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การใช้กลวิธีลินซ์ (LINCS) เพื่อพัฒนาความรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ
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บทคัดย่อ
การวิจั ยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความรู้คาศัพท์ภ าษาอังกฤษของ
นักเรียนก่อนเรียนและ หลังเรียนโดยใช้กลวิธี LINCS 2) ศึกษาความพึงพอใจในการเรียน
คาศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการเรียนด้วยกลวิธี LINCS ประชากรในการวิจัยครั้ง
นี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2561 จานวน 14 คน ใช้เวลาในการทดลอง 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง รวม 16 ชั่วโมง
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ประกอบด้ ว ย แบบทดสอบวั ด ความรู้ ค าศั พ ท์ ภ าษาอั ง กฤษ
แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธี LINCS และบัตร
บันทึกคาศัพท์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สาหรับผลการวิจัยพบว่า 1) ความรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน
หลังเรียนโดยใช้กลวิธี LINCS สูงกว่าก่อนเรียน และ 2) นักเรียนมีความพึงพอใจในการ
เรียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยกลวิธี LINCS ในระดับมากที่สุด
คาสาคัญ: กลวิธี LINCS, นักเรียนระดับประถมศึกษา, ความรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ
* นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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Abstract
The purposes of this research were to 1) compare the English
vocabulary knowledge development both before and after they were taught
through the use of LINCS strategy and 2) survey the students’ satisfaction
with the use of LINCS strategy. The population consisted of 14 Grade 6
students of Banlardyai school during the first semester of the academic year
2018. The duration of the experiment covered 8 weeks; 2 hours a week and
16 hours in total. The research instruments were the test in English
vocabulary knowledge, scale approximation satisfactory assessment and the
LINCS’ s vocabulary recording card by the researcher. Statistics used for
analyzing the data were mean, arithmetic mean, percentage and standard
deviation. The results of this research were as follows: 1) The students who
were taught through the use of LINCS strategy had knowledge of vocabulary
higher than that of pre– learning significantly. 2) The students’ satisfaction
with the use of LINCS strategy was highly positive.
Keywords: LINCS strategy, Primary School Students, English vocabulary
knowledge
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บทนา
ปัจจุบันสังคมไทยกาลังก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางแห่งประชาคมอาเซียน ภาษาที่
สาคัญและมีบทบาทในการสื่อสารมากที่สุดคือ ภาษาอังกฤษ ซึ่งใช้ในการติดต่อสื่อสาร
ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการศึกษา ประเทศไทยให้ความสาคัญกับการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษในโรงเรี ย นเป็ น อย่างมากดังที่ กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 1)
กล่าวถึงความสาคัญของภาษาอังกฤษว่า การเรียนรู้ภาษาอังกฤษมีความสาคัญและจาเป็น
อย่างยิ่งในชีวิตประจาวัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือสาคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การ
แสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์
ของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษจึงมีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจาวัน ผู้ที่มีความรู้
ด้า นภาษาอั ง กฤษเป็ น อย่ า งดี จึ งได้ เ ปรีย บในการน าภาษาอั ง กฤษไปใช้เ พื่ อ ก่ อให้ เ กิ ด
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาประเทศและมี
วิสัยทัศน์ในการดาเนินชีวิตที่ดีต่อไป
จากการศึกษางานวิจั ย ที่เกี่ย วข้องพบว่า นักเรียนระดับประถมศึกษาของไทย
ส่วนมากมีปัญหาการสะกดคาศัพท์ ไม่เข้าใจความหมายของคาศัพท์ และจดจาคาศัพท์ได้
น้อยมาก ดลวรรณ พวงวิภาต (2554: 4) กล่าวว่า ถึงแม้ว่า นักเรียนจะท่องคาศัพท์กับ
ครู ผู้ ส อนแล้ ว แต่ ก็ ยั ง เกิ ด ปั ญ หาการเรี ย นค าศั พ ท์ ท าให้ ผ ลการเรี ย นการสอนวิ ช า
ภาษาอังกฤษในประเทศไทยไม่ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควรจะเป็น ดังที่ มลทิชา เกตุมณี
(2557: 3) ได้กล่าวว่า นักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าใจเรื่องที่อ่าน และไม่สามารถจับ
ใจความได้ เนื่องจากไม่ รู้ความหมายของคาศัพท์ ไม่สามารถเชื่อมโยงความคิดและแปล
ความได้ หากไม่เร่งแก้ไข ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการเรียนภาษาอังกฤษในระดับต่อไป
แนวคิดนี้ยังสอดคล้องกับ อัมพันธ์ ดอกเตย (2557: 4) ที่กล่าวว่า นักเรียนไทยมีปัญหาใน
ทักษะการอ่าน เนื่องจากไม่รู้คาศัพท์ และมีวงคาศัพท์จากัด ทาให้ไม่สามารถเข้าใจเรื่องที่
อ่าน หรือใช้ภ าษาในการสื่ อสารได้ และเมื่อพิจารณาถึงผลการทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET (Ordinary National Educational Test) โดยสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในรายวิชาภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ย นบ้ า นลาดใหญ่ ปี ก ารศึ ก ษา 2560 ที่ ผ่ า นมาต่ ากว่ า
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ระดับประเทศถึงร้อยละ 3.01 และแบบทดสอบภาษาอังกฤษที่ใช้ในการทดสอบนั้น เป็น
ข้อสอบที่วัดความรู้ความสามารถของผู้เรีย นชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 3 สาระ 6
มาตรฐาน และครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะในการเรียนภาษาอังกฤษ (โรงเรียนบ้านลาดใหญ่,
2561: 7) ซึ่งไม่ใช่แบบทดสอบที่วัดความสามารถด้านคาศัพท์โดยเฉพาะหากแต่ผู้เรียน
จะต้องใช้ความรู้ ด้านคาศัพท์ในการทาแบบทดสอบดังกล่าวและผลคะแนนที่ปรากฏนั้น
ชี้ให้ เห็ น ว่าจะต้องเตรี ย มความพร้ อ มทางด้ านคาศั พท์ภ าษาอังกฤษอย่างเร่งด่ว น จาก
การศึกษาผลการเรียนการสอนที่ผ่านมา ผู้วิจัยเห็นว่าคาศัพท์เป็นความรู้เบื้องต้นและเป็น
พื้นฐานสาคัญในการเรียนภาษาอังกฤษ กล่าวคือ ถ้านักเรียนมีความรู้คาศัพท์มากเพียงใด
ก็จะยิ่งสามารถเรียนภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น
การสอนโดยการใช้ กลวิธี LINCS (LINCS strategy) เป็นกลวิธีการเรียนคาศัพท์
ภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ (Native Language)
ถูก
พัฒนาขึ้นโดย Ellis (1998: 2-11) ซึ่งเป็นกลวิธีที่สามารถทาให้นักเรียนระลึกถึงคาศัพท์ที่
เรียนใหม่ได้โดยการเชื่อมโยงกับคาศัพท์ที่เรียนผ่ านมาแล้ว โดยผ่านกระบวนการสร้าง
เรื่องราวหรือการแต่งประโยคและวาดภาพประกอบเพื่อให้จาคาศัพท์ได้ดียิ่งขึ้น เป็นกลวิธีที่
ช่วยให้นักเรียนเกิดความเชื่อมโยงความหมายของคาศัพท์ใหม่ กับความรู้เดิมที่มีอยู่โดย
อาศัยวิธีการสาคัญ 2 อย่างคือ 1) กลวิธีการใช้เสียง (auditory devices) และ
2)
กลวิธีการใช้จินตภาพ (visual devices) จะช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจจดจาในสิ่งที่
เรียนมากยิ่งขึ้น ซึง่ ผู้วิจัยเชื่อว่า กลวิธีนี้จะเป็นการสร้างพื้นฐานที่ดีในการเรียนคาศัพท์ของ
นั ก เรี ย นไทย ที่ ใ ช้ ภ าษาอั ง กฤษเพื่ อ เป็ น ภาษาต่ า งประเทศ หรื อ EFL (English as a
Foreign Language) แนวคิดนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปวีณา บุตรวงค์ (2558: 56)
ที่พบว่าการสอนคาศัพท์ด้วยกลวิธี LINCS สามารถเพิ่มพูนความสามารถการเรียนรู้คาศัพท์
และความคงทนการจ าค าศั พ ท์ไ ด้ ม ากขึ้ น และยั ง สอดคล้ อ งกับ ผลการวิ จั ย ของจตุ พ ร
เพชรแก้ว (2546) ที่พบว่า ผู้เรียนมีความรู้คาศัพท์สูงขึ้นหลังจากเรียนรู้ด้วยกลวิธี LINCS
โดยครูมีหน้าที่ในการส่งเสริมและช่วยเหลือผู้เรียนแบบค่อยเป็นค่อยไป จนผู้เรียนสามารถ
น ากลวิ ธีไปใช้ ได้ด้ ว ยตนเองอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิภ าพ ซึ่งจะช่ ว ยให้ นั กเรี ยนสามารถเข้ าใจ
คาศัพท์ มีความคงทนในการจาคาศัพท์ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สาคัญในการเรียน
ภาษาอังกฤษในระดับสูงต่อไป กล่าวคือ กลวิธีนี้สามารถช่วยให้นักเรียนเรียนรู้และเข้าใจ
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คาศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับปัญหาที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ผู้วิจัยมีความ
คิดเห็นว่า การสอนคาศัพท์ด้วยกลวิธี LINCS เป็นรูปแบบการสอนคาศัพท์ที่น่าสนใจและ
เหมาะสมที่จะสอดแทรกในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความรู้คาศัพท์
ภาษาอังกฤษของนักเรียน
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะใช้กลวิธี LINCS โดยมุ่งพัฒนาความรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ เพื่อเปรียบเทียบความรู้คาศัพท์
ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน และเพื่อวัดความพึงพอใจในการเรียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษของ
นักเรียน โดยผู้วิจัยจะเป็นผู้ดาเนินการสอนและเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปรียบเทียบความรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
โดยใช้กลวิธี LINCS
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการ
เรียนด้วยกลวิธี LINCS
สมมติฐานการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานในการวิจัยไว้ ดังนี้
1. หลั ง จากเรี ย นค าศั พ ท์ โ ดยใช้ ก ลวิ ธี LINCS นั ก เรี ย นมี ค วามรู้ ค าศั พ ท์
ภาษาอังกฤษสูงขึ้น
2. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนคาศัพท์โดยใช้กลวิธี LINCS ในระดับมาก
กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยนี้ ผู้วิจัยศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และใช้แนวคิดของ
Eillis (1998) ที่เรียกว่า กลวิธี LINCS (LINCS Strategy) จึงได้กรอบแนวคิด ดังนี้
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ตัวแปรต้น
Independent Variable
Variable
การสอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
พื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 โดยใช้กลวิธี LINCS

