ
ไทย 29 รายชื่อ ใช้ชื่อไทยมุสลิม 120 รายชื่อ นักศึกชาวไทยมุสลิมที่บิดานับถือศาสนาอิสลาม มารดานับถือศาสนา
พุทธ ปรากฏจ านวน 3 รายชื่อ ใช้ชื่อไทย 3 รายชื่อ ไม่พบนักศึกษาที่ใช้ชื่อไทยมุสลิม นักศึกษาชาวไทยมุสลิมที่บิดา
นับถือศาสนาพุทธ มารดานับถือศาสนาอิสลาม ปรากฏจ านวน 2 รายชื่อ ใช้ชื่อไทย 2 รายชื่อ ไม่พบนักศึกษาที่ใช้
ชื่อไทยมุสลิม 

ผลการศึกษาเปรียบเทียบอิทธิพลของศาสนาที่สะท้อนค่านิยมผ่านการตั้งชื่อของนักศึกษาชาวไทยมุสลิม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สรุปได้ว่านักศึกษาชาวไทยมุสลิมส่วนใหญ่ที่บิดา มารดานับถือ
ศาสนาอิสลามมีการตั้งชื่อไทยมุสลิมหรือที่มาจากภาษาอาหรับ สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของศาสนาและการให้
ความส าคัญต่อศาสนาอิสลามของชาวมุสลิม เป็นการแสดงออกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของตนเองอย่างชัดเจน 
สร้างลักษณะความเข้มแข็งให้กับวัฒนธรรมตนเองที่มีอยู่เดิมแทนที่จะรับวัฒนธรรมอ่ืน ๆ เข้ามาแทรกแต่กลับยังยึด
มั่นในศาสนาตนเอง การตั้งชื่อไทยมุสลิมโดยใช้ภาษอาหรับสอดคล้องกับหลักศาสนา เนื่องจากในการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาอิสลามจะใช้ภาษาอาหรับในการประกอบพิธี ชาวมุสลิมทุกคนจึงต้องเรียนภาษอาหรับเพ่ือใช้ใน
การละหมาด และประกอบศาสนพิธีอ่ืน ๆ ซึ่งชาวมุสลิมจะต้องกล่าวเป็นภาษอาหรับ การอ่านอัลกุรอานจะได้รับผล
บุญซึ่งตอบแทนจากอัลลอฮ์ อีกทั้งท่านศาสนฑูตมุฮัมมัด ได้รับรองไว้ว่าการอ่านอัลกุรอานเพียงหนึ่งตัวอักษรจะ
ได้รับการตอบแทนหนึ่งความดี หนึ่งความดีทวีเป็นสิบความดี ดังนั้นเพียงอักษรเดียวจากอัลกุรอานหากใครอ่านจะ
ได้รับถึงสิบความดีเป็นสิ่งตอบแทน การอ่านอัลกุรอานจึงเป็นสิ่งที่มุสลิมทุกคนต้องอ่านแม้ผู้ฟังจะไม่ทราบ
ความหมายก็ตาม แต่เมื่อได้ยินเสียงอัลกุรอานก็จะเกิดความสงบ  

 

3. ภูมิล าเนาที่สะท้อนค่านิยมผ่านการตั้งชื่อของนักศึกษาชาวไทยมุสลิม มหาวิทยาลัยสงขานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ ่

จากการส ารวจภูมิล าเนาของนักศึกษาชาวไทยมุสลิม ที่สะท้อนผ่านการตั้งชื่อ  ทั้ง 256 รายชื่อ ปรากฏ
ภูมิล าเนาของนักศึกษาทั้งสิ้น 13 จงัหวัด สามารถสรุปได้ดังตารางท่ี 4 

ตารางที่ 4 

แสดงความถี่ภูมิล าเนาของนักศึกษาชาวไทยมุสลิม 

ล าดับที่ จังหวัด นักศึกษาเพศชาย นักศึกษาเพศหญิง นักศึกษาท้ังหมด 

1 สงขลา 29 34 63 

2 ปัตตานี 21 32 58 

3 ยะลา 12 37 44 
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4 นราธิวาส 10 24 34 

5 สตูล 7 3 16 

6 พัทลุง 5 9 9 

7 ตรัง 5 4 8 

8 ภูเก็ต 4 4 8 

9 นครศรีธรรมราช 2 1 5 

10 พังงา 2 2 4 

11 กระบี่ 2 1 3 

12 สุราษฎร์ธานี 2 3 3 

13 กรุงเทพฯ 1 0 1 

รวม 102 154 256 

 

 จากตารางที่ 4 สามารถสรุปภูมิล าเนาของนักศึกษาชาวไทยมุสลิม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ จากอัตราความถี่ต่อไปนี้ 

 นักศึกษาชาวไทยมุสลิมที่มีภูมิล าเนาอยู่ในสงขลา ปรากฏจ านวน 63 รายชื่อ จังหวัดปัตตานี ปรากฏ
จ านวน 58 รายชื่อ จังหวัดยะลา ปรากฏจ านวน 44 รายชื่อ จังหวัดนราธิวาส ปรากฏจ านวน 34 รายชื่อ จังหวัด
สตูล ปรากฏจ านวน 16 รายชื่อ จังหวัดพัทลุง ปรากฏจ านวน 9 รายชื่อ จังหวัดภูเก็ต ปรากฏจ านวน 8 รายชื่อ 
จังหวัดตรัง ปรากฏจ านวน 8 รายชื่อ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปรากฏจ านวน 5 รายชื่อ จังหวัดพังงา ปรากฏจ านวน 
4 รายชื่อ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปรากฏจ านวน 3 รายชื่อ จังหวัดกระบี่ ปรากฏจ านวน 3 รายชื่อ และกรุงเทพฯ 
ปรากฏจ านวน 1 รายชื่อ 

จากตารางที่ 4 สามารถสรุปภูมิล าเนาของนักศึกษาชาวไทยมุสลิม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ เพศชาย จากอัตราความถี่ต่อไปนี้ 

นักศึกษาชาวไทยมุสลิมที่มีภูมิล าเนาอยู่ใน จังหวัดสงขลา ปรากฏจ านวน 29 รายชื่อ จังหวัดปัตตานี 
ปรากฏจ านวน 21 รายชื่อ จังหวัดยะลา ปรากฏจ านวน 12 รายชื่อ จังหวัดนราธิวาส ปรากฏจ านวน 10 รายชื่อ 
จังหวัดสตูล ปรากฏจ านวน 7 รายชื่อ จังหวัดพัทลุง ปรากฏจ านวน 5 รายชื่อ จังหวัดตรัง ปรากฏจ านวน 5 รายชื่อ 
จังหวัดภูเก็ต ปรากฏจ านวน 4 รายชื่อ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปรากฏจ านวน 2 รายชื่อ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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ปรากฏจ านวน 2 รายชื่อ จังหวัดพังงา ปรากฏจ านวน 2 รายชื่อ จังหวัดกระบี่ ปรากฏจ านวน 2 รายชื่อ และ
กรุงเทพฯ ปรากฏจ านวน 1 รายชื่อ 

จากตารางที่ 4 สามารถสรุปภูมิล าเนาของนักศึกษาชาวไทยมุสลิม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ เพศหญิง จากอัตราความถี่ต่อไปนี้ 

 นักศึกษาชาวไทยมุสลิมที่มีภูมิล าเนาอยู่ใน จังหวัดยะลา ปรากฏจ านวน 37 รายชื่อ จังหวัดสงขลา ปรากฏ
จ านวน 34 รายชื่อ จังหวัดปัตตานี ปรากฏจ านวน 32 รายชื่อ จังหวัดนราธิวาส ปรากฏจ านวน 24 รายชื่อ จังหวัด
พัทลุง ปรากฏจ านวน 9 รายชื่อ จังหวัดตรัง ปรากฏจ านวน 4 รายชื่อ จังหวัดภูเก็ต ปรากฏจ านวน 4 รายชื่อ 
จังหวัดสตูล ปรากฏจ านวน 3 รายชื่อ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปรากฏจ านวน 3 รายชื่อ จังหวัดพังงา ปรากฏจ านวน  
2 รายชื่อ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปรากฏจ านวน 1 รายชื่อ จังหวัดกระบี่ ปรากฏจ านวน 9 รายชื่อ และกรุงเทพฯ  
ไม่ปรากฏนักศึกษาชาวไทยมุสลิมเพศหญิงในจังหวัดนี้ 

 จังหวัดชายแดนภาคใต้สะท้อนผ่านค่านิยมของนักศึกษาชาวไทยมุสลิม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ สามารถสรุปได้ว่า นักศึกษาชาวไทยมุสลิมส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ได้แก่จังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส ตามล าดับแสดงให้เห็นถึงจ านวนประชากร
มุสลิมที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีจ านวนมากกว่ามุสลิมในพ้ืนที่จังหวัดอ่ืน ๆ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะพ้ืนที่ 4 จังหวัดนี้มีชาวมุสลิมอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนา
อิสลามมาโดยตลอด อีกทั้งยังเป็นพ้ืนที่ที่ติดกับประเทศมาเลเซียซึ่งมีชาวมุสลิมอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก และมีการ
อพยพเข้ามาในพ้ืนที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงส่งผลให้ชาวมุสลิมใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีจ านวน
ประชากรมากกว่ามุสลิมจังหวัดอ่ืน ๆ วัฒนธรรมที่เปรียบเสมือนวัฒนธรรมหลักของสังคมจึงมีส่วนส่งอิทธิพลต่อ
ระบบคิดของบุคคลในพ้ืนที่ ทั้งในระดับสังคมและระดับครอบครัว ทั้งนี้ระบบคิดที่เชื่อมโยงกับศาสนาอิสลาม ไม่ว่า
จะเป็นการตั้งชื่อตามศาสดาของศาสนา การใช้ภาษามลายู หรือภาษาอาหรับในการตั้งชื่อได้สะท้อนผ่านแนวคิดการ
ตั้งชื่อในที่สุด  

นอกจากนี้เมื่อศึกษาถึงประวัติความเป็นมาของพ้ืนที่ตามแนวคิดของ ประยูรศักด์ิ ชลายนเดชะ (2539)  
ยังพบว่าศาสนาอิสลามหรือชาวมุสลิมปรากฏในประเทศไทยตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย (ราว พ .ศ. 1800) ถือได้ว่า
ศาสนาอิสลามได้เข้ามาในประเทศไทยก่อนหน้าที่จะตั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ศาสนาอิสลามได้มีจุดเริ่มต้นการ
เผยแพร่ศาสนาจากคาบสมุทรอาหรับและได้ขยายเข้าสู่ดินแดนต่าง ๆ ของโลก รวมทั้งตะวันออกเฉียงใต้บริเวณ
อินโดนีเซีย มาเลเซียและในแหลมมลายูก่อนที่ชนเผ่าไทยจะเคลื่อนย้ายมาจากยูนนาน จึงเป็นการยืนยันได้ว่าชาว
มุสลิมได้เข้ามาอยู่ในดินแดนทางภาคใต้ก่อนที่จะตั้งกรุงสุโขทัย ดังนั้นชาวมุสลิมจึงไม่ได้เข้ามาอาศัยแผ่นดินไทย
ตามที่คนส่วนหนึ่งเข้าใจกันอย่างไรก็ตามไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าปัตตานีตกเป็นของไทยในสมัยใด แต่ในสมัยสุโขทัย
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นั้นมีอาณาเขตถึงนครศรีธรรมราชอันเป็นเมืองทางใต้ ซึ่งเขตการปกครองของนครศรีธรรมราชนี้ยาวไปถึงแหลม
มลายู สิงคโปร์ มะละกา ท าให้พ่อค้าชาวมุสลิมในคาบสมุทรเปอร์เซียที่เข้ามาท าการค้าขายในแหลมมลายู 
(อินโดนีเซียและมาเลเซีย) ได้น าศาสนาอิสลามพร้อมน าหลักปฏิบัติของอิสลามที่งดงามเข้ามาเผยแพร่ด้วย จนได้รับ
การยอมรับจากประชาชนในดินแดนเหล่านั้น ภายหลังจึงคนพ้ืนเมืองหรือคนในท้องที่ได้ยอมเปลี่ยนมานับถือ
ศาสนาอิสลาม ซึ่งประวัติศาสตร์ดังกล่าวน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้วัฒนธรรมมุสลิมในพ้ืนที่ 4 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้มีความเข้มแข็งด้วย 

สรุปและอภิปรายผล 

 จากการศึกษาความหมายและค่านิยมที่ สะท้อนผ่ านการตั้ งชื่ อของนักศึกษาชาวไทยมุสลิม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กลุ่มผู้วิจัยพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีการตั้งชื่อไปทางที่ดี เพ่ือเป็น
การเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิตตนเอง และมีการตั้งชื่อเกี่ยวกับศาสดาของศาสนา สะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธาบูชา 
และสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า  

 จากการส ารวจยังพบว่าวัฒนธรรมที่เปรียบเสมือนวัฒนธรรมหลักของสังคมจึงมีส่วนส่งอิทธิพลต่อระบบคิด
ของบุคคลในพ้ืนที่ กล่าวคือศาสนาที่บิดา มารดานับถือยังมีผลต่อการตั้งชื่อของนักศึกษาชาวไทยมุสลิม โดยชื่อของ
นักศึกษาชาวไทยมุสลิมที่บิดา มารดานับถือศาสนาอิสลามทุกคนตั้งชื่อบุตรด้วยชื่อไทยมุสลิมหรือภาษาอาหรับ 
แสดงให้เห็นว่าศาสนามีอิทธิพลอย่างมากในการตั้งชื่อของนักศึกษา 

นอกจากนี้กลุ่มผู้วิจัยยังพบว่าภูมิล าเนามีส่วนส าคัญเช่นกัน ซึ่งเห็นได้ชัดจากภูมิล าเนา โดยนักศึกษาที่อยู่
ในพ้ืนที่ 4 จังหวัด ส่วนใหญ่มีการตั้งชื่อไทยมุสลิม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเข้มข้นของศาสนาในพ้ืนที่อยู่อาศัย 
เพราะในพ้ืนที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีจ านวนประชากรมุสลิมอาศัยอยู่มากที่สุดในประเทศไทยซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของวิรัช ศิริวัฒนะนาวิน 2554 ที่ว่า การตั้งชื่อของชาวมุสลิมมักให้ความส าคัญกับลักษณะทางภาษา  
2 ประการ คือ ที่มาของภาษาและความหมายของชื่อ นิยมใช้ภาษาอาหรับในการตั้งชื่อและตั้งชื่อที่เกี่ ยวข้องกับ
บรรดาศาสดาซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของวาริด เจริญราษฎร์ 2554 ที่ว่า การตั้งชื่อของชาวมุสลิมมักให้
ความส าคัญกับลักษณะทางภาษา 2 ประการ คือ ที่มาของภาษาและความหมายของชื่อ นิยมใช้ภาษาอาหรับในการ
ตั้งชื่อและตั้งชื่อที่เก่ียวข้องกับบรรดาศาสดา 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรศึกษาชื่อของชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศ เพ่ือศึกษาค่านิยมที่สะท้อนผ่านการตั้งชื่อ 
2. ควรศึกษาภาษาอาหรับที่ใช้ในการตั้งชื่อของชาวไทยมุสลิม เพ่ือทราบที่มา และความหมายอย่างแท้จริง  

 

 



284 
 

 
 

  
การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第三届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

เอกสารอ้างอิง  

บุญค้ า ไชยพรหมวงศา. (2537). ต่ำนำนและประเพณีชำวบ้ำน. กรุงเทพฯ: อินทรีย์ 

ประยูรศักด์ิ ชลายนเดชะ. (2539). มุสลิมในประเทศไทย. กรุงเทพฯ. โครงการหอสมุดกลางอิสลาม สายสกุล 

       สุลต่านสุลัยมาน.  

ราชบัณฑิตยสถาน. (2553). พจนำนุกรมศัพท์ภำษำศำสตร์ (ภำษำศำสตร์ประยุกต์)  

       ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน.  

วาริด เจริญราษฎร์. (2554). กำรศึกษำกำรตั้งชื อของชำวไทยมุสลิมชุมชนมัสยิดต้นสน. ปริญญานิพนธ์.   

       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน. (2544). กำรศึกษำกำรตั้งชื อของคนไทย. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต.  

       มหาวิทยาลัยศิลปากร.  

วงเดือน คัยนันทน์. (2547). กำรตั้งชื อพันธุ์ไม้มงคลในภำษำไทย. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต.  

       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. (2553). ควำมส่ำคัญของชื อ. ประชากร 

       และการพัฒนา. 30(5) .จาก:  

       http://www.popterms.mahidol.ac.th/newsletter/showarticle.php?articleid=182 

       (สืบค้นเมื่อ 29 ตุลาคม 2561) 

อ้อมใจ วงษ์มณฑา. วำรสำรกึ งวิชำกำร: 94, 96. ตุลาคม-ธันวาคม (2558) 
 

 

 

http://www.popterms.mahidol.ac.th/newsletter/showarticle.php?articleid=182


285 
 

 
 

  
การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第三届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

ค าด่าและทรรศนะความรุนแรงในการใช้ค าด่าของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 
จิรัชยา วงษ์ชาลี1 ชุติกาญจน์ จันทร์งาม2 พิชญา ศิริพิทักษ3์    

และวิฑูรย์ เมตตาจิตร4 
 

บทคัดย่อ 
 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความหมายของค าด่าทั้งในความหมายโดยตรงและ ความหมายอุป
ลักษณ์ และศึกษาทรรศนะความรุนแรงของการใช้ค าด่ากับปัจจัยเรื่องเพศ   โดยเก็บข้อมูลจากนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ านวน 90 คน  เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจ านวน 2 ชุด คือ ชุด
ที่ 1 ศึกษาค าด่าที่นักศึกษาใช้ในชีวิตประจ าวัน และชุดที่ 2  ศึกษาทรรศนะความรุนแรงของค าด่า   

ผลการศึกษาพบว่า ค าด่าในภาษาไทยสามารถจัดกลุ่มประเภททางความหมายตรงและ ความหมายอุป
ลักษณ์ คือ ความหมายตรงแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) ลักษณะนิสัยหรือความประพฤติ 2) ชาติก าเนิด 3) รูปลักษณ์ 
4) สติปัญญา 5) สภาพจิต และความหมายอุปลักษณ์แบ่งเป็น 12 กลุ่ม ได้แก่ 1) พืช 2) สัตว์ 3) ความเชื่อ  
4) ตัวละคร 5) อาหาร 6) อวัยวะ 7) สิ่งปฏิกูล 8) อาชีพ 9) เผ่าพันธุ์ 10) สถานที่ 11) สิ่งของ/เครื่องใช้/วัสดุต่าง ๆ 
12) โรคภัยไข้เจ็บ เมื่อพิจารณากับปัจจัยเพศพบว่า ทั้งเพศชายและเพศหญิงใช้ค าด่าแบบวัจนกรรมอ้อมมากกว่า 
วัจนกรรมตรง และยังพบว่าเพศชายและเพศหญิงมีทรรศนะความรุนแรงต่อค าด่าไม่ต่างกัน คือ มีความเห็นว่าการ
ใช้ค าด่าแบบ วัจนกรรมอ้อมมีความรุนแรงมากกว่าแบบวัจนกรรมตรง เนื่องจากถ้อยค าด่าแบบอ้อมได้ผ่าน
กระบวนการคิดวิเคราะห์มาแล้วในเบื้องต้นจึงสะท้อนความรู้สึกจากการกลั่นกรองเพ่ือน ามาใช้ด่า  

ค าส าคัญ: ค าด่า ความหมายของค าด่า ทรรศนะความรุนแรง 
 
 
 
 
 
 
 
1-3 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยกุต,์ คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่
4     อาจารย์คณะศิลปศาสตร,์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

http://fs.libarts.psu.ac.th/research/journal/journal-54-1/6-Factors%20Affecting%20Expenditure%20Behaviors%20of%20Students.pdf
http://fs.libarts.psu.ac.th/research/journal/journal-54-1/6-Factors%20Affecting%20Expenditure%20Behaviors%20of%20Students.pdf
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บทน า  
ค าด่าเป็นการใช้ถ้อยค าที่แสดงถึงความไม่พอใจเพ่ือต่อว่าผู้อ่ืน หรือท าให้ผู้อ่ืนเจ็บปวด และได้รับความ

เสียหาย ซึ่งถ้อยค าที่ใช้นั้นอาจเป็นค าหยาบหรือไม่หยาบก็ได้ โดยทั่วไปในการศึกษาความหมายของค านั้น กระท า
ได้ใน 2 ลักษณะคือ ความหมายตรงหรือความหมายประจ ารูป และความหมายอุปลักษณ์ ความหมายตรงหรือ
ความหมายประจ ารูป หมายถึง ค าที่มีความหมายอันเป็นคุณสมบัติประจ าของค าเป็นความหมายหลักหรือ
ความหมายพ้ืนฐาน ไม่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ว่าผู้พูดเป็นใคร ผู้ฟังเป็นใคร (สุริยา รัตนกุล, 2544) ส่วนค าด่าที่มี
ความหมายในเชิงอุปลักษณ์นั้น อุษา พฤฒิชัยวิบูลย์ (2544: 12) ได้ให้ความหมาย ไว้ว่า เป็นการน าความหมาย
ประจ าค าของค าศัพท์ไปใช้ในเชิงเปรียบเทียบ โดยเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่ง การศึกษาความหมาย 
อุปลักษณ์ตามแนวทฤษฎีอรรถศาสตร์ปริชานนั้น อุปลักษณ์ไม่ได้จ ากัดเพียงแค่เรื่องของภาษาหรือเกี่ยวข้องกับ 
ค าเท่านั้น แต่อุปลักษณ์เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ “ความคิด” ซึ่งการให้ความหมายอุปลักษณ์นั้น ผู้ด่าจะ
เปรียบผู้ที่ถูกด่าหรือสิ่งที่ถูกเปรียบกับสรรพสิ่งต่าง ๆ ด้วยวิธีการเปรียบเทียบ 
 การใช้ภาษามีความสัมพันธ์กับปัจจัยเรื่องเพศ เนื่องจากบทบาทที่แตกต่างกันของเพศหญิงและชายที่
เรียนรู้มาตั้งแต่เด็ก ๆ อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2541: 45) ได้กล่าวว่า เพศเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมต่าง ๆ ของหญิง
และชายในสังคม พฤติกรรมทางภาษาย่อมได้รับอิทธิพลจากบทบาทที่แตกต่างกันของหญิงและชายด้วย กล่าวคือ 
เพศหญิงนั้นเป็นเพศที่อ่อนแอ มีความนุ่มนวลละเอียดอ่อน ตามธรรมชาติของการใช้ภาษาในเพศหญิงจึงมักจะ
พูดจาอ่อนหวาน และใช้ภาษาอ้อมในการสื่อสารเพ่ือหลีกเลี่ยงการแสดงความรุนแรง  ส่วนเพศชายมีลักษณะ
แข็งแรงมีพละก าลังมาก สังคมจึงยกย่องเพศชายในฐานะบทบาทของความเป็นผู้น า  จึงมักใช้ภาษาตรงมากกว่า
ภาษาอ้อมและภาษาที่ใช้จะแสดงถึงการออกค าสั่งแสดงการโต้แย้งหรือไม่คล้อยตามคู่สนทนา  ด้วยบทบาทและ
พฤติกรรมดังกล่าวจึงท าให้บุคคลต่างเพศใช้ภาษาต่างกัน  นอกจากปัจจัยในเรื่องของเพศแล้วยังมีปัจจัยในเรื่องของ
วัยที่ท าให้ภาษามีความแตกต่างด้วยเช่นกัน   

ในทางภาษาศาสตร์มองว่าภาษาของกลุ่มวัยที่แตกต่างกัน คือ เป็นตัวแทนของภาษาในแต่ละยุคสมัย 
กล่าวคือ ภาษาของคนอายุช่วงเด็กวัยรุ่นสามารถเป็นตัวแทนของภาษาในอนาคตภาษาของคนอายุรุ่นกลางเป็น
ตัวแทนของภาษาปัจจุบัน และภาษาของผู้สูงอายุนั้นสามารถเป็นตัวแทนของภาษาในอดีต นักศึกษาเป็นบุคคลที่มี
อายุระหว่าง  18-23 ปี  จัดเป็นวัยรุ่นตอนปลาย (สุภลัคน์  นิสวงศ์ , 2554: 278)  ได้กล่าวว่า ในระยะนี ้
การพัฒนาการของวัยรุ่นเริ่มเข้าสู่วุฒิภาวะอย่างสมบูรณ์แบบ มักมีการพัฒนาทางด้านจิตใจมากกว่าทางร่างกาย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านทีเ่กี่ยวกับความนึกคิด การใช้ภาษาผ่านค าด่าในกลุ่มนักศึกษานั้น จึงมีการเลือกใช้ภาษา
เพ่ือถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของตนเองที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทสภาพแวดล้อมของสังคม ตลอดจนรวม
ไปถึงความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ถ้อยค าขึ้นจึงท าให้ค าด่าที่เลือกน ามาใช้นั้นมีความแปลกใหม่และแตกต่าง
กันในแต่ละกลุ่มสังคม 
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 ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าการแสดงความไม่พอใจที่เกิดจากความเกลียดชังและไม่อดทนอดกลั้น ต่อเหตุการณ์
ต่าง ๆ ที่ออกมาจากการใช้ค าพูดผ่านรูปแบบของการด่าเป็นผลท าให้เกิดการสร้างบาดแผล และให้ความรู้สึก
เจ็บปวดในมุมมองที่หากไม่พบเจอกับตนเองบุคคลนั้นจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์จริงได้  สิ่งที่น่าสนใจจากการ
ส ารวจความรู้สึกของประชาชนต่อการใช้ค าพูดรุนแรงและมีเจตนาให้เกิดความเกลียดชัง พบว่า ส่วนใหญ่เห็นว่าเป็น
การละเมิดสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ รองลงมาเป็นการใช้ค าพูดหยาบคาย ที่แม้จะเกลียดกัน
แต่ก็ไม่ควรพูดเช่นนั้น  อีกทั้ง ยังเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาของการแสดงออกถึงความเกลียดชังฝ่ายตรงข้าม ขณะที่
อีกส่วนหนึ่งได้ให้ความเห็นว่าค าพูดรุนแรงสามารถน าไปสู่ความรุนแรงหรือกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงได้                       
(กรมสุขภาพจิต, 2557 อ้างถึงใน โพสต์ทูเดย์, 2557)   

ด้วยเหตุที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจวิเคราะห์ความหมายของค าด่า และทรรศนะความรุนแรงต่อการใช้
ค าด่าของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพ่ือเป็นหลักฐานในการศึกษาและเรียนรู้ระบบ
ความคิดของนักศึกษา ที่สะท้อนผ่านรูปแบบการใช้ภาษา  อีกทั้งศึกษาทรรศนะความรุนแรงของค าด่า 
แบบวัจนกรรมตรงและวัจนกรรมโดยอ้อมตามปัจจัยทางเพศที่จะน าไปสู่ความเข้าใจเรื่องทรรศนะของความรุนแรง 
เพ่ือหลีกเลี่ยงการใช้ค าพูดที่รุนแรงในการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ความหมายของค าด่าท้ังในความหมายโดยตรงและความหมายอุปลักษณ์ 

2. เพ่ือศึกษาทรรศนะความรุนแรงของการใช้ค าด่ากับปัจจัยเรื่องเพศ 
 
วิธีการศึกษา  

ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลจากนักศึกษาคณะต่าง ๆ 90 คน โดยแบ่งออกเป็นคณะละ 30 คน จาก 3 กลุ่ม 
ตามการแบ่งโครงสร้างการแบ่งสาขาการเรียนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่สะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ของ
ตัวแทนแต่ละกลุ่มสาขาการเรียนนั้นได้อย่างชัดเจน ได้แก่ 1) กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยคัดเลือก นักศึกษา
จากคณะแพทยศาสตร์ เป็นตัวแทน 2) กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี โดยคัดเลือก นักศึกษาจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ เป็นตัวแทน 3) กลุ่มคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยคัดเลือก นักศึกษาจาก 
คณะศิลปศาสตร์เป็นตัวแทน และก าหนดเพศหญิง ชายเป็นปัจจัยที่ใช้ในการศึกษาอย่างละเท่ากัน 

การเก็บข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ครั้ง คือ ครั้งที่1 เก็บข้อมูลตัวอย่างค าด่าที่พบในชีวิตประจ าวัน โดยใช้
แบบสอบถามชุดที่ 1 ศึกษาค าด่าของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ครั้งที่ 2 เก็บข้อมูล
ทรรศนะความรุนแรงของการใช้ค าด่าจากการสร้างสถานการณ์จ าลอง 8 สถานการณ์  เพ่ือศึกษาทรรศนะความ
รุนแรงของการใช้ค าด่าของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่
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ผู้วิจัยน าตัวอย่างค าด่าท่ีพบจากแบบสอบถามชุดที่ 1 มาวิเคราะห์ความหมายของค าด่า  แบ่งการวิเคราะห์
เป็น 2 ส่วน ได้แก่ ความหมายตรงตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน และความหมายอุปลักษณ์ตามแนวทฤษฎี
อรรถศาสตร์ปริชานของ เลคอฟ และจอห์นสัน (Lakoff and Johnson, 1980 อ้างถึงใน อรทัย ชินอัครพงษ์, 
2557: 3)  

น าค าด่าที่ได้มาวิเคราะห์ความหมายตรง และความหมายอุปลักษณ์แล้ว  มาจัดประเภทตามกลุ่ม
ความหมาย เพ่ือคัดเลือกค าด่าที่พบมากที่สุดทั้งความหมายตรง และความหมายอุปลักษณ์มาเป็นตัวแทนในการ
สร้างแบบสอบถามเพ่ือศึกษาทรรศนะความรุนแรงในแบบสอบถามชุดที่ 2 ตามที่ได้สร้างสถานการณ์จ าลอง  
8 สถานการณ์ภายใต้กรอบแนวคิดของแอนเดอสัน (Anderson, 1978 อ้างถึงใน สวนีย์ สุขเจริญ, 2553: 19) และ
หลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้ค่าทรรศนะความรุนแรง จากนั้นพิจารณา 
ร่วมกับปัจจัยเพศ สรุปและอภิปรายผลเป็นแผนภาพประกอบการอธิบาย 

ผลการศึกษา   

ผู้วิจัยวิเคราะห์ความหมายของค าด่าในความหมายตรงและความหมายอุปลักษณ์ โดยอธิบายที่มาและการ
น าไปใช้ของค าด่า อีกทั้งวิเคราะห์ทรรศนะความรุนแรงของการใช้ค าด่าที่ปรากฏในวัจนกรรมตรงและวัจนกรรม
อ้อมโดยศึกษาร่วมกับปัจจัยเพศ ผลการศึกษามีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ค าด่าของนักศึกษา : ความหมายตรงและอุปลักษณ์ 
ผลการวิ เคราะห์ค าด่า ในภาษาไทย  แบ่งออกเป็นความตรงและความหมายอุปลักษณ์ ดังนี้                   

1) ความหมายตรง พบจ านวน 121 ค า โดยจัดกลุ่มประเภททางความหมายตรงแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ ลักษณะนิสัย
หรือความประพฤต ิรูปลักษณ์ ชาติก าเนิด สติปัญญา สภาพจิต และ  2) ความหมายอุปลักษณ์ พบจ านวน 123 ค า 
สามารถจัดกลุ่มประเภททางความหมายอุปลักษณ์แบ่งเป็น 12 กลุ่ม ได้แก่ สัตว์ อวัยวะ สิ่งปฏิกูล เผ่าพันธุ์ ความ
เชื่อ สิ่งของ/เครื่องใช้/วัสดุต่าง ๆ อาชีพ โรคภัยไข้เจ็บ สถานที่ พืช ตัวละคร อาหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 ความหมายตรง  
ความหมายโดยตรงหรือความหมายประจ ารูปภาษา หมายถึง ความหมายที่ค าด่ามีอยู่ในตัวของตัวเอง 

โดยไม่จ าเป็นต้องอ้างอิงถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นค าที่ผู้คนยอมรับและใช้ร่วมกันในหมู่หรือสังคมของคนที่พูดภาษา
เดียวกัน เมื่อได้ฟังค าด่านั้นจะสามารถเข้าใจความหมายได้ทันทีโดยไม่เกี่ยวข้องกับความคิด ความรู้สึกของผู้พูดหรือ
ผู้ฟัง โดยความหมายของค าเหล่านี้สามารถค้นหาได้จากพจนานุกรมทั่วไป  

ค าด่าที่มีความหมายตรงสามารถน ามาจัดกลุ่มประเภททางความหมายได้เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ ลักษณะนิสัย
หรือความประพฤต ิรูปลักษณ์ ชาติก าเนิด สติปัญญา สภาพจิต โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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1 . 1 . 1  ค า ด่ า ลั กษณะนิ สั ยหรื อความประพฤติ  พบจ านวน  63 ค า  คิ ด เป็ น ร้ อยละ  52 . 1                       
สามารถจ าแนกตามความหมายร่วมกัน เช่น ค าด่าที่หมายถึงการกระท าตัวไม่ดีหรือนิสัยไม่ดี เช่น ทุเรศ ชั่ว จัญไร 
เฮงซวย ระย า สถุล รวมไปถึงค าด่าท่ีหมายถึงพฤติกรรมของการพูดจาหรือพูดไม่จริง เช่น โกหก ตอแหล แถไปเรื่อย 
พูดไม่คิด โม้ ขี้โม้ เป็นต้น 

1.1.2 ค าด่ารูปลักษณ์ พบจ านวน 31 ค า คิดเป็นร้อยละ 25.6                                      
สามารถจ าแนกตามความหมายร่วมกัน เช่น ค าด่าท่ีหมายถึงอวัยวะที่ผิดส่วนหรือผิดรูป เช่น ดั้งแหมบ เถิก ฟันเฉาะ 
เหยิน ไอทูน หน้าหัก รวมไปถึงค าด่าที่กล่าวถึงสัดส่วนที่ไม่ดีหรือไม่สวยงาม เช่น อ้วน แห้ง เตี้ย ขาเบียด  
ขาสั้น โย่ง เป็นต้น 

 1.1.3 ค าด่าชาติก าเนิด พบจ านวน 17 ค า คิดเป็นร้อยละ 14                                            
สามารถจ าแนกตามความหมายร่วมกัน เช่น ค าด่าท่ีหมายถึงชาติก าเนิดที่ต่ าต้อยหรือไม่ดี เช่น จน ชนชั้นต่ า คนจน 
รวมไปถึงค าด่าที่หมายถึงบิดามารดาหรือตระกูลของครอบครัว เช่น โคตรพ่อ โคตรแม่  พ่อมึง พ่อมึงตาย แม่มึง  
แม่มึงตาย เป็นต้น 

1.1.4 ค าด่าสติปัญญา พบจ านวน 9 ค าคิดเป็นร้อยละ 7.4   
สามารถจ าแนกตามความหมายร่วมกัน เช่น ค าด่าที่หมายถึงความผิดปกติทางสมอง เช่น โง่ ซื่อบื้อ ปัญญาอ่อน 
เป็นต้น 

1.1.5 ค าด่าสภาพจิต พบจ านวน 1 ค าคิดเป็นร้อยละ 0.8    
สามารถจ าแนกตามความหมายร่วมกัน เช่น ค าด่าท่ีหมายถึงชื่อโรค เช่น บ้า  

ผลการศึกษาพบว่า ค าด่าในความหมายตรงที่ปรากฏในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่พบ
มากที่สุด คือ ค าด่าประเภทลักษณะนิสัยหรือความประพฤติ ได้แก่ พฤติกรรมทางกาย วาจา และใจที่กระท าซ้ า ๆ 
จนเกิดเป็นพฤติกรรมที่เคยชิน มีทั้งลักษณะนิสัยที่ดีและลักษณะนิสัยที่ไม่ดี  ค าด่าที่มีความหมายตรงเกี่ยวกับ
ลักษณะนิสัยหรือความประพฤติที่ไม่ดีของบุคคล ได้แก่ ค าว่า โกหก ทุเรศ เสือก โดยค าว่า โกหก หมายถึง จงใจ
กล่าวค าท่ีไม่จริง พูดปด พูดเท็จ มักใช้ในที่ไม่สุภาพ ทุเรศ หมายถึง  ลักษณะที่ขัดหูขัดตา น่ารังเกียจ หรือน่าสมเพช 
และในภาษาพูดมักจะเป็นค าที่เปล่งออกมาเพ่ือแสดงการไม่ยอมรับหรือแสดงความรังเกียจ และค าว่าเสือก 
ราชบัณฑิตยสถาน (2554: 300) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การเข้าไปจุ้นจ้านในเรื่องของคนอ่ืน โดยไม่ใช่หน้าที่หรือ 
โดยไม่สมควร  

นอกจากค าด่ าที่ กล่ าวถึ งลักษณะนิสั ยหรือความประพฤติแล้ ว  ค าด่ าที่พบในกลุ่ มนักศึ กษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ปรากฏให้เห็นเป็นจ านวนมากอีกประเภทหนึ่งคือ ค าด่าประเภทรูปลักษณ์ซึ่งค าด่า
ประเภทนี้เป็นค าด่าที่กล่าวถึงบุคลิกภาพภายนอกของบุคคลที่เห็นได้  และมักเป็นลักษณะที่ผู้คนในสังคมมองว่ามี
ความผิดปกติ แตกต่างไปจากผู้คนส่วนใหญ่ ได้แก่ค าว่า ดั้งแหมบ เถิก อ้วน ค าว่า ดั้งแหมบ “ดั้ง” ในพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2554: 16) ได้ให้ความหมายไว้ว่า สันจมูก และค าว่า แหมบ เป็นภาษาท้องถิ่นของทาง 
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่หมายถึง แบน เมื่อน าทั้งสองค ามารวมกันจึงหมายถึง จมูกท่ีแบนไม่มีสัน ส่วนค าว่า เถิก 
หมายถึง ลักษณะของหน้าผากท่ีผมถอยร่นสูงขึ้นไปหรือขึ้นอยู่สูงกว่าปกติ และค าว่า อ้วน มีเนื้อและมันมาก   

1.2 ความหมายอุปลักษณ์ 
ความหมายอุปลักษณ์ หมายถึง การน าค าไปใช้ในเชิงเปรียบเทียบโดยเปรียบสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่ง  

อุปลักษณ์ไม่ได้จ ากัดเพียงแค่เรื่องของภาษาหรือเกี่ยวข้องกับค าเท่านั้น แต่อุปลักษณ์เป็นเรื่องที่เก่ียวข้องโดยตรงกับ 
“ความคิด” ทั้งนี้เพราะหากด่าด้วยค าที่เป็นความหมายตรง อาจจะไม่ท าให้ผู้ถูกด่ารู้สึกเจ็บปวดมากกว่าด่าด้วยค าที่
เป็นความหมายอุปลักษณ์   

ค าด่าที่มีความหมายอุปลักษณ์สามารถน ามาจัดกลุ่มประเภททางความหมายได้เป็น 12 กลุ่ม ได้แก่ สัตว์ 
อวัยวะ สิ่งปฏิกูล เผ่าพันธุ์ ความเชื่อ สิ่งของ/เครื่องใช้/วัสดุต่าง ๆ อาชีพ โรคภัยไข้เจ็บ สถานที่ พืช ตัวละคร และ 
อาหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.2.1 ค าด่าสัตว ์พบจ านวน 40 ค า คิดเป็นร้อยละ 32.5                                                
สามารถจ าแนกตามความหมายร่วมกัน เช่นค าด่าที่เปรียบเทียบนิสัยและพฤติกรรมของคนกับสัตว์ เช่น เหี้ย ชาติ
หมา ลิง ปากหมาหน้าตัวเมีย ชิงหมาเกิด รวมไปถึงค าด่าที่เปรียบเทียบสติปัญญาของคนกับกับสัตว์ เช่น ควาย
สมองควาย สมองหมาปัญญาควาย เป็นต้น 

1.2.2 ค าด่าอวัยวะ พบจ านวน 19 ค า คิดเป็นร้อยละ 15.4  
สามารถจ าแนกตามความหมายร่วมกัน เช่นค าด่าท่ีเปรียบเทียบอวัยวะภายนอกกับความเชื่อ เช่น หน้าเปรต หน้าผี 
รวมไปถึงค าด่าท่ีเปรียบเทียบอวัยวะภายในกับสติปัญญา เช่น ไม่มีสมอง ไร้สมอง สมองไม่มีรอยหยัก เป็นต้น 

1.2.3 ค าด่าสิ่งปฏิกูล พบจ านวน 14 ค า คิดเป็นร้อยละ 11.4  
สามารถจ าแนกตามความหมายร่วมกัน เช่น ค าด่าที่เปรียบเทียบคนกับสิ่งปฏิกูล เช่น ขยะ ขยะเปียก ขยะสังคม 
รวมไปถึงค าด่าท่ีไร้ประโยชน์หรือมีความหมายไม่ดี เช่น สวะ เสนียด เป็นต้น 

1.2.4 ค าด่าเผ่าพันธุ์ พบจ านวน 14 ค า คิดเป็นร้อยละ 11.4                        
สามารถจ าแนกตามความหมายร่วมกัน เช่น ค าด่าท่ีน าเผ่าพันธุ์ของบุคคลมาด่า เช่น ลาว หน้าลาว พม่า เป็นต้น 

1.2.5 ค าด่าความเชื่อ พบจ านวน 9 ค า คิดเป็นร้อยละ 7.3   
สามารถจ าแนกตามความหมายร่วมกัน เช่น ค าด่าที่เกี่ยวกับความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม เช่น สันดานเปรต เปรต 
รวมไปถึงค าด่าท่ีเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องการเกิด-การตาย เช่น เวร เป็นต้น 

1.2.6 ค าด่าสิ่งของ/เครื่องใช้/วัสดุต่าง ๆ พบจ านวน 8 ค า คิดเป็นร้อยละ 6.5                     
สามารถจ าแนกตามความหมายร่วมกัน เช่น ค าด่าที่เปรียบเทียบสิ่งของกับลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของคน เช่น 
หน้าด้าน หน้าหม้อ รวมไปถึงค าด่าที่เปรียบเทียบสิ่งของที่รองรับสิ่งปฏิกูลกับคน เช่น ชักโครก ถังขยะ เป็นต้น 
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1.2.7 ค าด่าอาชีพ พบจ านวน 5 ค า คิดเป็นร้อยละ 4.1                         
สามารถจ าแนกตามความหมายร่วมกัน เช่น ค าด่าท่ีเปรียบเทียบลักษณะนิสัยของคนกับลักษณะเด่นของอาชีพ เช่น 
กะหรี่ ขอทาน โจร เป็นต้น 

1.2.8 ค าด่าโรคภัยไข้เจ็บ พบจ านวน 4 ค า คิดเป็นร้อยละ 3.3    
สามารถจ าแนกตามความหมายร่วมกัน เช่น ค าด่าเกี่ยวกับประเภท/อาการของโรค เช่น เบาหวาน ไบโพล่า 
ประสาท เอ๋อ เป็นต้น 

1.2.9 ค าด่าสถานที่ พบจ านวน 4 ค า คิดเป็นร้อยละ 3.3                       
สามารถจ าแนกตามความหมายร่วมกัน เช่น ค าด่าท่ีเปรียบเทียบลักษณะนิสัยของคนกับลักษณะเฉพาะของสถานที่
นั้น ๆ เช่น บ้านนอก สลัม   เป็นต้น 

1.2.10 ค าด่าพืช พบจ านวน 3 ค า คิดเป็นร้อยละ 2.4 
สามารถจ าแนกตามความหมายร่วมกัน เช่น ค าด่าท่ีเปรียบเทียบลักษณะนิสัยของคนกับลักษณะเฉพาะของพืช เช่น 
สตอ อีดอก เป็นต้น 

1.2.11 ค าด่าตัวละคร พบจ านวน 2 ค า คิดเป็นร้อยละ 1.6                         
สามารถจ าแนกตามความหมายร่วมกัน เช่น ค าด่าที่เปรียบเทียบลักษณะนิสัยของคนกับลักษณะที่โดดเด่นของ 
ตัวละคร เช่น เด็กเลี้ยงแกะ ศรีธนญชัย เป็นต้น 

1.2.12 ค าด่าอาหาร พบจ านวน 1 ค า คิดเป็นร้อยละ 0.8                         
สามารถจ าแนกตามความหมายร่วมกัน เช่น ค าด่าที่เปรียบเทียบลักษณะนิสัยของคนกับลักษณะเฉพาะของอาหาร 
เช่น ปากปลาร้า เป็นต้น 

การศึกษาความหมายของค าด่าในภาษาไทย ทั้งความหมายตรงและความหมายอุปลักษณ์  ค าด่าเหล่านี้
สะท้อนให้เห็นระบบความคิดและค่านิยมของกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ไม่ว่าจะเป็นค่านิยม
เกี่ยวกับลักษณะนิสัยหรือความประพฤติ รูปลักษณ์ สติปัญญา ชาติพันธุ์ก าเนิด ตลอดจนความเชื่อทางศาสนา ดังที่
กล่าวไว้แล้วข้างต้น 

ผลการศึกษาพบว่า ค าด่าในความหมายอุปลักษณ์ท่ีปรากฏในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่
พบมากที่สุดคือ กลุ่มค าด่าประเภทสัตว์ซึ่งค าด่าที่ใช้สัตว์เป็นแบบเปรียบนั้นจะเปรียบเทียบผู้ถูกด่าในเรื่องนิสัย 
รูปลักษณ์ และพฤติกรรม ได้แก่ นกสองหัว แรด สัตว์ โดยค าว่า นกสองหัว เป็นกิริยาอาการและพฤติกรรมของสัตว์
ที่มาจากส านวนไทย จะเปรียบเทียบกับบุคคลที่ท าตัวฝักใฝ่เข้าด้วยทั้ง 2 ฝ่ายที่ไม่เป็นมิตรกันโดยหวังประโยชน์ 
เพ่ือตน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 2) ส่วนค าว่า แรด ตามความหมายพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
หมายถึง สัตว์ป่าชนิดหนึ่ง ที่มีรูปร่างคล้ายหมู แต่ตัวโตกว่า อีกท้ังแข็งแรงมาก มีนอที่สันจมูก เมื่อน ามาใช้ด่าในเชิง
เปรียบเทียบตามความหมายอุปลักษณ์จะเปรียบเทียบกิริยาอาการของผู้หญิงที่ประพฤติตัวไม่ดี ประพฤติตัว
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เหลวไหล และค าว่า สัตว์ มีความหมายตรงว่าไม่ใช่คน เป็นเดรัจฉาน  (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 133) โดยใช้ด่าใน
เชิงเปรียบเทียบกับคนที่ท าตัวไม่เหมือนคนและนิสัยไม่ดี  

ส่วนค าด่าในความหมายอุปลักษณ์ประเภทอวัยวะเป็นค าด่าที่เปรียบเทียบลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมของ
คนกับอวัยวะในร่างกาย มักเปรียบเทียบกับอวัยวะเบื้องต่ า อวัยวะเพศและอวัยวะอ่ืน ๆ ที่ไม่สมประกอบ ได้แก่  
ค าว่า ไม่มีสมอง ส้นตีน โดยค าด่าว่า ไม่มีสมอง มีความหมายอุปลักษณ์ถึงคนที่ไม่รู้จักคิดหรือโง่ เนื่องจากค าว่า 
สมอง หมายถึง อวัยวะที่อยู่ภายในกะโหลกศีรษะ เนื้อนุ่ม หยุ่น ลักษณะเป็นลอน เป็นศูนย์รวมระบบประสาท 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 43) และค าว่า ส้นตีน เป็นค าด่าที่น าอวัยวะเบื้องต่ ามาเปรียบเทียบกับคนที่มีลักษณะ
นิสัยหรือพฤติกรรมที่ไม่ดี ส่วนในความหมายอุปลักษณ์ผู้พูดต้องการแสดงออกถึงความหยาบคายเมื่ออยู่ใน
สถานการณ์ท่ีไม่น่าพอใจ 

2. ภาษากับทรรศนะ : ความรุนแรงต่อถ้อยค าด่า 
การศึกษาประเด็นนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาทรรศนะความรุนแรงของการใช้ค าด่าที่ปรากฏในวัจนกรรมตรงและ  

วัจนกรรมอ้อม โดยผู้วิจัยได้สร้างสถานการณ์จ าลอง โดยใช้แนวคิดของแอนเดอสัน (Anderson, 1978 อ้างถึงใน 
สวนีย์ สุขเจริญ, 2553: 19) ได้สรุปพัฒนาการขั้นต่าง ๆ ของมนุษย์ที่จะเกิดจากการรับรู้เกี่ยวกับความโกรธ 
ตลอดจนการตอบสนองต่อความโกรธตามข้ันพัฒนาการต่าง ๆ โดยมีสาเหตุของสิ่งที่ส่งผลให้เกิดความรู้สึกโกรธของ
วัยรุ่น ได้แก่ การถูกเยาะเย้ยถากถาง ถูกล้อเลียน ถูกปฏิเสธจากผู้อ่ืน เจอความล้มเหลว ถูกหลอกลวง และได้รับ
ความไม่ยุติธรรม   อีกทั้งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่ว่า การยึดเอาทรัพย์สินของบุคคลใดไปเสีย 
โดยพลการกระท ามิได้ บุคคลมีสิทธิในการรับค่าตอบแทนเท่ากันส าหรับการท างานที่เท่ากัน โดยไม่มีการเลือก
ปฏิบัติใด ๆ  

ผลการวิจัยพบว่าในกลุ่มตัวอย่างปรากฏทรรศนะความรุนแรงที่มีต่อการใช้ค าด่าแบบวัจนกรรมตรงและ  
วัจนกรรมอ้อม ซึ่งผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้ 1) การให้ค่าความรุนแรงที่ไม่แตกต่างกัน 2) การให้ค่าความ
รุนแรงที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

2.1 การให้ค่าความรุนแรงที่ไม่แตกต่างกัน  
2.1.1 ทรรศนะความรุนแรงที่มีต่อค าด่าแบบวัจนกรรมตรง 

วัจนกรรมตรงเป็นการใช้ถ้อยค าที่มีเจตนาตรงกับรูปแบบภาษาเพ่ือแสดงการต าหนิคู่สนทนาอย่าง
ตรงไปตรงมา ซึ่งถ้อยค าที่ใช้ในการด่านั้นสามารถแปลความหมายของค าได้ทันทีจากรูปภาษาโดยไม่ต้องอาศัยการ
ตีความ ผลการศึกษาทั้ง 8 สถานการณ์ พบการให้ค่าวัจนกรรมตรงในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ใน
สถานการณท์ี่ 5 ดังนี้ 
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สถานการณ์ที่ 5 
เพื อนของท่ำนอ้ำงว่ำครอบครัวมีปัญหำจึงยืมเงินท่ำนไปเป็นจ่ำนวนหนึ ง ท่ำนมำทรำบภำยหลังว่ำเพื อนน่ำ

เงินไปใช้จ่ำยฟุ่มเฟือย ในสถำนกำรณ์นี้ หำกเป็นเพื อนสนิท ท่ำนจะแสดงควำมไม่พอใจผ่ำนกำรใช้ค่ำด่ำด้วยถ้อยค่ำ
ใดที คิดว่ำรุนแรงที สุด 

จากข้อมูลข้างต้นพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิงให้ค่าวัจนกรรมตรงรุนแรง
มากกว่าวัจนกรรมอ้อม เนื่องจาก ค าว่า ตอแหล  คือความหมายตามรูปภาษา เป็นถ้อยค าที่ใช้ด่าคนพูดเท็จ ซึ่งมี
ความหมายในทางเสื่อมเสีย การที่ผู้พูดกล่าวถ้อยค าดังกล่าวต่อผู้ฟังจึงเป็นการดูถูกเหยียดหยามและสบประมาท
ผู้ฟังว่าเป็นคนพูดเท็จ ในทางกลับกัน ค าว่า สตอ ให้ความหมายในเชิงอุปลักษณ์ที่เปรียบลักษณะนิสัยของคนกับ
ผลไม้ ที่ย่อมาจากค าว่า สตรอเบอร์รี่ ซึ่งในกลุ่มนักศึกษาไม่นิยมใช้กันมากนักจึงให้ค่าค าว่า ตอแหล มีความรุนแรง
มากกว่าค าว่า สตอ 

2.1.2 ทรรศนะความรุนแรงที่มีต่อค าด่าแบบวัจนกรรมอ้อม 
วัจนกรรมอ้อมเป็นการใช้ถ้อยค าเพ่ือแสดงเจตนาต าหนิคู่สนทนา ซึ่งความหมายของวัจนกรรมอ้อมในค าด่า

นั้นไม่สามารถพิจารณาจากรูปภาษาได้เพียงอย่างเดียว ต้องอาศัยการตีความของถ้อยค า และความรู้เดิมของผู้ฟัง 
รวมไปถึงความรู้ร่วมกันของผู้พูดกับผู้ฟังด้วยผลการศึกษาทั้ง 8 สถานการณ์ พบการให้ค่าวัจนกรรมอ้อมในกลุ่ม
นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในสถานการณ์ที่ 1 2 4 และ6 โดยมีตัวอย่างสถานการณ์ดังนี้ 
สถานการณ์ที่ 1  

ท่ำนโดนเยำะเย้ยเนื องจำกได้คะแนนสอบน้อยกว่ำเพื อนในกลุ่ม ในสถำนกำรณ์นี้ หำกผู้เยำะเย้ยเป็นเพื อน
สนิท ท่ำนจะแสดงควำมไม่พอใจผ่ำนกำรใช้ค่ำด่ำด้วยถ้อยค่ำใดที คิดว่ำรุนแรงที สุด 

สถานการณ์นี้ผู้วิจัยเลือกใช้ถ้อยค าที่เป็นวัจนกรรมตรงได้แก่ค าว่า เลว และ วัจนกรรมอ้อมได้แก่ค าว่า เหี้ย  
สถานการณ์ที่ 2 

ท่ำนมีรูปร่ำงอ้วนแล้วโดนเพื อนล้อ ในสถำนกำรณ์นี้ หำกเพื อนสนิทที เป็นคนล้อเลียนท่ำนนั้นไม่ได้มีรูปร่ำง
ผอมไปกว่ำท่ำน ในสถำนกำรณ์นี้ ท่ำนจะแสดงควำมไม่พอใจผ่ำนกำรใช้ค่ำด่ำด้วยถ้อยค่ำใดที คิดว่ำรุนแรงที สุด 

สถานการณ์นี้ผู้วิจัยเลือกใช้ถ้อยค าที่เป็นวัจนกรรมตรงได้แก่ค าว่า อ้วน และ วัจนกรรมอ้อมได้แก่ค าว่า ช้าง 
จากข้อมูลข้างต้นพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิงให้ค่าวัจนกรรมอ้อมในการกล่าว

แสดงความไม่พอใจมากกว่าวัจนกรรมตรง ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การเลือกใช้ถ้อยค าด่าที่มีความหมายอุปลักษณ์ 
เมื่อน าลักษณะนิสัย ความประพฤติ หรือรูปลักษณ์มาเปรียบเทียบกับสัตว์นั้นในสังคมไทยนั้นมองว่า เป็นสิ่งที่สื่อ
ความหมายไปในทางที่รุนแรง เนื่องด้วยลักษณะของสัตว์ เช่น เหี้ย มักจะให้ความหมายเปรียบไปในทางที่เป็น
อัปมงคล และ ช้าง มองว่าเป็นการกล่าวในลักษณะที่เกินกว่าความเป็นจริง ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบรูปร่างของคน
กับช้างเพราะช้างมีรูปร่างที่ใหญ่มากกว่าคน 
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2.2 การให้ค่าความรุนแรงที่แตกต่างกัน 
2.2.1 ทรรศนะความรุนแรงที่มีต่อค าด่าแบบวัจนกรรมที่แตกต่างกัน 

วัจนกรรมที่แตกต่างกันตามปัจจัยทางเพศทั้งเพศหญิงและเพศชายเกิดจากบทบาทพฤติกรรมทางสังคมที่
ส่งผลให้รูปแบบของการใช้ภาษาในการแสดงความไม่พอใจผ่านถ้อยค าด่านั้นแตกต่างกันด้วย ผลการศึกษาทั้ง 8 
สถานการณ ์พบการให้ค่าวัจนกรรมที่แตกต่างกันในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในสถานการณ์ที่ 3 7 
และ 8 ดังนี้ 
สถานการณ์ที่ 3 

ท่ำนท้ำพนันกับเพื อนสนิทในกลุ่มเรื องผลสอบที ก่ำลังจะออกในวันรุ่งขึ้น แต่เพื อนของท่ำนไม่กล้ำพนันด้วย 
ในสถำนกำรณ์นี้ ท่ำนจะแสดงควำมไม่พอใจผ่ำนกำรใช้ค่ำด่ำด้วยถ้อยค่ำใดที คิดว่ำรุนแรงที สุด 

สถานการณ์นี้ผู้วิจัยเลือกใช้ถ้อยค าที่เป็นวัจนกรรมตรงได้แก่ค าว่า กระจอก และ วัจนกรรมอ้อมได้แก่ค าว่า 
กาก  จากข้อมูลข้างต้นพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิงให้ค่าวัจนกรรมอ้อมรุนแรงมากกว่าวัจนกรรมตรง 
และเพศชายให้ค่าวัจนกรรมตรงรุนแรงมากกว่าวัจนกรรมอ้อม  ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การที่เพศชายเลือกให้ค่าวัจ
นกรรมตรงว่ามีความรุนแรงนั้น เนื่องจากค าว่า กระจอก เป็นถ้อยค าที่มีการกล่าวอย่างตรงไปตรงมาอาจเรียกได้ว่า
เป็นการใช้ภาษาที่ไม่สุภาพ  ซึ่งเป็นธรรมชาติของเพศชาย ที่เมื่อเกิดความไม่พอใจจึงเลือกใช้ถ้อยค าดังกล่าว 
ในการด่า  
สถานการณ์ที่ 7 

ท่ำนจ่ำเป็นต้องใช้ปำกกำในกำรจดงำน แต่แอบเห็นว่ำเพื อนสนิทที นั งอยู่ข้ำง ๆ ท่ำนหยิบปำกกำแท่งนั้นไป
โดยไม่ได้ขออนุญำต ในสถำนกำรณ์นี้ หำกเป็นเพื อนสนิท ท่ำนจะแสดงควำมไม่พอใจผ่ำนกำรใช้ค่ำด่ำด้วยถ้อยค่ำใด
ที คิดว่ำรุนแรงที สุด 

สถานการณ์นี้ผู้วิจัยเลือกใช้ถ้อยค าที่เป็นวัจนกรรมตรงได้แก่ค าว่า จน และ วัจนกรรมอ้อมได้แก่ค าว่า 
ขอทาน 
สถานการณ์ที่ 8 

เพื อนของท่ำนจ้ำงให้ท่ำนและเพื อนคนหนึ งท่ำรำยงำนในรำยวิชำภำษำอังกฤษ ในขณะที ปฏิบัติงำนเท่ำกัน
แต่ท่ำนและเพื อนได้รับค่ำตอบแทนไม่เท่ำกัน ในสถำนกำรณ์นี้ หำกผู้จ้ำงเป็นเพื อนสนิท ท่ำนจะแสดงควำมไม่พอใจ
ผ่ำนกำรใช้ค่ำด่ำด้วยถ้อยค่ำใดที คิดว่ำรุนแรงที สุด  

สถานการณ์นี้ผู้วิจัยเลือกใช้ถ้อยค าที่เป็นวัจนกรรมตรงได้แก่ค าว่า ชาติชั่ว และ วัจนกรรมอ้อมได้แก่ค าว่า 
ชาติหมา 

จากข้อมูลข้างต้นพบว่า สถานการณ์ท้ัง 2 สถานการณ์ ผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิงให้ค่าวัจนกรรมตรง
รุนแรงมากกว่าวัจนกรรมอ้อม และเพศชายให้ค่าวัจนกรรมอ้อมรุนแรงมากกว่าวัจนกรรมตรง ผู้วิจัยมีความเห็น
ว่า การที่เพศชายให้ค่าวัจนกรรมอ้อมว่ารุนแรงนั้น  เนื่องด้วย ค าว่า ขอทาน และชาติหมา เป็นค าที่จัดอยู่ใน
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ประเภทค าด่าชาติพันธุ์ก าเนิด ตามค่านิยมของคนในสังคมมองว่าเพศชายเป็นเพศท่ีมีความเป็นผู้น าสูง รักในศักดิ์ศรี
ของตนเอง  การที่น าถ้อยค าด่าไปเปรียบเทียบกับชาติพันธุ์ก าเนิดนั้นเป็นการแสดงความไม่พอใจที่มีความรุนแรง 
เปรียบเสมือนการไม่รักษาหน้าและการไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกัน  

 
สรุปและอภิปรายผล 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 1 อัตราส่วนแสดงร้อยละของของค าท่ีพบในความหมายตรงและความหมายอุปลักษณ์ 

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าค าที่พบในความหมายตรงและความหมายอุปลักษณ์สามารถจัดกลุ่มประเภท
ค าด่าเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ ค าด่าในความหมายตรง แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) ลักษณะนิสัยหรือ
ความประพฤติ 2) รูปลักษณ์ 3) ชาติก าเนิด 4) สติปัญญา  5) สภาพจิต ค าด่าที่พบในความหมายตรงประเภท
ลักษณะนิสัยหรือความประพฤติพบเป็นจ านวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 52.1 เพราะเป็นค าด่าที่สามารถสังเกตและ
เห็นได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม ส่วนค าด่าประเภทรูปลักษณ์มีจ านวนมากเป็นอันดับสอง คิดเป็นร้อยละ 25.6 
เพราะค่านิยมของคนไทยที่ถูกสังคมก าหนดว่าบุคคลใดที่มีรูปลักษณ์หรือบุคลิกภายนอกไม่ดีหรือผิดปกติจากบุคคล
อ่ืน ๆ บุคคลนั้นก็จะถูกมองว่าแตกต่างและเมื่อเกิดการแสดงความไม่พอใจ   ที่แตกต่างเหล่านั้นก็จะถูกน ามาใช้เป็น
ค าด่า และค าด่าในความหมายอุปลักษณ์ แบ่งเป็น 12 กลุ่ม ได้แก่ 1) สัตว์ 2) อวัยวะ 3) สิ่งปฏิกูล 4) เผ่าพันธุ์  
5) ความเชื่อ 6) สิ่งของ/เครื่องใช้/วัสดุต่าง ๆ 7) อาชีพ 8) โรคภัยไข้เจ็บ 9) สถานที่ 10) พืช 11) ตัวละคร  
12) อาหาร ค าด่าที่พบในความหมายอุปลักษณ์ประเภทสัตว์มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 32.5 เพราะ  
ในสังคมไทยมองว่าสัตว์เป็นสิ่งเดรัจฉาน สร้างความเดือดร้อนและมีความอัปมงคลต่อผู้พบเห็น โดยเมื่อน ามา
เปรียบเทียบกับลักษณะนิสัยหรือความประพฤติของคนจึงให้ความหมายที่รุนแรง และค าด่าประเภทอวัยวะ  
มีจ านวนมากเป็นอันดับสอง คิดเป็นร้อยละ 15.4 เพราะเป็นค าด่าที่เปรียบเทียบลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมของคน
กับอวัยวะเบื้องต่ า อวัยวะเพศ ซึ่งโดยทั่วไปจะถือว่าเป็นค าที่หยาบคายมากและเป็นค าต้องห้ามที่ไม่ใช้กันใน 
ที่สาธารณะ ส่วนค าด่าประเภทเผ่าพันธุ์และสิ่งปฏิกูลมีจ านวนมากรองลงมา คิดเป็นร้อยละ 11.4 จ านวนเท่ากัน 
เพราะค าด่าประเภทเผ่าพันธุ์นั้นคนไทยมีความผูกพันกับครอบครัวและพ่อแม่ อีกทั้งมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 
ดังนั้น หากผู้ใดมาด่าพ่อแม่หรือชาติก าเนิด ผู้ถูกด่าจะมองว่ามีความรุนแรงและจะแสดงถึงอารมณ์ที่โกรธอย่างมาก  
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รวมถึงค าด่าประเภทสิ่งปฏิกูล  เป็นค าด่าที่น าสิ่งสกปรกหรือของเสียที่ ไม่เป็นที่ ต้องการมาใช้ด่าถึงคนที่                      
ไม่มีประโยชน์ ไร้ค่า และไม่มีผู้ใดต้องการท าให้เมื่อถูกด่าจะท าให้ตนเองรู้สึกว่าโดนดูถูกเหยียดหยามอย่างมาก  

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 อัตราส่วนเปรยีบเทยีบวัจนกรรมตรงและวัจนกรรมอ้อมกับปัจจยัเพศ 

ผลการศึกษาเปรียบเทียบวัจนกรรมตรงและวัจนกรรมอ้อมพบว่าในตัวอย่างสถานการณ์ กลุ่มตัวอย่าง 
เพศหญิงและเพศชายมีการให้ค่าความรุนแรงที่ไม่แตกต่างกัน กล่าวคือ ทั้งเพศหญิงและเพศชำยให้ค่ำควำม
รุนแรงในวัจนกรรมอ้อมมำกกว่ำวัจนกรรมตรง ซึ่งเห็นว่าการใช้ภาษาแบบอ้อม มีความรุนแรงกว่าการใช้ภาษาแบบ
ตรง ดังตัวอย่างในสถานการณ์ท่ี 1 2 4 และ 6 การใช้ภาษาในการแสดงความไม่พอใจผ่านการใช้ค าด่าในวัจนกรรม
อ้อมต้องอาศัยการตีความถ้อยค าด่า โดยผ่านกระบวนการคิดกลั่นกรองมาแล้ว อีกทั้งผู้ตอบแบบสอบถามเป็นกลุ่ม
นักศึกษาซึ่งอยู่ในช่วงวัยรุ่นที่มีการแสดงออกทางอารมณ์และความคิดอย่างเปิดเผยและอิสระ จึงใช้วัจนกรรมอ้อม
ในการแสดง ความไม่พอใจที่ให้ค่าความรุนแรงมากกว่าวัจนกรรมตรง อีกทั้งยังพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง             
เพศหญิงและเพศชายให้ค่าควำมรุนแรงในวัจนกรรมตรงมำกกว่ำวัจนกรรมอ้อม อีกด้วยเช่นกัน ดังตัวอย่างใน
สถานการณ์ท่ี 5 ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งเพศหญิงและเพศชายให้ค่าความรุนแรงของค าว่า ตอแหล ซึ่งเป็นวัจนกรรม
ตรงว่ามีความรุนแรงมากกว่าค าว่า สตอ ซึ่งเป็นวัจนกรรมอ้อม ผู้วิจัยเห็นว่าค าว่า ตอแหล เมื่อเกิดการแสดงความ
ไม่พอใจมักจะเป็นค าที่ใช้กันทั่วไปในกลุ่มนักศึกษาเนื่องจากค าดังกล่าวมีความรุนแรงและตรงไปตรงมาอยู่แล้วตาม
ความหมายของรูปภาษาโดยไม่ต้องอาศัยการตีความ เมื่อเปรียบเทียบกับค าว่า สตอ ซึ่งมีที่มาจากค าว่า  
สตรอว์เบอร์รี่  เป็นค าทับศัพท์ในภาษาอังกฤษ มักเป็นค าที่ใช้กันเพียงในบางกลุ่มสังคมและในกลุ่มนักศึกษาปรากฏ
การใช้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น 

อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษายังพบว่า ในตัวอย่างสถานการณ์กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงและเพศชายมีการให้
ค่าความรุนแรงที่แตกต่างกัน  กล่าวคือ ดังตัวอย่างในสถานการณ์ 7 และ 8  ผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิงให้ค่ำ
ควำมรุนแรงในวัจนกรรมตรงมำกกว่ำวัจนกรรมอ้อม และเพศชำยให้ค่ำควำมรุนแรงในวัจนกรรมอ้อมมำกกว่ำ 
วัจนกรรมตรง ตามธรรมชาติของการใช้ภาษาในเพศหญิงมักจะพูดจาอ่อนหวาน และใช้ภาษาอ้อมในการสื่อสาร  
เพ่ือหลีกเลี่ยงการแสดงความรุนแรง  จึงเป็นปกติที่เพศหญิงจะมองว่า การใช้ภาษาในวัจนกรรมตรงนั้นรุนแรงกว่า 
แต่ในเพศชายกลับพบว่า ค าในความหมายอุปลักษณ์นั้นมีความรุนแรงดังเช่น ในสถานการณ์ที่ 8 ค าว่า ชาติหมา  
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ซึ่งค าว่า หมา เป็นค าด่าในเชิงเปรียบเทียบ ที่พบว่ามีการใช้ กันมากในเพศชาย เช่น ปากหมา สันดานหมา                  
ท าตัวหมา ใจหมา เป็นต้น จึงมองว่าค าเหล่านี้มีความรุนแรงต่อการใช้ภาษาในการสื่อสารผลการศึกษาในครั้งนี้ 
มีประเด็นมีความแตกต่างกับผลการศึกษาที่ผ่านมาโดยอมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2541: 45) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้หญิงจะ
เลือกใช้ภาษาที่ไม่แสดงถึงการออกค าสั่งโดยหลีกเลี่ยงการแสดงความขัดแย้งด้วยการคล้อยตามสนับสนุนหรือใช้
วิธีการเสนอแนะมากกว่าที่จะใช้ค าสั่ง  แต่ในกรณีที่เป็นค าด่าในกลุ่มนักศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มสังคมของวัยรุ่นนั้น  
การแสดงความไม่พอใจผ่านการใช้ค าด่าด้วยวัจนกรรมอ้อมไม่ได้หมายความว่าเป็นการใช้เพ่ือความสุภาพหรือ 
ลดความรุนแรง เนื่องจากถ้อยค าอ้อมสามารถสื่อความหมายที่รุนแรงกว่าถ้อยค าตรง ซึ่งถ้อยค าเหล่านี้ได้ผ่าน
กระบวนการคิดวิเคราะห์มาแล้วในเบื้องต้นก่อนที่นักศึกษาจะน ามาใช้ในการด่า  

ข้อเสนอแนะ   

1. ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมโดยขยายขอบเขตให้มากขึ้นและหลากหลายเพ่ือให้เห็นผลการศึกษา 
ที่ครอบคลุม โดยพิจารณาถึงปัจจัยด้านอ่ืน ๆ เช่น อายุ การศึกษา อาชีพ  หรือระดับชนชั้นทางสังคม
ว่ามีผลต่อการให้ค่าทรรศนะความรุนแรงหรือไม ่ 

2. ในการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามอาจมีข้อจ ากัดในการเก็บข้อมูล ต้องใช้วีธีอ่ืนร่วมด้วยจะได้ข้อมูล
ที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น 
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ตัวละครเอกชายกับอัตลักษณ์ความเป็นชายในนวนิยายแจ่มใสของ May112 

Male Characters and Masculinity Identitics in Jamsai novels written by May112 

                                            ณัฐรัตน์ สุวรรณรักษ์1  วรรณนิภา สารสิทธิ์2   

           เบญญา เชื้อเมืองพาน3  และณัชรดา สมสิทธิ์4 

 

บทคัดย่อ  

บทความวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์อัตลักษณ์ความเป็นชายที่ปรากฏในนวนิยายของ 

May112 ส้านักพิมพ์แจ่มใส จ้านวน 6 เรื่องที่ได้รับการดัดแปลงเป็นบทละคร ได้แก่ 1.Lovey Brother แผนรัก

ร้ายของ(พี่)ชายจอมเจ้าเล่ห์  2.Dovey Sister แผนรักสยบหัวใจ(พี่)สาวจอมเชิด  3.Perfect Match แฟนฉัน

รับประกันความเพอร์เฟ็กต์  4.Playful Comm-Arts สุดป่วนรบกวนหนุ่มฮอตมารักกัน 5.Angel Beside Me 

รัก(หล่น)จากฟากฟ้า 6.Mint To Be เขาว่ากันว่า...นายเกิดมาเป็นของฉัน โดยพบอัตลักษณ์ความเป็นชาย ซึ่ง

ปรากฏทั้งบุคลิกภาพภายนอกและคุณลักษณะทางจิตใจของตัวละคร ได้แก่ การมีหน้าตาที่ดี การมีรูปร่างที่ดี การมี

ฐานะและหน้าที่การงานที่ดี การมีการศึกษาที่ดี การมีภาวะผู้น้า การปกป้องดูแลตัวละครเอกฝ่ายหญิง การมีความ

เสียสละ การให้เกียรติ การมีคุณธรรม จริยธรรม และการมีน้้าใจ อัตลักษณ์เหล่านี้เป็นการย้้าภาพความเป็นชายที่

ปรากฏในอดีตสู่นวนิยายในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม นวนิยายของ May112 ได้อัตลักษณ์ความเป็นชายรูปแบบใหม่ให้

เกิดขึ้นด้วย คือ การมีเชื้อชาติหลายเชื้อชาติ การให้คุณค่ากับจิตใจมากกว่าหน้าตา และการมีความอ่อนไหวทาง

อารมณ์ ซึ่งการส่งต่ออัตลักษณ์ความเป็นชายรูปแบบเก่า ผสานกับอัตลักษณ์ความเป็นชายรูปแบบใหม่ที่เพ่ิงถูก

สร้างข้ึนท้าให้ตัวละครเอกชายของ May112 ได้รับความนิยมจากกลุ่มวัยรุ่น และเป็นปัจจัยหนึ่งท้าให้นวนิยายได้รับ

การแปลงเป็นละครโทรทัศน์  

ค าส าคัญ : อัตลักษณ์ความชาย ตัวละครเอกฝ่ายชาย นวนิยายแจ่มใส  

 

 

1-3 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยกุต์, คณะศิลปศาสตร,์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
4 อาจารย์ ประจ าหลักสูตรคณะศิลปศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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บทน า 

 นวนิยายรัก หรือ “นวนิยายแบบโรมานซ์ คือ นวนิยายที่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับความรักระหว่างชายและหญิง 

ตัวละครเอกของเรื่องมักแสดงออกอย่างรุนแรงในเรื่องความรัก มักจะได้รับความนิยมเป็นพิเศษ”(อนัญญา  

วารีสอาด,2553:1) ทั้งนี้ แม้ว่านวนิยายประเภทนี้จะถูกนิยามตามความหมายข้างต้น หากแต่นวนิยายโรมานซ์ใน

ปัจจุบันนั้นไม่เพียงแต่น้าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความรักเพียงอย่างเดียว แต่ยังสะท้อนสังคมผ่านเหตุการณ์ต่างๆ  

ที่ผู้เขียนได้หยิบยกประเด็นมาจากสังคม หรือประสบการณ์ที่พบเจอ สอดแทรกลงไปในนวนิยายเพ่ือให้เกิดความ

สมจริง และสะท้อนข้อคิดหรือความดีท่ีมนุษย์ควรพึงปฏิบัติไว้ให้ผู้อ่านได้พิจารณาและน้าไปปรับใช้ในชีวิตจริง  

 องค์ประกอบอย่างหนึ่งที่มีความส้าคัญต่อนวนิยายโรมานซ์คือ ตัวละครเอกชายและหญิง ซึ่งท้าหน้าที่

ด้าเนินเรื่อง สะท้อนภาพสังคมในช่วงเวลาปัจจุบันและแสดงแนวคิดที่ผู้เขียนต้องการน้าเสนอ ทั้งนี้ นวนิยายโร

มานซ์กลุ่มหนึ่งที่น้าเสนอภาพตัวละครและสร้างภาพสังคมไทยตามมุมมองของวัยรุ่นไทยในปัจจุบันไว้อย่างน่าสนใจ 

และได้รับความนิยมมากที่สุดจากกลุ่มวัยรุ่นซึ่งมีอายุประมาณ 15-25 ปี  ก็คือ นวนิยายที่จัดพิมพ์โดยส้านักพิมพ์

แจ่มใส หรือท่ีเรียกกันในหมู่นักอ่านว่า นวนิยายแจ่มใส  

 นวนิยายแจ่มใส คือ งานเขียนที่ถูกจ้ากัดความว่าเป็น นวนิยายยอดนิยม คือ ใช้รูปแบบการเขียนแบบ

วรรณกรรมยอดนิยม หรือ Popular form มาใช้เพ่ือเข้าถึงกลุ่มผู้อ่านกลุ่มใหญ่ (สิขรินทร์ สนิทชน , 2557:1-2) 

รูปแบบการเขียนวรรณกรรมยอดนิยมมีจุดเด่นที่เนื้อหาจะเกี่ยวกับความรักของตัวละครฝ่ายชายและหญิง 

เหตุการณ์ในเรื่องจะมีความเท่าทันตามยุคสมัยและสังคม ท้าให้ผู้อ่านเข้าถึงได้ง่าย การด้าเนินเรื่องไม่ซับซ้อน  

มีความทันสมัย และผู้เขียนสามารถถ่ายทอดบริบท ค่านิยมต่างๆ หรือเรื่องราวที่เป็นประเด็นในสังคมมาเป็นฉาก

สะท้อนในนวนิยาย รวมทั้งใช้กลวิธีการเล่าเรื่องผ่านบทสนทนาของตัวละครใช้ค้าพูดที่ใช้ในชีวิตประจ้าวันเป็น

ส่วนมาก จึงท้าให้ผู้อ่านได้รับอรรถรส มีความรู้สึกและอารมณ์สะเทือนใจร่วมในขณะที่อ่าน ช่องว่างระหว่างวัยของ

ผู้เขียนกับผู้อ่านน้อย สามารถเข้าใจมุขตลกได้  มีผลท้าให้เข้าใจบริบทสถานการณ์และตัวละครมากขึ้น 

นักเขียนของส้านักพิมพ์แจ่มใสที่มีสไตล์การเขียนโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ มีผลงานที่ได้รับการยอมรับจาก

นักอ่าน มียอดขายสูง ได้รับการตีพิมพ์หลายครั้งก็คือ นักเขียนที่มีนามปากกา May112 หรือ นางสาวจุฬารัตน์  

ทองอร่าม ซึ่งเป็นนักเขียนที่ได้รับการแปลงเป็นละครมากที่สุดในนักเขียนของส้านักพิมพ์แจ่มใส โดยวรรณกรรม

ของ May112 ได้รับการยอมรับจากผู้อ่าน โดยมีสมาชิกในแฟนเพจมากกว่าหนึ่งแสนเก้าหมื่นคน ผลงานของ 
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May12 ได้รับความนิยมและนวนิยายได้รับการแปลงเป็นเป็นบทละครถึง 6 เรื่องได้แก่ Perfect match แฟนฉัน

รับประกันความเพอร์เฟ็กต์ บทละคร ซีรี่ส์ชุด Ugly Duckling รักนะเป็ดโง่  Playful Comm-Arts สุดป่วน

รบกวนหนุ่มฮอตมารักกัน บทละคร ซีรี่ส์ U-PRINCE Series ตอน คิรัน Lovey Brother แผนรักร้ายของ(พี่)

ชายจอมเจ้าเล่ห์ และDovet Sister แผนรักสยบหัวใจ(พี่)สาวจอมเชิ่ด บทละคร ซีรีส์ Lovey Dovey แผนร้าย

นายเจ้าเล่ห์ ,Angle beside me รัก(หล่น)จากฟากฟ้า บทละคร ซีรี่ส์ Angel Beside Me เทวดาท่าจะรัก  

Mint to be เขาว่ากันว่า…นายเกิดมาเพื่อเป็นของฉัน บทละคร ซีรี่ส์ Mint To Be นายนั่นแหละ...คู่แท้ของฉัน  

ความโดดเด่นประการหนึ่งในนวนิยายของ May112 ก็คือ สร้างตัวละครเอกชายและหญิงได้มีความ

น่าสนใจ กล่าวคือ มีการสร้างอัตลักษณ์ตัวละครเอกให้เชื่อมโยงกับชุดความคิดของคนในสังคมจริงที่จ้องมองว่า  

อัตลักษณ์ความเป็นชายหรือหญิงที่ดีควรประพฤติตนเช่นใด  โดยลักษณะที่โดดเด่นของตัวละครที่มีอัตลักษณ์ที่  

May112ได้สร้างข้ึนเป็นส่วนหนึ่งที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของฝ่ายชาย อีกท้ังยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ผู้วิจัย

จึงสนใจศึกษาอัตลักษณ์ของความเป็นชาย ซึ่งวิชชา สันทนาประเสริฐ (2543) กล่าวว่าความเป็นชายหมายถึง  

ภาพของผู้ชาย ซึ่งสะท้อนลักษณะความเป็นชายในแบบต่างๆ เช่น ลักษณะที่แสดงออกถึงความเป็นใหญ่ ความเป็น

ผู้น้า ความเป็นหัวหน้าครอบครัว ความแข็งแรง 

ความเป็นชายแบ่งได้เป็นสองลักษณะ คือความเป็นชายแบบเก่า และความเป็นชายแบบใหม่ ซึ่ง สิลาพร 

เจริญสาธิต (2553) กล่าวว่า ความเป็นชายรูปแบบเก่า คือการเน้นการแสดงออกถึงพลังอ้านาจ การเป็นผู้น้าและ 

ผู้ครอบครอง โดยมีความหมายตรงข้ามกับความเป็นหญิง เช่น ผู้ชายมีลักษณะเก็บง้าความรู้สึก ไม่เหมือนฝ่ายหญิง

ที่กล้าแสดงความรู้สึกตน และกล่าวว่าความเป็นชายรูปแบบใหม่ ผู้ชายสามารถรู้สึกถึงอิสระเสรีในการแสดงออก

ทางอารมณ์ สามารถอ่อนแอและเข้มแข็งได้ตามสถานการณ์ 

จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นและผลงานของMay112ที่ได้รับความนิยม จึงท้าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาเกี่ยวกับ

ตัวละครเอกชายในนวนิยายของMay112ทั้ง6เรื่อง ว่าผู้เขียนมีการสร้างอัตลักษณ์ความเป็นชายให้กับตัวละครเอก

ชายอย่างไรจึงท้าให้นวนิยายได้รับความนิยมและได้รับเลือกดัดแปลงไปเป็นบทละคร 
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

เพ่ือศึกษาอัตลักษณ์ความเป็นชายตามความเป็นชายรูปแบบเก่าและรูปแบบใหม่ของตัวละครเอกฝ่ายชาย

ที่ปรากฏในนวนิยายของ May112 

วิธีการศึกษา 

1. รวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวกับแนวคิดความเป็นชาย และอัตลักษณ์ความเป็นชาย 

2. ศึกษาอัตลักษณ์ความเป็นชายของตัวละครเอกฝ่ายชาย ผ่านนวนิยายของMay112 ที่ได้รับดัดแปลง

เป็นบทละครดังนี้ 

2.1 Lovey Brother  แผนรักร้ายของ(พี่)ชายจอมเจ้าเล่ห์   พ.ศ. 2552 

2.2 Dovey Sister แผนรักสยบหัวใจ(พี่)สาวจอมเชิด           พ.ศ. 2555   

2.3 Playful Comm-Arts ปรากฏการณ์สุดป่วนรบกวนหนุ่มฮอตมารักกัน   พ.ศ. 2556 

2.4 Perfect Match แฟนฉัน! รับประกันความเพอร์เฟ็กต์                    พ.ศ. 2557 

2.5 Mint To Be เขาว่ากันว่า...นายเกิดมาเพื่อเป็นของฉัน   พ.ศ. 2559 

2.6 Angel Beside Me รัก(หล่น)จากฟากฟ้า     พ.ศ. 2559 

3. วิเคราะห์อัตลักษณ์ความเป็นชายของตัวละครเอกชายผ่านบทสนทนาและบทบรรยายในนวนิยายของ 

May112 โดยวิเคราะห์ตามแนวคิดของความเป็นชายรูปแบบเก่าและรูปแบบใหม่ 

4. สรุปและอภิปรายผล  

5. ให้ข้อเสนอแนะ 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 อัตลักษณ์ความเป็นชาย หมายถึง  พฤติกรรมที่เพศชายแสดงออกถึงความเป็นชาย ซึ่งมีสังคมและ

วัฒนธรรมเป็นตัวก้าหนด อัตลักษณ์ความเป็นชายนั้นมีลักษณะไม่คงที่ หยุดนิ่งหรือตายตัว และมีการเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา    

 ตัวละครเอกฝ่ายชาย  หมายถึง ตัวละครชายตัวหลัก ที่มีหน้าที่ด้าเนินเรื่องไปจนถึงจบเรื่องพร้อมกับตัว

ละครเอกฝ่ายหญิง 
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 นวนิยายแจ่มใส  หมายถึง วรรณกรรมลายลักษณ์ที่ เป็นบันเทิงคดีรูปแบบหนึ่ง มีหน้าที่สร้างความ

เพลิดเพลิน สะท้อนสังคม ค่านิยมและวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมใดสังคมหนึ่ง  

 

ผลการศึกษา 

1. อัตลักษณ์ความเป็นชายตามรูปแบบเก่า 

1.1 หน้าตาดี 

หน้าตาของตัวละครถือเป็นองค์ประกอบที่มักปรากฏในนวนิยายประเภทโรมานซ์ซึ่งมุ่งเน้น  

การสร้างจินตนาการ หรือเพ่ือหลีกหนีจากภาพสังคมจริง โดยมุ่งตอบสนองรสนิยมของผู้อ่านที่เป็นสตรี  

เป็นหลัก ตัวละครฝ่ายชายจึงมักถูกบรรยายให้เป็นผู้ชายมีความเพียบพร้อม โดยผู้เขียนจะบรรยายให ้

ตัวละครเอกฝ่ายชายเป็นผู้ชายที่มีความโดดเด่นด้านหน้าตา ซึ่งตัวละครเอกฝ่ายชายของ May112  

ได้สะท้อนลักษณะดังกล่าวไว้เช่นกัน 

อัตลักษณ์ความเป็นชายในด้านหน้าตา เป็นอัตลักษณ์ตามความเป็นชายรูปแบบเก่าที่ถูกถ่ายทอด

และผลิตซ้้าอยู่เสมอในนวนิยาย การสร้างรูปลักษณ์หน้าตาที่โดดเด่นมักปรากฏอยู่ในวรรณกรรมแต่ละ 

ยุคสมัย อย่างไรก็ตามอัตลักษณ์ความเป็นชายด้านหน้าตานี้ไม่ได้ถูกเน้นย้้า หรือบรรยายรายละเอียด

เท่ากับอัตลักษณ์ในเรื่องความเข้มแข็ง ความมีอ้านาจ และความมีภาวะผู้น้า  

ตัวละครเอกชายของMay112ปรากฏอัตลักษณ์ความเป็นชายในข้อนี้ร่วมกันทั้ง6เรื่อง เช่นใน

Perfect Match แฟนฉัน! รับประกันความเพอร์เฟ็กต์ โดยผ่านบทบรรยายของตัวละครเอกหญิง ดังนี้ 

โอย...หล่อ หล่อแบบดาวกระเจิงไปเลยจ้า ถึงจะไม่ใช่แนวหล่อตี๋แบบเฮียสองในนิยาย แต่คนนี้ก็ได้

อยู่นะคะ! ฉันรู้สึกว่าเขาดูเหมือนคนมีเชื้อตะวันตกนิดหนึ่ง รูปร่างสูงผอมแต่ไม่แห้งก๋องแก๊ง มีเนื้อมีหนัง  

มีกล้ามก าลังน่าขบ ผมสีโค้ก จมูกโด่งมากเหมือนยัดเสาไฟฟ้าเข้าไปทั้งแท่ง ท่าทางดูข้ีโกงนิดๆ ร้ายหย่อยๆ 

แต่ก็ฮอตอย่างบอกไม่ถูก! ...  

(Perfect Match แฟนฉัน! รับประกันความเพอร์เฟ็กต์ , 2557: 34 ) 
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1.2 รูปร่างดี 

นอกจากหน้าตาแล้ว อัตลักษณ์ความเป็นชายที่ถูกเน้นย้้าบ่อยครั้งในนวนิยายของ  May112 คือ 

รูปร่าง โดยตัวละครเอกฝ่ายชายของ May112  ทั้ง 6 เรื่อง ถูกเน้นย้้าว่ามีหุ่นที่ดี มีกล้ามเนื้อ ไม่ผอมบาง

จนเกินไป และตัวสูงใหญ่  ทั้งนี้ ผู้เขียนไม่ได้บอกว่ารูปร่างต้องแข็งแรงและก้าย้า เพ่ือใช้ปกป้องเพศหญิง 

ตามความเป็นชายในแบบเก่า แต่เพียงต้องการบอกว่าตัวละครเอกชายนั้นมีหุ่นที่ดี เพ่ือตอบสนอง

จินตนาการของผู้อ่านผ่านการบรรยายด้วยการสวมใส่เสื้อผ้าต่างๆเพ่ือให้ผู้อ่านเห็นภาพมากยิ่งขึ้น  

ดังตัวอย่าง 

 “ฉันไม่อยากจะคิด และไม่อยากจะชมเจ้าเด็กนี่ด้วย แต่ว่าเสื้อแบบนี้ ไม่ว่าจะชายหรือหญิงที่

เลือกสวมใส่จะต้องมีรูปร่างที่ดีเลิศพอสมควร ผ้าชนิดบ่งบอกกายภาพของผู้สวมใส่ได้หมด ตรงกันข้ามกับ

คนรูปร่างดี มันจะโชว์ทุกอย่างออกมาให้เห็น อย่างเช่นหมอนี่... ที่ใส่แล้วแนบเนื้อแนบไส้ เห็นบ่ากว้างสม

ส่วน ตัวไม่บางไม่หนา  แต่ก าลังดี หน้าท้องนั่นต้องเฟิร์มแน่ๆ” 

  (Dovey Sister แผนรักสยบหัวใจ(พี่)สาวจอมเชิด, 2555: 82)   

การบรรยายถึงรูปร่างและกล้ามเนื้อของตัวละครเอกฝ่ายชายนี้แสดงให้เห็นถึงการก้าหนดลักษณะ

ความเป็นชายของตัวละครเอกฝ่ายชายผ่านรูปร่าง ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างด้านสรีระของฝ่ายชายและ

ฝ่ายหญิง ซึ่งอัตลักษณ์ความเป็นชายเรื่องรูปร่างมีปรากฏมาตั้งแต่ความเป็นชายรูปแบบเก่า และปรากฏมา

จนถึงปัจจุบัน  

 1.3 การศึกษาดี 

การสร้างคุณลักษณะให้ตัวละครโดยการใช้การศึกษาถือเป็นลักษณะหนึ่งที่ปรากฏผ่านตัวละคร

เพศชายเสมอนับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยตัวละครเพศชายนั้นมักจะใช้การศึกษาเพ่ือยกระดับสถานะ 

ทางสังคม ในปัจจุบันการก้าหนดการศึกษาของตัวละครเอกฝ่ายชายก็ยังคงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ใช้ก้าหนด

คุณค่าความเป็นผู้ชายที่ดีในสังคม ซึ่งการศึกษาถูกน้ามาใช้เป็นเงื่อนไขหนึ่งในการก้าหนดความเป็นชายที่ดี

เช่นกัน ดังตัวอย่าง 
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 “อ้อ พ่ีมาคิดดูๆ ดูแล้ว วิชาเลขนี่ไอ้ก้องมันช านาญมาก ตอนอยู่อเมริกามันก็ช่วยพ่ีได้เยอะ พ่ีเลย

ว่าจะให้ไอ้ก้องมาติวเลขให้เราที่บ้านเนี่ยแหละ”  

(Lovey Brother  แผนรักร้ายของ(พี่)ชายจอมเจ้าเล่ห์, 2552: 85)  

จากตัวอย่างข้างต้น ปรากฏการสร้างอัตลักษณ์ความเป็นชาย  จากตัวอย่างข้างต้น ปรากฏการ

สร้างอัตลักษณ์ความเป็นชายผ่านการศึกษา สะท้อนให้เห็นว่าสังคมได้ให้ความส้าคัญกับการศึกษา โดยทุก

ตัวละครในนวนิยายถูกเขียนให้ได้รับการศึกษาทั้งหมด  โดยปรากฏทั้งการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย

ภายในประเทศ และมหาวิทยาลัยต่างประเทศซึ่งสังคมเชื่อว่าเป็นการศึกษาที่ดีและถือเป็นการศึกษา

ระดับสูง ซึ่งการใช้การศึกษามาก้าหนดความเป็นชายนี้ปรากฏทั้งในการก้าหนดความเป็นชายในตัวละคร

เอกแบบเก่า และการก้าหนดความเป็นชายในตัวละครเอกฝ่ายชายในยุคปัจจุบัน  

1.4 ฐานะและหน้าที่การงานที่ดี 

นอกจากการศึกษาแล้ว การก้าหนดอัตลักษณ์ความเป็นชายอีกประการหนึ่งก็คือ การก้าหนด

ฐานะและหน้าที่การงานที่ดี  ตามความเป็นชายรูปแบบเก่า ที่กล่าวว่าผู้ชายควรมีฐานะและหน้าที่การงาน

ที่ดีเพราะต้องเป็นหัวหน้าครอบครัว สามารถดูแลและเลี้ยงดูเพศหญิงได้โดย  May112 ได้น้าเสนอผ่านตัว

ละครเอกชายทั้ง 6 ที่มีจุดร่วมเดียวกันคือมีหน้าที่การงานที่ดี หรือท้างานที่มีหน้ามีตาในสังคม ซึ่งตัวละคร

บางตัวเกิดในครอบครัวที่มีฐานะที่ดี ดังตัวอย่างจากเรื่อง Dovey Sister แผนรักสยบหัวใจ(พ่ี)สาวจอมเชิด 

ที่ว่า 

ที่ฉันรู้ตอนนี้คือดาวเหนือเป็นสถาปนิกอยู่ที่บริษัทชั้นน าแห่งหนึ่ง ฉันแอบสังเกตข้าวของที่เขาใช้

ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา เครื่องประดับ บ้าน รถ ล้วนสะท้อนว่าเจ้าตัวไม่ใช่มนุษย์

เงินเดือนทั่วไป    

(Dovey Sister แผนรักสยบหัวใจ(พี่)สาวจอมเชิด, 2555: 44) 

การยืนยันว่าตัวละครเอกไม่ใช่ “มนุษย์เงินเดือน” ทั่วไปชี้ให้เห็นถึงความโดดเด่นของตัวละครเอก

ฝ่ายชายที่แตกต่างจากตัวละครเอกชายอ่ืนๆ ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะที่เหนือชายอ่ืนๆ และก่อให้เกิดความ

สนใจจากตัวละครหญิงได้  
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1.5 มีภาวะผู้น้า 

เนื่องจากบริบทของสังคมไทยที่มีอิทธิพลของแนวคิดเรื่องปิตาธิปไตยมาช้านาน การก้าหนดการมี

ภาวะผู้น้าให้แก่ตัวละครเอกฝ่ายชายจึงมักปรากฏอยู่ ในนวนิยายมาโดยตลอดโดยลักษณะของ  

การแสดงออกถึงภาวะผู้น้านั้นถูกน้าเสนอผ่านพฤติกรรมการดูแลครอบครัวของตัวละครเอกฝ่ายชาย  

ซึ่งในนวนิยายของ May112 ก็ได้สืบทอดขนบการสร้างอัตลักษณ์ความเป็นชายนี้ต่อมาเช่นกัน ดังเช่น 

ที่ปรากฏในเรื่อง Mint To Be เขาว่ากันว่า...นายเกิดมาเพ่ือเป็นของฉัน  

 “ก็พอน้าคมเริ่มแย่ ป่วยหนัก...มันก็เริ่มเปลี่ยนตัวเอง ไม่ส ามะเลเทเมาแบบเมื่อก่อน ขายรถ

มอเตอร์ไซค์ทิ้งหมดเลยนะเว้ย ไอ้คันที่มันรักมากๆ ที่ชอบให้แกซ้อนมันยังขาย เปลี่ยนไปตั้งใจเรียน รับช่วง

ท าสวนต่อจากพ่อ มันคงคิดได้แหละว่าถ้าขาดเสาหลักอย่างน้าคมไปแล้ว มันกับแม่จะอยู่กันยังไง น้ามายก็

แค่แม่บ้านธรรมดาๆ คนหนึ่งเท่านั้นใช่ป่ะ ถ้ามันไม่เปลี่ยนนิสัย ท าตัวเหมือนเคยๆ แม่มันต้องล าบากแน่”                

(Mint To Be เขาว่ากันว่า...นายเกิดมาเพื่อเป็นของฉัน, 2559: 96)    

 การกล่าวถึง ภาวะผู้น้าในตัวละครเอกฝ่ายชาย ถือเป็นจุดหนึ่งที่สร้างให้ตัวละครเอกฝ่ายชายนั้น

มีความโดดเด่นจากตัวละครตัวอ่ืน ซึ่งการสร้างภาวะผู้น้าให้ตัวละครเอกฝ่ายชายนั้นเป็นไปตามแนวคิด

ความเป็นชายทั้งรูปแบบเก่า 

                          1.6 ดูแลปกป้องตัวละครเอกฝ่ายหญิง 

เนื่องจากนวนิยายแนวโรมานซ์ หรือนวนิยายรักส่วนใหญ่มักมีโครงเรื่องที่คล้ายกัน คือสร้าง 

ตัวละครให้เป็นจุดศูนย์กลางของเรื่อง และก้าหนดบทบาทของตัวละครเอกฝ่ายชายและฝ่ายหญิง  

ให้แตกต่างกันอย่างชัดเจน การสร้างตัวละครเอกฝ่ายชายให้ดูแลปกป้องหญิงสาวที่ตนเองรักให้พ้นจาก

อันตรายได้ถือเป็นลักษณะส้าคัญประการหนึ่งในการสร้างอัตลักษณ์ความเป็นชายให้กับตัวละคร ท้าให้

โครงเรื่องน่าติดตามและประทับใจ ซึ่งลักษณะที่เห็นได้ชัดเจนและท้าให้ผู้อ่านประทับใจตัวละครเอกชาย 

ได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้  

ดาวเหนือเลิกค้ิวขึ้นนิดหน่อยฉันมองหน้าเขาแล้วก็นึกย้อนกลับไปเมื่อ 10 กว่าชั่วโมงท่ีแล้วถ้าไม่มี

เด็กคนนี้ฉันคงนอนตายอยู่ที่ไหนสักแห่งในฮอยอัน ฉันคงต้องยอมรับแล้วว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวาน



307 
 

 
 

  
การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第三届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

ท าให้ฉันมองเด็กนี่ ไม่สิ ผู้ชายคนนี้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง เขาพิสูจน์ให้ฉันเห็นแล้วว่าแม้แต่เรื่องคอขาดบาด

ตายเช่นนี้ ฉันก็ยังสามารถพ่ึงพาเขาได้ ฉันสามารถไว้วางใจที่จะส่งมือของตัวเองไปให้ของกุมไว้ 

   (Dovey Sister แผนรักสยบหัวใจ(พี่)สาวจอมเชิด, 2555: 102)   

จากตัวอย่างข้างต้น  อัตลักษณ์ความเป็นชายที่ปรากฏในตัวละครเอกฝ่ายชายคือ การดูแลปกป้อง

ผู้หญิงของตนเองให้พ้นจากภัยอันตรายได้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของปิตาธิปไตยที่เน้นถึงการให้อ้านาจ

ฝ่ายชายเป็นใหญ่ และแสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่ของฝ่ายชายในสังคมไทยที่จะต้องดู แลปกป้องตนเอง

ได้จากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่ตกอยู่ในอันตราย ท้าให้ผู้หญิงรู้สึกปลอดภัย สามารถพ่ึงพา

และวางใจได้  แสดงถึงลักษณะความเป็นชายในรูปแบบเก่าที่ยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน  

1.7 เสียสละ 

การเสียสละเป็นคุณสมบัติอีกประการหนึ่งที่มักจะปรากฏในตัวละครเอกฝ่ายชาย ซึ่งคุณสมบัติ

ดังกล่าว และถือเป็นคุณลักษณะส้าคัญที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นชายของตัวละครเอกที่อยู่เหนือตัวละคร

อ่ืนเพศอ่ืนๆ ซึ่งการเสียสละนี้ถือเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่สุภาพบุรุษพึงมี สหโรจน์  กิตติมหาเจริญ (2553  ) 

ทั้งนี้ พฤติกรรมการเสียสละปรากฏได้ทั้ง การยอมเสียสละผลประโยชน์ส่วนตัวเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

อย่างไรก็ตาม นวนิยายของ May112 ได้แสดงให้เห็นประเด็นเกี่ยวกับความรักเพียงประเด็นเดียวคือ  

การเสียสละชีวิตตนเองเพ่ือคนรัก ดังที่ปรากฏในนวนิยายเรื่อง Lovey Brother  แผนรักร้ายของ(พ่ี)ชาย

จอมเจ้าเล่ห์ 

 “เหอะ เห็นแก่ที่แกยอมสละชีวิตตัวเองเพ่ือไข่หวาน ฉันคงต้องยอมรับแล้วล่ะว่าแกรักไข่หวาน

จริงๆ คงไม่มีไอ้โง่ที่ไหนยอมกระโจนเข้ากองไฟเพ่ือช่วยผู้หญิงที่ตัวเองไม่ได้รักหรอก” 

(Lovey Brother  แผนรักร้ายของ(พี่)ชายจอมเจ้าเล่ห์, 2552: 190) 

พฤติกรรมของตัวละครข้างต้น ชี้ให้เห็นว่าผู้เขียนให้คุณค่าแก่การเสียสละชีวิตของตนเองเพ่ือ

ปกป้องช่วยเหลือคนรัก โดยไม่เห็นแก่ชีวิตตนเอง ซึ่งถือเป็นการสร้างความหมายของความเป็นชาย  

ให้เหนือกว่าผู้ชายคนอ่ืนๆในเรื่อง และด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ท้าให้ตัวละครเอกฝ่ายชายสามารถชนะใจ
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ตัวละครเอกฝ่ายหญิงและบุคคลรอบข้างได้ทันที อย่างไรก็ตาม แนวคิดเรื่องการเสียสละชีวิตตนเอง หรือ

เสี่ยงชีวิตเพ่ือพิสูจน์ความรักของตนเองนั้นปรากฏในนวนิยายที่เกิดขึ้นก่อนหน้าเช่นกัน  

1.8 การมีคุณธรรม จริยธรรม 

แนวคิดหนึ่งที่เป็นแนวคิดที่ใช้ก้าหนดความดีชั่วของผู้คนในสังคมไทยมาอย่างช้านานก็คือ การใช้

แนวคิดเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเป็นการก้าหนดคุณค่าของมนุษย์ทั้งชายและหญิง ซึ่งแนวคิดดังกล่าวถูก

น้าเสนอผ่านงานวรรณกรรมหรือนวนิยายอ่ืนๆเสมอมา  แนวคิดเรื่องการมีคุณธรรม จริยธรรมนี้เป็นอีก

แนวคิดหนึ่งที่ May112 น้ามาใช้ก้าหนดอัตลักษณ์ความเป็นชายในนวนิยายด้วยเช่นกัน โดยแสดงให้เห็น

ถึงแนวคิดเรื่องคุณธรรมจริยธรรมของตัวละครเอกฝ่ายชายในเรื่อง  Angel Beside Me รัก(หล่น) 

จากฟากฟ้า  ดังนี้ 

 “เธอไม่คิดว่าพนักงานเสิร์ฟเหล่านั้นจะเป็นอย่างไร ไหนจะคนงานในครัว ชื่อเสียงของทาง

ร้านอาหารอีกล่ะ เธอสามารถมีความสุขบนความทุกข์ของคนอ่ืนได้เหรอหลิน”  

(Angel Beside Me รัก(หล่น)จากฟากฟ้า, 2559: 132)  

การกล่าวถึงคุณธรรมจริยธรรมที่ปรากฏข้างต้น ช่วยเน้นให้เห็นว่า ตัวละครเอกฝ่ายชายเป็นผู้ที่มี

จิตใจดี น่ายกย่อง และเป็นการสร้างลักษณะความเป็นชายให้แก่ตัวละครเอกฝ่ายชายให้อยู่เหนือตัวละคร

ชายตัวอ่ืนๆ  

1.9 ให้เกียรติ 

การให้เกียรติผู้หญิง ถือเป็นลักษณะหนึ่งที่มักปรากฏในตัวละครเอกฝ่ายชาย  โดยเฉพาะ  

ในวรรณกรรมประเภทนวนิยายโรมานซ์ หรือนวนิยายพาฝัน ซึ่งการให้เกียรติในที่นี้หมายถึงการไม่ล่วงเกิน 

หรือเอาเปรียบผู้หญิง โดยที่ผู้หญิงไม่ยินยอม แม้ว่าตนเองจะก้าลังอ้านาจที่มากกว่า หรือแข็งแรงกว่าก็ตาม 

ซึ่งลักษณะดังกล่าวถูกน้ามาเสนอในนวนิยายของ May112  เพ่ือแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของตัวละครเอก 

และแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ความเป็นผู้ชายที่ดีของตัวละครเอก ดังตัวอย่างที่ว่า 
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“พ่ีก็เรียกให้คนที่อยู่ห้องตรงข้ามมาเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ แค่นี้ล่ะ จากนั้นไข่หวานก็หลับปุ๋ยเลย” 

“พ่ีสุภาพบุรุษพอนะครับ”        

(Lovey Brother  แผนรักร้ายของ(พี่)ชายจอมเจ้าเล่ห์, 2552: 124) 

ทั้งนี้จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่า การให้เกียรติในความหมายของ May112 หมายถึงการไม่

ฉวยโอกาสเอาเปรียบต่อผู้หญิงที่ตนเองรัก ทั้งตนเองสามารถท้าได้นี้ได้แสดงให้เห็นถึงการแบ่งบทบาท

หน้าที่ของตัวละครฝ่ายหญิงและฝ่ายชายในเรื่อง อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงการประกอบสร้างความหมาย

ของความเป็นชายที่ดี ที่น่ายกย่องให้แก่ตัวละครเอกฝ่ายชายอีกด้วย  

1.10 มีน้้าใจ 

นวนิยายของMay112 ก็ปรากฏการแสดงทัศนะคติและพฤติกรรมความมีน้้าใจของตัวละครเอก

ฝ่ายชายด้วยเช่นกัน ดังปรากฏผ่านบทสนทนาของตัวละครเอกฝ่ายหญิงและตัวละครอ่ืนๆ ทั้งการยกย่อง  

ชื่นชมและปรากฏผ่านบทพูดของตัวละครเอกฝ่ายชายเองที่แสดงให้เห็นความมีน้้าใจ ซึ่งช่วยให้ผู้อ่าน  

มีความรู้สึกที่ดี มีชุดความคิดว่าความมีน้้าใจเป็นอัตลักษณ์หนึ่งของความเป็นชาย ดังนี้ 

“เปล่าเว้ย พ่ีต้องไปประชุมโครงการจิตอาสาช่วยน้ าท่วมต่างหากคือเพชรบูรณ์ โชคดีมากที่น้ า  

มาไม่ถึง แต่จังหวัดรอบๆเรานี่ โดนเต็มๆ นะ พ่ีก็เลยหารือว่ากับปลัดแล้วก็ก านันว่าพอจะมีทางช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยในจังหวัดใกล้เคียงของเราทางไหนได้บ้าง” 

   (Mint To Be เขาว่ากันว่า...นายเกิดมาเพื่อเป็นของฉัน, 2559: 55) 

จากตัวอย่างข้างต้นนี้ แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะภายใน เรื่องมีน้้าใจ ซึ่งการสื่อถึง ความมีน้้าใจ

ของความเป็นชายในลักษณะนี้พบในรูปแบบของความเป็นชายรูปแบบเก่าที่ยังคงยึดถือมาจนถึงปัจจุบัน 

และยังสามารถสะท้อนให้เห็นว่า สังคมยังคงให้ความส้าคัญต่อคุณค่าทางด้านจิตใจ ซึ่งเป็นการสืบต่อ

ค่านิยมพ้ืนฐานของสังคมไทยในงานวรรณกรรม  

2. อัตลักษณ์ความเป็นชายตามความเป็นชายรูปแบบใหม่ 

 2.1 มีเชื้อชาติหลายเชื้อชาติ 
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คุณสมบัติของอัตลักษณ์ความเป็นชายรูปแบบใหม่ หรือการก้าหนดอัตลักษณ์ความเป็นชายที่

แตกต่างจากขนบการสร้างความเป็นชายแบบเดิม ซึ่งลักษณะการสร้างคุณสมบัติของตัวละครแบบดังกล่าว

เพ่ิงปรากฏภายหลัง โดยอัตลักษณ์ความเป็นชายแบบใหม่ในนวนิยายของ May112 ประการหนึ่งก็คือ  

การสร้างอัตลักษณ์ความเป็นชายผ่านเชื้อชาติ เนื่องจาก May 112 มักก้าหนดให้ตัวละครเอกฝ่ายชายเป็น

ลูกครึ่ง โดยเฉพาะกับลูกครึ่งที่มีเชื้อตะวันตก หรือเชื้อชาติชาวตะวันออก เช่น เกาหลี หรือญี่ปุ่นเป็นต้น  

ซึ่งการก้าหนดในลักษณะดังกล่าวอาจเนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่มีชุดความคิดที่ว่าชนชาติเหล่านั้นคือชน

ชาติที่เก่ง และคนไทยให้การยกย่อง ต่างจากแนวคิดการสร้างความเป็นชายในแบบเก่าที่มักก้าหนดให้ 

ผู้ชายที่ดีคือผู้ชายที่มีเชื้อสายไทยแท้เท่านั้น   

การก้าหนดความเป็นชายที่ดีผ่านเชื้อชาติในนวนิยายของ May 112 พบตัวละครเอกชาย 3 คน  

ที่มีเชื้อชาติต่างประเทศ และอีกสามคนเป็นคนไทยแท้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ผมชื่อลีโอ เจอาร์. สทอลเดอร์ (Leo JR. Stalder) เป็นลูกครึ่งไทย-สวิส ลูกชายคนเล็กของ

ตระกูลสทอลเดอร์   

( Perfect Match แฟนฉัน! รับประกันความเพอร์เฟ็กต์ , 2557: 265)  

 “อืม...จะบอกว่าเหมือนผู้ชายเอเชียก็ไม่เชิง ฝรั่งก็ไม่ใช่ แต่ดูมีกลิ่นอายละตินเพราะผมสีด า

หยักศกหน่อยๆ ผิวไม่ได้ขาวจัดมาก รูปร่างสูงใหญ่เหมือนคนตะวันตก ดวงตาคมเข้มแบบพวกผู้ชาย

ตะวันออกกลางแต่เป็นสีฟ้าหม่นๆเหมือนกับท้องฟ้าในตอนที่มีเมฆฝนตั้งเค้าอยู่”  

(Angel Beside Me รัก(หล่น)จากฟากฟ้า, 2559: 45) 

ค้าบรรยายถึงคุณสมบัติของตัวละครเอกฝ่ายชายข้างต้น แสดงให้เห็นถึงการในความส้าคัญกับ  

เชื้อชาติที่ไม่ใช่เชื้อชาติไทยของผู้เขียน ซึ่งลักษณะดังกล่าวถือเป็นการสร้าง อัตลักษณ์ความเป็นชาย

รูปแบบใหม่ให้กับตัวละครเอกฝ่ายชาย และแสดงให้เห็นถึงการก้าหนดคุณลักษณะความเป็นชายของ  

ตัวละครที่แตกต่างไปจากความเป็นชายแบบเดิมที่พบในนวนิยายยุคก่อนหน้า   

2.2 ให้คุณค่ากับจิตใจมากกว่าหน้าตา 
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การให้คุณค่ากับจิตใจมากกว่าหน้าตาถือเป็นการก้าหนดอัตลักษณ์ความเป็นชายรูปแบบใหม่ 

ที่บ่งบอกถึงอารมณ์ท่ีละเอียดอ่อนของตัวละครเอกชาย ยกตัวอย่างเช่น  

“เพราะฉะนั้นอย่ามองว่าพ่ีเหนือกว่าเราเลย มันไม่จริงสักนิด...แล้วถ้าถามพ่ีว่าท าไมพ่ีไม่หาคนที่

ดีกว่าเธอ คนที่สวยกว่าเธอ ค าตอบคือพ่ีไม่ได้มองคนแค่ที่หน้าเท่านั้น พ่ียอมเลือกแก้วในรูปทรงธรรมดา 

ใส่น้ าเปล่าใสๆ ที่ไร้รสชาติ แต่ดับกระหายได้มากกว่าแก้วคริสตัลแพงๆ ใส่น้ าสวยๆ กินทีก็เสี่ยงเอาว่าจะอยู่

หรือจะตาย ยาพิษหรือยาบ้า สิ่งที่พ่ีมองหาคือคนที่อยู่กับพ่ีไปได้นานๆ คนที่ชอบที่พ่ีเป็นพ่ี...ไม่ใช่คนสวย 

หรือมองพ่ีเป็นแค่ผู้ชายที่เอาไว้ควงอวดใครครับ”      

( Perfect Match แฟนฉัน! รับประกันความเพอร์เฟ็กต์ , 2557: 180) 

การสอดแทรกแนวคิดเรื่องการให้คุณค่าทางด้านจิตใจเหนือกว่ารูปลักษณ์นี้ภายนอกนี้ สะท้อน  

ให้เห็นถึงค่านิยมในสังคมไทยที่ผู้คนให้ความส้าคัญกับรูปลักษณ์ภายนอก และละเลยการให้ความส้าคัญกับ

จิตใจ ซึ่งตัวละครเอกฝ่ายชายเป็นผู้ที่แสดงให้เห็นว่า คุณค่าทางด้านจิตใจของผู้หญิงในสังคมไทยนั้น  

มีความส้าคัญเช่นกัน และการที่ตัวละครเอกฝ่ายชายเลือกให้ความส้าคัญด้านจิตใจก่อนหน้าตานั้นท้าให้ตัว

ละครเอกฝ่ายชาย แตกต่างไปจากตัวละครชายอื่นๆ ถือเป็นการสร้างความเป็นชายที่โดดเด่นและแตกต่าง

ให้กับตัวละครเอกฝ่ายชายในนวนิยาย ทั้งนี้ การสร้างตัวละครในลักษณะดังกล่าวยังตอบสนองความ

ต้องการของผู้อ่านส่วนใหญ่ที่เป็นผู้หญิงทั่วไปในสังคมไทยอีกด้วย  

2.3 มีความอ่อนไหวทางอารมณ์ 

ผู้แต่ง May112 ได้สร้างตัวละครฝ่ายชายที่มีความอ่อนแอ มีอารมณ์อ่อนไหว และลดอิทธิพลที่

เหนือกว่าที่มีต่อตัวละครฝ่ายหญิง กล่าวคือสร้างตัวละครฝ่ายชายให้ยอมอ่อนต่อฝ่ายหญิง ดังตัวอย่าง 

ครับ... ผมเข้าใจแล้วว่าผมคิดผิด และจะไม่ขอดื้อดึงท าให้คุณต้องเบื่อหน่ายอีกต่อไป คุณคงจะ

ไม่ได้เจอผมแบบบังเอิญเหมือนที่ผ่านมาอีก ขอให้คุณสบายใจได้ จะไม่มีคนคอยไปก้าวก่ายเรื่องส่วนตัว

ของคุณอีก 

ตอนนี้คุณมีอิสระที่จะคุยกับใคร คบกับใคร รักกับใคร แล้วก็จะรักจะชอบ ใครกี่คนก็ได้แล้ว  

นะครับ 
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ถ้าคุณมาที่นี่ตามนัด ผมคงจะเซอร์ไพรส์คุณด้วยการมอบบางอย่างให้ในตอนเช้าของวันถัดไป  

มันเป็นกล่องเครื่องประดับที่ผมวางไว้ในลิ้นชัก  ที่โต๊ะเครื่องแป้งที่คุณจะต้องมานั่งแต่งหน้าทุกเช้า  

ตอนแรกผมคิดว่าจะเอามันไปขายคืนที่ร้านแล้ว เพราะคงไม่มีโอกาสได้มอบให้คุณอย่างที่ผู้ชายควรท า   

แต่คิดว่าคุณน่าจะเก็บมันไว้ดีกว่า ถือซะว่า...เป็นของขวัญไว้ระลึกถึงเด็กอย่างผม 

(Dovey Sister แผนรักสยบหัวใจ(พี่)สาวจอมเชิด, 2555: 157)  

 “คุณไม่พอใจ คุณโกรธ...แล้วผมล่ะครับ ที่คุณท ามาท้ังหมด แอบคุยกับคนอ่ืนลับหลัง 

 คุณลองนึกสิว่าผมจะรู้สึกยังไง” 

  (Dovey Sister แผนรักสยบหัวใจ(พี่)สาวจอมเชิด, 2555: 143) 

จากตัวอย่างดังกล่าว May112 ได้น้าเสนออัตลักษณ์ความอ่อนไหวทางอารมณ์ของตัวละครเอก

ชาย ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ความเป็นชายรูปแบบใหม่ที่สามารถพบเห็นได้มากขึ้นในสังคมปัจจุบัน โดยผู้ชาย

สามารถแสดงถึงความอ่อนแอหรือความอ่อนไหวทางอารมณ์ออกมาได้ โดยคนในสังคมไม่ได้มองว่าเป็น

เรื่องที่ผิดหรือแปลก ซึ่งต่างจากความเป็นชายรูปแบบเก่าที่ผู้ชายไม่สามารถแสดงด้านที่อ่อนแอของจิตใจ

หรืออารมณ์ออกมาได้ สังคมในยุคเก่าจะไม่ให้การยอมรับเหมือนยุคปัจจุบัน   

สรุปและอภิปรายผล    

 จากการศึกษาตัวละครเอกชายกับอัตลักษณ์ความเป็นชายในนวนิยายแจ่มใสของ May112 พบอัตลักษณ์

ความเป็นชายรูปแบบเก่าและรูปแบบใหม่ดังนี้ อัตลักษณ์ความเป็นชายรูปแบบเก่า ได้แก่ การมีหน้าตาที่ดี  รูปร่าง 

ที่ดี ฐานะและหน้าที่การงานที่ดี มีการศึกษาที่ดี มีภาวะผู้น้า การปกป้องดูแลตัวละครเอกฝ่ายหญิง มีความเสียสละ 

การให้เกียรติ การมีคุณธรรม จริยธรรม และการมีน้้าใจ อัตลักษณ์ความเป็นชายรูปแบบใหม่ ได้แก่ การมีเชื้อชาติ

หลากหลายเชื้อชาติ การให้คุณค่ากับจิตใจมากกว่าหน้าตา และการมีความอ่อนไหวทางอารมณ์  

 อัตลักษณ์ความเป็นชายรูปแบบเก่าที่ปรากฏผ่านตัวละครเอกชายในนวนิยายของ May112 มีการสืบ

รากฐานของอัตลักษณ์ความเป็นชายรูปแบบเดิม เนื่องจากความเป็นชายรูปแบบเดิมหรือรูปแบบเก่ายังคงหยั่งราก

ลึกอยู่ในชุดความคิดของคนในสังคมไทย จึงท้าให้ความเป็นชายรูปแบบเก่าสะท้อนอยู่ในนวนิยายของ  May112  
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แต่ในส่วนของอัตลักษณ์ความเป็นชายรูปแบบใหม่ที่ปรากฏในนวนิยายของMay112 เกิดจากค่านิยมใหม่ของคนใน

สังคม  May112จึงเสมือนเป็นตัวแทนในการตอบสนองค่านิยมใหม่ที่สังคมต้องการ ผ่านการสร้างอัตลักษณ์ความ

เป็นชายรูปแบบใหม่ให้กับตัวละครเอกชายของตน เช่น การมีเชื้อชาติหลายเชื้อชาติ การสร้างอัตลักษณ์นี้ให้กับ 

ตัวละครเอกชาย เนื่องจากผู้อ่านหรือคนในสังคมปัจจุบัน มีค่านิยมชื่นชอบชายต่างชาติ ซึ่งมีอิทธิพลมาจาก

ภาพยนตร์ ละคร และอุตสหกรรมเพลงของชาวต่างชาติที่เข้ามามีอิทธิพลต่อสังคมไทย เช่น อเมริกา และเกาหลี 

May112 จึงน้าค่านิยมนี้มาสร้างอัตลักษณ์ความเป็นชายให้กับตัวละครเอกชาย เพ่ือให้ผู้อ่านมีอรรถรสในการเสพ

ค่านิยมตามความต้องการของตน การให้คุณค่ากับจิตใจมากกว่าหน้าตา  May112 ได้สร้างอัตลักษณ์ความเป็นชาย

ข้อนี้ขึ้นตามความต้องการหรือค่านิยมใหม่ของสังคมที่ต้องการให้ผู้ชายหันกลับมามองผู้หญิง อัปลักษณ์ที่จิตใจ

มากกว่าหน้าตา  โดยเพ่ิมหรือเน้นลักษณะทางบวกให้กับจิตใจของตัวละครเอกฝ่ายหญิง และลดคุณสมบัติเรื่อง

หน้าตาลง   และการมีความอ่อนไหวทางอารมณ์ May112ได้สร้างอัตลักษณ์นี้ให้กับตัวละครเอกชาย เพ่ือต้องการ

ตอบสนองคนในสังคมที่ต้องการเห็นว่าเพศชายก็มีความรู้สึกอ่อนไหวต่อเรื่องความรักได้ สามารถแสดงความรู้สึกที่

มีต่อความรัก มีหัวใจและมีความรู้สึกที่ไม่ต่างจากเพศหญิง เพราะอัตลักษณ์ความเป็นชายรูปแบบเก่า เพศชาย  

ไม่สามารถแสดงความอ่อนไหวทางอารมณ์ออกมาได้ ต้องเก็บความรู้สึก เนื่องจากคนในสังคมสมัยก่อนมีค่านิยม  

ทีก่ดทับความรู้สึกของเพศชายเอาไว้  หากแสดงออกถึงความรักที่มีต่อเพศหญิงมากเกินไป เช่นร้องไห้ ก็จะไม่ได้รับ

การยอมรับจากสังคม  

ผลการศึกษาข้างตนจึงมีผลความใกล้เคียงกับงานวิจัยของวิชชา สันทนาประสิทธิ์ (2543) ที่ศึกษาการ

น้าเสนอภาพความเป็นชายในภาพยนตร์ไทย ปี พ.ศ.2541-2542 พบว่า ลักษณะความเป็นชายที่น้าเสนอผ่าน

ภาพยนตร์ แบ่งออกได้เป็นสองลักษณะ คือ ความเป็นชายรูปแบบเก่าที่เป็นไปตามค่านิยมกระแสหลัก เช่น ผู้ชาย

ต้องเข้มแข็ง มีอ้านาจ มีความเป็นผู้น้า และความเป็นชายแบบใหม่ ที่ผู้ชายสามารถมีความอ่อนไหว มีข้อบกพร่อง 

และไม่มีความเป็นผู้น้า  

อัตลักษณ์ความเป็นชายที่ปรากฏในนวนิยายของMay112 มีทั้งอัตลักษณ์ที่เป็นไปตามความเป็นชาย 

แบบเก่าและแบบใหม่ผสมกัน โดยความเป็นชายแบบใหม่นั้นไม่ปรากฏอัตลักษณ์ตายตัวเหมือนรูปแบบเก่า สามารถ 

ไหลลื่นได้ตามสภาพของสังคม หรือเรียกได้ว่าสังคมเป็นตัวก้าหนดความเป็นชายเหล่านั้น การน้าเสนอความเป็น

ชายแบบใหม่ให้กับตัวละครเอกฝ่ายชาย ที่มีอารมณ์อ่อนไหว ไม่แข็งกระด้างเหมือนความเป็นชายแบบเก่า  

เพ่ือท้าให้ตัวละครมีความสมจริง  และสะท้อนความต้องการตามค่านิยมของคนในสังคม เป็นทัศนะส่วนบุคคลของ
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ตัวผู้ประพันธ์ เนื่องจากเป็นนิยายพาฝันเป็นเสมือนกับการโลกสร้างโลกในอุดมคติของผู้เขียนที่ได้รับอิทธิพลจาก

ประสบการณ์ วัฒนธรรม ทัศนะ ค่านิยมจากสังคม ส่งผ่านตัวละครสะท้อนค่านิยมในสังคมสมัยนั้น แต่หากมอง  

ให้ลุ่มลึก ความเป็นชายที่ปรากฏเท่ากับสร้างค่านิยมให้ผู้อ่านไปด้วยจึงน้าไปสู่การรับค่านิยมเลียนแบบจากนวนิยาย 

ซึ่งถูกก้าหนดลักษณะพฤติกรรมบางอย่างมาสู่ผู้อ่าน อีกทั้งวรรณกรรมชนิดนี้ยังมีบทบาทส้าคัญที่มีส่วนในการ

ก้าหนดทิศทางของค่านิยมของผู้คนในสังคม โดยเฉพาะผู้อ่าน จึงท้าให้เกิดการเปรียบเทียบ และลดทอนคุณค่า  

ทางเพศเดียวกันกับตัวละครฝ่ายชาย คือเพศชายในโลกจริง ซึ่งในปัจจุบันยังพบพฤติกรรมเลียนแบบลักษณะ 

ความเป็นชาย ทั้งยังคงผลิตซ้้าอยู่ในสังคมไทย หรือมีจุดร่วมเหมือนๆกัน แต่ในทางกลับกัน อัตลักษณ์เหล่านั้น  

เกิดจากค่านิยมท่ีในสังคมก้าหนดขึ้นเอง  

อัตลักษณ์ความเป็นชายที่ปรากฏในนวนิยายของMay112ดังกล่าว จึงมีความสัมพันธ์กับสังคม ผู้อ่านและ

ผู้เขียน โดยอัตลักษณ์ความเป็นชายรูปแบบเก่าที่ปรากฏพบในนวนิยายของMay112 มีการสืบขนบมาตั้งแต่โบราณ

และยังคงฝังรากลึกอยู่ในค่านิยมที่มีต่อเพศชายจนถึงปัจจุบัน แต่อัตลักษณ์ความเป็นชายแบบใหม่  ที่ปรากฏพบ

ในนวนิยายของMay112 ถือเป็นการก้าหนดอัตลักษณ์ความเป็นชายที่แตกต่างออกไปจากรูปแบบเดิม จึงกล่าวได้

ว่าเอกลักษณ์ในการสร้างตัวละครเอกชายของMay112 จึงท้าให้นวนิยายได้รับความนิยมจากผู้อ่าน และได้รับเลือก

ดัดแปลงไปเป็นบทละคร 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ผู้สนใจสามารถศึกษาอัตลักษณ์ความเป็นชายหรือหญิง ผ่านสื่อชนิดอ่ืน เช่น เกมส์โชว์หาคู่ หรือนิยาย 

ในอินเตอร์เน็ตเป็นต้น        
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ใต้เตียงดารา: วาทกรรมบนสื่อออนไลน์สะท้อนผ่านตัวตนดาราหญิง 

จริยา รักเมือง1 ถนอมรัตน์ ประไพอักษร2 ผกาวรรณ เหย็บหนุด3 

และสุรพงษ์ ยิ้มละมัย4 

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยเรื่องใต้เตียงดาราหญิง: วาทกรรมบนสื่อออนไลน์สะท้อนตัวตน มีวัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาวาทกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับดาราในเพจใต้เตียงดาราบนสื่อออนไลน์ และเพ่ือศึกษาอัตลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับดาราในเพจใต้เตียง
ดาราบนสื่อออนไลน์ โดยใช้เพจใต้เตียงดาราเป็นข้อมูลในการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยได้คัดเลือกข่าวดาราที่สอดคล้องกับ
ทฤษฎีวาทกรรม และทฤษฎีอัตลักษณ์เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ตามประเด็น จากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์ตาม
วัตถปุระสงค์งานวิจัย 

 ผลการวิจัยพบว่า วาทกรรมในเพจใต้เตียงดาราปรากฏมี 3 ประเด็น คือ 1. วาทกรรมความรัก ได้แก่  
รักพร้อมยอมท าทุกอย่าง รักคบซ้อน และรักคือฐานะทางสังคม 2. วาทกรรมความสวยงามของผู้หญิง ได้แก่  
การศัลยกรรม และความงามภายใต้การรักษาภาพลักษณ์ 3. วาทกรรมชายเป็นใหญ่ ได้แก่ ผู้ชายที่ดีเป็นหน้า 
เป็นตาของชีวิต และรักที่ไม่ให้ตัวเองเป็นทุกข์ พบอัตลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนสร้างตัวตน 3 ประเด็น คือ  
1. ดารามองตัวเองว่าเป็นอย่างไร 2. คนทั่วไปในสังคมมองดาราว่าเป็นอย่างไร 3. การสร้างตัวตนของดารา 
ตามบริบทสังคม ซึ่งวาทกรรมและอัตลักษณ์ที่พบสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของดาราผ่านสื่อออนไลน์ คือการแสดง
ตัวตนของดาราออกสู่สาธารณชน ส่งผลต่อการก าหนดแนวคิด ค่านิยม ทัศนคติ รวมไปถึงสะท้อนอัตลักษณ์ของผู้ใช้
ภาษา และอุดมการณ์ที่ผ่านการสื่อสาร 

 ดังนั้นงานวิจัยเรื่องใต้เตียงดาราหญิง: วาทกรรมบนสื่อออนไลน์สะท้อนตัวตน ท าให้เห็นได้ว่าการใช้ภาษา
บนสื่อออนไลน์มีความส าคัญในการให้ความหมาย หรือสิ่งที่ต้องการจะสื่อสาร โดยใช้ภาษาเป็นปัจจัยส าคัญที่จะ  
ท าให้เห็นตัวตนที่แสดงออกของแต่ละคน รวมไปถึงอัตลักษณ์ของดาราที่มีลักษณะเฉพาะตน ซึ่งตัวตนของแต่ละคน
นั้นก็มีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามบริบทของสังคม และการแสดงออก 

ค าส าคัญ: ดารา วาทกรรม สื่อออนไลน์  อัตลักษณ์ 
 
 
 

1-3 นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาและภาษาไทยประยกุต์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่
4 อาจารย์ที่ปรึกษาวจิัย และประธานหลักสูตรภาษาและภาษาไทยประยกุต์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่
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บทน า 
 การสื่อสารถือเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิตของมนุษย์ เพราะมนุษย์ย่อมมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน การพัฒนารูปแบบการสื่อสารจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม 
รวมถึงบริบททางสังคม ดังเช่นในปัจจุบันสังคมออนไลน์มีบทบาทในชีวิตมนุษย์มากขึ้น ท าให้โลกเข้าสู่ยุคของ 
ความเจริญในทุกๆด้าน การน าเสนอข่าวผ่านทางสื่อออนไลน์ถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  
ได้อย่างรวดเร็ว (ยชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี, 2558: 1-2) อาจกล่าวได้ว่าการสื่อสารเป็นกลไกส าคัญที่ท าให้มนุษย์ 
เกิดการรับรู้และเข้าใจร่วมกัน และท าให้สังคมเกิดการพัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 
 ช่องทางในการน าเสนอข่าวสารในปัจจุบันมีรูปแบบให้เลือกบริโภคข้อมูลได้อย่างหลากหลาย และยัง มี
บทบาทในการก าหนดประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคม เพจใต้เตียงดารา เป็นเพจหนึ่งในเฟซบุ๊ก ที่เป็นช่องทาง 
ในการน าเสนอข่าวสารของดาราที่ทันทุกกระแสรวมไปถึงใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่าย กระชับ ได้ใจความ ดึงดูด 
ความสนใจจากคนจ านวนมาก มีรูปภาพประกอบเพ่ือเพ่ิมความน่าเชื่อถือของข่าว โดยการน าเสนอข่าวสารของ 
ทางเพจได้เจาะจงกลุ่มเป้าหมายดารานักแสดง เพราะดารานักแสดงเป็นบุคคลในสังคมที่คนให้ความสนใจ อยากรู้
ข่าวคราว  (ภูบดินทร์ ภู่สุวรรณ, 2548: 8) อีกทั้งรูปแบบของเพจใต้เตียงดารานั้น มีการน าเสนอข่าวในรูปแบบ 
ที่โดดเด่น เช่น การใช้ภาษาที่ชวนให้น่าติดตาม การใช้เครื่องหมาย Hastag เพ่ือสรุปประเด็นหรือเสียดสีข่าว  
เป็นต้น ท าให้เพจใต้เตียงดารามีความน่าสนใจกว่าเพจอ่ืนๆ รวมไปถึงทางเพจมีการเปิดกว้างให้ผู้ที่ใช้สื่อออนไลน์
สามารถแสดงความคิดเห็นผ่านรูปแบบของภาษาต่อข่าวนั้นๆ 
 การน าเสนอข่าวสารในสังคมล้วนแล้วแต่เป็นอิทธิพลในการครอบง าความคิดของคน เป็นการน าเสนอโดย
ใช้ภาษา การนิยามความหมายหรือคุณค่า และสร้างอัตลักษณ์เฉพาะต่อสิ่งนั้น หรือที่เราเรียกอีกอย่างว่า วาทกรรม 
โดยวาทกรรมมีส่วนในการสร้างความรู้ ความเข้าใจก าหนดความคิดของคนในสังคม และมีอิทธิพลต่อการกระท า
หรือแบบแผนพฤติกรรมในการแสดงออกของมนุษย์ดังที่วาทกรรมผลิต และเผยแพร่ผ่านสื่อนั้นมีบทบาทส าคัญ  
ในการก าหนดความคิดเกี่ยวกับความเป็นตัวตน โดยมีแนวโน้มในการถ่ายทอดอุดมการณ์เกี่ยวกับตัวตนไปสู่สังคม 
วงกว้าง  (กมลทิพย์ จึงเลิศศิริ, 2558: 3-4) วาทกรรมที่ถ่ายทอดออกมาผ่านเพจใต้เตียงดาราถูกสร้างขึ้นจาก
ความคิดรูปแบบกระบวนการสร้างวาทกรรมที่สะท้อนผ่านภาษาที่น าเสนอผ่านเพจใต้เตียงดารา 
 เพจใต้เตียงดารามีรูปแบบการน าเสนอที่ดึงดูดความสนใจ และมีรูปแบบแตกต่างจากเพจอ่ืนๆ ท าให้  
มีความโดดเด่นในแง่มุมของการใช้ภาษาที่แฝงนัยยะ ท าให้ผู้ติดตามสามารถตีความได้แตกต่างกันออกไปในบริบท
ทางสังคม อัตลักษณ์ทางสังคมจึงมี 2 ส่วน ส่วนหนึ่งคือมาตรฐานที่สังคมเรียกร้องจากปัจเจกบุคคล และอีกส่วน
หนึ่ง คืออัตลักษณ์ที่เป็นจริงของคนนั้น กลไกลส าคัญของการสร้างตัวตนคือการเรียนรู้ที่จะสวมบทบาทของผู้อ่ืน 
และในการเรียนรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือ “ภาษา” ซึ่งเป็นเครื่องมือสื่อสารหรือเป็นช่องทางถ่ายทอดระบบสัญลักษณ์ 
และกฎเกณฑ์ร่วมของสังคม (พรชนก พงศ์ทองเมือง, 2555: 9)  เพจใต้เตียงดาราจึงปรากฎอัตลักษณ์ในแง่ของ 
การถ่ายทอดภาษาที่มีลักษณะเฉพาะของเพจ สามารถสะท้อนผ่านข่าวดาราในแง่มุมที่แตกต่างกันออกไปตาม
ลักษณะเฉพาะบุคคล 
 ดังนั้นภาษากับความคิดเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ แสดงให้เห็นวาทกรรมที่สะท้อนออกมา  
ผ่านเพจใต้เตียงดาราในรูปแบบของภาษา โดยภาษาที่แสดงออกมานั้นสามารถสะท้อนตัวตนของดาราผ่าน
กระบวนการทางความคิด การให้ความหมายของคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการสร้างตัวตนของ
คนคนนึงขึ้นมา หรือก าหนดให้คนนั้นเป็นไปตามสภาพแวดล้อม และบริบทของสังคม หากกล่ าวในอีกแง่มุมนึงคือ
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การมองตัวตนของดาราในสิ่งที่เป็นอย่างหนึ่ง และแสดงออกมาอีกอย่างหนึ่ง งานวิจัยเรื่องใต้เตียงดารา: วาทกรรม
บนสื่อออนไลน์สะท้อนผ่านตัวตนดาราหญิง จึงเป็นการศึกษาวาทกรรมเกี่ยวกับดาราหญิงผ่านการน าเสนอด้วย
ภ า ษ า 
ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของเพจใต้เตียงดาราในรูปแบบเฉพาะ ในแง่ของความคิดและบริบทแวดล้อมทางสังคม  
โดยภาษาท่ีใช้ในในเพจเป็นสิ่งที่สะท้อนเรื่องราวของดาราหญิง และบทบาทในด้านต่างๆ 

 
วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือศึกษาวาทกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับดาราหญิงในเพจใต้เตียงดาราบนสื่อออนไลน์ 
 2. เพ่ือศึกษาอัตลักษณ์ของดาราหญิงในเพจใต้เตียงดาราบนสื่อออนไลน์  
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ได้เห็นถึงวาทกรรมทีเ่กี่ยวกับดาราหญิงในบริบทของสังคมไทยที่สะท้อนผ่านข่าวในเพจใต้เตียงดาราบน
สื่อออนไลน์ 
 2. ได้เห็นถึงอัตลักษณ์ของดาราหญิงผ่านรูปแบบการน าเสนอทีส่ะท้อนผ่านการใช้ภาษาในเพจใต้เตียงดารา
บนสื่อออนไลน์ 
 
ค าถามการวิจัย 
 1. วาทกรรมทีเ่กี่ยวข้องกับดาราหญิงในเพจใต้เตียงดาราบนสื่อออนไลน์เป็นอย่างไร 
 2. อัตลักษณ์ของดาราหญิงในเพจใต้เตียงดาราบนสื่อออนไลน์เป็นอย่างไร 
 
วิธีการศึกษา 
 งานวิจัยเรื่องใต้เตียงดาราหญิง: วาทกรรมบนสื่อออนไลน์สะท้อนตัวตน ได้เลือกใช้ทฤษฎีวาทกรรม และ
ทฤษฎีอัตลักษณ์ มาใช้ในการศึกษาข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งขั้นตอนออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ การเก็บและ
คัดเลือกข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การเก็บและคัดเลือกข้อมูล เป็นการด าเนินการเก็บข้อมูล ส ารวจ และรวบรวมข้อมูลข่าวดาราที่น าเสนอ
ทางเพจใต้เตียงดารา โดยทางผู้วิจัยได้เลือกเพจใต้เตียงดารา เนื่องจากเป็นเพจที่ได้รับความนิยมบนสื่อเฟซบุ๊ก  
ที่มีจ านวนผู้ติดตามมากถึง 2 ล้านคน และมีกลวิธีการน าเสนอเพจที่มีความน่าสนใจ มีอัตลักษณ์เฉพาะของเพจ เช่น 
การใช้ภาษาท่ีมีอรรถรสต่อผู้เสพข่าว กระชับ เข้าใจง่าย รวมไปถึงมีการใช้ Hastag เพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
โดยเลือกข่าวดาราที่เป็นกระแสสังคม และสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีวาทรรม และทฤษฎีอัตลักษณ์ที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการคัดเลือกทั้งหมด ผู้วิจัยใช้ทฤษฎีวาทกรรม และ
ทฤษฎีอัตลักษณ์มาวิเคราะห์ พิจารณาจากการใช้ภาษาผ่านเพจว่าสะท้อนตัวตนดาราอย่างไร โดยทฤษฎีนี้เป็น
ทฤษฎีที่ศึกษา และสืบค้นกระบวนการ ขั้นตอน ล าดับเหตุการณ์ และรายละเอียดปลีกย่อยในการสร้างอัตลักษณ์
และความหมายให้กับสิ่งที่ห่อหุ้มเราอยู่ในรูปของวาทกรรมว่ามีความเป็นมาอย่างไร โดยกระบวนการในการ
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วิเคราะห์วาทกรรมจะเริ่มด้วยค าถามที่ว่า อะไรคือสิ่งที่ก าลังพูดถึง ก าลังศึกษา หรือวาทกรรมของสิ่งนั้นคืออะไร
เพ่ือวิเคราะห์ว่าเอกลักษณ์และความหมายของสิ่งๆนั้น ถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง  
แล้วจึงวิเคราะห์ดูว่าสิ่งนั้นมีหน้าที่หรือบทบาทอย่างไรในสังคม (เพชรรัชต์ กันยาบาล, 2549: 7) ดังที่ อ านาจและ
การครอบง าของวาทกรรม จึงอยู่ที่การสร้างตัวตน การท าให้มนุษย์ และสิ่งต่างๆ ในสังคมกลายเป็นสิ่งใหม่ที่มี     
อัตลักษณ์ในรูปแบบของตนเอง 
 ทฤษฎีอัตลักษณ์เป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยเรื่องของคุณสมบัติที่เป็นลักษณะเฉพาะของบุคคล เป็นความจริง
เกี่ยวกับสิ่งที่บุคคลหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นอยู่ หรือสิ่งหนึ่งที่ท าให้โดดเด่นขึ้นมา มีความแตกต่างจากสิ่งอ่ืน  และ 
สื่อความหมายที่เหมือนกันในเรื่องสภาพภาพของตัวบุคคลที่ก่อตัวขึ้นมา เป็นเครื่องมือทางความคิดเพ่ือที่จะเข้าใจ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมรวมถึงเรื่องราวในชีวิตประจ าวัน (เบญจวรรณ สุพันอ่างทอง, 2555: 11) อัตลักษณ์จึง
เป็นสิ่งที่ให้ความหมายและสร้างตัวตนของคนแต่ละคนขึ้นมา ซึ่งตัวตนนั้นจะเป็นตัวแปรส าคัญในการเปลี่ยนแปลง
ไปตามบริบทสังคม และสภาพแวดล้อม โดยที่คนในสังคมเชื่อในสิ่งที่แสดงออกมาผ่านตัวตนของคนๆ นั้น 
 ดังนั้น งานวิจัยเรื่องใต้เตียงดาราหญิง : วาทกรรมบนสื่อออนไลน์สะท้อนตัวตน ผู้วิจัยได้ก าหนด 
กรอบแนวคิดข้ึน เพ่ือแสดงให้เห็นถึงข้อมูลที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ดังนี้ 
               
                               สื่อออนไลน์ 

 
 
              
 
 
 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดของงานวจิัยเร่ืองใต้เตียงดาราหญิง: วาทกรรมบนสื่อออนไลน์สะท้อนตัวตน 
 จากกรอบแนวคิดในการวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยก าหนดกรอบในการศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการท าความเข้าใจ
วาทกรรม และอัตลักษณ์ของดาราหญิง ที่สะท้อนออกมาบนสื่อออนไลน์แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของดาราหญิง
ที่มีการน าเสนออกมาผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งก็คือ “เพจใต้เตียงดารา” ว่าด้วยเรื่องของวาทกรรม และ อัตลักษณ์ ซึ่งจะ
เห็นได้ว่า การที่ข่าวของดาราหญิงถูกน าเสนอผ่านสื่อออนไลน์ในประเด็นต่างๆ สามารถสะท้อนให้ เห็นถึงการมอง
ตัวตนดาราผ่านข่าว และการแสดงตัวตนของดาราออกสู่สังคม ส่งผลต่อการก าหนดแนวคิด ค่านิยม และทัศนคติ
ต่างๆที่ถ่ายทอดผ่านสื่อ รวมไปถึงปฏิกิริยาการตอบสนองของผู้เสพข่าวที่มองตัวตนของดาราผ่านข่าวนั้นๆ  
โดยสื่อเป็นตัวส าคัญที่จะท าให้ดาราแต่ละคนมีพ้ืนที่ในการน าเสนอตัวตน รวมไปถึงการแสดงออกในสิ่งที่ตนนั้น
อยากจะเป็น ซึ่งตัวตนของแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกันไปตามบริบทสังคม 
 
 
 

เพจใต้เตียง
ดารา 

วาทกรรม อัตลักษณ ์

ดาราหญิง 
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ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยโดยเลือกข่าวที่เกี่ยวข้องกับดารา 
ในเพจใต้เตียงดาราที่น่าสนใจ และเป็นกระแสสังคม โดยวัตถุประสงค์งานวิจัย  คือ ศึกษาวาทกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ดาราในเพจใต้เตียงดาราบนสื่อออนไลน์ และศึกษาอัตลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับดาราในเพจใต้เตียงดาราบนสื่อออนไลน์  
โดยพบวาทกรรมที่สะท้อนผ่านภาษา 3 ประเด็น คือ วาทกรรมความรัก วาทกรรมความสวยงามของผู้หญิง            
และวาทกรรมชายเป็นใหญ่ และอัตลักษณ์ในแง่ของตัวตนดารา คือ ดารามองตัวเองว่าเป็นอย่างไร คนทั่วไป 
ในสังคมมองดาราว่าเป็นอย่างไร และการสร้างตัวตนของดาราตามบริบทสังคม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
1. วาทกรรมเพจใต้เตียงดาราบนสื่อออนไลน์ 
 วาทกรรมของเพจใต้เตียงดาราทางกลุ่มผู้วิจัยได้พบ 3 ประเด็น คือ วาทกรรมความรัก วาทกรรมความ
สวยงามของผู้หญิง และวาทกรรมชายเป็นใหญ่ โดยแต่ละประเด็นนั้นก็มีประเด็นย่อยที่สามารถสื่อออกมาถึง
เรื่องราวนั้นๆ ผ่านกระบวนการของภาษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1.1 วาทกรรมความรัก 
 ความรัก ความรู้สึกที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลด้วยองค์ประกอบทางด้านความรู้สึกด้านบวกที่น าไปสู่

ความต้องการอย่างที่สุดและยังเป็นแรงขับเคลื่อนให้บุคคลได้รับความรู้สึกที่มีความสุขมากที่สุด ในขณะเดียวกันก็
อาจท าให้ได้รับความรู้สึกที่เศร้าจนเป็นที่มาน าไปสู่ความทุกข์ (ไซยนุดดีน กูนิง, 2558:1) ความรักถือได้ว่าเป็นสิ่งที่
ซับซ้อนมากที่สุดในชีวิตมนุษย์แล้ว 

 จากข่าวดาราที่น าเสนอผ่านสื่อต่างๆ พบว่าประเด็นเรื่องความรักมักจะถูกพูดถึงอยู่ตลอด และ
เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจ เนื่องจากเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันโดยตรง ท าให้เห็นได้ว่าธรรมชาติของคน 
และชีวิตของคนนั้นอยู่ได้ด้วยความรัก ผู้ที่มีความรัก และมีคนรักย่อมมีความสุข เพราะจะได้เรียนรู้ว่าตนรักใคร 
และตนจะมีความสุขมากหากรู้ว่าบุคคลนั้นก็รักตน (ดนัย ไชโยธา, 2546: 1) ดังนั้น วาทกรรมความรัก สามารถ
สะท้อนออกจากข่าวของดารา เช่น ข่าวมือที่สาม ข่าวการเลิกรา ข่าวท้องก่อนแต่ง หรือข่าวทางด้านลบต่างๆ
เกี่ยวกับความรักจากเพจใต้เตียงดารา ดังประเด็นต่อไปนี้ 
  1.1.1 รักพร้อมยอมท าทุกอย่าง 
  เวลาทุกคนมีความรักก็มักจะต้องการครอบครองคนรัก ต้องการที่จะให้คนรักเป็นของตนแค่เพียง
คนเดียวอีกทั้งยังต้องการท าให้คนรักมีความสุขพร้อมที่จะท าให้คนรักได้ทุกอย่าง รวมไปถึงการยอมสละชื่อเสียง 
และศักดิ์ศรีในการที่จะท าให้ได้ครอบครองความรักนั้น ถึงแม้อาจจะท าให้อีกฝ่ายล าบากใจหรือได้รับผลกระทบ
อย่างเสียๆหายๆ ดังเช่นข้อความดังต่อไปนี้ 
  “ชีมิ้งออกมำยอมรับตรงๆแล้วว่ำที บอกว่ำท้องน่ะ…. โกหก 
  ตอนนั้นท่ำเพรำะรักเค้ำมำกและไม่อยำกเสียเค้ำไป ที ไม่พูดควำมจริงตั้งแต่แรกก็เพรำะกลัว” 
  #ใต้มิ้งโป๊ะแตก #ใต้ไม่ได้ท้อง #ใต้รักมำก 

(ใต้เตียงดำรำ, 4 กันยำยน 2561) 
  จากข้อความดังกล่าวเป็นประเด็นใน “รักพร้อมยอมท าทุกอย่าง” ท าให้เห็นถึงข้อความที่ดารา 
พูดว่า “ตอนนั้นท าเพราะรักเค้ามากและไม่อยากเสียเค้าไป” แสดงให้เห็นได้ว่ายอมที่จะท าทุกอย่างเพ่ือที่จะได้
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ความรักมา และไม่ยอมที่จะเสียความรักไป ถึงแม้ตัวเองจะต้องโกหกคนในสังคม จนกลายเป็นกระแสในด้านลบ 
ที่ท าให้คนมองว่าเป็นการกระท าที่ไม่เหมาะสม ส่งผลกระทบที่ไม่ดีต่อทุกฝ่าย ซึ่งเป็นการเรียกร้องความรับผิดชอบ
จากฝ่ายชาย ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นความจริงก็ตาม เพียงแค่จะท าให้ฝ่ายชายสนใจ และรักเหมือนเดิม 
  1.1.2 รักคบซ้อน 
  ความรักที่ดี หลายคนมักให้ค านิยามว่าคือการให้เกียรติกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง ความซื่อสัตย์ 
รักเดียวใจเดียว จึงเป็นความรักในอุดมคติแบบที่ทุกคนใฝ่ฝัน แต่ในความจริงแล้ว ความรักไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ
เสมอไปโดยเฉพาะความรักของดารา ผู้ที่เป็นบุคคลที่สาธารณะก็ยิ่งจะโดนจับตามอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิด
กรณีรักคบซ้อน ความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มีแค่สองคน ก็จะเกิดการแสดงความคิดเห็น การวิพากษ์วิจารณ์ ดังเช่น
ข้อความต่อไปนี้ 
  สงชีญิ๋งญิ๋งมำกกก ชีสัมไปน้่ำตำคลอไป ว่ำเลิกกับตูมตำมแล้วจริงๆ 
  ญญ จับได้ว่ำชำยคุยไลน์ส่วนตัวกับนำงเอกที เล่นด้วยกันคนนั้น 
  ตต บอกว่ำไม่มีไรแค่พี น้อง (แต่ไปกินข้ำว,ไปส่งสนำมบินจริง)  
  #ใต้รัก3ปีครึ ง #ใต้กำรขอห่ำง #ใต้ไลน์ไม่ตอบ #ใต้น้่ำตำ 

(ใต้เตียงดำรำ, 5 มีนำคม 2561) 
  จากข้อความดังกล่าวเป็นประเด็นใน “รักคบซ้อน” ท าให้เห็นถึงการไม่ซื่อสัตย์ในความรัก ถ้าได้ 
ไปเจอคนที่ถูกใจกว่า หรือรู้สึกดีต่อตนเองมากกว่าก็อาจจะท าให้เกิดการเลิกราไปได้ ถึงแม้จะคบกันมานานก็อาจ  
ไม่สามารถการันตีได้ว่าความรักนั้นจะอยู่กับเราตลอด คนมองภาพลักษณ์ของดาราว่าจะต้องสมบูรณ์แบบ ไม่ควรมี
เหตุการณ์แบบนี้ขึ้น ท าให้มีการแสดงความคิดเห็นในด้านลบผ่านสื่อในเรื่องของพฤติกรรมที่เผยแพร่ออกมา และ
บางความคิดเห็นก็ได้แสดงทัศนคติในการมองดาราว่าเป็นมนุษย์คนหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องปกติที่จะมีเหตุการณ์แบบนี้
เกิดข้ึน 
  1.1.3 รักคือฐานะทางสังคม 
  ในสังคมปัจจุบัน ความรักนับได้ว่าเป็นหน้าเป็นตาของชีวิต ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงความสัมพันธ์ในแง่
ของความรู้สึกเท่านั้น แต่การมีความรักที่เหมาะสมในเรื่องของหน้าตาฐานะทางสังคม การมีเกียรติ การได้รับ  
การยอมรับของคนในสังคม ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีและโชคดีส าหรับบางคน ยิ่งเป็นความรักของดาราด้วยแล้ว 
ความรักยิ่งเป็นความสัมพันธ์ที่มาพร้อมกับความคาดหวัง ความสมบูรณ์แบบเพียบพร้อม ยังเป็นเรื่องที่สื่อมักจะให้
ความสนใจและเป็นกระแสดังในวงการบันเทิง ดังเช่นข้อความต่อไปนี้ 
  “จับตำมองไว้นะคะคู่รักคู่ใหม่ นำงเอกสำวแบ๊วสำยเกำจิ้นสลำย  
  เพรำะตอนนี้ชีไปซบไฮโซหนุ่มมำดนิ งดีกรีแฟนเก่ำซุปตำร์ตัวแม่” 
  #ใต้รักคู่ใหม่ #ใต้ควำมตัวติดกัน 

 (ใต้เตียงดำรำ, 21 ธันวำคม 2560) 
  จากข้อความดังกล่าวเป็นประเด็นใน “รักคือฐานะทางสังคม” ท าให้เห็นถึงการเขียนข่าวของสื่อ
จากประโยคที่ว่า “ซบไฮโซหนุ่มมาดนิ่งดีกรีแฟนเก่าซุปตาร์ตัวแม่” แสดงถึงการให้ค่าบุคคลที่มีชื่อเสียง ร่ ารวย  
มีหน้ามีตาทางสังคม รวมไปถึงการที่ดารามักจะคบกับบุคคลที่เป็นไฮโซหรือคนที่มีระดับเดียวกัน เพ่ือที่จะเป็น
ช่องทางหลายๆ ด้านในสังคม ท าให้มีชื่อเสียงเงินทองหรือเป็นช่องทางในการท างานมากขึ้น  และเป็นเกียรติยศต่อ
ตนเอง 
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 1.2 วาทกรรมความสวยงามของผู้หญิง 
 ความสวยงามกับผู้หญิงเป็นของคู่กันเสมอ โดยสังคมได้มีส่วนก าหนดความงามของผู้หญิงตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบัน เช่น การรัดเท้าของผู้หญิงจีน การใส่ห่วงคอของผู้หญิงเผ่ากระเหรี่ยง เหล่านี้ล้วนเกี่ยวกับความงามทั้งสิ้น 
และวาทกรรมความสวยงามของผู้หญิงก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัย ปัจจัยที่เห็นได้ชัดคือการใช้เครื่องส าอางเพ่ิมสีสัน
ให้กับใบหน้า และเม่ือความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เพ่ิมมากข้ึน สังคมเข้าสู่ยุคของความทันสมัย การท าศัลยกรรม
จึงเป็นทางเลือกท่ีส าคัญของผู้หญิงในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างรูปร่างหน้าตาไปตามบริบทสังคม อีกท้ังยังเพ่ือความ
เจริญก้าวหน้า และโอกาสในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นหน้าตา รูปร่างผิวพรรณ และหากมีจุดใดบกพร่องไปแม้จะ
เพียงน้อยนิด ดาราก็ย่อมไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะเป็นหัวข้อในการพูดถึงของสื่อต่างๆ ซึ่งความสวยงามดังกล่าวนั้น
จะถูกเติมแต่งขึ้นเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์แบบต่อภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่องาน ท าให้มีงานมากขึ้น รวมถึงเป็นที่
ต้องการของการตลาดในเรื่องของการว่าจ้าง เป็นหน้าตาของแบรนด์สินค้าและเมื่อดารามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง
ของรูปลักษณ์ภายนอก สื่อมักจะกล่าวไปถึงการท าศัลยกรรมที่แสดงความคิดเห็นทั้งด้านลบและด้านบวก           
ดังประเด็นต่อไปนี้ 
  1.2.1 การศัลยกรรม 

 การท าศัลยกรรมกับผู้หญิงมักเป็นของคู่กันเสมอ เพราะความสวยงามนอกจากจะได้รับการชื่นชม
แล้ว ยังเป็นเหมือนใบเบิกทางไปสู่ความก้าวหน้าในด้านต่างๆ ทั้งเรื่องชีวิต เรื่องงาน หรือแม้กระทั่งเรื่องเงินด้วย
ภาพลักษณ์ของดารา ความสวยงามเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับดาราเสมอ การท าศัลยกรรมจึงมีบทบาทในยุคที่ผู้หญิงทุกคน 
มีทางเลือกในการเปลี่ยนแปลงใบหน้า และรูปร่างของตนเอง เพ่ือความก้าวหน้าของชีวิตในด้านต่างๆ รวมถึง
เหมาะสมกับอาชีพการงาน ดังเช่นข้อความต่อไปนี้ 
  นุ้งต้ำเหนิง ชียอมรับแมนๆว่ำไปอัพไซต์หน้ำอกมำ 
   “คือเรำชินตัวเองที ใส่อะไรไม่โป๊ พอใส่เสื้อผ้ำแล้วดูเป็นผู้หญิง ไม่งั้นจะดูเหมือนผู้ชำยไป” 
  #ใต้นิวต้ำเหนิง #ใต้กำรไม่ชิน #ใต้ขอน้อยๆ #ใต้ใส่อะไรก็ไม่โป๊ 

(ใต้เตียงดำรำ, 1 กันยำยน 2561) 
  จากข้อความดังกล่าวเป็นประเด็นใน “การศัลยกรรม” ท าให้เห็นถึงข้อความที่ดาราพูดว่า  
“คือเราชินตัวเองที่ใส่อะไรไม่โป๊ พอใส่เสื้อผ้าแล้วดูเป็นผู้หญิง ไม่งั้นจะดูเหมือนผู้ชายไป” แสดงให้เห็นได้ว่า
ภาพลักษณ์คือสิ่งส าคัญที่จ าเป็นต่ออาชีพนี้ เป็นการสร้างความประทับใจต่อผู้ที่พบเห็น รวมไปถึงการบ ารุงปรุงแต่ง
ให้ดูดี ดังเช่น การเสริมหน้าอกก็เหมือนกัน ถือเป็นการเสริมเพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับตัวเอง  
  1.2.2 ความงามภายใต้การรักษาภาพลักษณ์ 
  ในสังคมไทยบริบทแวดล้อมได้ก าหนดบทบาทหน้าที่สตรีในฐานะแม่และเมียมาเสมอ ผู้หญิง 
ถูกก าหนดให้เป็นในแบบที่ดีงามภายใต้กรอบของสังคมไทย การเป็นดาราหญิงก็เป็นเหมือนการด ารงอยู่ทั้งในฐานะ
ผู้หญิงธรรมดา และการเป็นคนที่มีชื่อเสียง ได้รับการคาดหวังจากสังคมในเรื่องของภาพลักษณ์ การวางตัวของ
ผู้หญิงที่ดี และการเป็นแบบอย่างที่ดีของสาธารณชน การวางตัวที่ดี ไม่มีข่าวฉาว ไม่ถือตัว เข้าถึงได้ง่าย สิ่งเหล่านี้
ถือเป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อชื่อเสียง รวมไปถึงผลงานต่างๆ ดังเช่นข้อความต่อไปนี้ 
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  พุฒ-จุ๋ย ณเดชน์-ญำญ่ำ เคน-เอสเธอร์ สำรวัตรหมี-แพนเค้ก 
  ร่วมทอดกฐินเพื อเป็นกุศลถวำยถวำยแด่ในหลวงร.9 
  #ใต4้คู่รัก #ใต้งำนบุญ 

(ใต้เตียงดำรำ, 25 ตุลำคม 2559) 
  จากข้อความดังกล่าวเป็นประเด็นใน “ความงามภายใต้การรักษาภาพลักษณ์” ท าให้เห็นถึง 
การประพฤติตนที่ดี และเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยจากข่าวนั้นจะเห็นได้ว่าคู่รักดาราแต่ละคู่ชวนกันไปท าบุญ  
ถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี ท าให้คนมองว่าเป็นแบบอย่างที่เหมาะสมในสังคม 
 
 1.3 วาทกรรมชายเป็นใหญ่ 
  เมื่อนึกถึงความเป็นชายในสังคมไทย บางคนอาจคิดว่าความเป็นชายในสังคมไทยดูได้จากร่างกาย
ของผู้ชายโดยเฉพาะนักมวย ทหาร นักรบ หรือนักเลง ภาพตัวแทนเหล่านี้กลายเป็นค าตอบที่ท าให้เราเชื่อว่า  
ความเป็นชายในสังคมไทยมีเอกภาพ และด ารงอยู่อย่างถาวรไม่ว่ากาลเวลาจะเปลี่ยนไปแค่ไหน ก็ยังเชื่อว่าความ
เป็นชายของไทยเกิดขึ้นบนบรรทัดฐานของรักต่างเพศ และเพศสรีระที่ผู้ชายไทยทุกคนจะต้องแสดงความเข้มแข็ง 
อดทน กล้าหาญเป็นผู้น าในครอบครัว ท าหน้าที่พ่อ และสามีตามที่สังคมคาดหวัง การให้ค่าดารานักแสดงชายในมิติ
ของผู้หญิงอาจมองภาพของผู้ชายเพียงแค่รูปลักษณ์ภายนอก การแต่งกาย รูปร่างหน้าตาเท่านั้น ไม่ได้มองเข้าไปถึง
จิตใจ ดังนั้นวาทกรรมชายเป็นใหญ่ อาจสะท้อนว่าด้วยเรื่องของการให้ค่าหรือชื่นชมผู้ชาย รวมไปถึงข่าวที่
แสดงออกถึงอ านาจของผู้ใช้ที่ใช้ข่มเพศตรงข้าม ดังประเด็นต่อไปนี้ 
   1.3.1 ผู้ชายท่ีดีเป็นหน้าเป็นตาของชีวิต 
  ในสังคมปัจจุบันผู้คนมักจะให้ค่ากับผู้ชายที่ดี โดยคุณสมบัติการที่จะมีผู้ชายที่ดีเป็นหน้าเป็นตา
ของชีวิตนั้น จะประกอบไปด้วยการมีสามีนิสัยดี มีฐานะ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเป็นที่ยอมรับในสังคม  
แล้วมักจะเชื่อว่าถ้าสิ่งเหล่านี้ดีจะน าพาไปสู่การมีชีวิตที่ดี สวยงาม เพียบพร้อมไปด้วยความสุข เป็นหน้าตาของชีวิต 
ดังเช่นข้อความต่อไปนี้ 
  ว่ำกันว่ำได้สำมีดีโชคดีเหมือนถูกหวย 
  ชีมอจัดงำนวันเกิดเปิดบ้ำนสุดหรู ล่ะจู่ๆหน่ำหนียกเค้กมำให้ พร้อมกับเงินสดหนึ งล้ำนบำท 
  #ใต้เงินสดหนึ งล้ำนบำท #ใต้โชคดีเหมือนถูกหวย 

(ใต้เตียงดำรำ, 5 กุมภำพันธ์ 2562) 
  จากข้อความดังกล่าวเป็นประเด็นใน “ผู้ชายที่ดีเป็นหน้าเป็นตาของชีวิต” เห็นได้จากข้อความที่
สื่อน ามาเขียนว่า “ว่ากันว่าได้สามีดีโชคดีเหมือนถูกหวย” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้คุณค่าของผู้ชายที่มีฐานะ  
เงินทอง คือ การมีสามีที่รวย เพียบพร้อมไปด้วยคุณสมบัติทั้งภายนอก และภายใน เป็นที่อิจฉาของผู้หญิงหลายๆ
คน เพราะนั่นหมายถึงความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของผู้หญิง 
  1.3.2 รักที่ไม่ให้ตัวเองเป็นทุกข์ 
  ในอดีตนั้นผู้ชายกับผู้หญิงมักจะไม่มีความเท่าเทียมกัน ผู้ชายมักจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆมากกว่า
ผู้หญิงไม่ว่าด้านการเป็นผู้น าหรือด้านการใช้ชีวิต จนท าให้สังคมมีค าเปรียบเปรยที่ว่า “ผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้า”  
แต่ในทางกลับกันปัจจุบันนี้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในสังคม มีจิตใจที่แข็งแกร่งทัดเทียมกับผู้ชาย ไม่ยอมตก
อยู่ภายใต้อ านาจผู้ชาย ดังเช่นข้อความต่อไปนี้ 
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   ชีมำแล้วค่ะ มำพร้อมกับประโยคแซ่บๆ 
  “ยังไม่ได้หย่ำค่ะ แต่แยกกันอยู่มำเกือบ 1 ปีแล้ว ตอนนี้เป็น single mom ขอโฟกัสอยู่ที ลูก” 
  #ใต้ไม่มีวันเหมือนเดิม #ใต้กำรแยกกันแต่ยังไม่หย่ำ 

 (ใต้เตียงดารา, 22 พฤศจิกายน 2560) 
  จากข้อความดังกล่าวเป็นประเด็นใน “รักที่ไม่ให้ตัวเองเป็นทุกข์” เห็นได้จากการสัมภาษณ์ 
ในประโยคที่ว่า “ตอนนี้เป็น single mom ขอโฟกัสอยู่ที่ลูก” ซึ่งประโยคนี้ท าให้เห็นได้เลยว่าการอยู่กับลูกโดยไม่มี
ผู้ชายก็ไม่ส่งผลเสียอะไรต่อชีวิต ชีวิตก็ยังต้องด าเนินต่อไป แสดงถึงความเข้มแข็งในจิตใจของผู้หญิงว่าใจเด็ดเดี่ยว 
ถึงแม้จะเจอปัญหาที่ยากเกินกว่าจะผ่านไป แต่ก็สู้เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนของตัวเอง  
ดังนั้น วาทกรรมที่ปรากฏในเพจใต้เตียงดาราที่พบ 3 ประเด็น คือ วาทกรรมความรัก วาทกรรมความสวยงามของ
ผู้หญิง และ วาทกรรมชายเป็นใหญ่ สามารถสรุปวาทกรรมดังกล่าวไว้เป็นแผนผังได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 แผนผังแสดงประเด็นวาทกรรมเพจใต้เตียงดาราบนสื่อออนไลน ์
 
 จากแผนผังแสดงประเด็นวาทกรรมเพจใต้เตียงดาราบนสื่อออนไลน์ข้างต้นแสดงให้เห็นถึงวาทกรรม 
ที่สะท้อนผ่านเพจใต้เตียงดารา โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ประเด็นแรก วาทกรรมความรัก ประกอบด้วย  
3 ประเด็นย่อย คือ รักพร้อมยอมท าทุกอย่าง รักคบซ้อน และรักคือฐานะทางสังคม ประเด็นที่สอง วาทกรรมความ
สวยของผู้หญิงประกอบด้วย 2 ประเด็นย่อย คือ การศัลยกรรม และความงามภายใต้การรักษาภาพลักษณ์ ประเด็น
สุดท้าย วาทกรรมชายเป็นใหญ่ประกอบด้วย 2 ประเด็นย่อย คือ ผู้ชายเป็นหน้าเป็นตาของชีวิต และรักที่ไม่ให้
ตัวเองเป็นทุกข์ ซึ่งแต่ละประเด็นนั้นได้สะท้อนออกมาผ่านรูปแบบทฤษฎีวาทกรรมจากเพจใต้เตียงดารา ท าให้เห็น
มิติของการน าเสนอ รวมไปถึงการใช้ภาษาซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญในการถ่ายทอดมุมมองความคิด และทัศนคติของดารา
กับผู้ที่ใช้สื่อออนไลน์ 
 

ดกสสวาทกรรมเพจใต้เตยีงดาราบนสือ่ออนไลน์    

 

วาทกรรมความรกั 

 รักพร้อมยอมท า
ทุกอยา่ง 

    รักคบซ้อน 

  รักคือฐานะทาง
สังคม 

วาทกรรมความสวยของ
ผู้หญิง 

 การศัลยกรรม 

 ความงามภายใต้การ   
รักษาภาพลักษณ ์

วาทกรรมชายเป็น
ใหญ่ 

 ผู้ชายเป็นหนา้   
เป็นตาของชีวิต               

 รักที่ไม่ให้ตัวเอง
เป็นทุกข์ 
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2. อัตลักษณ์บนสื่อออนไลน์ที่สะท้อนตัวตน 
 การแสดงออกถึงความเป็นตัวตนของคนแต่ละคนนั้นมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตามบริบทของสังคม 
และอัตลักษณ์ยังเป็นตัวก าหนดคุณค่า มุมมองที่เรามีต่อผู้อ่ืน โดยอัตลักษณ์ส่วนบุคคล และอัตลักษณ์ทางสังคมของ
บุคคลนั้น ในบางกรณีก็อาจไม่สอดคล้องกันเสมอไป เนื่องจากเป็นการตัดสินตามสายตาของผู้มองที่แตกต่างกัน 
และหากบุคคลผู้นั้นเห็นอัตลักษณ์ที่นิยามให้กับตนเองเป็นสิ่งที่ ไม่ถูกต้องหรือไม่ได้รับความน่าเชื่อถือ  
ก็อาจปกปิดอัตลักษณ์ส่วนบุคคลด้านที่เบี่ยงเบนหรือผิดไปจากบรรทัดฐานสังคม และสร้างภาพลักษณ์ต่อสังคม
ภายนอกเพ่ือให้เกิดอัตลักษณ์ทางบวกข้ึนมา (บงกชมาศ เอกเอ่ียม, 2532: 21) 
 กระบวนการในการสร้างอัตลักษณ์ของดาราจากมุมมองของสาธารณชน สามารถดูได้จากการบริโภคและ
เสพสื่อในชีวิตประจ าวัน ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย รสนิยม รูปแบบการใช้ชีวิต หรือแม้กระทั่งการใช้ภาษาในการพูด
หรือการพิมพ์ข้อความบนสื่อโซเชียลต่างๆ อัตลักษณ์จึงไม่ใช่สิ่งที่ตายตัวเสมอไป แต่สามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ 
และเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ดังที่ สจ๊วต ฮอลล์ (ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์, 32) อธิบายว่าอัตลักษณ์เป็นเพียงส่วนหลายๆ ชิ้น
ที่ถูกประกอบรวมข้ึนมาในบริบทต่างๆ เป็นสิ่งที่ข้ึนอยู่กับบริบทเวลา สถานที่ และสภาพการณ์ 
 ดังนั้น อัตลักษณ์จึงไม่ได้ด ารงอยู่ถาวรตายตัว หากแต่เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอ ไม่แน่นอน 
การศึกษาอัตลักษณ์จึงอาจไม่ได้อยู่ที่การตั้งค าถามว่า “เราคือใคร” แต่อยู่ที่การตั้งค าถามว่า “เราอาจจะเป็นอะไร” 
“เราถูกน าเสนออย่างไร” หรือ “เราน าเสนอตัวเองอย่างไร” เช่นเดียวกับอัตลักษณ์ของดาราในเพจใต้เตียงดารา 
ที่เป็นการน าเสนอมุมมองที่เปลี่ยนไปของดาราในสังคมที่มีต่อข่าว ผ่านรูปแบบการน าเสนอที่มีลักษณะเฉพาะของ
เพจโดยการน าเสนอข่าว (สุรเดช โชติอุดมพันธ์, 2552: 113) 
 2.1 ดารามองตัวเองว่าเป็นอย่างไร 
 ดาราแต่ละคนมีนิสัย และการแสดงออกที่แตกต่างกัน หรือแม้แต่การอยู่ต่อหน้าหรือลับหลังสื่อก็อาจจะมี
ความแตกต่างกันในแง่มุมการแสดงออก เช่น ต่อหน้าสื่อเป็นคนเรียบร้อย แต่เมื่ออยู่หลังสื่ออาจจะมีนิสัยก้าวร้าว 
ดังนั้นพฤติกรรมต่างๆ ที่แสดงออกมานั้นมักจะเกิดจากานิสัยที่แท้จริงของตน ดังเช่นข้อความต่อไปนี้ 
  “ต่อไปถ้ำเห็นก็ไม่ต้องแอบถ่ำยละเนอะ เข้ำมำขอถ่ำยตรงๆได้เลย” 
  #ใต้ไม่ต้องแอบถ่ำยแล้วนะคะ #ใต้ควำมเผ็ชรับปี2019 

(ใต้เตียงดำรำ, 3 มกรำคม 2562) 
 จากข้อความดังกล่าวเป็นการแสดงลักษณะนิสัย และความต้องการที่จะให้สังคมรับรู้ว่าตัวตนของตนเอง
นั้นเป็นอย่างไร โดยสิ่งเหล่านี้สามารถแสดงออกผ่านการสื่อสารทั้งการสัมภาษณ์ การพิมพ์ข้อความต่างๆ ท าให้  
ได้เห็นในสิ่งที่ตนต้องการจะสื่อสารออกมา 
 2.2 คนทั่วไปในสังคมมองดาราว่าเป็นอย่างไร 
 พฤติกรรมการแสดงออกของดารามักจะเป็นที่สนใจของคน เมื่อดาราเป็นข่าวหรือมีการแสดงออก 
ที่ไม่เหมาะสม มักจะมีผู้ที่ดุด่าว่ากล่าวด้วยถ้อยค าต่างๆ ถือว่า เป็นการน าเสนอมุมมองหรือปฏิกิริยาของสังคม  
รวมไปถึงทัศนคติที่คนในสังคมมีต่อดาราหญิงว่าคนในสังคมมองหรือตัดสินว่าเป็นอย่างไร โดยผ่านการแสดง 
ความคิดเห็นตอบโต้จากข่าวในเพจใต้เตียงดารา ดังข้อความต่อไปนี้ 
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  “ปีกุนแล้ว ปำกยังปีจออยู่เลย” 
   “กำรโต้กลับแบบนี้มันดูไม่ฉลำดและไม่ส่งผลดีกับตัวเอง” 
  “ดูจำกกำรโต้ตอบของนำงแต่ละที ตรงก็จริงแต่ดูแล้วไร้มำรยำทมำกๆ” 

(ข้อควำมจำกกำรแสดงควำมคิดเห็นในเพจใต้เตียงดำรำ, 3 มกรำคม 2562)  
 จากข้อความดังกล่าวเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของคนในสังคมที่ใช้สื่อออนไลน์ว่าเป็นอย่างไร โดยข้อความ
ดังกล่าวที่พบท าให้เห็นได้ว่าคนในสังคมไม่พอใจกับพฤติกรรมการแสดงที่ไม่เหมาะสม และการโต้ตอบกลับข่าวของ
ดารา ซึ่งเห็นได้ชัดเลยว่าสื่อมีอิทธิพลต่อดารานักแสดงเป็นอย่างมาก 
2.3 การสร้างตัวตนของดาราตามบริบทสังคม 
 ดาราแต่ละคนต้องจ ากัดความเป็นตัวตนไว้ ซึ่งแต่ละอย่างล้วนแล้วแต่มีผลต่อภาพลักษณ์แทบทั้งสิ้น ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องของการว่าจ้างงาน การเป็นตัวอย่างในสังคม ดังนั้น รูปแบบของความเป็นตัวตนที่แสดงออกมาต้องอยู่
ในกรอบศีลธรรมอันดีงาม และปัจจัยที่แปรเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อม และบริบททางสังคม ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถ
บอกได้ถึงอัตลักษณ์ที่มีลักษณะเฉพาะของคนคนนึงได้ว่าเป็นอย่างไร ดาราแต่ละคนมักจะน าเสนอแค่ด้านบวกของ
ตัวเอง เมื่อมีข่าวด้านลบก็กลายเป็นกระแสที่ได้รับความสนใจ ซึ่งเห็นได้จากข่าวมากมายในประเด็นเรื่อง ดารา  
ท าผิดหรือท าสิ่งที่ไม่เหมาะสม มักจะออกมาขอโทษสื่อ และการให้อภัยจากสังคม เพ่ือโอกาสการท างานในวงการ
บันเทิงตอ่ไป ดังตัวอย่างข้อความต่อไปนี้ 
  วันนี้ชีออกมำสัมเสียงสั น อยำกจะขอโทษทุกคนในเรื องต่ำงๆ 
  ชียอมรับว่ำเป็นคนพูดแรงแต่ตอนนี้ได้บทเรียนและผลกระทบที เกิดข้ึน 

        (ใต้เตียงดำรำ, 25 มกรำคม 2562) 
 
  ดังนั้น อัตลักษณ์ที่ปรากฏในเพจใต้เตียงดาราที่พบ 3 ประเด็น คือ ดารามองตัวเองว่าเป็นอย่างไร 
คนทั่วไปในสังคมมองดาราว่าเป็นอย่างไร และการสร้างตัวตนของดาราตามบริบทสังคม สามารถสรุปอัตลักษณ์
ดังกล่าวไว้เป็นแผนผังได้ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3 แผนผังแสดงประเด็นอัตลักษณ์บนสื่อออนไลน์ที่สะท้อนตัวตน 

 จากแผนผังแสดงประเด็นอัตลักษณ์เพจใต้เตียงดาราบนสื่อออนไลน์ข้างต้นแสดงให้เห็นถึงตัวตน ที่สะท้อน
ออกมาผ่านเพจ โดยแบ่งเป็นประเด็นย่อย 3 ประเด็น คือ ดารามองตัวเองว่าเป็นอย่างไร คนทั่วไปในสังคม 

อัตลักษณ์บนสื่อ
ออนไลน์ท่ีสะท้อน

ตัวตน 

ดารามองตัวเองว่าเป็นอย่างไร 

คนท่ัวไปในสังคมมองดาราว่าเป็นอย่างไร 

การสร้างตัวตนของดาราตามบริบทสังคม 



327 
 

 
 

  
การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第三届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

มองดาราว่าเป็นอย่างไร และการสร้างตัวตนของดาราตามบริบทสังคม ท าให้เห็นแนวคิดของสังคม และผู้ที่เสพข่าว
จากสื่อออนไลน์ว่าอัตลักษณ์ของแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นลักษณะนิสัย วิถีชีวิต ความเป็นอยู่  
เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เมื่อได้มองออกมาก็จะเห็นสิ่งที่ดาราต้องการน าเสนอ ไม่ว่าจะเป็นความคิด ค าพูดหรือ
ความรู้สึก 

ดังนั้น การน าเสนอข่าวดาราผ่านเพจใต้เตียงดารา มีการใช้ภาษาเพ่ือสะท้อนตัวตนของดารา ซึ่งภาษาที่
สะท้อนออกมานั้นมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะของดาราแต่ละคน โดยพบวาทกรรมท่ีสะท้อนผ่านเพจ
ใต้เตียงดารา 3 ประเด็น คือ วาทกรรมความรัก วาทกรรมความสวยงามของผู้หญิง และวาทกรรมชายเป็นใหญ่  
โดยแต่ละวาทกรรมก็สะท้อนรูปแบบตัวตนของดารา รวมไปถึงอัตลักษณ์ ที่แบ่งได้ 3 ประเด็น คือ ดารามองตัวเอง
ว่าเป็นอย่างไร คนทั่วไปในสังคมมองดาราว่าเป็นอย่างไร และการสร้างตัวตนของดาราตามบริบทสังคม โดยแต่ละ
ประเด็นพบอุดมการณ์ที่ผ่านการสื่อสาร รวมไปถึงลักษณะตัวตนของแต่ละคน 

สรุปผล และอภิปรายผล 
 การน าเสนอข่าวดาราผ่านเพจใต้เตียงดารา ท าให้เห็นรูปแบบความคิดท่ีสะท้อนผ่านภาษารวมไปถึงแนวคิด 
ค่านิยม ทัศนคติ สะท้อนอัตลักษณ์ของผู้ใช้ภาษาในเพจใต้เตียงดารา และอุดมการณ์ที่ผ่านการสื่อสารออกมา เช่น 
ลักษณะการใช้ประโยค ลักษณะการใช้ค า การใช้สัญลักษณ์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ท าให้เพจใต้เตียงดารามีความ
น่าสนใจมากยิ่งขึ้น และเป็นที่สนใจของคนที่ใช้สังคมออนไลน์ ที่สามารถแสดงความคิดเห็นตอบกลับผ่านเพจ  
ซึ่งถ่ายทอดทัศนคติของแต่ละคนออกมาผ่านภาษา ท าให้เกิดการสื่อสารโต้ตอบระหว่างกลุ่มที่มีทัศนคติเหมือนกัน
และแตกต่างกัน 
 จากการศึกษาพบว่าวาทกรรมที่พบในเพจใต้เตียงดารามี 3 ประเด็น คือ วาทกรรมความรัก วาทกรรม
ความสวยงามของผู้หญิง และวาทกรรมชายเป็นใหญ่ และอัตลักษณ์ที่พบในเพจใต้เตียงดารามี 3 ประเด็นเช่นกัน 
คือ ดารามองตัวเองว่าเป็นอย่างไร คนทั่วไปในสังคมมองดาราว่าเป็นอย่างไร และการสร้างตัวตนของดารา 
ตามบริบทสังคม โดยสิ่งที่สะท้อนออกมานั้นสามารถเห็นได้ว่าดาราแต่ละคนมีมุมมอง และตัวตนที่แสดงออกมา
แตกต่างกัน 
 การใช้ภาษาในการสื่อสารบนสื่อออนไลน์ มีบทบาทส าคัญที่สะท้อนตัวตนของดาราว่ามีการน าเสนอออกมา
อย่างไร และคนอ่ืนมองอย่างไร ภายใต้ค่านิยมที่ดารานั้นเป็นความคาดหวังจากสังคมให้เป็นอาชีพที่เป็นแบบอย่าง 
ที่ดี ทั้งในด้านค าพูด  ภาษา พฤติกรรม ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ถูกสะท้อนออกมาผ่านวาทกรรม ที่ท าให้คนอ่ืนเชื่อว่า  
เป็นแบบนั้น โดยสิ่งที่สะท้อนออกมาให้คนอ่ืนเห็นก็แสดงถึงอัตลักษณ์ ความเป็นตัวตนหรือสิ่งที่ประกอบสร้างของ
แต่ละคน 
 ดังนั้น การให้ความหมายต่อการเป็นดาราเพ่ือยอมรับให้เป็นบุคคลของสังคม จึงจ าเป็นต้องมีการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีแก่ตัวเอง เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในด้านชื่อเสียงเงินทอง และการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับคน
ต่างๆ ภายใต้บริบทของภาพลักษณ์ที่มีวาทกรรมเป็นกระบวนการสร้างในรูปแบบของทฤษฎี และถ่ายทอดออกมา
เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตน ซึ่งเห็นได้จากเรื่องราวชีวิตที่กลายเป็นข่าว รวมทั้งการแสดงตัวตนผ่ านสื่อบันเทิง การให้
สัมภาษณ์ การท าให้เห็นเบื้องหน้า และเบื้องหลังที่มีลักษณะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการศึกษาเพจอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับดารานักแสดงในเฟซบุ๊ก เพ่ือจะได้เห็นมุมมองที่สะท้อนออกมา
หลายๆ รูปแบบ รวมไปถึงผลลัพธ์ที่เหมือนหรือแตกต่างกันออกไป 
 2. ควรมีการศึกษาทฤษฎีที่นอกเหนือจากทฤษฎีวาทกรรม และทฤษฎีอัตลักษณ์ เพ่ือให้เห็นรูปแบบในการ
วิเคราะห์ทฤษฎีอ่ืนๆ 
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นวนิยาย “ปีศาจ” ของเสนีย์ เสาวพงศ์: การวิเคราะห์โลกทัศน์ทางชนชั้นและความเท่าเทียม
หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

ณัฐมล ภู่สิงห์1 และศรัณย์ภัทร์ บุญฮก2 

 

บทคัดย่อ 

 

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบริบททางสังคมและวิเคราะห์โลกทัศน์ที่สะท้อนจากนวนิยายเรื่อง 
“ปีศาจ” ของเสนีย์ เสาวพงศ์ ซึ่งประพันธ์ขึ้นหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ผลการศึกษาพบว่า          
นวนิยายเรื่องนี้เกิดขึ้นสมัยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ซึ่งมีทั้งการเรียกร้องทางการเมือง ช่วงสงคราม 
การรัฐประหาร และเกิดส านึกทางสังคมและการเมืองอย่างกว้างขวาง อันส่งผลต่อการเมืองไทยในยุคนี้ คือ           
การเลือกข้างเสรีประชาธิปไตย และความหวาดกลัวภัยคอมมิวนิสต์ ประกอบกับสังคมยุคสงครามเย็น
เกิดปฏิกิริยาของปัญญาชนหัวก้าวหน้าซึ่งได้รับแนวคิดสังคมนิยม นวนิยายเรื่องนี้จึงมีโลกทัศน์ที่ส ะท้อน           
ความเท่าเทียมของมนุษย์ ตลอดจนการต่อสู้ทางชนชั้น อีกทั้งชื่อเรื่องของนวนิยายยังเป็นความหมาย  
ในเชิงสัญลักษณ์ของคนรุ่นเก่าที่ยังคงยึดมั่นกับค่านิยมของสังคมแบบเก่าและไม่พยายามเปิดโลกทัศน์ส าหรับ
สังคมแบบใหม่ ติดอยู่กับความเชื่อเดิม ๆ วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตวิถีเดิม พวกเขาเหล่านั้นก าลัง 
ถูกคุกคามและท้าทายจากปีศาจ และความหมายของปีศาจไม่ใช่ปีศาจที่เป็นภูตผีหรือคนตาย แต่เป็นปีศาจ         
ที่แสดงความหมายเชิงสัญลักษณ์แทนบุคคลหรือตัวละครในเรื่อง ซึ่งความหมายของค าว่าปีศาจนั้นจะน าไปสู่
การวิเคราะห์โลกทัศน์ทางชนชั้นและความเท่าเทียมหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง   
     

ค าส าคัญ: ปีศาจ ความเท่าเทียมของมนุษย์ การต่อสู้ทางชนชั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย, คณะครุศาสตร์, มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 
2 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาไทย, คณะครุศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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บทน า 
 ตรีศิลป์ บุญขจร (2542, หน้า 1) ได้กล่าวไว้ว่า “นวนิยายไทยเริ่มมีลักษณะเป็นของตนเองชัดเจน
ตั้งแต ่พ.ศ. 2472 และเข้าสู่ยุครุ่งเรืองหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา การที่นวนิยาย
ไทยขยายตัวพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเช่นนี้  เป็นสิ่งที่ควรให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งเพราะ
วรรณกรรมย่อมสัมพันธ์กับสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมย่อมมีอิทธิพลต่อพัฒนาการของนวนิยายไทย 
อย่างแน่นอน” ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 นอกจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแล้ว         
ในวงวรรณกรรมก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญเช่นกัน วรรณกรรมในสมัยนั้นได้สัมพันธ์กับการเมืองอย่างชัดเจน 
มีนักเขียนจ านวนมากที่ใช้งานเขียนเป็นเครื่องมือในการน าเสนอความคิดทางการเมือง วรรณกรรมแนวหนึ่ง  
ที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางคือ วรรณกรรมเพ่ือชีวิตซึ่งมีเนื้อหามุ่งเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตของชนชั้นล่าง
เพ่ือเรียกร้องความเท่าเทียม หนึ่งในนั้นคือ ผลงานของ “เสนีย์ เสาวพงศ์” นามปากกาของ ศักดิ์ชัย บ ารุงพงศ์          
นวนิยายของเสนีย์ เสาวพงศ์ ไม่ว่าจะเป็นควำมรักของวัลยำหรือคนดีศรีอยุธยำ นับเป็นเรื่องราวที่เล่าถึง
อุดมการณ์ของผู้คนที่มุ่งหวังเห็นสังคมท่ีดีกว่าที่เป็นอยู่ และเรื่องที่นับว่าโดดเด่นอย่างยิ่งของเสนีย์ เสาวพงศ์ คือ 
นวนิยายเรื่อง ปีศำจ  
 นวนิยายเรื่อง “ปีศาจ” ของเสนีย์ เสาวพงศ์ ได้น าเสนอแนวคิดที่สะท้อนโลกทัศน์ทางชนชั้นและ  
ความเท่าเทียมของมนุษย์ หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ซึ่งบริบททางการเมืองและสังคมสมัย            
หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองมีส่วนส าคัญในการก าหนดความคิดเกี่ยวกับเรื่องชนชั้นและความเท่าเทียม 
อีกทั้งยังเป็นที่มีมาของค าว่า ปีศาจ ซึ่งเป็นความหมายในเชิงสัญลักษณ์ ที่เสนีย์ เสาวพงศ์ ได้น าเสนอโลกทัศน์
ต่าง ๆ ผ่านตัวละครในนวนิยายดังกล่าว 
 เรื่องราวของนวนิยายเรื่องนี้เริ่มต้นจากการพบกันระหว่าง “สาย สีมา” ทนายความหนุ่มผู้มีถิ่นก าเนิด
จากชนชั้นชาวนา กับ “รัชนี” หญิงสาวจากชนชั้นศักดินา โดยที่เนื้อหาด าเนินอยู่บนแก่นของเรื่องเกี่ยวกับความ
ขัดแย้งทางความคิดระหว่างคนรุ่นใหม่อย่าง สาย สีมา กับคนรุ่นเก่าซึ่งน าโดยพ่อแม่ของรัชนีและเรื่องราวจบลง
ที่สายและรัชนีต่างตัดสินใจถึงวิถีชีวิตของตัวเองภายใต้พระอาทิตย์อัสดงว่าทั้งสองต่างแยกย้ายกันไปสู่ชนบท
และทุ่มเทอนาคตของตัวเองเพ่ือท าประโยชน์ต่อผู้ที่ เป็นเหยื่อทางสังคม  แม้จะมีชื่อเรื่องว่า ปีศาจ           
หากค าว่า ปีศาจนั้นกลับไม่ได้ปรากฏเป็นภูตผี แต่เป็นตัวแทนของปีศาจกลับกลายเป็นคนธรรมดาอย่าง            
"สาย สีมา" ลูกชาวนาที่เข้ามาเรียนหนังสือในกรุงเทพฯ ประกอบอาชีพเป็นทนายความ แต่ยังท าใจไม่ได้ที่จะรับ
ใช้กลุ่มทุนในการฟ้องร้องชาวบ้านที่มีความเดือดร้อน ในขณะเดียวกันสายก็ถูกเยาะเย้ยเหยียดหยามจากกลุ่ม
สังคมเก่า นางเอกในเรื่องคือ "รัชนี" ลูกสาวท่านเจ้าคุณ รัชนีเลือกท่ีจะกบฏต่อกฎเกณฑ์ชีวิตแบบเก่า และเลือก
ที่จะก าหนดชีวิตตามความต้องการของตัวเธอเอง พร้อมกันนี้ ในเรื่องยังมีตัวละครที่น่าสนใจอ่ืน ๆ อีก เช่น          
“กิ่งเทียน” ลูกแม่ค้าขายขนมซึ่งเป็นเพ่ือนสนิทของรัชนี กิ่งเทียน ไม่ต้องการที่จะเป็นคนสวย โดยการแต่งหน้า 
ทาปาก ทาเล็บ และใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเหมือนกับเพ่ือนร่วมมหาวิทยาลัยคนอ่ืน ๆ แต่เธอเลือกที่จะท างานหนัก
เหมือนกับแม่ โดยเธอคิดว่า มือของเธอไม่ควรที่จะอ่อนนุ่ม หรือไว้เล็บยาว และท าสีเล็บสวย ๆ เหมือนผู้หญิง
โดยทั่วไป เพราะมันจะท าให้เธอช่วยแม่ท าขนมไม่ได้ ในบทที่กิ่งเทียนพูดถึงเรื่องนี้ว่าเธอมีความภูมิใจในมือของ
เธอ และภูมิใจที่ได้เกิดเป็นลูกของแม่เช่นนี้ 
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 เห็นได้ชัดว่า “ปีศาจ” นับเป็นเป็นนวนิยายที่สะท้อนโลกทัศน์ความเท่าเทียมของมนุษย์ ตลอดจน 
การต่อสู้ทางชนชั้นและเปี่ยมไปด้วยคุณค่าอีกหลายประการ ลักษณะดังกล่าวน่าจะสอดคล้องกับบริบทของ 
การแต่งวรรณกรรมเรื่องนี้ ซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังสงครามโลกครั้งที่สองจบลงได้ไม่นานและเป็นช่วงเวลาที่ 
การเมืองไทยนั้นก าลังมีการเปลี่ยนแปลงและแปรผันอย่างมากมาย แผ่นดินเกิดการผลัดเปลี่ยนด้วยเหตุการณ์
ไม่คาดฝัน อ านาจทางการเมืองของอดีตผู้น าคณะราษฎรหมดลงอย่างสิ้นเชิงและการเมืองไทยก าลังก้าวเข้าสู่
ระบอบเผด็จการทหารที่ถูกค้ ายันไว้ด้วยบทบาทของสหรัฐอเมริกาในยุคสงครามเย็นปีศาจช่วยถ่ายทอดถึง 
ความ เหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจในช่วงเวลานั้นไว้อย่างน่าสนใจในหลายแง่มุมเช่นนี้แล้วรากของความเหลื่อมล้ า 
ที่ฝังลึกอยู่ในสังคมไทยมาเป็นเวลาช้านานคือความเหลื่อมล้ าจากความแตกต่างในการครอบครองทุนความ
แตกต่างทางชนชั้นและยศถาบรรดาศักดิ์ จึงเป็นเหตุที่ท าให้เกิดความไม่เสมอภาคและความไม่ เท่าเทียมของ
มนุษย์ จนส่งผลให้เกิดการต่อสู้ทางชนชั้นและการแข่งขันของสังคมไทยบทความนี้จึงมุ่งศึกษาวิเคราะห์โลกทัศน์
ดังกล่าวที่สะท้อนจากนวนิยายเรื่อง ปีศาจ 
 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

เพ่ือศึกษาบริบททางสังคมและวิเคราะห์โลกทัศน์ที่สะท้อนจากนวนิยายเรื่อง “ปีศาจ”  
 
วิธีการศึกษา          
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ือวิเคราะห์โลกทัศน์เกี่ยวกับชนชั้นและความเท่าเทียมของมนุษย์ 
ที่สะท้อนจากนวนิยายเรื่องปีศาจ ผู้เขียนได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร ต ารา บทความวิชาการ 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมเรื่องปีศาจ พร้อมกับศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้อง จากนั้นวิเคราะห์ตัวบท
วรรณกรรมที่ศึกษาอย่างละเอียด ควบคู่กับการเชื่อมโยงกับบริบททางสังคม และน าเสนอผลการศึกษา          
ดังหัวข้อต่อไปนี้ 

 1. “ปีศาจ” ความหมายในเชิงสัญลักษณ ์
 2. โลกทัศน์ที่สะท้อนความเท่าเทียมของมนุษย์ 
 3. โลกทศัน์ที่สะท้อนการต่อสู้ทางชนชั้น 

 
ผลการศึกษา 
 จากการศึกษาโลกทัศน์เกี่ยวกับชนชั้นและความเท่าเทียมในนวนิยายเรื่องปีศาจ พบว่า บริบท  
ทางการเมืองและสังคมสมัยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองมีส่วนส าคัญยิ่งในการก าหนดความคิดเกี่ยวกับเรื่อง
ชนชั้นและความเท่าเทียม อีกท้ังยังเป็นที่มีมาของค าว่า ปีศาจ ซึ่งเป็นความหมายในเชิงสัญลักษณ์ ดังนี้ 
 

1.“ปีศาจ”ความหมายในเชิงสัญลักษณ์ 

“ปีศาจ” ได้ซ่อนถึงความหมายอีกอย่างหนึ่งที่เป็นวิถีทางเฉพาะของไทยเอง ซึ่งความหมายของค าว่า
ปีศาจนั้นน าไปสู่แนวคิดของสมัยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองและการเรียกร้องทางการเมือง คือ แนวคิด 
ความเท่าเทียมของมนุษย์ ตลอดจนการต่อสู้ทางชนชั้น ดังข้อความที่ปรากฏในเนื้อเรื่องตอนหนึ่งว่า 
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ข้อความข้างต้นผู้เขียนได้เท้าความของค าว่า “ปีศาจ” ว่าไม่ใช่ปีศาจที่เป็นภูตผีหรือคนตาย แต่เป็น
ปีศาจ ที่แสดงความหมายเชิงสัญลักษณ์แทนบุคคลหรือตัวละครในเรื่องคือ สาย สีมา ทั้งนี้ตัวแทนของคนรุ่นเก่า
ที่ยังคงยึดมั่นกับค่านิยมของสังคมแบบเก่าและไม่พยายามเปิดโลกทัศน์รับค่านิยมส าหรับสังคมแบบใหม่ ติดอยู่
กับความเชื่อเดิม ๆ วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตวิถีเดิมก็คือ เจ้าคุณพ่อของรัชนี และ มหาจวนอดีตเจ้าอาวาส 
พวกเขาเหล่านั้นก าลังถูกคุกคามและท้าทายจากปีศาจ ซึ่งปีศาจส าหรับพวกคนรุ่นเก่านั้นเหล่านั้นก็คือ           
สาย สีมา นั่นเอง เจ้าคุณพ่อของรัชนี ผู้ปฏิเสธที่จะยอมรับในระบอบชีวิตปัจจุบันที่ให้สิทธิอิสระแก่ผู้หญิงมาก
เกินไป ดังข้อความที่ปรากฏในเนื้อเรื่องตอนหนึ่งว่า  

 

 

 

เจ้าคุณพ่อของรัชนีรู้สึกไม่ดีและไม่ชอบพอต่อ สาย สีมา ผู้เป็นปฎิปักษ์ต่อค่านิยมของสังคมแบบเก่า
เช่นเจ้าคุณพ่อของรัชนี ดังข้อความที่ปรากฏในเนื้อเรื่องตอนหนึ่งว่า 

 

 

ตรีศิลป์ บุญขจร (2546) ได้ให้ความหมายอีกด้านหนึ่งว่า อดีตเจ้าอาวาสอย่างมหาจวน ผู้เคยสูง         
ยศศักดิ์ในโลกแห่งธรรม ปัจจุบันเป็นบ่าวให้กับเศรษฐี มหาจวนถือได้ว่าเป็นผู้มีพระคุณที่เคยเกื้อกูลเลี้ยงดู  
สาย สีมา เมื่อยามเยาว์วัย ส าหรับสายนั้นตัวเขาได้รับการขอร้องจากมหาจวนให้ท าการฟ้องขับไล่ชาวบ้าน
จ านวนมากมายที่เป็นหนีสิ้นกับมหาจวน มันท าให้สายต้องตกอยู่ในสภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก เมื่อต้อง
เลือกระหว่างการตอบแทนบุญคุณโดยการรับท าเรื่องฟ้อง หรือว่าจะต้องตัดสินใจไม่รับเรื่องฟ้อง  เพ่ือเห็นต่อ
คุณธรรมและเห็นใจชาวบ้านผู้ที่เคยร่วมทุกร่วมสุขมาด้วยกันตั้งแต่ครั้งรุ่นพ่อและแม่ของสาย สภาพของสังคม
ในยุคสมัยนั้นการตอบแทนบุญคุณเป็นสิ่งที่ถูกคาดหวังอย่างมากมายว่าเป็นสิ่งที่พึงกระท าเกินกว่าที่พวกเราใน
ยุคปัจจุบันจะคาดเดาได้ แต่ส าหรับสาย สีมา ตัวเขาเลือกในสิ่งที่ตรงกันข้าม เขาเลือกเอาความถูกต้องในสมัย
แห่งการกดข่ีและการใช้อ านาจช่วงชิงผลประโยชน์ ดังข้อความที่ปรากฏในเนื้อเรื่องตอนหนึ่งว่า 

เสนีย์ เสาวพงศ์ (2559, หน้า 8) ...โลกนี้มีปีศำจหรือไม่? ตอบง่ำยนิดเดียว 
เพรำะเรำไม่ได้อยู่ในยุคมืดของอวิชชำสมัยกลำง วิทยำศำสตร์แห่งเหตุผล
บอกเรำว่ำ ภูตผีปีศำจนั้นหำมีไม่...ก็ถ้ำเช่นนั้นท่ำไมข้ำพเจ้ำจึงเขียนเรื อง
ปีศำจอันเป็นของเหลวไหล? แต่ในสังคมที เรำมีชีวิตอยู่นี้ ส่ำหรับบำงคน
บำงหมู่ ปีศำจเป็นของมีจริง และก่ำลังหลอกหลอนเขำอยู่ทุกวี วัน...เปล่ำ 
มันไม่ใช่ปีศำจคนตำยที หลอกหลอนคนเป็น ไม่ใช่ปีศำจที ท่ำควำมเสียว
สยองอย่ำงเคำนต์แดร็กคูล่ำ หรือแฟรงเก็นสไตน์ แต่เป็นปีศำจของ
กำลเวลำ และปีศำจคนเป็น ๆนี แหละที ก่ำลังหลอกหลอนคนเป็น ๆ 
ด้วยกันอยู่... 

เสนีย์ เสาวพงศ์ (2559, หน้า 9) ...อันพ่อของหล่อนถือว่ำเป็นควำมผิด
อย่ำงให้อภัยไม่ได้ของระบอบชีวิตปัจจุบันที ให้สิทธิอิสระแก่ผู้หญิงมำก
เกินไป... 

เสนีย์ เสาวพงศ์ (2559, หน้า 221) ...ไอ้ปีศำจตัวนี้มันท่ำให้ฉันนอนไม่
หลับ และ ไอ้ปีศำจตัวนี้มันมำหลอกหลอนฉันอยู่ทุกคืนวัน... 



334 

 

 

  
 

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第三届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

 

 

 

ข้อความที่สาย สีมา เป็นคนกล่าวในข้างต้นนี้เป็นความหมายในเชิง  “คนอกตัญญู” คือตัวของ          
สาย สีมา ที่ถูกพระมหาจวนผู้มีพระคุณที่กลายเป็นคนหน้าเลือดเบียดเบียนเอาที่ดินชาวบ้านที่อยู่ร่วมกันมา        
ต่อว่าที่สาย สีมา ปฏิเสธไม่ยอมช่วยเหลือตนจึงเป็นสาเหตุที่ท าให้สายกลายเป็นปีศาจที่น่ารังเกียจส าหรับอดีต
เจ้าอาวาสมหาจวน ดังเช่นมหาจวนได้กล่าวถึงสาย สีมา ดังข้อความที่ปรากฏในเนื้อเรื่องตอนหนึ่งว่า  

 
 

การเผชิญหน้าของสายผู้ยึดมั่นอุดมการณ์อย่างแรงกล้าต่อค าพูดของมหาจวนผู้กลับคืนมาสู่การเป็น  
ฆาราวาส ดังข้อความที่ปรากฏในเนื้อเรื่องตอนหนึ่งว่า 

 

 

หากเปรียบเจ้าคุณพ่อของรัชนีเป็นผู้ปกป้องรักษาระบบเก่าแล้ว เราก็อาจเปรียบมหาจวนว่าเป็นผู้ที่
คอยพึ่งพาระบบเก่า หรืออีกในนัยยะหนึ่งก็อาจเป็นไปได้ว่าตัวของสายเอง ก าลังพยายามที่จะเป็นพระเวสสันดร
ในโลกปัจจุบันจากจิตใจที่เป็นเหยื่อของตัวเองและความยึดมั่นในความเป็นคนจนท าให้สาย เข้าใจความรู้สึก
ของคนที่มาจากกลุ่มชนเดียวกันกับเขาและในตอนท้ายเรื่องเขาได้ยอมรับและเผยความเป็นปีศาจขอ งเขา        
ต่อหน้ากลุ่มชนที่รักษาระบบเก่าอย่างเจ้าคุณพ่อของรัชนี ดังข้อความที่ปรากฏในเนื้อเรื่องตอนหนึ่งว่า 

 

 

 

ภาพของสาย สีมา ที่ยึดมั่นอุดมการณ์นั้นซ้อนทับกับภาพของชาวนา ปีศาจในอดีตผู้ยืนหยัดต่อสู้กับ
กองทัพญี่ปุ่นในช่วงสงครามที่ถูกแทรกเอาไว้ในเนื้อเรื่องตอนหนึ่ง คุณธรรมของชาวนาผู้เคยต่อสู้กับทหารญี่ปุ่น
ผู้รุกรานจากภายนอก และสาย สีมา ผู้เป็นปีศาจในโลกสมัยใหม่ที่สืบทอดเจตนารมณ์เหล่านั้นเสมือนกับ 
การต่อสู้กับความยุติธรรมในสังคมไทยปัจจุบัน ซึ่ง “ปีศาจ” ในแง่ของความหมายในเชิงสัญลักษณ์ดังกล่าวนี้คือ 
องค์ประกอบส าคัญของนวนิยาย 

ความหมายทางหนึ่ง ค าว่า “ปีศาจ” เป็นค าแทน “ผีญี่ปุ่น” หรือกองทัพญี่ปุ่นที่เข้ามามีบทบาท
แผ่นดินไทย ขโมยอาหารและยึดครองพ้ืนที่บางแห่งในแผ่นดินไทยช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 จนส่งผลให้ชาวบ้าน
หลายคนได้ตกเป็นทาสรับใช้ของกองทัพญี่ปุ่นอยู่จ านวนมาก 

 

เสนีย์ เสาวพงศ์ (2559, หน้า 242) ...ผมเป็นทนำยควำมและในกำรท่ำงำน
อย่ำงนี้ ผมแสวงหำสองอย่ำง คือแสวงหำควำมยุติธรรมอย่ำงหนึ ง และ
แสวงหำอำชีพอย่ำงหนึ ง ฉะนั้นสิ งที ผมต้องกำรคือควำมเป็นธรรม... 

เสนีย์ เสาวพงศ์ (2559, หน้า 136) ...อ้ำยปีศำจตัวนี้มันอกตัญญู ฉันอุปถัมภ์
มันมำแท้ๆ มันเนรคุณ... 

เสนีย์ เสาวพงศ์ (2559, หน้า 134) ...ฉันไม่ใช่พระเวสสันดรที จะท่ำบุญ        
ให้เรื อยไป... 

เสนีย์ เสาวพงศ์ (2559, หน้า 264) ...ท่ำนไม่สำมำรถจะยับยั้งควำม
เปลี ยนแปลงแห่งกำลเวลำได้ดอก เมื อวันเวลำล่วงไปของเก่ำทั้งหลำย         
ก็นับวันจะเข้ำไปอยู่ใกล้พิพิธภัณฑ์ยิ งขึ้น... 
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 ความหมายสุดท้าย ธร ปีติดล (2561) ได้ให้ความหมายของค าว่า ปีศาจ ในเชิงสัญลักษณ์ก็คือ  
“ปีศาจแห่งกาลเวลา” ดังที่ เสนีย์ เสาวพงศ์ กล่าวไว้ คือ  
 
  
 
 
 
 
 
 
 เพราะฉะนั้น “ปีศาจแห่งกาลเวลา” นี้ อาจจะตีความว่าเป็น “ความเปลี่ยนแปลง” ที่พัดพามาตาม
สายลมแห่งยุคสมัย 
 

2. โลกทัศน์ที่สะท้อนความเท่าเทียมของมนุษย์ 

 สงครามเย็น (Cold War) ได้ส่งผลต่อการเมืองไทยในยุคนี้ คือ การเลือกข้างเสรีประชาธิปไตย และ
ความหวาดกลัวภัยคอมมิวนิสต์ ในยุคสงครามเย็นเกิดปฏิกิริยาของปัญญาชนหัวก้าวหน้า “ปัญญาชนหัว
ก้าวหน้า” ได้รับแนวคิดสังคมนิยม โดยเน้นความเท่าเทียมของมนุษย์ ตลอดจนการต่อสู้ทางชนชั้น เนื้อเรื่อง
ในนวนิยายเรื่อง ปีศาจ ได้น าเสนอโลกทัศน์ที่สะท้อนและความเท่าเทียมของมนุษย์ ผู้เขียนได้วิเคราะห์ออกเป็น 
2 ประเด็นคือ ความเท่าเทียมของมนุษย์ในเชิงศาสนา และความเท่าเทียมของมนุษย์ในเชิงโลกแห่ง  
ความเป็นจริง ดังนี้ 

 2.1 ความเท่าเทียมของมนุษย์ตามคติทางศาสนา 

  เสนีย์ เสาวพงศ์ ได้ผูกร้อยเรื่องราวของพ่ีสาวซึ่งใช้ชีวิตตามพรหมลิขิตก าหนดกับน้องสาว 
ผู้ที่ใช้ชีวิตเหนือพรหมลิขิตโดยที่ตัวเองเป็นผู้ก าหนดชีวิตของตัวเอง ซึ่ งความแตกต่างของแก่นเรื่องนี้มีปรากฏ 
ให้เห็นในส่วนอ่ืนนอกเหนือจากเรื่องของพ่ีน้องคู่นี้ด้วยเช่นกัน เช่น ในเนื้อเรื่องมีบทพูดตอนหนึ่งที่แสดงให้เห็น
ถึงแนวความคิดทางโลกที่เชื่อมโยงกับทางศาสนาหรือทางความเชื่อ อย่างที่ชาวนาคนหนึ่งได้ระบายความรู้สึก
ออกมาเกี่ยวกับตัวเอกอย่างสาย สีมา ดังข้อความทีป่รากฏในเนื้อเรื่องตอนหนึ่งว่า  

 

 

   
  

 ข้อความดังกล่าว เป็นค าพูดของน้องสะใภ้ของสาย สีมา ที่พูดทิ้งท้ายพร้อมกับแสดงกิริยาอาการมองดู
สายอย่างในฐานะคนที่มีความสุขสบาย ผิดกับผัวของหล่อน(น้องชายของสาย สีมา)อย่างฟ้ากับดินและมองว่า
สาย เป็นคนมีโชควาสนาคนเดียวท่ามกลางความเป็นอยู่อย่างพ้ืนเพธรรมดาของญาติพ่ีน้องและเพ่ือนบ้าน
ชาวบ้านคนอ่ืน ๆ แต่ในทางกลับกัน สาย สีมา กลับรู้สึกประทับใจหลายอย่างต่อลักษณะของชาวนาผู้หนึ่ง 

เสนีย์ เสาวพงศ์ (2559, หน้า 98) ...เขำ (สำย) เป็นคนมีวำสนำ มีบุญ ชีวิต
จึงไม่ต้องท่ำงำนหนัก...และ...เขำ (สำย) เป็นคนมีโชควำสนำคนเดียว
ท่ำมกลำงควำมเป็นอยู่อย่ำงพ้ืนเพธรรมดำของญำติพี น้องและเพื อนบ้ำน
ชำวบ้ำนคนอื น ๆ... 

...ท่ำไมข้ำพเจ้ำจึงเขียนเรื องปีศำจอันเป็นของเหลวไหล? แต่ในสังคมที เรำ
มีชีวิตอยู่นี้ ส่ำหรับคนบำงคน บำงหมู่และบำงกลุ่ม ปีศำจเป็นของมีจริง 
และก่ำลังหลอกหลอนเขำอยู่ทุกวี วัน...เปล่ำ มันไม่ใช่ปีศำจคนตำยที หลอก
หลอนคนเป็น ไม่ใช่ปีศำจที ท่ำควำมเสียวสยองอย่ำงเคำนต์แดร็กคิวล่ำ 
หรือแฟรงเก็นสไตน์ แต่เป็นปีศำจของกำลเวลำ และปีศำจคนเป็น ๆ            
นี แหละที ก่ำลังหลอกหลอนคนเป็น ๆ ด้วยกันอยู่... 
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ซึ่งเป็นลักษณะของ การแสดงถึงความอดทน ไม่ย่อท้อต่อความยากล าบาก ดังข้อความที่ปรากฏในเนื้อเรื่อง
ตอนหนึ่งว่า 

 

 

  

ความแตกต่างของจุดยืนทั้งสองอย่างนี้ได้ปรากฎอยู่ ในบทสนทนาระหว่างสายกับกับรัชนีในเรื่องที่
เกี่ยวกับชนชั้นวรรณะ เรื่องของโชคชะตาและพรหมลิขิตระหว่างเขาทั้งสองคน ดังข้อความที่ปรากฏในเนื้อเรื่อง
ตอนหนึ่งว่า 

 

  

 

 

และ 

 

 

 

 

 และในตอนจบของเรื่อง เสนีย์ เสาวพงศ์ ได้เขียนให้ตัวละครเอกของนวนิยายเรื่องนี้คือ  
สาย และ รัชนี ตัดสินใจที่จะก าหนดชะตาชีวิตด้วยมือของตัวเอง ดังเช่นค าพูดที่สายพูดกับรัชนี ดังข้อความที่
ปรากฏในเนื้อเรื่องตอนหนึ่งว่า 

 

 

 
 

และรัชนีก็ตอบกลับมาว่า 

 

 

เสนีย์ เสาวพงศ์ (2559, หน้า 105) ...สำยออกมำจำกบ้ำนลุงมีด้วย
ควำมรู้สึกประทับใจหลำยอย่ำง ลักษณะของคนที ไม่ยอมจ่ำนนต่อชีวิต
และโชคชะตำ... 

เสนีย์ เสาวพงศ์ (2559, หน้า 77-78) ...คนเรำมีควำมแตกต่ำงกันไม่ใช่         
ในควำมดีเลวเท่ำนั้น แต่ในฐำนะแห่งสภำพชีวิตนั นเองทีเดียว ข้อนี้เป็นมำ
แต่สมัยเริ มประวัติศำสตร์ และทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ เป็นคติอินเดียที เขำแบ่ง
ออกเป็นสี วรรณะ กษัตริย์ พรำหมณ์ แพศย์ ศูทร...   
        
   

...ทำงหนึ งเชื อว่ำเป็น พรหมลิขิต เป็นเรื อง บุญ เรื อง กรรม ซึ งได้ก่ำหนด
โชคชะตำของคนเรำไว้แต่ก่อนก่ำเนิด จึงเป็นสิ งที แก้ไขอะไรไม่ได้ แต่อีก
ควำมคิดหนึ ง ซึ งเป็นควำมคิดสมัยใหม่อยู่สักหน่อยเชื อว่ำ ควำมแตกต่ำง
กันเป็นเรื องที เรำก่ำหนดขึ้นเอง ฉะนั้นจึงเป็นสิ งที เปลี ยนแปลงแก้ไขได้... 

เสนีย์ เสาวพงศ์ (2559, หน้า 268) ...ผมเชื อว่ำคุณตัดสินใจไม่ผิดใน      
กำรเลือกทำงเดินของชีวิตอันเป็นอิสระ โดยตัดขำดจำกสิ งแวดล้อมเดิม
ของคุณมำเพื อตั้งต้นชีวิตใหม่ที มีคุณค่ำและประโยชน์... 

เสนีย์ เสาวพงศ์ (2559, หน้า 268) ดิฉันหวังว่ำมันจะเป็นเช่นนั้น ด้วยกำร
กุมโชคชะตำชีวิตไว้ในมือของตนและด้วยควำมเชื อมั นในตนเอง... 
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 ตามบทสนทนาดังกล่าว เป็นสิ่งที่แสดงถึงความเชื่อในเรื่องบุญกรรม และโชคชะตาที่เป็น
ตัวก าหนดชีวิต ผูกโยงไปถึงพระพุทธศาสนาที่เป็นตัวก าหนดโชคชะตาและพรหมลิขิต เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึง 
โลกทัศน์เกี่ยวกับความเท่าเทียมของมนุษย์ในเชิงศาสนา ที่เสนีย์ เสาวพงศ์ ได้สอดแทรกเนื้อหาเข้าไป  
ในนวนิยายเรื่องนี้  

 2.2 ความเท่าเทียมของมนุษย์ในเชิงโลกแห่งความเป็นจริง 

 จากประเด็นที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น เป็นความเท่าเทียมของมนุษย์ในเชิงศาสนา คนไทย  
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และมีพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน  
แต่ในโลกความเป็นจริงนั้น เรื่องของโชคชะตาและบุญกรรมเป็นเพียงส่วนประกอบของด้านจิตใจของมนุษย์  
แต่สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ “การกระท า” การกระท าที่เป็นตัวก าหนดโลกแห่งความเป็นจริงและโลกปัจจุบันของ
มนุษยม์ากที่สุด ดังบทสนทนาที่สาย สีมา ได้กล่าวกับรัชนีไว้ แต่รัชนีไม่ได้ปักใจเชื่อในค าพูดของสายเสียทีเดียว 
จนกระทั่งได้สนทนากับแม่ของเธอเอง จึงท าให้รัชนีเข้าใจในค าพูดของสาย ดังข้อความที่ปรากฏในเนื้อเรื่อง
ตอนหนึ่งว่า 

 

 

 

 

 

 

และประโยคที่สาย สีมา ได้กล่าวเอาไว้ ดังข้อความที่ปรากฏในเนื้อเรื่องตอนหนึ่งว่า 

 

 

 

 

 ข้อความบทสนทนาที่ได้ยกตัวอย่างมาข้างต้นเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเข้าใจจากโลกสามัญชน           
สู่หลักของศาสนาพุทธ และเป็นสิ่งที่สามารถกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงของความตระหนักเรื่องการรับรู้ 
หลักทางโลกและทางธรรม ซึ่งแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงกับความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าอันที่จะเปลี่ยนแปลงสังคม
สามารถมองได้ว่าแนวคิดดั้งเดิมของพุทธศาสนานั้นต่างสะท้อนซึ่งกันและกันในส่วนของการกระท าในโลกแห่ง
ความเป็นจริง คือการกลับไปสู่ความรับผิดชอบของตัวเองเป็นหลัก ซึ่งก็คือ การกระตุ้นเตือนเรื่องโชคชะตาของ
ตัวเองก าหนดได้ด้วยมือของตัวเอง และการแบกรับความรับผิดชอบในทุกด้านตามความหมายที่เกี่ยวเนื่องกัน 

 

เสนีย์ เสาวพงศ์ (2559, หน้า 206) ... เป็นต้นว่ำในเรื องที เขำพูดถึงควำมดี 
ซึ งหล่อนเคยคิดและเชื อว่ำควำมดีเป็นของคนทั วไป เป็นสภำพอย่ำงหนึ ง 
ซึ งสำมำรถปรับเข้ำกับสิ งต่ำง ๆ ได้ทั วไปไม่จ่ำกัด แต่บัดนี้เหตุการณ์และ
ข้อเท็จจริงได้พิสูจน์ให้เห็นว่าค าพูดของเขาเป็นความจริง ความดีไม่ใช่ของ
ทั่วไป แต่จ ากัดและมีความหมายแตกต่างกันส าหรับบุคคลที่ต่างกัน ความ
ดีในทรรศนะของหล่อนกับคุณพ่อคุณแม่ก็มีความแตกต่างกัน และไม่ลง
รอยกัน... 

เสนีย์ เสาวพงศ์ (2559, หน้า 206-207) ...ซึ งเมื อล่วงเข้ำไปถึงขั้นนั้นแล้ว
ใคร ๆ ไม่ว่ำพ่อแม่หรือเทวดำหน้ำไหนก็ไม่สำมำรถช่วยอะไรได้ ฉะนั้นถ้ำ
คนเรำจะต้องรับเครำะห์กรรมเพรำะกำรตัดสินใจผิดแล้ว กำรกระท่ำนั้นก็
ควรเป็นของเขำเองดีกว่ำที จะเป็นกำรกระท่ำที ก่ำหนดโดยคนอื น... 
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เสนีย์ เสาวพงศ์ (2559, หน้า 12) ...หมดไปแล้วส่ำหรับสมัยของผ้ำม่วง
และผ้ำลำย ผ้ำแถบ ผ้ำถุง และโจงกระเบน กลำยเป็นสมัยของกำงเกง
และกระโปรง หมดไปแล้วส่ำหรับแป้งขมิ้นดินสอพองและสีผึ้ง แต่เป็น
สมัยของครีม ลิปสติกและน้่ำมันเซ็ตลอน... 

 

3. โลกทัศน์ที่สะท้อนการต่อสู้ทางชนชั้น 

 ในยุคสงครามเย็นเกิดปฏิกิริยาของปัญญาชนหัวก้าวหน้า นอกจากยุคนี้จะสะท้อนโลกทัศน์เกี่ยวกับ
ความเท่าเทียมของมนุษย์ ยังมีอีกหนึ่งโลกทัศน์ที่สะท้อนจากนวนิยายเรื่อง ปีศาจ คือ “การต่อสู้ทางชนชั้น” 
เนื้อเรื่องในนวนิยายเรื่อง ปีศาจ ได้น าเสนอโลกทัศน์ที่สะท้อนการต่อสู้ทางชนชั้นและศักดินา ผู้เขียน 
ได้วิเคราะห์ออกเป็น 2 ประเด็น คือโลกทัศน์ที่สะท้อนให้เห็นลักษณะของชนชั้นที่มีอิทธิพลต่อสังคม และ             
โลกทัศน์ที่สะท้อนให้เห็นลักษณะของชนชั้นที่มีอิทธิพลต่อการเลือกคู่ครอง 

 3.1 โลกทัศน์ที่สะท้อนให้เห็นลักษณะของชนชั้นที่มีอิทธิพลต่อสังคม 

  นวนิยายเรื่อง ปีศาจ ของเสนีย์ เสาวพงศ์ ได้น าเสนอโครงเรื่องอยู่ที่จุดยืนทางสังคมและ 
การปะทะกันระหว่างสองสังคม กล่าวคือเป็นโครงเรื่องที่น าเสนอความขัดแย้งกันระหว่างจุดยืนของผู้ต้องการ
รักษาหรือผู้ทีพ่ึ่งพาระบบศักดินาระบอบการปกครองดั้งเดิมของไทยเอาไว้ คือ เจ้าคุณพ่อของรัชนีและมหาจวน 
กับตัวเอกที่ต่อสู้กับระบบศักดินา คือ สาย สีมา และรัชนี เจ้าคุณพ่อของรัชนีซึ่งสืบเชื้อสายจากตระกูลศักดินา          
มักพูดประโยค “เธอลูกใคร” (หน้า 198) อยู่เสมอหรืออย่างเช่นค าพูดที่แม่ของรัชนี ดังข้อความที่ปรากฏในเนื้อ
เรื่องตอนหนึ่งว่า  

 

 

   

 ทัศนคตแิละค าพูดของพ่อและแม่ของรัชนีนั้น ได้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจน ในเรื่องของการแบ่งชนชั้น
ทางสังคม สังเกตได้จากค าพูดของชายและหญิงรุ่นใหม่ที่ยึดมั่นอุดมการณ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงของสังคม
กลุ่มหนึ่งที่ปรากฏในเนื้อเรื่อง ดังเช่นค าพูดที่นิคมเอ่ยกับกิ่งเทียนเพ่ือนสนิทของรัชนี ดังข้อความที่ปรากฏใน
เนื้อเรื่องตอนหนึ่งว่า  

 

 

 

 

 และค ากล่าวของคุณแม่ของรัชนี ที่ได้เปรียบเปรยความเปลี่ยนแปลงของสังคมและค่านิยม 
ด้านต่าง ๆ ดังข้อความทีป่รากฏในเนื้อเรื่องตอนหนึ่งว่า 

 

 

 

เสนีย์ เสาวพงศ์ (2559, หน้า 205) ...คนเรำไม่มีสกุลรุนชำติจะเป็นคนดี 
ได้อย่ำงไร มีใครอบรมสั งสอน ควำมเป็นผู้ดีน่ะ  มันอยู่ในสำยเลือด               
ถ้ำเลือดไพร่แล้วยังไงก็เป็นไพร่... 

 

เสนีย์ เสาวพงศ์ (2559, หน้า 140) ...เรำได้เปลี ยนแปลงมำสู่กำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยยี สิบปีแล้ว แต่ในกำรปฎิบัติของเรำยังมีควำมคิด
หลำยอย่ำงที ล้ำหลังกว่ำสมัย เรำยังมีควำมคิดเก่ำ ๆ สุมเข้ำไว้เต็มสมอง 
บำงคนยังถือว่ำเขำเป็นคนสูงกว่ำรำษฎร เป็นนำยรำษฎร... 
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เสนีย์ เสาวพงศ์ (2559, หน้า 23)...คนเรำมีควำมพอใจในสิ งต่ำง ๆ 
ต่ำงกัน กิ งเทียนคิด คนเรำมีเวลำ ๒๔ ชั วโมงเท่ำ ๆ กัน และทุกคนมีสิทธิ์
ใช้เวลำเหล่ำนั้นตำมควำมต้องกำรของเขำ แต่อย่ำงไรก็ดีสิ งแวดล้อมมี
อิทธิพลส่ำคัญเหนือควำมรู้สึกนึกคิดของคนเรำอยู่มำก เพื อนหลำยคนที 
ไม่ค่อยชอบดูหนังอย่ำงมำกมำก่อน บัดนี้กลำยเป็นนักดูหนังจัดไปแล้ว... 

 

เสนีย์ เสาวพงศ์ (2559, หน้า 19)...รัชนีเห็นใจเพื อนของหล่อนมำกกว่ำ
ต้องต่อสู้อย่ำงหนักเพื อที จะเล่ำเรียนให้ได้ ซึ งผิดกับหล่อนอย่ำงตรงกัน
ข้ำม แม่คุณพ่อคุณแม่จะมีลูกอีกสักโหลก็ไม่มีปัญหำอะไรในกำรที จะส่ ง
เสียให้เล่ำเรียนจนจบชั้นมหำวิทยำลัย แต่กลับไม่มีใครเห็นดีเห็นงำมกับ
กำรศึกษำชั้นสูงนั้น รัชนีเคยไปบ้ำนกิ งเทียนได้รับกำรต้อนรับอย่ำงอบอุ่น
ปรำศจำกกำรไว้ยศ และได้เห็นควำมรักอันอบอุ่นระหว่ำงแม่ ๆ ลูก ๆ  
ท่ำให้ใจของรัชนีเศร้ำลงนิดหน่อยเมื อนึกถึงตัวเอง... 

 

เสนีย์ เสาวพงศ์ (2559, หน้า 261) ...ท่ำให้คนเรำไม่รู้จักเจียมกะลำหัว 
 ไม่รู้จักฟ้ำสูงแผ่นดินต ่ำ ไม่ตักน้่ำใส่กะโหลกชะโงกดูเงำ ดีแต่จะเอำดีด้วย
กำรตลบตะแลง ปลิ้นปล้อนหลอกลวงแบบพวกสิบแปดมงกุฎที มีอยู่เต็ม
บ้ำนเมือง เห็นเขำดีก็อยำกได้ดีบ้ำง โดยไม่ได้ส่ำนึกตนว่ำควำมเป็นผู้ดีนั้น
มีมำจำกสำยเลือด กำก็ย่อมเป็นกำ และหงส์ก็จะต้องเป็นหงส์อยู่ต่อไป... 

 

 

 ตลอดจนความคิดของคนในสังคมก็เปลี่ยนตามเมื่อมีการรับอิทธิพลทางตะวันตกเข้ามา 
ในสังคมไทย และมีเพียงชนชั้นสูงเท่านั้นที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย หากเป็นเช่นชาวนา ชาวนสวนหรือชนชั้นกลาง  
ไปจนถึงชนชั้นล่างก็คงไม่มีโอกาสจะได้สัมผัสกับรสนิยมใหม่ ๆ ดังข้อความทีป่รากฏในเนื้อเรื่องตอนหนึ่งว่า 

 

 

 

 

  

 ในทางกลับกันความคิดของรัชนี กลับไม่ได้รังเกียจหรือแบ่งชนชั้นวรรณะกับเพ่ือนสนิทที่ชื่อ 
กิ่งเทียน มิหน าซ้ ารัชนีกลับมองว่า การเป็นอยู่ที่แสนจะธรรมดาไร้ยศถาบรรดาศักดิ์อย่างเช่นครอบครัวของ             
กิ่งเทียน ช่างดูน่าอิจฉาและดูมีความสุขกว่าครอบครัวของรัชนีเองเสียอีก ดังข้อความที่ปรากฏในเนื้อเรื่อง 
ตอนหนึ่งว่า 

 

 

 

 

 

 

  แต่ทัศนคติของเจ้าคุณพ่อของรัชนีไม่ได้คิดเช่นนั้น ท่านกลับมีความคิดว่ายศถาบรรดาศักดิ์
เป็นสิ่งที่สูงส่ง เป็นสิ่งที่ใช้ประเมินค่าและบ่งบอกถึงคุณค่าของบุคคล ดังข้อความที่ปรากฏในเนื้อเรื่องตอนหนึ่ง
ว่า 
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เสนีย์ เสาวพงศ์ (2559, หน้า 42)...กำรแต่งงำนของพี สำวเท่ำที รัชนีจ่ำได้ 
มันเกิดขึ้นเพรำะว่ำผู้ชำยเป็นคนมีเงิน ควำมจริงทั้งสองไม่ได้รักใคร่กันมำ
ก่อน เป็นแต่เพียงรู้จักและพบกันไม่กี ครั้ง แต่กำรตกลงใจแต่งงำนเป็นไป
อย่ำงง่ำยดำย ประกำรหนึ งอำจจะเป็นเพรำะดรุณีไม่มีควำมคิดเห็นของ
ตนเองในเรื องควำมรัก และกำรแต่งงำนอย่ำงผู้หญิงในสมัยนั้น... 

 

เสนีย์ เสาวพงศ์ (2559, หน้า 264) ...ผมมีควำมภูมิใจสูงสุดในวันนี้เอง 
ที เกิดเป็นลูกชำวนำ ผลเองก็ไม่ทรำบเหมือนกันว่ำท่ำไมพ่อผมจึงไม่ได้เป็น
ขุนนำง แต่ทว่ำขุนนำงนั้นมีอยู่จ่ำนวนน้อย และคนที เป็นชำวนำนั้นมีอยู่
จ่ำนวนมำกกว่ำหลำยเท่ำ พ่อผมเป็นคนหนึ งที อยู่ในฝ่ำยข้ำงมำก ผมไม่มี
เหตุผลประกำรใดเลยที จะน้อยอกน้อยใจในโชคชะตำที มิได้เกิดในที สูง  
ในสำยเลือดของผู้ดีมีสกุล เพรำะนั นมันเป็นสิ งหรือเงื อนไขที คนเรำได้
สร้ำงข้ึน และคิดสรรค์มันข้ึนมำ สภำพเช่นนั้นมันไม่ยืนยงคงทนอะไร และ
มันจะเปลี ยนแปลงไปตำมกำลเวลำที ไม่เคยหยุดนิ ง... 

 

 สาย สีมา ผู้ไม่เกิดทรยศต่อแผ่นดินเกิดและไม่ทรยศต่ออาชีพการเป็นชาวนา ถึงแม้ปัจจุบัน
เขาจะรับราชการเป็นทนายความก็ตามแต่ เขายังยึดมั่นและยังส านึกตนอยู่ตลอดเวลาว่าเขาเป็นใคร  
มาจากไหนและก าลังท าอะไรอยู่ ดังข้อความที่ปรากฏในเนื้อเรื่องตอนหนึ่งว่า 

 

 

 

 

 
 

 

 

 จากข้อความบทสนทนาที่ยกตัวอย่างมาข้างต้น เป็นสิ่งที่เสนีย์ เสาวพงศ์ ได้ถ่ายทอดโลกทัศน์ 
ที่สะท้อนให้เห็นลักษณะของชนชั้นที่มีอิทธิพลต่อสังคม และโลกทัศน์ที่เป็นการต่อสู้ทางชนชั้น ในเนื้อเรื่องได้มี
การปะทะระหว่าง 2 ชนชั้นจากที่กล่าวไปข้างต้น ซึ่งแต่ละชนชั้นนั้นก็หยิ่งในศักดิ์ศรีและเคารพต่อชนชั้นของตน 
ไม่ผิดที่ทุกคนเกิดมาในชนชั้นและฐานะที่แตกต่างกัน แต่จะผิดถ้าทุกคนไม่ให้เกียรติและไม่ให้ความช่วยเ หลือ
เกื้อกูลกัน ฉะนั้นผู้เขียนเห็นว่ายศถาบรรดาศักดิ์และชนชั้นเป็นสิ่งหรือเงื่อนไขที่คนเราสร้างขึ้น และคิดสรรค์        
มันขึ้นมา สภาพเช่นนั้นมันไม่ยืนยงคงทนอะไร และมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาที่ไม่เคยหยุดนิ่ง  ดังเช่น
ค าพูดของสาย สีมา 

 3.2 โลกทัศน์ที่สะท้อนให้เห็นลักษณะของชนชั้นที่มีอิทธิพลต่อการเลือกคู่ครอง 

 การปะทะกันระหว่างสองขั้วนั้นเป็นโครงเรื่องหลักดังที่ได้น าเสนอไปแล้วในข้างต้น และ
นอกเหนือจากโครงเรื่องระหว่างการปะทะกันระหว่างสายกับเจ้าคุณพ่อของรัชนีแล้ว ยังมีสิ่งที่หนึ่งที่ได้ถูกเพ่ิม
เข้าไปในโครงเรื่องหลักดังกล่าว นั่นก็คือจุดยืนเมื่อเกิดการการปะทะกันระหว่างสองขั้วนั้นเป็นโครงเรื่องหลัก
ส่งผลต่อการเลือกคู่ครองให้กับลูกสาวของท่านเจ้าคุณผู้เป็นมหาเศรษฐี มียศถาบรรดาศักดิ์ จึงยึดมั่นในฐานะ
และชนชั้นของตนด้วยการให้พี่สาวของรัชนีแต่งงานกับคนมีฐานะเท่าเทียมกัน ดังข้อความที่ปรากฏในเนื้อเรื่อง
ตอนหนึ่งว่า 
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เสนีย์ เสาวพงศ์ (2559, หน้า 44-45) ...เกิดมำเป็นลูกผู้หญิง เรำเป็นคน
อำภัพ” ดำรณีพูดต่อไปด้วยเสียงเศร้ำๆ “อยู่กับพ่อแม่ก็ต้องเชื อฟังพ่อแม่
ญำติพี น้องผู้ใหญ่ เมื อแต่งงำนก็อยู่ในอ่ำนำจของผัว…เรำก็ยอมรับตำม
แบบอย่ำงเด็กที อยู่ในโอวำท…แต่มันก็เหมือนปลดห่วงหนึ งออกไป แล้วเอำ
ห่วงใหม่ที หนักกว่ำเข้ำมำคล้องไว้แทน... 

 

เสนีย์ เสาวพงศ์ (2559, หน้า 227) ...รัชนีคิดถึงผู้ชำยสองคน คนหนึ ง
ประตูบ้ำนของหล่อนเปิดรับด้วยควำมเต็มใจ แต่ประตูหัวใจของหล่อนไม่มี
วันจะเปิดส่ำหรับเขำได้เลย แต่อีกคนหนึ งประตูบ้ำนของหล่อนไม่เต็มใจที 
จะเปิดรับ แต่ประตูหัวใจของหล่อนได้สร้ำงมำไว้ส่ำหรับเขำคนเดียว... 

 

เสนีย์ เสาวพงศ์ (2559, หน้า 261) ...ยำยเล็กเป็นลูกสำวของฉัน เขำว่ำ
สมัยนี้เป็นสมัยเสรีภำพสมัยนี้ใคร ๆ จะท่ำอะไรก็ได้โดยไม่ต้องอยู่กับร่อง
กับรอย...(หน้า 261) และ              

เสนีย์ เสาวพงศ์ (2559, หน้า 262) ...เสรีภำพจะมีอยู่ที ไหนก็ช่ำงแต่ไม่ใช่
ภำยในบ้ำนนี้ ยำยเล็กเป็นลูกของเจ้ำคุณ...ไม่ใช่ผู้หญิงริมถนน ส่ำหรับคน
ที ต้องกำรจะลอกครำบตัวเองเพื อเป็นผู้ดีกับเขำบ้ำงนั้น ไม่มีหวังว่ำ 
จะเป็นไปได้ ประตูของบ้ำนนี้เปิดอยู่ตลอดเวลำ แต่ส่ำหรับบุคคลบำงคน
โดยเฉพำะเท่ำนั้น... 

 

 การคงอยู่ของพ่ีสาวของรัชนีซึ่งอยู่ในฐานะของผู้ตกเป็นเหยื่อที่ชะตาชีวิตยึดติดอยู่ในระบบ
ศักดินานั่นเอง ดังข้อความที่ปรากฏในเนื้อเรื่องตอนหนึ่งว่า 

 

 

 

 
 

 เมื่อความคิดนี้ใช้กับพ่ีสาวของรัชนีได้ผลแล้ว เจ้าคุณพ่อก็ต้องการจะปฏิบัติเช่นนี้กับลูกสาว 
คนเล็กอย่างรัชนีที่ยังไม่มีคู่ครอง จึงได้แนะน าหนุ่มรูปงามที่จบการศึกษาจากต่างประเทศมีรสนิยมทันสมัย        
ประกอบกับหนุ่มรูปงานผู้นั้นมีฐานะและยศถาบรรดาศักดิ์มากพอท่ีเจ้าคุณพ่อจะยกลูกสาวคนเล็กให้เป็นภรรยา 
แต่รัชนีไม่ให้ความร่วมมือกับเงื่อนไขที่พ่อและแม่จัดระเบียบไว้ให้ ดังข้อความที่ปรากฏในเนื้อเรื่องตอนหนึ่งว่า 

 

 

 

 
 

  แม้รัชนีจะพยายามที่จะก าหนดชีวิตด้วยตัวเองเพียงใด ก็ไม่พ้นการใช้อ านาจของเจ้าคุณพ่อ
ของเธอ ในการก าหนดชีวิตและการเลือกคู่ครองให้กับรัชนี และทุกค าพูดของเจ้าคุณพ่อที่เอ่ยออกมาล้วน
แล้วแต่เป็นเป็นค าพูดที่ดูถูก เหยียดหยาม ดูหมิ่นสาย สีมา ทั้งในหน้าที่การงาน และต้นตระกูลของความเป็น
ชาวนาทั้งสิ้น ดังข้อความที่ปรากฏในเนื้อเรื่องตอนหนึ่งว่า 
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 จากข้อความบทสนทนาที่ยกตัวอย่างมาข้างต้น เป็นโลกทัศน์ที่สะท้อนให้เห็นลักษณะของชนชั้นที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกคู่ครอง โดยใช้ยศถาบรรดาศักดิ์เป็นตัวก าหนด ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนโลกทัศน์ในเรื่องของ  
การต่อสู้ทางชนชั้นได้อย่างชัดเจน 

อภิปรายผล 

 โลกทัศน์ในวรรณกรรมไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองและการเรียกร้องทางการเมือง 
ช่วงสงคราม รัฐประหาร และส านึกทางการเมือง นวนิยายเรื่อง“ปีศาจ” อยู่ช่วงในสงครามโลกและรัฐประหาร
ในทศวรรษ 2480 – 2500 ได้น าเสนอโลกทัศน์ความเท่าเทียมของมนุษย์ ตลอดจนการต่อสู้ทางชนชั้น                
ในนวนิยายเรื่อง “ปีศาจ” ของเสนีย์ เสาวพงศ์ ถือได้ว่าได้ถึงจุดสูงสุดของผลงานในแนว “ศิลปะเพ่ือชีวิต”       
โดยที่ความหมายของ “ปีศาจ” นั้น ไม่สามารถที่จะท าให้กระจ่างได้ด้วย “หน้าที่ที่มีต่อสังคม” ซึ่งเป็นแนวคิด
ของทางตะวันตก “ปีศาจ” ได้ซ่อนถึงความหมายอีกอย่างหนึ่งที่เป็นวิถีทางเฉพาะของไทยเอง ซึ่งก็ได้แสดงออก
ถึงความเป็นไปได้ของการตีความดังที่ผู้เขียนได้เสนอและได้อธิบายไว้ในข้างต้น ซึ่งความหมายของค าว่าปีศาจ
นั้นน าไปสู่แนวคิดของสมัยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองและการเรียกร้องทางการเมือง คือ ความเท่าเทียม
ของมนุษย์ ตลอดจนการต่อสู้ทางชนชั้น โลกทัศน์เหล่านี้เกิดจากสิ่งที่เสนีย์ เสาวพงศ์ ได้ก าหนดตัวละครเอก   
ที่มีบทบาทเป็นปีศาจ ซึ่งเป็นตัวแทนของชนชั้นล่างและชนชั้นสมัยใหม่ เพ่ือปะทะกับเจ้าคุณพ่อของรัชนีที่เป็น
ชนชั้นสูงและยังยึดถือกับระบอบสมัยเก่า นวนิยายเรื่องปีศาจ จึงเป็นนวนิยายที่สะท้อนโลกทัศน์ทางความ          
เท่าเทียมของมนุษย์ ตลอดจนการต่อสู้ทางชนชั้นตลอดทั้งเรื่อง และยังแฝงโลกทัศน์ในเรื่องโชคชะตาหรือกรรม
ที่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการก าหนดทางเดินชีวิต แต่สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ การกระท า คือการกลับไปสู่ความ
รับผิดชอบของตัวเองเป็นหลัก ซึ่งก็คือการกระตุ้นเตือนเรื่องโชคชะตาของตัวเองก าหนดได้ด้วยมือของตัวเอง 
และ การแบกรับความรับผิดชอบในทุกด้านตามความหมายที่เกี่ยวเนื่องกัน และการใช้สัญลักษณ์ใน “ปีศาจ” 
แม้จะเป็นเพียงสัญลักษณ์ง่าย ๆ แต่ก็สามารถตีความได้หลากหลายความหมาย นอกจากนี้หากจะพิจารณาถึง
ความเปลี่ยนแปลงในด้านอ่ืน ๆ ก็อาจมองเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในด้านค่านิยม เสนีย์ เสาวพงศ์           
เสนอโลกทัศน์ใหม่ในด้านค่านิยมซึ่งแตกต่างไปโดยสิ้นเชิงจากค่านิยมดั้งเดิมของสังคมความจริง  ในด้านของ
“สัญลักษณ”์ เมื่อกล่าวถึง “ปีศาจ” อันเป็นชื่อของนวนิยาย อาจมองเห็นได้อย่างเด่นชัด ปีศาจ จึงเป็นตัวแทน
ของความคิดใหม่ความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปในทางก้าวหน้าอันเป็นกฎแห่งพัฒนา นอกจากนี้ยังหมายถึงความคิด
ที่ไม่เห็นแก่ตัว ความคิดล้มล้างค่านิยมดั้งเดิมของสังคมหรือกล่าวโดยสรุป “ปีศาจ” ก็คือสัญลักษณ์ของความ
เปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าซึ่งผู้ที่คัดค้านการเปลี่ยนแปลงย่อมเห็นว่าเป็นความเลวร้าย  และเป็นสิ่งที่น่ากลัว 
ความเปลี่ยนแปลงจึงเป็นปีศาจหลอกหลอนผู้ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
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บทเห่เรือในสมัยรัชกาลที่ 9 : ภาพสะท้อนพระมหากษัตริย์ผ่านบทวรรณกรรม 

Barge song in the King Rama IX’s riegn: The reflection of the 

king through literature 

 

ธันย์ชนก สุวรรณมุณี1  และศรัณย์ภัทร์ บุญฮก2 

 

บทคัดย่อ 

 บทความนี้มุ่งศึกษาภาพสะท้อนของพระมหากษัตริย์ผ่านวรรณกรรมบทเห่เรือสมัยพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ใช้ในงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา งานมหามงคล 
รัชมังคลาภิเษก งานมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติ จากนั้นได้ท าการเก็บข้อมูลจากหนังสือ ต ารา และเอกสาร
ทางวิชาการต่างๆ  จากนั้นจึงน ามาคัดเลือกข้อมูลจ านวน 8 เรื่อง ผลการศึกษาพบว่า บทเห่เรือเป็นวรรณกรรม
ที่มีจุดประสงค์เพ่ือใช้ประกอบพิธีกรรมการเห่เรือ และมิได้เป็นวรรณกรรมยอพระเกียรติโดยตรง แต่กลับ
สะท้อนภาพของพระมหากษัตริย์ผ่านคติความเชื่อต่างๆ ทั้งคติเทวราชา คติจักรพรรดิราชและโดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งคติธรรมราชา บทเห่เรือในสมัยรัชกาลที่ 9 ให้ภาพสะท้อนที่เน้นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงใช้ในการปกครองประเทศ หลักธรรมที่ส าคัญคือทศพิธราชธรรม อันเป็นการสร้างเสริม
บุญญาบารมี อีกทั้งบทเห่เรือยังน าเสนอภาพพระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานอย่างหนัก ผ่านโครงการพระราชด าริ
ต่างๆ มากมายก็เพ่ือให้ประชาชนนั้นอยู่อย่างร่มเย็นและมีความสุข จึงสามารถสะท้อนโลกทัศน์เกี่ยวกับ
พระมหากษัตริย์ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีว่า บุญญาบารมีของพระมหากษัตริย์มาจากหลักธรรมในการปกครอง
ประเทศ และแม้ว่าพระองค์จะอยู่ในสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันอันสูงสุดของสังคมไทย แต่พระองค์
ก็ยังทรงงานอย่างหนักมิได้ว่างเว้นเพ่ือให้ประชาชนคนไทยนั้นได้อยู่อย่างร่มเย็น ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้นับว่า
ภาพสะท้อนของพระมหากษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้อย่างชัดเจน 

ค าส าคัญ: บทเห่เรือ, รัชกาลที่ 9, พระมหากษัตริย์, วรรณกรรมยอพระเกียรติ 

 

 

 

 

1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย, คณะครุศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
2 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาไทย, คณะครุศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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บทน า 

 การเห่เรือมีประวัติความเป็นมายาวนาน โดยในสมัยโบราณมนุษย์จะตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ า 
เพราะเป็นเส้นทางสัญจรที่ส าคัญ รวมทั้งน้ าเป็นปัจจัยส าคัญในการบริโภค แม้ปัจจุบันเมืองจะขยายกว้าง
ออกไปมาก แต่ในเมืองหลวงและเมืองใหญ่ๆ ในประเทศต่างๆ ทั่วโลกมักจะมีแม่น้ าสายส าคัญตัดผ่านตัวเมือง 
ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนของมนุษย์มักยึดเอาสายน้ าเป็นส าคัญ การสัญจรทางน้ า        
ตั้งแต่โบราณกาลท าให้ต้องใช้เรือเป็นพาหนะ ซึ่งมีมากมายหลายขนาด หลายลักษณะตามจุดประสงค์ในการใช้ 
ทั้งสัญจรไปมา ใช้บรรทุกสินค้า ใช้ในการรบ ใช้ในงานพระราชพิธี ใช้ในการบ าเพ็ญกุศล เป็นต้น เรือของไทย    
ที่มีมาตั้งแต่โบราณมีทั้งเรือพายและเรือเครื่องยนต์ มีชื่อเรียกต่างกัน เช่น เรือบด เรือเป็ด เรือฉลอม             
เรือเอ่ียมจุ้น เรือส าปั้น เรือส าเภา (รื่นฤทัย สัจจพันธุ์, 2556, น. 18) การเห่เรือมีวัตถุประสงค์ที่จะให้จังหวะแก่
ฝีพายซึ่งมีจ านวนมาก โดยเฉพาะการเห่เรือหลวงมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การพายเรือในพระราชพิธีกระบวน  
พยุหยาตราทางชลมารคมีความพร้อมเพรียง เป็นระเบียบเรียบร้อย ดูสวยงาม นอกจากนี้จังหวะของการพาย  
ยังปลุกเร้าให้ฝีพาย ฮึกเหิม มีพลัง ไม่เหนื่อยง่าย เนื้อหาของบทเห่เรือก็สร้างจินตภาพให้ความเพลิดเพลินใจ 
ทั้งฝีพายผู้ร่วมในกระบวนพยุหยาตราและผู้ที่เข้าชมการเห่เรือ การเลือกใช้ค าและเสียงในบทเห่เรือก็จะสัมพันธ์
กับจังหวะ การเห่จึงท าให้เกิดความไพเราะ การเห่เรือยังสัมพันธ์กับการพายเรืออีกด้วย เช่น การจบบทเห่ 
ในท านองสวะเห่จะต้องพอดีกับเรือพระที่นั่งที่เทียบท่า  

 บทเห่ เรือ ปรากฏครั้ งแรกในสมัยอยุธยาตอนปลาย คือ บทเห่ เรือของเจ้าฟ้าธรรมธิ เบศร                
ทรงพระนิพนธ์ขึ้นเมื่อครั้งตามเสด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศไปนมัสการรอยพระพุทธบาท จ.สระบุรี ต่อมาในสมัย
รตันโกสินทร์มีบทเห่เรือ พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย บทเห่เรือ พระราชนิพนธ์
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บทเห่เรือ พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว ฯลฯ แม้บทเห่เรือไม่ใช่วรรณกรรมยอพระเกียรติพระมหากษัตริย์โดยตรง เพราะเป็นวรรณกรรม
ประกอบพิธีกรรม คือ การเห่เรือ แต่บทเห่เรือได้แสดงสถานภาพและสรรเสริญพระมหากษัตริย์ในด้านต่างๆ  
ไม่ว่าจะเป็นคติเทวราชา เป็นคติตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ – ฮินดูที่สร้างสถานภาพให้พระมหากษัตริย์
นั้นสูงส่งและศักดิ์สิทธิ์ พระมหากษัตริย์เปรียบได้กับพระนารายณ์ที่อวตารลงมาปราบทุกข์เข็ญในโลกมนุษย์ 
ดังนั้นคติเทวราชาจึงกล่าวไว้ว่าพระมหากษัตริย์มีฐานะท่ีเป็นสมมติเทพ พระราชพิธีเห่เรือก็เป็นส่วนหนึ่งในคตินี้ 
อีกทั้งคติธรรมราชา เป็นคติทางพระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์ต้องมีหลักธรรมในการปกครองประเทศ  
โดยหลักธรรมที่ส าคัญ คือ ทศพิธราชธรรม ตลอดจนการมองว่าพระมหากษัตริย์นั้นคือพระโพธิสัตว์ และมีการ
เทียบเคียงสถานภาพและบุญบารมีระหว่างพระมหากษัตริย์กับพระพุทธเจ้า และคติจักรพรรดิราช เป็นคติทาง
พระพุทธศาสนา จักรพรรดิราชา คือ กษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เหนือกษัตริย์ทั้งปวง อีกทั้งยังมีแก้วเจ็ดประการในการ
ครอบครอง  

  ในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พบว่ามีการแต่งบทเห่เรือจ านวน
มากเพ่ือใช้ประกอบพระราชพิธีตามโอกาสต่างๆ เช่น กาพย์เห่เรือฉลอง 25 พุทธศตวรรษ กาพย์เห่เรือสมโภช
กรุงรัตนโกสินทร์  200 ปี กาพย์ เห่ เรือเอเปค อีกทั้งยังมีกาพย์ เห่ เรือที่ เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีของ



345 

 

 

  
 

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第三届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดช ได้แก่ กาพย์เห่เรือเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ กาพย์เห่เรือ
รัชมังคลาภิเษก กาพย์เห่เรือฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี กาพย์เห่เรือเฉลิมพระเกียรติปีกาญจนาภิเษก  
กาพย์เห่เรือเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ กาพย์เห่เรือฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี กาพย์เห่เรือเฉลิม 
พระชนมพรรษา 80 ปี กาพย์เห่เรือเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ และกาพย์เห่เรือเฉลิมพระชนมพรรษา  
85 พรรษา  

 ทั้งนี้ แม้ว่าบทเห่เรือไม่ใช่วรรณกรรมยอพระเกียรติพระมหากษัตริย์โดยตรง เพราะเป็นวรรณกรรม
ประกอบพิธีกรรม คือ การเห่เรือ แต่บทเห่เรือนี้ได้แสดงสถานภาพและสรรเสริญพระมหากษัตริย์ในด้านต่างๆ 
ให้ผู้ อ่านได้รับรู้ถึงลักษณะการกล่าวสรรเสริญพระมหากษัตริย์ในด้านคติต่างๆ ในโลกทัศน์ที่ เกี่ยวกับ
พระมหากษัตริย์ ตลอดจนการกล่าวถึงบุญบารมีของพระมหากษัตริย์ที่ท าให้ประชาชนอยู่อย่างร่มเย็น 
ได้ก็เพราะพระราชกรณียกิจต่างๆ ที่พระองค์นั้นทรงคิดค้นข้ึน 

 ด้วยเหตุนี้ บทความนี้จึงมุ่งเน้นศึกษาภาพสะท้อนของพระมหากษัตริย์ที่ปรากฏในบทเห่เรือในสมัย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เพ่ือพิจารณาถึงคติต่างๆ ที่ปรากฏผ่านการสรรเสริญ
พระมหากษัตริย์ ลักษณะเช่นนี้จะท าให้ทราบถึงภาพสะท้อนโลกทัศน์ของพระมหากษัตริย์ในสังคมไทยร่วมสมัย 
รวมถึงท าให้ทราบถึงความโดดเด่นของบทเห่เรือในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  
รัชกาลที่ 9 อีกด้วย 

 

วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือศึกษาภาพสะท้อนของพระมหากษัตริย์ผ่านวรรณกรรมบทเห่เรือในสมัยพระบาทสมเด็จ  
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 

 

วิธีการศึกษา 

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาภาพสะท้อนของพระมหากษัตริย์ผ่านวรรณกรรมบทเห่เรือ 
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีการศึกษาบทเห่เรือโดยคัดเลือกจากหนังสือ  
ต าราและเอกสารทางวิชาการต่างๆ จากนั้นได้ท าการเก็บข้อมูลโดยน ากาพย์เห่เรือในสมัยพระบาทสมเด็จ  
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดชที่ใช้ในงานต่างๆ มาคัดเลือกข้อมูลจ านวน 8 เรื่อง ได้แก่ 1) กาพย์เห่เรือ 
เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 2) กาพย์เห่เรือรัชมังคลาภิเษก 3) กาพย์เห่เรือฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี 
4) กาพย์เห่เรือเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5) กาพย์เห่เรือฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 6) กาพย์เห่เรือ 
เฉลิมพระชนมพรรษา 80 ปี  7) กาพย์ เห่ เรือ เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ และ  8) กาพย์ เห่ เรือ 
เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้วิเคราะห์มาเรียบเรียงเพ่ือการน าเสนอ และสรุปผล 
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ผลการศึกษา 

 จากการศึกษาภาพสะท้อนของพระมหากษัตริย์ผ่านวรรณกรรมบทเห่เรือในสมัยรัตนโกสินทร์            
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ดังนี้ 

  1. กาพย์เห่เรือเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

 กาพย์เห่เรือเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช        
เสด็จพระราชด าเนินในพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2530 
กระบวนพยุหยาตราทางชลมารคจัดเป็นกระบวนใหญ่ ครั้งนี้ใช้บทเห่เรือพระนิพนธ์ของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร 
ต่อมาในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2530 กองทัพเรือจัดแสดงเห่เรือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชให้ประชาชนชน ณ ท่าราชวรดิฐ โดยน าเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช 
และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ออกแสดง บทเห่ครั้งนี้กองทัพเรือขอให้คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ 
ประพันธ์ขึ้น มีความยาว 2 บทเห่ โดยร้องเห่จากเรือพระท่ีนั่งสุพรรณหงส์ 

 ตัวอย่างบทเห่เรือที่ให้ภาพสะท้อนพระมหากษัตริย์ผ่านบทวรรณกรรม เช่น 

    พระราชทานทุนศึกษา  พระเมตตาค่าอุดม 

   “ภูมิพล” “นวฤกษ”์ สม   อุดมยศปรากฏไกล 

    ร่มเกล้าเยาวชนประจักษ์  พระบริรักษ์ดุจหลักชัย 

   โรงเรียนเขียนอ่านใน   ไพรพงพนาเสริมค่าคน 

    บุญญาบารมีอะคร้าว  ทุกแดนด้าวกล่าวสดุดี 

   ไพร่ฟ้าสามัคค ี    ชีวีถวายหมายพ่ึงบุญ 

       ... 

    สืบชาติสืบศาสนา  บุญกิริยาอาจารี 

   ทรงธรรมน าวิถี    ฤดีราษฎร์ชาติสุขศานต์ 

       ... 

    เผยแพร่พระกฤษฎา  งามสง่าปรีชาชาญ  

   คือเทพอวตำร    รำญอริรำชพินำศลง 

    ไอศูรย์พูนพิพัฒน์   งามบทรัชย์ขัตติยวงศ ์
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   ทศพิธรำชธรรมทรง   ด่ำรงสวัสดิ์นิรัติศัย 

   (รื่นฤทัย สัจจพันธุ์, 2556, น. 204-206) 

 จากบทเห่เรือข้างต้นสะท้อนภาพเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ด้วยกัน 2 คติ คือ คติเทวราชา จากวรรค
ที่ว่า “คือเทพอวตาร ราญอริราชพินาศลง” กล่าวคือผู้แต่งมองพระมหากษัตริย์ว่าเป็นเทพอวตารลงมาจาก
สวรรค์ที่ลงมาปราบศัตรูให้หมดสิ้นไป สอดคล้องกับคติเทวราชาที่มองพระมหากษัตริย์ว่าคือพระนารายณ์
อวตารลงมาปราบทุกข์เข็ญ (เสาวณิต วิงวอน, 2530) และคติธรรมราชา จากวรรคที่ว่า “ทศพิธราชธรรมทรง  
ด ารงสวัสดิ์นิ รัติศัย” กล่าวคือ ผู้ แต่งยั งมองพระมหากษัตริย์ อีกว่าทรงปกครองบ้านเมืองโดยใช้  
หลักทศพิธราชธรรม ซึ่งเป็นหลักธรรมที่ประเสริฐอย่างยิ่ง  

 นอกจากนี้ยังมีภาพสะท้อนบุญญาบารมีของพระมหากษัตริย์ จากวรรคที่ว่ า “บุญญาบารมีอะคร้าว  
ทุกแดนด้าวกล่าวสดุดี” กล่าวถึงพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีบุญญาบารมีอย่างมาก จนทุกประเทศนั้นต่างล้วน
กล่าวค าสดุดี แต่บุญญาบารมีของพระมหากษัตริย์ที่ท าให้ทุกประเทศสดุดีนั้นมาจากการที่พระองค์ทรงมี     
พระเมตตา ทรงงานอย่างหนักตลอดจนทรงมีโครงการในพระราชด าริต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับวรรคก่อนหน้าที่ว่า 
“พระราชทานทุนศึกษา พระเมตตาค่าอุดม”  

 กล่าวได้ว่าโลกทัศน์ที่ผู้แต่งมีต่อพระมหากษัตริย์นั้นมี 2 ด้าน คือ ด้านเทวราชา และธรรมราชา  
แม้ว่าผู้แต่งจะกล่าวถึงคติเทวราชา แต่ผู้แต่งได้เสนอภาพของบุญญาบารมีของพระมหากษัตริย์ที่ไม่ใช่เพียง
เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นเทวราชา หรือสมมติเทพ แต่บุญญาบารมีของพระมหากษัตริย์เกิดจากการที่
พระองค์ทรงมีพระเมตตา ทรงงานอย่างหนัก ตลอดจนมีโครงการในพระราชด าริเพ่ือให้ประชาชนนั้นมีความ
ผาสุกนั่นเอง 

2. กาพย์เห่เรือรัชมังคลาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

 กาพย์เห่เรือรัชมังคลาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม     
พ.ศ. 2531 ในวาระมิ่งมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติ 
ได้ 42 พรรษา ซึ่งนานกว่าพระมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์ในอดีต รัฐบาลจึงจัดเฉลิมฉลองพระราชพิธี         
รัชมังคลาภิเษกขึ้น ในการนี้ไม่มีการจัดกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค กองทัพเรือจัดแสดงการเห่เรือ     
เฉลิมพระเกียรติที่ท่าราชวรดิฐ และใช้บทเห่เรือที่ประพันธ์โดยคุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ มีความยาว 2 บท 
ตัวอย่างบทเห่เรือที่ให้ภาพสะท้อนพระมหากษัตริย์ผ่านบทวรรณกรรม เช่น 

    เผยแผ่พระกฤษฎา  งามสง่าปรีชาชาญ 

   แหล่งหล้าสาธุการ   พระบริบาลทศพิธราชธรรม 

    พระเดชปกเกศชาติ  ปกทวยราษฎร์นานฉน า 
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   ภิญโญเดโชปถัมภ์   ล้ าดินฟ้าตรึงตราหทัย 

       ... 

    เชิดชาติสืบศาสนา  บุญกิริยาอาจารี 

   ทรงธรรมน าวิถี    พุทธิวจีทวีศานต์ 

       ... 

    บารมีพระแจ่มจ้า   จีรกาล 

   เฉลิมรัชมงคลวาร   ก่องเกล้า 

    ไอศวรรย์ยั่งยืนนาน  ยิ่งกษัตริย์ ใดนา 

   “ภูมิพลมหาราช” เจ้า   แหล่งหล้าสดุดี 

    บารมีพระแจ่มจ้า   รัชมังคลาภิเษกศรี 

   ไอศวรรย์ยืนทวี    ราชจักรีเกริกสกล 

(รื่นฤทัย สัจจพันธุ์, 2556, น. 209-212) 

 จากบทเห่เรือข้างต้นสะท้อนภาพเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ 2 คติ คือคติธรรมราชา จากวรรคที่ว่า 
“พระบริบาลทศพิธราชธรรม” กล่าวคือ ผู้แต่งมองพระมหากษัตริย์ว่าทรงปกครองบ้านเมืองโดยใช้             
หลักทศพิธราชธรรม อีกทั้งพระองค์ยังทรงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา จากบทที่ว่า “เชิดชาติสืบศาสนา            
บุญกิริยาอาจารี ทรงธรรมน าวิถี พุทธิวจีทวีศานต์” ซึ่งสอดคล้องกับคติภาพรวมเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์       
ที่กล่าวว่าผู้ปกครองนั้นได้รับสิทธิธรรมจากศาสนา และศาสนาได้รับการคุ้มครองจากผู้ปกครอง  
แม้ว่าคติภาพรวมเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์จะเป็นคติสมัยจารีต แต่นับว่าคติสมัยจารีตนั้นยังคงสืบทอด 
มายังปัจจุบันอีกด้วย ในด้านของคติจักพรรดิราช จากวรรคที่ว่ า “ไอศวรรย์ยั่งยืนนาน ยิ่งกษัตริย์ ใดนา” 
กล่าวถึงพระมหากษัตริย์ที่ครองราชมาอย่างยาวนาน มีพระราชอ านาจบารมีมากกว่ากษัตริย์อื่นใด ท าให้ผู้อ่าน
ได้ทราบถึงการที่ผู้แต่งมองพระมหากษัตริย์ในคติจักรพรรดิราชว่าทรงมีพระราชอ านาจที่ยิ่งใหญ่กว่า
พระมหากษัตริย์องค์ใดๆ  

 3. กาพย์เห่เรือฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

 กาพย์ เห่ เรือฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
เสด็จพระราชด าเนินไปในการถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 
และเป็นพระราชพิธีหนึ่งในพระราชพิธีกาญจนาภิเษกขึ้นครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ในกระบวนเรือมีเรือ 
พระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 เป็นเรือพระที่นั่งทรง เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เป็นเรือพระที่นั่งรอง           
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เรืออนันตนาคราชเป็นเรือทรงผ้าไตร และเรืออเนกชาติภุชงค์เป็นเรือพระที่นั่งทรงผ้าไตรส ารอง และใช้ 
บทเห่เรือที่ประพันธ์โดยคุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ 

 

 

 

 

 

      ภาพที่ 1  เรือพระที่น่ังนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9              ภาพที่ 2 เรือพระที่น่ังสวุรรณหงส ์
    (ถ่ายภาพโดย ธันย์ชนก สุวรรณมุณี)              (ถ่ายภาพโดย ธันย์ชนก สุวรรณมณุี) 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

     ภาพที่ 3 เรือพระที่น่ังอเนกชาติภุชงค์   ภาพที่ 4 เรือพระที่น่ังอนันตนาคราช 
     (ถ่ายภาพโดย ธันย์ชนก สุวรรณมณุี)               (ถ่ายภาพโดย ธันย์ชนก สุวรรณมณุี)  
 
 ตัวอย่างบทเห่เรือที่ให้ภาพสะท้อนพระมหากษัตริย์ผ่านบทวรรณกรรม เช่น 

    “กาญจนาภิเษก” สวัสดิ์  สิริรัชย์โชตชิัชวาล 

   ทศพิธธรรมประณิธาน   ดาลสยามรัฐพิพัฒนา 

    “พระภูมิพลมหาราช”  ทรงประสาทสุขนรา 

   เย็นร่มใต้บุญญา    ปวงประชาพร้อมภักดี 

(รื่นฤทัย สัจจพันธุ์, 2556, น. 216) 

 จากบทเห่เรือข้างต้นสะท้อนภาพเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ ในคติธรรมราชา จากวรรคที่ว่า  
“ทศพิธธรรมประณิธาน” กล่าวคือ ผู้แต่งมองพระมหากษัตริย์ว่าทรงปกครองประชาชน โดยใช้                   
หลักทศพิธราชธรรม ซึ่งจากการใช้หลักธรรมดังกล่าวในการปกครองนั้นส่งผลให้พระองค์มีบุญญาบารมี         
ในวรรคที่ว่า “เย็นร่มใต้บุญญา” ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข และต่างก็ล้วนจงรักภักดี 
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 4. กาพย์เห่เรือเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

 กาพย์ เห่ เรือเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
ประพันธ์โดยนาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชด าเนินโดยกระบวนพยุหยาตรา 
ทางชลมารค (ใหญ่) ไปในการถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 
การเห่เรือครั้งนี้ใช้กาพย์เห่เรือเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ประพันธ์โดยนาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย จ านวน 
4 บทได้แก่ ชมกระบวนเรือ บุญกฐิน ชมเมือง และสรรเสริญพระบารมี  ตัวอย่างบทเห่เรือที่ให้ภาพสะท้อน
พระมหากษัตริย์ผ่านบทวรรณกรรม เช่น 

    แผ่นดินที่ทรงครอง  แผ่นดินทองแผ่นดินธรรม 

   คราวเข็ญเข้าครอบง า   ทรงดับเข็ญทุกคราวครัน 

       ... 

    คือธารเมตตาธรรม  อันลึกล้ าทะเลหลวง 

   เอิบอาบก าซาบปวง   ทุกลมปราณด้วยปรานี 

    แผ่ผายข่ายการุณย์  เบิกบัวบุญพระบารม ี

   คุ้มครองป้องธาตรี   ให้บานชื่นรื่นเริงรมย์ 

    ทศธรรมล้ าสถิต   ทศทิศไร้ทุกข์ทน 

   พระเดชอดุลย์ดล    ทั้งสากลจึงเกริกไกร 

(รื่นฤทัย สัจจพันธุ์, 2556, น. 237 ) 

 จากบทเห่เรือข้างต้นสะท้อนภาพเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ ในคติธรรมราชา จากวรรคที่ว่า  
“ทศธรรมล้ าสถิต” กล่าวคือผู้แต่งมองพระมหากษัตริย์ว่าทรงปกครองประชาชน โดยใช้หลักทศพิธราชธรรม  
ซึ่งจากการใช้หลักธรรมดังกล่าวในการปกครองนั้นส่งผลให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีธรรมะ จากวรรคที่ว่า 
“แผ่นดินที่ทรงครอง แผ่นดินทองแผ่นดินธรรม” อีกทั้งพระเมตตาธรรมของพระมหากษัตริย์ยังส่งผลให้      
พระบารมีของพระองค์แผ่ไพศาล ช่วยคุ้มครองแผ่นดิน ท าให้ประชาชนนั้นอยู่อย่างมีความสุข 

5. กาพย์เห่เรือฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

 กาพย์เห่เรือฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช กองทัพเรือ
ประพันธ์โดยนาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย ซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้จัดขบวนเรือพระราชพิธี เส้นทาง
จากท่าวาสุกรี ถึงวัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร ในวันที่  12 มิถุนายน พ.ศ. 2549 โดยก าหนดใช้ 
เรือพระที่นั่งทั้งหมด 52 ล า ใช้ก าลังพลทหารจากหน่วยต่างๆ ในกองทัพเรือ จ านวน 2,048 นาย เป็นฝีพาย  
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มีการเห่เรือโดยใช้กาพย์เห่เรือของนาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย จ านวน 3 บท คือสรรเสริญพระบารมี  
ชมกระบวนเรือ และชมเมือง ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมิได้ประทับในเรือพระที่นั่ง 
แต่ประทับทอดพระเนตรร่วมกับพระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศ 25 ประเทศ ที่อาคารราชนาวิกสภา 
ตัวอย่างบทเห่เรือที่ให้ภาพสะท้อนพระมหากษัตริย์  เช่น 

    เดชะพระบารม ี   จ าเริญศรีจ าเริญสิน 

   เย็นจิตอยู่อาจิณ    ทุกธานินทร์เทิดพระนาม 

       ... 

    แผ่นดินที่ทรงครอง  แผ่นดินทองแผ่นดินธรรม 

   คราวเข็ญเข้าครอบง า   ทรงดับเข็ญทุกคราวครัน 

       ... 

    ทรงธรรมโดย “ทรงท า”  พระทรงน าอเนกนัย 

   ยึดรอยยุคลไคล    ย่อมคว้าชัยในโลกชม 

       ... 

    ถิ่นโหยระหายหิว   ที่เหือดแห้งทุกแห่งหน 

   ย่อมชื้นด้วยหยาดชล   ที่ทรงชุบให้ฉ่ าทรวง 

    คือธารเมตตาธรรม  อันลึกล้ าทะเลหลวง 

   เอิบอาบก าซาบทรวง   ทุกลมปราณด้วยปรานี 

    ทศธรรมล้ าสถิต   ทุกทิศไร้ทุกข์ทน 

   พระเดชอดุลย์ดล    ทั้งสากลจึงเกริกไกร 

(รื่นฤทัย สัจจพันธุ์, 2556, น. 242-243) 

 จากบทเห่เรือข้างต้นสะท้อนภาพเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ ในคติธรรมราชา จากวรรคที่ว่า          
“ทรงธรรมโดย ‘ทรงท า’” กล่าวคือผู้แต่งมองพระมหากษัตริย์ว่ าทรงปกครองประชาชน โดยใช้                    
หลักทศพิธราชธรรม ท าให้พระองค์นั้นทรงมีเมตตาธรรมแก่ประชาชน จากวรรคที่ว่า “คือธารเมตตาธรรม” 
นอกจากพระองค์ใช้หลักธรรมให้การปกครองแล้ว พระองค์ยังคง ‘ทรงท า’ นั่นคือ พระมหากษัตริย์ยังคง 
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ทรงงานเพ่ือให้ประชาชนต่างอยู่อย่างร่มเย็น ซึ่งจากการที่พระองค์ทรงงานอย่างหนักอีกทั้งมีพระเมตตาธรรม     
ส่งผลให้ประชาชนนั้น “เอิบอาบก าซาบทรวง”  

 อนึ่ง การที่พระมหากษัตริย์ทรงใช้หลักธรรมทศพิธราชธรรมในการปกครอง ตลอดจนการที่พระองค์
ทรงงานอย่างหนักนั้น ท าให้พระองค์มีบุญญาบารมีแผ่ไพศาล ประชาชนในประเทศต่างมีความสุข และ 
ทั่วทุกประเทศต่างก็พากันสรรเสริญพระบารมีของพระองค์ จากวรรคที่ว่า “เย็นจิตอยู่อาจิณ ทุกธานินทร์ 
เทิดพระนาม” 

6. กาพย์เห่เรือเฉลิมพระชนมพรรษา 80 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

 กาพย์ เห่ เรือ เฉลิมพระชนมพรรษา 80 ปี  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (พระราชอิสริยยศในขณะนั้น)                       
เสด็จพระราชด าเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล-    
อดุลยเดชทรงพระประชวร ประทับอยู่ที่ โรงพยาบาลศิริราช ในการนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงบ าเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน โดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค (ใหญ่)  
ณ วัดอรุณราชวราราม เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 กระบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้ งนี้ 
มีริ้วกระบวนเรือ 52 ล า มีเรือพระที่นั่ง 4 ล า บทเห่ใช้กาพย์เห่เรือเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ประพันธ์
โดยนาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย จ านวน 3 บท คือ บทสรรเสริญพระบารมี บุญกฐิน และชมกระบวนเรือ 
ตัวอย่างบทเห่เรือที่ให้ภาพสะท้อนพระมหากษัตริย์ผ่านบทวรรณกรรม เช่น 

    พระเอยพระผ่านเผ้า  พระอยู่เกล้ามายาวไกล 

   พระแผ่พระบารมีไป   เปี่ยมโลกหล้าฟ้าดินสราญ 

       ... 

    คุณธรรมที่ทรงธาร  เป็นปราการอันเกรียงไกร 

   กั้นมารและพาลไกล   อย่าอาจกล้ ามาใกล้กราย 

    พระหฤทัยอันเปี่ยมธรรม  จงเย็นฉ่ าและเฉิดฉาย 

   เพ็ญแผ้วอยู่แพรวพราย   อย่าทรงพบพวกเผ่าพาล 

(รื่นฤทัย สัจจพันธุ์, 2556, น. 248-250) 

 จากบทเห่เรือข้างต้นสะท้อนภาพเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ ในคติธรรมราชา จากวรรคที่ว่า  
“คุณธรรมที่ทรงธาร” กล่าวคือผู้แต่งมองพระมหากษัตริย์ว่าทรงปกครองประชาชน โดยใช้หลักทศพิธราชธรรม 
จากการปกครองโดยใช้หลักทศพิธราชธรรมนั้นส่งผลให้ “พระหฤทัยอันเปี่ยมธรรม” คือ น้ าพระทัย            
ของพระมหากษัตริย์นั้นล้วนเต็มไปด้วยคุณธรรม ท าให้ประชาชนนั้นอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข 
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7. กาพย์เห่เรือเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

 กาพย์ เห่ เรือเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  
ในการเสด็จพระราชด าเนินบ าเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม กองทัพเรือ  
ได้ซ้อมย่อยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคไว้แล้วถึง 8 ครั้ง แต่ต้องขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเลื่อน
การจัดกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค จากวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ไปเป็นปี พ.ศ. 2555 ทั้งนี้เนื่องจาก 
เกิดอุทกภัยรุนแรงในพ้ืนที่หลายแห่งของประเทศไทย และกองทัพเรือแจ้งว่ าระดับน้ าในแม่น้ าเจ้าพระยา 
มีความสูงและแรงมาก กองทัพเรือใช้กาพย์เห่เรือเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ประพันธ์โดยนาวาเอกทองย้อย 
แสงสินชัย จ านวน 3 บท คือ บทสรรเสริญพระบารมี ชมกระบวนเรือ และบทชมเมือง มีนาวาโทณัฐวัฏ  
อร่ามเกลื้อ เป็นพนักงานน าเห่ ตัวอย่างบทเห่เรือทีใ่ห้ภาพสะท้อนพระมหากษัตริย์ผ่านบทวรรณกรรม เช่น 

    พระเอยพระบารมี  พระอยู่เกล้ามายาวไกล 

   พระแผ่บารมีไป    เปี่ยมโลกหล้าฟ้าดินสราญ 

       ... 

    ครองราชย์ก็ร่มราษฎร์  ชุ่มชื่นชาติเฉกฉัตรชัย 

   ร่มธรรมน้ าพระทัย   ปัดป้องภัยในธรณี 

       ... 

    คุณธรรมที่ทรงธาร  เป็นปราการอันเกรียงไกร 

   กั้นมารและพาลไกล   อย่าอาจกล้ ามาใกล้กราย 

 

    พระหฤทัยอันเปี่ยมธรรม  จงเย็นฉ่ าและเฉิดฉาย 

   เพ็ญแผ้วอยู่แพรวพราย   อย่าทรงพบพวกเผ่าพาล 

(รื่นฤทัย สัจจพันธุ์, 2556, น. 255) 

 จากบทเห่เรือข้างต้นสะท้อนภาพเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ ในคติธรรมราชา จากวรรคที่ว่า  
“ร่มธรรมน้ าพระทัย” “พระหฤทัยอันเปี่ยมธรรม” จากบทข้างต้นแม้ว่าผู้แต่งจะกล่าวถึงหลักธรรมที่ไม่ได้
เฉพาะเจาะจงว่าเป็นหลักธรรมใดที่พระมหากษัตริย์ใช้ในการปกครองประเทศ แต่เมื่อพระมหากษัตริย์ได้ใช้
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแล้วนั้นก็ย่อมส่งผลให้พระมหากษัตริย์มีพระบารมีเป็นอย่างมาก สามารถ
ปกครองบ้านเมืองให้มีความร่มเย็น และปกป้องคุ้มครองประเทศจากศัตรู จากวรรคที่ว่า “ร่มธรรมน้ าพระทัย 
ปัดป้องภัยในธรณี”  
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 นอกจากบทสรรเสริญพระบารมีแล้วยังมีบทชมบ้านเมือง ซึ่งให้ภาพสะท้อนได้ว่าการที่บ้านเมือง 
มีความเจริญ อยู่อย่างร่มเย็นนั้นก็เพราะบุญญาบารมีของพระมหากษัตริย์ที่ทรงใช้หลักธรรมในการปกครอง
บ้านเมือง 

 ตัวอย่างบทชมเมืองที่ให้ภาพสะท้อนพระมหากษัตริย์ผ่านบทวรรณกรรม เช่น 

    ราชันขวัญสยาม   ปิ่นเพชรงามปักธานี 

   ร่มพระบารมี    ศรีไผทฉัตรชัยชน 

       ... 

    กรุงเทพคือกรุงธรรม  งามเลิศล้ าด้วยน้ าใจ 

   งามนอกไม่หลอกใคร   พร้อมงามในจริงใจครัน 

(รื่นฤทัย สัจจพันธุ์, 2556, น. 258) 

 จากบทชมเมืองข้างต้นให้ภาพสะท้อนสังคมไทยที่เป็นสังคมที่มีคุณธรรม ประชาชนล้วนมีน้ าใจต่อกัน 
จากวรรคที่ว่า “กรุงเทพคือกรุงธรรม” นอกจากนี้ยังให้ภาพสะท้อนพระมหากษัตริย์ได้อีกว่าพระมหากษัตริย์
ทรงใช้หลักธรรมในการปกครอง ท าให้พระบารมีนั้นแผ่ไพศาลจนประเทศทั้งประเทศเป็นสังคมที่มีคุณธรรม 
ส่งผลให้ประชาชนต่างก็ล้วนมีคุณธรรม มีความสุข มีน้ าใจต่อกันอีกด้วย 

8. กาพย์เห่เรือเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

 กาพย์เห่เรือเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชด าเนินทรง
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ประทับในเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์  ณ ท่าวาสุกรี กระบวนเรือทั้งหมด 
52 ล า มีเรือพระที่นั่ง 4 ล า คือ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9  
เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ และเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช ซึ่งอัญเชิญผ้าพระกฐิน การเห่เรือในโอกาสมหา
มงคลนี้ใช้กาพย์เห่เรือเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ประพันธ์โดยนาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย จ านวน  
3 บท คือ บทสรรเสริญพระบารมี ชมกระบวนเรือ และบทชมเมือง มีนาวาโทณัฐวัฏ อร่ามเกลื้อ เป็นพนักงาน 
น าเห่และประพันธ์โดยนาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย ตัวอย่างบทเห่เรือที่ให้ภาพสะท้อนพระมหากษัตริย์ผ่าน
บทวรรณกรรม เช่น 

 

    ครองราชย์ก็ร่มราษฎร์  ชุ่มชื่นชาติเฉกฉัตรชัย 

   ร่มธรรมน้ าพระทัย   ปัดป้องภัยในธรณี  
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    ราษฎร์รักฤาโรยร้าง  รักกระจ่างอยู่กลางใจ 

   ครองธรรมจึงครองไทย   ไม่อาจโหมให้หันเหียน 

       ... 

    คุณธรรมที่ทรงธาร  เป็นปราการอันเกรียงไกร 

   กั้นมารและพาลไกล   อย่าอาจกล้ ามาใกล้กราย 

(รื่นฤทัย สัจจพันธุ์, 2556, น. 259-260) 

 จากบทข้างต้นสะท้อนภาพเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ในคติธรรมราชา จากวรรคที่ว่า “ครองธรรมจึง
ครองไทย” กล่าวคือผู้แต่งมองว่าพระมหากษัตริย์ใช้หลักธรรมในการปกครองประชาชนคนไทย ส่งผลให้
ประชาชนนั้นมีความสุข จากวรรคที่ว่า “ไม่อาจโหมให้หันเหียน” และจากการที่พระมหากษัตริย์ใช้หลักธรรมใน
การปกครองนั้นส่งผลให้พระองค์มีบารมี สามารถคุ้มครองประเทศให้รอดพ้นจากศัตรูได้ จากวรรคที่ว่า  
“กั้นมารและพาลไกล” 

 นอกจากนี้บทสรรเสริญพระบารมีในตอนท้ายยังกล่าวถึงการถวายพระพรพระมหากษัตริย์ ซึ่งสามารถ
สะท้อนได้ว่าผลจากการที่พระมหากษัตริย์ทรงนับถือ ทรงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา อีกทั้งยังใช้หลักธรรม 
ในการปกครองประชาชน ซึ่งหลักธรรมที่ส าคัญนั้นคือหลักทศพิธราชธรรม ส่งผลให้พระมหากษัตริย์นั้น  
“ทรงมุ่งพระโพธิญาณ  สัมฤทธิ์ได้ดังพระทัยเทอญ” 

 

สรุปและอภิปรายผล 

 จากการศึกษาภาพสะท้อนของพระมหากษัตริย์ผ่านวรรณกรรมบทเห่ เรือในสมัยรัตนโกสินทร์            
สมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 อภิปรายได้ว่า สังคมไทยมีความผูกพันกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์มาอย่างยาวนาน ถึงแม้ว่าการปกครองจะเปลี่ยนไปในช่วงใดก็ตาม สังคมไทยก็ล้วนมี
ความผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างแน่นแฟ้น จนเกิดวรรณกรรมยอพระเกียรติขึ้นในสมัยต่างๆ  
โดยลักษณะการยอพระเกียรติพระมหากษัตริย์นั้นก็ย่อมแตกต่างกันไปตามยุคสมัยนั้นๆ  

  บทเห่เรือแม้จะไม่ได้เป็นวรรณกรรมยอพระเกียรติโดยตรง แต่ยังปรากฏเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ
พระมหากษัตริย์ไทยได้เป็นอย่างดี บทเห่เรือจึงนับเป็นตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของโลกทัศน์ของ
คนไทยที่มีต่อพระมหากษัตริย์ ดังที่พบจากการศึกษา คือ คติ “ธรรมราชา” โดยเฉพาะการใช้หลักธรรมที่ส าคัญ
คือ “ทศพิธราชธรรม” นับเป็นส่วนที่เน้นย้ า และปรากฏเด่นชัดในบทเห่เรือสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  จากการใช้ทศพิธราชธรรมในการปกครอง ธรรมะของพระมหากษัตริย์นี้เองเป็น
ส่วนส่งเสริมบุญญาบารมีให้เป็นที่ประจักษ์ชัด แทนที่จะเป็นอ านาจบารมีดังเช่นสมมติเทพในอดีต กล่าวได้ว่า 
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พระมหากษัตริย์มีบุญญาบารมีได้เนื่องด้วยการที่พระองค์ทรงใช้หลักธรรมในการปกครองประเทศ นอกจากนี้ 
ภาพพระมหากษัตริย์ที่ได้รับการน าเสนออยู่เสมอ คือ การทรงงานอย่างหนัก ดังที่บทเห่เรือมักกล่าวถึงโครงการ
พระราชด าริต่างๆ มากมายก็เพ่ือให้ประชาชนนั้นอยู่อย่างร่มเย็นและมีความสุข กล่าวได้ว่า แม้ว่าพระองค์จะอยู่
ในสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันอันสูงสุดของสังคมไทย แต่พระองค์ก็ยังทรงงานอย่างหนักมิได้ว่างเว้น
เพ่ือให้ประชาชนคนไทยนั้นได้อยู่อย่างร่มเย็น ซึ่งสามารถสะท้อนความคิดของคนที่มีต่อพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้อย่างโดดเด่น  

 

ข้อเสนอแนะ 

 ควรมีการศึกษาสื่อ ตลอดจนวรรณกรรมกลุ่มอ่ืนๆ ที่แต่งขึ้นในสมัยเดียวกับบทเห่เรือในสมัย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เพ่ือเทียบเคียง หาจุดร่วมและความแตกต่างเก่ียวกับ
การน าเสนอภาพมหากษัตริย์ เพ่ือให้เห็นภาพสะท้อนของพระมหากษัตริย์สมัยนี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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เพจอีจัน : เทคนิคการน าเสนอข่าวอาชญากรรมตามแนวคิดชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร  

นัฐพล เสนีกาญจน์1 อาทิตยา อริญญาวัฒน์2 อัจจิมา พิมพร3 
และวิฑูรย์ เมตตาจิตร4 

 
บทคัดย่อ 
 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเทคนิคการน าเสนอข่าวอาชญากรรมในเพจอีจัน  และ
ศึกษาองค์ประกอบตามแนวคิดชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร  โดยศึกษาจากคลิปข่าวในเพจอีจันที่ได้รับ
ความนิยมสูงสุดในปี 2017 เป็นจ านวน 6 คลิป ศึกษาโดยใช้แนวคิดชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสารของ 

เดลล์ ไฮมส์ (HYMES ,1974)  
ผลการศึกษาเทคนิคการน าเสนอข่าวในเพจอีจันพบว่า มี 4 องค์ประกอบในการน าเสนอข่าวดังนี้  

1) การเปิดเรื่อง 2) การสัมภาษณ์ 3) การถ่ายทอดสด และ 4) การสรุป ส่วนผลการศึกษาองค์ประกอบชาติพันธุ์
วรรณนาแห่งการสื่อสาร พบองค์ประกอบทั้ง 8 ดังนี้ 1) ฉาก พบว่า เพจอีจันประกอบไปด้วย สถานที่และเวลา 
2) ผู้ร่วมเหตุการณ์ ประกอบไปด้วย ผู้กระท า  ผู้ถูกกระท า พยาน และผู้ร่วมเหตุการณ์ที่ เกี่ยวข้อง  
3) จุดมุ่งหมาย พบว่า เพจอีจันมีเป้าหมาย 3 ประการ ได้แก่ ติดตามความคืบหน้าของคดี เรียกร้องความ
ยุติธรรม และน าเสนอข่าวเพ่ือเป็นอุทาหรณ์ 4) การล าดับวัจนกรรม พบว่า มีล าดับการใช้วัจนกรรม ดังนี้  
เปิดเรื่อง ด าเนินเรื่อง และการจบเรื่อง 5) กุญแจ พบว่า มีลักษณะการใช้น้ าเสียง ได้แก่ โศกเศร้า ประชด
ประชัน และขอร้อง 6) เครื่องมือ พบว่า เครื่องมือที่ใช้ 2 ลักษณะ การสื่อสารแบบมีสื่อเป็นตัวกลาง   
การสื่อสารแบบตัวต่อตัว 7) บรรทัดฐานการปฏิสัมพันธ์และการตีความ พบลักษณะส าคัญ ได้แก่ วัฒนธรรม
การเคารพผู้อาวุโสและวัฒนธรรมด้านความเชื่อเรื่องบาปบุญ 8) ประเภทการสื่อสาร ลักษณะที่พบมากที่สุด 
ได้แก่ การสื่อสารแบบเผชิญหน้าและการสื่อสารระหว่างบุคคล  

ค าส าคัญ: เพจอีจัน ข่าวอาชญากรรม เทคนิคการน าเสนอ ชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
1-3 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยกุต,์ คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
  4 อาจารย์ประจ าหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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บทน า 
การน าเสนอข่าวและการเผยแพร่ข่าวสารหรือข้อมูลต่าง ๆ ในอดีต ต้องใช้ระยะในการกระจายข่าว  

ที่ค่อนข้างยากล าบากและมีความล่าช้าเพราะมีการเผยแพร่ โดยใช้ม้าเร็ว นกพิราบคาบข่าว  สื่อสิ่งพิมพ์และ 
สื่อโทรทัศน์เป็นตัวกลางส าคัญในการน าเสนอข่าว ซึ่งเป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่อาจมีการผิดพลาด เนื่องจาก
บุคคลที่มีหน้าที่รับสารในอดีตเพ่ือไปส่งสารต่อในแต่ละพ้ืนที่หรือตัวแทนในการรับสารของแต่ละชุมชนในอดีต 
ซึ่งมีการบอกต่อโดยการเล่าปากต่อปาก จึงอาจจะท าให้ข้อมูลถูกเผยแพร่นั้นบิดเบือนไปได้ 

ในยุคปัจจุบันเราสามารถเข้าถึงข่าวสารได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ซ่ึงใช้เพียงสื่อออนไลน์เป็นตัวกลาง
ในการส่งผ่านข้อมูล การน าเสนอข่าวมีเทคนิคการน าเสนอหรือการรายงานข่าวที่เป็นเอกลักษณ์ จะเห็นได้จาก
สื่อโทรทัศน์ที่มีหลากหลายสถานีเช่น สถานีช่อง 3 สถานีช่อง 5 สถานีช่อง 7 และสถานีช่อง อสมท. เป็นต้น 
นอกจากการรับชมข่าวสารในสื่อโทรทัศน์แล้วยังมีการรับชมข่าวสารในสื่อออนไลน์อย่าง เฟซบุ๊ก (Facebook) 
ที่เป็นแหล่งรวมกลุ่มคนที่ใช้สื่อออนไลน์  (Social Media) ซึ่งในสื่อเฟซบุ๊ก (Facebook) จะมีเพจค่อนข้างมาก
ที่ให้ข้อมูลข่าวสาร โดยเพจแต่ละเพจจะมีการให้ข่าวสารที่แตกต่างกันออกไป เช่น เพจใต้เตียงดารา จะมุ่งเสนอ
เฉพาะข่าวดารา เพจบอลไทย จะมุ่งเสนอเฉพาะฟุตบอล และเพจอีจัน จะมุ่งเน้นข่าวอาชญากรรมเพียงเท่านั้น  

ผู้วิจัยพบว่าเพจอีจันมีกลวิธีการน าเสนอแตกต่างจากเพจอ่ืนอย่างน่าสนใจ นอกจากจะน าเสนอข่าว
แล้วยังมีการเรียบเรียงข่าว มีการล าดับเหตุการณ์ข่าวโดยใช้ระยะเวลาอันรวดเร็ว และมีการใช้ภาษาระดับเป็น
กันเอง เข้าใจง่าย เหมือนเป็นการเล่าเรื่องชวนติดตามน่าสนใจ ซึ่งแตกต่างไปจากเพจอ่ืนๆ เพจอีจันถูกก่อสร้าง
ขึ้นเมื่อปี 2016 เป็นเพจที่เกิดจากการรวมตัวของนักข่าวอาชญากรรม โดยอีจันเขียนอธิบายถึงตัวตนของเพจว่า  

“เพจอีจันเกิดขึ้นจากการรวมตัวของนักข่าวอาชญากรรม ที่มีประสบการณ์ท าข่าวคดี  
มายาวนานกว่า 20 ปี และเห็นความอยุติธรรมที่มีในสังคมอย่างมากมายในทุกระดับและทุกชนชั้น 
พวกเราอีจันจึงเชื่อว่าการท าข่าวเผยแพร่ ตีแผ่ความจริง และยืนข้างความเป็นธรรมโดยปราศจาก
ผลประโยชน์มืด คือ ความจ าเป็นที่ยิ่งใหญ่ที่สังคมต้องการ ดังนั้น อีจันจึงเป็นเพจที่ประกาศเรื่องจริง 
และมุ่งมั่นในการสร้างความรู้ทันต่อทุกกลโกง และความไม่เป็นธรรมในทุกรูปแบบของสังคม”       

(เพจอีจัน) 

ปัจจุบันเพจอีจันได้มีผู้สนใจเป็นจ านวนมาก โดยมียอดผู้ติดตาม 7,583,369 คน (ข้อมูล ณ วันที่  
31 ตุลาคม 2561) และยอดผู้ถูกใจ (Like) เพจอีจันจ านวน 6,672,248 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561) 
แสดงให้เห็นว่าอีจันเป็นเพจยอดนิยมและได้รับความสนใจค่อนข้างสูงในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งเพจอีจันได้เปิดตัว
ในระยะเวลาเพียง 3 ปีเท่านั้น แต่สามารถน าเสนอข่าวด้านอาชญากรรมได้อย่างน่าติดตามและได้รับความนิยม 
โดยแสดงให้เห็นจากภาพที่ 1 ดังนี้  
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ภาพที่ 1 อันดับข่าวท่ีได้รับความนยิมสูงสดุ 

ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเทคนิคการน าเสนอข่าวของเพจอีจันโดยใช้แนวคิดชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการ
สื่อสาร โดยวิเคราะห์องค์ประกอบการสื่อสารตามแนวชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสารของไฮมส์ (1974)  

ข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเทคนิคการน าเสนอข่าวของเพจอีจัน  ที่ได้รับ 
ความนิยมเป็นอย่างมากในสื่อออนไลน์ ซึ่งเพจอีจันมีบทบาทส าคัญต่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ  
คดีด้านอาชญากรรม ทั้งที่ได้รับความนิยมและเงียบหายไป เพจอีจันได้มีการแสดงกลวิธีทางภาษา โดยใช้  
อวัจนภาษาและวัจนภาษาในการดึงดูดความสนใจของผู้ติดตามเพจรวมถึงผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเพจ ซึ่งจุดเด่นอยู่ที่
การน าเสนอข่าวสารและข้อมูลที่แตกต่างจากเพจทั่วไป ทั้งเทคนิคการเล่นค าและการท าคลิปวีดิโอที่มีข้อมูล
ครบถ้วน เข้าใจง่าย ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของเพจอีจัน ที่ท าให้ เพจอีจันได้รับความนิยมอย่างมากในช่วง
ระยะเวลาอันสั้น อีกทั้งเพจอีจันยังเป็นกระบอกเสียงของสังคมรวมถึงเป็นตัวแทนประชาชนในการเรียกร้อง
ความยุติธรรมของสังคมอีกด้วย โดยมีกลวิธีการน าเสนอข่าวที่แตกต่างจากเพจอื่น ๆ  

 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1) เพ่ือศึกษาเทคนิคการน าเสนอข่าวอาชญากรรมในเพจอีจัน  

2) เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบการสื่อสารของการน าเสนอข่าวอาชญากรรมในเพจอีจันตามแนวคิดชาติ
พันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร 

 

0 10,000,000 20,000,000 30,000,000

ท่ีสดุรักร้ายแห่งปี"คดีน้องพลอย"

คดีคาดไมถ่ึงแห่งปี"คดีรวยเก๊ิน"

ฆาตกรรมโหดแห่งปี "คดีอีเปรีย้ว

ปริศนาคาใจแห่งปี "คดีน้องเมย"

คดียากท่ีสดุแห่งปี"คดีระเบิดแสงเคร่ือง

คลิปอีจนัแห่งปี "คดีรักของน้องจนู"

ท่ีสดุรักร้ายแห่ง
ปี"คดีน้องพลอย"

คดีคาดไมถ่ึงแห่ง
ปี"คดีรวยเก๊ิน"

ฆาตกรรมโหด
แห่งปี "คดีอี
เปรีย้ว

ปริศนาคาใจแห่ง
ปี "คดีน้องเมย"

คดียากท่ีสดุแห่ง
ปี"คดีระเบิดแสง

เคร่ือง

คลิปอีจนัแห่งปี 
"คดีรักของน้อง

จนู"

Share 911 3,836 45,037 6,700 114 35,000

Comments 452 2,400 6,200 2,100 547 38,000

View 2,100,000 2,100,000 20,000,000 3,400,000 680,000 27,000,000

Like 11,000 41,000 230,000 75,000 6,100 390,000

อันดับข่าวที่ได้รับความนิยมสูงสุด
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วิธีการศึกษา  

1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับทฤษฎีชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสารของไฮมส์  
2) รวบรวมข้อมูลและหมวดหมู่การน าเสนอข่าวในเพจอีจัน ปี  2017 โดยเลือกจากคลิปที่ได้รับความนิยม

สูงสุดในแต่ละหมวดหมู่จากยอดผู้ถูกใจ (Like) ยอดผู้แสดงความคิดเห็น (Comments) ยอดผู้รับชม 
(View) และยอดผู้เผยแพร่ (Share) เป็นจ านวน 6 หมวดหมู่ หมวดหมู่ละ 1 คลิป รวมทั้งสิ้นจ านวน 6 คลิป 

3) วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้แนวคิดชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสารของไฮมส์ (1974) จะพิจารณาตามกรอบ 
SPEAKING ทั้ง 8 องค์ประกอบ ณัฐพร พานโพธิ์ทอง (2556) ได้อธิบายรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบ 
ดังนี้ 

S – Setting/Scene สถานที่และโอกาส หมายถึง สถานที่และโอกาสที่เกิดการสื่อสาร 

P – Participants ผู้ร่วมการสื่อสาร หมายถึง ผู้ที่มีส่วนในการสื่อสารทั้งผู้พูดหรือผู้ส่งสารผู้ฟังหรือ
ผู้รับสารและผู้ที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งมีผลต่อการสื่อสารนั้น  

E – Ends จุดมุ่งหมาย หมายถึงเป้าหมายหรือผลที่ต้องการบรรลุในการสื่อสารนั้น  

A - Act Sequence การล าดับวัจนกรรม หมายถึง ล าดับของถ้อยค าที่สื่อเจตนาต่าง ๆ ในการสื่อสาร 

K – Key น้ าเสียง หมายถึง น้ าเสียงและวิธีการสื่อสารที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยใน
การตีความหมาย เช่น จริงจัง 

I - Instrumentalities เครื่องมือ หมายถึง ช่องทางการสื่อสาร รูปแบบของถ้อยค าและลีลาภาษา 
เช่น สื่อสารแบบตัวต่อตัว สื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต สื่อสารทางเดียวหรือสองทาง 
N - Noam’s of Interaction and Interpretation บรรทัดฐานของการปฏิสัมพันธ์และการ
ตีความ หมายถึง ความเชื่อและความรู้จากวัฒนธรรมนั้น ๆ ที่ก ากับการสื่อสารและการตีความสาร  
G - Genre ประเภทการสื่อสาร หมายถึง ประเภทของตัวบท (textual categories) ซึ่งจะเกี่ยวข้อง
กับเหตุการณ์สื่อสาร เช่น รายงานข่าว การสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ เป็นต้น 

4) น าเสนอผลการวิจัยด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ 
5) สรุปและอภิปรายผลพร้อมให้ข้อเสนอแนะ 

 

ผลการศึกษา 
การศึกษาเรื่อง เทคนิคการน าเสนอข่าวของเพจอีจันตามแนวชาติพันธ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร  

มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 2 ประเด็น คือ 1) เพ่ือศึกษาเทคนิคการน าเสนอของเพจอีจัน 2) เพ่ือศึกษา
องค์ประกอบการสื่อสารของเทคนิคการน าเสนอเพจอีจันตามแนวชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร       
พบผลการศึกษาดังนี ้
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1) เทคนิคการน าเสนอข่าวอาชญากรรมในเพจอีจัน 

ผลการศึกษาพบว่า เทคนิคการน าเสนอเพจอีจันมี 4 ล าดับ ดังนี้  1) การเปิดเรื่อง (Teaser)  
2) การถ่ายทอดสด (Live) 3) การสัมภาษณ์ (Interview) 4) การสรุป (Conclude) โดยเทคนิคการน าเสนอของ
เพจอีจันจะมีลักษณะที่แตกต่างจากเพจอื่น ๆ ซึ่งท าให้เพจอีจันมีความโดดเด่น ดังนี้  

1.1) การเปิดเรื่อง (Teaser) กล่าวคือ การน าเสนอข่าวในเพจอีจันจะมีการเปิดเรื่องเพ่ือเร้า 
ความสนใจของผู้รับชม โดยน าเสนอเรื่องราวข่าวสารที่น่าติดตาม มีการใช้ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว อีกทั้ง 
มีการใช้กลวิธีทางภาษาต่าง ๆ เพ่ือให้คดีนั้นน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เช่น คดีฆาตรกรรมโหดแห่งปี คดีอีเปรี้ยว 
พบว่า มีการเปิดเรื่องโดยมีการน าเสนอเรื่องราวเป็นล าดับขั้นตอน มีการใช้ลักษณะอักษรที่ดึงดูดและดูมีพลัง 
เช่น การใช้สีแดง สีด า สีขาว และสีเหลือง เป็นต้น มีการจัดลักษณะอักษรรวมถึงขนาดของตัวอักษรเพ่ือแสดง
ให้เห็นถึงความโดดเด่นของประโยคหรือกลุ่มค าที่ต้องการน าเสนอผ่ านตัวอักษรให้ดูน่าสนใจและติดตาม  
มีการจัดท าฉากพ้ืนหลังเป็นสีเพ่ือสื่อถึงความหนักแน่นในการจัดท าสื่อ มีการตั้งค าถาม “จริงหรือไม่”  
“ลูกฉันไปท าอะไรให้” เป็นต้น และมีการใช้ภาษาที่ปลุกใจผู้ชม เช่น “เราจะจับผู้ร้ายให้ได้ในเร็ว ๆ นี้”  
“เราคิดว่าคงใช้เวลาไม่นานในการจับกุมผู้ร้าย” เป็นต้น ซึ่งการใช้ภาษาและค าเหล่านี้ท าให้ ผู้รับชม 
เกิดความรู้สึกสนใจและต้องการติดตามข่าวนั้น ๆ ต่อไป ดังภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 2 การเปิดเรื่อง (Teaser) จากเพจอีจัน 

1.2) การถ่ายทอดสด (Live) กล่าวคือ การน าเสนอข่าวในเพจอีจันจะมีการแพร่ภาพสด       
ในสถานการณ์นั้นได้อย่างทันท่วงที ทันเหตุการณ์ และอย่างทันรวดเร็ว เช่น คดีรักร้ายแห่งปี คดีน้องพลอย 
พบว่า มีการถ่ายทอดสดจากสื่อต่าง ๆ เช่น สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ และการถ่ายทอดสดผ่านสื่อเฟซบุ๊ก 
(Facebook) ที่ในปัจจุบันผู้คนต่างให้ความสนใจเป็นจ านวนมาก อีกทั้งทางเพจอีจันนั้นได้มีการถ่ายทอดสด  
ผ่านเฟซบุ๊ก (Facebook) เพ่ือเป็นการด าเนินข้อมูลลงเพจอีจัน โดยผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นลงในคลิป
การถ่ายทอดสดไปพร้อมกับการรับชมเหตุการณ์ได้ อย่างทันท่วงที อีกทั้งยังสามารถย้อนกลับมาดูในแต่ละ 
คลิปข่าวที่ทางเพจอีจันได้น าเสนอ โดยการถ่ายทอดสดได้อีกด้วย ดังภาพที่ 3 



362 

 

 

  
 

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第三届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

 

ภาพที่ 3 ฉากในคลิปสัมภาษณ์ (Interview) จากเพจอีจัน 

1.3) การสัมภาษณ์ ( Interview ) กล่าวคือ การน าเสนอข่าวในเพจอีจันจะมีการสัมภาษณ์   
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ โดยการสัมภาษณ์นั้นอาจมีการสัมภาษณ์จากคนสนิท โดยต้องได้รับความอนุญาต
และยินยอมจากผู้นั้น อาจมีการปิดบังใบหน้าผู้ให้สัมภาษณ์ เช่น คดีปริศนาคาใจแห่งปี คดีน้องเมย พบว่า  
มีการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของคดีและบุคคลใกล้ตัวของผู้เสียชีวิต เช่น “ครอบครัวของผู้เสียชีวิต” 
“เพ่ือนสนิทของน้องเมย”  “ผู้บังคับบัญชา” โดยการสัมภาษณ์นั้น ทางเพจอีจันได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
ของบุคคลที่กล่าวไปข้างต้น ดังภาพที่ 4 

 

ภาพที่ 4 ฉากในคลิปสรุป (Conclude) จากเพจอีจัน 

1.4) การสรุป (Conclude) กล่าวคือ การน าเสนอข่าวในเพจอีจันจะมีการจัดท าคลิปสรุป โดยน า 
ทั้ง 3 เทคนิคที่ไม่ได้กล่าวถึงในก่อนหน้านี้ ประเด็นของ 3 หัวข้อข้างต้น ได้แก่ 1) การเปิดเรื่อง (Teaser)  
เพ่ือเร้าความรู้สึกของผู้ชม ให้มีความอยากติดตาม และเกิดความสนใจในการล าดับเหตุการณ์และการเล่าเรื่อง
ของคลิปข่าวตั้งแต่ต้นเรื่องไปจนถึงการปิดเรื่อง 2) การถ่ายทอดสด (Live) เพ่ือน าเสนอข่าวให้ทันท่วงที และ
ดึงดูดความสนใจจากผู้ชมที่ต้องการรับรู้ความคืบหน้า และแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ในขณะนั้นอย่าง
ใกล้ชิด 3) การสัมภาษณ์ (Interview) เพ่ืออธิบายเรื่องราวและที่มาของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยได้รับ
ความร่วมมือจากผู้ร่วมเหตุการณ์  ผู้วิจัยได้น ามาสรุปรวม เพ่ือให้ผู้รับชมเข้าใจภาพรวมในคดีทั้งหมดที่ทางเพจ
อีจันได้น าเสนอของผู้รับชม เช่น คลิปดังอีจันแห่งปี คดีน้องจูน พบว่า ทางเพจอีจันได้มีการจัดท าคลิปสรุปไว้
เพ่ือเป็นการสะดวกต่อ  ผู้ที่ต้องการติดตามข้อมูลข่าวนั้น ๆ อย่างสรุป และรวดเร็ว เพ่ือเป็นการเข้าใจง่ายต่อ
เหตุการณ์นั้น ๆ ดังภาพที่ 5 
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ภาพที่ 5 ฉากในคลิปสรุป คดีคลิปดังอีจันแห่งปี คดีน้องจูน จากเพจอีจัน 

เทคนิคการน าเสนอข่าวของเพจอีจัน ผู้วิจัยพบว่าใน 4 เทคนิคที่กล่าวไปข้างต้นเป็นลักษณะเฉพาะของ 
การน าเสนอของเพจอีจัน ที่มีความแตกต่างจากเพจอ่ืน ๆ จึงท าให้เพจอีจันมีความน่าสนใจ และได้รับ  
ความนิยมสูงในระยะเวลาอันสั้น เพราะมีกลวิธีการน าเสนอข่าวที่เป็นเอกลักษณ์ และท าให้เกิดความน่าติดตาม  

2. องค์ประกอบการสื่อสารของเทคนิคการน าเสนอข่าวในเพจอีจันตามแนวชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการ
สื่อสาร 

ผลการศึกษาองค์ประกอบการสื่อสารของเทคนิคการน าเสนอเพจอีจันตามแนวชาติ พันธุ์วรรณนาแห่ง 
การสื่อสารของเดลล์ ไฮมส์ (Hymes) แบ่งออกเป็น 8 องค์ประกอบ ดังนี้ 

2.1) S – Setting/Scene หมายถึง สถานที่และโอกาสที่เกิดการสื่อสารในแต่ละคลิปข่าวที่ได้น าเสนอ 
จากเพจอีจัน พบว่า สถานที่ที่ถือว่าเป็นฉากส าคัญต่าง ๆ ในการท าแผนประกอบการรับสารภาพ หรือ  
การก่อเหตุในคดีต่าง ๆ นั้น ประกอบไปด้วย โรงพัก จุดเกิดเหตุ บ้านผู้เสียหาย เช่น คดีรักร้ายแห่งปี  
คดีน้องพลอย มีการสืบสวนผู้ก่อการร้ายภายในห้องสอบสวน ที่โรงพักในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คดี
ฆาตรกรรมโหดแห่งปี คดีอีเปรี้ยว ได้มีการท าแผนประกอบการ โดยลงพ้ืนที่บริเวณจุดเกิดเหตุ ซึ่งอยู่ที่รีสอร์ท
แห่งหนึ่ง และคดีคลิปดังอีจันแห่งปี คดีน้องจูน ได้มีการสัมภาษณ์ผู้เสียหายเกี่ยวกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นภายใน
ที่พักของผู้เสียหาย 

2.2) P – Participants ผู้ร่วมการสื่อสาร หมายถึง ผู้ที่มีส่วนในการสื่อสารทั้งผู้พูดหรือผู้ส่งสาร ผู้ฟังหรือ
ผู้รับสารและผู้ที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งมีผลต่อการสื่อสารนั้น การน าเสนอเพจอีจัน จะประกอบไปด้วยผู้ร่วมเหตุการณ์
สื่อสาร 3 ส่วน ได้แก่ ผู้กระท า ผู้ถูกกระท า พยานและผู้ร่วมเหตุการณ์ที่เก่ียวข้อง เช่น คลิปอีจันแห่งปี คดีน้อง
จูน เหยื่อความรุนแรงจากพิษรักที่โดนอดีตคนรักหักหลังซ้ าถูกท าร้ายร่างกายปางตาย โดยมีผู้ร่วมการสื่อสาร 
ประกอบด้วย 1) ผู้ถูกกระท า คือ น้องจูน   2) พยาน คือ แม่น้องจูน 3) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คือ ต ารวจ นักข่าว 
และคดีรักร้ายแห่งปี คดีน้องพลอย หญิงสาวถูกอดีตคนรักอุ้มฆ่า หายตัวเงียบนานกว่า 3 ปี โดยมีผู้ร่วม
การสื่อสาร ประกอบด้วย 1) ผู้ถูกกระท า คือ น้องพลอย 2) พยาน คือ แม่น้องพลอย 3) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คือ 
ต ารวจ นักข่าว พยานปาก และกู้ภัย 
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2.3) E – Ends หมายถึงเป้าหมายหรือผลที่ต้องการบรรลุในการสื่อสารนั้น พบว่า เพจอีจันมี 3 เป้าหมาย
ที่พบได้แก่ ติดตามความคืบหน้าของคดี เรียกร้องความยุติธรรม และน าเสนอข่าวเพ่ือเป็นอุทาหรณ์ เช่น  
คดีรักร้ายแห่งปี คดีน้องพลอย เป็นคดีฆาตรกรรมที่ใช้ระยะเวลาในการตามหาผู้กระท าผิดเป็นระยะเวลากว่า 
3 ปี ซึ่งเพจอีจันมีเป้าหมายในการช่วยคดีนี้โดยการ ติดตามความคืบหน้าของคดี คลิปดังแห่งปี คดีน้องจูน  
เป็นคดีทารุณกรรม โดยผู้เสียหายถูกอดีตสามีท าร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัสแต่ผู้กระท าผิดยังคงไม่ได้รับ  
การด าเนินคดี ซึ่งเพจอีจันมีเป้าหมายในการช่วยคดีนี้โดยการ เรียกร้องความยุติธรรม และคลิปคดีคาดไม่ถึง
แห่งปี คดีรวยเกิ๊น เป็นคดีหลอกลวงผู้บริโภค ที่ขายสินค้าลูกโซ่ธุรกิจขายฝันชวนเชื่อให้ลูกค้าคล้อยตามหวัง
รวยทางลัด โดยใช้สื่อออนไลน์ (Social media) ในการหลอกลวงผู้บริโภค ซึ่งเพจอีจันมีเป้าหมายในการช่วยคดี
นี้โดยการน าเสนอข่าวเพื่อเป็นอุทาหรณ์แก่ประชาชน เพ่ือไม่ให้ถูกเป็นเป้าหลอกลวงในธุรกิจขายฝัน เป็นต้น 

2.4) A - Act Sequence การล าดับวัจนกรรม หมายถึง ล า ดับของถ้อยค าที่สื่อเจตนาต่าง ๆ  
ในการสื่อสาร พบว่า เพจอีจันมีวัจนกรรม 3 ประเภท ได้แก่ วัจนกรรมการเปิดเรื่อง วัจนกรรมด าเนินเรื่อง 
และวัจนกรรมการจบเรื่อง เช่น วัจนกรรมการเปิดเรื่อง คือ การเริ่มน าเสนอเรื่องราวโดยการตั้งค าถามเพ่ือให้
ผู้ชมเกิดความสนใจ และท าให้ข่าวนั้น ๆ เกิดความน่าติดตาม ได้แก่ วัจนกรรมการถาม เช่น การใช้ประโยค
ค าถามในการเปิดเรื่องให้เกิดอรรถรสในการติดตามข่าว อย่างเช่นประโยค “ใครฆ่าแอ๋ม” ในคดีฆาตรกรรมโหด
แห่งปี คดีอีเปรี้ยว ล าดับต่อมา  ในส่วนของ วัจนกรรมการด าเนินเรื่อง คือ การเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวที่
ต้องการน าเสนอ ได้แก่ วัจนกรรมการเล่า เช่น การเล่าถึงที่มาของเหตุการณ์โดยผู้ร่วมเหตุการณ์ อย่างใน  
คดีรักร้ายแห่งปี คดีน้องพลอย แม่ผู้เสียชีวิตเล่าว่า “ปกติลูกเลิกงาน5โมง แต่วันนั้นที่ลูกหายไป ลูกมีประชุม 
เขาก็เลยเลิกค่ า” และอีกหนึ่งวัจนกรรมคือ วัจนกรรมการจบเรื่องเป็น การสื่อสารจากผู้ส่งสารเพ่ือให้ผู้รับสาร
ทราบเข้าใจถึงเป้าหมายของการน าเสนอ ได้แก่ วัจนกรรมการขอร้อง ที่ผู้เกี่ยวข้องในคดีได้แสดงออกเห็นถึง
เป้าหมายในการขอความช่วยเหลือ ขอความเป็นธรรมในการด าเนินคดีนั้น ๆ เช่น คดีฆาตรกรรมโหดแห่งปี  
คดีอีเปรี้ยว ที่มีการสัมภาษณ์แม่ผู้เสียชีวิต หรือ แม่น้องแอ๋ม โดยกล่าวว่า “แม่อยากให้ลูกสาวไปสู่สุขคติอยาก
ให้เขาได้รับความยุติธรรม แม่เชื่อว่าเขาก็อยากให้เป็นแบบนั้น  แม่อยากขอให้ทุกหน่วยงานช่วยด าเนินคดีน้อง
ให้ยุติธรรมที่สุด ” 

2.5) K – Key น้ าเสียง หมายถึง น้ าเสียงและวิธีการสื่อสารที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยใน
การตีความหมาย เช่น จริงจัง ทีเล่นทีจริง เศร้า เป็นต้น เพจอีจันมีการใช้น้ าเสียงที่พบมากที่สุด ได้แก่ โศกเศร้า 
ขอร้อง และประชดประชัน เช่น คดีฆาตรกรรมโหดแห่งปี คดีอีเปรี้ยว ที่มีการแสดงอารมณ์ความรู้สึกโศกเศร้า 
โดยมารดาผู้เสียชีวิตกล่าว “ท าไมเขาท ากับหนูอย่างนี้ หนูไปท าอะไรให้เขา ไปเป็นนางฟ้านะ ไปอยู่กับแม่นะ 
ลูก แม่จะพาหนูกลับบ้านนะลูก” ซึ่งผู้พูดมีการใช้น้ าเสียงที่โศกเศร้า ตัดพ้อ และมีการแสดงท่าทางที่เสียใจ 
เนื่องจากได้สูญเสียลูกสาว คือ “น้องแอ๋ม” ผู้เสียชีวิตคลิปคดีคาดไม่ถึงแห่งปี คดีรวยเกิ๊น ที่มีการแสดงอารมณ์
โดยการใช้น้ าเสียงประชดประชัน จากเจ้าของวลีรวยเกิ๊น ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า“ผมท าผมไม่ได้รวยคนเดียว รวยเยอะ
เกิ๊น” ซึ่งผู้พูดได้ใช้น้ าเสียงเยาะเย้ย ประชดประชัน และมีการแสดงท่าทีโอ้อวด และคลิปคดีรักร้ายแห่งปี  
คดีน้องพลอย ที่มีการแสดงอารมณ์ขอร้องอ้อนวอน โดยมารดาผู้เสียชีวิตกล่าวว่า “วันที่ลูกสาวหายจากบ้าน 
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แม่พยายามตามหาทุกเบาะแส ทุกแห่งหนและไหว้พระขอพรให้เจอลูกสาว”ซึ่งผู้พูดมีน้ าเสียงสั่นเครือ พูดอ้อน
วอนขอให้เจอลูกสาวที่ได้หายตัวไป 

2.6) I - Instrumentalities เครื่องมือ หมายถึง ช่องทางการสื่อสาร รูปแบบของถ้อยค า และลีลาภาษา 
เช่น สื่อสารแบบตัวต่อตัว สื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต สื่อสารทางเดียวหรือสองทาง ใช้เสียงพูด หรือรูปเขียน  
ใช้ภาษาแบบทางการหรือกันเอง เป็นต้น พบว่า เครื่องมือที่ใช้ 2 ลักษณะ ได้แก่ การสื่อสารแบบมีสื่อตัวกลาง 
และการสื่อสารแบบตัวต่อตัว เช่น การสื่อสารแบบมีสื่อตัวกลาง ได้แก่  การสื่อสารสองทาง คือ การที่เพจอีจัน
สื่อสารไปยังผู้รับชม และผู้รับสารมีการโต้ตอบกลับมาทางเพจ การสื่อสารระหว่างทางเพจและผู้รับชมจะต้องใช้
เครื่องมือสื่อสารเป็นตัวกลาง คือ เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นช่องทางการสื่อสารที่ผู้รับสารทางผู้รับชมและ
ทีมงาน เพจอีจันใช้ในการติดต่อสื่อสาร และการสื่อสารแบบตัวต่อตัว (Face-To-Face-Communication) 
ได้แก่ การถามตอบ การพูดคุย เล่าเรื่องในขั้นตอนการสัมภาษณ์ข่าวนั้น ๆ ของผู้ส่งสารและผู้รับสาร เช่น  
คดีปริศนาคาใจแห่งปี คดีน้องเมย นักข่าวสัมภาษณ์พ่ีสาวน้องเมยผู้เสียชีวิตว่า “เราเห็นภาพวงจรปิดวันที่น้อง
เอามือขวากุมหน้าอก” พ่ีสาวน้องเมยได้ตอบกลับว่า “ดูแล้วมันไม่ใช่หน้าอก ไม่ใช่หน้าอก”   

2.7) N - Noam’s of Interaction and Interpretation พบว่า บรรทัดฐานของการตีความแบ่ง
ออกเป็น มารยาททางสังคม ประกอบด้วย 2 ลักษณะ คือ วัฒนธรรมการแสดงความเคารพผู้อาวุโส และ
วัฒนธรรมความเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษ เช่น วัฒนธรรมการแสดงความเคารพผู้อาวุโส  ในรูปแบบการแสดง
ความอ่อนน้อม ความสุภาพ การใช้ภาษาที่เป็นทางการ และมีกิริยาส ารวม คดีรักร้ายแห่งปี คดีน้องพลอย  
ในส่วนของการสัมภาษณ์แม่ผู้เสียชีวิตในคดีน้องพลอย ได้มีการกล่าวถึง ท่านศรีวราห์ หรือ รองผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติ ผู้ดูแลคดี ที่มีความมุ่งมั่นในการช่วยตามหาเบาะแสและด าเนินคดีของลูกสาวตนที่ได้หายตัวไป
นานกว่า 3 ปี ด้วยน้ าเสียงน้อมนอบ อีกทั้งใช้ภาษาที่เป็นทางการพร้อมกับการแสดงท่าทีที่ส ารวม และอีกหนึ่ง
วัฒนธรรม คือ วัฒนธรรมความเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษ มีการแสดงออกในลักษณะของการพูดโดยแสดงให้
เห็นถึงความเชื่อในเรื่องของความยุติธรรมทั้งในส่วนของเรื่องเวรกรรมและกฎหมายว่ายังคงมีอยู่จริงในสังคม
ปัจจุบัน คดีฆาตรกรรมโหดแห่งปี คดีของอีเปรี้ยว ในส่วนของการสัมภาษณ์ แม่ผู้เสียชีวิตและเพ่ือนของ
ผู้เสียชีวิต ได้มีการพูดถึงเรื่องเวรกรรมและความยุติธรรม โดยแม่ของผู้เสียชีวิต กล่าวว่า “ลูกแม่เป็นคนดี  
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องช่วยลงโทษคนผิด แม่เชื่อเวรกรรมมีจริงวันนึงเวรกรรมจะลงโทษมัน ลูกแม่จะได้รับความ
ยุติธรรม ” 

2.8) G - Genre ประเภทการสื่อสาร หมายถึง ประเภทของตัวบท (textual categories) ซึ่งจะเกี่ยวข้อง
กับเหตุการณ์สื่อสาร เช่น การบรรยายในชั้นเรียนระดับมหาวิทยาลัย รายงานข่าวการสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ 
เป็นต้น พบว่า ในเพจอีจันโดยส่วนมากจะพบ 2 ลักษณะ ดังนี้ การสื่อสารแบบเผชิญหน้า และการสื่อสาร
ระหว่างบุคคล เป็นต้น เช่น การสื่อสารแบบเผชิญหน้า คือ การสื่อสารทางตรงโดยผู้ส่งสารและผู้รับสารจะต้อง
อยู่ในต าแหน่งที่มองเห็นกัน คดียากที่สุดแห่งปี คดีระเบิดแสวงเครื่อง ในส่วนการสัมภาษณ์มีลักษณะการนั่ง
สัมภาษณ์แบบเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ด าเนินคดีกับผู้สื่อข่าวของเพจอีจัน เป็นต้น และการสื่อสาร
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ระหว่างบุคคล คือ การสื่อสารระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสารโดยมีพาหะในการติดต่อสื่อสาร เช่น คดีรักร้ายแห่งปี 
คดีน้องพลอย ที่มีการใช้โทรศัพท์เพ่ือเป็นสื่อกลางในการสัมภาษณ์ พยานปากที่เห็นเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุ  

 

สรุปและอภิปรายผล 

การศึกษาวิจัยเรื่อง เพจอีจัน : เทคนิคการน าเสนอข่าวอาชญากรรมตามแนวคิดชาติพันธุ์วรรณนาแห่ง 
การสื่อสาร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเทคนิคการน าเสนอข่าวอาชญากรรมในเพจอีจัน และวิเคราะห์
องค์ประกอบการสื่อสารของการน าเสนอข่าวอาชญากรรมในเพจอีจัน โดยใช้แนวคิดชาติพันธุ์วรรณนาแห่ง 
การสื่อสารของเดลล์ ไฮมส์ (HYMES ,1974) ในการวิเคราะห์ ซึ่งจาก 6 หมวดหมู่ ทั้งหมด 6 คลิป พบเทคนิค
การน าเสนอข่าว 4 ล าดับ ดังนี้ 1) การเปิดเรื่อง (Teaser) คือ การน าเสนอเรื่องราวข่าวสารที่น่าติดตาม  
โดยใช้ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวประกอบพร้อมการใช้กลวิธีทางภาษาต่าง ๆ 2) การถ่ายทอดสด (Live) คือ 
มีการแพร่ภาพสดในสถานการณ์นั้นได้อย่างทันท่วงที ทันเหตุการณ์ และอย่างรวดเร็ว 3) การสัมภาษณ์ 
(Interview) คือ การสัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้องกับเหตุการณ์ โดยการสัมภาษณ์นั้นอาจมีการสัมภาษณ์จากคนสนิท 
โดยต้องได้รับความอนุญาตและยินยอมจากผู้นั้น หรือมีการสัมภาษณ์โดยการปิดบังใบหน้า โดยมีการใช้เสียง
เพ่ืออ้างอิงข้อมูลนั้น ๆ 4) การสรุป (Conclude) คือ การรวบรวมข้อมูลทั้งหมดจากการเปิดเรื่อง (Teaser) 
การถ่ายทอดสด (Live) และการสัมภาษณ์ (Interview) เพ่ือให้ข้อมูลที่ละเอียดและสามารถเข้าใจได้อย่างทันที 
บทความนี้มุ่งเสนอวิเคราะห์เฉพาะการสรุป (Conclude) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ผลการวิจัยวิเคราะห์องค์ประกอบการสื่อสารของการน าเสนอข่าวอาชญากรรมในเพจอีจัน โดยใช้แนวคิด
ชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสารของเดลล์ ไฮมส์ (HYMES ,1974) จะพิจารณาตามกรอบ  ณัฐพร พานโพธิ์
ทอง (2556) พบ 8 องค์ประกอบตามหลัก SPEAKING ได้แก่ 1) Setting/Scene ฉาก พบว่า เพจอีจันประกอบ
ไปด้วย สถานที่และเวลา 2) Participants ผู้ร่วมเหตุการณ์การน าเสนอเพจอีจัน จะประกอบไปด้วยผู้ร่วม
เหตุการณ์สื่อสาร 3 ส่วน ได้แก่  1)  ผู้ กระท า ผู้ ถูกกระท า พยานและผู้ ร่ วมเหตุการณ์ที่ เกี่ยวข้อง  
3) Ends จุดมุ่งหมายเพจอีจันมี 3 เป้าหมายที่พบได้แก่ ติดตามความคืบหน้าของคดี เรียกร้องความยุติธรรม 
และน าเสนอข่าวเพ่ือเป็นอุทาหรณ์ 4) Act Sequence การล าดับวัจนกรรม เพจอีจัน มีวัจนกรรม 3 ประเภท 
ซึ่งได้แก่ วัจนกรรมการเปิดเรื่อง คือ วัจนกรรมการถาม วัจนกรรมด าเนินเรื่อง คือ วัจนกรรมการเล่า และ 
วัจนกรรมการจบเรื่อง คือ วัจนกรรมขอร้อง 5) Key กุญแจ เพจอีจันมีการใช้น้ าเสียงที่พบมากที่สุด ได้แก่ 
โศกเศร้า ขอร้อง และประชดประชัน 6) Instrumentalities เครื่องมือ พบว่าเครื่องมือที่ใช้ 2 ลักษณะ ได้แก่ 
การสื่อสารแบบมีสื่อเป็นตัวกลาง คือ เฟซบุ๊ก (Facebook) และการสื่อสารแบบตัวต่อตัว 7) Noam’s of 
Interaction and Interpretation บรรทัดฐานของการปฏิสัมพันธ์และการตีความ มารยาททางสังคม  
โดยประกอบด้วย 2 ลักษณะ ดังนี้ วัฒนธรรมการแสดงความเคารพผู้อาวุโส และวัฒนธรรมความเชื่อเรื่องบาป
บุญคุณโทษ 8) Genre ประเภทการสื่อสาร พบว่า ในเพจอีจันโดยส่วนมากจะพบ 2 ลักษณะ ดังนี้ การสื่อสาร
แบบเผชิญหน้า และการสื่อสารระหว่างบุคคล เป็นต้น 
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ผลการวิจัยข้างต้น มีข้อค้นพบที่แตกต่างกับงานวิจัยของ ณิศณัชชา เหล่าตระกูล (2549) กล่าวคือ 
 มีองค์ประกอบที่แตกต่างกัน 2 องค์ประกอบ คือ “P ผู้ร่วมเหตุการณ์” และ “A ล าดับวัจนกรรม”  
โดย “การศึกษาสถานการณ์สื่อสารการสืบพยานคดีอาญาในศาลไทย ตามแนวชาติพันธุ์วรรณนาแห่ง  
การสื่อสาร” พบว่า มีผู้ร่วมเหตุการณ์ 7 ประเภท ได้แก่ 1) ผู้พิพากษา 2) ทนายทั้ง 2 ฝ่าย 3) พยาน 4) จ าเลย 
5) เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ 6) เจ้าหน้าที่ราชบัลลังก์ 7) ผู้ร่วมฟังการสืบพยาน แต่งานวิจัยเรื่อง เพจอีจัน :  
เทคนิคการน าเสนอข่าวอาชญากรรมตามแนวคิดชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร  มีผู้ร่วมเหตุการณ์เพียง  
4 ประเภท ได้แก่ 1) ผู้ถูกกระท า 2) ผู้กระท า 3) พยาน 4) บุคคลที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยเห็นว่าการน าเสนอข่าวของ
ทั้งสองงานวิจัยมีความแตกต่างกัน เนื่องจากบริบทของเหตุการณ์และการด าเนินคดีของแต่ละข่าวมีความ
แตกต่างกัน และในส่วนของการล าดับวัจนกรรมของ ณิศณัชชา เหล่าตระกูล (2549) มี 4 ประเภท ได้แก่  
1) วัจนกรรมการเปิดเรื่อง คือ การกล่าวยืนยัน  2) วัจนกรรมการด าเนินเรื่อง คือ การกล่าวชี้น า และวัจนกรรม
การปิดเรื่อง คือ 3) การกล่าวผูกพัน กับ 4) การกล่าวแสดงออก แต่การล าดับวัจนกรรมของเพจอีจันมีเพียง  
3 ประเภท ได้แก่ 1) การเปิดเรื่อง คือ การถาม 2) การด าเนินเรื่อง คือ การเล่า 3) การปิดเรื่อง คือ การขอร้อง 
ซึ่งงานวิจัยของ ณิศณัชชา เหล่าตระกูล (2549) เป็นการด าเนินคดีในกระบวนการของชั้นศาล ซึ่งผ่านการ
พิจารณากลั่นกรองในกระบวนการกฎหมายขั้นต้นมาแล้ว แต่เพจอีจันมีการเรียกร้องความยุติธรรมหรือติดตาม
ความคืบหน้าของคดี  เพ่ือน าเข้าสู่กระบวนการกฎหมายในชั้นต้น การเริ่มต้นลักษณะการด าเนินคดีจึงมีความ
แตกต่างกัน  

 

ข้อเสนอแนะ  
1. ควรมีการศึกษาเทคนิคการน าเสนอข่าวจากงานข่าวประเภทอ่ืน เพ่ือให้เห็นกลวิธีการน าเสนอข่าวที่

หลากหลาย 

 

เอกสารอ้างอิง 
กาญจน์ ทันจิตต์. (2552): “การน าเสนอข่าวการแยกทางของดาราและปฏิกิริยาของผู้เกี่ยวข้อง.” 

วิทยานิพนธ์ปริญญานิเทศศาสตร์. สาขาวิชาวารสารสนเทศ ภาควิชาวารสารสนเทศ คณะ
นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

เกศสุดา นาสีเคน. (2557): “เรื่องเล่าแนว “รักโศก” และกลวิธีการให้ค าปรึกษาในพื้นที่สื่อสาธารณะ.” 
วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตร์. สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

http://cuir.car.chula.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%93%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%B2+%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A5
http://cuir.car.chula.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%93%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%B2+%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A5
http://cuir.car.chula.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%93%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%B2+%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A5
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จันทร์จิรา แผ่สุวรรณ. (2539): “กระบวนการน าเสนอข่าวของสื่อมวลชนกรณีพระยันตระ.” 
วิทยานิพนธ์ปริญญานิเทศศาสตร์ ภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

จันทิมา สว่างลาภ. (2556): “กลวิธีความไม่สุภาพในรายการเรียลลิตี้โชว์ภาษาไทย.”  

 วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ณิชณัชชา เหล่าตระกูล. (2549): “การศึกษาสถานการณ์สื่อสารการสืบพยานคดีอาญาในศาลไทย 
ตามแนวคิดชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. สาขาวิชา
ภาษาศาสตร์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ดิษฐา จ าปาแขก. (2550): “การน าเสนอการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่ 18 ของ สถานีโทรทัศน์ โม
เดิร์น ไนท์ ทีวี.” วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม 
ศูนย์ระดับภาคทางวิศวกรรมระบบการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มลลนา นาคมณี. (2521): “กลุ่มต่อต้านการแทรกแซงการน าเสนอข่าวของสถานีโทรทัศน์ไอทีวี และ
อุดมการณ์ของวิชาชีพนักข่าวโทรทัศน์.” วิทยานิพนธ์ปริญญานิเทศศาสตร์. สาขาวิชาการ
สื่อสารมวลชน ภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

วรรณรัตน์ นาที. (2521): “กระบวนการรายงานสดของข่าวโทรทัศน์ไทย.” วิทยานิพนธ์ปริญญา
นิเทศศาสตร์. สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ศศิธร ยุวโกศล. (2544): “ศึกษาการให้ความหมายข่าวของผู้รับสาร.” วิทยานิพนธ์ปริญญานิเทศ
ศาสตร์. สาขาวิชาวารสารสนเทศ ภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

โศรยา วิมลสถิตพงษ์. (2549): “กลวิธีทางภาษาในการวิจารณ์การเมืองทางอ้อมในบทความแสดง
ความคิดเห็นทางการเมืองในหนังสือพิมพ์ไทย.” วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตร. 
สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สุธาสินี พลอยขาว. (2551): “วัจนกรรมการแสดงความไม่พอใจในกระดานสนทนาทางอินเทอร์เน็ต.” 
วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตร์มหาบัณฑิต. สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะ
อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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สุวรรณี เครื่องพ่ึง. (2552): “วาทกรรมการถาม-ตอบปัญหาเกี่ยวกับการดูแลเด็กในนิตยสาร “รัก
ลูก”.” วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตร์มหาบัณฑิต. คณะอักษรศาตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

อชิร สมุทรโคจร. (2550): “การน าเสนอของสื่อและการตอบรับข่าวสารด้านการเล่นพนันฟุตบอลลีก 
ยุโรป 2007 ของนิสิตนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย.” วิทยานิพนธ์ปริญญานิเทศศาสตร์
มหาบัณฑิต. สาขาวิชานิเทศศาสตร์พัฒนาการ ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ภาพแทนของผู้หญิงผ่านกลวิธีการใช้ภาษาในบทเพลงนิว-จ๋ิว 

ภัคธีมา เพชรพิศาล1 พิจักษณ์ วรรณประดิษฐ์2  
และวิฑูรย์ เมตตาจิตร3 

 

บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาภาพแทนของผู้หญิงที่สะท้อนผ่านกลวิธีการใช้ภาษาในบทเพลง
นิว -จิ๋ ว  โดยเก็บข้อมูลรวมจากเพลง  5 อัลบั้ม  ได้ เ เก่  1)  NJ Together 2)  Next step 3)  Signature  
4) Precious time 5) Relation รวมทั้งสิ้นจ านวน 40 เพลง โดยพิจารณาเฉพาะเพลงที่พบข้อมูลของ 
นักประพันธ์เท่านั้น ศึกษาโดยใช้แนวคิดภาพแทน ของ Stuart Hall (1997) และแนวคิดเรื่องกลวิธีการใช้ภาษา 

ผลการศึกษาพบภาพแทนผู้หญิงในความถี่สูงสุด 3 อันดับแรก คือ 1. ภาพแทนผู้หญิงที่เข้มแข็งในการ
เผชิญปัญหาความรักที่ผิดหวัง และกล้าที่จะออกไปหาความสุขจากสิ่งต่าง ๆ   2. ภาพแทนผู้หญิงที่กล้าแสดง
ความปรารถนาต่อชายคนรัก 3. ภาพแทนผู้หญิงที่ขัดขืนการควบคุมของชายคนรัก ทั้งนี้ภาพแทนผู้หญิง 
ในความถี่สูงสุด 3 อันดับข้างต้น ใช้กลวิธีการใช้ภาษาท่ีพบมากที่สุด คือ การเลือกใช้กริยาแสดงการตัดสิน  

ภาพแทนผู้หญิงที่พบในความถี่อันดับ 4. ภาพแทนผู้หญิงที่มีรักอยู่ใต้อาณัติชายคนรักและเธอยึดมั่น 
ในรัก ภาพแทนผู้หญิงประเภทที่ 4 นี้ใช้ค าสื่ออารมณ์เป็นกลวิธีทางภาษาที่พบมากที่สุด  

ภาพแทนผู้หญิงที่พบในความถี่อันดับ 5. ภาพแทนหญิงที่เชื่อในพรหมลิขิตของความรัก ภาพแทน
ผู้หญิงประเภทที่ 5 นี้ใช้กลวิธีทางภาษาในความถี่ที่เท่ากัน ได้แก่ การเลือกใช้กริยาแสดงการตัดสิน การอ้างถึง
โดยให้รายละเอียด การใช้ค าถามวาทศิลป์ การใช้ค าสื่ออารมณ์ 

กลวิธีทางภาษาข้างต้นที่ใช้แสดงภาพแทนผู้หญิง 5 ประเภทในเพลงของนิว-จิ๋ว สื่อให้เห็นถึงมุมมอง
ของผู้หญิงยุคใหม่ที่อาศัยในเมืองใหญ่ เป็นผู้หญิงที่มีความเข้มแข็งและกล้าที่จะยืดหยัดเพ่ือตัวเอง เห็นคุณค่า 
ในตนเอง มีจุดยืนที่ชัดเจนในการแสดงออก และเลือกทางเดินของความรักในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยตนเอง 

ค าส าคัญ: กลวิธีการใช้ภาษา ภาพแทนผู้หญิง นิว-จิ๋ว 

 

 

 

1-2 นักศึกษาปริญญาตร ีสาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์,คณะศิลปศาสตร์,มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
3 อาจารย์, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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บทน า 

 เพลงเป็นวรรณกรรมประเภทหนึ่งที่ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดเนื้อหา  ประกอบกับ
เสียงดนตรี ท าให้เกิดความไพเราะซาบซึ้ง ให้อารมณ์สะเทือนใจ สามารถถ่ายทอดเรื่องราวซึ่งเกี่ยวข้องสัมพันธ์
กับวิถีการด าเนินชีวิตของกลุ่มคนและสังคม เพลงจึงเป็นวรรณกรรมขนาดสั้นที่ผู้ฟังสามารถเข้าใจเนื้อหาและ
เกิดความรู้สึกประทับใจ คล้อยตามง่ายกว่าวรรณกรรมประเภทอ่ืน ๆ (สุขุมาล จันทวี, 2536 น.8) 

ความน่าสนใจของบทเพลงคือ ค าร้อง เพราะในค าร้องผู้ประพันธ์ได้เลือกสรรค า เพ่ือให้เนื้อหาค าร้อง
ของเพลงกระทบกับอารมณ์ผู้ฟัง จึงท าให้เห็นแนวคิดของผู้ประพันธ์ และแนวคิดของผู้ฟังเพลง ณ ช่วงเวลานั้น 
ว่ามีแนวคิดต่อเรื่องราวต่างๆ อย่างไร และค าร้องยังแสดงถึงความสร้างสรรค์ของผู้ประพันธ์ผ่านมุมมองหรือแรง
บันดาลใจที่มีแนวคิด การมองสังคม ชีวิต มุมมองเรื่องราวต่างๆ ตามพ้ืนประสบการณ์ของตนเอง ดังนั้นจาก
แนวคิดและมุมมองของนักประพันธ์ย่อมท าให้เพลงที่ออกมาสู่ท้องตลาด ค าร้องย่อมมีความแตกต่างกันไป  
อาจด้วยการขับร้องของนักร้อง ท านองจากดนตรี การคัดสรรภาษาให้ตรงตามกลุ่มผู้ฟังเพ่ือความนิยม 

การถ่ายทอดเรื่องราวผ่านค าร้องในบทเพลงมีหลากหลายรูปแบบ เช่น ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิต ถ่ายทอด
เหตุการณ์ในสังคม ณ ช่วงเวลาหนึ่ง ฯลฯ รวมถึงเรื่องราวความรัก เช่น รักที่ท าให้เกิดความสุขหรือความทุกข์ 
เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งสามารถขยายเรื่องราวความรักที่สุขเเละทุกข์ได้อีกหลากหลาย ได้เเก่ รักข้างเดียว ทุกข์ที่ถูก
คนรักละเลย, รักเพ่ือน, รักที่ไม่สมหวัง เป็นต้น  (อวัสดากานต์ ภูม,ี 2555 น.12) และการถ่ายทอดเรื่องราวของ
ผู้หญิงผ่านบทเพลงไทยปรากฏทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันปรากฏในเพลงทุกประเภท  เช่น เพลงลูกกรุง,  
เพลงลูกทุ่ง และเพลงไทยสากล เนื้อหาในการกล่าวถึงผู้หญิง เช่น คุณค่าของผู้หญิง, การปฏิบัติตัวของผู้หญิง, 
ผู้หญิงต้องรักเดียวใจเดียวและรักสามี หรือทรรศนะความรักของผู้หญิงในเรื่องการมีรักเดียว  

พัฒนาการเพลงไทยตั้งแต่ในยุคสมัยแรกแบ่งไว้ 3 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ เพลงลูกทุ่ง ลุกกรุง และ 
เพลงเพ่ือชีวิต (มารุต ยิ้มยวน, 2557) ต่อมาได้รับอิทธิพลจากเพลงตะวันตก ท าให้เกิดแนวเพลงใหม่ขึ้น คือ 
เพลงสตริงในวงการเพลงไทยมีศิลปินที่ร้องเพลงบอกความรู้สึกจากความรักของผู้หญิงโดยเฉพาะ  เช่น  
ปาน ธนพร, คริสติน่า อากีล่าร์, วงเคลียร์, นิโคล เทริโอ,  ใหม ่เจริญปุระ, มาช่า วัฒนพานิช และนักร้องที่ยังคง
เป็นที่นิยมที่สุดในขณะนี้ คือ นิว-จิ๋ว จากการส ารวจยอดรับชมสูงสุดในแต่ละอัลบั้มของนิว-จิ๋ว พบว่ามียอด
รับชมสูงสุดในอัลบั้ม ที่ 3 อัลบั้ม Signature เพลงไม่รักไม่ต้อง ได้รับยอดรับชมสูงถึง 81,961,326 ยอดรับชม 
(Youtube, 4 กุมภาพันธ์ 2562) นอกจากนี้ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในศิลปินที่ถ่ายทอดความรู้สึกของ
ผู้หญิงใน HER Project ที่เป็นการรวมตัวของศิลปิน 4 คนจากค่าย MUSICCREAM,  Grand Musik, White 
Music เเละ Genie Records ในคอนเซปต์“เพลงที่ผู้หญิงแต่ง เพลงที่ผู้หญิงร้อง เพลงที่ผู้หญิงเข้าใจ เพลงที่จะ
ท าให้ ‘ทุกคน’ เข้าใจ ‘ผู้หญิง’ มากกว่าที่เคย เพราะเรื่องของ HER คือเรื่องของเรา” 

นิวและจิ๋ว เป็นศิลปินคู่ที่มีผลงานเพลงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 มาจนถึงปัจจุบัน สังกัดมิวสิกครีมค่ายเพลง
ย่อยในเครือบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี ่ด้วยแนวเพลง ป๊อป, โซล และบัลลาดเจ้า และได้รับรางวัลในสาขาต่าง ๆ  
เช่น ซี๊ดอวอร์ด ครั้งที ่8 ปี พ.ศ.2555  รางวัลเพลงยอดนิยมสุดซี๊ดประจ าปี สยามดารา สตาร์ส อวอร์ดส์ 2013 
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ปี พ.ศ. 2556 นักร้องไทยสากลหญิงยอดนิยม แคสอวอร์ดส 2014 ปี พ.ศ.2557 รางวัลเพลงฮอตยอดนิยม  
รางวัลนาฏราช ครั้งที ่6 ปี พ.ศ. 2558 เพลงละครยอดเยี่ยม โดยมีเพลงที่ได้รับรางวัลที่ระบุในขอบเขตการวิจัย 
ด้านข้อมูล 3 เพลง ได้แก่เพลง รอแล้วได้อะไร, ไม่รัก...ไม่ต้อง, ฉันก็รักของฉัน บทเพลงของนิว-จิ๋วเข้าถึงกลุ่ม
ผู้ฟัง เพราะมีแนวเพลงไทยสากลแบบปัจจุบันตามล าดับพัฒนาการของเพลงไทยที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น  เเละ
ได้รับกระเเสตอบรับอย่างดีจากยอดผู้รับชมในเเอปพลิเคชัน Youtube 

บทเพลงที่นิว-จิ๋วเป็นผู้ขับร้อง เป็นผลงานของนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงหลายท่านที่มีผลงานเป็นที่
ยอมรับในวงการเพลง ได้เเก่ สีฟ้า ฟองเบียร์ หนึ่ง ณรงค์วิทย์  เผ่าพันธุ์ อมตะ  ศรัณย์ วงศ์น้อย เป็นต้น  
ภาษา หรือค าร้องในบทเพลงกล่าวถึงเเนวคิดความรัก เรื่องราวความรักของผู้หญิง โดยมีตัวแทนของผู้หญิงที่มี
บุคลิกชัดเจนอย่างนิว-จิ๋วเป็นผู้ถ่ายทอด คือ เป็นผู้หญิงสมัยใหม่ กล้าคิดกล้าตัดสินใจและยืดหยัดได้ด้วยตนเอง     
นิว-จิ๋วจึงเป็นภาพเสนอแทนของผู้หญิงสมัยใหม่ที่มีมุมมองความรักรูปแบบต่างๆ ตามมุมมองนักประพันธ์   
ภาพเเทน (representation) หรือจากนิยามศัพท์เฉพาะของงานวิจัยคือ ภาพแทนที่นิว-จิ๋วเสนอผ่านค าร้องของ
ผู้ประพันธ์หมายถึง การน าเสนอความจริงอันเคลือบเเฝงด้วยมายาคติ เพราะภาพท่ีเสนอเเทนมีการคัดสรร เเละ
การคัดทิ้ง ลักษณะบางอย่าง สิ่งที่เสนอออกมาจึงเป็นเพียงภาพเสนอเเทนความจริง (นพพร ประชากุล,2552: 
274) 

แนวคิดเรื่องภาพแทน (Representation) ตามความหมายของ สมสุข หินวิมาน (2547 อ้างถึงใน 
พจมาน มูลทรัพย์, 2551: 41) คือสิ่งที่ประกอบสร้างขึ้นโดยสังคม และสืบทอดเผยแพร่มาถึงตัวเรา ซึ่งสัมพันธ์
กับอุดมการณ์และอ านาจในการผลิตและเผยแพร่ภาพตัวแทนดังกล่าวมาสู่มวลชน จึงเป็นการน าเสนอ  
“ความจริงอันเคลือบแฝงด้วยมายาคติ” เพราะภาพที่เสนอมีการคัดสรร และคัดทิ้ง ลักษณะบางอย่าง   
ซึ่งภาพแทนที่ปรากฎในบทเพลงเหล่านั้นสามารถแสดงสัญญะของผู้หญิงสมัยใหม่ในเมืองใหญ่ได้ผ่านถ้อยค า 
หรือค าร้องในบทเพลงนิว-จิ๋ว  

ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาค าร้องในบทเพลงที่นิว-จิ๋วเป็นผู้ขับร้องโดยศึกษาว่าผู้ประพันธ์ใช้กลวิธีการใช้ภาษา
ใดสื่อภาพแทนของผู้หญิง และกลวิธีทางภาษาดังกล่าวสื่อถึงภาพแทนแบบใดของผู้หญิง โดยภาพแทนดังกล่าว
จะเป็นภาพเทนของผู้หญิงสมัยใหม่ในเมืองใหญ่ ณ ปัจจุบัน นอกจากนั้นยังได้เป็นแนวทางในการศึกษากลวิธี
ทางภาษาและภาพแทนจากวรรณกรรมเพลง 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือศึกษาภาพแทนของผู้หญิงที่สะท้อนผ่านกลวิธีการใช้ภาษาในบทเพลงนิว-จิ๋ว 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ท าให้ทราบกลวิธีการใช้ภาษาที่สื่อภาพแทนของผู้หญิงในบทเพลงของนิว-จิ๋ว 
2. ท าให้เห็นภาพแทนของผู้หญิงผ่านมุมมองของนักประพันธ์ที่ปรากฎในบทเพลง 
3. เป็นแนวทางในการศึกษากลวิธีทางภาษาและภาพแทนจากวรรณกรรมเพลง 



373 

 

 

  
 

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第三届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

ภาพแทนของผู้หญิง หมายถึง เรื่องราวความรัก แนวคิดเกี่ยวกับความรัก  หรือการแก้ไขปัญหาเรื่อง 
ความรักของผู้หญิงผ่านมุมมองของนักประพันธ์ที่ปรากฏในบทเพลงนิว-จิ๋ว  

นักประพันธ์เพลง หมายถึง ผู้ที่ท าการประพันธ์ค าร้องให้นิว-จิ๋วขับร้อง  

นิว-จิ๋ว หมายถึง นักร้องหญิงสองคนที่ร้องเพลงเกี่ยวกับเรื่องความรักของผู้หญิง 

 

วิธีการศึกษา 

การศึกษาเรื่องภาพแทนของผู้หญิงผ่านกลวิธีการใช้ภาษาในบทเพลงนิว-จิ๋วมุ่งศึกษาภาพแทนผู้หญิง
ผ่านกลวิธีการใช้ภาษาท่ีปรากฏในบทเพลงจ านวนทั้งหมด 40 เพลงโดยมีวิธีการศึกษาดังนี้ 

1. รวบรวมข้อมูล 

ข้อมูลเพลงของนิว-จิ๋วพบทั้งหมด 5 อัลบั้มจ านวน 40 เพลง 

2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

แนวคิดที่ใช้ในการวิจัย คือ แนวคิดภาพแทนของ Stuart Hall (1997 อ้างถึงใน วิมลวรรณ ขอบเขต, 
2557) Hall ได้กล่าวไว้ว่าภาพแทนเป็นการน าเสนอ “ความจริง” อันเคลือบเเฝงด้วยมายาคติ เพราะภาพ 
ที่เสนอมีการคัดสรร เเละคัดทิ้ง ลักษณะบางอย่าง และประยุกต์กลวิธีการใช้ภาษาจากการรวบรวมเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยเลือกกลวิธีการใช้ภาษาท้ังหมด 6 ด้าน ได้แก่ 

1) การเลือกใช้กริยาแสดงการตัดสิน คือ การเลือกค ากริยาที่ตัดสินหรือประเมินค่าต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
ซึ่งท าให้เห็นความคิดในเรื่องต่าง ๆ ของผู้ตัดสินที่ถูกตีค่าหรือประเมินค่า ว่าผู้ตัดสินมีทัศนะในด้านลบหรือ 
ด้านบวกอย่างใด (สิทธิธรรม อ่องวุฒิวัฒน์, 2559) 

2) การอ้างถึงโดยให้รายละเอียด คือ การกล่าวถึงบุคคลหรือสิ่งอ่ืนทั้งรูปธรรมและนามธรรม เป็นการ
บรรยาย เป็นการเล่าเรื่อง เป็นการพูด ที่เจาะจงเล่าทุกซอกทุกมุมซึ่งท าให้ผู้สื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อ
(สิทธิธรรม อ่องวุฒิวัฒน์, 2559)  

3) การใช้ค าถามวาทศิลป์ คือ การตั้งค าถามผู้ถามคาดหวังค าตอบหรือทราบค าตอบอยู่ในใจแล้ว  
แต่ไม่ได้ต้องการค าตอบจากผู้ถูกถาม (รัชนินทร์ พงษ์อุดม, 2548)  

4) การใช้อุปลักษณ์ คือ รูปภาษาที่สื่อความคิด อุปลักษณ์เป็นสิ่งที่มีใช้อยู่ในชีวิตประจ าวัน ไม่เฉพาะ  
ในภาษาแต่หมายรวมถึงความคิดและการกระท าด้วย ประเภทของอุปลักษณ์ตามการแบ่งของ เลคอฟและ
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จอห์นสันแบ่งอุปลักษณ์ออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ อุปลักษณ์โครงสร้าง อุปลักษณ์ทิศทาง และอุปลักษณ์ 
ภววิทยา (Lakoff and Johnson,1980 อ้างถึงใน ชนกพร อังศุวิริยะ, 2561, น.97-98)  

5) การสื่อความหมายโดยตรง คือ การติดต่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุรุษเเละสตรีโดยใช้ถ้อยค า 
หรือข้อความภาษาที่มีความหมายตรงกับพจนานุกรมเป็นค าที่ใช้อยู่ในชีวิตประจ าวันทั้งภาษาพูดเเละ  
ภาษาเขียน การใช้ค า (เอ่ียม อามาตย์มุลตรี, 2560) ซึ่งยังสามารถน ามาใช้ในการใช้ค าสื่ออารมณ์ คือ ค า วลี 
หรือข้อความที่เมื่อเปล่งออกมาจะให้ความรู้สึกถึงอารมณ์ในห้วงต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน และน้ าเสียงการขับร้อง
ท าให้เกิดสุนทรียรสทางด้านภาษาและความคิด อันจะก่อให้เกิดอารมณ์ต่าง ๆ แก่ผู้ฟัง  ซึ่งสามารถแบ่งเป็น
ลักษณะย่อยได้ 9 ลักษณะ ได้แก่ 1) ค าที่สื่ออารมณ์โศกเศร้า เสียใจ 2) ค าที่สื่ออารมณ์โกรธเเค้นขุ่นเคือง  
3) ค าท่ีสื่ออารมณ์รัก สุข สดชื่น 4) ค าท่ีสื่ออารมณ์ปลุกเร้าใจ เเละความรู้สึกที่จริงใจ 5) ค าท่ีสื่ออารมณ์สงสาร 
เห็นใจ   6) ค าสื่ออารมณ์ประชดประชัน เสียดสี เยาะเย้ย 7) ค าสื่ออารมณ์ขบขัน สนุกสนาน 8) ค าสื่ออารมณ์
เสียดายอาวรณ์ 9) ค าสื่ออารมณ์ชื่นชม ยกย่อง สรรเสริญ (พิทยา ลิ้มมณ,ี 2537: 25 อ้างถึงใน เกศราพร พรหม
นิมิตกุล ,2555)  

6) การซ้ าค า คือ การจงใจซ้ าค า วลี หรือข้อความในกรณีที่ต้องการเน้นย้ าค า วลี หรือข้อความนั้น ๆ 
เพ่ือสื่อความรู้สึกให้มีความชัดเจนและเป็นการเน้นย้ าข้อความ เพ่ือเกิดผลทางอารมณ์ความรู้สึกและ 
ความไพเราะสละสลวย (วสนันท์ อิทธิมีชัย, 2558) 

กลวิธีทางภาษาทั้ง 6 กลวิธี ผู้วิจัยน ามาวิเคราะห์ค าร้องน าไปสู่ภาพแทนของผู้หญิง พร้อมน าเสนอ 
การสรุปผลในรูปแบบตารางแสดงสถิติแทนปริมาณจ านวนกลวิธีการใช้ภาษาและสรุปภาพแทนของผู้หญิง  
ที่ปรากฏในบทเพลงของนิว-จิ๋วผ่านมุมมองของนักประพันธ์ 

3. วิเคราะห์ข้อมูลภาพแทนและกลวิธีการใช้ภาษา 
4. สรุปเป็นจ านวนสถิติและอภิปรายผล 

ผลการศึกษา 

การวิเคราะห์ภาพแทนของผู้หญิงผ่านมุมมองของนักประพันธ์ในบทเพลงนิว-จิ๋ว พบภาพแทนทั้งหมด 
5 ประเภท ได้แก่ 1) ภาพแทนของผู้หญิงที่เข้มแข็งในการเผชิญปัญหาความรักท่ีผิดหวัง และกล้าที่จะออกไปหา
ความสุขจากสิ่งต่างๆ 2) ภาพแทนของผู้หญิงที่ขัดขืนการควบคุมของชายคนรัก 3) ภาพแทนของผู้หญิง 
ที่กล้าแสดงความปรารถนาต่อชายคนรัก (การครอบครอง เผยความรัก การเลือกชายที่จะมาเป็นคนรัก)   
4) ภาพแทนของผู้หญิงที่เชื่อในพรหมลิขิตของความรัก 5) ภาพแทนของผู้หญิงที่ความรักอยู่ใต้อาณัติหรือยึดมั่น
ในชายคนรัก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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1. ภาพแทนของผู้หญิงที่เข้มแข็ง 

ผู้หญิงที่เข้มแข็ง หมายถึง ผู้หญิงที่มีความมั่นคง ผู้หญิงที่มีความเป็นผู้น า ยืนหยัด และอดทนต่อ
เรื่องราวความรักที่พบเจอด้วยตนเอง เช่น การเผชิญปัญหาความรักที่จบลงแล้ว การเผชิญกับปัญหา 
รักสามเศร้า ผู้วิจัยพบภาพแทนของผู้หญิงที่เข้มแข็ง คิดเป็นร้อยละ 26.85 

เนื้อหาในบทเพลงกลุ่มภาพแทนของผู้หญิงที่เข้มแข็ง สามารถแบ่งออกได้เป็นลักษณะย่อยดังนี้   
1.1) เข้มแข็งในการเผชิญปัญหาความรักที่ผิดหวัง 1.2) เข้มแข็งและกล้าที่จะออกไปหาความสุขให้ตัวเอง  
1.3) เข้มแข็งอดทนที่จะอยู่เพราะรัก ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

1.1) เข้มแข็งในการเผชิญปัญหาความรักที่ผิดหวัง 
ตัวอย่าง 

“ก็เคยหวังสักครั้งว่ำเธอจะเปลี ยน แต่บทเรียนก็สอนให้รู้ว่ำไม่มีทำง...อยำกให้รู้ครั้งนี้ไม่ทน
เหมือนเก่ำอยู่เหงำเหงำยังดีกว่ำฉันต้องยอมให้คนที ไม่รักกัน” 

(เพลง อย่าให้ต้องพูดเลย ประพันธ์โดย เหมือนเพชร อ ามะระ และพิเชฐ ทรัพย์เจริญ) 

จากตัวอย่างบทเพลง “อย่าให้ต้องพูดเลย” พบกลวิธีการใช้ภาษาที่สื่อภาพแทน คือ การเลือกใช้กริยา
แสดงการตัดสิน จากค าร้อง “...บทเรียนก็สอนให้รู้ว่ำไม่มีทำง” แสดงให้เห็นว่า ผู้หญิงตัดสินจากประสบการณ์
ที่ผ่านมาว่าคนรักของตนจะไม่มีทางเปลี่ยนไป และการใช้ค าสื่ออารมณ์ จากค าร้อง “อยำกให้รู้ครั้งนี้ไม่ทน
เหมือนเก่ำอยู่เหงำเหงำยังดีกว่ำฉันต้องยอมให้คนที ไม่รักกัน” เป็นการสื่ออารมณ์เศร้าอันเกิดจากความผิดหวัง
เรื่องความรัก จากกลวิธีทางภาษาดังกล่าวจึงเป็นการแสดงภาพแทนของผู้หญิงที่เข้มแข็งต้องทนรับพฤติกรรม
ของฝ่ายชายที่ไม่มีการปรับปรุงท าให้ฝ่ายหญิงเสียใจและทนไม่ไหว จึงตัดสินใจเดินออกจากชีวิตฝ่ายชาย 

1.2) เข้มแข็งและกล้าที่จะออกไปหาความสุขให้ตัวเอง 
ตัวอย่าง 

“จะลบจะล้ำงและจะลืมเรื องร้ำยร้ำยจะเว้นจะวรรคจะไม่แคร์กับเรื องใดจะละจะทิ้งสิ งเก่ำ
เก่ำจะลืมไป ไม่เอำเหตุผลให้อำรมณ์มันพำไปไม่แคร์ไม่สนใจท่ำไมจะต้องแคร์” 

(เพลง Tonight ประพันธ์โดย วิวัฒน์ ฉัตรธีรภาพ) 

จากตัวอย่างบทเพลง “Tonight” พบกลวิธีการใช้ภาษาที่สื่อภาพแทน คือ การอ้างถึงโดยให้
รายละเอียด คือ การให้รายละเอียดว่าเรื่องราวความรักครั้งเก่านั้นไม่ดี จากค าร้อง “จะลืมเรื องร้ำยร้ำย”  
จึงน าไปสู่ การเลือกใช้กริยาแสดงการตัดสิน จากค าร้อง “จะลบจะล้ำงและจะลืมเรื องร้ำยร้ำยจะเว้นจะวรรค
จะไม่แคร์กับเรื องใด” ที่เป็นการตัดสินว่าตนนั้นควรที่จะลืมเรื่องราวร้ายๆ เหล่านั้น และยังมี การใช้ค าถาม
วาทศิลป์ แสดงถึงการย้ ากับตนเองว่า “ท าไมจะต้องแคร์” เพ่ือทบทวนว่าสิ่งที่ผ่านมานั้นไม่ดี ไม่จ าเป็นต้องจ า
และไม่จ าเป็นต้องสนใจ การซ้ าค า เพ่ือแสดงการตอกย้ าถึงพฤติกรรมของตนเองด้วยค าว่า จะ  จากค าร้อง  
“จะลบจะล้ำงจะลืม” และการใช้ค าสื่ออารมณ์ที่ มีความสุข  จากค าร้อง “จะทิ้งสิ งเก่ำเก่ำจะลืมไป  
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ไม่เอำเหตุผลให้อำรมณ์มันพำไป”เป็นการสื่ออารมณ์ความสุขที่จะทิ้งรักครั้งเก่าและไม่สนใจอีกต่อไป จากกลวิธี
ทางภาษาดังกล่าวจึงเป็นการแสดงภาพแทนของผู้หญิงที่เข้มแข็ง เผชิญหน้ากับปัญหาด้วยการเปิดโอกาส 
ให้ตนเองได้พบกับสิ่งใหม่ เพ่ือลืมสิ่งที่เคยเกิดข้ึนและท าให้ต้องรู้สึกเจ็บปวด 

1.3) เข้มแข็งอดทนที่จะอยู่เพราะรัก 
ตัวอย่าง 

“รู้บ้ำงไหมว่ำพูดอะไรออกมำ หำว่ำฉันไม่รักเธอได้ยังไง 

ทนยินยอมให้เธอมำทุกทีใช่ไหม ไม่ว่ำเรื องอะไรก็ต้องยอม” 
(เพลง รักไม่ได้แปลว่ายอม ประพันธ์โดย กมลศักดิ์ สุนทรานนท์ และปิติ ลิ้มเจริญ) 

จากตัวอย่างบทเพลง “รักไม่ได้แปลว่ายอม” พบกลวิธีการใช้ภาษาที่สื่อภาพแทน คือ การเลือกใช้
กริยาแสดงการตัดสิน จากค าร้อง “ไม่ว่ำเรื องอะไรก็ต้องยอม” เป็นการตัดสินว่า การรักษาความสัมพันธ์ 
แบบคนรักให้ยาวนานนั้นจะต้องไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดยอมทุกครั้ง การใช้ค าถามวาทศิลป์ จากค าร้อง  
“รู้บ้ำงไหมว่ำพูดอะไรออกมำ”คือ การทวนซ้ าโดยใช้ประโยคค าถาม แต่แสดงอารมณ์และไม่ได้ต้องการค าตอบ
จากฝ่ายตรงข้ามดังในค าร้องที่ปรากฏข้างต้น จากกลวิธีทางภาษาดังกล่าวจึงเป็นการแสดงภาพแทนของผู้หญิง
ที่เข้มแข็งอดทนกับความรักท่ีผิดหวัง คือ ความรู้สึกท่ีไม่ได้ดังใจ ไม่ได้มีความสุขราบรื่นตลอดความสัมพันธ์   

 
2. ภาพแทนของผู้หญิงที่ขัดขืนการควบคุมของชายคนรัก 

ภาพแทนของผู้หญิงที่ขัดขืนการควบคุมของชายคนรัก คือ ภาพแทนที่แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงไม่
จ าเป็นต้องท าตามฝ่ายชาย หรือผู้หญิงที่สามารถตัดสินความถูกผิดในเรื่องราวของความรักได้ตัวเอง เช่น กล้าที่
จะปฏิเสธความรัก ถ้าหากเป็นความรักที่ไม่ถูกต้องตามจารีต รวมถึงการแสดงพ้ืนที่ส่วนตัวของตนเองเช่น การ
ไม่บอกรักชายคนรัก หรือการปฏิเสธความใกล้ชิดกับชายคนรัก ผู้วิจัยพบภาพแทนของผู้หญิงที่ขัดขืนการ
ควบคุมของชายคนรัก คิดเป็นร้อยละ 22.68 ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างที่ 1 

“ไม่รักไม่ต้องมำแคร์ไม่ต้องมำดีกับฉันไม่รักไม่ต้องมำหวงไม่ต้องมำห่วงใยฉัน   

ไม่รักไม่ต้องมำท่ำอะไร ๆ ทั้งนั้น เพรำใจฉันยังอ่อนแอ” 

(เพลง ไม่รักไม่ต้อง ประพันธ์โดย แม็ค ศรัณย์วงศ์น้อย) 

จากตัวอย่างบทเพลง “ไม่รักไม่ต้อง” พบกลวิธีการใช้ภาษาท่ีสื่อภาพแทน คือ การเลือกใช้กริยาแสดง
การตัดสิน โดยใช้ค าว่า “ไม่” เพ่ือปฏิเสธชายคนรักไม่ให้ท าพฤติกรรมดังกล่าวหากหมดรักแล้ว จึงเป็น 
การตัดสินความสัมพันธ์ตามเนื้อเพลงที่ว่า “ไม่รักไม่ต้องมำแคร์ไม่ต้องมำดีกับฉัน” การซ้ าค า ซ้ าค าว่า “ไม่”  
เพ่ือเน้นย้ าไม่ให้ฝ่ายชายกระท าพฤติกรรมดังกล่าว และการใช้ค าสื่ออารมณ์เศร้า จากค าร้อง “เพรำะใจฉันยัง
อ่อนแอ” จากการที่ชายคนรักเดินจากไปและยังท าใจไม่ได้ จากกลวิธีทางภาษาดังกล่าวจึงเป็นการแสดง 
ภาพแทนของผู้หญิงที่ขัดขืนการควบคุมของชายคนรัก เพราะอยากท าใจยอมรับความจริง 
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ตัวอย่างที่ 2 

“อย่ำเอำควำมเหงำมำลงที ฉันอย่ำมำบอกฉันว่ำเธอคิดถึงใคร อยำกเจอกับเขำ ก็โทรหำเขำ
เลยดีกว่ำไหมอย่ำเอำควำมเหงำมำลงที ฉัน ไม่ได้มีงำนคลำยควำมเหงำใคร no no no no no 
no บอกเธอง่ำยง่ำย ได้แค่เธอโทรผิดเบอร์” 

(เพลง อย่าเอาความเหงามาลงที่ฉัน ประพันธ์โดย เผ่าพันธุ์ อมตะ) 
จากตัวอย่างบทเพลง “อย่าเอาความเหงามาลงที่ฉัน” พบกลวิธีการใช้ภาษาที่สื่อภาพแทน คือ  

การเลือกใช้กริยาแสดงการตัดสิน โดยใช้ค าว่า “อย่ำ” เพ่ือห้ามไม่ให้อดีตชายคนรักกลับมาท าพฤติกรรมที่
รบกวนตนเอง การใช้ค าถามวาทศิลป์  คือ เป็นการถามอย่างประชดประชันดังในค าร้อง “อยำกเจอกับเขำ  
ก็โทรหำเขำเลยดีกว่ำไหม” และการซ้ าค า ซ้ าค าว่า “อย่ำ” เพ่ือย้ าถึงการสั่งห้ามไม่ให้อดีตชายคนรักกระท า
พฤติกรรมที่ตนไม่ชอบ จากกลวิธีทางภาษาดังกล่าวจึงเป็นการแสดงภาพแทนของผู้หญิงที่ขัดขืนการควบคุม
ของชายคนรัก เพราะไม่ต้องการให้อดีตคนรักมารบกวนตนเอง และแสดงจุดยืนชัดเจน เพ่ือให้เห็นคุณค่าของ
ตัวเอง 

 
3. ภาพแทนของผู้หญิงที่กล้าแสดงความปรารถนาต่อชายคนรัก 

 ภาพแทนของผู้หญิงที่กล้าแสดงความปรารถนาต่อชายคนรัก คือ ผู้หญิงที่กล้าซื่อสัตย์ ชัดเจนต่อ
ความรู้สึกตัวเอง และแสดงออกมาให้อีกฝ่ายรับรู้ด้วยจุดประสงค์ที่ต้องการจะสมหวังในความรัก  ผู้วิจัยพบ 
ภาพแทนของผู้หญิงที่กล้าแสดงความปรารถนาต่อชายคนรัก คิดเป็นร้อยละ 20.83 ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 เนื้อหาในบทเพลงกลุ่มภาพแทนของผู้หญิงที่กล้าแสดงความปรารถนาต่อชายคนรัก สามารถแบ่งออก
ได้เป็นลักษณะย่อยดังนี้ 3.1) กล้าแสดงความปรารถนาเพ่ือหวังการครอบครอง 3.2) กล้าแสดงความปรารถนา
เพ่ือเผยความรู้สึกรักต่ออีกฝ่าย 3.3) กล้าแสดงความปรารถนาชายในอุดมคติ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

3.1) กล้าแสดงความปรารถนาเพื่อหวังการครอบครอง 
ตัวอย่างท่ี 1 

“ไม่อยำกให้คิดถึงใคร คิดถึงแต่ฉันพอ ก็ใจมันไม่กว้ำงมำกพอ 
ที จะแบ่งให้เธอกับใคร ไม่ให้สนใจ รักเพียงแต่ฉันพอ เพียงแค่คนเดียว” 

(เพลง เรื่องนี้ต้องเห็นแก่ตัว ประพันธ์โดย ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์) 

จากตัวอย่างบทเพลง “เรื่องนี้ต้องเห็นแก่ตัว” พบกลวิธีการใช้ภาษาที่สื่อภาพแทน คือ การเลือกใช้
กริยาแสดงการตัดสิน จากค าร้อง “ไม่อยำกให้คิดถึงใคร คิดถึงแต่ฉันพอ” เป็นการตัดสินเพ่ือควบคุมชายคนรัก 
และการใช้ค าสื่ออารมณ์หึงหวง จากค าร้อง “ก็ใจมันไม่กว้ำงมำกพอที จะแบ่งให้เธอกับใคร” กล้าแสดง 
ความเป็นเจ้าของ จากกลวิธีทางภาษาดังกล่าวจึงเป็นการแสดงภาพแทนของผู้หญิงที่กล้าแสดงความปรารถนา
เพ่ือหวังการครอบครอง 
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3.2) กล้าแสดงความปรารถนาเพ่ือเผยความรู้สึกรักต่ออีกฝ่าย 
ตัวอย่างที่ 2 

“ถ้ำฉันได้กลับไปในเวลำที อยู่กับเธอ เพียงนำทีเดียวก็พอ ฉันจะท่ำ ฉันจะท่ำ ไม่ให้เรำ
เสียกันไป    แค่ขอได้กลับไปในเวลำที อยู่ด้วยกัน ทันนำทีจะจำกลำ ฉันจะท่ำทุกอย่ำง 
เพื อจะเปลี ยนมัน ไม่ให้ลงเอยอย่ำงเดิม” 

(เพลง ถ้าฉันได้กลับไป ประพันธ์โดย เผ่าพันธุ์ อมตะ) 

จากตัวอย่างบทเพลง “ถ้าฉันได้กลับไป”พบกลวิธีการใช้ภาษาที่สื่อภาพแทน คือ การเลือกใช้กริยา
แสดงการตัดสิน จากค าร้อง “ฉันจะท่ำ ฉันจะท่ำ ไม่ให้เรำเสียกันไป” คือตัดสินประเมินค่าต่อเรื่องราวความรัก
ว่า หากตนมีโอกาสอีกครั้งจะขอกลับไปท าให้ความรักนั้นดีขึ้น และการใช้ค าสื่ออารมณ์เศร้า  จากค าร้อง  
“ฉันจะท่ำทุกอย่ำง เพื อจะเปลี ยนมัน ไม่ให้ลงเอยอย่ำงเดิม”เป็นการสื่อถึงอารมณ์เศร้าที่เรื่องราวมันจบลงไป
แล้ว แม้ไม่มีความหวังแต่ก็อยากให้มีโอกาสเพ่ือจะได้กลับไปแก้ไข จากกลวิธีทางภาษาดังกล่าวจึงเป็นการแสดง
ภาพแทนของผู้หญิงที่กล้าแสดงความปรารถนาเพื่อเผยความรู้สึกรักต่ออีกฝ่าย 

3.3) กล้าแสดงความปรารถนาชายในอุดมคติ 
ตัวอย่างท่ี 3 

“ได้เจอกันยังไม่ทันอะไร จนมีถ้อยค่ำบอกกันว่ำรัก คงจะเร็วเกินไป 
ต้องกำรอะไร จำกค่ำค่ำนั้นฉันก็ไม่แน่ใจ ฉันรู้แค่เพียงมันง่ำยไป ที พูดมำ 
(เก็บค่ำว่ำรัก ไว้ใช้วันอื น) เมื อแน่ใจจริงๆ 
(เก็บเอำไว้ไว้ใช้ที อื น) ถ้ำเผื อมีใครเชื อ 
(เก็บค่ำว่ำ รักไว้ใช้วันอื น) เมื อรู้เมื อรู้เมื อรู้และเข้ำใจ 
(เก็บเอำไว้ไว้ใช้ที อื น) อย่ำคิดใช้กับฉัน” 

(เพลง เก็บค าว่ารักไว้ใช้ที่อื่น ประพันธ์โดย เผ่าพันธุ์ อมตะ) 
จากตัวอย่างบทเพลง “เก็บค าว่ารักไว้ใช้ที่อ่ืน” พบกลวิธีการใช้ภาษาที่สื่อภาพแทนคือ การเลือกใช้

กริยาแสดงการตัดสินจากค าร้อง “ได้เจอกันยังไม่ทันอะไร จนมีถ้อยค่ำบอกกันว่ำรัก คงจะเร็วเกินไป...  
(เก็บเอำไว้ไว้ใช้ที อื น) อย่ำคิดใช้กับฉัน” เป็นการตัดสินพฤติกรรมของผู้ชายว่าเร็วเกินไปที่จะพูดค าว่ารัก และ
ตัดสินไม่ให้ผู้ชายใช้พฤติกรรมดังกล่าวกับตนเอง การอ้างถึงโดยให้รายละเอียด จากค าร้อง “ได้เจอกันยังไม่ทัน
อะไร”อ้างถึงรายละเอียดให้ทราบว่าการบอกรักของผู้ชายนั้นเป็นการบอกรักที่สถานะความสัมพันธ์เพ่ิงเริ่มต้น
ขึ้น การใช้ค าถามวาทศิลป์ จากค าร้อง “ต้องกำรอะไร จำกค่ำค่ำนั้นฉันก็ไม่แน่ใจ”เป็นการถามเพ่ือทบทวน
ความคิดของตนเอง การซ้ าค า ซ้ าค าว่า “เก็บ” เพ่ือตอกย้ าให้ผู้ชายไม่กระท าพฤติกรรมดังกล่าว จากกลวิธี 
ทางภาษาดังกล่าวจึงเป็นการแสดงภาพแทนของผู้หญิงที่กล้าแสดงความปรารถนาชายในอุดมคติ 
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4. ภาพแทนของผู้หญิงที่เชื่อในพรหมลิขิตของความรัก 

 ภาพแทนของผู้หญิงที่เชื่อในพรหมลิขิตของความรัก หมายถึง ภาพแทนที่แสดงถึงความต้องการ 
ที่พึงทางใจ ความเชื่อของผู้หญิงที่ขอร้อง อ้อนวอนต่อสิ่งเหนือธรรมชาติ  ผู้วิจัยพบภาพแทนของผู้หญิงที่เชื่อ 
ในพรหมลิขิตของความรัก คิดเป็นร้อยละ 16.66 ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่าง 
“ได้แต่ภำวนำทุกวัน ได้แต่ฝันลมลมข้ำงใน” 

(เพลง อยากเป็นคนนั้น ประพันธ์โดย ชนะ เศวิกุล) 
จากตัวอย่างบทเพลง “อยากเป็นคนนั้น” พบกลวิธีการใช้ภาษาที่สื่อภาพแทนคือ การใช้ค าสื่ออารมณ์

มีความสุข จากความหวังโดยแสดงภาพแทนเชื่อในพรหมลิขิตของความรัก เพราะในค าร้องปรากฏค าว่า 
“ภำวนำ” เป็นการภาวนาถึงสิ่งที่ตนเชื่อว่าสามารถดลบันดาลให้ตนพบกับความรักที่รอคอยได้ จากกลวิธีทาง
ภาษาดังกล่าวจึงเป็นการแสดงภาพแทนของผู้หญิงที่เชื่อในพรหมลิขิตของความรัก 

5. ภาพแทนของผู้หญิงที่มีความรักอยู่ใต้อาณัติชายคนรัก 

 ผู้หญิงที่อยู่ใต้อาณัติชายคนรัก กล่าวคือ  ชายคนรัก, การบังคับ, ค าสั่ง และการเป็นกฎเกณฑ์ ผู้หญิงใน
ภาพแทนกลุ่มนี้ เป็นผู้หญิงที่ยังตกอยู่ในอ านาจการดูแลปกครองของผู้ชาย กล่าวคือ ยังขาดจากความรักของ
ชายคนรักไม่ได้ หรือยังต้องการความรักนั้นไม่ยอมไปไหนแม้จะต้องเจ็บปวด ผู้วิจัยพบภาพแทนของผู้หญิง 
ที่ความรักอยู่ใต้อาณัติชายคนรัก คิดเป็นร้อยละ 11.11 ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างที่ 1 
“จะรักเหมือนเดิมท่ำไม่ได้ ใจร้ำยเหมือนเธอท่ำไม่ลง  

หำกเธอสงสำรช่วยบอกที ฉันต้องจัดกำรกับตัวเองเช่นไร  
จะฝืนคบอยู่ก็ไม่ไหว ประชดโดยกำรมีใคร  

ฉันก็ไม่อำจท่ำเหมือนเธออย่ำงนั้น ต้องสับสนอีกกี วัน ไม่รู้เลย” 
(เพลง รักไม่ได้ร้ายไม่ลง ประพันธ์โดย กสิ นิพัฒน์ศิรผล) 

 จากตัวอย่างบทเพลง “รักไม่ได้ร้ายไม่ลง” พบกลวิธีการใช้ภาษาที่สื่อภาพแทนคือ การเลือกใช้
ค ากริยาแสดงการตัดสิน จากค าร้อง “จะรักเหมือนเดิมท่ำไม่ได้...ประชดโดยกำรมีใคร ฉันก็ไม่อำจท่ำเหมือน
เธออย่ำงนั้น”คือ การตัดสินว่าไม่สามารถรักชายคนรักได้เหมือนเดิม และตัดสินว่าการนอกใจคือสิ่งที่ผิดและ 
ตนรับไม่ได้ จากค าร้องที่กล่าวถึงพฤติกรรมนอกใจ การอ้างถึงโดยให้รายละเอียด ให้รายละเอียดโดยการกล่าว
อ้างถึงพฤติกรรมที่ตนไม่อยากท าเหมือนกับชายคนรัก ดังค าร้อง คือ “ประชดโดยกำรมีใคร ก็ไม่อำจท่ำเหมือน
เธออย่ำงนั้น” การใช้ค าถามวาทศิลป์ จากค าร้อง “ต้องสับสนอีกกี วัน ไม่รู้เลย”ถามเพ่ือแสดงความรู้สึกเสียใจ 
ผิดหวังกับความรักและจัดการกับความรู้สึกตนเองไม่ได้  จึงถามเพ่ือร้องขอค าตอบจากชายคนรัก  
การใช้ค าสื่ออารมณ์เหนื่อยใจ เพราะไม่สามารถจัดการกับความรู้สึกตนเอง เรื่องราวที่เกิดข้ึน ดังในค าร้องที่ว่า 
“ต้องสับสนอีกกี วัน ไม่รู้เลย” จากกลวิธีทางภาษาดังกล่าวจึงเป็นการแสดงภาพแทนของผู้หญิงที่มีความรักอยู่
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ใต้อาณัติชายคนรัก 

 

สรุปและอภิปรายผล 

การศึกษากลวิธีการใช้ภาษาแสดงภาพแทนผู้หญิงผ่านมุมมองนักประพันธ์ในบทเพลงนิว-จิ๋ว สามารถ
จ าแนกเป็นภาพแทนของผู้หญิงจากกลวิธีการใช้ภาษาสรุป ผลตามตารางได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

แผนภูมิที่ 1 แสดงภาพแทนที่พบในบทเพลงนิว-จิ๋ว 

 

ภาพแทนผู้หญิง 5 ภาพแทน โดยเรียงล าดับจากภาพแทนที่พบมากท่ีสุด ได้แก่ 1) เข้มแข็งในการเผชิญ
ปัญหาความรักที่ผิดหวัง และกล้าที่จะออกไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 26.85 เป็นพฤติกรรม
ของผู้หญิงที่อดทนต่อความรักท่ีผิดหวังและเผชิญหน้ากับปัญหาเหล่านั้นด้วยตนเอง ซึ่งแบ่งเป็น 3 ลักษณะย่อย 
ดังนี้ 1) เข้มแข็งในกำรเผชิญปัญหำควำมรักที ผิดหวัง คือ การแสดงพฤติกรรมเผชิญหน้าต่อต้านอ านาจ
ความรู้สึกรักของตนเองที่มีต่อฝ่ายชาย 2) เข้มแข็งและกล้ำที จะออกไปหำควำมสุขให้ตัวเอง คือ การแสดง
พฤติกรรมของฝ่ายหญิงที่มอบความสุขให้แก่ตนเอง โดยที่ไม่จ าเป็นต้องมีชายคนรัก 3) เข้มแข็งอดทนที จะอยู่
เพรำะรัก คือ ผู้หญิงที่อดทนเผชิญปัญหาความรัก ภาพแทนของผู้หญิงประเภทเข้มแข็งในการเผชิญปัญหา
ความรักแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงสามารถยืนหยัดเพ่ือตนเอง และเผชิญหน้าต่อความรักที่ผิดหวัง  มองหาความสุข
ให้ตัวเอง ในแนวทางที่ตนเองเลือก ภาพแทนผู้หญิงที่เข้มแข็งในการเผชิญปัญหาความรักที่ผิดหวังจึงสามารถ
แบ่งลักษณะย่อยได้ทั้งดังที่กล่าวไปข้างต้น 2) กล้าแสดงความปรารถนาต่อชายคนรัก คิดเป็นร้อยละ 22.68 
เป็นประเด็นภาพแทนของฝ่ายหญิงที่กล้าซื่อสัตย์และมีความชัดเจนต่อความรู้สึกรักของตนเองที่มีต่อฝ่ายชาย 
ที่ตนรัก เพ่ือจุดประสงค์ที่ต้องการสมหวังในความรัก จ าแนกออกเป็น 3 ลักษณะย่อย ดังนี้ 1) กล้าแสดง 
ความปรารถนาเพ่ือหวังการครอบครอง คือ การแสดงพฤติกรรมของฝ่ายหญิงอันแน่วแน่ในการแสดงความเป็น
เจ้าของต่อชายคนรัก ว่าฝ่ายชายผู้นี้จะต้องเป็นของเธอเพียงผู้เดียวเท่านั้น 2) กล้าแสดงความปรารถนาเพ่ือเผย
ความรู้สึกรักต่ออีกฝ่าย คือ การแสดงความรู้สึกของฝ่ายหญิง 3) กล้าแสดงความปรารถนาชายในอุดมคติ  
3) ขัดขืนการควบคุมของชายคนรัก คิดเป็นร้อยละ  20.83  คือภาพแทนของผู้หญิงที่ไม่จ าเป็นต้องท าตาม

26.38

20.83

23.15
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เข้มแข็งในการเผชิญปัญหาความรักที่ผิดหวัง …
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ภาพแทนที่พบในบทเพลงนิว-จิ๋ว
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ฝ่ายชาย หรือผู้หญิงที่สามารถตัดสินความถูกผิดในเรื่องราวของความรักได้ด้วยตนเอง 4) รักที่อยู่ใต้อาณัติ 
ชายคนรัก/ยึดม่ัน คิดเป็นร้อยละ 16.66 คือภาพแทนของผู้หญิงที่ยังขาดจากความรักของชายคนรักไม่ได้ หรือ
ยังต้องการความรักนั้นไม่ยอมไปไหนแม้จะต้องเจ็บปวด และ 5) เชื่อในพรหมลิขิตของความรัก คิดเป็นร้อยละ 
11.11 คือภาพแทนของผู้หญิงความต้องการที่พึงพึงทางใจ ความเชื่อของผู้หญิงที่ขอร้อง อ้อนวอนต่อสิ่งเหนือ
ธรรมชาติ  

บทเพลงหนึ่งอาจพบหลายภาพแทน เช่น จากค าร้องเพลงไม่รักไม่ต้อง “ไม่รักไม่ต้องมาแคร์ไม่ต้องมาดี
กับฉัน ” สามารถเป็นภาพแทนได้ 2 ภาพแทน คือ ภาพแทนเข้มแข็งในการเผชิญปัญหาความรักที่ผิดหวัง และ
ขัดขืนการควบคุมของชายคนรัก  และมีกลวิธีทางภาษาซ้ ากันได้ เช่น ในค าร้องเพลงไม่รักไม่ต้องเช่นกัน  
ดังในท่อน “ไม่รักไม่ต้องมาแคร์ไม่ต้องมาดีกับฉัน” หนึ่งท่อนค าร้องมีกลวิธีการใช้ภาษาคือ การใช้กริยาแสดง
การตัดสิน การซ้ าค า  

ค าร้องในบทเพลงนิว-จิ๋วทั้งหมดสามารถแยกประเภทได้ดังนี้ 1) ความสัมพันธ์ของคนรักกันควรปฏิบัติ
ตนหรือรักษาความสัมพันธ์เช่นไร 2) วิธีการจัดการความรู้สึกของตนเองจากความรัก 3) ประสบการณ์ความ
เจ็บปวดเกี่ยวกับความรัก โดยค าร้องเหล่านี้เป็นค าร้องท่ีแสดงภาพแทนของผู้หญิงจากมุมมองของนักประพันธ์ 

  ภาพแทนที่ปรากฏผ่านกลวิธีการใช้ภาษาเนื้อหาค าร้องในบทเพลงนิว-จิ๋วแสดงให้เห็นว่าภาพของผู้หญิง
ยุคใหม่ในเมืองใหญ่ ตามมุมมองนักประพันธ์ โดยมีนิว-จิ๋วเป็นตัวแทนของผู้หญิง เป็นผู้หญิงที่มีความเข้มแข็ง
และกล้าที่จะยืดหยัดเพ่ือตัวเอง เห็นคุณค่าในตนเอง และมีจุดยืนที่ชัดเจนในการแสดงออกหรือเลือกทางเดิน
ของความรักในรูปแบบต่าง ๆ ตามแบบฉบับของผู้หญิงยุคใหม่ ดังที่ ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์ (2560) กล่าวในบทความ
บทบาทผู้หญิงในการสร้างความเสมอภาคทางการเมืองและงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมว่า “ผู้หญิงจะต้อง
เผชิญหน้ำกับข้อจ่ำกัดต่ำง ๆ ที ถูกก่ำหนดโดยค่ำนิยมของสังคม”เช่น ถูกก าหนดข้อจ ากัดให้มีหน้าที่ หรือ  
การแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ เฉพาะตามเพศสรีระหรือร่างกายที่ปรากฏ แต่ในปัจจุบันผู้หญิงกลุ่มหนึ่งที่เข้ามามี
บทบาททางการเมืองเพ่ือแสดงความคิดเห็นและไม่ยอมรับเกี่ยวกับความไม่เหมือนกัน ไม่เท่าเทียมกัน และ  
ไม่เสมอภาคกันทางเพศ เพ่ือเรียกร้องและผลักดันให้เกิดควำมเปลี ยนแปลงในสังคมเพื อให้ผู้หญิงมีบทบำท 
ในสังคมเท่ำเทียมเหมือนผู้ชำยมำกขึ้นอย่ำงไม่มีข้อจ่ำกัดตำมค่ำนิยมสังคม  ผู้หญิงในยุคปัจจุบันจึงมีสิทธิ์และ
สามรถมีหรือได้รับบทบาท และการแสดงออกได้อย่างเท่าเทียมกับเพศชาย  

 สังคมไทยในอดีตมีแนวคิดปิตาธิปไตยพบได้จากค าสอน สุภาษิต นิทานหรือระบบในการด าเนินชีวิต 
(ณรงค์กรรณ รอดทรัพย์, 2555)  แม้ในปัจจุบันจะได้รับแนวคิดสตรีนิยมจากตะวันตก ผลของการศึกษา 
จึงสอดคล้องกับแนวคิดที่ปรากฏในสังคม คือ ยังพบแนวคิดเดิมของสังคมไทย คือรักที่ผู้หญิงต้องอยู่ภายใต้
อาณัติของผู้ชาย และผลของการศึกษาที่พบมากทั้ง 3 ภาพแทน คือ เข้มแข็งในการเผชิญปัญหาความรัก 
ที่ผิดหวัง กล้าแสดงความปรารถนาต่อชายคนรัก และขัดขืนการควบคุมของชายคนรัก เป็นไปตามค่านิยม 
ในปัจจุบัน ที่นิยามผู้หญิงยุคใหม่ 
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 จากบทความสะท้อนสังคมในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้หญิงจะต้องเผชิญหน้ากับข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่ถูกก าหนด
โดยค่านิยมของสังคม เช่น ถูกก าหนดข้อจ ากัดให้มีหน้าที่ หรือ การแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ เฉพาะตามเพศสรีระ
หรือร่างกายที่ปรากฏ ซึ่งเมื่อน ามาเปรียบเทียบความแตกต่างภาพแทนของผู้หญิงที่สะท้อนออกมาจะพบได้ว่า 
บทเพลงนิว-จิ๋ว สะท้อนภาพแทนของผู้หญิงที่เป็นตัวของตัวเองไม่ยอมจ านนตกอยู่ภายใต้อาณัติความอ่อนแอ  
ใด ๆ หรือไม่ยอมที่จะเป็นฝ่ายถูกกระท าเพียงฝ่ายเดียวโดยที่ไม่มีโอกาสได้ตอบโต้เพราะค่านิยมเป็นตัวก าหนด 

ภาพแทนของผู้หญิงที่ปรากฏในบทเพลงนิว-จิ๋วได้ท าให้เห็นความหลากหลายอิทธิพลของแนวคิด 
ในสังคมไทยที่ปรากฏในช่วงระยะหนึ่ง โดยผ่านมุมมองของนักประพันธ์ทั้งนักประพันธ์ชายและนักประพันธ์
หญิง แต่เมื่อใดที่แนวคิดนั้นได้รับการเผยแพร่ออกมาและเพลงได้รับกระแสนิยม จึงท าให้แนวคิดนั้นได้รับ  
การยอมรับ และเป็นที่แพร่หลายและอาจถูกเชื่อว่าเป็นเรื่องจริง เป็นความจริง เป็นภาพแทนจริง ๆ ของผู้หญิง
ส่วนมากในสังคมไทย    

ภาพแทนทั้ง 5 ประเภทดังกล่าวพบกลวิธีการใช้ภาษาแสดงภาพแทนผู้หญิงในบทเพลงนิว -จิ๋ว  
มีดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

แผนภูมิที่ 2 แสดงร้อยละกลวิธีที่แสดงภาพแทนของผู้หญิง 

 

จากแผนภูมิพบว่า กลวิธีการใช้ภาษาแสดงภาพแทนที่พบมากที่สุด คือ การเลือกใช้กริยาแสดง  
การตัดสิน คิดเป็นร้อยละ 24.40 รองลงมา คือ การอ้างถึงโดยให้รายละเอียด ร้อยละ 23.41 การใช้ค าถาม
วาทศิลป์ ร้อยละ 20 การใช้ค าสื่ออารมณ์ ร้อยละ 15.13 การซ้ าค า ร้อยละ 12.68 และการใช้อุปลักษณ์  
ร้อยละ 4.39 ตามล าดับ 

ผลการศึกษาด้านการวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาในงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่างานวิจัยส่วนใหญ่ผู้ศึกษา  
จะชี้และจ าแนกเพียงกลวิธีทางภาษาที่ปรากฏในการแสดงเนื้อหาของบทเพลงไทยสมัยใหม่ เช่น งานวิจัยของ
ศิวิไล ชูวิจิตร (2549) การการวิเคราะหการใชภาษาในเพลงไทยสากลของบริษัท อาร.เอส.โปรโมชั่น 1992   
จ ากัดชวงป พ.ศ. 2542-2546 มีประเด็นที่น่าสังเกตว่างานที่ระบุวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากลวิธีทางภาษนั้น 

24.40

23.41
20

4.39

12.68
15.12

แสดงร้อยละกลวิธีที่แสดงภาพแทนของผู้หญิง

การเลือกใช้กริยาแสดงการตัดสนิ การอ้างถึงโดยให้รายละเอียด

การใช้ค าถามวาทศิลป์ การใช้อุปลักษณ์metaphor

การซ้ าค า การใช้ค าสื่ออารมณ์
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มักมีขอบเขตเพียงจ าแนกประเภทวิธีการทางภาษาที่ใช้ในการแสดงเนื้อหา แต่น่าเสียดายที่งานเหล่านั้น  
ขาดการอภิปรายว่ากลวิธีภาษาที่ใช้เหล่านั้นมีผลลัพธ์ด้านการสื่อสารที่ให้ความเข้มข้นต่อการแสดงเนื้อหา
อย่างไร มากน้อยเพียงใด 

งานของผู้วิจัยมีความต่างจากผู้ที่ศึกษาในประเด็นกลวิธีทางภาษาที่ปรากฏในบทเพลงไทยสมัยใหม่
ข้างต้น คือ ผู้วิจัยอภิปรายให้เห็นว่ากลวิธีทางภาษที่ใช้นั้นมีผลต่อการสื่อสารเนื้อหาที่ประกอบสร้างเป็นภาพ
แทนของผู้หญิงอันเป็นประเด็นส าคัญของบทเพลงในขอบเขตการวิจัยครั้งนี้ ประเด็นดังกล่าวนับว่าผู้วิจัย
พยายามแสดงให้เห็นว่าวิธีทางภาษาหรือรูปแบบทางภาษานั้นมีผลโดยตรงต่อการสร้างความเข้มข้นของเนื้อหา
ที่สื่ออกมาในเพลง นั่นคือภาพแทนความเป็นหญิงที่ใช้กลวิธีทางภาษาในแต่ละประเภทในความถี่สูงสุดก็จะ
ได้ผลเป็นการสร้างภาพแทนผู้หญิงอย่างสอดคล้องกับวิธีการทางภาษาด้วย เช่น การเลือกใช้กริยาแสดง  
การตัดสิน พบเป็นความถี่สูงสุดในเพลงของนิว-จิ๋วที่แสดง 1) ภาพแทนผู้หญิงที่เข้มแข็งในการเผชิญปัญหา
ความรักที่ผิดหวัง และกล้าที่จะออกไปหาความสุขจากสิ่ งต่าง ๆ   2) ภาพแทนผู้หญิงที่กล้าแสดง 
ความปรารถนาต่อชายคนรัก 3) ภาพแทนผู้หญิงที่ขัดขืนการควบคุมของชายคนรัก น่าสังเกตว่าภาพแทนทั้ง  
3 ข้างต้นเป็นความหมายของผู้หญิงที่มีความกล้าในการตัดสินใจ เผชิยปัญหาและขัดขืนการควบคุมของ 
ชายคนรัก ซึ่งนัยส าคัญดังกล่าวสอดคล้องกับความถี่สูงสุดที่ผู้แต่งเพลงเลือกใช้กลวิธีทางภาษาด้านการเลือกใช้
กริยาแสดงการตัดสินนั่นเอง 

ส่วนกลวิธีทางภาษาด้านการใช้ค าสื่ออารมณ์ พบมากที่สุดในการแสดง 4) ภาพแทนผู้หญิงที่มีรักอยู่ใต้
อาณัติชายคนรักและเธอยึดมั่นในรัก สิ่งที่วิเคราะห์ได้คือ ภาพแทนข้อนี้เป็นการบ่งชี้ถึงนัยส าคัญด้านความรักที่
ผู้หญิงยึดมั่นดังนั้นการใช้กลวิธีทางภาษาด้วยค าสื่ออารมณ์ที่พบในความถี่สูงสุด ก็มีความสอดคล้องเป็นไป
ในทางเดียวกันกับการแสดงภาพแทนดังกล่าวของผู้หญิงในเพลงนิว-จิ๋ว  

ล าดับสุดท้ายผู้วิจัยพบว่าเพลงของนิว -จิ๋ว ผู้แต่งได้แสดงประเด็นที่ 5) ภาพแทนผู้หญิงที่ เชื่อ 
ในพรหมลิขิตของความรัก ภาพแทนดังกล่าวนี้ พบกลวิธีทางภาษาในความถี่สูงสุดที่เท่ากัน ได้แก่ การเลือกใช้
กริยาแสดงการตัดสิน การอ้างถึงโดยให้รายละเอียด การใช้ค าถามวาทศิลป์ การใช้ค าสื่ออารมณ์ ประเด็น 
ที่น่าสังเกตคือ การแสดงภาพแทนหญิงที่เชื่อในพรหมลิขิต ผู้แต่งเพลงแฝงนัยให้ได้ขบคิดว่าการฝากความหวัง  
ไว้กับลิขิตความรักท่ีมีการก าหนดล่วงหน้าไว้แล้วนั้น ก็ยังสร้างความหวั่นใจแก่ผ้หญิงด้วย ผู้แต่งเพลงจึงใช้กลวิธี
กริยาแสดงการตัดสิน การอ้างถึงโดยให้รายละเอียด การใช้ค าถามวาทศิลป์ การใช้ค าสื่ออารมณ์  นั่นแสดงว่า
การเชื่อว่ารักถูกลิขิตไว้แล้วยังเป็นข้อสงสัยที่ผู้หญิงในบทเพลงของนิว-จิ๋วก็ไม่อาจล่วงรู้ผลลัพธ์ของเส้นทางรัก 
ในอนาคตของเธอ  

 นอกจากนี้ผู้วิจัยขออภิปรายถึงผลการศึกษาเกี่ยวกับประเด็นความรักของผู้หญิงในเพลงไทยสมัยใหม่
ของนักร้องหญิงในอดีตที่มีชื่อเสียง นั่นคืองานของ วสนันท์ อิทธิมีชัย (2558) ภาษาและการสื่อความหมาย 
ในมิวสิควีดี โอของปาน ธนพร แวกประยูร งานวิจัยนี้ผู้ศึกษาพบว่าเพลงของปาน ธนพร  ได้แสดง  
“เนื้อหาเกี่ยวกับความรัก เนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะนิสัยและความในใจของผู้หญิงที่มีความรัก” และ  
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“เนื้อหาประเภทที่พบมากที่สุดคือเนื้อหาเกี่ยวกับความรัก ซึ่งเนื้อหาเกี่ยวกับความรักสามารถแบ่ง เนื้อหาย่อย
ได ้4 ประเภท ได้แก่ ความต้องการมีคนรัก ความรักท่ีสมหวัง ความรักท่ีมีปัญหา และ ความรักท่ีไม่สมหวัง”  

 งานวิจัยของ วสนันท์ อิทธิมีชัย (2558) แม้จะพบจุดเน้นในประเด็นส าคัญว่าเพลงของปานธนพรสื่อถึง
เนื้อหาความรักของผู้หญิงในสังคมไทยสมัยใหม่เป็นหลักแต่  วสนันท์ อิทธิมีชัย (2558) ไม่ได้อภิปรายและ 
ชี้ผลการศึกษาว่าเนื้อหาด้านความรักของผู้หญิงข้างต้นได้สื่อให้เห็นภาพแทนที่เด่นชัดของผู้หญิงในสังคมไทย
สมัยใหม่อย่างไร ประเด็นดังกล่าวที่งานของ วสนันท์ อิทธิมีชัย (2558) ไม่ได้อภิปรายไว้ ผู้วิจัยจึงต่อยอดมา
ประยุกต์กับขอบเขตการศึกษาเพลงของนิว-จิ๋วที่แสดงความรักของผู้หยิงเช่นกัน แต่ได้พยายามวิเคราะห์ให้เห็น
ว่ามีภาพแทนผู้หญิงที่เด่นชัดในเรื่องความรักโดยสื่อผ่านกลวิธีทางภาษาเบบต่าง ๆ  ดังที่อภิปรายมาแล้วข้างต้น
นั่นเอง  

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรศึกษากลวิธีการใช้ภาษาท่ีแสดงภาพแทนของผู้หญิงในบทเพลงอ่ืน ๆ เพ่ือให้เห็นภาพแทนของ
ผู้หญิงที่หลากหลายมากข้ึน 

2. ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาบทเพลงนิว-จิ๋วได้ในประเด็นอ่ืน ๆ เช่น ศึกษากลวิธีการเล่าเรื่องใน 
มิวสิกวิดิโอ 
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ภาพสะท้อนตัวละครหญิงรักหญิงทีป่รากฏในสื่อภาพยนตร์ไทย 
เร่ือง 1448 Love Among Us รักเราของใคร 

 
หทัยภัทร เขียวจีน1 อภิษญา บุญยัง2 และวิฑูรย์ เมตตาจิตร3 

 
บทคัดย่อ 
 
 บทความวิจัยเรื่องภาพสะท้อนตัวละครหญิงรักหญิงที่ปรากฏในสื่อภาพยนตร์ไทยเรื่อง 1448 Love 
Among Us รักเราของใคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาภาพสะท้อนตัวละครหญิงรักหญิงในสังคมไทยที่ปรากฏ 
ในสื่อภาพยนตร์ไทย โดยน าเสนอผลการศึกษาในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่ามีภาพสะท้อน
หญิงรักหญิงพบจ านวน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ภาพสะท้อนด้านกฎหมาย เป็นภาพสะท้อนที่ปรากฏให้เห็นชัดเจน
ที่สุด จากการศึกษาพบว่าตัวละครหลักมีการต่อสู้ทางกฎหมายเพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิต่าง ๆ ที่พึงจะได้รับ
เสมือนคู่สมรสชายหญิงทั่วไปในสังคม  2) ภาพสะท้อนด้านครอบครัว พบว่าตัวละครหลักหญิงรักหญิงที่เป็น 
เลสเบี้ยน แสดงให้เห็นถึงการกล้าที่จะแสดงออกอย่างชัดเจนต่อครอบครัวว่าชอบเพศเดียวกัน และแสดงให้เห็น
ถึงการยอมรับต่อการเบี่ยงเบนทางเพศของแต่ละครอบครัว 3) ภาพสะท้อนด้านวิถีชีวิต พบว่า ตัวละครหลัก 
ที่เป็นเลสเบี้ยนมีการด าเนินวิถีชีวิตตามกิจวัตรประจ าวันของตัวละคร 4) ภาพสะท้อนด้านทัศนคติ พบว่า  
ตัวละครหลักที่เป็นเลสเบี้ยนมีการค านึงถึงอนาคตของตนได้เหมาะสมกับวัยวุฒิของตัวละคร มีอารมณ์และ
ความรู้สึกที่คิดว่าตนเองเป็นเหมือนคนปกติทั่วไป และ 5) ภาพสะท้อนด้านบุคลิกภาพ พบว่า  มีบุคลิกภาพ
ภายในและบุคลิกภาพภายนอกที่เหมือนบุคคลทั่วไปในสังคมไทย ตามล าดับ จากการที่ได้ศึกษาภาพสะท้อนตัว
ละครหญิงรักหญิงที่ปรากฏในสื่อภาพยนตร์ไทยเรื่อง 1448 Love Among Us รักเราของใคร จึงเป็นข้อสรุป
ที่ว่า ภาพยนตร์สามารถน ามาสะท้อนภาพสังคมท่ีเกิดขึ้นอยู่จริงได้ 
 
ค าส าคัญ: ภาพสะท้อน หญิงรักหญิง สื่อภาพยนตร์ไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-2 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยกุต,์ คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
3 อาจารย์ประจ าภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
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บทน า  

 กลุ่ มคนรัก เพศเดี ยวกัน  ถูกมองว่ า เป็นคนชายขอบในสั งคม ไม่ ว่ าจะเป็น  ชายรั กชาย  
(Gay) หญิ ง รั กหญิ ง  (Lesbian) หรื อ ร วม ไปถึ ง คนที่ รั ก ได้ ทั้ ง สอง เพศ  ( Bisexual) เ นื่ อ ง จ าก ไม่ ไ ด้ 
การยอมรับจากสังคม ทั้งนี้ เพราะเชื่อว่า “พฤติกรรมรักร่วมเพศ” เป็นโรคจิตประเภทหนึ่ง แนวคิดนี้ 
มีผลกระทบต่อสังคมหญิงรักหญิงอย่างมาก ปัณณิกา จันทรปรรณิก (2550) กล่าวว่า ในความเป็นจริง  
“หญิงรักหญิง” ในสังคมไทย ก็ไม่ใช่ปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้น แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานานแล้ว 
ในประวัติศาสตร์ของสังคมไทย โดยในอดีตความสัมพันธ์แบบหญิงรักหญิงนั้นเรียกว่า “การเล่นเพื่อน”  

 จนกระทั่งองค์การอนามัยโลก ( WHO ) และสมาคมนักจิตวิทยาอเมริกัน ( APA: American 
Psychiatric Association ) ได้ ออกมาแก้ ไขการวิ เ คร าะห์ แบบ เดิ มที่ กล่ า วหาคนรั ก เพศ เดี ย ว กั น  
โดยแถลงการณ์ว่า “กำรรักเพศเดียวกันนั้นไม่ได้ถือว่ำเป็นโรค ไม่ถือเป็นควำมผิดปกติทำงจิต หรือควำมผิดปกติ
ทำงเพศแต่อย่ำงใด” ส่งผลให้ในประเทศไทย ทางกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกหนังสือรับรอง
ทางวิชาการว่า “กำรเป็นบุคคลรักเพศเดียวกัน มิได้ถือว่ำเป็นผู้มีควำมผิดปกติทำงจิตหรือป่วยเป็นโรค 
แต่อย่ำงใด” (การรักเพศเดียวกันไม่ใช่โรคจิต, 2545)  

 แม้ว่าจะมีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้ว แต่ก็ยังมีคนในสังคมไทยจ านวนไม่น้อยเกิดความ
อคติต่อบุคคลรักเพศเดียวกัน บุคคลกลุ่มนี้จึงมักจะถูกมองว่าเป็นความแปลกแยก ความน่ารังเกียจ หรือความ
ผิดปกติจากคนในสังคม ท าให้กลุ่มคนรักเพศเดียวกันถูกเบียดขับให้กลายเป็น “กลุ่มคนชายขอบ”  
เพราะปรากฏอยู่เพียงแค่ชายขอบความเป็นจริง (สุไลพร ชลวิไล, 2545 อ้างถึงใน ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันต-
กูล, 2545, น. 96) เห็นได้จากสื่อต่าง ๆ ที่ในประเทศไทยได้น าประเด็นนี้มาน าเสนอ โดยสื่อที่น าเสนอให้เห็น
ภาพสะท้อนของกลุ่มคนรักเพศเดียวกันได้ชัดเจนสื่อหนึ่งในสังคมไทย ก็คือ “สื่อภาพยนตร์” ซึ่งเป็นสื่อที่มี
ลักษณะพิเศษมากกว่าสื่อชนิดอ่ืน เนื่องจากสามารถถ่ายทอดเรื่องราวผ่านประสาทสัมผัสทั้งสองทาง คือ การดู 
และ การได้ยิน ไชยศิริ บุญยกุลศรีรุ่ง (2553) กล่าวว่า สื่อภาพยนตร์เปรียบเสมือน “กระจกวิเศษ” ที่สามารถ
สะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคม สะท้อนให้เราเห็นภาพตามทิศทางที่มันส่องไป แต่รูปแบบของกระจก 
ที่น ามาสร้าง สะท้อน ถ่ายทอด อาจบิดเบือนไปบ้าง เพราะใช่ว่ากระจกจะสะท้อนทุกอย่างที่มันส่องอย่างตรง ๆ 
เสมอไป รูปแบบของกระจกก็มีความหลากหลาย นอกเหนือจากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น การเลือกใช้กระจก
บานหนึ่งในภาพยนตร์ ยังขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้สร้างที่เลือกให้กระจกหันไปสะท้อนมุมใดเป็นส าคัญด้วย  

 ปัจจุบันประเด็น เรื่ อง  “คนรัก เพศเดี ยวกัน” ถูกหยิบยกมาสร้ า ง เป็นภาพยนตร์มากขึ้น  
ส่งผลให้ภาพสะท้อนตัวละครหญิงรักหญิงในสื่อภาพยนตร์ไทยส่วนใหญ่มักเป็นไปในทางลบ กล่าวคือ น าเสนอ
ภาพตัวละครหญิงรักหญิงในลักษณะที่เป็นตัวละครประกอบ ตัวตลก คนใช้ เพ่ือช่วยสร้างสีสันให้กับเนื้อเรื่อง
เท่านั้น หรือน าเสนอในรูปแบบของความผิดปกติทางจิตใจ เช่น ภาพยนตร์เรื่องจันดารา ภาพยนตร์เรื่อง
อาถรรพ์แก้บนผี หรือภาพยนตร์เรื่องวิดีโอคลิป  ซึ่งอาจจะเป็นการสะท้อนภาพที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง 
ในสังคมทั้งหมด เกิดจากการยัดเยียดมุมมองโดยสื่อภาพยนตร์ ผ่านสื่อภาพยนตร์ซึ่งเป็นสื่อที่เข้าถึงคนได้ 
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ในเวลาอันรวดเร็ว ท าให้คนในสังคมมองว่าหญิงรักหญิงเป็นบุคคลที่แปลก มีความผิดปกติ คนทั่วไปในสังคม  
จึงมองหญิงรักหญิงในด้านลบ อีกทั้งเป็นการตอกย้ าให้คนที่มีอคติอยู่แล้วยิ่งมองหญิงรักหญิงแย่ลงไปมากกว่า
เดิม ต่อมาได้มีภาพยนตร์ที่น าเสนอภาพตัวละครหญิงรักหญิงในลักษณะที่เป็นตัวหลักเพ่ิมข้ึน ทั้งในรูปแบบของ
ทอมดี้ หรือแม้แต่เลสเบี้ยน อย่างภาพยนตร์เรื่อง 1448 Love Among Us รักเราของใคร ในปี พ.ศ.2557  
มีการน าเสนอภาพตัวละครหลัก อีกทั้งเพ่ือสะท้อนแง่มุมความรักของหญิงรักหญิงที่เป็นเลสเบี้ยนอย่างเต็ม
รูปแบบ นับว่าเป็นมิติใหม่ของการสร้างตัวละครในวงการสื่อภาพยนตร์ ที่ตัวละครหลักไม่จ าเป็นต้องเป็น  
เพศชายหรือเพศหญิงเท่านั้น  

  ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยเห็นว่าการน าเสนอภาพประเด็นคนรักเพศเดียวกัน โดยเฉพาะหญิง
รักหญิงในสังคมไทยนั้น สื่อภาพยนตร์มีบทบาทส าคัญในการท าหน้าที่สะท้อนภาพสังคมในด้านต่าง ๆ ที่เกิด
ขึ้นอยู่จริงได้เป็นอย่างดี และเพ่ือท าให้คนในสังคมสามารถมองเห็นและเข้าใจในความเป็นกลุ่มหญิงรักหญิง 
ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาภาพสะท้อนหญิงรักหญิงในสังคมที่ปรากฏในสื่อภาพยนตร์
ไทย ทั้งในด้านบุคลิกภาพ วิถีชีวิต ทัศนคติ ครอบครัว และกฎหมาย เพ่ือค้นหาค าตอบว่า สื่อภาพยนตร์ 
ได้สะท้อนภาพของหญิงรักหญิงที่เป็นเลสเบี้ยนอย่างไร อีกท้ังยังเป็นกระบอกเสียงในการเผยแพร่มุมมองต่าง ๆ 
ของกลุ่มหญิงรักหญิง โดยหวังว่าท้ายที่สุดแล้วสังคมไทยจะเข้าใจถึงมุมมองความคิด ทัศนคติของคนรักเพศ
เดียวกันอย่างหญิงรักหญิงมากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพ่ือศึกษาภาพสะท้อนหญิงรักหญิงในสังคมที่ปรากฏในสื่อภาพยนตร์ไทย 
 
วิธีการศึกษา 
 การศึกษาเรื่อง “ภาพสะท้อนหญิงรักหญิงในสังคมที่ปรากฏในสื่อภาพยนตร์ไทย ในภาพยนตร์เรื่อง 
1448 Love Among Us รักเราของใคร” มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 1. คัดเลือกภาพยนตร์ที่เข้าฉายในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2551 - 2560 โดยมีการน าเสนอฉากและบทบาท
ของตัวละครหลักสื่อถึงหญิงรักหญิงที่เป็นเลสเบี้ยน ที่มีการบันทึกลง วีซีดี (Video CD) ดีวีดี (Digital Versatile 
Disc) และช่องทางออนไลน์อย่างแพร่หลาย สามารถหาชมได้ในปัจจุบัน  
 2. เก็บรวบรวมข้อมูลประเภทภาพยนตร์ไทย ทั้งในรูปแบบวีซีดี (Video CD) ดีวีดี (Digital Versatile 
Disc) และช่องทางออนไลน์จากเว็บไซต์ www.youtube.com   
 3. เลือกภาพยนตร์ไทยที่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ในช่วงระหว่างปี  พ.ศ.2551 - 2560 โดยท าการ
ส ารวจรายชื่อภาพยนตร์จากเว็บไซต์ http://th.wikipedia.org/wiki/ ซึ่งผู้วิจัยรวบรวมภาพยนตร์ที่เข้าฉาย
ทั้งหมดได้  569 เรื่อง จากนั้นท าการคัดเลือกภาพยนตร์แบบเฉพาะเจาะจง  (Purposive Sampling)  
โดยก าหนดว่าเป็นภาพยนตร์ที่มีฉากและบทบาทของตัวละครหญิงรักหญิงที่เป็นตัวละครหลัก พบว่ามีทั้งหมด  
7 เรื่อง โดยมีรายชื่อภาพยนตร์ดังตารางที่ 1 ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 1: รายชื่อภาพยนตร์ที่มีตัวละครหญิงรักหญิงเป็นตัวละครหลักจ าแนกตามปีที่ฉาย 
ปีท่ีเข้าฉาย รายช่ือภาพยนตร์ เพศ จ านวน  

2551-2555 
- Yes or No อยากรัก ก็รักเลย (2553) 
- Yes or No รักไม่รัก อย่ากั๊กเลย (2555) 
- She เรื่องรักระหว่างเธอ (2555) 

- ทอม-ด้ี 
- ทอม-ด้ี 
- ทอม-ด้ี 

3 

2556-2560 

- 1448 Love Among Us รักเราของใคร
(2557) 
- Yes or No 2.5 กลับมาเพ่ือรักเธอ (2558) 
- #BKKY (2560) 
- Memoir ฮัลโหล จ าเราได้ไหม (2560) 

- เลสเบี้ยน 
 
- ทอม-ด้ี 
- ทอม-ด้ี 
- ทอม-ด้ี 

4 

รวม  7 
 
จากตารางที่ 1 รายชื่อภาพยนตร์ที่มีฉากสื่อถึงคนรักเพศเดียวกัน มีตัวละครหญิงรักหญิง 

เป็นตัวละครหลัก ในปี พ.ศ.2551-2560 มีจ านวนทั้งสิ้น 7 เรื่อง เมื่อจ าแนกประเภทภาพยนตร์ที่มีตัวละครหลัก
สื่อถึงเลสเบี้ยนปรากฏเพียง 1 เรื่องเท่านั้น คือภาพยนตร์เรื่อง 1448 Love Among Us รักเราของใคร 

 
 4. วิเคราะห์ “ภาพสะท้อนหญิงรักหญิงในสังคมที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทย ในภาพยนตร์เรื่อง 1448 
Love Among Us รักเราของใคร” ซึ่งท าการจ าแนกภาพสะท้อนต่าง ๆ ที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทยหญิงรักหญิง
ที่มีตัวละครหลักที่เป็นเลสเบี้ยน ทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ วิถีชีวิต ทัศนคติ ครอบครัว และ
กฎหมาย โดยใช้แนวคิดภาพสะท้อน ในประเด็นบทบาทการสะท้อนภาพสังคมของ วิมลวรรณ ขอบเขต (2557) 
ที่กล่าวไว้ว่า บทบาทการสะท้อนภาพสังคม เป็นการสะท้อนลักษณะของคน ทัศนคติ และความเชื่อ สะท้อนให้
เห็นถึงสังคมไทยที่ยังไม่เปิดพ้ืนที่มากพอให้กับการแสดงตัวตนของความรักระหว่างหญิงรักหญิง  
 5. สรุปและอภิปรายผลการศึกษาเรื่อง “ภาพสะท้อนหญิงรักหญิงในสังคมที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทย 
เรื่อง 1448 Love Among Us รักเราของใคร” โดยใช้รูปแบบการพรรณนาวิเคราะห์ 
 
ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาวิจัยตามแนวคิดเรื่องภาพสะท้อนหญิงรักหญิงที่มีตัวละครหลักสื่อถึงเลสเบี้ยน จ านวน  
5 ด้าน ตามล าดับ ดังนี้ 

 1. ภาพสะท้อนด้านกฎหมาย: กฎหมายที่ไม่รับรองความสัมพันธ์ของเลสเบี้ยน 

ภาพสะท้อนด้านกฎหมาย หมายถึง การก าหนดสถานะทางกฎหมายของบุคคล รวมถึงก ากับ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลตามกฎหมายพ้ืนฐาน ส่งผลให้กลุ่มคนรักเพศเดียวกันถูกจ ากัดทางกฎหมายและ
ทางเลือกในการรักษาทางการแพทย์ ในภาพยนตร์ได้สะท้อนถึงกฎหมายและสิทธิที่พึงจะได้รับ โดยปรากฏ 
ให้เห็น ดังนี้ 
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ภาพยนตร์สะท้อนให้เห็นตั้งแต่การตั้งชื่อเรื่อง กล่าวได้ว่า มาตรา 1448 เป็นกฎหมายที่ว่าด้วย 
การสมรส บัญญัติว่า “กำรจดทะเบียนสมรสจะกระท่ำได้ก็ต่อเมื อชำยและหญิงมีอำยุ  17ปีบริบูรณ์แล้ว”  
ในภาพยนตร์ปรากฏตัวละครหลักหญิงรักหญิงที่สื่อถึงเลสเบี้ยนสองคนระหว่างแพทและพิม โดยกรณีที่เป็น
บุคคลทั้งสองคนเป็นเลสเบี้ยนจะไม่สามารถใช้สิทธิในการจดทะเบียนสมรสได้  จึงได้เพียงแค่จัดงานแต่งงานกัน
เท่านั้น สะท้อนให้เห็นว่ากฎหมายไทยตั้งอยู่บนพื้นฐานของระบบสองเพศที่ต้องเป็นเพียงเพศชายและเพศหญิง
เท่านั้น โดยไม่รองรับถึงบุคคลที่เป็นคนรักเพศเดียวกัน แสดงให้เห็นถึงการถูกจ ากัดทางกฎหมาย การไม่ได้รับ
สิทธิการเท่าเทียมกันทางกฎหมาย จนเกิดเป็นช่องโหว่ที่เกิดขึ้นภายในสังคม ดังจะเห็นได้จากที่แพทและพิม
เดินทางไปจดทะเบียนสมรสที่อ าเภอแต่ไม่อาจกระท าได้ ดังฉากและบทสนทนา ดังนี้  

ฉากที่ 1: ฉากที่พิมและแพทต้องการจดทะเบียนสมรส 
เจ้าหน้าที:่ น้ำก็จนใจที จะช่วยแลว้นะคะ แต่ไม่มีกฎหมำยบญัญตัิไวเ้ลยในกฎหมำยที จะ 
              ท่ำได้ในเรื องนี้นะคะ ฟังนะน้ำจะอ่ำนให้ฟังอีกครั้ง ประมวลกฎหมำยแพ่ง 
              และพำณิชย์มำตรำ1448 บัญญัติว่ำกำรสมรสจะท่ำได้ก็ต่อเมื อชำยและหญิง 
              มีอำยุ 17ปี บริบูรณ์แล้ว กรณีของหนูท้ังสองไม่บญัญตัิไว้เลยคะ่ 
แพท:       แล้วพอจะมีทำงอื นบ้ำงไหมคะ เรำสองคนแคต่้องกำรควำมคุมครองจำก 
              กฎหมำยเท่ำน้ันนะคะ ไม่ได้หวังอะไรอย่ำงอื นเลยค่ะ 
เจ้าหน้าที:่ ไม่มีเลยคะ่ น้ำก็ยอมรบันะคะว่ำโลกสมัยนี้เปลี ยนแปลงไปมำกแต่กฎหมำยก ็
              คือกฎหมำยเรำไมไ่ด้เขียนข้ึนมำเองนะคะ น้ำเสียใจด้วย แต่น้ำก็เข้ำใจ 
              ควำมรู้สึกของพวกหนูท้ังสองคนนะคะ ขนำดลูกน้ำ น้ำกย็ังช่วยอะไรเขำไมไ่ด้  
              เลยค่ะ  

 

 ข้อความดังกล่าว จากการที่กฎหมายไม่อนุญาตให้บุคคลรักเพศเดียวกันอย่างหญิงรักหญิงท าสัญญา
สมรสหรือแม้กระทั่งจดทะเบียนเป็นคู่ชีวิตกันได้ตามกฎหมาย ดังในภาพยนตร์ ส่งผลกระทบต่อสิทธิที่พึงจะ
ได้รับอย่างมาก เพราะไม่สามารถเข้าถึงการรักษาทางการแพทย์ได้อันเกี่ยวเนื่องกับกฎหมายไทย เห็นได้จาก
ตอนที่แพทเกิดอุบัติเหตุ แต่พิมไม่สามารถกรอกเอกสารยินยอมการผ่าตัดฉุกเฉินได้ เนื่องจากพิมไม่มีเอกสารที่
เป็นลายลักษณ์อักษรทางกฎหมายมายืนยันถึงการสมรสและการเป็นคู่ชีวิตกัน แม้ว่าพิมจะยืนยันว่าเธอได้
แต่งงานกับแพทแล้ว แต่ก็ไม่สามารถกระท าการได้ เนื่องจากต้องเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น 
จึงท าให้แพทเสียชีวิตในที่สุดเพราะไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ดังฉากและบทสนทนา ดังนี้ 

ฉากที่ 2: ฉากโรงพยาบาลที่แพทประสบอุบัติเหตุ  
  แพทย์: คนไข้ต้องกำรผ่ำตัดด่วนต้องเซ็นรับรอง หนูเป็นอะไรกับคุณหฤทัย  
  พิม:    หนูเป็นแฟนเขำค่ะ 
  แพทย์: ไม่ได้ ต้องเป็นสำมภีรรยำทำงกฎหมำยเท่ำน้ัน 

 
 ข้อความดังกล่าว จากการที่แพทประสบอุบัติเหตุ และแพทย์ไม่สามารถอนุญาตให้พิมกรอกเอกสาร
ยืนยันผ่าตัดฉุกเฉินได้นั้น สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการรับรองความสัมพันธ์ทางกฎหมายที่การสมรสระหว่าง 
คนรักเพศเดียวกันอย่างเลสเบี้ยนไม่อาจกระท าได้ ท าให้ต้องประสบปัญหาในเรื่องการให้ความยินยอม 
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เพ่ือให้คนรักได้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์ อันเป็นข้อบังคับที่จะได้รับการอนุญาตให้ผ่าตัดตามกฎหมาย  
แต่ไม่สามารถแก้ไขเพ่ือให้ได้รับการอนุมัติในการบริการทางการแพทย์ได้ เนื่องจากต้องเป็นบุคคลในครอบครัว 
ญาติ หรือคู่สมรสตามกฎหมายเท่านั้น 

 ปัญหาการรับรองความสัมพันธ์ทางกฎหมายที่การสมรสระหว่างคนรักเพศเดียวกันอย่างเลสเบี้ยน 
ไม่อาจกระท าได้ ยังส่งผลกระทบต่อเนื่องให้เห็นถึงสิทธิในการเลือกปฏิบัติทั้งในทางผลประโยชน์ และ 
ทางทรัพย์สินที่พึงจะได้รับร่วมกัน เห็นได้ชัดจากตัวละครหลักทั้งสอง หลังจากที่แพทเสียชีวิตจากการประสบ
อุบัติเหตุ พิมได้ใช้ชีวิตอย่างปกติโดยท ากิจการร้านกาแฟที่เปิดร่วมกันกับแพท อันเป็นทรัพย์สินที่สร้างร่วมกัน
มาด้วยเงินของทั้งสอง แต่ชื่อในการเปิดกิจการและชื่อที่ดินในการสร้างร้านกาแฟเป็นชื่อของแพทเพียงผู้เดียว  
หลังจากแพทเสียชีวิตทรัพย์สินจึงตกเป็นของผู้มีสิทธิอันชอบธรรม นั่นคือพ่อและแม่ของแพท พ่อของแพท  
จึงส่งผู้จัดการมรดกมาเจรจากับพิมเรื่องทรัพย์สมบัติ ถึงแม้พิมจะยืนยันว่าพิมได้ร่วมสร้างร้านกาแฟนี้มา  
แต่ไม่มีหลักฐานที่มาของเงินในการสร้าง พิมจึงต้องสูญเสียทรัพย์สินทุกอย่างให้แก่ครอบครัวแพทอย่างจ าใจ   
ดังฉากและบทสนทนา ดังนี้ 

ฉากที่ 3: ฉากที่ผู้จัดการมรดกมาเจรจากับพิม 
ผู้จัดการมรดก: ก็เมื อคุณหฤทัยไดเ้สียชีวิตแล้ว ทรัพย์สินเหล่ำนี้ถือเป็นมรดกตำมกฎหมำย ตก 
                   แก่ผู้ที มีสิทธิอันชอบธรรมนั นคือ บิดำและมำรดำของคุณหฤทัย คุณไม่สำมำรถ 
                   โต้แย้งควำมจริงขอ้น้ีได้เลย 
พิม:              เดี๋ยวนะคะ จะเปน็แบบนั้นได้ยังไงในเมื อที นี ก็มีเงินของฉันรวมอยู่ด้วย อยู่ดีด ี
                   คุณจะมำเอำไป 
ผู้จัดการมรดก: นั้นคุณก็พิสูจน์ออกมำสิว่ำเงินคณุอยู่ที ไหน ที มำที ไปยังไง ถ้ำคุณไม่ออกไป ผม 
                   สำมำรถขอหมำยสำรขับไล่คณุได้ คุณมีเวลำแค่30วัน ในกำรขนของออกจำก 
                   ที นี  

 
 ข้อความดังกล่าว จากการที่พิมต้องสูญเสียทรัพย์สินให้แก่ทางครอบครัวของแพทนั้น สะท้อนให้เห็นถึง
ปัญหาการจัดการทางทรัพย์สินและผลประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อได้จดทะเบียนการสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย  
ดังชายหญิงทั่วไป แต่ในกรณีภาพยนตร์เรื่องนี้ ไม่สามารถกระท าได้ตามกฎหมายมาตรา 1448 จึงส่งผลเสีย 
ทั้งในเรื่องการสมรสระหว่างเพศเดียวกัน สิทธิการให้ความยินยอมเพ่ือให้คนรักได้รับการรักษาทางการแพทย์ 
และการจัดการทรัพย์สินระหว่างคู่สมรส ยังเป็นกรณีที่เกิดขึ้นถึงในสังคมโดยอาศัยภาพยนตร์เป็นสื่อสะท้อน
ภาพความจริงที่เกิดข้ึนออกมา 
 2. ภาพสะท้อนด้านครอบครัว: การตัดสินของครอบครัวคือบทสรุปของชีวิตเลสเบี้ยน 

 ภาพสะท้อนด้านครอบครัว หมายถึง ครอบครัวเป็นสถาบันพ้ืนฐานของสังคม ท าหน้าที่อบรมสมาชิก
ภายในครอบครัว เป็นจุดเริ่มต้นทางการศึกษา การเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ รอบตัว เพ่ือให้เจริญเติบโตทั้งในด้าน
ร่างกายและจิตใจ ในภาพยนตร์ได้สะท้อนถึง การเปิดเผยตัวตน และการยอมรับต่อการเบี่ยงเบนทางเพศโดยจะ
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ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูของครอบครัวที่ส่งผลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมของตัวละครหลัก โดยปรากฏให้เห็น 
ดังนี้ 

 ภาพยนตร์สะท้อนให้เห็นผ่านครอบครัวของตัวละครหลักทั้งสองที่มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง  
ทั้งในเรื่องการเลี้ยงดูของแต่ละครอบครัวอย่างตัวละคร พิม และตัวละครแพท ท าให้ส่งผลต่อการแสดงออก  
ทางพฤติกรรมของพิมและแพท 

 ตัวละคร พิม ได้รับการเลี้ยงดูจากครอบครัวให้มีอิสระทางความคิด สามารถคิดและตัดสินใจได้ด้วย
ตนเอง มีครัวครอบคอยสนับสนุนอยู่ข้าง ๆ ในทุก ๆ เรื่อง เห็นได้จากการที่พิมตัดสินใจด้วยตนเองที่จะเลือก 
เข้าศึกษาในคณะที่ตนเองชอบ โดยไม่ได้ขึ้นอยู่กับการติดสินใจจากครอบครัวที่เป็นคนเลือกหรือตัดสินใจให้  
จนกระทั่งพิมได้มีแฟนเป็นแพทซึ่งเป็นผู้หญิงเช่นเดียวกับตน ครอบครัวของพิมก็ไม่ได้กีดกันแต่อย่างใด  
ดังฉากและบทสนทนา ดังนี้ 
 

ฉากที่ 4:  ฉากพ่อของพิมคุยกับพิม 
พิม:       พี แพทเป็นยังไงบ้ำงคะ 
พ่อพิม:   ว่ำไงล่ะ ลูกมันถำม 
แม่พิม:   … เกิดมำแม่ก็เพิ งจะเคยพบเคยเห็น… แล้วอย่ำงนี้ชำวบ้ำนจะนินทำว่ำเรำยังไงล่ะลูก 
           คิดดี ๆ นะคะพ่อ แล้วต่อไปลูกจะท่ำมำหำกินอะไรล่ะ 
พ่อพิม:   ใครเขำใช้ชีวิตอยู่กับควำมคิดของคนอื นล่ะ เรำก็ต้องเป็นนั นเป็นนี ไปตลอด  
           ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองสักที … ส่วนไอเรื องชำวบ้ำนเนี ยนะ ใครจะว่ำยังไงก็ 
           ปล่อยไปเถอะ มันนินทำเดี๋ยวมันเหนื อยมันก็เลิกกันเอง 

 
 ข้อความดังกล่าว จากการที่พิมได้ถามพ่อและแม่ว่าเมื่อเจอแพทแล้วเป็นอย่างไรบ้าง สะท้อนให้เห็นถึง 
การกล้าที่จะแสดงออกต่อครอบครัวว่าตนเป็นบุคคลรักเพศเดียวกัน และครอบครัวของพิมก็ไม่ได้กีดกัน  
ในความรักของลูก ครอบครัวเลือกที่จะเข้าใจในสิ่งที่ลูกเลือกที่จะเป็น และไม่ได้เห็นว่าความรักครั้งนี้ของพิม 
จะท าให้ครอบครัวต้องอับอายหรือเป็นที่รังเกียจต่อสังคมหรือคนรอบข้าง  

 ต่างจากอีกหนึ่งครอบครัว คือ ตัวละคร แพท ได้รับการเลี้ยงดูที่ต้องอยู่ภายในกรอบชีวิตที่ครอบครัว
วางไว้ให้ ไม่ได้เปิดกว้างให้แพทมีอิสระในทางความคิดหรืออิสระในการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นในด้าน
การเรียนที่ต้องเลือกเรียนในคณะที่พ่ออยากให้เรียน หรือในด้านความรักที่ครอบครัวไม่ชอบที่แพทได้คบหากับ
เพศเดียวกัน รวมถึงกีดกันความรักของแพทและพิม ดังฉากและบทสนทนา ดังนี้  

ฉากที่ 5:  พ่อของแพทไล่แพท 
พ่อแพท:  แกไปให้พ้นหน้ำฉันเลยนะ ถ้ำแกจะท่ำให้ฉันอับอำยขำยขี้หน้ำแบบนี้ ถ้ำแก 
            จะแต่งงำนกันแบบน้ี แกไปไม่ต้องลงมำหำฉันอีกเลย  ไปอยู่กับคู่เบี้ยนแกเลย  
            ไป ไปเดี๋ยวนี้ อย่ำมำให้ฉันเห็นหน้ำอีก ออกไป 
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ข้อวามดังกล่าว จากการที่แพทได้ไปหาพ่อและแม่เพ่ือบอกว่าตนได้แต่งงานกับพิมคู่รักที่เป็นเลสเบี้ยน
แล้วนั้น สะท้อนให้เห็นถึง การกล้าที่จะแสดงออกต่อครอบครัวว่าตนเป็นบุคคลรักเพศเดียวกัน แต่ครอบครัว
ของแพทก็ไม่ยอมรับและกีดกันในความรักที่ถูกได้เลือก แสดงให้เห็นถึงการเลี้ยงดูของแต่ละครอบครัวในสังคม
ที่ต่างกัน 

 3. ภาพสะท้อนด้านวิถีชีวิต: ปัจจัยในบรรทัดฐานของสังคมที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของเลสเบี้ยน 

 ภาพสะท้อนด้านวิถีชีวิต หมายถึง การที่บุคคลแสดงออกถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตในแต่ละวันจนเกิด
เป็นกิจวัตรประจ าวันของแต่ละบุคคล ในภาพยนตร์เรื่องนี้จะกล่าวถึง 3 ประเด็น คือ 1) การด าเนินชีวิต  
2) การประกอบอาชีพ และ 3) ความเชื่อ ศาสนาและวัฒนธรรม โดยปรากฏให้เห็น ดังนี้ 

  3.1) การด าเนินชีวิต 

  การด าเนินชีวิต หมายถึง ลักษณะการใช้ชีวิตในแต่ละวัน ในภาพยนตร์สะท้อนให้เห็นถึง  
การใช้ชีวิตของตัวละครตั้งแต่เปิดเรื่องจนถึงจุดสิ้นสุดเรื่องราว 

  ภาพยนตร์สะท้อนให้เห็นตั้งแต่การใช้ชีวิตของตัวละครหลักที่เป็นเลสเบี้ยนทั้งสอง ตั้งแต่ 
การเปิดเรื่อง กล่าวคือ ตัวละคร พิม ช่วงเปิดเรื่อง พิม เป็นนักศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัยทางภาคเหนือ และ 
ได้มีแฟนเป็นผู้ชายซึ่งเป็นรุ่นพ่ีในมหาวิทยาลัยเดียวกัน พิมใช้ชีวิตที่เรียบง่ายในแต่ละวัน เนื่องจากเป็นลูกคน
สุดท้อง พ่อแม่จึงให้อิสระในการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่  

  ส่วนตัวละคร แพท ช่วงเปิดเรื่อง แพท เป็นนักศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัยภาคเหนือเช่นกัน 
แพทเป็นสาวโสด เป็นพ่ีคนโตของครอบครัว ความกดดันจากครอบครัวจึงอยู่ที่แพท แต่แพทเองก็เลือกที่จะใช้
ชีวิตที่เรียบง่ายในแต่ละวัน เห็นได้จากการแต่แพทชอบถ่ายรูป ชอบเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ เพ่ือถ่ายรูป   
แสดงให้เห็นถึงการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายของตัวละคร จนกระทั่งพิมได้พบกับแพท ซึ่งแพทก็เป็นรุ่นพ่ีที่ศึกษาอยู่ 
ในคณะเดียวกันกับพิม หลังจากนั้นพิมได้เลิกรากับแฟนที่เป็นผู้ชาย ท าให้ได้มาสนิทสนมกับแพทมากขึ้น และ
ด้วยแพทที่แอบชอบพิมอยู่ก่อนแล้ว จุดสิ้นสุดเรื่องราวจึงด าเนินมาจนท าให้ทั้งสองได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกัน 
กลายเป็นความผูกพันและแปรเปลี่ยนมาเป็นความรักในที่สุด 

  3.2) การประกอบอาชีพ 

  การประกอบอาชีพ หมายถึง กิจการเลี้ยงชีพหรืองานที่ท าเป็นประจ าเ พ่ือเลี้ ยงชีพ  
ในภาพยนตร์สะท้อนให้เห็นถึง การประกอบอาชีพของตัวละครหลักตั้งแต่เปิดเรื่องจนกระทั่งสิ้นสุดเรื่องราว 

  ในภาพยนตร์สะท้อนให้เห็นถึง การประกอบอาชีพของตัวละครหลักหญิงรักหญิงทั้งสอง  
เปิดเรื่องโดยการที่ทั้งสองนั้นเป็นนักศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยทางภาคเหนือ และศึกษาอยู่ในคณะเดียวกัน 
กระทั่งกลางเรื่องจนสิ้นสุดเรื่องทั้งสองได้ประกอบกิจการร้านกาแฟร่วมกัน  
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  3.3) ความเชื่อ ศาสนา และวัฒนธรรม 

          ความเชื่อ ศาสนา และวัฒนธรรม กล่าวถึง บุคคลที่มีปฏิบัติตามกรอบของแบบแผนที่ตน 
เลือกปฏิบัติต่อเรื่องเหล่านี้และแสดงออกหรือปฏิบัติออกมา จากภาพยนตร์สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อ ศาสนา 
และวัฒนธรรม ดังนี้ 

  ความเชื่อที่ปรากฏให้เห็นในภาพยนตร์ คือ การแต่งงานของผู้หญิงสองคนที่อาจจะไม่ถูกต้อง
ตาม แต่ด้วยความรักจริง ๆ ก็สามารถแต่งงานกันได้ในตามแบบความเชื่อที่เห็นถึงความรักของคนทั้งสองที่รัก
กันด้วยความบริสุทธิ์ใจ เดิมที แพท นับถือศาสนาคริสต์ เนื่องจากมีแม่เป็นชาวต่างชาติจึงนับถือศาสนา 
ตามมารดาตนเอง ในส่วนของพิมไม่ปรากฏศาสนาที่นับถืออย่างแน่ชัด ในภาพยนตร์แพทและพิมแต่งงานกัน
ตามแบบของศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ โดยในเรื่องไม่ได้มีบาทหลวงหรือนักบวชในการท าพิธี แต่มี 
ผู้ถวายตัวรับใช้พระเจ้าหรือที่เรียกตนเองว่า ครู เปรียบเสมือนบาทหลวงของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก 
ท าหน้าที่เป็นผู้ประกอบพิธีตามแบบของศาสนา เพ่ือให้การแต่งงานเป็นสิ่งที่กระท าได้สมบูรณ์ตามแบบของ
ศาสนาคริสต์นิการโปรเตสแตนต์ ดังฉากและบทสนทนาที่ว่า ความเชื่อกับศาสนาเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กัน ดังนี้ 

ฉากที่ 8: ฉากการแต่งงานของพิมและแพท 
ครู:            ถึงแม้ครูจะบ่ได้เห็นพ้องกับลูกศิษย์ท้ังสอง ด้วยจำรีต ประเพณีและวัฒนธรรม แต่ 
                 ในควำมเป็นมนุษย์ สิทธิอันชอบธรรมที เป็นของลูก ครูบ่อำจที จะก้ำวล่วง และยิ ง 
                 ในควำมเป็นครูและเป็นศิษย์ ครูบ่อำจปฏิเสธควำมฮัก ควำมเคำรพจำกลูกศิษย์ทั้ง 
                 สองได้ ลูกท้ังสองมำที นี ด้วยควำมเต็มใจนะเจ้ำ 
พิมและแพท: ค่ะ  
ครู:             และพร้อมจะใช้ชีวิตฮ่วมกั๋นแม่นก่อเจ้ำ 
พิมและแพท: ค่ะ 

  
  ข้อความดังกล่าว จากการที่ครูได้กล่าวกับพิมและแพทในพิธีแต่งงานของทั้งคู่ สะท้อนให้เห็น
ว่า ความเชื่อกับศาสนาเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กัน เนื่องจากการแต่งงานเป็นสิ่งที่กระท าได้สมบูรณ์ตามความเชื่อของ
ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ ต่างจากการแต่งงานตามกฎหมายที่สามารถแต่ง งานได้ตามความเชื่อ 
ในความรักของคนท้ังสอง แต่ไม่สามารถจดทะเบียนสมรสได้ จึงนับว่าเป็นการแต่งงานท่ีไม่สมบูรณ์ 
  วัฒนธรรมล้วนเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและเห็นชอบว่าเป็นสิ่งที่ดีจึงปฏิบัติกันไปยังรุ่นต่อรุ่น  
ไม่ว่าจะเป็น จารีต ขนบธรรมเนียม ประเพณี และสังคม จากภาพยนตร์สะท้อนให้เห็นว่า พ่อของแพท  
ที่มีอาชีพเป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง เลือกที่จะห่วงถึงภาพลักษณ์ของตนเองมากกว่าที่จะเข้าใจลูกของตนเอง  
อีกทั้งยังแสดงให้เห็นว่ายังมีการขาดการยอมรับความรักของคนรักเพศเดียวกันอย่างหญิงรักหญิง ซึ่งสังคมเป็น
ตัวก าหนดบทบาทคนในสังคม ท าให้คนในสังคมถูกก าหนดให้ก้าวไปในทิศทางที่ไม่ได้มีความเป็นตัวของตัวเอง 
ดังบทสนทนา ดังนี้ 
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ฉากที่ 9: ค าพูดของพ่อแพท 
พ่อแพท: ท่ำอะไรเคยคิดบ้ำงรึเปล่ำ เคยคิดบ้ำงไหมว่ำพ่อกับแม่มีหน้ำมีตำในสังคมขนำด 
           ไหน เคยคิดบ้ำงไหมว่ำเธอจะท่ำให้พ่อแม่อับอำยขำยขี้หน้ำ เคยคิดรึเปล่ำ 
           … กลับมำอยู่กับพ่อกับแม่โดยถำวร ถ้ำแกท่ำไม่ได้นะ พระเจ้ำจะลงโทษแก จ่ำไว้  

 
  ข้อความดังกล่าว จากการที่พ่อของแพทเลือกที่จะห่วงภาพลักษณ์มากกว่าที่จะเข้าใจ 
ในตัวแพท สะท้อนให้เห็นถึง การคบเพศเดียวกันและการสมรสกับเพศเดียวกันยังไม่มีพ้ืนที่ที่เปิดกว้าง รวมถึง
ยังมีการห่วงถึงภาพพจน์ทางสังคมหากจะคบหากับเพศเดียวกัน คิดว่าภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่มีค่า เป็นเสมือน
เครื่องมือในการสร้างความมีชื่อเสียงทางสังคม หากไม่ปฏิบัติตามจารีต ขนบธรรมเนียมเดิมก็จะโดนเบียดขับให้
เป็นสิ่งที่แปลกแยกต่างจากพวก โดยมองว่าคู่รักเป็นชายจริงหญิงแท้นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเป็นที่ยอมรับ  
ทางสังคมมากกว่าที่มีคนรักเป็นหญิงรักหญิงด้วยกัน  
 
 4. ภาพสะท้อนด้านทัศนคติ: เลสเบี้ยนกับทัศนคติที่เหมือนกับคนทั่วไป  

 ภาพสะท้อนด้านทัศนคติ หมายถึง  ความรู้สึก ความคิด หรือแนวโน้มที่จะแสดงออกซึ่งพฤติกรรม
ของแต่ละบุคคล ในประเด็นนี้จะกล่าวถึง 2 ประเด็น คือ 1) ความคิด 2) อารมณ์และความรู้สึกของตัวละคร 
โดยปรากฏให้เห็น ดังนี้ 

  4.1) ความคิด 

  ความคิด หมายถึง การกระท าสิ่งต่าง ๆ ด้วยการไตร่ตรองเพ่ือการด ารงอยู่ของชีวิต ภาพยนตร์
ได้สะท้อนให้เห็นถึง สิ่งที่ตัวละครคิดและไตร่ตรองให้เหมะสมกับวัยวุฒิของตัวบุคคล  

ในภาพยนตร์ ปรากฏให้เห็นความคิดของ ตัวละคร แพท ทีเ่ป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บรรลุนิติภาวะ อันมีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่เหมาะสมกับวัย โดยแพทจะกระท าอะไรนั้น ก็จะนึกถึงอนาคตที่ตน
ตั้งใจจะสร้างรากฐานความมั่นคงให้แก่ตนเองและชีวิตคู่ แพทจึงมีความคิดที่อยากสร้างธุรกิจเป็นของตนเอง  

ส่วนตัวละคร พิม เป็นนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปี 1 มีความคิดที่ยังไม่โตเป็นผู้ใหญ่ที่เหมาะสม
กับวัย แต่ลึก ๆ แล้วพิมก็มีความคิดเป็นห่วงครอบครัวมากกว่าตนเอง เห็นได้จากการที่พิมไม่ยอมไปศึกษาต่อ 
ที่ญี่ปุ่นตามแฟนรุ่นพ่ีที่เป็นผู้ชาย เนื่องจากเป็นห่วงพ่อและแม่ ดังฉากและบทสนทนา ดังนี้ 

ฉากที่ 10: ฉากพิมและแพทคุยกันเร่ืองอนาคต  
พิม:    จบแล้วจะไปไหนต่อคะ 
แพท:  ยังไม่รู้เลยสิ พ่อพี ก็อยำกให้ไปเรียนต่อเมืองนอกเลย แต่ว่ำพี ยังไม่อยำกไป อยำกจะ 
         ท่องเที ยว มีเวลำคิดอะไรกับตัวเองสักพักหนึ ง … แล้วพิมล่ะ 
พิม:    บ้ำนพิมอยู่ที นี  พิมก็คงอยู่ที นี ค่ะ ไม่อยำกไปไหนไกล ๆ อยำกอยู่ใกล้ ๆ พ่อแม่ค่ะ ถ้ำ 
         ไม่รู้จะท่ำอะไรก็คงท่ำไร่ท่ำสวน 
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 ข้อความดังกล่าว จากการที่พิมได้สนทนากับแพท สะท้อนให้เห็นว่า ตัวละครทั้งสองมีการ
คิดถึงอนาคตของตนเองในภายภาคหน้าอย่างเห็นได้ชัด มีการคิดไตร่ตรองท่ีเหมาะสมกับวัยวุฒิของตัวละคร 

4.2) อารมณ์ และความรู้สึกของตัวละคร  

อารมณ์ และความรู้สึกของตัวละคร ภาพยนตร์สะท้อนให้เห็นถึง อารมณ์ความรู้สึกของ 
ตัวละครหลักหญิงรักหญิง ซึ่งบอกถึงความต้องการของบุคคลหรือความรู้สึกต่อบุคคล ปรากฏให้เห็น ดังนี้ 

ตัวละครหลักของเรื่องที่เป็นคู่รักเลสเบี้ยน มีอารมณ์และความรู้สึกในสภาวะปกติ มีอารมณ์
และความรู้สึกดังเช่นคู่รักชายและหญิงทั่วไป เห็นได้จากฉากที่พิมและแพทมีความรู้สึกและความต้องการ 
ทางเพศเช่นเดียวกับคู่รักชายและหญิงปกติท่ัวไป ดังฉากต่อไปนี้  

ฉากที่ 11: ฉากที่พิมและแพทมีความสัมพันธ์กัน 

 
 

 
ฉากดังกล่าว จากการที่พิมและแพทมีความรู้สึกและความต้องการทางเพศเช่นเดียวกับคู่รัก

ชายหญิง แม้ตัวละครพิมจะเคยมีความสัมพันธ์กับเพศชายมาก่อน แต่ตัวละครแพทก็มิได้รู้สึกรังเกียจ    
อีกทั้งยังแสดงให้เห็นว่าพิม ไม่ได้มีลักษณะที่รังเกียจ หรือมีพฤติกรรมที่รังเกียจต่อแพท ตรงกันข้าม 
กลับแสดงออกมาในรูปแบบของความรักท่ีแสดงออกต่อคนรักท่ีเป็นผู้หญิงเช่นเดียวกับตนเอง 

 
 5. ภาพสะท้อนด้านบุคลิกภาพ: ภาพลักษณ์ของเลสเบี้ยนที่เหมือนผู้หญิงธรรมดา 

 บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะที่แสดงถึงความเป็นตัวตนของบุคคลนั้น ในประเด็นนี้จะกล่าวถึง  
2 ประเด็น คือ 1) บุคลิกภาพภายใน และ 2) บุคลิกภาพภายนอก ปรากฏให้เห็น ดังนี้ 

  5.1) บุคลิกภาพภายใน คือ พฤติกรรมการแสดงออกในลักษณะท่าทาง ลักษณะน้ าเสียง  
รวมไปถึงลักษณะนิสัย ดังนี้ 

     5.1.1) ลักษณะท่าทาง 

     ลักษณะท่าทาง คือการแสดงออกทางการปฏิบัติ หรือการแสดงออกทางพฤติกรรมของ 
ตัวละครนั้น ในภาพยนตร์สะท้อนให้เห็นว่า ตัวละครหลักที่เป็นเลสเบี้ยน มีลักษณะท่าทางที่เป็นคนแสดงออก
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อย่างจริงใจ คิดอย่างไรก็ปฏิบัติเช่นนั้น และมีความซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกตนเอง แต่ก็มีลักษณะที่แตกต่างกัน
ออกไปอีก ปรากฏให้เห็น ดังนี้  

       ตัวละคร พิม มีลักษณะท่าทางและพฤติกรรมการแสดงออกที่เป็นคนแสดงออกอย่างจริงใจ 
ซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกตนเอง แต่ก็มีพฤติกรรมการแสดงออกท่ีเป็นคนเอาแต่ใจตนเอง เนื่องจากเป็นลูกคนสุดท้อง 
ท าให้เป็นคนที่ยึดแต่เหตุผลของตนเองเป็นหลัก  

     ตัวละคร แพท มีลักษณะท่าทางพฤติกรรมการแสดงออกทางนิสัยที่เป็นคิดเช่นไรก็ปฏิบัติ
เช่นนั้น ใส่ใจต่อความรู้สึกของผู้อ่ืน และเป็นคนใจเย็น เรียบร้อย กระท าการสิ่งใดก็รอบคอบ เนื่องจากเป็น 
พ่ีคนโต จึงเป็นคนคิดไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนที่จะแสดงพฤติกรรมใด ๆ ออกมา 

     5.1.2) ลักษณะน้ าเสียง 

      ลักษณะน้ าเสียง คือลักษณะระดับน้ าเสียงที่บ่งบอกได้ถึงลักษณะนิสัยของบุคคลนั้นหรือ
บ่งบอกได้ถึงลักษณะนิสัยของตัวละครนั้นที่แสดงออกผ่านให้เห็นในตัวละคร ในภาพยนตร์สะท้อนถึง น้ าเสียง
ของตัวละครหลักที่เป็นเลสเบี้ยน โดยตัวละครจะมีลักษณะน้ าเสียงที่ไม่แข็งกระด้างจนเกินไป เป็นน้ าเสียงที่
เหมือนผู้หญิงทั่วไป ท าให้บ่งบอกถึงลักษณะนิสัยของตัวละคร ปรากฏให้เห็น ดังนี้ 

             ตัวละคร พิม มีระดับน้ าเสียงที่ไม่แข็งกร้าว หรือห้าวเกินผู้หญิง แต่ก็ไม่ได้มีน้ าเสียงที่หวาน
จนเกินไป บ่งบอกได้ถึงลักษณะนิสัยของตัวละครได้ชัดเจนว่าเป็นคนเอาแต่ใจ  

             ตัวละคร แพท มีระดับน้ าเสียงที่ ไม่แข็งกระด้าง พูดจาไพเราะ เสียงหวานรื่นหู   
เหมือนผู้หญิงทั่วไป บ่งบอกได้ถึงลักษณะนิสัยของตัวละครได้ชัดเจนว่าเป็นคนใจเย็น คิดไตร่ตรองถึงหลักการ
และเหตุผลก่อนเสมอ  

          5.2) บุคลิกภาพภายนอก หมายถึง การแต่งกาย สิ่งที่เราสามารถมองเห็นได้ตามที่ปรากฏ 
ดังนี้ 

             5.2.1) การแต่งกาย 

              การแต่งกาย หมายถึง ลักษณะของเครื่องแต่งกายที่บุคคลแต่ละบุคคลสวมใส่ อันแสดงถึง
ความมีเอกลักษณ์ที่เป็นเฉพาะตัวของบุคคล ในภาพยนตร์สะท้อนให้เห็นถึง การแต่งกายของตัวละครหลัก 
ที่เป็นเลสเบี้ยน ปรากฏให้เห็น ดังนี้  

             ตัวละคร พิม มีลักษณะการแต่งกายที่เป็นผู้หญิงทั่วไป ใส่เสื้อผ้าแฟชั่น บางครั้งใส่เสื้อยืด 
กางเกงยีน รองเท้าผ้าใบท าให้ดูทะมัดทะแมง หรือบางครั้งก็ใส่กระโปรงหรือกางเกงขาสั้น ใส่เครื่องประดับ  
ตามลักษณะการแต่งกายของสาวเหนือ ท าให้ดูเป็นคนมีสไตล์เป็นของตัวเอง 
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             ตัวละคร แพท มีลักษณะการแต่งกายที่เป็นผู้หญิงทั่วไป ใส่เสื้อผ้าแฟชั่น  แต่ค่อนข้างไป
ทางผู้หญิงเรียบร้อย เนื่องจากแพทสวมชุดเดรส กระโปรงยาวเป็นประจ า แต่งตัวทันสมัย บางครั้งก็ใส่เสื้อยืด
กางเกงยีนเช่นเดียวกับพิม ใส่เครื่องประดับบ้างบางครั้ง ท าให้ดูเป็นคนเรียบร้อย หวาน ๆ ตามสไตล์ผู้หญิง  
 
สรุปและอภิปรายผล 

 ภาพสะท้อนหญิงรักหญิงในสังคมที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทย ในภาพยนตร์เรื่อง 1448  Love Among 
Us รักเราของใคร พบภาพสะท้อนหญิงรักหญิงจ านวน 5 ด้าน ได้แก่ ภาพสะท้อนด้านกฎหมาย ครอบครัว  
วิถีชีวิต ทัศนคติ และบุคลิกภาพ ดังนี้ 

 1. ภาพสะท้อนด้านกฎหมาย: กฎหมายที่ไม่รองรับความสัมพันธ์ของเลสเบี้ยน จากภาพยนตร์พบ
ภาพสะท้อนในด้านกฎหมายและสิทธิที่พึงจะได้รับ โดยปรากฏให้เห็นตั้งแต่การตั้งชื่อเรื่องของภาพยนตร์  
กล่าวได้ว่า มาตรา 1448  เป็นกฎหมายว่าด้วยการสมรส ซึ่งการจดทะเบียนสมรสจะกระท าได้ก็ต่อเมื่อชายและ
หญิงมีอายุ 17 ปี บริบูรณ์แล้ว แต่ในภาพยนตร์ปรากฏตัวละครหลักหญิงรักหญิงสองคนที่แต่งงานกัน  
แต่ไม่สามารถจดทะเบียนสมรสได้ กล่าวได้ว่ากฎหมายไทยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของระบบสองเพศที่ต้องเป็นเพียง
เพศชายและเพศหญิงเท่านั้น กรณีที่บุคคลทั้งสองเป็นเลสเบี้ยนนั้ น จึงไม่สามารถจดทะเบียนสมรสได้ 
แสดงให้เห็นถึงการถูกจ ากัดทางกฎหมาย การไม่ได้รับสิทธิเท่าเทียมกันทางกฎหมาย ส่งผลให้จากการที่บุคคล
ทั้งสองเป็นเลสเบี้ยนและไม่สามรถท าสัญญาสมรสหรือจดทะเบียนสมรสได้นั้น ยังส่งผลกระทบถึงสิทธิที่พึงจะ
ได้รับทั้งในเรื่องการเข้ารับการช่วยเหลือทางการแพทย์ และการจัดการทางทรัพย์สินระหว่างคู่สมรส ซึ่งยังเป็น
กรณีที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมไทยต่อบุคคลที่เป็นคนรักเพศเดียวกัน สะท้อนให้เห็นว่า การรับรองสถานภาพของคู่
สมรสทางกฎหมายต่อกลุ่มคนรักเพศเดียวกันในประเทศไทยนั้น ยังมีช่องโหว่ทางกฎหมายอยู่มาก 

 2.  ภาพสะท้อนด้านครอบครัว : การตัดสินของครอบครัวคือบทสรุปของชี วิตเลสเบี้ยน  
จากภาพยนตร์พบภาพสะท้อนด้านครอบครัว 2 ลักษณะ คือ ด้านการเปิดเผยตัวตน ปรากฏให้เห็นว่าตัวละคร
หลักหญิงรักหญิง มีการเปิดเผยตัวตนที่ชัดเจนว่าชอบเพศเดียวกัน ส่วนด้านการยอมรับต่อการเบี่ยงเบนทาง
เพศ ปรากฏให้เห็นว่าตัวละครหลักที่เป็นเลสเบี้ยนทั้งสอง มีการยอมรับต่อการเบี่ยงเบนทางเพศของครอบครัว
ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ซึ่งครอบครัวของพิมยอมรับได้ และไม่ได้กีดกันแต่อย่างใด  ต่างจากครอบครัวของ
แพท ที่ไม่ยอมรับในความรักที่มีต่อเพศเดียวกัน ทั้งยังกีดกันความรักของลูกที่มีต่อเพศเดียวกัน แสดงให้เห็นถึง
การเลี้ยงดูของแต่ครอบครัวที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการคิดและการตัดสินใจของบุคคลนั้น ๆ สะท้อนให้เห็นว่า 
ในสังคมไทยยังมีอีกหลายครอบครัวที่ยอมรับได้ และยอมรับไม่ได้ต่อการเบี่ยงเบนทางเพศ จึงท าให้บุคคล 
ในสังคมไทยหลายคน ยังเลือกที่จะไม่เปิดเผยตัวตนว่าเป็นบุคคลรักเพศเดียวกัน  

 3. ภาพสะท้อนด้านวิถีชีวิต : ปัจจัยในบรรทัดฐานของสังคมที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของเลสเบี้ยน  
จากภาพยนตร์พบภาพสะท้อนด้านวิถีชีวิต 3 ลักษณะ คือ ด้านการด าเนินชีวิต ซึ่งด าเนินชีวิตบนความอิสระ
และเรียบง่าย ด้านการประกอบอาชีพ ตัวละครหลักทั้งสองเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
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เดียวกันและคณะเดียวกัน เมื่อจบการศึกษาก็ได้ประกอบกิจการร้านกาแฟร่วมกัน สุดท้ายด้านความเชื่อ 
ปรากฏให้เห็นในการแต่งงานตามความเชื่อ ด้านศาสนา ปรากฏให้เห็นฉากการแต่งงานตามแบบของศาสนา
คริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ และด้านวัฒนธรรม ปรากฏให้เห็น การคบเพศเดียวกันและการสมรสเพศเดียวกันยัง
ไม่มีพ้ืนที่ที่เปิดกว้างให้เห็นอย่างชัดเจน และบุคคลในครอบครัวยังมีการค านึงถึงภาพพจน์ทางสังคมหากบุตร
หลานจะคบหากับคนรักเพศเดียวกัน สะท้อนให้เห็นว่า สังคมไทยยังมีการขาดการยอมรับในความรักของคนรัก
เพศเดียวกันอย่างเลสเบี้ยน คิดว่าภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่มีค่า เป็นเสมือนเครื่องมือในการสร้างความมีชื่อเสียงทาง
สังคม และหากไม่ปฏิบัติตามจารีต ขนบธรรมเนียมเดิม ก็จะโดนเบียดขับให้เป็นสิ่งที่แปลกแยกต่างจากพวก 

 4. ภาพสะท้อนด้านทัศนคติ: เลสเบี้ยนกับทัศนคติที่เหมือนกับคนทั่วไป จากภาพยนตร์พบภาพ
สะท้อนด้านทัศนคติ 2 ลักษณะ คือ ด้านความคิด ปรากฏให้เห็นถึงลักษณะของบุคคลที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่อัน
เหมาะสมกับวัย แต่ก็ยังนึกถึงครอบครัว และอนาคตของตน ด้านอารมณ์และความรู้สึก ปรากฏให้เห็น อารมณ์
และความรู้สึกของตัวละครหลักที่เป็นเลสเบี้ยนที่มีความรักดังเช่นคู่รักชายและหญิงทั่วไป อีกท้ังยังแสดงให้เห็น
ถึงความสัมพันธ์อันลึกซึ้งของตัวละครหลักหญิงรักหญิง ที่แม้ว่าจะเคยมีความสัมพันธ์กับเพศชายมาก่อน  
แต่ก็มิได้รู้สึกรังเกียจหรือขยะแขยงต่อความสัมพันธ์ในเพศเดียวกัน สะท้อนให้เห็นว่า การเป็นบุคคลรักเพศ
เดียวกันนั้น ก็มีความคิดและอารมณ์ ความรู้สึกเหมือนบุคคลทั่วไปในสังคม  

5. ภาพสะท้อนด้านบุคลิกภาพ: ภาพลักษณ์ของเลสเบี้ยนที่เหมือนคนธรรมดา จากภาพยนตร์พบ
ภาพสะท้อนด้านบุคลิกภาพ 2 ลักษณะ คือ บุคลิกภาพภายใน ประกอบไปด้วย ลักษณะท่าทางที่จริงใจ ซื่อสัตย์
ต่อความรู้สึกตนเอง และลักษณะน้ าเสียงที่ไม่แข็งกระด้างจนเกินไป บ่งบอกถึงลักษณะนิสัยของตัวละครหลัก 
และบุคลิกภาพภายนอก ประกอบไปด้วย การแต่งกายตามแบบผู้หญิงทั่วไป สะท้อนให้เห็นว่า บุคลิกภาพ
ภายในและภายนอกของเลสเบี้ยนนั้น ก็มีลักษณะที่เหมือนเพศหญิงทั่วไปในสังคม หากมองแค่ผิวเผินก็ไม่
สามารถทราบได้ว่าเป็นเลสเบี้ยน  

 สรุปได้ว่าผลการศึกษาภาพสะท้อนหญิงรักหญิงในสังคมที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทย ในภาพยนตร์เรื่อง 
1448 Love Among Us รักเราของใครข้างต้น ปรากฏภาพสะท้อนหญิงรักหญิงจ านวน 5 ด้าน ได้แก่ ผู้วิจัยได้ 
ภาพสะท้อนด้านกฎหมาย ปรากฏให้เห็นชัดเจนที่สุด จากการศึกษาพบว่า ตัวละครหลักที่เป็นเลสเบี้ยนมีการ
ต่อสู้ทางกฎหมายเพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิต่าง ๆ ที่พึงจะได้รับเสมือนคู่สมรสชายหญิงทั่วไปในสังคม   
ต่อมา ปรากฏภาพสะท้อนด้านครอบครัวรองลงมา พบว่า ตัวละครหลักท่ีเป็นเลสเบี้ยน แสดงให้เห็นถึงการกล้า
ที่จะแสดงออกอย่างชัดเจนต่อครอบครัวว่าชอบเพศเดียวกัน และแสดงให้เห็นถึงการยอมรับต่อการเบี่ยงเบน
ทางเพศของแต่ละครอบครัว ต่อมาปรากฏภาพสะท้อนด้านวิถีชีวิต ภาพสะท้อนด้านทัศนคติ และภาพสะท้อน
ด้านบุคลิกภาพรองลงมาตามล าดับ โดยสอดคล้องกับแนวคิดภาพสะท้อนของ วิมลวรรณ ขอบเขต (2557)  
ที่ว่า บทบาทการสะท้อนภาพสังคม เป็นการสะท้อนลักษณะของคน ทัศนคติ และความเชื่อสะท้อนให้เห็นถึง
สังคมไทยที่ยังไม่เปิดพ้ืนที่มากพอให้กับการแสดงตัวตนของความรักระหว่างหญิงรักหญิง จะเห็นได้ว่ามีประเด็น
ที่พบในภาพยนตร์ โดยเป็นประเด็นที่แตกต่างจากแนวคิดภาพสะท้อนของ วิมลวรรณ ขอบเขต (2557) ข้างต้น 
ในภาพสะท้อนด้านกฎหมายและครอบครัว  



400 

 

 

   

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

 

第二届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

ข้อเสนอแนะ  
 ผลการวิจัยจะเป็นหนึ่งกระบอกเสียงในการบ่งบอกถึงสภาพสะท้อนชีวิตของกลุ่มคนรักเพศเดียวกัน
อย่างหญิงรักหญิงที่เกิดขึ้นในสังคมซึ่งสามารถเป็นประโยชน์หากมีผู้ศึกษาต่อในประเด็นภาพสะท้อนหญิงรัก
หญิงในสื่อภาพยนตร์ อีกท้ังยังสามารถน าไปศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับภาพสะท้อนต่าง ๆ ในสังคมผ่าน หนังสั้น 
ซีรีส์ เพลง รวมถึงในบทความ และวรรณกรรม 
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เมื่อหล่อนเป็นความลับ: การกระท าการและภาพแทนของตัวละครกะเทยในภาพยนตร์ไทย 

 

นรีวรรณ บุณยะกุล1  พรนภา อิงสถิตธนวันต์2  วิรัญชนา ขุนเพชร3  

และสุรพงษ์ ยิ้มละมัย4 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยเรื่อง “เมื่อหล่อนเป็นความลับ: การกระท้าการและภาพแทนของตัวละครกะเทย 
ในภาพยนตร์ไทย” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการกระท้าการและภาพแทนของตัวละครกะเทยไทย โดยใช้วิธีวิจัย
เชิงคุณภาพ ซึ่งใช้แนวคิดทฤษฎีโครงสร้าง-ผู้กระท้าการ และโครงสร้างภาพแทนเป็นแนวทางในการวิเคราะห์
ข้อมูล โดยมีภาพยนตร์ไทยจ้านวน 26 เรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการศึกษา และคัดเลือกภาพยนตร์ที่ใช้ใน
การศึกษาจากเกณฑ์ที่ก้าหนด คือ 1.ตัวละครกะเทยมีการปกปิดตัวตนที่เป็นกะเทยไว้เป็นความลับ 2.ตัวละคร
กะเทยที่สามารถเป็นได้ทั้งชายและหญิง และ 3.ตัวละครกะเทยถูกประทับตราหรือมีความแปลกแยกจาก 
ตัวละครอื่น 

ผลการวิจัยพบว่า การกระท้าการของตัวละครกะเทยมี 4 ด้าน คือ 1.กะเทยในแง่ของความเป็นกุล
สตรี 2.กะเทยที่มีความเป็นผู้หญิงสมัยใหม่ 3.กะเทยที่อยู่ก้้ากึ่งระหว่างความเป็นกุลสตรีและผู้หญิงสมัยใหม่  
4.กะเทยที่ยอมจ้านนต่อเพศสภาวะที่สังคมก้าหนด และในส่วนของภาพแทนกะเทยที่ปรากฏในภาพยนตร์  
มี 3 ด้าน คือ 1.ภาพแทนที่สังคมให้ตัวละครกะเทยเป็น 2.ภาพแทนที่กะเทยต้องการจะเป็น (ความต้องการของ
กะเทย) 3.ภาพแทนสิ่งที่กะเทยเป็นอยู่ ซึ่งภาพยนตร์ที่มีตัวละครกะเทยเป็นตัวแสดงในแต่ละบทบาทพบ
สะท้อนให้เห็นถึง การกระท้าการและภาพแทนของตัวละครกะเทยมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความสัมพันธ์หรือ
ทัศนคติของผู้สร้างภาพยนตร์ ณ ขณะนั้น  

ดังนั้นภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกะเทยที่มีการปกปิดทั้ง 6 เรื่องนี้ เป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่สะท้อนว่า
กะเทยบางส่วนก็ได้รับการยอมรับ บางส่วนก็ยังคงจ้าเป็นต้องปิดบังตัวเอง แต่อย่างไรก็ตามตัวละครเหล่านี้ก็มี
การกระท้าการและมีภาพแทนที่สะท้อนให้เห็นเห็นถึงการเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีความรู้สึกนึกคิด 

 
ค าส าคัญ: หล่อน ความลับ การกระท้าการ ตัวละครกะเทย ภาพยนตร์  
 
 
 
 
 
1-3 นักศึกษาสาขาภาษาและภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
4 อาจารย์ที่ปรึกษาวจิัย ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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บทน า 
กะเทยเป็นคนที่รู้สึกว่าตนมีเพศที่ตรงข้ามกับเพศก้าเนิด เป็นบุคคลที่ไม่อาจถูกนิยามผ่านบทบาท 

ในการเป็นชายหรือหญิง แต่ถึงอย่างไรก็ตามกะเทยก็ยังถูกผูกโยงกับเพศก้าเนิดที่เป็นชายมากกว่าหญิง  
(นัทธนัย ประสานนาม, 2556: น.7) และถ้ามองว่าเพศเป็นเรื่องสมมุติแล้ว กะเทยจึงกลายเป็นแค่เพียงกลุ่มคน
ที่มีความชอบ ความรักในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับเพศเกิดของตนเอง ซึ่งถือว่าเป็นรสนิยมและเป็นความชอบ  
ส่วนบุคคลไม่ใช่สิ่งที่ผิด 

แม้ว่ากะเทยจะเป็นรสนิยมส่วนตัว แต่ก็ยังถือว่าผิดจารีตประเพณีของไทยอยู่ดี ดังที่  มิเชล  
(ไชยศิริ บุญยกุลศรีรุ่ง, 2553, น.3, อ้างอิงจาก มิเชล, 2521) กล่าวว่า ในเรื่องของเพศนั้นเกิดจากการประกอบ
สร้างของสังคมเพ่ือก้าหนดให้บุคคลเป็นไปตามสภาพ หากมีเพศที่อยู่นอกเหนือค้าว่าเพศหญิงและชาย  
จะถูกจัดให้กลายเป็นบุคคลชายขอบ เป็นพวกผิดธรรมชาติ ผิดบรรทัดฐานทางสังคม จึงท้าให้สังคมไม่ยอมรับ
ในความแตกต่างเหล่านี้ และส่งผลให้กลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่ากะเทยบางส่วนจ้าต้องปิดบังตัวเองไว้เป็นความลับ 
ดังที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในภาพยนตร์ต่าง ๆ 

ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันจะพบได้ว่าตัวละครกะเทยตามสื่อต่าง ๆ เช่น ละครโทรทัศน์ นวนิยาย หรือ
ภาพยนตร์ ถูกมองด้วยภาพแทนที่มีการตีตรากะเทยเป็นคนบ้าบอ อารมณ์รุนแรง และใช้ถ้อยค้าหยาบคาย 
หรือบางครั้งก็เป็นตัวตลก ฯลฯ ล้วนแล้วแต่ออกมาเป็นเชิงลบในสื่อทั้งสิ้น แต่ในอีกมิติของความเป็นจริงที่
กะเทยประสบความส้าเร็จในชีวิต เป็นคนดี และสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมก็มีอยู่มาก (ธานี ชื่นค้า, 2555: น.3) 
การสื่อสารความเป็นกะเทยในสังคมไทย อย่างที่กล่าวข้างต้นว่ามีการสื่อสารออกมาได้หลายช่องทาง และ  
หนึ่งในนั้นที่ส้าคัญคือภาพยนตร์ 

ภาพยนตร์ไม่เพียงแต่ให้ความบันเทิงเท่านั้น หากแต่ยังเป็นผลงานด้านสื่อสารมวลชนที่สอดแทรก
ความคิดและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการขัดเกลาในสังคมที่ส่งผลต่อความคิดของผู้รับชม (ภาคภูมิ หรรนภา , 
2544: น.1) นอกจากนี้แล้วภาพยนตร์ยังเป็นสื่อที่แสดงแง่มุมต่าง  ๆ ของชีวิต เป็นอุทาหรณ์สอนใจ  
เป็นประสบการณ์ทางสังคม ที่สามารถกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดแรงบันดาลใจได้เป็นอย่างดี 

ภาพยนตร์ยั งน้า เสนอภาพแทนออกมาได้แบบหลากหลายมิติ  ดั งที่  กาญจนา แก้ว เทพ  
(พรจันทร์ เสียงสอน, 2557, น.1, อ้างอิงจาก กาญจนา แก้วเทพ, 2535) ที่กล่าวถึงแนวคิดของเบ็นชาวล์ว่า 
ภาพยนตร์นอกจากจะสะท้อนความเป็นจริงแล้ว ภาพยนตร์ยังเป็นสื่อที่ถูกประกอบสร้างอย่างตั้งใจ หากมี  
การน้าเสนอประเด็นซ้้า ๆ ภาพยนตร์ก็มีอิทธิพลมากพอที่จะเปลี่ยนแปลงมุมมองความคิดของคนในสังคมได้ 
เมื่อภาพยนตร์มีอิทธิพลมากพอจะสามารถสร้างอารมณ์คล้อยตามได้ต่อผู้รับชม 

การน้าเสนอภาพของตัวละครกะเทยในสื่อภาพยนตร์ของไทยมีการน้าเสนอหลากหลายรูปแบบ  
แต่มักที่จะจบแบบโศกนาฏกรรมเสียเป็นส่วนใหญ่ โดยการจบภาพยนตร์แบบสุขนาฏกรรมมีน้อยมาก  
โดยการน้าเสนอเหล่านี้ในแง่ของผู้ผลิตสื่อเพียงฝ่ายเดียว ซึ่งในสังคมไทยกะเทยมีรูปแบบการด้าเนินชีวิต หรือ
การแสดงออกความรักไม่ต่างจากเพศชายและเพศหญิง (ไชยศิริ บุญยกุลศรีรุ่ง , 2553: น.2) ลักษณะ 
การน้าเสนอภาพยนตร์ส่วนใหญ่ท้าให้ภาพของกะเทยผิดเพ้ียนไปจากมิติความเป็นจริงอย่างมาก  
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ดังนั้นวิจัยเรื่องเมื่อหล่อนเป็นความลับ : การกระท้าการและภาพแทนของตัวละครกะเทย 
ในภาพยนตร์ไทย มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาการกระท้าการและภาพแทนของตัวละครกะเทยภาพยนตร์ไทย  
โดยจะช่วยให้เข้าใจการน้าเสนอการกระท้าการและภาพแทนที่ถูกหล่อหลอมประกอบสร้างผ่านภาพยนตร์ 
ที่ถูกฉาย ในมุมมองที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยสะท้อนทัศนคติ ค่านิยม มุมมองและความคิด ที่ผู้คนและผู้สร้าง  
มีต่อตัวละครกะเทยและกลุ่มกะเทยไทย  
ค าถามในการวิจัย 

1. การเป็นผู้กระท้าการของตัวละครกะเทยเป็นอย่างไรในภาพยนตร์ไทย 
2. ภาพแทนของตัวละครกะเทยเป็นอย่างไรในภาพยนตร์ไทย 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาการเป็นผู้กระท้าการของตัวละครกะเทยในภาพยนตร์ไทย 
2. เพ่ือศึกษาภาพแทนของตัวละครกะเทยในภาพยนตร์ไทย 

ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ 
1 เพ่ือท้าความเข้าใจและทราบถึงทัศนคติ มุมมอง ค่านิยมท่ีมีต่อกะเทยที่ถูกสะท้อนในภาพยนตร์ที่มี

ตัวละครกะเทยเป็นตัวแสดง ภายใต้บริบทการด้าเนินชีวิตและพฤติกรรมที่มีผลต่อการการใช้ชีวิต 
2. เพ่ือเป็นประโยชน์ในการศึกษาค่านิยม มุมมองที่มีต่อการใช้ชีวิตและวิถีชีวิตของกะเทย  

ที่หล่อหลอมให้เกิดเป็นภาพแทนเฉพาะตนและกลายเป็นภาพแทนของกะเทยทั้งหมด 
3. เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการศึกษาการกระท้าการ ภาพแทน และการเคลื่อนไหวทางสังคม

เกี่ยวกับกะเทยที่ปรากฏผ่านทางสื่อชนิดภาพยนตร์ ส้าหรับผู้ที่มีความสนใจต่อไป 
แนวคิด ทฤษฎี และกรอบแนวคิด 

วิจัยเรื่องนี้ได้น้าแนวคิดทฤษฎีโครงสร้าง - ผู้กระท้าการและทฤษฎีภาพแทนมาประกอบใช้ในการ
วิเคราะห์ โดยศึกษาแนวคิดทฤษฎีของฟูโกลต์ (เชษฐา พวงหัตถ์ , 2548, น.17, อ้างอิงจาก ฟูโกลต์, 2527) คือ
การประกอบสร้างภาพความเป็นตัวตนของกะเทยและการกระท้าขึ้นมา โดยการกระท้ามีปัจจัยมาจากทาง
บริบททางสังคมมาประกอบสร้างเป็นการกระท้าที่ว่า “ฉันท้าอะไร” โดยผ่านการมองตนเองและการที่คนอ่ืน
มองเรา ซึ่งการกระท้านั้นต้องการความตระหนักในตัวเองและพ้ืนฐานของการเลือกบางอย่าง นั้นคือจะต้อง
ปกปิดตัวเองเป็นความลับหรือจะต้องแสดงตน และยอมรับกับสิ่งที่เลือก 

ส่วนแนวคิดภาพแทนที่มาใช้อธิบายความเป็นกะเทยในภาพยนตร์ไทย โดยแนวคิดนี้มาจากสจ๊วต 
ฮอลล์ มาใช้ในการหาภาพแทนของกะเทยในภาพยนตร์ไทย กล่าวคือ ภาพแทนเป็นผลผลิตหรือวัตถุผลส้าเร็จ 
หากแต่ภาพแทนนั้นยังรวมถึงกระบวนการน้าเสนอด้วย โดยสจ๊วต ฮอลล์ (สุรเดช โชติอุดมพันธ์, 2548, น.3, 
อ้างอิงจาก สจ๊วต ฮอลล์, 2540) กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับภาพแทนว่าการน้าเสนอภาพแทนไม่ได้เป็น
กระบวนการที่โปร่งใสแต่เป็นกระบวนการที่แอบแฝงผลิตความหมาย กล่าวคือ ในขณะที่สิ่งรอบข้า งไม่ได้ 
มีความหมายในตัวของมันเอง หากแต่นักเขียนหรือผู้ที่เสนอภาพแทนนั้น ใส่ “ความหมาย"ลงไปในกระบวน 
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การน้าเสนอ จากแง่มุมดังกล่าวผู้เขียนนับว่ามีความส้าคัญมาก เนื่องจากเป็นผู้ก้าหนดกรอบและให้ความหมาย
กับสิ่งรอบข้างที่ไม่ได้มีความหมายในตัวของมัน 

ดังนั้น แนวคิดการกระท้าและภาพแทนที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จะช่วยเป็นแนวคิดส้าคัญที่วิจัยเรื่อง 
“เมื่อหล่อนเป็นความลับ: การกระท้าการและภาพแทนของตัวละครกะเทยในภาพยนตร์ไทย” น้ามาใช้เพ่ือ
วิเคราะห์หาความเป็นหญิงในตัวละครกะเทย เพ่ือทราบถึงทัศนคติ ค่านิยม มุมมอง ความคิด และ  
การเคลื่อนไหวทางสังคมของกลุ่มคนเหล่านี้ 
 
วิธีการศึกษา 

การศึกษาเรื่อง เมื่อหล่อนเป็นความลับ : การกระท้าการและภาพแทนของตัวละครกะเทย 
ในภาพยนตร์ไทย ผู้วิจัยได้ท้าการหาข้อมูลเกี่ยวกับเพศที่สาม กะเทย เพศ และทฤษฎีโครงสร้าง–ผู้กระท้าการ 
จากห้องสมุดคุณหญิงหลง เว็บไซต์ Thailis เว็บไซต์ CUIR และ เว็บไซต์บทความทางวิชาการอ่ืน ๆ เพ่ือศึกษา
หาหัวข้อที่ต้องการท้าการวิจัย เมื่อได้หัวข้อการวิจัยแล้วจึงค้นหาข้อมูลในส่วนต่อไป ซึ่งก็คือภาพยนตร์ไทยที่มี
ตัวละครกะเทยอยู่ในภาพยนตร์จ้านวน 26 เรื่อง และใช้เกณฑ์การคัดเลือก คือ  

1.การปกปิดความเป็นหล่อนของตัวละครกะเทยในภาพยนตร์ไทย 2.ภาพแทนในด้านต่าง ๆ ของตัว
ละครกะเทย 3.ตัวละครกะเทยถูกประทับตราหรือมีความแปลกแยกจากตัวละครอ่ืน 
จากเกณฑ์การคัดเลือกดังกล่าวคัดภาพยนตร์จาก 26 เรื่องจนเหลือเพียง 6 เรื่อง เมื่อได้ภาพยนตร์ดังกล่าวแล้ว
จึงน้ามาวิเคราะห์เพ่ือศึกษาเนื้อหาภาพยนตร์ บริบทรอบตัวของตัวละครนั้นนั้น ซึ่งเป็นสิ่งเร้าต่อตัวละครที่ทาง
ผู้วิจัยต้องการศึกษา รวมถึงวิเคราะห์ตัวละครหลักที่เป็นกะเทยและตัวละครรอง เกี่ยวกับนิสัยใจคอและ
พฤติกรรมที่ปรากฏในภาพยนตร์ โดยการวิเคราะห์ทั้งเนื้อหาภาพยนตร์และตัวละครนี้ จะใช้ทฤษฎีโครงสร้าง – 
ผู้กระท้าการ เพ่ือหาค้าตอบเกี่ยวกับการกระท้าที่ต้องปกปิดความเป็นหล่อนของกะเทยเอาไว้ และทฤษฎี 
ภาพแทน เพ่ือศึกษาภาพแทนของกะเทยที่ถูกสร้างขึ้นผ่านผู้สร้างเพ่ือให้ตัวละครกะเทยได้โลดแล่นอยู่บน  
จอหนังในลักษณะที่ผู้สร้างต้องการ  
 

 

 

 

 

 

ตาราง 1 รายชื่อภาพยนตร์ที่ถูกคัดเลือก 

ล้าดับ ชื่อเรื่อง ปีที่เข้าฉาย 

1. คนกินเมีย 2517 

2. ฉันผู้ชายนะยะ 2530 
3. บิวตี้ฟูล บ็อกเซอร์ 2546 

4. ตั๊ดสู้ฟุด 2550 

5. Me..Myself ขอให้รักจงเจริญ 2550 
6. ไม่ได้ขอให้มารัก 2555 
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งานวิจัยชิ้นนี้ได้ใช้ทฤษฎีโครงสร้าง-ผู้กระท้าการ และทฤษฎีภาพแทน โดยใช้ภาพยนตร์ไทยที่มีตัวละครกะเทย

อยู่ในเรื่องเป็นขอบเขตในการศึกษา ซึ่งท้าให้เห็นภาพแทนของกะเทยที่ผ่านจากตัวผู้สร้างภาพยนตร์เพ่ือส่งต่อ

ให้ผู้คนในสังคมได้รับรู้ นอกจากนี้ยังท้าให้เห็นการกระท้าการของตัวละครกะเทยที่กระท้าการโต้ตอบโครงสร้าง

บางอย่างจากทางสังคมที่ได้ตีกรอบก้าหนดความเป็นกะเทย ดังภาพแสดงกรอบแนวคิด 

 

 

กรอบภาพแนวคิดการวิจัยดังกล่าว ท้าให้เห็นโครงสร้างของงานวิจัยชิ้นนี้ ซึ่งได้ใช้แนวคิดทฤษฎีหลัก 

โครงสร้าง-ผู้กระท้าการ และทฤษฎีภาพแทนเป็นกรอบการวิเคราะห์ โดยท้าการใช้แนวคิดเกี่ยวกับบท

ภาพยนตร์ เพ่ือทราบและวิเคราะห์ถึงเนื้อหาภาพยนตร์ไทยว่าต้องการสื่อตัวละครกะเทยออกมาในรูปแบบใด 

และวิเคราะห์ถึงการกระท้าการของตัวละครกะเทย และภาพแทนของตัวละครกะเทยที่สื่อออกมาจาก

ภาพยนตร์ ภาพยนตร์ไทยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกะเทยสื่อให้เห็นภาพชีวิตของกะเทยที่มีการกระท้าการดังนี้  

ตัวละครกะเทยมีการเลียนแบบผู้หญิงในเรื่องการแต่งตัวรวมไปถึงกริยาท่าทางและจิตใจที่คล้ายผู้หญิง  

มีการปกปิดความลับที่ตนเป็นกะเทยไว้เพ่ือไม่ให้สังคมรับรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ และการรับมือต่อสังคมที่มีการ

เหยียดความเป็นกะเทยซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นภาพแทนของกะเทยผ่านผู้สร้างที่น้าเสนอต่อผู้รับชม ให้มี  

ความเข้าใจที่บิดเบือนจากความเป็นจริง 

กล่าวได้ว่าตลอดการวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาการกระท้าการและภาพแทนที่สะท้อนออกมาผ่าน  
ตัวละครในภาพยนตร์ไทย เพ่ือความเข้าใจและทราบถึงทัศนคติ มุมมอง และค่านิยมที่มีต่อกะเทยในไทย 
ภายใต้บริบทการด้าเนินชีวิตและพฤติกรรมของมนุษย์  
 

ภาพที่ 1: กรอบความคิด 
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ผลการวิจัย 
งานวิจัยเรื่อง เมื่อหล่อนเป็นความลับ: การกระท้าการและภาพแทนของตัวละครกะเทยในภาพยนตร์

ไทย จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยทฤษฎีโครงสร้าง - ผู้กระท้าการและภาพแทนพบว่า การกระท้าการและภาพ
แทนของกะเทยที่ถูกน้าเสนอผ่านภาพยนตร์ ทั้งสิ้น 6 เรื่อง ปรากฏการกระท้าทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่  
1.กะเทยในแง่ของความเป็นกุลสตรี 2.กะเทยที่มีความเป็นผู้หญิงสมัยใหม่ 3.กะเทยที่อยู่ก้้าก่ึงระหว่างความเป็น
กุลสตรีและผู้หญิง 4.กะเทยที่ยอมจ้านนต่อเพศสภาวะที่สังคมก้าหนด และในส่วนของภาพแทนกะเทยที่ปรากฏ
ในภาพยนตร์ มี 3 ด้าน คือ 1.ภาพแทนที่สังคมให้ตัวละครกะเทยเป็น  2.ภาพแทนที่กะเทยต้องการจะเป็น  
(ความต้องการของกะเทย) 

 
1. กะเทยในแง่ของความเป็นกุลสตรี 
จากประเด็นนี้สืบเนื่องจากทางงานวิจัยชิ้นนี้ได้ตั้งหัวข้อการวิจัยว่า  ‘เมื่อหล่อนเป็นความลับ :  

การกระท้าการและภาพแทนของตัวละครกะเทยในภาพยนตร์ไทย’ เราทราบกันดีจากหัวข้อว่ากะเทยต้อง
ปกปิดตัวเองเป็นความลับ งานวิจัยนี้จึงจ้าเป็นต้องมีการเปิดเผยความเป็นหล่อนของตัวละครกะเทยออกมา  
จึงได้ทราบว่าภายใต้การปกปิดดังกล่าวนั้น ที่จริงแล้วกะเทยก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่ง โดยในแง่ของความเป็นผู้หญิง 
ผู้หญิงไทยที่ดีนั้นควรมีความเป็นกุลสตรี 

กุลสตรีในภาพยนตร์ที่แสดงออกซึ่งความเป็นกะเทย ซึ่งจะมีลักษณะเป็นหญิงผู้มีตระกูลและมีความ
ประพฤติดี ซึ่งตามความเข้าใจของผู้คนในปัจจุบันนั้น ค้าว่ากุลสตรีจะให้ภาพผู้หญิงที่มีความเป็นแม่บ้าน  
แม่ศรีเรือน กริยาเรียบร้อย ไม่กระโดกกระเดก หากมีสามีก็จะเป็นช้างเท้าหลังที่ดี คอยสนับสนุนคู่ครองของตน 
เมื่อมองในแง่มุมที่ว่ากะเทยคือผู้หญิงคนหนึ่ง ดังนั้นกะเทยก็เป็นกุลสตรีได้เช่นกัน ซึ่งความเป็นกุลสตรีของ
กะเทยสามารถแบ่งเป็นหัวข้อย่อยได้ดังนี้ 1.1.กุลสตรีควรมีกริยาเรียบร้อย 1.2.กุลสตรีที่มีความเป็นแม่บ้าน  
แม่ศรีเรือน  

1.1 กุลสตรีควรมีกริยาเรียบร้อย ความคิดนี้เป็นความคิดที่ถูกปลูกฝังกันมาช้านาน ว่าผู้หญิงควรมี
กริยาเรียบร้อย ต้องเป็นแม่บ้านแม่ศรีเรือน มีความอ่อนช้อยสวยงาม ยกตัวอย่างจากช่วงแรกของภาพยนตร ์
ตั๊ดสู้ฟุด ที่ตัวละครกะเทยชื่อเทียน ซึ่งได้มีการกระท้าคือการเชิดสิงโต ซึ่งการกระท้านี้เป็นสิ่งที่ผู้ชายมักท้ากัน 
เหล่ารุ่นพ่ีกะเทยจึงไม่พอใจที่เห็นน้องเล็กไร้ซึ่งความเป็นกุลสตรี  (เชิดสิงโต) เลยสั่งสอนตัวละครเทียน  
ใจความว่า  

“อีเทียน มึงเป็นกะเทยที่หน้าแก่มาก นอกจากกริยาไม่พลิ้วไหวแล้ว ยังเสือกมีขนอีก แล้วอีกอย่างนะ 
เชิดสิงโตหนะ ผู้ชายเขาท ากัน เสือก กระแดะ”  

(ภาพยนตร์เรื่อง ตั๊ดสู้ฟุด, 2550) 
จากภาพยนตร์เรื่อง “ตั๊ดสู้ฟุด” ค้าพูดที่รุ่นพ่ีกะเทยพูดว่า “เชิดสิงโตหนะ ผู้ชายเขาท้ากัน” แสดง 

ให้เห็นถึงการกระท้าการท่ีกะเทยต้องมีความเป็นกุลสตรี ไม่ควรมีกริยากระโดกกระเดกต่างจากหญิงท่ัวไป  



407 

 

 

   

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

 

第二届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

1.2 กุลสตรีที่มีความเป็นแม่บ้านแม่ศรีเรือน ความเป็นแมบ่้านแม่ศรีเรือนก็เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่ง
ของกุลสตรี จากภาพยนตร์ Me..myself ขอให้รักจงเจริญ (2550) การกระท้าที่สื่อออกมาจากตัวละคร ทันยา 
ได้มีการท้าความสะอาดบ้าน ล้างจาน ท้าอาหาร การกระท้าเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเป็ นอวัจนภาษา ซึ่งสื่อ
ออกมาว่า ทันยาเป็นกุลสตรี เป็นแม่ศรีเรือน ถึงแม้ความทรงจ้าของทันยาไม่ได้กลับมา แต่สัญชาตญาณความ
เป็นหญิงที่มีอยู่ในตัว ก็ไม่สามารถลบล้างออกไปได้  

จากตัวอย่างการกระท้าการที่ยกมาจากภาพยนตร์ แสดงให้เห็นว่ากะเทยก็มีความเป็นผู้หญิง มีความ
เป็นกุลสตรีอยู่ในตัวเช่นกัน ความเป็นกุลสตรีจากการกระท้าการที่แสดงผ่านออกมาจากตัวละครกะเทยเป็นที่
น่าสังเกตว่า พฤติกรรมตัวละครกะเทยในภาพยนตร์บางเรื่องได้สะท้อนออกมาแทบไม่มีความแตกต่างระหว่าง
ผู้หญิงแท้และกะเทยเลย เพราะตัวเชื่อมโยงการกระท้าท่ีเรียกว่า ‘กุลสตรี’ ที่มีอยู่ในตัวกะเทยและผู้หญิงแท้ 

 
2. กะเทยท่ีมีความเป็นผู้หญิงสมัยใหม่ 

นอกจากกะเทยที่มีความเป็นกุลสตรีแล้ว ยังมีกะเทยบางส่วนที่เรียกได้ว่ามีความเป็นผู้หญิงสมัยใหม่ 
หรือ Working Woman หรือ ผู้หญิงที่ต้องท้างาน ผู้หญิงลักษณะนี้มักจะมีความตรงกันข้ามกับผู้หญิงที่ มี 
ความเป็นกุลสตรี คือมีความเป็นผู้น้า เป็นช้างเท้าหน้า มักไม่สนการมีคู่ครอง ในบางรายก็ไม่มีความเป็นแม่บ้าน
แม่ศรีเรือน รวมไปถึงกริยาที่มีความแข็งกร้าว มั่นใจในตัวเอง ถ้าผู้หญิงแท้ในสังคมไทยมีลักษณะเช่นนี้  
เหตุใดกะเทยจะมีลักษณะแบบผู้หญิงสมัยใหม่นี้ไม่ได้  แบ่งออกเป็นประเด็นย่อยได้ 2 ประเด็น ดังนี้  
2.1 กะเทยกับความเป็นผู้น้า และ 2.2. กะเทยกับความแข็งแรง 

2.1 กะเทยกับความเป็นผู้น า ในปัจจุบันนี้การที่ผู้หญิงมีความเป็นผู้น้าและมีการท้างานเทียบเท่ากับ
ผู้ชายนั้นไม่ใช่เรื่องแปลก ดัง ตัวละครเจ๊น้้า จากไม่ได้ขอให้มารัก (2555) การยกตัวอย่างต่อไปนี้มีทั้งบทพูด 
ที่อ้างถึงตัวละครเจ๊น้้า และอธิบายลักษณะของตัวละครเจ๊น้้าเอง ดังต่อไปนี้ 

เจ๊น้้า เป็นตัวละครกะเทยที่สวย มีการแต่งกายล้้ายุคสมัย มีธุรกิจเป็นของตัวเอง และต้องควบคุม
ลูกจ้างนับสิบชีวิตด้วยกัน นั้นเป็นเหตุผลและข้อสนับสนุนถึงการเป็น Working Woman ของเจ๊น้้า เพราะ 
การที่จะควบคุมคนได้นั้น ต้องมีความเป็นผู้น้า เป็นช้างเท้าหน้า และมีความแข็งแกร่งอยู่ในตัว จึงจะสามารถ
เป็นผู้หญิงสมัยใหม่ท่ีมีความเป็นผู้น้าได้  

ยกตัวอย่างค้าพูดที่แม่ของต้นไม้ (ลูกชายของเจ๊น้้า) พูดถึงเจ๊น้้า จับใจความได้ว่า 
“ตอนที่รู้ความจริง พ่อเขาบอกว่าให้แม่พาลูกไปอยู่ที่ไกล ๆ ก็ได้ ไปเมืองนอกเลยก็ได้ ค่าใช้จ่าย 

จะออกให้ทุกอย่าง จะจัดการส่งไปให้ทุกเดือน แต่อย่าบอกลูกนะ ว่าพ่อมันเป็นแบบนี้” 
(ภาพยนตร์ ไม่ได้ขอให้มารัก, 2555) 

จากค้าพูดดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าการกระท้าของตัวละครเจ๊น้้านั้นมีความเป็นผู้หญิงท้างานหาเงิน 
ตอกย้้าว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครที่มีความเป็นผู้หญิงสมัยใหม่ แสดงออกถึงการอยู่ภายใต้โครงสร้างที่มี 
ความเป็นผู้น้าและเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบได้ดี 
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2.2 กะเทยกับความแข็งแรง เป็นเรื่องที่แน่นอนว่าผู้หญิงสมัยใหม่นั้น ไม่ยอมอยู่ภายใต้อาณัติของ
ผู้ชายอีกต่อไป ดังนั้นวิธีที่จะท้าให้ผู้หญิงยกตัวเองขึ้นเทียบเท่าชายได้นั้นคือความแข็งแรงทั้งทางร่างกายก็ดี 
จิตใจก็ดี ยกตัวอย่างฉากหนึ่ง ในภาพยนตร์เรื่อง Beautiful Boxer (2546) ในฉากที่ตุ้มชกมวยชนะจึงซื้อของ
ซื้ออาหารดี ๆ กลับบ้านมาหาพ่อกับแม่ 

“ตุ้ม: วันนี้ซื้อของดี ๆ มาเยอะเลยแม ่
แม่: ดี ๆ นาน ๆ ที่จะได้กินของดี น้องแกคงตีมวยชนะมาใช่ไหม 
ตุ้ม: (เงียบ) 
น้องชายตุ้ม: ไม่ใช่ผมหรอกแม่ แต่เป็น.. 
แม่:ถ้าลูกไม่ได้ตีมวยชนะ แล้วใครตีมวยชนะ (หันไปมองตุ้มท่ีก าลังนั่งยิ้มให้แห้ง ๆ)” 

(ภาพยนตร์เรื่อง Beautiful Boxer, 2546) 
บทสนทนาและฉากนี้ รวมไปถึงฉากท่ีตุ้มข้ึนชกมวยก่อนหน้านี้ แสดงให้เห็นถึงความแข็งแรงที่มีอยู่ใน

ตัวของตุ้มซึ่งเป็นกะเทย และไม่เพียงแค่ฉากนี้เท่านั้น ในภาพยนตร์เรื่องนี้ยังมีอีกหลายฉาก ที่แสดงให้เห็นถึง
ความแข็งแรงของตัวละครตุ้ม ไม่ใช่เพียงแค่ก้าลังทางกาย แต่ยังเป็นพลังทางใจที่มีความฮึดสู้ชีวิต ฝ่าฟัน
อุปสรรคต่าง ๆ มาได้  

ตัวอย่างที่ยกมาดังกล่าวท้าให้เห็นว่า การเป็นผู้หญิงสมัยใหม่นั้น ไม่เพียงแค่จะต้องเท่าทันเทคโนโลยี 
เป็นคนฉลาดเท่านั้น แต่ต้องมีทั้งความแข็งแรง ความเป็นผู้น้า และองค์ประกอบอ่ืน ๆ อีกมาก ดังที่ปรากฏ  
ในตัวละครกะเทยเหล่านี้  

 
3. กะเทยที่อยู่ก้ ากึ่งระหว่างความเป็นกุลสตรีและผู้หญิงสมัยใหม่ 

ประเด็นกะเทยที่อยู่ก้้ากึ่งระหว่างความเป็นกุลสตรีและผู้หญิงสมัยใหม่นี้ ค้นพบได้ว่า เป็นลักษณะ
ของกะเทยส่วนมากทั้งในภาพยนตร์และชีวิตจริง ที่เลือกรับเอาส่วนต่าง  ๆ จากทั้ง 2 ประเด็นข้างต้นมา 
สามารถแบ่งออกเป็นประเด็นได้ 2 ประเด็นดังนี้ 3.1.มีความแข็งแกร่งและอ่อนโยนในคนคนเดียวกัน และ  
3.2.เป็นได้ท้ังหญิงและชายในคนคนเดียวกัน  

3.1 มีความแข็งแกร่งและอ่อนโยนในคน ๆ เดียวกัน  ถึงแม้ว่าผู้หญิงจะมีภายนอกที่มี 
ความแข็งแกร่งแต่ภายในอย่างไรก็ยังมีความอ่อนโยนอยู่วันยังค่้า เนื่องด้วยสัญชาตญาณของความเป็นหญิง 
ยกตัวอย่างตัวละครตุ้มจาก Beautiful Boxer (2546) ที่ผู้สร้างน้าเสนอให้เห็นถึงกะเทยที่มีทั้งความแข็งแกร่ง
และความอ่อนโยนอยู่ในบุคคลคนเดียวกัน จากฉากที่ตุ้มได้ขึ้นชกในเวทีระดับประเทศ ตัวละครตุ้ม ได้แต่งหน้า
อย่างผู้หญิง แต่กลับชกมวยได้แข็งแรงแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง นอกจากนั้นแล้วยังมีในอีกหลายฉาก  
ที่แสดงให้เห็นว่าความอ่อนโยนของตุ้มนั้นไม่ได้มีเพียงแค่การแต่งหน้า แต่รวมไปถึงจิตใจอีกด้วย ดังเช่นต่อไปนี้  

“ตุ้ม: วันนี้ซื้อของดี ๆ มาเยอะเลยแม ่
แม่: ดี ๆ นาน ๆ ที่จะได้กินของดี น้องแกคงตีมวยชนะมาใช่ไหม 
ตุ้ม: (เงียบ) 
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น้องชายตุ้ม: ไม่ใช่ผมหรอกแม่ แต่เป็น.. 
แม่:ถ้าลูกไม่ได้ตีมวยชนะ แล้วใครตีมวยชนะ (หันไปมองตุ้มท่ีก าลังนั่งยิ้มให้แห้ง ๆ)” 

(ภาพยนตร์เรื่อง Beautiful Boxer, 2546) 
บทสนทนาและฉากดังต่อไปนี้ แสดงให้เห็นถึงความแข็งแรงของตัวละครตุ้มผ่านการบอกเล่า แต่ก็ยัง

แสดงออกถึงความอ่อนโยนของตุ้มได้เช่นกัน ที่ใช้ความแข็งแรงของตนเพ่ือท้ามาหาเลี้ยงครอบครัว แสดงให้เห็น
ถึงความแข็งแรงทางด้านร่างกาย ความรับผิดชอบในฐานะผู้น้าครอบครัวซึ่งสื่อถึงความอ่อนโยนทางด้านจิตใจ  
ที่มีความรักและห่วงใยครอบครัว  

3.2 เป็นได้ทั้งหญิงและชายในคน ๆ เดียวกัน ความเป็นหญิงและชาย ณ ที่นี้ไม่ใช่เรื่องเพศ  
แต่หากเป็นการกระท้าที่เป็นได้ทั้งคนที่อ่อนโยนอย่างผู้หญิงและคนที่แข่งแกร่งอย่างผู้ชาย จากภาพยนตร์ทั้ง  
6 เรื่อง นอกจากตัวละครตุ้มแล้วยังมีตัวละครทันยา ทันยามีความเป็นผู้หญิงอยู่ในตัวเอง ถึงแม้จะหลงลืม 
ความทรงจ้าว่าตนเป็นกะเทย ยกตัวอย่างจากฉากที่ทันยาท้ากับข้าว ล้างจาน ท้าความสะอาดบ้าน  
อย่างเรียบร้อย การกระท้านี้ยิ่งสนับสนุนความเป็นแม่บ้านแม่ศรีเรือนของทันยายิ่งขึ้นไปอีก แต่อีกมุมหนึ่ง  
ทันยาก็มีความเป็นผู้หญิงสมัยใหม่ ดังเช่นในฉากที่ทันยา มีการสังสรรค์กับเพื่อน ๆ จนถึงเช้า ซึ่งได้มีการดื่มสุรา 
การกระท้านี้ถือเป็นการเข้าสังคมของคนสมัยใหม่ของคนในปัจจุบัน ถือเป็นเรื่องปกติที่ไม่ว่าเพศชายหรือ  
เพศหญิงต่างก็ปฏิบัติกัน ซึ่งฉากเล็ก ๆ นี้เป็นตัวส่งเสริมให้เห็นถึงการกระท้าของตัวละครที่อยู่ก้้ากึ่งระหว่าง
ความเป็นกุลสตรีและผู้หญิงสมัยใหม่ นอกจากนั้นแล้วดังที่กล่าวไปในหัวข้อว่า เป็นได้ทั้งหญิงและชาย นั้นคือ
สามารถเป็นได้ท้ังผู้ปกป้องและผู้ดูแลอยู่ในบุคคลคนเดียวกัน ไม่ใช่เพียงรสนิยมทางเพศของทันยาเท่านั้น ที่เป็น
กะเทยแต่กลับรักผู้หญิงอย่างตัวละครอุ้มได้โดยไร้ข้อกังขา  

ความก้้ากึ่งระหว่างความเป็นกุลสตรีและผู้หญิงสมัยใหม่นี้ แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของ 
การใช้ชีวิต โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานการกระท้าการของมนุษย์ ที่มีการเปลี่ยนแปลง มีความลื่นไหลทางเพศ  
ที่สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้และไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่  

 
4. กะเทยท่ียอมจ านนต่อเพศสภาวะท่ีสังคมก าหนด 

การยอมจ้านนต่อโครงสร้างทางสังคมนี้ คือ การจ้ายอมและเดินตามระเบียบทางสังคม ซึ่งพบเจอได้
ในภาพยนตร์ทั้ง 6 เรื่อง ถึงแม้ว่าการยอมจ้านนนี้ จะสามารถแบ่งเป็น 4.1.การยอมจ้านนแค่ชั่วคราว  
4.2.การยอมจ้านนตลอดไป แต่การจ้านนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากสถานการณ์และบริบททางสังคมรอบ 
ตัวละคร 

 4.1 การยอมจ านนชั่วคราว การยอมจ้านนชั่วคราวคือการที่กะเทยต้องตกอยู่ในสภาวะหรือ
สภาพแวดล้อมที่ไม่ได้ให้การยอมรับในตัวกะเทย จึงจ้าเป็นต้องปกปิดเป็นความลับอยู่ ณ ช่วงเวลาหนึ่ง ดังเช่น
ในเรื่อง ฉันผู้ชายนะยะ (2530) เป็นฉากที่มดตัวละครกะเทยปรึกษาหารือกับเพ่ือนสาวกะเทยด้วยกันเอง 
เกี่ยวกับวิธีการเข้าหาอ้ัน ผู้ชายรูปหล่อบ้านรวยที่ครอบครัวดันเกลียดกะเทยเข้าไส้ ว่าจะท้าอย่างไรดี ถึงจะหา
วิธีคุยกับอั้นได้ โดยบทสนทนามีดังนี้ 
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“เพ่ือนสาว1: แกจะท าอย่างไร ฉันได้ยินมาว่าที่บ้านเขาทั้งตระกูลเกลียดกะเทยยิ่งกว่าอะไรดี แล้วแก
จะเข้าหาเขาอย่างไร 

มด: ถ้าฉันรู้จะมาปรึกษาไหม 
เพ่ือนสาว2: แกต้องแอ๊บแมน.. อย่าให้เขารู้ว่าแกเป็นกะเทย แล้วลองคุยกับเขาว่าเขาเป็นหรือปล่าว” 

(ภาพยนตร์เรื่อง ฉันผู้ชายนะยะ, 2530) 
บทสนทนาจากภาพยนตร์เรื่องฉันผู้ชายนะยะ ในค้าพูดของเพ่ือนสาวที่พูดกับมดว่า “แกต้อง 

แอ๊บแมน” หมายความว่า ตัวละครมดจะต้องหลอกอ้ันว่าต้นเป็นผู้ชาย ซึ่งการกระท้านี้ถือว่าเป็นการยอมจ้านน
ต่อสังคม เนื่องด้วยจากสถานการณ์บีบบังคับ การกระท้าดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นชัดถึงสภาพของสังคม 
ในภาพยนตร์ดังกล่าว  

4.2 การยอมจ านนตลอดไป คือการยอมจ้านนต่อทั้งเพศสภาพ และสภาพแวดล้อมรอบตัวที่ไม่ได้ 
ให้การยอมรับในตัวกะเทย อย่างในเรื่อง คนกินเมีย (2517) ตัวละครอุเทนเลือกที่จะจบชีวิตตัวเอง เพราะ 
ไม่สามารถสมหวังในความรักของตนและโกรธแค้นทุกคนรอบข้าง การจบชีวิตของตัวละครกะเทยนี้เหมือนเป็น
การจ้านนต่อโครงสร้างทางสังคม คือการตายจากโลกนี้ไป หรือหายออกมาจากชีวิตของหญิงและชายปกติ 
เพ่ือให้หญิงและชายมีความรักและอยู่คู่กันได้ และการจบชีวิตในตอนท้ายของเรื่องนี้ไม่ได้มีเพียงเรื่องคนกินเมีย
แต่เพียงเรื่องเดียว แต่ยังมีในภาพยนตร์เรื่อง บทเพลงสุดท้าย (2528) อีกด้วย  โดยการจบชีวิตของตัวละครเอก
ในบทเพลงสุดท้าย เป็นการจบชีวิตเพ่ือลบล้างความเสียใจและไม่สมหวังของตนเองที่โดนสังคมตีกรอบ และ  
ให้ยอมจ้านนต่อโครงสร้างทางสังคมท่ีถูกประกอบสร้างขึ้น 

จากประเด็นดังกล่าวท้าให้เห็นว่า ภายในร่างที่เป็นชายของกะเทยนั้น แทบไม่มีความแตกต่างอะไร
จากผู้หญิงธรรมดาที่มีหลากหลายบุคลิก มีทั้งความเป็นกุลสตรีอยู่ในตัว มีความแข็งแกร่ง มีความเป็นผู้น้าไม่แพ้
ชายแท้ หรือจะมีการเลือกรับเอาส่วนต่างๆจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้ามาประกอบสร้างเพ่ือเป็นตัวของตัวเอง แต่ก็มี
บางส่วนที่ยอมกลบความเป็นหญิงของตัวเองไว้เพราะต้องยอมจ้านนต่อโครงสร้างทางสังคม ที่บีบบังคับให้กลุ่ม
คนเหล่านั้นจ้าต้องกระท้า  
 
ภาพแทนของกะเทยในภาพยนตร์ไทย 

ภาพแทน เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือแทนตัวลักษณะบุคคล หรือกลุ่มคน ซึ่งภาพแทนนี้จะกลายเป็น
ภาพลักษณ์ของกลุ่มคนเหล่านั้น ดังในภาพยนตร์ก็เช่นกัน ที่มีการสร้างภาพแทนคือตัวละคร ซึ่งภาพแทนของ
ตัวละครกะเทยที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทย แบ่งออกเป็นประเด็นได้ดังนี้  
1. ภาพแทนที่สังคมให้ตัวละครกะเทยเป็น 

จากการศึกษาผ่านการรับชมภาพยนตร์นั้น ค้นพบภาพแทนที่สังคมคาดหวังจะให้กะเทยเป็นก็คือ 
1.1.สังคมคาดหวังให้ไม่เป็นกะเทย และ 1.2.กะเทยต้องประสบความส้าเร็จถึงจะได้รับการยอมรับ  

1.1 สังคมคาดหวังให้กะเทยไม่เป็นกะเทย คือการเป็นชายแท้ ซึ่งปรากฏอยู่ ในภาพยนตร์ 
แทบทุกเรื่อง ผ่านบทสนทนาและประโยค เช่น เรื่อง Beautiful Boxer (2546) ในฉากที่หลวงตา ได้สั่งสอน
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เณรตุ้มและผองเพ่ือนถึงศีล 10 ข้อที่ควรปฏิบัติ และหนึ่งในนั้นคือการประทินผิว จึงน้ามายังอีกฉากที่เณรตุ้ม 
ได้หยิบเอาลิปมันมาใช้ และท้าท่าทางปากจู๋ให้เพ่ือเณรด้วยกันดู ท้าให้เพื่อนเณรว่ากล่าวตักเตือนดังบทสนทนา
ต่อไปนี้  

“เณรตุ้ม: เป็นอย่างไร สวยไหม (ท าปากจู๋)  
เพ่ือนเณร: ทิ้งไปเดี๋ยวนี้เลย ไม่งั้นพ่อแม่เอ็งจะเป็นบาป” หลังจากนั้น เณรตุ้มจึงเอาลิปมันไปทิ้ง 

(ภาพยนตร์เรื่อง Beautiful Boxer, 2546) 
ค้าพูดของเพ่ือนเณรตุ้มที่พูดว่า “ทิ้งไปเดี๋ยวนี้เลย ไม่งั้นพ่อแม่เอ็งจะเป็นบาป” การที่เพ่ือนเณรพูด

ออกมาเช่นนี้ก็เป็นผลพวงมาจากความคาดหวัง เป็นผลพวงมาจากค้าสอนทางศาสนา ซึ่งสอดคล้องกับ  
ที่อาทิตย์ พงษ์พานิช (2556: น.111) กล่าวว่า ผู้ที่เป็นกะเทยคือผู้ที่มีกรรมแทรก จึงท้าให้เกิดมาเป็นคนที่มี  
สองเพศในร่างเดียว ยิ่งท้าให้เห็นเลยว่าแม้แต่ศาสนาก็ยังไม่ค่อยเปิดใจยอมรับเพศกะเทยซักเท่าไหร่นัก  หรือ
ฉากในภาพยนตร์เรื่องไม่ได้ขอให้มารัก ที่ตัวละครพ่อได้พาเจ๊น้้าไปบวชเณร เพราะตั้งความคาดหวังไว้ว่าเจ๊น้้า
จะหายจากการเป็นกะเทย  

1.2 กะเทยต้องประสบความส าเร็จถึงจะได้รับการยอมรับ เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ทั่วไปว่ากะเทยต้อง
ประสบความส้าเร็จจึงจะได้รับการยอมรับ ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วควรใช้กฎเกณฑ์ความส้าเร็จข้อนี้มาตัดสิน 
ในทุกเพศ หากใช้ตัดสินกะเทย ตัวอย่างมาจากเรื่อง Beautiful Boxer (2546) อีกเช่นกัน ในอีกฉากหนึ่งที่เห็น
ชัดเจนคือฉากที่ตุ้มชกชนะระดับประเทศ จากกะเทยที่ขึ้นชกมวยแล้วมีแต่คนด่าทอ แต่เมื่อชนะกลับมีแต่ผู้คน
ให้ความชื่นชม ถึงแม้ว่าจะมีเสียงชื่นชมก็จริงอยู่ แต่ก็มีเสียงก่นด่าแทรกเข้ามาท่ามกลางเสียงชม นักข่าวจึงเข้า
ไปสัมภาษณ์ผู้คนที่ก่นด่า ได้ใจความว่า 

“ผู้คน: มวยไทยเป็นสมบัติของชาติ เป็นของสูง ท าไมถึงให้กะเทยมาชก”  
(ภาพยนตร์เรื่อง Beautiful Boxer, 2546) 

จากตัวอย่างทั้งสองยิ่งสนับสนุนความคิดที่กล่าวไว้ข้างต้นว่า ภาพแทนที่สังคมคาดหวังจะให้กะเทย
เป็นก็คือ ‘การไม่เป็นกะเทย’ และถึงแม้ว่ากะเทยจะประสบความส้าเร็จแล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีกลุ่มคนบางส่วน
ไม่ให้การยอมรับในความเป็นตัวตนของกะเทย  

ภาพแทนของกะเทย ถึงแม้ว่าจะเป็นภาพแทนที่ดีมากแค่ไหน แต่ก็ไม่สามารถลบค้าว่าจารีตที่มี 
แค่เพียงเพศที่มีแต่หญิงและชายเท่านั้น ภาพแทนที่คนในสังคมมอง ย่อมส่งผลต่อความคิดของคนในสังคม
เช่นกัน  
 
2. ภาพแทนที่กะเทยต้องการจะเป็น (ความต้องการของกะเทย) 

ในประเด็นนี้แน่นอนว่ากะเทยทุกคนต้องการที่จะใช้ชีวิตอย่างอิสระ ใช้ชีวิตเหมือนผู้หญิงทั่วไปแบบที่
เขาท้ากัน มีความรักอย่างที่ใครเขามีกัน ถึงแม้ร่างกายจะเป็นชาย แต่ความคิดและจิตใจเองก็ไม่ต่างจากผู้หญิง
คนหนึ่ง อย่างในภาพยนตร์ทุกเรื่องที่ยกมาศึกษา ตัวละครกะเทยทุกคนต่างอยากมีการใช้ชีวิตที่ไร้ซึ่ง  
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การถูกกดขี่ เหยียดหยาม อยากถูกยอมรับได้ในสังคม ในฐานะของผู้หญิงคนหนึ่ง ซึ่งแบ่งออกเป็นประเด็นย่อย
ได้ดังนี้ 2.1. กะเทยต้องการได้รับความรัก และ 2.2. กะเทยต้องการได้รับการยอมรับ 

2.1 กะเทยต้องการได้รับความรัก เป็นเรื่องธรรมดาที่มนุษย์ต้องการได้รับความรักจากบุคคลที่ 
เป็นที่รัก ยกตัวอย่างจากภาพยนตร์เรื่อง คนกินเมีย (2517) ถึงแม้ว่าตัวละครอุเทนจะเป็นคนโหดร้าย  
แต่ความโหดร้ายดังกล่าวต้นเหตุเกิดจากการที่ตนไม่ได้รับความรัก แสดงให้เห็นว่าอุเทนก็เป็นเพียงแค่มนุษย์  
คนหนึ่ง มีอารมณ์รัก โลภ โกรธ เหมือนมนุษย์ทั่วไป และในเรื่องฉันผู้ชายนะยะก็เช่นกัน ตัวละครมดแค่ต้องการ
อยากมีความรักและคนรักก็เท่านั้น  

ดังในฉากหนึ่งของ Beautiful Boxer (2543) ฉากที่ตุ้มคุยกับพ่ีนิดซึ่งพ่ีนิดเป็นคนที่ช่วยชีวิตตุ้มเอาไว้
ในยามที่ตุ้มล้าบาก และพ่ีนิดยังเป็นสาวประเภทสองอีกด้วย  

“พ่ีนิด: พ่ีคิดว่าซักวัน ถ้าพ่ีสวยแบบนั้นบ้าง (ภาพตัดไปที่ภาพนางสาวไทย) แฟนพี่เขาจะรักพ่ี ตอนนี้
พ่ีเอาเงินทุกบาทเอาไปแปลงเพศหมดแล้ว แต่เขาก็ยังไม่รัก คราวนี้ตุ้มคงรู้ความจริงและรังเกียจพ่ี ...” เมื่อพูด
จบ ตุ้มจึงเข้าไปกอดพ่ีนิดเอาไว้ ไร้วี่แววซึ่งความรังเกียจ  

(ภาพยนตร์เรื่อง Beautiful Boxer, 2546) 
2.2 กะเทยต้องการได้รับการยอมรับ การถูกยอมรับในสังคมไทยของกะเทยนั้นเป็นเรื่องยาก  

หากกะเทยคนนั้นไม่ได้ประสบความส้าเร็จหรือมีความสามารถ ส่วนมากก็จะไม่ได้รับการยอมรับ ดังภาพยนตร์
เรื่อง ไม่ได้ขอให้มารัก (2555) บิวตี้ฟูลบ็อกเซอร์ (2546) และตั๊ดสู้ ฟุด(2550) ตัวละครเอกทั้งสามตัวคือ เจ๊น้้า 
ตุ้ม และเทียน ต่างต่อสู้และท้างานอย่างหนักเพ่ือให้ได้รับการยอมรับในสังคม  อย่างตัวอย่างค้าพูดในเรื่อง 
ไม่ได้ขอให้มารัก ที่ผู้จัดการพูดถึงเจ๊น้้า 

“ผู้จัดการ: พ่อของคุณน่ะ เขาท างานหนักมากนะ เขาสร้างที่นี่เพ่ือให้คุณ เพ่ือให้เราทุกคน” 
(ภาพยนตร์เรื่อง ไม่ได้ขอให้มารัก, 2555) 

ในความจริงแล้วพวกเขาเหล่านี้ไม่จ้าเป็นเลยที่จะต้องท้าตัวเองให้ประสบความส้าเร็จเพ่ือที่จะได้รับ
การยอมรับ แต่ด้วยสภาพสังคมแล้วพวกเขาจ้าเป็นต้องท้า เป็นการต่อสู้เพ่ือสิทธิ์ของตนเอง ทั้ง ๆ ที่ความจริง
แล้วพวกเขาก็เป็นมนุษย์เช่นเดียวกัน มีอิสระที่จะท้าอะไรก็ตามที่อยากท้า  
 
3. ภาพแทนสิ่งท่ีกะเทยเป็นอยู่ 

มนุษย์ไม่สามารถหนีพ้นความเป็นจริงของชีวิตที่เป็นอยู่ได้ ในประเด็นภาพแทนสิ่งที่กะเทยเป็นอยู่นี้ 
สามารถแบ่งเป็นประเด็นย่อยได้ดังนี้ 3.1. หนีไม่พ้นความเป็นชาย และ 3.2 การยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ 

3.1 หนีไม่พ้นความเป็นชาย กะเทยถึงแม้จิตใจ ความรู้สึกนึกคิดจะเป็นผู้หญิงคนหนึ่ง แต่อย่างไร
แล้วก็หนีไม่พ้นความจริงที่ว่าร่างกายของตนยังคงเป็นผู้ชาย ถึงแม้จะผ่านการศัลยกรรมมาแล้ว อย่างไรก็ยัง
หลงเหลือความเป็นผู้ชายอยู่ดี ยกตัวอย่างในเรื่อง ไม่ได้ขอให้มารัก (2555) ตัวละครเจ๊น้้า ที่ถึงแม้จะศัลยกรรม
ตัวเองจนกลายเป็นผู้หญิงไปแล้วแต่ก็ยังมีส่วนที่การศัลยกรรมไม่สามารถท้าให้เป็นผู้หญิงโดยสมบูรณ์ได้ เช่น 
หนวด เจ๊น้้าต้องมานั่งดึงหนวดตัวเองทุกครั้งที่ข้ึน แสดงให้เห็นว่าจะอย่างไรก็หนีไม่พ้นการเป็นผู้ชาย  
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“เจ้น้ า: อุ๊ย ดูสิ.. มาอีกแล้ว หนามหัวใจ” หลังจากพึมพ้าจบ เจ๊น้้าจึงหยิบแหนมไปนั่งดึงหนวดที่เริ่ม
งอกข้ึนมา  

(ภาพยนตร์เรื่อง ไม่ได้ขอให้มารัก, 2555) 
หรือในภาพยนตร์ Me..Myself ขอให้รักจงเจริญ ในฉากที่ธันยาและอุ้มมีเพศสัมพันธุ์ ซึ่งแสดงให้เห็น

ถึงธรรมชาติของร่างกายธันยาที่ยังมีความเป็นชายอยู่ในตัว มีความต้องการต่อเพศตรงข้าม ทั้ง 2 ฉาก 
ที่ยกตัวอย่างมานี้ยิ่งสนับสนุนให้เห็นว่าไม่ว่าจิตใจจะเป็นเช่นไร แต่ก็ไม่สามารถฝืนธรรมชาติของความเป็น
มนุษย์ได ้

3.2 การยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ การยอมรับร่างกายที่เป็นผู้ชาย ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือ
ศัลยกรรมใด ๆ แต่การกระท้าต่าง ๆ ความคิดยังคงไว้ซึ่งความเป็นผู้หญิงเหมือนเดิม ดังเช่น ตอนจบของ 
ตั๊ดสู้ฟุด (2550) ตัวละครเทียนมีการเปิดตัวว่าตนเองเป็นกะเทยและขึ้นเป็นหัวหน้าแก๊ง แต่ก็ไม่ได้แต่งกาย  
เป็นหญิงไปเสียหมด มีเพียงแต่แต่งหน้าแต่งตา และแต่งกายตามใจอยากเท่านั้น  

หรือจะตัวละครทันยาใน Me..Myself ขอให้รักจงเจริญ ตัวละครทันยานี้เป็นตัวละครที่มีความ
ซับซ้อน เพราะแสดงออกถึงจิตใจที่เป็นมนุษย์ได้มากที่สุด เพราะทันยายอมรับในร่างกายที่เป็นผู้ชายของตนเอง 
และในส่วนของจิตใจนั้น ทันยาก็ยอมรับในความเป็นผู้หญิงของตัวเองและยอมรับอีกด้วยว่าตนนั้นชอบตัวละคร
อุ้มที่เป็นผู้หญิงอีกด้วย ดังในประโยคนี้ที่อุ้มพูดกับทันยา 

“อุ้ม: ยังรักกันอยู่ไหม 
ทันยา: รักสิ” 

(ภาพยนตร์เรื่อง Me..Myself ขอให้รักจงเจริญ, 2550) 
จากบทสนทนาดังกล่าวจากภาพยนตร์ Me.. Myself ค้าพูดว่า “รัก” ที่ตัวละครทันยาสื่อให้เห็นว่า

เป็นการยอมรับในตัวของตัวเอง จิตใจของตัวเอง และแสดงออกอย่างชัดเจนถึงจิตใจมนุษย์ ที่จะมีสิทธิ์รักใคร  
ก็ได้ ท้าอะไรได้ตามใจ มีความรัก โกรธ เศร้า ดีใจ ไม่ต่างจากคนทั่วไป ภาพแทนของทันยาที่ยอมรับการเป็น
กะเทย และยอมรับว่าตนนั้นชอบผู้หญิง สื่อให้เห็นถึงแง่มุมที่แตกต่างออกไปของภาพแทน ที่คนในสังคมได้ให้
ภาพไว้ว่ากะเทยต้องชอบแต่ผู้ชาย ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ภาพแทนไม่ได้เป็นอย่างที่คนในสังคมได้ให้ภาพไว้ 
อยู่ที่ความเป็นตัวตนของแต่ละบุคคลมากกว่า ว่ามีแง่มุมแบบใดในเรื่องของการยอมรับตัวตนของตนเอง 

จากประเด็นทั้งหมดที่กล่าวมาสรุปได้ว่า กะเทย เป็นเพียงแค่มนุษย์คนหนึ่ง ถึงแม้จะมีร่างกายที่เป็น
ชาย แต่จิตใจอารมณ์ ความรู้สึก รวมไปถึงพฤติกรรมต่าง ๆ ล้วนแสดงออกมาเป็นหญิง การเป็นกะเทยนั้น 
ถึงแม้ว่าจะไม่ถูกต้องตามจารีตสักเท่าไหร่นัก แต่ก็ไม่ได้มีกฎหมายข้อไหนก้าหนดว่าการเป็นกะเทยเป็นเรื่อง 
ที่ผิดกฎหมาย แม้กระทั้งในเรื่องของศาสนาถึงแม้ทางศาสนาจะมองว่ากะเทยเป็นผู้มีกรรม แต่ก็ไม่ได้บอกว่า
การเป็นกะเทยนั้นผิดอีกเช่นกัน  

ดังนั้นกะเทยควรให้ค่าต่อตนเอง ว่าตนเป็นมนุษย์คนหนึ่ง มีสิทธิ์และอิสระที่จะกระท้าการใดก็ตาม  
ในฐานะผู้หญิงคนหนึ่ง และสังคมเองก็เช่นกัน เคารพในสิทธิ์ของผู้อ่ืนโดยไม่ต้องค้านึงถึงว่าพวกเขาเหล่านั้น  
จะอยู่ในสถานะอะไร หรือเพศอะไร เพียงแต่ให้ค้านึงว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นมนุษย์คนหนึ่งเท่านั้น  
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สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษางานวิจัยเรื่อง เมื่อหล่อนเป็นความลับ การกระท้าการและภาพแทนของตัวละครกะเทย

ในภาพยนตร์ไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการกระท้าการ และภาพแทนความเป็นหล่อนที่อยู่ภายใต้ความเป็น

กะเทย โดยงานวิจัยที่มีความใกล้เคียงและเกี่ยวข้องได้แก่งานของธานี ชื่นค้า (2555) “อัตลักษณ์ของเกย์ในสื่อ

ภาพยนตร์ไทย”เพ่ือเข้าใจเรื่องราววิถีชีวิตของเกย์ในสื่อภาพยนตร์ไทย อัตลักษณ์ของเกย์ในสื่อภาพยนตร์ไทย 

และเพ่ือเข้าใจการเปรียบเทียบอัตลักษณ์ของเกย์ในภาพยนตร์ไทยกับอัตลักษณ์ของเกย์ในสังคมไทย และ  

ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาจากภาพยนตร์ไทยที่เกี่ยวกับเกย์ หรือจะงานวิจัยของ นันทชา ส้าโรง (2552) ผู้วิจัย 

ได้น้า แนวคิดเกี่ยวกับกะเทย มาเป็นส่วนประกอบเพ่ือศึกษาความเป็นตัวตนของกะเทย และวิเคราะห์ 

การกระท้าการและภาพแทนของตัวละครกะเทยในภาพยนตร์ไทย งานทั้ง 2 ดังกล่าวศึกษาเพียงแต่เรื่องของ 

อัตลักษณ์ 

ส่วนงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยคัดเลือกภาพยนตร์มาทั้งสิ้น 6 เรื่องตามเกณฑ์ 3 ข้อ คือ 1.กะเทยในเรื่องต้องมี
การปกปิดตัวตนที่เป็นกะเทยไว้เป็นความลับ 2.ความเป็นภาพแทนด้านต่าง ๆ ของบุคคลของตัวละครกะเทย 
ที่สามารถเป็นได้ทั้งชายและหญิง และ 3.ตัวละครกะเทยถูกประทับตราหรือมีความแปลกแยกจากตัวละครอ่ืน 

 ซึ่งทั้ง 6 เรื่อง พบการปกปิดเป็นความลับในแง่ของการปกปิดความเป็นหล่อน งานวิจัยนี้ 
จึงจ้าเป็นต้องเปิดเผย ดึงความเป็นหล่อนที่อยู่ภายใต้ความลับออกมาเพ่ือศึกษา พบว่าสามารถแบ่งเป็นด้าน  
การกระท้าการ 4 ด้าน และด้านภาพแทน 3 ด้าน ดังนี้  
 
ด้านการกระท าการ  

การกระท้าการของตัวละครกะเทยในภาพยนตร์ไทย สามารถสรุปเป็นประเด็นในมิติต่าง ๆ ได้ ดังนี้ 
1. การกระท้าการของกะเทยในแง่ของความเป็นกุลสตรี พบว่า หากผู้หญิงนั้นมีความเป็นกุลสตรี 

ได้อย่างไร กะเทยก็มีความเป็นกุลสตรีได้เช่นกัน เพราะภายในความเป็นกะเทยนั้นก็มีความเป็นผู้หญิง 
2. การกระท้าการของกะเทยที่มีความเป็นผู้หญิงสมัยใหม่ พบว่า ด้วยยุคและสมัย กะเทยและผู้หญิง

มีความเป็นผู้น้ามากขึ้น มีความแข็งแกร่งไม่แพ้ผู้ชาย การด้ารงตนให้เป็นผู้หญิงที่ทันต่อโลก และสังคมมากขึ้น 
3. การกระท้าการของกะเทยที่อยู่ก้้ากึ่งระหว่างความเป็นกุลสตรีและผู้หญิงสมัยใหม่ พบว่า กะเทย 

มีสิทธิ์ที่จะเลือกรับเอาสิ่งใดก็ได้มาประกอบสร้างหล่อหลอมความเป็นตัวเอง เช่น ถึงแม้ว่าจะมีความเป็นผู้น้า 
แต่ก็สามารถมีความอ่อนน้อมเป็นแม่ศรีบ้าน แม่ศรีเรือนที่ได้ได้เช่นเดียวกัน  

4. การกระท้าการแบบยอมจ้านนต่อโครงสร้างทางสังคม พบว่าปรากฏการยอมจ้านนต่อสังคม 
ทั้งรูปแบบถาวร และชั่วคราว ทั้งหมดล้วนเกิดจากบริบททางสังคมที่บีบบังคับให้กะเทยต้องยอมจ้านนต่อ
โครงสร้างทางสังคม เช่น การปกปิดตัวตนที่เป็นกะเทยไว้เป็นความลับ 
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จากการศึกษาพบว่า กะเทยแทบไม่มีความแตกต่างจากผู้หญิงแท้ มีแต่เพียงร่างกายเท่านั้นที่แตกต่าง 
แต่ทางด้านจิตใจไม่ได้แตกต่างจากผู้หญิง แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีกะเทยบางส่วน ที่ต้องยอมจ้านนต่อโครงสร้าง
ทางสังคม เพราะคนในสังคมบางส่วนยังไม่มีการยอมรับในความเป็นตัวตนของกะเทย  

ด้านภาพแทน 
ภาพแทนของตัวละครกะเทยในภาพยนตร์ไทย สามารถสรุปเป็นประเด็นในมิติต่าง ๆ ได้ ดังนี้ 
1. ภาพแทนที่สังคมให้ตัวละครกะเทยเป็น พบว่า สังคมยังคงมีเสียงว่ากะเทย ยังเป็นสิ่งที่คนในสังคม

บางส่วนมองว่าการเป็นกะเทยผิดจารีต 
2. ภาพแทนที่กะเทยต้องการจะเป็น พบว่า กะเทยต้องการเป็นที่ยอมรับจากคนในครอบครัว  

รวมไปถึงบุคคลในสังคม ต้องการใช้ชีวิตเหมือนบุคคลทั่วไป 
3. ภาพแทนสิ่งที่กะเทยเป็นอยู่ พบว่า กะเทยยังหนีไม่พ้นรูปลักษณะความเป็นชาย ถึงแม้ว่าจิตใจ 

จะเป็นหญิงก็ตาม 
ภาพแทนที่สังคมได้มองตัวละครกะเทย หรือกลุ่มกะเทยในความเป็นจริง สังคมยั งมีการคาดหวังว่า 

กะเทยจะไม่เป็นกะเทย และกะเทยจะต้องเป็นบุคคลที่ประสบความส้าเร็จเท่านั้น ถึงจะได้รับการยอมรับ  
ในด้านต่าง ๆ แต่อย่างไรก็ตามตัวกะเทยเองก็ต้องยอมรับความเป็นตัวเองให้ได้เสียก่อน ก่อนที่จะให้สังคม  
ท้าการยอมรับตนเอง 

จากภาพยนตร์ที่มีตัวละครกะเทยเป็นตัวแสดงในแต่ละบทบาท พบการกระท้าและภาพแทน
หลากหลายแง่มุม สะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติ มุมมองความคิด ผ่านกระบวนการคัดกรองเรื่องราวและ  
ผลิตออกมาเป็นภาพยนตร์ ทั้งนี้การกระท้าการและภาพแทนของตัวละครกะเทย ไม่ได้มีความคงที่เสมอไป  
แต่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา หรือทัศนคติของผู้สร้างภาพยนตร์ ณ ขณะนั้น ดังนั้นภาพยนตร์ที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับกะเทยที่มีการปกปิดทั้ง 6 เรื่องนี้ เป็นเพียงอีกแง่มุมหนึ่งเท่านั้น ในความเป็นจริงแล้ว  
กะเทยบางส่วนก็ได้รับการยอมรับ บางส่วนก็ยังเหมือนในภาพยนตร์ แต่ในท้ายที่สุดแล้ว พวกเขาเหล่านี้ คือ 
มนุษย์ธรรมดา มีอารมณ์ รัก โลภ โกรธ หลง ไม่ได้ไร้ซึ่งกิเลส และไม่แตกต่างจากเพศชายและเพศหญิง  
ไม่จ้าเป็นที่จะต้องปกปิดตัวตนตามกรอบที่โครงสร้างทางสังคมได้ก้าหนดไว้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการศึกษาภาพยนตร์ที่ตัวละครกะเทย มีความลื่นไหลทางเพศ คือ สามารถเป็นได้ทั้งหญิง
และชาย เพ่ือให้เห็นถึงแง่มุมที่แตกต่างมากกว่านี้ 

2. ควรศึกษาภาพแทนของกะเทยที่ไม่ได้ถูกปกปิดเป็นความลับ ว่ามีความแตกต่างอย่างไรกับกะเทย
ที่ถูกปกปิดเป็นความลับ เช่น การถูกท้าให้กลายเป็นตัวตลก หรือถูกท้าให้กลายเป็นตัวร้าย เป็นต้น 
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รูปแบบความรักของสตรีที่ปรากฏในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งที่ขับร้องโดย         
ตั๊กแตน ชลดา ระหว่างปพี.ศ.2549 - 2561 

 
กนกพิชญ์ ศักดิ์สกุลวิริยะ1  ธญานี รัตนคุณ2  อฑิตตา ภู่เจริญยศ3 

และบุษกร โกมลตรี4  

 

บทคัดย่อ 
 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบความรักของสตรีที่ปรากฏในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่ง  
ที่ขับร้องโดย ตั๊กแตน ชลดา โดยเก็บบทเพลงตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 - พ.ศ.2561 จ านวน 99 เพลง ผลการศึกษา 
พบรูปแบบความรัก 8 รูปแบบ ดังนี้  1. การไม่มีความรัก ได้แก่ ความสัมพันธ์แบบแอบชอบฝ่ายเดียว 
ความสัมพันธ์แบบแอบชอบคนมีเจ้าของ  ความสัมพันธ์แบบเพ้อฝันอยากมีแฟน ความสัมพันธ์แบบคิดถึงอดีต  
ความสัมพันธ์แบบสับสนในตัวเอง ความสัมพันธ์แบบปกป้องตัวเอง และความสัมพันธ์แบบรณรงค์เพ่ือสังคม  
2. รักแบบชอบพอ ได้แก่ ความสัมพันธ์แบบชอบพอฉันเพ่ือน และความสัมพันธ์แบบชอบพอฉันเพ่ือที่ฝ่ายหนึ่ง
มีความรู้สึกผสมผสานระหว่างความเป็นเพ่ือนกับความต้องการอยากเป็นคนรัก 3. รักแบบหลงใหล ได้แก่ 
ความสัมพันธ์แบบชั่วคราว และความสัมพันธ์แบบชั่วคราวที่ผิดศีลธรรม 4. ความสัมพันธ์แบบปราศจาก 
ความรัก ได้แก่ ความสัมพันธ์ของคนรักที่มีการนอกใจกัน และความสัมพันธ์ที่ก าลังจะจบลง 5. รักแบบโรแมน-
ติก ได้แก่ ความสัมพันธ์แบบมีปฏิสัมพันธ์เชิงชู้สาว แต่ไม่มีพันธะผูกมัดต่อกัน และความสัมพันธ์แบบเป็น 
ตัวส ารอง 6. รักแบบมิตรภาพ ได้แก่ ความสัมพันธ์แบบมิตรภาพต่อครอบครัว  และความสัมพันธ์แบบมิตรภาพ
ต่อเพ่ือนหรือคนสนิท 7.รักแบบไร้สติปัญญา ได้แก่ ความสัมพันธ์แบบห่างไกลกับคนรัก และความสัมพันธ์แบบ
ยอมทน และข้อสุดท้าย 8. รักแบบสมบูรณ์แบบ ได้แก่ ความสัมพันธ์แบบสมบูรณ์แบบตามบรรทัดฐานสังคม 
และความสัมพันธ์แบบสมบูรณ์แบบที่ผิดบรรทัดฐานสังคม     
  
ค าส าคัญ: รูปแบบความรัก ตั๊กแตนชลดา สตรี วรรณกรรมเพลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
1-3 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยกุต์, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่
4 ดร, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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บทน า  
  เพลงลูกทุ่ง เป็นวรรณกรรมเพลงประเภทหนึ่งที่มีวิวัฒนาการมาจากเพลงพ้ืนบ้าน เพลงไทยเดิม และ

เพลงไทยสากลจนมาเป็นเพลงไทยลูกทุ่งในปัจจุบัน (จินตนา ด ารงเลิศ, 2533, น. 41-42) นอกจากนี้เพลงลูกทุ่ง
ยังถือว่าเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง เนื่องจากเนื้อหาในบทเพลงได้สะท้อนถึงสภาพสังคม ค่านิยม ความเชื่อ 
รวมถึงภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนชนบทของไทยได้เป็นอย่างดี (ส านักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ, 2532, น. 11)  

 ปัจจุบันกลุ่มธุรกิจเพลงลูกทุ่งได้มุ่งกลุ่มเป้าหมายผู้ฟังที่เป็นสตรีมากยิ่งข้ึน เนื่องด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป 
ส่งผลให้เนื้อหาของเพลงลูกทุ่งเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ดังที่บุญยงค์ เกศเทศ (2532, น. 13, อ้างถึงใน พระบุญ
ล้อม ดารายิ้มฤทธิ์ และคณะ (2545, น. 1) ได้ศึกษาสถานภาพของสตรีไทย พบว่าตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 เป็นต้น
มา สังคมไทยได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากชาติตะวันตก สตรีไทยจึงมีสิทธิเสรีภาพและมีความเท่าเทียมกับ
บุรุษ รวมถึงโอกาสในการศึกษาและการท างานที่ส่งผลให้บทบาทและภาพลักษณ์ของสตรีเปลี่ยนไป นอกจากนี้ 
ปวิณรัตน์ จันสดใส (2554, อ้างถึงใน อรวรรณ ชมดง, 2557, น. 4) ได้ศึกษาเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งในปัจจุบัน 
พบว่า เนื้อหาของเพลงลูกทุ่งในปัจจุบันนิยมประพันธ์เนื้อหาเพลงเกี่ยวกับชีวิตของชาวชนบทที่ย้ายถิ่นฐานเข้า
มาอาศัยในเมืองใหญ่ที่ต้องดิ้นรนเพ่ือการอยู่รอด หรือเรื่องราวของสาวบ้านนอกที่หลงระเริงในเมืองใหญ่ และ
เรื่องราวหลัก ๆ ของเพลงยังคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิง แต่มีรูปแบบความรัก  
ที่แตกต่างจากเพลงลูกทุ่งยุคก่อนที่ความสัมพันธ์ได้แปรเปลี่ยนจากผู้หญิงที่ยึดมั่นในความรักตามค่านิยม 
แบบผัวเดียวเมียเดียว เปลี่ยนเป็นผู้หญิงที่ไม่สนใจสังคม มีอิสระในการเลือกคู่ครอง รวมทั้งการมีบทบาท  
ทางสังคมตามยุคตามสมัย 

ตั๊กแตน ชลดา หรือ พบพร ภาคินทร ์(ชลดา ทองจุลกลาง) เป็นศิลปินหญิงเพลงลูกทุ่งในสังกัดแกรมมี่
โกลด์ ในเครือ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากบทเพลง “หนาวแสงนีออน”  “ไม่ใช่แฟน
ท าแทนไม่ได้” “แฟนเก็บ”  “อยากเป็นคนรักไม่อยากเป็นชู้” และ “รักได้ครั้งละคน เชื่อใจได้คนละครั้ง” 
นอกจากนี้ตั๊กแตน ชลดา ยังได้รับรางวัลมากมายจากความนิยมของเพลง เช่น  
  รางวัล “มหานครอวอร์ดส ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2549 สาขานักร้องลูกทุ่งหญิงหน้าใหม่ยอด
 นิยม จากอัลบั้มชุดที่ 1 หนาวแสงนีออน”  
  “สตาร์เอนเตอร์เทนเมนต์อวอร์ดส 2009 ครั้งที่ 8 สาขาเพลงลูกทุ่งยอดนิยม จากเพลง  
“แฟนเก็บ” ในอัลบั้มชุดที่ 3 ดอกนีออนบานค่ า”  

 (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. “ตั๊กแตน ชลดา”, 2561: ออนไลน์)  

ความนิยมและรางวัลต่าง ๆ ที่ตั๊กแตน ชลดาได้รับ สะท้อนให้เห็นว่าเพลงของ ตั๊กแตน ชลดา  
ได้รับความนิยมจากคนในสังคมไทย โดยเฉพาะกลุ่มสตรีในสังคมไทยที่มีประสบการณ์ร่วมกับเนื้อหาของ 
บทเพลง ดังตัวอย่างข้อความแสดงความคิดเห็นของผู้ฟังผู้หญิงที่มีต่อเพลงของตั๊กแตน ชลดาที่โพสต์ลงในยูทูบ 
(YouTube) ดังนี้ 
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 “ไม่นึกเลยว่าวันนี้เราจะกลายเป็นแฟนเก็บของเขา”  
(กัญญารัตน์ ไกรรัตน์. 2562: YouTube) 

 “รู้สึกเจ็บจริง ๆ ที่ไปรักคนมีเจ้าของเพราะไม่รู้จริง ๆ ไม่ได้ตั้งใจค่ะ”  
(Wep Phone. 2561: YouTube) 

กระแสความนิยม รางวัล ตลอดจนเนื้อหาของบทเพลงที่ขับร้องโดยตั๊กแตน ชลดาจึงมีความน่าสนใจ
อย่างยิ่ง เป็นภาพสะท้อนความรู้สึกของผู้หญิงเรื่องความรักรูปแบบต่าง ๆ ทั้งที่สมหวัง และไม่สมหวัง ด้วยเหตุ
นี้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องรูปแบบความรักของสตรีที่ปรากฏในบทเพลงลูกทุ่งที่ขับร้องโดย ตั๊กแตน ชลดา  
เพ่ือจะเป็นประโยชน์ต่อการท าความเข้าใจความรักของผู้หญิงในสังคมปัจจุบันอีกทั้งเป็นประโยชน์ในการศึกษา
เชิงวิชาการต่อไป  

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

เพ่ือศึกษารูปแบบความรักของสตรีที่ปรากฏในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งท่ีขับร้องโดย ตั๊กแตน ชลดา 

วิธีการศึกษา  
ผู้ วิ จั ย เ ก็ บ ข้ อ มู ล เ พล ง ลู ก ทุ่ ง ที่ ขั บ ร้ อ ง โ ด ย  ตั๊ ก แ ต น  ช ล ด า  จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ต์  Lyrics.city 

(https://www.lyrics.city/2018/02/takkatan-chonlada-songlist.html) และเว็บ ไซต์  Siamzone.com 
(https://www.siamzone.com/music/thailyric/14725) โดยเก็บบทเพลงในอัลบั้มแรกเมื่อปีพ.ศ.2549 
จนถึงในปัจจุบันปี พ.ศ.2561 ทั้งนี้ได้เก็บเฉพาะอัลบั้มและซิงเกิลเพลงของตั๊กแตน ชลดาเท่านั้น ไม่รวมเพลงที่
เข้าร่วมงานกับศิลปินท่านอ่ืน พบว่ามีทั้งสิ้นจ านวน 99 เพลง 

เมื่อได้รวบรวมเนื้อหาของเพลงทั้งหมดแล้ว ผู้วิจัยได้น ามาวิเคราะห์เนื้อหาด้านรูปแบบความรัก  
ตามแนวทฤษฎีสามเหลี่ยมความรักของ Sternberg (1986) อ้างถึงใน สิริภรณ์ ระวังงาน (2553, น. 13-17)  
ซึ่งอธิบายถึงธรรมชาติและรูปแบบของความรักว่าประกอบด้วย 3 องค์ประกอบส าคัญ คือ ความใกล้ชิด 
(Intimacy) ความเสน่หา (Passion) และความผูกมัด (Commitment) ซึ่งแต่ละองค์ประกอบมีความเกี่ยวข้อง 
เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน โดยสามารถแบ่งชนิดของความรัก (Kinds of Love) ได้เป็น 8 ประเภท ได้แก่  
1. การไม่มีความรัก (Nonlove) 2. รักแบบชอบพอ (Liking) 3. รักแบบหลงใหล ( Infatuated Love)  
4. ความสัม พันธ์ แบบปราศจากความรั ก  ( Empty Love) 5. รั กแบบโรแมนติ ก  (Romantic Love)  
6. รั ก แ บ บ มิ ต ร ภ า พ  ( Companionate Love) 7. รั ก แ บ บ ไ ร้ ส ติ ปั ญ ญ า  ( Fatuous Love) แ ล ะ  
8. รักแบบสมบูรณ์แบบ (Consummate Love) โดยสามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้ ดังตารางที่ 1 

https://www.lyrics.city/2018/02/takkatan-chonlada-songlist.html)%20และ
https://www.siamzone.com/music/thailyric/14725
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ตารางที่ 1 อธิบายองค์ประกอบของความรักชนิดต่าง ๆ ของ Sternberg (1986) 

*เครื่องหมาย “+” หมายถึง มีองค์ประกอบดังกล่าวในรูปแบบความรักนั้น ๆ 
 เครื่องหมาย “-” หมายถึง ไม่มีองค์ประกอบดังกล่าวในรูปแบบความรักนั้น ๆ 

ทั้งนี้ ผู้วิจัยถือพิจารณารูปแบบความรักโดยยึดมุมมองของสตรีในวรรณกรรมเพลงเป็นส าคัญ และ
รูปแบบความรักต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเท่านั้น 

 ผลการศึกษา  
 การศึกษารูปแบบความรักของสตรีที่ปรากฏในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งที่ขับร้องโดย ตั๊กแตน ชลดา
ตั้ งแต่ปี  พ.ศ.2549 – 2561 จ านวน 99 เพลง โดยพิจารณาจากธรรมชาติและรูปแบบของความรัก 
ว่าประกอบด้วย 3 องค์ประกอบส าคัญ คือ ความใกล้ชิด ( Intimacy) เป็นองค์ประกอบทางอารมณ์ คือ  
มีความคุ้นเคยใกล้ชิดกันในความรู้สึกความเข้าใจกันอย่างลึกซึ้ง ความเสน่หา (Passion) เป็นองค์ประกอบ 
ทางแรงจูงใจ เกิดจากแรงขับภายในระบบของร่างกายหรือความรู้สึกที่ถูกกระตุ้นทางสรีระ รวมไปถึง 
เหตุกระตุ้นอื่น ๆ ที่ท าให้เกิดความรู้สึกโรแมนติก ความผูกมัด (Commitment) เป็นองค์ประกอบด้านความคิด
คือการตัดสินใจที่จะผูกพัน หรือมีพันธะทางใจหรือทางสังคมต่อกัน  
พบว่าสามารถแบ่งประเภทของความรักได้ 8 ประเภท ดังนี้ 
 1. การไม่มีความรัก (Nonlove) เป็นรูปแบบความสัมพันธ์ที่ไม่มีทั้งสามองค์ประกอบของความรัก 
คือ ความใกล้ชิด ความเสน่หา และความผูกมัด (สิริภรณ์ ระวังงาน, 2553, น. 15) ปรากฏรูปแบบความรักชนิด
นี้ 49 เพลง ซึ่งสามารถแยกย่อยได้เป็น 7 แบบ ดังนี้  

1.1 ความสัมพันธ์แบบแอบชอบฝ่ายเดียว เป็นความสัมพันธ์ที่ฝ่ายหญิงถูกตาต้องใจฝ่ายชายที่เป็น 
คนรู้จัก แต่ไม่มีความกล้าพอที่จะสานสัมพันธ์ พบความสัมพันธ์ชนิดนี้ 2 บทเพลง ได้แก่ เพลง เคียงข้างด้วย
หางตา (อัลบั้มที่ 1) และ ขอแค่มีเธอให้รัก (อัลบั้มที่ 3) ดังตัวอย่าง  

 เบอร์โทรที เคยฝำกเพื อนขอ ยังซ่อนอยู่ในจอไม่กล้ำโทรหำสักที   
 ข้อควำมว่ำรักและคิดถึง หมื นพันค่ำซึ้งซึ้งก็ไม่กลำ้ส่งทั้งปี ...  
 ... ลองคิดทบทวนอีกที ก็ไม่วำยเขนิอำยอยู่ดี ได้ปลืม้แค่นี้ ก็รักเองเออเอง  
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 บอกใจร้องเพลง ขอแค่มีเธอให้รัก 

                                                          (เพลงขอแค่มีเธอให้รัก : อัลบั้มที่ 3 ดอกนีออนบานค่ า) 
บทเพลงข้างต้นกล่าวถึง ผู้หญิงคนหนึ่งที่โสดมานานยี่สิบกว่าปี ในแต่ละวันมุ่งมั่นท าแต่งาน จนกระทั่ง

วันหนึ่งได้พบกับผู้ชายถูกใจแต่ไม่กล้าเข้าหาเขาเพ่ือสานสัมพันธ์ฉันคนรัก ถึงแม้จะเคยฝากเพ่ือนขอเบอร์
โทรศัพท์ฝ่ายชายไว้แล้ว ก็ยังไม่กล้าโทรหาหรือส่งข้อความบอกว่ารักว่าคิดถึงอยู่นั่นเอง ปฏิสัมพันธ์ยามพบหน้า 
เธอกล้าท ามากที่สุดเพียงยิ้มทักทายในฐานะคนรู้จักเท่านั้น และเอาแต่บอกใจตัวเองว่าแค่มีเขาให้รักก็เพียงพอ
แล้ว 

1.2 ความสัมพันธ์แบบแอบชอบคนมีเจ้าของ เป็นความสัมพันธ์ที่ฝ่ายหญิงมีใจเสน่หาต่อฝ่ายชายที่เป็น
คนรู้จัก แต่ฝ่ายชายมีคนรักแล้ว จึงได้เพียงแต่เก็บความรู้สึกไว้ในใจ พบความสัมพันธ์ชนิดนี้ 8 บทเพลง ได้แก่ 
ขอจองในใจ (อัลบั้มที่ 1) รอเป็นคนถัดไป (อัลบั้มที่ 2) โทษฐานของการมาสาย (อัลบั้มที่ 3) อยากเป็นแฟนเธอ
แทนเขา (อัลบั้มที่ 5) ใช้ความรักอย่างเดียวไม่ได้ (อัลบั้มที่ 6) เข้าไม่ถึง จับต้องไม่ได้ (อัลบั้มที่ 7) ค านี้กับคนนั้น 
ค านั้นกับคนนี้ (อัลบั้มที่ 7) และ อยากหลับตาในอ้อมกอดเธอ (อัลบั้มที่ 8) ดังตัวอย่าง  

มองไปก็ได้แต่เห็น รักที ไม่ใช่ของเรำ                  อยำก เป็ นคน เ ดี ย วคนนั้ น  อย ำก เป็ นแฟน เ ธอแทน เขำ 
 ฟ้ำดินได้ยินหรือเปล่ำ เสียงใจเหงำเหงำพร ่ำวอน ย ำ ม ที เ ร ำ ไ ด้ ชิ ด ใ ก ล้  บ อ ก ใ จ ใ ก ล้ ไ ป ต้ อ ง รี บ ถ อ ย ก่ อ น 
 พรมแดนศีลธรรมกั้นไว้ ห้ำมใจไม่ให้สั นคลอน      แม้รักที มำแทรกซ้อน เทียวพูดรบเร้ำ 

(เพลงอยากเป็นแฟนเธอแทนเขา : อัลบั้มที่ 5 เลือกค าว่าเจ็บ เก็บไว้คนเดียว) 
บทเพลงข้างต้นกล่าวถึง ผู้หญิงคนหนึ่งที่หลงรักชายคนรู้จักที่มีคนรักอยู่แล้ว จึงได้แต่เจ็บปวด  

คร่ าครวญอยู่ในใจยามเห็นเขาอยู่กับคนรัก รวมไปถึงคอยหักห้ามใจตัวเองไม่ให้ใกล้ชิดเขาเกินควรด้วย เพราะ
ค านึงถึงศีลธรรม 

1.3 ความสัมพันธ์แบบเพ้อฝันอยากมีแฟน เป็นความสัมพันธ์ที่ฝ่ายหญิงถูกกระตุ้นโดยค่านิยมและ
ความเป็นไปของสังคม ท าให้เพ้อฝันต้องการชายในฝันมาเติมเต็ม เป็นคู่รักคู่ครองของชีวิต พบความสัมพันธ์
ชนิดนี้ 6 บทเพลง ได้แก่ คนของวันพรุ่งนี้ (อัลบั้ม 1) คนที่ใจฝันว่าใช่ เมื่อไหร่จะมา(อัลบั้ม 6) อยู่ไหน ไหน ไหน
(อัลบั้ม 7) กลัวมีแฟนไม่ทันใช้(อัลบั้ม 8) มีจ าหน่ายที่ไหน และ ถ้าได้ก็ดี(อัลบั้ม 9) ดังตัวอย่าง  

กลัวมีแฟนไม่ทันใช้ กลัว กลัว กลวั ไม่ได้ใช้  เป็นโสดมันเหงำจะตำย ไม่ไหวไมไ่หว ไม่เอำไม่เอำไม่ขึ้นคำน 
กลัวมีแฟนไม่ทันใช้ กลัว กลัว กลวั ไม่ได้ใช้ เพื อนฝูงไปไหนต่อไหน ให้ไวให้ไว เดีย๋วตำมขบวนเขำไม่ทนั 

(เพลงกลัวมีแฟนไม่ทันใช้ : อัลบั้มที่ 8  อยากหลับตาในอ้อมกอดเธอ) 

 บทเพลงข้างต้นกล่าวถึง ผู้หญิงคนหนึ่งที่เพ้อฝันอยากมีชายหนุ่มมาติดพัน เพราะกลัวเป็นโสดแล้วจะ
เหงา กลัวการข้ึนคาน และรู้สึกน้อยหน้าเพ่ือนฝูงที่ตัวเองไม่มีแฟน 

1.4 ความสัมพันธ์แบบคิดถึงอดีต เป็นความสัมพันธ์ที่ฝ่ายหญิงคิดถึงความรักความสัมพันธ์ที่จบไปแล้ว
และรู้สึกเจ็บปวดหวนหา ถึงกระนั้น ความสัมพันธ์ดังกล่าวก็ไม่ได้มีองค์ประกอบของความรักระหว่างบุคคล
(ความใกล้ชิด ความเสน่หา และความผูกมัด) ใด ๆ อีกแล้วในปัจจุบัน พบความสัมพันธ์ชนิดนี้ 9 บทเพลง ได้แก่ 
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รูปสีจางตั้งหัวเตียง (อัลบั้ม 1) หน้าไมค์สายเก่า(อัลบั้ม 2) สาเหตุแท้จริง...ที่ท าผู้หญิงเสียใจ (อัลบั้ม 5)  
เอารักให้เขา เอาเหงาให้ฉัน (อัลบั้ม 6) นาทีเดียวเพ่ือรัก ทั้งชีวิตเพ่ือลืม (อัลบั้ม 7) เริ่มต้นเจ้าชาย ลงท้ายเจ้าชู้ 
(อัลบั้ม 8) ยากกว่ารักคือลืม (อัลบั้ม 9) โยนใจให้หมากิน และ โคตรเลวในดวงใจ (เพลงปัจจุบัน) ดังตัวอย่าง 

จำกวันที เรำได้มำพบเจอ จนถึงวันที เธอให้ลืมเรื องเรำ 
สิ งที ดีมำกมำยคงไมม่ีหวนมำ เหมือนเก่ำค่ำว่ำเรำสุดท้ำยกเ็หลือแค่ฉัน ยำกกว่ำรัก ก็คือกำรลืม 

(เพลงยากกว่ารักคือลืม : อัลบั้มที่ 9 ของขวัญหรือของเหลือ) 
บทเพลงข้างต้นกล่าวถึง ผู้หญิงคนหนึ่งที่นึกถึงความรักที่จบไปแล้วและรู้สึกเจ็บปวดกับความทรงจ า

ตั้งแต่เริ่มรักกันจนกระทั่งความรักจบลง ส าหรับเธอแล้วการท าใจให้ลืมความหลังเหล่านั้นเป็นเรื่องยากล าบาก 
1.5 ความสัมพันธ์แบบสับสนในตัวเอง เป็นความสัมพันธ์ที่ฝ่ายหญิงไม่แน่ใจในความคิดความรู้สึก

ตัวเองที่มีต่อฝ่ายชาย เป็นผลให้ยังไม่ยอมตัดสินใจว่าจะท าอย่างไรกับความสัมพันธ์ พบความสัมพันธ์ชนิดนี้  
2 บทเพลง ได้แก่ ยิ่งชังยิ่งเก็บไปฝัน (อัลบั้ม 1) และ พกมาหรือเปล่าค าว่ารักจริง (อัลบั้ม 6) ดังตัวอย่าง  

มันเกิดอะไรกับใจของฉัน             ยิ งชังยิ งเก็บไปฝัน ยิ งนำนยิ งหมั นคิดถึง... 
...เริ มคิดสองดำ้น คัดค้ำนกันอยู่ในใจ จะไปหำเขำดีไหม แต่อีกใจว่ำไม่มีวัน 

(เพลงยิ่งชังยิ่งเก็บไปฝัน : อัลบั้มที่ 1 หนาวแสงนีออน) 
บทเพลงข้างต้นกล่าวถึง ผู้หญิงคนหนึ่งที่สับสนความรู้สึกของตัวเองต่อผู้ชายคนหนึ่ง ซึ่งเธอเคยไม่ชอบ

เขามาก่อน แต่ตอนนี้กลับคิดถึงอยากเจอ ไม่อยากให้เขาห่างไปไหนไกล และท้ายที่สุดก็ยังไม่ได้ข้อสรุปที่
แน่นอนกับตัวเอง  

1.6 ความสัมพันธ์แบบปกป้องตัวเอง เป็นความสัมพันธ์ที่ฝ่ายหญิงพยายามปกป้องตัวเองจาก 
ความไม่แน่นอนของชีวิตโดยการใช้วิธีต่าง ๆ ได้แก่ ร้องร าท าเพลง พักผ่อนคลายเครียด  เลือกจบหรือตัดขาด
ความสัมพันธ์ที่มีแนวโน้มจะเป็นปัญหา และให้ความส าคัญกับการท าตามฝันหรือกระท าสิ่งที่ตนต้องการ  
พบความสัมพันธ์ชนิดนี้ 17 บทเพลง ได้แก่ เพลงคนโสดประจ าคอนเสิร์ต (อัลบั้ม 2) เพลงอย่าโทรมา 
แค่ปลอบใจ (อัลบั้ม 3) เพลงสงวนสิทธิ์เฉพาะคนโสด (อัลบั้มที่ 3) เพลงอยากเป็นคนรัก ไม่อยากเป็นชู้  
เพลงไมค์ลอยล าฟาง (อัลบั้ม 4) เพลงเลือกค าว่าเจ็บ เก็บไว้คนเดียว เพลงเจตนา...แต่ว่าไม่ตั้งใจ เพลงโคราช-
ระเริง (อัลบั้ม 5) เพลงรักได้ครั้งละคน เชื่อใจได้คนละครั้ง (อัลบั้ม 6) เพลงเธอไม่ใช่แฟนฉัน ฉันไม่ใช่แฟนเธอ 
เพลงไม่ดี ไม่จ า (อัลบั้ม 7) เพลงก่อนค าโกหกค าต่อไป เพลงไม่ได้โทรผิดแต่ทนคิดถึงไม่ไหว เพลงเงยหน้าขึ้นฟ้า 
(อัลบั้ม 8) เพลงของขวัญหรือของเหลือ (อัลบั้ม 9) เพลงไหง่ง่อง เพลงล าซิ่งสายโสด เพลงอย่างนี้ก็ได้เหรอ และ
เพลงจะรักก็ไม่รัก จะท้ิงก็ไม่ทิ้ง (เพลงปัจจุบัน) ดังตัวอย่าง 

พอเลิกจำกงำนแล้วใจมันเหงำ       หัวใจเปล่ำเปล่ำรักยังไม่ม ี

จึงได้อำศัยเพลงลูกทุ่งดีดี             มำเป็นเพื อนซี้ในหัวใจทดแทน 

มำเป็นคนโสดประจ่ำคอนเสริ์ต     ประสำคนเกิดมำอำภัพแฟน 

เรำพวกเดยีวกันผูกพันเหนยีวแน่น ใครไม่มีแฟน เอ้ำช่วยยกมือหน่อย 

(เพลงคนโสดประจ าคอนเสิร์ต : อัลบั้มที่ 2 ถนนค้นฝัน) 
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 บทเพลงข้างต้นกล่าวถึง ผู้หญิงวัยท างานคนหนึ่ง ที่ทดแทนความเหงาในหัวใจโดยการเป็นแฟนคลับ
ศิลปินและไปคอนเสิร์ตอย่างสม่ าเสมอ ด้วยมีความหวังอยู่ในใจว่าจะได้พบคนรู้ใจที่มีความชอบเหมือนกัน  
ที่คอนเสิร์ต  

1.7 ความสัมพันธ์แบบรณรงค์เพ่ือสังคม เป็นความสัมพันธ์ที่ฝ่ายหญิงพยายามเรียกร้องรณรงค์ให้สังคม
มีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น บนพ้ืนฐานของทัศนคติตนเอง พบความสัมพันธ์ชนิดนี้ 1 บทเพลง ได้แก่ 
เพลง โปรดช่วยกันดูแลคนดี (อัลบั้ม 2) ดังตัวอย่าง  

โปรดช่วยรักษำคนดี เชิดชูคนที เสยีสละ ไม่ถูกใจบ้ำงบำงเวลำ อย่ำดว่นกล่ำวหำจนถอดใจ 
 โปรดช่วยดูแลคนดี ให้มีศักดิ์ศรีและยิ งใหญ่ ปกป้องคนดีให้มีชัย เพื อให้ใครใครอยำกท่ำควำมด ี

(เพลงโปรดช่วยกันดูแลคนดี : อัลบั้มที่ 2 ถนนค้นฝัน) 
บทเพลงข้างต้นกล่าวถึง ผู้หญิงคนหนึ่งที่เรียกร้องให้คนในสังคมช่วยกันดูแลรักษาคนดี โดยการแสดง

ทัศนคติของตัวเอง เพ่ือว่าคนดีจะได้มีก าลังใจและใคร ๆ จะได้อยากท าความดี 

 ความสัมพันธ์ทั้ง 7 ประเภทย่อยนี้ ไม่มีสามองค์ประกอบของความรักระหว่างบุคคลคือความใกล้ชิด 
ความเสน่หา และความผูกมัด จึงจัดเป็นรูปแบบความรักแบบไม่มีความรัก ข้อดีของความสัมพันธ์แบบนี้คือ 
ผู้ที่อยู่ในความสัมพันธ์มีแนวโน้มที่จะสามารถยืดหยัดด้วยตนเองได้ดี  และมีความคิดเป็นของตัวเอง ดังที่
ปรากฏในความสัมพันธ์แบบปกป้องตัวเองและความสัมพันธ์แบบรณรงค์เพ่ือสังคม แต่ในขณะเดียวกัน รูปแบบ
ความรักแบบไม่มีความรักแทบจะทั้งหมดของวิจัยนี้แสดงออกถึงการหมกมุ่นขบคิดอยู่กับตัวเองอย่างมากของ
สตรีในวรรณกรรมเพลง ซึ่งสามารถส่งผลเสียได้เช่นกัน ดังปรากฏใน ความสัมพันธ์แบบแอบชอบฝ่ายเดียว  
ความสัมพันธ์แบบแอบชอบคนมีเจ้าของความสัมพันธ์แบบเพ้อฝันอยากมีแฟน ความสัมพันธ์แบบคิดถึง  
อดีต ความสัมพันธ์แบบสับสนในตัวเอง ที่แสดงให้เห็นถึงความเจ็บปวดและหวนหาจากความย้ าคิดย้ าท าของ 
ผู้ที่อยู่ในความสัมพันธ์ 

 2. รักแบบชอบพอ (Liking) เป็นความรักที่ประกอบไปด้วยองค์ประกอบด้านความใกล้ชิดเท่านั้น 
เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่เรารู้จัก มีความสนิทสนมและใกล้ชิดด้วย เช่น เพ่ือน คนรู้จัก โดยปราศจาก
ความเสน่หาต่อกัน และไม่มีความผูกมัดพันธะใด ๆ (สิริภรณ์ ระวังงาน, 2553, น.   15) โดยปรากฏรูปแบบ
ความรักชนิดนี้ทั้งสิ้น 6 บทเพลง ซึ่งสามารถแยกย่อยออกเป็นสองแบบ ดังนี้ 

          2.1 ความสัมพันธ์แบบชอบพอฉันเพ่ือน คือความสัมพันธ์ที่มีความพึงพอใจกันเหมือนเ พ่ือน  
มีความไว้วางใจกันในระดับหนึ่ง แต่ความสนิทสนมข้ึนอยู่กับระยะเวลาที่ได้คบหาหรือรู้จักกัน หรือในบางบริบท
ที่อาจไม่รู้จักกันแต่มีบางอย่างที่คล้ายกัน จึงท าให้เกิดความพึงพอใจหรือไว้วางใจต่อกัน แต่จะไม่แน่นแฟ้นเท่า
รักแบบมิตรภาพ เช่น เพ่ือนที่มาจากบ้านเกิดเดียวกัน เพ่ือนในที่ท างาน หรือคนที่มาจากต่างจังหวัดเหมือนกัน 
ความรู้สึกรักแบบชอบพอฉันเพ่ือนนี้ พบถึง 3 เพลง ได้แก่ เพลงนักร้องงานเลี้ยง (อัลบั้มที่ 1) และเพลงขอคุย
ด้วยได้ไหม (อัลบั้มที่ 2) เป็นเพลงที่แสดงความชอบพอแบบเพ่ือนในที่ท างาน เพลงปลาร้า Sha La La  
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(อัลบั้มที่ 8) แสดงความชอบแบบเพ่ือนที่มาจากบ้านเกิดเดียวกัน และเพลงดอกนีออนบานค่ า แสดงความ 
ชอบพอแบบเพ่ือนที่มาจากต่างจังหวัดเหมือนกัน ดังตัวอย่าง 

ขอคุยด้วยได้ไหม ยืมควำมห่วงใยมำใช้พยุงใจน้ี   ฟังเสียงคนที เข้ำใจสักค่ำสองค่ำยังด ี

อย่ำงน้อยก็รู้ว่ำมีคนช่วยรับฟังปัญหำ               ขอคุยด้วยได้ไหมระหว่ำงรับสำยยุ่งงำนอะไรอยู่นะ 

ขอบคุณที ให้ โอกำสรบกวนเวลำ                     หนึ งค่ำปรึกษำหมื นหยดน้่ำตำหยุดไหล 

(เพลงขอคุยด้วยได้ไหม: อัลบั้มที่ 2 ถนนค้นฝัน) 

 บทเพลงข้างต้นกล่าวถึงผู้หญิงที่ใช้ชีวิตอยู่ตัวคนเดียว เมื่อเจอปัญหาที่ไม่อาจบอกเล่าให้ใครฟัง  
แต่ก็สามารถปรึกษากับเพ่ือนในที่ท างานที่รู้จักกัน ซึ่งทั้งสองคนจะต้องมีความใกล้ชิดและไว้วางใจกันในระดับ
หนึ่ง จึงจะสามารถพูดคุยถึงปัญหาที่ตนประสบอยู่ให้เพ่ือนคนนั้นรับรู้ได้ เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีความเสน่หา  
มาเก่ียวข้อง มีเพียงความใกล้ชิดอันก่อให้เกิดความไว้วางใจและความเอ้ืออาทรต่อกันเท่านั้น 

 2.2 ความสัมพันธ์แบบชอบพอฉันเพ่ือนที่ฝ่ายหนึ่งมีความรู้สึกผสมผสานระหว่างความเป็นเพ่ือน 
กับความต้องการอยากเป็นคนรัก เป็นความสัมพันธ์ที่แม้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะมีความเสน่หาอยู่บ้าง แต่ก็เลือกที่จะ
ตัดความเสน่หาออกไปเพ่ือรักษาความสัมพันธ์ฉันเพ่ือนเอาไว้ โดยในข้อนี้ปรากฏเพียงบทเพลงเดียว ได้แก่ 
เพลงไม่ใช่แฟนท าแทนไม่ได้ (อัลบั้มที่ 2) 

ก็อยำกดูแล ให้มำกกว่ำน้ีเหลือเกนิ                แต่กลัวจะเพลินจนเผลอท่ำเกินหน้ำที  
ก็ถูกให้เป็นแค่คนรู้จักเลื อนเป็นคนรักไมไ่ดส้ักที  จึงท่ำเท่ำสิทธ์ิที มียำมเห็นเธอเป็นทุกข์ใจ 
ห่วงอยู่ไกลไกล เจอะหน้ำยิ้มใหด้้วยสำยตำ        คอยเป็นธุระ ในเรื องที พอช่วยได้ 

(เพลงไม่ใช่แฟน ท าแทนไม่ได้: อัลบั้มที่ 2 ถนนค้นฝัน) 

บทเพลงข้างต้นจะเห็นได้ว่า ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงเป็นเพ่ือนร่วมงานกัน มีการปรึกษาพูดคุยกัน  
แต่ฝ่ายหญิงแอบมีใจเสน่าหาฝ่ายชายโดยที่ฝ่ายชายไม่รู้ ฝ่ายหญิงเองก็เลือกที่จะรักษาระยะของความสัมพันธ์
ให้คงไว้แค่ความเป็นเพ่ือน และพยายามที่จะละทิ้งความเสน่หานั้นไป เพราะฝ่ ายชายเองก็มีคนรักอยู่แล้ว  
จึงเหลือเพียงแค่ความชอบพอระหว่างเพื่อนเท่านั้น 

ความรักในบทเพลงนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ในที่ท างานจากความชอบพอฉันเพ่ือน เมื่อเกิด
ความสนิทสนมกันระยะหนึ่ง จึงก่อเกิดความรู้สึกลึกซึ้งเกินเพ่ือน อย่างไรก็ตาม ฝ่ายหญิงยังมีกรอบขอ ง
คุณธรรมที่คอยยับยั้งความเสน่หาไม่ให้เกินเลย ด้วยฝ่ายชายนั้นมีคนรักอยู่แล้ว ซึ่งรูปแบบความรักเช่นนี้พบมาก
ในสังคมปัจจุบัน ที่ผู้คนมักจะเกิดความพอใจใฝ่หากับคนที่ได้ใกล้ชิดกัน แต่หากมีเงื่อนไขในเรื่องของศีลธรรม  
มาข้องเก่ียวก็ไม่สามารถแสดงความต้องการนั้นได้  

 ความรักแบบชอบพอนี้ นับว่าเป็นรูปแบบความรักที่จะท าให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์อันดีกับคนรอบข้าง 
โดยเฉพาะตัวละครในเพลงของตั๊กแตน ชลดา ที่ส่วนใหญ่เป็นคนมาจากต่างจังหวัด หรือเป็นผู้หญิงที่ใช้ชีวิตอยู่
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ตัวคนเดียว ซึ่งจะท าให้สามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนในสังคมได้โดยที่ไม่ต้องใช้ชีวิตอยู่เพียงล าพัง เพราะว่ามีเพ่ือน
ที่ไว้ใจและสามารถพูดคุยปรึกษากันได้ 

3. รักแบบหลงใหล (Infatuated Love) เป็นความรักที่ประกอบไปด้วยองค์ประกอบด้านความ
เสน่หาเพียงอย่างเดียว มีความตื่นตัวทั้งทางร่างกายและจิตใจต่อบุคคลที่เราเกิดความเสน่หาด้วย ซึ่งมักจะ
เกิดขึ้นได้บ่อยในชีวิต ท านองรักแรกพบ โดยปราศจากความ ใกล้ชิด และยังไม่มีพันธะผูกพันต่อกัน   
(สิริภรณ์ ระวังงาน, 2553, น. 15) โดยปรากฏทั้งหมดท้ังสิ้น 5 เพลง ซึ่งสามรถแยกย่อยได้เป็น 2 รูปแบบ คือ 

 3.1 ความสัมพันธ์แบบชั่วคราวที่ไม่ผิดศีลธรรม เป็นความสัมพันธ์ในระยะเวลาสั้น ๆ ประเดี๋ยวประด๋าว 
มีเพียงความเสน่หาต่อกันเพียงชั่วครู่ ปราศจากความใกล้ชิดสนิทสนมและความผูกพัน เฉกเช่น “รักแรกพบ” 
โดยปรากฏเพียง 1 เพลง ได้แก่ เพลงข้างกองไฟคืนนั้น (อัลบั้มที่ 1) ดังตัวอย่าง 

หนึ งคืนในค่ำยนั งล้อมกองไฟหน้ำเต็นท์          เธอท่ำเหมือนว่ำฉันเป็นบุคคลส่ำคัญมำกมำย 
มือเกำกีตำร์สำยตำจ้องมำจนอำย                 ลุกมำนั งใกล้ใกล้ร้องเพลงกล่อมให้ใจฟัง 
เมื อกลับถึงที ท่ำงำนยังคิดถึงกันหรอืเปล่ำ      คุยกับควำมเหงำท่ำไมหนอเธอจงึเงียบจัง 
หรือว่ำคนเกือบสวยต้องเกือบใช่ของใครอีกครั้ง     คิดแล้วกลุ้มใจจงัต้องมำนั งใจเหงำเฝ้ำงำน 

(เพลงข้างกองไฟคืนนั้น: อัลบั้มที่ 1 หนาวแสงนีออน)  

 จากบทเพลงข้างต้น ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงที่เคยมีความเสน่หาต่อกัน แต่เมื่อเวลาผ่านไปความสัมพันธ์
ของทั้งสองไม่ได้มีความคืบหน้า เพราะไม่ได้ติดต่อหากัน และมีเพียงฝ่ายหญิงเท่านั้นที่มีความรู้สึกโหยหา  และ
คิดถึง   

 3.2 ความสัมพันธ์แบบชั่วคราวที่ผิดศีลธรรม เป็นความสัมพันธ์แบบมีความเสน่หาต่อกันในเชิงชู้สาว 
ความสัมพันธ์เช่นนี้มักพบในลักษณะ “รักสนุกแต่ไม่ผูกพัน” ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงมีความเสน่หาต่อกันแค่เพียง
ทางกายหรือทางจิตใจเท่านั้น ซึ่งไร้ความใกล้ชิดสนิทสนมและความผูกพันทั้งแบบเพ่ือนและแบบคนรัก ทั้งนี้
ปรากฏรูปแบบความรักลักษณะนี้ ในบทเพลงของที่ขับร้องโดยตั๊กแตน ชลดาทั้งสิ้น  4 เพลง ได้แก่   
เพลงฉันแค่เหงา เขาแค่ปลอบ (อัลบั้มที่ 5) เพลงตอบข้อไหนก็ผิด (อัลบั้มที่ 6) เพลงไม่ได้เจตนา (อัลบั้มที่ 8) 
และเพลงคนที่บ้านไม่ว่าใช่ไหม (อัลบั้มที ่9) ดังตัวอย่าง 

 จะหวง หรือว่ำจะหึง              หน้ำตำบึ้งตึง ใส่หนูก็ไม่ว่ำ 
 บอกแล้ว ว่ำหนูเปล่ำนะ                     พี เขำให้ท่ำ หนูก็เลยเผลอใจ 
 ก็แค่รู้จักผ่ำนโซเชียลก็เท่ำนั้น               พี เขำว่ำโสดก็เลยกด Like 
 ก็ถำมเหมือนกัน เคยเห็นรูปคู่ในโปรไฟล ์ พี เขำว่ำถ่ำยกับยำยก็แคน่ั้น   

(เพลงไม่ได้เจตนา: อัลบั้มที่ 8 อยากหลับตาในอ้อมกอดเธอ) 
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 จากบทเพลงข้างต้น ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงมีความเสน่หาต่อกันในเชิงชู้สาว มีการเชื่อมความสัมพันธ์
กันโดยการติดต่อผ่านโซเชียลมีเดีย แต่ทั้งสองนั้นมีคนรักอยู่แล้ว ก็ยังเลือกที่จะนอกใจคนรัก จึงกล่าวได้ว่าเป็น
ความสัมพันธ์ที่ผิดต่อศีลธรรม 

ความรักแบบหลงใหลนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่พบในสังคม เป็นรักแบบไม่ผูกมัด มีเพียง
ความเสน่หา ไม่ว่าจะเป็นความเสน่หาทางจิตใจ ที่รู้สึกพึงพอใจต่อรูปลักษณ์ภายนอกของอีกฝ่าย หรือความ
เสน่หาทางกายที่อยากจะมีเพศสัมพันธ์ด้วยเท่านั้น  ทั้งนี้ ยังพบว่าความรักรูปแบบนี้สามารถน าไปสู่การนอกใจ
คนรัก สร้างความร้าวฉานในความสัมพันธ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการผิดต่อศีลธรรม และคนในสังคมส่วนใหญ่ไม่ยอมรับ  

4. ความสัมพันธ์แบบปราศจากความรัก (Empty Love) เป็นความรักที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ
ด้านความผูกมัดเพียงอย่างเดียว โดยเกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีความผูกมัดกัน เช่น การแต่งงาน แต่ปราศจาก
ความรู้สึกรักใคร่ เสน่หาต่อกัน จึงเป็นเพียงความรักแต่เพียงภายนอก เพียงแค่อยู่ร่วมกัน ในบางสังคม ความรัก
รูปแบบนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ ระยะยาวได้ โดยที่บุคคลอาจถูกจัดให้แต่งงานกัน ซึ่งมักจะยังไม่ได้
พัฒนาความใกล้ชิด หรือเกิด ความรู้สึกเสน่หาต่อกัน แต่เมื่อได้มาแต่งงานกัน ก็เริ่มพัฒนาความใกล้ชิดต่อกัน 
และเกิดความรู้สึก รักใคร่ต่อกันได้ในที่สุด (สิริภรณ์   ระวังงาน, 2553, น. 15) โดยปรากฏรูปแบบความรัก 
ชนิดนี้ในเพลงทั้งสิ้น 5 เพลง โดยสามารถแยกย่อยได้เป็น 2 แบบ คือ 

 4.1 ความสัมพันธ์ของคนรักที่มีการนอกใจกัน เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดการแบ่งใจไปหาคนอ่ืน นั่นคือ
การหมดความเสน่หา ความรู้สึกชิดใกล้ ความไว้วางใจต่อกัน แต่ไม่ได้มีการกล่าวความต้องการที่จะเลิกกัน  
จึงยังเหลือข้อผูกมัดของการเป็นคนรักเท่านั้น โดยในข้อนี้ปรากฏเพียงหนึ่งบทเพลง ได้แก่ เพลงอย่าเปิดเพลง
นั้น (อัลบั้มที ่1) ดังนี้ 

  หมุนคลื นเหงำเหงำ อยู่ในห้องเช่ำ      เจอเพลงเก่ำเก่ำ ที เธอเคยมอบให้ฉัน 

  แต่ฟังวันน้ี ต่ำงจำกที ฟังเมื อวำน            เพรำะเธอมอบเพลงของฉัน ให้ใครคนอื น 

... 
ฟังเพลงของเรำ อดเศร้ำไมไ่ด ้            เธอท่ำได้ไง ที ขอมอบให้เขำแทน 
ไหนบอกว่ำฉัน คือคนรักที ห่วงแหน     แค่เพลงยังให้เขำแทน ใจคงเป็นอื น 

(เพลงอย่าเปิดเพลงนั้น: อัลบั้มที่ 1 หนาวแสงนีออน) 

 บทเพลงข้างต้นกล่าวถึงคู่รักที่ฝ่ายหญิงได้รับรู้ว่าฝ่ายชายมีใจใฝ่หาคนอ่ืน ผ่านจากการฟังเพลงทางวิทยุ
ที่ปกติฝ่ายชายจะขอเพลงให้กับตน แต่ตอนนี้ฝ่ายชายกลับมอบเพลงนั้นให้กับอีกคน โดยในบทเพลงนี้ไม่ได้
กล่าวถึงว่าทั้งสองเลิกกัน หรือมีความต้องการที่จะยุติความสัมพันธ์แต่อย่างใด เพราะเป็นเหตุการณ์ที่เพิงจะ
เกิดข้ึนในคืนนี้ เพียงแต่สื่อว่าฝ่ายหญิงรู้ว่าฝ่ายชายก าลังนอกใจ จึงยังถือว่ามีข้อผูกมัดระหว่างกันอยู่  

 4.2 ความสัมพันธ์ที่ก าลังจะจบลง อาจจะมีเหตุมาจากการได้รับรู้ว่าตนเป็นชู้ การนอกใจ หรือต่างฝ่าย
ต่างหมดรักซึ่งกันและกัน หรือความสัมพันธ์ที่ห่างเหินกับคนรัก ทั้งในเรื่องของระยะทาง ที่คนรักอยู่ห่างไกลกัน 
ท าให้เกิดความรู้สึกห่างเหินและความหวั่นใจว่าคนรักจะมีคนอ่ืน และความห่างเหินทางอารมณ์ความรู้สึก  
ที่แม้จะอยู่ใกล้กันแต่กลับไม่ได้รู้สึกว่าใกล้ชิดกัน ความเสน่หาก็ค่อย ๆ ลดน้อยลง จนเมื่อมาถึงจุดที่หมดสิ้นทั้ง
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ความใกล้ชิดและเสน่หา ส่งผลให้เกิดความต้องการที่จะยุติความสัมพันธ์ โดยในข้อนี้ปรากฏ 4 เพลง ได้แก่ 
เพลงจิรักหรือจิหลอก (อัลบั้มที่ 2) เพลงคืนใจให้กัน (อัลบั้มที่ 4) เพลงไม่เหลือค าว่ารัก ก็เหลือค าว่าลา  
(อัลบั้มที่ 8) และเพลงคิดมากไปหรือเปล่า (อัลบั้มที่ 9 )  ดังตัวอย่าง 

ถ้ำรักกันไปแล้วฝืน ก็คืนหัวใจให้กัน                บอกสิ งที เธอต้องกำร ออกมำสักหน 
หำกคิดว่ำเรำไม่ใช่ ก็อย่ำอยู่ไปเพรำะแคร์ค่ำคน  หำกรักเดินทำงมำสดุถนนง้ันเรำสองคนคงต้องเลิกกัน 

(เพลงคืนใจให้กัน: อัลบั้มที่ 4 คนเหงาที่เข้าใจเธอ) 

 บทเพลงข้างต้นกล่าวถึงความรักที่จืดจาง เกิดความรู้สึกห่างเหินและหมดความเสน่หา การคบหากัน
ต่อไปมีแต่จะเป็นการฝืนความรู้สึก ในข้อนี้ จะต่างจากความสัมพันธ์ของคนรักที่มีการนอกใจกัน  โดยที่
ความสัมพันธ์ที่ก าลังจะจบลงนั้นมีการกล่าวถึงความต้องการที่จะยุติความสัมพันธ์กัน 

 ความสัมพันธ์แบบปราศจากความรักนี้ มักสร้างความหวาดหวั่น ความอึดอัดและความทุกข์ใจ  
แก่ผู้ที่ประสบ เพราะความกังวลถึงคนรักที่อยู่ห่างไกล ยากต่อการพบเจอ ทั้งการติดต่อยังท าได้แค่เพียงพูดคุย
ผ่านโทรศัพท์ ยังความหวั่นใจมาแก่ฝ่ายที่ต้องรอ อีกทั้งความทรมานกับการต้องอยู่กับความสัมพันธ์ 
ที่ไร้ความรู้สึกใกล้ชิดและเสน่หา ความสัมพันธ์แบบปราศจากรักนี้จึงมักน าไปสู่การเลิกรากันของคู่รักในสังคม 

5. รักแบบโรแมนติก (Romantic Love) เป็นความรักที่ประกอบไปด้วยสององค์ประกอบคือ  
ความใกล้ชิดและความเสน่หา โดยจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลได้รู้จักกัน มีความใกล้ชิดกัน จึงเกิดความรู้สึกตื่นตัว 
ทางร่างกาย มีความปรารถนาที่จะได้อยู่ใกล้ชิดกัน ได้สัมผัส ถ่ายทอด ความรู้สึกระหว่างกัน โดยยังไม่ได้มีพันธะ
ผูกมัดใด ๆ ต่อกัน (สิริภรณ์ ระวังงาน, 2553, น. 15) ซึ่งปรากฏลักษณะความสัมพันธ์ 2 รูปแบบ คือ 

5.1 ความสัมพันธ์แบบมีปฏิสัมพันธ์เชิงชู้สาว แต่ไม่มีพันธะผูกมัดต่อกัน เป็นความสัมพันธ์ที่ประกอบ
ไปด้วยความใกล้ชิดสนิทสนมและความเสน่หา แต่ไร้ซึ่งพันธะผูกมัดทางใจหรือทางสังคมระหว่างกัน  
เป็นรูปแบบความสัมพันธ์ที่ไม่ยั่งยืน เพราะอยู่ด้วยกันเพียงความพออกพอใจชั่วครู่ชั่วยามต่อกันเท่านั้น ในข้อนี้
ปรากฏ 5 เพลง ได้แก่ เพลงบอกแม่ย่าถ้ารักจริง (อัลบั้มที่ 4) เพลงแต่ว่า เมื่อไหร่ล่ะ (อัลบั้มที่ 6) เพลงน่ารักก็
มารักสักที (อัลบั้มที่ 7) เพลงคิดเหมือนพ่ีล่ะมั้ง (อัลบั้มที่ 7) และเพลงหรือว่าเธอคือคนนั้น (อัลบั้มที่ 9)  
ดังตัวอย่าง  
  เจ๊อะกี ทีก็บอกน่ำรัก   แต่ไม่ยักกะรักสักที  
  แล้วเมื อไรจะเริ มล่ะเนี ย  อ่ะบอกวันเดือนปีให้รู้ได้ไหม 
  ดอกไม้สักช่อก็คงดี              วันที สิบสี ล่ะกุมภำได้ไหม 
  ข้อควำมคิดถึงห่วงใย  ฉันรอให้เธอล่ะส่งมำทุกวัน 
  เมื อไรเธอจะนั งคุกเข่ำ  และขอให้เรำมำเป็นแฟนกัน เฮ้อ วันไหน 

(เพลงน่ารักก็มารักสักที: อัลบั้มที ่7 นาทีเดียวเพ่ือรัก ทั้งชีวิตเพ่ือลืม) 
 จากบทเพลงข้างต้น แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของชายหญิงที่มีความสนิทสนมและความพึงพอใจต่อ
กัน แต่ยังไม่มีพันธะผูกมัดในสถานะคนรัก เห็นได้ชัดจากท่อนที่ว่า “เมื่อไรเธอจะนั่งคุกเข่า และขอให้เรามาเป็น
แฟนกัน เฮ้อ วันไหน” ทั้งนี้ สะท้อนให้เห็นความไม่แน่นอน ไม่ยั่งยืนในความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ ซึ่งท าให้ฝ่ายหญิง
ในบทเพลงมีความรู้สึกท้อใจในความลังเลไม่แน่นอนของฝ่ายชาย 
 5.2 ความสัมพันธ์แบบเป็นตัวส ารอง เป็นความสัมพันธ์บุคคลมีความใกล้ชิดและความตื่นตัวทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจระหว่างกัน โดยที่ไม่มีพันธะทางใจหรือทางสังคมใด ๆ มาเกี่ยวข้อง ในข้อนี้ปรากฏ 3 เพลง 
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ได้แก่ เพลงแฟนเก็บ (อัลบั้มที่ 3) เพลงคนเหงาที่เข้าใจเธอ และเพลงว่าง ๆ อย่าลืมคิดถึงกัน (อัลบั้ม 4)  
ดังตัวอย่าง  
 

แฟนเก็บ อยู่แบบเจ็บเจ็บอยำ่งคนเป็นน้อย   มีหน้ำที คอย ช่วยเธอบรรเทำยำมเหงำอ้อมแขน 

 ไม่ใช่ตัวจริง เป็นไม่ได้แม้แต่ตัวแทน           แค่คนที เธอหลบแฟน แอบมำหำเวลำใจเฉำ 

(เพลงแฟนเก็บ: อัลบั้มที่ 3 ดอกนีออนบานค่ า) 

 บทเพลงข้างต้นกล่าวถึงผู้หญิงที่เจ็บช้ ากับการที่ได้เป็นคนคั่นเวลาอย่างหลบ ๆ ซ่อน ๆ ไม่สามารถ
เปิดเผยได้ว่าคบหากัน เพราะฝ่ายชายมีคนรักตัวจริงอยู่แล้ว ท าให้ต้องตกเป็นตัวเลือกส ารอง จะมีความส าคัญ
และได้รับความสนใจแค่ตอนที่คนรักตัวจริงของเขาไม่อยู่เท่านั้น  
 
 ความสัมพันธ์ในรูปแบบรักโรแมนติกนี้  เป็นอีกความสัมพันธ์หนึ่งที่พบมากในสังคมปัจจุบัน 
ประกอบด้วยความสนิทสนมและความเสน่หาต่ออีกฝ่ายในเชิงชู้สาว แต่ไร้พันธะผูกมัดต่อกัน สะท้อนให้เห็นว่า 
ความรักรูปแบบนี้มักไม่มั่นคง ไม่ยั่งยืน เพราะคบหากันด้วยความเสน่หา แต่ไม่ต้องการมีข้อผูกมัด หรือ  
เป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ในช่วงคบหาเพ่ือดูใจกัน ก่อนจะพัฒนาความสัมพันธ์แบบจริงจังต่อไปในอนาคต 
ความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนว่าไม่จริงจังนี้ มักท าให้ผู้ประสบกับความสัมพันธ์เช่นนี้ เกิดความรู้สึกท้อแท้ใจในความ
ไม่แน่นอน และอาจน าไปสู่การเลิกราจากกันในที่สุด ส่วนความสัมพันธ์แบบเป็นตัวส ารองกับคนที่มีเจ้าของแล้ว 
นั้นเป็นความสัมพันธ์ที่ผิดศีลธรรมและบรรทัดฐานสังคม ก่อให้เกิดแต่ความทุกข์ระทมเจ็บปวด ความเดือดเนื้อ
ร้อนใจ   

6. รักแบบมิตรภาพ (Companionate Love) เป็นความรักที่ประกอบไปด้วยสององค์ประกอบ คือ 
ความใกล้ชิดและความผูกมัด โดยส่วนมากมักเกิดในความสัมพันธ์ระยะยาว เช่น มิตรภาพความเป็นเพ่ือน หรือ
ในคู่แต่งงานที่ใช้ชีวิตร่วมกันมานาน ซึ่งความดึงดูดทางด้านร่างกาย ไม่ได้เป็นอิทธิพลหลักในความรักระหว่าง
กันอีกแล้ว (สิริภรณ์ ระวังงาน, 2553, น. 15) โดยปรากฏทั้งสิ้น 11 เพลง ซึ่งสามารถแยกย่อยได้เป็น 2 แบบ 
คือ 

 6.1 ความสัมพันธ์แบบมิตรภาพต่อครอบครัว เป็นความสัมพันธ์ที่มีความผูกพันใกล้ชิดกัน ด้วยสายใย
ความเป็นครอบครัวเดียวกัน มีความรักใคร่ ห่วงใย ไว้วางใจและเอ้ืออาทรต่อกัน และเป็นความสัมพันธ์ที่ความ
ผูกมัดเกิดจากสายสัมพันธ์ครอบครัว ไร้ซึ่งความเสน่หาใด ๆ ทั้งสิ้น จึงเป็นความสัมพันธ์ที่หนักแน่นและยืนยาว 
โดยในข้อนี้ปรากฏถึง 9 เพลง ได้แก่ เพลงหนาวแสงนีออน เพลงสัญญาหน้าคอม (อัลบั้มที่ 1) เพลงถนนค้นฝัน 
(อัลบั้มที่ 2) เพลงอยากฝันดีที่บ้านเรา (อัลบั้มที3่) เพลงลูกจ้างเขาสาวโรงงาน เพลงสาวท้ายซอย เพลงวันว่างที่
ตั้งใจ (อัลบั้มที่ 4) เพลงหัวใจยังมีรอยยิ้ม และเพลงแม่จ๋า (อัลบั้มที่ 9) ดังตัวอย่าง 

ถูกงำนเร่งให้สู้ แต่ในใจรู้ทุกเวลำ                   ว่ำแม่คงตั้งตำ จึงให้เวลำกับแม่ก่อนใคร 
อย่ำงน้อยโทรหำฟังเสยีงต่ำงหน้ำรอวันกลับไป  มีวันว่ำงที ลูกตั้งใจ เพื อมำอยู่ใกล้ ใจแม่เสมอ 

(เพลงวันว่างที่ตั้งใจ: อัลบั้มที่ 4 คนเหงาที่เข้าใจเธอ) 
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 บทเพลงข้างต้นกล่าวถึงหญิงสาวผู้เป็นลูกท่ีมาท างานห่างไกลจากครอบครัว จึงมีความห่วงหาอาทรต่อ
ผู้เป็นแม่ แม้ว่างานจะรุมเร้า แต่ก็มักจะหาเวลาติดต่อกับแม่เพ่ือพูดคุยกัน และเฝ้ารอวันที่ว่างจากงานและจะได้
กลับไปหาแม่ที่อยู่ทางบ้าน ผู้เป็นลูกให้ความส าคัญกับแม่ก่อนเสมอ แสดงให้เห็นถึงสายใยความเป็นครอบครัว  
ที่ไม่ว่าจะอยู่ไหน ความสัมพันธ์นี้จะยังคงอยู่ไม่เสื่อมสลาย 

 6.2 ความสัมพันธ์แบบมิตรภาพต่อเพ่ือนหรือคนสนิท เป็นความสัมพันธ์ของเพ่ือนหรือคนรู้จักที่สนิท
สนมกันมาเป็นเวลานาน มีความใกล้ชิดสนิทสนม ไว้วางใจและเอ้ืออาทรต่อกัน ถึงขั้นนับถือกันเป็นพ่ีเป็นน้อง 
โดยในข้อนี้ปรากฏ 1 เพลง ได้แก่ เพลงลาออกจากน้องสาว (อัลบั้มที่ 1) ดังตัวอย่าง 

 อยำกขอลำออกจำกกำรเป็นน้องสำว เบื อแกล้งท่ำเป็นไมเ่ศรำ้เวลำพี มองสำวใด  
 คงได้แต่เก็บควำมลับเอำไวในใจ ทนเป็นน้องสำวพี ไป ท้ัง ๆ ที ใจอยำกให้เป็นแฟน 

(เพลงลาออกจากน้องสาว: อัลบั้มที่ 1 หนาวแสงนีออน) 

 บทเพลงข้างต้นแสดงรูปแบบความรักแบบมิตรภาพในลักษณะความสัมพันธ์แบบพ่ีน้องที่เกิดจาก 
ความใกล้ชิดสนิทสนมต่อกัน แต่ด้วยความสนิทกันมาก ก็ท าให้อีกฝ่ายแอบคิดเกินเลย แต่เป็นเพียงเสน่หาจาก
ฝ่ายหญิงเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น 

 ความรักแบบมิตรภาพ เป็นความสัมพันธ์ที่ก่อเกิดมาจากความผูกพันอันดีของผู้คน ซึ่งจะต้องอาศัย
ความจริงใจและระยะเวลาที่ยาวนานกว่าความรักแบบชอบพอ นับว่ามีความส าคัญต่อสังคมปัจจุบันที่คนมักคบ
หากันเพียงผิวเผิน ท าให้เหมือนกับใช้ชีวิตโดดเดี่ยวตามล าพัง ความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้ จะท าให้มีเพ่ือนคู่คิดที่
จริงใจและสามารถเป็นที่ปรึกษา พ่ึงพาในยามยากได้ แม้ว่าความใกล้ชิดจะท าให้เกิดความหวั่นไหวอยู่บ้าง แต่
ความงดงามของสายใยมิตรภาพนั้นส าคัญจนไม่อาจท าลายลงได้ 

7. รักแบบไร้สติปัญญา (Fatuous Love) เป็นความรักที่ประกอบไปด้วยสององค์ประกอบ คือ  
ความเสน่หาและความผูกมัด โดยบุคคลพบรักและตัดสินใจที่จะผูกมัดกันอย่างรวดเร็ว เช่น การแต่งงานโดยที่
พ่ึงรู้จักกันไม่กี่เดือน มีความเสน่หาต่อกันอย่างมาก แต่ยังไม่ได้พัฒนาความใกล้ชิดหรือเรียนรู้กันอย่างถ่องแท้ 
ดังนั้น ความรักรูปแบบนี้จึงมักจะจบลงอย่าง รวดเร็ว เช่น การหย่าของดาราหรือนักแสดงต่าง ๆ (สิริภรณ์ ระวัง
งาน, 2553, น. 15) โดยปรากฏทั้งหมดท้ังสิ้น 6 เพลง ซึ่งสามารถแยกย่อยความสัมพันธ์ได้เป็น 2 รูปแบบ คือ 

 7.1 ความสัมพันธ์แบบห่างไกลกับคนรัก เป็นความสัมพันธ์ที่มีท้ังพันธะผูกมัดในสถานะคนรักและความ
เสน่หาในรูปแบบของความคิดถึงหรือห่วงหาของคู่รักที่ต้องอยู่ห่างไกลกัน ด้วยหน้าที่การงาน หรือที่อยู่อาศัย
ไกลกัน ความสัมพันธ์เช่นนี้จะท าให้ฝ่ายที่เป็นคนรอเกิดความรู้สึกทุกข์ใจ เช่น เหงา อ้างว้าง น้อยใจ  
จนหวาดระแวงในความสัมพันธ์ เช่น กลัวว่าคนรักจะหมดรัก หรือกลัวว่าคนรักแอบนอกใจไปมีกิ๊ก ดังบทเพลง
ที่ขับร้องโดยตั๊กแตน ชลดาปรากฏรูปแบบความสัมพันธ์ลักษณะนี้ทั้งสิ้น 4 เพลง ได้แก่ เพลงมีคนเหงารออยู่
เบอร์นี้ (อัลบั้มที่ 3) เพลงทางลัดของคนรอ (อัลบั้มที่ 3) เพลงไม่คิดถึงกันจั๊กหน่อยเลยนิ (อัลบั้มที่ 5) และ 
เพลงน้อยใจดอกเด่ (อัลบั้มที่ 7 ) ดังตัวอย่าง 

แอบไปกุ๊กกิ๊กท่ำตุกติกกับใครอยู่หนอ   สัญญำณหน้ำจอหลำยวันเฝ้ำรอติดต่อไม่ได้ 
ต่ำแหน่งที รักที พูดจำกปำกยังรักอยู่ไหม  ห่วงกันบ้ำงเน้อที รักของเธอคิดถึงจะตำย 
กุหลำบก็โรยร่วงไป ดอกใบรำยรอบแจกัน 

(เพลงมีคนเหงารออยู่เบอร์นี้: อัลบั้มที ่3 ดอกนีออนบานค่ า) 
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 จากบทเพลงข้างต้น แสดงให้เห็นความคิดถึงและความกังวลของฝ่ายหญิงที่มีต่อคนรักที่ขาดการติดต่อ
หากันเป็นเวลานาน จนฝ่ายหญิงรู้สึกเหงา และระแวงว่าคนรักจะแอบไปมีผู้หญิงอ่ืน หรือหมดรักกันไปแล้ว 
อย่างไรก็ตามฝ่ายหญิงก็ยังทนรอ สะท้อนให้เห็นว่าผู้หญิงมักเป็นฝ่ายที่รอและมั่นคงในความรัก 

 7.2 ความสัมพันธ์แบบยอมทน ในที่นี้หมายถึง การยอมเจ็บปวดเพราะความรัก เช่น การมีคนรัก  
เป็นคนเจ้าชู้ หรือถูกคนรักนอกใจ แม้ว่ามีความรู้สึกทุกข์มากเพียงใดก็ยังไม่เลิกรากัน เพราะยังคงมีพันธะผูกมัด
ในสถานะคนรัก และความเสน่หาที่มีต่ออีกฝ่าย ทั้งนี้ พบว่ามีบทเพลงที่ขับร้องโดยตั๊กแตน ชลดาที่มีรูปแบบ
ความสัมพันธ์เช่นนี้ ทั้งสิ้น 2 เพลง ได้แก่ เพลงไม่อยากให้เธอรักคนอ่ืน (อัลบั้มที่ 5) และเพลงฉันไม่ใช่ หรือ 
เธอไม่พอ (อัลบั้มที ่6) ดังตัวอย่าง 

 ค่ำว่ำแฟนเธอให้ฉันใช้ร่วมกับใคร  ค่ำว่ำใจเธอแจกจ่ำยวันละกี หน 
 นับกำรนอกใจหนึ งครั้ง   เป็นหนึ งคมมีดกรีดหัวใจคน 
 คืนที ใจฉันก็โดนเธอกรีดย้่ำย้่ำ ซ้่ำมำซ้่ำไป ส่ำหรับฉัน ค่ำว่ำรัก ศักดิ์สิทธ์ิเสมอ 
 ฉันหยุดที เธอ แต่เธอเคยหยุดไหม 

(เพลงฉันไม่ใช่ หรือเธอไม่พอ: อัลบั้มที ่6 รักได้ครั้งละคน เชื่อใจได้คนละครั้ง) 
 จากเพลงข้างต้น สะท้อนให้เห็นความทนทุกข์ของฝ่ายหญิงที่ถูกชายคนรักที่เป็นคนเจ้าชู้ นอกใจ  
หลายต่อหลายครั้ง แต่ผู้หญิงก็ยังคงรักเดียวใจเดียว และไม่ได้เลิกรากัน 

 ความรักรูปแบบนี้ สะท้อนให้เห็นความทุกข์จากความรักความเสน่หาของผู้หญิงที่มีต่อคนรัก  
ทั้งความคิดถึง ความกังวล ที่มีมากจนท าให้รู้สึกเจ็บปวด หวาดระแวง คิดว่าคนรักแอบไปมีคนอ่ืน ถึงอย่างไร  
ก็ตาม ทั้งที่ทุกข์ใจก็ยอมทน ไม่สามารถหลุดพ้นจากพันธะที่ผูกมัดในความสัมพันธ์ได้ เพลงของตั๊กแตน ชลดา 
จึงเป็นเครื่องมือสะท้อนสังคม และเตือนใจผู้ฟังที่เป็นสตรีเกี่ยวกับความรัก ว่าหากมีความรัก ก็ย่อมมีความทุกข์ 
ความเจ็บปวด หรือความผิดหวังบ้างเป็นธรรมดา 

8. รักแบบสมบูรณ์แบบ (Consummate Love) เป็นความรักที่มีทั้งสามองค์ประกอบครบสมบูรณ์ 
ทั้งความใกล้ชิด ความเสน่หา และความผูกมัด เป็นรูปแบบความรักที่ บุคคลมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่าง
กัน มีความใกล้ชิด สนับสนุนซึ่งกันและกัน สื่อสารกันอย่างเข้าใจ และมีความปรารถนาทางกายต่อกันและกัน 
ความรักรูปแบบนี้เป็นความรักที่บุคคลปรารถนาจะได้มา แต่ก็ค่อนข้างเป็นเรื่องที่เกิดได้ยาก รวมทั้งยากที่จะ
รักษาสภาพความรักที่ สมบูรณ์แบบนั้นให้คงอยู่ไว้ได้อีกด้วย ซึ่งความยากง่ายในการรักษาสัมพันธภาพนั้น 
ขึ้นอยู่กับ รูปแบบความสัมพันธ์ และสถานการณ์ที่แวดล้อมในความสัมพันธ์ระหว่างสองบุคคลด้วย (สิริภรณ์ 
ระวังงาน, 2553, น. 16) โดยปรากฏทั้งสิ้น 17 เพลง ซึ่งสามรถแยกย่อยได้สองแบบ ได้แก่ 

 8.1 ความสัมพันธ์แบบสมบูรณ์แบบตามบรรทัดฐานสังคม คือความสัมพันธ์ที่มีทั้งความใกล้ชิดสนิท
สนม ไว้วางใจกัน เอ้ืออาทรต่อกัน มีความห่วงใย เข้าใจซึ่งกันและกัน มีความเสน่หารักใคร่ และมีข้อผูกมัดกัน
หรือก็คือการคบหากันอย่างคนรัก แม้ว่าอาจจะอยู่ห่างไกลกัน แต่ยังคงมีความคิดถึงและห่วงหาอยู่เสมอ  
เมื่อมีโอกาสก็จะมาพบกัน โดยในข้อนี้ปรากฏ 9 เพลง ได้แก่ เพลงปลายทางของความคิดถึง เพลงรักนอก
เครื่องแบบ (อัลบั้มที่ 2) เพลงลงเอยด้วยเธอ (อัลบั้มที่ 3) เพลงเหมือนเดิมอีกที่หนึ่ง เพลงไม่ชื่นใจเท่าเสียงเธอ 
(อัลบั้มที่ 5) เพลงเดี๋ยวแม่จิดุ เพลงยิ่งกว่าค าว่ารัก มากกว่าค าว่าใช่ (อัลบั้มที่ 6) เพลงแต่งกันสักทีก็ดีเหมือนกัน 
(อัลบั้มที่ 8) และเพลงข้าวแกงเคียงกัน (อัลบั้มที่ 9) ดังตัวอย่าง 
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ข้ำวแกงเคียงกัน ประหยัดกันไว ้            รู้กินรู้ใช้ เก็บออมไว้สร้ำงครอบครัว 
สองคนผูกพัน สู้งำน สร้ำงเนื้อสร้ำงตัว     มีเธอเคียงไหลไ่ม่กลัว แคน่ี้เรำก็สุขใจ 

(เพลงข้าวแกงเคียงกัน: อัลบั้มที่ 9 ของขวัญหรือของเหลือ) 

 บทเพลงข้างต้นกล่าวถึงคู่รักที่ใช้จ่ายอย่างประหยัด ไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือย ช่วยกันท างานเพ่ือที่จะเก็บออม
เงินไว้ส าหรับสร้างครอบครัวในอนาคต นั่นคือการวางแผนชีวิตคู่ในระยะยาว ความผูกพันอันเกิ ดมาจาก 
ความรักและความใกล้ชิดที่มีมายาวนาน ท าให้ต่างเข้าใจและยอมรับในเหตุผลของกันและกันเพ่ือเป้าหมาย  
ในอนาคต  

 8.2 ความสัมพันธ์แบบสมบูรณ์แบบที่ผิดบรรทัดฐานสังคม เป็นความสัมพันธ์ที่มีทั้งความใกล้ชิด  
ความเสน่หา และความผูกมัด เพียงแต่เป็นความสมบูรณ์แบบบนความไม่ถูกต้องทางศีลธรรม อาจจะด้วยการ
เป็นชู้ เป็นตัวส ารอง หรือการที่ตนนั้นนอกใจคนรักเสียเอง โดยในข้อนี้ปรากฏ 3 เพลง ได้แก่ เพลงค าพิพากษา 
(อัลบั้มที่ 5) เพลงตอบข้อไหนก็ผิด (อัลบั้มที่ 6) และเพลงเหตุเกิดท่ีเธอ ผลอยู่ที่ฉัน (อัลบั้มที่ 7) ดังตัวอย่าง 

 ถ้ำจะคิดเรำก็คงผดิกันท้ังสำมคน ส่วนของฉันผิดตรงที คิดแบ่งใจ ส่วนของเขำอำจโดนข้อหำ ผิดที ไปแย่งชิงควำมรัก
ของใคร ส่วนเธอก็คงผิดตรงที รักคนไม่ซื อสตัย์ ระหว่ำงควำมชอบธรรมกับควำมต้องกำร ฉันที ยืนเส้นกลำงควรข้ำมไปฝั่งไหน 

(เพลงตอบข้อไหนก็ผิด: อัลบั้มที่ 6 รักได้ครั้งละคน เชื่อใจได้คนละครั้ง) 
 บทเพลงข้างต้นกล่าวถึงความสัมพันธ์รักสามเศร้า ที่ประกอบไปด้วยชายสองคนหญิงหนึ่งคน โดยที่
ผู้หญิงมีคนรักอยู่แล้ว แต่ปันใจให้ผู้ชายอีกคนที่มาทีหลัง ทุกคนในความสัมพันธ์นี้รับรู้ปัญหาทุกอย่าง แต่ไม่มี
ใครยอมถอยออกมา และตัวผู้หญิงเองซึ่งเป็นคนกลางก็ตอบไม่ได้ว่าจะเลือกใคร แม้ในความสัมพันธ์จะมีทั้ง
ความใกล้ชิด ความเสน่หา และข้อผูกมัดครบทั้งสามองค์ประกอบ แต่ก็เป็นความรักที่ตั้งอยู่บนความไม่ถูกต้อง
ตามศีลธรรมและบรรทัดฐานสังคม ทั้งยังคาราคาซัง ยากจะหาทางออกท่ีไม่มีใครต้องเจ็บปวด 

 ความรักแบบสมบูรณ์ คือความรักที่หลาย ๆ คนในสังคมใฝ่ฝัน เพราะค่อนข้างเป็นรูปแบบความรัก  
ที่หาได้ยากในสังคมที่มักใส่หน้ากากเข้าหากัน ไม่ค่อยมีความจริงใจ หลายคนจึงอยากมีความรักประเภทนี้  
เพ่ือความสุขทั้งในปัจจุบันจนถึงบั้นปลายของชีวิต แต่หากความรักประเภทนี้ ตั้ งอยู่บนความไม่ถูกต้อง 
ทางบรรทัดฐานสังคมก็จะน าซึ่งความทุกข์ทรมาน และความเดือดเนื้อร้อนใจ  

สรุปและอภิปรายผล  

จากการศึกษารูปแบบความรักของสตรีที่ปรากฏในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งที่ขับร้องโดยตั๊กแตน ชลดา 
ชลดา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 – 2561 จ านวน 99 เพลง โดยใช้แนวคิดทฤษฎีสามเหลี่ยมความรักของ Sternberg 
(1986) อ้างถึงใน สิริภรณ์ ระวังงาน (2553, น. 13-17)  มาประยุกต์เป็นแนวทางการศึกษา สรุปและอภิปราย
ผลได้ตามตารางดังนี้ 
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อัลบั้ม 
รูปแบบ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ใหม ่ รวม 

1.ไม่มีความรัก 5 4 4 2 5 5 6 6 4 8 49 
2.ชอบพอ 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 4 
3.หลงใหล 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 5 
4.ปราศจากรัก 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 5 
5.โรแมนติก 0 0 1 3 0 1 2 0 1 0 8 
6.มิตรภาพ 3 1 1 3 0 0 0 0 2 0 10 
7.ไร้สติปัญญา 0 0 2 0 2 1 1 0 0 0 6 
8.สมบูรณ์แบบ 0 2 1 1 2 3 1 1 1 0 12 

ตารางข้างต้นแสดงผลวิจัยว่าเพลงของตั๊กแตน ชลดาปรากฏรูปแบบความรักแบบไม่มีความรัก 
มากที่สุด รองลงมาคือรูปแบบความรักแบบสมบูรณ์แบบ รูปแบบความรักแบบมิตรภาพเป็นอันดับสาม และ 
พบประเภทความรักแบบชอบพอเป็นจ านวนน้อยที่สุด โดยเป็นที่สังเกตว่า รูปแบบความรักประเภทไม่มี 
ความรักพบในเพลงที่ปล่อยมาในปีพ.ศ. 2560 – 2561 (เพลงใหม่) มากที่สุด ผลการวิจัยเหล่านี้สะท้อนภาพ
สตรีในยุคปัจจุบันได้ว่า ยอมอยู่อย่างไม่มีความรักดีกว่ามีความรักแบบทุกข์ใจ และให้ความส าคัญกับตนเองมาก
ที่สุด ดังที่วิจัยเรื่องความสุขของผู้หญิงโสด อายุ 35 ปีขึ้นไปของธันยุดา บูรณวุฒิ (2553) ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า
ความสุขของผู้หญิงโสดมี 4 ลักษณะ คือ 1.มีความพึงพอใจในชีวิตโดยรวมของตน 2. มีความอิสระในการกระท า
สิ่งใด ๆ  3. มีพลังในตนเองในการท าสิ่งต่าง ๆ 4.มีความมั่นคงในใจ และปัจจัยที่สนับสนุนให้โสดอย่างมี
ความสุขมี 4 ปัจจัย คือ 1.การประสบความส าเร็จในหน้าที่การงาน 2.การมีครอบครัวเป็นแหล่งสนับสนุน  
3.การมีเพ่ือนที่ดี 4.การมีกิจกรรมที่ตนสนใจท า  และถ้าหากสตรีเหล่านี้คิดจะมีความรักก็ต้องเป็นความรักที่
สมบูรณ์แบบตามบรรทัดฐานสังคม อีกทั้งยังให้ความส าคัญกับความรักแบบมิตรภาพ เพราะเป็นความรัก
ระหว่างครอบครัวและเพ่ือนซึ่งเป็นความรักที่ไม่มีความเสน่หามาเจือปน   ในขณะที่ การพบความรักแบบ
หลงใหลมีน้อยที่สุดเนื่องจากเป็นความรักแบบชั่วครู่ชั่วยาม ไม่มีความจริงใจ และไม่ยั่งยืน   

ผลการศึกษาดังกล่าวมีความใกล้เคียงกับผลวิจัยเรื่องรูปแบบความรั กของนิสิตมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒของพนิดาพร จงราเชนทร์ (2559, น. 29-37) ที่ใช้ทฤษฎีสามเหลี่ยมความรักของ Sternberg 
ในการวิจัยเช่นเดียวกัน พบว่าผลการศึกษาของพนิดาพร (2559, น. 35-36) มีรูปแบบความรักแบบรักสมบูรณ์
แบบมากที่สุด รูปแบบความรักแบบปราศจากความรักพบรองลงมา และพบรูปแบบความรักแบบมิตรภาพเป็น
อันดับสาม ทั้งนี้ วิจัยของ พนิดาพร จงราเชนทร์ (2559, น. 33-35) ใช้รูปแบบความรักหลักเพียง 7 ชนิด  
โดยไม่ใช้รูปแบบความรักแบบไม่มีความรักมาเป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์ การเปรียบเทียบผลการวิจัยสะท้อน
ให้เห็นว่า สตรีไทยยุคปัจจุบันทั้งในวรรณกรรมเพลงและในชีวิตจริงให้ความส าคัญกับความใกล้ชิดและ  
ความผูกมัดในความสัมพันธ์ด้านความรักเป็นอย่างมาก เพราะองค์ประกอบทั้งสองมีอยู่ในรูปแบบความรัก  
แบบสมบูรณ์แบบและรูปแบบความรักแบบมิตรภาพ  

นอกจากนี้ผลการศึกษาของผู้วิจัยยังมีความสอดคล้องที่ใกล้เคียงกับผลวิจัยเรื่องการแสดงภาพลักษณ์
สตรีในบทเพลงไทยสากล : กรณีศึกษาบทเพลงที่ขับร้องโดยธนพร แวกประยูร ของอวัสดากานต์ ภูมี (2555, น. 
29-46) นั่นคือภาพลักษณ์สตรีกลุ่มที่ 1 ที่แสดงภาพผู้หญิงถูกกดขี่ คือ ผู้หญิงที่ถูกท าร้ายจิตใจ ผู้หญิงที่เป็น
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บุคคลที่สามของคู่รัก และผู้หญิงที่ถูกคบแก้เหงา ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับผลวิจัยในรูปแบบความรัก 
แบบโรแมนติก ในลักษณะความสัมพันธ์แบบมีปฏิสัมพันธ์เชิงชู้สาว โดยฝ่ายชายปฏิบัติกับฝ่ายหญิงเฉกเช่ น 
คนรัก แต่ก็ไม่ได้แสดงถึงความจริงจังที่จะเลื่อนความสัมพันธ์เป็นคู่รัก และความสัมพันธ์แบบเป็นตัวส ารอง 
ที่ฝ่ายหญิงถูกคบแก้เหงา และเป็นมือที่สาม ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับรูปแบบความรักแบบสมบูรณ์แบบที่ผิด 
บรรทัดฐานสังคมที่ความรักท าให้ผู้หญิงกระท าในสิ่งที่ผิด กลายเป็นชู้ เป็นตัวส ารอง หรือนอกใจคนรักเสียเอง  
ถัดมาเป็นภาพลักษณ์สตรีกลุ่มที่ 2 ที่แสดงภาพผู้หญิงเข้มแข็ง คือ ผู้หญิงที่กล้าตัดสินใจ ผู้หญิงที่อดทนซื่อสัตย์
ต่อคนรัก  และผู้หญิงยุคใหม่ที่เข้าใจในความรัก ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบความรักแบบไม่มีความรัก ซึ่งกล่าวถึง
ผู้หญิงที่ยอมอยู่เป็นโสดดีกว่ามีคนรักแล้วเป็นทุกข์ หรือลักษณะความสัมพันธ์แบบปกป้องตัวเอง ที่ผู้หญิง 
มีความเชื่อมั่น กล้าตัดสินใจยุติความสัมพันธ์กับคนรัก เพ่ือความสุขของตนเอง และยังสอดคล้องกับรูปแบบ
ความรักแบบสมบูรณ์แบบที่ไม่ผิดบรรทัดฐานสังคม ที่ฝ่ายหญิงมีความอดทนรอคอยคนรักที่อยู่ห่างไกลกัน  
เพ่ือหวังว่าสักวันหนึ่งจะได้อยู่ข้างเคียงกันอย่างมีความสุข และภาพลักษณ์สตรีกลุ่มที่ 3 ที่แสดงภาพผู้หญิง
เปราะบาง คือ ผู้หญิงที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่จากคนรักหรือผู้ชาย ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบความรักแบบ 
ไร้สติปัญญาของผู้วิจัยในลักษณะความสัมพันธ์แบบห่างไกลกับคนรัก ที่ฝ่ายหญิงต้องอยู่ห่างไกลกับคนรัก  
จนเกิดความรู้สึกเหงา น้อยใจ ต้องการให้คนรักมาคอยดูแลเอาใจใส่อยู่ใกล้ ๆ  

 เพลงลูกทุ่งที่ขับร้องโดยตั๊กแตน ชลดา สะท้อนความรักในสังคมหลายรูปแบบ ทั้งแบบสมหวังและ 
ไม่สมหวัง บ้างก็เป็นความสัมพันธ์ที่เหลือเพียงพันธะผูกมัดต่อกัน ซึ่งพบเห็นได้ในสังคม เช่น คู่รักที่ถูกคลุม 
ถุงชนด้วยหน้าตาทางสังคม คู่รักที่ยอมทนอยู่ร่วมกันเพราะหน้าที่ของความเป็นพ่อแม่  นอกจากนี้เพลงของ
ตั๊กแตน ชลดายังสะท้อนให้เห็นรูปแบบความรักแบบผิดบรรทัดฐานสังคม ซึ่งพบในรูปแบบความรักแบบ
หลงใหล รูปแบบความรักแบบโรแมนติก และรูปแบบความรักแบบสมบูรณ์แบบ ที่น าไปสู่การนอกใจคนรัก 
สร้างความร้าวฉานในความสัมพันธ์ต่าง ๆ ซึ่งผิดต่อศีลธรรม คนในสังคมส่วนใหญ่ไม่ยอมรับ เช่น กรณี สามี
นอกใจภรรยาแอบไปมีผู้หญิงอ่ืน อาจน าไปสู่การหย่าร้าง ครอบครัวแตกแยก การคบซ้อน การเป็นชู้ หรือ  
ยอมเป็นเมียน้อย ทั้งนี้ ผลการศึกษาได้สะท้อนสตรีในสังคมว่าเป็นผู้ที่สามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเอง  แม้ว่าจะมี
ความรู้สึกอ่อนไหวกับความทรงจ า เก่า ๆ แต่หากความสัมพันธ์นั้นท าให้เกิดความทุกข์ ก็เลือกที่จะยุติ
ความสัมพันธ์นั้นลง ดังที่พบบทเพลงที่มีรูปแบบการไม่มีความรักมากที่สุด นอกจากนี้รูปแบบความรักที่พบ
รองลงมาได้แก่ รูปแบบความรักแบบสมบูรณ์แบบ รูปแบบความรักมิตรภาพซึ่งเป็นตัวแทนที่ชี้น าให้สตรี 
ในสังคมให้ความส าคัญกับความกตัญญู การมีศีลธรรม และการวางตนให้เหมาะสมกับบรรทัดฐานสังคมร่วม
สมัยได้เป็นอย่างด ี

ข้อเสนอแนะ  

1. บทความวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อยอดเพ่ิมเติมเรื่องอัตลักษณ์ของสตรีในบทเพลงของ
ตั๊กแตน ชลดา 
 2. บทความวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษารูปแบบความรักโดยน าไปประยุกต์ใช้ใน 
การวิเคราะห์วรรณกรรมเพลงของศิลปินท่านอื่นได้ 
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วัจนกรรมที่ปรากฏในบทละครโทรทัศน์เรื่อง “บุพเพสันนิวาส” ของศัลยา สุขะนิวัตติ์ 

 

ณัฏฐ์ชวัญช์ โขยว่ันเซ่ง1 บุษยมาศ นนทพันธ์2 และอรอนงค์ จู่สวัสดิ์3 
และรัชนีฉาย เฉยรอด4 

 

บทคัดย่อ 

               งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวัจนกรรมที่ปรากฎในบทละครโทรทัศน์เรื่อง “บุพเพสันนิวาส” 
ของศัลยา สุขะนิวัตติ์ วิธีการด าเนินการวิจัยคือรับชมละครโทรทัศน์ย้อนหลังเรื่องบุพเพสันนิวาส ที่ออกอากาศ
ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2561 จ านวนทั้งหมด 15 ตอน การวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ วิเคราะห์เนื้อหาจากบทสนทนาที่ปรากฎในตัวละครในบทละครโทรทัศน์เรื่อง บุพเพสันนิวาส โดยใช้
เกณฑ์การแบ่งประเภทวัจนกรรมของ จอห์น อาร์ เซอร์ล (John R Searle) (1969) แนวคิดเรื่องการแบ่ง
ประเภทวัจนกรรมของนภัทร อังกูรสินธนา และวิสันต์ สุขวิสิทธิ์ (2547) เป็นแนวทางการศึกษา 

              ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ามีการใช้วัจนกรรม 5 ประเภทดังนี้  1.วัจนกรรมกล่าวความจริง  
2.วัจนกรรมกล่าวชี้น า 3.วัจนกรรมกล่าวผูกพัน 4.วัจนกรรมกล่าวแสดงออกและ 5.วัจนกรรมกล่าวประกาศ 
โดยพบวัจนกรรมการกล่าวชี้น ามากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งจ านวน 88 ค า คิดเป็นร้อยละ 51.2 อันดับที่สองวัจนกร
รมการกล่าวความจริงจ านวน 50 ค า คิดเป็นร้อยละ 29.1 อันดับสามวัจนกรรมกล่าวแสดงออกจ านวน 20 ค า 
คิดเป็นร้อยละ 11.6 อันดับสี่วัจนกรรมกล่าวผูกพันจ านวน 10 ค า คิดเป็นร้อยละ 5.8 และอันดับสุดท้ายวัจนกร
รมการกล่าวประกาศซึ่งพบน้อยที่สุดจ านวน 4 ค า คิดเป็นร้อยละ 2.3 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าประเภท
ของวัจนกรรมการกล่าวชี้น าที่พบมากที่สุด คือ การสั่ง   

ค าส าคัญ: บทละครโทรทัศน์ บุพเพสันนิวาส  ตัวละคร  วัจนกรรม บทสนทนา 

 

 

 

 

 

 

 

1-3 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
4อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต, สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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บทน า 

   การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิต  มนุษย์จ าเป็นต้องติดต่อสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลา   
การสื่อสารจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิตของมนุษย์ มีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ และ 
มีความส าคัญอย่างยิ่งในปัจจุบันซึ่งได้ชื่อว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์ เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร การสื่อสารมีประโยชน์
ทั้งในแง่บุคคลและสังคม ท าให้คนมีความรู้กว้างขวางขึ้นท าให้สังคม เจริญก้าวหน้าท าให้มนุษย์สามารถสืบทอด
พัฒนา เรียนรู้ และรับรู้วัฒนธรรมได้ ความหมายของการสื่อสาร (สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี , 
(ออนไลน์) 
            ค าว่า  การสื่อสาร (communications)  มีที่มาจากรากศัพท์ภาษาลาตินว่า  communis หมายถึง  
ความเหมือนกันหรือร่วมกัน   การสื่อสาร (communication) หมายถึง การถ่ายทอดข่าวสาร  ข้อมูล ความรู้ 
ประสบการณ์  ความรู้สึก ความคิดเห็น ความต้องการจากผู้ส่งสารโดยผ่านสื่อต่าง ๆ ที่เป็นการพูด การเขียน 
สัญลักษณ์ การแสดงหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ไปยังผู้รับสาร ซึ่งอาจจะใช้การสื่อสารที่แตกต่างกันไปตาม
ความเหมาะสม หรือความจ าเป็นของตนเองและคู่สื่อสาร โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการรับรู้ร่วมกันและ 
มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อกัน  บริบททางการสื่อสารที่เหมาะสมเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การสื่อสารสัมฤทธิ์ผล
โดยการสื่อสารนั้นมีจุดประสงค์ของผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารที่เรียกว่าเจตนาของการสื่อสาร เจตนาของการสื่อสาร
มีหลายประเภท เช่น เช่น บอกกล่าว เสนอแนะ อธิบาย ซักถาม ขอร้อง วิงวอน สั่งห้าม เป็นต้น (สถาบัน 
การพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี, (ออนไลน์) 

สินีนาฏ สีสรรค์ (2552, น. 1) กล่าวว่า สื่อในปัจจุบันมีความส าคัญอย่างยิ่งเพราะว่าสื่อจะเป็นผู้ที่
ถ่ายทอดทั้ง ข่าวสาร ความรู้ รวมถึงให้ความบันเทิงแก่ประชาชน สื่อหนึ่งที่สามารถเข้าถึงกลุ่มประชากร และ 
มีผู้ติดตามมากที่สุดสื่ออันดับแรกก็คือสื่อโทรทัศน์ เพราะเป็นสื่อที่ครอบครัวทุกครอบครัวมีอยู่ประจ าบ้าน 
เพราะโทรทัศน์เข้ามามีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตของผู้คนมากมายท าหน้าที่เปรียบเสมือนสื่อกลางในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงใหก้ับผู้ชมทุกเพศทุกวัย 

 นที ศุกลรัตน์ (อ้างถึงในณัฐชญา ทวีวิทย์ชาครียะ 2559, น.617) กล่าวว่า ปัจจุบันสื่อโทรทัศน์ใน
ประเทศไทยเข้าสู่ยุคของโทรทัศน์ระบบดิจิทัล (Digital Television) ซึ่งเป็นยุคที่ 3 ของการออกอากาศ
โทรทัศน์ในประเทศไทย โทรทัศน์ระบบดิจิทัล (Digital Television) เป็นระบบสัญญาณระบบใหม่ที่ให้ความ
คมชัดทั้งภาพและเสียงอีกทั้งยังสามารถบีบอัดสัญญาณ ท าให้มีสถานีโทรทัศน์มากขึ้นจากโทรทัศน์ระบบอะนะ
ล็อก (Analog Television) ที่มีเพียงไม่กี่ช่อง โทรทัศน์ระบบดิจิทัลในประเทศไทย ออกอากาศครั้ งเมื่อปี พ.ศ. 
2557 โดยเป็นการออกอากาศคู่ขนานกับโทรทัศน์ระบบอนาล็อก6ช่องพร้อมกับช่องที่เปิดขึ้นมาใหม่ในระบบ
ดิจิทัลอีกกว่า 2 ช่อง 
              ไศลทิพย์ จารุภูมิ (2534, น.2) ได้ศึกษาความพึงพอใจที่ได้รับจากละครโทรทัศน์ การวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดความเข้าใจถึงความพึงพอใจที่ได้รับจากละครโทรทัศน์ โดยศึกษาถึงพฤติกรรมการดู
ละครโทรทัศน์ ความพึงพอใจและประสบการณ์ที่ได้รับจากละครโทรทัศน์ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยที่ใช้แนว
ทางการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้แนวการศึกษาการใช้สารและความพึงพอใจที่ ได้รับจากการใช้สาร  
ซึ่งมุ่งท าการศึกษา "ผู้รับสาร" และใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงเป็นผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่ติดตามดูละครโทรทัศน์หลังข่าวภาค 20.00 น. 
เป็นเวลาอย่างต่ า 5 ปีขึ้นไป จ านวน 30 คน ผลการวิจัยสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีความตั้งใจมากที่จะดูละคร
โทรทัศน์ มีการวิพากษ์วิจารณ์บทบาทการแสดงของตัวละคร หรือเนื้อเรื่องในขณะที่ดู และได้น าละครไปใช้
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อรรถประโยชน์ทางสังคมโดยน าไปเป็นประเด็นสนทนาและเป็นสื่อกลางในการเข้าร่วมกลุ่ม ความพึงพอใจหลัก
ที่ได้รับจากละครโทรทัศน์ คือ ความสนุกสนานเพลิดเพลินจากเนื้อเรื่อง ดารา ฉาก และเครื่องแต่งกาย  
การผ่อนคลายหรือหลีกหนีจากความเครียดในปัญหาชีวิตประจ าวัน การส ารวจความเป็นจริงและการได้รับ
ค าแนะน านอกจากนี้ประสบการณ์ที่ได้รับจากละครโทรทัศน์คือ ความเชื่อเรื่องพรหมจรรย์เป็นสิ่งส าคัญในชีวิต
ผู้หญิงและความเชื่อเรื่องการท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว 
            ละคร เรื่อง บุพเพสันนิวาส เป็นละครรักที่อิงประวัติศาสตร์ ช่วงรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์  
สร้างจากบทประพันธ์ของรอมแพง ที่ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2552 สร้างโดยบริษัท บรอดคาซท์ ไทย  
เทเลวิชั่น จ ากัด ผู้สร้างละครเห็นว่านวนิยาย มีเนื้อเรื่องโดดเด่น สนุกสนาน ท าให้เห็นความแตกต่างระหว่างยุค
ยังมีเรื่องรัก โรแมนติก พร้อมกับการได้เจอประวัติศาสตร์มีชีวิต ผ่านการใช้ชีวิตกับบุคคลในประวัติศาสตร์  
ยุคสมัย นับว่าเป็นละครโทรทัศน์ที่เป็นกระแสในช่วงต้นปีที่ผ่านมาสร้างปรากฎการณ์ออเจ้าฟีเว่อร์ ตั้งแต่ตอน
แรกถึงตอนสุดท้าย สวนดุสิตโพลมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ส ารวจตัวเลขในทางสถิติที่ผ่านการวิเคราะห์ปริมาณ
จ านวนผู้ที่ชมละครเรื่อง บุพเพสันนิวาส ทั่วประเทศ มีจ านวนผู้ รับชมทั้งสิ้น 1,272 คน ระหว่างวันที่ 10-14 
เมษายน พ.ศ. 2561 สรุปผลได้ดังนี้ ประเด็นแรกให้ความสนุกสนานและให้ข้อคิด คิดเป็นร้อยละ 48.50 ท าให้รู้
เรื่องราวประวัติศาสตร์ บุคคลล าคัญ วัฒนธรรม อันดีงาม คิดเป็นร้อยละ 44.86 นักแสดงดี เหมาะสม ทุกตัว
ละครลงตัว คิดเป็นร้อยละ 22.02 เป็นปรากฏการณ์ของวงการบันเทิงไทย ได้รับความนิยมสูง คิดเป็นร้อยละ 
16.84 ปลุกกระแสการแต่งชุดไทย คนสนใจวัฒนธรรมมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 13.60 ประเด็นที่สองสิ่งที่
ประชาชนชอบมากที่สุดจากละคร บุพเพสันนิวาส คือ พระเอก นางเอก ตัวละครทุกตัว คิดเป็นร้อยละ 47.32 
บทประพันธ์และบทละครดี เล่าเรื่องสนุก เดินเรื่องได้ดี คิดเป็นร้อยละ 40.35 การแต่งกาย เสื้อผ้า ค าพูด 
ค าศัพท์โบราณ ฉาก สถานที่ถ่ายท า ภาพซีจี คิดเป็นร้อยละ 15.18 เพลงประกอบละคร คิดเป็นร้อยละ 9.65  
ประเด็นสุดท้ายสิ่งที่ประชาชนไม่ชอบมากที่สุดจากละครเรื่องบุพเพสันนิวาส คือกระแสโจมตีดราม่าต่าง ๆ  
คิดเป็นร้อยละ 37.13 การจ้องจับผิดละคร คิดเป็นร้อยละ 23.35 การน าตัวละครไปแอบอ้างใช้ประโยชน์ในทาง
ที่ผิด คิดเป็นร้อยละ 21.56 การปรับเนื้อหาบางส่วนท าให้ไม่ตรงกับประวัติศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 12.57 
เดินเรื่องเร็ว จบไว คิดเป็นร้อยละ 10. 78   

 รัชช์ชา เจริญ (2561, น.22) กล่าวว่าทฤษฎีวัจนกรรมเป็นแนวคิดอธิบายการกระท าโดยใช้ค าพูดใน
การติดต่อสื่อสาร สามารถจ าแนกเป็นประเภทตามเจตนาของผู้พูด  ได้แก่  การบอกเล่า  การสัญญา  การเตือน  
การสั่ง  และการถาม การสื่อสารลักษณะดังกล่าวเป็นการกระท าที่เกิดขึ้นเมื่อผู้พูดเจตนาสื่อความหมายอ้อม
มากกว่าความหมายตรงของถ้อยค า เจตนาดังกล่าวจะสัมฤทธิ์ผลก็ต่อเมื่อมีเงื่อนไขเหมาะสมและในการสื่อสาร
จากประโยคใดประโยคหนึ่งสู่ผู้รับสาร เมื่อรับสารแล้วทั้งผู้ส่งและผู้รับสารเข้าใจตรงกัน  การสื่อสารครั้งนั้นถือ
ว่าสัมฤทธิ์ผล “วัจนกรรม” จึงเป็นการกระท าที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ส่งสารกล่าวถ้อยค าใดถ้อยค าหนึ่งกับผู้รับสาร  
ในบริบทใดบริบทหนึ่ง จะช่วยให้ผู้รับสารได้รับทราบถึงจุดประสงค์ของความหมายและเกิดความเข้าใจใน
ความหมายของถ้อยค าที่ผู้ส่งสารกล่าวออกมาได้เป็นอย่างดีและชัดเจนยิ่งขึ้น กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ และ
ธีรณุช โชคสุวณิช (2551, น.103-105) ได้กล่าวถึงทฤษฎีของ John R Searle ว่าเป็นถ้อยค าที่ไม่ได้รับ 
ความนิยม 
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          ประเภทของวัจนกรรมที่ จอห์น อาร์ เซอร์ล (John R Searle) (1969) จ าแนกประเภทประเภทดังนี้  
1.วัจนกรรมบรรยายเหตุการณ์ (representatives) วัจนกรรมประเภทนี้เป็นการพรรณนาหรือบรรยาย
เหตุการณ์หรือสภาพ เช่น ถ้อยค าบอกเล่าต่าง ๆ การรายงานข่าว 2.วัจนกรรมก าหนดให้ท า (directives)  
วัจนกรรมประเภทนี้เป็นการที่ผู้พูดสั่ง ขอหรือแนะน าให้ผู้ฟังกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้พูดปรารถนา หรือ
คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟัง เช่น การสั่งการขอร้องและการแนะน า 3.วัจนกรรมผูกมัด (commissives) เป็นการ
ที่ผู้ พูดสัญญารับประกัน หรือท าการกระท าบางอย่าง  ซึ่งแสดงว่าผู้ พูดผูกมัดตัวเอง เช่น การสัญญา  
การรับประกันการสาบาน รวมทั้งการพนันและการรับค าท้าพนัน 4.วัจนกรรมแสดงอารมณ์ความรู้สึก 
(expressives) เป็นการแสดงอารมณ์ความรู้สึกของผู้พูด เช่น การขอโทษ การขอบคุณ และการแสดงความ
ยินดี และ 5.วัจนกรรมประกาศ (declaratives) เป็นการที่ผู้พูดประกาศที่จะท าบางสิ่งบางอย่าง เช่น ประกาศ
สงคราม ตั้งชื่อเรือ ไล่ออก ประกาศเรียกประชุมเป็นต้น ถ้อยค าประเภทนี้มักอยู่ในรูปประโยคบอกเล่า 
เหตุการณ์ที่ระบุในถ้อยค ายังไม่เกิดขึ้น  
              เมื่อพิจารณาจากทฤษฎีวัจนกรรมของจอห์น อาร์ เซอร์ล จึงเห็นได้ว่างานวิจัยบทละครโทรทัศน์
เรื่อง “บุพเพสันนิวาส” มีความสอดคล้องในทุกประเด็น เนื่องจากทางผู้วิจัยได้สังเกตประโยคหรือถ้อยค าที่ตัว
ละครกล่าว ผู้วิจัยพบการกล่าวความจริง กล่าวชี้น า กล่าวผูกพัน กล่าวแสดงออก และกล่าวประกาศ  
โดยตัวละครต่าง ๆ ได้กล่าวถ้อยค าต่าง ๆ เช่น เจ้านายได้สั่งให้ทาสท าตามที่ตนสั่ ง การต าหนิด่าตัวละครอ่ืน 
ที่ตนไม่พอใจ เป็นต้น ท าให้เกิดการตั้งข้อสงสัยว่าผู้ประพันธ์ก าหนดให้ตัวละครแต่ละตัวมีนิสัยแบบใด 
ขณะเดียวกันการพูดก็เป็นการบ่งบอกถึงนิสัยของตัวละครได้ จากข้อสังเกตจึงน าไปสู่การวิจัยในครั้งนี้ 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 เพ่ือศึกษาวัจนกรรมที่ปรากฏในบทละครโทรทัศน์เรื่อง “บุพเพสันนิวาส” ของศัลยา สุขะนิวัตติ์  

วิธีการศึกษา 

 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวัจนกรรมที่ปรากฎในบทละครโทรทัศน์
เรื่อง บุพเพสันนิวาส  

  1.แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ บทละครโทรทัศน์เรื่อง บุพเพสันนิวาส 
ผู้วิจัยได้คัดเลือกบทละครของศัลยา สุขะนิวัติต์ จ านวน 4 เรื่อง และได้เลือกบทละครที่มีกระแสความนิยมใน
ปัจจุบัน 

  2. ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากการดูละครโทรทัศน์ย้อนหลัง และข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ เอกสาร 
ที่เกี่ยวข้องกับวัจนปฎิบัติศาสตร์ และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวกับวัจนกรรม เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสื่อโทรทัศน์ 
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างบทสนทนา เอกสารที่เกี่ยวข้องกับละครและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับละครเรื่อง 
บุพเพสันนิวาส ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยการสืบค้นข้อมูลโดยการรับชมละครย้อนหลัง
ผ่านทางเว็บไซต์ www.youtube.com และ mello.me ตั้งแต่ตอนแรกซึ่งออกอากาศในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 
2561 จนถึงตอนจบที่ออกอากาศในวันที่ 11 เมษายน 2561 ซึ่งมีจ านวนตอน 15 ตอน ซึ่งผู้วิจัยได้เก็บข้อมูล
อย่างละเอียดโดยใช้วิธีการจดบันทึก 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ เกณฑ์การแบ่งประเภทวัจนกรรมของ Searle (1992) รวมทั้งแนวคิด
เรื่องการแบ่งประเภทวัจนกรรมของนภัทร อังกูรสินธนา และวิสันต์ สุขวิสิทธิ์ (2547)  
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ตัวอย่างบทสนทนา 
   คุณหญิงจ าปา : พ่อเดช บอกแม่การระเกดให้ไปแปลงผมเสียใหม่ แล้วก็บอกนาง 
                                          ด้วยว่านาง ไม่ใช่ลูกสาวของพระยาหัวเมืองที่ไม่มีใครรู้จักเหมือน  
                                          แต่ก่อน แต่บัดนี้นางมีศักดิ์เป็นหลานสาวของออกญาโหราธิบดี  
                                          พระราชครูของขุนหลวง นี่ยังยืนหน้าอึมครึมอยู่อีกไปเสียสิ” 
                       เกศสุรางค์ : หัวของข้า ผมของข้า ข้าจะท าแบบไหนมันก็เป็นสิทธิ์ของข้า  

บทสนทนาดังกล่าวเป็นถ้อยค าของคุณหญิงจ าปาที่ใช้ขุนศรีวิสารวาจาเป็นสื่อกลางในการบอกผ่านไป
ยังการะเกดว่า ให้ไปแก้ทรงผมเสียใหม่ เพราะในตอนนี้การะเกดเป็นที่รู้จักของผู้คนในฐานะหลานสาวของ
ออกญาโหราธิบดี จะกระท าการใด ๆ ก็เป็นที่จับตามองของคนในสังคม 

4. วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้วิธีพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive analysis) ได้แก่ วิเคราะห์เนื้อหาจาก
บทสนทนาที่ปรากฎในบทละครโทรทัศน์เรื่อง บุพเพสันนิวาส ของ ศัลยา สุขะนิวัติต์ เพ่ือหาวัจนกรรม โดยหา
ค่าเฉลี่ยเป็นร้อยละ 

5. สรุปผล และอภิปรายผลการวิจัย 

 

ผลการศึกษา 

 จากการศึกษาวัจนกรรมที่ปรากฎในบทละครโทรทัศน์เรื่อง บุพเพสันนิวาส พบวัจนกรรม 5 ประเด็น 
คือ 1.วัจนกรรมกล่าวความจริง 2.วัจนกรรมกล่าวชี้น า 3.วัจนกรรมกล่าวผูกมัด 4.วัจนกรรมกล่าวแสดงออก 
และ 5.วัจนกรรมกล่าวประกาศ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.วัจนกรรมกล่าวความจริง 
 วัจนกรรมที่ผู้พูดท าให้ตนเองผูกมัดอยู่กับความเป็นจริงของประพจน์นั้นๆ เช่น การยืนยัน การสรุป 
การบรรยาย การพรรณา หรือการคาดการณ์ มี 2 ประเด็น ดังนี้ 
 1.1 ถ้อยค าบอกเล่า คือ ถ้อยค าที่ผู้พูดบอกเล่าสถานการณ์ต่าง ๆ หรือความคิดของตนให้ผู้ฟัง 
ทราบ มี 42 บทสนทนา ดังตัวอย่าง 
             นางปริก : ควรแล้วเจ้าค่ะที่คุณหญิงท่านเกลียด เป็นแม่หญิงท่ีน่าเกลียดน่าชังที่สุดมีบ่าวที่ชอบซักก่ี 
                          คนกันเจ้าคะ คงจะมีแต่อีบ่าวสองคนที่ติดตามแม่หญิงมาจากเมืองสองแควเท่านั้นล่ะ 
                          เจ้าค่ะ 
           คุณหญิงจ าปา : อีบ่าวสองคนหน้าเซ่อซ่าไม่มีใครจะเปรียบปราน 
           บทสนทนาดังกล่าวบอกเล่าถ้อยค าของนางปริก ที่ไม่พึงพอใจในตัวการะเกด ในเชิง เหยียดหยัน ว่า
เป็นอันสมควรแล้วที่ไม่มีบ่าวคนใดในบ้านชอบเธอ เนื่องจากพฤติกรรมที่ไม่ดีของการะเกดในอดีต 
 หมื่นเรืองราชภักดี : เค้าลือกันหัวคุ้งท้ายคุ้ง ว่าแม่หญิงการะเกดหลานออกญาโหราธิบดีต่อความต่อค า 
                                   กับออกหลวงสุรสาครจนออกหลวงผู้นั้นจนมุมไปเลยท่าทีของออเจ้า คาดว่า 
                                   จะไม่พึงพอใจนาง นางก็งามปานหยาดฟ้า ท าไม 
           ขุนศรีวิสารวาจา : ไม่งาม น่าชัง 
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    บทสนทนาดังกล่าวเป็นถ้อยค าของหมื่นเรืองราชภักดีที่เคลือบแคลงใจในตัวของขุนศรีวิสารวาจา 
ว่าเหตุใดเขาจึงมีท่าทางที่ไม่พอใจในตัวการะเกด ทั้ง ๆ ที่เธอก็หน้าตาดี  ขุนศรีวืสารวาจา รีบตอบโดยพลันว่า
นางไม่งาม 
 คุณหญิงจ าปา : แม่ออกจะร าคาญแม่การะเกดเพ่ิมขึ้นทุกวัน เมื่อก่อนนี้นางนิสัยร้ายกาจ วาจา    
                              สามหาว จิกหัวบ่าวไพร่ หนักไม่เอาเบาไม่สู้ มารยาห้าร้อยเล่มเกวียน แต่แม่ก็ยังเห็น 
                              ว่านางปากกับใจ ตรงกัน ความไม่ดีอย่างไรก็ออกมาจนหมด แต่ว่าบัดนี้ แม่ไม่รู้ 
                              แล้วว่านางคิดอะไร ขณะที่ปากนางพูด แค่นี้ละค่ะคุณพ่ี 
           ออกญาโหราธิบดี : ข้าเห็นต่างกันนะแม่จ าปา นางเปลี่ยนเป็นดีขึ้น นางคิดดีและพูดจาดีขึ้น  
                                    กว่าเดิม ข้ามองดูนาง ข้าเห็นว่านางซื่อตรงกว่าเมื่อก่อน 

 บทสนทนาดังกล่าวเป็นถ้อยค าของคุณหญิงจ าปาที่แสดงออกว่าร าคาญการะเกดเพ่ิมขึ้นทุกวัน 
เนื่องจากพฤติกรรมของเธอที่เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ จากเมื่อก่อนมีนิสัยร้ายกาจ มีมารยา แต่ทว่าปาก
กับใจตรงกัน แต่ตอนนี้คุณหญิงไม่มั่นใจว่าการะเกดคิดอย่างไรขณะที่พูดอยู่  ในขณะที่ออกญาโหราธิบดีคิดเห็น
ตรงข้ามกับคุณหญิง 

   บทสนทนาที่ปรากฎในวัจนกรรมการกล่าวความจริงนี้มักเกิดจากการบอกเล่าเรื่องราวต่อผู้ฟังหรือ
การบอกความรู้สึกของตน เช่น บอกความโกรธเคืองของตน บอกความรู้สึกเกลียดชังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือบอก
เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตนเอง คนรู้จัก ซึ่งการบอกเล่าเรื่องราวหรือความรู้สึกนั้นคือการบอกเล่าความเป็นจริง
ของตนและผู้อ่ืนจึงถือได้ว่าเป็นวัจนกรรมการกล่าวความจริง  
            1.2 ถ้อยค าพรรณา คือ การสื่อความรู้สึกออกมา เช่น การชมโฉมหญิงสาว การชมธรรมชาติ  
มี 8 ถ้อยค า ดังตัวอย่าง 
  เรืองฤทธิ์ : พระจันทร์สว่างประจักษ์อยู่บนฟ้า มีโครงสร้างภาพสวยเพอร์เฟ็คของวัดไชย 
                                   ฉากฟินเฟ่อร์ 
                     เกศสุรางค์ : ใช่ ฝีมือคนโบราณหลายร้อยปีมาแล้วนะ ไม่มีเทคโนโลยีใด ๆ ฉันนับถือ  
                                     อัจฉริยะของมนุษย์จริง ๆ ล่ะ 
             ถ้อยค าดังกล่าวเป็นของเรืองฤทธิ์ ที่ชื่นชมความงามของพระจันทร์บนท้องฟ้า ที่มีวัดไชยวัฒนาราม
เป็นฉากพ้ืนหลัง ซึ่งเขามีความสุขที่ได้เห็นพระจันทร์ ซึ่งเป็นวัดที่สร้างเมื่อหลายร้อยปีก่อน ถูกสร้างโดยที่ยังไม่มี
เทคโนโลยีเข้ามาช่วย 
                    จันทร์วาด : แม่การะเกดไม่ค่อยชอบหน้าข้าเจ้าค่ะคุณป้า ไม่ทราบว่าท าอะไรให้หรือแม่ 
                                    การะเกด                     
                    เกศสุรางศ์ : ไม่ใช่อย่างนั้นนะ ข้าชอบแม่หญิงจันทร์วาด เธอสวยมากสวยแบบไทย ๆ  
                      จันทรว์าด : ข้าหาเชื่อไม่ 
            บทสนทนาดังกล่าวเป็นของจันทร์วาดที่บอกกล่าวคุณหญิงจ าปาว่าเกศสุรางค์ไม่ชอบนาง  
ซึ่งเกศสุรางค์รีบโต้กลับว่าจันทน์วาศเป็นคนที่มีลักษณะสวยแบบไทย ๆ แต่จันทร์วาดไม่เชื่อ 
                    ขุนศรีวิสารวาจา : ความระลึกถึงผู้ใด จักใช้ค าของผู้อ่ืนได้เล่า โดยเฉพาะที่มีอยู่เต็มหัวอก 
                                           จนต้องหาที่ระบายมันออกมา หาไม่คงจักแน่นอกจนท าให้เจ้าของหัวอก 
                                           นั้นมีชีวิตอยู่ต่อไปมิได้ 
                     เกศสุรางค์ : เกศสุรางค์ก้มหน้า เขินอาย ไม่อาจสู้สายตาท่านขุนได้ 
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                 บทสนทนาดังกล่าวเป็นถ้อยค าของขุนศรีวิสารวาจาที่ได้พรรณนาความในใจต่อบุคคลที่ตนรัก คือ    
         เกศสุรางค์ โดยมีการใช้อติพจน์โวหารสังเกตจากประโยคหลังสุดที่ว่า “หาไม่คงจักแน่นอก จนท าให้ 
         เจ้าของหัวอกนั้นมีชีวิตอยู่ต่อไปมิได้”        

บทสนทนาที่ปรากฎนี้เป็นถ้อยค าพรรณาถึงความงามของสิ่งต่างๆ คน และสถานที่ในเรื่อง 
การพรรณานั้นเกิดจากการชื่นชมของตัวละครที่เกิดขึ้น โดยถ้อยค าพรรณามักจะมีการเปรียบเทียบสิ่ง
หนึ่งกับสิ่งหนึ่ง เพ่ือสื่อสารให้อีกฝ่ายรับรู้และคล้อยตามกับความงามของสิ่งนั้นๆ มักจะเป็นการเปรียบ
เปรยแบบเกินจริงหากแต่ยังเป็นการเล่าเรื่องราวหรือบอกเล่าจึงจัดว่าอยู่ในประเภทวัจนกรรมการ
กล่าวความจริง 

2.วัจนกรรมการกล่าวชี้น า 
          เป็นวัจนกรรมที่ผู้พูดก าหนดให้ผู้รับสารกระท าบางสิ่งบางอย่าง เช่น การสั่ง การขอร้อง การถาม  
มี 4 ประเด็น ดังตัวอย่าง 
 2.1 การสั่ง คือ การสั่งให้บุคคลอื่นกระท าตามสิ่งที่ตนเองต้องการ มี 34 ถ้อยค า ดังตัวอย่าง 

                  คุณหญิงจ าปา : พ่อเดช บอกแม่การระเกดให้ไปแปลงผมเสียใหม่ แล้วก็บอกนางด้วยว่า 
                                       นาง ไม่ใช่ลูกสาวของพระยาหัวเมืองที่ไม่มีใครรู้จักเหมือนแต่ก่อน แต่  
                                       บัดนี้นางมีศักดิ์เป็นหลานสาวของออกญาโหราธิบดีพระราชครูของ  
                                       ขุนหลวง  
                   เกศสุรางค์ : หัวของข้า ผมของข้า ข้าจะท าแบบไหนมันก็เป็นสิทธิ์ของข้า 

บทสนทนาดังกล่าวเป็นถ้อยค าของคุณหญิงจ าปาที่ใช้ขุนศรีวิสารวาจาเป็นสื่อกลางในการบอกผ่านไป
ยังการะเกดว่า ให้ไปแก้ทรงผมเสียใหม่ เพราะในตอนนี้การะเกดเป็นที่รู้จักของผู้คนในฐานะหลานสาวของ
ออกญาโหราธิบดี จะกระท าการใด ๆ ก็เป็นที่จับตามองของคนในสังคม แต่ด้วยความดื้อรั้นของเกศสุรางค์ 
จึงตอบกลับไปว่าเป็นสิทธิ์ของตนที่จะท าผมทรงใดก็ได้ 
                   ขุนศรีวิสารวาจา : ห้ามท ากิริยาเช่นนี้อีก ออเจ้าว่ามิใช่วิญญาณพเนจรมาสิงสู่ร่างแม่ 
                                          การะเกดออเจ้าก็ต้องไม่ท ากิริยาแปลกประหลาดราวกับมาจากป่าหิมพานต์  
                    เกศสุรางค์ : ป่าหิมพานต์หรอคะ คุณหมื่น เอ๊ยคุณพ่ีรู้จักป่าหิมพานต์ด้วยหรอคะ 
              บทสนทนาดังกล่าวเป็นของขุนศรีวิสารวาจาที่สั่งห้ามไม่ให้เกศสุรางค์ท ากริยาที่แปลก ในเมื่อเป็น
คนไม่ได้เป็นวิญญาณเร่ร่อน 
            บทสนทนาที่ปรากฎนี้จะมีค าบ่งชี้ที่ท าให้ผู้ฟังรู้สึกว่าต้องรีบกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยทันที เช่น สั่งให้
ไป หรือสั่งให้หยุด ดังนั้นค าบ่งชี้นี้ ถือเป็นวัจนกรรมการกล่าวชี้น าเพราะเป็นการชี้ให้ท าโดยการสั่ง 
    2.2 การขอร้อง คือ การขอร้อง อ้อนวอนให้บุคคลอ่ืนสงสาร และเกิดความเห็นใจตน มี 19 ถ้อยค า 
ดังตัวอย่าง 

            จ้อย : พี่ผินพี่แย้ม ช่วยข้าด้วยนา ข้าตายแน่ ๆ 
            แย้ม : เออ เดี๋ยวข้าพูดให้ว่าข้าสองคนผิดเอง 
    บทสนทนาดังกล่าวเป็นของจ้อยท่ีขอร้องให้ผินกับแย้มช่วย เนื่องจากการะเกดบังคับให้พาไปหาขุน 

ศรีวิสารวาจาที่วัด จ้อยจึงกลัวว่าจะโดนขุนศรีวิสารวาจาลงหวาย แย้มจึงตอบรับปาก 
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                      เกศสุรางค์ : เองดูแลผ้าข้าอย่างไร ถึงปล่อยให้ผ้าข้าเป็นรู            
                      ผิน : เดี๋ยวบ่าวซ่อมให้นะเจ้าคะ อย่าโกรธบ่าวเลยนะเจ้าคะ 
            บทสนทนาดังกล่าวเป็นของผินที่ขอร้องการะเกดว่า อย่าโกรธเธอเลยที่ดูแลรักษาผ้าไม่ดี ที่ปล่อยให้
ผ้าเสียหายเป็นรู 
           บทสนทนาที่ปรากฎในเรื่องนี้เป็นถ้อยค าขอร้องซึ่งมีค าบ่งชี้ คือ ได้โปรด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความ  
น่าเห็นใจของอีกฝ่าย หากแต่เป็นวัจนกรรมชี้น าเช่นเดียวกันเพราะการขอร้องมีความหมายโดยนัยเพ่ือสั่งให้อีก
ฝ่ายปฏิบัติตามค าของตนจึงจัดอยู่ในประเภทของวัจนกรรมการกล่าวชี้น า 

  2.3 การถาม คือ การถามหาความจริงหรือสิ่งที่ตนสงสัยจากผู้อื่น มี 16 บทสนทนา ดังตัวอย่าง 
                ออกญาโหราธิบดี : แม่การะเกด ครานี่จะบอกได้หรือยังว่าออเจ้าเป็นใคร มาจากไหน  
                เกศสุรางค์ : เอ้อ ถ้าข้าเป็นใครอ่ืนมาสิงในตัวแม่การะเกด ข้าจะโดนไล่ไปไม่ให้อยู่ที่นี่ไหม 
                                 เจ้าคะ 
    บทสนทนาดังกล่าวเป็นวัจนกรรมกล่าวชี้น าซึ่งออกญาโหราธิบดีตั้งค าถามข้ึนเพ่ือต้องการค าตอบ
จากเกศสุรางค์ โดยมีประโยคค าถามอยู่ในบทสนทนาที่ต้องการตอบรับ หรือปฏิเสธโดยมีค าว่า ใคร จากไหน 
ท าไม เกศสุรางค์จึงตั้งค าถามกลับไปว่าถ้าเธอไม่ใช่การะเกด เธอจะถูกไล่ไหม 
                คุณหญิงจ าปา : ออเจ้าไม่ใช่แม่การะเกดคนเดิม มาจากไหน เหตุใดจึงมาสิงร่างของหลานข้า  
                                    บอกมานะ หาไม่ ข้าจะให้หมอเวทย์หมอมนต์ มาขับไล่เจ้า 
                เกศสุรางค์ : คุณป้าเจ้าขา ข้าไม่ใช่ผีสางนางไม้ที่ไหนหรอกเจ้าค่ะ เชื่อข้าเถิดเจ้าค่ะ 

     บทสนทนาดังกล่าวคุณหญิงจ าปาเกิดความสงสัยในตัวเกศสุรางค์ว่าเป็นวิญญาณมาสิงร่าง

การะเกด และเป็นการถามว่าเป็นใคร มาจากท่ีใด ถ้าไม่บอกจะให้หมอผีมาสวดไล่ แต่เกศสุรางค์ก็ได้ยืนยันว่า

ตนไม่ใช่ผี 
บทสนทนาที่ปรากฎนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ที่ตั้งค าถามนั้นต้องการค าตอบจากอีกฝ่ายโดยมีค าบ่งชี้ เช่น 

เป็นใคร มาจากไหน ซึ่งการถามเช่นนี้จัดว่าเป็นวัจนกรรมการกล่าวชี้น าเนื่องจากผู้ที่ตั้งค าถามนั้นถามเพ่ือชี้น า
ให้อีกฝ่ายหนึ่งตอบ 

           2.4 การแนะน าสั่งสอน คือ การว่ากล่าวตักเตือน แนะน า รวมถึงการสั่งสอนบุคคลอ่ืนด้วย
ความหวังด ีและให้กระท าตามตน มี 19 บทสนทนา ดังตัวอย่าง 

      คุณหญิงจ าปา : เป็นหญิงจักออกเรือนก็ต้องท าให้เป็นทุกอย่าง เพลาสั่งบ่าวไพร่ก็จัก   
                                               ได้ไม่ต้องอายใคร การบ้านการเรือนก็ต้องให้เรียบร้อย อาหารการกิน 
                                               ก็ต้องรู้จักปรุงแต่งทั้งคาวแลหวานข้อนี้จะผูกมัดใจชาย ล้วนแต่เป็น 
                                               เป็นเสน่ห์ของแม่หญิง 
                           เกศสุรางค์ : เข้าใจแล้วเจ้าค่ะ 

บทสนทนาดังกล่าวเป็นการสอนโดยการบอกกล่าวตวามจริงหรือสิ่งที่ผู้หญิงทั่วไปควรกระท างานบ้าน
งานเรือนได้ดี 

       การะเกด : พอขุนเรืองเจอแม่หญิงปุ๊บ ขุนเรืองก็ต้องบอกว่าคิดถึง คิดถึงมากท่ีสุด 
                                         ณ เวลานี ้ความรักมีอุปสรรคยิ่งใหญ่จะพบกันก็แสนยาก เพราะแม่ฝ่าย  
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                                         หญิงไม่เป็นใจ ขุนเรืองอย่ารีรอค่ะต้องรีบบอกความในใจให้แม่หญิงจันทร์ 
                                         วาดหวั่นไหวเสียก่อน ลุยเลยค่ะขุนเรือง เข้าใจไหมคะ 

                 ขุนเรืองอภัยภักดี : เข้าใจ 
   บทสนทนาดังกล่าวเป็นการแนะน าของเกศสุรางค์ให้ขุนเรืองอภัยภักดีจีบจันทร์วาดโดยการให้

ก าลังใจและให้ความเชื่อมั่นในตัวของผู้ฟังรวมถึงชี้แนะวิธีการต่าง ๆ 
บทสนทนาที่ปรากฏนี้ ปรากฏค าบ่งชี้เช่น ต้อง ควร ซึ่งเป็นการชี้น าเพื่อให้อีกฝ่ายเป็นผู้ท าตามจัดว่าอยู่

ในวัจนกรรมประเภทการกล่าวชี้น า เนื่องจากผู้พูดต้องการให้อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งในที่นี้สามารถอนุมานได้ว่าผู้ที่เป็น
ฝ่ายพูดต้องมีความอาวุโสมากกว่าผู้ที่เป็นฝ่ายท าตาม ดังนั้น วัจนกรรมการสั่งสอนจึงถือว่าเป็นวัจนกรรม
ประเภทการกล่าวชี้น า 

3.วัจนกรรมการกล่าวผูกพัน 
          เป็นการที่ผู้พูดสัญญา รับประกัน หรือท าการกระท าบางอย่าง ซึ่งแสดงว่าผู้พูดได้ผูกมัดตัวเองไว้ 
             3.1 การสัญญา คือ ข้อตกลงระหว่างบุคคลสองฝ่าย (หรือหลายฝ่าย) ว่าจะกระท าการหรืองดเว้น
กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังตัวอย่าง 

    ขุนศรีวิสารวาจา : สัญญากับข้า ว่าเจ้าจักไม่ท าอย่างนี้อีก  
                      การะเกด : สัญญาเจ้าค่ะ สัญญาว่าข้าจะไม่ท าอย่างนั้นอีก จะไม่เอาตัวเองไป  
                                   เสี่ยงอีก 

        บทสนทนาดังกล่าวเป็นของขุนศรีวิสารวาจาและเกศสุรางศ์เนื่องจากนางน าตัวเองเข้าไปสืบความ
จริงจากฟอลคอนจึงท าให้เสียงโดนจับได้ สร้างความเป็นห่วงเป็นใยให้แก่ขุนศรีวิสารวาจาและเกศสุรางศ์ได้ให้
ความสัญญาว่าตนจะไม่น าตัวเองเข้าไปเสี่ยงอีกเป็นครั้งที่ 2  

   ตองกีมาร์ : ข้าสัญญาว่าชีวิตนี้ ข้าจักมีท่านเป็นผัวข้าเพียงผู้เดียว 
                     ฟอลคอน : ร้องไห้ด้วยความอาลัยอาวรณ์ 
     บทสนทนาดังกล่าวเป็นถ้อยค าสัญญาของตองกีมาร์ที่กล่าวว่า ตนจะมีฟอลคอนเป็นสามีเพียงผู้
เดียว แม้นตนไม่ได้รักก็ตาม เป็นการผูกมัดตนเองกับค ามั่นสัญญาของตน 

      บทสนทนาทั้งหมดนี้ปรากฎค าว่า สัญญา ซึ่งล้วนแต่เป็นวัจนกรรมการกล่าวผูกพันที่ เป็น 
วัจนกรรมการสัญญา โดยในบางบทสนทนาอาจจะไม่มีค าว่าสัญญาแต่จะเป็นค าพูดแสดงออกเป็นนัยยะแฝงไว้ 
ซึ่งผู้ฟังจะรับฟังได้ว่าเป็นการสัญญาโดยใช้ถ้อยค าหรือกล่าวถึงอนาคตและความรู้สึกที่แสดงออกมา  

4. วัจนกรรมการกล่าวแสดงออก              
                     เป็นการกล่าวแสดงความรู้สึกนึกคิดของผู้ พูดให้ผู้ ฟังได้ทราบ เช่น การขอบคุณ การขอโทษ  

การกล่าวแสดงความยินดี มี 5 ประเด็น ดังนี้ 
     4.1 การกล่าวขอบคุณ คือ การส านึกในบุญคุณของผู้อื่น จึงกล่าวค าขอบคุณออกมา มี 3บทสนทนา 
ดังตัวอย่าง   
   การะเกด : ข้าได้ตายไปแล้ว ตายไปตั้งแต่เมื่อสี่ปีที่แล้วที่เราได้พบกัน ขอบใจพ่ี    
                                    เกศสุรางค์ยิ่งนักท่ีท าบุญให้ข้า ทั้งดูแลพี่ผินพ่ีแย้มด้วยหนา 
                      เกศสุรางค์ : แล้วตอนนี้เจ้าเป็นอย่างไรบ้าง 
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              บทสนทนาดังกล่าวเป็นของการะเกดท่ีซึ้งในน้ าใจของเกศสุรางค์และผิน แย้ม ที่ได้ท าบุญอุทิศส่วน
กุศลไปให้ตน 

            การะเกด : พ่ีท าให้แม่หญิงการะเกดเป็นคนดีมีเมตตา มิเช่นนั้น คงมีคนสาปแช่งกดด่าข้า 
                                   ท าให้ข้าต้องตกนรกหมกไหม้ไปยิ่งกว่านี้ ข้าขอบใจพ่ีเกศสุรางค์ยิ่งนัก 
                     เกศสุรางค์ : ข้าจะคอยชาติภพที่เราสองคนจะเกิดด้วยกันโตด้วยกัน ไม่มีใครตายจากกัน 

                    บทสนทนาดังกล่าวเป็นของการะเกด ได้ส านึกในบุญคุณของเกศสุรางค์ ที่ท าให้การะเกดกลายเป็น
คนดีมีเมตตา ซึ่งช่วยท าให้ผ่อนปรนความชั่วของตนได้บ้าง 

              บทสนทนาทั้งหมดนี้ปรากฎค าว่า ขอบคุณ ขอบใจ ขอบพระคุณ ซึ่งล้วนแต่เป็นวัจนกรรมการกล่าว 
แสดงออกท่ีเป็นวัจนกรรมการกล่าวขอบคุณ แสดงออกมาเพ่ือตอบกลับการกระท าของอีกฝ่ายที่ได้ให้การ
ช่วยเหลือหรือให้สิ่งของใด ๆ แก่ผู้พูด 

  4.2 การกล่าวขอโทษ คือ การส านึกในความผิดที่ตนได้กระท าต่อผู้อ่ืน จึงกล่าวค าขอโทษออกมา  
มี 2 บทสนทนา ดังตัวอย่าง 
   ขุนศรีวิสารวาจา : ออเจ้าท าอะไรรู้ตัวหรือไม่ ว่าท าอะไรลงไป           
                      การะเกด : ขอโทษเจ้าค่ะ ข้าผิดไปแล้ว ข้าจะไม่ท าอีกแล้ว 
 บทสนทนาดังกล่าวเป็นการสนทนาระหว่างขุนศรีวิสารวาจาและการะเกดเป็นการขอโทษ  
จากความรู้สึกผิดของการะเกดที่ท าให้ขุนศรีวิสารวาจาเป็นห่วงตนและเป็นการสัญญาโดยอ้อมว่าตนจะไม่ท า
เช่นนั้นอีก ซึ่งบทสนทนานี้เกิดขึ้นเม่ือตอนที่การะเกดไปสืบความลับที่บ้านของฟอลคอนและเกือบโดนฟอลคอน
จับได ้ 
   ฟอลคอน : ตองกีมาร์ ข้าขอโทษ ข้ารู้ว่าข้าผิดหนัก ผิดต่อเจ้า ผิดต่อลูก แต่ขอให้ข้าได้ | 
                                     เห็นหน้าลูกก่อนตายด้วยเถิด 
                      ตองกีมาร์ : มิได้เด็ดขาด ลูกทั้งสองควรจดจ าถึงพ่อผู้สง่างาม พ่อผู้ยิ่งใหญ่มีแต่คน 
                                     ย าเกรง มิใช่พ่อที่ผูกตรวนถูกท าร้ายจนคาความสง่างามมิได้เช่นนี้ 
 บทสนทนาดังกล่าวเป็นของฟอลคอนโดยเป็นการขอโทษจากความรู้สึกผิดในสิ่งที่ตนได้ท าผิด พลาดไป
ต่อตองกีมาร์ ต่อลูกของตนแต่ตนไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรอีกแล้ว 

  บทสนทนาทั้งหมดนี้ปรากฎค าว่า ขอโทษ ซึ่งล้วนแต่เป็นวัจนกรรมการกล่าว แสดงออกที่เป็นวัจนกร
รมการกล่าวขอโทษ แสดงออกมาเพ่ือสื่อว่าผู้พูดรู้สึกผิดหรือยอมรับผิดในสิ่งที่ตนได้กระท า  

  4.3 การกล่าวบริภาษ คือ การใช้ถ้อยค าด่าหรือต าหนิผู้อ่ืน เนื่องจากกระท าความผิด หรือกระท าเป็นที่
ไม่พอใจแก่ผู้พูด มี 14 บทสนทนา ดังตัวอย่าง                 
                    ขุนศรีวิสารวาจา : หยุดกล่าววาจาน่าเกลียดน่าชัง 
                    เกศสุรางค์ : น่าเกลียดยังไง ข้าพูดความจริง คุณหมื่น 
                    ขุนศรีวิสารวาจา : ข้าบอกให้หยุด เจ้าเป็นคนก าเริบเสิบสาน วาจาพิกลพิการ จิตใจ 
                                           หยาบกระด้างไม่มีเมตตาข้าทาสบริวารไม่เอาการเอางานขี้คร้านตัวเป็นขน 
                                           ดีแต่แต่งตัวนั่งชม้อยชายตาหน้าขาวน่าร าคาญ                                                                             

   บทสนทนาดังกล่าวนี้แสดงถึงความไม่พึงพอใจต่ออีกฝ่ายซึ่งอาจมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ผู้บริภาษ 
คือ ขุนศรีวิสารวาจาได้พูดถ้อยค าที่แสดงถึงความโมโหและไม่พอใจเป็นอย่างมากกับพฤติกรรมของการะเกด 
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              ขุนศรีวิสารวาจา : ออเจ้าอย่าพูดจาเหลวไหลเลื่อนเปื้อนเชือนแชไปข้างโน้น ออเจ้าท าสิ่งใด 
                                      ย่อมรู้อยู่แก่ใจ หรือออเจ้าไม่รู้ว่าแม่หญิงอโยธยาเค้าไม่ท ากิริยาน่าละอาย 
                                      อย่างออเจ้า เห็นจะมีแต่แม่หญิงเมืองสองแควเท่านั้น  
                เกศสุรางค์ : ผู้หญิงเมืองอโยธยาก็ท าเหมือนกัน ไม่ใช่ไม่เคยเห็น  
  บทสนทนาดังกล่าวผู้กล่าวบริภาษคือขุนศรีวิสารวาจา  ซึ่งได้กล่าวบริภาษกับเกศสุรางศ์ที่พูดจา 
ไม่รู้ความเนื่องจากนางพูดภาษาปัจจุบันและสร้างความงงงวยฉงนสงสัยให้แก่ผู้ฟังเป็นอย่างมาก และสร้างความ
ไม่พอใจให้ขุนศรีวิสารวาจา         

          บทสนทนาทั้งหมดนี้ในวัจนกรรมบริภาษ ส่วนใหญ่จะปรากฎค า ด่า หรือว่ากล่าว โดยมีถ้อยค า  
ที่รุนแรงหรือไปในทางลบ บางบทสนทนาที่กล่าวมาข้างต้นจะมีค าว่า อี มึง หรือกู วัจนกรรมการบริภาษ 
เป็นการที่ผู้พูดระบายความในใจออกมาเป็นถ้อยค าที่ค่อนข้างรุนแรงที่กระทบความรู้สึกของผู้ฟัง 

  4.4 การกล่าวต้อนรับ คือ การกล่าวแสดงความยินดีที่มีผู้มาเยี่ยมเยือนถิ่นหรือบ้านของตน ไม่พบ 
บทสนทนาวัจนกรรมการกล่าวต้อนรับไม่ปรากฏใบบทสนทนาแต่อย่างใด 

          5.วัจนกรรมการกล่าวประกาศ 
                 การกล่าวประกาศข้อมูลข่าวสารให้ทราบกันโดยทั่วกันว่าจะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  เช่น การประกาศ

สงคราม การประกาศไล่ออก มี 4 บทสนทนา ดังตัวอย่าง 
                      ขุนหลวงนารายณ์ : ท่านโหราตรวจดูฤกษ์ยาม ข้าจักให้พวกมันมาหาข้า 

             บทสนทนาดังกล่าวเป็นของขุนหลวงนารายณ์นั้นถือเป็นกาศบอกกล่าวหรือสั่ง เนื่องจากเป็นกษัตริย์
จึงอนุมานได้ว่าเป็นการกล่าวประกาศ 

                       ทาสในเรือน : มีเรือล่ม ไปดูเร็ว 
 
         บทสนทนาดังกล่าวเป็นการประกาศของบ่าวในเรือนที่เรียกให้ไปดูสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งในที่นี้ปรากฏค าว่า  
มีเรือล่ม ไปดูเร็ว คือ การเรียกให้ผู้คนไปดูหรือช่วยเหลือเรือท่ีล่ม 

                      ออกญาโหราธิบดี : ขุนหลวงมีราชการพิเศษในวันนี้ เรียกให้เข้าเฝ้า คงสืบเนื่องจากพวก 
                                       ฝรั่งเศสยังไม่กลับละโว้นับแต่วันนี้ 

                     บทสนทนาดังกล่าวเป็นถ้อยค าของออกญาโหราธิบดี ที่ประกาศบอกคนอ่ืนให้รู้ทั่วกันว่าสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราชเรียกให้เข้าเฝ้า เพราะมีราชการพิเศษ อาจเป็นเรื่องที่ฝรั่งเศสยังไม่กลับเมืองพิษณุโลก 
    บทสนทนาทั้งหมดนี้จะไม่ปรากฎถ้อยค าต่าง ๆ ให้เห็นเด่นชัดเหมือนวัจนกรรมอื่นๆ แต่จะมีประโยค
ที่ผู้พูดพูดแล้วเป็นการประกาศให้ทราบ หรือชี้แจ้ง ยกตัวอย่างเช่น บทสนทนาที่ 5.2 จะเห็นได้ว่าในบทสนทนา
นี้ ผู้พูดก็เป็นการประกาศให้ผู้ฟังได้ทราบถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยที่ผู้พูดเป็นคนพบเห็น หรือเป็นการ
ประกาศบอกกล่าวในสิ่งที่ตนต้องการเพ่ือให้ผู้ฟังได้ปฎิบัติตาม 
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แผนภูมิแสดงแสดงวัจนกรรมทั้ง 5 ประเภท  
ที่ปรากฏในบทสนทนา จากบทละครโทรทัศน์เรื่อง บุพเพสันนิวาส 

            
              การวิจัยครั้งนี้ได้เก็บข้อมูลจากบทสนทนาทั้งหมด 15 ตอน น ามาถอดเป็นถ้อยค า โดยตัดประโยค 
ที่ซ้ ากันออก และคัดเฉพาะประโยคที่มีความโดดเด่น ท าให้ได้ข้อมูลทั้งสิ้น 172 ถ้อยค า และเมื่อน ามาคิด
วิ เคราะห์ประเภทของวัจนกรรม พบว่าการใช้วัจนกรรมในบทสนทนาจากบทละครโทรทัศน์ เรื่อง  
บุพเพ สันนิวาส ทั้ง 5 ประเภท อันดับที่ 1 วัจนกรรมกล่าวชี้น า จ านวน 88 บท คิดเป็นร้อยละ 51.2 อันดับที่ 2 
คือ วัจนกรรมกล่าวความจริง จ านวน 50 บท คิดเป็นร้อยละ 29.1 อันดับที่ 3 คือ วัจนกรรมกล่าวแสดงออก 
จ านวน 20 บท คิดเป็นร้อยละ 11.6 อันดับ 4 คือ วัจนกรรมกล่าวผูกพัน จ านวน 10 บท คิดเป็นร้อยละ 5.8 
และอันดับที่ 5 คือ วัจนกรรมกล่าวประกาศ จ านวน 4 บท คิดเป็นร้อยละ 2.3 
   ผลการวิเคราะห์วัจนกรรมในละครโทรทัศน์เรื่อง  บุพเพสันนิวาส ปรากฏว่า พบวัจนกรรมทั้ง  
5 ประเภท คือ วัจนกรรมกล่าวความจริง วัจนกรรมกล่าวชี้น า วัจนกรรมกล่าวผูกพัน วัจนกรรมกล่าวแสดงออก 
และวัจนกรรมกล่าวประกาศ โดยผลการวิเคราะห์พบวัจนกรรมการกล่าวชี้น ามากที่สุดเป็นอันดับที่หนึ่ง  คือ  
วัจนกรรมกล่าวชี้น าอันดับที่สอง คือ วัจนกรรมการกล่าวความจริง อันดับสาม คือ วัจนกรรมกล่าวแสดงออก 
อันดับที่สี่ คือ วัจนกรรมกล่าวผูกพัน และอันดับสุดท้าย คือ วัจนกรรมการกล่าวประกาศซึ่งพบน้อยที่สุด  
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าประเภทของวัจนกรรมการกล่าวชี้น าที่พบมากท่ีสุด คือ การสั่ง 
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  วัจนกรรมกล่าวชี้น าที่พบมากที่สุดเป็นจ านวน 88 ถ้อยค านั้น สามารถแบ่งประเด็นย่อยได้อีก  
4 ประเด็น คือ การสั่ง พบ 34 บท การแนะน าสั่งสอน พบ 19 บท การขอร้อง พบ 19 บท การถามพบ 16 บท 
วัจนกรรมกล่าวความจริงที่พบเป็นจ านวน 50 บทนั้น สามารถแบ่งประเด็นย่อยได้ 2 ประเภท คือ ถ้อยค าบอก
เล่าที่พบจ านวน 42 บท และถ้อยค าพรรณนาพบจ านวน 8 บท วัจนกรรมกล่าวผูกพันที่พบเป็นจ านวน 10 บท
นั้น สามารถแบ่งประเด็นย่อยได้อีก 3 ประเภท คือ การสัญญา พบ 6 บท การข่มขู่ 1 บท การยื่นข้อเสนอหรือ
การเสนอตัว พบ 3 บท และวัจนกรรมการกล่าวแสดงออกที่พบเป็นจ านวน 20 บทนั้น สามารถแบ่งประเด็น
ย่อยได้อีก 4 ประเภท คือ ถ้อยค ากล่าวขอบคุณพบ 3 บท วัจนกรรมการกล่าวขอโทษพบ 2 บท ถ้อยค ากล่าว
บริภาษพบ 14 บท ถ้อยค าแสดงความยินดี พบ 1 บท และไม่พบบทสนทนากล่าวต้อนรับ 

วัจนกรรมที่พบรองลงมา คือ วัจนกรรมการกล่าวความจริงพบเป็นจ านวน 50 ถ้อยค านั้น สามารถแบ่ง
ประเด็นย่อยได้ 2 ประเภท คือ ถ้อยค าบอกเล่า และถ้อยค าพรรณนา ตัวละครในเรื่องใช้วัจนกรรมการกล่าว
ความจริงในการเล่าเรื่องเพ่ือบอกกล่าวเรื่องราวของตนรวมถึงการพรรณาถึงความงามตามธรรมชาติหรือความ
งามของสถานที่และหญิงสาว 

วัจนกรรมกล่าวผูกพันพบเป็นจ านวน 10 ถ้อยค านั้น สามารถแบ่งประเด็นย่อยได้อีก 3 ประเภท คือ 
การสัญญา ข่มขู่ การยื่นข้อเสนอหรือการเสนอตัว ตัวละครใช้วัจนกรรมการสัญญาเพ่ือเป็นการให้ค ามั่นแก่คน
รักว่าจะครองรักกัน ไม่มีสิ่งใดมาพรากคนสองคนได้ 

วัจนกรรมการกล่าวแสดงออกที่พบเป็นจ านวน 20 ถ้อยค านั้น สามารถแบ่งประเด็นย่อยได้อีก  
4 ประเภท คือ ถ้อยค ากล่าวขอบคุณพบ วัจนกรรมการกล่าวขอโทษพบ ถ้อยค ากล่าวบริภาษ ถ้อยค าแสดง
ความยินดี และถ้อยค ากล่าวต้อนรับ ตัวละครใช้วัจนกรรมการกล่าวขอบคุณในฉากที่มีการช่วยเหลือหรือการ
ได้รับของจากอีกบุคคลหนึ่ง 

อภิปรายผลการวิจัย 
กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ และ ธีรณุช โชคสุวณิช (2551, น.103-105) ได้กล่าวถึงทฤษฎีของจอห์น 

อาร์ เซอร์ล (John R Searle) (1969)  สรุปได้ว่า ถ้อยค าทั้งหลาย (รวมทั้งถ้อยค าแสดงความจริงเท็จ) ล้วนแต่
เป็นถ้อยค าบ่งการกระท า ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าบทสนทนาในบทละครโทรทัศน์มีความสอดคล้องกับ
ทฤษฎีวัจนกรรมของจอห์น อาร์ เซอร์ล (John R Searle) (1969) ตามประเภทของวัจกรรมที่ได้จ าแนกไว้  

การวิเคราะห์บทสนทนาที่ปรากฏในบทละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสครั้งนี้ พบว่าในบทละครมี
การใช้วัจนกรรมประเภทการกล่าวชี้น ามากที่สุดโดยพบวัจนกรรมการสั่ง วัจนกรรมการสั่งสอน และวัจนกรรม
การขอร้องตามล าดับ ซึ่งวัจนกรรมการสั่งนั้นมีจุดประสงค์เพ่ือสั่งให้ผู้อ่ืนท าตามความต้องการของผู้ออกค าสั่ง 
และวัจนกรรมการสั่งสอนพบในบทสนทนาจากตัวละครที่มีอาวุโสในละครรวมถึงตัวละครที่มีบรรดาศักดิ์และวัจ
นกรรมขอร้องพบในตัวละครที่อยู่ในชั้นต่ าศักดิ์เช่นทาสหรือไพร่  
    คุณหญิงจ าปา : หยุดนะมึง ถ้ามึงไม่หยุด มึงไม่ต้องมาเหยียบเรือนกู แล้วไม่ต้องเอาหน้า  
                                           ของมึ งมาปะหน้ ากู อี ก  มึ ง ไปอยู่ ที่ ก้นครั วนู่ น  อยู่ จนตายไป เลย 
          วัจนกรรมกล่าวชี้น า ที่พบวัจนกรรมการสั่งเป็นอันดับแรก สะท้อนให้เห็นบริบทสังคมในเรื่องการแบ่ง
ชนชั้น ซึ่งผู้ที่มีล าดับศักดิ์ต่ ากว่าจะต้องน้อมรับและปฏิบัติตามค าสั่งของผู้ที่มีล าดับศักดิ์สูงกว่าอย่างหลีกเลี่ ยง
มิได้ เนื่องจากละครเรื่องบุพเพสันนิวาสเป็นเรื่องราวในสมัยพระนารายณ์มหาราชในยุครัตนโกสินทร์ตอนปลาย 
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ยังเป็นการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่มีการจัดล าดับชนชั้นพระมหากษัตริย์ เชื้อพระวงศ์ เสนาบดี 
ขุนนาง ไพร่พล และมีระบบทาสที่คอยรับใช้และท าตามค าสั่งเจ้า นายตามครัวเรือนต่าง ๆ 

                 คุณหญิงจ าปา : เป็นหญิงจักออกเรือนก็ต้องท าให้เป็นทุกอย่าง เพลาสั่งบ่าวไพร่ก็จัก ได้ไม่ 
                                    ต้องอายใคร การบ้านการเรือนก็ต้องให้เรียบร้อย อาหารการกินก็ต้องรู้จัก 
                                    ปรุงแต่งทั้งคาวแลหวานข้อนี้จะผูกมัดใจชาย ล้วนแต่เป็นเป็นเสน่ห์ของแม่หญิง 
                  เกศสุรางค์ : เข้าใจแล้วเจ้าค่ะ 
           จากบทสนทนาข้างต้น คือ วัจนกรรมกล่าวชี้น าในประเด็นการแนะน าสั่งสอน พบว่ามีการสะท้อน
บริบทสังคมในเรื่องธรรมเนียมปฏิบัติของแม่หญิงในสมัยอยุธยาว่าต้องเก่งด้านงานบ้านงานเรือน จัดเตรียม
อาหารการกินอย่าได้บกพร่องทั้งคาวและหวาน เพราะสิ่งเหล่านั้นล้วนแต่เป็นเสน่ห์ของผู้หญิง 

                       ขุนเรืองอภัยภักดี : ออเจ้าต้องเข้าไปขบวนเรืองล่องไปปากน้ า ดังนั้นข้าจักไปส่ง   
                       ขุนศรีวิสารวาจา : ขอบใจออเจ้ามาก 
             จากบทสนทนาข้างต้น คือ วัจนกรรมกล่าวแสดงออกในประเด็นการขอบคุณ สะท้อนให้เห็นบริบท
ทางสังคมในเรื่องของธรรมเนียมการปฏิบัติของคนไทยที่มีมาอย่างช้านาน คือ การแสดงความขอบคุณด้วยการ
พูดหรือการยกมือไหว้เมื่อมีผู้อ่ืนช่วยเหลือหรือกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ เพื่อแสดงถึงการส านึกในบุญคุณ 

                    ขุนศรีวิสารวาจา : ออเจ้าอย่าพูดจาเหลวไหลเลื่อนเปื้อนเชือนแชไปข้างโน้น ออเจ้าท าสิ่งใด   
                                          ย่อมรู้อยู่แก่ใจ หรือออเจ้าไม่รู้ว่าแม่หญิงอโยธยาเค้าไม่ท ากิริยาน่าละอาย 
                                          อย่างออเจ้า เห็นจะมีแต่แม่หญิงเมืองสองแควเท่านั้น                               
                     เกศสุรางค์ : ผู้หญิงเมืองอโยธยาก็ท าเหมือนกัน ไม่ใช่ไม่เคยเห็น  

        จากบทสนทนาข้างต้น คือ วัจนกรรมกล่าวแสดงออกในประเด็นกล่าวบริภาษ พบว่ามีการสะท้อนบริบท
ทางสังคมในเรื่องความเป็นกุลสตรีไทยของแม่หญิงในสมัยอยุธยาว่า ต้องมีกิริยามารยาทเรียบร้อย ไม่พูดจาเพ้อ
เจ้อ หากผิดแปลกไปจากนี้จะถูกมองว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและน่ารังเกียจ 

                    ขุนศรีวิสารวาจา : ข้าบอกให้หยุด เจ้าเป็นคนก าเริบเสิบสาน วาจาพิกลพิการ จิตใจหยาบ 
                                          กระด้างไม่มีเมตตาข้าทาสบริวารไม่เอาการเอางานขี้คร้านตัวเป็นขนดีแต่ 
                                          แต่งตัวนั่งชม้อยชายตาหน้าขาวน่าร าคาญ               

          จากบทสนทนาข้างต้น คือ วัจนกรรมกล่าวแสดงออกในประเด็นกล่าวบริภาษ พบว่ามีการสะท้อนบริ
บททางสังคมว่าในสมัยอยุธยาเป็นยุคของนักปราชญ์ ซึ่งมีกวีเกิดขึ้นมากมาย และขุนศรีวิสารวาจาผู้ที่เป็น
นักการทูต ย่อมมีการใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว มีความเป็นเจ้าบทเจ้ากลอนและเจ้าส าบัดส านวน เนื่องด้วย
เติบโตมาในครอบครัวที่เป็นนักปราชญ์ซึ่งมีบิดา คือ ออกญาโหราธิบดี เป็นผู้ที่เป็นผู้รู้หนังสือรวมถึงรอบรู้สรรพ
วิทยาต่าง ๆ อีกทั้งยังมีน้องชาย คือ ศรีปราชญ์ เป็นผู้ที่มีความสามารถทางด้านการประพันธ์บทร้อยกรอง                                         
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ข้อเสนอแนะ 
          1.เนื่องจากในงานวิจัยไม่มีการวิเคราะห์สาเหตุปัจจัยที่ตัวละครใช้วัจนกรรมประเภทต่างๆ ดังนั้น  
ในอนาคตควรมีการวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ตัวละครใช้วัจนกรรมประเภทต่างๆในการสนทนา 
 2.เนื่องจากงานวิจัยนี้ไม่มีการวิเคราะห์ในเรื่องวัจนกรรมแบบตรงเละวัจนกรรมแบบอ้อม ดังนั้นถ้าใน
อนาคตมีการวิเคราะห์ในส่วนของการใช้วัจนกรรมแบบตรงและวัจนกรรมแบบอ้อม ท าให้งานวิจัยครอบคลุม
มากขึ้น 
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วัจนกรรมในบทเพลงจากเหตุการณ์ผู้ประสบภัยและกู้ภัยถ้ าหลวง 
Speech Act in Song for Victims and Rescuers in 

A case of Tham Luang Cave 

 

นัฐภรณ์ ผลพฤกษา1 
 

บทคัดย่อ 
 
 บทความวิจัยนี้มุ่งศึกษาวัจนกรรมที่ปรากฏในเพลงที่ประพันธ์ขึ้นมาเพ่ือเหตุการณ์ผู้ประสบภัยและ
กู้ภัยถ้ าหลวง ผู้วิจัยเก็บรวบรวมบทเพลงเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ จ านวน  
18 เพลง ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 รวม 18 วัน ซึ่งเป็นช่วงเวลาเกิดเหตุ
ถึงวันที่ผู้ประสบภัยคนสุดท้ายได้รับการช่วยเหลือออกจากถ้ าหลวง  โดยใช้ทฤษฎีวัจนกรรมของ จอห์น อาร์ เซอร์ล 
(John R. Searle) (1981) ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

ผลการศึกษา พบว่า มีวัจนกรรมจ านวน 202 ถ้อยค า จ าแนกเป็น 4 ชนิด ได้แก่ วัจนกรรมการกล่าว
ความจริง (assertive) วัจนกรรมการกล่าวชี้น า (directive) วัจนกรรมการกล่าวแสดงออก (Expressive) และ 
วัจนกรรมการกล่าวผูกพัน (commissive) โดยวัจนกรรมที่ปรากฏในบทเพลงมากที่สุด คือ วัจนกรรมการกล่าว
ความจริง เนื่องจากข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์มีที่มาจากข่าว เนื้อหาในบทเพลงจึงมุ่งรายงานข้อเท็จจริง เพื่อบอก
เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้รับสารเป็นส าคัญ ส่วนวัจนกรรมการกล่าวผูกพันปรากฏน้อยที่สุด เนื่องจาก
ผู้ส่งสารไม่ได้ร่วมค้นหาผู้ประสบภัยในสถานที่เกิดเหตุ จึงสื่ออารมณ์ความรู้สึกแสดงวัจนกรรมการกล่าว
ผูกพัน เพ่ือเป็นอีกช่องทางที่สามารถให้ก าลังใจผู้ประสบภัยได้ การวิจัยนี้แสดงเจตนาของผู้ส่งสารที่ต้องการสื่อ
อารมณ์ ความรู้สึก ก าลังใจ ให้กับผู้ประสบภัยและผู้ให้ความช่วยเหลือ และสะท้อนสภาพสังคมไทยที่ทุกฝ่าย
พยายามช่วยกันค้นหาผู้ประสบภัยให้มีชีวิตรอดออกมาได้อย่างปลอดภัยผ่านบทเพลงซึ่งเป็นเครื่องมือถ่ายทอด
ข้อมูลไปยังผู้รับสาร 

 
ค าส าคัญ: วัจนกรรม, เพลง, เหตุการณ์กู้ภัยถ้ าหลวง 
 
 
 
 
 
 
1 นักศึกษาปริญญาตร,ี สาขาวิชาภาษาไทย, หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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บทน า 
เหต ุการณ์ผู ้ป ร ะสบภ ัยและกู ้ภ ัยถ้ าหลว ง เป ็นข ่า วที ่ไ ด ้ร ับคว ามสน ใจจากผู ้คนทั ่ว โ ล ก   

โดยเรื่องราวเริ่มต้นจากการที่ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และนักฟุตบอลเยาวชนทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมีแม่สาย  
ได้เดินทางไปท่องเที่ยวที่ถ้ าหลวง วนอุทยานถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และ
ติดอยู่ภายในถ้ า เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 เนื่องจากเกิดฝนตกหนัก เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงความรัก 
ความห่วงใย ความสามัคคีของคนในชาติ  และทุกคนทั่วโลก เนื่องจากมีการระดมก าลังเข้าช่วยเหลือ  
ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ประชาชนชาวไทยและ
ต่างชาติก็ร่วมกันแสดงความรู้สึกหรือรายงานสถานการณ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ มากมายเพ่ือหวังที่จะสื่อความรัก  
ความเป็นห่วง  และให้ก าลังใจแก่ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ อีกทั้งยังเป็นการรายงานความคืบหน้าให้กับ 
ผู้ที่ติดตามข่าวสารและสื่อสารผ่านบทเพลงอีกทางหนึ่ง   

‘ เพลง’  เป็นถ้อยค าที่นักประพันธ์ เรียบเรียงขึ้น  ในเพลงหนึ่ ง เพลงอาจประกอบไปด้วย 
เนื้อร้อง ท านอง และจังหวะ ที่ท าให้เกิดความไพเราะหรือสร้างความเพลิดเพลินให้แก่ผู้ฟัง โดยผู้ส่งสาร คือ 
ผู้ประพันธ์เพลง ท าหน้าที่สร้างชุดความหมายซึ่งก็คือถ้อยค า ส่งเป็นสารหรือเนื้อเพลง ผสมผสานกับดนตรี  
ใ ส่ ท านองต่ า ง  ๆ  และการขั บ ร้ อ งของศิ ลปิ น  บท เพลงจาก เหตุ ก า รณ์ ผู้ ป ร ะสบภั ยและกู้ ภั ย 
ถ้ าหลวง เป็นเพลงที่แต่งขึ้นสืบเนื่องจากเหตุการณ์ผู้ประสบภัยและกู้ภัยถ้ าหลวง จึงมีลักษณะสื่อความรู้สึก
จากผู้ส่งสารไปยังผู้ฟังหรือผู้รับสาร เพ่ือแสดงความรัก ความเป็นห่วง ต้องการให้ก าลังใจแก่ผู้ประสบภัยและ
เจ้าหน้าที ่ หรือบันทึกเหตุการณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นลงในบทเพลงที่ถ่ายทอดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

ถ้อยค าที่ผู้ส่งสารแสดงจุดมุ่งหมายของสิ่งที่ต้องการจะสื่อนั้นเรียกว่า “วัจนกรรม” ซึ่งคือ  การกระท า
โดยใช้ค าพูด เช่น ขอโทษ แก้ตัว ทักทาย ฯลฯ โดยอาจจะมีการกระท าที่ไม่ใช่ค าพูดมาประกอบด้วยก็ได้  
(จรัลวิไล จรูญโรจน์, ม.ล., 2558, น. 178) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวัจนกรรมต่าง ๆ ที่ปรากฏใน
เพลงที่ประพันธ์ขึ้นเพ่ือเหตุการณ์ประสบภัยและกู้ภัยถ้ าหลวงโดยน าแนวคิดวัจนกรรมของ จอห์น อาร์ เซอร์ล 
(John R. Searle) (Searle,  1981,  p. 162-179) ได้แก่  การกล่าวความจริง  (assertive) การกล่าวชี้น า  
(directive) การกล่ าวผูกพัน  (commissive) การกล่ าวแสดงออก (Expressive) การกล่ าวประกาศ 
(Declaration) มาใช้วิเคราะห์  

จากการศึกษาผลงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่ามีการศึกษาเกี่ยวกับวัจนกรรม กล่าวคือ พบงานวิจัยที่มีการใช้
ทฤษฎีวัจนกรรมของ จอห์น อาร์ เซอร์ล (John R. Searle) ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ต่างกันเช่น การวิเคราะห์
ข้อมูลบนป้ายหาเสียงเลือกตั้ง ได้แก่ งานวิจัยของบุญโชค เขียวมา (2550) ที่เสนองานวิจัยเรื่อง การศึกษา 
วัจนกรรมบนป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้วาราชการกรุงเทพมหานครฯ ปี 2547 งานวิจัยของอิงอร  
พ่ึงจะงาม (2554) ที่ศึกษาการใช้วัจนกรรมและกลวิธีทางภาษาบนป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งปี พ.ศ. 2554 
หรือการวิเคราะห์ข้อมูลในเพลง ได้แก่ อลงกรณ์ อิทธิผล , วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์ และสุรสิทธิ์ ไทยรัตน์ 
(2557) ได้เสนอบทความวิจัยเรื่อง การใช้วัจนกรรมจากบทร้องประกอบพิธีกรรมเรียกขวัญเพ่ือรักษาโรคของ
หมอเหยาชาวผู้ไทยใน 4 จังหวัด : กาฬสินธุ์ นครพนม สกลนคร และมุกดาหาร ส่วนอัจฉราพร ใครบุตร และ
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วิไลศักดิ์ กิ่งค า (2559) ได้เสนอบทความวิจัยเรื่อง วัจนกรรมในบทเพลงปลุกใจให้รักชาติ ระหว่าง พ.ศ. 2510-
2550 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัจนกรรม ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาการใช้วัจนกรรมและการศึกษา
ประเภทวัจนกรรม ผู้วิจัยพบว่า งานวิจัยของของอัจฉราพร ใครบุตร และวิไลศักดิ์ กิ่งค า (2559) ที่ศึกษาวัจนกร
รมในบทเพลงปลุกใจให้รักชาติ ระหว่าง พ.ศ. 2510-2550 นั้นมีความสอดคล้องกับเรื่องที่ผู้วิจัยต้องการจะศึกษา 
เนื่องจากเป็นงานวิจัยที่มีการศึกษาประเภทวัจนกรรมที่ปรากฏในเพลง โดยใช้ทฤษฎีวัจนกรรมของ จอห์น อาร์ 
เซอร์ล (John R. Searle) ในการวิเคราะห์ข้อมูล จึงสนใจศึกษาวัจนกรรมในถ้อยค าจากบทเพลงเหตุการณ์
กู้ภัยถ้ าหลวง เนื่องจากยังไม่มีผู้ศึกษา อีกทั้งในบทเพลงมีถ้อยค าที่สื่อถึงสิ่งที่ผู้ส่งสารต้องการสื่อถึง ผู้รับสาร
และแสดงให้เห็นวัจนกรรมที่ปรากฏในบทเพลง โดยถ้อยค าในบทความวิจัยฉบับนี้ หมายถึง ค า วลี หรือ
ประโยคที่ผู้ส่งสารต้องการสื่อไปยังผู้รับสาร นอกจากนี้บทเพลงเหล่านี้ยังได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์มีการน าเพลงไปใช้น าเสนอข่าวสารเกี่ยวกับปฏิบัติการนี้เป็นจ านวนมาก รวมถึงน าไปจัดท าเป็นเพลง
ประกอบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเพ่ือเป็นก าลังใจให้กับผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ผู้มาปฏิบัติการค้นหาและ
ช่วยเหลือ ผู้วิจัยจึงจะศึกษาวัจนกรรมที่ปรากฏในบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นมาเพ่ือเหตุการณ์ผู้ประสบภัยและกู้ภัยถ้ า
หลวง โดยน าแนวคิดวัจนกรรมของ จอห์น อาร์ เซอร์ล (John R. Searle) (1981) มาใช้วิเคราะห์ 

วัตถุประสงคก์ารวิจัย 

เพ่ือศึกษาวัจนกรรมที่ปรากฏในถ้อยค าจากบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นเพ่ือเหตุการณ์กู้ภัยถ้ าหลวง 

วิธีการศึกษา 
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยรวบรวมเนื้อเพลงไทยสากลและเพลงไทยลูกทุ่ง ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ผู้ประสบภัยและ
กู้ภัยถ้ าหลวง โดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
 1.1 เป็นเพลงที่ใช้ภาษาไทยในการแต่ง และมีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ข่าวสาร หรือ
เว็บไซต์บันเทิง เป็นต้น โดยผู้วิจัยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกเว็บไซต์ที่เผยแพร่บทเพลงเหตุการณ์กู้ภัยถ้ าหลวง  
ด้วยการจัดอันดับเว็บไซต์ประเภทข่าว - สื ่อ และเว็บไซต์บันเทิง โดยเว็บไซต์ https://truehits.net 
(บริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จ ากัด) ประจ าวันที่ 1 มกราคม 2561  – 22 ตุลาคม 2561 
เลือกเฉพาะเว็บไซต์ที่มีอันดับ 1-5 เท่านั้น หากเพลงใดเผยแพร่มากกว่า 1 เว็บไซต์ ผู้วิจัยจะคัดเลือกชุดที่
เผยแพร่เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาเพียงหนึ่งแหล่ง และน ามาถอดเนื้อเพลง จ านวน 18 เพลง ดังนี้ 
ล าดับ เพลง    ศิลปิน 
1 ค าสัญญา    พิชญา ยอดแสง 
2 ยังรอ ( ถ้ าหลวง )   ต้าร์ ชัชวาล & ใหม ่กอบกุล  
3 13ชีวิตในถ้ าหลวง   ไพศาล จันทรรัตน์ 
4 ขออย่ายอมแพ้   อนุชา ประธาน วงแฮมเมอร์  
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5 ถ้ าหลวงนางนอน   เสกสรรค ์ศุขพิมาย 
6 HOPE (ความหวัง)   ธนภัทร พุทธกะ และ ธรรมศักดิ ์บุญโทแสง  
7 ขอน้องผมคืน   อภิมงคล คูณทาการ  
8 อย่าหมดหวัง   วัฒนา ชลสงคราม และ พลอยชมพู ญานนีน ภารวี ไวเกล 
9 ยังรอ (คนไม่รู้จักที่อยากเจอ) อัครเดช ยอดจ าปา  
10 คนแปลกหน้าที่อยากเจอ   จักรพันธ์ หาญภิรมย์ 
 (13 ชีวิตติดถ้ า)  
11 วอนนางนอน   จินตหรา พูนลาภ 
12 13 หมูป่า (ขอให้ปลอดภัย)  ศุภัคชญา สุขใบเย็น 
13 ให้ก าลังใจ    สุรชัย จันทิมาธร 
14 ขุนน้ าใจไทย   ยืนยง โอภากุล  
15 เด็กน้อย    ชาครีย์ ลาภบุญเรือง 
16 Stay Together, Strong Together รวมศิลปิน Show Me The Money Thailand 
17 กลับบ้านได้แล้วหมูป่า  วสุ ห้าวหาญ 
18 วอนแม่นางนอน   เดก็นักเรียนโรงเรียนเล็กในทุ่งกว้า 
 
1.2 ระยะเวลาของการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้  คือ ตั้งแต่วันเกิดเหตุ คือ วันที่ 23 มิถุนายน 2561 
จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 18 วัน เป็นวันที่ผู้ประสบภัยคนสุดท้ายได้รับการช่วยเหลือออกจาก
ถ้ า เนื่องจากเป็น 
2.2  การวิเคราะห์ข้อมูล 

2.1 ผู้วิจัยอ้างอิงความหมายของค าจาก พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 
 2.2 ผู้วิจัยรวบรวมเพลง แล้วน ามาถอดเป็นเนื้อเพลง จากนั้นจ าแนกถ้อยค าและศึกษาว่าเป็นวัจนกรรม
ระยะเวลาที่มีการเผยแพร่ข่าวสารและเกิดปรากฏการณ์ด้านการสื่อสารผ่านบทเพลงชนิดใดพิจารณาตาม
แนวคิดวัจนกรรมของ จอห์น อาร์ เซอร์ล (John R. Searle) (Searle, 1981, p. 162-179) โดยจอห์น อาร์ 
เซอร์ล แบ่งประเภทของการกระท าโดยใช้ค าพูดตามลักษณะของถ้อยค าได้เป็น 5 รูปแบบ ดังนี้  

1) การกล่าวความจริง (assertive) คือ วัจนกรรมที่ผู้พูดนั้นผูกมัดตนเองกับความจริงจากสิ่งที่ตน
กล่าวมา เช่น การกล่าวรายงาน การแจ้งให้ทราบ 

2) การกล่าวชี้น า (directive) คือ วัจนกรรมที่ผู้ส่งสารนั้นก าหนดให้ผู้รับสารกระท าบางสิ่ง เช่น 
การสั่ง การขอร้อง 

3) การกล่าวผูกพัน (commissive) คือ วัจนกรรมที่ผู้ส่งสารผูกมัดตนเองกับอนาคต เช่น  
การสัญญา การเสนอตัว 

4) การกล่าวแสดงออก (Expressive) คือ วัจนกรรมที่ผู้ส่งสารแสดงทัศนคติหรือความรู้สึก 
บางประการของตน เช่น การขอบคุณ การขอโทษหรือขออภัย 
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5) การกล่าวประกาศ (Declaration) คือ วัจนกรรมที่ผู้ส่งสารกล่าวออกไปแล้วส่งผลให้ เกิด 
การเปลี่ยนแปลงบางประการ วัจนกรรมนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้ส่งสารมีสิทธิอ านาจ เช่น การขับออกจากศาสนา  
การประกาศสงคราม 

2.3 สรุปสัดส่วนร้อยละของวัจนกรรมแต่ละชนิดที่ปรากฏ โดยใช้สูตรการหาร้อยละ ดังนี้ 

   สูตรการหาร้อยละ =  

    หมายถึง จ านวนวัจนกรรมที่พบ 

    หมายถึง จ านวนวัจนกรรมทั้งหมด 

2.4 เรียบเรียง น าเสนอผลการศึกษา โดยแจกแจงวัจนกรรมแต่ละชนิด อธิบายและแสดงตัวอย่าง จากนั้น  
จึงน าเสนอผลการวิเคราะห์ในเชิงพรรณนาและใช้สถิติร้อยละ รวมถึงการแสดงผลการวิเคราะห์ในรูปแบบแผนภูมิ
และตาราง 

2.5 สรุป อภิปรายผลการวิจัย และให้ข้อเสนอแนะ 

ผลการศึกษา  
 ผู้วิจัยสามารถจ าแนกวัจนกรรมที่ปรากฏในบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นมาเพ่ือเหตุการณ์ผู้ประสบภัยและกู้ภัยถ้ า

หลวง เป็น 4 ชนิด ได้แก่ วัจนกรรมการกล่าวความจริง (assertive) วัจนกรรมการกล่าวชี้น า (directive) วัจนกรรม
การกล่าวแสดงออก (Expressive) และวัจนกรรมการกล่าวผูกพัน (commissive) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. การกล่าวความจริง (assertive) คือ วัจนกรรมที่ผู้พูดนั้นผูกมัดตนเองกับความจริงจากสิ่งที่ตนกล่าวมา 
(Searle, 1981, p. 162-179) การศึกษาพบว่ามีวัจนกรรมย่อยที่ปรากฏในวัจนกรรมการกล่าวความจริง   
4 ประเภท ได้แก่ วัจนกรรมการแจ้งให้ทราบ วัจนกรรมการคาดคะเน วัจนกรรมการยืนยัน และวัจนกรรมการ
คาดหวัง ดังนี้ 

1.1 วัจนกรรมการแจ้งให้ทราบ คือ ถ้อยค าที่ผู้ส่งสารต้องการจะบอกให้ผู้ฟังได้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิด
ขึ้นอยู่ในขณะนั้น ดังตัวอย่าง 

 
 จากตัวอย่างปรากฏถ้อยค า เยาวชนของไทยที่ทุกคนเป็นห่วงติดถ้ าหลวงหลายวัน จัดเป็น  วัจนกรรมการ
แจ้งให้ทราบ กล่าวคือ จากถ้อยค าข้างต้น เยาวชนของไทย เป็นค าสรรพนามที่ผู้ส่งสารต้องการสื่อถึงนักฟุตบอล
เยาวชนทีมหมูป่าอะคาเดมีแม่สายและผู้ช่วยโค้ชที่เป็นผู้ประสบภัยในเหตุการณ์นี้ ทุกคนเป็นห่วง ผู้ส่งสารต้องการ
แจ้งให้ผู้ฟังได้ทราบว่าผู้ที่ติดตามข่าวสารเรื่องนี้นั้นเป็นห่วงผู้ประสบภัย และสุดท้าย ติดถ้ าหลวงหลายวัน  

วิงวอนเจ้าแม่นางนอนช่วยทีมฟุตบอลช่วยทีมฟุตบอลหมูป่า 
ลูกขอวิงวอนเจ้าแม่นางนอนเมตตาช่วยทีมหมูป่าติดอยู่ในถ้ าหลวง 
เยาวชนของไทยที่ทุกคนเป็นห่วงติดถ้ าหลวงหลายวัน 

(วอนนำงนอน - จินตหรำ พูนลำภ) 
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เป็นการแจ้งให้ผู้ฟังทราบว่าผู้ประสบภัยนั้นติดอยู่ภายในถ้ าหลวง ซึ่งหมายถึง วนอุทยานถ้ าหลวง – ขุนน้ านางนอน
ที่เป็นสถานที่เกิดเหตุเป็นเวลา  หลายวัน 

1.2 วัจนกรรมการคาดคะเน คือ ถ้อยค าที่แสดงการนึกหมาย ค านวณเอาไว้อย่างคร่าว ๆ ของผู้ส่งสาร  
ดังตัวอย่าง  

 
 จากตัวอย่างเป็นวัจนกรรมการคาดคะเน พิจารณาได้จากถ้อยค าที่ว่า “อีกไม่นาน” ผู้ส่งสารต้องการ 
บอกถึงการคาดคะเนระยะเวลา โดยปรากฏ 2 ถ้อยค า ดังนี้ 

1) อีกไม่นานเราจะได้พบกัน 
จากถ้อยค าข้างต้น เรา เป็นค าสรรพนามหมายถึงผู้ส่งสารและผู้ประสบภัย ดังนั้นถ้อยค านี้จึงเป็นถ้อยค าที่ผู้ส่ง

สารนั้นคาดคะเนเวลาว่าอีกไม่นานผู้ส่งสารและผู้ประสบภัยนั้นจะได้พบกัน 
2) อีกไม่นานฉันจะได้พบเธอ 
จากถ้อยค าข้างต้น ฉัน เป็นค าสรรพนามหมายถึงผู้ส่งสาร และ เธอ เป็นค าสรรพนามหมายถึงผู้ประสบภัย 

ทั้ง 13 คน ดังนั้นถ้อยค านี้จึงเป็นถ้อยค าที่ผู้ส่งสารนั้นคาดคะเนเวลาว่าอีกไม่นานผู้ส่งสารและผู้ประสบภัยนั้นจะได้
พบกัน 

1.3 วัจนกรรมการยืนยัน คือ ถ้อยค าที่แสดงให้เห็นว่าผู้ส่งสารนั้นย้ าค าพูดเพ่ือคงความคิดเดิม ดังตัวอย่าง 

 
 จากตัวอย่างปรากฏถ้อยค า รวมพลังทั้งความคิดและคนดี  ต้องช่วยน้อง 13 คนได้แน่นอน จัดเป็นวัจนกร
รมการยืนยัน พิจารณาได้จากค าว่า ต้อง “ก. เป็นกริยาช่วยบอกความแน่ใจหรือ       บังคับ...” (ราชบัณฑิตยสถาน
, 2556, น. 468) เป็นการแสดงถึงความรู้สึกมั่นใจของผู้ส่งสาร และถ้อยค า  รวมพลังทั้งความคิดและคนดี  
ผู้ส่งสารต้องการสื่อถึงการร่วมแรงร่วมใจ ระดมความคิด ของเจ้าหน้าที่และผู้ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ดังนั้น
ถ้อยค านี้จึงเป็นถ้อยค าที่แสดงการยืนยันความคิดของผู้ส่งสารว่า หากเจ้าหน้าที่และผู้ให้การช่วยเหลือนั้นช่วยกัน
ระดมความคิดและร่วมแรงร่วมใจกันจะสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้มีชีวิตรอดออกมาได้อย่างปลอดภัย 
 1.4 วัจนกรรมการคาดหวัง คือ ถ้อยค าที่แสดงถึงความคิดของผู้ส่งสารที่นึกไว้ คาดว่าจะเป็นไปได้  
หรือคาดหมายไว้ ดังตัวอย่าง   

อยากขอบคุณคนท างานที่ร่วมแรงกัน ทุกคืนวันพยายามทุกวิธี 
รวมพลังทั้งความคิดและคนดี  ต้องช่วยน้อง 13 คนได้แน่นอน อีกไม่นาน
เราจะได้พบกัน และอีกไม่นานฉันจะได้พบเธอ 

(ถ่้ำหลวงนำงนอน - เสกสรรค์ ศุขพิมำย) 

อยากขอบคุณคนท างานที่ร่วมแรงกัน ทุกคืนวันพยายามทุกวิธี 
รวมพลังทั้งความคิดและคนดี  ต้องช่วยน้อง 13 คนได้แน่นอน อีกไม่นาน
เราจะได้พบกัน และอีกไม่นานฉันจะได้พบเธอ 

(ถ่้ำหลวงนำงนอน - เสกสรรค์ ศุขพิมำย) 
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จากตัวอย่างจัดเป็นวัจนกรรมการคาดหวัง ปรากฏ 2 ถ้อยค า ดังนี้ 
 

1) ดวงใจพ่อแม่ เฝ้ารอที่จะรับขวัญ 
 เป็นถ้อยค าที่ผู้ส่งสารต้องการแสดงความคิดของพ่อแม่ที่ยังรอคอยผู้ประสบภัย ที่เปรียบเสมือนดวงใจมาเข้าพิธี
รับขวัญ5 ตามความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องขวัญ6 

2) รอเจ้ามาอยู่ด้วยกันที่บ้านของเรา 
จากถ้อยค าข้างต้น เจ้า เป็นค าสรรพนามหมายถึงผู้ประสบภัยทั้ง 13 คน ดังนั้นถ้อยค านี้จึงเป็นถ้อยค าที่ผู้ส่ง

สารต้องการแสดงความรู้สึกของพ่อแม่ผู้ประสบภัยที่ยังคงรอคอยให้ผู้ประสบภัยนั้นมีชีวิตรอดออกมาอย่างปลอดภัย
และกลับมาอยู่ด้วยกันที่บ้าน 

2. การกล่าวชี้น า (directive) คือ วัจนกรรมที่ผู้ส่งสารนั้นก าหนดให้ผู้รับสารกระท าบางสิ่ง (Searle, 1981,  
p. 162-179) การศึกษาพบว่ามีวัจนกรรมย่อยที่ปรากฏในวัจนกรรมการกล่าวชี้น า ได้แก่ วัจนกรรมการ
ขอร้อง วัจนกรรมการสั่ง วัจนกรรมการถาม และวัจนกรรมการแนะน า ดังนี้ 

2.1 วัจนกรรมการขอร้อง คือ ถ้อยค าที่ต้องการแสดงเจตนาของผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารเพ่ือให้ผู้รับสารนั้น
ทราบอารมณ์และความรู้สึกของตนเอง ดังตัวอย่าง   

 
 จากตัวอย่าง ปรากฏถ้อยค า วิงวอนเจ้าแม่นางนอนช่วยทีมฟุตบอลช่วยทีมฟุตบอลหมูป่า จัดเป็นวัจนกรรม
การขอร้อง โดยพิจารณาจากค าว่า วิงวอน “ก. เฝ้าร้องขอ, ร ่าขอ, ขอด้วยอาการออด, เฝ้าร้องขอให้ท าตามประสงค์
...” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, น. 1117) ดังนั้น ถ้อยค านี้จึงเป็นถ้อยค าที่ผู้ส่งสารสื่อถึงความรู้สึกอ้อนวอน ขอร้อง
ให้เจ้าแม่นางนอนช่วยเหลือทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมีแม่สาย ที่ประกอบด้วยนักฟุตบอลและผู้ช่วยโค้ช  
รวม 13 คน ซึ่งเป็นผู้ประสบภัยในเหตุการณ์นี้ 

                                                           
5 พิธีรับขวัญ คนไทยมีความเชื่อที่ว่า หากขวัญอยู่กับตัวจะท าให้คนนั้นสบายดี แต่หากขวัญหนีหายจะท าให้เจ้าของขวัญนั้นเกิดอาการเจ็บป่วยหรือรุนแรงถึงขั้น
เสียชีวิต เพราะฉะนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องท าพิธีท าขวัญ หรือ พิธีสู่ขวัญ เพื่อเป็นการเชิญขวัญกลับมาสู่ร่างกาย (รุจินาถ อรรถสิษฐ, เอนก ศิริโหราชัย และ
สมศิริ ยิ้มเมือง, 2548: 1) 
6 ความเชื่อเรื่องขวัญ เป็นเรื่องราวที่สืบต่อมาแต่โบราณว่า คนที่เกิดมาไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ ไม่ว่าเพศใด ย่อมมีสิ่งที่สิงสถิตในร่างกายตั้งแต่ก าเนิด เรียกว่า 
“ขวัญ” (รุจินาถ อรรถสิษฐ, เอนก ศิริโหราชัย และสมศิริ ยิ้มเมือง, 2548: 1) 
 

13 ชีวิตในเขานางนอน ทุกคนไม่ได้พักผ่อนต่างช่วยเหลือกัน 
ดวงใจพ่อแม่ เฝ้ารอที่จะรับขวัญ รอเจ้ามาอยู่ด้วยกันที่บ้านของเรา 

   (13 ชีวิตในถ้่ำหลวง - ไพศำล จันทรรัตน์) 

วิงวอนเจ้าแม่นางนอนช่วยทีมฟุตบอลช่วยทีมฟุตบอลหมูป่า 
ลูกขอวิงวอนเจ้าแม่นางนอนเมตตาช่วยทีมหมูป่าติดอยู่ในถ้ าหลวง 
เยาวชนของไทยที่ทุกคนเป็นห่วงติดถ้ าหลวงหลายวัน 

   (วอนนำงนอน - จินตหรำ พูนลำภ) 
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 2.2 วัจนกรรมการสั่ง คือ ถ้อยค าที่ผู้ส่งสารต้องการให้ผู้รับสารนั้นปฏิบัติตามเจตนาของตน ดังตัวอย่าง 

 
 จากตัวอย่าง ปรากฏถ้อยค า ช่วยอย่างเต็มที่ช่วยทุกนาทีอย่าอ่อนแอ จัดเป็นวัจนกรรมการสั่ง กล่าวคือ 
จากถ้อยค าข้างต้น จัดเป็นวัจนกรรมการสั่ง โดยพิจารณาได้จากค าว่า อย่า “ว. ค าประกอบกริยาบอกความห้าม
หรือไม่ยอมให้ท าการต่าง ๆ...” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, น. 1376) ดังนั้นถ้อยค านี้จึงแสดงให้เห็นว่าผู้ส่งสารนั้น
ต้องการให้ผู้ช่วยเหลือหรือหน่วยกู้ภัยท างานอย่างเต็มที่ตลอดเวลา และต้องการให้ผู้ ช่วยเหลือนั้นเข้มแข็ง  
ไม่อ่อนแอเพ่ือที่ทุกอย่างจะได้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

2.3 วัจนกรรมการถาม คือ ถ้อยค าที่แสดงถึงการตั้งปัญหาหรือประเด็นของผู้ส่งสารที่ส่งไปยังผู้รับสาร 
เพ่ือให้ทราบและรับรู้ข้อมูลที่ตนต้องการจะถาม หรือต้องการแสดงความรู้สึกนึกคิดของตนผ่านวัจนกรรมการถาม 
อาจเป็นค าถามที่ต้องการค าตอบหรือไม่ก็ได้ ดังตัวอย่าง  

 
  จากตัวอย่างจัดเป็นวัจนกรรมการถาม พิจารณาได้จากค าว่า ไหม “ว. เป็นค าถาม มาจาก หรือไม่
...” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, น. 1359) และค าว่า อย่างไร “ว. ใช้ในประโยคค าถาม ถามถึงความเป็นไป  
ความเป็นอยู่...” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, น. 1376) โดยปรากฏ 2 ถ้อยค า ดังนี้ 

1) เจ้าเป็นอย่างไร อยากรู้ถึงชะตากรรม 
จากถ้อยค าข้างต้น ชะตากรรม หมายถึง ความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัย ดังนั้นถ้อยค านี้จึงเป็นถ้อยค าที่แสดงให้

เห็นถึงความคิดและความรู้สึกของผู้ส่งสารผ่านวัจนกรรมการถาม ที่ต้องการทราบถึงชะตากรรมของผู้ประสบภัย 
2) อ่อนแรงหิวโหยหนาวสั่นเจ้าทนได้ไหม 
จากถ้อยค าข้างต้น อ่อนแรงหิวโหยหนาวสั่น คือ สภาพความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยที่ไม่ได้รับประทานอาหาร 

และอากาศภายในถ้ าที่หนาวเย็น ดังนั้นถ้อยค านี้จึงเป็นถ้อยค าที่แสดงถึงความคิดของผู้ส่งสารที่ต้องการทราบความ
เป็นไปของผู้ประสบภัย และเป็นกังวลว่าผู้ประสบภัยนั้นจะสามารถอดทนกับสภาพความเป็นอยู่ที่ก าลังเผชิญได้
หรือไม ่
 2.4 วัจนกรรมการแนะน า คือ ถ้อยค าที่แสดงเจตนาของผู้ส่งสารที่ต้องการชี้แนวทางให้ผู้ฟังได้ปฏิบัติตาม 
ดังตัวอย่าง   

วอนเจ้าแม่นางนอนช่วยทีมฟุตบอลออกมาคืนสู่อ้อมอกพ่อแม่ 
วอนทุกหน่วยช่วยเหลือตามเจอวอนทุกทีมเด้ออย่าพากันท้อแท้ ช่วยอย่าง
เต็มที่ช่วยทุกนาทีอย่าอ่อนแอ เจ้าป่าเจ้าเขาถ้ าหลวงวอนช่วยดูแล ลูกวอน
เจ้าแม่คุ้มครองให้ความปลอดภัย 

(วอนนำงนอน - จินตหรำ พูนลำภ) 

เจ้ารู้ไหม คนไทยทุกคนเป็นห่วง ติดอยู่ในถ้ าเขาหลวงมานาน
เจ็ดวัน เจ้าเป็นอย่างไร อยากรู้ถึงชะตากรรม อ่อนแรงหิวโหยหนาวสั่น
เจ้าทนได้ไหม 

(13 ชีวิตในถ้่ำหลวง - ไพศำล จันทรรัตน์) 
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 จากตัวอย่างปรากฏถ้อยค า เพราะว่าตัวของเรา อาจเต็มไปด้วยรอยแผล อาจมีอีกร้อยอีกพันครั้ง ที่เราต้องล้ม
และพ่ายแพ้ แต่สิ่งที่แท้จริง และแน่นอนที่สุด จงมีชีวิตเพ่ือความฝัน แม้ลมหายใจจะสิ้นสุด  จัดเป็นวัจนกรรม 
การแนะน า กล่าวคือ ตัวของเรา เป็นค าสรรพนามที่หมายถึง ตัวของผู้ประสบภัย  รอยแผล หมายถึง ร่องรอยของ
ความเจ็บปวดและความผิดหวัง ล้มและพ่ายแพ้ หมายถึง ความผิดหวัง หรือ ความอ่อนแอ ดังนั้น ถ้อยค านี้จึงเป็น
ถ้อยค าที่ผู้ส่งสารต้องการแนะน าผู้ประสบภัยว่า ผู้ประสบภัยนั้นอาจจะผิดหวัง หรืออ่อนแออีกหลายครั้ง แต่สิ่งที่
จะต้องท าก็คือการมีชีวิตอยู่เพ่ือความฝันถึงแม้จะต้องตาย อีกนัยหนึ่งผู้ส่งสารต้องการที่จะแนะน าผู้ประสบภัย 
ให้เข้มแข็งและต่อสู้กับอุปสรรคเพื่อมีชีวิตรอดออกมาได้อย่างปลอดภัย 

3. การกล่าวแสดงออก (Expressive) คือ วัจนกรรมที่ผู้ส่งสารแสดงทัศนคติหรือความรู้สึกบางประการ
ของตน (Searle, 1981,  p. 162-179) การศึกษาพบว่ามีวัจนกรรมย่อยที ่ปรากฏในวัจนกรรมการกล่าว
แสดงออก ได้แก่ วัจนกรรมการให้ก าลังใจ และวัจนกรรมการขอบคุณ ดังนี้ 

3.1 วัจนกรรมการให้ก าลังใจ คือ ถ้อยค าที่แสดงถึงความรู้สึกของผู้ส่งสารที่ต้องการส่งก าลังใจให้ผู้รับสาร 
ดังตัวอย่าง  

 
 จากตัวอย่าง จัดเป็นวัจนกรรมการให้ก าลังใจ พิจารณาได้จากค าว่า พิจารณาได้จากค าว่า ก าลังใจ  
ที่หมายถึง “น. สภาพของจิตใจที่มีความเชื่อมั่นและกระตือรือร้นพร้อมที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ทุกอย่าง... ” 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, น. 126) ดังปรากฏ 2 ถ้อยค า คือ 
 

1) ให้ก าลังใจผู้มีเมตตา 
จากถ้อยค าข้างต้น ผู้มีเมตตา คือ ค าสรรพนามหมายถึง ผู้ที่มาช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทุกด้าน ดังนั้นถ้อยค านี้

ผู้ส่งสารต้องการที่จะแสดงความรู้สึกให้ก าลังใจต่อผู้ที่มาช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทุกด้าน 
2) ให้ก าลังใจน้องทีมหมูป่า ฟุตบอลอะคาเดมีแม่สาย 
จากถ้อยค าข้างต้น น้องทีมหมูป่า ฟุตบอลอะคาเดมีแม่สาย คือ ค าสรรพนามหมายถึง ผู้ประสบภัย ดังนั้น 

ถ้อยค านี้ผู้ส่งสารต้องการที่จะแสดงถึงความรู้สึกที่ต้องการให้ก าลังใจผู้ประสบภัยทั้ง 13 คน 
 3.2 วัจนกรรมการขอบคุณ คือ ถ้อยค าที่แสดงถึงความรู้สึกขอบคุณที่ผู้ส่งสารต้องการส่งถึงผู้รับสาร ดังตัวอย่าง 

 เพราะว่าตัวของเรา อาจเต็มไปด้วยรอยแผล อาจมีอีกร้อย
อีกพันครั้ง ที่เราต้องล้มและพ่ายแพ้ แต่สิ่งที่แท้จริง และแน่นอนที่สุด 
จงมีชีวิตเพ่ือความฝัน แม้ลมหายใจจะสิ้นสุด 

 (HOPE (ควำมหวัง) - ธนภัทร พุทธกะ และ ธรรมศักดิ์ บุญโทแสง) 

ให ้ก าล ัง ใจ  ให ้ก าล ัง ใจผู ้ม ีเ มตตา  ให ้ก าล ัง ใจน ้องท ีมหม ูป ่า 
ฟุตบอลอะคาเดมีแม่สาย ส่งเพลงนี้ไปให้ถึง ช่วยกันร าพึงร าพันหลาย ๆ พลัง
เพลงทะลวงทลาย เปิดถ้ าด าร้ายให้กลายเป็นดี 

(ให้ก่ำลังใจ - สุรชัย จันทิมำธร) 
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จากตัวอย่างปรากฏถ้อยค า อยากขอบคุณคนท างานที่ร่วมแรงกัน ทุกคืนวันพยายามทุกวิธี  จัดเป็น 

วัจนกรรมการขอบคุณ เนื่องจากปรากฏค าว่า “ขอบคุณ” ในถ้อยค าที่เป็นการสื่อความรู้สึกของผู้ส่งสารไปยัง
เจ้าหน้าที่กู้ภัยและผู้ให้การช่วยเหลือทุกคน ที่ร่วมแรงกายแรงใจในและพยายามทุกวิถีทางเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยให้มีชีวิตรอดออกมาอย่างปลอดภัย 

4. การกล่าวผูกพัน (commissive) คือ วัจนกรรมที่ผู้ส่งสารผูกมัดตนเองกับอนาคต (Searle, 1981, p. 162-
179) การศึกษาพบว่ามีวัจนกรรมย่อยที่ปรากฏในวัจนกรรมการกล่าวผูกพัน ได้แก่ วัจนกรรมการเสนอตัว  
และวัจนกรรมการสัญญา ดังนี้ 
 4.1 วัจนกรรมการเสนอตัว คือ ถ้อยค าที่แสดงเจตนาของผู้ส่งสารที่ขออาสาจะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อเหตุการณ ์ดังตัวอย่าง 

 
 จากตัวอย่างปรากฏถ้อยค า ลูกขอขมาแทนน้องทุกคนถ้าท าผิดไป จัดเป็นวัจนกรรมการเสนอตัว กล่าวคือ 
ถ้อยค าข้างต้นจัดเป็นวัจนกรรมการเสนอตัว พิจารณาได้จากค าว่า แทน “ก. สนอง เช่น แทนคุณ... ” 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, น. 587) ซึ่งเป็นค าที่แสดงการเสนอตัว ดังนั้นถ้อยค านี้จึงแสดงให้เห็นเจตนาของผู้ส่ง
สารที่ต้องการขอขมา หรือขอโทษเจ้าแม่นางนอนแทนผู้ประสบภัยทั้ง 13 คน ตามความเชื่อ หากผู้ประสบภัย  
ได้ท าอะไรผิดไป 
 4.2 วัจนกรรมการสัญญา คือ ถ้อยค าที่แสดงถึงข้อตกลง ค ามั่น ที่ผู้ส่งสารต้องการสื่อถึงผู้รับสาร  
ดังตัวอย่าง 

 
 จากตัวอย่าง ปรากฏถ้อยค า บทเพลงนี้แทนค าสัญญา เธอจะคืนกลับมา จัดเป็นวัจนกรรมการสัญญา 
กล่าวคือ จากถ้อยค าข้างต้น บทเพลงนี้ ผู ้ส่งสารต้องการจะกล่าวถึงเพลงค าสัญญา ของพิชญา ยอดแสง 
ถ้อยค าถัดมา แทนค าสัญญา ผู้ส่งสารต้องการสื่อให้เห็นว่าเพลงค าสัญญานั้นเป็นดั ่งค าสัญญา และถ้อยค า  
เธอจะคืนกลับมา เธอ หมายถึง ผู ้ประสบภัยทั้ง 13 คน ส่วนค าว่า จะ “เป็น  ค าช่วยกริยาบอกอนาคต...” 