ตัวแปรตาม
Dependent
1. ความรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ
2. ความพึงพอใจในการเรียนคาศัพท์
ภาษาอังกฤษ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีดาเนินการ
การวิจัยนี้มีวิธีการดาเนินการ ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ที่กาลังศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 16101)
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จานวนทั้งสิ้น 14 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การดาเนินการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้จัดทาเครื่องมือในการวิจัย ประกอบด้วย
2.1 แผนการจั ด การเรี ย นรู้ ร ายวิ ช าภาษาอั ง กฤษ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6
ที่สอดคล้องกับขั้นตอนการสอนตามแบบกลวิธี LINCS ซึง่ ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม
กับบริบทของประชากรในการวิจัย โดยมีขั้นตอนในการสร้างและพัฒนา ดังนี้คือ ศึกษา
หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาโรงเรี ย นบ้ า นลาดใหญ่ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาต่ า งประเทศ
รายวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แนวคิดทฤษฎี หลักการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กั บ วิ ธี ก ารสอนค าศั พ ท์ ด้ ว ยกลวิ ธี LINCS พร้ อ มทั้ ง ก าหนดจุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้
รายละเอีย ดของเนื้ อหาและคาศัพท์ ที่ใช้ส อนในเรื่อง Around Me จากสื่ อ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-กุมารี สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา
ภาษาอั ง กฤษที่ ส อดคล้ อ งกั บ ขั้ น ตอนการสอนตามแบบกลวิ ธี LINCS จ านวน 8 แผน
แผนละ 2 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 8 สัปดาห์ 16 ชั่วโมง โดยกิจกรรมการเรียนการสอนคาศัพท์
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ในแต่ละแผนนั้นจะประกอบไปด้วยขั้นตอนการสอนคาศัพท์ตามแบบกลวิธี LINCS ที่ได้รับ
การปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับบริบทของประชากร นาแผนการจัดการเรียนรู้ทั้งหมดไปให้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง และปรับปรุงตามคาแนะนา นาไปให้
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทางการสอนภาษาอังกฤษ 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความ
เที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Content Validity) แล้ ว น ามาหาค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง (IOC)
(พวงรั ตน์ ทวีรัตน์, 2540) นาข้อมูลที่ได้จากผู้ เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยของข้อ
คาถาม โดยคัดเลือกข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ซึ่งพบว่าแผนการ
จัดการเรียนรู้ฉบับนี้ มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67 – 1.00 ผู้วิจัยจึงนาไปเขียน
เป็นฉบับจริงเพื่อนาไปใช้กับกลุ่มประชากรในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
2.2 แบบบันทึกคาศัพท์และความหมายของคาศัพท์ ในขั้นตอนการสร้างและ
พัฒ นานั้ น ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ กษาหลั กการและเอกสารที่ เ กี่ย วข้ องกั บแบบบั นทึ กค าศัพ ท์แ ละ
ความหมายของคาศัพท์ ของ Ellis (1998) และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์และ
เปรียบเทียบความยากง่ายในหลักการของกลวิธี LINCS เทียบกับระดับความสามารถของ
นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ที่เรียนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ EFL (English as a Foreign Language) จากนั้นหาคุณภาพเครื่องมือ
โดยวิเคราะห์ความยากง่ายและลักษณะการบันทึกคาศัพท์และความหมายของคาศัพท์ ใน
แบบบั น ทึก คาศัพ ท์ โดยกลวิธี LINCS ที่ใ ช้กั บนัก เรี ยนที่ใ ช้ภ าษาอัง กฤษเป็น ภาษาแม่
(Native Language) แล้วปรับเปลี่ยนลักษณะของแบบบันทึกคาศัพท์และความหมายของ
คาศัพท์ให้เหมาะสมกับบริบทของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้าน
ลาดใหญ่ ที่ เ รี ย นภาษาอั ง กฤษเป็ น ภาษาต่ า งประเทศ EFL (English as a Foreign
Language)
2.3 แบบทดสอบวัด ความรู้ ค าศัพท์ภ าษาอังกฤษ โดยในขั้นตอนนี้ผู้ วิจัยได้
ศึกษาแนวการสร้างข้อสอบเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบวัด ความรู้คาศัพท์
ภาษาอังกฤษ ศึกษาคาศัพท์จากหน่วยการเรียนรู้เรื่อง Around Me จากสื่อ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมกับคัดเลือกคาศัพท์เพื่อมาสร้าง
แบบทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ
นาไปเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และปรับปรุงแก้ไข
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ตามคาแนะนา จากนั้นนาเสนอแบบทดสอบวัดความรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษต่อผู้เชี่ยวชาญ
3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แล้วนามาหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540) นาข้อมูลที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์
หาค่าเฉลี่ยของข้อคาถามกับจุดประสงค์ โดยคัดเลือกข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่
0.50 ขึ้นไป ซึ่งพบว่า ดัชนีความสอดคล้องมีค่าระหว่าง 0.67 – 1.00 นาไปทดลองสอบ
(try out) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดหนองกบ (ขุนทองประชาสรรค์)
จังหวัดราชบุรี จานวน 30 คน และนาผลการทดสอบมาวิเคราะห์ หาค่าความยากง่าย (p)
และค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบทดสอบเป็นรายข้อ โดยใช้เทคนิค 27 % ของ Chung
The Fang (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540: 131) ซึ่งมีเกณฑ์ความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.20 0.80 และค่าอานาจจาแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป และพบว่ามีข้อสอบที่มีค่าความยากง่าย
(P) ระหว่าง 0.27 – 0.80 และมีค่าอานาจจาแนก (r) ระหว่าง 0.36 -1.09 จานวนทั้งสิ้น
30 ข้อ จึงนามาเป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน นาแบบทดสอบที่คัดเลือกไว้ไปหา
ค่า ความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบโดยใช้ สูตร KR-20 ได้ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบวัดความรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษเท่ากับ 0.752 แล้วนาไปใช้กับประชากรในการ
วิจัย
2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธี
LINCS ในการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี หลักการที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การสร้ า งแบบสอบถามความพึ ง พอใจ ก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละสร้ า ง
แบบสอบถามความพึงพอใจในภาพรวมของการเรียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธี
LINCS จ านวน 12 ข้ อ โดยแบบสอบถามนั้ น เป็ นแบบมาตราส่ ว นประมาณค่า (rating
scale) แบ่ ง ระดั บ ความพึ ง พอใจเป็ น 5 ระดั บ คื อ พอใจมากที่ สุ ด พอใจมาก พอใจ
ปานกลาง พอใจน้ อ ย และพอใจน้ อ ยที่ สุ ด จากนั้ น จึ ง น าเสนอต่ อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง หลังจากที่ผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม
ความพึงพอใจตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว จึงนาเสนอ
ต่อผู้ เชี่ย วชาญ 3 ท่าน เพื่อ น ามาหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์,
2540) โดยคัด เลื อ กข้ อที่มี ค่า ดัช นี ความสอดคล้ อ งตั้ง แต่ 0.50 ขึ้น ไป ได้ค่ า ดั ช นีค วาม
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สอดคล้องที่มีค่าระหว่าง 0.67 – 1.00 จานวน 10 ข้อ จัดพิมพ์แบบสอบถามความพึงพอใจ
ในการเรียนคาศัพท์โดยใช้กลวิธี LINCS จานวน 10 ข้อ เพื่อนาไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการท าวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ด าเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ตามขั้ น ตอน
ดังต่อไปนี้
3.1 นักเรียนกลุ่มประชากรทาแบบทดสอบวัดความรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษก่อนการ
ทดลองสอน (Pretest)
3.2 ดาเนินการสอนกลุ่มประชากรครบตามแผนการสอนที่สร้างขึ้น โดยเริ่มต้น
จากการทดสอบข้อสอบก่อนการทดลองสอน (Pretest) สอนตามแผนการสอน จานวน 8
แผน เป็นเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง รวม 8 สัปดาห์ 16 ชั่วโมง และการทดสอบ
ข้อสอบหลังเรียน (Posttest) รวมทั้งสิ้น 9 สัปดาห์ 18 ชั่วโมง
3.3 หลังจากที่ดาเนินการสอนครบ 8 สัปดาห์แล้ว นักเรียนกลุ่มประชากรทา
แบบทดสอบวัดความรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษหลังเรียน โดยใช้ข้อสอบชุดเดียวกันกับที่ใช้
สอนก่อนเรียน
กลุ่มประชากรซึ่งได้รับการสอนโดยใช้กลวิธี LINCS จะถูกวัดความรู้คาศัพท์
ทั้ ง ก่ อ นและหลั ง จากการได้ รั บ การสอน ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ใช้ รู ป แบบการวิ จั ย แบบ Pretest –
Posttest design ดังนี้
ตารางที่ 1 รูปแบบการวิจัยแบบ Pretest-Posttest design
รายการทดสอบ
สอบก่อนการ
การจัดกระทา
สอบหลังการ
ทดลอง
การทดลอง
ทดลอง
ความรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ
Pretest 1
x
Posttest 1
โดยกาหนดให้
X
หมายถึง การสอนโดยใช้กลวิธี LINCS
Pretest 1 หมายถึง การทดสอบวั ด ความรู้ ค าศั พ ท์ ภ าษาอั ง กฤษก่ อ นการ
ทดลอง
Posttest 1 หมายถึง การทดสอบวัดความรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษหลังการทดลอง
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4. หลั ง จากนั กเรี ย นท าแบบทดสอบวัด ความรู้ค าศัพ ท์ห ลั ง เรี ยนโดยกลวิ ธี
LINCS แล้ ว ผู้ วิ จั ย ให้ นั ก เรี ย นตอบแบบสอบถามความพึ ง พอใจในการเรี ย นค าศั พ ท์
ภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนโดยกลวิธี LINCS เพื่อนามาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยต่อไป
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
4.1 ทาการเปรียบเทียบความรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียน
ของนั กเรี ย นที่เ รี ย นโดยกลวิ ธี LINCS ด้ วยวิ ธี การทางสถิ ติ ซึ่งประกอบด้ วย ค่ าร้ อยละ
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.2 ศึกษาความพึงพอใจในการเรียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนหลัง
การเรี ย นด้ ว ยกลวิ ธี LINCS วิ ธี การทางสถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ประกอบด้ ว ย
ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ยเลขคณิต ค่าความเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และได้ทาการแปลผลโดยใช้
เกณฑ์การแบ่งช่วงคะแนนจากจานวนระดับชั้นเท่ ากับ 5 ชั้น (คะแนนระดับความพึงพอใจ
จาก 1-5) สามารถคานวณได้จากสูตร ความกว้างของอันตรภาคชั้นของค่าเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ
0.8 ซึ่งได้มาจากการคานวณโดยสมการทางคณิตศาสตร์ คือ คะแนนสูงสุด ลบด้วย คะแนน
ต่าสุด และหารด้วยจานวนระดับชั้น (ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์ , 2539: 15) จึงคิดเป็นการ
แบ่งช่วงคะแนนในแต่ละระดับชั้น ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง

1.00 – 1.79
1.80 – 2.59
2.60 – 3.39
3.40 – 4.19
4.20 – 5.00

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

พอใจน้อยที่สุด
พอใจน้อย
พอใจปานกลาง
พอใจมาก
พอใจมากที่สุด

สรุปผลการวิจัย
1. การเปรียบเทียบความรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียนโดยใช้ กลวิธี LINCS พบว่านักเรียนมีคะแนนก่อนเรียนรวมทั้งสิ้น 245 คะแนน ซึ่งเป็น
คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 17.50 คะแนน ทั้งนี้คะแนนมากที่สุดคือ 22 คะแนน และคะแนนน้อย
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ที่สุดคือ 14 คะแนน สาหรับคะแนนหลังเรียน พบว่า นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนรวมทั้งสิ้น
345 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 24.64 คะแนน ทั้งนี้คะแนนมากที่สุดคือ 28 คะแนน
และคะแนนน้อยที่สุดคือ 21 คะแนน ในส่วนของผลต่า งค่าคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน
พบว่า ผลต่างค่าคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนรวมทั้งสิ้น 100 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนน
เฉลี่ยอยู่ที่ 7.14 คะแนน ทั้งนี้คะแนนผลต่างมากที่สุดคือ 11 คะแนน และคะแนนผลต่าง
น้อยที่สุดคือ 5 คะแนน สาหรับส่ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ก่อนเรียนนักเรี ยนมีค่า
คะแนนส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ากั บ 2.378 คะแนน หลั ง เรียนพบว่า นักเรียนมี ค่ า
คะแนนมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.906 คะแนน ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงค่าคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธี
LINCS
ลาดับที่
คะแนนก่อนเรียน* คะแนนหลังเรียน* ผลต่างคะแนน
(1)
(2)
(2)-(1)
1
16
23
7
2
14
25
11
3
19
24
5
4
21
26
5
5
15
22
7
6
18
24
6
7
17
24
7
8
14
21
7
9
18
26
8
10
22
28
6
11
16
26
10
12
19
27
8
13
18
24
6
14
18
25
7
รวม
245
345
100
ร้อยละ
58.33
82.14
23.81
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ตารางที่ 2 แสดงค่าคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธี
LINCS (ต่อ)
ลาดับที่
คะแนนก่อนเรียน* คะแนนหลังเรียน* ผลต่างคะแนน
(1)
(2)
(2)-(1)
Mean (x̅)
17.50
24.64
7.14
Maximum
22
28
11
(Max)
Minimum
14
21
5
(Min)
S.D.
2.378
1.906
∑D
7.143
คะแนนเต็ม 30 คะแนน

2. การวิเคราะห์ความพึงพอใจในการเรียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนหลัง
การเรีย นด้วยกลวิธี LINCS พบว่า ความพึงพอใจในการเรียนคาศัพท์ภ าษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังการเรียนด้วยกลวิธี LINCS มีภาพรวมระดับความพึง
พอใจในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.56, S.D. = 0.609) โดยรายการประเมินความพึงพอใจที่
นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ได้แก่ การเรียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยกลวิธี
LINCS ทาให้เรียนรู้คาศัพท์ได้มากขึ้น (x̅ = 5.00) กลวิธีดังกล่าวทาให้ง่ายต่อการทบทวน
ค าศั พ ท์ (x̅ = 4.86) ท าให้ นั ก เรี ย นได้ มี ส่ ว นร่ ว มในทุ ก ขั้ น ตอนการเรี ย นค าศั พ ท์
ภาษาอังกฤษ (x̅ = 4.79) โดยครูแจ้งกิจกรรมการเรียนคาศัพท์ พร้อมทั้งวัตถุประสงค์
อย่ า งชั ด เจน (x̅ = 4.71) การเรี ย นค าศั พ ท์ ภ าษาอั ง กฤษด้ ว ยกลวิ ธี LINCS นี้ ท าให้
บรรยากาศการเรียนดีขึ้น (x̅ = 4.57) สามารถนาคาศัพท์ไปใช้ในรูปแบบประโยคได้จริง (x̅
= 4.50) ทาให้เข้าใจรู ปแบบประโยคภาษาอังกฤษมากขึ้น (x̅ = 4.43) โดยครูนาเสนอ
ขั้นตอนการเรียนคาศัพท์อย่างชัดเจน (x̅ = 4.36) การเรียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยกลวิธี
นี้มีความน่าสนใจ (x̅ = 4.23) และความพึงพอใจในระดับมาก ได้ แก่ การเรียนคาศัพท์
ภาษาอังกฤษด้วยกลวิธี LINCS มีความสนุกเพลิดเพลิน (x̅ = 4.14) ตามลาดับ ดังตารางที่
3
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ตารางที่ 3 แสดงค่าสถิติพื้นฐานความพึงพอใจในการเรียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษของ
นักเรียนหลังการเรียนด้วยกลวิธี LINCS
ที่
รายการประเมิน
1 ครูแจ้งกิจกรรมการเรียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยกลวิธี
LINCS พร้อมทั้งวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน
2 ครูนาเสนอขั้นตอนการเรียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษด้วย
กลวิธี LINCS อย่างชัดเจน
3 นักเรียนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนการเรียนคาศัพท์
ภาษาอังกฤษด้วยกลวิธี LINCS
4 การเรียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยกลวิธี LINCS มีความ
น่าสนใจ
5 การเรียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยกลวิธี LINCS ทาให้
เรียนรูค้ าศัพท์ได้มากขึ้น
6 การเรียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยกลวิธี LINCS ทาให้
ง่ายต่อการทบทวนคาศัพท์
7 การเรียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยกลวิธี LINCS ทาให้
สามารถนาคาศัพท์ไปใช้ในรูปแบบประโยคได้จริง
8 การเรียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยกลวิธี LINCS ทาให้
เข้าใจรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษมากขึ้น
9 การเรียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยกลวิธี LINCS ทาให้
บรรยากาศการเรียนดีขึ้น
10 การเรียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยกลวิธี LINCS มีความ
สนุกเพลิดเพลิน
ภาพรวมระดับความพึงพอใจ

𝐱̅

S.D.

ระดับ

4.71 0.469

มากที่สุด

4.36 0.841

มากที่สุด

4.79 0.426

มากที่สุด

4.23 0.825

มากที่สุด

5.00 0.000

มากที่สุด

4.86 0.363

มากที่สุด

4.50 0.855

มากที่สุด

4.43 0.852

มากที่สุด

4.57 0.514

มากที่สุด

4.14 0.949

มาก

4.56 0.609 มากที่สุด
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อภิปรายผล
จากผลการวิจั ย เรื่ องการพัฒ นาความรู้คาศั พท์ภ าษาอังกฤษด้ว ยกลวิธี LINCS
สาหรั บ นักเรี ย นชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ อาเภอบ้านโป่ง จังหวัด
ราชบุรี สามารถอภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้
1. เปรียบเทียบความรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดย
ใช้กลวิธี LINCS
จากผลการศึกษา พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่กาลังศึกษารายวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 16101 ในภาคเรี ย นที่ 1 ปีการศึกษา 2561 มีความรู้ คาศัพ ท์
ภาษาอังกฤษหลั งเรี ย นโดยใช้ก ลวิธี LINCS ที่ สู งกว่าก่ อนเรียนดังสมมติ ฐ าน ทั้ง นี้อาจ
พิจารณาได้ว่าเป็นผลสืบเนื่องมาจาก
1.1 กลวิธี LINCS ช่วยให้นักเรียนเกิดการเชื่อมโยงความหมายของคาศัพท์ใหม่
กั บ ความรู้ เ ดิ ม ที่ มี อ ยู่ โดยอาศั ย วิ ธี ก ารส าคั ญ 2 วิ ธี คื อ กลวิ ธี ก ารใช้ เ สี ย ง (auditory
devices) และกลวิธีการใช้จินตภาพ (visual devices) จะช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ
จดจ าในสิ่งที่เรีย นมากยิ่ งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Nation (2015: 142-143) ที่
กล่าวว่า การบันทึกคาใหม่ลงในบัตรคาจะสามารถพัฒนาการเรียนรู้คาศัพท์ของนักเรียนได้
ดียิ่งขึ้น
1.2 กลวิธี LINCS เปรี ย บเสมือนโซ่ความจา ที่เรียงร้อยความรู้ในการเรียน
คาศัพท์อย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากคาศัพท์ใหม่ (new term) คาศัพท์ช่วยจา (reminding
word) การร้อยเรื่องราว หรื อการแต่งประโยค (LINCing story) การวาดภาพ (image)
และ การรู้ความหมาย (definition)
1.3 กลวิธี LINCS มีลาดับขั้นตอนในการสอนคาศัพท์เป็นกระบวนการที่ชัดเจน
ทาให้นั กเรีย นเกิดการเรียนรู้ อย่างเป็นระบบ ง่ายต่อการทบทวน ซึ่งประกอบไปด้วย 4
ลาดับขั้นดังต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นแสดงตัวอย่าง (I do it; Teacher Constructed) ในขั้นแรกนี้
ครูผู้สอนจะต้องนาบัตรคาที่สร้างเอาไว้เรียบร้อยแล้ว มาให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างพร้อม ๆ
ไปกับการอธิบายวิธีการบันทึกคาศัพท์ใหม่ลงในบัตรคาโดยใช้กลวิธี LINCS
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ขั้นที่ 2 ขั้นทดลอง (We do it; Class Constructed) หลังจากที่นักเรียน
ได้ เ รี ย นรู้ ก ารใช้ ก ลวิ ธี LINCS ในการสร้ า งบั ต รค าแล้ ว ในขั้ น นี้ นั ก เรี ย นทั้ ง ชั้ น ช่ ว ยกั น
ตัดสินใจในการเลือกคาศัพท์จากเนื้อเรื่องมาสร้างบัตรคา โดยผู้เรียนจะต้องลงมือปฏิบัติเอง
ภายใต้การควบคุม ดูแล ตรวจสอบและปรึกษาผู้สอนเมื่อผู้เรียนไม่แน่ใจว่าการใช้กลวิธี
LINCS ของตนนั้นถูกต้องหรือไม่
ขั้นที่ 3 ขั้นปฏิบัติ (You all do it; Cooperative–Group Constructed)
เมื่อผู้เรียนมีทักษะในการใช้กลวิธี LINCS ดีพอแล้ว ผู้สอนจะกลายเป็นแค่ผู้ให้คาแนะนา
โดยผู้เรียนจะถูกแบ่งเป็นกลุ่มย่อยและใช้กลวิธีที่เรียนมาสร้างบัตรคาขึ้นเอง เมื่อเสร็จแล้ว
จึงนาเสนอบัตรคาของกลุ่มของตนเองให้กลุ่มอื่น ๆ ในชั้นเพื่อดูและตรวจสอบความถูกต้อง
ขั้นที่ 4 ขั้นทบทวน (You do it; Individual Constructed) หลังจากผ่าน
การฝึกฝนมาแล้วในหลายขั้นตอน ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้ใช้กลวิธี LINCS ในการสร้างบัตรคา
ขึ้นเอง ในขั้นนี้ผู้เรียนอาจจะต้องกลับไปทาเป็นการบ้าน และผู้สอนต้องตรวจสอบความ
ถูกต้องภายหลัง
ด้วยปัจจัยที่นักเรียนได้รับการใช้กลวิธี LINCS ตั้งแต่ (1) การบันทึกคาศัพท์และ
ความหมายของคาศัพท์ลงในบัตร โดยใช้พจนานุกรม (dictionary) ซึ่งต้องเลือกความหมาย
ให้ตรงกับบริบทเนื้อเรื่องที่เรียน (2) การกาหนดคาช่วยจา ซึ่งก็คือคาที่มีรูปแบบการเขียนที่
คล้ายคลึงหรืออ่านออกเสียงคล้ายคลึงกับคาศัพท์ใหม่ และเป็นคาที่ผู้เรียนเข้าใจและจา
ความหมายได้เป็นอย่างดี เพื่อช่วยให้ผู้ เรียนจาความหมายของคาศัพท์ได้ดียิ่งขึ้น (3) การ
แต่ง ประโยคหรื อ อนุ ป ระโยคโดยใช้ค าศั พท์ ใหม่ และค าช่ว ยจ า และ
(4) การวาด
ภาพประกอบเรื่ องที่ผู ก ขึ้น จึ งสามารถสรุปได้ ว่า การใช้ กลวิธี LINCS ทาให้ นักเรียนมี
ความรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นจากเดิม
2. การวิเคราะห์ค วามพึงพอใจในการเรียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน
หลังการเรียนด้วยกลวิธี LINCS
จากผลการศึกษาพบว่า ด้านการเรียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธี LINCS
ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อนักเรียนมีความพึงพอใจใน
การเรียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้กลวิธี LINCS อยู่ในระดับมากที่สุด จานวน 9 ข้อ
และอยู่ในระดับมาก จานวน 1 ข้อ โดยเรียงลาดับดังนี้ (1) การเรียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
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ด้วยกลวิธี LINCS ทาให้เรียนรู้คาศัพท์ได้มากขึ้น (2) การเรียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษด้วย
กลวิธี LINCS ทาให้ง่ายต่อการทบทวนคาศัพท์ (3) นักเรียนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนการ
เรี ย นค าศั พ ท์ ภ าษาอั ง กฤษด้ ว ยกลวิ ธี LINCS (4) ครู แ จ้ ง กิ จ กรรมการเรี ย นค าศั พ ท์
ภาษาอังกฤษด้วยกลวิธี LINCS พร้อมทั้งวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน (5) การเรียนคาศัพท์
ภาษาอังกฤษด้ว ยกลวิธี LINCS ทาให้ บ รรยากาศการเรียนดีขึ้น (6) การเรียนคาศั พท์
ภาษาอังกฤษด้วยกลวิธี LINCS ทาให้สามารถนาคาศัพท์ไปใช้ในรูปแบบประโยคได้จริง
(7) การเรี ย นค าศั พ ท์ ภ าษาอั ง กฤษด้ ว ยกลวิ ธี LINCS ท าให้ เ ข้ า ใจรู ป แบบประโยค
ภาษาอังกฤษมากขึ้น (8) ครู นาเสนอขั้น ตอนการเรียนคาศัพท์ภ าษาอังกฤษด้วยกลวิธี
LINCS อย่างชัดเจน (9) การเรียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยกลวิธี LINCS มีความน่าสนใจ
และ (10) ความพึงพอใจในระดับ มาก ได้แก่ การเรียนคาศัพท์ภ าษาอังกฤษด้ว ยกลวิธี
LINCS มีความสนุกเพลิดเพลิน ดังนั้นแสดงว่า การเรียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยกลวิธี
LINCS ทาให้นักเรียนสามารถเรียนรู้คาศัพท์ได้ดียิ่งขึ้น จึงส่งผลให้นักเรียนมีความพึงพอใจ
ในการเรียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยวิธี LINCS ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปวีณา
บุตรวงค์ (2558: 54) ที่พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้เรียนคาศัพท์โดยกลวิธี
LINCS มีความพึงพอใจในการเรียน เพราะชอบที่ได้วาดรูป ไม่เครียด ได้ทากิจกรรมร่วมกับ
เพื่อน ๆ ซึ่งผู้ วิจั ย เชื่อว่าความรู้ สึ กพึงพอใจในการเรียนโดยกลวิธีดังกล่ าว จะส่ งผลให้
นักเรี ยนเกิดการเรี ย นรู้ คาศัพท์ได้อย่างดี มีความคงทนในการจาคาศัพท์มากยิ่งขึ้น ซึ่ง
สอดคล้ องกับงานวิจัย ของ แสงทอง คาเสื อ (2554: 4) ที่สามารถสรุปได้ว่า การเรียนรู้
คาศัพท์เป็นพื้นฐานที่สาคัญในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษต่อไป หากแต่จุดประสงค์ของการ
สอนคาศัพท์นั้นไม่ได้หมายถึงการเรียนรู้แต่เพียงความหมายเท่านั้น ผู้เรียนจะต้องระลึกถึง
คาศัพท์ที่เรี ยนนั้น ได้แม้ว่าจะผ่านช่วงเวลาในการเรียนนั้นมาระยะหนึ่งแล้ว ก็ตาม และ
เนื่องจากความคงทนในการเรี ยนรู้มีส่ว นสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนการสอน ถ้าหาก
ผู้เรียนได้รับการสอนที่สร้างความเข้าใจ และพอเพียงแล้วก็จะสามารถส่งผลให้นักเรียนเกิด
ความคงทนในการเรี ย นรู้ ได้ สามารถจ าค าศัพ ท์จ ากเนื้อ เรื่อ งที่ อ่านได้ อัน จะส่ งผลให้
นักเรียนนาคาศัพท์เหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ได้ในทักษะต่าง ๆ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ได้ และมีผลทาให้นักเรียนประสบความสาเร็จในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Jordan (1997: 149) ที่พบว่าการรู้คาศัพท์จานวนมากเป็นสิ่งที่
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จาเป็น เพราะการพัฒนาคาศัพท์ของนักเรียนเป็นสิ่งที่แสดงถึงการพัฒนาทางภาษาของตัว
นักเรียนเอง จะเห็นว่าคาศัพท์เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สาคัญของภาษาทุกภาษาเพราะเป็น
สิ่งที่มนุษย์ใช้ในการสื่อความหมายถึงความรู้สึกนึกคิด ความต้องการหรือความรู้ต่าง ๆ ใน
การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การมีความรู้และความสามารถในการใช้คาศัพท์ของบุคคลหนึ่ง
ถือเป็นปัจจัยหลักที่จะบ่งบอกว่าบุคคลนั้นสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด
คาศัพท์จึงเป็นสิ่งจาเป็นที่ทุกคนต้องเรียนรู้ และเพิ่มพูนอยู่เสมอเพื่อให้ประสบผลสาเร็จใน
การสื่อสาร
ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งข้อเสนอแนะไว้ 2 ด้าน คือ ข้อเสนอแนะในการ
จัดการเรียนการสอน และข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป ดังต่อไปนี้
1. ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน
1.1 การสอนค าศัพ ท์ ภ าษาอั งกฤษด้ ว ยกลวิธี LINCS แก่ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษานั้น ครูผู้สอนจาเป็นต้องเผื่อเวลาในการสอนและให้ความใส่ใจในพัฒนาด้าน
การเรียนของนักเรียนอย่างใกล้ชิด เช่นในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เวลาในขั้นตอนการ
แสดงตัวอย่างประโยคที่ใช้คาศัพท์เป้าหมาย เป็นเวลามากกว่า 4 – 5 คาบ เพื่อให้แน่ใจว่า
นักเรียนเข้าใจการใช้คาศัพท์ในบริบทที่หลากหลาย ซึ่งถือว่าเป็นจานวนคาบสอนมากกว่า 2
คาบต่อสัปดาห์ ที่ผู้วิจัยกาหนดไว้
1.2 การบันทึกบัตรคา คือ การบันทึกคาศัพท์ใหม่และความหมายของคาศัพท์
นั้น พร้อมทั้งกาหนดคาช่วยจา แล้วนามาผูกเรื่องราวโดยการแต่งประโยคอย่างง่าย ซึ่ง
ประโยคดังกล่าวต้องประกอบไปด้วยคาศัพท์ใหม่และคาช่วยจารวมถึงวาดภาพประกอบ
ประโยคที่แต่งขึ้น ครูผู้สอนควรให้นักเรียนเริ่มบันทึกบัตรคาพร้อมกันทั้งชั้นเรียนเพื่อเป็น
ตัวอย่าง จากนั้นให้ทาเป็นกิจกรรมกลุ่มจนนักเรียนสามารถบันทึกบัตรคาได้ด้วยตนเอง
แล้วจึงให้นักเรียนทาเป็นกิจกรรมเดี่ยวตามลาดับ
1.3 การเปิดโอกาสให้นักเรียนนาเสนอบัตรคาของตนเองให้เพื่อน ๆ ในชั้นเรียน
ดูเป็นการตรวจสอบความถูกต้องระหว่างนักเรียนด้วยกันก่อนที่จะนามาส่งครูผู้สอน ในการ
วิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้นาเสนอบัตรคาของตนหน้าชั้นเรียนเพื่อให้เพื่อน ๆ
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ในชั้นเรียนได้ตรวจสอบเบื้องต้น ก่อนที่ผู้วิจัย จะตรวจสอบอีกครั้ง หากบัตรคาดังกล่าวไม่
ถูกต้องผู้วิจัยต้องแก้ไขและอธิบายสิ่งที่ถูกต้องทันทีเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนคนอื่น
ต่อไป
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ในการทาวิจัยครั้งต่อไป โดยใช้กลวิธี LINCS ในการเรียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
นอกจากผู้วิจัยจะสอนให้นักเรียนเรียนรู้คาศัพท์และความหมายของคาศัพท์แล้ว ผู้วิจัยควร
จะสอนให้นักเรียนรู้จักชนิดหรือหน้าที่ของคา (part of speech) ในภาษาอังกฤษ เพื่อเป็น
พื้นฐานในการแต่งประโยคให้ ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และยังเป็นการพัฒนาทักษะการ
เขียนประโยคภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนด้วย
สรุป
ความรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านลาด
ใหญ่ ที่เรียนโดยกลวิธี LINCS มีคะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ้นกว่าก่อนเรียนร้อยละ 23.81 ทั้งนี้
เพราะปัจจัยที่นักเรียนได้รับจากการเรียนโดยกลวิธี LINCS ทาให้นักเรียนสามารถระลึกถึง
คาศัพท์ใหม่โดยเชื่อมโยงกับความรู้เดิมได้ด้วยตนเอง และมีความคงทนในการจาคาศัพท์ได้
ดียิ่งขึ้น จึงส่งผลให้นักเรียนมีการพัฒนาความรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นจากเดิมและมี
ความพึงพอใจในการเรียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษโดยกลวิธี LINCS ในระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
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การศึกษาด้านโบราณวัตถุในพื้นที่เมืองโบราณคูบัวของจังหวัดราชบุรี
The Study of Antiquities in The Ancient Kubua Town of
Ratchaburi Province.
ผศ.ธิติพงศ์ มีทอง*