อยากขอบคุณคนท างานที่ร่วมแรงกัน ทุกคืนวันพยายามทุกวิธี 
รวมพลังทั้งความคิดและคนดี  ต้องช่วยน้อง 13 คนได้แน่นอน อีกไม่นาน
เราจะได้พบกัน และอีกไม่นานฉันจะได้พบเธอ 

(ถ่้ำหลวงนำงนอน - เสกสรรค์ ศุขพิมำย) 

ลูกขอขมาวิงวอน เจ้าแม่นางนอนให้ปล่อยทั้งทีมไวๆ 
ลูกขอขมาแทนน้องทุกคนถ้าท าผิดไป...” 

(วอนนำงนอน - จินตหรำ พูนลำภ) 

บทเพลงนี้แทนก าลังใจ แทนทุกทุกความห่วงใยที่เรามี บทเพลงนี้
แทนค าสัญญา เธอจะคืนกลับมา วอนฟ้าช่วยเมตตาคนดี 

 (ค่ำสัญญำ - พิชญำ ยอดแสง) 
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(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, น. 307) ดังนั้น ถ้อยค านี้จึงเป็นเหมือนการสัญญาที่ผู้ส่งสารรับปากว่าผู้ประสบภัย  
จะมีชีวิตรอดออกมาได้อย่างปลอดภัย 

การศึกษาวัจนกรรมในบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นในเหตุการณ์ผู้ประสบภัยและกู้ภัยถ้ าหลวง พบวัจนกรรม 
ที่ปรากฏในเนื้อเพลง ได้แก่ อันดับที่ 1 การกล่าวความจริง (assertive) จ านวน 107 ถ้อยค า คิดเป็นร้อยละ 52.97 
อันดับที่ 2 การกล่าวชี้น า (directive) จ านวน 70 คิดเป็นร้อยละ 34.65 อันดับที่ 3 การกล่าวแสดงออก 
(Expressive) จ านวน 19 ถ้อยค า คิดเป็นร้อยละ 9.41 และอันดับที่ 4 การกล่าวผูกพัน (commissive) จ านวน  
6 ถ้อยค า คิดเป็นร้อยละ 2.97 โดยไม่พบวัจนกรรมการกล่าวประกาศ (Declaration) 

ประเภทวัจนกรรม จ านวน (ถ้อยค า) ร้อยละ 

1. การกล่าวความจริง (assertive)  107 52.97 

2. การกล่าวช้ีน า (directive)  70 34.65 

3. การกล่าวแสดงออก (Expressive) 19 9.41 

4. การกล่าวผูกพัน (commissive) 6 2.97 

รวม 202 100 

ตารางที่ 1 แสดงประเภทของวัจนกรรมที่ปรากฏในบทเพลง 
 

 
รูปที่ 1 แผนภูมิแท่งแสดงประเภทวัจนกรรม 

สรุปและอภิปรายผล 

การวิจัยนี้ผู้วิจัยพบว่าวัจนกรรมที่พบมากเป็นอันดับที่หนึ่ง คือ วัจนกรรมการกล่าวความจริง จ านวน 107 
ถ้อยค า คิดเป็นร้อยละ 52.97 ซึ่งมีวัจนกรรมย่อย 4 ประเภท ตามล าดับดังนี้ วัจนกรรมการแจ้งให้ทราบ จ านวน 
90 ถ้อยค า คิดเป็นร้อยละ 84.11 วัจนกรรมการคาดคะเน จ านวน 8 ถ้อยค า คิดเป็นร้อยละ 7.48 วัจนกรรมการ
ยืนยัน จ านวน 6 ถ้อยค า คิดเป็นร้อยละ 5.61 และวัจนกรรมการคาดหวัง จ านวน 3 ถ้อยค า คิดเป็นร้อยละ 
2.80 ทั้งนี้วัจนกรรมการแจ้งให้ทราบเป็นวัจนกรรมย่อยที่พบมากที่สุดในวัจนกรรมการกล่าวความจริง เนื่องจาก



463 

 

 การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

 

第三届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

ข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์มีที่มาจากข่าว เนื้อหาในบทเพลงจึงมุ่งรายงานข้อเท็จจริง เพ่ือบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ให้แก่ผู้รับสารเป็นส าคัญ 

วัจนกรรมที่พบเป็นอันดับสอง คือ วัจนกรรมการกล่าวชี้น า จ านวน 70 ถ้อยค า คิดเป็นร้อยละ 34.65 
ซึ่งมีวัจนกรรมย่อย 4 ประเภท ตามล าดับ ดังนี้ วัจนกรรมการขอร้อง จ านวน 42 ถ้อยค า คิดเป็นร้อยละ 60 วัจนกรรม
การสั่ง จ านวน 11 ถ้อยค า คิดเป็นร้อยละ 15.71 วัจนกรรมการถาม จ านวน 14 ถ้อยค า คิดเป็นร้อยละ 20 และ 
วัจนกรรมการแนะน า จ านวน 3 ถ้อยค า คิดเป็นร้อยละ 4.29 ทั้งนี้วัจนกรรมการขอร้องเป็นวัจนกรรมย่อยที่พบ
มากที่สุดในวัจนกรรมการกล่าวชี้น า ซึ่งเป็นการขอร้องอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองป่าเขาตามความเชื่อ
เกี่ยวกับสิ่งลี้ลับที่มีอ านาจและความเชื่อเกี่ยวกับเจ้าแม่นางนอน ให้ช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ประสบภัยให้มีชีวิต
รอดออกมาได้อย่างปลอดภัย หรือเพื่อขอร้องอ้อนวอนให้เจ้าหน้าที่ค้นหาและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
และเป็นการขอร้องอ้อนวอนให้ผู้ประสบภัยนั้นอดทนต่อสู้กับอุปสรรคที่ก าลังเผชิญ  

วัจนกรรมที่พบเป็นอันดับสาม คือ วัจนกรรมการกล่าวแสดงออก จ านวน 19 ถ้อยค า คิดเป็นร้อยละ 9.41 
ซึ่งมีวัจนกรรมย่อย 2 ประเภท  ตามล าดับ ดังนี้ วัจนกรรมการให้ก าลังใจ จ านวน 15 ถ้อยค า คิดเป็นร้อยละ 78.95 
และวัจนกรรมการขอบคุณ จ านวน 4 ถ้อยค า คิดเป็นร้อยละ 21.05 ทั้งนี้วัจนกรรมการให้ก าลังใจ เป็นวัจนกรรม
ย่อยที่พบมากที่สุดในวัจนกรรมการกล่าวแสดงออก เป็นการให้ก าลังใจผู้ประสบภัยและผู้ให้การช่วยเหลือ ผู้วิจัย
พบว่าผู้ส่งสารมักใช้ค าว่า “ให้ก าลังใจ” “เป็นก าลังใจ” และถ้อยค าที่สื่อถึงการให้ก าลังใจ เพ่ือแสดงความรู้สึกของ
ตนต่อผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ จึงปรากฏวัจนกรรมการให้ก าลังใจ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่ และเพ่ือให้ผู้ประสบภัยต่อสู้กับอุปสรรคที่ก าลังเผชิญ  เพ่ือที่จะได้มีชีวิตรอดออกมาได้อย่าง
ปลอดภัย 

วัจนกรรมที่พบเป็นอันดับที่สี่  คือ วัจนกรรมการกล่าวผูกพัน จ านวน 6 ถ้อยค า คิดเป็นร้อยละ 2.97  
ซึ่งมีวัจนกรรมย่อย 2 ประเภท ตามล าดับ ดังนี้ วัจนกรรมการเสนอตัว จ านวน 5 ถ้อยค า คิดเป็นร้อยละ 83.33 
และวัจนกรรมการสัญญา จ านวน 1 ถ้อยค า คิดเป็นร้อยละ 16.67 ทั้งนี้วัจนกรรมการเสนอตัวเป็นวัจนกรรมย่อย
ที่พบมากที่สุดในวัจนกรรมการกล่าวผูกพัน  คิดเป็นร้อยละ 2.48 จากจ านวนถ้อยค าทั ้งหมด  เนื ่องจาก 
ผู้ที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ดังกล่าวล้วนเป็นจิตอาสามาช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งสิ้น จึงปรากฏการเสนอตัว และ
การสัญญาเพ่ือหวังที่จะได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้มีชีวิตรอดออกมาได้อย่างปลอดภัย 

ผลวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของอัจฉราพร ใครบุตร และ วิไลศักดิ ์กิ่งค า (2559) ทีศ่ึกษาวัจนกรรมใน
บทเพลงปลุกใจให้รักชาติ ระหว่าง พ.ศ. 2510-2550 ที่พบว่าผู ้ประพันธ์ใช้วัจนกรรมการบอกเล่าโดยมี
วัตถุประสงค์ในการน าเสนอเนื้อหาของบทเพลงเช่นเดียวกัน แต่งานวิจัยของอัจฉราพร ใครบุตร และ วิไลศักดิ์ กิ่งค า 
(2559) ผู้ส่งสารใช้วัจนกรรมการกล่าวผูกพัน เพ่ือต้องการให้ผู้ฟังให้ค ามั่นสัญญาว่าจะเสียสละเพ่ือแผ่นดิน นอกจากนี้
ผู้ส่งสารยังใช้วัจนกรรมการขอร้อง การแนะน า การสั่ง และการถาม เพ่ือให้ผู้ฟังเกิดความยึดมั่นในอุดมการณ์ของชาติ 
เพ่ือชักชวนให้เกิดความรักชาติ ซึ่งต่างกับการวิจัยนี้ที่พบว่าผู้ส่งสารใช้วัจนกรรมการขอร้องโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
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แสดงเจตนาขอร้อง วิงวอน เพื่อให้ผู้ประสบภัยมีชีวิตรอดออกมาได้อย่างปลอดภัย ผู้ส่งสารใช้วัจนกรรมการ
แนะน าโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการให้ผู้ประสบภัยต่อสู้กับอุปสรรคที่ตนก าลังเผชิญ ผู้ส่งสารใช้วัจนกรรมการ 
สั่งเพ่ือปลุกใจให้ผู้ประสบภัยต่อสู้กับอุปสรรค และปลุกใจจิตอาสาผู้ที่มาช่วยเหลือค้นหาผู้ประสบภัยอย่างไม่ย่อท้อ 
และผู้ส่งสารใช้วัจนกรรมการถามเพ่ือต้องการทราบความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัย และเนื่องจากเพลงที่ประพันธ์ขึ้น
ในเหตุการณ์ผู้ประสบภัยและกู้ภัยถ้ าหลวงมีที่มาจากข่าวการประสบภัยของนักฟุตบอลทีมหมูป่าอะคาเดมีแม่สาย
และผู้ช่วยโค้ช ท าให้เนื้อหาของเพลงส่วนใหญ่มุ่งเสนอข้อเท็จจริง การบอกกล่าว การแจ้งให้ทราบ และแสดง
ความรู้สึกของผู้ส่งสารต่อผู้ประสบภัย เช่น การแสดงความเป็นห่วง แสดงความรัก และการให้ก าลังใจมากกว่า
การปลุกระดมผู้ประสบภัย จึงอาจกล่าวได้ว่าจุดมุ่งหมายในการประพันธ์และที่มาของเนื้อหาในการประพันธ์
เพลงนั้นมีผลต่อวัจนกรรมที่ปรากฏ ซึ่งแสดงให้เห็นเจตนาของผู้ส่งสารและซึ่งแสดงให้เห็นเจตนาของผู้ส่งสารและ
สะท้อนสภาพสังคมไทยที่มีความเอ้ืออาทรต่อกัน เมื่อสังคมรับรู้เหตุการณ์ดังกล่าว ทุกฝ่ายล้วนพยายามช่วยกัน
ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้มีชีวิตรอดออกมาได้อย่างปลอดภัยโดยใช้บทเพลงเป็นเครื่องมือถ่ายทอดข้อมูล
ไปยังผู้รับสาร ซึ่งไม่จ ากัดเฉพาะผู้ประสบภัยและผู้ที่มาให้ความช่วยเหลือเท่านั ้น  ผู ้ส ่งสารยังหมายให้ 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือบันดาลให้สัมฤทธิ์ผล ตามคติความเชื่อ ความศรัทธาที่สืบทอดมาแต่โบราณ 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรศึกษาวัจนกรรมเกี่ยวกับเหตุการณ์ผู้ประสบภัยและกู้ภัยถ้ าหลวงจากแหล่งข้อมูลอื่น  
 2. ควรศึกษาวาทกรรมที่ปรากฏในเพลงเกี่ยวกับเหตุการณ์ผู้ประสบภัยและกู้ภัยถ้ าหลวง      
 3. ควรศึกษาคติความเชื่อที่ปรากฏในเหตุการณ์ผู้ประสบภัยและกู้ภัยถ้ าหลวง  
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วัจนภาษาและอวัจนภาษาในซีรีส์ชุดเด็กใหม่ (Girl From No Where)  

 

จินตภา โศภิษฐพันธ์1 นิติกา พลนะ2 ฟาริชญา บุญเลิศ3  
และรัชนีฉาย เฉยรอด4 

 
บทคัดย่อ 
 
         งานวิจัยวัจนภาษาและอวัจนภาษาในซีรีส์ชุดเด็กใหม่ (Girl From No Where) ผู้วิจัยเลือกวิเคราะห์ซีรีส์
ชุดเด็กใหม่ ซีรีส์จากช่อง GMM 25 เป็นช่องที่มีละครซีรีส์ที่สร้างมาจากเรื่องราวชีวิตจริง โดยมีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากซีรีส์ชุดเด็กใหม่ทั้งหมด 13 ตอน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1.เพ่ือวิเคราะห์วัจนภาษาและ 
อวัจนภาษาในซีรีส์ชุดเด็กใหม่ 2.เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของวัจนภาษาและอวัจนภาษาในซีรีส์ชุดเด็กใหม่  

         ผลการวิจัยวัจนภาษาและอวัจนภาษาในซีรีย์ชุดเด็กใหม่ พบว่า มีการใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษาในแต่ละ
ตอนที่แตกต่างกัน พบการใช้วัจนภาษามากที่สุด คือ การใช้ค าไม่สุภาพ พบ 30 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 27.78  
รองลงมา คือ ค าที่มีความหมายแฝง การใช้ค าสแลง ค าทับศัพท์ การใช ้ค าย ่อ  การใช ้ประโยคที ่ยาวมี 
การเชื่อมโยงและมีค าอธิบายประกอบที่สละสลวย ใช้ค าที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ไม่ใช่ค าสแลงและ 
ค าไม่สุภาพ ตามล าดับ ซึ่งพบการใช้วัจนภาษาน้อยที่สุด คือ ใช้ค าศัพท์บัญญัติ พบ 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.93 
ส่วนการใช้อวัจนภาษาพบมากที่สุด คือ มีการใช้วัสดุภาษาอ่ืน ๆ ที่สามารถบอกความหมายได้ พบ 64 ครั้ง  
คิดเป็นร้อยละ 29.22 รองลงมา คือ กิริยาท่าทาง การเคลื่อนไหวร่างกาย ลักษณะทางกายภาพ เสียง ภาพ ลักษณะ
ตัวอักษรและเครื่องหมายวรรคตอน สี การสัมผัส ช่องว่างหรือระยะห่าง เวลา ตามล าดับ ซึ่งการใช้อวัจนภาษาท่ีพบ
น้อยที่สุดคือ กลิ่น-รส พบ 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.46 และผลการวิจัยพบว่า การใช้ความสัมพันธ์ของวัจนภาษา
และอวัจนภาษาที่พบมากที่สุดคือ ใช้อวัจนภาษาแทนค าพูด พบ 36 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 24.00 รองลงมา คือ 
ใช้อวัจภาษาควบคุมปฏิสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสาร ใช้อวัจนภาษาเน้นความ ใช้อวัจภาษาซ้ าความหนักแน่น 
ใช้อวัจนภาษาขยายความ ตามล าดับ ซึ่งการใช้ความสัมพันธ์ของวัจนภาษาและอวัจนภาษาที่พบน้อยที่สุดคือ 
ใช้อวัจนภาษาขัดแย้งกัน พบ 12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ8.00 

ค าส าคัญ: วัจนภาษา,อวัจนภาษา,ซีรีส์,ตัวละครหลัก 

 

1-3 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยกุต,์ คณะศิลปศาสตร,์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่
4 อาจารย์ประจ าหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต, สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต,์ คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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บทน า 

ปัจจุบันนี้พบว่าการติดต่อสื่อสารเป็นปัจจัยหลักในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือ
แลกเปลี่ยนข่าวสาร ความรู้ ความคิด ที่ท าให้เกิดความเข้าใจที่ดีระหว่างกัน ศรชัย สันทนาคณิต (2545 , น. 1) 
ได้กล่าวว่า ปัจจุบันการรับรู้ข่าวสารในบ้านเมืองมีความจ าเป็นอย่างมากต่อทุกคน นับว่ามีบทบาทที่ส าคัญ  
ในทุกๆ ด้าน เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ซึ่งช่วยเปิดมุมมองใหม่ให้ก้าวไกลยิ่งขึ้นช่วยให้ทราบถึงปัญหา
หรือความเคลื่อนไหวในแต่ละประเทศ โดยสื่อจะท าหน้าที่ถ่ายทอดข้อมูล ข่าวสารไปถึงผู้คนนับว่าเป็นสิ่ง  
ที่ส าคัญอย่างยิ่งและเป็นหนึ่งในหลายปัจจัยที่ท าให้ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ดังนั้น ทุกคนในสังคมจึงมีการคิด
วิเคราะห์ข่าวสารที่ได้รับ เพ่ือได้น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและปรับตัวให้ทันในยุคโลกาภิวัตน์ซึ่งในบรรดา 
สื่อทั้งหมด สื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีบทบาทในการด าเนินชีวิตและเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพสูง เปรียบเหมือนรวม
ทุกๆ สื่อเข้าด้วยกัน  

พรชัย แผ่นชัยภูมิ (2559, น. 1) ได้กล่าวว่า ในปัจจุบันสื่อประเภท “โทรทัศน์” เป็นสื่อที่มีแรงจูงใจสูง
ในการส่งข้อมูลข่าวสารอย่างกว้างขวาง ท าให้สามารถเข้าถึงผู้ชมและใกล้ชิดกับผู้รับชมได้ทุกครัวเรือน โทรทัศน์
มีศักยภาพที่สามารถน าเสนอได้ทั้งภาพและเสียงเสมือนภาพจริงที่ปรากฏผ่านออกมาในรูปแบบรายการ
ประเภทต่างๆ อาทิละคร (Drama) ข่าว (News) พูดคุย (Talk) แข่งขัน (Game) สารคดี (Documentary) 
รวมไปถึงปกิณกะ (Variety) ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า โทรทัศน์มีบทบาทต่อวิถีชีวิตของผู้ชมในยุคปัจจุบันเป็น
อย่างมาก ไคริกา ศิรประภาเดโช (2546, น. 6) กล่าวว่า โทรทัศน์มีคุณลักษณะที่ได้เปรียบกว่าสื่อชนิดอ่ืนๆ 
หลายประการ ซึ่งอาจแยกพิจารณาได้ดังนี้ ประการแรก โทรทัศน์ มีคุณลักษณะเท่ากับการรวมเอาสื่อมวลชน  
3 ประเภท คือ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และภาพยนตร์เข้าด้วยกัน จึงได้รับความนิยมมากกว่าสื่อมวลชนชนิดอ่ืน 
ประการที่สอง โทรทัศน์เป็นสื่อมวลชนที่มีแรงดึงดูดใจมากกว่าสื่อมวลชนอ่ืน ประการที่สาม โทรทัศน์สามารถ
สร้างมโนภาพ (Concept) ได้ถูกต้องมากกว่าสื่อมวลชนอ่ืน ก่อให้เกิดความทรงจ าติดตาติดใจไปยาวนาน 
ปนัดดา ธนสถิตย์ (2531, น.11) ได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับประเภทของละครโทรทัศน์ที่ผลิตขึ้นในประเทศ
ไทย สามารถจ าแนกได้ดังนี้ ประการแรกละครประเภทพิเศษ (Drama Special) เป็นละครสั้นตอนเดียวจบ 
ออกอากาศในวาระโอกาสพิเศษต่างๆ ประการที่สองละครสั้น (TV Series) มีความยาวระหว่าง 30-60 นาที 
ออกอากาศเป็นประจ า ประการที่สามละครเรื่องยาว  (TV Serials) ละครที่เล่นหลายตอนติดต่อกันประมาณ 
20-30 ตอน ประการที่สี่ละครสั้น จบใน 2-3 ตอน (Mini Series) และประการที่ห้าละครจบในตอน 
(Anthology Series) และประการที่หกละครซิดคอม (Sit-Com) ละครแนวสนุกสนาน มีลักษณะล้อเลียน
สถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นจริง  

อาสภา รัตนมุ่งเมฆา (2558, น. 4-9) ได้กล่าวว่า ละครซีรีส์จากช่องGMM25เป็นช่องที่มีละครซีรีส์ 
ที่สร้างมาจากเรื่องราวชีวิตจริงซึ่งซีรีส์เป็นประเภท ละครสั้น (TV Series) โดยเน้นกลุ่มวัยรุ่นและคนรุ่นใหม่ที่มี
รสนิยม ดังนั้น GMM25 จึงได้เดินหน้าผลิตละครซีรีส์มากมายที่มีประเภทเนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอ 
ที่น่าสนใจแตกต่างกัน เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและครอบคลุมมากขึ้น เช่น Club Friday The Series  
ที่จากจุดเริ่มต้นเป็นเพียงรายการวิทยุที่มีดีเจเป็นผู้ด าเนินรายการคอยรับฟังปัญหาชีวิตต่างๆของผู้ฟังทางบ้าน
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จนต่อยอดไปสู่การท าเป็นซีรีส์ โดยการหยิบยกเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงจากผู้ฟังมาท าเป็นซีรีส์ ซึ่งถือว่าเป็นจุดขาย
ของซีรีส์เรื่องนี้เลย ต่อมารักนะเป็ดโง่  (Ugly Duckling Series) เป็นการน าเสนอเรื่องราวจากนวนิยาย  
Best Seller สุดฮิต Ugly Duckling (ลูกเป็ดขี้เหร่) สู่ซีรีส์วัยรุ่นรูปแบบของละครโทรทัศน์เป็นละครประเภท
ชีวิตรักอิงนิยาย (Romatic) ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าทาง GMM 25 ยังไม่มีการผลิตซีรีส์ชุดในแนว Mysterious-

fantasy (มิ ส เทีย เรี ยส -แฟนตาซี )  แนวลึกลับ  สอบสวน ให้ ได้ ชมกัน ในปีที่ ผ่ านๆมา  OXFORD 

UNIVERCITY PRESS  (2018) ได้กล่าวว่า Mysterious-Fantasy (มิสเทียเรียส-แฟนตาซี) หมายถึง  
นวนิยาย ละคร ภาพยนตร์แนวปริศนาฆาตกรรม โดยเกี่ยวกับการฆ่าไล่ล่า เกี่ยวกับความลึกลับของศาสนา 
รวมถึงผู้ที่โดนมนตร์สะกดหรือผู้ที่มีความพิเศษเหนือกว่ามนุษย์  รัตติกาล (2561) ได้กล่าวว่า ซีรีส์เด็กใหม่  
(Girl From No Where) ออกอากาศตอนแรกในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 มีทั้งหมด 13 ตอน เป็นซีรีส์แนว 
Mysterious-fantasy (มิสเทียเรียส-แฟนตาซี) แนวลึกลับ สอบสวน โดยได้แรงบันดาลใจจากข่าวจริง เล่าถึงสิ่ง
ที่ผู้หญิงไม่กล้าลุกขึ้นมาท าหรือบางกรณีก็ตกเป็นเหยื่อ แต่“เด็กใหม่”เป็นตัวแทนของเหยื่อที่โดนกระท า 
“แนนโน๊ะ”จึงเป็นตัวแทนดังกล่าวในการสะท้อนมุมมืดของสังคม     

ส าหรับซีรีส์เด็กใหม่ (Girl From No Where) เป็นซีรีส์ที่มีแนวเรื่องแปลกกว่าแนวอ่ืนๆในไทย  
โดยตัวซีรีส์ได้ใช้การเสียดสีสังคมท่ีค่อนข้างรุนแรง และ เปิดเผย รวมไปถึง การกระท าที่ผิดศีลธรรมในสังคมไทย  
ซึ่งตัวเนื้อหาได้มีการก าหนดอายุชัดเจนในการดู เพ่ือป้องกันไม่ให้เด็กกระท าตาม ท าให้ซ๊รีส์เรื่องนี้ประสบ
ความส าเร็จในโซเชียลมีเดีย ที่กล้าจะเปิดเผยความจริงอีกด้านนึงในรั้วโรงเรียนของสังคมไทยในปัจจุบัน  
ซึ่งเป็นซีรีส์ที่มีวัจนภาษาและอวัจนภาษา อวยพร พาณิช และคณะ (2543, น. 5-8) ได้กล่าวว่า วัจนภาษา คือ 
ภาษาถ้อยค า ได้แก่ ค าพูดหรือตัวอักษรที่ก าหนดตกลงใช้ร่วมกันในสังคม ซึ่งหมายรวมทั้งเสียงและลายลักษณ์
อักษร ภาษาถ้อยค าจึงเป็นภาษาที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างมีระบบมีหลักเกณฑ์ทางภาษาหรือไวยากรณ์ ซึ่งคน  
ในสังคมนั้นต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจและใช้ภาษาในการฟัง พูด อ่าน เขียน และคิด อวัจนภาษา คือ ภาษาที่ไม่ใช้
ถ้อยค า หมายถึงสัญลักษณ์ รหัสที่มีตัวอักษร ค าพูด แต่เป็นที่เข้าใจร่วมกันได้ระหว่างผู้ส่งสาร -ผู้รับสาร  
มีจุดมุ่งหมายที่จะสื่อสารและปฏิกิริยาตอบสนอง บางต าราเราเรียกว่า ภาษาเงียบ กายภาษา ภาษาท่าทาง  
อวยพร พาณิช และคณะ (2543, น. 8-9) ได้กล่าวว่ามีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้ ประการแรก คือ 
ใช้อวัจนภาษาแทนค าพูด ประการที่สอง ใช้อวัจนภาษาขยายความ ประการที่สาม ใช้อวัจนภาษาซ้ าความให้
หนักแน่น ประการที่สี่ ใช้อวัจนภาษาเน้นความ ประการที่ห้า ใช้ภาษาขัดแย้งกัน ประการที่หก ใช้อวันภาษา
ควบคุมปฏิสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสาร อันเป็นวัจนภาษาและอวัจนภาษาที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจาก
ตัวละครเอกของซีรีส์เด็กใหม่  

           ซีรีส์เด็กใหม่มีตัวละครหลัก คือ แนนโน๊ะ เป็นเด็กใหม่ที่เข้าไปท าในสิ่งที่ผู้หญิงไม่กล้าท าและเป็น
ตัวแทนของเหยื่อที่ถูกกระท าเพ่ือให้ผลที่กระท านั้นคืนสนอง รัตติกาล (2561) ได้กล่าวว่า เด็กใหม่ ทั้ง 13 ตอน
สร้างจากข่าวฉาวจริงในรั้วโรงเรียน 11 โรงเรียน 9  ผู้ก ากับกับอีก 13 ข่าวที่เกิดขึ้นจริงมาเล่าเป็นตอนผ่าน 
ตัวละครที่ชื่อแนนโน๊ะ ที่ไม่มีใครรู้ว่าเธอคือใคร มาจากไหน และคาดไม่ถึงว่าเธอคนนี้จะย้ายไปเป็นเด็กใหม่ 
ในแต่ละโรงเรียน เพ่ือเหตุผลเดียวคือการแก้แค้น ข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นจึงเป็นที่มาของผู้วิจัยเลือกวิเคราะห์ 
วัจนภาษาและอวัจนภาษาในซีรีส์ชุดเด็กใหม่ (Girl From No Where) จ านวน 13 ตอน  
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

  1.เพ่ือวิเคราะห์วัจนภาษาและอวัจนภาษาในซีรีส์ชุดเด็กใหม่ (Girl From No Where) 

  2.เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของวัจนภาษาและอวัจนภาษาในซีรีส์ชุดเด็กใหม่ (Girl From No 

Where) 

 

วิธีการศึกษา 

1.พื้นที่ที่ใช้ในการวิจัย 

ซีรีส์ชุดเด็กใหม่มีจ านวนทั้งหมด 13 ตอน ผู้วิจัยน ามาวิเคราะห์การใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษา 
ทุกตอน โดยออกอากาศตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2561 - 31 ตุลาคม พ.ศ.2561 

2.การเก็บรวบรวมข้อมูล 

2.1 ขั้นแรกการตรวจสอบเอกสารเป็นการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องส าหรับงานวิจัยนี้แบ่งเป็น 
6 ประเด็น ดังนี้ 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวัจนภาษา ,แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับอวัจนภาษา,แนวคิด ทฤษฎี 
ที่เกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์,แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับซีรีส์,แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับตัวละครหลักและแนวคิด ทฤษฎี
เกี่ยวกับซีรีส์เด็กใหม่ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องมี 3 ประเด็นดังนี้งานวิจัยที่เกี่ยวกับวัจนภาษา,งานวิจัยที่เกี่ยวกับอวัจนภาษาและ
งานวิจัยที่เกี่ยวกับซีรีส์ 

2.2 ขั้นตอนที่สองเก็บรวบรวมข้อมูลจากซีรีส์ชุดเด็กใหม่ (Girl  From No Where) อันเป็นขอบเขต
การวิจัยครั้งนี้ ซึ่งจัดท าโดยบริษัท จังก้า บางกอก จ ากัด ผู้วิจัยเริ่มศึกษาปีพุทธศักราช 2561 นับตั้งแต่ครั้งแรก
ถึงปัจจุบันมีจ านวน13ตอน และผู้วิจัยจะวิเคราะห์ทุกตอน 

3.การวิเคราะห์ข้อมูล 

ขั้นตอนที่สามวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ 2 ประการดังนี้ 

3.1 วิเคราะห์วัจนภาษา โดยใช้แนวคิดวัจนภาษา อวยพร พาณิช และคณะ (2543, น. 6-7) ดังนี้  
1. ภาษาพูด ได้แก่ เป็นค าที่ง่าย สามารถเข้าใจความหมายได้ทันที เป็นค าทับศัพท์ เป็นค าที่มีความหมายแฝง 
การใช้ค าสแลง การใช้ค าย่อ การใช้ค าไม่สุภาพ 2.ภาษาเขียน  ได้แก่ ใช้ค าศัพท์บัญญัติ ไม่ใช่ค าสแลงและ  
ค าไม่สุภาพ ใช้ค าที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ การใช้ประโยคที่ยาว  มีการเชื่อมโยงและมีค าอธิบายประก อบ 
ที่สละสลวย และวิเคราะห์อวัจนภาษา อวยพร พาณิช และคณะ (2543 , น. 10-13) ดังนี้ 1.กิริยาท่าทาง  
การเคลื่อนไหวร่างกาย 2.การสัมผัส (สัมผัสภาษา) 3.ลักษณะทางกายภาพ (กายภาษา) 4.เสียง (ปริภาษา)  
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5.ช่องว่างหรือระยะห่าง (เทศ-ภาษา) 6.เวลา (กาลภาษา) 7.กลิ่น-รส 8.ภาพ 9.สี 10.ลักษณะตัวอักษรและ
เครื่องหมายวรรคตอน 11.วัสดุภาษาอ่ืนๆที่สามารถบอกความหมายได้ 

3.2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของวัจนภาษาและอวัจนภาษา โดยใช้แนวคิดความสัมพันธ์ของวัจนภาษา
และอวัจนภาษา อวยพร พาณิช และคณะ (2543, น. 9) ดังนี้ 1.ใช้อวัจนภาษาแทนค าพูด 2.ใช้อวัจนภาษา
ขยายความ 3.ใช้อวัจนภาษาซ้ าความหนักแน่น 4.ใช้อวัจนภาษาเน้นความ 5.ใช้อวัจนภาษาขัดแย้งกัน  
6.ใช้อวัจนภาษาควบคุมปฎิสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสาร  

 4.สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 

ขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่วิเคราะห์ซีรีส์ชุดเด็กใหม่ (Girl From No Where) ตามวัตถุประสงค์  
2 ประการแล้วจะน าเสนอการวิจัยด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive analysis) พร้อมทั้งสรุปผลการวิจัย 
อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะตามล าดับต่อไป  

 

ผลการศึกษา 

วิเคราะห์ตัวละครหลักในด้านการใช้วัจนภาษา อวัจนภาษาและความสัมพันธ์ของวัจนภาษาและ 
อวัจนภาษาในซีรีส์ชุดเด็กใหม่ (Girl From No Where) ตามวัตถุประสงค์พบผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

 1. วิเคราะห์วัจนภาษาและอวัจนภาษาในซีรีส์ชุดเด็กใหม่ (Girl From No Where) ดังตารางที ่1-2 

ตารางท่ี 1 วัจนภาษาในซีรีส์ชุดเด็กใหม่ (Girl From No Where) 

 จากตารางที่ 1 วิเคราะห์การใช้วัจนภาษาในซีรีส์ชุดเด็กใหม่   พบการใช้วัจนภาษามากที่สุด คือ การใช้
ค าไม่สุภาพ พบทั้งสิ้น 30 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 27.78 ซึ่งพบว่ามีการใช้ค าไม่สุภาพ เช่น ค าว่า แรด เลว วะ ชิบ
หาย เป็นการใช้ค าไม่สุภาพและมีความหมายตรงตัว เพ่ือต้องการสื่อความหมายให้ชัดเจน ค าว่า มึง กู แม่ง อี 

ล าดับ วัจนภาษา ความถี่ (ครั้ง) ร้อยละ 
1 ค าทับศัพท์ 12 11.11 
2 ค าท่ีมีความหมายแฝง 28 25.93 
3 การใช้ค าสแลง 16 14.81 
4 การใช้ค าย่อ 7 6.48 
5 การใช้ค าไม่สุภาพ 30 27.78 
6 ใช้ค าศัพท์บัญญัติ 1 0.93 
7 ไม่ใช่ค าสแลงและค าไม่สุภาพ 3 2.78 
8 ใช้ค าที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 4 3.70 
9 การใช้ประโยคท่ียาว  มีการเชื่อมโยงและมีค าอธิบาย

ประกอบที่สละสลวย 
7 6.48 

รวม 108 100 
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ไอ้ เหี้ย นัง บางค าเป็นค าที่เด็กไม่สมควรที่จะใช้สนทนากับผู้ใหญ่ ค าว่า มัน โดยทั่วไปแล้วจะไม่แทนบุคคลที่ 3 
ว่า มัน นอกจากว่าจะเป็นสัตว์หรือสิ่งของ 

 ค าที่มีความหมายแฝง พบทั้งสิ้น 28 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25.93 เช่น ค าว่า โลกสี มีความหมายแฝง  
ซึ่งหมายถึง โลกใบนี้ไม่ได้มีสีขาวที่เป็นความดีแค่ด้านเดียว หรือมีแต่ความชั่วร้ายที่เป็นสีด าเพียงด้านเดียว  
แต่หมายถึงมีทั้งดีทั้งร้ายผสมปนเปกันไป ประโยคที่ว่า แนนโน๊ะเกลียดดอกไม้นะ โดยเฉพาะ กุหลาบ  
มีความหมายแฝงคือ ดอกกุหลาบมีความหมายสื่อถึงความรัก และปกติผู้หญิงมักจะชอบดอกกุหลาบ  
แต่แนนโน๊ะกลับปฏิเสธดอกกุหลาบ เพราะความหมายแฝงของดอกกุหลาบเป็นดอกไม้โปรดของพระแม่มารี 
พระมารดาของศาสนาคริสต์ และ ค าว่า อัจฉริยะ ลอก ได้ เป็นการสื่อความหมายให้เห็นว่าใครจะเป็นผู้กระท า 
และใครจะเป็นผู้โดนกระท า แต่ผลที่กระท านั้นล้วนกลับตนเอง 

 การใช้ค าสแลง พบทั้งสิ้น 16 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 14.81 เช่น ค าว่า จิ้น หมายถึง จินตนาการ มาจาก
การสร้างอิเมจิน เช่น สังคมสื่อโซเชียลในปัจจุบันการแสดงความคิดเห็นแตกต่างมักจะถูกด่าว่ากล่าวต่าง ๆ 
นานา เนื่องจากสังคมการจิ้นคู่รักมักจะเป็นการจิ้นด้วยกันเฉพาะกลุ่ม และค าว่า แรด หมายถึง ดัดจริต ซึ่งชื่อ
ของตัวละครหลัก ชื่อ แนนโน๊ะ เมื่อใครที่ได้ยินชื่อแล้วต่างก็คิดว่าเธอแรดและรวมทั้งการเต้นหน้าเสาธงด้วย
ท่าทางแปลกประหลาดของแนนโน๊ะ สื่อถึงความผิดปกติเหมือนอยากดัง ท าให้คนในสังคมนั้น ๆ ตีความหมาย
ไปในเชิงลบ 

 ค าทับศัพท์ พบทั้งสิ้น 12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 11.11 เช่น ค าว่า Open House เมื่อน าค าทับศัพท์  
ค าว่า Open House มาใช้ในภาษาไทยสามารถใช้ค าว่า การที่เปิดบ้าน ให้ นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าไปชม
สถาบันแทนกันได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ค าว่า การที่เปิดบ้าน ให้ นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าไปชมสถาบันจะไม่เป็นที่
นิยมในการน ามาใช้ อาจจะด้วยความหมายที่ยาวจึงไม่เป็นที่นิยมกัน  ค าว่า แฟชั่น เมื่อน าค าทับศัพท์ ค าว่า 
แฟชั่นมาใช้ในภาษาไทยสามารถใช้ค าว่า สมัยนิยม แทนกันได้ ซึ่งเห็นได้ว่าค าว่า สมัยนิยม จะไม่ได้น ามาใช้บ่อย
นัก ค าว่า ฮิปสเตอร์ เมื่อน าค าทับศัพท์ และค าว่า ฮิปสเตอร์มาใช้ในภาษาไทยสามารถใช้ค าว่า วัฒนธรรมย่อย 
แทนกันได้ ซึ่งเห็นได้ว่าค าว่า วัฒนธรรมย่อยจะไม่ได้น ามาใช้  

 การใช้ค าย่อ พบทั้งสิ้น 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 6.48 เช่น ค าว่า ศ.ม.พ. เป็นอักษรย่อของโรงเรียนศักดิ์
นุสรณ์ที่เพ่ือนๆไปงานเลี้ยงคืนสู่เหย้า 6/1 ค าว่า ก.พ.ม. เป็นชื่อของตอนที่ 6-7 คือ ก าแพงมหัศจรรย์  
(Wonderwall Part1-2) ค าว่า ฮ่ันโน๊ะ  เป็นการน าชื่อย่อของแต่ละฝ่ายตัวละครหลักอย่างแนนโน๊ะ มาเชื่อม
กันเพ่ือให้เกิดความคล้องจองกัน คือ ฮ่ันบวกกับแนะโน๊ะ กลายเป็นฮ่ันโน๊ะ และค าว่า น .ศ.  น.ร. ซึ่งค าย่อ
เหล่านี้เป็นค าย่อท่ีเรามักนิยมใช้กันและเป็นที่รู้กันอยู่ทั่วไป 

 การใช้ประโยคที่ยาว  มีการเชื่อมโยงและมีค าอธิบายประกอบที่สละสลวย พบทั้งสิ้น 7 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 6.48 เช่น ประโยค “เหมย : ขอบคุณครูมะลิมากนะคะ ส าหรับความห่วงใยที่มีให้ ตอนนี้ตัดสินใจ 
ได้แล้ว หวังว่าจะได้เจอครูมะลิอีกนะคะ” เป็นการแสดงการขอบคุณที่ไม่กล้าสู้หน้า เพราะสิ่งที่ตนเองกระท า 
ท าให้มีความละอายใจต่อครู ผู้มีพระคุณยิ่งหนัก ประโยค “ศิลปินเลวเลียนแบบการขโมยของศิลปินผู้ยิ่งใหญ่  
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แบงก์ซี่” เป็นการดัดแปลงค าคมของศิลปินแบงก์ซี่เพ่ือให้เป็นผลงานของตัวเอง ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรท าและ
เป็นการเปิดฉากของตอนนี้ ประโยค “นักเรียนนอกประตู : ปัง ปัง ปัง ช่วยด้วย ช่วยด้วย โก้ : ครูจะปล่อยให้
เค้าตายอยู่ข้างนอกหรอวะ ครูต่อ : แล้วมึงรู้ได้ไงวะ มันอาจจะเข้ามาฆ่าพวกเราก็ได้นะ” จะเห็นว่าประโยคแรก
ครูต่อพูดว่าให้ความส าคัญกับชีวิตของนักเรียนในห้อง แต่สุดท้ายเมื่อบีบคั้น ครูต่อกลับเห็นแก่ตัว ไม่เอาชีวิตลูก
ตัวเองไปเสี่ยงกับการเปิดประตูเพ่ือช่วยนักเรียน เป็นความขัดแย้งระหว่างบทบาทความเป็นครูกับบทบาท  
ความเป็นพ่อ 

 ใช้ค าที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ พบทั้งสิ้น 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 3.70 เช่น ค าว่า แนนโนะ หากยึด
ตามตัวซีรีส์ ชื่อตัวละครหลักจะสะกดแบบนี้ แนนโน๊ะ แต่ในตอนนี้ยึดตามหลักความถูกต้องทางภาษาไทยต้อง
สะกดแบบนี้ แนนโนะ และประโยค “ผู้ที่ไม่ต้องการเลียนแบบอะไร ก็ไม่มีผลงานใดๆ” ใช้ค าคมของซัลโวดอร์
ดารีล์ เพ่ือมาเป็นตัวด าเนินเรื่อง โดยผู้ชมสามารถคาดเดาเหตุการณ์ต่อๆไปได้จากค าคมของศิลปินที่ยกมา  

 ไม่ใช่ค าสแลงและค าไม่สุภาพ พบทั้งสิ้น 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 2.78 เช่น ประโยค“แม่ไดโน ไดโน  
โทษทีนะแม่ไม่ได้เอาเม็ดออกให้นะ ไดโน : ไม่เป็นไรครับแม่” การที่คนเป็นแม่ขอโทษที่ไม่ได้เอาเม็ดออกให้  
มันเป็นเรื่องง่ายๆที่ฟังแล้วสะอึก คนเป็นพ่อแม่ท าให้ลูกได้ทุกอย่าง ตั้งแต่เรื่องง่ายๆไปจนถึงเรื่องยากๆ อยู่ที่ว่า
ลูกจะมองเห็นหรือเปล่า จะใส่ใจกับมันแค่ไหน และประโยค “I LOVE 6/1” การที่พิมพ์ค าว่า I LOVE 6/1 

เป็นการแสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในห้อง 6/1 

 การใช้วัจนภาษาที่พบน้อยที่สุด คือ ใช้ค าศัพท์บัญญัติ พบทั้งสิ้น 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.93 เช่น  
ค าว่า สเตียรอยด์ เป็นการใช้สารกระตุ้น ซึ่งท าให้ระบบร่างกานของผิดปกติ เช่น กระดูกเสื่อม การเต้นของ
หัวใจและการหายใจผิดปกติ รวมถึงผลข้างเคียงโดยการผมร่วง 

ตารางท่ี 2 อวัจนภาษาในซีรีส์ชุดเด็กใหม่ (Girl From No Where) 

ล าดับ อวัจนภาษา จ านวนครั้ง ค่าร้อยละ 
1 กิริยาท่าทาง-การเคลื่อนไหวร่างกาย 45 20.55 
2 การสัมผัส (สัมผัสภาษา) 9 4.11 
3 ลักษณะทางกายภาพ (กายภาษา) 28 12.79 
4 เสียง (ปริภาษา) 21 9.59 
5 ช่องว่างหรือระยะห่าง (เทศภาษา) 6 2.74 
6 เวลา (กาลภาษา) 2 0.91 
7 กลิ่น-รส 1 0.46 
8 ภาพ 19 8.68 
9 สี 11 5.02 
10 ลักษณะตัวอักษรและเครื่องหมายวรรคตอน 13 5.94 
11 วัสดุภาษาอ่ืนๆที่สามารถบอกความหมายได้ 64 29.22 

รวม 219 100 
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  จากตารางที่ 2 วิเคราะห์การใช้อวัจนภาษาในซ๊รีส์ชุดเด็กใหม่ พบการใช้อวัจนภาษามากที่สุด คือ  
วัสดุภาษาอ่ืนๆที่สามารถบอกความหมายได้ พบทั้งสิ้น 64 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 29.22 เช่น เช็คเงิน ในซีรีส์เช็ค
เงินมีความหมายแฝงหมายถึงการใช้เงินเพ่ือปกปิดความผิด ใช้เงินซื้อได้ทุกอย่าง หีบในซีรีส์ สื่อถึงการเก็บ
ความลับ กักเก็บความผิดไว้ในหีบ  ป้ายชื่อ Nanno การมีป้ายชื่อหน้าห้อง แสดงถึงการมีอ านาจอยู่เหนือผู้อ่ืน
ในโรงเรียน รถเบนซ์ สื่อถึงคนรวยมักจะใช้รถหรูเพ่ือแสดงออกถึงระดับฐานะของตนเอง โทรศัพท์มือถือ  
ที่บันทึกความผิดไว้ หมายถึง ตัวโทรศัพท์มือถือนี้เป็นสิ่งที่บันทึกความผิดของครูต่อ ลูกขอครูต่อจึงแกล้งไม่เก็บ
มือถือ กลายเป็นว่าเด็กได้ซึมซับความเห็นแก่ตัว เห็นแก่พ่อของตัวเองมากกว่าความถูกต้อง 
 กิริยาท่าทาง-การเคลื่อนไหวร่างกาย พบทั้งสิ้น 45 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 20.55 เช่น สายตาของเพ่ือน
ผู้ชายที่มองสบตากันโดยมีนัยยะแฝง สื่อถึงความต้องการทางเพศผ่านการใช้สายตา การฟ้ืนคืนชีพทุกครั้งของ
ตัวละครหลัก เป็นกิริยาท่าทางแสดงถึงความแปลกประหลาดของตัวละครหลักในเรื่อง  การเต้นที่แนบชิดกัน 
เป็นการแสดงถึงความสนิทสนมกันระหว่างตัวละครในเรื่อง การกัดเล็บของมิว หมายถึงการแสดงออกถึงความ
วิตกกังวล ย้ าคิดย้ าท า การไหว้ แสดงถึงการแสดงความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน หรือเป็นการทักทาย 
ขอบคุณ ขอโทษ ผ่านการแสดงออกทางร่างกาย การกดปากกาถี่ ๆ สื่อถึงลักษณะนิสัยเป็นคนย้ าคิดย้ าท า 

 ลักษณะทางกายภาพ (กายภาษา) พบทั้งสิ้น 28 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 12.79 เช่น การแต่งกายเป็นคน
รับใช้ของพ่อแม่ไดโน เป็นการสื่อถึงอาชีพของพ่อแม่ไดโน รูปร่างหน้าตาของหญิง สื่อถึงคนสวยมักมีโอกาส
มากกว่าคนอ่ืน ถึงเป็นการแบ่งชนชั้นทางสังคม โดยใช้หน้าตาเป็นเกณฑ์ตัดสิน การกระท าที่ใช้ความรุนแรงกัน
ระหว่างเพ่ือน 6/1 รักกันจนวันตาย ด้วยการแย่งยาถอนพิษกัน แสดงถึงสันดานดิบของมนุษย์ที่รักตัวกลัวตาย 
ไม่ว่าจะเพ่ือนรักก็สามรถฆ่าให้ตายได้เพ่ือให้ตัวเองรอด 

 เสียง (ปริภาษา) พบทั้งสิ้น 21 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 9.59 เช่น การใช้เสียงรุนแรงของมิวต่อแม่ แสดงถึง
ความไม่เหมาะสมของการใช้เสียงต่อผู้ใหญ่ เพลง Nocturnes โดยเพลงใช้เครื่องดนตรีไวโอลินบรรเลง 
ด้วยความดุดันพร้อมสื่อถึงอารมณ์ของตัวละครในขณะเวลานั้นแทนค าพูด การหัวเราะและร้องไห้ในเวลา
เดียวกันของตัวละครหลักด้วยน้ าเสียงที่ดังจนผิดปกติ สื่อถึงความประหลาดผิดแปลกไปจากมนุษย์ของตัวละคร
หลัก เสียงเห่าของสุนัขที่เต้งเปล่งออกมา สื่อถึงเป็นคนที่พูดอะไรโดยไม่คิด หรือที่เรียกว่าเป็นคนปากหมา  
เลยท าให้เสียงที่ออกมาเป็นเสียงหมาเห่า 

 ภาพ พบทั้งสิ้น 19 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 8.68 เช่น ภาพพระเยซูและแม่พระด้านหลังตัวละครหลัก  
สื่อถึงตัวละครหลักที่เป็นซาตานก าลังล่อลวงมนุษย์ให้ติดบ่วงความโลภโดยไม่สนพระเยซูและแม่พระด้านหลัง 
ภาพรูปปั้นเทพีวีนัส เป็นเทพีแห่งความงามสอดคล้องกับตอนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความงาม ภาพของเด็กชาย  
มีพวงมาลัยไว้อาลัยอยู่ สื่อถึงเด็กในรูปได้เสียชีวิตแล้ว 

  ลักษณะตัวอักษรและเครื่องหมายวรรคตอน พบทั้งสิ้น 13 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 5.94 เช่น ชื่อของ 
ตัวละคร คือ มารา อมราตยกุล ซึ่งชื่อมารา หมายถึง มาร นามสกุล อมตยกุล คือ การเป็นอมตะ ตัวอักษร 
ไม้ม้วนที่มีลักษณะล้อมรอบตัวละครหลัก สื่อถึงตัวไม้ม้วนคือบ่วงกรรมที่ล้อมรอบผู้ที่ก่อกรรมต่อให้ปิดบัง  
ก็ไม่มิดไม่สามารถหนีจากความผิดที่ตัวเองก่อขึ้นได ้
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 สี พบทั้งสิ้น 11 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 5.02 เช่น แสงสีน้ าเงินบนตัวละคร สื่อถึงสีน้ าเงินเป็นสีของศาสนา
คริสต์ และเป็นสีที่แสดงถึงความเศร้าหมอง การใช้แสงสีชมพู สื่อถึงบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความรัก  
ความสดใส ความโรแมนติก การแสงสีแดงโทนมืดในเรือง มีความหมายแฝงถึงการนองเลือดหรือเป็นสิ่งลึกลับ
ซ่อนเร้น สีเทาบนหน้าตัวละครหลัก การใช้สีเทาบนใบหน้าหมายถึงความหม่นหมองและการที่ตัวละครหลักต้อง
เก็บซ่อนความรู้สึกไว้ ฉากในเรื่องมีการใช้ขอบสีด าบีบลงมา สื่อถึงความอึดอัดของตัวละครไปจนถึงฉากสุดท้าย
ที่ขอบสีด าล้อมรอบตัวละครก็สื่อถึงการติดอยู่ในกรอบของความมืดมิด ความผิดที่ตนเองได้กระท าไว้ 

 การสัมผัส (สัมผัสภาษา) พบทั้งสิ้น 9 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 4.11 เช่น การจูบกันระหว่างแทนกับพราว 
แสดงถึงการกระท าที่ไม่เหมาะสม การน ามือไปสัมผัสที่พิมพ์มืออย่างรุนแรง เป็นการสื่อการสัมผัสพร้อมแฝง
อารมณ์โกรธ ระบายความโกรธ เกลียดชังและริษยาผ่านการสัมผัส การโอบกอดกับ สื่อถึงความใกล้ชิดของตัว
ละครที่เพ่ิมมากข้ึน 

 ช่องว่างหรือระยะห่าง (เทศภาษา) พบทั้งสิ้น 6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 2.74 เช่น การแสดงความใกล้ชิด
ระหว่างตัวละครในเรื่อง สื่อถึงสถานะที่ใกล้ชิดกันมากกว่าค าว่าเพื่อน  

 เวลา (กาลภาษา) พบทั้งสิ้น 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.91 เช่น เวลา 22.30 เป็นเวลาที่ผู้คนส่วนใหญ่เข้า
นอนแล้ว และตัวละครในเรื่องจึงใช้เวลานี่เพ่ือขโมยเงินพ่อของตัวเอง 

 การใช้อวัจนภาษาที่พบน้อยที่สุดคือ กลิ่น-รส พบ 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.46 สาเหตุที่พบน้อยที่สุด
เพราะ เป็นละครซีรีส์จึงมีการใช้กลิ่นและรสน้อย เพราะทางผู้ชมไม่สามารถท่ีจะได้รับกลิ่น และ รส ได้ 

 2.วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของวัจนภาษาและอวัจนภาษาในซีรีส์ชุดเด็กใหม่ (Girl  From  No 

Where) ตังตารางที่ 3  
ตารางท่ี 3 ความสัมพันธ์ของวัจนภาษาและอวัจนภาษาในซีรีส์ชุดเด็กใหม่ (Girl From No Where) 

 จากตารางที่ 3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของวัจนภาษาและอวัจนภาษาในซีรีส์ชุดเด็กใหม่ พบการใช้
ความสัมพันธ์ของวัจนภาษาและอวัจนภาษาที่พบมากที่สุดคือ ใช้อวัจนภาษาแทนค าพูด พบทั้งสิ้น 36 ครั้ง  
คิดเป็นร้อยละ 24.00 เช่น ในตอนที่ 1 ความชั่วที่แท้จริง (Ugly Truth) ฉากที่แนนโน๊ะกับครูวินได้มี
ความสัมพันธ์ลึกซึ้งกัน และแนนโน๊ะได้ถามย้ าอย่างชัดเจนว่า คิดดีแล้วใช่มั้ยที่ท าแบบนี้ ครูวินกลับไม่พูดอะไร

ล าดับ ความสัมพันธ์ของวัจนภาษาและอวัจนภาษา ความถี่ (ครั้ง) ร้อยละ 
1 ใช้อวัจนภาษาแทนค าพูด 36 24.00 
2 ใช้อวัจนภาษาขยายความ 19 12.67 
3 ใช้อวัจภาษาซ้ าความหนักแน่น 25 16.67 
4 ใช้อวัจนภาษาเน้นความ 26 17.33 
5 ใช้อวัจนภาษาขัดแย้งกัน 12 8.00 
6 ใช้อวัจภาษาควบคุมปฎิสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสาร 32 21.33 

รวม 150 100 
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และสานความสัมพันธ์ต่อ ซึ่งการถามย้ าและการกระท าของครูวินสามารถตอบได้ว่า เขาตกลงกับสิ่งที่แนนโน๊ะ
ได้พูดออกไป  

 ใช้อวัจภาษาควบคุมปฎิสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสาร พบทั้งสิ้น 32 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 21.33 เช่น  
ในตอนที่ 4 ความลับของไดโน (Hi-so) ซึ่งเป็นตอนที่แนนโน๊ะยื่นเงินเพ่ือจะซื้อห้องเรียนที่เป็นของตัวเอง  
สื่อความหมายได้ว่า อ านาจของเงิน ยิ่งมีเงินมากเท่าไหร่สามารถมีอ านาจมากยิ่งขึ้น และท าให้เชื่อได้ว่า  
เงินสามารถซื้อได้ทุกอย่าง โดยไม่สนว่าเงินที่ได้นั้นสามารถที่จะท าอะไรก็ได้ เพราะอ านาจที่อยู่ในมือเรา  
เราสามารถใช้ทางที่ดีหรือไม่ดีก็ได้ ซึ่งการยื่นเงินให้เป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์และความสัมพันธ์ที่ดีในทาง 
การธุรกิจ ซึ่งเงินคือตัวกลางในการสื่อสารระหว่างแนนโน๊ะกับครู  

ใช้อวัจนภาษาเน้นความ พบทั้งสิ้น 26 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 17.33 เช่น ในตอนที่ 4 ความลับของไดโน 
ที่แนนโน๊ะยื่นข้อเสนอบางอย่างให้กับเพ่ือนๆ ซึ่งฉากด้านหลังคือ รูปของบิดาในทางศาสนาคริสต์ โดยตีความ  
ได้ว่า การยื่นข้อเสนอที่ไม่ดี แสดงถึงความโลภต่อหน้าพระบิดาเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระท า เพราะพระบิดาได้สอนไว้
ว่าอย่าโลภมากอยากได้ของของคนอ่ืน หรือ ของที่เกินตัว ซึ่งการยื่นข้อเสนอที่ไม่ดีต่อหน้าพระบิดา เป็นสิ่งที่
ค่อนข้างเน้นความไปในทางเดียวกัน เพราะ การที่เราตอบตกลงเพ่ือที่จะรับข้อเสนอนั้นคือความโลภความไม่
รู้จักพอ ทัง้ ๆ ที่เราพึงระลึกถึงหลักค าสอนของพระบิดาได้ แต่ความโลภมันครอบง าเราอยู่ 

 ใช้อวัจภาษาซ้ าความหนักแน่น พบทั้งสิ้น 25 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 16.67 เช่น ในตอนที่ 5 หน้ากากแห่ง
ความรัก (Social Love)  บทที่ว่า “ฮ่ัน : แนนโน๊ะ เป็นแฟนกับพ่ีนะ แนนโน๊ะ : แต่มีกฎข้อหนึ่งนะคะ ถ้าเป็น
แฟนกับแนนโน๊ะห้ามทิ้งกันนะคะ แฟนคลับ : กรี้ดดดด ฮ่ันโน๊ะ ฮ่ันโน๊ะ ฮ่ันโน๊ะ ฮ่ันโน๊ะ” ฮ่ันมีการแสดงภาษา
มือเพ่ือขอแนนโน๊ะเป็นแฟน พร้อมทั้งมีการพูดเพ่ือขอเป็นแฟนประกอบด้วย ส่วนแนนโน๊ะก็ได้ขยายความถึง
กฎของการเป็นแฟนกัน เป็นการใช้ความสัมพันธ์ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษาได้อย่างสอดคล้องกัน ซึ่ง
ใ น ต อ น นี้ 
มีการซ้ าความหนักแน่น ในตรงที่เอ่ยชื่อ ฮ่ันโน๊ะ เหมือนเป็นการบีบบังคับให้ตอบตกลง และท าตามค าขอ  
ของคนรอบข้าง 

 ใช้อวัจนภาษาขยายความ พบทั้งสิ้น 19 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 12.67 เช่น ในตอนที่ 6 ก าแพงแห่งความ
เกลียดชัง (Wonderwall Part 1)  เป็นฉากที่ แบมยื่นปากกาให้เพ่ือนคนนึงเพ่ือที่จะให้เขาได้แก้แค้นคนที่
แกล้งเขา ตีความว่าการยื่นด้ามปากกาเปรียบเสมือนการยื่นโอกาสให้กับคนที่ไม่เคยลองท าอะไรที่แปลกไป  
โดยที่ไม่ได้สนว่าสิ่งที่ยื่นให้นั้นเป็นสิ่งที่ผิดหรือถูก ซึ่งปากกาก็คือ โอกาสที่เขาจะสามารถใช้หรือไม่ใช้ก็ได้เป็น
การขยายความที่สอดคล้องกับค าพูดของแบม ที่ว่าถ้าเธออยากจะแก้แค้น เธอเอาปากกาไปเขียนสิ เขียนแล้ว
ทุกอย่างจะเป็นจริง 

 การใช้ความสัมพันธ์ของวัจนภาษาและอวัจนภาษาที่พบน้อยที่สุดคือ ใช้อวัจนภาษาขัดแย้งกัน พบ 18 
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 8.00 เช่น ในตอนที่3 ก าเนิดอัจฉริยะ (Trophy) ซึ่งมีการคัดลอกและก็อปปี้ค าพูดของ
แบงก์ซี่บางส่ วนที่ ว่ า“ศิลปินเลวเลียนแบบการขโมยของศิลปินผู้ ยิ่ ง ใหญ่  แบงก์ซี่ ” ตีความได้ว่ า  
การลอกเลียนแบบผลงานของผู้อ่ืนเป็นสิ่งที่ไม่ควรท าเป็นอย่างยิ่ง เปรียนเสมือนกับการเปลี่ยนค าคมของศิลปิน
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ก็คือการลอกเลียนแบบหรือดัดแปลงโดยที่ยังมีเค้าโครงของเดิมอยู่และมักจะหาข้ออ้างเพ่ือท าให้ตนเองมี
ชื่อเสียงมากยิ่งขึ้น โดยการเป็นศิลปิน คือการสร้างสรรค์ผลงานในจินตนาการของตนเอง ซึ่งขัดแย้งกับ  
การลอกเลียนแบบ เพราะศิลปินบางคนก็อปปี้ผลงานของศิลปินใหญ่ในบางคนและอ้างว่าเป็นแรงบัลดาลใจ 
โดยการลอกเลียนแบบเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระท า และ ในค าคมก็เน้นให้ขัดว่า การเป็นศิลปินไม่ควรลอกเลียนแบบ
ผลงานของผู้อื่น 

สรุปและอภิปรายผล 

ผลการวิจัยที่ได้จากการวิเคราะห์การใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษาในซีรีส์ชุดเด็กใหม่ (Girl From No 

Where) สรุปเป็น 2 ประเด็นตามวัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.วิเคราะห์วัจนภาษาและอวัจนภาษาในซีรีส์ชุดเด็กใหม่ (Girl From No Where) แผนภูมทิี1่-2 

แผนภูมิที่  1 สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่  1 “วิเคราะห์วัจนภาษาในซีรีส์ชุดเด็กใหม่  

(Girl From No Where)” ทั้ง 13 ตอน ดังนี้ 

จากแผนภูมิที่ 1 ผลรวมการวิเคราะห์วัจนภาษาในซีรีส์ชุดเด็กใหม่ทั้ง  13 ตอน โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ พบการใช้วัจนภาษามากที่สุดคือ การใช้ค าไม่สุภาพ สาเหตุที่พบมากที่สุดเพราะเป็นซีรีส์ที่สะท้อน
สังคมภายในโรงเรียนมาตีแผ่อีกด้านที่ไม่ค่อยมีการพูดถึง โดยแสดงผ่านตัวละครวัยรุ่นภายในโรงเรียน ภาษา 
ที่ใช้จึงเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย เข้าถึงได้ทุกกลุ่ม แต่ต้องยอมรับว่าในกลุ่มวัยรุ่นนั้นมีการใช้ภาษาไม่สุภาพกันเป็น
ส่วนมาก เพราะฉะนั้นการใช้วัจนภาษาภายในซีรีส์จึงพบการใช้ค าไม่สุภาพมากที่สุด และพบการใช้วัจนภาษา
น้อยที่สุดคือ ใช้ค าศัพท์บัญญัติ สาเหตุที่พบน้อยที่สุดอาจเพราะค าศัพท์บัญญัติเป็นค าที่ ถูกสร้างขึ้นมาใช้โดย
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เฉพาะเจาะจง ซึ่งซีรีส์เด็กใหม่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มบุคคลทั่วไป การใช้ค าศัพท์บัญญัติ 
อาจท าให้เกิดความไม่เข้าใจในซีรีส์ จึงพบการใช้น้อยที่สุด  

แผนภูมิที่  2 สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่  1 “วิเคราะห์อวัจนภาษาในซีรีส์ชุดเด็กใหม่ 
 (Girl From No Where)” ทั้ง 13 ตอน ดังนี้ 

จากแผนภูมิที่ 2 ผลรวมการวิเคราะห์อวัจนภาษาในซีรีส์ชุดเด็กใหม่ทั้ง 13 ตอน โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ พบการใช้อวัจนภาษามากที่สุดคือ  วัสดุภาษาอ่ืน ๆ ที่สามารถบอกความหมายได้  สาเหตุที่พบมาก
ที่สุดเพราะภายในซีรีส์มีการใช้วัสดุภาษาอ่ืน ๆ ที่สามารถบอกความหมายได้  เพ่ือสื่อความหมายแฝงภายใน 
ซีรีส์มากเนื่องจากเป็นซีรีส์แนวมิสทีเรียสแฟนตาซี คือเกี่ยวข้องกับความลึกลับและสิ่งที่จินตนาการขึ้นมา  
จึงสามารถใช้วัสดุภาษาอ่ืน ๆ ที่สามารถบอกความหมายได้ภายในซีรีส์เพ่ือให้ตีความได้หลากหลาย และพบ 
การใช้อวัจนภาษาน้อยที่สุดคือ กลิ่น-รส  สาเหตุที่พบน้อยที่สุดเพราะเป็นละครซีรีส์จึงมีการใช้กลิ่นและรสน้อย 
เพราะทางผู้ชมไม่สามารถรับกลิ่นและรสได้  
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2.วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของวัจนภาษาและอวัจนภาษาในซีรีส์ชุดเด็กใหม่ (Girl From No 

Where) 

แผนภูมิที่ 3 สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ 2 “วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของวัจนภาษาและ 
อวัจนภาษาในซีรีส์ชุดเด็กใหม่ (Girl From No Where)” ทั้ง 13 ตอน ดังนี้ 

จากแผนภูมิที่ 3 ผลรวมการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของวัจนภาษาและอวัจนภาษาในซีรีส์ชุดเด็กใหม่ 
ทั้ง 13 ตอน โดยมีรายละเอียด พบความสัมพันธ์ของวัจนภาษาและอวัจนภาษาที่พบมากที่สุดคือ การใช้ 
อวัจนภาษาแทนค าพูด สาเหตุที่พบมากที่สุดเพราะในทางการพูด  เมื่อมีกริยาท่าทางมาประกอบในการพูด  
ท าให้มีความน่าเชื่อถือและค าพูดมีความหนักแน่นมากยิ่งขึ้น และความสัมพันธ์ของวัจนภาษาและอวัจนภาษาที่
พบน้อยที่สุด คือ การใช้อวัจนภาษาขัดแย้งกัน สาเหตุที่พบน้อยที่สุดเพราะ ตัวละครหลักมักจะใช้ค าพูดและ
ท่าทางที่ตรงไปตรงมา ท าให้ไม่ค่อยพบความขัดแย้งกันระหว่างวัจนภาษาและอวัจนภาษา 

สอดคล้องกับที่ อวยพร พาณิช และคณะ (2543, น. 6-7) ได้กล่าว่า วัจนภาษา หมายถึง ภาษาถ้อยค า 
ได้แก่ ค าพูดหรือตัวอักษรที่ก าหนดตกลงใช้ร่วมกันในสังคม หมายรวมทั้งเสียงและลายลักษณ์อักษร  
ภาษาถ้อยค าจึงเป็นภาษาที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างมีระบบมีหลักเกณฑ์ทางภาษาหรือไวยากรณ์ ซึ่งคนในสังคมนั้น
ต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจและใช้ภาษาในการฟัง พูด อ่าน เขียน อวัจนภาษา หมายถึง ภาษาท่ีไม่ใช้ถ้อยค า หมายถึง
สัญลักษณ์ รหัสที่มีตัวอักษร ค าพูด แต่เป็นที่เข้าใจร่วมกันได้ระหว่างผู้ส่งสาร-ผู้รับสาร มีจุดมุ่งหมายท่ีจะสื่อสาร
และปฏิกิริยาตอบสนอง บางต าราเราเรียกว่า ภาษาเงียบ กายภาษา ภาษาท่าทาง โดย อวยพร พาณิช และ
คณะ (2543, น. 9) ได้กล่าวต่ออีกว่า ความสัมพันธ์ของวัจนภาษากับอวัจนภาษา ทั้งนี้ อวัจนภาษาใช้แทน
ค าพูด หมายถึง การใช้อวัจนภาษาเพียงอย่างเดียวให้ความหมายเหมือนวัจนภาษาได้ เช่น กวักมือเรียก 
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หมายถึง เรียกให้เข้ามาหา อวัจนภาษาใช้ขยายความ หมายถึง การใช้อวัจนภาษาบอกความหมายเพ่ิมเติม 
เพ่ือให้ผู้รับสารเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น เช่น พูดว่า “อยู่ ในห้อง” พร้อมทั้งชี้มือไปที่ห้องๆหนึ่ง อวัจนภาษาใช้ซ้ าความ
ให้หนักแน่น หมายถึง การใช้อวัจนภาษาประกอบกับวัจนภาษาในความหมายเดียวกัน แต่ยืนยันให้หนักแน่น
ยิ่งขึ้น เช่น พูดว่าหนังสือ เล่มนี้ใช่ไหมพร้อมทั้งยกหนังสือขึ้นประกอบ อวัจนภาษาใช้เน้นความ หมายถึง  
การใช้อวัจนภาษา ย้ าบางประเด็นของวัจนภาษาท าให้ความหมายเด่นชัดขึ้น เช่น พาดหัวหนังสือพิมพ์ ใช้อักษร
ตัวโตพิเศษ แสดงว่าเป็นเรื่องส าคัญมาก อวัจนภาษาใช้ควบคุมการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สื่อสาร หมายถึง  
การใช้กิริยาท่าทาง สายตา น้ าเสียงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้สื่อสาร เช่น การยิ้มแย้ม การทักทาย แสดงถึง
ความดีใจ เป็นต้น ผู้วิจัยเห็นว่าการที่ผู้สื่อสารใช้อวัจนภาษาช่วยขยายความ ซ้ าความเพ่ือเพ่ิมน้ าหนักและ
ควบคุมการสร้างความสัมพันธ์ในระหว่างการสื่อสารเป็นการแสดงถึง ความสัมพันธ์ระหว่างวัจนภาษาและ 
อวัจนภาษา เนื่องจากการสื่อสารทั้งสองประเภทมักจะใช้ร่วมกันในบริบทของการสื่อสาร 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลวิเคราะห์การใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษาในซีรีส์ชุดเด็กใหม่ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ 

1.งานวิจัยชิ้นนี้เป็นเพียงการวิเคราะห์การใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษาในซีรีส์ชุดเด็กใหม่ ทั้งนี้ผู้วิจัย
พบว่าควรท าการวิเคราะห์ซีรีส์ในต่างประเทศ เพ่ือมีการเปรียบเทียบดูทั้งความเหมือนและความแตกต่าง 
ในการน าเสนอของซีรีส์ประเภท Mysterious-Fantasy (มิสเทียเรียส-แฟนตาซี) 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

  1. วิเคราะห์โครงสร้างตามหลักภาษาไทยในซีรีส์ชุดเด็กใหม่ (Girl From No Where) 

  2. ผลการวิเคราะห์การใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษาในซีรีส์ชุดเด็กใหม่ (Girl From No Where) 

สามารถน าไปเปนฐานขอมูลและแนวทางใหกับงานวิจัยในอนาคต 
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พรชัย แผ่นชัยภูมิ. (2559). พฤติกรรมกำรเปิดรับชม และควำมพึงพอใจรำยกำรคับข่ำวครบประเด็นของ
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วัฒนธรรมประชานิยมในนวนิยายเร่ือง “บุพเพสันนิวาส” ของ รอมแพง 
 

กมลพรรณ ศรีเรือง1  และสุริยา ทองค า2 
  

บทคัดย่อ 
  

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมประชานิยมในนวนิยายเรื่อง “บุพเพสันนิวาส”  
แต่งโดย รอมแพง น ามาวิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นที่ก าหนดไว้ 3 ประเด็น ได้แก่ 1) อัตลักษณ์หรือตัวตน  
2) สื่อและผู้เสพ 3) การผลิตซ้ า 

ผลการศึกษาพบว่า 1) อัตลักษณ์หรือตัวตน เป็นการสื่อถึงอัตลักษณ์ของตัวละครในเรื่อง ซึ่งตัวละคร
แต่ละตัวจะมีความแตกต่างทางชนชั้น โดยใช้สถานภาพทางสังคม และฐานะทางการเงินเป็นตัวจ าแนก  
พบจ านวน 81 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 43.55 2) สื่อและผู้เสพ เป็นการสื่อถึงตัวกลางทีถ่่ายทอดสารไปยังผู้เสพ 
จากการพัฒนาของระบบการสื่อสาร จนสามารถแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารไปยังมวลชน ท าให้คนจ านวนมาก
ไดร้ับรู้ในสิ่งเดียวกัน แม้ว่าการรับรู้นั้นจะไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจไปในทางเดียวกันเสมอ หากแต่ส่งผลต่อระบบ
ความคิด รสนิยม ค่านิยม และความเชื่อถืออ่ืน ๆ อันเป็นไปตามกระแส ซึ่งมีผลต่อการเลือกรับหรือปฏิเสธสิ่ง
ต่าง ๆ ทั้งนี้สาเหตุของปรากฏการณ์ดังกล่าวส่วนหนึ่งเป็นเพราะการเข้ามาของระบบทุนนิยมที่ใช้สื่อเป็นปัจจัย
ส าคัญในการท าหน้าที่ เชื่ อมระหว่ างการสร้ างตัวตนของบุคคลกับการบริ โภคในระบบทุนนิยม  
พบจ านวน 66 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 35.45 และ 3) การผลิตซ้ า เป็นการสื่อถึงกระบวนการสร้างความนิยม 
โดยน าเรื่องราวอันเป็นที่ชื่นชอบหรือเป็นที่รู้จักอยู่ก่อนแล้วมาสร้างใหม่เป็นเสมือนเครื่องมือชนิดหนึ่ง  
เพ่ือน าไปสู่ผลตามวัตถุประสงค์ของผู้ผลิต โดยน าเสนอผ่านสื่ออย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้การผลิตซ้ ามีเนื้อหาผูกพัน
อยู่กับเรื่องการบริโภคในปัจจุบันทีผู่้คนหันมาหาความพึงพอใจในชีวิตจากการบริโภค หันมาแสวงหาความสุขจาก
ความรื่นรมย์ที่ได้เสพวัตถุสินค้าบริการประเภทต่าง ๆ พบจ านวน 39 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 20.97 วัฒนธรรม
ประชานิยมทั้ง 3 ลักษณะ ท าให้นวนิยายเรื่องบุพเพสันนิวาสเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีการ  
น าวัฒนธรรมในยุคปัจจุบันใส่ลงไปในเนื้อเรื่อง ท าให้เนื้อเรื่องมีความน่าสนใจ จนได้มีการน ามาท าเป็นบทละคร
โทรทัศน์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก 
 
ค าส าคัญ: วัฒนธรรมประชานิยม นวนิยาย บุพเพสันนิวาส รอมแพง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต 
2 อาจารย์ที่ปรกึษาประจ าวิจยั, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภฏัภูเก็ต 
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บทน า 
 

 วัฒนธรรม คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตมนุษย์ในสังคมใดสังคมหนึ่ง  ซึ่งมีวิวัฒนาการสืบ
ทอดมาอย่างมีแบบแผน นิยพรรณ (ผลวัฒนะ) วรรณศิริ (2550, น. 32) กล่าวถึงปราชญ์ทางมานุษวิทยาที่ให้ค า
จ ากัดความของวัฒนธรรมในเชิงกว้างว่า วัฒนธรรม คือ พฤติกรรมซึ่งเป็นผลมาจากการกลั่นกรองจากความคิด
ของมนุษย์ที่น ามาตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ เช่น ความต้องการอาหารใส่ปากท้องเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของร่างกายมนุษย์ในการที่จะเอาไปจุนเจือความเจริญเติบโต และความอยู่รอดของ
มนุษย์เอง พฤติกรรมที่มนุษย์คิดขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความต้องการของร่างกายก็จะออกมาในรูปของพฤติกรรม
ทางเศรษฐกิจ เป็นต้น วัฒนธรรมยังแบ่งย่อยออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้หลายลักษณะ ดังที่ สมศักดิ์ ศรีสันติสุข 
(2551, น. 21) กล่าวถึงประเภทของวัฒนธรรมว่า นักสังคมวิทยาส่วนใหญ่แบ่งวัฒนธรรมออกเป็น 2 ประเภท
ใหญ ่ๆ ได้แก่ วัฒนธรรมวัตถุ (material culture) เป็นวัตถุท่ีมนุษย์ประดิษฐ์คิดค้นและสร้างขึ้น เช่น เครื่องมือ
เครื่องใช้ต่าง ๆ เครื่องบิน เครื่องยนต์ สิ่งก่อสร้าง อาคาร บ้านเรือน เป็นต้น และวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ (non-
material culture) เป็นสิ่งจับต้องไม่ได้ เช่น ภาษาความคิด ความเชื่อ ค่านิยม ลัทธิประเพณีต่าง ๆ ที่มีผลต่อ
การด ารงชีพของมนุษย์ เป็นต้น 
 มีการแบ่ งวัฒนธรรมให้ลึกลงไปกว่ านั้น  เ พ่ือให้มีความหมายแคบลง โดยใช้ชื่ อ เ รี ยกที่ 
แตกต่างกัน เช่น วัฒนธรรมนิยม วัฒนธรรมสมัยนิยม วัฒนธรรมมวลชน หรือวัฒนธรรมประชานิยม เป็นต้น  
ซึ่งภาษาอังกฤษปรากฏการใช้ค าศัพท์นี้ว่า “Popular Culture” แม้ว่าจะยังไม่เป็นที่ยุติว่าควรใช้ค าภาษาไทย
ค าใดแทน แต่เท่าที่พบการใช้ในปัจจุบันนี้มีค าเรียก “Popular Culture” ในงานวิจัยต่าง ๆ ทั้งใช้ค าทับศัพท์
และใช้เป็นค าแปลศัพท์ อย่างไรก็ตามการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกใช้ค าว่า “วัฒนธรรมประชานิยม”              
(เปรม สวนสมุทร, 2547) ซึ่งวัฒนธรรมประชานิยม เป็นวัฒนธรรมที่เป็นที่นิยมกันในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เช่น 
ค่านิยมในการดื่มชาไข่มุก การสัก การเจาะ เป็นต้น เปรม สวนสมุทร (2547) กล่าวถึงการศึกษาวัฒนธรรม
ประชานิยมไว้ว่า “ในปัจจุบันการศึกษาวัฒนธรรมประชานิยมนับเป็นการรวบรวมนักวิชาการหลายสาขาเข้าไว้
ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นทางประวัติศาสตร์ หรือวรรณกรรมศึกษา ค าหลักในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์นี้ มักมี             
ค าว่า “อัตลักษณ์” และ “ตัวตน” นักวิชาการกลุ่มหนึ่งพิจารณาว่าวัฒนธรรมประชานิยมเป็นเสมือนพ้ืนที่ของ
การต่อสู้ ต่อรอง และสร้างตัวตนของคนกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม” 
 วัฒนธรรมประชานิยมมักปรากฏให้เห็นอยู่ในชีวิตประจ าวัน ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ ละคร หรือแม้แต่
นวนิยาย เช่น นวนิยายเรื่อง “บุพเพสันนิวาส” ที่แต่งโดย รอมแพง ดังที่ เฉลิมพล พลมุข (2561) กล่าวถึง           
นวนิยายเรื่องนี้ว่า เมื่อน ามาสร้างเป็นละครท าให้ได้รับความนิยมจากผู้คนอย่างกว้างขวางทั้งภายใน               
ประเทศไทย และประเทศเพ่ือนบ้าน สามารถสร้างกระแสต่าง ๆ ในวงกว้างส่งผลให้เกิดความตื่นตัวในแวดวง
ละครโทรทัศน์ สื่อมวลชน โบราณสถาน ประวัติศาสตร์  การท่องเที่ยว ประเพณ ีวัฒนธรรม ความเชื่อ เป็นต้น 
Krungsri Plearn Plearn (2561) กล่าวถึง รอมแพง สรุปได้ว่า คุณอุ้ย – จันทร์ยวีร์ สมปรีดา หรือเจ้าของ
นามปากกา “รอมแพง” เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวสนุก ๆ ของนวนิยายเรื่อง บุพเพสันนิวาส ทีแ่ม้จะใช้เวลา
เขียนนวนิยายเรื่องนี้เพียง 1 เดือน แต่ใช้เวลาในการค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ือน ามาเขียนถึง 3 ปีเศษ เริ่มต้นจาก
การวางพล็อตเรื่อง แล้วจึงหาข้อมูลจากการอ่านหนังสือ และพงศาวดารต่าง ๆ น ามาผูกโยงเข้ากับจินตนาการ 
และแรงบันดาลใจของคุณอุ้ยในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ โดยจินตนาการว่าหากหลุดเข้าไปอยู่ในสมัยอยุธยา
จะน่าตื่นเต้นขนาดไหน จะอยากเห็นอะไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นหมูกระทะ มะม่วงน้ าปลาหวานเครื่องกรองน้ า            
ทีเ่คยเห็นจากพิพิธภัณฑ์ในอยุธยา เป็นต้น 
 ด้วยความตั้งใจในการค้นคว้าหาข้อมูล ผสมกับจินตนาการของผู้ เขียน ท าให้นวนิยาย เรื่อง 
“บุพเพสันนิวาส” มีการสอดแทรกวัฒนธรรมประชานิยมเข้าไปในเนื้อเรื่องเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
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ผู้อ่าน ด้วยการน าเสนอเรื่องราวที่สะท้อนถึงลักษณะความนิยมของแต่ละยุคสมัยได้อย่างชัดเจน ผู้อ่านจึงเข้าถึง
เรื่องราวในนวนิยายได้ง่าย มีความสุข และรู้สึกเพลิดเพลินกับการอ่าน ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญ และ
ความน่าสนใจที่จะศึกษาเรื่อง วัฒนธรรมประชานิยมในนวนิยายเรื่อง “บุพเพสันนิวาส”  ของ รอมแพง ทั้งนี้
เพ่ือให้เห็นวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ในนวนิยาย ซึ่งบางอย่างอาจจะมีอยู่จริงหรือไม่มีอยู่จริงก็ได้  แต่ผู้เขียน
ต้องการสื่อออกมาเพ่ือตอบรับความต้องการของผู้อ่านให้สนใจและติดตามอ่านเรื่องนี้มากข้ึน  
 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 

 เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมประชานิยมในนวนิยายเรื่อง “บุพเพสันนิวาส” ของ รอมแพง 
 
วิธีการศึกษา  
 

1. แหล่งข้อมูล 

    ผู้วิจัยศึกษานวนิยายเรื่อง “บุพเพสันนิวาส” โดยมีผู้แต่ง คือ รอมแพง ผู้จัดพิมพ์ คือ ส านักพิมพ์
ฟิสิกส์เซ็นเตอร์ พิมพ์ปี 2561 จ านวน 512 หน้า โดยใช้เกณฑ์พิจารณาคัดเลือกนวนิยายจากกระแสความนิยม
ของผู้อ่านจนท าให้หนังสือเล่มนี้ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่น และตีพิมพ์ซ้ าหลายครั้ง  

2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
    ข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์วัฒนธรรมประชานิยม โดยปรับกรอบแนวคิดจากงานวิจัยของรัชรินทร์  

อุดเมืองค า (2551) เรื่อง “การศึกษาวรรณกรรมแนววัฒนธรรมประชานิยม เรื่อง สังข์ทองฉบับต่าง ๆ”            
ในประเด็นการวิจัย คือ อัตลักษณ์หรือตัวตน สื่อและผู้เสพ และการผลิตซ้ า โดยใช้วิธีคิดแบบร้อยละ โดยน า
จ านวนข้อความที่พบในแต่ละประเด็นคูณ 100 แล้วหารด้วยจ านวนข้อความทั้งหมด เช่น  58 x 100/ 156  = 
ร้อยละ 37.17 เป็นต้น  
 3. สรุปผลการวิจัย 

   น าข้อมูลทั้งหมดมาเรียบเรียง สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
ผลการศึกษา  
 

 จากการศึกษาเรื่อง วัฒนธรรมประชานิยมในนวนิยายเรื่อง “บุพเพสันนิวาส” ของ รอมแพง 
ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้ 
 1. อัตลักษณ์หรือตัวตน 
 อัตลักษณ์หรือตัวตน หมายถึง ความแตกต่างทางชนชั้นโดยใช้สถานภาพทางสังคม และ 
ฐานะทางการเงินเป็นตัวจ าแนก จึงเกิดการต่อสู้เพ่ือให้อัตลักษณ์ของตนเป็นที่ยอมรับในสังคม โดยใช้วัฒนธรรม
ประชานิยมเป็นเครื่องมือ (รัชรินทร์ อุดเมืองค า 2551, น. 26) จากการศึกษาพบจ านวน 81 ข้อความ คิดเป็น
ร้อยละ 43.55 ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

การะเกด  :  “ป่านฉะนี้อีแย้มคงร้อนใจแล้ว ไม่รู้ว่าผู้ใดสงสัยบ้างฤๅไม่ เอ็งท าตัวอย่าให้มี พิรุธ
เชียวหนา การนี้จักล่มเพราะเอ็ง” 
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นางผิน     :  “เจ้าค่ะ แม่นายแต…่จักมีคนตายฤๅไม่เจ้าคะ” 
 

น้ าเสียงหวาด ๆ นั้นท าให้ผู้ที่ยลยินหันขวับไปพร้อมส่งสายตาแข็งกร้าว 
 

การะเกด  :   “กูกับมึงไม่รู้เรื่อง ไม่รู้อะไรทั้งนั้นแค่ลงมาเข้าเวจ เข้าใจใช่ฤๅไม่” 
นางผิน     :   “เจ้าค่ะ”  
 

  ความหวาดวิตกของบ่าวในอาณัติสร้างความร าคาญใจจนท าให้วงหน้าขาวงดงามยิ่งกว่า
พระจันทร์วันเพ็ญขมึงทึง 

 

การะเกด  :   อย่าได้ท าสิ่งใดให้ระคายใจกู ขึ้นเรือนกันเถิดเป็นต้น 
(รอมแพง 2561, น. 16) 

 
 จากตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่แม่นางการะเกดและบ่าวลงไปดักซุ่มท าร้ายแม่หญิงจันทร์วาด จนเรือ
ของแม่หญิงจันทร์วาดล่ม ท าให้บ่าวที่ชื่ออีแดงตาย เมื่อกลับมาถึงเรือนบ่าวของแม่นางการะเกดกลัวความผิด 
ที่ได้กระท าลงไป จึงท าท่าทางมีพิรุธ แม่หญิงการะเกดเลยใช้อ านาจข่มขู่บ่าวของตัวเองว่าไม่ให้พูดเรื่องนี้และ  
ท าเป็นไม่รู้เรื่อง เนื้อความตอนนี้หากมองในมุมวัฒนธรรมประชานิยมเป็นลักษณะการสร้างอัตลักษณ์หรือตัวตน
ด้านสถานภาพทางสังคมของตัวละครที่ชื่อว่าการะเกด เนื่องจากการระเกดเป็นคนที่มีชนชั้น และสถานภาพ
ทางสังคมสูงกว่าบ่าวไพร่จึงแสดงอัตลักษณ์หรือตัวตนของตัวเองด้วยการใช้ค าพูด และอ านาจกดขี่ข่มเหงให้บ่าว
กระท าตามใจที่ตนต้องการ ซึ่งคนที่มีอ านาจน้อยกว่าก็จะยอมท าตามค าสั่งด้วยความเกรงกลัวต่ออ านาจ และ
ต้องการที่จะพ่ึงบุญบารมีของผู้ที่มีอ านาจ ผู้เขียนได้แฝงค าพูดต่าง ๆ ไว้ในบทสนทนา เพ่ือให้ผู้อ่านคิดและ
จินตนาการภาพตามเหตุการณ์ ณ ตอนนั้น ในขณะที่เกศสุรางค์ซึ่งเป็นคนในยุคปัจจุบันเมื่อต้องเป็นการะเกด 
เธอใช้วัฒนธรรมประชานิยมตามแบบยุคของเธอโดยไม่แบ่งชนชั้น หรือกดขี่ข่มเหงบ่าวไพร่ ดังเช่นค าเรียก
น าหน้าบ่าวไพร่จาก อีผิน อีแย้ม เป็น พ่ีผิน พี่แย้ม เป็นต้น  
 

เกศุรางค ์ : “โอ้ย! คุณพ่ีฟ้ืนแล้ว ฟ้ืนสักที…” 
 

หลังจากหายตกใจแล้วเกศสุรางค์จึงถอนหายใจอย่างโล่งอก เพราะโล่งใจนี่เองจึงเริ่มรับรู้ถึงปฏิกิริยา
รอบข้าง 
 

ชาวบ้าน   : “หน้าตาก็งาม ไยหน้าไม่อายปานนี้ จูบผู้ชายกลางตลาดกลางวันแสก ๆ” 
 

เสียงพูดแว่วมาท าให้เกศสุรางค์แทบปั้นหน้าไม่ถูกและโมโหขึ้นมาทันที 
 

เกศสุรางค์ : “ไม่ได้จูบโว้ย! ข้าแค่ช่วยชีวิตแบบฝรั่ง เม้าธ์ทูเม้าธ์น่ะไม่รู้จักหรือไงไอ้พวกโบราณเต่าล้าน
ปี ไอ้พวกไดโนเสาร์จูราสสิกปาร์ค” 

 

ผู้คนที่มุงดูอยู่เมื่อครู่เมื่อถอยห่างไม่กล้าสบตาแม่หญิงที่ยืนก๋าโต้เถียงหน้าทะมึน ดวงตากลมโตจับจ้อง
มองคนที่ยังมองไม่เลิกทีละคนจนคนมุงหลบหน้าและเดินหนีไปเองพลางคิดไปว่านางผู้นี้คงสติวิปลาส
ไปแล้ว บ้างก็จดจ าไว้ว่าเป็นแม่หญิงที่ตอบโต้กับฝรั่งจึงไม่มีใครกล้าต่อปากต่อค าเลยแม้แต่คนเดียว 

          (รอมแพง 2561, น. 201) 
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 จากตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่หมื่นสุนทรเทวาพาเกศสุรางค์นั่งเรือไปตลาด และได้เกิดอุบัติเหตุเรือชน
กันจึงท าให้เรือของหมื่นสุนทรเทวาล่ม ผู้คนที่นั่งในเรือก็ตกน้ ารวมทั้งหมื่นสุนทรเทวาที่จมน้ าเช่นเดียวกัน  
เมื่อบ่าวของหมื่นสุนทรเทวาด าน้ าน าร่างของหมื่นสุนทรเทวามาขึ้นมาบนฝั่ง  เกศสุรางค์จึงเข้ าไปช่วยเหลือ 
โดยการใช้วิธีการของคนในปัจจุบันคือการท า CPR เป็นการปั้มหัวใจและการผายปอด เนื้อความตอนนี้หากมอง
ในมุมวัฒนธรรมประชานิยมเป็นลักษณะการสร้างอัตลักษณ์หรือตัวตนด้านสถานภาพทางสังคมของตัวละคร 
ที่ชื่อว่าเกศสุรางค์ เนื่องจากเกศสุรางค์แม้จะอยู่ในบทบาทของการะเกด ซึ่งเป็นคนที่มีชนชั้นและสถานภาพ 
ทางสังคมสูงกว่าชาวบ้าน จึงแสดงอัตลักษณ์หรือตัวตนของตัวเองด้วยการใช้ค าพูดค าทับศัพท์ภาษาฝรั่ง  
เพ่ือแสดงอ านาจและเป็นการต่อรองกับชาวบ้านว่าตนเป็นผู้มีความรู้เหมือนกับชาวฝรั่งที่มีสถานะสูงกว่า
ชาวบ้าน ทั้งยังเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้ท าเรื่องน่าอาย ดังที่ผู้เขียนได้แฝงค าพูดต่าง ๆ ไว้ในบท
สนทนา เพ่ือให้ผู้อ่านคิดและจินตนาการภาพตามเหตุการณ์ ณ ตอนนั้น ในขณะที่เกศสุรางค์ที่เป็นคนในยุค
ปัจจุบัน เธอใช้วัฒนธรรมประชานิยมตามแบบยุคของเธอในการช่วยชีวิตคนจมน้ า   หรือการท า CPR ดังเช่น
ข้อความข้างต้น 
 
 หมื่นสุนทรเทวา  :  “ด้ายแปดฟ่ันของออเจ้าหายไปที่ใดแล้ว”  
 

เกศสุรางค์รีบยก แขนขึ้นดูก็พบว่าด้ายสีด าที่ท่านอาจารย์ชีปะขาวให้มานั้นได้อันตรธาน 
ไปแล้ว 
 

เกศสุรางค์        :   “หายไปจริง ๆ ด้วย”  
 

พระศรีวิสารสุนทรส่ายหน้าน้อย ๆ 
 

หมื่นสุนทรเทวา  :  “คาดว่าหากมิได้ด้ายแปดฟ่ันของท่านอาจารย์ชีปะขาว ออเจ้า  คงสิ้น  
ชื่อปรากฏร่างนอนตายอนาถอยู่กลางบ้านพระยาวิไชยเยนทร์เป็นแน่  
เห็นแล้วฤๅว่าสิ่งที่ท าลงไปมิยอมยั้งคิดจักเลวร้ายได้ถึงเพียงใด”  

 

ความหวานเมื่อครู่แปรเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังเท้า น้ าเสียงเข้มดุดันอย่างเคยเข้ามาแทนที่ 
 

เกศสุรางค์          :   “เห็นแล้วเจ้าค่ะ”  
 

เกศสุรางค์กม้หน้าส านึกผิด 
 

หมื่นสุนทรเทวา  :  “วิชาอ าพรางตนเอาไว้ เอาตัวรอดมิ ใช่ เอาไว้ ไปเสี่ยงเยี่ยงนั้น  
หากออเจ้ามิออกมาก่อนที่ข้าจักมาถึงผลที่เกิดคงเลวร้ายกว่า นี้เป็นแม่น
มัน เพราะข้าคงมีอยู่เฉยเพียงนอกก าแพงแลต้องบุกไปตายกับเจ้าเป็น
แน”่ 

เกศสุรางค์        :  “ข้าสัญญาว่าจักมิท าเยี่ยงนั้นอีก จักมิยอมเอาชีวิตตัวเองไป เสี่ยงอีกแล้ว
เจ้าค่ะ”  

 

เพราะหากเธอเปรี้ยวไม่เลิกราคงไม่ได้แก่ตายเป็นแน่ น้ าเสียงอ่อยหงอยที่ยอมรับความผิดนั้น
ซ้ าอีกครั้ง ท าให้สีหน้าเคร่งเครียดคลายลงหากมิให้แม่หญิงตรงหน้าได้ใจจึงได้แต่แสร้ง 
ปั้นหน้าขรึมดังเดิม 

(รอมแพง 2561, น. 430-431) 
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จากตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่ เกศสุรางค์แอบไปสืบความจากบ้านของพระยาวิชเยนทร์                 

เพราะคิดว่าพระยาวิชเยนทร์คิดกบฎต่อบ้านเมือง เมื่อหมื่นสุนทรเทวาจับได้ว่าเกศสุรางค์ กระท าเช่นนั้น  
จึงเรียกมาตักเตือน เนื้อความตอนนี้หากมองในมุมวัฒนธรรมประชานิยม จะเป็นลักษณะการสร้างอัตลักษณ์หรือ
ตั วตนด้ านสถานภาพทางสั งคมของตั วละครที่ ชื่ อว่ าหมื่ นสุ นทรเทวา  เนื่ องจากหมื่ นสุ นทรเทวา 
เป็นคนที่มีชนชั้น และสถานภาพทางสังคมสูงกว่า เกศสุรางค์   จึงแสดงอัตลักษณ์หรือตัวตนของตัวเอง โดยใช้อ านาจ
ในการตักเตือน ดุด่า ว่ากล่าวเกศสุรางค์ที่ กระท าเช่นนั้นออกไป เมื่อเกศสุรางค์โดนว่ากล่าวตักเตือนจึงส านึกผิด
ในสิ่งที่ตัวเองกระท าลงไป เพราะเกศสุรางค์เคารพหมื่นสุนทรเทวา เนื่องจากตัวเองเป็นผู้ที่มีอ านาจน้อยกว่า 

 
 2. สื่อและผู้เสพ  

 สื่อและผู้ เสพ หมายถึง ตัวกลางถ่ายทอดสารไปยังผู้เสพ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสื่อกับ
วัฒนธรรมประชานิยม มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า วัฒนธรรมประชานิยมเกิดขึ้นโดยมีจุดเริ่มต้นจากการพัฒนาของ
ระบบการสื่อสารจนสามารถแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารไปยังมวลชนได้ ท าให้คนจ านวนมากได้รับรู้ในสิ่ง
เดียวกัน แมว้่าการรับรู้นั้นจะไม่ได้ก่อให้เกิดความเข้าใจไปในทางเดียวกันเสมอ หากแต่ส่งผลต่อระบบความคิด 
รสนิยม ค่านิยม และความเชื่อถืออ่ืน ๆ อันเป็นไปตามกระแสซึ่งมีผลต่อการเลือกรับหรือปฏิเสธสิ่งต่าง ๆ ทั้งนี้
สาเหตุของปรากฏการณ์ดังกล่าว ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการเข้ามาของระบบทุนนิยม ที่ใช้สื่อเป็นปัจจัยส าคัญใน
การท าหน้าที่ เชื่อมระหว่างการสร้างตัวตนของบุคคลกับการบริโภคในระบบทุนนิยม (รัชรินทร์ อุดเมืองค า 
2551, น. 31) จากการศึกษาพบจ านวน 66 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 35.45  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

กลุ่มผู้หญิงที่มองเธอนั้น บ้างก็ตัดผมเกรียนไว้ปีกกันรอบลงน้ ามันจนเห็นขอบตั้งขึ้นเด่นชัด 
สองข้างหูมีจอน ผมยาวเคลียร์แก้มบ้างก็ผมสั้นเพียงต้นคอบ้างก็ตัดเป็นทรงดอกกระทุ่ม บางคนก็
อ้าปากค้างก็มองเห็นกันสีด าเป็นมันอยู่ข้างในทุกคนนุ่งโจงกระเบนสีกรักหรือน้ าตาลเข้ม ห่มผ้า 
สีนวลแบบคาดอก และตะแบงมานผสมกันไป พวกผู้ชายก็ตัดเกรียนหมดทั้งศีรษะบ้างก็ไว้ปีกสอง
ข้างกันริมรอบไว้เหมือนพวกผู้หญิง ล้วนแล้วแต่นุ่งโจงกระเบนรั้งสั้นเหมือนกันหมดและไม่มีใครใส่
เสื้อแม้นแต่คนเดียว... 

(รอมแพง 2561, น. 36) 
 

 จากตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่เกศสุรางค์หลงเข้าไปในยุคสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชดังจะเห็น
ว่าทรงผมหรือการแต่งกายลักษณะดังกล่าว เป็นวัฒนธรรมประชานิยมของตัวละครในเรื่องบุพเพสันนิวาส  
ซึ่งอยู่ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช บ่งบอกถึงการแต่งกายของผู้คนในสมัยนั้นว่านิยมแต่งแบบนั้น 
เนื้อความตอนนี้หากมองในมุมวัฒนธรรมประชานิยมจะเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างสื่อและผู้เสพ 
กล่าวคือ เมื่อนวนิยายเรื่องนี้แพร่หลายสู่สาธารณชนก็กระตุ้นความคิด ความต้องการของผู้เสพ ซึ่งในที่นี้
หมายถึงผู้อ่านนวนิยาย โดยเปลี่ยนแปลงค่านิยมให้ผู้คนหันมาแต่งกายด้วยการนุ่งโจงกระเบน ห่มสไบ หรือ
สวมใส่ชุดแบบที่ปรากฏในนวนิยายเพ่ิมมากขึ้นไม่ว่าจะไปวัดหรืองานสังสรรค์ต่าง ๆ จะนิยมสวมใส่ชุดไทยตาม
แบบที่ตัวละครในเรื่องสวม ส่งผลให้ร้านขายเสื้อผ้ามีรายไดเ้พ่ิมมากข้ึน       
 

หมื่นสุนทรเทวา  :  “จักถึงแล้ว”  
 

เสียงบอกเล่านั้นท าให้สิ่งที่ครุ่นคิดอยู่หยุดชะงัก สองตากวาดมองภาพตรงหน้าอย่างตื่นเต้น 
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เกศสุรางค์       :  “มีตลาดกลางน้ าจริง ๆ ด้วย!”  
 

เคยแต่ได้ยินเมื่อได้มาเห็นกับตาถึงจะไม่อลังการอย่างที่คิดแต่ก็ชวนให้ตื่นตาพอสมควร 
(รอมแพง 2561, น. 106) 

 
จากตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่หมื่นสุนทรเทวาพาเกศสุรางค์ไปเดินชมตลาดน้ า จะเห็นว่าตลาดน้ ามีมา

ตั้งแต่สมัยอยุธยา ซึ่งลักษณะของตลาดน้ าในสมัยนั้นจะมีพ่อค้าแม่ค้าพายเรือน าสินค้าต่าง ๆ มาขาย จึงท าให้
เกิดเป็นตลาดน้ า เนื้อความในตอนนี้หากมองในมุมวัฒนธรรมประชานิยม จะเป็นลักษณะของความสัมพันธ์
ระหว่างสื่อและผู้เสพ เพราะเมื่อนวนิยายเรื่องนี้ออกแพร่หลายสู่สาธารณชนก็กระตุ้นความคิด ความต้องการ
ของผู้เสพ ซึ่งในท่ีนี้หมายถึงผู้อ่านนวนิยาย ส่งผลให้ผู้คนหันมาให้ความสนใจกับตลาดน้ า และนิยมบริโภคสินค้า
ที่ตลาดน้ า ท าให้นายทุนสนใจที่จะสร้างตลาดน้ าให้เหมือนกับในสมัยอยุธยาเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภค ส่งผลให้ตลาดน้ ามีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 

 
เพียงเข้าเขตบางกะจะเกศสุรางค์ก็แทบจะตีปีกถลาบิน ฝรั่ง...ฝรั่ง ตัวโต ๆ แต่งกายโบราณใน

ชุดเสื้อคอลูกไม้และกางเกงขายาวสอดปลาย ขาเข้าไปในรองเท้าบูตหนัง บ้างก็นุ่งกางเกงขายาว
ครึ่งแข้งใส่รองเท้าหนัง หุ้มส้นทับถุงน่องผ้าบาง เดินกันขวักไขว่ราวภาพในละคร... 

(รอมแพง 2561, น. 109) 
 

จากตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่เกศสุรางค์เดินตลาดแล้วเจอฝรั่งซึ่งมีการแต่งกายที่แตกต่างไปจากคน
ไทยทั่วไป จะเห็นว่าการแต่งกายในลักษณะดังกล่าวเป็นวัฒนธรรมประชานิยมของตัวละครในเรื่อง
บุพเพสันนิวาส ซึ่งอยู่ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช บ่งบอกถึงการแต่งกายของฝรั่งในสมัยนั้นว่านิยมแต่ง
ลักษณะนั้น เนื้อความในตอนนี้หากมองในมุมวัฒนธรรมประชานิยมจะเป็นลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างสื่อ
และผู้เสพ เพราะเมื่อนวนิยายเรื่องนี้แพร่หลายสู่สาธารณชนก็กระตุ้นความคิด ความต้องการของผู้เสพ ซึ่งใน
ที่นี้หมายถึงผู้อ่านนวนิยาย โดยกระตุ้นผู้คนให้หันมาแต่งตัวตามทูตฝรั่ง หรือสวมใส่ชุดแบบที่ปรากฏในนวนิยาย
เพ่ิมมากข้ึน เพราะเป็นช่วงที่นิยมสวมกันไม่ว่าจะเป็นงานสังสรรค์ต่าง ๆ ที่นิยมสวมชุดตามแบบตัวละครในเรื่อง 
ส่งผลให้ร้านขายเสื้อผ้าย้อนยุคมีรายไดเ้พ่ิมมากข้ึน       

 
 3. การผลิตซ้ า 
 การผลิตซ้ า หมายถึง กระบวนการสร้างความนิยมโดยน าเรื่องราวอันเป็นที่ชื่นชอบหรือเป็นที่รู้จัก
อยู่ก่อนแล้วมาสร้างใหม่ เป็นเสมือนเครื่องมือชนิดหนึ่งเพ่ือน าไปสู่ผลตามวัตถุประสงค์ของผู้ผลิต โดยน าเสนอ
ผ่านสื่ออย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้การผลิตซ้ ามีเนื้อหาผูกพันอยู่กับเรื่องการบริโภค ที่ผู้คนหันมาหาความพึงพอใจ
ในชีวิตจากการบริโภค การแสวงหาความสุข ความรื่นรมย์จากการเสพวัตถุ สินค้า และบริการประเภทต่าง ๆ 
(รัชรินทร์ อุดเมืองค า 2551, น. 36) จากการศึกษาพบจ านวน 39 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 20.97 ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้ 
 

เกศสุรางค์   :   “ดี งั้นเอาผ้าเก่า ๆ ยิ่งเก่ามาก ๆ ยิ่งดีมากองไว้ให้ข้าด้วยแล้วก็เอา ผ้าพื้นใหม่ 
ๆ สีที่พ่ีผินกับพ่ีแย้มใช้ได้ออกมาด้วย”  

 

นางผินนางแย้มอ้ึงไปชั่วครู่แม้แม่หญิงการะเกดจะเคยตกปากรับค าว่าจะให้ผ้านุ่งผ้าห่ม 
หากแต่ไม่เคยเลยสักครั้งที่จะน าผ้าใหม่ออกมาให้ ท าให้พวกนางไม่ใคร่แน่ใจกับค าสั่งนั้นนัก 
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นางผิน       :    “ผ้าพื้นใหม่ ๆ ฤาเจ้าคะ”  
เกศสุรางค์   :   “ใช่สิ” 
 

หลังจากนั้นก็เริ่มเข้าสู่โหมดโรงงานนรก เกศสุรางค์ตัดผ้าเป็นรูปทรงกางเกงง่าย ๆ โดยให้
หลวมกว่ า สะ โพกตั ว เ อ ง เ ล็ กน้ อย  เ ว้ น ระยะ ไว้ เ น า เ ก็ บ ริ มและ เย็ บช่ อ ง ไ ว้ ใ ส่ ไ ส้ ไ ก่  
ที่ท าจากเศษผ้าที่เหลือ นางผินนางแย้มอดไม่ได้ที่จะลอบมองการเย็บผ้าของเกศสุรางค์ ด้วยว่า 
ไม่เคยสอนและไม่เคยเห็นแม่นายของตนเย็บผ้ามาก่อน ได้แต่คิดว่าหากดูไม่งดงามก็จะแก้มาท าเอง 
แต่เมื่อเห็นท่าที่ที่แม้ไม่คล่องมือนักทว่าก็เย็บได้เรียบร้อยดีท าให้ค่อยคลายใจ หลังจากเย็บกันไป 
สักพักกางเกงในยี่ห้อเกศสุรางค์ก็เสร็จไปถึงเก้าตัว 

(รอมแพง 2561, น. 82) 
 

 จากตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่เกศสุรางค์น าผ้ามาตัดเย็บกางเกงชั้นใน จะเห็นว่าเกศสุรางค์  
เป็นตัวละครซึ่งเป็นคนในยุคปัจจุบันย้อนกลับไปในช่วงสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้พยายามที่จะน า
วัฒนธรรมประชานิ ยมของคนในสมั ยปั จจุบั นเข้ าไปแทรกอยู่ ในยุ คสมเด็ จพระนารายณ์มหาราช  
ดังตัวอย่างข้างต้นที่เกศสุรางค์น าผ้าเก่ามาตัดเย็บท าเป็นกางเกงชั้นในให้ตัวเอง และบ่าวได้สวมใส่ กางเกงชั้นใน
ถือเป็นวัฒนธรรมประชานิยมของคนในสมัยปัจจุบันที่ผู้คนสวมใส่กัน เนื้อความตอนนี้หากมองในมุมวัฒนธรรม
ประชานิยมจะเป็นลักษณะของการผลิตซ้ า โดยผลิตซ้ าในเรื่องของประวัติศาสตร์ด้านการแต่งกายที่เพ่ิมค่านิยม
ด้านการแต่งกายของคนยุคปัจจุบันลงไปเพื่อให้เรื่องมีความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน  
 

เกศสุรางค์  :  “แม่หญิงจันทร์วาดกินมะม่วงน้ าปลาหวานกันไหม”  
แม่หญิงจันทร์วาด     :  “มะม่วงน้ าปลาหวานเยี่ยงใดฤา ข้าเคยกินแบบจิ้มพริก 

                                             กับเกลือ"  
เกศสุรางค์            :  “เยี่ยม ถ้าอย่างนั้นข้าจะท าให้กิน รับรองว่าแซบ”  
แม่หญิงจันทร์วาด      :  “แซบ ...”  
เกศสุรางค์              :  “อร่อยเลิศรสดีไม่มีใครเทียมยังไงล่ะ พี่ผินพ่ีแย้มเก็บมะม่วงเอาแค่

ช่อเดียวนะสักสิบลูกก็พอ แล้วตามข้าไปที่โรงครัว ไปกันเถอะแม่
หญิงจันทร์วาด”  

 

นางเหมือนและนางบุญบ่าวของแม่หญิงจันทร์วาดได้แต่มองกิริยาจับจูงมือของเกศสุรางค์
อย่างระแวดระวังด้วยนางเหมือนเคยเจอฤทธิ์แม่หญิงการะเกดมาก่อนและได้เล่าให้นางบุญ
บ่าวคนใหม่ของแม่ หญิงจันทร์วาดที่มาแทนนางแดงได้รับฟังมาบ้าง 

(รอมแพง 2561, น. 170) 
 

 จากตัวอย่ างข้ างต้น เป็นตอนที่ เกศสุ รางค์ท ามะม่วงน้ าปลาหวาน จะเห็นว่ า เกศสุรางค์ 
ซึ่งเป็นตัวละครที่เป็นคนในยุคปัจจุบันแต่ย้อนกลับไปในช่วงสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พยายามที่จะน า
วัฒนธรรมประชานิยมของคนในสมัยปัจจุบันเข้าไปแทรกอยู่ในยุคสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ดังตัวอย่างข้างต้นที่
เกศสุรางค์ เชิญชวนแม่หญิงจันทร์วาดไปท ามะม่วงน้ าปลาหวาน แม่หญิงจันทร์วาดไม่รู้จักว่ามะม่วง  
น้ าปลาหวานคืออะไร เพราะในสมัยนั้นไม่มี จากที่กล่าวมาถือว่าเป็นวัฒนธรรมประชานิยมด้านอาหารการกิน
ของคนในสมัยปัจจุบันที่ผู้คนรู้จัก เพราะเป็นอาหารที่มีให้รับประทานอยู่ทั่วไป เนื้อความในตอนนี้หากมอง 
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ในมุมวัฒนธรรมประชานิยมจะเป็นลักษณะของการผลิตซ้ า โดยผลิตซ้ าในเรื่องของประวัติศาสตร์ด้านอาหาร 
แต่เพ่ิมความนิยมในยุคปัจจุบันลงไปเพื่อให้เรื่องมีความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน  
  

เกศสุรางค์  :  “แหม..แค่คิดก็น้ าลาย ไหลอยากกินหมูกระทะ” 
นางแยม้    :  “หมูกระทะเยี่ยงใดเจ้าคะ” 
เกศสุรางค์  :  “ก็เป็นเนื้อหมูเนื้อสัตว์หันบาง ๆ แล้ววางบนกระทะร้อน ๆ แล้วปิ้งไปปิ้งมานะ 

กินกับน้ าจิ้ม” 
(รอมแพง 2561, น. 194-195) 

 
 จากตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่เกศสุรางค์พูดถึงหมูกระทะ จะเห็นว่าเกศสุรางค์ซึ่งเป็นตัวละครที่เป็น
คนยุคปัจจุบันแต่ย้อนกลับไปในช่วงสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พยายามที่จะน าวัฒนธรรมประชานิยม
ของคนในสมัยปัจจุบัน คือ การรับประทานหมูกระทะเข้าไปแทรกอยู่ในยุคสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  
ดังตัวอย่างข้างต้นที่เกศสุรางค์พูดถึงหมูกระทะ แม่หญิงจันทร์วาด นางแย้ม และนางผินไม่รู้จักว่าคืออะไร 
เพราะในสมัยนั้นไม่มีหมูกระทะเหมือนเช่นปัจจุบัน จากที่กล่าวมาถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมประชานิยมของคนใน
สมัยปัจจุบันที่หมูกระทะเป็นอาหารที่ผู้คนส่วนใหญ่รู้จัก และนิยมรับประทาน เนื้อความตอนนี้หากมองในมุม
วัฒนธรรมประชานิยมจะเป็นลักษณะของการผลิตซ้ า โดยผลิตซ้ าในเรื่องของประวัติศาสตร์ด้านอาหาร แต่เพ่ิม
ความนิยมในยุคปัจจุบันลงไปเพ่ือให้เรื่องมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น  

 
สรุปและอภิปรายผล  
 

 จากการศึกษาเรื่อง วัฒนธรรมประชานิยมในนวนิยายเรื่อง “บุพเพสันนิวาส” ของ รอมแพง พบว่า  
นวนิยายเรื่องนี้มุ่งแสดงวัฒนธรรมประชานิยมในลักษณะของอัตลักษณ์หรือตัวตนที่เกิดจากอ านาจและความ
แตกต่างทางชนชั้น โดยใช้สถานภาพทางสังคมมากที่สุด รองลงมา คือ สื่อและผู้เสพ และน้อยที่สุด คือ การผลิต
ซ้ า ตามล าดับ 

 จากการศึกษาดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยเข้าใจวัฒนธรรมประชานิยม ประเภทอัตลักษณ์หรือตัวตน สื่อและ 
ผู้เสพ และการผลิตซ้ า รวมไปถึงวัฒนธรรมประเภทอ่ืน ๆ ที่สามารถพบได้มากในนวนิยายเรื่องนี้ เพราะ
วัฒนธรรมประชานิยมจะช่วยยกระดับนวนิยายขึ้นอีกขั้นหนึ่ง สอดคล้องกับที่ รัชรินทร์ อุดเมืองค า (2551) 
ศึกษาเรื่อง “การศึกษาวรรณกรรมแนววัฒนธรรมประชานิยม เรื่อง   สังข์ทองฉบับต่าง ๆ” กล่าวว่า  
“การผลิต และเผยแพร่สิ่งที่สั่งสมสืบทอดกันมาในรูปของสินค้าตามกระแสทุนนิยม เป็นความนิยมจากผู้บริโภค
ส่วนใหญ่ในสังคม โดยอาศัยสื่อเป็นตัวกลางส าคัญ มีการผลิตซ้ า มีการสร้าง ค้นหา และต่อรองตัวตนหรืออัต
ลักษณ์ เป็นปรากฏการณ์ที่มีการเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงเต็มไปด้วยพลวัต และมีความเชื่อมโยงกับบริบทของ
โลกยุคหลังทันสมัย ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ การขยายตัวของเมือง และชนชั้นกลางในเมือง อิทธิพลของ
สื่อมวลชน การผลิตแบบมวลชนอุตสาหกรรม กระแสบริโภคนิยมและกระแสท้องถิ่นนิยม ซึ่งท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของวิถีชีวิตประจ าวัน รวมไปถึงปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ ได้แก่ สื่อและผู้เสพ 
แนวคิด และการใช้ภาษาซึ่งสะท้อนลักษณะความนิยมของยุคสมัยอย่างชัดเจน สื่อและการใช้ภาษาท าหน้าที่
ตอบสนองจุดประสงค์ของการผลิต ท าให้ผู้ เสพเกิดความสนใจ สามารถเข้าถึงสารของเรื่องสังข์ทอง 
ได้ง่ายขึ้นอีกด้วย” แต่จะแตกต่างกันในประเด็นของรูปแบบ เนื้อหา และแนวคิด การศึกษาวรรณกรรมแนว
วัฒนธรรมประชานิยม เรื่องสังข์ทองฉบับต่าง ๆ เป็นการเปรียบเทียบในแต่ละฉบับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
บ้าง ซึ่งมีความต่างกับงานที่ผู้วิจัยศึกษาเพราะผู้วิจัยเลือกศึกษาแค่นวนิยายหนึ่งเรื่องโดยไม่มีการเปรียบเทียบ
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กับเล่มอ่ืน ๆ ขณะเดียวกัน สุธีรา สัตยพันธ์ (2551) ศึกษาเรื่อง “งานของ “ดังตฤณ” ในฐานะวรรณกรรมพุทธ
ศาสนาแนววัฒนธรรมประชานิยม” ผลการศึกษาพบว่า วัฒนธรรมประชานิยมมีผลต่อการสร้างวรรณกรรม 
กล่าวคือ สื่อสมัยใหม่ ได้แก่ สื่ออินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งก าเนิดวรรณกรรม เป็นพื้นที่สาธารณะที่เปิดโอกาสให้ใคร
ก็ได้สามารถเขียนงานวรรณกรรม ซึ่งหากงานวรรณกรรมนั้นน่าสนใจและได้รับความนิยมจากผู้อ่านใน  
ระดับหนึ่ง ส านักพิมพ์จะติดต่อขอลิขสิทธิ์ไปพิมพ์เผยแพร่ ในแง่นี้อินเทอร์เน็ตกลายเป็นพ้ืนที่เผยแพร่งานของ
นักเขียน และเป็นพ้ืนที่ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์กับผู้เขียนและผู้อ่าน ผู้อ่านสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
งานเขียน ท าให้นักเขียนทราบกระแสนิยมวรรณกรรมจากผู้อ่าน ความนิยมของผู้เสพมีผลต่องานวรรณกรรม 
กล่าวคือ ผู้สร้างและผู้เสพมีอิทธิพลต่อการสร้างงานวรรณกรรมร่วมกัน นอกจากนี้ ผลการศึกษายังพบว่า  
นวนิยายเรื่องทางนฤพาน เป็นวรรณกรรมพุทธศาสนาเรื่องแรก ของ “ดังตฤณ” ซึ่งได้เผยแพร่บนพ้ืนที่
อินเทอร์เน็ต นับเป็นสื่อสมัยใหม่และเข้าถึงมหาชน ต่อมาเมื่อมีผู้อ่านนวนิยายเรื่องนี้ในเว็บไซต์ลานธรรมเป็น
จ านวนมาก ส านักพิมพ์จึงติดต่อขอจัดพิมพ์เผยแพร่ ในแง่นี้ สื่อมวลชนได้มีอิทธิพลต่อการสร้างงานวรรณกรรม
ของ “ดังตฤณ” โดยเป็นพื้นที่เผยแพร่งานวรรณกรรม และเป็นพ้ืนที่ให้ “ดังตฤณ” ได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่าน  
 การศึกษาครั้งนี้ท าให้เข้าใจวัฒนธรรมประชานิยมทั้ง 3 ลักษณะ ที่ช่วยเสริมให้นวนิยายเรื่อง
บุพเพสันนิวาสเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีการน าวัฒนธรรมในยุคปัจจุบันใส่ลงไปในเนื้อเรื่อง ท าให้
เนื้อเรื่องมีความน่าสนใจ ตรงใจผู้อ่าน จนมีการน ามาท าเป็นบทละครโทรทัศน์ที่ได้รับความนิยม เกิดเป็นกระแส
สังคมในหลาย ๆ ด้านเป็นอย่างมาก 
 
ข้อเสนอแนะ   
 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ประโยชน์ 
 1. งานวิจัยเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสะท้อนให้เห็นค่านิยมของผู้คนในยุคสมัยที่แตกต่างกัน 
ท าให้เข้าใจเรื่องราวความเป็นไปของสังคมในแต่ละยุคสมัยได้ชัดเจนขึ้น 

2. งานวิจัยเรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และท าความเข้าใจวัฒนธรรมซึ่งสะท้อนถึงรากเหง้าของ
ความเป็นไทย  

 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมประชานิยมในวรรณกรรมเรื่องอ่ืน ๆ ที่มีเนื้อหากล่าวถึง 
ยุคสมัยที่แตกต่างกัน ในประเด็นอัตลักษณ์หรือตัวตน สื่อและผู้เสพ และการผลิตซ้ า  

2. ควรมีการศึกษากลวิธีการสอดแทรกวัฒนธรรมประชานิยมในวรรณกรรมเรื่องอ่ืน ๆ ซึ่งจะท าให้
สามารถเข้าใจได้อย่างลึกซึ่งว่าวัฒนธรรมประชานิยมมีผลต่อคนในสังคมอย่างไรผ่านการสร้างงานวรรณกรรม 

 
เอกสารอ้างอิง 
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ศิลปะการใช้ภาษาและเนื้อหาที่สัมพันธ์กับสงัคม 
ในเพลงแรปของ ณัฐวุฒิ ศรีหมอก (กอล์ฟ ฟักกลิง้ฮีโร่) 

 

ฟ้าฉัตร สว่างเย็น1  พิชชาภา พงษ์จรัส2  ภัทรวดี วรชาติณัฐพล3   
และณัชรดา สมสิทธิ์4 

 
บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ศิลปะการใช้ภาษาและความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรม
กับสังคมในเพลงแรป ผู้วิจัยเลือกศึกษาจากบทเพลงของ ณัฐวุฒิ ศรีหมอก ศิลปินเพลงแรปของไทยที่โด่งดังจาก
การแต่งเพลงสะท้อนสังคม ได้น าประสบการณ์ชีวิตและข้อคิดที่ได้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม และ 
ความเป็นไปของโลกมากลั่นกรองเป็นบทเพลง โดยเลือกวิเคราะห์เพลงในปี พ.ศ. 2549-2561 เป็นจ านวน  
87 เพลง  

ผลการวิจัยพบว่าศิลปะการใช้ภาษาในเพลงแรปของ ณัฐวุฒิ ศรีหมอก มีการใช้ค า 5 ชนิด ได้แก่  
ค าที่พบมากที่สุดคือค าปนภาษาอังกฤษ 57 ค า รองลงมาคือ ค าสแลง พบทั้งสิ้น 35 ค า ค าหยาบพบทั้งสิ้น  
11 ค า ค าอุทานพบทั้งสิ้น 7 ค า ตามล าดับ การใช้โวหารภาพพจน์พบว่ามีการใช้ 5 ลักษณะ ได้แก่ ภาพพจน์
แบบอุปลักษณ์ พบทั้งสิ้น 11 เพลง ภาพพจน์แบบอติพจน์ พบทั้งสิ้น 7 เพลง ภาพพจน์แบบบุคลาธิษฐาน  
พบทั้งสิ้น 5 เพลง ภาพพจน์แบบอุปมา พบทั้งสิ้น 7 เพลง ภาพพจน์สัญลักษณ์ พบทั้งสิ้น 4 เพลงตามล าดับ 

  จากการวิเคราะห์ยังพบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคม พบ 3 ลักษณะ ได้แก่ 
วรรณกรรมเป็นภาพสะท้อนของสังคมทั้งในด้านรูปธรรมและนามธรรม พบทั้งสิ้น 24 เพลง ต่อมาวรรณกรรม
หรือนักเขียนมีอิทธิพลต่อสังคม พบทั้งสิ้น 19 เพลง และลักษณะสุดท้ายคือสังคมมีอิทธิพลต่อวรรณกรรมหรือ
นักเขียน พบทั้งสิ้น 4 เพลง ตามล าดับ 

ค าส าคัญ: การแรป ศิลปะการใช้ภาษา เนื้อหาที่สัมพันธ์กับสังคม 

 

 

 

 

 

 

 
1- 3 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยกุต,์ คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
4 อาจารย์ประจ าหลกัสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่



493 

 

 การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

 

第三届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

บทน า 

 บทเพลง (Song) เป็นองค์ประกอบของดนตรีและเป็นวรรณกรรมขนาดสั้นประเภทหนึ่งที่ เกิดจาก
ความคิดของมนุษย์ บทเพลงเป็นสื่อในการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดโดยใช้ภาษาเป็นเครื่องมือ  
ใช้เสียงดนตรีเป็นส่วนประกอบ ช่วยให้เกิดความไพเราะ ความรื่นเริง ความสนุกสนาน ความฮึกเหิม ความเศร้า
หรือจรรโลงใจ เพลงจึงมีบทบาทและคุณค่าต่อสังคมเป็นอย่างยิ่ง (ศิวิไล ชูวิจิตร, 2549) 

 แนวเพลงประเภทหนึ่งที่สังคมไทยได้รับมาจากตะวันตกและก าลังเป็นที่นิยมในกลุ่มวัยรุ่นในปัจจุบันก็
คือ “แนวเพลงฮิปฮอป” ซึ่งเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยได้ในระยะเวลาไม่นานนัก แต่ก็ได้รับความสนใจจาก
กลุ่มผู้ฟังชาวไทยอย่างมาก ความหมายของเพลงฮิปฮอป (Hip Hop) หมายถึง แนวดนตรีแขนงหนึ่ง ที่ประกอบ
ไปด้วยการเน้นการเคาะ (Percussion) จังหวะ (Beat) และการร้องคล้ายเสียงพูด (Rap) นอกจากเป็น 
แนวดนตรี(Musical Genre)แล้ว ค าว่า “ฮิปฮอป” ยังสามารถอ้างอิงได้ถึง “วัฒนธรรม” (Culture) ของวัยรุ่น 
ได้อีกด้วย 

ทั้งนี้องค์ประกอบส าคัญส่วนหนึ่งของเพลงฮิปฮอป ที่ได้รับความสนใจจากผู้ฟังก็คือ“การแรป”       
โดยแรป (Rap) คือการพูดในลักษณะค ากลอนลงจังหวะเพลง ส่วนใหญ่จะใช้จั งหวะเร็ว โดยใช้ดนตรี 
แนวฮิปฮอปผสมผสานให้เกิดเป็นแนวดนตรีที่สะท้อนถึงฉันทลักษณ์ของสมัยนิยม การร้องเพลงแรป 
เป็นการร้องคล้ายเสียงพูด เนื้อหาของเพลงมีความหมายและมีความคล้องจองกัน ซึ่งการร้องในลักษณะ
ดังกล่าวเรียกว่า   “การแรป” ทั้งนี้ นาย อภิสิทธิ์ โอภาสเอ่ียมลิขิต หรือโจอ้ีบอย ศิลปินแรปชื่อดังของประเทศ
ไทย ได้ให้นิยามไว้ว่า “บางคนไม่รู้ว่าการแร็ปมันคืออะไร ก็ออกจะแปลกสักหน่อยครับ การแรปนั้นจะว่าไปก็
คล้ายๆกับการพูดกลอนนั่นแหละครับ มีการใช้ค าสัมผัสประกอบกับจังหวะหรือที่ เรียกว่าบีทนั่นเอง  
ขอพูดให้เข้าใจง่ายๆว่า  ฮิปฮอปนั้นคือแนวเพลงส่วนการแรปนั้นคือลักษณะวิธีการร้องนั่นเอง ถ้าจะพูดว่าการ
แรปเป็นส่วนหนึ่งของแนวเพลงฮิปฮอปก็ไม่ผิดครับ” (อภิสิทธิ์ โอภาสเอ่ียมลิขิต : ออนไลน์ ) ทั้งนี้แม้ว่า 
การแรปจะเป็นส่วนหนึ่งของดนตรีฮิปฮอปแต่ผู้คนในสังคมทั่วไปมักจะเรียกเพลงที่มีการพูดลงจังหวะเพลงว่า 
“เพลงแรป” 

ลักษณะเฉพาะของเพลงแรปคือ การใช้ค าพูดในลักษณะค ากลอน ประกอบกับจังหวะเพลงเร็ว  
โดยจุดเด่นที่สามารถดึงดูดใจผู้ฟังได้ดี คือ เนื้อหาที่ตรงไปตรงมาและมีการแสดงถึงทัศนะของผู้แต่งออกมาอย่าง
จริงใจ ซึ่งแตกต่างไปจากแนวเพลงอ่ืน ตรงการใช้ภาษาที่เป็นค าสัมผัสคล้องจองในทุกวรรคและเนื้อหาที่เข้าถึง
ใจผู้ฟังได้มากกว่า ด้วยเหตุนี้จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า เพลงแรปกลายมาเป็นแนวเพลงที่เข้าไปอยู่ในหัวใจผู้ฟังได้อย่าง
สมบูรณ์ 

นอกจากจังหวะและท่วงท านองที่ท าให้ท่อนแรปเป็นเอกลักษณ์และสร้างความสนใจรวมถึง 
ความสนุกสนานแก่ผู้ฟังแล้ว เนื้อหาที่ใช้ในการแรปก็มีความน่าสนใจเช่นเดียวกันเนื่องจากมีการเขียนสะท้อนถึง
สังคมในหลายแง่มุมที่น่าสนใจเพราะส่วนใหญ่ถูกน าเสนอเรื่องราวที่มา จากชีวิตจริงผ่านเนื้อเพลง  
อย่างตรงไปตรงมา ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ ในเนื้อหามีการกล่าวถึงสภาพสั งคมและเหตุการณ์ในสังคม 
ผ่านมุมมองของผู้แต่งจนกลายมาเป็นเสน่ห์ที่ท าให้ผู้คนเสพดนตรีแนวนี้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งผู้ที่ถ่ายทอด  
แนวดนตรีนี้เรียกว่า  “แรปเปอร์” เนื้อหาที่ใช้ในการแรปมิใช่แต่งมาเพ่ือความบันเทิงเพียงอย่างเดียว แต่ยัง
เสนอแนวคิดในการมองโลกในแง่ของความเป็นจริงและสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคม มีการใช้ค า 
ในลักษณะที่หลากหลายมาผสมผสานให้เกิดความคล้องจองและน่าฟังมากขึ้น โดยใช้ความสามารถทางด้าน
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ภาษาของผู้แต่งที่ต้องแต่งเนื้อหาให้จับใจผู้ฟังผ่านการเรียบเรียงโดยใช้ทั้งสัมผัสนอกและสัมผัสในเพ่ือให้  
เนื้อเพลงมีความสละสลวยและมีคุณค่าทางการประพันธ์  

 ณัฐวุฒิ ศรีหมอก หรือกอล์ฟ ฟักกลิ้งฮีโร่ เป็นศิลปินเพลงแรปของไทยที่โด่งดังจากการแต่งเพลง
สะท้อนสังคมที่แฝงไปด้วยข้อคิดผ่านการกลั่นกรองอยู่ในบทเพลงต่างๆของเขา โดยได้ออกอัลบั้มแรกมีชื่อว่า 
สิงห์เหนือเสือใต้ ใน พ.ศ.2546 ต่อมาเขาได้ประสบความส าเร็จอย่างมาก เมื่อได้มีโอกาสได้ร่วมร้องเพลง  
ราตรีสวัสดิ์ กับธีร์ ไชยเดช ซึ่งเป็นบทเพลงที่สามารถคว้ารางวัลเพลงยอดเยี่ยมในงานคมชัดลึก อวอร์ต ครั้งที่ 7 
ในปีพ.ศ.2552 และเพลงนี้ยังได้รับสองรางวัลในการประกาศรางวัลแฟตอวอร์ด(Fat Awards)ประจ าปี 2552 
ได้แก่รางวัลเพลงยอดเยี่ยมแห่งปี และบันทึกเสียงยอดเยี่ยมแห่งปี  บทเพลงของ ณัฐวุฒิ ศรีหมอก  
มีความน่าสนใจทั้งในด้านกลวิธีการแต่งที่สามารถเร้าความสนใจของผู้ฟังได้และโดดเด่นอย่างมากในด้านเนื้อหา                       
ซึ่ง ณัฐวุฒิ ศรีหมอก มักน าเสนอเรื่องราวและประสบการณ์ท่ีตรงกับความรู้สึกนึกคิดของคนในสังคม 

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาถึงศิลปะการใช้ภาษา รวมไปถึงเนื้อหาของเพลงที่มีความสัมพันธ์ระหว่าง
วรรณกรรมกับสังคม อยู่ในบทเพลงต่างๆของ ณัฐวุฒิ ศรีหมอก ทั้งเพลงที่เป็นของตัวเอง และเพลงที่ได้ไปร่วม
รอ้ง ว่ามีศิลปะการใช้ภาษาและได้มีความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคมในลักษณะใดบ้างที่สามารถท าให้
บทเพลงมีเอกลักษณ์โดดเด่น จนเป็นที่ยอมรับอย่างมากท้ังจากศิลปินและผู้ฟังทั่วประเทศ 

 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 1.เพื่อศึกษาศิลปะการใช้ภาษาในเพลงแรปของ ณัฐวุฒิ ศรีหมอก (กอล์ฟ ฟักกลิ้งฮีโร่) 

 2.เพื่อศึกษาเนื้อหาที่สัมพันธ์กับสังคมในเพลงแรปของ ณัฐวุฒิ ศรีหมอก (กอล์ฟ ฟักกลิ้งฮีโร่) 

 

วิธีการศึกษา 

 การวิจัยเรื่อง ศิลปะการใช้ภาษาและความสัมพันธ์วรรณกรรมกับสังคมในเพลงแร ปของ                  
ณัฐวุฒิ ศรีหมอก (กอล์ฟ ฟักกลิ้งฮีโร่) มีวัตถุประสงค์ เพ่ือวิเคราะห์การใช้ภาษาซึ่งจะแบ่งชนิดของค าที่พบและ
จะวิเคราะห์เนื้อหาที่สัมพันธ์กับสังคม ตามข้ันตอนดังนี้ 

 

1. กลุ่มข้อมูล 

 เพลงแรปของณัฐวุฒิ ศรีหมอก (กอล์ฟ ฟักกลิ้งฮีโร่) ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 ถึงพ.ศ. 2561 จ านวน 87 เพลง 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 3.1 รวบรวมข้อมูลเพลงแรปของณัฐวุฒิ ศรีหมอก (กอล์ฟ ฟักกลิ้งฮีโร่) ตามช่วงระยะเวลาตั้งแต่     
พ.ศ. 2549 ถึงพ.ศ. 2561 จ านวน87 เพลง 

3.2 รวบรวมเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ 
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 3.3 ผู้วิจัยถ่ายทอดเพลงที่เป็นเสียงขับร้องออกมาเป็นตัวอักษร เพ่ือความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูล
ของณัฐวุฒิ ศรีหมอก (กอล์ฟ ฟักกลิ้งฮีโร่) ทั้งหมด โดยเลือกเฉพาะบริบทเนื้อหาที่ตรงตามวัตถุประสงค์ 
ที่ก าหนดไว้  

 3.4 เก็บรวบรวมและจ าแนกข้อมูลการใช้ภาษาและเนื้อหาที่มีความสัมพันธ์กับสังคม ในเพลงแรป
ของณัฐวุฒิ ศรีหมอก(กอล์ฟ ฟักกลิ้งฮีโร่) 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล   

 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์จากเอกสาร แนวคิด
และทฤษฏีที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

 3.1 การวิเคราะห์ด้านการใช้ภาษา โดยแบ่งเป็นชนิดของค าประเภทต่างๆ คือ ค าสแลง ค าหยาบ  
ค าปนภาษาอังกฤษ ค าอุทาน โวหารภาพพจน์ ตามแนวคิดของ ศิวิไล ชูวิจิตร (2549)  

 3.2 การวิเคราะห์เนื้อหาที่สัมพันธ์กับสังคม ซึ่งมีด้วยกัน 3 ลักษณะ คือ วรรณกรรมเป็นภาพสะท้อน
ของสังคมทั้งในด้านรูปธรรมและนามธรรม สังคมมีอิทธิพลต่อวรรณกรรมหรือต่อนักเขียน วรรณกรรมหรือ
นักเขียนมีอิทธิพลต่อสังคม ตามแนวคิดของ วิทย์ ศิวะศริยานนท์ (2542) และ ตรีศิลป์ บุญขจร (2544) 

 4. การน าเสนอข้อมูล 

 น าเสนองานวิจัยด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) พร้อมทั้งสรุปผลการวิจัย อภิปราย
ผลการวิจัยและสรุปข้อเสนอแนะ 

 

ผลการศึกษา 

 การวิจัยเรื่องศิลปะการใช้ภาษาและเนื้อหาที่สัมพันธ์กับสังคมในเพลงแรปของ ณัฐวุฒิ ศรีหมอก 
(กอล์ฟ ฟักกลิ้ ง ฮีโร่ )  ผู้ศึกษามีประเด็นในการวิ เคราะห์ด้านการใช้ภาษา คือ การใช้ค า  แบ่งเป็น                      
ค าปนภาษาอังกฤษ ค าสแลง ค าหยาบ ค าอุทาน โวหารภาพพจน์ และด้านเนื้อหาที่สัมพันธ์กับสังคมจะแบ่งเป็น 
3 ประเด็น คือ 1.วรรณกรรมเป็นภาพสะท้อนของสังคมทั้งในด้านรูปธรรมและนามธรรม 2.สังคมมีอิทธิพลต่อ
วรรณกรรมหรือต่อนักเขียน 3.วรรณกรรมหรือนักเขียนมีอิทธิพลต่อสังคม ซึ่งสามารถแจกแจงรายเอียดได้ดังนี้ 

1. ศิลปะการใช้ภาษา  

 บทเพลงของ ณัฐวุฒิ ศรีหมอก ปรากฏกลวิธีการใช้ภาษาเพ่ือถ่ายทอดบทเพลงในหลายลักษณะ  
พบการใช้ค า 5 ชนิด ดังต่อไปนี้ 

 1.ค าปนภาษาอังกฤษ อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2540:91) ได้ให้ความหมายของการปนภาษาว่า 
หมายถึง การใช้ภาษาหนึ่งในทุกระดับหรือทุกรูปแบบปนกับอีกภาษาหนึ่งของผู้พูด เช่น การใช้ค า วลี ลักษณะ
ทางเสียง ประโยค หรือข้อความภาษาอังกฤษต่อเนื่องยาวๆ ปนเข้าไปในการพูดภาษาไทย เป็นต้น ในการศึกษา
พบทั้งสิ้น 57 ค า โดยแบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 



496 

 

 การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

 

第三届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

1.1 แบบเขียนค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย  ตัวอย่างเช่น  ค าว่า ไอจี,อัปเฟซ จากเพลง 
แอส ยู อาร์..คนแบบเธอ 

“ไม่ใช่สวยเพราะกระเป๋า จากเครื่องประดับหรือสวยจากบัญชี 

ก็เพราะรูปไอจีหรือรูปที่เธออัปเฟซ 

อาจมียอดไลค์เพราะฟิลเตอร์หรือชุดที่เธอ Get Dress” 

 ค าว่า ไอจี หรือ IG ที่ย่อมาจากแอปพลิเคชั่นในโลกออนไลน์ที่มีชื่อว่า Instagram และค าว่า อัปเฟซ 
ค าว่า อัป เป็นศัพท์ที่ย่อมาจากค าว่า Upload หรือการโพสต์รูปนั่นเอง ส่วนค าว่า เฟซ ย่อมาจาก Facebook 
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชั่นในโลกออนไลน์ ค าว่า อัปเฟซ จึงมีความหมายว่า โพสต์รูปลงในเฟสบุ้ค ผู้ประพันธ์
เลือกใช้ศัพท์ที่นิยมกันในหมู่วัยรุ่น และสามารถเข้าใจกันได้ทันทีส าหรับผู้ที่ใช้งานแอปพลิเคชั่นนี้ เพ่ือให้เพลง 
ดูมีความเป็นสมัยนิยมจากการเลือกค ามาประกอบประโยคที่ดูทันสมัย และก้าวทันเทคโนโลยี นอกจากนี้ 
ยังปรากฏตัวอย่างอ่ืนเช่นค าว่า แก๊ง จากเพลง เสือสิ้นลาย 

“เพ่ือนบอกว่าใครกลัวเมีย    นายออกจากแก๊งเราไป 

ไม่สนคนรอบข้างจะว่ายังไง     But I don’t care” 

 ค าว่า แก๊ง หมายถึง กลุ่ม, พวก ค าว่าแก๊งส่วนใหญ่จะให้ความหมายในด้านลบ ค าติดปากที่ผู้คน 
ชอบใช้กัน อย่างเช่น แก๊งโจร แก๊งนักเลง เป็นต้น ซึ่งในบทเพลงมีการน าค าว่าแก๊งเพ่ือสื่ออารมณ์และท าให้  
เห็นภาพได้มากขึ้น 

1.2 แบบเขียนทับศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษ เช่น ค าว่า New generation  จากเพลง king 
of gamer 

“ประวัติศาสตร์ที่เขียนมันขึ้นมาใหม่         จะเขียนมันด้วยปากกาที่มันไร้ค่าส าหรับผู้ใหญ่ 

เกมส์ที่เด็กมันเล่นไม่ใช่แค่เกมส์อีกต่อไป   New Generation ประวัติศาสตร์หน้าต่อไป” 

 ในบทเพลงนี้ New generation หมายถึง คนรุ่นใหม่ ในบทเพลงนี้ หมายถึง เด็กยุคใหม่ที่จะใช้ชีวิต 
ให้ประสบความส าเร็จจากการท าสิ่งใหม่ขึ้นมาด้วยตัวเองโดยไม่ยึดถือกับกรอบความคิดเดิมๆที่ผู้ใหญ่ได้ขีดไว้  
สิ่งที่ผู้ใหญ่คิดว่าไร้สาระได้ค่าเด็กรุ่นใหม่จะสร้างให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นมาเพ่ือเป็นการเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่
ให้กับคนรุ่นต่อไป นอกจากนี้ยังปรากฏตัวอย่างอ่ืนเช่น ค าว่า Karma Takes It All จากเพลง ของฟรีไม่มี 
ในโลก 

“เพราะทุกสิ่งในชีวิตนี้ ไม่เคยมีอะไรที่ฟรี   เพราะทุกการกระท าผลลัพธ์มันมี 

We must pay the price ไม่ว่าใครก็หนีไม่พ้น ไม่ว่าใครก็ต้องชดใช้ 

ทุกๆสิ่งล้วนมีราคาต้องจ่าย Karma Takes it all” 
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 Karma Takes It All ค าว่า Karma (กามา) ในภาษาอังกฤษแปลว่า กรรมจากประโยคดังกล่าว 
มีความหมายว่าการชดใช้กรรมจากเนื้อหาในเพลงผู้ประพันธ์ต้องการสื่อถึง ผลลัพธ์ของมนุษย์ที่มาจาก  
การกระท าหรือที่เราเรียกว่าการใช้กรรมนั่นเอง 

 2. ค าสแลง พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปีพ .ศ 2542 ได้ให้ความหมายของค าสแลงว่า  
ค าสแลง คือ ถ้อยค าหรือส านวนที่ใช้เข้าใจกันเฉพาะกลุ่มหรือชั่วระยะเวลาหนึ่ง ไม่ใช่ภาษาที่ยอมรับกันว่า
ถูกต้อง        ในการศึกษาพบทั้งสิ้น  35 ค า ซึ่งส่วนใหญ่จะพบในกลุ่มวัยรุ่น จึงท าให้เพลงเหล่านี้ได้รับ 
ความนิยมติดหูผู้ฟัง ตัวอย่างเช่น ค าว่า แห้ว จากเพลง ซิงโนไวท์ 

“จะจีบเจ้าหญิงองค์ไหนก็แห้วทุกนางบอกปฏิเสธ   ชอบเจ้าหญิงจัสมินแต่อะลาดินก็โฉบเธอไปกับพรมวิเศษ 

 เธอบอกไม่ชอบคนไทยสเป็กเธอชอบแขกๆ     เลยไปจีบนางรจนาเจ้าเงาะมันยังคาบไปแดก” 

 แห้ว ความหมายปกติหมายถึง พืชชนิดหนึ่งขึ้นในน้ าเหมือนข้าว หัวกลม มีลักษณะคล้ายหอมหัวใหญ่
แต่ขนาดเล็ก เนื้อสีขาว ในที่นี้ถูกน ามาใช้เป็นค าสแลงในความหมายว่า พลาด , ผิดหวัง เช่นหากจะพูดค าว่า
ผิดหวังก็เปลี่ยนเป็นพูดว่ากินแห้วแทนซึ่งเป็นค าที่ใช้ในภาษาพูดของวัยรุ่น นอกจากนี้ยังปรากฏตัวอย่างอ่ืนเช่น 
ค าว่า ติ่ง จากเพลง ไม่ได้มาเล่นๆ 

“เธอบอกว่าเธอเป็นแฟนเพลงเป็นติ่งฉัน  เลยพาเธอไปเลี้ยงข้าวอย่างอ่ิมหมัน” 

 ค าว่า ติ่ง หมายถึง ผู้ที่คลั่งไคล้ ในศิลปินดารา หรือนักแสดงที่ตนชื่นชอบ โดยส่วนใหญ่จะใช้เป็นการ
แทนตนเอง ซึ่งจะเรียกตนเองว่าเป็น ติ่ง เช่น ฉันเป็นติ่งพี่เบิร์ดน่ะ หมายถึง ฉันชื่นชอบพี่เบิร์ดนั่นเอง ในที่นี้การ
น าค าว่า “ต่ิง” เพ่ือให้เห็นภาพได้ชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเอง 

 3. ค าหยาบหรือค าต่ า หมายถึง ค าที่สื่อถึงความไม่สุภาพ สื่อความความหมายในแง่ที่ไม่ดี หรือฟัง 
ไม่ไพเราะ ซึ่งรวมถึงค าที่สื่อเรื่องเพศ การด่าทอการดูหมิ่น ส าหรับภาษาไทยอาจระบุเนื้อหาของค าหยาบ 
ไม่เหมือนกันตามแต่ละระดับสังคมและภาษาของแต่ละท้องถิ่น การใช้ค าหยาบขึ้นอยู่กับวาระและกลุ่มบุคคลที่
สื่อสาร ช านาญ รอดเหตุภัย (2523:72-81) ในการศึกษาพบทั้งสิ้น 15 ค า ตัวอย่างเช่นค าว่า เสือก จากเพลง 
hiphop 

“ไม่มีเวลามาพูดพล่านแต่มีเวลามาท าเพลง     อยู่กันจนมืดค่ าในบรรยากาศท่ีวังเวง 

ไม่ชอบกูแล้วมึงก็ไม่ต้องเสือกมาท าเป็นกันเอง     เพราะมีแค่กูและกูเท่านั้นที่จะยั่นและย าเกรง” 

 ค าว่า เสือก หมายถึง แส่,สาระแน,เข้าไปยุ่งเรื่องคนอ่ืน เป็นค าหยาบที่เห็นได้บ่อยไม่ว่าจะในกลุ่มวัยรุ่น
หรือผู้ใหญ่ จะให้ความรู้สึกโมโหหงุดหงิดได้มากยิ่งข้ึน นอกจากนี้ ยังปรากฏค าว่า fuck จากเพลง พล่าน 

“นี่คือทางเดินของกบฏชอบสบถไม่ใช่หัวรุนแรงแค่จิตใจกบฏ    Fuckขนบธรรมเนียมfuckความเหยียดหยาม 

Fuckมึงfuckกูfuck            ความไม่เท่าเทียมช่างแม่งสังคมที่มนุษย์ใส่หน้ากาก” 
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 ค าว่า fuck ความหมายตรงๆหมายถึง การมีเพศสัมพันธ์ แต่ในอีกบริบทหนึ่ง หมายถึงการด่า  
ให้หยาบคาย บ่งบอกถึงการไม่ยอมรับขนบธรรมเนียม ไม่ยอมรับความเหยียดหยาม ไม่เท่าเทียม เพ่ือแสดง  
ให้รู้ถึงอารมณ์ไม่พอใจได้มากยิ่งขึ้น 

 4. ค าอุทาน ค าอุทานเป็นค าที่ใช้ในการสื่ออารมณ์ของผู้พูด การใช้ค าอุทาน คือค าที่ใช้บอกกิริยา
อาการ หรือบอกถึงอารมณ์ ความรู้สึก โดยที่ไม่ต้องพรรณนาความยาวๆ ซึ่งจะช่วยให้ภาษานั้นมีน้ าหนัก 
สละสลวย (พงษ์ชัย ไทยวรรณศรี : 2529) ในการศึกษาพบทั้งสิ้น 7 ค า ตัวอย่างเช่น ค าว่า เอ้า จากเพลง  
10-9-8-7-6-5-4-3–2-1 

“เอ้า เฮ เฮ เฮ  เห่ เห่ เห่ เห่ ปรบมือให้มัน  เอ้า เฮ เฮ เฮ  เห่ เห่ เห่ เห่ ปรบมือด้วยกัน เอ้า! 

(วันนี้เรามาเริ่มปีใหม่)  ก็ชีวิตมันเพ่ิงจะเริ่มต้น เริ่มต้น” 

 เอ้า เป็นค าที่ท าให้ผู้คนรู้สึกตื่นตาตื่นใจ ท าให้รู้สึกจดจ่อกับสิ่งนั้นมากขึ้น การน าค าว่า เอ้า มาใช้ 
ในเพลงเพ่ือสื่ออารมณ์ให้เข้ากับความครื้นเครงในเทศกาลวันปีใหม่ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังปรากฏ
ตัวอย่างอ่ืนเช่น ค าว่า เฮ้ย จากเพลง แจ็คผู้ฆ่ายักษ์ 

“เฮ้ย! เพ่ือน  ไอ้ยักษ์ตนนั้นแม่งข่มเราอยู่ 

มันบอกว่ามนุษย์อย่างเรามันกระจอก มึงกลัวหรอ ขึ้นไปลุยมันกับกู” 

 ค าว่า เฮ้ย เป็นค าอุทานที่เปล่งออกมาเพ่ือเตือนให้รู้ตัวหรือยั้งไว้ และเป็นค าที่ท าให้รู้สึกตกใจ เช่น  
เฮ้ย เธอมากับใคร ค าว่า เฮ้ย ในเพลงนี้จะช่วยสื่ออารมณ์ตกใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 5. โวหารภาพพจน์ เป็นศิลปะการประพันธ์อย่างหนึ่ง ที่มีการเลือกใช้ถ้อยค าอันจะท าให้ผู้อ่าน ให้เกิด
จิตนาการมีอารมณ์เคลิบเคลิ้มไปตามที่ผู้ประพันธ์ต้องการ กุหลาบ มัลลิกะมาส (2542: 167) เมื่อผู้ประพันธ์ 
น าโวหารมาประกอบในการแต่งบทเพลงก็จะให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์คล้อยตามและเข้าใจความหมายได้อย่าง
กว้างขวาง ลึกซึ้ง ในการศึกษาพบว่ามีการใช้ภาพพจน์ 5 ลักษณะ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

5.1 ภาพพจน์แบบอุปมา คือ การเปรียบเทียบสิ่งที่เหมือนหรือต่างกัน อุปมาเป็นสิ่งที่น ามากล่าวเปรียบเทียบ 
อุปไมย คือเนื้อความที่ต้องการกล่าว มักใช้ค าเชื่อมระหว่างอุปมาอุปไมย พบทั้งสิ้น 11 เพลง ตัวอย่างเช่น  
จากเพลง มอร์นิง มูน Morning Moon 

“ถ้าเธอเป็นดั่งพระจันทร์  ที่ลอยอยู่บนท้องฟ้ากลางดาวดวงน้อยใหญ่ 

ที่ฉันนั้นยังไม่เคยเจอ แต่รู้แค่เพียงว่ามีเธอ” 

 จากเนื้อหาของเพลงในท่อนดังกล่าว มีการเปรียบเทียบผู้หญิงกับพระจันทร์ที่เขาไม่เคยเจอ แต่รู้ว่า
ยังมีพระจันทร์อยู่ เสมอ กล่าวคือเป็นการสร้างก าลังใจให้ตัวเองว่าต่อให้เรายังไม่ได้เจอเนื้อคู่ แต่ไม่ได้
หมายความว่าจะไม่มีเนื้อคู่ นอกจากนี้ยังปรากฏตัวอย่างอ่ืนเช่น จากเพลง Alarms สวัสดีวันจันทร์ 

“แดดส่องฟ้าเป็นสัญญาณของวันใหม่   บอกตัวเองให้แจ่มใสเหมือนนกที่ออกจากรัง” 
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 จากเนื้อหาของเพลงท่อนดังกล่าว มีการเปรียบเทียบความแจ่มใสเหมือนกับนกที่ออกจากรัง คือเป็น
การเปรียบเทียบแบบอุปมาโวหาร เพราะผู้ประพันธ์ต้องการเปรียบให้ผู้ฟังเห็นภาพตามได้อย่างลึกซึ้งถึง
ความหมายที่ต้องการจะสื่อ  

5.2 ภาพพจน์แบบอุปลักษณ์ คือ การกล่าวเปรียบเทียบ โดยกล่าวเป็นนัยให้เข้าใจเอาเอง ไม่มีค าเชื่อมให้
เห็นชัดอย่างอุปมา พบทั้งสิ้น 12 เพลง ตัวอย่างเช่น เพลงสะบันงา  

“เพราะค าว่าแม่และภรรยา คือหัตถาที่เสกสรร พลังให้โลกหมุนวน 

คือมือที่อยู่หลังความส าเร็จของชายและลูกทุกคน อันมือบุรุษอาจจับถึงยศนายพล 

แต่มือสตรีนั้นคือหัตถาครองพิภพจบสากล” 

 จากเนื้อเพลงท่อนดังกล่าว มีการอุปลักษณ์เปรียบว่ามือของผู้หญิงที่เป็นแม่และภรรยาว่าเป็นมือ 
ที่เป็นเหมือนพลังคอยท าสิ่งต่างๆ เป็นมือที่อยู่เบื้องหลังความส าเร็จของ สามีและลูกชายเป็นการเปรียบมือของ
ผู้หญิงว่าเป็นความดี ความเสียสละ และความรักของสตรีที่มีต่อสามีและลูกชาย แม้ว่าบุรุษจะมี
ยศถาบรรดาศักดิ์สูงใหญ่เพียงใดสุดท้ายแล้วเบื้องหลังของความยิ่งใหญ่นั้นล้วนมาจากแรงสนับสนุนที่คอย
ผลักดันจากอิสตรีทั้งสิ้น เป็นการเปรียบเทียบที่ให้ท าให้จินตภาพกว้างไกลท าให้บทเพลงน่าสนใจและท าให้ผู้ฟัง
เข้าถึงเนื้อเพลงแนวคิด เจตนาของผู้ประพันธ์ถึงสิ่งที่ต้องการจะสื่อได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังปรากฏตัวอย่างอ่ืน
เช่น จากเพลง สหายร่วมชาติ 

“รัฐบาลชั่วมันก็เหมือนกันกับวัชพืช 

ไม่อาจท าให้ตายด้วยการเอาตีนเหยียบ” 

 จากเนื้อหาของเพลงท่อนดังกล่าว เป็นการเปรียบเทียบในเชิงอุปลักษณ์เพราะเป็นการพูดถึงเนื้อหา 
ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองว่ารัฐบาลนั้นเปรียบเสมือนวัชพืชที่นอกจากไม่มีคุณประโยชน์ยังเป็นโทษและไม่อาจ  
ท าให้วัชพืชตายได้โดยการเหยียบเหมือนรัฐบาลที่ยากที่จะท าลายได้ 

5.3 ภาพพจน์แบบสัญลักษณ์ เป็นการน าสิ่งที่ เป็นรูปธรรมมาแทนสิ่งที่ เป็นนามธรรม เป็นการอธิบาย
ความหมายของสิ่งหนึ่งโดยต้องตีความพบทั้งสิ้น 7 เพลง ตัวอย่างเช่น เพลง ชูใจ  

“เอาแบงค์ฉบับละพันมากองตรงหน้าอีกกี่หมื่นใบ  เธอก็คือสิ่งมีค่าที่สุดของพ่อกับแม่อยู่ตลอดไป 

ในวันที่พ่อระเหยเป็นควัน ที่แม่กลายเป็นกลิ่นธูป ที่เธอต้องอยู่ล าพังจงจ าไว้นะลูก 

จากนี้ในทุกๆวันเธอยังเป็นคนส าคัญ เราจะกอดลูกเสมอและยังรักเสมอ” 

 จากเนื้อหาของเพลงข้างต้น มีประโยคที่ว่าพ่อกลายเป็นควัน แม่กลายเป็นกลิ่นธูป เป็นการใช้ควัน
และกลิ่นธูปเป็นสัญลักษณ์แทนความตาย เป็นการใช้ค าสื่อแทนเจตนาของผู้แต่งให้ผู้ฟังตีความเพ่ือสร้าง
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ภาพพจน์โดยใช้รูปธรรมชักน าไปสู่ความหมายโดยค าว่าควันและกลิ่นธูปนั้นสื่อได้ชัดเจนเพราะเป็นค าที่  
คนในสังคมเข้าใจกันดีอยู่แล้ว นอกจากนี้ยังปรากฏตัวอย่างอ่ืนเช่น จากเพลง K.O.G king of games 

“เข้าไปเขียนประวัติศาสตร์โดยมีกระดาษคือ พ.ศ. 

ให้เลือดเป็นหมึกความเชื่อเป็นด้าม” 

 จากเนื้อหาของเพลงในท่อนดังกล่าว มีการให้สัญลักษณ์โดยให้ภาพตัวแทนเลือดเป็นหมึกปากกาและ
ความเชื่อเป็นด้ามปากกาที่จะให้คนรุ่นใหม่เขียนประวัติศาสตร์ใหม่ข้ึนมาให้คนรุ่นต่อๆไป 

5.4 ภาพพจน์แบบบุคลาธิษฐาน เป็นการสมมุติสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ให้มีความรู้สึก และกิริยาอาการประหนึ่งมนุษย์ 
พบทั้งสิ้น 8 เพลง ตัวอย่างเช่น เพลง คาด - ตะ - กอน  

“สุดท้ายแล้วความคาดหวัง 

ก าลังเหนี่ยวไกปืน” 

 จากเนื้อหาของท่อนดังกล่าว เป็นการใช้โวหารแบบบุคลาธิษฐาน เนื่องจาก ความคาดหวังไม่มีชีวิต
เป็นค านาม ซึ่งมีความหมายเป็นนามธรรม มาประกอบกับค ากริยาว่าก าลังเหนี่ยวไกปืน ซึ่งเป็นอากัปกริยาของ
มนุษย์ โดยให้ความหมายว่าความคาดหวังนั้นสามารถฆ่าเราได้เมื่อเราผิดหวัง นอกจากนี้ยังปรากฏตัวอย่างอ่ืน
เช่น จากเพลงเธอกับฉันและฟ้าที่รู้ 

“เขียนผิดยังใช้น้ ายาลบค าผิด จะผิดจะแปลกอะไร 

ถ้าคนบางคนจะใช้น้ าตาลบความผิด” 

 จากเนื้อหาของเพลงท่อนดังกล่าว  ในท่อนที่ว่าใช้น้ าตาลบความผิดเป็นโวหารแบบอติพจน์  
เพราะในความเป็นจริงนั้นน้ าตาลบความผิดไม่ได้ แต่ผู้ประพันธ์ต้องการสื่อถึงคนที่ใช้น้ าตาลบล้างสิ่งผิดพลาด
ของตัวเอง 

5.5 ภาพพจน์แบบอติพจน์ เป็นการบรรยายหรือพรรณนาที่เกินจริง จึงไม่อาจน าข้อเท็จจริงไปจับเพราะผู้แต่ง
มุ่งกล่าวเพ่ือแสดงอารมณ์ที่ลึกซึ้งกว่าปกติ เพ่ือสร้างอารมณ์สะเทือนใจแก่ผู้อ่าน ผู้ดู ผู้ฟัง เป็นส าคัญ พบทั้งสิ้น 
9 เพลง ตัวอย่างเช่น เพลง แจ็คผู้ฆ่ายักษ์ 

“แม้เราจะเป็นแค่คนธรรมดา ยักษ์มันตัวใหญ่เกินจินตนา 

เราเทียบขนาดก็เศษขี้ตา” 

 จากเนื้อเพลงข้างต้น มีการเทียบมนุษย์ว่ามีขนาดเล็กเท่ากับเศษขี้ตา เป็นการเปรียบให้เกินจริง 
แต่สามารถสร้างความรู้สึกให้ผู้ฟังนึกภาพตามได้ ในที่นี้เป็นการเปรียบเทียบมนุษย์กับยักษ์ให้เห็นถึงความ
แตกต่างว่าเมื่อเทียบกับยักษ์แล้วมนุษย์มีขนาดเล็กกว่ามากจึงกล่าวเกินจริงเพ่ือเน้นย้ าให้เกิดจินตภาพ 
นอกจากนี้ยังปรากฏตัวอย่างอ่ืนเช่น จากเพลงไม่ว่าใครจะชนะเราแพ้ 
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“ฉันได้กลิ่นความเศร้าเคล้าความบรรลัย  

ฉันได้ยินเสียงกระสุนปะทะกะโหลกใคร” 

 จากเนื้อหาของเพลงในท่อนดังกล่าว มีการใช้ค าที่กล่าวเกินจริงเพ่ือให้ผู้ฟังสัมผัสถึงอรรถรสในการ
เข้าถึงเนื้อหาของเพลงได้มากข้ึน คือ ค าว่าฉันได้กลิ่นความเศร้า ซึ่งความเศร้านั้นแท้จริงแล้วเป็นเพียงนามธรรม 
แต่การที่ผู้ประพันธ์แต่งว่าได้กลิ่นความเศร้านั้นท าให้ผู้ฟังคล้อยตามและนึกภาพตามได้ง่ายมากข้ึน 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคม 

ในบทเพลงของ ณัฐวุฒิ ศรีหมอก พบ 3 ลักษณะ จากการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 2.1 วรรณกรรมเป็นภาพสะท้อนของสังคมทั้งในด้านรูปธรรมและนามธรรม  ไม่ว่าจะเป็น 
ภาพสะท้อนประสบการณ์ของผู้เขียน ค่านิยมชีวิตจิตใจของคนในสังคม และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคม  
พบทั้งสิ้น 24 เพลง  

  2.1.1 ด้านรูปธรรม ดังตัวอย่างเช่น เพลง สยาม มนุษย์ สติ 

“พ่อสั่งไว้ว่าเราทุกคนเท่าเทียม  เพราะง้ันเสรีภาพของเราจึงมีค่าเท่ากัน  

อย่าให้กระทบกับความสุขใครข้างเคียง เพราะทุกคนล้วนมีความทุกข์ความสุขร้าวราน     

อิสระบางทีมันก็ต้องมีทิศทางไม่งั้นเกลียดใคร  เราก็ต้องเอายาพิษมาวางอิสระที่จะเอาหนังสติ๊กกาง    

ดีดให้เข้าเป้าไม่ใช่ดีดเข้าค้ิวกลาง” 

 จากเนื้อเพลงท่อนดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงเหตุการณ์ของคนในสังคมว่าทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพ
เท่าเทียมกัน แต่ในความเป็นเสรีภาพหรือความเป็นอิสระทั้งในด้านความคิดและการกระท านั้นก็จะต้องอยู่ใน
ขอบเขตที่เหมาะสม อยู่ภายใต้กฎหมายของบ้านเมือง  นอกจากนี้ยังปรากฏตัวอย่างอ่ืนเช่น จากเพลง 
student stand up  

“โดนพ่อด่าว่าโง่และแม่ก็ด่าผมว่าอีบ้า        หนังสือหนังหาไม่เรียนวันๆก็เอาแต่เล่นกีต้าร์ 

ไปดูลูกคนข้างบ้านเขาเตรียมจะสอบเข้าหมอปีหน้า     เขาตื่นมาท่องต ารับต าราไปกวดวิชาตั้งแต่ตีห้า” 

 จากเนื้อเพลงท่อนดังกล่าว เป็นความจริงที่เกิดในสังคม ซึ่งพ่อแม่ส่วนใหญ่จะมีบรรทัดฐานว่า        
การเป็นหมอ คือคนที่เก่ง พยายามจะผลักดันให้ลูกตนเองเป็นอย่างที่ตนหวัง พยายามจะน าลูกมาเป็นตัวกลาง
ในการแข่งขันกันกับลูกของเพ่ือนบ้าน หรือลูกของเพ่ือนฝูง ทั้งๆที่เด็กไม่ได้ชอบหรือไม่ได้สนใจ แต่ก็พยายาม     
ยัดเยียดให้ลูกเป็น อาจจะเพ่ือหน้าตาในสังคมของตนหรือเพ่ือเหตุผลอย่างอ่ืน แต่มันก็คือการที่พ่อแม่เห็นแต่
ประโยชน์ส่วนตน เพราะลูกของแต่ละคนสมองไม่เท่ากัน จะมาบังคับก็ไม่ได้ เพราะบางคนถึงขั้นเครียด หรือ  
อึดอัดที่พ่อแม่ไม่เข้าใจ อาจจะน าพามาซึ่งเด็กเป็นโรคซึมเศร้า และฆ่าตัวตายได้ในที่สุด 

2.1.2 ด้านนามธรรม ดังตัวอย่างเช่น เพลง โง่ม้ัง 

“อะไรที่ท าให้คนๆนั้น  มาตัดสินตัวฉันมาบอกฉันในสิ่งที่ฉันเป็น 
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แต่บางมุมที่เขาไม่เคยมองเห็น  เอาจริงๆที่เขาเห็นมันอาจไม่ถึง50%” 

 จากเนื้อเพลงท่อนดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมชีวิตจิตใจของคนในสังคม ในเรื่องการตัดสินคน 
อย่าตัดสินคนเพียงด้านเดียวหรือในสิ่งที่เห็นภายนอก ถ้ายังไม่ได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของคนๆนั้น ก็ไม่ควรที่จะ
ไปตัดสินเขาเลย นอกจากนี้ยังปรากฏตัวอย่างอ่ืนเช่น จากเพลงของฟรีไม่มีในโลก  

“เพราะทุกสิ่งในชีวิตนี้ไม่เคยมีอะไรที่ฟรี  เพราะทุกการกระท าผลลัพธ์มันมี 

We must pay the price  ไม่ว่าใครก็หนีไม่พ้น ไม่ว่าใครก็ต้องชดใช้ 

ทุกๆสิ่งล้วนมีราคาต้องจ่าย Karma takes it all” 

 จากเนื้อเพลงท่อนดังกล่าว เป็นค่านิยมชีวิตชีวิตจิตใจของคนในสังคม สรุปได้ว่า ความไม่ยุติธรรมที่
เกิดจากพวกอันธพาลหรือผู้ที่มีอิทธิพล ที่มาเอาเปรียบผู้ที่ต่ าต้อยกว่าโดยไม่ค านึงความรู้สึกของผู้คนเหล่านี้เลย 
ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเกิดมาเป็นคน เรามีสิทธิมีเสรีภาพที่เท่ากันหมด ไม่มีใครเหนือไปกว่าใคร อย่าลืมว่า
กฎหมายและกฎแห่งกรรมยังคงมีไว้ลงโทษคนที่ผิดอยู่เสมอ 

 2.2 สังคมมีอิทธิพลต่อวรรณกรรมหรือต่อนักเขียน ปรากฏในหลายประเด็น เช่นวัฒนธรรม การเมือง 
ความขัดแย้งในชาติ โดยพบการถ่ายทอดเหตุการณ์ทางสังคมซึ่งเป็นที่มาของบทเพลง จากการศึกษาพบทั้งสิ้น 
7 เพลง ตัวอย่างเช่น เพลง แร็ปตุ้ด 

“ถ้าไม่อยากจะปากพล่อยรีบถอยออกห่างๆไปไกลๆ ที่บ้านหนูเขาสอนอนุรักษ์ประเพณีไทย 

อย่าชิงสุกก่อนห่ามหนะแม่หนูก็สอนเอาไว้” 

 จากเนื้อเพลงท่อนดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมในการสอนผู้หญิง ผู้หญิงจะถูกปลูกฝังมาเสมอ
ว่าให้รักนวลสงวนตัว อย่าชิงสุกก่อนห่าม ค าว่าอย่าชิงสุกก่อนห่าม นั่นก็คือ ตามปกติแล้วผลไม้เช่นมะม่วงก่อน
จะสุกจะต้องห่ามเสียก่อน การกระท าของผู้ชายกับผู้หญิงก็เช่นกัน ต้องเป็นไปตามจังหวะขั้นตอนของมัน  
ถ้าท าผิดล าดับอาจเสียหายได้ และน ามาซึ่งปัญหาในภายหลัง อย่างเช่น ตั้งท้องในวัยเรียนหรือในเวลา  
ที่ไม่เหมาะสม ก็จะส่งผลกระทบให้กับตนเองครอบครัวและยังจะเสียโอกาสในหลายๆเรื่องอีกด้วย นอกจากนี้
ยังปรากฏตัวอย่างอ่ืนเช่น จากเพลง ไม่ว่าใครจะชนะเราแพ้  

“เกิดความแตกต่างคนละสีเสื้อเดียวกัน 

ทั้งๆท่ีสีเลือดเดียวกัน ทั้งสีธงชาติและสีสถาบัน สงครามที่ฆ่าเผ่าพันธุ์เดียวกัน 

แค่หนึ่งชีวิตก็มากเกินกว่าจะสูญเสียไปให้เดือนพฤษภา 

ซากเซ็นทรัลเวิลด์หรือการไม่ยุบสภา สีลมราชประสงค์หรือเลือดที่โชกพระประธาน 

สงครามที่รบกันระหว่างพ่ีน้องแท้ๆ จึงเป็นสงครามท่ีไม่ว่าใครชนะ เราแพ้” 
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 จากเนื้อเพลงท่อนดังกล่าว มีการกล่าวถึงเหตุการณ์ความขัดแย้งในชาติที่เกิดขึ้นจริง แสดงให้เห็นว่า
สังคมนั้นมีอิทธิพลต่อวรรณกรรม ซึ่งคนในชาติมีการแบ่งแยกสีเสื้อ และผู้ประพันธ์มีการเสนอแนวคิดลงไปเป็น
เครื่องเตือนใจให้ผู้ฟังว่าสงครามที่รบกันเองในชาติเป็นสงครามระหว่างพ่ีน้องที่จะไม่มีใครชนะมีแต่คนแพ้ 

 2.3 วรรณกรรมหรือนักเขียนมีอิทธิพลต่อสังคม หมายถึงการพยายามสร้างหรือปลูกฝังค่านิยมที่ดี  
ให้เกิดในสังคม โดยณัฐวุฒิ ศรีหมอก แสดงให้เห็นถึง การพยายามปลูกฝังค่านิยมที่ดีผ่านบทเพลง ซึ่งค่านิยม  
ที่ปรากฏมีทั้งค่านิยมที่ผู้แต่งเชื่อว่าเป็นค่านิยมที่ดีนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จากการศึกษาพบทั้งสิ้น 19 เพลง 
ตัวอย่างเช่น เพลง สังคมหัวแข็ง  

“กฎข้อแรก ขี่ซ้อนเราใส่    กฎข้อสอง ใกล้ไกลเราใส่ 

กฎข้อสาม ใครไม่ใส่เราไม่ยอม    คนไทยต้องใส่หมวก” 

 จากเนื้อเพลงท่อนดังกล่าว เป็นความรู้สึกนึกคิดของผู้ประพันธ์ ที่ต้องการอยากช่วยรณรงค์ให้คนไทย
ทุกคนสวมหมวกกันน็อค นอกจากจะเป็นการเคารพกฎจราจรแล้วก็ยังเป็นความปลอดภัยของตัวผู้ขับขี่ด้วย 
และยังช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุการจราจรทางถนนของประเทศได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังปรากฏตัวอย่างอ่ืนเช่น 
จากเพลง Students stand up  

“วัยรุ่นยุคใหม่โตไปด้วยความมั่นคง ความเท่ยืนยงด ารงเอาไว้ 

บางครั้งล้มลงก็ลุกข้ึนยืนได้ใหม่ ลูกผู้ชายมีสไตล์ stand up” 

 จากเนื้อเพลงท่อนดังกล่าว เป็นการส่งอิทธิพลด้านแนวความคิดไปยังผู้ฟังโดยเป็นการปลุกความคิดว่า
วันรุ่นยุคใหม่จะต้องล้มแล้วลุกได้คือรู้จักยอมรับความผิดพลาดและแก้ไขจนส าเร็จ ในเนื้อเพลงมีการกล่าวว่า
ลูกผู้ชายมีสไตล์ stand up ที่แปลว่ายืนขึ้น มีความหมายว่าวันรุ่นยุคใหม่นอกจากเท่แล้วต้องเข้มแข็งด้วย  

 จากการศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่าบทเพลงของณัฐวุฒิ ศรีหมอก มีการสะท้อนสังคม สัมพันธ์กับสังคม  
รวมไปถึงมีอิทธิพลกับสังคม และน าเสนอประเด็นใหม่ๆที่น่าสนใจ ซึ่งลักษณะดังกล่าวอาจเป็นส่วนหนึ่ง  
ที่ท าให้ผลงานของ ณัฐวุฒิ ศรีหมอก ได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบัน  

 

สรุปและอภิปรายผล 

 จากการวิเคราะห์ศิลปะการใช้ภาษาและเนื้อหาที่สัมพันธ์กับสังคมในเพลงแรปของ ณัฐวุฒิ ศรีหมอก 
(กอล์ฟ ฟักกลิ้งฮีโร่) ช่วงปี 2549-2561 จ านวน 87 เพลง พบว่า ด้านการใช้ค า ซึ่งได้แก่ ค าแสลง ค าหยาบ    
ค าปนภาษาอังกฤษ ค าอุทาน ค ากระทู้ และการใช้โวหารภาพพจน์ กลุ่มผู้วิจัยพบค าปนภาษาอังกฤษมากที่สุด 
แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้ฟังวัยรุ่นมีค่านิยมการฟังเพลงภาษาไทยปนภาษาอังกฤษ เนื้อหาของเพลงแรปมีการใช้ค า
ในลักษณะที่หลากหลาย บ้างใช้ค าหยาบและค าแสลงมาปะปนเพ่ือความหมายที่ชัดเจนและตรงไปตรงมาท าให้
เพลงแรปสามารถเจาะกลุ่มวัยรุ่นได้อย่างง่ายดาย นอกจากนั้นการน าโวหารภาพพจน์มาประกอบพบมากถึง  
5 ลักษณะ ได้แก่ภาพพจน์แบบอุปมา   ภาพพจน์แบบอุปลักษณ์ ภาพพจน์แบบสัญลักษณ์ ภาพพจน์แบบ
บุคลาธิษฐาน และภาพพจน์แบบอติพจน์ โดยพบภาพพจน์แบบอุปลักษณ์มากที่สุด ซึ่งการน าโวหารมาใช้ท าให้
ภาษาทรงคุณค่าและสละสลวยน่าฟังมากขึ้น ต่อมาในการศึกษาวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรม
กับสังคม มีการพบลักษณะของวรรณกรรมที่เป็นภาพสะท้อนสังคมทั้งในด้านรูปธรรมและนามธรรมมากที่สุด 
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อย่างเช่น การยกบรรทัดฐานเรื่องการสอนเด็กรุ่นใหม่ โดยผู้ใหญ่ในสังคมจะมีการปลูกฝังถึงการเรียนหมอว่า
ต้องเป็นเด็กที่ดี เป็นอาชีพของคนเก่ง โดยในเพลง student stand up ได้กล่าวว่า ไปดูลูกคนข้างบ้านเตรียม
จะสอบเข้าหมอปีหน้า แสดงให้เห็นว่าพ้ืนฐานของครอบครัวมักน าลูกไปเปรียบเทียบกับลูกคนอ่ืนเสมอ 
นอกจากนี้ยังพบว่าวรรณกรรมมีอิทธิพลต่อสังคม และสังคมก็มีอิทธิพลต่อวรรณกรรมเช่นกัน 
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 เพลงแรปของ ณัฐวุฒิ ศรีหมอก เป็นเพลงที่ทรงคุณค่าทางการประพันธ์ทั้งในด้านศิลปะการใช้ภาษา 
โวหารภาพพจน์ และกลวิธีการแต่ง สะท้อนให้เห็นการเสนอภาพสังคมไทยในปัจจุบัน บอกเล่าเรื่องราว และ
เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนในสังคม ซึ่งลักษณะเด่นนี้อาจเป็นที่มาที่ท าให้บทเพลงของณัฐวุฒิ ศรีหมอก 
ได้รับความนิยม แสดงให้เห็นว่ามเีอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นและมีความงดงามในตัวของบทเพลง 

ข้อเสนอแนะ 

 งานวิจัยเรื่องนี้เป็นเพียงการวิเคราะห์ถึงการใช้ค า โวหารภาพพจน์และความสัมพันธ์ระหว่าง
วรรณกรรมกับสังคม ซึ่งผู้วิจัยพบว่าควรท าการศึกษาเพลงแรปในต่างประเทศเพ่ือน ามาเปรียบเทียบว่า
เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร 
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ศึกษาทักษะการสื่อสารของเด็กบกพร่องทางสตปิญัญาเพื่อพัฒนาสื่อส าหรับนักเรียน 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3  จังหวัดสงขลา 

 

วนัสนันท์ อินขวัญ1 กมลทิพย์ หนูปาน2 
ณัฏฐณิชา เลิศภักดีวงศ์3 และณัชรดา สมสิทธิ์4 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่องศึกษาทักษะการสื่อสารของเด็กบกพร่องทางสติปัญญาเพ่ือพัฒนาสื่อส าหรับนักเรียน 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา3  จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ในชีวิตประจ าวันของเด็กบกพร่องทางสติปัญญา และสร้างสื่อในการพัฒนาการรับรู้ทางการได้ยินและ 
ทางสายตาของเด็กบกพร่องทางสติปัญญา เก็บข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบการรับรู้ทางสายตา และการรับรู้
ทางการได้ยินและมองเห็น กลุ่มเด็กตัวอย่างเป็นเด็กอายุ 7 - 15 ปี จ านวน 6 คน วิเคราะห์ข้อมูล โดยวิเคราะห์
หาประสิทธิภาพของการรับรู้ การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารของเด็กบกพร่องทางสติปัญญา และวิเคราะห์หาผล
เพ่ือน ามาพัฒนาสื่อ โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ  

จากการเปรียบเทียบก่อนและหลังในการท าแบบทดสอบและการใช้สื่อการสอน พบว่า 1. แบบทดสอบ
การรับรู้ทางสายตา ก่อนการใช้สื่ อคิดเป็นร้อยละ 67% ส่วนหลังการใช้สื่ อ คิดเป็นร้อยละ 97%   
2. แบบทดสอบการรับรู้ทางการทดสอบทางการได้ยินในหัวข้อประโยคค าถาม ก่อนการใช้สื่อคิดเป็นร้อยละ 
36% ส่วนหลังการใช้สื่อคิดเป็นร้อยละ 93% และ 3. แบบทดสอบการรับรู้ทางการได้ยินในหัวข้อประโยค 
สั่ง ก่อนการใช้สื่อคิดเป็นร้อยละ 40% และหลังการใช้สื่อคิดเป็นร้อยละ 100% ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่าก่อนการ
ใช้สื่อการสอนและหลังการใช้สื่อการสอนแสดงให้เห็นถึงการตอบสนองของเด็กบกพร่องทางสติปัญญาที่เป็นไป
ในทางท่ีดีและสามารถเรียนรู้ได้ตลอดจนร่วมท ากิจกรรมในชั้นเรียนได้ดีกว่าก่อนการใช้สื่อการสอน 

ค าส าคัญ : เด็กบกพร่องทางสติปัญญา การรับรู้ การใช้ภาษา สื่อการสอน 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

1-3 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยกุต,์คณะศิลปศาสตร์ ,มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่                                       

4  อาจารยป์ระจ าภาควิชาสารัตถศึกษา,คณะศิลปศาสตร์,มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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บทน า 

ภาษาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารของมนุษย์ที่สามารถท าให้ มนุษย์ติดต่อกันได้  เข้าใจกันได้ก็ด้วย
อาศัยภาษาเป็นเครื่องช่วยที่ดีที่สุด ภาษายังเป็นสิ่งที่ช่วยยึดให้มนุษย์มีความผูกพันต่อกัน เนื่องจากแต่ละภาษา
ต่างก็มีระเบียบแบบแผนของตน  ซึ่งเป็นที่ตกลงกันในแต่ละชาติแต่ละกลุ่มชน  การพูดภาษาเดียวกันจึงเป็นสิ่ง
ที่ท าให้คนรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกัน  มีความผูกพันต่อกันในฐานะท่ีเป็นชาติเดียวกัน   

ภาษาในแต่ละกลุ่มมีการพัฒนาตามล าดับทั้งด้านวัจนภาษาและอวัจนภาษา  อีกทั้งปัจจัยเกี่ยวกับ
กาลเทศะ บุคคล อาชีพ เพศ วัย สภาพทางภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม สังคม สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ต่าง ๆ  
ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีผลท าให้เกิดความแตกต่างท าให้เกิดภาษากลุ่มย่อย ๆ ขึ้น ผู้ใช้ภาษาจะอยู่ในสังคมใดก็ต้องเรียนรู้
วิธีการใช้ภาษาของคนในสังคมนั้นให้เข้าใจ และเพ่ือหลีกเลี่ยงการสื่อสารที่ผิดพลาดหรือล้มเหลวที่อาจจะ
เกิดข้ึนได ้

การสื่อสารโดยการใช้ภาษาเกิดความผิดพลาดนั้นเกิดได้ทั้งในกลุ่มบุคคลทั่วไปทั้งเด็กและผู้ใหญ่ 
นอกจากบุคคคลคนทั่วไปแล้วยังมีกลุ่มเด็กประเภทหนึ่งซึ่งมีปัญหาทางด้านการสื่อสารในสังคมไทยมักเรียกเด็ก
กลุ่มนี้ว่า “เด็กพิเศษ” 

ณัชพร ศุภสมุทร (2554) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับเด็กพิเศษว่า เด็กพิเศษ คือ เด็กที่มีความต้องการ
พิเศษในการดูแลและส่งเสริมด้านต่าง ๆ เป็นพิเศษมากกว่าเด็กปกติทั่วไป อาจต้องจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสม        
กับความพิเศษของเขา แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรกเด็กอัจฉริยะ ที่มีความสามารถด้านต่าง ๆ สูงกว่าเด็กปกติ
ทั่วไป กลุ่มที สองเด็กที มีควำมบกพร่อง  มี 9 ประเภท เด็กกลุ่มนี้จะเป็นเด็กที่มีปัญหาด้านต่าง ๆ อาจส่งผลให้
เด็กเรียนรู้ช้าหรือพัฒนาการบางด้านอาจจะได้ไม่เท่าเด็กปกติในช่วงวัยเดียวกัน ได้แก่ ประเภทที่หนึ่งเด็กที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญา (Children with Mental Retardation ) เช่น กลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม  
กลุ่มอาการเวโลคาร์ดิโอเฟเชียล ประเภทที่สองเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน(Children with Hearing 
Impaired ) ประเภทที่สามเด็กบกพร่องทางการเห็น  (Children with Visual Impairments Children ) 
ประเภทที่ สี่ เด็กที่ มีความบกพร่องทางร่ างกายและสุขภาพ  (Children with Physical and Health 
Impairments) ประเภทที่ห้าเด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา (Children with Speech and 
Language Disorders) ประเภทที่หกเด็กที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์  (Children with 
Behaviorally and Emotional Disorders) ประเภทที่ เจ็ดเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ (Children with 
Learning Disabilities) ประเภทที่แปดเด็กออทิสติก (Autistic) ประเภทที่เก้าเด็กพิการซ้ าซ้อน (Children 
with Multiple Handicaps) เช่น เด็กปัญญาอ่อน และกลุ่มที สำมเด็กยำกจนหรือเด็กด้อยโอกำส เด็กกลุ่มนี้
เป็นเด็กที่อยู่ในสภาวะยากล าบาก เนื่องจากประสบปัญหาต่าง ๆ  มีชีวิตความเป็นอยู่ด้อยกว่าเด็กปกติทั่วไป 
ขาดโอกาสหรือไม่มีโอกาสที่จะเข้ารับบริการทางการศึกษาหรือไม่ได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย สติปัญญา 
อารมณ์ สังคม และจิตใจ  

จากการจ าแนกเด็กพิเศษข้างต้น กลุ่มผู้วิจัยมีความสนใจในเด็กพิเศษ 1 กลุ่ม คือ เด็กบกพร่อง 
ทางสติปัญญา เป็นเด็กที่มีความบกพร่องมากกว่าหนึ่งอย่างเป็นเหตุให้เกิดปัญหาขัดข้องในการเรียนรู้ เนื่องจาก
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ปัจจุบันเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ถูกสังคมมองว่ามีปัญหาในด้านการสื่อสาร ซึ่งท าให้เขาสื่อสารกับ
คนทั่วไปล าบาก 

นพวรรณ ศรีวงค์พานิช (2554 : 299-323) ได้กล่าวถึงพัฒนาการของเด็กพิเศษหรือเด็กบกพร่องทาง
สติปัญญาว่า เด็กกลุ่มนี้จะแตกต่างจากเด็กทั่วไปโดยช่วงอายุ 7-15 ปี บางคนมีการจดจ าได้ดี บางคนสมาธิสั้น
ต่อการเรียนรู้ อย่างไรก็ตามพัฒนาการของเด็กพิเศษนั้นไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าพัฒนาการของเด็กพิเศษ
เป็นไปทางพัฒนาการไหน โดยจะข้ึนอยู่กับสภาพแวดล้อมและการเลี้ยงดูของเด็กพิเศษ 

ปัญหาการสื่อสารของเด็กพิเศษนั้นสามารถพบเห็นได้บ่อยครั้งตามสื่อในประเทศไทย เช่น ที่เกี่ยวข้อง
กับการสื่อสารที่บกพร่องของเด็กพิเศษโดยข่าวไทยรัฐออนไลน์ (21 พฤษภาคม 2561) ได้น าเสนอเรื่องราว
ความน่ารักของเด็กดาวน์ซินโดรมที่ปั่นจักรยานช่วยแม่ขายกับข้าวถุงละ 10 บาท ที่บ้านต าแย อ.พนา            
จ.อ านาจเจริญ โดยความน่ารักของน้องคือ เมื่อคนซื้อถามว่า ซื้อ 3 ถุง 30 บาท ได้ไหม น้องบอกว่าไม่ได้ ขาย
ถุงละ 10 บาท พอลูกค้าขอซื้อ 2 ถุง 30 บาทได้ไหม น้องบอกขายไม่ได้เดี๋ยวแม่ว่า แม้ลูกค้าจะขอซื้อ 2 ถุง  
40 บาทก็ไม่ขาย ซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากการรับรู้มาจากการปลุกฝังของคนภายในครอบครัวท าให้เด็ก  
ไม่สามารถ มีความคิด วิเคราะห์ แยกแยะเป็นของตัวเอง 

ปัญหาการสื่อสารของเด็กพิเศษนี้ท าให้กลุ่มผู้วิจัยมีความสนใจต่อการสื่อสารของเด็กพิเศษแตกต่างจาก
การสื่อสารของเด็กทั่วไปอย่างไรและเด็กพิเศษมีการรับรู้และการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารอย่างไรรวมถึงหลังจาก
ได้เรียนรู้จากสื่อที่กลุ่มผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมาเพ่ือพัฒนาการให้เด็กพิเศษมีการรับรู้และการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร
ได้เข้าใจมากข้ึน 

กลุ่มผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดที่จะศึกษาวิจัยเรื่อง โดยในการศึกษาครั้งนี้มุ่งไปที่การศึกษาการรับรู้ของเด็ก
พิเศษและใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประวันของเด็กในช่วงวัย 7-15 ปี จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 6 คน  
การเก็บข้อมูลเบื้องต้นพบว่าศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา3 จังหวัดสงขลา เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษา
ระดับ เตรียมอนุบาลและปฐมวัยให้กับเด็กพิเศษโดยเฉพาะ เพ่ือให้กลุ่มเด็กพิเศษเหล่านั้นสามารถใช้ชีวิตได้
อย่างบุคคลทั่วไปได้ กลุ่มผู้วิจัยจึงคิดว่าพ้ืนที่ดังกล่าวน่าจะเป็นพ้ืนที่ที่ เหมาะแก่การศึกษาวิจัยเรื่อง   
“ศึกษาทักษะการสื่อสารของเด็กบกพร่องทางสติปัญญาเพ่ือพัฒนาสื่อส าหรับนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา3  จังหวัดสงขลา โดยหวังว่าการท าวิจัยครั้งนี้จะท าให้เข้าใจถึงปัญหาและข้อจ ากัดเกี่ยวกับ  
การสื่อสารของเด็กบกพร่องทางสติปัญญามากข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันของเด็กบกพร่องทางสติปัญญา    
2. สร้างสื่อในการพัฒนาการรับรู้ทางการได้ยินของเด็กบกพร่องทางสติปัญญา 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

         1. เด็กพิเศษ หมายถึง เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (mental retardation) มีความผิดปกติของ
การเจริญทางประสาททั่วกาย มีลักษณะคือ สมรรถนะของการรู้คิดบกพร่องอย่างส าคัญและขาดพฤติกรรมการ
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ปรับตัวตั้งแต่สองอย่างขึ้นไป เดิมนิยามปัญญาอ่อนว่ามีคะแนนระดับเชาวน์ปัญญา ( IQ) ต่ ากว่า 70 ในอดีต
ปัญญาอ่อนมักมุ่งสนใจ การรับรู้แทบทั้งหมด แต่นิยามปัจจุบันรวมเอาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการท างาน
ของจิตและที่เกี่ยวข้องกับทักษะการท างานของบุคคลในสิ่งแวดล้อมของเขา ผลคือ บุคคลที่มีระดับเชาวน์
ปัญญาต่ ากว่าค่าเฉลี่ยอาจไม่ถือว่าปัญญาอ่อนก็ได้  ปัญญาอ่อนแบบมีลักษณะเฉพาะเป็นความบกพร่อง 
ทางสติปัญญาที่เกี่ยวข้องกับสัญญาณและอาการทางการแพทย์และพฤติกรรมอ่ืน ปัญญาอ่อนแบบไม่มี
ลักษณะเฉพาะ หมายความว่า เป็นความบกพร่องทางสติปัญญาที่เกิดโดยไม่มีความผิดปกติอ่ืนร่วมกัน 

2. สื่อการสอน (Instructional Media) หมายถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ใช้เป็นเครื่องมือ หรือช่องทางส าหรับ 
ท าให้การสอนของครูไปถึงผู้เรียน และท าให้ผู้เรียนเรียนรู้ตามจุดประสงค์ หรือจุดมุ่งหมายที่วางไว้เป็นอย่างดี     
สื่อที่ใช้ในการสอนนี้อาจจะเป็นวัตถุสิ่งของที่มีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้  เช่น วัตถุสิ่งของตามธรรมชาติ                 
ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ วัตถุสิ่ งของที่คิดประดิษฐ์หรือส ร้างขึ้นส าหรับการสอน ค าพูดท่าทาง   
วัสดุและเครื่องมือสื่อสาร กิจกรรมหรือกระบวนการถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ 

  
วิธีการด าเนินการศึกษา 

ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องทักษะการสื่อสารของเด็กบกพร่องทางสติปัญญาเพ่ือพัฒนาสื่อส าหรับ
นักเรียน  

2. สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจากเด็กทั่วไปจ านวน 6 คน เพ่ือใช้ส าหรับเก็บข้อมูลก่อนการสร้างสื่อในด้าน 
ที่จะแสดงให้เห็นพัฒนาการของเด็กทั่วไป แต่มิได้น ามาเปรียบเทียบกับเด็กบกพร่องทางสติปัญญา
เพียงแค่ยกมาเป็นกลุ่มตัวอย่างข้างต้นก่อนจะสร้างสื่อเท่านั้น และได้ท าการติดต่อไปยังศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา3 จังหวัดสงขลา เพ่ือขอสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจากเด็กบกพร่องทางสติปัญญา 
โดยทางศูนย์การศึกษาพิเศษได้จัดกลุ่มนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญามา 6 คน ซึ่งมีอายุ
ตั้งแต่ 7 – 15 ปี ซึ่งท าให้เห็นได้ว่าอายุที่แตกต่างกันนั้นไม่มีผลต่อการเรียนรู้ เพราะว่านักเรียน 
กลุ่มตัวอย่างบกพร่องสติปัญญานี้ได้รับการศึกษาในชั้นเรียนเดียวกัน อีกทั้งยังเป็นกลุ่มที่ได้ถูกจัดมา 
อยู่ในหอ้งเรียนส าหรับการเรียนในชีวิตประจ าวันอยู่แล้ว 

3.  จากการด าเนินงานวิจัยในการลงพ้ืนที่ และเก็บรวมรวมข้อมูลส าหรับการสร้างสื่อในครั้งนี้ใช้เวลา
ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2562 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2562 โดยผู้วิจัยได้ท าการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล 2 ครั้ง 
คือก่อนการสร้างสื่อ และ หลังการสร้างสื่อ เพ่ือศึกษาทักษะการสื่อสารของเด็กบกพร่องทางสติปัญญา 

4. สร้างแบบทดสอบการรับรู้ทางสายตาและการรับรู้ทางการได้ยินก่อนและหลัง  โดยยึดแนวทางของ 
กฤษณี ตั้งประเสริฐสุข  ซึ่งศึกษาเรื่องลักษณะการรับรู้ การเข้าใจ และการใช้ภาษาของเด็กพิเศษ : 
กรณีศึกษาเชิงภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา โดยเก็บข้อมูลก่อนและหลังมาพัฒนาเป็นสื่อการสอน และ
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ผู้วิจัยได้สร้างแบบทดสอบโดยผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ  คือ นายทฤษฎี สุทธินนท์ (วท.ม.) 
จิตวิทยาพัฒนาการ โดยแบ่งเป็นหัวข้อดังนี้  

4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
4.2 แบบทดสอบก่อนและหลังการใช้สื่อการสอน เรื่องการรับรู้ทางสายตา  
4.3 แบบทดสอบก่อนและหลังการใช้สื่อการสอน เรื่องการรับรู้ทางการได้ยิน  

5. ตรวจสอบคุณภาพของการสร้างสื่อ โดยวัดผลจากแบบทดสอบ การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของ  
การรับรู้ และการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารของเด็กบกพร่องทางการได้ยินและวิเคราะห์ตามเกณฑ์
แบบทดสอบก่อน-หลัง โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 

6. เก็บข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบก่อนการใช้สื่อการสอน 
7. พัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยผลิตสื่อ ได้แก่ 

7.1 ไวนิลและบัตรค าร่างกาย 
  7.2 ดินน้ ามัน 

7.3 บัตรค าอาชีพ 
7.4 แผนผังครอบครัว 
7.5 สมุดระบายสี 

8. เก็บข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบหลังการใช้สื่อการสอน 
9. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของการรับรู้และการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารของเด็กพิเศษโดยแบ่ง

ได้ดังนี ้
ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ เพศ ช่วงวัย อายุ 
ส่วนที่ 2 เป็นลักษณะของการรับรู้และการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารของเด็กบกพร่องทางสติปัญญา  

โดยวิเคราะห์จากการหาประสิทธิภาพ 
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจและความต้องการที่มีต่อการใช้สื่อของผู้วิจัย 
ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรค จากการสร้างสื่อและการน าไปใช้กับเด็กพิเศษ 

 
สรุปผลการวิจัย 

ตารางท่ี 1 การเก็บข้อมูลเบื้องต้นของเด็กบกพร่องทางสติปัญญาในส่วนของเพศ อายุ 
 
 
 

 
 
 
 
 

เด็กบกพร่องสติปัญญา เพศ อายุ 
      เด็กคนที่ หนึ่ง หญิง 7  ปี 
     เด็กคนที่ สอง ชาย 8  ปี 
     เด็กคนที่ สาม หญิง 9  ปี 
     เด็กคนที่ สี่ หญิง 10 ป ี
     เด็กคนที่ ห้า หญิง 12 ป ี
     เด็กคนที่ หก หญิง 15 ปี 
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จากตารางที่1 การเก็บข้อมูลเบื้องต้นพบว่า เด็กบกพร่องทางสติปัญญามีเพศชาย จ านวน 1 คน อายุ  
8 ปี เพศหญิง 5 คน ซึ่งมีอายุ 7 9 10 12 และ15 ปี อย่างละ 1 คน รวมทั้งหมดมีเด็กบกพร่องทางสติปัญญา
จ านวน 6 คน มีอายุตั้งแต่ 7-15 ปี 
 

จากการเก็บข้อมูลก่อนและหลังการใช้สื่อการสอนพบว่าเด็กพิเศษมีพัฒนาการที่แตกต่างกัน  
โดยสรุปผลตารางได้ดังนี้  

ตารางที่ 2 สรุปผลก่อน - หลังการใช้สื่อในแบบทดสอบการรับรู้ทางสายตา 

 
ผลการทดสอบก่อนและหลังการใช้สื่อ

เด็กบกพร่องทางสติปัญญา 

 
ผลการทดสอบการรับรู้ทางสายตา 

 
 

ก่อนใชส้ื่อ 
จ านวนคนที่
ตอบได้ (คน) 

 
ร้อยละ 

 
หลังใช้สื่อ 

จ านวนคนที่
ตอบได้ (คน) 

 
ร้อยละ หมวดร่างกาย / สื่อที่ใช้ 

 
1.ไวนิลและบัตรค าร่างกาย 
    1.      ผม 5 83% 6 100% 
    2.      ตา 5 83% 6 100% 
    3.      คิ้ว 4 67% 6 100% 
    4.      จมูก 5 83% 6 100% 
    5.      ปาก 5 83% 6 100% 
    6.      หู 5 83% 6 100% 
    7.      แขน 4 67% 6 100% 
    8.     ข้อศอก 3 50% 5 83% 
    9.      มือ 6 100% 6 100% 
    10.    น้ิวมือ 3 50% 6 100% 
    11.    ท้อง 3 50% 5 83% 
    12.     ขา 4 67% 6 100% 
    13.    หัวเข่า 2 33% 5 83% 
    14.    เท้า 3 50% 6 100% 
    15.    น้ิวเท้า 3 50% 6 100% 

รวม 60 67% 87 97% 
 

   จากตารางที่ 2 เป็นการใช้สื่อส ารวจข้อมูลผลการทดสอบก่อนและหลังการใช้สื่อด้านการรับรู้ 
ทางสายตาของเด็กบกพร่องทางสติปัญญา มีจ านวน 15 ข้อ จากเด็กจ านวน  6 คน หลังการใช้สื่อไวนิลและ 
บัตรค าร่างกาย พบว่า ผลการรับรู้ทางสายตามีพัฒนาการที่ดีขึ้นมีดังนี้                                                                                                                                                                   

1.  เด็กบกพร่องทางสติปัญญาสามารถตอบได้ในเรื่อง ผม ตา จมูก ปาก และ หู  ก่อนการใช้สื่อ มีจ านวน
อย่างละ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 83 และ มีพัฒนาการที่ดีขึ้นหลังการใช้สื่อโดยเด็กที่ตอบได้ มีจ านวน
อย่างละ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 100                                                                                                                                                                         
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2.  เด็กบกพร่องทางสติปัญญาสามารถตอบได้ในเรื่อง  คิ้ว แขน และ ขา ก่อนการใช้สื่อ มีจ านวน                 
อย่างละ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 67 และ มีพัฒนาการที่ดีขึ้นหลังการใช้สื่อโดยเด็กที่ตอบได้ มีจ านวน             
อย่างละ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 100                                                                                                                                                                      

3.  เด็กบกพร่องทางสติปัญญาสามารถตอบได้ในเรื่อง ข้อศอก เท้า และ นิ้วมือ ก่อนการใช้สื่อ มีจ านวน
อย่างละ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 50 และ มีพัฒนาการที่ดีขึ้นหลังการใช้สื่อโดยเด็กที่ตอบได้ มีจ านวน
อย่างละ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 83                                                                                                                                                                 

4.  เด็กบกพร่องทางสติปัญญาสามารถตอบได้ในเรื่อง  หัวเข่า ก่อนการใช้สื่อ มีจ านวน 2 คน              
และมีพัฒนาการที่ดีขึ้นหลังการใช้สื่อโดยเด็กท่ีตอบได้ มีจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 83 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 3 สรุปผลก่อน  - หลังการใช้สื่อในแบบทดสอบการรับรู้ทางการได้ยิน 

 
ผลการทดสอบก่อนและหลังการใช้สื่อ 

เด็กบกพร่องทางสติปัญญา 

 
ผลการทดสอบการรับรู้ทางการได้ยิน 

 
 

ก่อนใชส้ื่อ 
จ านวนคนที่ตอบ

ได้ (คน) 

 
 
 
ร้อยละ 

 
 

หลังใช้สื่อ 
จ านวนคนที่
ตอบได้ (คน) 

 
 
 

ร้อยละ 

ประโยคค าถาม / สื่อที่ใช้ 
2. สมุดภาพระบายส ี
3. ดินน้ ามัน 
4. บัตรค าอาชีพ 
5. แผนผังครอบครัว 
      1. ช่ือเล่น 3 50% 6 100% 
      2. ชอบสีอะไร 2 33% 6 100% 
      3. วันนี้ทานข้าวยังคะ 3 50% 5 83% 
      4. ใครมาส่งที่โรงเรียน 3 50% 5 83% 
      5. โตขึ้นอยากเป็นอะไร - - 6 100% 

รวม 11 36% 28 93% 
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   จากตารางที่ 3 การส ารวจข้อมูลผลการทดสอบก่อนและหลังการใช้สื่อด้านการรับรู้ทางการได้ยิน 
ของเด็กบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้ประโยคค าถาม มีจ านวน 5 ข้อ จากเด็กจ านวน 6 คน หลังจากการใช้สื่อ 
สมุดภาพ  ดินน้ ามัน  บัตรค าอาชีพ และแผนผังครอบครัว พบว่า ผลการรับรู้ทางการได้ยินมีพัฒนาการที่ ดีขึ้น 
มีดังนี้                                                                                     

1.  เด็กบกพร่องทางสติปัญญาสามารถตอบได้ในเรื่อง ชื่อเล่นก่อนการใช้สื่อ มีจ านวน 3 คน คิดเป็น                 
ร้อยละ 50 และมีพัฒนาการที่ดีขึ้นหลังการใช้สื่อโดยเด็กท่ีตอบได้มีจ านวน 6 คนคิดเป็นร้อยละ 100                                                

2.  เด็กบกพร่องทางสติปัญญาสามารถตอบได้ในเรื่อง ชอบสีอะไร ก่อนการใช้สื่อ มีจ านวน 2 คน คิดเป็น         
ร้อยละ 33 และมีพัฒนาการที่ดีขึ้นหลังการใช้สื่อโดยเด็กท่ีตอบได้มีจ านวน 6 คนคิดเป็นร้อยละ 100                                                                                                             

3.  เด็กบกพร่องทางสติปัญญาสามารถตอบได้ในเรื่อง วันนี้ทานข้าวยังคะ และ ใครมาส่งที่โรงเรียน       
ก่อนใช้สื่อ มีจ านวนอย่างละ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 50 และมีพัฒนาการที่ดีขึ้นหลังการใช้สื่อโดยเด็ก 
ที่ตอบได้ มีจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 83                                                                                                                  

4. เด็กบกพร่องทางสติปัญญาไม่สามารถตอบได้ในเรื่อง โตขึ้นอยากเป็นอะไร เมื่อมีการใช้สื่อการสอน    
จึงมีพัฒนาการที่ดีขึ้นโดยจ านวนเด็กท่ีตอบได้มีจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 100           
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ตารางที ่4 สรุปผลก่อน - หลังการใช้สื่อในแบบทดสอบการรับรู้ทางการได้ยิน 

 
ผลการทดสอบก่อนและหลังการใช้สื่อ 

เด็กบกพร่องทางสติปัญญา 

 
ผลการทดสอบการรับรู้ทางการได้ยิน 

 
 

 
ก่อนใชส้ื่อ 

จ านวนคนที่
ตอบได้ (คน) 

 
 

ร้อยละ 

 
หลังใช้สื่อ 

จ านวนคนที่
ตอบได้ (คน) 

 
 

ร้อยละ 
ประโยคค าสั่ง / สื่อที่ใช้ 

ดินน้ ามัน 
บัตรค าอาชีพ 
แผนผังครอบครัว 

1. สะบัดมือ / ปรบมือ / ยืนข้ึน / น่ังลง 3 50% 6 100% 
2. ยกมือ 3 50% 6 100% 

     3.   นี่ / น่ัน / โน่น อะไร 2 33% 6 100% 

     4.   หยิบสีตามทีส่ั่ง 2 33% 6 100% 
     5.   เดินไปทิ้งขยะให้ลงถัง 2 33% 6 100% 

รวม 12 40% 30 100% 
  

จากตารางที่ 4 การส ารวจข้อมูลผลการทดสอบก่อนและหลังการใช้สื่อด้านการรับรู้ทางการได้ยิน        
ของเด็กบกพร่องทางสติปัญญา มีจ านวน 5 ข้อ จากเด็กจ านวน 6 คน หลังจากการใช้สื่อ ดินน้ ามัน  บัตรค า
อาชีพ และแผนผังครอบครัว พบว่า ผลการรับรู้ทางการได้ยินมีพัฒนาการที่ดีขึ้น มีดังนี ้

1. เด็กบกพร่องทางสติปัญญาสามารถตอบได้ในเรื่อง สะบัดมือ / ปรบมือ / ยืนขึ้น / นั่งลง  และ     
ยกมือ ก่อนการใช้สื่อ มีจ านวนอย่างละ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 50  และมีพัฒนาการที่ดีขึ้นหลังการ
ใช้สื่อโดยเด็กท่ีตอบได้มีจ านวนอย่างละ 6 คนคิดเป็นร้อยละ 100                                                                                                         

2. เด็กบกพร่องทางสติปัญญาสามารถตอบได้ในเรื่อง นี่ / นั่น / โน่น อะไร หยิบสีตามที่สั่งและเดินไป
ทิ้งขยะให้ลงถัง ก่อนการใช้สื่อ มีจ านวนอย่างละ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 33  และมีพัฒนาการที่ดีขึ้น
หลังการใช้สื่อโดยเด็กท่ีตอบได้ มีจ านวนอย่างละ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

สรุป/อภิปรายผล 

 จากการใช้สื่อการสอนเพ่ือพัฒนาเด็กบกพร่องทางสติปัญญาซึ่ งมีอายุตั้งแต่ 7 - 15 ปี จ านวน 6 คน 
แบ่งเป็นเพศชาย 1 คน เพศหญิง 5 คน รวม 6 คน พบว่าสื่อการสอนสามารถท าให้เด็กมีพัฒนาการเกี่ยวกับการ
รับรู้  อย่างไรก็ตามการเลือกสื่อที่ เหมาะกับวัตถุประสงค์ในการพัฒนาผู้ เรียนถือเป็นแนวทางที่ต้อง  
ให้ความส าคัญ ผู้วิจัยได้เลือกจัดท าสื่อ 5 แบบ คือ 1. ไวนิลกับบัตรค าร่างกาย 2. สมุดภาพระบายสี 3. บัตรค า
อาชีพ 4. แผนผังครอบครัว 5. ดินน้ ามัน  
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จากการใช้สื่อการสอนในหมวดร่างกาย ผู้วิจัยได้เลือกใช้สื่อเป็นไวนิลกับบัตรค าโดยผลการรับรู้ทาง
สายตามีพัฒนาการที่ดีขึ้น สังเกตจาก จ านวนเด็กที่ตอบได้ ทั้ง 15 ข้อ ก่อนการใช้สื่อการสอน คิดเป็นร้อยละ 
67 และ มีพัฒนาการที่ดีขึ้นหลังการใช้สื่อการสอนโดยจ านวนเด็กที่ตอบได้ คิดเป็นร้อยละ 97  

การรับรู้ทางการได้ยินและการมองเห็นของเด็กบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้ประโยคค าถาม             
มีจ านวน 5 ข้อ ผู้วิจัยได้เลือกใช้สื่อเป็นสมุดภาพระบายสี ดินน้ ามันส าหรับปั้นเป็นอาหาร บัตรค าอาชีพและ
แผนผังครอบครัว ผลการรับรู้ทางการได้ยินมีพัฒนาการที่ดีขึ้น สังเกตจากจ านวนเด็กที่ตอบได้ก่อนการใช้สื่อ
การสอน คิดเป็นร้อยละ 36 และ มีพัฒนาการที่ดีขึ้นหลังการใช้สื่อการสอนโดยมีจ านวนเด็กที่ตอบได้ คิดเป็น
ร้อยละ 93 

จากการส ารวจ การรับรู้ทางการได้ยินของเด็กบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้ประโยคค าสั่ง มีจ านวน  
5 ข้อ ก่อนการใช้สื่อการสอน คิดเป็นร้อยละ 40 และมีพัฒนาการที่ดีขึ้นหลังการใช้สื่อการสอน โดยมีจ านวนเด็ก
ที่ตอบได้ คิดเป็นร้อยละ 100 จากการสังเกตข้างต้นท าให้ทราบว่าเด็กบกพร่องทางสติปัญญามีพัฒนาการท่ีดีขึ้น
หลังจากการใช้สื่อการสอน 

ทั้งนี้จากการสังเกตพฤติกรรมเกี่ยวกับการให้ความร่วมมือและการตอบสนองของเด็กบกพร่องทาง
สติปัญญา พบว่า เด็กมีการตอบสนองต่อสื่อการสอนของผู้วิจัยได้เป็นอย่างดี  ซึ่ งสื่อที่เด็กสนใจเป็นพิเศษและ 
ให้การตอบสนองได้ดีที่สุด คือ  สื่อการสอนประเภทไวนิลกับบัตรค าร่างกาย  เด็กมีการให้ความร่วมมือต่อ
กิจกรรมที่ทางผู้วิจัยได้จัดเตรียมไว้ได้เป็นอย่างดีมาก โดยผู้วิจัยมีการให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการน าบัตรค า
ร่างกาย ซึ่งประกอบไปด้วยค าศัพท์อวัยวะภายนอกที่หลากหลาย ได้แก่ คิ้ว ผม ตา หู จมูก ปาก ท้อง ศอก แขน 
มือ ขา เข่า นิ้ว และเท้า ที่สามารถน าไปติดบนไวนิลได้  ซึ่งจากการสังเกตพฤติกรรมของเด็ก พบว่า  
เด็กมีการตอบสนองโดยการยกมือและเดินออกมาพร้อมเปล่งเสียงค าต่าง ๆ ในอวัยวะภายนอกของร่างกาย
ออกมา โดยพฤติกรรมเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความสนใจและความชื่นชอบต่อสื่อเป็นอย่างมาก  และผู้วิจัยมีการ
ออกเสียงค าศัพท์อวัยวะภายนอกของร่างกายเพ่ือที่จะเน้นย้ าให้เด็กออกเสียงตาม และเกิดการจดจ าจากการ
เลียนแบบ จากการที่ผู้วิจัยได้สังเกตพฤติกรรมในการตอบสนองต่อกิจกรรมนี้ พบว่า ในส่วนของเด็กผู้หญิงมีการ
ตอบสนองได้ดีและมีความสนใจที่มากกว่าเด็กผู้ชาย สาเหตุอาจเนื่องมาจากปริมาณเด็กผู้ชายในชั้นเรียน 
มีจ านวนน้อยกว่าเด็กผู้หญิง 

    พัฒนาการด้านการรับรู้ทางการได้ยินและการมองเห็นของเด็กบกพร่องทางสติปัญญาหลังการใช้สื่อ
การสอนมีพัฒนาการสูงสุด ในประโยคค าสั่ง โดยมีจ านวนเด็กที่ตอบได้มากที่สุดคือ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
และค าที่ตอบได้น้อยที่สุดในหมวดร่างกายมีค าว่า ข้อศอก ท้อง และหัวเข่า โดยมีจ านวนเด็กที่ตอบได้ 5 คน  
คิดเป็นร้อยละ 83 ทั้งนี้ที่ตอบไม่ได้อาจมีสาเหตุมาจากเกิดความสับสนทางกระบวนการแยกแยะระหว่าง แขน
กับข้อศอก หัวเข่ากับขา ซึ่งเป็นอวัยวะที่ใกล้กัน และมีการจดจ ารวมทั้งการตอบที่ช้ากว่าการโต้ตอบในข้ออื่น ๆ      

การรับรู้ทางสายตาและทางการได้ยินนั้นได้เกิดการพัฒนาขึ้น สังเกตได้จากคะแนนก่อน - หลังการใช้
สื่อการสอนที่มีความแตกต่างในเรื่องของคะแนนนั้นท าให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าผลคะแนนมีการเพ่ิมขึ้น
ตามล าดับจากข้างต้น  



516 

 

 การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

 

第三届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

จากผลการศึกษามีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษณี ตั้งประเสริฐสุข  ซึ่งศึกษาเรื่องลักษณะ 
การรับรู้ การเข้าใจ และการใช้ภาษาของเด็กพิเศษ : กรณีศึกษาเชิงภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา  มีความสอดคล้อง
ในประเด็นกิจกรรมการระบายสี แต่อย่างไรก็ตามในความสอดคล้องนั้นผู้วิจัยก็ได้สร้างสื่อมาในแบบที่ มี
ลักษณะเฉพาะแตกต่างจากสื่อของชิ้นงานที่มีอยู่ โดยสื่อวิจัยที่ผู้วิจัยได้จัดท านั้นมีทั้งหมด 5 ชิ้น และในการจัด
สื่อในครั้งนี้ เพ่ือที่จะศึกษาพร้อมทั้งพัฒนาการรับรู้ทางสายตาและการได้ยินของเด็กบอกพร่องทางสติปัญญา 
อีกท้ังในการท าวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาการของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาซึ่งพบว่าเด็ก
มีความสนใจและสามารถตอบสนองต่อสื่อได้ดีขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการสร้างสื่อ ที่ ใช้ส าหรับพัฒนาการอ่านออกเสียงโดยเฉพาะส าหรับเด็กบกพร่อง  
ทางสติปัญญา 

2. ควรมีการศึกษาถึงโครงสร้างภาษาของเด็กบกพร่องทางสติปัญญา ซึ่งจะมีลักษณะเฉพาะเพ่ือช่วย
ในการพัฒนาการเรียนการสอนของเด็กบกพร่องทางสติปัญญา 

3. ควรศึกษาพัฒนาการของเด็กพิเศษเป็นรายบุคคล เพราะเด็กพิเศษนั้นมีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน 

 

 เอกสารอ้างอิง 

กฤษณี ตั้งประเสริฐสุข.“ลักษณะการรับรู้ การเข้าใจ และการใช้ภาษาของเด็กพิเศษ: การศึกษาเชิง 
ภาษาศาสตร์จิตวิทยา.” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์เพ่ือการสื่อสาร,คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ,2550. 

ณัชพร ศุภสมุท (2554) .รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาแผนการสอนการอ่านในวิชาทักษะภาษาและ    
                   การสื่อสารส าหรับครูโรงเรียนการศึกษาพิเศษ.กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ.สถาบันราชานุกูล 
นพวรรณ ศรีวงค์พานิช, พัฏ โรจน์มหามงคล. ภาวะปัญญาอ่อน/ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา. ใน : ต ารา 

พัฒนาการและพฤติกรรมเด็กส าหรับเวชปฏิบัติทั่วไป. พิมพ์ครั้งที่ 1. /กรุงเทพฯ /: บียอนด์ 
เอ็นเทอร์ไพรซ์ จ ากัด, 2554 : 299-323 

ประดุจ แก้วสารพัดนึก (2560).การใช้ภาษา.[เว็บบล็อก]. สืบค้นจาก 
  https://sites.google.com/site/kaewsarphadnuk/kar-chi-phasa 
วิชาญ ชาญบุราเลข (2555).สื่อการเรียนการสอน gotoknow.[เว็บบล็อก]. สืบค้นจาก 

https://www.gotoknow.org/posts/451072 
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สภาพปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                            
โรงเรียนบ้านควนเนียงใน อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

บิวกิส หละสัน1  โสภิตา สาครินทร์2   
อนัญญา ปลอดทอง3  และรัชนีฉาย เฉยรอด4 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการเรียนการสอนวิชา
ภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านควนเนียงใน อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 
ประจ าปีการศึกษา 2561 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยศึกษาข้อมูลภาคสนามด้วยวิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant Observation)  ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย ร่วมกับ
การศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วมาสู่การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาเพ่ือเขียนรายงานเชิง
พรรณา การท าวิจัยครั้งนี้มีผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วยคุณครูของโรงเรียนบ้านควนเนียงในประจ าปีการศึกษา 
2561 ทั้งหมด 6 คน และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน 6 คน  
รวม 12 คน จากผลการศึกษาพบว่าโรงเรียนบ้านควนเนียงในมีปัญหาด้านการเรียนการสอนทั้งหมด 7 ด้าน คือ 
ด้านนักเรียน ด้านครู ด้านหลักสูตร ด้านเนื้อหา ด้านวิธีการสอน ด้านการใช้สื่อการสอน และด้านการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร  

ค าส าคัญ : สภาพปัญหา การเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และโรงเรียนบ้านควนเนียงใน 

 

 

 

 

 

 

 

1-3 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยกุต์, หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตหาดใหญ ่
4 อาจารย์ประจ้าหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต, สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต ์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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บทน า 

 ภาษาเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อมนุษย์เพราะมนุษย์ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารระหว่าง
กันและกัน เป็นเครื่องมือในการศึกษาเล่าเรียน เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดวัฒนธรรมจากชนรุ่นหนึ่งไปยัง 
อีกรุ่นหนึ่ง เช่นเดียวกับ เปลื้อง ณ นคร (2518, น. 26) ได้กล่าวว่า ภาษาเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อมนุษย์มาก
เพราะมนุษย์ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันและกัน เป็นเครื่องมือในการศึกษาเล่าเรี ยน 
เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดวัฒนธรรมจากชนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งนอกจากนี้ภาษายังเป็นเครื่องมือส าหรับ
อบรมบ่มนิสัยซึ่งจะต้องกระท ากันตั้งแต่เยาว์วัย ยากนักที่จะกระท าเม่ือโตแล้ว และโรงเรียนเป็นสถานที่ที่ส าคัญ
ยิ่งในการใช้ภาษาควบคุมและส่งเสริมความรู้สึกนึกคิด ดังนั้นภาษาก็เปรียบได้กับรั้วของชาติ ถ้าชนชาติใดรักษา
ภาษาของตนไว้ได้ดี  ก็จะได้ชื่อว่า รักษาความเป็นชาติของตนไว้ได้ดีเช่นเดียวกัน คนไทยทุกคนใช้ภาษาไทยเป็น
สื่อความรู้สึกนึกคิดเท่านั้นยังไม่เพียงพอ ควรจะรักษาระเบียบความงดงามของภาษา ซึ่งเเสดงวัฒนธรรม เเละ 
เอกลักษณ์ประจ าชาติไว้อีกด้วย ดังพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระ
ราชด ารัสเกี่ยวกับภาษาไทยว่า ภาษาไทยเป็นวัฒนธรรมอันส าคัญยิ่งของชาติไทย เป็นเครื่องแสดงความเป็น
ชาติอันมั่นคงและส าคัญยิ่ง ภาษาเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของชาติภาษาทั้งหลายเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งของ
มนุษย์ คือ เป็นทางส าหรับแสดงความคิดเห็นอย่างหนึ่งฉะนั้นจึงจ าเป็นต้องรักษาเอาไว้ให้ดีประเทศไทยมีภาษา
ของเราเองซึ่งเราต้องหวงแหน เราโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องรักษาไว้ 
(ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 2540, น.170) รวมทั้งกระทรวงศึกษาธิการ (2534, น.7)  
ก็ได้กล่าวว่า ภาษาไทยมีความส าคัญทั้งในฐานะที่เป็นภาษาประจ าชาติ เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร และ
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ การเรียนการสอนภาษาไทยมุ่งให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางภาษาทั้งในด้าน  
การฟัง พูด อ่าน และเขียนตามควรแก่วัย เห็นคุณค่าของภาษาสามารถใช้เป็นเครื่องมือสื่อความคิด ความเข้าใจ  
รักการอ่าน แสวงหาความรู้ และมีเหตุผล 

ภาษาไทยถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความส าคัญมากเห็นได้จากนักการศึกษาหลายท่านที่ ได้กล่าวถึง
ความส าคัญของภาษาไทยไว้ดังเช่น ก่อ สวัสดิพาณิชย์ (2516, น.47) กล่าวว่า ภาษาไทยถือเป็นภาษาประจ า
ชาติไทย ดังนั้นวิชาภาษาไทยจึงเป็นวิชาที่ส าคัญที่สุดส าหรับเด็กไทยซึ่งจะต้องเอาใจใส่ฝึกฝนให้สามารถใช้ได้
ถูกต้องและแคล่วคล่อง ภาษาไทยนอกจากจะใช้ติดต่อสื่อสารแล้วยังต้องใช้ภาษาไทยในการเรียนวิชาอ่ืนๆ  
ชวน หลีกภัย (2537, น.5) กล่าวว่า นับว่าคนไทยโชคดีท่ีมีภาษาเป็นของตนเองใช้มาแต่สมัยโบราณกาล แม้ชาติ
ที่มีวิทยาการเจริญกว่าเราหลายชาติ ก็ยังไม่มีภาษาเป็นของตนเองใช้และภาษาของเรานั้นมีความไพเราะ
สละสลวย สามารถบอกความรู้สึกของผู้พูด อีกท้ังสอดคล้องกับลักษณะวัฒนธรรมความเป็นไทยด้วย ภาษาไทย
จึงเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้สร้างสมไว้ให้ลูกหลานไทยได้ภาคภูมิและหวงแหน รักษาไว้ให้คงอยู่คู่
บ้านเมืองดังนั้นภาษาไทยจึงมีความส าคัญ เพราะถือเป็นวัฒนธรรมของชาติ เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร และ  
ยังถือว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเล่าเรียน ของนักเรียนในทุกระดับชั้น ดังนั้นหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 (กระทรวงศึกษาธิการ , 2551, น.37-38) จัดให้วิชาภาษาไทยเป็นวิชาที่ต้อง
ฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือน าไปใช้ใน
ชีวิตจริง โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณสมบัติดังนี้                                                                                                        
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 1.การอ่านจะต้องสามารถอ่านออกเสียงค า ประโยค การอ่านบทร้อยแก้ว ค าประพันธ์ชนิดต่างๆ 
สามารถอ่านในใจเพ่ือสร้างความเข้าใจ และการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากสิ่งที่อ่าน เพ่ือน าไปปรับใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 

 2.การเขียน จะต้องสามารถการเขียนสะกดค าตามอักขรวิธี สามารถการเขียนสื่อสารรูปแบบต่างๆ  
ไม่ว่าจะเป็นการเขียนเรียงความ ย่อความ เขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า เขียนตามจินตนาการ  
เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และเขียนเชิงสร้างสรรค์  

 3.วรรณคดีและวรรณกรรม สามารถวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือศึกษาข้อมูล แนวความคิด 
คุณค่าของงานประพันธ์ และเพ่ือความเพลิดเพลิน สามารถเรียนรู้และท าความเข้าใจบทเห่ บทร้องเล่นของเด็ก 
เพลงพ้ืนบ้านที่เป็นภูมิปัญญาที่มีคุณค่าของไทย ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี เรื่องราวของสังคมในอดีต และความงดงามของภาษา เพ่ือให้เกิดความซาบซึ้งและภูมิใจในบรรพบุรุษ
ที่ได้สั่งสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันได้ (กระทรวงศึกษาธิการ 2551, น.1) 

ด้วยเหตุนี้กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ก าหนดให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชาติ  
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยสถานศึกษาต้อง
จัดให้ผู้เรียนทุกคนเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เพ่ือให้กระทรวงศึกษาธิการ
สามารถใช้ผลการประเมินในการก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาการศึกษาของประเทศนั้น โดยการสอบวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ระดับชาติเป็นการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  เป็นการทดสอบ 
เพ่ือวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานถือเป็นการทดสอบที่ทุกโรงเรียนในประเทศไทยต้องเข้าร่วม รวมไปถึง
โรงเรียนในจังหวัดสงขลาโดยโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสงขลามีการแบ่งเขตพ้ืนที่การศึกษาไว้ 3 เขตพ้ืนที่ 
โดยในการวิจัยครั้งนี้เลือกวิจัยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 ซึ่งมีโรงเรียนในส านักเขต
พ้ืนที่การศึกษาทั้งหมด 127 โรงเรียน แบ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กจ านวน  55 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง   
68 โรงเรียนและโรงเรียนขนาดใหญ่  4 โรงเรียน ซึ่งจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
ในปีการศึกษา 2560 พบว่าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2  มีคะแนนเฉลี่ยในรายวิชา
ภาษาไทยในระดับที่ไม่น่าพอใจ เนื่องจากมีค่าเฉลี่ยที่ลดลงจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
จากปีการศึกษา 2559 ในปีการศึกษา 2559 ส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษาสงขลาเขต 2 มีค่ าเฉลี่ยในวิชา
ภาษาไทย 57.23 เปอร์เซ็นต์  และในปีการศึกษา 2560 มีค่าเฉลี่ย 50.44 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ย  
ในรายวิชาภาษาไทยต่ าที่สุดในปีการศึกษา 2560 คือโรงเรียนบ้านควนเนียงใน โดยโรงเรียนบ้านควนเนียง  
ใน เป็นโรงเรียนที่ถูกจัดล าดับอยู่ในล าดับสุดท้ายในประเภทโรงเรียนขนาดเล็กของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 2  และยังเป็นโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยในปีการศึกษา 2560 ลดลงจากปีการศึกษา 2559 
โดยปีการศึกษา 2559 ได้คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย 57.67 เปอร์เซ็นต์ และในปีการศึกษา 2560 มีคะแนน
เฉลี่ย 34.48 เปอร์เซ็นต ์
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 จากสภาพปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงสภาพปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย
ของโรงเรียนบ้านควนเนียงใน อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา โดยการศึกษาจะศึกษาในด้านการเรียนของ
นักเรียน การให้ความร่วมมือกับครูผู้สอน การโต้ตอบและให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมการเรียนการสอน 
และจะศึกษาด้านการเตรียมการสอน ด้านเตรียมกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการสร้างบรรยากาศ  
ในชั้นเรียน ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านการสอนซ่อมเสริม จากเหตุผลดังกล่าวหากมีปัญหาด้าน  
การเรียนการสอน ก็จะสามารถน ามาพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 
ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบ้านควนเนียงใน อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ให้มีประสิทธิภาพต่อไป                 

 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 1. เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาด้านการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ชั้นปีที่ 6  โรงเรียนบ้านควนเนียงใน อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2561 

 2.เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 โรงเรียนบ้านควนเนียงใน อ าเภอควนเนียง  จังหวัดสงขลา 

 

วิธีการศึกษา 

การศึกษาเรื่องสภาพปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 โรงเรียนบ้านควนเนียงใน อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ประจ าปีการศึกษา 2561 เป็นการวิจัย 
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวิธีการศึกษาดังนี้ 

1.กลุ่มประชากร 

กลุ่มประชากรที่ใช้ในการครั้งนี้มีจ านวน 2 กลุ่ม  แบ่งเป็นกลุ่มนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ชั้นปีที่ 6 จ านวน 6 คน และ กลุ่มคุณครูโรงเรียนบ้านควนเนียงใน อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 
ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน 6 คน  

2.เครื่องมือในการวิจัย 

  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 

  2.1 แบบสอบถามส าหรับครู โดยแบบสอบถามจะเป็นแบบสอบถามปัญหาด้านการเรียน 
          การสอน มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) มี 5 ระดับ ประกอบด้วยค าถามภายใต้
 ขอบข่ายของปัญหาด้านการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 4 ด้าน คือ ด้านการเตรียมแผนการสอน                      
 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน และ ด้านการวัดและประเมินผล  
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          การที่เลือกใช้แบบสอบถามของคุณครูเพ่ิมเติมจากการสัมภาษณ์เนื่องจากการสัมภาษณ์เป็นการ                                                              
          เปิดเผยตัวตนของผู้ให้ข้อมูล ท าให้บางครั้งการตอบค าถามในบางประเด็นอาจเป็นไปได้ยากหรือได้รับ  
          ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการจัดท าวิจัย แบบสอบถามจึงถือว่าเป็นอีกทางเลือกที่จะท าให้ได้รับข้อมูลจาก 
          ผู้ให้ข้อมูลโดยที่ผู้ให้ข้อมูลต้องไม่เปิดเผยตัวตน  

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้อธิบายวัตถุประสงค์ของการวิจัย และขอความร่วมมือในการศึกษา การรวบรวม
ข้อมูลในการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation)  ในกิจกรรมการเรียนการสอนภายใน
ห้องเรียนในรายวิชาภาษาไทย ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
โรงเรียน คุณครู นักเรียน และสภาพปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 และใช้การตอบแบบสอบถาม (Questionnaire) ของคุณครู ครอบคลุมเจาะลึก
ประเด็นตามวัตถุประสงค์ และใช้การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็น 
ทีศ่ึกษามาเสริมในประเด็นที่เชื่อมโยงกับการวิจัย  

4.การน าเสนอข้อมูล 

น าเสนอผลการวิจัยด้วยวิธีพรรณนาวิ เคราะห์ (Descriptive analysis) พร้อมทั้งสรุป
ผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะตามล าดับต่อไป 

ผลการศึกษา 

สภาพปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่  6                  
โรงเรียนบ้านควนเนียงใน อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา  ประจ าปีการศึกษา  2561 มีดังนี ้

1.สภาพและปัญหาด้านการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6  
โรงเรียนบ้านควนเนียงใน อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2561 ตามการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ทั้ง 3 รูปแบบสามารถสรุปเป็นรายด้านดังนี้ 

1.1 ด้านนักเรียน จะเป็นปัญหาของตัวนักเรียนเองที่มีทักษะทางภาษาไทยไม่ดีเท่าที่ควร 
จึงท าให้ส่งผลกระทบต่อการเรียนวิชาภาษาไทย นอกจากนั้นยังมีปัญหาที่นักเรียนส่วนใหญ่ใช้ภาษาถิ่น
ใต้ในชีวิตประจ าวัน ท าให้เมื่อมีการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมโดยที่ผู้สอนจะสอนโดยใช้
ภาษาไทยมาตรฐานในการสอน จึงท าให้บางค าบางประโยคที่ผู้สอนพูดออกมานั้นนักเรียนไม่ทราบ
ความหมายและไม่เข้าใจค าเหล่านั้น และเมื่อนักเรียนตามเนื้อหาในบทเรียนไม่ทันหรือไม่เข้าใจ  
ก็ไม่สามารถย้อนบทเรียนกลับได้เนื่องจากเรียนจากทางไกลผ่านดาวเทียม  

1.2 ด้านครู ปัญหาที่พบมากที่สุดในด้านครูคือปัญหาจ านวนคุณครูไม่เพียงพอเนื่องจาก
จ านวนครูมีเพียง 6 คนแต่ชั้นเรียนมีทั้งหมด 9 ชั้นเรียนจึงท าให้ครู 1 คนต้องรับผิดชอบดูแลนักเรียน
มากกว่า 1 ระดับชั้น ซึ่งในปัจจุบันระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 มีครูเพียง 1 คนเท่านั้น 
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ในการควบคุมชั้นเรียนและสอนเพ่ิมเติมนอกเหนือจาการเรียนแบบการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม  
ท าให้นักเรียนได้รับการดูแล การอธิบายข้อสงสัยเพิ่มเติมจากครูได้อย่างไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร นอกจากนั้น
ยังมีปัญหาที่ครูคนหนึ่งต้องสอนนักเรียนทุกวิชา บางวิชาก็ไม่ใช่วิชาที่ครูท่านนั้นเชี่ยวชาญ จึงท าให้  
อาจติดปัญหาติดขัดบ้างเล็กน้อย  

1.3 ด้านหลักสูตร ปัญหาด้านหลักสูตร การเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านควนเนียงในเป็น
การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นการเรียนการสอนตามตัวชี้วัด ตามแผนการสอนของ
กระทรวงศึกษาธิการที่ก าหนดขึ้น ครูเป็นเพียงผู้ควบคุมดูแลชั้นเรียน ท าให้บางครั้งบทเรียน  
ไม่สอดคล้องกับหนังสือเรียนและไม่สอดคล้องกับตัวนักเรียนในโรงเรียน ท าให้นักเรียนเข้าถึงบทเรียน
ได้ไม่ดีเท่าที่ควร  หลักสูตรก าหนดเนื้อหาไว้มากแต่ก าหนดเวลาสอนไว้น้อยและโรงเรียนขาดเอกสาร
ประกอบการใช้หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรวิชาภาษาไทยไม่เหมาะกับสภาพท้องถิ่นและหลักสูตร
เขียนไว้กว้างเกินไปและไม่ได้บอกแนวทางการน าไปใช้  

1.4 ด้านเนื้อหา ปัญหาด้านเนื้อหา เนื้อหาในแบบเรียนไม่สัมพันธ์กับหลักสูตรวิชาเรียนไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และไม่สัมพันธ์กับการทดสอบวัดและประเมินผลต่างๆ  นอกจากนั้นเนื้อหาวิชา
ภาษาไทยในแบบเรียนมีมากเกินไปท าให้การเรียนการสอนต้องติดขัด สอนไม่ทัน จึงท าให้บางเรื่อง 
ต้องเรียนอย่างรวบรัดหรือต้องตัดออกไป สุดท้ายเนื้อหาบางเรื่องยากเกินไปและนักเรียนไม่สนใจเรียน 
ในเรื่องนั้น 

1.5 ด้านวิธีการสอน ปัญหาด้านวิธีการสอนของครู ส่วนใหญ่ครูสอนโดยไม่เน้นทักษะ
กระบวนการมุ่งสอนให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง (สอนแบบวิธีเดิมเน้นกิจกรรมครูมากกว่ากิจกรรม
นักเรียน) ท าให้นักเรียนขาดความสนใจในการเรียนการสอนแบบนี้ และปัญหาวิธีสอนบางวิธีที่ก าหนด
ไว้ในคู่มือครูยากเกินไปส าหรับที่จะน ามาใช้สอนนักเรียนในโรงเรียน นอกจากนั้นการเรียนการสอนของ
โรงเรียนบ้านควนเนียงในมีวิธีการสอนในลักษณะเดียวคือการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม  
ท าให้เกิดความไม่น่าสนใจและนักเรียนเรียนรู้บทเรียนได้ไม่ดีเท่าที่ควร  

1.6 ด้านการใช้สื่อการสอน ปัญหาด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน คือทางโรงเรียนขาดการใช้
สื่อเหล่านี้เนื่องจากครูไม่เห็นความส าคัญในการใช้สื่อการสอน เพราะการเรียนการสอนมีลักษณะเดียว 
คือการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมครูเป็นเพียงผู้ควบคุมเท่านั้น ครูจึงไม่จัดท าสื่อในการสอน 
นอกจากนั้นโรงเรียนขาดสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยน่าสนใจ โรงเรียนขาดงบประมาณในการผลิต
สื่อ และขาดการรณรงค์ส่งเสริมการใช้สื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยการขาดสื่อที่จ าเป็นต่อ 
การเรียนการสอน ขาดผู้รับผิดชอบและขาดระบบในการจัดเก็บสื่อการเรียนการสอน 

1.7 ด้านการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปัญหาด้านการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร คือ 
ทางโรงเรียนขาดสื่อและอุปกรณ์ท่ีจะช่วยส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และนักเรียนขาดความ
พร้อมไม่กล้าแสดงออกในการเข้าร่วมกิจกรรม  ปัญหาขาดการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาภาษาไทย
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อย่างเอาจริงเอาจัง และต่อเนื่อง และปัญหาที่ครูที่โรงเรียนมีจ านวนน้อย ครูยังมีภาระงานมาก  
ต้องท างานหลายหน้าที่จึงไม่มีเวลาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่นักเรียนได ้

 

2.แนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนในวิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านควนเนียงใน อ าเภอควนเนียง  จังหวัดสงขลา 

ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสอบถามคุณครูทั้งหมดในโรงเรียนบ้านควนเนียงในจ านวน 6 คน
โดยใช้การสัมภาษณ์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการวิจัยและใช้ข้อมูลจากวรรณกรรมและวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ที่ศึกษา จากการเก็บรวบรวมข้อมูล มีแนวทางการแก้ปัญหาของปัญหาทั้ง 7 ด้านดังนี้ 

2.1 ด้านนักเรียน จากการวิจัยพบว่าปัญหาด้านนักเรียนที่พบมากที่สุดคือนักเรียนขาดทักษะ
ในการใช้ภาษาไทย นักเรียนใช้ภาษาถิ่นใต้ในชีวิตประจ าวันท าให้ไม่สามารถเข้าใจภาษาไทยมาตรฐาน 
แนวทางการแก้ปัญหานักเรียนขาดทักษะในการใช้ภาษาไทยมาตรฐานทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน มีแนวทาง
การแก้ปัญหา คือ ควรมีการจัดกิจกรรมฝึก ฟัง-พูด ภาษาไทยหน้าชั้นเรียน ก่อนเรียนรายวิชาต่าง ๆ 
วันละ 10 นาที ทุกวัน ควรฝึกทักษะการฟัง เช่น ฟังเพลง ฟังนิทาน ฟังเรื่องเล่า ฯลฯ และปัญหาต่อมา
ที่พบคือปัญหานักเรียนส่วนใหญ่ใช้ภาษาถ่ินใต้ในชีวิตประจ าวันมากกว่าภาษาไทยมาตรฐาน มีแนวทาง
การแก้ไขปัญหาคือ ทางโรงเรียนควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทย ทั้ง ฟัง พูด อ่าน และเขียน
บ่อย ๆ ควรก าหนดมาตรการให้ครูและนักเรียนใช้ภาษาไทยมาตรฐานในโรงเรียนและขอความร่วมมือ
ให้นักเรียนใช้ภาษาไทยมาตรฐานให้มากข้ึน 

2.2 ด้านครู จากการวิจัยพบว่าปัญหาด้านครูที่พบมากที่สุดคือปัญหาการขาดแคลนบุคลกรครู
ที่มีคุณวุฒิทางภาษาไทยในการสอนนักเรียนครูต้องสอนหลายวิชานอกเหลือจากวิชาภาษาไทยและ  
มีภาระหน้าที่ต้องปฏิบัติหลากหลายด้าน แนวทางการแก้ปัญหาคุณครูต้องสอนหลายวิชา
นอกเหนือจากวิชาภาษาไทยและมีภาระหน้าที่ต้องปฏิบัติหลากหลายด้าน คือ ควรจัดระบบการ
บริหารงานด้านวิชาการให้ผู้สอนรับผิดชอบงานสอนโดยตรงตามสาขาวิชา และลดภาระงานด้านอ่ืน ๆ 
ของครูให้น้อยลง ต่อมาแนวทางการแก้ปัญหาขาดแคลนครูที่มีคุณวุฒิทางด้านภาษาไทยและขาดครู 
(ไม่ครบตามจ านวนชั้นเรียน)  คือ ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดควรก าหนดอัตราเพ่ือบรรจุครูที่มี
คุณวุฒิทางด้านภาษาไทย หรือทางด้านการเรียนการสอนภาษาไทยให้เพียงพอแก่ความต้องการของ 
แต่ละโรงเรียน 

2.3 ด้านหลักสูตร จากการวิจัยพบว่าปัญหาด้านหลักสูตรที่พบมากที่สุดคือหลักสูตรก าหนด
เนื้อหาไว้มากแต่ก าหนดเวลาสอนไว้น้อยและโรงเรียนขาดเอกสารประกอบการใช้หลักสูตรภาษาไทย 
หลักสูตรวิชาภาษาไทยไม่เหมาะกับสภาพท้องถิ่นและหลักสูตรเขียนไว้กว้างเกินไปและไม่ได้บอกแนว
ทางการน าไปใช้ แนวทางการแก้ปัญหาหลักสูตรก าหนดเนื้อหาไว้มากแต่ก าหนดเวลาสอนไว้น้อย คือ 
ควรก าหนดชั่วโมงสอนซ่อมเสริมภาษาไทยเป็นนโยบายของโรงเรียนให้ชัดเจน และในเขตพ้ืนที่อ าเภอ
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ควนเนียงซึ่งมีนักเรียนส่วนใหญ่ใช้ภาษาถิ่นใต้ในชีวิตประจ าวัน หลักสูตรควรจะก าหนดเนื้อหาให้
เหมาะสม และเพ่ิมเวลาสอนภาษาไทยให้มากขึ้น และแนวทางการแก้ปัญหาหลักสูตรวิชาภาษาไทยไม่
เหมาะกับสภาพท้องถิ่น แนวทางการแก้ไขปัญหาคือ ควรจัดประชุมสัมมนานักวิชาการ และผู้ที่
เกี่ยวข้องพิจารณาวิเคราะห์ความยากง่าย และความเหมาะสมของหลักสูตรฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
ปรับปรุงเนื้อหาของหลักสูตรให้เหมาะแก่สภาพท้องถิ่น และควรจัดท าหลักสูตรให้เหมาะกับสภาพ
สังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่น  

2.4 ด้านเนื้อหา จากการวิจัยพบว่าปัญหาด้านเนื้อหาที่พบมากที่สุดคือเนื้อหาวิชาภาษาไทย  
ในแบบเรียนมีมากเกินไปท าให้การเรียนการสอนต้องติดขัด สอนไม่ทัน จึงท าให้บางเรื่องต้องเรียน
อย่างรวบรัดหรือต้องตัดออกไป และ เนื้อหาในแบบเรียนไม่สัมพันธ์กับหลักสูตรวิชาเรียนไทย  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และไม่สัมพันธ์กับการทดสอบวัดและประเมินผลต่างๆ แนวทางการแก้ปัญหา
เนื้อหาวิชาภาษาไทยในแบบเรียนมีมากเกินไปท าให้สอนไม่ทัน คือ ควรก าหนดเวลาส าหรับสอน
ภาษาไทยเพ่ิมขึ้น และ ในคู่มือครูควรก าหนดแผนการสอนไว้ให้ชัดเจน โดย ปรับให้เหมาะสมกับเวลา
ที่ใช้ในการเรียนการสอนจริง ๆ และแนวทางการแก้ปัญหาเนื้อหาในแบบเรียนไม่สัมพันธ์กับหลักสูตร
วิชาเรียนไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คือ กรมวิชาการควรให้กรรมการเรียบเรียงเนื้อหาของบทเรียน 
แต่ละบทให้สัมพันธ์กับความมุ่งหมายและค าอธิบายรายวิชาของหลักสูตรให้มากที่สุด 

2.5 ด้านวิธีการสอน จาการวิจัยพบว่าปัญหาด้านวิธีการสอนที่พบมากที่สุด คือ ปัญหาด้าน
วิธีการสอนของครู ส่วนใหญ่ครูสอนโดยไม่เน้นทักษะกระบวนการมุ่งสอนให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง 
แนวทางการแก้ปัญหาครูสอนแบบไม่เน้นทักษะกระบวนการมุ่งสอนให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง   
ควรจัดอบรมวิธีสอนภาษาไทยที่เน้นการเรียนรู้มากกว่าการรับรู้ เน้นกิจกรรมของนักเรียนมากกว่า
กิจกรรมของครูให้แก่ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งระดับอ าเภอ และระดับกลุ่ม
โรงเรียน ศึกษานิเทศก์ และฝ่ายวิชาการของโรงเรียนควรติดตามผลการสอนของครูอย่างใกล้ชิด 

 2.6 ด้านการใช้สื่อการสอนจากการวิจัยพบว่าปัญหาด้านการใช้สื่อการสอนที่พบมากที่สุด คือ 
โรงเรียนขาดสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยน่าสนใจ โรงเรียนขาดงบประมาณในการผลิตสื่อ  
แนวทางการแก้ปัญหาโรงเรียนขาดสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีแต่การใช้สื่อที่ซ้ าซากขาดแรงจูงใจ
ในการใช้ คือ ควรจัดหางบประมาณเพ่ือด าเนินการจัดหา จัดซื้อสื่อประเภทใหม่ใหม่ และขอความ
ร่วมมือจากครูผู้สอนให้ใช้สื่อที่โรงเรียนมีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า และแนวทางการ
แก้ปัญหาโรงเรียนขาดงบประมาณสนับสนุนในการผลิตสื่อ คือ ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนใน
การผลิตซื้อให้เพียงพอ และ ให้ครูและนักเรียนช่วยกันจัดหาสื่ออย่างง่ายโดยเฉพาะสื่อประเภทรูปภาพ 
ภาพโฆษณา สื่อประเภทวัสดุราคาถูก เป็นต้น 

2.7 ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรจากการวิจัยพบว่าปัญหาด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่พบมาก
ที่สุด คือ ปัญหาด้านการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร คือทางโรงเรียนขาดสื่อและอุปกรณ์ที่จะช่วย
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และนักเรียนขาดความพร้อมไม่กล้าแสดงออกในการเข้าร่วม
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กิจกรรม  ปัญหาขาดการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาภาษาไทยอย่างเอาจริงเอาจัง และต่อเนื่อง  
แนวทางการแก้ปัญหาขาดสื่อและอุปกรณ์ที่จะช่วยส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร คือ โรงเรียน
ควรจัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดหา หรือจัดซื้อสื่อและอุปกรณ์ที่จะช่วยส่งเสริมการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาภาษาไทยให้เพียงพอ และแนวทางการแก้ปัญหานักเรียนขาดความพร้อม  
ไม่กล้าแสดงออกในการเข้าร่วมกิจกรรม คือ ควรจัดกิจกรรมบ่อย ๆ โดยให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ 
การเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ควรเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนด้วยการซักซ้อมก่อนแสดง
กิจกรรม และควรจัดให้มีการแสดงละครประกอบการเรียนตามโอกาสที่สมควร เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึก
การวางแผน การจัดการ และการใช้ภาษา ซึ่งจะช่วยพัฒนาด้านความพร้อมและกล้าแสดงออกดีข้ึน 

สรุปและอภิปรายผล    

จากการศึกษาสภาพสภาพปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา  
ปีที่ 6 โรงเรียนบ้านควนเนียงใน อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ประจ าปีการศึกษา 2561 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านแล้วพบว่าปัญหาด้านครูมีปัญหามากที่สุดครูไม่ได้จัดกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 
เช่นประกวดเขียนเรียงความ ประกวดเขียนค าขวัญ ฝึกรายงานหน้าชั้นเรียน ฝึกโต้วาที แสดงละคร เป็นต้น  
ครูบางคนชอบพูดภาษาไทยถิ่นใต้กับนักเรียนที่โรงเรียน ครูภาษาไทยต้องสอนวิชาอ่ืนๆและมีภาระ งานที่ 
ต้องปฏิบัติหลายด้านขาดแคลนครูที่มีคุณวุฒิทางภาษาไทยและครูไม่มีโอกาสเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ  
ด้านความรู้ภาษาไทยและด้านการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ไม่ใช้สื่อและอุปกรณ์การสอน ขาดขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิ่งแก้ว ไทยธรรม (2535, น.3) ศึกษาปัญหาการสอน
ภาษาไทยตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) ของครูชั้นประถมศึกษาปีที่1 
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่าครูผู้สอนวิชาภาษาไทยส่วนมากประสบปัญหาการสอน
ภาษาไทยในเรื่องขาดเอกสารหลักสูตรและวัสดุหลักสูตร ขาดการนิเทศและช่วยเหลือแนะน าจากศึกษานิเทศก์ 
และผู้บริหารมีปัญหาเกี่ยวกับเทคนิควิธีการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการสอนไม่ทันตามเวลาที่ก าหนด  
ไม่มีเวลาเตรียมการสอน ขาดทักษะ และประเมินผล นอกจากนี้ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยยังต้องการความ
ช่วยเหลือในด้านการจัดหาหนังสืออ่านเพ่ิมเติม ส าหรับครูและนักเรียนต้องการความรู้เกี่ยวกับการจัดเกมการ
สอนภาษาไทย และความรู้เกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมเพ่ือสร้างสื่อการสอน  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าในการก าหนด
ต าแหน่งครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติต้องเป็นไปตามกฎ 
คือโดยเฉลี่ยครูหนึ่งคนต้องรับผิดชอบสอนคนเดียวในห้องเรียน โดยสอนทุกกลุ่มประสบการณ์วันละ 5 ชั่วโมง
คิดเป็น 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์และนอกจากนี้ยังต้องรับผิดชอบงานในโครงการอีกด้วยท าให้ครูผู้สอนมีภาระงาน
พิเศษมากเกินไปจนเกิดอุปสรรคในการเตรียมการสอน พร้อมกับผลงานวิจัยของ  ศรีสมร สอนจรูญ (2525, น.
13-15) การที่ครูมีชั่วโมงสอนมากเกินไปท าให้ครูมีปัญหาด้านต่างๆเช่นไม่มีเวลาปรึกษางานกับครูภาษาไทย
โดยตรงไม่มีเวลาเตรียมการสอนล่วงหน้าหรือไม่มีเวลาแนะแนวนักเรียนเพิ่มเติมจากบทเรียน 

 ปัญหารองลงมาคือปัญหาด้านสื่อการเรียนการสอนเนื่องจากครูมีปัญหามากเรื่องเวลาที่จะใช้ 
ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนทั้งนี้อาจมาจากครูมีภาระงานอ่ืนที่นอกเหนือจากการสอนมีชั่วโมงการสอน
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ที่มากเกินไปท าให้เป็นอุปสรรคในการเตรียมสื่อ หรือปัญหาการขาดแคลนงบประมาณในการผลิตสื่อ  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นุชรินทร์ ฟ้าร่มขาว (2522, น.32-39) ที่พบว่าครูไม่ทราบแหล่งบริการด้านสื่อการ
เรียนการสอน ไม่มีเวลาคิดและเตรียมการใช้สื่อการสอน ขาดงบประมาณในการจัดซื้อ โรงเรียนมีสื่อการสอน
จ านวนจ ากัด ไม่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา นอกจากนี้ผลงงานวิจัยของนวลทิพย์ รักษาทรัพย์ (2522, น.49-55) 
ได้ศึกษาพบว่า โรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ก็ขาดงบประมาณในการจัดซื้อ
อุปกรณ์การสอน 

ผลการวิจัยที่ปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าครูโรงเรียนบ้านควนเนียงในมีไม่เพียงพอส าหรับนักเรียน
ทุกชั้นเรียนจึงท าให้ครู 1 คนต้องรับผิดชอบดูแลนักเรียนมากกว่า 1 ชั้นเรียนท าให้การเรียนการสอนไม่ทั่วถึง 
และครูขาดความเข้าใจในการสอนที่ต้องสอนร่วมกับวิธีการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมศึกษาธิการ  
ได้จัดให้นักเรียนโรงเรียนบ้านควนเนียงในเรียนแทนการเรียนกับครูผู้สอนโดยตรง  นอกจากนั้นอาจเป็นสาเหตุ
จากการขาดงบประมาณสนับสนุนที่ท าให้โรงเรียนบ้านควนเนียงในขาดงบประมาณไปสนับสนุนทางด้านการจัด
สื่อการเรียนการสอน การท ากิจกรรมต่างๆ 

ในส่วนของแนวทางการแก้ไขปัญหาในบางประเด็นอาจเป็นแนวทางที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่ทั้งนี้
การน าเสนอแนวทางทั้งหมดภายในวิจัยเล่มนี้เป็นเพียงการน าเสนอแนวทางให้ทางโรงเรียนและผู้ที่สนใจใน
งานวิจัยเล่มนี้น าไปพิจารณาน าแนวทางที่น าเสนอไปปรับใช้หรือน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป  

 

ข้อเสนอแนะ 

1.ข้อเสนอแนะในการน าวิจัยไปใช้ 

 จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสภาพปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนบ้านควนเนียงใน อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ประจ าปีการศึกษา 2561  
ผู้วิจัยได้พบว่าปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยยังมีปัญหาอยู่ในทุกด้าน คือด้านนักเรียน  
ด้านครู ด้านหลักสูตร ด้านเนื้อหา ด้านวิธีการสอน ด้านการใช้สื่อการสอน และด้านการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร โดยปัญหาทุกด้านที่ได้ศึกษามายังปรากฏมากบ้างน้อยบ้าง แต่ในขณะเดียวกันยังไม่ได้รับการแก้ไข
ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นสามารถน าไปปฏิบัติใช้ได้ดังนี้ 

1.1ปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นที่ 6  โรงเรียน 
บ้านควนเนียงใน  อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา เห็นได้ว่าการเรียนการสอนภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้น 
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 มีปัญหาอยู่บ้างแต่ไม่มากนักทั้งในด้านการเรียนการสอนของครูด้านกิจกรรมการเรียน
การสอนด้านการใช้สื่อการสอน เสริมหลักสูตร ซึ่งครูผู้สอนควรพัฒนาตนเองและปรับปรุงวิธีการสอนปรับปรุง
การปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบให้มากยิ่งขึ้นมีการศึกษาเพ่ิมเติมและหาโอกาสเข้าอบรมหรือฟังการประชุม
ชี้แจงในเรื่องที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนภาษาไทยอยู่เสมอ 
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 1.2 โรงเรียนบ้านควนเนียงในควรปรับวิธีการเรียนการสอนให้เป็นการเรียนการสอนที่นักเรียนได้เรียน
กับครูผู้สอนมากขึ้นแทนที่การเรียนการสอนกับทางไกลผ่านดาวเทียม นอกจากนั้นผู้บิหารหรือหน่วยงาน  
ที่เก่ียวข้องควรจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนหรืออุดหนุนในการท าสื่อการเรียนการสอน 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 

2.1 ควรศึกษาโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนแบบทางไกลผ่านดาวเทียมเพ่ิมมากขึ้น ว่ามีปัญหาหรือไม่ 
ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนหรือไม่ ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างไร แล้วน าเสนอแนวทางการเรี ยน 
การสอนที่เป็นลักษณะทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างเหมาะสม 

2.2 ควรศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม เช่น สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ภายนอกโรงเรียน 
ผู้ปกครอง เป็นต้น 

2.3 ควรศึกษาวิจัยในเรื่องเดียวกันนี้ในเขตพ้ืนที่อ่ืนๆ แล้วน าผลที่ได้มาเปรียบเทียบ เพ่ือใช้ในการเรียน
การสอนของครูสอนภาษาไทย 
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อวัจนภาษาสะท้อนภาพความรุนแรงที่กระท าต่อเด็กในภาพยนตร์ไทย 

อาทิตยา คงเมือง1 ญาติกา เสนะกูล2  และบุษกร โกมลตรี3 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์อวัจนภาษาสะท้อนภาพความรุนแรงที่กระท าต่อเด็กใน

ภาพยนตร์ไทย โดยคัดเลือกจากภาพยนตร์ที่มุ่งน าเสนอความรุนแรงทางอวัจนภาษาอย่างชัดเจน  อีกทั้งมีเด็ก
เป็นตัวละครหลักที่ถูกกระท าความรุนแรง  ได้แก่ เรื่อง “ ส้มต า” “ช้างเพ่ือนแก้ว” “บุปผาราตรี 3.2” และ  
“เฉือน”  ผลการวิเคราะห์ พบอวัจนภาษาท่ีสะท้อนภาพความรุนแรงต่อเด็กโดยปรากฏในรูปแบบผู้ใหญ่กระท า
ต่อเด็ก และเด็กกระท าต่อเด็กสามารถจ าแนกเป็น 7 ประเภทดังนี้ ดังนี้ 1.อาการภาษา ได้แก่ การชี้หน้า  
การสะบัดมือไล่ การยืนคร่อม และการเท้าสะเอว 2.ปริภาษา ได้แก่ การใช้น้ าเสียงตะคอก และการใช้น้ าเสียง
เยือกเย็น 3.สัมผัสภาษาได้แก่ การตบ การเตะต่อย การผลัก และการกระชาก 4.เนตรภาษา ได้แก่ สายตาข่มขู่ 
และสายตาเยาะเย้ย 5.วัตถุภาษาได้แก่ การใช้วัตถุขว้างปา การใช้ไม้ การใช้ปืน การใช้มีด และการใช้ของเล่น 
6.เทศภาษาได้แก่ ตรอกซอกซอยเปลี่ยว ตลาด บ้านของเด็ก        อะพาร์ตเมนท์ และโรงแรม 7.กาลภาษา  
พบทั้งช่วงเวลากลางวันและกลางคืน ไม่จ ากัดเวลาจะเป็นเช้าสายบ่ายเย็นหรือตอนค่ า ตอนดึก    

 อวัจนภาษาที่กล่าวมาข้างต้นพบได้ในหลากหลายรูปแบบส่งผลให้รู้สึกเจ็บปวดทางกายและทางใจ 
หรือบางครั้งอาจจะไม่ส่งผลต่อร่างกายมากนักแต่ก็ส่งผลต่อจิตใจเด็ก สร้างบาดแผลทางใจให้เด็กได้เช่นกัน  
ท าให้เด็กรู้สึกสะเทือนใจ หวาดกลัว และเจ็บปวดจนต้องยอมรับการถูกกระท าความรุนแรง หรือกลายเป็น
ผู้กระท าความรุนแรงโต้ตอบเช่นกัน 
 
ค าส าคัญ: อวัจนภาษา ความรุนแรง เด็ก ภาพยนตร์ไทย 

 

 

 

 

 

_______________________________ 
1-2 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
3 ดร., อาจารย์ประจ าภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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บทน า 

 เด็กถูกกระท าความรุนแรงเป็นข่าวที่พบเห็นในสื่อมวลชนอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งสามารถพบเห็นได้ทั้งในชีวิต
จริงและผ่านสื่อมวลชนเช่น หนังสือพิมพ์  โทรทัศน์ และภาพยนตร์ เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อภาพยนตร์ 
ซึ่งเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่สามารถสะกดผู้รับชมให้เกิดความรู้สึกคล้อยตามไปกับเรื่องราวที่ปรากฏอยู่ ไม่ ว่า 
จะเป็นภาพที่เห็น เสียงที่ได้ยิน สิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดจากจินตนาการ  ความคิด และปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม
มาสร้างสรรค์เป็นเรื่องราวสะท้อนภาพสู่ผู้ชมเพ่ือให้เกิดการขบคิด ดังที่ จีรบุณย์ ทัศนบรรจง (2534) กล่าวถึง
ภาพยนตร์ไว้ว่าภาพยนตร์เป็นสื่อที่ช่วยเผยแพร่ความทันสมัย ค่านิยม ความเชื่อ และสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
สังคม ภาพยนตร์จึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อความคิดของมนุษย์ โดยสามารถสร้างและเปลี่ยนแปลงทัศนคติของ
คนได้ เนื่องจากภาพยนตร์เป็นสื่อที่มีองค์ประกอบทั้งภาพ สี และเสียงครบทุกด้าน จึงท าให้สามารถเข้าถึง
ความรู้สึกของผู้ชมได้ง่ายกว่าสื่อแขนงอ่ืน 

 การใช้ความรุนแรงที่พบในสังคมไทย เป็นการใช้ความรุนแรงระหว่างบุคคล ซึ่งมีผลท าให้เกิดอันตราย 
หรือความเดือดร้ อนทางร่ างกาย เพศ และจิตใจต่อผู้ ที่ ถู กกระท า  รวมไปถึ งการคุกคาม ข่มขู่   
การบีบบังคับท าให้สูญเสียอิสระ (Pongpan-Anoosorn, 2556 อ้างถึงใน สุกัญญา สดศรี , ม.ป.ป., น.602)    
สิ่งเหล่านี้ได้ถูกน าเสนอผ่านภาพยนตร์ โดยเฉพาะการกระท าความรุนแรงต่อเด็ก ในรูปแบบอวัจนภาษา 
ซึ่งหมายถึงภาษาท่าทางที่แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมต่าง ๆ เพ่ือสื่อความหมายให้ทราบถึงความคิด ความรู้สึก 
ความต้องการให้ผู้ถูกกระท าความรุนแรงหวาดกลัวและยินยอม เช่น การแสดงสีหน้าข่มขู่หรือการท าร้าย
ร่างกายให้เด็กกระท าในสิ่งที่ตนเองต้องการ โดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์แบบ หรือพ่อแม่
ปล่อยให้เด็กใช้ชีวิตตามล าพัง  
 ภาพยนตร์ไทยเรื่อง“ส้มต า” “ช้างเพ่ือนแก้ว” “บุปผาราตรี 3.2” และ “เฉือน” เป็นภาพยนตร์ที่มี
เนื้อหาสะท้อนภาพความรุนแรงในสังคมไทย  โดยมีเด็กเป็นตัวละครหลักที่ถูกกระท าความรุนแรงใน
รูปแบบอวัจนภาษาให้เห็นอย่างชัดเจนตลอดทั้งเรื่อง เช่น “กระเต็น”เด็กหญิงในภาพยนตร์เรื่อง “ส้มต า”  
ต้องหนีการไล่ล่ากระท าความรุนแรงของแก๊งหัวโจกพัทยา   “แสง” เด็กขายในภาพยนตร์เรื่อง “ช้างเพ่ือน
แก้ว” ต้องหนีความเดือดร้อนในชนบทมาหาน้าในเมือง และ “นวล” เด็กหญิงจากเรื่องเดียวกัน ถูกพ่อแม่ขาย
มาใช้แรงงานในบ้านเจ้าหนี้ ส่วน “ปลา” เด็หญิงจากภาพยนตร์เรื่อง “บุปผาราตรี 3.2” ต้องถูกข่มขืนและ 
ฆ่าอย่างทารุณ   และ “นัท” เด็กชายผู้อ่อนแอจากภาพยนตร์เรื่อง “เฉือน” ต้องถูกท าร้ายร่างกายและ 
ถูกข่มขืนจากคนใกล้ตัวจนต้องกลายเป็นฆาตกรโรคจิตในที่สุด  ภาพยนตร์ไทยทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นนี้
น าเสนอความรุนแรงที่มีต่อเด็กในสังคมไทยโดยมีเด็กเป็นตัวละครหลักของเรื่อง สะท้อนให้เห็นความรุนแรง
ทางอวัจนภาษาที่หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการกระท าความรุนแรงที่ผู้ใหญ่กระท าต่อเด็ก และ 
เด็กกระท าต่อเด็กด้วยกัน  ฉากท่ีพบอาจเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้าน โรงเรียน  อะพาร์ตเมนต์ ตลอดจนถนน
หนทาง หรือตรอกซอกซอย  ซึ่งอาจจะสะท้อนให้เห็นว่าแทบไม่มีที่ไหนที่ปลอดภัยต่อเด็ก แม้ว่าจะเป็นที่บ้าน 
ซึ่งเป็นสถาบันครอบครัว หรือที่โรงเรียนซึ่งเป็นสถาบันการศึกษา ทั้งที่ควรเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยส าหรับเด็ก
ที่สุด 
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 ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาอวัจนภาษาสะท้อนภาพความรุนแรงที่กระท าต่อเด็กในภาพยนตร์ ไทย  
เป็นลักษณะการกระท าที่สะท้อนภาพความรุนแรงได้อย่างเห็นชัดเจนที่สุด อีกทั้งยังเกิดขึ้นและสัมผัสได้จริง 
สามารถมองเห็นได้ว่าการกระท านั้นๆ มีจุดประสงค์อย่างไร อันจะสร้างความตระหนักต่อสถาบันและ
ผู้เกี่ยวข้องกับเด็ก อีกท้ังเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่จะสนใจศึกษาเรื่องความรุนแรงต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย         

เ พ่ือวิ เคราะห์อวัจนภาษาสะท้อนภาพความรุนแรงต่อเด็กในภาพยนตร์ ไทย เรื่อง“ส้มต า”  
“ช้างเพ่ือนแก้ว” “บุปผาราตรี 3.2” และ “เฉือน”   

ประโยชน์ของการวิจัย 

ท าให้ทราบถึงอวัจนภาษาสะท้อนภาพความรุนแรงที่บุคคลต่าง ๆ กระท าต่อเด็กในภาพยนตร์ไทย 
สร้างความตระหนักถึงปัญหาการกระท าความรุนแรงที่พบกับเด็กในสังคมไทย ท าให้สถาบันและผู้เกี่ยวข้องกับ
เด็กและความรุนแรงน าผลที่ได้รับนี้ไปศึกษาร่วมเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา  อีกทั้งเป็นประโยชน์ในทาง
วิชาการในการน าไปศึกษาต่อยอดเรื่องความรุนแรงต่อไป 

วิธีด าเนินการวิจัย 

บทความวิจัยเรื่อง “อวัจนภาษาสะท้อนภาพความรุนแรงที่กระท าต่อเด็กในภาพยนตร์ไทย ”  
เป็นบทความวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากภาพยนตร์ไทยโดยผู้วิจัยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกภาพยนตร์ดังนี้    
1) เป็นภาพยนตร์ไทยที่มุ่งน าเสนอความรุนแรงทางอวัจนภาษาอย่างชัดเจน  2) เด็กเป็นตัวละครหลักที่ถูก
กระท าความรุนแรงให้เห็นอย่างชัดเจนทั้งการถูกกระท าความรุนแรงจากผู้ใหญ่และการถูกกระท าความรุนแรง
จากเด็กด้วยกันเอง จากนั้นผู้วิจัยใช้เกณฑ์ดังกล่าวในการพิจารณาจนได้ภาพยนตร์จ านวน 4 เรื่อง ได้แก่ 
ภาพยนตร์เรื่อง“ส้มต า” “ช้างเพ่ือนแก้ว” “บุปผาราตรี 3.2” และ “เฉือน”   

 ผู้วิจัยศึกษาเนื้อหาในภาพยนตร์ทั้ง 4 เรื่อง อย่างละเอียดแล้วรวบรวมข้อมูลอวัจนภาษาจากบริบทของ
ตัวละครเด็กที่ถูกกระท าความรุนแรงที่พบในภาพยนตร์ดังกล่าว มาวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาผล  อวัจนภาษา
สะท้อนภาพความรุนแรง โดยใช้แนวคิดความรุนแรงขององค์การอนามัยโลก The World Health 
Organization หรือ WHO (1995) ที่กล่าวถึงลักษณะความรุนแรงว่าเป็นการกระท าที่มีเจตนาใช้ก าลังหรือ
อ านาจทางกาย เพ่ือการขู่บังคับหรือการกระท าต่อตนเอง และผู้อ่ืน ซึ่งมีมีแนวโน้มที่จะเกิดการบาดเจ็บ  
การเสียชีวิต หรือเป็นอันตรายต่อจิตใจ  อีกทั้งใช้แนวคิดเรื่องอวัจนภาษาของวิเศษ ชาญประโคน (2550,  
น.29-37) ที่แบ่งประเภทอวัจนภาษาเป็น 7 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ 1.อาการภาษา 2.สัมผัสภาษา 3.เนตรภาษา 
4.ปริภาษา 5.วัตถุภาษา 6.เทศภาษา และ 7.กาลภาษา มาเป็นกรอบแนวทางในการศึกษา จากนั้นน ามา 
เรียบเรียงและน าเสนอผลการศึกษาด้วยวิธีเขียนพรรณนาโดยมีภาพประกอบ 
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ผลการวิจัย 

อวัจนภาษาที่สะท้อนภาพความรุนแรงต่อเด็ก 

 ภาพยนตร์ทั้ง 4 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง “ส้มต า” “ช้างเพ่ือนแก้ว” “บุปผาราตรี 3.2” และ “เฉือน”  
ล้วนเป็นภาพยนตร์ที่สื่อภาพอวัจนภาษาที่เด็กถูกกระท าความรุนแรงอย่างชัดเจนโดยมีความสัมพันธ์กับ
เรื่องราวของเด็กในภาพยนตร์ดังกล่าวโดยย่อดังนี้ 

ภาพยนตร์เรื่องส้มต า “กระเต็น” เป็นตัวละครหลักที่เป็นเด็กต้องใช้ชีวิตอย่างดิ้นรนในเมืองพัทยา 
เพ่ือการอยู่รอดจนไปกระทบกระทั่งกับแก๊งมิจฉาชีพ  กระเต็นต้องเผชิญการไล่ล่า และกระท าความรุนแรงแก๊ง
โจรซึ่งเป็นผู้ใหญ่ ภาพยนตร์เรื่องช้างเพ่ือนแก้ว “แสง” เป็นตัวละครเด็กชายที่หนีความเดือดร้อนในชนบทมา
หาน้าในเมืองหลวง ส่วน “นวล” เป็นตัวละครเด็กหญิงที่ถูกพ่อแม่ขายมาใช้แรงงานในบ้านเจ้าหนี้ เด็กทั้งสอง
ล้วนเป็นเด็กจากชนบทที่ต้องมาใช้ชีวิตในกรุงเทพฯ อย่างยากล าบาก ถูกผู้ใหญ่กดขี่ข่มเหง  ซ้ าร้ายยังถูกผู้ร้าย
ตามล่าเพ่ือฆ่าปิดปากไม่ให้เป็นพยานเรื่องการค้ายาเสพติด ภาพยนตร์เรื่อง บุปผาราตรี 3.2 “ปลา” เด็กหญิง 
ที่ต้องเจอชะตากรรมเลวร้าย เมื่ออยู่บ้านก็ถูกข่มขืนโดยพ่อเลี้ยง อยู่โรงเรียนก็ถูกรังแกจากเพ่ือนร่วมชั้นเรียน
ด้วยกัน  และเมื่อเดินทางไปอะพาร์ตเมนต์ ก็ถูกฆ่าข่มขืนโดยหลานเจ้าของอะพาร์ตเมนต์ ส่วนภาพยนตร์เรื่อง
เฉือน “นัท” เป็นเด็กชายที่ต้องเผชิญการกระท ารุนแรง 

จากเด็กและผู้ใหญ่เช่นเดียวกัน ไม่ว่าการถูกท าร้ายร่างกายและถูกข่มขืนจากผู้เป็นพ่อ การถูกข่มขืนจากครู  
การถูกรังแกอย่างรุนแรงจากเพ่ือนวัยเดียวกัน  เมื่อหลบหนีไปก็ยังไม่วายถูกจับไปเป็นเด็กขายบริการทางเพศ 
จนกลายเป็นฆาตกรโรคจิตในที่สุด 

 อวัจนภาษาสะท้อนภาพความรุนแรงที่กระท าต่อเด็กในภาพยนตร์ไทยทั้ง 4 เรื่อง  เป็นลักษณะ 
การกระท าที่สะท้อนภาพความรุนแรงได้อย่างเห็นชัด อีกทั้งยังเกิดขึ้นและสัมผัสได้จริง สามารถมองเห็นได้ว่า
การกระท านั้น ๆ มีจุดประสงค์อย่างไร โดยสามารถแบ่งเป็นอวัจนภาษาประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 

 1.อาการภาษา  

 อาการภาษา หมายถึง อวัจนภาษาที่สื่อความหมายด้วยการเคลื่อนไหว และอากัปปริริยาท่าทาง เช่น 
การชี้ หน้ า  การสะบัดมือไล่  การนิ่ ง เ งี ยบ การ เท้ าสะเอว  การยัก ไหล่  การยิ้ มประกอบการพูด  
(วิเศษ ชาญประโคน, 2550) เป็นต้น ซึ่งอาการภาษาที่พบมีทั้งผู้ใหญ่กระท าต่อเด็ก  และเด็กกระท าต่อเด็ก
ด้วยกัน โดยอาการภาษาที่พบ ได้แก่  1.1 การชี้หน้า  1.2 การสะบัดมือไล่   1.3 การยืนคร่อม และ       
1.4 การเท้าสะเอว ดังนี้  

   1.1 การชี้หน้า เป็นอาการที่ผู้ใหญ่ใช้นิ้วชี้ชี้ไปยังเด็ก หรือเด็กชี้ไปยังเด็กด้วยกัน เนื่องจากเด็กขัด
ค าสั่ง เป็นเหตุท าให้เกิดความไม่พอใจ จึงแสดงอาการภาษาชี้หน้าประกอบการด่าทอ ท าให้ผู้รับสารเกิดความ
หวาดกลัว เกรงกลัว พบการชี้หน้าในภาพยนตร์จ านวน 3 เรื่องได้แก่ “ส้มต า” “ช้างเพ่ือนแก้ว” และ“เฉือน” 
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โดยปรากฏผู้ใหญ่ชี้หน้าเด็กทั้ง 3 เรื่อง แต่เหตุการณ์เด็กชี้หน้าเด็กพบด้วยกันเพียง 2 เรื่อง คือเรื่อง  
“ช้างเพ่ือนแก้ว” และ “เฉือน” ส่วนเรื่องท่ีไม่พบการชี้หน้าเลยคือเรื่องบุปผาราตรี 3.2  

ตัวอย่างที่ 1 ผู้ใหญ่ชี้หน้าเด็กจากภาพยนตร์เรื่อง เฉือน 

 

(ที่มา : https://www.037hdd.com/2018/07/22/เฉือน-slice-2009) 

 

 เรื่องเฉือน แก๊งเจ้าถิ่นพัทยาไม่พอใจที่ไทและนัทจะเดินหนี จึงแสดงอาการชี้หน้า และพูดว่า  
“เฮ้ยเดี๋ยวๆ เดี๋ยวก่อน พวกมึงจะรีบไปไหนกันวะ แล้วนั่งท าอะไรตรงที่หมาเยี่ยว เฮ้ยมึงอะเป็นตุ๊ดเปล่า”  
แสดงให้เห็นว่าการชี้หน้าเป็นการแสดงความรุนแรงของผู้ใหญ่เพ่ือขู่ให้เด็กหวาดกลัว 

ตัวอย่างที่ 2 เด็กชี้หน้าเด็กจากภาพยนตร์เรื่อง ช้างเพ่ือนแก้ว  

 
(ที่มา: https://www.037hdd.com/2017/04/20/elephant-boy-2003) 

 เรื่องช้างเพ่ือนแก้ว เด็กเจ้าถิ่นไม่พอใจที่ “แสง” เดินมาในถิ่นของตนเอง เหมือนเป็นการรุกล้ าที ่
ของตนเอง ได้แสดงอาการชี้หน้า และพูดว่า “ไปให้พ้นเลยนะเว้ย ที่นี่ถิ่นกูเดี๋ยวโดนกระทืบหรอกไป” เป็นการ
สะท้อนความรุนแรงที่เด็กกระท าต่อเด็กซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากผู้ใหญ่ ท าให้เกิดการชี้หน้าที่เป็นการขู่ให้กลัว 
หรือโต้ตอบกลับ และเด็กมองว่าความรุนแรงเป็นเรื่องปกติ 

1.2 การสะบัดมือไล่ เป็นอากัปกิริยาไม่พอใจ หรือแสดงท่าทางรังเกียจอีกฝ่ายเพ่ือให้ อีกฝ่าย
ออกไปจากที่ตรงนั้น พบการสะบัดมือไล่ในภาพยนตร์จ านวน 1 เรื่องได้แก่ “ช้างเพ่ือนแก้ว” โดยปรากฏผู้ใหญ่
สะบัดมือไล่เด็กแต่เพียงเรื่องเดียวดังนี้ 

ตัวอย่างที่ 3 ผู้ใหญ่สะบัดมือไล่เด็กจากภาพยนตร์เรื่อง ช้างเพ่ือนแก้ว 

https://www.037hdd.com/2018/07/22/เฉือน-slice-2009
https://www.037hdd.com/2017/04/20/elephant-boy-2003
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(ที่มา: https://www.037hdd.com/2017/04/20/elephant-boy-2003) 

 เรื่องช้างเ พ่ือนแก้ว เจ้าของร้านอาหารไม่พอใจที่แสงเดินเข้ามาในร้านด้วยเนื้อตัวสกปรก  
จึงแสดงอาการสะบัดมือไล่ และพูดว่า “อย่าเอาช้างมาเกะกะร้านฉัน เหม็นก็เหม็น ไปๆๆ ไอ้ เด็กบ้า”  
ท าให้แสงรู้สึกน้อยเนื้อต่ าใจ และสะเทือนใจ 

1.3 การยืนคร่อม เป็นอากัปกิริยาที่ผู้ใหญ่ยืนคร่อมบนตัวเด็กเพ่ือข่มขู่เด็ก หรือเด็กข่มขู่เด็ก
ด้วยกันเอง พบการยืนคร่อมในภาพยนตร์จ านวน 1 เรื่องได้แก่ “เฉือน” โดยปรากฏผู้ใหญ่ยืนคร่อมเด็กแต่เพียง
เรื่องเดียว ดังตัวอย่าง 

ตัวอย่างที่ 4 ผู้ใหญ่ยืมคร่อมเด็กจากภาพยนตร์เรื่อง เฉือน 

  
(ที่มา: https://www.037hdd.com/2018/07/22/เฉือน-slice-2009/) 

 เรื่ องเฉือน พ่อของนัทไม่พอใจที่นัทไม่ซื้ อเหล้ ากลับมาให้ตนจึ งผลักนัทลงไปนอนกับ พ้ืน  
และได้ยืนคร่อมนัท และพูดว่า “เอาเหล้ากูมา แล้วเหล้ากูอยู่ไหน” ท าให้นัทเกิดความหวาดกลัว เพราะ 
การยืนคร่อมท าให้นัทนอนหงายลงกับพ้ืน ไม่สามารถปกป้องตัวเองได้ สื่อถึงการข่มขู่ก่อนจะน าไปสู่การท าร้าย
ร่างกาย 

1.4 การเท้าสะเอว เป็นอากัปกิริยาที่อีกฝ่ายแสดงความไม่พอใจออกมา หรือหมดความอดทน  
พบการเท้าสะเอวพบในภาพยนตร์จ านวน 2 เรื่องได้แก่ “ช้างเพ่ือนแก้ว” และ“เฉือน” โดยปรากฏผู้ใหญ่ 
เท้าสะเอวใส่เด็กทั้งสองเรื่อง ดังตัวอย่าง 

ตัวอย่างที่ 5 ผู้ใหญ่เท้าสะเอวต่อเด็กจากภาพยนตร์เรื่อง ช้างเพ่ือนแก้ว 

 

 

 

(ที่มา: https://www.037hdd.com/2017/04/20/elephant-boy-2003) 

https://www.037hdd.com/2017/04/20/elephant-boy-2003
https://www.037hdd.com/2018/07/22/เฉือน-slice-2009/
https://www.037hdd.com/2017/04/20/elephant-boy-2003
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 เรื่องช้างเพ่ือนแก้ว คุณนายไม่พอใจที่นวลขอช่วยให้แสงพาหนีออกจากบ้าน ได้แสดงอาการยืนเท้า
สะเอว และพูดว่า “หนอย คิดจะหาแม่มึงหรอ ไม่มีทางหรอก แกยังใช้หนี้ฉันยังไม่หมดเลย” ท าให้เด็กรู้สึก
สะเทือนใจ  

 2.ปริภาษา 

 ปริภาษา หมายถึง อวัจนภาษาที่เกิดจากการใช้น้ าเสียงในการพูด ได้แก่ ความดัง ความเร็ว  
ความชัดเจน การตะโกน การกระซิบ ซึ่งสามารถใช้แปลความหมายของค าพูดได้ สิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยให้เห็นถึง
อารมณ์และภาวะภายใจจิตใจของผู้พูดด้วย (วิเศษ ชาญประโคน, 2550) ได้แก่ 2.1การใช้น้ าเสียงตะคอก  
2.2การใช้น้ าเสียงเยือกเย็น  

2.1 การใช้น้ าเสียงตะคอก พบการใช้น้ าเสียงตะคอก โดยมีทั้งผู้ใหญ่กระท าต่อเด็กปรากฏ 
ในภาพยนตร์ทั้ง 4 เรื่องได้แก่ “ส้มต า” “ช้างเพ่ือนแก้ว” “บุปผาราตรี 3.2” และ “เฉือน” ส่วนเด็กกระท าต่อ
เด็กด้วยกัน พบในเรื่อง “บุปผาราตรี 3.2” และ “เฉือน” 

ตัวอย่างที่ 6 ผู้ใหญ่ใช้น้ าเสียงตะคอกต่อเด็กจากภาพยนตร์เรื่อง ช้างเพ่ือนแก้ว 

  

(ที่มา: https://www.037hdd.com/2017/04/20/elephant-boy-2003) 

 เรื่องช้างเพ่ือนแก้ว คุณนายเดินมาเจอนวลกับแสง พร้อมใช้น้ าเสียงตะคอกใส่นวลด้วยความ 
ไม่พอใจ และพูดว่า “ไปท างาน ประจ าเดือนยังไม่ทันจะมาเลยร้องหาผู้ชายแล้วหรอ” ท าให้เด็กเกิดความ
หวาดกลัว และสะเทือนใจที่ไม่สามารถหนีออกไปจากบ้านของคุณนายได้  

2.2 การใช้น้ าเสียงเยือกเย็น เป็นน้ าเสียงที่ไม่ดัง ไม่รัวเร็ว มีลักษณะการกล่าวอย่างเนิบ ๆ  
แต่น่ากลัว และมีลักษณะคุกคาม พบการใช้น้ าเสียงเยือกเย็นปรากฏในภาพยนตร์จ านวน 2 เรื่องได้แก่  
“ช้างเพ่ือนแก้ว” และ “เฉือน”    

ตัวอย่างที่ 7 ผู้ใหญ่ใช้น้ าเสียงเยือกเย็นต่อเด็กจากภาพยนตร์เรื่อง เฉือน 

 
(ที่มา: https://www.037hdd.com/2018/07/22/เฉือน-slice-2009) 

https://www.037hdd.com/2017/04/20/elephant-boy-2003
https://www.037hdd.com/2018/07/22/เฉือน-slice-2009
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 เรื่องเฉือน แกงค์เจ้าถ่ินพัทยาไม่พอใจที่ไทและนัทเข้ามาในถิ่นของตนเอง จึงใช้น้ าเสียงเยือกเย็น และ
พูดว่า “พวกมึงอะจะมาหากินแถวนี้ ใช่มั้ย ถ้าจะมาหากินอะนะ มันต้องหัดเคารพรุ่นใหญ่ซะบ้าง ”  
น้ าเสียงดังกล่าวแม้จะไม่กรรโชกโฮกฮาก แต่ความเยือกเย็นของน้ าเสียง ท าให้เด็กเกิดความหวาดกลัว 

 3.สัมผัสภาษา 

 สัมผัสภาษา หมายถึง อวัจนภาษาที่เกิดจากการสัมผัส แสดงออกด้วยการแตะต้อง สัมผัส โอบกอด 
หรือกระท ากิริยาบางอย่างผ่านการสัมผัส เพ่ือสื่ออารมณ์ความรู้สึก เช่น การจับมือ การลูบศีรษะ การโอบกอด 
การตบไหล่ (วิเศษ ชาญประโคน, 2550) ได้แก่ 3.1การตบ 3.2การเตะต่อย 3.3การผลัก และ 3.4การกระชาก 
ดังตัวอย่าง 

3.1 การตบ เป็นการใช้ฝ่ามือในการกระท าความรุนแรง มักเกิดขึ้นในเหตุการณ์ที่ผู้กระท า  
ไม่พอใจเป็นอย่างมาก และระบายอารมณ์ออกมาผ่านการตบหน้า การตบหัว โดยปรากฏผู้ใหญ่ตบหน้าเด็ก  
2 เรื่อง ได้แก่เรื่อง “บุปผาราตรี 3.2” และ “เฉือน” แต่เด็กตบหน้าเด็กพบแค่เพียงเรื่องเดียว ได้แก่เรื่อง 
“เฉือน”  

ตัวอย่างที่ 8 ผู้ใหญ่ตบหน้าเด็กจากภาพยนตร์เรื่อง บุปผาราตรี 3.2 

 
(ที่มา: https://www.dailymotion.com/video/x4u5qv6) 

เรื่องบุปผาราตรี 3.2 พ่อเลี้ยงไม่พอใจที่ปลาจ าตนเองไม่ได้ จึงได้ตบหน้าปลา และพูดว่า  
“ไม่ใช่ลูกฉันแล้วแกเป็นลูกหมาท่ีไหนวะนังปลา” ท าให้ปลารู้สึกสะเทือนใจ 

3.2 การเตะต่อย เป็นการกระท าความรุนแรงที่จนเกิดการทะเลาะวิวาทด้วยการเตะต่อย ด้วย เช่น 
การต่อยท้อง ต่อยหน้า เตะขา เตะเอว เป็นต้น โดยปรากฏผู้ใหญ่เตะต่อยเด็ก 2 เรื่อง ได้แก่เรื่อง “ส้มต า” และ 
“เฉือน”  

ตัวอย่างที่ 9 ผู้ใหญ่เตะต่อยเด็กจากภาพยนตร์เรื่อง ส้มต า 

 
(ที่มา: https://doonungdee.online/play856/Somtum-Muay-Thai-Giant-2008) 

https://www.dailymotion.com/video/x4u5qv6
https://doonungdee.online/play856/Somtum-Muay-Thai-Giant-2008
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เรื่องส้มต า แก๊งหัวโจกพัทยาไม่พอใจที่กระเต็นไปขโมยเงินของตนเองมา จึงวิ่งไล่ เตะต่อยกระเต็น  
ท าให้กระเต็นเกิดความหวาดกลัว 

3.3 การผลัก เป็นกระท าเม่ือผู้กระท ารู้สึกไม่ได้ดั่งใจหรือไม่ได้รับในสิ่งที่ตนตั้งใจไว้ โดยปรากฏผู้ใหญ่
ผลักหน้าเด็ก 4 เรื่อง ได้แก่เรื่อง “ส้มต า”“ช้างเพ่ือนแก้ว”“บุปผาราตรี 3.2” และ “เฉือน” แต่เด็กผลักไหล่
เด็กพบแค่เพียงเรื่องเดียว ได้แก่เรื่อง “เฉือน”  

ตัวอย่างที่ 10 เด็กผลักไหล่เด็กจากภาพยนตร์เรื่อง เฉือน 

 
(ที่มา: https://www.037hdd.com/2018/07/22/เฉือน-slice-2009) 

 เรื่องเฉือน ไทขอลองปั่นจักรยานคันใหม่ของหรั่งซึ่งเป็นเพ่ือนในกลุ่มสมัยเด็ก แต่ต๊อกซึ่งเป็นเด็ก  
ในกลุ่มด้วยกันรู้สากไม่พอใจ จึงผลักไหล่ไท และพูดว่า “เจ้าของยังไม่ให้เลย” ท าให้ไทรู้สึกตกใจ และชะงัก 
ไปชั่วขณะ   การผลักไหล่ในที่นี้จึงเป็นการแสดงความรุนแรงเหมือนตักเตือนไม่ให้ข้ามหน้าข้ามตา 

3.4 การกระชาก เป็นการกระท าความรุนแรงที่แสดงให้เห็นถึงการข่มขู่และตักเตือน เพ่ือให้
ผู้ถูกกระท าได้รับรู้ว่าไม่ควรท าสิ่งนั้น เช่น การพยายามหนี โดยปรากฏผู้ใหญ่กระชากแขนเด็ก โดยปรากฏ 

ผู้ใหญ่กระชากแขนเด็ก 2 เรื่อง ได้แก่เรื่อง “ช้างเพ่ือนแก้ว”และ “เฉือน” แต่เด็กกระชากเด็ก เช่น 
การกระชากแขน ไม่ปรากฏให้เห็นในภาพยนตร์ทั้ง 4 เรื่อง 

ตัวอย่างที่ 11 ผู้ใหญ่กระชากเด็กจากภาพยนตร์เรื่อง ช้างเพ่ือนแก้ว 

 
(ที่มา: https://www.037hdd.com/2017/04/20/elephant-boy-2003) 

 เรื่องช้างเพ่ือนแก้ว แสงและนวลวิ่งเข้าไปห้ามไม่ให้เฮียมดเอาช้างของตนไปขาย แต่กลับถูกลูกน้อง
กระชากแขนเอาไว้ ท าให้แสงรู้สึกสะเทือนใจ และกลัวว่าช้างของตนจะถูกขายไป 

 4.เนตรภาษา 
 เนตรภาษา หมายถึง อวัจนภาษาที่เกิดจากการใช้ดวงตาสื่อความหมายบอกให้ทราบถึงอารมณ์ 

ความรู้สึก การแสดงออกทางสายตาต้องสอดคล้องกับการแสดงออกทางสีหน้า ซึ่ งจะช่วยเสริม  

https://www.037hdd.com/2018/07/22/เฉือน-slice-2009
https://www.037hdd.com/2017/04/20/elephant-boy-2003
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วัจนภาษาให้มีน้ าหนัก และน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น (วิเศษ ชาญประโคน, 2550) ได้แก่ 4.1 สายตาข่มขู่ เป็นการ
กระท าท่ีใช้สายตาประกอบท่าทางเพ่ือให้ผู้ถูกกระท าเกิดความหวาดกลัว และต้องกระท าตามค าสั่งของผู้กระท า 
4.2 สายตาเยาะเย้ย เป็นการกระท าที่ใช้สายตาประกอบท่าทางเพ่ือซ้ าเติมให้รู้สึกอาย ให้ช้ าใจเจ็บใจ ให้โกรธ 
พบว่าภาพยนตร์ทั้ง 4 เรื่องล้วนปรากฏผู้ใหญ่ส่งดุดันต่อเด็กสื่อถึงความรุนแรงท าให้เด็กหวาดกลัว และ 
สะเทือนใจ ดังตัวอย่าง 
ตัวอย่างที่ 12 เด็กใช้สายตาเยาะเย้ยเด็กจากภาพยนตร์เรื่อง เฉือน 

 

 
(ที่มา: https://www.037hdd.com/2018/07/22/เฉือน-slice-2009) 

 เรื่องเฉือน พวกหรั่งใช้สายตาเยาะเย้ย และพูดว่า “ถ้าอย่างนั้นมึงก็พิสูจน์ให้พวกกูดูดิ มึงอัดมันแล้วก็
แก้ผ้ามัน มึงกล้าท าเปล่า” ท าให้ไทรู้สึกโกรธ และไม่พอใจกับค าพูดของต๊อก 

 5.วัตถุภาษา 
 วัตถุภาษา หมายถึง อวัจนภาษาที่ต้องการสื่อความหมายด้วยการเลือกวัตถุมาใช้ เช่น ของใช้ เสื้อผ้า 
รอง เท้ า  ปื น  ไม้หน้ าสาม  เป็ นต้ น  ( วิ เ ศษ  ชาญประโคน , 2550) ได้ แก่  5.1การ ใช้ วั ตถุ ขว้ า งปา   
5.2 การใช้ไม้ 5.3 การใช้ปืน 5.4 การใช้มีด และ 5.5 การใช้ของเล่น ซึ่งวัตถุภาษาที่กล่าวมาทั้งหมดมีระดับ
ความรุนแรงที่ต่างกัน เช่น การใช้ปืนซึ่งเป็นวัตถุภาษาที่รุนแรงที่สุด หรือการใช้กระดาษในการขว้างปาเป็นวัตถุ
ภาษาที่รุนแรงน้อยที่สุด แต่ไม่ว่าจะเป็นวัตถุเช่นไรก็สร้างบาดแผลภายในจิตใจของผู้ถูกกระท าทั้งสิ้น  
ดังตัวอย่าง  
ตัวอย่างที่ 13 ผู้ใหญ่ใช้ไม้กระท าต่อเด็กจากภาพยนตร์เรื่อง ส้มต า 

 

(ที่มา: https://doonungdee.online/play856/Somtum-Muay-Thai-Giant-2008) 

 

 เรื่องส้มต า แก๊งหัวโจกมาพร้อมอาวุธไม้หน้าสามที่พร้อมจะฟาดพวกเด็ก ๆ ให้ได้รับบาดเจ็บเพราะ 
ไม่พอใจที่กระเต็นไปขโมยเงิน ท าให้เด็กเกิดความหวาดกลัว 

 

https://www.037hdd.com/2018/07/22/เฉือน-slice-2009
https://doonungdee.online/play856/Somtum-Muay-Thai-Giant-2008
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6.เทศภาษา  

 เทศภาษา หมายถึง เนื้อที่หรือช่องว่างของสถานที่ หรือระยะใกล้ไกลที่บุคคลสื่อสารกันเป็น  
อวัจนภาษาที่สื่อสารให้เข้าได้กันได้ เช่น ระยะห่างของหญิงชาย ผู้ใหญ่กับเด็ก คนสองคนนั่งชิดกันบนม้านั่ง  
ตัวเดียวกัน ย่อมสื่อสารให้เข้าใจได้ว่าทั้งสองมีความสนิทสนมเป็นพิเศษ ( วิเศษ ชาญประโคน , 2550)  
ได้แก่ 6.1 ตรอกซอกซอยเปลี่ยว 6.2 ตลาด 6.3 บ้านของเด็ก 6.4 อะพาร์ตเมนท์ และ6.5 โรงแรม สถานที่ 
ที่กล่าวมาข้างต้นดูเหมือนเป็นที่ปลอดภัยที่สุด แตก่็กลายเป็นสถานที่ท่ีน่ากลัวที่สุดได้ ดังตัวอย่าง  
ตัวอย่างที่ 14 ผู้ใหญ่กระท าต่อเด็กในตรอกซอกซอยเปลี่ยวจากภาพยนตร์เรื่อง เฉือน 

 
(ที่มา: https://www.037hdd.com/2018/07/22/เฉือน-slice-2009) 

 เรื่องเฉือน ไทและนัทได้บุกรุกถิ่นของอันธพาลโดยไม่ได้ตั้งใจ อีกทั้งสถานที่นั้นยังเป็นซอยเล็กๆ  
ที่ไม่ค่อยมีผู้คนเดินผ่านอนัทและไทไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากใครได้ ท าให้ทั้งสองเกิดความรู้
หวาดระแวง และรู้สึกหวาดกลัว  

 7.กาลภาษา  
 กาลภาษา หมายถึง การใช้เวลา ณ จุดใดจุดหนึ่ง สื่อความหมายให้ทราบถึงจุดประสงค์ของการสื่อสาร 
(วิเศษ ชาญประโคน, 2550) โดยกาลภาษาที่พบ พบทั้งช่วงเวลากลางวันและกลางคืน ไม่จ ากัดเวลาจะเป็น 
เช้า สาย บ่าย เย็น ค่ า หรือ ดึก สะท้อนให้เห็นว่า การแสดงความรุนแรงไม่มีปัจจัยเรื่องเวลามาเกี่ยวข้อง 
สามารถเกิดได้ทุกเวลา แม้แต่การกระท าความรุนแรงทางเพศ ยังพบทั้งช่วงเวลากลางวัน และกลางคืน  
ตัวอย่างที่ 15 ผู้ใหญ่กระท าต่อเด็กจากภาพยนตร์เรื่อง เฉือน 

 

(ที่มา: https://www.037hdd.com/2018/07/22/เฉือน-slice-2009) 

 เรื่องเฉือน พ่อของนัทมักจะท าร้ายร่างกายนัทในเวลากลางคืน เนื่องจากในเวลากลางคืนผู้คน 
โดยส่วนใหญ่จะใช้เวลาส าหรับการพักผ่อน อีกท้ังยังไม่ออกมายุ่งวุ่นวาย ท าให้นัทเกิดความรู้สึกหวาดกลัว และ
ไม่สามารถไปขอความช่วยเหลือจากใครได้ แต่เวลากลางวันนัทกลับถูกครูกระท ารุนแรงทางเพศ  เช่นเดียวกัน  

 

https://www.037hdd.com/2018/07/22/เฉือน-slice-2009
https://www.037hdd.com/2018/07/22/เฉือน-slice-2009
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สรุปและอภิปรายผล 
 ภาพยนตร์ทั้ง 4 เรื่อง สะท้อนให้เห็นความรุนแรงที่กระท าต่อเด็กในภาพยนตร์ไทยทั้งการกระท าที่
ผู้ใหญ่กระท าต่อเด็ก และเด็กกระท าต่อเด็กโดยถ่ายทอดออกมาให้เห็นผ่านอวัจนภาษาสะท้อนให้เห็นว่า 
น้อยมากที่เด็กผู้เป็นเหยื่อความรุนแรงจะมีโอกาสได้โต้ตอบ และส่วนน้อยที่โต้ตอบก็เป็นลักษณะการเอาคืน 
ในภายหลังอันเนื่องมาจากการได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจนเปลี่ยนไปเป็นอีกคน 
 อวัจนภาษาทั้ง 7 ประเภทได้แก่1.อาการภาษา 2.ปริภาษา 3.สัมผัสภาษา 4.เนตรภาษา 5.วัตถุภาษา 
6.เทศภาษา 7.กาลภาษา ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ทั้ง 4 เรื่อง พบเหตุการณ์ผู้ใหญ่กระท าความรุนแรงต่อเด็ก
ทั้ ง สิ้ น  7 ป ร ะ เ ภ ท  แ ล ะ พ บ เ ห ตุ ก า ร ณ์ เ ด็ ก ที่ ก ร ะ ท า ค ว า ม รุ น แ ร ง ต่ อ เ ด็ ก ด้ ว ย กั น เ อ ง  
7 ประเภทเช่นกัน ซึ่งอวัจนภาษาที่แสดงให้เห็นถึงการกระท าความรุนแรงได้เด่นชัด คือ สัมผัสภาษา และ 
วัตถุภาษา  
 อวัจนภาษาประเภทสัมผัสภาษา ได้แก่ การตบ การเตะต่อย การผลัก และการกระชาก เป็นการ
กระท าความรุนแรงที่ส่งผลให้รู้สึกเจ็บปวดทางกายและทางใจมากที่สุด อีกทั้งท าให้เกิดการเสียชีวิต  
อวัจนภาษากระท าความรุนแรงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของผู้ถูกกระท า เกิดเป็นสภาวะสะสม
และก่อให้ เกิดการตอบโต้กลับที่รุนแรงมากขึ้น ดังฉากการข่มขืนจากเรื่องเฉือน และบุปผาราตรี   
3.2 ซึ่งใกล้เคียงกับบทความเรื่อง เด็กนักเรียนกับการถูกล่วงละเมิดทางเพศ (สุริยา ฆ้องเสนาะ , 2561) 
เนื่องจากบทความเรื่องนี้สอดคล้องกับภาพยนตร์เรื่อง เฉือน โดยนัทเด็กนักเรียนคนหนึ่งโดนกระท าความ
รุนแรงทางเพศโดยครูในสถานศึกษา อีกทั้งยังท าให้นัทไม่กล้าเปิดเผยความจริงเพราะอับอาย และกลัวผู้ล่วง
ละเมิดทางเพศที่มีอ านาจสูงกว่า ทั้งสองเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าแม้บาดแผลทางร่างกายจะหายไปแล้วแต่
บาดแผลทางจิตใจยังคงอยู่และเป็นสิ่งที่คอยตอกย้ าให้ผู้ถูกกระท าความรุนแรงไม่มีความสุขแม้เวลาจะผ่านไป
นานเพียงไร 
 อวัจนภาษาประเภทวัตถุภาษา ได้แก่ การใช้วัตถุขว้างปา  การใช้ไม้  การใช้ปืน การใช้มีด  
และการใช้ของเล่นในการกระท าความรุนแรง สะท้อนให้เห็นว่าของทุกอย่างสามารถก่อให้เกิดความรุนแรง 
ได้ทั้งสิ้น แม้กระทั่งกระดาษที่ขย าใช้ขว้างปาในเรื่อง บุปผาราตรี 3.2 ถึงแม้จะไม่ส่งผลต่อร่างกายมากนัก 
แต่ก็ส่งผลต่อจิตใจเด็ก สร้างบาดแผลทางใจให้เด็กได้เช่นกัน 
 เหตุผลที่พบสัมผัสภาษากับวัตถุภาษามากที่สุด เป็นเพราะว่าภาพยนตร์ต้องมีการแสดงให้คน 
เห็นภาพประกอบที่ชัดเจน จากที่พบผลของการกระท าความรุนแรงที่พบในภาพยนตร์ที่กระท าโดยผู้ใหญ่
กระท าต่อเด็ก และเด็กกระท าต่อเด็กด้วยกันเองนั้น สามารถสรุปความสัมพันธ์ได้ว่า ปัญหาความรุนแรงที่พบ
ต่อเด็กนั้น เกิดข้ึนจากพฤติกรรมของคนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว หรือคนท่ีเคารพ เช่น  
พ่อ และครู ท าให้เกิดความรู้สึกกระทบจิตใจ หรือกระทบต่อร่างกาย ก่อให้เกิดเป็นภาวะสะสม น าไปสู่การ  
โต้กลับของพฤติกรรมที่รุนแรงขึ้น ความรุนแรงจึงไม่ใช่สิ่งที่เด็กถูกกระท า แต่เป็นการกระท าเพ่ือระบาย  
คว าม อัด อ้ั นที่ ค้ า ง ภ าย ใน ใ จที่ ไ ด้ รั บ ก า ร สะสมมา เป็ น ระยะ เ วลาน าน  ส่ ง ผ ล ต่ อคนรอบข้ า ง  
จากพฤติกรรมของผู้ใหญ่ หรือคนในสังคมไทย เด็กมักมองการตอบกลับของพฤติกรรมนั้นว่าความก้าวร้าว เช่น
การเถียงผู้ใหญ่ หรือการท าร้ายตนเอง สภาวะที่ได้รับการสะสมประกอบกับการถูกกระท าด้วยสัมผัสภาษาหรือ
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วัตถุภาษาซ้ าสอง ท าให้ความรุนแรงที่พบกระจายวงกว้างไปสู่ สังคมภายนอกที่ไม่ได้เป็นผู้เกี่ยวข้องกับ 
การกระท าครั้งเก่า ท าให้ความรุนแรงนั้นยิ่งเพิ่มเป็นวงกว้างมากขึ้น  
 การกระท าความรุนแรงที่ผู้ใหญ่กระท าต่อเด็กก็แสดงให้เห็นได้ชัดเจนมากกว่าการกระท าความรุนแรง
ที่เด็กกระท าต่อเด็กด้วยกันเอง เนื่องจากหลาย ๆ ฉากในภาพยนตร์ได้สื่อให้เห็นว่าเด็กง่ายต่อการกระท า 
ความรุนแรง เนื่องจากกลัวผู้ที่มีอ านาจสูงกว่า 
 การน าเสนอภาพสะท้อนการกระท าความรุนแรงต่อเด็กในภาพยนตร์ไทยนอกจากจะสะท้อนความจริง
แล้ว ภาพยนตร์ยังมีส่วนส าคัญในการเชื่อมโยงความเข้าใจระหว่างผู้ที่ได้สัมผัสประสบการณ์ตรง และผู้ที่ไม่มี
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ท า ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม เ ข้ า ใ จ  ค ว า ม เ ห็ น ใ จ  แ ล ะ รั บ รู้ ผ่ า น ภ า พ ย น ต ร์ ทั้ ง  4  เ รื่ อ ง  
ซึ่งแตกต่างจากวิจัยเรื่องปัญหาการใช้ความรุนแรงของครอบครัวในสังคมไทย (สุกัญญา สดศรี , ม.ป.ป.) 
เนื่องจากงานวิจัยชิ้นนี้ได้กล่าวถึงความรุนแรงที่กระท าต่อคนในครอบครัวไทยเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นเด็ก สตรี 
หรือผู้ สู งอายุ  และแตกต่างจากวิจัย เรื่ องการน า เสนอผู้หญิ งและความ รุนแรงในภาพยนตร์ ไทย  
(พรจันทร์ เสียงสอน, 2557) เนื่องจากงานวิจัยชิ้นดังกล่าวศึกษาเรื่องความรุนแรงที่กระท าต่อผู้หญิงที่ปรากฏ  
ในภาพยนตร์ไทยเท่านั้นจึงมีความแตกต่างเรื่องกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ 
 ภาพยนตร์ทั้ง 4 เรื่องสะท้อนให้เห็นว่า สถานที่ที่ดูเหมือนปลอดภัยที่สุด ก็กลายเป็นสถานที่ที่น่ากลัว
ที่สุดได้ ไม่ว่าจะเป็นบ้าน หรือโรงเรียน แม้กระทั่งบุคคลที่ตนเองใกล้ชิด และเคารพรัก เช่น พ่อ หรือครู  
สิ่งเหล่านี้ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงที่กระท าต่อเด็กให้เห็นได้อย่างชัดเจน  นอกจากนี้ยังเห็น 
ว่าโอกาสที่เด็กผู้ถูกกระท าความรุนแรงจะสามารถโต้ตอบได้แทบจะไม่มีนอกจากจะมีผู้ใหญ่มาช่วย เช่น   
เรื่อง ช้างเพ่ือนแก้ว  และเรื่อง ส้มต า ที่เด็กโชคดีได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่  แต่เรื่อง เฉือน และเรื่อง  
บุปผาราตรี 3.2 เด็กในภาพยนตร์ดังกล่าวไม่สามารถปกป้องตนเองหรือโต้ตอบได้เลยจนต้องเปลี่ยนตัวตน
กล่าวคือกลายเป็นฆาตกรโรคจิต  หรือ เป็นผี จึงสามารถโต้ตอบ และเอาคืนได้   
 ดังนั้นการศึกษาอวัจนภาษาที่ปรากฏในภาพยนตร์ทั้ง 4 เรื่องจึงสามารถสะท้อนปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น
ได้และสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาสังคมต่อไป  
ข้อเสนอแนะ 

บทความวิจัยเรื่องนี้ศึกษาเรื่องอวัจนภาษาสะท้อนภาพความรุนแรงที่กระท าต่อเด็ก จากภาพยนตร์
ไทยเท่านั้น หากมีการเพ่ิมเติมการกระท าความรุนแรงต่อเด็กที่ปรากฏในภาพยนตร์ต่างประเทศ อาจท าให้
สามารถศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของการกระท าความรุนแรงที่มีต่อเด็กได้หลากหลายรูปแบบ  
บรรณานุกรม 

พรจันทร์ เสียงสอน. (2557) . กำรน่ำเสนอผู้หญิงและควำมรุนแรงในภำพยนตร์ไทย . วิทยานิพนธ์ 
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารประยุกต์) คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒน  
บริหารศาสตร์. 