บทคัดย่อ
บทความวิชาการเรื่องนี้มุ่งศึกษาประวัติศาสตร์โบราณวัตถุในเมืองโบราณคูบัวของ
จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้เมืองคูบัวเคยเป็นพื้นที่เก่าทางประวัติศาสตร์ของอารยธรรมทวาราวดี
ซึ่งต่อมามีการขุดค้นโบราณวัตถุขึ้นเป็นจานวนมาก โดยศิลปวัตถุเหล่านั้นล้วนเป็นของยุค
สมัยทวาราวดีทั้ งสิ้น เมืองโบราณคูบัวตั้งอยู่ทางพื้นที่ลุ่มแม่น้าแม่กลองทางตอนล่าง จึง
ทาให้เมืองแห่งนี้กลายเป็นเมืองท่าสาคัญในสมัยทวาราวดีโดยเฉพาะการเป็นชุมชนทาง
การค้าจึงทาให้มีร่องรอยซากโบราณวัตถุที่เกี่ยวเนื่องขึ้นเป็นจานวนมากด้วยเช่นกัน ทั้งนี้
ประวัติศาสตร์ เมืองโบราณคูบัว มีบัน ทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรนับตั้งแต่สมัยที่พระเจ้า
อโศกมหาราชแห่งอินเดียทรงส่งสมณะทูตมาเผยแผ่พุทธศาสนาในดินแดนเอเชียตะวันออก
เฉีย งใต้ ด้ว ยเหตุนี้ อารยธรรมทวาราวดีใ นคูบัว จึงซึมซับ รูปแบบความคิ ดเกี่ยวกับพุท ธ
ศาสนาไว้ เ ป็ น จ านวนมากเช่ น กั น โดยที่ ค วามคิ ด เหล่ า นี้ ยั งถู ก สะท้ อ นและส่ ง ผ่ า นเป็ น
รูปธรรมผ่านผลงานโบราณวัตถุที่ถูกค้นพบในพื้นที่แห่งนี้ จากการขุดค้นของนักโบราณคดี
ในพื้นที่คูบัวจึงอาจกล่าวได้ว่าโบราณวัตถุจานวนมากที่ถูกขุดค้นในพื้นที่นี้ปรากฏร่องรอย
ความคิ ด ของคนในช่ ว งเวลานั้ น ที่ ส่ ง ผ่ า นโบราณวั ต ถุ ห ลายชิ้ น ซึ่ ง ล้ ว นสะท้ อ นออกถึ ง
วัฒนธรรมทวาราวดีได้เป็นอย่างดี
คาสาคัญ: โบราณวัตถุ เมืองคูบัว ทวารวดี ราชบุรี
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Abstract
This article aims to study the history of antiquities in ancient Kubua
town in Ratchaburi province. The Kubua town in Ratchaburi province was the
old area of Tawaravadee civilization, then there was an excavation some of
antiquities. These antiquities was belong to the period of Tawaravadee
civilization. The ancient Kubua was located on upper Maekhlong river basin,
so it appropriated to be the important quay at that time. The Kubua town as
the quay was also the commercial community, having the evidences a great
deal of antiquities. Later, there was a discovery the written records from king
Asoka of India sending his priests to propagate the Buddhism in southeast
Asia. With this reason, Tawaravadee civilization in this town had been
absorbing the idea of Buddhism. The Buddhist concept was passed through
the concrete antiquities in Kubua town. The result of the excavation of
archeologists in Kubua area can assume the traces of people’ s idea passing
its concepts to antiquities at that time.
Keywords: Antiquities, Muang Kubua, Dvaravati, Ratchaburi
บทนา
นับจากอดีตมีการค้นพบร่องรอยหลักฐานโบราณสถานของการเผยแผ่พุทธศาสนา
นิกายหินยานและมหายานภายในจังหวัดราชบุรีอยู่หลายแห่ง สิ่งเหล่า นี้นามาซึ่งการสร้าง
โบราณวัตถุและประติมากรรมที่ทาด้วยหินสาริดอันเนื่องด้วยคติทางพุทธศาสนาจานวน
มาก เช่น พระพุทธรูป พระโพธิสัตว์ เทพยดา นางอัปสร และรูปสัตว์ต่าง ๆ นอกจากนี้
นักโบราณคดียังพบปราสาทหิน พระปรางค์ และรูปจาหลักเกี่ยวกับเรื่องราวรามเกียรติ์ด้วย
เช่นกัน หลั กฐานทางโบราณสถานที่ส าคัญของจังหวัดราชบุรี ได้แก่ พระปรางค์ในวัด
มหาธาตุ ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ห่ า งจากศาลากลางของจั ง หวั ด ไม่ ม ากนั ก ทั้ ง นี้ มี ก ารสั น นิ ษ ฐานว่ า
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พระปรางค์วัดมหาธาตุสร้างขึ้นในสมัยลพบุรีซึ่งยังคงเป็นเมืองที่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของ
ขอม บริเวณใกล้เคียงกันนั้นยังค้นพบโบราณสถานสมัยลพบุรีอีก 2 แห่งอีกเช่นกัน คือ
ปราสาทหินวัดกาแพงแลง ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ที่ตาบลท่าราบ อาเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี และ
ปราสาทเมืองสิงห์ ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ที่ตาบลเมืองสิงห์ อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
จากหลักฐานทางโบราณคดีที่ค้นพบแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของราชบุรีมาตั้งแต่
สมัยก่อนประวัติศาสตร์จวบจนมีหลักฐานลายลักษณ์อักษรชัดเจนในสมัยอาณาจักรอยุธยา
นอกจากนี้ยังปรากฏร่องรอยหลักฐานทางด้านโบราณสถานและโบราณวัตถุอีกจานวนหนึ่ง
โดยเฉพาะโบราณสถานที่สาคัญที่ยังคงพบเห็นอยู่ในปัจจุบันของราชบุรี สิ่งเหล่านี้เป็นมรดก
หลักฐานชิ้นสาคัญที่แสดงให้เห็น ถึงความรุ่งเรืองของจังหวัดราชบุรีได้เป็นอย่างดีนับจาก
อดีต และยังปรากฏหลักฐานให้เห็นในปัจจุบัน
ร่องรอยโบราณวัตถุยุคก่อนประวัติศาสตร์ของราชบุรี
อย่างไรก็ดี โบราณวัตถุในจังหวัดราชบุรีมีหลักฐานหลงเหลืออยู่มากมายในปัจจุบัน
ทั้งนี้จากการค้นพบของนักโบราณคดีและการค้นคว้าของนักประวัติศาสตร์ทาให้ทราบว่า
จังหวัดราชบุรีนั้นมีโ บราณวัตถุหลายชิ้นซึ่งเป็นร่องรอยวัตถุที่สาคัญ ในทางประวัติศาสตร์
ของแต่ละสมัย นักประวัติศาสตร์ลงความเห็นว่าหากย้อนกลับเมื่อสมัยก่อนประวัติศาสตร์
ในราว 8,000 - 10,000 ปีที่ผ่านมา ชาวเมืองที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในเมืองราชบุรี (รวมถึงบริเวณ
โดยรอบนั้น) มีลักษณะรูปร่างที่สูงใหญ่ ทั้งนี้นักประวัติศาสตร์สันนิษฐานจากการขุดค้นพบ
โครงกระดูกที่กระจายอยู่นับตั้งแต่กาญจนบุรีเรื่อยมา ขณะเดียวกันผู้คนในยุคดังกล่าวนี้มี
ประเพณีการฝังศพโดยนาอาหารใส่ภาชนะลงไปไว้ใกล้ผู้ตายซึ่งทาให้เชื่อว่าผู้คนในสมัยนั้นมี
ความเชื่อเกี่ยวกับโลกหลังความตาย นอกจากนี้นักโบราณคดียังค้นพบหินกะเทาะซึ่งถูก
นามาใช้เป็นเครื่องมือในการดารงชีวิตของผู้คนในสมัยนั้น
พัฒนาการของผู้คนที่ตั้งถิ่นฐานนับตั้งแต่อดีตนั้น นักประวัติศาสตร์สามารถสื บ
ย้อนได้ว่ามีผู้คนที่มาตั้งถิ่น ฐานในราชบุรีนับตั้งแต่ยุคหิน (stone age) โดยสามารถแบ่ง
ช่วงเวลาตามความเจริญของยุคได้ดังนี้
1. ยุคหินเก่า มนุษย์ในยุคนี้มีการนาหินจากแม่น้าหรือหินจากท้องน้ามากะเทาะ
ให้คมเพื่อนามาใช้ในการตัดเนื้อสัตว์ ฆ่าสัตว์ ตลอดจนการชาแหละสัตว์ เครื่องมือเหล่านี้
หากมองดูอย่างผิวเผินก็ไม่สามารถแยกออกได้ว่า เป็นหินที่กะเทาะตามธรรมชาติหรือเป็น
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หินที่ทาด้วยฝีมือ ซึ่งจังหวัดราชบุรียังไม่มีการขุดค้นพบเครื่องมือของมนุษย์ในยุคนี้แต่อย่าง
ใด
2. ยุคหินกลาง มนุษย์ในยุคนี้มีการนาหินจากแม่น้ามาใช้เป็นเครื่องมือ โดยมีการ
ออกรูปแบบทรวดทรงต่าง ๆ ของเครื่องมือที่ใช้ เช่น ปลายข้างหนึ่งมน แต่อีกปลายข้างหนึ่ง
แหลมเป็นรูปทรงไข่ เครื่องมือดังกล่าวถูกออกแบบเพื่อใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างในสมัย
นั้น
3. ยุคหิน ใหม่ มนุษย์ในยุ คนี้มีการใช้วิธีการใหม่ด้ว ยการประดิษฐ์เครื่องมือที่มี
รูปร่างลักษณะคล้ายขวานและขัดจนเรียบ
ทั้งนี้ในจังหวัดราชบุรีมี การขุดค้นพบร่องรอยโบราณวัตถุที่ทาจากหินในสมัยยุค
กลางในบริเวณเขางู ตาบลเกาะพลับพลา อาเภอเมืองราชบุรี การขุดค้นในครั้งนี้นาโดย
ศาสตราจารย์ฟริทซ์ สารสิน (Fritz Sarasin) นักโบราณคดีชาวสวิส ที่เดินทางมาประเทศ
ไทยและทาการขุดค้นเกี่ยวกับโบราณวัตถุในราชบุรีเมื่อ พ.ศ. 2474 ซึ่งในสมัยนั้นพระยา
รามราชภักดี (ม.ล. สวัส ดิ อิศรางกูร ) ดารงตาแหน่งเป็นผู้ ว่าราชการจังหวัดราชบุรีใน
ขณะนั้น ทั้งนี้ศาสตราจารย์ฟริทซ์สันนิษฐานว่าในยุคกลางได้มีผู้คนทะยอยเข้ามาตั้งถิ่น
ฐานในแถบจังหวัดราชบุรี ขณะเดียวกันศาสตราจารย์ฟริทซ์ ได้เดินทางไปสารวจถ้าขนาด
ใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดราชบุรีห่างออกจากตัวอาเภอ
เมืองราชบุรีไปประมาณ 18 กิโลเมตร ภายในถ้ามีเพดานสูง พบพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่
องค์หนึ่ง ทั้งนี้ศาสตราจารย์ฟริทซ์ได้ใช้เครื่องมือขูดหินอีกมุมหนึ่งของถ้า ซึ่งหินดังกล่าวได้
แสดงให้เห็นถึงร่องรอยถึงการเข้ามาอาศัยของมนุษย์ในยุคหินกลาง (สุรีรัตน์
ตัง้
พรประเสริฐ, 2533: 83) นอกจากนี้ภายในถ้ายังมีรูปฤาษีและพระพุทธรูปสมัยทวาราวดี
การขุดค้นยังคงดาเนินต่อไปโดยศาสตราจารย์ ฟริทซ์ได้ย้ายไปสารวจที่ถ้าฝาโถ โดยภายใน
ถ้ามีพระพุทธรูป องค์หนึ่ ง แล้ วจึ งยุติ จากนั้ นจึ งย้ายไปขุดสารวจถ้าที่ทาการบุกเบิกใหม่
เพิ่ ม เติ ม โดยท าการขุ ด ลึ ก ลงไปอี ก ราวประมาณ 50 เซนติ เ มตร และได้ ค้ น พบเศษ
เครื่องปั้นดินเผาไม่มีลายและมีลายเชือกทาบ จากนั้นจึงทาการขุดลึกลงไปและได้พบก้อน
ดินแดงและก้อนดินเหลือง รวมทั้งเครื่องมือที่ทาด้วยหินปูนลักษณะคล้ายของสมัยหินเก่า
มาก
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ศาสตราจารย์ฟริทซ์ ยังพบเศษกระดูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจานวน 3 ชิ้น รวมทั้ง
เปลือกหอยทะเล แต่ไม่ปรากฏหินที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิด จากนั้นคณะสารวจยังทาการ
สารวจยังเนินผาถ้าฤาษีและได้ค้นพบร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ในสมัยหินกลาง
เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ ได้แก่ ใบมีดทาด้วยหินปูน ด้านข้างหนึ่งนูนเล็กน้อยมีรอยเทาะส่วนอีก
ข้างมีขอบเป็นแนวยาวและคม โดยปลายทั้งสองข้างปรากฏรอยกะเทาะ เครื่องมือปลาย
แหลมทาด้วยหินปูนซึ่งฐานมีร่องรอยการเทาะเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน เครื่องมือที่ทา
จากหิ น ไรโอไลต์ จากการขุ ด ค้ น พบยั ง เห็ น ร่ อ งรอยหลั ก ฐานอื่ น ๆ ที่ ป รากฏ อาทิ
เปลื อ กหอยบก ดิ น สี เ หลื อ ง ก้ อ นดิ น เทศ กระดู ก สั ต ว์ เ ลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนม และหอยแครง
ซึ่งสันนิษฐานได้ว่าบริเวณดังกล่าวนี้อยู่ไม่ห่างจากทะเลมากนักซึ่งสอดคล้องกับภู มิศาสตร์
ของไทยในอดีตเมื่อสมัยยุคหินกลางที่บริเวณราชบุรีนั้นเป็นเมืองชายฝั่งและอยู่ยาวนานมา
จนถึงสมัยทวาราวดีซึ่งราชบุรีเป็นเมืองท่าที่สาคัญในสมัยประวัติศาสตร์ ศาสตราจารย์ฟ
ริทซ์ยังให้ความเห็นว่าเครื่องมือหินเทาะสมัยหินกลางนอกจากจะพบในจังหวัดราชบุรีแล้ว
ยังปรากฏให้เห็นในอีกหลายจังหวัดรวมถึงพื้นที่รอบใกล้เคียงในจังหวัดราชบุรีด้วยเช่นกัน
อาทิ จังหวัดกาญจนบุรี เพชรบุรี แม่ฮ่องสอน หนองคาย เชียงราย เชียงใหม่ ลพบุรี น่าน
บุรีรัมย์ ลาปาง เลย และสระบุรี โดยเฉพาะในจังหวัดกาญจนบุรีที่มีการค้นพบโครงกระดูก
มนุษย์สมัยหินกลางจานวนหนึ่งโครง
ในราวประมาณ 4,000 ปีที่ผ่านมา มนุษย์ยุคหินใหม่ได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานในจังหวัด
ราชบุรี ซึ่งสันนิษฐานได้จากการขุดพบเครื่องมือเครื่องใช้ของมนุษย์เหล่านี้ที่ตาบลหินกอง
อาเภอเมือง และตาบลสวนผึ้ ง อาเภอจอมบึง โดยเฉพาะที่ตาบลหิ นกอง อาเภอเมือ ง
จังหวัดราชบุรี โดยในบริเวณนี้มีดินสีขาวทุบแน่น สันนิษฐานว่าเป็นหลุมเสาบ้านของคนใน
สมัยหิ นใหม่ ซึ่งคณะส ารวจประวัติศาสตร์ไทย - เดนมาร์ก ได้การขุดพบขวานฟ้าและ
หลักฐานชิ้นอื่นกว่า 13 ชิ้น อาทิ เครื่องปั้นดินเผา เศษลูกปัดทาด้วยเปลือกหอย นอกจาก
บริ เวณดังกล่ าวแล้ ว ยั งพบโครงกระดูกมนุษย์ส มัยหิ นใหม่ 2 โครง ลั กษณะนอนหงาย
เหยียดตรงอยู่ในลักษณะหัวตรง หนึ่งโครงอยู่ใกล้กับเท้าอีกโครงหนึ่ง ใกล้โครงกระดูกพบ
ขวานฟ้า 2 - 3 เล่ม เครื่องปั้นดินเผา 304 ชิ้น และลูกปัดทาด้วยหอย จังหวัดราชบุรีจึงมี
หนังสือแจ้งมาที่กรมศิลปากรขอให้ส่งเจ้าหน้าที่ไปดาเนินการสารวจและขุดค้น ต่อมาจึงได้
พบลักษณะการฝังศพของคนสมัยใหม่ที่จังหวัดราชบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีความ
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คล้ า ยคลึ งกั บ ที่ขุ ด พบมาก่ อ นหน้ านี้ คือ บ้ า นเก่า ตาบลบ้ า นเก่ า อ าเภอเมื อง จัง หวั ด
กาญจนบุรี โดยรูปร่างลักษณะที่พบไม่ต่างจากคนไทยในปัจจุบัน
ศาสตราจารย์ฟริทซ์ลงความเห็นว่าเมื่อราว 3,000 ปีมาแล้ว บริเวณทางบริเวณทิศ
ตะวันตกของอ่าวไทยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรหนึ่งที่ชื่อว่า “สุวรรณภูมิ” (Su-wan-namhubi) ตามบันทึกของชาวอินเดียที่เดินเข้ามาค้าขายติดต่อและการตั้งถิ่นฐานในพื้นที่แถบนี้
เป็ น จ านวนมาก สิ่ ง เหล่ า นี้ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความยิ่ ง ใหญ่ แ ละความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข อง
อาณาจักรสุวรรณภูมิแถบนี้ ร่องรอยหลักฐานที่ ปรากฏดังเช่น การค้นพบภาพจาหลัก ของ
พระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาทในท่าแสดงปฐมเทศนาภายในถ้าฤาษีที่เขางู ทั้งนี้จาก
หลักฐานที่ค้นพบนี้ หากพิจารณาตามสถานที่โบราณสถานที่ตั้งอยู่ใกล้เคียง ได้แก่ เมือง
อู่ทอง เมืองราชบุรี และเมืองราชบุรี สันนิษฐานว่าเมืองเหล่านี้อาจเป็นเมืองท่าสาคัญของ
อาณาจักรด้วย เนื่องจากปรากฏร่อยรอยหลักฐานทางโบราณสถานให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน
(เมธินี จิระวัฒนา, 2526: 35-37)
ร่องรอยประวัติศาสตร์โบราณวัตถุในพื้นที่เมืองโบราณคูบัว
จากหลั ก ฐานเมื อ งราชบุ รี ที่ มี ก ารพบภาพจ าหลั ก นั้ น ได้ พิ สู จ น์ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า
โบราณสถานเหล่านี้สร้างขึ้นในสมัยทวาราวดี นักประวัติศาสตร์เชื่อว่าชาวพื้นเมืองของ
อาณาจักรสุวรรณภูมิมีเชื้อสายมาจากอินเดียโบราณเนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้มีการอพยพ
เข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้หลายระลอก โดยนักโบราณคดีเรียกชนกลุ่มนี้ว่า “มอญ” เพื่อ
ความสะดวกต่อการอ้างอิงในการศึกษาประวัติศาสตร์ ขณะเดียวกันชาวท้องถิ่นดั้งเดิม
บางส่ ว นได้อ พยพตั้งถิ่น ฐานตามบริ เ วณที่ห่ างจากความอุดมสมบูรณ์ออกไป และมีช น
ชาวเกาะบางส่วนเข้าไปตั้งถิ่นฐานอยู่ตามหัวเมืองชายทะเลในพื้นที่ต่าง ๆ ของสุวรรณภูมิ
การอพยพเข้ามาของชาวอินเดียมีหลายระลอกด้วยกัน ชาวอินเดียที่อพยพเข้ามาใหม่นั้น
เป็นกลุ่มใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นขุนนาง ที่ปรึกษาราชการ
และเป็นเจ้าเมือง ชาวอินเดียกลุ่มนี้นาเอาความรู้เดิมจากอนุทวีปอินเดียและได้เดินทางเข้า
มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในอาณาจักรสุวรรณภูมิเป็นจานวนมาก ภายหลังจึงมีการตั้งชื่อเมืองตาม
เมืองสาคัญในประเทศอินเดียที่พวกตนเคยอยู่อาศัยอยู่เช่นเดียวกัน ดังเห็นได้จากชื่อตาม
ของหัวเมืองต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ใกล้กับทางตะวันตกของอ่าวไทย ซึ่งมีการสันนิษฐานว่าเมืองต่าง
ๆ เหล่านี้เดิมนั้นไม่ได้ใช้ชื่อเมืองดังเช่นปัจจุบันอย่างเมืองราชบุรี เมืองสุพรรณบุรี (เมือง
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ดั้งเดิมตั้งอยู่ ในอาเภออู่ทอง) เมืองกาญจนบุรี เมืองราชบุรี และเมืองเพชรบุรี ชื่อเมือง
เหล่านี้คงนาภาษาเดิมมาจากอินเดียมาตั้งเพื่อให้เกิดถิ่นฐานที่แน่นอน”
ขณะที่ ชื่ อ เมื อ ง “ราชบุ รี ” นั้ น นั ก ประวั ติ ศ าสตร์ สั น นิ ษ ฐานว่ า มาจากเมื อ ง
“ราชปุระ” ซึ่งเป็นเมืองหนึ่งในแคว้นกัมโพชของประเทศอินเดีย ทั้งนี้หากย้อนกลับไปเมื่อ
พ.ศ. 1172 แคว้น กัมโพชนั้ นมีเมืองหลวงสาคัญคือ “ทวารกา” ทาให้ นักประวัติศาสตร์
สันนิษฐานว่า คาว่า ทวารกา ซึ่งเป็นชื่อเมืองหลวงนั้นอาจแผลงคาเป็นทวาราวดีในภายหลัง
ก็เป็นได้ ดังนั้น ชาวอินเดียที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในสุวรรณภูมิที่มาจากแคว้นกัมโพชของ
อินเดียอาจเรียกเมืองราชบุรีซึ่งแต่เดิมชื่อนครชัยศรีว่าเมืองทวาราวดีมาก่อน สอดคล้องกับ
ที่สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพทรงกล่าวไว้ในหนังสือ “ตานานพุทธเจดีย์สยาม” ซึ่ง
ทรงระบุว่าเมืองสุพรรณบุรีดั้งเดิมซึ่งอยู่ในเมืองอู่ทองอาจชื่อเมืองสุวรรณภูมิก็เป็นได้ เนื่อง
ด้ ว ยในสมั ย โบราณนิ ย มเรี ย กชื่ อ เมื อ งหลวงเป็ น ชื่ อ ของแคว้ น หรื อ อาณาจั ก ร อาทิ
อาณาจักรสุโขทัย อาณาจักรศรีอยุธยา อาณาจักรพุกาม หรือเช่น ชาวหงสาวดี ชาวหลวง
พระบาง เป็นต้น ทั้งนี้ศาสตราจารย์จอง บวสเซอลิเยร์ (Jean Boisselier) นักโบราณคดี
ชาวฝรั่ ง เศสได้ ก ล่ า วไว้ ใ นเรื่ อ ง “ความรู้ ใ หม่ ท างโบราณคดี จ ากเมื อ งอู่ ท อง” ซึ่ ง
ศาสตราจารย์ ม.จ. สุภัทรดิศ ดิศกุล ทรงแปลไว้ตอนหนึ่งว่า “เท่าที่ทราบจากหลักฐานต่าง
ๆ ทางด้านประวัติศาสตร์คิดว่าเมืองอู่ทองคงเป็นเมืองสุพรรณบุรีเมืองแรก คือ เป็นราชธานี
แห่ ง อาณาจั ก รสุ ว รรณภูมิ และเขตแดนด้ านตะวั น ตกของอาณาจั กรนี้ ตรงกัน ” ซึ่ ง ข้ อ
สันนิษฐานดังกล่าวบ่งชี้ให้เห็นว่าอู่ทองนั้นเป็นเมืองสาคัญทางการเมืองและการปกครอง
ของราชบุรี/สุวรรณภูมิรวมทั้งเป็นเมืองสาคัญแรกเริ่มในทางศาสนา โดยจากข้อสันนิษฐาน
ดัง กล่ า วได้อ ธิ บ ายตามหลั ก ฐานที่ ได้ จ ากประวั ติ ศาสตร์ ห รื อ เอกสารเท่า นั้ น ส่ ว นทาง
โบราณคดียั งหาวัตถุและสถานที่ที่เป็นหลักฐานไม่ได้แน่ชัด ทั้งนี้ห ลักฐานจากเอกสารที่
ส าคั ญ สื บ ย้ อ นได้ จ ากเรื่ อ งราวก่ อ นพุ ท ธกาลเพี ย งเล็ ก น้ อ ยจวบจนกระทั่ ง ถึ ง สมั ย ต้ น
คริสต์ศตวรรษที่ 2 เท่านั้น (ชูศรี สาธร, 2538: 120-121 )
หลักฐานบันทึกลายลักษณ์อักษรที่ระบุไว้ในปลายศตวรรษที่ 3 กล่าวถึงพระเจ้ า
อโศกมหาราช (Ashoka the Great พ.ศ. 775-811) ทรงส่งพระโสณเถระกับพระอุตตรเถ
ระเดินทางเข้ามาเผยแผ่ศาสนาพุทธในอาณาจักรสุวรรณภูมิ คณะสมณทูตเหล่านี้เดินทาง
มาเผยแผ่ศาสนาโดยตรง แต่ก็ยังไม่มีการสร้างพระพุทธรูปแทนพระพุทธเจ้าแต่อย่างใด
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มีเพียงคัมภีร์พระไตรปิฎกที่พระเจ้าอโศกมหาราชโปรดให้ทาสังคายนา 1 ฉบับ รวมทั้งพระ
บรมสารี ริกธาตุที่บ รรจุ มาในเจดี ย์ เล็ กที่ทาด้ว ยศิล าหรือดินเผา เจดีย์นี้ได้มาจากการที่
พระเจ้ า อโศกมหาราชทรงรวบรวมไว้เพื่อ แจกจ่ายให้ แก่พระสมณทูต ที่เดินทางเผยแผ่
ศาสนาในดินแดนต่าง ๆ ทั้งนี้จากการค้นพบของนักโบราณคดียังพบเจดีย์ดินเผาในบริเวณ
พระปฐมเจดีย์ ซึ่งเป็นเจดีย์ทรงโอ่งคว่ามียอดแหลม ทาให้เชื่อว่าการสร้างพระปฐมเจดีย์
องค์แรกน่าจะมีรูปทรงเช่นเดียวกัน คณะสมณะทูตยังนากิ่งต้นศรีมหาโพธิ์ซึ่งเอามาจากต้น
ที่ประพุทธเจ้าประทับในวันตรัสรู้ ณ พุ ทธคยา เพื่อเป็นการเผยแผ่พระเกียรติคุณของพุทธ
ศาสนาให้กว้างมากขึ้น
ภายหลั ง จากการเสร็ จ สิ้ น การเผยแผ่ พุ ท ธศาสนาให้ แ ก่ ก ษั ต ริ ย์ แ ละชาวเมื อ ง
สุวรรณภูมิแล้ว เหล่าสมณทูตจึงค่อยเดินทางไปเผยแผ่ศาสนายังหัวเมืองใหญ่ อาทิ เมือง
ราชบุรี ทวาราวดี (ราชบุรี) เพชรบูรณ์ และเมืองกาญจนบุรี ตลอดจนมีการสันนิษฐานว่าได้
เข้าไปยังเมืองละโว้หรือลพบุรีด้วย จากนั้นเหล่าสมณะทูตจึงเดินทางไปยังหัวเมืองต่าง ๆ
นักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าอาจเดินทางกลับมายังเมืองทวาราวดีอีกครั้งเพื่อใช้เป็นที่เผย
แผ่ศาสนา โดยระยะเวลาที่ใช้ในการเผยแผ่พุทธศาสนาในเมืองทวาราวดีนั้นยาวนานมากจึง
มีการก่อสร้างสถูปขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ระยะแรกมีการสันนิษฐานว่าเป็นเพียง
เจดีย์ขนาดเล็กที่ก่ออิฐหรือปูนเท่านั้น แต่ต่อมาภายหลังมีการเสริมสร้างสิ่งต่าง ๆ เข้าไปจึง
ทาให้ขนาดใหญ่โตขึ้นในเวลาต่อมา ทั้งนี้สาหรับเมืองคูบัวหรือเมืองราชบุรีนั้น มี
ผู้
สันนิษฐานเพิ่มเติมว่าเป็นแหล่งแวะพักของคณะสมณทูตเพียงชั่วคราวก่อนที่จะเดินทาง
ต่อไปยังเมืองราชธานีหรือเมืองหลวงที่อู่ทอง ณ ขณะนั้ น เนื่องด้วยทางคณะสมณทูตต้อง
รีบเดินทางไปเข้าเฝ้ากษัตริย์ของอาณาจักรสุวรรณภูมิก่อนในฐานะที่เป็นทูตสาคัญของพระ
เจ้าอโศกมหาราช แต่เมื่อเสร็จการแล้วจึงเดินทางมาเผยแผ่ศาสนายังเมืองราชบุรีใหม่อีก
ครั้ง เนื่องด้วยเหตุที่ว่าเมืองราชบุรีเป็นเมืองขนาดใหญ่
ในราวพุทธศตวรรษที่ 10 - 16 เมื่อครั้นสมัยทวาราวดี ผู้คนที่ตั้งถิ่นฐานในพื้นที่
ราชบุรีมีการทานาโดยปลูกข้าวเหนียวเป็นสาคัญ นอกจากนี้ยังมีการใช้เรือเป็นพาหนะทาง
น้าและมีการใช้ม้าเป็นพาหนะทางบกถ้าเป็นผู้ที่มีฐานะ ส่วนคนสามัญธรรมดาอาจเดินทาง
ด้ว ยเท้า เป็ น ส าคั ญ นอกจากนี้ ยั ง มีร่ องรอยโบราณสถานอีกหลายแห่ งที่มี การก่อสร้า ง
พระสถูป โบสถ์ วิหาร กาแพงเมือง และคูเมืองล้อมรอบ ชาวเมืองในดินแดนแถบนี้รู้จักกัก
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เก็บน้าไว้ใช้ในเมืองยามหน้าแล้ง นอกจากนี้จากการขุดค้นพบยังพบเครื่องประดับกายของ
คนสมัย โบราณ เช่น ตุ้มหู ที่ทาด้ว ยตะกั่ว ลูกปัดแก้ว สีต่าง ๆ ลูกปัดหิน เงินตราเป็นรูป
เหรี ย ญทาด้วยเงิน และตะเกีย งดินเผาแบบตะเกียงโรมัน ซึ่งแสดงให้ เห็ นถึงการติ ดต่อ
ค้าขายกับชาวต่างประเทศแล้ว ทั้งนี้แหล่งโบราณในสมัยทวาราวดีทั้งในภาคกลางและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือได้ปรากฏหลักฐานทางโบราณคดี โดยเฉพาะโบราณวัตถุจานวนมาก
ในจังหวัดราชบุรีที่สาคัญ ได้แก่
1. พระพุทธรูปศิลา เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาทปางเดียวกันกับ
พระพุ ท ธรู ป ศิ ล าสลั ก นู น ต่ าที่ จั ด แสดงอยู่ ที่ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ส ถานแห่ ง ชาติ จั ง หวั ด ราชบุ รี
พระพุทธรูปดังกล่าวนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับพระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาทในถ้า
อชันตา ประเทศอินเดี ย โดยใต้พระบาทมีอักษรจารึกเช่นเดียวกับประเทศอินเดียทางตอน
ใต้ รวมทั้งในประเทศกัมพูชา และประเทศลาวด้วย
2. โบราณวัตถุที่ตั้งอยู่บนไหล่เขาทางทิศ ตะวันตกเฉียงใต้ของถ้าฤาษีเขางู ใน
บริเวณพื้น ผิวถ้า นั กโบราณคดีได้ค้นพบเศษพระพุทธรูปหิ นทรายสมัยอยุธยาซึ่งตรงกับ
รัชสมัยของพระเจ้าปราสาททอง ขณะเดียวกันบริเวณผนังทางทิศตะวันออกพบพระพุทธรูป
สมัยอยุธยาประดับอยู่สององค์ ซึ่งสันนิษฐานว่าแต่เดิมถูกสร้างขึ้นในสมัยทวาราวดี และ
ต่ อ มาได้ รั บ การบู ร ณะในสมั ย อยุ ธ ยาโดยมี ก ารหล่ อ ปู น เพิ่ ม เติ ม ขึ้ น ตามลั ก ษณะของ