รณยุทธ เอ้ือไตรรัตน์ . (2557). อวัจนภำษำในนวนิยำยเรื องฟ้ำใหม่ของศุภกร บุนนำค . ศิลปศาสตร 
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อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกีย่วกับความรักในบทเพลงรักของ บอย โกสิยพงษ์ 

 

พัฒน์นรี ทองเพ็ง1  กาญจนา พะริกะ2  วิภาวี ร้อยศรีนภา3 
และวิฑูรย์ เมตตาจิตร4 

 
บทคัดย่อ 
 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ถ้อยค าอุปลักษณ์ และมโนทัศน์เกี่ยวกับความรักที่พบจาก
ถ้อยค าอุปลักษณ์ในบทเพลงรักของบอย โกสิยพงษ์ โดยเก็บข้อมูลจากแอพพลิเคชั่น JOOX Music เป็นจ านวน 
105 เพลง ระยะเวลาการเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2562 – 31 มกราคม 2562 ส่วนการวิเคราะห์ 
อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับความรักใช้แนวคิดตามทฤษฎีอรรถศาสตร์ปริชาน (Cognitive linguistics) 
ของเลคอฟและจอห์นสัน (Lakoff and Johnson, 1980) 

ผลการศึกษาพบว่ารูปภาษาที่เป็นอุปลักษณ์ได้สะท้อนมโนทัศน์ความรัก สามารถจ าแนกได้ 7 ประเภท 
คือ 1) ความรักเป็นสิ่งของ 2) ความรักเป็นมนุษย์ 3) ความรักเป็นธรรมชาติ 4) ความรักเป็นการเดินทาง  
5) ความรักเป็นการแข่งขัน 6) ความรักเป็นอาหาร 7) ความรักเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติ ตามล าดับ  

ค าส าคัญ: อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับความรัก บทเพลงรัก บอย โกสิยพงษ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
1-3 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยกุต,์ คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
  4 อาจารย์ประจ าหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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บทน า 
เพลง หมายถึง ถ้อยค าที่นักประพันธ์เรียงร้อยหรือเรียบเรียงขึ้น ซึ่งประกอบด้วยเนื้อร้อง ท านอง 

จังหวะ โดยเพลงสร้างสรรค์จากเครื่องดนตรีหรือการขับร้อง เพลงถือเป็นสื่อที่มีบทบาทเข้ามาเกี่ยวข้องกับ  
การด าเนินชีวิตของมนุษย์ เพราะได้มีบทบาทส าคัญและมีส่วนเกี่ยวข้องในการท ากิจกรรมต่างๆแทบทุกด้าน 
และช่วงวัยของมนุษย์ เช่นเพลงเกี่ยวกับชีวิต ศาสนา การศึกษา สุขภาพ วัฒนธรรม สังคม ประเพณี  
อาชีพ กีฬา จะเห็นได้ว่าเพลงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวันของคนเราตั้งแต่เกิดจนตายเพราะไม่ว่าเราจะท า
กิจกรรมใดก็ล้วนมีเพลงเข้ามาเก่ียวข้องแทบทั้งสิ้น 

เพลงเป็นสื่อที่ดีและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพลงเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงผู้รับสารได้ทุกช่วงวัย และ  
ทุกช่วงอารมณ์ ช่วยท าให้ผู้ฟังเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน เพลงยังครอบคลุมด้วยเนื้อหาสาระที่ แฝงอยู่ใน
เนื้อเพลง ทั้งทางตรง และทางอ้อม ผู้ฟังสามารถน าความรู้หรือประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ได้ตลอด
ชีวิต คติสอนใจ และแง่คิดท่ีแฝงอยู่ในบทเพลงประกอบกับท่วงท านอง และจังหวะของเพลง จะช่วยกล่อมเกลา
จิตใจ และอารมณ์ โดยส่วนที่ท าให้เกิดความรู้สึกในบทเพลง เกิดจากการเลือกใช้ค าของผู้ประพันธ์ที่กระทบใจ 
โดยเรียบเรียงให้สัมพันธ์กับสิ่งที่ต้องการสื่อไปยังผู้ฟัง ค าแต่ละค าซ่อนระบบความคิด ทัศนคติของผู้ประพันธ์
และศิลปินไว้ ผู้ฟังต้องวิเคราะห์ถึงความคิดที่สอดแทรกภายในบทเพลง สอดคล้องกับทฤษฎีอุปลักษณ์ตามแนว
ภาษาศาสตร์ปริชานที่มุ่งศึกษาเกี่ยวกับระบบความคิด 

อุปลักษณ์เชิงโมทัศน์ตามแนวทางภาษาศาสตร์ปริชานเป็นแนวคิดการศึกษาอุปลักษณ์แบบใหม่ 
โดยเลคอฟและจอห์นสัน (Lakoff & Johnson, 1980 อ้างถึงใน กรกนก รัมมะอัตถ์, 2556) กล่าวว่า การใช้
ภาษาของมนุษย์ในชีวิตประจ าวันนั้นอยู่ในรูปแบบการเปรียบเทียบ หรืออุปลักษณ์ ซึ่งรูปภาษาดังกล่าวสามารถ
สะท้อนระบบความคิดของมนุษย์ แสดงให้รู้ว่าคนในสังคมมีระบบความคิดหรือมโนทัศน์เป็นอย่างไร อุปลักษณ์
จึงไม่ใช่เพียงเรื่องของการใช้ภาษาเท่านั้น แต่ยังสามารถแสดงให้เห็นถึงกระบวนการคิดและมโนทัศน์ของมนุษย์ 
ซึ่งสามารถอธิบายได้อย่างเป็นระบบ มีเหตุมีผล ในการศึกษาทางด้านภาษาพบว่ามีการใช้รูปภาษาที่เป็น 
อุปลักษณ์ในด้านวรรณคดีหรือ ร้อยกรอง งานประพันธ์บทเพลงอยู่มาก โดยผู้แต่งใช้อุปลักษณ์เพ่ือให้ 
งานประพันธ์เกิดภาพพจน์ สร้างอารมณ์ต่อผู้อ่าน แต่อุปลักษณ์ในเชิงภาษาศาสตร์ไม่ได้เป็นการใช้ภาษา 
เพ่ือก่อให้เกิดภาพพจน์ หรืออารมณ์เท่านั้น แต่อุปลักษณ์ยังสามารถสะท้อนระบบความคิดของผู้ใช้ภาษาด้วย 

บอย โกสิยพงษ์ เป็นศิลปินและนักแต่งเพลงที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัดถึงความสามารถในการ 
แต่งเพลง โดยการน าเรื่องราวรอบๆตัว น ามาเรียบเรียงประสบการณ์จนเป็นบทเพลงที่มีความลงตัวในเนื้อหา  
ค าร้อง ท านองที่ไพเราะกินใจ บทเพลงรักของบอย โกสิยพงษ์เป็นเพลงรักที่เป็นเอกลักษณ์ เพลงรักที่เขาแต่ง
เป็นเพลงสะอาด ไม่มีเนื้อหารุนแรงหรือสาดโคลนต่อว่าอีกฝ่ายที่ท าให้ตนเจ็บช้ า หากพิจารณาลีลาภาษาจาก
บทเพลงของเขาแล้วจะพบว่า บทเพลงรักที่เขาประพันธ์ขึ้นล้วนแต่มีการใช้ถ้อยค าที่ง่ายต่อการเข้าใจ 
แต่ทรงพลัง เรียกได้ว่าเป็นบทเพลงที่บรรจงในการสรรค าและพบว่าบทเพลงรักของบอย โกสิยพงษ์ มีการใช้
ถ้อยค าอุปลักษณ์จ านวนมากในบทเพลง ซึ่งภาษาภายในบทเพลงรักของบอย โกสิยพงษ์ จะส่งผลต่อผู้ฟังท าให้
เกิดอรรถรสและมองเห็นภาพพจน์ด้านความรักท่ีชัดเจนและลึกซึ้ง  
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ด้วยเหตุผลที่กล่าวมา ผู้วิจัยเห็นว่า บอย โกสิยพงษ์ นักประพันธ์เพลงผู้มีชื่อเสียง ได้รับการยอมรับ
อย่างกว้างขวาง อีกทั้งบทเพลงของผู้ประพันธ์น่าจะเป็นภาพสะท้อนของสังคมในแง่มุมหนึ่ง  ดังนั้น ผู้วิจัย 
จึงศึกษาอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ความรักในบทเพลงรักของ บอย โกสิยพงษ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์
ถ้อยค าที่เป็นอุปลักษณ์และมโนทัศน์เกี่ยวกับความรัก ทั้งนี้ผู้วิจัยเลือกศึกษาอุปลักษณ์เกี่ยวกับความรักจาก 
บทเพลงรัก ซึ่งเป็นประเภทบทเพลงที่บอย โกสิยพงษ์  ประพันธ์ไว้มากที่สุด โดยใช้แนวคิดอุปลักษณ์ 
เชิงมโนทัศน์ของเลคอฟและจอห์นสัน (Lakoff and Johnson, 1980) ในการวิเคราะห์เพ่ือแสดงให้เห็นการ
เชื่อมโยงความหมาย และสะท้อนให้เห็นระบบความคิดของผู้ประพันธ์ที่มีต่อเรื่องความรักได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 

วัตถุประสงค์  

1. เพื่อวิเคราะห์ถ้อยค าอุปลักษณ์ในบทเพลงรักของบอย โกสิยพงษ์  

2. เพื่อวิเคราะห์มโนทัศน์เกี่ยวกับความรักท่ีพบจากถ้อยค าอุปลักษณ์ในบทเพลงรักของบอย โกสิยพงษ์ 

 

วิธีการศึกษา 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีอรรถศาสตร์ปริชาน (Cognitive Semantics) 
ของเลคอฟและจอห์นสัน (Lakoff and Johnson, 1980) อุปลักษณ์ (Metaphor) และอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ 
(Conceptual Metaphor)  

2. เก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

2.1 เก็บข้อมูลบทเพลงรักของบอย โกสิยงพษ์ ที่ถูกรวบรวมไว้ในแอพพลิเคชั่น JOOX Music 
ทั้งหมด 22 อัลบั้ม รวมบทเพลงรักท้ังสิ้นเป็นจ านวน 105 บทเพลง 

2.2 คัดแยกถ้อยค าอุปลักษณท์ี่พบจาก 105 บทเพลงรักของบอย โกสิยพงษ์ ออกจากบริบท 

3. วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  

3.1 วิเคราะห์อุปลักษณ์ท่ีพบ โดยศึกษาความหมายประจ ารูป คือ ความหมายที่เป็นคุณสมบัติ
ประจ ารูปภาษา เป็นความหมายหลักที่ไม่แปรไปตามบริบทที่แวดล้อม ไม่เกี่ยวข้องกับปัจจัยว่าผู้พูด
เป็นใคร ผู้ฟังเป็นใคร และความหมายในบริบทของบทเพลง คือ ความหมายของรูปภาษาที่แปรไปตาม
บริบทที่แวดล้อม โดยศึกษาความหมายจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.2554 

3.2 จ าแนกประเภทอุปลักษณ์ โดยใช้วิธีการจ าแนกตามแนวทางของ อันธิกา ดิษฐกิจ (2555) 
และวิเคราะห์มโนทัศน์โดยอธิบายการถ่ายโยงความหมายจากแวดวงความหมายต้นทาง  คือ 
ความหมายเดินก่อนที่จะน ารูปภาษาไปใช้ในการเปรียบเทียบ ไปยังแวดวงความหมายปลายทาง คือ 
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ความหมายใหม่ที่ต้องการจะสื่อ ตามแนวคิดอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ของเลคอฟและจอห์นสัน (Lakoff 
and Johnson, 1980) 

4. สรุปและอภิปรายผลพร้อมข้อเสนอแนะ 

 

ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ในบทเพลงรักของ บอย โกสิยพงษ์ มีถ้อยค าอุปลักษณ์ที่สะท้อน
มโนทัศน์เกี่ยวกับความรักทั้งหมด 8 ประเภท คือ 1) ความรักเป็นสิ่งของ 2) ความรักเป็นมนุษย์ 3) ความรักเป็น
ธรรมชาติ 4) ความรักเป็นการเดินทาง 5) ความรักเป็นการแข่งขัน 6) ความรักเป็นอาหาร 7) ความรักเป็นสิ่ง
เหนือธรรมชาติ  

งานวิจัยนี้ได้นิยามความหมายของค าว่า “รัก” ดังความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
ว่า หมายถึง มีใจผูกพันด้วยความห่วงใย เช่น พ่อแม่รักลูก รัก ชาติ รักชื่อเสียง  มีใจผูกพันด้วยความเสน่หา  
มีใจผูกพันฉันสาว เช่น ชายรักหญิง ชอบ เช่น รักสนุก รักสงบ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554) 
บทเพลงเกี่ยวกับความรัก จึงหมายถึง บทเพลงที่กล่าวถึงการมีใจผูกพันด้วยความ ห่วงใย ด้วยความเสน่หา 
หรือฉันชู้สาว ทั้งนี้หมายรวมถึงบทเพลงที่มีความหมายเกี่ยวกับความรักในทุกรูปแบบ เช่น  ความรักที่สมหวัง 
ความรักท่ีผิดหวัง 

อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับความรักในบทเพลงรักสามารถจ าแนกตามความหมายแวดวงต้นทาง 
คือ ความหมายเดินก่อนที่จะน ารูปภาษาไปใช้ในการเปรียบเทียบ ทั้ง 7 ประเภท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. อุปลักษณ์สิ่งของ  

ค าว่า สิ่งของ มีความหมายตามพจนานุกรมว่า วัตถุต่างๆ เช่น ก่อนลงจากรถควรตรวจสิ่งของ 
ให้ครบถ้วน, ของหรือ ข้าวของ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554)  อุปลักษณ์สิ่งของหมายถึง  
รูปภาษาที่หมายถึง วัตถุต่างๆมาใช้เปรียบเทียบและเกิดความหมายใหม่ ซึ่งในที่นี้คือ ความรัก โดยพบการใช้ 
รูปภาษาที่เป็นอุปลักษณ์สิ่งของทั้งสิ้น 17 ถ้อยค า ซึ่งอาจมีบางค าพบมากกว่า 1 บริบท คิดเป็นร้อยละ 32.70 
เปอร์เซ็นต์ โดยใช้ค าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของ ได้แก่ กลุ่มค านาม พบค าว่า คุณค่า และกลุ่มค ากริยา พบค าว่า  
มอบ เก็บ ให้ เตรียม แนบ แบ่ง พบ ค้นพบ ลด ซ่อน เช่น  

ฉันก็พร้อมและยินยอมมอบความรัก และจิตใจชั่วนิรันดร์ 

(เพลง รักคุณเข้าแล้ว / บอย โกสิยพงษ์) 

ค าว่า มอบ ความหมาย ให้ไว้ เช่น มอบเงินให้เป็นค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน (พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554) มอบ ใช้กับการมอบของสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้แก่ผู้รับ จึงจัดอยู่ในวงความหมาย
เกี่ยวกับสิ่งของ 
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จากตัวอย่าง “ฉันก็พร้อมและยินยอมมอบความรัก และจิตใจชั่วนิรันดร์” มีความหมายตามบริบทว่า  
ฉันคือผู้มีความรัก มอบคือการให้ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในบริบทข้างต้นคือความรัก ดังนั้น ความรักจึงเปรียบได้กับ
สิ่งของที่ผู้มีความรักมอบให้กับคนรัก ซึ่งรักเป็นนามธรรมที่ไม่สามารถจับต้องได้ ด้วยความสอดคล้องนี้ รัก  
ซึ่งเป็นความรู้สึกและเป็นนามธรรม เปรียบเป็นสิ่งของที่สามารถมอบให้แก่กันได้ จึงสรุปได้ว่ามโนทัศน์ที่พบ
เปรียบได้ว่า ความรักเป็นสิ่งของ 

เมื่อไหร่ที่เธอต้องพ่ายแพ้ ฉันจะเตรียมรักให้ 

(เพลง รักแท้ / บอย โกสิยพงษ์) 

ค าว่า เตรียม ความหมาย จัดแจงไว้ให้เรียบร้อย จัดหรือท าไว้ล่วงหน้า (พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ.2554) ซึ่งใช้กับสิ่งของที่ต้องจัดเตรียมไว้ส าหรับใช้งานต่างๆ จึงจัดอยู่ในวงความหมายเก่ียวกับสิ่งของ 

จากตัวอย่าง “เมื่อไหร่ที่เธอต้องพ่ายแพ้  ฉันจะเตรียมรักให้” มีความหมายตามบริบทว่า เมื่อคนหนึ่ง 
มีความรู้สึกผิดหวังหรือท้อแท้ในความรัก จะมีอีกคนหนึ่งที่พร้อมที่จะมอบความรักที่เตรียมไว้ให้  ซึ่งในที่นี้ 
รักเปรียบเสมือนสิ่งของที่ถูกคนจัดแจงไว้ให้บุคคลอีกบุคคลหนึ่ง ในบริบทนี้ ความรักนั้นถูกเตรียมให้เธอ  
ซึ่ง เตรียม เป็นกริยาที่มักใช้กับสิ่งของจึงจัดอยู่ในวงความหมายของสิ่งของ จึงสรุปได้ว่ามโนทัศน์ที่พบเปรียบ 
ได้ว่า ความรักเป็นสิ่งของ 

ให้เพลงนี้เป็นสัญญา แทนความรักอันมีค่า 

(เพลง ฉันจะรักษามันอย่างดี / บอย โกสิยพงษ์) 

ค าว่า ค่า ความหมาย มูลค่าหรือราคาของสิ่งใด ๆ ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ที่มีประโยชน์ในทาง
ใช้สอย แลกเปลี่ยน หรือทางจิตใจ (พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554) ค่า มักใช้กับสิ่งของที่มีมูลค่า
หรือราคา จึงจัดอยู่ในวงความหมายเก่ียวกับสิ่งของ 

จากตัวอย่าง “ให้เพลงนี้เป็นสัญญา แทนความรักอันมีค่า” มีความหมายตามบริบทว่า เป็นการใช้มอบ
บทเพลงให้กับคนรักเพ่ือแทนความรักที่มีมากโดยการใช้ค าว่าค่า ซึ่งมักใช้กับสิ่งของที่มีมูลค่า ไม่ว่าจะเป็นมูลค่า
ทางเงินหรือมูลค่าทางจิตใจ ในบริบทนี้น ามาใช้กับความรัก จึงสรุปได้ว่ามโนทัศน์ที่พบเปรียบได้ว่า ความรัก 
เป็นสิ่งของ 

จากตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้น เป็นการน ารูปภาษาที่อยู่ในวงความหมายสิ่งของ มาใช้ในเชิง
เปรียบเทียบและเกิดความหมายใหม่คือ ความรัก แสดงให้เห็นถึงการถ่ายโยงความหมายจากแวดวงความหมาย
ต้นทางคือ สิ่งของ สู่แวดวงความหมายปลายทางคือ ความรัก โดยสะท้อนให้เห็นมโนทัศน์ในบทเพลงรักว่า
ความรักนั้นเป็นนามธรรม ที่สามารถเป็นสิ่งของได้โดยมีค าที่บอกลักษณะการเป็นสิ่งของเช่น ให้ มอบ  
เตรียม ค่า ซึ่งเป็นลักษณะบ่งบอกว่าความรักเป็นสิ่งของ 
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ความหมายต้นทาง 

การกระท าที่เกี่ยวกับ

สิ่งของ 

 

 

ความหมายปลายทาง 

ความรัก 

( มอบ )   

( เตรียม ) 

( ค่า ) 

ฯลฯ 

  

2. อุปลักษณ์มนุษย์  

ค าว่า มนุษย์  มีความหมายตามพจนานุกรมว่า สัตว์ที่รู้จักใช้เหตุผล สัตว์ที่มีจิตใจสูง คน (พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554) อุปลักษณ์มนุษย์ จึงหมายถึง รูปภาษาที่หมายถึงมนุษย์ผู้ซึ่งรู้จักใช้เหตุผล 
เป็นคน มาใช้เปรียบเทียบ เกิดความหมายใหม่และเกิดการกระท าในสิ่งที่มนุษย์กระท าซึ่งในที่นี้คือ ความรัก 
โดยพบการใช้รูปภาษาที่เป็นอุปลักษณ์มนุษย์ทั้งสิ้น 14 ถ้อยค า ซึ่งอาจมีบางค าพบมากกว่า 1 บริบท คิดเป็น
ร้อยละ 26.92 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้ค าที่เก่ียวข้องกับมนุษย์ ได้แก่ กลุ่มค าแสดงอาการ พบค าว่า ตะโกน บอก เดิน 
ฟัง แอบ รับรู้ รักษา ออก สัมผัส กลัว เผลอ และกลุ่มค าเก่ียวกับมนุษย์ พบค าว่า เงา รอยยิ้ม เช่น 

หากความรักฟังอยู่ ช่วยตะโกนตอบฉันหน่อย 

(เพลง หากความรักฟังอยู่ / บอย โกสิยพงษ์) 

ค าว่า ฟัง ความหมาย ตั้งใจสดับ คอยรับเสียงด้วยหู ได้ยิน (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  
พ.ศ.2554) นอกจากนี้ยังปรากฏค าว่า ตะโกน ความหมาย ออกเสียงดังกว่าปรกติเพ่ือให้ได้ยิน (พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554) ซึ่งทั้งสองค านี้ปรากฏอยู่ในบริบทเดียวกัน ซึ่งเป็นการแสดงออกโดยมนุษย์ 
จึงจัดอยู่ในวงความหมายเก่ียวกับมนุษย์ 

จากตัวอย่าง “หากความรักฟังอยู่ ช่วยตะโกนตอบฉันหน่อย” มีความหมายตามบริบทว่า ฟัง คือ 
การได้รับรู้ด้วยหู และตะโกนคือการออกเสียงจากปาก ซึ่งเป็นการกระท าที่ เกิดขึ้นโดยมนุษย์ ในบริบทนี ้
ความรักกระท าการเช่นเดียวกับมนุษย์ในการฟัง และตะโกน ด้วยความสอดคล้องจากค าที่กล่าวมานั้น มักใช้กับ
กริยามนุษย์ จึงสรุปได้ว่ามโนทัศน์ที่พบเปรียบได้ว่า ความรักเป็นมนุษย์ 

จากตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้น เป็นการน ารูปภาษาที่อยู่ ในวงความหมายมนุษย์ มาใช้ในเชิง
เปรียบเทียบและเกิดความหมายใหม่คือ ความรัก แสดงให้เห็นถึงการถ่ายโยงความหมายจากแวดวงความหมาย
ต้นทางคือ มนุษย์ สู่แวดวงความหมายปลายทางคือ ความรัก โดยสะท้อนให้เห็นมโนทัศน์ในบทเพลงรักว่า 
ความรักนั้นเป็นนามธรรม สามารถท ากิริยาอาการเป็นมนุษย์ได้เช่น ฟัง ตะโกน เดิน ซึ่งเป็นกิริยาอาการเหล่านี้
เกิดกับร่างกายมนุษย ์ 
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ความหมายต้นทาง 

ค าแสดงอาการมนุษย์ 

 

 

ความหมายปลายทาง 

ความรัก 

( ตะโกน )   

( ฟัง ) 

ฯลฯ 

  

3. อุปลักษณ์ธรรมชาติ  

ธรรมชาติ มีความหมายตามพจนานุกรมว่า สิ่งที่ เกิดมีและเป็นอยู่ตามธรรมดาของสิ่งนั้น ๆ  
ภาพภูมิประเทศ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554) อุปลักษณ์ธรรมชาติ หมายถึง รูปภาษาที่
หมายถึง สิ่งที่อยู่ตามธรรมชาติ เกิดมีและเป็นอยู่ตามธรรมชาติ ใช้เปรียบเทียบและเกิดความหมายใหม่  
ซึ่งในที่นี้ คือ ความรัก โดยพบการใช้รูปภาษาที่เป็นอุปลักษณ์ธรรมชาติทั้งสิ้น 9 ถ้อยค า ซึ่งอาจมีบางค า 
พบมากกว่า 1 บริบท คิดเป็นร้อยละ 17.31 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้ค าที่เก่ียวข้องกับธรรชาติ ได้แก่ ฟ้า ดาว ดอกไม้ 
เช่น 

อยากให้รักเราเหมือนฟ้า ที่เต็มไปด้วยดาวสดใส ตลอดกาล 
(เพลง เก็บดาว / บอย โกสิยพงษ์) 

ค าว่า ฟ้า ความหมาย ส่วนเบื้องบนที่มองเห็นครอบแผ่นดินอยู่ เช่น ดาวเต็มฟ้า , อากาศ เช่น ฟ้าครึ้ม 
ยิงปืนขึ้นฟ้า; สวรรค์ เช่น นางฟ้า ดินเป็นพยาน (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554) ฟ้า จึงจัดอยู่
ในวงความหมายเกี่ยวกับธรรมชาติ 

จากตัวอย่าง “อยากให้รักเราเหมือนฟ้าที่ เต็มไปด้วยดาวสดใส” มีความหมายตามบริบทว่า  
ความต้องการที่อยากให้ความรักนั้นมีแต่ความสุขให้เหมือนกับฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวสดใส ในที่นี้หมายถึง  
ความรักของคนสองคนที่เต็มไปด้วยความสุขเหมือนดวงดาวบนท้องฟ้าที่คอยส่องแสงให้คืนอันมืดมิดสว่าง
สวยงาม ไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรก็ยังคงส่องสว่างงดงามอยู่บนท้องฟ้า จากความสอดคล้องนี้ฟ้าและดาวซึ่งจัด
อยู่ในวงความหมายเกี่ยวกับธรรมชาติ จึงสรุปได้ว่ามโนทัศน์ที่พบเปรียบได้ว่า ความรักเป็นธรรมชาติ 

จะเก็บมาฝาก เก็บรักที่มีมาก เป็นดอกไมช้่อใหญ่ เก็บเอามาไว้ให้เธอ 

(เพลง ดอกไม้ / บอย โกสิยพงษ์) 

ค าว่า ดอกไม้ ความหมาย ส่วนหนึ่งของต้นไม้ที่ผลิออกจากต้นหรือกิ่งมีหน้าที่ท าให้เกิดผลเมล็ด 
เพ่ือสืบพันธุ์ มีหน้าที่ท าให้เกิดผลและเมล็ดเพ่ือสืบพันธุ์ มีเกสรและเรณูเป็นเครื่องสืบพันธุ์ (พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554) ดอกไม้จัดอยู่ในวงความหมายธรรมชาติ 

จากตัวอย่าง “จะเก็บมาฝาก เก็บรักที่มีมาก เป็นดอกไม้ช่อใหญ่ เก็บเอามาไว้ให้เธอ” มีความหมาย
ตามบริบทว่า ผู้ที่มีความรักคนหนึ่งจะเก็บเอาความรักที่มีมากในใจนั้น เอาไปให้อีกฝ่ายหนึ่งเพ่ือเป็นการแสดง
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ความรัก ในที่นี้แทนด้วยดอกไม้ช่อใหญ่ หมายถึง ความรักที่มีมาก ซึ่งดอกไม้นั้นเป็นตัวแทนของธรรมชาติ 
ความสวยงาม และสดใส จึงสรุปได้ว่ามโนทัศน์ที่พบเปรียบได้ว่า ความรักคือธรรมชาติ 

จากตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้น เป็นการน ารูปภาษาที่อยู่ในวงความหมายธรรมชาติมาใช้ในเชิง
เปรียบเทียบและเกิดความหมายใหม่คือ ความรัก แสดงให้เห็นถึงการถ่ายโยงความหมายจากแวดวงความหมาย
ต้นทางคือ ธรรมชาติ สู่แวดวงความหมายปลายทางคือ ความรัก โดยสะท้อนให้เห็นมโนทัศน์ในบทเพลงรักว่า
ความรักนั้นเป็นนามธรรม สามารถเปรียบความรักเป็นธรรมชาติที่ เกิดขึ้น และมีอยู่ตามธรรมชาติ  
เป็นฟ้า ดอกไม ้ซึ่งเปรียบได้เป็นความสดใสที่เกิดจากความรัก 

 

4. อุปลักษณ์การเดินทาง 

 เดินทาง มีความหมายตามพจนานุกรมว่า ไปสู่ที่ใดท่ีหนึ่งที่ไกลออกไป เช่น เขาใช้เวลาเดินทางจากบ้าน
ไปที่ท างานประมาน 2 ชั่วโมง (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554) อุปลักษณ์การเดินทาง หมายถึง 
รูปภาษาที่หมายถึง การไปสู่ที่ใดที่หนึ่ง โดยใช้เปรียบเทียบและเกิดความหมายใหม่ ซึ่งในที่นี้คือ  ความรัก  
โดยพบการใช้รูปภาษาที่เป็นอุปลักษณ์การเดินทางทั้งสิ้น 6 ถ้อยค า ซึ่งอาจมีบางค าพบมากกว่า 1 บริบท  
คิดเป็นร้อยละ 11.54 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้ค าที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง ได้แก่ กลุ่มค าแสดงอาการ พบค าว่า  
ก้าวเดิน และกลุ่มค าเก่ียวกับทางหรือเส้นทาง พบค าว่า ทาง ร่วมทาง สุดทาง เช่น 

ไม่ว่าจะทุกข์จะสุข แต่เราจะมีกัน ร่วมทางเดินเคียงข้างไป 

(เพลง มือ / บอย โกสิยพงษ์)  

 ค าว่า ทาง หมายถึง ที่ส าหรับเดินไปมา แนวหรือพ้ืนที่ส าหรับใช้สัญจร เช่น ทางบก ทางน ้า ทางอากาศ 
ทางเดินรถ ทางเท้า ทางข้าม ทางร่วม ทางแยก ทางลาด ทางโค้ง (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
2554) ทาง จึงจัดอยู่ในวงความหมายเก่ียวกับการเดินทาง 

 จากตัวอย่าง “แต่ เราจะมีกันร่วมทางเดินเคียงข้างไป” มีความหมายตามบริบทว่า ไม่ว่ า 
ในความสัมพันธ์ในที่นี้ทั้งทุกข์และสุขผู้มีความรักทั้งสองจะอยู่เคียงข้างกันไม่มีทีท่าจะเลิกรา ทางในที่คือ  
ความเป็นไปในความสัมพันธ์ของความรัก จึงสรุปได้ว่ามโนทัศน์ที่พบเปรียบได้ว่า ความรักเป็นการเดินทาง 

จากตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้น เป็นการน ารูปภาษาที่อยู่ในวงความหมายการเดินทางมาใช้ในเชิง
เปรียบเทียบและเกิดความหมายใหม่คือ ความรัก แสดงให้เห็นถึงการถ่ายโยงความหมายจากแวดวงความหมาย

ความหมายต้นทาง 

ธรรมชาติ 

( ดอกไม้ ) 

( ฟ้า ) 

ฯลฯ 

 

 

ความหมายปลายทาง 

ความรัก 
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ต้นทางคือ การเดินทาง สู่แวดวงความหมายปลายทางคือ ความรัก โดยสะท้อนให้เห็นมโนทัศน์ในบทเพลงรักว่า
ความรักนั้นเป็นนามธรรม สามารถเปรียบความรักเป็นการเดินทางได้  ซึ่งการเดินทางคือ เส้นทางของความรัก 
ที่คนรักทั้งชายและหญิงนั้นจะต้องเดินไปร่วมกัน อยู่เคียงข้างกัน ฝ่าฟันอุปสรรคที่เข้ามาระหว่างทาง เพ่ือที่จะ
ไปถึงจุดหมายปลายทางได ้และรวมไปถึงทางที่หมายถึงการเลิกรา 

ความหมายต้นทาง 

การเดินทาง 

 

 

ความหมายปลายทาง 

ความรัก 

( ทาง ) 

ฯลฯ 

 

5. อุปลักษณ์การแข่งขัน 

แข่งขัน มีความหมายตามพจนานุกรมว่า ชิงเอาชนะเพ่ือรางวัล, ขันสู้เอาชนะกัน (พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554)  อุปลักษณ์กาแข่งขัน หมายถึงรูปภาษาที่มีความหมายเกี่ยวกับการแข่งขันต่อสู้
เพ่ือเอาชนะกัน เช่น การแข่งเกม การแข่งกีฬา กติตาของการแข่งขัน น ามาใช้เปรียบเทียบและเกิดความหมาย
ใหม่ในท่ีนี้คือ ความรัก โดยพบการใช้รูปภาษาที่เป็นอุปลักษณ์การแข่งขันทั้งสิ้น 4 ถ้อยค า คิดเป็นร้อยละ 7.69 
เปอร์เซ็นต์ โดยใช้ค าที่เก่ียวข้องกับการแข่งขัน ได้แก่ แพ้ ยอมแพ้ พ่ายแพ้ แพ้พ่าย เช่น  

ฉันก็ไม่ยอมแพ้แม้จะยากแค่ไหน ก็ในหัวใจฉันมีเธออยู่ในนั้น 
(เพลง เพราะฉันนั้นมีแต่เธอ / บอย โกสิยพงษ์) 

ค าว่า แพ้ ความหมาย สู้ไม่ได้, ทนไม่ได้, ตรงกันข้ามกับ ชนะ (พจนานุกรฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
2554) แพ้เป็นค าที่มักพบในการแข่งขัน จึงจัดอยู่ในวงความหมายเก่ียวกับการแข่งขัน 

จากตัวอย่าง “ฉันก็ไม่ยอมแพ้แม้จะยากแค่ไหน ก็ในหัวใจฉันมีเธออยู่ในนั้น” มีความหมายตามบริบทว่า 
ความรักที่มั่นคงและจริงจังของผู้มีความรัก ซึ่งไม่ยอมแพ้ ในที่นี้คือ ค ากริยาที่มักพบกับการแข่งขัน ความรัก 
ที่เกิดขึ้นกับผู้มีความรักนี้จะมั่นคงกับอีกฝ่าย ไม่อ่อนไหว หรือไม่พ่ายแพ้ต่ออุปสรรค แม้จะยากล าบากก็จะ 
ข้ามผ่านไปได้ ในบริบทนี้ ไม่ยอมแพ้ หมายถึง ไม่ยอมเป็นฝ่ายแพ้ให้กับความรัก จึงสรุปได้ว่ามโนทัศน์ที่พบ
เปรียบได้ว่า ความรักเป็นการแข่งขัน  

พันผูกกันด้วยใจ เกี่ยวกันไว้ ไม่ยอมพ่ายแพ้ 

(เพลง เรา / บอย โกสิยพงษ์) 

ค าว่า พ่าย ความหมาย หนีไป, แพ้  (พจนานุกรฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554) แพ้ ความหมาย  
สู้ไม่ได้, ทนไม่ได้, ตรงกันข้ามกับ ชนะ (พจนานุกรฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554) พ่ายแพ้ ซึ่งหมายถึง 
มีความหมายคล้ายคลึงกัน ใช้ในบริบทการแข่งขันหรือสงครามระหว่างสองฝ่าย จึงจัดอยู่ในวงความหมายของ
สงคราม 
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จากตัวอย่าง “พันผูกกันด้วยใจ เกี่ยวกันไว้ ไม่ยอมพ่ายแพ้” มีความหมายตามบริบทว่า ความรัก 
ที่มั่นคงของทั้งสองฝ่ายนั้น มีความผูกผันกันในหัวใจ ในบริบทนี้ไม่ยอมพ่ายแพ้ หมายถึง ความรักที่แม้จะเจอ
อุปสรรคต่างๆก็จะผ่านมันไปด้วยกันโดยไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคความรักที่เข้ามา ซึ่งความหมายเป็นไปทางบวก 
จึงสรุปได้ว่ามโนทัศน์ที่พบเปรียบได้ว่า ความรักเป็นสงคราม 

จากตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้น เป็นการน ารูปภาษาที่อยู่ในแวดวงความหมายการแข่งขันมาใช้ในเชิง
เปรียบเทียบและเกิดความหมายใหม่คือ ความรัก แสดงให้เห็นถึงการถ่ายโยงความหมายจากแวดวงความหมาย
ต้นทางคือ การแข่งขัน สู่แวดวงความหมายปลายทางคือ ความรัก โดยสะท้อนให้เห็นมโนทัศน์ในบทเพลงรัก 
ว่าความรักนั้นเป็นนามธรรม สามารถเปรียบความรักเป็นการแข่งขัน ต้องต่อสู้เพ่ือเอาชนะกับบุคคลอ่ืนและ
อุปสรรคที่มีต่อความรัก หรือไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคที่เข้ามาท าให้ความรักสั่นคลอน ซึ่งค าเหล่านี้เป็นค าที่มัก
ปรากฏในบริบทของการแข่งขัน แต่มาแสดงอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ในเรื่องความรัก 

ความหมายต้นทาง 

การแข่งขัน 

 

 

ความหมายปลายทาง 

ความรัก 

( แพ้ )   

( พ่ายแพ้ ) 

ฯลฯ 

  

6. อุปลักษณ์อาหาร   

อาหาร มีความหมายตามพจนานุกรมว่า ของกิน,เครื่องค้ าจุนชีวิต,เครื่องหล่อเลี้ยงชีวิต เช่น อาหารเช้า 
อาหารปลา อาหารนก (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554) อุปลักษณ์อาหาร หมายถึงรูปภาษาที่
หมายถึง ของกิน สิ่งที่สามารถรับประทานได้ ซึ่งเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตมาใช้เปรียบเทียบและเกิดความหมาย
ใหม่ซึ่งในที่นี้คือ ความรัก โดยพบการใช้รูปภาษาที่เป็นอุปลักษณ์อาหารทั้งสิ้น 1 ถ้อยค า คิดเป็นร้อยละ 1.92 
เปอร์เซ็นต์ โดยใช้ค าที่เก่ียวข้องกับอาหาร ได้แก่ จาง เช่น  

จะรักเธอไม่มีวันจางไปจากใจ 

(เพลง ลมหายใจ / บอย โกสิยพงษ์) 

ค าว่า จาง ความหมาย น้อยไป , ลดไป , ไม่เข้ม , โดยมากใช้แก่สี  รส กลิ่น (พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554) ซึ่งล้วนเป็นค าที่สามารถใช้กับอาหารจึงจัดให้ค าว่า จาง อยู่ในวงความหมาย
อาหาร   

จากตัวอย่าง “จะรักเธอไม่มีวันจางไปจากใจ” มีความหมายตามบริบทว่า ความรักนั้นเปรียบได้กับ 
สี รส กลิ่น ของอาหารที่หากลดลงไปก็จะท าให้อาหารนั้ นไม่อร่อย ซึ่งในบริบท จะรักเธอไม่มีวันจาง  
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ก็เปรียบเสมือนความรักที่ไม่มีวันลดน้อยลง ยังคงความอร่อยไว้ ในที่นี้ก็คือความมั่นคงในความรักเอาไว้   
จึงสรุปได้ว่ามโนทัศน์ที่พบเปรียบได้ว่า ความรักเป็นอาหาร 

จากตัวอย่างท่ีกล่าวมาข้างต้น เป็นการน ารูปภาษาท่ีอยู่ในวงความหมายอาหารมาใช้ในเชิงเปรียบเทียบ
และเกิดความหมายใหม่คือ ความรัก แสดงให้เห็นถึงการถ่ายโยงความหมายจากแวดวงความหมายต้นทาง คือ 
อาหาร สู่แวดวงความหมายปลายทางคือ ความรัก โดยสะท้อนให้เห็นมโนทัศน์ของบทเพลงว่าความรักเป็นรูป
ภาษาที่เปรียบถึงอารมณ์ต่าง ๆที่มีความรักเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยมองว่าความรักนั้นสามารถเปรียบความรักเป็น
อาหารที่สามารถจางไปได้ เหมือน สี รสกลิ่น ของอาหาร  

ความหมายต้นทาง  ความหมายปลายทาง 

อาหาร  ความรัก 

(จาง)   

7. อุปลักษณส์ิ่งเหนือธรรมชาติ 

สิ่งเหนือธรรมชาติ มีความหมายว่า รูปภาษาที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นเอง  
ตามธรรมชาติ อยู่เหนือการพิสูจน์ตามหลักของธรรมชาติ เช่น ความเชื่อต่างๆ เทพ เทวดา หรือภูตผี  
ที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีอยู่จริง สะท้อนมโนทัศน์ของผู้ใช้ภาษาว่าความรักเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติ ซึ่งน ามาใช้
เปรียบเทียบและเกิดความหมายใหม่ในที่นี้  คือ ความรัก โดยพบการใช้รูปภาษาที่เป็นอุปลักษณ์สิ่งเหนือ
ธรรมชาติทั้งสิ้น 1 ถ้อยค า คิดเป็นร้อยละ 1.92 เปอร์เซ็นต ์โดยใช้ค าที่เก่ียวข้องกับอุปลักษณ์สิ่งเหนือธรรมชาติ 
ได้แก่ สวรรค์ เช่น  

แค่เพียงเท่านี้ แค่เรามีกันและกัน จับมือและมองตา ก็เหมือนได้ใกล้สวรรค์ 

(เพลง ใกล้สวรรค์ / บอย โกสิยพงษ์) 

ค าว่า สวรรค์ ความหมาย โลกของเทวดา, เมืองฟ้า. (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554) 
สวรรค์ในที่นี้จึงเปรียบเสมือนสิ่งเหนือธรรมชาติ จึงอยู่ในวงความหมายเกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติ 

จากตัวอย่าง “แค่เพียงเท่านี้  แค่เรามีกันและกัน จับมือและมองตา ก็เหมือนได้ ใกล้สวรรค์”  
มีความหมายตามบริบทว่า ส าหรับผู้ที่มีความรัก ก็เหมือนได้ใกล้กับสวรรค์หมายถึงมีความรักที่มีให้กัน  
มีความสุขมาก จนเหมือนได้อยู่ใกล้สวรรค์ สถานที่ที่เต็มไปด้วยสิ่งสวยงาม จึงสรุปได้ว่ามโนทัศน์ที่พบเปรียบ 
ได้ว่า ความรักเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติ 

จากตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้น เป็นการน ารูปภาษาที่อยู่ในวงความหมายสิ่งเหนือธรรมชาติมาใช้ในเชิง
เปรียบเทียบและเกิดความหมายใหม่คือความรัก แสดงให้เห็นถึงการถ่ายโยงจากแวดวงความหมายต้นทางคือ 
สิ่งเหนือธรรมชาติ สู่แวดวงความหมายปลายทางคือ ความรัก โดยสะท้อนให้เห็นมโนทัศน์ของบทเพลงว่า 
สิ่งเหนือธรรมชาติเป็นสถานที่ที่สูงส่งในที่นี้คือ สวรรค์ ไม่อาจเอือ้มที่จะไปเยือนได้จริงๆ 
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ความหมายต้นทาง 

สิ่งเหนือธรรมชาติ 

 

 

ความหมายปลายทาง 

ความรัก 

( สวรรค์ )   

จากอุปลักษณ์ที่กล่าวมาข้างต้น สะท้อนให้เห็นมโนทัศน์เกี่ยวกับความรักว่า ความรักเป็นมนุษย์  
ความรักเป็นสิ่งของ ความรักเป็นธรรมชาติ ความรักเป็นการเดินทาง ความรักเป็นการแข่งขัน ความรักเป็น
อาหาร ความรักเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติ 

 

สรุปและอภิปรายผล 

การศึกษาวิจัยเรื่อง อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ เกี่ยวกับความรักในบทเพลงรักของ บอย โกสิยพงษ์  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ถ้อยค าที่เป็นอุปลักษณ์และวิเคราะห์มโนทัศน์เกี่ยวกับความรักที่พบจากอุปลักษณ์
ในบทเพลงรักของ บอย โกสิยพงษ์ โดยใช้แนวคิดอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ของเลคอฟและจอห์นสัน (Lakoff and 
Johnson, 1980) ในการวิเคราะห์ ซึ่งจากบทเพลงทั้งหมดจ านวน 105 บทเพลง พบถ้อยค าอุปลักษณ์ทั้งสิ้น
จ านวน 249 อุปลักษณ์ โดยพบมโนทัศน์ในด้านต่างๆ 9 ประเภท ได้แก่ 1) อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เก่ียวกับความ
รัก 2) อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับใจ 3) อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับหัวใจ 4) อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์
เกี่ยวกับธรรมชาติ 5) อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับอุปสรรค 6) อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย
และความส าเร็จ 7) อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับผู้หญิง 8) อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับมมนุษย์  
9) อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับนามธรรม บทความนี้มุ่งเสนอเฉพาะอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับความ
รักเท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ผลการวิจัยอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับความรักในบทเพลงรักของ บอย โกสิยพงษ์ พบถ้อยค า 
อุปลักษณ์ ทั้งหมด 52 ถ้อยค า จ าแนกตามความหมายแวดวงต้นทาง 7 ประเภท โดยเรียงล าดับจากที่พบ
ถ้อยค าอุปลักษณ์มากที่สุดไปยังที่พบน้อยที่สุด ได้แก่ 1) อุปลักษณ์สิ่งของ 2) อุปลักษณ์มนุษย์ 3) อุปลักษณ์
ธรรมชาติ 4) อุปลักษณ์การเดินทาง 5) อุปลักษณ์การแข่งขัน 6) อุปลักษณ์อาหาร 7) อุปลักษณ์สิ่งเหนือ
ธรรมชาติ ตามล าดับ สะท้อนให้เห็นมโนทัศน์เกี่ยวกับความรักว่า ความรักเป็นสิ่งของ ความรักเป็นมนุษย์  
ความรักเป็นธรรมชาติ ความรักเป็นการเดินทาง ความรักเป็นการแข่งขัน ความรักเป็นอาหาร ความรักเป็นสิ่ง
เหนือธรรมชาติ 

จากผลการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยพบว่าอุปลักษณ์ที่พบมากที่สุดคือ อุปลักษณ์สิ่งของ จะเห็น 
ได้ว่า สิ่งของคือสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวมนุษย์มากที่สุดในการใช้ชีวิตประจ าวัน เช่น สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ โดยน ามาใช้
เปรียบเทียบกับความรัก สะท้อนให้เห็นว่าบอย โกสิยพงษ์มองความรักนั้นเป็นสิ่งที่สามารถสัมผัส จับต้อง 
ครอบครอง มีตัวตน และมีอยู่จริง และอุปลักษณ์ที่พบน้อยที่สุดคือ อุปลักษณ์สิ่งเหนือธรรมชาติ เช่น สวรรค์ 
การเปรียบเทียบความรักกับสิ่งเหนือธรรมชาติท าให้ดูเหมือนว่าความรักไร้ตัวตน และไม่มี อยู่จริง เพราะ 
ไม่สามารถพิสูจน์หรือหาที่มาที่ไปได้ จึงท าให้พบถ้อยอุปลักษณ์ในด้านนี้น้อยกว่าอุปลักษณ์ด้านอ่ืน อีกทั้งท าให้
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ทราบถึงมุมมองต่อความรักของผู้ใช้ภาษาว่า ความรักเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมและอธิบายได้ยาก ผู้ใช้ภาษาจึงมี
การอธิบายความหมาย และเปรียบเทียบความรักกับสิ่งที่พบในชีวิตประจ าวันและจากประสบการณ์ต่างๆ  
โดยการน าความรักมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เป็นรูปธรรม เพ่ืออธิบายและท าให้เข้าใจถึงความรักที่เป็นความรู้สึก
ซับซ้อน ไม่มีตัวตน ท าให้เห็นมโนทัศน์ของผู้ใช้ภาษาที่มีต่อความรักชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังเรื่อง อุปลักษณ์แสดง
อารมณ์รักในเพลงไทยสากลส าหรับวัยรุ่นของ สินีนาฏ วัฒนสุข (2549) ปรากฏผลการศึกษาที่พบอุปลักษณ์เชิง
มโนทัศน์ที่คล้ายคลึงกัน เช่น ความรักเป็นธรรมชาติ ความรักเป็นมนุษย์ เป็นต้น เนื่องจากข้อมูลที่ได้น ามา
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นบทเพลงประเภทเดียวกันคือ เพลงไทยสากล ซึ่งการศึกษาอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ในบท
เพลงรักของบอย โกสิยพงษ์ ท าให้เข้าใจความหมายของรูปภาษาที่น ามาใช้เป็นอุปลักษณ์ และยังท าให้เข้าใจ
มโนทัศน์หรือระบบความคิดในเรื่องต่างของคนในสังคมได้  

การถ่ายโยงความหมาย และสะท้อนมโนทัศน์ของผู้ประพันธ์ในเรื่องต่างๆนั้น ตรงกับแนวคิดอุปลักษณ์
เชิงมโนทัศน์ของเลคอฟและจอห์นสัน (Lakoff and Johnson, 1980) ที่มองว่า อุปลักษณ์สามารถสะท้อน 
ให้เห็นถึงระบบความคิดของผู้ที่ใช้ภาษาได้ กล่าวคือ อุปลักษณ์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในการใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน
ทั่วไปของมนุษย์ เนื่องจากมนุษย์มีการใช้บทเพลงในชีวิตประจ าวันเช่นเดียวกับการใช้ภาษา การพูด การเขียน 
ผู้ประพันธ์ เพลงซึ่งเป็นผู้ส่งสารจึงใช้อุปลักษณ์เพ่ือสื่อความให้ผู้ฟังซึ่งเป็นผู้รับสารเข้าใจความหมายของ  
บทเพลงและเกิดภาพคล้อยตามได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังเห็นได้ว่าผู้ประพันธ์บทเพลงนั้น สามารถถ่ายทอด
มโนทัศน์ในเรื่องต่างๆ ซึ่งสะท้อนมโนทัศน์ของสังคมไทยได้ โดยการน าสิ่งที่ใกล้ตัวมาเปรียบกับสิ่งที่อยู่ไกลตัว
หรือสิ่งที่เป็นรูปธรรมมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เป็นนามธรรมในที่นี้คือ ความรัก เพ่ือให้เข้าใจมโนทั ศน์ของ 
ความรักมากยิ่งข้ึน  

ข้อเสนอแนะ 

 ควรมีการศึกษาอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ความรักจากงานประพันธ์ของศิลปินท่านอ่ืนเพ่ือท าให้มองเห็น 
มโนทัศน์ที่หลากหลายมากยิ่งข้ึน 
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รอปีอ๊ะ ปาเน๊าะ1  ราโมน่า ฮามะ2  สุไรดา สาแม็ง3 

พิมพ์มาดา ฮะยีบีลัง4  และฟาราวาตี พันธ์หีม5   

 
บทคัดย่อ 
 
 บทความ เรื่ อ ง  “ดาระ” : ภาพสะท้อนวิ ถี ชี วิ ตของ พ่อค้ ามุ สลิ มอาหรั บ ในแหลมมลายู   
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาองค์ประกอบและขั้นตอนของการแสดงดาระ อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล รวมทั้ง
ศึกษาภาพสะท้อนวิถีชีวิตของพ่อค้ามุสลิมอาหรับที่ปรากฏในการแสดงดังกล่าว  ผลการศึกษาพบว่า
องค์ประกอบของการแสดงดาระมี 4 ประการ ได้แก่ 1) ผู้แสดงเป็นผู้ชายและผู้หญิงร าคู่กัน 2) เครื่องดนตรีคือ
กลองร ามะนา 3) ท่าร านิยมร าด้วยท่ายืนสลับนั่ง และ 4) เพลง จ านวน 5 เพลง ได้แก่ เพลงตะเบะงะเจ๊ะ  
เพลงอมมาจารีก า เพลงดียาโดนียา เพลงซีฟาดดารีกันตง และเพลงฮอดามี ทั้งนี้ใช้เวลาในการแสดงประมาณ  
8 - 10 นาท ีโดยเริ่มจากการร้องเพลงตะเบะงะเจ๊ะที่แสดงถึงการเคารพเจ้าถิ่นเป็นเพลงแรก ต่อด้วยเพลงอมมา
จารีก าที่พรรณนาถึงผู้หญิงอันเป็นที่รัก เพลงดียาโดนียาที่หมายถึงการดิ้นรนต่อสู้ชีวิตเป็นเพลงที่ 3 ต่อด้วย
เพลงซีฟาดดารีกันตงที่กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้หญิงอันบริสุทธิ์ และเพลงสุดท้ายคือเพลงฮอดามีเป็นเพลง
อ าลาผู้ชม นอกจากนี้การแสดงดังกล่าวยังสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของพ่อค้ามุสลิมอาหรับตั้งแต่เริ่มออกเดินทาง
จากบ้านเกิดเมืองนอน การแวะตามเมืองท่าส าคัญ และการเดินทางกลับ บทความนี้จึงสะท้อนภาพวิถีชีวิตของ
พ่อค้าชาติพันธุ์ดังกล่าวในแหลมมลายู รวมทั้งยังแสดงให้เห็นการผสมผสานทางวัฒนธรรมระหว่างมุสลิม
อาหรับกับมุสลิมมลายูได้อย่างน่าสนใจ 
 
ค าส าคัญ: ดาระ ศิลปะการแสดง มุสลิมอาหรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
1-5 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 
* บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลงานในรายวิชาคติชนวิทยา มีอาจารย์สร้อยสุดา ไชยเหล็ก เป็นอาจารย์ที่ปรกึษา 
 
 

บทน า 
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 แหลมมลายูเป็นดินแดนที่ตั้งอยู่บริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งยังเป็นเมืองท่าส าคัญของโลก  
มาแต่โบราณ ดังที่จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ (2544, น. 27) กล่าวว่าพุทธศตวรรษที่ 21-22 เป็นช่วงระยะเวลาที่
กระแสการค้าของรัฐต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เจริญรุ่งเรืองอย่างมาก การค้าน ามาซึ่งความเจริญและ
ความมั่นคั่ง สร้างความมั่นคงและอ านาจแก่ผู้ปกครองรัฐในพ้ืนที่ดังกล่าว เนื่องด้วยชัยภูมิที่ตั้งอยู่ระหว่างกลาง
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท าให้ดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบันอยู่บนเส้นทางการติดต่อค้าขาย
ระหว่างผู้คนจากเอเชียฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก มีชาวต่างชาติเข้ามาติดต่อค้าขายอย่างคับคั่ง 

สตูลเคยเป็นต าบลหนึ่งของเมืองไทรบุรีซึ่งตั้งอยู่บริเวณแหลมมลายูฝั่งตะวันตก  แต่ต่อมาได้รับ 
การยกฐานะเป็นจังหวัดและแยกออกจากเมืองไทรบุรี (ปัจจุบันเมืองไทรบุรีตั้งอยู่ในรัฐเกอดะฮ์ (Kedah)  
ของประเทศมาเลเซีย) ในสมัยรัชกาลที่ 5 (ทวีศักดิ์ ล้อมลิ้ม, 2516, น. 191) 

นอกจากนีจ้ังหวัดสตูลยังตั้งอยู่ไม่ไกลจากปัตตานีที่มีการติดต่อการค้ากับพ่อค้านานาชาติทั้งจากเอเชีย
ตะวันออก เอเชียตะวันตก และยุโรปมาตั้งแต่อดีต ท าให้สตูลมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับพ่อค้านานาชาติผ่าน
ปัตตานีอีกทางหนึ่งด้วย ด้วยเหตุนี้จึงท าให้วัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาฝังรากในจังหวัดสตูล โดยบางวัฒนธรรม
ได้รับการยอมรับและยึดถือเป็นแบบแผนประเพณีในการด าเนินชีวิต บางวัฒนธรรมถูกปรับเปลี่ยนผสม
กลมกลืนให้เข้ากับวัฒนธรรมของท้องถิ่นจนในที่สุดถูกหลอมรวมเป็นวัฒนธรรมมุสลิมสตูล (ซัยนับ มะสมัน, 
2558, น. 1) 

วัฒนธรรมอาหรับเป็นวัฒนธรรมหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญกับวัฒนธรรมมุสลิมสตูลมาตั้งแต่อดีต  
โดยวัฒนธรรมอาหรับเข้าสู่ปัตตานีและแพร่กระจายมายังสตูลด้วย นอกจากนี้ยังปรากฏหลักฐานที่ยืนยันว่า
พ่อค้ามุสลิมอาหรับจากเอเชียตะวันตกเดินเรือมาติดต่อค้าขายตามเมืองต่างๆ ในแถบตอนใต้ของแหลมมลายู 
ก่อนการประสูติของศาสนทูตมุฮัมมัด พ่อค้ามุสลิมอาหรับจะเดินเรือจากตอนใต้ของคาบสมุทรอาหรับผ่าน
อินเดีย มะละกา อ่าวไทยไปจนถึงทะเลจีนใต้ (ซัยนับ มะสมัน, 2558, น. 2) 

 

 

ภาพที่ 1 แผนที่ของจังหวัดสตูลในปัจจุบัน 
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ในทางคติ ชนวิทยา เมื่ อ กลุ่ มชนหนึ่ งๆ  เดิ นทาง ไปปฏิ สั ม พันธ์ กั บกลุ่ มชน อ่ืนย่อมมี การ 
ปฏิสังสรรค์ระหว่างวัฒนธรรมกันขึ้น เนื่องจากกลุ่มชนดังกล่าวมิได้เดินทางไปแต่ตัว แต่น าวิถีชีวิตความเป็นอยู่ 
รวมทั้งความเชื่อต่างๆ ติดตัวไปด้วย เช่น เพลง ต านาน การละเล่น เป็นต้น 

“ดาระ” เป็นการแสดงประเภทหนึ่งที่มีการร่ายร าประกอบการขับร้องและบรรเลงเครื่องดนตรี
ประกอบจังหวะที่เรียกว่า “กลองดาระ” การแสดงนี้ได้รับความนิยมในกลุ่มมุสลิมอ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล 
เดิมทีดาระเป็นการละเล่นเพ่ือความเพลินเพลิดในงานรื่นเริงต่างๆ โดยนิยมร ากันเป็นคู่ๆ ใช้นั กแสดงชายล้วน
แต่งตัวเป็นหญิงชาย ไม่จ ากัดจ านวนคู่ ทั้งนี้ระหว่างการแสดงยังเปิดโอกาสให้ผู้ชมซึ่งเป็นชาวบ้านในชุมชนร่วม
ร้องร าและสลับสับเปลี่ยนกันบรรเลงกลองดาระได้ตลอดการแสดง นอกจากนี้ผู้สูงอายุในอ าเภอควนโดนยังเล่า
ว่าการละเล่นดาระเข้าสู่ประเทศไทยที่จังหวัดสตูลเมื่อประมาณ 300 ปีก่อน การละเล่นประเภทนี้มีถิ่นก าเนิด
จากหมู่บ้านเล็กๆ ในแขวงฮัมดาระตนเมาฟ์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยมีกลุ่มพ่อค้ามุสลิมอาหรับที่เดิน
ทางผ่านประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซียเป็นผู้น าการละเล่นประเภทนี้มาเผยแพร่มายังจังหวัดสตูล 
อนึ่งการเข้ามาของดาระไม่ได้เข้ามาในรูปแบบของการแสดงอาชีพและไม่ได้มาในรูปแบบที่มีนัยของการเผยแพร่
ศาสนา แต่เป็นการละเล่นเพ่ือความสนุกสนานยามว่างจากการท างานของบรรดาพ่อค้ามุสลิมอาหรับ  
(รัชวิช มุสิการุณ, 2558, น. 3) 

ผู้วิจัยสังเกตว่าเนื้อเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงดาระไม่ได้มีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร 
(literary transmission) ไว้  แต่ ใช้ วิ ธีการถ่ายทอดแบบมุขปาฐะ (oral transmission) ดั งนั้นจึ งท าให้ 
ไม่สามารถระบุตัวเขียนและความหมายของค าว่า “ดาระ” ได้อย่างแน่ชัด แต่อย่างไรก็ตามวิภาวดี สุทธิสว่าง 
(2529, น. 36) ได้ศึกษาและรวบรวมความหมายของค านี้ไว้ ซึ่งมีหลากหลายความหมาย ได้แก่ 

1) ดาระหมายถึง “เลือด” ในภาษาอาหรับ 
2) ดาระหมายถึง “ละง”ู ในภาษามลายูที่แปลว่า “เพลง” 
3) ดาระหมายถึงการละเล่นประเภทหนึ่งที่สันนิษฐานว่ามาจากค าว่า “ฮัดดาระ” 

ในภาษามลายู 
4) ดาระหมายถึง “จวนจะสิ้นใจ” ในภาษาอาหรับ 

นอกจากนีส้มศรี ชอบกิจ ผู้สืบทอดการแสดงดาระของอ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล รุ่นที่ 3 (สัมภาษณ์, 
23 กุมภาพันธ์ 2562) เล่าว่าท่าร าของการแสดงดาระมาจากการเลียนแบบท่าร าของแม่กวางลูกอ่อนในนิทาน
พ้ืนบ้านของประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยเล่ากันว่ามีนายพรานคนหนึ่งออกไปล่าสัตว์ในป่าและใช้แร้วเป็น
เครื่องมือดักสัตว์ ปรากฏว่าดักติดกวางแม่ลูกอ่อน นายพรานจึงคิดน ากวางตัวนี้ไปเป็นอาหาร ในขณะที่
นายพรานก าลังแกะแร้วอยู่นั้น ก็ได้ยินเสียงพูดอ้อนวอนของแม่กวางว่านางมีลูกอ่อนต้องกลับไปให้นม 
นายพรานเกิดความสงสารแม่กวางและลูกจึงปล่อยแม่กวางไป ก่อนแม่กวางจะกลับไปหาลูก นางได้สัญญากับ
นายพรานว่าหลังจากให้นมลูกแล้วนางจะน าสามีและลูกมาให้นายพรานฆ่าพร้อมกันกับนางด้วย  ด้วยความ
ซื่อสัตย์ของแม่กวางหลังจากให้นมลูกจนอ่ิมจึงพากันเดินทางมาหานายพราน กวางทั้ง 3 ตัว ได้บอกกับ
นายพรานว่าก่อนที่พวกตนจะถูกนายพรานฆ่าตายจะขอร่ายร าให้นายพรานดู  จากนั้นกวางทั้ง 3 ตัวจึงร่ายร า
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และร้องเพลงให้นายพรานฟัง ขณะที่นายพรานดูการร่ายร าก็เกิดความเคลิบเคลิ้มตามกวางทั้ง  3 ตัว และ 
เกิดความรู้สึกสงสารจึงปล่อยกวางทั้ง 3 ตัวไป เมื่อกลับมาถึงหมู่บ้านชาวบ้านที่ทราบข่าวว่านายพรานกลับจาก
ป่าแล้ว จึงได้ชักชวนกันมายังบ้านนายพรานเพ่ือแลกเปลี่ยนสิ่งของและอาหารกับนายพราน  ปรากฏว่า
นายพรานไม่มีสิ่งของใดๆ มาแลกเปลี่ยน แต่ได้เล่าเรื่องแม่กวางลูกอ่อนที่ตนจับได้และปล่อยไปให้เพ่ือนบ้านฟัง 
เพ่ือนบ้านต่างพากันชักถามว่ากวางท าอย่างไรนายพรานจึงใจอ่อนและยอมปล่อยไป นายพรานจึงเล่าเรื่อง
ทั้งหมดพร้อมทั้งร้องเพลงและร่ายร าตามที่ได้เห็นกวางทั้ง 3 ตัวขับร้องและร่ายร าให้ตนดูแก่เพ่ือนบ้านด้วย  
เมื่อเพ่ือนบ้านได้ดูก็รู้สึกชอบใจ หลังจากนั้นจึงเกิดเป็นต้นก าเนิดของท่าร าที่มีความคล้ายคลึงกับการเยื้องย่าง
ของกวาง และน าการร่ายร านี้มาละเล่นกันและฝึกหัดการร่ายร านี้  โดยน าเครื่องดนตรีคือกลองร ามะนามา
ประกอบจังหวะเพลง และใช้เพลงที่ขับร้องเป็นภาษาอาหรับพ้ืนบ้านหรืออาหรับบกซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
สรรเสริญพระเจ้า 

ทั้งนี้ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการแสดงดาระ อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล มีประเด็นทางวัฒนธรรมที่
สะท้อนให้เห็นการปฏิสังสรรค์ระหว่างพ่อค้ามุสลิมอาหรับและมุสลิมมลายูที่น่าสนใจ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา
วิเคราะห์ภาพสะท้อนวิถีชีวิตของพ่อค้ามุสลิมอาหรับในแหลมมลายูที่ปรากฏในการแสดงดังกล่าว อันจะน าไปสู่
การเข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรมของภาคใต้ได้อย่างลึกซ้ึงยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบและขั้นตอนของการแสดงดาระ อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล 
2. เพ่ือวิเคราะห์ภาพสะท้อนวิถีชีวิตของพ่อค้ามุสลิมอาหรับที่ปรากฏในการแสดงดาระ 

วิธีการศึกษา 
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
2. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงดาระ อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล 
3. ศึกษาองค์ประกอบและข้ันตอนของการแสดงดาระ 
4. วิเคราะห์ภาพสะท้อนวิถีชีวิตของพ่อค้ามุสลิมอาหรับที่ปรากฏในการแสดงดาระ 
5. สรุปผลและอภิปรายผล 

 
ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาเรื่อง “‘ดาระ’: ภาพสะท้อนวิถีชีวิตของพ่อค้ามุสลิมอาหรับในแหลมมลายู ”  
ตามวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือศึกษาองค์ประกอบและขั้นตอนของการแสดงดาระ และ 2) เพ่ือวิเคราะห์ 
ภาพสะท้อนวิถีชีวิตของพ่อค้ามุสลิมอาหรับที่ปรากฏในการแสดงดาระ พบประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ 

1. องค์ประกอบของการแสดงดาระ 

 การแสดงดาระมีองค์ประกอบส าคัญ 4 ประการ ได้แก่ ผู้แสดง เครื่องดนตรี ท่าร า และเพลง  
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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1.1 ผู้แสดง 

 
ภาพที่ 2 การแต่งกายของผู้แสดงดาระ 

 

ดาระเป็นการร่ายร าคู่ แต่ไม่จ ากัดจ านวนคู่ที่แสดง ผู้ชายสวมเสื้อคอตั้งแขนยาวผ่าครึ่งอกเรียกว่า  
“ตือโล๊ะบลางอ” นุ่งกางเกงขายาว ใช้ผ้าโสร่งลวดลายสวยงามทับกางเกงและชายเสื้อ ไม่สวมรองเท้า ซัยนับ 
มะสมัน (2558, น. 2-3) กล่าวถึงการแต่งกายลักษณะนี้ว่าคล้ายกับชุดธรรมดาของชาวอาหรับที่สามารถสวมใส่
ได้ทุกโอกาส แต่มุสลิมมลายูเข้าใจว่าเป็นการแต่งกายที่ใช้ในการประกอบศาสนกิจ โดยมีนัยของความสง่างาม
และสูงส่งอยู่ด้วย  

นอกจากนี้ผู้ชายยังสวมหมวกแขกด า ภาษาพ้ืนเมืองสตูลเรียกว่า “กะเปี๊ยะ” หรือบางทีสวมผ้าโพก
แบบเจ้าบ่าวมุสลิมหรือที่เรียกว่า “ชะตางัน” ซัยนับ มะสมัน (2558, น. 95) อธิบายว่าหมวก Tagiya / 
Taqiyah เ ป็ น ค า ยื ม จ า ก ภ า ษ า อ า ร บิ ก  ค น ไ ท ย ใ ช้ ทั บ ศั พ ท์ ว่ า ห ม ว ก  “ ก ะ ปิ เ ย า ะ ห์ ”  ห รื อ  
“กะเปี๊ยะ” ในภาษาพ้ืนเมืองสตูล เป็นค าที่กลายเสียงมาจากค าว่า “กูฟียะฮ  ” ในภาษาอาหรับที่หมายถึงเมือง
กูฟะฮฺในประเทศอิรัก ซึ่งถือเป็นแหล่งผลิตหมวกที่ดีที่สุดในสมัยราชวงศ์อับบาสียะฮฺ โดยชาวเมืองดังกล่าวได้ใช้
ค าว่า “กูฟียะฮฺ” ในความหมายของสิ่งที่ครอบศีรษะหรือหมวกนั่นเอง นอกจากนี้มีหลักฐานที่เป็นรูปแกะสลัก
ในสมัยอัสสิเรียนของชาวอาหรับที่มีการสวมกปิเยาะห์และใช้เสวียนคาดศีรษะเช่นเดียวกับที่ปรากฏในปัจจุบัน 

ส่วนผู้หญิงสวมเสื้อแขนกระบอกยาวจรดข้อมือเรียกว่า “เกอรบายาบังดง” เป็นแบบเสื้อที่ได้รับ
อิทธิพลจากชวา มักนิยมลายลูกไม้ นุ่งปาเต๊ะยาวถึงข้อเท้า และใช้ผ้าสไบแบบบางคลุมไหล่ 
 

1.2 เครื่องดนตรี 

 
             ภาพที่ 3 กลองร ามะนา 
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เครื่องดนตรีมีชนิดเดียวคือกลองร ามะนา มี 4 ใบ ผู้ตีหรือลูกคู่จะเป็นผู้ร้องเพลงเอง สันนิษฐานว่าชื่อ
กลองมาจากภาษามลายู ทั้งนี้ รัชวิช มุสิการุณ (2558, น. 43) สันนิษฐานว่ากลองชนิดนี้ได้แบบอย่างมาจาก
มุสลิมบนเกาะชวา โดยนิยมใช้ประกอบการบรรเลงดนตรีของชาวมุสลิมที่ตั้งชุมชนอยู่บริเวณแหลมมลายูมาแต่
โบราณ เช่น ใช้ประกอบในวงดนตรีร็องแง็ง ใช้ให้จังหวะในการแสดงสิละ กลองชนิดนี้มีชื่อเรียกต่างกันไป
ตามแต่ละท้องถิ่น เช่น “รามาเนีย” “ร ามานอร์” “บาร์นอฆ”์ 

1.3 ท่าร า 
ท่าร าในยุคแรกๆ ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย ได้รับการยืนยันว่าร ากันบนเบาะ การร าที่ไม่ลุกขึ้นเรียกว่า 

“ซาโกะ” คือการร าบนพ้ืนต่ า นั่งตลอด ต่อมาเมื่อดาระเข้ามาสู่ประเทศไทยก็มีการพัฒนาท่าร าให้ทันสมัย  
โดยเปลี่ยนจากท่านั่งตลอดการแสดงมาเป็นยืนสลับนั่ง แต่ยังแสดงบนเบาะ เบาะที่ใช้นั่งส าหรับร ามีลักษณะ
เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดพอส าหรับคนหนึ่งคนนั่ง แล้วน ามาเรียงต่อกันแต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่ายกเลิก
รูปแบบการใช้เบาะส าหรับร่ายร าเมื่อใด ต่อมาท่าร าได้เปลี่ยนแปลงไปจากที่ยืนสลับนั่ง ก็มีการแปรแถว
ออกเป็นรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้เดิมดาระมักใช้ผู้แสดงเป็นผู้ชายล้วน แต่ภายหลังเปลี่ยนเป็นผู้ชายร าคู่กับ
ผู้หญิง (สมศรี ชอบกิจ, สัมภาษณ์ 23 กุมภาพันธ์ 2562) 

1.4 เพลง 
เพลงที่ใช้ประกอบการแสดงดาระมีทั้งเพลงช้าและเพลงเร็ว เพลงช้าไม่ได้เป็นเพลงที่โศกเศร้า หากแต่

เป็นเพลงที่สนุกสนาน นอกจากนี้เนื้อเพลงดาระยังมีการผสมผสานระหว่างภาษาและวัฒนธรรมมลายูด้วย 
สังเกตจากเนื้อเพลงที่ขับร้องอยู่ในปัจจุบันที่มีทั้งภาษาอาหรับพื้นเมืองปนมลายู ชวา ผู้วิจัยสันนิษฐานว่าการปน
กันของภาษาลักษณะนี้เกิดจากการไม่ได้จดบันทึกเนื้อเพลงไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีเพียงการถ่ายทอด 
แบบมุขปาฐะหรือการเล่าสืบทอดกันมา จึงท าให้เกิดการปะปนกันของภาษาต่างๆ ที่การแสดงประเภทนี้
แพร่กระจายไป แต่อย่างไรก็ตามที่ผ่านมามีนักวิชาการหลายคนพยายามเก็บรวบรวมเพลงดาระและสามารถ
บันทึกไว้ได้จ านวน 39 เพลง ปัจจุบันมีเพียง 5 เพลงเท่านั้นที่นิยมน ามาใช้ในการแสดง ได้แก่ เพลงตะเบะงะเจ๊ะ 
เพลงอมมาจารีก า เพลงดียาโดนียา เพลงซีฟาดดาริกันตง และเพลงฮอดาม ี(สมศรี ชอบกิจ, 2549, น. 41)  

สุภาวดี สุทธิสว่าง (2529) ได้บันทึกเนื้อเพลงและค าแปลของเพลงดาระจากศิลปินดาระรุ่นสุดท้าย 
ในอ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล จ านวน 6 คน ซึ่งปัจจุบันเสียชีวิตแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ผู้วิจัยจะยกตัวอย่างเฉพาะ
เพลงที่นิยมน ามาใช้ในการแสดง ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
1) เพลงตะเบะงะเจ๊ะ 
 ตะเบะงะเจ๊ะ รูมาลาดีรูมา ตะเบะสาดางัน บารังฮายังสาลาม (ซ้ า) 
 ตะเบะงะเจ๊ะ รูมาลาดีปาปัน ตะเบะสาคางัน ละบินตูฮาคาปนั (ซ้ า) 
 อาตาบารู ยาลันละตาละเล ติเลกันนาละกัมปง บาราโย (ซ้ า) 
 บูกันซายา เนโรละบาเนโร ซาละเรซายา ละงาดาโรโร (ซ้ า) 
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ค าแปล คารวะถึงท่านผู้เป็นเจ้าของถิ่น ผู้เป็นเจ้าของซึ่งประตูถูกเปิดออกข้างหน้านี้  เราดั้นด้นมาถึง
ด้วยระยะทางที่แสนไกล จากดินแดนต่างถิ่น เรามิได้หมายว่าจะเป็นผู้รู้ เป็นครูหรือผู้สั่งสอนและแน่นอนสิ่งที่ 
ส่งสู่ท่านคือสันติ ทั้งยังหวังว่าไมตรีนี้ไม่ถูกปฏิเสธ 

 
2) เพลงอมมาจารีก า 
อมมาจารีก า ปูเตะกูนิง ก้าย กาย (ซ้ า) 
บารัง โต๊ะสายา ยาตี ยาตี ยาหนียา (ซ้ า) 
อารอเล เป็นลายาบูรอ (ซ้ า) 
บางุนยังงีเซะ อาโยเฮ กนลาบี (ซ้ า) 
 
ค าแปล ดรุณีอันมีผิวพรรณไม่เหมือนกัน อันเกิดมาเหมือนลูกสกุณาโดยทั่วไปในโลก ย่อมเป็นสุดที่รัก

ของพ่อแม ่
 
3) เพลงดียาโดนียา 
ดียาโดนียา ละเอกานาอาสันนูบา ดียาโดนียา เอกานาอาสันนูเง (ซ้ า) 
อ าปนซายานาฆาเร อาสันนูเง ซูนูมาลายา 
อา อ้า อา ฮา ฮันซายา โดะการานา ลาโฮตรสีปายาโดเร 
โอ โฮ โอง โฮย อีสีกิยานะบาโซะ กิยานะบาโซะ นะซ่าเร อา อ่า 
ฮะ ฮา อาไฮ ซายา นะบาโซะ ล่าโฮ่ต่น ซีปายาโงเร่ (ซ้ า) 

ค าแปล โลกและโลกซึ่งมีความหมายอยู่ในตัวของมันว่าเป็นความไพศาลและเป็นสัจธรรมยิ่งกว่า 
เมื่อความเมื่อยล้าได้มาถึงทุกส่วนในกายข้า ย่อมมีความท้อถอยเกิดขึ้นได้ง่ายมาก หากจะยอมแพ้แก่มัน  
แต่การอยู่อย่างผู้มีชัยนี่ซิยากยิ่ง 

4) เพลงซีฟาดดาริกันตง 
ซีฟาดดารีกันตง ซาเฟดดางันซูยี ซีฟาดดารีกันตง ซาเฟดดางันซูยี 
เสาดารา นันตีซายา โดะนันตี เสาดารา นันตีซายา โดะนันตี 
เอาโกยามี โอระด ากียาเย เอาโกยามี โอระด ากียาเย 
มาลาลากิโย ลากโยลาดาระกาเอ มาลาลากิโย ลากโยลาดาระกาเอ 

ค าแปล คุณลักษณะแห่งบริสุทธิ์และสายสัมพันธ์ของการเป็นพ่ีน้อง ได้มียอดหญิง ผู้หญิงสืบทอด
เจตนารมณ์อันบริสุทธิ์อย่างเหนียวแน่น เพ่ือให้สตรีเจริญรอยตามจนเรียกว่าเป็นกุลสตรี  จงปฏิบัติเถิด  
แม้แบบอย่างนี้จะผ่านมาเป็นเวลาที่สุดแสนยาวนานก็ตาม 

5) เพลงฮอดามี 
ฮอดามี ดานูดานูรีเส บิสังกาเลดีด าล าฟาเร ่(ซ้ า) 
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มินตาอ าปน สายานะบาเละ บาเละสายาดีดา ล าปาเร่ (ซ้ า) 
ยม ยม การิยม คารอโอยค าเซ ่(ซ้ า) มาลากีโยน กีโยนล่า ด่ารากาเอ่ (ซ้ า) 

ค าแปล เหนือแผ่นดินอันอุดมด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารนี้ มีโชคลาภโปรยหว่านอยู่สุดคณานับได้ ข้าจ าใจ
จากถิ่นนี้แล้วและเดินทางกลับโดยอาศัยสายน้ า ด้วยความห่วงหาและอาลัยต่อการจาก หากข้าสามารถถอดใจ
ทั้งดวงวางไว้เบื้องหน้าท่านได้ ข้าก็จะถอดเพ่ือเป็นพยานยืนยันในความมีเจตนาอันบริสุทธิ์นี้ 

2. ขั้นตอนของการแสดงดาระ อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล 

สมศรี ชอบกิจ (สัมภาษณ์, 23 กุมภาพันธ์ 2562) เล่าว่าเดิมมีความเชื่อว่าหากแม่กลองใบใหญ่ 
ซึ่งอยู่ที่บ้านของเจ้าของคณะดังขึ้นเอง นั่นเป็นสัญญาณว่าจะมีคนมาเชิญไปแสดง เมื่อเจ้าภาพรับ 
ดาระไปเล่นจะต้องมีการเตรียมของต่างๆ ให้พร้อม เ พ่ือท าพิธีครูหมอ โดยการเตรียมเชี่ยนหมาก  
ซ่ึงประกอบด้วยหมาก 3 ค า พลู 3 ใบ เทียน 1 เล่ม เงิน 12 สตางค ์เพ่ือเป็นการระลึกถึงครูผู้สั่งสอนวิชาความรู้ 
หลังจากนั้นก็นัดวันที่แสดงให้แน่นอน และท่ีส าคัญคือเจ้าภาพต้องสร้างโรงศาลาให้พร้อม ส่วนผู้ชมนั้นจะต้องดู
การแสดงดาระอยู่ด้านหน้าเวที ก่อนจะเริ่มการแสดงผู้แสดงจะมีการท าพิธีทางไสยศาสตร์คือการน าแป้งไปปลุก
เสก แล้วน ามาปัดหน้าเพ่ือปลูกมัดใจผู้ชม แต่ปัจจุบันพิธีดังกล่าวไม่นิยมท ากัน เนื่องจากขัดกับหลักศาสนา
อิสลาม นอกจากนีเ้พลงที่ใช้ขับร้องประกอบการแสดงมีทั้งหมด 5 เพลง ใช้เวลาแสดงประมาณ 8 - 10 นาทีต่อ
หนึ่งชุดการแสดง โดยจะมีการร้องเพลงแต่ละเพลงซ้ าไม่เกิน 2 รอบ เพลงแรกคือเพลงตะเบะงะเจ๊ะที่แสดงถึง
การเคารพเจ้าถิ่น ต่อด้วยเพลงที่ 2 คือเพลงอมมาจารีก าที่เป็นการพรรณนาถึงผู้หญิงอันเป็นที่รัก เพลงที่ 3 
เพลงดียาโดนียาที่หมายถึงการดิ้นรนต่อสู้ชีวิต เพลงที่ 4 เพลงซีฟาดดารีกันตงที่กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้หญิง
อันบริสุทธิ์ และเพลงสุดท้ายคือเพลงฮอดามีที่หมายถึงการอ าลาผู้ชม 

3.  ภาพสะท้อนวิถีชีวิตของพ่อค้ามุสลิมอาหรับที่ปรากฏในการแสดงดาระ 

 เมื่อศึกษาองค์ประกอบและขั้นตอนของการแสดงดาระ อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล  ผู้วิจัยพบว่า 
ภาพสะท้อนวิถีชีวิตของพ่อค้ามุสลิมปรากฏชัดเจนที่สุดในเนื้อเพลงดาระ ทั้งนี้นอกจากเพลงที่นิยมน ามาขับร้อง
ประกอบการแสดงทั้ง 5 เพลงดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยพบว่ายังมีเพลงที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของพ่อค้ามุสลิมอาหรับ
ตั้งแต่ออกเดินทางจากบ้านเกิดเมืองนอน การแวะตามเมืองท่าส าคัญ และการเดินทางกลับ เป็นจ านวน  
หลายเพลง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

3.1 การออกเดินทางจากบ้านเกิดเมืองนอน 

การออกเดินทางจากบ้านเกิดเมืองนอนปรากฏในเพลง “อีลาโอกดดัม” ซึ่งแปลเนื้อร้องได้ว่า 

“โอพระเจ้ำแห่งข้ำ ผู้มีควำมดั้งเดิมก่อนใครหรือสิ งใด อภัยเถิดหำกกำรน่ำหลักฐำน
เหล่ำนี้มำอ้ำง ขณะที ข้ำต้องย่ำงก้ำวไปเพื อค้นหำสัจธรรมจำกพระองค์ผู้ประทำนมำ” 

นอกจากนี้ยังมีการเปรียบเทียบชีวิตของตนเองกับการเดินทางข้ามมหาสมุทรอันกว้างไกลของหมู่นก
ทะเลในเพลง “ฮาบาซาร่อซาร่อมาเล” ซึ่งแปลเนื้อร้องได้ว่า  
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“กำรสังเกตกำรณ์กำรกระพือปีกของหมู่สกุณำที โบยบินข้ำมมหำสมุทรอันกว้ำงไกล
เพียงเพื อกำรแสวงหำปัจจัยยังชีพ ซึ งคือส่วนหนึ งของกำรด่ำรงเผ่ำพันธุ์และมนุษย์ก็
มิได้มีวิถีชีวิตที แตกต่ำงจำกมันเลย” 

3.2 การแวะตามเมืองท่าส าคัญ 

ผู้วิจัยสันนิษฐานว่าพ่อค้ามุสลิมอาหรับเดินทางมาเสี่ยงโชคค้าขายตามเมืองท่าส าคัญหลายแห่งใน
แหลมมลายู  และ พ่อค้ า เ หล่ านี้ อ า จจ ะแว ะ พักหลบพายุ ห รื อ ค้ า ข ายตาม เ มื อ งท่ า อ่ื นๆ  ด้ ว ย 
ดังข้อความที่ปรากฏในเพลง “บาราตันโต๊ะตียา” ซึ่งแปลเนื้อร้องได้ว่า 

“ศิลปะนี้ได้เดินทำงมำจำกทิศตะวันตก ซึ งทุกท่ำนที ชอบสนุกสำมำรถมำร่วมสนุก
ด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์ร่วมกันได้ ดังสุภำพบุรุษชำวมลำยูที ได้ร่วมเดินทำงมำกับเรำ” 

นอกจากนี้ยังปรากฏเนื้อเพลงที่แสดงถึงไมตรีจิตต่อผู้คนในเมืองที่พวกเขาแวะพักหรือค้าขายดังเนื้อ
เพลง “ตะเบะงะเจ๊ะ” ที่แปลไดว้่า 

“คำรวะถึงท่ำนผู้เป็นเจ้ำของถิ น ผู้เป็นเจ้ำของซึ งประตูถูกเปิดออกข้ำงหน้ำนี้ เรำดั้น
ด้นมำถึงด้วยระยะทำงที แสนไกล จำกดินแดนต่ำงถิ น เรำมิได้หมำยว่ำจะเป็นผู้รู้ เป็น
ครูหรือผู้สั งสอนและแน่นอนสิ งที ส่งสู่ท่ำนคือสันติ ทั้งยังหวังว่ำไมตรีนี้ไม่ถูกปฏิเสธ” 

3.3 การเดินทางกลับบ้านเกิดเมืองนอน 

เพลง “ฮอดาม”ี ที่เป็นเพลงสุดท้ายของการแสดงดาระมีการกล่าวถึงการอ าลาแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์
ที่พวกเขาเดินทางมาค้าขายด้วย ซึ่งแปลเนื้อร้องได้ว่า 

“เหนือแผ่นดินอันอุดมด้วยพืชพันธุ์ธัญญำหำรนี้ มีโชคลำภโปรยหว่ำนอยู่สุดคณำนับ
ได้ ข้ำจ่ำใจจำกถิ นนี้แล้วและเดินทำงกลับโดยอำศัยสำยน้่ำ ด้วยควำมห่วงหำและ
อำลัยต่อกำรจำก หำกข้ำสำมำรถถอดใจทั้งดวงวำงไว้เบื้องหน้ำท่ำนได้ ข้ำก็จะถอด
เพื อเป็นพยำนยืนยันในควำมมีเจตนำอันบริสุทธิ์นี้” 

อนึ่งเนื้อเพลงข้างต้นยังแสดงให้เห็นเส้นทางการเดินเรือของพ่อค้ามุสลิมอาหรับที่นิยมเดินทางเข้ามา
ติดต่อค้าขายในบริเวณแหลมมลายูมาอย่างช้านาน 

สรุปและอภิปรายผล 

การศึกษาเรื่อง “ดาระ”: ภาพสะท้อนวิถีชีวิตของพ่อค้ามุสลิมอาหรับในแหลมมลายู ท าให้เห็นประเด็น
ทางวัฒนธรรมของมุสลิมอาหรับและมุสลิมมลายูที่น่าสนใจ ดังนี้ 
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1. การผสมผสานทางวัฒนธรรมระหว่างมุสลิมอาหรับและมุสลิมมลายู 

แม้ว่าต้นทางของการแสดงดาระจะมาจากประเทศซาอุดิอาระเบีย แต่เมื่อศึกษาการแสดงประเภทนี้
อย่างละเอียดพบว่ามีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมของมุสลิมอาหรับและมุสลิมลายูในการแสดงดังกล่าว  
ในหลายลักษณะ ซึ่งสามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 

1.1 การผสมผสานระหว่างภาษาอาหรับและภาษามลายูในเพลงดาระ 

ภาษาท่ีใช้ในการขับร้องเพลงประกอบการแสดงดาระเป็นภาษาอาหรับพ้ืนเมือง (อาหรับบก) ปนภาษา
มลายู รวมทั้งมีภาษาฮินดูและภาษาชวาปนอยู่ด้วย ลักษณะการผสมผสานระหว่างภาษาต่างๆ ในเนื้อเพลง
เช่นนี้แสดงให้เห็นว่าข้อมูลวัฒนธรรมที่ได้รับการถ่ายทอดแบบมุขปาฐะเอ้ือต่อการถูก “ปรุงเนื้อร้อง” ไปตาม 
“ภาษาพูด” ของผู้ขับร้องในวัฒนธรรมต่างๆ ที่การแสดงดาระเผยแพร่ไปถึงนั่นเอง และอีกนัยหนึ่งยังสะท้อน  
ให้เห็นถึงเส้นทางการค้าของพ่อค้ามุสลิมอาหรับกับเมืองท่าส าคัญในแหลมมลายูฝั่งตะวันตกอีกด้วย 

1.2 การผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมการแต่งกายแบบมุสลิมอาหรับและมุสลิมมลาย ู

เมื่อวัฒนธรรมต้นทางแพร่กระจายสู่วัฒนธรรมอ่ืนย่อมเกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรม เช่นการที่
ผู้ชายสวมหมวกกะปิเยาะห์และสวมเสื้อคอตั้งแขนยาวผ่าครึ่งอกที่เรียกว่า “ตือโล๊ะบลางอ” ในภาษาพ้ืนเมือง
สตูลที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของมุสลิมอาหรับ รวมทั้งการที่ผู้หญิงสวมเสื้อแขนกระบอกยาวจรดข้อมือ
และนุ่งผ้าปาเต๊ะที่ได้รับอิทธิพลจากชวา สิ่งเหล่านี้สะท้อนการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมมุสลิมอาหรับกับ
มุสลิมมลายูได้อย่างชัดเจน  

 

ข้อเสนอแนะ 
 บทความนี้ศึกษาเฉพาะศิลปะการแสดงของมุสลิมประเภทหนึ่งเท่านั้น ยังมีศิลปะการแสดงของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ดังกล่าวอีกหลายประเภทที่ก าลังจะสูญหายและยังไม่มีการศึกษาวิจัยอย่างละเอียด ทั้งนี้การศึกษา
ข้อมูลวัฒนธรรมดังกล่าวจะช่วยให้เข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรมของภาคใต้ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น 

เอกสารอ้างอิง   
หนังสือ 
จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์. (2544). บทบาทและหน้าที่ของขุนนางกรมท่าขวาในสมัยอยุธยาถึงสมัยรัตนโกสินทร์  

(พ.ศ. 2153-2435). วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
  สาขาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ซัยนับ มะสมัน. (2558). อิทธิพลของวัฒนธรรมอาหรับต่อสังคมมุสลิมในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสตูล . 

วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. 

ทวีศักดิ ์ล้อมลิ้ม. (2516). ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมลายูในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น. 
  กรุงเทพฯ: แพร่พิทยา. 
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รัชวิช มุสิการุณ . (2558). ดาระ: การแสดงในวิถีชีวิตชาวมุสลิมบ้านควนโดน . กรุงเทพฯ : ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา.  

สุภาวดี สุทธิสว่าง. (2529). ศิลปกรรมพื้นบ้านเรื่องดาระ. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรบัณฑิต. กรุงเทพฯ: วิทยาลัย
ครูสวนสุนันทา. 

สมศรี ชอบกิจ. (2549). ผลการเรียนรู้เรื่อง “ดาระ” เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านควนโดน จังหวัดสตูล. สตูล: ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสตูล ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 

สัมภาษณ์ 
สมศร ีชอบกิจ, 23 กุมภาพันธ์ 2562 
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การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืนในชุมชนคูหาใต้ 
อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา  

Sustainable Ecotorism Management in Kuhatai Community Rattaphum District, 

Songkhla Province 
 

ทิชากร เพชรรัตน์1  สุกัญญา หนูพิจิตร2 และสาลินี ทิพย์เพ็ง3 
 

บทคัดย่อ 
 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนคูหาใต้ อ าเภอ 
รัตภูมิ จังหวัดสงขลา และ 2) แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืนในชุมชนคูหาใต้ อ าเภอ  
รัตภูมิ จังหวัดสงขลา เป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Method Research) โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ 
รวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ ผู้น าชุมชน กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาเขาจังโหลน 
ประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว ใช้วิธีการจดบันทึกและการบันทึกเสียง  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช ้
การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) การวิจัยเชิงปริมาณ รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 

จากนักท่องเที่ยวจ านวน 330 ชุด วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
พบว่า 1) ชุมชนคูหาใต้มีการจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น มีการพัฒนาสิ่งอ านวย  
ความสะดวกทางการท่องเที่ยวภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนมีการจัดการการท่องเที่ยวที่เพ่ิมพูน
ความรู้และประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้แก่นักท่องเที่ยว ชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ดูแลรักษาทรัพยากรท่องเที่ยวอันก่อให้เกิดประโยชน์ในท้องถิ่น 2) ชุมชนคูหาใต้ควรพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์อย่างยั่งยืน โดยการพัฒนาการท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกให้กลมกลืนกับธรรมชาติ  มีการ
ก าหนดกฎระเบียบและแนวทางการปฏิบัติตนของนักท่องเที่ยวระหว่างการเข้ามาท่องเที่ยว ควรจัดพื้นที่ส าหรับ
จอดรถเพ่ือบริการแก่นักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม ควรมีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยว
ทราบ แหล่งท่องเที่ยวควรเปิดโอกาสให้คนในชุมชนขายผลิตภัณฑ์หรือของที่ระลึกที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
ภายในแหล่งท่องเที่ยว และชุมชนควรจัดท าป้ายสื่อความหมายในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวและ
สิ่งแวดล้อมภายในแหล่งท่องเที่ยว 
 
ค าส าคัญ: การจัดการการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ชุมชนคูหาใต้ 
 
 
 
 
_________________________________ 
1-2 นักศึกษาระดับปริญญาตรี, สาขาการโรงแรมและท่องเท่ียว, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
3 อาจารย,์ สาขาการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว, คณะศิลปศาสตร,์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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บทน า  
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิด

ผลทางเศรษฐกิจโดยการใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ รูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
จะต้องเป็นการเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งธรรมชาติหรือแหล่งวัฒนธรรมอย่างมีความรับผิดชอบ  
โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสถานที่ท่องเที่ยว  
โดยในปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มีส่วนส าคัญในการสนับสนุนให้การท่องเที่ยวพัฒนาไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศและประชาชนเจ้าของท้องถิ่น ในขณะเดียวกัน  
ยังสามารถรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมทางการท่องเที่ยวให้คงอยู่ได้นานที่สุด จึงท าให้  
มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เกิดขึ้นมาใหม่อย่างแพร่หลาย หนึ่งในนั้นคือ เทศบาลต าบลคูหาใต้ อ าเภอรัตภูมิ 
จังหวัดสงขลา 

เทศบาลต าบลคูหาใต้  ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เป็นที่ราบลุ่มและ  
มีภูเขา มีการปลูกข้าว ยางพารา พืชไร่และพืชผัก  มีแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร มีพืชผักทางการเกษตรกรรมและ  
มีการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค - บริโภค นอกจากนี้ชุมชนคูหาใต้มีสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น สัมผัสวิถีชีวิตพอเพียงของคนในชุมชนไม่ว่าจะเป็น การเรียนรู้กระบวนการผลิตข้าว 
คัดแยกข้าวและขั้นตอนต่าง ๆ จากศูนย์การเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ชมบรรยากาศ
ความงดงามของทะเลทิพย์คีรี หรือพรุโต๊ะนาย ซึ่งพ้ืนที่พรุลุ่มน้ าขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ต าบลคูหาใต้ อ าเภอรัตภูมิ 
จังหวัดสงขลา เป็นพรุสาธารณะที่มีน้ าตลอดทั้งปี มีสัตว์น้ า นกน้ าหลากหลายชนิด และเป็นพ้ืนที่สาธารณะ
ส าหรับจัดงานต่าง ๆ ของต าบลคูหาใต้ด้วย ได้เรียนรู้วิธีการผลิตสินค้า OTOP ของชุมชนไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครัวเรือน เช่น การท าไม้กวาดก้านมะพร้าว การสานสังเหวียนหม้อหรือจะเป็นการท า
ผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ไซ ข้อง กระรอกวัว หลักวัว เป็นต้น อีกท้ังยังได้เรียนรู้
และท ากิจกรรมเกี่ยวกับการท านาข้าวอีกด้วย และยังได้สักการะบูชาทวดสาครซึ่งเป็นที่นับถือของคนในชุมชน 
พร้อมทั้งเยี่ยมชมความสวยงามถ้ าเขาจังโหลน ภายในถ้ ามีลานกว้าง มีหินงอก หินย้อย จุดสูงสุดของยอดเขา
สามารถมองเห็นทัศนียภาพได้ 360 องศา เขาจังโหลนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่ที่มีความ
สวยงาม หลังจากท่ีทางกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาเขาจังโหลนได้เปิดถ้ าเขา จังโหลนเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยว
ชมราว 1 เดือน ท าให้ถ้ าเขาจังโหลนเริ่มเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากข้ึน ซึ่งกลุ่มอนุรักษ์ก าลังส ารวจเส้นทาง
ภายในถ้ าและพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบเพ่ืออ านวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวชมความสวยงาม 
ทางธรรมชาติและนักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทางมากกราบไหว้สมเด็จเจ้าจังโหลนได้อีกด้วย โดยมีกลุ่มอนุรักษ์
และพัฒนาเขาจังโหลนเป็นผู้ควบคุมดูแล น าโดย นายอนุ หนูราช ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 ซึ่งในปัจจุบันได้มีการเปิด
ตลาดสินค้า OTOP บริเวณทางเข้าเขาจังโหลน เป็นการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนน าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของ
ตนเองมาจัดจ าหน่าย เช่น ผลิตภัณฑ์จากก้านมะพร้าว ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดข้าว หรือจะเป็นพืชผัก  
ทางเกษตรกรรม ซึ่งถือได้ว่าเป็นการสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ตลาดยังได้รับ
ความนิยมจากนักท่องเที่ยวจ านวนมากท าให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเขาจังโหลนและบริเวณเทศบาล
ต าบลคูหาใต้ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสางลา เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย 
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ทั้งนี้ การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนคูหาใต้ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา พบว่า พ้ืนที่
บริเวณชุมชนยังมีปัญหาในด้านต่าง ๆ เช่น ขาดการพัฒนาเส้นทางการคมนาคม จุดเช็คอิน จุดลงทะเบียนที่ยัง
ไม่ได้มาตรฐาน จ านวนห้องน้ าที่ไม่เพียงพอต่อจ านวนนักท่องเที่ยว ป้ายบอกทางที่ยังมีจ านวนน้อยและ  
ไม่ชัดเจนอีกทั้งยังขาดการประชาสัมพันธ์ของแหล่งท่องเที่ยว ท าให้แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนคูหาใต้ยังไม่เป็นที่
รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยวเท่าที่ควร แต่อย่างไรก็ตามทางชุมชนก็ยังคงต้องการที่จะให้มีการพัฒนาเกิดขึ้นในพ้ืนที่
บริเวณชุมชนดังกล่าวโดยไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในพ้ืนที่ 

ด้วยเหตุนี้ ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเรื่อง การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืนในชุมชน
คูหาใต้ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ในชุมชนคูหาใต้ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา และเพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
อย่างยั่งยืนในชุมชนคูหาใต้ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา  ซึ่งข้อมูลในการศึกษาการท าวิจัยครั้งนี้สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืนในชุมชนคูหาใต้ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนคูหาใต้ อ าเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา 
 2. แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืนในชุมชนคูหาใต้ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 
 
วิธีการศึกษา  
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Method) เป็นการผนวกการวิจัย 2 แบบเข้าด้วยกัน 
คือ 1) วิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้น าชุมชน กลุ่มอนุรักษแ์ละพัฒนา
เขาจังโหลน ประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวจ านวน 40 คน ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการจดบันทึกและ 
การบันทึกเสียงมาถอดความสรุปเป็นสาระส าคัญตามขอบเขตของเนื้อหา 2) วิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนคูหาใต้จ านวน 
1,825 คนต่อปี (อนุ หนูราช , 2562) ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane (1967 อ้างโดย  
ศิริพงศ์ พฤทธิพันธ์, 2553) โดยผู้วิจัยก าหนดระดับความเชื่อมั่น 95 % และยอมรับให้เกิดความ คลาดเคลื่อน
ได้ 5 % 
 

n = 
 
 

n =  
 
                           n =    328.08 

N 

 
 1+N (e)2 

1,825 

 

 

 

 

1+1,825(0.05)2 
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 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเท่ากับ 328.08 คน เพ่ือความสะดวกในการรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจึงก าหนด

กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 330 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)  
 

ผลการศึกษา  

การศึกษาเรื่องการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืนในชุมชนคูหาใต้ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัด
สงขลา ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของนักท่องเที่ยวและการสัมภาษณ์จากบุคคล  
ที่เก่ียวข้องในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนคูหาใต้และนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา โดยใช้วิธีสุ่ม

แบบบังเอิญจ านวน 330 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการค านวณเป็นร้อยละ ค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ผลการศึกษาพบว่า   

ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยว พบว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังชุมชนคูหาใต้อ าเภอรัตภูมิ 
จังหวัดสงขลา เป็นเพศหญิงร้อยละ 66 ส่วนใหญ่มีอายุช่วง 20 – 30 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาร้อยละ 39 เป็นนักเรียน/นักศึกษาร้อยละ 21 รายได้ต่ ากว่า 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30 เดินทาง
มาจากจังหวัดสงขลาร้อยละ 68 และจังหวัดพัทลุงร้อยละ 19 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เคยเดินทางมาเที่ยวร้อยละ 
65 นักท่องเที่ยวรู้ จักชุมชนคูหาใต้จากเ พ่ือน/คนใกล้ชิดร้อยละ 83  และอินเตอร์ เนตร้อยละ 33  
มีวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวเพ่ือการพักผ่อน/นันทนาการร้อยละ 70  เดินทางมาเป็นครอบครัวร้อยละ 60 
และแหล่งท่องเที่ยวดึงดูดใจให้เดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนคูหาใต้ร้อยละ 61  

 
1. การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนคูหาใต้ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 

 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนคูหาใต้ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ผู้วิจัยแบ่งประเด็น
การศึกษาออกเป็น 4 ด้าน ตามองค์ประกอบส าคัญของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (ทิพวรรณ พุ่มมณี, 2554) 
ได้แก่ ด้านพื้นที่ ด้านการจัดการ ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวและด้านการมีส่วนร่วม ผลการศึกษาปรากฏดังนี้  
 
ตารางท่ี 1 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนคูหาใต้ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 

 
รายละเอียด 

ค่าเฉลี่ย  
( X̄ ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานS.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

- ด้านพื้นที่ 
- ด้านการจัดการ 
- ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว 
- ด้านการมีส่วนร่วม 

4.19 
3.96 
4.06 
3.97 

0.76 
0.82 
0.76 
0.82 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.05 0.79 มาก 

 
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนคูหาใต้ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา พบว่า ด้านพ้ืนที่

ชุมชนจัดพ้ืนที่แหล่งที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสม มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น มีรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลายและ  
มีการจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับระบบนิเวศไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชน
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ให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว ปลูกจิตส านึกการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้แก่นักท่องเที่ยว
ที่เดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวและมีการควบคุมการจัดกิจกรรมโดยไม่ท าสิ่งแวดล้อม ด้านการมีส่วนร่วมชุมชน
เปิดโอกาสให้ชาวบ้านน าสินค้ามาขายให้พ้ืนที่เพ่ือกระจายรายได้ให้แก่ชุมชน ประชาชนมีส่วนร่วมในการคิด
วางแผนและตัดสินใจในการจัดการการท่องเที่ยวโดยการแนะน าและเสนอข้อคิดเห็น และด้านการจัดการชุมชน
มีการควบคุมการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับแหล่งท่องเที่ยว 
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 
ตารางท่ี 2 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนคูหาใต้ ด้านพื้นที่ 

รายละเอียด ( X̄ ) S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

- แหล่งท่องเที่ยวมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 
- ชุมชนมีรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ท่ีหลากหลาย 
- ชุมชนมีการจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ 

4.38 
4.09 
4.10 

0.78 
0.70 
0.81 

มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.19 0.76 มาก 

 
ชุมชนคูหาใต้มีการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านพ้ืนที่ โดยการจัดแหล่งท่องเที่ยวให้มีเอกลักษณ์

เฉพาะถิ่น ด้วยการท าทางเดินจากไม้ไผ่ จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติก่อนเข้าชม
แหล่งท่องเที่ยว และมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ  นอกจากนี้
ชุมชนยังมีรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่หลากหลาย โดยการจัดให้มีการเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ 
มีตลาดนัดหน้าถ้ าและที่พักแบบโฮมสเตย์ส าหรับให้บริการแก่นักท่องเที่ยว และชุมชนมีการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีความเกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ ด้วยการน าวัสดุจากธรรมชาติมาประยุกต์ใช้และไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อม 

 
ตารางท่ี 3 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนคูหาใต้ ด้านการจัดการ 

รายละเอียด ( X̄ ) S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

- ชุมชนมีการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว
ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
- มีการควบคุมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีขอบเขตและยั่งยืน 
- ชุมชนมีการจัดการการท่องเที่ยวที่สร้างความรับผิดชอบและไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

4.07 
 

3.88 
 

3.94 

0.82 
 

0.81 
 

0.84 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
รวม 3.96 0.82 มาก 

 
ชุมชนคูหาใต้มีการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการจัดการ โดยชุมชนมีการพัฒนาสิ่งอ านวย

ความสะดวกทางการท่องเที่ยวภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการน าวัสดุจากธรรมชาติมาสร้าง 
เช่น จุดลงทะเบียนท าจากไม้ไผ่และหลังคามุงจาก ภายในแหล่งท่องเที่ยวจะสร้างสิ่งก่อสร้างและสิ่งอ านวย
ความสะดวกให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ชุมชนมีการจัดการการท่องเที่ยวที่สร้างความรับผิดชอบ
และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการปลูกจิตส านึกแก่นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
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เชิงอนุรักษ์ และชุมชนมีการควบคุมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีขอบเขตและยั่งยืน โดยร้านค้าทุกร้าน
ภายในแหล่งท่องเที่ยวจะถูกออกแบบโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 

 
ตารางท่ี 4 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนคูหาใต้ ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว 

รายละเอียด ( X̄ ) S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

- การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวให้ความส าคัญกับการศึกษาสภาพแวดล้อม 
- การท่องเที่ยวสร้างความตระหนักและปลูกจิตส านึกแก่นักท่องเที่ยว 
ผู้ประกอบการและประชาชน 
- การจัดการการท่องเที่ยวเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้แก่นักท่องเที่ยว 
- ชุมชนมีมาตราการควบคุมการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

4.07 
 

3.99 
 

4.14 
 

4.03 

0.86 
 

0.70 
 

0.73 
 

0.78 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
รวม 4.06 0.76 มาก 

     
ชุมชนคูหาใต้มีการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งการท่องเที่ยว 

จะเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้แก่นักท่องเที่ยว โดยชุมชนจัดให้มีเจ้าหน้าที่
คอยให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวและการท่องเที่ยว  
เชิงอนุรักษ์มากขึ้น การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนจะให้ความส าคัญกับการศึกษาสภาพแวดล้อม ได้แก่  
ถ้ าเขาจังโหลน ศูนย์การเรียนรู้ภายในชุมชน เป็นต้น นอกจากนี้ชุมชนยังมีมาตรการควบคุมการจัดกิจกรรม 
ที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับแหล่งท่องเที่ยวและไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะมีผู้น าชุมชนร่วมกันควบคุมดูแล
แหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน โดยร่วมกันสร้างความตระหนักและปลูกจิตส านึกแก่นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ
และประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในแหล่งท่องเที่ยว 

 
ตารางท่ี 5 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนคูหาใต้ ด้านการมีส่วนร่วม 

รายละเอียด ( X̄ ) S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

- ชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรท่องเที่ยวอัน
ก่อให้เกิดประโยชน์ในท้องถิ่น 
- ชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการคิดวางแผนและตัดสินใจในการ
จัดการการท่องเที่ยว 
- ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบต่าง ๆ 
- การท่องเที่ยวช่วยกระจายรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
- ผลตอบแทนจากการท่องเที่ยวน ากลับมาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

4.13 
 

3.94 
 

3.91 
4.08 

 
3.80 

0.80 
 

0.76 
 

0.81 
0.84 

 
0.89 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 

 
มาก 

รวม 3.97 0.82 มาก 
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ชุมชนคูหาใต้มีการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการมีส่วนร่วม ซึ่งชุมชนและประชาชน 
มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรท่องเที่ยวอันก่อให้เกิดประโยชน์ในท้องถิ่น โดยชุมชนจะสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แก่นักท่องเที่ยวเพ่ือช่วยกันดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันชุมชน
ได้เปิดโอกาสให้ชาวบ้านน าสินค้าและผลิตภัณฑ์มาจัดจ าหน่ายภายในแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือกระจายรายได้ให้แก่
ชาวบ้าน ได้แก่ การเปิดตลาดนัดหน้าถ้ า เป็นต้น อีกทั้งชุมชนและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคิด
วางแผนและตัดสินใจในการจัดการการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยการเปิดโอกาสให้ชาวบ้านเสนอ
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และร่วมกันหาข้อสรุป ซึ่งรายได้จากการท่องเที่ยวชุมชน
จะน ารายได้ส่วนหนึ่งกลับมาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่อไป 

 
2. แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างย่ังยืนในชุมชนคูหาใต้ อ าเภอรัตภูมิ             

จังหวัดสงขลา  
 จากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนคูหาใต้ อ าเภอ 
รัตภูมิ จังหวัดสงขลา ผู้วิจัยสรุปเป็นแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืนในชุมชนคูหาใต้ 
อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยผู้วิจัยแบ่งตามประเด็นการศึกษาออกเป็น 6 ด้าน ตามองค์ประกอบหลักของ
การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2557) ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 6 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืนในชุมชนคูหาใต้ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัด
สงขลา 

องค์ประกอบการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบ
ยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
อย่างยั่งยืน 

1. องค์ประกอบด้านการพัฒนาทรัพยากร
ท่องเที่ยว 

1. ให้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้แก่
นักท่องเที่ยว  
2. ก าหนดกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ 
3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และแนวทางการปฏิบัติในการ
เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว 
4. ควบคุมปริมาณการเข้ามาของนักท่องเที่ยว
ภายใต้ขีดความสามารถในการรองรับของพ้ืนที่ 
5. พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว
ที่กลมกลืนกับธรรมชาติ โดยการน าวัสดุจาก
ธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ 

2. องค์ประกอบด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ศึกษาในแหล่งท่องเที่ยว 

1. ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่งท่องเที่ยวให้
คงสภาพเดิมตามธรรมชาติ 
2. จัดกิจกรรมที่รองรับนักท่องเที่ยวโดยเน้นการไม่
ท าลายและรบกวนธรรมชาติและสัตว์ป่า 
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3. ก าหนดกฎระเบียบและแนวทางการปฏิบัติตน
ของนักท่องเที่ยวระหว่างการเข้ามาท่องเที่ยวใน
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
4. มีการติดตามและประเมินผลจากการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชน 

3. องค์ประกอบด้านการพัฒนาธุรกิจ
ท่องเที่ยว 

1. จัดพื้นที่ส าหรับจอดรถเพ่ือบริการแก่
นักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม 
2. มีมาตราการในการรักษาความปลอดภัยให้แก่
นักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. มีการจัดการปัญหาทางด้านขยะและการดูแล
รักษาความสะอาดภายในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ได้อย่างเหมาะสม 

 
องค์ประกอบการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบ

ยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

อย่างยั่งยืน 
 4. ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มโดยใช้บรรจุภัณฑ์

จากวัสดุธรรมชาติ 
5. ให้บริการห้องสุขาที่เพียงพอกับความต้องการ 

4. องค์ประกอบด้านการพัฒนาการตลาด
ท่องเที่ยว 

1. มีการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทราบและ
เข้าใจถึงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
2. จัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ท่ีเปิดโอกาสให้
นักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมในแหล่งท่องเที่ยว 

5. องค์ประกอบด้านการพัฒนาการมีส่วนร่วม
ทางการท่องเที่ยวของชุมชนท้องถิ่น 

1. เปิดโอกาสใหค้นในชุมชนเข้ามาขายผลิตภัณฑ์ 
ของที่ระลึกที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนในแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
2. คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

6.องค์ประกอบด้านการพัฒนาจิตส านึก
ทางการท่องเที่ยว 

1. ให้ค าแนะน าข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้แก่นักท่องเที่ยว 
2. มีป้ายสื่อความหมายในการอนุรักษ์ทรัพยากร
การท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม 

 
สรุปและอธิปรายผล  

สรุปผล 
 การศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืนในชุมชนคูหาใต้ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา  
สรุปได้ว่า 

1) ชุมชนคูหาใต้มีการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านพ้ืนที่ โดยการจัดแหล่งท่องเที่ยวให้มี
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ด้วยการท าทางเดินจากไม้ไผ่ จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติ
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ก่อนเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวและมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ  
นอกจากนี้ชุมชนยังมีรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่หลากหลาย โดยการจัดให้มีการเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว
ธรรมชาติ มีตลาดนัดหน้าถ้ าและที่พักแบบโฮมสเตย์ส าหรับให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและชุมชนมีการจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวที่มีความเกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ ด้วยการน าวัสดุจากธรรมชาติมาประยุกต์ใช้และไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการ ชุมชนมีการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวภายใต้ความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการน าวัสดุจากธรรมชาติมาสร้าง เช่น จุดลงทะเบียนท าจากไม้ไผ่และหลังคามุงจาก ภายใน
แหล่งท่องเที่ยวจะสร้างสิ่งก่อสร้างและสิ่งอ านวยความสะดวกให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ชุมชน 
มีการจัดการการท่องเที่ยวที่สร้างความรับผิดชอบและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการปลูก
จิตส านึกแก่นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และชุมชนมีการควบคุมการพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างมีขอบเขตและยั่งยืน โดยร้านค้าทุกร้านภายในแหล่งท่องเที่ยวจะถูกออกแบบโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ  
ที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวจะเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้แก่นักท่องเที่ยว โดยชุมชนจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว เพ่ือให้
นักท่องเที่ยวเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มากขึ้น  การจัดกิจกรรม 
การท่องเที่ยวชุมชนจะให้ความส าคัญกับการศึกษาสภาพแวดล้อม ได้แก่ ถ้ าเขาจังโหลน ศูนย์การเรียนรู้ภายใน
ชุมชน เป็นต้น นอกจากนี้ชุมชนยังมีมาตราการควบคุมการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับแหล่ง
ท่องเที่ยวและไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะมีผู้น าชุมชนร่วมกันควบคุมดูแลแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน  
โดยร่วมกันสร้างความตระหนักและปลูกจิตส านึกแก่นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการและประชาชนที่เข้ามา 
มีส่วนร่วมในแหล่งท่องเที่ยว และด้านการมีส่วนร่วมชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากร
ท่องเที่ยวอันก่อให้เกิดประโยชน์ในท้องถิ่น โดยชุมชนจะสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
แก่นักท่องเที่ยวเพ่ือช่วยกันดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันชุมชนได้เปิดโอกาสให้ชาวบ้านน าสินค้า
และผลิตภัณฑ์มาจัดจ าหน่ายภายในแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือกระจายรายได้ให้แก่ชาวบ้าน ได้แก่ การเปิดตลาดนัด
หน้าถ้ า เป็นต้น อีกทั้งชุมชนและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคิดวางแผนและตัดสินใจในการจัดการ 
การท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยการเปิดโอกาสให้ชาวบ้านเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์และร่วมกันหาข้อสรุป ซึ่งรายได้จากการท่องเที่ยวชุมชนจะน ารายได้ส่วนหนึ่งกลับมาพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวต่อไป 

2) การพัฒนาของชุมชนคูหาใต้มีการพัฒนาด้านองค์ประกอบด้านการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว
โดยพัฒนาการท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกให้กลมกลืนกับธรรมชาติ องค์ประกอบด้านการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมศึกษาในแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนมีการก าหนดกฎระเบียบและแนวทางการปฏิบัติตนของนักท่องเที่ยว
ระหว่างการเข้ามาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  องค์ประกอบด้านการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว 
 โดยชุมชนจัดให้มีมาตราการในการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ  พัฒนา
องค์ประกอบด้านการพัฒนาการตลาดท่องเที่ยว ซึ่งชุมชนได้เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมและ
เข้ามามีส่วนร่วมในแหล่งท่องเที่ยว องค์ประกอบด้านการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวของชุมชน
ท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ได้เปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้ามาขายผลิตภัณฑ์ ของที่ระลึกที่เป็น
เอกลักษณ์ของชุมชนภายในแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือกระจายรายได้ให้แก่คนในชุมชน และองค์ประกอบด้านการ
พัฒนาจิตส านึกทางการท่องเที่ยว ซึ่งชุมชนจัดให้มีการแนะน าข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่นักท่องเที่ยว 
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อภิปรายผล 

ผลจาการศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืนในชุมชนคูหาใต้ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัด
สงขลา  พบว่า ชุมชนคูหาใต้มีการจัดการด้านพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวให้มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น เช่น การท าทาง
เดินจากไม้ไผ่ มีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าข้อปฏิบัติก่อนเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวและมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ต่าง ๆ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ชุมชนยังมีรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
ที่หลากหลายจัดให้มีการเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ , ตลาดนัดหน้าถ้ าและที่พักแบบโฮมสเตย์ ด้านการ
จัดการชุมชนมีการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมี
การสร้างสิ่งก่อสร้างและสิ่งอ านวยความสะดวกให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
อิทธิพล โกมิล (2553) ที่กล่าวว่า นักท่องเที่ยวมีข้อเสนอแนะต่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ คือ อยากจะ
ให้มีการบริการทางด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ซึ่งควรจะมีป้ายบอกทางให้ชัดเจนและป้ายความรู้ทางด้าน
แหล่งที่มาของสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่ง นอกจากนี้ชุมชนยังมีการจัดการการท่องเที่ยวที่สร้าง  
ความรับผิดชอบและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการปลูกจิตส านึกแก่นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับ  
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนมีการจัดการการท่องเที่ยวจะเพ่ิมพูนความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังแหล่ งท่องเที่ยว โดยชุมชนมีการ
จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ให้ความส าคัญกับการศึกษาสภาพแวดล้อม ร่วมกันสร้างความตระหนักและ  
ปลูกจิตส านึกแก่นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการและประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนี้
ชรินทร์พรรณ อะสีติรัตน์ (2553) กล่าวว่า ชุมชนควรที่จะเร่งสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และ 
ปลูกจิตส านึกให้ชาวบ้านช่วยกันฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ซึ่งน าไปสู่การก าหนดกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชน และในด้านการมีส่วนร่วมชุมชนและประชาชน 
มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรท่องเที่ยวอันก่อให้เกิดประโยชน์ในท้องถิ่น โดยชุมชนได้เปิดโอกาส 
ให้ชาวบ้านน าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์มาจัดจ าหน่ายภายในแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือกระจายรายได้ให้แก่ชาวบ้าน  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของคมลักษณ์ สงทิพย์ (2557) กล่าวว่า ผู้ประกอบการตลาดน้ าวัดตะเคียนจะช่วยกัน
ดูแลด้านความสะอาดความปลอดภัยบริเวณร้านค้าของตนเองและบริเวณตลาดน้ าวัดตะเคียนอยู่ตลอด  
โดยผู้น าชุมชนจากทางพระวัดตะเคียนเป็นผู้บริหารดูแลความรับผิดชอบตลาดน้ าวัดตะเคียน นอกจากนี้ชุมชน
ยังเปิดโอกาสให้ชาวบ้านน าสินค้าและผลิตภัณฑ์มาจัดจ าหน่ายภายในแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือกระจายรายได้ให้แก่
ชาวบ้าน  

ชุมชนคูหาใต้มีแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางการพัฒนา 
ตามองค์ประกอบหลักของการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2557) ดังนี้   
1)องค์ประกอบด้านการพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยว ชุมชนมีการพัฒนาพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกทางการ
ท่องเที่ยวให้กลมกลืนกับธรรมชาติ โดยการน าวัสดุจากธรรมชาติมาประยุกต์ใช้  ซึ่งชุมชนจัดให้มีเจ้าหน้าที่ 
คอยให้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และแนวทางการปฏิบัติในการเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวให้แก่
นักท่องเที่ยว 2) องค์ประกอบด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนมีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริเวณแหล่งท่องเที่ยวให้คงสภาพเดิมตามธรรมชาติ นอกจากนี้ชุมชนยังมีการจัดกิจกรรมที่รองรับนักท่องเที่ยว
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โดยเน้นการไม่ท าลาย และรบกวนธรรมชาติและสัตว์ป่า 3) องค์ประกอบด้านการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว ชุมชน
มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการจัดพ้ืนที่ส าหรับ 

จอดรถเพ่ือบริการแก่นักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม  4) องค์ประกอบด้านการพัฒนาการตลาดท่องเที่ยว  
ชุมชนจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมในแหล่งท่องเที่ยวและชุมชน 
มีการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทราบและเข้าใจถึงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  5) องค์ประกอบด้านการ
พัฒนาการมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวของชุมชนท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้เปิดโอกาสในคน 
ในชุมชนเข้ามาขายผลิตภัณฑ์ ของที่ระลึกที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อีกทั้งคน 
ในชุมชนไดม้ีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และ6) องค์ประกอบด้านการพัฒนา
จิตส านึกทางการท่องเที่ยว ชุมชนจะให้ค าแนะน าข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้แก่
นักท่องเที่ยวก่อนเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนจัดให้มีป้ายสื่อความหมายในการอนุรักษ์ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม   

ข้อเสนอแนะ   
1. ควรมีป้ายบอกทางที่ชัดเจนมากกว่านี้ 
2. ควรมีการเพ่ิมโต๊ะ เก้าอ้ี และพ้ืนที่ส าหรับให้นักท่องเที่ยวนั่งรับประทานอาหารหรือของว่าง 
3. ขอให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วย 
4. ควรปรับปรุงห้องน้ าให้เพียงพอต่อจ านวนนักท่องเที่ยว 
5. ควรปรับปรุงถนน 
6. ควรมีการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้มากกว่านี้ 
7. ควรเพิ่มร้านอาหารให้มากกว่านี้ 
8. ควรมีการแนะน าการใช้สถานที่มากกว่านี้ 
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การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
Community-Based Tourism Management in Tha Sala Subdistrict,  

Tha Sala District, Nakhon Si Thammarat Province 

 
จิตรา บุปผา1  ปรินทร คงหนู2  และศุภวรรณ ตันตสุทธิกุล3 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน  ต าบลท่าศาลา อ าเภอ 
ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  และเพ่ือศึกษาแนวทางการส่งเสริมมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน  ต าบล
ท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จงัหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research)  
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ ในการศึกษาครั้ งนี้คือ  นักท่องเที่ยวที่ เดินทางเข้ามาในชุมชนท่าศาลา  ต าบล  
ท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  จ านวน  370 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือส าหรับ
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย และใช้แบบสอบถามผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 35 คน 

ผลการศึกษาพบว่า 1) นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน  
ด้านการเรียนรู้ มากที่ สุ ด  โดยกิจกรรมการท่องเที่ ยวของชุมชนสร้างจิตส านึก เรื่องการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม  ด้านองค์กรชุมชน มีการรวมตัวกันในรูปแบบกลุ่มต่าง ๆ เพ่ือการจัดการ
และการส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้านการจัดการ ชุมชนมีกองทุนต่าง ๆ ที่เอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการท่องเที่ยว และด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ชุมชนมีวิถีการผลิตที่พ่ึงพากัน และมีการ
น าเสนอภาพลักษณ์วิถีชีวิตของชุมชนได้เป็นอย่างดี  2) แนวทางการส่งเสริมมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ควรเพิ่มจ านวนป้ายบอกทางเพ่ือสะดวกในการ
เข้าถึงและปรับปรุงสภาพป้ายบอกทางที่ช ารุด ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี  ควรมีร้านจ าหน่ายสินค้าที่ระลึก 
ในชุมชน และเพ่ิมจ านวนร้านอาหารในชุมชน  

 
ค าส าคัญ: การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน  ชุมชนท่าศาลา 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
1-2 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเท่ียว, หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
3 อาจารย์ประจ าหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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บทน า 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือว่าเป็นอุตสาหกรรมหลักที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากและมีการ

เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว สามารถท ารายได้ให้กับประเทศไทยมากเป็นอันดับหนึ่ง   จึงอาจกล่าวได้ว่า 
การท่องเที่ยวมีความส าคัญโดยตรงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  อันจะส่งผลให้ความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในประเทศดีขึ้น  ดังนั้นรัฐบาลได้มีการพัฒนาองค์ประกอบหลายอย่างทางการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐ
และเอกชนควบคู่กัน  เช่น ในปี พ.ศ. 2561 รัฐบาลประกาศอย่างยิ่งใหญ่ให้เป็น “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋ 
อย่างยั่งยืน” มีวัตถุประสงค์ เพ่ือน าประเทศไทยไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพที่เจริญเติบโตอย่างมี 
ดุลยภาพบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย  โดยน ารายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน  มุ่งเน้นการเพ่ิม
สัดส่วนนักท่องเที่ยวคุณภาพ สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง และ 
เป็นธรรม สนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน โดยยกระดับและเพ่ิมมูลค่าทางการท่องเที่ยวให้กับชุมชนทั่วประเทศ 
เพ่ือสร้างรายได้ให้กับชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล  ส่งผลให้รูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีแนวโน้ม
เจริญเติบโตมากขึ้นในหลายจังหวัดของประเทศไทย  (กระทรวงการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย,  2561)  

จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีความส าคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและปกครอง 
ด้วยท าเลที่ตั้งอันเหมาะสมกับการตั้งชุมชนเพราะมีความอุดมสมบูรณ์  มีทั้งผืนป่า  แม่น้ าและภูเขา  อีกท้ังเป็น
เมืองที่มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่สืบเนื่องมาแต่ช้านาน    ส่งผลให้จังหวัดนครศรีธรรมราชมีรูปแบบ
การท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น การท่องเที่ยวทางทะเล การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นต้น  หนึ่งในการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่เป็นที่นิยมในหมู่
นักท่องเที่ยว ได้แก่  การท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบลท่าศาลา ซึ่งเป็นชุมชนที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ 
มีการจัดการท่องเที่ยวที่ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการพัฒนาและได้รับประโยชน์จากการ
ท่องเที่ยว  ส่งผลให้เกิดเป็นความรัก  ความหวงแหนและความภาคภูมิใจ  ในการร่วมพัฒนาชุมชนของตัวเอง  
ท าให้เกิดเป็นรายได้เสริมท าให้คนในชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  มีกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดสุดยอดชุมชนท่องเที่ยว  ปีที่ 3 ภายใต้โครงการท่องเที่ยววิถีไทย   
เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง 2561 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดโครงการ จีเอสบี  สมาร์ท โฮมสเตย์มี
สไตล์  จัดโดยธนาคารออมสิน  ให้เป็นสุดยอดแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ไม่ควรพลาด   
ถือเป็นสิ่งยืนยันคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว และที่ส าคัญที่สุดคือชุมชนได้มีการน าศาสตร์พระราชาตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง  เข้ามาด าเนินการในการบริหารชุมชน นักท่องเที่ยวสามารถท ากิจกรรมร่วมกับคนในชุมชน
ได้  ไม่ว่าจะเป็นการลดขยะ  งดใช้พลาสติกและกิจกรรมปลูกป่าชายเลน  ปล่อยปูไข่นอกกระดอง ซึ่งกิจกรรม
เหล่านี้เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนได้คงไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดี อีกท้ังชุมชนยังมีวิถีชีวิต
การท าประมงและผลิตภัณฑ์ของชุมชน อาทิเช่น สบู่โคลน โคลนสปา  มาส์กพอกหน้าโคลน  ที่เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะของชุมชน แต่นอกจากนี้การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ต าบลท่าศาลา  อ าเภอท่าศาลา  จังหวัด
นครศรีธรรมราช ยังคงมีปัญหาในเรื่องของสิ่งอ านวยความสะดวก อาทิเช่น ป้ายบอกทาง ป้ายควรระวัง 
ในจุดต่าง ๆ ที่ควรจะได้รับการส่งเสริมเพ่ือที่จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ ยวยังชุมชนต าบล 
ท่าศาลา  อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ควรจะได้รับการส่งเสริมเพ่ือที่จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยว 
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เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังชุมชนต าบลท่าศาลา  อ าเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช (ส านักงาน 
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช,  2561)    

ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาในหัวข้อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน  ต าบล 
ท่าศาลา  อ าเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือเพ่ือการจัดการ 
การท่องเที่ยวโดยชุมชน ต าบลท่าศาลา  อ าเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช และแนวทางการส่งเสริม 
การท่องเที่ยวโดยชุมชน ต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งข้อมูลในการศึกษา 
การท าวิจัยครั้งนี้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวและเป็นแนวทางการส่งเสริม
การท่องเที่ยววของชุมชนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1.  เพ่ือศึกษาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน  ต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2.  เพ่ือศึกษาแนวทางการส่งเสริมมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน  ต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา  จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 
วิธีการศึกษา  

ใช้การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) คือ 
1) วิจัยเชิงปริมาณ  ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยวจ านวน 370 ชุด  ซึ่งจาก
สถิติข้อมูลในปี 2561 จ านวน 5,100 คน (กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์, สัมภาษณ์, 15 มกราคม 
2562) ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ Taro Yamane ก าหนดขอบเขตความคลาดเคลื่อน 0.05 (มารยาท 
โยทองยศและปราณี สวัสดิสรรพ์, ม.ป.ป.)  

สูตร   n  = 
N

1+N (e)2 

เมื่อ   n  =ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
N = จ านวนประชากรทั้งหมด 
E = ค่าความคลาดเคลื่อน 

แทนสูตรเพื่อหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

N =      
5,100

1+5,100(0.05)2
 

N =     370.91 
          ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเท่ากับจ านวน 370.91 คน ผู้วิจัยจึงเก็บข้อมูลจ านวน 370 คน โดยใช้
วิธีสุ่มแบบบังเอิญนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวบริเวณต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย 
  2)วิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  จ านวน 35 คน 
ประกอบด้วย ประธานกลุ่มและสมาชิกในกลุ่ม จ านวน 4 คน ผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 1  คน เจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าศาลา  จ านวน 4 คน ประชาชนในชุมชนท่าศาลา จ านวน 10  คน และนักท่องเที่ยว 
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จ านวน 16  คน ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการจดบันทึกและการบันทึกเสียงมาถอดความสรุปเป็นสาระส าคัญตามขอบเขต
ของเนื้อหา  
 
ผลการศึกษา  
 ผลการศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช มีรายละเอียดดังนี้ 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวเพศหญิง  มีช่วงอายุระหว่าง 21 - 30  ปี  สถานภาพสมรส  มีรายได้ต่อเดือน 
มากกว่า 15,000  บาท  ประกอบอาชีพ รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ  ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี  
รู้จักชุมชนจากอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์  มีวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวเพ่ือท่องเที่ยว  ลักษณะ 
ในการท่องเที่ยวโดยเดินทางมาเองกับเพ่ือน / ครอบครัว  เดินทางรูปแบบไป-กลับ  ยานพาหนะในการ 
มาท่องเที่ยวโดย รถยนต์ส่วนตัว 
2. การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยใช้
ทฤษฎีองค์ประกอบของการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน (พจนา สวนศรี, 2546) ดังนี้ ทรัพยากรธรรมชาติ
และวัฒนธรรม องค์กรชุมชน การจัดการ การเรียนรู้ สรุปได้ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 1 การจัดการการทอ่งเที่ยวโดยชุมชนต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

รายละเอียด ค่าเฉลี่ย  ( X̄ ) 
ระดับความ

คิดเห็น 
- ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม 
- องค์กรชุมชน 
- การจัดการ 
- การเรียนรู้ 

4.26 
4.63 
4.62 
4.87 

มาก 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

รวม 4.60 มากที่สุด 

 
       จากตารางที่ 1 เห็นได้ว่า นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้านการเรียน
รู้อยู่ในระดับมากที่สุด กิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชนมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนได้เป็นอย่างดี ชุมชน
จัดให้มีกิจกรรมการจิบกาแฟ แลตะวันในตอนเช้า การสปาโคลนในอ่าวทองค า  การปลูกป่าชายเลน การน า  
ใบโกงกางมาประกอบอาหาร การสาธิตการท าเครื่องแกงของชาวมุสลิม การท าขนมปาดา การสาธิตการท า
ผลิตภัณฑ์จากหางอวน ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ล้วนเป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนท่าศาลาที่จะท าให้นักท่องเที่ยว  
เกิดการเรยีนรู้และเข้าใจวิถีชีวิตของชุมชนมากยิ่งขึ้น 
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2.1 ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม 
ตารางท่ี 2 การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม 

รายละเอียด ค่าเฉลี่ย  ( X̄ ) ระดับความคิดเห็น 

- ชุมชนมีทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความ
อุดมสมบูรณ์ 
- ชุมชนมีวิถีการผลิตที่พ่ึงพา ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน 
- ชุมชนมีการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยู่อย่าง
เหมาะสม 
- ชุมชนมีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 
- ชุมชนน าเสนอภาพลักษณ์วิถีชีวิตของชาวบ้านได้อย่าง
ชัดเจน 
- ชุมชนมีการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมโดยในการ
ท่องเที่ยว 

4.28 
 

4.70 
 

4.52 
 

4.01 
4.70 

 
3.36 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มาก 
มากที่สุด 

 
ปานกลาง 

รวม 4.26 มาก 
  
       จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบล 
ท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒธรรมชาติชุมชนมีวิถ ี
การผลิตที่พ่ึงพา ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และชุมชนเสนอภาพลักษณ์วิถีชีวิตชาวบ้านได้อย่างชัดเจน 
อยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากชุมชนมีกิจกรรมที่น าเสนอการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรของ
ท้องถิ่นอย่างชัดเจน  เช่น กิจกรรมปลูกป่าชายเลน การสร้างบ้านปู -บ้านปลา  การน าตัวอ่อนของปูไปปล่อย 
ในทะเลสาบ เพ่ือให้เกิดระบบหมุนเวียนในระบบนิเวศและเพ่ือเป็นการเพ่ิมทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
2.2 องค์กรชุมชน 

ตารางท่ี 3 การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้านองค์กรชุมชน 
รายละเอียด ค่าเฉลี่ย  ( X̄ ) ระดับความคิดเห็น 

- ชุมชนมีระบบสังคมที่เข้าใจกัน 
- ชุมชนมีปราชญ์ หรือผู้มีความรู้ประจ าฐานการเรียนรู้
ภายในชุมชน 
- ชุมชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและเป็นผู้ด าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆทางการท่องเที่ยวภายในชุมชน 
- ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

4.54 
4.53 

 
4.05 

 
4.81 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 

 
รวม 4.63 มากที่สุด 

 
 จากตารางที ่3  จะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบล 
ท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านองค์กรชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
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ในระดับมากท่ีสุด คนในชุมชนเล็งเห็นความส าคัญของการท่องเที่ยว เพราะเป็นการน ารายได้มาสู่ชุมชนและ
ครอบครัวอีกทางหนึ่งนอกจากอาชีพหลัก คนในชุมชนมีความร่วมมือที่จะพัฒนาการท่องเที่ยว  ไม่ว่าจะเป็น
การเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของการท่องเที่ยว การให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมการท่องเที่ยว เป็นต้น 
1.3 การจัดการ  

ตารางท่ี 4 การจัดการ 
รายละเอียด ค่าเฉลี่ย  ( X̄ ) ระดับความคิดเห็น 

- ชุมชนมีกฎ-กติกา ในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว 
- ชุมชนมีความพร้อมในการจัดการด้านการท่องเที่ยว 
เช่น ที่พักและสิ่ง อ านวยความสะดวกต่าง ๆ เป็นต้น 
- ชุมชนมีการจัดการการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต 
และวัฒนธรรมของคนในชุมชน 
- ชุมชนมีการจัดการด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว 
- ชุมชนมีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเพ่ือการน าชมแก่
นักท่องเที่ยว 
- ชุมชนมีการจัดการการท่องเที่ยวที่มีการกระจายรายได้
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
- ชุมชนมีกองทุนต่าง ๆที่เอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 

4.02 
 

4.67 
 

4.84 
 

4.11 
4.95 

 
4.79 

 
4.97 

มาก 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มาก 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 

 
รวม 4.62 มากที่สุด 

  
 ตารางที่ 4 จะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบล 
ท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  ด้านการจัดการโดยชุมชนมีกองทุนต่าง ๆที่เอ้ือประโยชน์ต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนอยู่ ในระดับมากที่สุด เนื่องจากชุมชนมีการตั้งกลุ่มออมทรัพย์ 
เพ่ือการท่องเที่ยวขึ้น โดยระบบบัญชีเป็นระบบที่สามารถตรวจสอบได้ เป็นการเก็บเงิน 3 % จากการท่องเที่ยว
แต่ละครั้ง น ามาเข้ากองทุนออมทรัพย์ของกลุ่มการท่องเที่ยว ซึ่งเงินในส่วนนี้จะใช้เพ่ือเป็นกองกลางในการ
จัดการการท่องเที่ยว  
 
1.4 การเรียนรู ้

ตารางท่ี 5 การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้านเรียนรู้ 

รายละเอียด ค่าเฉลี่ย  ( X̄ ) 
ระดับความ

คิดเห็น 
- - กิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชนสามารถสร้างความเข้าใจใน

วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในชุมชนได้ 
- - นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนผ่าน

กิจกรรมของชุมชน 

4.92 
 

4.84 
 

4.94 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
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- - กิจกรรมของชุมชนสามารถสร้างจิตส านึกเรื่องการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม 

- - กิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชนมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมของคนในชุมชน 

 
4.78 

 

 
มากที่สุด 

 

รวม 4.87 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 5 จะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบล 
ท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  ด้านการเรียนรู้กิจกรรมของชุมชนสามารถสร้างจิตส านึก
เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมอยู่ในระดับมากที่สุด ชุมชนมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถ
สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน เช่น กิจกรรมปลูกป่า ที่เป็นกิจกรรมที่สร้างจิตส านึก
เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยกิจกรรมเหล่านี้จะมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
2.  แนวทางการส่งเสริมมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
     แนวทางการส่งเสริมมาตรฐานการท่องเที่ยวชุมชนต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยใช้ทฤษฎีมาตรฐานการส่งเสริมการท่องเที่ยว  (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ,  2560)  ดังนี้   
มาตรฐานด้านแหล่งหรือกิจกรรมท่องเที่ยว  มาตรฐานด้านการบริการการท่องเที่ยว  มาตรฐานด้านการตลาด
ท่องเที่ยว  สรุปได้ดังนี้ 
    2.1  มาตรฐานด้านแหล่งหรือกิจกรรมท่องเที่ยว 
 ภายในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการจัดการ
มาตรฐานด้านแหล่งหรือกิจกรรมท่องเที่ยว   การเดินทางไปยังกลุ่มต่าง ๆ มีความสะดวก  ตลอดเส้นทาง 
เป็นถนนคอนกรีตไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ  ในส่วนป้ายบอกทางมายังชุมชน  อาจจะมีการพัฒนาในอนาคต  ภายใน
ชุมชนมีสิ่งอ านวยความสะดวกหลากหลาย  มีห้องน้ าประจ าจุดศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ มีถังขยะตลอดเส้นทาง
ของพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว  ในส่วนของการสนับสนุนหรือจัดให้มีการท าซุ้มทางเข้าที่สวยงามและดึงดูดใจ 
ซึ่งอาจจะมีการพัฒนาต่อไปในอนาคต  แต่เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวบางจุดในชุมชนเป็นกลุ่มที่ท ากิจกรรม 
ในธรรมชาติจึงอยากให้มีความกลมกลืนกับธรรมชาติ   ในด้านการดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวนั้น คนในชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมช่วยกันดูแลเรื่องการจัดการขยะและป้องกันไม่ให้แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมที่อาจเกิดจาก  
การท่องเที่ยวได ้เพ่ือให้อยู่ในสภาพคงเดิมและสวยงามเพ่ือสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา
ท ากิจกรรมเรียนรู้ในชุมชน  ควรส่งเสริมให้มีการจัดท าป้ายบอกทางและป้ายแนะน าแหล่งท่องเที่ยวไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนแต่ละกลุ่มให้มีความชัดเจน  และมีการติดตั้งในต าแหน่งที่สามารถเห็นได้ชัดเจน  มองเห็น 
ได้ง่าย  มีการสร้างจุดลงทะเบียนเพ่ือแสดงต าแหน่งที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวส าหรับการค้นหาเส้นทาง  
การเข้าถึงโดย  Google Map  เพ่ืออ านวยความสะดวกและสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น  ควรจัดให้มี
พ้ืนที่ส าหรับพักผ่อนส าหรับนักท่องเที่ยว  ได้แก่  ศาลา  ซุ้ม  ควรจัดให้มีการติดตั้งไฟฟ้าเพ่ิมแสงสว่างในตอน
กลางคืนตามแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว ควรมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเพ่ือให้ข้อมูล
และความช่วยเหลือแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังชุมชน     



588 

 

 การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

 

第三届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

    2.2  มาตรฐานด้านการบริการการท่องเที่ยว 
          ในส่วนของบริการสินค้าและที่ระลึกชุมชนเป็นผู้ผลิตเอง  อาทิเช่น  กะปิ  ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากโคลนและ
ใบโกงกาง ผลิตภัณฑ์จากหางอวน เป็นต้น ชุมชนยังไม่มีร้านจ าหน่ายสินค้าที่ระลึกภายในชุมชน แต่มีสินค้าของ
ชาวบ้านวางจ าหน่วยอยู่บริเวณบ้านแหลมโฮมสเตย์เพียงจุดเดียวในชุมชน มีที่พักโฮมสเตย์ไว้ให้บริการ ภายใน
ชุมชนจะมีบริการอาหารพ้ืนบ้านเป็นอาหารทะเลและข้าวหมักโคลนส าหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจ  ในอนาคตจะ
มีการพัฒนาการบริการอาหารให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น โดยมีการวางแผนที่จะเปิดร้านอาหารที่มีความสะอาด 
ถูกหลักสุขอนามัย เพ่ือสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว  ในการเดินทางท่องเที่ยวภายในชุมชนจะมี
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะคอยให้ความรู้   และท ากิจกรรมต่าง ๆ ในด้านของการบริการ 
การท่องเที่ยว  การดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวคนภายในชุมชนจะร่วมมือร่วมใจกันดูแลรักษา  ซึ่งทุกกลุ่ม 
ควรส่งเสริมให้มีการรักษาความปลอดภัย  ควรมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยและการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นแก่นักท่องเที่ยวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ภายในแหล่งท่องเที่ยวควรมีป้ายเตือนจุดอันตรายให้เห็น
ชัดเจน  เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ควรจัดให้มีร้านจ าหน่ายและเครื่องดื่ม  ที่ปลอดภัยถูกสุขลักษณะ 
ให้เพียงพอต่อนักท่องเที่ยว  ควรจัดให้มีบริการที่พักที่สะอาด  ปลอดภัย  เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนเพ่ือที่จะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น  ควรจัดให้มี
บริการรถโดยสาร  รถรับจ้าง  ที่สามารถเดินทางเข้าถึงไปยังแหล่งท่องเที่ยวชุมชนได้สะดวกมากขึ้น 
    2.3  มาตรฐานด้านการตลาดท่องเที่ยว 
          การท่องเที่ยวในชุมชนท่าศาลาได้จัดการวางแผนการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง เว็บไซต์,  Facebook 
และช่องทางอ่ืน ๆ  ไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจ  มีการท าการตลาดร่วมกับส านักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  เพ่ือท าการประชาสัมพันธ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น  มีการออกบูธในงาน
นิทรรศการต่าง ๆ มีการให้ความร่วมมือกับรายการโทรทัศน์ในการเข้ามาถ่ายท าเกี่ยวกับการท่องเที่ยวชุมชน 
ซึ่งนอกจากนี้ชุมชนยังได้รับความช่วยเหลือจาก บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เพ่ือเป็นอีกช่องทาง
หนึ่งที่จะท าให้ชุมชนเป็นที่รู้จักมากขึ้น ในอนาคตจะมีวางแผนในการตอบรับค าเชิญจากการองค์กรต่าง ๆ  
ที่ได้ติดต่อเข้ามาเพ่ือไปเผยแพร่การท่องเที่ยวโดยชุมชนทั้งในและต่างประเทศ มีการสร้างเว็บเพจทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่สนใจที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวโดยมีมัคคุเทศก์
ท้องถิ่นคอยให้ความช่วยเหลือ 
 
สรุปและอธิปรายผล  
 จากการวิจัยเรื่อง การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช  สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้ 
 1. การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จะเห็น
ได้ว่า นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นต่อระดับการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนท่าศาลาทุกด้านอยู่ในระดับมาก  
สอดคล้องกับ จิราภรณ์ แก้วมณี (2557) การวิจัยศึกษาเรื่องการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบ้านหัวเขาจีน อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี พบว่า ระดับการจัดการการท่องเที่ยว
โดยชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านหัวเขาจีนทุกด้านอยู่ในระดับมาก  นอกจากนี้ 
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การท่องเที่ยวโดยชุมชนท่าศาลายังมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่โดดเด่น ได้แก่ กิจกรรมล่องเรือในอ่าวทองค า
พร้อมจิบกาแฟชมแสงแรกของพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า การปลูกป่าโกงกาง สัมผัสสปาโคลนธรรมชาติ พร้อมชิม
เมนูจากวัตถุดิบท้องถิ่น อย่างเช่นข้าวหมักโคลน และขนมปาดา เป็นต้น อีกท้ังการท่องเที่ยวโดยชุมชนท่าศาลา
ยังได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช  สอดคล้องกับพิมพ์ลภัส  
พงศกรรังศิลป์ (2557) การศึกษาเรื่องการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา บ้านโคกไคร 
จังหวัดพังงา พบว่า กลุ่มการท่องเที่ยวชุมชนบ้านโคกไครด าเนินงานในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน โดยมีกิจกรรม
การท่องเที่ยวที่โดดเด่น ได้แก่ สปาโคลนร้อนและทรายร้อน การชมปูมดแดง การเก็บหอยตลับ การพายเรือ
คายัค ทั้งนี้กลุ่มการท่องเที่ยวชุมชนบ้านโคกไครได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดพังงา  
 2. แนวทางการส่งเสริมมาตรฐานด้านแหล่งหรือกิจกรรมท่องเที่ยวภายในชุมชนต าบลท่าศาลา อ าเภอ
ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  จะเห็นได้ว่า ชุมชนควรมีการจัดท าป้ายบอกทางในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
เพ่ือให้สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้ นสอดคล้องกับจิราภรณ์ แก้วมณี (2557)  
การศึกษาวิจัยเรื่องการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบ้านหัวเขาจีน 
อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี พบว่า แนวทางในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชนบ้านหัวเขาจีน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้ามาช่วยเหลือท าป้ายบอกทาง การประชาสัมพันธ์ 
ให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลภายนอกมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้แนวทางการส่งเสริมมาตรฐานด้านการตลาดท่องเที่ยว
ภายในชุมชนต าบลท่าศาลา  อ า เภอท่าศาลา จั งหวัดนครศรีธรรมราช  ชุมชนควรมีการส่ง เสริม 
การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในชุมชนอย่างสม่ าเสมอ โดยจะต้องมี 
การปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวชุมชนให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน และควรมีการส่งเสริมคน  
ในชุมชนให้มีความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือน ามาใช้ในการส่งเสริมด้ านการท่องเที่ยวของชุมชน
สอดคล้องกับสุถี เสริฐศรี (2557) ศึกษาการวิจัยเรื่องแนวทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในชุมชนคลองโคน 
จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า ควรมีการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้เพ่ือให้เกิดการกระจายตัวของ
นักท่องเที่ยวอย่างสม่ าเสมอ ดังนั้นหน่วยงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องระดับจังหวัดควรเร่งรัดและสนับสนุน
ส่งเสริมประชาสัมพันธ์อย่างจริงจัง และควรประชาสัมพันธ์อย่างสม่ าเสมอ  
 
ข้อเสนอแนะ   
        1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยครั้งนี้ 
           1.1 ควรมีการจัดเพิ่มป้ายบอกทางในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวหรือแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในชุมชน 
           1.2 ควรพัฒนาเรื่องของแสงสว่างในชุมชนและเส้นทางการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว  เช่น  
บ่อน้ าร้อน เป็นต้น 
           1.3 ควรมีการประชาสัมพันธ์ชุมชนให้ เป็นที่รู้จั กของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  เ พ่ือดึงดูด 
ให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวยังชุมชน 
        2. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษา ชุมชนต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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การใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัย  
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนนครนอก)  

The Using of Group Process to Develop Self-Confidence of Early 

Childhood, Tessaban ๑ (Nakornnork Road) School 

  
                                                             ลีซาวาตี  อีแม1  พูนสุข  อุดม2  และเอริสา  ชูบุรี3

  
 

บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัยหลังการใช้
กระบวนการกลุ่ม และเพ่ือเปรียบเทียบความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการใช้กระบวนการ
กลุ่ม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นอนุบาล 2/1 อายุ 4-5 ปี โรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนนครนอก)                 
อ าเภอเมือง  จังหวัดสงขลา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 24 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้กระบวนการกลุ่ม จ านวน 9 แผน และแบบสังเกต
พฤติกรรมความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัย จ านวน 1 ชุด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. พฤติกรรมความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัยทั้งโดยรวม และรายด้านหลังการจัดประสบการณ์
โดยใช้กระบวนการกลุ่มมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องตลอด 3 สัปดาห์ 
 2. เด็กปฐมวัยมีความเชื่อมั่นในตนเองทั้งโดยรวม และรายด้าน ได้แก่ ด้านการกล้าแสดงออก  
ด้านการเป็นตัวของตัวเอง  และด้านการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม หลังการใช้กระบวนการกลุ่มสูงกว่าก่อน
การจัดประสบการณ์โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
 

ค าส าคัญ :  การใช้กระบวนการกลุ่ม,  ความเชื่อมั่นในตนเอง,  เด็กปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 นิสิตระดับปริญญาตร ี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลัยทกัษิณ 

2 รองศาสตราจารย ์ดร.  สาขาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลัยทกัษิณ 

3 ครูวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ   ครปูระจ าชั้นอนุบาล 2/1 โรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนนครนอก 
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Abstract 

 

              The purposes of this study were to investigate the self-confidence 

behaviors of early childhood after using the group process and compare the early 

childhood's self-confidence before and after using the group process. The sample 

used in the study was 24 boys and girls aged 4-5 years of kindergarten 2/1, 

Tessaban ๑ (Nakornnork Road) School, Muang District, Songkhla Province in the 

2nd semester of the academic year 2018, selected by the purposive sampling.  

The instruments used for collecting data were 9 lesson plans of group process 

experience and self-confidence observation scale, The research followed the one 

group pretest-posttest design and the data were analyzed by mean (x̄) and 

Standard Deviation (S.D.)   

 The results of study revealed that : 

 1.  The overall and in each aspect of self-confidence behaviors early 

childhood’s after using the group process through three-weeks experiment 

increased directly at a high level. 

 2.  The early childhood’s self-confidence, overall and in each aspect : self-

expression, self-dependence, and environmental adaptation, after using the group 

process were higher than before at the level. 
 

Keywords  :  using group process,  self-confidence,  early childhood 
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บทน า 
 การศึกษาเป็นรากฐานที่ส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาบุคคลตลอดจนพัฒนาประเทศไทยโดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งการศึกษาระดับปฐมวัย เพราะเป็นการปูพ้ืนฐานชีวิตทั้งมวลให้แก่เด็กทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา เพ่ือที่จะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศชาติในวันข้างหน้า การจัดการศึกษาในระดับนี้
เป็นการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้เกิดขึ้นอย่างมีระบบตามวุฒิภาวะ เด็กควรได้รับการดูแล 
เอาใจใส่โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการอบรมเลี้ยงดู ประสบการณ์ที่เด็กได้รับในวันนี้จะส่งผลต่อพัฒนาการ  
ด้านต่างๆของเด็กโดยเฉพาะความมั่นใจในตนเองและความมั่นคงด้านจิตใจ นับได้ว่าปัจจัยดังกล่าวเป็นพื้นฐาน
ของการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็ก ท าให้เด็กสามารถด ารงชีวิตและรู้จักแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง  (ปิยะนาถ 
เกิดโภคา, 2549 : 1) 
 เด็กไทยส่วนใหญ่มักเป็นคนขี้อาย ขาดความมั่นใจในตนเอง ไม่กล้าแสดงออก (กุลยา ตันติผลาชีวะ ,  
2542 : 31) จุดด้อยของคนไทยและเด็กไทยคือการไม่กล้าคิดนอกกรอบและการไม่กล้าแสดงออก (สรินญา  
สมบุญ, 2548 : 32) การที่เด็กจะกล้าหรือไม่กล้ามีสาเหตุมาจากพ้ืนฐานทางจิตใจเป็นส าคัญ การเลี้ยงดูที่เด็ก
ได้รับและพฤติกรรมของพ่อแม่หรือคนเลี้ยงมีผลต่อความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัย หากได้รับความมั่นใจ
เด็กจะไว้วางใจคน กล้าคิด กล้าพูด กล้าแสดงออก มีความมั่นใจในการบอกความต้องการของตน สามารถ
ปรับตัวและเข้าร่วมกิจกรรมกับคนอ่ืนได้ ผลของการสร้างความเชื่อมั่นในวัยเด็กนี้เองเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่เด็ก
จะเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการท างาน ดังนั้นการเลี้ยงดูเด็กในวัย 6 ขวบแรก จึงมีผลต่อการสร้างรูปแบบ
พฤติกรรมโดยเฉพาะความมั่นใจในตนเองและควรเริ่มตั้งแต่วัยต้นของชีวิต  (เมทินี ด่านยังอยู่,  2546 : 20-21) 
 ความเชื่อมั่นในตนเองมีความส าคัญต่อความส าเร็จของชีวิต  สิ่งแวดล้อมทางบ้าน โรงเรียน สังคม 
รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆที่ให้เด็กได้เกิดความสนุกสนาน และความกระตือรือร้นที่จะท ากิจกรรมซ้ าๆ บ่อยๆ 
การฝึกฝนเพ่ิมเติมเป็นพิเศษอยู่เสมอจนท าให้เด็กมีทักษะและความสามารถสูงในที่สุด สิ่งเหล่านี้ถือเป็นปัจจัย
ส าคัญที่จะส่งเสริมความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กได้เป็นอย่างดี  สอดคล้องกับ สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ (2550 : 
101) กล่าวว่า ผู้ใหญ่ควรจัดการศึกษาให้กับเด็กด้วยการให้เด็กมีโอกาสสังเกต ทดลอง สอบถาม และเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมในแง่มุมต่างๆ รู้จักปรับตัวเข้ากับสังคมไม่เน้นสอนเนื้อหาทางวิชาการส่วนมากไป ในการพัฒนาเด็ก
ควรยึดหลักการสนองตอบต่อธรรมชาติและความต้องการพ้ืนฐานของเด็ก เพ่ือให้เด็กสามารถพัฒนาได้ตรงตาม
ศักยภาพในตัวของเขาเพ่ือที่จะได้จัดการศึกษากระบวนการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการกลุ่ม เป็นกระบวนการที่มีเป้าหมายเพ่ือแสวงหาความรู้
และประสบการณ์ เป้าหมายดังกล่าวจะส าเร็จได้ ต้องอาศัยความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่มรู้เรื่องบทบาทหน้าที่
ของหัวหน้ากลุ่ม และสมาชิก และฝึกทักษะที่จ าเป็นในการท างานกลุ่ม เช่น ทักษะการพูด การฟัง การปรับตัว
เข้าหากัน มีความรับผิดชอบ มีความเอ้ือเฟ้ือ เสียสละ และความไม่เอาเปรียบ เป็นต้น นอกจากนี้  
ยังประกอบด้วยวิธีท างาน การวางแผน การท างานร่วมกัน การแบ่งงานตามความสามารถ การปฏิบัติ และ 
การประเมินผล กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการกลุ่มนี้ ซึ่งเป็นวิธีที่ช่วยผู้เรียนได้พัฒนาพฤติกรรม
การท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วย (ฉลวย  สุ่มมาตย์,  2551 : 2) 
 ด้วยบริบทของโรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนนครนอก) ถือเป็นโรงเรียนหนึ่งที่มีความหลากหลายของ
พฤติกรรมนักเรียน สภาพครอบครัวของนักเรียน และอ่ืนๆ ซึ่งรอบๆบริเวณโรงเรียนจะเป็นชุมชนที่ผสมผสาน
ระหว่างชุมชนเมือง และชุมชนแออัด นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม ทั้งนี้ผู้ปกครองของนักเรียน  
ก็ประกอบอาชีพอย่างหลากหลาย ด้วยความหลากหลายที่เป็นพหุวัฒนธรรมนี้ท าให้ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญ
ในการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมรอบตัวของเด็ก เพ่ือให้เด็กรู้จักการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมที่หลากหลายได้อย่างมี
ความสุข รู้จักเอาตัวรอดและการแก้ปัญหาในทุกสถานการณ์ได้ รวมถึงสภาพในห้องเรียนของนักเรียน  
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ชั้นอนุบาล 2/1 ก็มีทั้งนักเรียนไทยพุทธและไทยมุสลิม เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการอยู่ร่วมกันโดยไม่แบ่งแยก  
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการกลุ่ม จึงเป็นวิธีหนึ่งที่มุ่งฝึกให้นักเรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
 นอกจากนี้มีปัญหาที่พบในห้องเรียน คือ การคุยกันในชั้นเรียนซึ่งเป็นการแสดงออกที่ไม่ถูกต้องของ
นักเรียนหญิง การกล้าคิดแต่ไม่กล้าแสดงออกของนักเรียนชาย การใช้กระบวนการกลุ่มในการจัดประสบการณ์
นี้จะกระจายนักเรียนไปตามกลุ่มต่างๆท าให้นักเรียนสนใจในงานที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้น พูดคุยและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เฉพาะในเรื่องที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้การใช้กระบวนการกลุ่มก็เป็นการแบ่งย่อยกลุ่มใหญ่ 
ให้เป็นกลุ่มเล็กท าให้นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นและกล้าลงมือปฏิบัติได้มากข้ึน 
 รูปแบบการจัดกิจกรรมการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถน ามาจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย ยืดหยุ่น และเป็นระบบ เพ่ือตอบสนองความแตกต่างในการ
เรียนรู้ของผู้เรียน โดยมีพ้ืนฐานความเชื่อที่ว่านักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพของตนเอง    
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการใช้กระบวนการกลุ่มเพ่ือพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง
ของเด็กปฐมวัย  เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและสนใจได้น าผลการศึกษาครั้งนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียน  
การสอนส าหรับเด็กปฐมวัยต่อไป 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
       ตวัแปรอิสระ                                                            ตวัแปรตาม 

 
 

 

 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัยหลังการใช้กระบวนการกลุ่ม 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการใช้กระบวนการกลุ่ม 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้กระบวนการกลุ่มมีพฤติกรรมความเชื่อมั่นในตนเอง
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องตลอด 3 สัปดาห์ 

2. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้กระบวนการกลุ่มมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงกว่าก่อน
ได้รับการจัดประสบการณ์ 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้ งนี้  ผู้ วิ จั ย ได้ด า เนินการทดลองแบบ One – Group Pretest – Posttest Design   
ซึ่งมีวิธีการด าเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้  

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปี 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล ๑ 
(ถนนนครนอก) อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา  จ านวน 4 ห้อง รวมนักเรียนทั้งหมด  91  คน 

การจัดประสบการณ์โดยใช้
กระบวนการกลุม่ 

ความเชื่อมั่นในตนเอง 

1.  การกล้าแสดงออก 
2.  การเป็นตัวของตัวเอง 
3.  การปรบัตัวเข้ากับสภาพแวดลอ้ม 
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 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา  2561 โรงเรียน
เทศบาล ๑ (ถนนนครนอก)  อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา จ านวน 24  คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง  
เนื่องจากผู้วิจัยเป็นครูประจ าชั้น 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลวิจัย มีดังนี ้
 1.  แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้กระบวนการกลุ่ม   จ านวน 9   แผน 
 2.  แบบสังเกตพฤติกรรมความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัย จ านวน 15 ข้อ 
  2.1  ด้านการกล้าแสดงออก    จ านวน 5   ข้อ 
  2.2  ด้านการเป็นตัวของตัวเอง    จ านวน 5   ข้อ 
  2.3  ด้านการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม   จ านวน 5   ข้อ 
  
การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
  การจัดท าแผนการใช้กระบวนการกลุ่มในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย ผู้วิจัยได้
จัดล าดับขั้นตอนการท าแผนเพ่ือเป็นแนวทางในการวิจัย  ดังนี้ 
  1.1  ศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้กระบวนการกลุ่ม 
  1.2  ศึกษาจุดมุ่งหมาย ขอบข่ายของเนื้อหาและแนวคิดตามหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน
เทศบาล ๑ (ถนนนครนอก)  ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561   
  1.3  ก าหนดเรื่องจากเนื้อหาให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระที่ควรรู้ ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกสาระที่ควร
เรียนรู้ที่ 3 ธรรมชาติรอบตัว  จ านวน 9 เรื่อง 
  1.4  สร้างแผนการใช้กระบวนการกลุ่มในการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย จ านวน 3 
สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน รวม 9 แผน โดยมีองค์ประกอบของแผนการจัดประสบการณ์ ดังนี้ 1) สาระส าคัญ  2) 
จุดประสงค์การเรียนรู้  3) สาระการเรียนรู้  4) กระบวนการเรียนรู้  5) สื่อและอุปกรณ์  6)  การวัดและ
ประเมินผล  7)  บันทึกหลังสอน 
 
        โดยมีขั้นตอนการสอนตามกระบวนการกลุ่ม 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
   ขั้นที่ 1 ขั้นน า การปูพ้ืนผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเรียน หรือการสร้างบรรยากาศ
ให้เหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ที่จะตามมา 
   ขั้นที่ 2  ขั้นกิจกรรม การใช้เกม บทบาทสมมติ กรณีตัวอย่าง สถานการณ์จ าลอง 
และละคร แล้วแต่ความเหมาะสม 
   ขั้นที่ 3  ขั้นอภิปรายวิเคราะห์ ให้สมาชิกแสดงความคิดเห็นว่าได้ ข้อคิดอะไรจาก
กิจกรรมนี้ 
   ขั้นที่ 4  ขั้นประยุกต์ใช้และสรุป ผู้น าและสมาชิกร่วมกันสรุปถึงการควบคุมตนเอง 
และเอาชนะใจตนเอง และขอให้สมาชิกทุกคน แสดงการช่วยเหลือเพ่ือนๆในทุกโอกาส ด้วยวิธีการที่เหมาะสม
ต่อไป 
   ขั้นที่ 5  ขั้นประเมินผล เป็นการประเมินผลว่า เด็กๆบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายมาก
น้อยเพียงใดเช่น ผลการท างาน ความสามัคคี คุณธรรม หรือค่านิยมของกลุ่ม   
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  1.5 น าแผนการใช้กระบวนการกลุ่มในการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญ  เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและพิจารณาความสอดคล้องของกิจกรรมและจุดมุ่งหมาย จ านวน 3 
ท่าน ได้แก ่
   1.5.1 นางเอริสา  ชูบุรี   คุณครูประจ าชั้นอนุบาล 2/1 
   ต าแหน่ง ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  โรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนนครนอก) 

1.5.2 นางดารุณี  กะลาสี   คุณครูประจ าชั้นอนุบาล 2/3 
ต าแหน่ง ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  โรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนนครนอก) 
1.5.3 นางสาวกนกพร  ประทุมมณี  คุณครูประจ าชั้นอนุบาล 2/4

 ต าแหน่ง ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  โรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนนครนอก) 
  1.6 ปรับปรุงแก้ไขแผนการใช้กระบวนการกลุ่มในการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
  1.7  น าแผนการใช้กระบวนการกลุ่มในการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยที่ปรับปรุง
แก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญแล้ว ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
 2.  แบบสังเกตพฤติกรรมความเชื่อม่ันในตนเองของเด็กปฐมวัย  โดยด าเนินการตามขั้นตอน 
ดังต่อไปนี้ 
  2.1  ศึกษาต ารา เอกสาร ทฤษฏีและงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมความเชื่อมั่นใน
ตนเองของเด็กปฐมวัย 
  2.2  ศึกษาแบบสังเกตพฤติกรรมความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัยจากแบบสังเกต
พฤติกรรมของ สมจินตนา  คุปตสุนทร (2547) เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสังเกตความเชื่อมั่นในตนเอง
ของเด็กปฐมวัยและสร้างเกณฑ์ประเมินให้ครอบคลุมพฤติกรรมที่แสดงถึงความเชื่อมั่นในตนเอง ได้แก่  
ด้านการกล้าแสดงออก ด้านการเป็นตัวของตัวเอง และด้านการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม 
  2.3  น าแบบสังเกตพฤติกรรมความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัยไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 
ตรวจสอบความสอดคล้องและความเหมาะสมจ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 
   2.3.1 นางเอริสา  ชูบุรี   คุณครูประจ าชั้นอนุบาล 2/1 
   ต าแหน่ง ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนนครนอก) 

2.3.2 นางดารุณี  กะลาสี   คุณครูประจ าชั้นอนุบาล 2/3 
ต าแหน่ง ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  โรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนนครนอก) 
2.3.3 นางสาวกนกพร  ประทุมมณ๊  คุณครูประจ าชั้นอนุบาล 2/4

 ต าแหน่ง ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  โรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนนครนอก) 

  2.4  น าแบบสังเกตพฤติกรรมความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ผ่านการตรวจสอบ 
จากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

  2.5  น าแบบสังเกตพฤติกรรมความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัยไปทดลองใช้กับนักเรียน
ชั้นอนุบาล 2 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  เพ่ือหาข้อบกพร่องและปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  
ในการวิจัย 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยในครั้งนี้ ด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ ผู้วิจัย
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับเด็กปฐมวัยที่เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง ตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

 1.  ผู้วิจัยวัดความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัยก่อนการใช้กระบวนการกลุ่มในการจัดประสบการณ์ 
(Pretest) โดยการใช้แบบสังเกตพฤติกรรมความเชื่อมั่นในตนเองที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจ านวน 1 ชุด 15 ข้อ 60 
คะแนน โดยสร้างแบบประเมินค่าก าหนดตัวเลข 4 ระดับ (Numerical Rating Scales) ดังนี้ 
  4 หมายถึง  มีความเชื่อมั่นในตนเองระดับดีมาก 
  3 หมายถึง  มีความเชื่อมั่นในตนเองระดับดี 
  2 หมายถึง  มีความเชื่อมั่นในตนเองระดับพอใช้ 
  1 หมายถึง  มีความเชื่อมั่นในตนเองระดับปรับปรุง  
 2.  ด าเนินการทดลองตามแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้กระบวนการกลุ่ม เป็นเวลา 3 สัปดาห์  
สัปดาห์ละ 3 วัน คือ ทุกๆวันอังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดี ในช่วงเวลา 09 :00 น.- 09:50 น. วันละ 50 นาที     
รวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง  
 3.  เมื่อผู้วิจัยด าเนินการทดลอง ครบ 3 สัปดาห์ จากนั้นท าการสังเกตและจดบันทึกหลังการทดลอง 
(Posttest) กับกลุ่มตัวอย่างอีกครั้ง ซึ่งใช้แบบสังเกตพฤติกรรมความเชื่อมั่นในตนเองชุดเดียวกันกับที่ใช้สังเกต
ครั้งก่อนการทดลอง   
 4.  น าข้อมูลที่ได้จากแบบสังเกตพฤติกรรมความเชื่อมั่นในตนเอง ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยหา
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ  
              การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอให้
อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง ด้านโครงเนื้อหาและภาษา โดยการ
ค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) เพ่ือให้มีความสมบูรณ์ 
สามารถวัดได้ตรงกับเรื่องที่ต้องการศึกษา มีความถูกต้องก่อนที่จะน าไปใช้เก็บข้อมูลจริง 
2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
    ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่างท าการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป  

ผลการวิจัย  
 จากการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมความเชื่อมั่น  
ในตนเองของเด็กปฐมวัยปรากฏผลดังตาราง ต่อไปนี้      
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ตาราง 1 ผลการศึกษาความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัยโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ตลอดทั้ง 3 สัปดาห์ 

ความเชื่อมั่นในตนเอง 
แยกเป็นรายด้าน 

 
คะแนน 

เต็ม 

ระยะเวลาจัดกิจกรรม 

สัปดาห์ท่ี 1 สัปดาห์ท่ี 2 สัปดาห์ท่ี 3 เฉลี่ยราย
ด้าน (x ̄) x ̄ S.D. x ̄ S.D. x ̄ S.D. 

1.ด้านการกลา้แสดงออก 20 8.96 0.07 12.20 0.10 18.30 0.15 13.15 
2.ด้านการเป็นตัวของตัวเอง 20 10.30 0.15 13.80 0.12 19.00 0.08 14.37 
3.ด้านการปรับตัวเข้ากับ    
   สภาพแวดล้อม 

20 8.88 0.10 13.60 0.05 18.50 0.10 13.66 

รวม 60 28.10 0.32 39.50 0.27 55.80 0.33 41.18 

จากตาราง 1 แสดงให้เห็นว่า ความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัยในภาพรวมและรายด้าน                 
มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอด 3 สัปดาห์  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความเชื่อมั่น 
ในตนเองของเด็กปฐมวัยด้านการเป็นตัวของตัวเองมีคะแนนสูงที่สุด (x̄ = 14.37) รองลงมาคือ ด้านการปรับตัว
เข้ากับ สภาพแวดล้อม (x̄ = 13.66) ส่วนด้านที่มีคะแนนต่ าสุดคือ ด้านการกล้าแสดงออก (x̄ = 13.15) 

ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้        
 กระบวนการกลุ่ม  

ความเชื่อมั่นในตนเอง 
แยกเป็นรายด้าน 

คะแนน
เต็ม 

ระยะเวลาจัดกิจกรรม 
ความ

ต่าง (x̄)  
ก่อนการจัด

ประสบการณ์ 
หลังการจัด

ประสบการณ์ 
x ̄ S.D. x ̄ S.D. 

1.ด้านการกลา้แสดงออก 20 7.92 0.13 19.10 0.19 +11.18 
2.ด้านการเป็นตัวของ   
   ตัวเอง 

20 9.21 0.20 19.60 0.20 +10.39 

3.ด้านการปรับตัวเข้ากับ     
   สภาพแวดล้อม 

20 8.21 0.07 19.50 0.17 +11.29 

รวม  60 25.34 0.40 58.20 0.56 +32.86  

จากตาราง 2 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนค่าความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัยในภาพรวมและรายด้าน
ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้กระบวนการกลุ่ม พบว่า หลังการจัดประสบการณ์โดยใช้กระบวนการ
กลุ่มเด็กปฐมวัยมีความเชื่อมั่นในตนเองเพ่ิมสูงขึ้น และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความเชื่อม่ันในตนเอง
ของเด็กปฐมวัยด้านการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมมีคะแนนเพิ่มข้ึนสูงที่สุด (x ̄ =  1 1 . 2 9) รองลงมาคือ  
ด้านการกล้าแสดงออก (x ̄ = 11.18) ส่วนด้านที่มีคะแนนเพ่ิมข้ึนต่ าสุดคือ ด้านการเป็นตัวของตัวเอง (x̄ = 10.39) 

สรุปและอภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัยหลังการใช้
กระบวนการกลุ่ม และเปรียบเทียบความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้รับการใช้กระบวนการ
กลุ่ม ปรากฏผลดังนี้ เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยการใช้กระบวนการกลุ่มมีความเชื่อมั่นในตนเอง
สูงกว่าก่อนได้รับการจัดประสบการณ์ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัย  แสดงให้เห็นว่า การใช้
กระบวนการกลุ่มสามารถพัฒนาความเชื่อม่ันในตนเองของเด็กปฐมวัยให้เพ่ิมสูงขึ้นได้  ซึ่งอภิปรายได้ดังนี้ 
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 1.  พฤติกรรมความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัยหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้กระบวนการกลุ่มมี
การเปลี่ยนแปลงทั้งโดยรวมและรายด้านเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอด 3 สัปดาห์ จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน              
โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย x̄ =28.10, 39.50 และ 55.80 ตามล าดับ และเมื่อพิจารณารายด้าน สามารถแยกได้
ดังนี้ 

1.1 ด้านการกล้าแสดงออก ในช่วงเวลา 3 สัปดาห์ เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมความเชื่อมั่น 
ในตนเองหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้กระบวนการกลุ่ม (x̄ = 8.96, 12.22 และ 18.30) จะเห็นได้ว่าสัปดาห์
แรกถึงสัปดาห์ที่ 2 ระดับคะแนนมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย เท่ากับ 3.26 เพราะเด็กไม่กล้าแสดงออก 
แต่เมื่อจัดประสบการณ์จนถึงสัปดาห์ที่ 3 เด็กมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมมากขึ้น เท่ากับ 6.08 เพราะเด็กมีความ
กล้าแสดงออกมากขึ้น สังเกตจากการน าเสนอหน้าชั้นเรียนเมื่อท ากิจกรรมเสร็จ เด็กๆพูดด้วยเสีย งดัง  
ฟังชัด สบตาผู้ฟังขณะอธิบายด้วยความมั่นใจ และขณะท ากิจกรรมต่างๆในห้องเรียนก็สามารถแสดงท่าทาง
ต่างๆด้วยความกระฉับกระเฉง แสดงท่าทางใหม่ๆด้วยตนเอง ท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสนุกสนาน  
ซึ่งสอดคล้องกับ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2543 : 53) ที่กล่าวว่า การที่ครูกระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสดงออกด้วยการให้
อิสระแก่ผู้เรียนในการคิดและการท ากิจกรรมช่วยให้เด็กมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพ่ิมขึ้น  ดังนั้น การใช้
กระบวนการกลุ่มท่ีเปิดอิสระให้เด็กได้ลงมือกระท าจะส่งผลให้เด็กสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
  1.2 ด้านการเป็นตัวของตัวเอง ในช่วงเวลา 3 สัปดาห์ เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมความเชื่อมั่น 
ในตนเองหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ( x̄ = 10.30, 13.80 และ 19.00)  จะเห็นได้ว่า
สัปดาห์แรกถึงสัปดาห์ 2 ระดับคะแนนมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย เท่ากับ 3.50 เพราะเด็กไม่เป็น  
ตัวของตัวเอง แต่เมื่อจัดประสบการณ์จนถึงสัปดาห์ 3 เด็กมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมมากขึ้น เท่ากับ 5.20 เพราะ 
มีความเป็นตัวของตัวเองเพ่ิมมากขึ้น สังเกตจากการกล้าตัดสินใจท าสิ่งต่างๆด้วยตนเอง เมื่อเด็กๆ  ได้รับ
มอบหมายงานจากคุณครู จะสามารถแบ่งหน้าที่กันเองได้โดยครูไม่ต้องไปจัดแจงให้ สามารถท ากิจกรรมด้วย
ความสุข ยิ้ม หัวเราะ สนใจและตั้งใจท ากิจกรรม  และแสดงสีหน้ายิ้ม มีความสุขกับตัวเองเมื่อท าส าเร็จ   
ซึ่งสอดคล้องกับมุสเสน (Mussen, 1969 : 216  อ้างถึงใน ทัศณียา บัวภา, 2554 : 69)  ที่กล่าวว่า พ่อแม่ที่ให้
โอกาสและได้รับการสนับสนุนความต้องการในด้านความอยากรู้อยากเห็น จะท าให้เด็กมีความเป็นตัวของ
ตัวเอง พ่ึงตนเองได้ มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก สามารถเผชิญ
สถานการณ์ใหม่ โดยไม่วิตกกังวล และมีความเชื่อมั่นในตนเอง ดังนั้น เด็กควรได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง
จากบุคคลรอบข้าง เพ่ือที่เด็กเหล่านั้นจะได้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ส าคัญติดตัวต่อไป อันจะเป็นพ้ืนฐานที่  
ท าให้ประสบความส าเร็จความก้าวหน้าในชีวิต 

1.3 ด้านการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม ในช่วงเวลา 3 สัปดาห์ เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรม
ความเชื่อมั่นในตนเองหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้กระบวนการกลุ่ม (x̄ = 8.88, 13.60 และ 18.50) จะเห็น
ได้ว่าสัปดาห์แรกถึงสัปดาห์ที่ 2 ระดับคะแนนมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย เท่ากับ 4.72 เพราะ  
เด็กปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้บ้าง แต่เมื่อจัดประสบการณ์จนถึ งสัปดาห์ที่ 3 เด็กมีการเปลี่ยนแปลง
เพ่ิมขึ้น เท่ากับ 4.90 มีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมมากขึ้น สังเกตจากการให้ความร่วมมือในการท า
กิจกรรมกับเพ่ือนได้ดีมากขึ้น รู้จักรับผิดชอบ และพูดคุยตกลงกันภายในกลุ่ม เมื่อมีปัญหาสามารถช่วยกันระดม
ความคิดแก้ปัญหาร่วมกัน ปฏิบัติตามข้อตกลงภายในกลุ่มได้ พูดหรือบอกเหตุผลที่ต้องการกับเพ่ือนๆได้ และ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืนได้ด้วยความยินดี สอดคล้องกับ อารี เกษมรัติ (2533 : 20) ที่กล่าวว่า  
ความเชื่อมั่นในตนเองเป็นลักษณะหนึ่งของบุคลิกภาพที่มีความส าคัญยิ่งในการด าเนินชีวิต การปู พ้ืนฐานความ
เชื่อมั่นในตนเองให้เกิดขึ้นกับเด็ก จะช่วยให้เด็กกล้าคิด กล้าท าสิ่งต่างๆ ด้วยความมั่นใจ และสามารถปรับตัว  
ให้เข้ากับสภาพแวดล้อม หรือเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างมีความสุข 
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 2.  เมื่อเปรียบเทียบความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการใช้กระบวนการกลุ่ ม
โดยรวมและรายด้าน  พบว่า เด็กปฐมวัยมีความเชื่อมั่นในตนเองหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้กระบวนการ
กลุ่มสูงกว่าก่อนจัดประสบการณ์   
 การที่ความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัยมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นหลังการจัดประสบการณ์เป็น
เพราะการใช้กระบวนกลุ่มเป็นการเปิดโอกาสให้เ ด็กๆได้ลงมือท ากิจกรรมต่างๆด้วยตนเอง ฝึกให้มี 
ความรับผิดชอบ และมีวินัยที่เกิดจากกฎระเบียบของกลุ่ม มีความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ฝึกการแก้ปัญหาและ
การกล้าแสดงออกในการน าเสนอผลงานของตนเอง การใช้กระบวนกลุ่มเป็นการจัดประสบการณ์ท่ียึดกลุ่มเป็น
แหล่งความรู้ที่ส าคัญ ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากกลุ่มให้มากที่สุด ทั้งนี้เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคม
จ าเป็นต้องอาศัยอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนซึ่งมีความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมมีผลต่อกันและกันอยู่เสมอ การให้ผู้เรียน
ได้ฝึกการเรียนรู้ในลักษณะกลุ่มนี้จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้สามารถอยู่
และท างานร่วมกันกับผู้อื่นได้ดีขึ้น (เกษมศรี เสมา, 2542 : 68) 
 การวิจัยที่ใช้กระบวนการกลุ่มในการจัดประสบการณ์ ทุกขั้นตอนสามารถพัฒนาเด็กปฐมวัยให้สามารถ
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม เด็กมีความเชื่อมั่นในตนเองเพ่ิมขึ้น กล้าตัดสินใจและท าสิ่ง
ต่างๆด้วยตนเอง จากที่เมื่อก่อนต้องถามคุณครู รู้จักแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า สามารถรับผิดชอบงานที่ครู
มอบหมายไปเป็นกลุ่มได้มากขึ้น มีความสนุกสนานในการท ากิจกรรม มีมนุษยสัมพันธ์ ยอมรับสถานการณ์
ใหม่ๆ  รับฟังและยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืนได้  ปฏิบัติตามมติข้อตกลงของกลุ่มได้ รู้จักแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  เด็กเรียนรู้ในการท ากิจกรรมร่วมกับเพ่ือนๆ สอดคล้องกับ สมาคมการศึกษาเด็ก
แห่งอเมริกา (Children Study Association, 1952 อ้างถึงใน ศุภศี ศรีสุคนธ์ , 2539 : 11) ที่ ได้แสดง 
ความคิดเห็นไว้ว่า ความเชื่อมั่นในตนเองจะเกิดขึ้นกับเด็กที่ประสบผลส าเร็จในการกระท าสิ่งต่าง ๆ เสมอ 
บุคคลยิ่งประสบความส าเร็จมากเท่าใดย่อมท าให้มีความเชื่อมั่นในตนเองมากข้ึนเท่านั้น  
 ผลการวิจัยในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า การใช้กระบวนการกลุ่มสามารถพัฒนาให้เด็กปฐมวัยเกิดความ
เชื่อมั่นในตนเองเพ่ิมสูงขึ้น เนื่องจากเด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้ได้จากประสบการณ์ตรง ครูมีบทบาท  
เพียงแค่เตรียมความพร้อมเด็กและกระตุ้นให้เด็กเกิดการส ารวจค้นหาความรู้ด้วยตนเอง เด็กได้พัฒนา
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ บรรยากาศในการเรียนรู้เป็นไปด้วยความสนุกสนาน เพลิดเพลินและมีความสุข 
เกิดความภูมิใจในตนเอง เด็กจึงกล้าแสดงออกเพ่ิมมากขึ้น  มีความเป็นตัวของตัวเอง เชื่อมั่นในตนเอง และรู้จัก
ปรับตัวเข้ากับสิ่งต่างๆรอบตัวได้อย่างไม่รู้สึกกังวล 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการศึกษาการใช้กระบวนการกลุ่มที่ส่งเสริมทักษะด้านอ่ืนๆ เช่น ด้านความคิดสร้างสรรค์                  
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความมีวินัยในตนเอง เป็นต้น 
 2. ควรเพ่ิมระยะเวลาในการศึกษาให้มากขึ้น เพ่ือพัฒนาและเปรียบเทียบพฤติกรรมความเชื่อมั่น  
ในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ต่อเนื่อง 
 3. ในการส่งเสริมพฤติกรรมความเชื่อมั่นในตนเอง ควรให้เด็กได้แสดงความคิดและลงมือกระท า 
อย่างอิสระ ใช้การเสริมแรงทางบวกร่วมด้วย 
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การด ารงอยู่ของแม่ย่านางเรือจังหวัดสงขลาท่ามกลางพลวัตสังคม 

 

กิตตินนท์ สุขสนาน1 วิรชัช เพ็งรักษ2์ อภิสิทธิ์ สุขพงษ์3 

และบุษกร โกมลตรี4 
 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบพิธีกรรมการท าขวัญแม่ย่านางเรือและปัจจัยที่มีผลต่อการ
ด ารงอยู่ของแม่ย่านางเรือ จังหวัดสงขลาท่ามกลางพลวัตสังคม โดยเก็บข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และ 
ลงพ้ืนที่ภาคสนามในพ้ืนที่ชุมชนเก้าเส้ง ชุมชนหัวเขา และชุมชนบางกล่ า ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
กลุ่มชาวประมง ช่างต่อเรือ ฝีพายเรือและผู้น าในการประกอบพิธีกรรม  

ผลการศึกษา พบว่า ท่ามกลางพลวัตสังคมที่เข้ามาท าให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  
การศึกษา และเศรษฐกิจ แต่แม่ย่านางเรือก็ยังด ารงอยู่โดยมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับพลวัตสังคมดังนี้   
1. รูปแบบพิธีกรรมการท าขวัญแม่ย่านางเรือท่ามกลางพลวัตสังคม ในส่วนการสร้างเรือ ชาวประมงนิยมซื้อเรือ
ส าเร็จรูป ส่วนไม้ที่ท าเรือประมงปัจจุบันเป็นไม้ชนิดใดก็ได้ ต่างจากสมัยก่อนที่นิยมไม้ตะเคียน แต่เรือแข่งยัง
นิยมไม้ตะเคียนอยู่ เนื่องจากเชื่อเรื่องความขลัง  ส่วนพิธีกรรมการท าขวัญเรือ ส าหรับเรือประมงมี 
การปรับเปลี่ยนของเซ่นไหว้ตามความสะดวก ส าหรับเรือแข่ง มีการปรับเปลี่ยนของเซ่นไหว้ตามสะดวกเช่นกัน  
แต่ยังคงมีของเซ่นไหว้บางอย่างที่เชื่อว่าเป็นสิริมงคลที่ขาดไม่ได้ ในส่วนพิธีกรรม ทั้งเรือประมงและเรือแข่ง
ยังคงแบบเดิมเหมือนในอดีต 2. ปัจจัยที่มีผลต่อการด ารงอยู่ของแม่ย่านางเรือจังหวัดสงขลาท่ามกลางพลวัต
สังคม พบว่า ทั้ง 3 ชุมชน ยังมีความเชื่อเรื่องแม่ย่านางเรืออยู่เพราะเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นบรรพ
บุรุษ แม่ย่านางเรือจึงมีบทบาทและมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิต เป็นเสมือนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้ใช้เรือทั้งที่
เป็นคนไทยพุทธและไทยมุสลิม นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้ามาส่งเสริมจึงท าให้แม่ย่านางเรือยังคง
ด ารงอยู่ต่อไป 

ค าส าคัญ: การด ารงอยู่ แม่ย่านางเรือ พลวัตสังคม 

 

 

 

 

 

1-3 นักศึกษาระดับปริญญาตร ีสาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยกุต์, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่
4  อาจารย์ประจ้าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต, คณะศิลปศาสตร,์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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บทน า 

วัฒนธรรมความเชื่อเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยอดีต เชื่อว่าเป็นสิ่งที่ 
ดลบันดาลให้เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ เป็นสิริมงคล และเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจจึงท าให้ความเชื่อมีอิทธิพลต่อ
การด ารงชีวิตในด้านต่าง ๆ ของผู้คนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นแนวคิด ประเพณี รวมไปถึงอาชีพ ท าให้ความเชื่อ 
ฝังรากลึกอยู่ในชีวิตของผู้คนในสังคมไทย ดังที่ อุทิศ สังขรัตน์ (2560, น.29) ได้ให้ค านิยามเก่ียวกับความเชื่อว่า 
“มีอิทธิพลต่อการก าหนดพฤติกรรมของคนในสังคม เมื่อคนในสังคมหนึ่งให้การยอมรับนับถือสิ่งใดเป็นที่ยึด
เหนี่ยวใจ คนในสังคมนั้นจะแสดงออกถึงความเชื่อด้วยการมีขนบธรรมเนียม ประเพณี พิธีกรรม ตลอดจน
วัฒนธรรมต่าง ๆ ในการด ารงชีวิตที่สอดคล้องกับความเชื่อนั้น ๆ ” จึงกล่าวได้ว่าวัฒนธรรมความเชื่อเป็นสิ่งที่
อิทธิพลต่อการด ารงชีวิตของผู้คนในสังคม 

 อย่างไรก็ตามในปัจจุบันการเข้ามาของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เข้ามาอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็น
ระดับการศึกษาของผู้คนในสังคม การสื่อสารโทรคมนาคม การเข้ามาของอินเตอร์เน็ต ท าให้สังคมก้าวเข้าสู่
ความทันสมัยอย่างรวดเร็ว ส่งผลในความคิดของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป ความเชื่อจึงมีผลต่อการใช้ชีวิต
น้อยลงหรือกล่าวได้ว่าเป็นพลวัตสังคม ดังที่ ทัศนีย์ เจนวิถีสุข (2554, น.286) ได้พูดถึงการสื่อสารว่ามีอิทธิพล
และความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงสังคม โดยท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมขึ้น โดยจะเป็นการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมของสังคม ไดแก่ แนวคิด ความเชื่อ ค่านิยม วิถีการมองโลก ที่รวมเรียกว่า ทิฏฐิ 
การแสดงออกทาง พฤติกรรมต่าง ๆ และที่ปรากฏในวิถีการด าเนินชีวิต โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบปฏิรูป
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งในระดับปัจเจกและระดับสังคมที่มีลักษณะร่วมกันเป็นสังคม 

 พลวัตสังคมท าให้วิถีชีวิตและแนวคิดของคนในสังคมก้าวหน้าขึ้น ส่งผลให้การด ารงอยู่ของความเชื่อแม่
ย่านางเรือที่มีบทบาทส าคัญต่อวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม มีความส าคัญน้อยลงกว่าในอดีต และส่งผลให้พิธีกรรม
ความเชื่อเกี่ยวกับแม่ย่านางเรือลดลงจนแทบจะเลือนหายไป อย่างไรก็ตามในจังหวัดสงขลา ความเชื่อเรื่องแม่
ย่านางเรือยังสามารถด ารงอยู่ได้ ไม่ได้เลือนหายไปตามการเปลี่ยนแปลงทางสังคม หากแต่อาจมีการปรับเปลี่ยน
ให้เข้ากับสังคมนั้น ๆ 

 ชุมชนเก้าเส้ง และชุมชนหัวเขาเป็นชุมชนในจังหวัดสงขลาที่มีภูมิประเทศติดกับทะเล เป็นพ้ืนที่ 
ที่ชาวประมงพ้ืนบ้านมีวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อและพิธีกรรมเป็นสิ่งที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ  ท าให้คน
ในชุมชนทั้งสองชุมชนดังกล่าว มีวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการใช้เรือ คลุกคลีอยู่กับเรือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
ต่างกันที่คนในชุมชนเก้าเส้งส่วนใหญ่เป็นคนไทยมุสลิม ขณะที่คนในชุมชนหัวเขาเป็นคนไทยพุทธ จึงพ้ืนที่  
ที่น่าศึกษาความเชื่อเรื่องแม่ย่านางเรืออย่างยิ่ง ส่วนชุมชนบางกล่ า เป็นชุมชนที่มีภูมิประเทศติดแม่น้ าและยังคง
มีวัฒนธรรมการแข่งเรือ และยังมีวิถีชีวิตที่ยังใช้เรืออยู่ ชุมชนทั้งสามชุมชนยังมีพิธีกรรมการกราบไหว้แม่ย่านาง
เรือหลงเหลืออยู่ในบางกลุ่ม และสืบทอดต่อ ๆ กันมา 

 ผู้วิจัยจึงสนใจประเด็นการด ารงอยู่ของแม่ย่านางเรือในพ้ืนที่ชุมชนเก้าเส้ง ชุมชนหัวเขา และชุมชน  
บางกล่ าโดยศึกษารูปแบบพิธีกรรมการท าขวัญแม่ย่านางเรือ และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการด ารงอยู่ของ 
แม่ย่านางเรือท่ามกลางพลวัตสังคม  
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วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

1.ศึกษารูปแบบพิธีกรรมการท าขวัญแม่ย่านางเรือ จังหวัดสงขลาท่ามกลางพลวัตสังคม 

2.ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการด ารงอยู่ของแม่ย่านางเรือ จังหวัดสงขลาท่ามกลางพลวัตสังคม 

 

วิธีการศึกษา 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การด ารงอยู่ของแม่ย่านางเรือ จังหวัดสงขลาท่ามกลางพลวัตสังคม”  
มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ ศึกษารูปแบบพิธีกรรมการท าขวัญแม่ย่านางเรือท่ามกลางพลวัตสังคม และ
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการด ารงอยู่ของแม่ย่านางเรือ จังหวัดสงขลาท่ามกลางพลวัตสังคม ในพ้ืนที่ชุมชนเก้าเส้ง 
ชุมชนหัวเขา และชุมชนบางกล่ า โดยมีแหล่งข้อมูล การรวบรวมข้อมูล แนวคิดที่ใช้ในการวิจัย การวิเคราะห์
ข้อมูล และวิธีการเสนอผลการวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ผู้วิจัยได้ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิได้แก่ งานวิจัย บทความ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสาร
ที่เก่ียวข้องกับแม่ย่านางเรือที่มีการเชื่อมโยงกับปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นกับทฤษฎีอย่างมีเหตุผล เพ่ือที่จะน ามาใช้
ในการศึกษาอย่างมีขอบเขตมากขึ้น ต่อมาผู้วิจัยได้หาข้อมูลแบบปฐมภูมิ เป็นการใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก โดยผู้ที่ให้สัมภาษณ์เป็นชาวประมง 6 คน ฝีพายเรือ 1 คน ช่างต่อเรือ 1 คน และผู้มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับพิธีกรรมจ านวน 2 คน ในขณะที่มีการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะท าการบันทึกข้อมูลด้วยการ
อัดเสียง ถ่ายวิดีโอ และจดบันทึก โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลจากการสนทนา ให้ผู้สนทนาแสดงความคิดเห็น
ต่าง ๆ ได ้

จากนั้นผู้วิจัยได้น าข้อมูลทั้งแบบข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลแบบปฐมภูมิมาเรียบเรียงข้อมูล ตรวจสอบ
ความถูกต้อง และศึกษาวิเคราะห์ในประเด็นต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยใช้ทฤษฎีของ วิลเลี่ยม 
อาร์ แบสคอม (William R.Bascom, อ้างใน รัตนา จันทร์เทาว์, 2559) ที่กล่าวถึง หน้าที่หลักของคติชนวิทยา
ว่า “การท าหน้าที่หลักในวัฒนธรรม 4 ประการ ได้แก่ คติชนวิทยามีหน้าที่อธิบายความคับข้องใจของมนุษย์ 
ที่ต้องการจะหลีกหนีไปสู่จินตนาการจากกฎข้อบังคับของแต่ละสังคมในระดับที่แตกต่างกัน คติชนมีหน้าที่ท าให้
แง่คิดต่าง ๆ ในวัฒนธรรมอย่างมีเหตุผล คติชนมีหน้าที่ด้านวิถีทางแห่งการศึกษา และคติชนมีหน้าที่ท าให้เกิด
การยอมรับแบบแผนพฤติกรรมของคนในสังคม” นอกจากนี้ยังได้ใช้แนวคิดเรื่องการด ารงอยู่ของ (ฉัตรทิพย์ 
นาถสุภา, 2537 อ้างถึงใน อรสุดา เจริญรัถ, 2543 , บทคัดย่อ) ที่กล่าวถึงลักษณะการใช้ชีวิตเพ่ือการด ารงอยู่ 
ไว้ว่า สังคมชนบทไทยดั้งเดิมนั้นเป็นสังคมที่มีวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย การผลิตพ้ืนฐานเป็น การผลิตเพียงเพ่ือ 
การยังชีพภายในครัวเรือนและในชุมชน การด ารงชีพเป็นลักษณะการพ่ึงพิงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่อยู่
รอบตัว ชาวชนบทจึงมีความผูกพันและตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมจึงแสดงออกในรูปของความเชื่อและพิธีกรรม 
ความสัมพันธ์ในชุมชนเป็นความสัมพันธ์ในระบบเครือญาติและความสัมพันธ์ทางสายเลือด โดยผู้วิจัยน าแนวคิด
มามาบูรณาการเป็นแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์ต่อไป 
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ผลการศึกษา 

การลงพื้นที่ชุมชนเก้าเส้ง ชุมชนหัวเขา และชุมชนบางกล่ าเพ่ือเก็บข้อมูลการด ารงอยู่ของแม่ย่านางเรือ
จังหวัดสงขลาท่ามกลางพลวัตสังคม ปรากฏผลดังนี้ พิธีกรรมความเชื่อเรื่องแม่ย่านางเรือยังสามารถด ารงอยู่ได้
ในพ้ืนที่ชุมชนเก้าเส้ง ชุมชนหัวเขา และชุมชนบางกล่ า เนื่องจากชุมชนเก้าเส้งและชุมชนหัวเขาพ้ืนที่ติดทะเล 
ท าให้ชาวบ้านในชุมชนเก้าเส้งและชุมชนหัวเขามีวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับเรือโดยยึดอาชีพประมงเป็นอาชีพหลัก  
มาตั้งแต่อดีต ส่วนชุมชนบางกล่ าก็เป็นพ้ืนที่ที่มีแม่น้ าจึงท าให้วิถีชีวิตของคนในชุมชนก็มีความข้องเกี่ยวกับเรือ
เช่นเดียวกัน แต่ในชุมชนบางกล่ าจะเน้นไปที่การแข่งขันเรือยาวเป็นส่วนใหญ่ 

ปัจจุบันในพลวัตสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในหลาย ๆ ด้าน ทั้งด้านการคมนาคม  
ที่การใช้เรือมีความนิยมน้อยลง การเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาที่ท าให้คนในชุมชนได้รับการศึกษาที่ดีขึ้นท าให้
ผู้คนในชุมชนมีอาชีพที่ก้าวหน้าขึ้น ท าให้การประกอบอาชีพประมงน้อยลงตามไปด้วย และการเปลี่ยนแปลง
ด้านวิถีชีวิตที่การเข้ามาของเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามามีส่วนในวิถีชีวิตของคนในชุมชน แต่การด ารงอยู่ของ  
แม่ย่านางเรือยังคงปรากฏอยู่ โดยยังคงมีการสืบทอดทางพิธีกรรมจากรุ่นสู่ รุ่น แต่มีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับ
การเปลี่ยนแปลงในพลวัตสังคมเพ่ือให้ความเชื่อเรื่องแม่ย่านางเรือยังคงด ารงอยู่ได้ ดังนี้ 

1. รูปแบบพิธีกรรมการแม่ย่านางเรือท่ามกลางพลวัตสังคม 

1.1 การสร้างเรือ 
ในสมัยก่อนมีปริมาณต้นไม้อยู่มาก คนที่ประกอบอาชีพชาวประมงและช่างต่อเรือจึงมีการสร้างเรือ 

ด้วยตนเอง และจะมีการอัญเชิญให้แม่ย่านางมาสถิตที่เรือและท าขวัญเรือครั้งแรกหลังจากที่สร้างเรือเสร็จ  
โดยจะใช้ไม้ทั้งต้นมาสร้างเรือ เรือประเภทนี้จะเรียกว่า “เรือขุด” ไม้ที่ชาวประมงนิยมให้เพ่ือสร้างเรือในอดีต 
จะเป็นไม้ตะเคียน เพราะมีความแข็งแรงทนทานและมีความเชื่อว่าเป็นไม้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากกว่าไม้ทั่วไป  
จึงจะมีการไหว้ขออนุญาตเจ้าป่า เจ้าเขา ทุกครั้งก่อนตัดไม้ ดังที่  สุรศักดิ์ พิชิตพงษ์ศาภรณ์ , (สัมภาษณ์  
20 กุมภาพันธ์ 2562) กล่าวไว้ว่า “...ชาวบ้านมักจะใช้ไม้ตะเคียนเพราะเชื่อว่าเป็นไม้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ 
เหมาะที่จะน ามาใช้ท าเรือ และมีความเชื่อว่าไม้ตะเคียนมีนางไม้สิงสถิตอยู่  จึงมีความเชื่อถือและรู้สึก 
เกรงกลัวต่อไม้ตะเคียนมาก เพื่อความเป็นสิริมงคล แต่ในปัจจุบันการตัดไม้ไม่สามารถตัดได้อย่างอิสระ 
แบบสมัยก่อน เพราะการเข้ามาควบคุมการตัดไม้ของรัฐ ท าให้ปัจจุบันนิยมซื้อเรือส าเร็จรูปซื้อไม้  
จากโรงงานมาประกอบเองมากกว่า โดยเรือที่เกิดจากการซื้อไม้มาประกอบเองจะเรียกว่าเรือประกอบ หรือ
น าเรือขุดมาเสริมกับไม้ส่วนต่าง ๆ ก็จะเรียกว่าเรือขุดขยาย…” เมื่อมีการซื้อเรือส าเร็จรูปและการประกอบ
เรือเองพิธีกรรมขอตัดไม้ก็หายไป แต่ยังมีการอัญเชิญให้แม่ย่านางเรือมาสถิตที่เรือ  และการท าขวัญครั้งแรก 
ก็ยังคงอยู”่ 

 เรือส าเร็จรูปที่ชาวประมงชุมชนเก้าเส้งซื้อมาจะไม่จ ากัดชนิดไม้ จะเป็นไม้อะไรก็ได้ไม่จ าเป็นต้องเป็น
ไม้ตะเคียนเหมือนสมัยก่อน ส่วนในการแข่งขันเรือของชุมชนบางกล่ าไม้ที่น ามาประกอบเรือจะต้องเป็น 
ไม้ตะเคียนเท่านั้นเพราะเชื่อว่าเป็นไม้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ เป็นศิริมงคล มีของแรง  
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รอฮะห์ หวังพา, (สัมภาษณ์ 22 มกราคม 2562) กล่าวว่า “…เดี๋ยวนี้ไม้ตะเคียนหายาก และรัฐเข้ามา
ควบคุมการตัดไม้ จะตัดไม้ต้องขออนุญาตจากรัฐก่อน ถึงแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ของเราเองก็ตาม สมัยนี้คนเก้า
เส้งเลยนิยมซื้อเรือส าเร็จรูปมากกว่า ไม้อะไรก็ได้ขอแค่เป็นไม้เนื้อแข็ง…”  

สุรศักดิ์ พิชิตพงษ์ศาภรณ์, (สัมภาษณ์ 20 กุมภาพันธ์ 2562) กล่าวว่า “...สมัยก่อนการสร้างเรือล านึง
จะต้องเอาไม้ตะเคียนทั้งต้นตัดเองมาขุดเป็นเรือเรียกว่าเรือขุด แต่สมัยนี้ส่วนใหญ่จะใช้เป็นเรือประกอบ คือ
การเอาซื้อไม้จากโรงงานแยกชิ้นมาแล้วเอามาประกอบเอง บางครั้งก็เอาเรือขุดมาต่อเติมกับไม้ประกอบ
เรียกว่าเรือขุดขยาย...” 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 เรือที่ชาวประมงสร้างเองจากไม้ตะเคียนในอดีต 

ที่มา: ถ่ายโดยผู้วิจัย วันที่ 22 มกราคม 2562 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 เรือส้าเร็จรูป 

ที่มา: ถ่ายโดยผู้วิจัย วันที่ 22 มกราคม 2562 
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ภาพที่ 3 เรือประกอบ 

ที่มา: ถ่ายโดยผู้วิจัย วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 

1.2 พิธีกรรมการท าขวัญเรือ 

 รูปแบบพิธีกรรมในการบูชาแม่ย่านางเรือจะไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับการถ่ายทอดกันมาของแต่ละพ้ืนที่ 
และรูปแบบพิธีกรรมก็ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่จะมีส่วนประกอบในพิธีกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตาม 
การเปลี่ยนแปลงทางพลวัตสังคม ดังต่อไปนี้ 

1.2.1 ของที่น ามาเซ่นไหว้ 

  ในปัจจุบันเรือประมงและเรือแข่งเรือจะวางเครื่องสังเวยต่าง ๆ ไว้ที่หัวเรือ ส่วนของเซนไหว้ 
ก็จะใช้สิ่งของที่หาได้สะดวกตามสภาพแวดล้อมของชุมชน และใช้ผลไม้ที่มีตามฤดูกาลนั้น ๆ ด้วย  

เพลินพิศ วังสระปราบ, (สัมภาษณ์ 22 มกราคม 2562) กล่าวว่า “…ก่อนออกเรือครั้งแรกจะมีพ่อหมอ
จากหมู่บ้านอ่ืนมาท าพิธีให้ เพราะ เก้าเส้งไม่มีหมอประจ า หลังจากนั้นก่อนออกเรือก็จะไหว้เอง  
ของเซ่นไหว้ก็จะมีพวก กล้วย ขนมหวาน ขนม 3 สี หมากพลู ธูปเทียน ดอกไม้ แล้วก็พวกอาหารคาว
หวาน ขนมด า ขนมแดง พวกของเซ่นไหว้จะแล้วแต่ที่หาได้  ส่วนพวกมุสลิมจะไม่มีไหว้ แต่มีการน า 
ของเซ่นไหว้แล้วอธิษฐานจากอัลเลาะห์และแม่ย่านางเรือ เค้าก็มีวิถีของเค้า…”  

ณัฐวุฒิ หนูสวัสดิ์, (สัมภาษณ์ 2 เมษายน 2562 ) กล่าวว่า “...ในชุมชนหัวเขาส่วนใหญ่จะใช้ของ
แล้วแต่ความสะดวก ส่วนใหญ่ก็เป็นพวก มะพร้าว ส้ม กล้วย ประทัด น้ า หัวหมู ไก่ ปลาทู แล้วแต่นับถือ 
เรือบางล าแม่ย่านางเรือไม่ชอบหมูก็จะไม่น าหมูขึ้นเรือ เพราะมีความเชื่อว่าแม่ย่านางเรือเป็นอิสลาม  
จึงถือเป็นการหลบหลู…่”  

ในส่วนเรือแข่ง ปวริส ประวัติ, (สัมภาษณ์ 20 กุมภาพันธ์ 2562) กล่าวว่า “...เรือแข่งนั้นจะมีการท า
บายศรีของเซ่นไหว้ที่ขาดไม่ได้คือ บายศรี ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ไข่ต้ม ผ้าสี ปลา กล้วย ส้ม ในทางเรือแข่ง 
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 เชื่อว่ากล้วยจะท าให้การแข่งเป็นเรื่องกล้วย ๆ ส่วนส้มจะท าให้เหมือนส้มหล่นโชคดี เพื่อเป็น
ขวัญก าลังใจให้กับนักแข่งเรือ...”  

 

 

  

 

 

ภาพที ่4 ของเซ่นไหว้ก่อนแข่งเรือยาว 

ที่มา: ถ่ายโดย นาย หัสนัย แก้วประดับ วันที่ 9 มีนาคม 2562 

1.2.2 บทสวดในพิธีกรรมท าขวัญเรือ 

ในอดีตชาวประมงและผู้แข่งเรือ จะมีหมอมาประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ให้ เนื่องจากผู้ใช้เรือในตอนนั้น
ยังไม่มีความรู้มากพอ จึงจ าเป็นให้หมอมาท าพิธีกรรมท าขวัญเรือให้ และพิธีกรรมท าขวัญเรือจะใช้บทสวด
เดียวกัน โดยสุรชัย ฉายศิริพันธ์ ได้พูดถึงบทสวดไว้ดังต่อไปนี้  

บทสวดชุมนุมเทวดา คาถานี้ว่าดังนี้ 

สะมันตำ จักกะวำเฬสุ อัตรำคัจฉันตุ เทวะตำ, 

สัทธัมมัง มุนิรำชัสสะ สุณันตุ สัคคะโมกขะทังฯ 

สัคเค กำเม จะ รูเป ศิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมำเน 

ทีเปรัฏเฐ จะ คำเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต 

ภุมมำ จำยันตุ เทวำ ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนำคำ 

ติฏฐันตำ สันติเก ยัง มุนิวะระวะจะนัง สำธะโว เม สุณันตุฯ 

ธัมมัสสะวะนะกำโล อะยัมภะทันตำ 

ธัมมัสสะวะนะกำโล อะยัมภะทันตำ 

ธัมมัสสะวะนะกำโล อะยัมภะทันตำฯ 
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 ต่อจากนั้นหมอผู้ประกอบพิธีก็จะร่ายองค์การ โดยกล่าวเป็นคาถาพราหมณ์ คาถานี้ว่าดังนี้ 

 โอมพรำหมณ์มำนัง เทวำนัง สัทธังสุดวำ โอมพรำหมณ์มำนัง ปิยะตัง สัททัง สุตวำ รกขันตุ สุรักขันตุ 

 ต่อจากนั้นหมอผู้ประกอบพิธีก็สวดบูชาพระพุทธเจ้า ดังนี้ 

  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมำสัมพุทธธัสสะ ข้ำพเจ้ำขอนอบน้อมด้วยกำย  
วำจำ ใจ แด่องค์ทรงมี อัธยำศัยที บริสุทธิ์  พระองค์ตรัสรู้ธรรมโดยพระองค์เอง พระองค์ทรงไว้ซึ ง  
พระมหำกรุณำธิคุณในหมู่สัตว์ (สุรชัย ฉายศิริพันธ์, 2539, น.42-44) 

ในปัจจุบันหมอท าขวัญเรือในพื้นที่ชุมชุนเก้าเส้ง ชุมชนหัวเขา นั้นมีจ านวนน้อยลงไปมากเมื่อเทียบกับ
ในอดีต จึงต้องมีการไปจ้างหมอท าขวัญจากที่อ่ืนมาหรือนิมนต์พระสงฆ์เพ่ือท าขวัญให้ในครั้งแรก หลังจากนั้น
ชาวประมงจะใช้พิธีกรรมที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อนเกินไป โดยจะมีการเซ่นไหว้แม่ย่านางเอง แล้วน าของเซ่นไหว้ 
มาวางไว้บนโขนเรือ เพ่ืออธิษฐานขอพรให้แม่ย่านางเรือช่วยปกป้องรักษาเจ้าของเรือ ขอให้ปลอดภัยในการ  
ออกเรือ และขอให้ได้ปลาครั้งละเยอะ ๆ แต่ในส่วนของเรือแข่งของชุมชนบางกล่ าจะมีการท าพิธีกรรมท า 
ขวัญเรือเหมือนเดิม เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้แก่ผู้แข่งเรือ โดย ปวริส ประวัติ กล่าวว่า ปกติจะใช้ บทสวด
ดังต่อไปนี้  

บทสวดท าขวัญเรือชุมนุมเทวดา 

สะรัชชัง สะเสนัง สะพันธุง นะรินทัง 

ปะริตตำนุภำโว สะทำ รักขะตูติ ผะริต๎วำนะ 

เมตตัง สะเมตตำ ภะทันตำ อะวิกขิตตะจิตตำ 

ปะริตตัง ภะณันตุ 

สัคเค กำเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ 

จันตะลิกเข วิมำเน ทีเปรัฏเฐ จะ 

คำเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะ 

วัตถุมหิ เขตเต ภุมมำ จำยันตุ เทวำ 

ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนำคำ 

ติฏฐันตำ สันติเก ยัง มุนิวะระจะนัง 

สำธะโว เม สุณันตุฯ 

ธัมมัสสะวะนะกำโล อะยัมภะทันตำ 
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ธัมมัสสะวะนะกะโล อะยัมภะทันตำ 

ธัมมัสสะวะนะกำโล อะยัมภะทันตำฯ 

บทสวดกราบไหว้แม่ย่านางก่อนแข่งเรือ 

เอ้ำว่ำ เฮ เฮ้ เฮ เอ้ำว่ำ ฮำ ฮ้ำ ฮำ ขวัญเอ๋ย ขวัญเอ๋ย ขวัญอย่ำเลยไกลห่ำง ขวัญของแม่ย่ำนำง 
แม่จงมำสิงสู่ ยกออกจำกคำน แม่ก็พำนล่ำพอง แม่...(ชื อเรือ) เนื้อทอง แม่อย่ำหมองใจอยู่ เชิญพระอินทร์  
อยู่เบื้องซ้ำย เชิญพระพรำยอยู่เบื้องขวำ เชิญแม่มำนั งลงตรงหน้ำ พร้อมถ้วยโยธำ วันนี้จะมีชัย วิ งไวๆ  
นะแม่ย่ำนำง เอำ วะ เฮ เฮ้ เฮ เอำ วะ ฮำ ฮ้ำ ฮำ อีสำระพำ เฮโลเฮลำ อีสำระพำ เฮลำเฮโล   และยังกล่าวอีก
ว่า “ปกติจะมีหมอท าขวัญเรือเป็นคนสวดให้ แต่ปัจจุบันหมอท าขวัญเรือหายากมาก เลยให้ผู้ที่มีความรู้ 
ด้านบทสวดเป็นคนสวดแทน หรือให้คนที่อาวุโสที่สุดเป็นคนสวดแทน แต่ละที่จะมีบทสวดไม่เหมือนกันขึ้นอยู่
กับสายของเค้า...” (ปวริส ประวัติ สัมภาษณ ์20 กุมภาพันธ์ 2562) 

1.2.3 ผู้ประกอบพิธีกรรม  

ผู้ประกอบพิธีกรรมในสมัยอดีตจะต้องเป็นหมอท าขวัญเรือ ผู้ที่จะเป็นหมอท าขวัญเรือต้องเป็นเพศชาย
และเป็นพ่อหมอที่มีความรู้เกี่ยวกับแม่ย่านางเรือทั้งทางด้านพิธีกรรมและบทสวด แต่ในปัจจุบันหมอท าขวัญเรือ
หายากและไม่ค่อยมีการสืบทอด ผู้ประกอบพิธีกรรมจึงมีการปรับเปลี่ยนไปตามพลวัตสังคม โดยปัจจุบัน
ชาวประมงในชุมชนเก้าเส้งจะมีการว่าจ้างพ่อหมอจากที่อ่ืนมาท าพิธีกรรมให้ แต่ถ้าหาไม่ได้ก็จะให้พระสงฆ์หรือ
คนเฒ่าคนแก่ในชุมชนเป็นผู้ท าพิธีกรรมท าขวัญให้  ส่วนการแข่งเรือในชุมชนบางกล่ าจะให้ผู้ที่มีความรู้ 
ด้านบทสวดหรือให้ผู้ที่อาวุโสที่สุดเป็นคนด าเนินพิธีกรรมให้แทน 

ในส่วนของความเชื่อแม่ย่านางเรือในศาสนาอิสลาม ก็จะมีความเชื่อในแม่ย่านางเรือเช่นกันแต่จะไม่มี
การด าเนินพิธีกรรมใด ๆ เพราะศาสนาอิสลามจะเชื่อในค าสอนของอัลเลาะห์ที่สอนให้ไม่โกหกและไม่คิดร้ายต่อ
ผู้อ่ืน โดยชาวมุสลิมเชื่อว่าอัลเลาะห์เป็นผู้สร้างทุกสิ่ง ส่วนในความเชื่อเรื่องแม่ย่านางเรือมีความสอดคล้องกับ 
ค าสอนของอัลเลาะห์ที่ว่าจะไม่คุ้มครองและให้โชคลาภกับผู้ที่คิดร้ายกับผู้อ่ืน  ชาวมุสลิมในชุมชนเก้าเส้งเอง 
ก็เลยมีความเชื่อในแม่ย่านางเรือเช่นกัน  

รอฮะห์ หวังพา, (สัมภาษณ์ 22 มกราคม 2562) กล่าวว่า “...ชาวมุสลิมเองก็มีความเชื่อในแม่ย่านาง
เรือเช่นกัน เพราะว่าแนวทางการแนวทางการปฏิบัติเหมือนกับค าสอนของอัลเลาะห์ที่ว่าไม่ให้โกหกไม่ให้
คิดร้ายกับผู้อ่ืน...” 

อลิสา รัตนมณี, (สัมภาษณ์ 2 เมษายน 2562) กล่าวว่า “...ชาวมุสลิมจะไม่มีผู้ประกอบพิธีแค่วาง
ของเซ่นไหว้และคนที่ออกเรืออธิษฐานขอพรจากอัลเลาะห์และแม่ย่านาง...” 
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1.3 พิธีกรรมก่อนออกเรือ 

เพลินพิศ วังสระปราบ, (สัมภาษณ์วันที่ 22 มกราคม 2562) กล่าวว่า “…พิธีกรรมก่อนออกเรือของ
ชุมชนเก้าเส้ง ก่อนที่จะออกไปหาปลาในแต่ละครั้ง ชาวบ้านในชุมชนเก้าเส้งก็จะน าของเซ่นไหว้จ าพวก 
กล้วย ขนมหวาน ขนม 3 สี อาหารคาวหวาน ขนมด า ขนมแดง ธูป เทียน พร้อมดอกไม้ไปปักที่หัวเรือ 
แล้วอธิษฐานเพื่อขอให้การออกเรือหาปลามีความราบรื่น แคล้วคลาดปลอดภัย ขอให้ได้ปลาเยอะ และ 
เม่ือกลับมาเป็นดั่งที่ขอไว้ ชาวบ้านก็จะท าพิธีกราบไหว้เพื่อขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง พิธีกรรมนี้ยังคงใช้วิธีเดิม
ตลอด ถึงชุมชนเปลี่ยนแปลงไปตามยุค แต่พิธีกรรมไม่ได้เปลี่ยนแปลง…” 

บุญช่วย ฟองเจริญ, (สัมภาษณ์วันที่ 2 เมษายน 2562) กล่าวว่า “…พิธีกรรมก่อนออกเรือของ
ชาวบ้านชุมชนหัวเขา ต้องมีการไหว้ทุกครั้งก่อนออกเรือ เพราะชาวบ้านชุมชนหัวเขาเชื่อว่า ชีวิตตอน 
ออกเรือฝากไว้กับแม่ย่านางเรือ โดยจะไม่มีบทสวดแค่เป็นการขอพร อธิษฐานกับแม่ย่านางเรือ พร้อมกับ
ของเซ่นไหว้แล้วแต่ความสะดวกและตามความนับถือ…” 

พิธีกรรมก่อนแข่งเรือในชุมชนบางกล่ า ก่อนที่จะน าเรือลงแข่ง 1 สัปดาห์จะต้องมีพิธีบูชาแม่ย่านางเรือ
ให้แม่ย่านางเรือโดยชาวเรือชุมชนบางกล่ าให้ความส าคัญกับพิธีนี้เป็นอย่างมาก เพราะเชื่อว่าหากไม่ท าพิธีกรรม
บูชาแม่ย่านางเรือ แม่ย่านางเรือจะไม่ติดตามเรือไป หรือเชื่อว่าแม่ย่านางเรือจะไม่มีช่วยเหลือหรือดลบันดาล 
ให้ชนะ  

ปวริส ประวัติ, (สัมภาษณ์วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562) กล่าวว่า “...ถ้าไม่ท าพิธีนี้ก็เหมือนแม่ย่านาง
เรือไม่ติดไปกับเรือด้วย ต้องบูชาก่อนแข่งทุกครั้ง เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นก าลังใจให้ฝีพาย...” 

2. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการด ารงอยู่ของแม่ย่านางเรือ จังหวัดสงขลาท่ามกลางพลวัตสังคม 
ชุมชนเก้าเส้ง ชุมชนหัวเขา และชุมชนบางกล่ ายังมีความเชื่อเรื่องแม่ย่านางเรือ เพราะเป็นความเชื่อ 

ที่สืบทอดกันมามาบรรพบุรุษท าให้ชาวเรือในพ้ืนที่เกิดความศรัทธาในแม่ย่านางเรือมาอย่างยาวนาน  ท าให้ 
ความแม่ย่านางเรือมีบทบาทและมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของคนในพ้ืนที่เก้าเส้ง  หัวเขา และบางกล่ า  
เป็นเสมือนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้ใช้เรือ แต่ปัจจุบันบทบาทและความส าคัญของแม่ย่านางเรือลดลงไป 
จากในอดีตเพราะการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็วท่ามกลางพลวัตสังคม แต่ความเชื่อเรื่องแม่
ย่านางเรือยังสามารถด ารงอยู่ได้ในปัจจุบัน จากการค้นคว้าหาข้อมูลและการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องพบว่า
ปัจจัยที่ท าให้พิธีกรรมความเชื่อเรื่องแม่ย่านางเรือยังสามาด ารงอยู่ได้ท่ามกลางการพลวัตสังคมสามารถแบ่งราย
ระเอียดได้ดังนี้ 

2.1. ความเชื่อ  

พิธีกรรมความเชื่อเรื่องแม่ย่านางเรือมีบทบาทต่อวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนเก้าเส้ง ชุมชนหัวเขา และ
ชุมชนบางกล่ า ในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนในพ้ืนที่ให้ความเคารพนับถือ เป็นที่พ่ึงทางใจเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ 
ชาวเรือจะกราบไหว้บูชาแม่ย่านางเรือเพ่ือให้เกิดความสบายใจ ในชุมชุมเก้าเส้งและชุมชนหัวเขาที่เป็นพ้ืนที่  
ติดชายฝั่งทะเลคนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่จึงยึดอาชีพประมงเป็นหลัก การกราบไหว้แม่ย่านางเรือเชื่อว่าจะดลบันดาล
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ให้เกิดโชคลาภในการประมง ความปลอดภัยในการเดินเรือ ดั่งค าสัมภาษณ์ของ พัชรินทร์ เพ็งรักษ์, (สัมภาษณ์ 
22 มกราคม 2562)  กล่าวไว้ว่า “…เป็นความเชื่อที่ชาวเรือเค้าเชื่อมานานสืบต่อสืบทอดกันมา ถ้าจะใช้เรือ
ต้องบอกแม่ย่านางทุกครั้ง…” และค าสัมภาษณ์ของ บุญช่วย ฟองเจริญ, (สัมภาษณ์ 2 เมษายน 2562) ที่กล่าว
ไว้ว่า “...ตราบใดที่มีเรือ ก็ต้องมีแม่ย่านางเรือ เพราะเป็นสิ่งคู่กันมาตั้งนานแล้ว จะรถหรือเครื่องบิน  
ก็เหมือนกัน...” ส่วนชุมชนบางกล่ าที่มีประเพณีการแข่งเรือยาวการกราบไหว้แม่ย่านางเพราะเชื่อว่าจะเป็น  
ขวัญก าลังใจให้กับผู้ลงแข่ง ดังบทสัมภาษณ์ของ สุรศักดิ์ พิชิตพงษ์ศาภรณ์, (สัมภาษณ์ 20 กุมภาพันธ์ 2562) 
กล่าวว่า “...ก่อนออกเรือหรือแข่งเรือต้องมีการเซ่นไหว้ทุกครั้งเพราะแม่ย่านางเรือก็เหมือนกับคนก็ต้องกิน
อาหาร ถ้าไม่กินก็ไม่มีแรง…” 

พิธีกรรมความเชื่อเรื่องแม่ย่านางเรือมีการสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจากบรรพบุรุษท าให้ชาวบ้าน  
ในชุมชน เก้าเส้งยังมีความเคารพนับถือในพิธีกรรมความเชื่อเรื่องแม่ย่านางเรือ จึงท าให้ชาวเรือยังคงรักษา
พิธีกรรมความเชื่อเรื่องแม่ย่านางเรือให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน ถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงท่ามกลางพลวัตสังคม 
ก็ตาม ดังบทสัมภาษณ์ของ ปวริส ประวัติ, (สัมภาษณ์ 20 กุมภาพันธ์ 2562) ที่กล่าวว่า “...พิธีกรรมยังคง
เหมือนเดิมยังมีการไหว้ต่อ ๆ กันมาเรื่อย ๆ ตามที่คนเฒ่าคนแก่เค้าบอกไว้คนรุ่นหลังก็สืบต่อมา...” 

ความเชื่อเรื่องแม่ย่านางเรือมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ของชาวเรือชุมชนเก้าเส้ง 
ชุมชนหัวเขา และชุมชนบางกล่ า เพราะเชื่อกันว่าแม่ย่านางเรือจะดลบันดาลโชคลาภและคุ้มครองผู้ใช้เรือ 
ที่ปฏิบัติตนเป็นคนดีมีความประพฤติที่ดี  การที่ชาวเรือในชุมชนเก้าเส้ง ชุมชนหัวเขา และชุมชนบางกล่ า 
ให้การยอมรับนับถือความเชื่อเรื่องแม่ย่านางเรือท าให้ความเชื่อเรื่องแม่ย่านางเรือมีบทบาทต่อการประพฤติของ
คนในพ้ืนที่ให้อยู่ในความประพฤติที่ดีและเกรงกลัวต่อการท าผิด เพราะแม่ย่านางเรือจะคุ้มครองหรือ 
ไม่ดลบันดาลโชคลาภให้แก่ผู้ที่กระท าผิดคิดร้ายต่อผู้อ่ืน 

ในการท าพิธีเซ่นไหว้แม่ย่านางเรือบางครั้งจะมีการเข้าทรงของแม่ย่านางเรือตามความเชื่อของชาวบ้าน
ว่า แม่ย่านางเรือจะมาบอกความต้องการไม่ว่าจะเป็นของที่ต้องการให้เซ่นไหว้ ของที่ต้องการ รวมทั้งมาเพ่ือ
บอกโชค บอกลาง ตามดังบทสัมภาษณ์ของ ปวริส ประวัติ, (สัมภาษณ์ 20 กุมภาพันธ์ 2562) กล่าวว่า  
“...บางที่บางแห่ง ถ้าแม่ย่านางเขาแรงจะมีการเข้าทรง เพื่อให้แม่ย่านางมาบอกว่าอยากได้ของเซ่น
อะไรบ้าง อยากให้ตกแต่งเรือยังไง สีอะไรบ้าง ตามความต้องการของแม่ย่านางเรือ...” 

 2.2 หน่วยงานที่เข้ามาส่งเสริม 

ปัจจัยที่ท าให้แม่ย่านางเรือยังคงมีการด ารงอยู่ได้อีกประการหนึ่งคือ การมีหน่วยงานที่เห็นความส าคัญ
ของวิถีวัฒนธรรมชุมชนเข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการด ารงอยู่ต่อไปโดยมีตัวแทนที่สามารถส่งเสริมการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมเข้ามามีบทบาทในการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่มีความเชื่อเรื่องแม่ย่านางเรือ ดังต่อไปนี้ 

2.2.1 การสนับสนุนจากหน่วยงานในสถานศึกษา 

หน่วยงานในสถานศึกษานับว่าเป็นหน่วยงานส าคัญที่มีบทบาทด้านศิลปะและวัฒนธรรมจึงเห็น
ความส าคัญของการแข่งเรือและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแข่งเรือ การสนับสนุนดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยส าคัญใน
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การเห็นคุณค่าของแม่ย่านางเรือ ดังที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีโครงการน าร่อง โดยส านักศิลปะและ
วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็นผู้ดูแลโครงการ  

หัสนัย แก้วประดับ (สัมภาษณ์ 20 กุมภาพันธ์ 2562) กล่าวว่า “...ทางมหาวิลัยมีการน าตัวแทน
นักศึกษาทุกคณะลงไปแข่งขันพายเรือในชุมชนบางกล่ า ปัจจุบันมีทีมนักกีฬาพายเรือทั้งทีมหญิงและ 
ทีมชาย...” 

นอกจากนี้ยังมีสถาบันที่สนับสนุนในวัฒนธรรมการแข่งเรือยาวที่ทางส านักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี  และ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฏร์ธานี 

การสนับสนุนของหน่วยงานในสถานศึกษาจึงท าชุมชนบางกล่ ายังคงมีวิถีวัฒนธรรมการแข่งเรือ  
จึงท าให้เรือยังไม่หมดจากล าคลองบางกล่ า อีกทั้งท าให้พิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับแม่ย่านางเรือยังด ารงอยู่อย่าง
เข้มแข็งต่อไป 

2.2.2 การสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐบาล 

ขณะที่หน่วยงานในสถานศึกษาเข้ามาส่งเสริมในด้านวิถีศิลปวัฒนธรรม หน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง  
จะสนับสนุนในด้านอาชีพเนื่องจากเกี่ยวพันกับเรื่องเศรษฐกิจและความมั่นคงของชุมชน กล่าวคือเทศบาลต าบล
เขารูปช้างได้มีการส่งเสริมการประมงในชุมชนเก้าเส้ง ได้แก่ การสร้างอาคารเก็บเรือและอุปกรณ์ประมง  
มีการส่งเสริมงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์การประมง หลังละ 6 ,000 บาท จึงส่งผลให้อาชีพประมง 
มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น ดั่งบทสัมภาษณ์ เพลินพิศ วังสระปราบ , (สัมภาษณ์ 22 มกราคม 2562) กล่าวว่า  
“...พอเขาเข้ามาช่วยพวกชาวบ้านแถวนี้ก็มีก าลังใจในการท าประมง...” ท าให้พิธีกรรมความเชื่อเรื่อง 
แม่ย่านางเรือสามารถมีบทบาทในชุมชนเก้าเส้งได้ในการเปลี่ยนท่ามกลางพลวัตสังคม 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4 อาคารเก็บอุปกรณ์การประมงที่ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลต าบลเขารูปช้าง 

ที่มา: ถ่ายโดยผู้วิจัย วันที่ 22 มกราคม 2562 
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อย่างไรก็ตามการสนับสนุนของหน่วยงานของสถานศึกษาหรือหน่วยงานภาครัฐ ไม่ได้ลงทุกพ้ืนที่   
ในส่วนชุมชนหัวเขาไม่พบการสนับสนุนดังกล่าวดังที่บุญช่วย ฟองเจริญ, (สัมภาษณ์ 2 เมษายน 2562) กล่าวว่า 
“...ไม่มีหน่วยงานเข้ามาส่งเสริมตั้งนานแล้ว ส่วนใหญ่ชาวบ้านในพื้นที่ก็ช่วยเหลือกันเอง มีอะไรก็คอย  
ช่วย ๆ กัน...” 

2.3 การเปิดรับการท่องเที่ยว 
การเปิดรับการท่องเที่ยวเป็นการสะท้อนการด ารงอยู่ท่ามกลางพลวัตสังคมอย่างชัดเจน โดยพบ

ชุมชนบางกล่ าที่มีความพร้อมในการเปิดรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและใช้การแข่งขันเรือยาวเป็นประเพณี
ประจ าปีในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชม 

ในชุมชนบางกล่ ามีการใช้เรือในการท่องเที่ยงเชิงนิเวศ โดยจะมีบริการล่องเรือชมคลองบางกล่ า 
ให้กับนักท่องเที่ยวที่สนใจในตลาดน้ าบางกล่ า ท าให้การใช้เรือยังคงมีความส าคัญต่อพ้ืนที่บางกล่ านอกจากจะ
ให้เรือเพ่ือแข่งขันเรือยาวแล้ว ก็ยังมีการใช้เรือในเชิงการท่องเที่ยวเช่นกัน 

ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลบางกล่ าจัดการแข่งขัน 
เรือยาวประเพณีจังหวัดสงขลา ในพ้ืนที่อ าเภอบางกล่ า ต าบลแม่ทอม เนื่องจากต าบลแม่ทอมเป็นที่ราบลุ่ม  
มีคลองหลายสาย เริ่มแรกเป็นแค่การแข่งขันเรือยาวระหว่างหมู่บ้าน แต่ได้รับความนิยมและก็มีการขยาย
จ านวนออกเป็นการแข่งขันในอ าเภอ จึงได้มีการจัดเป็นการแข่งขันประจ าปีทุกปีเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมา 
โดยแรกเริ่มจะแข่งขันกันในช่วงวันทอดกฐิน แต่ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นแข่งขันในวันเสาร์แรกของเดือนพฤศจิกายน
ในทุก ๆ ปี ปัจจุบันมีการแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภท 7 ฝีพาย 9 ฝีพาย และ 12 ฝีพาย 
ส่งผลให้การแข่งขันเรือในชุมชนบางกล่ ายังคงมีความส าคัญกับชุมชนในฐานะประเพณีประจ าชุมชน  สามารถ
กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ท าให้ความเชื่อเรื่องแม่ย่านางเรือยังมีบทบาทความส าคัญในพ้ืนที่ชุมชนบางกล่ า
ตามไปด้วย 

นอกจากนี้ยังมีการเปิดตลาดน้ าประชารัฐบางกล่ าหรือตลาดน้ าบางกล่ า ก่อตั้งตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 
พ.ศ.2560 บริเวณท่าน้ าบางหยี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้พ้ืนที่บางกล่ าเป็นพ้ืนที่เชิงท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
และกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน แม่ย่านางเรือจึงไม่ได้มีความส าคัญเฉพาะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่ วยคุ้มภัย ปกปัก
อันตรายจากการเดินทางทางเรือ ช่วยในการหาปลา หรือช่วยให้แข่งขันการแข่งเรือชนะ หากชาวบ้านในชุมชน
บางกล่ ายังเชื่อว่าแม่ย่านางเรือจะให้โชคลาภในการท ามาค้าขายอีกด้วย สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของ
บทบาทความเชื่อของแม่ย่านางเรือที่เปลี่ยนแปลงไปตามพลวัตสังคมให้เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน. 

 

อภิปรายผล 

การศึกษาความเชื่อเรื่องแม่ย่านางเรือ พบว่าความเชื่อและพิธีกรรมยังคงปรากฏในพ้ืนที่ชุมชนเก้าเส้ง  
ชุมชนหัวเขา และชุมชุนบางกล่ า เพราะเป็นความเชื่อที่ชาวประมงในชุมชนเก้าเส้ง ชุมชนหัวเขา และผู้ใช้เรือ  
ในชุมชนบางกล่ าเคารพนับถือในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นศูนย์รวมจิตใจและเปิดที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ จึงมีการสืบทอด
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ความเชื่อวัฒนธรรมแม่ย่านางเรือต่อกันมาจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่นเพราะเชื่อว่าเมื่อเคารพบูชาจะก่อให้เกิด
โชคลาภ เกิดความอุ่นใจ ปลอดภัยในการใช้ชีวิต สอดคล้องกับ พระวิศิษฏ์ สุมโม (2556, น.ง) ที่ได้ศึกษาคุณค่า
ความเชื่อในพิธีกรรมการบูชาปู่ตาของชาวบ้านหนองแวงโสกพระ และชาวบ้านแวงโคตร ต าบลหนองแวง - 
โสกพระ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น พบว่า พิธีกรรมการบูชาปู่ตา มีคุณค่าเพ่ือยึดเหนี่ยวจิตใจให้เกิดความรู้สึก 
ปลอดภัย อุ่นใจ เป็นศูนย์รวมจิตใจเกิดการ จัดระเบียบสังคม ช่วยลดปัญหาต่าง ๆ ในสังคม เกิดความสามัคคี 
รักใคร่กลมเกลียวกัน 

แต่เมื่อสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นพลวัตสังคม การเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น 
ด้านการคมนาคมที่การเดินทางด้วยเรือน้อยลง ความเจริญก้าวหน้าการศึกษาที่ท าให้ผู้คนในชุมชนมีอาชีพและ
ความคิดที่แตกต่างจากในอดีต การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตที่การเข้ามาของเทคโนโลยีท าให้วิถีชีวิตของ 
คนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไป ท าให้ความเชื่อเรื่องแม่ย่านางเรือมีบทบาทและความส าคัญต่อคนในชุมชนน้อยลง
กว่าในอดีต รูปแบบพิธีกรรมจึงเกิดการปรับเปลี่ยนไป ได้แก่ พิธีกรรมการไหว้เพ่ือขอตัดไม้หายไป เนื่องจาก
ปัจจุบันมีการซื้อเรือส าเร็จรูปและซื้อไม้มาประกอบเรือเองแทนการตัดไม้มาสร้างเรือด้วยตนเอง เพราะรัฐบาล
เข้ามาควบคุมการตัดไม้จึงไม่สามารถตัดไม้ได้อย่างอิสระ ของเซ่นไหว้ก็มีการปรับเปลี่ยนให้ใช้ตามฤดูกาลและ 
ตามความสะดวกที่สามารถหาได้และหมอท าขวัญเรือ เนื่องจากปัจจุบันหมอท าขวัญเรือหายากและไม่ค่อยมี
การสืบทอดจึงท าให้ชาวประมงชุมชนเก้าเส้ง ชุมชนหัวเขา และผู้ใช้เรือในชุมชนบางกล่ าประกอบพิธีกรรม 
ท าขวัญเรือเอง นิมนต์พระสงฆ์ ผู้อาวุโส หรือผู้ที่มีความรู้ประกอบพิธีกรรมให้ 

บทบาทความส าคัญของแม่ย่านางเรือในพ้ืนที่ชุมชนเก้าเส้ง ชุมชนหัวเขา และชุมชนบางกล่ าจะเป็น
บทบาทความส าคัญในด้านของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือเพ่ือคุ้มครองผู้ใช้เรือ แต่ในแต่ละพ้ืนที่ก็มีความ
แตกต่างของบทบาทของแม่ย่านางเรือไปตามบริบทพ้ืนที่ ในด้านชุมชนเก้าเส้งและชุมชนหัวเขาแม่ย่านางเรือ  
จะมีความส าคัญในด้านของการประมงเพราะชาวบ้านในชุมชนชนเก้าเส้ งและชุมชนหัวเขายึดอาชีพประมง 
เป็นอาชีพหลัก ซึ่งแตกต่างจากชุมชนบางกล่ า เพราะการใช้เรือในชุมชนบางกล่ าจะเน้นไปที่การแข่งขันเรือและ
การใช้เรือในการท่องเที่ยวเชิงทัศนียภาพเป็นหลัก ความส าคัญของแม่ย่านางเรือในชุมชนบางกล่ าจึงไม่ใช่ใน
ด้านการประมงแต่เป็นด้านความเป็นสิริมงคลการแข่งขัน และโชคลาภในการท่องเที่ยวค้าขาย ถึงแม้ จะมี
ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพประมงอยู่บ้างแต่ก็เป็นส่วนน้อยและไม่ใช่อาชีพหลักของคนในชุมชน แสดงให้เห็นว่า
ถึงแม้จะมีความเชื่อในแม่ย่านางเรือเหมือนกันแต่ก็ยังมีความแตกต่างกันในด้านบทบาทความส าคัญของ  
แม่ย่านางเรือและจุดประสงค์ท่ีเคารพบูชา 

จากการศึกษาเรื่อง “การด ารงอยู่ของแม่ยางนางเรือ” พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการด ารงอยู่นั้นแบ่งเป็น
ปัจจัยที่ส่งเสริม และปัจจัยที่บั่นทอนต่อการด ารงอยู่ ความเชื่อจะยังคงด ารงอยู่ได้ต่อเมื่อมีกลุ่มที่ยังศรัทธา 
เคารพบูชา ความเชื่อนั้น ๆ อยู่ แต่ในสังคมปัจจุบันความเชื่อได้มีบทบาทหน้าที่ที่น้อยลง เนื่องจากมนุษย์ 
มีการศึกษาที่สูงขึ้น เทคโนโลยีที่ล้ าสมัยขึ้น สอดคล้องกับ กานต์ทิตา สีหมากสุก และบุญรอด บุญเกิด  
(2559, น.83) ที่ได้ศึกษาเรื่อง วิเคราะห์ปัจจัยการด ารงอยู่ และการเปลี่ยนแปลงความเชื่อในพิธีกรรมของไทย
ทรงด า: กรณีศึกษา เขตต าบลหนองปรง อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี พบว่าปัจจัยที่ท าให้ความเชื่อ 
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ในพิธีกรรมด ารงอยู่ ได้แก่ การอบรมจากครอบครัว ระบบเครือญาติ ความสามัคคี เศรษฐกิจ การปกครอง
การศึกษา และเทคโนโลยีสื่อสารส่วนปัจจัยที่ท าให้ความเชื่อในพิธีกรรมเปลี่ยนแปลง ได้แก่ การปลูกฝัง  
ความเชื่อและค่านิยมในครอบครัว สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจเหตุการณ์บ้านเมือง การศึกษา ความเชื่อทางพุทธ
ศาสนา ความเจริญทางการแพทย์ และเทคโนโลยี  

การส่งเสริมจากหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐบาลหรือหน่วยงานจากสถานศึกษา 
ตลอดจนการเข้ามาของการท่องเที่ยวชุมชนก็เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้ความเชื่อและพิธีกรรมเรื่องแม่ย่านาง
เรือยังด ารงอยู่ได้ แม้ว่าความส าคัญและบทบาทจะลดลงจากในอดีต แต่ตราบใดที่ยังมีการสืบต่อความเชื่อ  
มีการแข่งเรือ มีการประมง อีกทั้งมีการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับวิถีวัฒนธรรมทางเรือ  ตราบนั้นแม่ย่าเรือก็ยัง
สามารถด ารงอยู่ได้ท่ามกลางพลวัตสังคม 

 

ข้อเสนอแนะ 

1.การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับพิธีกรรมความเชื่อเรื่องแม่ย่านางเรือ
ในครั้งนี้ เป็นการศึกษาเฉพาะพ้ืนที่ชุมชนเก้าเส้ง ชุมชนหัวเขา และชุมชนบางกล่ าในจังหวัดสงขลาเท่านั้น  
ควรศึกษาวิเคราะห์พิธีกรรมความเชื่อเรื่องแม่ย่านางเรือจากพ้ืนที่ในจังหวัดอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เพ่ือความ
หลากหลายและความสมบูรณ์ของข้อมูล 

2.จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบว่าพิธีกรรมความเชื่อเรื่องแม่ย่านางเรือยังขาดการสนับสนุนเชิงอนุรักษ์
จากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพราะถึงแม้ว่าพิธีกรรมความเชื่อเรื่องแม่ย่านางเรือจะสามารถด ารงอยู่ได้ 
แต่บทบาทและความส าคัญลดลงไปมากกว่าในอดีต จึงอาจจะสูญหายไปตามกาลเวลาได้ 

 3. ชุมชนที่เข้าไปศึกษาท้ังสามชุมชนพบว่า แม้ชุมชนบางกล่ าจะมีวิถีชีวิตที่เก่ียวข้องกับชาวประมงน้อย
สุดเนื่องจากเป็นพ้ืนที่คลอง ไม่ได้เป็นพ้ืนที่ติดทะเล แต่กลับปรากฏการปรับตัวให้เข้ากับพลวัตสังคมมากที่สุด
เนื่องจากมีการสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรมและการเปิดรับการท่องเที่ยว  ดังนั้นหากชุมชนหัวเขา และชุมชน
เก้าเส้งซึ่งมีต านาน เรื่องเล่าสืบต่อกันมา ได้รับการสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม และได้รับการสนับสนุนเรื่อง
การท่องเที่ยวโดยใช้ความเชื่อและพิธีกรรมแม่ย่านางเรือเป็นฐาน ก็จะท าให้ชุมชนดังกล่าวมีความเข้มแข็ง  
ทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น 
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บุคลานุกรม 

ณัฐวุฒิ หนูสวัสดิ์ (2562,2 เมษายน) ชาวประมงในพ้ืนชุมชนหัวเขา ต าบลหัวเขา อ าเภอสิงหนคร จังหวัด
สงขลา.ต าบลหัวเขา อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา. 

บุญช่วย ฟองเจริญ (2562,2 เมษายน) ชาวประมงและตัวแทนกลุ่มอวนลากขนาดกลางในพื้นชุมชนหัวเขา  

ปวริส ประวัติ (2562,20 กุมภาพันธ์) นักวิชาการวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ต าบลเขารูปช้าง  

พัชรินทร์ เพ็งรักษ์ (2562,22 มกราคม) อดีตผู้ประกอบการธุรกิจประมง ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมือง จังหวัด
สงขลา. 

เพลินพิศ วังสระปราบ (2562,22 มกราคม) ชาวประมงในชุมชนเก้งเส้ง ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมือง จังหวัด
สงขลา. 

รอฮะห์ หวังพา (2562,22 มกราคม) ชาวประมงในชุมชนเก้งเส้ง ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา. 

สุรศักดิ์ พิชิตพงษ์ศาภรณ์ (2562,20 กุมภาพันธ์) ช่างต่อเรือ ต าบลบางกล่ า อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา. 

หงษา ซุ่มธก (2562,2 เมษายน) ชาวประมงในพ้ืนชุมชนหัวเขา ต าบลหัวเขา อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา. 

หัสนัย แก้วประดับ (2562,20 กุมภาพันธ์) สมาชิกทีมเรือพายชาย มรภ.สงขลา ต าบลบางกล่ า เอาเภอบางกล่ า 
จังหวัดสงขลา. 

อลิสา รัตนมณี (2562,2 เมษายน) ชาวประมงในพ้ืนชุมชนหัวเขา ต าบลหัวเขา อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา. 
อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา. 
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การตีราคาทรัพย์สินของหน่วยงานภาครัฐโดยใช้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
ของกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 

Property valuation on government accounting standards  

of the Border Patrol Police Headquarters 

 

ณัฎฐณิชา สัมฤทธิ์ตระกูล1 วนิดา ชุติมากุล2  และสุรินทร์ พรหมนุรักษ์กิจ3 
  

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางการตีราคาทรัพย์สิน ปัจจัยรวมถึงศึกษาปัญหาการตีราคา
ทรัพย์สินของกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดนที่เป็นหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูประบบบัญชี
ภาครัฐ เป็นการวิจัยตามเอกสารและวิธีปฏิบัติของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการตีราคาทรัพย์สินของกองบัญชาการ
ต ารวจตระเวนชายแดนตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยก าหนดขอบเขตการศึกษาจากผู้ปฏิบัติงานแผนกบัญชีและแผนกพัสดุ ของกองบัญชาการต ารวจตระเวน
ชายแดน จ านวน 18 คน แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเชิงพรรณา 
 ผลการศึกษาพบว่า การตีราคาทรัพย์สินมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของส านักงานการปฏิรูประบบ
ราชการในส่วนของระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง การประเมินมูลค่าสินทรัพย์นั้นเนื่องด้วยระบบบัญชีแบบเกณฑ์ 
คงค้าง ต้องจัดสรรเงินทุนส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแทนทรัพย์สินอ้างอิงจากค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์อื่นๆ และ
ปัญหาการตีราคาทรัพย์สิน พบว่า มีปัญหาในช่วงแรกของการบันทึกบัญชีทรัพย์สินในระบบเกณฑ์คงค้าง ดังนั้น
ทั้งเจ้าหน้าที่ที่จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินและบันทึกบัญชีทรัพย์สินจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักนโยบาย
บัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐรวมทั้งการบันทึกบัญชีทรัพย์สินตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง  ตามมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที ่1( พฤษภาคม 2544 ) 
 
ค าส าคัญ: การตีราคาทรัพย์สิน  ทะเบียนคุมทรัพย์สินและบัญชีทรัพย์สิน หลักเกณฑ์การตีราคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
1 นักศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี, คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก 
2-3 อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาการบัญชี, คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
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บทน า  
เนื่องจากประเทศไทยมีเศรษฐกิจไม่ดีตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา รัฐบาลจึงก าหนดมาตรการปรับ

หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งรัฐบาลจ าเป็นต้องมีการปฏิรูปในลักษณะองค์รวมเพ่ือเปลี่ยนแปลงระบบบริหารภาครัฐ 
ให้เข้าสู่รูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่เน้นการท างานโดนยึดผลลัพธ์เป็นหลัก มีการวัดผลรายได้
และค่าใช้จ่ายอย่างเป็นรูปธรรม ให้ความรับผิดชอบต่อผู้ท างานแทนการควบคุมปัจจัยน าเข้าอย่างละเอียดและ
โปร่งใสในการท างาน วิธีท างานมีความรวดเร็วและคล่องตัวเพ่ือสนองความต้องการของประชาชน  
โดยก าหนดการปรับเปลี่ยนระบบ บริหาร 5 ด้าน ได้แก่ แผนการปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจและวิธีการ
บริหารงานของภาครัฐ แผนการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณการเงินและการพัสดุ แผนการปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมและค่านิยม 

  ส าหรับแผนการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณการเงินและพัสดุซึ่งเดิมเคยให้ความส าคัญกับปัจจัย
น าเข้า มาเป็นระบบการจัดท างบประมาณมุ่งเน้นผลงาน (Performance Based Budgeting) เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร โดยหนึ่งในกระบวนการปรับเปลี่ยนดังกล่าวคือ 
ให้มีการเปลี่ยนหลักการบัญชีภาครัฐจากเกณฑ์เงินสดเป็นเกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis) ทั้งนี้ เพราะหน่วยงาน
ของรัฐมิได้เป็นหน่วยงานที่มุ่งผลก าไร กรอบแนวคิดในการบริหารจัดการทางการเงินได้ให้ความส าคัญกับความ
ถูกต้องตามกฎระเบียบมากกว่าประเด็นอ่ืนๆ ระบบบัญชีที่ใช้ในการบันทึกควบคุมและรายงานผลการใช้จ่ายเงิน
จึงเป็นระบบที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือควบคุมการรับจ่ายเงินให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องมิ ได้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือวัดผลการด าเนินงานและฐานะการเงินเหมือนธุรกิจโดยทั่วไป ดังนั้นระบบบัญชีที่ใช้เป็นระบบ
บัญชีตามเกณฑ์เงินสด (Cash Basis) ซึ่งเน้นการควบคุมการรับจ่ายเงินสดที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชี หรือ
รอบปีงบประมาณ ไม่ว่าจะการรับเงินนั้นจะเป็นผลจากการด าเนินงานในอดีตหรือการจ่ายเงินนั้นจะเกิด
ประโยชน์ต่อหน่วยงานในอนาคตเป็นเวลาอีกหลายปี และไม่มีการลงบัญชีทรัพย์สินถาวร ท าให้การใช้ประโยชน์
จากรายงานการเงินของหน่วยงาน อย่างไรก็ดีระบบบัญชีแบบนี้เป็นระบบที่ใช้กับหน่วยงานของรัฐทั้งไทยและ
ต่างประเทศ จนประมาณปี พ.ศ.2554-2555 ประเทศนิวซีแลนด์ปฏิรูประบบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐมิได้มุ่ง
ก าไรจากเงินสดเป็นเกณฑ์คงค้าง และใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการปฏิรูประบบราชการของประเทศนิวซีแลนด์ 
ปั จ จุ บั น มี ป ร ะ เ ท ศ ต่ า ง ๆ  ป รั บ เ ป ลี่ ย น ร ะบ บ บั ญ ชี ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ข อ ง รั ฐ จ า ก เ ก ณ ฑ์ เ งิ น ส ด  
เป็นเกณฑ์คงค้างแล้วเกือบ 20 ประเทศ ส าหรับประเทศไทยกรมบัญชีกลางได้ขอความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลัง และเสนอแผนปฏิรูประบบบัญชีของส่วนราชการและหน่วยงานอ่ืนๆ ของรัฐให้เป็นระบบ
บัญชีเกณฑ์คงค้าง  

นอกจากนี้ ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้างจะเป็นระบบที่สามารถให้ข้อมูลผลการด าเนินงานและฐานะ
การเงินของหน่วยงาน ตลอดจนยังให้ประโยชน์ในการค านวณต้นทุนผลผลิตของหน่วยงานซึ่งจะน าไปสู่  
การพิจารณาการจัดสรรงบประมาณท่ีมุ่งเน้นผลงานเป็นหลักจากการปรับเปลี่ยนหลักการบัญชีของส่วนราชการ
ที่ใช้เกณฑ์เงินสดอยู่เดิม ในเบื้องต้นจ าเป็นต้องให้ส่วนราชการประเมินราคาหรือตีราคาทรัพย์สินที่มีอยู่ก่อน 
การปรับเปลี่ยน เพ่ือน ามาบันทึกควบคุมในระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง ซึ่งจะท าให้ส่วนราชการทราบสภาวะ
ของทรัพย์สินที่หน่วยงานครอบครองว่ามีมูลค่าเป็นจ านวนเท่าใด ผลผลิตหรือผลงานที่เกิดขึ้นได้มีการใช้
ทรัพย์สินที่อยู่อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
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จากความจ าเป็นที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการตีราคาทรัพย์สินของกองบัญชาการ
ต ารวจตระเวนชายแดนซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องปรับเปลี่ยนหลักการบัญชีที่ใช้เกณฑ์เงินสดอยู่เดิมเป็น
เกณฑ์คงค้าง ซึ่งจะท าให้ผู้บริหารของกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดนทราบมูลค่าทรัพย์สินถาวรที่มีอยู่ 
เพ่ือจะได้มีการบริหารจัดการที่ดีและมีการใช้ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ 

ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้างจะเป็นระบบที่สามารถให้ข้อมูลผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของ
หน่วยงาน ตลอดจนยังให้ประโยชน์ในการค านวณต้นทุนผลผลิตของหน่วยงานซึ่งจะน าไปสู่การ พิจารณา 
การจัดสรรงบประมาณที่มุ่งเน้นผลงานเป็นหลักจากการปรับเปลี่ยนหลักการบัญชีของส่วนราชการที่ใช้เกณฑ์
เงินสดอยู่เดิม ในเบื้องต้นจ าเป็นต้องให้ส่วนราชการประเมินราคาหรือตีราคาทรัพย์สินที่มีอยู่ก่อนการ
ปรับเปลี่ยน เพ่ือน ามาบันทึกควบคุมในระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง ซึ่งจะท าให้ส่วนราชการทราบสภาวะของ
ทรัพย์สินที่หน่วยงานครอบครองว่ามีมูลค่าเป็นจ านวนเท่าใด ผลผลิตหรือผลงานที่เกิดขึ้นได้มีการใช้ทรัพย์สิน  
ที่อยู่อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่จากความจ าเป็นที่กล่าวมาข้างต้น 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาแนวทางการปฏิบัติการตีราคาทรัพย์สินของกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดนที่เป็น
หน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูประบบบัญชีภาครัฐ  

2. เพ่ือศึกษาปัญหานการตีราคาทรัพย์สินกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 
 
วิธีการศึกษา 

การศึกษาการตีราคาทรัพย์สินของหน่วยงานภาครัฐโดยใช้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐของ
กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ผู้วิจัยมีวิธีการศึกษาดังนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ปฏิบัติงานแผนกบัญชีและแผนกพัสดุของกองบัญชาการต ารวจ

ตระเวนชายแดน จ านวน 18 คน 
 
ขั้นตอนการด าเนินการสร้างเครื่องมือ 
การศึกษานี้ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในเก็บรวบรวมข้อมูล โดยด าเนินการสร้างเครื่องมือ

ตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 
1. ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
2. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการตีราคาทรัพย์สินของหน่วยงานภาครัฐ จากต ารา เอกสาร  

วารสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
3. ด าเนินการสร้างแบบสัมภาษณ์ตามแนวทางการศึกษา และพิจารณาตรวจสอบให้มีความ 

ครอบคลุม ถูกต้อง ตามแนวทางการตีราคาทรัพย์สินของหน่วยงานภาครัฐ 
4. จัดพิมพ์แบบสัมภาษณ์เพ่ือน าไปเก็บรวบรวมข้อมูล 
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ขัน้ตอนการด าเนินการศึกษา 
ข้อมูลและแหล่งข้อมูลในการศึกษานี้เป็นแบบสัมภาษณ์ โดยครอบคลุมแนวทางการตีราคาทรัพย์สิน

รวมถึงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา รวมถึงการค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ 
เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบทางอินเตอร์เน็ต แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
เชิงพรรณา (Descriptive Statistics)  

 
ผลการศึกษา 

การตีราคาทรัพย์สินตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางก าหนดของกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 
จากการที่กระทรวงการคลังสั่งการให้ส่วนราชการส ารวจทรัพย์สินตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ  
ในแผนการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณการเงิน การบัญชีและการพัสดุ เพ่ือเตรียมความพร้อมของข้อมูล
ประเภททรัพย์สินถาวรที่เป็นครุภัณฑ์ อาคารและสิ่งปลูกสร้าง โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับราคา และวันที่ได้รับ
ทรัพย์สิน เพ่ือที่เป็นประโยชน์ในการแสดงมูลค่าทรัพย์สินในระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง ที่ส่วนราชการทุกแห่ง
จะต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูประบบบัญชีภาครัฐ ดังนั้นกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน
จะต้องส ารวจทรัพย์สินทั้งหมดไม่ว่าจะซื้อหรือจัดหามาจากเงินงบประมาณ เงินรายได้หรือเงินบริจาคและ 
ตีราคาเพ่ือเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนระบบบัญชีจากเกณฑ์เงินสดไปเป็นเกณฑ์คงค้าง  

พบว่ากองพัสดุหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดท าทะเบียนคุม ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ อาคารและ 
สิ่งปลูกสร้างของกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดนคือ กองพัสดุ ซึ่งได้มีการจัดท าทะเบียนคุมครุภัณฑ์และ
อุปกรณ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยซื้อโปรแกรมส าเร็จรูปมาช่วยในการท างาน จึงไม่ได้น าโปรแกรมขอ ง
กรมบัญชีกลางมาใช้ ดังนั้นเมื่อกระทรวงการคลังแจ้งให้กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ด าเนินการ
ส ารวจและจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินถาวรประเภทครุภัณฑ์ อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการตีราคาทรัพย์สินของกรมบัญชีกลางกองพัสดุได้ด าเนินการดังนี้ 

 
1. หลักเกณฑ์การตีราคาทรัพย์สิน 
กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดนได้จัดแบ่งกลุ่มประเภทของทรัพย์สินที่ต้องตีราคา เป็น 3 กลุ่ม 

คือ ที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์และอุปกรณ์โดยแบ่งตามแหล่งที่มาของทรัพย์สิน คือ จากเงิน
งบประมาณ เงินรายได้และเงินบริจาค ดังนี้ 

1.1 ที่ดิน เนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่ดินทั้งหมดจึงเป็นที่ราชพัสดุซึ่งหลักเกณฑ์ 
การตีราคาที่ดิน ให้ใช้ราคาประเมินตามเกณฑ์ของกรมธนารักษ์ตามที่ปรากฏในรายการส่ง -รับที่ราชพัสดุขึ้น
ทะเบียน (แบบ ทบ. 9) จึงไม่มีการตีราคาที่ดินแต่บันทึกในทะเบียนคุมในส่วนที่ซื้อมาด้วยเงินรายได้ ส่วนที่ดิน  
ที่ได้รับบริจาคมิได้บันทึกในทะเบียน 

1.2 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ได้จัดท าทะเบียนคุมอาคารและสิ่งปลูกสร้างโดยบันทึก 
ในทะเบียนคุมทรัพย์สินตามราคาทุนที่ก าหนดในสัญญาก่อสร้างของอาคารแต่ละหลัง 

1.3 ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ ได้ตีราคาเฉพาะครุภัณฑ์และอุปกรณ์ท่ีซื้อหรือได้มาไม่เกิน 5 ปี 
คือ  ที่มีมูลค่าขั้นต่ าตั้งแต่ 30,000ขึ้นไป และสินทรัพย์ถาวรที่ได้มาจะตีราคาครุภัณฑ์ตามสภาพความคงทน
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ถาวรทรัพย์สินที่หมดอายุการใช้งานแล้วและทรัพย์สินที่ซื้อ หรือได้มาจะมีมูลค่า 1 บาทและไม่ตีราคาแต่จะ
บันทึกในทะเบียนคุมทรัพย์สิน ซึ่งมีอยู่ในทะเบียนคุมก่อนแล้ว และกรณีไม่มีข้อมูลหรือมีข้อมูลไม่ครบถ้วนของ
ทรัพย์สินประเภทครุภัณฑ์และอุปกรณ์จะตั้งคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินนั้น แต่ถ้ามีข้อมูลทรัพย์สิน
แต่ไม่มีตัวทรัพย์สินจะต้องสอบหาข้อเท็จจริงแล้วเรียกชดใช้หรือจ าหน่ายออกจากทะเบียนตามระเบียบ  
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 

1.4 การก าหนดอายุการใช้งานและค่าเสื่อมราคา ได้ก าหนดอายุการใช้งานและอัตรา 
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินของ อาคาร ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ตามตารางอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคา
ทรัพย์สินถาวรของกรมบัญชีกลาง 

 
2. วิธีการตีราคา ครุภัณฑ์ อุปกรณ์อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 

2.1 การตีราคาทรัพย์สินประเภท ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ 
จะตีราคาเฉพาะครุภัณฑ์อุปกรณ์ที่ซื้อหรือได้มาไม่เกิน 5 ปี โดยครุภัณฑ์และอุปกรณ์ใด 

มีมูลค่าราคาทุนตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไป โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะต้องมีมูลค่าตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป  
จึงจะถือเป็นครุภัณฑ์ถ้าไม่เกิน 20,000 บาทจะถือเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ บันทึกในโปรแกรม GFMIS 

2.2 การตีราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 
จะตีมูลค่าอาคารตามราคาทุน หรือตามที่ระบุในสัญญาก่อสร้างในครั้งแรกครั้งเดียว เช่น 

อาคารที่ท าการ ระบุในสัญญาก่อสร้างอาคารทั้งหลังรวมทั้งอุปกรณ์ตกแต่งและอุปกรณ์อ่ืน ๆ มีมูลค่าหนึ่งร้อย
ล้านบาท จะบันทึกราคาอาคารในมูลค่าหนึ่งร้อยล้านบาท ตามที่ระบุในสัญญาก่อสร้างไว้ในทะเบียน 
คุมทรัพย์สินประเภทอาคารและสิ่งปลูกสร้าง โดยไม่ดูว่าราคาอาคารได้รวมครุภัณฑ์ด้วย เช่น เครื่องปรับอากาศ 
กรณีที่ไม่ทราบราคาทุนจะให้หน่วยงานอาคารเป็นผู้ค านวณหามูลค่า โดยใช้วิธีค านวณหามูลค่าอาคาร 
ตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง จะไม่น ามาบันทึกถือเป็น
ราคาทุนที่ปรับปรุงและอายุการใช้งานที่จะใช้เป็นเกณฑ์การตีราคาแต่จะบันทึกเป็นค่าซ่อมแซม ในหมวด  
ค่าใช้สอย 

2.3 การค านวณคิดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน 
คิดค่าเสื่อมราคาของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์และอุปกรณ์โดยก าหนดอายุการใช้งาน

และอัตราค่าเสื่อมราคาจากตารางอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินของกรมบัญชีกลาง แล้วใช้
เกณฑ์อายุการใช้งานที่สูงที่สุดของทรัพย์สินประเภทนั้น และใช้อัตราค่าเสื่อมราคาต่อปีในอัตราที่ต่ า สุดของ
ทรัพย์สินประเภทนั้น เช่น อาคารถาวรมีอายุการใช้งาน ต่ าสุด 15 ปี สูงสุด 40 ปีและอัตราค่าเสื่อมราคาร้อยละ 
ต่ าสุด 2.5 สูงสุด 6.5 ต่อปี เลือกใช้อายุการใช้งานที่ 40 ปีและอัตราค่าเสื่อมราคาร้อยละ 2.5 ต่อปีมาค านวณ
คิดค่าเสื่อมราคา ด้วยวิธีเส้นตรง เพ่ือให้ได้มูลค่าสุทธิของทรัพย์สินนั้น โดยจะค านวณคิดค่าเสื่อมราคาตอน 
สิ้นปีงบประมาณ 

2.4 บันทึกในทะเบียนคุมทรัพย์สินและบัญชีทรัพย์สิน 
มีการบันทึกทรัพย์สินในทะเบียนคุมทรัพย์สินทั้งที่จัดซื้อ หรือได้มาจากเงินงบประมาณ

แผ่นดิน เงินรายได้ และเงินบริจาค ลงในทะเบียนคุมทรัพย์สินด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีข้อมูลตามที่กรมบัญชีกลาง
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ก าหนด โดยการจ าแนกประเภททรัพย์สินจะจ าแนกตามประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของส านักงบประมาณ 
ก่อนที่กระทรวงการคลังจะให้มีการส ารวจและจัดท าทะเบียนทรัพย์สินถาวร และเมื่อกระทรวงการคลังได้แจ้ง
ให้ส ารวจและจัดท าทะเบียนทรัพย์สินถาวรประเภทครุภัณฑ์อาคารและสิ่งปลูกสร้าง โดยกรมบัญชีกลางได้ให้
แนวทางการตีราคาและการค านวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินมา ส่วนครุภัณฑ์ใดที่หมดอายุการใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพแล้ว และครุภัณฑ์ที่ซื้อหรือได้มา จะไม่ตีราคาและคิดค่าเสื่อมราคา แต่จะบั นทึกควบคุม 
ในทะเบียนคุมทรัพย์สินแยกไว้ต่างหากและ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดนได้มีการจัดท าบัญชี  
เงินรายได้และบัญชีเงินงบประมาณแผ่นดินแยกจากกัน โดยกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดนได้เริ่ม
ปรับเปลี่ยนระบบบัญชีเงินงบประมาณแผ่นดินจากเกณฑ์เงินสด เป็นเกณฑ์คงค้าง จึงได้มีการบันทึกบัญชี
ทรัพย์สินในส่วนของทรัพย์สินที่ซื้อ 
 
หลักและวิธีปฏิบัติตามทกรมบัญชีกลาง ซึ่งได้ด าเนินการดังนี้ 

 
1. หลักเกณฑ์การตีราคา 
แจ้งให้คณะและแผนกต่าง ๆ ส ารวจและตีราคาทรัพย์สินทั้งที่ซื้อหรือหามาจาก เงินงบประมาณ

แผ่นดิน เงินรายได้ และเงินบริจาคให้เป็นปัจจุบันตามหลักเกณฑ์และวิธีตีราคาของกรมบัญชีกลาง 
เป็นแนวปฏิบัติเพ่ือเป็นประโยชน์ในการแสดงมูลค่าทรัพย์สินในระบบบัญชีเกณฑ์คงค้างที่ส่วนราชการทุกแห่ง
ต้องปรับเปลี่ยนต่อไปและรายงานให้กองแผนงาน ดังนี้ 

1.1 ที่ดิน ในส่วนที่ มีกรรมสิทธิ์ ให้ตีราคาทุนที่ซื้อหรือได้มาส าหรับที่ดินที่เป็นที่ราชพัสดุ  
ให้ใช้ราคาประเมินตามเกณฑ์กรมธนารักษ์ แต่ปัจจุบันนี้ยังไม่ได้ตีราคาที่ดิน ในส่วนที่ มีกรรมสิทธิ์ 

1.2 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ให้กองยานพาหนะอาคารและสถานที่เป็นผู้ส ารวจและตีราคา
อาคารในส่วนของอาคารที่ใช้ร่วมกันหลายหน่วยงาน ส่วนอาคารที่ใช้ในการด าเนินงานของแต่ละคณะ กองแผน
ได้ให้แต่ละแผนกเป็นผู้ด าเนินการ และได้ท าฐานข้อมูลราคาอาคารให้โดยใช้เกณฑ์ราคาทุน ตามหลักของ
กรมบัญชีกลาง 

1.3  ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ ส ารวจและตีราคาทรัพย์สินที่เป็นครุภัณฑ์และอุปกรณ์ ตามราคาทุน
ที่ซื้อหรือได้มา มูลค่าตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และราคาทรัพย์สินที่ซื้อหรือได้มาตามราคาทุนที่มีมูลค่าตั้งแต่ 
5,000 บาทขึ้นไปทรัพย์สินที่ซื้อหรือได้มาจะไม่น ามาบันทึกในทะเบียนใหม่ที่ใช้โปรแกรมของกรมบัญชีกลาง 
ส่วนทรัพย์สินที่หมดอายุการใช้งานแล้วจะไม่ตีราคาแต่จะบันทึกในทะเบียนคุมทรัพย์สิน กรณีที่ไม่มีข้อมูล
ทรัพย์สินหรือมีไม่ครบถ้วนจะตั้งคณะกรรมการประเมินราคาและกรณีมีข้อมูลทรัพย์สินแต่ไม่มีตัวทรัพย์สิน  
จะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง ด าเนินการเรียกชดใช้หรือจ าหน่ายออกจากทะเบียนตามระเบียน
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 

 
2. วิธีการตีราคา ครุภัณฑ์อุปกรณ์อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 
กองแผนงานจะท าหนังสือแจ้ง พร้อมทั้งส่งหลักเกณฑ์วิธีการตีราคาทรัพย์สินและโปรแกรมส าเร็จรูป

ของกรมบัญชีกลางให้แก่หน่วยงานละแผนกต่าง ๆ ด าเนินการส ารวจ โดยให้บันทึกวันที่รับของและมูลค่า
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ทรัพย์สิน ส่งให้กองแผนงาน เพ่ือน ามาประมวลผล ค านวณคิดค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมราคาสะสม  
แล้วรวบรวมให้กองคลังจัดท ารายงานแจ้งให้กรมบัญชีกลางโดยมีวิธีการตีราคาดังนี้ 

2.1 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ตีราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้างตามราคาทุนหรือตามสัญญา
ก่อสร้างโดยให้กองยานพาหนะอาคารและสถานที่เป็นผู้รับผิดชอบในการส ารวจและตีราคาอาคารส่วนกลาง 
และให้แต่ละแผนก ส านักส ารวจและตีราคาอาคารของตนโดยบันทึกข้อมูล วันที่ตรวจรับ ราคาทุน หากอาคาร
มีอายุการใช้งานเกินก าหนดดังนั้นเมื่อหักค่าเสื่อมราคาสะสมแล้วอาคารจะมีมูลค่าเหลือ 1 บาท ขณะนี้มีอาคาร
หลายหลังที่มีมูลค่าเหลือ 1 บาทแต่ยังใช้งานอยู่ 

2.2  ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ ตีราคาทรัพย์สินที่ซื้อหรือได้มาที่มีตัวตนตามราคาทุนที่มีมูลค่า
ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป ส่วนครุภัณฑ์ที่ซื้อ หรือได้มาให้ตีตามราคาทุนที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป 
ซึ่งแต่ละหน่วยงานและแต่ละคณะท าการส ารวจและตีราคาครุภัณฑ์ที่ซื้อหรือได้มาและท ารายงานแจ้งให้ 
กองแผนงานเก็บรวบรวมส่งให้กองคลัง 

 2.3  การค านวณคิดด่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน คิดค่าเสื่อมราคาอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์
และอุปกรณ์ ด้วยวิธีเส้นตรง โดยกองคลังจะก าหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาขึ้นมาจากเกณฑ์ของ
ตารางอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินของกรมบัญชีกลางและให้ทุกแผนก ใช้ตามเกณฑ์นี้
เพ่ือให้เป็นแนวเดียวกัน 

2.4 บันทึกในทะเบียนคุมทรัพย์สินและบัญชีทรัพย์สินบันทึกทรัพย์สินในทะเบียน 
คุมทรัพย์สินที่ซื้อหรือได้มาจากเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ และเงินบริจาค โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งจะระบุแหล่งที่มาของทรัพย์สิน ว่ามาจากเงินงบประมาณ เงินรายได้  เงินบริจาค  
โดยเจ้าหน้าที่จะบันทึกข้อมูลทรัพย์สินที่มีอยู่เข้าไปทั้งหมด แต่จะเก็บยอดทรัพย์สินที่ได้มาและค านวณคิดค่า
เสื่อมราคา เพ่ือจัดท ารายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามแบบฟอร์มกรมบัญชีกลาง 
 ปัญหาการตีราคาทรัพย์สิน มีปัญหาในช่วงแรกของการบันทึกบัญชีทรัพย์สินในระบบเกณฑ์คงค้าง
เจ้าหน้าที่ที่จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินและบันทึกบัญชีทรัพย์สินจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักนโยบาย
บัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐรวมทั้งการบันทึกบัญชีทรัพย์สินตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง 
 

อธิปรายผล 
การวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการตีราคาทรัพย์สินของหน่วยงานภาครัฐตามกรมบัญชีกลางภาครัฐของ

กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน โดยมีวัตถุประสงค์ว่าเพ่ือศึกษาแนวทางการตีราคาทรัพย์สินที่เป็น
หน่วยงานของรัฐ ตามแผนการปฏิรูประบบบัญชีภาครัฐ ศึกษาปัญหาการตีราคาทรัพย์สินกองบัญชาการต ารวจ
ตระเวนชายแดนจากการศึกษาพบว่า การตีราคาทรัพย์สินมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของส านักงาน 
การปฏิรูประบบราชการในส่วนของระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง การประเมินมูลค่าสินทรัพย์นั้นเนื่องด้วย  
ระบบบัญชีแบบเกณฑ์คงค้าง ต้องจัดสรรเงินทุนส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแทนทรัพย์สินอิงจากค่าเสื่ อมราคาของ
สินทรัพย์อ่ืนๆ และปัญหาการตีราคาทรัพย์สินสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกลักษณ์ ทองแป้น ซึ่งการบันทึก
บัญชีระบบเกณฑ์เงินสดมีปัญหาในช่วงแรกของการบันทึกบัญชีทรัพย์สินในระบบเกณฑ์คงค้าง ดังนั้น  
ทั้งเจ้าหน้าที่ที่จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินและบันทึกบัญชีทรัพย์สินจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักทฤษฎี
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การประเมินราคาทรัพย์สินและหลักนโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐรวมทั้งการบันทึกบัญชีทรัพย์สิน  
ตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง 

สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2544) ศึกษาสภาพทางกฎหมายของ  
การประเมินมูลค่าทรัพย์สินในปัจจุบัน การประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ได้เข้ามามีบทบาทต่อการขยายตัว  
ทางเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง ความต้องการในการใช้ที่ดินเ พ่ือวัตถุประสงค์ต่าง ๆ มีมากขึ้น เช่น  
ในอุตสาหกรรมการผลิต มีความต้องการที่ดินเพ่ือตั้งโรงงาน การรองรับระบบขนส่งการจัดตั้งอาคารส านักงาน 
รวมทั้งการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือรองรับความเจริญทางอุตสาหกรรม จากสมัยก่อนซึ่งมี
การประเมินมูลค่าที่ดินจากความสามารถในการให้ผลผลิตทางเกษตรมาสู่สมัยปัจจุบันที่ต้องมีปัจจัยต่าง ๆ  
มากขึ้น รวมถึงการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ติดกับที่ดินนั้น ท าให้การประเมินมูลค่าที่ดินมีความซับซ้อนมากข้ึน 

นอกจากนี้ ความต้องการมูลค่าทรัพย์สินที่เหมาะสมเพ่ือพิจารณาประกอบการให้ สินเชื่อของธนาคาร
พาณิชย์ การลงทุนจากนักลงทุนต่างประเทศ รวมทั้งการซื้อและการควบรวม กิจการก็ต้องทราบมูลค่าที่ถูกต้อง
ของสินทรัพย์ที่จะลงทุน ท าให้มูลค่าที่ดินและทรัพย์สินซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญของมูลค่ากิจการมีความส าคัญมาก
ยิ่งขึ้น แม้มีความจ าเป็นและเป็นกรณีที่มีความส าคัญเช่นนี้ แต่การพัฒนาการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ 
ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยกลับไม่ค่อยได้รับความสนใจ
เท่าที่ควร อีกทั้งยังไม่มีระบบการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ 
ให้เทียบเท่าระดับสากล ซึ่งเป็นสาเหตุให้ระบบการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยไม่มีฐาน 
ที่มั่นคง ไม่ได้รับการยอมรับและเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่น าไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในที่สุด 

ส านักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ (2544) ได้ท า การศึกษาเรื่องระบบบัญชีและการควบคุม
ภายใน กรณีโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ในส่วนของระบบบัญชีแบบเกณฑ์คงค้าง ดังนี้ การประเมินมูลค่าสินทรัพย์
นั้น มีความส าคัญต่อองค์การมหาชนเนื่องด้วยภายใต้ระบบบัญชีแบบเกณฑ์คงค้าง ต้องจัดสรรเงินทุนส่วนหนึ่ง
ในการเปลี่ยนแทนสินทรัพย์อิงจากค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์อ่ืนๆ  องค์การมหาชนทั้งหลายจ าเป็นต้องมี
แนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมในการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ แนวทางประเมินมูลค่าสินทรัพย์ที่ใช้เป็นทางเลือก 
มีดังนี ้

1.  วิธีต้นทุนในอดีต ตามแนวทางนี้การประเมินมูลค่าทรัพย์สินใช้ราคาทุนที่จ่ายซื้อมาแรกเริ่มหักด้วย
ค่าเสื่อมราคาสะสม ราคาทุนที่จ่ายซื้อเป็นวิธีที่ง่าย แต่ปัญหาอยู่ที่ในสภาวการณ์ที่แนวโน้มราคาสูงขึ้นหรือ 
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่รวดเร็ว จะท า ให้มูลค่าสินทรัพย์มีแนวโน้มแสดงค่าต่ ากว่าที่ควร ผลที่ตามมาท า 
ให้ค่าเสื่อมราคาท่ีค านวณไม่เพียงพอที่จะใช้เปลี่ยนแทนสินทรัพย์นั้นเมื่อหมดอายุการใช้งาน 

 2.  วิธีมูลค่าปัจจุบัน ตามแนวทางนี้จะประเมินมูลค่าสินทรัพย์ในราคาปัจจุบันตามท้องตลาดกล่าวคือ 
ประเมินในราคาที่ผู้ซื้อเต็มใจที่จะจ่ายซื้อสินทรัพย์นั้น วิธีมูลค่าปัจจุบันมักใช้กับกรณีท่ีองค์กรต้องประเมินมูลค่า
สินทรัพย์ส า หรับงบดุลเริ่มแรก แต่ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นคือหากไม่มีผู้ซื้อเต็มใจจะจ่ายซื้อสินทรัพย์นั้น เมื่อไม่มี
ราคาตลาด ท าให้ไม่มีฐานในการประเมินมูลค่าสิทรัพย์นั้น 

 3. วิธีมูลค่าลิดรอน (Deprival Value) ตามทางนี้ไม่ได้เน้นราคาตลาดอย่างเดียว เช่น วิธีที่ 2 แต่ทว่า
จะประเมินมูลค่าสินทรัพย์ในรูปของบริการหรือประโยชน์ที่ทรัพย์สินนั้นก่อให้เกิดกับองค์กร โดยสรุป ถ้าหาก
องค์กรมหาชนถูกลิดรอนการใช้สินทรัพย์นั้น ๆ มูลค่าของบริการหรือประโยชน์ที่หมดไปเท่าใดก็ให้ใช้มูลค่านี้
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เป็นหลักในการประเมิน เพ่ือประกอบค า อธิบายทั้ง 3 วิธี ยกตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์ Notebook ซื้อมาเมื่อ
วันที่ 27 กันยายน 2539 ยี่ห้อ Sharp รุ่น PC- 9070 ในราคา 165,638 บาท ได้ใช้งานมาจนถึงปัจจุบัน 

ถ้าใช้วิธีราคาทุนในอดีต เป็นเกณฑ์ในการประเมิน และสมมติใช้วิธีเส้นตรง คิดค่าเสื่อมราคา คิดจาก
อายุการใช้งาน 5 ปี โดยไม่มีมูลค่าซาก ตามวิธีนี้จะท า การคิดค่าเสื่อมราคาสะสมเป็นเวลา 3 ปี (2540-2542) 
ปีละ 33,128 บาท (165,638.00/5 ปี) รวมเป็นค่าเสื่อมราคาสะสม 99,384.00 บาท เมื่อน า ไปหักจากต้นทุน
ในอดีตจะตีเป็นมูลค่าเครื่องคอมพิวเตอร์นี้ที่(165,638.00-99,384.00 = 66,254) ณ วันต้นปีงบประมาณ 2543 
(1 ต.ค. 2542) 

ถ้าใช้วิธีมูลค่าปัจจุบัน จะท า การประเมินด้วยราคาตลาดส า หรับเครื่องคอมพิวเตอร์นี้ ซึ่งอาจจะต้อง
พิจารณาจากตลาดคอมพิวเตอร์มือสองในปัจจุบันว่าเครื่องลักษณะดังกล่าวใช้งานมาแล้ว  3 ปี จะมีผู้เต็มใจซื้อ
ไปในราคาเท่าใด อาจเป็นที่มูลค่าใดก็ได้ เช่น 45,000.00 บาท หรือ 51,000.00 บาท หรือมูลค่าอ่ืนใดก็ได้ 
(ที่ยกมาเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น) ซึ่งท า ให้การใช้วิธีนี้มีความยุ่งยากพอสมควร และยิ่งเป็นปัญหาถ้าไม่มีตลาด
ส าหรับสินทรัพย์ดังกล่าว 

ถ้าใช้วิธีมูลค่าลิดรอน ให้ถามว่าจะยังคงใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นี้หรือไม่ ถ้าต้องการซื้อใหม่มาเปลี่ยน
แทน มูลค่าเปลี่ยนแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใกล้เคียงกับเครื่องที่ใช้อยู่ปัจจุบันเท่าใด เช่นอาจเป็นมูลค่า  
7,900.00 บาท แต่ถ้าหากไม่ต้องการซื้อใหม่ก็จะใช้ราคาตลาดมาเป็นเกณฑ์ในการประเมิน 
 จากผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อาจกล่าวสรุปได้ว่า การประเมินมูลค่าทรัพย์สินมีบทบาทต่อการขยายตัว
เศรษฐกิจ สามารถน า มาใช้ประกอบการให้สินเชื่อของธนาคาร และมีความส าคัญต่อองค์การ มหาชน เนื่องจาก
ได้น า ระบบบัญชีแบบเกณฑ์คงค้างมาใช้ เพ่ือใช้ในการจัดสรรเงินทุนส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแทนสินทรัพย์   
จึงต้องมีแนวทางที่ถูกตอ้งเหมาะสมในการประเมินราคา 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ 
 จากการวิจัยสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานแผนกบัญชีและแผนกพัสดุ จ านวน 18 คนในการตีราคา

ทรัพย์สินและบัญชีทรัพย์สินตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง  
ในการปรับระบบบัญชีจากเกณฑ์เงินสดเป็นเกณฑ์คงค้างตามที่ กระทรวงการคลังได้ สั่งการโดยให้

ด าเนินการส ารวจและจัดท าทะเบียนทรัพย์สินถาวรประเภท ครุภัณฑ์ อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ว่าทรัพย์สินนั้น
จะจัดซื้อหรือจัดหามาโดยเงินงบประมาณแผ่นดินเงินรายได้หรือเงินบริจาคให้ครบถ้วนโดยกรมบัญชีกลางได้
ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินราคาหรือตีราคาทรัพย์สินเพื่อให้ส่วนราชการด าเนินการได้   

ควรศึกษาถึงหลักเกณฑ์และวิธีการตีราคาทรัพย์สินถาวรที่ไมมี่ตัวตนเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีสภาพเป็นวัตถุ
ไม่อาจจับต้องได้แต่มีมูลค่าวัดเป็นตัวเงินได้ได้แก่สิทธิบัตรลิขสิทธิ์ซึ่งยังไม่ได้น ามาตีราคาและบันทึกในทะเบียน
คุมทรัพย์สินรวมทั้งบันทึกบัญชีทรัพย์สินในระบบเกณฑค์งคา้ง  
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การเปรียบเทียบการปรับตัวของสถานีวิทยุกบัสื่อโซเชียล กรณีศึกษา สถานีวิทยุของเอกชน
และสถานีวิทยุของรัฐวิสาหกิจในจังหวัดสงขลา 

The Adaptation of Radio Station to Social media:  
A Case Study of Songkhla’s Private Radio Station and State-Enterprise 

Radio Station 

 
ณิชากร สินสิริ1  สุปรีดา ประดิษฐ์2  และธนภัทร เต็มรัตนะกุล3 

 
 บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง “การเปรียบเทียบการปรับตัวของสถานีวิทยุกับสื่อโซเชียล กรณีศึกษา สถานีวิทยุของ
รัฐวิสาหกิจและสถานีวิทยุเอกชนในจังหวัดสงขลา” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ  
1) ศึกษาบริบทแวดล้อมที่ส่งผลต่อการปรับตัวของสถานีวิทยุกับสื่อโซเชียล กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามีจ านวน  2 สถานี คือ 
สถานีวิทยุเอกชน (สถานีวิทยุ 99.75 ฟ้าใสเรดิโอ) และรัฐวิสาหกิจ (สถานีวิทยุอสมท.โมเดิร์นเรดิโอ) เครื่องมือที่ใช้ 
ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การสัมภาษณ์ และการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งเป็นการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา และใช้สถิติ 
เชิงพรรณนาคือบรรยายเปรียบเทียบการปรับตัวของสถานีวิทยุทั้งสองแห่ง ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกัน 
ผลการวิจัย พบว่า สถานีวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดสงขลาทั้ง 2 แห่ง มีการปรับตัวเข้ากับสื่อโซเชียลในทุกด้าน ได้แก่ 
ด้านเนื้อหารายการ ด้านนักจัดรายการ ด้านกลยุทธ์ทางการตลาด และด้านเทคโนโลยี เพ่ือตอบสนองพฤติกรรมการ
เปิดรับสื่อของกลุ่มเป้าหมายโดยอาศัยสื่อโซเชียล อย่างFacebook ตัวอย่างเช่น เปิดเพจของสถานีวิทยุและการไลฟ์ 
เพ่ือเปิดช่องทางให้กลุ่มเป้าหมายมีทางเลือกในการเปิดรับสถานีมากกว่าทางคลื่นวิทยุ อย่างไรก็ตาม ยังมีความแตกต่าง
ด้านการปรับตัวของสถานี โดยในด้านของสถานีวิทยุเอกชน พบว่า Facebook มีบทบาทอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น  
1) ด้านเนื้อหารายการมีการปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น 2) ด้านนักจัดรายการ โดยเน้นการสร้างบุคลิก
เฉพาะให้กับนักจัดรายการ 3) ด้านกลยุทธ์ทางการตลาด โดยใช้แนวคิดการโฆษณาที่เหมือนกับโฆษณาทางโทรทัศน์ 
และ 4) ด้านเทคโนโลยี โดยมีการน าเทคโนโลยีสมัยโซเชียลมาใช้งาน แตกต่างจากสถานีวิทยุของรัฐวิสาหกิจ ที่ยังมองว่า
สื่อโซเชียล อย่างFacebook เป็นเพียงสื่อที่น ามาสนับสนุนการท างานในบางวัตถุประสงค์เท่านั้น โดยพบว่าการปรับตัว
แต่ละด้าน ได้แก่ 1) ด้านเนื้อหายังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนจากเดิมเพราะยังรักษากลุ่มเป้าหมายดั้งเดิมไว้เป็นหลัก  
2) ด้านนักจัดรายการยังคงเน้นบุคคลที่มีประสบการณ์มากกว่าการสร้างบุคลิกลักษณะเฉพาะขึ้นมาใหม่ 3) ด้านกลยุทธ์
ทางการตลาดพบว่าส่วนใหญ่เกิดจากแนวนโยบายที่ได้รับมาจากส่วนกลางแต่ก็มีแนวคิดในการน าสื่อโซเชียลมา
สนับสนุนในการท างานมากขึ้น และ 4) ด้านเทคโนโลยี มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้แต่ยังคงด าเนินการควบคู่ไปกับสื่อ
เก่า เช่น จดหมาย อีเมล โทรศัพท์ และการส่ง SMS 

 
ค าส าคัญ :   การปรับตวัของสถานีวิทยุ สื่อโซเชียล สถานีวิทยุของเอกชน สถานีวิทยุของรัฐวิสาหกิจ  
 

 

___________________________________ 
1-2 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลยั
ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
3 อาจารย ์ด็อกเตอร,์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลยัทักษณิ วิทยาเขตสงขลา 
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บทน า  
ปัจจุบันสังคมสื่อสารได้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นผลให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลผ่าน 

สื่อออนไลน์มากขึ้น ปรากฏการณ์นี้ส่งผลให้สื่อดั้งเดิมต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลง ตนเองให ้ก้าวทันพฤติกรรม
การเปิดรับสื่อของผู้บริโภคในปัจจุบัน “สื่อวิทยุกระจายเสียง” (Radio -Broadcasting) ถือเป็นอีกสื่อที่ก าลัง
เปลี่ยนแปลงตนเองเข้าสู่ยุคดิจิทัลที่ไม่เพียงเน้นการปรับตัวทางเทคโนโลยีแต่ยังเน้นการแข่งขันด้านการตลาด
สูงขึ้นกว่าในอดีตเพ่ือความอยู่รอดของสถานีวิทยุกระจายเสียง จากการส ารวจเรื่องพฤติกรรมการใช้สื่อวิทยุของ
คนไทย โดย Nielsen ในปี 2561 พบว่า ในช่วง 6 เดือนหลังของปีผู้ฟังวิทยุ 77% ฟังวิทยุผ่านช่องทางออฟไลน์
และออนไลน์ ในขณะที่ 88% ฟังผ่านแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์ สอดคล้องกับผลการส ารวจของ Circle ที่พบว่า 
ในปี 2558 มีผู้บริโภคฟังเพลงผ่านสมาร์ทโฟนเพียง 2% แต่ในปี 2559 กลับเพิ่มขึ้นเป็น 58% ในขณะที่การฟัง
วิทยุจากเครื่องรับวิทยุ ปี 2558 มีสัดส่วน 60% แต่ในปี 2559 พบว่า ลดลงเหลือ 31% รัตติยา อังกุลานนท์ 
(2560) สอดคล้องกับการศึกษาของ พัชราพร ดีวงษ์ (2559) ที่พบว่า ในปัจจุบันผู้ฟังสามารถรับฟังรายการวิทยุ
ได้หลากหลายช่องทาง เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเลต อีกทั้งรูปแบบของวิทยุดิจิทัลก าลังจะเข้ามา
สร้างปรากฏการณ์ให้ธุรกิจวิทยุกระจายเสียงเกิดการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้น สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรม
ผู้บริโภคในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไปแบบก้าวกระโดด โดยแม้จะยังคงเป็นการฟังเพลงหรือรายการวิทยุแต่ผู้ฟัง
เปลี่ยนช่องทางการรับฟังจากเครื่องรับวิทยุไปสู่อุปกรณ์และช่องทางที่สะดวกสบายและสอดคล้องกับวิถีชี วิต
ของคนรุ่นใหม่นั่นคือสื่อโซเชียลนั้นเอง 

จากการศึกษาพบว่าการปรับตัวก้าวแรกๆ ของสื่อวิทยุกระจายเสียง  คือ การเปลี่ยนจาก 
การออกอากาศทาง “คลื่นวิทยุ” (Radio Wave) มาเป็นการออนไลน์ทางเว็บไซต์ในรูปแบบของวิทยุออนไลน์  
ต่อมาคือการปรับตัวอีกครั้งด้วยการน าเอา “สื่อเครือข่ายสังคม” (Social Network) มาใช้งานร่วมด้วย เพ่ือให้
สอดคล้องกับการใช้สื่อของคนรุ่นใหม่ที่มีพฤติกรรมการใช้งานสมาร์ทโฟนและโลกโซเชียลอยู่เป็นประจ า  
จึงท าให้พบว่าสื่อออนไลน์ เช่น Facebook Twitter line หรือแม้แต่ YouTube ได้กลายมาเป็นช่องทางหนึ่งที่
สถานีวิทยุหลายแห่งเลือกน ามาใช้งานเพ่ือให้ตนเองสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น  ทั้งนี้เพราะสื่อ
โซเชียลสามารถตอบสนองความต้องการของคนยุคปัจจุบันได้ดีกว่าจึงเป็นผลให้สื่อวิทยุต้องมีการปรับตัว 
อย่างไรก็ตาม อาจถือได้ว่าสื่อเก่ายังไม่ได้หายไปอย่างสิ้นเชิงแต่แค่เปลี่ยนรูปแบบของตนเองให้สอดคล้องไปกับ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น นิตยสารออนไลน์ โทรทัศน์ออนไลน์ หรือสื่อวิทยุเองก็ต้องมีการปรับเปลี่ยน
ตัวเองในลักษณะออนไลน์เพ่ือให้อยู่รอดในสังคมปัจจุบัน เช่น การออนไลน์ และ Live สดผ่านเพจ Facebook 
นอกจากความเปลี่ยนแปลงด้านรูปแบบและเนื้อหาแล้ว การปรับเปลี่ยนสื่อวิทยุมาเป็นระบบดิจิทัลที่เป็น 
การบีบอัดสัญญาณคลื่นความถี่ก็เป็นผลให้เกิดช่องรายการเพ่ิมจ านวนขึ้นมากกว่าร้อยสถานี  ซึ่งปรากฏการณ์
ดังกล่าวได้ส่งผลให้ผู้ด าเนินกิจการวิทยุกระจายเสียงเกิดความตื่นตัวมากขึ้นและมีการปรับเปลี่ยนตนเองเพ่ือให้
สามารถแข่งขันกับสถานีวิทยุจ านวนมากที่ก าลังเกิดข้ึนได้  

งานวิจัยชิ้นนี้จึงได้ศึกษาเรื่องการปรับตัวของสถานีวิทยุกับสื่อโซเชียลของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
ในจังหวัดสงขลา โดยมุ่งศึกษาการปรับตัวด้วยการน าสื่อโซเชียลอย่าง Facebook มาใช้งาน ซึ่งมีประเด็นศึกษา 
ดังนี้ 1) ด้านเนื้อหารายการ ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อกลุ่มเป้าหมายมีทางเลือกและมีอ านาจตัดสินใจในการเปิดรับ  
สื่อมากขึ้น เนื้อหารายการจึงเป็นส่วนส าคัญที่จะต้องค านึงถึงเป็นอันดับแรก เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายมักจะ
เปิดรับสื่อที่มีเนื้อหาที่ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ดังนั้นผู้ด าเนินสถานีวิทยุ 
จึงจ าเป็นต้องวางแผนเพ่ือสร้างสรรค์เนื้อหารายการที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองเพ่ือดึงดูดความ
สนใจของกลุ่มเป้าหมายให้อยู่กับสถานี 2) ด้านนักจัดรายการ เนื่องจากในปัจจุบันพบว่านักจัดรายการวิทยุ 
ไม่เพียงแต่ เป็นนักพูดหลังไมค์เท่านั้น แต่เมื่อมีการ Live สดผ่านช่องทางออนไลน์แล้วบทบาทของ 
นักจัดรายการวิทยุก็เปลี่ยนแปลงไป โดยแต่เดิมผู้ฟังได้ยินเพียงแค่เสียง แต่ในปัจจุบันสามารถฟังได้ทั้งเสียงและ
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เห็นรูปร่างหน้าตาหรืออากัปกิริยาของผู้จัดรายการไปด้วย เป็นผลให้นักจัดรายการวิทยุต้องดูแลและฝึกฝน
บุคลิกท่าทางของตนเองให้เหมาะสมและสามารถเชื่อมโยงภาพลักษณ์ของตนเองเข้ากับเนื้อหารายการ 
ที่น าเสนอ รวมถึงเป็นที่นิยมชมชอบของผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายด้วย 3) ด้านเทคโนโลยี  โดยในปัจจุบันเทคโนโลยี
สมัยใหม่ได้เข้ามามีบทบาทกับการด าเนินการของสถานีวิทยุในหลายขั้นตอน เป็นผลให้กระบวนการบริหาร
จัดการ การวางแผน และการสร้างสรรค์เนื้อหาของสื่อต้องมีการปรับเปลี่ยนตามไปด้วย เช่น การ Live สด 
เพ่ือสนทนากับผู้ฟัง การส่งข้อความแสดงความเห็นหรือขอเพลงผ่านทางไลน์ หรือการ โพสรูปและข้อความ 
บนเพจ Facebook ล้วนถือเป็นผลจากเทคโนโลยีที่ช่วยให้นักจัดรายการมีช่องทางปฏิสัมพันธ์กับ 

กลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น และ 4) ด้านกลยุทธ์ทางการตลาด โดยเรื่องนี้ถือเป็นประเด็นส าคัญที่ท าให้
สถานีวิทยุสามารถอยู่รอดได้ในสังคมปัจจุบัน ทั้งนี้เพราะการโฆษณาถือเป็นรายได้หลักของสถานีวิทยุทั่วไป
นั่นเอง ดังนั้น สถานีวิทยุจึงจ าเป็นต้องคิดหา กลยุทธ์การตลาดใหม่ ๆ ให้กับสถานีวิทยุ โดยเฉพาะกลยุทธ์ 
การสื่อสารที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของคนรุ่นใหม่ที่ปัจจุบันมุ่งไปสู่การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร 
ผ่านทางสื่อโซเชียลอย่างเห็นได้ชัดนั่นเอง  

งานวิจัยเรื่องนี้ ได้ท าการศึกษาประเด็นดังกล่าวจากการด าเนินงานของสถานีวิทยุจ านวน  2 แห่ง 
ในจังหวัดสงขลา ได้แก่ 1) สถานีวิทยุ 99.75 ฟ้าใส เรดิโอ ซึ่งเป็นสถานีวิทยุเอกชน และ 2) สถานีวิทยุ อสมท. 
สงขลา โมเดิร์นเรดิโอ ซึ่งเป็นสถานีวิทยุของภาครัฐวิสาหกิจ โดยนอกจากจะเป็นการศึกษาเพ่ือให้ทราบถึง
แนวคิดและกลวิธีในการปรับตัวให้เข้ากับสื่อโซเชียลของสถานีวิทยุทั้งสองแห่งแล้ว ยังเป็นการศึกษา 
เพ่ือเปรียบเทียบให้เห็นความเหมือนหรือความต่างที่อาจเกิดขึ้นกับกระบวนการด าเนินงานของสถานีวิทยุ  
ทั้งสองแห่งที่มีโครงสร้างการบริหารจัดการและเงื่อนไขขององค์กรที่แตกต่างกัน โดยเป็นการศึกษาเปรียบเทียบ
การปรับตัวของสถานีวิทยุกับสื่อโซเชียลในประเด็นต่อไปนี้ ได้แก่ 1) ด้านเนื้อหารายการ 2) ด้านนักจัดรายการ  
3) ด้านกลยุทธ์ทางการตลาด และ 4) ด้านเทคโนโลยี โดยคณะผู้วิจัยคาดหวังว่าผลจากการวิจัยครั้งนี้จะช่วยให้
เกิดความเข้าใจแนวทางการปรับตัวของสถานีวิทยุกับสื่อโซเชียล ระหว่างสถานีวิทยุของรัฐวิสาหกิจและเอกชน 
และช่วยเป็นแนวทางให้กับการปรับตัวของสถานีวิทยุกับสื่อโซเชียลในยุคดิจิทัล 

 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพ่ือเปรียบเทียบการปรับตัวของสถานีวิทยุกับสื่อโซเชียลระหว่างสถานีวิทยุรัฐวิสาหกิจและเอกชน 
 
วิธีการศึกษา  

การวิจัยครั้งนี้เป็นเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  research) โดยมุ่งวิเคราะห์บริบทแวดล้อม
ของการประกอบกิจการสื่อวิทยุกระจายเสียงในปัจจุบัน ผ่านการศึกษาตัวอย่างสถานีวิทยุในจังหวัดสงขลา 
จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ สถานีวิทยุเอกชน คือ สถานีวิทยุ 99.75 ฟ้าใส เรดิโอ และรัฐวิสาหกิจ คือ สถานีวิทยุ  
อสมท. สงขลา โมเดิร์นเรดิโอ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) 
โดยมีการสัมภาษณ์แบบชี้น า (Guided interview) เป็นการสัมภาษณ์แบบปลายเปิดซึ่งเป็นกระบวนวิธีการวิจัย 
(Methodology) ที่มีความยืดหยุ่นและเปิดกว้าง เพ่ือให้ได้ค าตอบที่ต้องการ รวมถึงใช้แนวทางการวิเคราะห์ 
เชิงเนื้อหา (Content analysis) เพ่ือสังเคราะห์เป็นข้อมูลน ามาประกอบผลการวิจัย 

ทั้งนี้ ขอบเขตของการศึกษาคือปัจจัยต่าง ๆ ที่อยู่ในบริบทแวดล้อมซึ่งส่งผลต่อการปรับตัวของ 
สื่อวิทยุกระจายเสียงกับ สื่อโซเชียล โดยมีประเด็นที่สนใจศึกษา ได้แก่ เนื้อหารายการ  นักจัดรายการวิทยุ  
กลยุทธ์ทางการตลาดและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งในที่นี้คือสื่อ Facebook Line Youtube Twitter และอ่ืนๆ 
โดยเป็นการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบแนวทางและผลที่เกิดขึ้นจากการปรับตัวเข้ากับสื่อใหม่ระหว่างสถานีวิทยุ
ภาคเอกชน นั่นคือ สถานีวิทยุ 99.75 ฟ้าใส เรดิโอ และสถานีวิทยุภาครัฐวิสาหกิจ นั่นคือ สถานีวิทยุ อสมท. 
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สงขลา โมเดิร์นเรดิโอ ทั้งนี้ได้ก าหนดช่วงเวลาของการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 
พ.ศ.2561   
 
ผลการศึกษา  
 ผลจากการสัมภาษณ์ พบว่า สถานีวิทยุภาคเอกชน นั่นคือ สถานีวิทยุ 99.75 ฟ้าใส เรดิโอ มีลักษณะ
การท างานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตั้ งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยแรกเริ่ม สถานีวิทยุ 99.75  
ฟ้าใส เรดิโอ เป็นเพียงแค่คลื่นวิทยุหนึ่งที่ไม่ได้มีการท างานที่เป็นระบบชัดเจน รวมถึงไม่ได้มีการวางแผน หรือ
ก าหนดนโยบายขององค์กรที่ชัดเจน โดยเป็นเพียงสถานีที่ตั้งขึ้นมาเพ่ือโปรโมทสินค้าของเจ้าของสถานีวิทยุ
เพียงเท่านั้น กระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ ตลาดวิทยุในจังหวัดสงขลามีการแข่งขันมากขึ้น มีคลื่นวิทยุในระบบดิจิทัล
เกิดขึ้นกว่าร้อยสถานี ด้วยการเปิดคลื่นอย่างมากมายและหลากหลายรูปแบบสถานีนี้เองท าให้เจ้าของสถานี 
เกิดแนวคิดที่อยากจะพัฒนาคลื่นวิทยุให้ก้าวหน้าทัดเทียมกับทุกสถานีในภาคใต้ จนเริ่มมีการวางแผนงานขึ้น  
มีการก าหนดนโยบายองค์กรและก าหนดกลยุทธ์การตลาดขึ้นมาเป็นบรรทัดฐานเพ่ือให้ทุกคนปฏิบัติตาม 
นอกจากนี้ ยังได้มีการวางแผนปรับตัวให้เข้ากับสื่อโซเชียล เพ่ือให้สถานีวิทยุตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น
กว่าเดิม ซ่ึง ชิดชนก แหวนผ่อง ต าแหน่งผู้จัดรายการสถานีวิทยุ ได้ให้ความเห็นไว้ว่า  
 “..ปัจจุบันนี้ คนใช้เวลากับเฟสบุ๊คมากขึ้น เราก็ต้องเอาสื่อวิทยุเข้ามาในเฟสบุ๊ค เพ่ือให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ซึ่งอาศัยรูปแบบรายการที่แปลกใหม่ กราฟิกพ้ืนหลังที่ไม่เหมือนใคร หรือแม้แต่กระทั้ง  
ดีเจที่สวย บุคลิกดี และในบางครั้งคนเบื่อที่จะเปิดเพลงฟังเองแล้วและอยากรู้จักคนอ่ืนบ้าง ก็จะได้มิตรภาพ
เพ่ิมขึ้นจากไลฟ์สด และเกิดความรู้สึกไม่เหงาเหมือนมีคนอยู่เป็นเพ่ือนตลอดเพราะว่ารายการมันขึ้นค าว่า 
สด แปลว่าคนยังอยู่กับเราตรงนี้ในจอ พ่ีเคยเจอพยาบาลที่ต้องเข้าเวรดึกๆ เขาก็จะรู้สึกว่ามีเพ่ือน พ่ีวัดได้จาก
เพลงที่เขาโทรมาขอจากดีเจ ถ้าดีเจเปิดเพลง หนูจะเต้นทั้งวอดเลยนะคะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันสามารถวัดให้เห็นเป็น
ตัวเลขได้ พ่ีก็จะน าตัวเลขนี้ไปอ้างอิงในการท าแผนโฆษณาของลูกค้า เมื่อโฆษณาไปแล้วมีคนรับรู้กี่คน 
ตัวอย่างเช่น ในเวลา 3 ชั่วโมงท่ี ดีเจแคทจัดรายการมีคนดูกี่คน 36000 กว่าคน เราก็จะรู้ว่ามีคนเห็นโฆษณาเรา
แล้ว 36000 คน แต่ถ้าเป็นวิทยุเราไม่สามารถวัดได้ว่าคนมาฟังคลื่นเรากี่คน หรือฟังโฆษณาเรากี่คน  
ส่วนนักจัดรายการก็ต้องปรับตัวด้วย เพราะบางคนเก่งจากวิทยุก็ไม่ผ่านเพราะเมื่อเป็นไลฟ์สด ประสาทต้อง
สลับให้ทัน ต้องหันมองกล้องอีกมือต้องพิมพ์เรื่องของเพลงที่เขาขอมา ต้องยิ้มตลอด ต้องรู้จักการเอนเตอร์เทน
ผู้ฟัง ต้องปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิตอล..” (ชิดชนก แหวนผ่อง: ผู้ให้สัมภาษณ์).  
 โดยสรุปทางสถานีมีการปรับตัวในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1) ด้านเนื้อหารายการ มีการเจาะกลุ่มเป้าหมาย 
ที่ชัดเจนขึ้น คือเป็นคลื่นวิทยุแนวเพ่ือชีวิตและมีการเน้นในด้านทอล์กโชว์มากขึ้น กล่าวคือผู้จัดรายการจะมีการ
พูดคุยกับผู้ฟังมากขึ้นซึ่งในส่วนนี้จะเน้นการ Live สดเป็นสื่อกลาง เพ่ือสร้างการตอบโต้กันผ่านคอมเม้นท์แบบ
ถ่ายทอดสด รวมถึงมีการหยิบยกเรื่องราวหรือประเด็นที่เด่นๆ ในโลกโซเชียลมาเสริมในรายการด้วย นอกจากนี้ 
รายการแต่ละรายการยังมีเนื้อหาที่ชัดเจนและเป็นจุดขายด้วย เช่น รายการพุดคุยเรื่องความงามโดยดีเจแคท 
หรือรายการที่เล่าเรื่องผีตอนดึก เป็นต้น 2) ด้านนักจัดรายการ มีการปรับตัวในหลายๆ ด้านเพราะ  ผู้จัดไม่ได้
เป็นเพียงแค่นักพูดหลังไมค์อีกแล้ว แต่มีการ Live สดเพ่ือโชว์หน้าตาและบุคลิก กระบวนการคัดเลือกผู้จัด 
จึงต้องค านึงถึงบุคลิกลักษณะเพ่ือดึงดูดผู้ฟังด้วย เช่น ดีเจแคท ถือเป็นดีเจที่ได้รับความนิยมมากเพราะ  
เป็นคนสวย  พูดเก่ง ท าให้ได้รับความนิยมจากผู้ฟัง 3) ด้านกลยุทธ์ทางการตลาด มีการปรับเปลี่ยนจากอดีต
เป็นอย่างมาก โดยคลื่นวิทยุฟ้าใส เรดิโอ ค่อนข้างเน้นการท าการตลาดเป็นอย่างมากเนื่องจากสถานีอยู่ได้ 
ด้วยโฆษณาเป็นหลัก ทั้งนี้พบว่าสถานีได้อาศัยสื่อโซเชียล อย่างFacebook ในการโปรโมทสินค้าโดยอาศัย
แนวคิดโฆษณาแบบโทรทัศน์ นั่นคือให้ผู้ฟังได้เห็นทั้งภาพและเสียง ซึ่งส่วนนี้จะอาศัยกราฟิกเข้ามาช่วย  คือ 
การขึ้นโฆษณาเป็นภาพพ้ืนหลังท าให้เหนือกว่าการโฆษณาวิทยุทั่วๆ ไป และ 4) ด้านเทคโนโลยี ได้มีการน า
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เทคโนโลยีทันสมัยมากมายเข้ามาช่วยในการท างาน โดยมีการปรับเปลี่ยนจากเดิมที่ออกอากาศผ่านคลื่นวิทยุ
เพียงอย่างเดียวมาเป็นการออนไลน์ผ่าน หน้าเพจ Facebook นอกจากนี้ ยังมีการใช้ช่อง YouTube ซึ่งถือเป็น
การเปิดทางเลือกให้กลุ่มเป้าหมายได้รับชมได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น รวมถึงพบว่าช่องทางติดต่อเหล่านี้ช่วยให้
เข้าถึงผู้ฟังได้มากกว่าเดิม โดยผู้ชมสามารถพูดคุยกับดีเจได้ผ่านทาง Live สด หรืออาจทักมาทางเพจก็ได้เช่นกัน 
จากแนวทางการปรับตัวทั้ง 4 ด้านดังกล่าว สามารถสรุปเป็นแผนภาพเพ่ือแสดงความเชื่อมโยงระหว่าง
วัตถุประสงค์ในการปรับตัวและแนวทางในการใช้สื่อโซเชียลได้ดังต่อไปนี้ 
 

แผนภาพที่ 1  
แนวทางการปรับตัวเข้ากับสื่อโซเชียลของสถานีวิทยุ 99.75 ฟ้าใส เรดิโอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
จากการปรับตนเองให้เข้ากับสื่อโซเชียลในด้านต่าง ๆ ข้างต้น ท าให้พบว่าปัจจุบันสถานีวิทยุ 99.75  

ฟ้าใส เรดิโอ มีการท างานเป็นองค์กรมากขึ้นและมีการวางแผนต าแหน่งหน้าที่อย่างชัดเจน โดยทุกคนมีหน้าที่  
ที่ต้องรับผิดชอบ โดยเฉพาะนักจัดรายการวิทยุที่ปัจจุบันไม่เพียงแค่จัดรายการอย่างเดียวแต่ต้องช่วยออกแบบ
เนื้อหารายการ ต้องออกไปหาโฆษณา หรือต้องช่วยออกแบบสร้างสรรค์บุคลิกภาพของนักจัดรายการให้มี 
ความโดดเด่นและแตกต่างกันออกไปเพ่ือเป็นสีสันแก่รายการ และเม่ือทุกคนมีต าแหน่งงานที่ชัดเจนก็จะท างาน
ได้อย่างเป็นล าดับขั้นตอน จนเรียกได้ว่าตอนนี้ สถานีวิทยุ  99.75 ฟ้าใส เรดิโอเป็นคลื่นลูกใหม่ที่ก าลังมาแรง 
ในภาคใต้ ได้รับการยืนยันจากจ านวนผู้ติดตามในเพจ Facebook ที่มียอดการติดตามอยู่ที่ 38,863 คน  

การปรับตัว
ของสถานี 

ด้านเนื้อหา
รายการ 

ด้านนักจัด
รายการ 

ด้านกลยุทธ์ 
การตลาด 

ด้าน 
เทคโนโลย ี

บันเทิง / วยัรุ่น /  
เพื่อชีวิต / รายการพดูคยุ   

ใช้สื่อใหม่ Live สด 
/ ใช้ไลน์กลุม่  

เน้นบุคลิก หน้าตา 
และมเีอกลักษณ ์

ใช้ Web cam ในการ
เปิดเผยบุคลิก หน้าตา 

เน้นการท าตลาดด้วย
แนวคิดแบบโทรทัศน ์

ใช้สื่อใหม่ถ่ายทอด
ภาพและเสียง 

เพิ่มช่องทางออกอากาศให้
เข้าถึงกลุ่มเปา้หมาย 

ใช้ Facebook และ 
Youtube ออกอากาศ 

ด้าน วัตถุประสงค ์ แนวทางการใช้สื่อใหม่  
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ในส่วนของการศึกษาสถานีวิทยุ อสมท.สงขลา โมเดิร์นเรดิโอ พบว่ามีความแตกต่างบางประการ  
ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะการท างานของสถานีจะมีความเป็นแบบแผนที่ชัดเจนมาตั้งแต่แรกเริ่มเนื่องจาก 
มีแนวนโยบายที่ถูกก าหนดมาแล้วจาก อสมท.ส่วนกลาง จึงเป็นผลให้มีกรอบบังคับค่อนข้างชัดเจนและ  
มีรูปแบบรายการไม่ค่อยปรับเปลี่ยนตามยุคสมัย กล่าวคือรูปแบบรายการยังคงยึดกลุ่มเป้าหมายเดิมเป็นหลัก 
นั่นคือ บุคคลในช่วงวัยท างานที่เปิดรับสื่อจ าพวกข่าวสาร แต่ก็มีการปรับตัวตามยุคสมัยบ้าง อย่างไรก็ตาม 
พบว่าปัจจุบันมีการเสริมรายการเกี่ยวกับกลุ่มวัยรุ่นเข้าไปบางส่วนเพ่ือเพ่ิมความบันเทิงและสร้างบุคลิก  
ความทันสมัยให้กับสถานี นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงในเรื่องของเทคโนโลยีด้วยการน าสื่อโซเชียลเข้ามาใช้ 
เช่น การ Live สด การแชทผ่านทางไลน์ และการพุดคุยหรือโพสข้อความทาง Facebook อย่างไรก็ตาม พบว่า
ทางสถานียังมีแนวคิดที่ว่าสื่อโซเชียลยังเป็นเพียงเครื่องมือที่มาช่วยเสริมไม่ได้หยิบยกมาเป็นแก่นหลักของสถานี 
โดย นงลักษณ์   ตันตรัตนพงษ์ ต าแหน่งผู้จัดรายการสถานีวิทยุ ได้ให้ความเห็นไว้ว่า    

“..ทางสถานีของเราได้ใช้เฟสบุ๊คมาเสริม มาคู่กันไปกับคลื่นวิทยุ มีการไลฟ์สด แต่ยังไม่มีช่องยูทูป 
เพราะสามารถฟังออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ได้ ทางสถานีเรามีครบทุกอย่าง ด้วยความที่ อสมท.เป็น สื่อครบวงจร 
และส่วนภูมิภาคเราเป็นบริษัทลูก มีบริษัทแม่คอยวางโครงข่ายทั้งหมด ส่วนของ sms ก็มีบริษัทมารับเหมาท า
ทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันคนไม่ค่อยส่ง sms นิยมส่งไลน์ ทางเราก็มไีลน์ ต้ังแต่แรกเลย เรามชี่องทางการติดต่อตามยุค
ตามสมัยไม่เคยล้าหลัง แต่แค่เราไม่ได้น าสื่อโซเชียลมาเป็นหลักในการด าเนินงาน เรามีสื่อโซเชียลช่วยซัพพอร์ต
เฉยๆ ส่วนเนื้อหารายการ เราก็ไม่ได้มีการปรับตามกลุ่มเป้าหมายมากนัก เพราะต้องยึดตามคอนเทนท์ของ
สถานีเป็นหลัก แตมี่การเพ่ิมบางรายการเข้ามา เพ่ือความเป็นวัยรุ่นมากขึ้น  มีความทันสมัย อัปเดตมากขึ้นแต่ก็
ไม่หลุด คอนเซ็ปต์ ที่ เราเรียกว่า ความเป็น อสมท. ความเป็นคลื่นของเรา เราก็ต้องคงไว้ด้วย ไม่ได้ 
จะเปลี่ยนเป็นวัยรุ่นจ๋า ยังเป็นแนวร่วมสมัยผู้ใหญ่ฟังได้เด็กฟังได้..” (นงลักษณ์ ตันตรัตนพงษ:์ ผู้ให้สัมภาษณ)์ 

กล่าวได้ว่า ในกระบวนการข้างต้น สถานีวิทยุ อสมท. สงขลา โมเดิร์นเรดิโอ ได้มีการปรับตัวในด้าน
ต่าง ๆ ได้แก่ 1) ด้านเนื้อหารายการ ยังคงรักษาฐานกลุ่มเป้าหมายเดิมนั่นคือบุคคลวัยท างานชอบฟังข่าวสาร 
จึงท าให้เนื้อหารายการไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมมากนัก แม้จะมีการคิดรายการใหม่ๆ เข้ามาเสริม
เพ่ิมเติมให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นแต่เนื้อหาส่วนใหญ่ยังคงเป็นการวิเคราะห์ข่าวสารและ 
การอัปเดตข่าวไอที 2) ด้านนักจัดรายการ แม้มีการปรับตัวในหลายๆ ด้านแต่ทางสถานีวิทยุยังคงเน้น
ประสบการณ์มากกว่าบุคลิกลักษณะของผู้จัดรายการ เนื่องจากสถานีมองว่าเนื้อหาเป็นเรื่องเกี่ยวกับข่าวสาร 
จึงต้องอาศัยผู้จัดรายการที่มีประสบการณ์ในการคิดวิเคราะห์ที่เหมาะสมเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม นักจัด 
ที่ปฏิบัติงานอยู่ก็ต้องปรับเปลี่ยนเรื่องบุคลิกด้วย เนื่องจากมีการ Live สดอยู่ในบางรายการ ซึ่งนักจัด 
ต้องน าเสนอความเป็นตัวตนร่วมด้วย 3) ด้านกลยุทธ์ทางการตลาด มีการปรับแผนการตลาดอยู่ตลอดเวลา
เนื่องจากสภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นกว่าในอดีต โดยพบว่าสื่อโซเชียลได้กลายมาเป็นส่วนสนับสนุนส าคัญในการ
หารายได้ของสถานี เช่น โฆษณาชิ้นหนึ่งในสื่อวิทยุที่ได้ออกอากาศ แล้วสามารถน าลงไปไว้ในเพจ Facebook 
เพ่ือการโปรโมทเพ่ิมเติมได้อีกด้วย  นอกจากนี้ ในกรณีที่สถานีต้องออกกองเพ่ือไปท ากิจกรรมต่างๆ ก็สามารถ
ท าการ Live สด ให้ชมได้ด้วย ซึ่งถือเป็นการโปรโมทสินค้าได้มากกว่าและน่าสนใจกว่าเดิม ในส่วนนี้พบว่า
การตลาดของสถานีวิทยุภาครัฐวิสาหกิจมีข้อจ ากัดมากกว่าวิทยุเอกชนเนื่องจากถูกก าหนดมาให้ขายโฆษณา 
ในราคาที่แพงกว่าด้วยเหตุที่ว่าต้นทุนของสถานีรัฐวิสาหกิจแพงกว่าเอกชน แต่ข้อได้เปรียบคือความกว้างไกล
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ของพ้ืนที่ออกอากาศซึ่งสถานีวิทยุในเครือ อสมท.สามารถออกอากาศได้ทั่วพ้ืนที่โซนภาคใต้ ซึ่งถือเป็นจุดเด่นที่
เหนือสถานีเอกชน และ 4) ด้านเทคโนโลยี พบว่ามีการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้นานพอสมควรแล้ว นั่นคือ  
ได้มีการออนไลน์ทางเครือข่ายเว็บไซต์ของ อสมท. มานานแล้วแม้จะไม่ได้เน้นมากนักก็ตาม เนื่องจากเป็นเพียง
ช่องทางสื่อสารที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือสนับสนุนให้การท างานของเครือข่ายวิทยุมีความง่ายและสามารถเข้าถึ ง
กลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น หากกล่าวโดยสรุปคือเป็นเพียงการน าเอาสื่อโซเชียลและสื่อเก่าน ามาปรับประยุกต์เพ่ือ
ใช้ควบคู่กันไป โดยปัจจุบันสถานีวิทยุ อสมท. ยังคงเน้นการออกอากาศด้วยคลื่นวิทยุมากกว่าการ Live สด  
นั่นคือ Air time ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่การสื่อสารผ่านคลื่นวิทยุ ในขณะที่การสื่อสารร่วมกับสื่อโซเชียลจะถกู
ให้ความส าคัญในล าดับที่รองลงมา จากแนวทางการปรับตัวทั้ง 4 ด้านดังกล่าว สามารถสรุปเป็นแผนภาพ 
เพ่ือแสดงความเชื่อมโยงระหว่างวัตถุประสงค์ในการปรับตัวและแนวทางในการใช้สื่อโซเชียลได้ดังต่อไปนี้ 

แผนภาพที่ 2  
แนวทางการปรับตัวเข้ากับสื่อโซเชียล ของสถานีวิทยุ อสมท.สงขลา โมเดิร์นเรดิโอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กล่าวได้ว่า จากการปรับเปลี่ยนการท างานของตนเองให้เข้ากับสื่อโซเชียลของสถานีวิทยุ อสมท.สงขลา 

โมเดิร์นเรดิโอ ได้ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน โดยแม้จะมีความท้าทายเพ่ิมขึ้นแต่สถานียังคง
สร้างผลก าไรได้ในปัจจุบัน  

จากผลการวิจัยในข้างต้นอาจน าไปสู่ข้อสรุปในเรื่องแนวทางการปรับตัวให้เข้ากับสื่อโซเชียลของสถานี
วิทยุเอกชนและสถานีวิทยุของรัฐวิสาหกิจได้ดังนี้ กล่าวคือ คณะผู้ วิจัยพบว่าประการแรกสถานีวิทยุทั้งสอง
ลักษณะต่างก าลังเผชิญเงื่อนไขด้านการบริหารจัดการแบบเดียวกัน นั่นคือ การด าเนินการให้สถานีสามารถ

การปรับตัว
ของสถานี 

ด้านเนื้อหา
รายการ 

ด้านนักจัด
รายการ 

ด้านกลยุทธ์ 
การตลาด 

ด้าน 
เทคโนโลย ี

ข่าวสาร / ข่าวไอที  
วิเคราะห์ขา่ว / วัยท างาน 

ใช้สื่อใหม่ในการ
เข้าถึงข้อมูลที่ทันสมัย 

เน้นประสบการณ์  
/ วิเคราะห์ข่าวได ้

ใช้การ Live สดเพื่อ
วิเคราะห์ข่าว 

ใช้นโยบายส่วนกลาง 
/ การตลาดเชิงรุก 

มีพื้นฐานสื่อใหม่อยู่
แล้วแต่ยังไม่ใช้มากนัก 

เน้นการใช้เทคโนโลยเีดมิ
และเสรมิด้วยสื่อใหม ่

ใช้สื่อใหม่เป็น
เครื่องมือสนับสนุน 

 

ด้าน วัตถุประสงค ์ แนวทางการใช้สื่อใหม่  
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ประกอบกิจการอยู่ได้ท่ามกลางสังคมสมัยใหม่ที่ผู้บริโภคสื่อส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่าน
ทาง สื่อโซเชียล เช่น Facebook Line YouTube Twitter และอ่ืนๆ ซึ่งเป็นผลให้สื่อดั้งเดิมอย่างโทรทัศน์และ
วิทยุก าลังจะถูกละเลยไป ดังนั้น เพ่ือความอยู่รอดสถานีวิทยุจึงต้องมีการปรับตัวให้ก้าวทันโลกอยู่เสมอ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนไปของกลุ่มเป้าหมายนั่นเอง นอกจากนี้ สถานีวิทยุทั้งสองแห่งต่างต้อง
พัฒนาตนเองเพ่ือสร้างความพร้อมส าหรับการแย่งชิงพ้ืนที่ในการโฆษณาเนื่องจากการเกิดขึ้นของเทคโนโลยี
ดิจิทัลท าให้มีจ านวนสถานีวิทยุเพ่ิมข้ึน ซึ่งเป็นผลให้กระบวนการวางแผนบริหารจัดการและการก าหนดกลยุทธ์
ทางการตลาดของสถานีวิทยุทั้งสองต้องมีการปรับเปลี่ยนตามไปด้วย 
 โดยในเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับสื่อโซเชียลนี้เองที่พบว่าสถานีวิทยุเอกชน นั่นคือ สถานีวิทยุ 99.75  
ฟ้าใส เรดิโอ มีความยืดหยุ่นและมีความรวดเร็วในการปรับตัวให้ เข้ากับสื่อโซเชียลมากกว่า ทั้งนี้เนื่องจาก
สถานภาพความเป็นเจ้าของและโครงสร้างการบริหารมีความอิสระไม่ถูกผูกขาดจากนโยบายใดๆ จึงท า ให้มี 
การเปิดรับเทคโนโลยีสื่อโซเชียลเข้ามาใช้งานอย่างเต็มที่ ดังจะเห็นได้จากการที่สถานีวิทยุแห่งนี้ได้ดึงเอา 
สื่อโซเชียลเข้ามาเป็นแกนหลักของการสื่อสาร เช่น การ Live สดผ่านเพจ Facebook อยู่ตลอด 24 ชั่วโมง  
เน้นการท าวิทยุให้เหมือนสื่อโทรทัศน์ที่เห็นทั้งภาพและเสียงอยู่ตลอดเวลา รวมถึงมีการดึงน าเทคนิคการท า
กราฟิกพ้ืนหลังมาดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายซึ่งถือเป็นเรื่องใหม่ส าหรับวงการวิทยุท้องถิ่น ในขณะที่
พบว่าสถานีวิทยุภาครัฐวิสาหกิจ นั่นคือ สถานีวิทยุ อสมท. สงขลา โมเดิร์นเรดิโอ ซึ่งมีพันธกิจในการธ ารงรักษา
ภาพลักษณ์และบุคลิกให้สอดคล้องกับแนวนโยบายจาก อสมท.ส่วนกลาง จึงเป็นผลให้การเปิดรับและ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อโซเชียลเป็นไปได้เชื่องช้ากว่ามาก ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากมุมมองของสถานีที่เห็นว่าสื่อ
โซเชียลยังเป็นเพียงเครื่องมือที่คอยสนับสนุนการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ของสถานีวิทยุเพียงเท่านั้น 

 
สรุปและอธิปรายผล 

จากการวิจัยเรื่องการการเปรียบเทียบการปรับตัวของสถานีวิทยุกับสื่อโซเชียลของสถานีวิทยุ 99.75 
ฟ้าใส เรดิโอ และสถานีวิทยุ อสมท. สงขลา โมเดิร์นเรดิโอ พบว่า ทั้งสองสถานีต่างมีการปรับตัวเข้ากับสื่อ
โซเชียลแม้จะพบว่ามีความแตกต่างกันในเรื่องของแนวทางการน าสื่อโซเชียลมาใช้งานก็ตาม  โดยในส่วนของ
การใช้งานสื่อโซเชียลที่แตกต่างกันคือการที่พบว่าสถานีวิทยุ 99.75 ฟ้าใสเรดิโอ ได้ยกเอาสื่อโซเชียลมาเป็น 
แก่นหลักในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเกือบทั้งหมดคือ กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มองหาความเปลี่ยนแปลงในชีวิต 
ในขณะที่สถานีวิทยุ อสมท.สงขลา โมเดิร์นเรดิโอ ยังวางต าแหน่งสื่อโซเชียลในฐานะช่องทางสนับสนุนทางการ
สื่อสารเพราะสถานียังคงเน้นกลุ่มผู้ฟังที่เป็นวัยท างานและวัยสูงอายุที่ไม่ต้องการการปรับเปลี่ยนมากนัก ซึ่งแม้
จะมีเงื่อนไขในการสื่อสารต่างกันแต่ทั้งสองสถานีต่างมีแนวคิดเดียวกันว่า เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปและ
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อของกลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนไป สื่อวิทยุก็จ าเป็นต้องเปลี่ยนตาม โดยเป็นการเปลี่ยนแปลง
ภายใต้นโยบาย ศักยภาพ และเงื่อนไขทางการตลาดของตนเอง สอดคล้องกับ กันยากร สุจริตเนติการ และ
พจนา ธูปแก้ว (2560) ที่พบว่า การที่สถานีวิทยุจะเปลี่ยนแปลงตนเองสู่ระบบดิจิทัลนั้นจะต้องพิจารณาจาก
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานีวิทยุแต่ละแห่ง ได้แก่ จุดเริ่มต้น วัตถุประสงค์ พันธกิจ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการ
บริหารจัดการสถานี รวมถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานีด้วย ซึ่งในเรื่องนี้จึงพบว่าสถานีวิทยุ 99.75 
ฟ้าใส เรดิโอ ได้มีแนวทางการปรับใช้สื่อโซเชียลอย่างเต็มที่ ได้แก่ การใช้ Youtube เพ่ือถ่ายเพ่ือทอดภาพและ
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เสียง การใช้ไลน์กลุ่มเพ่ือการเจาะกลุ่มผู้ฟัง การใช้  Web cam เพ่ือการเปิดเผยบุคลิก หน้าตาของผู้จัดรายการ 
รวมถึงการใช้  Facebook เพ่ือสร้างความเชื่อมโยงไปสู่ กลุ่มผู้ ฟัง ในขณะที่สถานีวิทยุ อสมท.สงขลา  
โมเดิร์นเรดิโอ ยังมีการน าเอาสื่อโซเชียล มาใช้เพ่ือการเข้าถึงข้อมูลที่ทันสมัยและใช้ในการ Live สดเพ่ือ
กิจกรรมการวิเคราะห์และรายงานข่าวสารเท่านั้น 

อย่างไรก็ตาม สถานีวิทยุทั้งสองแห่งต่างยอมรับว่ามิติความเป็น “เครือข่ายสังคม” (Social Network) 
ถือว่ามีความส าคัญอย่างมากต่อการสื่อสารในโลกยุคปัจจุบัน ซ่ึงเป็นผลให้สถานีวิทยุต้องก าหนดนโยบายในการ
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายการรับชมให้ชัดเจนและแสวงหาเครื่องมือสื่อสารบางอย่างที่จะช่วยให้สถานีสามารถ
เข้าถึงกลุ่มก้อนเครือข่ายทางสังคมนั้นๆ ดังเช่นที่ กุลวัฒน์  ทศพะรินทร์ และจิรภัทร กิตติวรากูล (2560)  
ได้ค้นพบว่า ในการประกอบธุรกิจด้านสื่อวิทยุกระจายเสียงในอนาคตควรมีการเตรียมความพร้อมในเรื่อง 
การสร้างรูปแบบและเนื้อหาที่สร้างสรรค์และมีเอกลักษณ์ชัดเจนซึ่งแนวทางดังกล่าวจะช่วยในการสร้างแบรนด์
ให้กับสถานีและรายการและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักจัดรายการกับผู้ ฟังได้อีกด้วย นอกจากนี้   
ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ กุลกนิษฐ์ ทองเงา (2558) ที่พบว่า ในอนาคตสถานีวิทยุควรน าเสนอเนื้อหา 
แบบ Personalized Content ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ฟังได้อย่างเหมาะสม และควรจัดให้มีช่องทาง
ในการรับฟังย้อนหลังได้เพ่ือสร้างความสะดวกในการรับฟังแก่กลุ่มผู้ฟังในโลกยุคใหม่ทีมีวิถีชีวิตซับซ้อนและ
ต้องการเป็นผู้ควบคุมการเปิดรับข่าวสารของตนเอง ด้วยเหตุนี้ จึงพบว่าสถานีวิทยุ 99.75 ฟ้าใสเรดิโอ และ
สถานีวิทยุ อสมท.สงขลา โมเดิร์นเรดิโอ ต่างเริ่มให้ความส าคัญกับการสร้างนักจัดรายการวิทยุที่สามารถเข้าถึง
เครือข่ายทางสังคมของผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายได้ โดยมุ่งหวังให้นักจัดรายการวิทยุสามารถสร้างความเป็นเครือข่าย
ทางสังคมให้เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มผู้ฟังวิทยุและสถานีวิทยุนั่นเอง โดยเฉพาะในกรณีของสถานีวิทยุ 99.75  
ฟ้าใสเรดิโอ ที่พบว่ามีการน าเอาสื่อโซเชียลแทบทุกชนิดมาเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงเครือข่ายทางสังคมของ
ผู้ฟัง เช่น การใช้ Facebook    แฟนเพจ เพ่ือสร้างความนิยมและความยึดติดแบรนด์ให้เกิดขึ้นกับผู้ฟัง
กลุ่มเป้าหมาย การใช้สื่อ Youtube ในการออกอากาศภาพและเสียงแบบสดๆ เพ่ือสร้างประสบการณ์ร่วม
ทางการสื่อสารให้เกิดขึ้นกับผู้ฟังกลุ่มเป้าหมาย หรือการใช้ไลน์ในการสื่อสารแบบกลุ่มเพ่ือสร้างความรู้สึกเป็น
สมาชิกและเปิดโอกาสให้เกิดการสื่อสารสองทางข้ึนระหว่างสถานีวิทยุและผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายนั่นเอง 

โดยสรุป การศึกษาครั้งนี้พบว่าสถานีวิทยุเอกชนและสถานีวิทยุภาครัฐวิสาหกิจที่ถูกเลือกมาศึกษานั้น
ต่างต้องปฏิบัติงานอยู่ภายใต้บริบทแวดล้อมที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งเงื่อนไขที่ปรากฏในบริบทแวดล้อมได้ส่งผลให้
สถานีวิทยุทั้งสองแห่งต้องปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดในแนวทางที่คล้ายกันนั่นคือการปรับการท างานของตนเอง
ให้เข้ากับสื่อโซเชียล อย่างไรก็ตาม การศึกษาพบว่าโครงสร้างและเป้าหมายของสถานีวิทยุมีความแตกต่างกัน 
ก็ส่งผลให้สถานีวิทยุทั้งสองแห่งมีแนวทางการปรับใช้สื่อโซเชียลที่แตกต่างกันไปด้วย โดยกล่าวได้ว่า การ
ปรับตัวด้านต่างๆ ให้เข้ากับสื่อโซเชียลจะปรากฏให้เห็นเด่นชัดในองค์กรที่มีความยืดหยุ่นในเรื่องการก าหนด
นโยบายและมีความต้องการอย่างมากในการแสวงหาผลก าไรจากการประกอบการเพ่ือด าเนินกิจการของสถานี 
ซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นเงื่อนไขของสถานีวิทยุเอกชนเช่นสถานีวิทยุ 99.75 ฟ้าใส เรดิโอ ที่ต้องด าเนินการภายใต้เงื่อนไข
นี้  สอดคล้องกับการศึกษาของ ภัทฑิยา โภคาพานิชย์  (2559) ที่ ได้ ท าการศึกษาสถานีวิทยุเอกชน  
Cool Fahrenheit 93 และพบว่า สถานีวิทยุแห่งนี้เป็นองค์กรที่มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งและผู้น าด้าน 
การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพ่ือให้ก้าวทันพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป และมีการพัฒนาด้านบุคลากร  
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ให้เรียนรู้สื่อโซเชียล  กลยุทธ์ในระดับธุรกิจนั้น ทางองค์กรได้มีการปรับตัวโดยการน าสื่อโซเชียล คือ เฟซบุ๊ก  
โมบายแอปพลิเคชัน อินสตาแกรม ซึ่งกลายเป็น 3 ช่องทางใหม่ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและช่องทาง  
การรับฟัง ท าให้คนฟังที่มีการรับฟังผ่านออนไลน์สามารถรับฟังได้เต็มที่ 24 ชม. อีกทั้งยังเกิดการตอบโต ้
การสื่อสารสองทางกับผู้ฟังอย่างรวดเร็วมากขึ้นด้วย    

ในขณะที่การปรับตัวเข้ากับสื่อโซเชียลจะปรากฏอย่างเชื่องช้าและไม่ค่อยชัดเจนในองค์กรที่มีระเบียบ
แบบแผนและมีทิศทางนโยบายที่เปลี่ยนแปลงได้ยาก รวมถึงองค์กรที่ไม่ได้มุ่งแสวงหาผลก าไรจากการ
ประกอบการเป็นส าคัญเนื่องจากมีเงินทุนสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ ซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นเงื่อนไขของสถานีวิทยุ 
ในภาครัฐที่ส่งผลให้เกิดแนวทางการท างานที่แตกต่างออกไป แต่อย่างไรก็ตาม การศึกษาครั้งนี้ก็ได้ข้อสรุปว่า  
ไม่ว่าสถานีวิทยุจะมีเงื่อนไขการท างานแบบใดในท้ายที่สุดแล้วทุกสถานีต่างต้องปรับตนเองเข้าหาสื่อโซเชียล
แทบทั้งสิ้น ทั้งนี้เนื่องจากปัจจัยที่ส าคัญที่สุดคือพฤติกรรมการ รับฟังวิทยุที่เปลี่ยนไปของผู้ฟังสมัยใหม่ซึ่งเป็น
โจทย์ส าคัญท่ีสถานีวิทยุจะต้องศึกษาและทบทวนแนวนโยบายของตนเองให้เหมาะสมเพ่ือให้สถานีวิทยุสามารถ
เข้าถึงกลุ่มผู้ฟังเป้าหมายได้    

ข้อเสนอแนะ 
การศึกษาเรื่อง “การเปรียบเทียบการปรับตัวของสถานีวิทยุกับสื่อโซเชียล กรณีศึกษา สถานีวิทยุของ

รัฐวิสาหกิจและสถานีวิทยุเอกชนในจังหวัดสงขลา” ได้ให้ข้อเสนอแนะที่ส าคัญแก่สถานีวิทยุในเรื่องของ 
แนวทางการปรับตัวให้เข้ากับสื่อโซเชียลในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1) ด้านเนื้อหารายการ  2) ด้านนักจัดรายการ  
3) ด้านกลยุทธ์ทางการตลาด และ 4) เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทส าคัญในการท างานด้านสื่อวิทยุกระจายเสียง 
ท าให้วิทยุต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือที่จะอยู่รอดในยุคปัจจุบันหรืออาศัยสื่อโซเชียล
เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นต่อยอดที่น่าสนใจศึกษา คือ 
การสร้างแอพพลิเคชั่นของสถานีวิทยุออนไลน์ ที่ถือเป็นพัฒนาการครั้งส าคัญที่ปฏิวัติวงการวิทยุกระจายเสียง 
เนื่องจากพ้ืนฐานของเทคโนโลยีที่ด าเนินการนั้นอยู่บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งอาจส่งผลต่อแนวนโยบาย
เรื่องการบริหารจัดการเป็นอย่างมาก สอดคล้องกับการศึกษาของ จักรพันธ์ กรรณสูต (2558) ที่พบว่า  
วิทยุออนไลน์คือแนวทางของการด าเนินสถานีวิทยุในอนาคต ซึ่งวิทยุออนไลน์ที่ดีจะต้องมุ่งเน้นการพัฒนา
แอพพลิเคชั่นให้ใช้งานได้ง่าย สะดวก และมีความเสถียร รวมถึงสามารถใช้งานได้ในทุกระบบปฏิบัติการและ 
ทุก ๆ อุปกรณ์ได้อย่างไม่มีปัญหา ซึ่งประเด็นนี้จ าเป็นจะต้องได้รับการศึกษาเพ่ิมเติมว่าสถานีวิทยุทั้งภาครัฐและ
เอกชนในปัจจุบันได้ตระหนักถึงเรื่องนี้หรือไม่ และมีแนวทางในการปรับตัวเองอย่างไร  

โดยงานวิจัยนี้เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกบุคลากรสถานีแต่เพียงบางส่วนเท่านั้น ซึ่งหากมีการสัมภาษณ์
บุคลากรจ านวนมากขึ้นอาจท าให้งานวิจัยได้ข้อมูลเชิงลึกเพ่ิมขึ้นมากกว่าเดิม นอกจากนี้งานวิจัยชิ้นนี้ยังศึกษา
ข้อมูลเชิงเทคนิคของสถานีวิทยุในอดีตน้อยมาก หากได้ศึกษาประวัติศาสตร์เชิงลึกในเรื่องนี้ก็อาจช่วยให้
สามารถอธิบายกระบวนการปรับตัวของสื่อวิทยุกับเทคโนโลยีในยุคต่างๆ ได้อย่างเชื่อมต่อกันมากยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ หากได้ท าการศึกษากลุ่มตัวอย่างสถานีวิทยุอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เช่น สถานีวิทยุชุมชน สถานีวิทยุราชการ 
สถานีวิทยุเพ่ือการศึกษา หรือสถานีวิทยุในลักษณะอ่ืนๆ ก็อาจช่วยให้เห็นมุมมองใหม่ๆ ในการปรับตัวของ
สถานีวิทยุเพ่ือให้เข้ากับสื่อใหม่ได้มากขึ้น    
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การเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อ 
ท่าเทียบเรือปากเมง อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

A Comparative Study of Expectation and Satisfaction of Thai Tourists Pak 

Meng Pier, Sikao District, Trang Province. 