พระพุทธรูปสมัยอยุธยา และยังพบพระพุทธรูปปฐมเทศนาที่เหลือเพียงครึ่งองค์ทางด้านใน
ของถ้าเช่นกัน
3. โบราณวัตถุทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของถ้าฤาษีเขางู และทางทิศตะวันตกของ
ถ้าฤาษีเขางูที่ตั้งอยู่บนเขาลูกเดียวกัน บนผนังถ้าด้านทิศเหนือพบพระพุทธรูปปางมารวิชัย
ประทับใต้ร่มสาละหรือต้นรัง และพระพุทธรูปปางเสด็จลงจากดาวดึงส์ ซึ่งเป็นลักษณะ
ศิลปะสมัยทวาราวดี
4. ถ้าฝาโถทางทิศตะวันตกของถ้าฤาษีเขางู นักโบราณคดีพบกาแพงอิฐลวดลาย
ปั้นเป็นใบโพธิ์ ขณะเดียวกันบนผนังถ้ายังพบพระพุทธไสยาสน์ และรูปปั้นนางอัปสร ซึ่งมี
การสันนิษฐานว่าเป็นศิลปวัตถุสมัยทวาราวดีที่ต่อมามีการซ่อมเปลี่ยนแปลงขึ้นใหม่ในสมัย
อยุธยา
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อาจกล่าวได้ว่าโบราณวัตถุเหล่านี้ที่กระจัดกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วเมือง
ราชบุรี นั้ น อาจเป็ นชุมชนพื้นที่เก่าทางประวัติศาสตร์ของเมืองโบราณคูบัว ที่อาจมีการ
กระจายไปตามพื้นที่ต่าง ๆ เมืองเมืองโบราณคูบัวมีจานวนประชากรที่หนาแน่นมากขึ้น
ทั้งนี้สังเกตได้จากโบราณวัตถุหลายชิ้นมีรูปลักษณ์ที่คล้ายคลึงกับของคูบัวด้วยเช่นกัน ซึ่ง
เป็นไปได้ว่าศิลปินอาจมีการจาลองรูปแบบการประดิษฐ์และมีการแพร่กระจายไปในพื้นที่
ในบริเวณที่ใกล้เคียงกันซึ่งทาให้วัฒนธรรมทวาราวดีมีการขยายตัวออกไปในวงกว้าง
การขุดค้นโบราณวัตถุที่เมืองโบราณคูบัว
นักโบราณคดีได้ขุดค้นพบประติมากรรมมากมายหลายชิ้นในเมืองโบราณคูบัว โดย
เฉพาะที่ บ ริ เ วณเนิ น อิ ฐ ที่ ถู ก คลุ ม ทั บ ด้ ว ยดิ น และหญ้ า ในบริ เ วณเมื อ งโบราณคู บั ว ซึ่ ง
ประติมากรรมเหล่านั้นล้วนถูกสร้างด้วยดินเผาและปูนปั้นเป็นจานวนมาก หลักฐานส่วน
ใหญ่ที่ขุดค้นพบนั้นส่วนใหญ่มีสภาพที่แตกหักเสียหายออกเป็นชิ้นส่วนแยกกัน แต่ที่ยังคง
สภาพสมบูรณ์ก็มีอยู่บางส่วน ทั้งนี้ในบริเวณสถานที่ของการขุดค้นพบหลักฐานในพื้นที่แห่ง
ใหม่นี้ นิ ย มเรี ย กกัน ในปั จ จุ บั น ว่า “บ้ านคูบั ว ” ซึ่งไม่ใช่พื้ นที่ที่มีลั กษณะเด่นแต่อย่างใด
นอกจากจะมีพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นเนินดินที่รายล้อมไปด้วยทุ่งนา ซึ่งมีระยะทางอยู่ห่างจาก
อาเภอเมือง ราชบุรีไปทางทิศใต้ประมาณ 18 กิโลเมตร เนื่องจากมีโบราณสถานที่เป็นซาก
ปรักหักพังอยู่ถึง 44 เนิน จึงทาให้คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าบริเวณนั้นอาจจะเป็นศูนย์กลางที่
สาคัญอีกแห่งหนึ่งของพุทธศาสนาในอดีตก็เป็นได้
ทั้งนี้รูปแบบประติมากรรมในเมืองโบราณคูบัวจากการขุดค้นพบนั้นมีทั้งที่เป็นของ
ที่ทาขึ้น อัน เกี่ย วเนื่ องกับความเชื่อทางศาสนา ซึ่งนอกเหนือจากประติม ากรรมประดับ
ศาสนสถานแล้ว นั กโบราณคดียังพบพระพุทธรูปดินเผาและพระพุทธรูปปูนปั้นอีกเป็น
จานวนมาก ส่วนใหญ่พระพุทธรูปที่พบเป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะประทับในลักษณะนั่ง
ห้อยพระบาท มีดอกบัวรองรับอยู่ใต้ฐานของพระพุทธรูป และพระพุทธรูปปางแสดงพระ
ธรรมเทศนา นอกจากนี้ยังได้พบพระพิมพ์ที่ทามาจากดินเผาและหินชนวนจานวนหนึ่ง
ชิ้นส่วนของธรรมจักรศิลา ประติมากรรมรูปบุคคลที่ทาด้วยดินเผาและปูนปั้น ภาพบุคคลที่
พบนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงการดารงชีวิตของผู้คนในเมืองคูบัวในสมัยอารยธรรมทวาราวดีได้
เป็นอย่างดี ภาพประติมากรรมเหล่านี้มีการบ่งบอกถึ งลักษณะรูปร่างหน้าตา การแต่งกาย
การดารงชีวิต วิถีชีวิตทางสังคมและเศรษฐกิจ รวมถึงการติดต่อสื่อสารกับชุมชนภายนอก
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ที่มาจากพื้นที่อื่น ๆ ที่ห่างไกลดังเห็นได้จาก ภาพดินเผารูปบุรุษเพศไว้เคราที่แต่งกายมีผ้า
โพกศีรษะเป็นยอดแหลม รวมถึงการสวมรองเท้าบูท จากภาพสันนิษฐานว่าอาจเป็นชาว
อาหรับที่เดินทางเข้ามาทาการค้าขายยังเมืองแห่งนี้
นอกจากนี้นักโบราณคดียังมีโบราณวัตถุที่ได้ทาขึ้นเพื่อใช้ในชีวิตประจาวัน ได้แก่
ภาชนะดินเผา เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทาด้วยดินเผา เช่น ตะคัน ตะเกียง แว ลูกกระสุนที่
ประทับลวดลาย เครื่องประดับทาจากโลหะ เครื่องมือโลหะ ลูกปัดแก้ว และสิ่งของอื่น ๆ
อี ก มากมาย ลั ก ษณะของเครื่ อ งมื อ และเครื่ อ งประดั บ ที่ ถู ก ค้ น พบล้ ว นเลี ย นแบบวั ส ดุ
เครื่องใช้ไม้สอยเช่นเดียวกับวัสดุเครื่องใช้ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ด้วยกันทั้งสิ้น หากแต่ที่
แตกต่างกันออกไปคือ การประดิษฐ์เครื่องใช้ไม้สอยในสมัยอารยธรรมทวาราวดีมีเทคนิค
และวิธีการที่ซับซ้อนละเอีย ดมากขึ้น รวมทั้งมีความประณีตวิจิตรในบางชิ้น ซึ่งเป็นการ
สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีทางด้านการประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่
สูงขึ้น ทั้งนี้หากพิจารณาจะเห็นได้ว่าโบราณสถานที่ถูกค้นพบเหล่านี้ได้ถูกสร้างขึ้นจาก
ความสะดวกของผู้ ก่อ สร้ าง โดยปราศจากการวางระบบผั งเมือ งหรือการวางแผนตาม
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่เหมือนดังเช่นปัจจุบัน และหากสังเกตจากร่องรอยของ
คูเมืองที่ได้รายล้อมบริเวณพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งอาจเป็นการกั้นอาณาเขตของเมืองเล็ก ๆ
เมืองหนึ่ ง ถึงแม้ ว่าคู คลองนั้ น อาจเกิ ดขึ้น ภายหลั งการสร้ างศาสนสถานแล้ ว ก็ ตาม แต่
อย่างไรก็ดี นักโบราณคดียังขาดหลักฐานทางโบราณคดีที่แน่ชัดมาสนับสนุนความเป็นมาที่
แน่นอนเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ อีกทั้งประติมากรรมที่ขุ ดพบอาจก่อให้เกิดปัญหาขึ้นตามมา
หลายประการ ปัญหาเหล่านี้ต้องอาศัยความรู้และความสามารถในการตีความต่อไป
ข้อสังเกตที่สาคัญคือเครื่องปั้นดินเผาประเภทภาชนะดินเผาพบทั้งหม้อ ไห ชาม
จาน และกาน้ า ซึ่ งภาชนะดัง กล่ าวถู กขึ้ นรูป ด้ว ยการท าด้ว ยมื อและใช้แป้ นหมุน มีทั้ ง
ประเภทที่เป็นดินเผาเนื้อหยาบและเนื้อเผาละเอียดผสมกันหลากรูปแบบ นักประวัติศาสตร์
ยังพบลวดลายประดับและไม่มีลวดลายประดับบนภาชนะหลายประเภท ภาชนะเนื้อหยาบ
ที่พบมักจะมีการตกแต่งลวดลายด้วยลายเชือกทาบ และลายขูดขีดอย่างเรียบง่าย ขณะที่
ภาชนะเนื้อละเอียดได้มีการขัดผิวด้านนอกและตกแต่งลวดลายด้วยวิธีขูดขีด กดทับหรือ
เขียนสีลงบนพื้นผิวนั้น ๆ ลวดลายที่พบมากในภาชนะดินเผา ได้แก่ ลายเส้นขนานแบบ
ต่าง ๆ ลายฟันปลา ลายลูกคลื่น ลายนิ้วมือ ลายเปลือกหอย ลายดอกไม้ และลายรูปสัตว์
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เป็ น ต้ น ส่ ว นเครื่ อ งใช้ ดิ น เผาส าคั ญ ที่ พ บในเมื อ งโบราณคู บั ว ได้ แ ก่ ตะเกี ย งส าริ ด ที่
สันนิษฐานว่าชาวตะวันตกเป็นผู้นาเข้ามาในขณะนั้น ” นอกจากนี้ยังมีการขุดค้นพบตะคันที่
มีลักษณะเป็นภาชนะขนาดเล็ก รูปทรงกลมปากงุ้มซึ่งมีหลายขนาด ขณะเดียวกันยังมีการ
พบตะเกียง แวที่เป็นอุปกรณ์ของเครื่องปั่นด้ายสาหรับทาให้เส้นใยรวมตัวเกิดเป็นเส้นด้าย
โดยแวมีรูปกลมแบนและนูนข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง ตรงกลางเจาะรูเพื่อใส่แกนไม้
หรือแกนโลหะของไน เวลาหมุนวงล้อของไน แวจะเสียดสีกับวัตถุบางชิ้นของตัวไนจนเกิด
เสี ย งดังขึ้น ส่ ว นเครื่ องประดับที่ทาจากโลหะมีทั้งตุ้มหู แหวน กาไล และลู กกระพรวน
เครื่องใช้โลหะที่พบส่ วนใหญ่เป็นห่วงที่ใช้กับแหจับปลา อาวุธแบบต่าง ๆ ตุ้มน้าหนักที่มี
ลักษณะเป็นก้อนกลมแบนขนาดต่าง ๆ โดยโลหะที่พบมากที่สุด ได้แก่ สาริด ตะกั่ว เหล็ก
ทองคา และทองแดง ตามลาดับ ส่วนลูกปัดแก้วที่พบส่วนมากมีขนาดและรูปทรงที่แตกต่าง
กัน บางลูกมีรูเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์ กลางเล็กมากถึงประมาณ 0.2 - 0.5 มิลลิเมตร ซึ่ง
ลูกปัดทามาจากวัสดุหลากหลายชนิด ทั้งที่ทามาจากกระดูกสัตว์ ลูกปัดทองคา และลูกปัด
หินสี แม้ว่ามีการพบเล่นกันแต่ก็ยังมีจานวนน้อยกว่าลูกปัดแก้วเป็นอย่างมาก เครื่องประดับ
ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือ จี้ห้อยคอรูปวงกลมเจาะรูทาด้วยกระดูกสั ตว์ และมีคาจารึ ก
อั ก ษรปั ล ลวะ ภาษาสั น สกฤตว่ า “ศรี ย ” ที่ ก าหนดอายุ ไ ด้ ว่ า อยู่ ใ นช่ ว งประมาณพุ ท ธ
ศตวรรษที่ 13 - 16 (พยุง วงษ์น้อย, 2545: 132)
ในขณะที่อ าคารพุท ธศาสนสถานในลั ท ธิ มหายานส่ ว นมากมั ก จะนิ ยมประดั บ
ตกแต่งด้ว ยภาพดิน เผาและปู น ปั้ นอย่ างวิจิ ตรงดงาม ดังเห็นได้จากภาพดินเผาที่พบใน
โบราณสถานหมายเลข 39 และ 49 บริ เ วณบ้ า นหนองเกษร ซึ่ ง มี ทั้ ง รู ป พระโพธิ สั ต ว์
พระพุทธรูป เทวดา มนุษย์ คนแคระ นาค ครุฑ คนธรรพ์ ยักษ์ และรูปสัตว์ต่าง ๆ อาทิ
สิงห์ ช้าง ม้า เป็นต้น โดยเฉพาะเศียรของพระโพธิสัตว์หรือเทวดาที่พบที่โบราณสถาน
หมายเลข 40 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงฝี มือช่างชั้นสูงในสมัยนั้น ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับภาพ
โพธิสัตว์หรือเทวดาภายในถ้าอชันตะของประเทศอินเดียที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นภาพ
จิตรกรรมโบราณที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง (สุรีรัตน์ ตั้งพรประเสริฐ, 2533: 223-224) หรือ
รูปพระโพธิสัตว์ที่ส่วนองค์ยังมีสภาพดีและประทับยืนในท่าตริภังค์ พร้อมทั้งทรงเครื่องศิรา
ภรณ์อันประกอบด้วย มงกุฎ กุณฑล กรองศอ และพาหุรัด เช่นเดียวกันกับประติมากรรม
ของพระพุทธศาสนาลัทธิมหายานในศิลปะอินเดียหลังสมัยคุปตะที่รุ่งเรืองในช่วงราวพุทธ
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ศตวรรษที่ 11 - 13 หรือรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรที่มีเส้นพระเกศายาวม้วนเป็นลอน
พาดพระอังสา และทรงห่มหนังกวางเป็นเครื่องราชพัตราภรณ์ ซึ่งลักษณะคล้ายคลึงกับ
ประติมากรรมที่ถ้าอชันตาและถ้าเอลโลราทางภาคกลางตอนล่างของอินเดียด้วยเช่นกัน
ลักษณะที่กล่าวมาดังนี้ จึงทาให้นักประวัติศาสตร์สันนิษฐานได้ว่าประติมากรรมดังกล่าวนี้
ถูกสร้ า งขึ้ น โดยช่ างชาวอิน เดี ย ที่ มีฝี มือที่ ได้ เดิ นทางเข้า มาอยู่อ าศั ยที่ เมื องโบราณคูบั ว
ข้อสังเกตที่สาคัญคือลักษณะพระพักตร์ของพระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์มีรอยแย้มพระ
โอษฐ์ที่อ่อนโยนและพระเนตรที่เหลือบลงต่า ลักษณะศิลปกรรมแบบนี้สะท้อนให้เห็นว่า
โบราณสถานทั้ ง สองแห่ ง นี้ ส ร้ า งขึ้ น ในลั ท ธิ ม หายาน เนื่ อ งด้ ว ยลั ก ษณะดั ง กล่ า วเป็ น
ลักษณะเฉพาะอุดมคติของฝ่ายลัทธิมหายานที่เน้นในเรื่องของความเมตตาของพระโพธิสัตว์
มีต่อมนุษย์
นักโบราณคดียังได้ทาการขุดค้นโบราณสถานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต่อมาได้ทาการขุด
ค้นสถูปหมายเลข 40 การขุดค้นโบราณสถานดังกล่าวได้มีการค้นพบประติมากรรมเป็น
จานวนมาก แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือความแตกต่างของลักษณะซึ่งเป็นศิลปะที่
มีลั กษณะแตกต่างกัน อย่ างมาก จากการค้นพบในครั้งก่อนหน้านี้ แม้ว่าประติมากรรม
เหล่านั้นจะมาจากช่างฝีมือแต่บางชิ้นก็ต้องอาศัย ช่างฝีมือที่มีทักษะฝีมือสูง บางชิ้นก็มีฝีมือ