 

สุภัสสร เขียวด า1 สุธิตา อูนด า2 ศศิสวัสดิ์ สุขวัฒนาภิรมย์3  
เจนจิรา ศรโีรด 4 ชุติมา ผกามาศ5 สุนิษา เต็มปาน6  

และจุติมา บุญมี7 
 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาใช้บริการท่าเทียบเรือปากเมง จังหวัดตรัง ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามจากกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาใช้บริการท่าเทียบเรือปากเมง จ้านวน 400 คน โดยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ และวิเคราะห์ผลด้วยการหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาใช้บริการท่าเทียบเรือปากเมง มีความคาดหวัง อยู่ในระดับ

มากทั้ง 4 ด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงล้าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านคมนาคม 3.99  ด้านความปลอดภัย 3.98 

ด้านสถานที่ 3.90  และด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก 3.63 และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 1 ด้าน ได้แก่ 

ด้านคมนาคม 3.70  และระดับปานกลาง 3 ด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงล้าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านสิ่งอ้านวย

ความสะดวก 3.24 ด้านสถานที่ 3.25 และด้านความปลอดภัย 3.27 ตามล้าดับ 

 ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาใช้บริการท่าเทียบ

เรือปากเมง มีความแตกต่างกัน โดยค่าเฉลี่ยความคาดหวังที่สูงที่สุด คือ ค่าเฉลี่ยความคาดหวังด้านคมนาคม 

3.99 เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.70 และค่าเฉลี่ยความคาดหวังที่ต่้าที่สุด คือ ค่าเฉลี่ย 

ความคาดหวังด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก 3.63 เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.24 ส่งผลให้

นักท่องเที่ยว   ที่เดินทางมาใช้บริการท่าเทียบเรือปากเมงไม่ได้รับความพึงพอใจตามที่คาดหวัง 

 

 ค าส าคัญ:  ความคาดหวังและความพึงพอใจ, นักท่องเที่ยวชาวไทย, ท่าเทียบเรือปากเมง 

 

1-6 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการโรงแรมและการท่องเท่ียว, วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
7 อาจารย์สาขาการโรงแรมและการท่องเท่ียว, วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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บทน า 

 ปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูง มีบทบาทความส้าคัญ         
ต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เป็นแหล่งรายได้ที่ส้าคัญ น้ามาซึ่งเงินตรา
ต่างประเทศ การสร้างงาน และการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้การท่อง เที่ยวยังมีส่วนส้าคัญ        
ในการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของการคมนาคมขนส่งทางน้้า ทางอากาศ รวมไปถึงการค้าและ          
การลงทุน เมื่อประเทศประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวมีบทบาทส้าคัญในการสร้างรายได้ให้กับ
ประเทศ สามารถช่วยให้เศรษฐกิจฟ้ืนตัวได้ในเวลาที่รวดเร็วกว่าภาคผลิตและบริการอ่ืน ๆ อย่างไรก็ตาม
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีแนวโน้มการแข่งขันรุนแรงขึ้นตามล้าดับ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว         
และมีความอ่อนไหวง่ายจากปัจจัยลบทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ สถานการณ์และ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่เป็นความท้าทายต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทย (กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา, 2554)   
 จังหวัดตรังเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ มีความงดงามของธรรมชาติ ทั้งป่าเขาที่สมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์นานาชนิด 

ประกอบกับตรังเป็นดินแดนที่ติดทะเลทางฝั่งอันดามันทอดเป็นแนวยาว จึงมีหาดทรายขาวสะอาด และ 

เป็นแหล่งก้าเนิดของแนวปะการังที่สวยงาม ซ่อนความงดงามของธรรมชาติไว้ การไปเยือนจังหวัดตรังจึงนับได้

ว่า ได้ท่องเที่ยวครบทุกรสชาติทั้งดินแดนประวัติศาสตร์วิถีชีวิตธรรมชาติ โดยมีสิ่งอ้านวยความสะดวก              

อย่างเหมาะสม ธุรกิจน้าเที่ยวเป็นธุรกิจการให้บริการและอ้านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในพ้ืนที่  

ที่มีความประสงค์เดินทางไปท่องเที่ยวยังที่ต่าง ๆ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ 

และเป็นจุดขายทางการท่องเที่ยวเป็นอย่างดี คือ การท่องเที่ยวทางทะเลฝั่งอันดามันของทะเลตรัง  สิ่งส้าคัญ 

ที่จะมีผลต่อการด้าเนินการของธุรกิจน้าเที่ยว คือ การจัดการด้านคุณภาพการบริการที่ดีมีคุณภาพ  

เพ่ือตอบสนองกับความต้องการของนักท่องเที่ยวเพ่ือสร้างความพึงพอใจสร้างความประทับใจต่อการรับบริการ

นั้น และกลับมารับบริการอีกครั้ง เป็นเครื่องมือส้าคัญที่ท้าให้ธุรกิจท่องเที่ยวเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน (หอการค้า

จังหวัดตรัง, 2562) 

 ส้าหรับท่าเทียบเรือปากเมงถือว่าเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน เพราะสามารถออกสู่
ทะเลได้มากกว่าที่อ่ืน นอกจากนั้นจุดที่ตั้งของท่าเทียบเรือ ยังมีเกาะบังอยู่ ท้าให้ผู้ประกอบการ รีสอร์ท   
เรือทัวร์ต้องมาใช้บริการที่ท่าเทียบเรือปากเมง จังหวัดตรัง จึงเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางมาใช้บริการของ
นักท่องเที่ยว ซึ่งมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาใช้บริการเป็นจ้านวนมาก แต่ปัจจุบันท่าเทียบเรือปากเมงได้ก่อสร้าง
และผ่านการใช้งานมาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี จึงมีสภาพช้ารุดทรุดโทรมจนท้าให้หลายฝ่ายไม่มั่นใจ 
ในความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการเป็นจ้านวนมากในช่วงเปิดฤดูกาลการท่องเที่ยวตั้งแต่  
1 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการส้ารวจศึกษาโครงการก่อสร้างได้ระบุสภาพปัญหาเร่งด่วน ได้แก่  
1) ขนาดท่าเรือไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้มาใช้บริการ 2) สะพานท่าเรือค่อนข้างแคบ 3) ไม่มีอาคาร 
ที่พักผู้โดยสาร 4) ความลึกร่องน้้าไม่เพียงพอ 5) ท่าเรือยังไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย เช่น บันไดขึ้นลงเรือ 
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หลักผูกเรือ และยางกันชนเรือ 6) โครงสร้างท่าเรือช้ารุดทรุดโทรม 7) ระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ระบบไฟฟ้า
แสงสว่างโดยเฉพาะหน้าท่าและสะพานท่าเรือระบบน้้าประปา ระบบถ่ายน้้ามันเชื้อเพลง และระบบขนย้าย
สินค้า 8) ไม่มีพ้ืนที่จอดเรือ และ 9) ความแออัดของการจราจรทางบกช่วงเทศกาล เนื่องจากท่าเรือปากเมงเป็น
ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวที่มีความส้าคัญ เพราะเป็นประตูเชื่อมโยงสู่เกาะและชายหาดต่าง ๆ ในท้องทะเลอันดา
มัน สามารถเดินทางง่าย ร่องน้้าสะดวก มีเกาะก้าบังคลื่นลมตามธรรมชาติ โดยในแต่ละปี มีนักท่องเที่ยวมาใช้
บริการจ้านวนมากจึง ถือว่าเป็นท่าเรือท่องเที่ยวหลักของ จังหวัดตรัง (มติชนออนไลน์, 2560) 

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาระดับความคาดหวังและความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาใช้บริการท่าเทียบเรือปากเมง จังหวัดตรัง ทั้งนี้ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส้าคัญ  
ในการพัฒนาท่าเทียบเรือ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการขนส่งทางน้้า ด้านการท่องเที่ยว และยกระดับ  
ด้านความปลอดภัย จึงจ้าเป็นที่ต้องเร่งท้าการบ้ารุงดูแลรักษาเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการใช้งานท่าเทียบเรือ
ปากเมง และน้าผลจากการศึกษามาเป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวท่าเทียบเรือปากเมง จังหวัดตรัง  
ในอนาคตต่อไป 

 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง 
ความหมายของความคาดหวัง 
 พรพิมล ริยายและคณะ  (2556)  ให้ความหมายไว้ว่า ความคาดหวัง หมายถึงความต้องการ ความรู้สึก 
การรับรู้ การคาดการณ์ถึงสิ่งที่บุคคลปรารถนาจะเป็นหรือจะได้มาในอนาคต  
 ฤทัย นิธิธนวิชิต  (2553)  ความคาดหวัง เป็นความคิด ความเชื่อ ความต้องการความมุ่งหวังหรือ
ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่ง เช่น บุคคล การกระท้า หรือเหตุการณ์จึงเป็นการคิดล่วงหน้าโดยมุ่งหวัง  
ในสิ่งที่เป็นไปได้ว่าจะเกิดตามท่ีตนคิดไว้  
 จากค้าจ้ากัดความข้างต้นสรุปได้ว่า ความคาดหวัง หมายถึง ความรู้สึก ความคิดของผู้ที่ต้องการจะมา
ใช้บริการที่ตั้งความคาดหวังเอาว่าจะได้รับบริการในระดับที่ตนตั้งไว้ เพ่ือให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจในการบริการ
นั้น ๆ และยังตอบสนองได้ตามความต้องการของตนเอง  
 พรศิริ บินนาราวี (2555)  กล่าวว่า ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อการจัดสภาพแวดล้อม ในแหล่ง
ท่องเที่ยวจึงเป็นความคาดหวังต่อสภาพการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวพึงปรารถนา และได้จิตนาการไว้ก่อนสัมผัส
จริงกับแหล่งท่องเที่ยวด้วยตนเอง โดยการจิตนาการต่อการจัดการสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละ
บุคคลก็จะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยและส่วนบุคคล 
 บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา และ พรภัทรวดี วงศ์ปันทะนัน (2557) กล่าวว่า ความคาดหวัง (Expectancy) 
สภาวะทางจิตที่เป็นความรู้สึกนึกคิด หรือความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณของบุคคลที่คาดการณ์ล่วงหน้า      
ต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ยังไม่เกิดขึ้นว่า ควรจะมีหรือควรจะเป็นหรือควรจะเกิดขึ้น โดยให้บุคคลที่ เกี่ยวข้องกับ
บริการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ตนต้องการ หรือคาดหวังเอาไว้ 
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 จากแนวคิดเกี่ยวกับความคาดหวังสรุปได้ว่าความคาดหวังเป็นปัจจัยที่ท้าให้เกิดผลจากการมารับ
บริการ เกิดจากความรู้สึก และมีความต้องการของแต่ละบุคคลที่ไม่เท่ากัน เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการและ
ให้ความคาดหวังนั้นเป็นจริง 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
ความหมายเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 Kotler & Amstrong (2008) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรู้สึกในทางบวกของบุคคล
ต่อสินค้าหรือการบริการ 
  จิตตินันท์ นันทไพบูลย์ (2555)  กล่าวว่า ความพึงพอใจของค้าเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึก 
ในทางบวกของลูกค้าต่อการบริการอันเป็นคนมาจากการประเมินเปรียบเทียบสิ่งที่ลูกค้าได้รับในการบริการ           
กับสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังว่าจะได้รับจากการบริการในแต่ละสถานการณ์ของการบริการที่เกิดขึ้น ซึ่งความรู้สึกนี้
สามารถแปรเปลี่ยนไดห้ลายระดับตามปัจจัยแวดล้อมและเงื่อนไขของการบริการในแต่ละครั้งได้ 
         จากค้าจ้ากัดความข้างต้นสรุปได้ว่าความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบจากการได้รับ
บริการนั้น ๆ ซึ่งส่งผลท้าให้เกิดความพึงพอใจจากลูกค้าหรือผู้มารับบริการได้  
ข้อมูลท่าเทียบเรือปากเมง 

หาดปากเมง  (Pak Meng Beach)  เป็นชายหาดในทะเลอันดามัน ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ต้าบลไม้ฝาด  
อ้าเภอสิเกา จังหวัดตรัง ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม เป็นชายหาดที่ขึ้นชื่อและ  
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมของจังหวัดตรัง อยู่ห่างตัวอ้าเภอเมืองตรังประมาณ 35 กิโลเมตร  
มีลักษณะเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยว เมื่อน้้าลดลงต่้าสุด จะมีความกว้าง ประมาณ 500 เมตร มีจุดสังเกต คือ  
เขารูปคล้ายคนขนาดยักษ์นอนหงายอยู่ มีชื่อเรียกว่า "เขาเมง" หรือ "เกาะเมง" นักท่องเที่ยวเดินทางมาหาด
ปากเมง เพ่ือใช้บริการเรือโดยสารน้าเที่ยวไปยังเกาะต่าง ๆ (เมืองแก้ว, เมธี 2012) 

ปัจจุบันท่าเทียบเรือปากเมงได้ก่อสร้างและผ่านการใช้งานมาเป็นเวลายาวนานกว่า 20 ปี จึงมีสภาพ
ช้ารุดทรุดโทรม สร้างความไม่มั่นใจในความปลอดภัยของนักท่ องเที่ยวที่มาใช้บริการเป็นจ้านวนมาก  
(มติชนออนไลน์, 2560) ซึ่งจากรายงานการส้ารวจเรือโดยสารท่องเที่ยวของกรมเจ้าท่า ปีงบประมาณ 2559  
มีจ้านวนนักท่องเที่ยว  ที่เดินทางมาใช้บริการท่าเทียบเรือปากเมง อ้าเภอสิเกา จังหวัดตรัง จ้านวน 69,194 คน 
ปีงบประมาณ 2560 จ้านวน 79,572 คน  และปีงบประมาณ 2561 จ้านวน 85,830 คน ซึ่งมีจ้านวนเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่องในทุกปี   
วัตถุประสงค ์

เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาใช้บริการ  
ท่าเทียบเรือปากเมง จังหวัดตรัง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในครั้งนี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาใช้บริการท่าเทียบเรือปากเมง จังหวัดตรัง 

จากข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวที่เดินทางมาใช้บริการท่าเทียบเรือปากเมง รวมทั้งสิ้น จ้านวน 234 ,596 นับตั้งแต่ 

ปีงบประมาณ 2559-2561 (กรมเจ้าท่า, 2558-2561) ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental 
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Sampling) เป็นกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่เดินทางมาใช้บริการท่าเทียบเรือ

ปากเมง อ้าเภอสิเกา จังหวัดตรัง จ้านวน 400 คน โดยใช้สูตรค้านวณของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 

1973) ในการค้านวณหากลุ่มตัวอย่าง 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire ) แบ่งเป็น 4 ตอน ได้แก่ 
 ตอนที่ 1 เป็นค้าถามที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ  
ระดับการศึกษา สถานภาพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีลักษณะเป็นค้าถามปลายปิด (Close-Ended 
Questions)  โดยค้าถามจะเป็นลักษณะให้เลือกตอบ (Check list) ได้เพียงค้าตอบเดียว จ้านวนทั้งสิ้น 6 ข้อ  

ตอนที่ 2 เป็นค้าถามที่เกี่ยวกับระดับความคาดหวังนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาใช้บริการท่าเทียบเรื อ 
ปากเมง อ้าเภอสิเกา จังหวัดตรัง ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านสถานที่ 2) ด้านความปลอดภัย  
3) ด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก และ  4) ด้านคมนาคม มีลักษณะเป็นค้าถามปลายปิด (Close-Ended 
Questions)  โดยให้ผู้ตอบค้าถามเลือกค้าตอบเพียงค้าตอบเดียว โดยก้าหนดเกณฑ์การให้คะแนนระดับ  
1 ถึง 5 แทนระดับความคาดหวัง ดังต่อไปนี้ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2550) 

คะแนนระดับ  5 หมายถึง   มีความคาดหวังมากที่สุด      
คะแนนระดับ  4 หมายถึง   มีความคาดหวังมาก   
คะแนนระดับ  3 หมายถึง   มีความคาดหวังปานกลาง  
คะแนนระดับ  2 หมายถึง    มีความคาดหวังน้อย   
คะแนนระดับ  1  หมายถึง   มีความคาดหวังน้อยที่สุด 

  ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านสถานที่ 2) ด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก  3) ด้านความปลอดภัย 
และ 4) ด้านคมนาคม 

ตอนที่ 3 เป็นค้าถามที่เกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาใช้บริการท่าเทียบเรือ
ปากเมง อ้าเภอสิเกา จังหวัดตรัง ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านสถานที่ 2) ด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก 
3) ด้านความปลอดภัย และ 4) ด้านคมนาคม มีลักษณะเป็นค้าถามปลายปิด (Close-Ended Questions)  
โดยให้ผู้ตอบค้าถามเลือกค้าตอบเพียงค้าตอบเดียว โดยก้าหนดเกณฑ์การให้คะแนนระดับ 1 ถึง 5 แทนระดับ
ความพึงพอใจ ดังต่อไปนี้ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2550) 

คะแนนระดับ  5    หมายถึง   มีความพึงพอใจมากที่สุด   
คะแนนระดับ  4   หมายถึง   มีความพึงพอใจมาก   
คะแนนระดับ  3 หมายถึง   มีความพึงพอใจปานกลาง  
คะแนนระดับ  2 หมายถึง    มีความพึงพอใจน้อย   
คะแนนระดับ  1  หมายถึง   มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

การทดสอบเครื่องมือได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ทั้งฉบับ อยู่ที่ 0.67-1.00 จากนั้นแก้ไขความสมบูรณ์ของ
เนื้อหาในแบบสอบถามก่อนไปท้าการทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะเดียวกันกับกลุ่มที่จะ
ท้าการศึกษาจริง จ้านวน 30 คน เพ่ือน้าค้าตอบมาหาความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของแบบสอบถาม
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เช่นเดียวกับการทดสอบการเก็บข้อมูลจริง โดยวิธีวัดความสอดคล้องภายใน (Internal Consistency) โดยใช้สูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) (ยุทธ ไกยวรรณ์ , 2550) โดยได้ 
ค่าความเชื่อม่ันอยู่ที่ 0.99 ถือว่าค่าท่ีได้เพียงพอและเป็นที่ยอมรับทางสถิติ 

ตอนที่ 4 น้าข้อมูลการกลับมาใช้ซ้้าของนักท่องเที่ยวและข้อเสนอแนะ เป็นลักษณะของค้าถาม
ปลายเปิด โดยให้นักท่องเที่ยวระบุเกี่ยวกับปัญหา และความต้องการเพิ่มเติมที่มีต่อการมาใช้บริการท่าเทียบเรือ
ปากเมง อ้าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน้าผลประเมินระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาใช้บริการ 
ท่าเทียบเรือปากเมงของแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 400 ชุด มาด้าเนินการวิเคราะห์หาค่าทางสถิติด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการวิเคราะห์ด้วย
การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) เพ่ือบรรยายข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม      
ในขณะเดียวกันได้แสดงผลเป็นค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Diviation) หรือ 
ค่าS.D.) เพ่ือบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาใช้
บริการท่าเทียบเรือปากเมง 
ผลการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ท้าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
นักท่องเที่ยว ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ  
ระดับการศึกษา สถานภาพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ดังนี้ 

ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในระหว่าง 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.8 รองลงมามีอายุ 31-40 
ปี คิดเป็นร้อยละ 26.8 อายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.3 อายุ 51 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 15.0 และอายุ  
ต่้ากว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.2 ตามล้าดับ  

ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 55.3 รองลงมาสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อย
ละ 40.5 และสถานภาพหย่า/หม้าย/แยกกันอยู่ คิดเป็นร้อยละ 4.0 ตามล้าดับ  

ผลการวิจัยพบว่า ระดับอาชีพส่วนมากประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 29.4 
พนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 26.5 ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 19.5 นักเรียน/
นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 15.8 อื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 8.8 ตามล้าดับ  

ผลการวิจัยพบว่า ระดับการศึกษาโดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 50.5 อนุปริญญา 
(ปวช, ปวสหรือเทียบเท่า) คิดเป็นร้อยละ 14.8 ปริญญาโทหรือสูงกว่า คิดเป็นร้อยละ 13.4 มัธยมศึกษาตอน
ปลาย คิดเป็นร้อยละ 12.3 ต่้ากว่ามัธยมตอนปลาย คิดเป็นร้อย 9.5 ตามล้าดับ  

ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,000-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
35.8 รองลงมาอยู่ในระหว่าง 20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.5 ต่้ากว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
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18.8 รายได้ต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 11.1 และ30,001-40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.8 
ตามล้าดับ  

ผลการวิจัยพบว่า ความถี่ในการมาใช้บริการส่วนใหญ่เดินทางมาเป็นครั้งแรก คิดเป็นร้อยละ 48.0  
ครั้งที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 22.5 มากกว่า 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 18.2 และครั้งที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 11.3 ตามล้าดับ  

ผลการวิจัยพบว่า พาหนะที่ใช้ในการเดินทางส่วนใหญ่เดินทางมาโดยรถยนต์ส่วนบุคคล คิดเป็นร้อยละ 
52.0 อ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 19.7 รถโดยสารประจ้าทาง คิดเป็นร้อยละ 15.5 รถจักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 
12.8 ตามล้าดับ 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อท่าเทียบเรือปากเมง 
อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง มี 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านสถานที่ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านความ
ปลอดภัย และด้านคมนาคม   

ตารางที่ 2.1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคาดหวัง 
 

 ข้อที ่
 

 
ความคาดหวังของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อท่าเทียบเรือ
ปากเมง 

 SD 
ระดับความ
คาดหวัง 

1 ด้านสถานที ่  

1.1 มีที่จอดรถอย่างเพียงพอส้าหรับนักท่องเที่ยว 4.02 0.70 มากที่สุด 
1.2 ท่าเทียบเรือปากเมงมีความสะอาดเรียบร้อย 3.94 0.74 มาก 

1.3 บริเวณท่าเทียบเรือมีสภาพท่ีพร้อมให้บริการแก่นักท่องเที่ยว 3.95 0.82 มาก 
1.4 มีบริเวณไว้ส้าหรับรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ 3.92 0.78 มาก 

1.5 มีห้องน้้าสาธารณะเพียงพอส้าหรับนักท่องเที่ยว 3.82 0.95 มาก 
 คะแนนค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.90 0.64 มาก 
2 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  

2.1 มีร้านอาหารให้บริการนักท่องเที่ยว 3.86 0.82 มาก 
2.2 มีร้านขายของที่ระลึก/ของฝากเพียงพอต่อนักท่องเที่ยว 3.78 0.79 มาก 
2.3 มีสัญญาณโทรศัพท์ท่ีชัดเจน 3.90 0.85 มาก 
 คะแนนค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.63 0.64 มาก 

3 ด้านความปลอดภัย  
3.1 มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจตราในทางเข้า – ออก 4.04 0.77 มาก 

3.2 มีป้ายบอกห้ามหรือเตือนให้ปฏิบัติอย่างดี 3.99 0.74 มาก 
3.3 มีจุดแจ้งเหตุด่วน – เหตุร้ายส้าหรับนักท่องเที่ยว 3.93 0.83 มาก 
 คะแนนค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.98 0.69 มาก 
4 ด้านการคมนาคม  

4.1 ถนนมีความสะดวกสบายต่อการเดินทาง 4.05 0.80 มาก 

4.2 ป้ายบอกเส้นทางการท่องเที่ยวชัดเจน เข้าใจง่าย 3.94 0.84 มาก 
 คะแนนค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.99 0.77 มาก 

X
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จากตารางที่ 2.1 
 ด้านสถานที ่พบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยมีระดับความคาดหวัง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.90 (SD = 0.64) ผลการวิจัยพบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยคาดหวังในด้านสถานที่จอดรถส้าหรับ
นักท่องเที่ยวมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.02 (SD = 0.70) รองลงมามีบริ เวณท่าเทียบเรือมีสภาพที่ 
พร้อมให้บริการแก่นักท่องเที่ยว โดยมีค่าเฉลี่ย 3.95 (SD = 0.82)  ท่าเทียบเรือปากเมงมีความสะอาดเรียบร้อย 
โดยมีค่าเฉลี่ย 3.94 (SD = 0.74)  มีบริเวณไว้ส้าหรับรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.92  
(SD = 0.78) และมีห้องน้้าสาธารณะเพียงพอส้าหรับนักท่องเที่ยว โดยมีค่าเฉลี่ย 3.82 (SD = 0.95) ตามล้าดับ    

ด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก พบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยมีระดับความคาดหวัง โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยคาดหวังในด้านสัญญาณโทรศัพท์ที่ชัดเจนมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 
3.90 (SD = 0.85) รองลงมามีร้านอาหารให้บริการนักท่องเที่ยว โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3.86 (SD = 0.82)  และ 
มีร้านขายของที่ระลึก/ของฝากเพียงพอต่อนักท่องเที่ยว โดยมีค่าเฉลี่ย 3.78 (SD = 0.79) ตามล้าดับ  

ด้านความปลอดภัย พบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยมีระดับความคาดหวัง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ผลการวิจัยพบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยคาดหวังในด้านเจ้าหน้าที่ค่อยตรวจตราในทางเข้า -ออกมากที่สุด  
โดยมีค่าเฉลี่ย 4.04 (SD = 0.77) รองลงมามีป้ายบอกห้ามหรือเตือนให้ปฏิบัติอย่างดี โดยมีค่าเฉลี่ย 3.99  
(SD = 0.74) และมีจุดแจ้งเหตุด่วน – เหตุร้ายส้าหรับนักท่องเที่ยว โดยมีค่าเฉลี่ย 3.93 (SD = 0.83) ตามล้าดับ  

ด้านการคมนาคม พบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยมีระดับความคาดหวัง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยคาดหวังในด้านถนนมีความสะดวกสบายต่อการเดินทางมากที่สุด  
โดยมีค่าเฉลี่ย 4.05 (SD = 0.80) และป้ายบอกเส้นทางการท่องเที่ยวชัดเจน เข้าใจง่าย โดยมีค่าเฉลี่ย 3.94  
(SD = 0.84) ตามล้าดับ 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อท่าเทียบเรือปากเมง 
อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง มี 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านสถานที่ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านความ
ปลอดภัย และด้านการคมนาคม 

ตารางที่ 3.1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจนักท่องเที่ยว 
 

ข้อที ่
 
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อท่าเทียบ
เรือปากเมง 

 S.D. 
ระดับความพึง

พอใจ 

1 ด้านสถานที ่  
1.1 มีที่จอดรถอย่างเพียงพอส้าหรับนักท่องเที่ยว 3.51 0.92 มาก 

1.2 ท่าเทียบเรือปากเมงมีความสะอาดเรียบร้อย 3.35 0.94 ปานกลาง 
 

1.3 
บริ เ วณท่ า เที ยบ เรื อมี สภาพที่พร้ อมให้บริ ก า รแก่
นักท่องเที่ยว 

 
3.20 

 
1.01 

 
ปานกลาง 

1.4 มีบริเวณไว้ส้าหรับรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ 3.22 1.04 ปานกลาง 
1.5 มีห้องน้้าสาธารณะเพียงพอส้าหรับนักท่องเที่ยว 3.02 1.06 ปานกลาง 

 คะแนนค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.25 0.85 ปานกลาง 

X
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2 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  

2.1 มีร้านอาหารให้บริการนักท่องเที่ยว 3.21 0.92 ปานกลาง 
2.2 มีร้านขายของที่ระลึก/ของฝากเพียงพอต่อนักท่องเที่ยว 3.20 0.93 ปานกลาง 

2.3 มีสัญญาณโทรศัพท์ท่ีชัดเจน 3.32 1.00 ปานกลาง 
 คะแนนค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.24 0.83 ปานกลาง 

3 ด้านความปลอดภัย    
3.1 มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจตราในทางเข้า – ออก 3.36 1.00 ปานกลาง 
3.2 มีป้ายบอกห้ามหรือเตือนให้ปฏิบัติอย่างดี 3.25 0.99 ปานกลาง 

3.3 มีจุดแจ้งเหตุด่วน – เหตุร้ายส้าหรับนักท่องเที่ยว 3.22 1.08 ปานกลาง 
 คะแนนค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.27 0.94 ปานกลาง 

4 ด้านการคมนาคม  
4.1 ถนนมีความสะดวกสบายต่อการเดินทาง 3.78 0.98 มาก 
4.2 ป้ายบอกเส้นทางการท่องเที่ยวชัดเจน เข้าใจง่าย 3.64 1.02 มาก 

 คะแนนค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.70 0.94 มาก 

 
จากตารางที่ 3.1  
ด้านสถานที่ พบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยมีระดับความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีระดับความพึงพอใจในด้านมีที่จอดรถอย่างเพียงพอส้าหรับ
นักท่องเที่ยวมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 3.51(SD = 0.92) รองลงมาด้านท่าเทียบเรือปากเมงมีความสะอาด
เรียบร้อย โดยมีค่าเฉลี่ย 3.35 (SD = 0.94) มีบริเวณไว้ส้าหรับรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ โดยมีค่าเฉลี่ย 
3.22 (SD = 1.04) บริเวณท่าเทียบเรือมีสภาพที่พร้อมให้บริการแก่นักท่องเที่ยว โดยมีค่าเฉลี่ย 3.20  
(SD = 1.01) และมีห้องน้้าสาธารณะเพียงพอส้าหรับนักท่องเที่ยว โดยมีค่าเฉลี่ย 3.02 (SD = 1.06)  ตามล้าดับ  

ด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก พบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยมีระดับความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีระดับความพึงพอใจในด้านมีสัญญาณโทรศัพท์ที่ชัดเจนมาก
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 3.32 (SD = 1.00) รองลงมาด้านร้านอาหารให้บริการนักท่องเที่ยว โดยมีค่าเฉลี่ย 3.21  
(SD = 0.92)  และร้านขายของที่ระลึก/ของฝากเพียงพอต่อนักท่องเที่ยว โดยมีค่าเฉลี่ย 3.20 (SD = 0.93)  
ตามล้าดับ  

ด้านความปลอดภัย พบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยมีระดับความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีระดับความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าที่ค่อยตรวจตราในทางเข้า – 
ออกมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 3.36 (SD = 1.00)  รองลงมามีป้ายบอกห้ามหรือเตือนให้ปฏิบัติอย่างดี  
โดยมีค่าเฉลี่ย 3.25 (SD = 0.99) และมีจุดแจ้งเหตุด่วน – เหตุร้ายส้าหรับนักท่องเที่ยว โดยมีค่าเฉลี่ย 3.22  
(SD = 1.08) ตามล้าดับ  

ด้านการคมนาคม พบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยมีระดับความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีระดับความพึงพอใจในด้านถนนมีความสะดวกสบายต่ อการเดินทาง
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มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 3.78 (SD = 0.98) และป้ายบอกเส้นทางการท่องเที่ยวชัดเจน เข้าใจง่ายโดยมีค่าเฉลี่ย 
3.64 (SD = 1.02) ตามล้าดับ  

 
ตอนที่ 4 ตารางการเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาใช้

บริการท่าเทียบเรือปากเมง อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
 

 
 

ด้านต่าง ๆ 

ความคาดหวัง ความพึงพอใจ  
 
 
 

การแปลผล 

 
ค่า 

เฉลี่ย 
 
 

 
ส่วน

เบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

 
ระดับ 

 

 
ค่า 

เฉลี่ย 

 
ส่วน

เบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

 
ระดับ 

 

ด้านสถานที ่

 
 
มีที่จอดรถอย่างเพียงพอ
ส้าหรับนักท่องเที่ยว 

 
4.02 

 
0.70 

 
มาก
ที่สุด 

 
3.51 

 
0.92 

 
มาก 

 
 
 
 
 

นักท่องเที่ยวไม่ไดร้ับ
ความพึงพอใจตามที่

คาดหวัง 

ท่าเทียบเรือปากเมงมีความ
สะอาดเรียนร้อย 

 
3.94 

 
0.74 

 
มาก 

 
3.35 

 
0.94 

 
ปาน
กลาง 

บริเวณท่าเทียบเรือมีสภาพท่ี
พร้อมให้บริการแก่
นักท่องเที่ยว 

 
3.95 

 
0.82 

 
มาก 

 
3.20 

 
1.01 

 
ปาน
กลาง 

มีบริเวณไวส้้าหรบัรองรับ
นักท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ 

 
3.92 

 
0.78 

 
มาก 

 
3.22 

 
1.04 

 
ปาน
กลาง 

มีห้องน้้าสาธารณะเพียงพอ
ส้าหรับนักท่องเที่ยว 

 
3.82 

 
0.95 

 
มาก 

 
3.02 

 
1.06 

 
ปาน
กลาง 

ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังต่อด้านสถานที่ในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก            
เมื่อพิจารณารายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน ยกเว้นด้านสถานที่จอดรถส้าหรับนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.02  รองลงมามีบริเวณท่าเทียบเรือมีสภาพที่พร้อมให้บริการแก่นักท่องเที่ยว                ค่าเฉลี่ย 
3.95 ท่าเทียบเรือปากเมงมีความสะอาดเรียบร้อย ค่าเฉลี่ย 3.94  มีบริเวณไว้ส้าหรับรองรับนักท่องเที่ยวอย่าง
เพียงพอ ค่าเฉลี่ย 3.92  และมีห้องน้้าสาธารณะเพียงพอส้าหรับนักท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ย 3.82 ตามล้าดับ 
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ผลการศึกษา พบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยมีระดับความพึงพอใจในด้านมีที่จอดรถอย่างเพียงพอส้าหรับ
นักท่องเที่ยวมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.51 รองลงมาด้านท่าเทียบเรือปากเมงมีความสะอาดเรียบร้อย ค่าเฉลี่ย 3.35  
มีบริเวณไว้ส้าหรับรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ ค่าเฉลี่ย 3.22 บริเวณท่าเทียบเรือมีสภาพที่  
พร้อมให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ย 3.20 และมีห้องน้้าสาธารณะเพียงพอส้าหรับนักท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ย 
3.02  ตามล้าดับ 

 
 
 

ด้านต่าง ๆ 

ความคาดหวัง ความพึงพอใจ  
 
 

การแปลผล 

 
ค่า 

เฉลี่ย 
 

 
ส่วน

เบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

 
ระดับ 

 

 
ค่า 

เฉลี่ย 

 
ส่วน

เบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

 
ระดับ 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

มีร้านอาหารให้บริการ
นักท่องเที่ยว 

 
3.86 

 
0.82 

 
มาก 

 
3.21 

 
0.92 

 
ปาน
กลาง 

 
 
 
นักท่องเที่ยวไม่ไดร้ับ
ความพึงพอใจตามที่

คาดหวัง 

มีร้านขายของที่ระลึก/ของ
ฝากเพียงพอต่อนักท่องเที่ยว 

 
3.78 

 
0.79 

 
มาก 

 
3.20 

 
0.93 

 
ปาน
กลาง 

มีสัญญาณโทรศัพท์ท่ีชัดเจน 3.90 0.85 มาก 3.32 1.00 ปาน
กลาง 

 
ผลการศึกษา พบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยคาดหวังในด้านสัญญาณโทรศัพท์ที่ชัดเจนมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 

3.90 รองลงมามีร้านอาหารให้บริการนักท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ย 3.86  และมีร้านขายของที่ระลึก/ของฝากเพียงพอ
ต่อนักท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ย 3.78  ตามล้าดับ 

 
ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีระดับความพึงพอใจในด้านมีสัญญาณโทรศัพท์ที่ชัดเจนมาก

ที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.32  รองลงมาด้านร้านอาหารให้บริการนักท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ย 3.21 และร้านขายของที่ระลึก/
ของฝากเพียงพอต่อนักท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ย 3.20 ตามล้าดับ 
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ด้านต่าง ๆ 

ความคาดหวัง ความพึงพอใจ  
 
 

การแปลผล 

 
ค่า 

เฉลี่ย 
 

 
ส่วน

เบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

 
ระดับ 

 

 
ค่า 

เฉลี่ย 

 
ส่วน

เบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

 
ระดับ 

ความปลอดภัย 

มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจตราใน
ทางเข้า-ออก 

 
4.04 

 
0.77 

 
มาก 

 
3.36 

 
1.00 

 
ปาน
กลาง 

 
 
นักท่องเที่ยวไม่ไดร้ับ
ความพึงพอใจตามที่

คาดหวัง 
 

มีป้ายบอกห้ามหรือเตือนให้
ปฏิบัติอย่างด ี

 
3.99 

 
0.74 

 
มาก 

 
3.25 

 
0.99 

 
ปาน
กลาง 

มีจุดแจ้งเหตุด่วน-เหตุร้าย
ส้าหรับนักท่องเที่ยว 

 
3.93 

 
0.83 

 
มาก 

 
3.22 

 
1.08 

 
ปาน
กลาง 

ผลการศึกษา พบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยคาดหวังในด้านเจ้าหน้าที่ค่อยตรวจตราในทางเข้า -ออกมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.04 รองลงมามีป้ายบอกห้ามหรือเตือนให้ปฏิบัติอย่างดี ค่าเฉลี่ย 3.99 และมีจุดแจ้งเหตุด่วน – 
เหตุร้ายส้าหรับนักท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ย 3.93  ตามล้าดับ 

ผลการศึกษา พบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยมีระดับความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าที่ค่อยตรวจตราในทาง   
เข้า – ออกมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 3.36  รองลงมามีป้ายบอกห้ามหรือเตือนให้ปฏิบัติอย่างดี ค่าเฉลี่ย 3.25 และ 
มีจุดแจ้งเหตุด่วน – เหตุร้ายส้าหรับนักท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ย 3.22 ตามล้าดับ 

 
 

ด้านต่าง ๆ 

ความคาดหวัง ความพึงพอใจ  
 
 

การแปลผล 

 
ค่า 

เฉลี่ย 
 

 
ส่วน

เบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

 
ระดับ 

 

 
ค่า 

เฉลี่ย 

 
ส่วน

เบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

 
ระดับ 

ด้านการคมนาคม 

ถนนมีความสะดวกสบายต่อ
การเดินทาง 

 
4.05 

 
0.80 

 
มาก 

 
3.78 

 
0.98 

 
มาก 

 
นักท่องเที่ยวไม่ไดร้ับ
ความพึงพอใจตามที่

คาดหวัง 
ป้ า ย บ อ ก เ ส้ น ท า ง ก า ร
ท่องเที่ยวชัดเจน เข้าใจง่าย 

 
3.94 

 
0.84 

 
มาก 

 
3.64 

 
1.02 

 
มาก 

 
ผลการศึกษา พบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยคาดหวังในด้านเจ้าหน้าที่ค่อยตรวจตราในทางเข้า-ออกมาก

ที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.04 รองลงมามีป้ายบอกห้ามหรือเตือนให้ปฏิบัติอย่างดี ค่าเฉลี่ย 3.99 และมีจุดแจ้งเหตุด่วน – 
เหตุร้ายส้าหรับนักท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ย 3.93  ตามล้าดับ 
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ผลการวิจัย พบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยมีระดับความพึงพอใจในด้านถนนมีความสะดวกสบายต่อการ

เดินทางมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.78  และป้ายบอกเส้นทางการท่องเที่ยวชัดเจน เข้าใจง่าย ค่าเฉลี่ย 3.64 

ตามล้าดับ  

อภิปรายผลการวิจัย 
ผู้วิจัยอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของ

นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาใช้บริการท่าเทียบเรือปากเมง จังหวัดตรัง ดังนี้ 
จากการศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อท่าเทียบเรือปากเมง 

จังหวัดตรัง พบว่าความคาดหวังด้านสิ่งอ้านวยความสะดวกเป็นปัจจัยผลักที่ส้าคัญของนักท่องเที่ยว                
ซึ่งนักท่องเที่ยวมีความคาดหวังมากที่สุด คือ ถนนมีความสะดวกสบายต่อการเดินทาง รองลงมา คือ                  
มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจตราในทางเข้า-ออก มีที่จอดรถอย่างพียงพอส้าหรับนักท่องเที่ยว และมีสัญญาณโทรศัพท์
ที่ชัดเจน ตามล้าดับ และจากการศึกษาความพึงพอใจ โดยรวมทั้ง 4 ด้าน พบว่านักท่องเที่ยวชาวไทย  
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่ามีด้านที่นักท่องเที่ยวพึงพอใจมากไปกว่า
ด้านอ่ืน ด้านคมนาคม ส่วนด้านอ่ืน ๆ นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจที่คล้าย ๆ กัน และเมื่อจ้าแนกตามรายด้าน
ของทั้ง 4 ด้าน พบว่า  

1. ด้านสถานที่ โดยรวม พบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจเมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า 
นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจต่อสถานที่จอดรถมีเพียงพอส้าหรับนักท่องเที่ยวมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุวิทย์ จันทร์เพ็ญ (2558) โดยมีความพึงพอใจที่จอดรถเพียงพอและสะดวกอยู่ระดับมากที่สุด 
และสอดคล้องกับงานวิจัย ธนกฤต สุทธินันทโชติ (2559) โดยมีความพึงพอใจด้านสถานที่จอดสามารถรองรับ
ปริมาณรถได้อย่างเพียงพอและมีความปลอดภัย สาธารณูปโภคพ้ืนฐานมีความเพียงพอและใช้งานได้จริง 

2. ด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก โดยรวม พบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจ เมื่อพิจารณาตาม
รายด้าน พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจต่อสิ่งอ้านวยความสะดวกในเรื่องของสัญญาณโทรศัพท์  
ที่ชัดเจน มีร้านขายของที่ระลึก/ของฝากเพียงพอต่อนักท่องเที่ยว และมีร้านอาหารให้บริการนักท่อเที่ยว  
มีความพึงพอใจระดับต่้ากว่าความคาดหวัง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุวิทย์ จันทร์เพ็ญ (2558) โดยมีความ
พึงพอใจอยู่ระดับมาก คือ มีที่จอดรถเพียงพอและสะดวก มีร้านอาหารให้บริการ มีสัญญาณโทรศัพท์ที่ชัดเจน 
และห้องน้้าที่สะอาดและเพียงพอ ในขณะที่นักท่องเที่ยวยังให้ระดับความพึงพอใจน้อยกว่าด้านอ่ืน ๆ ซึ่งอาจ
เป็นเพราะบางช่วงที่มีนักท่องเที่ยวมากันเป็นจ้านวนมากจึงท้าให้ห้องน้้าไม่เพียงพอ 

3. ด้านความปลอดภัย โดยรวม พบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจ เมื่อพิจารณาตามรายด้าน 
พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจต่อมีจุดแจ้งเหตุด่วน-เหตุร้ายส้าหรับนักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่คอย
ตรวจตราในทางเข้า-ออก และมีป้ายบอกห้ามหรือปฏิบัติอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวิทย์ จันทร์เพ็ญ 
(2558) โดยมีความพึงพอใจอยู่ระดับมาก คือ มีป้ายบอกห้ามหรือเตือนให้ปฏิบัติอย่างดี มีเวลาเปิด -ปิด  
ที่เป็นเวลาและเข้มงวด มีเจ้าหน้าที่ป้อมยามตรวจตราทางในทางเข้า-ออก และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ตลอดเวลา มีความส้าคัญต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอยู่ในระดับมาก 
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4. ด้านคมนามคม  โดยรวม พบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจ เมื่อพิจารณาตามรายด้าน 
พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจต่อมีป้ายบอกเส้นทางการท่องเที่ยวที่ชัดเจน เข้าใจง่าย  และถนน 
มีความสะดวกสบายต่อการเดินทาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนกฤต สุทธินันทโชติ (2559) โดยมีความพึง
พอใจอยู่ระดับปานกลาง คือ มีความสะดวกในการเดินทางไป -กลับ การจัดสถานที่ท่องเที่ยวเป็นไป 
อย่างเหมาะสม สถานที่จอดสามารถรองรับปริมาณรถได้อย่างเพียงพอและมีความปลอดภัย สาธารณูปโภค
พ้ืนฐานมีความเพียงพอและใช้งานได้จริง ป้ายสัญลักษณ์บอกทางสามารถมองเห็นได้ชัดเจน และการแต่งกาย
ของเจ้าหน้าที่มีความสุภาพเรียบร้อย 
 จากการเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาใช้บริการท่าเรือ
ปากเมง โดยรวม พบว่าส่วนใหญ่นักท่องเที่ยว ไม่ได้รับความพึงพอใจตามที่คาดหวังในทุกด้าน ซึ่งความพึงพอใจ
เป็นองค์ประกอบส้าคัญของการกลับมาใช้บริการซ้้าของนักท่องเที่ยว ดังนั้น จึงควรมีการพัฒนาองค์ประกอบ  
ที่เกี่ยวข้องต่อการท่องเที่ยว ได้แก่ ด้านสถานที่ ด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก ด้านความปลอดภัย และ 
ด้านการคมนาคม เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้รับการบริการที่มีคุณภาพและเกิดความประทับใจ โดยมีความพึงพอใจ
มากกว่าความคาดหวังที่นักท่องเที่ยวตั้งไว้ก่อนมาใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา 
และพรภัทรวดี วงศ์ปันทะนัน (2557) กล่าวถึงธุรกิจท่องเที่ยวว่าสามารถสร้างความแตกต่างโดยการเสนอ
คุณภาพการให้บริการที่ตรงกับความคาดหวังของผู้รับบริการ เพ่ือให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจเมื่อใช้บริการ 
และมาใช้บริการนั้นซ้้าอีก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 การน้าผลการวิจัยครั้งนี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และพัฒนาให้เหมาะสมกับความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว ดังนี้ 
 1. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรให้ความส้าคัญต่อการวางแผนการจัดการบริเวณโดยรอบท่าเทียบเรือปากเมง 
โดยการส้ารวจความพร้อมเพ่ือน้ามาวางแผนและพัฒนาท่าเทียบเรือ เช่น การพัฒนาสถานที่ การสร้างห้องน้้า
สาธารณะ การจัดให้มีพื้นท่ีร้านอาหาร ร้านจ้าหน่ายของที่ระลึก เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว เป็นต้น 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 
 1. ควรท้าการศึกษาเพ่ิมเติมกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพ่ือทราบข้อมูล         
การบริการที่มีความแตกต่างกัน 
 2. ควรศึกษาเกี่ยวกับสภาพปัญหาการให้บริการนักท่องเที่ยวของผู้ประกอบการบริเวณโดยรอบ  
ท่าเทียบเรือปากเมง เพ่ือที่จะได้น้าข้อมูลที่เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นมาแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจเป็น
กฎระเบียบหรือข้อก้าหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในบริเวณท่าเทียบเรือ  
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การเปลี่ยนแปลงของภูมปิัญญาการท าเรือพระ 
กรณีศึกษา ชุมชนเขากลอย อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

 
กานต์รวี บุญคง1 ธนาเนศ วาจาสุจริต2  

ศุภนาถ ทิพย์รักษ์3 และยุทธกาน ดิสกุล4 

 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงของภูมิปัญญาการท าเรือพระจากอดีตจนถึง
ปัจจุบัน เพ่ือศึกษาปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิปัญญาการท าเรือพระ
ของชุมชนเขากลอยจากรุ่นสู่รุ่น กรณีศึกษาเรือพระวัดเขากลอย ต าบลท่าข้าม อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือศึกษาจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักคือช่างท าเรือพระในชุมชนเขากลอย  กลุ่มผู้ให้
ข้อมูลรองเป็นชาวบ้านที่เข้ามามีส่วนร่วมในการท าเรือพระทั้งนี้โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตแบบไม่มี
ส่วนร่วม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการน าข้อมูลมาจ าแนกตามหมวดหมู่ตามประเด็นที่ศึกษา  ถอดรหัส ตีความและ 
หาข้อสรุป  

ผลการวิจัยพบว่า การเปลี่ยนแปลงของภูมิปัญญาการท าเรือพระชุมชนเขากลอย แบ่งได้ 4 ยุค ดังนี้  
ยุคธรรมชาติ (พ.ศ.2450) เป็นการน าวัสดุจากธรรมชาติเพ่ือใช้ในการสร้างเรือพระโดยจะน าไม้มาประกอบ  
เป็นล้อเลื่อน ยุคที่มีการใช้รถยนต์ (พ.ศ. 2470 – พ.ศ. 2529) เปลี่ยนจากยุคธรรมชาติสู่การใช้รถยนต์เป็นฐาน
ในการขับเคลื่อนของเรือพระ แม้จะมีการปรับเปลี่ยนที่พัฒนาไปตามเทคโนโลยี แต่ยังมีการใช้วั สดุจาก
ธรรมชาติเพ่ือตกแต่งเรือพระ ยุคผสมผสาน (พ.ศ. 2530 – พ.ศ. 2537) เป็นการผสมผสานกันระหว่างวัสดุ
ธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์โดยการใช้วัสดุทั้งสองชนิดในการสร้างล าเรือพระ และยุคที่ใช้วัสดุสังเคราะห์ 
(พ.ศ.2538 – ปัจจุบัน)  เป็นยุคที่ใช้วัสดุสังเคราะห์มาท าเรือพระ โดยการแกะสลักโฟม พิมพ์ลายและน ามา
ระบายสี จะเห็นได้ว่าในแต่ละยุคต่างมีการสืบทอดส่งต่อกันจากรุ่นสู่รุ่น (จากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูก) อันเกิดจากการ
เล็งเห็นถึงคุณค่าและความส าคัญของเรือพระ ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภูมิปัญญาการท าเรือพระ 
ขณะเดียวกันมีปัจจัยภายในด้านความเชื่อทางศาสนา  ผู้น าชุมชนกับชาวบ้าน และปัจจัยภายนอก 
ด้านเทคโนโลยี ด้านการท่องเที่ยว ต่างส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงของภูมิปัญญาการท าเรือพระให้สอดคล้องกับ
ยุคสมัยมากยิ่งขึ้น 

ค าส าคัญ การเปลี่ยนแปลง ภูมิปัญญาการท าเรือพระ 

 

___________________________________ 
1-3 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชุมชนศึกษา, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
4 อาจารย,์ คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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บทน า 

 ภูมิปัญญาเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ ต่าง ๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความคิด ความเชื่อ ทั้งยัง แสดง 
ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนและการปรับตัวเพ่ือการสืบทอดมรดกอันล้ าค่าทาง  ความคิดอันเป็น
ภูมิปัญญาพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์(2542, น.2) กล่าวว่า 
ปัจจุบันภูมิปัญญามีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ท าให้ภูมิปัญญา
ดั้งเดิมบางอย่างสูญหายไป และเกิดการปรับตัวของภูมิปัญญาเพ่ือให้เข้ากับยุคสมัย ซึ่งจะเห็นได้จากภูมิปัญญา
การท าเรือพระที่มีการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย โดยการเปลี่ยนจากฐานรองที่เป็นเ รือมาเป็นรถยนต์ 
เพ่ือความสะดวก  และมีการปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท าโดยใช้วัสดุสังเคราะห์ซึ่งหาซื้อได้ง่ายและ
สะดวกต่อการใช้งาน ณัฐพนธ์ วิริโย และบัญชา เขมวีโร (2548) กล่าวว่า ส่งผลให้การอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นดั้งเดิมนั้นค่อย ๆ ลดน้อยลงไปเรื่อย ๆ จนท าให้คนที่มีความรู้ความเข้าใจในแก่นแท้ของ
ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นลดน้อยลงไป ส่งผลให้การสืบสานวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงเป็นไปได้
ยากมากขึ้นในการสืบทอด ทั้งนี้อาจเกิดจากสังคมปัจจุบันมีการเน้นเรื่องเศรษฐกิจ ผู้คนให้ความส าคัญกับ
เงินตรามากกว่าภูมิปัญญาดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษที่มีมา เช่นเดียวกับ ภูมิปัญญาการท าเรือพระ
ที่มีการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย โดยการเปลี่ยนจากฐานรองที่เป็นเรือมาเป็นรถยนต์เพ่ือความสะดวก และ  
มีการปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท า โดยใช้วัสดุสังเคราะห์ซึ่งหาซื้อได้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน 

จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเด็นเกี่ยวกับภูมิปัญญาเรือพระ พบว่ามี 2 ประเด็น   
1) ประเด็นการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานเรือพระ โดย ศนิ สุวรรณศรี และอรพิมพ์ สุขคง (2557) 
พบว่า การอนุรักษ์สืบสานเรือพระของวัดสระเกษ มีชาวบ้านในชุมชนวัดสระเกษเป็นหัวใจส าคัญ เพราะ 
เป็นก าลังหลักในการเข้ามามีส่วนร่วมช่วยในการท าเรือพระ ซึ่งนอกจากชาวบ้านแล้วยังมีเยาวชนลูกหลานของ
ชาวบ้านในชุมชน อาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา รวมถึง
ผู้มีจิตศรัทธาต่อวัดสระเกษที่เข้ามามีส่วนร่วมและช่วยในการท าเรือพระของวัดสระเกษให้เสร็จสมบูรณ์  
เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม 2) การเปลี่ยนแปลงการท าเรือพระ  โดย อ่อนตา 
ยวนเกิด (2557) พบว่า พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงการท าเรือพระบกในอ าเภอกาญจนดิษฐ์   
มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยและมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีการสร้างและตกแต่งเรือพระ ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพ่ือส่งเข้าประกวดและส่งเสริมการท่องเที่ยวมีการเปิดรับการท าเรือพระจากช่างต่างถิ่นมากขึ้น ท าให้ศรัทธา  
ในการสร้างเรือพระเพ่ือส่งเสริมประเพณีดั้งเดิมอาจจะถูกลดค่าลงไป จึงควรส่ งเสริมให้มีการตระหนักถึง
ความส าคัญในส่วนนี้มากข้ึน เพ่ือการด ารงอยู่ของภูมิปัญญาการท าเรือพระบกท้องถิ่นต่อไป 

จากการทบทวนงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องพบว่างานศึกษาของผู้วิจัยมีความสอดคล้องกับประเด็น 
การเปลี่ยนแปลงการท าเรือพระ เนื่องในพ้ืนที่ชุมชนเขากลอยได้มีการปรับเปลี่ยนการใช้วัสดุในการสร้างไปตาม
ยุคสมัยและการพัฒนาของเทคโนโลยี โดยมีชาวบ้านเป็นก าลังส าคัญในการท าเรือพระของวัดเขากลอยให้เสร็จ
สมบูรณ์ เพ่ือเข้าร่วมงานประเพณีชักพระจังหวัดสงขลาที่น าไปสู่การสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม ทั้งยัง
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงหรือปรับตัว เนื่องจากชุมชนเขากลอยได้มีการปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยและการ
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พัฒนาทางเทคโนโลยีในการสร้างและตกแต่งเรือพระ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเข้าประกวดในงานประเพณี  
ชักพระจังหวัดสงขลา ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาลักษณะการเปลี่ยนแปลงของภูมิปัญญาการท าเรือพระ
รวมทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิปัญญาการท าเรือพระ 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา  

1. เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงของภูมิปัญญาการท าเรือพระของวัดเขากลอย ต าบลท่าข้าม อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิปัญญาการท าเรือพระ 

วิธีการศึกษา 

             การศึกษาวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงของภูมิปัญญาการท าเรือพระกรณีศึกษา ชุมชน เขากลอย 
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จัดอยู่ในแนวกรณีศึกษา
(Case Study) ชุมชนเขากลอยเป็นเพียงชุมชนเดียวในอ าเภอหาดใหญ่ที่ยังประดิษฐ์เรือพระส่งเข้าประกวด  
ในงานประเพณีชักพระของจังหวัดสงขลามาตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 – ปัจจุบัน มุ่งศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร 
(Document Analysis) และท าการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามเพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงของภูมิปัญญา 
การท าเรือพระกรณีศึกษาชุมชนเขากลอย อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ในการเก็บข้อมูลภาคสนาม  
ใช้การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และการถ่ายภาพแล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์
ร่วมกับข้อมูลจากเอกสารตามความมุ่งหมายการวิจัย โดยใช้ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อ ง มาจัดหมวดหมู่และ 
สรุปความส าคัญตามประเด็นที่ผู้วิจัยท าการศึกษาผ่านเครื่องมือการวิจัยและตรวจสอบข้อมูล  

ผลการศึกษา 

ชุมชนเขากลอยเป็นชุมชนที่มีภูมิปัญญาการท าเรือพระ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นจากคนในชุมชน  
ทั้งยังเป็นภูมิปัญญาที่มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เนื่องจากภูมิปัญญาการท าเรือพระเป็นภูมิปัญญาของชุมชน 
ที่มีการสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น โดยมีคนในชุมชนเป็นก าลังส าคัญหลัก  
ที่มีส่วนช่วยสืบทอดภูมิปัญญาการท าเรือพระมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ยังเป็นภูมิปัญญาที่ส าคัญและ ควรค่าแก่  
การอนุรักษ์ไว้ โดยมีโรงเรือพระวัดเขากลอยเป็นศูนย์กลางในการสืบทอดภูมิปัญญาเรือพระ 

จากการที่ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิปัญญาการท าเรือพระของชุมชน
เขากลอยที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งน าข้อมูลดังกล่าวมารวบรวม วิเคราะห์ใน ประเด็นที่ ศึกษา
เกี่ยวกับลักษณะของการเปลี่ยนแปลงของภูมิปัญญาการท าเรือพระจากอดีตถึงปัจจุบันและปัจจัยภายใน และ
ภายนอกที่ส่งผลต่อการปรับตัวของภูมิปัญญาเรือพระชุมชนเขากลอย โดยสามารถแบ่งได้เป็น 4 ยุค ดังนี้  

 1) ยุคธรรมชาติ (ตั้งแต่อดีต – พ.ศ.2469) 

ชุมชนเขากลอยตั้งอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นชุมชนที่มีการสืบทอดภูมิปัญญาเรือ
พระมาตั้งแต่อดีต ซึ่งเรือพระถือเป็นภูมิปัญญาที่สะท้อนเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาของภาคใต้ ภูมิปัญญาเรือ
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พระมีการสืบทอดความรู้ภายในชุมชนจากช่างสู่ชาวบ้านที่ร่วมด้วยช่วยกันท าเรือพระ ต่อมามีการส่งต่อความรู้
จากชาวบ้านสู่ชาวบ้านโดยคนในชุมชนที่เล็งเห็นถึงคุณค่าและความส าคัญที่ต้องการจะอนุรักษ์ภูมิปัญญา  
ให้คงอยู่คู่กับชุมชน โดยเรือพระยุคแรกจะใช้วัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ภายในชุมชนน ามาตกแต่งเรือพระ และ  
ใช้หมอนไม้ประกอบเป็นเรือเพ่ือรองรับบุษบก (บุษบก คือมณฑปขนาดเล็ก มีฐานสูง มี 4 เสา ด้านข้างโปร่ง 
หลังคาเป็นเครื่องยอด ส าหรับอาราธนาพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐาน) 

“แต่ก่อนนั้นเรือพระนั้นท่ำมำจำกวัสดุธรรมชำติ ในชุมชน แลกก่อนเขำใช้ไม้มำท่ำเป็นล่ำเรือนิทั้งล่ำท่ำด้วยวัสดุ
ธรรมชำติทั้งหมดมำท่ำเรือ วัสดุที ส่วนมำกเอำมำท่ำกะ พวกไม้ ไม้ไผ่ หยวกกล้วย สำดจูดที สำนแล้วมั้ง  
มำตกแต่งท่ำเรือให้คนได้ลำกกัน ชำวบ้ำนส่วนใหญ่กะเข้ำมำช่วยกันท่ำเรือพระก่อนวันลำกแต่แรกมันไม่ได้
เจริญมำกเขำกะมำช่วยกันท่ำเรือ เหมือนว่ำใครช่วยอะไรได้ก็ช่วย ใครที มีฝีมือก็ช่วยกันท่ำเรือใครท่ำกับข้ำ ว 
ก็หำข้ำวหำปลำให้คนท่ำเรือกิน ใครๆก็เข้ำมำช่วยกันแรกก่อนนั้นกำรท่ำเรือพระกะกลำยเป็นกิจกรรม  
ที ชำวบ้ำนได้มำท่ำร่วมกัน ทั้งคนใหญ่ทั้งเด็ก เป็นกำรได้ปลูกฝังเด็กไปในตัวกันว่ำให้เห็นคุณค่ำของประเพณีนี้
นะมันมีมำนำนต้องช่วยกันสืบทอดอย่ำให้สูญหำย ” 

(นำยเริ ม บุญคง ชำวบ้ำนในชุมชนเขำกลอย สัมภำษณ์เมื อวันที  16 มกรำคม 2562) 

“เมื อก่อนมีกำรสืบทอดกันจำกช่ำงท่ำเรือพระสู่ชำวบ้ำนที เข้ำมำช่วยท่ำเรือพระต่อมำได้มีกำรสืบทอดจำก
ชำวบ้ำนสู่ชำวบ้ำนกันเอง” 

(นำยฉัตรชัย อุไรรัตน์ คง ชำวบ้ำนในชุมชนเขำกลอย สัมภำษณ์เมื อวันที  16 มกรำคม 2562) 

จากค าสัมภาษณ์สะท้อนให้เห็นว่ายุคธรรมชาติของภูมิปัญญาเรือพระที่ใช้วัสดุธรรมชาติในชุมชน  
เพ่ือตกแต่งเรือพระ และมีการสืบทอดความรู้ภายในชุมชนจากช่างสู่ชาวบ้านที่มีส่วนร่วมในการช่วยท าเรือ 
ต่อมาก็ได้ส่งต่อความรู้จากชาวบ้านสู่ชาวบ้านโดยคนในชุมชนที่เล็งเห็นถึ งคุณค่าและความส าคัญที่ต้องการ 
จะอนุรักษ์ภูมิปัญญาให้คงอยู่คู่กับชุมชนมีการส่งต่อโดยการสอนตกแต่งเรือพระโดยการที่ชาวบ้านสอนชาวบ้าน
กันเอง ภูมิปัญญาเรือพระสะท้อนถึงความเชื่อทางศาสนาพุทธโดยเชื่อว่าเป็นประเพณีท าบุญในวันออกพรรษา 
ปฏิบัติตามความเชื่อว่า เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปจ าพรรษา ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพ่ือโปรดพระมารดา 
เมื่อครบพรรษาจึงเสด็จกลับมายังโลกมนุษย์ พุทธศาสนิกชนไปรับเสด็จ แล้วอัญเชิญพระพุทธเจ้าประทับบน
บุษบก (บุษบก ซึ่งภาษาพ้ืนเมืองของภาคใต้เรียกว่า "นม" หรือ "นมพระ" ยอดบุษบก เรียกว่า "ยอดนม"  
ใช้ส าหรับอาราธนาพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานแล้วลากในวันออกพรรษา)  แล้วแห่แหนทั้งยังแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนต่อการมีส่วนร่วมในประเพณีลากพระ 

 2) ยุคกึ่งธรรมชาติ (พ.ศ. 2470 – พ.ศ. 2529)  

ในปี พ.ศ. 2470 ชุมชนเขากลอยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของเรือพระจากการรองหมอนไม้เป็นการใช้
รถยนต์เพื่อรองรับบุษบก(บุษบก ซึ่งภาษาพ้ืนเมืองของภาคใต้เรียกว่า "นม" หรือ "นมพระ" ยอดบุษบก เรียกว่า 
"ยอดนม" ใช้ส าหรับอาราธนาพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานแล้วลากในวันออกพรรษา)   โดยเป็นการปรับตัวของ
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ภูมิปัญญาให้เข้ากับยุคสมัย ถึงแม้ว่าจะมีการน ารถยนต์เข้ามาใช้แต่การตกแต่งเรือพระแต่ยังคงใช้วัสดุธรรมชาติ
ภายในชุมชน ทั้งนี้ยังมีการสืบทอดความรู้จากชาวบ้านสู่ชาวบ้านด้วยกัน 

“ก็ตั้งแต่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ำมำในชุมชน กะได้มีกำรเปลี ยนแปลงจำกกำรใช้มำท่ำไม้หมอนมำท่ำล้อลำกเรือ
ตอนนี้กลำยเป็นรถยนต์เป็นฐำนเรือแทนไม้ท่ำให้เกิดควำมสะดวกในกำรลำกเรือพระมำกขึ้นเวลำอิลำกไปไหน
กะง่ำยขึ้น แต่ว่ำถึงแบบนั้นเรือพระกะยังท่ำจำกวัสดุธรรมชำติทั้งล่ำเหมือนในอดีตยังใช้วัสดุในท้องถิ น
เหมือนเดิม ส่วนคนในชุมชนก็ยังเข้ำมำช่วยกันท่ำเรือพระเหมือนทุกๆปีที ผ่ำนมำใครที สนใจก็เข้ำมำช่วยกันท่ำ
คือก่อนที จะลำกพระ บำงส่วนกะเข้ำมำช่วยในเรื องอื นเช่นพวกอำหำรน้่ำดื ม คนกะเข้ำมำช่วยกันทั้งเด็กทั้งคน
ใหญ่เพรำะว่ำพอพ่อแม่มำเด็กกะตำมมำกันมันกะท่ำให้เด็กรุ่นหลังได้เห็นถึงควำมส่ำคัญของเรือพระเรำกะสอน
ลูกหลำนให้หวงแหนแล้วกะให้รักษำไว้ให้นำนๆ” 

(นำยเผียน ชุมศักดิ์ ชำวบ้ำนในชุมชนเขำกลอย สัมภำษณ์เมื อวันที  16 มกรำคม 2562) 

“ใครเข้ำมำท่ำเรือกะช่วยๆกันสอนงำนแรกๆมำบำงคนกะท่ำไหร่ไม่เป็นกะได้คนที เคยมำท่ำก่อนแล้วที ได้เรียนรู้
จำกช่ำงมำก่อนมำสอนคนอื นท่ำ ช่วยกันกันสอนจนคนที เข้ำมำที หลังกะได้ท่ำเป็นเหมือนกันเป็นกำรสืบทอด
ควำมรู้จำกชำวบ้ำนสู่ชำวบ้ำนด้วยกัน เวลำใครมำท่ำเรือกะพำลูกหลำนมำกันชวนมำให้เด็กมันได้เรียนรู้แล้ว
เห็นคุณค่ำของเรือพระ” 

(นำยพิภพ ก้ำหมัน ชำวบ้ำนในชุมชนเขำกลอย สัมภำษณ์เมื อวันที  16 มกรำคม 2562) 

จากค าสัมภาษณ์สะท้อนให้เห็นว่าภูมิปัญญามีการปรับตัวตามยุคสมัยและเทคโนโลยีที่ เข้ามา 
เป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง แต่ก็ยังคงรูปแบบประเพณีดั้งเดิมที่มีมาตั้งแต่โบราณและ  
คนในชุมชนยังคงมีส่วนร่วมในการท าเรือพระ ทั้งยังมีการสืบทอดความรู้จากชาวบ้านสู่ชาวบ้าน รวมไปถึง  
มีความต้องการปลูกฝังให้ลูกหลานได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของเรือพระและรักษาไว้ให้คงอยู่ต่อไป  

 3) ยุคผสมผสาน (พ.ศ. 2530 – พ.ศ. 2537) 

ในช่วงเวลาดังกล่าวภูมิปัญญาเรือพระได้มีการปรับตัวโดยการน าวัสดุสังเคราะห์มาประดับตกแต่ง
ร่วมกับวัสดุธรรมชาติ ซึ่งวัสดุสังเคราะห์สามารถหาซื้อได้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน ซึ่งนอกจากคนในชุมชน
แล้ว วัดเขากลอยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของภูมิปัญญาจึงมีการช่วยเหลือด้านสถานที่ในการประกอบเรือพระ 
โดยมีคนในชุมชนได้ร่วมมือร่วมใจกันช่วยสร้างโรงเรือพระและยังเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างเรือพระเหมือน  
ในอดีตที่ผ่านมา 

“พอช่วงหลัง ๆ มันกะเปลี ยนไปมำกทั้งวัสดุที ใช้มันกะเปลี ยนไปจำกแลกก่อน เอำวัสดุสังเครำะห์มำใช้มำกขึ้น
เกิดควำมสะดวกสบำยมำกข้ึน แต่กะยังใช้วัสดุธรรมชำติอยู่มั้งเหลยกัน แต่กะใช้รวมๆกันทั้งโฟมท้ังสีระบำยและ
วัสดุอื น ๆ เข้ำมำใช้มำกขึ้นเกิดกำรผสมผสำนกันระหว่ำงวัสดุที ใช้ในกำรท่ำเรือ เหมือนว่ำกะต้องปรับตัวกำรใช้
วัสดุอุปกรณ์ไปตำมเทคโนโลยีที เข้ำมำแล้วกะเวลำที เปลี ยนแปลงไปนั้นแหละพอหลัง ๆ มำวัสดุในท้องถิ น  
มันกะหำยำกขึ้นมันเลยต้องเปลี ยนไปใช้โฟมแทน ถึงกะได้สร้ำงโรงเรือพระขึ้นมำด้วยเพื อที จะได้สะดวก  
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ในกำรท่ำเรือ โรงเรือพระกะคนในชุมชนนี้แหละเข้ำไปช่วยกันสร้ำงช่วยกันท่ำ แล้วกะเข้ำมำช่วยกันท่ำเรือพระ
ส่งประกวดเหมือนทุกๆปีที ผ่ำนมำแต่ก็แปลกไปหว่ำปีก่อนๆที ว่ำปีนั้นมีกำรเริ มน่ำโฟมมำใช้ได้ลองตัดโฟม  
ได้ระบำยสีโฟมท่ำให้เด็กสนใจแล้วเข้ำมำช่วยท่ำเรือพระมำกขึ้น ” 

(นำยเพิ มศักดิ์ บุญคง ช่ำงท่ำเรือพระ สัมภำษณ์เมื อวันที  16 มกรำคม 2562) 

“หลัง ๆ มำนี กะมีเด็กนักเรียนเข้ำมำช่วยกันระบำยสีโฟมและตัดเส้นลำยกนกโฟมเข้ำมำเรียนรู้กำรท่ำเรือพระ
เข้ำมำมีส่วนในกำรสืบทอดกำรท่ำเรือพระมำกขึ้น” 

(นำยโอภำส จันทวรรณ ชำวบ้ำนในชุมชนเขำกลอย สัมภำษณ์เมื อวันที  16 มกรำคม 2562) 

จากค าสัมภาษณ์สะท้อนให้เห็นว่าวัดและชุมชนต่างเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีภูมิปัญญา
เรือพระ โดยมีการสนับสนุนด้านสถานที่และให้ความร่วมมือในการสร้างโรงเรือพระเพ่ือเป็นสถานที่  
ในการประกอบเรือพระ ในส่วนของรูปแบบประเพณีได้มีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัย โดยการผสมผสาน
ระหว่างการใช้วัสดุธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์ ทั้งนี้คนในชุมชนรวมทั้งเด็กและเยาวชนได้เข้ามาสนับสนุนและ
ให้ความสนใจมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีการระบายสีโฟม ตัดเส้นลายกนกเป็นงานที่เด็กและเยาวชนสามารถเข้ามา
มีส่วนร่วมในขั้นตอนการท าได้ จึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์ ปลูกฝังให้รู้รักษ์และสืบทอดภูมิปัญญา  
การท าเรือพระต่อไป  

 4) ยุคสมัยใหม่ (พ.ศ. 2538 – ปัจจุบัน) 

คนในชุมชนเขากลอยมีความคิดริเริ่มที่จะส่งเรือพระเข้าร่วมประกวดในงานประเพณีชักพระ  
ของจังหวัดสงขลา เ พ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ ในบุคคลภายนอกได้รู้จักเรือพระของวัดเขากลอย   
ดังนั้นชาวบ้านจึงได้มีการร่วมกันลงทุน ลงแรงในการหางบประมาณสร้างเรือพระเพ่ือส่งเข้าประกวดและได้รับ
งบประมาณสนับสนุน รวมทั้งวัสดุที่น ามาใช้ในการตกแต่งเรือจากหน่วยงานภาครัฐบางส่วน ซึ่งปัจจุบันวัสดุ
สังเคราะห์สามารถหาซื้อได้ง่าย มีการแกะสลักแผ่นโฟมและใช้สีตกแต่งแผ่นโฟม ทั้งยังมีการตัดขอบลายกนก
เพ่ือให้มีสีสันสวยงามและความประณีตของงานมากขึ้น จึงมีการจ้างช่างจากภายนอกที่มีความช านาญ  
ในการแกะสลักแผ่นโฟมเพ่ือให้ได้มาซึ่งความสมบูรณ์ของเรือพระที่วิจิตรและงดงาม เพ่ือส่งเข้าประกวดและ
เกิดการสืบทอดของภูมิปัญญาจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูก กล่าวได้คือพ่อแม่เป็นแบบอย่าง ลูกจึงได้ท าตามแบบอย่าง  
อีกท้ังยังก่อให้เกิดการสร้างความรู้และปลูกจิตส านึกในการสืบทอดประเพณี 

“ช่วงนี้เป็นช่วงที คนในชุมชนคิดที อิส่งเรือออกประกวดที งำนลำกพระที สงขลำท่ำให้เกิดกำรลงขันกันไรเบี้ย 
มำท่ำเรือหำงบมำท่ำเรือถึงอบต.ก็ได้ให้งบมำช่วยบำงส่วนด้วยกะได้เอำเบี้ยนั้นแลมำลงทุนกันซื้ออุปกรณ์  
มำท่ำเรือพระที ส่งเข้ำประกวดที ท่ำจำกวัสดุสังเครำะห์ทั้งล่ำเพรำะว่ำง่ำยต่อกำรตกแต่งเรือแล้วกะง่ำยต่อกำร
หำซื้ออีกอย่ำงสะดวกในกำรตัดแต่งแกะลำยกนกอีกด้วย ท่ำให้เกิดกำรปรับเปลี ยนวัสดุในกำรใช้ท่ำเรือพระ
เพื อให้เรือออกมำสวยงำมมีกำรใช้สีเล่นสีตัดเส้นตัดขอบท่ำให้เกิดควำมประณีตสวยงำมมำกขึ้นอีกอย่ำงวัสดุ
ธรรมชำติมันกะหำยำกด้วยในยุคนี้ อีกอย่ำงยังได้จำงช่ำงจำกภำยนอกมำแกะสลักโฟมด้วยเพื อควำมประณีต
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เกี ยวกับหัวพญำนำคแล้วกะกนกที ยำกๆเพรำะว่ำคนในพ้ืนที ม่มีควำมสำมำรถพอในกำรแกะเองเลยต้องจ้ำงช่ำง
มำแกะสลัก เพรำะต้องกำรเอำเรือไปโชว์ส่งประกวดที สงขลำ ” 

(นำยสำโรจน์ เอกภำพไพบูรณ์ ช่ำงท่ำเรือพระ สัมภำษณ์เมื อวันที  16 มกรำคม 2562) 

“จำกกำรที ได้มีกำรท่ำเรือมำท่ำให้เห็นว่ำเกิดกำรสืบทอดจำกรุ่นพ่อแม่สู่รุ่นลูกเพรำะพ่อแม่ไปวัดก็พำลูกไปพอ
พ่อแม่ท่ำลูกก็สนใจจะท่ำด้วยเลยกลำยเป็นกำรสืบทอดจำกรุ่นพ่อสู่รุ่นลูก” 

(นำยกมลตรี ก้ำหมัน ชำวบ้ำนในชุมชนเขำกลอย สัมภำษณ์เมื อวันที  16 มกรำคม 2562) 

จากค าสัมภาษณ์สะท้อนให้เห็นว่าคนในชุมชนมีความต้องการในการที่จะยกระดับเรือพระของชุมชน
เขากลอยให้เป็นที่รู้จักของคนภายนอก จึงได้มีการเข้าร่วมส่งเรือพระเข้าประกวดในงานประเพณีชั กพระ
ประจ าปีของจังหวัดสงขลา น าไปสู่การร่วมแรงร่วมใจในการลงทุนและหางบประมาณในการสร้างเรือพระ  
แต่เนื่องจากเทคโนโลยีที่เข้ามาท าให้มีการเปลี่ยนแปลงของภูมิปัญญา จึงเกิดการน าวัสดุสังเคราะห์มาใช้  
เพ่ือความสะดวกสบายในการหาซื้อวัสดุ ทั้งยังจ าเป็นต้องจ้างช่างจากภายนอกชุมชนเข้ามาแกะสลักหัว
พญานาคและลายกนกต่าง ๆ เพ่ือใช้ประกอบเรือเนื่องจากช่างในพ้ืนที่มีความช านาญไม่เพียงพอ ทั้งความ
ประณีตและความวิจิตรที่เป็นสิ่งส าคัญในการท าเรือพระ และความต้องการที่จะน าเรือพระชุมชนเขากลอย  
ส่งเข้าประกวด จึงท าให้ชาวบ้านยินยอมที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพ่ือส่งเสริมการท าเรือพระของชุมชน 
เขากลอยให้ยังคงอยู่ นอกจากนี้การสืบทอดภูมิปัญญายังเกิดจากการที่พ่อแม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้าง  
เรือพระ ลูกจึงท าตาม จึงท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกปลูกจิตส านึกให้เห็นถึงคุณค่าของเรือพระ  
ที่เป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไป 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การปรับตัวของภูมิปัญญาเรือพระกรณีศึกษาชุมชนวัดเขากลอย สามารถแบ่ง
ออกเป็น 4 ยุคดังกล่าว โดยในแต่ละยุคมีความแตกต่างกันจึงท าให้มองเห็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ 
การปรับตัวของภูมิปัญญาเรือพระโดยเฉพาะการใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างเรือพระ เช่น จากการใช้
วัสดุทางธรรมชาติปรับปลี่ยนมาเป็นการใช้วัสดุสังเคราะห์ ขณะเดียวกันการสืบทอดความรู้จากช่างท าเรือ  
สู่ชาวบ้าน จากชาวบ้านสู่ชาวบ้านด้วยกันเอง และเป็นสืบทอดความรู้จากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูก นอกจากนั้นคุณค่าและ
ความส าคัญของภูมิปัญญาเรือพระสามารถสะท้อนได้จาก เด็กและเยาวชนหันมาให้ความส าคัญและเล็งเห็น
คุณค่าของภูมิปัญญาเรือพระของชุมชนตนเองเพ่ิมมากขึ้นเกิดความภาคภูมิใจในชุมชนน าไปสู่การรักษาและ
ด ารงไว้ให้คงอยู่คู่กับคนรุ่นหลังต่อไป  

ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลต่อการปรับตัวของภูมิปัญญาเรือพระ 

 การเปลี่ยนแปลงของภูมิปัญญาการท าเรือพระเป็นการปรับตัวให้เข้ากับสังคมในปัจจุบันมากขึ้นโดยมี
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิปัญญาการท าเรือพระทั้งภายในและภายนอก ดังนี้ 
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ปัจจัยภายใน 

 ด้านความเชื่อทางศาสนา  

 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันชาวบ้านในภาคใต้จะให้ความส าคัญกับประเพณีชักพระ มีการปฏิบัติสืบทอด
ต่อ ๆ กันมา โดยมีความเชื่อว่าเป็นการรับเสด็จพระพุทธเจ้า ทั้งยังเป็นประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการขอฝน เพราะ
เชื่อว่าอานิสงส์จากการชักพระจะท าให้ฝนตกตามฤดูกาล ดังนั้นลักษณะของเรือพระจึงมีสัญลักษณ์ของ
พญานาคซึ่งถือเป็นตัวแทนของน้ านั่นหมายถึงฝนนั่นเอง การประกวดเรือพระยังสะท้อนให้เห็นถึงความสามัคคี
ของคนในชุมชนในการคิดและประดิษฐ์สร้างเรือพระของชุมชนขึ้นมา เพ่ือการส่งเข้าประกวดจึงต้องมีการให้
ความช่วยเหลือกันภายในชุมชนตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีงามให้คนในชุมชนรวม
ไปถึงให้ผู้ใหญ่ได้ใช้เวลากับเด็กๆเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดและสอนความรู้ต่างๆให้กันและกันลดช่องว่าง
ความคิดที่แตกต่างระหว่างวัยและสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีงามระหว่างชุมชนกับวัดให้เป็นค่ านิยมในการปลูกฝัง 
ให้คนเข้าวัดมากขึ้นอีกด้วย ภาพที่สะท้อนให้เห็นมากที่สุดถึงเรื่องความสัมพันธ์ที่ดีของวัดและคนในชุมชน  
เขากลอยแห่งนี้คือการที่เจ้าอาวาสให้ความส าคัญกับการจัดท าเรือพระเพ่ือการแข่งขันโดยการเอ้ืออ านวย
สถานที่ภายในวัดให้แก่คนในชุมชนได้มารวมตัวกันจัดท าเรือพระเพ่ือการแข่งขันเรือพระประจ าปีจนกลายเป็น
วัฒนธรรมของชุมชนที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ทางหน่วยงานท้องถิ่นของชุมชนยังเล็งเห็นถึง
ความส าคัญอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนจึงมีการให้งบประมาณสนับสนุนส่งเสริมการจัดสร้างเรือพระของชุมชน
เพ่ือให้ประเพณีอันดีงามยังคงอยู่ต่อไปเคียงคู่กับชุมชนต่อไป  สะท้อนให้เห็นได้จากค าสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูล  

 “ ประเพณีชักพระมันกะมีมำนำนแล้วตั้งแต่สมัยโบรำณคนกะท่ำต่อๆกันมำจำกรุ่นพ่อรุ่นแม่ส่งต่อให้รุ่นลูกรุ่น
หลำนกะคนแต่ก่อนเขำเชื อกันว่ำนอกจำกจะรับพระพุทธเจ้ำกลับจำกสวรรค์แล้วกะยังเชื อว่ำเป็นเรื องของ  
กำรขอฝนกัน ถึงกะทุกๆปีโหม่เรำชำวเขำกลอยกะได้ส่งเรือพระไปประกวดที งำนลำกพระที สงขลำเอำไปโชว์ 
ควำมสวยงำมของเรือเป็นเรื องน่ำภูมิในของคนในชุมชน” 

(นำยชอบ เจียรบุตร ชำวบ้ำนที เข้ำมำท่ำเรือพระในวัดเขำกลอย สัมภำษณ์เมื อวันที  30 พฤศจิกำยน 2562) 

ด้านผู้น าในชุมชนกับชาวบ้าน        
 การประกวดเรือพระยังสะท้อนให้เห็นถึงความสามัคคีของคนในชุมชนในการคิดและประดิษฐ์สร้างเรือ
พระของชุมชนขึ้นมา เพ่ือการส่งเข้าประกวดจึงต้องมีการให้ความช่วยเหลือกันภายในชุมชนตั้งแต่เด็กไปจนถึง
ผู้ใหญ่เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีงามให้คนในชุมชนรวมไปถึงให้ผู้ใหญ่ได้ใช้เวลากับเด็กๆเพ่ือแลกเปลี่ยน  
ความคิดและสอนความรู้ต่างๆให้กันและกันลดช่องว่างความคิดที่แตกต่างระหว่างวัยและสร้างปฏิสัมพันธ์อันดี
งามระหว่างชุมชนกับวัดให้เป็นค่านิยมในการปลูกฝังให้คนเข้าวัดมากขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ทางหน่วยงาน
ท้องถิ่นยังเล็งเห็นถึงความส าคัญอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนจึงมีการให้งบประมาณสนับสนุนส่งเสริม 
การจัดสร้างเรือพระของชุมชน โดยวัดเขากลอยเป็นวัดในอ าเภอหาดใหญ่ ที่มีการน าเรือพระเข้าร่วมประกวด 
ในงานประเพณีลากพระสงขลา และเคยเป็นวัดที่เคยได้รับรางวัลชมเชยประเภทประเพณีนิยม ในปี พ.ศ. 2538 
และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ในปีพ.ศ. 2541 และได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดขบวนแห่เรือพระ
เกือบทุกปี ที่มีการเข้าร่วมประกวดขบวนแห่เรือพระ  ถือได้ว่าวัดเขากลอยเป็นเพียงวัดเดียวในอ าเภอหาดใหญ่
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ที่ยังคงเข้าร่วมประกวดเรือพระและเข้าร่วมประกวดขบวนแห่เรือพระในงานประเพณีลากพระสงขลา ตั้งแต่  
ปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา  จากการศึกษาในชุมชนเขากลอยพบว่า มีกลุ่มช่างท าเรือพระของชุมชนเขากลอย
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากชาวบ้าน จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ท าเรือพระ คือ นายเพ่ิมศักดิ์ บุญคง , 
นายชอบ เจียรบุตร , นายปรารมณ์ จันทชูโต,  นายสุริยา ผ่องสะอาด กล่าวถึงการท าเรือพระร่วมกับชาวบ้าน
ว่า พวกเขาเป็นกลุ่มคนที่มีความรู้และความสามารถในการท าเรือพระ จึงเกิดการรวมตัวกันท าเรือพระส่งเข้า
ประกวดในงานลากพระประจ าจังหวัดสงขลา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านที่มี
ความสามารถในด้านต่าง ๆ มาช่วยกันท าเรื่องพระ การรวมตัวกันของช่างกลายเป็นแกนน าที่ชักจูงชาวบ้าน 
เข้ามามีส่วนร่วมในการท าเรือพระ ตั้งแต่ระดมทุน การประชุมปรึกษาหารือ หรือสรุปรูปแบบของเรือพระ  
การจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งเรือพระของชุมชนเขากลอยมีลักษณะเป็นงานแกะสลักโฟม และเมื่อถึงเวลา  
ที่ท าเรือพระชาวบ้านจะมารวมตัวกัน โดยมีกลุ่มช่างท าเรือพระในชุมชนผลัดเปลี่ยนกันมาช่วยท าเรือพระ 
ปัจจุบันพบว่ามีเยาวชนเข้ามาช่วยท าเรือพระมากข้ึน เนื่องจากได้รับการปลูกฝังและเกิดการตระหนักเห็นคุณค่า
ของเรือพระ ช่วงปิดภาคเรียนการศึกษาก็จะพบเห็นเด็ก ๆ เข้ามาท าเรือพระมากขึ้น จะเห็นได้ว่านอกเหนือจาก
การที่เรือพระได้รับรางวัลแล้วยังเป็นการอนุรักษ์ประเพณีไว้ยังเป็นผลมาจากความสามัคคีของคนในท้องถิ่น  
อีกด้วย สะท้อนให้เห็นได้จากค าสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูล 

 “คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท าเรือพระตามหน้าที่และความถนัดของตัวเอง และเจ้าอาวาส  
วัดเขากลอยได้เอ้ือเฟ้ือสถานที่วัดเพ่ือให้คนในชุมชนสร้างโรงเรือพระเพ่ือเป็นสถานที่ใช้ท าเรือพระ” “มีกลุ่มคน
ที่เป็นตัวตั้งตัวตีในการริ่เริ่มท าเรือพระส่งประกวดงานลากพระประจ าจังหวัดเป็นผู้ชักน าให้คนในชุมชนหันมา
สนใจการท าเรือพระส่งเข้าประกวดเปรียบเสมือนผู้น าอย่างไม่เป็นทางการที่มีความรู้ความสามารถในด้าน 
การท าเรือพระของชุมชนเขากลอยมีบทบาทส าคัญในการชักจูงคนในชุมชนให้หันมาให้ความส าคัญกับ  
การท าเรือพระส่งเข้าประกวดในประเพณีชักพระ” 

 (นายเพิ่มศักดิ์ บุญคง ช่างท าเรือพระวัดเขากลอย สัมภาษณ์เม่ือวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562) 

ปัจจัยภายนอก  

 ด้านการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  

 ในสังคมปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาในชุมชนจึงท าให้เกิดการดัดแปลงน าเอา
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ในการท าเรือพระ  จากในอดีตที่มีการใช้วัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนสร้างเรือ
พระ ได้มีการปรับเปลี่ยนโดยการน ารถยนต์มาเป็นฐานในการเคลื่อนย้ายเรือพระแทนหมอนไม้ในอดีต และ
ต่อมาได้มีการน าวัสดุสังเคราะห์มาประดับตกแต่งร่วมกับวัสดุธรรมชาติ รวมทั้งมีการจ้างช่างจากภายนอกที่มี
ความช านาญในการแกะสลักแผ่นโฟมเพ่ือให้ได้มาซึ่งความสมบูรณ์ของเรือพระที่วิจิตรและงดงาม จึงท าให้เกิด
การปรับตัวของภูมิปัญญาทางด้านเทคโนโลยี ในการน ารถยนต์และวัสดุสังเคราะห์มาใช้ในการประดิษฐ์เรือพระ 
จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมี อิทธิพลต่อภูมิปัญญาการท าเรือพระเป็นอย่างมาก  
มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท าเรือพระให้เข้ากับยุคสมัย เพ่ือความสวยงาม ความทันสมัย  สะดวก  
ต่อการใช้งาน เพ่ือให้ภูมิปัญญาการท าเรือพระสามารถด ารงอยู่ต่อไปได้  ดังสะท้อนได้จากค าสัมภาษณ์ของ 
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ผู้ให้ข้อมูล “ มีกำรเอำรถยนต์มำเป็นฐำนรองเรือเพื อให้สะดวกในกำรเคลื อนที มำกขึ้นแล้วก็มีกำรน่ำวัสดุ
สังเครำะห์มำใช้ในกำรท่ำเรือมำกข้ึนเพื อสะดวกในกำรดูแลรักษำและง่ำยต่อกำรประดิษฐ์เรือมำกขึ้น”  

(นำยเพิ มศักดิ์ บุญคง ช่ำงท่ำเรือพระวัดเขำกลอย สัมภำษณ์เมื อวันที  30 พฤศจิกำยน 2562) 

“พอเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ำมำทั้งรถยนต์และวัสดุสังเครำะห์ที ใช้ในกำรท่ำเรือพระเข้ำมำท่ำให้กำรท่ำเรือพระ  
ก็ต้องถูกปรับเปลี ยนวัสดุไปตำมยุคสมัยและกำรพัฒนำของเทคโนโลยีเพื อเกิดควำมสะดวกในกำรจัดหำซื้อวัสดุ
และเกิดควำมสวยงำมในกำรประดิษฐ์เรือพระและเป็นกำรปรับเปลี ยนเพื อให้เกิดควำมทันสมัยและด่ำรงอยู่ของ
ภูมิปัญญำเรือพระ” 

(นำยชอบ เจียรบุตร ช่ำงท่ำเรือพระวัดเขำกลอย สัมภำษณ์เมื อวันที  30 พฤศจิกำยน 2562) 

 ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว   

มีการส่งเสริมการประกวดเรือพระในชุมชนเขากลอย เพ่ือส่งเข้าประกวดในงานชักพระประจ าปีของ
จังหวัดสงขลาที่จัดขึ้นในทุก ๆ ปี ท าให้คนในชุมชนเห็นถึงคุณค่าและความส าคัญของภูมิปัญญา เป็นการ
อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาการท าเรือพระให้คงอยู่คู่กับชุมชน เป็นที่รู้จักสู่ภายนอก เกิดเป็นการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของภูมิปัญญาการท าเรือพระ ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชุมชน  
ก่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในชุมชน และประเพณีชักพระของภาคใต้ซึ่งเป็นประเพณีที่เก่าแก่
และมีความส าคัญต่อคนในภาคใต้ในด้านของความเชื่อ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนได้ชม 
ความสวยงามของเรือพระ ขั้นตอนการท า และความเป็นมาของภูมิปัญญาซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน   
ดังสะท้อนให้เห็นได้จากค าสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูล 

 “ ประเพณีชักพระมันกะมีมำนำนแล้วตั้งแต่สมัยโบรำณคนกะท่ำต่อๆกันมำจำกรุ่นพ่อรุ่นแม่ส่งต่อให้
รุ่นลูกรุ่นหลำนกะคนแต่ก่อนเขำเชื อกันว่ำนอกจำกจะรับพระพุทธเจ้ำกลับจำกสวรรค์แล้วกะยังเชื อว่ำเป็นเรื อง
ของกำรขอฝนกัน ถึงกะทุกๆปีโหม่เรำชำวเขำกลอยกะได้ส่งเรือพระไปประกวดที งำนลำกพระที สงขลำเอำไป
โชว์ควำมสวยงำมของเรือเป็นเรื องน่ำภูมิในของคนในชุมชน” 

(นำยชอบ เจียรบุตร ชำวบ้ำนที เข้ำมำท่ำเรือพระในวัดเขำกลอย สัมภำษณ์เมื อวันที  30 พฤศจิกำยน 
2562) 

“เห็นได้ว่ำคนในชุมชนเขำกลอยให้ควำมส่ำคัญกับประเพณีชักพระและให้ควำมส่ำคัญกับเรือพระทั้ง
ด้ำนควำมเชื อและศำสนำโดยกำรจัดท่ำเรือพระไว้ลำกทุกๆปีและกำรท่องเที ยวโดยกำรน่ำเรือส่งประกวดงำน
ลำกพระที สงขลำถือเป็นกรอนุรักษ์และสืบทอภูมิปัญญำให้คงอยู่ต่อไป” 

(นำยเพิ มศักดิ์ บุญคง ช่ำงท่ำเรือพระในวัดเขำกลอย สัมภำษณ์เมื อวันที  30 พฤศจิกำยน 2562) 
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จากค าสัมภาษณ์จะเห็นได้ว่าปัจจัยภายในและภายนอกต่างส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิปัญญา
การท าเรือพระของชุมชนเขากลอยให้ด ารงอยู่โดยการสืบทอดภูมิปัญญาของคนในชุมชนและคนรุ่นหลัง  
ที่เล็งเห็นถึงคุณค่าและให้ความส าคัญของภูมิปัญญาการท าเรือพระ 

สรุปและอภิปรายผล 

 ผลการวิจัย การเปลี่ยนแปลงของภูมิปัญญาการท าเรือพระชุมชนเขากลอย อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด  
สงขลา ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัยตามประเด็นที่ค้นพบ ดังนี้    

 การเปลี่ยนแปลงของภูมิปัญญาการท าเรือพระ 

       ชุมชนเขากลอยมีการเปลี่ยนแปลงของภูมิปัญญาการท าเรือพระซึ่งมีทั้งปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอก โดยเฉพาะ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการปรับตัวของภูมิปัญญา มีการน ารถยนต์  
มาเป็นฐานในการเคลื่อนย้ายเรือพระ และตกแต่งเรือพระด้วยวัสดุสังเคราะห์ซึ่งสามารถหาซื้อได้ง่ายและ
สะดวกต่อการท าเรือพระแทนการใช้วัสดุธรรมชาติซึ่งหาได้ยากในปัจจุบัน รวมถึงการขาดช่างฝีมือที่มีความรู้
เฉพาะด้านการแทงหยวกและแกะสลัก ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ สมเกียรติ ภูมิศิริไพบูลย์ 
(2541) เรื่องศึกษาการท าเรือพระในจังหวัดสงขลา โดยกล่าวถึงปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ค่านิยม ตลอดจนความเจริญทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมว่าท าให้การท าเรือพระในจังหวัดสงขลาเปลี่ยนแปลง
ไป ทั้งข้ันตอนการท าและวิธีการ รูปแบบการท าเรือพระในจังหวัดสงขลานิยมท าด้วยโฟมแกะเป็นลวดลายสีสัน
หลากหลายเปลี่ยนไปจากเรือพระยุคก่อนมาก ปัจจุบันชาวบ้านอาจมีส่วนร่วมในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งเท่านั้น 
ช่างประดิษฐ์มักจะยึดเอาหลักเกณฑ์ของการประกวดเรือพระที่ทางจังหวัดสงขลาก าหนดขึ้นเป็นหลักหรือ
แนวทางในการด าเนินการ   เพ่ือหวังผลในการประกวดเช่นกัน   

ภูมิปัญญาการท าเรือพระของวัดเขากลอยได้มีการสืบทอดภูมิปัญญาแบบรุ่นสู่รุ่น โดยเริ่มจาก  
ความเชื่อทางศาสนาในอดีตที่คนในชุมชนเห็นถึงคุณค่าและความส าคัญของประเพณีและภูมิปัญญา ต้องการ 
สืบทอดภูมิปัญญาเรือพระให้อยู่คู่กับชุมชน คนในชุมชนจึงเข้ามามีส่วนร่วมในการท าเรือพระ  และปลูกฝัง  
ให้ เด็ก ๆ ในชุมชน เข้ามามีส่ วนร่ วมและเล็ ง เห็นถึ งความส าคัญของภูมิปัญญาที่มี มาตั้ งแต่อดี ต  
ซึ่งมีความสอดคล้องกับภาพิมล สีไหม เสรี พิจิตรสิริ (2554) พบว่า ประเพณีชักพระเป็นประเพณีของ 
ชาวท้องถิ่นภาคใต้กระท ากันหลังวันออกพรรษา 1 วัน คือตรงกับวันแรม 1 ค่า เดือน 11 โดยพุทธศาสนิกชน
พร้อมใจกันอัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐานบนบุษบกวางอยู่เหนือเรือพระที่เรียกว่า “พนมพระ” และแห่แหน
ไปตามถนนหรือลานน้ า ประเพณีชักพระเป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณเป็นการรวมกลุ่มกันเพ่ือท าบุญ 
ก่อให้เกิดความสามัคคีของหมู่คณะ การชักพระหรือการลากพระเป็นพิธีบุญอย่างหนึ่งของชาวจังหวัด  
สุราษฎร์ธานี ถือเป็นประเพณีที่มีความยิ่งใหญ่ โดยก่อนวันลากพระ 10-15 วัน ประชาชนจะช่วยกันเตรียมเรือ
พระซึ่งจะมีการคุมโพนควบคู่ไปด้วย เช่นเดียวกับงานวิจัยของวิจิตรา อุตมะมุณีย์ และคณะ (2555) พบว่า  
เรือพระชุมชนบ้านเขาแก้วมีมาตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง โดยเกิดจากความศรัทธาของคนในชุมชนต่อ
พุทธศาสนาที่เชื่อว่า การชักพระจะท าให้ฝนตกตามฤดูกาลและได้บุญมาก ส่งผลให้ประสบความส าเร็จในชีวิต 
เรือพระมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปตามยุคสมัย จากเดิมหัวเรือพระจะเป็นหงส์ สานด้วยโครงไม้ไผ่ ล้อเป็นไม้  
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ยังไม่เน้นความสวยงาม ต่อมาเป็นหัวรูปกินรี ล าเรือท าด้วยไม้อัด ล้อไม้หุ้มด้วยยางรถยนต์ ปัจจุบันได้เปลี่ยนหัว
เรือพระเป็นรูปพญานาค เน้นความสวยงามมากขึ้น โดยใช้โครงรถยนต์และสีสะท้อนแสง ใช้แผ่นโฟมเป็นหลัก 
เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในด้านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เริ่มตั้งแต่ชุมชนเข้ามาร่วมวางแผน การแสดง
ความคิดเห็นในการท าเรือพระ การแบ่งงานกันท าด้วยจิตอาสาท าให้คนในชุมชนผูกพันกันมากขึ้นนับ 
เป็นการรักษารูปแบบของประเพณีอันดีงามของบ้านเขาแก้วที่เน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  อีกทั้ง 
ยังส่งเสริมความสามัคคีของคนในชุมชนตลอดจนการอนุรักษ์   สืบทอดภูมิปัญญานี้ให้คงอยู่กับชุมชนสืบไป 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการลงพ้ืนที่ศึกษาท าให้ผู้วิจัยทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของภูมิปัญญาการท าเรือพระของชุมชน  
เขากลอย ผู้วิจัยเห็นว่าทุกฝ่ายควรให้ความส าคัญกับการท าเรือพระและประเพณีลากพระทั้งหน่วยงานภาครัฐ 
วัด และคนในชุมชน มีการสนับสนุนด้านงบประมาณในการท าเรือพระมากขึ้น และเห็นถึงความส าคัญของ
วัฒนธรรมประเพณี มีการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่คู่กับชุมชน  
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การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ(Cooperative Learning) เทคนิค STAD  
เร่ือง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 

The Development of Cooperative Learning Activities with STAD Technique 

Mathematics  Learning Group on the Topic of Linear Equation  

of One Variable for   Matthayomsuksa 1 Students 

 
อนันท์ พุทไธสง1  ประดิษฐ์ วิชัย2 ศิริพร   ศรีจันทะ3   

นิ่ม อินทะสอน4  ปาริชาติ ภูภักดี5 และเสาวภาคย์ วงษ์ไกร6 
 

บทคัดย่อ 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) หาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุ่ม
ร่วมมือ เทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง  สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาที่  1  
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ที่เรียน
ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD  เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระหว่างก่อน
เรียนและหลังเรียน 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค 
STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาที่  1 กลุ่มตัวอย่าง คือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จ านวน 29 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ 1) แผนการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD จ านวน 10 แผน  
2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ ตัวเลือก จ านวน 15 ข อ   
มีค่าอ านาจจ าแนก (B) ตั้งแต่ 0.23 ถึง 0.38 ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.63 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ไดแก่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบสมมติฐาน t-test  (Dependent  Samples) 

สรุปผลการวิจัยพบว่า 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  
เท่ากับ 74.89 / 76.78 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนคะแนนเฉลี่ยสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก ( x =3.81) 
 
ค าส าคัญ: เทคนิค STAD, สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  
 
 
 
__________________________________ 
1 นักศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์, คณะครุศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย,์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์, คณะครุศาสตร์, มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย 
3-6 อาจารย,์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์, คณะครุศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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บทน า  

 
คณิตศาสตร์มีบทบาทที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์

คิดอย่างมีเหตุผล  เป็นระบบ  ระเบียบ  มีแบบแผน  สามารถวิเคราะห์ปัญหา และประเมินสถานการณได้อย่าง
ถี่ถ้วนรอบคอบ  ท าให้สามารถคาดการณ วางแผนตัดสินใจและแกปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและ
คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
คณิตศาสตร์จึงมีประโยชนต่อการด ารงชีวิตและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  และสามารถอยู่ร่วมอ่ืนได้อย่าง
มีความสุข  (กระทรวงศึกษาธิการ.  2551  :  56) และคณิตศาสตร์ยังเป็นวิชาที่มีความส าคัญยิ่ง  เพราะเป็น
วิชาที่น าไปสู่การพัฒนาความคิดอย่างมีเหตุผลของผู้เรียน  เพื่อให้เกิดทักษะความช านาญในการคิดเป็น ท าเป็น
และแก้ปัญหาเป็น  เป็นคนช่างสังเกต  แสดงความคิดเห็นออกอย่างมีระเบียบ  ชัดเจน  รัดกุมมีความสามารถ
ในการวิเคราะห์ปัญหา  คณิตศาสตร์ยังมีประโยชน์การด ารงชีวิตประจ าวันของทุกคน  ทุกระดับ  ทุกอาชีพ  
โดยที่ ทุกคนใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวันโดยไมรูตัว  เช่น  การดูเวลา  การกะระยะทาง  การซื้อขาย    
การก าหนดรายรับจ่าย  หรือแม้แต่การเล่นกีฬาเป็นต้น  (พิศมัย  ศรีอ าไพ.  2538  :  6)  นอกจากนี้ 
คณิตศาสตร์นับว่าเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีความสมดุลทั้งในด้านร่างกาย  จิตใจ  
อารมณ์และสังคม  สามารถคิดเป็น  ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น  สามารถอยู่ ร่วมกับผู้ อ่ืนไดอย่างมีความสุข  
(จรรยา  อาจหาญ.  2549 : 2) 

 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  เป็นหลักสูตรมุ่งพัฒนาคน  ซึ่งเป็นก าลังของชาติ

ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทางด้านร่างกาย  ความรู คุณธรรม  มีจิตส านึกเป็นพลเมืองไทย และพลโลก  
ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรูทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง
เจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนเป็น
ส าคัญพ้ืนฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนไดเองตามศักยภาพที่เปิดโอกาสให้เยาวชนทุกคน
ไดเรียนรูคณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง และตลอดชีวิตตามศักยภาพ  (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 4) และสาระ
หลักที่จ าเป็นส าหรับเรียนทุกคนมีทั้งหมด 6 สาระคือ สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ  สาระที่ 2 การวัด 
สาระที่ 3 เรขาคณิต สาระที่ 4 พีชคณิต  สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น สาระที่ 6  ทักษะ
และ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ซึ่งการจัดการเรียนรูที่จะท าให้การเรียนรูอย่างมีคุณภาพนั้นจะต้องให้มี
ความสมดุลระหว่าง สาระด้านความรู ทักษะกระบวนการควบคูไปกับคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
ไดแก การท างานอย่างเป็นระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่น
ในตนเอง พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่าและเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ ส่วนการวัดและประเมินผลด้านทักษะ
กระบวนการ สามารถประเมินสามารถประเมินระหว่างการเรียนการสอน   หรือ ประเมินไปพร้อมกับ 
การประประเมินด้านความรู (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 28)  ด้านคุณภาพของผู้เรียนเมื่อจบการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 12 ชั้นปีแล้วผู้เรียนจะต้องมีความรูความเข้าใจในเนื้อหาสาระคณิตศาสตร์ มีทักษะกระบวนการ 
ทางคณิตศาสตร์  มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์มี มีความตระหนักในคุณค่าของคณิตศาสตร์ และสามารถน า 
ความรูทางคณิตศาสตร์ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต  ตลอดจนสามารถน าความรูทางคณิตศาสตร์ไปใช้เป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู และเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น (ส านักทดสอบทางการศึกษา. 2546  :  2)  

 
 การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู คณิตศาสตร์ยังไม่ประสบความส้าเร็จเท่าที่ควร 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ต่้า ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเทคนิคและวิธีการสอนของครู และ  
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อาจเนื่องมาจากครูทั่วไปมักเข้าใจว่า การสอนคณิตศาสตร์คือการสอนอธิบายเนื้อหาสาระ แล้วให้นักเรียน 
ท้าแบบฝึกหัดก็เป็นการเพียงพอ แท้จริงการสอนคณิตศาสตร์ทุกเรื่องต้องพยายามให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง
ควบคู่กับการค้านวณ สิ่งแรกคือการลงมือปฏิบัติ การพิสูจน การตรวจสอบ แล้วให้ท้าแบบฝึกหัดและ 
ในบางเรื่องครูต้องสาธิตให้เข้าใจหลักการควบคูกับการอธิบาย  ซึ่งสาเหตุ และปัจจัยเหล่านี้ ท้าให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์อยู่ในเกณฑ์ (สมนึก ภัททิยธนี. 2546 :  3)  ดังนั้น การจัดเนื้อหาสาระ
ทางคณิตศาสตร์ต้องค้านึงถึงความยากง่าย  ความต่อเนื่อง และล้าดับขั้นของเนื้อหา และการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนต้องค้านึงถึงล้าดับขั้นของการเรียนรู้เรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  ควรจัดการเรียนรู้
ให้สอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน  โดยค้านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลรวมทั้งวุฒิภาวะ
ของผู้เรียน อีกทั้งควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียนไดเกิดการเรียนรูทั้งสามด้าน คือ ด้านความรู ด้านทักษะ
กระบวนการ  และด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดี (ส้านักทดสอบทางการศึกษา. 2546 : 5)  แม้ว่าวิชา
คณิตศาสตร์จะมีจุดประสงค์เพ่ือมุ่งให้ผู้เรียนสามารถคิดอย่างมีเหตุผล มีทักษะ ในการคิดค้านวณ แต่ลักษณะ
ของเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์มีความซับซ้อนในเชิงความคิดและเป็น  นามธรรม ดังนั้นต้องมีการเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงเนื้อหาและวิธีการสอนคณิตศาสตร์ให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ จากการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
ในช่วงต้นภาคเรียนที่ผ่านมา ปัญหาในการ เรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนบางคนมีพ้ืนฐานวิชาคณิตศาสตร์
ค่อนข้างน้อย ท้าให้เกิดความ เบื่อหน่ายในการเรียน ไม่สนใจในการเรียน จึงท้าให้ไม่ส่งการบ้าน หรืองานต่างๆ 
ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องรีบแก้ไข ถ้าปล่อยให้นักเรียนมีพฤติกรรมแบบนี้จะทา ให้นักเรียนไม่มี 
ความรู้ในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ผู้วิจัยได้ศึกษาวิธีการสอนที่ใช้กิจกรรมกลุ่มเข้ามาเกี่ยวข้องในการเรียน 
การสอนจากหลายๆแหล่งการเรียนรู้  และวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  (Cooperative Learning)  
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ร่วมมือ และช่วยเหลือกันในการเรียนรู้ โดยแบ่งผู้เรียนออกเป็น
กลุ่มเล็กๆ ประกอบด้วยสมาชิกที่มีความสามารถแตกต่างกันทา งานร่วมกัน เพ่ือเป้าหมายกลุ่ม สมาชิกมีความ
รับผิดชอบร่วมกันทั้งในส่วนตนและส่วนรวม มีการฝึกและใช้ ทักษะการทา งานกลุ่มร่วมกัน ผลงานของกลุ่ม
ขึ้นอยู่กับผลงานของสมาชิกแต่ละบุคคลภายในกลุ่ม สมาชิกต่างได้รับความส้าเร็จร่วมกัน  
 
 กิจกรรมการเรียนรูแบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD  (Student  Teams  Achievement  Divisions 
เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู เพราะเป็นการจัด
กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และเป็นวิธีการที่เน้นจัดสภาพภาพแวดล้อมทางการเรียนให้แก่ผู้เรียนไดเรียนรู
ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ แต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่มีความรู ความสามารถแตกต่างกัน และในความส าเร็จ
ของกลุม ทั้งโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู รวมทั้งการเป็นก าลังใจแก่กัน
และกัน คนที่เรียนเก่งจะช่วยเหลือคนที่อ่อนกว่า สมาชิกในกลุ่ม ไมเพียงแต่รับผิดชอบต่อการเรียนของตนเอง
เท่านั้น  หากแต่จะต้องร่วมรับผิดชอบต่อการเรียนรู ของเพ่ือนสมาชิกทุกคนในกลุ่มความส าเร็จของบุคคลคือ
ความส าเร็จของกลุ่ม (วัฒนาพร ระงับทุกข์.2542: 34) นอกจากนี้การเรียนแบบร่วมมือเป็นวิธีการกลุ่ม 
การท างานเพ่ือส่งส่งเสริมการเรียนรู้และเพ่ิมพูนแรงจูงใจในการเรียน การเรียนรู้แบบร่วมไม่ใช่วิธีการจัด
นักเรียนเข้ากลุ่มรวมกันแบบธรรมดา แต่เป็นการกลุ่มอย่างมีโครงสร้างที่ชัดเจน กล่าวคือสมาชิกแต่ละคนในทีม
จะมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในการเรียนรู และสมาชิกทุกคนจะต้องไดรับการกระตุ้นให้ เกิดแรงจูงใจเพ่ือที่จะ
ช่วยเหลือ  และเพ่ิมพูนการเรียนรูของสมาชิกในทีม (สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์. 2545 : 3)  การจัดกิจกรรม  
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การเรียนรูแบบกลุ่มร่วมมือส่งผลดีต่อผู้ เรียนตรงกันในด้านต่างๆ  คือ  มีความพยายามที่จะบรรลุเป้าหมาย
สูงขึ้น เป็นผลท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นมีผลงานมากขึ้น  การเรียนรูมีความคงทนมากขึ้น  มีแรงจูงใจ
ภายในและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ  ใช้เหตุผลดีขึ้นและคิดอย่างมีจารณญาณ และ
มีความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนดีขึ้น คือนักเรียนมีน้ าใจเป็นนักกีฬา สนใจผู้อ่ืน เห็นคุณค่าของความแตกต่าง  
ความหลากหลาย การประสานสัมพันธ์ของการรวมกลุ่ม นอกจากนี้การเรียนรูแบบกลุร่วมยังท าให้นักเรียน 
มีสุขภาพจิตดีขึ้น มีความรู้สึกที่เกี่ยวกับตนเองมากขึ้น (ทิศนา  แขมมณี. 2547  :  101) นอกจากนี้กิจกรรม 
การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค  STAD  เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีข้อดีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู คือท าให้ 
ผู้เรียนมีความเอาใจใสรับผิดชอบตัวเองและกลุ่มร่วมกับสมาชิก ส่งเสริมผู้เรียนที่ความสามารถต่างกัน ได้เรียน
ร่วมกันส่งเสริมผลัดเปลี่ยนการเป็นผู้น า ส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้ฝึกทักษะทางสังคมโดยตรง และผู้เรียนมีความ
ตื่นเต้น สนุกสนานกับการเรียนรู (สุวิทย มูลค าและอรทัย มูลค า. 2546  :  175) 
 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1.  เพ่ือหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู แบบกลุมรวมมือ  เทคนิค  STAD   
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง  สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 75/75  

2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ที่  1  ที่เรียนด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD   เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  ระหว่างเรียนและ 
หลังเรียน        

3)  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาที่  1 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
 
 
 
 
 

กรอบแนวคิดของการวิจัยการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ(Cooperative Learning) เทคนิค STAD 
เร่ือง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1 

 
วิธีการศึกษา  
 1.  แบบแผนการทดลอง 
ผู้ศึกษาค้นคว้าใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มการทดลองกลุ่มเดียว วัดผลก่อน และหลังการทดลอง  
(The Single Group, Pre-test Post-test Design) (ภาควิชาวิจัยและพัฒนา การศึกษา. 2549 : 3) 
 
 

การเรียนรู้แบบร่วมมือ(Cooperative 
Learning) เทคนิค STAD เรื่อง สมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียว กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

-ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น 
-ความพึงพอใจ 
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2.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
   2.1 ประชากร 

         ประชากรได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 โรงเรียน 
ราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีห้องเรียนทั้งหมด 4 ห้องเรียน จ านวน 
110  คน 
      2.2 กลุ่มตัวอย่าง 
           กลุ่มตัวอย่าง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา  2561 โรงเรียน
ราชประชานุ เคราะห์  52 จังหวัดเลย ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  จ านวน 29 คน  ซึ่ งได้มา 
โดยการเลือกแบบเจาะจง 
 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้ามี 2 ชนิด ได้แก่ 
    1.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 10 กิจกรรม 10 ชั่วโมง 
    2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้น  
ตัวแปรเดียว ซึ่งเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 15 ข้อ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญมาค านวณค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) มีค่า 0.67-1.00 และน าไปทดสอบกับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 30 คนเพ่ือหาค่าอ านาจจ าแนก ค่าความยาก และค่าความ เชื่อมั่นของแบบทดสอบ พบว่า ได้ข้อค าถาม
ที่ผ่านเกณฑ์ 20 ข้อ มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.43 - 0.70 ค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.20 – 0.53 และ 
ค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ (Reliability) 0.719 
             3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 
เทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1         
โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินความ พึงพอใจตามมาตราส่วนประเมินค่า ของลิเคิร์ท (Likert’s Rating Scale) 
แบบ 5 ระดับ จ านวน 14 ข้อ แปลผลได้ดังนี้  

ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 แปลว่า มีความพึงพอใจมากที่สุด  
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 แปลว่า มีความพึงพอใจมาก  
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 แปลว่า มีความพึงพอใจปานกลาง  
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 แปลว่า มีความพึงพอใจน้อย  
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 แปลว่า มีความพึงพอใจน้อยมาก  

จากนั้นน าแบบสอบถามความพึงพอใจดังกล่าวเสนอผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบภาษาความสอดคล้อง 
ระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ แล้วน าแบบสอบถามความพึงพอใจมาค านวณ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
มีค่า 0.67 – 1.00 และค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  
0.821 
           4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
        ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองตามข้ันตอน ดังนี้ 
       4.1 ท าการทดสอบก่อนการทดลอง (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  ที่ผู้ศึกษาค้นคว้า 
สร้างข้ึนจ านวน 15 ข้อ 



673 

 

 การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

 

第三届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

      4.2 ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 
เทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
 
      4.3 เมื่อจบการทดลองจึงทดสอบหลังการทดลอง (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฉบับที่ใช้ในการทดสอบก่อนการทดลอง 
      4.4 น าค าตอบที่ได้จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาตรวจให้คะแนน แล้วจึงน าไป
วิเคราะห์ต่อไป 
            5.  การวิเคราะห์ข้อมูล   
       ผู้ศึกษาได้น าผลการทดลองไปวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
        1. หาค่าเฉลี่ย ร้อยละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนที่ได้จากพฤติกรรม ทางการเรียน
ทุกกิจกรรม วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง สมการ 
เชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้สูตรการหาค่า E1/E2 
        2. ทดสอบสมมติฐานคะแนนก่อนเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้  
t-test (Dependent Samples) 
                 3. หาคะแนนความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค STAD เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  โดยการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
 
ผลการศึกษา  

1. นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู แบบกลุ่มร่วมมือ  (Cooperative  Learning)  
เทคนิค STAD  เรื่อง  สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  กลุ่มสาระการเรียนรูคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1       
มีคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบย่อยหลังเรียน  (E1)  เท่ากับ  11.23 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  74.89  
ของคะแนนเต็ม  และคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนหลังเรียน  (E2)  เท่ากับ  11.52  
คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  76.78  ของคะแนนเต็ม ดังนั้นแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู แบบร่วมมือ  
(Cooperative  Learning)  เทคนิค STAD เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนี้  มีประสิทธิภาพ  (E1/E2)  
เท่ากับ  74.89/76.78 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 

2. นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู แบบกลุ่มร่วมมือ  (Cooperative  Learning)  
เทคนิค STAD  เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว กลุ่มสาระการเรียนรูคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1        
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติท่ีระดับ  .05 

3)  นักเรียนมีความพึงพอใจของที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว อยู่ในระดับมาก ( x =3.81) 
 
สรุปและอธิปรายผล  

 
สรุป 
 1.แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ (E1/E2) เท่ากับ 74.89 / 
76.78 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก้าหนด 
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  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของมักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว หลังเรียนคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียน  
อย่างมีมัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3)  นักเรียนมีความพึงพอใจของที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว อยู่ในระดับมาก ( x =3.81) 
 
อธิปรายผล 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
เรื่อง  สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ  (E1/E2) เท่ากับ 74.89 / 76.78   
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด หมายความว่า ประสิทธิภาพด้านกระบวนการของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ซึ่งได้จากคะแนนเฉลี่ยของนักเรียน จากการสังเกตพฤติกรรมทางการเรียนและการทดสอบย่อยประจ าเนื้อหา
คิดเป็นร้อยละ 74.89 และประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ ซึ่ง ได้จากคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนจากการท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 76.78  แสดงว่า แผนการเรียนรู้ที่ผู้ศึกษา
ค้นคว้าสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพตามกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เป็นเพราะว่าแผนการเรียนรู้ที่ผู้ศึกษาค้นคว้า
สร้างขึ้น ได้ผ่านการตรวจและการให้ค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระอีกทั้งได้ผ่าน  
การประเมินคุณภาพและความเหมาะสมตลอดจนข้อเสนอแนะจากผู้ เชี่ยวชาญ และผู้ศึกษาค้นคว้า  
ได้ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพของแผนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ทั้งการศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตร  
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผล  
การเรียนรู้ รวมทั้งศึกษาเอกสารและต าราที่เกี่ยวกับการสร้าง ท าให้ครูผู้สอนเกิดความมั่นใจในการสอนมากขึ้น
บทเรียนมีประโยชน์และมีความหมายต่อชีวิตจริงของผู้เรียน (สุนินทา สุนทรประเสริฐ. 2545 : 2-3) และข้อดี
ของเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD คือ ผู้เรียนมีความเอาใจใส่รับผิดชอบตัวเองและกลุ่มร่วมกับสมาชิก
คนอ่ืน ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีความสามารถต่างกันได้เรียนรู้ร่วมกัน ส่งเสริมให้ผู้เรียนผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้น า 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกและเรียนรู้ทักษะทางสังคมโดยตรง ผู้เรียนมีความตื่นเต้นสนุกสนานและมีความสุข  
ในการเรียนรู้ (สุวิทย์  มูลค า และอรทัย มูลค า. 2547 : 175) ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลให้แผนการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ 
ผลการศึกษาค้นคว้าของ วราภรณ์  ถาบุตร (2560) ได้ศึกษาการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบ
ร่วมมือ (STAD) เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ผลการศึกษาพบว่า (1) แบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์แบบร่วมมือ (STAD) เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 มีประสิทธิภาพ 
88.89/80.08  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับผลการศึกษาค้นคว้าของ เนตรกนก  
วิทยเจียกขจร (2560) ได้ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เพ่ือเสริมสร้าง
ทักษะการคิดวิเคราะห์และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2  ผลการศึกษาพบว่า  1) ประสิทธิภาพของกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลุ่มร่วมมือ เทคนิคSTAD   
เพ่ือเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ 79.44/80.61  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์75/75ที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับผลการศึกษา
ค้นคว้าของ ภรภัทร ไทยภักดี (2560 : 61-88) ได้ศึกษาการพัฒนาผลการเรียน  โดยใช้วิธีการจัดการเรียน 
การสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ผลการศึกษาพบว่า  
1) การจัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้  โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค 
STAD เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติมีประสิทธิภาพ 80.08/ 83.78 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้  และสอดคล้อง
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กับผลการศึกษาค้นคว้าของ สุมิตรา ศรีธรรม (2556 : 70-115) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดการสอนคณิตศาสตร์ 
ที่เน้นวิธีเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD เรื่อง จ านวนจริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ผลการศึกษาพบว่า  
1) ประสิทธิภาพของชุดการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นวิธีเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD เรื่อง จ านวนจริง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.45/81.27 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ จริยาลักษณ์  กิตติกา (2559 : 60-118) การพัฒนาผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สมการ
และการแก้สมการชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบชุดฝึก
เสริมทักษะ ผลการวิจัยพบว่า 1) แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบชุดฝึก
เสริมทักษะ เรื่องสมการและการแก้สมการมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 87.74/77.83  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 
75/75 ที่ตั้งไว้ 

 
   2.คะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องมาจากนักเรียนได้เรียนรู้ด้วยแผนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และ 
ได้เรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
โดยใช้เทคนิค STAD จะช่วยเพ่ิมสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น  เนื่องจากเป็นวิธีการที่ใช้
กระบวนการ 
กลุ่มเป็นหลัก โดยกลุ่มจะต้องมีการก าหนดเป้าหมายและน ากลุ่มไปสู่เป้าหมายให้ได้  ซึ่งสมาชิกแต่ละคนจะต้อง
พัฒนาตนเอง  เพื่อเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของตนและช่วยให้กลุ่มประสบผลส าเร็จ การเรียนรู้ แบบร่วมมือ
ช่วยให้ผู้เรียนมีความพยายามที่จะเรียนให้บรรลุเป้าหมาย เป็นผลท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น    
มีผลงานมากขึ้นการเรียนรู้มีความคงทนมากขึ้น มีแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ์มีการใช้เวลาอย่างมี
ประสิทธิภาพใช้เหตุผลดีขึ้น และคิดอย่างมีวิจารณญาณมากข้ึน (ทิศนา แขมมณี. 2548 : 101) ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาค้นคว้าของ เนตรกนก วิทยเจียกขจร (2560) ได้ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค STAD เพ่ือเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการศึกษาพบว่า 2) นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียน รู้ 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ภรภัทร ไทยภักดี (2560 : 61-88) ได้ศึกษาการพัฒนาผลการเรียน  โดยใช้วิธีการจัดการเรียน
การสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการศึกษาพบว่า  
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ
เทคนิค STAD เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ มีความสามารถในการเรียนอัตราส่วนตรีโกณมิติหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ณัฏฐ์ชญา อินพูลวงษ์ (2560 : 
126-139) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เจตคติต่อคณิตศาสตร์และพฤติกรรมการท างานกลุ่ม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  ผลการศึกษาพบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ พิสัย พงษ์ธนู (2559 : 91) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  
เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD  
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หลังเรียนสูงกว่า 
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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3. นักเรียนมีความพึงพอใจของที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD กลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว อยู่ในระดับมาก ( x =3.81) เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 14 ข้อ และระดับปานกลาง 1 ข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจระหว่าง 
3.50 ถึง 4.10 ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนมีความสนุกสนานและกระตือรือร้นในการเรียน ค่าเฉลี่ยต่้าสุด คือ 
นักเรียนมีความรับผิดชอบต่องานกลุ่มมากขึ้น  ที่เป็นเช่นนี้เพราะนักเรียนมีการเปลี่ยนกลุ่มอยู่ เรื่อย  ๆ  
ท้าให้สมาชิกภายในกลุ่มนั้น ๆ จะต้องให้ความร่วมมือ ความช่วยเหลือ พ่ึงพาอาศัยกันและกันภายในกลุ่ม  
เพ่ือความส้าเร็จของกลุ่ม แต่ในบางครั้งการที่ครูเปลี่ยนกลุ่มอยู่เรื่อย ๆ นั้น ทาให้ความรับผิดชอบร่วมกันของ
สมาชิกภายในกลุ่มอาจมีปัญหาอยู่บ้าง จึงท้าให้ความรับผิดชอบต่องานลดลง ซึ่งสอดคล้องกับ กนกกาญจน์ 
เซี่ยงจง (2560) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาผลการเรียน โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค 
STAD เรื่อง ฟังก์ชันกาลังสอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจที่เรียนโดยใช้ วิธีการจัด 

การเรียนการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่อง ฟังก์ชันกาลังสอง อยู่ใน ระดับมาก ( x =4.14)  

 
ข้อเสนอแนะ   
 1.ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้   
    1.1 ครูควรกระตุ้นให้นักเรียนสนใจในการเรียนรู้มากขึ้น ส่งเสริมให้นักเรียนได้หาความรู้เพ่ิมเติมจาก
กิจกรรมที่เรียนในชั่วโมงหรือมีกิจกรรมเสริมให้เด็กได้ช่วยกันแก้ปัญหาเพ่ิมเติม นอกเวลาเรียน 

  1.2 ครูควรจัดสภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศห้องเรียนให้เอ้ืออ านวยต่อการจัดกิจกรรมกลุ่ม เช่น  
มีเครื่องช่วยพูดเวลานักเรียนน าเนอผลงาน 

  1.3 ควรพูดกระตุ้น และแนะน านักเรียนเก่งได้มีโอกาสสอนนักเรียนที่มีความสามารถ ปานกลางและ
เรียนอ่อนอยู่บ่อย ๆ เพื่อให้นักเรียนไม่ลืมเนื้อหาการเรียนรู้ 

2.ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป   
       2.1 ควรศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ในเรื่องอ่ืนหรือในระดับชั้นอื่น ๆ 
             2.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD กับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบอ่ืน ๆ 
             2.3 ควรศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนร่วมกับตัวแปรอ่ืน ๆ เช่น การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ เชาวน์อารมณ์      
เป็นต้น 
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การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กลวิธีสตาร์ท                  
ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก 5W1H ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

Development of English Reading Comprehension Ability Using START 

Strategy and 5W1H Graphic Organizer of Tenth-Grade Students 

 
ฐิตินันท์ สุตระ1  และวีนัส ศรีศักดา2 

 
บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กลวิธีสตาร์ท
ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก 5W1H ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เปรียบเทียบ
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ก่อนและ 
หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีสตาร์ทร่วมกับการใช้ผังกราฟิก 5W1H (2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีสตาร์ทร่วมกับการใช้ผังกราฟิก 5W1H  กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ห้อง ม.4/2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ จังหวัด
นครศรีธรรมราช จ านวน 41 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยของการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย (1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กลวิธีสตาร์ทร่วมกับการใช้ผังกราฟิก 5W1H จ านวน 3 แผน 6 ชั่วโมง (2) แบบทดสอบวัดความสามารถ 
ในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ และ (3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ 
โดยใช้กลวิธีสตาร์ทร่วมกับการใช้ผังกราฟิก  5W1H สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติที  
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ใช้กลวิธีสตาร์ทร่วมกับการใช้ผังกราฟิก 5W1H มีความสามารถ 
ในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อการเรียนการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ 
โดยใช้กลวิธีสตาร์ทร่วมกับการใช้ผังกราฟิก 5W1H อยู่ในระดับมากที่สุด 

 
ค าส าคัญ: ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ กลวิธีสตาร์ท ผังกราฟิก 5W1H 
 
 
 
___________________________________ 
1 นิสิตระดับปริญญาตร ีสาขาวิชาภาษาอังกฤษ, คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
2 อาจารย์ ดร., คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลยัทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
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บทน า 
ในปัจจุบันภาษาอังกฤษ มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจ าวัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือ

ส าคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้  การประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคม
โลก น ามาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน  
ดีขึ้น เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง  มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาต่างประเทศ  
เพ่ือการสื่อสารได้ รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้น  และมีวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิต   
ด้วยเหตุนี้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ได้ก าหนดมาตรฐานที่ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยที่คุณภาพผู้เรียนเมื่อจบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว ผู้เรียนจะต้องสามารถอ่านจับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ 
ตีความ และการแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น รวบรวม วิเคราะห์ สื่อสาร เผยแพร่ข้อมูล 
ข่าวสาร ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551)  

จากสภาพการสอนอ่านในระดับมัธยมศึกษา พบว่า นักเรียนจ านวนมากไม่ประสบผลส าเร็จทางด้าน
การอ่าน กล่าวคือ นักเรียนไม่สามารถจับใจความส าคัญของเรื่องที่อ่านได้ ไม่เข้าใจเนื้อเรื่องโดยตลอด และ 
ไม่สามารถวิเคราะห์เรื่องที่อ่านได้ ซึ่งสาเหตุหนึ่งพบว่าเกิดจากครูผู้สอนไม่ได้แนะน าให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการอ่าน 
จับใจความที่ถูกต้อง หรือครูมีประสบการณ์น้อยจึงขาดกลวิธีและวิธีสอนที่ท าให้ผู้เรียนจับใจความจากเรื่อง  
ที่อ่านได้ (รวีวัณธ์ พงษ์สุพจน์, โสรยา อังคสุวรรณ และรวมผล นกดารา, 2551 อ้างถึงใน จิราภรณ์ บุญณรงค์, 
2554) สอดคล้องกับ สาวิตรี ศรีพะนามน้อย (2551) ที่กล่าวว่า การสอนทักษะการอ่านนั้นพบว่า ส่วนมากยังมี
ระดับความสามารถในด้านการอ่านภาษาอังกฤษ เพ่ือความเข้าใจอยู่ในระดับต่ า  ปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวอาจ 
มาจากหลายสาเหตุ เช่น ปัญหาด้านครูผู้สอนที่ขาดวิธีการและเทคนิคที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขาดสื่อการอ่าน ขาดเทคโนโลยี รวมทั้งเลือกเนื้อหาบทเรียนที่ไกลตัวผู้เรียน ท าให้ผู้เรียน ไม่สามารถเชื่อมโยงได้
กับชีวิตจริง รวมทั้งปัญหาจากตัวผู้เรียนที่มีผลการเรียนต่ า ซึ่งครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
รวมทั้งมีการจัดการสอนเสริม จัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกลุ่ม  

ในปัจจุบันได้มีนักการศึกษาและนักวิจัยจ านวนมากพยายามศึกษาเทคนิคการสอนการอ่านที่ มี
ประสิทธิภาพ ครูได้มีการน าเทคนิคการสอนอ่านต่างๆ ไปใช้ในการเรียนการสอน แต่พบว่ายังไม่เป็นที่
แพร่หลายมากนัก ครูยังสอนการอ่านเพียงแค่การหาค าตอบจากค าถามที่ต้องตอบเท่านั้น นักเรียนไม่มีความ
เข้าใจสิ่งทีอ่่านอย่างแท้จริง การเรียนการสอนเน้นเนื้อหาวิชาและการเรียนแบบท่องจ ามากกว่าการคิดวิเคราะห์ 
เรียบเรียงและเขียนสื่อความ แนวทางการแก้ไขปัญหาความเข้าใจในการอ่านควรน าการใช้ยุทธศาสตร์ทาง
ปัญญาหรืออภิปัญญามาใช้ในการส่งเสริมการท าความเข้าใจและสร้างความรู้ผ่านวิธีการต่างๆ ท าให้ผู้เรียนได้
พัฒนาการคิด การควบคุมอารมณ์ และการน าความรู้ไปใช้ (สุวัฒน์ วิวัฒนานันท์, 2550)  
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จากปัญหาที่กล่าวมา ผู้วิจัยสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนาความเข้าใจในการอ่าน
ภาษาอังกฤษของผู้ เ รี ยนโดยใช้ กลวิ ธี สตาร์ทร่ วมกับการใช้ผั งกรา ฟิก  5W1H ซึ่ งกลวิ ธี สตาร์ท  
(START: Students and Teachers Actively Reading Text) ได้ถูกคิดขึ้นมาเพ่ือแก้ไขปัญหาการสอนการ
อ่านที่ยังมีความท้าทายอยู่มาก โดยได้น าเอาหลักการของอภิปัญญาและการเสริมการเรียนรู้มาเป็นแนวทาง  
ในการสอนผ่านขั้นตอนการสอนจ านวน 8 ขั้นตอน ช่วยให้นักเรียนมีภาระงานในขณะอ่าน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้
นักเรียนเป็นผู้อ่านที่กระตือรือร้น วิธีการนี้ง่ายต่อการน าไปใช้ในห้องเรียนเป็นอย่างดี เนื่องจากกลวิธีสตาร์ท
ช่วยให้นักเรียนสามารถใช้เทคนิคการอ่านและการตรวจสอบตนเองได้ ซึ่งแนวทางนี้ได้รับความนิยมในการสอน
การอ่าน ใช้เทคนิคการอ่าน 8 ขั้นตอน โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1) การท านายล่วงหน้า (Predicting / 
Inferring) ผู้เรียนคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้า โดยการสังเกตรูปภาพ อ่านชื่อเรื่อง และใช้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
เรื่องที่อ่าน 2) การจินตนาการภาพหรือฉากของเรื่อง (Visualizing) ผู้เรียนสร้างภาพหรือความเข้าใจที่ได้จาก
การอ่าน อาจมีการวาดภาพหรือคิดสร้างภาพในใจถึงเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่ได้อ่าน 3) การเชื่อมต่อกับความรู้
เดิม (Making Connections) ผู้เรียนเข้าใจสิ่งที่อ่านและมีการเชื่อมโยงกับความรู้เดิม ท าให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น
และช่วยเพ่ิมพูนความรู้ให้มากขึ้น 4) การตั้งค าถาม (Questioning) ผู้เรียนสร้างค าถามเพ่ือช่วยในการ
ตรวจสอบความเข้าใจ และการจ า ซึ่งท าให้เข้าใจสิ่งที่อ่านได้มากยิ่งขึ้น 5) การวิเคราะห์ใจความส าคัญ 
(Determining Main Idea) ผู้เรียนมุ่งให้ความสนใจกับใจความส าคัญ และจับใจความส าคัญของเรื่องที่อ่าน  
6) การสรุปความ (Summarizing) ผู้เรียนสรุปย่อใจความส าคัญหลังการอ่านให้ครบถ้วน โดยท าให้สั้นลงและ
เป็นภาษาถ้อยค าของตนเอง 7) การตรวจค าตอบของการคาดเดา (Checking Predictions) ผู้เรียนตรวจสอบ
ผลการอ่านและการประเมินการอ่าน ได้แก่ การประเมินการท านาย โดยใช้ทักษะการคิดเกี่ยวกับการระบุและ
การให้เหตุผล และ 8) การประเมินค่า (Making Judgments) ผู้เรียนประเมินคุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการ
อ่าน ความรู้ที่เพ่ิมขึ้น และการน าไปประยุกต์ใช้ (Hilden & Pressley, 2007 cited in Scharlach, T.D., 
2008) จากแนวทางการสอนการอ่านดังกล่าวสรุปได้ว่า ความเข้าใจในการอ่านสามารถสร้างจากการ 
มีปฏิสัมพันธ์กับครูและเพ่ือน รวมทั้งบทอ่าน การช่วยเหลือของครูนั้น ครูต้องค านึงถึงขั้นตอนของการพัฒนา
ของผู้ เรียน ครูเป็นตัวอย่าง และให้ค าแนะน าแก่นักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนที่ขาดทักษะในการอ่าน  
เพ่ือที่นักเรียนจะสามารถเข้าใจสิ่งที่ อ่านได้ (Palincsar & Klenk, 1992)  เช่นเดียวกับ Pressley (1998)  
ที่ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญต่อการเสริมการเรียนรู้ (Scaffolding) ว่าการอ่านเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้อ่านและ
บทความ ครูเป็นผู้ที่มีบทบาทในการช่วยนักเรียนให้สามารถเข้าใจในสิ่งที่อ่านตามหลักการอ่านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

นอกจากนี้ในการสอนอ่านนั้น ควรให้ผู้เรียนสื่อสารสิ่งที่ได้ออกมา (Widdowson, 1979) ผู้วิจัยจึงได้มี
การน าผังกราฟิก 5W1H มาประยุกต์ใช้ร่วมด้วย เพ็ญพิสุทธิ์ ใจสนิท (2555) กล่าวว่าไว้ว่า 5W1H คือ อะไร  
ที่ไหน เมื่อไร ท าไม ใคร อย่างไร ค าถามเหล่านี้ที่เกิดขึ้นจากความสงสัยในวัยเด็ก เป็นสิ่งที่บอกให้รู้ว่าเด็กเริ่ม
คิด เพราะเมื่อเด็กเกิดความสงสัยแสดงว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กกระตุ้ นให้เด็กเกิดสภาวะที่เรียกว่าไม่สมดุล 
(Disequilibrium) เด็กจึงหาค าตอบเพ่ือให้เกิดภาวะสมดุล (Equilibrium) ท าให้เกิดปัญญาเป็นความรู้ 
ความเข้าใจที่กลายเป็นพ้ืนฐานการคิดของเด็กต่อไป นอกจากนี้ สายยนต์ ค ามงคุณ (2555) ได้กล่าวว่า                  
ผังกราฟิก 5W1H หมายถึง หมายถึง การจ าแนกแยกแยะองค์ประกอบต่างๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  
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ซึ่งอาจจะเป็นวัตถุสิ่งของเรื่องราวหรือเหตุการณ์ และหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลขององค์ประกอบเหล่านั้น  
เพ่ือค้นหาสภาพความเป็นจริงหรือสิ่งส าคัญของสิ่งที่ก าหนดให้โดย ตั้งค าถาม และ ตอบค าถามว่าใคร (Who) 
ท าอะไร (What) ที่ไหน (Where) เมื่อไร (When) เพราะเหตุใด (Why) และอย่างไร (How) 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงตัดสินใจน าเอากลวิธีสตาร์ทร่วมกับการใช้ผังกราฟิก 5W1H มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ผู้วิจัยปฏิบัติหน้าที่การสอน 
อยู่ในขณะท าการวิจัย 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีสตาร์ทร่วมกับการใช้ผังกราฟิก 5W1H  
 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ กลวิธี
สตาร์ทร่วมกับการใช้ผังกราฟิก 5W1H 
 

วิธีการศึกษา 
ในการด าเนินการวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้

กลวิธีสตาร์ทร่วมกับการใช้ผังกราฟิก 5W1H ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามหัวข้อ
ต่อไปนี้                                                        

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 11 ห้องเรียน รวมจ านวนทั้งหมด 451 คน ซึ่งเรียนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                   
(อ 31102) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561   

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง ม.4/2 จ านวน 41 คน  
ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม  (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วย 
ของการสุ่ม 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย          

1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีสตาร์ทร่วมกับการใช้ผังกราฟิก 5W1H จ านวน 3 แผน 6 ชั่วโมง        
2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ เป็นแบบทดสอบปรนัย                    

ชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ           
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีสตาร์ทร่วมกับการใช้ 

ผังกราฟิก 5W1H จ านวน 10 ข้อ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดกระท าข้อมูล 

 ผู้วิจัยด าเนินการทดลองกับนักเรียนกลุ่มทดลองด้วยตนเองตามข้ันตอน ดังนี้ 

 1. ชี้แจงท าความเข้าใจกับนักเรียนเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีสตาร์ทร่วมกับการใช้ 
ผังกราฟิก 5W1H ในด้านบทบาทของผู้เรียนและผู้สอน จุดประสงค์การเรียนรู้ ขั้นตอนกิจกรรมการเรียน 
การสอน และวิธีการวัดผลประเมินผล 

2. ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ     
เวลา 1 ชั่วโมง ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แล้วบันทึกคะแนนที่ได้จากการทดสอบครั้งนี้เป็นคะแนนก่อนเรียน  

3. ด าเนินการสอนนักเรียนกลุ่มตัวอย่างโดยสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษ 
เพ่ือความเข้าใจโดยใช้กลวิธีสตาร์ทร่วมกับการใช้ผังกราฟิก 5W1H ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นเวลา 3 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 1 วัน วันละ 2 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 6 ชั่วโมง จ านวน 3 แผน โดยผู้วิจัยเป็นผู้สอนเอง 

4. ทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ  
เวลา 1 ชั่วโมง ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน แต่มีการสลับข้อค าถาม
กัน แล้วบันทึกคะแนนที่ได้จากการทดสอบครั้งนี้เป็นคะแนนหลังเรียน   

5. ให้นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีสตาร์ทร่วมกับการใช้ผัง
กราฟิก 5W1H ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 10 ข้อ      

6. น าคะแนนจากแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ มาวิเคราะห์ด้วย
วิธีการทางสถิติต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านต่างๆ แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ดังนี้ 

1. สถิติพ้ืนฐาน หาค่าเฉลี่ย (x̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนที่ได้   

2. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ       

2.1 หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ของแผน 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีสตาร์ทร่วมกับการใช้ผังกราฟิก 5W1H แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีสตาร์ท
ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก 5W1H         

2.2 หาความยากง่าย (p) ค่าจ าแนก (r) และความเชื่อมั่นโดยใช้สูตร KR -20 ของ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ      
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2.3 หาความเชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่
มีต่อการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีสตาร์ทร่วมกับการใช้ผังกราฟิก 5W1H      

3. สถิติในการทดสอบสมมติฐาน         

3.1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ  
เพ่ือความเข้าใจก่อนและหลังการเรียนรู้ โดยการทดสอบค่า t – test แบบ Dependent    

3.2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้
กลวิธีสตาร์ทร่วมกับการใช้ผังกราฟิก 5W1H เปรียบเทียบกับเกณฑ์การวิเคราะห์ของลิเคิร์ท 

 

ผลการศึกษา 

ตารางท่ี1 เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4              
  ก่อนและหลังโดยใช้กลวิธีสตาร์ทร่วมกับการใช้ผังกราฟิก 5W1H 
 

การทดสอบ จ านวน
นักเรียน 

ค่าเฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม 30) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
คุณภาพ 

t-test 

ก่อนเรียน 41 9.24 1.99 อ่อนมาก 16.79 
หลังเรียน 41 15.93 1.92 อ่อน 

*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05          

จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ มีคะแนนเฉลี่ย
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ก่อนเรียนเท่ากับ 9.24 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
เท่ากับ 15.93 ซึ่งสูงกว่า 6.69 เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย พบว่า ความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติท่ีระดับ .05  

ตารางท่ี2 ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีสตาร์ท 
  ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก 5W1H 
 

การวัดความพึง
พอใจ 

จ านวน
นักเรียน 

ค่าเฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม 5) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับคุณภาพ 

หลังเรียน 41 4.64 0.05 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้

กลวิธีสตาร์ทร่วมกับการใช้ผังกราฟิก 5W1H มีค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 4.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากับ 0.05  ซึ่งแสดงให้เห็นว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อการใช้กลวิธีสตาร์ทร่วมกับ
การใช้ผังกราฟิก 5W1H อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
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สรุปและอธิปรายผล 

 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ใช้กลวิธีสตาร์ทร่วมกับการใช้ผังกราฟิก 5W1H มีความสามารถ 
ในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อการเรียนการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ  
โดยใช้กลวิธีสตาร์ทร่วมกับการใช้ผังกราฟิก 5W1H อยู่ในระดับมากที่สุด 
 จากผลการวิจัยดังกล่าว มีประเด็นส าคัญที่สามารถน ามาอภิปรายได้ดังนี้ 
 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ใช้กลวิธีสตาร์ทร่วมกับการใช้ผังกราฟิก 5W1H มีความสามารถ 
ในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า 
กลวิธีสตาร์ทส่งผลให้มีการพัฒนาความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจได้เป็นอย่างดี  โดยสามารถอภิปราย
ได้ดังนี ้
 ประการแรก กลวิธีสตาร์ทเป็นกลวิธีที่ส่งเสริมการอ่านและกระบวนการคิดแบบอภิปัญญา ส่งเสริมให้
นักเรียนมีภาระงานในการอ่าน คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีแบบแผน โดยมีครูและเพ่ือนคอยให้ 
ความช่วยเหลือ และแผนภาพความคิดแบบ 5W1H จะช่วยในการจ าแนกแยกแยะองค์ประกอบต่างๆ ของสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นวัตถุสิ่งของเรื่องราวหรือเหตุการณ์ และหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลขององค์ประกอบ
เหล่านั้นเพื่อค้นหาสภาพความเป็นจริงหรือสิ่งส าคัญของสิ่งที่ก าหนดให้โดยการตั้งค าถามและตอบค าถามว่าใคร 
(Who) ท าอะไร (What) ที่ ไหน (Where) เมื่อไร (When) เพราะเหตุ ใด (Why) และอย่างไร  (How)                     
สุรีย์ภรณ์ บุญญมงคล (2552) กล่าวว่า ที่ผ่านมานักเรียนมีวิธีการอ่านอย่างไม่เป็นระบบ พยายามหาค าตอบ
จากค าถามเพียงอย่างเดียว โดยที่ไม่ได้เข้าใจบทความอย่างถ่องแท้ ผู้สอนมักจะเน้นย้ าถึงค าศัพท์และไวยากรณ์
ที่ปรากฏในเนื้อเรื่องมากกว่าความเข้าใจถึงแก่นของเนื้อเรื่อง  ท าให้นักเรียนไม่เข้าใจ สับสน และไม่มี
จุดมุ่งหมายในการอ่าน แต่เมื่อผู้วิจัยได้สอนการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กลวิธีสตาร์ทร่วมกับ 
การใช้ผังกราฟิก 5W1H  จึงท าให้นักเรียนมีวิธีการหรือแนวทางในการอ่านภาษาอังกฤษ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียน 
มีจุดมุ่งหมายในการอ่าน เนื่องจากขั้นตอนทั้ง 8 ขั้นตอนจะเป็นตัวช่วยน าทางให้นักเรียนไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ 
โดยนักเรียนจะทราบว่าต้องท าอะไรก่อนหลังตามล าดับขั้นตอนอย่างเป็นระบบ  โดยเริ่มจากการคาดเดา
เหตุการณ์จากชื่อเรื่อง ภาพประกอบ นอกจากนี้การสร้างภาพหรือฉากของเรื่องก็จะมีส่วนช่วยให้นักเรียนฝึกคิด 
ฝึกจินตนาการ ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจเนื้อเรื่องได้มากยิ่งขึ้น ในส่วนของการตั้งค าถามนั้น นักเรียนจะต้องตั้งค าถาม
ที่ตนเองสงสัยจากเนื้อเรื่องที่อ่าน โดยในขั้นตอนนี้ทางผู้วิจัยได้มีการน าผังกราฟิก 5W1H มาใช้ร่วมด้วย               
ซึ่งสอดคล้องกับ Widdowson (1979) ที่กล่าวว่า ในการสอนอ่านนั้นควรให้นักเรียนสื่อสารสิ่งที่ได้อ่านออกมา  
โดยนักเรียนสามารถใช้ผังกราฟิก 5W1H เป็นเครื่องมือเพ่ือช่วยให้ตนเองเกิดความเข้าใจสิ่งที่อ่านได้มากยิ่งขึ้น 
สามารถจับใจความส าคัญ แยกแยะใจความหลัก ใจความส าคัญรอง และรายละเอียด รวมทั้งการล าดับ
เหตุการณ์ได้เป็นอย่างดี เมื่อนักเรียนอ่านบทอ่านได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนจึงสามารถหาค าตอบและเข้าใจ
ความส าคัญของเรื่องได้เป็นอย่างดี ในขั้นสรุปความ ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปใจความส าคัญของเรื่องที่อ่าน 
และช่วยกันเรียบเรียงเนื้อหา หลังจากนั้นให้นักเรียนเขียนลงในผังกราฟิก 5W1H เพ่ือให้นักเรียนได้สรุป 
ความเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยใช้ภาษาของตัวเอง พบว่า นักเรียนเกิดความเข้าใจในเรื่องที่อ่านและสามารถจดจ า
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รายละเอียดได้เป็นอย่างดี เมื่ออ่านบทอ่านจบแล้ว นักเรียนได้ตรวจค าตอบจากการคาดเดาไว้ในช่วงแรก  
ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้มากขึ้น  ทั้งยังสามารถพิจารณาถึงประโยชน์และ
คุณค่าจากเรื่องที่อ่านได้อีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Scharlach, T.D. (2008) ซึ่งได้ท าการศึกษา
เรื่องการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ได้เรียนด้วยกลวิธี
สตาร์ทและกลุ่มควบคุม ผลการวิจัยพบว่า คะแนนหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างสูงกว่าคะแนนหลังเรียนของกลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จิราพร  หนูลาย (2549) ได้เปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ผลปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 และความพึงพอใจของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่อการเรียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมาก ณรงค์ รัตนบุตร (2548) ได้ศึกษาผลของ 
การใช้ผังความคิดในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและความคงทนในการเรียนรู้   
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า  นักเรียนที่เรียนการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดย
ใช้ผังความคิดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเพ่ิมขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
และ นักเรียนที่เรียนการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ โดยใช้ผังความคิดมีความคงทนในการเรียนรู้                     
สุรีย์ภรณ์ บุญญมงคล (2552) ได้ศึกษาการใช้กลวิธีสตาร์ทเพ่ือส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านและความสามารถ
ในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ผลปรากฏว่า หลังจากเรียนโดยใช้กลวิธีสตาร์ท 
นักเรียนมีคะแนนความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน นิตยภัทร์ ธาราสุข (2557) 
ได้ศึกษา การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้กลวิธีสตาร์ท ผลปรากฏว่า ความสามารถ
ในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของกลุ่มตัวอย่างหลังจากได้รับการสอนโดยการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
การอ่านเพ่ือความเข้าใจทั้ง 8 บท สูงกว่าก่อนได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ประการที่สอง กลวิธีสตาร์ทช่วยให้ครูและนักเรียนเกิดความร่วมมือกันในการอ่านภาษาอังกฤษ  
เพ่ือความเข้าใจ มีการคิดหาค าตอบ จับใจความส าคัญ ตั้งค าถามและการสรุปความ เนื่องจากความเข้าใจ 
ในการอ่านสามารถสร้างจากการมีปฏิสัมพันธ์กับครูและเพ่ือน รวมทั้งบทอ่าน การช่วยเหลือของครูนั้น 
ครูต้องค านึงถึงข้ันตอนของการพัฒนาของเด็ก ครูเป็นตัวอย่าง และให้ค าแนะน าแก่นักเรียน โดยเฉพาะนักเรียน
ที่ขาดทักษะในการอ่าน เพ่ือที่นักเรียนจะสามารถเข้าใจสิ่งที่อ่านได้ (Palincsar & Klenk , 1992) เช่นเดียวกับ 
Pressley (1998) ที่ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญต่อการเสริมการเรียนรู้  (Scaffolding) ว่า การอ่านเป็นปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้ อ่านและบทความ ครูเป็นผู้ที่มีบทบาทในการช่วยนักเรียนให้สามารถเข้าใจในสิ่งที่ อ่านตาม 
หลักการอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 กล่าวโดยสรุปคือ การใช้กลวิธีสตาร์ทร่วมกับการใช้ผังกราฟิก ช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจในการอ่าน
ภาษาอังกฤษมากขึ้น นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แยกแยะ และจับใจความส าคัญของเนื้อเรื่อง
ได้ นอกจากนี้กลวิธีสตาร์ทยังเป็นวิธีที่ช่วยให้ครู นักเรียน และบทอ่านมีปฏิสัมพันธ์กันตั้งแต่ขั้นตอนแรกของ
การอ่าน ซึ่งการมีปฏิสัมพันธ์นี้จะช่วยสร้างแรงกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา ท าให้เกิดการเชื่อมโยง 
ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ได้ง่ายขึ้น ในแต่ละขั้นตอนจะมีส่วนช่วยให้นักเรียนก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ ที่พบใน
กระบวนการอ่านได้ โดยความช่วยเหลือจากผู้สอน เมื่อนักเรียนมีความสามารถเพ่ิมขึ้น ความช่วยเหลือจากครู 
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ก็จะลดน้อยลงเรื่อยๆ จนกระท่ังนักเรียนสามารถอ่านท าความเข้าใจด้วยตนเองได้ จากการวิจัย พบว่า นักเรียน
มีการเปลี่ยนแปลงด้านอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น  กล่าวคือ จากการจัดรูปแบบ
การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องดังกล่าวจึงช่วยให้นักเรียนสามารถน าความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเนื้อหา ค าศัพท์ โครงสร้างภาษา และรูปแบบของข้อมูลมาประยุกต์ใช้ส่งผลให้นักเรียนมีคะแนน 
หลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน 
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อการเรียนการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ 
โดยใช้กลวิธีสตาร์ทร่วมกับการใช้ผังกราฟิก 5W1H อยู่ในระดับมากที่สุด จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลปรากฏว่า 
การสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กลวิธีสตาร์ทร่วมกับการใช้ผังกราฟิก  5W1H มีการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับการรับรู้ทางภาษา เนื้อหาที่น ามาใช้ในการสอนมีประโยชน์และมีความ
น่าสนใจ เหมาะกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน มีความยากง่ายเหมาะสมกับวัยของนักเรียน โดยกิจกรรมการสอน 
การอ่านนี้จะเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ ตั้งใจและเร้าใจอยากที่จะเรียนรู้ 
ไม่เกิดอาการเบื่อหน่ายในกิจกรรมการเรียนรู้  ฝึกทักษะให้นักเรียนคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาเป็น โดยใช้
กระบวนการกลุ่มเข้ามาช่วย เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการกระตุ้นและรู้สึกอบอุ่นมีก าลังใจ เมื่อได้รับค าปรึกษาหรือ
ค าแนะน าทั้งจากเพ่ือนและครู บรรยากาศในการเรียนจะเป็นไปในลักษณะระดมความคิด ดึงดูดให้นักเรียน
สนใจ นักเรียนเรียนด้วยความสุขสนุกสนานกับเพ่ือนๆ กล้าแสดงออกและมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงขึ้น   
จากเหตุผลดังกล่าว จึงเป็นปัจจัยเอ้ือต่อความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ 
เพ่ือความเข้าใจโดยใช้กลวิธีสตาร์ทร่วมกับการใช้ผังกราฟิก 5W1H อยู่ในระดับดี ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ นิตยภัทร์ ธาราสุข (2557) ที่ได้ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน 
เพ่ือความเข้าใจโดยใช้กลวิธีสตาร์ทและแผนภูมิความหมาย พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในในระดับดี 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กลวิธี
สตาร์ทร่วมกับการใช้ผังกราฟิก 5W1H ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
1. การพิจารณาในการเลือกบทอ่าน ควรมีการส ารวจความสนใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่ผู้เรียน  

ให้ความสนใจโดยการใช้แบบส ารวจความต้องการ (Need Survey) ก่อนที่จะน ามาเป็นเรื่องที่ใช้สอนอ่าน  
ซึ่งจะดีมากกว่าการใช้หลักสูตรมาเป็นสิ่งก าหนด เนื่องจากการวิจัยนี้เลือกเรื่องตามหลักสูตร พบว่าผู้เรียน 
รู้สึกว่ายากและไม่อยากอ่าน  
 2. ควรมีการแบ่งกลุ่มนักเรียนระหว่างเด็กเก่งและเด็กอ่อน เพ่ือจะได้มีการช่วยเหลือกันในการท า
กิจกรรมระหว่างเรียน เนื่องจากกลวิธีสตาร์ทเป็นกลวิธีที่ผู้สอนต้องดูแลนักเรียนอย่าง ใกล้ชิดและด้วยจ านวน
นักเรียนที่มากเกินไป อาจท าให้ผู้สอนไม่สามารถให้ค าปรึกษาได้ทั่วถึงในเวลาเดียวกัน 
 3. ควรมีการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการอ่าน เนื่องจากผู้เรียนมีทัศนคติที่ว่าการอ่านบทความภาษาอังกฤษ
เป็นเรื่องที่ยาก รวมทั้งความสามารถด้านค าศัพท์ค่อนข้างมีอยู่อย่างจ ากัด จึงท าให้ผู้เรียนเห็นว่าการอ่านเป็นสิ่ง
ที่น่าเบื่อมากกว่า เป็นเครื่องมือในการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ 
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
1. เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ วัดความสามารถทักษะการอ่านเพียงอย่างเดียว ดังนั้น เพ่ือให้เกิด  

การเรียนรู้ที่สัมพันธ์กัน ควรมีการวิจัยควบคู่กัน 2 ทักษะ เช่น ทักษะการฟังกับการพูด หรือทักษะการอ่านกับ
การเขียน 
 2. ควรมีการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจกับวิธีการสอนแบบอ่ืน 
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 การพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ ด้านการรู้ค่าจ านวน 1-10  ของเด็กปฐมวัย 
โดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษาจากเศษวัสดุ โรงเรียนวัดเทพชุมนุม 

Development of Basic Mathematics Skills in Knowing  the Number 1-10 of 

Preschool Children at Wattepchumnum School by Using Educational 

Games from Scrap Materials  

 

      ณัฏฐณิชา   ไตรมงคลเจริญ1  มณฑนา   พิพัฒน์เพ็ญ2  และอารีย์  รัตนมุณี3
      

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1.วิเคราะห์พ้ืนฐานทางการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ ด้านการรู้ค่า
จ านวน 1-10 ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3  2. วิเคราะห์กระบวนการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์
ด้านการรู้ค่าจ านวน 1-10 ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3   และ 3. วิเคราะห์ผลของการพัฒนาทักษะพ้ืนฐาน
ทางคณิตศาสตร์ที่มีการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ด้านการรู้ค่าจ านวน 1-10 ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3  ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ คือนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดเทพชุมนุม จังหวัดสงขลา จ านวน 
20 คน เครื่องมือที่ใช้  คือ แผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาจากเศษวัสดุ แบบทดสอบพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์   
และแบบสังเกตผลการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การหาค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตราฐาน ค่าร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา  

ผลการวิจัยพบว่า  
1. เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ก่อนได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามีพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 

ด้านการรู้ค่าจ านวน 1-10 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และรายด้าน คือ ด้านการรู้จักสัญลักษณ์ตัวเลข 1-10 
และด้านการแทนค่าจ านวน 1-10 อยู่ในระดับปานกลาง และด้านการเพ่ิมจ านวนไม่เกิน 10 อยู่ในระดับต่ า 

2. การจัดกิจกรรมเกมการศึกษามีผลต่อการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ด้านการรู้ค่าจ านวน             
1-10 ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1  โรงเรียนวัดเทพชุมนุม 

3. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาจากเศษวัสดุมีทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์สูงขึ้น 
และมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านการรู้ค่าจ านวน1-10 โดยรวมและรายด้าน ดังนี้  
1) ด้านการบวกจ านวนไม่เกิน 10 มีคะแนนสูงขึ้นร้อยละ 48.50  จากระดับต่ าไปสู่ระดับสูง  2) ด้านการการรู้จัก
ตัวเลข 1-10 มีคะแนนสูงขึ้นร้อยละ 29 จากระดับปานกลางไปสู่ระดับสูง  3) ด้านการแทนค่าจ านวน 1-10  
มีคะแนนสูงขึ้นร้อยละ 25.50  จากระดับปานกลางไปสู่ระดับสูง  และโดยรวมมีคะแนนสูงขึ้นร้อยละ 34.33  
จากระดับปานกลางไปสู่ระดับสูง   
 
ค าส าคัญ : ทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์,เกมการศึกษา 
 
1นิสิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2ผู้ช่วยศาสตราจาร์ย ดร. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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3ครู คศ. 3 โรงเรียนวัดเทพชุมนุม อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
ABSTRACT 

 

The purpose of this study was 1)to analyze the basic mathematical skills in knowing the 

number of 1-10, 2)to analyze the development process of basic mathematical skills in knowing 

the number of 1-10, and to analyze the results of the development of the basic skills in 

mathematics with mathematical learning the knowing the number of 1-10. The subjects were 20 

pupils in kindergarten 3/1, second semester, academic year 2018 at Wattepchumnum School, 

Songkhla.  

The instruments used in this study were The Mathematic Basic Skills Test,  

The Educational Games from scrap materials and observation and The observed behavior.  

The data was analyzed by mean, standard deviation percentage, and content analysis. 

 The results were as follows:  1. Preschool children before receiving the educational 

games from scrap materials were based on knowing the number of mathematical 1-10 overall 

in. The medium level was Known Symbols and numbers in each aspect. And knowing 1 to 10 

representation was in the medium level, and increasing the number of not more than 1 0 was at 

the low level. 2. The educational games from scrap materials of influencing the development 

of the basic skills in mathematics in 1-10 of preschool children. 3. Mathematics basic skills of 

knowing number 1-10 for preschool children acquired through education games were increased. 

The progress of learning basic mathematics in knowing the number of 1-10 aspect was as 

follows. 1)  The addition of less than 10 score had a higher percentage 48.50 from low level to 

high level. 2) For knowing the numbers 1-10 score had higher percentage 29 from moderate to 

high. 3)  The representation of the 1-10 score had a higher percentage 25.50. from moderate to 

high. The overall change score had a higher percentage 34.33 from moderate to high. 

 

KEYWORDS: Basic mathematics skills, Educational Games 
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บทน า 
 โรงเรียนวัดเทพชุนนุมเป็นโรงเรียนขนาดกลางที่ตั้งอยู่ในต าบลบ้านพรุ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
ปัญหาของเด็กในชั้นเรียนส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาของครอบครัว ที่ส่งผลกระทบมาสู่บุตรหลาน จากการละเลย 
การกระตุ้นหรือส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ในสิ่งต่างๆน้อย ท าให้การเรียนรู้ของเด็กบางคนล่าช้ากว่านักเรียนคนอ่ืน 
และผลการเรียนของนักเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  จึงเป็นหน้าที่ของครูที่จะช่วยพัฒนาให้นักเรียน  
มีความรู้ความสามารถที่เพ่ิมสูงขึ้น โดยใช้กระบวนการต่างๆเข้ามาแก้ไขและพัฒนา   

โดยปัญหาที่พบเจอในชั้นเรียนของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 3/1 ขณะท าการจัดประสบการณ์ในชั้นเรียน
ผู้วิจัยได้สังเกตในการท ากิจกรรมคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยในชั้นเรียนพบว่า ปัญหาที่พบและต้องการแก้ไข
และพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ 1. ด้านการรู้จักตัวเลขเด็กปฐมวัยในชั้นอนุบาล 3/1   
เด็กร้อยละ 35  มีปัญหาในการไม่รู้จักสัญลักษณ์ตัวเลข ไม่สามารถบอกได้ว่าตัวเลขที่เด็กนับหรือท่องจ าเป็น
ประจ ามีค่าเท่าไร  โดยสังเกตจากการท ากิจกรรม เช่น ครูให้เด็กชูนิ้วมือประกอบ การนับ หรือการวาดภาพตาม
จ านวน ปรากฎว่าเด็กไม่สามารถวาดรูปภาพหรือชูนิ้วมือตามจ านวนได้ถูกต้อง ท าให้ไม่สามารถด าเนินการใน
การเรียนรู้ได้ทันเพ่ือนในชั้นเรียน 2. ด้านการแทนค่าจ านวน เด็กร้อยละ 45  มีปัญหาในด้านการแทนค่าจ านวน 
สืบเนื่องจากเด็กบางคนที่ไม่รู้จักสัญลักษณ์ตัวเลข เมื่อครูให้แทนค่าจ านวนเด็กจึงไม่สามารถแทนค่าได้ถูก ต้อง 
และเด็กบางคนที่รู้จักสัญลักษณ์แต่ไม่สามารถแทนค่าได้ถูกต้อง และ3. ด้านการเพ่ิมจ านวน  เด็กร้อยละ 80  
มีปัญหาด้านการเพ่ิมจ านวน เนื่องจาก เด็กกลุ่มที่หนึ่งเป็นกลุ่มเด็กที่มีปัญหาใน 2 ด้านแรก คือการรู้จักตัวเลข
และการแทนค่าจ านวน ท าให้เด็กไม่สามารถหาผลรวมของจ านวนที่ถูกต้องได้ และกลุ่มที่สองคือกลุ่มที่มี
ความสามารถในด้านการรู้ค่าและการแทนค่าแต่ไม่มีประสบการณ์ในการบวกหรือเพ่ิมจ านวน ซึ่งผู้วิจัยจึงสนใจ
ที่แก้ไขปัญหาและพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเกิดความคิดรวบยอดสามารถเรียนรู้
คณิตศาสตร์ผ่านการท ากิจกรรมการเล่น ที่ได้เรียนรู้จากการลงมือกระท า ไม่เกิดความเบื่อหน่ายขณะท า
กิจกรรม  

ซึ่งกิจกรรมที่ผู้วิจัยสนใจที่จะน ามาพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนปฐมวัย คือการจัด
กิจกรรมเกมการศึกษา  โดยเกมการศึกษา หมายถึง เกมการเล่นที่ช่วยพัฒนาสติปัญญา มีกฎเกณฑ์กติกาง่าย ๆ 
เด็กสามารถเล่นคนเดียวหรือเล่นเป็นกลุ่มได้ ช่วยให้เด็กรู้จักสังเกต คิดหาเหตุผลและเกิดความคิด รวบยอด 
เกี่ยวกับสี รูปร่าง จ านวน ประเภท และความสัมพันธ์เกี่ยวกับพ้ืนที่/ระยะ เกมการศึกษาที่เหมาะสมส าหรับ                
เด็กวัย 3–5 ปี เช่น เกมจับคู่แยกประเภท จัดหมวดหมู่ เรียงล าดับ โดมิโน ลอตโต ภาพตัดต่อ ต่อตามแบบ ฯลฯ 
(กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 2546: 66) นอกจากนี้ เกมการศึกษาจึงเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญยิ่ง 
ต่อการฝึกทักษะ และช่วยให้เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียน การเล่นเกมการศึกษา จึงเป็นวิธีการ 
อย่างหนึ่ง ที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ และช่วยพัฒนาทักษะต่างๆ รวมทั้งช่วยส่งเสริมกระบวนการในการ
ท างานและการอยู่ร่วมกันในสังคม (เยาวพา เดชคุปต์. 2528: 36) ซึ่งผู้วิจัยได้สนใจที่จะสร้างเกมการศึกษา 
จากเศษวัสดุ เนื่องจากเป็นสิ่งที่หาได้ง่าย ประหยัดเวลาและงบประมาณ โดยผู้วิจัยได้การศึกษาวิธีการหรือ
ขั้นตอนการท าสื่อเกมการศึกษาต่างๆ และน ามาประยุกต์กับเศษวัสดุ เพ่ือน าไปสู่การสร้างสรรค์เกมการศึกษาที่
มีความเหมาะสมและสอดคล้องการการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 3/1                   
โรงเรียนวัดเทพชุมนุม   
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ดังนั้น เพ่ือให้เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 โรงเรียนวัดเทพชุมนุม มีพัฒนาการทางการเรียนรู้พ้ืนฐาน
ทางคณิตศาสตร์ที่สูงขึ้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์โดยการจัดกิจกรรมเกม
การศึกษาจากเศษวัสดุโดยบูรณาการกับหน่วยการเรียนรู้และบริบทของโรงเรียน เพ่ือวิเคราะห์พ้ืนฐานทาง 
การเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ วิเคราะห์กระบวนการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  และวิเคราะห์ผลของ
การพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ที่มีการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ด้านการรู้ค่าจ านวน 1-10    
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพ่ือวิเคราะห์พ้ืนฐานทางการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ ด้านการรู้ค่าจ านวน1-10 ของเด็กปฐมวัย              
ชั้นอนุบาลปีที่ 3   

2.เพ่ือวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ด้านการรู้ค่าจ านวน 1-10                        
ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3   

3. เพ่ือวิเคราะห์ผลของการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ที่มีการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์             
ด้านการรู้ค่าจ านวน 1-10 ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3   

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 เด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุ 5-6 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนวัดเทพชุมนุม ต าบลบ้านพรุ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จ านวน 20 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษาจากเศษวัสดุ 
2. แบบทดสอบวัดทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ด้านการรู้ค่าจ านวน 1-10 
3. แบบสังเกตผลการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี ้ด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เป็นเวลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วัน
ละ 30 นาท ีระหว่างเวลา 9.30 - 10.00  น. รวมทั้งหมด 12 วัน โดยมีล าดับขั้นตอนดังนี ้
 1. ผู้วิจัยขอความร่วมมือกับผู้บริหารโรงเรียนในการท าวิจัย 
 2. สร้างความคุ้นเคยกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 
 3.ผู้วิจัยท าการทดสอบก่อนด้วยแบบทดสอบวัดทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  ก่อนการจัดกิจกรรม
เกมการศึกษา 
 4. ด าเนินการวิจัยกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดยการใช้เกมการศึกษา เป็นเวลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน  
วันละ 30 นาท ีระหว่างเวลา 9.30 - 10.00  น. 



693 

 

 การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

 

第三届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

5. ทดสอบหลังการวิจัย เมื่อสิ้นสุดการทดลองแล้ว ผู้วิจัยท าการทดสอบผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้วย 
แบบทดสอบวัดทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นแบบทดสอบฉบับเดียวกันกับ ก่อนการทดลองด้วยวิธีการ
เดียวกัน  
 6. น าผลจากการทดสอบทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการวิจัยไปท าการวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน ค่าร้อยละและวิเคาระห์เนื้อหา เพ่ือสรุปผลการวิจัยต่อไป 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. หาค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ือศึกษาผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 
ของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเล่นเกมการศึกษา ทั้งโดยรวมและรายด้าน  

2. ค่าหาร้อยละ เพ่ือหาเปรียบเทียบค่าความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 
ของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่นเกมการศึกษา  ทั้งโดยรวมและรายด้าน 

3. การวิเคราะห์เนื้อหา เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 
ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา  

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และ
ความก้าวหน้าทางการเรียนรู้สูงขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้   

1. ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยท้ังโดยรวมและรายด้าน ก่อนและหลังได้รับการ 
จัดกิจกรรมการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาจากเศษวัสดุ   

ตาราง 3  ระดับทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังที่ได้รับการจัดกิจกรรม
การเล่นเกมการศึกษา 

ทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ด้านการรู้ค่า

จ านวน 
k 

ก่อนทดลอง หลังทดลอง 

�̅� SD ระดับ �̅� SD ระดับ 

รู้จักตัวเลข 1-10 10 6.35 2.41 ปานกลาง 9.25 1.48 สูง 
การแทนค่าจ านวน 1-10 10 6.60 2.64 ปานกลาง 9.15 1.34 สูง 
การบวกจ านวนไม่เกิน 10 10 3.05 2.35 ต่ า 7.90 2.04 สูง 

รวม 30 16.00 6.70 ปานกลาง 26.30 4.62 สูง 
จากตารางที่ 3 พบว่าเมื่อพิจารณาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ด้านการรู้ค่าจ านวน 1-10 ของเด็ก

ปฐมวัย ชั้นอนุบาล ปีที่ 3/1 ก่อนได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษจากเศษวัสดุโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
และรายด้าน ได้แก่ ด้านการรู้จักตัวเลข 1-10 และการแทนค่าจ านวน 1-10 อยู่ในระดับ ปานกลาง และ  
ด้านการบวกจ านวนไม่เกิน 10 อยู่ในระดับต่ า   

หลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเด็กปฐมวัย มีความสามารถทางทักษะพ้ืนฐานคณิตศาสตร์อยู่ใน
ระดับสูง ทั้งโดยรวมและรายด้านทุกด้าน เมื่อพิจารณารายด้านแล้วพบว่าทักษะด้านรู้จักตัวเลข 1-10 ของ 
เด็กปฐมวัย มีความสามารถมากเป็นอันดับแรกมาก รองลงมาคือ ทักษะด้านการการแทนค่าจ านวน 1-10 และ
ด้านการบวกจ านวนไม่เกิน 10 ตามล าดับ 
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2. การเปรียบเทียบความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยการหาค่า 
ความต่างก่อนและหลังท่ีได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาจากเศษวัสดุทั้งโดยรวมและรายด้าน  
ตาราง 4 ตารางการเปรียบเทียบค่าความต่าง คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) และหลังเรียน
(Posttest) 

 
จากตารางที่ 4 พบว่า ทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  ทั้งโดยรวมและรายด้านของเด็กปฐมวัย  

ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 โรงเรียนวัดเทพชุมนุม จ านวน 20 คน หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง และมีระดับ
ความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ทักษะพ้ืนฐานคณิตศาสตร์รายด้าน  ดังนี้   

1. ด้านการการรู้จักตัวเลข 1-10 มีคะแนนสูงขึ้นร้อยละ 29 จากระดับปานกลางไปสู่ 
ระดับสูง   

2. ด้านการแทนค่าจ านวน 1-10  มีคะแนนสูงขึ้นร้อยละ25.50 จากระดับปานกลาง 
ไปสู่ระดับสูง  

3.  ด้านการบวกจ านวนไม่เกิน 10 มีคะแนนสูงขึ้นร้อยละ 48.50  จากระดับต่ าไปสู่ระดับสูง   
และมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ โดยรวมสูงขึ้น ซึ่งมีคะแนนสูงขึ้น               
ร้อยละ 34.33 จากระดับปานกลางไปสู่ระดับสูง   

แสดงให้เห็นว่าหลังได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาจากเศษวัสดุเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปี่ที่ 3/1                                        
โรงเรียนวัดเทพชุมนุม จ านวน 20 คน  มีทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ด้านการรู้ค่าจ านวน 1-10 สูงขึ้น 

 
 3.ผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ด้านการรู้ค่จ านวน 1-10 ของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลัง  
กิจกรรมเกมการศึกษาจากเศษวัสดุ 

ผลการวิจัยพบว่า เด็กมีทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ด้านการรู้ค่าจ านวน  1 -10 เพ่ิมขึ้น พบว่า 
สามารถแบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่มย่อย ตามระดับคะแนน ได้ดังนี้  

1.เด็กที่มีทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ด้านการรู้ค่าจ านวน 1-10 ในระดับสูง จ านวน 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 50  มีการเปลี่ยนแปลงของคะแนนเพ่ิมขึ้นโดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงขึ้นจาก 24 คะแนน เป็น 29.4  
คะแนน 

2. เด็กที่มีทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ด้านการรู้ค่าจ านวน 1-10 ในระดับปานกลาง  จ านวน 6 คน 
คิดเป็นร้อยละ 30 มีการเปลี่ยนแปลงของคะแนนเพ่ิมขึ้นโดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงขึ้นจาก 16.00 คะแนน  
เป็น 28.33  คะแนน 

ทักษะพื้นฐาน 
ทางคณิตศาสตร์ 

ด้านการเรียงล าดับ 
n 

ก่อนเรียน 
(Pretest) 

หลังเรียน 
(Posttest) 

ค่าความ
ต่าง 

�̅� ร้อยละ ระดับ �̅� ร้อยละ ระดับ ร้อยละ 
การรู้จักตัวเลข 1-10 20 6.35 63.50 ปานกลาง 9.25 92.50 สูง 29.00 

การแทนค่าจ านวน 1-10 20 6.60 66.00 ปานกลาง 9.15 91.50 สูง 25.50 
การบวกจ านวนไม่เกิน 10 20 3.05 30.50 ต่ า 7.90 79.00 สูง 48.50 

รวม 
20 16.0

0 
53.33 ปานกลาง 

26.3
0 

87.66 สูง 34.33 
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3. เด็กที่มีทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ด้านการรู้ค่าจ านวน 1-10ในระดับต่ า มีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงขึ้น
จาก 5 คะแนน เป็น 21.75 คะแนน   
 และผลการสังเกตพฤติกรรม พบว่า พฤติกรรมการเรียนรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ก่อนการได้รับการจัด
กิจกรรมเกมการศึกษาจากเศษวัสดุ มีคะแนนพฤติกรรมเฉลี่ย 62.55  คะแนน และหลังได้รับการจัดกิจกรรม
เกมการศึกษาจากเศษวัสดุ มีพฤติกรรมคะแนนเฉลี่ย 71.10 คะแนน และมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยมี
คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น 9.5 คะแนน แสดงว่า การใช้กิจกรรมเกมการศึกษาจากเศษวัสดุส่งผลให้พฤติกรรม 
การพัฒนาทักษะพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ด้านการรู้ค่าจ านวน 1-10 ของเด็กปฐมวัยเพิ่มสูงขึ้น 
 
อภิปรายผล 
 จากการวิจัยพบว่า หลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา เด็กปฐมวัยมีทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 
สูงกว่าก่อนการทดลองทั้งโดยรวมและรายด้าน และมีค่าความก้าวหน้าสูงขึ้น ทั้งนี้สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. เด็กปฐมวัยมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์รายด้าน หลังจากการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา
สูงข้ึนทุกด้าน ดังนี้ 
  1.1 ด้านการรู้จักตัวเลข 1-10 ก่อนการทดลองอยู่ในระดับปานกลางและหลังการได้รับการจัด
กิจกรรมเกมการศึกษา อยู่ระดับสูง มีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้สูงขึ้นร้อยละ 29  ผลจากการวิจัยพบว่า         
ขณะที่เด็กเล่นเกมการศึกษา เด็กได้สังเกต จดจ าและเรียนรู้ผ่านตัวสื่อ ผ่านการปฏิบัติ ซ้ าๆจนเกิดเป็นทักษะ 
ท าให้สามารถจดจ าตัวเลข และรู้จักจ านวน และสามารถบอกได้ทันทีเมื่อพบเห็น ซึ่งการรู้จักจ านวนเป็นสิ่ง
ส าคัญและเป็นล าดับขั้นแรกๆในการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพ่ือเป็นพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ในด้านอ่ืนๆต่อไป  
ซึ่งสอดคล้องกับวรินทรา วัชรสิงห์ (2537:3-11) ที่กล่าวถึง จิตวิทยาในการสอนคณิตศาสตร์ว่า ในการฝึกฝน
การท าซ้ าจะก่อให้เกิดการเรียนรู้  บางครั้งอาจก่อให้เกิดความเบื่อหน่าย ดังนั้นในการฝึกที่มีคุณภาพ  
ควรพิจารณาถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกไปทีละเรื่อง  ควรค านึงถึงความง่ายในการฝึก ให้เด็กได้ลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง เพราะการเรียนรู้และค้นพบด้วยตนเองนั้น เด็กจะจดจ าได้นาน 
  1.2 ด้านการแทนค่าจ านวน 1-10  เด็กปฐมวัยมีทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ด้านการแทน
ค่าจ านวน 1-10  ก่อนการทดลองอยู่ในระดับปานกลางและหลังการได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาอยู่
ระดับสูง มีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้สูงขึ้นร้อยละ 25.50 ผลจากการวิจัยพบว่า เด็กจะเกิดเริ่มเกิดการ
เรียนรู้จากการเล่นเกมการศึกษาที่เริ่มต้นจากง่ายไปยาก โดยระดับง่ายจะมีจุดให้เด็กได้สังเกต และเปรียบเทียบ
จ านวนก าหนดให้ หลังจากนั้นจะเริ่มให้เด็กได้คิดและเรียนรู้ผ่านกิจกรรมด้วยตนเอง  ท าให้เด็กเกิดความเข้าใจ 
และสามารถแทนค่าจ านวนได้ดีขึ้นผ่านการเล่นเกมการศึกษาเมื่อเด็กได้ฝึกฝนผ่านการเล่นเกมท าให้เด็ก  
มีพ้ืนฐานที่จะสามารถต่อยอดให้เรื่องของการเพ่ืมจ านวนได้ นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกให้เด็กได้รู้จัดการสังเกต 
การเปรียบเทียบ การจับคู่ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ที่สามารถบูรณาการและสอดแทรกในขณะที่ท ากิจกรรม
ให้เด็กได้มีทักษะคณิตศาตร์อย่างรอบด้านซึ่งสอดคล้องกับ บุญเยี่ยม จิตรดอน (2532: 243–244) ได้กล่าวถึง
หลักในการส่งเสริมทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ เด็กจะต้องได้เรียนจากประสบการณ์ตรงจากของจริง โดยเริ่ม
จากวัสดุ อุปกรณ์ที่เป็นรูปธรรมไปหานามธรรม เริ่มจากสิ่งง่ายๆ ใกล้ตัวเด็กก่อนแล้วจึงเป็นสิ่งที่ยากขึ้น  
สร้างความเข้าใจและรู้ความหมายมากกว่า การให้จ าโดยให้เด็กค้นคว้า ตัดสินใจคิดหาเหตุผลด้วยตนเอง 

 1.3 ด้านการบวกจ านวนไม่เกิน 10  เด็กปฐมวัยมีทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ด้านการบวก
จ านวนไม่เกิน 10 ก่อนการทดลองอยู่ในระดับระดับต่ าและหลังจากการได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาอยู่
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ในระดับสูง มีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้สูงขึ้นร้อยละ 48.50   ผลจากการวิจัยพบว่าในระยะแรกเด็กยังคง 
ไม่เข้าใจเกี่ยวกับการเพ่ิมจ านวน ในการจัดกิจกรรมต้องให้เด็กรู้จักคุ้นเคยกับตัว เลข สามารถบอกสัญลักษณ์
ตัวเลขและแทนค่าได้ จากนั้นให้เด็กได้เรียนรู้การเพ่ิมผ่านการเล่มเกมผ่านสื่อเกมการศึกษา ช่วยให้เด็กได้เกิด
การเรียนรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ในลักษณะของรูปธรรมได้มากขึ้น บูรณาการกับสิ่งของและเหตุการณ์ใกล้ตัวเด็ก 
ท าให้เด็กจะเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับการเพ่ิมจ านวนมากขึ้น นอกจากนี้ยังจะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้หรือ 
มโนทัศน์ และเกิดทักษะได้ยาวนานขึ้นซึ่งสอดคล้องกับแนวทางในการส่งเสริมทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์
ของนิตยา ประพฤติกิจ (2541: 21) ที่กล่าวว่า การส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์ควรสอนให้สอดคล้องกับ
ชีวิตประจ าวันและประสบการณ์เดิมของเด็ก ควรจัดประสบการณ์ที่ให้เด็กได้พบค าตอบด้วยตนเอง มีส่วนร่วม
ในการลงมือปฏิบัติจริง  เน้นกระบวนการจากง่ายไปหายาก 
 2 . เด็กปฐมวัยมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยรวมหลังจากการจัดกิจกรรมการเกมการศึกษา
สูงขึ้น พบว่า ก่อนการการจัดกิจกรรมเด็กมีทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับปานกลางและหลังการ
จัดกิจกรรมการเกมการศึกษาอยู่ในระดับสูง โดยมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์
สูงขึ้นร้อยละ 34.33   

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ในการส่งเสริมทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัยนั้น ควรให้เด็ก
ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เริ่มจากสิ่งง่ายใกล้ตัวเด็กก่อนแล้วจึงเป็นสิ่งที่ยากขึ้น เปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมได้ลงมือกระท าโดยกิจกรรมเกมการศึกษาเป็นกิจกรรมหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า สามารถพัฒนา 
ส่งเสริม และแก้ไขเด็กปฐมวัยในเรื่องของการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางด้านคณิตศาสตร์ให้สูงขี้นได้  
ซึ่งสอดคล้องกับเยาวพา เดชะคุปต์ (2542: 51–56) ได้กล่าวถึงกิจกรรมส าหรับเด็กปฐมวัยว่า เกมเป็นกิจกรรม
ที่มีความส าคัญต่อการฝึกทักษะ และช่วยให้เด็กเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียน  

3. ผลการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยช้ันอนุบาลปีท่ี 3/1   
พบว่า คะแนนพฤติกรรมการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ด้านการรู้ค่าจ านวน 1-10 ของเด็ก

ปฐมวัย ก่อนการได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาจากเศษวัสดุ มีคะแนนเฉลี่ย 62.55  คะแนน และหลังได้รับ
การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาจากเศษวัสดุ มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นเป็น  71.10 คะแนน และมีการเปลี่ยนแปลง
ของคะแนนเฉลี่ยนสูงขึ้น 9.5 คะแนน แสดงว่า การใช้กิจกรรมเกมการศึกษาจากเศษวัสดุส่งผลต่อพฤติกรรม
การพัฒนาทักษะพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ด้านการรู้ค่าจ านวน 1-10 ของเด็กปฐมวัย  โดยสามารถแยกนักเรียน
ออกเป็น 3 กลุ่มย่อย ตามพัฒนาการการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ ซึ่งสามารถอภิปรายผล ได้ดังนี้ 

1. เด็กท่ีมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านการรู้ค่าจ านวน 1-10 ในระดับสูง จ านวน 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 50  จากการสังเกตพฤติกรรม พบว่า ก่อนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา เด็กสามารถสนทนาพูดคุย
เกี่ยวกับการรู้ค่าจ านวนด้านการรู้จักสัญลักษณ์และการแทนค่าจ านวนได้ แต่ยังไม่มีความเข้าใจด้านการเพ่ิม
จ านวน เมื่อได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา   เด็กในกลุ่มนี้สามารถเรียนรู้ได้ในระดับดีมาก มีความตั้งใจและ
สนใจที่จะเรียนรู้ในกิจกรรม สามารถสนทนาโต้ตอบครูผู้สอนได้ทันที สามารถนับเลขปากเปล่า 1-10 ได้  
บอกสัญลักษณ์ตามค าสั่งของครูได้ เช่น เมื่อครูชี้สัญลักษณ์ตัวเลขก็สามารถบอกได้ทันทีว่าเลขอะไร และ
สามารถแทนค่าจ านวนได้ถูกต้อง เช่น ครูให้น าไม้ไอติมมาใส่ตามจ านวนตัวเลขนั้นๆเด็กสามารถปฏิบัติกิจกรรม
ได้โดยไม่ได้ให้ครูกระตุ้น หรือทบทวนสัญลักษณ์ตัวเลข แต่ในในการเพ่ิมจ านวน ในระยะแรกยังคงต้องมีการ
ทบทวนการแทนค่า มีการสาธิตการเพ่ิมจ านวนและเป็นการร่วมกันท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม เมื่อเด็กเริ่มมีความคิด
รวบยอดเกี่ยวกับการเพ่ิมจ านวนแล้ว ครูผู้สอนจะให้เด็กได้ท ากิจกรรมด้วยตนเอง และมีความยากเพ่ิมมากขึ้น 
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สัปดาห์ที่ 3 เด็กสามารถปฏิบัติกิจกรรมถูกต้องและรวดเร็วมากขึ้น บางคนสามารถตอบค าถามได้ทันที 
โดยไม่ต้องแทนค่า  โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงขึ้นจาก 24 คะแนน เป็น 29.4  คะแนน 

2. เด็กที่มีทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ด้านการรู้ค่าจ านวน 1-10 ในระดับปานกลาง  จ านวน 6 คน 
คิดเป็นร้อยละ 30  จากการสังเกตพฤติกรรม พบว่า เด็กในกลุ่มนี้ก่อนเรียนขณะที่ท ากิจกรรมเกี่ยวกับการจดจ า
ตัวเลข เมื่อให้บอกสัญลักษณ์ตัวเลขแบบเรียงล าดับเด็กสามารถปฏิบัติได้สามารถนับปากเปล่า 1-10 ได้  
เมื่อครูสลับต าแหน่งตัวเลข และให้เด็กบอกจ านวน เด็กมีความสามารถในการรู้จักสัญลักษณ์ตัวเลข แต่ไม่ครบ
ทุกจ านวน โดยยังคงมี 2-3 คน จ าตัวเลขสลับกัน เช่น หมายเลข 6 กับ 9 ในกิจกรรมครั้งที่ 2   เด็กสามารถ
จดจ าตัวเลขได้ และปฏิบัติได้ดีข้ึนในครั้งที่ 3 และ 4 หลังจากการเล่นเกม เมื่อครูชูแผ่นป้ายตัวเลข เด็กสามารถ
บอกได้ทันทีว่าคือหมายเลขอะไร ด้านการแทนค่า ในสัปดาห์แรกให้เด็กได้รู้จักกับการแทนค่า โดยปฏิบัติตาม
ตัวอย่างที่ครูก าหนด ซึ่งเด็กสามารถแทนค่าตามตัวอย่างที่ครูก าหนดให้ได้  สัปดาห์ที่ 2-4 เด็กเริ่มแทนค่า 
ด้วยตัวเองเด็กจ านวน 2 คน สามารถแทนค่าจ านวน1-5  ได้ และ อีก 4  คนสามารถแทนค่า 1-10 ได้ และ 
ด้านการเพ่ิมจ านวน ในระยะแรกมีครูแทนค่าจ านวนมาให้ เด็กสามารถนับและบอกผลรวมได้ แต่เมื่อมีแค่เพียง
ตัวเลข ในรูปแบบสัญลักษณ์ เด็กไม่เข้าใจและไม่กล้าตอบค าถาม ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น เนื่องจากเด็กบาง
คน ยังไม่มีความเม่นย าเรื่องของการแทนค่าใน ท าให้ผลลัพธ์ที่ออกมาไม่ถูกต้อง จึงให้เด็กได้ท ากิจกรรม  
เป็นรายบบุคคล โดยผู้สอน ยกตัวอย่างสถารณ์เข้ามาช่วยเช่น  5+2 ครูผู้สอนจะใช้รูปแบบของการให้เด็กแทน
ค่าเป็นเงิน  มีเงินอยู่ 5 บาท แม่ให้มาอีก 2 บาท ซึ่งในสามารถใช้ได้เพียงบางกรณีเท่านั้น และอีกรูปแบบหนึ่ง
คือการแทนค่าก่อนการเพ่ิมจ านวน ซึ่งเด็กสามารถท ากิจกรรมได้ถูกต้องและแม่นย ามากขึ้น โดยครูสร้าง
แรงจูงใจโดยให้เด็กขางขันกัน ท าให้เการเล่มเกมเกิดความสนุกสนานและอยากท ากิจกรรมเพ่ิมมากขึ้น   
หลังการจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงขึ้นจาก 16.00 คะแนน เป็น 28.33  คะแนน 

3. เด็กที่มีทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ด้านการรู้ค่าจ านวน 1-10 ในระดับต่ า เด็กในกลุ่มนี้   
ไม่มีพ้ืนฐานในด้านการรู้ค่าจ านวนคณิตศาสตร์ พฤติกรรมการเรียนรู้รู้ของนักเรียนกลุ่มนี้ เป็นเด็กที่มีอายุอ่อน
กว่านักเรียนร่วมชั้นคนอ่ืน และไม่รับการสนับสนุนในการพัฒนาจากผู้ปกครอง  ท าให้เด็กมีพฤติกรรมที่มีปัญหา
ในการเรียนรู้ เช่น การรบกวนชั้นเรียน เดินไปเดินมา การเพิกเฉยต่อค าพูดครู  เมื่อครูผู้สอนน าเข้าสู่การท า
กิจกรรมเด็กไม่สามารถตอบค าถามของครูผู้สอนได้เลย ในการจัดกิจกรรมต้องให้แรงเสริมเป็นพิเศษ เช่น  
การพูดชมเชย หารให้รางวัล ซึ่งส่งผลต่อการท ากิจกรรมเด็กให้ความร่วมมือมากขึ้น ถึงแม้ว่าจะเป็นความสนใจ 
ระยะเวลาสั้นๆ เด็กกลุ่มนี้สามารถจดจ าตัวเลขได้มากกว่าก่อนจัดกิกจรรม  3 คน มี 1 คนที่พัฒนาการเพ่ิมขึ้น
เล็กหน่อย จากเดิมไม่สามารถบอกได้เลยหลังท ากิจกรรมสามารถจดจ าตัวเลขได้บางจ านวน เช่น 1,2,3,5,10  
ในการแทนค่า เด็ก 3 คน สามารถจดจ าตัวเลขได้ เมื่อครูให้ท ากิจกรรมแทนค่าจ านวนตามตัวอย่างสามารถ
ปฏิบัติได้เป็นอย่างดี เมื่อให้แทนค่าตามสัญลักษณ์เด็กสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ ในระยะครูอาจจะเข้าไปช่วย 
แต่สัปดาห์ที่ 3-4 เด็กสามารถณ์แทนค่าจ านวนด้วยตนเองได้  และเด็กอีก 1 คน หลังจากจัดกิกรรมสามารถ
แทนค่าจ านวนได้เพ่ิง 1-5  ในด้านการเพ่ิมจ านวน เด็ก ทั้ง 4 คน มีพัฒนาก้าวหน้าเพียงเล็กน้อย จากก่อนเรียน
มีพ้ืนฐาน 0 หลังได้รับการจัดกิจกรรม เพ่ิมข้ึนประมาณ 3 คะแนน ซึ่งสามารถบอกเม่ือน ามารวมกันมีค่าเพ่ิมขึ้น 
แต่เมื่อปฏิบัติจริงเด็กไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ และจะแสดงพฤติกรรมการเบี่ยงเบนความสนใจไปที่สิ่งอ่ืน
แทน ท าให้ผลการจัดกิจจกรมไม่เป็นไปตามที่คาดหวังส าหรับเด็กบางคน  หลังการจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย
คะแนนสูงขึ้นจาก 5 คะแนน เป็น 21.75 คะแนน โดยคะแนนค่าเฉลี่ยเพิ่มมากขึ้นมาจากด้านการรู้จักสัญลักษณ์
และการแทนค่า  

จากที่กล่าวมาแสดให้เห็นว่า เด็กแต่ละคนมีพ้ืนฐานที่แตกต่างกัน ทั้งความคิด ความถนัด ความชอบ          
การจัดกิจกรรมในรูปแบบเดียวกันทุกคน อาจไม่สามารถประสบความเร็จได้ทั้งหมด จึงในการจัดกิจกรรมที่ดี
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เพ่ือพัฒนาเด็กให้มีศักยภาพอย่างเต็มที่ ควรจัดกิจกรรมที่มีความยืนหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนไปตามความ
เหมาะสมของพัฒนาการและพฤติกรรมตัวบุคคล 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 1. ครูควรน ากิจกรรมเกมการศึกษามาใช้ในการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 
โดยพิจารณาความยากง่ายเหมาะสมกับวัยและความสามารถของเด็ก 
 2. ครูควรสร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยการยอมรับเป็นกันเอง พร้อมทั้งกระตุ้นและเปิดโอกาสให้เด็ก
เลือกเล่นอย่างอิสระ ในระหว่างท ากิจกรรมซึ่งจะส่งผลให้เด็กได้มีพัฒนาการจากการเล่นเกมอย่างเต็มศักยภาพ 
และในการแนะน าวิธีการเล่นเกมการศึกษา ครูควรมั่นใจว่าเด็กเข้าใจวิธีการเล่นเกมแต่ละเกมเป็นอย่างดี  
หากพบว่าเด็กยังไม่เข้าใจหรือมีปัญหา ครูควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการเล่นกับเด็ก 
 3. เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมควรน าเกมการศึกษาจัดไว้ในมุมเพ่ือให้เด็กได้เล่นทุกโอกาสที่ต้องการ เพ่ือให้เด็ก
ได้ฝึกฝนทักษะอย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษา ผลของการท ากิจกรรมเกมการศึกษา กับตัวแปรอ่ืนๆ เช่น พัฒนาการด้านสังคม 
พัฒนาการทางภาษา และความสามารถในการอ่าน 
 2.  ควรน ากิจกรรมเกมการศึกษาไปทดลองใช้กับเด็กปฐมวัยในระดับชั้นอนุบาล 1 และ 2 ด้วย 
เพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยให้ดียิ่งขึ้น 
 
บรรณานุกรม 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้การ 
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 
The Development of mathematics learning achievement Linear equality 

with one variable Using cooperative teaching techniques TAI of 

Mathayomsuksa 1 Students 

 
สุริยา  วิเศษภักดี1  ศิริพร   ศรีจันทะ2  นิ่ม อินทะสอน3  และประดิษฐ์ วิชัย4 

 
บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ เทคนิค TAI 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI กับเกณฑ์  
3) ศึกษาความความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรม 4) ศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนที่มี 
ต่อกิจกรรม  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 20 คน โรงเรียน 
ราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยคือ แผนจัดการเรียนรู้  แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ าเฉลี่ย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที ได้แก่ t-test Dependent และ t-test for One-Sample 
 ผลการวิจัย มีดังนี้ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI  หลังเรียนการเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .05  2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ คิดเป็น 
ร้อยละ 75.33 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI อยู่ในระดับดี  
4) นักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้ต่อกิจกรรมทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI  
 
ค าส าคัญ: เทคนิค STAD, สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  
 
 
 
__________________________________ 
1 นักศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์, คณะครุศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย 
2 อาจารย์ ดร, สาขาวิชาคณิตศาสตร์, คณะครุศาสตร์, มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย 
3 อาจารย,์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์, คณะครุศาสตร์, มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย 
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย,์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์, คณะครุศาสตร์, มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย 
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บทน า  

 
การจัดการศึกษาเป็นปัจจัยที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

รู้จักคิดและสร้างสรรค์เพ่ือให้เกิดความเจริญก้าวหน้าต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ การที่จะประสบ
ความส าเร็จเช่นนี้ได้ก็ต้องเกิดจากการวางรากฐานการจัดการศึกษาที่ เหมาะกับผู้เรียนซึ่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (กรมสามัญศึกษา 2542 : 17 – 23 มีแนวทางการจัดการศึกษาว่าการจัด
การศึกษาจ าเป็นต้องยึดหลักการว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียน  
มีความส าคัญที่สุด กระบวนการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาธรรมชาติและศักยภาพของตนเอง 
ดังนั้นการจัดการศึกษาจึง ควรเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวการจัด
การศึกษา มาตรา 22 ที่ระบุว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคน มีความสามารถเรียนรู้และ 
พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน  สามารถพัฒนา
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ” (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.2545 : 13) 
 

ทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือเป็นทฤษฎีที่เน้นการให้ผู้เรียนช่วยกันในการเรียนรู้โดยการจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนมีการพ่ึงพาอาศัยกันในการเรียนรู้มีการปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิดมีความสัมพันธ์กั น  
มีการท้างานร่วมกันเป็นกลุ่มมีการวิเคราะห์กระบวนการท้างานกลุ่มมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบงาน
ร่ ว มกั น    (ทิ ศนา  แขมมณี . 2553 : 106-107) การ เ รี ยนแบบร่ ว มมื อ เ ทคนิ ค  TAI (Team Assisted 
Individualization) เป็นวิธีการสอนที่ผสมผสานระหว่างการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) และ
การสอนรายบุคคล  (Individualized Instruction) เข้ าด้ วยกัน  เป็นรูปแบบการสอนที่ พัฒนาขึ้ นมา 
เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการเรียนด้วยตนเองเป็นรายบุคคล  โดยประยุกต์เอาหลักการเรียนแบบร่วมมือ 
เข้าร่วมกับการเรียนเป็นรายบุคคลโดยเป็นรูปแบบของการเรียนเป็นกลุ่ม ให้นักเรียนในกลุ่มศึกษาและเรียนรู้
ร่วมกัน ช่วยกันด าเนินการเรียนและมีการตรวจสอบร่วมกัน มีการร่วมมือช่วยเหลือกันเพ่ือบรรลุเป้าหมายของ
การเรียน ครูผู้สอนจะให้อิสระแก่นักเรียนหาความรู้จากเพ่ือนในกลุ่ม  นักเรียนมีอิสระในการคิดและ 
เสนอความเห็นท าให้มั่นใจมากขึ้น ส่งผลต่อความสนใจในการเรียนมากขึ้น  ที่ส าคัญยิ่งคือการประสบ
ความส าเร็จทางด้านวิชาการ และการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TAI เปนกิจกรรมการเรียน 
การสอนที่นักเรียน ไดเรียนรูดวยตนเองและท างานรวมกันเปนกลุมท าใหนักเรียนเกิดความสุขและสนุกสนาน 
ในการเรียน มีพฤติกรรมการท างานรวมกันเปนกลุม มีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน ใหความชวยเหลือกันและกัน  
เปนการ เรียนรูอยางมีความหมายท าใหเกิดการเรียนรูที่คงทนท าใหสามารถจดจ าสิ่งที่เรียนรู ไปแลวและ
สามารถ ที่จะคงไวซึ่งสิ่งที่เรียนรูไปแลวไดเปนระยะเวลาที่นานขึ้นและน าไปใชใหเกิดประโยชนในการเรียน 
ใน เนื้อหาที่สัมพันธกันไดซึ่งจะแสดงใหเห็นวานักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู และเนื่องจากการเรียน  
แบบรวมมือ เปนการเรียนรูที่ท าใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจในการแขงขันเพ่ือท าใหกลุมประสบความ ส าเร็จ ท าให
นักเรียนสนใจการเรียน มีความกระตือรือรนในการเรียนมากขึ้นและมีความพยายามที่จะ พัฒนาการเรียนรู 
ของตนใหมากกวาเดิมเพราะทุกคนทราบวาคะแนนจองตนจะมีสวนในการเพ่ิมหรือ ลดคะแนนรวมของกลุม 
ดังนั้นทุกคนจึงมีความพยายามอยางเต็มที่ที่จะเรียนรูเนื้อหาใหเขาใจเพ่ือชนะ ของกลุม ซึ่งสงผลใหนักเรียน 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงขึ้น มีเจตคติท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตร และมีความสามารถในการเก็บ
สิ่งที่เรียนรูไปแลวเปนระยะเวลาที่นานขึ้นแสดงใหเห็นวา นักเรียนมีความคงทนในการเรียนรูดังนั้นผูวิจัย 
จึงมีความสนใจที่จะใชแนวทางการจัดกิจกรรมการ เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TAI ของ Slavin มาใชในการ 
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แกปญหาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร จากการศึกษาสภาพปัญหาการเรียนการสอน เรื่อง สมการ 
เชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัยได้ศึกษาสาเหตุของปัญหาโดยการศึกษาจากผล 
การทดสอบและการสอบถามครูที่ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีทิ่ 1 พบว่า 
นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ตั้งใจเรียน ไม่มีความกระตือรือร้นในการเรียน และไม่กล้าซักถามครูผู้สอนเมื่อเกิดข้อสงสัย
หรือเมื่อไม่เข้าใจในบทเรียน จึงส่งผลให้นักเรียนไม่เอาใจใส่เกี่ยวกับการเรียนและการท าการบ้าน  
ส่วนด้านครูผู้สอนพบว่า ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ไม่ เหมาะสม โดยเน้นการอธิบาย ยกตัวอย่าง และ 
ให้นักเรียนฝึกตามแบบฝึกหัด โดยยึดหนังสือแบบเรียนและคู่มือครูเป็นหลัก ท าให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย 
ไม่มีความอยากรู้อยากเรียน ส่งผลให้คุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาไม่มี
ประสิทธิภาพตามที่หลักสูตรต้องการ ทั้งนี้ ปัญหาที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง คือ ปัญหาที่เกิดจากครูผู้สอน ดังนั้น
บุคคลส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขได้แก่ ครูผู้สอน เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ 
ที่ได้วางไว้ 

 
จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ที่จ าเป็น

จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้แบบครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน เป็นการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ที่มีกระบวนการที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนรู้ ผู้เรียนได้เรียนรู้ตรงกับความต้องการ 
ความสนใจ ความถนัดของตนเอง มีโอกาส คิดอย่างสร้างสรรค์แสดงออกได้อย่างอสิระ เป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง 
ได้เรียนรู้จากสภาพที่แท้จริง ได้รับประสบการณ์ตรง ได้ใช้สื่อต่าง ๆ เพ่ือการเรียนรู้ได้แลกเปลี่ยนการเรียนรู้
ร่วมกับผู้อ่ืนหรือได้ท างานเป็นกลุ่ม และสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข การจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้
แบบ TAI จะช่วยเสริมให้เกิดความช่วยเหลือในกลุ่มของผู้เรียน และกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนตามความสามารถ
ของตนเองสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ คือเด็กที่เรียนช้ามีเวลาฝึกฝนมากขึ้น เด็กที่เรียนดีมีโอกาส
ช่วยเหลือเพ่ือนที่อ่อนในกลุ่มช่วยให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม เด็กอ่อนได้รับการยอมรับและ  
เห็นคุณค่าของเด็กเก่ง นอกจากนี้ยังช่วยแบ่งเบาภาระครูได้บางส่วน ครูจะได้มีเวลาดูแลนักเรียนได้มากขึ้นและ 
ทั่วถึงและยังเป็นการปลูกฝังนิสัยที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคม ท าให้มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง
มากขึ้นอีกท้ังยังสามารถช่วยสร้างแรงจูงใจ และความสนใจให้เกิดแก่ผู้เรียนอันเนื่องมาจากการเสริมแรงอีกด้วย  
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เทคนิค TAI เพ่ือแก้ปัญหาทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน เป็นการ  
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเกิดความช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม ถือเป็นการปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีในการอยู่ร่วมกัน  
ในสังคมอีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 
1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื ่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เทคนิค TAI 
 

2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI กับเกณฑ์คะแนน
ร้อยละ 70 
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3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI  

 
4) เพ่ือศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง 

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI  
           

กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
วิธีการศึกษา  

 
 1.  ประเภทของการวิจัย   
       การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีแบบแผนการทดลอง คือ การทดลองแบบกลุ่มตัวอย่าง 
1 กลุ่ม และมีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง 

2.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
       ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เร่ือง สมการเชิงเส้นตัว

แปรเดียว โดยใช้การ 
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 

การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค TAI  

ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมจัดผูเรียนเปนกลุมเล็กๆ 
แบงคละ ความสามารถกลุมละ 2-6 คน 
ขั้นที่ 2ขั้นทบทวนสิ่งที่เรียนมาแลว  
ขั้นที่3 ขั้นศึกษาประเด็น/เนื้อหาใหมโดยการ 
อภิปรายสรุปขอความรู หรือค าถามรวมกัน 
ขั้นที่ 4 ขั้นฝกทักษะและท ากิจกรรมกลุม  
ขั้นที่ 5ขั้นทดสอบ (Quiz)  
ขั้นที่ 6ขั้นยอมรับความส าเร็จของกลุม 

-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์  
-ความพึงพอใจของนักเรียน 
-ความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียน 
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     ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 
จังหวัดเลย อ าเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน
ทั้งหมด  40 คน 
      กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
     กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนราชประชานุ-
เคราะห์ 52 จังหวัดเลย อ าเภอวังสะพุง ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  
จ านวน 20 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง    
            3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
         1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว จ านวน 15 ข้อ 
                 2) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI ประกอบด้วย
แผนการจดการเรียนรู้จ านวน 8 แผน   
             4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
         เก็บรวบรวมข้อมูลโดยท าตามล าดับขั้นดังนี้ 
        1) ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)  กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน   15 ข้อ โดยใช้
เวลาในการท าแบบทดสอบ 30 นาที จากนั้นท าการตรวจให้คะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ โดยมีคะแนนข้อละ 1 คะแนน 
       2) ด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้เป็นเวลา 
50 นาที จ านวน 8 ครั้ง  
        3) ท าการทดสอบหลังเรียน (Post-test) กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 15 ข้อ โดยใช้
เวลาในการท าแบบทดสอบ 30 นาที จากนั้นท าการตรวจให้คะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ โดยมีคะแนนข้อละ 1 คะแนน 
        4) น าคะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ มาท าการวิเคราะห์ข้อมูล 
เพ่ือทดสอบสมมติฐาน    

5.  การวิเคราะห์ข้อมูล   
     1) การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ การหาความถี่ และร้อยละ 
     2) การวิเคราะห์ค่ากลางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการวิเคราะห์การกระจายของข้อมูล 
ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
     3) การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่ม
ช่วยรายบุคคล ( TAI ) ได้แก่ สถิติทีที่เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน 
(Dependent samples t-test) โดยทดสอบที่ระดับนัยส าคัญ .01 
     4) การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างหลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI 
ได้แก่ สถิติทีที่กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวเทียบกับเกณฑ์ (One sample t-test) โดยทดสอบที่ระดับนัยส าคัญ .01 

    5) การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
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    6) การวิเคราะห์ความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI โดยค านวณหาค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 
ผลการศึกษา  

 
1) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค 
TAI 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน n x  S D  2

D  t-test p-Value 

ก่อนเรียน 20 4.40 1.877 138 984 16.618* .00 
หลังเรียน 20 11.3 0.801 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  

จากตาราง แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้น  
ตัวแปรเดียว  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เทคนิค TAI พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์  
เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI กับเกณฑ์คะแนน
ร้อยละ 70 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน n คะแนน

เต็ม 
x  ร้อยละ S t-test p-Value 

หลังเรียน 20 15 11.3 75.33 0.8013 4.465* .00 
p-Value <.05 
 
จากตาราง แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง   สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI  กับเกณฑ์คะแนน
ร้อยละ 70  พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการ 
เชิงเส้นตัวแปรเดียวหลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI คิดเป็นร้อยละ 75.33 ซึ่งมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3) นักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้น 
ตัวแปรเดียว โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI  
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4. นักเรียนมี ความคงทนในการเรียนรู การเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI หลังจากการท้าการทดสอบหลังเรียนครั้ง ที่ 1ได คะแนนเฉลี่ยเทากับ 
11.30 หรือคิดเปนรอยละ 75.33 จากนั้นเวนระยะไป 2 สัปดาหแลวทดสอบ หลังเรียนครั้งที่ 2ไดคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 11.51 คะแนน หรือคิดเปนรอยละ 76.05 ซึ่งไมแตกตางกันเมื่อ ก้าหนดนัยส้าคัญสถิติที่ระดับ .01 

 
สรุปและอธิปรายผล  

 
ผลการวิจัย 
1) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน เรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เทคนิค TAI พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการ 
เชิงเส้นตัวแปรเดียว หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI กับเกณฑ์คะแนนร้อยละ 70  
พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้น 
ตัวแปรเดียว หลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI สูงกว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 75.33 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI อยู่ในระดับดี   

4) นักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้ต่อกิจกรรมทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้น  
ตัวแปรเดียว โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI  

 
อภิปรายผล 

 จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/1 โรงเรียนราชประชานุ เคราะห์  52 จังหวัดเลย อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย               
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI มีประเด็นการอภิปรายดังนี้ 
  1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 
52 จังหวัดเลย อ าเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย  ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI พบว่า นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนโดยใช้การจัดการเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI เป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่มี
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมที่ชัดเจน โดยเริ่มจากการแบ่งกลุ่มนักเรียนคละความสามารถซึ่งจะท าให้นักเรียนกลุ่ม
เก่งและกลุ่มปานกลาง ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มอ่อนได้ มีการน าเสนอบทเรียนใหม่โดยครูเป็นผู้อธิบายเนื้อหา
และร่วมกันอภิปรายซักถาม ซึ่งจะท าให้นักเรียนมี ส่วนร่วมในการศึกษาบทเรียนใหม่ และนักเรียนกลุ่มอ่อน
สามารถให้เพ่ือนนักเรียนกลุ่มเก่งและกลุ่มปานกลางในกลุ่มตัวเอง ช่วยอธิบายบทเรียนที่ตนเองไม่เข้าใจ   
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ด้วยวัยเดียวกันสื่อสารกันจะเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย เป็นภาษาเดียวกันท าให้เข้ าใจง่ายขึ้น ซึ่งจะสนอง  
ความแตกต่างระหว่างบุคคล สอดคล้องกับแนวคิดของสลาวิน (Slavin. 1984: 813 – 819) ที่สรุปข้อดีของ 
การเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) ว่า 1) ช่วยให้เกิดแรงจูงใจและกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียน 
ตามความสามารถของตน 2) ช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดความช่วยเหลือในกลุ่มของผู้เรียน  3) สามารถ
น ามาใช้แก้ปัญหาเด็กอ่อนในห้องเรียน 4) สนองความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล ได้อย่างดี  
เด็กที่เรียนช้ามีเวลาศึกษาและฝึกฝนเรื่องที่ไม่เข้าใจมากขึ้น และเด็กที่เรียนเร็วใช้เวลาศึกษาน้อยและมีเวลาไป
ท าอย่างอ่ืน เช่น ช่วยเหลือเพ่ือนในกลุ่ม 5) ช่วยให้เกิดการยอมรับในกลุ่มโดยเด็กเก่งยอมรับเด็กอ่อน และ 
เด็กอ่อนเห็นคุณค่าของ เด็กเก่ง 6) ช่วยแบ่งเบาภาระของครูในการสอนข้อเท็จจริง ต่างๆ ที่ให้ครูมีเวลา
สร้างสรรค์งานสอน ปรับปรุงงานสอนมากขึ้น และมีเวลาที่จะสนับสนุน ส่งเสริม เร้าความสนใจ หรืออภิปราย
ปัญหากับนักเรียนเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อย  7) ช่วยปลูกฝังนิสัยที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคม 

2) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการ  
เชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI  มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย 4.18 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 ที่เป็นเช่นนั้นอาจเป็นผลมาจาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือแบบเทคนิค TAI ที่เน้นการจัดการเรียนรู้แบบเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง นักเรียนได้เรียนรู้
ตามศักยภาพและตามความถนัดของตนเอง บรรยากาศในการเรียนที่สนุกสนาน น่าสนใจ เพราะเป็นการเรียนรู้ 
แบบกลุ่ม ซึ่งในกลุ่มมีทั้งเด็กเก่ง ปานกลาง และอ่อน ทาให้เกิดการช่วยเหลือกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและ
กัน จึงส่งผลต่อความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบเทคนิค  TAI  
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Woods ( 1998, p.3409-A) ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือกัน 
เรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ในการแก้โจทย์ ปัญหาการทาความเข้าใจ เจตคติของนักเรียนหญิงในวัยเด็ก 
จุดประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ เพ่ือศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือกัน เรียนรู้ ที่สามารถ
เชื่อมโยงไปสู่การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนเจตคติและพฤติกรรม
ของผู้เรียนเพศหญิงในวัยเด็กโดยผู้วิจัยใช้ แบบสอบถาม คาถาม จานวน 4 ข้อ ผลการวิจัยพบว่า การจัด 
การเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วมมือกัน เรียนรู้ มีผลต่อความเข้าใจในบทเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเจตคติและ
พฤติกรรมของผู้เรียนเป็นที่น่าพอใจ 

3) นักเรียนมีความคงทนต่อการจัดกิจกรรมทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ ม 
รวมมือเทคนิค TAI ยังประกอบดวยขั้นตอนตางๆ ที่ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูไดตามหลักการสอน คณิตศาสตร
โดยเริ่มจากการน าเขาสูบทเรียนที่มีทั้งเกมและเพลง ท าใหนักเรียนสนุกสนานและมีความพรอมที่อยากจะเรียน 
การสอนเนื้อหาในแตละหนวยโดยใชสื่อการสอน ทั้งรูปธรรมและกึ่งรูปธรรม รวมทั้งสาธิตและยกตัวอยาง
ประกอบเพ่ือความเขาใจการจัดกิจกรรมใหจับคูกันเพ่ือท าแบบฝกทักษะ พรอมทั้งชวยตรวจผลงานใหกันและ
กัน การทดสอบยอยและตรวจค าตอบทันทีท าใหนักเรียนจ าขอที่ ผิดไดและการประเมินผลที่ใชวิธีการ
หลากหลายจึงท าใหนักเรียนเกิดความรูที่คงทนสามารถทดสอบ ความรู ในเรื่องที่เรียนไปแลวมีคะแนน 
ไม เปลี่ยนแปลงแม ระยะเวลาจะผ านไปถึง 4 สัปดาห ซึ่ ง สอดคล องกับหลังการสอนคณิตศาสตร 
ระดับประถมศึกษาโดยค านึงถึงความพรอมของเด็ก ทั้งในดาน รางกาย อารมณ สติปญญา และความรูพ้ืนฐาน
ที่มาตอเนื่องกับความรูใหมการจัดกิจกรรมการสอนตอง จัดใหมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมไดตามความสนใจ 
ความถนัด และการประเมินผลอาจใชวิธีการสังเกต การตรวจแบบฝกหัดการสอบถาม ของ บุญทัน อยูชมบุญ 
(2529: 24-25) และสอดคลองกับการศึกษา ความคงทนในการเรียนรูของพันทิพา ทับเที่ยง (2550: 101-98)  
ที่พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการ ทดสอบหลังเรียนและเมื่อผานการทดสอบหลังเรียนไปแลวระยะหนึ่ง
ไมแตกตางกัน 
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ข้อเสนอแนะ   

  
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้   
   1) จากผลการวิจัยพบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เทคนิค TAI มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน ดังนั้น สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูน าวิธีการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI ไปใช้
ในการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในเนื้อหาอ่ืน ๆ  
  2) ก่อนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI ไปปรับใช้ 
ในการสอนนั้น ครูผู้สอนควรท าความเข้าใจเกี่ยววิธีการสอนนี้ก่อน เพ่ือให้เข้าใจขั้นตอนและด าเนินการสอน
ตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง และควรค านึงถึงวุฒิภาวะของผู้เรียนและบริบทของโรงเรียนด้วย เพ่ือที่จะท าให้
การจัดการเรียนการสอนนี้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 3) ครูผู้สอนควรจัดการเรียนการสอน ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติหรือเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยผ่าน 
การท างานเป็นกลุ่ม จะท าให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น มีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น  ท าให้
ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น แล้วจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นด้วย 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป   

1) ควรศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนรูโดยใชเทคนิค TAI ความคงทนในการ เรียนรูและ
พฤติกรรมการท างานกลุม ในสาระการเรียนรูคณิตศาสตรในระกับชั้นอื่น ๆ เนื้อหาอ่ืน ๆ  

2) ควรศึกษาวิธีการสอนโดนใชเทคนิค TAI กับทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรดาน อ่ืน ๆ เชน 
ความสามรถในการใหเหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร การเชื่อมโยง ความรูตาง ๆ  
ทางคณิตศาสตร ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
   3) ควรมีการศึกษาวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ในเรื่องอ่ืน ๆ โดยใช้ 
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 4) ควรมีการศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI ร่วมกับกับนวัตกรรมอื่น ๆ 
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ทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้.  (ม.ป.ป.).  เข้าถึงได้จาก : http://oknation.nationtv.tv/blog/. 
   ( วันที่ค้นข้อมูล : 20 มกราคม 2562  ) 
ปรวี  อ่อนสอาด. (2556). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการสื่อสาร 

ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการเรียน  การสอนแบบ
กลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI)  กับการสอนตามปกติ. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม.  
(การมัธยมศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พรรณี ชูชัย. (2542). จิตวิทยาการเรียนการสอน. พิมพ์ครั้งที ่2. กรุงเทพฯ : ภาควิชาการศึกษา               
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ภัทราพร เกษสังข์. (2559). การวิจัยทางการศึกษา. เลย : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
____________.  (2559).  การวัดและประเมินผลการศึกษา.  เลย : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏเลย 
โสภณ  บ ารุงสงฆ์ และสมหวัง  ไตรต้นวงศ์.  (2560).  เทคนิคและวิธีการสอนคณิตศาสตร์แนวใหม่. 
    กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.   
Slavin, Robert E. (1984). Effect of Team Assisted Individualization on the Mathematics 
    Achievement of Academically Handicapped and Nonhandicapped Students. 
    Journal  of Educational  Psychology. 76(5): 813 – 819. 
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การวัดประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยดัชนีวัดความพยายาม 

Measuring the Efficiency of Personal Income Tax Collection 

with a Tax Effort Index 

 

ศรภพ พรมหอม1  สุทินรัตน์ อุ่นบรรจง2 สุรินทร์ พรหมนุรักษ์กิ3  

และวนิดา ชุติมากุล4 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีได้บุคคลธรรมดาโดยใช้ดัชนี

วัดความพยายาม (Tax Effort Index) ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยส้านักสรรพากรพ้ืนที่

กรุงเทพมหานคร 3 ส้านักงาน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 – 2559 เพ่ือค้านวณหา

ค่าดัชนีวัดความพยายามเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างส้านักงานและระดับประสิทธิภาพตามเกณฑ์

มาตรฐานโดยใช้ค่าเฉลี่ย  

 ผลการศึกษา พบว่า ค่าดัชนีวัดความพยายามในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีค่าดัชนีวัด 

ความพยายามต่้ากว่า 1 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงจ้านวนภาษีเงินได้ที่จัดเก็บได้ต่้ากว่าประมาณการที่ก้าหนดไว้  

โดยส้านักงานพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 11 ซึ่งมีพ้ืนที่ความรับผิดชอบครอบคลุมแขวงดินแดง มีค่าดัชนีที่สูงที่สุด 

(TEI เฉลี่ยเท่ากับ 0.93235) ตามด้วยส้านักงานพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 10 พ้ืนที่ความรับผิดชอบ ได้แก่  

แขวงห้วยขวาง แขวงสามเสนนอก และแขวงบางกะปิ (TEI เฉลี่ยเท่ากับ 0.91990) และส้านักงานพ้ืนที่

กรุงเทพมหานคร 12 พ้ืนที่ความรับผิดชอบแขวงสวนหลวง (TEI เฉลี่ยเท่ากับ 0.91855) ตามล้าดับ                

ซึ่งข้อเสนอแนะแนวทางเพ่ือการวางแผนบริหารให้มีประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพ่ิมขึ้น 

อาจพิจารณาจัดสรรอัตราก้าลังผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ความรับผิดชอบและน้าระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน ตลอดทั้งการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีเงินได้รับรู้ถึงหน้าที่และ

ตระหนักต่อการเสียภาษีเงินได้มากขึ้น 

 

ค าส าคัญ: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประสิทธิภาพ การจัดเก็บภาษีเงินได้ ดัชนีวัดความพยายาม 

 

 

 
1-2 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี, คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลตะวันออก 
3-4 อาจารย์, สาขาวิชาการบัญชี, คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลตะวันออก 
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บทน า 

รายได้ที่ส้าคัญของรัฐบาลคือ รายได้จากภาษีอากร ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ส้าคัญของรัฐบาลในการ

ขับเคลื่อนนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

การกระจายรายได้และทรัพย์สินที่เป็นธรรมสร้างความเสมอภาคในสังคม การพัฒนา การเจริญเติบโต  

ทางเศรษฐกิจของประเทศ และการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ส้าหรับประเทศไทย กรมสรรพากรถือเป็น

หน่วยงานที่จัดเก็บรายได้ภาษีอากรได้สูงสุดมากกว่าร้อยละ 60 ของรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บได้ทั้งหมด เนื่องจาก

การจัดเก็บภาษีอากรของกรมสรรพากรนั้นจัดเก็บจากฐานรายได้ ก้าไรจากการประกอบกิจการ การบริโ ภค 

รวมถึงดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการใช้บริการต่าง ๆ ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นถึงสภาพเศรษฐกิจของประเทศ

ได้ในระดับหนึ่ง ดังนั้น กรมสรรพากรจึงมีมาตรการต่าง ๆ เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ด้วยการก้าหนดเป้าหมาย พันธกิจ และยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติ งาน เพ่ือให้เป็นมาตรฐานระดับสากลบริการ

ประชาชน และเก็บภาษีท่ัวถึงเป็นธรรม ตามวิสัยทัศน์ที่ก้าหนดไว้ ดังตามตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล ปีงบประมาณ 2557 – 2559  

หน่วยงาน 
2557 2558 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

กรมสรรพากร 1,729,891.97 70 1,729,495.21 65 1,757,984.47 64 

กรมสรรสามิต 380,665.00 15 464,170.00 17 505,365.00 18 

กรมศุลกากร 112,047.18 4 116,117.00 4 97,125.00 4 

อ่ืนๆ 288,745.44 11 370,384.73 14 386,128.00 14 

รวม 2,511,349.59 100 2,680,166.94 100 2,746,602.47 100 

ที่มา : ส่วนนโยบายการคลังและงบประมาณ ส้านักงานเศรษฐกิจการคลัง.  (2561). ผลการจัดเก็บรายได้ของ 

        รัฐบาล. (ออนไลน์). 

 

โดยการจัดเก็บภาษีอากรของสามารถแยกตามลักษณะการจัดเก็บภาษีออกเป็น 2 ลักษณะส้าคัญ คือ 

ลักษณะที่หนึ่งจัดเก็บภาษีอากรจากฐานรายได้หรือก้าไรจากการประกอบกิจการ ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นต้น ส่วนลักษณะที่สองจัดเก็บภาษีอากรจาการบริโภคหรือการใช้บริการ

และค่าธรรมเนียม ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นต้น แสดงดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีอากรของกรมสรรพากร ปีงบประมาณ 2557 – 2559 

ประเภท 

ภาษีเงินได ้

2557 2558 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดา 

280,938.62 16.24 302,503.13 18.15 319,117.02 18.15 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 570,160.84 32.99 566,250.49 34.41 604,929.91 34.41 

ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 102,164.91 5.91 83,521.75 2.63 46,297.49 2.63 

ภาษีการค้า 2,349 0.14 5,200 3.98 70,001 3.98 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 711,525.52 41.13 709,031.20 40.75 716,386.39 40.75 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 53,158.52 3.07 54,219.58 3.20 56,288.90 3.20 

อากรแสตมป์ 11,694.51 0.68 13,581.88 0.82 14,490.73 0.82 

อ่ืนๆ 336.66 0.02 381.98 0.02 404.007 0.02 

รวม 1,729,981.97 100 1,729,495.21 100 1,757,984.47 100 

ที่มา : ส่วนนโยบายการคลังและงบประมาณ ส้านักงานเศรษฐกิจการคลัง.  (2561). ผลการจัดเก็บรายได้ภาษี 

        อากรของกรมสรรพากร. (ออนไลน์). 

 

กรมสรรพากรได้แบ่งโครงสร้างในการจัดเก็บภาษีอากรทั่วประเทศตามการปฏิรูประบบราชการ  

ปี 2550  โดยแบ่งเป็น ระดับส้านักงานสรรพากรภาคจ้านวน 12 ภาค ระดับส้านักงานสรรพากรพ้ืนที่  

(ระดับจังหวัด) จ้านวน 117 พ้ืนที่ และระดับส้านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขา (ระดับเขต) จ้านวน 848 พ้ืนที่

สาขา ส้าหรับในส่วนของกรุงเทพมหานคร ได้แบ่งหน่วยงานในการจัดเก็บภาษีออกเป็นระดับส้านักงาน

สรรพากรภาคจ้านวน 3 ส้านักงาน (ส้านักงานสรรพากรภาค 1 ถึง 3) ระดับส้านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขา

จ้านวน 52 ส้านักงาน ซึ่งโครงสร้างเดิมก่อนการปฏิรูประบบราชการปี 2550 กรุงเทพมหานครมีระดับ

ส้านักงานสรรพากรพ้ืนที่จ้านวน 16 พ้ืนที่ แต่เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และสังคมของกรุงเทพมหา

นคร ท้าให้มีการเพ่ิมจ้านวนส้านักงานสรรพากรพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

เพ่ิมความสะดวกรวดเร็วให้แก่ผู้เสียภาษีในการมาใช้บริการ โดยผลการจัดเก็บรายได้ภาษีอากร แยกส้านักงาน

สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดอ่ืนๆ ระหว่างปีงบประมาณ 2557 – 2559 แสดงดังตารางที่ 3 

 

 

ตารางท่ี 3 ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีอากรของกรมสรรพากร ปีงบประมาณ 2557 – 2559 แยกตามพ้ืนที่ 
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ส านักงานสรรพากรพื้นที่ 
2557 2558 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

กรุงเทพ 1,118,368.51 64.65 1,128,360.40 65.25 1,139,737.82 64.83 

จังหวัดอ่ืนๆ 611,612.47 35.25 601,134.81 34.76 618,246.65 35.17 

รวม 1,729,981.97 100 1,729,495.21 100 1,757,984.47 100 

ที่มา : กรมสรรพากร. (2561). ผลการจัดเก็บภาษีอากร. (ออนไลน์) 

 

จากตารางที่ 3 จะเห็นได้ว่าส้านักงานสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บได้สูงกว่า  

การจัดเก็บภาษีอากรของส้านักงานสรรพากรพ้ืนที่จังหวัดอ่ืน  ๆ รวมกัน โดยสามารถจัดเก็บภาษีอากร 

ทุกประเภทภาษีรวมกันได้มากกว่าร้อยละ 60 ของการจัดเก็บภาษีอากรทั้งหมดของกรมสรรพากรเนื่องจาก

กรุงเทพมหานครเป็นแหล่งศูนย์กลางของธุรกิจเอกชนต่าง ๆ หน่วยงานราชการ  และรัฐวิสาหกิจ  อีกทั้งยังมี

จ้านวนประชากรที่เข้ามาประกอบอาชีพอยู่มาก ท้าให้มีความหลากหลายของประเภทเงินได้จากการประกอบ

อาชีพ  ส่งผลให้ผู้มีเงินได้ในกรุงเทพมหานคร มีความสามารถในการเสียภาษีอากรสูงกว่าจังหวัดอ่ืน ๆ และ  

จากการที่มีประชากรจ้านวนมากเข้ามาประกอบอาชีพในกรุงเทพมหานครนั้น  ก็ส่งผลให้ส้านักงานสรรพากร

พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร สามารถจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้สูงกว่าการจัดเก็บของส้านักงานสรรพากร

พ้ืนที่   ในจังหวัดอ่ืน ๆ ซึ่งหากพิจารณาเฉพาะผลการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในกรุงเทพมหานครนั้น 

ส้านักงานสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร สามารถจัดเก็บได้มากกว่าร้อยละ 60 ของการจัดเก็บภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาของส้านักงานสรรพากรพ้ืนที่ในจังหวัดอ่ืนๆ ทั่วทั้งประเทศเช่นเดียวกันการจัดเก็บภาษีอากรรวม

ทุกประเภทภาษี  

 

ตารางท่ี 4 ผลการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีงบประมาณ 2557 – 2559  

ส านักงานสรรพากรพื้นที่ 
2557 2558 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

กรุงเทพ 176,739.58 65.40 190,792.98 65.85 198,224.68 66.56 

จังหวัดอ่ืนๆ 93,499.24 34.60 98,925.55 36.15 99,022.98 33.44 

รวม 270,238.82 100 289,718.53 100 297,247.66 100 

ที่มา : กรมสรรพากร. (2561). ผลการจัดเก็บภาษีอากร. (ออนไลน์) 

โดยกรมสรรพากรได้มีนโยบายและมาตรการต่างๆ เพ่ือส่งเสริม จูงใจ และสร้างความสมัครใจให้แก่  

ผู้มีเงินได้เข้าสู่ระบบการเสียภาษีอากร เนื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นภาษีที่มีความส้าคัญ เพราะเป็นภาษี  
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ที่จัดเก็บจากฐานรายได้ เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งของโนบายการคลังที่ส้าคัญของรัฐบาลในการกระจายรายได้

และทรัพย์สินที่เป็นธรรม ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ท้าการศึกษาประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ของส้านักงานสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เพ่ือหาแนวทางหรือนโยบายในการวางแผนบริหารการจัดเก็บ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีได้บุคคลธรรมดาด้วยดัชนีวัดความพยายาม (Tax Effort 

Index หรือ TEI) ของส้านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

 

วิธีการศึกษา 

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของส้านักงาน

สรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร (สท.กทม.) จ้านวน 3 ส้านักงาน คือ ส้านักงานสรรพากรพ้ืนที่ 10 (สท.กทม.

10) ส้านักงานสรรพากรพ้ืนที่ 11 (สท.กทม.11) และส้านักงานสรรพากรพ้ืนที่ 12 (สท.กทม.12) ทั้ง 3 

ส้านักงานมีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีผู้ประกอบการรายย่อย  

อยู่เป็นจ้านวนมาก โดยเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ประกอบด้วย ข้อมูลประมาณการ

จัดเก็บภาษีอากรและผลการจัดเก็บรายได้สรรพากร และข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัด (GPP)  

ของกรุงเทพมหานครจากส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ระหว่าง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559 

 จากนั้นน้าข้อมูลดังกล่าวมาค้านวณหาดัชนีวัดความพยายามในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

(Tax Effort Index : TEI) ซึ่งเป็นค่าดัชนีที่แสดงการเปรียบเทียบระหว่างสัดส่วนรายได้จากภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาที่จัดเก็บได้จริง (ATi) กับสัดส่วนรายได้จากภาษีได้บุคคลธรรมดาที่ประมาณหรือคาดว่าจะเก็บได้ (ETi) 

ซึ่งใช้สูตรในการค้านวณ คือ  

TEIi = 
ATi 

ETi 

 

 จากนั้นจะน้าค่าดัชนีที่ค้านวณได้มาเปรียบเทียบระหว่างแต่ละส้านักงาน เพ่ือวิเคราะห์หาแนวทาง 

การวางแผนบริหารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประกอบกับข้อมูลปฐมภูมิ 

(Primary data) ที่ได้จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการจัดเก็บภาษีส้านักงานละ 1 คน 
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ผลการศึกษา 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของส้านักงานสรรพากรพ้ืนที่

กรุงเทพมหานคร ด้วยค่าดัชนีวัดความพยายามในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยค้านวณจากผลการ

จัดเก็บที่เก็บได้จริงเทียบกับประมาณการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปรับฐานด้วยผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัด 

(GPP) ของกรุงเทพมหานคร น้ามาวิเคราะห์เป็นรายส้านักงานสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานครทั้ง 3 ส้านักงาน 

ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 – 2559 แสดงสามารถสรุปรายละเอียดตามตารางที่ 5 ถึงตารางที่ 7 

 

ตารางที่ 5 แสดงค่าดัชนีวัดความพยายามในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (TEI) ระหว่างปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 – 2559 ของส้านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10  

ปี 

งบประมาณ 

ภาษีเงินได้บุคคลรรมดา GPP 

BKK 

(Y) 

ดัชนีวัดความพยายาม (TEI) 

ประมาณการ 

(T*) 

เก็บได้จริง 

(T) 

ETi 

(T*/Y) 

ATi 

(T/Y) 

TEIi 

(AT/ET) 

2557 10,324 9,447 4,176,340 0.00247 0.00226 0.91497 

2558 11,572 10,555 4,450,920 0.00259 0.00237 0.91505 

2559 12,117 11,241 4,730,212 0.00256 0.00238 0.92968 

     ค่าเฉลี่ย 0.91990 

 

 จากตารางที ่5 แสดงดัชนีวัดความพยายามการจัดเก็บภาษีเงินได้ (TEI) ระหว่างปีงบประมาณ 2557 – 

2559 ของส้านักงานสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 10 พบว่า ค่าดัชนีมีค่าต่้าว่ากว่า 1 (TEI เท่ากับ 0.91497, 

0.91505  และ 0.92968 ตามล้าดับ) ตลอดทั้ง 3 ปีงบประมาณแสดงถึงประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเงินได้

ต่้ากว่าประมาณการที่ก้าหนดไว้ แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายปีพบว่า ค่าดัชนีสูงขึ้นตามล้าดับเมื่อเทียบกับปีก่อน 

โดยค่าดัชนีวัดความพยายามเฉลี่ยทั้ง 3 ปีงบประมาณเท่ากับ 0.91990 

 

ตารางที่ 6 แสดงค่าดัชนีวัดความพยายามในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (TEI) ระหว่างปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 – 2559 ของส้านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 11 

ปี 

งบประมาณ 

ภาษีเงินได้บุคคลรรมดา GPP 

BKK 

ดัชนีวัดความพยายาม (TEI) 

ประมาณการ เก็บได้จริง ETi ATi TEIi 
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(T*) (T) (Y) (T*/Y) (T/Y) (AT/ET) 

2557 2,520 2,306 4,176,340 0.00060 0.00055 0.91666 

2558 2,758 2,516 4,450,920 0.00061 0.00057 0.93442 

2559 3,546 3,290 4,730,212 0.00074 0.00070 0.94594 

     ค่าเฉลี่ย 0.93234 

 

 จากตารางที ่6 แสดงดัชนีวัดความพยายามการจัดเก็บภาษีเงินได้ (TEI) ระหว่างปีงบประมาณ 2557 – 

2559 ของส้านักงานสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 11 พบว่า ค่าดัชนีมีค่าต่้าว่ากว่า 1 (TEI เท่ากับ 0.91666, 

0.93442  และ 0.94594 ตามล้าดับ) ตลอดทั้ง 3 ปีงบประมาณแสดงถึงประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเงินได้

ต่้ากว่าประมาณการที่ก้าหนดไว้ แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายปีพบว่า ค่าดัชนีสูงขึ้นตามล้าดับเมื่อเทียบกับปีก่อน 

โดยค่าดัชนีวัดความพยายามเฉลี่ยทั้ง 3 ปีงบประมาณเท่ากับ 0.93234 

 

ตารางที่ 7 แสดงค่าดัชนีวัดความพยายามในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (TEI) ระหว่างปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 – 2559 ของส้านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 12 

ปี 

งบประมาณ 

ภาษีเงินได้บุคคลรรมดา GPP 

BKK 

(Y) 

ดัชนีวัดความพยายาม (TEI) 

ประมาณการ 

(T*) 

เก็บได้จริง 

(T) 

ETi 

(T*/Y) 

ATi 

(T/Y) 

TEIi 

(AT/ET) 

2557 2,225 2,037 4,176,340 0.00053 0.00049 0.91544 

2558 2,425 2,212 4,450,920 0.00054 0.00050 0.91226 

2559 2,818 2,615 4,730,212 0.00060 0.00055 0.92793 

     ค่าเฉลี่ย 0.91855 

 

 จากตารางที ่7 แสดงดัชนีวัดความพยายามการจัดเก็บภาษีเงินได้ (TEI) ระหว่างปีงบประมาณ 2557 – 

2559 ของส้านักงานสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 12 พบว่า ค่าดัชนีมีค่าต่้าว่ากว่า 1 (TEI เท่ากับ 0.91544, 

0.91226  และ 0.92793 ตามล้าดับ) ตลอดทั้ง 3 ปีงบประมาณแสดงถึงประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเงินได้

ต่้ากว่าประมาณการที่ก้าหนดไว้ แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายปีพบว่า ค่าดัชนีสูงที่สุดเป็นปีงบประมาณ 2559 

ในขณะที่ปีงบประมาณ 2558 มีค่าดัชนีต่้าที่สุด โดยค่าดัชนีวัดความพยายามเฉลี่ยทั้ง 3 ปีงบประมาณเท่ากับ 

0.91855 
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 เมื่อน้าค่าดัชนีวัดความพยายามในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรม (TEI) ที่ค้านวณได้ทั้ง 3 

ปีงบประมาณมาเปรียบเทียบระหว่างส้านักงานสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานครเพ่ือวิเคราะห์ความมี

ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีเงินได้ แสดงได้ดังตารางที่ 8 

 

ตารางที่ 8 แสดงค่าดัชนีวัดความพยายามในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (TEI) จ้าแนกรายส้านักงาน

สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

ส านักงาน 

สรรพากรพื้นที่ 

ค่าดัชนีวัดความพยายาม (TEI) 

จัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

ปี2557 ปี2558 ปี2559 ค่าเฉลี่ย 

ส้านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานครเขต 10 0.91497 0.91505 0.92968 0.91990 

ส้านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานครเขต 11 0.91666 0.93442 0.94594 0.93234 

ส้านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานครเขต 12  0.91544 0.91226 0.92793 0.91854 

ค่าเฉลี่ย 0.91569 0.92057 0.93451 0.92359 

 

 จากตารางที่ 8 เปรียบเทียบค่าดัชนีวัดความพยายาม (TEI) ระหว่างส้านักงานสรรพากรพ้ืนที่

กรุงเทพมหานคร (สท.กทม.) ทั้ง 3 ส้านักงาน พบว่า ตลอดทั้ง 3 ปีงบประมาณ ค่าดัชนีวัดความพยายามของ 

สท.กทม.11 มีค่าดัชนีสูงที่สุด (0.91667, 0.93443 และ 0.94595 ตามล้าดับ) ในขณะที่ สท.กทม.10 มีค่าดัชนี

สูงกว่า สท.กทม.12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ 2559 ยกเว้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ค่าดัชนีของสท.

กทม. 10 สูงกว่า  เมื่อวิเคราะห์ดัชนีวัดความพยายาม (TEI) จากค่าดัชนีเฉลี่ยแต่ละปีงบประมาณ (TEI เท่ากับ 

0.91606, 0.92335 และ 0.93694) มี สท.กทม.11 เพียงส้านักงานเดียวที่ตลอดทั้ง 3 ปีงบประมาณที่ค่าดัชนี 

ที่สูงกว่าค่าดัชนีเฉลี่ยของทั้ง 3 ส้านักงาน  

 

สรุปและอภิปราย 

 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของส้านักงานสรรพากรพ้ืนที่  

กรุงเทพมหานคร จากการค้านวณหาค่าดัชนีวัดความพยายามในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (TEI)  

โดยแยกผลการค้านวณเป็นรายส้านักงานและเฉลี่ยรวมของส้านักงานสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานครทั้ง 3 

ส้านักงาน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2559 พบว่า ค่าดัชนีวัดความพยายามในการจัดเก็บภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดามีค่าดัชนีที่ต่้ากว่า 1 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงจ้านวนภาษีเงินได้ที่จัดเก็บได้ต่้ากว่าประมาณการ 
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ที่ก้าหนดไว้ โดยส้านักงานพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 11 ซึ่งมีพ้ืนที่ความรับผิดชอบครอบคลุมแขวงดินแดง  

มีค่าดัชนีที่สูงที่สุด (TEI เฉลี่ยเท่ากับ 0.93235) ตามด้วยส้านักงานพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 10 พ้ืนที ่

ความรับผิดชอบ ได้แก่ แขวงห้วยขวาง แขวงสามเสนนอก และแขวงบางกะปิ (TEI เฉลี่ยเท่ากับ 0.91990) และ

ส้านักงานพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 12 พ้ืนที่ความรับผิดชอบแขวงสวนหลวง (TEI เฉลี่ยเท่ากับ 0.91855) 

ตามล้าดับ  

แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากจ้านวนเงินภาษีที่แต่ละส้านักงานสรรพากรพ้ืนที่สามารถจัดเก็บ  

ได้แต่ละปีเปรียบเทียบกับปีก่อนพบว่ามีจ้านวนเงินภาษีที่จัดเก็บได้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นจากการ

สอบถามข้อมูลเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีเงินได้ได้ให้ข้อมูลว่า ส้านักงานสรรพากรพ้ืนที่

กรุงเทพมหานครเขต 11 มีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบที่อยู่ ในพ้ืนที่ที่ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ  

มีสถานประกอบการอยู่จ้านวนมาก ประกอบกับมาตรการส่งเสริมของภาครัฐและการพัฒนาระบบของ

กรมสรรพากรที่อ้านวยความสะดวกท่ีส่งเสริมให้ผู้มีเงินได้สามารถน้าส่งภาษีเงินได้ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว 

จึงท้าให้มีจ้านวนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพ่ิมขึ้นทุกปีซึ่งสอดคล้องกับอีก 2 ส้านักงาน แต่ปัญหาอุปสรรค 

ที่ส้าคัญอีกประการหนึ่งที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีเงินได้ คือ จ้านวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการ

จัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของส้านักงานมีจ้านวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ รวมทั้ง  

มีการโยกย้ายหรือการลาออกของเจ้าหน้าที่ท้าให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่ขาดทักษะในการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษี

เงินได้บุคคลธรรมดา 

ซึ่งข้อเสนอแนะส้าหรับการพัฒนาแนวทางเพ่ือการวางแผนบริหารให้มีประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี

เงินได้บุคคลธรรมดาเพ่ิมขึ้น อาจพิจารณาจัดสรรอัตราก้าลังผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่  

ความรับผิดชอบและน้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน ตลอดทั้งการประชาสัมพันธ์

ให้ผู้มีเงินได้รับรู้ถึงหน้าที่และตระหนักต่อการเสียภาษีเงินได้มากข้ึน 

 

ข้อเสนอแนะ  

 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยครั้งนี้ 

1. กรมสรรพากรควรมีการปรับปรุงระบบและข้อมูลให้มีความเข้าใจง่าย ถูกต้องมีการจัดตั้งหน่วยงาน

ที่รับผิดชอบกลุ่มผู้เสียภาษีท่ีเป็นรายบุคคล เพ่ือให้สามารถก้ากับดูแลผู้เสียภาษีดังกล่าวได้อย่างใกล้ชิด  

2. ส้านักงานสรรพากร ควรมีการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานตามข้อกฎหมาย เพ่ือน้ามาใช้ในทาง

ปฏิบัติได้จริง และมีความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ของแต่ละส้านักงาน ส่วนเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่จัดเก็บ 

ภาษเีงินได้บุคคลธรรมดา ควรมีการฝึกอบรมด้านการพัฒนาความรู้ ทักษะในด้านการปฏิบัติงาน  
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3. กรมสรรพากรทุกหน่วยงานควรจัดให้มีสวัสดิการค่าตอบแทนที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน  

เพียงพอที่จะเป็นแรงผลักดันให้เจ้าหน้าที่เพ่ิมขีดความสามารถของตนเองในการปฏิบัติงาน 

4. ส้านักงานสรรพากร ควรมีการปลูกฝังสร้างจิตส้านึกในการเสียภาษีให้แก่เยาวชนถึงความ

รับผิดชอบในการเสียภาษี เพราะเยาวชนเป็นก้าลังของชาติที่จะเติบโตขึ้นเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาในอนาคต  

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

  การศึกษาในครั้งต่อไปควรมีการศึกษาปัจจัยด้านอ่ืนๆ ที่ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ  

การจัดเก็บภาษีของส้านักงานสรรพากรพ้ืนที่ เช่น หน่วยงานที่เกี่ยวกับนโยบายการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดา ศึกษาส้านักงานสรรพากรภาคอ่ืนๆ เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของส้านักงาน

สรรพากรภาคอ่ืนๆ นอกจากนั้นควรพิจารณาวิธีการประมาณการภาษีเงินได้ที่คาดว่าจะเก็บได้ที่เหมาะสมกับ

ลักษณะของพ้ืนที่และช่วงเวลา เพ่ือให้ได้ค่าดัชนีวัดความพยายามที่เหมาะสมยิ่งขึ้น 
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การวางแผนภาษีที่มีผลต่อคุณภาพรายงานทางการเงิน 
กรณีศึกษา : ภาษีมูลคา่เพิ่มธุรกิจบริการ 

 
Tax Planning on Financial Report Quality 

Case Study of Value Added Tax (VAT) in Service Business 

      

    เยาวเรศ  เส้นเกษ1  สุรินทร์ พรหมนุรักษ์กิจ2  และวนิดา ชุติมากุล3 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของกิจการที่เกิดจาก 

การวางแผนภาษแีละผลกระทบจากการวางแผนภาษีต่อกลุ่มกิจการที่มีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพ่ิม 
โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารทางการค้าของกลุ่มธุรกิจ
บริการเปรียบเทียบกับข้อกฏหมายตามประมวลรัษฎากร โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ผลกระทบจากการวางแผน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมที่มีต่อคุณภาพของรายงานทางการเงิน   

ผลการวิจัยพบว่า ประเด็นการวางแผนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่กิจการส่วนใหญ่น ามาใช้ในการวางแผน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมมี 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) ประเด็นด้านรายได้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าให้กิจการได้รับรายได้
อย่างเต็มจ านวน การวางแผนภาษีมูลค่าเพ่ิมด้วยวิธีนี้ไม่ส่งผลต่อลักษณะเชิงคุณภาพของรายงานทางการเงิน
ของกิจการ (2) ประเด็นด้านรายจ่าย  มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดรายจ่ายของกิจการในรูปของกระแสเงินสดในเดือน
นั้นๆ การวางแผนภาษีมูลค่าเพ่ิมด้วยวิธีนี้ส่งผลกระทบต่อลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินของกิจการ ในส่วน
ของกระแสเงินสดแสดงไม่ตรงตามที่ควรจะเป็น ท าให้ผู้ใช้งบการเงินได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และ (3) ประเด็น
ด้านสินทรัพย์และหนี้สิน  มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการน าภาษีมูลค่าเพ่ิมบางชนิดที่สามารถน ามาใช้เป็นภาษีซื้อ
ได้และไม่ผิดกฎหมาย การวางแผนภาษีมูลค่าเพ่ิมด้วยวิธีนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะเชิงคุณภาพของ  
งบการเงินของกิจการ 
 
ค าส าคัญ: การวางแผนภาษี คุณภาพรายงานทางการเงิน ภาษีมูลค่าเพ่ิม ธุรกิจบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี, คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลยัเทคโลยีราชมงคลตะวันออก 
2-3 อาจารย์, สาขาวิชาการบัญชี, คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลตะวันออก 
 



720 

 

 การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

 

第三届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

บทน า 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม (Value Added Tax : VAT) หรือภาษีทางอ้อม ปัจจุบันถือเป็นรายได้ที่ส าคัญของ
ภาครัฐ ภาษีมูลค่าเพ่ิมเป็นการเก็บภาษีจากการขายสินค้า หรือการให้บริการในแต่ละขั้นตอนการผลิต และ
จ าหน่ายสินค้าหรือบริการ ทั้งที่ผลิตภายในประเทศและน าเข้าจากต่างประเทศ  ซึ่งธุรกิจการให้บริการมีความ
แตกต่างกับธุรกิจซื้อขายหรือผลิตสินค้าที่ความรับผิดทางภาษีจะเกิดขึ้นเมื่อส่งมอบสินค้าหรือออกใบก้ากับภาษี
ให้แก่ผู้ซื้อแล้ว โดยธุรกิจการให้บริการความรับผิดจะเกิดขึ้นเมื่อได้รับช้าระค่าบริการ เว้นแต่ได้มีการออก
ใบก้ากับภาษีให้แก่ลูกค้าหรือได้ใช้บริการก่อนได้รับช้าระค่าบริการ ก็ให้ถือว่าเกิดขึ้นแล้วตามส่วนของ 
การกระท้านั้นๆ (กรมสรรพากร, 2561) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพ่ิม ได้แก่ ผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตหรือเป็น
ผู้ที่ขาย สินค้าหรือให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพ ไม่ว่าจะประกอบกิจการในรูปของบุคคลธรรมดา  
คณะบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ หากมีรายรับจากการขายสินค้าหรือ
ให้บริการเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี  และมีหน้าที่ต้องยื่นค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเ พ่ิมเพ่ือเป็น
ผู้ประกอบการจดทะเบียน กรณีที่กิจการมีรายรับไม่ถึงเกณฑ์ที่กฏหมายก าหนดก็สามารถยื่นค าขอจดทะเบียน
ได้ หากผู้ประกอบธุรกิจไม่มีการยื่นจดทะเบียนภาษีมูลค่าจะต้องถูกประเมินภาษี เมื่อกิจการมีการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมกับกรมสรรพากรแล้ว ทุกสิ้นเดือนกิจการต้องค านวณภาษีที่ต้องเสีย โดยค านวณจากการน าภาษี
ขายทั้งเดือนภาษีมาหักด้วยภาษีซื้อทั้งเดือนภาษี หากมีภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อให้ช าระภาษีส่วนต่างนั้นหากมี
ภาษีซื้อมากกว่าภาษีขายจะขอคืนภาษีส่วนต่างเป็นเงินสดหรือยกไปเครดิตภาษีในเดือนถัดไปก็ได้ และกิจการ
ต้องรวบรวมส าเนาใบก ากับภาษีที่เกิดขึ้นจากการขาย การให้บริการ และจัดท ารายงานภาษีขายส าหรับ
ใบก ากับภาษีที่เกิดจากยอดขาย หรือการให้บริการนี้ต้องน ามาแสดงในรายงานภาษีขายทุกใบที่เคยออก
ใบก ากับภาษีส าหรับเดือนภาษีท่ีจะยื่นแบบ ภ.พ.30 ทั้งนี้รวมถึงใบก ากับภาษีที่ยกเลิก และใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้
ด้วย และท าการยื่นแบบภายใน 15 วัน ของเดือนถัดไป  
 ผลการจัดเก็บภาษีเงินได้ทุกประเภทรวมทั้งประเทศจะเห็นได้ว่ารายได้ส่วนใหญ่ของรัฐบาลมาจากการ
จัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมซึ่งเพ่ิมขึ้นทุกปี จากสถิติข้อมูลการจัดเก็บภาษีเงินได้ทุกประเภททั้งประเทศของ
กรมสรรพากร ระหว่างปี 2558 – 2560 แสดงดังภาพที่ 1 ต่อไปนี้ 

 
ภาพที่ 1 ผลการเปรียบเทียบการจัดเก็บภาษีเงินได้ทุกประเภทระหว่างปี 2558 - 2560 

ที่มา ผลการจัดเกบ็ภาษีระหว่างปี 2558 – 2560, โดย กรมสรรพากร, 2561, ค้นเมื่อ 26 สิงหาคม 2561, จาก 
http://www.rd.go.th 
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 จากภาพที่ 1 ผลการเปรียบเทียบการจัดเก็บภาษีเงินได้ทุกประเภท ระหว่างปี 2558 – 2560 ในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครและพ้ืนที่จังหวัดอ่ืน เมื่อเทียบกันแล้วจะเห็นได้ว่าในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครมีสัดส่วนการ
จัดเก็บภาษีได้มากกว่าในพ้ืนที่จังหวัดอ่ืน กล่าวคือ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ปี 2558 จัดเก็บได้ 1,128,360.40 
ล้านบาท ปี 2559 จัดเก็บได้ 1,139,737.82 ล้านบาท และในปี 2560 จัดเก็บได้ 1 ,166,214.36 ล้านบาท  
ส่วนพ้ืนที่ต่างจังหวัด ในปี 2558 จัดเก็บได้ 601,134.82 ล้านบาท ปี 2559 จัดเก็บได้ 618,246.65 ล้านบาท 
และในปี 2560 จัดเก็บได้ 626,595.21 ล้านบาท นอกจากนี้ยังสามารถจ าแนกการจัดเก็บภาษีตามประเภทของ
ภาษีได้ดังภาพที่ 2 ดังนี้ 

 
ภาพที่ 2 ผลการจัดเก็บภาษีจ าแนกตามประเภทของภาษี ระหว่างปี 2558 – 2560 

ที่มา ผลการจัดเกบ็ภาษีระหว่างปี 2558 – 2560, โดย กรมสรรพากร, 2561, ค้นเมื่อ 26 สิงหาคม 2561, จาก 
http://www.rd.go.th 

 จากภาพที่ 2 แสดงให้เห็นว่าผลของการจัดเก็บภาษี ในระหว่างปี 2558-2556 ภาษีที่จัดเก็บได้สูงสูด 
คือ ภาษีมูลค่า เ พ่ิม รองลงมาคือ ภาษี เงินได้นิติบุคคล และภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา ตามล าดับ  
โดย ภาษีมูลค่าเพ่ิม มีมูลค่ามีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นทุกปีตั้งแต่ปี 2558 – 2560 และมีมูลค่าสูงกว่าภาษีอากรประเภท
อ่ืนๆ รองลงมา คือ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นต้น  เมื่อพิจารณา
อัตราการเปลี่ยนแปลง ในปี 2558 – 2560 จะแสดงให้เห็นว่าสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงในปี 2559 รายได้อ่ืนๆ  
มีอัตราการเปลี่ยนแปลงสูงสุด รองลงมาคือภาษีเงินได้นิติบุคคล และอากรแสตมป์ ตามล าดับ ส่วนในปี 2560 
รายได้อ่ืนๆ มีอัตราการเปลี่ยนแปลงสูงสุด รองลงมาคือ ภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามล าดับ 

แต่อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็ยังมองภาษีอากรเป็นภาระ จึงมักพยายามที่จะมี
กระบวนการในการวางแผนภาษี โดยการวางแผนภาษีอากร (Tax Planning) เป็นการตัดสินใจเตรียมการเพ่ือ
การปฏิบัติในอนาคตเกี่ยวกับภาษีอากรทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้การเสียภาษี
อากรและการปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีอากรขององค์กรเป็นไปโดยถูกต้องและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร และต้องเสียภาษีอากรเป็นจ านวนน้อยที่สุดหรือประหยัดที่สุด  ดังนั้น
การวางแผนภาษีอากรจึงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงหรือหลบหลีกการเสียภาษีแต่อย่างใด ซึ่งการกระท าดั งกล่าวอาจมี
โทษทั้งทางแพ่งและทางอาญาหากกระท าการโดยความไม่เข้าใจเรื่องของภาษีอากร (ฐานันดร ปรีดากัญญารัตน์
, 2551) เนื่องจากการหนีภาษี (Tax Evasion) เป็นการที่ผู้เสียภาษีใช้วิธีการที่ผิดกฎหมายหรือฉ้อฉลเพ่ือที่จะ
ท าให้ไม่ต้องเสียภาษีหรือเสียภาษีน้อยลง ซึ่งการกระท าเช่นนี้มีความผิดและต้องได้รับโทษตามกฎหมาย 
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ตัวอย่างของการหนีภาษี เช่น ผู้เสียภาษีไม่กรอกจ านวนเงินได้หรือทรัพย์สินที่จะต้องเสียภาษีในแบบแสดง
รายการโดยเจตนา หรือกรอกแต่กรอกไม่ตรงต่อความเป็นจริงเพ่ือให้เสียภาษีน้อย ในขณะที่การหลบหลีกภาษี 
(Tax Avoidance) ต่างกับการหนีภาษี คือการที่ผู้เสียภาษีใช้วิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายเพ่ือท าให้ไม่ต้องเสีย
ภาษีหรือเสียภาษีน้อยลง พยายามใช้ช่องโหว่ของกฎหมายภาษีอากร (Tax Loopholes) เพ่ือท าให้ไม่ต้องเสีย
ภาษี หรือเสียภาษีน้อยลงก็ถือเป็นการหลบหลีกด้วย การหลบหลีกภาษีถือเป็นการกระท าที่ ไม่ผิดกฎหมาย 
ฉะนั้นการหลบหลีกภาษีจึงเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนภาษี (ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, 2560) 

แม้ว่าการวางแผนภาษีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฏหมายก าหนด แต่ก็อาจส่งผลต่อลักษณะเชิงคุณภาพ
ของงบการเงินที่น าเสนอต่อผู้ใช้งบการเงินซึ่งมีอยู่หลายกลุ่ม การรายงานทางการเงินมีวัตถุประสงคท์ั่วไปเพ่ือให้
ข้อมูลทางการเงินที่มีประโยชน์ต่อผู้ลงทุนเกี่ยวกับกิจการที่เสนอรายงาน ซึ่งได้แก่ ผู้ให้กู้ยืมหรือเจ้าหนี้อ่ืนทั้งใน
ปัจจุบันและในอนาคตส าหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้ทรัพยากรแก่กิจการ โดยข้อมูลนั้นต้องเกี่ยวข้องกับ
การตัดสินใจและเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมของสิ่งที่ต้องการน าเสนอ ทั้งนี้ ประโยชน์ของข้อมูลทางการเงินจะ
เพ่ิมขึ้นถ้าข้อมูลนั้นเปรียบเทียบได้ พิสูจน์ยืนยันได้ ทันเวลาและเข้าใจได้ ซึ่งถือว่าเป็นคุณลักษณะเชิงคุณภาพ
ของข้อมูลทางการเงินที่ก าหนดไว้ในกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน (สภาวิชาชีพบัญชีฯ, 2558) 

ดังนั้น การที่กิจการต่างๆ มุ่งที่จะวางแผนภาษีเพ่ือให้กิจการได้รับประโยชน์ทางภาษี ซึ่งในบางกรณี
กิจการอาจใช้วิธีการวางแผนภาษี โดยอาศัยระยะเวลาของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเ พ่ิม  
ซึ่งการวางแผนภาษีในลักษณะนี้อาจส่งผลกระทบต่อการแสดงรายการในงบการเงินที่สะท้อนคุณลักษณะ 
เชิงคุณภาพของข้อมูลทางการเงินที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้ข้อมูลตามที่ก าหนดในกรอบแนวคิดการายงาน  
ทางการเงิน จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเรื่องการวางแผนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่มีผลต่อคุณภาพของรายงาน
ทางการเงิน 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาผลกระทบต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของธุรกิจบริการที่เกิดจากการวางแผนภาษี 
 

วิธีการศึกษา 
 การศึกษานี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) จากเอกสาร (Documentary 
Research) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ของกลุ่มธุรกิจบริการซึ่งรวบรวมจากส านักงาน
บัญชีแห่งหนึ่ งใช้ เป็นกรณีศึกษาตัวอย่าง จ านวน 15 กิจการ ระยะเวลา 3 ปี  (ปี  2558 – 2560) 
 โดยเปรียบเทียบกับข้อกฏหมายตามประมวลรัษฎากร ประกอบด้วย 

1. รูปแบบการวางแผนภาษีมูลค่าเพ่ิม  
2. การยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพ่ิม เพ่ือช าระภาษีมูลค่าเพ่ิม 
3. การจัดท ารายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย 
4. แบบแสดงภาษีมูลค่าเพ่ิมตามประมวลรัษฎากร 
5. บทลงโทษตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพ่ิม 
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โดยเอกสารที่รวบรวมได้จะมาจ้าแนกลักษณะของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพ่ิมและวิเคราะห์
รูปแบบการวางแผนภาษีมูลค่าเพ่ิมจากนั้นจึงน้ามาวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทาง
การเงินในลักษณะของการอภิปรายผลการศึกษาโดยอาศัยหลักการ ทฤษฎี และข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับภาษีมูลค่าเพ่ิม 

ส าหรับกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ คือ “การวางแผนภาษี” ที่ว่าเป็นการตัดสินใจเตรียมการเพ่ือการ
ปฏิบัติในอนาคตเก่ียวกับภาษีอากรทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวเพ่ือเสียภาษีในจ านวนน้อยที่สุดหรือประหยัด
ที่สุด ในขณะที่การหลบหลีกภาษีแม้ถือว่าเป็นการกระท าที่ไม่ผิดกฎหมาย แต่ส่วนหนึ่งของการวางแผนภาษี
ภาษมีูลค่าเพ่ิมในลักษณะนี้ส่งผลต่อคุณภาพของรายงานทางการเงินอย่างไร 

 
 

ผลการศึกษา 
ผลการศึกษาการวางแผนภาษีที่มีผลต่อคุณภาพรายงานทางการเงิน ที่เกิดจากการวางแผนภาษีของ

ธุรกิจประเภทบริการ น าผลที่ได้พิจารณาผลต่อคุณภาพรายงานทางการเงิน พบว่า การที่กิจการมีการวางแผน
ภาษีจะมีผลกระทบต่อองค์ประกอบของงบการเงินต่างๆ ได้ดังนี้ 

1. ผลกระทบต่อองค์ประกอบผลการด าเนินงานทางการเงิน (ก าไรหรือขาดทุน) 
1.1 ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับรายได้  

 เป็นการพิจารณาว่ารายได้ที่ได้รับต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือไม่ และภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ต้องเสีย
มีประเด็นปัญหาที่ต้องพิจารณาอย่างไร พบว่า ประเด็นภาษีมูลค่าเพ่ิมที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนภาษีในเรื่อง
ของรายได้ กิจการมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้รายได้ของกิจการได้เต็มตามจ านวนที่กิจการต้อง ตัวอย่างเช่น  
กรณีธุรกิจสปา ซึ่งเป็นธุรกิจที่ด าเนินการโดยให้บริการแก่ลูกค้า โดยหลักปกติแล้วกิจการจะคิดค่าให้บริการรวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม การรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมไว้ในราคาที่ให้บริการท าให้กิจการได้รับรายได้ไม่เต็มจ านวนเพราะในเงิน
100 บาท รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมไว้ 7% กิจการจึงได้รับเงินเพียง 93.46 บาท ต่อมากิจการจึงปรับเปลี่ยนการคิด
ราคาค่าบริการโดยคิดภาษีมูลค่าเพ่ิมแยกต่างหากจากค่าบริการในแต่ละครั้ง ซึ่งจึงจะท าให้กิจการได้รับเงิน
ค่าบริการเต็มจ านวน กล่าวคือ ค่าบริการ 100 บาท คิดภาษีมูลค่าเพ่ิมอีก 7% แยกต่างหาก รวมเป็น 107 บาท 
จะท าให้กิจการได้รับเงินค่าบริการ 100 บาท เต็มจ านวน จากวิธีการดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ากิจการมีรายได้
เพ่ิมข้ึนจากเดิม 

1.2 ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่าย  
 เป็นการพิจารณาว่ารายจ่ายที่ได้จ่ายไปเกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือไม่ และภาษีมูลค่าเพ่ิม

ที่ต้องเสียมีประเด็นปัญหาที่ต้องพิจารณาอย่างไร พบว่า ประเด็นภาษีมูลค่าเพ่ิมที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนภาษี
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ในเรื่องของรายจ่าย กิจการมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดรายจ่ายของกิจการในรูปของกระแสเงินสดในเดือนนั้นๆ 
ตัวอย่างที่พบเช่น กรณีที่กิจการมีการใช้ใบก ากับภาษีซื้อและภาษีขายข้ามรอบ ธุรกิจบริการมีการให้บริการ 
แก่ลูกค้าในเดือนมกราคม และได้มีการออกใบก ากับภาษีในวันที่ให้บริการมูลค่าของค่าบริการ 10 ,000 บาท 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ในเดือนมกราคม โดยสามารถแสดงได้ดังภาพที่ 3 ดังนี้ 

 
ภาพที ่3 ช่วงระยะเวลาการใช้ภาษีซ้ือข้ามรอบระยะเวลา  

 จากภาพที่ 3 จุด T1 ที่มีความรับผิดทางภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดขึ้นและมีการออกใบก ากับภาษีมูลค่าเพ่ิม
เมื่อสิ้นเดือนกิจการต้องมีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพ่ิมที่เกิดขึ้นของเดือนนั้นๆ ในเดือนถัดไปคือ T2  

ภายใน 15 แต่เนื่องจากใบก ากับภาษีซื้อสามารถใช้ยื่นภาษีมูลค่าเพ่ิมได้ภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ในใบก ากับ
ภาษี บางธุรกิจจึงเลือกที่จะไม่ยื่นภาษีซื้อภายในเดือนที่มีการออกใบก ากับภาษีมูลค่าเพ่ิม ซึ่งสาเหตุหลักๆ  
ของการไม่ยื่นภาษีมูลค่าเพ่ิมในเดือนภาษีนั้นอาจเป็นเพราะมีภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อ หรือภาษีขายในเดือน
ถัดไปอาจมีเยอะ ธุรกิจจึงมีการเฉลี่ยภาษีซื้อไว้ยื่นในเดือนถัดไปเพ่ือท าให้ธุรกิจเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมน้อยลง   
การกระท าเช่นนี้กิจการมองว่าเป็นการวางแผนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่จะส่งผลในรูปของกระแสเงินหมุนเวียนของ
กิจการในเดือนนั้นๆ อาจท าให้กิจการไม่ต้องเสียภาษีมากจนเกินไป 

2. ผลกระทบต่อองค์ประกอบผลการด าเนินงาน (สินทรัพย์และหนี้สิน) 
 เป็นการพิจารณาว่าสินทรัพย์และหนี้สินเกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเ พ่ิมหรือไม่  และ

ภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ต้องเสีย มีประเด็นปัญหาที่ต้องพิจารณาอย่างไร  พบว่า ประเด็นภาษีมูลค่าเพ่ิมที่เกี่ยวข้องกับ
การวางแผนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่มีผลกระทบกับรายการทรัพย์สินและหนี้สินนั้น กิจการมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ
น าภาษีมูลค่าเพ่ิมบางชนิดที่สามารถน ามาใช้เป็นภาษีซื้อได้และไม่ผิดกฎหมาย ดังตัวอย่างของธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่ง บริษัทมีการซื้อน้ ามันเบนซินมาเติมเครื่องตัดหญ้าเพ่ือใช้ในการด าเนินงาน ซึ่งภาษี
น้ ามันเบนซินเป็นภาษีซื้อต้องห้ามในระบบภาษีมูลค่าเพ่ิม หากเป็นน้ ามันดีเซลที่ใช้ในการเติมรถยนต์โดยสาร 
หรือเครื่องยนต์ดีเซลสามารถน ามาเป็นภาษีซื้อได้ ดังนั้นกิจการจึงไม่สามารถน าภาษีซื้อน้ ามั นเบนซินมาเป็น
ภาษีซื้อได้ทั้งที่กิจการซื้อมาใช้เพ่ือการด าเนินงานเช่นเดียวกับน้ ามันดีเซล กิจการจึงมีการออกแบบบัญชีภาษี
ของกิจการเพ่ือให้สามารถน าภาษีน้ ามันเบนซินมาเป็นภาษีซื้อโดยการออกแบบภาษีซื้อน้ ามันเป็นวัสดุของ
กิจการที่ใช้ในการด าเนินการ จากกรณีดังกล่าวถือเป็นการวางแผนภาษีอีกรูปแบบหนึ่งเพ่ือให้กิจการสามารถใช้
ภาษีซื้อดังกล่าวในการน ามายื่นภาษีได้  

 ซึ่งจากประเด็นต่างๆ ที่ได้กล่าวมาในบทนี้เป็นการมองประเด็นการวางแผนภาษีมูลค่าเพ่ิม
ออกเป็น 3 มิติของการวางแผนภาษีมูลค่าเพ่ิมเป็นเรื่องการวางแผนภาษีมูลค่าเพ่ิมทางด้านรายได้ ทางด้าน
รายจ่าย และทางด้านสินทรัพย์และหนี้สิน แต่ละประเด็นส่งผลกระทบต่อคุณลักษณะเชิงคุณภาพของรายงาน
ทางการเงินดังต่อไปนี้ 
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 ประเด็นทางด้านรายได้ กิจการมีการใช้วิธีการคิดภาษีมูลค่าเพ่ิมแยกจากราคาค่าสินค้าหรือ
ค่าบริการแยก วัตถุประสงค์เพ่ือท าให้กิจการได้รับรายได้อย่างเต็มจ านวน การวางแผนภาษีมูลค่าเพ่ิมประเด็น
ทางด้านรายได้ไม่ส่งผลกระทบลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินของกิจการเนื่องจากข้อมูลทางการเงินในงบ
การเงินของกิจการยังมีเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมให้แก่ผู้ใช้งบการเงินได้อย่าง
ถูกต้อง 

 ประเด็นทางด้านรายจ่าย กิจการมีการใช้วิธีการใช้ใบก ากับภาษีซื้อและภาษีขายข้ามรอบ 
วัตถุประสงค์เพ่ือลดรายจ่ายของกิจการในรูปของกระแสเงินสดในเดือนนั้นๆ  การวางแผนภาษีมูลค่าเพ่ิมด้วย
วิธีการนี้จะท าให้กิจการเสียเงินเพ่ิมเนื่องจากจุดรับผิดทางภาษีเกิดขึ้นแล้วมีการออกใบก ากับภาษี แต่มี  
การเฉลี่ยภาษีบางส่วนไปยื่นในเดือนต่อไป กิจการต้องเสียเงินเพ่ิมเดือนละ 1.5 ของภาษีที่ต้องเสีย ในเดือนที่  
น าภาษีส่วนที่เหลือไปยื่นแบบแสดงรายการ การวางแผนภาษีมูลค่าเพ่ิมประเด็นทางด้านรายจ่ายมีผลกระทบ
ต่อลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินของกิจการ ในเรื่องความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและเป็นตัวแทน  
อันเที่ยงธรรมเนื่องจากข้อมูลทางการเงินในงบการเงินของกิจการในส่วนของกระแสเงินสดแสดงไม่ตรงตามที่
ควรจะเป็น ท าให้ผู้ใช้งบการเงินได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง 
  ประเด็นทางด้านสินทรัพย์และหนี้สิน สินทรัพย์บางตัวของกิจการมีไว้เพ่ือใช้ในการ
ด าเนินงานแต่กิจการไม่สามารถน าภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อสินทรัพย์ดังกล่าวมาใช้เป็นภาษีซื้อได้เนื่องด้วย
กิจการมีการตีความในประเด็นทางด้านนี้ผิดไป กิจการจึงมีการใช้วิธีการออกแบบบัญชีภาษีของกิจการโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือต้องการน าภาษีมูลค่าเพ่ิมบางชนิดที่สามารถน ามาใช้เป็นภาษีซื้อได้และไม่ผิดกฎหมาย  
การวางแผนภาษีมูลค่าเพ่ิมประเด็นสินทรัพย์และหนี้สินไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน
ของกิจการเนื่องจากข้อมูลทางการเงินในงบการเงินของกิจการยังมีเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและเป็นตัวแทน 
อันเที่ยงธรรมให้แก่ผู้ใช้งบการเงินได้อย่างถูกต้อง 
 
สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

การวางแผนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่กิจการส่วนใหญ่น ามาใช้ในการวางแผนภาษีมูลค่าเพ่ิมมี 3 ประเด็นหลัก 
ได้แก่ ประเด็นทางด้านรายได้ ประเด็นทางด้านรายจ่าย และประเด็นทางด้านสินทรัพย์และหนี้สินการวางแผน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมในแต่ละด้านมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน และส่งผลกระทบต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของ
กิจการแตกต่างกันไปตามวิธีการวางแผนภาษีมูลค่าเพ่ิมของกิจการ  

จากผลศึกษาเรื่องการวางแผนภาษีที่มีผลต่อคุณภาพของรายงานทางการเงิน พบประเด็นการวางแผน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมในประเด็นด้านรายจ่ายที่ส่งผลกระทบต่อลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน แต่ผู้มีหน้าที่ในการ
จัดท างบการเงินหรือกิจการพยายามมุ่งเน้นในเรื่องของการวางแผนภาษีมูลค่าเพ่ิม เพ่ือให้กิจการเสียภาษี
น้อยลงหรือประหยัดให้ได้มากที่สุด ในการวางแผนภาษีมูลค่าเพ่ิมของกิจการบางครั้งอาจไม่ได้ให้ความส าคัญ
ต่อข้อมูลทางการเงินที่ผู้ใช้งบการเงินจะน าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ การวางแผนภาษีมูลค่าเพ่ิมไม่ใช่เรื่อง  
ที่ผิดแต่จะไปส่งผลกระทบต่อลักษณะเชิงคุณภาพของรายงานทางการเงินของกิจการ  ในเรื่องของความ
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจจะท าให้ผู้ใช้ข้อมูลได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วนเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ และการเป็นตัวแทน
อันเที่ยงธรรม ท าให้ผู้ใช้ข้อมูลได้รับข้อมูลไม่ตรงตามระยะเวลาที่เกิดขึ้นจริง  ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
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กัลย์ธีรา  สุทธิญาณวิมล (2552) ที่ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพงบการเงินของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในมุมมองของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในเขตภาคเหนือ พบว่าผลกระทบที่มีผลต่อคุณภาพข้อมูล
ในงบการเงิน ในเรื่องคุณภาพด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ได้แก่ ได้ข้อมูลทันเวลาต่อการน าไปใช้  
ความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ งามศิลป์  รองขุน (2547)  
ที่ได้ศึกษาถึงปัญหาการหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าเพ่ิมอันเนื่องมาจากกลไกป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษี  ในเรื่องของ
แนวทางในการก าหนดวิธีการศึกษาเป็นการศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิ  โดยศึกษาวิจัยจากเอกสารต่างๆ  
ทีเ่กี่ยวข้องของธุรกิจประเภทบริการ 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยครั้งนี้ 
ผู้ประกอบการธุรกิจต้องมีความรู้ในเรื่องภาษีมูลค่าเพ่ิมจะท าให้ผู้ประกอบการสามารถน าข้อมูลต่างๆ 

มาใช้ในการวางแผนภาษีมูลค่าเพ่ิมได้เป็นอย่างดี และในการวางแผนภาษีมูลค่าเพ่ิมทุกครั้งกิจการต้องค านึงถึง
ผลกระทบในด้านของข้อมูลในงบการเงินของกิจการด้วย หากกิจการมีการน าเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตามที่ควร
จะส่งผลต่อผู้ใช้งบการเงินและท าให้งบการเงินของกิจการขาดลักษณะเชิงคุณภาพตามที่กรอบแนวคิด  
การรายงานทางการเงินได้ก าหนดไว้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ศึกษากลุ่มตัวอย่างเฉพาะธุรกิจบริการและเป็นการศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิ 

(Secondary Data) โดยก าหนดการด าเนินการศึกษาโดยศึกษาวิจัยจากเอกสาร (Documentary Research) 
เท่านั้นฉะนั้นการศึกษาในครั้งต่อไปผู้ศึกษาควรศึกษาโดยการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ มีการเก็บข้อมูล 
เชิงลึก หรือเป็นการเก็บข้อมูลในมุมมองของผู้ใช้งบการเงินว่ามีความคิดเห็นอย่างไรหากกิจการมีการวางแผน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม เป็นต้น 
 
บรรณานุกรม  
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์.  2558.  กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 

2558).   สื บ ค้ น  3  กั น ย า ย น  2 5 6 1 , จ า ก  http://en.fap.or.th/images/sub_1407934771/ 
Framework.pdf 

ฐานันดร ปรีดากัญญารัตน์ .  2551.  การวางแผนภาษีอากร .   สืบค้น 3 กันยายน 2561 , จาก 

http://www2.feu.ac.th/acad/ac/articles_detail.php?id=126 
ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.  2560.  การวางแผนภาษีอากรกับหนีภาษี ต่างกันอย่างไร.  สืบค้น 3 กันยายน 2561,  

        จาก http://www.ทนายสายด่วน.com/การวางแผนภาษีอากรกับหน/ 

งามศิลป์ รองขุน.  2547.  ปัญหาการหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่มอันเนื่องมาจากกลไกการหลีกเลี่ยงภาษี (สาร
นิพนธ์มหาบัญฑิต),  มหาวิทยาลัยรามค าแหง, กรุงเทพฯ 
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กัลย์ธีรา  สุทธิญาณวิมล.  2552.  ปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพงบการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในมุมมองของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในเขตภาคเหนือ (วิทยานิพนธ ปริญญามหาบัณฑิต) , 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่  
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กรมสรรพากร.  2561.  ประมวลรัษฎากร .  สืบค้น 15 กันยายน 2561, จาก www.rd.go.th/publish 
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การวิเคราะห์ปัจจัยและการจัดกลุ่มการค้างช าระหนี้ของผู้กู้ยืมกองทุนเงินใหกู้้ยืมเพ่ือการศึกษา 

 

อัสมะ บือราเฮง1  ซาบีดี ปะดอฮิง2  อับดุลรอซะ ลากา3   
 และอาฟีฟี ลาเต๊ะ4  

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยและการจัดกลุ่มการค้างช าระหนี้ของผู้กู้ยืมกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงส ารวจ โดยเก็บข้อมูลด้วยการศึกษาเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง 
ที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาที่ได้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา จ านวน 335 คน 
ผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณของคอแครนและใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
แบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามออนไลน์การค้างช าระหนี้ของผู้กู้ยืมกองทุนเงิน 
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ การหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การวิเคราะห์ปัจจัย และการวิเคราะห์กลุ่ม จากการวิเคราะห์ปัจจัยพบว่า ปัจจัยการค้างช าระหนี้ของผู้กู้ยืม
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประกอบด้วย 6 ปัจจัย คือ 1) ด้านนโยบายลดปัญหาการค้างช าระหนี้และ
ความสะดวกสบาย 2) ด้านความรับผิดชอบในการช าระหนี้และการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 3) ด้านเงื่อนไขในการช าระ
หนี้ 4) ด้านประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการช าระหนี้และโอกาสในการใช้จ่าย 5) ด้านมาตรการและเงื่อนไข  
6) ด้านการปลอดหนี้ ส่วนการวิเคราะห์กลุ่มการค้างช าระหนี้ของผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาแบ่งได้
เป็น 3 กลุ่ม 1) กลุ่มการค้างช าระหนี้ของผู้กู้ยืมที่ต้องการความสะดวกสบาย 2) กลุ่มการค้างช าระหนี้ของผู้กู้ยืม
ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไข 3) กลุ่มการค้างช าระหนี้ของผู้กู้ยืมที่ต้องการปลอดหนี้ 

ค าส าคัญ: การค้างช าระหนี้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา วิเคราะห์ปัจจัย วิเคราะห์กลุ่ม 

 

 

 

 

___________________________________ 

1-3 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา, คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์           
วิทยาเขตปัตตาน ี
4 รองศาสตราจารย ์ดร, คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
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บทน า 

ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยสามารถพัฒนาให้มีความเจริญเติบโตและมีศักยภาพได้ จ าเป็นต้อง
อาศัยปัจจัยหลักที่ส าคัญได้แก่ การมีปัจจัยการผลิต และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งทรัพยากรมนุษย์ 
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญต่อการพัฒนา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้อง
ให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษา ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 (ปี พ.ศ. 
2535-2539) และฉบับที่ 8 (ปี พ.ศ. 2540-2544) ที่เริ่มให้ความสนใจในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2541 อ้างอิงจาก  
สุประพล  พาฬิโพธิ์ และ สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, 2550)  

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังได้กล่าวมาข้างต้น ทางภาครัฐจึงได้มุ่งเน้นในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์หรือการพัฒนา “คน” โดยภาครัฐได้มีนโยบายที่ต้องการส่งเสริมให้บุคลากรของชาติได้มีโอกาส
ทางการศึ กษาที่ เ ท่ า เที ยมกัน เ พ่ือการ พัฒนา  จึ ง ได้ มี ก ารจั ดตั้ ง โ คร งการ  “กองทุน เ งิ น ให้ กู้ ยื ม 
เพ่ือการศึกษา” หรือ (กยศ.) ขึ้นโดยเริ่มต้นโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ในสมัยของนายชวน หลีกภัย 
(นายกรัฐมนตรี) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักการโครงการดังกล่าวในคราวประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 
พ.ศ. 2538 ในลักษณะเงินทุนหมุนเวียนตามนัยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 เริ่มให้
นักเรยีน นักศึกษากู้ยืมครั้งแรก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 (สุประพล พาฬิโพธิ์ และ สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, 2550) 

ต่อมาจึงได้มีการประกาศใช้ “พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2541” มีผลท าให้
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) มีฐานะเป็นนิติบุคล โดยอยู่ในก ากับดูแลของกระทรวงการคลัง  
มีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญคือ ให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาแก่นักเรียน นิสิตและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้กู้ยืม
ส าหรับเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช่จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช่จ่ายที่จ าเป็นในการครองชีพระหว่างที่
ก าลังศึกษา ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา เพ่ือให้
ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระด้านการเงินของผู้ปกครอง และเป็นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์โดยรวมของประเทศ โดยทางกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) มุ่งหวังว่าผู้กู้ยืมจะ
สามารถเล่าเรียนได้ส าเร็จตามหลักสูตร สามารถมีงานท า มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รวมถึง  
มีจิตส านึกในการช าระหนี้คืนเพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่คนรุ่นต่อไป ทั้งนี้หลังจากผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ส าเร็จการศึกษา หรือเลิกกู้ยืมติดต่อกันเป็นระยะเวลา 2 ปี ผู้กู้ยืมมีหน้าที่ในการ
ช าระเงินคืนตามกฎหมาย ผู้กู้ยืมจะต้องน าเงินมาช าระหนี้ โดยเงินที่กู้ยืมเพ่ือการศึกษาจะมีระยะเวลาปลอดหนี้ 
2 ปี นับจากที่ผู้กู้ยืมเงินส าเร็จการศึกษาหรือเลิกศึกษา ซึ่งผู้กู้จะต้องช าระหนี้ของเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละ 1.5 ต่อปี เป็นระยะเวลา 15 ปี นับตั้งแต่วันที่ครบก าหนดการช าระหนี้ โดยมีการก าหนดระยะเวลาและ
อัตราร้อยละของเงินต้นที่ต้องช าระตามระเบียบของคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (สุประพล  
พาฬิโพธิ์ และ สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, 2550) 
 ซึ่งในปัจจุบันรัฐบาลโดยกระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ และทบวงมหาวิทยาลัยได้พิจารณา 
เห็นถึงความส าคัญอย่างยิ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และ  
เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (นฐนัธย์ ใยบัว, 2556, น.1)  
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จึงเห็นสมควรก าหนดเป็นนโยบายสนับสนุนภาคเอกชนในการพัฒนาการศึกษา ในขณะเดียวกัน  
เพ่ือแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านการศึกษาในสังคม ด้วยการให้โอกาสแก่นักเรียน นักศึกษาที่ด้อยโอกาส  
จึงก าหนดเป็นนโยบายให้ภาครัฐสนับสนุนทางการเงินโดยการจัดตั้งกองทุนเงินให้กูยืมเพ่ือการศึกษาแก่นักเรียน 
นักศึกษา ที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย โดยมี 3 หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ กระทรวงการคลัง 
กระทรวงศึกษาธิการ และทบวงมหาวิทยาลัย แต่ในทางกลับกันหากน าเงินที่ได้จากการกู้ยืมไปใช้จ่ายหรือการ
ลงทุนที่ผิดประเภท ผิดวัตถุประสงค์หรือไปใช้จ่ายในส่วนที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้อาจจะท าให้เกิดหนี้ค้างช าระหนี้
และปัญหาต่าง ๆ ตามมา (ปฐมพร ฉ่ าวิเศษ, 2557, น.1) 

ทั้งนี้ได้ให้ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ท าหน้าที่เป็นผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมและเริ่มให้
นักเรียน นักศึกษากู้ยืมได้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 เป็นต้นมาบนพ้ืนฐานของหลักการว่า เพ่ือให้เงินกู้ยืมแก่ 
นักเรียน นักศึกษา ซึ่งมาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย ส าหรับศึกษาต่อตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
(ทั้งสายสามัญและสายอาชีวะ) จนถึงระดับปริญญาตรีในประเทศรวมทั้งการศึกษานอกระบบที่ต่อเนื่องจาก
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามหลักสูตรและประเภทที่  กระทรวงศึกษาธิการก าหนด โดยนักเรียน นักศึกษา
จะต้องช าระคืนพร้อมดอกเบี้ยอัตราต่ าเมื่อจบการศึกษาแล้ว   ภายหลังเมื่อรัฐบาลเห็นถึงความส าคัญของ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษามากขึ้น จึงได้ออกพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กูยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2541 
และจัดตั้งส านักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาอยู่ในการก ากับดูแลของกระทรวงการคลัง ส่งผลให้ 
การด าเนินงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษามีความม่ันคงถาวรขึ้น แต่การด าเนินของกองทุนยังไม่บรรลุ
เป้าหมายเท่าที่ควร เนื่องจากเงื่อนไขการให้กู้ยืมการคัดเลือก  การตรวจสอบนักศึกษาที่จะได้รับเงินกู้ไม่ได้
เชื่อมโยงกับความขาดแคลนทุนทรัพย์ของนักเรียน นักศึกษา (นฐนัธย์ ใยบัว, 2556, น.1-2) 

นอกจากการก าหนดรายได้ต่อครัวเรือนของผู้กู้ยืมไม่เกินระดับหนึ่ง  ๆ ท าให้เกิดความไม่แน่ใจว่า
นักศึกษาจ านวนมากที่ได้รับทุนกู้ยืมจะเป็นนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จริง การติดตามผลการด าเนินงาน
ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาพบว่า ยังมีปัญหาและอุปสรรคอีกหลายประการที่อาจท าให้การจัดตั้ง
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษานี้ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดสรรเงินกู้ไปยังนักเรียน นักศึกษา ยังขาด
ความมีประสิทธิภาพและยังถูกละเลยความเข้มงวดในคุณสมบัติของผู้กู้ อีกทั้งจ านวนเงินที่ภาครัฐจัดสรรยังไม่
เพียงพอกับจ านวนนักเรียน  นักศึกษาที่ต้องการกู้ เนื่องจากนักเรียน นักศึกษาที่กู้เงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษาไม่น าเงินมาช าระคืนเมื่อถึงการก าหนดช าระตามระเบียบ ซึ่งแนวทางการปฏิบัติต่าง  ๆ ที่กองทุน
เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาได้ประกาศออกมา เพ่ือให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ เกณฑ์ของ
สถานศึกษาภาครัฐและเอกชนในการพิจารณาจัดสรรเงินให้แก่สถานศึกษาเท่ากันแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี 
ซึ่งสถานศึกษาของรัฐจะมีค่าเล่าเรียนที่ถูกกว่าสถานศึกษาของเอกชน (กาญจนา บุญภักดิ,์ 2551, น.2) 

ปัญหาเหล่านี้น าไปสู่ความไม่เสมอภาคและขัดต่อเจตนารมณ์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา   
ควรมีมาตรการที่ชัดเจนให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการคัดเลือกคุณสมบัติของผู้กู้ยืมและให้ธนาคาร  
ซึ่งท าหน้าที่ในการติดตามหนี้มีส่วนรับผิดชอบต่อหนี้สูญที่เกิดขึ้นเพ่ือให้การด าเนินงานของกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีการพิจารณาคุณสมบัติของผู้กู้ยืมให้ดี ติดตามการใช้จ่ ายเงิน 
ตลอดจนผลการเรียนของผู้กู้ยืม และมีมาตรการลงโทษสถานศึกษาที่มีเจตนาหาประโยชน์จากกองทุนเงิน  
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ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา และการที่นักศึกษาใช้จ่ายไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์  สถานศึกษา ควรมีมาตรการในการ
ก ากับดูแล ติดตาม อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (กาญจนา บุญภักดิ,์ 2551, น.3)      
 ดังนั้น การศึกษาเกี่ยวกับการค้างช าระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาจึงมีความจ าเป็นในการ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างยิ่ง เพ่ือให้คนรุ่นหลังได้รับการสนับสนุนทางด้านการศึกษา  
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการที่จะพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศส่วนหนึ่งมาจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ประสิทธิภาพ ท าให้สามารถสร้างผู้คนที่มีการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม เนื่องจากมีระบบ
เศรษฐกิจที่มีการพัฒนา เพราะเหตุผลดังกล่าวจึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการค้างช าระหนี้
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยการค้างช าระหนี้ของผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

2. เพ่ือจัดกลุ่มการค้างช าระหนี้ของผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

วิธีการศึกษา 

 วิธีด าเนินการศึกษา การศึกษาครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงส ารวจ โดยเก็บข้อมูลด้วยการศึกษา  
เชิงปริมาณจากแบบสอบถามออนไลน์  https://bit.ly/2EPtNXX ค าถามที่ใช้ในแบบสอบถามประกอบด้วย  
2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 สถานภาพโดยทั่วไปการค้างช าระหนี้ของผู้กู้ยืม และส่วนที่ 2 ข้อค าถามเก่ียวกับการค้าง
ช าระหนี้ของผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา และได้เก็บข้อมูลกับผู้ที่เคยกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษา โดยการส่งไปยังเพจและกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา
บนเฟซบุ๊กและก าหนดระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 1-30 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 โดยมีขั้นตอนในการ
ด าเนินการศึกษาดังต่อไปนี้  

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาที่ได้กู้ยืมเงินจาก
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ที่มีประชากร จ านวนไม่สามารถระบุได้ ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตร
การค านวณของคอแครน (Cochran) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 335 คน  
ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive  sampling) เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเกณฑ์
ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือ กลุ่มตัวอย่างต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาแล้วไม่ว่าระดับใดและ 
ได้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา โดยไม่ได้ก าหนดว่าต้องเป็นผู้ที่ด าเนินการช าระหนี้ (กยศ.) 
เสร็จสิ้นแล้วหรือยังไม่ด าเนินการช าระหนี้ (กยศ.)  

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ  
โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์คะแนน 5 ระดับ ตามแนวของลิเคิร์ต ดังนี้  

 ระดับคะแนน 5, 4, 3, 2, 1 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง/มากที่สุด เห็นด้วย/มาก ไม่แน่ใจ/ปานกลาง  
ไม่เห็นด้วย/น้อย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง/น้อยที่สุด ตามล าดับ 
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 โดยการอภิปรายลักษณะของแบบสอบถามที่ใช้วัดระดับของข้อมูลประเภทอันตรภาคชัน มีช่วงคะแนน 
ดังต่อไปนี้  

 4.51-5.00, 3.51-4.50, 2.51-3.50, 1.51-2.50, 1.00-1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วย
อย่างยิ่ง/มากที่สุด เห็นด้วย/มาก ไม่แน่ใจ/ปานกลาง ไม่เห็นด้วย/น้อย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง/น้อยที่สุด ตามล าดับ 

 การประเมินคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้องกับการค้างช าระหนี้ เพ่ือก าหนดกรอบแนวคิด และได้สร้างแบบสอบถามขึ้นตามวัตถุประสงค์  
ในการศึกษาแล้วน าไปเสนอผู้เชี่ยวชาญฝ่ายพัฒนานักศึกษาด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา จ านวน  
3 ท่าน และได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นส าหรับการศึกษาไปท าการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือกับนักศึกษา
ชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่ท าการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพ่ือการศึกษา โดยสถานที่ท าการทดสอบ คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จ านวน 50 
คน มี 2 ส่วน คือ ค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหา และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดังนี้ 

 1.ความเที่ยงตรงของเนื้อหา ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC โดยเลือกข้อค าถามที่มีค่า 
IOC มากกว่า 0.50 มาใช้เป็นข้อค าถาม 

 2.ความเชื่อม่ัน ผู้วิจัยได้พิจารณาจากค่าสัมประสิทธิครอนบาคแอลฟา (Cronbach’s Alpha) มีค่าของ
ระดับความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเท่ากับ 0.95 อยู่ในเกณฑ์ สูงมาก  

 ส่วนที่ 1 : สถานภาพโดยทั่วไปการค้างช าระหนี้ของผู้กู้ยืมได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถาบัน 
ที่ส าเร็จการศึกษา สถานภาพ ภูมิล าเนา สถานภาพการท างาน อาชีพ (กรณีที่มีงานท า) รายได้ต่อเดือน 
ค่าใช้จ่ายต่อเดือน การด าเนินการช าระหนี้ เหตุผลที่ยังไม่สามารถช าระหนี้  ระยะที่คาดหวังในการช าระหนี้ 
และจ านวนหนี้ที่ค้างช าระ  

 ส่วนที่ 2 : ข้อค าถามเกี่ยวกับการค้างช าระหนี้ของผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มีลักษณะ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับได้แก่ ระดับคะแนน  5, 4, 3, 2, 1  หมายถึง  เห็นด้วยอย่างยิ่ง/มากที่สุด  
เห็นด้วย/มาก  ไม่แน่ใจ/ปานกลาง  ไม่เห็นด้วย/น้อย  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ ง/น้อยที่สุด  ตามล าดับ รวมทั้งหมด 
34 ข้อ 

สถิติที่ใช้ในการศึกษา การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเสร็จรูปทางสถิติ  
โดยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์มีดังนี้ 

 1. สถานภาพโดยทั่วไปการค้างช าระหนี้ของผู้กู้ยืม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ความถี่ ร้อยละ   

 2. ข้อค าถามเกี่ยวกับการค้างช าระหนี้ของผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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 3. วิเคราะห์ปัจจัยการค้างช าระหนี้ของผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) 

 4. วิเคราะห์กลุ่มการค้างช าระหนี้ของผู้กู้ยืมกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ 
การวิเคราะห์กลุ่ม (Cluster Analysis)  

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

ผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ  66.87 มีอายุอยู่ในช่วง 25–30  
ปี คิดเป็นร้อยละ  35.22 รองลงมามีอายุต่ ากว่า 25 ปี คิดเป็นร้อยละ  30.15 ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรี คิดร้อยละ 75.82  รองลงมาอยู่ในระดับอนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ  15.22 ส่วนใหญ่ส าเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คิดเปน็ร้อยละ  28.36 รองลงมาส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา คิดเป็นร้อยละ 14.63 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ  59.40 รองลงมามีสถานภาพ
สมรส คิดเป็นร้อยละ  36.42 มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดปัตตานี คิดเป็นร้อยละ  40.30 รองลงมามีภูมิล าเนาอยู่
ในจังหวัดนราธิวาส คิดเป็นร้อยละ 22.99 ปัจจุบันมีงานท า คิดเป็นร้อยละ 80.60 ประกอบอาชีพพนักงาน/
ลูกจ้างบริษัท/ลูกจ้างของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 54.52 รองลงมาประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
คิดเป็นร้อยละ 28.09 มีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 10,001-15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.43 รองลงมา 
มีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 5,001-10,000บาท คิดเป็นร้อยละ 26.87 มีค่าใช้จ่ายต่อเดือนอยู่ในช่วง 5,001-
10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.16 รองลงมาค่าใช้จ่ายต่อเดือนอยู่ในช่วง 10,001-15,000 บาท คิดเป็นร้อย
ละ  28.06  ส่วนใหญ่ก าลังด าเนินการช าระหนี้ คิดเป็นร้อยละ 57.01 รองลงมายังไม่ด าเนินการช าระหนี้ คิดเป็น
ร้อยละ 37.31 เหตุผลที่ยังไม่ด าเดินการช าระหนี้ส่วนใหญ่มีภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวเพ่ิมสูงขึ้น คิดเป็นร้อย
ละ  32.05  รองลงมามีภาระหนี้สินอ่ืนอยู่ คิดเป็นร้อยละ 27.59 ระยะเวลาที่คาดหวังในการช าระหนี้ส่วนใหญ่
ครบก าหนด  15 ปี คิดเป็นร้อยละ 56.12 รองลงมาไม่เกิน  10 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.66 จ านวนหนี้ที่ค้างช าระ
ส่วนใหญ่มากกว่า 150,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.88 รองลงมาอยู่ในช่วง 100,001–150,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ  30.45 ตามล าดับ 

 

                                                                                   

 

  

                                        

 

ปัจจัยที่ 1 

ปัจจัยที่ 2 

ปัจจัยที่ 3 

… 

ปัจจัยที่ m 

กลุ่มที่ 1 

กลุ่มที่ 2 

กลุ่มที่ 3 

… 

กลุ่มที่ k 

 

ข้อค าถาม     

การค้างช าระหนี้
ของผู้กู้ยืม
กองทุนเงินให้
กู้ยืมเพือ่
การศึกษา 

Factor Analysis Cluster Analysis 

สกัดปัจจยั การจัด
กลุ่ม 

ปัจจัยการค้างช าระหนี ้ กลุ่มการค้างช าระ
หนี ้
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ผลการวิ เคราะห์ปัจจัยด้วยวิธี  Principal components Analysis และมุมด้วยวิธีแกนมุมฉาก 
(Varimax) พบว่าค่าดัชนี KMO (Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy) ของการวิเคราะห์
มีค่าเท่ากับ 0.92 ซึ่งถือได้ว่ามีค่าที่สูง แสดงให้เห็นว่าข้อมูลมีความเหมาะสมที่จะใช้การวิเคราะห์ปัจจัย ผู้วิจัย
ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาด้วยค่าไอเกน (Eigenvalues) มีค่ามากกว่า 1 และค่าน้ าหนักปัจจัย (Factor 
Loading) มากกว่า 0.30 ขึ้นไป สามารถสกัดปัจจัยข้อค าถาม 34 ข้อได้เป็น 6 ปัจจัย ซึ่งสามารถอธิบาย 
ความผันแปรของข้อมูล (Total Variance Explained) ได้ร้อยละ 69.05 ได้ตั้งชื่อแต่ละปัจจัยการค้างช าระหนี้
ของผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ผลเป็นดังตารางที่ 2    

ปัจจัยที่ 1  ปัจจัยด้านนโยบายลดปัญหาการค้างช าระหนี้และความสะดวกสบาย มีค่าไอเกนเท่ากับ 
5.04 ประกอบด้วยข้อค าถามดังนี้ (1) การช าระหนี้ (กยศ.) โดยการหักผ่านเงินเดือนท าให้ท่านไม่ต้องเสีย
ค่าปรับหรือมีดอกเบี้ยเพ่ิม (2) การก่อหนี้สินเพ่ิมจะท าให้ท่านมีภาระเพ่ิมขึ้นและอาจท าให้กระทบกับการช าระ
หนี้ (กยศ.) (3) การช าระหนี้ (กยศ.) งวดเดียว จะท าให้ดอกเบี้ยลดลงและง่ายต่อการช าระหนี้ของท่านมากขึ้น 
(4) ท่านเห็นด้วยกับรัฐที่ท าการเจรจาก่อนน าไปสู่การยึดทรัพย์หรือถูกฟ้องร้องคดี (5) ท่านเห็นด้วยกับการที่รัฐ
ให้เวลาในการช าระหนี้  (กยศ.) คืนภายในระยะเวลา 15 ปี (6) ท่านเห็นด้วยกับการที่กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษามีช่องทางการช าระหนี้ที่หลากหลาย ท าให้ท่านสะดวกในการช าระหนี้   (7) ท่านเห็นด้วยกับ
กฎหมายที่ต้องช าระหนี้ (กยศ.) ก่อนที่จะช าระหนี้สินอ่ืน ๆ และ (8) ท่านต้องการช าระหนี้ (กยศ.) เกินอัตรา 
ที่ก าหนดทุกปีเพ่ือต้องการให้หนี้สินหมดเร็วขึ้นและเพ่ือลดดอกเบี้ย 

ปัจจัยที่ 2 ปัจจัยด้านความรับผิดชอบในการช าระหนี้และการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีค่าไอเกนเท่ากับ 4.85 
ประกอบด้วยข้อค าถามดังนี้ (1) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาท าให้การใช้ชีวิตของท่านดีขึ้น ในเรื่องของการ
จ่ายในชีวิตประจ าวัน (2) เมื่อได้รับโอกาสจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาท่านก็อยากส่งโอกาสให้กับ 
รุ่นน้องโดยการช าระหนี้ (กยศ.) ตรงตามเวลาที่ก าหนด (3) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาสามารถช่วย 
แบ่งเบาภาระทางการศึกษาให้ทางครอบครัวของท่าน (4) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาท าให้ท่านได้มีโอกาส
เรียนจบและมีงานท าตามที่วางไว้ (5) ท่านคิดว่ากองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษามีการด าเนินการติดตามหนี้สิน
ของผู้กู้ยืมเป็นระยะ ๆ (6) ท่านคิดว่าการช าระหนี้  (กยศ.) จะด าเนินการก็ต่อเมื่อท่านมีชีวิตที่มั่นคงแล้ว  
(7) การที่มีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาท าให้ท่านไม่รู้สึกเสียดายเงินที่เสียภาษีในทุก ๆ ปี และ (8) ปัจจุบัน
มีการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาเพ่ิมขึ้นท่านจึงละเลยการช าระหนี้  เพราะคิดว่าทางรัฐไม่มี
เวลาฟ้องร้องคด ี

 ปัจจัยที่ 3 ปัจจัยด้านเงื่อนไขในการช าระหนี้ มีค่าไอเกนเท่ากับ 4.50 ประกอบด้วยข้อค าถามดังนี้  
(1) ท่านยินยอมให้รัฐด าเนินคดีตามกฎหมายขั้นสูงสุด เมื่อค้างช าระหนี้ (กยศ.) (2) ตามที่ระบุในสัญญา 
การช าระหนี้ (กยศ.) ท่านมีความสามารถในการช าระหนี้ตามที่ก าหนดได้  (3) ท่านเห็นด้วยกับการหักหนี้   
(กยศ.) ผ่านเงินเดือนเพ่ือส่งเงินคืนให้กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (4) ท่านเห็นด้วยกับการค้างช าระหนี้ 
(กยศ.) เป็นเวลานานแล้วรัฐยึดทรัพย์สินของท่านตามกฎหมาย (5) ท่านไม่ให้ความส าคัญกับการช าระหนี้   
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(กยศ.) เนื่องจากการฟ้องร้องคดีจะขึ้นอยู่กับผู้ค้ าประกัน และ (6) ท่านเห็นด้วยกับกองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษาออกข้อก าหนดให้จ่ายหนี้ (กยศ.) ตามระยะเวลาที่ก าหนดเพื่อส่งต่อให้กับรุ่นน้อง 

 ปัจจัยที่ 4 ปัจจัยด้านประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการช าระหนี้และโอกาสในการใช้จ่าย มีค่าไอเกนเท่ากับ 
4.28 ประกอบด้วยข้อค าถามดังนี้  (1) ท่านเห็นด้วยกับการประชาสัมพันธ์ในเรื่องการช าระหนี้  (กยศ.)  
ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษามีช่องทางที่หลากหลาย (2) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาเปิดโอกาสให้
คนที่มีฐานะยากจนแต่เรียนเก่งได้มีโอกาสศึกษาต่อ (3) การที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาจ่ายค่าครองชีพ
ล่าช้า ท าให้กระทบต่อใช้เงินในชีวิตประจ าวันของท่าน (4) ท่านเห็นด้วยกับดอกเบี้ยในการช าระหนี้ (กยศ.)  
คืนอยู่ในอัตราต่ า (5) ท่านเห็นด้วยกับรัฐที่เปิดโอกาสให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาตั้งแต่
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับปริญญาตรี และ (6) ท่านคิดว่าขั้นตอนในการช าระหนี้ (กยศ.) ต้องใช้
หลักฐานจ านวนมากและยุ่งยากในการด าเนินการ 

 ปัจจัยที่ 5 ปัจจัยด้านมาตรการและเงื่อนไข มีค่าไอเกนเท่ากับ 3.13 ประกอบด้วยข้อค าถามดังนี้   
(1) ท่านละเลยการช าระหนี้  เพราะเห็นว่ารัฐไม่ได้มีมาตรการที่จริงจังกับบุคคลที่ค้างช าระหนี้  (กยศ.)  
(2) ท่านคิดว่าการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา คือ ทุนให้เปล่า (3) ท่านเห็นด้วยกับการค้าง
ช าระหนี้ (กยศ.) 1 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน แล้วต้องเสียค่าปรับร้อยละ 1 ต่อเดือนของงวดที่ค้างช าระ และ 
(4) ท่านเห็นด้วยกับการค้างช าระหนี้ (กยศ.) เกิน 12 เดือนแล้วต้องเสียค่าปรับร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของงวดที่
ค้างช าระท้ังหมด ปัจจัยที่ 6 ปัจจัยด้านการปลอดหนี้ มีค่าไอเกนเท่ากับ 1.68 ประกอบด้วยข้อค าถามดังนี้   
(1) ท่านเห็นด้วยหรือไม่ถ้าเสียชีวิตหรือพิการไม่ต้องช าระหนี้สิน และ (2) ท่านเห็นด้วยกับระยะเวลา 2 ปีในการ
ที่ปลอดหนี้หลังส าเร็จการศึกษา 

ตารางที่ 2 ปัจจัยการค้างช าระหนี้ของผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

ปัจจัย Factor 
loading 

Mean S.D. 

ระดับ    
ความ
คิดเห็น 

ปัจจัยที่ 1 ด้านนโยบายลดปัญหาการค้างช าระหนี้และความ
สะดวกสบาย 

(Eigenvalue = 5.04 และ Variance Explained = 14.82) 

17.การช าระหนี ้(กยศ.) โดยการหกัผ่านเงินเดือนท าให้ท่านไม่ต้อง
เสียค่าปรับหรือมีดอกเบีย้เพิ่ม 

0.751 3.59 1.02 เห็นด้วย 

19.การก่อหนี้สินเพิ่มจะท าให้ท่านมีภาระเพิ่มขึ้นและอาจท าให้
กระทบกับการช าระหนี้ (กยศ.) 

0.727 3.58 0.98 เห็นด้วย 

18.การช าระหนี ้(กยศ.) งวดเดยีว จะท าให้ดอกเบี้ยลดลงและง่ายต่อ
การช าระหนี้ของท่านมากขึ้น 

0.727 3.53 0.98 เห็นด้วย 
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ปัจจัย Factor 
loading 

Mean S.D. 

ระดับ    
ความ
คิดเห็น 

20.ท่านเห็นด้วยกับรัฐท่ีท าการเจรจาก่อนน าไปสู่การยดึทรัพย์หรือ
ถูกฟ้องร้องคดี 

0.710 3.64 1.01 เห็นด้วย 

15.ท่านเห็นด้วยกับการทีร่ัฐให้เวลาในการช าระหนี้ (กยศ.) คืน
ภายในระยะเวลา 15 ปี 

0.663 3.67 0.97 เห็นด้วย 

14.ท่านเห็นด้วยกับการที่กองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีช่องทาง
การช าระหนี้ท่ีหลากหลาย ท าให้ท่านสะดวกในการช าระหนี ้

0.624 3.76 0.99 เห็นด้วย 

16.ท่านเห็นด้วยกับกฎหมายที่ต้องช าระหนี้ (กยศ.) ก่อนท่ีจะช าระ
หนี้สินอื่น ๆ 

0.622 3.45 1.03 เห็นด้วย 

13.ท่านต้องการช าระหนี้ (กยศ.) เกินอัตราที่ก าหนดทุกปีเพื่อ
ต้องการให้หนี้สินหมดเร็วขึ้นและเพื่อลดดอกเบี้ย 

0.531 3.57 1.00 เห็นด้วย 

 

 

ตารางที่ 2 ปัจจัยการค้างช าระหนี้ของผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ต่อ)  

ปัจจัย 
Factor 
loading 

Mean S.D. 

ระดับ    
ความ
คิดเห็น 

ปัจจัยที่ 2 ด้านความรับผดิชอบในการช าระหนี้และการเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น 

(Eigenvalue = 4.85 และ Variance Explained = 14.26) 

24.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาท าให้การใช้ชีวิตของท่านดีขึ้น 
ในเรื่องของการจ่ายในชีวิตประจ าวัน 

0.801 3.65 1.00 เห็นด้วย 

23.เมื่อไดร้ับโอกาสจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาท่านก็อยาก
ส่งโอกาสให้กับรุ่นน้อง โดยการช าระหนี้ (กยศ.) ตรงตามเวลาที่
ก าหนด 

0.779 3.70 0.97 เห็นด้วย 

25.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสามารถช่วยแบ่งเบาภาระ
ทางการศึกษาให้ทางครอบครัวของท่าน 

0.742 3.71 0.96 เห็นด้วย 

26.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาท าให้ท่านได้มโีอกาสเรียนจบ
และมีงานท าตามที่วางไว ้

0.714 3.73 0.97 เห็นด้วย 
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27.ท่านคิดว่ากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีการด าเนินการ
ติดตามหนี้สินของผู้กูย้ืมเป็นระยะ ๆ 

0.646 3.59 0.96 เห็นด้วย 

21.ท่านคิดว่าการช าระหนี ้(กยศ.)จะด าเนินการก็ต่อเมื่อท่านมีชีวิตที่
มั่นคงแล้ว 

0.573 3.64 0.99 เห็นด้วย 

28.การที่มีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาท าให้ท่านไมรู่้สึกเสียดาย
เงินท่ีเสียภาษีในทุก ๆ ป ี

0.553 3.56 1.00 เห็นด้วย 

22.ปัจจุบันมีการกู้ยมืเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เพิ่มขึ้นท่านจึงละเลยการช าระหนี ้เพราะคิดว่าทางรัฐไมม่ีเวลา
ฟ้องร้องคดี 

0.532 3.34 1.11 ไม่แน่ใจ 

ปัจจัยที่ 3 ด้านเง่ือนไขในการช าระหนี้ (Eigenvalue = 4.50 และ Variance Explained = 13.23) 

10.ท่านยินยอมให้รัฐด าเนินคดีตามกฎหมายขั้นสูงสดุ เมื่อค้างช าระ
หนี ้(กยศ.) 

0.791 3.36 1.09 ไม่แน่ใจ 

7.ตามที่ระบุในสัญญาการช าระหนี ้(กยศ.) ท่านมีความสามารถใน
การช าระหนีต้ามที่ก าหนดได ้

0.741 3.64 0.93 เห็นด้วย 

9.ท่านเห็นด้วยกับการหักหนี้ (กยศ.) ผ่านเงินเดือนเพื่อส่งเงินคืน
ให้กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

0.723 3.49 1.04 เห็นด้วย 

11.ท่านเห็นด้วยกับการคา้งช าระหนี้ (กยศ.) เป็นเวลานานแล้วรัฐยดึ
ทรัพย์สินของท่านตามกฎหมาย 

0.723 3.27 1.17 ไม่แน่ใจ 

8.ท่านไม่ให้ความส าคญักับการช าระหนี้ (กยศ.) เนื่องจากการ
ฟ้องร้องคดีจะขึ้นอยู่กับผู้ค้ าประกนั 

0.624 3.27 1.15 ไม่แน่ใจ 

12.ท่านเห็นด้วยกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาออกข้อก าหนด
ให้จ่ายหนี ้(กยศ.) ตามระยะเวลาที่ก าหนดเพื่อส่งต่อให้กับรุ่นน้อง 

0.586 3.59 1.02 เห็นด้วย 

ปัจจัยที่ 4 ด้านประชาสัมพันธ์ข้ันตอนการช าระหนี้และโอกาสในการ
ใช้จ่าย 

(Eigenvalue = 4.28 และ Variance Explained = 12.59) 

31.ท่านเห็นด้วยกับการประชาสัมพันธ์ในเรื่องการช าระหนี้ (กยศ.) 
ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีช่องทางที่หลากหลาย 

0.685 3.68 0.96 เห็นด้วย 

32.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเปิดโอกาสให้คนที่มีฐานะยากจน
แต่เรียน 

เก่งได้มโีอกาสศึกษาต่อ 

0.678 3.81 1.00 เห็นด้วย 

 



738 

 

 การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

 

第三届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

ตารางที่ 2 ปัจจัยการค้างช าระหนี้ของผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ต่อ)  

ปัจจัย 
Factor 
loading 

Mean S.D. 

ระดับ    
ความ
คิดเห็น 

30.การที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจ่ายค่าครองชีพล่าช้า ท า
ให้กระทบต่อใช้เงินในชีวิตประจ าวันของท่าน 

0.663 3.59 1.03 เห็นด้วย 

33.ท่านเห็นด้วยกับดอกเบีย้ในการช าระหนี้ (กยศ.) คืนอยู่ในอัตรา
ต่ า 

0.647 3.67 1.01 เห็นด้วย 

34.ท่านเห็นด้วยกับรัฐท่ีเปดิโอกาสให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษาตั้งแตร่ะดับมัธยมศกึษาตอนปลายถึงระดับปริญญาตรี 

0.619 3.83 1.03 เห็นด้วย 

29.ท่านคิดว่าขั้นตอนในการช าระหนี้ (กยศ.) ต้องใช้หลักฐานจ านวน
มาก และยุ่งยากในการด าเนินการ 

0.592 3.54 1.09 เห็นด้วย 

ปัจจัยที่ 5 ด้านมาตรการและเง่ือนไข (Eigenvalue = 3.13 และ Variance Explained = 9.20) 

2.ท่านละเลยการช าระหนี้ เพราะเห็นว่ารัฐไม่ไดม้ีมาตรการที่จริงจัง
กับบุคคลที่ค้างช าระหนี้ (กยศ.) 

0.830 3.07 1.02 ไม่แน่ใจ 

1.ท่านคิดว่าการกู้ยมืเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา คือ 
ทุนให้เปล่า 

0.758 2.99 1.17 ไม่แน่ใจ 

3.ท่านเห็นด้วยกับการค้างช าระหนี้ (กยศ.) 1 เดือนแต่ไม่เกิน 12 
เดือน แล้วต้องเสียค่าปรับร้อยละ 1 ต่อเดือนของงวดที่ค้างช าระ 

0.68 3.20 1.07 ไม่แน่ใจ 

4.ท่านเห็นด้วยกับการค้างช าระหนี้ (กยศ.) เกิน 12 เดือนแล้วต้อง
เสียค่าปรับร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของงวดที่ค้างช าระทั้งหมด 

0.660 3.19 1.11 ไม่แน่ใจ 

ปัจจัยที่ 6 ด้านการปลอดหนี ้ (Eigenvalue = 1.68 และ Variance Explained = 4.94) 

5.ท่านเห็นด้วยหรือไม่ถ้าเสียชีวิตหรือพิการไม่ต้องช าระหนีส้ิน 0.769 3.95 1.02 เห็นด้วย 

6.ท่านเห็นด้วยกับระยะเวลา 2 ปีในการที่ปลอดหนีห้ลังส าเร็จ
การศึกษา 

0.574 3.64 1.04 เห็นด้วย 

ผลการวิเคราะห์ด้วย K-Means Cluster Analysis โดยใช้ค่าคะแนนปัจจัย (Factor Score) ของปัจจัย
การค้างช าระหนี้ ที่ได้จาการวิเคราะห์ Factor Analysis ซึ่งทั้ง 6 ปัจจัย (โดยทดลองก าหนด k = 2,3,4 และ  
5) และสามารถแบ่งกลุ่มการค้างช าระหนี้ของผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ออกเป็น 3 กลุ่ม     
(k = 3) ที่มีความเหมาะสมในการอธิบายกลุ่มการค้างช าระหนี้ได้มากท่ีสุด คือ      
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กลุ่มที 1 กลุ่มการค้างช าระหนี้ของผู้กู้ยืมที่ต้องการความสะดวกสบาย ประกอบด้วยด้านนโยบาย 
ลดปัญหาการค้างช าระหนี้และความสะดวกสบาย ด้านความรับผิดชอบในการช าระหนี้และการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
ด้านประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการช าระหนี้และโอกาสในการใช้จ่าย และด้านมาตรการและเง่ือนไข 

กลุ่มที 2 กลุ่มการค้างช าระหนี้ของผู้กู้ยืมที่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ประกอบด้วยด้านเงื่อนไขในการ 
ช าระหนี้ และด้านมาตรการและเง่ือนไข  

กลุ่มที 3 กลุ่มการค้างช าระหนี้ของผู้กู้ยืมที่ต้องการปลอดหนี้ ประกอบด้วยด้านความรับผิดชอบในการ
ช าระหนี้และการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้านประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการช าระหนี้และโอกาสในการใช้จ่าย ด้านมาตรการ
และเงื่อนไข และด้านการปลอดหนี้ ดังตารางที ่3 

ตารางที่ 3 การจัดกลุ่มการค้างช าระหนี้ของผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

ปัจจัย 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มการ
ค้างช าระหนี้ของผู้

กู้ยืมที่ต้องการ
ความ

สะดวกสบาย 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มการ
ค้างช าระหนี้ของผู้
กู้ยืมที่ปฏิบัตติาม

เงื่อนไข 

กลุ่มที่ 3 กลุ่มการ
ค้างช าระหนี้ของผู้

กู้ยืมที่ต้องการ
ปลอดหนี ้

ด้านนโยบายลดปัญหาการค้างช าระหนี้และความ
สะดวกสบาย 

-4.34712 0.61979 0.42005 

ด้านความรบัผิดชอบในการช าระหนี้และการเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น 

2.94911 0.22165 -2.85033 

ด้านเง่ือนไขในการช าระหนี ้ -0.51392 -3.46471 2.24478 

ด้านประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการช าระหนี้และโอกาสในการ
ใช้จ่าย 

0.17201 0.09082 0.21465 

ด้านมาตรการและเงื่อนไข 1.99107 -1.82956 -2.36628 

ด้านการปลอดหนี ้ 1.31013 1.53687 -2.46681 

จ านวน (ร้อยละ) 70 (20.90) 203 (60.60) 68 (20.30) 

สรุปและอภิปรายผล 

จากผลการศึกษาพบว่า  กลุ่มที่  1 มีลักษณะด้านนโยบายลดปัญหาการค้างช าระหนี้ และ 
ความสะดวกสบาย ด้านความรับผิดชอบในการช าระหนี้และการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้านประชาสัมพันธ์ขั้นตอน 
การช าระหนี้และโอกาสในการใช้จ่าย และด้านมาตรการและเงื่อนไข ผลข้างต้นผู้วิจัยได้ตั้งข้อสังเกตว่า  
กลุ่มดังกล่าวน่าจะเป็นผู้ที่อยากช าระหนี้ให้เสร็จโดยเร็วเพ่ือลดปัญหาและภาระภายในครอบครัว  มีความ
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รับผิดชอบในส่งมอบให้กับคนรุ่นต่อไปได้กู้ยืมเงินเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนในการพัฒนา
ประเทศ 

กลุ่มที่ 2 มีลักษณะด้านเงื่อนไขในการช าระหนี้ และด้านมาตรการและเงื่อนไข ผลข้างต้นผู้วิจัยได้ตั้ง
ข้อสังเกตว่า กลุ่มดังกล่าวน่าจะเป็นผู้ที่ไม่ค่อยความส าคัญกับการช าระหนี้ และความเชื่อ ค่านิยมที่ผิดเกี่ยวกับ
การกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา อีกทั้งเงื่อนไขและข้อบังคับในการช าระหนี้ก็มีความผ่อนปรน
มาก ระบบการติดตามก็ยังไม่เข้มงวด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุประพล  พาฬิโพธิ์ และ สมศักดิ์ สามัคคี
ธรรม (2550) ที่พบว่าเงื่อนไขการช าระหนี้ของกองทุนฯ (กยศ.) เป็นประเด็นปัญหาที่ส าคัญ ซึ่งมีลักษณะ 
ผ่อนปรนมาก (อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพียงร้อยละ 1 ต่อปี) อีกทั้งระบบการติดตามและบังคับการช าระหนี้ 
ไม่เข้มงวด ท าให้รายได้จากดอกเบี้ยเงินกู้ยืมไม่พอที่จะครอบคลุมต้นทุนการบริหารและจัดการกองทุนฯ (กยศ.) 
ได ้

กลุ่มที่ 3 มีลักษณะด้านความรับผิดชอบในการช าระหนี้และการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้านประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการช าระหนี้และโอกาสในการใช้จ่าย ด้านมาตรการและเงื่อนไข และด้านการปลอดหนี้ ผลข้างต้น
ผู้วิจัยได้ตั้งข้อสังเกตว่า กลุ่มดังกล่าวน่าจะเป็นผู้ที่อยากช าระหนี้ให้เสร็จจะได้ปลอดหนี้ เพ่ือลดภาระครอบครัว
และเพ่ือส่งโอกาสให้กับคนรุ่นหลัง แต่เงื่อนไขและข้อบังคับในการช าระหนี้ก็มีความผ่อนปรน ระบบการติดตาม
ก็ยังไม่เข้มงวด อีกทั้งรายได้ก็ไม่เพียงพอที่จะช าระคืนได้ จึงท าให้ยังไม่ได้ด าเนินการช าระหนี้ให้กับกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรินทร์ มาบุญ และ พัชรี สุริยะ (2559) ที่พบว่าสมาชิก 
ที่ไม่สามารถช าระคืนหนี้ได้ตามก าหนด ส่วนใหญ่จะมีรายได้จากภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตรต่ ากว่า
สมาชิกท่ีสามารถช าระคืนหนี้ได้ตามก าหนด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณี สมตัว (2559) ที่พบว่าลูกหนี้
มีรายจ่ายมากกว่ารายได้ รายได้จากการประกอบอาชีพลดลง 

 และจากผลการวิเคราะห์ปัจจัยการค้างช าระหนี้ของผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา สามารถ
สกัดได้เป็น 6 ปัจจัย คือ 1) ปัจจัยด้านนโยบายลดปัญหาการค้างช าระหนี้และความสะดวกสบาย 2) ปัจจัย 
ด้านความรับผิดชอบในการช าระหนี้และการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 3) ปัจจัยด้านเงื่อนไขในการช าระหนี้  4) ปัจจัย 
ด้านประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการช าระหนี้และโอกาสในการใช้จ่าย 5) ปัจจัยด้านมาตรการและเงื่อนไข และ  
6) ปัจจัยด้านการปลอดหนี้ และสามารถแบ่งกลุ่มการค้างช าระหนี้ของผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มการค้างช าระหนี้ของผู้กู้ยืมที่ต้องการความสะดวกสบาย มีจ านวนสมาชิกทั้งหมด 
70 คน 2) กลุ่มการค้างช าระหนี้ของผู้กู้ยืมที่ปฏิบัติตามเงื่อนไข มีจ านวนสมาชิกทั้งหมด 203 คน และ  
3) กลุ่มการค้างช าระหนี้ของผู้กู้ยืมที่ต้องการปลอดหนี้ มีจ านวนสมาชิกทั้งหมด 68 คน 

 ผลการศึกษาครั้งนี้น่าจะเป็นแนวทางในการแก้ไขและพัฒนากลุ่มการค้างช าระหนี้ของผู้กู้ยืมที่ต้องการ
ปลอดหนี้ให้กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เนื่องจากกลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มที่มีความรับผิดชอบและ 
เป็นกลุ่มที่มีจริยธรรม เปิดโอกาสให้กับคนรุ่นต่อในการกู้ยืมเงินจากการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
เหมาะส าหรับการเป็นเป็นแบบอย่างให้กับผู้ที่ค้างช าระหนี้ได้ปฏิบัติตามและฝึกความมีวินัย ปลูกฝั่งจิตส านึก 
ในตนเอง อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้ที่ก าลังกู้ยืมเงินจากการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาได้น ามาเป็นแนวทาง  

http://kb.psu.ac.th/psukb/browse?type=author&value=%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5+%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7
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ในการปฏิบัติ โดยภาครัฐควรมีนโยบายในการควบคุมและส่งเสริม สร้างความรับผิดชอบและจิตส านึกในการ
กู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาครั้งนี้ ท าให้ทราบถึงปัจจัยและกลุ่มในการค้างช าระหนี้ของผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา เพ่ือเป็นประโยชน์ในการศึกษาส าหรับองค์กรต่าง ๆ และหน่วยงานราชการ ตลอดจนผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องสามารถน าไปเป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนากองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน นักศึกษา 

 ส าหรับข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป ควรน าผลที่ได้จากการวิเคราะห์สกัดปัจจัย (Factor 
Analysis) ข้างต้นมาทดสอบเพ่ือพิสูจน์ ตรวจสอบหรือยืนยันผลการศึกษาที่ค้นพบข้างต้นด้วยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis) ต่อไป 
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การสร้างภาพแทนเพศที่สามผ่านรายการ “เทยเที่ยวไทย” 

Representation of the third gender “Toei Tiew Thai” Program 

พิศุทธ์ สุทธิแพทย์1 คมกฤษณ์ อุไรรัตน์2 นัฐภัทร ถาวรธรรมรัตน์3 

ไวยวัฒน์ รองสวัสดิ์4 และยุทธกาน ดิสกุล5 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการสร้างภาพแทนเพศที่สามที่ ถูก

น้าเสนอผ่านรายการ “เทยเที่ยวไทย” โดยใช้แนวคิดการสร้างภาพแทน เป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ รายการ 

“เทยเที่ยวไทย” การวิเคราะห์รายการ “เทยเที่ยวไทย”คัดเลือกตอนที่ผู้เข้าชมมากสุดในแต่ละเดือน ตั้งแต่

เดือนมกราคม พ.ศ.2559 – เดือนมกราคม พ.ศ.2561 ผ่านช่องทางเว็บไซต์ (www.youtube.com)           รวม

จ้านวน 22 ตอนน้าข้อมูลที่คัดเลือกมาแล้วถ่ายถอดเสียงเป็นตัวอักษร วิเคราะห์ตามประเด็นที่ก้าหนดไว้   

    ผลการศึกษา พบว่ารายการ “เทยเที่ยวไทย” มีการน้าเสนอในภาพแทนเพศที่สามใน 3 ด้านมีดังนี้ 

(1) ด้านอารมณ์ขบขัน นั้นมักจะมีการสอดแทรกมุกอารมณ์ขันโดยมีกลวิธีต่างๆ อาทิ การใช้ค้าผวน การหยิบ

ยกจุดเด่นจุดด้อยมาหยอกล้อให้เกิดอารมณ์ขัน และรวมไปถึงการใช้ภาษาต่างประเทศ กลวิธีท้าให้อารมณ์

ขบขันนั้นออกมาไม่หยาบคาย (2) ด้านการโฆษณา ขับเคลื่อนไปกับการได้สนับสนุนของผู้ประกอบการ  

จึงมีการโฆษณาสอดแทรกมาให้ปรากฏอยู่บ่อยครั้ง แต่ด้วยกลวิธีที่โฆษณาจะมีความคิดที่สร้างสรรค์ อาทิ  

การโฆษณาผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับสถานที่จริง หรือ การสร้างสถานการณ์ขึ้นมาแบบตั้งใจและปนกับอารมณ์ขัน 

(3) ด้านการเก้ียวพาราสีกับเพศชาย พิธีกรนั้นมักจะมีกลวิธีที่ท้าให้การเกี้ยวพาราสีในแต่ละครั้ง อาทิ การใช้ค้า

ก้ากวม การเลือกใช้เพลงมาเป็นสื่อกลางในการพูดคุย ทั้งนี้ในแต่ละด้านที่ปรากฏได้แสดงถึงภาพแทน  

เพศที่สามที่ไม่ได้มีเพียงแค่ความตลก รวมไปถึงการผลิตซ้้าความเป็นเพศที่สามผ่านรายการโทรทัศน์ เพ่ือท้า

ความเข้าใจการสร้างภาพแทนเพศที่สามและสร้างภาพแทนเพศที่สามที่หลากหลายและถูกยอมรับมากข้ึน 

ค าส าคัญ : การสร้างภาพแทน,เพศท่ีสาม,รายการเทยเที่ยวไทย 

 

___________________________________ 

1-4 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชุมชนศึกษา, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
5 อาจารย,์ คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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บทน า   

ในปัจจุบันสังคมไทยไม่เปิดกว้างส้าหรับเพศที่สามเท่าไหร่นัก  แต่มีการยอมรับมากขึ้น หาก

เปรียบเทียบกับที่ผ่านมา ลูกหลานมีพฤติกรรมเป็นเพศที่สามจะถูกผู้ใหญ่ลงโทษ เพราะเพศที่สามไม่เป็นที่

ยอมรับของสังคม ซึ่งต่างกับในตอนนี้ที่มีการเปิดรับเพศที่สามมากขึ้น จากอดีตจนถึงปัจจุบันคิดว่าสังคมไทย 

มีมุมมองต่อเพศท่ีสามที่เปลี่ยนไปมาก สังคมยอมรับเพศท่ีสามมากขึ้น และมีมุมมองที่ดีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคิดว่าสังคมไทยเปิดรับเพศที่สามมากขึ้น  ที่ผ่านมาหากรู้ว่าใครที่เป็นเพศที่สามจะโดน

เหยียดหยาม และครอบครัวจะรับไม่ได้ แต่สมัยนี้ พ่อแม ่ผู้ปกครอง ครอบครัว มีการเปิดใจยอมรับบุตรหลานที่

เป็นต่อเพศที่สามมากขึ้น มองว่าพวกเขาเหล่านี้เป็นกลุ่มคนที่มีความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ โดยเฉพาะ

ด้านงานบันเทิง และด้านธุรกิจเสริมความงาม จึงคิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ท้าให้เกิดการยอมรับในสังคม ว่าการเป็น 

เพศที่สามนั้นไม่ใช่เรื่องที่ผิด  สื่อท้าให้ความคิดของคนในสังคมที่มีต่อเพศที่สามเปลี่ยนแปลงไป เป็นเสมือน

ตัวกลางที่คอยให้ความรู้ ความเข้าใจในเพศที่สาม เด็กที่ดูละครจะเกิดการเลียนแบบในสิ่งที่ละครสร้างออกมา 

แสดงให้เห็นว่า สื่อนั้นเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการชี้น้าสังคม ขึ้นอยู่กับว่าสื่อจะมีการน้าเสนอออกมาอย่างไร 

ฉะนั้นเมื่อสื่อมีการน้าเสนอเรื่องราวของเพศที่สามออกมา ก็จะชักจูงให้คนเข้าใจมากขึ้น และสื่อโทรทัศน์และ

อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อที่มีอิทธิพลมากที่สุด  ( คมน์ นพรัตน์,2559) 

แม้ทุกวันนี้ ภาพของประเทศไทยจะดูมีเสรี เปิดกว้างให้กับเพศที่สาม หรือเพศทางเลือก พบได้ทั่วไป 

ไม่ต้องหลบซ่อน แต่ในความเป็นจริงแล้ว สังคมไทยกลับยังมีพ้ืนที่ที่ปิดกั้น และไม่ได้เปิดออก ยอมรับคนเหล่านี้

อย่างเต็มที่ หรือแม้จะมีการยอมรับ ก็เป็นการยอมรับอย่างมี ‘เงื่อนไข’ (กรุณพร เชษฐพยัคฆ์,2560) เพศท่ีสาม 

หรือผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) อัตลักษณ์ของผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ซึ่งประกอบ 

ไปด้วย หญิงรักหญิง (Lesbian) ชายรักชาย (Gay) บุคคลรักสองเพศ (Bisexual) และบุคคลข้ามเพศ

(Transgender) ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในสื่อด้านข่าว แม้ว่าได้มีการน้าเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

กลุ่มบุคคลดังกล่าว แม้ว่าสื่อของไทยได้มีการปรับตัวในการให้พ้ืนที่ในสื่อมากขึ้น และมีความหลากหลาย

มากกว่าที่เป็นมาในอดีต โดยเฉพาะในสื่อบันเทิง  ( สิริภพ  แก้วมาก,2559) อนึ่ง ในสื่อบันเทิงโดยส่วนใหญ่ก็ได้

น้าเสนอภาพแทนผลิตซ้้าเพศที่สาม อาทิ อารมณ์ขัน การกล้าแสดงออกที่โดดเด่นมีความมั่นใจ ความสามารถ

ในการแต่งหน้า เบื้องหลังความบันเทิง  

กล่าวคือ “ภาพแทน” เป็นการสร้างความหมายผ่านภาษา เป็นการเชื่อมโยงระหว่าง “แนวคิด”  

กับ “ภาษา” เพ่ืออ้างอิงถึง วัตถุ ผู้คน หรือเหตุการณ์ต่างๆ ในโลกแห่งความจริงหรือแม้กระทั่งโลกแห่ง

จินตนาการก็ตาม นอกจากนี้ในการน้าเสนอภาพแทนนั้นไม่ได้เป็นกระบวนที่ถ่ายทอดสิ่งต่างๆ เหล่านั้นโดยไม่มี

การบิดเบือน หากแต่เป็นกระบวนการที่แอบแฝงการผลิตความหมายต่างๆไว้ กล่าวคือนักเขียนหรือผู้ที่น้าเสนอ
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ภาพแทนนั้นคือ ผู้ที่ใส่ความหมายต่างๆ ลงไปในกระบวนการน้าเสนอ “ภาพแทน” นั้น ( นันทิดา จงมีสุข

,2555) 

รายการ “เทยเที่ยวไทย”เป็นรายการบันเทิงที่มุ่งน้าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ 

โดยเน้นสถานที่ในประเทศไทยและสถานที่ในต่างประเทศบ้างเป็นบางโอกาส ลักษณะที่โดดเด่นของรายการนี้ 

นอกจากจะมีผู้ด้าเนินรายการหลักทั้งสี่คนคือ นิติ ชัยชิตาทร (ป๋อมแป๋ม) กิติพัทธ์ ชลารักษ์ ( กอล์ฟ) และ  

ทัชชกร บุญลัภยานันท์ (ก๊อตจิ)และ วัชระ  สุขชุม (เจนนี่) ซึ่งต่างเปิดเผยตัวเองอย่างชัดเจนว่าเป็นเพศที่สาม

แล้ว รูปแบบรายการ มีลักษณะโดดเด่นคือ การสอดแทรกอารมณ์ขัน ในขณะที่มีการให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ

สถานที่แห่งนั้น และการแนะน้าเกร็ดความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการเดินทาง ท้าให้ผู้ชมได้รับทั้งความรู้และ 

ความเพลิดเพลินไปพร้อมๆกัน(พัชรีย์  จ้าปา,วิชญาพร ชาวนา, นัฏฐา พูลเพิ่ม, สิรัฐวรวรรณ เศรษฐสุข ,2559) 

จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรายการเทยเที่ยวไทย พบว่า มี 3 ประเด็นดังนี้ 1) ปัจจัยที่มีผล

ต่อการโน้มน้าวใจในการน้าเสนอสารของพิธีกรรายการเทยเที่ยวไทย  โดย นางสาวญาณิกา จันทร์ทิพย์ และ

คณะ (2558) เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการโน้มน้าวใจในการน้าเสนอสารของ พิธีกรรายการเทยเที่ยวไทย เพ่ือให้ได้

รับรู้ถึงกระแสตอบรับของผู้ชมรายการเทยเที่ยวไทย 2) การปนภาษาอังกฤษในภาษาไทย : กรณีศึกษารายการ

เทยเที่ยวไทยโดย นางสาวนภัสสรณ์ นาคแก้ว (2556)โดยจะศึกษาลักษณะการปนภาษาอังกฤษในรายการเทย

เที่ยวไทย  โดยเก็บรวบรวมจ้าแนกค้าและวลีภาษาอังกฤษที่ใช้ปนในบทสนทนาของผู้ด้าเนินรายการจากนั้นน้า

ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ชนิดและประเภทค้าต่างๆ 3) เนื้อหาและการใช้ค้าสื่ออารมณ์ขันในรายการ “เทยเที่ยว

ไทย”โดย พัชรีย์ จ้าปา,วิชญาพร ชาวนา,นัฏฐา  พูลเพ่ิม,สิรัฐวรวรรณ เศรษฐสุข (2559) ศึกษาเนื้อหาและ 

การใช้ค้าท่ีสื่ออารมณ์ขันในรายการ “เทยเท่ียวไทย”ในประเด็นการสื่ออารมณ์ขัน  

จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้ง 3 ประเด็น ผู้วิจัยเห็นว่าส่วนใหญ่ให้ความสนใจในกระบวนการน้าเสนอ

และการใช้ค้า รวมไปถึงการใช้ภาษา แต่ยังไม่มีผลงานใดศึกษารายการเทยเที่ยวไทยที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง

ภาพแทน ทั้งนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในมุมมองของการสร้างภาพแทนเพศที่สามผ่านรายการ“เทยเที่ยวไทย”

และได้รับความนิยมจากผู้ชม ผู้วิจัยเห็นว่ารายการดังกล่าวมีบทบาทส้าคัญการได้รับรู้ภาพแทนเพศที่สาม  

ทีป่รากฎเพื่อน้ามาช่วยพัฒนาสร้างภาพแทนเพศที่สามที่หลากหลายและถูกยอมรับมากข้ึน 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 เพ่ือศึกษาการสร้างภาพแทนเพศที่สามที่ถูกน้าเสนอผ่านรายการเทยเที่ยวไทย 
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วิธีการด าเนินงานวิจัย 

 1. ข้อมูลที่น้าวิเคราะห์มาจากรายการ “เทยเที่ยวไทย” หรือ “เทยเที่ยวไทย The Route”ในปัจจุบัน 

รวบรวมข้อมูลช่วงวันเวลาที่ออกอากาศ ช่วงเวลา พ.ศ. 2559 - พ.ศ.2561  ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ 

ช่อง One31 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 23.00 น. 

 2. คัดเลือกตอนที่ผู้เข้าชมมากสุดในแต่ละเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2559 – เดือนมกราคม 

พ.ศ.2561 ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.youtube.com  พบว่ามีท้ังหมด 22 ตอน  

 3. วิเคราะห์ข้อมูลภาพแทน “การสร้างภาพแทนเพศที่สาม ผ่านรายการเทยเที่ยวไทย” น้าข้อมูล 

ที่คัดเลือกมาแล้วถ่ายถอดเสียงเป็นตัวอักษร วิเคราะห์ตามประเด็นที่ก้าหนดไว้ ศึกษาโดยประยุกต์จากแนวคิด

ภาพแทนของ (Hall, 1997) 

ผลการวิจัย 

      ในบทนี้ผู้วิจัยจะน้าเสนอการวิเคราะห์รายการ  “เทยเที่ยวไทย” ผ่านทฤษฎีการสร้างภาพแทน 

(representations) (Hall, 1977) โดยเป็นรายการน้าเที่ยววิถีชีวิตของเพศที่สาม รายการ “เทยเที่ยวไทย” 

เป็นรายการบันเทิงที่น้าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ โดยเน้นสถานที่ในประเทศไทย

และสถานที่ในต่างประเทศบ้างเป็นบางโอกาส ลักษณะที่โดดเด่นของรายการนี้ นอกจากจะมีผู้ด้าเนิน รายการ

หลักทั้งสี่ท่านคือ นิติ ชัยชิตาทร (ป๋อมแป๋ม) กิติพัทธ์ ชลารักษ์ (กอล์ฟ) และ ทัชชกร บุญลัภยานันท์ (ก๊อตจิ)

และ วัชระ  สุขชุม (เจนนี่) ผู้วิจัยเห็นว่า การสร้างภาพแทนผ่าน “รายการเทยเที่ยวไทย” ได้ถูกน้าเสนอ 3 ด้าน

ดังนี้ ด้านอารมณ์ขบขัน ด้านการโฆษณาสินค้า ด้านการเก้ียวพาราสีกับเพศชาย  

1 ด้านอารมณ์ขบขัน  รายการ “เทยเที่ยวไทย” นั้นมักจะมีการสอดแทรกมุกอารมณ์ขันโดยมีกลวิธีต่างๆ อาทิ 

การใช้ค้าผวน การหยิบยกจุดเด่นจุดด้อยมาหยอกล้อให้เกิดอารมณ์ขัน และรวมไปถึงการใช้ภาษาต่างประเทศ 

กลวิธีท้าให้อารมณ์ขบขันนั้นออกมาไม่หยาบคาย 

ตัวอย่าง  ก็อตจิท้าหน้าที่พิธีกรรายการก้าลังด้าเนินรายการแนะน้าว่าจะไปในสถานที่ใด ก่อนจะไป  

ลงเรือ สปีดโบ๊ทในขณะที่ลมแรงนั้นก็เกิดการเล่นมุกตลกข้ึน 

   ก็อตจิ:  “ไปรีบไปขึ้นเรือกันดีกว่าตอนนี้ เต่าโดนแปด อยู่” 

   เจนนี่:   “โอ้ย” (หัวเราะ) 
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   ก็อตจิ:   “ลมมันแรงจังเลย”  

   เจนนี่:  “ลงเรือน้อยลอยวน ในสายชลกระหื่นกระหาย” 

   ทีมงาน: “ไม่ใช่” 

   เจนนี่:  “อ้าว มันร้องว่าไงอ่ะ” 

   กอล์ฟ:  “ห้วยละหาน” 

   ก็อตจิ:  “ใครร้องเป็นก็ร้องสิวะ” 

 (รายการเทยเที่ยวไทย the route, ลัดเลาะตะวันออก จังหวัดระยอง ตอนที่ 224) 

สถานการณ์นี้ ก็อตจิพูดประโยคนึงขึ้นว่า “เต่าโดนแปด” ในขณะที่ลมแรง ซึ่งประโยคนี้เป็นการใช้ค้า

ผวนเพ่ือหลีกเลี่ยงใช้ค้าหยาบ ให้ผู้ชมขบคิด พอผวนกับไปในความหมายนั้นก็จะเกี่ยวข้องกับอวัยวะของ 

เพศหญิงที่กับโดนลมเป่า สอดคล้องกับสถาณการณ์ที่เกิดขึ้น จะเห็นว่าผู้ด้าเนินรายการใช้วิธีสื่ออารมณ์ขัน 

โดยการใช้ค้าผวนที่เกี่ยวกับเพศมาพูดในที่สาธารณะ  เพื่อความสุภาพและเกิดอารมณ์ขัน 

ตัวอย่าง พิธีกรทั้ง 4 ได้รอตักบาตรข้าวเหนียวกัน ประเพณีของชาวหลวงพระบาง ซึ่งระหว่างรอพระ

เดินมาได้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจ้านวนมาก รุมกันถ่ายรูปพิธีกร ทั้งสี่ ที่ใส่ชุดพ้ืนถิ่นมา 

ป๋อมแป๋ม: “อะไรคือการที่เรามาตักบาตรแล้วมีคนมารุมถ่ายรูป เราเป็นของโชว์” และ

ได้หันไปพูดกับชาวต่างชาติ – “Sorry not a Museum even though 

she is very ancient. Not Museum just people I am sorry.” 

กอล์ฟ:  “ไม่ใช่ของเก่านะค่ะ แค่แก่คะ” 

ก็อตจิ:  “เห็นพวกเราเป็นมาดามตุ๊ดโชว์ รึปล่าว?” 

(รายการเทยเที่ยวไทย the route,พาเที่ยวลาวเหนือ หลวงพระบาง ตอนที่ 239) 

สถานการณ์นี้ คุณป๋อมแป๋มพิธีกรรายการ ได้เล่นมุขตลกรูปลักษณ์และการใช้ชีวิตของพิธีกรอีกท่านคือ

คุณกอล์ฟ มักจะชื่นชอบสิ่งของที่โบราณ และการกระท้าต่างจากพิธีกรท่านอ่ืนๆ จากที่คุณป๋อมแป๋มพูดคือ 

“ขอโทษด้วยนะคะ นี่ไม่ใช่พิพิธภัณฑ์ถึงแม้ว่าหล่อนจะโบราณมากๆ ไม่ใช่พิพิธภัณฑ์ แค่คนเฉยๆค่ะ ฉันขอโทษ

ด้วยนะคะ” พิธีกรแต่ละท่านก็จะมีจุดเด่นจุดด้อยที่ต่างกันและมักจะหยิบยกมาหยอกล้อเพ่ือความขบขัน 
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2) ด้านการโฆษณาสินค้า รายการ “เทยเที่ยวไทย” ก็ต้องขับเคลื่อนไปกับการได้สนับสนุนของผู้ประกอบการ 

จึงมีการโฆษณาสอดแทรกมาให้ปรากฏอยู่บ่อยครั้ง แต่ด้วยกลวิธีที่โฆษณาจะมีความคิดที่สร้างสรรค์ อาทิ  

การโฆษณาผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับสถานที่จริง หรือ การสร้างสถานการณ์ขึ้นมาแบบตั้งใจและปนกับอารมณ์ขัน  

ท้าให้การโฆษณาไม่ได้กดดันเกินไป 

ตัวอย่าง  ในขณะที่ก๊อตจิ ป๋อมแป๋ม กอล์ฟ พึ่งเล่นเครื่องเล่นเสร็จและพูดคุยกัน 

ก็อตจิ:  “โอ้ย ๆ แดดร้อนแบบนี้หน้าฉันเยิ้มรึเปล่า”  

ป๋อมแป๋ม: “ไหนดูซิ ว้าย!  ท้าไมยังเป๊ะเว่ออยู่ล่ะ ?” 

กอล์ฟ:  “เพราะนี่ไง นีเวีย sun protect and white oil control serum SPF 50 

pa+++ สูตรใหม่นวัตกรรมกันแดดควบคุมความมัน เนื้อครีมบางเบา  

ไม่เหี่ยวแถมยังปกป้องรังสี UVA1 ต้นเหตุของฝ้าแดดต่อให้แดดร้อนแค่ไหน

หน้าก็ไม่มันMakeup ก็ไม่เยิ้ม ผิวก็ไม่อุดตัน หน้าที่โบ๊ะมาก็เลยอยู่ทนนาน

ล็อคหน้าให้เป๊ะ” 

    (รายการเทยเที่ยวไทย the route, ลัดเลาตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา ตอนที่ 234) 

สถานการณ์นี ้ก็อตจิผู้ด้าเนินรายได้พูดประโยคเกี่ยวกับใบหน้า และป๋อมแป๋มพิธีกรอีกท่านได้มีการพูด

ประโยคที่จะเข้าสู่การโฆษณาผลิตภัณฑ์ โดยรายการเทยเที่ยวไทยนั้นมักจะแทรกการโฆษณาสินค้าและมี

ความสามารถ ให้เข้ากับสถานการณ์และสถานที่ ท้าให้รู้สึกว่าไม่เป็นการตั้งใจมากเกินไป   

ตัวอย่าง พิธีกรทั้งสี่ท่านสร้างรายการเลียนแบบรายการดังในอดีตอย่างรายการ “มาตามนัด” แต่ใช้

ค้าใกล้เคียงว่า “ไม่มาตามนัด”ก้าลังเล่นเกมตอบค้าถามกับเจนนี่แล้วบังเอิญไปเห็นผักติดฟัน  

ก็อตจิ:  “นี้ไงผักอะอยู่ที่นั้นแก ผักติดฟัน” 

เจนนี่:  “ว้าย ว้าย ว้าย”  

กอล์ฟ: “ถ้าเศษอาหารเยอะขนาดนี้นะคะ เอานี้ไปเคี้ยวดีกว่าค่ะหมากฝรั่งเดนทีน” 

ป๋อมแป๋ม:  “เคี้ยวเดนทีนหลังรับประทานอาหารจะช่วยให้ปากสะอาดสดชื่น มั่นใจพกไว้” 

(รายการเทยเที่ยวไทย the route, เที่ยวกาญจนบุรี ไม่มีเบื่อ ที่อ้าเภอไทรโยค ตอนที่ 248) 



748 

 

 การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

 

第三届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

 สถานการณ์นี้  คุณก็อตจิพิธีกรรายการ ชี้ถึงต้าแหน่งที่มีผักติดอยู่ ถัดมาคุณกอล์ฟเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์

หมากฝรั่ง ยี่ห้อ “เดนทีน” ที่คุณป๋อมแป๋มอ้างถึงประโยชน์ตัวสินค้าที่ท้าให้ช่องปากสะอาด ความลื่นไหลของ

สถานการณ์ท่ีเกิดจากการตั้งใจน้าเสนอผลิตภัณฑ์ เป็นความสามารถโดดเด่นและความสร้างสรรค์ในรายการ  

3) ด้านการเกี้ยวพาราสีกับเพศชาย รายการ “เทยเที่ยวไทย” ได้น้าเสนอการเกี้ยวพาราสีกับเพศชายอยู่

บ่อยครั้ง แต่ด้วยตัวพิธีกรนั้นมักจะมีวิธีการที่ท้าให้การเกี้ยวพาราสีในแต่ละครั้ง ให้รู้สึกไม่ถูกคุกคามจนอีกฝ่าย

เกิดความรู้สึกอึดอัด อาทิ การใช้ค้าก้ากวม การเลือกใช้เพลงมาเป็นสื่อกลางในการพูดคุย 

ตัวอย่าง ในช่วงของการเดินตลาดของเหล่าพิธีกรแล้วสะดุดสายด้วยกลุ่มพ่อค้าขายกล้วยฉาบ  

ที่ยืนรวมตัวกันหน้าร้าน เจนนี่เลยเกิดการแซวขึ้น  

เจนนี่:  “พ่ีบ่าว กล้วยพี่บ่าวหรอยอย่างไรคะ” 

พ่อค้า:  “หรอยมากคับ”  

เจนนี่:  “กล้วยพี่บ่าวยาวแค่นี้เองหรอ” 

พ่อค้า:  “ตอนมันอยู่ในเครือมันก็ยาว” 

เจนนี่:  “เป็นคนใจกล้ากันหมดเลยเนาะ ยืนโชว์กล้วย”  

ก็อตจิ:  “ละดูสิเป็นคนที่ค้าถึงความปลอดภัยด้วย อะกล้วยใส่ถุง” 

(รายการเทยเที่ยวไทย the route,เก็บตกภาคใต้ จังหวัดพังงา ตอนที่ 278) 

 สถานการณ์นี้ คุณเจนนี่พิธีกรรายการได้แซวพ่อค้าขายกล้วยฉาบ โดยถามว่ากล้วยอร่อยอย่างไร และ

ถัดมากล้วยพี่บ่าวยาวแค่นี้เองหรอ (พ่ีบ่าวเป็นค้าเรียกผู้ชายที่อายุมากกว่าในภาษาใต้)“กล้วย”ในที่นี้ได้หมายถึง

อวัยวะเพศชาย และคุณก็อตจิได้เล่นมุขต่อที่มีความก้ากวมคือ กล้วยใส่ “ถุง” ในที่นี้หมายถึง ถุงยางอนามัย 

เพราะการมีเพศสัมพันธ์ต้องใช้ถุงอย่างอนามัยการใช้ก้ากวมเพ่ือหลีกเลี่ยงค้าหยาบคายและเกิดอารมณ์ขบขัน 

  ตัวอย่าง ช่วงพ่อค้าแซ่บ ร้าน Salmon Seed คุณชาร์จ ป๋อมแป๋มใช้การเปิดเพลงเป็นการเก้ียว

 พาราสี 

ป๋อมแป๋ม: “เอาอะไรมาส่งอะคะ”  

พ่อค้า:    “ปลาแซลม่อนซาซิมิครับ”  
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ป๋อมแป๋ม:  “ให้มาส่งถึงที่ถือเป็นการรบกวนรึปล่าว” 

พ่อค้า:   “ถ้าลูกค้าสั่งก็ส่งอยู่แล้วครับ” 

ป๋อมแป๋ม:  “เพราะว่าแบบ (เปิดเพลง) หากไม่เป็นการรบกวน อยากจะชวนเธอมารัก

กัน (เพลง รบกวนมารักกัน)”  

ป๋อมแป๋ม:  “อยากถามคุณชาร์จอีกข้อนึงได้ไหม ?” 

พ่อค้า:   “ได้ครับได้”  

ป๋อมแป๋ม:  “(เปิดเพลง) มีแฟนรึยังจ๊ะ เป็นแฟนฉันเอามะ (เพลง มีแฟนรึยังจ๊ะ)” 

ป๋อมแป๋ม:  “ขอถามอีกข้อนึง ระหว่างมีผมกับไม่มีผมชอบแบบไหน”  

พ่อค้า:   “มีผมละกันครับ (ผม แปลว่า คน)” 

      (รายการเทยเที่ยวไทย the route,พาเที่ยวเรือ RoyalCaribbean Of The Seas ตอนที่ 227) 

 สถานการณ์นี้ คุณป๋อมแป๋มพูดประโยคนึง ให้มาส่งถึงที่ถือเป็นการรบกวนรึเปล่า ถัดมาอ้างถึงเพลง 

รบกวนมารักกัน โดย ทาทา ยัง และการถามโดยการใช้เพลงเป็นสื่อกลางดังในสถานการณ์ ใช้เพลง มีแฟนรึยัง 

โดย บุ๋ม ตรีรัก รักการดี การเก้ียวพาราสีโดยใช้เพลงเป็นสื่อกลางแสดงให้เห็นถึงไหวพริบ และการสรรหาเพลงที่

เข้ากับสถานการณ์ รวมทั้งตรงจุดประสงค์ของผู้ส่งสาร 

อภิปรายผลการวิจัย 

รายการเทยเที่ยวไทยเป็นรายการที่มีความโดดเด่นในแต่ละด้านที่มีความส้าคัญต่อการส่งสารนี้ไปยัง

ผู้รับสาร โดยรายการเทยเที่ยวไทยมีการน้าเสนอ  ด้านอารมณ์ขบขันที่มีการสอดแทรกมุกตลกขบขันเข้าไปใน

บทสนทนาของพิธีกรทั้งสี่ท่าน เพ่ือให้เกิดความสนุกสนานเสียงหัวเราะทั้งในรายการและจากท่านผู้ชม โดยการ

แสดงความตลกออกมาของพิธีกรทั้งสี่ท่านจะมีรูปแบบการใช้มุกสร้างสรรค์ มีความเป็นตัวของตนเองและเข้ากับ

สถานการณ์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของการสื่อสารของเพศที่สามอยู่แล้วให้เกิดความตลกขึ้นมาในรายการ ด้านการ

โฆษณาสินค้า การโฆษณาสินค้าจะเป็นน้าเสนอที่สอดแทรกมุขตลกเข้าไปในบทสนทนาเพ่ือให้เกิดการลื่นไหล  

ในสถานการณ์และสถานที่ และใช้มุกตลกที่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ที่จะน้าเสนอให้ผู้ชมได้รับชม อย่างกลมกลืน

รายการเข้าถึงจุดมุ่งหมายที่ถูกส่งผ่านรายการโดยใช้ความรู้ ความสามารถในการสื่อสารเพ่ือให้เข้าถึงผู้รับชม

รายการตรงตามเป้าหมายของการโฆษณา ด้านการเกี้ยวพาราสีเพศชายเป็นการถ่ายทอดเทคนิคการเล่นมุก
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หยอกล้อเพศชาย โดยมุขจีบในการสนทนาโดยมีการเชื่อมไปหาคนที่ชื่นชอบเพ่ือให้เกิดความสนุกสนาน 

ในรายการและจะเป็นการเข้าถึงความสัมพันธ์ของอีกฝ่ายได้ดีอีกด้วย 

การผลิตซ้ าความเป็นเพศที่สามผ่านสื่อมวลชน 

จากการศึกษาพบว่า สื่อได้น้าเสนอเพศท่ีสามมากขึ้นไม่ว่าจะผ่านทางภาพยนตร์ ละคร รายการโทรทัศน์

ภาพแทนซ้้าท่ีปรากฎก็ยังเป็นเรื่อความขบขัน แต่ถึงกระนั้นความหลากหลายของสายงานยังคงโดนจ้ากัดบทบาท 

เช่น เพศที่สามจะต้องเป็น ศิลปิน ช่างแต่งหน้า เท่านั้น แต่น้อยมากที่ประกอบอาชีพหลัก ครู อาจารย์ แพทย์ 

พยาบาล หรือนักวิชาการ จะมีบทบาทในสื่อพวกนี้ ในทางกลับกันสื่อเลือกน้าเสนอแต่ประเด็นความตลก  

ความบันเทิงอีกด้วย ถึงแม้ว่าประเทศไทยดูเหมือนจะเปิดรับ แต่ภาพที่เห็นเป็นเพียงภาพตามกระแสเท่านั้น 

ไม่ได้สนับสนุนอย่างจริงจัง จึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ จเร สิงหโกวินท์ (2557) ไว้ดังต่อไปนี้ว่า การผลิตของ

กิริยาอาการแบบหยาบโลนและข้ามเพศแบบเกินจริงก็ดี ตัวละครเพศที่สามก็ดีเป็นการมุ่งขายความตลก  

ความแปลก ผิดแปลกจากขนบฯที่สังคมไทยให้คุณค่า และงานวิจัยของ จรงค์วิชช์ ทะพิงค์แก (2556) กล่าวไว้ว่า 

การแสดงตัวตนผ่านเวทีสาธารณะของเพศที่สาม หรือการปรากฏตัวในสื่อปัจจุบัน อาชีพที่ท้าอยู่ไม่กว้างขวาง 

อาทิ นางโชว์ ช่างแต่งหน้า ส่วนใหญ่รับหน้าที่เป็นเบื้องหลังของงานบันเทิง รวมไปถึงการขายตัวที่เป็นที่นิยม

อย่างมากในหมู่เพศที่สามในอดีตซึ่งต่างกับปัจจุบันอาชีพของกลุ่ มคนเหล่านี้กว้างขวางมากขึ้นเนื่องจาก

ความสามารถที่หลากหลายในด้านความคิดสร้างสรรค์ อาทิ ออแกไนซ์ด้านสื่อบันเทิง จะเห็นได้ว่าสังคม  

ในปัจจุบันยังมองภาพแทนของกลุ่มคนเพศที่สามเหล่านี้ในด้านของความตลก ขายข้า และเชี่ยวชาญด้าน  

สื่อบันเทิง จากการพิสูจน์ความสามารถของตนผ่านเวทีสาธารณะหรือสื่อมวลชนโดยใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์

ฝีมือจนเป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน แต่ในหลายๆครั้งกลุ่มคนเพศที่สามถูกตีตราด้วยความตลกเนื่องจากภาพแทน

กลุ่มใหญ่ของเพศที่สามในสังคมไทย มีความตลกอยู่ในตัวบุคคลเปรียบเสมือนสิ่งที่ติดตัวมาแต่ก้าเนิด โดยมิอาจ

หลีกเลี่ยงได้เลยว่าคนอ่ืนจะมองกลุ่มคนเหล่านี้เป็นภาพแทนความขบขัน  

รายการเทยเที่ยวไทยเปรียบเหมือนเป็นรายการต้นแบบสื่อบันเทิงรายการของเพศที่สามจนมาสู่ยุค

ปัจจุบันวงการสื่อในรูปแบบการน้าเสนอผ่านมุมมองเพศที่สามมีจ้านวนที่มากขึ้นและได้รับความนิยม  

อย่างแพร่หลายและเสียงตอบรับออกมาในทางที่ดี ก็ได้แสดงผ่านภาพแทนสื่อ สรรพสิ่งและภาษาที่ปรากฎ

ออกมานั้น ได้เห็นถึงมุมที่นอกจากอารมณ์ขบขันโดยทั่วไปที่ผู้คนคิด หากมองลึกเข้าไปก็รับรู้ถึงไหวพริบในการที่

จะพลิกแพลงสถานการณ์ ในการสอดแทรกมุกตลกให้เข้ากับสถานการณ์ รวมไปทั้งการใช้ค้าก้ากวมหลีกเลี่ยง 

ค้าหยาบแบบตรงไปตรงมา ขณะเดียวกันการท้าหน้าที่พิธีกรในการโฆษณาสินค้าที่พยายามให้การน้าเสนอ

ผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับสถานการณ์ก็ยังน้าความขบขันเข้ามาให้การโฆษณาสินค้าไม่น่าเบื่อ อีกทั้งการเกี้ยวพาราสี  

ที่พยายามไม่แสดงความคุกคาม พยายามให้ความรู้สึกในการพูดเป็นไปด้วยความกันเอง (Dyer, Richard 2002 
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อ้างถึงใน ธาม เชื้อสถาปนศิริ, 2550, น. 25) ได้อธิบายความหมายของ “ภาพตัวแทน”  ไว้ว่าเป็นส่วนประกอบ

ส้าคัญของภาษาในสื่อที่มีระเบียบแบบแผน เพ่ือใช้ในการเสนอภาพของโลกสู่ผู้รับสารและเป็นเครื่องที่แสดงถึง

ภาพลักษณะหรือเสนอภาพของคนกลุ่มในสังคมแบบภาพสรุปเหมารวม (stereotype) เราสร้างความหมายกับ

สิ่งต่างๆ โดยให้   ภาพที่เป็นตัวแทนส้าหรับสิ่งเหล่านั้นสมาชิกของ วัฒนธรรมเดียวกัน มักจะมีความคิด การรับรู้

แนวคิด และภาพในใจที่ท้าให้พวกเขาคิดและรู้สึกเกี่ยวกับโลก และการตีความโลกโดยผ่านรหัสวัฒนธรรม 

(cultural codes) ร่วมกันซึ่งความคิดและความรู้สึกของพวกเขา ก็คือ ระบบแห่งภาพตัวแทน (system of 

representation) ที่อารมณ์แนวคิดและภาพในใจจะถูกแสดงเป็นภาพตัวแทนออกมา 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรศึกษาการสร้างภาพแทนผ่านละครชุดหรือซีรี่ย์ที่ เกี่ยวข้องกับเพศที่สาม เพ่ือศึกษาแนวคิด  

ที่เก่ียวข้องกับเพศที่สาม อาทิ ทฤษฎี Queer  อีกท้ังน่าจะเป็นประโยชน์ที่ได้ทราบถึงในแง่มุมอ่ืนต่อไป 

 2. สามารถน้างานวิจัยเป็นข้อมูลสนับสนุนเพศที่สาม ให้สื่อโทรทัศน์ได้น้าเสนอในมุมท่ีต่างออกไป  
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การให้ความส าคัญในการจัดท าบัญชีและการใช้ข้อมูลทางการบัญชีของ 
ผู้ประกอบการธุรกิจสมุนไพรเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 ชญานี อนุมาศ1  ดารารัตน์ ทองกุล2  วราลักษณ์  พูนนวล3 

      อนิชา ศรีรักษา4 และจตุพร อภิโชติภูดินันท์5  
 

บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาระดับการให้ความส าคัญในการจัดท าบัญชีและระดับ       
การใช้ข้อมูลทางการบัญชีของผู้ประกอบการธุรกิจสมุนไพรเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ขึ้นทะเบียน อย. 
(อาหารและยา) กับส านักงานสาธารณสุข จังหวัดนครศรีธรรมราช ใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 ราย เครื่องมือ 
ที่ใช้ คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแจกแจงแบบที 
(T-test Independent) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance : ANOVA) 
 ผลการวิจัย พบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจสมุนไพรเป็นเพศชายและเพศหญิงจ านวนเท่ากัน โดยส่วนใหญ่
อายุ 50 ปีขึ้นไป มีระดับการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 11 ปี
ขึ้นไป ทุนจัดตั้งธุรกิจน้อยกว่า 100,000 บาท รูปแบบธุรกิจเป็นเจ้าของคนเดียว ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ
มากกว่า 5 ปีขึ้นไปและพบว่ามีระดับการให้ความส าคัญในการจัดท าบัญชีและระดับการใช้ข้อมูลทางการบัญชี
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ระดับการให้ความส าคัญในการจัดท าบัญชี 
ด้านประโยชน์ของการจัดท าบัญชีอยู่ในระดับมากที่สุดและมีระดับการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพ่ือการวางแผน
และการตัดสินใจอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ข้อมูลทั่วไปด้านประชากรศาสตร์และ
ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจที่แตกต่างกันมีระดับการให้ความส าคัญในการจัดท าบัญชีและระดับการใช้ข้อมูลทาง 
การบัญชีโดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าข้อมูลทั่วไปของธุรกิจ คือ ทุนจัดตั้งธุรกิจ 
ที่แตกต่างกันมีระดับการให้ความส าคัญต่อการจัดท าบัญชีด้านขั้นตอนการจัดท าบัญชีแตกต่างกันและข้อมูล
ทั่วไปของธุรกิจ คือ รูปแบบธุรกิจที่แตกต่างกันมีระดับการให้ความส าคัญต่อการจัดท าบัญชีด้านขั้นตอน 
การจัดท าบัญชีและด้านรูปแบบการจัดท าบัญชีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.05 
 
ค าส าคัญ: การจัดท าบัญชี การใช้ข้อมูลทางการบัญชี ผู้ประกอบการและธุรกิจสมุนไพร  
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
1-4นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี, หลักสูตรบัญชีบัณฑิต, คณะเทคโนโลยีการจัดการ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยา
เขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) 
5อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัญชีบัณฑิต, คณะเทคโนโลยีการจัดการ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) 
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บทน า  
 ในการด าเนินธุรกิจให้ประสบความส าเร็จสิ่งส าคัญประการหนึ่ง คือ การจัดท าบัญชี ซึ่งในการประกอบ
ธุรกิจไม่ว่าขนาดเล็กหรือใหญ่ ทั้งในรูปแบบเจ้าของคนเดียว วิสาหกิจชุมชน ห้างหุ้นส่วนและบริษัท จ าเป็น
จะต้องมีการจัดท าบัญชีเพ่ือให้ผู้ประกอบการได้ทราบถึงผลการด าเนินงานของกิจการตามรอบระยะเวลาหนึ่ง
ว่ามีรายรับ-รายจ่าย มีก าไรขาดทุนมากน้อยเพียงใด รวมถึงสถานะทางการเงินของกิจการ นอกจากนี้การจัดท า
บัญชียังมีประโยชน์ในด้านการให้ข้อมูลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการวางแผน ควบคุม สั่งการและตัดสินใจใน
การด าเนินธุรกิจให้มีความก้าวหน้าและมั่นคง 
 ปัจจุบันมีธุรกิจหลากหลายประเภทและธุรกิจหนึ่งที่ได้รับความนิยม คือ ธุรกิจเกี่ยวกับสมุนไพร    
ธุรกิจนี้เริ่มได้รับความสนใจมากขึ้น เนื่องจากกระแสความนิยมในการเลือกใช้พืชสมุนไพรมาเพ่ือใช้เป็นยาและ
อาหารธุรกิจเหล่านี้จึงจ าเป็นต้องมีการวางแผนทางการเงินที่ดีเพ่ือใช้เป็นแผนในการรองรับการขยายธุรกิจ  
ในอนาคต ซึ่งธุรกิจจะต้องมีการจัดท าบัญชีโดยการรวบรวม บันทึก จ าแนกและท าสรุปข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์
ทางธุรกิจในรูปตัวเงิน เพ่ือให้ได้ข้อมูลทางการบัญชีไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล     
 จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นภูมิศาสตร์ที่เอ้ือต่อการเจริญเติบโตของพืชพันธุ์หลากหลายชนิด จึงเป็น
แหล่งที่มีพืชสมุนไพรมากแหล่งหนึ่งของประเทศและชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รู้จักน าเอาพืชสมุนไพร
เหล่านี้มาใช้ประโยชน์มากมายจนสั่งสมและสืบทอดเป็นวัฒนธรรม(กีชา วิมลเมธี , 2539) และมีการประกอบ
ธุรกิจสมุนไพรในพ้ืนที่แห่งนี้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการที่ธุรกิจนี้จะเติบโตและมั่นคงได้จึงต้องมีการจัดท า
บัญชีและใช้ข้อมูลทางการบัญชีอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาว่าผู้ประกอบการธุรกิจ
สมุนไพรให้ความส าคัญต่อการจัดท าบัญชีและการใช้ข้อมูลทางการบัญชีหรือไม่อย่างไร เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับ
การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสมุนไพรต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาระดับการให้ความส าคัญในการจัดท าบัญชีของผู้ประกอบการธุรกิจสมุนไพร เขตจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 2. เพ่ือศึกษาระดับการใช้ข้อมูลทางการบัญชีของผู้ประกอบการธุรกิจสมุนไพร  เขตจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 3. เพ่ือศึกษาความแตกต่างของข้อมูลทั่วไปด้านประชากรศาสตร์และข้อมูลทั่วไปของธุรกิจที่มีต่อ 
ระดับการให้ความส าคัญในการจัดท าบัญชีและการใช้ข้อมูลทางการบัญชีของผู้ประกอบการธุรกิจสมุนไพร    
เขตจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
วิธีการศึกษา 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ก าหนดประชากรในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลและ
การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 1.  ประชากรในการวิจัย 
 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการธุรกิจสมุนไพรในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ขึ้น 
ทะเบียนอย. (อาหารและยา) กับส านักงานสาธารณสุข จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 40 ราย (ส านักงาน
สาธารณสุข จังหวัดนครศรีธรรมราช, 2561) 
 
 2.  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  2.1  ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ 
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   1. ศึกษาทฤษฏี เอกสารและบทความทางวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้
ความส าคัญในการจัดท าบัญชีและการใช้ข้อมูลทางการบัญชี  
   2. ศึกษาแบบสอบถาม วิธีการสร้างแบบสอบถาม เพ่ือน ามาวิเคราะห์แนวทางในการ
สร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องและครอบคลุมเนื้อหาตามกรอบแนวคิดของผู้วิจัย 
             3. น าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอและขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา            
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมถูกต้องของการใช้ภาษา รวมทั้งครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ือน ามา
ปรับปรุงแก้ไข 
   4. น าแบบสอบถามมาด าเนินการทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มทดลอง จ านวน     
15 ราย โดยกลุ่มทดลองในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ประกอบการธุรกิจสมุนไพรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
   5. น าข้อมูลที่ ได้จากการทดลองใช้  (Try Out) แบบสอบถามมาค านวณหา           
ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยระดับความเชื่อมั่นของข้อมูลที่น าไปทดลองใช้ (Try Out) ในการวิจัยครั้งนี้
เท่ากับ 0.975 
   6. น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว มาตรวจสอบปรับปรุงอีกครั้ง
แล้วน าแบบสอบถามที่สมบูรณ์ไปใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยต่อไป 
  2.2  ลักษณะของเครื่องมือ 
  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ชนิดเลือกตอบ 
(Check List)แบบสอบถามจะมีค าถาม 2 ลักษณะ คือ ค าถามปลายปิด และค าถามปลายเปิด  โดยแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาและ
ประสบการณ์ในการท างาน 
  ส่วนที่ 2  ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจเป็นค าถามเกี่ยวกับธุรกิจสมุนไพร ได้แก่ ทุนจัดตั้งธุรกิจ 
รูปแบบธุรกิจและระยะเวลาด าเนินงาน 
  ส่วนที่ 3  ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการให้ความส าคัญในการจัดท าบัญชี 
  ส่วนที่ 4  ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการใช้ข้อมูลทางการบัญชี 
  ส่วนที่ 5  ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอ่ืนๆ มีลักษณะเป็นปลายเปิด (Open Ended) 
 โดยลักษณะค าถามเป็นค าถามแบบมาตราส่วนและประเมินค่าแบบ Likert Scale (Rating Scale)   
ในแต่ละข้อจะมีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์    
การให้คะแนนดังนี้ 
 5      หมายถึง มีระดับการให้ความส าคัญในการจัดท าบัญชีและการใช้ข้อมูลทางการบัญชี 
   มากที่สุด 
 4      หมายถึง มีระดับการให้ความส าคัญในการจัดท าบัญชีและการใช้ข้อมูลทางการบัญชี 
   มาก 
 3      หมายถึง มีระดับการให้ความส าคัญในการจัดท าบัญชีและการใช้ข้อมูลทางการบัญชี 
   ปานกลาง 
 2      หมายถึง มีระดับการให้ความส าคัญในการจัดท าบัญชีและการใช้ข้อมูลทางการบัญชี 
   น้อย 
 1      หมายถึง มีระดับการให้ความส าคัญในการจัดท าบัญชีและการใช้ข้อมูลทางการบัญชี 
   น้อยที่สุด 
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 วิธีการแปลผลแบบสอบถามส่วนนี้ใช้คะแนนเฉลี่ยในแต่ละระดับชั้นมาหาค่าพิสัย (ค่ามากสุด –       
ค่าน้อยสุด) และการใช้สูตรการค านวณหาความกว้างของอันตรภาคชั้น ได้ดังนี ้
ความกว้างของอันตรภาคชั้น = 
 
    =    
 
     
    = 0.80 
ดังนั้น สามารถก าหนดเกณฑ์เฉลี่ยของระดับความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ย  4.21 – 5.00 หมายถึง  มีระดับการให้ความส าคัญในการจัดท าบัญชีและ      
       การใช้ข้อมูลทางการบัญชีมากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย  3.41 – 4.20 หมายถึง  มีระดับการให้ความส าคัญในการจัดท าบัญชีและ      
       การใช้ข้อมูลทางการบัญชีมาก 
 ค่าเฉลี่ย  2.61 – 3.40 หมายถึง  มีระดับการให้ความส าคัญในการจัดท าบัญชีและ      
       การใช้ข้อมูลทางการบัญชีปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย  1.81 – 2.60 หมายถึง  มีระดับการให้ความส าคัญในการจัดท าบัญชีและ      
       การใช้ข้อมูลทางการบัญชีน้อย 
 ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.80 หมายถึง  มีระดับการให้ความส าคัญในการจัดท าบัญชีและ      
       การใช้ข้อมูลทางการบัญชีน้อยที่สุด 
 
 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้ศึกษาวิจัยได้ด าเนินการการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้ 
  3.1  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการสอบถามผู้ประกอบการธุรกิจสมุนไพร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  3.2  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งมีท่ีมาจากแหล่งต่างๆ ทั้งเอกสารต าราและการค้นคว้าผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงข้อมูลจากส านักงาน
สาธารณสุข จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.1  ตัวแปร 
  ตัวแปรอิสระ คือ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาและ
ประสบการณ์ในการงาน ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจ ได้แก่ ทุนจัดตั้งธุรกิจ รูปแบบธุรกิจและระยะเวลาด าเนินงาน 
  ตัวแปรตาม คือ ระดับการให้ความส าคัญในการจัดท าบัญชี ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของ
การจัดท าบัญชี หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดท าบัญชี เอกสารที่ใช้ประกอบการบัญชี ขั้นตอนการจัดท า
บัญชี รูปแบบการจัดท าบัญชี ประโยชน์ของการจัดท าบัญชีและระดับการใช้ข้อมูลทางการบัญชี 4 ด้า น 
ประกอบด้วย ด้านการวางแผน ด้านการสั่งการ ด้านการควบคุมและด้านการตัดสินใจของผู้ประกอบการธุรกิจ
สมุนไพร เขตจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 

คะแนนที่มีค่ามากที่สุด – คะแนนที่มีค่าน้อยท่ีสุด 

5 - 1 
5 

จ านวนชั้น 
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  4.2  สมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานที่ 1 
    H0 : เพศท่ีแตกต่างกันมีระดับการให้ความส าคัญในการจัดท าบัญชีที่ไม่แตกต่างกัน 
       H1 : เพศท่ีแตกต่างกันมีระดับการให้ความส าคัญในการจัดท าบัญชีที่แตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 2 
       H0 : เพศท่ีแตกต่างกันมีระดับการใช้ข้อมูลทางการบัญชีที่ไม่แตกต่างกัน 
      H1 : เพศท่ีแตกต่างกันมีระดับการใช้ข้อมูลทางการบัญชีที่แตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 3 
       H0 : อายุที่แตกต่างกันมีระดับการให้ความส าคัญในการจัดท าบัญชีที่ไม่แตกต่างกัน 
       H1 : อายุที่แตกต่างกันมีระดับการให้ความส าคัญในการจัดท าบัญชีที่แตกต่างกัน  
 สมมติฐานที่ 4 
       H0 : อายุที่แตกต่างกันมีระดับการใช้ข้อมูลทางการบัญชีที่ไม่แตกต่างกัน 
       H1 : อายุที่แตกต่างกันมีระดับการใช้ข้อมูลทางการบัญชีที่แตกต่างกัน  
 สมมติฐานที่ 5 
       H0 : ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีระดับการให้ความส าคัญในการจัดท าบัญชีที่ไม่แตกต่างกัน 
       H1 : ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีระดับการให้ความส าคัญในการจัดท าบัญชีที่แตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 6 
       H0 : ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีระดับการใช้ข้อมูลทางการบัญชีที่ไม่แตกต่างกัน 
       H1 : ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีระดับการใช้ข้อมูลทางการบัญชีที่แตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 7 
       H0 : ประสบการณ์ในการท างานที่แตกต่างกันมีระดับการให้ความส าคัญในการจัดท าบัญชีที่
        ไม่แตกต่างกัน 
       H1 : ประสบการณ์ในการท างานที่แตกต่างกันมีระดับการให้ความส าคัญในการจัดท าบัญชีที่
        แตกต่างกัน  
 สมมติฐานที่ 8 
       H0 : ประสบการณ์ในการท างานที่แตกต่า งกันมีระดับการใช้ข้อมูลทางการบัญชีที่             
        ไม่แตกต่างกัน 
       H1 : ประสบการณ์ในการท างานที่แตกต่างกันมีระดับการใช้ข้อมูลทางการบัญชีที่แตกต่างกัน
 สมมติฐานที่ 9 
       H0 : ทุนจัดตั้งธุรกิจที่แตกต่างกันมีระดับการให้ความส าคัญในการจัดท าบัญชีที่ไม่แตกต่างกัน 
       H1 : ทุนจัดตั้งธุรกิจที่แตกต่างกันมีระดับการให้ความส าคัญในการจัดท าบัญชีที่แตกต่างกัน  
 สมมติฐานที่ 10 
       H0 : ทุนจัดตั้งธุรกิจที่แตกต่างกันมีระดับการใช้ข้อมูลทางการบัญชีที่ไม่แตกต่างกัน 
       H1 : ทุนจัดตั้งธุรกิจที่แตกต่างกันมีระดับการใช้ข้อมูลทางการบัญชีที่แตกต่างกัน  
 สมมติฐานที่ 11 
       H0 : รูปแบบธุรกิจที่แตกต่างกันระดับการให้ความส าคัญในการจัดท าบัญชีที่ไม่แตกต่างกัน 
       H1 : รูปแบบธุรกิจที่แตกต่างกันมีระดับการให้ความส าคัญในการจัดท าบัญชีที่แตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 12 
       H0 : รูปแบบธุรกิจที่แตกต่างกันระดับการใช้ข้อมูลทางการบัญชีที่ไม่แตกต่างกัน 
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       H1 : รูปแบบธุรกิจที่แตกต่างกันมีระดับการใช้ข้อมูลทางการบัญชีที่แตกต่างกัน  
 สมมติฐานที่ 13 
       H0 : ระยะเวลาด าเนินงานที่แตกต่างกันมีระดับการให้ความส าคัญในการจัดท าบัญชีที่      
        ไม่แตกต่างกัน 
       H1 : ระยะเวลาด าเนินงานที่แตกต่างกันมีระดับการให้ความส าคัญในการจัดท าบัญชีที่     
        แตกต่างกัน   
 สมมติฐานที่ 14 
       H0 : ระยะเวลาด าเนินงานที่แตกต่างกันมีระดับการใช้ข้อมูลทางการบัญชีที่ไม่แตกต่างกัน 
       H1 : ระยะเวลาด าเนินงานที่แตกต่างกันมีระดับการใช้ข้อมูลทางการบัญชีที่แตกต่างกัน 
 
  4.3  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาและประสบการณ์  
ในการงาน ท าการวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ได้แก่ ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) และเสนอข้อมูลที่วิเคราะห์ในลักษณะข้อมูลเชิงพรรณนาเพ่ืออธิบาย
ลักษณะทั่วไปของข้อมูลที่รวบรวมได้ 
  2. ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจ ได้แก่ ทุนจัดตั้งธุรกิจ รูปแบบธุรกิจและระยะเวลาด าเนินงาน  
ท า        การวิเคราะห์ โดยใช้วิธีการทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ได้แก่ ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) และเสนอข้อมูลที่วิเคราะห์ในลักษณะข้อมูลเชิงพรรณนา เพ่ืออธิบาย
ลักษณะของข้อมูลธุรกิจที่รวบรวมได้ 
  3. ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการให้ความส าคัญในการจัดท าบัญชีและระดับการใช้ข้อมูลทาง     
การบัญชีของผู้ประกอบการธุรกิจสมุนไพรในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Analysis) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และน าเสนอ
ข้อมูลที่วิเคราะห์ในลักษณะข้อมูลเชิงพรรณนา 
  4. ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรอิสระ 2 กลุ่ม โดยทั้งสองกลุ่ม 
เป็นอิสระต่อกัน ใช้ T-test independent ส าหรับค าตอบข้อมูลทั่วไป คือ เพศ 
  5. ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรอิสระมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป คือ 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการงาน  ข้อมูลทั่วไป 
ของธุรกิจ ได้แก่ ทุนจัดตั้งธุรกิจ รูปแบบธุรกิจและระยะเวลาด าเนินงาน โดยใช้สูตรการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis of Variance - ANOVA) และการวิเคราะห์ความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD (Least significanjt difference) 
  6. ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ที่มีลักษณะเป็นปลายเปิด (Open Ended) ใช้วิธีวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) 
 
ผลการศึกษา   
ตอนที่ 1  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 
 



759 

 

 การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

 

第三届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

ตารางท่ี 1  จ านวนและค่าร้อยละท่ีแสดงข้อมูลด้านประชากรศาสตร์จ าแนกตามเพศ 
 

  
ตารางท่ี 2  จ านวนและค่าร้อยละท่ีแสดงข้อมูลด้านประชากรศาสตร์จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 30 ปี 3 7.50 
30 – 39 ปี 9 22.50 
40 – 49 ปี 8 20.00 
50 ปีขึ้นไป 20 50.00 

รวม 40 100.00 
 
ตารางท่ี 3  จ านวนและค่าร้อยละท่ีแสดงข้อมูลด้านประชากรศาสตร์จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
มัธยมตอนต้น 5 12.50 
มัธยมปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 5 12.50 
อนุปริญญา/ปริญญาตรี 25 60.00 
ปริญญาโทหรือสูงกว่า 3 10.00 
อ่ืนๆ 2 5.00 

รวม 40 100.00 
  
ตารางท่ี 4  ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

ประสบการณ์ในการท างาน จ านวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 1 ปี 0 0.00 
1–5 ปี 7 17.50 
6–10 ปี 6 15.00 
11 ปีขึ้นไป 27 67.50 

รวม 40 100.00 
 
 

 
 
 
 
 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
เพศชาย 20 50 
เพศหญิง 20 50 

รวม 40 100 
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ตอนที่ 2  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจ 
ตารางท่ี 5  จ านวนและค่าร้อยละท่ีแสดงข้อมูลทั่วไปของธุรกิจ จ าแนกตามทุนจัดตั้งธุรกิจ 

ทุนจัดตั้งธุรกิจ จ านวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 100,000 บาท 22 55.00 
ตั้งแต่ 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท 11 27.50 
ตั้งแต่ 500,001 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท  3 7.50 
ตั้งแต่ 1,000,001 บาทขึ้นไป  4 10.00 

รวม 40 100.00 
  

 
ตารางท่ี 6  จ านวนและค่าร้อยละท่ีแสดงข้อมูลทั่วไปของธุรกิจ จ าแนกตามรูปแบบธุรกิจ 

รูปแบบธุรกิจ จ านวน ร้อยละ 
เจ้าของคนเดียว 31 77.50 
วิสาหกิจชุมชน 1 2.50 
ห้างหุ้นส่วน 3 7.50 
บริษัท 5 12.50 

รวม 40 100.00 
 

 
ตารางท่ี 7  จ านวนและค่าร้อยละท่ีแสดงข้อมูลทั่วไปของธุรกิจ จ าแนกตามระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ 

ระยะเวลาในการด าเนินธุรกจิ จ านวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 1 ปี 1 2.50 
1–2 ปี 2 5.00 
3–4 ปี 3 7.50 
5 ปีขึ้นไป 34 85.00 

รวม 40 100.00 
 
 
ตอนที่ 3  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการให้ความส าคัญในการจัดท าบัญชีและระดับการใช้ข้อมูล
ทางการบัญชีของผู้ประกอบการธุรกิจสมุนไพร เขตจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ตารางที่ 8  แสดงค่าเฉลี่ย ( X ̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. ของระดับการให้ความส าคัญในการจัดท า
บัญชีของผู้ประกอบการธุรกิจสมุนไพร เขตจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ระดับการให้ความส าคัญในการจัดท าบัญชี ( X ̅ ) S.D. 
ระดับการให้

ความส าคัญต่อ      
การจัดท าบัญชี 

แสดงล าดับ 

1. วัตถุประสงค์ของการจัดท าบัญชี 4.16 0.87 มาก 2 
2. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดท าบัญชี 4.07 0.81 มาก 3 
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3. เอกสารที่ใช้ประกอบการบัญชี 3.98 0.86 มาก 4 
4. ขั้นตอนการจัดท าบัญชี 3.69 0.85 มาก 6 
5. รูปแบบการจัดท าบัญชี 3.98 0.72 มาก 5 
6. ประโยชน์ของการจัดท าบัญชี 4.24 0.74 มากที่สุด 1 

รวมทุกด้าน 4.02 0.72 มาก  
  
ตารางที่ 9  แสดงค่าเฉลี่ย ( X ̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. ของระดับการใช้ข้อมูลทางการบัญชีของ
ผู้ประกอบการธุรกิจสมุนไพร เขตจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ระดับการใช้ข้อมูลทางการบัญชี ( X ̅ ) S.D. 
ระดับการให้ความส าคัญ

ต่อการจัดท าบัญชี 

1. ด้านการวางแผน 4.26 0.90 มากที่สุด 
2. ด้านการสั่งการ 4.08 0.88 มาก 
3. ด้านการควบคุม 4.04 0.90 มาก 
4. ด้านการตัดสินใจ 4.26 0.90 มากที่สุด 

รวมทุกด้าน 4.11 0.79 มาก 
  
ตอนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน  
ตารางท่ี 10 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน P-Value 
ผลการทดสอบ

ค่าเฉลี่ย 
ทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ (LSD) 

สมมติฐานที่ 1 0.83 ไม่แตกต่างกัน ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2 0.72 ไม่แตกต่างกัน ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 3 0.58 ไม่แตกต่างกัน ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 4 0.41 ไม่แตกต่างกัน ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 5 0.79 ไม่แตกต่างกัน ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 6 0.94 ไม่แตกต่างกัน ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 7 0.37 ไม่แตกต่างกัน แตกต่างกัน (ด้านวัตถุประสงค์ของการจัดท าบัญชี
ในประเด็นการให้ความส าคัญเกี่ยวกับการจัดท า
บัญชีเพ่ือให้ทราบผลการด าเนินงานของธุรกิจ 
ตรงตามความเป็นจริง) 

สมมติฐานที่ 8 0.19 ไม่แตกต่างกัน แตกต่างกัน (ด้านการตัดสินใจในประเด็นการได้
ใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพ่ือตัดสินใจในการก าหนด
ราคาขายสินค้า) 
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สมมติฐาน P-Value 
ผลการทดสอบ

ค่าเฉลี่ย 
ทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ (LSD) 

สมมติฐานที่ 9 0.21 ไม่แตกต่างกัน แตกต่างกัน (ด้านขั้นตอนการจัดท าบัญชีใน
ประเด็นการได้ใช้วิธีการบันทึกบัญชีแบบสมดุล
กัน (เดบิต/เครดิต) และในประเด็นหลังจากการ
รวบรวมและประมวลผลข้อมูลได้จัดท ารายงาน
ทางการเงิน ณ วันสิ้นงวด) 

สมมติฐานที่ 10 0.38 ไม่แตกต่างกัน ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 11 0.08 ไม่แตกต่างกัน แตกต่างกัน (ด้านขั้นตอนการจัดท าบัญชีใน
ประเด็นการได้ใช้วิธีการบันทึกบัญชีแบบสมดุล
กัน (เดบิต/เครดิต) และในประเด็นหลังจากการ
รวบรวมและประมวลผลข้อมูลได้จัดท ารายงาน
ทางการเงิน ณ วันสิ้นงวด ส่วนด้านประโยชน์ของ
การจัดท าบัญชีในประเด็นเพ่ือประโยชน์ในการ
วางแผนและเสี ยภาษี ได้ อย่ า งถู กต้ อ งและ
ประหยัด) 

สมมติฐานที่ 12 0.08 ไม่แตกต่างกัน ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 13 0.81 ไม่แตกต่างกัน ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 14 0.64 ไม่แตกต่างกัน ไม่แตกต่างกัน 

*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาระดับการให้ความส าคัญในการจัดท าบัญชีและระดับการใช้ข้อมูลทางการบัญชีของ      
ผู้ประกอบธุรกิจสมุนไพร เขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวิจัยพบว่า มีระดับการให้ความส าคัญในการจัดท า
บัญชีและระดับการใช้ข้อมูลทางการบัญชีของผู้ประกอบการธุรกิจสมุนไพรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก        
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิมลพรรณ เลาหเจริญยศ (2553) ศึกษาความต้องการในการใช้ข้อมูลทาง       
การบัญชีของผู้บริหารของธุรกิจในเขตสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์  ล าพูน ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหาร 
มีความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีแบบแยกส่วนเฉพาะเรื่องอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ระดับการให้ความส าคัญในการจัดท าบัญชีด้านประโยชน์ของการจัดท าบัญชีอยู่ในระดับมากที่สุด และมีระดับ
การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพ่ือการวางแผนและการตัดสินใจอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ศศิวิมล แจบไธสง (2555) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง การใช้ข้อมูลทางบัญชีในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
ของธุรกิจการผลิตในจังหวัดขอนแก่น จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการใช้ข้อมูลต้นทุนทาง
การตลาดในการวางแผนกลยุทธ์ด้านนี้มากที่สุด ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะการวางแผนที่มุ่งเจาะตลาดก่อให้เกิด
ต้นทุนทางการตลาดและผู้วิจัยคาดว่าน่าจะเกิดจากการที่ธุรกิจต้องมีการวางแผนและก าหนดวัตถุประสงค์ไว้
ล่วงหน้าและเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและความยุ่งยากที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและ
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิรินพร ค าเป็ง (2557) ท าการศึกษา ความต้องการของผู้ประกอบการส่งออกล าไย
ในเขตภาคเหนือต่อการใช้ข้อมูลทางการบัญชีบริหาร ผลการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการต้องการใช้ข้อมูล
ทางการบัญชีบริหารเพื่อการตัดสินใจด้านการผลิตในระยะสั้นมากท่ีสุด 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ในการท างานที่แตกต่างกันมีระดับการให้ส าคัญในการจัดท าบัญชีและระดับการใช้ข้อมูลทาง   
การบัญชีโดยภาพรวมไม่แตกต่างกันและข้อมูลทั่วไปของธุรกิจ ได้แก่ ทุนจัดตั้งธุรกิจ รูปแบบธุรกิจ ระยะเวลา
ในการด าเนินธุรกิจที่แตกต่างกันมีระดับการให้ส าคัญต่อการจัดท าบัญชีและระดับการใช้ข้อมูลทางการบัญชี     
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ยกเว้นข้อมูลทั่วไปของธุรกิจทุนจัดตั้งธุรกิจที่แตกต่างกันมีระดับการให้ความส าคัญ
ในการจัดท าบัญชีด้านขั้นตอนการจัดท าบัญชีแตกต่างกัน  นอกจากนี้รูปแบบธุรกิจที่แตกต่างกันมีระดับการให้
ส าคัญในการจัดท าบัญชีด้านขั้นตอนการจัดท าบัญชีและด้านรูปแบบการจัดท าบัญชีแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของโสภาพรรณ  ไชยพัฒน์ (2555) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้ท าบัญชีที่พึง
ประสงค์ของผู้ประกอบการธุรกิจในจังหวัดภูเก็ต พบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจที่มีทุนจดทะเบียน ประเภทธุรกิจ
และรูปแบบธุรกิจแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้ท าบัญชีที่พึงประสงค์แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ   
1.  ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
 1.1  จากการวิจัย พบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจสมุนไพรให้ความส าคัญในการจัดท าบัญชีและต้องการ  
ใช้ข้อมูลทางการบัญชีอยู่ในระดับมาก ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพากร ส านักงานสาธารณสุข 
สถาบันการศึกษาและอ่ืนๆ ควรส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีการจัดท าบัญชีเพ่ือให้เกิดทักษะและความเชี่ยวชาญ 
รวมทั้งควรมีการพัฒนารูปแบบการจัดท าบัญชีให้เหมาะสมส าหรับธุรกิจ เพ่ือให้การด าเนินงานของธุรกิจ        
มีประสิทธิภาพ 
 1.2  ผู้ประกอบการควรค้นคว้าหาความรู้ โดยหาจากแหล่งความรู้เพ่ิมเติม เช่น บทความ วารสาร 
สิ่งพิมพ์หรือเว็บไซต์ต่างๆ เป็นต้น 
2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ในการจัดท าวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาระดับการให้ความส าคัญในการจัดท าบัญชีและระดับการใช้ข้อมูล
ทางการบัญชีของผู้ประกอบการธุรกิจสมุนไพร เขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้ง
ต่อไป ดังนี้ 
 2.1  ควรมีการศึกษาในด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าบัญชี เช่น วิธีการท าบัญชีของธุรกิจ (ท าเอง 
จ้างส านักงานบัญชี) และการใช้ข้อมูลทางการบัญชีของธุรกิจสมุนไพร เช่น ด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดท า
บัญชีและการใช้ข้อมูลทางการบัญชี ด้านเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานบัญชี 
 2.2  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการให้ความส าคัญในการจัดท าบัญชีและการใช้ข้อมูลทางการบัญชี
ของผู้ประกอบการธุรกิจสมุนไพรของพ้ืนที่อ่ืนๆ ด้วย  
 2.3  ควรศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดท าบัญชีของธุรกิจสมุนไพรที่เหมาะสมส าหรับธุรกิจเพ่ือให้
ผู้ประกอบการมีระบบที่สามารถใช้ในการด าเนินธุรกิจ  
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ความพึงพอใจด้านราคาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเทีย่วที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทาง 

มาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตพื้นที่อ่าวนาง อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 

The price satisfaction of tourism products effects on the decision-making of 

Thai tourists in Aonang Areas, Muang District, Krabi Province 

 

ณัฏฐนันท์ ธนูศิลป์1 อารีซัน ดาลอ2นันทิชา สัตย์จิตต์ 3  

ณัฐสิมา กิ่งเกาะยาว4 อารียา ทองพล5 และดุสิตพร ฮกทา6  

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจที่มีต่อราคาผลิตภัณฑ์ทางการ

ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตพ้ืนที่อ่าวนาง อ้าเภอเมือง จังหวัดกระบี่  และ (2) เพ่ือศึกษาความ

ต้องการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางมาท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่อ่างนาง อ้าเภอเมือง จังหวัด

กระบี่ ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มนักท่องเที่ยวชาว

ไทยในพ้ืนที่ จ้านวน 396 คน โดยการเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ และวิเคราะห์ผลด้วยการหาความถี่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบว่า (1) ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามาท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่อ่าว

นาง อยู่ในระดับปานกลาง ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านราคาอาหารและเครื่องดื่ม ด้านราคาที่พัก  และด้านกิจกรรม

ท่องเที่ยว (2) ความต้องการกลับมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่ อ่าวนาง อยู่ใน

ระดับปานกลาง ทั้ง 4 ด้าน คือ คุณภาพของอาหารและเครื่องดื่ม ความเหมาะสมด้านราคาของที่ พัก  

ความหลากหลายของกิจกรรมท่องเที่ยว และการพัฒนาสิ่งอ้านวยความสะดวก 

 ผลการวิจัยพอสรุปเป็นแนวทางในการพัฒนาบริเวณเขตพ้ืนที่อ่าวนาง ควรเน้นความคุ้มค่าและ

คุณภาพด้านอาหารและเครื่องดื่ม ด้านที่พัก และด้านกิจกรรมท่องเที่ยว เพ่ือให้พ้ืนที่อ่าวนางเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต้องการกลับมาเที่ยวซ้้าในอนาคต 

 

ค าส าคัญ:  ความพึงพอใจ  นักท่องเที่ยวชาวไทย  การตัดสินใจ 

 
1-5 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการโรงแรมและการท่องเท่ียว, วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว, มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
6 อาจารย์ประจ้าหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว, วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว, มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย 
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บทน า 

 ปัจจุบันประเทศไทยได้ให้ความส้าคัญกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก  เนื่องจากเป็น

อุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ และสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยได้อย่างมหาศาล เพราะอุตสาหกรรม

ดังกล่าวก่อให้เกิดผลประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้น

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ท้ารายได้ที่ส้าคัญให้ประเทศเป็นล้าดับต้น ๆ โดยเฉพาะการน้าเงินจากต่างประเทศ  

เข้ามาใช้จ่ายในประเทศ และเมื่อมีนักท่องเที่ยวเดินทางเพ่ิมมากขึ้นก็จะท้าให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน  

ซึ่งท้าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในท้องถิ่นดียิ่งขึ้น ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่า รูปแบบของการท่องเที่ยวได้รับ  

การพัฒนาอย่างมาก และมีรูปแบบการท่องเที่ยวต่าง ๆ  เกิดขึ้นมากมาย (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , 

2547) 

 จั งหวัดกระบี่  เป็น อีกจั งหวัดหนึ่ งของประเทศไทยที่ ได้ รั บความนิ ยมจากชาวต่ า งชาติ   

อีกทั้งถูกจัดให้เป็นแหล่งที่มีนักท่องเที่ยวนิยมเข้ามาท่องเที่ยวมากที่สุดเป็นล้าดับที่ 5 ของประเทศ เพราะ  

มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวตลอดทั้งปี ซึ่งอ่าวนาง เป็นส่วนหนึ่งของ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์

ธารา - หมู่เกาะพีพี เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทะเลกระบี่ เป็นที่ตั้งของ รีสอร์ท ร้านอาหาร บริษัททัวร์

ให้บริการน้าเที่ยวเกาะที่มีชื่อต่าง ๆ ของจังหวัดกระบี่ ได้แก่ ทะเลแหวก เกาะปอดะ เกาะพีพี หมู่เกาะห้อง เป็น

จุดเช่าเรือไปเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ ได้แก่ หาดไร่เลย์ ถ้้าพระนาง และเกาะต่าง ๆ และอ่าวนางถือเป็นจุดชม  

พระอาทิตย์ตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญ สร้างรายได้มหาศาลให้แก่ประเทศ และเป็น  

ที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อมากที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดกระบี่อีกด้วย (ส้านักงานการท่องเที่ ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่, 

2558) 

 จากการศึกษาของ อภิชัย อรัญญิก (2560) ระบุว่า สถิตินักท่องเที่ยวที่เข้ามายังจังหวัดกระบี่  

ในปี 2559 มีจ้านวนกว่า 5.8 ล้านคน เพ่ิมจากปี 2558 ร้อยละ 4.09 แบ่งเป็นชาวไทยกว่า 2.16 ล้านคน และ

นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศกว่า 3.63 ล้านคน มีรายได้จากการท่องเที่ยว 8.8 หมื่นล้านบาท เพ่ิมจากปี 2558 

ร้อยละ 12.97 ซึ่งในอนาคตภาคการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และจะเป็นจุดหมาย

ปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก คาดว่าในปี 2560 นักท่องเที่ยวจะเข้ามายังจังหวัดกระบี่เพ่ิมขึ้นถึง 6 ล้าน

คน จากข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโตของการท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ โดยเฉพาะที่อ่าวนาง

หรือหาดอ่าวนาง ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่ต้าบลอ่าวนาง อ้าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 

 นอกจากนี้ ปัทมา ชีวนิช (2560) ชี้ให้เห็นถึงปัญหาในเรื่องของราคาอาหารแพงในพื้นที่อ่าวนาง เพราะ

ราคาสินค้าในจังหวัดกระบี่ มีราคาสูง ค่าครองชีพสูง ซึ่งส่วนมากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่

อ่าวนางจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่ เรื่องของราคาอาหารแพงในพ้ืนที่อ่าวนางในแง่หนึ่งของ
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ชาวต่างชาติจะไม่น่าจะเป็นปัญหา เพราะชาวต่างชาติได้มีค่าเงินที่สูงเมื่อแลกมาเป็นสกุลเงินบาท  

อย่างไรก็ตาม จากปัญหาดังกล่าวส้าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยอาจจะเป็นปัจจัยหรือข้อจ้ากัดในการเลือก

เดินทางมาท่องเที่ยวในพ้ืนที่อ่าวนาง เพราะรายได้น้อยกว่า ประกอบกับค่าครองชีพของพ้ืนที่อ่าวนางสูงกว่า

เมื่อเปรียบเทียบแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง 

 ดังที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความพึงพอใจด้านราคาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวที่ส่งผล

ต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตพ้ืนที่อ่าวนาง อ้าเภอเมือง จังหวัดกระบี่   

ซึ่งผลจากการศึกษาจะปรับปรุงผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวของพ้ืนที่อ่าวนางให้ตอบสนองความต้องการ

นักท่องเที่ยวชาวไทยซึ่งถือเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ส้าคัญอีกกลุ่มหนึ่งของจังหวัดกระบี่  

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจที่มีต่อราคาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตพ้ืนที่

อ่าวนาง อ้าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 

2. เพ่ือศึกษาความต้องการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่อ่างนาง 

อ้าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 

 

วิธีการศึกษา 

 ประชากรที่ใช้ในครั้งนี้เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่อ่าวนาง จังหวัด

กระบี่ ซึ่งมีจ้านวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามาท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่อ่าวนาง จังหวัดกระบี่ ในปี พ.ศ. 2558 

จ้านวน 24,552 คน (ส้านักงานสถิติจังหวัดกระบี่, 2558) กลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างโดยไม่อาศัย

อาศัยหลักความน่าจะเป็น ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) เฉพาะนักท่องเที่ยว

ชาวไทยที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่อ่าวนาง จังหวัดกระบี่ จะได้จ้านวนนักท่องเที่ยวไทย 396 คน 

โดยใช้สูตรของ Taro Yamane (1973) ในการก้าหนดขนาดตัวอย่าง 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire ) แบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษาสถานภาพ 

อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จ้านวน 6 ข้อ 

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่

อ่าวนาง อ้าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิอร์ท (Rating 

Scale) โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ (ปวีณา ทวีวงศ์โอวาฬ, 2552) 
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5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

4 หมายถึง ระดับความพึงพอระดับใจมาก 

3 หมายถงึ ระดับความพึงพอใจปานกลาง 

2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย 

1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 

  ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้านหลัก ดังนี้  1) ด้านราคาอาหารและเครื่องดื่ม 2) ด้านราคาที่พัก และ  

3) ด้านราคาสถานที่ท่องเที่ยว 

 ตอนที่ 3 แบบสอบถามระดับความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่

อ่าวนาง อ้าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิอร์ท (Rating 

Scale) โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ 

5 หมายถึง ระดับความต้องการมากที่สุด 

4 หมายถึง ระดับความต้องการมาก 

3 หมายถึง ระดับความต้องการปานกลาง 

2 หมายถึง ระดับความต้องการน้อย 

1 หมายถึง ระดับความต้องการน้อยที่สุด 

การทดสอบเครื่องมือได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ทั้งฉบับ อยู่ที่ 0.85 จากนั้นแก้ไขความสมบูรณ์

ของเนื้อหาก่อนไปท้าการทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะเดียวกันกับกลุ่มที่จะท้าการศึกษา

จริง 30 คน เพ่ือน้าค้าตอบมาหาความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของแบบสอบถามเช่นเดียวกับการทดสอบ 

การเก็บข้อมูลจริงโดยวิธีวัดความสอดคล้องภายใน (Internal Consistency) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา

ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) (สุวิมล ติรกานันท์, 2550) โดยได้ค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ 0.88 

ถือว่าค่าท่ีได้เพียงพอ และเป็นที่ยอมรับทางสถิติ 

 ส้าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยน้าผลประเมินระดับความคิดเห็นต่อระดับความพึงพอใจด้านราคา

ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวและความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการกลับมาเที่ยวของแบบสอบถาม

จากกลุ่มตัวอย่าง 396 ชุด มาด้าเนินการวิเคราะห์หาค่าทางสถิติด้วยระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้วิเคราะห์ข้อมูล

ทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการวิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ (Frequency)  

ค่าร้อยละ (Percentage) เพ่ือบรรยายข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ในขณะเดียวกันได้แสดงผลเป็น

ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพ่ือบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อระดับ 

ความพึงพอใจด้านราคาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวและความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยกลับมาเที่ยว  
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ผลการศึกษา 

งานวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจด้านราคาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางมา

ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตพ้ืนที่อ่าวนาง อ้าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ผู้วิจัยได้ท้าการเก็บรวบรวม

ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามนักท่องเที่ยวดังนี้ 

ตารางท่ี 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน (คน) 

(n = 396) 
ร้อยละ 

เพศ 

ชาย 157 39.6 

หญิง 239 60.4 

อาย ุ

ต่้ากว่า 20 ปี   63 15.9 

21 - 40 ปี   229 57.8 

41 - 50 ปี 83 21.0 

51 ปีขึ้นไป 21 5.3 

ระดับการศึกษา 

ต่้ากว่าปริญญาตรี 147 37.1 

ปริญญาตรี 217 54.8 

สูงกว่าปริญญาตรี 32 8.1 

สถานภาพ 

โสด 200 50.5 

สมรส 191 48.2 

หม้าย/หย่าร้าง 5 1.3 

อาชีพ 

นักเรียนนักศึกษา/ผู้เกษียณอายุ     117 29.5 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 44 11.1 

พนักงานบริษัทเอกชน   64 16.2 

ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 116 29.3 



771 

 

 การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

 

第三届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

ผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน (คน) 

(n = 396) 
ร้อยละ 

รับจ้างทั่วไป 55 13.9 

รายได้ 

ต้่ากว่า 15,000 บาท 165 41.7 

15,001 – 30,000 บาท 175 44.2 

30,001 – 45,000 บาท      44 11.1 

45,001 บาทข้ึนไป 12 3.0 

 

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 396 คน พบว่า ด้านอายุ  

ส่วนใหญ่จะอยู่ในอายุระหว่าง 21-40 ปี จ้านวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 57.8 รองลงมา อยู่ในอายุระหว่าง  

41-50 ปี จ้านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 21.0 ด้านระดับการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่การศึกษาจะอยู่ในระดับ

ปริญญาตรี จ้านวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 54.8 รองลงมา ระดับต่้ากว่าปริญญาตรี จ้านวน 147 คน คิดเป็น

ร้อยละ 37.1 ด้านสถานภาพ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในสถานภาพโสด จ้านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 50.5 

รองลงมา สมรสแล้ว จ้านวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 48.2 ด้านอาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในอาชีพนักเรียน

นักศึกษา/ผู้เกษียณอายุ จ้านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 รองลงมา ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขายจ้านวน 116 คน 

คิดเป็นร้อยละ 29.3 ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 15,001 – 30,000 

บาท จ้านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 44.2 รองลงมา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่้ากว่า 15,000 บาท จ้านวน  

165 คน คิดเป็นร้อยละ 41.7 

ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจพึงพอใจด้านราคาอาหารและเครื่องดื่ม 

ด้านราคาอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

1. ราคาอาหารและเครื่องดื่มมีความเหมาะสมกับปริมาณท่ีได้รับ 3.16 0.74 ปานกลาง 

2. ราคาอาหารและเครื่องดื่มมีความเหมาะสมกับคุณภาพที่ได้รับ 3.09 0.69 ปานกลาง 

3. มีการจัดโปรโมชั่นหรือให้ส่วนลดพิเศษด้านราคาและเครื่องดื่ม

ให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทย 

3.00 0.73 ปานกลาง 

รวม 3.08 0.72 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ความพึงพอใจด้านราคาอาหารและเครื่องดื่ม โดยรวม 

อยู่ในระดับพอใจปานกลาง และเมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ความพึงพอใจด้านราคาอาหารและเครื่องดื่ม 

โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ราคาอาหารและเครื่องดื่มมีความเหมาะสมกับปริมาณที่ได้รับ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.16     

(S.D. = 0.74) ราคาอาหารและเครื่องดื่มมีความเหมาะสมกับคุณภาพที่ได้รับ มีค่าเฉลี่ย อยู่ที่ 3.09 (S.D. = 

0.69) และมีการจัดโปรโมชั่นหรือให้ส่วนลดพิเศษด้านราคาและเครื่องดื่มให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทย มีค่าเฉลี่ย

อยู่ที่ 3.00 (S.D. = 0.73) ตามล้าดับ 

ตารางท่ี 3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจด้านราคาท่ีพัก 

ด้านราคาที่พัก ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

1. ราคาที่พักมีความเหมาะสมกับสุขอนามัยที่ดี 3.27 0.57 ปานกลาง 

2. ราคาที่พักมีความเหมาะสมกับความปลอดภัย 3.20 0.63 ปานกลาง 

3. ราคาที่พักมีความเหมาะสมกับความสะดวกสบาย 3.26 0.61 ปานกลาง 

4. ราคาที่พักมีความเหมาะสมกับบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม 3.27 0.68 ปานกลาง 

รวม 3.25 0.62 ปานกลาง 

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ความพึงพอใจด้านราคาที่พัก  โดยรวมอยู่ในระดับพอใจ

ปานกลาง และเมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ความพึงพอใจด้านราคาที่พัก โดยมีค่าเฉลี่ยที่เท่ากัน คือ ราคา  

ที่พักมีความเหมาะสมกับสุขอนามัยที่ดี โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.27 (S.D. = 0.57) ราคาที่พักมีความเหมาะสมกับ

บรรยากาศและสิ่งแวดล้อม โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  3.27 (S.D. = 0.68) ราคาที่ พักมีความเหมาะสมกับ 

ความสะดวกสบาย มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.26 (S.D. = 0.61) และราคาที่พักมีความเหมาะสมกับความปลอดภัย  

มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.20 (S.D. = 0.63) ตามล้าดับ 

ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจด้านกิจกรรมท่องเที่ยว 

ด้านกิจกรรมท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

1. ค่าพาหนะเดินทางในระหว่างการท่องเที่ยวมีความเหมาะสม  3.06 0.70 ปานกลาง 

2. ราคาของกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เช่าห่วงยาง เจ็ทสกี บานาน่า

โบ๊ท ขี่จักรยาน ฯลฯ มีความเหมาะสม  

2.82 0.78 ปานกลาง 

3. ราคาสินค้าของที่ระลึก/ของฝากที่มีราคาท่ีเหมาะสม 2.92 0.75 ปานกลาง 

4. ราคาโปรแกรมการท่องเที่ยวเหมาะสมกับคุณภาพที่ได้รับ 2.82 0.80 ปานกลาง 

รวม 2.90 0.75 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ความพึงพอใจด้านกิจกรรมท่องเที่ยว โดยรวมอยู่ใน

ระดับพึงพอใจปานกลาง และเมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ความพึงพอใจด้านกิจกรรมท่องเที่ยว โดยมี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ค่าพาหนะเดินทางในระหว่างการท่องเที่ยวมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.06 (S.D. =  

0.70) ราคาสินค้าของที่ระลึก/ของฝากที่มีราคาที่เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.92 (S.D. = 0.75) ราคาโปรแกรม

การท่องเที่ยวเหมาะสมกับคุณภาพที่ได้รับ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.82 (S.D. = 0.80) และราคาของกิจกรรมต่าง ๆ 

เช่น เช่าห่วงยาง เจ็ทสกี บานาน่าโบ๊ท ขี่จักรยาน ฯลฯ มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.82 (S.D. = 0.78)  

ตามล้าดับ 

ตารางท่ี 5  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความต้องการกลับมาท่องเที่ยว 

เหตุผลที่ต้องการกลับมาท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

1. เพราะอาหารและเครื่องดื่ม/ ที่พัก/กิจกรรมท่องเที่ยว มี

รสชาติ คุณภาพและปริมาณเหมาะสมราคา 

2.96 1.00 ปานกลาง 

2. รายได้จากการท่องเที่ยว ส่งผลให้มีการพัฒนาสิ่งอ้านวยความ

สะดวกรอบๆ อ่าวนางเพ่ิมมากข้ึน  

2.86 0.91 ปานกลาง 

3. เพราะอาหารและเครื่องดื่ม/ ที่พัก/กิจกรรมท่องเที่ยว มีความ

หลากหลาย/  มีความเป็นธรรมชาติสูง อากาศบริสุทธิ์ และ

บรรยากาศดี 

2.93 0.86 ปานกลาง 

รวม 2.91 0.92 ปานกลาง 

 

จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ความต้องการกลับมาท่องเที่ยว โดยรวมอยู่ในระดับพอใจ

ปานกลาง และเมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ความต้องการกลับมาท่องเที่ยว โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เพราะ

อาหารและเครื่องดื่ม/ ที่พัก/ กิจกรรมท่องเที่ยว มีรสชาติ คุณภาพและปริมาณเหมาะสมราคา มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 

2.96 (S.D. =  1.00) รายได้จากการท่องเที่ยว ส่งผลให้มีการพัฒนาสิ่งอ้านวยความสะดวกรอบๆ อ่าวนางเพ่ิม

มากขึ้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.86 (S.D. = 0.91) และเพราะอาหารและเครื่องดื่ม/ ที่พัก/ กิจกรรมท่องเที่ยว มีความ

หลากหลาย/  มีความเป็นธรรมชาติสูง อากาศบริสุทธิ์ และบรรยากาศดี  มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.93 (S.D. = 0.86) 

ตามล้าดับ 
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ตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความไม่ต้องการกลับมาท่องเที่ยว 

เหตุผลที่ไม่ต้องการกลับมาท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

1. เพราะอาหารและเครื่องดื่ม/ ที่พัก/กิจกรรมท่องเที่ยว บริเวณ

อ่าวนางมีราคาท่ีสูงเกินไป 

2.83 0.90 ปานกลาง 

2. เพราะอาหารและเครื่องดื่ม/ ที่พัก/กิจกรรมท่องเที่ยว ในช่วง

ฤดูการท่องเที่ยว จะมีราคาที่สูงมาก 

2.79 0.79 ปานกลาง 

3. ด้านอาหารและเครื่องดื่ม/ ที่พัก/กิจกรรมท่องเที่ยว ส่งผลให้

เกิดการเสื่อมโทรมทางธรรมชาติและบริเวณรอบๆ พื้นที่อ่าวนาง

มากขึ้นเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวเพ่ิมมากข้ึน 

2.86 0.81 ปานกลาง 

รวม 2.82 0.83 ปานกลาง 

 

จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ความไม่ต้องการกลับมาท่องเที่ยว โดยรวมอยู่ในระดับ

พอใจปานกลาง และเมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ความไม่ต้องการกลับมาท่องเที่ยว โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  

คือ ด้านอาหารและเครื่องดื่ม/ ที่พัก/ กิจกรรมท่องเที่ยว ส่งผลให้เกิดการเสื่อมโทรมทางธรรมชาติและบริเวณ

รอบๆพ้ืนที่ อ่าวนางมากขึ้น  เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  2.86 (S.D. = 0.79)  

เพราะอาหารและเครื่องดื่ม/ ที่พัก/ กิจกรรมท่องเที่ยว บริเวณอ่าวนางมีราคาที่สูงเกินไป มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.83  

(S.D. = 0.90) และเพราะอาหารและเครื่องดื่ม/ ที่พัก/ กิจกรรมท่องเที่ยว ในช่วงฤดูการท่องเที่ยว จะมีราคาที่

สูงมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.79 (S.D. = 0.79) ตามล้าดับ 

 

สรุปและอภิปรายผล 

 จากผลการวิ เคราะห์ข้อมูลทั่ ว ไปของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ เข้ามาท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่  

อ่าวนาง อ้าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ จากจ้านวนกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามาท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่

อ่าวนาง อ้าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ทั้งหมด 396 คน สรุปได้ว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่า 

เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 60.4 และนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามาท่องเที่ยว อายุระหว่าง 21-40 ปี มีจ้านวนมาก

ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 57.8 และอายุ 50 ปีขึ้นไป มีจ้านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 5.3 ในส่วนของระดับ

การศึกษาของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามาท่องเที่ยวจะอยู่ในระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54.8 

และอยู่ในระดับสูงกว่าปริญญาตรีน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 8.1 ส้าหรับสถานภาพของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
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เข้ามาท่องเที่ยวจะมีสถานภาพโสดมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.0 และสถานภาพหม้าย/หย่าร้างเข้ามา

ท่องเที่ยวน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.3  

นอกจากนั้ น  อาชีพนั ก เ รี ยนนักศึ กษา/ผู้ เ กษี ยณอายุ  และอาชีพ ธุ รกิ จส่ วนตั ว /ค้ าขาย  

เข้ ามาท่องเที่ ยวท่องเที่ ยวในเขตพ้ืนที่ อ่ าวนาง อ้า เภอเมือง จั งหวัดกระบี่  จ้ านวนใกล้ เคียงกัน  

คิดเป็นร้อยละ 29.5 และ 29.3 ตามล้าดับ แต่อาชีพข้าราชการ/พนักงารัฐวิสาหกิจ มีจ้านวนน้อยที่สุด คิดเป็น

ร้อยละ 11.1 และนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 15,001 – 30,000 บาท จะเข้ามาเที่ยว 

ในเขตพ้ืนที่อ่าวนาง อ้าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.2 แต่ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 

45,001 บาท ขึ้นไป จะเข้ามาเท่ียวมีจ้านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 3.0 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจด้านราคาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว

ชาวไทยที่เข้ามาท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่อ่าวนาง อ้าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ สรุปได้ว่า ด้านราคาอาหารและ

เครื่องดื่ม ด้านราคาที่พัก และด้านกิจกรรมท่องเที่ยวนั้น นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามาท่องเที่ยวมีระดับ  

ความพึงพอใจปานกลาง โดยระดับความพึงพอใจด้านราคาที่พัก มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 3.25 (S.D. = 0.63) 

รองลงมา คือ ด้านราคาอาหารและเครื่องดื่ม มีค่าเฉลี่ย 3.08 (S.D. = 0.72) และด้านกิจกรรมท่องเที่ยว  

มีค่าเฉลี่ยต่้าที่สุด คือ 2.90 (S.D. = 0.75) 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความต้องการกลับมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย  

ที่เข้ามาท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่อ่าวนาง อ้าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ สรุปได้ว่า เหตุผลที่ต้องการกลับมาท่องเที่ยว

ในเขตพ้ืนที่อ่าวนาง อ้าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ซึ่งประกอบด้วย 1) เพราะว่าอาหารและเครื่องดื่ม/ที่พัก/

กิจกรรมท่องเที่ยว มีรสชาติ คุณภาพและปริมาณเหมาะสมราคา 2) เพราะว่าอาหารและเครื่องดื่ม/ที่พัก/

กิจกรรมท่องเที่ยว มีความหลากหลาย/มีความเป็นธรรมชาติสูง อากาศบริสุทธิ์และบรรยากาศดี และ  

3) เพราะว่ารายได้จากการท่องเที่ยว ส่งผลให้มีการพัฒนาสิ่งอ้านวยความสะดวกรอบ ๆ อ่าวนางเพ่ิมมากขึ้น 

นั้น อยู่ในระดับปานกลาง ทั้ง 3 เหตุผล โดยมีค่าเฉลี่ยที่ไม่แตกต่างกันมากนัก คือ 2.92 2.93 และ 2.86 

ตามล้าดับ แต่เมื่อเปรียบเทียบจากการเหตุผลความต้องการกลับมาท่องเที่ยวทั้งหมด นั้น พบว่า ด้วยเหตุผล

เพราะว่าอาหารและเครื่องดื่ม/ที่พัก/กิจกรรมท่องเที่ยว มีความหลากหลาย/มีความเป็นธรรมชาติสูง อากาศ

บริสุทธิ์ และบรรยากาศดี ที่ท้าให้นักท่องเที่ยวชาวไทยต้องการกลับมาท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่อ่าวนาง  

อ้าเภอเมือง จังหวัดกระบี่มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.93 (S.D.=0.86) และด้วยเหตุผลน้อยที่สุด คือ เพราะว่า

รายได้จากการท่องเที่ยว ส่งผลให้มีการพัฒนาสิ่งอ้านวยความสะดวกรอบ ๆ อ่าวนางเพิ่มมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 

2.86 (S.D.=0.91) 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความต้องการไม่กลับมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว  

ชาวไทยที่เข้ามาท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่อ่าวนาง อ้าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ สรุปได้ว่า เหตุผลที่ไม่ต้องการกลับมา
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ท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่อ่าวนาง อ้าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ซึ่งประกอบด้วย 1) เพราะว่าอาหารและเครื่องดื่ม/ 

ที่พัก/กิจกรรมท่องเที่ยว บริเวณอ่าวนางมีราคาที่สูงเกินไป 2) เพราะว่าอาหารและเครื่องดื่ม/ที่พัก/กิจกรรม

ท่องเที่ยว ในช่วงฤดูการท่องเที่ยว จะมีราคาที่สูงมาก และ 3) เพราะว่าอาหารและเครื่องดื่ม/ที่พัก/กิจกรรม

ท่องเที่ยว ส่งผลให้เกิดการเสื่อมโทรมทางธรรมชาติและบริเวณรอบ ๆ พ้ืนที่อ่าวนางมากขึ้น เนื่องจากมี

นักท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น นั้น อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงทั้ง 3 เหตุผล คือ 2.83 2.79 และ 

2.86 ตามล้าดับ แต่ด้วยเหตุผลเพราะว่า อาหารและเครื่องดื่ม/ที่พัก/กิจกรรมท่องเที่ยว ส่งผลให้เกิดการเสื่อม

โทรมทางธรรมชาติและบริเวณรอบ ๆ พ้ืนที่อ่าวนางมากขึ้น เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น เป็นเหตุผล

ส้าคัญมากที่สุดที่นักท่องเที่ยวชาวไทยไม่ต้องการกลับมาท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่อ่าวนาง อ้าเภอเมือง จังหวัด

กระบี่ และด้วยเหตุผลส้าคัญน้อยที่สุด คือ เพราะว่าอาหารและเครื่องดื่ม/ที่พัก/กิจกรรมท่องเที่ยว ในช่วงฤดู

การท่องเทีย่ว จะมีราคาที่สูงมาก 

อภิปรายผล 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ค้นพบประเด็นที่ควรน้ามาอภิปรายดังนี้ 

จากผลการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ  

21-40 ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มีสถานภาพเป็นโสด มีอาชีพนักเรียนนักศึกษา/ผู้เกษียณอายุ และ 

มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 15,001 – 30,000 บาท    

จากผลการวิจัยระดับความพึงพอใจด้านราคาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน

เขตพ้ืนที่อ่าวนาง อ้าเภอเมือง จังหวัดกระบี่   ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับการตอบสนองต่อความพึงพอใจ  

ทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านราคาอาหารและเครื่องดื่ม ด้านราคาที่พัก และด้านกิจกรรมท่องเที่ยว โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง ผู้วิจัยจึงขออภิปรายผลรายละเอียดแต่ละด้านดังนี้ 

1) ด้านราคาอาหารและเครื่องดื่มนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามาท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่อ่าวนาง อ้าเภอ

เมือง จังหวัดกระบี่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลาง คือ ราคาอาหารและเครื่องดื่ม 

มีความเหมาะสมกับปริมาณที่ได้รับ ราคาอาหารและเครื่องดื่มมีความเหมาะสมกับคุณภาพที่ได้รับ  มีการจัด

โปรโมชั่นหรือให้ส่วนลดพิเศษด้านราคาและเครื่องดื่มให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทย  ซึ่งข้อค้นพบดังกล่าว

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปณิตา ตั้งชัยชนะ และคณะ (2554) ชี้ให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ 

ด้านอาหาร ในระดับปานกลาง อาจอธิบายได้ว่า ความพึงพอใจที่มีต่อราคาอาหารและเครื่องดื่ม เมื่อเดินทางมา

ท่องเที่ยวในแง่ปริมาณ คุณภาพ และการจัดโปรโมชั่นยังสามารถหากลวิธีและพัฒนาบริการให้สูงขึ้นได้เพ่ือให้

เกิดความประทับใจ 
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2) ด้านราคาที่ พัก นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ เข้ามาท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่ อ่าวนาง อ้าเภอเมือง  

จังหวัดกระบี่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลาง คือ ราคาที่พักมีความเหมาะสมกับสุขอนามัยที่ดี 

ราคาที่พักมีความเหมาะสมกับบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ราคาที่พักมีความเหมาะสมกับความสะดวกสบาย 

ราคาที่พักมีความเหมาะสมกับความปลอดภัย ซึ่งข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริวรรณ   

จันทวงศ์ (2557) เปิดเผยว่า ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อปัจจัยในการตัดสินใจเดินทางมา

ท่องเที่ยวในเรื่องห้องพัก มีจ้านวนเพียงพอต่อการรองรับนักท่องเที่ยวและมีสุขอนามัยที่ดี  และในเรื่องอัตรา

ราคาค่าห้องพักท่ีมีความเหมาะสม เห็นด้วยในระดับมาก  

3) ด้านกิจกรรมท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามาท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่อ่าวนาง อ้าเภอเมือง 

จังหวัดกระบี่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลาง คือ ค่าพาหนะเดินทางในระหว่างการท่องเที่ยว

มีความเหมาะสม ราคาสินค้าของที่ระลึก/ของฝากท่ีมีราคาที่เหมาะสม ราคาของกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เช่าห่วงยาง 

เจ็ทสกี บานาน่าโบ๊ท ขี่จักรยานฯลฯ มีความเหมาะสม ราคาโปรแกรมการท่องเที่ยวเหมาะสมกับคุณภาพที่

ได้รับ ซึ่งข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทศพล เดชะ (2553) พบว่า นักท่องเที่ยวมีทัศนคติต่อ

ความส้าคัญของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว 5 ด้าน ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรม สถานที่พักแรม การเข้าถึง

แหล่งท่องเที่ยว และสิ่งอ้านวยความสะดวกอ่ืน ๆ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อแจกแจงลงไปใน

รายละเอียดของกิจกรรม พบว่า นักท่องเที่ยวมีทัศคติที่ดีต่อกิจกรรมท่องเที่ยวทางทะเล  

จากผลการวิจัยระดับความต้องการกลับมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตพ้ืนที่อ่าวนาง 

อ้าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งได้รับการตอบสนองต่อความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

ทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความต้องการกลับมาท่องเที่ยว และด้านความไม่ต้องการกลับมาท่องเที่ยวโดยภาพรวม  

อยู่ในระดับปานกลาง ผู้วิจัยจึงขออภิปรายผลเป็นรายด้านดังนี้ 

1) ด้านความต้องการกลับมาท่องเที่ยว  นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ เข้ามาท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่ 

อ่าวนาง อ้าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คือ เพราะอาหารและเครื่องดื่ม/ ที่พัก/ 

กิจกรรมท่องเที่ยว มีรสชาติ คุณภาพและปริมาณเหมาะสมราคา เพราะอาหารและเครื่องดื่ม/ ที่พัก/ กิ จกรรม

ท่องเที่ยว มีความหลากหลาย/ มีความเป็นธรรมชาติสูง อากาศบริสุทธิ์ และบรรยากาศดี รายได้จากการ

ท่องเที่ยว ส่งผลให้มีการพัฒนาสิ่งอ้านวยความสะดวกรอบๆ อ่าวนางเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งข้อค้นพบดังกล่าว

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปณิตา ตั้งชัยชนะ และคณะ (2554) ที่ระบุว่า ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 

ด้านสถานที่ท่องเที่ยว ด้านที่พักอาศัย ด้านการเดินทาง ด้านอาหาร ด้านสินค้าที่ระลึก/ของฝาก และ 

ด้านค่าใช้จ่ายมีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มการกลับมาท่องเที่ยวซ้้าในครั้งต่อไป ข้อค้นพบดังกว่าอาจอธิบายได้ว่า 

หากที่ พักมีคุณภาพ บรรยากาศดี อาหารและเครื่องดื่มรสชาติดี ราคาเหมาะสม กิจกรรมท่องเที่ยว 
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มีความหลากหลาย น่าสนใจ ตลอดจนสิ่งอ้านวยความสะดวกต่าง ๆ ของอ่าวนางมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

ก็จะท้าให้นักท่องเที่ยวอยากกลับมาเที่ยวซ้้า 

2) ด้านความไม่ต้องการกลับมาท่องเที่ยว  นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามาท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่ 

อ่าวนาง อ้าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คือ  ด้านอาหารและเครื่องดื่ม/ที่พัก/

กิจกรรมท่องเที่ยว ส่งผลให้เกิดการเสื่อมโทรมทางธรรมชาติและบริเวณรอบๆพ้ืนที่อ่าวนางมากขึ้น เนื่องจาก  

มีนักท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น เพราะอาหารและเครื่องดื่ม/ที่พัก/กิจกรรมท่องเที่ยว บริเวณอ่าวนางมีราคาที่สูง

เกินไป เพราะอาหารและเครื่องดื่ม/ที่พัก/กิจกรรมท่องเที่ยว ในช่วงฤดูการท่องเที่ยว จะมีราคาที่สูงมาก ซึ่งข้อ

ค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฤดี หลิมไพโรจน์ และ ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว (2558) ที่ชี้ให้เห็นว่า  

หากแหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมการท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อมรอบๆ เสื่อมโทรมและไม่ได้รับการบ้ารุงรักษาจะ

ส่งผลต่อการกลับมาเที่ยวซ้้าที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามากที่สุด  ทั้งนี้ข้อค้นพบดังกล่าวยังสอดคล้องกับ  

จิรายุทธ์ สนดา (2559) ที่พบว่า การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านสถานที่ท่องเที่ยวส่งผลต่อการเที่ยวซ้้าของนักท่องเที่ยว

ในจังหวัดจันทบุรีมากที่สุด ข้อค้นพบดังกว่าอาจอธิบายได้ว่า หากราคาที่พักในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว 

อาหารและเครื่องดื่มรสชาติดี ราคาเหมาะสม กิจกรรมท่องเที่ยวมีความหลากหลาย น่าสนใจ ตลอดจนสิ่ง

อ้ านวยความสะดวกต่ า งๆ  ของ อ่ า วนา งมี ก า ร พัฒนาอย่ า งต่ อ เ นื่ อ ง ก็ จ ะท้ า ให้ นั กท่ อ ง เ ที่ ย ว  

อยากกลับมาเท่ียวซ้้า 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยครั้งนี้ 

ผลจากการวิจัยสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านราคาอาหารและเครื่องดื่ม ด้านราคา 

ที่พัก และด้านกิจกรรมท่องเที่ยว โดยภาพรวมอยู่ในระดับพอใจปานกลาง ทั้งนี้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว

พ้ืนที่อ่าวนางควรพัฒนากลยุทธ์ในด้านราคาอาหารและเครื่องดื่ม ตัวอย่างเช่น ทุกวันพุธ หากนักท่องเที่ยว  

ซื้ออาหารและเครื่องดื่มจากทางร้านแล้วมีการโพสต์และแชร์ในสื่อสังคมออนไลน์ตั้งสถานะสาธารณะจะได้รับ

ส่วนลด และเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการร้านอาหาร เพ่ือจะได้เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว  

กลยุทธ์ด้านที่พัก ควรจัดราคาที่พักในวันธรรมดาที่ควรเพ่ิมคุณค่า เช่น Welcome fruits ในห้องพัก ตลอดจน

ชูประเด็นด้านความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักเพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว และในส่วน

ของด้านราคากิจกรรมท่องเที่ยว ควรมีการจัดโปรโมชั่นลดราคาแพ็คเกจทัวร์และราคาที่ พักในช่วง  

Low Season หรือวันธรรมดา เพ่ือให้เหมาะสมกับคุณภาพที่นักท่องเที่ยวควรจะได้รับ และดึงดูดให้

นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น เป็นการเพ่ิมมูลค่าของแหล่งท่องเที่ยว และจะกลับมาเที่ยวซ้้าใน

ครั้งต่อ ๆ ไป 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

ควรท้าการศึกษาเพ่ิมเติมเรื่องที่เกี่ยวราคาของผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวในมิติความคิดเห็นของ 

นักท่องเที่ยวต่างชาติ เ พ่ือที่จะได้ เป็นแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ ยวที่ครอบคลุม 
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ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างของการบันทึกบัญช ี
ตามมาตรฐานการบัญชีกับประมวลรัษฎากรของกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 

 
Understanding about the Different of Accounting Records  

According to Accounting Standards and the Revenue Code of  

Small and Medium Enterprises (SMEs) 

 
ณัฐติชา แก่นดี1  สุรินทร์ พรหมนุรักษ์กิจ2  และกุลฑีรา จันทนา3 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรู้
รายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ และหนี้สินของผู้ท าบัญชี ในกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นการวิจัย 
เชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งประกอบด้วย 
กิจการขนาดกลางและขนาดย่อมที่จดทะเบียนจัดตั้งในรูปบริษัทจ ากัด ที่ตั้งอยู่ในแขวงวัดเทพศิรินทร์  
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 228 ราย เพ่ือสรุปประเด็นความรู้ความเข้าใจของ
ผู้จัดท าบัญชีเกี่ยวกับความแตกต่างของการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีกับประมวลรัษฎากรที่อาจส่งผล
ต่อลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางการเงิน  

ผลการวิจัย พบว่า ผู้จัดท าบัญชีส่วนใหญ่มีความรู้และความเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างวิธีปฏิบัติ
ตามหลักการบัญชีกับข้อก าหนดทางภาษี ที่ต้องน ามาปรับปรุงก าไรสุทธิในการเสียภาษีเงินได้  แต่อย่างไรก็ตาม
ยังมีการก าหนดนโยบาย และวิธีปฏิบัติทางการบัญชีในบางประเด็นที่อ้างอิงกับข้อก าหนดทางภาษี ซึ่งอาจเกิด
จากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือจากการวางแผนภาษีของกิจการเอง โดยประเด็นปัญหาส าคัญของ 
ความแตกต่างที่มีผลต่อการปฏิบัติเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินมากที่สุด เนื่องจากมาตรฐานการบัญชี
ปัจจุบันมีข้อก าหนดเกี่ยวกับการประมาณการหนี้สินหรือภาระผูกพันในหลายรายการในขณะที่ภาษีไม่อนุญาต
ให้รับรู้รายการที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงไว้ในงบการเงิน ถัดมาเป็นรายการเกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย และสินทรัพย์ 
ตามล าดับ ซึ่งความแตกต่างเกิดจากข้อก าหนดทางภาษีเกี่ยวกับรายได้หรือรายจ่ายทางภาษีตามประมวล
รัษฎากร 
 
ค าส าคัญ : มาตรฐานการบัญชี กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม ประมวลรัษฎากร 
 
 
 
1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี, คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
2-3 อาจารย์, สาขาวิชาการบัญชี, คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
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บทน า 
 ภายหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจากภาคเกษตรสู ่ภาค 
อุตสาหกรรม และบริการ ซึ่งส่งผลให้เกิดกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือที่เรียกว่า SMEs (Small and 
Medium Enterprises) เกิดขึ้นมากมายจนกลายเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญของระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย และมีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศให้เติบโต โดยกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม มีประมาณ
ร้อยละ 99 ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จากข้อมูลสถิติของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง      
และขนาดย่อม (สสว.) พบว่า ผู้ประกอบการ SMEs มีจ านวนอยู่ที่ 3,004,679 ราย เพ่ิมขึ้นจากปี 2559              
ที่มจี านวน 2,765,966 ราย (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.63) โดยมีอัตราเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มธุรกิจ ดังนี้  
 
ตารางท่ี 1 แสดงอัตราการเพิ่มขึ้นของประเภทธุรกิจ 
 

ลักษณะธุรกิจ ปี 2559 ปี 2560 เพิ่มข้ึน อัตรา(%) 
ภาคบริการ 552,532 687,685 135,153 24.46 
ภาคการค้า 325,907 406,891 80,984 24.89 
ภาคผลิต 113,722 130,239 16,517 14.52 

ภาคการเกษตร 2,967 8,990 6,023  2.03 
ที่มา :  ธนาคารกรุงเทพ, เข้าถึงเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561, เข้าถึงได้จาก 

http//www.bangkokbanksme.com/article/16168. 
 
  กิจการขนาดกลางและขนาดย่อมจึงมีบทบาทส าคัญในการเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นกลไก      
หลักในการฟ้ืนฟู และเสริมสร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาความยากจน 
ข้อมูลที่ยืนยันถึงบทบาททางเศรษฐกิจไทยที่ส าคัญดังกล่าว ได้แก่ การก่อเกิดการจ้างงานทั้งสิ้น 11,747,093 
ราย ข้อมูลสถิติของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  เมื่อเทียบกับปี 2559            
ที่มีจ านวน 10,751,965 ราย (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.47) โดยเป็นการเพ่ิมขึ้นในทุกภาคส่วนธุรกิจ ซึ่งภาคบริการ 
เพ่ิมขึ้น 552,532 ราย ภาคการค้า เพ่ิมขึ้น 325,907 ราย ภาคการผลิต เพ่ิมขึ้น 113,722 ราย และภาคธุรกิจ
การเกษตร เพ่ิมขึ้น 2,967 ราย ของการจ้างงานรวมทั้งประเทศ บทบาทในการสร้างมูลค่าเพ่ิมเฉลี่ยประมาณ
ร้อยละ 39 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และมีมูลค่าการส่งออกโดยตรงคิดเป็นสัดส่วนกว่า          
ร้อยละ 29 ของมูลค่าการส่งออกรวม  

SMEs มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ ได้แก่ ช่วยสร้างงาน สร้างมูลค่าเพ่ิม สร้างเงินตราต่างประเทศ 
ลดการน าเข้าสินค้าต่างประเทศ เป็นจุดเริ่มต้นในการประกอบการธุรกิจ เชื่อมโยงกับกิจกรรมขนาดใหญ่        
และภาคการผลิตอื่น ๆ เป็นแหล่งพัฒนาทักษะฝีมือ และสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจ 

ด้วยเหตุนี้ ภาครัฐและเอกชนจึงได้ให้ความสนใจ และให้การสนับสนุนข้อมูลในการด าเนินงาน และ
แหล่งทุน ได้มีการออกกฎหมายส่งเสริม SMEs โดยมีสาระส าคัญในการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาศักยภาพ
ของ SMEs รวมทั้งจัดตั้งสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา SMEs ขึ้นมา เช่น สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจ 
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ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) การปรับบทบาทของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม 
(บอย.) เป็นธนาคารพัฒนากิจการขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นต้น ขณะเดียวกันธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ   
ก็มีนโยบายให้ความส าคัญกับ SMEs มากขึ้น เนื่องจากหากกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs มีความแข็งแกร่งสามารถ
ยืนหยัด และแข่งขันกับสินค้าต่างประเทศได้ก็จะกลายเป็นรากฐานส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ  
ประเทศไทยต่อไป 

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงให้ความส าคัญกับรายงานทางการเงิน และการบัญชี 
ต้องจัดท าให้เกิดความถูกต้อง แม่นย า รวดเร็ว สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์พยายามจะผลักดัน         
เรื่อง ประสิทธิภาพการรายงานทางบัญชีอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง ทั้งการสนับสนุนด้านความรู้ในการเปิด
หลักสูตรการอบรม และพัฒนาให้นักท าบัญชีที่เป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์           
การตีพิมพ์ เนื้อหาหรือรายละเอียดต่าง ๆ ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ และออฟไลน์ เพ่ือผลักดันด้านความรู้
ประกอบกับทางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพากร มีการสนับสนุนเรื่องนี้ โดยได้ท าการตรวจสอบ
ส านักงานบัญชีหรือองค์กรธุรกิจต่าง ๆ และกวดขันให้มีการจัดท ารายงานทางการเงิน และการบัญชี                 
ที่มีประสิทธิภาพ โดยวัดประเมินประสิทธิภาพทั้งด้านความถูกต้องของการลงบัญชี ความโปร่งใส และการส่ง    
งบการเงิน และบัญชีตรงตามเวลาที่กฎหมายก าหนดประสิทธิภาพของการรายงานทางการบัญชี จึงเป็น      
เรื่องใหญ่ส าหรับงานด้านบัญชีของธุรกิจต่าง ๆ  

โดยเฉพาะกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มีข้อจ ากัดหลายประการ และยากต่อการตรวจสอบ  
เป็นอีกรูปแบบขององค์กรที่สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และหน่วยงานภาครัฐพยายามสนับสนุนให้
เข้าสู่ระบบการรายงานทางการเงิน และบัญชีที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้สามารถตรวจสอบได้เพราะการรายงาน       
ทางการเงิน และบัญชีที่มีประสิทธิภาพ ท าให้เข้าใช้ข้อมูล และสถานการณ์ของการกิจการขนาดกลางและ  
ขนาดย่อมในประเทศไทย ก าลังประสบปัญหาทางการด าเนินงานเรื่องใด เพ่ือที่รัฐจะได้หาทางสนับสนุน และ
แก้ไขปัญหาได้ทัน รวมไปถึงการลดช่องว่างที่อาจท าให้กิจการขนาดกลางและขนาดย่อมเกิดการตกแต่งบัญชี        
เพ่ือเลี่ยงภาษี ซึ่งจะเป็นผลลบต่อทั้งประเทศ และธุรกิจที่อาจท าให้ถูกฟ้องร้อง และบังคับตามกฎหมายจนต้อง
ปิดกิจการ  
 แต่ด้วยข้อจ ากัดของ SMEs ที่ยังมีปัญหาหลายประการ โดยเฉพาะกรมสรรพากรได้มีการบัญญัติ       
แห่งกฎหมายได้บัญญัติเฉพาะเรื่องของ “เกณฑ์สิทธิ” ไว้ในมาตรา 65 วรรคสองแห่งประมวลรัษฎากร ดังนี้       
“การค านวณรายได้ และรายจ่ายตามวรรคหนึ่งให้ใช้เกณฑ์สิทธิ ให้น ารายได้ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีใด 
แม้ว่ายังไม่ได้รับช าระในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นมารวมค านวณเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น และให้น า
รายจ่ายทั้งสิ้นที่เกี่ยวกับรายได้นั้น” (ประมวลรัษฎากร, 2543) จากมาตรา 65 ประมวลรัษฎากร ได้ก าหนดให้
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีหน้าที่เสียภาษีต้องใช้เกณฑ์สิทธิ ในการรับรู้รายได้ และรายจ่ายใน        
การค านวณก าไรสุทธิ เพ่ือเสียภาษีเงินได้เท่านั้น ไม่สามารถใช้เกณฑ์อ่ืนได้เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากอธิบดี
กรมสรรพากรก่อนประมวลรัษฎากรได้มีการก าหนดให้นิติบุคคลที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีอากร ได้แก่ ภาษีเงินได้
นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และอากรแสตมป์ ในการยื่นแบบแสดง
รายการของนิติบุคคลนั้น เกิดปัญหาในด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพ่ิม เนื่องจากภาษี 
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ทั้ง 2 ประเภท มีเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ในการบันทึกบางเรื่องที่แตกต่างกัน และมีความซับซ้อนต้องอาศัย        
การตีความแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่  
  1) ด้านการค านวณก าไรสุทธิตามเกณฑ์สิทธิและเกณฑ์อ่ืน  

2) ด้านหลักเกณฑ์การค านวณก าไรสุทธิทางภาษีตามมาตรา 65 ทวิ  
3) ด้านหลักเกณฑ์รายจ่ายที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายตามมาตรา 65 ตรี  
4) ด้านเงินได้ท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และการยื่นรายการ และช าระภาษี    

นอกจากการบันทึกทางภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพ่ิม มีหลักเกณฑ์ในการบันทึกบาง เรื่อง
ที่แตกต่างกันแล้ว การบันทึกบัญชีต้องบันทึกตามมาตรฐานการบัญชีในบางหัวข้อยังมีความแตกต่างกับ       
การบันทึกทางภาษีอากร วิธีการบันทึกที่แตกต่างกันเป็นสาเหตุ ท าให้เกิดความผิดพลาดในการจัดท าบัญชีหรือ
การปรับปรุงรายการ เพ่ือยื่นแบบแสดงต่อกรมสรรพากร  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจในการศึกษาถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างของการบันทึกบัญชี     
ตามมาตรฐานการจัดท าบัญชีกับหลักการทางภาษีตามประมวลรัษฏากรของผู้ท าบัญชีในกิจการขนาดกลางและ
ขนาดย่อม เพ่ือให้การแสดงข้อมูลฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการอย่างแท้จริง และสอดคล้อง
กับมาตรฐานการบัญชีที่ก าหนดหรือรับรองทั่วไป 
  
วัตถุประสงค์การศึกษา 

1) เพ่ือศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรู้รายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ 
และหนี้สินของผู้ท าบัญชีในกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 

2) เพ่ือสรุปประเด็นความแตกต่างในการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีและประมวลรัษฎากร 
 

วิธีการศึกษา 

การศึกษานี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรู้รายได้ 
ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ และหนี้สินของผู้ท าบัญชีในกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมของผู้ท าบัญชี กลุ่มตัวอย่าง   
ในการศึกษา คือ กิจการขนาดกลางและขนาดย่อมที่จดทะเบียนจัดตั้งในรูปบริษัทจ ากัด ในแขวงวัดเทพศิรินทร์ 
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 228 ราย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ          
จากการศึกษาข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) ใช้การส ารวจด้วยการออกแบบสอบถามในการศึกษา         
มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ การส ารวจนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย  
 
ผลการศึกษา 

 จากการสอบถามข้อมูลผู้ท าบัญชีในกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม จ านวน 228 ราย จ าแนกตาม
ข้อมูลส่วนบุคคลสรุปได้ว่า ผู้ท าบัญชีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26–30 ปี คิดเป็นร้อยละ 94% 
ระดับการศึกษาส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 59.21% ระยะเวลาการด าเนินงาน      
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ส่วนใหญ่ต่ ากว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 53.51% ลักษณะของกิจการอยู่ในรูปบริษัทจ ากัดส่วนใหญ่ประกอบการ
กิจการ ด้านจ าหน่าย คิดเป็นร้อยละ 43.86% และกิจการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชีในการท างาน          
คิดเป็นร้อยละ 100%  
 จากผลการศึกษาพบประเด็นที่ส าคัญเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจของความแตกต่างในการบันทึกบัญชี
ตามมาตรฐานการบัญชีกับประมวลรัษฎากรที่มีผลต่อการปฏิบัติทางการบัญชี ดังนี้  

1) ประเด็นเกี่ยวกับรายการรายได้ สามารถแบ่งออกเป็น 
1.1 รายได้จากการขายสินค้า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยจ านวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 

96.05 และไม่เห็นด้วยจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 3.95 กิจการจะรับรู้รายได้ก็ต่อเมื่อได้โอนความเสี่ยง และ
ผลตอบแทนที่เป็นสาระส าคัญให้กับผู้ซื้อกับแนวทางปฏิบัติตามหลักภาษีอากรค านวณรายได้ และรายจ่ายให้ใช้
เกณฑ์สิทธิ์ 

1.2 รายได้จากการให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยจ านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 
83.33 และไม่เห็นด้วยจ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 กิจการจะรับรู้รายได้จากการให้บริการได้ก็ต่อเมื่อ
สามารถวัดมูลค่าของจ านวนรายได้ได้อย่างน่าเชื่อถือ และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจกับแนวทางปฏิบัติตามหลักภาษีอากรให้รับรู้รายได้และรายจ่ายให้ใช้เกณฑ์สิทธิ์ 

1.3 รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ผู้ตอบแบบสอบถามไมเ่ห็นด้วยจ านวน 164 คน คิดเป็น
ร้อยละ 71.93 และเห็นด้วยจ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 28.07 กิจการจะรับเงินค่างวดงานเกินส่วนของงาน
ที่ท าส าเร็จ กิจการสามารถรับรู้เป็นรายได้ตามมาตรฐานการบัญชีได้ทันที 
   1.4 รายได้จากงานก่อสร้าง ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยจ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 
80.26 และไม่เห็นด้วยจ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 19.74 กิจการมีการประมาณการต้นทุนของงานก่อสร้าง
ทั้งหมดจนงานเสร็จแล้ว พบว่า งานก็สร้างตามสัญญานั้นมีผลขาดทุน ตามหลักบัญชีกิจการสามารถรับรู้ผล
ขาดทุนได้ทันที และในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามไม่เห็นด้วยจ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 55.26 และเห็น
ด้วยจ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 44.74 ที่กิจการให้รับรู้ต้นทุนงานก่อสร้างทั้งหมดจ านวน เมื่องานขาดทุน
ดังกล่าวมีผลขาดทุนกับแนวทางปฏิบัติตามหลักภาษีอากรให้กิจการน ารายได้และรายจ่ายที่เกี่ยวข้องตาม
อัตราส่วนของงานที่ท าเสร็จมารวมค านวณเป็นรายได้ และรายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น  ส าหรับการ
ประมาณต้นทุนงานก่อสร้าง  

จากความคิดเห็นดังกล่าวเกี่ยวกับรายการรายได้ข้างต้นจะเห็นได้ว่าผู้ จัดท าบัญชีมีความเข้าใจถึง       
ข้อแตกต่าง และการปฏิบัติที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่ก าหนด 

 

2) ประเด็นเกี่ยวกับรายการค่าใช้จ่าย  
ส าหรับความคิดเห็นถึงประเด็นความแตกต่างของค่าใช้จ่ายทางการบัญชี และเกณฑ์สิทธิ์ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเห็นด้วยกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทางภาษี เช่น ในกรณีของการที่ไม่มีสิทธิ
น ารายจ่ายต้องห้ามไปเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีจึงต้องน าไปบวกกลับในการค านวณก าไรเพ่ือเสียภาษีเงินได้         
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จากความคิดเห็นดังกล่าวเกี่ยวกับรายการค่าใช้จ่ายข้างต้นจะเห็นได้ว่าผู้ท าบัญชีมีความเข้าใจถึงข้อแตกต่าง 
และการปฏิบัติที่ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีที่ก าหนด 

3) ประเด็นเกี่ยวกับรายการสินทรัพย์ สามารถแบ่งออกเป็น  
3.1 สินค้าคงเหลือ ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยจ านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 82.46 และ

ไม่เห็นด้วยจ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 17.54 โดยส่วนใหญ่เข้าใจหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการรับรู้รายการ
ตามมาตรฐานบัญชีที่ต้องรับรู้ราคาขายตามปกติหักด้วยต้นทุนส่วนเพ่ิม และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น  ท าให้
สินค้าขายได้ และทางหลักการภาษี ราคาตลาด 

 3.2 กิจการมีการหยุดการก่อสร้างชั่วคราว ผู้ตอบแบบสอบถามไม่เห็นด้วยจ านวน 158 คน 
คิดเป็นร้อยละ 69.30 และเห็นด้วยจ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 30.70 โดยส่วนใหญ่เข้าใจหลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไขในการรับรู้รายการตามมาตรฐานบัญชีที่ต้องรับรู้ตามหลักบัญชีกิจการสามารถบันทึกต้นทุนการกู้ยืมเป็น
ค่าใช้จ่าย 

3.3 การด้อยค่าของสินทรัพย์ ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยจ านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 
89. 04 และไม่เห็นด้วยจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 10.96 โดยส่วนใหญ่เข้าใจหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขใน  
การรับรู้รายการตามมาตรฐานบัญชีเกี่ยวกับรายการตามหลักภาษีคือ ห้ามน าไปหักเป็นค่าใช้จ่ายในการค านวณ
ก าไรสุทธิ เพ่ือเสียภาษีซึ่งจากความเห็นดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีมีความเข้าใจถึง            
ข้อแตกต่าง และการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักภาษี 

3.4 ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยจ านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 
91.67 และไม่เห็นด้วยจ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 โดยส่วนใหญ่เข้าใจหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการ
รับรู้รายการตามหลักภาษี ต้องน ามาบวกกลับห้ามน าไปหักเป็นค่าใช้จ่ายในการค านวณภาษี ในขณะที่มีผู้ตอบ
แบบสอบถามบางส่วนเห็นด้วยกับแนวทางปฏิบัติตามหลักมาตรฐานบัญชีผู้เช่าซื้อต้องบันทึกทรัพย์สิน             
ไว้ในบัญชี ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คิดค่าเสื่อมราคาตามต้นทุนทรัพย์สินทางบัญชี ซึ่งไม่รวมดอกผลจากการ
เช่าซื้อ ส่วนดอกผลจากการเช่าซื้อให้ตัดเป็นค่าใช้จ่ายตามอายุสัญญา 

4) ประเด็นเกี่ยวกับรายการหนี้สิน  
 ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เห็นด้วยในหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการรับรู้รายการ     

ตามหลักภาษี ได้แก่ รายการเกี่ยวกับการประมาณการหนี้สิน ซึ่งเป็นรายการที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจึงต้องน ามาบวก
กลับเป็นค่าใช้จ่ายในการค านวณก าไรสุทธิเพ่ือเสียภาษี แต่มาตรฐานการบัญชีให้รับรู้ประมาณการเกี่ยวกับ
ภาระผูกพันไว้ในงบการเงิน และรายการหนี้สินตามสัญญาเช่า ที่เกิดจากการท าสัญญาเช่าระยะยาวที่มีลักษณะ
เป็นสัญญาเช่าการเงิน ผู้เช่าต้องบันทึกทรัพย์สิน และหนี้สินตามสัญญาเช่า ซึ่งแตกต่างจากรูปแบบ และ
ข้อก าหนดในสัญญา 
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สรุปและอภิปราย 

จากผลการศึกษาความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรู้รายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ และ
หนี้สินของผู้จัดท าบัญชีในครั้งนี้ พบว่า ผู้ท าบัญชีส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่าง         
วิธีปฏิบัติตามหลักการบัญชีกับข้อก าหนดทางภาษี โดยเรียงล าดับความคิดเห็นสามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

1) การบันทึกบัญชีหนี้สิน 
เนื่องจากในปัจจุบันมีมาตรฐานรายงานทางการเงินก าหนดให้กิจการจะต้องรับรู้ภาระผูกพัน 

ซึ่งเป็นรายการประมาณการหนี้สินไว้ในงบการเงิน และบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบการเงินหลายรายการ          
ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน แต่ในหลักการทางภาษีประมวลรัษฎากรห้ามให้รายการ
ดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่าย เนื่องจากรายการดังกล่าวยังไม่เกิดขึ้นจริง เพราะเป็นการประมาณการ ซึ่งสอดคล้อง
กับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนั้นการประมาณการหนี้สินจึงไม่มีอยู่ในมุมมองของกรมสรรพากร 
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตั้งประมาณการหนี้สินจึงห้ามน าไปหักเป็นค่าใช้จ่ายในการค านวณก าไรสุทธิเพ่ือเสีย
ภาษี เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ต้องน าไปบวกกลับในการค านวณภาษี เมื่อใดที่กิจการได้มีการ
จ่ายช าระค่าใช้จ่ายตามประมาณการหนี้สินที่ตั้งไว้เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษี ซึ่งสามารถน ามาบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย
ในการค านวณก าไรสุทธิทางภาษีได้ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้บันทึกค่าใช้จ่ายไว้ในบัญชีส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 

2) การบันทึกบัญชีรายได้ 
2.1 ประมาณการต้นทุนของงานก่อสร้างทั้งหมดจนงานเสร็จ ต่อมา งานก่อสร้างตามสัญญามี

ผลขาดทุนในทางภาษีกิจการสามารถรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายได้กับวิธีปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่ก าหนดวิธีการรับรู้
รายได้ โดยให้อ้างอิงกับความส าเร็จของงานก่อสร้าง ท าให้อัตราส่วนของต้นทุนงานต้องเปรียบเทียบกับ
ประมาณการต้นทุนงานก่อสร้างทั้งสิ้นหรือประมาณขั้นความส าเร็จ โดยการส ารวจอัตราส่วนของงานก่อสร้างที่
ท าเสร็จ เช่น ส ารวจทางกายภาพ เทียบกับงานก่อสร้างทั้งหมด ทั้งนี้เงื่อนไข  ที่ส าคัญคือ กิจการต้องสามารถ
ประมาณการต้นทุนการก่อสร้างทั้งสิ้น และผลงานที่ก่อสร้างไปแล้วได้อย่างน่าเชื่อถือ  

2.2 ประมาณการต้นทุนจนงานเสร็จแล้ว ต่อมางานก่อสร้างตามสัญญานั้นมีผลขาดทุนต้อง
รับรู้ขาดทุนทันทีในปีที่ทราบ ซึ่งทางภาษีอากร กรณีรายได้ตามสัญญาก่อสร้างอาจเรียกได้ว่าเป็นกรณีที่ทาง
ภาษีอากรยอมรับหลักเกณฑ์ทางบัญชี เพราะตามค าสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.1/2528 ได้ก าหนดไว้ว่า ให้กิจการ
น ารายได้ และรายจ่ายที่เกี่ยวข้องตามอัตราส่วนของงานที่ท าเสร็จตามวิธีการทางบัญชีที่รับรองทั่วไป  
มาค านวณเป็นรายได้ และรายจ่ายในรอบบัญชีนั้น จึงไม่มีความแตกต่างระหว่างหลักการบัญชีกับทางภาษีอากร  

2.3 ประมาณการต้นทุนก่อสร้างทั้งหมดจนงานเสร็จแล้ว พบว่า งานก่อสร้างตามสัญญานั้นมี
ผลขาดทุน ตามหลักการบัญชีให้รับรู้ขาดทุนทันที แต่ในทางภาษีอากรจะไม่สามารถน าผลขาดทุนนี้ไปเป็น
ค่าใช้จ่ายได้เพราะ ถือเป็นผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ต้องบวกกลับในการค านวณก าไรขาดทุนทางภาษี และ
จะถือเป็นค่าใช้จ่าย เมื่อต้นทุนเหล่านั้นเกิดขึ้นจริง 
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3) การบันทึกบัญชีค่าใช้จ่าย 
หลักการทางบัญชีจะรับรู้รายการเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเข้าเงื่อนไขการรับรู้ ในขณะที่หลักการ  

ทางภาษีมีหลายกรณีขึ้นอยู่กับนโยบายภาครัฐที่ต้องการส่งเสริมหรือไม่ เช่น กรณีของค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ที่สามารถน ามาหักเป็นรายจ่ายในการเสียภาษีได้ 2 เท่า ซึ่งค่าใช้จ่ายทางภาษีกลุ่มนี้มักเรียกว่า สิทธิประโยชน์
ทางภาษี เพราะ สามารถน าไปหักในการค านวณภาษีได้มากกว่าที่จ่ายไปจริง หรือกรณีของรายจ่ายที่เป็นค่า
รับรองที่ภาษีก าหนดให้หักเป็นค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 3 ของจ านวนเงินทุนที่ได้รับช าระแล้วถึงวันสุดท้าย
ของรอบระยะเวลาบัญชี จึงท าให้เกิดความแตกต่างระหว่างข้อมูลที่บันทึกบัญชีจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง และ
ส่งผลการปฏิบัติงานของผู้ท าบัญชีในการกระทบยอดรายการดังกล่าว 

4) การบันทึกบัญชีสินทรัพย์ 
การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับรายการสินทรัพย์กิจการก าหนดวิธีปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการ   

ทางภาษี เช่น อัตราการคิดค่าเสื่อมราคาที่เป็นไปตามอัตราที่ประมวลรัษฎากรก าหนด จึงท าให้ไม่เกิดความ
แตกต่างที่ต้องมีการปรับปรุงก าไรในการค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้ แต่อย่างไรก็ตามมีบางรายการที่กิจการ
บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในขณะที่มาตรฐานการบัญชีอนุญาตให้รับรู้เป็นต้นทุนของสินทรัพย์ที่ เข้าเงื่อนไข           
เช่น ต้นทุนการกู้ยืม(ดอกเบี้ย) ซึ่งอาจเกิดจากการวางแผนภาษีเพ่ือให้เสียภาษีน้อยลง ซึ่งการบันทึกดังกล่าว
อาจท าให้มูลค่าของสินทรัพย์ที่แสดงในงบการเงินไม่สะท้อนข้อมูลหรือมูลค่าที่ควรเป็นได้ 

จากผลการศึกษานี้สอดคล้องกับงานวิจัยของสายหยุด มงคลกุล (2553) ที่พบว่า ผู้จัดท าบัญชีจะ         
มีปัญหาในการปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ตามประมวลรัษฎากรภาษีเงินได้นิติบุคคล ที่มีความ
แตกต่างกับวิธีปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี โดยพบปัญหาสูงสุดในด้านสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ 
ค่าใช้จ่าย และรายได้ ตามล าดับ ในขณะที่ผลการศึกษาในนี้พบประเด็นปัญหาในการปฏิบัติด้านหนี้สิน รายได้ 
ค่าใช้จ่าย และสินทรัพย์ ตามล าดับ  
 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลและก าหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ ได้แก่ 

1. ผู้ท าบัญชีควรที่จะท าความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการจัดท าในแต่ละหลักเกณฑ์ 
2. กรมสรรพากร และสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์  ควรเผยแพร่ความรู้                

ในการก าหนดกฎเกณฑ์ วิธีปฏิบัติให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม เพ่ือประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร และ     
ความสะดวกต่อกิจการ  

3. การบันทึกบัญชีแบบวิธีเดียวจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการหลีกเหลี่ยงภาษีอากร แต่อย่างไร  
ก็ตามเนื่องจากวัตถุประสงค์ของการจัดท าบัญชีกับวัตถุประสงค์เพ่ือการจัดเก็บรายได้ภาษีมีวัตถุประสงค์ต่างกัน 
ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความแตกต่าง  

. 
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 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
ควรมีการขยายกลุ่มตัวอย่างอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมตลอดจนปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติ รวมถึงการหา

แนวทางป้องกัน และเพ่ิมประสิทธิภาพให้การจัดท าบัญชีมีความถูกต้อง และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน 
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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการรับรู้กับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในต าบลเกาะใหญ่  
อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 

 

The Relationships between Perception Factors and Elderly’s Health Care in 

Koh Yai Sub-district, Amphoe Krasaesin, Changwat Songkhla. 

 
ณัฐจิตรา แก้วสม1  ภัศราวด ีเขียนวารี2  รัตชฎา จิระรัตน์3 

สุทธิพัฒน์ สุธาพาณิชย์4  อรุณี รักษา5  กานต์ ขจรสุวรรณ์6  
ณัฐธิดา ไชยแสง7  และเกษตรชัย และหีม8  

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการรับรู้กับการดูแลสุขภาพของ
ผู้สูงอายุในต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 140  คน 
และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมอาร์ เพ่ือหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  

ผลของการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุในต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลามีการดูแลสุขภาพ
อยู่ในระดับปานกลาง โดยการรับรู้ด้านบริการทางการแพทย์ การรับรู้ด้านการบริการจากภาครัฐ การรับรู้ด้าน
กิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ และการรับรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการดูแลตัวเองของ
ผู้สูงอายุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001  ในขณะที่การรับรู้ด้านการผ่อนคลายความเครียดมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลของผู้สูงอายุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ส่วนการรับรู้
ด้านการฟ้ืนฟูสุขภาพไมม่ีความสัมพันธ์กับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ 
 
ค าส าคัญ: ปัจจัยการรับรู้ด้านบริการทางการแพทย์  การดูแลสุขภาพ  ผู้สูงอายุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1-7 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชุมชนศึกษา, หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตหาดใหญ ่
8 รองศาสตราจารย ์ดร. ภาควิชาสารัตถศึกษา, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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บทน า  
ในปัจจุบันประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยมีมากขึ้นทุกวัน เนื่องจากปัจจุบันนี้อุปกรณ์ เครื่องมือ

ทางการแพทย์มีความทันสมัยและมีมากขึ้นกว่าเมื่อในอดีต จึงท าให้สามารถดูแลผู้สูงอายุให้มีอายุยืนได้  
แต่ในทางกลับกันในพ้ืนที่ห่างไกลความเจริญก็ไม่ได้มีเครื่องมือที่ทันสมัย จึงท าให้ผู้สูงอายุในพ้ืนที่นั้น ๆ  
ดูแลรักษาสุขภาพตนเองได้ไม่ดีพอ โรคผู้สูงอายุส่วนใหญ่จึงประกอบด้วยโรคหลายโรค มีทั้งโรคเรื้อรังและโรค
รักษาไม่ได้ผล เช่นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง หลอดเลือดหัวใจ สมองเสื่อม ปวดตามข้อ ปวดตาม
กระดูก (ปิยนุช แก้วเรือง และ อันฟามร์ ศิริโต, 2550)  ปัญหาส่วนใหญ่ของผู้สูงอายุคือ การดูแลสุขภาพตนเอง
ได้ไม่ดีพอ ซึ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะอยู่กับคู่สมรสของตนเอง ซึ่งบุตรหลานส่วนใหญ่ก็มักจะไปอยู่ตามตัวเมือง  
เพ่ือไปหางานท าโดยไม่ได้ดูแลผู้สูงอายุในบ้านได้ดีพอ จึงท าให้ผู้สูงอายุมีปัญหาด้านสุขภาพมากขึ้น ท าให้เกิด
โรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆตามมา จึงท าให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ สังคม  

ในสังคมปัจจุบันสุขภาพของผู้สูงอายุต้องมีความสมบูรณ์ทุกด้านทั้งในด้านร่างกาย จิตใจและสังคม  
พร้อม ๆกันกับยุคท่ีมีสังคมเทคโนโลยีที่ทันสมัย เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีก็เป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตของ
ผู้สูงอายุเพราะลูกหลานส่วนใหญ่ก็มักจะออกเดินทางไปท ามาหากินกันที่อ่ืนซึ่งอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้
ผู้สูงอายุเกิดความเหงา เทคโนโลยีจึงมีส่วนช่วยในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในการให้ความรู้ในการดูแล
รักษาสุขภาพเบื้องต้น ส่วนหน่วยงานที่รับผิดชอบที่จะต้องให้ความส าคัญเกี่ยวกับผู้สูงอายุคือ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน โดยคอยให้ความช่วยเหลือและตรวจสุขภาพ
เบื้องต้นของผู้สูงอายุในหมู่บ้านนั้น ๆ เช่น การตรวจวัดความดัน ตรวจระดับน้ าตาลในเลือด รวมทั้งจัดกิจกรรม
ส่งเสริมในด้านการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ และเมื่อผู้สูงอายุเกิดมีความรู้สึกว่าสมรรถภาพของตนเองเสื่อมลง
หรือมีปัญหาในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ย่อมเกิดความทุกข์ใจหรือมีความทุกข์ทรมาน ดังนั้น อาสาสมัคร
สาธารณะสุขประจ าหมู่บ้านจึงต้องให้ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพในด้านการดูแลรักษาหรือป้องกันสุขภาพต่าง 
ๆของตนเอง อีกทั้งยังมีโรงพยาบาลของรัฐที่ประชาชนส่วนใหญ่เข้าไปรับการรักษาในยามที่เจ็บป่วยเล็กๆ 
น้อยๆจนถึงระดับที่รุนแรง (บังอร  ธรรมศิริ ,2549)   

ธิดารัตน์ อติชาตินันท์ และ แพรวพรรณ มังคลา (2554) กล่าวว่าการเกษียณอายุก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อผู้ที่เกษียณอายุในหลายๆด้านเนื่องจากต้องเข้าสู่ภาวะวัยสูงอายุด้วยซึ่งผลกระทบเหล่านั้นล้วนแล้วแต่มีผล
ต่อความพึงพอใจในชีวิตของผู้เกษียณหรือแม้แต่การด าเนินชีวิตอย่างมากอีกทั้งยังส่งผลกระทบไปถึงครอบครัว
อีกด้วย ซึ่งในด้านของครอบครัวนั้นก็จะต้องรับภาระในการดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพร่างกายที่เสื่อม
โทรม อีกทั้งมีสภาพจิตใจที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากที่เคยสดใสก็อาจจะกลับกลายเงียบเหงาว้าเหว่   
ซึ่งอาจจะท าให้เกิดผลกระทบต่อบุตรหลานและอาจก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อครอบครัวได้ และนี่ อาจจะ
เป็นเหตุผลที่ท าให้บุตรหลานต่างพากันแยกย้ายออกมาหางานท าในต่างถิ่นต่างแดน ซึ่งการใช้ชีวิตหลังการ
เกษียณก็ต้องมีวางวางแผนเตรียมพร้อมเพ่ือการรับมือในอนาคตได้อย่างเหมาะสม 

ปัจจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุได้แก่ปัจจัยการรับรู้ โดยเฉพาะการรับรู้
ด้านบริการทางการแพทย์ ด้านการบริการจากภาครัฐ ด้านกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
ด้านการผ่อนคลายความเครียด และด้านการฟ้ืนฟูสุขภาพ ดังผลการศึกษาที่พบว่า การรับรู้ด้านบริการทาง
การแพทย์ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุจะได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากทาง
ราชการ เช่น การได้รับเบี้ยยังชีพ ซึ่งเป็นสวัสดิการการดูแลหลังจากการท างาน หรือสิทธิหลักประกันสุขภาพ
เมื่อเจ็บป่วย โดยหน้าที่ของแพทย์คือท าให้ ผู้สูงอายุ เกิดแรงจูงใจในการดูแลตนเอง ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆ 
(อรวรรณ์คูหา, พะงางาม พงศ์จตุรวิทย์ และนันทศักดิ์ธรรมานวัตร์ , 2554) การรับรู้ด้านการผ่อนคลาย
ความเครียดส่งผลให้ผู้สูงอายุมีการดูแลสุขภาพเนื่องจากความเครียดเป็นปฏิกิริยาการตอบสนองด้านอารมณ์
หรือความรู้สึกที่มีต่อสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมที่ถูกคุกคามหรือถูกกดดัน เมื่อไม่สามารถปรับตัวได้  
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จะท าให้เกิดความทุกข์ทางจิตใจจนส่งผลให้เกิดความเครียดขึ้น ซึ่งถ้าหากเกิดความเครียดสะสมมากขึ้นเรื่อย ๆ 
จะท าให้ได้รับผลกระทบซึ่งจะแสดงออกมาให้เห็นทางด้านพฤติกรรม  ด้านร่างกายหรือด้านจิตใจ (ศรีจันทร์  
พรจิราศิลป์,2556) การรับรู้ด้านบริการจากภาครัฐส่งผลให้ผู้สูงอายุมีการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุควรได้รับโอกาส
ในการศึกษา เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนอย่างต่อเนื่อง เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และบริการทางสังคมอัน
เป็นประโยชน์ในการด ารงชีวิต เข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงของสังคมรอบด้าน เพ่ือสามารถปรับบทบาทของตน
ให้สมวัย (คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ , 2550 : 18 – 20) การรับรู้ด้านกิจกรรม
ส าหรับผู้สูงอายุส่งผลให้ผู้สูงอายุมีการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุได้แสดงออกถึงบทบาทการดูแลสุขภาพตนเอง 
เพ่ือปรับตัวต่อสภาพร่างกาย จิตใจ และสังคมที่ได้เปลี่ยนแปลงไป โดยการออกกาลังกายให้ร่างกายแข็งแรง 
การท่องเที่ยว การร้องร าท าเพลง ซึ่งท าให้เกิดความสุขเพราะเมื่อสุขภาพแข็งแรงท าให้ประกอบอาชีพได้พ่ึงพา
ตนเองได้ คลายเหงา คลายเครียดจากการได้พบปะพูดคุยกัน (สุดสบาย จุลกทัพพะ, 2547) การรับรู้ด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ การที่ผู้สูงอายุมีการส่งเสริมสุขภาพที่ดีจะช่วยส่งเสริมให้เกิดภาวะสุขภาพที่ดี ทั้งทางร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์และสังคมอันจะน าไปสู่ความปกติสุข ความมีศักยภาพสูงสุดของบุคคล ตลอดจนช่วยลด  
ความรุนแรงของโรค และอาการแทรกซ้อนต่าง ๆ (Pender ,1996) และการรับรู้ด้านการฟื้นฟูสุขภาพส่งผลให้
ผู้สูงอายุมีการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพโดยทั่วไปค่อนข้างดีมีวิธีการบ าบัดฟ้ืนฟูสุขภาพโดยการออกก าลัง
กายที่ถูกต้อง ส่วนผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจะมีวิธีการบ าบัดฟ้ืนฟูสุขภาพโดยการใช้เครื่องมือทางฟิสิกส์หรือ
การออกก าลังกายเพ่ือการบ าบัดรักษารวมทั้งการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยต่าง ๆ เช่น ไม้เท้า สนับเข่า รถเข็น 
(สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน, 2549) 
 จากสถานการณ์และประเด็นปัญหาดังกล่าวข้างต้น ในฐานะผู้ศึกษาคือนักศึกษาชุมชนศึกษา จึงเลือก
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการรับรู้กับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอ  
กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา เพ่ือให้ได้ข้อมูลเป็นแนวทางในการปรับปรุงด้านการปฏิบัติ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
ได้ตระหนักมีความเชื่อด้านสุขภาพที่เหมาะสม เพ่ือเป้าหมายที่ส าคัญคือการดูแลตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ของผู้สูงอายุ ทั้งด้านสุขภาพกาย จิต และสังคมต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการรับรู้กับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตต าบลเกาะใหญ่ 
อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 

 
วิธีการศึกษา  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 

จ านวน 140 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการวิเคราะห์ตัวแปรพหุระดับที่กล่าวว่า ควรก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยอย่างน้อย 20 เท่าของตัวแปร (ศุภมาส อังศุโชติ สมถวิล วิจิตรวรรณา และรัชนี ภิญญโญภา
นุวัฒน์, 2554) ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้มีตัวแปรอิสระ 6 ตัว และมีตัวแปรตาม 1 ตัว รวมเป็น 7 ตัว ดังนั้นจ านวน
กลุ่มตัวอย่างควรมีอย่างน้อย 7 × 20 = 140 ตัวอย่าง 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และการพัฒนาเครื่องมือ 

  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถามจ านวน 1 ฉบับ มี 3 ตอนคือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของ
กลุ่มตัวอย่าง ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการรับรู้และการใช้ประโยชน์จากสิทธิของผู้สูงอายุ รวมไปถึง  
การด าเนินชีวิตประจ าวัน ซึ่งข้อค าถามของตัวแปรอิสระ 6 ตัวแปร ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ  
ซึ่งเป็นข้อค าถามของตัวแปรตาม ซึ่งแบบสอบถามได้ให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความตรงเชิงโครงสร้างแล้วหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับคุณลักษณะที่ต้องการวัดและคัดเลือกเฉพาะข้อค าถามที่มีค่าความ
สอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปค่าที่ได้อยู่ระหว่าง 0.66-1.00 และทดลองใช้กับประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 45 คนเพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีวัดความสอดคล้องภายในโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
ผลปรากฏว่าแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่น ดั้งนี้  คือ การรับรู้ด้านบริการทางการแพทย์  (X1) เท่ากับ 0.70 
การรับรู้ด้านการผ่อนคลายความเครียด (X2)  เท่ากับ 0.70 การรับรู้ด้านการบริการจากภาครัฐ (X3) เท่ากับ 
0.73 การรับรู้ด้านกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ (X4) เท่ากับ 0.70 การรับรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ (X5) เท่ากับ 
0.70 การรับรู้ด้านการฟื้นฟูสุขภาพ (X6) เท่ากับ 0.81 และการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ (Y) เท่ากับ 0.92 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมอาร์ (R Program) เพ่ือหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยและค่าความสัมพันธ์ 

ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยคือ 1.00-1.49 (น้อยที่สุด) 1.50-2.49 (น้อย) 2.50-3.49 (ปาน
กลาง) 3.50-4.49 (มาก) และ 4.50-5.00 (มากที่สุด) และค่าความสัมพันธ์คือ 0.00-0.20 (ต่ ามาก) 0.21-0.40 
(ต่ า) 0.41-0.60 (ปานกลาง) 0.61-0.80 (สูง) และ 0.81-1.00 (สูงมาก) (เกษตรชัย และหีม, 2554)    

 
ผลการศึกษา 
 1.กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 64.29) มากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 35.71)   
 มีสถานภาพสมรสมากที่สุด (ร้อยละ 67.86) รองลงมามีสถานภาพหม้าย (ร้อยละ 20.71) สถานภาพโสด  
(ร้อยละ 10.71) และสถานภาพหย่าร้าง (ร้อยละ 0.71) ตามล าดับ มีระดับการศึกษาประถมศึกษามากที่สุด 
(ร้อยละ 88.57) รองลงมาระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายและระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 3.57) รองลงมา
ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 2.14) รองลงมาระดับอ่ืนๆ (ร้อยละ 1.43) และระดับการศึกษา
ปวส./อนุปริญญา/ปวท.(ร้อยละ 0.71) ตามล าดับ มีอาชีพท าสวน/ท านา/ท าไร่/เลี้ยงสัตว์ (ร้อยละ 57.86) 
รองลงมามีอาชีพท างานบ้าน/แม่บ้าน/พ่อบ้าน (ร้อยละ 17.86) รองลงมามีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 
8.57) รองลงมามีอาชีพรับจ้างทั่วไปและไม่มีงานท า/ว่างงาน (ร้อยละ 5.00) รองลงมามีอาชีพรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 3.57) รองลงมามีอาชีพอ่ืนๆ(ร้อยละ 1.43) และมีอาชีพท างานโรงงาน/บริษัทเอกชน 
 (ร้อยละ 0.71) ตามล าดับ 
 2. การรับรู้กับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอกระแสสินธ. จังหวัดสงขลามีการ
ดูแลสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.70) โดยมีการรับรู้ด้านการฟ้ืนฟูสุขภาพสูงที่สุด  
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09) รองลงมามีการรับรู้ด้านบริการทางการแพทย์ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08) รองลงมาการรับรู้
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08) รองลงมาการรับรู้ด้านกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.91) รองลงมาการรับรู้ด้านการผ่อนคลายความเครียด(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80) และการรับรู้ด้านการบริการ 
จากภาครัฐ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77) ดังตารางที่ 1  
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ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ 
ตัวแปร Mean S.D. ระดับ 
ตัวแปรตาม    

การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ (Y) 2.70 0.74 ปานกลาง 
ตัวแปรอิสระ    

การรับรู้ด้านบริการทางการแพทย์ (X1) 4.08 0.62 มาก 
การรับรู้ด้านการผ่อนคลายความเครียด (X2) 3.80 0.68 มาก 
การรับรู้ด้านการบริการจากภาครัฐ (X3) 3.77 0.64 มาก 
การรับรู้ด้านกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ (X4) 3.91 0.60 มาก 
การรับรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ (X5) 4.08 0.54 มาก 
การรับรู้ด้านการฟื้นฟูสุขภาพ (X6) 4.09 0.63 มาก 

 
3. การรับรู้ด้านบริการทางการแพทย์มีความสัมพันธ์ทางบวกและอยู่ในระดับต่ ากับการดูแลสุขภาพ

ของผู้สูงอายุในต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001  
ดังภาพที่ 1  

 
ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ด้านบริการทางการแพทย์กับการดูแลสุขภาพ 

r=0.39   p-value = 0.000     95% confidence interval=0.22, 0.53 
 

4. การรับรู้ด้านการผ่อนคลายความเครียดมีความสัมพันธ์ทางบวกและอยู่ในระดับต่ ากับการดูแล
สุขภาพของผู้สูงอายุในต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ดังภาพที่ 2  
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ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ด้านการผ่อนคลายความเครียดกับการดูแลสุขภาพ 
r=0.23   p-value = 0.012     95% confidence interval=0.05, 0.40 
 

5. การรับรู้ด้านการบริการจากภาครัฐมีความสัมพันธ์ทางบวกและอยู่ในระดับสูงกับการดูแลสุขภาพ
ของผู้สูงอายุในต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ-0.001  
ดังภาพที่ 3  

 
ภาพที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ด้านการบริการจากภาครัฐกับการดูแลสุขภาพ 
r=0.62   p-value = 0.000     95% confidence interval=0.49, 0.72 
 

6.การรับรู้ด้านกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์ทางบวกและอยู่ในระดับปานกลางกับการดูแล
สุขภาพของผู้สูงอายุในต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.001 ดังภาพที่ 4  
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ภาพที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ด้านกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุกับการดูแลสุขภาพ 
r=0.48   p-value = 0.000     95% confidence interval=0.33, 0.61 
 

7.การรับรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกและอยู่ในระดับต่ ากับการดูแลสุขภาพของ
ผู้สูงอายุในต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ดังภาพที่ 
5  

 
ภาพที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างด้านการส่งเสริมสุขภาพกับการดูแลสุขภาพ 
r=0.32   p-value = 0.000     95% confidence interval=0.15, 0.48 
 

8. การรับรู้ด้านการฟ้ืนฟูสุขภาพไม่มีความสัมพันธ์กับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในต าบลเกาะใหญ่ 
อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลาดังภาพที่ 6 
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ภาพที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างการฟื้นฟูสุขภาพกับการดูแลสุขภาพ 
r=0.08   p-value = 0.342     95% confidence interval=0.09, 0.26 
 
อภิปรายผล  
จากผลการวิจัยในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยขออภิปรายผลการวิจัยตามล าดับของตัวแปรดังนี้ 

1. การรับรู้ด้านการบริการทางการแพทย์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ  
ในต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริการทางการแพทย์ได้รับความสนใจ
ในระดับต่ าส่งผลให้บริการทางการแพทย์มีการดูแลทางด้านสุขภาพในระดับต่ าทั้งนี้ เนื่องจากบริการ  
ด้านการแพทย์ซึ่ งให้ โดยตรงแก่บุคคลเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพการป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค  
การรักษาพยาบาล โดยให้รวมถึงการบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พาณี ศิริสะอาด. 
(2523)การบริการสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุคือ “จะเร่งรัดการด าเนินงานโครงการสาธารณสุขมูลฐานด้วยการ
จัดการบริการให้ประชาชนในระดับหมู่บ้าน และระดับต าบล ที่ยังไม่ได้รับกล่าวให้มีโอกาสใช้บริการ ป้องกันโรค 
ส่งเสริมสุขภาพการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และผู้สูงอายุ ทั้งนี้จะให้การสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย และผู้สูงอายุ
ด้านการรักษาพยาบาลเป็นพิเศษ โดยจะประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนด้วย” และสารานุกรมไทยส าหรับ
เยาวชนฯ และในปี 2523 – 2524 กระทรวงสาธารณสุข ได้แต่งตั้งงานและคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ ซึ่งได้ด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ไว้หลายด้าน คือ กรมการแพทย์ พยาบาลสังคมสงเคราะห์ การประชุม
วิชาการสนับสนุนการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ และชมรมผู้สูงอายุขึ้นตามโรงพยาบาลต่าง ๆ บริการสุขภาพผู้สูงอายุ 
ให้ความรู้แก่ประชาชน และริเริ่มการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2. การรับรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ในต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการผ่อนคลายความเครียดได้รับความสนใจในระดับต่ าส่งผลให้ด้านการผ่อนค ลาย
ความเครียดมีการดูแลในระดับต่ าทั้งนี้เนื่องจากการคลายเครียดนั้นต้องใช้ความเพียรและพ่ึงพาตนเองให้ได้มาก
ที่สุด ควรหลีกเลี่ยงวิธีที่ให้โทษแก่ตนเองและผู้อ่ืน ดังที่ ลักษณา แกล้วกล้าหาญ (2539) กล่าวว่า ความเครียด 
หมายถึง พฤติกรรมของคนที่เกิดขึ้นเพ่ือตอบสนองสภาวะความวิตกกังวล ความคับข้องใจ ความโกรธ  
อันเนื่องมาจาก สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในร่างกายที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการ และ 

http://kanchanapisek.or.th/kp6/index.php
http://kanchanapisek.or.th/kp6/index.php
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สภาพร่างกายและจิตใจไม่อาจปรับสภาพให้เข้าสู่ดุลยภาพได้ สุดสบาย จุลกทัพพะ  (2547) กล่าวว่า 
ความเครียดคือ การหดตัวของกล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนของร่างกาย ซึ่งทุกคนจ าเป็นต้องมีอยู่
เสมอในการด ารงชีวิต และการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อแห่งใดแห่งหนึ่งในร่างกายเกิดขึ้นควบคู่เสมอ 
ความเครียดเกิดจาก สิ่งกระตุ้นที่ท าให้เกิดการปรับตัว และถ้าไม่สามารถปรับตัวได้จะท าให้เกิดความเครียด 
และ ฉัตรชัย นกดี (2560) การจัดการความเครียดมีหลายวิธี แต่ที่ใกล้ตัวที่สุดที่ประชาชนทุกวัยสามารถ
น ามาใช้ได้ทันทีเมื่อเกิดอาการคือ การฝึกการหายใจเพ่ือคลายเครียด หายใจโดยใช้กล้ามเนื้อหน้าท้อง  
โดยหายใจเข้าลึกๆพร้อมนับ 1 ถึง 4 เป็นจังหวะช้า ๆ เป็นวิธีที่ดีที่สุด 

3. การรับรู้ด้านการบริการจากภาครัฐมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในต าบล
เกาะใหญ่ อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุได้รับการบริการจากภาครัฐในระดับสูง
ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีการดูแลสุขภาพในระดับสูง ทั้งนี้เนื่องจากการบริการจากภาครัฐเป็นการบริการที่ส าคัญซึ่ง
เป็นการตอบสนองความต้องการของสังคมและประชาชน ดังที่ รชยา โพธิสิน (2553) พบว่า สังคมของผู้สูงอายุ
ในภาพรวมต้องการบริการสวัสดิการสังคมอยู่ในระดับมาก ในขณะที่เพศและอายุไม่มีผลต่อความต้องการ
บริการสวัสดิการสังคม ระดับการศึกษา อาชีพ และสถานภาพสมรส มีผลต่อความต้องการด้านสวัสดิการสังคม
ของผู้สูงอายุ ยุพาภรณ์ บุญมั่น (2553) ยังพบว่า ความต้องการด้านสวัสดิการของผู้สูงอายุโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ด้านที่มากที่สุดคือ ด้านความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว ผู้สูงอายุที่มีอายุต่างกันมีความต้องการ 
ด้านสวัสดิการแตกต่างกัน นิ่มนวล อยู่สบาย (2554) กลับพบว่า ในภาพรวมผู้สูงอายุมีความต้องการสวัสดิการ
ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาลเป็นอันดับแรก ปัจจัยด้านเพศ สถานภาพสมรส รายได้ของผู้สูงอายุมีความ
ต้องการด้านสวัสดิการไม่แตกต่างกัน และปัจจัยด้านอายุอาชีพ การศึกษา ที่อยู่ อาศัยของผู้สูงอายุมีความ
ต้องการด้านสวัสดิการแตกต่างกัน 

4. การรับรู้ด้านกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุใน
ต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมของผู้สูงอายุได้รับความสนใจใน
ระดับปานกลางส่งผลให้กิจกรรมของผู้สูงอายุมีการดูแลสุขภาพในระดับปานกลางทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรมส าหรับ
ผู้สูงอายุเป็นกิจกรรมที่ส าคัญส าหรับผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทั้งทางกายและจิตใจ 
ดังที่ พรชุลีย์ นิลวิเศษ (2550) กล่าวว่านันทนาการผู้สูงอายุเป็นการกระท ากิจกรรมยามว่าง เพ่ือการพักผ่อน
หย่อนใจหรือเพ่ือความบันเทิง เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจ จิดาณันท์ กังแฮ (2558)  
กล่าวว่ากิจกรรมการเคลื่อนไหวของร่างกายโดยกล้ามเนื้อและกระดูกที่ท าให้เกิดการเผาพลาญพลั งงาน
ครอบคลุมการประกอบกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน การท ากิจกรรมในเวลาว่าง ซึ่งรวมถึงการออกก าลังกาย  
การเล่นกีฬา การท ากิจกรรมนันทนาการ และ สุภาวดี พุฒิหน่อย (2557)  กล่าวว่าเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุรูปแบบ
การด าเนินชีวิตต้องเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะวิถีชีวิตของแต่ละคนหลังจากเกษียณอายุ  ผู้สูงอายุอาจมี
ข้อจ ากัดต่อการท ากิจกรรมต่าง ๆ ดังนั้นควรมีระบบที่ช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือตนเอง
ได้และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ท ากิจกรรมที่เหมาะสมกับศักยภาพผู้สูงอายุ 
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5. การรับรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ในต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการส่งเสริมสุขภาพได้รับความสนใจในระดับต่ าส่งผลให้การส่งเสริมสุขภาพมีการดูแลในระดับ
ต่ า ทั้งนี้เนื่องจากการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นกระบวนการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดสุขภาพกายแข็งแรงเจริญเติบโต
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ  และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข กฤษณะชัย(2560) กล่าวว่า  
การสร้างเสริมสุขภาพ เป็นกระบวนการสร้างเสริม สนับสนุนด้านสุขภาพโดยให้บุคคลมีการปฏิบัติและ  
การพัฒนาสุขภาพ ตลอดจนจัดการสิ่งแวดล้อมและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพเพ่ือให้บรรลุการมีสุขภาพที่ดี
ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และ ปรพัฒน์ จูตระกูล 
(2561) ได้กล่าวว่า  การดูแลตนเองยามปกติในผู้สูงอายุ คือ การท าให้ชีวิตมีสุขภาพที่ดี ซึ่งแนวทางการ  
มีสุขภาพที่ดีสามารถปฏิบัติตามหลัก 10 อ. ประกอบด้วย อาหาร ออกก าลังกาย อนามัย อุจจาระ ปัสสาวะ 
อากาศและแสงอาทิตย์ อารมณ์ อดิเรก อบอุ่น อุบัติเหตุ และอนาคต ลบออกไม่ควรใส่ความหมาย 

6. การรับรู้ด้านการฟื้นฟูสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในต าบลเกาะ
ใหญ่ อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการฟ้ืนฟูสุขภาพได้รับความสนใจในระดับต่ าส่งผลให้
ด้านการฟ้ืนฟูสุขภาพมีการดูแลในระดับต่ า ทั้งนี้เนื่องจากการฟ้ืนฟูสุขภาพต้องมุ่งเน้นทั้งด้านทางกายและจิตใจ
ร่วมกันไปเพ่ือให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีขึ้น อีกท้ังต้องให้ความส าคัญในเรื่องของการกินและความเอาใจใส่ของคน
ในครอบครัวอยู่เสมอ ดังที่ หน่วยบริบาลผู้สูงอายุ(2017) กล่าวว่า การดูแลสุขภาพเบื้องต้น ผู้สูงอายุเป็นวัยที่
ร่างกายเสื่อมถอยลง เกิดจากการที่ระบบร่างกายท างานได้ลดลง แม้ว่าเราจะไม่สามารถแก้ไขปัจจัยความเสื่อม
ของร่างกายได้ แต่ก็สามารถดูแลตนเองได้ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา (2558) เห็นว่า 
ตอนนี้มีผู้สูงอายุมากขึ้น แต่ผู้ดูแลที่สามารถฟ้ืนฟูสุขภาพทางกายและทางจิตใจยังมีน้อย เลยมีปัญหาให้ผู้สูงอายุ
เข้าไปอยู่ในสถานดูแลของเอกชนมากขึ้น แต่ก็ยังไม่ได้รับการฟ้ืนฟูที่ถูกวิธี และ Araya (2552) กล่าวถึง สมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ถึงการตระหนักถึงปัญหาว่ามีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องจัดให้มีการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  
ส่วนผู้สูงอายุที่มีภาวะต้องพ่ึงพิงผู้อ่ืนก็ควรได้รับการดูแลที่บ้าน โดยลูกหลาน ญาติ หรือการจ้างผู้ดูแลซึ่ง
จ าเป็นต้องเรียนรู้เรื่องการดูแลผู้สูงวัยอย่างถูกวิธีทั้งทางร่างกายและจิตใจ  

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

1. จากผลการวิจัยพบว่า ความรู้ด้านการบริการทางการแพทย์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการดูแล
สุขภาพของผู้สูงอายุ ดังนั้น อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านควรเข้าไปให้ความรู้เรื่องสุขภาพและ  
ตรวจสุขภาพของผู้สูงอายุเป็นประจ า และควรเพ่ิมเติมคือ การใช้วิทยุกระจายข่าวให้เกิดผลมากขึ้น เช่น  
การเปิดดนตรีชวนผู้สูงอายุออกก าลังกายหรือการเปิดดนตรีบ าบัดความเครียด เป็นต้น 

2. จากผลการวิจัยพบว่า ความรู้ด้านการผ่อนคลายความเครียด มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการดูแล
สุขภาพของผู้สูงอายุ ดังนั้น บุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลควรจัดการอบรมการขจัดความเครียด
ให้กับผู้สูงอายุ โดยอย่างน้อยเดือนละครั้ง เพ่ือช่วยให้ผู้สูงอายุได้ขจัดความเครียดได้อย่างถูกวิธี 
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3. จากผลการวิจัยพบว่าความรู้ด้านการบริการจากภาครัฐมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการดูแลสุขภาพ
ของผู้สูงอายุ ดังนั้นบุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพควรเน้นให้การบริการแก่ผู้สูงอายุอย่างจริงจังต้องมี
ความช่วยเหลือให้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการด้านการรักษาสุขภาพจนไปถึงสวัสดิการที่ให้เงินกับ
ผู้สูงอายุ ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการแก้ปัญหาให้กับผู้สูงอายุที่ไม่ได้มีรายได้จากการท างานประจ าหรือท างาน
ไม่ไหวนั่นเอง 

4. จากผลการวิจัยพบว่าความรู้ด้านกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการดูแล
สุขภาพของผู้สูงอายุ ดังนั้น อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านควรเน้นความส าคัญในการให้ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรม เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้ตระหนักถึงการออกก าลังกายมากกว่าการอยู่เฉยๆกับที่ ซึ่งจะท าให้มีส่วน
ช่วยท าให้สุขภาพของผู้สูงอายุนั้นแข็งแรงดีข้ึนกว่าเดิม 

 5. จากผลการวิจัยพบว่า ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการดูแลสุขภาพ
ของผู้สูงอายุ ดังนั้น อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านควรเข้าไปแนะน าในการส่งเสริมสุขภาพร่างกายของ
ผู้สูงอายุ เช่น การเต้นแอโรบิก ร าไทเก๊ก เป็นต้น เพ่ือช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงกว่า
นี้ รวมถึงแนะน าในเรื่องการเลือกรับประทานอาหารในแต่ละวันด้วย 

6. จากผลการวิจัยพบว่าความรู้ด้านการฟ้ืนฟูสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการดูแลสุขภาพของ
ผู้สูงอายุ ดังนั้น อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับความรู้ด้านการฟ้ืนฟูสุขภาพ
ของผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุในชุมชน น ามาไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตของตัวเองต่อไป 
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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการรับรู้และทัศนคติ ปัจจัยการสนับสนุน และปัจจัยความพร้อมกับ
การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน ต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอกระแสสินธุ์ 

จังหวัดสงขลา 

Relationships between perception and attitude factors, supporting factors, 

availability factors, and application of sufficiency economy principles 

among people at Tambol Koh Yai, Ampure Krasaesin, Changwat Songkhla 

 
กัลยากร แซ่ซ่ือ1  จารุวรรณ รับไทรทอง2  ศิริลักษณ์ ลัภบุญ3   

อุสาษณีย์ สังสวัสดิ์4  ฮัซนา สวยงาม5  มะลิวัลย์ ชินเกียรติสกุล6

 ปรียาวัลย์ สีอ่อน7   และเกษตรชัย และหีม8 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการรับรู้และทัศนคติ ปัจจัย 
การสนับสนุน และปัจจัยความพร้อมกับการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน ต าบลเกาะใหญ่ 
อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 140  คน และวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้
คอมพิวเตอร์โปรแกรมอาร์ เพ่ือหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลของการวิจัยพบว่า ประชาชนในต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลามี
การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก โดยการรับรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ทัศนคติต่อหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง การสนับสนุนจากผู้น าหมู่บ้าน การสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ ความพร้อมทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ และความพร้อมทางจิตใจมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001   
 
ค าส าคัญ:  ปัจจัยการรับรู้และทัศนคติ ปัจจัยการสนับสนุน ปัจจัยความพร้อม การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจ

พอเพียง  
 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
1-7 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชุมชนศึกษา, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
8 รองศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาสารัตถศึกษา, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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บทน า 
 

 ปัจจุบันได้มีการน าแนวคิดและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ -
พลอดุลยเดช ไปถ่ายทอด ประยุกต์ใช้ และขับเคลื่อนแก่ประชาชนชาวไทยทุกระดับชั้น โดยใช้สื่อประเภทต่างๆ 
เช่น การบรรยาย บทความวิทยุ โทรทัศน์ เพลงสากลและการแสดงประเภทต่างๆ เป็นจ านวนมาก แต่จากการ
ส ารวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน  พบว่า ส่วนใหญ่ยังมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงน้อยมากจนถึงไม่เข้าใจเลย แสดงว่าวิธีการถ่ายทอดความรู้ประเภทต่างๆ ยังไม่
ถูกต้องหรือเหมาะสมเท่าที่ควร จ าเป็นจะต้องมีการปรับปรุง เช่น มีการประชุมหารือกันระหว่างวิทยากรและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท าวิธีการถ่ายทอดประยุกต์ให้ถูกต้องขึ้น วิทยากรจะต้องกลับไปศึกษาและ
พิจารณาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ได้ทรงบ า เพ็ญปฏิบัติมา 
(ส านักงานคณะกรรมการพลเรือน, 2560)  

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2550) กล่าวไว้ว่า พระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตของพสกนิกรชาวไทย ทรงชี้ถึง  
การปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ในการพัฒนาและ
บริหารประเทศให้ด าเนินไปใน “ทางสายกลาง” โดยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2517 ใจความ
ส าคัญว่า “…ในการพัฒนาประเทศนั้น จ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้นเริ่มด้วยการสร้างพ้ืนฐาน คือความมีกินมีใช้
ของประชาชนก่อน ด้วยวิธีการที่ประหยัด ระมัดระวังแต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อพ้ืนฐานเกิดขึ้นมั่นคงพอควร
แล้ว จึงค่อยสร้างเสริมความเจริญขั้นที่สูงขึ้นตามล าดับต่อไป…การถือหลักที่จะส่งเสริมความเจริญให้ค่อยเป็น
ค่อยไปตามล าดับด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังและประหยัดนั้นก็เพ่ือป้องกันการผิดพลาดล้มเหลวและเพ่ือให้
บรรลุผลส าเร็จได้แน่นอนบริบูรณ์…”  และ เกษม วัฒนชัย (2550) กล่าวว่า ในขณะนี้ประเทศชาติมีการ
เปลี่ยนแปลงมาก ดังนั้น การน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องน ามาใช้อย่าง
รู้เท่าทันและอย่างฉลาดใช้ เพราะภาวะปัญหาในหลายด้าน โดยเฉพาะในเรื่องเศรษฐกิจ การเมือง สังคม  
หากประชาชนน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุข และวันนี้หลายคนยังมีความเข้าใจผิด
เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่าเป็นแนวคิดที่ต่อต้านโลกาภิวัตน์ แต่ในความเป็นจริงแล้วปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัวไปจนถึงประเทศ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง โดยยึดหลัก  
สายกลาง ประหยัด อดออม ซึ่งทุกประเทศสามารถน าไปใช้ได้  

เศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชนจึงควรได้รับการรับรู้และการสนับสนุนเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
เพราะมีความสัมพันธ์ต่อการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ เนื่องจากเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือน  
แนวทางการด าเนินชีวิต ซึ่งด าเนินไปในทางสายกลาง หากคนในชุมชนรับรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและน าหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างต่อเนื่อง ก็จะท าให้คนในชุมชนด าเนินชีวิตอยู่ในหลักของ
ความพอดี 
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ด้วยเหตุนี้ การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ และประพฤติปฏิบัติ เพ่ือที่จะให้
บรรลุผลส าเร็จในระยะเวลาอันสั้นนั้น มิใช่เรื่องที่จะเป็นไปได้ง่ายๆ ต้องให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจให้เกิด
ขึ้นกับประชาชนทุกระดับ โดยอาศัยความร่วมมือจากส่วนราชการ และทุกภาคส่วนของประเทศ และ  
การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น มีแนวทางในการด าเนินชีวิตดังนี้ คือ ยึดความประหยัด ตัดทอน
ค่าใช้จ่ายในทุกด้าน ลดละความฟุ่มเฟือยในการด ารงชีพอย่างจริงจัง ดังที่มีกระแสพระราชด ารัสว่า  
“ความเป็นอยู่ที่ต้องไม่ฟุ้งเฟ้อ ต้องประหยัดไปในทางที่ถูกต้อง” ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง
สุจริต แม้จะตกอยู่ในภาวะขาดแคลนในการด ารงชีพก็ตาม ดังที่มีกระแสพระราชด ารัสว่า“ความเจริญของคน
ทั้งหลาย ย่อมเกิดมาจากการประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพชอบเป็นส าคัญ”  (สุเมธ ตันติเวชกุล, 2542) 

การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงจึงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายปัจจัย ทั้งปัจจัยด้านการรับรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ปัจจัยด้านทัศนคติที่มีต่อหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากผู้น าหมู่บ้าน 
ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ ปัจจัยด้านความพร้อมของทรัพยากรธรรมชาติ และปัจจัยความพร้อม
ด้านจิตใจ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนประกอบส าคัญในการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันของคนในชุมชน เมื่อคนในชุมชนเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงอย่างลึกซึ้ง จะส่งผลให้ประชาชนน า
หลักเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้กับอาชีพและงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังผลการศึกษาที่พบว่า 
ปัจจัยด้านการรับรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนแนวทางการด าเนินชีวิต เพราะการใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงต้องสร้างความสมดุล และความสมดุลนั้นจะน าไปสู่ความปกติและยั่งยืน (ประเวศ วะสี , 
2542) ปัจจัยด้านทัศนคติมีบทบาทส าคัญในการก าหนดพฤติกรรมของสมาชิกในชุมชน หากสมาชิกในชุมชน  
มีทัศนคติที่ดีต่อหลักเศรษฐกิจพอเพียง ก็จะท าให้สมาชิกแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนและ
สังคมเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะทัศนคติมีบทบาทส าคัญในการก าหนดพฤติกรรมของสมาชิกในชุมชน  
(ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2551) ปัจจัยด้านผู้น าหมู่บ้านเป็นปัจจัยส าคัญ เนื่องจากผู้น าเป็นบุคคลที่ท าให้
หน่วยงานมีความส าเร็จ ซึ่งผู้น าจะคอยช่วยเหลือสนับสนุนให้งานบรรลุตามเป้าหมาย (Du Brin, 1998)  
การสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐหรือส่วนราชการ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายไป
ปฏิบัติของหมู่บ้ านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (วรารัตน์  พันธ์สว่ าง , 2552 ) ปัจจัยด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนเป็นปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดความส าเร็จของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  
(วันชัย พละไกร, 2550) ปัจจัยความพร้อมด้านจิตใจมีผลต่อการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
(กานดาพันธุ์ วันทยะ, 2551) ดังนั้นการสร้างความมั่นใจในการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชุมชน 
ต้องเริ่มต้นที่ผู้น าชุมชนมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งขยายแนวคิดไปสู่
ชุมชน โดยสื่อสารให้ประชาชนทุกระดับเข้าใจว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยให้ชุมชนเติบโตได้อย่างยั่งยืน 
โดยเป็นผลมาจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  

 ด้วยเหตุดังที่กล่าวมานี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับ
ชุมชนเกาะใหญ่ เพ่ือเป็นแนวทางให้ชุมชนมีวิธีการปฏิบัติตามหลักการที่ถูกต้องซึ่งจะน าไปสู่ความยั่งยืนอย่าง
ถาวรประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิต 
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

เพ่ือศึกษาการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนเกาะใหญ่ ต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอ
กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 
วิธีการศึกษา  

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 

จ านวน 140 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการวิเคราะห์ตัวแปรพหุระดับที่กล่าวว่า ควรก าหนด  
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยอย่างน้อย 20 เท่าของตัวแปร  (ศุภมาส อังศุโชติ สมถวิล วิจิตรวรรณา และ  
รัชนี ภิญญโญภานุวัฒน์, 2554)  ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้มีตัวแปรอิสระ 6 ตัว และมีตัวแปรตาม 1 ตัว รวมเป็น  
7 ตัว ดังนั้นจ านวนกลุ่มตัวอย่างควรมีอย่างน้อย 7 × 20 = 140 ตัวอย่าง 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และการพัฒนาเครื่องมือ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถามจ านวน 1 ฉบับ มี 3 ตอนคือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของ

กลุ่มตัวอย่าง ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการรับรู้และทัศนคติ ปัจจัยการสนับสนุน และปัจจัยความพร้อม  
ซึ่งข้อค าถามของตัวแปรอิสระ 6 ตัวแปร ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็น
ข้อค าถามของตัวแปรตาม  ซึ่งแบบสอบถามได้ให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความตรงเชิงโครงสร้างแล้วห าค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับคุณลักษณะที่ต้องการวัดและคัดเลือกเฉพาะข้อค าถามที่มีค่าความ
สอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปค่าที่ได้อยู่ระหว่าง 0.66-1.00 และทดลองใช้กับประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 45 คนเพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีวัดความสอดคล้องภายในโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
ผลปรากฏว่าแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่น ดังนี้ การรับรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เท่ากับ 0.7786 ทัศนคติต่อ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง เท่ากับ 0.7909 การสนับสนุนจากผู้น าหมู่บ้าน เท่ากับ 0.9346 การสนับสนุนจาก
หน่วยงานรัฐ เท่ากับ 0.9191 ความพร้อมทางทรัพยากรธรรมชาติ เท่ากับ 0.8513 ความพร้อมทางจิตใจ 
เท่ากับ 0.9038 และ การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เท่ากับ 0.8117 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมอาร์ (R Program) เพ่ือหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
 
เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย 
ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยคือ 1.00-1.49 (น้อยที่สุด) 1.50-2.49 (น้อย) 2.50-3.49  

(ปานกลาง) 3.50-4.49 (มาก) และ 4.50-5.00 (มากที่สุด) และค่าความสัมพันธ์คือ 0.00-0.20 (ต่ ามาก)  
0.21-0.40 (ต่ า) 0.41-0.60 (ปานกลาง) 0.61-0.80 (สูง) และ 0.81-1.00 (สูงมาก) (เกษตรชัย และหีม, 2554) 

 
ผลการศึกษา 

 1. กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 55.00) มากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 45.00)  
มีอายุ 41-50 ปีมากที่สุด (ร้อยละ 38.57) รองลงมามีอายุ 31-40 ปี (ร้อยละ 30.71) อายุ 51-60 ปี (ร้อยละ 
12.14) และอายุ 60 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 11.43) และอายุ 20-30 ปี (ร้อยละ 7.14) ตามล าดับ  กลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัยครั้งนี้มีระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษามากที่สุด (ร้อยละ 33.57) รองลงมาระดับชั้นมัธยมศึกษา
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ตอนต้น (ร้อยละ 31.43) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. (ร้อยละ 21.43)   ระดับอนุปริญญาหรือปวส. 
(ร้อยละ 10.71) ระดับปริญญาตรีและอ่ืนๆ (ร้อยละ 0.71) และต่ ากว่าระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 1.43) 
ตามล าดับ และกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้มีอาชีพเกษตรกรรม/ประมง (ร้อยละ 52.14) รองลงมามีอาชีพ
รับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 22.14) อาชีพค้าขาย (ร้อยละ 12.14) อาชีพธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 5.71) อาชีพนักเรียน/
นักศึกษา (ร้อยละ 4.29) อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและอ่ืนๆ (ร้อยละ 1.43) และอาชีพรับราชการ (ร้อยละ 
0.71) ตามล าดับ  

2. ประชาชนในต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลามีการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13) โดยมีความพร้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติและการรับรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20) รองลงมามีความพร้อมทางจิตใจ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20)  
ดังตารางที่ 1  

ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ 

ตัวแปร Mean S.D. ระดับ 
ตัวแปรตาม    
การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง(Y) 4.13 0.41 มาก 
ตัวแปรอิสระ    
การรับรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง (X1) 4.20 0.45 มาก 
ทัศนคติต่อหลักเศรษฐกิจพอเพียง (X2) 4.10 0.43 มาก 
การสนับสนุนจากผู้น าหมู่บ้าน (X3) 4.08 0.61 มาก 
การสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ (X4) 3.95 0.61 มาก 
ความพร้อมทรัพยากรธรรมชาติ (X5) 4.20 0.49 มาก 
ความพร้อมทางจิตใจ (X6) 4.17 0.53 มาก 

 
3. การรับรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง  (X1) มีความสัมพันธ์ทางบวกและอยู่ในระดับปานกลางกับ 

การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 การรับรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

r = 0.54 p-value = 0.000 95% Confidence Interval = 0.41, 0.64 

4. ทัศนคติต่อหลักเศรษฐกิจพอเพียง (X2) มีความสัมพันธ์ทางบวกและอยู่ในระดับปานกลางกับการ
ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลาอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ดังภาพที่ 2 

ภาพที่ 2 ทัศนคติต่อหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 
 

 

r = 0.51          p-value = 0.000     95% Confidence Interval= 0.37, 0.62 

5. การสนับสนุนจากผู้น าหมู่บ้าน (X3) มีความสัมพันธ์ทางบวกและอยู่ในระดับต่ ากับการประยุกต์ใช้
หลักเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลาอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.001 ดังภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3 การสนับสนุนจากผู้น าหมู่บ้านกับการการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 
r = 0.39           p-value = 0.000        95% Confidence Interval = 0.24, 0.52 

6. การสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ (X4)  มีความสัมพันธ์ทางบวกและอยู่ในระดับปานกลางกับการ
ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลาอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ดังภาพที่ 4 

ภาพที่ 4 การสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐกับการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

r = 0.53         p-value = 0.000        95% Confidence Interval = 0.39, 0.63 

7. ความพร้อมทรัพยากรธรรมชาติ (X5) มีความสัมพันธ์ทางบวกและอยู่ในระดับสูงกับการประยุกต์ใช้
หลักเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลาอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.001 ดังภาพที่ 5 
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ภาพที่ 5 ความพร้อมทรัพยากรธรรมชาติกับการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

r = 0.63          p-value = 0.000        95% Confidence Interval = 0.52, 0.72 

8. ความพร้อมทางจิตใจ (X6) มีความสัมพันธ์ทางบวกและอยู่ในระดับปานกลางกับการประยุกต์ใช้
หลักเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลาอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.001 ดังภาพที่ 6 

 
 

ภาพที่ 6 ความพร้อมทางจิตใจกับการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

r = 0.57          p-value = 0.000 95% Confidence Interval = 0.45,0.67 

อภิปรายผล  

1. การรับรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธ์กับการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
เนื่องจากเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนแนวทางการด าเนินชีวิต ซึ่งด าเนินไปในทางสายกลาง หากคนในชุมชน
รับรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและน าไปปฎิบัติในชีวิตประจ าวันอย่างต่อเนื่อง ก็จะท า ให้คนในชุมชน
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ด าเนินชีวิตอยู่ในหลักของความพอดี สอดคล้องกับแนวคิดของประเวศ วะสี (2542) ที่เสนอว่า การใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้องสร้างความสมดุล และความสมดุลนั้นจะน าไปสู่ความปกติและยั่งยืน เกษม  
วัฒนชัย (2549) เสนอว่าแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ แนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้
ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวหน้าทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ และ  
บุญเสริม บุญเจริญผล (2543) กล่าวว่า เป็นวิธีการด าเนินการเลี้ยงชีวิตแบบรู้จักพอด้วยการพยายามผลิตสินค้า
ขึ้นมาเอง ให้พอเพียงส าหรับคนในครอบครัวกินและใช้ หากผลิตได้เหลือกินเหลือใช้จึงขาย นอกจากนั้น  
การผลิตและการบริโภคต้องอยู่ในหลักของความพอดี รู้จักพอในการผลิตและการบริโภค  

2. ทัศนคติที่มีต่อเศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในต าบล
เกาะใหญ่มีความสัมพันธ์ทางบวกและอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นทฤษฎี  
ที่ประชาชนชาวเกาะใหญ่เห็นด้วยและให้การสนับสนุนว่าเป็นทฤษฎีที่ดี สามารถปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้โดย
ไม่จ ากัดอายุ เพศ วัย ระดับการศึกษา และอาชีพ จากการประมวลและกลั่นกรองจากพระราชด ารัส 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงได้ความว่า “การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้ งอยู่บนพ้ืนฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยค านึงถึง  
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบ และคุณธรรม 
ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระท า” ส่วน อมาตยา เซน (2541) มองว่า ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นการใช้สิ่งต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพ และใช้โอกาสให้พอเพียงกับชีวิตที่ดี ซึ่งไม่ ได้หมายถึง 
ความไม่ต้องการ แต่ต้องรู้จักใช้ชีวิตให้ดีพอ อย่าให้ความส าคัญกับเรื่องของรายได้และความร่ ารวย แต่ให้มองที่
คุณค่าของชีวิต และ จิกมี ทินเลย์ กล่าวว่า หากประเทศไทยก าหนดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นวาระ
ระดับชาติ และด าเนินตามแนวทางนี้อย่างจริงจัง "ผมว่าประเทศไทยสามารถสร้างโลกใบใหม่จากหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สร้างชีวิตที่ยั่งยืน และสุดท้ายจะไม่หยุดเพียงแค่ในประเทศ แต่จะเป็นหลักการและ 
แนวปฏิบัติของโลก ซึ่งหากท าได้ส าเร็จ ไทยก็คือผู้น า" ซึ่งจากผลการวิจัยที่ได้ท าการศึกษาพบว่าทัศนคติของ
ประชาชนชาวเกาะใหญ่ต่อหลักเศรษฐกิจพอเพียงนั้นอยู่ในระดับปานกลาง ถ้าหากประชาชนในต าบลเกาะใหญ่
ได้ให้ความส าคัญและร่วมมือกันท าให้หลักเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตให้มากกว่านี้ ก็จะ
สามารถสร้างจิตส านึกและปลูกฝังสิ่งที่ดีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความมีเหตุผล ความรอบคอบ ความมีภูมิคุ้มกันมาก
ขึ้น เมื่อสิ่งที่จะปฎิบัตินั้นเกิดผลส าเร็จก็จะเกิดการน าเอาไปเป็นแบบอย่างและก็มีการน าไปปฏิบัติตามต่อไป  

3. การสนับสนุนจากผู้น าหมู่บ้านมีความสัมพันธ์ทางบวกแต่อยู่ในระดับที่ต่ า คือการสนับสนุนจากผู้น า
หมู่บ้านมีความสัมพันธ์น้อยต่อการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในต าบลเกาะใหญ่ วิภาพร 
มาพบสุข (2543) ให้ความหมายผู้น าว่าเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลอ่ืนๆภายในกลุ่ม  อันจะ
เป็นผู้ที่ชักน ากลุ่มให้แสดงกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ผู้น าต้องการ ส่วน Du Brin (1998) กล่าวว่า ผู้น าคือ
บุคคลที่ท าให้หน่วยงานมีความส าเร็จ โดยเป็นผู้สานความสัมพันธ์กับผู้ตามและบุคคลภายนอกหน่วยงาน  
ซึ่งผู้น าจะคอยช่วยเหลือสนับสนุนให้งานบรรลุตามเป้าหมาย  และ Burdy (1972) กล่าวว่าผู้น าคือผู้ที่สามารถ
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จูงใจให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ ท าให้ผู้ปฏิบัติตามมีความเชื่อมั่นในตนเอง และสามารถท าให้บรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้  

4. การสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ มีความสัมพันธ์เป็นไปในทางที่ดีกับการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิ จ
พอเพียงของประชาชนในต าบลเกาะใหญ่ โดยหน่วยงานของรัฐได้ให้การสนับสนุนกับชาวบ้าน เช่น  การจัด
กิจกรรมอบรมให้ความรู้กับประชาชนในต าบลเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้เกิดความเข้าใจอย่าง
ชัดเจน ดังที่ จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา (2551) ได้อธิบายถึงการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงว่า เป็นการ
พัฒนาที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว จ ารัส โคตะยันต์ (2553) ศึกษาพบว่าการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ราชการ และชุมชนภายนอก เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อความส าเร็จต่อการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
และวรารัตน์ พันธ์สว่าง และคณะ (2552) ศึกษาพบว่าความร่วมมือของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น ส่วนราชการ 
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติของหมู่บ้านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5. ปัจจัยด้านความพร้อมทางทรัพยากรธรรมชาติ มีความสัมพันธ์ที่เป็นไปในทางบวกและอยู่ใน
ระดับสูงกับการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในต าบลเกาะใหญ่  โดยปัจจัยความพร้อมของ
ทรัพยากรธรรมชาติมีการเอ้ือต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจพอเพียง คือ ต าบลเกาะใหญ่เป็นต าบลที่มี
ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เพียงพอต่อการน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ และในต าบลมีการสนับสนุนให้มีการ
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในหมู่บ้านให้มีความอุดมสมบูรณ์อยู่เสมอ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วันชัย 
พละไกร (2550) ศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความส าเร็จของหมู่บ้านเศรษฐกิ จพอเพียง มีปัจจัยด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนเป็นปัจจัยส าคัญ และยังต้องมีการพ่ึงพาตนเองให้ได้โดยมีความหลากหลาย
ทางด้านอาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการพ่ึงตนเองของ สัญญา สัญญาภิวัฒน์ ที่ได้อธิบายไว้ว่า การที่คนก็ดี 
ชุมชนก็ดี จะพ่ึงตนเองได้นั้น จะต้องมีปัจจัย 5 ตัวด้วยกัน คือ พ่ึงตนเองได้ทางเทคโนโลยี พ่ึงตนเองได้ 
ทางเศรษฐกิจ พ่ึงตนเองได้ทางทรัพยากรธรรมชาติ พ่ึงตนเองได้ทางจิตใจ และพ่ึงตนเองได้ทางสังคมวัฒนธรรม 
และนิสรา ใจซื่อ (2557) ศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง คือ หมู่บ้านมีทรัพยากรธรรมชาติเพียงพอต่อการน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ และหมู่บ้านส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในหมู่บ้านให้มีความอุดมสมบูรณ์ 

6. ปัจจัยด้านจิตใจของประชาชนในต าบลเกาะใหญ่ มีความสัมพันธ์กับการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง เพราะเอ้ือต่อการพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง คือการที่สมาชิกในต าบลเกาะใหญ่มีความ
ภาคภูมิใจในตนเอง  มีจิตใจที่เข้มแข็ง สามารถผ่านอุปสรรคและแก้ปัญหาต่างๆได้ เสียสละต่อส่วนรวม 
แสวงหาความรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ  ดังที่กานดาพันธุ์ วันทยะ (2551) ศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการ
พ่ึงพาตนเอง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยทางด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัจจัยทางด้านจิตใจ และปัจจัยทางด้านสังคม โดยการที่คนก็ดี ชุมชนก็ดี 
จะพ่ึงตนเองได้นั้น จะต้องมีปัจจัย 5 ตัวด้วยกัน คือ พ่ึงตนเองได้ทางเทคโนโลยี พึ่งตนเองได้ทางเศรษฐกิจ 
พ่ึงตนเองได้ทางทรัพยากรธรรมชาติ พ่ึงตนเองได้ทางจิตใจ และ พ่ึงตนเองได้ทางสังคมวัฒนธรรม  และวันชัย 
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พละไกร (2550) ศึกษาพบว่าปัจจัยที่ส่งผลให้หมู่บ้านต าแยประสบความส าเร็จ ได้แก่ ปัจจัยทางด้านทรัพยากร
ในชุมชน ปัจจัยทางจิตใจ ปัจจัยทางด้านศาสนา ปัจจัยทางด้านศาสนา สังคมและวัฒนธรรม 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

1. จากผลการวิจัยที่พบว่าการรับรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการน าเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบัติ ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน  เช่น คณะกรรมการชุมชน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หรือ
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ควรให้ความส าคัญต่อการน าเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ โดยการเปิดอบรมให้ความรู้
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนในชุมชน และสนับสนุนให้ประชาชนน าความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติอย่างจริงจัง  
ในชีวิตประจ าวัน 

2. จากผลการวิจัยที่พบว่าทัศนคติของประชาชนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการประยุกต์ใช้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้นจึงควรสนับสนุนและให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องทัศนคติต่อหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ต่อไป เพ่ือให้ประชาชนมีความสนใจและให้ความส าคัญกับการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติอยู่  
เป็นอย่างมาก  

3. จากผลการวิจัยที่พบว่าการสนับสนุนของผู้น าหมู่บ้านมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการประยุกต์ 
ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้นจึงควรส่งเสริมให้ผู้น าหมู่บ้านมีการประชุมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ในเรื่องการใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการน าไปปฏิบัติภายในชุมชนต่อไป เพ่ือแสดงให้เห็นถึง
ความใส่ใจจากผู้น าชุมชน 

4. จากการวิจัยที่พบว่าการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการประยุกต์ใช้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้นจึงหน่วยงานรัฐควรมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงให้มีความต่อเนื่อง  
เพ่ือช่วยกระตุ้นให้ประชาชน ด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และให้หลักเศรษฐกิจพอเพียงคงอยู่ภาย  
ในชุมชนบ้านเกาะใหญ่ต่อไปหรือควรมีตัวแทนหรือผู้น าในการเข้าร่วมการประชุมในแต่ละครั้งเพ่ือน าข้อมูล  
ไปกระจายให้ชาวบ้านคนอ่ืนๆ ได้รับรู้ทั่วกัน 

5. จากการวิจัยที่พบว่าปัจจัยความพร้อมทางทรัพยากรธรรมชาติ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ 
การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ เพียงพอต่อการน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ และชาวบ้านก็มีอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรรม ท าให้
เป็นการส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น  

6. จากการวิจัยที่พบว่าปัจจัยทางด้านจิตใจมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีเสริมสร้างให้ประชาชนมีจิตใจที่เข้มแข็ง พร้อมรับรู้เรื่องหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนก็ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจ าวันของชาวชุมชนเกาะใหญ่ เพราะท าให้ประชาชนเกิด
ความภาคภูมิใจในชีวิตของตนเอง มีคุณธรรมในการด าเนินชีวิตและไม่ประมาท 
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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในและปัจจัยนอกกับความสุขของคนในชุมชนบ้านไร่  
ต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 

 

ธันย์ชนก พุฒทว1ี  ปาลินี ศรีชัย2  จักรภัทร ชูทอง3   
 ฐานันดร ไซร้สุวรรณ4  พฤฒิชาติ วโรทัยพัฒนพงษ์5  ภทัรเกียรติ แสงโสภา6   

ศศินุช คงช่วย7  ชลิตา ทองหีต8  และเกษตรชัย  และหีม9 
 
บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในและปัจจัยนอกกับความสุข
ของคนในชุมชนบ้านไร่ ต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลาโดยเก็บข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณ 
จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 140 คน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมอาร์ เพ่ือหาค่าความถี่  
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลของการวิจัยพบว่า    
คนในชุมชนบ้านไร่ ต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลามีความความสุขในระดับมาก  โดยอิทธิพล
ด้านครอบครัว อิทธิพลด้านการศึกษา อิทธิพลด้านเศรษฐกิจ อิทธิพลด้านสังคม อิทธิพลด้านสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
และอิทธิพลด้านสุขภาพมีความสัมพันธ์กับความสุขอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001  
 
ค าส าคัญ: ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก ความสุข  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
1-7 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชุมชนศึกษา, หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต, คณะศิลปศาสตร,์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตหาดใหญ่ 
8 รองศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาสารัตถศึกษา, คณะศิลปศาสตร,์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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บทน า 
 

(สุภาณี สุขะนาคินทร์, 2549) ได้ให้ความหมายของความสุขว่า ความสุข หมายถึง ความคิดเห็นหรือ
ความรู้สึกของบุคคลที่อยู่ในภาวะของความพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่หรือได้รับการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 
ปราศจากโรคภัยเบียดเบียน และมีสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่สนับสนุนความสุขสังคมมนุษย์จะเป็นสังคมที่ดีก็ต่อเมื่อ
ประชากรในสังคมนั้นมีความสุขกฎหมาย จะเป็นกฎหมายที่ดีก็ต่อเมื่อกฎหมายนั้นได้เพ่ิมความสุขของประชากร 
และลดความทุกข์ ให้น้อยที่สุด (บัวพันธ์ พรหมพักพิง, 2555) ความสุขคือการมีจุดหมาย การมีชีวิตที่มีคุณค่า  
มีความหมาย การใช้ความสามารถและความถนัดของเรา ท าให้เกิดประโยชน์ ท าเพ่ือสิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่าตัวเรา 
สิ่งที่ท าให้เรามีคุณค่า และท าให้ชีวิตมีความหมายซึ่งสอดคล้องกับ (เกสร มุ้ยจีน, 2559) ที่ได้ให้ความหมายของ 
ความสุข (happiness) หมายถึงการประเมินของบุคคลตามการรับรู้ของตนเองต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์
ขณะนั้นว่า มีความพึงพอใจในชีวิต มีความรู้สึกทางบวก เช่น สนุกสนาน มีความยินดี เบิกบานใจ ซาบซึ้งใจ  
โดยปราศจากความรู้สึกทางลบ เช่น ความวิตกกังวล และความซึมเศร้า เป็นต้นเราจึงสามารถแสวงหาความสุข
ได้ทุกเวลา(กฤตพร พิวลัย, 2556) ดัชนีความเชื่อมั่นของคนในชุมชนในพ้ืนที่ภาคใต้ ด้านภาวการณ์ทางสังคม 
เดือนตุลาคม 2561 ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้ด าเนินการจัดท า
ดัชนีความเชื่อมั่นของคนในชุมชนในพ้ืนที่ภาคใต้ ด้านภาวการณ์ทางสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวัด  
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงของความสุขโดยรวมของคนในชุมชน 
ในภาคใต้ เก็บแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจากคนในชุมชนในพ้ืนที่ 14 จังหวัดภาคใต้ จ านวน 420 ตัวอย่าง
ผลการส ารวจค่าความสุขปี 2561 ดัชนีความเชื่อมั่นด้านภาวการณ์ทางสังคมที่ปรับตัวลดลง ได้แก่ ความสุข 
ในการด าเนินชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การแก้ปัญหายาเสพติด เสถียรภาพทางการเมือง และ
การแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  เนื่องจากความกังวลของคนในชุมชนในการใช้
ชีวิตประจ าวัน ทั้งค่าครองชีพที่สูงขึ้นและรายได้ที่ลดลงในภาคการเกษตร รวมทั้งการตรวจพบและจับกุม 
ยาเสพติดของต ารวจในหลายพ้ืนที่เป็นจ านวนมากในเดือนตุลาคม และเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่มีการลอบยิงและวางระเบิดในหลายพ้ืนที่  ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  
ซึ่งได้ลดความเชื่อมั่นและความสุขของคนในชุมชนลงอีกด้วย ขณะที่ผลคาดการณ์ในอีก 3 เดือนข้างหน้า  
คนในชุมชนส่วนใหญ่มองว่าความสุขในการด าเนินชีวิต และฐานะการเงิน (รายได้หักรายจ่าย) ดีขึ้น คิดเป็นร้อย
ละ 28.70 และ 26.80 ตามล าดับ นอกจากนี้ การแก้ปัญหายาเสพติด และเสถียรภาพทางการเมืองดีขึ้น  
คิดเป็นร้อยละ 32.60 และ 40.20 โดยปัจจัยที่คนในชุมชนส่วนใหญ่มองว่ามีผลกระทบต่อความสุขในการ
ด าเนินชีวิตในปัจจุบันมากท่ีสุด คือ ค่าครองชีพ คิดเป็นร้อยละ 34.20 รองลงมา คือ ราคาสินค้า คิดเป็นร้อยละ 
22.60 (ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, 2561) 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขมีหลากหลายปัจจัย แต่ปัจจัยหนึ่งคือปัจจัยภายในและภายนอก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง อิทธิพลด้านครอบครัว อิทธิพลด้านการศึกษา อิทธิพลด้านเศรษฐกิจ อิทธิพลด้านสังคม อิทธิพล  
ด้านสิ่งแวดล้อมรอบตัว และอิทธิพลด้านสุขภาพ ดังผลการศึกษาที่พบว่า  อิทธิพลด้านครอบครัวมีความ
สัมพนธ์กับความสุข (จรวยพร สุภาพ 2552; กุลภา วจนสาระ 2554) อิทธิพลด้านการศึกษามีความสัมพันธ์กับ
ความสุข (ประภาภัทร นิยม 2557; ขวัญเนตร นาวีวงศ2์555)  อิทธิพลด้านเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กับความสุข 
(ภูเบศร์ สมุทรจักร, ธีรนุช ก้อนแก้ว และริฎวัน อุเด็น 2557)  อิทธิพลด้านสังคมมีความสัมพันธ์กับความสุข 
(เกสร มุ้ยจีน, 2559)อิทธิพลด้านสิ่งแวดล้อมรอบตัวมีความสัมพนธ์กับความสุข (จันทวัน เบ็ญจวรรณ์, 2562;
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ชัยวัฒน์ จันสิริบุญมี 2559)  และอิทธิพลด้านสุขภาพมีความสัมพนธ์กับความสุข (นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 
2551) 

ดังนั้นคณะผู้จัดท าสนใจศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในและปัจจัยนอกกับความสุขของ
คนในชุมชนบ้านไร ่ต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลาทั้งนี้เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ภายในและปัจจัยนอกที่ส่งผลกับความสุขของคนในชุมชนบ้านไร่ ต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัด
สงขลา  
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 

เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในและปัจจัยนอกที่ส่งผลกับความสุขของคนในชุมชนบ้านไร่ 
ต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา  

วิธีการศึกษา 
 

คนในชุมชนบ้านไร่และกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ คนในชุมชน บ้านไร่ ต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอกระแสสินธุ์  

จังหวัดสงขลา จ านวน 140 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการวิเคราะห์ตัวแปรพหุระดับที่กล่าวว่า ควร
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยอย่างน้อย 20 เท่าของตัวแปร  (ศุภมาส อังศุโชติ สมถวิล วิจิตรวรรณา และรัชนี 
ภิญญโญภานุวัฒน์, 2554)  ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้มีตัวแปรอิสระ 6 ตัว และมีตัวแปรตาม 1 ตัว รวมเป็น 7 ตัว 
ดังนั้นจ านวนกลุ่มตัวอย่างควรมีอย่างน้อย 7 × 20 = 140 ตัวอย่าง  

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และการพัฒนาเครื่องมือ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถามจ านวน 1 ฉบับ มี 3 ตอนคือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ประกอบด้วย เพศ อาชีพ อายุ  ตอนที่  2 แบบวัดความสุข ตอนที่  3 ปัจจัยภายในและปัจจัยนอก  
ซึ่งแบบสอบถามได้ให้คนในชุมชนที่อาศัยอยู่ในหมู่ 3 (บ้านไร่) ต าบล เกาะใหญ่ จังหวัดสงขลา จ านวน 140 
หลังคาเรือน ท าแบบส ารวจทั้ง 3 ตอน คุณลักษณะที่ต้องการวัดและคัดเลือกเฉพาะข้อค าถามที่มีค่าความ
สอดคล้องตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไปค่าที่ได้อยู่ระหว่าง 0.66-1.00  และน าแบบสอบถามทดลองใช้กับคนในชุมชนที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 45 คน แล้วหาค่าความเชื่อมั่น โดยวิธีวัดความสอดคล้องภายในด้วยการวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ผลปรากฏว่าแบบสอบถามเกี่ยวกับความสุขมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.9296 
อิทธิพลด้านครอบครัวมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.8836อิทธิพลด้านการศึกษามีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.822 
อิทธิพลด้านสุขภาพมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.7055 อิทธิพลด้านด้านสภาพเศรษฐกิจ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 
0.7015 อิทธิพลจากสภาพสังคมมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.7863อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวมีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.8314 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมอาร์ (R Program) เพ่ือหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
 

 เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย 
ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยคือ 1.00-1.49 (น้อยที่สุด) 1.50-2.49 (น้อย) 2.50-3.49  

(ปานกลาง) 3.50-4.49 (มาก) และ 4.50-5.00 (มากที่สุด) และค่าความสัมพันธ์คือ 0.00-0.20 (ต่ ามาก)  
0.21-0.40 (ต่ า) 0.41-0.60 (ปานกลาง) 0.61-0.80 (สูง) และ 0.81-1.00 (สูงมาก) (เกษตรชัย และหีม, 2554)  

 
ผลการศึกษา 

 1.กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้ งนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  (ร้อยละ 65.93) มากกว่าเพศชาย  
(ร้อยละ 34.07) ท าอาชีพประมงและท าสวนมากที่สุด (ร้อยละ 57.04) รองลงมาลูกจ้างชั่วคราว (ร้อยละ 
16.30)  ว่างงาน (ร้อยละ 14.07)   พนักงาน (ร้อยละ 5.93) ข้าราชการ (ร้อยละ 3.70) และมีอายุ56-60 ปีมาก
ที่สุด (ร้อยละ 23.70) รองลงมามีอายุ 51-55 ปี (ร้อยละ 20.74) อายุ 41-45 ปี (ร้อยละ 16.30) อายุ 36-40 ปี  
(ร้อยละ 11.11) อายุ 46-50 ปี (ร้อยละ 10.37) อายุ 61-65 ปี (ร้อยละ 10.37) และอายุ 30-35 ปี  
(ร้อยละ7.41) 

 2. คนในชุมชนบ้านไร่ต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอกระแสสินธุ์  จังหวัดสงขลามีความสุขอยู่ในระดับมาก  
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23) โดยคนในชุมชนได้รับอิทธิพลจากสภาพสังคมสูงสุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22) รองลงมา
ได้รับอิทธิพลจากสุขภาพ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.13) อิทธิพลจากการศึกษา (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.08) อิทธิพลจาก
สิ่งแวดล้อมรอบตัว (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.05) อิทธิพลด้านเศรษฐกิจ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.02) และอิทธิพลจาก
ครอบครัว (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00) ตามล าดับ ดังตารางที่ 1  
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ 

ตัวแปร Mean S.D. ระดับ 
ตัวแปรตาม    

ความสุข (Y) 4.23 0.55 มาก 
ปัจจัยภายใน    

อิทธิพลจากครอบครัว  (X1) 3.00               0.76 ปานกลาง 
อิทธิพลจากการศึกษา   (X2) 3.08 0.93 ปานกลาง 
อิทธิพลจากสุขภาพ (X3) 3.13                  0.92 ปานกลาง 

ปัจจัยภายนอก    
อิทธิพลจากสภาพเศรษฐกิจ (X4) 3.02                0.89 ปานกลาง 
อิทธิพลจากสภาพสังคม (X5) 3.22               0.95 ปานกลาง 
อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว (X6)  3.05                0.92 ปานกลาง 
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3. อิทธิพลจากครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกและอยู่ในระดับสูงมากกับความสุขของคนในชุมชน
บ้านไร ่ต าบลเกาะใหญ่  อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลาอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ0.001 ดังภาพที ่1 

ภาพที ่1 อิทธิพลจากครอบครัวกับความสุข 

 

r=0.837    p-value = 0.000  95%confidence interval=0.778, 0.880 

4.อิทธิพลจากการศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกและอยู่ในระดับสูงกับความสุขของคนในชุมชนบ้านไร ่
ต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ดังภาพที่2 

 ภาพที ่2 อิทธิพลจากการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

r = 0.742   p-value =0.000   95% confidence interval=0.658, 0.809 

 

5.อิทธิพลจากสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกและอยู่ในระดับสูงกับความสุขของคนในชุมชนบ้านไร ่
ต าบลเกาะใหญ่  อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.001ดังภาพที ่3  
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ภาพที่ 3 อิทธิพลจากสุขภาพ 

 

R=0.763   p-value =0.000   95% confidence interval=0.683, 0.824 

 

6.อิทธิพลจากเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์ทางบวกและอยู่ในระดับสูงกับความสุขของคนในชุมชนบ้านไร่ 
ต าบลเกาะใหญ่  อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.001 ดังภาพที4่ 

 

ภาพที ่4 อิทธิพลจากสภาพเศรษฐกิจ 

 

 r=0.615  p-value = 0.000  95% confidence interval=0.500 ,0.708 

 

7.อิทธิพลจากสภาพสังคมส่งผลให้เกิดความสุขของคนในชุมชนหมู่ที่ 3 ต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอกระแส
สินธุ์ จังหวัดสงขลาระดับปานกลาง อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ดังภาพที ่5 
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ภาพที ่5  อิทธิพลจากสังคม 

 

r=0.783   p-value =0.000  95% confidence interval=0.709, 0.840 

 

8.อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์ทางบวกและอยู่ในระดับสูงกับความสุขของคนในชุมชนบ้าน
ไร่ ต าบลเกาะใหญ่  อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.001 ดังภาพที่6 

 

ภาพทึ่ 6 อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม 

 

r=0.726  p-value=0.000  95%  confidence interval=0.637 ,0.796 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยขออภิปรายผลการวิจัยตามล าดับของตัวแปรดังนี้ 
1. อิทธิพลด้านครอบครัวที่ส่งผลให้เกิดสภาพความสุขของคนในชุมชนบ้านไร่ ต าบลเกาะใหญ่  อ าเภอ

กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา เพราะคนในชุมชนไม่มีปัญหาหรือความเครียดต่อบุตรหลานหรือความสัมพันธ์กันใน
เครือญาติ ดังที่ (จรวยพร สุภาพ, 2552) ได้กล่าวว่า ครอบครัวที่มีความสุข ความเข้มแข็ง คือ ครอบครัวที่
สมาชิกมีความใกล้ชิดสนิทสนมกัน เข้าใจห่วงใยกัน รักกัน มีการท ากิจกรรมในครอบครัวร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ 
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เมื่อมีปัญหาสมาชิกครอบครัวสามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาได้เหมาะสม มีพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ ท าให้มีการ
ปรับตัวไปในทางทิศทางส่งเสริมให้ครอบครัวมีความสุขและความเข้มแข็ง  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  
(กุลภา วจนสาระ, 2554) ได้กล่าวว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ในครอบครัว 
ทั้งทางบวกและทางลบ อันได้แก่ประเด็นเรื่องครอบครัวอบอุ่น การเสริมสร้างสายใยหรือความผูกพันอันดีใน
ครอบครัว การสร้างครอบครัวหรือแต่งงาน ความขัดแย้งในครอบครัว การยุติครอบครัวหรือหย่าร้าง รวมถึง
ความสัมพันธ์นอกสมรสต่างๆด้วยพื้นฐานความคิดที่ว่า ครอบครัวเป็นสถาบันพ้ืนฐานของสังคมในการผลิตและ
หล่อหลอมพลเมืองรุ่นใหม่  

2. อิทธิพลจากด้านการศึกษาที่ส่งผลเกิดความสุขของคนในชุมชนบ้านไร่ ต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอ
กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา เนื่องจากความสุขกับการศึกษาเป็นความสุขที่หาได้หลากหลายที่ทั้งในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียนเพราะธรรมชาติของมนุษย์มีความสุขที่จะเรียนรู้  ดังที่ (ประภาภัทร นิยม, 2557) กล่าวว่า  
เคยสังเกตหรือเปล่าว่า ขณะที่เราก าลังเรียนรู้ท าอะไรใหม่ๆ เช่น เรียนท าอาหาร ทอผ้า เล่นกีฬาชนิดใหม่ 
ศึกษาการใช้งานอุปกรณ์สื่อสาร เรียนภาษาเพ่ือนบ้าน ขับรถเส้นทางใหม่ ฯลฯ ความสุขก าลังเกิดขึ้นระหว่างที่
เราจดจ่อกับการเรียนรู้ ยิ่งเมื่อได้แจ่มแจ้งความรู้ จะเพ่ิมพูนความพึงพอใจ การเรียนรู้ได้ชื่อว่าเป็นหนทางอัน
ยอดเยี่ยมของการเข้าหาความรื่นรมย์ แม้ว่ามันอาจหมายถึงการผ่านช่วงเวลาของความเหน็ดเหนื่อย อดทน 
และท้อแท้ข้อสังเกตนี้ รศ.ประภาภัทร นิยม ผู้บุกเบิกแนวการศึกษาที่เน้นให้เด็กมีความสุขกับการเรียนรู้ด้วย
ตัวเอง ได้จากการมองเห็นเด็กที่ก าลังเรียนรู้จากการเล่น“เด็กๆ ชอบเล่น เล่นเพราะก าลังเรียนรู้ เขาก าลังปรับ
ร่างกาย ปรับสายตา ปรับกล้ามเนื้อ ปรับอะไรต่ออะไร เขาต้องเอาตัวเองไปวัดกับสิ่งต่างๆ ไปทาบกับสิ่งต่างๆ 
ไปท้าทายสิ่งที่อยู่รอบตัว อันนี้คือการเรียนรู้ของ ซึ่งสอดคล้องทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความสุข  

(ขวัญเนตร นาวีวงศ์, 2555) ได้กล่าวว่าการเรียนรู้อย่างมีความสุขจะต้องมีแนวคิดพ้ืนฐานเกิดจากการ
สร้างความรักและความศรัทธาให้กับนักเรียนเพราะศรัทธาเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ที่ดีที่สุด การเรียนรู้ที่ดี
เกิดจากการได้สัมผัส และสัมพันธ์กับของจริงและธรรมชาติ การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ตนเอง และ
บุคคลรอบข้างช่วยให้เขาปรับตัวได้อย่างเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว การประยุกต์กระบวนทัศน์ใหม่ทาง
การศึกษาในการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย”การพัฒนาให้เด็กเป็นคนดี เก่ง และมีความสุข ต้องมีความ
สมดุลในการจัดกระบวนการเรียนการสอน บรรยากาศ และสภาพแวดล้อม โดยให้เด็กได้สนุกสนานกับกิจกรรม
การเรียน และเสริมสร้างประสบการณ์ที่ สร้างสรรค์ ให้ผู้เรียนมีความสุขตามสภาพจริง และกระบวนการ
ประเมินตามสภาพจริง ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาให้เด็กเป็นคนดี เก่ง และมีความสุข ควรจะมีการ
ส่งเสริมหรือพัฒนาการศึกษา (กัลยาณี เป้งอินต่อม, 2553) กล่าวว่า คือการสร้างคนให้มีความรู้ ความสามารถ
มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นมีลักษณะนิสัยจิตใจที่ดีงาม มีความพร้อมที่จะต่อสู้เพ่ือตนเองและสังคม มีความพร้อมที่
จะ ประกอบการงานอาชีพได้ การศึกษาช่วยให้คนเจริญงอกงาม ทั้งทางปัญญา จิตใจ ร่างกาย และสังคม 
การศึกษาจึงเป็นความจ าเป็นของชีวิตอีกประการหนึ่ง นอกเหนือจากความจ าเป็น ด้านที่อยู่อาศัย อาหาร
เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค การศึกษาจึงเป็นปัจจัยที่ 5 ของชีวิต เป็นปัจจัยที่จะช่วยแก้ปัญหาทุก ๆ ด้านของ
ชีวิตและเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดของชีวิตในโลกที่มีกระแสความเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอย่าง รวดเร็ว และส่งผลกระทบให้วิถีด ารงชีวิตต้องเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันการศึกษา
ยิ่งมีบทบาทและความจ าเป็น มากขึ้นด้วย การศึกษาที่จะช่วยให้ทุกคนมีชีวิตที่ดี มีความสุข  

https://www.roong-aroon.ac.th/?tag=%e0%b8%a3%e0%b8%a8-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%97%e0%b8%a3-%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%a1
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3. อิทธิพลด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลให้เกิดซึ่งความสุขของคนในชุมชนบ้านไร่ ต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอ
กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา เนื่องจากเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่ส าคัญส าหรับคนไทย เมื่อมีรายได้พอ รายจ่ายพอ 
เหมาะสมกันท าให้คนในชุมชนมีความสุข มีสุขภาพจิตที่ดีไปด้วย ซึ่ง (ภูเบศร์ สมุทรจักร, ธีรนุช ก้อนแก้ว และ
ริฎวัน อุเด็น 2557) ได้มีแนวคิดว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและโครงสร้างประชากร 
ส่งผลต่อกันและกัน อย่างลึกซึ้งในรูปแบบสามมิติตลอดเวลา ไม่สามารถบอกได้ว่าอะไรเป็นต้นเหตุ อะไรเป็น 
ปลายเหตุ สรุปได้เพียงว่าการเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งเกิดขึ้นเป็นปกติธรรมดาเสมอเป็นเหตุปัจจัย ที่ส าคัญ  
ชีวิตครอบครัวในแต่ละยุคสมัย มีความเปราะบางในตัวของมันเอง เป็นความเปราะบาง ในรูปแบบใหม่  
ความ “อยู่ดีมีสุข” ขึ้นอยู่กับการที่คนในครอบครัวเห็นคุณค่าของสถาบันครอบครัว และคุณค่าของกันและกัน 
พยายามช่วยเหลือเกื้อกูลกันในบริบทที่สร้างข้อจ ากัดใหม่ๆ ในสังคม ซึ่งภาครัฐและเอกชนต้องมีบทบาทในการ
สร้างกลไกที่เอ้ือต่อการสร้าง และดูแลครอบครัว ให้ “อยู่ดี” และ “มีสุข” 

4. อิทธิพลจากสภาพสังคมที่ส่งผลให้เกิดความสุขของคนในชุมชนบ้านไร่ ต าบลเกาะใหญ่  อ าเภอ
กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา เพราะคนในชุมชนในชุมชนมีความผูกพันธ์หรือสัมพันธ์กันกับผู้น าชุมชนเพราะคนใน
ชุมชนในพ้ืนที่ได้รับการช่วยเหลือจากผู้น าชุมชน ดังที่ชุมชนหรือสังคมที่เข้มแข็ง ชุมชนเข้มแข็ง หมายถึง การที่
ประชาชน จ านวนหนึ่งมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีอุดมคติร่วมกัน  หรือมีความเชื่อร่วมกันในบางเรื่อง มีการ
ติดต่อสื่อสาร กัน หรือมีการรวมกลุ่มกัน จะอยู่ห่างกันก็ได้แต่มีความ เอ้ืออาทรต่อกัน มีความรัก มีมิตรภาพ  
มีการเรียนรู้ ร่วมกันในการกระท าในการปฏิบัติบางสิ่งบางอย่าง และมีการจัดการ เมื่อเกิดความเป็นชุมชนขึ้น 
การที่ ชุมชนมีความเข้มแข็งท าให้เกิดความสุข ความ สร้างสรรค์ และมีศักยภาพึงแม้ว่า ความสุขจะเกิดจาก
หลายองค ์ประกอบ อย่างไรก็ตาม การสร้างความสุขด้วยตนเอง นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญท่ีสามารถท าได้อย่าง
เห็นได ้ชัด และเกิดเป็นผลลัพธ์ออกมา เทคนิคการสร้างความ สุขนั้น อาจไม่สามารถสรุปออกมาเป็นแนวทางที่
ปฏิบัติ ได้อย่างเป็นแบบแผนที่แน่นอน จากศาสตร์ที่มีหลากหลาย(เกสร มุ้ยจีน, 2559)  

5. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลให้เกิดความสุขของคนในชุมชนบ้านไร่ ต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอ
กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา เพราะสิ่งแวดล้อมที่ดีส่งผลต่อความสุขของประชากรในพ้ืนที่ ดังที่()(จันทวัน 
เบ็ญจวรรณ์, 2562)สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อทุกชีวิต การด ารงอยู่ของทุกชีวิตเป็นไปตามสิ่งแวดล้อม การด ารง
อยู่ของมนุษย์ก็เป็นไปตามสิ่งแวดล้อม แต่ด้วยมนุษย์เป็นชีวิตที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากชีวิตอ่ืนๆ จึงเป็น
ชีวิตที่มีบทบาทส าคัญในการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปก็ย่อมส่งผลต่อชีวิตมนุษย์ 
การเรียนรู้และท าความเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับสิ่งแวดล้อม จะท าให้มนุษย์เราอยู่ร่วมกับ
สิ่งแวดล้อมท้ังที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตได้อย่างปกติสุข 

 
 ลักษณะซึ่งได้สอดคล้องกับแนวคิดของ ชัยวัฒน์ จันสิริบุญมี (2559) ธรรมชาติคือผู้ให้ก าเนิดมนุษย์

และให้อาหารหล่อเลี้ยงทั้งร่างกายและจิตใจเรามาโดยตลอด และมนุษย์ก็จะขาดธรรมชาติเสียไม่ได้ และ
ความสุขที่เราทุกคนต้องการนั้นก็สามารถหาได้จากธรรมชาติรอบตัวเรานี่เอง และก็เป็นความสุขไม่จ าเป็นต้อง
ใช้เงินซื้อหา หากเราจะหันกลับมาธรรมชาติพร้อมจะโอบกอดเราอยู่เสมอ 

6. อิทธิพลด้านสุขภาพที่ส่งผลต่อความสุขของคนในชุมชนบ้านไร่  ต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอกระแสสินธุ์ 
จังหวัดสงขลา เพราะคนในชุมชนมีสุขภาพทีดี ไม่เจ็บได้ป่วย ท าให้คนในชุมชนมีความสุขในการใช้ชีวิต ดังที่  
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สุรเกียรติ อาชานานุภาพ (2551) กล่าวว่า ค าว่า "สุขภาพ" ไม่ได้หมายถึงเพียงความปราศจากโรคหรือการไม่
เจ็บไข้ได้ป่วยเท่านั้น หากแต่หมายรวมถึงการมีร่างกายแข็งแรง คล่อง แคล่ว กระฉับกระเฉง การมีจิตใจ
เข้มแข็ง ร่าเริง เบิกบาน สงบเย็น การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในครอบครัวและสังคมด้วยดี มีความกลมเกลียว  
เอ้ืออาทรต่อกัน วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ (2555) กล่าวว่า สุขภาวะ หรือพูดภาษาคนในชุมชนให้เข้าใจง่ายๆ 
คือ  ความสบายกายสบายใจ  เป็นสภาวะที่ทุกคนต้องการ  ไม่มีใครต้องการให้ตัวเองอยู่ในภาวะจิตที่หม่นหมอง
, เซ็ง, กังวล, ซึมเศร้า หรือหมดอาลัยตายอยาก  ทุกวันนี้คนไทยอยู่ในสภาวะเครียด กดดัน หรือซึมเศร้า  
เป็นจ านวนมาก  ยาระงับประสาท  ยานอนหลับ  จึงเป็นหนึ่งในยาอันดับต้นๆที่มียอดการสั่งจ่ายให้ผู้ป่วยเป็น
ปริมาณหลายพันล้านบาทต่อปี "ความสุข คือการมีชีวิตอยู่แบบสมถะ มีความสบายใจ ไม่เจ็บป่วย มีชีวิต
ครอบครัวที่ดี" (วิมล ถวิลพงษ์, ) การมองเรื่องความสุข จึงควรผสานปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกควบคู่กัน
ไป เพ่ือสร้างความสุขท้ังทางกาย ทางใจ และทางสังคม ให้เกิดข้ึนพร้อมๆ กัน ยิ่งคนเราพัฒนาคุณภาพทางกาย 
ใจ และสังคมมากขึ้นเท่าไร ความสุขก็จะมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในทางประณีตมากขึ้น เป็นไปเพ่ือผู้อ่ืนมาก
ยิ่งขึ้น ลองลดการมองอะไรจากมุมของตัวเองให้น้อยลง แล้วความสุขจะไต่ระดับขึ้นโดยไม่รู้ตัว (กรมสุขภาพจิต 
2554) 

 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ   

 
1.จากผลวิจัยพบว่าอิทธิพลจากครอบครัวมีความสัมพันธ์กับความสุข ดังนั้น บุคคลในครอบครัวควรมี

ความรักใคร่ซึ่งกันและกัน คอยเอาใจใส่ดูแลกันและกัน พร้อมรับฟังปัญหาต่างๆของบุคคลในครอบครัวซึ่งกัน
และกัน แต่บางครอบครัวไม่มีเวลาพุดคุยกันเนื่องจากต้องออกไปท างานหรือหน้าที่ของตนเอง กลับมาจาก
ท างานต่างก็เหนื่อย ต้องการพักผ่อน ส่งผลให้ครอบครัวจัดความสุขอยู่ในระดับความสุขปานกลาง 

2. จากผลวิจัยพบว่าอิทธิพลด้านการศึกษามีความสัมพันธ์ที่ท าให้เกิดความสุข ดังนั้น ควรดูแลบุตร
หลานอย่างใกล้ชิด คอยดูแล คอยให้ค าปรึกษาต่างๆ เพ่ือท าให้บุตรหลานรู้สึกได้รับความอบอุ่นจากบุคคล 
ในครอบครัว ซึ่งจะท าให้บุตรหลานไม่มีปัญหาในด้านต่างๆ เพราะสมาชิกในครอบครัวจะคอยรับฟังปัญหาต่างๆ 
ท าให้บุตรหลานเกิดความเชื่อสามารถเล่าปัญหาต่างๆให้ผู้ใหญ่รับฟัง และพูดคุยแก้ปัญหาต่างๆเหล่านั้นได้ส่งผล
ให้เด็กและผู้ใหญ่มีความเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้น ส่งผลให้ความสุขด้านการศึกษาอยู่ในความสุขระดับปาน
กลาง 

3. จากผลวิจัยพบว่าอิทธิด้านสภาพทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กับความสุข ดังนั้น คนในชุมชนควรมี
การจดบันทึก รายรับ-รายได้ หรือการแบ่งเงินเก็บ หรือน าเอาการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิตเพ่ือช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่าย คนในชุมชนส่วนมาพ่ึงพอใจในรายรับ-รายได้ของ
ตนเอง เนื่องจากมีวิถีชีวิตความป็นอยู่อย่างพอเพียง ส่งผลให้คนในชุมชนมีความสุขในทางด้านสภาพเศรษฐกิจ
ระดับปานกลาง 

4. จากผลวิจัยพบว่าอิทธิพลจากสภาพสังคมมีความสัมพันธ์ที่ท าให้เกิดความสุข ดังนั้น ควรอยู่ในสังคม
ที่ดี ที่อยู่แล้วท าให้มีความสุข ควรปรับตัวเข้าหาซึ่งกันและกัน มีการประชุมในหมู่บ้าน มีการพูดคุยซึ่งกันและ
กัน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจกันมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้สภาพแวดล้อมที่อยู่ดีขึ้นและมีความสุขมากยิ่งขึ้น คนใน
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ชุมชนมีความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หัวหน้า ผู้ใหญ่บ้านมีการอบรม และคอยช่วยเหลือคนในชุมชนทุกคน 
ส่งผลให้ความสุขด้านสภาพสังคมอยู่ในระดับความสุขสูงสุด 

5.จากผลวิจัยพบว่าอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่สัมพันธ์กับความสุข ดังนั้น ก็ควรช่วยกันดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์ต่อไป ลดการเผาขยะ ซึ่งการเผาขยะจะท าให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ
หรืออากาศเป็นพิษ อาจท าให้การหายใจติดขัดส่งผลเสียต่อสุขภาพเพราะฉะนั้นควรจะมีวิธีการก าจัดขยะที่
ถูกต้อง ส่งผลให้คนในชุมชนมีความสุขในด้านสื่งแวดล้อมอยู่ในระดับปานกลาง 

6.จากผลวิจัยพบว่าอิทธิพลของปัญหาด้านสุขภาพสัมพันธ์กับความสุข ดังนั้น คนในชุมชนทุกคน 
ในหมู่บ้านควรมีการจัดกิจกรรมหรือโครงการเกี่ยวกับออกก าลังกาย และควรมีการเดินออกก าลังกายในตอน
เช้า หรือการหากิจกรรมต่างๆท าในยามว่างเพ่ือให้ร่างกายได้มีการเคลื่อนไหวถือเป็นการออกก าลังกาย  
อย่างหนึ่ง ส่วนมากคนในชุมชนจะเดินออกก าลังกายในตอนเช้าเป็นประจ าทุกวัน ส่งผลให้คนในชุมชนมี
ความสุขในด้านสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง 
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http://www.happinessisthailand.com/2014/05/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89/
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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกกับการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ
ต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา  

 
ธนาวุฒิ หวังชล1  ชัยวัฒน์  เพชรรัตน์2  ณัฐชัย ไชยสิตะมณี3  สหรัฐ  ชูเสน4 

ศุภวิทย์  หม่ันดี5   คุณานนท์ กมขุนทด6  พชร หัตถกิจนิกร7 และเกษตรชัย  และหีม8 
 

บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกกับการ
เห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 140 คน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมอาร์ เพ่ือหาค่าความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  

ผลของการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุในต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลามีการเห็นคุณค่า 
ในตนเองอยู่ในระดับมาก โดยการด าเนินชีวิตประจ าวัน การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความต้องการ การได้รับ
บริการจากภาครัฐ กิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ และสภาพแวดล้อมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเห็นคุณค่า 
ในตนเองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ในขณะที่การดูแลสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเห็น
คุณค่าในตนเองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
ค าส าคัญ: การเห็นคุณค่าในตนเอง  ปัจจัยภายใน  ปัจจัยภายนอก  ผู้สูงอายุ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
1-7 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชุมชนศึกษา, หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตหาดใหญ ่
8 รองศาสตราจารย ์ดร. ภาควิชาสารัตถศึกษา, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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บทน า 

ผู้สูงอายุเป็นวัยที่ควรดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษซึ่งมีอายุในช่วง 60 ปี ขึ้นไป มักเกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจเป็นวัยที่สมรรถภาพร่างกายลดลงและมักจะไม่ได้รับการดูแลมากเท่าที่ควร ทราบกันดี
ว่าสถานการณ์ปัจจุบันสังคมไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว และก าลังจะเป็นสังคมสูงอายุที่สมบูรณ์แบบใน
อีกทศวรรษข้างหน้า ในขณะที่ประชากรในวัยแรงงานซึ่งเป็นฐานส าคัญของการผลิตและการเกื้อหนุนแก่
ผู้สูงอายุมีแนวโน้มลดลงมาโดยตลอดจนอาจเป็นปัญหาได้ในอนาคตโดยคาดว่าประเทศไทยจะเป็นสังคม
ผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ในปี 2567 หรืออีกประมาณ 13 ปีข้างหน้า และเป็น “สังคมสูงวัยระดับ
สุดยอด” ปี พ.ศ.2573 ที่ประชากรผู้สูงอายุจะมีถึง 17 ล้านคนจากประชากรรวม 70.6 ล้านคน (Dacy: & 
Kenny.  1997: 174) กล่าวว่า การเห็นคุณค่าในตนเอง หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่รู้จักและยอมรับตนเอง 
ระมัดระวังในข้อจ ากัดของตน ท าในสิ่งที่ถูกต้องและมองโลกในด้านดี ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บุคคลได้มี
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม โครงสร้างของตนจึงค่อยๆ พัฒนาขึ้นเป็นภาพอันเกิดจากการรวมตัวข้อความคิด 
ความเชื่อ และประสบการณ์บุคคล 

สังคมไทยในปัจจุบันก าลังเผชิญอยู่ในภาวะสังคมผู้สูงอายุที่มีสัดส่วนโครงสร้างประชากรวัยสูงอายุ
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ราว 10-20 ปี ข้างหน้านี้สังคมไทยก็จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ถึงเวลานั้นประชา
กรวัยสูงอายุจะเพ่ิมขึ้นหลายเท่าตัวเมื่อการพัฒนาเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นนี้ ประชากรที่ก าลังเข้าสู่วัยสูงอายุ 
และประชากรที่อยู่ในวัยผู้สูงอายุต้องเร่งตระหนักโดยให้ความส าคัญกับการเตรียมความพร้อมและรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เมื่อผู้สูงอายุในสังคมมีความรู้  ความสามารถ และ  
มีศักยภาพ ความพร้อมที่จะช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมก็จะสามารถกระท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นส่วนการเตรียมความพร้อมในระดับมหภาคเป็นรูปแบบทางด้านการวิจัยทางสังคมเกี่ยวกับด้านผู้สูงอายุ
ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุเพ่ือการพัฒนาไปสู่นโยบายที่มีความสอดคล้องต่อด าเนิน
ชีวิตจริงในสังคมของผู้สูงอายุเพราะการศึกษาที่เป็นองค์รวมจะท าให้สามารถมองแนวโน้มในการจัดสวัสดิการ
ต่างๆ เพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ได้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อประชากรในสังคมได้มากที่สุด
(จุฑารัตน์ แสงทอง, 2560) 

การเห็นคุณค่าในตนเองมีความส าคัญยิ่งในการที่บุคคลจะสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขแสดงให้
เห็นว่าการเห็นคุณค่าในตนเองมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิต การที่บุคคลพิจารณาประเมินตนเองแล้ว
แสดงออกในแง่ของการยอมรับตนเองหรือไม่ยอมรับตนเองเป็นการแสดงให้เห็นถึงขอบเขตความเชื่อของบุคคล
ที่มีต่อตนเองในด้านความสามารถ ความส าคัญ ความส าเร็จ และความมีคุณค่าของตนเอง ซึ่งเป็นเรื่องอัตวิสัย 
บุคคลอื่นสามารถรับรู้ได้จากค าพูดและท่าทีที่บุคคลนั้นแสดงออกมา(Coopersmith. 1984 : 5) การเห็นคุณค่า
ในตนเองเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งในการปรับตัวทางอารมณ์สังคมและการเรียนรู้ส าหรับเด็ก การเห็นคุณค่าในตนเอง
นับว่ามีคุณค่าสูงยิ่งเพราะเป็นพ้ืนฐานของการมองชีวิตสมรรถนะทางด้านสังคมและอารมณ์เกิดจากการ เห็น
คุณค่าในตนเอง บุคคลที่เห็นคุณค่าในตนเองสูงจะสามารถเผชิญกับอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาในชีวิตสามารถยอมรับ 
สถานการณ์ท่ีท าให้ตนเองรู้สึกผิดหวังและท้อแท้ใจด้วยความเชื่อมั่นในตนเอง ด้วยความหวังและความกล้าหาญ 
จึงเป็นบุคคลที่ประสบความส าเร็จมีความสุขสามารถด าเนินชีวิตตามที่ตนปรารถนาได้อย่างดี (Qubein, 1983 
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อ้างใน จันทร์ฉาย พิทักษ์ศิริกุล, 2532) นอกจากนี้พบว่าผู้ที่เห็นคุณค่าในตนเองสูงจะมีพลังในการหลีกเลี่ยง
ปัญหารุนแรงในอนาคตได้เป็นอย่างดี (American Psychiatric Association, 1987 อ้างใน จันทร์ฉาย  
พิทักษ์ศิริกุล, 2532) การเห็นคุณค่าในตนเองนี้เป็นความรู้สึกที่บุคคลมีต่อตนเองตามความเป็นจริงและมีความ
ถ่อมตน (Bruno, 1983 อ้างใน จันทร์ฉาย พิทักษ์ศิริกุล, 2532 : 22) การเห็นคุณค่าในตนเองนับว่ามี
ความส าคัญต่อการพัฒนาด้านต่างๆโดยเฉพาะด้านสุขภาพจิต และสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนซึ่งมีผลงานวิจัย
จ านวนมากที่ยืนยันว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับการเห็นคุณค่าในตนเองมีความสัมพันธ์กัน ผู้ที่เห็นคุณค่า  
ในตนเองสูงมักจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง แต่ก็ไม่อาจยืนยันได้ว่าคนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงจะมีการ
เห็นคุณค่าในตนเองสูง 

ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
กับการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอกระแสสินธ์ จังหวัดสงขลา เพ่ือถ่ายทอดข้อมูล
ในเชิงปริมาณเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกกับการเห็นคุณค่าในตนเองของ
ผู้สูงอายุให้หน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนและเพ่ือน าข้อมูลไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกกับการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุต าบล

เกาะใหญ่ อ าเภอกระแสนสินธุ์ จังหวัดสงขลา  

 

วิธีการศึกษา  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้สูงอายุในต าบลเกาะใหญ่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 

ได้แก่ ประชากรต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา จ านวน 140 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยวิธีการวิเคราะห์ตัวแปรพหุระดับที่กล่าวว่า ควรก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยอย่างน้อย 20 เท่าของตัว
แปร  (ศุภมาส อังศุโชติ สมถวิล วิจิตรวรรณา และรัชนี ภิญญโญภานุวัฒน์, 2554)  ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้มีตัว
แปรอิสระ 6 ตัว และมีตัวแปรตาม 1 ตัว รวมเป็น 7 ตัว ดังนั้นจ านวนกลุ่มตัวอย่างควรมีอย่างน้อย 7 × 20 = 
140 ตัวอย่าง 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และการพัฒนาเครื่องมือ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถามจ านวน 1 ฉบับ มี 3 ตอนคือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  

ตอนที ่2 ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ตอนที่ 3 การเห็นคุณค่าในตนเอง ซึ่งแบบสอบถามได้ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาความตรงเชิงโครงสร้างแล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับคุณลักษณะที่ต้องการวัด
และคัดเลือกเฉพาะข้อค าถามที่มีค่าความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปค่าที่ได้อยู่ระหว่าง 0.66-1.00 และทดลอง
ใช้กับผู้สูงอายุที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คนเพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีวัดความสอดคล้องภายในโดยใช้
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ผลปรากฏว่า 
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แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่น ดังนี้ การด าเนินชีวิตประจ าวัน เท่ากับ 0.8756  การดูแลสุขภาพ เท่ากับ  
0.8144 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความต้อวการ เท่ากับ 0.7493 การได้รับบริการจากภาครัฐ เท่ากับ 0.8056 
กิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ เท่ากับ 0.8144 สภาพแวดล้อมเท่ากับ 0.8354 และ การเห็นคุณค่าในตัวเอง เท่ากับ
0.8682  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมอาร์ (R Program) เพ่ือหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

 
 เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยและค่าความสัมพันธ์ 

ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยคือ 1.00-1.49 (น้อยที่สุด) 1.50-2.49 (น้อย) 2.50-3.49 
(ปานกลาง) 3.50-4.49 (มาก) และ 4.50-5.00 (มากที่สุด) และค่าความสัมพันธ์คือ 0.00-0.20 (ต่ ามาก)  
0.21-0.40 (ต่ า) 0.41-0.60 (ปานกลาง) 0.61-0.80 (สูง) และ 0.81-1.00 (สูงมาก)  
(เกษตรชัย และหีม, 2554) 

 
ผลการศึกษา 
 

1. กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 62.14) มากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 37.86)    
 มีอายุ 65-69 ปีมากที่สุด (ร้อยละ 32.86) รองลงมามีอายุ 60 -64 ปี (ร้อยละ 30.00) อายุ 70-74  
(ร้อยละ 27.14)  และอายุ 75 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 10.00) ตามล าดับ อาชีพของผู้สูงอายุ ไม่มีอาชีพ(ร้อยละ 
58.57)  รองลงมาอาชีพเกษตรกร(ร้อยละ18.57)  อาชีพค้าขาย(ร้อยละ12.86)  อ่ืนๆ(ร้อยละ7.14) และอาชีพ
ข้าราชการบ านาญ(ร้อยละ2.86)  ตามลดับ 

2.ผู้สูงอายุในต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลามีการเห็นคุณค่าในตนเองอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94)  โดยปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 รองลงมาด้านการดูแล
สุขภาพ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.92)  ด้านการด าเนินชีวิตประจ าวัน(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.84)  ด้านการได้รับการบริการ
จากภาครัฐ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.71)    ด้านกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.71)  ด้านการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารและความต้องการ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.52)  ตามล าดับดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ 

ตัวแปร Mean S.D. ระดับ 
ตัวแปรตาม    

การเห็นคุณค่าในตัวเอง (Y) 3.94 0.51 มาก 
ตัวแปรอิสระ    
    ปัจจัยภายใน    

 การด าเนินชีวิตประจ าวัน (X1) 3.84 0.58 มาก 
 การดูแลสุขภาพ (X2) 3.92 0.60 มาก 
 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความต้องการ (X3) 3.52 0.64 มาก 

    ปัจจัยภายนอก    
 การได้รับการบริการจากภาครัฐ (X4) 3.71 0.77 มาก 
 การเข้าร่วมกิจกรรม (X5) 3.71 0.61 มาก 
 สภาพแวดล้อม (X6) 4.05 0.37 มาก 

 

3. การด าเนินชีวิตประจ าวันมีความสัมพันธ์ทางบวกและอยู่ในระดับต่ ากับการเห็นคุณค่าในตนเอง
ผู้สูงอายุในต าบลเกาะใหญ ่อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ดังภาพที่ 1  

ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินชีวิตประจ าวันกับการเห็นคุณค่าในตัวเอง 

 

R = 0.44  p-value= 0.000    95 percent confidence interval=0.29,0.56 

4. การดูแลสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกและมีความสัมพันธ์ระดับปานกลางกับการเห็นคุณค่าในตนเอง
ผู้สูงอายุในต าบลเกาะใหญ ่อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างการดูแลสุขภาพกับการเห็นคุณค่าของตัวเอง 

 

R =0.26  p-value=0.002   95 percent confidence interval=0.10,0.41 

5. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความต้องการมีความสัมพันธ์ทางบวกและมีความสัมพันธ์ระดับต่ ากับการเห็น
คุณค่าในตนเองผู้สูงอายุในต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอ กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ดังภาพที่ 3  

ภาพที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความต้องการกับการเห็นคุณค่าของตัวเอง 

 

X5 R =0.37  p-value=0.000    95 percent confidence interval=0.22,0.50 

 

6.การได้รับบริการจากภาครัฐมีความสัมพันธ์ทางบวกและมีความสัมพันธ์ระดับต่ ากับการเห็นคุณค่าในตนเอง
ผู้สูงอายุในต าบล เกาะใหญ่ อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ดังภาพที่ 4  

ภาพที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับบริการจากภาครัฐกับการเห็นคุณค่าของตัวเอง 
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R = 0.36   p-value= 0.000   95 percent confidence interval= 0.21 ,0.50 

 

7. การเข้าร่วมกิจกรรมมีความสัมพันธ์ทางบวกและมีความสัมพันธ์ระดับต่ ากับการเห็นคุณค่าในตนเองผู้สูงอายุ
ในต าบล.เกาะใหญ่.อ าเภอ.กระแสสินธุ์.จังหวัดสงขลา ดังภาพที่ 5  

 

ภาพที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุกับการเห็นคุณค่าของตัวเอง 

 

R =0.37  p-value=0.000    95 percent confidence interval=0.22,0.50 

 

8. สภาพแวดล้อมมีความสัมพันธ์ทางบวกและมีความสัมพันธ์ระดับปานกลางกับการเห็นคุณค่าในตนเอง
ผู้สูงอายุในต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ดังภาพที่ 6  
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ภาพที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมกับการเห็นคุณค่าของตัวเอง 

 

r =0.47   p-value=0.000    95 percent confidence interval=0.34, 0.59 

 

อภิปรายผล 

1. การได้รับการบริการจากภาครัฐมีความสัมพันธ์กับการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ เพราะ
ภาครัฐเป็นส่วนส าคัญในการดูแลผู้สูงอายุในด้านต่างๆ เช่น อาชีพ สุขภาพ สวัสดิการ เป็นต้น ดังที่ศศิพัฒน์ 
ยอดเพชร (2542) ศึกษาพบว่าภาครัฐควรใช้ชุมชนเป็นพ้ืนฐานในการส่งเสริมการบริการจากภาครัฐ โดยเน้น
ความส าคัญของครอบครัวในการให้ความดูแลผู้สูงอายุเพ่ือจะมุ่งแก้ไขปัญหาและส่งเสริมความต้องการของ
ผู้สูงอายุ สามารถตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ครอบครัว
และชุมชนร่วมมือกันในการดูแลเอาใจใส่ เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ จัดให้มีบริการกิจกรรมอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
ดังนั้นความต้องการสวัสดิการและการบริการจากภาครัฐของผู้สูงอายุนั้นรัฐควรจัดสวัสดิการการสงเคราะห์ 
เบี้ยยังชีพอย่างทั่วถึง เพ่ิมจ านวนเงินมากยิ่งข้ึน  

2. การด าเนินชีวิตประจ าวันมีความสัมพันธ์กับการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุในต าบลเกาะใหญ่ 
อ าเภอกระแสสินธุ์  จังหวัดสงขลา ทั้งนี้เพราะการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ผ่อนคลาย การให้ 
การยอมรับด้วยการรับฟังความคิดเห็น   มีการเสริมแรงให้ก าลังใจ ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของบรุ๊ค 
(Brook. 1992) ที่ว่าการสนับสนุนให้ก าลังใจและการให้ข้อมูลย้อนกลับทางบวกสามารถช่วยให้เกิดก าลังใจและ
เห็นคุณค่าในตนเอง นอกจากนี้การสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายอาจส่งเสริมได้โดยการใช้กิจกรรมคลายเครียด
ต่างๆ เพ่ือให้เกิดความสดใสและความสมดุลย์ระหว่างกายและจิตใจ (เกียรติวรรณ อมาตยกุล. ม.ป.ป. : 4) 
 มี การให้คาดหวังถึงวันข้างหน้าหรือตั้งเป้าหมาย  เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง  ทนอกจากนี้การระลึก
ถึงงานที่ท าส าเร็จแล้วจะเป็นการชื่นชมตนเองและให้ก าลังใจตนเอง (Sasse. 1978 : 48) ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง ถ้าบุคคลใดได้รับการนับถือ การยอมรับ 
การได้รับการปฏิบัติตอบจากบุคคลที่มีความส าคัญต่อตนเอง ก็จะมีความคิดในแง่บวกเกี่ยวกับการเห็นคุณค่า  
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ในตัวเอง แต่ถ้าหากบุคคลใด มีการด าเนินชีวิตที่ไม่ดี ก็จะต้องปรับเปลี่ยนการด าเนินชีวิตของตนเองเ พ่ือจะให้
ตนเองมีคุณค่า  

 3. การดูแลสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเห็นคุณค่าในตัวเอง เพราะประชากรทีอยู่ในวัย
สูงอายุเป็นวัยทีมีความเสือมถอยทางด้านร่างกาย ดังนันเมือมีปัญหาทางสุขภาพกายก็มักท าให้มีปัญหา
สุขภาพจิตตามมา เพราะบุคคลเป็นหน่วยรวมของร่างกาย จิตใจ สั งคม และ สิงแวดล้อม จึงต้องพยายาม 
หาวิธีการที่จะปกป้องสุขภาพเพ่ือไม่ให้เกิดภาวะเจ็บป่วยหรือถึงแม้ว่าจะเกิดภาวะเจ็บป่วยขึ้น บุคคลจะต้อง
พยายามดูแลรักษาเพ่ือให้ร่างกายกลับสู่สภาวะปกติให้เร็วที่สุด วิธีการส าคัญที่บุคคลใช้ปกป้องสุขภาพนั้น คือ 
การมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ถูกต้องและสม่ าเสมอ  ดังนั้นการกระท าที่มุ่งบรรลุระดับสูงสุดของสุขภาพและ
ความผาสุกเป็นการกระท าที่เพ่ิมระดับความความสุขของบุคคลและกลุ่มคนพฤติกรรมดูแลสุขภาพของบุคคล
และการเห็นคุณค่าในตนเองมีความสัมพันธ์โดยตรงกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของครอบครัว โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งความรับผิดชอบต่อสุขภาพ การท ากิจกรรมและการออกก าลังกาย การบริโภคนิสัย การพัฒนาทางจิต
วิญญาณ การมีสัมพันธภาพระหว่างบุคคล และการจัดการกับความเครียด  

4. การเข้าร่วมกิจกรรมมีความเกี่ยวข้องและส่งผลโดยตรงกับการเห็นคุณค่าในตัวเองของผู้สูงอายุ
เพราะการท ากิจกรรมร่วมกันในสังคม การเรียนรู้และการท ากิจกรรมร่วมกันในครอบครัวจะท าให้ครอบครัว
อบอุ่นและเข้มแข็งได้ ดังที่ แบนดูรา (Bandura, 1986) กล่าวว่า พฤติกรรมบุคคลเกิดขึ้นโดยถูกก าหนดจาก
ปัจจัยทางสภาพแวดล้อม (environment factors) และปัจจัยภายในตัวคน (personal factors) ในลักษณะ
แบบการก า หนดซึ่งกันและกัน บุคคลสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้โดยการเรียนรู้จากการสังเกต 
(observational learning) พฤติกรรมของบุคคลที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการสังเกต การฟัง การอ่าน เกี่ยวกับ
พฤติกรรมของคนอ่ืนที่เรียกว่า ตัวแบบ (modeling)บุคคลมีความคาดหวังว่า ถ้าท า พฤติกรรมแล้วจะได้ผล
เหมือนตัวแบบ ซึ่งในการการปรับตัวเพ่ือเรียนรู้นั้นจะเชื่อมโยงกับการรับรู้ความสามารถตนเอง (self efficacy) 
ด้วยว่า ตนสามารถท า พฤติกรรมนั้นได้ รวมทั้งต้องก า กับตนเอง (self-regulation) เพ่ือควบคุมความคิด 
ความรู้สึก ตลอดจน การกระท า พฤติกรรมของตนเองว่า จะส่งผลกรรมต่อตนเองในทางลบหรือบวก ทฤษฎีนี้
สามารถเชื่อมโยงกับพฤติกรรมดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุได้ว่า การที่ผู้สูงอายุท า พฤติกรรมด้านสุขภาพตาม
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่คณะผู้วิจัยจัดขึ้นโดยพิจารณาแล้วว่า ถ้าท า พฤติกรรมแล้วเป็นประโยชน์ต่อสุ ขภาพ
ของตนเองท า ให้มีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บป่วย ประกอบกับคิดว่า ตนเองสามารถปฏิบัติพฤติกรรมตามกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพนั้นได้ก็จะท าพฤติกรรมตามกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่คณะผู้วิจัยจัดขึ้นว ก็จะท า ให้ผู้สูงอายุ  
มีพฤติกรรมดูแลตนเองในทางที่พึงประสงค์เพ่ิมมากขึ้นศรียา นิยมธรรม (2547) ได้กล่าวไว้ว่าคนที่เห็นว่าตนเอง
มีคุณค่าจะมีความกระตือรือรันในการแสวงหาโอกาศ และใช้โอกาสในการพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ เพราะ  
มีแรงจูงใจ มีพลัง มีเป้าหมาย เมื่อท าได้ส าเร็จก็ยิ่งมองเห็นคุณค่าในตนเอง มีความภาคภูมิใจและมีความเชื่อมั่น
ในการด ารงชีวิต  ดังนั้นการใช้เวลาว่างท ากิจกรรมต่างๆที่สร้างสรรค์และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางสังคมเป็น
พ้ืนฐานส าคัญต่อพัฒนาการและความอยู่ดีมีสุขของตนเอง ส่งผลต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุมีการ
แลกเปลี่ยน และ ถ่ายทอดทัศนะ ค่านิยม ความเชื่อที่ดีงามและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกหลาน 
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5. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความต้องการของผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์กับการเห็นค่าในตนเองของ
ผู้สูงอายุ เพราะผู้สูงอายุมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลใกล้ตัว ผู้สูงอายุมีการรับรู้และติดตามข้อมูล
ข่าวสารจากรายการโทรทัศน์มากที่สุด รองลงมาคือหนังสือพิมพ์ ดังที่นุชจรี ด าโซติรส (2556) พบว่า ผู้สูงอายุ 
มีความคาดหวังที่มีต่อเนื้อหาสื่อมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเปิดรับสื่อนิตยสาร สื่อวิทยุ และสื่อโทรทัศน์ และ
จากงานวิจัยของ มนฑิญา กงลา และจรวย กงลา (2558) ซึ่งพบว่า ปัจจัยเสริมด้านการได้รับค าแนะน า
สนับสนุนจากบุคคลและด้านการได้รับข้อมูลข่าวสารสื่อต่างๆ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะเห็นได้ว่า จากการที่กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุมีการเปิดรับข่าวสาร
เกี่ยวกับสุขภาพจากสื่อโทรทัศน์ เนื่องจาก สื่อประเภทนี้มีการน าเสนอทั้งภาพและเสียง ซึ่งเหมาะกับวัยของ
ผู้สูงอายุในปัจจุบันนี้ รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับสุขภาพมีการน าเสนอข่าวสารที่ทันสมัย เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้สูงอายุในการเลือกรับชม และสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการชมรายการไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมต่อ
ตนเองและครอบครัว  ดังนั้นการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความต้อการท าให้ผู้สูงอายุได้ทราบถึงสถานนะการ 
ในปัจจุบันและความต้องการมาจากหลายแหล่งได้ง่ายข้ึน 

6.สภาพแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุในต าบลเกาะใหญ่  อ าเภอ
กระแสสินธุ์  จังหวัดสงขลาเพราะการจัดการและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมเป็นสิ่งที่ท าให้ความ
เป็นอยู่ในการด าเนินชีวิตเปลี่ยนไป ดังที่ (O’Meara and Smith, 2006)  กล่าวว่า ควรจัดการสิ่งแวดล้อม 
ให้เหมาะสมและให้ความช่วยเหลือในกิจวัตรประจ าวันของผู้สูงอายุให้มาก ขึ้น ครอบคลุมทั้ งระบบและมีความ
ครอบคลุมในการดูแลมิติต่างๆในการด าเนินชีวิตประจ าวัน โดยค านึงถึงความปลอดภัยทางกายภาพ
ความสามารถเข้าถึงหรือใช้ได้ง่ายสามารถสร้างแรงกระตุ้นต่อผู้สูงอายุได้และดูแลรักษาง่าย หากสิ่งแวดล้อม
ภายในที่อยู่อาศัยมีความไม่เหมาะสมอันจะก่อให้เกิดอันตราย (Lan et al., 2009) หรืออุปสรรคทางสิ่งแวดล้อม 
เช่น ความยุ่งเหยิงเกะกะ(Julie & Joseph, 2004)  ดังนั้น สิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต   
มีส่วนท าให้คุณภาพของมนุษย์ไปในทางที่ดีและไม่ดี เพราะฉะนั้นการปรับปรุงและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่ง
ส าคัญ เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ 

 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

1. การได้รับการบริการจากภาครัฐมีความสัมพันธ์กับการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ ดังนั้น
รัฐบาลควรเก็บข้อมูลผู้สูงอายุอย่างรอบคอบเพ่ือเป็นประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ สูงอายุได้อย่างทั่วถึงตามที่
ผู้สูงอายุพึงได้รับในการด ารงชีพ 

2.ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งควรค านึงถึงจ านวนของผู้สูงอายุและผู้ด าเนินการควบคุม
แบบสอบถามให้เป็นไปอย่างเหมาะสมกัน เพ่ือที่จะได้มีการอธิบายรายละเอียดและวิธีการท าแบบสอบถามให้
กลุ่มผู้สูงอายุอ่ืนๆ เข้าใจได้อย่างทั่วถึงตรงกันและมีความถูกต้อง  การด าเนินชีวิตประจ าวันต้องสร้าง
ความส าเร็จให้กับตนเองให้มากขึ้น การเพียรพยายามสร้างความส าเร็จเป็นวิถีทางที่จะเพ่ิมการเห็น 
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3.น าไปไปเป็นฐานในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาในการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน รวมทั้งการจัดบริการวิชาการให้กับสังคม เพ่ือแก้ไขปัญหาได้ตรงกับ  
ความต้องการของชุมชน ตลอดจนการศึกษาวิจัยในประเด็นอ่ืนที่ลึกซึ้งต่อไป 

4.กิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุมีความเกี่ยวข้องและส่งผลโดยตรงกับการเห็นคุณค่าในตัวเองของผู้สูงอายุ 
ในด้านครอบครัวควรมีการท ากิจกรรมหรือการพูดคุย เรียนรู้และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชนก่อให้เกิด  
ความเข้มแข็งของสมาชิกในครอบครัว   ในด้านหน่วยงานที่เกี่ยวควรมีกิจกรรรมส าหรับผู้สูงอายุในโอกาสต่าง ๆ
การดูแลผู้สูงอายุอ านวยความสะดวก ให้ความส าคัญแก่ผู้สูงอายุอย่างจริงจัง 

5.จากการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุมีการใช้ในการติดตามข้อมูลข่าวสารมากที่สุดคือ โทรทัศน์ วิทยุ และ
หนังสือพิมพ์ ซึ่งวัยของผู้สูงอายุในปัจจุบันนี้ รายการโทรทัศน์มีการน าเสนอข่าวสารที่ทันสมัย และเป็น
ประโยชน์ต่อผู้สูงอายุในการเลือกรับชม 

6.ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่ งควรค านึงถึงจ านวนของผู้สูงอายุและผู้ด าเนินการควบคุม
แบบสอบถามให้เป็นไปอย่างเหมาะสมกัน เพ่ือที่จะได้มีการอธิบายรายละเอียดและวิธีการท าแบบสอบถามให้
กลุ่มผู้สูงอายุอ่ืนๆ เข้าใจได้อย่างทั่วถึงตรงกันและมีความถูกต้องหากสิ่งแวดล้อมภายในที่อยู่อาศัยมีความ  
ไม่เหมาะสมอันจะก่อให้เกิดอันตราย (Lan et al., 2009)หรืออุปสรรคทางสิ่งแวดล้อม เช่น ความยุ่งเหยิง
เกะกะ (Julie & Joseph, 2004) 

 

เอกสารอ้างอิง 

เกษตรชัยและหีม. (2554). การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณด้วยโปรแกรม R แพ็คเกจ R   
commander. สงขลา: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์. 

เกียรติวรรณ อมาตยกุล. (ม.ป.ป.) สอนให้เป็นอัจฉริยะ ตำมแนวนีโอฮิวแมนนิส. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: ที. 
พี. พริ้นท์. 

ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา. (ม.ป.ป.)  กำรเห็นคุณค่ำในตนเอง. กรุงเทพฯ: มปท. 
นอรีนี ตะหวา ปวิตร ชัยวสิิทธิ์ (2556) กำรจัดกำรสภำพแวดล้อมและที พักอำศัยส่ำหรับผู้สูงอำยุในเขตอ่ำเภอ

เมือง จังหวัดนครศรีธรรมรำช วิทยานิพนธ์ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 
นครศรีธรรมราช. 

วรรณวิมล เมฆวิมล. (2553). พฤติกรรมกำรดูแลสุขภำพของประชำชนในพื้นที ฝึกปฏิบัติงำนของ นักศึกษำ
สำขำวิชำกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 
กรุงเทพฯ. 

สุภาวดี พุฒิหน่อย. (2557). ผู้สูงอายุและกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ.  วำรสำรวิชำกำรสังคมผู้สูงอำยุ, 38 (1), 52-
54.  

เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ์. (2550). กำรศึกษำควำมคิดเห็นต่อประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรสำธำรณะของ
องค์กำรบริหำรส่วน ต่ำบลบำงขนุน อ่ำเภอบำงกรวย จังหวัดนนทบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์, กรุงเทพฯ. 

ศศิพัฒน์ ยอดเพชร (2542) การใช้ชุมชนเป็นพื้นฐานในการส่งเสริมการบริการจากภาครัฐ 



841 
 

 

   

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第三届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

จันทร์ฉาย พิทักษ์ศิริกุล,  การเห็นคุณค่าในตนเองนี้เป็นความรู้สึกที่บุคคลมีต่อตนเองตามความเป็น
จริงและมีความถ่อมตน  (Bruno, 1983 อ้างใน 2532 : 22) 

สุธนี ลติจะไชย (2555) ผลของการใช้โปรแกรมต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมที่1-3  

โรงเรียนลอยสานอนุสรณ์ ส านักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ปริญญานิพนธ์ ก.ศ.ม.  (จิตวิทยา
การแนะแนว) กรุงเทพ :บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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โครงสร้างทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดน จ ากัด 
Financial structure of Border Patrol Police Co-operative United 

 
ณัฐวดี อยู่ส าราญ1  วนิดา ชุติมากุล2  และสุรินทร์ พรหมนุรักษ์กิจ3 

  
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการด าเนินงานและประสิทธิภาพการบริหารงานของสหกรณ์  
ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดน จ ากัด โดยเก็บรวบรวมข้อมูลข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากข้อมูล
ทางการเงิน รายงานกิจการประจ าปี ของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดน  จ ากัดเป็นระยะเวลา  5 ปี  
ในระหว่างปี พ.ศ. 2556 – 2560  โดยท าการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์โดยใช้แนวคิดตามทฤษฎี  Camels 
Analysis ภายใต้มุมมอง 6 มิติ เปรียบเทียบกับอัตราส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group) ระดับ 
ขนาดกลางในปี พ.ศ. 2560  

ผลการศึกษา พบว่า มิติที่ 1 มีความเสี่ยงด้านเงินทุนที่ต่ า เจ้าหนี้สามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับการช าระ
เนื่องจากทุนของสหกรณ์สามารถช าระหนี้ได้ในระยะเวลาที่ก าหนด และด้านความเข้มแข็งและความเพียงพอ
ของเงินทุน สหกรณ์เน้นแหล่งเงินทุนภายในและภายนอกบ้างเล็กน้อย มีทุนเพียงพอที่จะรองรับกับความเสี่ย ง
ต่างๆ มิติที่ 2 คุณภาพของสินทรัพย์ มีความสามารถในการใช้สินทรัพย์เพ่ือก่อให้เกิดรายได้อยู่ในระดับไม่ค่อยดี
นัก เพราะผลตอบแทนและอัตราการเติบโตของสินทรัพย์ยังมีอัตราการลดลง  มิติที่ 3 ขีดความสามารถในการ
บริหาร มีความสามารถในการด าเนินธุรกิจให้เติบโตได้อย่างน่าพอใจ และมีความสามารถในการปรับตัวที่ดีขึ้น
จากปีก่อน มิติที่ 4 การท าก าไร อัตราการเติบโตของก าไรสุทธิมีแนวโน้มที่จะลดลงในทุกๆ ปี มีการด าเนินงาน
และการบริหารจัดการด้านการเงินที่ดีแต่ยังมีเงินไม่เพียงพอต่อการกู้ยืมของสมาชิก มิติที่ 5 สภาพคล่อง 
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน มีการปรับตัวลดลงลดลง มีการบริหารลูกหนี้ไม่ค่อยดี ควรเน้นในด้านการบริหาร
สินทรัพย์และหนี้สินให้มากขึ้น เพ่ือให้สหกรณ์มีสภาพคล่องในการด าเนินงานสูงขึ้นมากกว่าเดิม  มิติที่ 6  
ความเสี่ยงและผลกระทบภายนอก จากสภาพเศรษฐกิจ ปัญหาทางการเมือง อัตราดอกเบี้ย ซึ่งมีผลกระทบต่อ
การผ่อนช าระหนี้ของสมาชิกสหกรณ์และการลงทุนต่างๆของสหกรณ์ ส่งผลให้ภาพรวมของธุรกิจสหกรณ์ถูกลด
ความเชื่อถือลง  

 
ค าส าคัญ: โครงสร้างทางการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดน จ ากัด 
 
 
 
 
______________________________ 
1 นักศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี, คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก 
2-3 อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาการบัญชี, คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
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บทน า  
เนื่องจากประเทศไทยมีระดับการออมทรัพย์ในระดับต่ าจึงจ าเป็นต้องมีการน าเงินทุนจากต่างประเทศ

มาลงทุนแต่ไม่มีการจัดการเงินทุนเพ่ือให้เกิดประโยชน์ในรูปการลงทุนที่แท้จริงตลอดจนมิได้ค านึงถึงการสร้าง
ทุนภายในประเทศและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิ จพ้ืนฐาน
ภายในประเทศให้เข้มแข็งแต่อย่างใด เพ่ือเป็นการพ่ึงตนเอง จึงจ าเป็นต้องลดสัดส่วนของการลงทุนและการน า
เงินมาจากต่างประเทศ ด้วยการเร่งระดมเงินออม กับการลงทุนในประเทศเป็นส าคัญ โดยการส่งเสริม  
การพัฒนาการขยายบทบาทและก่อตั้งธนาคารเฉพาะกิจ เช่น ธนาคารอิสลาม ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์  ตลอดจนสหกรณ์ ออมทรัพย์ประเภทต่าง ๆ  ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งในการออมเงินและกู้ยืมเงิน 

 ส าหรับกิจการสหกรณ์ของประเทศไทยเกิดขึ้นครั้งแรก  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459 อ าเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มีชื่อว่า “สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จ ากัดสินใช้”  แต่ส าหรับการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์
และเครดิตส าหรับคนที่มีรายได้ประจ าเป็นเงินเดือนมีขึ้นเป็นแห่งแรกในหมู่ข้าราชการสหกรณ์และพนักงาน
ธนาคารเพ่ือสหกรณ์  โดยใช้ชื่อว่า “สหกรณ์ข้าราชการจ ากัดสินใช้” ซึ่งได้จดทะเบียนตามกฎหมายสหกรณ์เมื่อ
วันที่ 28 กันยายน 2492 ปัจจุบันกิจการสหกรณ์ได้มีการจัดตั้งกันอย่างแพร่หลายไปทั่วประเทศมีการขยายตัว
เพ่ิมข้ึนทั้งจ านวนสหกรณ์และจ านวนสมาชิกมาตลอดจนถึงปัจจุบันจะเห็นได้ว่าในปี 2552 มีสหกรณ์ออมทรัพย์
ที่จดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 1,333 สหกรณ์ และในปี 2553 มีสหกรณ์ออมทรัพย์จ านวน 1,358 สหกรณ์ ซึ่งเพ่ิมขึ้น 
25 สหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 1.88 (กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2554 : ออนไลน์)  

ในปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการประกอบธุรกิจต่างๆ มีการแข่งขันกัน
อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือขนาดเล็ก โดยเฉพาะที่เป็นลักษณะสถาบันการเงิน 
รวมถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ ก็จะต้องมีการแข่งขันกันเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ไม่เฉพาะแข่งขันกับตัวเองหรือ
แข่งขันกับสถาบันการเงินประเภทอ่ืนเท่านั้น หากแต่สหกรณ์ออมทรัพย์ยังต้องแข่งขันกับเวลา โอกาส ข้อมูล 
ข่าวสาร การบริการและประสิทธิภาพในการบริหารการเงินเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและเป็นไปตามหลัก 
ของสหกรณ์อีกด้วย 

ธุรกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์มีลักษณะคล้ายกับธนาคารพาณิชย์ และบริษัทเงินทุนทั้งหลาย คือ  
การรับฝากเงิน การถือหุ้น และการให้สินเชื่อ แต่กิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นสถาบันการเงินในอีกรูปแบบ
หนึ่ง กล่าวคือ มีกระแสเงินเข้าระยะยาว ได้แก่ ทุนเรือนหุ้น ซึ่งสมาชิกจะต้องถือหุ้นกับสหกรณ์เพ่ิมขึ้นเป็น
ประจ าทุกเดือน และมีกระแสเงินเข้าระยะสั้น ได้แก่ เงินรับฝากจากสมาชิกและผลตอบแทนของเงินที่ให้บริการ
สินเชื่อแก่สมาชิก รวมทั้งผลประโยชน์ที่เกิดจากการให้บริการทางการเงินต่างๆ ของสหกรณ์ที่ท าให้สมาชิก
สามารถใช้เงินจนก่อให้เกิดประโยชน์ในรูปของความอยู่ดีกินดีได้อย่างแท้จริง เพ่ือที่จะให้การบริหารเงินของ 
สหกรณ์บรรลุวัตถุประสงค์ตามอุดมการณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์จึงควรพิจารณาในเรื่องความสามารถ
ในการบริหารงานเชิงธุรกิจอยู่เสมอ ซึ่งผลการด าเนินงานต่างๆ ของสหกรณ์ย่อมมีส่วนเป็นผลกระทบต่อจ านวน
สหกรณ์และจ านวนสมาชิกของสหกรณ์ท่ีเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจได้ด้วย   

สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดน จ ากัด จัดเป็นสหกรณ์ที่เป็นที่เชื่อมั่นและยอมรับของ
สมาชิกเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีบทบาทในการให้บริการแก่สมาชิกตามวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสหกรณ์  
ตามหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้สหกรณ์จึงจ าเป็นที่จะต้องมีข้อมูลทางการบริหาร
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ทางการเงินที่เพียงพอต่อการตัดสินใจและวางแผนการด าเนินงานต่างๆ ในการด าเนินธุรกิจได้อย่างสอดคล้อง
และเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพ่ือเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาโครงสร้างทาง
การเงินให้มีประสิทธิภาพ (พรสุข ไกรเลิศ, 2549) 

ดังนั้นผู้ศึกษาต้องการศึกษาผลการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดน จ ากัด
ระหว่างปี พ.ศ.2556-2560 เพ่ือจะท าให้ทราบถึงสถานการณ์ทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวน
ชายแดน จ ากัด ในปัจจุบันและแนวโน้มฐานะทางการเงินในอนาคตของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวน
ชายแดน จ ากัด เพ่ือน ามาประเมินการบริหารงานของฝ่ายบริหารให้ทราบถึงประสิทธิภาพในการบริหาร  
การด าเนินงานของธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจวางแผนทางการเงินในการ
รับมือกับภาวะเศรษฐกิจในอนาคตเพ่ือที่สหกรณ์จะได้มีแนวทางการบริหารที่มีประสิทธิภาพและก้าวหน้ามาก
ยิ่งขึ้นจะท าให้สหกรณ์เกิดความมั่นคงและท าให้สมาชิกเกิดความเชื่อมั่นในสหกรณ์มากขึ้นและมีโครงสร้างทาง
การเงินที่เหมาะสมที่สุดในการให้การบริการแก่สมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมไปถึงการเป็นแบบอย่างให้
สหกรณ์อ่ืนน าไปยึดถือปฏิบัติต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาผลการด าเนินงานและประสิทธิภาพการบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวน
ชายแดน จ ากัด และเปรียบเทียบกับอัตราส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group) ระดับขนาดกลางในปี 
2560 

 
วิธีการศึกษา 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary  Data) เป็นข้อมูลทาง
การเงินที่ได้จากงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานกิจการประจ าปี 
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดน จ ากัด เป็นระยะเวลา 5 ปี ในระหว่างปี 2556 – 2560 
ในลักษณะวิจัยเชิงวิเคราะห์ (Analysis  Studies) เพ่ือท าการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์โดยใช้แนวคิดตาม
ทฤษฎี Camels Analysis 

CAMELS ANALYSIS หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ในวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินที่ผ่านการออกแบบ
เพ่ือให้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการด าเนินงานที่ดีและเป็นเครื่องมือทางการเงินที่กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์น ามาประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างมาตรฐานในการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจของสหกรณ์อย่างเป็นระบบและ
เป็นมาตรฐานเดียวกันในองค์ประกอบที่ส าคัญในมุมมอง  6  มิติ  (เพยาว์  กิมปฐม. 2548.)              

มิติที่  1  :  C - Capital  Strength : ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง 
มิติที่  2  :  A – Assets  Quality : คุณภาพของสินทรัพย์ 
มิติที่  3  :  M – Management  Capability : ความสามารถในการบริหาร 
มิติที่  4  :  E – Earnings  Sufficiency : ความสามารถในการท าก าไร 

  มิติที่  5  :  L – Liquidity : สภาพคล่องการทางเงิน 
มิติที่  6  :  S -  Sensitivity : ผลกระทบต่อธุรกิจ   
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ผลการศึกษา 
ผลการศึกษา โครงสร้างทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดน จ ากัด ตามแนวคิด

ทฤษฎี “CAMELS ANALYSIS” ภายใต้มุมมอง 6 มิติ ในระหว่างปี 2556 - 2560 แสดงได้ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 วิเคราะห์สัดส่วนโครงสร้างทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดน จ ากัด  
มิติที่ 1 : C-Capital strength : ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง 

การวิเคราะห์ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดน 
จ ากัด พิจารณาจากอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน  
อัตราการเติบโตของทุนสหกรณ์  และอัตราการเติบโตของหนี้ แสดงข้อมูลดังตารางที่ 1 ดังนี้   
ตารางท่ี 1 แสดงข้อมูลผลการวิเคราะห์มิติที่ 1 ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง  

 
อัตราส่วน 

 
หน่วย 

ปี  
เฉลี่ย 5 ปี 

2556 2557 2558 2559 2560  

อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน เท่า 0.69 0.76 0.84 0.81 0.79 0.78 
อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย ์ เท่า 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 
อัตราการเติบโตทุนของสหกรณ ์ ร้อยละ 14.25 6.14 7.63 6.39 6.40 8.16 
อัตราการเติบโตของหนี้ ร้อยละ 10.17 17.25 18.98 1.67 4.00 10.41 
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน ร้อยละ 6.51 6.54 6.37 6.41 6.54 6.47 

 
จากตารางที่ 1 พบว่าความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวน

ชายแดน จ ากัดในช่วงปี 2556 – 2560 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน มีค่าเท่ากับ 0.69, 0.76, 0.84, 0.81 และ 0.79  
เท่า ตามล าดับ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.78 เท่า อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากันทุกปี คือ 0.05  
เท่า อัตราการเติบโตของทุนสหกรณ์ มีค่าเท่ากับร้อยละ 14.25, 6.14, 7.63, 6.39 และ 6.40 ตามล าดับ ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับร้อยละ 8.16 อัตราการเติบโตของหนี้ มีค่าเท่ากับร้อยละ 10.17, 17.25, 18.98, 1.67 และ 
4.00 ตามล าดับ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 10.41 และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน มีค่าเท่ากับร้อยละ
6.51, 6.54, 6.37, 6.41 และ 6.54 ตามล าดับ  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 6.47 
มิติที่ 2 : A-Asset quality : คุณภาพของสินทรัพย์ 

การวิเคราะห์ความสามารถในการใช้สินทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดน จ ากัด  
พิจารณาจาก อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์  และอัตราการเติบโตของสินทรัพย์ แสดงข้อมูลดังตารางที่ 2 ดังนี้ 
ตารางท่ี 2  แสดงข้อมูลผลการวิเคราะห์มิติที่ 2 คุณภาพของสินทรัพย์ 

 
อัตราส่วน 

 
หน่วย 

ปี  
เฉลี่ย 5 ปี 

2556 2557 2558 2559 2560 

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ ร้อยละ 3.83 3.79 3.54 3.52 3.64 3.66 
อัตราการเติบโตของสินทรัพย ์ ร้อยละ 12.55 10.68 12.54 4.23 5.33 9.06 
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จากตารางที่ 2 พบว่าคุณภาพของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดน จ ากัด ในช่วงปี 2556 – 
2560 ประกอบด้วย อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์  มีค่าเท่ากับร้อยละ 3.83, 3.79, 3.54, 3.52 และ 3.64  
ตามล าดับ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 3.66 และอัตราการเติบโตของสินทรัพย์ มีค่าเท่ากับร้อยละ 12.55,  
10.68, 12.54, 4.23 และ 5.33 ตามล าดับ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 9.06      
มิติที่ 3 : M-Management ability : ขีดความสามารถในการบริหาร 

การวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดน จ ากัด  
พิจารณาจากอัตราการเติบโตของธุรกิจ แสดงข้อมูลดังตารางที่ 3 ดังนี้   
ตารางท่ี 3 แสดงข้อมูลผลการวิเคราะห์มิติที่ 3 ขีดความสามารถในการบริหาร 

 
อัตราส่วน 

 
หน่วย 

ปี  
เฉลี่ย 5 ปี 2556 2557 2558 2559 2560 

อัตราการเติบโตของธุรกิจ ร้อยละ 11.27 14.29 10.60 (0.52) 4.89 8.11 

จากตารางที่ความสามารถในการบริหารของของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดน จ ากัด  
ในช่วงปี 2556 – 2560 ประกอบด้วย อัตราการเติบโตของธุรกิจ มีค่าเท่ากับร้อยละ 11.27, 14.29, 10.60, 
(0.52) และ 4.89 ตามล าดับ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 8.11 
มิติที่ 4 : E-Earning sufficiency : การท าก าไร 

การวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไรของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดน จ ากัด  
พิจารณาจากก าไรต่อสมาชิก เงินออมจากสมาชิก หนี้สินต่อสมาชิก อัตราเติบโตของทุนส ารอง อัตราการเติบโต
ของก าไรสุทธิ และอัตราก าไรสุทธิ แสดงข้อมูลดังตารางที่ 4 ดังนี้   
ตารางท่ี 4 แสดงข้อมูลผลการวิเคราะห์มิติที่ 4 ความสามารถในการท าก าไร 

 
อัตราส่วน 

 
หน่วย 

ปี  
เฉลี่ย 5 ปี 

2556 2557 2558 2559 2560  

ก าไรต่อ
สมาชิก 

บาท 21,281.75 22,702.86 23,393.58 24,435.22 26,372.92 23,637.27 

เงินออมจาก
สมาชิก 

บาท 232,852.76 264,669.09 312,232.77 308,455.24 322,790.69 288,200.11 

หนี้สินต่อ
สมาชิก 

บาท 8,227,943.39 594,410.96 627,709.23 599,871.59 624,195.20 2,134,826.07 

อัตราการ
เติบโตของ
ทุนส ารอง 

ร้อย
ละ 

7.08 7.45 7.63 7.38 8.54 7.61 

อัตราการ
เติบโตของ
ก าไรสุทธิ 

ร้อย
ละ 

12.26 10.46 4.16 7.53 8.58 8.60 
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อัตราก าไร
สุทธิ 

ร้อย
ละ 

65.69 64.78 61.42 60.61 64.75 63.45 

จากตารางที่ 4 ความสามารถในการท าก าไรของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดน จ ากัด  
ในช่วงปี 2556 – 2560 ประกอบด้วย ก าไรต่อสมาชิก เท่ากับ 21,281.75, 22,702.86, 23,393.58, 24,435.22 
และ 26,372.92 บาท ตามล าดับ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 23,637.27 บาท  เงินออมจากสมาชิก เท่ากับ 
232,852.76, 264,669.09, 312,232.77, 308,455.24 และ 322,790.69 บาท ตามล าดับ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
288,200.11 บาท หนี้สินต่อสมาชิก เท่ากับ 8,227,943.39, 594,410.96 , 627,709.23 , 599,871.59 และ 
624,195.20 บาท ตามล าดับ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2,134,826.07 บาท อัตราการเติบโตของทุนส ารอง   
มีค่าเท่ากับร้อยละ 7.08, 7.45, 7.63, 7.38 และ 8.54 ตามล าดับ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 7.61 อัตราการ
เติบโตของก าไรสุทธิ มีค่าเท่ากับร้อยละ 12.26, 10.46, 4.16, 7.53 และ 8.58 ตามล าดับ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
ร้อยละ 8.60 และ อัตราก าไรสุทธิ มีค่าเท่ากับร้อยละ 65.69, 64.78, 61.42, 60.61 และ 64.75 ตามล าดับ  
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 63.45 
มิติที่ 5 : L-Liquidity : สภาพคล่อง 

การวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดน จ ากัด พิจารณา
จากอัตราส่วนทุนหมุนเวียน แสดงข้อมูลดังตารางที่ 5 ดังนี้  
ตารางท่ี 5 แสดงข้อมูลผลการวิเคราะห์มิติที่  5  สภาพคล่องทางการเงิน 

 
อัตราส่วน 

 
หน่วย 

ปี เฉลี่ย 5 ปี 

2556 2557 2558 2559 2560 

อัตราส่วนทุนหมุนเวียน เท่า 0.39 0.32 0.29 0.40 0.52 0.38 

จากตารางที่ 5  พบว่าสภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดน จ ากัด  
ในช่วงปี 2556 – 2560 มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียน มีค่าเท่ากับ 0.39, 0.32, 0.29, 0.40 และ 0.52 เท่า  
ตามล าดับ  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.38  เท่า  
มิติที่ 6 : S –Risk and Sensitivity : ความเสี่ยงและผลกระทบภายนอกต่อธุรกิจ 

ความเสี่ยงและผลกระทบภายนอกของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดน จ ากัด ในระหว่างปี 
2556-2560 มีมากมายไม่ว่าจะเป็น ภาวะอุทกภัยรุนแรงครั้งใหญ่ในปี 2554 ที่ท าให้เกิดการชะลอทางเศรษฐกิจ 
ยังมีที่เป็นประเด็นที่ส าคัญจากสถานการณ์ปัญหาที่สหกรณ์บางแห่งมีปัญหาด้านการบริหารจัดการ ผู้บริหารถูก
กล่าวหาว่ามีการทุจริต หรือบริหารงานไปในทางที่ท าให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย หรือ กรณีมีสหกรณ์บาง
แห่งขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรงในปี 2556 เนื่องจากมีการกล่าวหากันด้วยข้อหาร้ายแรงระหว่างสมาชิกและ
ผู้บริหารสหกรณ์ ส่งผลให้ภาพรวมของธุรกิจสหกรณ์ถูกลดความเชื่อถือลง นอกจากนี้ประเทศสหรัฐอเมริกา
ยกเลิกมาตรการ QE ในปี พ.ศ.2556 เนื่องจากปัญหาทางการเมือง ซึ่งท าให้เงินทุนไหลออกจากประเทศไทย
และท าให้ค่าเงินบาทอ่อนลง เศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวอีก ผลที่มองเห็นได้ คือมีสหกรณ์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง
กับสหกรณ์ที่มีปัญหาแต่กลับมีสมาชิกจ านวนมากมาถอนเงินออกจากสหกรณ์จนต้องประกาศขึ้นเว็บไซต์ว่า
สหกรณ์ยังคงมีความมั่นคงอยู่ หรือถึงขนาดว่าสถาบันการเงินเจ้าหนี้ของสหกรณ์ทบทวนหรือจ ากัดวงเงินการให้
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สินเชื่อ หรือยกเลิกธุรกรรมบางชนิดกับสหกรณ์ เป็นต้น สถานการณ์เช่นนี้ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกันของ
ขบวนการสหกรณ์ที่ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น กับสหกรณ์หนึ่ง อาจส่งผลกระทบต่อสหกรณ์อ่ืนได้ไม่
ทางตรงก็ทางอ้อม ดังนั้น แม้ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดน จ ากัด จะมีความมั่นคง มีผลการ
ด าเนินงานที่ดีแต่ก็ได้รับผลกระทบบ้างในบางปีโดยผลกระทบเหล่านี้ที่จะส่งผลมาถึงสหกรณ์ได้ จึงควรมีความ
ระมัดระวังในเรื่องการท าธุรกรรมระหว่างสหกรณ์ การเข้มงวดในการตีความกฎหมายสหกรณ์ ข้อบังคับ 
ระเบียบ ตลอดจนการอาศัยอ านาจตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบในการก าหนดนโยบายอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้เพ่ือลดผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
ส่วนที่ 2 วิเคราะห์สัดส่วนโครงสร้างทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดน จ ากัด 
เปรียบเทียบกับข้อมูลอัตราส่วนถัวเฉลี่ยของสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนทั้งระบบทั่วประเทศ (PEER GROUP)  
ที่มีขนาดเดียวกัน ในปี พ.ศ.2560 โดยค่าเฉลี่ยที่ได้หาได้จากอัตราส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ยPeer 
group ของกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย ์ปี พ.ศ. 2560 
มิติที่ 1 : ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง (Capital  Strength)  
ตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห์ความพอเพียงของเงินทุนต่อความเสี่ยง  

 
 

อัตราส่วน 

 
 

หน่วย 

อัตราส่วนสหกรณ์ออม
ทรัพยต์ ารวจตระเวน

ชายแดน จ ากัด ปี 2560 

อัตราส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์
เฉลี่ย (Peer Group) 

อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน เท่า 0.79 0.14 
อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย ์ เท่า 0.05 0.07 
อัตราการเติบโตของทุนสหกรณ ์ ร้อยละ 6.40 15.66 
อัตราการเติบโตของหนี้ ร้อยละ 4.00 (37.73) 
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน ร้อยละ 6.54 2.33 

จากตารางที ่6 สามารถวิเคราะห์ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง  ได้ดังนี้   
1. อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.79 เท่า อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย  (Peer  

Group) เท่ากับ 0.14 เท่า ซึ่งมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสูงกว่าค่าเฉลี่ยสหกรณ์  0.65  เท่า  แสดงให้ เห็นว่า
สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดน จ ากัด มีสภาพหนี้สินมากเจ้าหนี้ของสหกรณ์มีความเสี่ยงสูง 

 2. อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์เท่ากับ 0.05 เท่า  อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ของสหกรณ์
ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer  Group) เท่ากับ 0.07 เท่า ซึ่งมีจ านวนสูงกว่า 0.02 เท่า แสดงให้เห็นว่า  สหกรณ์ออม
ทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดน จ ากัด  มีเงินทุนส ารองต่อสินทรัพย์ต่ ามากส่งผลให้สหกรณ์มีความเข้มแข็งด้าน
เงินทุนน้อยมาก    

3. อัตราการเติบโตทุนของสหกรณ์เท่ากับร้อยละ 6.40 อัตราการเติบโตของสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย 
(Peer  Group) เท่ากับร้อยละ  15.66  ซึ่งมีจ านวนสูงกว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดน  จ ากัด  
ร้อยละ 9.26  มีอัตราการเติบโตของทุนต่ ามาก แสดงว่าสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดน 
จ ากัด  ให้ความสนใจในงานสหกรณ์ต่ ากว่าส่งผลต่อความสามารถในการเพ่ิมทุนของสหกรณ์  

4. อัตราการเติบโตของหนี้ เท่ากับร้อยละ  4.00  อัตราการเติบโตของหนี้ของสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย 
(Peer  Group) ระดับขนาดกลางเท่ากับร้อยละ (37.73) ซึ่งมีจ านวนต่ ากว่า แสดงว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจ
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ตระเวนชายแดน จ ากัด มีอัตราการเติบโตของหนี้ต่ า  แสดงว่าสหกรณ์มีการจัดหาเงินทุนจากภายนอกไม่มาก  
เนื่องจากสามารถจัดหาเงินทุนได้จากภายใน 

5. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนเท่ากับร้อยละ 6.54 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนของสหกรณ์
ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group) เท่ากับร้อยละ  2.33  ซึ่งมีอัตราต่ ากว่ากว่าอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดน จ ากัด เท่ากับร้อยละ 4.21  แสดงว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจ
ตระเวนชายแดน จ ากัด  มีผลตอบแทนต่อส่วนทุนสูงมีประสิทธิภาพเพราะให้ผลตอบแทนแก่สมาชิก สูงกว่า
ค่าเฉลี่ย    
มิติที่ 2 : การวิเคราะห์คุณภาพของสินทรัพย์ (Asset  Quality) 
ตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะห์คุณภาพของสินทรัพย์ 

 
อัตราส่วน 

 
หน่วย 

อัตราส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์
ต ารวจตระเวนชายแดน 

จ ากัด ปี 2560 

อัตราส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์
เฉลี่ย (Peer Group) 

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ ร้อยละ 3.64 1.95 

อัตราการเติบโตของสินทรัพย ์ ร้อยละ 5.33 4.49 

จากตารางที ่7  สามารถวิเคราะห์คุณภาพของสินทรัพย์  ได้ดังนี้ 
1. อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ เท่ากับร้อยละ 3.64 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ของสหกรณ์ 

ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group) เท่ากับร้อยละ  1.95  วิเคราะห์ได้ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดน 
จ ากัด  มีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์สูงกว่าค่าเฉลี่ยสหกรณ์ ร้อยละ  1.69  แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์ออม
ทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดน จ ากัด สามารถใช้สินทรัพย์สร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าค่าเฉลี่ย 
  2. อัตราการเติบโตของสินทรัพย์  เท่ากับร้อยละ  5.33  อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ของสหกรณ์
ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer  Group) เท่ากับร้อยละ  4.49 ซึ่งมีจ านวนต่ ากว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวน
ชายแดน จ ากัด เท่ากับร้อยละ 0.84 แสดงว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดน จ ากัด มีอัตราเติบโต
ของสินทรัพย์สูงแต่ยังต้องระดมเงินทุนเพ่ือขยายสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้สูงขึ้นแต่อย่างไรก็ต ามการขยาย
การเติบโตของสินทรัพย์ควรพิจาณาอัตราการเติบโตของหนี้ อัตราการเติบโตของทุนของสหกรณ์และอัตราส่วน
หนี้สินต่อสหกรณ์เพ่ือป้องกันปัญหาการขาดสภาพคล่อง 
 
มิติที่ 3 : การวิเคราะห์ความสามารถในการบริหาร ( Management  Ability ) 
ตารางท่ี 8 ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการบริหาร 

 
อัตราส่วน 

 
หน่วย 

อัตราส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์
ต ารวจตระเวนชายแดน จ ากัด 

ปี 2560 

อัตราส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์
เฉลี่ย (Peer Group) 

อัตราการเติบโตของธุรกิจ ร้อยละ 4.89 (8.75) 

จากตารางที ่8 สามารถวิเคราะห์ความสามารถในการบริหาร  ได้ดังนี้  
1. อัตราการเติบโตของธุรกิจ ร้อยละ 4.89 อัตราการเติบโตของธุรกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย  

(Peer  Group) ร้อยละ (8.75) ซึ่งมีจ านวนต่ ากว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดน จ ากัด ร้อยละ
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(3.89) แสดงว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดน จ ากัด มีความสามารถในการบริหารจัดการที่น่า
พอใจ กล่าวคือ สามารถให้บริการสมาชิกได้ดีกว่าสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น 
มิติที่ 4 : ความสามารถในการท าก าไร (Earning  Sufficiency) 
ตารางท่ี 9 ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไร 

 
อัตราส่วน 

 
หน่วย 

อัตราส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์
ต ารวจตระเวนชายแดน 

จ ากัด ปี 2560 

อัตราส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์
เฉลี่ย (Peer Group) 

ก าไรต่อสมาชิก บาท 26,372.92 780.09 
เงินออมจากสมาชิก บาท 624,195.20 34,526.20 
หนี้สินต่อสมาชิก บาท 322,790.69 22,839.94 
อัตราการเติบโตของทุนส ารอง ร้อยละ 8.54 10.03 
อัตราการเติบโตของก าไรสุทธิ ร้อยละ 64.75 82.69 

อัตราก าไรสุทธิ ร้อยละ 8.58 42.25 
 

จากตารางที ่9 สามารถวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไร  ได้ดังนี้   
 1. ก าไรต่อสมาชิก  เท่ากับ  26,372.92 บาท/คน  ก าไรต่อสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer  

Group) เท่ากับ 780.09 บาท/คน ซึ่งมีจ านวนต่ ากว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดน จ ากัด  เท่ากับ  
25,592.83  บาท/คน  แสดงว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดน จ ากัด  มีการสร้างรายได้เพ่ือตอบ
แทนแก่สมาชิกในอัตราที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของสหกรณ์  สหกรณ์ควรรักษาระดับผลก าไรที่มีคุณภาพไว้ 

 2. เงินออมต่อสมาชิก เท่ากับ 624,195.20 บาท/คน เงินออมต่อสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย 
(Peer  Group) เท่ากับ 34,526.20 บาท/คน ซึ่งมีจ านวนต่ ากว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดน  
จ ากัด เท่ากับ 589,669 บาท/คน  แสดงว่าสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดน จ ากัด  
ให้ความส าคัญกับการออมเงินสูงซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย 

3. หนี้สินต่อสมาชิก เท่ากับ 322,790.69  บาท/คน หนี้สินต่อสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย 
(Peer  Group) เท่ากับ  22,839.94  บาท/คน  ซึ่งมีจ านวนต่ ากว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดน  
จ ากัด เท่ากับ  299,950.75 บาท/คน  แสดงว่า  สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดน  จ ากัด  
มีหนี้สินสูงกว่าค่าเฉลี่ยของสหกรณ์  สหกรณ์ควรพิจารณาคุณภาพของลูกหนี้และความสามารถในการช าระหนี้
ของลูกหนี้เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้    

4. อัตราการเติบโตของทุนส ารองร้อยละ 8.54  อัตราการเติบโตของทุนส ารองของสหกรณ์ออมทรัพย์
เฉลี่ย (Peer Group) ร้อยละ 10.03 ซึ่งมีจ านวนสูงกว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดน จ ากัด  
ร้อยละ 1.49 แสดงว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดน จ ากัด  มีประสิทธิภาพในการบริหารทุน
ส ารองที่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 

5. อัตราการเติบโตของก าไรสุทธิร้อยละ 8.58  อัตราการเติบโตของก าไรสุทธิของสหกรณ์ออมทรัพย์
เฉลี่ย (Peer Group) ร้อยละ 82.69 ซึ่งมีจ านวนสูงกว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดน จ ากัด  
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ร้อยละ 74.11 แสดงว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดน จ ากัด มีการเติบโตของก าไรที่ต่ ากว่า  
ค่าเฉลี่ยมาก 

6. อัตราก าไรสุทธิ ร้อยละ 64.75 อัตราก าไรสุทธิของสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer  Group) ร้อยละ  
42.25  ซึ่งมจี านวนต่ ากว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดน จ ากัด ร้อยละ 22.5 แสดงว่าสหกรณ์ออม
ทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดน จ ากัด มีประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
มิติที่ 5 : การวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity) 
ตารางท่ี 10 ผลการวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน 

 
อัตราส่วน 

 
หน่วย 

อัตราส่วนสหกรณ์ออม
ทรัพยต์ ารวจตระเวน

ชายแดน จ ากัด ปี 2560 

อัตราส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์
เฉลี่ย (Peer Group) 

อัตราส่วนทุนหมุนเวียน เท่า 0.52 6.22 
 

จากตารางที่ 10 สามารถวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน  ได้ดังนี้  
1. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน เท่ากับ 0.52 เท่า อัตราส่วนทุนหมุนเวียนของสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย 

(Peer  Group) เท่ากับ  6.22  เท่า ซึ่งมีจ านวนมากกว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดน จ ากัด  
ร้อยละ 5.70 เท่า แสดงว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดน จ ากัด มีสภาพคล่องทางการเงินต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ยมาก  
 
มิติที่ 6 : ความเสี่ยงและผลกระทบภายนอกต่อธุรกิจ (S –Risk and Sensitivity ) 

ความเสี่ยงและผลกระทบภายนอกต่อธุรกิจสหกรณ์ ในปี 2558 มี ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความ
อ่อนไหวของสหกรณ์มากมายทั้งปัญหาเก่าจากปีก่อนที่เรื้อรังลุกลามบานปลายมาจนถึงปี พ.ศ.2558 ไม่ว่าจะ
เป็นกรณีมีสหกรณ์บางแห่งขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรง ในปี 2556 เนื่องจากมีการกล่าวหากันด้วยข้อหา
ร้ายแรงระหว่างสมาชิกและผู้บริหารสหกรณ์ ส่งผลให้ภาพรวมของธุรกิจสหกรณ์ถูกลดความเชื่อถือลง และ
ยังคงเป็นประเด็นส าคัญส าหรับวงการสหกรณ์ในปัจจุบัน จนมีการร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ ขึ้นมาใหม่ใน
ปัจจุบัน เพ่ือคุ้มครองสมาชิกผู้ใช้บริการสหกรณ์ให้มีความปลอดภัยและแก้ไขปัญหาการทุจริตเงินต่างๆ ภายใน 
สหกรณ์ให้ดีขึ้น อีกทั้งปี พ.ศ.2557 และ พ.ศ. 2558 มีข่าวเกี่ยวกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น  อีกทั้งยังมี
ปัจจัยเสี่ยงภายนอกใหม่เข้ามา ทั้งการถูกปรับลดความน่าเชื่อถือทางการเงินและเศรษฐกิจที่ส่งผลทั้งการ
ส่งออก และน าเข้านโยบายของภาครัฐบาลในการรับมือการปรับอัตราดอกเบี้ย ภัยธรรมชาติต่างๆ เช่นน้ าท่วม
ปี พ.ศ. 2554 รวมถึงภาวะเศรษฐกิจโลกอีกด้วย ปัญหาต่างๆที่เพ่ิมขึ้นเหล่านี้ ควรติดตามสถานการณ์อย่าง
ใกล้ชิดพร้อมกับต้องสร้างการสร้างวินัยทางการเงิน และการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้มากขึ้น เพราะปัญหา
ทั้งหมดเหล่านี้ส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินของสหกรณ์สูงขึ้นหรือลดลงได้ และส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของ
สหกรณ์และ อาจส่งผลกระทบต่อสหกรณ์อ่ืนๆไม่ทางตรงก็ทางอ้อม  

ดังนั้นแม้ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวน จ ากัด จะมีความมั่นคง มีผลการด าเนินงานที่ดี แต่ก็
ได้รับผลกระทบบ้างในบางปีโดยผลกระทบเหล่านี้ที่จะส่งผลมาถึงสหกรณ์ได้ จึ งควรมีความระมัดระวังในเรื่อง 
การท าธุรกรรมระหว่างสหกรณ์ การเข้มงวดในการตีความกฎหมายสหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ ตลอดจนการ
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อาศัยอ านาจตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบในการก าหนดนโยบายอย่างเคร่งครัดทั้งนี้เพ่ือลดผลกระทบที่
อาจเกิดข้ึนได้ตามมา 
 
สรุปอธิปรายผล 
มิติที่ 1 : C-Capital strength : ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง  

จากการศึกษาพบได้ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดน จ ากัด มีความเพียงพอของเงินทุน
ต่อความเสี่ยง ดังนี้ อัตราหนี้สินต่อทุน แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดน จ ากัด  
นั้นมีความสามารถในการช าระหนี้ตามก าหนดเนื่องจากภาพรวมในทุกๆ ปี สหกรณ์มีเงินทุนเพียงพอที่จะช าระ
หนี้ได้ แม้จะมีการปรับเพ่ิมขึ้นและลดลงบ้างเล็กน้อยในบางปีแต่อย่างไรก็ตามอัตราหนี้สินต่อทุนก็ยังอยู่ใน
ระดับที่ดีอัตราทุนส ารองต่อสินทรัพย์ สหกรณ์อาจมีความมั่นคงน้อยเนื่องจากมีความสามารถที่จะระดมเงินทุน
ไว้ชดเชยผลขาดทุนที่ไม่มีภาระผูกพันในการจ่ายผลตอบแทนที่ต่ ากว่าเกณฑ์ ซึ่งเงินทุนนี้เป็นเงินทุนที่ไม่สามารถ
ถอนออกได้ อัตราการเติบโตของทุนสหกรณ์ แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์มีทุนส ารองน้อยกว่าเกณฑ์ขั้นต่ าของ
สหกรณ์ ท าให้อาจกระทบกับความมั่นคงและฐานะทางการเงินของสหกรณ์ได้ มีทั้งการปรับตัวสูงขึ้นและลดลง
สลับกันแต่ในช่วงปีหลังมีแนวโน้มที่จะการปรับตัวลดลง บ่งบอกว่าสหกรณ์ยังไม่มีความมั่นคงเพียงพออาจต้องมี
การก าหนดกลยุทธ์หรือวางแผนให้ชัดเจนเพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับสหกรณ์ อัตราการเติบโตของ
หนี้สิน มีการปรับตัวขึ้นลงสลับกัน พบว่ามาจากการที่สมาชิกน าเงินมาฝากไว้กับสหกรณ์มากขึ้นเพราะสหกรณ์
มีนโยบายรับฝากเงินเพ่ือมาเป็นทุนในการบริหารงานของสหกรณ์โดยจะลดการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
ภายนอกเพ่ือลดการเสียดอกเบี้ย แต่ยังคงมีการกู้ยืมจากภายนอกอยู่ ถือว่าสหกรณ์สามารถให้ผลตอบแทนที่ดี 
และยังมากกว่ากว่าเกณฑ์เฉลี่ย จึงสรุปได้ว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดน จ ากัด มีความเสี่ยง  
ด้านเงินทุนที่ต่ า เจ้าหนี้สามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับการช าระเนื่องจากทุนของสหกรณ์สามารถช าระหนี้ได้ใน
ระยะเวลาที่ก าหนด และด้านความเข้มแข็งและความเพียงพอของเงินทุน สหกรณ์เน้นแหล่งเงินทุนภายในและ
ภายนอกบ้างเล็กน้อย มีทุนเพียงพอที่จะรองรับกับความเสี่ยงต่างๆอยู่  
มิติที่ 2 : A-Asset quality : คุณภาพของสินทรัพย์  

จากการศึกษาพบได้ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวน จ ากัด มีคุณภาพของสินทรัพย์ ดังนี้   
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ สหกรณ์สามารถบริหารสินทรัพย์เพ่ือสร้างก าไรแต่มีแนวโน้มอัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ลดลงเล็กน้อย เนื่องจากสหกรณ์มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการที่มีแนวโน้มจะเพ่ิมขึ้น 
แต่อัตราการเติบโตของสินทรัพย์มีแนวโน้มที่จะลดลงโดยตลอดแต่ยังเป็นอัตราการเติบโตสูงกว่าค่ าเฉลี่ยค่อย
ข้างเยอะ จึงสรุปได้ว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดน  จ ากัด มีความสามารถในการใช้สินทรัพย์
เพ่ือก่อให้เกิดรายได้อยู่ในระดับไม่ค่อยดีนัก เพราะผลตอบแทนและอัตราการเติบโตของสินทรัพย์ยังมีอัตราการ
ลดลง  
มิติที่ 3 : M-Management ability : ขีดความสามารถในการบริหาร  

จากการศึกษาพบได้ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดน จ ากัด มีขีดความสามารถในการ  
บริหาร ดังนี้ อัตราการเติบโตของธุรกิจ แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์นั้น มีความสามารถในการด าเนินธุรกิจที่อาจจะ
ยังไม่ค่อยดีในช่วงแรกๆ เนื่องจากมีการปรับลดและเพ่ิมในช่วงปีๆแรกๆ อาจมาจากปัญหาภายนอกที่กระทบต่อ
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ธุรกิจ จึงส่งผลให้มีนโยบายชะลอเงินกู้และเงินฝาก แต่อย่างไรก็ตามในปีล่าสุด สหกรณ์เองสามารถมีการเติบโต
ของธุรกิจที่ สูงกว่าค่าเฉลี่ยมาก และเป็นที่น่าพอใจ จึงสรุปได้ว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดน 
จ ากัด มีความสามารถในการด าเนินธุรกิจให้เติบโตได้อย่างน่าพอใจ และมีความสามารถในการปรับตัวที่ดีขึ้น
จากปีก่อนๆ 
มิติที่ 4 : E-Earning sufficiency : การท าก าไร  

จากการศึกษาพบได้ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดน จ ากัด มีความสามารถในการท า
ก าไร ดังนี้ อัตราก าไรต่อสมาชิก แนวโน้มที่สูงขึ้นที่น่าพอใจมากเทียบเคียงกับอัตราส่วนเฉลี่ยของสหกรณ์ 
ในขนาดเดียวกัน ส่งผลเชี่ยมโยงกันกับ อัตราเงินออมต่อสมาชิก ให้สูงขึ้นตามไปด้วยในทุกๆปีและอยู่ในระดับ  
ที่น่าพอใจมากเช่นกัน เนื่องจากก าไรที่สูงขึ้นดึงดูดให้สมาชิกฝากเงินเพ่ิมขึ้น ถึงแม้ อัตราหนี้สินจะยังคงมีการ
ปรับตัวขึ้นลงสลับกันแต่ยังคง อยู่ในระดับที่น่าพอใจมาก และยังมีอัตราที่ก่อหนี้ต่ ากว่าเงินออม แสดงว่าสมาชิก
ไม่มีการใช้จ่ายเกินตัวและไม่ก่อหนี้มากเกินไป แต่ถึงอย่างไรก็ท าให้สหกรณ์มี อัตราการเติบโตของทุนส ารอง
เพ่ิมขึ้น เนื่องจากสหกรณ์ไม่ได้แบกรับภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากเงินฝากของสมาชิกจ านวนมาก
เกินไป แต่อัตราการเติบโตของก าไรสุทธิมีแนวโน้มที่จะลดลงในทุกๆปี ยังไม่เป็นที่น่าพอใจและน้อยกว่า
อัตราส่วนเฉลี่ยของกลุ่มเปรียบเทียบสหกรณ์ในขนาดเดียวกัน ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะสหกรณ์มีเงินให้สมาชิก
กู้ยืมไม่เพียงพอจึงต้องมีการกู้ยืมจากสถาบันการเงินอ่ืน ท าให้ก าไรลดลงอย่างไรก็ตามการบริหารที่ไม่ได้มุ่งเน้น
ไปที่ผลก าไรมากนัก เนื่องจากสหกรณ์ด าเนินกิจการตามแนวทางของสหกรณ์ที่ช่วยเหลือสมาชิก สุดท้าย อัตรา
ก าไรสุทธิ จึงมีการปรับตัวที่ไม่แน่นอนทั้งเพ่ิมขึ้นและลดลงในทุกๆปี จึงสรุปได้ว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจ
ตระเวนชายแดน จ ากัด มีการด าเนินงานและการบริหารจัดการด้านการเงินที่ดีแต่ยังมีเงินไม่เพียงพอต่อการ
กู้ยืมของสมาชิก  
มิติที่ 5 : L-Liquidity : สภาพคล่อง  

จากการศึกษาพบได้ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดน จ ากัด มีสภาพคล่องทางธุรกิจ ดังนี้ 
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์มีสภาพคล่องมีการปรับตัวลดลงลดลงแต่ในช่วงปีหลังมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น แต่ยังไม่ค่อยน่าพอใจเมื่อเทียบเคียงกับอัตราส่วนเฉลี่ยของสหกรณ์ในขนาดเดียวกันทั่วประเทศ 
และยังมีความสามารถในการช าระหนี้ยังไม่ค่อยดี อาจต้องเพ่ิมมาตรฐานในการรักษาสภาพคล่องให้ดีขึ้นโดย
การก าหนดกลยุทธ์และหรือวางแผนเพ่ือรักษาระดับปริมาณทุนหมุนเวียน จึงสรุปได้ว่า สหกรณ์ออมทรัพย์
ต ารวจตระเวนชายแดน จ ากัด มีการบริหารลูกหนี้ไม่ค่อยดี ควรเน้นในด้านการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินให้
มากขึ้น รวมถึงปัญหาต่างๆจากการด าเนินงาน เพ่ือให้สหกรณ์มีสภาพคล่องในการด าเนินงานสูงขึ้นมากกว่าเดิม 
มิติที่ 6 : S – Risk and Sensitivity : ความเสี่ยงและผลกระทบภายนอกต่อธุรกิจ  

มีผลกระทบต่อธุรกิจมากมายจากปัจจัยภายนอก โดยผลกระทับที่หนักที่สุดคือ กรณีมีสหกรณ์บางแห่ง
ขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรงในปี 2556 เนื่องจากมีการกล่าวหากันด้วยข้อหาร้ายแรงระหว่างสมาชิกและ
ผู้บริหารสหกรณ์ อีกทั้งปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 มีข่าวเกี่ยวกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น ส่งผลให้
ภาพรวมของธุรกิจสหกรณ์ถูกลดความเชื่อถือลง และยังมีทั้งสภาพเศรษฐกิจ ปัญหาทางการเมือง อัตราดอกเบี้ย 
ซึ่งมีผลกระทบต่อการผ่อนช าระหนี้ของสมาชิกสหกรณ์และการลงทุนต่างๆของสหกรณ์  



854 
 

 

   

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第三届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

สภาพคล่องทางการเงิน  ในช่วงระยะเวลา  5 ปี (พ.ศ.  2556-2560) สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจ
ตระเวนชายแดน จ ากัด มีสภาพทางการเงินมีแนวโน้มดีข้ึน  เนื่องจาก อัตราส่วนทุนหมุนเวียนมีอัตราเพ่ิมสูงขึ้น 
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ  พนิดา  จินดาศรี (2551) พบว่า  สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล  จ ากัด  มีสภาพคล่องทางการเงินมีแนวโน้มดีขึ้น  เนื่องจากอัตราส่วนทุนหมุนเวียนมีอัตราที่เพ่ิม
สูงขึ้น ดังนั้นสหกรณ์ควรมีการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องอย่างเหมาะสม   แต่อัตราการเติบโตของก าไรสุทธิ 
มีแนวโน้มที่จะลดลงในทุกๆปี ยังไม่เป็นที่น่าพอใจและน้อยกว่าอัตราส่วนเฉลี่ยของกลุ่มเปรียบเทียบสหกรณ์ใน
ขนาดเดียวกัน ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะสหกรณ์มีเงินให้สมาชิกกู้ยืมไม่เพียงพอจึงต้องมีการกู้ยืมจากสถาบัน
การเงินอ่ืน ท าให้ก าไรลดลงอย่างไรก็ตามการบริหารที่ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ผลก าไรมากนัก เนื่องจากสหกรณ์ด าเนิน
กิจการตามแนวทางของสหกรณ์ที่ช่วยเหลือสมาชิก สุดท้าย อัตราก าไรสุทธิ จึงมีการปรับตัวที่ไม่แน่นอน 
ทั้งเพ่ิมขึ้นและลดลงในทุกๆปี จึงสรุปได้ว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดน จ ากัด มีการด าเนินงาน
และการบริหารจัดการด้านการเงินที่ดีแต่ยังมีเงินไม่เพียงพอต่อการกู้ยืม สอดคล้องกับ วิภารัตน์ สอนวิสัย 
(2554) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จ ากัด พบว่าผลการด าเนินงาน ในปี 2553 อัตราการเติบโตของก าไรสุทธิ
อยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่น่าพอใจ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 สหกรณ์ควรระวังหนี้จากการกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินทุนภายนอกเพ่ือเพ่ิมปริมาณเงินลงทุนเพียงพอต่อ
ความต้องการบริหารงานและน ามาปล่อยกู้ตามความต้องการของสมาชิก ควรมีการพิจารณาถึงปัจจัย  
ด้านต้นทุนทางการเงินไปด้วย เนื่องจากหนี้เหล่านี้ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะไม่สามารถช าระหนี้ได้ทันตาม
ก าหนดช าระหนี้ และเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและสหกรณ์ สหกรณ์ควรมีการใช้สินทรัพย์อย่างคุ้มค่า  
ควรวางแผนและเพ่ิมกลยุทธ์ในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ควรมีการก าหนดนโยบายในเรื่องการ
ระดมทุนส ารองให้ชัดเจนเพื่อการสร้างความมั่นคงให้กับสหกรณ์ 
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ทุนทางสังคมเพื่อการจัดการทรัพยากรปู กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ป.ทรัพย์อนันต์ ต าบลบ้านหัวเขา อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

 
กัญญสิรี บัวแก้ว1 ชนนิกานต์ ชูชื่น2 ปรางระวี สีนา3 

และยุทธกาน ดิสกุล4 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาทุนทางสังคมของกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชน ป.ทรัพย์อนันต์ จังหวัดสงขลา 2) เพ่ือศึกษาบทบาททุนทางสังคมในการจัดการทรัพยากรปูของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน ป.ทรัพย์อนันต์ จังหวัดสงขลา ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก สนทนากลุ่ม และการสังเกตแบบ
ไม่มีส่วนร่วมเป็นเครื่องมือรวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยมีผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ประธานกลุ่มประมงพ้ืนบ้าน  
ป.ทรัพย์อนันต์ 1 คน เจ้าหน้าที่ธนาคารปู ป.ทรัพย์อนันต์ 2 คน ชาวบ้าน 8 คน ร่วมกับการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและเขียนรายงานผลโดยการพรรณนาวิเคราะห์ 

ผลการวิจัยพบว่าทุนทางสังคมของกลุ่มวิสาหกิจ ป.ทรัพย์อนันต์ประกอบด้วย 4 ประเด็น ดังนี้  
1) ทุนมนุษย์เป็นการรวมกลุ่มของสมาชิกในรูปแบบเครือญาติ ดังเห็นได้จากผู้น าและสมาชิกมีอุดมการณ์ใน
เรื่องการรักษาฟ้ืนฟ ูและดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลของทะเลสาบสงขลาให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ และ
มีบทบาทในการจัดการทรัพยากรปูในทะเลสาบสงขลา 2) ทุนวัฒนธรรมเป็นการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ลูกปู 
คืนสู่ทะเล และมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ 3) ทุนสถาบันเป็นการประสานงานกับกลุ่มเครือข่ายภายใน
และภายนอก เพ่ือให้ทุกฝ่ายหรือหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมกันในการพัฒนาและ
ความเป็นไปของกลุ่มวิสาหกิจ ป.ทรัพย์อนันต ์4) ทุนความรู้เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องการเพาะพันธุ์ปู
และความส าคัญของทรัพยากรทางทะเลโดยผ่านช่องทางการสื่อประเภทต่างๆ เพ่ือให้คนภายนอกหรือบุคคลผู้
ที่สนใจได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับธนาคารปู ป.ทรัพย์อนันต ์
 
ค าส าคัญ: ทุนทางสังคม การจัดการทรัพยากรทางทะเล กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ป.ทรัพย์อนันต ์
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
1-3 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชุมชนศึกษา, คณะศิลปศาสตร,์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
4 อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณทิต, คณะศิลปศาสตร,์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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บทน า 

การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัยท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิถีการ
ผลิตแบบยังชีพให้กลายเป็นการผลิตเพ่ือการค้า อิทธิพลของระบบตลาดกลายเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีพ
ของชุมชนเพราะเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของชุมชนถูกก าหนดโดยกลุ่มนายทุนและพ่อค้ารายใหญ่ 
ยิ่งกว่านั้นทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ได้แก่ ดิน น้ า และป่า ยังถูกน ามาใช้เป็นปัจจัยการผลิตส าหรับ  
การปลูกพืชพาณิชย์เพื่อเน้นให้ได้ผลผลิตปริมาณมาก และเม่ือทรัพยากรชุมชนถูกท าลายและแย่งชิงจากอ านาจ
รัฐ อ านาจทุน ผ่านการบุกรุกและท าลายของคนจึงส่งผลให้ทุนทางสังคมสูญสลายไปพร้อมวิถีการด ารงชีวิต  
ที่เปลี่ยนไป สถานการณ์ของชุมชนเต็มไปด้วยการแข่งขัน เอารัดเอาเปรียบ ความเห็นแก่ตัว และกลายเป็น
ปัญหาสังคม (วิทยา เจียรพันธุ์, 2552, น. 107-115)  

ผลของการพัฒนากระแสหลักที่มุ่งสร้างรายได้และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศท าให้เกิด
ช่องว่างทางสังคมระหว่างคนจนและคนรวย ดังนั้นภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจเมื่อ พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา จึงได้มี
การพูดถึงแนวคิดทุนทางสังคมโดยนักวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน และภาครัฐ เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางการ
พัฒนาจากรากฐานด้วยการน าเอาวัฒนธรรม ประเพณี ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ
พัฒนาชุมชนควบคู่ไปกับการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินงานด้วย (ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ , 
2547, น. 1-2)      ทั้งนี้สาระส าคัญของทุนทางสังคมปรากฏชัดเจนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 11 ซึ่งส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ก าหนดการน าทุนทางสังคมมาใช้เพ่ือเป้าหมาย  
4 ประการ คือ สร้างความเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ ความมั่นคงและเศรษฐกิจ เพ่ือให้เกิดการรวมกลุ่มและสร้าง
โอกาสอย่างเทา่เทียม และเสริมสร้างพลังทางสังคม (บัณฑิตา ช านาญกิจ, 2557, น. 27)    

นอกจากนั้นทุนทางสังคมทุนทางสังคม (Social Capital)  มีลักษณะเป็นผลประโยชน์หรือต้นทุน
ส่วนรวมที่มาจากการช่วยเหลือและความร่วมมือกันระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่มต่าง  ๆ ในสังคม  
โดยเห็นว่าทุนทางสังคมคือ สถาบัน ระบบ ความสัมพันธ์และบรรทัดฐานการปฏิบัติ  (norm) ที่น ามาซึ่ง
ปฏิสัมพันธ์ของสังคมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เน้นถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างกันไม่ใช่สถาบันหรือ
ตัวบุคคลโดด ๆ หรือจ านวนรวมกัน อีกท้ังยังเห็นว่าทุนทางสังคม คือ การเชื่อมโยงของบุคคลเป็นเครือข่ายทาง
สังคมบนพ้ืนฐานความเชื่อถือ ไว้วางใจซึ่งกันและกัน (trust) และมีมาตรฐานในการท างานร่วมกัน ยังได้หยิบยก
ทุนทางสังคมมาเป็นตัวสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางธรรมชาติและทุนทางเศรษฐกิจโดยให้ค่านิยมพ้ืนฐาน
ร่วมกัน ทุนทางสังคมสามารถลดช่องว่างระหว่างคนกับคน คนกับสถาบัน ให้ทุกฝ่ายทุกส่วนสามารถท างาน
ร่วมกันได้ ดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่คนมองเห็นผลประโยชน์ร่วมกัน ก็จะท าให้คนหรือสถาบันสร้างระบบ
ความสัมพันธ์ทางสังคมที่เรียกว่าทุนทางสังคมช่วยให้สามารถท างานร่วมกันจนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้   
(วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ , 2548, น. 15) ขณะที่รัฐได้ผลักดันให้น าทุนทางสังคมมาใช้ในรูปแบบทุนชุมชน 
เพ่ือส่งเสริมธุรกิจและสวัสดิการชุมชน โดยมีองค์ประกอบหลักของทุนทางสังคมมีองค์ประกอบดังนี้ ทุนคน/
มนุษย์ คือบุคคลที่มีองค์ความรู้ความสามารถมีจิตสาธารณะมีความเอ้ืออาทรมีน้ าใจและพร้อมที่จะเสียสละ 
ท าประโยชน์เพ่ือชุมชน ทุนสถาบันหรือ องค์กร คือสถาบันองค์กรที่มีส่วนสนับสนุนผลักดันให้ชุมชนนั้นอยู่
ร่วมกันอย่างเป็นสุขและท าประโยชน์ร่วมกัน ทุนภูมิปัญญาวัฒนธรรม คือภูมิปัญญาท้องถิ่นจารีตประเพณีที่มี
อยู่ในท้องถิ่นรวมไปถึงค่านิยมและความเชื่อที่ดีของชุมชนทรัพยากรธรรมชาติคือทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ  
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ที่มีอยู่ในชุมชนเป็นทรัพยากรที่มีอยู่แล้วดั้งเดิม(ไมตรี อินเตรียะ, 2560) ทุนความรู้ คือ ความรู้ความช านาญ 
ที่แฝงเร้นในตัวคน หาทางน าออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตกแต่งให้ง่ายต่อการใช้สอยและมีประโยชน์เพ่ิมขึ้น  
มีการต่อยอดให้งดงาม และใช้ได้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงและกาลเทศะยิ่งขึ้น  มีความรู้ใหม่หรือ
นวัตกรรมเกิดขึ้นจากการเอาความรู้ที่ไม่เหมือนกันมาบูรณการเข้าด้วยกัน(ประเวศ วะสี, 2550) 
     จากการทบทวนงานวิจัยในประเด็นทุนทางสังคมกับทรัพยากรชุมชนพบว่ามี  3 ประเด็นดังนี้   
1)  ทุนทางสังคมกับการมีส่วนร่วมของชุมชนพบว่า ในงานศึกษาของ สิริวัฒนา ใจมา และคณะ (2546) 
ได้เสนอเพ่ือให้ความส าคัญกับการสร้างศักยภาพความสัมพันธ์และร่วมมือกันระหว่างชุมชนและหน่วยงาน
ภายนอกที่จะส่งผลให้ชุมชนท้องถิ่นเกิดทุนทางสังคม 2) ทุนทางสังคมกับการจัดการความรู้พบว่า ในงานศึกษา
ของ กนกวรรณ วรรณธนัง (2553) ได้เสนอทุนทางสังคมเป็นทรัพยากรที่ชุมชนได้สร้างขึ้นโดยเกิดจาก
ความสัมพันธ์ทางสังคม ทุนทางสังคมได้เกื้อกูลให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ ก่อให้เกิดการแสวงหาความรู้ 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเรียนรู้โดยการทดลองปฏิบัติและการถ่ายทอดบทเรียนจากการด าเนินงานจน
เกิ ดการวิ เ ค ร าะห์ แล ะสั ง เ ค ร า ะห์ ค ว ามรู้ เ ดิ มแล ะความ รู้ ใ หม่ ที่ เ ห มา ะสมกั บชุ มชน  น า ไปสู่ 
องค์ความรู้ใหม่ที่ก่อให้เกิดการพ่ึงพากันเองภายในชุมชน 3)ทุนทางสังคมกับการจัดการทรัพยากร โดยงาน
ศึกษาของ ชยุต อินพรหม (2547) ได้น าเสนอการน าทุนทางสังคมเดิมมาสู่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
สภาลานวัดได้กระท าอย่างเป็นองค์รวม มีการบูรณะการเชื่อมโยงป่า น้ าและดินเข้าด้วยกัน โดยผ่าน
กระบวนการทุนทางสังคมทั้ง 4ประเด็น ไม่ว่าจะเป็น ทุนมนุษย์ ทุนวัฒนธรรม ทุนสถาบันและทุนความรู้  
       เมื่อพิจารณางานที่เกี่ยวข้อง เห็นว่างานศึกษาของผู้วิจัยมีความสอดคล้องในประเด็นทุนทางสังคมกับการ
จัดการทรัพยากร เนื่องจากทางผู้ศึกษาได้สนใจ เห็นถึงความเข้มแข็งและการเคลื่อนไหวของกลุ่ม ธนาคารปู  
ป.ทรัพย์อนันต์ จังหวัดสงขลา โดยแสดงผ่านการเรียนรู้ เช่น การอบรมความรู้เกี่ยวกับการเพาะพันธุ์ปูม้า 
กิจกรรมการปล่อยปูคืนสู่ทะเล เป็นต้น ท าให้เกิดการตั้งข้อสงสัยที่ว่าทางกลุ่มมีกลวิธีอย่างไรในการจัดการ
ทรัพยากรสัตว์น้ า ขณะเดียวกันทางกลุ่มมีความเข้มแข็งดังสังเกตได้จากมีการเคลื่อนไหวขยายเครือข่าย  
จนน าไปสู่การตั้งค าถามว่าภายใต้ความเข้มแข็งของกลุ่มธนาคารปู ป.ทรัพย์อนันต์ จังหวัดสงขลามีองค์ประกอบ
ทางทุนทางสังคมใดบ้าง นอกจากนั้นบทบาทของทุนทางสังคมดังกล่าวน าไปสู่การจัดการทรัพยากรทางทะเล
อย่างไร 
 
วัตถุประสงค ์

1.เพ่ือศึกษาทุนทางสังคมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ป.ทรัพย์อนันต ์จังหวัดสงขลา 
2.เพ่ือศึกษาบทบาททุนทางสังคมในการจัดการทรัพยากรปูของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ป.ทรัพย์อนันต์ 

จังหวัดสงขลา 
 
วิธีการศึกษา 
     ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกลุ่มวิสาหกิจ ป.ทรัพย์อนันต์ ต าบลบ้านหัวเขา อ าเภอ 
สิงหนคร จังหวัดสงขลา อย่างชัดเจน จ านวน 11 คน ประธานกลุ่มประมงพ้ืนบ้าน ป.ทรัพย์อนันต์ 1 คน 
เจ้าหน้าที่ธนาคารปู ป.ทรัพย์อนันต์ 2 คน ชาวบ้าน 8 คน เนื่องจากเป็นคนในพ้ืนที่ และได้รับผลจากการจัดการ
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ทรัพยากรปูโดยตรงจากกลุ่มธนาคารปู ป.ทรัพย์อนันต์ ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยก าหนดขอบเขต
การวิจัยไว้ดังนี้ ขอบเขตด้านพ้ืนที่ผู้วิจัยเลือกพ้ืนที่ในการศึกษา คือ ธนาคารปู ป.ทรัพย์อนันต์ ต าบลบ้านหัวเขา 
อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ถือเป็นแหล่งเรียนรู้การเพาะพันธุ์ปูที่ส าคัญของจังหวัดสงขลา ขอบเขตด้าน
เนื้อหา ผู้วิจัยมุ่งเน้นที่จะศึกษาทุนทางสังคมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ป.ทรัพย์อนันต์ จังหวัดสงขลา ทั้ง 4 
ประเด็น คือ ทุนมนุษย์ คือบุคคลที่มีองค์ความรู้ความสามารถมีจิตสาธารณะมีความเอ้ืออาทรมีน้ าใจและ 
พร้อมที่จะเสียสละท าประโยชน์เพ่ือชุมชน ทุนสถาบัน คือสถาบันองค์กรที่มีส่วนสนับสนุนผลักดันให้ชุมชนนั้น
อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขและท าประโยชน์ร่วมกัน ทุนวัฒนธรรม คือภูมิปัญญาท้องถิ่นจารีตประเพณีที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นรวมไปถึงค่านิยมและความเชื่อที่ดีของชุมชนทรัพยากรธรรมชาติคือทรัพยากรธรรมชาติต่างๆที่มีอยู่ใน
ชุมชนเป็นทรัพยากรที่มีอยู่แล้วดั้งเดิม ทุนความรู้ คือ ความรู้ ความช านาญที่แฝงเร้นในตัวคน หาทางน าออกมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตกแต่งให้ง่ายต่อการใช้สอยและมีประโยชน์เพ่ิมขึ้น มีการต่อยอดให้งดงาม และใช้ได้
เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงและกาลเทศะยิ่งขึ้น มีความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมเกิดขึ้นจากการเอาความรู้ 
ที่ไม่เหมือนกันมาบูรณการและบทบาทของทุนทางสังคมในการจัดการทรัพยากรปูของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
ป.ทรัพย์ โดยผู้วิจัยเน้นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการลงพ้ืนที่ภาคสนาม โดยสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  
การสนทนากลุ่ม การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม กับธนาคารปู ป.ทรัพย์อนันต์ ต าบลบ้านหัวเขา อ าเภอสิงหนคร 
จังหวัดสงขลา และการใช้ข้อมูลเอกสารที่เก่ียวข้อง 
 
ผลการศึกษา 

1. จากกลุ่มประมงพ้ืนบ้าน ป.ทรัพย์อนันต์ สู่กลุ่มวิสาหกิจ ป.ทรัพย์อนันต์(ธนาคารปู) 
        แพประมง ป.ทรัพย์อนันต์หรือกลุ่มประมงพ้ืนบ้าน ป.ทรัพย์อนันต์ ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบสงขลา 
ต าบลบ้านหัวเขา อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เมื่อย้อนกลับไปในอดีตทะเลสาบสงขลาถือเป็นแหล่ง
ทรัพยากรที่ส าคัญของชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบและถือเป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียงเนื่องจากความอุดมสมบูรณ์
ของทรัพยากรสัตว์น้ าที่มีมากกว่า 700 ชนิด ทั้งกุ้ง หอย ปู ปลา ล้วนเป็นสินค้าที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ 
ที่สร้างรายได้หลักให้กับชาวบ้านบริเวณทะเลสาบกว่า 150 ชุมชน ต่อมาสภาพของทะเลสาบเปลี่ยนแปลงไป 
สัตว์น้ าที่ส าคัญทางเศรษฐกิจเริ่มลดน้อย ด้วยสาเหตุปัจจัยหลายอย่าง ทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติและ 
การพัฒนาเครื่องมือจับสัตว์น้ าในปัจจุบันที่มีการพัฒนาขึ้น เมื่อไม่มีสัตว์น้ าให้จับ ลูกหลานชาวประมง 
รุ่นหลังก็อาจหมดอาชีพไปด้วย ต่อมาคุณอนันต์ มานิล ประธานกลุ่มประมงพ้ืนบ้าน ป.ทรัพย์อนันต์   
กับชาวบ้านที่ยึดอาชีพประมง บ้านหัวเขา ได้มีการประชุมวางแผนเรื่องเพ่ิมจ านวนลูกปูทะเลท าให้เกิด 
การรวมตัวกันของสมาชิกท่ีประกอบอาชีพประมงใน ต าบลบ้านหัวเขา อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา  
       เมื่อปีพ.ศ.2553 ได้มีการจัดตั้งธนาคารปู ป.ทรัพย์อนันต์ ต าบลบ้านหัวเขา อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
ขึ้นเพ่ือให้ชาวบ้านมีการรวมกลุ่ม จัดตั้งธนาคารปู ป.ทรัพย์อนันต์ เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และดูแลรักษาทรัพยากร
ทางทะเลของทะเลสาบสงขลาให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์เหมือนในอดีตอีกครั้ง  ซึ่งมีสมาชิกเพียง 10 คน  
โดยคุณอนันต์ มานิลื เป็นประธานกลุ่มประมงพ้ืนบ้าน ป.ทรัพย์อนันต์ โดยทางกลุ่มธนาคารปูได้ริเริ่มหาทาง
เพ่ิมปริมาณจ านวนสัตว์ทะเล โดยเฉพาะปูทะเลที่มีปริมาณลดลงซึ่งปูทะเลถือเป็นสัตว์ทะเลชนิดแรกท่ีทางกลุ่ม
ได้หาทางเพ่ิมปริมาณจ านวนปูทะเล โดยการรวมกลุ่มกันขอบริจาคปูไข่นอกกระดองจากสมาชิกเพ่ือท าการ
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เพาะพันธุ์ลูกปู ในระยะแรกทางกลุ่มยังขาดความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง จึงท าได้เพียงการปล่อยแม่ปูไข่ที่จับ
ได้ลงทะเลเท่านั่น และต่อมาเม่ือมีการอบรมความรู้จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งของทางภาครัฐและภาคเอกชนท าให้
เกิดการอนุบาลปูไว้ระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะปล่อยปูลงสู่ทะเล ส่งผลให้มีการเพ่ิมอัตราการรอดของลูกปูเพ่ิมมาก
ขึ้นและประสบผลส าเร็จที่เห็นได้จากอัตราปูที่มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น พ.ศ.2556 บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิต 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด(มหาชน) หรือ ปตท.สผ.ได้เข้ามาร่วมผลักดันให้กลุ่มธนาคารปู ป.ทรัพย์อนันต์ เริ่มใช้ภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน  คุณช านาญ มานิล ที่เคยท างานในโรงเพาะฟักลูกกุ้งกุลาด าทดลองน าไข่ปูที่เขี่ยไว้ไปอนุบาลต่อ
ในบ่ออีกระยะหนึ่งก่อนปล่อยคืนสู่ทะเลเพ่ือให้ลูกปูเติบโตสร้างอวัยวะให้มีโอกาสรอดสูงขึ้น  โดย ปตท.สผ.  
ได้สนับสนุนการสร้างบ่อเพาะฟัก บ่อเก็บน้ าเขียว(เลี้ยงแพลงกาตอนพืช) เครื่องเติมอากาศ(ซุปเปอร์ชาร์จ) และ
ร่วมจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ลูกปู พร้อมประสานงานสถาบันเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งสงขลา และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือมาเป็นพ่ีเลี้ยงเสริมองค์ความรู้ 
       เมื่อ พ.ศ.2557 จนถึงปัจจุบัน ปตท.สผ. ได้สนับสนุนงบประมาณ ในการพัฒนาและก่อสร้างอาคาร 
การเรียนรู้และโรงเพาะฟักลูกปูมาตรฐาน โดยการออกแบบของสถาบัน  เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งทะเลสงขลา 
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือใช้เป็นแหล่งเพาะฟักลูกปูปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ควบคู่กับการ
เป็นศูนย์เผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ชุมชนประมงพ้ืนบ้านอ่ืนๆรวมถึงหน่วยงานราชการ นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนผู้สนใจทั่วไป ในชื่อ“ศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปู”ซึ่งในปัจจุบันธนาคารปู ป.ทรัพย์อนันต์ สามารถ
เติบโตขึ้นได้เองอย่างเข้มแข็งนอกจากนี้ยังเกิดเครือข่ายขึ้นถึง 24 เครือข่าย 4 จังหวัด โดยมีจุดมุ่งหมายหลัก
เดียวกันคือการอนุรักษ์และเพ่ิมจ านวนประชากรสัตว์ทะเลเพ่ือท าให้คุณภาพชีวิตของชาวบ้านที่ท าประมง
บริเวณทะเลสาบสงขลามีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านในชุมชนให้ดี
เพ่ิมข้ึนและไม่ให้ทรัพยากรทางทะเลถูกท าลายจนสูญหายไป 
 

“…ลุงนันต์คุยกับน้องชำยและครอบครัวว่ำน่ำจะท่ำธนำคำรปู เพื อเลี้ยงชีพก็เรื อง
หนึ งและอยำกตอบแทนธรรมชำติบ้ำงเพื อไม่ให้ทรัพยำกรธรรมชำติถูกท่ำลำยลงจนสูญ
หำยไปจึงมีควำมคิดที จะลองเพำะพันธุ์ปูเหมือนกับรำยกำรที ป้ำต้อยเรียกให้ลุงไปดูจึงลอง
ผิดลองถูกในกำรเพำะพันธุ์ปูลองผิดลองถูกจึงได้ไปอบรมและน่ำควำมรู้มำใช้ก็ประสบ
ควำมส่ำเร็จมีคนสนใจเข้ำร่วมเพิ มมำกขึ้นจำกแค่ในตอนแรกแค่ 10 คน จนปัจจุบันมี
เครือข่ำยถึง 24 เครือข่ำย 4 จังหวัด สัตว์ทะเลก็มีจ่ำนวนเพิ มขึ้นถึงจะเหนื อยแต่สิ งที ได้มำ
ก็คุ้มค่ำกับสิ งที เสียไป…” 

                 (นายอนันต์ มานิล, สัมภาษณ์ วันที่ 25 ธันวาคม 2561) 
 “…
ทำงกลุ่มเห็นถึงควำมส่ำคัญของทรัพยำกรธรรมไม่อยำกให้สิ งเหล่ำนี้สูญหำยไปจำก
ทะเลสำบสงขลำจึงริเริ มหำทำงกำรเพำะพันธุ์ขึ้นมำเพรำะเชื อว่ำสำมำรถท่ำได้นอกจำกนี้
ถ้ำเกิดเรำไม่ท่ำแล้วใครจะมำท่ำใครจะมำดูแลจึงมีกำรรวมตัวกันในกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูดูแล
ให้มีสัตว์น้่ำเพิ มขึ้น...” 

                (นายช านาญ มานิล, สัมภาษณ์ วันที่ 18 มกราคม 2562) 
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        จากค าให้สัมภาษณ์ สามารถสะท้อนให้เห็นถึงการออกมารวมตัวของชาวบ้านที่ประกอบอาชีพประมง
ที่ไม่ต้องการให้สัตว์น้ าในทะเลลดลงจนสูญพันธุ์ ไปและต้องการที่จะเพ่ิมปริมานสัตว์ทะเลให้มีจ านวนเพ่ิมมาก
ขึ้นนอกจากนี้ยังมีการช่วยกันดูแลฟ้ืนฟูและอนุรักษ์สัตว์ทะเลไม่ให้ถูกท าลายไปมากกว่านี้จากการประมง  
ในปัจจุบัน   

กลุ่มวิสาหกิจ ป.ทรัพย์อนันต์ เกิดจากการรวมตัวกันของชาวบ้านที่ประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้านที่
เล็งเห็นถึงความส าคัญในการอนุรักษ์ดูแลและฟ้ืนฟูสัตว์ทะเลไม่ให้ลดน้อยและสูญพันธุ์หายไปจากทะเลสาบ
สงขลาและมีเป้าหมายในการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ าในทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมือนในอดีต 

2. ทุนทางสังคมของ ธนาคารปู ป.ทรัพย์อนันต์ 
Coleman (1999, อ้างถึงใน นุทิศ เอ่ียมใส, 2555, น.8) กล่าวว่า ทุนทางสังคมเป็นชุดของความสัมพันธ์ 

(set of relationships) ระหว่างคน เป็นความสัมพันธ์ที่มีผลมาจากความตั้งใจบนพ้ืนฐานของความหวังในสิ่งที่
ต้องใช้ร่วมกัน (common) เป็นชุดของการมีค่านิยมร่วมกัน (set of shared values) และการมีส านึกของ
ความไว้วางใจ (sense of trust) ระหว่างกัน สิ่งเหล่านี้ถือเป็นโครงสร้างของความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคน 
หรือ มากกว่าที่ได้แสดงออกมา (สถาบันพระปกเกล้า .2554, น.7) กล่าวว่า ทุนทางสังคม คือ สิ่งดีๆที่มีอยู่ใน
ชุมชนประกอบด้วย ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรบุคคล หรือ ปราชญ์ชาวบ้าน เครอืข่ายของการรวมตัวกันใน
รูปแบบต่างๆ ภายในประชาคม บรรทัดฐาน และความไว้วางใจ ซึ่งส่งผลให้ผู้มีส่วนร่วมสามารถกระท าการ
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพในการบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน  โดยความร่วมมือจะส าเร็จก็ต่อเมื่อได้มี 
การเชื่อมต่อถึงกัน และไว้วางใจซึ่งกันแหละกัน โดยธนาคารปู ป.ทรัพย์อนันต์ได้มีการท างานเกี่ยวกับ 
การเพาะพันธุ์สัตว์ทะเล โดยใช้ทุนทางสังคมในการเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการทรัพยากรปูทะเลของ  
กลุ่มวิสาหกิจ ป.ทรัพย์อนันต์ซึ่งแบ่งออกได้ ดังนี้ 

2.1 ทุนมนุษย์ 
ทุนมนุษย ์หมายถึง ผลรวมของทักษะ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติเฉพาะส่วน บุคคล โดยเกิดจาก

การเสริมสร้าง สั่งสม และรวบรวมมาตั้งแต่เยาว์วัย เริ่มจากครอบครัว สังคม โรงเรียน และสถาบันการศึกษาใน
ระดับต่างๆ รวมถึงการเรียนรู้จากประสบการณ์ผ่านกิจกรรม ทั้งแบบที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ  
ยิ่งมนุษย์มีโอกาสได้มีการเรียนรู้และสะสมประสบการณ์มากเท่าใดก็จะยิ่งมีทุนมนุษย์มากขึ้นเท่านั้น (ศิรภัสสรศ์  
วงศ์ทองดี, 2557) ทุนมนุษย์จึงเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และมีความส าคัญ สามารถน ามาสร้างคุณค่าให้แก่
องค์การ ท าให้องค์การเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน (ประไพทิพย์  ลือพงษ์, 2555) ซ่ึงทางกลุ่มวิสาหกิจ 
ป.ทรัพย์อนันต์สมาชิกทุกคนมีการรวมกลุ่มกันในรูปแบบจิตอาสา เพราะทางกลุ่มไม่ได้รับเงินเดือนจากทาง
หน่วยงานใดๆทั้งสิ้น และสมาชิกในกลุ่มเป็นคนที่มาจากหลายพ้ืนที่  ไม่ใช่เฉพาะคนในอ าเภอสิงหนครเท่านั้น 
และมีการรวมกลุ่มเป็นแบบเครือญาติพ่ีน้องแต่ทุกคนมีการช่วยเหลือกันในการท างานมีการแบ่งหน้าที่ออกเป็น
ฝ่ายต่างๆ และมีความสนิทสนมกลมเกลียวกัน เพราะเป็นกลุ่มที่รวมตัวกันด้วยความสมัครใจไม่ได้เป็นกลุ่มที่
หวังผลก าไร เช่น กลุ่มภาคีต่างๆ  กลุ่มราชการ เป็นต้น 
       ผู้น าของเครือข่ายธนาคารปู ป.ทรัพย์อนันต์ คือ นายอนันต์ มานิล หรือ ลุงนันต์ประธานกลุ่มมีหน้าที่
ประสานงานกับกลุ่มต่างๆ  ทั้ งกลุ่มภาคีและกลุ่มราชการ  รวมถึงคอยดูแลควบคุมกิจกรรมต่างๆ  
ของเครือข่ายให้ราบรื่น โดยในอดีตทางกลุ่มมีการดูแลจัดการทรัพยากรสัตว์ทะเลเพียงล าพัง ไม่มีหน่วยงานใด
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เข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ แต่ต่อมาได้มีหน่วยงานเข้ามาช่วยสนับสนุนทางกลุ่มในด้านต่างๆ  
ทั้งเรื่องงบประมาณบางส่วน เรื่องการดูแลเพาะพันธุ์ปู โดยได้เข้ามาร่วมในการส ารวจปูทะเล เพาะพันธุ์ปูทะเล 
นอกจากนี้ยังส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยอบรมให้ความรู้ร่วมถึงการวางแผนจัดตั้งให้ธนาคารปูยืนได้ด้วยตนเอง   
ซึ่งลุงนันต์เป็นบุคคลหลักในการติดต่อประสานงานกับกลุ่มเครือข่ายต่างๆ เพ่ือให้การท างานเป็นไปได้อย่าง
ราบรื่น 

2.1.1 ภาวะผู้น า ลุงนันต์หรือนายอนันต์ มานิล ประธานกลุ่มวิสาหกิจ ป.ทรัพย์อนันต์ เป็นผู้ริเริ่มในการ
ก่อตั้งธนาคารปู เนื่องจากลุงนันต์เห็นถึงความส าคัญของปัญหาที่ทรัพยากรปูลดลงไปจากในอดีต
ค่อนข้างมาก ท าให้ลุงนันต์หันมาเริ่มศึกษาและลองผิดลองถูกจนประสบความส าเร็จจึงเกิด 
การรวมกลุ่มเป็นธนาคารปูเพ่ือเพาะพันธุ์ปูก่อนปล่อยลงสู่ทะเล เหตุนี้จึงท าให้ประธานถือเป็นผู้มี
ศักยภาพมีความรู้ความสามารถในการดูแลกลุ่มและมีความรู้ความช านาญเรื่องการเพาะพันธุ์ปู
ทะ เ ล เป็ นอย่ า ง มาก  เนื่ อ ง จ ากประธ านและสมาชิ กขอ งกลุ่ มที่ เ คย ได้ ศึ กษ าแล ะ 
มีประสบการณ์ท าให้มีความช านาญในการเพาะพันธุ์ปูทะเลเป็นอย่างมาก จึงถือได้ว่าลุงนันต์ 
มีคุณสมบัติที่เหมาะแก่การเป็นผู้น าของกลุ่ม 
 

“...ลุงนันต์เป็นประธำนกลุ่มมำโดยตลอดตั้งแต่เริ มก่อตั้งกลุ่มจนถึงปัจจุบัน 
เพรำะไม่มีสมำชิกคนไหนอยำกเป็นต่ำแหน่งประธำนต่อจำกลุงนันต์เลย  เพรำะกำรเป็น
ประธำนต้องเสียสละทั้งทุนทรัพย์ เวลำไม่สำมำรถไปไหนได้ต้องค่อยเฝ้ำค่อยดูเนื องจำก
กำรเพำะพันธุ์สัตว์ทะเลต้องใช้ควำมช่ำนำญและควำมละเอียดอ่อนมำกในกำรท่ำหน้ำที 
ตรงนี้…” 

(นางฐิติรัตน์ ธุระพัฒ, สัมภาษณ์ วันที่ 18 มกราคม 2562) 
 

“...สมำชิกทุกคนให้ลุงนันต์เป็นประธำนกลุ่มมำตลอด ไม่มีกำรเปลี ยน เพรำะลุงวิทย์
เป็นคนที มีควำมสำมำรถ และมีคุณสมบัติที พร้อมทุกอย่ำง เป็นผู้มีควำมช่ำนำญในกำร
เพำะพันธุ์สัตว์ทะเลนอกจำกนี้ลุงนันต์ยังเป็นผู้ค่อยประสำนงำนกิจกรรมต่ำงๆอีกด้วย…” 

                      (นางนฤมล กระสินธุ์, สัมภาษณ์ วันที่ 18 มกราคม 2562) 
 

“...สมำชิกทุกคนยินดีที ให้ลุงนันต์เป็นประธำนกลุ่ม เพรำะ ลุงนันต์เป็นผู้ที เริ มตั้ง
กลุ่มขึ้นมำ ท่ำให้เป็นผู้ที ไว้ใจได้ว่ำจะรักษำอุดมกำรณ์ของกลุ่มได้เป็นอย่ำงดีนอกจำกนี้
ลุงนันต์ยังค่อยสอนและให้ควำมรู้ได้ดีอีกด้วย…” 

(นำงสุดใจ ทองใหม่, สัมภำษณ์ วันที  18 มกรำคม 2562) 
 

จากค าสัมภาษณ์สะท้อนให้เห็นว่า นายอนันต์  มานิล มีลักษณะในความเป็นผู้น าของกลุ่มคือมีความ
เสียสละ มีความอดทน ในการจัดการทรัพยากรปูทะเล และมีศักยภาพในการเป็นผู้น าเนื่องจากมีความช านาญ
และมีความรู้ความเข้าใจในการเพาะพันธุ์ปูทะเล มีความสามารถในการประสานงานกับทางกลุ่มต่างๆ ได้เป็น
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อย่างดีและรักษาอุดมการณ์ของกลุ่มคือการคอยดูแลรักษาฟ้ืนฟูเพาะพันธุ์ปูทะเลมาโดยตลอดจึงท าให้สมาชิก
ทุกคนมอบให้ลุงนันต์เป็นประธานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ป.ทรัพย์อนันต์ 
       2.1.2 สมาชิกส าหรับสมาชิกภายในกลุ่มเป็นชาวประมงพ้ืนบ้านที่อาศัยอยู่โดยรอบบริเวณทะเลสาบ
สงขลา เช่น สิงหนคร สทิงพระ ระโนด ฯ เป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องการเพาะพันธุ์ปูอยู่แล้ว รวมถึงได้รับการ
ถ่ายทอดเรียนรู้ได้ฝึกพัฒนาประสบการณ์ของตนเองในการเพาะพันธุ์ปูทะเลโดยการมาเรียนรู้ที่ธนาคารปู  
ป.ทรัพย์อนันต์จากประธานกลุ่มท าให้ได้รับความรู้และเกิดความช านาญเพ่ิมมากขึ้นโดยสมาชิกในกลุ่ม 
มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น มีการเอื้อเฟ้ือกันในรูปแบบของครอบครัว 
 

“...สมำชิกของกลุ่มเกิดจำกกำรมำรวมตัวกันในรูปของจิตอำสำทุกคนมีฐำนะ
ไม่ได้ร ่ำรวยอะไร   มีฐำนะปำนกลำงไปจนถึงยำกจน เพรำะส่วนใหญ่ก็มีอำชีพท่ำ
ประมงพ้ืนบ้ำนช่วยกันด้วยควำมสมัครใจแบบพี น้อง…” 

(นายสุมานะ มานิล, สัมภาษณ์ วันที่ 18 มกราคม 2562) 
“...สมำชิกของกลุ่มอยู่กันแบบพี น้องเครือญำติ เอ้ือเฟ้ือเผื อแพร่กันช่วยเหลือ

ซึ งกันและกัน…” 
(นางวาสนา เอ่ียมคง, สัมภาษณ์ วันที่ 18 มกราคม 2562) 

“...สมำชิกเข้ำใจในกำรท่ำงำนและเป็นส่วนหนึ งในกำรช่วยขับเคลื อน
ในกำรท่ำกิจกรรมต่ำงๆแม้จะไม่ได้มีทุนทรัพย์มำกมำยแต่ท่ำด้วยใจจิตอำสำนอกจำกนี้
ในกำรด่ำเนินงำนที ผ่ำนมำพิสูจน์ให้เห็นว่ำจ่ำนวนปูทะเลในทะเลสำบสงขลำมีปริมำณ
เพิ มข้ึนจริง…” 

(นางพรรคมล ช้างสุสิริ, สัมภาษณ์ วันที่ 18 มกราคม 2562) 
 
         จากค าสัมภาษณ์สะท้อนให้เห็นว่า สมาชิกในกลุ่มมีการช่วยเหลือกันในรูปแบบของการกระท าไม่ใช่วัตถุ
อย่างเงินหรือสิ่งของเนื่องจากสมาชิกภายในกลุ่มธนาคารปู ป.ทรัพย์อนันต์ไม่ได้เป็นผู้ที่มีก าลังทรัพย์มากมาย  
แต่สมาชิกภายในกลุ่มธนาคารปู ป.ทรัพย์อนันต์ก็มีความรักใคร่สามัคคีและพร้อมจะช่วยเหลือกันเนื่องจากการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาส่งผลให้เห็นถึงปริมาณปูทะเลเพิ่มข้ึน 

กลุ่มวิสาหกิจ ป.ทรัพย์อนันต์ หรือธนาคารปู ป.ทรัพย์อนันต์ เกิดจากการรวมตัวของผู้ที่มีจุดประสงค์
และเป้าหมายเดียวกันเพ่ือจัดการทรัพยากรปูในทะเลสาบสงขลาโดยมีการน าภูมิปัญญาชาวบ้านเข้ามาช่วยใน
การจัดการทรัพยากรปู โดยการเลือกผู้น าเป็นการตัดสินใจจากสมาชิกเนื่องจากเห็นถึงศักยภาพและความรู้ของ
ลุงนันต์ นอกจากนี้ทางกลุ่มยังมีการบริหารงานและอยู่กันแบบเครือญาติมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความ
สามัคคีกัน และสมาชิกภายในกลุ่มมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพาะพันธุ์ปู 

2.2 ทุนวัฒนธรรม 
ทุนวัฒนธรรมที่ ปิแยร์ บูร์ดิเยอร์ (Pierre Bourdieu) (อ้างในชนิดา เสงี่ยมไพศาลสุข, 2550: 79)  

ได้ให้ไว้ว่า “ทุนวัฒนธรรม หมายถึง สิ่งที่บุคคลได้รับจากกระบวนการหล่อหลอมทางสังคมอันกลายเป็นคุณ 
สมบัติ ติดตัวที่เอ้ือให้บุคคลสามารถน าไปเพ่ิมพูนมูลค่าของตนได้ ทั้งนี้มักเป็นสิ่งที่หลอมละลายอยู่ในตัวตนของ
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บุคคล และแสดงออกผ่านพฤติกรรม เช่น ความรู้ รสนิยม กิริยามารยาท นอกจากนี้ ยังหมายรวมถึงทรัพย์สิน
ต่างๆ ที่มีคุณค่าอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่ในเชิงเศรษฐกิจ แต่สามารถมีมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจได้ เช่น งานศิลปะ 
หนังสือ เอกสารรับรองวิชาการ เป็นต้น” ซึ่งทางกลุ่มวิสาหกิจ ป.ทรัพย์อนันต์ได้มีการปลูกจิตส านึกด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรปู และมีการจัดสร้างองค์ความรู้ให้แก่คนภายนอกและภายในชุมชนผ่านกิจกรรมความรู้ต่างๆ 
ตัวอย่างเช่น  

กิจกรรมปล่อยพันธุ์ลูกปู กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะพันธุ์ปูทะเล โดยทุกกิจกรรมจะมีการท า
อยู่อย่างต่อเนื่องโดยจะขึ้นอยู่กับว่ามีหน่วยงานใดมาติดต่อกับทางธนาคารปู  ป.ทรัพย์อนันต์ ถ้ามีกลุ่มหรือ
หน่วยงานใดสนใจต้องการจะจัดกิจกรรมขึ้นก็จะต้องมาพูดคุยกับทางธนาคารปู  ป.ทรัพย์อนันต์ ว่ามีรูปแบบ
อย่างไร จะจัดวันใด เพ่ือที่ทางธนาคารปู ป.ทรัพย์อนันต์ จะได้จะเตรียมพ้ืนที่ ซึ่งทางกลุ่มธนาคารปู ป.ทรัพย์
อนันต์ จะคอยอ านวยความสะดวกเช่น ในการเตรียมลูกปู การจัดเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรม และ 
คอยดูแลรักษาความปลอดภัยในการจัดกิจกรรม โดยจะมีสมาชิกในกลุ่มเป็นวิทยากรคอยให้ความรู้ในเรื่อง
เกี่ยวกับธนาคารปู ป.ทรัพย์อนันต์  

“…กำรให้ควำมรู้กับเยำวชนนักเรียนนักศึกษำและกิจกรรมปล่อยพันธุ์ลูกปูเป็น
สิ งที ดีที ควรท่ำต่อไปท่ำให้ปริมำณปูทะเลเพิ มข้ึนเป็นจ่ำนวนมำก…” 

(นายอนันต์ มานิล, สัมภาษณ์ วันที่ 25 ธันวาคม 2561) 
“...กำรให้ควำมรู้กับเยำวชนนักเรียนนักศึกษำและกิจกรรมปล่อยพันธุ์ลูกปูเป็นกำร
ช่วยปลูกฝังให้รู้จักกำรทดแทนในสิ งที เรำได้หยิบยืมมำจำกธรรมชำติเพื อให้เกิดกำร
หมุนเวียนแลกเปลี ยนทดแทนในระบบนิเวศ…” 

(นางอนัญญา ผลเจริญ, สัมภาษณ์ วันที่ 18 มกราคม 2562) 
     จากค าสัมภาษณ์สะท้อนให้เห็นว่า กิจกรรมปล่อยลูกปูทะเลทดแทนเป็นกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ต่อ

เยาวชนและควรมีการจัดต่อไปนอกจากนี้ยังเป็นการช่วยปลูกฝังให้รู้จักการทดแทนในสิ่งที่เราหยิบยืมมาจาก
สิ่งแวดล้อม 

       กลุ่มวิสาหกิจป.ทรัพย์อนันต์ ได้มีการจัดกิจกรรมการปล่อยพันธุ์ลูกปูกลับคืนลงสู่ทะเลเป็นกิจกรรมที่มี
การด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องถือเป็นการส่งเสริม และอนุรักษ์ให้ผู้คนทั่วไปที่สนใจรู้จักการตอบแทนธรรมชาติ 
โดยการปล่อยลูกปูกลับคืนสู่ท้องทะเล  

2.3 ทุนสถาบัน  
ทุนสถาบัน คือ มีบทบาทในการสนับสนุนและผลักดันให้เกิดพลังร่วมของคนในชุมชนและสังคม ท าให้

คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข (ส านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ) ซึ่งทางกลุ่มธนาคารปู  
ป.ทรัพย์อนันต์เป็นการรวมตัวกันของชาวบ้านจึงถือว่าเป็นกลุ่มเครือข่ายขนาดเล็กโดยมีการประสานงานกับ
กลุ่มเครือข่ายภายใน นอกจากนี้สมาชิกภายในกลุ่มมีทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมโดยอยู่รวมกันได้อย่าง
สงบไม่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายและในการบริหารจัดการของกลุ่มในรูปแบบของคณะกรรมการนั้นจะมีการประชุม
และตัดสินใจร่วมกันในทุกเรื่อง รวมทั้งธนาคารปู ป.ทรัพย์อนันต์ยังมีการประชุมร่วมกับกลุ่มอ่ืนๆ ในทุกเดือน 
เพ่ือหารือกันในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจาก ปตท.สผ. หน่วยงานราชการ นักเรียน นักศึกษา 
ในการสนับสนุนงบประมาณและองค์ความรู้เพ่ือร่วมกันหาแนวทางให้กลุ่มวิสาหกิจ ป.ทรัพย์อนันต์ สามารถ
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พ่ึงพาตนเองและคงอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนและเข้มแข็งโดยได้มีการสร้างโรงอาหารช่วยโครงการฟ้ืนฟู
ทรัพยากร เพ่ือเป็นการหารายได้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจ ป.ทรัพย์อนันต์(ธนาคารปู)เพ่ือหมุนเวียนในการใช้เพาะฟัก
ลูกปู 

“...เมื อก่อนทำงกลุ่มมีกำรด่ำเนินกำรต่ำงๆด้วยตนเองทั้งหมดไม่มีหน่วยงำนใด
เข้ำมำให้กำรสนับสนุน แต่เมื อเวลำผ่ำนไปหน่วยงำนต่ำงๆ ได้เข้ำมำช่วยเหลือ
สนับสนุนทำงกลุ่มในเรื องต่ำงๆ เช่น ปตท.สผ.ที เข้ำมำช่วยสนับสนุนงบประมำณและมี
กำรสร้ำงโรงเพำะเลี้ยงศูนย์กำรเรียนรู้ให้กับทำงธนำคำรปู ป.ทรัพย์อนันต์ นอกจำกนี้
ยังมีหน่วยงำนทำงกำรศึกษำทั้งโรงเรียนมหำลัยเข้ำมำศึกษำดูงำนให้ควำมรู้แก่สมำชิก
ธนำคำรปู ป.ทรัพย์อนันต์…” 

(นายอนันต์ มานิล, สัมภาษณ์ วันที่ 25 ธันวาคม 2561) 
 

“...ในช่วงแรกท่ำกันเองแบบไม่มีควำมเข้ำใจในกำรเพำะลูกปูต่อมำ   ก็มี
หน่วยงำนทั้งภำครัฐและภำคเอกชนเข้ำมำให้กำรสนับสนุนทั้งด้ำนงบประมำณและ
องค์ควำมรู้นอกจำกนี้ทำงมหำวิทยำลัยต่ำงๆก็ได้เข้ำมำให้กำรสนับสนุนทำงด้ำน
ควำมรู้โดยมีกำรช่วยกันหำวิธีท่ำให้ธนำคำรปู         ป.ทรัพย์อนันต์สำมำรถด่ำรงอยู่
อย่ำงเข้มแข็งด้วยตนเองโดยให้มีกำรสร้ำง โรงอำหำรช่วยโครงกำร ฟ้ืนฟูทรัพยำกร 
เพื อเป็นกำรหำรำยได้ให้กับ  ธนำคำรปูเพื อหมุนเวียนในกำรใช้เพำะฟักลูกปู…” 

(นายช านาญ มานิล, สัมภาษณ์ วันที่ 18 มกราคม 2562) 
จากค าสัมภาษณ์สะท้อนให้เห็นว่า ในปัจจุบันทางกลุ่มมีเครือข่ายต่างๆ เข้ามาช่วยเหลือเพ่ิมมากขึ้น  

เพ่ือช่วยให้การด าเนินการจัดการทรัพยากรปูทะเลของกลุ่มเป็นไปได้ง่ายขึ้นทั้งการมีหน่วยงานของรัฐเข้ามา
ช่วยเหลือ ท าให้การเพาะพันธุ์ได้รับการสนับสนุนและได้รับความสนใจมากขึ้นกว่าในอดีตที่ทางกลุ่มมีการ
ท างานเพียงล าพัง และช่วยสร้างเสริมให้เกิดความเข้มแข็ง  ของกลุ่มมากขึ้น เนื่องจากมีหน่วยงานต่างๆ  
เข้ามาร่วมด้วยเป็นจ านวนมาก ท าให้เกิดเครือข่ายที่หลากหลายในการหนุนเสริมกลุ่มให้สามารถท างานได้อย่าง
ราบรื่นมากยิ่งขึ้นและยังมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนช่วยทั้งในด้านงบประมาณและ  
องค์ความรู้โดยได้มีการเสนอให้จัดท าให้มีการสร้างโรงอาหารช่วยโครงการฟ้ืนฟูทรัพยากร เพ่ือเป็นการหา
รายได้ให้กับธนาคารปูเพื่อหมุนเวียนในการใช้เพาะฟักลูกปู และท าให้ธนาคารปูอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างเข้มแข็ง       

กลุ่มวิสาหกิจ ป.ทรัพย์อนันต์ เป็นการรวมตัวกันของชาวบ้าน จึงถือว่าเป็นกลุ่มเครือข่ายขนาดเล็ก  
โดยมีการประสานงานกับกลุ่มเครือข่ายภายใน นอกจากนี้สมาชิกในกลุ่มมีทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม
โดยอยู่ร่วมกันอย่างสงบไม่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย และในการบริหารจัดการของคนในกลุ่มเป็นไปอย่างราบรื่น
เป็นระบบเนื่องจากมีหน่วยงานทั่งภายนอกและภายในเข้ามาช่วยเหลือ นอกจากนี้ยังมีการประชุมร่วมกันกับ
กลุ่มอ่ืนๆ ในทุกเดือน เพ่ือหารือกันในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจาก ปตท.สผ. หน่วยงาน
ราชการ นักเรียน นักศึกษา ในการสนับสนุนงบประมาณและองค์ความรู้  เพ่ือร่วมกันหาแนวทางให้กลุ่ม
วิสาหกิจ ป.ทรัพย์อนันต์ สามารถพ่ึงพาตนเองและคงอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนและเข้มแข็ง 

 



865 
 

 

   

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第三届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

2.4 ทุนความรู้ 
ทุนทางปัญญา หรือทุนความรู้ คือการน าศักยภาพภายในบุคคลมาพัฒนา และส่งเสริมด้วยความคิด

อย่างเป็นระบบ (ไกรฤทธิ์ บุญยเกียรติ, 2550) ซึ่งทางธนาคารปู ป.ทรัพย์อนันต์ ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบ
สงขลา ต าบลบ้านหัวเขา อ าเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา ก่อตั้ งเมื่อปี  พ.ศ.2553 ซึ่ งเดิมชาวบ้าน 
น าประสบการณ์เพาะเลี้ยงกุ้งแช่บ๊วยมาปรับใช้กับปู ทั้งการกรองน้ าชายฝั่ง การฆ่าเชื้อ การควบคุมอุณหภูมิที่
เหมาะสม รูปแบบ โรงเพาะฟักไข่ ฯ จะแตกต่างกันเพียงหลักการอนุบาลปูที่ไม่เหมือนกุ้ง ครั้นน ามาผสมผสาน
กับองค์ความรู้ใหม่ เช่น น าไข่ที่ยีจากแม่พันธุ์ปูมาเพาะฟักในบ่อน้ าเค็มคุณภาพดีที่น าน้ ามาจากทะเลไกลฝั่งราว 
10 กิโลเมตร โดยมีค่าความเค็มที่เหมาะสม 28-34 ppt (ความเค็มในส่วนต่อพัน) เพ่ือให้ได้น้ าที่ปราศจาก
ตะกอนดีกว่าการกรองน้ าชายฝั่ง จากนั้นอนุบาลลูกปูต่ออีกระยะค่อยน าลูกปูไปปล่อยกลางทะเลบริเวณที่มี
ความเค็มที่เหมาะสม เพ่ือให้ลูกปูปรับตัวได้สบาย ไม่เพียงแต่ได้ลูกปูที่มีอัตราการรอดตายสูงขึ้น กลุ่มประมง 
ยังได้เรียนรู้ชีววิทยาของปูแต่ละช่วงวัยระหว่างกระบวนการเพาะฟัก การเตรียมโรงเพาะฟัก โดยหลักแล้ว
จะต้องมีบ่อพักน้ า บ่อฆ่าเชื้อ บ่อเก็บน้ า ถังฟักไข่และบ่ออนุบาลโดยเฉพาะบ่อพักน้ าจะต้องมีขนาดเพียงพอและ
ต้องมีน้ าที่มีความบริสุทธิ์ สะอาด และปราศจากเชื้อโรค เพียงพอต่อการน าไปใช้ในโรงเพาะฟัก สิ่งจ าเป็นอีก
อย่างหนึ่งคือ ถังฟักไข ่อาจใช้ถังกลมขนาด 200 ลิตร หรือถังสี่เหลี่ยมเพราะมีพ้ืนที่ผิวมากแต่ถ้าเป็นบ่อเพาะฟัก
ปูม้าที่มีการลงทุนระยะยาวควรใช้บ่อซีเมนต์จะมีความคุ้มค่ามากกว่าอาจใช้บ่อเหลี่ยมหรือบ่อกลมขนาด  2-7 
ตัน ก็สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ แต่ถ้าใช้ไฟเบอร์ก็จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น นอกจากบ่อพักน้ าแล้ว บ่อเก็บน้ าก็มี
ความจ าเป็นต้องมีการฆ่าเชื้อในน้ าด้วยคลอรีนก่อนจะน ามาใช้ในโรงเพาะฟัก เพราะน้ าแต่ละแหล่งมีคุณภาพ 
ไม่เท่ากันบางที่น้ าอาจไม่มีความเหมาะสมในการน าไปใช้  ในขั้นตอนการอนุบาลลูกปูม้า อันดับแรกที่ต้อง
ค านึงถึงคือ การเตรียมอาหาร อาหารที่ใช้คือ แพลงค์ตอนพืชและแพลงค์ตอนสัตว์ แพลงค์ตอนพืชที่ใช้ใน
ปัจจุบันมี 2 ชนิดคือ คลอเรลลาและคีโตเซอรอสซึ่งคีโตเซอรอสจะให้ลูกปูกิน ส่วนคลอเรลลาจะใช้ส าหรับ 
การเพาะเลี้ยง แพลงค์ตอนสัตว์ เช่น โรติเฟอร์ไรน้ ากร่อย ไรแดง และอาร์ทีเมีย เพ่ือใช้ในระหว่างขั้นตอน 
การอนุบาล ถ้าเป็นฟาร์มที่มีความพร้อม ควรเตรียมแพลงค์ตอนพวกนี้ไว้ก่อน เพราะยังไม่มีอาหารส าเร็จรูป
ส าหรับลูกปูและเมื่อถึงระยะที่มีอัตราการอยู่รอดสูง จึงน าลูกปูไปปล่อยกลับลงสู่ทะเลซึ่งวิธีการดังกล่าวเป็นการ
น าความรู้เก่ามาผสมผสานกับความรู้ใหม่เพ่ือให้ได้วิธีที่เหมาะสมกับการเพาะพันธุ์ ปูทะเลซึ่งกว่าจะได้องค์
ความรู้เหล่านี้ก็ได้มีการลองผิดลองถูก และได้ไปศึกษามาจากแหล่งต่างรวมถึงการที่มี่หน่วยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนเข้ามาให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเพาะพันธุ์และการดูแลอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเล 

1) การจัดการถ่ายทอดความรู้เรื่องการเพาะพันธุ์ปู คือ การให้ความรู้ในเรื่องความส าคัญของทรัพยากรสัตว์
ทะเลความเป็นมาของกลุ่มและด้านการอนุรักษ์และดูแลรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์ทะเล  ให้แก่ทางหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งการเดินทางไปให้ความรู้ตามโรงเรียนหรือหน่วยงานภายนอก การใหค้วามรู้แก่นักเรียนนักศึกษาที่เข้า
มาท ากิจกรรมภายในกลุ่ม ผ่านทางค าบอกเล่า และมีการถ่ายทอดกิจกรรมความรู้และการเพาะพันธุ์  ผ่านทาง
กิจกรรมปล่อยพันธุ์ลุกปูและเฟสบุ๊คเพ่ือให้คนภายนอกได้รับรู้การกระท าของกลุ่มอย่างทั่วถึง 
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“...เมื อมีกำรจัดโครงกำรต่ำงๆ เช่นกำรจัดกิจกรรมปล่อยลูกปูทดแทนก็จะ
สอดแทรกเนื้อหำควำมรู้ในเรื องกำรเพำะพันธุ์สัตว์ทะเลไว้ด้วย เพื อให้นักเรียน 
นักศึกษำได้ร่วมกันดูแลและอนุรักษ์…” 

(นางอนัญญา ผลเจริญ, สัมภาษณ์ วันที่ 18 มกราคม 2562) 
“…ในกำรจัดกิจกรรมจะมีกำรให้ควำมรู้และขั้นตอนกำรเพำะพันธุ์ปูและมีกำร

ลงมือสำธิตประกอบกำรบรรยำยในเกือบทุกขั้นตอน…” 
(นายอนันต์ มานิล, สัมภาษณ์ วันที่ 25 ธันวาคม 2561) 

       จากค าสัมภาษณ์สะท้อนให้เห็นว่า กิจกรรมที่ทางกลุ่มได้จัดขึ้นนั้นล้วนแล้วแต่มีการสอดแทรกความรู้เรื่อง
การเพาะพันธุ์ปูการดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลไว้ทั้งสิ้น เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึงเรื่อง
ทรัพยากรทางทะเลที่ก าลังเสื่อมโทรมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ท าให้เกิดการช่วยกันดูแลรักษาจากบุคคลต่างๆ 
เพ่ิมมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลอื่นๆ ที่สามารถใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการ
รักษาดูแลและฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นอีกครั้ง 

2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการเพาะพันธุ์ปู คือ การแลกเปลี่ยนความรู้ วิธีการเพาะพันธุ์สัตว์ทะเล 
เทคนิคการจัดการต่างๆ ภายในองค์กรและสมาชิกมีการน าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยน น ามาประยุกต์ใช้ 
โดยมีการแลกเปลี่ยนผ่านการประชุมผ่านช่องทางออนไลน์และประชุมแบบพบปะกันในทุกเดือน เช่น  เฟสบุ๊ค 
กลุ่มไลน์ เป็นต้น 

 “…ในกำรประชุมแต่ครั้งมีกำรพูดคุย แลกเปลี ยนควำมรู้กัน เพื อน่ำข้อมูลที 
ได้มำปรับปรุงและปรับใช้ให้เกิดประโยชน์…” 

(นายอนันต์ มานิล, สัมภาษณ์ วันที่ 25 ธันวาคม 2561) 
“...มีกำรแลกเปลี ยนกันผ่ำนทำงกำรประชุม โดยมีกำรสร้ำงกลุ่มไลน์ และไลฟ์

สดผ่ำนทำงเฟสบุ๊ค…” 
(นายช านาญ มานิล, สัมภาษณ์ วันที่ 18 มกราคม 2562) 

       จากค าสัมภาษณ์สะท้อนให้เห็นว่า ทางกลุ่มได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันจากทั้งการประชุมทางเฟสบุ๊ค 
กลุ่มไลน์ และแบบพบปะหน้ากัน นอกจากนี้ก็ยังมีการน าไปปรับปรุงและปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเอง
และองค์กร 

กลุ่มวิสาหกิจ ป.ทรัพย์อนันต์เป็นการรวมกลุ่มกันโดยน าเอาภูมิปัญญาชาวบ้านและความรู้จากการ
เลี้ยงกุ้งแช่บ๊วยมาปรับประยุกต์ใช้ในการเพาะพันธุ์ปู นอกจากนี้ยังได้มีการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมมาผสมผสาน
ระหว่างความรู้ที่มีมาแต่อดีตและความรู้ใหม่เข้าด้วยกันท าให้เกิดวิธีการเพาะพันธุ์ปูที่มีความผสมผสานของ
เทคโนโลยีทั้งจากความรู้ดั้งเดิมและความรู้สมัยใหม่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันจากการประชุมแล้วน ามาปรับใช้
ให้เกิดประโยชน์ 
3. บทบาททุนทางสังคมในการจัดการทรัพยากรปู ของกลุ่มวิสาหกิจ ป.ทรัพย์อนันต3.1 การส่งเสริม 
สนับสนุนการเพาะเลี้ยงปูทะเล 
              กลุ่มวิสาหกิจ ป.ทรัพย์อนันต ์ได้มีการส่งเสริม สนับสนุน โดยการรับฝากแม่ปูไข่มาท าการเพาะพันธุ์
ลูกปูจากชาวบ้าน เพ่ือน าลูกปูที่ได้ปล่อยคืนสู่ทะเล นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้การเพาะพันธุ์ลูกปูส าหรับ
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ชาวบ้านและผู้คนทั่วไปที่สนใจ เพ่ือให้สามารถน าความรู้ที่ได้ไปต่อยอด สะท้อนได้จากค าบอกเล่าของ  
นายอนันต์  มานิล ได้กล่าวว่า เมื่อชาวบ้านออกเรืออวนติดปูไข่มาก็จะน ามาฝากที่ธนาคารปูเพ่ือให้ท าการเพาะ
ฟักไข่ต่อไปบางรายฝากไว้ทั้งตัวแต่บางรายแค่น าแม่มาฟักไข่และน าตัวแม่ไปขายส่วนไข่ก็ให้ท าการเพาะฟัก  
เพ่ือน าปล่อยคืนสู่ทะเลและยังได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะพันธุ์ปูเพ่ือหวังให้น าความรู้ ตรงนี้ไปต่อยอด
ของตนเองได ้
        3.2 การสร้างจิตส านึกให้กับสมาชิกของชุมชน และบุคคลภายนอกในการอนุรักษ์  หวงแหน
ทรัพยากรและเห็นความส าคัญของทรัพยากรที่มีต่อมวลมนุษย์ 
              เกิดการรวมตัวของชาวบ้านโดยมีลุงนันต์ เป็นประธานจัดตั้งกลุ่มธนาคารปูขึ้น เนื่องจากเล็งเห็นถึง
ความส าคัญของทรัพยากร ต่อมาได้มีการเพาะพันธุ์ลูกปูขึ้นท าให้ทรัพยากรปูเพ่ิมมากขึ้น ท าให้ชาวบ้านเกิดการ
ตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรทางทะเล จึงได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกและเริ่มมีหน่วยงานทั้งทางภาครัฐและ
ภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนและส่งเสริม เนื่องจากเล็งเห็นถึงความส าคัญและความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร
ทางทะเลที่ทางกลุ่ม        ได้ด าเนินการเพาะพันธุ์และปล่อยกลับคืนสู่ทะเลซึ่งมีการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ลูกปู
และให้ความรู้อยู่อย่างสม่ าเสมอ สะท้อนได้จากค าบอกเล่าของ นายอนันต์  มานิลและนางอนัญญา ผลเจริญ  
ได้กล่าวว่า ทางกลุ่มเล็งเห็นถึงความส าคัญของทรัพยากรทางทะเลที่นับวันเริ่มลดน้อยลงจึงได้ริเริ่มในการท า
การเพาะพันธุ์ลูกปูก่อนเมื่อประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายก็เริ่มท าให้ชาวบ้าน   เริ่มตระหนักถึงความส าคัญ
และเริ่มเข้าร่วมโดยทางกลุ่มจะให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ลูกปู
เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกให้รู้ถึงคุณค่าและเห็นถึงความส าคัญของทรัพยากรทางทะเล 
 
อภิปรายผล 

1. ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดทุนทางสังคมของธนาคารปู ป.ทรัพย์อนันต์ 
       ทุนมนุษย์ เป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดการขับเคลื่อนของกลุ่มธนาคารปู ป.ทรัพย์อนันต์โดยแบ่งเป็น 2 ปัจจัยคือ 
1.ปัจจัยภายใน คือสมาชิกในกลุ่มมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีความไว้วางใจซึ่งกัน อยู่กันแบบครอบครัว มีความ
รักความกลมเกลียวและทุกคนมีเป้าหมายหลักเดียวกันคือต้องการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและส่งเสริมให้ทรัพยากรทาง
ทะเลของทะเลสาบสงขลากลับมาอุดมสมบูรณ์ ไม่ให้มีใครมาใช้ประโยชน์ส่วนตัวในพ้ืนที่ทะเลสาบสงขลา  
2.ปัจจัยภายนอก คือการได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภายนอกชุมชนที่เหมาะสม ประกอบไปด้วยการ
สนับสนุนด้านอุปกรณ์และการสนับสนุนด้านงบประมาณในการท ากิจกรรมต่างๆ เช่นการจัดกิจกรรมปล่อย
พันธุ์ลูกปู ที่ได้รับการสนับสนุนจาก ปตท.สผ. หน่วยงานราชการ นักเรียน นักศึกษา ซึ่งได้มีการมอบเงิน
สนับสนุนและอุปกรณ์ให้แก่กลุ่มเพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ สอดคล้องกับงานศึกษาของ จิราพร  
โชติพาณิช (2555, น. 85) พบว่าการตั้งถิ่นฐานของชุมชนที่สัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชายฝั่งของ
ชุมชนบากันเคย ที่พบว่า การตั้งถ่ินฐานของผู้คนกลุ่มแรกๆ นั้นสัมพันธ์กับภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่ และวิวัฒนาการ
ของชุมชนกับการใช้ประโยชน์จาก   ทรัพยากรชายฝั่งนั้น มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น กับทรัพยากรชายฝั่งของ
ชุมชน  ตามวิวัฒนาการที่ สัมพันธ์กับการใช้ทรัพยากรชายฝั่ง ตั้งแต่ยุคที่ทรัพยากรมีความอุดมสมบูรณ์    
ซึ่งสัมพันธ์กับผู้ใช้ประโยชน์ที่มีน้อย การเข้ามามากขึ้นของผู้ใช้ประโยชน์พร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยมากขึ้น
ในยุคต่อมาสร้างความเสื่อมโทรมให้กับทรัพยากรชายฝั่งของชุมชนอย่างชัดเจน  ในช่วงเมื่อ 10 กว่าปีที่ผ่านมา 
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ทั้งท่ีเป็นฝีมือของคนในชุมชนเอง และจากภายนอกชุมชน เป็นสาเหตุให้ชุมชนต้องตระหนัก และหยุดคิดที่จะมี
การรับมือเพ่ือต่อสู้และพยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งถือเป็นยุคแห่งการฟ้ืนฟูทรัพยากรภายใต้การมีส่วนร่วม
ของชุมชนกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  โดยเฉพาะ ภาครัฐ  และองค์กรพัฒนาเอกชน น าไปสู่การจัดการ
ทรัพยากรของชุมชนที่เป็นระบบและเป็นรูปธรรม 

2. ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดการจัดการความรู้สู่ชุมชนในการจัดการทรัพยากรปูทะเล 
     ทุนความรู้ เป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดการจัดการทรัพยากรปูทะเลของชุมชนได้อย่างเหมาะสม โดยการน า
วิธีการเพาะกุ้งแช่บ๊วยมาผสมผสานกับวิธีการใหม่เป็นการน าความรู้ที่มีมาต่อยอดให้เหมาะสมกับการเพาะพันธุ์
ปูทะเล นอกจากนี้ก็ยังมีหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ  
การเพาะพันธุ์สัตว์ทะเลเพ่ือเพ่ิมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพาะพันธุ์ปูทะเล  สอดคล้องกับงานศึกษาของ 
กาญจนา รอดแก้ว (2550, น. 195-196)  พบว่า กระบวนการเรียนรู้ของเครือข่ายการเรียนรู้เกิดจากความ
ต้องการที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการกระตุ้นให้ชุมชนรับรู้และเกิดความตระหนักในปัญหา  และ 
เป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในขั้นตอนอ่ืนๆ ตามมาซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากการน า
ความรู้  และประสบการณ์ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของวิถีชีวิตในชุมชนมาใช้ในการแก้ปัญหา ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้ 
ความคิด และจากการลงมือด าเนินการแก้ไขปัญหา ก่อให้เกิดความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับการสะสมจน
กลายเป็นองค์ความรู้ และนวัตกรรมของชุมชนที่เหมาะสมที่จะน าไปสู่การประยุกต์ใช้ต่อไป 

3. การเคลื่อนไหวทางสังคมกับการจัดการทรัพยากรปูทะเลของชุมชน 
มีการจัดการทรัพยากรโดยใช้ทุนวัฒนธรรม คือการจัดกิจกรรมเพ่ือจัดการทรัพยากรทางทะเลได้แก่  

ชาวบ้านมีการรวมกลุ่ม จัดตั้งธนาคารปู เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลของทะเลสาบ
สงขลาให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง มีกิจกรรมปล่อยพันธุ์ลูกปู จัดขึ้นเพ่ือต้องการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรทางทะเลของทะเลสาบสงขลาเนื่องจากจ านวนสัตว์น้ ามีจ านวนลดน้อยลงจึงต้องมีการเพาะพันธุ์และ
ปล่อยคืนกลับสู่ทะเลเพ่ือช่วยในการฟ้ืนฟูให้มีจ านวนสัตว์น้ าเพ่ิมมากขึ้นและเพ่ือช่วยสร้างจิตส านึกให้แก่
ชาวบ้านและผู้คนที่สนใจ   ให้รู้จักคุณค่า ความส าคัญ รู้จักการอนุรักษ์  หวงแหนและ ปกป้องไม่ให้
ทรัพยากรธรรมชาติสูญหายไป สอดคล้องกับงานศึกษาของ ธเนศ มั่นน้อย (2550, น. 21) พบว่า ธนาคารปูม้า        
มีการด าเนินการโดยมีคณะกรรมการจากสมาชิกภายในกลุ่มที่ท าอาชีพประมงปูม้าคอยบริหารจัดการธนาคารปู
ม้าให้มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องซึ่งโครงสร้างคณะกรรมการนี้เป็นโครงสร้าง ที่มีเพ่ือแสดงให้เห็นถึงหน้าที่
ของแต่ละคน โดยมีการมอบอ านาจการสั่งการจากประธานธนาคาร นั่นคือ ผู้ใหญ่อภัยให้แก่รองประธาน และ
รองประธานจะมีการสื่อสารและติดต่อกับสมาชิก   แบบแนวนอน คือ ประสานงานหรือทางานกับสมาชิกใน
กลุ่มมีการพูดคุยกันเพ่ือให้เกิดการท างานร่วมกัน ในการด าเนินงานธนาคารนั้นโครงสร้างของคณะกรรมการจะ
มีลักษณะกึ่งทางการ คือ   มีโครงสร้างของคณะกรรมการที่ชัดเจน แต่การสั่งการหรือการด าเนินการ ทุกคนมี
สิทธิและหน้าที่ที่เท่ากัน ท าด้วยความเต็มใจไม่มีการบังคับที่เข้มงวด เช่น การใส่แม่ปูม้าอย่างน้อยเรือละ 1 ตัว
ต่อครั้ง หากจะใส่มากกว่านั้นย่อมได้ เป็นต้น 

4. ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาภายในกลุ่มวิสาหกิจ ป.ทรัพย์อนันต์ 
       มีการจัดการภายในองค์กรโดยใช้ทุนสถาบัน คือ การรวมตัวกันของชาวบ้านเกิดเป็นเครือข่ายขนาดเล็ก
โดยมีการประสานงานกับกลุ่มเครือข่ายภายใน นอกจากนี้สมาชิกภายในกลุ่ม มีทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทย
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มุสลิมโดยอยู่รวมกันได้อย่างสงบไม่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายและในการบริหารจัดการของกลุ่มในรูปแบบของ
คณะกรรมการนั้นจะมีการประชุมและตัดสินใจร่วมกันในทุกเรื่อง รวมทั้งธนาคารปู ป.ทรัพย์อนันต์ ยังมีการ
ประชุมร่วมกับกลุ่มอ่ืนๆ ในทุกเดือน  เพ่ือหารือกันในเรื่องต่างๆ เพ่ือน าข้อเสนอเหล่านั่นมาปรับปรุงและปรับ
ใช้กับองค์กร สอดคล้องกับงานศึกษาของ สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ (2555, น. 165) พบว่า การจัดการชายฝั่งใน  
ประเทศไทย ในระยะแรกช่วงปี พ.ศ. 2518 ได้มีการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งเพ่ือการใช้ประโยชน์  เป็นหลัก 
จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2539 ได้มีการออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
โดยวิธีประชาพิจารณ์ เพ่ือยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ิมขึ้น อีกระดับหนึ่ง และรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้เปิดกว้างในการมีส่วนร่วมเพ่ือให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในด้านสิ่งแวดล้อม
ทั้งในการรับรู้ข้อมูล การแสดงความคิดเห็นและติดตามตรวจสอบมากข้ึน และในปี พ.ศ. 2550 รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักร ไทย   พ .ศ .  2550 มาตรา  67 ให้ความส าคัญกับการมีส่ วนร่ วมของประชาชน  
การกระจายอ านาจ    การตรวจสอบรัฐ และมีการก าหนดสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ผลจากการวิจัยเรื่อง  ทุนทางสังคมเพ่ือการจัดการทรัพยากรทางทะเล กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ป.ทรัพย์อนันต์ จังหวัดสงขลา ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ ท าให้ทราบถึง
ทุนทางสังคมทั้ง 4 ประเด็น ทุนมนุษย์ ทุนวัฒนธรรม  ทุนสถาบัน และ ทุนความรู้ นอกจากนี้การจัดการ
ทรัพยากรปูทะเลของกลุ่มวิสาหกิจป.ทรัพย์อนันต์ ต าบลบ้านหัวเขา อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ซึ่งผู้วิจัย
เล็งเห็นว่าการจัดการทรัพยากรปูทะเล สมาชิกทุกคนมีจิตอาสาที่จะดูแล อนุรักษ ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเล
ของทะเลสาบสงขลาแห่งนี้ ท าให้ทะเลสาบสงขลากลับมาอุดมสมบูรณ์รวมถึงหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องมาให้การ
สนับสนุนทั้งกลุ่มภาคเอกชนอย่าง ปตท.สผ. กลุ่มราชการ กลุ่มนักเรียน และกลุ่มนักศึกษา ซึ่งมีความส าคัญต่อ
กลุ่มวิสาหกิจ ป.ทรัพย์อนันต์เป็นอย่างมาก และการสนับสนุนในส่วนนี้สามารถท าให้ทรัพยากรทางทะเล 
มีปริมาณเพ่ิมข้ึนและไม่สูญหายไปจากทะเลสาบสงขลา 
 
       ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยครั้งนี้ 
       1.หน่วยงานต่างๆ ในชุมชนควรให้การสนับสนุนแก่ทางกลุ่มวิสาหกิจ ป.ทรัพย์อนันต์ให้มากขึ้น เนื่องจาก
หน่วยงานรัฐเข้ามามีส่วนช่วยในการสนับสนุนค่อนข้างน้อย 
       2. จากการศึกษาท าให้ทราบว่าการน าทุนทางสังคมมามีส่วนช่วยในการจัดการทรัพยากรปูของทะเลสาบ
สงขลา มีส่วนท าให้ทรัพยากรทางทะเลได้รับการฟ้ืนฟู ได้รับการดูแลรักษามากขึ้น 
       3.ชาวบ้านในชุมชนควรให้ความร่วมมือและเข้ามามีส่วนร่วมแก่ทางกลุ่มวิสาหกิจ ป.ทรัพย์อนันต์ให้มาก
ขึ้น เนื่องจากมีชาวบ้านเข้าร่วมในการท ากิจกรรมกับกลุ่มวิสาหกิจ  ป.ทรัพย์อนันต์ค่อนข้างน้อย และ 
ควรช่วยกันส่งเสริมการปลูกจิตส านึกด้านการท าประมงอย่างรับผิดชอบ และการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า และ
สิ่งแวดล้อมให้กับคนในชุมชน 

ข้อเสนอแนะเพื่องานวิจัยครั้งต่อไป 
เพ่ือศึกษาการเคลื่อนไหวทางสังคมของธนาคารปู ป.ทรัพย์อนันต์ในประเด็นเรื่องสิทธิชุมชนเพ่ือการ

จัดการทรัพยากรชุมชน 
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แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา  
กรณีศึกษา วัดมัชฌิมาวาส อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 

 
รัชฎาภรณ์ มุสิกะพันธุ์1  ศิริรัตน์ ข าตรี2 ยุวธิดา หนูวงศ์3 

    และยุทธกาน ดิสกุล4 
 

บทคัดย่อ 

แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาของวัดมัชฌิมาวาส อ าเภอเมืองสงขลา 
จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนากรณีศึกษาวัดมัชฌิมาวาส      
จังหวัดสงขลา 2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา เก็บข้อมูลจากเอกสาร
และภาคสนามด้วยวิธีการ ส ารวจ สังเกต สัมภาษณ์ และสนทนากลุ่มกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจ านวน  
20 คน เป็นผู้มีส่วนร่วมในวัด (คณะกรรมการวัดและพระภิกษุสงฆ์) 5 คน ผู้น าชุมชน 2 คน นักท่องเที่ยว 6 คน 
ผู้ประกอบกิจการ4 คน และหน่วยงานราชการ 3 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีเชิงพรรณนา และวิเคราะห์เนื้อหา
น าข้อมูลมาสรุปและเสนอแนะ 

 ผลการวิจัยพบว่า วัดมัชฌิมาวาส  สามารถแบ่งแนวทางการพัฒนาตามองค์ประกอบของ   
การท่องเที่ยวทั้ง 7 ด้านได้แก่ 1) ด้านสิ่งดึงดูดใจทางสถาปัตยกรรม เช่น พระวิหารมีซุ้มเหนือหน้าต่างที่ใช้
กระจกสีศิลปะแบบโกธิค พระวิหารพระเจดีย์แบบจีน เสาตะเกียบคู่เสาธง ศาลาฤาษี  กุฏิแบบก๋งจีน  
ด้านจิตรกรรม ประติมากรรม เช่น  ภาพพุทธประวัติ ทศชาติชาดก และเทพชุมนุม องค์ประกอบของภาพมี
ความงดงาม และได้สะท้อนภาพของสังคม วัฒนธรรมในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาได้เป็นอย่างดี 2) ด้านการ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว เช่น การเพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์ เช่น  สื่อออนไลน์ สื่อประชาสิ่งพิมพ์   
3) ด้านที่พัก บริเวณโดยรอบวัดเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะพักค้างแรม 4) ด้านความ
ปลอดภัยที่สร้างความเชื่อมั่น ไว้ใจแก่นักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวชมวัดมัชฌิมาวาส เช่น มีกล้องวงจรปิดบริเวณ
วัด มีหน่วยเฝ้าดูแลรักษาความปลอดภัย 5) ด้านกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวจากการจัดกิจกรรมทางศาสนา
ต่าง ๆ 6) ด้านรายการน าเที่ยว เช่นการจัดทัวร์ที่บรรจุการเที่ยวชมวัดไว้ในโปรแกรมการท่องเที่ ยวนั้น ๆ และ       
7) ด้านสังคม จากการมีส่วนร่วมของประชากรและชาวบ้านบริเวณโดยรอบ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาของวัดมัชฌิมาวาส  

ค าส าคัญ : แนวทางพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว , การท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา วัดมัชฌิมาวาส 

 

 

 

 

1-3 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชุมชนศึกษา, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  
4 อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณทิต, คณะศิลปศาสตร,์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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บทน า  

สถาบันพระพุทธศาสนาได้มีบทบาทอันส าคัญอย่างยิ่งต่อสังคมไทยมานานนับพันปี เพราะวัดเป็น
ศูนย์กลางของสังคม และพระสงฆ์ซ่ึงเป็นตัวแทนของวัดเป็นผู้น าของจิตใจของประชาชนเป็นศูนย์รวมแห่งความ
เชื่อถือการร่วมมือกัน เป็นที่ประกอบพิธีกรรม เป็นเบ้าหล่อหลอมวิถีชีวิตชาวพุทธไทยและวัดยังเป็นแหล่งรวม
ของศิลปกรรมอันล้ าค่าทั้งด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรมและจิตรกรรมที่ศิลปินได้ถ่ายทอดลักษณะเด่นของ
ค าสอนทางพระพุทธศาสนาออกมาในงานศิลปะอย่างกลมกลืนน่าชื่นชม เป็นพุทธศิลป์ที่ให้คุณค่าทั้งด้านความ
งามและทั้งเป็นสื่อให้คนได้เข้าถึงธรรมปฏิบัติซึ่งช่วยกล่อมเกลาจิตใจมนุษย์ให้อ่อนโยนและสะอาดบริสุทธิ์ขึ้น 
ในปัจจุบันนี้วัดหรือศาสนสถานได้กลายเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนต่างให้ความสนใจเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ และ
เป็นเหตุให้วัดหรือศาสนสถานบางแห่งได้ปรับบทบาทใหม่เพ่ิม จากเดิมที่เคยจ ากัดไว้ส าหรับเป็นสถานที่ปฏิบัติ
กิจของสงฆ์และศาสนพิธีของชาวบ้าน หรือเป็นสถานที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของผู้คนในชุมชนที่แต่ละวัดนั้นตั้งอยู่ 
จนกลายมาเป็นสถานที่รองรับนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างถิ่น มีสาเหตุมาจากการที่วัดได้ขยายบทบาทโดยอาศัย
คุณสมบัติของศาสนาสถานเป็นแรงจูงใจให้เกิดการท่องเที่ยว (ภัชรบถ ฤทธิ์เต็ม, 2556) 

การท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาถือเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่อีกทางเลือกหนึ่งที่ก าลังได้รับความ
นิยมในสังคมไทยเพ่ือให้เกิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวถือเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมภายในวัดนั้น ๆ ตามมา โดยจะเห็นได้จากกระแสละครในปัจจุบันที่นิยมใช้วัด หรือศาสน
สถานโบราณในการถ่ายท าเพ่ือให้เกิดกระแสการท่องเที่ยว และน าเอากระแสที่ได้รับนี้มาเป็นจุดเชื่อมโยงให้เกิด
การตระหนักและอนุรักษ์วัฒนธรรมและศาสนสถาน  

การท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาพบว่า มี 2 ประเด็น ดังนี้ 1) ศักยภาพของการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา 
โดย วงศ์ระวิทย์ น้อมน าทรัพย์ (2558) พบว่า ศักยภาพของ ทรัพยากรท่องเที่ยวในวัดซึ่งมีความเก่าแก่  
มีประวัติความเป็นมา และมีบทบาทในประวัติศาสตร์ เนื่องจากวัดในจังหวัดนครปฐมสร้างขึ้นในสมัยทวารวดี
เช่น วัดพระประโทณเจดีย์วัดพระปฐมเจดีย์ เป็นต้น และยังมีการสร้างขึ้นตามสมัยต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก  
ซึ่งวัดมีโอกาสได้รับการสนับสนุน พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาในระดับโลก และยังช่วยกระจายรายได้
ท าให้วัด ชุมชน และ  ผู้เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว ทั้งนี้วัดสามารถจัดกิจกรรมและพิธีกรรม
ทางพุทธศาสนา ที่ท าให้เกิดการพัฒนาจิตใจ และการปลูกจิตส านึกเชิงอนุรักษ์ต่อการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา
ที่ยั่งยืน 2) แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา โดย ประทีป พืชทองหลาง นิศรา จันทร์เจริญสุข 
และญาตาวีมินทร์ พืชทองหลาง (2560) พบว่า พระเจ้าทันใจในแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 9 แห่ง มีประวัติน่าเชื่อถือ 
เก่าแก่ สง่างาม และเป็นพระพุทธรูปที่ถูกสร้างเสร็จภายในวันเดียว 2) นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เชื่อในความศักดิ์
สิทธ์ของพระเจ้าทันใจและมาบูชาเพื่อขอโชคลาภ วัตถุท่ีใช้ในการบูชา คือ ดอกมะลิและพวงมาลัย โดยส่วนมาก
มาบูชาปีละครั้ง โดยมากับครอบครัว 3) ส าหรับแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ที่ประดิษฐานพระเจ้าทันใจ
ทั้ง 9 แห่ง มี 3 แนวทาง คือ 3.1) ด้านประวัติ ควรให้ความส าคัญกับ การประชาสัมพันธ์หรือท าป้ายประวัติ
พระเจ้าทันใจให้นักท่องเที่ยวทราบถึงความส าคัญ 3.2) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและที่ตั้ง ควรให้ความส าคัญ
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กับที่ตั้งให้มีจุดเด่น และป้ายบอกที่ตั้งพระเจ้าทันใจ 3.3) ด้านความเชื่อ ควรมีผู้ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับประวัติ
และพิธีกรรมที่ถูกต้องเก่ียวกับพระเจ้าทันใจ 

จากพิจารณางานวิจัยที่เกี่ยวข้องเห็นว่างานของผู้วิจัยเกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
เชิงพุทธศาสนา เนื่องจากผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่วัดมัชฌิมาวาส โดยวัดดังกล่าวถือเป็นวัดหนึ่งที่มีความส าคัญกับ
สังคมไทยและชาวสงขลา ขณะเดียวกันวัดมัชฌิมาวาสเป็นวัดที่เก่าแก่นับตั้งแต่ยุครัตนโกสินทร์ อีกทั้งเป็น 
ศูนย์รวมในด้านพหุวัฒนธรรม กอปรกับตั้งอยู่ในย่านเมืองเก่าของจังหวัดสงขลา ปัจจุบันทางจังหวัดสงขลา 
ได้ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วัดแห่งนี้ถือเป็นวัดที่อยู่ในพ้ืนที่วัฒนธรรมจึงควรเป็น
ทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวที่สนใจให้มากขึ้นทั้งทางด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ดังเห็นได้จากมีศิลปะ 
ที่หลากหลายรวบรวมอยู่ภายในวัด เช่น จิตรกรรมฝาผนัง วัดมัชฌิมาวาสฝีมือช่างหลวงเป็นการผสมผสาน
ระหว่าง ศิลปะไทย จีนและตะวันตก รวมถึงภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถเป็นภาพฤาษีดัดตน ก าลัง 
ดัดร่างกายแก้โรคต่าง ๆ จ านวน ๔๐ ท่า เป็นต้น รวมทั้งมีพิพิธภัณฑ์ที่มีการรวบรวมของโบราณไว้ให้คนรุ่นหลัง
ได้เข้ามาศึกษา ด้วยเหตุดังกล่าวจึงควรมีการศึกษาค้นคว้าเพ่ือก าหนดแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยว 
เชิงพุทธศาสนา วัดมัชฌิมาวาส อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพ่ือให้เป็นประโยชน์กับบุคคลที่ต้องการข้อมูลหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปเป็นแนวทางพัฒนาศักยภาพและเป็นแนวทางสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนใน
จังหวัดสงขลาต่อไป  

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1) เพื่อศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาของวัดมัชฌิมาวาส อ าเภอเมืองจังหวัดสงขลา 
2) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาของวัดมัชฌิมาวาส อ าเภอเมืองจังหวัด

สงขลา 
 

วิธีการศึกษา  
การศึกษาพ้ืนที่พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา กรณีศึกษา วัดมัชฌิมาวาส อ าเภอเมือง

สงขลา จังหวัดสงขลาใด้ใช้การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative) เป็นหลัก ใช้การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ส ารวจพ้ืนที่การสัมภาษณ์เชิงลึกจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยมีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักแบบเจาะจง จ านวน 5 กลุ่ม 

ประกอบด้วย 1) เจ้าอาวาส 2) ผู้น าชุมชน 3) นักท่องเที่ยว 4)ผู้ประกอบกิจการ 5)หน่วยงานราชการ และ ศึกษาแนวทาง
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาโดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาและก าหนดศักยภาพด้านองค์ประกอบการ

ท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา7ด้าน และ วิเคราะห์SWOT ANALYSIS วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีเชิงพรรณนาและวิเคราะห์
เนื้อหาน าข้อมูลมาสรุปและเสนอแนะ 

ผลการศึกษา  
 รู้จักวัดมัชฌิมาวาส 

 วัดมัชฌิมาวาสเป็นวัดส าคัญและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในย่านเมืองเก่าสงขลา สร้ างในสมัยอยุธยาตอน
ปลาย เดิมชื่อวัดยายศรีจันทร์ตามชื่อคหบดีที่เป็นผู้สร้างวัดนี้ แต่ชาวบ้านมักเรียกกันว่า วัดกลาง เพราะมีการ
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สร้างวัดเลียบทางทิศเหนือ และวัดโพธิ์ทางทิศใต้ และเปลี่ยนชื่อ เป็นภาษาบาลีว่า “วัดมัชฌิมาวาส”  
โดยพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส เมื่อครั้งเสด็จเมืองสงขลา พ.ศ.2431 จนกระทั่งในปี พ.ศ.
2460 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6  โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกฐานะเป็น 
พระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร (สินาด ตรีวรรณไชย และคณะ, 2558) 

 วัดแห่งนี้เป็นแหล่งที่รวมของงานศิลปะมากมายทั้งด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรมและจิตรกรรม 
โดยแสดงให้เห็นถึงความผสมผสานของวิถีชีวิตวัฒนธรรมของผู้คนต่างวัฒนธรรมซึ่งอยู่ร่วมกันมาด้วยดีแต่ครั้ง
โบราณกาล คือ คนไทย จีน และฝรั่งที่เคยเข้ามาท าการค้าขายในสมัยนั้น ดังค าสัมภาษณ์ 

... วัดมีควำมสวยงำมทำงสถำปัตยกรรมแสดงให้เห็นถึงสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมของ
คนในสมัยก่อนอีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน…  

(เจตนิพัตน์ ตันจะโร สัมภำษณ์เมื อ 19 กุมภำพันธ์ 2562) 

…วัดมัชฌิมำวำสเป็นวัดที เก่ำแก่ มีโบรำณสถำนที ส่ำคัญ ภำยในวัดมีควำมร่มรื น สงบ และที 
ส่ำคัญเป็นแหล่งกศึกษำโบรำณสถำนที ส่ำคัญควรค่ำแก่กำรอนุรักษ์... 