หยาบไม่ ป ระณี ต (เอ็ น ดู นิ ล กุ ล , 2528: 187) อย่ า งไรก็ ต าม สิ่ ง ที่ ป รากฏแน่ ชั ด ก็ คื อ
โบราณสถานเหล่ า นั้ น ล้ ว นสร้ างขึ้ น ในสมั ย อารยธรรมทวาราวดีซึ่ ง มีอ ายุร าวหกร้อ ยปี
นับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 11 - 17 ทั้งนี้นับตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 11 เป็นต้นมา ศิลปะใน
สมัยทวาราวดีก็เริ่มมีลักษณะเด่นเป็นของตนเอง แต่เมื่อประติมากรรมแบบขอมได้เข้ามามี
อิท ธิพ ลในภาคกลาง จึ งท าให้ ศิล ปะของทวาราวดี จึง เริ่ ม เสื่ อมและสลายตั ว ลงในที่ สุ ด
ประติมากรรมที่พบในบริเวณสถูปหมายเลขที่ 40 นั้นส่วนใหญ่เป็นประติมากรรมที่สร้างขึ้น
ด้วยดินเผา นอกจากนี้ประติมากรรมที่พบในที่อื่น ๆ จะมีลักษณะที่ทาด้วยปูนปั้นทั้งสิ้น
เนื่องจากงานปูนปั้นนั้นมาจากช่างที่มีฝีมือค่อนข้างไร้ทักษะความสามารถ อีกทั้งไม่มีคุณค่า
ทางศิลปะเป็นพิเศษแต่อย่างใดเมื่อเทียบกับงานดินเผา ส่วนงานดินเผานั้นมีความสวยงาม
และต้องอาศัยความประณีต ความเชี่ยวชาญและใช้เวลาค่อนข้างมาก จึงทาให้ผลงานที่ออก
มาจึงสวยงามมากกว่างานที่ทาจากปูนปั้นเป็นอย่างยิ่ง
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แนวคิดทางศิลปะที่ส่งผลต่อการสร้างโบราณวัตถุ
อย่างไรก็ดี ข้อสังเกตที่สาคัญประการหนึ่งก็คือผู้คนในอดีต ณ ขณะนั้น อาจจะยัง
ไม่มองเห็นความแตกต่างทางคุณค่าทางศิลปะทางวัตถุของประติมากรรมเหล่านี้แต่อย่างไร
ทั้งนี้เป็นไปได้ว่าวัตถุประสงค์หลักของการประติมากรรมนั้นเป็นไปเพื่อใช้ประโยชน์มากกว่า
ดังนั้น จึงจาเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาค้นคว้าหาความจริงจากชิ้นส่วนแต่ละชิ้นของหลักฐาน
ที่เป็นประติมากรรม ชิ้นงานหลักฐานที่ได้มาจากดินเผาที่เป็นเทวดาหรือพระโพธิสัตว์นั้นจะ
สามารถแสดงให้เห็นถึงฝีมือของช่างผู้ชานาญ ขณะเดียวกันผลงานดังกล่าวยังแสดงออกถึง
ความรู้ สึ ก นึ ก คิ ด ของผู้ ส ร้ า งผลงานชิ้ น นั้ น นอกจากนี้ ยั ง ได้ เ ห็ น ความจริ ง ของงาน
ประติมากรรมที่พบนั้นมีโครงสร้างมาจากฝีมือของผู้ที่มีความสามารถหรือช่างผู้ที่มีทักษะ
ความชานาญทางด้านงานฝีมือ ทั้งนี้จากการศึกษาประติมากรรมในสมัยอารยธรรมทวารวดี
สามารถกล่าวได้ว่าช่างผู้ที่มีความชานาญและมีความสามารถเหล่านั้นมีเชื้อสายมากจาก
ชาวมอญเป็นสาคัญ
สาหรับศิลปะในสมัยของทวาราวดีนั้น นักโบราณคดีมองว่ารูปแบบศิลปะนั้นยังมี
ความคล้ายคลึงกับศิลปะของอินเดียเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ผลงานศิลปะในช่วงระยะเริ่มต้น
เป็นรูปแบบลักษณะของพระพุทธรูปในสมัยคุปตะของอินเดีย รูปแบบประติมากรรมเหล่านี้
ได้ แ สดงให้ เ ห็ น อย่ า งชั ดเจนว่ า พระพุท ธรู ป ในสมั ย ทวาราวดีนั้ น ถื อเป็ นเป็ นศิ ล ปะที่ ไ ด้
เลียนแบบเนื่องจากมีความคล้ายคลึงกันมาก แต่หากมีการสังเกตจะพบได้ว่าพระพุทธรูป
สมัยทวาราวดีนั้นแม้ว่าช่างฝีมือจะมีการพยายามนาหลักการทาพระเศียรของพระพุทธรูป
ให้ มีความงดงามมากขึ้น เพีย งใด แต่ล าตัว พระพุทธรูปก็ ยังมีลั กษณะแบนราบและแข็ ง
กระด้า งไม่มีความอ่อนช้อย ด้ว ยเหตุนี้ ผู้ วิจั ย จึ งตั้งข้อสั งเกตว่ าช่างฝี มือของอารยธรรม
ทวารวดีเปรียบเสมือนลูกศิษย์ของช่างฝีมืออินเดียที่ได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในสุวรรณภูมิ
ตามที่ห ลั กฐานทางประวัติศาสตร์ได้ปรากฏไว้ แต่อาจกล่ าวได้อีกนัยยะหนึ่งว่าถิ่นฐาน
บ้านเรือนที่ชาวอินเดียในสมัยโบราณที่เข้ามาตั้งถิ่นฐาน ชาวอินเดียที่เข้ามาในสุวรรณภูมิ
นั้นมีทั้งผู้ที่นับถือศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธปะปนกันไป พวกเขาได้มีการทาการ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาขึ้นรวมถึงได้สร้างศิลปกรรมในรูปแบบที่หลากหลายทั้งที่เป็น
โบราณสถานและโบราณวัตถุในศาสนาที่กลุ่มของพวกตนนับถือขึ้นอีกเช่นกัน
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ด้วยเหตุประการนี้ศิลปกรรมในสมัยอารยธรรมทวาราวดีตอนต้นจึงถือเป็นศิลปะที่
ได้แบบอย่างและอิทธิพลมาจากงานศิลปะของอินเดียซึ่งเป็นแม่แบบของศิลปะเป็นสาคัญ
ต่อมาเมื่อมีอารยธรรมทวาราวดีมีความเจริญและได้พัฒ นามากขึ้น ชนชาติมอญซึ่งรั บ
อิทธิพลศิลปกรรมจากอิน เดียจึงสามารถสร้างสรรค์งานศิลปกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ตนเองขึ้นมา ตัวอย่างหนึ่งที่สาคัญคือประติมากรรมพระโพธิสัตว์ที่ได้มีการขุดพบในสถูป
หมายเลข 40 ประติมากรรมดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกและฝีมือในการปั้น ทาให้
เข้าใจได้ว่าเป็นผลงานที่สร้างขึ้นโดยช่างชาวอินเดีย เมื่อเห็นงานประติมากรรมเหล่านี้จึงได้
เกิ ดความประทั บ ใจอย่ า งยิ่ ง เนื่ องจากรู ปเหล่ า นี้มี ลั กษณะคล้ ายคลึ ง กั บภาพเขี ยนรู ป
พระโพธิสัตว์ในถ้าอชันตาของอินเดีย ลักษณะเส้นของพระเนตรเป็นเส้นตรงยาวและจรด
มุมเล็กน้อย และลักษณะเส้นที่มีความพลิ้วไหวของน้าหนักอ่อนแก่ ทาให้นักประวัติศาสตร์
ลงความเห็นว่าอาจจะเป็นภาพเขียนพระโพธิสัตว์เดียวกันกับที่ถ้าอชันตา
ตั้งแต่ช่วงพุทธศตวรรษที่ 11 เป็นต้นมา พุทธศาสนาในอินเดียไม่ได้รับความใส่ใจ
จากกษัตริย์มากนัก ทาให้ ศาสนาฮินดูเข้ามาเผยแผ่และหยั่งรากลึกในสังคมอิ นเดียมาก
ยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้พระภิกษุเป็นจานวนมากในอินเดียจึงได้อพยพไปเผยแผ่ศาสนายังดินแดน
ต่าง ๆ ที่ได้มีการนับถือพุทธศาสนา ขณะเดียวกันพระภิกษุอินเดียบางรูปได้เข้ามาตั้งถิ่น
ฐานในสุวรรณภูมิ ซึ่งนักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าอาจมีจุดประสงค์เพื่อเข้ามาตั้งพุทธ
ศาสนาให้เป็นศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนา ณ เมืองคูบัวแห่งนี้ จากข้อสันนิษฐานดังกล่าว
นักประวัติศาสตร์ยังให้เหตุผลว่ามีการพบพระเศียรพระโพธิสัตว์จากดินเผาที่มีความสวยสด
งดงามอย่างยิ่งซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นการสร้างอุทิศถวายเป็นเครื่องสักการะ แต่กระนั้นก็ดี ยังมี
ข้อโต้แย้งจากข้อสันนิษฐานดังกล่าว กล่าวคือในช่วงพุทธศตวรรษที่ 11 นั้นพุทธศาสนาใน
อิน เดีย เป็ น พุท ธศาสนาลั ท ธิม หายาน ส่ ว นชาวทวาราวดีนั้ นนับ ถือ ศาสนาพุทธในลั ท ธิ
หินยาน แต่ข้อสนับสนุนต่อข้อสันนิษฐานในเรื่องนี้ก็ยังมีอยู่สองประการคือ ประการแรกคือ
ประติมากรรมเหล่านั้นดูคล้ายคลึงกับลักษณะของพระโพธิสัตว์ที่ถ้าอชันตาของอินเดียเป็น
อย่างมาก และประการที่สองคือมีการพบประติมากรรมอยู่เป็นจานวนมากที่อยู่บริเวณ
ใกล้เคียงกับสถูปอื่น ๆ ซึ่งมีเหลืออยู่เพียงไม่กี่ชิ้น
ข้ อ สั ง เกตที่ ส าคั ญ จะเห็ น ได้ ว่ า ศาสนาพุ ท ธในลั ท ธิ ม หายานนั้ น ต่ า งมี ก ารนิ ย ม
การประดับ ตกแต่งลวดลายหรือเครื่องวิจิตรมากกว่าลั ทธิหินยานที่นิยมความเรียบง่าย
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ด้วยเหตุนี้จึงอาจเชื่อได้ว่าสถูปหมายเลข 40 นั้นเป็นสถานที่ที่พระสงฆ์ในพุทธศาสนาลัทธิ
มหายานเข้ามาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในศูนย์กลางพุทธศาสนา ณ เมืองโบราณคูบัว
แห่งนี้ รวมทั้งอาจมีการสร้า งโบราณสถานขึ้นในบริเวณนั้นด้วย นักโบราณคดียังอธิบาย
เพิ่ ม เติ ม ว่ า ลั ก ษณะเช่ น นี้ อ าจเป็ น สถานที่ ที่ พ ระสงฆ์ ใ นลั ท ธิ ม หายานได้ เ คยเข้ า มายั ง
ศูนย์กลางแห่งพุทธศาสนาที่เมืองคูบัวนั้นได้สร้างขึ้น รวมทั้งอาจจะสร้างวัดขึ้นในบริเวณ
เดียวกันด้วย นักโบราณคดียังอธิบายว่าลักษณะพิเศษบางประการของประติมากรรมนี้เป็น
สถานที่ ซึ่งพระสงฆ์ลัทธิมหายานที่ได้เข้ามาอยู่ในศูนย์กลางแห่งพุทธศาสนาที่เมืองโบราณ
คูบัวได้สร้างขึ้น รวมทั้งอาจจะสร้างวัดขึ้นในบริเวณเดียวกันด้วย ทั้งนี้ลักษณะพิเศษบาง
ประการของประติมากรรมเครื่องตกแต่งที่ ค้นพบในเมืองโบราณคูบัวนี้เป็นลักษณะที่เป็น
เอกลักษณ์ของศิลปะแบบลังกา แต่ในขณะเดียวกันก็มีพระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาท
อันเป็นลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพระพุทธรูปสมัยศิลปะคุปตะรวมอยู่ด้วย ดังนั้น
จึงอาจสันนิษฐานได้ว่า อิทธิพลของศิลปะแบบคุปตะและแบบลังกาก็ อาจจะมีศิลปะแบบ
อื่นของอินเดียเข้ามามีอิทธิพลต่อประติกรรมเหล่านี้อีกเช่นกัน
จากการขุดค้นพบโบราณสถานที่เมืองโบราณคูบัว นักโบราณคดียังค้นพบศีรษะที่
ทาจากดินเผาเป็นจานวนหลายสิบรูป ซากโบราณวัตถุเหล่านี้ถูกขุดพบจากสถูปหมายเลข
40 ที่คูบัว สิ่งเหล่านี้ได้แสดงให้เห็นถึงผลงานที่มาจากความชานาญทางด้านศิลปะของช่าง
โบราณในสมัยนั้น อีกทั้งประติมากรรมศีรษะคนที่พบยังมีลักษณะตบแต่งด้วยเครื่องประดับ
เป็นพิเศษ ซึ่งอาจสันนิษฐานได้ว่าเป็นเศียรพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรที่ถูกทาขึ้นเป็นเครื่อง
สักกระบูชาในสมัยนั้น เนื่องจากเป็นงานศิลปะเศียรพระโพธิสัตว์ต้องอาศัยความสามารถ
และความชานาญจากช่างฝีมือชั้นสูง ขณะเดียวกันศีรษะรูปปั้นที่ถูกค้นพบนั้นยังได้แสดงให้
เห็น ถึงความละเอียดจากฝีมือช่างที่ถ่ายทอดความสามารถลงในงานเหล่ านั้น ทั้งนี้หาก
สังเกตอย่างละเอียดจะพบด้วยว่าช่างฝีมือที่ทาการรังสรรค์งานด้า นประติมากรรมนั้นให้
ความรู้ สึ ก และฝี มื อ ในการถ่ า ยทอดผลงานทางศิ ล ปะในรู ป แบบที่ แ ตกต่ า งกั น โดย
เปรี ย บเทีย บได้จ ากรู ป ปั้ น เทวดาและรู ป ปั้ น มนุษย์ สิ่ ง เหล่ านี้ทาให้ ส ามารถทราบได้ว่ า
ช่างฝีมือในสมัยอารยธรรมทวาราวดีสามารถถ่ายทอดลักษณะของมนุษย์กับเทวดาออกมา
ได้อย่ างชัดเจนโดยใช้ความปราณีตในการสร้ างสรรค์ที่ต่างกันระหว่างเทวดากับมนุษย์
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นอกจากรูปปั้นพระโพธิสัตว์ที่พบแล้วนักโบราณคดียังได้ค้นพบเศียรเทวดาอีก 3 เศียร ที่มี
ทรงผมที่มีลักษณะเกล้าสูงห้อยลงมาเป็นลอนด้วย
สรุป
กล่าวได้ว่าเมืองโบราณคูบัวเป็นเมืองเก่านับตั้งแต่สมัยก่อนประวั ติศาสตร์ดังเห็นได้
จากชิ้น ส่ ว นของโบราณวัตถุที่ถูกค้น พบเป็นจานวนมาก การขุดค้นโบราณวัตถุในเมือง
ดังกล่าวยังทาให้สามารถสืบค้นร่องรอยความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องระหว่าง
อารยธรรมอินเดียที่มีต่ออารยธรรมทวารวดี จากโบราณวัตถุเหล่านั้นมีอยู่เป็นจานวนมาก
และกระจายไปทั่วพื้นที่ของราชบุรีซึ่งคาดว่าเป็นส่วนหนึ่งของเมืองโบราณคูบัวด้วย สิ่งที่
สาคัญอย่างยิ่งคือโบราณวัตถุหลายชิ้นได้สะท้อนถึงร่องรอยการขยายตัวของพุทธศาสนาที่มี
ความสัมพันธ์กับเมืองโบราณคูบัวด้วย
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การศึกษาเปรียบเทียบการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษระหว่างผู้บริหาร
ชาวต่างชาติและผู้บริหารชาวไทย ของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
วิทยาเขตเพชรบุรี
A COMPARATIVE STUDY OF ENGLISH CORRESPONDENCE THROUGH
ELECTRONIC-MAILBETWEEN FOREIGN AND THAI EXECUTIVES AT
STAMFORD INTERNATIONAL UNIVERSITY,
PHETCHABURI CAMPUS
ณัฐภัทร สมศรี
รศ.ดร.วิไลรัตน์ คีรินทร์
ดร.กมลพรรณ บุญกิจ