(วิวัฒน์ นวประภำกุล สัมภำษณ์เมื อ 11 กุมภำพันธ์ 2562) 

 จากค าสัมภาษณ์สะท้อนให้เห็นว่า วัดมัชฌิมาวาสเป็นวัดที่เก่าแก่ ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายมี
ความโดดเด่นสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน
ต่างวัฒนธรรม ทั้ง ไทย จีน ฝรั่งได้อย่างลงตัว ถือเป็นแหล่งโบราณสถานที่ส าคัญแห่งนึงที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ 

งานศิลป์ที่ส าคัญ ได้แก่ ภายในพระอุโบสถ์ที่สร้างเลียนแบบวัดพระแก้วมีภาพจิตรกรรมสีฝุ่นบนผนัง
ปูน ซึ่งเป็นฝีมือล้ าเลิศโดยช่างหลวงสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เป็นภาพพุทธ
ประวัติ ทศชาติชาดก และเทพชุมนุม องค์ประกอบของภาพมีความงดงาม และได้สะท้อนภาพของสังคม 
วัฒนธรรม ในยุคสมัยนั้นได้อย่างดียิ่ง ภายนอกพระอุโบสถ์มีตุ๊กตาจีน เป็นทวารบาลและมีเจดีย์ทรงจีนแสดงให้
เห็นถึงวัฒนธรรมแบบจีนที่มีอิทธิพลในสมัยนั้น และ  พระวิหารมีซุ้มเหนือหน้าต่างที่ใช้กระจกสีศิลปะแบบโกธิ
คประดับสวยงาม ดังค าสัมภาษณ์ 

 …มีนักท่องเที ยวที สนใจมำวัดเพื อมำดูควำมงดงำมทำงสถำปัตยกรรมและจิตรกรรมฝำผนังภำยในวัด
โดยตรงแต่ยังขำดพระที มีควำมรู้ลึกซึ้งจริงๆในกำรอธิบำยต้องติดต่อวิทยำกรจำกภำยนอกมำโดยทำงคณะผู้มำ
เยือนจะเป็นผู้ติดต่อเอง.... 

( พระมหำชะลอ สุเมโธราชฎร์ สัมภำษณ์เมื อ 11 กุมภำพันธ์ 2562) 

... วัดมีควำมสวยงำม มีสิ งน่ำสนใจให้มำศึกษำทั้งจิตรกรรมและปฏิมำกรรมภำยนอกที น่ำ
ดึงดูดให้นักท่องเที ยวเข้ำมำเยี ยมชมอีกทั้งด้วยควำมสวยงำมนี้เองท่ำให้มีผู้คนเข้ ำใช้สถำนที ในกำร
ถ่ำยรูปพรีเวดดิ้งประกอบงำนแต่งงำนอีกด้วย …. 
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(กัลยำ เสือด่ำ สัมภำษณ์เมื อ 11 กุมภำพันธ์ 2562) 

…วัดเป็นอำรำมหลวงชั้นตรีสร้ำงช่วงปลำยปีกรุงศรีอยุธยำ เดิมชื อวัดยำยศรีจันทร์เพรำะอยู่ระหว่ำงวัด
เลียบกับวัดโพธิ์ ภำยในวัดมีสิ งน่ำสนใจมำกมำยทั้งพิพิธภัณฑ์ จิตรกรรมฝำผนังโบสถ์    เป็นต้น.... 

(พระรำชศีลสังวร สัมภำษณ์เมื อ 11 กุมภำพันธ์ 2562) 

 จากค าสัมภาษณ์สะท้อนให้เห็นว่า วัดแห่งนี้เป็นที่รวมของงานศิลปะมากมายทั้งทางด้านสถาปัตยกรรม 
ประติมากรรม และจิตกรรม โดยแสดงให้เห็นถึงความผสมผสานของวิถีชีวิต ผู้คนต่างวัฒนธรรม งานศิลปะที่
ส าคัญได้แก่ ภายในอุโบสถที่สร้างเลียนแบบวัดพระแก้วมีภาพจิรกรรมสีฝุ่นบนผนังปูนซึ่งเป็นฝีมือล้ าเลิศโดย
ช่างหลวงสมัยรัชกาลที่ 4 เป็นภาพพุทธประวัติ พุทธชาดก องค์ประกอบภาพมีความงดงามที่ยังหลงเหลืออยู่ใน
ปัจจุบัน 

นอกจากนี้ มีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมัชฌิมาวาส เป็นพิพิธภัณฑสถานที่เกิดขึ้นจากความใส่ใจและสนใจ
ในการรักษาเอกลักษณ์อันทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น เริ่มจาก พระราชศีลสังวร (ช่วง อตฺถเวที)  
ขณะด ารงต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร ได้เก็บรวมรวมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุในเขตอ าเภอ
สทิงพระและเขตอ าเภอใกล้เคียง และที่มีผู้น ามาถวายตั้งแต่ครั้งก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 น ามาจัดแสดงที่
อาคารไม้หลังอาคารฤาษีดัดตน และจัดตั้งเป็นห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ของวัดมัชฌิมาวาส โดยเปิดให้ประชาชน
ทั่วไปเข้าชมเป็นครั้งแรกใน พ.ศ. 2483 ถือเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งแรกในจังหวัดสงขลา ต่อมาในปี  
พ.ศ. 2496 ได้ด าเนินการบูรณปฏิสังขรณ์อาคารศาลาการเปรียญเพ่ือใช้เป็นที่จัดตั้งพิพิธภัณฑ์หลังใหม่แทนที่
อาคารหลังเดิมที่ช ารุด และได้เรียกชื่อว่า ภัทรศีล์พิพิธภัณฑ์ และรับการยกฐานะให้เป็นพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุฯ เมื่อ พ.ศ. 2504 มีชื่อเรียกในทางราชการ  
ว่า “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ภัทรศีล์สังวร” หรือ “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส” (สินาด ตรีวรรณ
ไชย และคณะ, 2558) ดังค าสัมภาษณ์ 

... วัดมีสิ งน่ำสนใจให้มำศึกษำทั้งจิตรกรรมและโบรำณวัตถุส่วนใหญ่ถูกรวบรวมไว้ใน
พิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่จะมีนักเรียนนักศึกษำเข้ำมำเยี ยมชม อีกทั้งมีบุคคลภำยนอกเล็งเห็นถึงควำม
สวยงำมของสถำนที เข้ำมำถ่ำยรูปพรีเวดดิ้งอีกด้วย…. 

(กัลยำ เสือด่ำ สัมภำษณ์เมื อ 11 กุมภำพันธ์ 2562) 

…ภำยในวัดมีพิพิธภัณฑ์ที เก็บรวบรวมของโบรำณในเขตอ่ำเภอสทิงพระและอ่ำเภอใกล้เคียงไว้
มำกมำย มีกรมศิลปำกรคอยดูแล และมีเจ้ำหน้ำที ประจ่ำอยู่ ... 

(มณฑำ แซ่อุน สัมภำษณ์เมื อ 11 กุมภำพันธ์ 2562) 
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จากค าสัมภาษณ์จะเห็นได้ว่า วัดมัชฌิมาวาสเป็นวัดเก่าแก่ สร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย เดิมชื่อ 
วัด ยายศรีจันทร์ ภายในวัดเป็นแหล่งรวมของจิตรกรรม สถาปัตยกรรมมากมายที่สะท้อนถึงสังคม วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและมีงานศิลป์ที่ส าคัญเช่น จิตกรรมสีฝุ่นบนผนังปูนที่ยังมีความสมบูรณ์  
ด้านสถาปัตยกรรม เช่น วิหารพระเจดีย์แบบจีน ศาลาฤาษี  อีกทั้งยังมีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่เก็บรวบรวม
โบราณวัตถุต่าง ๆ ไว้มากมายโดยมีนักเรียนนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าไปเยี่ยมชมอยู่เป็นประจ า 

ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนากรณีศึกษาวัดมัชฌิมาวาส อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  

  จากการวิเคราะห์ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาวัดมัชฌิมาวาส จังหวัดสงขลาจาก
องค์ประกอบการท่องเที่ยว ซึ่งมีองค์ประกอบการท่องเที่ยวทั้งหมด 7 ด้าน คือ ด้านสิ่ งดึงดูดใจด้านการเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยว ด้านที่พัก ด้านความปลอดภัย ด้านกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยว ด้านรายการน าเที่ยว และ
ด้านสังคม ท าให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของการท่องเที่ยวของวัดมัชฌิมาวาส จังหวัดสงขลา 
พบว่า  

 1) จุดแข็งและโอกาสของแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาวัดมัชฌิมาวาส พบว่า ด้านที่ 
1 ด้านสิ่งดึงดูดใจ เป็นวัดที่มีความเก่าแก่ตั้งแต่ยุคปลายกรุงศรีอยุธยาและมีความสวยงามสมบูรณ์ทางด้าน
ภาพวาดจิตรกรรมที่สวยงานและสมบูรณ์ที่สุดในภาคใต้ สร้างสรรค์งานโดยช่างหลวงจากพระราชวังในสมัยนั้น
อีกทั้งยังมีสถาปัตยกรรมโดดเด่น ได้แก่ พระวิหารพระเจดีย์แบบจีน เสาตะเกียบคู่เสาธง ศาลาฤาษี กุฏิแบบก๋ง
จีน เป็นต้น ท าให้มีนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติแวะเวียนมาอยู่เสมอๆ ด้านที่ 2 ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
มีเส้นทางถนนสามารถเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาได้อย่างสะดวกและมีป้ายบอกทางเพ่ืออ านวย
ความสะดวกต่อการเข้าถึงพ้ืนที่รวมถึงมีหน่วยงานรัฐอ านวยความสะดวกในเรื่องของรถรางน าเที่ยว เพ่ือง่ายต่อ
การเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยว ด้านที่ 3 ด้านที่พัก เนื่องจากวัดมัชฌิมาวาสตั้งอยู่ภายในย่านการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมท าให้หา    ที่พักได้ไม่ยากนัก มีหลากหลายราคาให้เลือก ด้านที่ 4 ด้านความปลอดภัย ทางวัดมี
ก าหนดเวลาเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมในส่วนของศาสนสถาน และมีกล้องวงจรปิดเพ่ือรักษาความ
ปลอดภัย และพระภิกษุสงฆ์ได้ช่วยกันสอดส่องดูแลความปลอดภัยในบริเวณวัด  ด้านที่ 5 ด้านกิจกรรม
สนับสนุนการท่องเที่ยว มีการจัดกิจกรรมทางศาสนาตามวันส าคัญต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนา ซ่ึง ทุกภาคส่วน
ทัง้ราชการ เอกชน และประชาชน ต่างก็ให้ ความส าคัญในกิจกรรมต่าง ๆ เป็นอย่างมาก  ด้านที่ 6 ด้านรายการ
น าเที่ยวปัจจุบัน บริษัททัวร์ที่จัดเที่ยวจ านวนมาก ที่มีการบรรจุรายการทัวร์ไหว้พระ และมีกิจกรรมทางพุทธ
ศาสนาต่าง ๆ อย่างมากมายซึ่งเป็นแรงเสริมกระตุ้นให้คนมาเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น  ด้านที่ 7 ด้านสังคมชุมชนเริ่ม
ตระหนักถึงระบบเศรษฐกิจที่ดีขึ้นที่น ารายได้มาสู่ชุมชนจากการท่องเที่ยวท าให้ประชาชนในพ้ืนที่ดังกล่าวเริ่มมี
การพัฒนาตนเองเพ่ือตอบสนองกิจกรรมการท่องเที่ยว ต่าง ๆ เพ่ิมมากข้ึน 
 2) จุดอ่อนและอุปสรรคของแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนากรณีวัดมัชฌิมาวาส 
พบว่า ประการที่ 1 ด้านสิ่งดึงดูดใจ ในช่วงที่มีการบูรณะซ่อมแซมวัดท าให้บทบังทัศนียภาพที่สวยงามของศาสน
สถานและยังขาดการกระจายข่าวสารในด้านกิจกรรมส าคัญของทางวัดอีกทั้งขาดสื่อสิ่งพิมพ์แนะน าวัดที่จะเป็น
สื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงวัดได้ด้วยตนเองได้ดียิ่งขึ้น ประการที่ 2 ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากวัด
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ตั้งอยู่ในถนนเส้นรองจึงท าให้ไม่มีรถขนส่งสาธารณะผ่านโดยตรงประการที่ 3 ด้านที่พัก ทางวัดไม่ได้มีการ
รับรองนักท่องเที่ยวด้านที่พักเนื่องจากเป็นวัดหลวงนักท่องเที่ยวจึงจ าเป็นต้องหาที่พักที่หาได้ทั่วไปโดยรอบที่
เปิดให้บริการ ด้านที่ 4 ด้านความปลอดภัย เป็นวัดที่เปิดตลอดเวลามีเพียงพิพิธภัณฑ์และโบสถ์ ที่มีเวลาเปิด -
ปิด จึงท าให้มีคนเข้าออกบริเวณวัดได้ตลอดเวลาส่งผลให้ความปลอดภัยของวัดไม่เข้มงวดเท่าที่ควร ด้านที่ 5 
ด้านกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยว ไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานเทศบาลในการสนับสนุนการ
ท่องเที่ยว ด้านที่ 6 ด้านรายการน าเที่ยว ยังขาดคนแนะน าวัด ที่จะแนะน าจุดต่างๆและศาสนถานที่ทรงคุณค่า
ของวัดแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม ด้านที่ 7 ด้านสังคม ชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงวัดบางส่วนเข้ามาเพ่ือ
ค้าขายจึงไม่ได้มคีวามสัมพันธ์กับทางวัดโดยตรง 

จากที่กล่าวมาข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า การท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนากรณีศึกษาวัดมัชฌิมาวาส   
มีศักยภาพในด้านสิ่งดึงดูดใจ ศาสนสถานมีลักษณะความสวยงามและโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรม จิตกรรม 
ประติมากรรม และมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่เป็นสิ่งที่ดึงดูดใจและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งไทย
และต่างชาติ อีกทั้งการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาวัดมัชฌิมาวาสได้รับสนับสนุน และส่งเสริมจากหน่ วยงาน
ภาครัฐ โดยเฉพาะกรมศิลปากรในการร่วมอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปะโบราณภายในวัดให้คง
อยู่อีกทั้งคนในชุมชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาดูแลรักษา และช่วยกันประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในวัด เพ่ือดึงดูดให้
นักท่องเที่ยวให้เกิดความสนใจและร่วมเข้ากิจกรรมมากขึ้น น าไปสู่การอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีทางพุทธ
ศาสนาให้ยังคงอยู่ไว้ และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาให้มีความยั่งยืนแก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ
ประเทศต่อไป 

 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาของวัดมัชฌิมาวาส อ าเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา 

จากการวิเคราะห์ศักยภาพของการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาจากองค์ประกอบการท่องเที่ยวของวัด
มัชฌิมาวาส จังหวัดสงขลา โดยมีองค์ประกอบการท่องเที่ยวทั้งหมด 7 ด้าน คือ ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านการเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยว ด้านที่พัก ด้านความปลอดภัย ด้านกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยว ด้านรายการน าเที่ ยว และ
ด้านสังคม ท าให้เห็นถึงจุดแข็ง และโอกาสที่น าไปสู่แนวทางการพัฒนาโดยมีองค์ประกอบการท่องเที่ยวทั้ง 7 
ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งดึงดูดใจ พัฒนาสิ่งดึงดูดใจในแต่ละสถานที่ท่องเที่ยวทางพุทธศาสนาให้มีความโดดเด่นและ
คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของในพ้ืนที่ การจัดการเรียนรู้ด้านความส าคัญของสถานที่ท่องเที่ยวทางพุทธศาสนา  
การประชาสัมพันธ์วัดผ่านทางสื่อออนไลน์    เพ่ือขยายช่องการรับข่าวสารและกลุ่มผู้ข่าวสารทั้งในและ
ต่างประเทศ และการพัฒนาสิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาให้มีความหลากหลายด้วยการจัด
แหล่งเรียนรู้ด้านพุทธศาสนาและศิลปกรรมทางศาสนาเพ่ืออนุรักษ์พุทธศาสนาให้แก่คนรุ่นหลัง ด้านการเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยว ในการเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้มีความหลากหลาย อาทิ สื่อออนไลน์ สื่อโทรทัศน์ 
เป็นต้น เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่คนภายนอกได้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวและเพ่ือขยายช่องทางการรับ
ข่าวสารของกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ และการเข้ามามีส่วนร่วมของภาครั ฐ ภาคเอกชนและ 
คนในชุมชนในการพัฒนาเส้นทางการเดินทางในการเดินทางเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาของวัด
มัชฌิมาวาส ซึ่งแต่เดิมมีการประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับน้อยมาก ท าให้บุคลภายนอกเข้าถึงกิจกรรมที่ทางวัด  
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จัดขึ้นได้น้อย รวมถึงการช่วยดูแลรักษาสถานที่ท่องเที่ยวของคนในชุมชน ด้านที่พัก การพัฒนาด้านที่พัก 
เพ่ือรับรองนักท่องเที่ยว เพราะ ด้านความปลอดภัย มีการอาศัยการท างานของภาครัฐ ภาคเอกชน คนใน
ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเข้ามามีส่วนร่วมในการสอดส่องและดูแลรักษาความปลอดภัยทั้งภายในและ
บริเวณโดยรอบวัด เพราะทางวัดมีการรักษาความปลอดภัยด้วยการจัดการเองเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว หากได้รับการ
สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยจากทางภาครัฐและเอกชนจะท าให้ระบบการรักษาความปลอดภัยเป็นไป
ในทางท่ีดียิ่งขึ้น ด้านกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยว มีการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม 
ประเพณีทางพุทธศาสนา จัดท าเส้นทางการท่องเที่ยวโดยมีกิจกรรมท่องเที่ยวที่เน้นความสวยของศาสนสถานที่
มีเอกลักษณ์ความโดดเด่นในเรื่องของสถาปัตยกรรม  ประติมากรรม และจิตกรรมฝาผนังที่สามารถถอดรหัส
ความหมายภายในภาพทั้งส่วนของจิตรกรรม ฝาผนังที่ศาลาฤาษี งานจิตรกรรมฝาผนังที่พระอุโบสถผลงานฝีมือ
ช่างหลวงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้น่าสนใจได้ เช่น  ถอดรหัสชุดความหมายจิต
กรรมฝาผนังโดยสอบถามจากผู้รู้ หนังสือที่เกี่ยวข้อง มารวบรวมเป็นสื่อแผ่นพับ หรือรูปเล่มที่สวยงามน่าสนใจ 
เพ่ือเป็นประโยชน์แก่การท่องเที่ยวและสืบทอดศิลปะที่ดีงามสืบต่อไป ด้านรายการน าเที่ยว ปัจจุบัน บริษัท
ทัวร์ที่จัดเที่ยวจ านวนมากโดยในโปรแกรมทัวร์อาจบรรจุรายการทัวร์ไหว้พระ และมี กิจกรรมทางพุทธศาสนา
ต่างๆอย่างมากมายซึ่งเป็นแรง เสริมกระตุ้นให้คนมาเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น ด้านสังคม พบว่าชุมชนเริ่ม ตระหนักถึง
ระบบเศรษฐกิจที่ดีขึ้นที่น ารายได้มาสู่ชุมชน  จากการท่องเที่ยว ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่ดังกล่าวเริ่มมี   
การพัฒนาตนเองเพ่ือตอบสนองกิจกรรมการท่องเที่ยว ต่าง ๆ เพ่ิมมากข้ึน 

สรุปและอธิปรายผล 
ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา 
 พบว่า ศักยภาพการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาของวัดมัชฌิมาวาส แบ่งเป็นองค์ประกอบการ
ท่องเที่ยวทั้งหมด 7 ด้าน คือ ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ด้านที่พัก ด้านความปลอดภัย ด้าน
กิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยว ด้านรายการน าเที่ยว และด้านสังคม  จึงสามารถพิจารณาวิเคราะห์จาก
เครื่องมือ SWOT Analysis และสามารถสรุปได้โดยจ าแนกออกเป็น 2 ประเด็น ได้ดังนี้ 1) จุดแข็งและโอกาส
ของแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาของวัดมัชฌิมาวาส พบว่า วัดมัชฌิมาวาส จังหวัดสงขลา  
มีสิ่งดึงดูดใจคือเป็นวัดที่มีความเก่าแก่ตั้งแต่ยุคปลายกรุงศรีอยุธยาแหล่งที่รวมของงานศิลปะมากมายทั้งด้าน
สถาปัตยกรรม ประติมากรรมและจิตรกรรม โดยแสดงให้เห็นถึงความผสมผสานของวิถีชีวิตวัฒนธรรมของผู้คน
ต่างวัฒนธรรมซึ่งอยู่ร่วมกันมาด้วยดีแต่ครั้งโบราณกาลซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว การเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว โดยมีเส้นทางถนนสามารถเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาได้อย่างสะดวก  มีที่พักให้
นักท่องเที่ยวสามารถเลือกพักได้รอบๆตัวเมืองในระดับราคาให้บริการที่หลากหลายและความปลอดภัยโดยศา
สนสถานแต่ละวัดมีการก าหนดเวลาเปิด – ปิดส าหรับนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมและมีกล้อง cctv ติดภายในวัด
เพ่ือช่วยสอดส่องความปลอดภัยในยามเกิดเหตุอีกทั้งยังมีกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยว เช่น ส่งเสริมกิจกรรม
ทางศาสนาหน่วยงานภาครัฐที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว มีรายการน าเที่ยว เนื่องจาก
ปัจจุบันมีบริษัททัวร์ได้จัดการท่องเที่ยวด้านการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาสามารถบรรจุวัดมัชฌิมาวาสไว้ใน
โปรแกรมการท่องเที่ยวของทัวร์นั้น ๆ ได้ และ ด้านที่ 7 ด้านสังคม ช่วยเพิ่มรายได้และอาชีพให้กับคนในชุมชน
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รวมถึงนักท่องเที่ยว ภายนอกชุมชนและในชุมชนเข้ามาใช้พ้ืนที่  2) จุดอ่อนและอุปสรรคของแนวทางการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาของวัดมัชฌิมาวาส พบว่า วัดมัชฌิมาวาส จังหวัดสงขลาเนื่องด้วยสถานที่
ทางพระพุทธศาสนามีความทรุดโทรมตามกาลเวลาแต่ได้รับการบูรณะจากกรมศิลปากร  แต่กระนั้นแล้ว 
การบูรณะแต่ละครั้งต้องใช้เวลาและท าให้บดบังทัศนียภาพและส่งผลให้เอกลักษณ์สถานที่มีค่าน้อยลง อีกทั้ง 
ขาดการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว ป้ายบอกทางมีน้อย รวมถึงป้ายยังขาดการเพ่ิมเป็น
ภาษาอังกฤษเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวมถึงวัดมัชฌิมาวาสมีข้อจ ากัดในด้านพ้ืนที่การ
จอดรถเพราะมีเนื้อท่ีจ ากัดสามารถจอดได้แค่ถนนด้านนอกวัดซึ่งมีพ้ืนที่จอดได้แค่เส้นทางเดียวเท่านั้น 

แนวทางพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา 

 พบว่า แนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาของวัดมัชฌิมาวาสแบ่งออกเป็น 7 ด้าน คือ ด้านสิ่ง
ดึงดูดใจ ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ด้านความปลอดภัย ด้านกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยว ด้านรายการ
น าเที่ยว และด้านสังคม มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายด้วยการจัดแหล่งเรียนรู้ด้านพุทธ
ศาสนาและศิลปกรรมทางศาสนาเพ่ืออนุรักษ์พุทธศาสนาให้แก่คนรุ่นหลัง และส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ให้แก่
คนภายนอกได้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาของวัดมัชฌิมาวาส เพ่ือขยายช่องทางการรับข่าวสารของ
กลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศโดยการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาให้ประชาชา
ทั่วไปทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ และขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน 
และคนในชุมชน ในการพัฒนาเส้นทางการเดินทางเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา น าไปสู่การท่องเที่ยว
ที่โดดเด่นของสงขลาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้ยั่งยืน 
 ผลการศึกษาข้างต้นสอดคล้องกับ วงศ์ระวิทย์ น้อมน าทรัพย์ และพยอม ธรรมบุตร (2558) ศักยภาพ
ของการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม พบว่า ศักยภาพของทรัพยากรท่องเที่ยวในวัดซึ่งมีความ
เก่าแก่ มีประวัติความเป็นมา และมีบทบาทในประวัติศาสตร์ เนื่องจ ากวัดในจังหวัดนครปฐมสร้างขึ้นในสมัย
ทวารวดีเช่น วัดพระประโทณเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ เป็นต้น และยังมีการสร้างขึ้นตามสมัยต่าง ๆ เป็นจ านวน
มาก ซึ่งวัดมีโอกาสได้รับการสนับสนุน พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาในระดับโลก และยังช่วยกระจาย
รายได้ท าให้วัด ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว ทั้งนี้วัดสามารถจัดกิจกรรมและ
พิธีกรรมทางพุทธศาสนา ที่ท าให้เกิดการพัฒนาจิตใจ และการปลูกจิตส านึกเชิงอนุรักษ์ต่อการท่องเที่ยวเชิง
พุทธศาสนาที่ยั่งยืน และมาโนช พรหมปัญโญ และคณะ (2556) ที่กล่าวถึงศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงพุทธของ
จังหวัดอุบลราชธานีในด้านการดึงดูดใจ นักท่องเที่ยวว่า วัดที่เก่าแก่ มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน  
มีสถาปัตยกรรมประเพณีและวัฒนธรรม ที่โดดเด่น ด้านการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา
อย่างยั่งยืน คือ วัดมีศักยภาพ ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาในระดับโลก 

ข้อเสนอแนะ 

 1) ควรมีการจัดท าป้ายแนะน าทางเดินและป้ายค าอธิบายต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมเนื่องจากวัด
มัชฌิมาวาสมีนักท่องเที่ยวจากชาติเข้ามาเยี่ยมชมวัดอยู่เป็นประจ า จึงควรเพ่ิมป้ายและค าอธิบายเพ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ 
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 2) ควรมีการสร้างเครือข่ายกับชุมชนที่มีการจัดการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ให้ค าแนะน า และแก้ปัญหา เยี่ยมชมกิจกรรมซึ่งกันและกันและเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยว
ของวัดมัชฌิมาวาส และ ชุมชนต่อไป 

3)การพัฒนาในรูปแบบของการสื่อความหมายของวัดโดยการมีมักคุเทศน์ในการสื่อให้ความรู้ความ
เข้าใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่สนใจมาเป็นตัวช่วยเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้นักท่องเที่ยวมากข้ึน 

4)การจัดท าสื่อความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวัดที่เป็นรูปธรรม โดยปัจจุบันนี้เทคโนโลยีสามารถเข้าถึงได้ทุกคน
ทุกช่วงอายุ สามารถจัดท าชุดความรู้ได้ในรูปแบบของคิวอาร์โค้ดเพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการเข้าถึง
และลดการใช้กระดาษ 

ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้  

 การศึกษาเรื่องศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาท าให้ทราบถึงสิ่งที่ควรปฏิบัติของวัดมัชฌิมาวา
สนั่นคือควรมีการจัดตั้งองค์กรเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาเพ่ือเป็นหน่วยงานในการจัดการ พัฒนา 
และประสานกับทุกภาคส่วน เพ่ือเป็นทิศทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาต่อไป พร้อมทั้งควร
สร้างความรู้เรื่องการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนให้กับชุมชนและวัด เพ่ือน าไปสู่การจัดการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา  
ที่ยั่งยืน 
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กัลยา เสือด า (2562, 11 กุมภาพันธ์) ผู้ให้สัมภาษณ์ที่วัดมัชฌิมาวาส ต าบลบ่อยาง ถนนไทยบุรี 
 อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

จุฑามาศ อินทรวรรโฌ (2562, 11 กุมภาพันธ์) ผู้ให้สัมภาษณ์ ที่ร้านไวนิลหน้าวัดมัชฌิมาวาส ต าบลบ่อยาง 
ถนนไทยบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

เ จตนิ พัตน์  ตั นตะโ ร  (2562 , 19  กุ มภา พันธ์ )  ผู้ ใ ห้ สั มภาษณ์  ที่ วั ดมั ชฌิมาวาส  ต าบลบ่ อยาง  
 ถนนไทยบุรีอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
ธรณิศ นาวาโรจน์ (2562 , 11 กุมภาพันธ์) ผู้ให้สัมภาษณ์ที่วัดมัชฌิมาวาส ต าบลบ่อยาง ถนนไทยบุรี 
 อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
พระมหาชะลอ สุเมโธราชฎร์ (2562, 11 กุมภาพันธ์) ผู้ให้สัมภาษณ์ ที่วัดมัชฌิมาวาส ต าบลบ่อยาง  ถนน

ไทยบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
พระราชศีลสังวร (2562 , 11 กุมภาพันธ์) ผู้ให้สัมภาษณ์ ที่วัดมัชฌิมาวาส ต าบลบ่อยาง ถนนไทยบุรี 
 อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
มณฑา แซ่ อุน  (2562 , 11 กุมภาพันธ์ )  ผู้ ให้ สั มภาษณ์  ที่ ร้ านสะดวกซื้ อ  ที่ ตั้ ง  96  ต าบลบ่อยาง 
 ถนนนางงาม อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
วิรัษ รัตนหาร (2562, 11 กุมภาพันธ์) ผู้ให้สัมภาษณ์ท่ีวัดมัชฌิมาวาส ต าบลบ่อยาง ถนนไทยบุรี  อ า เภอเมือง 

จังหวัดสงขลา 
วิวัฒน์ นวประภากุล (2562 , 11 กุมภาพันธ์) ผู้ให้สัมภาษณ์ที่ร้านน้ าชา ต าบลบ่อยาง ถนนนางงาม 
 อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
สตีปเฟ่น พาย (2562, 11 กุมภาพันธ์) ผู้ให้สัมภาษณ์ท่ีวัดมัชฌิมาวาส ต าบลบ่อยาง ถนนไทยบุรี  อ า เภอเมือง 

จังหวัดสงขลา 
สันติ ตั้งศิริวรกุล (2562 , 11 กุมภาพันธ์) ผู้ให้สัมภาษณ์ที่ร้านสะดวกซื้ อ ต าบลบ่อยาง ถนนไทยบุรี  
 อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
สมบูรณ์ พงศ์พิสิธุสินทร์ (2562, 11 กุมภาพันธ์) ผู้ให้สัมภาษณ์ที่วัดมัชฌิมาวาส ต าบลบ่อยาง ถนนไทยบุรี 

อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
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ปัจจัยจ าแนกประสิทธิภาพการสอนของครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

ยามีน หวันตาหลา1  ฮายาตี ยาติกุล2  ชนัชพร โต๊ะหมุด3 
และอาฟีฟี ลาเต๊ะ4   

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยจ าแนกประสิทธิภาพการสอนของครูในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 218 คน โดยใช้
วิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ   ( stratified random sampling) เครื่องมือที่ ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามทั้งในรูปแบบเอกสารและรูปแบบออนไลน์  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์การจ าแนกด้วยวิธี 
Enter ผลการวิเคราะห์การจ าแนก พบว่าประสิทธิภาพการสอนของครูในด้านเจตคติต่อวิชาชีพครู สามารถ
ท านายถึงประสิทธิภาพการสอนได้ดีที่สุด รองลงมาคือ ด้านบุคลิกภาพ ด้านการจัดสภาพแวดล้อม ด้านการมี
ปฏิสัมพันธ์ และด้านความรู้ ความสามารถ ตามล าดับ โดยให้ผลถูกต้องร้อยละ 64.20 โดยสามารถจัดเข้ากลุ่ม
ประสิทธิภาพการสอนของครูที่จบหลักสูตรวิชาชีพครู 4 ปี / 5 ปี ได้ถูกต้องร้อยละ 73.28 และสามารถจัดเข้า
กลุ่มประสิทธิภาพการสอนของครูที่จบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ได้ถูกต้องร้อยละ 53.92  
โดยมีสมการการจ าแนกในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ดังนี้ 
 
         �̂� = -10.73 – 0.15(ด้านความรู้ความสามารถ) – 0.01(ด้านการมีปฏิสัมพันธ์)  
                + 0.27(ด้านการจัดสภาพแวดล้อม) + 0.66(ด้านบุคลิกภาพ)  
                + 1.61 (ด้านเจตคติต่อวิชาชีพครู) 
 
         �̂� = - 0.09(ด้านความรู้ความสามารถ) - 0.01(ด้านการมีปฏิสัมพันธ์) + 0.16(ด้านการจัด  
                  สภาพแวดล้อม) + 0.29(ด้านบุคลิกภาพ) + 0.71(ด้านเจตคติต่อวิชาชีพครู)  
 
ค าส าคัญ : ประสิทธิภาพการสอน การวิเคราะห์การจ าแนก 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
1-3 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา, คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตาน ี
4 รองศาสตราจารย ์ดร, คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
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บทน า  
“ครู” เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความเจริญงอกงามทางด้านสติปัญญา ร่างกาย 

อารมณ์ สังคม และเป็นผู้เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้ผู้เรียน ซึ่งเป็นการเตรียมเยาวชนให้เป็นผลเมืองที่มี
ประสิทธิภาพของสังคมในอนาคต ดังนั้น คุณภาพของครูจึงเป็นปัจจัยส าคัญต่อคุณภาพการจัดการศึกษา  
การที่ครูจะสอนได้อย่างมีคุณภาพนั้นมีองค์ประกอบสนับสนุนหลายด้าน โดยจะต้องพิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่างสมรรถนะของครูและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับตัวครู  ความสามารถของครู  จึงจะทาให้พิจารณา
ประสิทธิภาพการสอนของครูได้อย่างครอบคลุม  สภาพปัจจุบันของสังคมไทย ความเจริญก้าวหน้า 
ทางเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านวัตถุและจิตใจ มีผลทาให้วิถีทางในการมีชีวิตร่วมกันในสังคม
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมมีผลกระทบถึงบทบาทและมาตรฐานความประพฤติของ
ครู ซึ่งครูเป็นปุถุชนที่มีความต้องการในด้านความเป็นอยู่เช่นเดียวกับบุคคลอาชีพอ่ืนๆ เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลง
ทาให้ครูต้องปรับตัวตามไปด้วย (ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2548) 

ปัจจุบันหลักสูตรการผลิตครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสถาบันอุดมศึกษาเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี   
5 ป ีเป็นหลักสูตรการผลิตครูที่ใช้เวลาในการศึกษาอย่างเข้มข้น ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และฝึกการสอนใน
สถานศึกษาที่คุรุสภารับรองเป็นระยะเวลา 5 ปี เมื่อผ่านการประเมินตามเกณฑ์แล้วจะมีคุณสมบัติได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นหลักสูตรหลักในการผลิตครูซึ่งได้
เริ่มใช้ตั้งแต่นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมา ส่วนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 ปี  
ซึ่งเปิดสอนส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอ่ืนที่มีใจรักและประสงค์จะเป็นครู เข้าศึกษาต่อวิชาชีพครู
และฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่คุรุสภารับรอง 1 ปี เมื่อผ่านการประเมินตามเกณฑ์แล้ว จะมีคุณสมบัติ
ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู และได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต คุรุสภาได้ยกเลิกการรับรอง
ตั้งแต่เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2553 หรือตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 คุรุสภาได้ให้การรับรอง
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูของสถาบัน และให้เปิดรับเฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพครูในหน่วยงานต้นสังกัด
ต่างๆ ที่ยังไม่มีคุณวุฒิปริญญาทางการศึกษา โดยคณะกรรมการคุรุสภาในการประชุมครั้งที่  7/2558 วันที่  
11 พฤษภาคม 2558 มีมติให้การรับรองประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา  4 หลักสูตร 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 49 หลักสูตร ของมหาวิทยาลัย จ านวน 48 แห่ง เพ่ือพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่างๆ ที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยให้สถาบันจัดการ
เรียนการสอนเฉพาะในที่ตั้งเท่านั้น เก็บค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ภายในวงเงินไม่เกิน 35,000 บาท ยกเว้น
หลักสูตรนานาชาติของวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ก าหนดภายในวงเงินไม่เกิน 70,000 บาท และ 
รับนักศึกษาตามจ านวนที่คุรุสภาให้การรับรอง โดยรวมทุกสถาบันแล้ว สามารถรับนักศึกษาได้จ านวน  
7,560 คน (สุรชัย เทียนขาว, 2551) 

โดยในปัจจุบันมีสถานศึกษาต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษาได้ด าเนินการให้ผู้ที่มีวุฒิ
ทางการศึกษาขั้นต่ าระดับปริญญาตรีและปริญญาสาขาอ่ืนที่มิใช่ทางการศึกษาหรือครุศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์ 
ท าหน้าที่สอนนักเรียน นิสิต นักศึกษามาเป็นเวลานานพอสมควร และด้วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป การจัดการ
ศึกษาอย่างมีคุณภาพนั้น ต้องพัฒนาองค์ประกอบทางด้านการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
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ผู้สอนมีบทบาทส าคัญต่อสังคมและความเจริญก้าวหน้าของประเทศ จึงต้องอาศัยความรู้ความช านาญเป็นการ
เฉพาะ คุรุสภาจึงได้มีพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 เพ่ือก าหนดเป็นมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ ดังนั้นบุคลากรทางการศึกษาไม่ว่าจะท าหน้าที่สอนในสถาบันใดหรือระดับใด 
จ าเป็นต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 44(2)  
ซึ่งก าหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมต้องมีคุณสมบัติโดยมีวุฒิปริญญาทางการศึกษา
หรือเทียบเท่าหรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง (มานูนณย ์สุตีคา และศรายุทธ เงาค า,2560) 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการสอนของครูที่จ าแนกตามหลักสูตรวิชาชีพครู  
ที่ส าเร็จการศึกษาทั้ง 2 รูปแบบ นั้นยังไม่ปรากฏ มีเพียงการศึกษาประสิทธิภาพการสอนของครูโดยแยกตาม
หลักสูตรวิชาชีพครูที่ส าเร็จการศึกษา อเทตยา แก้วศรีหา (2558)  ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอน
ของครูผู้สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32  นิเลาะ แวอุเซ็ง (2552) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนของครูในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้   ปภาวี ตั้งดวงดี (2559) คุณลักษณะของครูกับ
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียน กรณีศึกษา โรงเรียนประถมส่วนขยายแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร  
ธิดารัตน์ ตันนิรัตน์ (2553) ศึกษาการเปรียบเทียบหลักสูตรครุศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์ 4 ปี และ 5 ปี :  
การศึกษาวิจัยแบบพหุวิธี  ปารณีย์ ขวัญกิจวงศ์ธร (2558) ได้ศึกษาตัวแปรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอน 
ของครู โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 และไพศาล เอกะกุล 
(2553) ได้ศึกษาการวิเคราะห์การจ าแนกประเภทปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อเจตคติต่อวิชาชีพครู ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  ด้วยเหตุผลและความส าคัญของวิชาชีพครูข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา
ประสิทธิภาพการสอนของครูหลักสูตรวิชาชีพครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  เพ่ือน าข้อมูลมาเป็นส่วนหนึ่ง
ของแนวทางการผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูแก่ผู้ที่สนใจ 

 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 เพ่ือศึกษาปัจจัยจ าแนกประสิทธิภาพการสอนของครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
วิธีการศึกษา  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้เป็นครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 18,691 คน (อ้างอิงจาก : ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา. 2561) จากการเปิดตาราง
ส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
392 คน ในเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ  (stratified random sampling)  โดยจัดท าเป็น
แบบสอบถามแบบเอกสารและแบบออนไลน์ ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม จ านวน  218 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการวิจัยประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
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 ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ หลักสูตรวิชาชีพครูที่จบ  
วุฒิการศึกษาสูงสุด การสมัครงานเป็นครูหลังเรียนจบ การท างานเป็นครูหลังเรียนจบ สังกัดส านักงาน สังกัด
กลุ่มสาระ ภาระงานที่รับผิดชอบนอกเหนือจากการสอน และประสบการณ์ในการสอน โดยให้เลือกค าตอบจาก
ตัวเลือกเพียง 1 ค าตอบ 
 ส่วนที่ 2 ระดับปฏิบัติการสอนที่มีผลต่อประสิทธิภาพการสอนของครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ประกอบด้วย  ด้านความรู้ความสามารถ ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ ด้านการจัดสภาพแวดล้อม ด้านบุคลิกภาพ และ
ด้านเจตคติต่อวิชาชีพครู ซึ่งมีรูปแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เป็นระดับการปฏิบัติการสอนที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการสอนของครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยคะแนน 5 แทนการปฏิบัติเป็นประจ า คะแนน 
4 แทนการปฏิบัติบ่อยครั้ง คะแนน 3 แทนการปฏิบัตินานๆ ครั้ง คะแนน 2 แทนการปฏิบัติบางครั้ง และ
คะแนน 1 แทนไม่เคยปฏิบัติ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพ่ือด าเนินการสร้างข้อค าถามตามนิยามเชิงปฏิบัติการ 
2. เสนอผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน  เพ่ือพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
ตรวจสอบข้อค าถามด้านเนื้อหาและภาษาที่ใช้ พบว่า มีค่าดัชนี IOC อยู่ระหว่าง 0.66 – 1.00 
3. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จ านวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  
แล้วน ามาวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นโดยใช้หลักสูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s 
Coefficient Alpha) ด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ  พบว่า แบบสอบถามประสิทธิภาพ
การสอนของครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ 0.70 จึงถือว่า
เป็นแบบสอบถามที่มีความน่าเชื่อถือ 
4. ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ระหว่างวันที่ 23 เดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2561 ถึง 20 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ทั้งหมดวิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ดังนี้ 
 1) วิเคราะห์สถิติพ้ืนฐานของข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิต ิคือ ความถี ่และร้อยละ 
ส่วนระดับการปฏิบัติการสอน ใช้สถิต ิคือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2) วิเคราะห์การจ าแนกประสิทธิภาพการสอนของครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยใช้ Fisher’ s 
linear discriminant function ด้วยวิธี Enter 
 
ผลการศึกษา 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพการสอนของครูใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพครู 4ปี / 5ปี และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
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ประสิทธิภาพการสอน 

หลักสูตรวิชาชีพครูที่ส าเร็จ
การศึกษา 

วิชาชีพครู  
4 ปี / 5 ปี 

ประกาศนียบตัร
บัณฑิตวิชาชีพคร ู

�̅� SD �̅� SD 
1. ด้านความรู้ความสามารถ 
1.1 ท่านวางแผนการจัดการเรียนรู้และน าไปปฏิบัติให้เกิดผลจริง 4.52 0.72 4.32 0.81 
1.2 ท่านจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์และ
สร้างสรรค ์

4.41 0.62 4.27 0.75 

1.3 ท่านจัดเตรียมสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสม 

4.39 1.01 4.25 0.86 

1.4 ท่านเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน และ
สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

4.42 0.63 4.32 0.79 

1.5 ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพ้ืนฐานและความพร้อมของ
ผู้เรียน 

4.42 0.72 4.19 0.85 

1.6 ท่านวัดประเมินผลตามสภาพจริงโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย 4.36 0.76 4.25 0.90 
1.7 ท่านเตรียมการสอนล่วงหน้าเสมอ 4.33 0.64 4.24 0.85 
1.8 ท่านพยายามท าความรู้จักกับผู้ที่อยู่ในวงการศึกษาเพ่ือ
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกัน 

4.20 0.77 4.12 0.89 

1.9 ท่านฝึกทักษะการจัดการเรียนรู้อยู่เสมอ 4.43 0.71 4.21 0.79 
1.10 ท่านคิดหาเทคนิคและวิธีการสอนใหม่ๆ เพ่ือให้นักเรียนมี
ความเข้าใจเนื้อหามากข้ึน 

4.39 0.59 4.15 0.84 

รวม 4.39 0.46 4.23 0.69 
2. ด้านการมีปฏิสัมพันธ์     
2.1 ท่านใช้ค าถามเพ่ือการสนทนาอภิปรายในการสร้างปฏิสัมพันธ์
ระหว่างครูและนักเรียน 

4.44 0.59 4.36 0.67 

2.2 ท่านจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้
ท างานร่วมกัน 

4.35 0.61 4.33 0.62 

2.3 ท่านรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนทุกคน และมีส่วนช่วยใน
การคิดแก้ปัญหาต่างๆร่วมกัน 

4.59 0.53 4.31 0.83 

2.4 ท่านให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนทุกคนในทุกๆเรื่อง 4.60 0.60 4.32 0.83 
รวม 4.50 0.42 4.33 0.60 

3. ด้านการจัดสภาพแวดล้อม 
3.1 ท่านจัดระเบียบห้องเรียนให้เอ้ือต่อกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละ
คาบ 

4.36 0.64 4.14 0.77 

3.2 ท่านเตรียมสื่อและอุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้ให้พร้อม
ล่วงหน้า 

4.32 0.54 4.10 0.71 

3.3 ท่านจัดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ภายในและภายนอกห้องเรียน 4.22 0.71 4.07 0.75 
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ประสิทธิภาพการสอน 

หลักสูตรวิชาชีพครูที่ส าเร็จ
การศึกษา 

วิชาชีพครู  
4 ปี / 5 ปี 

ประกาศนียบตัร
บัณฑิตวิชาชีพคร ู

�̅� SD �̅� SD 
3.4 ท่านจัดป้ายนิเทศและตกแต่งห้องเรียนด้วยผลงานของ
นักเรียน 

4.19 0.85 3.99 0.85 

รวม 4.27 0.51 4.07 0.65 
4. ด้านบุคลิกภาพ 
4.1 ท่านมีกิริยามารยามที่ดีเหมาะสมกับอาชีพครู 4.60 0.51 4.40 0.60 
4.2 ท่านใช้วาจาสุภาพในการจัดการเรียนรู้ 4.63 0.52 4.33 0.59 
4.3 ท่านมีความเป็นผู้น าทางการศึกษา 4.36 0.65 4.23 0.67 
4.4 ท่านแต่งกายสุภาพเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎระเบียบ 4.70 0.65 4.48 0.59 
4.5 ท่านมีอารมณ์ที่แจ่มใสอยู่เสมอไม่เคร่งเครียดต่อการท างาน 4.53 0.60 4.32 0.62 
4.6 ท่านปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 4.62 0.52 4.38 0.60 
4.7 ท่านมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน เพ่ือนร่วมงานและบุคคล
ทั่วไป 

4.67 0.49 4.44 0.59 

4.8 ท่านกล้าตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็ว 4.41 0.56 4.33 0.60 
4.9 ท่านรักและเอาใจใส่นักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 4.66 0.50 4.42 0.60 
4.10 ท่านปฏิบัติตนน่านับถือ เป็นที่ไว้วางใจของนักเรียนและ
ผู้ร่วมงาน 

4.59 0.54 4.44 0.57 

รวม 4.58 0.38 4.38 0.48 
5. ด้านเจตคติต่อวิชาชีพครู 
5.1 ท่านมีความรับผิดชอบสูงต่อหน้าที่ภาระงานที่ต้องรับผิดชอบ 4.62 0.55 4.36 0.67 
5.2 ท่านภูมิใจที่ได้สอนนักเรียน 4.78 0.42 4.56 0.59 
5.3 ท่านรักษาเวลาและตรงต่อเวลาในการจัดการเรียนรู้ 4.58 0.51 4.45 0.65 
5.4 ท่านกระตือรือร้นในการจัดการเรียนรู้ 4.59 0.53 4.46 0.61 
5.5 ท่านภาคภูมิใจในวิชาชีพครู 4.81 0.39 4.52 0.59 
5.6 ท่านประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน 4.75 0.45 4.44 0.62 
5.7 ท่านเป็นมิตร เป็นที่พ่ึงและเป็นที่ไว้วางใจของนักเรียนและ
ผู้ร่วมงาน 

4.70 0.48 4.41 0.82 

5.8 ท่านมีความกรุณาเมตตาต่อนักเรียนทุกคนเท่าเทียมกัน 4.73 0.46 4.45 0.64 
5.9 ท่านสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการจัดเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียนแต่ละสถานการณ์แต่ละบุคคล 

4.55 0.53 4.39 0.62 

5.10 ท่านสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ 4.59 0.51 4.46 0.57 
รวม 4.67 0.36 4.45 0.52 
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 จากตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพการสอนของครูใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพครู 4ปี / 5ปี และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู พบว่ากลุ่มตัวอย่าง หลักสูตรวิชาชีพครูที่ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพครู 4 ปี /5 ปี ให้ความส าคัญ 
ในประสิทธิภาพการสอนด้านเจตคติต่อวิชาชีพครูสูงที่สุด คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.36 รองลงมาคือ ด้านบุคลิกภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.38 และ
ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.42 ส าหรับหลักสูตรวิชาชีพครู 
ที่ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ให้ความส าคัญในประสิทธิภาพการสอนด้านเจตคติต่อ
วิชาชีพครูสูงที่สุด คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 รองลงมาคือ ด้านบุคลิกภาพ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 และด้านการมีปฏิสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 
 การตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์การจ าแนกปัจจัยที่มีผลต่อ ประสิทธิภาพการสอน
ของครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามหลักสูตรวิชาชีพครูที่ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพครู 4ปี /5ปี และ
หลักสูตรวิชาชีพครูที่ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู โดยมีทั้งหมด 6 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้าน
ความรู้ความสามารถ ปัจจัยด้านการมีปฏิสัมพันธ์ ปัจจัยด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ปัจจัยด้านการจัด
สภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ และปัจจัยด้านเจตคติต่อวิชาชีพครู พบว่าข้อมูลโดยภาพรวมมีการแจก
แจงแบบปกติ ส าหรับการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มที่ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพครู 4ปี /5ปี 
และกลุ่มที่ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู พบว่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มมี  
5 ปัจจัยแตกต่างกันโดยมีค่าสถิติ Wilks' Lambda เท่ากับ 0.982   0.975   0.972   0.949  และ  0.042 
ตามล าดับ และได้ท าการทดสอบการเท่ากันของเมทริกซ์ความแปรปรวนระหว่างกลุ่มที่ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ครู 4ปี /5ปี และกลุ่มที่ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ 0.05 โดยมีค่า Box’s M เท่ากับ 77.79 และ p-value เท่ากับ 0.00 ท าให้ไม่เป็นไปตาม
ข้อตกลงเบื้องต้นที่ก าหนดไว้ แต่เนื่องจากผู้วิจัยเห็นว่าขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกันมาก  
จึงยังคงวิเคราะห์การจ าแนกต่อไป 
 ผลจากสมการจ าแนกประสิทธิภาพการสอนของครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามหลักสูตรวิชาชีพ
ครูที่ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพครู 4ปี /5ปี และหลักสูตรวิชาชีพครูที่ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู พบว่าปัจจัยที่สามารถท านายประสิทธิภาพการสอนได้ดีที่สุด คือ ปัจจัยด้านเจตคติต่อวิชาชีพครู  
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์คาโนนิคอล เท่ากับ 0.71 รองลงมาคือ ปัจจัยด้านด้านบุคลิกภาพ และปัจจัยด้านการจัด
สภาพแวดล้อม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์คาโนนิคอล เท่ากับ 0.29  และ 0.16 ตามล าดับ โดยสามารถเขียนสมการ
จ าแนกประสิทธิภาพการสอนของครูที่ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพครู 4ปี /5ปี และหลักสูตรวิชาชีพครูที่ส าเร็จ
การศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ในรูปคะแนนดิบ คะแนนมาตรฐาน และสมการใช้พยากรณ์การ
ตัดสินใจได้ ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 2 ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรจ าแนกกลุ่ม ระหว่างครูหลักสูตรวิชาชีพครูที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร 
วิชาชีพครู 4 ปี / 5 ปี และประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
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ตัวแปร 
ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรจ าแนกกลุ่ม 

วิชาชีพครู 4ปี / 5ปี ประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู 

ด้านเจตคติต่อวิชาชีพครู 
ด้านบุคลิกภาพ 

ด้านมีปฏิสัมพันธ์ 
ด้านความรู้ความสามารถ 
ด้านการจัดสภาพแวดล้อม 

ค่าคงที่ 

10.77 
10.52 
5.24 
2.45 
-0.44 
-66.12 

9.95 
10.19                             
5.25 
2.52 
-0.58 
-60.65 

 
จากตารางที่ 2 สมการที่ใช้พยากรณ์ประสิทธิภาพการสอนของครูในสามจังหวัดชายแดนใต้ คือ 
         �̂�วิชาชีพครู4ปี 5ปี = -66.12 + 10.77 (ด้านเจตคติต่อวิชาชีพครู) + 10.52 (ด้านบุคลิกภาพ)  
                             + 5.24 (ด้านมีปฏิสัมพันธ์) + 2.45 (ด้านความรู้ความสามารถ)  
                             - 0.44 (ด้านการจัดสภาพแวดล้อม) 
         �̂�ประกาศนียบตัรวิชาชีพ = -60.65 + 9.95 (ด้านเจตคติต่อวิชาชีพครู) + 10.19 (ด้านบุคลิกภาพ)   
                                + 5.25 (ด้านมีปฏิสัมพันธ์) + 2.52(ด้านความรู้ความสามารถ)  
                                - 0.58 (ด้านการจัดสภาพแวดล้อม) 
 
 
ตารางท่ี 3 ค่าสัมประสิทธิ์ของการวิเคราะห์ตัวแปรในรูปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน 

ตัวแปร 
ค่าสัมประสิทธิ์ 

คะแนนดิบ  คะแนนมาตรฐาน 
ด้านความรู้ความสามารถ 

ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ 
ด้านการจัดสภาพแวดล้อม 

ด้านบุคลิกภาพ 
ด้านเจตคติต่อวิชาชีพครู 

ค่าคงที่ 

-0.15 
-0.01 
0.27 
0.66 
1.61 

-10.73 

-0.09 
-0.01 
0.16 
0.29 
0.71 

- 
 
จากตารางที่ 3 สมการจ าแนกในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานคือ 
         �̂� = -10.73 – 0.15(ด้านความรู้ความสามารถ) – 0.01(ด้านการมีปฏิสัมพันธ์)  
                + 0.27(ด้านการจัดสภาพแวดล้อม) + 0.66(ด้านบุคลิกภาพ)  
                + 1.61 (ด้านเจตคติต่อวิชาชีพครู) 
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         �̂� = - 0.09(ด้านความรู้ความสามารถ) - 0.01(ด้านการมีปฏิสัมพันธ์) + 0.16(ด้านการจัด  
                  สภาพแวดล้อม) + 0.29(ด้านบุคลิกภาพ) + 0.71(ด้านเจตคติต่อวิชาชีพครู)  
 
ตารางที่ 4  ร้อยละความถูกต้องในการพยากรณ์การเป็นสมาชิกกลุ่มครูหลักสูตรวิชาชีพครูที่ส าเร็จการศึกษา 
ในหลักสูตร วิชาชีพครู 4 ปี / 5 ปี และประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  

หลักสูตรวิชาชีพครูที่ส าเร็จ
การศึกษา 

พยากรณ์การเป็นสมาชิกกลุ่ม 
รวม วิชาชีพครู 4 ปี / 

5 ปี 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู 
วิชาชีพครู 4 ปี / 5 ปี 85 (73.28%) 31 (26.72%) 116 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 47 (46.08%) 55 (53.92%) 102 

พยากรณ์การเป็นสมาชิกกลุ่มได้ถูกต้องโดยเฉลี่ยร้อยละ  64.20 
  
 จากตารางที่ 4 ร้อยละความถูกต้องในการพยากรณ์การเป็นสมาชิกกลุ่มครูหลักสูตรวิชาชีพครูที่ส าเร็จ
การศึกษาในหลักสูตร วิชาชีพครู 4 ปี / 5 ปี และประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ส าหรับการจัดเข้าร่วมกลุ่ม
ประสิทธิภาพการสอนของครูที่ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพครู 4ปี /5ปี และหลักสูตรวิชาชีพครูที่ส าเร็จการศึกษา
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู พบว่า ให้ผลถูกต้องร้อยละ 64.20 โดยสามารถจัดเข้ากลุ่มประสิทธิภาพ 
การสอนของครูที่จบหลักสูตรวิชาชีพครู 4 ปี / 5 ปี  ได้ถูกต้องร้อยละ 73.28 และสามารถจักเข้ากลุ่ม
ประสิทธิภาพการสอนของครูที่จบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ได้ถูกต้องร้อยละ 53.92 
  
สรุปและอภิปรายผล  

ประสิทธิภาพการสอนของครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรวิชาชีพครู 4 ปี /5 ปี ให้ความส าคัญในประสิทธิภาพการสอนด้านเจตคติต่อวิชาชีพครูสูงที่สุด คือ  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.36 รองลงมาคือ ด้านบุคลิกภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.58 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.38 และด้านการมีปฏิสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.42 และส าหรับกลุ่มตัวอย่างท่ีส าเร็จการศึกษาวิชาชีพครูในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู ให้ความส าคัญในประสิทธิภาพการสอนด้านเจตคติต่อวิชาชีพครูสูงที่สุด คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 รองลงมาคือ ด้านบุคลิกภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.48 และด้านการมีปฏิสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 
 ผลจากสมการจ าแนก พบว่าประสิทธิภาพการสอนของครูในด้านเจตคติต่อวิชาชีพครูสามารถท านาย
ถึงประสิทธิภาพการสอนได้ดีที่สุด รองลงมาคือ ด้านบุคลิกภาพ ด้านการจัดสภาพแวดล้อม ด้านการมี
ปฏิสัมพันธ์ และด้านความรู้ความสามารถ ตามล าดับ และผลการจัดกลุ่มประสิทธิภาพการสอนของครูในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า ให้ผลถูกต้องร้อยละ 64.20 โดยสามารถจัดเข้ากลุ่มที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร
วิชาชีพครู 4 ปี /5 ปี ถูกต้องร้อยละ 73.28 และสามารถจัดเข้ากลุ่มที่ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพครูในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ถูกต้องร้อยละ 53.92  
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 โดยผลข้างต้นจะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพการสอนด้านเจตคติต่อวิชาชีพครู  มีค่าสัมประสิทธิ์คาโนนิคัล
มาตรฐานสูงสุด ซึ่งเป็นด้านที่ส่งผลต่อการจ าแนกได้ดี ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าการที่จะประกอบ
อาชีพครูนั้น ทุกคนจะต้องผ่านการฝึกอบรมในวิชาชีพครู เพราะครูเป็นวิชาชีพขั้นสูง การมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
ครูนั้นนับเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่ง เพราะคุณภาพการสอนของครูจะเป็นไปในรูปแบบใด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเจตคติต่อ
วิชาชีพครู ครูที่ไม่รักและศรัทธาต่อวิชาชีพไม่คิดที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าในระดับที่
สูงขึ้น ก็ไม่สามารถสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังกล่าวนี้ เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูจึงส่งผลได้ดีต่อการจ าแนก
ประสิทธิภาพการสอนของครูและจะเกิดการพัฒนาส่งผ่านสู่ผู้ เรียนได้อย่างยั่งยืน  ดังพระราชด ารัส
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่ครูอาวุโสในปี 2521 ใจความตอนหนึ่งว่า 
“...ครูที่แท้จริงนั้นต้องเป็นผู้ที่ยึดมั่นให้ตนมีความคิดที่ดี มีการกระท าที่ดี คือต้องหมั่นขยันและอุตสาหะ
พากเพียร ต้องเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละ ต้องหนักแน่นอดทน และอดกลั้น ส ารวม ระวังความประพฤติปฏิบัติ
ของตนให้อยู่ในระเบียบ แบบแผนที่ดีงาม รวมทั้งต้องซื่อสัตย์ รักษาความจริงใจ วางใจเป็นกลาง ไม่ปล่อยไป
ตามอ านาจอคติ...” และจากศาสตร์พฤติกรรมของมนุษย์รวมถึงแนวคิดทางจิตวิทยา ที่มุ่งเน้นการพิจารณา
เหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม โดยอัลเบิร์ต เอลลิส จะพบว่า พฤติกรรมของมนุษย์จะมีทิศทางเป็นเช่นไรนั้น 
ต้องมีความสอดคล้องกับความคิด อารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ผู้นั้น (Ellis. 1976 อ้างถึงใน วัชรี ทรัพย์มี, 
2556) โดยในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน (2554) ได้ระบุว่า อารมณ์ ความรู้สึก ความคิดของมนุษย์นั้นก็คือ
สิ่งที่เรียกว่า เจตคติ ซึ่งเมือ่พิจารณาแล้วจะพบว่าความสอดคล้องในการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของครูให้
เหมาะสมนั้น พ้ืนฐานต้องเริ่มจากการให้มีความตระหนักและให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านเจตคติต่อวิชาชีพครู 
ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของนิเลาะ แวอุเซ็ง (2552) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
สอนของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่าปัจจัยด้านเจตคติต่อ
วิชาชีพ มีระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ในระดับมาก 
 ส าหรับปัจจัยด้านบุคลิกภาพก็เป็นอีกประสิทธิภาพการสอนด้านหนึ่งที่ส่งผลต่อสมการจ าแนก  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพิริยะ ทองมนต์(2552) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการสอนของ
ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 2 พบว่า ตัวแปรด้านบุคลิกภาพการสอนของครูเป็นตัวแปรที่ดี
ที่สุดของประสิทธิภาพการสอนของครู ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้ที่ประกอบอาชีพครูนั้น จะต้องมี
บุคลิกภาพที่ดี วางตัวได้เหมาะสม แต่งกายสุภาพเรียบร้อย มีวาจาไพเราะ มีความอดทนอดกลั้น อาชีพครูเป็น
ที่ต้องอาศัยผู้ประกอบอาชีพที่ มีบุคลิกภาพที่ดี ทั้งนี้เพราะการมีบุคลิกภาพที่ดีจะเป็นตัวแบบให้ผู้เรียนได้
ประพฤติ ปฏิบัติตาม ผู้เป็นครูจึงต้องแต่งกายเรียบร้อย มีบุคลิกภาพที่ดี เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียน 
 
ข้อเสนอแนะ   
 1. งานวิจัยครั้งนี้อาจเป็นแนวทางให้แก่สถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูทั้งหลักสูตรวิชาชีพ
ครู 4ปี/5ปี และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ในการให้ความส าคัญต่อประสิทธิภาพการสอนของ
ครูในด้านเจตคติต่อวิชาชีพครู มาเป็นอันดับหนึ่งในการปลูกฝังให้บัณฑิตมีความตระหนักและให้ความส าคัญต่อ
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เรื่ องดังกล่าว  และอาจเป็นแนวทางให้แก่ครู ในการให้ควา มส าคัญต่อวิชาชีพครู เ พ่ือพัฒนาหรือ 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการสอนให้ดียิ่งขึ้น 
 2. งานวิจัยครั้งนี้เป็นเพียงแค่การประเมินตนเองของครูในด้านประสิทธิภาพการสอน ดังนั้นในการวิจัย
ครั้งต่อไปควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลประสิทธิภาพการสอนของครูจากการสอบถามผู้บริหาร ครูเพ่ือนร่วมงาน 
หรือผู้เรียน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาในการจัดท าบัญชีของผู้ปฏิบัติงานในส านักงานบัญชี 

เขตจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

จุติพร ตุลยนิษก์1  ยุวธิดา วิไล2 สุวนันท์ เพชรรัตน์3 
อรทัย จันทร์โปร่ง4 อัญชลี เกลี้ยงมณี5 และจตุพร อภิโชติภูดินันท์6 

 
บทคัดย่อ 
 
 งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาในการจัดท าบัญชีของผู้ปฏิบัติงานในส านักงานบัญชี เขตจังหวัด
นครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. ศึกษาระดับของปัญหาในการจัดท าบัญชีของผู้ปฏิบัติงานในส านักงาน
บัญชี เขตจังหวัดนครศรีธรรมราชและ 2. ศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาในการจัดท าบัญชีของผู้ปฏิบัติงาน  
ในส านักงานบัญชี เขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานบัญชี 
เขตจังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 101 ราย เครื่องมือที่ใช้  คือ แบบสอบถาม ค่าสถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ  
การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้ค่า การแจกแจงแบบ
ที ความแปรปรวนจ าแนกทางเดียว และค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD ผลการวิจัยพบว่าปัญหาในการจัดท า
บัญชีในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบัญชีและด้านเอกสารที่ใช้ในการ
จัดท าบัญชีมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านตลาดการบริการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดท า
บัญชี ด้านการจัดการ ด้านการเงินและด้านเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงานมีปัญหาอยู่ในระดับน้อยและ  
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ในการอบรม จ านวน
ลูกค้าและรูปแบบการให้บริการที่แตกต่างกันมีระดับของปัญหาในการจัดท าบัญชีไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนประสบการณ์ในการท างาน ระยะเวลาการด าเนินงานและจ านวน
ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานบัญชีที่แตกต่างกันมีระดับของปัญหาในการจัดท าบัญชีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ: ปัญหาในการจัดท าบัญชี ส านักงานบัญชี ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานบัญชี 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-5 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี,คณะเทคโนโลยีการจัดการ,มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ 
6 อาจารย์, คณะเทคโนโลยีการจัดการ,มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ 
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บทน า 
  ในปัจจุบันส านักงานบัญชีถือว่ามีบทบาทส าคัญเป็นอย่างมากต่อธุรกิจต่าง ๆ เพราะส านักงานบัญชี  
มีหน้าที่ในการรับจัดท าบัญชีและน าเสนองบการเงินให้แก่บริษัท ห้างร้านรวมถึงกิจการขนาดเล็กที่กฎหมาย
ก าหนดให้มีการจัดท าบัญชีและงบการเงินที่มีความถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี  

 จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการปฏิบัติงานในการจัดท าบัญชีและน า เสนองบการเงินของ
ส านักงานบัญชียังประสบกับปัญหาหลัก ๆ อยู่ 3 ด้านได้แก่ 1.ด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี 
2.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการท าบัญชีและ 3.ด้านเอกสารที่ใช้ในการจัดท าบัญชี(สุภาพร เพ่งพิศ, 2559)  
นอกจากนี้ยังมีปัญหาในด้านอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นภายในส านักงานบัญชีได้แก่ 1. ด้านการจัดการ 2. ด้านตลาด 
การบริการ 3. ด้านการเงินและ 4. ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน(แสงระวี อยู่ทอง, 2556)  

จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นยังคงพบอยู่ในส านักงานบัญชีในหลาย ๆ แห่งและส่งผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในส านักงานบัญชีโดยตรง ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะน าปัญหาที่พบจาก
การศึกษางานวิจัยที่ผ่านมา น ามาต่อยอดเพ่ือจะศึกษาหาปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาในการจัดท าบัญชีและงบ
การเงินของส านักงานบัญชีในด้านต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งผู้วิจัยเลือกที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาในการจัดท า
บัญชีและงบการเงินของส านักงานบัญชีเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของภาคใต้ซึ่งรองจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเป็นจังหวัดหนึ่งของ
ประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูง มีนักลงทุนเข้ามาลงทุนท าธุรกิจในรูปแบบต่ าง ๆ  
เป็นจ านวนมากและในปัจจุบันส านักงานบัญชีในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีจ านวนมากถึง 27 แห่ง ส าหรับ
การศึกษาครั้งนี้เพ่ือน าผลการวิจัยที่ได้มาเป็นแนวทางให้ส านักงานบัญชีสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในส านักงานบัญชีได้และเพ่ือให้ส านักงานบัญชีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาระดับปัญหาในการจัดท าบัญชีของผู้ปฏิบัติงานในส านักงานบัญชีเขตจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
   2.  เ พ่ือศึกษาปัจจัยที่ ส่ งผลต่อปัญหาในการจัดท าบัญชีของผู้ปฏิบัติ งานในส านักงานบัญชี 
 เขตจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 
        ตัวแปรอิสระ              ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการศึกษา 
        ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาในการจัดท าบัญชีของผู้ปฏิบัติงาน 
ในส านักงานบัญชี เขตจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผู้วิจัยด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
                  3.1 การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
                  3.2 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
                  3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
                  3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  
3.1  ก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง  
        3.1.1  ประชากร 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ส านักงานบัญชีในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช 
จ า น วน  21  แห่ ง  โ ด ยมี ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น ในส า นั ก ง า นบัญชี  คื อ  ผู้ ท า บั ญชี แ ล ะผู้ ช่ ว ย ผู้ ท า บั ญ ชี 
 รวมทั้งสิ้นจ านวน 134 ราย ( ข้อมูลจากผู้ประกอบการในส านักงาน-บัญชี ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561 ) 
        3.1.2 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
                   ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้ งนี้  จากประชากรการวิจัย คือ 
ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานบัญชี ได้แก่ ผู้ท าบัญชีและผู้ช่วยผู้ท าบัญชี รวมทั้งสิ้นจ านวน 134 รายและได้ก าหนด

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 
     1. เพศ           
     2. อายุ                
     3. ระดับการศึกษา 
     4. ต าแหน่งงาน 
     5. ประสบการณ์ในการท างาน 
     6. ประสบการณ์ในการอบรม 
 

ระดับของปัญหาในการจัดท าบัญชี 
     1. ด้านการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการบัญชี  
     2. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดท าบัญชี 
     3. ด้านเอกสารที่ใช้ในการจัดท า
บัญชี 
     4. ด้านการจัดการ 
     5. ด้านตลาดการบริการ 
     6. ด้านการเงิน 
     7. ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 

ข้อมูลทั่วไปของส านักงานบัญชี 
     1. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
     2. จ านวนผู้ปฏิบัติงานในส านักงานบัญชี 
     3. จ านวนลูกค้า 
     4. รูปแบบการให้บริการ 
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ขนาดของกลุ่มตัวอย่างให้มีความเหมาะสมกับจ านวนของประชากร โดยใช้สูตรของ Taro Yamana และ
ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างไว้ที่ 0.05 ดังนี้ 

   N 
                                                 n  =                            
    1+N(e) 2   
ก าหนดให้ 
  n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
  N = ขนาดของประชากร 

E = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดข้ึนได้ (0.05) 
หลังจากการแทนค่าได้ขนาดตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

    n  =           N 
                                                    1+N(e)2 
                                          =             134 
                                                   1+134(0.05)2 
                                          =              134 
                                                   1+134(0.0025) 
                                          =              134 
                                                      1+(0.335) 
                                          =             134 
                                                        1.335 
                                          =   100.37  ≈  101 ราย 
 ดังนั้นขนาดกลุ่มตัวอย่างการวิจัยเท่ากับ 101 ราย 
 
3.2  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
        3.2.1  ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ 
                  1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี รวมถึงเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาในการจัดท าบัญชีของ
ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานบัญชี 
                  2. ศึกษาแบบสอบถาม วิธีการสร้างแบบสอบถาม เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามให้
สอดคล้องและครอบคลุมเนื้อหาตามกรอบแนวคิดของผู้วิจัย 
                  3. น าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอและขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือพิจารณา
ความเหมาะสมถูกต้องของการใช้ภาษาและครอบคลุมเนื้อหาของการวิจัยเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไข 
                  4. น าแบบสอบถามฉบับร่างไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มทดลอง โดยกลุ่มทดลองในการวิจัย
ครั้งนี้คือ ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานบัญชี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
                  5. น าข้อมูลที่ได้จากการทดลองใช้ (Try Out) แบบสอบถามมาค านวณหาคุณภาพของ
แบบสอบถาม คือ การค านวณหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยระดับความเชื่อมั่นของข้อมูลที่ใช้  
(Try Out) ในการวิจัยครั้งนี้เท่ากับ 0.935 
                  6. จัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ แล้วน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย 
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        3.2.2  ลักษณะของเครื่องมือ 
                 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยออกแบบแบบสอบถามตาม
วัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดที่ก าหนดขึ้นโดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่ 
                 ตอนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามและข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ 
ในการท างาน/อบรม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ในการท างานและ
ประสบการณ์ในการอบรม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) 
                 ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของส านักงานบัญชี  ได้แก่ ระยะเวลาการด าเนินงาน จ านวนผู้ปฏิบัติงาน 
ในส านักงานบัญชี จ านวนลูกค้าและรูปแบบการให้บริการ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check-List)          
                 ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาในการจัดท าบัญชีด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการบัญชี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดท าบัญชี ด้านเอกสารที่ใช้ในการจัดท าบัญชี ด้านการ
จัดการ ด้านตลาดการบริการ ด้านการเงินและด้านเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ลักษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยให้คะแนนความส าคัญ  
5 ระดับ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ , 2557 : 75) ดังนี้ 
               หลักเกณฑ์ในการให้คะแนนแต่ละระดับดังนี้ 
                    ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด  =  5 คะแนน 
                    ระดับความคิดเห็นมาก            =  4 คะแนน 
                    ระดับความคิดเห็นปานกลาง  =  3 คะแนน 
                    ระดับความคิดเห็นน้อย            =  2 คะแนน 
                    ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด   =  1 คะแนน 
               เกณฑ์การประเมินผลในแต่ละระดับชั้น ใช้สูตรการค านวณ ความกว้างของชั้นดังนี้ 
               ค่าเฉลี่ย =  คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 
                                    ช่วงคะแนน 
                         =    5-1 
                                5 
                         =    0.80 
     เกณฑ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
                ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
      ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20           หมายถึง  ระดับความคิดเห็นมาก 
      ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40    หมายถึง  ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
      ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60           หมายถึง  ระดับความคิดเห็นน้อย 
      ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80   หมายถึง  ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 
                  ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามข้อเสนอแนะ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด 
3.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
          ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
          1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการส ารวจความคิดเห็น
ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานบัญชีในเขตอ าเภอเมืองและอ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้การวิจัยเชิง
ส ารวจ ด้วยแบบสอบถามที่มีโครงสร้างที่แน่นอนให้ได้ข้อมูลที่มีความเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือ 
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          2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ ต าราวิชาการ 
วิทยานิพนธ์และผลงานวิจัย โดยใช้ข้อมูลเหล่านี้มาก าหนดแนวทางการศึกษาและข้อมูลจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
3.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 
          3.4.1  ตัวแปร/สมมติฐานในการวิจัย/การวิเคราะห์ข้อมูล 
                     3.4.1.1 ตัวแปร 
                              3.4.1.1.1 ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย 
                                       ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน 
ประสบการณ์ในการท างานและประสบการณ์ในการอบรม 
                                       ข้อมูลทั่วไปของส านักงานบัญชี ได้แก่ ระยะเวลาการด าเนินงาน จ านวน
ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานบัญชี จ านวนลูกค้าและรูปแบบการให้บริการ 
                               3.4.1.1.2 ตัวแปรตาม ประกอบด้วย 
                                       ระดับของปัญหาในการจัดท าบัญชีด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการบัญชี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดท าบัญชี ด้านเอกสารที่ใช้ในการจัดท าบัญชี  ด้านการ
จัดการ ด้านตลาดการบริการ ด้านการเงนิและด้านเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 

 
ผลการศึกษา 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้สถิติเชิงพรรณนา 
โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
เป็นผู้หญิง คิดเป็นร้อยละ 96.00 มีอายุน้อยกว่า 20 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 54.46 ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 71.29 มีต าแหน่งงาน คือ ผู้ท าบัญชี คิดเป็นร้อยละ 52.50 มีประสบการณ์ในการ
ท างานน้อยกว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 54.50 และมีประสบการณ์ในอบรม จ านวน 1 - 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
38.60      

 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของส านักงานบัญชี ใช้สถิติเชิงพรรณนาโดยการแจกแจงความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาด าเนินงาน
มากกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 75.20 มีจ านวนผู้ปฏิบัติงานในส านักงานบัญชี 16 - 20 คน คิดเป็นร้อยละ 
45.55 มีจ านวนลูกค้า 100 รายขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 53.47 และมีรูปแบบการให้บริการจัดท าบัญชีและ
รายงานทางการเงินรวมบริการอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 81.20 

 ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับของปัญหาในการจัดท าบัญชี ใช้สถิติเชิงพรรณนาโดยหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)  

 

ตารางที่ 1  แสดงค่าเฉลี่ย (x)̅ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับปัญหาในการจัดท าบัญชีของ

ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานบัญชี 
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ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน มีดังนี ้

     สมมติฐานที่ 1  เพศที่แตกต่างกันมีระดับของปัญหาในการจัดท าบัญชีแตกต่างกัน ใช้สถิติการแจกแจง 
แบบที  (Independent Samples Test) ในการทดสอบสมมติฐาน 
     สมมติฐานที่ 2  อายุที่แตกต่างกันมีระดับของปัญหาในการจัดท าบัญชีแตกต่างกัน ใช้สถิติความแปรปรวน
จ าแนกทางเดียว (Analysis of Variance : ANOVA) และทดสอบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD  
     สมมติฐานที่ 3  ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีระดับของปัญหาในการจัดท าบัญชีแตกต่างกัน ใช้สถิติความ
แปรปรวนจ าแนกทางเดียว (Analysis of Variance : ANOVA) และทดสอบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD 
     สมมติฐานที่ 4  ต าแหน่งงานที่แตกต่างกันมีระดับของปัญหาในการจัดท าบัญชีแตกต่างกัน ใช้สถิติการแจก
แจงแบบที  (Independent Samples Test) ในการทดสอบสมมติฐาน     
     สมมติฐานที่ 5  ประสบการณ์ในการท างานที่แตกต่างกันมีระดับของปัญหาในการจัดท าบัญชีแตกต่างกัน  
ใช้สถิติความแปรปรวนจ าแนกทางเดียว (Analysis of Variance : ANOVA) และทดสอบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วย
วิธี LSD      
     สมมติฐานที่ 6  ประสบการณ์ในการอบรมที่แตกต่างกันมีระดับของปัญหาในการจัดท าบัญชีแตกต่างกัน   
ใช้สถิติความแปรปรวนจ าแนกทางเดียว (Analysis of Variance : ANOVA) และทดสอบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วย
วิธี LSD 
     สมมติฐานที่ 7  ระยะเวลาการด าเนินงานที่แตกต่างกันมีระดับของปัญหาในการจัดท าบัญชีแตกต่างกัน  
ใช้สถิติความแปรปรวนจ าแนกทางเดียว (Analysis of Variance : ANOVA) และทดสอบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วย
วิธี LSD 
     สมมติฐานที่ 8  จ านวนผู้ปฏิบัติงานในส านักงานที่แตกต่างกันมีระดับของปัญหาในการจัดท าบัญชีแตกต่าง
กัน ใช้สถิติความแปรปรวนจ าแนกทางเดียว (Analysis of Variance : ANOVA) และทดสอบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่
ด้วยวิธี LSD 
     สมมติฐานที่ 9  จ านวนลูกค้าที่แตกต่างกันมีระดับของปัญหาในการจัดท าบัญชีแตกต่างกัน ใช้สถิติความ
แปรปรวนจ าแนกทางเดียว (Analysis of Variance : ANOVA) และทดสอบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD 

ปัญหาในการจัดท าบัญชี x̅ S.D. ระดับปัญหา 
1. ด้านการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบัญชี 3.25 1.02 ปานกลาง 
2. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดท าบัญชี 2.44 1.07 น้อย 
3. ด้านเอกสารที่ใช้ในการจัดท าบัญชี 2.96 0.98 ปานกลาง 
4. ด้านการจัดการ 2.43 1.21 น้อย 
5. ด้านตลาดการบริการ 2.58 0.96 น้อย 
6. ด้านการเงิน 2.37 1.04 น้อย 
7. ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 2.24 1.03 น้อย 

รวม 2.61 1.05 ปานกลาง 
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     สมมติฐานที่ 10  รูปแบบการให้บริการที่แตกต่างกันมีระดับของปัญหาในการจัดท าบัญชีแตกต่างกัน  
ใช้สถิติการแจกแจงแบบที  (Independent Samples Test) ในการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน     

รายการ ค่า Sig ผลการทดสอบ LSD 
สมมติฐานที่ 1 0.71 ไม่แตกต่างกัน ไม่แตกต่าง 
สมมติฐานที่ 2 0.06 ไม่แตกต่างกัน ไม่แตกต่าง 
สมมติฐานที่ 3 0.31 ไม่แตกต่างกัน แตกต่าง (ด้านการปฏิบัติงานตามมาตรฐานบัญชี

,ด้านเอกสารที่ใช้ในการจัดท าบัญชีและด้านอุปกรณ์
และเครื่องมือในการปฏิบัติงาน) 

สมมติฐานที่ 4 0.44 ไม่แตกต่างกัน ไม่แตกต่าง 
สมมติฐานที่ 5 0.03 แตกต่างกัน แตกต่าง (ด้านการปฏิบัติงานตามมาตรฐานบัญชี

,ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดท าบัญชี ,ด้าน
การเงินและด้านอุปกรณ์และเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน) 

สมมติฐานที่ 6 0.39 ไม่แตกต่างกัน ไม่แตกต่าง 
สมมติฐานที่ 7 0.02 แตกต่างกัน แตกต่าง (ด้านการปฏิบัติงานตามมาตรฐานบัญชี

,ด้านการจัดการ,ด้านตลาดบริการ,ด้านการเงินและ
ด้านอุปกรณ์และเครื่องมือในการปฏิบัติงาน) 

สมมติฐานที่ 8 0.01 แตกต่างกัน แตกต่าง (ด้านการปฏิบัติงานตามมาตรฐานบัญชี
,ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดท าบัญชี ,ด้าน
เอกสารที่ใช้ในการจัดท าบัญชีและด้านการเงิน) 

สมมติฐานที่ 9 0.95 ไม่แตกต่างกัน ไม่แตกต่าง 
สมมติฐานที่ 10 0.56 ไม่แตกต่างกัน ไม่แตกต่าง 

  *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาในการจัดท าบัญชีของผู้ปฏิบัติงานในส านักงานบัญชี 
เขตจังหวัดนครศรีธรรมราช   ผลการวิจัยพบว่า ระดับของปัญหาในการจัดท าบัญชีของผู้ปฏิบัติงานในส านักงาน
บัญชี เขตอ าเภอเมืองและอ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีปัญหาด้านตลาดบริการ ด้านการเงิน อยู่ใน
ระดับน้อย  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของแสงระวี อยู่ทอง (2556) ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบและปัญหากา ร
ให้บริการของส านักงานบัญชีในประเทศไทย ที่พบว่า ปัญหาด้านตลาดบริการและด้านการเงินมีปัญหาอยู่ใน
ระดับน้อยส่วนระดับปัญหาด้านการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบัญชีอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ  
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งานวิจัยของมาริษา ทิพย์อักษร (2554) ได้ศึกษาเรื่อง ปัญหาของผู้ท าบัญชี ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่พบว่า
ปัญหาด้านการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบัญชีอยู่ในระดับปานกลาง จากการจัดท างานวิจัยในครั้งนี้ พบว่า 
ปัญหาด้านการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบัญชีมีระดับปัญหามากท่ีสุด ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในส านักงานบัญชี 
เขตอ าเภอเมืองและอ าเภอทุ่งสงในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งปัญหาดังกล่าวอาจเกิดจากมาตรฐานการบัญชี 
ที่มีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกันกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานบัญชี อาจจะไม่ได้รับข่าวสารหรือมีความรู้
ความเข้าใจเพ่ิมเติมเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับเปลี่ยน ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานบัญชีจึงยังคงมี
ปัญหาในด้านนี้อยู่  

 ผลการทดสอบสมมติฐานข้อมูลด้านประชากรศาสตร์  ได้แก่  เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน 
ประสบการณ์ในการท างานและประสบการณ์ในการอบรมที่แตกต่างกันมีระดับของปัญหาในการจัดท าบัญชี
แตกต่างกัน โดยรวม ทุกด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้น ประสบการณ์ในการ
ท างานที่แตกต่างกัน มีระดับปัญหาในการจัดท าบัญชีแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของแสงระวี อยู่ทอง 
(2556) ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบและปัญหาการให้บริการของส านักงานบัญชีในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า 
ระดับการศึกษาและต าแหน่ง/หน้าที่ที่แตกต่างกัน มีปัญหาในการให้บริการของส านักงานบัญชีที่ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในส่วนของประสบการณ์ในการท างานที่แตกต่างกัน มีระดับปัญหาใน
การจัดท าบัญชีแตกต่างกันนั้น สอดคล้องกับงานวิจัยของรัตนาภรณ์ ศุภประเสริฐ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัย
ที่มีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของงานการเงินและบัญชีในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างานส่งผลต่อปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานของงานการเงินและบัญชี ซึ่งประสบการณ์ในการท างานที่แตกต่างกัน มีระดับปัญหา
ในการจัดท าบัญชีแตกต่างกัน อาจมีสาเหตุมาจากผู้ท าบัญชีที่มีประสบการณ์ในการท างานด้านบัญชีมาก่อนนั้น 
จะสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดปัญหาหรือข้อผิดพลาดในการท าบัญชีน้อยกว่าผู้ท าบัญชีที่ไม่
มีประสบการณ์ในการท างานด้านบัญชี แต่ส าหรับประสบการณ์ในการอบรมที่อาจจะมีความส าคัญเป็นอย่าง
มากที่จะส่งผลต่อปัญหาในการจัดท าบัญชีนั้น จากการวิจัยครั้งนี้พบว่า ประสบการณ์ในการอบรมที่แตกต่างกัน
มีระดับปัญหาในการจัดท าบัญชีที่ ไม่แตกต่างกัน อาจมีสาเหตุมาจากกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้ งนี้ 
มีประสบการณ์ในการอบรมเป็นส่วนใหญ่ถึงแม้ว่าจะมีระยะเวลาที่แตกต่างกันก็ตามและมีกลุ่มตัวอย่างเพียง  
14 รายเท่านั้นที่ไม่มีประสบการณ์ในการอบรม จึงอาจจะท าให้ประสบการณ์ในการอบรมไม่ส่งผลต่อปัญหาใน
การจัดท าบัญชี 

 ผลการทดสอบสมมติฐานข้อมูลทั่วไปของส านักงานบัญชี ได้แก่ ระยะเวลาการด าเนินงาน จ านวน
ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานบัญชี จ านวนลูกค้าและรูปแบบการให้บริการที่แตกต่างกันมีระดับของปัญหาในการ
จัดท าบัญชีแตกต่างกัน โดยรวมพบว่า ทุกด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้น 
ระยะเวลาในการด าเนินงานและจ านวนผู้ปฏิบัติงานในส านักงานบัญชีที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของแสงระวี อยู่ทอง (2556) ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบและปัญหา  
การให้บริการของส านักงานบัญชีในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า  จ านวนลูกค้าและรูปแบบของธุรกิจที่
แตกต่างกัน มีปัญหาในการให้บริการของส านักงานบัญชีที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ในส่วนของระยะเวลาในการด าเนินงานและจ านวนผู้ปฏิบัติงานในส านักงานบัญชีที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของเพ็ญธิดา พงษ์ธานี (2552) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพการบริการของส านักงานบัญชีในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบของส านักงานบัญชีในด้าน
ระยะเวลาในการด าเนินงานและจ านวนผู้ปฏิบัติงานในส านักงานบัญชีที่แตกต่างกัน ส่งผลให้คุณภาพการบริการ
ของส านักงานบัญชีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งระยะเวลาในการด าเนินงานและ
จ านวนผู้ปฏิบัติงานในส านักงานบัญชีที่แตกต่างกัน มีระดับปัญหาในการจัดท าบัญชีแตกต่างกัน อาจมีสาเหตุมา
จาก ส านักงานบัญชีที่เพ่ิงเริ่มด าเนินงาน อาจจะมีปัญหาในการจัดท าบัญชีค่อนข้างมากและไม่รู้วิธีในการจัดการ
กับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในส านักงานบัญชีได้ทั้งหมด ซึ่งอาจส่งผลให้ส านักงานบัญชียังคงมีปัญหาในด้าน
ต่าง ๆ รวมไปถึงจ านวนผู้ปฏิบัติงานในส านักงานบัญชีอาจจะมีจ านวนไม่เพียงพอหรือเหมาะสมต่อปริมาณงาน 
ท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีภาระหน้าที่หลายอย่างจึงอาจจะก่อให้เกิดปัญหาในการจัดท าบัญชีได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 

 1. จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าปัญหาด้านการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบัญชีมีระดับของปัญหา  
มากที่สุด ผู้วิจัยจึงเสนอแนะให้ส านักงานบัญชีควรรับผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถในด้านบัญชีและ 
ควรรับผู้ปฏิบัติงานให้มีจ านวนเหมาะสม เพียงพอต่อปริมาณงานของส านักงานบัญชี ควรมีการเตรียมความ
พร้อมแก่ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานบัญชี ให้มีความรู้  ความเข้าใจส าหรับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องมาตรฐานการ
บัญชีใหม่ ๆ เช่น จัดอบรมพนักงานให้มีความรู้เรื่องมาตรฐานการบัญชีอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือลดปัญหาหรือ
ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในด้านการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบัญชี 

 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล ควรด าเนินการในช่วงก่อนการปิดงบการเงินของส านักงานบัญชี เพราะ
ผู้ตอบแบบสอบถามจะมีความสะดวกและได้ข้อมูลกลับมารวดเร็วขึ้น 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
 1. ควรศึกษาพ้ืนที่อ่ืน ๆ เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาในการจัดท าบัญชี

ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ 
 2. ควรมีการศึกษาปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น หน้าที่งานที่รับผิดชอบ ประเภทของธุรกิจที่ส านักงานให้บริการ 

เพ่ือให้ครอบคลุมและน าไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
 3. เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้น ควรเก็บข้อมูลด้วยวิธีอ่ืนด้วย เช่น การสัมภาษณ์ เป็นต้น   

 
บรรณานุกรม 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. ส านักงานบัญชี. [ออนไลน์] 2555. [สืบค้นวันที่ 25 มกราคม 2561]. สืบค้นจาก : 

http://www.dbd.go.th/download/PDF_law/2.pdf 
จันทิมา  อุ้มชูวัฒนา.  ปัจจัยที่ใช้พิจารณารับงานท าบัญชีของส านักงานท าบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร. 

[ออนไลน์] 2554. [สืบค้นวันที่ 23 มกราคม 2561]. สืบค้นจาก : 
http://digi.library.tu.ac.th/thesis/ac/0868/title-appendices.pdf 

http://www.dbd.go.th/download/PDF_law/2.pdf
http://digi.library.tu.ac.th/thesis/ac/0868/title-appendices.pdf
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เจริญ & ตระกูล ธุรกิจบริการ.  เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี. [ออนไลน์] 2555. [สืบค้นวันที่25 
มกราคม 2560 ]. สืบค้นจาก : http://tahitech.com/AcctngMangmnt.htm 

ชุติกาญจน์  เกิดประกอบ.  ปัญหาการจัดท าบัญชีของสหกรณ์ในจังหวัดอ่างทอง. [ออนไลน์] 2554. [สืบค้น
วันที่ 23 มกราคม 2561]. สืบค้นจาก : 
http://www.repository.rmutt.ac.th/bitstream/handle/123456789/690/124276.pdf?sequ
ence=1 

ณัฐวุฒิ  ตันติเศรษฐ.  ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของงบการเงินและประสิทธิผลใน การตัดสินใจของ
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. [ออนไลน์] 2558. [สืบค้นวันที่ 23 มกราคม 
2561]. สืบค้นจาก : http://ejournals.swu.ac.th/index.php/MBASBJ/article/view/6220 

ดารณี  เอ้ือชนะจิต.   ผลกระทบของคุณภาพข้อมูลทางการบัญชี และลักษณะองค์กรธุรกิจที่มีต่อประสิทธิภาพ
การตัดสินใจของผู้บริหารในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. [ออนไลน์] 2550. [สืบค้นวันที่ 23 
มกราคม 2561]. สืบค้นจาก :  
http://libdoc.dpu.ac.th/research/141864.pdf 

ธานินทร์  ศิลป์จารุ.  การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยSPSSและAMOS. พิมพ์ครั้งที่ 13. นนทบุรี. 
บริษัทเอส.อาร์.พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์ จ ากัด, 2555 

 
บรรณานุกรม(ต่อ) 
ธาริณี ฉิมยาม.  ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจของนักบัญชีในเรื่องระบบคุณภาพกับระดับปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์การรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี ความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การ
รับรองคุณภาพส านักงานบัญชี พ.ศ.2555 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 9001:2008และ
ระดับปฏิบัติตามข้อก าหนดการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี. [ออนไลน์] 2557. [สืบค้นวันที่ 23 
มกราคม 2561]. สืบค้นจาก : 
http://www.repository.rmutt.ac.th/bitstream/handle/123456789/2660/RMUTT-
147720.pdf?sequence=1 

บ.ชัวร์แทค จ ากัด.  คุณสมบัติของผู้ท าบัญชีของส านักงานบัญชีและหลักเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติ. [ออนไลน์] 2556. 
[สืบค้นวันที่ 25 มกราคม 2560]. สืบค้นจาก : http://www.accountancy.in.th/blog/154-.html 

 ปฏิญญา  แก้วเจริญ.  มุมมองในการเลือกใช้ส านักงานบัญชีของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปัจจุบันธุรกิจในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.  [ออนไลน์]  
2555. [สืบค้นวันที่ 24 มกราคม 2561]. สืบค้นจาก : 
http://libdoc.dpu.ac.th/thesis/145976.pdf 

เพ็ญธิดา  พงษ์ธานี.  ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการบริการของส านักงานบัญชีในประเทศไทย. [ออนไลน์] 
2552. [สืบค้นวันที่ 24 มกราคม 2561]. สืบค้นจาก : 
http://libdoc.dpu.ac.th/research/115611.pdf 

http://tahitech.com/AcctngMangmnt.htm
http://www.repository.rmutt.ac.th/bitstream/handle/123456789/690/124276.pdf?sequence=1
http://www.repository.rmutt.ac.th/bitstream/handle/123456789/690/124276.pdf?sequence=1
http://ejournals.swu.ac.th/index.php/MBASBJ/article/view/6220
http://www.repository.rmutt.ac.th/bitstream/handle/123456789/2660/RMUTT-147720.pdf?sequence=1
http://www.repository.rmutt.ac.th/bitstream/handle/123456789/2660/RMUTT-147720.pdf?sequence=1
http://libdoc.dpu.ac.th/thesis/145976.pdf
http://libdoc.dpu.ac.th/research/115611.pdf
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ภัทรวดี  วิบูลสมบัติ.   ข้อก าหนดการรับรองคุณภาพของส านักงานบัญชีที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการรับรอง
คุณภาพของส านักงานบัญชีในจังหวัดล าปางการวิจัย. [ออนไลน์] 2556. [สืบค้นวันที่ 24 มกราคม 
2561]. สืบค้นจาก : http://e-article.plu.ac.th/index.php/2556/17-acc/4-acc560006 

มาริษา  ทิพย์อักษร.   ปัญหาของผู้ท าบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร. [ออนไลน์] 2554. [สืบค้นวันที่ 24 
มกราคม 2561]. สืบค้นจาก : file:///C:/Users/Administrator/Downloads/887.pdf 

รัตนาภรณ์  ศุภประเสริฐ.  ปจัจัยที่มีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของงานการเงินและบัญชีใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. [ออนไลน์] 2554. [สืบค้นวันที่ 24 
มกราคม 2561]. สืบค้นจาก : http://www.repository.rmutt.ac.th/handle/123456789/695 

วัชรี  ฮ่ันวิวัฒน.์  ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชีในวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช. [ออนไลน์] 
2554. [สืบค้นวันที่ 24 มกราคม 2561]. สืบค้นจาก : 
http://www.repository.rmutt.ac.th/bitstream/handle/123456789/689/124275 

วิกิพีเดีย.  จังหวัดนครศรีธรรมราช. [ออนไลน์] 2561. [สืบค้นวันที่ 2 พฤษภาคม 2561]. สืบค้นจาก : 
https://th.m.wikipedia.org/wiki/จังหวัดนครศรีธรรมราช 

บรรณานุกรม(ต่อ) 
สุภาพร  เพ่งพิศ.  ปัญหาในการจัดท าบัญชีของส านักงานบัญชีในกรุงเทพมหานคร. [ออนไลน์] 2553. [สืบค้น

วันที่ 23 มกราคม 2561]. สืบค้นจาก : www.softbizplus.com/accounting-principles/1302-
problems-in-the-preparation-of-the-accounting-office. 

แสงระวี  อยู่ทอง.  รูปแบบและปัญหาการให้บริการของส านักงานบัญชีในประเทศไทย. [ออนไลน์] 2556. 
[สืบค้นวันที่ 23 มกราคม 2561]. สืบค้นจาก : 
http://ejournals.swu.ac.th/index.php/MBASBJ/article/viewFile/3794/3784 

อภิญญา  วิเศษสิงห์.  การจัดท าบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร. 
[ออนไลน์] 2556. [สืบค้นวันที่ 24 มกราคม 2561]. สืบค้นจาก : 
http://www.tnrr.in.th/?page=result_search&record_id=10062693 

อลีณา  เรืองบุญญา.  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดท าบัญชีระบบบัญชีเกณฑ์คงค้างของผู้ท าบัญชีสถานบริการ
ภาครัฐในกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี. [ออนไลน์] 2554. [สืบค้นวันที่ 23 มกราคม 2561]. สืบค้น
จาก : 
http://www.repository.rmutt.ac.th/bitstream/handle/123456789/819/124345.pdf?sequence=1 

 

 

 

 

 

 

http://e-article.plu.ac.th/index.php/2556/17-acc/4-acc560006
file:///C:/Users/Administrator/Downloads/887.pdf
http://www.repository.rmutt.ac.th/handle/123456789/695
http://www.repository.rmutt.ac.th/bitstream/handle/123456789/689/124275
http://www.softbizplus.com/accounting-principles/1302-problems-in-the-preparation-of-the-accounting-office
http://www.softbizplus.com/accounting-principles/1302-problems-in-the-preparation-of-the-accounting-office
http://www.repository.rmutt.ac.th/bitstream/handle/123456789/819/124345.pdf?sequence=1
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ปัจจัยที่มีผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีออนไลน์ (E-FILING)  
ของภาษีเงินได้นิติบุคคล 

Factor Affecting on Tax Return Filing and Online Tax Filing  

(E-FILING) of the Corporate Income Tax 

  
ธัญมาส อ่อนทอง1  สุรินทร์ พรหมนุรักษ์กิจ2  และวนิดา ชุติมากุล3 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงปัจจัย ปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้เสียภาษีที่มีผลต่อ
การยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีออนไลน์ (E-FILING) ของภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยใช้แบบสอบถาม 
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคือ บริษัทจ ากัดในเขตบางนา จ านวน 350 บริษัท 
น ามาวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้วยสถิติ ANOVA 
เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยที่มีผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการ  

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีออนไลน์ (E-FILING)  
ของภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทจ ากัด ทั้ง 4 ด้าน ให้ความส าคัญในระดับมาก คือ ด้านการบริการ มีค่าเฉลี่ย 
3.99 ด้านการประชาสัมพันธ์  มีค่าเฉลี่ย 3.98 ด้านรูปแบบเว็บไซต์ มีค่าเฉลี่ย 4.01 และด้านค่าใช้จ่ายใน  
การบริการ มีค่าเฉลี่ย 4.00 ส าหรับการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประเภทของธุรกิจ และทุนจดทะเบียนจะไม่มี
ผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีออนไลน์ของภาษีเงินได้นิติบุคคล ในขณะที่รายได้เฉลี่ยต่อปีของ
ธุรกิจจะมีผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีออนไลน์ของภาษีเงินได้นิติบุคคล และเมื่อน ามา
ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแต่ละด้านพบว่า การประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายในการบริการจะมีผลต่อ
การยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีออนไลน์ของภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  

 
ค าส าคัญ : ช าระภาษีออนไลน์ (E-FILING)  ภาษีเงินได้นิติบุคคล  การยื่นแบบแสดงรายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี, คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลยัเทคโลยีราชมงคลตะวันออก 
2-3 อาจารย์, สาขาวิชาการบัญชี, คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลตะวันออก  
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บทน า 
ในปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันมากยิ่งขึ้น รัฐบาลปัจจุบันจึงได้ให้

ความส าคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาและการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( Information and 
Communication Technology : ICT) มาใช้ในภาครัฐในรูปแบบรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์หรือที่ เรียกว่า  
e-Government โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานภาครัฐที่ ให้บริการประชาชน และภาคธุรกิจจะต้องเร่ง
ด าเนินการพัฒนาน ามาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการเป็นรูปธรรมอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า 
ทันสมัยและโปร่งใส เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสารสนเทศและการบริการภาครัฐอย่างทั่วถึงรวดเร็ว  
และเท่าเทียมกัน นอกจากนั้นยังสามารถลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย ในขณะเดียวกันสามารถน า ICT มาใช้เพ่ือท า
การปฏิรูประบบบริหารองค์กรของรัฐให้ได้เป้าประสงค์ของการบริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
(ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน), 2558)  

กรมสรรพากรเป็นหน่วยงานราชการ สังกัดกระทรวงการคลัง ซึ่งมีภารกิจหลักตามที่กฎหมายก าหนด
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี การเสนอแนะ และการใช้นโยบายทางภาษีอากร เพ่ือให้ได้ภาษีตามเป้าหมายอย่าง
ทั่วถึง และเป็นธรรม เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และเกิดความสมัครใจในการเสียภาษีใน 
การจัดเก็บรายได้ภาษีอากรนั้นเพ่ือน ามาใช้จ่ายในการบริหารและพัฒนาประเทศให้บรรลุวัตถุประสงค์ส าคัญ
ทางเศรษฐกิจด้านต่างๆ เป็นไปตามวิสัยทัศน์ในการบริหารงานที่ว่า “จัดเก็บภาษีทันสมัย ใส่ใจบริการ ยึดมั่น 
ธรรมาภิบาล เพ่ือพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมไทย” (กรมสรรพากร, 2560: 36-38)  

กรมสรรพากรได้เล็งเห็นความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี  จึงมีบทบาทใน 
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการและส่งเสริมให้มีระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการท างานและช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริการ ได้พยายามพัฒนาปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการออกแบบเว็บไซต์
เพ่ือให้ง่ายต่อการใช้งานในรูปแบบที่เรียกว่า อิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย  
e-Government ของรัฐบาลภายใต้โครงการ e-Revenue ให้บริการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตและให้บริการ
ข้อมูลแบบออนไลน์เป็นการเพ่ิมช่องทางการช าระภาษีเพ่ือช่วยให้ผู้เสียภาษีที่เลือกใช้บริการได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว และประหยัดเวลาในการช าระภาษีมากยิ่งขึ้น 

ในอดีตผู้เสียภาษีต้องยื่นแบบภาษีเงินได้ที่หน่วยรับแบบภาษี ซึ่งท าให้ผู้เสียภาษีต้องเสียค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางและเสียเวลาในการเข้าแถวรอคิวในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอัตราก าลังไม่เพียงพอ 
ต่อจ านวนของผู้เสียภาษีที่มาใช้บริการ ดังนั้น กรมสรรพากรได้มีการริเริ่มให้บริการระบบการยื่นแบบแสดง
รายการและช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต โดยเริ่มติดตั้งและให้บริการ เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2544 ซึ่งเป็น
ระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีธุรกิจเฉพาะ ซ่ึงปัจจุบันเปิดให้บริการครบทุกแบบและ 
ทุกประเภทภาษ ี

ระบบการยื่นแบบและช าระภาษีออนไลน์ (E-FILING) ของประเภทภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ยื่นด้วยแบบ 
ภ.ง.ด.50 และแบบ ภ.ง.ด.51 เป็นหนึ่งในเครื่องมือช่วยในการจัดเก็บภาษีอากรที่ได้รับการยอมรับและมียอด
ของผู้ใช้บริการเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันระบบการยื่นแบบและช าระภาษีออนไลน์ (E-FILING) เป็นที่ยอมรับ
อย่างแพร่หลาย เนื่องจากเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อเศรษฐกิจ สังคม การด าเนินชีวิตประจ าวันมากยิ่งขึ้น 
เช่น ผู้ยื่นแบบฯ สามารถยื่นแบบฯ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ที่บ้าน ที่ท างาน หน่วยให้บริการรับยื่นแบบฯ  
ผ่านทางอินเทอร์เน็ตตามสถานที่ให้บริการ และยังสามารถใช้บริการผ่านอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วยระบบ
อินเทอร์เน็ต เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ เป็นต้น ซึ่งถือได้ว่ามีความสะดวกสามารถใช้บริการได้ทุกที่ 
ทุกเวลา และระบบการยื่นแบบและช าระภาษีออนไลน์ (E-FILING) เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดเก็บภาษีได้ และ
เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบด้านเครื่องมือตามแนวทางการบริหารจัดเก็บภาษีอากรแนวใหม่ ซึ่งเป็นนโยบาย
เร่งด่วนของกรมสรรพากรในปีงบประมาณ 2555 (สาธิต รังคสิริ, 2555) 
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สืบเนื่องจากหลายปัจจัยที่กรมสรรพากรต้องเผชิญทั้งจากมาตรการทางภาษีต่างๆ การปรับลดอัตรา
ภาษีเงินได้ เป้าประมาณการผลจัดเก็บที่เ พ่ิมขึ้ นทุกปีอย่างต่อเนื่อง และลักษณะธุรกิจในปัจจุบันที่มี 
ความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น รวมทั้งการเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในปี พ.ศ.2558 กรมสรรพากรจึงได้เพ่ิมกลยุทธ์ในการจัดเก็บภาษีอากรเพ่ือรับความท้าทายใหม่ๆ  
ด้วยการเตรียมการเพ่ือน าหลักการบริหารความเสี่ยง (CRM) มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดเก็บภาษี 
เพ่ือพัฒนาองค์กรให้ก้าวสู่การเป็นหน่วยงานจัดเก็บภาษีชั้นแนวหน้าต่อไป เนื่องจากการจัดเก็บภาษีแบบเก่า 
กรมสรรพากรต้องท าการตรวจสอบภายหลังจากผู้เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการแล้วท าให้ต้องใช้ระยะเวลา
ตรวจสอบนาน ประสบปัญหางานค้างและการเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้างจ านวนมาก แต่การบริหารจัดเก็บภาษี
อากรแนวใหม่โดยหลักการบริหารความเสี่ยงเป็นหลักการบริหารจัดเก็บภาษีที่กรมสรรพากรจะเลือกใช้
เครื่องมือที่เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้ เสียภาษี กรมสรรพากรจึงปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีให้มี
ประสิทธิภาพมาก การตรวจสอบภาษีอากรแนวใหม่เป็นโครงการที่ให้ผู้ประกอบการที่สมัครใจที่จะเป็น 
ผู้เสียภาษีที่ดีท าข้อตกลง โดยกรมสรรพากรจะใช้เครื่องมือส่งเสริมให้ความรู้ด้านภาษี การก ากับดูแล การคืน
ภาษีอากร และการให้ค าปรึกษาอย่างทันท่วงที (ศศิกานต์ จัตุปา, 2557) 

จากการส ารวจของกรมสรรพากร พบว่า จ านวนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลจ านวนมาก 
ที่ไม่ยื่นแบบช าระผ่านอินเทอร์เน็ต ในขณะที่แนวโน้มการจ่ายภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตในส่วนของภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา มียอดการยื่นแบบผ่านทางอินเทอร์เน็ตเข้ามาเป็นจ านวนมาก และได้รับการตอบรับเพ่ิมทุกๆ ปี  
เพ่ือเป็นการเพ่ิมจ านวนผู้ยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านทางอินเทอร์เน็ตตาม
เป้าหมาย หากทางสรรพากรมีการพัฒนาระบบการยื่นแบบแสดงรายการผ่านทางอินเทอร์เน็ตพร้อมกับส ารวจ
ความพอใจในการใช้บริการ เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพของระบบให้ดียิ่งขึ้น ท า ให้
นิติบุคคลเห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้บริการและเข้าใช้บริการมากขึ้น (ศิริรัตน์ มุขดารา, 2556) 

ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีออนไลน์ 
(E-FILING) ของภาษีเงินได้นิติบุคคลในปัจจุบันว่ามีปัจจัย หรือปัญหา และข้อเสนอแนะจากผู้เสียภาษีอย่างไร 
ที่มีผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีออนไลน์ เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน 
การวางแผน พัฒนา และปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เ พ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการและช า ระภาษีออนไลน์  (E-FILING)  
ของภาษีเงินได้นิติบุคคล 

2. เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้เสียภาษีซึ่งส่งผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อการยื่นแบบแสดง
รายการและช าระภาษีออนไลน์ (E-FILING) ของภาษีเงินได้นิติบุคคล 
 
วิธีการศึกษา 

การศึกษานี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บริษัทจ ากัด เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 2 ,767 
บริษัท (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2561) ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้สูตรการค านวณทางสถิติ  
ซึ่งเป็นกรณีที่ทราบขนาดของประชากร และก าหนดที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และยอมให้เกิดความ
คลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างร้อยละ 5 จึงได้ค านวณจากสูตรของ Taro Yamane (1967) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95%  
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ดังนั้น การก าหนดขอบเขตการศึกษาข้อมูลจากบริษัทจ ากัด เขตบางนา จะได้จ านวน 350 บริษัท 
เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ทางเศรษฐกิจ และมีสถานประกอบการตั้งอยู่เป็นจ านวนมาก อีกทั้งสะดวกต่อการจัดเก็บ
ข้อมูล โดยแบบสอบถามครอบคลุมความรู้ ความเข้าใจในการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีออนไลน์  
(E-FILING)  ซึ่ งการพัฒนาข้อค าถามมาจากรายการค าถามและค าตอบเกี่ ยวกับบริการยื่นแบบฯ  
ผ่านอินเทอร์เน็ต สารพันค าถามแบบ ภ.ง.ด.50 สารพันค าถามเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.51 
(กรมสรรพากร, 2561) และปัจจัยที่มีผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีออนไลน์  (E-FILING)  
ของภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้ง 4 ด้าน (ศิริรัตน์ มุขดารา, 2556)  ได้แก่  

ด้านการบริการ ซึ่งผู้เสียภาษีอาจต้องการความช่วยเหลือ หรือการด าเนินการที่สะดวก และรวดเร็ว
เ พ่ือประโยชน์ของผู้ เสียภาษี เ พ่ือให้ได้รับความประทับใจจากการบริการและจากกรมสรรพากร  
(ราชัน นาสมพงษ์, ม.ป.ป.) ซึ่งประกอบด้วยข้อค าถาม ดังต่อไปนี้ (ส านักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(บอ.), 2557) 

1. โปรแกรมช่วยตรวจสอบข้อมูลขั้นต้นตามที่กรอกไว้ในแบบแสดงรายการ หากพบข้อมูลที่ผิดพลาด
ในบางกรณีระบบจะแจ้งรายการเตือนให้ทราบทันที 

2. การยื่นแบบแสดงรายการ เวลา 06.00 - 22.00 น. ของทุกวัน โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ 
3. ได้รับสิทธิพิเศษให้ขยายเวลายื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีออกไปอีก 8 วัน นับตั้งแต ่

วันสุดท้ายของก าหนดเวลายื่นแบบ 
4. หน่วยรับช าระภาษีมีหลากหลายช่องทาง 
5. เครื่องมือช่วยค านวณรายการทางบัญชีเป็นรายการทางภาษี (Spreadsheet) ส าหรับช่วยค านวณ

รายการรายจ่ายทางภาษีส าหรับนิติบุคคลที่ยื่นภ.ง.ด.50 ให้ง่าย รวดเร็ว และถูกต้องตามกฎหมายมากยิ่งขึ้น 
ด้านการประชาสัมพันธ์ เป็นการสื่อสารความคิดเห็น ข่าวสาร ข้อเท็จจริงต่างๆ ไปสู่กลุ่มผู้เสียภาษี 

เพ่ือหวังผลในความร่วมมือและสนับสนุนจากผู้เสียภาษี (สุปรีดี สุวรรณบูรณ์, ม.ป.ป.) ซึ่งประกอบด้วย 
ข้อค าถาม ดังต่อไปนี้ 

1. ได้รับการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เข้าใจหลักเกณฑ์ และวิธีการทั่วไปเก่ียวกับการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

2. การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง 
3. การประชาสัมพันธ์ก่อให้เกิดแรงจูงใจ ท าให้ผู้ประกอบการมีความสนใจที่จะใช้บริการ 
4. เจ้าหน้าที่สามารถให้ข้อมูลหรือตอบค าถามได้อย่างถูกต้อง แม่นย า และครบถ้วนตามความต้องการ 
ด้านรูปแบบเว็บไซต์ ซึ่งสามารถท าให้ผู้เสียภาษีได้รับความรวดเร็วจากการใช้งานระบบ มั่นใจได้ว่าจะ

ได้รับความปลอดภัยจากการใช้งาน อีกท้ังมีรูปแบบเว็บไซต์ที่ง่ายต่อการใช้งาน 
1. ระบบการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตมีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลในการใช้บริการยื่นแบบ 

ผ่านอินเทอร์เน็ต 
2. เว็บไซต์มีรูปแบบง่ายต่อการใช้งาน และเข้าถึงข้อมูล 
3. ความเสถียรและความรวดเร็วของระบบในการยื่นแบบแสดงรายการผ่านอินเทอร์เน็ต 
4. คู่มือและค าแนะน าในการยื่นแบบแสดงรายการให้ข้อมูลได้อย่างครบถ้วน และเพียงพอ 
ด้านค่าใช้จ่ายในการบริการ ซึ่งสามารถท าให้ผู้เสียภาษีเกิดค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ จากการยื่นแบบแสดง

รายการและช าระภาษีออนไลน์ได้น้อยที่สุด 
1. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการขอใช้บริการ 
2. ประหยัดพลังงาน เวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยื่นแบบและช าระภาษีที่ส านักงานสรรพากร

พ้ืนที่สาขา 
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3. ค่าธรรมเนียมในการช าระภาษีผ่านบางช่องทาง เช่น ธนาคาร หลังการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต 
รวมถึงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเชิงพรรณาและการทดสอบ

สมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ ซึ่งการพัฒนาสมมติฐานจากศิริรัตน์ มุขดารา, 2556 ดังนี้ 
สมมติฐานที่ 1 (H1) ประเภทของธุรกิจที่แตกต่างกัน มีผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษี

ออนไลน์ (E-FILING) ของภาษีเงินได้นิติบุคคลแตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 2 (H2) ทุนจดทะเบียนที่แตกต่างกัน มีผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษี

ออนไลน์ (E-FILING) ของภาษีเงินได้นิติบุคคลแตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 3 (H3) รายได้เฉลี่ยต่อปีของธุรกิจที่แตกต่างกัน มีผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการและ

ช าระภาษีออนไลน์ (E-FILING) ของภาษีเงินได้นิติบุคคลแตกต่างกัน 
 
ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีออนไลน์ (E-FILING) ของ 
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคล ระดับความรู้ ความเข้าใจใน
การยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีออนไลน์ และปัจจัยที่มีผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษี
ออนไลน์ (E-FILING) ของภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 1 จ านวนและค่าร้อยละของพนักงานในบริษัทจ ากัด จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
137 
213 

 
39.1 
60.9 

รวม 350 100 
อายุ 

ไม่เกิน 30 ปี 
31 - 40 ปี 
41 - 50 ปี 
51 ปีขึ้นไป 

 
176 
155 
17 
2 

 
50.3 
44.3 
4.9 
0.6 

รวม 350 100 
ระดับการศึกษา 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
สูงกว่าปริญญาโท 

 
16 
230 
93 
11 

 
4.6 
65.7 
26.6 
3.1 

รวม 350 100 
ต าแหน่งงาน 

พนักงานบัญชี 
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญช ี
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 
กรรมการผู้จัดการ 

 
248 
58 
35 
9 

 
70.9 
16.6 
10.0 
2.6 

รวม 350 100 
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ประสบการณ์ในการท างาน 
น้อยกว่า 1 ปี 
1 - 2 ปี 
3 - 4 ปี 
5 ปีขึ้นไป 

 
30 
80 
87 
153 

 
8.6 
22.9 
24.9 
43.7 

รวม 350 100 
 จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานในบริษัทจ ากัด พบว่า กลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษาครั้งนี้ คือ บริษัทจ ากัด เขตบางนา จ านวน 350 บริษัท ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุไม่เกิน 30 ปี 
ระดับการศึกษาปริญญาตรีท างานในต าแหน่งพนักงานบัญชี และมีประสบการณ์ในการท างาน 5 ปีขึ้นไป 
 
ตารางท่ี 2 จ านวนและค่าร้อยละของพนักงานในบริษัทจ ากัด จ าแนกตามข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคล 

ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคล จ านวน ร้อยละ 
ประเภทของธุรกิจ 

ซื้อมา - ขายไป 
การบริการ 
การผลิต 
อ่ืนๆ 

 
84 
63 
43 
160 

 
24.0 
18.0 
12.3 
45.7 

รวม 350 100 
ทุนจดทะเบียน 

ต่ ากว่า 1,000,000 บาท 
1,000,001 – 5,000,000 บาท  
5,000,001 บาทข้ึนไป 

 
92 
188 
70 

 
26.3 
53.7 
20.0 

รวม 350 100 
รายได้เฉลี่ยต่อปีของธุรกิจ 

ไม่เกิน 100,000 บาท 
100,001 - 500,000 บาท 
500,001 - 1,000,000 บาท 
มากกว่า 1,000,000 บาท 

 
47 
161 
90 
52 

 
13.4 
46.0 
25.7 
14.9 

รวม 350 100 
ประเภทแบบแสดงรายการ 

ภ.ง.ด. 50 
ภ.ง.ด. 51 

 
331 
19 

 
94.6 
5.4 

รวม 350 100 
บริษัทมีการยื่นแบบแสดงรายการและช าระ
ภาษีออนไลน์ (E-FILING) หรือไม่ 

ใช่ 
ไม่ 

 
 

175 
175 

 
 

50.0 
50.0 

รวม 350 100 
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 จากตารางที่  2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคล พบว่า ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคล  
ส่วนใหญ่เป็นประเภทธุรกิจอ่ืนๆ จ านวน 160 บริษัท โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,001 – 5,000,000 บาท 
จ านวน 188 บริษัท มีรายได้เฉลี่ยต่อปีของธุรกิจ อยู่ที่ 100,001 - 500,000 บาท เป็นจ านวน 161 บริษัท  
เมื่อพิจารณาประเภทแบบแสดงรายการ พบว่า ส่วนใหญ่บริษัทท าการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 โดยมีบริษัทที่ไม่ 
ท าการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีออนไลน์ (E-FILING) ของภาษีเงินได้นิติบุคคล จ านวน 175 บริษัท 
ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ที่บริษัทไม่มีการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีออนไลน์ (E-FILING) เนื่องจากไม่ได้รับ
ค าแนะน า จึงท าให้ขาดความรู้ในการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีออนไลน์ (E-FILING) 
 
ตารางที่ 3 จ านวนและค่าร้อยละ จ าแนกตามความรู้ ความเข้าใจในการยื่นแบบแสดงรายการและช าระ

ภาษีออนไลน์ (E-FILING) 
ความรู้ ความเข้าใจในการยื่นแบบแสดงรายการและ 

ช าระภาษีออนไลน์ (E-FILING) 
 ตอบ 

ถูก 
ตอบ 
ผิด 

1. การยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต สามารถขอผ่อนช าระภาษีเป็นงวดได้ 
จ านวน 
ร้อยละ 

129 
73.7 

46 
26.3 

2. การยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ตต้องส่งเอกสารหลักฐานให้กรมสรรพากร 
ทั้งนี้ต้องเก็บหลักฐานไว้เนื่องจากอาจมีการสุ่มตรวจภายหลัง 

จ านวน 
ร้อยละ 

127 
72.6 

48 
27.4 

 
3. การยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ตเพ่ิมเติมได้ภายในก าหนดเวลา โดยต้อง
บันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายทั้งหมด มิใช่บันทึกเฉพาะยอดที่เพ่ิมเติม 

จ านวน 
ร้อยละ 

151 
86.3 

24 
13.7 

4. การยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต หากไม่ได้ช าระภาษีภายในก าหนดเวลา 
ท่านต้องไปยื่นแบบที่ส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขา และต้องช าระค่าปรับ
พร้อมทั้งภาษีและเงินเพ่ิมเติมตามท่ีกรมสรรพากรก าหนดไว้ 

จ านวน 
ร้อยละ 

86 
49.1 

89 
50.9 

 
5. การยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต ในการช าระภาษีเงินได้นิติบุคคลหาก
ค านวณภาษีแล้วมีเศษสตางค์จะไม่ได้รับยกเว้นเศษของสตางค์  
การช าระจึงต้องช าระเศษสตางค์ 

จ านวน 
ร้อยละ 

111 
63.4 

 

64 
36.6 

 
6. การช าระภาษีผ่าน ATM ผู้เสียภาษีถือบัตร ATM ของธนาคารใด 
ไม่จ าเป็นต้องช าระเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารผู้ออกบัตร 

จ านวน 
ร้อยละ 

111 
63.4 

64 
36.6 

7. เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต ต้องเก็บรักษา
ไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี  

จ านวน 
ร้อยละ 

145 
82.9 

30 
17.1 

8. หน่วยรับช าระภาษี แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) การช าระแบบเชื่อม
ต่อไปยังระบบช าระเงินของธนาคารโดยตรง 2) ช าระด้วยชุดช าระเงิน  
(Pay in Slip) 

จ านวน 
ร้อยละ 

122 
69.7 

53 
30.3 
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ตารางที่ 3 จ านวนและค่าร้อยละ จ าแนกตามความรู้ ความเข้าใจในการยื่นแบบแสดงรายการและช าระ
ภาษีออนไลน์ (E-FILING) (ต่อ) 
ความรู้ ความเข้าใจในการยื่นแบบแสดงรายการและ 

ช าระภาษีออนไลน์ (E-FILING) 
 ตอบ 

ถูก 
ตอบ 
ผิด 

9. สมาชิกยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต มีความประสงค์จะเปลี่ยนธนาคารที่ใช้
บริการ e-payment สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยต้องแจ้ง 
ส านักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ 

จ านวน 
ร้อยละ 

115 
65.7 

60 
34.3 

10. การยกเลิกการใช้บริการยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต ผู้ประกอบการขอ
ยกเลิกการเป็นสมาชิกฯ โดยบันทึกค าขอยกเลิกการยื่นแบบผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต (ภ.อ.04) บนเว็บไซต์ของกรมสรรพากร 

จ านวน 
ร้อยละ 

111 
63.4 

64 
36.6 

 
จากตารางที่  3  ผลการวิ เคราะห์ ความรู้  ความเข้า ใจในการยื่ นแบบแสดงรายการและ 

ช าระภาษีออนไลน์ (E-FILING) พบว่า การตอบแบบสอบถามของบริษัทจ ากัด เมื่อจ าแนกพิจารณาเป็นความรู้  
ความเข้าใจในการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีออนไลน์ (E-FILING) พบว่า ส่วนใหญ่ข้อที่มีผู้ตอบ
แบบสอบถามถูกมากที่สุด คือ การยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ตเพ่ิมเติมได้ภายในก าหนดเวลาโดยต้องบันทึกรายได้
และค่าใช้จ่ายทั้งหมด มิใช่บันทึกเฉพาะยอดที่เพ่ิมเติม เป็นจ านวน 151 คน และข้อที่มีผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผิดมากที่สุด คือ การยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต สามารถขอผ่อนช าระภาษีเป็นงวดได้ เป็นจ านวน 129 คน 

 
ตารางที่ 4 ปัจจัยที่มีผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีออนไลน์ (E-FILING) ของภาษีเงินได้ 

นิติบุคคล  
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการ

และช าระภาษีออนไลน์ (E-FILING)  
ของภาษีเงินได้นิติบุคคล 

�̅� S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ปัจจัยด้านการบริการ 3.99 0.42 มาก 
2. ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ 3.98 0.48 มาก 
3. ปัจจัยด้านรูปแบบเว็บไซต์ 4.01 0.46 มาก 
4. ปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายในการบริการ 4.00 0.51 มาก 

โดยรวม 4.00 0.38 มาก 
 
จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีออนไลน์  

(E-FILING) ของภาษีเงินได้นิติบุคคล พบว่า ปัจจัยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก อีกทั้งเมื่อพิจารณาแยกเป็น 
รายด้าน ปรากฏว่าทุกด้านมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการบริการ มีค่าเฉลี่ย 3.99  
ด้านการประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ย 3.98 ด้านรูปแบบเว็บไซต์ มีค่าเฉลี่ย 4.01 และด้านค่าใช้จ่ายในการบริการ 
มีค่าเฉลี่ย 4.00 
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ตารางที่ 5 ปัจจัยที่มีผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีออนไลน์ (E-FILING) ของภาษีเงินได้ 
นิติบุคคล ด้านการบริการ 

ปัจจัยด้านการบริการ �̅� S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. โปรแกรมช่วยตรวจสอบข้อมูลขั้นต้นตามที่กรอก

ไว้ในแบบแสดงรายการ หากพบข้อมูลที่ผิดพลาด
ในบางกรณีระบบจะแจ้งรายการเตือนให้ทราบ
ทันท ี

3.88 
 
 
 

0.70 
 
 
 

มาก 
 
 
 

2. การยื่นแบบแสดงรายการ เวลา 06.00 - 22.00 น. 
ของทุกวัน โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ 

3.76 
 

0.79 
 

มาก 
 

3. ได้รับสิทธิ พิ เศษให้ขยายเวลายื่นแบบแสดง
รายการและช าระภาษีออกไปอีก 8 วัน นับตั้งแต่
วันสุดท้ายของก าหนดเวลายื่นแบบ 

4.09 
 
 

0.69 
 
 

มาก 
 
 

4. หน่วยรับช าระภาษีมีหลากหลายช่องทาง 4.10 0.79 มาก 
5. เครื่องมือช่วยค านวณรายการทางบัญชีเป็น 4.15 0.77 มาก 

6. รายการทางภาษี (Spreadsheet) ส าหรับช่วย
ค านวณรายการรายจ่ายทางภาษีส าหรับนิติบุคคล
ที่ยื่นภ.ง.ด.50 ให้ง่าย รวดเร็ว และถูกต้องตาม
กฎหมายมากยิ่งข้ึน 

 
 

  
 

โดยรวม 3.99 0.42 มาก 
 
จากตารางที่ 5 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีออนไลน์ (E-FILING) 

ของภาษีเงินได้นิติบุคคล ด้านการบริการ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ทุกข้อ ดังนี้ โปรแกรมช่วยตรวจสอบข้อมูลขั้นต้นตามที่กรอกไว้ในแบบแสดงรายการ หากพบข้อมูลที่ผิดพลาด
ในบางกรณีระบบจะแจ้งรายการเตือนให้ทราบทันที มีค่าเฉลี่ย 3.88 การยื่นแบบแสดงรายการ เวลา 06.00 - 
22.00 น. ของทุกวัน โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ มีค่าเฉลี่ย 3.76 ได้รับสิทธิพิเศษให้ขยายเวลายื่นแบบแสดง
รายการและช าระภาษีออกไปอีก 8 วัน นับตั้งแต่วันสุดท้ายของก าหนดเวลายื่นแบบ มีค่าเฉลี่ย 4.09 หน่วยรับ
ช าระภาษีมีหลากหลายช่องทาง มีค่าเฉลี่ย 4.10 และเครื่องมือช่วยค านวณรายการทางบัญชีเป็นรายการ 
ทางภาษี (Spreadsheet) ส าหรับช่วยค านวณรายการรายจ่ายทางภาษีส าหรับนิติบุคคลที่ยื่นภ.ง.ด.50 ให้ง่าย 
รวดเร็ว และถูกต้องตามกฎหมายมากยิ่งขึ้น มีค่าเฉลี่ย 4.15 
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ตารางที่ 6 ปัจจัยที่มีผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีออนไลน์ (E-FILING) ของภาษีเงินได้ 
นิติบุคคล ด้านการประชาสัมพันธ์ 

ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ �̅� S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. ได้รับการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เข้าใจหลักเกณฑ์ 

และวิธีการทั่วไปเก่ียวกับการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

3.98 
 
 

0.74 
 
 

มาก 
 
 

2. การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจผ่าน
ช่องทางสื่อต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง 

4.04 
 

0.71 
 

มาก 
 

3. การประชาสัมพันธ์ก่อให้ เกิดแรงจูงใจ ท าให้
ผู้ประกอบการมีความสนใจที่จะใช้บริการ 

3.87 
 

0.89 
 

มาก 
 

4. เจ้าหน้าที่สามารถให้ข้อมูลหรือตอบค าถามได้ 
อย่ า ง ถู ก ต้ อ ง  แม่ น ย า  แ ล ะครบถ้ ว น ต า ม 
ความต้องการ 

4.02 0.76 มาก 

โดยรวม 3.98 0.48 มาก 
 
จากตารางที่ 6 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีออนไลน์ (E-FILING) 

ของภาษีเงินได้นิติบุคคล ด้านการประชาสัมพันธ์ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ ดังนี้ ได้รับการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เข้าใจหลักเกณฑ์ และวิธีการทั่วไปเกี่ยวกับการยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล มีค่าเฉลี่ย 3.98 การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจผ่านช่องทางสื่อ
ต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง มีค่าเฉลี่ย 4.04 การประชาสัมพันธ์ก่อให้เกิดแรงจูงใจ ท าให้ผู้ประกอบการมีความสนใจที่
จะใช้บริการ มีค่าเฉลี่ย 3.87 และเจ้าหน้าที่สามารถให้ข้อมูลหรือตอบค าถามได้อย่างถูกต้อง แม่นย า และ
ครบถ้วนตามความต้องการ มีค่าเฉลี่ย 4.02 
 
ตารางที่ 7 ปัจจัยที่มีผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีออนไลน์ (E-FILING) ของภาษีเงินได้ 

นิติบุคคล ด้านรูปแบบเว็บไซต์ 

ปัจจัยด้านรูปแบบเว็บไซต์ �̅� S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. ระบบการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตมีความปลอดภัย

ตามมาตรฐานสากลในการใช้บริการยื่นแบบ 
ผ่านอินเทอร์เน็ต 

4.15 
 
 

0.70 
 
 

มาก 
 
 

2. เว็บไซต์มีรูปแบบง่ายต่อการใช้งาน และเข้าถึงข้อมูล 3.99 0.73 มาก 
3. ความเสถียรและความรวดเร็วของระบบในการยื่น

แบบแสดงรายการผ่านอินเทอร์เน็ต 
3.93 

 
0.75 

 
มาก 
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ตารางที่ 7 ปัจจัยที่มีผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีออนไลน์ (E-FILING) ของภาษีเงินได้ 
นิติบุคคล ด้านรูปแบบเว็บไซต์ (ต่อ) 

ปัจจัยด้านรูปแบบเว็บไซต์ �̅� S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
4. คู่มือและค าแนะน าในการยื่นแบบแสดงรายการ 

ให้ข้อมูลได้อย่างครบถ้วน และเพียงพอ 
3.96 0.76 มาก 

โดยรวม 4.01 0.46 มาก 
จากตารางที่ 7 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีออนไลน์ (E-FILING) 

ของภาษีเงินได้นิติบุคคล ด้านรูปแบบเว็บไซต์ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากทุกข้อ ดังนี้ ระบบการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตมีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลในการใช้บริการยื่น
แบบผ่านอินเทอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 4.15 เว็บไซต์มีรูปแบบง่ายต่อการใช้งาน และเข้าถึงข้อมูล มีค่าเฉลี่ย 3.99 
ความเสถียรและความรวดเร็วของระบบในการยื่นแบบแสดงรายการผ่านอินเทอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 3.93 และคู่มือ
และค าแนะน าในการยื่นแบบแสดงรายการให้ข้อมูลได้อย่างครบถ้วน และเพียงพอ มีค่าเฉลี่ย 3.96 
 
ตารางที่ 8 ปัจจัยที่มีผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีออนไลน์ (E-FILING) ของภาษีเงินได้ 

นิติบุคคล ด้านค่าใช้จ่ายในการบริการ 

ปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายในการบริการ �̅� S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการขอใช้บริการ 4.04 0.76 มาก 
2. ประหยั ดพลั ง ง าน  เ วลา  และค่ า ใช้ จ่ า ย ใน 

การเดินทางไปยื่นแบบและช าระภาษีที่ส านักงาน
สรรพากรพื้นที่สาขา 

3.98 
 
 

0.83 มาก 
 

3. ค่าธรรมเนียมในการช าระภาษีผ่านบางช่องทาง 
เช่น ธนาคาร หลังการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต 

3.98 0.71 มาก 

โดยรวม 4.00 0.51 มาก 
 
จากตารางที่ 8 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีออนไลน์ (E-FILING) 

ของภาษีเงินได้นิติบุคคล ด้านค่าใช้จ่ายในการบริการ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ ดังนี้ ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการขอใช้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.04 ประหยัดพลังงาน เวลา และ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยื่นแบบและช าระภาษีที่ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขา มีค่าเฉลี่ย 3.98 และ
ค่าธรรมเนียมในการช าระภาษีผ่านบางช่องทาง เช่น ธนาคาร หลังการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 3.98 

 
ส าหรับผลการวิ เคราะห์ เ พ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ ก าหนดไว้  โดยใช้สถิติ  ANOVA  

เพ่ือเปรียบเทียบความแปรปรวนของค่าคะแนนเฉลี่ยปัจจัยที่มีผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษี
ออนไลน์ (E-FILING) ของภาษีเงินได้นิติบุคคล ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการบริการ ด้านการประชาสัมพันธ์  
ด้านรูปแบบเว็บไซต์ และด้านค่าใช้จ่ายในการบริการ เมื่อจ าแนกตามประเภทของธุรกิจ ทุนจดทะเบียน และ
รายได้เฉลี่ยต่อปีของธุรกิจพบว่า 
  1. สมมติฐานที่ 1 (H1) ประเภทของธุรกิจทีแ่ตกต่างกัน มีผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการและ
ช าระภาษีออนไลน์ (E-FILING) ของภาษีเงินได้นิติบุคคลแตกต่างกัน พบว่า 
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ตารางที่ 9 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของปัจจัยที่มีผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีออนไลน์  
(E-FILING) ของภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทจ ากัดที่มีประเภทของธุรกิจที่แตกต่างกัน 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการยื่นแบบแสดง
รายการและช าระภาษีออนไลน์  

(E-FILING) ของภาษีเงินได้นิติบุคคล 

แหล่งของ
ความ

แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. ปัจจัยด้านการบริการ 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.900 
30.494 

3 
171 

0.300 
0.178 

1.683 0.172 

2. ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

3.025 
37.009 

3 
171 

1.008 
0.216 

4.659 0.004* 

3. ปัจจัยด้านรูปแบบเว็บไซต์ 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.711 
36.902 

3 
171 

0.237 
0.216 

1.098 0.352 

4. ปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายในการบริการ 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.150 
44.627 

3 
171 

0.050 
0.261 

0.191 0.902 

โดยรวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.882 
24.122 

3 
171 

0.294 
0.141 

2.084 0.104 

 
จากตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์ พบว่า บริษัทจ ากัดที่มีประเภทของธุรกิจที่แตกต่างกัน ท าให้มี 

ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีออนไลน์ (E-FILING) ของภาษี 
เงินได้นิติบุคคล ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านการประชาสัมพันธ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งหมายความว่า  
บริษัทจ ากัดในแต่ละประเภทของธุรกิจมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการและ
ช าระภาษีออนไลน์ (E-FILING) ในด้านการประชาสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน 
  2. สมมติฐานที่ 2 (H2) ทุนจดทะเบียนที่แตกต่างกัน มีผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการและ
ช าระภาษีออนไลน์ (E-FILING) ของภาษีเงินได้นิตบิุคคลแตกต่างกัน 
ตารางที่ 10 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของปัจจัยที่มีผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีออนไลน์  

(E-FILING) ของภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทจ ากัดที่มีทุนจดทะเบียนแตกต่างกัน 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการยื่นแบบแสดง
รายการและช าระภาษีออนไลน์  

(E-FILING) ของภาษีเงินได้นิติบุคคล 

แหล่งของ
ความ

แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. ปัจจัยด้านการบริการ 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.366 
31.028 

2 
172 

0.183 
0.180 

1.014 0.365 

2. ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.883 
38.150 

2 
172 

0.942 
0.222 

4.245 0.016* 

3. ปัจจัยด้านรูปแบบเว็บไซต์ 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.819 
36.793 

2 
172 

0.410 
0.214 

1.915 0.151 

4. ปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายในการบริการ 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.733 
44.044 

2 
172 

0.367 
0.256 

1.431 0.242 

โดยรวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.829 
24.176 

2 
172 

0.414 
0.141 

2.948 0.055 
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จากตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์ พบว่า บริษัทจ ากัดที่มีทุนจดทะเบียนแตกต่างกัน ท าให้มีระดับ 
ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีออนไลน์ (EFILING) ของภาษีเงินได้ 
นิติบุคคล ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านการประชาสัมพันธ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งหมายความว่า บริษัทจ ากัดที่ม ี
ทุนจดทะเบียนแตกต่างกันจะมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษี
ออนไลน์ (E-FILING) ในด้านการประชาสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน 

 
  3. สมมติฐานที่ 3 (H3) รายได้เฉลี่ยต่อปีของธุรกิจที่แตกต่างกัน มีผลต่อการยื่นแบบแสดง
รายการและช าระภาษีออนไลน์ (E-FILING) ของภาษีเงินได้นิติบุคคลแตกต่างกัน 
ตารางที่ 11 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของปัจจัยที่มีผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีออนไลน์  

(E-FILING) ของภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทจ ากัดที่มีรายได้เฉลี่ยต่อปีของธุรกิจแตกต่างกัน 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการยื่นแบบแสดง
รายการและช าระภาษีออนไลน์  

(E-FILING) ของภาษีเงินได้นิติบุคคล 

แหล่งของ
ความ

แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. ปัจจัยด้านการบริการ 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.603 
30.791 

3 
171 

0.201 
0.180 

1.116 0.344 

 
ตารางที่ 11 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของปัจจัยที่มีผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีออนไลน์  

(E-FILING) ของภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทจ ากัดที่มีรายได้เฉลี่ยต่อปีของธุรกิจแตกต่างกัน (ต่อ) 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการยื่นแบบแสดง
รายการและช าระภาษีออนไลน์  

(E-FILING) ของภาษีเงินได้นิติบุคคล 

แหล่งของ
ความ

แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

2. ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.537 
38.496 

3 
171 

0.512 
0.225 

2.276 0.082 

3. ปัจจัยด้านรูปแบบเว็บไซต์ 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.639 
35.973 

3 
171 

0.546 
0.210 

2.598 0.054 

4. ปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายในการบริการ 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

2.818 
41.959 

3 
171 

0.939 
0.245 

3.828 0.011* 

โดยรวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.162 
23.843 

3 
171 

0.387 
0.139 

2.778 0.043* 

 
จากตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์ พบว่า บริษัทจ ากัดที่มีรายได้เฉลี่ยต่อปีของธุรกิจแตกต่างกันท าให้ 

มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีออนไลน์ (E-FILING)  
ของภาษีเงินได้นิติบุคคล ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณา 
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านค่าใช้จ่ายในการบริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05  
ซึ่งหมายความว่า บริษัทจ ากัดที่มีรายได้เฉลี่ยต่อปีของธุรกิจแตกต่างกันจะมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผล
ต่อการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีออนไลน์ (E-FILING) ในด้านค่าใช้จ่ายในการบริการที่แตกต่างกัน 
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สรุปและอภิปรายผล 
จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีออนไลน์ (E-FILING) ของภาษี

เงินได้นิติบุคคล สามารถอภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้  
1. จากผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีออนไลน์ (E-FILING)  

ของภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 4 ด้าน คือ ด้านการบริการ  
ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านรูปแบบเว็บไซต์ และดา้นค่าใช้จ่ายในการบริการ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1.1 ด้านการบริการ บริษัทจ ากัดมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการยื่นแบบแสดง
รายการและช าระภาษีออนไลน์ (E-FILING) ของภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า เครื่องมือช่วยค านวณรายการทางบัญชีเป็นรายการทางภาษี (Spreadsheet) ส าหรับช่วย
ค านวณรายการรายจ่ายทางภาษีส าหรับนิติบุคคลที่ยื่นภ.ง.ด.50 ให้ง่าย รวดเร็ว และถูกต้องตามกฎหมาย 
มากยิ่งขึ้น ซึ่งอยู่ในระดับมาก ซึ่งอาจเป็นเพราะเครื่องมือได้ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือช่วยผู้เสียภาษีส าหรับท าการช่วย
ค านวณรายการที่เกี่ยวข้องทางภาษีเพ่ือประกอบการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 อีกทั้งผู้เสียภาษีสามารถเลือกที่จะใช้
หรือไม่ใช้ก็ได้ จึงไม่จ าเป็นที่จะต้องกรอกใน spreadsheet นี้ก่อนแล้วค่อยไปกรอกแบบ ภ.ง.ด.50 และ 
Spreadsheet เป็น program excel เบื้องต้น โดยแปลงเงื่อนไขข้อกฎหมายทางภาษีที่เกี่ยวข้องมาเป็น excel 
ช่วยค านวณภาษีโดยการประเมินตนเอง Spreadsheet นี้จึงสามารถปรับปรุง แก้ไข จัดเก็บได้ตลอดเวลา และ
กรมสรรพากรจะพัฒนาเพ่ือเชื่อมโยง Spreadsheet นี้กับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 แบบ e-filing เพ่ือสนับสนุน 
ผู้เสียภาษีสามารถ upload และ attach file เป็น tax calculation sheet ประกอบการยื่นแบบได้อัตโนมัติ
ในล าดับถัดไป รองลงมาคือ หน่วยรับช าระภาษีมีหลากหลายช่องทาง ซึ่งสอดคล้องกับ ผลงานวิจัยของ ศิริรัตน์ 
มุขดารา (2556) 

1.2 ด้านการประชาสัมพันธ์ บริษัทจ ากัดมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการยื่นแบบ
แสดงรายการและช าระภาษีออนไลน์ (E-FILING) ของภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยรวมอยู่ ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง 
ซึ่งอยู่ในระดับมาก ซึ่งอาจเป็นเพราะกรมสรรพากรมีการประชาสัมพันธ์ หรือการเสนอผ่านช่องทางสื่อต่างๆ 
และท าให้ผู้ที่สนใจการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีออนไลน์ (E-Filing) เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 
รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่สามารถให้ข้อมูลหรือตอบค าถามได้อย่างถูกต้อง แม่นย า และครบถ้วนตาม 
ความตอ้งการ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พรพิมล ศิริโชติอาภรณ์ (2551)  

1.3 ด้านรูปแบบเว็บไซต์ บริษัทจ ากัดมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการยื่นแบบแสดง
รายการและช าระภาษีออนไลน์ (E-FILING) ของภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ระบบการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตมีความปลอดภัยตาม มาตรฐานสากลในการใช้บริการยื่นแบบ
ผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งอยู่ในระดับมาก เนื่องจากกรมสรรพากรร่วมกับกรมการปกครอง ยกระดับการรักษา 
ความปลอดภัยข้อมูลของผู้เสียภาษีด้วยการตรวจสอบ Laser ID รองลงมาคือ เว็บไซต์มีรูปแบบง่ายต่อ 
การใช้งาน และเข้าถึงข้อมูล ซึ่งสอดคล้องกับ ผลงานวิจัยของ ศุขจี มูลทองย้อย (2554)  

1.4 ด้านค่าใช้จ่ายในการบริการ บริษัทจ ากัดมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อ 
การยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีออนไลน์ (E-FILING) ของภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการขอใช้บริการ ซึ่งอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ประหยัด
พลังงาน เวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยื่นแบบและช าระภาษีที่ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขาซึ่ง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ศิริรัตน์ มุขดารา (2556) 
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2. จากผลการศึกษาการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีออนไลน์ 
(E-FILING) ของภาษีเงินได้นิติบุคคล จ าแนกตามประเภทของธุรกิจ ทุนจดทะเบียน และรายได้เฉลี่ยต่อปีของ
ธุรกิจ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้  

2.1 บริษัทจ ากัดที่มีประเภทของธุรกิจที่แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อ
การยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีออนไลน์ (E-FILING) ของภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีเพียง 1 ด้าน คือ ด้านการประชาสัมพันธ์ ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งอาจเป็นเพราะกรมสรรพากรจ าเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ หรือ 
มีการให้ค าแนะน าไปยังบางประเภทธุรกิจ เพ่ือเป็นการชักจูงให้ผู้ประกอบการเกิดความสนใจ และมีความรู้ 
ความเข้าใจเรื่องการยื่นแบบและช าระภาษีออนไลน์ (E-FILING) ของภาษีเงินได้นิติบุคคลมากยิ่งขึ้น แต่หาก 
การประชาสัมพันธ์ของกรมสรรพากรไปยังประเภทธุรกิจต่างๆ นั้นมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ  
ได้อย่างทั่วถึง และได้รับค าแนะน าที่เพียงพอแล้วจะส่งผลให้มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการยื่นแบบ
แสดงรายการและช าระภาษีออนไลน์ (E-FILING) ของภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่แตกต่างกัน 

2.2 บริษัทจ ากัดที่มีทุนจดทะเบียนที่แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อ 
การยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีออนไลน์ (E-FILING) ของภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีเพียง 1 ด้าน คือ ด้านการประชาสัมพันธ์ ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 อาจเป็นเพราะธุรกิจที่มีขนาดเล็ก ข้อมูลภายในบริษัทยังมีน้อย จึงไม่เห็นความส าคัญของ 
การยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีออนไลน์ (E-FILING) ของภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้นควรจะมีการชักจูงใจ 
การให้ค าแนะน า หรือการแสดงให้เห็นถึงข้อดีของการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีออนไลน์มากกว่า 
การยื่นในรูปแบบเดิมไปยังธุรกิจขนาดเล็กมากยิ่งขึ้น แต่หากการประชาสัมพันธ์ของกรมสรรพากรได้มีการ
แนะน าและประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงข้อดีในด้านอ่ืนๆ ถึงแม้ว่าธุรกิจที่มีจะขนาดเล็กก็สามารถยื่นแบบแสดง
รายการและช าระภาษีออนไลน์ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว อีกท้ังประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ จะส่งผลให้มี
ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีออนไลน์ (E-FILING) ของภาษี 
เงินได้นิติบุคคลไม่แตกต่างกัน 

2.3 บริษัทจ ากัดที่มีรายได้เฉลี่ยต่อปีของธุรกิจที่แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัย 
ที่มีผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีออนไลน์ (E-FILING) ของภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยรวม
แตกต่างกัน และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน มีเพียง 1 ด้าน คือ ปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายในการบริการ ซึ่งแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจเป็นเพราะนิติบุคคลมีข้อจ ากัดในเรื่องของค่าใช้จ่าย หากมีค่าใช้จ่าย
ที่สูงในการเข้าไปยื่นแบบและช าระภาษีออนไลน์ (E-FILING) ก็อาจจะไม่เลือกใช้บริการ นอกจากนี้บริษัทที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อปีของธุรกิจที่สูงท าให้มีจ านวนเงินเสียภาษีท่ีมาก จึงหาช่องทางในการเสียภาษีที่ท าให้ทางบริษัท
เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยื่นแบบและช าระภาษีที่ส านักงาน
สรรพากรพ้ืนที่สาขา ซึ่งอาจแตกต่างจากบริษัทที่มีรายได้เฉลี่ยต่อปีของธุรกิจที่ต่ ากว่า แต่หากค่าใช้จ่ายใน 
การบริการของกรมสรรพากรมีการเสียค่าใช้จ่ายหรือมีค่าธรรมเนียมต่างๆ จ านวนมาก อีกทั้งไม่ประหยัดเวลา
หรือค่าใช้จ่าย จะส่งผลให้มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษี
ออนไลน์ (E-FILING) ของภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่แตกต่างกัน เนื่องจากทุกบริษัทอาจไม่เลือกใช้บริการเลย
เนื่องจากทุกบริษัทย่อมต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายให้น้อยที่สุด 

 
 
 

 



922 
 

 

   

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第三届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ 
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีออนไลน์ (E-FILING) ของภาษีเงินได้

นิติบุคคล พบว่า บริษัทจ ากัดมีระดับความคิดเห็นกับปัจจัยที่มีผลต่อการยื่นแบบแสดง รายการและช าระภาษี
ออนไลน์มีภาพรวมอยู่ในระดับมาก ดั้งนั้นผู้ศึกษาขอเสนอแนะให้ดังนี้   

1. ควรปรับประเด็นเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ หรือการให้ค าแนะน า การชักจูงให้
ผู้ประกอบการเกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น และการประชาสัมพันธ์ที่ข้อดีของการใช้บริการในด้านของ  
การประหยัดเวลาเดินทางสามารถใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีวันหยุด อีกทั้งยังประหยัดค่าใช้จ่าย
เพราะเป็นบริการฟรีในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขอใช้บริการ  

2. ควรให้ความส าคัญกับการดูแลการท างานของระบบหรือเว็บไซต์ เพ่ือให้มีความเสถียรและรวดเร็ว
ต่อการยื่นแบบแสดงรายการโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการจ านวนมาก  

3. ควรเพ่ิมช่องทางการติดต่อสื่อสาร และเจ้าหน้าที่ให้มีอย่างเพียงพอและทั่วถึงมากกว่าเดิม  
เพ่ือสะดวกต่อการสอบถามหากเกิดปัญหาและการใช้บริการยื่นแบบและแสดงรายการให้มากยิ่งข้ึน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในครั้งต่อไป 
การศึกษาค้นคว้าในอนาคตควรศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับเรื่องดังต่อไปนี้  
1. การเพ่ิมจ านวนกลุ่มตัวอย่างอ่ืนๆ ให้มากยิ่งขึ้น เช่น ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยื่นแบบแสดง

รายการช าระภาษีออนไลน์ (E-FILING) ของภาษีเงินได้นิติบุคคลของหน่วยงานในระดับภาค หรือระดับประเทศ 
ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานให้กับกรมสรรพากรเพ่ือท าการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น    

2. การศึกษาปัจจัยด้านอ่ืนๆ เช่น ด้านประสิทธิภาพของระบบ ด้านความง่ายต่อการใช้   
ด้านความปลอดภัย ด้านความถูกต้องและความน่าเชื่อถือที่ส่งผลให้ปัจจัยที่มีผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการ
และช าระภาษีออนไลน์ (E-FILING) ของภาษีเงินได้นิติบุคคล   

3. ควรศึกษาการยื่นแบบและช าระภาษีออนไลน์ (E-FILING) ของกลุ่มประเภทภาษีอ่ืนให้มากยิ่งขึ้น 
เพ่ือจะได้พัฒนารูปแบบของระบบให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีการแข่งขัน และ
เทคโนโลยีในปัจจุบันที่เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น 

 
บรรณานุกรม 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า.  (2561).  ระบบคลังข้อมูลธุรกิจ.  ค้นเมื่อ 10 กันยายน 2561, จาก 
 http://datawarehouse2.dbd.go.th/bdw/home/login.html. 
กรมสรรพากร.  (2560).  รายงานประจ าปี 2560 กรมสรรพากร.  ค้นเมื่อ 14 กันยายน 2561, จาก 
 http://www.rd.go.th/publish/22590.0.html. 
กรมสรรพากร.  (2561).  สารพันค าถามเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.51.  ค้นเมื่อ 15 กันยายน  
 2561, จาก  http://www.rd.go.th/publish/60577.0.html. 
กรมสรรพากร.  (2561).  สารพันค าถามแบบ ภ.ง.ด. 50.  ค้นเมื่อ 15 กันยายน 2561, จาก 
 http://www.rd.go.th/publish/60362.0.html. 
พรพิมล ศิริโชติอาภรณ์.  (2551).  เหตุผลการใช้บริการการยื่นแบบและช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทาง

อินเทอร์เน็ต : กรณีศึกษา ส านักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต).  
ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา. 



923 
 

 

   

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第三届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

ราชัน นาสมพงษ์.  (ม.ป.ป.).  การบริการที่ดี.  ค้นเมื่อ 25 กันยายน 2561, จาก 
https://www.gotoknow.org/posts/355352. 

ศิริรัตน์ มุขดารา.  (2556).  ปัจจัยที่มีผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีเงินได้ผ่านอินเทอร์เน็ต
ในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 9.  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต)กรุงเทพมหานคร: 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม.  

ศศิกานต์ จัตุปา.  (2557).  การบริหารจัดเก็บภาษีอากรของกรมสรรพากร.  ค้นเมื่อ 15 กันยายน 2561, จาก 
https://www.bu.ac.th/knowledgecenter/executive_journal/jan_june_14/pdf/aw04.pdf. 

ศุขจี มูลทองย้อย.  (2554).  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
ผ่านอินเทอร์เน็ตในเขตส านกังานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2.  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต).  
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 

สาธิต รังคสิริ.  (ม.ป.ป.).  ข่าวไทยพับลิก้า.  ค้นเมื่อ 15 ตุลาคม 2561,  จาก 
http://www.thaipublica.org/2018/04/satit-4-package-revenue-tax/. 

สุปรีดี  สุวรรณบูรณ์.  (ม.ป.ป.).  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร.  ค้นเมื่อ 17 ตุลาคม 2561,  จาก 
http://www.ipesp.ac.th/learning/thai/chapter7-5.html. 

ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน).  (2558).  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.  ค้นเมื่อ  
15 กันยายน 2561, จาก  https://www.dga.or.th. 

ส านักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ (บอ.).  (2557).  FAQs เกี่ยวกับบริการยื่นแบบฯ ผ่าน
อินเทอร์เน็ต.  ค้นเมื่อ 17 กันยายน 2561, จาก  https://www.dga.or.th. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



924 
 

 

   

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第三届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจแต่งงานของนักศึกษามุสลิม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี 

ซอลีฮะห์ สะมะแอ1  สารีนา สารีบู2  ต่วนยัสมื นิหะ3 
และอาฟีฟี ลาเต๊ะ4  

 
บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจแต่งงานของนักศึกษามุสลิม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษามุสลิมที่ก าลังศึกษาใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ทั้ง 7 คณะ ขนาดตัวอย่างได้มาจากการใช้สูตร 15 เท่าของ 
ตัวแปร จ านวน 346 คน โดยใช้วิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบง่าย และใช้วิธีการแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยเป็น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์การจ าแนกด้วยวิธี Enter ผลการวิเคราะห์ 
การจ าแนก พบว่า ปัจจัยที่สามารถท านายการตัดสินใจได้ดีที่สุด คือ ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจ รองลงมาคือ 
ปัจจัยด้านการยอมรับ ปัจจัยด้านการตัดสินใจ และปัจจัยด้านความคาดหวัง และผลกระทบ ตามล าดับ โดยมี
สมการจ าแนกการตัดสินใจในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ดังนี้ 
 

�̂� = -7.03 + 0.99 (ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจ) - 0.61(ปัจจัยด้านการยอมรับ) - 0.68 (ปัจจัยด้าน
การตัดสินใจ) + 1.51(ปัจจัยด้านความคาดหวังและผลกระทบ)  

  
�̂�  = 0.46(ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจ) - 0.31 (ปัจจัยด้านการยอมรับ) - 0.37(ปัจจัยด้านการ

ตัดสินใจ) + 1.09(ปัจจัยด้านความคาดหวังและผลกระทบ)  
 
ค าส าคัญ: การตัดสินใจ การแต่งงาน การวิเคราะห์การจ าแนก 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
1-3 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา, คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตาน ี
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร, คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
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บทน า  
 การด ารงชีวิตของมนุษย์เราในสังคมนั้น ต้องพบเจอกับผู้คนมากมายที่เข้ามาเกี่ยวข้อง และเกิดเป็น
ความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆมากมาย ซึ่งรูปแบบความสัมพันธ์นั้น เกิดจากปัจจัยต่างๆเช่น เกิดจากการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน การท างานร่วมกัน และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นต้น เหตุผลเหล่านี้ท าให้เรานั้น 
ไม่สามารถปฏิเสธได้ที่จะไม่พบเจอผู้คนต่างๆที่เข้าในชีวิต ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว การด าเนินชีวิตของคนเรา
ย่อมมีความรัก ความผูกพัน และความสัมพันธ์ระหว่างกัน เกิดขึ้นอย่างแน่นอน ปัจจุบันการสร้างความสัมพันธ์
ของคนเรานั้นมีหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุย การยิ้มให้กัน การจับมือแสดงความเคารพ และ
ปัจจุบันต้องยอมรับว่าเทคโนโลยี หรือโซเชียลมีเดียต่างๆ ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญที่เข้าช่วยในการด ารงชีวิต  
ในสะดวก สบายเพ่ิมขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในการติดต่อสื่อสาร การสร้างความรัก สานความสัมพันธ์ จ าเป็นที่จะต้อง
ใช้เทคโนโลยีหรือโซเชียลเข้ามาเป็นตัวกลางในการรับส่งข้อมูลต่างๆ เพ่ือท าให้การด าเนินชีวิตนั้นได้รู้จักผู้คน
มากมายเพ่ิมข้ึน และอาจเป็นการสานความสัมพันธ์ไปสู่การแต่งงาน การมีชีวิตคู่ และการด าเนินชีวิตที่สมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น  

 การแต่งงานนั้น เป็นขั้นตอนที่คู่หนุ่มสาวทั้งสองที่ได้คบหากันมาสักระยะหนึ่ง จนสามารถเข้ากันได้ 
เข้าใจอุปนิสัยใจคอซึ้งกันและกัน และตกลงใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกัน สร้างครอบครัวใหม่ของตนร่วมกัน  
จึงอยากจะบอกกล่าวให้สังคมได้รับรู้ อาจจะเป็นเครือญาติ พ่ีน้อง เพ่ือนฝูง ตลอดจนคนรอบข้างที่ตนรู้จัก  
ซึ่งการจัดงานแต่งงานนั้นก็ถือว่าเป็นการประกาศหรือบอกกล่าวให้สังคมได้รับรู้อีกวิธีการหนึ่ง ตามหลักอิสลาม
แล้ว การแต่งงาน ชาวมุสลิมถือว่าการแต่งงาน หรือเรียกกันตามภาษามุสลิมว่า "พิธีนิกาห" นั้นเป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างชายกับหญิง เป็นสิ่งที่ท าให้มนุษย์มีความสูงส่งเหนือสัตว์โลกอ่ืนๆ และเชื่อว่าความผูกพัน
ระหว่างชายหญิงเป็นความผูกพันกันด้วยชีวิต เพราะต่างก็เปรียบเหมือนวงกลมที่ถูกแบ่งเป็นสองส่วนและ  
แยกจากกัน แต่อัลลอฮ.บันดาลให้มาบรรจบกันจนกลายเป็นวงกลมที่สมบูรณ์ (มัสลัน มาหะมะ, 2558) 

 การแต่งงานนับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันฉันท์สามี -ภรรยาของหญิงและชาย และ 
ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสถาบันที่เล็กที่สุดแต่เป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของสังคมนั่นคือ สถาบันครอบครัว 
เนื่องจากการที่มนุษย์ตกลงใจที่จอยู่ร่วมกนอย่างเป็นครอบครัว ในการตกลงใจนี้เป็นส่วนหนึ่งของความคาดหวัง
ถึงชีวิตที่ดี สงบสุข และมันคง โดยเป็นหน้าที่ของผู้น าหรือหัวหน้าครอบครัวซึ่งจะส่งผลต่อส่วนรวม ดังนั้น
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้ให้ความส าคัญกับปัญหาความมั่นคงและผาสุกทั้งใน
ระดับปัจเจกชน ครอบครัว และชุมชน โดยก าหนดเป็นปัญหาเร่งด่วน (สมประสงค์ เสนารัตน์ และ สุนันท์  
สีพาย, 2553) 

    การแต่งงานในความคิดของมานุษยวิทยามีความแตกต่างหลากหลาย ขึ้นอยู่กับทัศนคติของผู้ศึกษา 
และผู้ถูกศึกษา ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น กฎทางสังคม พฤติกรรม สิทธิ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หรือ
โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสังคม จอร์จ ปีเตอร์ เมอร์ด็อกค์ (1949) นิยามความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ในการแต่งงานโดยอาศัยการยอมรับทางสังคมที่มีต่อชายและหญิง ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิ จและ
เพศสัมพันธ์  วอร์ด เอช กู้ดอีนาฟ(1970) นิยามต่างออกไปว่าการแต่งงานเป็นเรื่องของสิทธิ เพราะการแต่งงาน
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คือการท าสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากบุคคลและกลุ่มคน เพ่ืออนุญาตให้มีการกระท าทางเพศต่อผู้หญิง 
และผู้หญิงก็มีสิทธิที่จะมีลูก  โครงสร้างของการแต่งงานยังชี้ให้เห็นความเป็นไปได้ที่สมาชิกในกลุ่มจะมีคู่ครอง
ส าหรับแต่งงาน(เทพฤทธิ์ พิณนาคิเลย์,2552) 

     สังคมส่วนใหญ่จะมีการปฏิบัติที่บ่งบอกถึงการแต่งงาน สังคมมีความคาดหวังที่จะควบคุมประชากร
ในครัวเรือน การแบ่งงานกันท า การแบ่งปันทรัพยากร การแสดงความสัมพันธ์ทางเพศ การสืบพันธุ์ และ 
การเลี้ยงดูบุตร  การแต่งงานจะเป็นการสร้างกลุ่มญาติ พ่ีน้องที่เกินขอบเขตไปมากกว่าคู่สามีภรรยา    
การแต่งงานท าให้เกิดกลุ่มญาติระหว่างตระกูล การแต่งงานอาจมีหลายลักษณะ เช่น ผู้ชายแต่งงานกับผู้หญิง
หลายคน หรือ ผู้หญิงแต่งงานกับผู้ชายหลายคน ในบางวัฒนธรรมอนุญาตให้มีการแต่งงานแบบสามีคนเดียว 
และภรรยาคนเดียว (Monogamy) บางวัฒนธรรมผู้ชายสามารถมีภรรยาได้หลายคน (polygynous)  
บางวัฒนธรรมผู้หญิงมีสามีได้หลายคน (polyandrous)  รูปแบบการแต่งงานเหล่านี้เป็นเรื่องที่อธิบายได้ด้วย
ทฤษฎีและการนิยามความหมายของการแต่งงาน แต่นิยามของการแต่งงานไม่สามารถครอบคลุมรูปแบบการ
แต่งงานได้ทั้งหมด ขึ้นอยู่กับแต่ละวัฒนธรรม(เทพฤทธิ์ พิณนาคิเลย์,2552) 

 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการตัดสินใจงานแต่งงานของมุสลิมนั้นยังไม่ปรากฏ  
มีเพียงการศึกษาทัศนคติของคนรุ่นใหม่ เกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตร (พิมลพรรณ อิศรภักดี ,2557) 
ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่ระหว่างเรียนของนักศึกษา (วงธรรม สรณะ , 2558)  สถานภาพสตรีในอิสลาม: 
ศึกษากรณีสตรีมุสลิมภายหลังการแต่งงานในจังหวัดนครศรีธรรมราช (ปริญญาภรณ์ กิจบรรทัด , 2546)  
ด้วยเหตุผลความเป็นมาและความส าคัญข้างต้นผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจแต่งงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งผลวิจัยจะท าให้เกิดความ
เข้าใจเกี่ยวกับการแต่งงานมากขึ้น ทราบถึงความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต่อการแต่งงาน หากส าเร็จการศึกษา
แล้ว นักศึกษาคิดจะแต่งงานหรือไม่แต่งงาน หรือจะท างานก่อนการแต่งงาน 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจแต่งงานของนักศึกษามุสลิม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตาน ี
วิธีการศึกษา  

1.  ประเภทของการวิจัย   
วิจัยเชิงส ารวจ 
2.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี  

ภาคเรียนที่ 1 ที่มีประชากรอาศัยอยู่ จ านวน  8,219 คน ( ณ 20 ธันวาคม 2561) (งานทะเบียน และ 
สถิตินักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2561) กลุ่มตัวอย่างจ านวน 346 คน ได้จากการ
สุ่มตัวอย่างอย่างง่าย โดยขนาดตัวอย่างได้มาจากการใช้สูตร 15 เท่าของตัวแปร (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2550)  
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 3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล  
เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการวิจัยประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ ชั้นปี สังกัด ระดับชั้นศาสนา ความตั้งใจเกี่ยวกับการแต่งงาน
เมื่อส าเร็จการศึกษา และการวางแผนเลือกคู่ครอง  
 ส่วนที่ 2 ระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจแต่งงานของนักศึกษามุสลิม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี ประกอบด้วย ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจ จ านวน 5 ข้อ ปัจจัยด้านการยอมรับ จ านวน  
5 ข้อ ปัจจัยด้านการตัดสินใจ จ านวน 5 ข้อ และปัจจัยด้านความคาดหวัง และผลกระทบ  จ านวน 5 ข้อ  
รวมทั้งหมด 20 ข้อ ซึ่งเป็นรูปแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เป็นระดับความคิดเห็นในการตัดสินใจการ
แต่งงานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยคะแนน 5 แทนระดับเห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง คะแนน 4 แทนระดับเห็นด้วย คะแนน 3 แทนระดับไม่แน่ใจ/เฉยๆ คะแนน 2 แทนระดับไม่เห็นด้วย และ
คะแนน 1 แทนระดับไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
    1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพ่ือด าเนินการสร้างข้อค าถามตามนิยามเชิงปฏิบัติการ 

     2) เสนอผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน  เพ่ือพิจารณาความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา ตรวจสอบข้อค าถามด้านเนื้อหาและภาษาท่ีใช้ พบว่า มีค่าดัชนี IOC อยู่ระหว่าง 0.66 – 1.00 

    3) ความเชื่อมั่น ผู้วิจัยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์ครอนบัคแอลฟา มีค่าระดับความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามเท่ากับ 0.91 อยู่ในเกณฑ์ สูงมาก โดยแยกเป็นรายด้านได้ดังนี้ ค่าครอนบัคแอลฟาด้าน 
ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านการยอมรับ ด้านการตัดสินใจ และปัจจัยด้านความคาดหวังและผลกระทบ  เท่ากับ 
0.90, 0.84, 0.92, และ 0.85 ตามล าดับ 
     4) ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลจากนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี เป็นแบบสอบถามออนไลน์ ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561– 15 มกราคม 2562   

5.  การวิเคราะห์ข้อมูล   
ผู้วิจัยน าข้อมูลที่เก็บรวมรวมมาได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

ดังนี้ 
 1) วิเคราะห์สถิติพ้ืนฐานของข้อมูลทั่วไป และระดับความคิดเห็น โดยใช้ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ก าหนดเกณฑ์การแปลผลมีดังนี้ ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 4.51-5.00 มีระดับความคิดเห็นเห็น
ด้วยอย่างยิ่ง 3.51-4.50 ระดับความคิดเห็นเห็นด้วย 2.51-3.50 ระดับความคิดเห็นไม่แน่ใจ/เฉยๆ 1.51-2.50 
ระดับความคิดเห็นไม่เห็นด้วย 1.00-1.50 ระดับความคิดเห็นไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 2) วิ เคราะห์การจ าแนกปัจจั ยที่ มี อิทธิพลต่ อการตัดสิ น ใจแต่ ง งานของนั กศึ กษามุ สลิ ม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยใช้ Fisher’s linear discriminant function ด้วยวิธี 
Enter 
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ผลการศึกษา         
  

ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นในการตัดสินใจแต่งงานและไม่ 
  ต้องการแต่งงานของนักศึกษามุสลิม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

ปัจจัย 
การตัดสินใจ 

แต่งงาน ไม่แต่งงาน 
Mean SD แปลผล Mean SD แปลผล 

ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจ 4.50 0.46 เห็นด้วย 4.39 0.45 เห็นด้วย 
1. การแต่งงานเป็นการมอบความปรองดองรัก
ใคร่แก่กันและกัน สร้างความสันตสิุขให้สังคม 

4.37 0.70 เห็นด้วย 4.10 0.77 เห็นด้วย 

2. การแต่งงานเป็นการให้ก าเนดิบตุร การเพิม่
ประชาชน 

4.26 0.79 เห็นด้วย 4.13 0.75 เห็นด้วย 

3. การเลือกคู่ครองที่ดีท าให้ชีวิตคู่มีความบา
รอกัต และเพิ่มพูนรสิก ี

4.76 0.52 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 4.62 0.65 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

4. การแต่งงานถูกหลักศาสนา และหลักฟิตนะห ์ 4.62 0.68 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 4.62 0.63 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

5. การแต่งงานลดปญัหาท้องก่อนแต่ง 4.51 0.71 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 4.41 0.78 เห็นด้วย 

ปัจจัยด้านการยอมรับ 4.45 0.52 เห็นด้วย 4.35 0.50 เห็นด้วย 

6. การแต่งงานเป็นการประกาศให้สังคมได้รับรู้
ว่าท้ังสองคนได้แต่งงานถูกต้องตามหลักศาสนา 

4.51 0.71 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 4.48 0.66 เห็นด้วย 

7. การแต่งงานเป็นการยืนยันความรักท่ีคู่
แต่งงานมีต่อกัน 

4.33 0.76 เห็นด้วย 4.16 0.77 เห็นด้วย 

8. การแต่งงานเป็นการยอมรับทั้งข้อดีและ
ข้อเสียของกันและกัน 

4.46 0.68 เห็นด้วย 4.40 0.67 เห็นด้วย 

9. การแต่งงานเป็นการให้เกียรติกนัซึ่งกันและกัน 4.62 0.62 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 4.61 0.62 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

10. ไดร้ับการยอมรับจากสังคม และได้รับการ
ปฏิบัติอย่างเท่าเทยีม 

4.32 0.73 เห็นด้วย 4.08 0.80 เห็นด้วย 

ปัจจัยด้านการตัดสินใจ 4.36 0.53 เห็นด้วย 4.28 0.57 เห็นด้วย 

11. การแต่งงานขึ้นอยู่กับความพร้อมของ
ครอบครัวทั้งสองฝ่าย 

4.26 0.76 เห็นด้วย 4.25 0.71 เห็นด้วย 

12. การแต่งงานเป็นการยกย่องสถานะของ
คู่ครองของตนเอง 

4.19 0.78 เห็นด้วย 4.13 0.81 เห็นด้วย 

13. ความขยัน ความซื่อสัตย์ ความเข้าใจ ของ
คู่ครอง 

4.48 0.69 เห็นด้วย 4.38 0.73 เห็นด้วย 

14. การวางแผนในเรื่องอนาคตของคนรัก 4.43 0.66 เห็นด้วย 4.26 0.75 เห็นด้วย 

15. การมีวุฒิภาวะของคู่ครอง 4.46 0.66 เห็นด้วย 4.38 0.70 เห็นด้วย 

ปัจจัยด้านความคาดหวัง และผลกระทบ 4.31 0.56 เห็นด้วย 4.10 0.57 เห็นด้วย 

16. การแต่งงานจะท าให้ชีวิตครอบครัวของท่าน
มีความมั่นคงและยั่งยืน 

4.33 0.78 เห็นด้วย 4.13 0.77 เห็นด้วย 

17. คู่สมรสสามารถเป็นเพื่อนคู่คดิให้ความ
ช่วยเหลือในการดูแลให้ก าลัง และมีความจริงใจ
ต่อกัน 

4.61 0.59 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 4.34 0.75 เห็นด้วย 
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ปัจจัย 
การตัดสินใจ 

แต่งงาน ไม่แต่งงาน 
Mean SD แปลผล Mean SD แปลผล 

18. คู่ครองจะให้ความช่วยเหลือ ครอบครัวเมื่อ
ประสบปัญหาด้านการเงิน และยนิดีให้ตนเอง 
จุนเจือครอบครัว 

4.38 0.74 เห็นด้วย 4.11 0.81 เห็นด้วย 

19. ท่านคิดว่าการแต่งงาน ท าให้มีภาระที่จะต้อง
หาเลี้ยงครอบครัวเพิม่ขึ้น 

4.37 0.72 เห็นด้วย 4.15 0.77 เห็นด้วย 

20. ท่านคิดว่าการเลีย้งดูบุตรท าให้เพิ่มภาระ 3.84 1.06 เห็นด้วย 3.80 1.03 เห็นด้วย 

 

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส าคัญในการ
ตัดสินใจแต่งงานของนักศึกษามุสลิม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  พบว่ากลุ่มตัวอย่าง  
ที่ต้องการแต่งงาน ให้ความส าคัญในปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจสูงที่สุด  คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46 รองลงมาคือ ปัจจัยด้านการยอมรับ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.52 และปัจจัยด้านการตัดสินใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 
ส าหรับนักศึกษามุสลิมที่ไม่ต้องการแต่งงาน ให้ความส าคัญในปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจสูงที่สุด  คือ  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0. 45 รองลงมาคือ ปัจจัยด้านการยอมรับ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.35 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 และปัจจัยด้านการตัดสินใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57  

การวิเคราะห์การจ าแนกปัจจัยที่มีผลต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจแต่งงานของนักศึกษามุสลิม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมี 4 ปัจจัย ทั้งหมด ได้แก่ ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจ 
ปัจจัยด้านการยอมรับ ปัจจัยด้านการตัดสินใจ และปัจจัยด้านความคาดหวังและผลกระทบ โดยการตรวจสอบ
ข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์การจ าแนกประเภท พบว่าโดยภาพรวม ปัจจัย 4 ปัจจัยของกลุ่มที่ต้องการ
แต่งงาน และไม่ต้องการแต่งงานของนักศึกษามุสลิมมีการแจกแจงแบบปกติ ส าหรับการทดสอบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มที่ต้องการแต่งงาน และยังไม่ได้ว่างแผนในเรื่องแต่งงานของนักศึกษามุสลิม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี มีค่าเฉลี่ยทั้ง 4 ปัจจัยแตกต่างกัน โดยมีค่าสถิติ Wik lamda 
เท่ากับ 0.98 0.99 0.99 และ 0.97 ตามล าดับ และได้ท าการทดสอบการเท่ากันของเมทริกซ์ความแปรปรวน
ร่วมระหว่างกลุ่มต้องการแต่งงาน และกลุ่มไม่ต้องการแต่งงานของนักศึกษามุสลิม พบว่ามีความ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 โดยมีค่า Box's M เท่ากับ 19.94 และ p-value เท่ากับ 0.03 ท าให้ไม่เป็นไป
ตาม ข้อตกลงเบื้องต้นที่ก าหนดไว้ แต่เนื่องจากผู้วิจัยเห็นว่าขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างมากนัก 
จึงยังคงวิเคราะห์การจ าแนกต่อไป 

 ผลจากสมการจ าแนกการตัดสินใจแต่งงานของนักศึกษามุสลิม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี พบว่า ปัจจัยที่สามารถท านายการตัดสินใจได้ดีที่สุด คือปัจจัยด้านความคาดหวังและ
ผลกระทบ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์คาโนนิคัลมาตรฐานเท่ากับ 1.09 รองลงมาคือ ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจ 
ปัจจัยด้านการตัดสินใจ ปัจจัยด้านการยอมรับ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์คาโนนิคัลเท่ากับ 0.47 -0.37 และ -0.31 
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ตามล าดับ โดยสามารถเขียนสมการจ าแนกการตัดสินใจแต่งงานของนักศึกษามุสลิมในรูปคะแนนดิบ คะแนน
มาตรฐาน และสมการใช้พยากรณ์การตัดสินใจ ได้ดังตารางต่อไปนี้ 

 

ตารางท่ี 2 ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรจ าแนกกลุ่ม ระหว่างนักศึกษาท่ีตัดสินใจแต่งงานและไม่ต้องการ
แต่งงานของนักศึกษามุสลิม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรจ าแนกกลุ่ม 
แต่งงาน ไม่แต่งงาน 

ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจ 13.14 12.14 
ปัจจัยด้านการยอมรับ 5.04 5.29 
ปัจจัยด้านการตัดสินใจ 3.74 4.01 
ปัจจัยด้านความคาดหวังและผลกระทบ 1.90 1.12 

ค่าคงที่ -56.74 -50.92 
 

จากตารางที่ 2 สมการที่ใช้พยากรณ์การตัดสินใจแต่งงานของนักศึกษามุสลิม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตาน ี คือ 

�̂�ต้องการ  = - 56.74 + 13.14(ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจ) + 5.04(ปัจจัยด้านการยอมรับ)  + 3.74 
(ปัจจัยด้านการตัดสินใจ) + 1.90(ปัจจัยด้านความคาดหวังและผลกระทบ)   

        
   �̂�ไมแ่ต่งงาน= -50.92 + 12.73(ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจ) + 5.29 (ปัจจัยด้านการยอมรับ)  + 4.01 
(ปัจจัยด้านการตัดสินใจ) + 1.12(ปัจจัยด้านความคาดหวังและผลกระทบ) 
 

ตารางท่ี 3 ค่าสัมประสิทธิ์ของการวิเคราะห์ตัวแปรในรูปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน 
ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ์ 

คะแนนดิบ  คะแนนมาตรฐาน 
ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจ 0.99 0.46 
ปัจจัยด้านการยอมรับ -0.61 -0.31 
ปัจจัยด้านการตัดสินใจ -0.68 -0.37 
ปัจจัยด้านความคาดหวังและผลกระทบ 1.51 1.09 

ค่าคงที่ -7.03 - 
 
จากตารางที่ 3 สมการจ าแนกในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน คือ 

�̂� = -7.03 + 0.99 (ปัจจัยด้ านความรู้ ความเข้ า ใจ )  -  0.61(ปัจจัยด้ านการยอมรับ )  -  0.68 
(ปัจจัยด้านการตัดสินใจ) + 1.51(ปัจจัยด้านความคาดหวังและผลกระทบ)  

 
�̂�  = 0.46(ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจ) - 0.31 (ปัจจัยด้านการยอมรับ) - 0.37(ปัจจัยด้านการ

ตัดสินใจ) + 1.09(ปัจจัยด้านความคาดหวังและผลกระทบ)  
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ตารางที่ 4 การจัดเข้ากลุ่มการตัดสินใจแต่งงานของนักศึกษามุสลิม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต 
ปัตตานี 

การตัดสินใจแต่งงานเมื่อส าเร็จ
การศึกษา 

พยากรณ์การเป็นสมาชิกกลุม่ 
รวม 

แต่งงาน ไม่แต่งงาน 
แต่งงาน 127 (59.91%) 85 (40.09%) 212 
ไม่แต่งงาน 49 (38.28%) 79 (61.72%) 128 
พยากรณ์การเป็นสมาชิกกลุม่ได้ถูกต้องโดยเฉลี่ยร้อยละ  60.60 

 

 จากตารางที่ 4 2.3 ร้อยละความถูกต้องในการพยากรณ์การเป็นสมาชิกกลุ่มผลการจัดเข้า
กลุ่มการตัดสินใจแต่งงานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พบว่าให้ผลถูกต้อง  
ร้อยละ 60.60 โดยสามารถจัดเข้ากลุ่มที่ตัดสินใจต้องการแต่งงานได้ถูกต้องร้อยละ 59.91 และสามารถจัดเข้า
กลุ่มท่ีตัดสินใจไม่ ต้องการเป็นผู้บริหารได้ถูกต้องร้อยละ 61.72 
สรุปและอธิปรายผล  

การตัดสินใจแต่งงานของนักศึกษามุสลิม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่ต้องการแต่งงานให้ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจมากที่สุด ระดับความคิดเห็น
รองลงมาคือคือ ปัจจัยด้านการด้านความคาดหวังและผลกระทบ และกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ต้องการแต่งงาน   
ให้ความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจมากที่สุด ระดับความคิดเห็นรองลงมาคือคือ ปัจจัยด้านความ
คาดหวัง ส าหรับผลการจัดกลุ่มการตัดสินใจแต่งงานของนักศึกษามุสลิม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานีพบว่า ให้ผลถูกต้องร้อยละ 60.60 โดยสามารถจัดเข้ากลุ่มที่แต่งงาน ถูกต้องร้อยละ 59.91 
และสามารถจัดเข้ากลุ่มที่ไม่ต้องการแต่งงาน ถูกต้องร้อยละ 67.72 การวิเคราะห์การจ าแนกปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจความคิดเห็นในการตัดสินใจแต่งงานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
โดยมี 4 ปัจจัย ทั้งหมด ได้แก่ ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจ ปัจจัยด้านการยอมรับ ปัจจัยด้านการตัดสินใจ และ
ปัจจัยด้านความคาดหวังและผลกระทบ 

โดยผลข้างต้นจะเห็นว่า ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจมีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยโดยรวมสูงสุด ทั้งกลุ่ม
ที่แต่งงานและกลุ่มที่ไม่ต้องการแต่งงาน สอดคล้องกับค าพูดที่ว่า”การแสวงหาคู่ครองเป็น พฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานของคนในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น การมีคู่ครองของในวัยนี้ส่วนใหญ่จะเลือกคู่ครองที่สอดคล้องกับ 
ความเป็นจริง มากกว่าความเพ้อฟันแบบวัยรุ่น การเลือกคู่ครองในวัยผู้ใหญ่ตอนต้นจะมีความคล้ายคลึงกันใน
ด้านเจตคติ ค่านิยม การนับถือศาสนาระดับการศึกษา เป็นต้น และมีบุคลิกภาพที่ไปด้วยกันได้ คล้ายคลึงกัน 
หรือตรงกันข้าม มีระดับอายุใกล้เคียงกัน มีอาชีพ มีความรักใคร่ผูกพันเคารพนับถือ นิยมชมชอบซึ่งกันและ  
ไปด้วยกันได้ มีวุฒิภาวะ และสังคมรวมทั้งมีความรับผิดชอบ(โยธิน ศันสนยุทธ. 2533: 89)” ซึ่งผู้วิจัยตั้ง
ข้อสังเกตว่า การที่ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจมีค่าเฉลี่ยสูงสุด เพราะนักศึกษามุสลิมที่ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่จบระดับชั้นศาสนาในระดับซานาวีเห็นด้วยกับข้อเท็จจริงต่างๆที่ถามในแบบสอบถาม และนักศึกษาที่
ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแต่งงานที่ไม่แตกต่างกัน ดังนั้นในภาพรวมแล้วปัจจัย 
ด้านความรู้ความเข้าใจจึงมีระดับความคิดเห็นโดยรวมเฉลี่ยสูงสุด ตัวอย่างข้อความ เช่น การแต่งงานเป็นการ
มอบความปรองดองรักใคร่แก่กันและกัน สร้างความสันติสุขให้สังคม แน่นอนว่าข้อความนี้เป็นความรู้ความ
เข้าใจที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นที่เห็นด้วยเป็นอย่างมาก เป็นต้น 

จากสมการพยากรณ์การตัดสินใจแต่งงานและไม่ต้องการแต่งงานของนักศึกษามุสลิม พบว่า ปัจจัยด้าน
ความรู้ความเข้าใจ และปัจจัยด้านความคาดหวังและผลกระทบ สามารถพยากรณ์ได้ดีในกลุ่มที่วางแผน  



932 
 

 

   

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第三届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

การแต่งงาน ส่วนปัจจัยด้านการยอมรับ และปัจจัยด้านการตัดสินใจ พบว่า กลุ่มที่ไม่ต้องการแต่งงานสามารถ
พยากรณ์ได้ดีกว่ากลุ่มแต่งงาน สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะว่ากลุ่มที่ไม่ต้องการแต่งงาน มีความคิดที่ว่า
การแต่งงานนั้นต้องมีการยอมรับจากคู่ครอง ยอมรับในข้อดีข้อเสียซึ่งกันและกัน ตัดสินใจแต่งงานเม่ือมีการงาน
และมีวุฒิภาวะ และคนสองคนจึงตัดสินใจมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน หรือตัดสินใจแต่งงานกัน อิสลามมุ่งสร้างปัจเจก
ชนที่ดี มีคุณธรรม อันเป็นรากฐานส าคัญ ในโครงสร้างทางสังคมของประชาชาติ ขณะเดียวกันอิสลาม  
ยังแสวงหาการสร้างครอบครัวที่ดี ให้เกิดข้ึนมาอีกด้วย อันเป็นปัจจัยส าคัญ และเป็นปัจจัยพ้ืนฐาน ในการสร้าง
สังคมที่ดี ไม่มีใครโต้แย้งว่า การแต่งงานซึ่งเป็นการรวมผู้ชายกับผู้หญิง เป็นหนึ่งเดียว ด้วยการสมรสที่ถูกต้อง
นั้น เป็นรากฐานในการสร้างครอบครัว ไม่มีทางที่ครอบครัวที่แท้จริง หรือครอบครัวที่ดี จะด ารงอยู่ได้ เว้นแต่
ด้วย การสมรส ซึ่งเป็นแนวทางท่ีอัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงบัญญัติไว้ (เชค ยูสุฟ อัลเกาะเราะฎอวียฺ, 2560) 

จุดนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการมีชีวิตครอบครัว ซึ่งจุดหมายปลายทางของแต่ละครอบครัวจะเป็นแบบ
ใดนั้น คงไม่สามารถคาดการณ์หรือบอกได้ว่า คุณสองคนจะเดินทางไปด้วยกันจนถึงจุดหมายปลายทางดังที่  
ผู้เฒ่าผู้แก่ได้ แต่เมื่อชีวิตคู่เดินทางไปซักระยะหนึ่ง ความเป็นตัวตน นิสัยที่แท้จริงของแต่ละคนก็จะแสดง
ออกมา การจะให้เรามีนิสัยที่ถูกใจ ดีพร้อมส าหรับอีกคนคงเป็นเรื่องที่ยาก ซึ่งการยอมรับเหล่านี้จะส่งผล
กระทบต่างๆในการใช้ชีวิตคู่ อันจะเกินความรักที่ยืนยาวและม่ันคง 

จากสมการการจ าแนกกลุ่ม พบว่าปัจจัยด้านความคาดหวังและผลกระทบสามารถท านายการตัดสินใจ
ได้ดีที่สุด สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ ผู้วิจัยคิดว่าอาจเป็นเพราะว่าการแต่งงานมีความคาดหวังต่างๆ อย่างเช่น คาดหวัง
ว่าการแต่งงานต้องสร้างฐานะให้ดี ต้องมีชีวิตที่สมบูรณ์ ไม่เกิดความขัดแย้งระหว่างฝ่ายชายและฝ่ายหญิง 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดุษฎี อายุวัฒน์ (2561) ที่กล่าวว่าการแต่งงานมีความคาดหวังในระดับมากว่าชีวิต
ครอบครัวจะมีความ มั่นคงและยั่งยืน คู่ครองจะมีความซื่อสัตย์ไว้วางใจได้ สามารถเป็นเพ่ือนคู่คิดให้ความ
ช่วยเหลือในการปรับตัว และมีความจริงใจต่อกันและกัน ยอมรับตัวตนกันได้  
ข้อเสนอแนะ   

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้   
1. เป็นแนวทางแก่นักศึกษามุสลิมที่ต้องการแต่งงาน และมีความรู้ ความเข้าใจก่อนการตัดสินใจ

แต่งงานการศึกษามุสลิม  
2. เป็นแนวทางส าหรับที่ต้องการแต่งงาน เพราะการแต่งงานเป็นเรื่องใหญ่ ต้องพิจารณาความพร้อม

หลายๆด้าน  
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป   
1. ควรศึ กษาปั จจั ย อ่ืนๆ  เ พ่ิม เติ ม  เ พ่ือ ให้ ได้ ผลของตั ดสิ น ใจ ไปแต่ ง ง านของนั กศึ กษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ชัดเจนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
2. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการหย่าร้าง ลดโอกาสในการหย่าร้างให้น้อยลง 
3. ควรมีการจัดอบรมการแต่งงานให้นักศึกษาตามหลักศาสนา 

 

เอกสารอ้างอิง 

กัลยา วานิชย์บัญชา. (2550). การวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปรในกรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย. 
งานทะเบียน และสถิตินักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. 2557. สถิติจ านวน 



933 
 

 

   

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第三届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

นักศึกษา. เรียกใช้เ ม่ือวันที่  20-12-61. จาก. http://regist.pn.psu.ac.th/main/ 
จอร์จ ปีเตอร์ เมอร์ด็อกค์. (1949). อ้างในเทพฤทธิ์ พิณนา. วัฒนธรรมการสมรส.เรียกใช้เม่ือวันที่ 

2-01-62.จาก. https://www.gotoknow.org/posts/299846 
เชค ยูสุฟ อัลเกาะเราะฎอวียฺ, (2017).ปรัชญาการแต่งงานในอิสลาม .เรียกใช้เ ม่ือวันที่  

31-12-61.จาก. https://deepsouthwatch.org/th 
ดุษฎี อายุวัฒน์. (2561). ความคาดหวังต่อการใช้ชีวิตกับสามีชาวต่างชาติในถิ่นปลายทางของสตรีอีสาน. 

วารสารราชพฤกษ์ ปีที่ 16 : 79-86  
เทพฤทธิ์ พิณนาคิเลย์, 2552. วัฒนธรรมการสมรส.เรียกใช้เม่ือวันที่2-01-62. 
          จาก. https://www.gotoknow.org/posts/299846 
ปริญญาภรณ์ กิจบรรทัด. (2546) สถานภาพสตรีในอิสลาม ศึกษากรณีสตรีมุสลิม ภายหลังการแต่งงานใน

จังหวัดนครศรีธรรมราช . มหาวิทยาลัยมหิดล/กรุงเทพฯ. 
พิมลพรรณ อีศรภักดี. (2557). ทัศนคติของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตร. สถาบันวิจัย

ประชากรและสังคม (วปส). มหาวิทยาลัยมหิดล 
มัสลัน มาหะมะ,(2558).แต่งงานง่าน ซีนายาก.เรีกใช้เมื่อวันที่2-01-62.  
          จาก. https://islamhouse.com/th/books/260890/  
โยธิน ศันสนยุทธ. (2533). จิตวิทยา:กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ  
วอร์ด เอช กู๊ด อีนาฟ. (1970).อ้างในเทพฤทธิ์ พิณนา. วัฒนธรรมการสมรส.เรียกใช้เม่ือวันที่  

2-01-62.จาก.https://www.gotoknow.org/posts/299846  
วงธรรม สรณะและคณะ. (2558). ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่ระหว่างเรียนของนักศึกษา .คณะมุนษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ 
สมประสงค์ เสนารัตน์ และสุนันท์ สีพาย. 2553. วิถีชีวิตของขิงชนบท อีสานที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ : 

ศึกษากรณีอ าเภอพิมาย. วิทยานิพนธ์ปรัชญา ดุสิตบัณฑิต สาขาวิจัยและ 
ประเมินผลการศึกษา, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gotoknow.org/posts/299846
https://www.gotoknow.org/posts/299846
https://islamhouse.com/th/books/260890/
https://www.gotoknow.org/posts/299846


934 
 

 

   

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第三届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

ปัญหาการวางแผนภาษีจากการใช้รายจ่ายส่วนตัว 
Tax Planning Issues from using Private Expenditure 

 
นพดล รักสุวรรณนิมิต1  สุรินทร์ พรหมนุรักษ์กิจ2  และรัฐิยา ส่งสุข3 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบจากการน ารายส่วนตัวมาใช้เป็นรายจ่ายของบริษัท และ
หาแนวทางแก้ไขการวางภาษีโดยวิธีการน ารายจ่ายส่วนตัวมาเป็นรายจ่ายของบริษัท ซึ่งการวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์พนักงานบัญชีและพนักงานสอบบัญชีของกลุ่มตัวอย่าง คือ ส านักงานบัญชี
คุณภาพที่รับรองโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เขตลาดพร้าว โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ผลกระทบและแนว
ทางแก้ไขการวางแผนภาษีโดยวิธีการน ารายจ่ายส่วนตัวมาเป็นรายจ่ายของบริษัท 

ผลการวิจัย พบว่า ประเด็นหลักที่ส าคัญในการศึกษาครั้งนี้มี 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) ประเด็น
ความผิดของการน ารายจ่ายส่วนตัวมาเป็นรายจ่ายของบริษัท (2) ประเด็นสาเหตุของการน ารายจ่ายส่วนตัวมา
เป็นรายจ่ายของบริษัท (3) เหตุการณ์การที่เคยพบเจอการน ารายจ่ายส่วนตัวมาเป็นร ายจ่ายของบริษัท               
(4) ผลกระทบของการน ารายจ่ายส่วนตัวมาเป็นรายจ่ายของบริษัท (5) ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข  
จากการวิเคราะห์ 5 ประเด็นหลักมีผลกระทบต่อคุณภาพของข้อมูลทางการเงิน คุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพของผู้ปฏิบัติงานบัญชี ซึ่งเสนอแนวทางให้กิจการควรวางแผนภาษีให้ถูกต้องตามหลัก
กฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อกิจการในอนาคต 
 
ค าส าคัญ: การวางแผนภาษี รายจ่ายส่วนตัว รายจ่ายต้องห้าม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1-2 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี, คณะบริหารธุรกจิและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลยัเทคโลยรีาชมงคลตะวันออก 
3 อาจารย,์ สาขาวิชาการบัญช,ี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลตะวันออก 
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บทน า 

 ภาษีอากร คือ สิ ่งที ่ร ัฐบาลบังคับเก็บจากราษฎร เพื่อใช้เป็นประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่ได้มี  
สิ่งตอบแทนโดยตรงแก่ผู้เสียภาษีอากร หรืออีกความหมาย คือ เงินได้หรือทรัพยากร ที่เคลื่อนย้ายจาก
เอกชนไปสู่รัฐบาล แต่ไม่รวมถึงการกู้ยืมหรือขายสินค้า หรือให้บริการในราคาทุนโดยรัฐบาล วัตถุประสงค์
ในการเก็บภาษี เพื่อหารายได้ให้พอกับค่าใช้จ่ายของรัฐบาล เพื่อการกระจายรายได้ เพื่อควบคุมการ
บริโภคของประชาชน เพื่อการช าระหนี้สินของรัฐบาล หรือสนองนโยบายธุรกิจ และการคลังของรัฐบาล 
ประเภทภาษีอากร แบ่งเป็นภาษีอากรทางตรง และภาษีทางอ้อม ซึ่งกฎหมายที่ทางรัฐบาลใช้ในการเรียก
เก็บภาษี        คือ ประมวลรัษฎากร เมื่อผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง ภาษีอากร จะช่วยให้
สามารถบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพได้ เพราะรายการค้าหรือกิจกรรมส่วนใหญ่ของธุรกิจมักจะมี
เรื่องของภาษีอากรไปเกี่ยวข้องด้วยทั้งสิ้น ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรเตรียมรับมือด้วยการวางแผนภาษี
อากร (สมคิด บางโม. 2550) 
  การวางแผนภาษีอากร คือ การตัดสินใจเตรียมการเพื่อการปฏิบัติในอนาคตเกี่ยวกับภาษีอากรทั้ง
ในระยะสั้นและในระยะยาว โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้การเสียภาษีอากรและการปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีอากร
ขององค์กรเป็นไปโดยถูกต้องและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกฎหมายภาษี
อากร และต้องเสียภาษีอากรเป็นจ านวนน้อยที่สุดหรือประหยัดที่สุด  ดังนั้นการวางแผนภาษีอากรจึงไม่ใช่
การหลีกเลี่ยงหรือหลบหลีกการเสียภาษีแต่อย่างใด ซึ่งการกระท าดังกล่าวอาจมีโทษทั้งทางแพ่งและทาง
อาญาหากกระท าการโดยความไม่เข้าใจเรื ่องของภาษีอากร การเริ ่มต้นเตรีย มการวางแผนภาษีอากร 
ผู ้ประกอบการจึงจ าเป็นต้องทราบข้อมูลเบื ้องต้นที ่เป็นองค์ประกอบของกฎหมายภาษีอากรได้แก่ 
หน่วยงานที่มีหน้าที่จัดเก็บภาษี บุคคลใดที่มีหน้าที่เสียภาษี ฐานภาษีอัตราการจัดเก็บภาษีอากร วิธีการ
ช าระภาษี ข้อก าหนดในการยกเว้นภาษีอากร ก าหนดระยะเวลาในการช าระภาษีบทก าหนดโทษทางภาษี 
วิธีการขจัดข้อโต้แย้งทางภาษีอากร 

ผู้ประกอบการควรทราบเรื่องการวางแผนภาษีอากร เพื่อจะได้ปฏิบัติการด้านภาษีอากรให้ถูกต้องตาม
กฎหมายและประเภทของธุรกิจที่ตนท าอยู่ โดยทั่วไป การวางแผน หมายถึง การตัดสินใจเตรียมการเพ่ือกระท า
การอย่างใดอย่างหนึ่งในอนาคต โดยก าหนดวัตถุประสงค์และวิธีการด าเนินการไว้ล่วงหน้า แผนเป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริหารธุรกิจในอนาคต และแผนเกี่ยวข้องกับการจัดระบบงานและจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน
ที่ต้องปฏิบัติ (สุเทพ พงษ์พิทักษ์. 2541) 

การวางแผน คือ การก าหนดวิธีการปฏิบัติงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่
ก าหนดไว้โดยมีการใช้ทรัพยากร และระยะเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ผู้ประกอบการพึงต้องระลึกอยู่เสมอว่า “ภาษีอากร” เป็นภาระทางด้านรายจ่ายที่เกิดขึ้นควบคู่กันไป
กับการด าเนินธุรกิจเช่นเดียวกับรายจ่าย หรือต้นทุนทางธุรกิจอ่ืน ๆ โดยทั่วไป และเป็นภาระผูกพันที่ไม่อาจ
เลื่อนหรือผลัดเวลาออกไปได้ เพราะภาษีอากรเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมาย ซึ่งผู้เสียภาษีจึงต้องช าระ
ตามก าหนดเวลา การเรียนรู้ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีอากรในประเภทที่เกี่ยวข้องกับองค์กร เป็นหน้าที่
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โดยตรง ของผู้บริหารที่ต้องกระท าเป็นล าดับแรกๆ กล่าวคือ ต้องรู้องค์ประกอบของกฎหมายแต่ละ ประเภทที่
กิจการต้องเสียนั้น ๆ ดังนี้  

1. หน่วยงานใดท าหน้าที่จัดเก็บ  
2. ก าหนดบุคคลใดเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี 
3. ก าหนดจัดเก็บจากฐานภาษีได้  
4. อัตราเท่าใด  
5. มีวิธีการช าระภาษีอย่างใด 
6. ก าหนดการยกเว้นภาษีอากรไว้อย่างไร   

  7. ก าหนดเวลาในการช าระภาษีไว้อย่างไร 
  หากผู้ประกอบการสามารถศึกษาข้อมูลเหล่านี้ได้ครบถ้วนแล้ว การวางแผนภาษีก็จะไม่ใช่เรื่องยาก
ส าหรับผู้ประกอบอีกต่อไป โดยการวางแผนภาษีนั้นถือเป็นเรื่องส าคัญที่ผู้ประกอบการส่วนมากมองข้ามไป 
ซึ่งควรมีการเตรียมการและวางแผนตั้งแต่เริ่มต้นประกอบธุรกิจและท าให้เป็นระบบ จึงจะสามารถใช้ในการ
บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเสียภาษีอากรและการปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีอากรขององค์กรเป็นไป
โดยถูกต้องและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร และต้องเสีย
ภาษีอากรเป็นจ านวนน้อยที่สุดหรือประหยัดที่สุดอย่างแท้จริง (สุเทพ พงษ์พิทักษ์. 2541)  
 ผู ้ประกอบการในฐานะที ่เป็นผู ้เสียภาษี ควรมีการวางแผนภาษีให้รอบคอบและถูกต้องตาม
กฎหมาย เพื่อช าระภาษีให้แก่ภาครัฐส าหรับน าภาษีที่ได้รับมาใช้จ่ายในกิจการของรัฐ ซึ่งกิจการส่วนใหญ่ 
ของรัฐเป็นกิจการเพื่อส่วนรวม เช่น ความมั่นคง ความปลอดภัย การศึกษา และกิจการสาธารณูปโภ ค    
ต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ระบบภาษีอากรยังใช้ควบคุมและส่งเสริมพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น ถ้าภาครัฐ
ไม่ต้องการให้ ประชาชนใช้สินค้าที่ฟุ่มเฟือยต่าง ๆ ก็เก็บภาษีสินค้าเหล่านี้ในอัตราสูงๆ ในทางกลับกัน 
ยกเว้นการเก็บภาษีอุปกรณ์การศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาอยางทั่วถึง ระบบภาษีอากร
ยังช่วยรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ทั้งด้านราคาสินค้าและการจ้างงาน เช่น การป้องกันภาวะเงินเฟ้อ 
รัฐบาลก็เพิ่มภาษีให้สูงขึ้นเพื่อลดการใช้จ่ายของประชาชน แต่ถ้าภาวะเศรษฐกิจตกต่ า คนว่างงานมาก 
รัฐบาลอาจลดภาษีลงเพื่อกระตุ ้นให้มีการบริโภคและการลงทุนมากขึ ้น หากไม่มีการช าระภาษีจาก
ประชาชนและผู ้ประกอบการแล้ว ประเทศไม่อาจพัฒนาให้เจริญต่อไปได้ จะเห็นได้ว ่าระบบภาษี             
มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศและการรักษาระบบเศรษฐกิจอีกทั้งการช าระภาษีให้ถูกต้องยังเป็น
ความรับผิดชอบต่อสังคม และการสร้างสรรค์สังคมกลายเป็นสิ่งจ าเป็นที่มีความส าคัญต่อ ผู้บริหารธุรกิจ
ควบคู่กับเป้าหมายทางธุรกิจด้วย เนื่องจากโอกาสการอยู่รอดการได้รับการสนับสนุน และการมีภาพพจน์ที่
ดีขององค์กร ยังผูกติดอยู ่กับความเข้าใจของผู ้บริโภคที่ร ักความเป็นธรรมและหวงแหนในธรรมชาติ
สิ ่งแวดล้อม จะเห็นได้ว่าความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นมาตรการใหม่ทางสังคมที่มีประโยชน์ต่อองค์กร
ธุรกิจและ สังคมโดยรวมอย่างแท้จริง 
 โดยส่วนใหญ่ธรุกิจทุกวันนี้มีปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นส าหรับเรื่องแนวคิดของการท าธุรกิจในรูปแบบ   
นิติบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนเพื่อประกอบธุรกิจในประเทศไทยทั้งหลาย        
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ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมาจาก เจ้าของธุรกิจที่มีการวางแผนภาษีแบบผิดวิธี เช่น การน ารายจ่ายส่วนตัว  
มาเป็นรายจ่ายของบริษัท ซึ่งจะส่งผลเสียต่อตัวผู้ประกอบธุรกิจเอง ตามหลักกฎหมายภาษี คือ 
 มาตรา 65 ตรี (3) : รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัว การให้โดยเสน่หา หรือการกุศลเว้นแต่
รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ หรือเพื่อการสาธารณะประโยชน์ตามที่อธิบดีก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี  
ให้หักได้ในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 2 ของก าไรสุทธิ และรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬาตามที่อธิบดี
ก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี ให้หักได้อีกในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 2 ของก าไรสุทธิ  
  มาตรา 65 ตร ี (13 )  :  รายจ ่ายซึ ่งม ิใช ่ร ายจ ่าย เ พื ่อหาก า ไรหร ือ เ พื ่อก ิจการโดยเฉพาะ 
(กรมสรรพากร. 2561) 
 รายจ่ายที่เข้าข่ายเป็นรายจ่ายต้องห้าม หมายถึง รายจ่ายที่เกิดขึ้นจากการด าเนินกิจการของนิติบุคคล
และได้มีการบันทึกบัญชีเป็นรายจ่ายในรอบระยเวลาบัญชีที่รายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิ ขอบเขตรายจ่าย
ในการค านวณก าไรสุทธิเพื่อเสียของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ก าหนดไว้ตามประมวลรัษฎากร ได้แก่ 

1. เงินส ารองต่าง ๆ 
1.1 เงินส ารองจากเบี้ยประกันภัย เพ่ือสมทบทุนประกันชีวิตได้ไม่เกินร้อยละ 65 ของจ านวน

เบี้ยประกันชีวิตที่ได้รับ ในรอบระยะเวลาบัญชีหลังจากหักเบี้ยประกันภัยซึ่งเอาประกันภัยต่อออกแล้ว ถือเป็น
รายจ่ายได ้

1.2 เงินส ารองจากเบี้ยประกันภัยเพ่ือสมทบทุนประกันภัยอ่ืนที่กันไว้ก่อนค านวณก าไรเฉพาะ
ส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 40 ของจ านวนเบี้ยประกันภัยที่ได้รับ ในรอบระยะเวลาบัญชีหลังจากหักเบี้ยประกันภัย    
ซึ่งเอาประกันต่อออกแล้ว ถือเป็นรายจ่ายได้ 

1.3 เงินส ารองที่กันไว้เป็นค่าเผื่อหนี้สูญหรือหนี้สงสัยจะสูญ 

2. เงินที่จ่ายเข้ากองทุนใด ๆ เป็นรายจ่ายต้องห้าม 
3. รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัว การให้โดยเสน่หา หรือการกุศล เป็นรายจ่ายต้องห้าม 
4. ค่ารับรองหรือค่าบริการ 
5. รายจ่ายยอันมีลักษณะเป็นการลงทุน หรือรายจ่ายในการต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก 
6. เบี้ยปรับเงินเพิ่มภาษีอากรและค่าปรับทางอาญา 
7. ภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ช าระหรือพ่ึงช าระ 
8. การถอนเงินโดยปราศจากค่ารตอบแทนของผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
9. เงินเดือนของผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนเฉพาะส่วนที่จ่ายเกินสมควรเป็นรายจ่ายต้องห้าม 
10. รายจ่ายซึ่งก าหนดขึ้นเองโดยไม่มีการจ่ายจริง หรือรายจ่ายซึ่งควรจะได้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชี 

อ่ืน ค่าตอบแทนแก่ทรัพย์สินซึ่งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นเจ้าของเองและใช้เองเป็นรายจ่ายต้องห้าม 
11. ดอกเบี้ยที่คิดให้ส าหรับเงินทุน เงินส ารองต่าง ๆ หรือเงินกองทุนของตนเองถือเป็นรายจ่ายต้อง 

ห้ามผลเสียหายอันอาจได้กลับคืน เนื่องจากการประกันหรือสัญญาคุ้มกันใด ๆ หรือผลขาดทุนสุทธิในรอบ
ระยะเวลาบัญชีก่อน ๆ ถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม 
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 รายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายเพื่อหาก าไรหรือเพ่ือกิจการโดยเฉพาะถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม 
13. รายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายเพื่อกิจการในประเทศไทยโดยเฉพาะถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม 
14. ค่าซื้อทรัพย์สินและรายจ่ายเกี่ยวกับการซื้อหรือขายทรัพย์สินในส่วนที่เกินปกติ โดยไม่มีเหตุผลอัน

สมควรถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม 

 ค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่สูญหรือสิ้นไปเนื่องจากกิจการที่ท าถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม 

 ค่าของทรัพย์สินนอกจากสินค้าที่ตีราคาต่ าลงถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม 

 รายจ่ายซึ่งผู้จ่ายพิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม 

 รายจ่ายใด ๆ ที่ก าหนดจ่ายจากผลก าไรที่ได้เมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีแล้วถือเป็นรายจ่าย 
ต้องห้าม 
 ในกรณีที่มีการน ารายจ่ายต้องห้ามตามกฎหมายไปหักค านวณภาษี อาจส่งผลต่อการถูกประเมินภาษี
ย้อนหลังได้ซึ่งต้องช าระภาษีเงินได้ให้เป็นไปตามกฎหมายประมวลรัษฎากรแล้วยังมีเบี้ยปรับและเงินเพ่ิม ดังนั้น 
จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษาจึงได้ท าการศึกษาผลกระทบของการวางแผนภาษีโดยมุ่งเน้นการน ารายจ่าย
ส่วนตัวของผู้บริหารมาเป็นรายจ่ายของบริษัทว่ามีผลกระทบต่อธุรกิจและผู้ประกอบการมากน้อยเพียงใด  
 จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษาได้เล็งเห็นถึงความไม่ถูกต้องของการกระท าดังกล่าว คือ การวางแผน
ภาษี โดยวิธีการใช้รายจ่ายส่วนตัวมาเป็นรายจ่ายของบริษัท เป็นการกระท าที่ผิดกฎหมายทางด้านภาษีอากร 
ดังนั้นผู้ศึกษาต้องการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของการวางแผนภาษีโดยการน ารายจ่ายส่วนตัวมาเป็นรายจ่าย
ของบริษัท ว่ามีผลกระทบต่อธุรกิจ และผู้ประกอบการมากน้อยเพียงใด และเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ได้ศึกษา
งานวิจัยฉบับนี้ได้ในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

      1. เพ่ือศึกษาแนวทางแก้ไขการวางแผนภาษีโดยการน ารายจ่ายส่วนตัวมาใช้เป็นรายจ่ายของบริษัท  
      2. เพ่ือวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่ได้รับจากการน าค่าใช้จ่ายส่วนตัวมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท  
 

วิธีการศึกษา 

 การศึกษาครั้งนี้ ก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้แบบเจาะจง (Purposive sampling) 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกที่สามารถเปิดเผยได้ คือ พนักงานบัญชี จ านวน 3 แห่ง โดยคัดเลือกจากส านักงาน
บัญชีคุณภาพที่รับรองโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จ านวน 2 แห่ง และส านักงานสอบบัญชี จ านวน 1 แห่ง 
เนื่องจากเป็นส านักงานบัญชีที่มีความตกลงรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฝึกงานและสหกิจศึกษา และให้ความ
ร่วมมือในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อการศึกษา ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
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กลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน) 
ส านักงานบัญชีคุณภาพที่รับรองโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

 ผู้ท าบัญชี/พนักงานบัญชี/ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี 15 

ส านักงานสอบบัญชี  

 ผู้ช่วยสอบบัญชี/พนักงานด้านสอบบัญชี 15 

รวมจ านวนผู้ให้ข้อมูล 30 

 
โดยได้ท าการสัมภาษณ์พนักงานแผนกบัญชี และพนักงานแผนกสอบบัญชีอย่างละ 1 คน ได้มีการ

บันทึกเสียงไว้ และอีก 28 คนที่เหลือสัมภาษณ์โดยการส่งแบบสอบถามออนไลน์  
ส าหรับกรอบแนวคิดในการศึกษาการวางแผนภาษีโดยการน ารายจ่ายส่วนตัวของผู้บริหารมาใช้เป็น

รายจ่ายของกิจการเพ่ือมุ่งหวังผลประโยชน์ในการเสียภาษีเงินได้ ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดไว้ ดังนี้ 
 

 
 
โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก ( In-depth interview) เพ่ือสอบถามข้อมูลและความคิดเห็นของ

ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ที่มีต่อการน ารายจ่ายส่วนตัวมาเป็นรายจ่ายของบริษัท หลังจากได้รับผลตอบรับจาก
แบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญและน ามาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จาก
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้นจัดท าเป็นความเรียงแบ่งเป็นประเด็นต่างๆ ที่ใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับ
ปัญหาการใช้รายจ่ายส่วนตัว ซึ่งแบ่งเป็นประเด็นหลักทั้ง 5 ประเด็นได้ดังต่อไปนี้ 
 1. ประเด็นเก่ียวกับความผิดของการน ารายจ่ายส่วนตัวมาเป็นรายจ่ายของบริษัท 
 2. ประเด็นเก่ียวสาเหตุของการน ารายจ่ายส่วนตัวมาเป็นรายจ่ายของบริษัท 
 3. สถานการณ์ท่ีเคยพบความผิดปกติในงบการเงินจากการน ารายจ่ายส่วนตัวเป็นรายจ่ายของบริษัท 
 4. ผลกระทบของการน ารายจ่ายส่วนตัวมาเป็นรายจ่ายของบริษัท 
 5. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
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ผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาผลกระทบที่มีต่อการน ารายจ่ายส่วนตัวมาเป็นรายจ่ายของบริษัท ซึ่งได้จากการสัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง โดยประเด็นหลักของข้อค าถาม เป็นการออกแบบข้อค าถามโดยท าการทดสอบกับ
กลุ่มตัวอย่างเบื้องต้น แล้วน ามาปรับปรุงให้มีความเหมาะสม และตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ 

1. ท่านคิดเห็นอย่างไรกับการที่ผู้บริหารน ารายจ่ายส่วนตัวมาเป็นรายจ่ายของบริษัท  
2. ท่านคิดว่าการที่ผู้บริหารน ารายจ่ายส่วนตัวมาเป็นรายจ่ายของบริษัทมีความผิดหรือไม่เพราะเหตุใด 
3. ท่านคิดว่าการที่ผู้บริหารน ารายจ่ายส่วนตัวมาเป็นรายจ่ายของบริษัทมีปัจจัยมาจากสาเหตุใด  
4. ท่านเคยพบเจอหรือตรวจสอบเห็นความผิดปกติของงบการเงินหรือไม่ 
5. กรณีท่ีท่านเจอ ท่านเจอการลงรายจ่ายในลักษณะใด  
6. ผลกระทบของการน ารายจ่ายส่วนตัวมาเป็นรายจ่ายของบริษัทมีอะไรบ้าง 
7. ท่านมีแนวทางแก้ไขหรือเสนอแนะอย่างไร 
หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญจากการสัมภาษณ์แล้วนั้น ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล

ประกอบกับข้อมูลทุติยภูมิ วารสาร วิทยานิพนธ์ งานวิจัยต่าง ๆ สามารถแบ่งผลการศึกษาออกประเด็นหลักที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาการใช้รายจ่ายส่วนตัว และได้จัดท าออกมาเป็นความเรียง  ที่แบ่งเป็นประเด็นหลักได้  
5 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 

1. ประเด็นเกี่ยวกับความผิดของการน ารายจ่ายส่วนตัวมาเป็นรายจ่ายของบริษัท 
 จากการสอบถามผู้ปฏิบัติงานในแผนกบัญชีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการน ารายจ่ายส่วนตัวมาเป็น
รายจ่ายของบริษัท การกระท าดังกล่าวเป็นการกระท าที่ผิด เป็นการกระท าที่ไม่เหมาะสม ไม่สามารถน า
รายจ่ายส่วนตัวมาลงรายการเป็นรายจ่ายของบริษัท เพราะมีโอกาสเกิดผลกระทบในอนาคตได้ และรายจ่าย
ส่วนตัวนั้นเข้าข่ายเป็นรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ทวิ และ มาตรา 65 ตรี มีความผิดตามกฎหมายภาษี 
 ในขณะที่แผนกสอบบัญชีได้ให้ความคิดเห็นใกล้เคียงกับแผนกบัญชี โดยถือว่าการกระท าดังกล่าวเป็น
การกระท าที่ไม่ถูกต้องและผิดกฎหมาย แต่อาจต้องพิจารณาว่าผู้บริหารนั้นมีเหตุจ าเป็นหรือเหตุผลต่างๆ   
ในการน ารายจ่ายส่วนตัวมาเป็นรายจ่ายของบริษัทหรือไม่ ควรตรวจสอบให้ชัดเจน เพราะ ตอนที่พนักงานสอบ
บัญชีต้องท าการตรวจสอบงบการเงิน ต้องมีการน าหลักฐานการช าระเงินเพ่ือน ามายืนยันยอดดังกล่าวว่าถูกต้อง
หรือไม่ และเป็นรายจ่ายอะไร เนื่องจากกรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นรายจ่ายส่วนตัวของผู้บริหาร อาจท าให้
ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อกิจการได้ 

2. ประเด็นเกี่ยวสาเหตุของการน ารายจ่ายส่วนตัวมาเป็นรายจ่ายของบริษัท 
 แผนกบัญชีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุของการน ารายจ่ายส่วนตัวมาเป็นรายจ่ายของบริษัท
ดังต่อไปนี้ มาจากสาเหตุเกี่ยวกับการปรับแต่งงบการเงินเพื่อให้ทางบริษัทมีการเสียภาษีน้อยลง เพราะ ผู้บริหาร
ได้เสียค่าใช้จ่ายบางรายการที่เป็นรายจ่ายส่วนตัวระหว่างการท างานของบริษัท ผู้บริหารคิดว่าสามารถน า
รายจ่ายส่วนนั้นมาเป็นรายจ่ายของบริษัทได้ และการที่ผู้บริหารท าแบบนี้ท าให้บริษัทมีรายจ่ายที่เพ่ิมขึ้น  
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ยอดภาษีซื้อก็เพ่ิมขึ้น สามารถน าไปหักลบกับภาษีขายได้ ส่งผลให้บริษัทเสียภาษีน้อยลง และบริษัทสามารถ 
ท าก าไรได้มากข้ึน 
 ทั้งนี้ในแผนกสอบบัญชีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวดังต่อไปนี้ เกิดจากการที่ผู้บริหาร
เสียดายเงินที่ได้ใช้จ่ายไประหว่างการท างาน เลยคิดวิธีที่สามารถท าให้รายจ่ายบางรายจ่าย สามารถน ามา  
ลงรายการเป็นรายจ่ายของบริษัท เช่น ค่าน้ ามันท่ีใช้ในการไปหาลูกค้าโดยการใช้รถส่วนตัว และท าการแวะพัก
บ้านพักตากอากาศบริเวณที่ไปพบลูกค้า ผู้บริหารน ารายจ่ายส่วนนั้นมาลงเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ
บริษัท ส่วนใหญ่นั้นขึ้นอยู่กับว่าผู้บริหารใช้เพราะสาเหตุใด พนักงานสอบบัญชีเชื่อว่าทางผู้บริหารมีเหตุผลเสมอ 

3. สถานการณ์ที่เคยพบความผิดปกติของงบการเงิน 
 แผนกบัญชีส่วนใหญ่ไม่เคยพบความผิดปกติของงบการเงิน แต่มีส่วนน้อยที่เคยพบความผิดปกติของ  
งบการเงิน โดยพบเจอเหตุการณืดังต่อไปนี้ ค่าน้ า ค่าไฟ ของคอนโดที่ผู้บริหารพักอาศัยอยู่ น ามาลงรายการเป็น
ค่าน้ า ค่าไฟ ของบริษัท ค่าซ่อมแซมรถยนต์ของผู้บริหารที่เสียนอกเวลางาน แต่น าค่าซ่อมแซมรถยนต์ 
คันดังกล่าวมาลงรายการเป็นค่าซ่อมแซมของบริษัท 
 ทางด้านแผนกสอบบัญชีส่วนใหญ่เคยพบความผิดปกติของงบการเงิน มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ไม่เคย
พบเจอเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งส่วนใหญ่เคยพบจากการตรวจสอบงบการเงินของลูกค้า โดยพบเจอเหตุการณ์
ดังต่อไปนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเลขในงบการเงิน เช่น การท าบิลปลอมเพ่ือเปลี่ยนแปลงตัวเลข
ของรายจ่ายให้มีค่าเพ่ิมขึ้นมา เพ่ือเพ่ิมยอดภาษีซื้อไปหักลบกับกาษีขาย ทางแผนกสอบบัญชีเคยพอเจอ
เหตุการณ์ดังกล่าว เพราะ ทางบริษัทลูกค้าได้ส่งบิลปลอมที่ท าขึ้นมาเองและบิลจริงมาพร้อมกัน เกิดจากความ
ผิดพลาดของลูกค้าเอง จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทางลูกค้าได้ท าการติดต่อขอส่งมอบเงินชดเชยเพ่ือปกปิด
ความผิดดังกล่าว แต่ทางพนักงานสอบบัญชีไม่ได้รับเงินส่วนนั้น และได้ยืนยันยอดรายจ่ายที่เป็นยอดจริ ง  
พร้อมทั้งรายงานหน้างบการเงินแบบมีเงื่อนไขจากค่าใช้จ่ายดังกล่าว กรณีต่อมาเคยเจอชื่อบัญชีว่า   
Clear Advance (ชื่อของผู้บริหาร) เป็นการลงรายจ่ายของผู้บริหาร ซึ่งมีรายจ่ายที่เกี่ยวกับการท างานจริง และ
รายจ่ายส่วนตัวด้วย เช่น ค่าตกแต่งส านักงาน แต่รายจ่ายนั้นเป็นการตกแต่งคอนโดที่ผู้บริหารพักอาศัยอยู่  
ค่าซ่อมแซม แต่รายจ่ายนั้นเป็นค่าซ่อมแซมรถยนต์ที่เสียระหว่างการไปเที่ยวในวันหยุดพักผ่อนของผู้บริหาร  
ค่าน้ า ค่าไฟของคอนโดที่ผู้บริหารพักอาศัยอยู่ น ามาลงรายการเป็น ค่าน้ า ค่าไฟ ของบริษัท 

4. ผลกระทบของการน ารายจ่ายส่วนตัวมาเป็นรายจ่ายของบริษัท 
 แผนกบัญชีคิดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากประเด็นดังกล่าว คือ ถ้าเกิดเจอการตรวจสอบจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จะท าให้ผู้บริหารและบริษัทเสื่อมเสียชื่อเสียง หมดความน่าเชื่อถือต่อลูกค้าของบริษัท และรับโทษ
ตามกฎหมาย ทางด้านพนักงานบัญชีที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนรู้เห็นกับเหตุการณ์ดังกล่าว จะได้รับโทษตาม
กฎหมาย หรือถึงขึ้นโดนไล่ออก 
 ทางด้านแผนกสอบบัญชีมีความคิดเห็นที่แตกต่างไปบ้าง โดยมีความคิดเห็นดังต่อไปนี้ เกิดผลกระทบ
อย่างมากกับบริษัท ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วเจอรายจ่ายดังกล่าว ในการรายงานหน้างบการเงิ นของพนักงาน
สอบบัญชีจะต้องรายงานอย่างมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการน ารายจ่ายส่วนตัวมาเป็นรายจ่ายของบริษัท ส่งผลให้  
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งบการเงินดังกล่าวเป็นงบการเงินที่ไม่ได้ถูกต้องทั้งหมด และถ้าเกิดมีการตรวจสอบงบดังกล่าวในภายหลัง  
อาจท าให้บริษัทเสื่อมเสียชื่อเสียงและหมดความน่าเชื่อถือ 

5. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
 แผนกบัญชีมีข้อเสนอแนะที่เป็นแนวทางแก้ไขดังต่อไปนี้ พนักงานบัญชีควรปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง
มากกว่าการเชื่อฟังค าสั่งของผู้บริหาร เมื่อพบเจอรายจ่ายส่วนตัวในข้อมูลรายจ่ายที่ผู้บริหารเป็นผู้สั่งให้ท าการ
ลงรายการเป็นรายจ่ายของบริษัท พนักงานบัญชีควรพูดคุยกับผู้บริหารว่า การกระท าเช่นนี้ เป็นการกระท า  
ที่ผิดต่อหลักจรรยาบรรณและกฎหมายภาษี อาจท าให้บริษัทเกิดผลกระทบในอนาคต ควรมีการจัดอบรม
เกี่ยวกับเรื่องรายจ่ายต้องห้ามหรือข้อมูลเกี่ยวกับบทลงโทษของการวางแผนภาษีแบบผิดวิธี โดยการน ารายจ่าย
ส่วนตัวมาเป็นรายจ่ายของบริษัท  
 ทางด้านแผนกสอบบัญชีมีความคิดเห็นที่ตรงกับแนวคิดของพนักงานบัญชี ควรท าการจัดอบรมเพ่ือให้
พนักงานทุกคนในบริษัทได้รับรู้ถึงข้อเสียของการวางแผนภาษีแบบผิดวิธี โดยการน ารายจ่ายส่วนตัวมาเป็น
รายจ่ายของบริษัท ควรมีการปรึกษาหารือกับผู้บริหารถึงการกระท าดังกล่าว พนักงานทุกคนควรปฏิบัติในสิ่งที่
ถูกต้อง การที่เชื่อฟังค าสั่งผู้บริหารเป็นสิ่งที่ควรกระท า แต่ถ้าเป็นการกระท าที่ผิดพนักงานก็ไม่ควรปฏิบัติตาม
ค าสั่งของผู้บริหาร 

จากประเด็นหลักทั้ง 5 ประเด็นท าให้ทราบถึงความผิดต่อหลักกฎหมายภาษีอากร ตามประมวล
รัษฎากร และสาเหตุส่วนใหญ่จากการวางแผนภาษีโดยการใช้รายจ่ายส่วนตัวนั้นเพ่ือท าให้ยอดภาษีซื้อเพ่ิมขึ้น 
ซึ่งสามารถน าไปหักลบภาษีขายได้ ส่งผลให้บริษัทเสียภาษีน้อยลง แต่การกระท าดังกล่าวส่งผลกระทบในระยะ
ยาว ท าให้งบการเงินที่มีการน ารายจ่ายส่วนตัวมาลงรายการเป็นรายยจ่ายของบริษัท ส่งผลให้งบการเงิน
ดังกล่าวเป็นงบการเงินที่ไม่มีคุณภาพ ขาดความถูกต้อง และผิดกฎหมาย ในการวางแผนภาษีมูลค่าเพ่ิมของ
กิจการบางครั้งอาจไม่ได้ให้ความส าคัญต่อข้อมูลทางการเงินที่ผู้ใช้งบการเงินจะน าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 
การวางแผนภาษีมูลค่าเพ่ิมไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่จะไปส่งผลกระทบต่อลักษณะเชิงคุณภาพของรายงานทางการเงิน
ของกิจการ 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ประเด็นการวางแผนภาษีโดยการน ารายจ่ายส่วนตัวมาเป็น
รายจ่ายของบริษัทมี 5 ประเด็นหลัก ได้แก่  

1. ประเด็นความผิดของการน ารายจ่ายส่วนตัวมาเป็นรายจ่ายของบริษัท  
2. ประเด็นสาเหตุของการน ารายจ่ายส่วนตัวมาเป็นรายจ่ายของบริษัท  
3. เหตุการณ์การที่เคยพบเจอการน ารายจ่ายส่วนตัวมาเป็นรายจ่ายของบริษัท  
4. ผลกระทบของการน ารายจ่ายส่วนตัวมาเป็นรายจ่ายของบริษัท  
5. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข  
จากประเด็นหลักท้ัง 5 ท าให้ทราบถึงผลกระทบและแนวทางแก้ไขดังนี้  
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  1.  ผลกระทบของการน ารายจ่ายส่วนตัวมาเป็นรายจ่ายของบริษัท ส่งผลให้งบการเงินที่มีการ
ลงรายจ่ายส่วนตัว เป็นงบเงินที่ไม่มีคุณภาพ เป็นงบการเงินที่ไม่ถูกต้อง 100% ไม่สามารถน างบการเงินดังกล่าว
ไปใช้ได้ในปีถัดไป กรณีที่ถูกตรวจสอบแล้วพบเจอรายจ่ายส่วนตัวนั้น ทางผู้บริหารและพนักงานที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง ต้องได้รับโทษตามกฎหมายภาษีมาตรา 65 ทวิและ 65 ตรี ตามประมวลรัษฎากร  
  2. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข ควรมีการปรึกษาและพูดคุยกับผู้บริหารถึงการน ารายจ่าย
ส่วนตัวมาเป็นรายจ่ายของบริษัท ควรชี้แจงให้ผู้บริหารทราบถึงความผิดและผลกระทบที่บริษัทและผู้บริหารจะ
ได้รับในอนาคต พนักงานทุกคนควรปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าการเชื่อฟังค าสั่งของผู้บริหาร เพราะ  
การกระท าดังกล่าวเมื่อมีการโดนตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะท าให้บริษัทเกิดผลกระทบอย่างมาก  
 
อภิปรายผล 

 จากการศึกษาเรื่องการวางแผนภาษีโดยการน ารายจ่ายส่วนตัวมาเป็นรายจ่ายของบริษัท พบว่า
พนักงานส่วนใหญ่มักท าตามค าสั่งของผู้บริหารมากกว่าปฏิบัติในสิ่งที่ถูก อาจเพราะกลัวว่าจะถูกผู้บริหารต าหนิ
ถึงการก้าวก่ายผู้บริหาร ซึ่งความจริงแล้วพนักงานทุกคนนั้นควรปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า
ผู้บริหารส่วนใหญ่มีความรู้ทางด้านภาษีเป็นอย่างดี แต่ผู้บริหารบางคน เลือกที่จะใช้ประโยชน์จากการที่มี
ความรู้ด้านภาษี น ามาใช้วางแผนภาษีโดยการใช้รายจ่ายส่วนมาเป็นรายจ่ายส่วนตัว ผู้บริหารควร มี
จรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี และความมีจริธรรม การวางแผนภาษีนั้น สามารถท าได้แต่การวางแผนภาษีโดย
การน ารายจ่ายส่วนตัวมาเป็นรายจ่ายของบริษัทเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ ผู้ปฏิบัติงานทางด้านบัญชีควรตระหนักและให้ความส าคัญต่อผลกระทบ
ของการวางแผนภาษีที่น ารายจ่ายส่วนตัวมาเป็นรายจ่ายของบริษัท ที่อาจส่งผลกระทบต่อจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพบัญชีและเป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมายแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อคุณภาพของข้อมูลทางการเงินอีกด้วย  
 ส าหรับข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป ผู้ศึกษาควรศึกษากลุ่มตัวอย่างจากส านักงานบัญชี
คุณภาพที่รับรองโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตลอดจนการสัมภาษณ์ผู้บริหารแบบเชิงลึกหรือความคิดเห็นของ
พนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวทางด้านภาษีอากรต่อการวางแผนภาษีกรณีต่าง ๆ เพ่ิมเติม 
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ผลกระทบของการจัดท าบัญชีของหน่วยงานราชการด้วยระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) กรณีศึกษา : กองคลัง กรมพัฒนาที่ดิน 

The effect of accounting preparation of government agencies with 

Government Fiscal Management Information System (GFMIS)  

Case Study : Treasury of land development division 
  

ธราธิป หิรัญรัตน์1  สุรินทร์ พรหมนุรักษ์กิจ2  และวนิดา ชุติมากุล3 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงผลกระทบและแนวทางในการแก้ปัญหาจากการเปลี่ยน
การจัดท าบัญชีระบบเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (Manual) เป็นการจัดท าบัญชีของส่วนราชการตามระบบ GFMIS 
ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบัญชีโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง
ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบัญชีของกองคลัง กรมพัฒนาที่ดิน จ านวน 120 คน น ามา
วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้วยสถิติ ANOVA  
เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของผลกระทบจากการจัดท าบัญชีทั้ง 2 วิธี  

ผลการศึกษา พบว่า ผลกระทบจากการเปลี่ยนการจัดท าบัญชีเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (Manual) เป็นการ
จัดท าบัญชีของส่วนราชการตามระบบ GFMIS ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบัญชีภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยมีข้อเสนอแนะส าหรับแนวทางในการแก้ปัญหาคือการจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือชี้แจง
ท าความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของการจัดท าบัญชีเกณฑ์คงค้างด้วยมือควบคู่กับระบบ GFMIS และการจัด
อบรมให้ผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับระบบบัญชี GFMIS ส าหรับการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
ประสบการณ์การท างานของผู้ปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน ไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติ ในขณะที่
หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานแตกต่างกันจะส่งผลกระทบที่แตกต่างกันอย่างเป็นนัยส าคัญ 
 
ค าส าคัญ : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ GFMIS การจัดท าบัญชีของหน่วยงานราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี, คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลยัเทคโลยีราชมงคลตะวันออก 
2-3 อาจารย์, สาขาวิชาการบัญชี, คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลตะวันออก  
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บทน า 
จากเดิมกองคลังของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐภายในสังกัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ จัดท าบัญชีระบบบัญชีเกณฑ์เงินสด แต่ไม่สามารถรับรู้ถึงสถานะทางการเงินที่แท้จริง กรมบัญชีกลาง
ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักในการควบคุมการจัดท าบัญชี จึงได้ปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบ บัญชีเกณฑ์คงค้างด้วยมือ 
(Manual) ตั้งแตใ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 หน่วยงานภาครัฐที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายได้เข้าสู่ระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) แต่ยังคงจัดท าระบบบัญชีเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (Manual) 
คู่ขนานกันเรื่อยมา 

ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (Manual) เป็นบัญชีสรุปรายงานเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณเป็น
หลัก เสมือนเป็นบัญชีภายในหรือบัญชีส าหรับผู้บริหาร เพ่ือคุมบัญชีย่อยที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงิน 
ที่นอกเหนือจากเงินงบประมาณ โดยหัวหน้าหน่วยมีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายได้ ไม่ต้องผ่านการอนุมัติจาก
กระทรวงการคลังหรือกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังได้ประกาศ หลักการและนโยบายบัญชีส า หรับ
หน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2546 โดยใช้เป็นมาตรฐานในการก าหนดระบบบัญชีและ
จัดท ารายงานการเงินตามเกณฑ์คงค้างได้อย่าง ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับระบบบริหารการเงิน  
การคลังที่ปรับเปลี่ยนไปตามนโยบายการปฏิรูประบบราชการ ทั้งนี้เพ่ือน าข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ในการ
วิเคราะห์ วางแผน ประเมินผล การบริหารจัดการทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สุภาภรณ์ คงสวัสดิ์
และพัฒนพงศ ์สุวรรณชาต, 2554, หน้า 123) 

ส่วนการจัดท าบัญชีตามระบบ GFMIS เพ่ือรายงานบัญชีต่างๆ ให้กรมบัญชีกลาง และ หน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องทราบ รวมทั้งการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตามระเบียบการเงินการคลังของ
ภาครัฐโดยระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS เป็นเครื่องมือหนึ่ง ในการ
บริหารประเทศของรัฐบาลประกอบด้วย 5 ระบบใหญ่ คือ ระบบงบประมาณ ระบบจัดซื้อ จัดจ้าง ระบบ
การเงินและบัญชี ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และระบบบัญชีต้นทุน ซึ่งระบบได้ออกแบบให้หน่วยงานใน
ระดับหน่วยเบิกจ่ายท างานร่วมกันในระบบเครือข่ายแบบรวมศูนย์ คอมพิวเตอร์ส่วนกลาง (Centralization) 
โดยมีชุดเครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (GFMIS Terminal) เป็นลูกข่ายในการน าข้อมูลเข้าระบบแต่มีข้อจ ากัดที่
จ านวนเครื่อง Terminal ที่ใช้ในการน าเข้าข้อมูลมีจ ากัดซึ่งในช่วงแรกเครื่อง Terminal ส่วนใหญ่จะติดตั้ง  
ณ ที่ท าการหน่วยงานกลางที่ หน่วยงานต้นสังกัดส่วนกลาง แต่ในปัจจุบัน กรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบ 
GFMIS โดยใช้วิธีน าเข้าข้อมูลผ่านทาง Web online ท าให้ได้รับความสะดวกและคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
เป็นอย่างมาก สามารถเรียกรายงาน ในระบบงานต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันได้แบบทันที จึงได้ก าหนดให้ส่วนราชการ
ทุกแห่งยกเลิก การจัดท าบัญชีเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (Manual) นับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป 
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว.224 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557เพ่ือลดภาระและความซ้ าซ้อนใน
การจัดท าบัญชี โดยให้หน่วยงานภาครัฐที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางบัญชีกับ
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเป็นประจ าอย่างน้อยเดือนละครั้ง และจัดท ารายงานการเงินประจ าเดือนส่งให้
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ 15 ของเดือน
ถัดไป (ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2550) 
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ซึ่งการปรับเปลี่ยนมาเป็นระบบบัญชีตามระบบ GFMIS เพียงระบบเดียวนั้น ท าให้เกิดความจ าเป็นใน
การวางแนวทางการวิเคราะห์และการตรวจสอบข้อมูลด้านบัญชีให้สอดคล้องกับ ระบบบัญชีตามระบบ GFMIS 
ดังนั้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้ขั้นตอนในการบันทึกบัญชี 
ตั้งแต่กระบวนงานแรกจนถึงกระบวนงานสุดท้ายก่อนที่จะจัดท างบทดลอง และ สามารถรู้วิธีแก้ไขข้อผิดพลาด
ที่อาจเกิดขึ้น จึงควรก าหนดให้ท าการตรวจสอบเป็นประจ าทุกวัน และทุกเดือน เพ่ือให้สามารถแก้ไขข้อมูลได้
ทันก่อนการปิดงวดบัญชีรวมถึงก าหนดให้มีการจัดท าบัญชีย่อย และทะเบียนคุมยอดของรายการบัญชีที่เกิดขึ้น
อย่างเหมาะสมและเพียงพอ มีการจัดท างบกระทบยอดของบัญชีแยกประเภทที่จ าเป็น เช่น งบกระทบยอด
บัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชี และทุกเดือน มีการจัดท ารายงานยอดคงเหลือทางบัญชีเพ่ือน าไปประกอบกับ
รายงานทางการ เงินประจ าเดือนและประจ าปี รวมทั้งให้มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพสามารถ
ค้นหาได้ง่าย ซึ่งเป็นการจัดเตรียมข้อมูลด้านบัญชีให้แก่หน่วยงานของตนเอง ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
กรมบัญชีกลางและหน่วยงานอ่ืนที่ต้องการน าข้อมูลด้านบัญชีไปใช้ประโยชน์ และเมื่อมีการเปลี่ยนมาเป็นระบบ
บัญชีตามระบบ GFMIS เพียงระบบเดียว ส่งผลให้การจัดท าบัญชีเพ่ือคุมบัญชีย่อยต่างๆ ของเงินนอก
งบประมาณนั้นไม่ละเอียดเมื่อเทียบ กับการจัดท าบัญชีเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (Manual)  ดังนั้นเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีจึงจะต้องเรียนรู้ขั้นตอนใน การบันทึกบัญชี ตั้งแต่กระบวนงานแรกจนถึง
กระบวนงานสุดท้ายก่อนที่จะจัดท างบทดลอง และสามารถรู้วิธีแก้ไขข้อผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึน จึงควรก าหนดให้
ท าการตรวจสอบเป็นประจ าทุกวัน และทุกเดือนเพ่ือให้สามารถแก้ไขข้อมูลได้ทันก่อนการปิดงวดบัญชีรวมถึง
ก าหนดให้มีการจัดท าบัญชีย่อย (น้ าฝน เหมือนเกต, 2559, หน้า 2) 

เมื่อกรมบัญชีกลางก าหนดให้ใช้ GFMIS ตั้งแต่ปีงบประมาณปี 2558 จนถึงปัจจุบัน ได้มีผลด าเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายของระบบ GFMIS ที่ได้ถูกออกแบบจัดสร้างระบบบริหารงานการคลังภาครัฐของประเทศ
ไทยอย่างสมบูรณ์แบบ ในด้านรายรับ รายจ่าย การกู้เงิน เงินคงคลัง บัญชีการเงินแบบเกณฑ์คงค้าง บัญชี
สินทรัพย์ถาวร บัญชีต้นทุน บัญชีบริหาร แบบ Single Entry ซึ่งรวมถึงการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดท า การอนุมัติ 
การเบิกจ่าย การปรับปรุง และการติดตามการใช้งบประมาณที่เน้นการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล แบบ 
Output – Outcome โดยเป็นการสร้างฐานข้อมูลกลางด้านการเงินการคลังภาครัฐ แบบ Matrix และ Online 
Real Time ซึ่งส่วนใหญ่ปัญหาที่พบจะเป็นในเรื่องของระบบงาน GFMIS ปัญหาด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่
ไม่เพียงพอ ปัญหาด้านบุคลากรที่ไม่มีความรู้ในระบบ GFMIS และปัญหาเกี่ยวกับระบบงานมีความล่าช้าและ
เสียเวลาในการปฏิบัติงาน เช่นช่วงสิ้นเดือน สิ้นปีงบประมาณ เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ปฏิบัติงานผ่านระบบ 
GFMIS เป็นจ านวนมากทั่วประเทศ 

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษามีความต้องการที่จะมุ่งศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนการจัดท าบัญชี
ตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (Manual) เป็นการจัดท าบัญชีของส่วนราชการตามระบบ GFMIS โดยกรณีศึกษา คือ 
กองคลัง กรมพัฒนาที่ดินในส่วนกลาง เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาในการจัดท าบัญชีเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (Manual) 
รวมทั้งผลกระทบจากการเปลี่ยนการจัดท าบัญชีระบบเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (Manual) เป็นการจัดท าบัญชีของ
ส่วนราชการตามระบบ GFMIS ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไข
และได้ทราบว่าควรส่งเสริมหรือพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจ และมีความเชี่ยวชาญ 
ในการปฏิบัติงานด้านใดบ้าง เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้รายงานทางการเงิน 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนการจัดท าบัญชีระบบเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (Manual)  

เป็นการจัดท าบัญชีของส่วนราชการตามระบบ GFMIS ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบัญชี  
2. เพ่ือเปรียบเทียบผลกระทบจากการเปลี่ยนการจัดท าบัญชีระบบเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (Manual) 

เป็นการจัดท าบัญชีของส่วนราชการตามระบบ GFMIS ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบัญชี 
3. เพ่ือศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการจัดท าบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง

ด้วยมือ (Manual) เป็นการจัดท าบัญชีของส่วนราชการตามระบบ GFMIS ของผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีจัดท าบัญชี 
 
วิธีการศึกษา 
 การศึกษานี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยก าหนดขอบเขต
การศึกษาข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานที่ใช้ระบบ GFMIS ของกองคลัง กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในกลุ่มการเงิน การบัญชี  พัสดุและ
งบประมาณ จ านวน 120 คน เนื่องจากเป็นสถานที่ที่เคยฝึกงานและสะดวกต่อการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 โดยแบบสอบถามที่ได้พัฒนาตามแนวทางการศึกษาของน้ าฝน เหมือนเกตุ เรื่องผลกระทบจากการ
เปลี่ยนการจัดท าบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (Manual) เป็นการจัดท าบัญชีของส่วนราชการตามระบบ 
GFMIS กรณีศึกษา : หน่วยเบิกจ่ายภายในสังกัด ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ในส่วนกลาง  ซึ่งได้ครอบคลุม
ผลกระทบจากการเปลี่ยนการจัดท าบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (Manual) มาเป็นการใช้งานระบบ GFMIS 
ทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยี ด้านระบบงาน และด้านผู้บริหาร รวมถึงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเชิงพรรณนาและการทดสอบ
สมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ คือ 

สมมติฐานที่ 1 (H1) ประสบการณ์ในการท างานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบัญชีที่ต่างกัน  
ท าให้เกิดผลกระทบจากการเปลี่ยนการจัดท าบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (Manual) เป็นระบบ GFMIS 
แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2 (H2) หน้าที่การท างานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบัญชีในระบบ GFMIS ทีต่่างกัน 
ท าให้เกิดผลกระทบจากการเปลี่ยนการจัดท าบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (Manual) เป็นระบบ GFMIS 
แตกต่างกัน 
 
ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนการจัดท าบัญชีระบบเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (Manual)  
เป็นการจัดท าบัญชีของส่วนราชการตามระบบ GFMIS ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบัญชี กองคลัง  
กรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป หน้าที่ในการใช้งานระบบ GFMIS และระดับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนมาเป็นการใช้งานระบบ GFMIS ดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 1 จ านวนและค่าร้อยละของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบัญชีในกองคลัง กรมพัฒนาที่ดิน  
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จ าแนกตามข้อมูลทั่วไป 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
40 
80 

 
33.3 
66.7 

รวม 120 100 
อายุ 

20-30 ปี 
31-40 ปี 
41-50 ปี 
มากกว่า 51 ปีขึ้นไป 

 
51 
43 
21 
5 

 
42.5 
35.8 
17.5 
4.2 

รวม 120 100 
 

ตารางท่ี 1 จ านวนและค่าร้อยละของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบัญชีในกองคลัง กรมพัฒนาที่ดิน  
จ าแนกตามข้อมูลทั่วไป (ต่อ) 

ระดับการศึกษา 
ต่ ากว่าปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี
ปริญญาโท 
สูงกว่าปริญญาโท 

 
14 
82 
22 
2 

 
11.7 
68.3 
18.3 
1.7 

รวม 120 100 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

ประเภทต าแหน่งงาน 
ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า 
พนักงานราชการ 
ลูกจ้างชัว่คราว 

 
29 
11 
38 
42 

 
24.2 
9.2 
31.7 
35 

รวม 120 100 
ประสบการณ ์

น้อยกว่า 1 ป ี
1-5 ป ี
6-10 ปี 
มากกว่า 11 ปีขึ้นไป 

 
18 
70 
25 
7 

 
15 

58.3 
20.8 
5.8 

รวม 120 100 
หน้าที่ในการท างานระบบ GFMIS 

เป็นผู้ใช้งานระบบ GFMIS โดยตรง 
เป็นผู้ใช้งานระบบ GFMIS ทางอ้อม 
เป็นผู้ใช้รายงานจากระบบ GFMIS 

 
38 
78 
4 

 
31.7 
65 
3.3 

รวม 120 100 
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จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบัญชีในกองคลัง  
กรมพัฒนาที่ดิน เป็นดังนี้ 

1) ข้อมูลทั่วไป กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีในกอง
คลัง กรมพัฒนาที่ดิน จ านวน 120 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ท างานในต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว และมีประสบการณ์ท างานระหว่าง 1-5 ปี 

2) ข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่ในการใช้งานระบบ GFMIS ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี 
ในกองคลัง กรมพัฒนาที่ดิน จ านวน 120 คน ส่วนใหญ่มีหน้าที่ในการใช้งานระบบ GFMIS ทางอ้อม จ านวน  
78 คน รองลงมาจะมีหน้าที่การท างานในระบบ GFMIS โดยตรง จ านวน 38 คน และเป็นผู้ใช้รายงานจากระบบ 
GFMIS จ านวน 4 คน 
 
ตารางที่ 2 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการจัดท าบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (manual) เป็นการ

จัดท าบัญชีของส่วนราชการตามระบบ GFMIS ของผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนการจัดท าบัญชี �̅� S.D. ระดับผลกระทบ 
ด้านบุคลากร 
ด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยี 
ด้านระบบงาน 
ด้านผู้บริหาร 

3.31 
3.36 
3.42 
3.01 

0.72 
0.59 
0.67 
0.70 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

มาก 
ปานกลาง 

รวม 3.28 0.53 ปานกลาง 
 
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดท าบัญชี พบว่า ระดับ

ผลกระทบโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้านปรากฏว่าทุกด้านได้รับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนวิธีการจัดท าบัญชีอยู่ในระดับมาก คือ ด้านระบบงาน มีค่าเฉลี่ย 3.42 และอยู่ในระดับปานกลาง 
คือ ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ย 3.31 ด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ย 3.36 และ ด้านผู้บริหาร มีค่าเฉลี่ย 
3.01 

ส าหรับผลการวิ เคราะห์ เ พ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ ก าหนดไว้  โดยใช้สถิติ  ANOVA  
เพ่ือเปรียบเทียบความแปรปรวนของค่าคะแนนเฉลี่ยระดับผลกระทบจากการเปลี่ยนการจัดท าบัญชีเกณฑ ์
คงค้างด้วยมือ (Manual) เป็นระบบ GFMIS ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยี  
ด้านระบบงาน และด้านผู้บริหาร เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน และหน้าที่ในการใช้งานระบบ 
GFMIS พบว่า 

1. สมมติฐานที่ 1 (H1) ประสบการณ์ในการท างานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบัญชี 
ที่ต่างกัน ท าให้เกิดผลกระทบจากการเปลี่ยนการจัดท าบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (Manual) เป็นระบบ 
GFMIS แตกต่างกัน พบว่า 
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการจัดท าบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วย
มือ (manual) เป็นการจัดท าบัญชีของส่วนราชการตามระบบ GFMIS ของผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีที่
มีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน 

ผลกระทบจากการ 
เปลี่ยนวิธีการจัดท าบัญชี 

แหล่งของ
ความ

แปรปรวน 

 
ss 

 
Df 

 
MS 

 
F 

 
Sig. 

1.ด้านบุคลากร ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.593 
61.219 

3 
116 

0.198 
0.528 

0.375 0.771 

2.ด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.362 
40.596 

3 
116 

0.121 
0.350 

0.345 0.793 
 

3.ด้านระบบงาน ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.236 
53.738 

3 
116 

0.079 
0.463 

0.170 0.917 

4.ด้านผู้บริหาร ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.045 
58.947 

3 
116 

0.015 
0.508 

0.029 0.993 

โดยรวม ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.1114 
32.726 

3 
116 

0.038 
0.282 

0.135 0.939 

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบัญชีที่มีประสบการณ์ในการ
ท างานต่างกัน ไม่ท าให้เกิดผลกระทบจากการเปลี่ยนวิธีการจัดท าบัญชีในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 และเมื่อน ามาพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการบัญชี
ที่มีที่มีประสบการณ์ต่างกันได้รับผลกระทบด้านบุคลากร ด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยี ด้านระบบงาน และ 
ด้านผู้บริหาร ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการเงินและบัญชีในแต่ละช่วงประสบการณ์จะไม่ท าให้เกิดผลกระทบจากการเปลี่ยนวิธีการจัดท าบัญชีตาม
ระบบ GFMIS ทีแ่ตกต่างกัน 

2. สมมติฐานที่ 2 (H2) หน้าที่การท างานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบัญชีในระบบ 
GFMIS ที่ต่างกัน ท าให้เกิดผลกระทบจากการเปลี่ยนการจัดท าบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (Manual)  
เป็นระบบ GFMIS แตกต่างกัน พบว่า 

 
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการจัดท าบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง 

ด้วยมือ (manual) เป็นการจัดท าบัญชีของส่วนราชการตามระบบ GFMIS ของผู้ปฏิบัติงานด้าน
บัญชี ที่มีหน้าที่การท างานในระบบ GFMIS แตกต่างกัน 

ผลกระทบจากการ 
เปลี่ยนการจัดท าบัญชี 

แหล่งของ
ความ

แปรปรวน 

 
ss 

 
Df 

 
MS 

 
F 

 
Sig. 

1.ด้านบุคลากร 
 
 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

15.727 
46.085 

2 
117 

7.864 
0.394 

19.964 0.000* 
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2.ด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

8.094 
32.864 

2 
117 

4.047 
0.281 

14.409 0.000* 

3.ด้านระบบงาน ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

14.671 
39.304 

2 
117 

7.335 
0.336 

21.836 
 

0.000* 

4.ด้านผู้บริหาร ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

5.938 
53.053 

2 
117 

2.969 
0.453 

6.548 0.002* 

โดยรวม ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

10.598 
22.242 

2 
117 

5.299 
0.190 

27.874 0.000* 

 
 จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน และบัญชีที่มีหน้าที่ 
การท างานในระบบ GFMIS ต่างกัน ท าให้เกิดผลกระทบจากการเปลี่ยนวิธีการจัดท าบัญชีในภาพรวมแตกต่าง
กันอย่าง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
บัญชีที่มีหน้าที่การท างานในระบบ GFMIS ต่างกันได้รับผลกระทบด้านบุคลากร ด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยี 
ด้านระบบงาน และด้านผู้บริหาร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบัญชีในแต่ละหน้าที่การท างาน จะท าให้เกิดผลกระทบจากการเปลี่ยนวิธีการ
จัดท าบัญชีตามระบบ GFMIS แตกต่างกัน 
 
 
ตารางที่ 5 ระดับความคิดเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางแก้ปัญหาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการ

จัดท าบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (manual) เป็นการจัดท าบัญชีของส่วนราชการตามระบบ 
GFMIS ของผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางแก้ปัญหา
ผลกระทบจากการเปลี่ยนการจัดท าบัญชี X̅ S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

1.ผู้บริหาร 
2.ผู้ปฏิบัติงาน 

3.93 
3.87 

0.62 
0.60 

มาก 
มาก 

รวม 3.87 0.55 มาก 
 
จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดท าบัญชี พบว่า ข้อเสนอแนะ

แนวทางการแก้ปัญหาผลกระทบในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้านปรากฏว่า  
ด้านผู้บริหาร และด้านผู้ปฏิบัติงานมีระดับข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาผลกระทบอยู่ในระดับมาก  
โดยด้านผู้บริหารค่าเฉลี่ย 3.93 และด้านผู้ปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ย 3.87 

ส าหรับการสอบถามความคิดเห็นและแนวทางการแก้ปัญหาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับผลกระทบดังกล่าว 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีได้เสนอผู้เกี่ยวข้องควรศึกษาแนวปฏิบัติตามคู่มือให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งมากที่สุด 
รองลงมาคือ ผู้ปฏิบัติงานควรเป็นผู้มีความรู้ความช านาญด้านบัญชีจึงจะมีความเข้าใจในระบบ GFMIS ได้ง่าย
ขึ้นและควรจัดท าบัญชีให้เป็นปัจจุบัน 
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สรุปและอภิปรายผล 
จากการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนการจัดท าบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (Manual) เป็นการ

จัดท าบัญชีของส่วนราชการตามระบบ GFMIS ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีในกองคลัง กรมพัฒนาที่ดิน 
สามารถอภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้ 

1) จากผลการศึกษาผลกระทบโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 4 ด้าน คือ 
ด้านบุคลากร ด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยี ด้านระบบงาน และด้านผู้บริหาร สามารถอภิปราย ผลได้ดังนี้ 

1.1) ด้านบุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบัญชีของกองคลัง กรมพัฒนาที่ดิน ได้รับ
ผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบัญชี มีหน้าที่
รับผิดชอบหลายด้านซึ่งอยู่ในระดับมาก ซึ่งอาจเป็นเพราะหน่วยเบิกจ่ายมีการแบ่งหน้าที่งานไม่ชัดเจน 
ประกอบกับมีการโยกย้ายหรือแต่งตั้งเลื่อนชั้นยศทุกปี ท าให้บางหน่วยงานขาดบุคลากร ส่งผลให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านการบัญชีต้องรับผิดชอบงานด้านอ่ืนแทนต าแหน่งที่แต่งตั้งหรือโยกย้ายไปประจ าที่ อ่ืน 
รองลงมาคือบุคลากรไม่มีความช านาญในระบบ GFMIS อาจเป็นเพราะบางกลุ่มยึดติดกับการท าบัญชีด้วยระบบ
มือ (Manual) จึงปรับตัวช้า และอาจมีการขอย้ายเปลี่ยนสายงานเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเห็นว่าเป็นงานที่
ยาก รวมทั้งขาดการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับบัญชีเกณฑ์คงค้างระบบ GFMIS ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ ชมพูนุช หุ่นนาค (2553) 

1.2) ด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยี ได้รับผลกระทบโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า มีเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานระบบ GFMIS ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ข้อจ ากัด
ในเรื่องงบประมาณการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์มีจ านวนน้อย และการติดตั้งระบบ GFMIS มีราคาสูง ท าให้มี
ปัญหาในการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของฝนทอง พวงประทุม (2554) 

1.3) ด้านระบบงาน ได้รับผลกระทบโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ในระบบ GFMIS ไม่ครอบคลุมถึงเงินนอกงบประมาณ จึงท าให้บัญชีต่างๆที่เก่ียวกับเงินนอกงบประมาณต้องท า
สมุดคุมแยกต่างหากอีก รองลงมา คือ รายงานบางอย่างในระบบ GFMIS ไม่มีเหมือนในระบบมือ (Manual)  
ท าให้ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขแต่ละรายการได้ยาก และการเรียกรายงานที่ส าคัญต้องเรียกจากเครื่อง 
Terminal เท่านั้นท าให้เกิดความสะดวก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะรูปแบบรายงานมี ขนาดตัวอักษรที่เล็ก และระยะ
บรรทัดที่ชิดกันมาก ท าให้ตรวจสอบได้ยาก รวมทั้งแบบฟอร์มเอกสารการน าเข้าข้อมูลมีรายละเอียดและรหัส
ต่างๆ มากเกินไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฝนทอง พวงประทุม (2554)  

1.4) ด้านผู้บริหาร ได้รับผลกระทบโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ผู้บริหารไมส่ามารถให้ค าปรึกษาด้านระบบได้เท่าที่ควรกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ รวมทั้งไม่สามารถน า
ข้อมูลจากระบบ GFMIS ไปบริหารเงินนอกงบประมาณได้ตามความต้องการ เนื่องจากระบบ GFMIS เน้นเรื่อง
เกี่ยวกับเงินงบประมาณเป็นหลัก 
 2) จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของประชากรโดยการเปรียบเทียบ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนการจัดท าบัญชีเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (Manual) เป็นการจัดท าบัญชีของส่วนราชการ
ตามระบบ GFMIS ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบัญชี ในกองคลัง กรมพัฒนาที่ดิน ด้านบุคลากร  
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ด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยี ด้านระบบงาน และด้านผู้บริหาร รายด้านและรวมทุกด้านจ าแนกตาม ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ ประสบการณ์ในการท างาน และหน้าที่ในการใช้งานระบบ GFMIS 

2.1) สมมติฐานที่ 1 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบัญชีที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน 
ท าให้เกิดผลกระทบจากการเปลี่ยนการจัดท าบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (Manual) เป็นการจัดท าบัญชีของ
ส่วนราชการตามระบบ GFMIS แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 ผู้ศึกษาท าการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) ผลการศึกษาพบว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบัญชีที่มีประสบการณ์ในการท างาน
ต่างกัน ไม่ท าให้เกิดผลกระทบจากการเปลี่ยนการจัดท าบัญชีเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (Manual) เป็นการจัดท า
บัญชีของส่วนราชการตามระบบ GFMIS ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการบัญชีที่มีที่มีประสบการณ์ต่างกันได้รับ
ผลกระทบด้านบุคลากร ด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยี ด้านระบบงาน และด้านผู้บริหาร ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งหมายความว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีในแต่ละช่วง
ประสบการณ์จะไม่ท าให้เกิดผลกระทบจากการเปลี่ยนการจัดท าบัญชีเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (Manual) เป็นการ
จดัท าบัญชีของส่วนราชการตามระบบ GFMIS ทีแ่ตกต่างกัน 

2.2) สมมติฐานที่ 2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบัญชีที่มีหน้าที่การท างานในระบบ GFMIS 
ต่างกัน ท าให้เกิดผลกระทบจากการเปลี่ยนการจัดท าบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (Manual) เป็นการจัดท า
บัญชีของส่วนราชการตามระบบ GFMIS แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 ผู้ศึกษาท าการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) ผลการศึกษาพบว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน และบัญชีที่มีหน้าที่การท างาน 
ในระบบ GFMIS ต่างกัน ท าให้เกิดผลกระทบจากการเปลี่ยนการจัดท าบัญชีเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (Manual)  
เป็นการจัดท าบัญชีของส่วนราชการตามระบบ GFMIS ในภาพรวมแตกต่างกันอย่าง มีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบัญชีที่มีหน้าที่การท างาน 
ในระบบ GFMIS ต่างกันได้รับผลกระทบด้านบุคลากร ด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยี ด้านระบบงาน และ  
ด้านผู้บริหาร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งหมายความว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านการบัญชีในแต่ละหน้าที่การท างาน จะท าให้เกิดผลกระทบจากการเปลี่ยนการจัดท าบัญชีเกณฑ์คงค้าง 
ด้วยมือ (Manual) เป็นการจัดท าบัญชีของส่วนราชการตามระบบ GFMIS แตกต่างกัน 

3) แนวทางการแก้ปัญหาผลกระทบเป็นด้านผู้บริหาร ซึ่งเน้นแนวทางการแก้ปัญหาผลกระทบด้าน
ผู้ปฏิบัติงานมากที่สุด โดยผลกระทบเกิดจากระบบงานมากที่สุดเนื่องจาก ผู้ปฏิบัติงานต้องมีการบันทึกบัญชี
และสรุปยอดบัญชีเป็นประจ าทุกวัน ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาแนวปฏิบัติตามคู่มือของหน่วยงาน วางระบบ
ทางเดินเอกสารให้เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบงานต่างๆ เพ่ือให้เอ้ือต่อการจัดท าบัญชี รวมทั้งผู้ปฏิบัติงาน 
ควรเป็นมีที่มีความรู้ความช านาญด้านบัญชี รองลงมาคือ เน้นแนวทางการแก้ปัญหาผลกระทบด้านผู้บริหาร คือ 
ผู้บริหารควรศึกษาท าความเข้าใจระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง และระบบงาน GFMIS รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรม
บุคลากรเกี่ยวกับระบบบัญชี GFMIS อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในระบบบัญชี 
GFMIS มากยิ่งขึ้นซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วนิดา ชุติมากุล (2556) 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ 
การศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนการจัดท าบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (Manual) เป็นการจัดท า

บัญชีของส่วนราชการตามระบบ GFMIS ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบัญชีของกองคลัง กรมพัฒนาที่ดิน 
พบว่า ปัญหาหรือผลกระทบในการจัดท าบัญชีของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบัญชีมีผลกระทบที่ได้รับจาก
การเปลี่ยนการจัดท าบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (Manual) เป็นการจัดท าบัญชีของส่วนราชการตามระบบ 
GFMIS อยู่ในระดับปานกลาง ดั้งนั้นผู้ศึกษาขอเสนอแนะให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบัญชีของกองคลัง 
กรมพัฒนาที่ดินปรับปรุงระบบบัญชีดังนี้ ดังนี้ 

1) ยกเลิกการจัดท าบัญชีเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (Manual) ตามหนังสือของกรมบัญชีกลาง แล้วจัดท า
บัญชีด้วยระบบ GFMIS เพียงระบบเดียว 

2) จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบ GFMIS เป็นประจ าทุกเดือน หรือทุก 3 เดือนเพ่ือแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและปรึกษาปัญหาต่างๆ ที่พบเจอในการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมนอกจากจะเป็น
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีแล้วควรเป็นผู้บริหารด้วย 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในครั้งต่อไป 
 ส าหรับการศึกษาในอนาคตควรท าการเพ่ิมจ านวนกลุ่มตัวอย่างให้มากข้ึน เช่น ท าการศึกษาผลกระทบ
ของหน่วยงานภาครัฐในระดับภาค หรือระดับประเทศ ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานให้กับ
กรมบัญชีกลางในการปรับปรุงระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นอาจศึกษาปัจจัยอ่ืนๆ เช่น การอ านวยการ การควบคุม การวางแผน และ
ปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อม ที่ส่งผลให้เกิดผลกระทบจากการเปลี่ยนการจัดท าบัญชีตามระบบ GFMIS 
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ผลกระทบจากการปรับลดอัตราภาษีที่มีผลต่อการลงทุนภาคเอกชน 
กรณีศึกษา : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุม่ SET50 

The Impact of Tax the Effect of the Reduced Tax Rates on Private 

Investment:Case Study of the Listed Company from the  

Stock Exchange of Thailand in SET50 
 

พัชรภรณ์ บรรจุงาม1 สุรินทร์ พรหมนุรักษ์กิจ2  และวนิดา ชุติมากุล3 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่มี
ต่อการลงทุนภาคเอกชน ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการปรับลดอัตราภาษีจากอัตราร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 20  
โดยการศึกษานี้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิเก็บรวบรวมเป็นอนุกรมเวลา (Secondary Time Series Data) จากงบ
การเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นระยะเวลา 6 ปี ระหว่างปี 2555 - 2560 
มาท าการวิเคราะห์ผลกระทบการลงทุนจากการเปลี่ยนแปลงของรายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน กลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษา คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในกลุ่ม SET50  
 ผลการวิเคราะห์พบว่า การปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลมีความสัมพันธ์กับการลงทุนภาคเอกชน
ในลักษณะเป็นปฏิภาคส่วนกลับระหว่างกันหรือมีทิศทางตรงข้ามกันกับการลงทุนภาคเอกชน โดยเงินลงทุนในปี 
2555 เท่ากับ 4,844,284.78 ล้านบาท หรือเฉลี่ย 96,885.70 ล้านบาทต่อมาปี 2560 มีรายการสินทรัพย์ลงทุน
รวมเพ่ิมข้ึนเป็น 7,127,663.26 ล้านบาท เฉลี่ย 142,553.26 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการปรับลดอัตราภาษี
เงินได้นิติบุคคลจะมีผลกระทบต่อการลงทุนภาคเอกชนเพ่ิมขึ้นสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและจูงใจให้เกิดการลงทุนเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยโดย
ใช้มาตรการทางภาษ ี
 
ค าส าคัญ: มาตรการทางภาษี ภาษีเงินได้นิติบุคคล การลงทุนภาคเอกชน SET50 
 
 

 

 

 

 

 
1  นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี, คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลยัเทคโลยีราชมงคลตะวันออก 
2-3 อาจารย์, สาขาวิชาการบัญชี, คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลตะวันออก 
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บทน า 

 การบริหารและการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาลนั้น รัฐบาลจ า เป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการ
บริหารประเทศในด้านต่างๆ ได้แก่ รายจ่ายประจ า รายจ่ายเพ่ือการลงทุน รายจ่ายในการซื้อสินค้า บริการ 
รายจ่ายในการจัดให้มีสินค้าสาธารณะ ค่าใช้จ่ายในการให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือสังคมและรายจ่ายในการ
ช าระหนี้สินของประเทศ ซึ่งภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาลมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
รัฐบาลจึงจ าเป็นต้องหารายได้เพ่ือให้เพียงพอกับการใช้จ่ายนั้น รายได้ของรัฐบาลมาจากหลายทาง เช่น  
การจัดเก็บภาษีอากร การขายสินค้า การให้บริการและการรับบริจาคหรือความช่วยเหลือ ฯลฯ โดยรัฐบาล
กลางของประเทศต่างๆ ส่วนใหญ่มีรายได้จากภาษีคิดเป็นสัดส่วน โดยเฉลี่ยถึงประมาณร้อยละ 90 ของรายได้
ทั้งหมด (สุนทร ราชวงศ์ศึก, 2553, หน้า 149) ส าหรับประเทศไทยมีหน่วยงานที่ท าหน้าที่จัดเก็บรายได้หลัก
ของรัฐในสังกัดกระทรวงการคลัง ได้แก่ กรมสรรพากร กรมสรรรสามิต และกรมศุลกากร ท าหน้าที่ควบคุมและ
รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีอากรโดยทั้ง 3 กรมจัดเก็บภาษีได้ถึงประมาณร้อยละ 97 ของรายได้ภาษีทั้งหมด 
ส าหรับการจ าแนกประเภทภาษีอากร หากพิจารณาจากลักษณะการรับภาระภาษีอากรสามารถแบ่งภาษีอากร
ออกเป็น 2 ประเภทคือ (กลุ่มนักวิชาการภาษีอากร, 2556, หน้า 4) 
 1. ภาษีทางตรง ได้แก่ ภาษีที่ภาระภาษีตกแก่บุคคลที่กฎหมายประสงค์จะให้รับภาระ เช่น ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นต้น 
 2. ภาษีทางอ้อม ได้แก่ ภาษีที่ภาระภาษีไม่แน่ว่าจะตกแก่บุคคลที่กฎหมายประสงค์จะให้รับภาระ
หรือไม่ เช่น ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีศุลกากร และภาษีสรรพสามิต เป็นต้น  

กรมสรรพากรเป็นหน่วยงานที่มีการจัดเก็บภาษีรายได้มากที่สุดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปีงบประมาณ 2560  

จะพบว่าสามารถเก็บรายได้ 1,866,600 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 71.80 ของรายได้รวมทั้งประเทศ  
ตามตารางท่ี 1  

 
ตารางท่ี 1 รายได้ประเภทภาษีอากรรวมจ าแนกตามหน่วยงานที่จัดเก็บ ปีงบประมาณ 2557 - 2560 

หน่วย 
จัดเก็บ 

2557 2558 2559 2560 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สรรพากร 1,729,481.00 80.0 1,728,815.00 75.8 1,894,700.00 75.5 1,866,600.00 71.8 
สรรพสามติ 382,356.60 17.2 438,626.80 19.2 495,990.00 19.8 549,513.00 21.1 
ศุลกากร 106,017.70 4.8 112,414.10 4.9 118,500.00 4.7 118,200.00 4.5 
รวมทั้งสิ้น 2,217,855.30 100.0 2,279,855.9 100.0 2,509,190.00 100.0 2,534,313.00 100.0 

ที่มา  งบประมาณโดยสังเขป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560, โดย ส านักงบประมาณ, 2561, ค้นเมื่อ 27 สิงหาคม 2561, จาก 
http://www.bb.go.th 

 
 แม้ว่าภาษีอากรเป็นแหล่งรายได้ที่ส าคัญของรัฐบาลในการใช้เพ่ือการบริหารและพัฒนาประเทศ แต่ใน
อีกมิติหนึ่งภาษีอากรถือเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจที่ส าคัญได้อีกด้วย ที่ผ่านมารัฐบาลได้
มีมาตรการทางภาษีต่างๆ ออกมาเพ่ือส่งเสริมและสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันให้แก่ภาคธุรกิจ  
เพ่ือมุ่งหวังให้เกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจที่ย่อมส่งผลดีต่อประเทศในอนาต โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการลด

http://www.bb.go.th/
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อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากเดิมอัตราร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23 ตั้งแต่ปี 2555 และลดลงเป็นร้อยละ 20  
ในปี 2556 ตามตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 2 อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลปี 2554-2560 

 ส าหรับวัตถุประสงค์ของมาตรการปรับลดอัตรภาษีเงินได้นิติบุคคล เพ่ือให้ผู้ประกอบการมีต้นทุน  
ในการด าเนินธุรกิจที่ต่ าเพียงพอต่อการแข่งขันทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก อีกทั้งยังช่วยเพ่ิมปริมาณการ
ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศให้สนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น ซึ่งเห็นแนวโน้มส าคัญของกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียนเองได้ปรับลดอัตราภาษีลงตั้งแต่ปี 2548 ปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราภาษีเงินได้นิติ
บุคคลต่ าสุดรองจากประเทศสิงคโปร์ ตามตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3 อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 

ประเทศ อัตราภาษี (ร้อยละ) 

สิงคโปร ์ 17 

ไทย และกมัพูชา 20 

บรูไน 22 

มาเลเซีย อินโดนเีซีย และเวียดนาม 25 

ฟิลิปปินส์ และพม่า 30 

ลาว 35 

ที่มา  อัตราภาษเีงินได้นติิบุคคลของประเทศต่างๆ ในอาเซียน, โดย กรมสรรพากร, 2561, ค้นเมื่อ 26 สิงหาคม 2561, จาก 
http://www.rd.go.th 

 
 อย่างไรก็ตามผลกระทบจากมาตรการปรับลดอัตราภาษีของประเทศไทยนั้นมีทั้งผลดีและผลเสีย โดย
ในระยะแรกอาจมีผลกระทบท าให้สูญเสียรายได้ภาษีอากร แต่ประโยชน์ ในระยะยาวที่จะเกิดขึ้นกับระบบ
เศรษฐกิจของประเทศไทยจากอัตราการจัดเก็บภาษีที่ลดลงจะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้และเป็นการเพ่ิมความน่าสนใจให้แก่นัก
ลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนเพ่ิมขึ้น ที่จะส่งผลให้เกิดการจ้างงานใหม่ภายในประเทศ ประชาชนมีก าลังจับจ่าย
ใช้สอยมากขึ้นและจะท าให้รายได้จากการจัดเก็บภาษีโดยรวมของรัฐบาลเพ่ิมข้ึน (ศรานุวัตร ยีแก้ว และจิดาภา 
ช่วยพันธุ์, 2555) 
 ผลการจัดเก็บข้อมูลภาษีเงินได้นิติบุคคลย้อนหลัง ตั้งแต่ปีงบประมาณ2551  ถึงปีงบประมาณ 2560 
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยกเว้นในช่วงงบประมาณ 2557-2558 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เมื่อรัฐบาลได้มี
การประกาศปรับอัตราภาษีลดลงเป็นจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 20 พบว่า การจัดเก็บรายได้ภาษีเข้ารัฐเพ่ิม
สูงขึ้น ตามภาพท่ี 1  

ปี 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 
ร้อยละ 30 23 20 20 20 20 20 

http://www.rd.go.th/
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ภาพที่ 1 ผลการจัดเก็บข้อมูลภาษีเงินได้นิติบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 – 2560 
ที่มา  ผลการจัดเกบ็ภาษีเงินได้นิติบุคคล, โดย กรมสรรพากร, 2560, ค้นเมื่อ 26 สิงหาคม 2561, จาก http://www.rd.go.th 
 

 ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชน มีอัตราการบริโภคเพ่ิมขึ้น 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ในขณะที่การอุปโภคและการลงทุนของภาครัฐได้ปรับลดลง ตามตารางท่ี 3 

 
ตารางท่ี 4 แนวโน้มเศรษฐกิจปี 2561 

 
ดัชนีเศรษฐกจิ 

ข้อมูลจริง ประมาณการปี 2561 
2559 2560 ณ 19 ก.พ. 61 ณ 21 พ.ค. 61 

การขยายตัวของ GDP (%) 3.3 3.9 3.6 – 4.6 4.2 – 4.7 
การบริโภคภาคเอกชน 
การอุปโภคภาครัฐบาล 

3.0 
2.2 

3.2 
0.5 

3.2 
3.2 

3.7 
3.0 

การลงทุนภาคเอกชน 0.5 1.7 3.7 3.9 
การลงทุนภาครัฐ 9.5 -1.2 10.0 8.6 
มูลค่าการส่งออก (รูปเงิน USD,%) 0.1 9.7 6.8 8.9 
เงินเฟ้อ (%) 0.2 0.7 0.9 – 1.9 0.7 – 1.7 
ดุลบัญชีเดินสะพัด (%GDP) 11.7 10.6 7.9 8.4 

ที่มา. จาก แนวโน้มเศรษฐกิจปี 2561, โดย สคช., 2561, ค้นเมื่อ 28 สิงหาคม 2561, จากhttp://www.nesdb.go.th 
 

 จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษาจึงจะท าการศึกษาผลกระทบของอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่มีผลต่อการ
ลงทุนภาคเอกชน เพ่ือหาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่มีต่อการลงทุนว่าเป็นไป
ตามเป้าประสงค์ของรัฐบาลในกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชนและส่งเสริมเศรษฐกิจที่จะส่งผลให้รัฐบาลสามารถ
จัดเก็บภาษีเงินได้เพ่ิมขึ้น ซึ่งผลการศึกษาจะสามารถน าไปเป็นแนวทางในการวางแผนบริหารจัดเก็บภาษีและ
นโยบายการจัดเก็บภาษีที่ เหมาะสมต่อไปและสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการลงทุน  
เพ่ือแสวงหาผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การศึกษา 
 เพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของประเทศไทยต่อการลงทุน
ภาคเอกชน  
 

http://www.rd.go.th/
http://www.nesdb.go.th/
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วิธีการศึกษา 
 การศึกษาเป็นการศึกษาถึงผลกระทบจากมาตรการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของประเทศไทย
ต่อการลงทุนภาคเอกชนของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย กลุ่ม SET50 จ านวน 50 บริษัท โดยเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิประเภทอนุกรมเวลา (secondary time 
series data) จากงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระยะเวลา 6 ปี ตั้งแต่
ปี 2555 – 2560 
 โดยผู้ศึกษาท าการวิเคราะห์การลงทุนของกลุ่มตัวอย่างจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของสินทรัพย์
ลงทุน โดยพิจารณาจากรายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเฉลี่ย 6 ปี เปรียบเทียบกับมูลค่าที่ประหยัดจากการลด

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งกรอบแนวคิดการศึกษา คือ               
 
ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาผลกระทบของอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลต่อการลงทุนภาคเอกชน โดยน าข้อมูลจาก  
งบการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย น าผลที่ได้พิจารณาผลกระทบของอัตราภาษีต่อ
การลงทุนภาคเอกชน สรุปได้ดังนี้ 
 1. มูลค่าของสินทรัพย์ลงทุน ของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้มูลค่า
ของรายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจากงบการเงินระหว่างปี 2555-2560 เป็นระยะเวลา 6 ปี พบว่า มูลค่าของ
สินทรัพย์ลงทุนมีแนวโน้มสูงขึ้นตามล าดับ โดยมีรายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวมในช่วงปี 2560 ซึ่งเป็นช่วง
หลังจากที่รัฐบาลประกาศลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคลธรรมดา ท าให้มีรายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 
7,127,663.26 ล้านบาท เฉลี่ย 142,553.26  ซึ่งในปี 2555 มีรายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 4,844,284.78 
ล้านบาท เฉลี่ย 96,885.70 ตามตารางท่ี 5  
 
ตารางท่ี 5 มูลค่าของสินทรัพย์ลงทุน 

 (หน่วย : ล้านบาท) 

ชื่อบริษัท 
ปี 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 
ADVANC 628,644.89 77,060.83 87,224.05 143,754.40 163,633.99 249,226.49 

AOT 112,828.25 109,528.76 106,433.39 107,699 108,058.69 106,754.92 
BANPU 167,786.20 187,706.02 182,672.32 182,145.67 196,096.23 290,424.06 

BBL 76,859.99 78,568.94 74,029.62 89,842.16 84,631.85 83,523.97 
BCP 33,746.02 35,821.08 44,671.08 48,142.61 57,632.36 77,819.53 

BDMS 59,375.08 66,169.98 80,548.59 88,752.63 94,344.08 108,267.62 
BEAUTY 184.92 244.30  411.64 422.87 438.02 474.25 

BEM N/A N/A N/A 72,250.77 73,566.27 92,639.30 
BH 8,192.05 9,699.69 10,645.30 11,209.24 12,527.22 12,933.62 
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ชื่อบริษัท 
ปี 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 
BJC 21,288.30 25,187.77 26,177.74 26,320.24 265,850.13 276,516.91 
BPP N/A N/A N/A 22,885.07 37,156.90 43,352.20 
BTS 59,021.21 14,800.75 39,530.29 40,808.75 54,883.44 66,946.58 
CBG N/A 3,994.92 4,943.61 4,819.80 7,323.59 10,360.72 

CENTEL 26,748.47 26,235.55 26,235.55 22,163.90 21,354.07 22,386.79 
CPALL 22,944.24 234,702.90 261,725.90 272,110.03 282,368.92 293,725.30 
CPF 201,342.82 240,759.61 270,510.41 334,269.36 415,810.16 429,049.84 
CPN 63,957.44 72,039.67 82,017.04 95,908.03 97,868.33 107,459.32 
DTAC 84,049.08 73,948.93 82,412.99 33,898.74 50,001.52 75,285.60 

EA 2,078.24 9,063.40 17,057.11 28,475.82 26,579.67 37,508.14 
EGCO 89,477.87 108,197.65 137,359.44 160,409.03 177,256.47 160,789.74 

GLOBAL 6,495.15 8,626.53 13,255.71 14,237.81 16,389.22 13,903.23 
GPSC N/A N/A 34,785.96 39,550.27 46,363.26 50,050.45 

HMPRO 17,668.91 26,720.86 31,552.11 33,623.82 35,846.05 35,707.67 
INTUCH 38,498.98 41,459.84 44,723.21 46,677.19 42,488.17 38,387.96 

IRPC 87,005.53 98,835.94 118,656.49 127,189.35 132,529.68 136,961.28 
IVL 110,514.62 120,619.20 123,307.89 151,092.41 173,885.23 189,405.36 

KBANK 102,584.97 116,260.09 125,728.05 131,982.39 138,061.18 139,533.73 
KCE 5,560.44 5,816.06 3,006.80 9,894.18 10,032.01 10,345.69 
KKP 17,749.72 22,080.02 20,886.06 30,165.03 21,689.99 24,147.78 
KTB 90,514.21 98,484.96 84,818.42 89,951.17 93,372.72 326,620.39 
LH 29,239.47 34,164.02 35,337.36 37,687.98 48,164.89 54,115.81 

MINT 40,714.03 49,304.09 61,272.78 75,889.17 92,437.15 96,913.74 
MTC N/A 1,223.09 1,767.12 3,865.14 8,429.99 13,644.91 
PSH N/A N/A N/A N/A 4,638.48 6,015.41 
PTT 1,159,147.65 1,278,577.92 1,287,216.48 1,494,293.98 1,490,840.46 1,450,143.79 

PTTEP 478,029.80 573,147.98 583,595.05 539,221.77 451,572.68 443,462.85 
PTTGC 275,170.58 272,195.02 273,211.66 259,644.26 265,652.73 294,226.34 
ROBINS 10,461.35 14,019.73 18,482.18 20,742.72 21,276.64 22,170.69 
SAWAD N/A 1,761.25 2,572.05 3,410.41 7,431.25 9,521.50 

SCB 89,109.86 93,642.57 91,524.62 102,271.22 99,948.05 104,561.77 
SCC 266,306.64 305,558.74 327,824.90 361,584.54 383,697.27 404,792.75 
SPRC 35,236.14 38,570.27 38,719.26 38,240.44 36,481.46 31,032.38 
TCAP 50,600.43 47,352.42 45,868.68 44,693.09 45,152.20 44,890.13 
TISCO 7,650.02 7,034.93 7,026.56 6,779.16 6,953.31 8,652.05 
TMB 5,587.05 39,035.30 33,150.75 30,614.27 35,652.30 24,113.83 
TOP 70,294.70 81,370.45 97,338.53 101,676.01 102,000.57 101,896.90 
TPIPP N/A N/A 9,664.06 10,399.76 16,464.01 21,727.36 
TRUE 140,330.46 137,441.02 146,504.38 204,983.58 326,282.14 347,499.40 
TU 46,422.02 52,748.97 54,578.76 54,622.23 52,286.94 83,521.00 

WHA 4,866.98 7,717.04 10,269.85 52,857.95 52,724.18 54,252.21 
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ชื่อบริษัท 
ปี 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 
รวม 4,844,284.78 4,947,499.06 5,261,251.80 5,904,129.42 6,486,126.12 7,127,663.26 
เฉลี่ย 96,885.70 98,949.98 105,225.04 129,722.52 129,722.52 142,553.26 

หมายเหตุ 1. N/A หมายถึง ไม่พบการเปิดเผยข้อมูล 
  2. ค่าในวงเล็บ () หมายถึง อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ลดลง 
 
 2. มูลค่าของสินทรัพย์ลงทุนจ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม พบว่าค่าเฉลี่ยสูงสุด 497,625.78 ล้านบาท 
คือกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ค่าเฉลี่ยต่ าสุด 54,793.56 ล้านบาท คือกลุ่มธุรกิจการเงิน ตามตารางท่ี 6 
 
ตารางที่ 6 มูลค่าของสินทรัพย์ลงทุนจ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 

กลุ่มอุตสาหกรรม N 
มูลค่าของสินทรัพย์ลงทุนจ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 

(ล้านล้านบาท) เฉลี่ย 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

เกษตรและอาหาร 4 0.2885 0.3468 0.3913 0.4696 0.5679 0.6198 0.1118 
ธุรกิจการเงิน 10 0.4407 0.5054 0.4874 0.5336 0.5413 0.7792 0.0548 
สินค้าอุตสาหกรรม 2 0.3857 0.3928 0.3965 0.4107 0.4395 0.4836 0.4976 
อสังหาริมทรัพย ์ 5 0.3644 0.4195 0.4454 0.5480 0.5871 0.6236 0.0996 
ทรัพยากร 12 2.1228 2.4113 2.5517 2.7926 2.7710 2.8452 0.2152 
บริการ 12 0.3442 0.5364 0.6150 0.7403 0.9869 1.0524 0.2567 
เทคโนโลย ี 5 0.3313 0.3457 0.3639 0.4392 0.5924 0.7207 0.0931 

 
 3. อัตราการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ลงทุน โดยจ าแนกตามบริษัทจดทะเบียน โดยการ
เปลี่ยนแปลงของมูลค่าสินทรัพย์ลงทุนเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ตามตารางท่ี 7 พบว่า  
 
ตารางท่ี 7 อัตราการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ลงทุน จ าแนกตามบริษัทจดทะเบียน 

 

ชื่อบริษัท อัตราการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ลงทุน (ร้อยละ) 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

ADVANC 17.51 22.58 13.19 64.81 13.83 52.31 
AOT (4.90) (2.92) (2.83) 1.19 0.33 (1.21) 

BANPU 3.33 11.87 (2.68) (0.29) 7.66 48.10 
BBL 2.95 2.22 (5.78) 21.36 (5.80) (1.31) 
BCP 11.37 6.15 24.71 7.77 19.71 35.03 

BDMS 18.95 11.44 21.73 10.19 6.30 14.76 
BEAUTY 24.82 32.11 68.50 2.73 3.58 8.27 

BEM N/A N/A N/A N/A 1.82 25.93 
BH (23.92) 18.40 9.75 5.30 11.76 3.24 
BJC 13.91 18.32 3.93 0.54 910 4.01 
BPP N/A N/A N/A N/A 62.36 16.67 



964 
 

 

   

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第三届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

 

ชื่อบริษัท 
อัตราการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ลงทุน (ร้อยละ) 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 
BTS 2.33 (74.92) 167.08 3.23 34.49 21.98 
CBG N/A N/A 23.75 (2.50) 51.95 41.47 

CENTEL 29.35 3.80 (1.92) (11.23) (3.65) 4.84 
CPALL 21.16 922.93 11.51 3.97 3.77 4.02 
CPF 136.98 19.58 12.36 27.27 24.39 3.18 
CPN 5.25 12.64 13.85 16.94 2.04 9.80 
DTAC 15.58 (0.12) (1.83) (58.87) 57.50 50.51 
EA 88.89 336.11 88.20 66.94 (6.66) 41.12 

EGCO 69.35 20.92 26.95 16.78 10.50 (9.29) 
GLOBAL 34.64 32.82 53.66 7.41 15.11 (15.17) 
GPSC N/A N/A N/A 13.70 17.23 7.95% 

HMPRO 33.59 51.23 18.08 6.67 6.61 (0.38) 
INTUCH (1.94) 7.54 7.87 4.37 (9.06) (9.57) 

RPC 13.39 13.60 20.05 7.19 4.20 3.34 
IVL 41.66 9.14 2.23 22.53 15.09 8.93 

KBANK 8.67 13.33 8.14 4.97 4.61 1.07 
KCE 26.18 4.60 (48.30) 229.06 (76.73) 3.13 
KKP 77.79 24.42 (5.43) 44.43 (28.10) 11.33 
KTB 4.22 8.81 (13.88) 6.05 3.80 249.80 
LH 6.04 21.10 24.28 23.80 21.81 4.84 

MINT 18.82 21.10 24.28 23.85 51.81 4.84 
MTC N/A N/A 44.48 118.73 118.10 61.86 
PSH N/A N/A N/A N/A N/A 29.68% 
PTT 13.56 10.30 0.68 16.09 (0.23) (2.80) 

PTTEP 32.39 19.90 1.82 (7.60) (16.25) (1.80) 
PTTGC 27.79 (1.08) (36.36) (4.97) (8.08) 10.80 
ROBINS 14.19 34.01 31.83 12.23 2.57 4.20 
SAWAD N/A N/A 56.03 32.60 117.90 28.13 

SCB (0.35) 5.09 (2.26) 11.74 (2.27) 4.62 
SCC 3.61 14.74 7.29 10.30 6.12 4.72 
SPRC N/A 9.46 0.38 (1.25) (4.51) (14.94) 
TCAP 2.47 (6.46) (3.52) (3.13) (2.56) (0.58) 
TISCO 70.44 (8.04) (0.12) (3.52) 2.57 24.43 
TMB 13.01 6.75 5.55 8.81 3.68 6.38 
TOP (0.18) 15.76 19.62 4.46 0.32 (0.10) 
TPIPP N/A N/A N/A 6.99 58.31 31.97 
TRUE 22.51 (2.06) 6.59 39.92 59.17 6.50 
TU 7.21 13.63 3.47 0.08 (4.28) 59.74 

WHA 36.48 58.56 33.08 414.69 (0.25) 2.90 
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  ปี 2555 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) มีอัตราการเปลี่ยนแปลงสูงสุดเท่ากับ
ร้อยละ 136.98 จากปีก่อน ในขณะที่บริษัท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากัด (มหาชน) มีอัตราการเปลี่ยนแปลง
ต่ าที่สุดพบว่าลดลงร้อยละ 23.92%  
  ปี 2556 บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) มีอัตราการเปลี่ยนแปลงสูงสุดเท่ากับร้อยละ 
922.93 จากปีก่อน ในขณะที่บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) มีอัตราการเปลี่ยนแปลงต่ าที่สุด
พบว่าลดลงร้อยละ 74.92  
  ปี 2557 บริษัท บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) มีอัตราการเปลี่ยนแปลงสูงสุด
เท่ากับร้อยละ 167.08 ในขณะที่บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จ ากัด (มหาชน) มีอัตราการเปลี่ยนแปลงต่ าที่สุด
พบว่าลดลงร้อยละ 48.30  
  ปี 2558 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) มีอัตราการเปลี่ยนแปลงสูงสุด
เท่ากับร้อยละ 414.69 ในขณะที่บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) มีอัตราการเปลี่ยนแปลง
ต่ าที่สุดพบว่าลดลงร้อยละ 58.87  
  ปี 2559 บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ ากัด (มหาชน) อัตราการเปลี่ยนแปลงสูงสุดเท่ากับร้อยละ 
910 ในขณะที่บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จ ากัด (มหาชน) มีอัตราการเปลี่ยนแปลงต่ าที่สุดพบว่าลดลงร้อยละ 
76.73  
  ปี 2560 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) มีอัตราการเปลี่ยนแปลงสูงสุดเท่ากับร้อยละ 
249.80 ในขณะที่บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน)  มีอัตราการเปลี่ยนแปลงต่ าที่สุดพบว่าลดลงร้อย
ละ 15.17  
 4. อัตราการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ลงทุน จ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม ตามตารางท่ี 8 พบว่า    
 
ตารางท่ี 8 อัตราการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ลงทุน จ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 

กลุ่มอุตสาหกรรม N 
อัตราการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ลงทุน (ร้อยละ) 

เฉลี่ย 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

เกษตรและอาหาร 4 41.41 20.22 12.83 20.00 20.92 9.16 20.76 
ธุรกิจการเงิน 10 (2.76) 14.70 (3.58) 9.48 1.45 43.95 10.54 
สินค้าอุตสาหกรรม 2 78.55 20.22 12.83 20.00 20.92 9.16 26.95 
อสังหาริมทรัพย ์ 5 4.42 15.12 8.57 20.33 7.13 6.22 10.30 
ทรัพยากร 12 31.59 13.59 5.82 9.44 (0.78) 2.68 10.39 
บริการ 12 6.87 55.84 14.56 15.50 38.93 6.64 23.06 
เทคโนโลย ี 5 14.15 4.17 4.99 17.15 20.86 17.81 13.19 

               กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มีอัตราการเปลี่ยนแปลงสูงสุดในปี 2555 เท่ากับร้อยละ 
41.41 ในขณะที่ปี 2560 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงต่ าที่สุดพบว่าลดลงร้อยละ 9.16  
  กลุ่มธุรกิจการเงิน มีอัตราการเปลี่ยนแปลงสูงสุดในปี 2560 เท่ากับร้อยละ 43.95 ในขณะที่  
ปี 2555 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงต่ าที่สุดพบว่าลดลงร้อยละ 2.76  
  กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม มีอัตราการเปลี่ยนแปลงสูงสุดในปี 2555 เท่ากับร้อยละ 78.55 
ในขณะที่ปี 2560 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงต่ าที่สุดพบว่าลดลงร้อยยละ 9.16  
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  กลุ่มอสังหาริมททรัพย์และก่อสร้าง มีอัตราการเปลี่ยนแปลงสูดสุงในปี 2558 เท่ากับร้อยละ 
20.33 ในขณะที่ปี 2560 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงต่ าที่สุดพบว่าลดดลงร้อยละ 4.42  
  กลุ่มทรัพยากร มีอัตราการเปลี่ยนแปลงสูงสุดในปี 2555 เท่ากับร้อยละ 31.59 ในขณะที่  
ปี 2559 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงต่ าที่สุดพบว่าลดลงร้อยละ 0.78  
  กลุ่มบริการ มีอัตราการเปลี่ยนแปลงสูงสุดในปี 2559 เท่ากับร้อยละ 38.93 ในขณะที่ปี 2560 
มีอัตราการเปลี่ยนแปลงต่ าที่สุดพบว่าลดลงร้อยละ 6.87 
  กลุ่มเทคโนโลยี มีอัตราการเปลี่ยนแปลงสูงสุดในปี 2559 เท่ากับร้อยละ 20.86 ในขณะที่ 
ปี 2556 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงต่ าที่สุดพบว่าลดลงร้อยละ 4.17 
 
ตารางท่ี 7 อัตราการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ลงทุน จ าแนกตามบริษัทจดทะเบียน 

 

ชื่อบริษัท อัตราการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ลงทุน (ร้อยละ) 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

ADVANC 17.51 22.58 13.19 64.81 13.83 52.31 
AOT (4.90) (2.92) (2.83) 1.19 0.33 (1.21) 

BANPU 3.33 11.87 (2.68) (0.29) 7.66 48.10 
BBL 2.95 2.22 (5.78) 21.36 (5.80) (1.31) 
BCP 11.37 6.15 24.71 7.77 19.71 35.03 

BDMS 18.95 11.44 21.73 10.19 6.30 14.76 
BEAUTY 24.82 32.11 68.50 2.73 3.58 8.27 

BEM N/A N/A N/A N/A 1.82 25.93 
BH (23.92) 18.40 9.75 5.30 11.76 3.24 
BJC 13.91 18.32 3.93 0.54 910 4.01 
BPP N/A N/A N/A N/A 62.36 16.67 
BTS 2.33 (74.92) 167.08 3.23 34.49 21.98 
CBG N/A N/A 23.75 (2.50) 51.95 41.47 

CENTEL 29.35 3.80 (1.92) (11.23) (3.65) 4.84 
CPALL 21.16 922.93 11.51 3.97 3.77 4.02 
CPF 136.98 19.58 12.36 27.27 24.39 3.18 
CPN 5.25 12.64 13.85 16.94 2.04 9.80 
DTAC 15.58 (0.12) (1.83) (58.87) 57.50 50.51 
EA 88.89 336.11 88.20 66.94 (6.66) 41.12 

EGCO 69.35 20.92 26.95 16.78 10.50 (9.29) 
GLOBAL 34.64 32.82 53.66 7.41 15.11 (15.17) 
GPSC N/A N/A N/A 13.70 17.23 7.95% 

HMPRO 33.59 51.23 18.08 6.67 6.61 (0.38) 
INTUCH (1.94) 7.54 7.87 4.37 (9.06) (9.57) 

RPC 13.39 13.60 20.05 7.19 4.20 3.34 
IVL 41.66 9.14 2.23 22.53 15.09 8.93 

KBANK 8.67 13.33 8.14 4.97 4.61 1.07 
KCE 26.18 4.60 (48.30) 229.06 (76.73) 3.13 
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ชื่อบริษัท อัตราการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ลงทุน (ร้อยละ) 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

KKP 77.79 24.42 (5.43) 44.43 (28.10) 11.33 
KTB 4.22 8.81 (13.88) 6.05 3.80 249.80 
LH 6.04 21.10 24.28 23.80 21.81 4.84 

MINT 18.82 21.10 24.28 23.85 51.81 4.84 
MTC N/A N/A 44.48 118.73 118.10 61.86 
PSH N/A N/A N/A N/A N/A 29.68% 
PTT 13.56 10.30 0.68 16.09 (0.23) (2.80) 

PTTEP 32.39 19.90 1.82 (7.60) (16.25) (1.80) 
PTTGC 27.79 (1.08) (36.36) (4.97) (8.08) 10.80 
ROBINS 14.19 34.01 31.83 12.23 2.57 4.20 
SAWAD N/A N/A 56.03 32.60 117.90 28.13 

SCB (0.35) 5.09 (2.26) 11.74 (2.27) 4.62 
SCC 3.61 14.74 7.29 10.30 6.12 4.72 
SPRC N/A 9.46 0.38 (1.25) (4.51) (14.94) 
TCAP 2.47 (6.46) (3.52) (3.13) (2.56) (0.58) 
TISCO 70.44 (8.04) (0.12) (3.52) 2.57 24.43 
TMB 13.01 6.75 5.55 8.81 3.68 6.38 
TOP (0.18) 15.76 19.62 4.46 0.32 (0.10) 
TPIPP N/A N/A N/A 6.99 58.31 31.97 
TRUE 22.51 (2.06) 6.59 39.92 59.17 6.50 
TU 7.21 13.63 3.47 0.08 (4.28) 59.74 

WHA 36.48 58.56 33.08 414.69 (0.25) 2.90 
  
สรุปผลและอภิปราย 
 จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า การปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลมีความสัมพันธ์กับการลงทุน
ภาคเอกชนในลักษณะเป็นปฏิภาคส่วนกลับระหว่างกันหรือมีทิศทางตรงข้ามกัน กล่าวคือ เมื่ออัตราภาษีเงินได้
นิติบุคคลลดลงจะส่งผลต่อการลงทุนภาคเอกชนเพ่ิมขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศและจูงใจด้านการลงทุนต่าง ๆ ที่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยโดยใช้มาตรการทางภาษี สอดคล้องกับผลวิจัยในอดีตที่ผ่านมาของ กัญญารัตน์ สุระก าแหง (2558)  
ที่พบว่า อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจะมีความสัมพันธ์กับรายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลในทิศทางเดียวกัน  ในขณะที่
การปรับอัตราภาษีนิติบุคคลลดลงจะส่งผลให้การลงทุนภาคเอกชนเพ่ิมขึ้น  ซึ่งเป็นไปตามความมุ่งหมายของ
มาตรการปรับลดอัตราภาษี  
 ดังนั้น การที่รัฐบาลใช้นโยบายการคลัง เช่น มาตรการทางภาษี จึงสามารถช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโต
ของประเทศให้ภาวะเศรษฐกิจมีการขยายตัว ซึ่งย่อมส่งผลดีต่อการจัดเก็บรายได้เพ่ิมข้ึนในอนาคต นอกจากนั้น
อาจใช้ร่วมกับมาตรการสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนด้านอ่ืนๆ ที่จูงใจให้ผู้ประกอบการมีการขยายการลงทุน
เพ่ิมข้ึน  
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ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ 
 การน าผลการศึกษานี้ไปใช้ประโยชน์ แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีหน่วยงานภาครัฐจะเห็นได้ว่าการ
ใช้มาตรการทางภาษียังคงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ เพ่ือใช้ในการส่งเสริมการลงทุนและการกระตุ้นเศรษฐกิจ  
แต่อย่างไรก็ตามควรค านึงถึงผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้และพิจารณาความเหมาะสมร่วมกับมาตรการอ่ืนๆ  
และกรณีภาคเอกชน สามารถใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนโดยอาจน าไปใช้ในการวิเคราะห์การลงทุนหรือ 
ขยายกิจการเมื่อภาครัฐมาตรการทางภาษีเพ่ือส่งเสริมการลงทุน  
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 ส าหรับการศึกษาในครั้งต่อไปควรศึกษาโดยเพ่ิมเติมในส่วนของวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิร่วมกับ 
การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิด้วย เช่น การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก ( In-depth interview) เพ่ือศึกษาถึงความ
คิดเห็นและมุมมองในส่วนของผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจลงทุน ตลอดจนมุมมองของนักลงทุนต่อ 
การวิเคราะห์ข้อมูลของกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการทางภาษีต่างๆ 
 
บรรณานุกรม  
กัญญารัตน์ สุระก าแหง.  2558.  ผลกระทบของอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลต่อการลงทุนภาคเอกชนและ

รายได้ภาษี (วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต), มหาวิทยาลัยรามค าแหง, กรุงเทพฯ  
จารุวรรณ พิมสวรรค์.  2548.  ผลของการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มต่อรายได้ภาษีมูลค่าเพิ่ม (วิทยา

นิพนธเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ  
จิระภา โพธิ์จีน.  2549.  การศึกษาความพยายามในการจัดเก็บภาษีเงินได้ของไทย (วิทยานิพนธ

เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต), มหาวิทยาลัยรามค าแหง, กรุงเทพฯ  
เจนจิรา จันทร์ส้ม.  2550.  ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อภาษีเงินได้และความพยายามจัดเก็บภาษีเงินได้

ของไทย (วิทยานิพนธเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ  
ชาญ อ่อมน้อม.  2543.  การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีเงินได้ (วิทยานิพนธเศรษฐศาสตร์

มหาบัณฑิต), มหาวิทยาลัยรามค าแหง, กรุงเทพฯ  
พิสิทธิ์ พัวพันธ์, วิภารัตน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ และจงกล ค าไล้.  (2550.).  รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการ

วิเคราะห์ผลกระทบนโยบายสวัสดิการสังคมต่อกรอบเศรษฐกิจและสังคมไทย.  สืบค้น 27 กันยายน  
2561. จาก http://www.fpo.go.th 

ศรานุวัตร ยีแก้ว และจิดาภา ช่วยพันธุ์.  (2555.).  การปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลไทยได้หรือเสีย.  
สืบค้น 27 กันยายน  2561. จาก http://www.bot.go.th 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.  2560.  งบการเงินบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.  สืบค้น 30 พฤศจิกายน  2561. จากhttp://market.sec.or.th/public 
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ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
กรณีศึกษา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

The Effect of Changes in Foreign Exchange: A Case Study of Listed 

Companies in the Stock Exchange of Thailand in Agro and  

Food Industry Group  

 
ธิดากร พรมมา1  สุรินทร์ พรหมนุรักษ์กิจ2  และวนิดา ชุติมากุล3 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มเกษตร และ
อุตสาหกรรมอาหาร จ านวน 49 บริษัท โดยเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากข้อมูลทาง
การเงินทีน่ าส่ง และเปิดเผยเป็นระยะเวลา 2 ปี ระหว่างปี 2559 – 2560 น ามาวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
ที่เกิดจากผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประกอบกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจาก
ข้อมูลที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 ผลการศึกษา พบว่า ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ มีการแสดงรายการ
ผลกระทบในก าไรขาดทุน และก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี โดยมีการเปิดเผยข้อมูล
ครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ 96 ของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งผลกระทบจากการแปลงค่ารายการเป็นเงินตราต่างประเทศ   
ที่รับรู้ไว้ในก าไรหรือขาดทุน มีจ านวน 22 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 47 ของกลุ่มตัวอย่าง โดยการรับรู้ผลกระทบ   
ในปี 2560 ต่ ากว่าปี 2559 ร้อยละ 49 ในขณะที่ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินของหน่วยงาน            
ในต่างประเทศที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน มีจ านวน 15 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 32 ของกลุ่มตัวอย่าง  
โดยผลกระทบปี 2560 ต่ ากว่าปี 2559 ร้อยละ 73 ซึ่งอาจเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการแข็งค่าของเงินบาทหรือ         
การลดลงของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน นอกจากนั้น กลุ่มตัวอย่างยังมีการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน รายการสินทรัพย์ และหนี้สินในต่างประเทศ จ านวน  
17 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 36.17 ของกลุ่มตัวอย่าง ส าหรับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า เพ่ือป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเป็นรายการนอก     
งบการเงินแต่มีการเปิดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีจ านวน 11 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 23.40 
 
ค าส าคัญ: อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ ผลกระทบ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
 
1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี, คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
2-3 อาจารย์, สาขาวิชาการบัญชี, คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
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บทน า 

ในปัจจุบันประเทศไทยได้มีความนิยมในการท าธุรกรรมระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นกิจการขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ในเรื่อง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งได้ถือเป็นปัจจัยระดับต้นๆ  
ที่ส าคัญปัจจัยหนึ่งในการติดต่อในการท าธุรกรรมต่างประเทศ เช่น การค้า  การลงทุน ต้องมีการอาศัย          
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในการท าหน้าที่เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงราคาสินค้า และบริการระหว่าง
ประเทศที่ใช้เงินสกุลต่างกันให้มีมูลค่าเท่าเทียมกัน นอกจากนี้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังมี      
ความผันผวนของค่าเงินได้ตลอดเวลาในการท าธุรกรรม ส าหรับธุรกรรมระหว่างประเทศได้มีกระทรวงพาณิชย์
ได้มีการจัดท าผลสรุปของการส่งออก น าเข้า ดุลการค้า และมูลค่าการค้า โดยจากสถิติส านักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย์ จึงได้มีการยกตัวอย่างจากสถิติในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมาดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 1 สถิติการค้าระหว่างประเทศของไทยระหว่างปี 2559 – 2560 (หน่วย : ล้านบาท) 

ที่มา จาก สถิติระหว่างประเทศของไทย, โดยศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์,2561. 
 

 จากภาพที่ 1 แสดงสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทยระหว่างปี 2559 – 2560 นั้น การท าธุรกรรม
ระหว่างประเทศนั้น จะพบว่าการส่งออกมากกว่าของการน าเข้าในส่วนประเทศไทยนั้น ได้มีการส ารวจ
ประชากรของแต่ละภูมิภาคส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเกษตร จึงท าให้การส่งออกของประเทศไทย
ในส่วนใหญ่จะเป็นด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้มีการจัดท าสถิติของ
สินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมอาหารคู่ค้าท่ีส าคัญของประเทศไทย  ดังนี้ 

สถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย
ระหว่างปี 2559 - 2560

มูลค่าการค้า ส่งออก น าเข้า ดุลการค้า



971 
 

 

   

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第三届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

 
ภาพที่ 2 สินค้าเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมอาหารระหว่างปี 2559 – 2560 (หน่วย : ล้านบาท) 

ที่มา จาก สถิติระหว่างประเทศของไทย, กรมการค้าไทย, กระทรวงพาณิชย,์ 2561. 

 
จากภาพที่ 2 พบว่า สินค้าเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมอาหารระหว่างปี 2559 – 2560 นั้น จ าแนก

ตามประเภทสินค้าที่มีการส่งออกที่ส าคัญ ซึ่งจะเป็นได้ว่ายางพาราและข้าวเป็นสินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุด  
ใน 2 ล าดับแรก ตามด้วยผลิตภัณฑ์จากมันส าปะหลัง ไก่แปรรูป และสินค้าแปรรูปทางการเกษตรอ่ืนๆ 
ตามล าดับ โดยการส่งออกในปี 2560 ส่วนใหญ่เพ่ิมขึ้นกว่าปี 2559 ทั้งนี้ ประเทศคู่ค้าที่ส าคัญของประเทศไทย
ที่มีการส่งออกครอบคลุมในหลายภูมิภาค เช่น จีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น รวมทั้งประเทศในภูมิภาคอาเซียน  
ดังแสดงในภาพที่ 3 

 

 
ภาพที่ 3 คู่ค้าส าคัญของไทยระหว่างป ี2559 – 2560 (หน่วย : ล้านบาท) 

ที่มา จาก สถิติระหว่างประเทศของไทย, กรมการค้าไทย, กระทรวงพาณิชย,์ 2561. 

 
ซึ่งรายการค้าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อการจัดท าและน าเสนอ 

งบการเงิน ที่ต้องมีการแปลงค่ารายการหรือแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศให้เป็นสกุลเงินที่ใช้
ในการด าเนินงานและสกุลที่ใช้ในการน าเสนองบการเงิน ตามวิธีปฏิบัติที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 
21 เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ที่มีผลกระทบต่อ
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องค์ประกอบงบการเงิน ทั้งงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงฐานะการเงิน จากปัญหา
ข้างต้นในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีผลกระทบต่องบการเงินที่ท าให้เกิดผลต่างเป็นก าไร
ขาดทุน นอกจากนี้ การเปิดเผยทางเศรษฐกิจหรือการด าเนินงานของบริษัท มักมีความเสี่ยงทั้ง 2 ประเภทที่เกิด
จากความผันผวนของสกุลเงิน คือ ประเภทความเสี่ยงจากการท าธุรกิจ  ซึ่งเกิดจากผลกระทบที่ความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีอยู่ ภาระผูกพันของบริษัทที่จะท าหรือได้รับการช าระเงินที่เป็น
เงินตราต่างประเทศ ในอนาคตในระยะสั้นหรือระยะปานกลาง และประเภท การสัมผัสทางเศรษฐกิจหรือ                
การด าเนินงานเป็นผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่คาดไม่ถึงต่อกระแส
เงินสดในอนาคตของบริษัท และมูลค่าตลาด โดยมีลักษณะเป็นระยะยาวผลกระทบนี้ อาจเป็นรูปธรรมได้     
จากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่คาดไม่ถึงอาจส่งผลต่อต าแหน่งการแข่งขันของ
บริษัท แม้ว่าจะไม่ได้ด าเนินกิจการหรือขายในต่างประเทศก็ตาม ดังนั้น ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบจาก
อัตราแลกเปลี่ยนแปลงเงินตราต่างประเทศ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย        
กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศกลุ่มเกษตร และอุตสาหกรรม
อาหารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
วิธีการศึกษา 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งเป็นข้อมูล 
ทางการเงินที่มีการน าส่ง และเปิดเผยต่อสาธารณะอยู่ในเวปไซต์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศ กลุ่มเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร จ านวน 49 บริษัท ทีมี่การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินระหว่าง
ปี 2559 – 2560 ครบถ้วน โดยไม่รวมบริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์
ไพรส์ จ ากัด ที่พบว่ามีข้อมูลไม่ครบถ้วน 

ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณร่วมกับข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์อัตราส่วนทาง
การเงินของรายการผลกระทบที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วยผลกระทบก าไร
ขาดทุน จากการแปลงค่ารายการที่แสดงอยู่ในก าไรหรือขาดทุน และผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินของ
หน่วยงานในต่างประเทศที่แสดงอยู่ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยพิจารณาค่าสัมบูรณ์ของอัตราส่วน  
เพ่ือน ามาอภิปรายระดับของผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้น 
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ผลการศึกษา 

 การศึกษาผลกระทบจากการรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ พบว่า ผลกระทบจากรายการที่เป็น
เงินตราต่างประเทศ ซึ่งเป็นผลจากการแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของรายการ และผลของ
การปรับมูลค่ารายการที่เป็นตัวเงินในวันสิ้นรอบระยะเวลา โดยแสดงรายการดังกล่าวเป็นก าไรหรือขาดทุนใน
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ระหว่างปี 2559 – 2560 พบว่า มีบริษัทจดทะเบียนที่มีผลกระทบจากรายการที่เป็น
เงินตราต่างประเทศ จ านวน 22 บริษัท แสดงข้อมูลดังตารางที่ 1 ดังนี้ 
ตารางท่ี 1 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและรายได้ต่อปี ระหว่างปี 2559 – 2560 (บาท) 

บริษัท 
ก าไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน รายได้รวม 

2560 2559 2560 2559 
BRR 3,591,619 11,093,070 7,052,661,068 4,674,437,552 

CFRESH 0 90,249,554 7,521,946,401 7,618,533,942 
CHOTI 46,318,911 17,055,140 3,454,620,943 3,458,951,448 

CM 34,633,299 8,317,785 1,373,074,665 1,478,979,763 
CPF  0 387,664  503,733,968 466,792,232 
CPI  2,192,578 2,255,260 4,983,674,544 5,184,635,272 

GFPT  130,144.04  49,562,384.97 17,246,577,670.17 16,973,358,891.80 
HTC  352,303  0  5,690,856,386  57,214,30,767 
KBS 0 10,027,950 7,820,476,546 6,957,085,328 
KSL  53,166,005 37,226,250  15,623,349,722 16,911,172,827 
KTIS 32,918,867 (117,552,686)  17,527,638,155 15,005,627,283 

MALEE 9,282,979 5,672,303  51,915,555,454 6,541,201,414 
SAPPE 18,096,973 6,808,084  2,727,870,980 2,752,282,953 
SFP  12,618,563 10,518,702  3,573,563,852 3,125,910,547 
SNP (2,516,127) (1,757,912)  7,986,273,928 7,932,027,100 
SSF  98,761,171 28,714,855  5,556,190,138  5,721,139,925 
TC  561,552,355 6,395,407  90,072,508,468 77,463,027,787 
TFG 15,167 26,914 25,821,922 20,663,722 

TFMAMA  0 8469,065  21,630,951,476 21,143,676,671 
TKN  (42,988,677) (6,844,639)  5,283,131,660 4,729,385,019 
TU 1,256,138 84,346 137,632,261 135,262,589 
TVO  26,790,373 5,207,646  24,568,140,266 28,243,384,589 
รวม 53,362,637 108,364,670 44,788,790,412 224,275,195,516 
เฉลี่ย 6,670,330 6,020,259 6,398,398,630 11,803,957,659 
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จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นถึงการเปิดเผยตัวเลขในงบการเงินจ านวน 22 บริษัท จาก 47 บริษัทที่    
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการแปลงค่ารายการของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ และรายได้ ในระหว่างปี 2559 – 2560 จึงพบว่าในปี 2559 มีผลกระทบรวมจากรายการ       
ก าไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน จ านวน 108,364,670 บาท ค่าเฉลี่ยคิดเป็น 6,020,259 บาท และรายได้
รวม จ านวน 224,275,195,516 บาท ค่าเฉลี่ยคิดเป็น 11,803,957,659 บาท และในปี 2560 มีผลกระทบรวม
จากรายการก าไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน จ านวน 53,362,637 บาท ค่าเฉลี่ยคิดเป็น 6,670,330 บาท 
และรายได้รวม จ านวน 44,788,790,412 บาท ค่าเฉลี่ยคิดเป็น 6,398,398,630 บาท 

จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยได้น ามาวิเคราะห์หาอัตราส่วนของผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศเปรียบเทียบกับรายได้รวม เพ่ือพิจารณาถึงความมีสาระส าคัญของผลกระทบดังกล่าว แสดงดัง
ตารางที่ 2 ดังนี้ 
ตารางท่ี 2 อัตราส่วนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศต่อรายได้ 

บริษัท 
อัตราส่วนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนต่อรายได้ (ร้อยละ) 

2560 2559 
BRR 0.01 2.34 

CFRESH 0.00 1.18 
CHOTI 1.34 0.49 

CM 2.52 5.58 
CPF 0.00 0.08 
CPI 0.04 0.04 

GFPT 0.00 0.29 
HTC 0.01 0.00 
KBS 0.00 0.14 
KSL 0.34 0.22 
KTIS 0.19 (7.83) 

MALEE 0.02 0.01 
SAPPE 6.63 0.25 
SFP 0.35 1.30 
SNP (0.03) (0.02) 
SSF 1.78 (0.50) 
TC 6.23 0.01 
TFG 0.06 0.13 

TFMAMA 0.00 0.04 
 
 



975 
 

 

   

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第三届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

ตารางท่ี 2 อัตราส่วนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศต่อรายได้ (ต่อ) 

บริษัท 
อัตราส่วนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนต่อรายได้ (ร้อยละ) 

2560 2559 
TKN (0.81) (0.14) 
TU 9.21 0.06 
TVO 1.09 0.02 

หมายเหตุ ค่าในวงเล็บ ( ) หมายถึง สัดส่วนของขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในการแปลงค่ารายการในงบการเงิน 

จากตารางที่ 2 โดยแสดงการพิจารณาจากค่าสัมบูรณ์ของสัดส่วนที่มีผลกระทบของเงินตราจาก    
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของการแปลงค่ารายการจากงบการเงินระหว่า งปี 2559 - 2560 
เปรียบเทียบกับรายได้ต่อปี บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการแสดงตัวเลขใน      
งบการเงินของบริษัท จ านวน 22 บริษัท เพ่ือพิจารณาระดับความมีสาระส าคัญของรายการดังนี้  

ปี 2559 พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีระดับความมีสาระส าคัญมีค่าสูงสุด ได้แก่ 1) KTIS มีค่าเท่ากับ 
(7.83) 2) CM มีค่าเท่ากับ 5.58 3) BRR มีค่าเท่ากับ 2.34 และค่าน้อยสุด 1) MALEE มีค่าเท่ากับ 0.01   
2) SNP มีค่าเท่ากับ (0.02) 3) TVO มีค่าเท่ากับ 0.02 
 ปี 2560 พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีระดับความมีสาระส าคัญมีค่าสูงสุด ได้แก่ 1) TU มีค่าเท่ากับ 
9.21 2) SAPPE มีค่าเท่ากับ 6.63 3) TC มีค่าเท่ากับ 6.23 และค่าน้อยสุด ได้แก่ 1) BBR มีค่าเท่ากับ 0.01      
2) HTC มีค่าเท่ากับ 0.01 3) SNP มีค่าเท่ากับ (0.03)  

ส าหรับผลกระทบจากการแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของงบการเงินและผลของการ
ปรับมูลค่ารายการที่เป็นตัวเงินในวันสิ้นรอบระยะเวลา  โดยแสดงรายการดังกล่าวเป็นก าไรหรือขาดทุนในงบ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ระหว่างปี 2559 – 2560 พบว่า มีบริษัทจดทะเบียนที่มีผลกระทบจากงบการเงินที่เป็น
เงินตราต่างประเทศ จ านวน 15 บริษัท แสดงข้อมูลดังตารางที่ 3 ดังนี้ 
ตารางท่ี 3 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและก าไรสุทธิ ระหว่างปี 2559 – 2560 (บาท) 

 

บริษัท 
ก าไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน ก าไรสุทธิ 

2560 2559 2560 2559 
CBG (55,477,390) (13,869,979) 800,658,563 1,404,876,119 

CHOTI  983,977 (6,486,700)  12,807,437 125,182,090 
ICHI  (10,231,517) 327,764  315,094,192 368,480,737 
KSL  (119,980,669) (23,408,245) 195745,549 1,440,260,094 
M  (360,987) (402,794)  2,424,846,316 2,099,762,208 

MALEE  (3,375,454) (2,142,619)   285,658,512 530,115,486 
SAPPE  (367,805) 3,496,356   3,128,385,909 3,150,249,947 
SNP  5,474,764 25,263,786   496,456,370 438,157,827 

SORKON  46,831 (7,504)  136,734,223 108,837,498 
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ตารางท่ี 3 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและก าไรสุทธิ ระหว่างปี 2559 – 2560 (บาท) (ต่อ) 

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นถึงการเปิดเผยตัวเลขในงบการเงินจ านวน 15 บริษัท จาก 47 บริษัทที่ 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการแปลงค่างบการเงินของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศเปรียบเทียบกับก าไรสุทธิในระหว่างปี 2559 – 2560 จึงพบว่าในปี 2559 มีผลกระทบรวมจาก
รายการก าไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จ านวน (80,599,240) บาท ค่าเฉลี่ยคิดเป็น 
(8,059,924) บาท และก าไรสุทธิ จ านวน 15,283,012,279 บาท ค่าเฉลี่ยคิดเป็น 1,018,867,485 บาท และใน
ปี 2560 มผีลกระทบรวมจากรายการก าไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน จ านวน (59,069,520) บาท ค่าเฉลี่ย
คิดเป็น (19,689,840) บาท และก าไรสุทธิ จ านวน 7,225,931,806 บาท ค่าเฉลี่ยคิดเป็น 1,806,482,952 บาท 

จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยได้น ามาวิเคราะห์หาอัตราส่วนของผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศเปรียบเทียบกับก าไรสุทธิ เพ่ือพิจารณาถึงความมีสาระส าคัญของผลกระทบดังกล่าว แสดง 
ดังตารางที่ 4 ดังนี้ 
ตารางท่ี 4 อัตราส่วนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศต่อก าไรสุทธิ 

บริษัท 
อัตราส่วนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนต่อรายได้ (ร้อยละ) 

2560 2559 
CBG (6.93) (0.10) 

CHOTI 7.68 (5.18) 
ICHI (3.27) 0.09 
KSL (61.29) (1.63) 
M (0.01) (0.02) 

MALEE (1.18) (0.40) 
SAPPE (0.09) 0.87 
SNP 1.09 (6.13) 

SORKON 0.02 (0.01) 

บริษัท 
ก าไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน ก าไรสุทธิ 

2560 2559 2560 2559 
TFG  (18,996) (1,070)  1,518,232 1,446,801 

TFMAMA  (2,402,453) (22,645,226) 3,804,681,378 3,894,666,061 
TKN (2,807,660) 0   608,437,176 781,847,681 

TRUBB  (789,495) (7,646,454)  194,375,311 (142,467,199) 
TWPC  (62,006,266) (5,623,835)  541,083,716 745,569,952 
UVAN (784,470) (1,237,991)  627,264,649 336,026,977 

รวม (59,069,520) (80,599,240) 7,225,931,806 15,283,012,279 
ค่าเฉลี่ย (19,689,840) (8,059,924) 1,806,482,952 1,018,867,485 
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ตารางท่ี 4 อัตราส่วนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศต่อก าไรสุทธิ (ต่อ) 

บริษัท 
อัตราส่วนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนต่อรายได้ (ร้อยละ) 

2560 2559 
TFG (1.27) (0.07) 

TFMAMA (9.24) (34.45) 
TKN 51.41 0.00 

TRUBB (0.33) (1.37) 
TWPC (1.34) (0.76) 
UVAN (0.13) (0.37) 

หมายเหตุ ค่าในวงเล็บ ( ) หมายถึง สัดส่วนของขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในการแปลงค่างบการเงิน 

จากตารางที่ 4 โดยแสดงการพิจารณาจากค่าสัมบูรณ์ของสัดส่วนผลกระทบของเงินตราจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของการแปลงค่างบการเงินระหว่างปี 2559 - 2560 เปรียบเทียบกับก าไรสุทธิ
ต่อปี บริษัททีจ่ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการแสดงตัวเลขในงบการเงินของบริษัท จ านวน 
15 บริษัท เพ่ือพิจารณาระดับความมีสาระส าคัญของรายการดังนี้  

ปี 2559 พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีระดับความมีสาระส าคัญมีค่าสูงสุด ได้แก่ 1) TFMAMA มีค่า
เท่ากับ (34.45) 2) SNP มีค่าเท่ากับ (6.13) 3) CHOTI มีค่าเท่ากับ (5.18) และค่าน้อยสุด 1) SORKON มีค่า
เท่ากับ (0.01) 2) M มีค่าเท่ากับ (0.02) 3) TFG มีค่าเท่ากับ (0.07) 
 ปี 2560 พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีระดับความมีสาระส าคัญมีค่าสูงสุด ได้แก่ 1) KSL มีค่าเท่ากับ 
(61.29) 2) TKN มีค่าเท่ากับ 51.41 3) TFMAMA มีค่าเท่ากับ (9.24) และค่าน้อยสุด ได้แก่ 1) M มีค่าเท่ากับ 
(0.01) 2) SORKON มีค่าเท่ากับ 0.02 3) SAPPE มีค่าเท่ากับ (0.09)   

นอกจากข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแล้ว   
จากการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน พบว่ามีบางบริษัทที่เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ       
การด าเนินงานในต่างประเทศ ที่มีสินทรัพย์ และหนี้สิน จ านวน 17 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 36.17 และมีบริษัท
ท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่างประเทศ จ านวน 11 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 23.40 
 
อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ระหว่างในปี 2559 – 2560 จ านวน 49 
บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่ครบถ้วน จ านวน 47 บริษัท (คิดเป็นร้อย
ละ 96) โดยสามารถแบ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ใน 2 ลักษณะ คือ (1) ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่แสดงอยู่
ในก าไรหรือขาดทุน ซึ่งมีผลต่อก าไรขาดทุนสุทธิส าหรับงวด และ (2) ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินของ
หน่วยงานในต่างประเทศที่แสดงอยู่ในรายการก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ซึ่งมีผลต่อก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส าหรับงวด  
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 ซึ่งผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่แสดงอยู่ในก าไรหรือขาดทุน ระหว่างปี 2559 และ 2560  
มีสัดส่วนน้อยมากเมื่อเทียบกับก าไรสุทธิรวมทั้งสิ้น (เฉลี่ยร้อยละ 1.32 และ 0.17 ตามล าดับ) โดยส่วนใหญ่เป็น
ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเป็นผลจากการแข็งค่าของเงินบาทในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงการท าสัญญาป้อง
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ในขณะที่ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศ 
ที่แสดงอยู่ในรายการก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ซึ่งมีผลต่อก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด พบว่า บริษัท  
จดทะเบียนเกือบทุกบริษัทมีผลขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
อัตราแลกเปลี่ยนในวันสิ้นงวดของสกุลเงินในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงินของหน่วยงาน  
ในต่างประเทศนั้น โดยไม่สามารถใช้เครื่องมือทางการเงินป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนได้ 

แต่อย่างไรก็ตาม จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องยังไม่พบว่ามีการน าข้อมูลทางการเงินจาก 
งบการเงินมาศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างต่างประเทศ และแนวทางการบริหารความ
เสี่ยงในอนาคตอย่างชัดเจน อาจเนื่องจากข้อจ ากัดของข้อมูลที่เปิดเผยเกี่ยวกับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ 
 
ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปปฏิบัติควรตระหนักถึงผลกระทบต่องบการเงินจากเงินตราต่างประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการที่มีการท าธุรกรรมกับต่างประเทศอย่างมีสาระส าคัญทั้งนี้ เนื่องจากการแสดงรายการ
ของผลกระทบดังกล่าวจะแสดงอยู่ในองค์ประกอบของงบการเงินที่แตกต่างกัน โดยควรให้ความส าคัญกับข้อมูล
ที่เปิดเผยนอกเหนือจากข้อมูลทางการเงินด้วย เช่น เครื่องมือการป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ สัญญาซื้อขายเงินต่างต่างประเทศล่วงหน้า เนื่องจากเป็นรายการที่ไม่ปรากฏอยู่ใน          
งบการเงิน แต่อย่างไรก็ตามในอนาคตจะมีการน ามาตรฐานรายงานการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน
มาถือปฏิบัติ ซึ่งจะท าให้การรับรู้รายการ การวัดมูลค่า และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการเหล่านี้ได้อย่าง
ครบถ้วนมากยิ่งข้ึน 

ส าหรับการศึกษาครั้งต่อไปควรเพ่ิมเติมการเปรียบเทียบระหว่างอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยวิเคราะห์
ข้อมูลทางการเงินย้อนหลังเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้เห็นแนวโน้มของผลกระทบที่เกิดขึ้น ตลอดจนวิธีการ และประสิทธิผล
ของการบริหารความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

เอกสารอ้างอิง 

กรมการค้า ไทย. 2561 . ข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศ .  สืบค้น 12 กันยายน 2561, จาก  
http://tradereport.moc.go.th 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. 2561. ข้อมูลบริษัทที่จดทะเบียนและงบการเงิน. สืบค้น 20  กันยายน 
2561, จาก https://www.set.or.th 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์. 2561. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน. สืบค้น 15 กันยายน 
2561, จาก http://www.tfac.or.th/ 
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ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปป้า (CIPPA) และสื่อประสม  
เร่ือง  การบวกและการลบจ านวนเต็ม  ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1  

  
จิรภิญญา ชัยสาสตร์1  นิ่ม อินทะสอน2  และศิริพร ศรีจันทะ3 

 
บทคัดย่อ 
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)  ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง  การบวกและ
การลบจ านวนเต็ม  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้
แบบซิปป้า (CIPPA) และสื่อประสม  2)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปป้า (CIPPA) และสื่อประสม เรื่อง  การบวกและการลบจ านวน
เต็ม  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนบ้านดอนบม  จังหวัด
ขอนแก่น จ านวนนักเรียน 14 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive  sampling) 
 เครื่องมือที่ใช้  คือ 1) สื่อประสม ประกอบด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย และเอกสาร
ประกอบการเรียนและใบงานเรื่องการบวกและการลบจ านวนเต็ม 2) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบซิปป้า (CIPPA) และสื่อประสม   3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  4)  แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปป้า (CIPPA) และสื่อ
ประสม  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสถิติทดสอบค่าที 
(dependent Sample t-test)  
 ผลวิจัยพบว่า  นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปป้า (CIPPA) 
และสื่อประสม เรื่อง  การบวกและการลบจ านวนเต็ม  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบซิปป้า (CIPPA) และสื่อประสม  เรื่อง  การบวกและการลบจ านวนเต็ม  โดยรวมอยู่ในระดับ
พอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.81 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.44 

 

ส าคัญ: แผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปป้า สื่อประสม จ านวนเต็ม 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
1 นักศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์, คณะครุศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย  
2 อาจารย์ประจ าหลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต, คณะครุศาสตร์, มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 
3 อาจารย ์ดร,ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต, คณะครุศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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บทน า 
จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  ในรายวิชาการปฏิบัติการสอน  

ในสถานศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์  ณ  โรงเรียนบ้านดอนบม  อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งเป็นโรงเรียน
ขนาดกลาง  มีนักเรียน   จ านวน  207  คน (ข้อมูล ณ วันที่  10  มกราคม  2562)   ผู้วิจัยได้รับมอบหมายให้
สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และจากการฝึกประสบการณ์การสอนที่ผ่านมา  การจัดการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์  ในระดับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา   ผู้วิจัยมีปัญหาในการจัดด าเนินการด้านการเรียนการสอน   
ทั้งในเรื่องการควบคุมชั้นเรียนและการจัดจัดกิจกรรม ซึ่งนอกเหนือจากพ้ืนฐานของนักเรียนที่แตกต่างกันนั้นคือ 
นักเรียนมีความรู้สึกว่าไม่ชอบคณิตศาสตร์  นักเรียนรู้สึกว่าเป็นวิชาที่ยากและน่าเบื่อ  จึงส่งผลให้การเรียน 
การสอนยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร และเมื่อพิจารณาจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-net) วิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมของโรงเรียนบ้านดอนบม  ในปีการศึกษา 2560  มีคะแนน
ร้อยละ 23.43  จากผลคะแนนเฉลี่ยดังกล่าว ถือได้ว่าความรู้ความสามารถในวิชาคณิตศาสตร์ยังอยู่ในเกณฑ์ 
ที่ต้องปรับปรุง  

ธเนศ อินเมฆและต้องตา สมใจเพ็ง (2560) กล่าวว่า  การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายในบรรยากาศการ
เรียนรู้ที่สนุกสนาน  เป็นการจัดกิจกรรมเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนให้ประสบความส าเร็จ   
การเพ่ิมกิจกรรมการเรียนการสอนที่แตกต่างออกไป เป็นอีกการสอนการที่จะช่วยให้เพ่ิมการเรียนรู้และลด
ความเบื่อหน่ายของผู้เรียน   ทิศนา แขมมณี (2548:283)   ได้กล่าวว่า  กระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ 
ซิปปา (CIPPA) สามารถใช้วิธีการและกระบวนการที่หลากหลาย  ในการใช้สื่อประสมเป็นการใช้สื่อตั้งแต่สอง
ชนิดขึ้นไป  สื่อการสอนอย่างหนึ่งอาจใช้เพ่ือเร้าความสนใจ ในขณะที่สื่ออีกอย่างใช้เพ่ืออธิบายข้อเท็จจริงของ
เนื้อหา การใช้สื่อประสมจะช่วยให้ผู้เรียนมีประสบการณ์จากประสาทสัมผัสที่ ผสมผสานกันท าให้ได้ค้นพบ 
วิธีการเรียนในสิ่งที่ต้องการได้ด้วยตนเองมากขึ้น สื่อประสมจะผสมผสานสื่อหลายชนิดทั้งที่เป็น วัสดุ อุปกรณ์
และเทคนิควิธีการ (เอกวิทย์  แก้วประดิษฐ์ , 2545:249-250) อีกทั้งคณิตศาสตร์เป็นวิชาหนึ่ง ที่มีผู้ศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับการน าสื่อประสมทางคอมพิวเตอร์มาช่วยในการเรียนการสอนในทุกระดับชั้นของผู้เรียน ผลการศึกษา
กล่าวโดยสรุปได้ว่าการใช้สื่อประสมทางคอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนการสอน ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น นอกจากนี้ยังท าให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ และส่วนของครู ผู้สอนนั้นการ
ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนการสอนอ านวยความสะดวกต่อผู้สอน ท าให้นักเรียนรู้เนื้อหาได้รวดเร็วขึ้น  
มีเวลาในการฝึกทักษะโจทย์ต่าง ๆ ได้มากขึ้น แต่ครูต้องใช้เวลาการเตรียมการสอน ใบงานหรือกิจกรรมมากขึ้น 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545:48) และจากงานวิจัยของ วัฒนาพร   รังคะราช (2558)  
ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบซิปปา (CIPPA MODEL) ที่ใช้สื่อประสม (Multimedia)  
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการวิเคราะห์ เรื่อง ความคล้าย วิชาคณิตศาสตร์ 5 ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่า 
1)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 05    
2)  ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ ระดับ .05 และความ 
พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากที่สุด 
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เนื่องจากผู้วิจัยได้รับมอบหมายให้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ซึ่งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
การด าเนินการจ านวนเต็มเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพ่ือเป็นการเตรียมนักเรียนตั้งแต่เริ่มต้น 
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปป้า (CIPPA) และสื่อประสม  
เรื่อง การบวกและการลบจ านวนเต็มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปป้า (CIPPA) และ 
สื่อประสม  ซึ่งในการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบดังกล่าว  น่าจะท าให้นักเรียนเรียนคณิตศาสตร์ได้อย่างสนุกสนาน
และมีความสุข  ส่งผลในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น   ส าหรับผลวิจัยในครั้งนี้จะเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ในเนื้อหาอ่ืนๆ ต่อไป 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1)   ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์   เรื่อง  การบวกและการลบจ านวนเต็ม   
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปป้า (CIPPA) 
และสื่อประสม 

2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบซิปป้า (CIPPA) และสื่อประสม เรื่อง  การบวกและการลบจ านวนเต็ม 
 
วิธีการศึกษา  
 1.  ประเภทของการวิจัย   

     การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง  (Experiment  Desing) โดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบ  
One Group Pretest – Posttest Desing  คือ การจัดการเรียนรู้โดยให้มีการทดสอบก่อนเรียน (Pretest)  
และทดสอบหลังเรียน(Posttest ) เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังจากที่ได้รับการจัด 
การเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปป้า (CIPPA) และสื่อประสม 

2.  กลุ่มเป้าหมาย   
    เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านดอนบม  อ าเภอเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้อง จ านวนนักเรียน 14 คน ที่เรียนคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน เรื่อง การบวก
และการลบจ านวนเต็ม ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive  sampling)  

3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
    การสร้างเครื่องมือวิจัย  ผู้วิจัยได้ศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหา เรื่อง การบวกและการลบจ านวนเต็ม
จากคู่มือการสอนคณิตศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ 
(สสวท.) แบบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และหนังสือที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งวิเคราะห์ และคัดเลือกสื่ อประสมให้
สอดคล้องกับเนื้อหา โดยมีผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจแก้ไขปรับปรุง เพ่ือพิจารณาความสอดคล้อง ชี้แนะ
ข้อบกพร่อง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข ทั้งในด้านเนื้อหา  ด้านการวัดผลและประเมินผล  
ตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องของภาษา วัดความความเที่ยงตรง (IOC) ของเครื่องมือ น าข้อเสนอแนะ 
มาปรับปรุงแก้ไข ก่อนน าไปใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีเครื่องมือวิจัย ดังนี้ 
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1) สื่อประสม ประกอบด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย โดยใช้โปรแกรม Microsoft 
PowerPoint  และเอกสารประกอบการเรียนและใบงานเรื่อง การบวกและการลบจ านวนเต็ม   

2) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปป้า (CIPPA) และสื่อประสม    
การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และศึกษา
เอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องมาประกอบการจัดท าซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้นี้ประกอบด้วย  มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด  สาระส าคัญ  จุดประสงค์การเรียนรู้  สาระการเรียนรู้  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  สื่อและแหล่งเรียนรู้   
การวัดผลและประเมินผล   บันทึกผลหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  เรื่อง  การบวกและการลบ
จ านวนเต็ม เป็นแบบปรนัยจ านวน 10 ข้อ  โดยสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้
ครอบคลุมเนื้อหาและสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดแบบเติมค าหรือ
แบบตอบสั้น ๆ จ านวน 10 ข้อ แบ่งออกเป็น 4  ด้าน คือ ด้านความจ า 3 ข้อ ด้านความเข้าใจ 3 ข้อ ด้านการ
ประยุกต์ใช้ 2 ข้อ ด้านการน าไปใช้ 2 ข้อ เป็นข้อสอบข้อที่ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1  ทุกข้อ  
ได้ค่าความยาก ตั้งแต่ 0.20 – 0.74 ค่าอ านาจจ าแนก (D) ตั้งแต่ 0.28 – 0.80 และค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบรัค (ล้วน สานยศ และอังคณา สายยศ, 2638:200)  เท่ากับ  0.80   

4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้
แบบซิปป้า (CIPPA) และสื่อประสม  สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
ซิปปาโดยใช้สื่อประสม เรื่อง การบวกจ านวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบสอบถามตามแบบเบสท์ 
(Best, 1986:182) ที่มีมาตราส่วนประมาณค่า 5 อันดับ คือ 5 4 3 2 1  จ านวน 10 ข้อ ในการวัดระดับความ
พึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
  4.50 – 5.00 หมายถึง  นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
  3.50 – 4.49 หมายถึง  นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก 
  2.50 – 3.49 หมายถึง  นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
  1.50 – 2.49 หมายถึง  นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับน้อย 
  1.00 – 1.49 หมายถึง  นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

คัดเลือกข้อที่มีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.2 ขึ้นไปและค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบรัค (ล้วน สานยศ และอังคณา สายยศ, 2638:200) ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.713 

 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาและทดลองใน  ปีการศึกษา 2561 มีล าดับขั้นตอน ดังนี้     

1) ให้นักเรียนท าแบบทดสอบ Posttest ก่อนเรียนและบันทึกผลไว้ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูล จ านวน 
1 คาบ 

2)  ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน  6  คาบ คาบละ 60 นาท ี
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ภาพที่ 1 นักเรียนท าใบงานระหว่างเรียนเป็นรายบุคคล 
 

 
 

ภาพที่ 2  นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันหาค าตอบของแต่ละกลุ่ม  
 

3) ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง   
การบวกและการลบจ านวนเต็ม 

4)  ให้นักเรียนท าแบบสอบถามความพึงใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
ซิปป้า (CIPPA) และสื่อประสม  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
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5.  การวิเคราะห์ข้อมูล   
1) วิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการทดสอบข้อมูลระหว่างผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  สถิตท่ีใช้คือ  T-test  แบบ dependence group   
2) วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้

แบบซิปป้า (CIPPA) และสื่อประสม  โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (�̅�)  และค่าส่วนเบี่ยงมาตรฐาน  (S.D.) 
 

ผลการศึกษา 
1) ผู้วิจัยได้วิเคราะห์การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่ได้รับ 

การจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปป้า (CIPPA) และสื่อประสม  จากการทดสอบด้วย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ก่อนเรียนและหลังเรียน  การใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบซิปป้า (CIPPA) และสื่อประสม เรื่อง การบวกและการลบจ านวนเต็มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1  จ านวน  14 คน   ซึ่งปรากฏผลดังตารางที่ 1 ดังนี้   

 

ตารางที่ 1   ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1  จ านวน  14 คน    

การทดสอบ 
ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 

ค่าเฉลี่ยของผลต่าง 

ก่อนเรียนและหลังเรียน
(�̅�𝐷) 

𝑆𝐷 t df Sig. 

ก่อนเรียน (x1) 2.8 
-5.10 

 
0.873 -21.86* 13 .00 

 หลังเรียน 

(x2) 7.9 
 

*ค่าวิกฤตของ  t  ที่ระดับนัยส าคัญ  .05,  df= 13  คือ   -1.771 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบซิปป้า (CIPPA) และสื่อประสม เรื่อง การบวกและการลบจ านวนเต็ม เมื่อ   มีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ  2.8 และเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 7.9  และเม่ือค านวณโดยใช้สถิติทดสอบค่า
ที (T-test)  แบบ dependence group  พบว่า ค่าเฉลี่ยผลต่างก่อนเรียนและหลังเรียนของแต่ละนักเรียน
(�̅�𝐷)  เท่ากับ -5.10  และค่าส่วนเบี่ยงมาตรฐาน(𝑆𝐷) เท่ากับ 0.873  ได้ค่า t-test เท่ากับ -21.86 เมื่อน า  
เปรียบเทียบกับตารางค่าวิกฤตของที  (Critical  Values  of  t)  ที่  df  =  13  ระดับนัยส าคัญ  .05  เป็นการ
ทดสอบแบบทางเดียวได้ค่า  t= - 1.771  ซึ่งค่า  t  ที่ค านวณได้มีค่าเท่ากับ  -21.86  น้อยกว่าค่าจากตาราง   
แสดงว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบหลังเรียนมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบก่อนเรียนจริง  
นั่นคือ นักเรียนที่เรียนด้วยการใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปป้า (CIPPA) และ 
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สื่อประสม เรื่อง การบวกและการลบจ านวนเต็ม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

2) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปป้า (CIPPA) และ
สื่อประสม เรื่อง การบวกและการลบจ านวนเต็ม   วิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1  โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.81 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.44  นักเรียน
มีความพึงพอใจด้านกิจกรรมการเรียนสอนมากที่สุด ค่าเฉลี่ย  4.89 รองลงมาคือด้านประโยชน์ที่ได้รับ  ค่าเฉลี่ย 
4.82 และด้านบรรยากาศ ค่าเฉลี่ย 4.73 ตามล าดับ  โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 2 ดังนี้ 

 
ตารางที่ 2  ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปป้า (CIPPA) และสื่อประสม 
เรื่อง การบวกและการลบจ านวนเต็ม   วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

ที ่ รายการประเมิน �̅� S. D 

ระดับ 
ความพึง
พอใจ 

ด้านบรรยากาศ 
1) บรรยากาศของการเรยีนเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 4.79 .58 มากที่สุด 
2) บรรยากาศของการเรยีนท าให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และกลุม่ 4.79 .58 มากที่สุด 
3) บรรยากาศของการเรยีนท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรยีน 4.43 .65 มาก 
4) บรรยากาศของการเรยีนเปิดโอกาสให้นักเรียนท ากิจกรรมได้อย่างอิสระ 4.71 .61 มากที่สุด 
5) บรรยากาศของการเรยีนท าให้นักเรียนเกิดความคิดที่หลากหลาย 4.93 .65 มากที่สุด 
 รวมเฉลี่ยด้านบรรยากาศ   4.73 - มากที่สุด 

ด้านกิจกรรมการเรียน 
1) กิจกรรมการเรียนรูม้ีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.93 .27 มากที่สุด 
2) กิจกรรมการเรียนรูส้่งเสริมให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิด 4.93 .27 มากที่สุด 
3) กิจกรรมการเรียนรูส้่งเสริมการคิดและตดัสินใจ 4.79 .43 มากที่สุด 
4) กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนกล้าคิดกล้าตอบ 4.79 .58 มากที่สุด 
5) กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความคดิเห็น 4.79 .58 มากที่สุด 
6) กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น 5.00 .00 มากที่สุด 
7) กิจกรรมการเรียนรูส้่งเสริมการเรยีนรู้ร่วมกัน 5.00 .00 มากที่สุด 
         รวมเฉลี่ยด้านกิจกรรมการเรียน   4.89 - มากที่สุด 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
1) การจัดการเรยีนรู้ท าให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย 5.00 .00 มากที่สุด 
2) การจัดการเรยีนรู้ท าให้จ าเนื้อหาได้นาน 4.79 .43 มากที่สุด 
3) การจัดการเรยีนรู้ช่วยให้นักเรียนสร้างความรู้      ความเข้าใจด้วยตนเองได ้ 4.86 .36 มากที่สุด 
4) การจัดการเรยีนรู้ท าให้นักเรียนน าวิธีการเรียนรู้ไปใช้ในวิชาอื่น ๆ 4.86 .36 มากที่สุด 
5) การจัดการเรยีนรู้ท าให้นักเรียนพัฒนาทักษะการคิดทีสู่งขึ้น 4.86 .36 มากที่สุด 
6) การจัดการเรยีนรู้ช่วยให้นักเรียนตดัสินใจโดยใช้เหตผุล 4.79 .58 มากที่สุด 
7) การจัดการเรยีนรู้ท าให้เข้าใจและรู้จักเพื่อนมากขึ้น 4.71 .61 มากที่สุด 
8) กิจกรรมการเรียนการสอนนี้ท าใหไ้ด้ท างานร่วมกับผู้อื่น 4.71 .61 มากที่สุด 
           รวมเฉลี่ยด้านประโยชน์ที่ได้รับ   4.82 - มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.81 0.44 มากที่สุด 
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 จากตารางที่ 2 จะพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 5.0 อยู่ในระดับมากที่สุด คือ 
ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น   ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้
ร่วมกัน  ด้านประโยชน์ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ท าให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย รองลงมาคือ  ด้านบรรยากาศของ
การเรียนท าให้นักเรียนเกิดความคิดที่หลากหลาย  ด้านกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา  
กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิด   ค่าเฉลี่ย 4.93  ความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ การจัดการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนสร้างความรู้ ความเข้าใจด้วย
ตนเองได้  การจัดการเรียนรู้ท าให้นักเรียนน าวิธีการเรียนรู้ไปใช้ในวิชาอ่ืน ๆ  การจัดการเรียนรู้ท าให้นักเรียน
พัฒนาทักษะการคิดที่สูงขึ้น  ค่าเฉลี่ย 4.86  ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  รองลงมาคือ ด้านบรรยากาศ
ของการเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม บรรยากาศของการเรียนท าให้นักเรียนมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และกลุ่ม  ด้านประโยชน์ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ท าให้จ าเนื้อหาได้นาน  การจัดการ
เรียนรู้ช่วยให้นักเรียนตัดสินใจโดยใช้เหตุผล   ค่าเฉลี่ย 4.79  ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  รองลงมา 
ด้านบรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนท ากิจกรรมได้อย่างอิสระ  ด้านประโยชน์ที่จะได้รับ   
การจัดการเรียนรู้ท าให้เข้าใจและรู้จักเพ่ือนมากขึ้น  กิจกรรมการเรียนการสอนนี้ท าให้ได้ท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
ค่าเฉลี่ย 4.71  ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  และด้านบรรยากาศของการเรียนท าให้นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นในการเรียน  ค่าเฉลี่ย 4.43  ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ   

 

สรุปและอภิปรายผล  
ผลจากจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปป้า (CIPPA) และสื่อประสม เรื่อง การบวกและ

การลบจ านวนเต็ม   วิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลและ
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัย ซึ่งสามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1)  จากผลการวิจัย พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยแผน 
การจัดการเรียนรู้แบบซิปป้า (CIPPA) และสื่อประสม เรื่อง การบวกและการลบจ านวนเต็ม   มีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ  2.8 และเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 7.9  แสดงให้เห็นว่านักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อ 1  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย วัฒนาพร   รังคะราช (2558) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบซิปปา 
(CIPPA MODEL) ที่ใช้สื่อประสม (Multimedia) เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการวิเคราะห์  
เรื่อง ความคล้าย วิชาคณิตศาสตร์ 5 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 และชลทิชา  ต่อจรัส (2557) ศึกษาผลการใช้สื่อประสมประกอบการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียน
อัสสัมชัญศรีราชา  อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
คณิตศาสตร์ ตามแผนการจัดการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี
คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 88 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย วราภรณ์  กิจสวัสดิ์ (2554) ได้ศึกษาการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจ านวนนับ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม ผลจากการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทาง  
การเรียน วิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง ตัวประกอบของจ านวนนับ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม  
หลังทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้  และนางพัชรี   เทพจันทร์ (2557) ศึกษา  
การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง  
เงิน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ผลจากการวิจัย พบว่า ภายหลังการใช้สื่อผสมสื่อประสมจัดการเรียนรู้
แล้วนักเรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 2)  จากผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบซิปปา ที่ใช้สื่อ
ประสมเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   เรื่อง  การบวกและการลบจ านวนเต็ม  วิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.44  แสดงว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นไปทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับชัยยงค์  
พรหมวงศ์ และคณะ (2521:195)  ได้กล่าวถึงประโยชน์ของสื่อประสมดังนี้  1) ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วย
ตนเองตามความต้องการ จากแหล่งความรู้หลายแหล่ง  2) ช่วยประหยัดเวลาไม่จ าเป็นต้องเรียนสิ่งที่ผู้เรียน
เรียนรู้แล้ว  3) ช่วยลดจ านวนนักเรียนสอบตก เพราะทั้งนักเรียนเก่งหรือนักเรียนอ่อนก็เรียนส าเร็จแม้จะใช้
เวลาต่างกัน   4) สามารถวัดได้ว่าเป็นประสบการณ์ใดในสื่อการสอน ประสบผลส าเร็จและประสบการณ์ใดไม่
ประสบผลส าเร็จ เพ่ือแก้ไขให้ดีขึ้น และยุพิน พิพิธกุล (2524:295) ได้กล่าวถึงคุณค่าของสื่อประสม ดังนี้   
1) ท าให้นักเรียนเกิดความสนใจ ไม่เบื่อหน่าย เพราะมีการเปลี่ยนสิ่งเร้าอยู่ตลอดเวลา  2) ท าให้นักเรียนได้รับ
ความรู้กว้างขวางและเข้าใจบทเรียนดียิ่งขึ้น  3) เป็นการประหยัดเวลา ท าให้นักเรียนเกิดความรู้ได้รวดเร็ว 
เพราะได้เรียนจากสื่อการเรียนการสอนที่แตกต่างกันหลาย ๆ อย่าง  4) เป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียน
การสอนกลวิธีและการเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนที่ผสมผสาน    
  
ข้อเสนอแนะ   
จากผลการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมีแนวคิดท่ีอาจจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัยดังต่อไปนี้ 

1)    ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  - ครูอาจเพ่ิมแบบฝึกหัดทบทวนในเรื่อง จ านวนเต็ม ก่อนเรียนประมาณ 4-5 นาที เพ่ือช่วย
นักเรียนที่ลืมเรื่อง จ านวนเต็ม 
  -  ครูควรช่วยเหลือ เอาใจใส่ กระตุ้นและเสริมแรงทางบวก ส าหรับนักเรียนที่เรียนรู้ได้ช้า  
เพ่ือเป็นการให้ก าลังใจผู้เรียน 
  -  ครูควรเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสนใจและต้องการสื่อประสม ได้แก่ โปรแกรม
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การบวกจ านวนเต็ม สามารถน าโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
ไปใช้นอกเวลาเรียน เพ่ือเป็นการทบทวนบทเรียนหรือเรียนซ่อมเสริมได้ 
 2)   ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  -   ควรศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมในเนื้อหาคณิตศาสตร์เรื่องอ่ืน ๆ  
  -   ควรมีการวิจัยผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมที่บูรณาการกับเทคนิคการสอน  
อ่ืน ๆ เช่น การสอนแบบเกม การสอนแบบแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ การสอนที่เน้นการเรียนแบบร่วมมือ 
ความคงทนทางการเรียนคณิตศาสตร์ เป็นต้น 
  -  ศึกษากิจกรรมการสร้างบรรยากาศของการเรียนท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น 
ในการเรียนเพ่ิมข้ึน   
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เพราะฉันคือเมีย2018 
กรณีศึกษา: บทบาทภรรยาของตัวละครเอกหญิงในละครโทรทัศน์ไทย 

 

ชมพูนุท คงนอง1  กันต์ฤทัย คณาอัมพร2  ฐิตาภา จาริยะ3 
และณัชรดา สมสิทธิ์4 

 
บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยเรื่อง ‘เพราะฉันคือเมีย 2018 กรณีศึกษา: บทบาทภรรยาของตัวละครเอกหญิง
ในละครโทรทัศน์ไทย’ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาทของผู้หญิงในฐานะภรรยาและแม่ที่ปรากฏในละครเรื่อง 
เมีย 2018 และน ามาเปรียบเทียบความแตกต่างในบทบาทของภรรยากับละครโทรทัศน์ 3 เรื่อง ได้แก่  
สี่แผ่นดิน แรงเงา และ เพลิงบุญ เพ่ือที่จะแสดงให้เห็นถึงการผลิตซ้ าภาพตัวแทนของภรรยาที่เปลี่ยนแปลงไป 
และท าให้การเสนอภาพบทบาทของภรรยาในเรื่อง เมีย 2018 มีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
ที่เชื่อมโยงกับทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวกับประเด็นของผู้หญิง ผลวิจัยพบว่าบทบาทของภรรยาที่ถ่ายทอด
ออกมาในละครเรื่อง เมีย 2018 แม้จะมีการน าเสนอภาพของภรรยาต่างไปจากละครเรื่องอ่ืนๆ ที่น ามา
เปรียบเทียบ เช่น การหย่าขาดจากสามีและการท างานเพ่ือเลี้ยงดูตนเองและลูก การเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว  
แต่ภายใต้การมีความคิดเรื่องสตรีนิยมก็ยังถูกอ านาจปิตาธิปไตยกดทับอยู่นั่นคือ การที่เธอตัดสินใจเริ่มต้น
ความสัมพันธ์แบบคู่รักกับผู้ชายคนใหม่และเลือกให้ฝ่ายชายเป็นผู้น า โดยละครโทรทัศน์ 3 เรื่องที่น ามา
เปรียบเทียบในบทบาทภรรยามีลักษณะคล้ายกับละครเรื่อง เมีย 2018 จึงกล่าวได้ว่าบทบาทของผู้หญิง 
ในฐานะภรรยาบางส่วนได้มีการเปลี่ยนแปลง เช่น การให้ค่าผู้หญิงให้สามารถอยู่ได้โดยไม่มีสามี แต่บทบาทของ
ผู้หญิงส่วนใหญ่ที่ถ่ายทอดผ่านละครโทรทัศน์ก็ยังปรากฏแนวคิดการเป็นรองฝ่ายชายหรือตกอยู่ใต้อ านาจ
ปิตาธิปไตยอยู่ ดังนั้นไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีภาพแทนของผู้หญิงในฐานะภรรยาที่ปรากฏอยู่ในละครโทรทัศน์ไทยก็
ยังถูกน าเสนอซ้ าตามมายาคติของสังคมไทย 

ค าส าคัญ: ละครโทรทัศน์ บทบาท ผู้หญิง ภาพตัวแทน 

 

 

 

 

1-3  นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย, คณะศิลปศาตร,์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 
 

1 อาจารย์ประจ าภาควิชาสารัตถศึกษา, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 



991 
 

 

   

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第三届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

บทน า 

 วัฒนธรรมทางสังคมในแต่ละพ้ืนที่ล้วนก าหนดให้ทุกคนมีหน้าที่ตามสถานภาพของตนเองแตกต่างกัน
ออกไป เช่น บทบาทของพ่อแม่มีหน้าที่เลี้ยงดูลูก เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางความคิดและการใช้ชีวิต ซึ่งบทบาท 
ที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างทางสังคมอย่างเห็นได้ชัดเจนนั่นก็คือ บทบาทการเป็นผู้ชายและผู้หญิงใน
สังคมไทย ด้วยขนบธรรมเนียมประเพณี และความเชื่อ ค่านิยมผู้ท าให้หญิงไทยในอดีตมักถูกจ ากัดสิทธิและ
เสรีภาพบางอย่างให้อยู่ในวงแคบๆ เช่น การให้ผู้หญิงเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านดูแลครัวเรือน ดูแลบุตร ปรนนิบัติ
และเป็นสมบัติของสามี ในขณะที่สภาพสังคมปัจจุบันเป็นตัวผลักดันท าให้ผู้หญิงต้องมีหลายบทบาท กล่าวคือ 
ผู้หญิงในยุคปัจจุบันมีทัศนคติและกล้าที่จะตัดสินใจเองมากข้ึน ซึ่งภาพผู้หญิงของทั้งสองยุคนี้ถูกน าเสนอผ่านตัว
ละครต่างๆ ในละครโทรทัศน์ไทย 

 ละครเรื่อง เมีย 2018 ออกอากาศทางช่องวัน 31 ได้รับความนิยมในหมู่คนดูทั้งผู้หญิงวัยรุ่นและกลุ่ม
วัยกลางคนเป็นอย่างมาก และโด่งดังจนเป็นกระแสในวงกว้าง เป็นอีกหนึ่งในละครโทรทัศน์ไทยสะท้อนสังคม 
ที่แสดงให้เห็นภาพของผู้หญิงที่สามารถสร้างจุดยืนทางความคิดให้กับตัวเอง อีกทั้งละครเรื่องดังกล่าวยังมีการ
น าเสนอภาพลักษณ์ของตัวละครเอกอย่าง‘อรุณา’ ที่มีการน าเสนออย่างแปลกใหม่ไปจากภาพของการเป็น
นางเอกตามแบบฉบับของละครโทรทัศน์ไทยในแบบเดิม และกล้าที่จะลบล้างมายาคติในเรื่องการด ารงบทบาท
ของผู้หญิงที่ถูกต้องและเหมาะสมตามกรอบประเพณีเดิมของสังคมไทย โดยละครเรื่อง  เมีย 2018 มีการ
น าเสนอสัญญะของตัวละครนางเอกที่ปฏิบัติกับสามีหลังจากที่โดนนอกใจต่างไปจากในสมัยอดีต โดยการ
ตัดสินใจเริ่มต้นชีวิตใหม่กับผู้ชายที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงทัศนคติของเธอ ซึ่งความแตกต่างของตัวละครเอกหญิง  
ในอดีตและปัจจุบันที่ถูกน าเสนอผ่านละครโทรทัศน์ไทยแสดงให้เห็นว่ า บทบาทของภรรยาได้มีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมและกาลเวลา 

 ความนิยมในละครเรื่อง เมีย 2018 และภาพของผู้หญิงยุคใหม่ของตัวละครเอกฝ่ายหญิงนี้จึงเป็นที่มา
ของการวิจัย ในประเด็นบทบาทของผู้หญิงในฐานะภรรยาและแม่ที่ถูกน าเสนอผ่านบทละครโทรทัศน์ และ  
การเปรียบเทียบความแตกต่างของผู้หญิงอยู่ในฐานะภรรยาและแม่เช่นเดียวกับ ‘อรุณา’ ในละครเรื่องอ่ืนๆ 
เพ่ือที่จะทราบถึงการผลิตซ้ าภาพตัวแทนของเมียที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ละยุคสมัยในลักษณะที่แตกต่างกันผ่าน
การน าเสนอของละครโทรทัศน์ไทย และเพ่ือที่จะท าให้การเสนอภาพบทบาทของเมียในเรื่อง เมีย 2018  
มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ถึงสาเหตุที่ท าให้ตัวละครเอกอย่างอรุณาหย่าขาดกับสามีคนเก่าและมีสามีใหม่โดยไม่
สนใจขนบธรรมเนียมเดิมของสังคม และได้ชื่อว่าเป็นเมียในยุค 2018  

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. ศึกษาบทบาทของผู้หญิงในฐานะภรรยาและแม่ผ่านละครโทรทัศน์เรื่อง เมีย 2018  
2. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของบทบาทภรรยาในละครโทรทัศน์เรื่อง เมีย 2018 กับละคร

โทรทัศน์3 เรื่อง ได้แก่ สี่แผ่นดิน แรงเงา และ เพลิงบุญ 

 



992 
 

 

   

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第三届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

วิธีการศึกษา 

 ศึกษาบทบาทของตัวละครเอกหญิงในละครโทรทัศน์เรื่อง เมีย 2018 โดยวิเคราะห์เนื้อหาที่เชื่อมโยง
กับทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวกับผู้หญิง ด้วยการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  

 

ผลการศึกษา 

1. ‘อรุณา’ กับบทบาทนางฟ้าในบ้าน 

‘ณา’ หรือ ‘อรุณา’ ผู้หญิงที่รับหน้าที่แม่บ้านแม่ศรีเรือนดูแลธาดาผู้เป็นสามีและนุดาบุตรสาว แต่โดน
ธาดานอกใจไปแอบมีความสัมพันธ์กับกันยาที่เป็นญาติห่างๆ ของเธอ หลังจากที่เจอมรสุมชีวิตครั้งนี้จึงท าให้
อรุณาเจอกับวศินตัวละครที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตและทัศนคติของเธอ 

บทบาทส าคัญของอรุณาคือการท าหน้าที่แม่บ้าน ท ากับข้าว กวาดบ้านถูบ้าน ซักผ้ารีดผ้ารวมไปถึง 
การดูแลนุดาและธาดา ด้วยคุณสมบัติในการท าหน้าที่เป็นภรรยาของอรุณา จึงท าให้เธอเปรียบเสมือนนางฟ้า  
ในบ้าน ในขณะที่ธาดาผู้เป็นสามีมีหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัวและมีหน้าที่ท างานหาเงินเพ่ือเลี้ ยงครอบครัว  
แต่เมื่อธาดานอกใจอรุณาบทบาทการเป็นภรรยาของเธอจึงเปลี่ยนไปซึ่งสามารถแบ่งบทบาทของภรรยาที่ถูก
สะท้อนผ่านตัวละครอรุณาได้เป็น 2 ช่วงคือ ช่วงแรกและช่วงหลังหย่า ซึ่งมีบทบาทต่างกันดังนี้  

1.1 บทบาทภรรยาในช่วงแรก 
บทบาทภรรยาช่วงแรกของอรุณาสะท้อนภาพของภรรยาหรือเมียที่เป็นแม่บ้านแม่ศรีเรือน ดูแล

ปรนนิบัติสามีดังจะเห็นได้จากเหตุการณ์ที่อรุณาตื่นมาตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อเตรียมเสื้อผ้าและท าอาหารให้ธาดาผู้เป็น
สามีและนุดาบุตรสาวเป็นประจ า โดยที่เธอจะจัดการธุระต่างๆ ให้ลูกและสามีก่อนเสมอ และละเลยการดูแล
ตัวเองโดยสิ้นเชิง เห็นได้ว่าอรุณาเป็นผู้หญิงที่อยู่ในค่านิยมของสังคมเดิมที่มีการถ่ายทอดชุดวาทกรรมความคิด
และค่านิยมที่ฝังรากลึกมาตั้งแต่อดีตในเรื่องการเป็นภรรยาที่ดี 

บทบาทของอรุณาในช่วงแรกจึงลักษณะที่ตรงกับแนวคิดของเฮอร์ล็อค (1987, อ้างถึงใน เจตนิพิฐ  
ท้าวแก้ว และคณะ, 2559: 2089) ที่ได้จ าแนกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบทางเพศของผู้หญิงในแบบดั้งเดิม
ไว้อย่างชัดเจน คือ ผู้หญิงในอดีตจะต้องมีหน้าที่ ดังนี้  

1. เป็นผู้ให้บริการในทุกสถานการณ์และตามความประสงค์ของผู้ชาย 

2. แสดงอารมณ์ความรู้สึกท่ีก่อให้เกิดความอบอุ่นและเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว 

3. เสียสละเพ่ือผู้อ่ืนก่อนเสมอ  

4. ให้ผู้ชายเป็นคนตัดสินใจในเรื่องส าคัญเสมอ 

5. บทบาทท่ีส าคัญคือการดูแลครอบครัว 
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บทบาทของอรุณาที่ตรงกับแนวคิดข้างต้นได้สอดคล้องกับกรอบความคิดของสังคมไทยในสมัยก่อนว่า
ผู้หญิงที่เป็นภรรยาที่ดีจะต้องเป็นแม่ศรีเรือน ซึ่งการเป็นแม่ศรีเรือนท าให้เธอไม่ได้ดูแลตนเอง ด้วยเหตุนี้เอง  
จึงท าให้ธาดาขาดความสนใจในตัวเธอ บทบาทของผู้หญิงที่เป็นแม่บ้านหรือแม่ศรีเรือนที่ยุ่งอยู่กับการดูแล
ปรนนิบัติลูกและสามีของอรุณานี้ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้เธอไม่ได้ดูแลตนเอง ภาพของอรุณาจึงถูกถ่ายทอด 
ให้เป็นผู้หญิงโทรม ไม่เหลือความงดงามและเป็นเหตุให้ธาดาผู้เป็นสามีนอกใจ  

เนื่องจากเพศมีอิทธิพลต่อรูปแบบความรักของบุคคลดังที่ Fehr & Broughton (2001) ได้ยกตัวอย่าง
ว่า ผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะชื่นชอบผู้ชายที่ฉลาด หล่อ และรู้จักการเข้าสังคมมากกว่าผู้ชายประเภทอ่ืน ในขณะที่
ผู้ชายมีแนวโน้มที่จะชื่นชอบผู้หญิงที่มีรูปร่างหน้าตาดี เช่นเดียวกับตัวละครธาดาที่มองความสวยของกันยาและ
หลงในเสน่ห์รู้สึกถูกตาต้องใจ ขณะเดียวกันตัวละครกันยาก็หลงในความหล่อและความเก่งเป็นผู้น าของธาดา 
รวมถึงทฤษฎีสตรีนิยมในสายสังคมนิยม ที่เชื่อว่าระบบเพศสัมพันธ์นั้นถูกก าหนดโดยระบบทุนนิยมและระบบ
ชายเป็นใหญ่ (นาถฤดี เด่นดวง, 2552) ระบบความคิดนี้ท าให้ธาดาอยู่ในฐานะของผู้กุมอ านาจเหนือกว่าอรุณา
รวมถึงกันยา ธาดาจึงเปรียบผู้หญิงทั้งสองเป็นสินค้า โดยคิดว่าตัวเองนั้นสามารถเลือกผู้หญิงที่ดึงดูดทางเพศ
มากกว่าได้ ซึ่งก็คือกันยา ท าให้ความโรแมนติก ความดึงดูดทางเพศ ร่างกาย เพศสัมพันธ์ กลายเป็นสินค้า 
มีมูลค่ามหาศาลตรงกับทัศนคติของธาดาที่รู้สึกว่ากันยามีความน่าสนใจมากกว่าอรุณาด้วยรูปร่าง หน้าตาและ
ความทันสมัย  

ตัวละครอรุณาและกันยาถือเป็นคู่ตรงข้ามที่เสนอให้เห็นว่าทั้งคู่ก็ยังขาดคุณสมบัติการเป็นภรรยา
เช่นเดียวกัน เห็นได้จากการท าหน้าที่ภรรยาของอรุณาก่อนที่เธอจะถูกนอกใจ เธอเป็นผู้หญิงตามขนบเดิมของ
สังคมไทย มีความเป็นกุลสตรี ดูแลงานบ้านได้อย่างดี แต่ในความดีในเรื่องดังกล่าวอรุณาก็ยังคงขาดในเรื่อง  
การดูแลเอาใจใส่ในความสวยความงามของตัวเอง ปล่อยให้ตัวเองโทรม ในขณะที่หน้าที่ของภรรยาส าหรับ
กันยานั้นก็ให้ความส าคัญกับการดูแลธาดาแค่เรื่องความสัมพันธ์ทางเพศ แต่ในเรื่องงานบ้านงานเรือนกั นยา 
ก็ยังคงมีความบกพร่องอยู่ 

บทบาทการเป็นภรรยาส าหรับตัวละครธาดานั้นเป็นความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่ยังมีการให้ค่ากับ
ความคิดแบบเก่า คือความคิดแบบปิตาธิปไตยหรือชายเป็นใหญ่ ขณะเดียวกันวศินก็คือตัวละครที่เป็นคู่เปรียบ
ของธาดา ซึ่งเป็นตัวแทนผู้ชายสมัยใหม่ที่เปิดโอกาสให้กับผู้หญิงที่มีสามีมาแล้วโดยไม่สนใจเรื่องราวในอดีต 
และให้ความส าคัญกับผู้หญิงต่างจากธาดา วศินมองอรุณาในเรื่องความเก่งและความฉลาด ให้เกียรติและเคารพ
การตัดสินใจของอรุณา วศินจึงเป็นตัวละครที่มีแนวคิดแบบสตรีนิยมสายเสรีนิยม คือยอมรับความเสมอภาค
ทางเพศโดยไม่ปิดกั้นโอกาสทางความรักต่ออรุณาซึ่งการแสดงออกของวศินตรงกับแนวคิดของฟอร์เซ (1994)  
ที่ได้กล่าวว่า ความเสมอภาคระหว่างเพศเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้สมบูรณ์ หญิงและชายควรได้รับความเสมอภาค 
สามารถตัดสินใจในชีวิตของตนได้โดยอิสระ หากการตัดสินใจนั้นไม่กระทบต่อสิทธิของบุคคล อ่ืน สังคมต้องไม่
ปิดโอกาสของทั้งหญิงและชาย และให้โอกาสโดยไม่เลือกปฏิบัติในการพัฒนาศักยภาพ แต่การเข้าถึงโอกาส  
ได้เสมอภาคหรือไม่นั้น ก็ให้เป็นเรื่องของศักยภาพและความสามารถของตัวบุคคล 
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1.2 บทบาทภรรยาในช่วงหลัง 
บทบาทช่วงหลังคือ บทบาทหลังจากที่อรุณาหย่าจากธาดาและมาเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว โดยแสดงการ

เลือกที่จะตัดปัญหาดังกล่าวโดยการขอหย่า ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะทางความคิดของผู้หญิงสมัยใหม่ที่มีคว าม
กล้าที่จะตัดสินใจในเรื่องต่างๆ และรับผิดชอบในบทบาทของตนเองไปด้วยอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง  

บทบาทหลังหย่าของอรุณา แสดงให้เห็นว่าอรุณากล้าที่จะท าลายกรอบความคิดประเพณีเดิมของ
สังคมไทยในอดีต ในเรื่องที่ผู้หญิงจะต้องตกอยู่ภายใต้อ านาจความต้องการของสามี และยินยอมให้สามีมีคนรัก
เพ่ิม ความคิดของอรุณาได้ขัดแย้งกับภาพสังคมไทยสมัยก่อนที่ยกย่องอ านาจชายเหนือฝ่ายหญิง ซึ่งบทบาทของ
อรุณาหลังหย่าตรงกับแนวคิดของเฮอร์ล็อค (1987, อ้างถึงในเจตนิพิฐ ท้าวแก้ว และคณะ, 2559: 2094) ที่ได้
ก าหนดลักษณะของผู้หญิงสมัยใหม่ ดังนี้ 

1. รู้ระดับศักยภาพท่ีแท้จริงของตนเองในการประกอบกิจกรรมต่างๆ  

2. ให้ความส าคัญแก่ตนเองมากข้ึน 

3. ไม่รู้สึกว่าตนเองขาดความเป็นผู้หญิงหากประสบความส าเร็จในหน้าที่การงานสูงกว่าผู้ชาย 

4. ไม่รู้สึกว่าตนเองผิดที่เลือกประกอบอาชีพหรือท างานที่พอใจมากกว่าการท างานบ้าน 

หรือเลี้ยงดูบุตร 

5. สามารถตัดสินใจเลือกด าเนินชีวิตของตนเองได้ 

อย่างไรก็ตามข้อสังเกตหนึ่งที่น่าสนใจคือ การเปลี่ยนแปลงตัวเองของอรุณานั้นเกิดจากค าแนะน าของ
วศิน วศินจึงมีสถานะเป็นผู้น า เนื่องจากทรงผมหรือการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้สวยและดูดีขึ้นมาจากค าแนะน า
ของวศิน แสดงให้เห็นว่าอรุณาก็ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมจากฝ่ายชายหรืออยู่ภายใต้อ านาจปิตาธิปไตย
เช่นเดิมเพียงแต่เธอได้เปลี่ยนผู้น าคนใหม่แสดงให้เห็นว่าภายในลึกๆ แล้วเธอก็ยังยอมให้อ านาจทางความคิด
ของฝ่ายชายมาชี้น าบทบาทการเป็นภรรยาของเธอ ดังนั้นบทบาทภรรยาตามความคิดของอรุณาจึงยังคงเป็น
แบบเดิมเพียงแต่เปลี่ยนผู้ครอบง าทางความคิดและการกระท าจากธาดามาเป็นวศินเพียงเท่านั้น 

2. การก าหนดคุณสมบัติท่ีดีของภรรยาในละครโทรทัศน์ไทย 

สังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีการก าหนดบทบาททางเพศ (Gender Role) ให้ผู้หญิงมีหน้าที่
มากกว่าผู้ชาย เช่นผู้หญิงต้องดูแลงานบ้านงานเรือน ต้องมีทักษะทางด้านงานเย็บปักถักร้อย รวมไปถึงการดูแล
ลูก สิ่งเหล่านี้จึงน ามาสู่วาทกรรมในสังคมที่ก าหนดแนวทางการประพฤติตัวของผู้หญิงในฐานะภรรยา  
โดยบทบาทภรรยาที่ดีถูกน าเสนอผ่านละครโทรทัศน์อยู่หลายครั้ง เช่น แม่พลอยจากละครโทรทัศน์เรื่อง  
สี่แผ่นดิน วิกันดาจากละครโทรทัศน์เรื่อง เมียหลวง และพิมาลาจากละครโทรทัศน์เรื่อง เพลิงบุญ ซึ่งตัวละคร
เหล่านี้ได้สะท้อนภาพของภรรยาที่สอดคล้องกับอรุณาในละครโทรทัศน์เรื่อง  เมีย 2018 โดยสามารถแบ่ง
คุณสมบัติภรรยาที่ดีได้ดังนี้  
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2.1 ดูแลปรนนิบัติสามีให้เกียรติ และยอมให้สามีเป็นใหญ่ในบ้าน 

หน้าที่การปรนนิบัติสามีกลายเป็นหนึ่งในบทบาทหลักของผู้หญิงที่ดี คือ การดูแลความเป็นอยู่ของสามี 
ท ากับข้าว ดูแลเรื่องเสื้อผ้า ซึ่งอรุณาได้แสดงให้เห็นถึงความเพียบพร้อมไปด้วยคุณสมบัติที่ผู้เป็นเมียที่ดีพึงมี 
เช่นเดียวกับตัวละครแม่พลอย ดร.วิกันดา และพิมาลาที่เป็นตัวอย่างในบทบาทของภรรยาที่ดีแม่พลอยมีนิสัย
คล้ายกับตัวอรุณาคือ ความใจเย็น เป็นผู้หญิงที่เพียบพร้อมในเรื่องงานบ้านงานเรือนรวมถึงการปรนนิบัติสามี  
วิกันดาแม้ว่าจะเป็นตัวละครที่ต้องท างานนอกบ้านอย่างหนัก งานในบ้านก็ไม่บกพร่องแม้แต่น้อยพิมาลามีความ
เหมือนกับอรุณาคือ ถูกสั่งสอนมาด้วยขนบธรรมเนียมเดิม โดนปลูกฝังค่านิยมการเป็นเมียที่ดี ว่าต้องปรนนิบัติ
สามี ให้สามีเป็นช้างเทา้หน้า เห็นได้ชัดว่าแม้ละครต่างๆ จะถูกน าเสนอเรื่องผัวๆ เมียๆ มาหลายปี แต่สิ่งที่ยังคง
ถูกสั่งสอนอยู่ในสังคมไทยผ่านละครก็คือ การเป็นภรรยาที่ดีต้องเคารพและให้เกียรติสามี ยอมให้สามีมีอ านาจ
เหนือตน แม้ว่าละครเรื่อง สี่แผ่นดิน เพลิงบุญ และ เมีย 2018 จะมีช่วงเวลาออกอากาศที่แตกต่างกันแต่
ลักษณะของตัวละครที่เป็นภรรยา คือ แม่พลอย พิมาลา และอรุณายังคงอยู่ภายใต้อ านาจปิตาธิปไตย  
เฉกเช่นเดียวกับผู้หญิงไทยในยุคอดีต  

อย่างไรก็ตามลักษณะประการหนึ่งที่ละครเรื่อง เมียหลวง และ เมีย 2018 แสดงภาพตรงกันก็คือ  
การที่ตัวละครเอกหญิงตัดสินใจหย่าขาดกับสามี ดังเหตุการณ์ที่วิกันดาตัดสินใจขอหย่ากับอนิรุทธิ์ และ 
การที่อรุณาแสดงให้เห็นถึงการไม่ยอมจ านนต่อสถานะเมียหลวง โดยใช้สิทธิและสถานะของตนเองในฐานะ
ผู้หญิงสมัยใหม่ที่กล้าเปลี่ยนตัวเอง เปลี่ยนแปลงทรงผมและการแต่งตัวให้ดึงดูดขึ้น ซึ่งหมายถึงการไม่ยอมตก
อยู่ใต้อ านาจปิตาธิปไตย 

ละครโทรทัศน์ทั้งสามเรื่อง มีลักษณะที่คล้ายกับอรุณาในเรื่องการดูแลปรนนิบัติสามี ให้เกียรติ และ 
ยอมให้สามีเป็นใหญ่ คือ ให้เวลาส่วนใหญ่ในการดูแลสามี ท ากับข้าว ซักผ้ารีดผ้า ท าทุกอย่างที่ภรรยาควรจะ
เป็น อย่างที่สังคมก าหนดบทบาทของภรรยาไว้ เห็นได้ชัดว่าสังคมไทยยังคงปลูกฝังค่านิยมของการเป็นเมียที่ดี
ผ่านละครไทยอยู่เสมอ สะท้อนให้เห็นบทบาทและสถานะของสตรีอันเกิดจากมายาคติของสังคมในประเด็น
เรื่องบทบาทของผู้หญิงที่ถูกคนในสังคมประกอบสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยอดีต ลักษณะต่างๆ เหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่คน
ส่วนใหญ่เชื่อว่าถูกต้องเหมาะสมจนน าไปสู่การตีแผ่และปลูกฝังผ่านสื่อทางสังคมเสมอมา 

2.2 อบรมเลี้ยงดูลูก 

หน้าที่อบรมเลี้ยงดูลูกเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของการเป็นภรรยาที่ดีในสังคมไทย ซึ่งให้สิทธิและอ านาจ
ในบ้านแค่ฝ่ายหญิง ตั้งแต่เรื่องดูแลลูก ดูแลงานบ้าน เพราะสังคมไทยมองว่าผู้ชายมีหน้าที่ท างานนอกบ้าน  
หาเงินเข้าบ้าน ในขณะที่ผู้หญิงจะต้องดูแลลูกและท างานในบ้านไปพร้อมๆ กัน หน้าที่การเป็นแม่จึงส าคัญต่อ
ลูก ที่จะอบรมเลี้ยงดู ให้ความรักและสั่งสอนลูกไปพร้อมๆ กัน ลักษณะดังกล่าวถูกน าเสนอผ่านตัวละครอรุณา
ที่ท าหน้าที่แม่ของนุดาได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง คอยท ากับข้าว เตรียมเสื้อผ้า ไปรับไปส่งนุดาที่โรงเรียน  
เมื่อนุดากลับมาจากโรงเรียนเธอจะมีหน้าที่สอนการบ้านให้กับนุดา และคอยดูแลนุดาไปพร้อมๆ กับการท างาน
ในบ้าน ในขณะที่แม่พลอยก็ท าหน้าที่แม่ได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง คอยอบรมเลี้ยงดูลูกๆ ที่เกิดจากตนกับคุณ
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เปรมและลูกของคุณเปรมที่เกิดกับบ่าวในบ้านได้อย่างน่าชื่นชม วิกันดาก็ได้ท าหน้าที่แม่ได้ดีเช่นกัน สามารถ
เป็นแบบอย่างในเรื่องการเอาใจใส่นุ่นกับนิ่ม คอยอบรบสั่งสอนแม้ว่าจะต้องท างานนอกบ้านควบคู่ไปด้วย 

บทบาทหน้าที่การเป็นแม่จึงสอดแทรกอยู่ในสังคมไทย ซึ่งสื่อโทรทัศน์มีผลอย่างมากต่อการเป็น
แบบอย่างในการประพฤติตัว ในขณะที่ผู้หญิงที่แต่งงานได้รับบทบาทการเป็นภรรยาอย่างถูกต้องแล้ว ก็จะต้อง
ไม่ลืมหน้าที่ในการเป็นแม่ด้วย เนื่องจากสังคมไทยเป็นสังคมที่ให้ความส าคัญกับการเลี้ยงดูลูก การท าหน้าที่แม่
จึงส าคัญไม่ต่างจากบทบาทภรรยา  

2.3 ช่วยกันท างาน 

ในอดีตการท างานนอกบ้านเป็นหน้าที่ของชายที่ต้องหาเงินเข้ามาจุนเจือและให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย
ภายในบ้าน ขณะที่ผู้หญิงมีหน้าที่ดูแลงานบ้านและเลี้ยงลูก แต่ปัจจุบันครอบครัวส่วนใหญ่ทุกคนในบ้านนั่นคือ 
พ่อแม่จะต้องมีงานประจ าและต้องช่วยกันหาเงินเข้ามาเป็นค่าใช้จ่ายในบ้าน ละครโทรทัศน์เรื่อง  เมีย 2018 
 ได้น าเสนอภาพของอรุณาเป็นเพียงแค่แม่บ้านแม่เรือนอย่างเช่นผู้หญิงในอดีต ซึ่งบทบาทการท างานในบ้าน
ของฝ่ายหญิงโดยไม่ได้รับผิดชอบการท างานนอกบ้าน ถูกน าเสนอผ่านตัวละครสองตัวคือ อรุณาในเรื่องเมีย
2018 ในช่วงแรกและแม่พลอยในเรื่องสี่แผ่นดิน  

อย่างไรก็ตามด้วยบริบทสังคมไทยในปัจจุบันท าให้ผู้หญิงต้องออกมาช่วยกันท างาน ในที่นี้หมายถึงการ
ออกมาท างานนอกบ้าน ขณะเดียวกันก็ต้องมีหน้าที่การช่วยกันท างานในบ้าน คือดูแลงานบ้าน ซึ่งภรรยา 
ที่ท าได้ตามลักษณะดังกล่าวสังคมก็จะถือว่าเป็นภรรยาสมบูรณ์แบบ ในขณะที่อรุณาในช่วงก่อนหย่ามีหน้าที่  
แค่ในบ้านเท่านั้น แต่พิมาลาและวิกันดามีอาชีพการงานที่เป็นหลักของตนเอง ซึ่งท าให้เมื่อเกิดความ
เปลี่ยนแปลงทางด้านความสัมพันธ์กับสามี จึงท าให้ไม่ยากที่จะเริ่มต้นชีวิตโดยปราศจากผู้น าในครอบครัว  
การที่ผู้หญิงมีอาชีพที่เป็นหลักแหล่งจะช่วยเพ่ิมคุณค่าในสายตาของผู้ชายหรือผู้เป็นสามีรวมไปถึงการได้รับการ
ชื่นชมในสังคม เนื่องจากผู้ชายจะมีความรู้สึกว่าภรรยานั้นสามารถดูแลตัวเองได้และไม่ต้องเป็นกังวลหรือ  
ห่วง มากกว่าการที่มีภรรยาเป็นแม่บ้านหรือมีหน้าที่แค่ในบ้าน ซึ่งการท างานดังกล่าวจะยิ่งเพ่ิมความมั่นใจต่อ
สามีและครอบครัวได้  

ดังนั้นการท างานนอกบ้านและในบ้านจึงเป็นเรื่องพ้ืนฐานของภรรยาที่ดีในสังคมไทยยุคปัจจุบัน  
ควรต้องมี จึงจะได้รับการยกย่องในความเก่งและการเป็นศรีภรรยา เพราะหน้าที่การงานเป็นส่วนท าให้คุณค่า
ของภรรยาเพ่ิมขึ้น เมื่อหน้าที่การงานนอกบ้านเป็นสิ่งที่ผู้หญิงยุคใหม่ควรมี การตัดสินใจและด าเนินชีวิตใหม่
ของหญิงที่ถูกสามีนอกใจก็ไม่จ าเป็นต้องพึงพาสามีอีกต่อไป 

2.4 สวยและดูดี  
หน้าตาเป็นส่วนแรกที่สามารถดึงดูดเพศตรงข้ามได้ อรุณา แม่พลอย วิกันดา และพิมาลา ต่างมีหน้าตา

สะสวยและดูดีเช่นเดียวกัน ภาพลักษณ์ของนางเอกละครไทยถูกถ่ายทอดว่าจะต้องเป็นผู้หญิงเรียบร้อย  
ใส่เสื้อผ้าไม่มีสีฉูดฉาด แต่งตัวไม่จัดจ้าน และแต่งหน้าอ่อนๆ ในขณะที่นางร้ายเป็นตัวละครที่มีภาพลักษณ์ต่าง
จากนางเอกโดยสิ้นเชิง ทั้งการแต่งตัว แต่งหน้า รวมไปถึงพฤติกรรมต่างๆ อย่างตัวละครอรอินทร์ กันยา ใจเริง 
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ที่มีความดึงดูดใจจากเพศตรงข้ามมากกว่า จึงท าให้เป็นที่สนใจของผู้ชาย ดังนั้นเห็นได้ชัดว่าละครไทยพยายาม
จะสร้างความแตกต่างระหว่างตัวละครนางเอกและนางร้ายเสมอมา ซึ่งความสวยงามที่ได้รับความสนใจจาก
พระเอกของตัวละครที่เป็นนางร้ายนี้เอง ส่งผลต่อความสัมพันธ์ที่ท าให้ อรุณา พิมาลา และวิกันดา ถูกสามี
นอกใจเพราะความไม่ใส่ใจที่จะดูแลตัวเอง  

ละครโทรทัศน์มุ่งเน้นย้ าประเด็นเรื่องความสวยความงามของผู้หญิง คุณสมบัติของภรรยาที่ดีจะต้อง
ไม่ใช่แค่งานในบ้านอย่างเดียว แต่ต้องดูดีทั้งหน้าตาและใส่ใจตัวเอง เรื่องหน้าตาจึงเป็นพื้นฐานของสังคมที่ท าให้
เกิดความเชื่อว่า ถ้าภรรยาไม่รู้จักใส่ใจตัวเองก็จะถูกสามีนอกใจ ซึ่งนั่นอาจเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่ละคร
พยายามจะบอกแก่คนดู แต่ในชีวิตจริงของสังคมไทย การที่ผู้ชายจะนอกใจภรรยาได้นั้น อาจไม่ใช่เกิดจากที่
ภรรยาปล่อยตัวเองให้โทรมจะเป็นเหตุผลอันดับต้นๆ ที่ท าให้สามีนอกใจ แต่ปัญหาของการนอกใจของผู้ชายคือ
ความต้องการและความไม่รู้จักพอ ตัณหาความมักมากของฝ่ายชายเป็นเครื่องสะท้อนภาพสังคมได้เป็นอย่างดี
เรื่องการนอกใจ ซึ่งปัจจัยหลักในการนอกใจนั้นขึ้นอยู่กับความรู้จักผิดชอบชั่วดีที่ฝ่ายชายมากกว่าการที่ละคร 
จะบอกพยายามเสนอว่าถ้าภรรยาไม่ดูแลตัวเองก็จะถูกสามีนอกใจ  

2.5 ใจดีมีเมตตา 

คุณสมบัติในการเป็นภรรยาที่ดีที่ละครโทรทัศน์มักน าเสนอ คือการให้ภรรยามีจิตใจเมตตาอารี มีความ
เอ้ือเฟ้ือ มองโลกในแง่ดี ซึ่งตรงกับบทบาทของอรุณาที่แสดงคุณสมบัตินี้ออกมาเสมอ ความสงสารของอรุณา 
ท าให้กันยาได้เข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกับเธอ เป็นเหตุให้เรื่องราวการนอกใจเกิดขึ้น เช่นเดียวกับพิมาลา
ที่มีความสงสารใจเริง ความใจอ่อนและไม่คิดมากของพิมาลาจึงเป็นเหตุให้ฤกษ์หลงเสน่ห์ใจ เริง ความเห็นอก
เห็นใจของตัวละครซึ่งรับบทนางเอกจึงมักจะถูกเอาเปรียบจากตัวละครนางร้ายอยู่เสมอ แต่สิ่งที่พบว่าทั้งสองตัว
ละครมีจุดต่างกันคือ การให้อภัยผู้เป็นสามี นั่นคือพิมาลายังให้อภัยฤกษ์และกลับมาสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์
ด้วยกันอีกครั้งในขณะที่อรุณาเลือกท่ีจะตัดขาดความสัมพันธ์กับสามีของเธอด้วยการหย่าร้าง  

ทั้งจุดเหมือนและจุดต่างระหว่างละครทั้งสองเรื่องนี้พบว่าทั้งสองก็ยังตกอยู่ภายใต้อุดมการณ์ของ
อ านาจปิตาธิปไตยเช่นเดิมเพราะท้ายที่สุดตัวละครทั้งสองคนนี้ก็ยังยอมรับให้ผู้ชายเข้ามาเป็นผู้น าทางความคิด
เหมือนเดิมเพียงแต่อรุณาได้เปลี่ยนจากฤกษ์เป็นวศิน แต่พิมาลาจากละครเรื่องเพลิงบุญยังใช้ผู้น าทางความคิด
คนเดิมก็คือฤกษ์  

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการผลิตซ้ าของละครทั้งสองเรื่องก็ยังอยู่ในกรอบของบริบททางสังคมไทยสมัยอดีต 
คือยอมให้ผู้ชายเข้ามาเป็นผู้น าของชีวิต ดังที่ Stuart Hall (1997) กล่าวว่า การผลิตซ้ าใหม่ (Reproduction) 
นั้นหากมองในแง่ของระบบความหมายของประเภทแรก คือ การผลิตซ้ าขึ้นมาใหม่แต่ยังคงความหมายเดิม  
ซึ่งการน าเสนอโครงเรื่องและการถ่ายทอดภาพของตัวละครเอกหญิงทั้งสองเรื่องจึงมีลักษณะที่ใกล้เคียงกัน  
การเป็นคนให้โอกาสหรือยอมรับสิ่งใหม่ๆ เข้ามา เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของนางเอกในละครโทรทัศน์ นางเอก
จะถูกน าเสนอให้เป็นคนที่เมตตากรุณา ไม่ถือสาใคร และมีจิตใจโอบอ้อมอารี ซึ่งการเป็นคนยอมคนหรือใจดี
เกินไปอาจส่งผลผลร้ายกับนางเอกเอง นั่นก็คือการนอกใจ  

สรุปความเหมือนและความต่างท่ีปรากฏในละครทั้ง 4 เรื่อง 

จากข้อเปรียบเทียบลักษณะของภรรยาที่ดีระหว่างละครโทรทัศน์เรื่อง เมีย 2018 กับเรื่อง สี่แผ่นดิน 
เมียหลวง และ เพลิงบุญ พบว่ามีจุดร่วมเดียวกันในประเด็นการยอมตกอยู่ภายใต้อุดมการณ์อ านาจปิตาธิปไตย
ที่สังคมได้ก าหนดไว้ว่าฝ่ายชายมักจะต้องเป็นผู้น าและได้รับการยกย่อง ในขณะที่เพศหญิงมักจะต้องเป็นฝ่าย  
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ตามถึงแม้ว่าจะรับหน้าที่ความรับผิดชอบมากกว่าก็ตาม เช่น เรื่องการดูแลงานบ้าน การอบรมเลี้ยงดูลูก  
การปรนนิบัติสามีทั้งกายและใจ ซึ่งเห็นได้จากตัวละครเอกหญิงในละครโทรทัศน์ทั้ง  4 เรื่องได้แสดงความรัก
และให้เกียรติฝ่ายชายผู้เป็นสามีอย่างเต็มใจและไม่รังเกียจ แต่ในจุดร่วมก็ได้มีจุดต่างอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจ 
คือ เรื่องการเป็นฝ่ายถูกนอกใจจากสามี 

ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า ค่านิยมและสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปย่อมน ามาสู่พัฒนาการทางความคิดของภรรยา
ที่ไม่เหมือนเดิม ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาจึงท าให้อรุณากับตัวละครอีก 3 เรื่อง มีทั้งคุณสมบัติของภรรยาที่แสดง 
ให้เห็นทั้งจุดเหมือนและจุดต่างในระยะเวลาที่แตกต่างกัน ลักษณะของภรรยาที่เหมือนกันคือ การมีจิตใจเมตตา
อารี ใจกว้างและไม่คิดร้ายกับใคร อีกทั้งตัวละครเอกทั้ง 4 เรื่อง ท าหน้าที่เป็นแม่บ้านแม่เรือนที่ดี ดูแลลูกและ
สามีอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง ในส่วนที่ต่างอย่างเห็นได้ชัดคือ การไม่ยอมตกอยู่ใต้อ านาจเชิงชายของวิกันดา  
ตัวละครที่ท าให้ภาพลักษณ์ของนางเอกเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงยุคใหม่สามารถตัดสินใจและมี
ความคิดที่หลุดออกจากกรอบเดิมของสังคมได้ โดยไม่ต้องสนใจสายตาของใคร ในขณะที่อรุณาใน เรื่อง  
เมีย2018 ก็เป็นภาพแทนใหม่ของผู้หญิงที่โดนสามีนอกใจคือ การเริ่มต้นชีวิตกับผู้ชายคนใหม่ ซึ่งถือเป็นการ
น าเสนอความแตกต่างของนางเอกในเรื่องอ่ืนๆ และสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคม โดยการที่ผู้เขียนบท
น าเสนอเรื่องราวของ เมีย 2018 ก็เพ่ือเป็นการตอกย้ าให้สังคมเข้าใจและยอมรับผู้หญิงที่ถูกนอกใจ ซึ่งตัดสินใจ
ที่จะเริ่มต้นใหม่กับผู้ชายคนอ่ืนได้อย่างไม่ถูกมองว่าผิดศีลธรรม การเปิดกว้างภายในสังคมจึงถูกถ่ายทอดผ่ าน
ละครโทรทัศน์ ซึ่งถือเป็นการผลิตใหม่ที่ต้องการการยอมรับจากสังคม 

3. เมีย2018: กุญแจไขกรอบแนวคิดเดิมของละครโทรทัศน์ไทย 

ผู้หญิงที่ดีจะต้องอยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือน ส านวนสุภาษิตดังกล่าวยังใช้ได้อยู่จนถึงปัจจุบันในการสร้าง
ภาพของตัวละครเอกหญิงในละครโทรทัศน์ไทยให้สอดรับกับวัฒนธรรมประเพณีเดิมของสังคมตามความเชื่อ
อุดมคติหญิงไทยที่ควรมีตั้งแต่โบราณมา ดังที่ก าจร หลุยยะพงศ์ (2552, อ้างถึงใน สุวิมล คล้ายผูก และสมสุข 
หินวิมาน, 2558: 130) กล่าวว่า ละครโทรทัศน์มักสร้างความหมายของตัวละครผู้หญิงที่มีลักษณะบริสุทธิ์  
ไร้เดียงสา อ่อนไหว เน้นอารมณ์ และมักจะเป็นผู้ถูกกระท าแต่ฝ่ายเดียว โดยโครงเรื่องของละครโทรทัศน์
หลายๆ เรื่องมักจะมีการน าเสนอบทบาทของตัวละครหญิงให้ท ากับข้าวอยู่ภายในครัวและมีหน้าที่เป็นเสมือน
แม่บ้านอยู่เสมอ และมักจะต้องจัดระเบียบของบ้าน ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในบ้าน รวมถึงอบรมเลี้ยงดู
ลูกๆ ที่ส าคัญคือตัวละครผู้เป็นสามีมักเป็นฝ่ายที่ต้องออกไปท างานนอกบ้านเสมอ และตัวละครหญิงมักจ ากัดให้
อยู่แต่ภายในบ้านเท่านั้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจากบทบาทหน้าที่ของตัวละครหญิงที่กล่าวมาข้างต้น ก็ปรากฏให้
เห็นอยู่ในละครเรื่อง เมีย 2018 ดังเหตุการณ์ท่ีอรุณายอมลาออกจากงานเพ่ือมาอยู่บ้านดูแลสามีและลูก ซึ่งเธอ
ก็เต็มใจที่จะปฏิบัติตัวเช่นนี้ 

ลักษณะของตัวละครอรุณาในเรื่อง เมีย 2018 ที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดได้ปรากฏอยู่ในละครโทรทัศน์
อีก 3 เรื่องในประเด็นที่คล้ายและต่างกัน ดังนี้ 

3.1 การเปลี่ยนจากเป็นผู้หญิงไทยตามค่านิยมเดิมของสังคม 

ละครโทรทัศน์เรื่อง เมีย 2018 มีการวางบทบาทของตัวละครเอกหญิงในช่วงแรกให้ตรงกับค่านิยม
และกรอบความคิดเดิมของสังคมไทยไว้เป็นอย่างดี แต่เมื่อสิ่งแวดล้อมและการกระท ารอบตัวเปลี่ยนไปจึงเป็น
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เหตุให้ตัวละครต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและความคิดต่างไปจากเดิม ดังจะเห็นได้จากตัวละครอรุณาที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตัวเองและกล้าที่จะเดินออกมาจากกรอบเดิมที่สังคมไทยได้ก าหนดวางไว้ นั่นคือการเป็นผู้หญิง 
ไม่จ าเป็นที่จะต้องยึดหลักผัวเดียวเมียเดียวต่อไป เพราะเธอได้หลุดออกกรอบความคิดหรือมายาคติเรื่องผัว
เดียวเมียเดียว ซึ่งลักษณะความคิดแบบดังกล่าวมีความแตกต่างไปจากละครโทรทัศน์ที่น ามาเปรียบอีก 3 เรื่อง 
นั่นคือการให้ค่ากับสังคมและกรอบความคิดเดิมของประเพณีค่านิยมเรื่องคู่ครองของไทยที่มองว่าผู้หญิงที่ดี
จะต้องมีแค่ผัวเดียว และอยู่ภายใต้การดูแลของสามีเท่านั้นหากหญิงนั้นมีชายอ่ืนมักจะถูกค าติฉินนินทาจาก
สังคมและถูกไปในทางลบ โดยจะเห็นได้ว่าตัวละครทั้งสามตัว ได้แก่ แม่พลอยจากเรื่อง  สี่แผ่นดิน ดร.วิกันดา
จากเรือ่ง เมียหลวง และพิมาลาจากเรื่อง เพลิงบุญ ไม่มีตัวละครใดที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยให้บทสรุปคู่กับตัวละคร
อีกตัวหนึ่งที่ไม่ใช่ตัวละครเอก   

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการผลิตซ้ าของละครไทยมักเกิดจากการที่สังคมให้ค่ากับความคิดและการกระท า
เหล่านั้นมาตั้งแต่อดีตจึงส่งผลให้ลักษณะโครงเรื่องของละครยังคงตกอยู่ภายใต้กรอบความคิดเรื่องคู่ครอง
เช่นเดิม จึงกล่าวได้ว่าละครโทรทัศน์ไทยอาศัยความเป็นไปของสังคมในการผลิตสร้ างแต่ก็ยังคงรูปแบบการ
น าเสนอเรื่องราวตามวัฒนธรรมประเพณีการให้ค่าผู้หญิงไทยเช่นเดียวกับอดีต พฤติกรรมการชมละครโทรทัศน์
แบบเอาความสนุกแต่ไม่เอาเนื้อหาสาระหรือที่มาของโครงเรื่องในละครของผู้ชม ส่งผลให้เกิดการผลิตซ้ าย้ า
ความหมายของบทบาทของผู้หญิงที่สังคมได้ตีกรอบไว้ตามเดิม โดยมีผู้สร้างสรรค์ละครโทรทัศน์เป็นผู้ประกอบ
สร้างความหมายเหล่านั้นให้กลายเป็นความจริงของสังคมเรื่อยมาตามความต้องการของผู้ชม สิ่งเหล่านี้แสดงถึง
การตกอยู่ภายใต้อุดมการณ์ปิตาธิปไตยในการขับเคลื่อนสังคมต่อไป 

ในขณะที่ละครเรื่อง เมีย 2018 มีการออกนอกกฎของค่านิยมและความเชื่อเหล่านี้ด้วยการสร้างให้ตัว
ละครเอกหญิงมีความคิดกล้าที่จะสร้างจุดยืนให้กับตัวเองเมื่อถูกการท าร้ายจิตใจจากสามี ปัจจัยนี้เองท่ีเป็นส่วน
หนึ่งในการท าให้ละครเรื่องดังกล่าวโด่งดังจนเป็นที่พูดถึงกันอย่างกว้างขวางในวงการละครโทรทัศน์ไทย  
แต่กระนัน้ภายใต้การตีกรอบตัวละครให้แตกต่างจากลักษณะของผู้หญิงไทยในแบบเดิม ผู้สร้างบทละครก็ยังหนี
ไม่พ้นการพาตัวละครตัวเดิมเข้าไปอยู่ในกรอบความคิดเดิมของสังคมไทย คือถึงแม้ว่าผู้หญิงจะมีความคิ ดสตรี
นิยมอยู่ในตัวมากเพียงใด แต่สุดท้ายก็ยังการตกอยู่ภายใต้อ านาจปิตาธิปไตยอยู่ดี โดยจะเห็นได้จากอรุณายัง
เดินตามค าแนะน าตัวตัวละครฝ่ายชายหรือคนรักใหม่ของเธอ และต้องการที่จะให้เขาเข้ามาเป็นเจ้าของหัวใจ
คนใหม่ กล่าวคือสุดท้ายผู้หญิงก็ต้องการฝ่ายชายให้มาเป็นผู้น าทางความคิดของตนเฉกเช่นเดิม 

ตัวละครอรุณาที่แสดงภาพของผู้หญิงท างานนอกบ้านหรือตัดสินใจจบความสัมพันธ์ด้วยตัวเอง จึงเป็น
เหมือนภาพแทนของผู้หญิงในสังคมปัจจุบันที่มีบทบาทความเป็นผู้หญิงร่วมสมัยที่มีความรู้ความสามารถ 
สามารถท างานนอกบ้านได้กล้าตัดสินใจและเลือกทางเดินชีวิตด้วยตัวเอง สามารถพ่ึงพาและเลี้ยงดูตัวเองและ
ลูกได้ มีความมั่นใจในตนเอง ขณะเดียวกันเธอก็ยังไม่ปฏิเสธกับความรักครั้งใหม่ ดังนั้น การที่เธอยอมรับ 
ความรักครั้งใหม่และอนุญาตให้วศินเข้ามาเป็นผู้น าคนใหม่ทางชีวิตนั้น กล่าวได้ว่า แม้ว่าแนวคิดเรื่องสตรีนิยม
จะเผยแพร่และเป็นที่ยอมรับมากขึ้นในปัจจุบัน แต่ท้ายที่สุดแล้วแนวคิดนี้ก็ยังถูกกดทับอยู่ภายใต้อ านาจ 
ชายเป็นใหญ่ดังเช่นภาพที่ละครโทรทัศน์ไทยได้น าเสนอมาหลายทศวรรษ 
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4. นางฟ้าในครัวกับสัญญะทางอาหาร 

ละครโทรทัศน์นอกจากจะให้ความสนุกเพลิดเพลินแล้วนั้น ยังแฝงไปด้วยสัญญะภายในเรื่องที่ชวนให้
น่าติดตามและแสดงภาพแทนของผู้หญิงอยู่ด้วย โดยสัญญะที่น่าสนใจถือเป็นใจความส าคัญในละครทั้ง 4 เรื่อง
นี้คือ สัญญะทางอาหาร 

เมีย 2018 ใช้อาหารเป็นสัญญะในการเล่าเรื่อง โดยอาหารดังกล่าวคือ เกี๊ยวน้ า ซึ่งถูกน ามาใช้
เปรียบเทียบถึงตัวละครและคุณค่าของตัวละครในเรื่อง เมีย 2018 ดังจะเห็นได้จากการเปรียบ “เกี๊ยว” ให้เป็น
เสมือนครอบครัว โดยเกี๊ยวมีส่วนผสมไส้ที่หลากหลายซึ่งเปรียบได้กับสมาชิกในครอบครัวที่ถูกคลุกเคล้าให้
เหนียวจนส่วนผสมเข้ากันดั่งเช่นสมาชิกในครอบครัวที่ต้องรักใคร่กลมเกลียวกัน อีกทั้งแป้งห่อไส้เกี๊ยวเป็น
เสมือนสัญญะของครอบครัวที่ต้องห่อหุ้มความไว้ใจและความรักเอาไว้ “เกี๊ยว” ในเรื่อง เมีย 2018 จึงถือ
เป็นสัญญะหลักในการน าเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับความรักและครอบครัว โดยมีอาหารชนิดนี้ปรากฏในฉากที่
อรุณามีความรู้สึกสุขและทุกข์ใจ รวมไปถึงฉากที่เธอตั้งใจท าเกี๊ยวให้คนที่เธอรักรับประทาน ดังฉากที่สนทนา
ระหว่างธารีและอรุณาว่า 

ธารี : ยุคนี้ใครเขาห่อเกี๊ยวกินกันอยู่อีกอะ ท าไมไม่ซื้อกินหรือแกว่าง 

อรุณา : แล้วไปซื้อเขากิน เขามีเนื้อปูเนื้อกุ้งหรอ มีแต่เนื้อหมูกับมัน นุดาเขาไม่กิน เขาไม่ชอบ 

จากบทสนทนาดังกล่าวสื่อให้เห็นว่านอกจาก “เกี๊ยว” จะเป็นสัญญะของครอบครัวแล้ว ยังเป็นสัญญะ
ของการดูแลเอาใจใส่ อีกท้ังละครยังใช้อาหารเป็นสัญญะในการด าเนินชีวิตที่สะท้อนชีวิตและการเป็นอยู่ของตัว
ละครอีกด้วย  

สัญญะทางอาหารในเรื่อง เมีย 2018 ไม่ได้เปรียบอาหารให้เป็นเสมือนชีวิตอย่างเดียว แต่เน้นย้ าใน
เรื่องการเปรียบคนให้เป็นเสมือนอาหาร ดังจะเห็นได้จากฉากที่อรุณาพูดกับนุดาเพ่ือเสียดสีธาดาผ่านเมนู 
อาหารนั่นคือเกี๊ยวว่า “ของดีมีประโยชน์ รสไม่จัดทานกันบ่อยๆ คุณพ่อก็คงจะเบื่อแต่คุณพ่อก็รู้ว่าควรทาน
อะไร” ซึ่งเก๊ียวได้ถูกถ่ายทอดผ่านตัวละครอรุณา โดยละครได้เปรียบเกี๊ยวให้เป็นเสมือนอรุณาผู้เป็นภรรยาที่จืด
ชืด ไม่เผ็ดลักษณะดังกล่าวอาจเชื่อมโยงกับการตอบสนองความต้องการทางเพศของธาดา ทั้งนี้สัญญะเกี่ยวกับ
อาหารอีกอย่างหนึ่งที่ถูกน ามาเปรียบเทียบกับเกี๊ยวน้ า คือ คืออาหารตะวันตก ซึ่งอาหารตะวันตกถูกน ามาใช้
แทนตัวละครกันยาที่มีรสชาติจัดจ้าน หาทานง่ายแต่มีความเลี่ยนและไม่มีประโยชน์จึงไม่เหมาะแก่การทาน  
ในทุกวันหรือทุกมื้ออาหาร โดยการเปรียบอาหารชนิดนี้กับตัวละครกันยาเป็นเครื่องสื่อให้เห็นว่ากันยาสามารถ
ให้ความสุขทางใจทางความต้องการ และความรู้สึกแปลกใหม่ได้อย่างดี  

ลักษณะดังกล่าวยังสอดคล้องกับตัวละครพิมาลาจากเรื่อง เพลิงบุญ ที่ถูกเปรียบให้เป็นเหมือน  
“แกงจืด” ที่อร่อย มีรสชาติไม่จัดจ้านแต่ก็ไม่เลี่ยนสามารถทานได้บ่อยๆ รวมถึงยังมีคุณประโยชน์ที่มากมาย 
แต่อาจสร้างความรู้สึกเบื่อให้แก่ผู้รับประทานได้ จึงท าให้ตัวละครที่เป็นนางร้ายอย่างเริงใจที่เป็นคู่เปรียบของ  
พิมาลา ซึ่งอาหารที่เป็นสัญญะก็คือ “ต้มแซ่บ” มีรสชาติจัดจ้านเหมาะแก่การทานแก้เลี่ยนได้ดี  
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 นอกจากนี้ละครอีกหนึ่งเรื่องที่มีสัญญะทางอาหารแฝงอยู่ในตัวละครเอกหญิง คือละครเรื่อง  
เมียหลวง โดยวิกันดา ถูกเปรียบให้เป็นอาหารที่มีรสชาติไม่ถูกปาก เป็นอาหารจ าเจที่น่าเบื่อซึ่งสัญญะ  
ทางอาหารคือ “สลัดไก่อบ” ในขณะที่ตัวละครที่เป็นนางร้ายอย่างอรอินทร์เป็นคู่เปรียบให้เป็นอาหารที่มี
รสชาติน่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่าง “ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต”์ 

ทั้งสามเรื่องนี้ใช้อาหารให้เป็นสัญญะเปรียบผู้หญิง ในการสื่อความหมายทั้งในด้านดีและด้อยของ
ภรรยา โดยก าหนดให้ตัวละครชายเป็นฝ่ายเลือกและตัดสินใจลิ้มลองอาหารรวมถึงเป็นผู้ประเมินคุณค่าของ
อาหารหรือตัวละครหญิงตามความต้องการและความรู้สึกของตนเอง 

สัญญะทางอาหารชนิดต่อมาที่ถูกเปรียบกับตัวละครอรุณาหลังจากท่ีธาดาผู้เป็นสามีได้นอกใจท าให้เธอ
หันมาดูแลตัวเอง และเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ภายนอกของเธอให้สวย ได้แก่ ขนมลูกชุบ โดยเห็นได้จากฉาก 
ที่อรุณาถ่ายทอดสดการท าลูกชุบผ่านเฟซบุ๊กและพูดว่า “แม่บอกว่าลูกชุบนอกจากไส้ต้องอร่อยแล้ว เปลือก 
ก็ต้องสีสวยน่าทานด้วย ก็เหมือนกับคนเรานี้แหละค่ะ ต้องงามนอกงามในให้พอดีกัน” จากค าพูดของอรุณา
ข้างต้น แสดงให้เห็นว่าอรุณารู้ซึ้งถึงค าว่าพอดีในฐานะของผู้หญิงทั่วไป คือพอดีทั้งภายในและภายนอก มิใช่การ
ให้คุณค่าแค่ด้านใดด้านหนึ่งเพียงนั้น โดยเธอเปรียบความพอดีกับ “ลูกชุบ” ซึ่งหากจะให้อาหารชนิดนี้มีความ
อร่อยนั้นมักจะต้องใส่ใจการท าตั้งแต่ไส้จนถึงเปลือกที่ปรุงแต่งเป็นสีสันต่างๆ สิ่งนี้คือความพอดีที่ตัวอรุณาได้
ทราบหลังจากจากสามีนอกใจ เธอจึงมีความคิดใหม่ที่ว่า “ความพอดี” ของผู้หญิงคือ “ความสวย” จากภายใน
และภายนอกที่เท่ากัน ไม่ใช่การให้คุณค่ากับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเด่นมากจนเกินไป เพราะจะท าให้คุณค่าอีกอย่างหนึ่ง
ด้อยในทันท ี

ละครเปรียบทั้งสามเรื่องได้น าเสนอให้ระบบปิตาธิปไตยแฝงอยู่ในเนื้อเรื่องโดยใช้อาหารเป็นสัญญะ
เปรียบตัวละครหญิงที่เป็นนางเอกและนางร้ายซึ่งสื่อให้เห็นว่าตัวละครชายมีอ านาจในการเลือก ผ่านสัญญะ  
ที่เปรียบให้ผู้หญิงเป็นเสมือนอาหาร โดยมีเพศชายเป็นฝ่ายเลือกชิมอาหารเหล่านั้น  

 

สรุปและอภิปรายผล  

จากการวิจัยเรื่อง ‘เพราะฉันคือเมีย 2018 กรณีศึกษา: บทบาทภรรยาของตัวละครเอกหญิง 
ในละครโทรทัศน์ไทย’ ที่ได้ศึกษาบทบาทของผู้หญิงผ่านละครโทรทัศน์เรื่อง เมีย 2018 และการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างลักษณะของตัวละครเอกหญิงจากเรื่อง เมีย 2018 และละครโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาในการน าเสนอ
ประเด็นของตัวละครเอกหญิงที่คล้ายกันอีก 3 เรื่อง ได้แก่ ละครเรื่อง เมียหลวง ออกอากาศในปี พ.ศ. 2560 
ละครเรื่อง เพลิงบุญ ออกอากาศในปี พ.ศ. 2560 และละครเรื่อง สี่แผ่นดิน ออกอากาศในปี พ.ศ. 2546 

งานวิจัยเล่มนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งคณะวิจัยได้ใช้กระบวนการ
วิเคราะห์เนื้อหาที่เชื่องโยงกับทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวกับประเด็นเรื่องบทบาทหน้าที่ของสตรี โดยอิงกับ
แนวคิดเรื่องปิตาธิปไตยและแนวคิดสตรีนิยม และละครโทรทัศน์ของไทยรวมทั้งศึกษาและรวบรวมข้อมูลจาก
เอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
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ผลการวิจัยพบว่า บทบาทของผู้หญิงที่ปรากฏอยู่ในละครโทรทัศน์ไทยล้วนถูกสร้างให้เป็นไปตาม
ผู้หญิงในอุดมคติของสังคมที่ปลูกฝังมาตั้งแต่อดีตว่าจะต้องเป็นคนรักเดียวใจเดียว รับผิดชอบงานในครัว  
ไม่มีปากเสียง ดูแลความเรียบร้อยภายในบ้าน ยอมท าตามและให้การเอาใจใส่สามีอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง 
กล่าวคือ แม้ว่าปัจจุบันบทบาทของเพศหญิงในสังคมจะเพ่ิมขึ้นหลากหลายรูปแบบ เช่น การท างานนอกบ้าน 
การกล้าที่จะแสดงความเห็น รวมถึงแสดงจุดยืนของตนเอง แต่กระนั้นภาพของผู้หญิ งไทยในแบบเดิมก็ยังถูก
น าเสนอซ้ าๆ ผ่านละครโทรทัศน์ไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังแนวคิดของกาญจนา แก้วเทพ (2543,  
อ้างถึงใน ธัญญาลักษณ์ สวัสดีไชย, 2554) ได้กล่าวว่า ละครโทรทัศน์ปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบอยู่เสมอ 
เพ่ือให้เข้ากับสังคมปัจจุบันแต่เรื่องราวหลักๆ ของละครโทรทัศน์ก็ยังเป็นเนื้อหาสาระแบบเดิม ที่เน้นในเรื่อง
ของความรัก ความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงในด้านต่างๆ ดังนั้น ละครโทรทัศน์จึงเป็นกระบวนการผลิตและ 
สืบทอดวัฒนธรรมของผู้หญิง (women culture) ที่ส าคัญที่สุด 

อย่างไรก็ตามการประกอบสร้างให้ผู้หญิงเป็นฝ่ายถูกเลือก ก็ยังแฝงอยู่ในมายาคติทางสังคมที่ถือเป็น
เครื่องมือบ่งบอกถึงความมีอ านาจของฝ่ายชายและการอยู่เหนือฝ่ายหญิงมาโดยตลอด โดยไม่เพียงแต่การสร้าง
สัญญะของผู้หญิงกับอาหารเท่านั้น แต่ยังให้เปรียบผู้หญิงเหมือนดอกไม้ เปรียบผู้ชายเหมือนแมลง ดังนั้น  
สิ่งเหล่านี้จึงเป็นเหมือนตัวแทนของอ านาจปิตาธิปไตยที่อยู่เหนือสิทธิสตรีนิยมในสังคมนั่นเอง กล่าวคือ แม้ว่า
ดอกไม้นั้นสวยเพียงใด สุดท้ายก็ต้องโดนแมลงมาดอมดมและกลืนกิน ซึ่งการเปรียบเทียบเหล่านี้ล้วนหลอมรวม
มาจากบริบทและมายาคติในเรื่องอ านาจชายเหนือหญิงของสังคมทั้งสิ้น 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

แม้ว่าปัจจุบันผู้แต่งบทละครโทรทัศน์จะพยายามที่จะน าเสนอภาพลักษณ์ของผู้หญิงที่ปรากฏอยู่ใน
ละครโทรทัศน์ให้มีความแตกต่างเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและกระแสนิยมของสังคม กล่าวคือภาพของ
ผู้หญิงถูกสร้างให้มีการเปลี่ยนแปลงไป เช่น การตอบรับผู้หญิงที่แต่งงานแล้วให้มีความรักครั้งที่สองได้ และ
ผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าสามารถรักกับผู้ชายอายุน้อยกว่าได้อย่างไม่เป็นที่ติฉินนินทาจากสังคม ลักษณะข้างต้น
ถือเป็นการพยายามสร้างภาพใหม่ให้กับบทบาทผู้หญิงซึ่งสะท้อนผ่านละครโทรทัศน์เรื่อง เมีย 2018 

อย่างไรก็ตามภาพของผู้หญิงไทยก็ยังถูกจองจ าอยู่ภายใต้อ านาจของอุดมการณ์ปิตาธิปไตยที่ปรากฏอยู่
ในการผลิตซ้ าของวงการละครโทรทัศน์ไทยเฉกเช่นเดิม โดยการสะท้อนออกมาผ่านตัวละครและการแฝง
ภาพสัญญะต่างๆ กับตัวละครหญิงภายในเรื่องโดยการใช้ภาพแทนเข้าครอบง า เช่น สิ่งของ อาหาร กล่าวได้ว่า
บทบาทของผู้หญิงที่ปรากฏในละครโทรทัศน์แทบจะไม่มีความเปลี่ยนแปลง แม้ว่าจะผ่านไปก่ีปีประเด็นเกี่ยวกับ
ผู้หญิงก็ยังถูกน าเสนอซ้ าตามมายาคติของสังคมไทย 
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ข้อเสนอแนะ  

1. ภาพของตัวละครเอกหญิง ‘อรุณา’ ที่ปรากฏในเรื่อง เมีย 2018 ยังสามารถใช้แนวคิดอ่ืนๆ  
เพ่ือประกอบการตีความและวิเคราะห์ได้อีกในหลายแง่มุม ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้เป็นการน าเสนอเพียงแง่มุมของ
ผู้หญิงเท่านั้น ดังนั้นจึงการศึกษาแง่มุมผ่านตัวละครชายจึงถือเป็นประเด็นที่น่าสนใจ 

2. การศึกษาเปรียบเทียบตัวบทของนวนิยายและตัวบทของละครโทรทัศน์แต่ละเรื่องที่น ามาดัดแปลง
และถ่ายทอดเป็นเรื่องราว ถือเป็นประเด็นที่น่าสนใจในการต่อยอดวิจัยชิ้นนี้ 
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ลักษณะ ความเป็นมา และความเชื่อต่อกิมซิ้นในประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต 
 

พิพัฒน์ เทพทอง1 และรุ่งรัตน์ ทองสกุล2 

 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะ ความเป็นมา และความเชื่อต่อกิมซิ้นในประเพณี     
ถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต โดยศึกษากิมซิ้น จ านวน 6 องค์ และม้าทรงที่ประทับทรงของกิมซิ้นที่เป็นรูปแทนของ
เทพเจ้า จ านวน 6 คน น ามาวิเคราะห์ตามประเด็นที่ก าหนดไว้ 
 ผลการศึกษาพบว่า 1) ด้านลักษณะ และความเป็นมา พบว่า กิมซิ้นแต่ละองค์มีลักษณะเฉพาะของ
ตนเอง บางองค์มีมากกว่าหนึ่งปาง มีการแต่งกายและท่าทางที่แตกต่างกัน ส่วนความเป็นมามี 2 ลักษณะ ได้แก่ 
กิมซิ้นที่มีตัวตนตามที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ และกิมซิ้นที่มีตัวตนตามที่ปรากฏในนิทานปรัมปรา  
2) ด้าน  ความเชื่อ พบว่า ชาวไทยเชื้อสายจีนเชื่อว่ากิมซิ้นแต่ละองค์มีคุณธรรมที่แตกต่างกัน การบูชา และกระท า
สิ่งต่าง ๆ ต่อกิมซิ้นจะส่งผลแตกต่างกัน โดยเชื่อว่าบางองค์จะช่วยอ านวยเรื่องทรัพย์สินเงินทอง ช่วยให้แคล้ว
คลาดปลอดภัย เป็นต้น ความเชื่อดังกล่าวน าไปสู่วิถีปฏิบัติของม้าทรง ตั้งแต่ช่วงก่อนประเพณีถือศีลกินผัก  
จนสิ้นสุดช่วงประเพณีถือศีลกินผัก ก่อนประเพณีถือศีลกินผัก ม้าทรงต้องทานเจก่อนล่วงหน้า มีการน ากิมซิ้น
ออกมาท าความสะอาดก่อนน าไปไว้ที่ศาลเจ้า และเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ที่จะใช้ในประเพณีถือศีลกินผัก  
ช่วงประเพณี  ถือศีลกินผัก ม้าทรงต้องไปที่ศาลเจ้าตลอด 9 วัน เพ่ือที่จะไปไหว้พระ สวดมนต์ เตรียมความ
พร้อม ท าสมาธิก่อนที่จะประทับทรง ซึ่งแต่ละคนเมื่อประทับทรงแล้วจะท าหน้าที่ที่แตกต่างกันไปตามบทบาท
หน้าที่ของเทพแต่ละองค์ และหลังประเพณีถือศีลกินผัก ม้าทรงจะช่วยท าความสะอาดศาลเจ้า บางคนที่มีกิ
มซิ้นเป็นของตนเองจะอัญเชิญกิมซิ้นกลับไปไว้ที่บ้าน และท าความสะอาดกิมซิ้น 
 
ค าส าคัญ: ประเพณีถือศีลกินผัก กิมซิ้น ม้าทรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต 
2อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าวจิัย, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภฏัภูเก็ต 
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บทน า 
 

จังหวัดภูเก็ตได้รับการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกอันดามัน” ด้วยศักยภาพทางธรรมชาติที่สวยงามท้าให้
จังหวัดภูเก็ตมีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวระดับโลก นอกจากนี้ยังมีแหล่งข้อมูลด้ านศิลปวัฒนธรรมที่น่าสนใจ 
โดยเฉพาะความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการผสมผสานของวัฒนธรรมพ้ืนถิ่นกับวัฒนธรรมจีน ทั้งนี้
เพราะจังหวัดภูเก็ตมีคนไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่เป็นจ้านวนมาก เมื่อชาวจีนฮกเกี้ยนอพยพเข้ามาท้างานและตั้ง
ถิ่นฐานในภูเก็ตได้มีการผสมผสานวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ระหว่างชาวจีนกับคนไทยถิ่น เกิดเป็นวัฒนธรรม
ผสมผสานที่มีลักษณะเฉพาะถิ่นไม่ว่าจะเป็นอาหาร วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะประเพณีถือศีล
กินผักที่ถือเป็นประเพณีส้าคัญที่มีผู้คนจ้านวนมากเข้าร่วมในพิธี ทั้งคนไทยเชื้อสายจีน คนไทยถิ่น ตลอดถึง
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ท้าให้ประเพณีถือศีลกินผักเป็นประเพณีที่มีผู้คนหลั่งไหลเข้ามา
ในจังหวัดภูเก็ตเป็นจ้านวนมาก  

ทั้งกิมซิ้น และม้าทรง ถือเป็นส่วนส้าคัญของพิธีกรรมในประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ต ที่จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 1 – 9 เดือน 9 ตามปีจันทรคติจีน ซึ่งกิมซิ้นแต่ละองค์ และม้าทรงแต่ละคนจะมีบทบาทแตกต่าง
กันไปตามที่มา และความเชื่อท่ีสัมพันธ์กับเทพเจ้าแต่ละองค์  

 “กิมซิ้น” เป็นเทวรูปของชาวจีน เป็นวัตถุมงคลอยู่ในรูปแบบประติมากรรมด้วยวิธีการแกะไม้ให้เป็น
เทวรูปประดิษฐานไว้ในศาลเจ้า สื่อสะท้อนในรูปลักษณ์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้เคารพนับถือแสดงออกด้วย       การ
ประกอบพิธีบวงสรวงบูชาผ่านพิธีกรรมทางศาสนาโดยปฏิบัติการผ่านร่างทรง หรือ “ม้าทรง” ที่เป็นสื่อกลาง
เชื่อมโยงระหว่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือกิมซิ้นกับม้าทรงในช่วงประเพณีที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประเพณีถือศีลกินผัก
ของจังหวัดภูเก็ต ที่กลายเป็นปรากฏการณ์ที่สร้างความตื่นตาตื่นใจแก่ผู้พบเห็น และเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท้าให้
ผู้คนสนใจ ต้องการที่จะสัมผัสประเพณีดังกล่าว  

กิมซิ้น เป็นรูปแทนของเทพเจ้าตามความเชื่อของชาวจีน และม้าทรง ท้าหน้าที่เป็นตัวแทนของเทพเจ้าจึง
มีอิทธิพลต่อการประกอบพิธีกรรมในประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ต ถือเป็นลักษณะเด่นที่น่าสนใจที่ท้า
ให้ประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตมีความโดดเด่นกว่าหลาย ๆ พ้ืนที่ที่มีประเพณีถือศีลกินผัก ด้วยเหตุนี้
ผู้วิจัยจึงเห็นความส้าคัญที่จะศึกษาเรื่อง “ลักษณะความเป็นมา และความเชื่อต่อกิมซิ้นในประเพณีถือศีลกินผัก
จังหวัดภูเก็ต” ทั้งนี้เพ่ือช่วยให้เข้าใจลักษณะ ความเป็นมา ความเชื่อของกิมซิ้นที่น้าไปสู่วิถีปฏิบัติของม้าทรงที่
ปรากฏในพิธีกรรมถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ถือเป็นส่วนหนึ่งของการสืบทอด และสืบสานความเชื่อในพิธีกรรม
งานประเพณีถือศีลกินผักของคนไทยเชื้อสายจีนจังหวัดภูเก็ต ที่แฝงด้วยคุณค่า ค่านิยมที่ดีงาม รวมทั้งเป็น 
การอนุรักษ ์และบันทึกศิลปวัฒนธรรมในช่วงเวลาหนึ่งก่อนที่จะมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย 
 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 

เพ่ือศึกษาลักษณะ ความเป็นมา และความเชื่อต่อกิมซิ้นในประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต 
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วิธีการศึกษา 
 

1. พื้นที่ท่ีศึกษา 
     ศาลเจ้ากะทู้ อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 
 2. กลุ่มตัวอย่าง 

    คัดเลือกกิมซิ้นที่เป็นรูปแทนเทพเจ้าที่มีม้าทรงประทับทรงไม่เกิน 2 คน เป็นกิมซิ้นที่เก่าแก่ และ
เชื่อว่ามีอิทธิฤทธิ์มาก รวมทั้งเป็นกิมซิ้นที่มีผู้ให้ความเคารพนับถืออย่างแพร่หลาย จ านวน 6 องค์ ได้แก่ ปุดจ้อ 
เต้กุ้น ปุ้นเถ้าก๋ง หยกเก้งเซียนลื้อ ลักฮู้อ๋องเอ๋ีย และหยกฮ้ัวเหนียวเหนียว และคัดเลือกม้าทรง จ านวน 6 คน 
ซึ่งเป็นตัวแทนกิมซิ้นทั้ง 6 องค์ โดยม้าทรงมีคุณสมบัติดังนี้ 

   2.1 อายุ 30 ปี ขึ้นไป  
   2.2 มีบัตรประตัวม้าทรงประจ าศาลเจ้ากะทู้ และต้องเป็นร่างทรงเทพเจ้าองค์นั้น ๆ ต่อเนื่องกัน

อย่างน้อย 10 ปี 
   2.3 มีความรู้เกี่ยวกับกิมซิ้นองค์ท่ีประทับทรง และมีความรู้เกี่ยวกับพิธีกรรมในประเพณีถือศีลกินผัก 

 3. วิธีการเก็บข้อมูล 
 3.1 ประสานงาน ติดต่อผู้ดูแลศาลเจ้ากะทู้ และขอข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีถือศีลกินผักของศาลเจ้า
กะทู้ ข้อมูลกิมซิ้น และข้อมูลม้าทรงของศาลเจ้ากะทู้ เพ่ือคัดเลือกกิมซิ้นและม้าทรงตามคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ 

 3.2 ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล สังเกต และสัมภาษณ์ในช่วงเทศกาลถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ต ประจ าปี 
2561 ระหว่างวันที่ 1 – 9 เดือน 9 ตามปีจันทรคติจีน ซึ่งตรงกับวันที่ 9 – 17 ตุลาคม 2561 และเก็บข้อมูล
เพ่ิมเติมหลังสิ้นสุดประเพณีถือศีลกินผัก 

    3.3 เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ม้าทรงทั้ง 6 คน และเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมจากผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมจีน และผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับพิธีกรรมในประเพณีถือศีลกินผัก เช่น ผู้ประกอบพิธีกรรมหรือที่เรียกว่า 
“ฮวดกั้ว” เป็นต้น 

4. การวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูล 
   น าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ตามประเด็นที่ก าหนดไว้ จากนั้นน าข้อมูลไปตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญ

เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน และผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับพิธีกรรมในประเพณีถือศีลกินผักอีกครั้ง หากข้อมูลส่วนใดยังไม่
สมบูรณ์จะมีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม และน าข้อมูลทั้งหมดมาเรียบเรียง สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
ผลการศึกษา 
 

 จากการศึกษาเรื่อง “ลักษณะ ความเป็นมา และความเชื่อต่อกิมซิ้นในประเพณีถือศีลกินผักจังหวัด
ภูเก็ต” ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 

ลักษณะ และความเป็นมาของกิมซิ้น 
1. ลักษณะของกิมซิ้น 

             กิมซิ้นแต่ละองค์มีลักษณะเป็นแบบเฉพาะของตนเอง มีการแต่งกายและท่าทางที่แตกต่างกัน และ
บางองค์มีมากกว่าหนึ่งปาง ดังนี้ 

   1.1 ปุดจ้อ เป็นกิมซิ้นที่มีม้าทรง คือ นางสาวสอตั๋น แซ่หลิม ที่ท าหน้าที่ประทับทรงประจ าศาลเจ้า
กะทู้ กิมซิ้นปุดจ้อมีหลายปาง แต่ปางที่ม้าทรงประทับทรงเป็นหลัก ได้แก่ ปางนั่งบนดอกบัว มีลักษณะ คือ  
สวมชุดสีขาวนั่งบนดอกบัว มีเครื่องทรงบนศีรษะ มือขวาท าสัญลักษณ์โดยใช้นิ้วโป้งกับนิ้วนางมาชนกัน และ  
มีก่ิงหลิวอยู่ในมือ มือซ้ายมีแจกันตั้งอยู่บนมือ ดังภาพต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 1 ปุดจ้อปางนั่งบนดอกบัว 

 
 1.2 เต้กุ้น เป็นกิมซิ้นท่ีมีม้าทรง คือ นายประทีป ตันตินิติธรรม ท าหน้าที่ประทับทรงประจ าศาลเจ้า
กะทู้ กิมซิ้นเต้กุ้น มีหลายปาง แต่ปางที่ม้าทรงประทับทรงเป็นหลัก ได้แก่ ปางนั่งบนบัลลังก์อ่านหนังสือมีง้าวตั้ง  
มีลักษณะ คือ เต้กุ้นก าลังนั่งบนเก้าอ้ีมังกรใส่ชุดเครื่องทรงทหารสีเขียวลายมังกรทอง ใบหน้าเข้มขรึม มือซ้าย
ถือหนังสือ มือขวาถือง้าว ดังภาพต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพที่ 2 เต้กุ้นปางนั่งบนบัลลังก์อ่านหนังสือมีง้าวตั้ง 

 
 1.3 ปุ้นเถ้าก๋ง เป็นกิมซิ้นท่ีมีม้าทรง คือ นายสมคิด รักชาติ ท าหน้าที่ประทับร่างทรงประจ าศาลเจ้า

กะทู้ กิมซิ้นปุ้นเถ้าก๋ง มีหลายปาง แต่ปางที่ม้าทรงประทับทรงเป็นหลัก ได้แก่ ปางนั่งบนบัลลังก์ มีลักษณะ คือ 
นั่งอยู่บนเก้าอ้ีมังกร ใส่ชุดเครื่องทรงสีทองลายมังกร มีหมวกเครื่องทรงสีทอง ใบหน้ายิ้มแย้ม มีหนวดเคราสีขาว
ยาวถึงหน้าอก มือซ้ายถือเงิน มือขวาถือไม้เท้า ดังภาพต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 3 ปุ้นเถ้าก๋งปางนั่งบนบัลลังก์ 

 
 1.4 ลักฮู้อ๋องเอ๋ีย เป็นกิมซิ้นที่มีม้าทรง คือ นายคณิศร หยิบเรียบ ท าหน้าที่ประทับทรงประจ าศาลเจ้า

กะทู้ กิมซิ้นลักฮู้อ๋องเอ๋ียมีปางเดียว ได้แก่ ปางนั่งบนบัลลังก์ มีลักษณะ คือ นั่งบัลบัลลังก์เสือ ใบหน้ามีสีแดง 
ท่าทางเข้มขรึม ดุดัน มีหนวดเครายาว ใส่ชุดเครื่องทรงสีทองลายมังกรกับหมวกเครื่องทรงสีทอง มือซ้ายจับ
ห่วงตรงชุด มือขวาถือขวาน ดังภาพต่อไปนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพที่ 4 ลักฮู้อ๋องเอ๋ียปางนั่งบัลบัลลังก์เสือ 

 
 1.5 หยกฮ้ัวเหนียวเหนียว เป็นกิมซิ้นที่มีม้าทรง คือ นางนวรัตน์ เดชด้วง ท าหน้าที่ประทับทรง

ประจ าศาลเจ้ากะทู้ กิมซิ้นหยกฮ้ัวเหนียวเหนียว มีปางเดียว ได้แก่ ปางยืนบนก้อนเมฆ มีลักษณะ คือ ยืนบน
ก้อนเมฆ ใบหน้ามีสีชมพูอ่อน ใส่ชุดสีชมพูลายสีทอง ผูกผมสองข้างทั้งซ้ายและขวา มือขวาถือพัด มือซ้ายท า
สัญลักษณ์นิ้วนางกับนิ้วโป้งมาชนกัน ดังภาพต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 5 หยกฮ้ัวเหนียวเหนียวปางยืนบนก้อนเมฆ 

 
 1.6 หยกเก้งเซียนลื้อ เป็นกิมซิ้นที่มีม้าทรง คือ นางกรองทิพย์ โสภา ท าหน้าที่ประทับทรงประจ า

ศาลเจ้ากะทู้ กิมซิ้นหยกเก้งเซียนลื้อ มีปางเดียว ได้แก่ ปางยืนพนมมือ มีลักษณะ คือ ยืนพนมมือบนดอกบัว 
ใบหน้าสีชมพูอ่อน ใส่ชุดเครื่องทรงสีชมพูลายสีทอง ดังภาพต่อไปนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 6 หยกเก้งเซียนลื้อปางยืนพนมมือ 

 
2. ความเป็นมาของกิมซิ้น 
    กิมซิ้นที่ศึกษาท้ัง 6 องค์ มีความเป็นมา 2 ลักษณะ ดังนี้ 
 2.1 กิมซิ้นที่มีตัวตนตามที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ เป็นวีรบุรุษท่ีเมื่อครั้งมีชีวิตอยู่มีคุณงามความดี 

เมื่อเสียชีวิตลงจึงได้รับการยกย่องให้เป็นเทพ มีจ านวน 1 องค์ ได้แก่ เต้กุ้น เต้กุน หรือกวนอูเป็นภาษาจีนแต้จิ๋ว 
ที่คนทั่วไปรู้จักกัน แต่หากเป็นม้าทรงของจังหวัดภูเก็ตจะรู้จักกันในชื่อ เต้กุ้น เป็นชื่อภาษาจีนฮกเกี้ยน ซึ่งเป็น
ภาษาที่นิยมใช้ในจังหวัดภูเก็ต เต้กุ้น เป็นทหารชั้นเอกฝีมือดีที่ปรากฏอยู่ในสามก๊ก เป็นบุคคลที่จิตใจดีเมื่อ
เสียชีวิตจึงไปเกิดเป็นเทพเจ้าแต่เป็นเทพเจ้าเร่ร่อน คอยอาละวาดอยู่ในหุบเขาซึ่งเป็นสถานที่ที่ท่านเสียชีวิต 
ผู้ใดผ่านไปผ่านมาก็จะเข่นฆ่าด้วยความแค้นในจิตใจของตัวเอง จนวันหนึ่งพระโพธิสัตว์กวนอิมเห็น ด้วยความ 
มีเมตตาท่านจึงลงมาโปรดแล้วสั่งสอนให้เต้กุ้นรู้จักคิดว่า เมื่อครั้งที่ตัวเองต้องเสียชีวิตเพราะถูกพวกทหารฆ่า



1010 
 

 

   

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第三届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

ย่อมรู้สึกโกรธแค้น เมื่อตัวเองฆ่าคนอ่ืนคนอ่ืนก็ต้องรู้สึกโกรธแค้นเช่นกัน เต้กุ้นจึงคิดได้ว่าแท้ที่จริงแล้วทุกคน
ต่างมหีน้าที่ และมีความรักเหมือนกับตัวเองทั้งนั้น จึงขอเสด็จตามพระโพธิสัตว์กวนอิมขึ้นไปพบกับหยกอ๋องซ่ง
เต ่ซึ่งเป็นกษัตริย์สูงสุดของทวยเทพ หยกอ๋องซ่งเต่เห็นว่าตอนเป็นมนุษย์เต้กุ้นมีความซื่อสัตย์ กล้าหาญ มีความ
กตัญญูสูง จึงประทานยศให้เป็น “กวนเซงเต้กุ้น” (ประทีป ตันตินิติธรรม, 2562, สัมภาษณ์) 

 
 2.2 กิมซิ้นที่มีตัวตนตามที่ปรากฏในนิทานปรัมปรา เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นโดยจุดมุ่งหมายต่าง ๆ เช่น 
เป็นการอบรมสั่งสอนบุตรหลาน เป็นการสร้างแบบอย่างการใช้ชีวิตที่ดีงาม เป็นต้น มีจ านวน 5 องค์ ได้แก่ ปุดจ้อ 
ปุ๋นเถ้าก๋ง หยกเก้งเซียนลื้อ ลักฮู้อ๋องเอ๋ีย และหยกฮ้ัวเหนียวเหนียว ดังตัวอย่างนิทานปรัมปราความเป็นมาของ
ปุดจ้อท่ีจุติลงมาบนโลกมนุษย์เพ่ือช่วยเหลือมนุษย์ให้หลุดพ้นจากกรรมทั้งปวง ซึ่งตอนทีเ่ป็นมนุษย์นั้นชื่อว่า เมี่ยวซาน 
เมี่ยวซาน เป็นลูกคนสุดท้อง มีพ่ีอีก 2 คน พ่อของเมี่ยวซานบังคับให้แต่งงาน แต่เมี่ยวซานไม่ยอมแต่ง พ่อโกรธ
มากจึงลงโทษด้วยการให้ท างานหนัก เมี่ยวซานอดทนท างานต่าง ๆ จนเสร็จสิ้น แต่พ่อก็ยังโกรธจึงสั่งเผาวัดที่
เมี่ยวซานไปช่วยงานนั้นทิ้ง แม้เม่ียวซานจะโดนไฟเผาที่มือแต่กลับไม่เป็นอันตรายใด ๆ พ่อคิดว่าเมี่ยวซานน่าจะ
เป็นภูตผีปีศาจ จึงสั่งให้ทหารฆ่าเมี่ยวซาน ทหารไม่ยอมฆ่าแต่กลับพาหนีไปอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่ง พ่อคิดว่าเมี่ยวซาน
เสียชีวิตแล้วจึงไม่สงสัยใด ๆ ต่อมาพ่อป่วยหนักรักษาไม่หายมีภิกษุรูปหนึ่งเข้ามาพบและบอกว่าโรคนี้จะรักษา
หายต้องใช้ดวงตาและแขนของผู้ที่ไม่เคยโกรธตลอดชีวิต ภิกษุบอกที่อยู่ของพระโพธิสัตว์ที่เกาะแห่งหนึ่งพ่อจึง
เดินทางไปขอดวงตาและแขนของพระโพธิสัตว์ โดยที่ไม่รู้ว่านางคือเมี่ยวซานลูกสาวของตนเอง เมี่ยวซานสละ
แขน และดวงตาให้พ่อพ่อจึงหายโกรธและได้สร้างวัดถวายแก่เมี่ยวซานเพ่ือเป็นสถานที่บ าเพ็ญเพียร สุดท้าย
เมี่ยวซานบรรลุเป็นพระโพธิสัตว์หรือที่คนทั่วไปเรียกว่า “เจ้าแม่กวนอิม” (สอตั๋น แซ่หลิม, 2562, สัมภาษณ์)  
 

ความเชื่อต่อกิมซิ้น 
กิมซิ้น เป็นรูปแทนของเทพเจ้าซึ่งแต่ละองค์จะมีความเชื่อท่ีแตกต่างกันไป เช่น 
1. ความเชื่อในด้านคุณธรรมที่แฝงอยู่ในเทพเจ้าที่มีกิมซิ้นเป็นรูปแทน ซึ่งแต่ละองค์มีคุณธรรมที่

แตกต่างกัน จากการสัมภาษณ์ม้าทรงที่ท าหน้าประทับทรงเทพเจ้าแต่ละองค์ พบว่ามีคุณธรรม ดังต่อไปนี้ 
 1.1 ปุดจ้อ มีคุณธรรมในด้านการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก โปรดสัตว์ และช่วยเหลือ
มนุษย์ให้พ้นทุกข์ 

 1.2 เต้กุ้น มีคุณธรรมในด้านความซื่อสัตย์ ไม่หักหลังเพื่อน มีความกล้าหาญ และมีความกตัญญู 
 1.3 ปุ้นเถ้าก๋ง มีคุณธรรมในด้านการให้ความช่วยเหลือ และดูแลป้องกันภัยให้คนภายในบ้าน
ปลอดภัย และอยู่ดีมีความสุข 

 1.4 ลักฮู้อ๋องเอ๋ียมีคุณธรรมในด้านการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ก าลังมีเรื่องเดือดร้อน ช่วยให้เรื่องร้าย 
กลับกลายเป็นเรื่องดี 
 1.5 หยกฮ้ัวเหนียวเหนียว มีคุณธรรมในด้านการช่วยให้มนุษย์พ้นทุกข์ 
 1.6 หยกเก้งเซียนลื้อ มีคุณธรรมในด้านการโปรดสัตว์เพ่ือให้พ้นทุกข์ 

 

  2. ความเชื่อที่ท าให้เกิดการบูชา และกระท าสิ่งต่าง ๆ ต่อกิมซิ้นซึ่งเชื่อว่าจะส่งผลแตกต่างกัน จากการ
สัมภาษณ์ม้าทรงที่ท าหน้าประทับทรงเทพเจ้าแต่ละองค์ พบว่า ความเชื่อที่เกิดจากการบูชากิมซิ้นส่งผล 
ดังต่อไปนี้ 
 2.1 ปุดจ้อ เชื่อว่าหากบูชาปุดจ้อแล้ว ชีวิตจะมีความสุข เพราะท่านจะช่วยเหลือเวลามีความทุกข์ 
เจอปัญหา หรือประสบภัยต่าง ๆ จะช่วยให้เรื่องร้าย ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีเงินทองไหลมาเทมา 
 2.2 เต้กุ้น เชื่อว่าหากบูชาเต้กุ้นแล้วการท าธุรกิจการค้า การลงทุนจะประสบความส าเร็จ  
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 2.3 ปุ้นเถ้าก๋ง เชื่อว่าหากบูชาปุ้นเถ้าก๋งซึ่งเป็นเทพอารักษ์ประจ าบ้านแล้ว ผู้อยู่อาศัยในบ้านจะมี
ความสุขสมบูรณ์ 
 2.4 ลักฮู้อ๋องเอ๋ีย เชื่อว่าหากบูชาลักฮู้อ๋องเอ๋ียผู้ที่เดือดร้อนจะพ้นภัย โดยเฉพาะเรื่องอุบัติเหตุ 
เพราะท่านจะช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอุบัติเหตุทั้งปวง 

 2.5 หยกฮ้ัวเหนียวเหนียว เชื่อว่าหากบูชาหยกฮ้ัวเหนียวเหนียวจะท าให้อยู่ดีมีสุข ไม่มีมารหรือ  
สิ่งชั่วร้ายเข้ามาท าลาย  
 2.6 หยกเก้งเซียนลื้อ เชื่อว่าหากบูชาหยกเก้งเซียนลื้อ จะท าให้การเดินทางแคล้วคลาด ปลอดภัย
จากอันตรายทั้งปวง 
 

3. ความเชื่อที่น าไปสู่วิถีปฏิบัติของม้าทรง ซึ่งม้าทรงมีวิถีปฏิบัติต่อกิมซิ้นที่ตนเองประทับทรงตั้งแต่ช่วง
ก่อนประเพณีถือศีลกินผัก จนหมดช่วงประเพณีถือศีลกินผัก ปรากฏดังต่อไปนี้  

    3.1 วิถีปฏิบัติก่อนประเพณีถือศีลกินผัก 
  การปฏิบัติตนก่อนประเพณีถือศีลกินผักม้าทรงแต่ละคนจะมีหลักปฏิบัติที่คล้ายกันหรือ

แตกต่างกันบ้าง กล่าวคือ มีการท าความสะอาดกิมซิ้น เตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ในพิธีกรรมถือศีลกินผักตลอด  
9 วัน จากนั้นน ากิมซิ้นเข้าไปไว้ในศาลเจ้า ส่วนม้าทรงเองจะถือศีลกินผักล่วงหน้า 1 เดือน 3 เดือน แล้วแต่
ความสะดวก จากนั้นจะเริ่มไปช่วยท าความสะอาดศาลเจ้า และไปร่วมพิธีกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่ก่อนวันขึ้นเสา
โกเต๊ง นอกจากนี้ม้าทรงบางคนจะนอนแยกกัน และไม่ใช้สิ่งของร่วมกันกับสามีหรือภรรยาของตนเอง รวมทั้ง  
ไมใ่ช้สิ่งของร่วมกันกับคนในบ้าน 

 3.2 วิถีปฏิบัติในช่วงประเพณีถือศีลกินผัก 
       การปฏิบัติตนในช่วงประเพณีถือศีลกินผักม้าทรงแต่ละคนจะมีหลักปฏิบัติที่คล้ายกันหรือ
แตกต่างกันบ้าง กล่าวคือ ม้าทรงจะต้องปฏิบัติต่อกิมซิ้นโดยการดูแลรักษากิมซิ้น ท าความสะอาดกิมซิ้น 
ในขณะที่อยู่ในศาลเจ้า รวมทั้งห้ามเคลื่อนย้ายกิมซิ้น หากมีเวลาว่างจะไปช่วยเก็บธูปที่มีคนมาไหว้ในศาลเจ้า 
กลางคืนจะต้องมาสวดมนต์ที่ศาลเจ้าตลอดทั้งช่วงประเพณีถือศีลกินผัก หากมีพิธีไหว้เทวดา อาบน้ ามัน ลุยไฟ 
ปีนบันไดมีดก็จะต้องเข้าร่วมในพิธีกรรมนั้นด้วย จากนั้นพอจะถึงเวลาแห่พระรอบเมืองก็จะต้องเตรียมสิ่งของ 
เตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อม เช่น ต้อ ธง น้ าชา สายผูกข้อมือ เป็นต้น ม้าทรงแต่ละคนจะมีลักษณะแตกต่าง
กันในช่วงที่มีการประกอบพิธีกรรม ม้าทรงฝ่ายชายจะเป็นผู้ที่ประกอบพิธีกรรม ในขณะที่ม้าทรงฝ่ายหญิงจะ
เป็นเพียงผู้ที่ร่วมในพิธีเท่านั้น โดยตลอด 9 วันที่ม้าทรงอยู่ในประเพณีถือศีลกินผัก ม้าทรงต้องปฏิบัติตัว  
ให้เหมาะสมกับคุณลักษณะของม้าทรงตามท่ีมีระเบียบก าหนดไว้ 
 ในอดีตตลอดช่วงเวลาของประเพณีถือศีลกินผักทั้ง 9 วัน ศาลเจ้าจะให้ม้าทรงนอนที่ศาลเจ้าเท่านั้น 
อาบน้ า รับประทานอาหาร ประกอบพิธีกรรมทุกอย่างในศาลเจ้า โดยการนอนจะแบ่งฝ่ายนอนให้กับม้าทรงชาย 
และม้าทรงหญิงซึ่งแยกฝั่งกันอย่างชัดเจน แต่ปัจจุบันด้วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปการมานอนศาลเจ้าของม้าทรง
เริ่มลดลง อย่างไรก็ตามการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ก็ยังคงด าเนินต่อไป เช่น วันแรกม้าทรงจะคอยช่วยเหลือ
ในศาลเจ้า ดูแลความเรียบร้อย ท าความสะอาดหน้าโต๊ะที่ตั้งผลไม้ ตั้งน้ าชาของเทพเจ้าฝ่ายหญิงโดยจะไม่
ล่วงเกินเข้าไปยังเทพเจ้าฝ่ายชาย วันที่สองจะปฏิบัติแบบนี้ดังเดิม วันที่สามตอนเช้าจะดูแลความเรียบร้อย    
ท าความสะอาด ดูแลศาลเจ้าและนั่งท าสมาธิตามปกติ ตอนเย็นจะมีพิธีกรรมหล าเต้าปักเต้า ตัวของม้าทรง  
จะประทับทรงเพ่ือร่วมในพิธีกรรม วันที่สี่ถึงวันที่หกจะดูแลความเรียบร้อย ความสะอาด สวดมนต์ และ  
นั่งสมาธิดังเดิม วันที่เจ็ดจะมีพิธีกรรมปายชิดแช้หรือไหว้เทวดา ตัวของม้าทรงจะประทับทรงเพ่ือร่วม  
ในพิธีกรรมด้วย  ซึ่งพิธีกรรมไหว้เทวดานี้ม้าทรงผู้หญิงต้องอยู่ด้านล่างร่วมกับม้าทรงผู้ชาย และจะมีม้าทรง
ผู้ชายเพียงไม่กี่คนที่จะขึ้นไปบนนั่งร้านสูงที่ทางศาลเจ้าสร้างขึ้นเ พ่ือใช้ในการประกอบพิธี ซึ่งในพิธีม้าทรง 
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จะคอยผูกข้อมือให้กับผู้คนที่ประสงค์จะให้ท่านผูกข้อมือให้ เมื่อเสร็จพิธีกรรมองค์เทพจะลาออกจากร่างม้าทรง 
จากนั้นม้าทรงจะกลับมาท าหน้าที่ดูแลศาลเจ้าต่อ วันที่แปดจะมีพิธีแห่พระรอบเมือง ซึ่งม้าทรงต้องตื่นตั้งแต่ตี 5 
หัวรุ่ง เตรียมข้าวสาร น้ าชา 1 กา ด้ายผูกข้อมือ พู่กัน ถ้วยที่ใส่สีแดงส าหรับไว้เขียนหน้าผาก เมื่อเตรียมอุปกรณ์
พร้อมจะรอทางศาลเจ้าตีกลองใหญ่เพ่ือให้องค์เทพมาประทับทรง จากนั้นจะเดินออกจากศาลเจ้าไปตามทาง  
ที่ทางศาลเจ้าก าหนดไว้จนถึงสะพานหินเพ่ือท าพิธีกรรม จากนั้นเดินเท้ากลับมายังศาลเจ้ากะทู้ เมื่อเสร็จพิธีกรรม
แห่พระรอบเมืองม้าทรงจะพักผ่อน วันที่เก้าจะมีพิธีกรรมลุยไฟในช่วงค่ า แต่ม้าทรงจะไม่ร่วมพิธีกรรมนี้เนื่องด้วย
ปัญหาของชุดล าบากเกินไป หลังจากนั้นก็จะมีพิธีกรรมโก้ยห่านหรือเดินสะพานสะเดาะเคราะห์ ซึ่งตัวของ  
ม้าทรงจะร่วมในพิธีกรรมนี้ด้วย 

 3.3 วิถีปฏิบัติหลังประเพณีถือศีลกินผัก 
      การปฏิบัติตนหลังประเพณีถือศีลกินผัก ม้าทรงแต่ละคนจะมีหลักปฏิบัติที่คล้ายกันหรือ
แตกต่างกันบ้าง กล่าวคือ ม้าทรงจะต้องอัญเชิญกิมซิ้นกลับไปยังบ้านของตนเอง มีการช่วยกันท าความสะอาด
ศาลเจ้า เก็บสิ่งของที่ม้าทรงแต่ละคนน าไปไว้ที่ศาลเจ้า ม้าทรงคนใดน าสิ่งใดมาก็น าสิ่งนั้นไปเก็บ โดยท าความ
สะอาดสิ่งของทุกชิ้น และจัดเก็บให้เรียบร้อยเพ่ือให้สะดวกต่อการใช้งานในปีต่อไป ส่วนตัวของม้าทรงเมื่อ
สิ้นสุดประเพณีถือศีลกินผักต้องหมั่นสวดมนต์ก่อนนอนทุก ๆ คืน 

 
สรุปผลและอภิปรายผล 
 

จากการศึกษาเรื่อง “ลักษณะ ความเป็นมา และความเชื่อต่อกิมซิ้นในประเพณีถือศีลกินผักจังหวัด
ภูเกต็” สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

1. เทพเจ้าซึ่งมีกิมซิ้นเป็นรูปแทน กิมซิ้นแต่ละองค์จะมีลักษณะเป็นแบบเฉพาะของตนเอง บางองค์  
มีมากกว่าหนึ่งปาง มีการแต่งกายและท่าทางที่แตกต่างกัน โดยกิมซิ้นแต่ละองค์มีที่มาแตกต่างกัน ได้แก่ กิมซิ้น
ที่มีตัวตนตามที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ และกิมซิ้นที่มีตัวตนตามที่ปรากฏในนิทานปรัมปรา 

2. ชาวไทยเชื้อสายจีนนับถือ ศรัทธาต่อกิมซิ้น โดยเชื่อว่ากิมซิ้นแต่ละองค์มีคุณธรรมที่แตกต่างกัน และ
ยังเชื่อว่าการบูชา และกระท าสิ่งต่าง ๆ ต่อกิมซิ้นจะส่งผลแตกต่างกัน บางองค์จะช่วยอ านวยเรื่องทรัพย์สิน 
เงินทอง ช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัย เป็นต้น ความเชื่อดังกล่าวน าไปสู่วิถีปฏิบัติของม้าทรง ซึ่งม้าทรงมีวิถี
ปฏิบัติต่อกิมซิ้นที่ตนเองประทับทรงตั้งแต่ช่วงก่อนประเพณีถือศีลกินผัก จนสิ้นสุดช่วงประเพณีถือศีลกินผัก 
ก่อนประเพณีถือศีลกินผัก ม้าทรงจะต้องทานเจก่อนล่วงหน้าในระยะเวลาที่แตกต่างกัน มีการน ากิมซิ้นออกมา
ท าความสะอาดก่อนที่จะน าไปไว้ที่ศาลเจ้า และเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ที่ จะใช้ในประเพณีถือศีลกินผัก  
ช่วงประเพณีถือศีลกินผัก ม้าทรงจะต้องไปที่ศาลเจ้าตลอด 9 วัน เพ่ือที่จะไปไหว้พระ สวดมนต์ เตรียมความ
พร้อมท าสมาธิก่อนที่จะประทับทรง ซึ่งแต่ละคนเมื่อประทับทรงแล้วจะท าหน้าที่ที่แตกต่างกันไปตามบทบาท
หน้าที่ของเทพแต่ละองค์ และหลังประเพณีถือศีลกินผัก ม้าทรงจะช่วยท าความสะอาดศาลเจ้า บางคนที่มี 
กิมซิ้นเป็นของตนเองจะอัญเชิญกิมซิ้นกลับไปไว้ที่บ้าน และท าความสะอาดกิมซิ้น 
 

ผลการศึกษาดังกล่าวสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 จากการศึกษาเรื่อง “ลักษณะความเป็นมาและความเชื่อต่อกิมซิ้นในประเพณีถือศีลกินผักจังหวัด
ภูเก็ต”เมื่อน าผลการศึกษามาเปรียบเทียบกับการศึกษาที่เกี่ยวกับรูปแทนในสิ่งที่ผู้คนเคารพนับถือ และ  
ความเชื่อในพิธีกรรม เช่น การศึกษาของ พระมหาปพนกตสาโร (2560) เรื่อง “พระพุทธรูปไม้ : คุณค่าและ 
คติธรรมที่มีต่อวิถีชีวิตคนอีสาน”พบว่ามีการสอดแทรกคุณธรรมที่มีต่อวิถีชีวิตคนอีสาน โดยมีพระพุทธรูปไม้
เป็นสื่อกลางของการท าความดี และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนหรือชุมชนให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
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การศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาในครั้งนี้ ที่พบว่ากิมซิ้ นเป็นเทวรูป รูปเคารพที่ท าให้ผู้นับถือ 
มีคุณธรรมบางประการที่ช่วยยึดโยงจิตใจให้ท าความดี เช่น มีความกตัญญู ซื่อสัตย์ เป็นต้น โดยเชื่อว่าการท า
คุณงามความดีจะส่งผลต่อความสุข ความส าเร็จในชีวิต เป็นต้น นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ 
ชรินทร์ ผ่องสวัสดิ์ (2559, น. 173) เรื่อง “ลัทธิบูชาเจ้าแม่กวนอิมในสังคมไทย” ที่มีการศึกษาความเชื่อที่มีต่อ
เจ้าแม่กวนอิม  ในสังคมไทย โดยเชื่อว่าหากขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมจะประสบแต่ความสุข เพราะพระองค์เป็น
ผู้ที่มีความเมตตากรุณา เป็นต้น ดังนั้น รูปเคารพจึงถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ผู้บูชาปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของ 
คุณงามความด ีเพ่ือให้ตนเอง รวมถึงครอบครัวประสบแต่สิ่งที่ดีงาม สิ่งที่เป็นมงคลต่อชีวิต เป็นต้น  

การศึกษาครั้งนี้ในส่วนของความเชื่อที่น าไปสู่วิถีปฏิบัติของม้าทรง สอดคล้องกับการศึกษาของ 
พระเฑียรวิทย์ อตฺตสนฺโต (2548) เรื่อง “การศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาของร่างทรง : 
กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า ผู้ที่เป็นร่างทรงเกิดจากความเชื่อในระบบความคิดโดยไม่มี        
การพิสูจน์ ไม่ต้องการเหตุผล โดยภาพความเชื่อของร่างทรงจะปรากฏอยู่ในพิธีกรรมที่ร่างทรงก าหนดขึ้น มีการ
บ าเพ็ญบารมีที่ท าให้ต้องเสียสละในรูปแบบต่าง ๆ นอกจากนี้ร่างทรงยังมีความเชื่อเรื่องบาป บุญ การปฏิบัติ
ธรรม ความเชื่อในพระรัตนตรัย นรก – สวรรค์ เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้สอดคล้องกับม้าทรงที่เป็นตัวแทนของ 
เทพเจ้าที่จะต้องท าความดี ละเว้นความชั่ว โดยการปฏิบัติตน เช่น การรักษาศีล 5 รับประทานอาหารเจ  
หมั่นสวดมนต์ เป็นต้น ทั้งนี้เชื่อว่าจะท าให้ตนเองเป็นผู้บริสุทธิ์ เกิดเป็นสัมผัสพิเศษที่สามารถท าหน้าที่เป็น
ตัวแทนของเทพเจ้าในการโปรดสัตว์แก่ผู้คนที่นับถือตามความเชื่อความศรัทธา  

การศึกษาครั้งนี้จะเห็นว่ากิมซิ้นเป็นรูปแทนของเทพเจ้า เป็นรูปเคารพที่มีอิทธิพลต่อชาวไทยเชื้อสายจีน 
ที่สะท้อนผ่านความเชื่อ และพิธีกรรมต่าง ๆ ในประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งถือเป็นประเพณีส าคัญที่
ท าให้ผู้คนจ านวนมากหันมาถือศีล ปฏิบัติธรรม โดยเชื่อว่าจะท าให้ชีวิตของตนเอง หน้าที่การงาน ตลอดจน
ครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ ดังนั้น ความเชื่อที่เกิดจากกิมซิ้น และม้าทรงที่เป็นตัวแทนของเทพเจ้า
ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยยึดโยงผู้คนให้หันมาสร้างความดีมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงของประเพณีถือศีลกินผัก  

ข้อเสนอแนะ 
 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ประโยชน์ 
1. งานวิจัยเรื่องนี้สามารถใช้เป็นแบบในการท้าความเข้าใจบริบทสังคมทางวัฒนธรรมเป็นแบบอย่าง  

ในการท้าความเข้าใจกลุ่มคนไทยเชื้อสายจีน ผ่านการประกอบพิธีกรรมในประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ต 
2. งานวิจัยนี้เป็นประโยชน์ต่อการสืบทอด และสืบสานความเชื่อในพิธีกรรมงานประเพณีถือศีลกินผัก

ของคนไทยเชื้อสายจีน จังหวัดภูเก็ต ที่แฝงด้วยคุณค่าและค่านิยมที่ดีงาม เช่น ความกตัญญู ความสามัคคี
ปรองดอง เป็นต้น รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ และบันทึกศิลปวัฒนธรรมในช่วงเวลาหนึ่งไว้ก่อนที่จะมีการ
ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย 

 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาอิทธิพลของกิมซิ้นของศาลเจ้าอื่น ๆ ในจังหวัดภูเก็ต  
 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบอิทธิพลของกิมซิ้นในพ้ืนที่ต่าง ๆ และอิทธิพลของกิมซิ้นในประเพณี 
อ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากประเพณีถือศีลกินผัก  
 3. ควรมีการศึกษาสัญญะต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในกิมซิ้น ม้าทรง ตลอดจนพิธีกรรมต่าง ๆ ในประเพณี 
ถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ต 
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วิธีการวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า 
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ กรณีศึกษา บริษัทจดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี 

Measurement of Investments in Subsidiaries, Associated and Joint 

Ventures in the Separate Financial Statements Case Study of the 

Technology Industry Group in the Stock Exchange of Thailand 

 
ปิติภัทร ฤกษ์เมือง1  สุรินทร์ พรหมนุรักษ์กิจ2  และวนิดา ชุติมากุล3 

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิธีการวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการ  
ร่วมค้าในงบการเงินเฉพาะกิจการ และอัตราส่วนเงินลงทุนต่อสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ โดยกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี จ านวน 
36 บริษัท โดยศึกษาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ของปี 2560 และงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการ (รอบ 9 เดือน) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561  
ผลการศึกษา พบว่า บริษัทที่ก าหนดนโยบายการบัญชีโดยวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ
กิจการร่วมค้า ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ด้วยวิธีราคาทุนมีจ านวน 31 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 83.78 และ 
วิธีส่วนได้เสีย จ านวน 6 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 16.22 นอกจากนั้นยังพบว่า ในปี 2561 ไม่มีการเปลี่ยนนโยบาย
บัญชีเกี่ยวกับการวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ค าส าคัญ: วิธีการวัดมูลค่าเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

   เงินลงทุนในบริษัทร่วม เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี, คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลยัเทคโลยีราชมงคลตะวันออก 
2-3 อาจารย์, สาขาวิชาการบัญชี, คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลตะวันออก 
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บทน า 

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชีได้ปรับปรุง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560) เรื่องงบการเงินเฉพาะกิจการ เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 27 เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการ
มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2558 ( IAS 27 : Separate Financial 
Statement (Bound volume 2016 Consolidated without early application)) มีการปรับปรุงจากฉบับ
ปี 2558 การปรับปรุงเกี่ยวข้องกับการจัดท างบการเงินภายใต้วิธีส่วนได้เสียในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยการ 
ปรับปรุงดังกล่าวอนุญาตให้กิจการสามารถเลือกใช้วิธีส่วนได้เสียในการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยการร่วมค้า
และเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งหากกิจการที่เลือกใช้วิธีส่วนได้เสียนั้น กิจการจะต้อง
ปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังเสมือนหนึ่งว่าได้น าวิธีปฏิบัติทางการบัญชีนี้มาใช้โดยตลอด ซึ่งการปรับปรุง
ดังกล่าวท าให้กิจการมีทางเลือกเพ่ิมเติมในการเลือกใช้วิธีส่วนได้เสียในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ มีผลกระทบที่ส าคัญ ได้แก่ 

1. กิจการสามารถเลือกบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนในการร่วมค้า และเงินลงทุนใน
บริษัทร่วม ด้วยวิธีราคาทุน หรือตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือ
ทางการเงิน มีผลบังคับใช้ วันที่ 1 มกราคม 2562 ซึ่งท าให้กิจการผู้ลงทุนสามารถเลือกรับรู้เงินลงทุนในบริษัท
ย่อย เงินลงทุนในการร่วมค้า และเงินลงทุนในบริษัทร่วม ด้วยมูลค่ายุติธรรมบนงบการเงิน  (สภาวิชาชีพบัญชี,  
2560)   

2. การเลือกรับรู้เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้าด้วยวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันนี้ จะท า
ให้แต่ละกิจการมีการรับรายได้จากบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้าที่แตกต่างกัน ซึ่งจะส่งผลให้ก าไร
สะสมที่น ามาใช้ในการปันผลที่มีความแตกต่างกันด้วย  (วรศักดิ์ ทุมมานนท์, 2550)  หากพิจารณาข้อดีข้อเสีย
ของวิธีส่วนได้เสีย ผลการด าเนินงานของกิจการที่เป็นผู้ลงทุนสามารถสะท้อนส่วนได้เสียที่เกิดจากกิจการผู้ได้รับ
การลงทุนนั้นในส่วนแบ่งก าไรขาดทุน ได้ดีกว่าการรับรู้รายได้ภายใต้วิธีราคาทุนซึ่งรับรู้เฉพาะเงินปันผลรั บ 
ในขณะที่การบันทึกด้วยวิธีส่วนได้เสียมีข้อเสียหลายประการเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีราคาทุน (สันสกฤต วิจิตร
เลขการ, 2550)  ซึ่งอาจสรุปได้ดังนี้ 

(1) ผลการด าเนินงานภายใต้วิธีส่วนได้เสียอาจไม่สอดคล้องกับเงินสดที่กิจการผู้ลงทุนได้รับ
จากกิจการผู้ได้รับการลงทุน ซึ่งท าให้คุณภาพของก าไร (Quality of Earnings) ภายใต้วิธีส่วนได้เสียต่ ากว่า
คุณภาพของก าไรภายใต้วิธีราคาทุน (กัลยกานต์ หนูขวัญแก้ว, 2549)  

(2) กรณีที่กิจการผู้ลงทุนมีก าไรและก าไรสะสมค่อนข้างสูงจากการบันทึกด้วยวิธีส่วนได้เสีย  
ผู้ถือหุ้นของกิจการผู้ลงทุนอาจเรียกร้องให้จ่ายเงินปันผลมากขึ้น (อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์,  2549) ทั้งที่
กิจการผู้ลงทุนยังไม่ได้รับกระแสเงินสดรับจริงจากกิจการผู้ได้รับการลงทุน  

(3) ความยุ่งยากทางภาษี เนื่องจากวิธีส่วนได้เสียท าให้เกิดความแตกต่างระหว่างก าไรทาง
บัญชีกับก าไรทางภาษีมากกว่าวิธีราคาทุน (บุษกร เจนวิชชุวงศ์, 2548) 

(4) การเลือกวิธีปฏิบัติเป็นวิธีส่วนได้เสียถือเป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการบัญชี กิจการต้อง
ปรับปรุงงบการเงินย้อนหลัง ซึ่งจะท าให้กระทบต่อก าไรสะสมเปลี่ยนจากเดิมที่อาจก่อให้เกิดความยุ่งยาก
ในทางปฏิบัติและปัญหาในการท าความเข้าใจกับผู้ถือหุ้นได้ นอกจากนั้นกิจการต้องจัดท างบแสดงฐานะการเงิน 
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ณ วันต้นงวดของก่อนเสนอเปรียบเทียบกับงวดปัจจุบันเพ่ิมอีกหนึ่งงวด ตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับ 1 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การน าเสนองบการเงิน 

ในการตัดสินใจทางธุรกิจ ข้อมูลทางบัญชีเป็นข้อมูลที่มีความส าคัญ เนื่องจากสามารถใช้ประกอบการ
ตัดสินใจลงทุน ดังนั้นงบการเงินได้จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน รวมทั้ง
แสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการ โดยจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเชื่อได้แก่ผู้ใช้งบการเงินซึ่ง
มีหลายฝ่ายด้วยกัน เช่น นักลงทุน เจ้าหนี้ นักวิเคราะห์ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี รัฐบาล ฯลฯ งบก าไรขาดทุนเป็น
ส่วนประกอบหนึ่งของกิจการในแต่ละงวด เมื่อผู้ใช้งบการเงินต้องการประเมินความสามารถในการท าก าไรของ
กิจการ (Profitability) สามารถประเมินได้จากงบก าไรขาดทุนเพ่ือดูรายการทางบัญชีที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลา
บัญชี แนวโน้มของข้อมูลทางการเงินเพ่ือการคาดการณ์และสามารถสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของ 
การท างานของผู้บริหาร ซึ่งผู้บริหารในบางกิจการจะได้รับผลตอบแทนมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับผลประกอบการ
ของกิจการ จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ผู้บริหารตัดสินใจที่จะเลือกใช้นโยบายบัญชีที่ เป็นประโยชน์ต่องบการเงิน 
ของกิจการและของตนเอง 
 การจัดท าบัญชีและการรายงานทางการเงินจึงมีกฎเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือให้งบการเงิน 
มีลักษณะเชิงคุณภาพ เพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบกันได้กับงบการเงินงวดก่อนของกิจการและงบการเงินของ
กิจการอ่ืนในงวดเดียวกัน สภาวิชาชีพบัญชีจึงได้ออกมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง  
การน าเสนองบการเงิน อ้างอิงเนื้อหามาจากมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IAS. No 1 Presentation of 
Financial statements) 
 การจัดท างบการเงินต้องท าภายใต้กฎเกณฑ์ของมาตรฐานการบัญชีที่ก าหนดไว้แต่อย่ างไรก็ตาม 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560) เรื่องการน าเสนองบการเงินมีแนวทางให้เลือกปฏิบัติสามารถ
เลือกปฏิบัติได้โดยไม่ขัดต่อหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ได้ก าหนดทางเลือกให้ถือ
ปฏิบัติส าหรับการน าเสนองบก าไรขาดทุนสามารถการน าเสนองบก าไรขาดทุนด้วยวิธีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
โดยการจัดประเภทตามลักษณะค่าใช้จ่าย (Nature) หรือตามหน้าที่ของค่าใช้จ่ายที่เรียกกันว่าวิธีต้นทุนขาย 
(Function) และเม่ือกิจการใดเลือกใช้การน าเสนอแบบวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ กิจการต้องเปิดเผยข้อมูล
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายตามลักษณะไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เช่น ค่าเสื่อมราคา ค่าซื้อวัตถุดิบ  
การเลือกระหว่างวิธีการจัดประเภทตามลักษณะค่าใช้จ่ายและวิธีหน้าที่ ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับปัจจัยของ
อุตสาหกรรม การให้กิจการมีทางเลือกวิธีการปฏิบัติทางการบัญชีที่แตกต่างกันมาใช้ได้ตามความเหมาะสมของ
สภาพธุรกิจนั้น เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล แต่ก็ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารเลือกใช้วิธีการบัญชี  
เพ่ือวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายงานทางการเงิน ในการประกอบธุรกิจ 
ให้ประสบความส าเร็จนั้นผู้บริหารจ าเป็นต้องมีข้อมูลทางการเงินของธุรกิจเพ่ือใช้ประกอบในการตัดสินใจ 
ปัจจุบันพระราชบัญญัติการบัญชี 2543 ก าหนดให้ธุรกิจที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคล  
ต้องมีหน้าที่ต้องจัดท าบัญชีและงบการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการออกมาตรฐานการบัญชี มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานทางธุรกิจ
ได้จัดท าบัญชีตามความเป็นจริง ถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ
บัญชี พ.ศ.2543 แต่เนื่องจากปัจจุบันได้มีการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี เรื่อง การน าเสนองบการเงิน   
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ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ( International Financial Reporting Standard: IFRS) 
โดยเนื้อหาในมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าวได้ก าหนดเกณฑ์ในการน าเสนองบการเงิน แนวทางเกี่ยวกับ
โครงสร้างและข้อก าหนดขั้นต่ าส าหรับข้อมูลที่ต้องแสดงในงบการเงิน แนวทางเกี่ยวกับโครงสร้างและ
ข้อก าหนดขั้นต่ าส าหรับข้อมูลที่ต้องแสดงในงบการเงิน นอกจากนั้นกรมพัฒนาธุรกิจการค้าซึ่งเป็นหน่วยงานที่
ท าหน้าที่ก ากับดูแลการจัดท าบัญชีและการน าเสนองบการเงินยังได้ประกาศก าหนดรายการย่อที่ต้องมี 
ในงบการเงิน พ.ศ.2552 โดยมีผลบังคับใช้ตั่งแต่ 1 ม.ค. 2552 เป็นต้นไป ก าหนดให้งบการเงินต้องมี  
รายการย่อยตามที่ก าหนด เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี เรื่อง การน าเสนองบการเงิน  
 (ปรับปรุง 2560) และหากกรณีที่มาตรฐานการบัญชีก าหนดให้มีการแสดงรายการที่แตกต่างหรือ
นอกเหนือจากรายการที่ประกาศ ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีก าหนด ซึ่งการน าเสนองบการเงินตาม
ข้อก าหนดใหม่นี้ มีประเด็นปัญหาต่าง ๆ เช่น การจัดประเภทรายการในงบการเงินของปีก่อนที่น ามา
เปรียบเทียบ การเลือกปฏิบัติในการน าเสนองบก าไรขาดทุนแบบจ าแนกตามหน้าที่และจ าแนกตามส่วนงาน 
การแสดงส่วนเปลี่ยนแปลงในส่วนสินค้าส าเร็จรูปและสินค้าระหว่างท า และการแสดงต้นทุนทางการเงิน  
เป็นต้น ทั้งนี้ในการปฏิบัตินั้น ธุรกิจที่มีรายการค้าแตกต่างกัน ปัญหาของผู้ท าบัญชีในการน าเสนองบการเงินจึง
มีความแตกต่างกัน  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาวิธีการวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าในงบการเงินเฉพาะ
กิจการ กิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี 

2. เพ่ือศึกษาอัตราส่วนเงินลงทุนต่อสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ  ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
กิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี 

 
วิธีการศึกษา 
 การศึกษานี้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน 
(Financial Ratio Analysis) เพ่ือวิเคราะห์สัดส่วนระหว่างเงินลงทุนต่อสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ 
และศึกษาวิธีการวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าในงบการเงินเฉพาะกิจการ  
โดยการเลือกใช้งบการเงินปี 2560 และงบการเงินระหว่างกาล รอบ 9 เดือนของปี 2561 (งบการเงินไตรมาสที่ 
3) ของกิจการที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี  จ านวน 36 
บริษัท 
 
ผลการศึกษา 

ผลการวิเคราะห์การเลือกใช้การวิธีวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้าในงบ
การเงินเฉพาะกิจการ ระหว่างปี 2560 กับปี 2561 จากนโยบายการบัญชีที่เปิดเผยอยู่ในหมายเหตุประกอบ 
การเงิน พบว่า บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกใช้วิธีวัดมูลค่า
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ด้วยวิธีราคาทุน (Cost method) มีจ านวน 31 บริษัท  
คิดเป็นร้อยละ 83.78 ของกลุ่มตัวอย่าง ในขณะที่มีบริษัทก าหนดวิธีวัดมูลค่าเงินลงทุนด้วยวิธีส่วนได้เสีย 
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(Equity method) ในงบการเงินเฉพาะกิจการเพียง 6 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 16.22 ของกลุ่มตัวอย่าง โดยไม่มี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับวิธีการวัดมูลค่ารายการจากปีก่อน ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ 
เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) บริษัท อินทัช โฮล
ดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) บริษัท เจ มาร์ท จ ากัด (มหาชน) และบริษัท สามารถ ดิจิตอล จ ากัด (มหาชน) แสดง 
ดังตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 การวิธีวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้าในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัท 
งบการเงินป ี2560 และ 2561 

วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย 
7UP  

ADVANCE   

AIT  

ALT  

BLISS  

CCET  

DELTA  

DTAC  

EIC  

FORTH  

HANA  

HUMAN  

ILINK  

INET  

INTUCH  

JAS  

JMART  

JTS  

KCE  

METCO  

MFEC  

MSC   
PT  

SAMART  

SAMTEL  

SDC  

SIS  

SMT  

SPPT  
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ตารางที่ 3 การวิธีวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้าในงบการเงินเฉพาะกิจการ  
(ต่อ) 

บริษัท 
งบการเงินปี 2560 และ 2561 

วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย 
SVI  

SVOA  

SYMC  

SYNEX  

TEAM  

THCOM  

TRUE  

TWZ  

รวม 31 6 
ร้อยละ 83.78 16.22

 
ผลการค านวณหาอัตราส่วนของเงินลงทุนเปรียบเทียบกับองค์ประกอบฐานะการเงินจากข้อมูล  

ทางการเงินปี 2560 ซึ่งได้แก่ สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาสัดส่วนความมีสาระส าคัญ
ของเงินลงทุนที่มีต่อองค์ประกอบฐานะการเงิน แสดงดังตารางที่ 2 และ 3 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2 มูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น 
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ (หน่วย : ล้านบาท) 

บริษัท เงินลงทุน สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น 
INTUCH 27,968 29,942 141 29,800 

ADVANCE 22,650 66,305 15,985 50,320 
JAS 21,028 24,361 12,487 11,873 

CCET 13,597 52,897 34,291 18,606 
DELTA 10,677 40,765 9,137 31,628 

SAMART 6,873 10,052 5,642 4,409 
JMART 4,367 7,462 4,228 3,233 
HANA 3,583 10,066 1,232 8,834 

THCOM 3,031 24,625 9,803 14,822 
KCE 2,653 12,464 4,704 7,760 

SAMTEL 2,050 4,497 2,392 2,104 
DTAC 2,003 60,046 45,668 14,377 
MFEC 874 3,056 1,176 1,879 
BLISS 800 1,731 125 1,606 



1021 
 

 

   

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第三届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

ตารางท่ี 2 มูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น 
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ (หน่วย : ล้านบาท) (ต่อ) 

 
 จากตารางที่ 2 แสดงมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า สินทรัพย์ หนี้สิน และ
ส่วนของผู้ถือหุ้น ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี พบว่า บริษัทที่มีเงิน
ลงทุนสูงที่สุด 3 ล าดับแรก คือ บริษัทอินทัช โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) หรือ INTUCH ตามด้วย บริษัท  
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) หรือ ADVANCE และบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
(มหาชน) หรือ JAS ตามล าดับ ในขณะที่บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) หรือ TRUE เป็นบริษัท 
ที่มูลค่าสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นสูงที่สุด ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 

บริษัท เงินลงทุน สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น 
SDC 625 6,188 5,728 459 

FORTH 599 3,495 1,560 1,935 
EIC 588 724 176 548 
7UP 569 1303 105 1,197 
SVOA 450 4,099 2,746 1,353 
TWZ 427 4,425 2,121 2,304 
ILINK 332 3,045 1,107 1,937 
PT 325 612 135 477 

METCO 299 6,507 1,574 4,932 
SYNEX 286 9,014 6,228 2,786 
ALT 258 2,834 1,137 1,697 
AIT 254 5,092 2,153 2,938 
SVI 211 9,769 2,490 7,279 

TRUE 197 222,023 56,214 165,808 
HUMAN 122 1,136 93 1,043 

INET 94 4,246 2,313 1,932 
MSC 59 2,552 1,114 1,437 
SPPT 50 502 34 467 
SIS 17 5,223 3,422 1,801 

TEAM 9 1,013 302 710 
SMT 0.92 2,867 1,648 1,219 
JTS N/A 1,304 111 1,193 

SYMC N/A 4,927 2,677 2,250 
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ตารางท่ี 3 อัตราส่วนของเงินลงทุนต่อสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น 

 

บริษัท 
อัตราส่วนเงินลงทุน 

ต่อสินทรัพย์ 
(ร้อยละ) 

อัตราส่วนเงินลงทุน 
ต่อหนี้สิน 
(ร้อยละ) 

อัตราส่วนเงินลงทุน 
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
7UP 45.77 565.52 49.80 

ADVANCE 34.16 141.69 45.01 
AIT 5.01 11.84 8.68 
ALT 9.12 22.73 15.23 

BLISS 46.20 639.98 49.79 
CCET 25.71 39.65 73.08 
DELTA 26.19 116.85 33.76 
DTAC 3.34 4.39 13.94 
EIC 81.25 333.41 107.44 

FORTH 17.16 38.44 31.00 
HANA 35.60 290.81 40.56 

HUMAN 10.81 131.11 11.78 
ILINK 10.91 30.01 17.16 
INET 2.24 4.11 4.91 

INTUCH 93.41 19,721.24 88.39 
JAS 86.32 168.40 177.10 

JMART 58.53 103.29 135.05 
JTS N/A N/A N/A 
KCE 21.29 56.40 34.19 

METCO 4.61 19.05 6.08 
MFEC 28.63 74.36 46.55 
MSC 2.33 5.34 4.14 
PT 53.17 241.14 68.21 

SAMART 68.38 121.81 155.89 
SAMTEL 45.59 85.69 97.43 

SDC 10.11 10.92 136.26 
SIS 0.34 0.52 1.00 

SMT 0.03 0.06 0.08 
SPPT 9.95 144.95 10.68 
SVI 2.17 8.51 2.91 

SVOA 10.99 16.40 33.28 
SYMC N/A N/A N/A 
SYNEX 3.18 4.60 10.29 
TEAM 0.97 3.23 1.38 
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ตารางท่ี 3 อัตราส่วนของเงินลงทุนต่อสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 

  
ตารางที่ 3 แสดงอัตราส่วนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้าในงบการเงินเฉพาะ

กิจการ โดยน ามาเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น เพ่ือวิเคราะห์สัดส่วนของมูลค่าเงิน
ลงทุนที่มีต่อองค์ประกอบต่างๆ ของฐานะการเงิน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงระดับความมีสาระส าคัญของเงินลงทุนของ
กิจการที่มีต่อองค์ประกอบฐานะการเงิน พบว่า 

1. อัตราส่วนเงินลงทุนต่อสินทรัพย์ จะเห็นได้ว่าบริษัทที่มีค่าอัตราส่วนมากที่สุด คือ บริษัท 

อินทัช โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) มีอัตราส่วนร้อยละ 93.41 และบริษัทที่มีค่าอัตราส่วนน้อยที่สุด คือ บริษัท 
สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มีอัตราส่วนร้อยละ 0.03 

2. อัตราส่วนเงินลงทุนต่อหนี้สิน จะเห็นได้ว่าบริษัทที่มีค่าอัตราส่วนมากท่ีสุด คือบริษัทอินทัช 
โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) มีอัตราส่วนร้อยละ 19,721.24 และบริษัทที่มีค่าอัตราส่วนน้อยที่สุด คือบริษัทสตาร์ส 
ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มีอัตราส่วนร้อยละ 0.06 

3. อัตราส่วนเงินลงทุนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น จะเห็นได้ว่าบริษัทที่มีค่าอัตราส่วนมากที่สุด คือ
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) มีอัตราส่วนร้อยละ 177.10 และบริษัทที่มีค่าอัตราส่วนน้อย
ที่สุด คือบริษัทสตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มีอัตราส่วนร้อยละ 0.08 

 
สรุปและอภิปราย 
 จากการศึกษาวิธีการวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการลงทุนในการร่วมค้าในงบ
การเงินเฉพาะกิจการปัจจุบันสามารถเลือกวิธีปฏิบัติได้หลายวิธี โดยในแต่ละวิธีมีผลต่อองค์ประกอบฐานะ
การเงินและองค์ประกอบก าไรขาดทุนที่แตกต่างกัน ซึ่งมาตรฐานการบัญชีมีการปรับปรุงจากเดิมที่ให้ปฏิบัติ
ด้วยวิธีราคาทุนเพียงวิธีเดียวเท่านั้น จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเลือกใช้วิธีราคาทุน 
(Cost method) วัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินเฉพาะ
กิจการเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่มีบริษัทเปลี่ยนวิธีวัดมูลค่าด้วยวิธีส่วนได้เสีย (Equity method) เพียงแค่  
6 บริษัทจาก 37 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 16.22 ซึ่งต้องปรับงบการเงินย้อนหลังเมื่อมีการเปลี่ยนนโยบายการ
บัญชีท าให้ข้อมูลทางการเงินที่ผู้ ใช้งบการเงินมีคุณลักษณะเชิงคุณภาพในการเปรียบเทียบได้ แต่ทั้งนี้  
จากการศึกษาพบว่าไมม่ีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับวิธีการวัดมูลค่ารายการจากปีก่อน 
 แต่อย่างไรก็ผู้ใช้ข้อมูลทางการเงินควรใช้งบการเงินรวมแทนการใช้ข้อมูลทางการเงินจากงบการเงิน
เฉพาะกิจการในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจทางการเงิน เนื่องจากงบการเงินรวมให้ข้อมูลและ

บริษัท 
อัตราส่วนเงินลงทุน 

ต่อสินทรัพย์ 
(ร้อยละ) 

อัตราส่วนเงินลงทุน 
ต่อหนี้สิน 
(ร้อยละ) 

อัตราส่วนเงินลงทุน 
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
THCOM 12.31 30.92 166.14 
TRUE 0.09 0.35 0.12 
TWZ 9.67 20.17 18.57 
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ความหมายทางการเงินที่เป็นประโยชน์หรือสะท้อนข้อมูลเชิงเศรษฐกิจของกลุ่มกิจการได้ดีกว่างบการเงิน
เฉพาะกิจการ 
 
ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ใช้ข้อมูลทางการเงินที่จะน าผลการศึกษานี้ไปใช้ประโยชน์ ควรพิจารณาและ 
ให้ความส าคัญต่อการก าหนดนโยบายการบัญชีของกิจการในการเลือกวิธีวัดมูลค่ารายการต่างๆ เนื่องจากแต่ละ
วิธีส่งผลการแสดงรายการและอัตราส่วนทางการเงินที่แตกต่างกัน  
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 การศึกษาครั้งนี้ ได้ศึกษากลุ่มตัวอย่างเฉพาะบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิเท่านั้น ดังนั้น การศึกษาครั้งต่อไปผู้ศึกษาควรเก็บข้อมูลอย่าง
น้อยในกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนๆ และควรมีการเปรียบเทียบความแตกต่างของอัตราส่วนเงินลงทุนต่อองค์ประกอบ
ฐานะการเงิน และองค์ประกอบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพ่ิมเติม 
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ศึกษากิจกรรมที่สร้างคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุบ้านหาร ต าบลบ้านหาร 
 อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา 

Study activities that create the self-esteem of senior in a Senior BanHarn 

Club,BanHran Sub-District,BangKlam District,SongKhla Province 
 

  ฐานิตย์  วัฒนอุไร1 ธิติเวทย์ พงศ์เศรษฐ์กุล2 บุษกร  อ๋องเซ่ง3  

 สุวิตตา  สุวรรณคง 4 และ ยุทธกาน ดิสกุล5   

  
บทคัดย่อ  
 
 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษากิจกรรมที่สร้างคุณค่าในตนเองของ
ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านหาร ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลในการสัมภาษณ์เชิงลึกและใช้การสังเกต  
แบบไม่มีส่วนร่วม โดยผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ประธานชมรม จ านวน 1 คน ผู้ให้ข้อมูลรอง คือ สมาชิกในชมรม
จ านวน 6 คน ร่วมกับการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา และ  
เขียนรายงานผลการวิจัยเชิงพรรณนา 
 ผลการศึกษาพบว่า การเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุบ้านหาร ผู้สูงอายุเกิดการ
เห็นคุณค่าในตนเองโดยให้ความส าคัญกับชีวิตของตนเองโดยอาศัยกิจกรรมด้านสุขภาพ เช่น กิจกรรมแข่งขัน
กีฬาผู้สูงอายุและกิจกรรมให้ความรู้ทางด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงได้ออกก าลังกาย ท าให้สมาชิก
ในชมรมมีใจรักได้รับความอบอุ่นและให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมด้านสังคม เน้นให้สมาชิก
ในชมรมผู้สูงอายุบ้านหารมีการส่งเสริมทางด้านจิตอาสาและส่งเสริมสนับสนุนอาชีพ ท าให้ผู้สูงอายุมีการ
ช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กันและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชนให้มีความสนุกสนาน ความสนิท
สนมกลมเกลียวกัน และกิจกรรมด้านจิตใจมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม เป็นตัวผลักดันให้เกิดการเห็น
คุณค่าในตนเอง ท าให้ผู้สูงอายุมีความสบายใจผ่อนคลายความทุกข์ มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ มีคุณธรรมจริยธรรม  
ในการด าเนินชีวิต ท าให้รู้คุณค่าในหลักธรรม โดยชมรมผู้สูงอายุจะน าหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจ าวัน ในการ
ด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข รวมถึงสามารถถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ที่ตนมีให้แก่บุคคล
อ่ืนได้ ทั้งนี้การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุบ้านหารสามารถสร้างความสัมพันธ์กับสมาชิก 
ในชมรมและสร้างอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ  

ค าส าคัญ : การเห็นคุณค่าในตนเอง, ผู้สูงอายุ, ชมรมผู้สูงอายุบ้านหาร 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
1-4 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชุมชนศึกษา, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
5 อาจารย,์ คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
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บทน า 

 วัยสูงอายุเป็นวัยที่มักพบการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของมนุษย์ โดยมีการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ
และอารมณ์ที่เกิดควบคู่กับความเสื่อมถอยทางกาย ท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถน้อยลง           
อาจส่งผลให้เกิดอารมณ์เหงา กังวล น้อยใจ และกระทบกระเทือนจิตใจได้ (สุพรรษา แสงพระจันทร์ และคณะ
,2559,น.78) ผู้สูงอายุมีการด าเนินชีวิตในทุกช่วงมีความสามารถในการปรับตัวที่ดีก็จะไม่เกิดปัญหาของการเห็น
คุณค่าในตนเองต่ า แต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่ผู้สูงอายุมองคุณค่าตนเองต่ าก็จะก่อให้เกิดปัญหาที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ
ตามมามากมายปัญหาด้านจิตใจ ปัญหาด้านสุขภาพ ปัญหาด้านสังคม ฯลฯ ดังนั้น ผู้สูงอายุควรที่จะได้         
ท ากิจกรรมต่างๆร่วมกับบุคคลอ่ืนๆทั้งในสังคมและในครอบครัวก็ช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ตระหนักถึงคุณค่า
ในตนเองและให้ความส าคัญกับตนเองในการด าเนินชีวิต ช่วงสุดท้ายของชีวิตได้อย่างมีความสุข                
(ชณภัช ลิ่มสืบเชื้อ,2553,น 25)  

จากการทบทวนงานวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ได้พบว่ามี3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านสุขภาวะ การดูแลสุขภาพ 
ตนเองของผู้สูงอายุบ้านปงเหนือ อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผู้สูงอายุมีการพัฒนาความสามารถ 
ในการดูแลสุขภาพตนเอง โดยผู้สูงอายุสามารถร่วมคิดร่วมวิเคราะห์ ร่วมวางแผน  และร่วมกันตัดสินใจ            
จนได้โครงการพัฒนาด้านสุขภาพ 3 โครงการได้แก่ โครงการสมุนไพร โครงการร าไม้พลอง และโครงการฟ้อน
เจิง และมีการจัดตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบด้วย นอกจากนี้ยังพบว่า หลังจากการด าเนินงานตามโครงการไป
แล้วทั้งในสัปดาห์ที่3 และ 6 ผู้สูงอายุ ยังมาร่วมกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งมีการชักชวนลูกหลาน หรือ
เพ่ือนบ้านมาร่วมท ากิจกรรมด้วย และการที่ผู้สูงอายุมีการสร้างสัมพันธภาพที่ ดีต่อกันท าให้ผู้สูงอายุมีการ
รวมกลุ่มในการออก ก าลังกายเพ่ิมขึ้น และเป็นต้นแบบในการน ากลุ่มออกก าลังกาย ท าให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุมีความตระหนักในการดูแลสุขภาพ และเห็นความส าคัญของการดูแลสุขภาพตนเอง
มากขึ้น (วันชัย น้อยจันทร์, 2551)  2) ด้านคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุมีความต้องการที่จ าเป็นในการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต คือ  ด้านร่างกาย ความมั่นคงปลอดภัย และความเป็นอยู่ ด้านความรักและความอบอุ่น ด้านการ
ยอมรับ ยอมนับถือจากบุคคลในครอบครัว และด้านความต้องการแสวงหาตนเอง (ศรินยา สุริยะฉาย , 2552)  
3) ด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง พบว่า ผู้สูงอายุสามารถสร้างคุณค่าได้ด้วยตนเองผ่านการท าหน้าที่ อาสาสมัคร 
เพ่ือการสร้างประโยชน์ให้ผู้อ่ืน ซึ่งบางครั้งอาจต้องพบปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน และยังสามารถ
สร้างประโยชน์ได้ในหลาย ๆ ด้านทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม (จุฑารัตน์ แสงทอง, 
2558)  

ในศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือก ต าบลบ้านหาร อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีความ
โดดเด่นเรื่องการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ  ดังเห็นได้จาก ชมรมผู้สูงอายุต าบลบ้านหารได้ก่อตั้งชมรมเป็นเวลา
มากกว่า 30 ปี โดยปัจจุบัน นายผิน สุวรรณชาตรี เป็นประธานชมรมผู้สูงอายุ ท าให้การรวมกลุ่มตัวของสมาชิก
ภายในชมรมมีการเข้าร่วมกันอยู่เสมอโดยสิ่งที่ท าให้ผู้สูงอายุ อยากจะเข้าร่วมชมรมเกิดจากการที่ผู้น า           ที่
มีการท างานอย่างชัดเจนและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของสมาชิกภายในชมรม สมาชิกทุกคนจะมีการร่วม 
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ท ากิจกรรม เช่น กิจกรรมการตรวจสุขภาพของชมรมผู้สูงอายุ กิจกรรมท าบุญร่วมกัน  สมาขิกในชมรมผู้สูงอายุ 
นอกจากมีกิจกรรมของชมรมแล้ว ชมรมผู้สูงอายุยังมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของคนในสมาชิก เช่น        
การช่วยเหลือกันในยามเจ็บไข้   ไม่สบายหรือมีสมาชิกในชมรมถึงแก่กรรม ทางชมรมผู้สูงอายุต าบลบ้านหาร 
ท าให้ชมรมผู้สูงอายุมีกิจกรรมท าอยู่สม่ าเสมอและมีการให้ก าลังใจกัน 

ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาลักษณะกิจกรรมที่สัมพันธ์กับการเห็นคุณค่า       
ในตนเองของผู้สูงอายุ โดยเลือกประเด็นการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ เพ่ือให้ทราบข้อมูลที่จะเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุในชมรม เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ถ่ายทอด
ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถประกอบกับข้อมูลที่ได้จากการศึกษานี้อาจจะเป็นประโยชน์ต่อ     
ผู้ดูแลผู้สูงอายุหรือหน่วยงานที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือศึกษากิจกรรมที่สร้างคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านหาร 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 1. กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ สมาชิกภายในชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านหารจ านวน  
7คน โดยรวมประธานชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านหาร กรรมการชมรมผู้สูงอายุ และสมาชิกในชมรมผู้สูงอายุ  

2. เครื่องมือวิจัย ด าเนินการศึกษาเป็นวิจัยเชิงคุณภาพ ท าการเก็บข้อมูลภาคสนาม รวบรวมข้อมูล
โดยวิธีการสังเกตท้ังแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และการถ่ายภาพ  

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ด าเนินตามระเบียบวิธีการวิจัยศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นน าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและเขียนรายงานผลการวิจัยด้วยวิธีการ
พรรณนาวิเคราะห์ มีประเด็นที่ส าคัญที่จะศึกษา ได้แก่ 1) ด้านสุขภาพ 2) ด้านสังคม และ 3) ด้านจิตใจ 

ผลการศึกษา 

รู้จักชมรมผู้สูงอายุบ้านหาร 

 ประวัติความเป็นมาของชมรมผู้สูงอายุบ้านหาร ต าบลบ้านหาร อ าเภอบางกล่ า  จังหวัดสงขลา         
มีการก่อตั้งชมรม เป็นเวลามากกว่า 30 กว่าปีแล้ว เกิดจากการรวมตัวของสมาชิกภายในชมรมมีการเข้าร่วม
กิจกรรมกันอยู่สม่ าเสมอ โดยสิ่งที่ท าให้ผู้สูงอายุอยากจะเข้าร่วมชมรมเกิดจากการที่ผู้น าที่มีการท างาน  
อย่างชัดเจน และ การช่วยเหลือซึ่งกันและกันของสมาชิกภายในชมรม เมื่อ พ.ศ.2542 นายลอย แก้วมณี  
เป็นอดีตประธานชมรมผู้สูงอายุ ได้เน้นกิจกรรมการออกก าลังกายเป็นหลักและการดูแลสุขภาพของตนเอง  
ให้มากขึ้น หลังจากนั้นในปีพ.ศ. 2557 นายผิณ สุวรรณชาตรี ได้มาเป็นประธานชมรมผู้สูงอายุจนปัจจุบันท าให้
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ปัจจุบันสมาชิกในชมรมผู้สูงอายุ มีจ านวนเพ่ิมขึ้นมากทุกๆปี และในปี 2561 มีนโยบายเปลี่ยนแปลงชมรม
ผู้สูงอายุมาเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุ นอกจากนี้แล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับกลุ่มผู้สูงอายุได้แสดงออกถึง
ความสามารถของตนในกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่ากิจกรรมจิตอาสา หรือกิจกรรมด้านสุขภาพ ท าให้ผู้สูงอายุ  
มีความสุขที่ได้แสดงบทบาทในสังคม ซึ่งท าให้ผู้สูงอายุได้ตระหนักถึงความสามารถของตนเองเกิดความเชื่อมั่น                   
ยอมรับในตนเอง และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ สิ่งเหล่านี้ท าให้ผู้สูงอายุเกิดความภูมิใจและมองเห็นถึงคุณค่า    
ในตนเอง ลดความรู้สึกด้อยค่า หรือความรู้สึกน้อยใจในวัยของตนเองออกไปได้ ท าให้ผู้ สูงอายุมีเป้าหมาย      
ในการด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 

จากการศึกษาการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุบ้านหารเป็นการประเมินตนเอง 
ในเรื่องของความรู้สึกต่อร่างกายตนเอง และการรับรู้จากการประเมินของบุคคลอ่ืน โดยผ่านการกระท า หรือ
ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับบุคคลอ่ืน ซึ่งหากบุคคลปฏิบัติต่อตนเอง  ในลักษณะที่ดี ก็ท าให้รู้สึกดี หรือรู้สึกว่า
ตนมีคุณค่า และความรู้สึกเกี่ยวกับความสามารถของตนเองที่จะน าสู่ความส าเร็จในชีวิต อีกทั้งการเห็นคุณค่า  
ในตนเองยังส่งผลต่อพฤติกรรมในชีวิตประจ าวันของผู้สูงอายุอีกด้วย นอกจากนี้กิจกรรมยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท า
ให้ผู้สูงอายุได้เกิดการเห็นคุณค่าในตนเองซึ่งชมรมผู้สูงอายุบ้านหารมีกิจกรรมที่สามารถเสริมสร้างการเห็น
คุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุได้ ดังนี้ 

1. กิจกรรมด้านสุขภาพ 

การพัฒนาร่างกายให้ดีขึ้นได้นั้นจ าเป็นจะต้องพัฒนาโดยการปลูกฝังพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ 
โดยเน้นในเรื่องของกิจกรรมที่ท าให้ร่างกายได้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกาย และจิตใจ อารมณ์ สังคม และ
มีความสุข นอกจากนี้แล้วยังสะท้อนถึงการที่ผู้สูงอายุได้เห็นคุณค่าในตนเองโดยผ่านทางกิจกรรมในรูปแบบ
ต่างๆซึ่งชมรมมีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุน รวมทั้งจัดกิจกรรมที่เหมาะสม ซึ่งเน้นในเรื่องของสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดี เพราะนอกจากสุขภาพกายแล้วสุขภาพจิตก็เป็นเรื่องส าคัญ ดังนั้นในชมรม
ผู้สูงอายุบ้านหาร ได้มีการจัดการจัดกิจกรรมกีฬาผู้สูงอายุขึ้นในบ้านหาร 

1.1 กิจกรรมแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ เป็นโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุของเทศบาล
ต าบลบ้านหาร อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา เพ่ือให้ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุบ้านหารได้มีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมต่างๆร่วมกัน โดยในกิจกรรมกีฬาผู้สูงอายุในต าบลบ้านหารจะมีทั้ง การวิ่งอุ้มแตง เล่นแชร์ บอล 
ส่งเสริมให้คนในชมรมได้รับความอบอุ่นและสร้างก าลังใจ ดังค าสัมภาษณ์ 

“...ลุงได้เข้าร่วมกีฬาผู้สูงอายุ ลุงได้เล่นแชร์บอลแลสาวเห้อ ลุงยังวิ่งได้เหลยถ้าให้ลุงวิ่ง 
ลุงวิ่งได้เกือบ 2 กิโลเมตรยังได้แต่นะมีเหนื่อยบ้าง ภาษาคนแก่นะสาว...”   

 (ผิณ สุวรรณชาตรี,สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562) 
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“….ป้าได้ท ากิจกรรมกีฬาผู้สูงอายุ ได้มีการออกแรงโยนกล่อง ถือเป็นการออกก าลังกาย 
ได้ขยับเคลื่อนไหวตัวออกแรง...”               

            (สวัย สวุรรณชาตรี,สมัภาษณ์เม่ือวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562) 

“…วันนั้นยายได้เต้นร า ยายชอบมากเวลาได้เต้นร า ได้ร้องเพลง เต้นร ายายถนัดมากลูก 
ไม่ว่าไปไหนยายเต้นร าได้เพนิลูก...”  

(ดวม สุวรรณชาตรี,สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562) 

“…ลุงรู้สึกสนุกสนานเวลาได้มาเล่นกีฬาที่เขาจัดไว้แล้วยังได้เจอเพ่ือนๆอีกแถมยังได้กับ
สุขภาพของลุงเองด้วยลุง อยากให้มีกิจกรรมนี้บ่อยๆเลย...” 

(จิตร สุวรรณชาตรี, สัมภาษณ์เม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562)  

จากค าสัมภาษณ์ดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า กิจกรรมกีฬาผู้สูงอายุ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ผู้สูงอายุชุมชน
บ้านหาร มีใจรักและให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม ท าให้สมาชิกในชมรมได้แสดงความสามารถของ
ตนเองออกมาผ่านกิจกรรมกีฬา นอกจากนี้ ผู้สูงอายุยังได้พัฒนาสุขภาพร่างกายของตนเองให้ดีขึ้นผ่านกิจกรรม
ในชมรม และองค์กรอ่ืนๆได้จัดขึ้น สิ่งเหล่านี้ สะท้อนให้เห็นว่า ผู้สูงอายุสามารถใช้กิจกรรมกีฬาเพ่ือส่งเสริม
สุขภาพตนเอง อีกทั้งยังสามารถท าให้ผู้สูงอายุมีความสุขทั้งร่างกายและทางด้านจิตใจ 

1.2 กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เป็นโครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ทักษะชีวิต อบรมให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับ  การออกก าลังกายแบบโยคะทั้งหมด 15 ท่า ช่วยส่งเสริม 
ให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้น รู้จักการออกก าลังกายอย่างถูกวิธี นอกจากนี้ในชมรมผู้สูงอายุมีการ  
ออกก าลังกายแบบโยคะในวันจันทร์สุดท้ายของเดือน ดังค าสัมภาษณ์ 

“...ได้รับความรู้ในด้านการออกก าลังกายในเรื่องที่เรายังไม่รู้ เกิดความรู้ใหม่ๆให้แก่
ตนเองในการดูแลสุขภาพมากขึ้น...”  

(ผิน สุวรรณชาตรี, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562) 
“…ป้าได้รู้รับความอบอุ่นในการร่วมกิจกรรมและคุณหมอแนะน าเรื่องอาหาร ปกติป้าเป็น

คนสอนผู้สูงอายุในการออกก าลังกายโยคะ ในวันจันทร์สุดท้ายของเดือน...” 

 (ทอง แซ่ล่อ, เป็นผู้น าในการสาธิตการออกก าลังกายแบบโยคะแก่สมาชิกในชมรม
ผู้สูงอายุ,สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562) 

“…ยายได้เรียนรู้การออกก าลังกาย ออกในตอนเช้าเป็นบางครั้งบางคราวการเข้าร่วม
กิจกรรมในทุกกิจกรรมเป็นสิ่งที่ยายชื่นชอบและถ้ามีโอกาสจะเข้าร่วมทุกครั้ง...”  

(ดวม พรหมจรรย์, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562) 
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“…ลุงได้ออกก าลังแบบโยคะทุกๆหัวเช้าเลย พยายามท าตามที่เขาสอนมาลุงเดินก่อน
ตอนแรกแล้วก็มาโยคะต่อได้แรงมากเลย...” 

 (จิตร สุวรรณชาตรี, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562)  

จากการสัมภาษณ์ดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า กิจกรรมให้ความรู้ดูแลสุขภาพเป็นโครงการที่พัฒนา
ทักษะด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ได้รู้จักการออกก าลังกายแบบโยคะและ
ได้รับความรู้ใหม่และทักษะในการออกก าลังกาย ขณะเดียวกันมีแพทย์มาให้ค าแนะน าเรื่องอาหาร จากการ  
เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความอบอุ่นจากความสามัคคีของสมาชิก รู้สึกสบายใจเวลามาเข้าร่วมกิจกรรมในทุกๆครั้ง 

สรุปได้ว่า กิจกรรมด้านสุขภาพ ทั้งกิจกรรมกีฬาผู้สูงอายุและกิจกรรมให้ความรู้ดูแลสุขภาพ ส่งเสริมให้
ผู้สูงได้ออกก าลังกาย รู้จักเคลื่อนไหวร่างกาย ท าให้สมาชิกในชมรมมีใจรักได้รับความอบอุ่นและให้ความร่วมมือ
ในการเข้าร่วมกิจกรรม สมาชิกได้ร่วมแสดงความสามารถของตนเองออกมาผ่านกิจกรรมกีฬาได้รู้จัก 
การออกก าลังกายแบบโยคะและนอกจากนั้นได้มีดร.กฤษเนตร เกษสระ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านหารได้ให้ความรู้ด้านการกินอาหาร 

2. กิจกรรมด้านสังคม 

 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยการให้ความส าคัญกับการดูแลกันและ
กัน การเอาใจใส่กันกับคนในสังคมและส่งเสริมให้มีการสร้างจิตส านึกที่ดีในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
อ่ืนๆ ทั้งทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมเพ่ือนช่วยเ พ่ือน และกิจกรรม         
การคัดแยกขยะ ดังนี้ 

2.1 กิจกรรมจิตอาสา เป็นกิจกรรมที่มีการรวมตัวกัน เพ่ือจากการได้อยู่ในชมรมนี้แล้วนอกจากมีการ
ดูแลสุขภาพก็ยังมีกิจกรรมจิตอาสา โดยกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้ได้ไปท าจิตอาสากันที่วัดเพ่ือบ ารุงวัด ช่วยกัน
กวาดกันเก็บขยะ ดังค าสัมภาษณ์ 

“…กิจกรรมจิตอาสา ป้าก็ไปท าเหมือนกัน ช่วยกันกวาดลานวัดช่วยกันเก็บขยะ อะไร 
ที่เราท าได้ก็ท ากันไป…”  

(สวัย สุวรรณชาตรี,สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562) 
“….ในกิจกรรมจิตอาสานี้ผมก็เป็นคนพาสมาชิก ช่วยกันมาพัฒนาวัดบ้านเราให้สะอาด

มากขึ้น เป็นส่งเสริมการสร้างจิตส านึกท่ีดีวัดเป็นสถานที่สาธารณะทุกคนต้องช่วยดูแลกัน...”  
(ผิณ สุวรรณชาตรี,สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562) 

“…ยายก็ได้ไปเหมือนกันกับกิจกรรมที่ไปกวาดลานวัด กิจกรรมนี้ดีทุกคนได้เข้ามาช่วยกัน
กวาดขยะเก็บขยะกัน…”  

(ดวม สุวรรณชาตรี, สัมภาษณ์เม่ือวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562) 
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“…ลุงได้ไปช่วยกิจกรรมท่ีไปกวาดลานวัด ท าความสะอาดทั้งเก็บขยะต่างๆ ลุงว่ากิจกรรม
นี้ดีได้บุญแล้วยังท าให้รู้สึกสบายใจ...”  

(จิตร สุวรรณชาตรี, สัมภาษณ์เม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562)  

จากค าสัมภาษณ์ดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่ากิจกรรมจิตอาสาถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเป็น        
จิตอาสาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นอกจากนั้นมีการส่งเสริมจิตส านึกที่ดี การได้ท ากิจกรรมจิตอาสามาบ ารุงวัด     
จะท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกสบายใจเมื่อตัวเองได้มาเป็นจิตอาสา 

2.2 โครงการเพ่ือนช่วยเพ่ือน เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นมา เพ่ือช่วยเหลือครอบครัวของสมาชิกในชมรม
เมื่อมีการเสียชีวิต โดยจะให้ผู้รับผิดชอบมีต าแหน่งเป็นเหรัญญิกของชมรมผู้สูงอายุบ้านหารเป็นคนเก็บเงินคน
ละห้าสิบบาท เพ่ือสมทบทุนในการช่วยเหลือครอบครัวของสมาชิกในการท างานศพ นอกจากนี้แล้วในคืน
สุดท้ายของงานศพชมรมผู้สูงอายุจะเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมเป็นคืนสุดท้าย ดังค าสัมภาษณ์ 

"...อาทิตย์ที่แล้วก็พ่ึงจะมีคนตายไปสองคนติดกัน เราก็เลยต้องเก็บปัจจัยคนละสองร้อย 
แต่ถ้าเงินไม่พอหรือเงินไม่ครบเนี่ย ลุงก็จะช่วยออกให้ก่อน..."  

(ผิณ สุวรรณชาตรี, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562) 
"...อ๋อเพ่ือนช่วยเพื่อนนะเหรอ มันเหมือนเป็นเงินกองทุน เงินเก็บท่ีจะช่วยงานศพตอนเรา

ตาย มันดีนะท าให้ไม่ต้องเป็นภาระของคนในครอบครัวเรามาก..." 
 (สวัย สุวรรณชาตร,ี สัมภาษณ์เม่ือวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562) 

"...ดีมากลูกส าหรับกิจกรรมนี้ เป็นการช่วยกัน อย่างน้อยเป็นน้ าใจเล็กๆน้อยๆของคนใน
ชมรมท่ีช่วยกัน และคืนสุดท้ายเราจะใส่เสื้อสีขาวกันไปเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมกัน..." 

(ดวม สุวรรณชาตรี, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562) 
“…เวลามีงานศพทางชมรมก็จะมาเรียกลุงกับคนในชมรมไปช่วยงานก็มีการออกเงิน

เล็กๆน้อยๆแล้วก็ถือว่าได้เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน…”  
(จิตร สุวรรณชาตรี, สัมภาษณ์เม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562)  

จากค าสัมภาษณ์ดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า โครงการเพ่ือนช่วยเพ่ือน เป็นโครงการที่จัดขึ้น  
เพ่ือช่วยเหลือครอบครัวของสมาชิกในชมรม คือเมื่อเกิดการเสียชีวิตขึ้น ก็จะน าเงินในชมรมไปจัดท างานศพ        
ซึ่งท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกสบายใจเมื่อตนเองมาถึงเวลานั้นจริง ส าหรับโครงการนี้ท าให้เห็นถึงความส าคัญของ
โครงการนี้ในการช่วยเหลือผู้อ่ืน และได้ช่วยเหลือตนเองอีกด้วย สะท้อนให้เห็นอีกว่ามนุษย์เป็นที่พ่ึงซึ่งกันและ
กันในยามล าบาก 

2.3 การคัดแยกขยะ เป็นกิจกรรมการคัดแยกขยะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือให้คนในชุมชนสามารถรับรู้
ถึงวิธีการในการคัดแยกขยะทั้ง 4 แบบคือ ขยะเน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป และ  
ขยะอันตรายออกจากกันเพ่ือง่ายต่อการน าขยะเหล่านั้นไปก าจัดทิ้งอีกทั้งเป็นการช่วยลดปัญหาการเผาขยะของ
คนภายในชุมชนได้อีกด้วย ดังค าสัมภาษณ์ 
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“...ลุงคิดว่าการที่มีกิจกรรมการคัดแยกขยะมันช่วยลดปัญหาของคนในชุมชนที่ชอบเผา
ขยะแล้วท าให้เกิดมลพิษเหมือน pm2.5 ที่กรุงเทพ เวลาลุงไปประชุมชมรมผู้สูงอายุ  ลุงก็จะ
พูดเรื่อนี้บ่อยๆ...”  

(ผิณ สุวรรณชาตรี, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562) 
 “…ป้าได้ไปร่วมกิจกรรมการคัดแยกขยะแล้วก็ได้มีคนมาสอนให้แยกพวกพาสติกออก

จากพวกเศษอาหารเช่นถังสีด าต้องใส่พวกเศษอาหารส่วนถังสีน้ าเงินเขาให้ใส่พวกขวด
พลาสติก…”  

(ทอง แซ่ล่อ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562) 
“…กิจกรรมคัดแยกขยะท าให้ยายได้แยกขยะเป็นตามสีถังต่างๆแล้วทางชุมชนยังให้

ช่วยกันเก็บขวดพลาสติกกันเพื่อนรวบร่วมแล้วน าไปขาย แล้วรายได้ที่ได้ก็จะน าเข้าชุมชน...”  
(ดวม สุวรรณชาตรี, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562) 

“…ลุงได้ไปนั่งฟังในกิจกรรมนี้เขาสอนให้รู้จักแยกขยะเช่นพวกขวดน้ าพลาสติกก็แยกไว้
กับพวกเศษอาหารแล้วยังมีสีของถังขยะที่สีไหนทิ้งขยะอะไร ที่บ้านลุงก็ท าอยู่แต่ไม่ได้แยก
ตามสีแบบที่เขาสอนหรอกลุงแยกเป็นถังกับกระสอบไว้พลาสติกก็ใส่กระสอบเศษอาหารก็ใส่
ถังเอาไปเทใส่ต้นไม้เป็นปุ๋ย…”  

(จิตร  สุวรรณชาตรี, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562) 

จากค าสัมภาษณ์ดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า กิจกรรมการคัดแยกขยะนั้นท าให้ชาวบ้านได้มีความรู้  
ในการคัดแยกขยะและทิ้งลงตามสีถังขยะตามประเภทขยะนั้นได้ และการที่ให้ชาวบ้านได้เรียนรู้ถึงวิธีการ
จัดการกับขยะชนิดต่างๆก็จะท าให้เกิดการเผาขยะภายในชุมชนลดน้อยลงและทิ้งขยะหรือก าจัดขยะได้อย่าง
ถูกต้อง 

2.4 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ เป็นโครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้ส าหรับผู้สูงอายุ
ในต าบลบ้านหาร ซึ่งโครงการนี้เป็นการสนับสนุนจากเทศบาลต าบลบ้านหาร โดยประธานชมรมเป็นผู้น าใน   
การนวดสุขภาพเพ่ือส่งเสริมอาชีพให้ผู้สูงอายุฝึกฝน เรียนรู้วิธีการนวด อาจจะน าไปสู้การต่อยอดให้เป็นอาชีพ
เสริมของผู้สูงอายุได้ ดังค าสัมภาษณ์ 

“…ยายได้มาร่วมกิจกรรมนี้ แล้วได้เรียนรู้วิธีการนวดแบบนวดจุดเส้นเอ็น คลายเส้นตามที่
หลวงผิณได้สอนให้ยายฝึกท า แล้วยังมีการสอนวิธีการท าลูกประคบอีกด้วย…”  

(อารีย์   สุวรรณชาตรี, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562) 
“…ป้ามาเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมบ่อยมาก กิจกรรมนี้ป้าคิดว่าสนุกแถมยังได้ท าลูก

ประคบกลับบ้านไปฟรีๆ แล้วยังได้เรียนการนวดจับเส้นอีกด้วย...” 
(ไหว สุวรรณชาตรี,สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562) 
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“...ลุงเป็นได้คิดจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมากับท่าน ดร.กฤษเนตร โดยลุงมีหน้าที่ในการสอน
วิธีการนวดแผนโบราณโดยนวดจับเส้นให้กับผู้สูงอายุภายในชมรมได้สอนตั้งแต่การเปิดเส้น
ก่อนจะนวดรวมไปถึง ท่าการนวดต่างๆตั้งแต่ขาไปถึงหัว...”  

(จิตร  สุวรรณชาตรี, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562)  
“…ยายรู้สึกปลื้มใจที่มีการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา ท าให้รู้วิธีการนวดคลายเส้นแล้วได้รู้วิธีการ

ท าลูกประคบ เป็นกิจกรรมที่สนุกมากยายอยากให้มีการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาอีกในครั้งหน้า....” 
            (หยวน  ทองพูล, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562) 

“...ยายได้ฝึกนวดและท าลูกประคบ เวลานวดแล้วท าให้ตารู้สึกกระปี้กระเป่า ได้จับคู่กัน
นวดกับสมาชิกภายในชมรม ท าให้มีความสุขและเป็นกิจกรรมที่สนุกมาก…” 

      (เคลื่อน พรหมจรรย์ , สมัภาษณ์เม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562) 

จากค าสัมภาษณ์โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ท าให้ผู้สูงอายุอยากมาฝึกฝนวิธีการนวด       
ขั้นพ้ืนฐาน การเปิดลม และรู้จุดคลายเส้นของแต่ละจุด นอกจากนี้ยังเป็นการเรียนรู้วิธีการท าลูกประคบ         
เพ่ือท าไปเป็นประโยชน์ให้กับสมาชิก 

           2.5 โครงการอบรมการท าบัญชีครัวเรือน เป็นโครงการอบรมท าบัญชีครัวเรือนเป็นการสนับสนุนให้
ความรู้จาก การศึกษานอกระบบต าบลบ้านหาร โดย การศึกษานอกระบบ ต าบลบ้านหาร ได้เล็งเห็น
ความส าคัญของการจัดท าบัญชีครัวเรือน ไม่ว่าจะเป็นการออม การวางแผน การลงทุนการใช้จ่าย มาเป็น
เครื่องมือช่วยให้สามารถตั้งหลักคิด เพ่ือเลือกทางที่เหมาะสมในการด าเนินชีวิต จึงได้น้อมน ากระแสพระราช-
ด ารัสฯ มาด าเนินการจัดท าโครงการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการบัญชีครัวเรือนเพ่ือที่
พัฒนาศักยภาพของชาวบ้านให้มีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ดังค าสัมภาษณ์ 

“…การท าบัญชีครัวเรือนท าให้ลุง รู้จักจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายและรู้จัก การบริหารเงิน
ที่ลุงเองได้รับมา ลุงได้สอนลูกๆหลานให้รู้จักท าอีกด้วย…”                   
                   (ผิณ สุวรรณชาตรี, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562) 

“…ป้าคิดว่าการท าบัญชีครัวเรือนเป็นสิ่งที่ดีและน่าสนับสนุนอย่างยิ่งในการท าให้ยายได้
เห็นยอดเงินที่เหลืออยู่ในแต่ละวัน…”  

(ทอง แซ่ล่อ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562) 
“…สิ่งที่ยายได้รับมาจากการอบรมท าบัญชีครัวเรือนท าให้ยายมีการใช้จ่ายเงินอย่าง

รอบคอบและระมัดระวัง มีเหตุผลในการตัดสินใจใช้จ่าย…”  
(ดวม สุวรรณชาตรี, สัมภาษณ์เม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562) 

“…ยายยอมเสียเวลาในการท าบัญชีครัวเรือน เพ่ือให้ยายได้เห็นรายรับ -รายจ่ายของ
ตนเองในแต่ละวัน มีหลักฐานของรายรับ-รายจ่ายของตนเอง ถ้ายายมีเวลายายก็จะสอน
หลานๆ…”         
    (หยวน ทองพูล, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562) 
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จากค าสัมภาษณ์ดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่ากิจกรรมโครงการอบรมการท าบัญชีครัวเรือนนั้นส่งผลให้
ผู้สูงอายุหันมาเริ่มจดบันทึกรายรับ-รายจ่าย รู้จักการบริหารเงิน ได้เห็นจ านวนเงินในแต่ละวันการจ่ายเงินอย่าง
รอบคอบและระมัดระวังและมีเหตุผลในการตัดสินใจในการใช้จ่าย 

จากกิจกรรมทางด้านสังคมที่กล่าวมาทั้งจากบทสัมภาษณ์และข้อมูลกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในชุมชนทั้ง  
5 กิจกรรมนั้นได้แสดงให้เห็นถึงการที่ให้คนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้มีการช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แก่คนในชุมชน
เดียวกันและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชนให้มีความสนุกสนาน ความสนิทสนมกลมเกลียวกันมาก
ยิ่งขึ้นซึ่งในกิจกรรมก็จะการช่วยเหลือซึ่งกันละกันของผู้สูงอายุภายในชุมชนและกิจกรรมยังมีการช่วยพัฒนา
แหล่งที่อยู่อาศัย เช่น เรื่องขยะที่มีการแนะน าการทิ้งขยะให้ถูกต้องท าให้ชุมชนไม่เกิดปัญหาเรื่องขยะและ       
มีแหล่งธรรมชาติ อาทิ คลองอู่ตะเภาบริเวณต าบลบ้านหาร ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ก็เป็นกิจกรรมทางด้านสังคม       
ที่ท าให้คนในสังคมมีจิตอาสาและผูกพันรักษาชุมชนของตนเอง 

3.กิจกรรมด้านจิตใจ  

วัยผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจโดยชมรมผู้สูงอายุบ้านหารจะมีกิจกรรมส่งเสริม
ผู้อายุด้านจิตใจทุกปี จะมีการจัดท าบุญตลอดหรือจัดทัศนศึกษาไปวัดพากันไปท าบุญ เพราะการได้เข้าวัด
ท าบุญส าหรับผู้สูงอายุจะเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ 

3.1 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ในวัยผู้สูงอายุจะน าคุณธรรมมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ รับรู้คุณค่าใน
ตัวเองมากขึ้น นอกจากนี้ภายในชมรมผู้สูงอายุจะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม โดยการจัดให้ไปทัศนศึกษา
เข้าวัดท าบุญ  เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างถิ่น ได้รับประสบการณ์สิ่งใหม่ๆประจ าทุกปี เพ่ือน าเอาสิ่งที่
ได้เจอมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน ดังค าสัมภาษณ์  

"...กิจกรรมที่พาไป ท าให้รู้สึกสบายใจ แล้วลุงก็อยากไปร่วมงานอีกทุกๆครั้งที่เขาจัด     
ท าให้เจอเพ่ือน และเจอคนอ่ืนๆ มีเพ่ือนเพิ่มอีกด้วยนะ..."  

(ผิณ สุวรรณชาตรี,สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562) 
"...ที่ได้ไปท าบุญ หรือไปที่อ่ืนที่ป้ายังไม่เคยไป เหมือนไปเปิดหูเปิดตา หลังจากกลับมา   

ท าให้ป้ามีพลัง ลูกหลานบอกหน้าตาแจ่มใสขึ้น..." 
(สวัย สุวรรณชาตรี,สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562) 

"...ได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม ได้พบปะเพ่ือนๆ ก็ท าให้รู้สึกบายใจนะ เหมือนเมื่อวาน
ท้อแท้ วันนี้เราได้สุขภาพจิตที่ดีกลับบ้าน..."  

(ดวม สุวรรณชาตรี,สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562) 
“…ลุงชอบท าบุญอยู่แล้วปกติก็เข้าวัดทุกวันพระ พอได้เข้าร่วมกับที่เขาจัดให้ตาก็เต็มใจ  

ที่จะไปได้เจอทั้งเพ่ือนได้ท าบุญอีกต่างหาก...”  
(จิตร  สุวรรณชาตรี, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562)  
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จากค าสัมภาษณ์ดังกล่าวสรุปได้ว่าการที่ผู้สูงอายุได้ออกไปท ากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมนั้นท าให้
ผู้สูงอายุเกิดความสบายอกสบายใจ ทั้งยังท าให้ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้มีการท าให้ตนเองเห็นคุณค่าของ
การท าจิตใจให้สงบเพ่ือให้ตนสามารถมีจิตใจที่มีสติอยู่ตลอดเวลา และการเข้าร่วมกิจกรรมยังท าให้ผู้สูงอายุได้
พบปะกับสังคมและเจอเพ่ือนใหม่ๆ ท าให้เกิดมิตรภาพและความทรงจ าดีๆในกิจกรรมนี้อีกด้วย 

จากกิจกรรมทางด้านจิตใจที่กล่าวมาทั้งจากบทสัมภาษณ์และข้อมูลกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในชุมชน        
ในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม แสดงให้เห็นถึงการที่สมาชิกภายในชมรมเข้าร่วมกิจกรรม ท าให้ผู้สูงอายุมีความ
สบายใจ ผ่อนคลายความทุกข์ มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และมีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต อีกทั้งการได้ไป
เรียนรู้นอกสถานที่ได้ออกไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆ ท าให้รู้คุณค่าของหลักธรรมในทางศาสนา โดยชมรม
ผู้สูงอายุจะน าเอาหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจ าวัน ในการด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 

อภิปรายผลการวิจัย 

 การอภิปรายผลวิจัยขอน าเสนอผลการอภิปรายในประเด็น ดังนี้ จากการศึกษาลักษณะกิจกรรมที่
สัมพันธ์กับการเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุบ้านหาร สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะกิจกรรม 
ได้แก่ กิจกรรมด้านสุขภาพ กิจกรรมด้านสังคม และกิจกรรมด้านจิตใจ 

กิจกรรมด้านสุขภาพ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการออกก าลังกายของผู้สูงอายุ เช่น กิจกรรมแข่งขันกีฬา
ผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุร่วมกันท ากิจกรรม และกิจกรรมการให้ความรู้ทางด้านสุขภาพแกผู้สูงอายุ เช่น การ
สอนท่าการออกก าลังกายแบบโยคะ 15 ท่า ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ        
ให้กับผู้สูงอายุ พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การรวมกลุ่มกันทางสังคม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถ
สร้างสุขภาพให้ดีขึ้น และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

กิจกรรมด้านสังคม ถือเป็นกิจกรรมที่ท าให้ผู้สูงอายุเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในสังคมของบุคคลเป็น
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยการให้ความส าคัญและเกื้อกูลเอาใจใส่ต่อสังคม และส่งเสริมให้มี       
การสร้างจิตส านึกที่ดี ที่ได้ตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมครอบครัวและสังคมรอบข้าง อีกทั้งด าเนิน
กิจกรรมเน้นการปลูกฝังพฤติกรรมและความถูกต้อง ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและอ่ืนๆ ทั้งทางด้าน
สังคมและวัฒนธรรม โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ชมรมผู้สูงอายุบ้านหาร หรือองค์กรอ่ืนๆ ได้จัดขึ้น เช่น กิจกรรม
จิตอาสา กิจกรรมคัดแยกขยะ และโครงการเพ่ือนช่วยเพ่ือน เป็นกิจกรรมที่มีการรวมตัวกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ควร
สนับสนุนอย่างยิ่งในการปลูกฝังและส่งเสริมให้คนในชมรมผู้สูงอายุมีน้ าใจซึ่งกันและกัน และมีความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อคนในชมรมและคนนอกชมรม นอกจากนั้นกิจกรรมด้านสังคมมีการส่งเสริมความรู้ความสามารถให้กับ
ผู้สูงอายุ เช่น โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ และโครงการอบรมการท าบัญชีครัวเรือน เป็นโครงการที่จัด
ขึ้นมาเพ่ือส่งเสริมด้านการให้ความรู้ส าหรับผู้สูงอายุในต าบลบ้านหาร เพ่ือที่จะเห็นความส าคัญของการพัฒนา
ศักยภาพในตนเองของผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น  
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กิจกรรมด้านจิตใจมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม เป็นกิจกรรมที่ท าให้เราตระหนักถึงความส าคัญ          
ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ส าหรับผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสได้รับการอบรมความรู้            
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา อีกทั้งสามารถน าหลักธรรมมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
จากในกิจกรรมที่ผู้สูงอายุได้เข้าร่วมส่งผลให้สบายใจ ผ่อนคลายความทุกข์ มีที่ยึดเหนี่ยวจิต ใจ และมีคุณธรรม
จริยธรรมในการด าเนินชีวิต อีกทั้งการได้ไปเรียนรู้นอกสถานที่ได้ออกไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆ 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิพัฒน์  ยอดเพชร (2544)  คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในประเทศไทยใน
ประเด็นการเกื้อหนุนทาง สังคมแก่ ผู้สูงอายุ พ้ืนที่ศึกษาในเขตภาคใต้ พบว่าเมื่อบุคคลเข้าสู่วัยสูงอายุ หรือ
เกษียณอายุงานจะมีเวลาว่างมากขึ้น จึงเกิดความรู้สึก ความเบื่อหน่ายและแยกตัวออกจากสังคม มีผู้สูงอายุ
จ านวน มากต้องเผชิญกับปัญหาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และ  สังคม ดังนั้นกิจกรรมยามว่างไม่ว่า        
เพ่ือนันทนาการ หรือเพ่ือการเรียนรู้สิ่งใหม่ หรือให้บริการผู้อ่ืน เป็นเรื่องส าคัญส าหรับ  ผู้สูงอายุเนื่องจากจะ
น ามาซึ่งความพึงพอใจ และรู้สึกว่าชีวิต มีความหมายมากขึ้น 

ดังนี้ ตามงานวิจัยของจุฑารัตน์ แสงทอง แสดงให้เห็นการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุในชมรม
ผู้สูงอายุ ต าบลบ้านหาร โดยการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุเกิดจากการสร้างคุณค่าได้ด้วยตนเองผ่านการ
ท าหน้าที่ อาสาสมัคร เพ่ือการสร้างประโยชน์ให้ผู้ อ่ืน ซึ่งบางครั้งอาจต้องพบปัญหาและอุปสรรคจากการ
ปฏิบัติงาน และยังสามารถสร้างประโยชน์ได้ในหลาย ๆ ด้านทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสังคมทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ดังนั้นสิ่งเหล่านี้ท าให้ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าในตนเอง 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1.ชมรมผู้สูงอายุต าบลบ้านหาร สามารถสร้างเครือข่ายกับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุกลุ่มอ่ืนๆผ่านกิจกรรม 
เพ่ือเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการพัฒนาศักยภาพ ภาวะผู้น าแก่สมาชิกในชมรมผ่านรูปแบบกิจกรรม
ต่างๆ นอกจากนี้ สมาชิกในชมรมผู้สูงอายุต าบลบ้านหารยังสามารถน าประสบการณ์จากการร่วมกิจกรรมต่างๆ
มาปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 

2. ชมรมผู้สูงอายุต าบลบ้านหาร มีการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกในชมรมผ่านกิจกรรมเพ่ือให้เกิด
ภาวะผู้น าทุกหน้าที่ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษามุมมองการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ ในมุมมองของผู้สูงอายุที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
ชมรมผู้สูงอายุบ้านหาร เพ่ือท าความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ที่สัมพันธ์กับ
กิจกรรมต่างๆในชุมชน 
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2. ควรศึกษาชมรมผู้สูงอายุในพ้ืนที่อ่ืนๆ เพ่ือทราบถึงการสร้างคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุมีความ
เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 

เอกสารอ้างอิง 

จุฑารัตน์ แสงทอง. (2558). การเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุผ่านบทบาทอาสาสมัคร.สารอาศรม
 วัฒนธรรมวลัยลักษณ 15(2), 73-89. 
ชณภัช ลิ่มสืบเชื้อ. (2553). การศึกษาและพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ.(วิทยานิพนธ์ปริญญา 
 มหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ). 
วันชัย น้อยจันทร์. (2552). การพัฒนาความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ บ้านปงเหนือ 
 อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่.  (วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่). 
ศรินยา สุริยะฉาย. (2552). การประเมินความต้องการจ าเป็นในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ใ น
 ต าบลบางไทรป่า อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม. (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
 มหาวิทยาลัยศิลปากร). 

ศศิพัฒน์ ยอดเพชร. (2544). สวัสดิการผู้สูงอายุ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย. 
สุพรรษา แสงพระจันทร์ และคณะ. (2559). การรับรู้ความหมายความมีคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุที่มี
 ภาวะซึมเศร้า. (วิทยานิพนธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์). 
Maslow, A. H. (1943). A Theory of Human Motivation. Journal  Psychology Review,50, pp. 
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บุคลากร 

จิตร สุวรรณชาตร,ี ผู้ให้สัมภาษณ์, นายฐิติเวทย์ พงเศรษฐกุล, ผู้สัมภาษณ์, ที่เทศบาลต าบลบ้านหาร หมู่ที่ 4 
 บ้านหาร บางกล่ า สงขลา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562. 

ดวม สุวรรณชาตรี, ผู้ให้สัมภาษณ์, นายฐิติเวทย์ พงเศรษฐกุล, ผู้สัมภาษณ์, ที่หมู่ 4 ต าบลบ้านหาร อ าเภอบาง
 กล่ า จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562. 

ทอง แซ่ล่อ, ผู้ให้สัมภาษณ์, นางสาวฐานิตย์ วัฒนอุไร, ผู้สัมภาษณ์, ที่ศูนย์ กศน.หมู่ 5 ต าบลบ้านหาร อ าเภอ
 บางกล่ า จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562. 

ผิน สุวรรณชาตร,ี ผู้ให้สัมภาษณ์, นางสาวฐานิตย์ วัฒนอุไร, ผู้สัมภาษณ์, ที่ศูนย์ กศน.หมู่ 5 ต าบลบ้านหาร 
 อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562. 

สวัย สุวรรณชาตรี, ผู้ให้สัมภาษณ์, นางสาวบุษกร อ๋องเซ่ง, ผู้สัมภาษณ์, ที่บ้านประธานชมรมผู้สูงอายุบ้านหาร 
 หมู่ 5 ต าบลบ้านหาร อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562. 
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หยวน  ทองพูล, ผู้ให้สัมภาษณ์, นางสาวบุษกร อ๋องเซ่ง, ผู้สัมภาษณ์, ที่เทศบาลต าบลบ้านหาร หมู่ที่ 4 บ้าน
 หาร บางกล่ า สงขลา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562. 

อารีย์   สุวรรณชาตรี, ผู้ให้สัมภาษณ์, นางสาวสุวิตตา สุวรรณคง, ผู้สัมภาษณ์, ที่เทศบาลต าบลบ้านหาร หมู่ที่ 
 4 บ้านหาร บางกล่ า สงขลา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562. 

เคลื่อน พรหมจรรย์, ผู้ให้สัมภาษณ์, นางสาวสุวิตตา สุวรรณคง, ผู้สัมภาษณ์, ทีเ่ทศบาลต าบลบ้านหาร หมู่ที่ 4 
 บ้านหาร บางกล่ า สงขลา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562. 

ไหว สุวรรณชาตรี, ผู้ให้สัมภาษณ์, นางสาวสุวิตตา สุวรรณคง, ผู้สัมภาษณ์, ที่เทศบาลต าบลบ้านหาร หมู่ที่ 4 
 บ้านหาร บางกล่ า สงขลา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1040 
 

 

   
การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第三届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

ศึกษาพื้นที่ทางวัฒนธรรมและพื้นที่ธรรมชาติเพื่อออกแบบเส้นทาง  
“ปั่นสนุก เทีย่วชมวัฒนธรรม ชุมชนท่าข้าม” อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

 
ยุทธชัย จันทร์แก้ว1 พิมพ์ศร สุวรรณ2 และยุทธกาน ดิสกุล3 

 
บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมและพ้ืนที่ธรรมชาติที่มีคุณค่าเพ่ือการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนท่าข้าม และ 2) เพ่ือการออกแบบเส้นทางปั่นจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรมในพ้ืนที่ชุมชนท่าข้าม ต าบลท่าข้าม อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก 
จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง พพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ 

ผลการศึกษาพบว่า 1. พ้ืนที่ทางวัฒนธรรมและพ้ืนที่ธรรมชาติเ พ่ือการท่องเที่ยวโดยการใช้จักรยาน 
ในพ้ืนที่ชุมชนท่าข้ามมีดังนี้  1.1 พ้ืนที่ทางวัฒนธรรม ประกอบไปด้วย 1.1.1 พ้ืนที่ปฏิสัมพันธ์ ได้แก่  
วัดเขากลอย หลาต้นโด 1.1.2 พ้ืนที่สถาปัตยกรรม ได้แก่ โรงครัววัดท่าข้าม ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าข้ามหลังใหม่ 1.1.3 พ้ืนที่เศรษฐกิจ ได้แก่ กลุ่มผ้าบาติก ผ้ามัดย้อม กลุ่ม OTOP นวัตวิถี 1.1.4 พ้ืนที่
ประเพณี ได้แก่ หลาต้นโด 1.2 พ้ืนที่ธรรมชาติ ได้แก่ ทุ่งนาหลาต้นโด  สวนบัว  ท่าข้าม โพธิ์หินงาม  
2. การออกแบบเส้นทางจักรยานส าหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพ้ืนที่ชุมชน ท่าข้าม 
มีระยะทาง 12.80 กิโลเมตร โดยมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพ้ืนที่ชุมชนท่าข้ามคือ องค์การบริหาร  
ส่วนต าบลท่าข้ามหลังใหม่ โพธิ์หินงาม วัดเขากลอย ทุ่งนาหลาต้นโด  สวนบัวท่าข้าม วัดท่าข้าม กลุ่มผ้าบาติก  
ผ้ามัดย้อม ทั้งนี้พร้อมจัดท าเส้นทางจักรยานการท่องเที่ยวเพ่ือท าให้เกิดการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว  
ในพ้ืนที่ชุมชนท่าข้ามให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป 

ค าส าคัญ: พ้ืนที่ทางวัฒนธรรม, พื้นที่ธรรมชาติ, ชุมชนท่าข้าม 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
1-2 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 3 อาจารย,์ คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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บทน า  
 ในปัจจุบันสังคมมีความตระหนักถึงความส าคัญของศิลปะ วัฒนธรรม เทศกาลรวมถึงมรดก 
ทางวัฒนธรรมพ้ืนบ้านมากขึ้นทั้งนี้การตื่นตัวต่อวัฒนธรรมประกอบกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ  
ในแต่ละพ้ืนที่เป็นจุดก าเนิดของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดังจะเห็นว่าการท่องเที่ยงเชิง
วัฒนธรรมได้กลายเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในยุโรปอีกทั้งประเทศอ่ืน ๆ ได้พยายามที่จะ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประเทศของตนเอง (Nzama, Magi, & Ngocoho, 2005, อ้างถึง 
ใน กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ และ ศรันยา แสงลิ้มสุวรรณ , 2555, น.139) การท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรม
อย่างยั่งยืนว่า นอกจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะสามารถหารายได้เข้าสู่ประเทศและน าไปสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจทั้งระดับประเทศและระดับภูมิภาคแล้วการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยังเป็นเครื่องมือส าคัญในการ  
สืบทอดวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไปส าหรับประเทศไทยแล้วการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมบริการที่สร้างรายได้
และการจ้างงานให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมากอย่างไรก็ดีท่ามกลางการแข่งขันของตลาดท่องเที่ยวที่สูงขึ้น
กระแสการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจึงได้รับความสนใจเพ่ิมสูงขึ้นเนื่องจากแหล่งท่องเที่ยว และมรดก
ทางวัฒนธรรมของประเทศไทยมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและได้มีการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรม
สืบเนื่องมาเป็นเวลานาน (กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ และ ศรันยา แสงลิ้มสุวรรณ, 2555, น.139) 

 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมี 2 ประเด็น ดังนี้ ประเด็นแรก แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เนื่องจากได้เล็งเห็นความส าคัญของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในการสร้างรายได้มากมายจึงได้ น า
วัฒนธรรมมาเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ของประเทศ เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้
มีศักยภาพที่สามารถแสดงออกให้เห็นถึงความสวยงามและประโยชน์ที่ได้รับจากธรรมชาติ สะท้อนให้เห็นถึง
สภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในแต่ละพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม หรือ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ดังนั้น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จึงเป็นการเรียนรู้ถึงวัฒนธรรม การเยี่ยมชมงาน
สถาปัตยกรรม และสัมผัสวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในพ้ืนที่นั้น ๆ (ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว , 2556) ประเด็นที่สอง 
รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยค านึงถึงชุมชน เจ้าของท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม และนักท่องเที่ยว 
ซึ่งจะน าไปสู่การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย 1) การมีองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
 2) มีการวางแผนในด้านกายภาพและด้านสังคมของแหล่งท่องเที่ยว 3) ให้ความส าคัญเรื่องการ ตลาด  
4) ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาสินค้า เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวและให้เหมาะสมกับประเภท
และลักษณะทรัพยากร 5) ให้ความเอาใจใส่กับการวางแผนและการบริหารจัดการ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย, 2549, อ้างถึงใน นราวดี บัวขวัญ, 2556) 

 งานของผู้วิจัยมีความสอดคล้องกับรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เนื่องจากเมื่อผู้วิจัยได้
ส ารวจพ้ืนที่ชุมชนท่าข้าม พบว่ามีพ้ืนที่วัฒนธรรมและพ้ืนที่ธรรมชาติที่สามารถแบ่งได้ดังนี้ พ้ืนที่วัฒนธรรม 
ประกอบด้วย 1) พ้ืนที่ปฏิสัมพันธ์ ได้แก่ วัดเขากลอย หมู่ที่ 8 มีรูปปั้นอดีตเจ้าอาวาสที่เป็นที่เคารพและศรัทธา
ของชาวบ้านในชุมชนและผู้คนภายนอก หลาต้นโด ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 6 เป็นศาลาเก่าแก่มีอายุนานกว่า 200 ปี  
อยู่คู่กับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่นับถือของชาวบ้าน 2) พ้ืนที่สถาปัตยกรรม ได้แก่ โรงครัววัดท่าข้าม ตั้งอยู่ในหมู่
ที่ 3 ซึ่งมีโรงครัวเก่าแก่ อายุมากกว่า 100 ปี  และเป็นโรงครัวที่แสดงให้เห็นภาพเรือนไทยในสมัยก่อน  
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้ามหลังใหม่ โดยใช้กระบวนการออกแบบแบบมีส่วนร่วม โดยมีหลักคิด
ในการสร้างคือบ้านทรงไทยในสมัยก่อน และมีความโมเดิร์น คลาสสิกที่ผสมผสานกัน 3) พ้ืนที่เศรษฐกิจ ได้แก่  
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กลุ่มผ้าบาติก ผ้ามัดย้อม ในหมู่ที่ 3 ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีกลวิธีการท าแตกต่างไปจากที่อ่ืน กลุ่ม OTOP  
หมู่ที่ 6 โดยเกิดจากการรวมกลุ่มท าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เกิดจากภูมิปัญญาที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชาวบ้านในพื้นที่
ชุมชนท่าข้ามที่มีมาตั้งแต่อดีต 4) พ้ืนที่ประเพณี ได้แก่ หลาต้นโด ที่จะมีประเพณีฉลองซังข้าวเพ่ือขอขมาพระ
แม่โพสพ และทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบด้วย ทุ่งนาหลาต้นโด ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 6 เกิดขึ้นมาจากโครงการ 
OTOP นวัตวิถี เนื่องจากในหมู่ท่ี 6 บ้านหินเกลี้ยง มีทุ่งนาที่อุดมสมบูรณ์ สวนบัวท่าข้าม ในหมู่ที่ 3 เป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ มีดอกบัวมากมายให้ชม โพธิ์หินงาม เป็นสถานที่ชมวิว ทิวทัศน์ในหมู่ที่ 7 ที่เพ่ิงเกิดขึ้นมาไม่
นาน ที่ตั้งอยู่บนควนฉีชายที่สามารถมองเห็นวิวได้ 180 องศา 

จะเห็นได้ว่าแต่ละสถานที่มีความน่าสนใจในวัฒนธรรมประเภทต่าง ๆ อีกทั้งยังอยู่ในหมู่บ้านใกล้เคียง
กัน มีเส้นทางที่สามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างสะดวก เนื่องจากมีถนนตัดผ่าน โดยจะเชื่อมกันทั้งถนนเส้นเล็กและ
ถนนเส้นหลักของชุมชน ซึ่งการเดินทางโดยรถจักรยานเป็นตัวเลือกหนึ่งที่สามารถเข้าถึงสถานที่ที่มีคุณค่าทาง
วัฒนธรรมได้ และเป็นทางเลือกหนึ่งส าหรับการพัฒนาและการส่งเสริมเพ่ือให้เกิดการท่องเที่ยวโดยการใช้
จักรยานในพ้ืนที่ชุมชนท่าข้าม อีกทั้งชุมชนท่าข้ามยังมีกลุ่มชมรมนักปั่นจักรยาน ต าบลท่าข้ามที่เกิดจากการ
รวมตัวของคนในชุมชน ซึ่งมีการจัดทริปปั่นจักรยานในวันหยุด เช่น วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
ท าให้ได้สัมผัสถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชนท่าข้ามได้ดียิ่งขึ้น 

ด้วยเหตุนี้ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะออกแบบเส้นทาง “ปั่นสนุก เที่ยวชมวัฒนธรรม ชุมชนท่าข้าม” 
เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในพ้ืนที่ต าบลท่าข้าม อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อีกท้ังต้องการที่จะศึกษา
พ้ืนทีว่ัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว โดยใช้การปั่นจักรยานส าหรับข้อมูลเบื้องต้นในการออกแบบเส้นทาง โดยหวัง
ว่าการศึกษาครั้งนี้จะท าให้กลุ่มชมรมนักปั่นจักรยาน ต าบลท่าข้ามและนักท่องเที่ยวได้รู้จักและเรียนรู้วัฒนธรรม
ของชุมชนท่าข้ามได้มากยิ่งขึ้น และเป็นการประชาสัมพันธ์ชุมชนท่าข้ามให้เป็นที่รู้จักของคนภายในชุมชนและ
คนภายนอกชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากข้ึน 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 1. เพ่ือศึกษาพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมและพ้ืนที่ธรรมชาติที่มีคุณค่าเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน  
ท่าข้าม 

 2. เพ่ือออกแบบเส้นทางปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ชุมชนท่าข้าม 

วิธีการศึกษา  
 ศึกษาพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมและพ้ืนที่ธรรมชาติเพ่ือออกแบบเส้นทาง “ปั่นสนุก เที่ยวชมวัฒนธรรม 
ชุมชนท่าข้าม” อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ แนวคิดที่เกี่ยวกับพ้ืนที่วัฒนธรรม  
การจัดการท่องเที่ยวยั่งยืนและการจัดการเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวใช้เป็นกรอบในการศึกษา  และ
ศึกษาเครื่องมือต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

 1) ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้น าชุมชน ชาวบ้าน และกลุ่มนักปั่นจักรยาน 

 2) เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ อุปกรณ์จดบันทึกต่าง ๆ และแนวค าถามแบบปลายเปิด 
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 3) การรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์แบบไม่มี
ส่วนร่วม 

 4) การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การจัดหมวดหมู่ การวิเคราะห์ และเขียนพรรณนาผลการศึกษา 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ ได้แก่ พ้ืนที่ต าบลท่าข้ามที่มีสถานที่ศึกษาวิถีชีวิตชาวต าบลท่าข้าม โดยมี
ระยะทางประมาณ 12.80 กิโลเมตร  

 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 

     2.1 ศึกษาพ้ืนที่วัฒนธรรมและพ้ืนที่ธรรมชาติ ได้แก่ พ้ืนที่วัฒนธรรม ประกอบด้วยพ้ืนที่ปฏิสัมพันธ์ 
ได้แก่ วัดเขากลอย หลาต้นโด พ้ืนที่สถาปัตยกรรม ได้แก่ โรงครัววัดท่าข้าม และที่ท าการองค์การบริหาร  
ส่วนต าบลท่าข้าม พ้ืนที่เศรษฐกิจ ได้แก่ กลุ่มผ้าบาติก และกลุ่ม OTOP พ้ืนที่ประเพณี ได้แก่ ประเพณีฉลอง 
ซังข้าว ณ หลาต้นโด และพ้ืนที่ธรรมชาติ ได้แก่ ทุ่งนาหลาต้นโด สวนบัวท่าข้าม โพธิ์หินงาม 

     2.2 ศึกษาการออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยว พ้ืนที่วัฒนธรรมและพ้ืนที่ธรรมชาติในพ้ืนที่ หมู่ที่ 3 6 
7 และ 8 

 3. ขอบเขตด้านเวลา ได้แก่ ช่วงเดือน มกราคม – เมษายน 2562 

 4. ขอบเขตด้านประชากร 

     4.1 กลุ่มคนในพ้ืนที่ ได้แก่ ผู้น าชุมชน ชาวบ้าน นักปั่นจักรยาน 

     4.2 กลุ่มนักปั่นจักรยานเป็นการส ารวจพฤติกรรมและความสนใจการปั่นจักรยานในพ้ืนที่ต าบล  
ท่าข้าม อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

 การวิเคราะห์-สังเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลของพ้ืนที่วัฒนธรรมและพ้ืนที่ธรรมชาติในพ้ืนที่ต าบล 
ท่าข้าม จะน ามาวิเคราะห์ความส าคัญของทรัพยากรทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ คุณค่าทางประวัติศาสตร์ คุณค่าเชิงศิลปะ
ทางด้านสถาปัตยกรรม คุณค่าทางความเชื่อ/ความศรัทธา คุณค่าต่อวิถีชุมชน และน าผลที่ได้ไปใช้ในศึกษาพ้ืนที่
ทางวัฒนธรรมและพ้ืนที่ธรรมชาติเพ่ือออกแบบเส้นทาง “ปั่นสนุก เที่ยวชมวัฒนธรรม ชุมชนท่าข้าม”  
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

ผลการศึกษา  

 1. ความส าคัญและคุณค่าของพ้ืนทีว่ัฒนธรรมและพ้ืนที่ธรรมชาติในพ้ืนที่ชุมชนท่าข้าม  

 การศึกษาพ้ืนที่วัฒนธรรมและพ้ืนที่ธรรมชาติเพ่ือออกแบบเส้นทาง “ปั่นสนุก เที่ยวชมวัฒนธรรม 
ชุมชนท่าข้าม” อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นการศึกษาที่มุ่งศึกษาพ้ืนที่วัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยว  

http://fs.libarts.psu.ac.th/research/journal/journal-54-1/6-Factors%20Affecting%20Expenditure%20Behaviors%20of%20Students.pdf
http://fs.libarts.psu.ac.th/research/journal/journal-54-1/6-Factors%20Affecting%20Expenditure%20Behaviors%20of%20Students.pdf
http://fs.libarts.psu.ac.th/research/journal/journal-54-1/6-Factors%20Affecting%20Expenditure%20Behaviors%20of%20Students.pdf
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โดยจักรยาน ซึ่งสามารถจ าแนกทรัพยากรได้ตามพ้ืนที่ ได้แก่ พ้ืนที่วัฒนธรรมประเภท พ้ืนที่ปฏิสัมพันธ์  พ้ืนที่
สถาปัตยกรรม พ้ืนที่เศรษฐกิจ พ้ืนที่ประเพณี และพ้ืนที่ธรรมชาติ ส าหรับใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการออกแบบ
เส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ต าบลท่าข้าม อันน าไปสู่การจัดท าคู่มือเส้นทางจักรยานท่องเที่ยวในชุมชนให้เป็นที่รู้จัก
โดยทั่วไป  

 จากการศึกษาพบว่า พ้ืนที่ต าบลท่าข้ามปัจจุบันตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่ 5 บ้านหนองบัว ซึ่งเป็น
เขตพ้ืนที่ของต าบลทุ่งหวัง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา และที่เขาหลงนั้นได้มีถ้ าอยู่ถ้ าหนึ่ง ในถ้ าแห่งนั้นได้มี  
นางผู้ศักดิ์สิทธิ์อาศัยอยู่ภายในถ้ า มีข้าวของเครื่องใช้มากมาย โดยเฉพาะของใช้ที่ใช้ส าหรับงานจัดเลี้ยงต่าง ๆ  
(ถ้วย ชาม ช้อน ฯลฯ) ชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนั้น เมื่อมีการจัดเลี้ยงงานบุญขึ้นที่บ้านก็จะไปปากถ้ า โดยน า
ดอกไม้ ธูป เทียนเพ่ือบูชา นั่งลงพนมมือแล้วอธิษฐานขอยืมเครื่องใช้ต่าง ๆ จากนางผู้ศักดิ์สิทธิ์ เมื่อพูดจบข้าว
ของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ต้องการปรากฏอยู่ตรงหน้า เมื่อมีการจัดงานเสร็จสิ้น ชาวบ้านก็จะน าเครื่องใช้เหล่านั้นไป
คืนที่ปากถ้ า เวลาผ่านไปชาวบ้านที่ยืมของไปใช้แล้วไม่น าส่งคืน หลายครั้งเข้านางนั้นเกิดความเสียใจ โกรธเคือง
เลยได้ปิดปากถ้ าและได้เหาะหนีไปอยู่ที่อ่ืนโดยได้เหาะผ่านไปทางท่าข้าม ชาวบ้านจึงเรียกว่า "ท่านางข้าม" 
ต่อมาได้ตัดค าว่านางออกไป เหลือแต่"ท่าข้าม" จนถึงปัจจุบัน ต าบลท่าข้าม มีแค่ 5 หมู่บ้านเท่านั้น คือ บ้านแม่
เตย บ้านท่าข้าม บ้านหินเกลี้ยง บ้านเขากลอยและบ้านหนองบัว ส่วนบ้านคลองจิกและบ้านปีก (เกาะปลัก)  
นั้น เพ่ิงตั้งขึ้นใหม่ภายหลัง บ้านเขากลอยเพ่ิงแยกออกเป็น 2 หมู่บ้าน คือ เขากลอยออกและเขากลอยตก 
(องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม, 2549) ซึ่งต าบลท่าข้ามมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตมาจนถึง
ปัจจุบันและมีพ้ืนที่วัฒนธรรมที่หลากหลาย ดังนี้ 

 1.1 พื้นที่วัฒนธรรม เป็นพื้นที่ท่ีมีคุณค่าต่อคนในพ้ืนที่ไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญา ความเชื่อ การอยู่ร่วมกัน 
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งควรค่าแก่การด ารงและเผยแพร่ เพ่ือเป็นแนวทางในการดูแลรักษาพ้ืนที่วัฒนธรรม 
ให้คงอยู่ต่อไป ประกอบด้วย 

    1.1.1 พื้นที่ปฏิสัมพันธ์ เป็นรูปแบบของการสร้างปฏิสัมพันธ์กันระหว่างคนกับคน คนกับวัตถุสิ่งของ 
คนกับธรรมชาติ และปฏิสัมพันธ์วัตถุทางกายภาพ อันน าไปสู่การเกิดผลิตภัณฑ์คนสามารถรับรู้หรือ  
ใช้สอยในชีวิตประจ าวันที่สามารถตอบสนองกับการใช้ชีวิตในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ได้แก่ 

 - วัดเขากลอย ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 มีอายุนานกว่า 100 ปี โดยมีหลวงพ่อคง อุตฺตโม เป็นผู้ก่อตั้งวัดขึ้นมาจาก
ที่ดินบริจาค ซึ่งภายในวัดจะมีรูปปั้นอดีตเจ้าอาวาส หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “ตนเจ้า” ได้แก่ หลวงพ่อคง  
อุตฺตโม หลวงพ่อจันทร์ กนฺตวณฺโณ และพระครูสมุห์ผอม สุมฺโภ ชาวบ้านทั้งในและคนนอกพ้ืนที่ให้ความเคารพ
นับถือเป็นอย่างมาก โดยอดีตเจ้าอาวาสทุกรูปในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ล้วนเป็นผู้ที่ประพฤติตามหลักธรรม  
ค าสอนมิให้เกิดความเสื่อมเสียในทางพระพุทธศาสนา ทั้งยังเป็นหมอชาวบ้านที่สามารถรักษาอาการเจ็บป่วยได้ 
และเป็นหมอต่อกระดูก หมอต้มยาสมุนไพรรักษาอาการ เมื่อท่านบวชเป็นพระภิกษุชาวบ้านจึงให้ความเคารพ 
เลื่อมใสศรัทธาอย่างแพร่หลาย       ยามชาวบ้านต้องการที่พ่ึงทางใจก็จะเข้ามาไหว้ สักการะ และบนบานศาล
กล่าวกับตนเจ้าในวัดให้ได้สมดั่งใจหวัง 
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 “ตนเจ้ำในวัด ชำวบ้ำนเขำจะเคำรพนับถือ เพรำะควำมศักดิ์สิทธิ์ เมื อต้องกำรสิ งใดก็ไปบนบำนเพื อให้
ได้ดั งหวัง เหมือนเป็นที พึ งทำงใจของชำวบ้ำนในหมู่บ้ำน” 

 (นำงสมพิศ รุณย์คติ, วันที สัมภำษณ์ 8 กุมภำพันธ์ 2562)  

 “พ่อท่ำนคงเป็นคนสร้ำงวัดขึ้นมำ ตั้งแต่ตำจ่ำควำมได้ก็มีวัดอยู่แล้ว อำยุวัดก็ประมำณ 100 กว่ำปี  
ตำเจ้ำเพชร ตำเจ้ำผอมเป็นหมอยำ ใครตกต้นไม้แล้วกระดูกหักก็ไม่ต้องไปโรงพยำบำลไปให้ตำเจ้ำช่วยต่อ
กระดูกให้ก็หำย ตำเจ้ำเป็นพระที ดูแลวัดไม่ให้เสียชื อเสียง ชำวบ้ำนจึงเคำรพมำจนถึงทุกวันนี้แม้ว่ำท่ำนจะ

สิ้นบุญไปแล้ว” 

 (นำยท่อน เฉลิมวงค์, วันที สัมภำษณ์ 5 มีนำคม 2562) 

 จากค าสัมภาษณ์สะท้อนให้เห็นว่าวัดเขากลอยมีรูปปั้นอดีตเจ้าอาวาสที่ชาวบ้านเรียกว่า “ตนเจ้า” 
ชาวบ้านทั้งในและนอกพ้ืนที่ให้ความเคารพและศรัทธาเป็นเสมือนสถานที่พ่ึงทางใจยามล าบากและเป็นสถานที่
หล่อหลอมให้ทุกคนในพ้ืนที่เป็นหนึ่งเดียวกัน และอยู่ร่วมกันในชุมชนได้อย่างสงบสุข 

 - หลาต้นโด เป็นศาลาเก่าแก่ที่มีอายุนานกว่า 200 ปี หรือประมาณ 4 ชั่วอายุคน โดยมี “ต้นประดู่” 
หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “ต้นโด” อยู่ที่บริเวณหน้าศาลา หลาต้นโด ตั้งอยู่บริเวณทุ่งนาในเขตพ้ืนที่บ้านหิน
เกลี้ยงหมู่ที่ 6 ต าบลท่าข้าม หรือชาวบ้านเรียกกันว่าบ้านทุ่งในทรา สมัยก่อนชาวบ้านได้สร้างศาลาหลังนี้  
เพ่ือเป็นที่หลบแดดหลบฝนและพักผ่อนในช่วงฤดูกาลท านา โดยมีทวดหนูนุ้ยเป็นผู้น าในการสร้างศาลานี้ขึ้นมา 
ปัจจุบันได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่จ านวน 3 ครั้ง แต่ยังคงสภาพศาลาทรงเก่าไว้ นอกจากนี้หลาต้นโดยังเป็น
สถานที่ประกอบประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนเป็นประจ าทุกปี 

 “หลำต้นโดสร้ำงมำนำนแล้ว ชำวบ้ำนจะไปนั งพักเวลำมำท่ำนำ และรอเก็บข้ำวตั้งแต่ในสมัยก่อน  
จนตอนนี้ก็ยังมีอยู่ และมีกำรบูรณะขึ้นมำใหม่ให้มีสภำพดี ทนทำนข้ึน” 

 (นำงสำวสุรัตนำ  สุวรรณรัตน์, วันที สัมภำษณ์ 11 กุมภำพันธ์ 2562) 

“หลำต้นโดสร้ำงมำนำนแล้ว 4 ชั วอำยุคน หรือ 200 กว่ำปีได้แล้ว ทวดหนูนุ้ยเป็นคนสร้ำง เขำเอำไว้พักเวลำมำ
ท่ำนำ ไว้กินข้ำว หลบแดดหลบฝน พบปะพูดคุยกันตำมประสำ ศำลำนี้ท่ำใหม่มำแล้ว 3  ครั้งแต่ให้คงสภำพเดิม
ไว้” 

 (นำยสุธรรม ยอดสุดเอ้ือม, วันที สัมภำษณ์ 5 มีนำคม 2562) 

 จากค าสัมภาษณ์สะท้อนให้เห็นว่าหลาต้นโด เป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นโดยชาวบ้านเพ่ือเป็นสถานที่
พักผ่อน หลบแดดหลบฝนในช่วงฤดูกาลท านาและฤดูเก็บเกี่ยว ทั้งยังเป็นสถานที่ที่สร้างความสัมพันธ์อันดีแก่
คนในชุมชนในช่วงเวลาพักจากการท านาได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในขณะนั้นให้แก่
กันและกัน  
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 พ้ืนที่ปฏิสัมพันธ์วัดเขากลอยและหลาต้นโด เป็นพ้ืนที่ที่สร้างความสัมพันธ์อันดีแก่คนในชุมชนมาเป็น
เวลาเนิ่นนานตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกัน การแบ่งปัน ความศรัทธา และ
ความผูกพันที่มีต่อสถานที่นั้น ๆ ที่ยังคงได้รับการส่งต่อมายังรุ่นสู่รุ่น วัดเขากลอยและหลาต้นโดจึงเป็นพ้ืนที่
ปฏิสัมพันธ์ที่ส าคัญในพ้ืนที่ชุมชนท่าข้ามท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ต่อไป 

 1.1.2 พื้นที่สถาปัตยกรรม เป็นรูปแบบของพ้ืนที่ที่มีสิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอกสิ่งปลูกสร้างนั้น อันได้แก่อาคาร บ้านเรือน โบสถ์ วิหาร วัด วัง และสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ ที่มี
ลักษณะแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่น 

 - โรงครัววัดท่าข้าม ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 เป็นภูมิปัญญาสถาปัตย์ที่มีอายุมากกว่า 100 ปี โดยโรงครัวหลังนี้
สร้างขึ้นมาจากความสามัคคีของชาวบ้าน อีกทั้งเสาของโรงครัวยังมีเอกลักษณ์ เนื่องจากรูปแบบการวางเสาที่
วางไม่ตรงกันเพ่ือไม่ให้เสาล้ม และยังเป็นโรงครัวที่แสดงให้เห็นภาพเรือนไทยในสมัยก่อน ต่อมาในปี 2559 – 
2560 ได้รับการบูรณะซ่อมแซมครั้งใหญ่ ทั้งยังเป็นศาสนสถานที่มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นของชุมชนท่าข้าม 
ควรค่าแก่การอนุรักษ์  

 “ภำยในวัดท่ำข้ำมมีโรงครัวเก่ำแก่ ที สร้ำงขึ้นมำจำกควำมร่วมมือร่วมใจกันของชำวบ้ำนในสมัยก่อน 
ตอนนี้ก็มีกำรบูรณะใหม่ให้คงทนแข็งแรง เป็นสถำนที หนึ งที สำมำรถเข้ำชมเพื อศึกษำรูปแบบของเรือนไทย
สมัยก่อนได้เลย” 

 (นำงนุชรำ สังข์ศิลป์ชัย, วันที สัมภำษณ์ 11 กุมภำพันธ์ 2562) 

 “วัดท่ำข้ำมเป็นสถำนที ที มีโรงครัวเก่ำแก่สร้ำงจำกควำมร่วมมือร่วมใจกันของชำวบ้ำนในสมัยก่อน  
ที ยังแสดงให้คนรุ่นหลังได้เห็นถึงควำมสำมัคคีของคนในสมัยก่อน เป็นแบบอย่ำงให้แก่คนรุ่นหลังได้ และเป็น
รูปแบบบ้ำนทรงไทยในสมัยก่อน หลังคำของโรงครัวจะเป็นทรงปั้นหยำให้เด็กรุ่นใหม่ได้ศึกษำ” 

 (นำงสำวสุรัตนำ  สุวรรณรัตน์, วันที สัมภำษณ์ 11 กุมภำพันธ์ 2562) 

 จากค าสัมภาษณ์สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาสถาปัตย์ที่เก่าแก่ของโรงครัววัดท่าข้ามที่มีประวัติ  
มายาวนาน สร้างขึ้นมาจากความสามัคคีของชาวบ้าน ทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงความคงอยู่ของรูปแบบศิลปะ  
บ้านทรงไทย หลังคาของโรงครัวทรงปั้นหยา ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมได้ อีกท้ังยังเป็น
การต่อยอดและเผยแพร่ศิลปะอันทรงคุณค่าต่อไป 

 - ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้ามหลังใหม่ สร้างอาคารโดยใช้กระบวนการออกแบบอย่างมี
ส่วนร่วม มีการติดต่อสถาบันอาศรมศิลป์เพ่ือปรึกษาเรื่องการออกแบบอาคารเชิงการอนุรักษ์พ้ืนถิ่น จากนั้ นได้
น าสถาปนิกชมบ้านเก่า และวัดต่าง ๆ ภายในชุมชน มีการจัดประชุมผู้น าชุมชน พระภิกษุ โต๊ะอิหม่าม  
ครู ชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงรูปแบบอาคารที่ต้องการ ซึ่งในการประชุมนั้นจะมี
สถาปนิกเก็บข้อมูล จดรายละเอียดต่าง ๆ เพ่ือน าไปปรับเป็นแนวคิดในการออกแบบอาคารให้สอดคล้องกับ 
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แนวคิด Universal Design (เป็นแนวคิดเรื่องการออกแบบสิ่งแวดล้อม การสร้างสถานที่ และสิ่งของต่าง ๆ 
เพ่ือให้ทุกคนที่อยู่ในสังคมสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้อย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน)  อีกทั้งยังมีการ
ออกแบบและประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเสมอเพ่ือให้รูปแบบอาคารตรงกับความต้องการมากที่สุด ทั้งนี้ได้มี
การน ารูปหนังตะลุงที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้มาตกแต่งอาคาร และใช้หลักคิดบ้านไทยในสมัยก่อน โดยใช้
หลังคาทรงปั้นหยาที่มีโรงครัววัดท่าข้ามเป็นตัวแบบ ผนวกรวมกันกับรูปแบบอาคารสมัยใหม่ ท าให้เกิด
ความรู้สึกอบอุ่นเสมือนการมาบ้านเมื่อเข้ามาติดต่อราชการ 

“อบต.หลังใหม่เป็นกำรสร้ำงโดยในทุกคนในหมู่บ้ำนได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรออกแบบ คอยถำมเขำว่ำอยำกได้
แบบไหน แล้วก็ให้ช่ำงด่ำเนินกำรออกแบบมำ ตอนนี้สร้ำงเสร็จไปแล้ว 1 หลัง และยังสร้ำงไม่เสร็จเหลืออีก 2 

หลัง เมื อสมบูรณ์แล้วจะเป็นอำคำรที บ่งบอกถึงควำมเป็นชุมชนท่ำข้ำมได้ดี” 

 (นำยนันทวุฒิ เจริญวิริยะภำพ วันที สัมภำษณ์ 13 กุมภำพันธ์ 2562) 

“อบต.หลังนี้สร้ำงจำกกำรมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชน ตอนนี้ยังสร้ำงไม่ครบตำมแบบต้องรองบประมำณ  
ในกำรสร้ำง ซึ งต่อไปจะมีเสำใหญ่ 8 ต้น ไว้ส่ำหรับให้ศิลปินชำวบ้ำนของแต่ละหมู่ได้สร้ำงสรรค์ภำพที แสดงออก
ถึงหมู่บ้ำนนั้น ๆ” 

 (นำงสำวสุรัตนำ  สุวรรณรัตน์, วันที สัมภำษณ์ 11 กุมภำพันธ์ 2562) 

 จากค าสัมภาษณ์สะท้อนให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมการออกแบบอาคารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมและ
แนวคิด Universal Design (เป็นแนวคิดเรื่องการออกแบบสิ่งแวดล้อม การสร้างสถานที่ และสิ่งของต่าง ๆ 
เพ่ือให้ทุกคนที่อยู่ในสังคมสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้อย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน) ในการสร้างที่ท า
การองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้ามหลังใหม่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนที่ร่วมกัน
ออกแบบอาคารเพื่อเป็นภาพแทนความเป็นชุมชนท่าข้ามได้เป็นอย่างดี  

 พ้ืนที่สถาปัตยกรรมในชุมชนท่าข้าม ได้แก่ โรงครัววัดท่าข้ามและที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่า
ข้ามหลังใหม่ ล้วนเป็นสถานที่ท่ีสร้างขึ้นมาจากการร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน  ทั้งด้านการมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นและการลงมือท าร่วมกัน เพ่ือให้เกิดเป็นสิ่งก่อสร้างที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของ
คนในชุมชนที่อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข ความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

 1.1.3 พื้นที่เศรษฐกิจ เป็นพ้ืนที่ที่สร้างรายได้ทั้งรายได้หลักและรายได้เสริมให้แก่ชุมชน โดยการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน 

 - กลุ่มผ้าบาติก ผ้ามัดย้อม เป็นกลุ่มเอกชนที่จัดตั้งเพ่ือเป็นตัวแทนผลิตภัณฑ์ประจ าหมู่ที่ 3 บ้านท่า
ข้าม เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษา เรียนรู้วิธีการท าผ้ามัดย้อมที่แตกต่างไปจากการท าผ้ามัดย้อมแบบทั่วไป 
โดยการใช้สีผ้าบาติก น ามาท าผ้ามัดย้อมซึ่งจะท าให้ผ้ามัดย้อมมีสีที่สดกว่า และทนทานกว่าการใช้สีทั่ว ๆ ไป 
ทั้งนี้ทางกลุ่มได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนต าบลในการเข้ามาดูแล และเยี่ยมเยือนผู้ที่เข้ามาดูงาน
การท าผ้ามัดย้อมของกลุ่มผ้าบาติก ผ้ามัดย้อม 
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 “กลุ่มนี้พี เขยพี เป็นคนท่ำ เขำมีร้ำนลีลำวดีบำติกอยู่ที สงขลำ ก็เลยมำเปิดเป็นกลุ่มเป็นศูนย์กำรเรียนรู้
ที นี  ก็มีคนจำกที ต่ำง ๆ มำเข้ำดูงำน นำยกก็ให้ควำมร่วมมือเข้ำมำเวลำคนมำดูงำน” 

 (นำงนุชรำ สังข์ศิลป์ชัย, วันที สัมภำษณ์ 11 กุมภำพันธ์ 2562) 

“กลุ่มนี้เป็นกลุ่มเอกชนที เพิ งจัดตั้งขึ้นมำ ไม่ได้ขึ้นตรงกับ อบต.แต่ก็ให้ควำมร่วมมือกับทำงกำรได้” 

 (นำงสำวสุรัตนำ  สุวรรณรัตน์, วันที สัมภำษณ์ 11 กุมภำพันธ์ 2562) 

 จากค าสัมภาษณ์สะท้อนให้เห็นถึงกลุ่มเพ่ือการเรียนรู้ที่สามารถน าไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้าง
รายได้หลักและรายได้เสริมให้แก่คนในชุมชนได้ ทั้งนี้ทางกลุ่มยังต้องการการสนับสนุนจากหน่วยงานส่วนกลาง
เพ่ือให้เกิดการประชาสัมพันธ์และเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลาย 

 - กลุ่ม OTOP นวัตวิถี เกิดขึ้นมาพร้อมกับโครงการ OTOP นวัตวิถี โดยทางองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าข้ามต้องการส่งเสริมให้ชาวบ้านในชุมชนมีรายได้เสริม จึงได้จัดตั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP 10 ผลิตภัณฑ์  
อันได้แก่ ขนมเปี๊ยะ ขนมเค้กกล้วยหอม เห็ดแครงอบแห้ง แซนวิชเห็ดแครงน้ าผึ้งร วง ต้มสามเหลี่ยมอบ  
กล้วยฉาบอบ ขนมกะหรี่ปั๊บไส้ไก่เห็ดแครง แป้งข้าวหมาก ถั่วคั่วทราย และสร้อยลูกปัด เพ่ือน ามาจัดจ าหน่าย
ในซุ้มท่ีตลาด ณ ทุ่งนาหลาต้นโดในวันเสาร์และวันอาทิตย์ตามที่ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดสรรพ้ืนที่จัดจ าหน่ายไว้  

 “ในส่วนของผลิตภัณฑ์ท้ัง 10 ผลิตภัณฑ์ พี จะให้ชำวบ้ำนรวมกลุ่มกันท่ำ ซึ งเป็นชำวบ้ำนในหมู่ที  6  
ให้เขำได้มีรำยได้เสริม ทำงอบต. จะจัดซุ้ม 10 ซุ้มไว้ส่ำหรับผลิตภัณฑ์ แล้วก็ซุ้มอื น ๆ ไว้ส่ำหรับคนในชุมชนมำ

ขำยของกันในวันเสำร์ – อำทิตย์ที ทุ่งนำหลำต้นโด” 

 (นำงสำวสุรัตนำ  สุวรรณรัตน์, วันที สัมภำษณ์ 11 กุมภำพันธ์ 2562) 

“สินค้ำ OTOP ของชุมชนจะมีซุ้มเปิดให้ขำยที ตลำดทุ่งนำหลำต้นโด เป็นแนวทำงในกำรสร้ำงรำยได้เสริมให้แก่
ชำวบ้ำนได้ จะมีเกือบ 30 ซุ้ม ทั้งชำวบ้ำนทั วไปและกลุ่ม OTOP ที จะมำเปิดขำยของกัน” 

 (นำยสุธรรม ยอดสุดเอ้ือม, 5 มีนำคม 2562) 

 จากค าสัมภาษณ์สะท้อนให้เห็นถึงการสร้างอาชีพเสริมให้แก่ชาวบ้านในชุมชน โดยการน าสิ่งที่มีอยู่ใน
พ้ืนที่นั้น ๆ มาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน พร้อมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์
สินค้าแก่บุคคลภายนอก ซึ่งมีการจัดจ าหน่ายไม่เพียงแค่ในตลาดทุ่งนาหลาต้นโด แต่ยังมีร้านค้าต่าง ๆ ที่ทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้ามได้น าผลิตภัณฑ์วางจ าหน่าย ได้แก่ ร้านหอมซัง ร้านธามไท และห้างโอเดียน 
เพ่ือให้บุคคลภายนอกได้รู้จักชุมชนผ่านสินค้า OTOP มากขึ้น  

 พ้ืนที่เศรษฐกิจเป็นพ้ืนที่ที่สร้างรายได้เสริมให้แก่ชาวบ้านในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผ้าบาติก ผ้ามัด
ย้อมที่เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายในอนาคต และ
กลุ่ม OTOP นวัตวิถีท่ีสร้างอาชีพเสริมให้แก่ชาวบ้านในชุมชนโดยการน าทรัพยากรและความรู้ที่มีมาประยุกต์ใช้
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ให้เกิดประโยชน์พร้อมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกรู้จักชุมชนมากยิ่งขึ้นผ่านผลิตภัณฑ์ชุมชนที่
สะท้อนภาพชุมชนท่าข้ามได้เป็นอย่างดี 

 1.1.4 พื้นที่ประเพณี เป็นพื้นที่ท่ีมีคุณค่าในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ส าคัญภายในชุมชนเอาไว้ 
เพ่ือเป็นแหล่งศึกษา และเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจและบุคคลทั่วไป 

 - หลาต้นโด เป็นศาลาเก่าแก่ที่มีอายุนานกว่า 200 ปี หรือประมาณ 4 ชั่วอายุคน ทวดหนูนุ้ยเป็น
ผู้สร้างศาลาขึ้นมาโดยมี “ต้นประดู่” หรือ “ต้นโด” อยู่ที่บริเวณศาลา หลาต้นโดตั้งอยู่บริเวณทุ่งนาในเขตพ้ืนที่
บ้านหินเกลี้ยงหมู่ที่ 6 ต าบลท่าข้าม หรือชาวบ้านเรียกกันว่า บ้านทุ่งในทรา สมัยก่อนชาวบ้านได้มีการสร้าง
ศาลาหลังนี้เพ่ือเป็นที่หลบแดดฝน ปัจจุบันได้มีการบูรณะก่อสร้างใหม่จ านวน 3 ครั้ง แต่ยังคงสภาพศาลา  
ทรงเก่าไว้ นอกจากนี้หลาต้นโดยังเป็นสถานที่ประกอบประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน อีกทั้งที่ทุ่งนาหลาต้นโด
ยังมีการท าพิธีฉลองซังข้าวที่จัดขึ้นมาเกือบ 20 ปีเพ่ือขอขมาพระแม่โพสพ ที่จัดขึ้นในฤดูเก็บเกี่ยวตรงกับ  
10 ค่ า เดือน 5 ของทุกปี โดยชาวบ้านจะมีการแห่นมข้าวไปท าพิธีเพ่ือความเป็นสิริมงคล นับได้ว่าเป็นประเพณี
ที่มีคุณค่าในด้านความเชื่อ ความศรัทธาและต่อวิถีชีวิตของชุมชน 

 “ที นี เป็นสถำนที ศักดิ์สิทธิ์ ชำวบ้ำนเคำรพนับถือกัน ช่วงเดือน 5 หลังเก็บข้ำวเสร็จ จะมีกำรจัดงำน
หลองซัง เพื อขอขมำพระแม่โพสพ แล้วก็จะเอำนมข้ำวหุงข้ำวไปวัด ซึ งเป็นประเพณีที เขำท่ำกันมำนำนแล้ว” 

 (นำงสำวสุรัตนำ  สุวรรณรัตน์, วันที สัมภำษณ์ 11 กุมภำพันธ์ 2562) 

 “ประเพณีฉลองซังข้ำวมีมำนำนแล้ว ชำวบ้ำนเขำท่ำหลังจำกเก็บข้ำวเสร็จ จัดขึ้นเพื อขอขมำพระแม่
โพสพ และเพื อควำมเป็นสิริมงคลของชำวบ้ำนทุกคนที อำศัยพ้ืนที ที นั นในกำรท่ำมำหำกิน ในปีนี้จะตรงกับวันที  
14 เมษำยน 2562 หรือขึ้น 10 ค ่ำเดือน 5 ก็จะมีกำรจัดงำนฉลองซังข้ำวแบบนี้ในทุก ๆ ปี” 

 (นำยสุธรรม ยอดสุดเอ้ือม, วันที สัมภำษณ์ 5 มีนำคม 2562) 

 จากค าสัมภาษณ์สะท้อนให้เห็นว่าหลาต้นโดเป็นพ้ืนที่ประเพณีที่มีความส าคัญต่อชาวบ้านทุกคน  
ในด้านของความเชื่อ ความศรัทธาที่ส่งผลต่อการด าเนินชีวิต ทั้งยังสะท้อนถึงความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันในการ
ร่วมกันจัดประเพณีฉลองซังข้าวที่ได้รับความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าข้าม ผู้น าชุมชน และชาวบ้านทั้งในพ้ืนที่และบริเวณใกล้เคียง ทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องประเพณีท้องถิ่น
ให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ได้ศึกษาเพ่ือสืบทอดต่อไป 

 พ้ืนที่วัฒนธรรมในพ้ืนที่ต าบลท่าข้าม อันได้แก่ พื้นที่ปฏิสัมพันธ์ ได้แก่ วัดเขากลอย หลาต้นโด พ้ืนที่
สถาปัตยกรรม ได้แก่ โรงครัววัดท่าข้าม ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้ามหลังใหม่ พ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ได้แก่ กลุ่มผ้าบาติก ผ้ามัดย้อม กลุ่ม OTOP นวัตวิถี พ้ืนที่ประเพณี ได้แก่ หลาต้นโด ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่สร้าง
ความสัมพันธ์อันดีให้แก่คนในชุมชนผ่านประเพณี สถานที่ รวมไปถึงการสร้างรายได้จากสิ่งที่ชุมชนมีอยู่ที่
น าไปสู่กันร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาชุมชนให้เจริญขึ้นต่อไป 
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 1.2 พื้นที่ธรรมชาติ เป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้น ที่แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ในพ้ืนที่นั้น ๆ  
ทั้งความสวยงามของวิวทิวทัศน์ต่าง ๆ ในชุมชน อันน าไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนได้ 

 - ทุ่งนาหลาต้นโด ที่ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 6 บ้านหินเกลี้ยง หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า บ้านทุ่งในทรา ซึ่งเกิด
ขึ้นมาจากโครงการ OTOP นวัตวิถี เนื่องจากทางองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้ามได้รับเลือกจากอ าเภอให้
ด าเนินการจัดโครงการ OTOP นวัตวิถีขึ้นในพ้ืนที่ต าบลท่าข้าม จึงได้มีการประชุมปรึกษาหารือเพ่ือเลือก
หมู่บ้านที่จะด าเนินโครงการ ทั้งนี้ในที่ประชุมเห็นพ้องต้องกัน เลือกพ้ืนที่บริเวณทุ่งนาหลาต้นโดในหมู่ที่ 6  
ที่มีทุ่งนาที่อุดมสมบูรณ์ และมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นสถานที่จัดโครงการ จึงได้มีการสร้างสะพานและจุด
ถ่ายรูปต่าง ๆ ขึ้นจากงบประมาณส่วนกลางที่ได้รับมา จากนั้นได้มีการประชาสัมพันธ์ “ทุ่งนาหลาต้นโด 
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ให้บุคคลภายนอก     ได้รับรู้ข่าวสาร และเปิดบริการวันแรกในวันที่ 24 กันยายน 
2561 โดยจะมีซุ้มขายของและผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของหมู่บ้านกว่า 30 ซุ้มทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์  
เพ่ือสร้างรายได้เสริมให้แก่คนในชุมชน 

 “โครงกำรนี้เรำได้รับเลือกมำจำกอ่ำเภอ เลยเลือกหมู่ที  6 เพรำะมีทุนทำงทรัพยำกรที สุงกว่ำหมู่บ้ำน
อื น ๆ ท่ำกำรประชำสัมพันธ์ เมื อถึงวันแรก ผลกำรตอบรับดีมำก ๆ มีคนมำเที ยว ชม ถ่ำยรูปเป็นจ่ำนวนมำก 
ร ถ แ น่ น ม ำ ก  ใ น ส่ ว น ตั ว พี คิ ด ว่ ำ  ป ร ะ ส บ ค ว ำ ม ส่ ำ เ ร็ จ ใ น ขั้ น ห นึ ง แ ล้ ว  แ ล้ ว ก็ มี ค น ม ำ 
เรื อย ๆ ยิ งวันเสำร์-อำทิตย์ จะมีตลำดขำยของด้วย คนจะยิ งเยอะกว่ำวันธรรมดำ และพี ก็จะปรับภูมิทัศน์ 
สถำนที ให้ดีต่อไปเรื อย ๆ” 

 (นำงสำวสุรัตนำ  สุวรรณรัตน์, วันที สัมภำษณ์ 11 กุมภำพันธ์ 2562) 

 “ทุ่งนำหลำต้นโดจัดขึ้นมำจำกโครงกำร OTOP นวัตวิถีที เป็นโครงกำรของทำงจังหวัดที เลือกพ้ืนที 
ชุมชนท่ำข้ำมในกำรจัดโครงกำร จึงได้จัดข้ึนที บ้ำนทุ่งในทรำ เพรำะมีทุ่งนำที สวย บรรยำกำศดี เดินทำงสะดวก 
เป็นจุดถ่ำยรูปในกับคนทั วไปได้ และยังมีตลำดที เปิดขำยของจำกชุมชนเพื อสร้ำงรำยได้เสริมให้กับชำวบ้ำน” 

 (นำยสุธรรม ยอดสุดเอ้ือม, วันที สัมภำษณ์ 5 มีนำคม 2562) 

 จากค าสัมภาษณ์สะท้อนเห็นถึงสถานที่ที่มีทุนทางทรัพยากรธรรมชาติที่สูง มีความอุดมสมบูรณ์ มีวิว
ทิวทัศน์ที่สวยงาม เหมาะแก่การท่องเที่ยว อีกทั้งยังมีตลาดที่สร้างรายได้เสริมให้แก่ชาวบ้านในชุมชน  พร้อมทั้ง
การจัดสรรงบประมาณในการเข้ามาดูแลทุ่งนาหลาต้นโดให้คงความสวยงามอยู่คู่กับชุมชนต่อไป 

 - สวนบัวท่าข้าม ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 เป็นสถานที่เอกชนที่เจ้าของได้เล็งเห็นถึงการสัมผัสกลิ่นอายธรรมชาติที่
สามารถหาได้ในพ้ืนที่ต าบลท่าข้าม จึงได้มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันกับองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้ามให้มี
การผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้านที่มีความโดดเด่น เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีดอกบัวที่เจ้าของ
สวนปลูกมากมายให้ชม  
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“สวนบัวท่ำข้ำมเป็นของคุณไก่ เป็นสถำนที ส่วนบุคคล แต่เขำให้ควำมร่วมมือ เปิดให้คนภำยนอกเข้ำไปเที ยวชม
ได้  มีดอกบัวในบึง คนขี จักรยำนจะแวะไปเที ยวชมเพรำะอยู่ในเส้นทำงกำรปั่น”    

 (นำงสุกัญญำ อำวะภำค, วันที สัมภำษณ์ 30 มกรำคม 2562) 

 “สวนบัวท่ำข้ำมเป็นพ้ืนที เอกชนยังไม่ได้เปิดให้เป็นสถำนที ท่องเที ยวอย่ำงชัดเจน แต่ก็มีกำรพูดคุยกับ 
อบต. ให้มีกำรส่งเสริมและผลักดันให้เป็นสถำนที ท่องเที ยว ดอกบัวที อยู่ในสวนก็เป็นคนปลูกเอง และอยำกให้

ในต่ำบลมีสถำนที ที มีกลิ นอำยธรรมชำติ” 

 (คุณไก ่นำมสมมติ, วันที สัมภำษณ์ 5 มีนำคม 2562) 

 จากค าสัมภาษณ์สะท้อนให้เห็นการผลักดันให้สวนบัวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่ชาวบ้านและคนทั่วไปจะได้เข้ามาสัมผัสถึงกลิ่นอายความเป็นธรรมชาติที่หาได้จากชุมชนท่าข้าม ซึ่งเป็นความ
ร่วมมือระหว่างเจ้าของสวนบัวและองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้ามที่ยินดีให้ความร่วมมือกับส่วนรวมให้การ
เปิดสวนให้บุคคลภายนอกได้เข้าชม ทั้งนี้จะต้องมีการแจ้งล่วงหน้ามายังเจ้าของสวนบัว 

 - โพธิ์หินงาม เป็นสถานที่ชมวิวทิวทัศน์ในหมู่ที่ 7 ที่เพ่ิงเกิดขึ้นมาไม่นาน ซึ่งพ้ืนที่ส่วนหนึ่งที่ตั้งอยู่บน
ควนฉีชายเทือกเขาสูงคู่บ้านหินเกลี้ยง ที่เหมาะแก่การเพาะปลูก อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้นานาชนิด  
 ในสมัยก่อนจะเป็นป่าทึบมีต้นไม้ใหญ่ ต่อมาชาวบ้านได้เริ่มรุกล้ าพ้ืนที่เพ่ือปลูกยางพารา ในปัจจุบันนี้มีการ
ปลูกยางพาราเต็มทุกพ้ืนที่ โดยโพธิ์หินงามจะมีเอกลักษณ์คือ หินสองก้อนใหญ่ที่วางอยู่ใกล้กันและมีต้นโพธิ์อยู่
บนก้อนหิน ต่อมาได้รับการเข้าไปพัฒนาให้กลายมาเป็นจุดเช็คอินของ   นักปั่นจักรยานเพ่ือแวะชมวิวทิวทัศน์
เมืองหาดใหญ่และสงขลาในมุมมองที่สามารถมองเห็นได้ทั้ง 180 องศา 

 “โพธิ์หินงำมเป็นจุดท่องเที ยวที เปิดใหม่ ทำง อบต. เล็งเห็นว่ำเป็นแลนมำร์กที ถ่ำยรูปออกมำสวย  
เป็นที ดินที มีเจ้ำของ เขำท่ำไร่ แล้วท่ำให้มันโล่งเห็นวิวทั้งหำดใหญ่และสงขลำ ทิวทัศน์สวยงำม” 

 (นำงสำวสุรัตนำ  สุวรรณรัตน์, วันที สัมภำษณ์ 11 กุมภำพันธ์ 2562) 

 “โพธิ์หินงำมเป็นสถำนที ชมวิวได้ 180 องศำที อยู่บนพ้ืนที สวนยำงของพี  มีถนนตัดผ่ำน สะดวกต่อกำร
เดินทำงมำเที ยวชม แต่ช่วงนี้เข้ำหน้ำร้อน บวกกับต้นยำงพำรำที โตขึ้นจำกเดิมท่ำให้วิวทิวทัศน์ก็จะไม่สวยเท่ำ  

4 5 เดือนที ผ่ำนมำ” 

 (นำงอรชร แก้วฉิมพลี, วันที สัมภำษณ์ 5 มีนำคม 2562) 

 จากค าสัมภาษณ์สะท้อนให้เห็นถึงการใช้พ้ืนที่ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ โดยการน าสถานที่ที่มีอยู่  
มาพัฒนาและปรับปรุงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแก่คนในชุมชนและบุคคลภายนอก ทั้งยังสามารถเผยแพร่ให้คน
ทั่วไปได้รู้จักชุมชนต าบลท่าข้ามผ่านการถ่ายรูปเช็คอินได้มากยิ่งขึ้น 
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 พ้ืนที่ธรรมชาติในพ้ืนที่ต าบลท่าข้าม อันได้แก่ ทุ่งนาหลาต้นโด สวนบัวท่าข้าม และ โพธิ์หินงาม  
ล้วนแล้วแต่เป็นพื้นท่ีธรรมชาติที่มีอยู่เดิมแล้วในชุมชน ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม 
เหมาะแก่การมาพักผ่อนหย่อนใจ และการปั่นจักรยานชมวิวทิวทัศน์  สูดอากาศบริสุทธิ์ รับกลิ่นอายความเป็น
ธรรมชาติในหมู่บ้าน อีกท้ังยังช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในชุมชน รวมทั้งการสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมแรง
ร่วมใจกันดูแลรักษาพ้ืนที่ธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไป 

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ก าหนดคุณค่าของพ้ืนที่วัฒนธรรมที่น่าสนใจในพ้ืนที่ชุมชนท่าข้ามเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ทรัพยากรเชิงวัฒนธรรมที่พบในพ้ืนที่ชุมชนท่าข้าม ได้ดังนี้ 

 1) คุณค่าทางประวัติศาสตร์ พิจารณาจากความโดดเด่นของทรัพยากร และการมีประวัติความเป็นมา
พร้อมทั้งสามารถเชื่อมโยงเรื่องราวในอดีตได้ ทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ได้แก่  
วัดเขากลอย หลาต้นโด โรงครัววัดท่าข้าม 

 2) คุณค่าเชิงศิลปะหรือเทคนิค พิจารณาความโดดเด่นในด้านความงาม และการมีลักษณะเฉพาะ 
ได้แก่ โรงครัววัดท่าข้าม ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้ามหลังใหม ่

 3) คุณค่าทางความเชื่อและความศรัทธา พิจารณาจากความโดดเด่นในการเป็นทรัพยากรวัฒนธรรม  
ที่ชุมชนให้ความเคารพ นับถือ ตามความเชื่อความศรัทธาของท้องถิ่น ได้แก่ หลาต้นโด   วัดเขากลอย  

 4) คุณค่าต่อวีถีชุมชน พิจารณาจากการเป็นทรัพยากรวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติที่สะท้อน 
ให้เห็นการด าเนินชีวิตของสมาชิกในชุมชน ได้แก่ ทุ่งนาหลาต้นโด สวนบัว โพธิ์หินงาม กลุ่มผ้าบาติก ผ้ามัดย้อม 
และกลุ่ม OTOP นวัตวิถี 

 จะเห็นได้ว่า พ้ืนที่ชุมชนท่าข้ามมีพ้ืนที่วัฒนธรรมที่มีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ คุณค่าเชิงศิลปะและ
เทคนิค คุณค่าทางความเชื่อและความศรัทธา และคุณค่าต่อวิถีชุมชนและความหลากหลายของทรัพยากร
วัฒนธรรมทั้งประเภทพ้ืนที่วัฒนธรรมที่ท าให้ชุมชนท่าข้ามเป็นพ้ืนที่ที่อุดมไปด้วยพ้ืนที่ที่หลากหลายมาจัดการ
ให้เกิดประโยชน์ในด้านการท่องเที่ยวโดยการออกแบบเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ชุมชนท่าข้ามต่อไป 

 2. การออกแบบเส้นทางจักรยานส าหรับส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนท่าข้าม 

 การออกแบบเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ชุมชนท่าข้ามผู้วิจัยได้ก าหนดและออกแบบเส้นทางสัญจร  
เพ่ือการท่องเที่ยวโดยการส ารวจ และสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวประกอบกับแนวโน้มที่ควร
จะเป็นในการจัดเส้นทางโดยเริ่มต้นจากการพิจารณาต าแหน่งของแหล่งท่องเที่ยวพ้ืนที่วัฒนธรรมจากการ
ส ารวจพ้ืนที่วัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยวโดยจักรยานในพ้ืนที่ชุมชนท่าข้าม จากนั้นจึงพิจารณาความสามารถ  
ในการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน 

 พ้ืนที่วัฒนธรรมที่มีคุณค่าควรแก่การเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ชุมชนท่าข้าม 
ประกอบกับการมีทั้งถนนสายหลักและถนนสายรองในหมู่บ้านที่เชื่อมโยงกันทั่วทั้งชุมชน ซึ่งในการส่งเสริม  
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การท่องเที่ยวในพ้ืนที่วัฒนธรรมโดยการใช้รถจักรยานเป็นการได้สัมผัสกับบรรยากาศและประสบการณ์ใหม่ 
จากการท่องเที่ยวได้ชมวิถีชีวิตของคนในชุมชนระหว่างการปั่นจักรยาน 

 ผู้วิจัยได้น าข้อเสนอพิจารณาในการจัดเส้นทางปั่นจักรยานในพ้ืนที่วัฒนธรรมที่ประกอบไปด้วย  
1) ก าหนดเส้นทางโดยพิจารณาจากความสามารถในการเชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน  2) จัดเส้นทางให้มี
ความสะดวก และได้ชมกับสิ่งแปลกใหม่ 3) จัดเส้นทางให้มีความแตกต่างภายในเมือง 4) ควบคุมเส้นทางและ
รูปแบบของเส้นทางไม่ให้เกิดความสับสน 5) มีความต่อเนื่องกับเส้นทางท่องเที่ยวบริเวณรอบพ้ืนที่   
6) จุดเริ่มต้นของเส้นทางเข้าถึงง่าย และ 7) มีสิ่งอ านวยความสะดวกระหว่างทางตามความเหมาะสม 

 นุชรา สังข์ศิลป์ชัย (สัมภาษณ์วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562) เริ่มปั่นจักรยานจากกิจกรรมที่ภาครัฐได้จัด
ขึ้นในหัวข้อ “ปั่นเพ่ือนพ่อ Bike for dad” ประจ าปี 2558 ที่เกิดจากการรวมกลุ่มกันของสมาชิกในชุมชน  
จึงท าให้เกิดเป็นแนวทางในการรวมกลุ่มเพ่ือปั่นจักรยานในวันหยุด โดยจะปั่นทุกวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ 
ในช่วงเวลาตอนเช้า ภายหลังได้เกิดการรวมกลุ่มสมาชิกนักปั่นจักรยานในชุมชนซึ่งเป็นกิจกรรมทางเลือกหนึ่ง
ของการออกก าลังของคนในชุมชน 

 สินธพ อินทรัตน์ (สัมภาษณ์วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562) ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าข้ามที่ได้รับโครงการจากทางรัฐบาลในโครงการที่มีชื่อว่า OTOP นวัตวิถี เพ่ือส่งเสริมให้คน 
ในชุมชนมีรายได้เสริมและเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในพ้ืนที่ชุมชนต าบลท่าข้าม ผนวกกับการมีกลุ่ม
สมาชิกนักปั่นจักรยานในชุมชน จึงท าให้การปั่นจักรยานเพ่ือเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในชุมชนเป็น
ทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ 

 ทั้งหมดนี้ได้น ามาซึ่งแนวทางส าหรับการออกแบบเส้นทางจักรยานส าหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยว  
เชิงวัฒนธรรมชุมชนท่าข้าม โดยพิจารณาร่วมกับผลการศึกษาจากการส ารวจทรัพยากรเชิงวัฒนธรรมเพ่ือการ
ท่องเที่ยวในชุมชนท่าข้าม ข้อมูลจากการสอบถามทั้งกลุ่มนักปั่นจักรยานที่เคยปั่นในพ้ืนที่ชุมชนอยู่เป็นประจ า 
ภายใต้กรอบแนวคิดการจัดการเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยว ทั้งนี้จัดท าเป็นคู่มือเส้นทางจักรยานเพ่ือเป็น
การน าเสนอแหล่งทรัพยากรที่ส าคัญ และมีคุณค่าต่อการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเส้นทางจักรยานเพ่ือการ
ท่องเที่ยวชุมชนท่าข้าม ทั้งนี้เพ่ือเอ้ือประโยชน์และสะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูลส าหรับนักท่องเที่ยวโดยจักรยาน
และผู้ที่สนใจ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในพ้ืนที่ชุมชนท่าข้ามให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงออกแบบเส้นทางจักรยานส าหรับส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นท่ีชุมชนท่าข้ามดังนี้ 

 เส้นทางจักรยานท่องเที่ยวชุมชนท่าข้าม (ระยะทาง 12.80 กิโลเมตร) : องค์การบริหารส่วนต าบลท่า
ข้ามหลังใหม่ – โพธิ์หินงาม – วัดเขากลอย – ทุ่งนาหลาต้นโด – สวนบัว – โรงครัว         วัดท่าข้าม – กลุ่มผ้า
บาติก ผ้ามัดย้อม – องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 
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ภาพที่ 1 เส้นทางปั่นจักรยาน 

 เริ่มต้นจาก องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้ามเลี้ยวซ้ายปั่นไปตามถนนสายหลักและเลี้ยวซ้ายเข้าถนน
สายรองไปยังโพธิ์หินงามระยะทาง 3 กิโลเมตร ชมทิวทัศน์ 180 องศาของเมืองหาดใหญ่และสงขลาพร้อมสูด
อากาศสดชื่น จากนั้นปั่นลงมาตามถนนสายรองเลี้ยวขวาไปยังวัดเขากลอยระยะทาง 1.6 กิโลเมตร เพ่ือเคารพ
สักการะตนเจ้าที่เป็นที่เคารพนับถือของคนในชุมชน จากนั้นปั่นไปตามถนนสายหลักและเลี้ยวขวาเข้าถนนสาย
รองไปยังทุ่งนาหลาต้นโด สูดอากาศบริสุทธิ์ ชมทุ่งนาสีเขียวขจี พร้อมจับจ่ายซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ของชาวบ้าน
ระยะทาง 2.4 กิโลเมตร จากนั้นปั่นต่อมายังสวนบัวเป็นระยะทาง 1.7 กิโลเมตร ชมความงามของดอกบัวใน
สระ จากนั้นปั่นต่อไปยังภูมิปัญญาสถาปัตย์โรงครัววัดท่าข้าม ชมโรงครัวหลังเก่าที่มีอายุกว่า 100 ปี ซึ่งเป็น
ตัวอย่างของเรือนไทยสมัยก่อน จากนั้นปั่นต่อในถนนสายหลักระยะทาง 1 กิโลเมตรมายังกลุ่มผ้าบาติก ผ้ามัด
ย้อม เพ่ือชมวิธีการท าผ้ามัดย้อมด้วยสีผ้าบาติก และสุดท้ายปั่นกลับไปยังองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม
ระยะทาง 50 เมตร เพ่ือชมความงามของอาคารที่มีสถาปัตยกรรมแบบมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชน  
รวมระยะทางทั้งสิ้น 12.80 กิโลเมตร 

 เส้นทางท่องเที่ยวชุมชนท่าข้าม เป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่ผู้วิจัยได้ออกแบบขึ้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพ้ืนที่ชุมชนท่าข้ามผ่านเส้นทางท่องเที่ยวโดยใช้จักรยานเป็นยานพาหนะในการเข้าถึง
สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ไปยังจุดหมายปลายทางท่ีมีความน่าสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยว 

สรุปและอภิปรายผล  

 ศึกษาพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมและพ้ืนที่ธรรมชาติเพ่ือออกแบบเส้นทาง “ปั่นสนุก เที่ยวชมวัฒนธรรม 
ชุมชนท่าข้าม” อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมและพ้ืนที่ธรรมชาติ
ที่มีคุณค่าเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนท่าข้าม และออกแบบเส้นทางปั่นจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยว  
เชิงวัฒนธรรมในพื้นท่ีชุมชนท่าข้าม  
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 พ้ืนที่วัฒนธรรมชุมชนท่าข้าม คือ สิ่งที่ได้รับการสืบทอดและรักษามาตั้งแต่ในอดีตที่มีคุณค่าต่อคน 
ในพ้ืนที่ไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญา ความเชื่อ การอยู่ร่วมกัน ควรค่าแก่การด ารงและเผยแพร่เพ่ือเป็นแนวทาง  
ในการดูแลรักษาพ้ืนที่วัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป สอดคล้องกับงานของ ธนวรรธน์  นิธิปภานันท์ (2558) ในกรณี
ของเพลินวานมีประเด็นที่สอดคล้องกับมโนทัศน์เรื่องพ้ืนที่ กล่าวคือ บริบทที่เกิดขึ้นเป็นการก้าวข้ามพรมแดน
ทางวัฒนธรรมโดยเป็นการผสมผสานทั้งของ ดีสนีย์แลนด์ ราเมงมิวเซียม หมู่บ้านจ าลองโบราณ ในญี่ปุ่น  
ที่น ามาผสมกับบริบทความเป็นท้องถิ่นของไทยจน ก่อให้เกิดการปะทะ ต่อรอง โต้แย้ง แข่งขันทางวาทกรรมที่
จะท าให้เกิดสิ่งใหม่ (newness) ขึ้น เป็น การผสมผสานกลายพันธุ์ (hybrid) ระหว่างอัตลักษณ์ที่แตกต่าง
ภายในพ้ืนที่ทางวัฒนธรรม ทั้งนี้ วัฒนธรรม ที่เกิดขึ้นมีความหมายที่แตกต่างกันไปไม่ใช่แค่การพิจารณา 
วัฒนธรรม ในเชิงกระบวนการ หรือผลผลิตทางวัฒนธรรม ที่เกิดขึ้นเท่านั้น วัฒนธรรม ยังเป็นสิ่งที่ มีข้อขัดแย้ง 
มีผลประโยชน์หรือมี อ านาจที่จะครอบง าของผู้มีอ านาจมากกว่า วัฒนธรรมถูกพิจารณาใหม่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่หยุด
นิ่ง (dynamic) มีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ซึ่งพ้ืนที่วัฒนธรรมในพ้ืนที่ชุมชนท่าข้ามสามารถสรุปประเด็น 
ที่น่าสนใจได้ 2 ประเด็นดังต่อไปนี้ 

 1. พื้นที่วัฒนธรรมที่มีคุณค่าเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนท่าข้าม 

 พ้ืนที่วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนท่าข้ามที่มีคุณค่าเหมาะแก่การเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเส้นทาง
จักรยานท่องเที่ยวชุมชนท่าข้ามที่สะท้อนวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่เป็นสิ่งที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวกลุ่มนักปั่น
จักรยานให้เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชน ที่น าไปสู่ความสุขในรูปแบบต่าง ๆ ได้ ถือเป็นกระบวนการทางสังคมที่
สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภายในพ้ืนที่ชุมชนท่าข้าม ดังนั้นจกการศึกษาข้อมูลและส ารวจ
พ้ืนที่ชุมชนท่าข้าม พบว่า ทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีคุณค่าเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนท่าข้าม 
ประกอบด้วย 1) พ้ืนที่วัฒนธรรม สามารถจ าแนกได้ดังนี้ พ้ืนที่ปฏิสัมพันธ์ ได้แก่ วัดเขากลอยและหลาต้นโด 
พ้ืนที่สถาปัตยกรรม ได้แก่ โรงครัววัดท่าข้ามและที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้ามหลังใหม่ พ้ืนที่
เศรษฐกิจ ได้แก่ กลุ่มผ้าบาติก ผ้ามัดย้อม และกลุ่ม OTOP นวัตวิถี พ้ืนที่ประเพณี ได้แก่ หลาต้นโด และพ้ืนที่
ธรรมชาติ ได้แก่ ทุ่งนาหลาต้นโด  สวนบัวท่าข้ามและโพธิ์หินงาม  

 จากการพิจารณาคุณค่าของพ้ืนที่วัฒนธรรม พบว่า พ้ืนที่ชุมชนท่าข้ามมีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ 
ได้แก่ วัดเขากลอย หลาต้นโด และโรงครัววัดท่าข้าม คุณค่าเชิงศิลปะหรือเทคนิค ได้แก่ โรงครัววัดท่าข้าม และ
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้ามหลังใหม่ คุณค่าทางความเชื่อและความศรัทธา ได้แก่ หลาต้นโด  
วัดเขากลอย และคุณค่าต่อวิถีชุมชน ได้แก่ ทุ่งนาหลาต้นโด  สวนบัวท่าข้าม โพธิ์หินงาม กลุ่มผ้าบาติก  
ผ้ามัดย้อม และกลุ่ม OTOP นวัตวิถี สอดคล้องกับงานศึกษาของ Shunya Yoshimi (1992) อ้างถึงใน 
ธนวรรธน์ นิธิปภานันท์ (2558) ได้ศึกษามโนทัศน์เรื่องพ้ืนที่ได้ 4 แบบ คือ พ้ืนที่ในฐานะที่เป็นธรรมชาติ พ้ืนที่
ในฐานะที่เป็นวัฒนธรรม พ้ืนที่ในฐานะที่เป็นโครงสร้าง และพ้ืนที่ในฐานะที่เป็นความสัมพันธ์ 
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 2. ออกแบบเส้นทางปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ชุมชนท่าข้าม 

 การออกแบบเส้นทางปั่นจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพ้ืนที่ชุมชนท่าข้าม ผู้วิจัยได้
ออกแบบเส้นทางภายใต้ข้อพิจารณาในการจัดเส้นทางเพ่ือการท่องเที่ยว 1) ก าหนดเส้นทางโดยพิจารณาจาก
ความสามารถในการเชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน 2) จัดเส้นทางให้มีความสะดวก และได้ชมกับสิ่งแปลก
ใหม่ 3) จัดเส้นทางให้มีความแตกต่างภายในเมือง 4) ควบคุมเส้นทางและรูปแบบของเส้นทางไม่ให้เกิดความ
สับสน 5) มีความต่อเนื่องกับเส้นทางท่องเที่ยวบริเวณรอบพ้ืนที่  6) จุดเริ่มต้นของเส้นทางเข้าถึงง่าย และ  
7) มีสิ่งอ านวยความสะดวกระหว่างทางตามความเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับงานสอดคล้องกับ วิฑูรย์ เหลียว
รุ่งเรือง และคณะ (2547) ที่ก าหนดข้อพิจารณาในการจัดเส้นทางสัญจรเพ่ือการท่องเที่ยว  ประกอบด้วย  
1) การก าหนดเส้นทาง การพิจารณาก าหนดเส้นทางท่องเที่ยวควรส ารวจ และสังเกตการณ์จากพฤติกรรม
นักท่องเที่ยวที่เป็นอยู่ 2) การจัดเส้นทางในลักษณะวงจรบรรจบ ท่าให้นักท่องเที่ยวได้พบเห็นสิ่งแปลกใหม่เกิด
ความเพลิดเพลินไปตลอดทางโดยไม่ต้องกลับเส้นทางเดิม 3) การจัดการเส้นทางให้มีความความแตกต่างภายใน
เมือง การก าหนดเส้นทางอาจจัดท่าข้ึนหลายเส้นทางหรือหลายระบบก็ได้เพ่ือเป็นทางเลือกส่าหรับนักท่องเที่ยว        
4) ควบคุมเส้นทาง และรูปแบบของการสัญจรไม่ให้เกิดความสับสน การเข้าถึง และเดินทางจะต้องควบคุมได้
ง่ายไม่สับสน 5) การให้ข้อมูลข่าวสารในเส้นทางจัดท าการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวตลอดทาง
อย่างสม่ าเสมอด้วยระบบป้ายหรือด้วยวิธีอ่ืน ๆ 6) พิจารณาจัดประเภทของพาหนะตามสภาพภูมิประเทศและ
ภูมิอากาศ 7) จุดเริ่มต้นของเส้นทางท่องเที่ยวควรจะเข้าถึงได้ง่าย 8) ควรมีความต่อเนื่องกับเส้นทางท่องเที่ยว
บริเวณรอบพ้ืนที่ที่พัฒนาด้วย 9) ควรมีสิ่งอ่านวยความสะดวกระหว่างทางตามสมควร 10) ควรมีการบริการ 
ให้ข้อมูลโดยมีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลตามจุดต่าง ๆ 11) ลักษณะทางกายภาพของสิ่งก่อสร้าง และสิ่งอ านวย
ความสะดวก ควรจะเป็นรูปแบบของศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของเมือง  และ 12) ควรมีการดูแลรักษา
สถานที่ส่วนบริการต่าง ๆ ให้สะอาดเรียบร้อย และใช้งานได้อยู่ตลอดเวลา 
 เส้นทางปั่นจักรยานท่องเที่ยวชุมชนท่าข้ามมีสถานที่ และกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การชมวิวทิวทัศน์  
ที่สวยงามของทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ การชมโรงครัววัดท่าข้ามที่มีรูปแบบทรงไทยของบ้านสมัยก่อน และ
เรียนรู้วิธีการท าผ้ามัดย้อม ทั้งนี้เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนท่าข้ามผ่านการออกแบบเส้นทางปั่น
จักรยานภายใต้ชื่อ เส้นทาง “ปั่นสนุก เที่ยวชมวัฒนธรรม ชุมชนท่าข้าม” เพ่ือออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยว
ชุมชนท่าข้ามให้เป็นที่รู้จัก ซึ่งจะแตกต่างกับงานศึกษาของ โชติพงษ์ บุญฤทธิ์  (2560) ที่ ใช้รูปแบบ  
การประชาสัมพันธ์แบบอินโฟกราฟิก และสารคดีเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว และงานศึกษาของ วัจนะ สุแก้ว 
(2556) ที่ใช้การออกแบบเว็บไซต์ชุมชนออนไลน์เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูล และเส้นทางจักรยานท่องเที่ยว 
ในจังหวัดเชียงใหม่ 

 ศึกษาพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมและพ้ืนที่ธรรมชาติเพ่ือออกแบบเส้นทาง “ปั่นสนุก เที่ยวชมวัฒนธรรม 
ชุมชนท่าข้าม” อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นส ารวจทรัพยากรเชิงวัฒนธรรมเพ่ือการ
ท่องเที่ยว ส าหรับใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการออกแบบเส้นทางจักรยานท่องเที่ยวชุมชนท่าข้าม โดยใช้กรอบ
แนวคิดการจัดการพ้ืนที่วัฒนธรรมและพ้ืนที่ธรรมชาติ และแนวคิดการจัดการเส้นทางปั่นจักรยานเพ่ือการ
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ท่องเที่ยวมาเป็นกรอบในการศึกษาและวิเคราะห์เพ่ือน าไปสู่การก าหนด และออกแบบเส้นทางจักรยานส าหรับ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนท่าข้าม 
 
ข้อเสนอแนะ   
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 ควรมีการจัดโครงการเพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้จักรยานเป็นพาหนะ  
โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของชุมชนให้เป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลาย 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ควรมีการศึกษาการใช้เส้นทางและประเมินผลความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการออกแบบ
เส้นทางท่องเที่ยวชุมชนท่าข้ามในครั้งนี้ เพ่ือน าข้อมูลไปพัฒนาและตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว
และคนในชุมชน 

 2. ควรมีการศึกษาแนวทางในการพัฒนาการออกแบบเส้นทางปั่นจักรยานให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 
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องค์ ก า รบ ริ ห า ร ส่ ว นต า บลท่ า ข้ า ม .  ( 2 5 49 )  สื บ ค้ น จ าก http://www.thakham.go.th/content/ 
 information (สืบค้นเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2562) 
Yoshimi, S. (1992). kuukan no jitsen : Toshi Shakaigaku ni okeru kuukan Gainen no 
 Shakagaku no Frontier (The frontiers of Urban Sociology). Tokyo: Nikhon 
 Hyouron Sha. 
 
บุคลานุกรม 
ไก่  นามสมมติ (2562, 5 มีนาคม) ผู้ ให้สัมภาษณ์ ที่สวนบัวท่าข้าม หมู่ที่  3 ต าบลท่าข้าม อ าเภอ 
 หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
ท่อน เฉลิมวงค์ (2562 , 5 กุมภาพันธ์) ผู้ ให้สัมภาษณ์ ที่วัดเขากลอย หมู่ที่  8 ต าบลท่าข้าม อ าเภอ 
 หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
นันทวุฒิ เจริญวิริยะภาพ (2562 , 13 กุมภาพันธ์) ผู้ให้สัมภาษณ์ ที่ทีท าการองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ท่าข้ามเลขที่ 146 หมู่ที่ 5 ต าบลท่าข้าม อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
นุชรา สังข์ศิลป์ชัย (2562 , 11 กุมภาพันธ์) ผู้ให้สัมภาษณ์ ที่วัดท่าข้าม หมู่ที่  3 ต าบลท่าข้าม อ าเภอ 
 หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

สินธพ อินทรัตน์ (2562, 25 กุมภาพันธ์) ผู้ให้สัมภาษณ์ ที่ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม  
 เลขที่ 146 หมู่ที่ 5 ต าบลท่าข้าม อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

บุคลานุกรม (ต่อ) 

สุกัญญา อาวะภาค (2562 , 30 มกราคม) ผู้ ให้สัมภาษณ์ ที่สวนบัวท่าข้าม หมู่ที่  3 ต าบลท่าข้าม 
 อ าเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

สุธรรม ยอดสุดเอ้ือม (2562 , 5 มีนาคม) ผู้ ให้สัมภาษณ์ ที่หลาต้นโด หมู่ที่  6 ต าบลท่าข้าม อ าเภอ 
 หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

สุรัตนา สุวรรณรัตน์  (2562 , 11 กุมภาพันธ์ )  ผู้ ให้สัมภาษณ์ ที่ โพธิ์หินงาม หมู่ที่  7 ต าบลท่าข้า ม 
 อ าเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

สมพิศ รุณย์คติ (2562 , 8 กุมภาพันธ์) ผู้ ให้สัมภาษณ์ ที่วัดเขากลอย หมู่ที่  8 ต าบลท่าข้าม อ าเภอ 
 หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

อรชร แก้วฉิมพลี (2562, 5 มีนาคม) ผู้ให้สัมภาษณ์ ที่โพธิ์หินงาม หมู่ที่ 7 ต าบลท่าข้าม อ าเภอ 
 หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
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อิทธิพลของภาพยนตร์สยองขวัญแนวตลกทีม่ีต่อพฤติกรรมการตอบสนอง 
ของวัยรุ่นในจังหวัดสงขลา 

Impacts of Comedy-Horror Film on reaction of youth in Songkhla province 

ชนาณัติ ยานวิมุต1  ธัชชา สุภาพ2  และธนภัทร เต็มรัตนะกุล3 
  

บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาอิทธิพลของหนังสยองขวัญ  

แนวตลกที่มีต่อวัยรุ่นในจังหวัดสงขลา และเพื่อศึกษาพฤติกรรมการตอบสนองของวัยรุ่นในจังหวัดสงขลาที่มีต่อ 

หนังสยองขวัญแนวตลกทั้งในเชิงการรู้คิดและการแสดงออก โดยจะมีการสุ่มแจกแบบสอบถาม (questionnaire)  

แก่กลุ่มตัวอย่างที่เป็นวัยรุ่นในจังหวัดสงขลา จ้านวน 400 ชุด ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นมีความคิดเห็นว่า

ภาพยนตร์สยองขวัญแนวตลกมีอิทธิพลต่อตนเองอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56) โดยพบว่าเป็นอิทธิพล 

ด้านภาษามากที่สุด ซึ่งประกอบด้วยอิทธิพลเรื่องการใช้ค้าหยาบคายเพื่อท้าให้ความกลัวกลายเป็นความตลก การใช้

ภาษาเพื่อที่ปะปนกันระหว่างความกลัวและความตลก และการรับรู้ภาษากายที่เชื่อมโยงกันระหว่างความกลัวและ

ความตลก ตามล้าดับ ส้าหรับความคิดเห็นของวัยรุ่นต่อพฤติกรรมการตอบสนองต่อหนังสยองขวัญแนวตลกพบว่าอยู่

ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58) โดยพบว่าเป็นพฤติกรรมการตอบสนองเชิงการรู้คิดมากที่สุด ซึ่งประกอบด้วย  

การตอบสนองทางความคิดว่าเรื่องของผีหรือสิ่งเหนือธรรมชาติไม่น่ากลัว และการรับทราบว่าภาษาที่ใช้ในหนังผี 

แนวตลกมีลักษณะเฉพาะ ตามล้าดับ นอกจากนี้ ในส่วนของการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน

ของประชากรกลุ่มเดียว (One – Way ANOVA) พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีคุณลักษณะต่างกันจะได้รับอิทธิพลจาก

ภาพยนตร์สยองขวัญแนวตลกแตกต่างกัน โดยตัวแปรเรื่องอายุมีผลต่อการได้รับอิทธิพลมากที่สุด รองลงมาคือ   

เพศ การศึกษาและศาสนา ตามล้าดับ และพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีคุณลักษณะต่างกันจะมีพฤติกรรมการตอบสนองต่อ

ภาพยนตร์สยองขวัญแนวตลกแตกต่างกัน โดยตัวแปรเรื่องอายุมีผลต่อพฤติกรรมการตอบสนองมากที่สุด รองลงมาคือ 

เพศ ศาสนา และการศึกษา ตามล้าดับ การศึกษาท้าให้ทราบว่าภาพยนตร์มีการน้าเสนอเนื้อหาที่แตกต่างไปจากเดิมทัง้

ในเรื่องของการท้าทายความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติ รวมถึงค่านิยมทางการสื่อสารที่เน้นความหยาบคาย

และการแสดงอารมณ์อย่างเด่นชัดแตกต่างไปจากในอดีตและได้มีอิทธิพลทางความคิดและพฤติกรรมต่อกลุ่มผู้รับสาร  

ที่เป็นคนรุ่นใหม่ 

ค าส าคัญ: หนังสยองขวัญแนวตลก  อิทธิพลของภาพยนตร์  พฤติกรรมการตอบสนอง 

___________________________________ 
1-2 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,  
มหาวิทยาลัยทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา 
3 อาจารย ์ดร, คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, มหาวิทยาลยัทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
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บทน า  

“ภาพยนตร์” (Film) เป็นกระบวนการบันทึกภาพด้วยฟิล์มแล้วน้าออกฉายในลักษณะที่แสดงให้เห็น

ภาพเคลื่อนไหวปรากฏบนจอภาพยนตร์ โดยหลักการของภาพยนตร์คือ การน้าภาพนิ่งหลายหลายภาพมาเรียง

ติดต่อกันอย่างต่อเนื่องโดยใช้หลักการที่เรียกว่า “การเห็นภาพติดตา” (Persistence of vision) และ 

เมื่อน้าเอาภาพนิ่งเหล่านั้นมาดูทีละภาพด้วยอัตราความเร็วที่เท่าๆ กันสายตามนุษย์จะยังรักษาภาพไว้ที่ Retina 

Flash เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ ประมาณหนึ่งส่วนสามของวินาที ถ้าหากภายในระยะเวลาดังกล่าวมีอีกภาพ

แทรกเข้ามาแทนที่สมองจะท้าการเชื่อมโยงภาพทั้งสองเข้าด้วยกันแล้วจะท้าให้ภาพเหล่านั้นดูเหมือน

เคลื่อนไหวได้ ซึ่งในปัจจุบันความเร็วที่ใช้ในการถ่ายท้าคือ 24 เฟรมต่อ 1 วินาที ส้าหรับความหมายของ

ภาพยนตร์นั้น พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2548) ระบุว่าหมายถึง ภาพฉายด้วยเครื่องท้าให้เห็น  

เป็นภาพเคลื่อนไหวได้ เรียกได้อีกอย่างว่าหนังฉาย  

กล่าวได้ว่า ภาพยนตร์คือสื่อที่สามารถสร้างผลกระทบแก่ความคิด ความรู้สึก และอารมณ์ของผู้ชม  

ได้มากกว่าสื่อมวลชนประเภทอ่ืนๆ ทั้งนี้เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วภาพยนตร์ประกอบด้วยข้อมูลแสง สี และเสียง 

ที่ได้ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาอย่างประณีตและพิถีพิถัน ส่งผลให้กลายเป็นสื่อที่สามารถกระตุ้นความสนใจและ 

สร้างผลกระทบต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้ชมได้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ หากพิจารณาในแง่ของเนื้อหาแล้ว

ภาพยนตร์ยังถูกแบ่งเป็นหลายประเภทหรือที่เราเรียกกันว่า Film Genre ซึ่งประกอบไปด้วยภาพยนตร์ 

แนวต่างๆ เช่น แนวแอคชั่น ตลก นิยายวิทยาศาสตร์ โรแมนติก ดราม่า ผจญภัย หรือสยองขวัญ เป็นต้น  

โดยภาพยนตร์แต่ละประเภทจะให้ความหมายหรือแสดงอิทธิพลต่อความรู้สึกของผู้ชมในรูปแบบที่แตกต่างกัน 

เช่น แนวแอคชั่นจะให้ความรู้สึกที่ตื่นเต้นเร้าใจ แนวโรแมนติกท้าให้รู้สึกอ่ิมเอมใจ แนวดราม่าที่ให้ความรู้สึกที่

เศร้า หรือภาพยนตร์แนวสยองขวัญสามารถสื่ออารมณ์ที่หลากหลายแก่ผู้ชม เช่น ความน่ากลัว ลุ้นระทึก หรือ

ตื่นเต้น ซึ่งหากภาพยนตร์สามารถท้าให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกร่วมได้มากก็อาจส่งผลบางอย่างต่อสภาพจิตใจของ

ผู้ชมในระยะยาวได้ กล่าวได้ว่า แม้สิ่งที่ภาพยนตร์ต้องการสื่อสารไปยังผู้ชมคือความบันเทิงเป็นหลัก แต่ก็

ปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้ชมเหล่านั้นอาจได้รับอิทธิพลบางอย่างจากภาพยนตร์จนส่งผลให้เกิดมีพฤติกรรมตอบสนอง

บางอย่างต่อภาพยนตร์ซึ่งส่งผลต่อชีวิตของผู้ชมได้  

กล่าวได้ว่า “ภาพยนตร์แนวสยองขวัญ” (Horror film) ส่วนใหญ่มักหยิบยกเอาความเชื่อต่างๆ  

ของแต่ละท้องถิ่นหรือประเทศมาอยู่ในภาพยนตร์ เช่น The Possession (2012) ก้ากับโดย โอเลบอร์นดัล  

เป็นภาพยนตร์สยองขวัญที่สร้างจากเรื่องจริงเกี่ยวกับกล่องไม้ขังวิญญาณที่เคยมีอยู่จริง หรือภาพยนตร์ที่โด่งดัง

มากอย่างเรื่อง The Exorcist เมื่อปี ค.ศ. 1973 ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นจากเค้าโครงเหตุการณ์จริงด้วย

เช่นกัน แม้กระทั่งในประเทศไทยเองก็มีภาพยนตร์แนวสยองขวัญมากมายที่ได้หยิบทั้งความเชื่อต่างๆ ของคน
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ไทยมาสร้างเป็นภาพยนตร์ เช่น 5 แพร่ง ในตอนหลาวชะโอน ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระที่เคยท้าผิดในการฆ่า 

ผู้เป็นบุพการีจนในตอนท้ายได้กลายเป็นผีเปรต เป็นต้น จากตัวอย่างภาพยนตร์ไทยดังกล่าวอาจสื่อให้เห็นว่า 

เนื้อหาในภาพยนตร์สามารถส่งผลกระทบหรือมีอิทธิพลต่อความรู้ ความคิด ความเชื่อ หรือพฤติกรรมของผู้ชม 

เช่นในกรณีนี้คือการตอกย้้าความเชื่อในเรื่องการท้าบาปบางประการที่จะส่งผลให้ต้องกลายเป็นอสุ รกาย 

บางประเภท หรือแนวคิดในเรื่องการบวชเป็นพระเนื่องจากเชื่อว่าจะสามารถปกป้องตนเองจากความผิดและ

ความชั่วที่ได้เคยกระท้ามา เป็นต้น โดยความเชื่อเหล่านี้สามารถส่งผลให้ผู้ชมแสดงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับ

เนื้อหาที่ภาพยนตร์ได้น้ามาสื่อสาร เช่น การงดเว้นการกระท้าความชั่ว  และการยึดมั่นในศาสนา เป็นต้น 

สอดคล้องกับการศึกษาของ ธนัท อนุรักษ์ (2555) เรื่อง “มโนทัศน์และการสร้างความน่ากลัวในสื่อบันเทิงคดี

สยองขวัญไทย” พบว่า สื่อบันเทิงคดีสยองขวัญที่น้าแนวคิดเกี่ยวกับตัวละครผีหรือคติความเชื่อจากวัฒนธรรม

มาใช้ สามารถสร้างความกลัวแก่ผู้ชมได้แต่ต้องอาศัยการเท้าความเพ่ือให้รู้ที่มาที่ไปของการกระท้าของตัวละคร 

เพราะผู้ชมไม่เคยรู้จักคติความเชื่อนี้มาก่อน ชี้ให้เห็นว่าภาพยนตร์สยองขวัญมักใช้วิถีชีวิตหรือความเชื่อของ

กลุ่มผู้ชมเป้าหมายมาสร้างเป็นภาพยนตร์ เนื่องจากเมื่อผู้ชมมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับความเชื่อดังกล่าวมาแล้ว 

ก็จะช่วยให้ผู้ชมเข้าถึงเนื้อหาได้ง่ายขึ้น อันจะน้าไปสู่การสร้างความรู้สึกและอารมณ์ร่วมให้เป็นไปตามที่ผู้สร้าง

ภาพยนตร์ต้องการได้นั่นเอง 

“ภาพยนตร์สยองขวัญแนวตลก” (Comedy-Horror Film) ที่ถือเป็น Genre ของภาพยนตร์อีกประเภท 

ที่แยกตัวออกมาจากกลุ่มภาพยนตร์แนวสยองขวัญ โดยเป็นกลุ่มภาพยนตร์ที่เน้นน้าเสนอความน่ากลัวไปพร้อมๆ  

กับความความตลกขบขันซึ่งถือเป็นคุณลักษณะทางอารมณ์ที่ค่อนข้างจะขัดแย้งกันอย่างชัดเจน ภาพยนตร์ไทยเรื่อง  

“พ่ีมาก พระโขนง” (2556) ก้ากับโดย บรรจง ปิสัญธนะกุล ที่สร้างประวัติศาสตร์แก่วงการภาพยนตร์ไทยด้วยการเป็น

ภาพยนตร์ที่ท้ารายได้สูงสุดตลอดกาลกว่าพันล้านบาทก็ถือเป็นภาพยนตร์ที่อยู่ในกลุ่มของภาพยนตร์สยองขวัญ 

แนวตลกเช่นกัน โดยจุดเด่นของภาพยนตร์เรื่องนี้คือการสะท้อนให้เห็นความเชื่อเรื่องและการแปลความหมายเรื่องผี 

ของคนไทย เช่น การได้ยินเสียงสุนัขหอนหมายถึงการมาของผี ความเชื่อของคนไทยที่ว่าห้ามมองลอดใต้หว่างขาเพราะ

จะท้าให้เห็นผี หรือการทีผีสามารถยืดแขนหรือห้อยหัวอยู่ใต้หลังคาได้ รวมถึงการสอดแทรกมุขตลกและอารมณ์ขัน

เอาไว้ในความน่ากลัวได้อย่างลงตัว เช่น มุขตลกในภาษาพูด มุขตลกในบุคลิกลักษณะ มุขตลกในกริยาท่าทาง และอ่ืนๆ 

ซึ่งแนวทางการรวมเอาความสยองขวัญเข้ากับความขบขันได้อย่างแนบเนียนนี่เองที่ถือเป็นการปฏิวัติรูปแบบของ

ภาพยนตร์สยองขวัญของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ภาพยนตร์เรื่องนี้มิใช่ความพยายามแรกของนักสร้างภาพยนตร์ไทย

ที่มุ่งหวังจะน้าเสนอเนื้อหาในลักษณะดังกล่าว ภาพยนตร์ที่ถูกสร้างก่อนหน้านี้ เช่น บ้านผีปอบ หอแต๋วแตก หรือบุปผา

ราตรี ล้วนเป็นตัวอย่างที่สื่อให้เห็นถึงการเกิดขึ้นมานานแล้วของภาพยนตร์แนวนี้  
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กล่าวได้ว่า การน้าเอา “ความตลกขบขัน” (Humor) เข้ามาร่วมกับการถ่ายทอดความกลัวและความสยองขวัญ

สามารถสร้างอิทธิพลบางอย่างให้เกิดขึ้นกับผู้ชมได้ โดยอิทธิพลดังกล่าวอาจแสดงให้เห็นทั้งในด้านความคิดจิตใจและ

การแสดงออกทางพฤติกรรม การศึกษาของ Steele (1998) ได้ค้นพบว่า ความขบขันสามารถเสริมสร้างประสิทธิภาพ 

ในการท้างานเนื่องจากความขบขันช่วยลดความตึงเครียด ความกดดัน และสร้างสภาพแวดล้อมเชิงบวก นอกจากนี้ 

ความขบขันยังสามารถช่วยสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคลได้อีกด้วย สอดคล้องกับการศึกษาอีกเรื่องที่พบว่า  

ความขบขันสามารถขจัดความกลัวในการรบของทหารออกไปได้เนื่องจากเมื่อความกลัวหายไปพวกเขาก็สามารถรบได้

อย่างเต็มที่ (Dixon, 1980) และในด้านการตลาดก็พบว่า ภาพยนตร์โฆษณาที่ใช้ความขบขันในการดึงดูดความสนใจจาก

ผู้ชม สามารถท้าให้ผู้ชมจดจ้าตราสินค้าได้และส่งผลผู้ชมมีการตัดสินใจบริโภคสินค้าในอนาคตมากขึ้น (เจตน์ อติพล

ภักดี, 2555) ซึ่งในเรื่องความขบขันนี้ Sigmund Freud ได้อธิบายว่า ความขบขันเป็นสิ่งที่ดีเพราะเป็นกลไกท่ีช่วย 

คลายเครียดได้ โดยเขาเชื่อในทฤษฎีการปลดปล่อย (Release theory) ที่กล่าวว่าความขบขันเป็นสิ่งที่ได้มาจากการ 

กักเก็บความเครียดเอาไว้แล้วค่อยปลดปล่อยอารมณ์ขันออกมาอย่างเต็มที่ในตอนท้าย ทั้งนี้ อาจกล่าวโดยสรุปว่า ตั้งแต่ 

ค.ศ. 2000 เป็นต้นมา ความขบขันเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น และถูกนามาประยุกตร์ใช้ในสื่อต่างๆ เพ่ือดึงดูดผู้ชม เช่น 

รายการโทรทัศน์ สื่อสังคมออนไลน์ และสื่ออ่ืน ๆ (มนฑิณี ยงวิกุล, 2559) 

อย่างไรก็ดี ประเด็นที่น่าสนใจศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้คือเพราะเหตุใดผู้ชมภาพยนตร์สยองขวัญแนวตลกจึงสามารถเปิดรับ

เนื้อหาสองรูปแบบที่สื่อสารอารมณ์ในลักษณะที่ขัดแย้งกัน นั่นคือ อารมณ์ความกลัว และอารมณ์ความขบขัน ทั้งนี้

เนื่องจากโดยธรรมชาติของมนุษย์แล้วผู้ที่ก้าลังมีความรู้สึกกลัวอยู่ภายในจิตใจย่อมเต็มไปด้วยความเครียดและ 

ความกังวลซึ่งไม่ใช่พ้ืนฐานของอารมณ์ที่ขบขัน และในทางกลับกันผู้ที่ก้าลังมีความสนุกจากมุขตลกนั้นย่อมที่จะมี

ความรู้สึกผ่อนคลายและก้าลังหลุดพ้นจากความเครียดนั่นเอง ทั้งนี้ กลุ่มผู้ชมภาพยนตร์ที่เป็น “วัยรุ่น” อาจถือเป็น

กลุ่มที่น่าจะได้รับอิทธิพลอย่างมากจากภาพยนตร์สยองขวัญแนวตลกเนื่องจากผู้ชมภาพยนตร์ในช่วงวัยดังกล่าวยังมี

ความอ่อนด้อยในเรื่องประสบการณ์ชีวิตและยังขาดวุฒิภาวะในเรื่องการควบคุมอารมณ์ ซึ่งอาจเป็นผลให้การเปิดรับชม

เนื้อหาภาพยนตร์สยองขวัญแนวตลกที่มีความขัดแย้งกันในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกอย่างชัดเจนได้น้าไปสู่ความรู้สึก

นึกคิดและพฤติกรรมต่างๆ ที่อาจแสดงออกมาทั้งในด้านบวกและด้านลบ ในเรื่องนี้ คณะผู้วิจัยสนใจศึกษากลุ่มวัยรุ่น 

ในจังหวัดสงขลาเนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่มีความหลากหลาย โดยมีทั้งวัยรุ่นที่อาศัยในตัวเมืองและห่างจากตัวเมือง 

ประกอบกับพ้ืนที่มีสถานศึกษาจ้านวนมากทั้งระดับมัธยมจนถึงระดับมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ พ้ืนที่ยังมีโรงภาพยนตร์

และแหล่งเผลแพร่เนื้อหาภาพยนตร์อยู่เป็นจ้านวนมาก ซึ่งปัจจัยเหล่านี้น่าจะช่วยให้คณะผู้วิจัยศึกษาเรื่องอิทธิพลของ

ภาพยนตร์ต่อกลุ่มผู้รับสารวัยรุ่นได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น  

ด้วยเหตุนี้ คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง “อิทธิพลของภาพยนตร์สยองขวัญแนวตลกท่ีมีต่อพฤติกรรม 

การตอบสนองของวัยรุ่นในจังหวัดสงขลา” โดยเป็นการศึกษาอิทธิพลของหนังสยองขวัญแนวตลกที่มีต่อวัยรุ่นในจังหวัด
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สงขลา โดยแบ่งออกเป็นอิทธิพล 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความรู้ 2) ด้านความคิด 3) ด้านอารมณ์ และ 4) ด้านภาษา 

นอกจากนี้ ยังศึกษาพฤติกรรมการตอบสนองของวัยรุ่นในจังหวัดสงขลาที่มีต่อหนังสยองขวัญแนวตลก โดยแบ่งออกเป็น

พฤติกรรมการตอบสนองเชิงการรู้คิดซึ่งเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของผู้ชม และอิทธิพลเชิงการแสดงออก 

ซึ่งเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพฤติกรรมที่ผู้ชมได้แสดงออกมา ทั้งนี้สาเหตุที่เลือกศึกษาจากกลุ่มวัยรุ่นในจังหวัดสงขลา 

เนื่องจากเมืองสงขลามีประชากรวัยรุ่นอยู่มากมาย อีกทั้งกลุ่มวัยรุ่นในพ้ืนที่นี้ยังมีความหลากหลายในเรื่องความเชื่อและ

การนับถือศาสนาต่างๆ ซึ่งอาจช่วยให้คณะผู้วิจัยค้นพบข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องที่ก้าลังศึกษาอยู่นั่นเอง 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของหนังสยองขวัญแนวตลกที่มีต่อวัยรุ่นในจังหวัดสงขลา 

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการตอบสนองของวัยรุ่นในจังหวัดสงขลาที่มีต่อหนังสยองขวัญแนวตลก 

วิธีการศึกษา  

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามเชิงส้ารวจเพ่ือน้ามา

อภิปรายผลด้วยสถิติเชิงบรรยายและสถิติเชิงอนุมาน โดยก้าหนดกลุ่มประชากรของการศึกษาคือ กลุ่มวัยรุ่นที่มีอายุ

ระหว่าง 15 – 25 ปี และมีถิ่นที่อยู่ในเขตอ้าเภอเมืองจังหวัดสงขลา นอกจากนี้ กลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวต้องเคยมีพฤติกรรม

การรับชมภาพยนตร์สยองขวัญแนวตลกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง โดยหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกภาพยนตร์คือต้องเป็น

ภาพยนตร์สยองขวัญที่เน้นการด้าเนินเรื่องด้วยมุขตลก ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ก้าหนดรายชื่อของภาพยนตร์แนวดังกล่าวที่ได้

เริ่มต้นสร้างตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น บ้านผีปอบ หอแต๋วแตก และพ่ีมากพระโขนง เป็นต้น ซึ่งการลงพ้ืนที่ 

เพ่ือเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 400 คนนั้นกระท้าผ่านการแจกแบบสอบถามในบริเวณต่างๆ เช่น สถานศึกษา 

ห้างสรรพสินค้า สถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่ออกก้าลังกาย เป็นต้น ส้าหรับแบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อค้าถาม  

4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1) ข้อมูลทั่วไป ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ศาสนา และระดับการศึกษา ซึ่งถือเป็นตัวแปรส้าคัญที่

คณะผู้วิจัยต้องการทราบว่าได้รับอิทธิพลจากภาพยนตร์สยองขวัญแนวตลกหรือไม่อย่างไร ส่วนที่ 2) พฤติกรรมการชม

ภาพยนตร์ทั่วไป และพฤติกรรมการรับชมภาพยนตร์สยองขวัญแนวตลก ซึ่งเป็นส่วนที่จะช่วยให้เข้าใจถึงความเชื่อมโยง

ของกลุ่มตัวอย่างกับภาพยนตร์สยองขวัญแนวตลกได้มากยิ่งขึ้น ส่วนที่ 3) ความคิดเห็นต่ออิทธิพลของภาพยนตร์ 

สยองขวัญแนวตลก ซึ่งแบ่งออกเป็น ด้านความรู้ ด้านความคิด ด้านอารมณ์ และด้านภาษา โดยเป็นการจัดแบ่งอิทธิพล

ให้ครอบคลุ่มด้านต่างๆ มากที่สุด และส่วนที่ 4) ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการตอบสนองต่อหนังสยองขวัญแนวตลก  

ซึ่งแบ่งออกเป็น ด้านเชิงรู้คิด และด้านเชิงการแสดงออก โดยในส่วนของข้อค้าถามส่วนที่ 3) และส่วนที่ 4) จะเป็นการ

ประเมินระดับความคิดเห็นแบบ Likert scale โดยเรียงล้าดับดังนี้ 1 = เห็นด้วยน้อยมาก, 2 = เห็นด้วยน้อย,  

3 = เห็นด้วยปานกลาง, 4 = เห็นด้วยมาก, และ 5 = เห็นด้วยมากที่สุด นอกจากนี้ ในส่วนของการทดสอบสมมติฐาน 
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คณะผู้วิจัยได้เลือกใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพ่ือทดสอบสมมติฐานของการวิจัย

จ้านวน 2 ข้อ ได้แก่ 1) กลุ่มตัวอย่างที่มีคุณลักษณะต่างกันจะได้รับอิทธิพลจากภาพยนตร์สยองขวัญแนวตลกแตกต่าง

กัน และ 2) กลุ่มตัวอย่างที่มีคุณลักษณะต่างกันจะมีพฤติกรรมการตอบสนองต่อภาพยนตร์สยองขวัญแนวตลกแตกต่าง

กัน โดยจะน้าผลการทดสอบสมมติฐานมาวิเคราะห์ร่วมกันในส่วนของการอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการศึกษา  

การวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของภาพยนตร์สยองขวัญแนวตลกที่มีต่อพฤติกรรมการตอบสนองของวัยรุ่น ในจังหวัด

สงขลา” พบว่า จากการแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นทั้งหมด 400 คน แบ่งเป็น เพศหญิงมากที่สุด จ้านวน 

298 คน คิดเป็นร้อยละ 74.5 และเป็นเพศชาย จ้านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 ในส่วนของอายุ พบว่า เป็นกลุ่ม

ตัวอย่างที่มีอายุ 18 – 20 ปีมากที่สุด จ้านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.5 รองลงมาคือกลุ่มอายุ 21 – 23 ปี จ้านวน 

120 คน คิดเป็นร้อยละ 30 กลุ่มที่มีอายุ 15 – 17 ปี จ้านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 และกลุ่มที่มีอายุตั้งแต่ 24 - 

25 ปี จ้านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8 ตามล้าดับ ในส่วนของศาสนาที่นับถือ พบว่า เป็นกลุ่มตัวตัวอย่างที่นับถือ

ศาสนาพุทธมากที่สุด จ้านวน 316 คน คิดเป็นร้อยละ 79 รองลงมาคือกลุ่มที่นับถือศาสนาอิสลาม จ้านวน 80 คน คิด

เป็นร้อยละ 20 กลุ่มที่นับถือศาสนาคริสต์ จ้านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.75 และศาสนาอ่ืน ๆ จ้านวน 1 คน คิดเป็น

ร้อยละ 0.25 ตามล้าดับ และในส่วนของระดับการศึกษา พบว่า เป็นกลุ่มมัธยมปลายมากที่สุด จ้านวน 210 คน คิดเป็น

ร้อยละ 52.5 รองลงมาคือกลุ่มปริญญาตรี จ้านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.75 กลุ่มมัธยม จ้านวน 55 คน คิดเป็นร้อย

ละ 13.75 และกลุ่มที่ต่้ากว่ามัธยม จ้านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12 ตามล้าดับ 

ในส่วนของการส้ารวจพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นวัยรุ่นในจังหวัดสงขลา พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการชมภาพยนตร์อยู่ที่ 5 – 6 ครั้งต่อเดือนมากที่สุด โดยการชมแต่ละครั้งจะมีระยะเวลาอยู่ที่  

1 - 2 ชั่วโมง และส่วนใหญ่จะเลือกรับชมเพียงคนเดียวมากกว่าการรับชมกับเพ่ือนหรือครอบครัว ในส่วนของช่วงเวลา 

ในการรับชมพบว่ามีการรับชมบ่อยที่สุดระหว่าง 21.01 - 24.00 น. และสถานที่ที่กลุ่มตัวอย่างเลือกรับชมภาพยนตร์

มากที่สุดคือที่บ้านหรือหอพักของตัวเอง นอกจากนี้ พบว่ารูปแบบของการรับชมภาพยนตร์ที่กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้มาก

ที่สุดคือการชมภาพยนตร์ผ่านเว็บไซต์ และในส่วนของการส้ารวจพฤติกรรมการชมภาพยนตร์สยองขวัญแนวตลก พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการชมภาพยนตร์แนวนี้อยู่ที่ 1 – 2 ครั้งต่อเดือน และการชมแต่ละครั้งจะมีระยะเวลาอยู่ที่ 1 - 

2 ชั่วโมง รวมถึงในส่วนของช่วงเวลาในการรับชมนั้นพบว่ามีการรับชมบ่อยที่สุดระหว่าง 18.01 - 21.00 น.  

ส้าหรับผลส้ารวจเรื่อง ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่ออิทธิพลของภาพยนตร์สยองขวัญแนวตลก และ

ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการตอบสนองต่อหนังสยองขวัญแนวตลก สามารถวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ยและ 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พร้อมน้าเสนอแบบบรรยายความเรียง โดยเกณฑ์ท่ีใช้ในการแปลความหมายซึ่งเป็นการวัดระดับ
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ความคิดเห็นซึ่งแบ่งออกเป็นค่า 5 ระดับ คือ ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51 - 5.00 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด ค่าเฉลี่ยระหว่าง 

3.51 - 4.50 หมายถึง เห็นด้วยมาก ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51 - 3.50 หมายถึง ความคิดเห็นปานกลาง ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51 

- 2.50 หมายถึง ไม่เห็นด้วยมาก และค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.50 หมายถึง ไม่เห็นด้วยมากที่สุด ซึ่งสามารถอธิบายผล

ของการวิจัยได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 ความคิดเห็นต่ออิทธิพลต่อภาพยนตร์สยองขวัญแนวตลก  

ด้าน อิทธิพลของภาพยนตร์สยองขวัญแนวตลก (�̅�) S.D. แปลคา่ 

 

ความรู้ 

ความรู้เกี่ยวกับประเภทของผีในภาพยนตร์ 3.50 .820 ปานกลาง 

ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของผีในภาพยนตร์ 3.53 .735 มาก 

ความรู้เชิงวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับผีในภาพยนตร์  3.53 .825 มาก 

 

ความคิด 

 

ความคิดเรื่องความน่ากลัวของผีในภาพยนตร์ 3.30 1.027 ปานกลาง 

ความคิดเรื่องความตลกของผีในภาพยนตร์ 3.77 .927 มาก 

ความคิดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคนกับผี 3.26 1.027 ปานกลาง 

 

อารมณ์ 

ความกลัวเมื่อมีฉากการปรากฏตัวของผี 3.54 .944 มาก 

ความตลกเมื่อมีฉากการปรากฏตัวของผี 3.64 .950 มาก 

ความเศร้าเมื่อมีฉากการปรากฏตัวของผี  3.50 .966 ปานกลาง 

ความตื่นเต้นเมื่อมีฉากการปรากฏตัวของผี 3.30 1.002 ปานกลาง 

 

ภาษา 

การใช้ค้าหยาบคายเพ่ือสื่ออารมณ์ 3.84 .834 มาก 

การใช้ค้าหยาบคายเพ่ือท้าให้ความกลัวกลายเป็นความตลก 3.78 .874 มาก 

การใช้ภาษาท่าทางท่ีสื่อถึงความตลกมากกว่าความน่ากลัว 3.78 .874 มาก 

 รวม 3.56 .935 มาก 
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จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่ออิทธิพลต่อภาพยนตร์สยองขวัญแนวตลก  

ซึ่งโดยภาพรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในระดับ เห็นด้วยมาก (3.56) ว่าภาพยนตร์สยองขวัญแนวตลกมีอิทธิพลต่อตนเอง

ในด้านความรู้ ความคิด อารมณ์ และภาษา โดยเมื่อวิเคราะห์ในรายด้านแล้ว พบว่า ภาพยนตร์สยองขวัญแนวตลกมีอิทธิพล 

ด้านภาษามากที่สุด โดยเป็นอิทธิพลเรื่องการใช้ค้าหยาบคายเพ่ือสื่ออารมณ์มากที่สุด (3.84) รองลงมาคือ การใช้ค้าหยาบคาย 

เพ่ือท้าให้ความกลัวกลายเป็นความตลก (3.78) และการใช้ภาษาท่าทางที่สื่อถึงความตลกมากกว่าความน่ากลัว (3.78) นอกจากนี้ 

พบว่าภาพยนตร์สยองขวัญแนวตลกยังมีอิทธิพลด้านความคิด โดยเป็นอิทธิพลต่อความคิดเรื่องความตลกของผีในภาพยนตร์มาก

ที่สุด (3.77) รองลงมาคืออิทธิพลด้านอารมณ์ โดยเป็นอิทธิพลเรื่องความตลกเมื่อมีฉากการปรากฏตัวของผี (3.64) และในส่วนของ

อิทธิพลด้านความรู้ พบว่าภาพยนตร์สยองขวัญแนวตลกได้มีอิทธิพลต่อความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของผีในภาพยนตร์ 

(3.53) และความรู้เชิงวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับผีในภาพยนตร์ (3.53) และส้าหรับผลส้ารวจเรื่อง ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มี

ต่อพฤติกรรมการตอบสนองต่อหนังสยองขวัญแนวตลก สามารถอธิบายผลของการวิจัยได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 2 ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการตอบสนองต่อภาพยนตร์สยองขวัญแนวตลก 

ด้าน พฤติกรรมการตอบสนองต่อภาพยนตร์สยองขวัญแนวตลก (�̅�) S.D. แปลคา่ 

 

เชิงการรู้คิด 

การตอบสนองทางความคิดว่าผหีรือสิ่งเหนือธรรมชาติไม่น่ากลวั     3.72 .723 มาก 

การตอบสนองทางความคิดว่าความความหยาบคายท้าให้ตลก  3.87 .886 มาก 

การตอบสนองทางความคิดว่าทกุคนชมหนังผีแนวตลกได้    3.52 .742 มาก 

เชิงการ 

แสดงออก 

เกิดความท้าทายเกี่ยวกับความเชื่อเร่ืองผีหรือสิ่งเหนือธรรมชาติ 3.61 .923 มาก 

เกิดพฤติกรรมการลอกเลียนภาษาหยาบคายในหนงัผีแนวตลก   3.82 .855 มาก 

เกิดพฤติกรรมการรับชมหนังผีแนวตลกมากขึ้น 3.51 .728 มาก 

 รวม 3.58 .928 มาก 

 

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อพฤติกรรมการตอบสนองต่อภาพยนตร์สยองขวัญ 

แนวตลก ซึ่งโดยภาพรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในระดับ เห็นด้วยมาก (3.58) ว่าภาพยนตร์สยองขวัญแนวตลกส่งผลต่อ

พฤติกรรมการตอบสนองของตนเองทั้งในเชิงการรู้คิดและเชิงการแสดงออก โดยเมื่อวิเคราะห์ในรายด้านแล้ว พบว่า ภาพยนตร์

สยองขวัญแนวตลกส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมในเชิงรู้คิดมากที่สุด โดยเป็นพฤติกรรมเชิงรู้คิดเรื่องการตอบสนอง 



1067 
 

 

   
การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第三届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

ทางความคิดว่าความความหยาบคายท้าให้ตลก (3.87) รองลงมาคือ การตอบสนองทางความคิดว่าผีหรือสิ่งเหนือธรรมชาติ 

ไม่น่ากลัว (3.72) และการตอบสนองทางความคิดว่าทุกคนชมหนังผีแนวตลกได้ (3.52) นอกจากนี้ ในส่วนของการศึกษาพฤติกรรม

เชิงการแสดงออก พบว่าภาพยนตร์สยองขวัญแนวตลกส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างเกิดพฤติกรรมการลอกเลียนภาษาหยาบคายในหนังผี

แนวตลกมากที่สุด (3.82) รองลงมาคือ เกิดความท้าทายเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องผีหรือสิ่งเหนือธรรมชาติ (3.61) และเกิดพฤติกรรม

การรับชมหนังผีแนวตลกมากขึ้น (3.51) 

ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ีอทดสอบสมติฐานการวิจัยทั้งสองข้อที่กล่าวถึงไปข้างต้น คณะผู้วิจัยได้ท้า

การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร 

ในสมมติฐานที่ตั้งเอาไว้ โดยในส่วนของสมมติฐานข้อแรก นั่นคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีคุณลักษณะต่างกันจะได้รับอิทธิพล

จากภาพยนตร์สยองขวัญแนวตลกแตกต่างกัน โดยสามารถน้าเสนอผลการทดสอบสมมติฐานได้จากตารางต่อไปนี้  

ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1  

ด้าน อิทธิพลของภาพยนตร์สยองขวัญแนวตลก F Sig. ตัวแปร 

 

 

ความรู้ 

ความรู้เกี่ยวกับประเภทของผีในภาพยนตร์ 8.490 .000 ศาสนา 

ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของผีในภาพยนตร์ 6.787 .010 การศึกษา 

3.899 .009 ศาสนา 

ความรู้เชิงวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับผีในภาพยนตร์ 4.298 .005 การศึกษา 

5.108 .009 ศาสนา 

 

 

ความคิด 

 

ความคิดเรื่องความน่ากลัวของผีในภาพยนตร์ 

 

2.806 .039 เพศ 

6.273 .000 อายุ 

ความคิดเรื่องความตลกของผีในภาพยนตร์ 6.787 .010 อายุ 

ความคิดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคนกับผี 9.739 .002 ศาสนา 

2.701 .045 เพศ 

 ความกลัวเมื่อมีฉากการปรากฏตัวของผี 9.176 .000 เพศ 
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อารมณ์ 

ความตลกเมื่อมีฉากการปรากฏตัวของผี 4.232 .006 อายุ 

 

ความเศร้าเมื่อมีฉากการปรากฏตัวของผี 

8.264 .004 เพศ 

6.013 .001 อายุ 

5.192 .002 การศึกษา 

ความตื่นเต้นเมื่อมีฉากการปรากฏตัวของผี 5.822 .001 อายุ 

6.165 .000 เพศ 

 

ภาษา 

การใช้ค้าหยาบคายเพ่ือสื่ออารมณ์ 8.498 .000 อายุ  

การใช้ค้าหยาบคายเพ่ือท้าให้ความกลัวกลายเป็นความตลก 3.802 .010 อายุ 

การใช้ภาษาท่าทางท่ีสื่อถึงความตลกมากกว่าความน่ากลัว 7.439 .000 อายุ 

 

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นผลการทดสอบสมมติฐานข้อแรก นั่นคือพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีคุณลักษณะต่างกัน

จะได้รับอิทธิพลจากภาพยนตร์สยองขวัญแนวตลกแตกต่างกัน โดยในเรื่องนี้คณะผู้วิจัยได้ท้าการทดสอบคุณลักษณะ

ของกลุ่มตัวอย่างกับอิทธิพลของภาพยนตร์สยองขวัญแนวตลกในรายด้านเพื่อศึกษาว่าคุณลักษณะด้านใดบ้าง 

ที่เกี่ยวข้องกับอิทธิพลดังกล่าว โดยอิทธิพลด้านแรกคือ ด้านความรู้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีศาสนาแตกต่างกันจะได้รับ

อิทธิพลด้านความรู้เกี่ยวกับประเภทของผีในภาพยนตร์แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาและศาสนาแตกต่างกัน

จะได้รับอิทธิพลด้านความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของผีในภาพยนตร์แตกต่างกัน และกลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษา

และศาสนาแตกต่างกันจะได้รับอิทธิพลด้านความรู้เชิงวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับผีในภาพยนตร์แตกต่างกัน ในส่วนของ

อิทธิพลด้านที่สองคือ ด้านความคิด พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศและอายุแตกต่างกันจะได้รับอิทธิพลด้านความคิดเรื่อง

ความน่ากลัวของผีในภาพยนตร์แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกันจะได้รับอิทธิพลความคิดเรื่องความตลก

ของผีในภาพยนตร์แตกต่างกัน และกลุ่มตัวอย่างที่มีศาสนาและเพศแตกต่างกันจะได้รับอิทธิพลความคิดเรื่อง

ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับผีแตกต่างกัน ในส่วนของอิทธิพลด้านที่สามคือ ด้านอารมณ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ

แตกต่างกันจะได้รับอิทธิพลด้านอารมณ์เรื่องความกลัวเมื่อมีฉากการปรากฏตัวของผีแตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ

แตกต่างกันจะได้รับอิทธิพลด้านอารมณ์เรื่องความตลกเมื่อมีฉากการปรากฏตัวของผีแตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ 

อายุ และการศึกษาแตกต่างกันจะได้รับอิทธิพลด้านอารมณ์เรื่องความเศร้าเมื่อมีฉากการปรากฏตัวของผีแตกต่างกัน 
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กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุและเพศแตกต่างกันจะได้รับอิทธิพลด้านอารมณ์เรื่องความตื่นเต้นเมื่อมีฉากการปรากฏตัวของผี

แตกต่างกัน  

ส้าหรับอิทธิพลด้านที่สี่คือ ด้านภาษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกันจะได้รับอิทธิพลด้านภาษา 

เรื่องการใช้ค้าหยาบคายเพ่ือสื่ออารมณ์แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกันจะได้รับอิทธิพลด้านภาษา 

เรื่องการใช้ค้าหยาบคายเพ่ือท้าให้ความกลัวกลายเป็นความตลกแตกต่างกัน และกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกันจะ

ได้รับอิทธิพลด้านภาษาเรื่องการใช้ภาษาท่าทางที่สื่อถึงความตลกมากกว่าความน่ากลัวแตกต่างกัน นอกจากนี้ ในส่วน

ของสมมติฐานข้อที่สอง นั่นคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีคุณลักษณะต่างกันจะมีพฤติกรรมการตอบสนองต่อภาพยนตร์ 

สยองขวัญแนวตลกแตกต่างกัน โดยสามารถน้าเสนอผลการทดสอบสมมติฐานได้จากตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2  

ด้าน พฤติกรรมการตอบสนองต่อภาพยนตร์สยองขวัญแนวตลก F Sig. ตัวแปร 

 

 

 

การรู้คิด   

 

การตอบสนองทางความคิดว่าผหีรือสิ่งเหนือธรรมชาติไม่น่ากลวั     

7.090 .008 อายุ 

5.044 .002 ศาสนา 

4.337 .005 เพศ 

การตอบสนองทางความคิดว่าความความหยาบคายท้าให้ตลก 5.326 .001 อายุ 

5.849 .001 เพศ 

การตอบสนองทางความคิดว่าทกุคนชมหนังผีแนวตลกได้    5.153 .004 ศาสนา 

 

 

การแสดงออก 

เกิดความท้าทายเกี่ยวกับความเชื่อเร่ืองผีหรือสิ่งเหนือธรรมชาติ 2.653 .048 อายุ 

5.578 .001 ศาสนา 

เกิดพฤติกรรมการลอกเลียนภาษาหยาบคายในหนงัผีแนวตลก   4.370 .037 อายุ 

3.742 .011 การศึกษา 

เกิดพฤติกรรมการรับชมหนังผีแนวตลกมากขึ้น 9.739 .002 อายุ 

3.550 .015 เพศ 
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 จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่สอง นั่นคือพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีคุณลักษณะต่างกัน

จะมีพฤติกรรมการตอบสนองต่อภาพยนตร์สยองขวัญแนวตลกแตกต่างกัน โดยในเรื่องนี้คณะผู้วิจัยได้ท้าการทดสอบ

คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างกับพฤติกรรมการตอบสนองต่อภาพยนตร์สยองขวัญแนวตลกในรายด้านเพ่ือศึกษาว่า

คุณลักษณะด้านใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมดังกล่าว โดยการตอบสนองด้านแรกคือ ด้านการรู้คิด พบว่า กลุ่มตัวอย่าง

ที่มีอายุ ศาสนา และเพศ แตกต่างกันจะมีการตอบสนองทางความคิดว่าผีหรือสิ่งเหนือธรรมชาติไม่น่ากลัวแตกต่างกัน 

กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ และเพศแตกต่างกันจะมีการตอบสนองทางความคิดว่าความความหยาบคายท้าให้ตลกแตกต่างกัน 

และกลุ่มตัวอย่างที่ศาสนาแตกต่างกันจะมีการตอบสนองทางความคิดว่าทุกคนชมหนังผีแนวตลกได้แตกต่างกัน และ

ส้าหรับการตอบสนองด้านที่สองคือ ด้านการแสดงออก พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ และศาสนา แตกต่างกันจะมีการ

ตอบสนองทางการแสดงออกเรื่องความท้าทายเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องผีหรือสิ่งเหนือธรรมชาติแตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่

มีอายุ และการศึกษา แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการลอกเลียนภาษาหยาบคายในหนังผีแนวตลกแตกต่างกัน และ 

กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ และเพศ แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการรับชมหนังผีแนวตลกมากขึ้นแตกต่างกัน                     

สรุปและอธิปรายผล  

จากผลของการศึกษาที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยมีช่วงอายุระหว่าง  

18 – 20 ปีมากที่สุด มีการศึกษาระดับมัธยมปลายมากที่สุด และส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ สะท้อนให้เห็นว่า

ภาพยนตร์สยองขวัญแนวตลกสามารถสร้างอิทธิพลแก่ผู้ชมที่เป็นผู้หญิงซึ่งมีความอ่อนไหวทางอารมณ์ได้มากกว่า และ

เป็นภาพยนตร์ที่เข้าถึงผู้ชมที่มีอายุ 18 – 20 ปี และมีการศึกษาระดับมัธยมปลายมากที่สุดซึ่งชี้ให้เห็นว่าเนื้อหา 

ที่น้าเสนอไม่ต้องอาศัยระดับวุฒิภาวะและความรู้ในการรับชมมากนัก นอกจากนี้ การที่พบว่าผู้ชมส่วนใหญ่นับถือ

ศาสนาพุทธนั้นได้สะท้อนให้เห็นว่าเนื้อหาส่วนใหญ่ของภาพยนตร์แนวนี้ได้ถูกหยิบยกมาจากคติความเชื่อที่มีในศาสนา

พุทธที่ต้องอาศัยพ้ืนฐานความรู้และความเชื่อที่มีในศาสนาเพ่ือการสร้างความเข้าใจต่อเนื้อเรื่อง จากผลการศึกษานี้ 

ชี้ให้เห็นในเบื้องต้นว่าภาพยนตร์สยองขวัญแนวตลกมีอิทธิพลบางอย่างต่อกลุ่มวัยรุ่นที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งในที่นี้คือ 

การมีพฤติกกรมการรับชมภาพยนตร์สยองขวัญแนวตลกนั่นเอง สอดคล้องกับการศึกษาของ มัชฌิมา ศรัทธาพร (2558)  

ที่พบว่าคุณลักษณะทางประชากรสาดของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกชม

ภาพยนตร์ต่างประเทศ โดยลักษณะทางประชากรศาสตร์ดังกล่าว ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพรายได้ และ

สถานภาพ ซึ่งพบว่ามีผลต่อประเภทที่เลือกชม ความถี่ที่ชมภาพยนตร์ ช่วงเวลาในการชม ช่องทางที่เลือกชม ประเทศ 

ที่ผลิตภาพยนตร์ และเหตุผลในการชมภาพยนตร์ 

นอกจากนี้ ผลการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการชมภาพยนตร์สยองขวัญแนวตลกได้พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

เป็นผู้ที่รับชมภาพยนตร์ค่อนข้างบ่อยเนื่องจากมีการรับชมถึง 5 – 6 ครั้งต่อเดือน และเป็นการรับชมโดยตลอดตั้งแต่

ตอนต้นจนจบเรื่องซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าส่วนใหญ่เป็นผู้รับชมภาพยนตร์แบบจริงจัง อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาชี้ให้ 
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เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมรับชมผ่านทางเว็บไซต์มากที่สุด โดยผ่านการรับชมจากที่บ้านในช่วงเวลาที่

ค่อนข้างดึกนั่นคือ 21.01 – 24.00 น. ซึ่งอาจสะท้อนให้เห็นถึงข้อจ้ากัดทางด้านรายได้ที่กลุ่มวัยรุ่นไม่สามารถใช้จ่ายเงิน

เพ่ือการเข้าชมที่โรงภาพยนตร์ได้ทุกครั้งจึงต้องอาศัยการเปิดรับชมทางเว็บไซต์ต่างๆ จากที่พักอาศัยนั่นเอง นอกจากนี้ 

ในส่วนของพฤติกรรมการรับชมภาพยนตร์สยองขวัญแนวตลกได้พบว่ากลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นได้เลือกรับชมภาพยนตร์แนวนี้

ค่อนข้างบ่อยเนื่องจากมีความถี่ในการรับชมมากถึง 1 – 2 ครั้งต่อเดือน โดยส่วนใหญ่มีการรับชม 1 – 2 ชั่วโมงต่อครั้ง

และเลือกรับชมในเวลา 21.01 – 24.00 น. มากที่สุดซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของภาพยนตร์สยองขวัญแนวตลก 

ที่สามารถกระตุ้นให้กลุ่มตัวอย่างแสวงหาการรับชมภาพยนตร์แนวดังกล่าวอยู่อย่างสม่้าเสมอ ซึ่งข้อค้นพบนี้ก็อาจช่วย

ยืนยันได้ว่าภาพยนตร์สยองขวัญแนวตลกถือเป็นแนวภาพยนตร์ที่ก้าลังได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้ชมวัยรุ่นในปัจจุบัน 

สอดคล้องกับการวิจัยของ มัชฌิมา ศรัทธาพร (2558) ที่พบว่า ประเภทของภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมจากผู้ชมมาก

ที่สุดในปัจจุบันคือภาพยนตร์แนวแอคชั่น ในขณะที่ภาพยนตร์แนวตลกในรูปแบบต่าง ๆ คือภาพยนตร์ที่ได้รับ 

ความนิยมในระดับรองลงมา 

ในส่วนของการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่ออิทธิพลของภาพยนตร์สยองขวัญแนวตลก ท้าให้พบว่า 

ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในระดับ เห็นด้วยมาก (3.56) ว่าภาพยนตร์สยองขวัญแนวตลกมีอิทธิพลต่อตนเอง 

ในด้านความรู้ ความคิด อารมณ์ และภาษา ช่วยให้ทราบว่าภาพยนตร์แนวนี้ได้สร้างผลกระทบในหลายด้านให้เกิดขึ้นแก่กลุ่มผู้ชม

ที่เป็นวัยรุ่น โดยชี้ให้เห็นว่าภาพยนตร์สยองขวัญแนวตลกซึ่งเกิดจากการผสมผสานอารมณ์ความตื่นเต้นน่ากลัวให้เข้ากับ 

ความตลกขบขันได้อย่างลงตัวนั้นสามารถกระตุ้นให้กลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นเกิดความเปลี่ยนแปลงในด้านความรู้ ความคิด อารมณ์ 

และภาษา ได้อย่างมาก สอดคล้องกับ วิชชา สันทนาประสิทธิ์ (2555) ที่พบว่า การใช้ด้วยศิลปะและเทคนิคต่างๆ ในการสร้าง

ภาพยนตร์สมัยใหม่ ท้าให้ภาพยนตร์มีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถสร้างอารมณ์ความรู้สึกให้กับผู้ชมได้อย่างมาก เช่น 

ตื่นเต้นสนุกสนาน ดีใจ เศร้า สะเทือนใจ หรือความรู้สึกที่เข้าถึงจิตใจในระดับลึก อันเกิดจากความประทับใจจากการชม

ภาพยนตร์บางเรื่องบางตอน โดยหากผู้ชมได้รับการกระตุ้นจากภาพยนตร์บ่อยๆ จะท้าให้เกิดความเชื่อที่ฝังใจกลายเป็น

ค่านิยมของบุคคลและสังคมขึ้นได้ ทั้งนี้ เมื่อศึกษาลงไปในรายละเอียดท้าให้พบว่าภาพยนตร์สยองขวัญแนวตลกได้

แสดงอิทธิพลต่อกลุ่มผู้ชมวัยรุ่นในเรื่องของการใช้ภาษามากที่สุด โดยเฉพาะอิทธิพลเรื่องการใช้ค้าหยาบคายเพ่ือสื่ออารมณ์

มากทีสุ่ด (3.84)  รวมถึงการใช้ค้าหยาบคายเพ่ือท้าให้ความกลัวกลายเป็นความตลก (3.78)  ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของ

ผู้สร้างภาพยนตร์ในการที่จะลดความน่ากลัวของเนื้อเรื่องลงด้วยการสร้างบทสนทนาในภาพยนตร์ให้มีลักษณะของความหยาบ

คายเพ่ือสื่อถึงการระบายอารมณ์ความกลัวของตัวละคร และสื่อความหยาบคายดังกล่าวให้ออกมาในลักษณะของมุขตลก 

เพ่ือท้าให้เนื้อเรื่องมีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น โดยเทคนิคดังกล่าวนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ อนัญญา จริยรังสีรัตนา 

(2559) ที่ได้ศึกษาเรื่อง วิเคราะห์การแปลความขบขันในบทบรรยายใต้ภาพยนตร์เรื่อง “กวน มึน โฮ” และ “ 

พ่ีมาก...พระโขนง” และพบว่า การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารความขบขันถือเป็นเรื่องส้าคัญ โดยเฉพาะการแปล
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ความขบขันในเรื่องพ่ีมาก...พระโขนง ที่เน้นการแปลความหมายในเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับผีของไทยให้เป็น  

ที่เข้าใจได้แก่ผู้ชมทุกกลุ่มผ่านทางรูปแบบภาษาท่ีมีความหยาบคายแต่อยู่บนพ้ืนฐานของความตลกนั่นเอง 

ส้าหรับผลการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการตอบสนองของกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นที่มีต่อหนังสยองขวัญ 

แนวตลก พบว่าอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าภาพยนตร์แนวนี้ได้ก่อให้เกิด

อิทธิพลบางอย่างที่น้าไปสู่พฤติกรรมของกลุ่มผู้ชมที่เป็นวัยรุ่นได้อย่างมาก ทั้งนี้ พบว่าภาพยนตร์สยองขวัญแนวตลก

ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมในเชิงรู้คิดมากที่สุด โดยเป็นพฤติกรรมเชิงรู้คิดเรื่องการตอบสนองทางความคิดว่าความความ

หยาบคายท้าให้ตลก (3.87) ซึ่งพบว่าสอดคล้องกับผลการศึกษาในส่วนก่อนหน้านี้ที่พบว่าภาพยนตร์สยองขวัญแนวตลกมีอิทธิพล

มากที่สุดในเรื่องของการใช้ภาษานั่นเอง  นอกจากนี้ ในส่วนของการศึกษาพฤติกรรมเชิงการแสดงออกนั้นก็พบว่า  

ได้แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมในระดับมากเช่นกัน โดยเป็นการเกิดพฤติกรรมการลอกเลียนภาษาหยาบคาย 

ในหนังผีแนวตลก (3.82) ซึ่งชี้ให้เห็นว่าอิทธิพลในเรื่องภาษาของภาพยนตร์สยองขวัญแนวตลกได้ส่งผลกระทบ

ต่อพฤติกรรมการตอบสนองของกลุ่มวัยรุ่นทั้งในแง่ของพฤติกรรมเชิงรู้คิด นั่นคือ พ้ืนฐานความเชื่อภายในใจ

ของกลุ่มวัยรุ่นที่มีต่อการใช้ภาษาเชิงหยาบคายเพ่ือการสื่อสาร และพฤติกรรมในเชิงการแสดงออก นั่นคือ  

การแสดงภาษาหยาบคายเพ่ือการสื่อสารของกลุ่มวัยรุ่นโดยไม่ค้านึงว่าจะมีความเหมาะสมหรือไม่นั่นเอง 

สอดคล้องกับ สิริภิญญ์ อินทรประเสริฐ (2557) ที่พบว่า ภาพยนตร์เป็นสื่อที่มีอิทธิผลต่อการรับรู้ด้านอารมณ์

ของผู้ชมเป็นอันดับต้นๆ และเมื่อเกิดการรับรู้และแรงกระตุ้นอย่างสม่้าเสมอแล้ว ความรุนแรงดังกล่าวที่ถูก

ประกอบสร้างในโลกเสมือนของผู้ผลิตก็อาจส่งผลต่อทัศนคติ และน้าไปสู่พฤติกรรมเลียนแบบของผู้ชมในโลก

ความเป็นจริงได้ 

ในส่วนของการทดสอบสมมติฐานการวิจัยเพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรในสมมติฐานที่ตั้งเอาไว้  

โดยสมมติฐานข้อแรก นั่นคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีคุณลักษณะต่างกันจะได้รับอิทธิพลจากภาพยนตร์สยองขวัญแนวตลก

แตกต่างกัน ซึ่งเรื่องนี้พบว่า กลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นที่มีคุณลักษณะต่างกันจะได้รับอิทธิพลจากภาพยนตร์สยองขวัญ

แนวตลกแตกต่างกัน ทั้งนี้ ในส่วนของอิทธิพลด้านความรู้ พบว่า ตัวแปรเรื่องคุณลักษณะทางประชากรที่มีผล

มากที่สุด คือ ศาสนาและการศึกษา ซึ่งชี้ให้เห็นว่าความรู้ความเช้าใจพ้ืนฐานในเรื่องความเชื่อที่เกี่ยวกับภูตผี

ปีศาจนั้นถือเป็นเรื่องส้าคัญที่จะช่วยกลุ่มตัวอย่างสามารถเข้าใจถึงเรื่องเล่า ต้านาน ฉาก หรือมุขต่างๆ ที่ปรากฏ

อยู่ในภาพยนตร์ได้ โดยพบว่าผู้ชมที่มีการศึกษาระดับมัธยมปลายขึ้นไปและมีศาสนาพุทธคือกลุ่มที่มีความรู้

พ้ืนฐานในการชมภาพยนตร์สยองขวัญแนวตลกมากที่สุด ในส่วนของอิทธิพลด้านความคิด ตัวแปรเรื่อง

คุณลักษณะทางประชากรที่มีผลมากที่สุด คือ อายุ เพศ และศาสนา ซึ่งชี้ให้เห็นว่ากระบวนการวิเคราะห์

เรื่องราวที่ปรากฏในภาพยนตร์แนวนี้จ้าเป็นต้องผ่านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งกลุ่มวัยรุ่นต้องอาศัยวุฒิ

ภาวะที่เกิดจากอายุ ความเป็นเพศ และกรอบความเชื่อทางศาสนาร่วมกัน ในส่วนของอิทธิพลด้านอารมณ์ 
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พบว่า ตัวแปรเรื่องคุณลักษณะทางประชากรที่มีผลมากที่สุด คือ เพศ อายุ และการศึกษา ซึ่งชี้ให้เห็นว่า 

ความแตกต่างทางด้านอารมณ์ส่งผลอย่างยิ่งต่อการรับชมภาพยนตร์สยองขวัญแนวตลกโดยเฉพาะ  

ความแตกต่างทางอารมณ์ระหว่างผู้ชมเพศหญิงและชายที่มีความอ่อนไหวทางอารมณ์ไม่เท่ากัน นอกจากนี้  

ยังพบว่าความแตกต่างเรื่องอายุและการศึกษาก็ส่งผลต่อการได้รับอิทธิพลในเรื่องของอารมณ์อีกด้วย ในส่วน

ของอิทธิพลด้านภาษาซึ่งเป็นอิทธิพลด้านที่เด่นชัดที่สุด พบว่า ตัวแปรเรื่องคุณลักษณะทางประชากรที่มีผล 

มากที่สุด คือ อายุ ซึ่งชี้ให้เห็นว่าระดับอายุที่ต่างกันส่งผลโดยตรงต่อการได้รับอิทธิพลจากภาพยนตร์สยองขวัญ

แนวตลกในเรื่องของการใช้ภาษาที่หลายคาย โดยแม้ว่าภาพยนตร์จะมุ่งสื่อสารความหยาบคายในรูปแบบของ

ความตลกแต่อิทธิพลดังกล่าวก็ต้องอาศัยระดับอายุที่เหมาะสมในการแยกแยะความเหมาะสมด้วย สอดคล้อง

กับ ตวงรัก จิรวัฒนรังสี (2550) ที่พบว่า สื่อสามารถส่งอิทธิพลต่อพฤติกรรมความรุนแรง (กรณีนี้คือ 

ความรุนแรงด้านภาษา) ของผู้รับสารเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ประสบการณ์ชีวิตยังน้อย  

ถูกโน้มน้าวจากสื่อได้ง่าย ซึ่งสิ่งนี้กลายเป็นข้อถกเถียงในหลายสังคมเกี่ยวกับจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อ

สังคมของสื่อมวลชนในการผลิตสื่อในยุคทุนนิยม การผลิตเนื้อหาเพ่ือตอบสนองความต้องการด้านอารมณ์ของ

ผู้บริโภคอย่างเข้มข้นจนไม่ได้ค้านึงถึงผลกระทบที่ตามมา 

ส้าหรับผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่สอง นั่นคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีคุณลักษณะต่างกันจะมีพฤติกรรม 

การตอบสนองต่อภาพยนตร์สยองขวัญแนวตลกแตกต่างกัน ซึ่งเรื่องนี้พบว่า กลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นที่มีคุณลักษณะ

ต่างกันจะแสดงพฤติกรรมสนองตอบต่อภาพยนตร์สยองขวัญแนวตลกแตกต่างกัน ทั้งนี้ ทั้งนี้ ในส่ว นของ

พฤติกรรมตอบสนองด้านการรู้คิด พบว่า ตัวแปรเรื่องคุณลักษณะทางประชากรที่มีผลมากที่สุด คือ อายุ เพศ 

และศาสนา ซึ่งชี้ให้เห็นว่าระดับอายุมีผลต่อการตอบสนองทางด้านการรู้คิดของวัยรุ่น ทั้งนี้เนื่องจากธรรมชาติ

ของภาพยนตร์สยองขวัญแนวตลกคือการผสมผสานความตื่นเต้นให้ เข้ากับความน่ากลัวจึงเป็นผลให้เนื้อหา 

ที่น้าเสนอมักเป็นเรื่องราวที่เกินความจริงและไม่ค่อยยืนอยู่บนหลักการของเหตุปละผล เช่น ผลการศึกษาของ 

จีระนันท์ สงพูล (2557) ที่ได้ศึกษาเรื่อง “อิทธิพลของภาพยนตร์ตลกไทยที่มีพระสงฆ์เป็นตัวละครหลักที่มีต่อ

การรับรู้บทบาทของพระที่เกินเลยความเป็นจริงหรือกฎเกณฑ์ของสังคมอยู่บ้างเพ่ือเรียกเสียงหัวเราะของผู้ชม

ในสังคมไทย” ซึ่งผู้ชมจะต้องรู้จักจ้าแนกแยกแยะ หรือการศึกษาของ วิชชา สันทนาประสิทธิ์ (2555) ที่พบว่า 

ภาพยนตร์สามารถสร้างระบบความคิดความเข้าใจที่ผิดๆ ได้ เพราะวัยรุ่นเองยังไม่สามารถแยกแยะว่าสิ่งใดเป็นเพียง 

สิ่งที่สร้างความบันเทิงไม่ใช่เรื่องจริง หากได้ชมภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ เช่น พระวิ่งหนีผี จนกลายเป็นการ

ปลูกฝังความเชื่อ ความกลัวให้ติดตัวเด็ก ส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็กต่อไป ดังเช่นในภาพยนตร์เรื่องโกยเถอะโยมที่มีฉาก

ที่พระวิ่งหนีผีอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ว่าขนาดพระยังวิ่งหนีผีได้ ผีจึงเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุด เป็นต้น ด้วยเหตุนี้

เอง เนื้อหาเหล่านี้จึงต้องอาศัยการตอบสนองทางการรู้คิดที่เหมาะสมเพ่ือให้เกิดการจ้าแนกความจริงและ  
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ความเท็จออกจากกัน ซึ่งตัวแปรเรื่องระดับอายุถือเป็นตัวชี้วัดว่ากลุ่มวัยรุ่นที่มีวุฒิภาวะเพียงพอน่าจะสามารถ

แยกแยะข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏในภาพยนตร์สยองขวัญแนวตลกได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้ คุณสมบัติ

เรื่องความเป็นเพศและศาสนาที่นับถือ ก็ถือเป็นตัวแปรหนึ่งที่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับก ารตอบสนอง 

ทางความคิดในเรื่องนี้ ในส่วนของพฤติกรรมตอบสนองด้านการแสดงออก พบว่า ตัวแปรเรื่องคุณลักษณะ  

ทางประชากรที่มีผลมากที่สุด คือ อายุ เพส ศาสนา และการศึกษา ซึ่งชี้ให้เห็นอีกครั้งว่าตัวแปรเรื่องอายุของ

กลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นมีความส้าคัญมากที่สุดต่อการชมภาพยนตร์แนวนี้ โดยตัวแปรเรื่องอายุสะท้อนให้เห็นถึง 

การมีวุฒิภาวะเรื่องการแสดงพฤติกรรมตอบสนองที่เหมาะสมจากการชมภาพยนตร์ ซึ่งพบว่าระดับอายุของ

ผู้ชมจะช่วยควบคุมพฤติกรรมการตอบสนองที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ การลอกเลียนภาษาหยาบคายในหนังผี  

แนวตลก   และการท้าทายเก่ียวกับความเชื่อเรื่องผีหรือสิ่งเหนือธรรมชาติ 

โดยสรุป การศึกษาครั้งนี้พบว่าภาพยนตร์สยองขวัญแนวตลกถือเป็นภาพยนตร์แนวใหม่ที่ก้าลังมีอิทธิพลต่อ

กลุ่มผู้ชมที่เป็นวัยรุ่นในปัจจุบัน โดยอิทธิพลด้านที่เด่นชัดที่สุดของภาพยนตร์แนวนี้ที่มีต่อกลุ่มผู้ชมที่เป็นวัยรุ่นคือ 

อิทธิพลด้านการใช้ภาษาซึ่งมีจุดมุ่งหมายส้าคัญในการใช้ค้าหยาบคายเพ่ือสื่ออารมณ์ตามเนื้อเรื่องและการใช้ เพ่ือท้าให้

ความกลัวกลายเป็นความตลก ซึ่งอิทธิพลดังกล่าวพบว่าได้แสดงให้เห็นผ่านพฤติกรรมการตอบสนองของกลุ่มวัยรุ่นทั้ 

งในด้านการรู้คิด นั่นคือ การตอบสนองทางความคิดว่าความความหยาบคายท้าให้ตลก และพฤติกรรมด้านการ

แสดงออก นั่นคือ การเกิดพฤติกรรมการลอกเลียนภาษาหยาบคายในหนังผีแนวตลก โดยจะเห็นได้จากวิธีการใช้ภาษา 

ในชีวิตประจ้าวันและการใช้ภาษาในสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มวัยรุ่น ด้วยเหตุนี้เอง จึงพบว่ากลุ่มผู้ชมวัยรุ่นต้องพัฒนา

คุณลักษณะบางประการของตนเองให้เหมาะสมกับการรับชมเนื้อหาจากภาพยนตร์ประเภทดังกล่าวด้วย โดยเฉพาะ 

การพัฒนาวุฒิภาวะทางด้าน อายุ ซึ่งจะช่วยให้มีวิจารณญาณในด้านความคิดความเชื่อและการตอบสนองต่อเนื้อหาของ

ภาพยนตร์ได้อย่างเหมาะสมขึ้น รวมถึงการสร้างความพร้อมในเรื่องการศึกษา การสร้างความเข้าใจศาสนา และ 

การแสดงออกทางเพศอย่างเหมาะสม ซึ่งการศึกษาครั้งนี้พบว่าแนวทางการเตรียมตัวดังกล่าวจะช่วยให้กลุ่มผู้ชมวัยรุ่น

สามารถเปิดรับความบันเทิงจากการชมภาพยนตร์สยองขวัญแนวตลกได้อย่างมีวิจารณญาณ และช่วยให้สามารถ

แยกแยะข้อเท็จจริงจากเรื่องราวต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ รวมถึงเข้าใจถึงเจตนาของการใช้ภาษาหยาบคาย 

ที่ปรากฏในภาพยนตร์และไม่น้ามาเลียนแบบเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ้าวัน      

ข้อเสนอแนะ   

การศึกษาครั้งนี้ได้ค้นพบว่าถึงแม่กลุ่มวัยรุ่นจะถือเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เติบโตขึ้นมาในกระแสสังคม 

แบบโลกาภิวัตน์ แต่อย่างไรก็ตาม ความคิดความเชื่อในเรื่องไสยศาสตร์ ภูตผี และสิ่งเร้นลับก็ยังคงมีอิทธิพลต่อความคิด 

ความเชื่อ และพฤติกรรมของวันรุ่นไทยในยุคสมัยใหม่อย่างไม่เปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับ ทอปัด เอ่ียมอุดม ( 2554 )  

ที่ค้นพบว่า ความทันสมัยในกรอบความคิดวิทยาศาสตร์ไม่ได้ลบล้างความเชื่อทางไสยศาสตร์ที่ได้รับการสั่งสม 
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มาอย่างยาวนานในสังคมไทยออกไปอย่างถอนรากถอนโคน ความเชื่อเรื่องภูตผีวิญญาณยังคงฝันแน่นอยู่ในระบบคิดของ

คนไทย ซึ่งอาจเป็นเพราะวิทยาศาสตร์ไม่สามารถตอบค้าถามหรือเป็นหลักประเด็นทางด้านจิตใจให้กับผู้คนเหล่านั้น 

ได้ ขณะที่ไสยศาสตร์สามารถให้ค้าตอบหรือเป็นที่พ่ึงพาได้ อย่างน้อยก็ทางจิตใจ ซึ่งภาพยนตร์สยองขวัญแนวตลก 

ถือเป็นสื่อกลางอย่างหนึ่งในการเชื่อมโยงความเชื่อเหล่านี้กับการรับรู้ของคนรุ่นใหม่ได้อย่างแนบเนียนและสอดคล้องกับ

รสนิยม  

อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอแนะในเรื่องนี้คือผู้ผลิตภาพยนตร์ควรตระหนักในขอบเขตของการสื่อสารเนื้อหา 

ที่เกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์และความเชื่อเร้นลับ เนื่องจากหากมีการสื่อสารที่ไม่เหมาะสมก็อาจส่งผลให้เกิดความเชื่อและ

พฤติกรรมที่ผิดๆ โดยเฉพาะแก่กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มักลอกเลียนความคิดและพฤติกรรมจากภาพยนตร์ที่ได้รับชม ดังเช่น  

วิชุดา  ปานกลาง ( 2539 ) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห์ถ่ายทอดความหมายเรื่องผีในภาพยนตร์ไทยเรื่องแม่นาค 

พระโขนง พ.ศ.2521 – 2532” กล่าวว่า ภาพยนตร์มีอิทธิพลต่อความคิดของมวลชน สามารถสร้างและเปลี่ยนแปลง

ทัศนคติของมวลชนได้ ทั้งนี้เพราะภาพยนตร์เป็นสื่อที่มีทั้งภาพ สี และเสียง จึงสามารถเข้าถึงความรู้สึกและจูงอารมณ์

ผู้ชมได้ง่าย ภาพยนตร์จึงควรออกมาในลักษณะที่มีส่วนช่วยจรรโลงหรือพัฒนาสังคม เช่น ประเทืองปัญญาของคน 

ในสังคม ช่วยอนุรักษ์สิ่งที่มีคุณค่าในบ้านเมือง ตลอดจนสนับสนุนค่านิยมอันดีงามของสังคม ไม่ใช่น้าผู้ชมให้เข้าถึง

ปัญหาเพียงอย่างเดียว เพียงแค่ได้รับความบันเทิงในช่วงหนึ่งๆ เท่านั้น หากผู้สร้างภาพยนตร์สยองขวัญแนวตลก 

ได้ตระหนักถึงอิทธิพลของภาพยนตร์ที่มีต่อผู้ชมแล้วเชื่อได้ว่าความรับผิดชอบในเนื้อหาที่น้าเสนอจะมีมากยิ่งขึ้น และ

ในทางกลับกันหากผู้ชมภาพยนตร์ได้ตระหนักถึงอิทธิพลของภาพยนตร์ที่มีต่อตนเองด้วยแล้วก็เชื่อได้ว่าจะเกิด

วิจารณญาณในการรับชมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการรับชมของผู้ชมในกลุ่มวัยรุ่นที่จะไม่น้าไปสู่พฤติกรรมการตอบสนอง

ด้านลบแบบต่างๆ ทั้งในด้านความคิดและด้านการแสดงออก 
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