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบรูปแบบการเขียนอีเมลโต้ตอบ
ระหว่างผู้บริหารชาวต่างชาติและผู้บริหารชาวไทยของฝ่ายรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัย
นานาชาติ แ สตมฟอร์ ด และ 2) วิ เ คราะห์ ก ารใช้ ภ าษาในการเขี ย นจดหมายอี เ มลของ
ผู้บริหารชาวไทยในฝ่ายรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ประชากรที่
ใช้ ใ นการวิ จั ย เป็ น ผู้ บ ริ ห ารชาวต่ า งชาติ แ ละชาวไทยในการรั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด และอีเมลที่นามาศึกษาได้จากคัดเลือก การเขียนอีเมล
โต้ ต อบของผู้ บ ริ ห ารชาวต่ า งชาติ แ ละชาวไทยในประเด็ น การรั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษา
การจัดสรรทุนการศึกษา และการขอความช่วยเหลือในกรณีต่าง ๆ การวิจัยครั้งนี้เป็นการ
วิจัยเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหาอีเมลที่มีการโต้ตอบระหว่างผู้บริหาร มีผู้ให้ข้อมูล


นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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หลัก จานวน 8 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารชาวต่างชาติ 4 คน และผู้บริหารชาวไทย 4 คน
ทาการเก็บข้อมูลจากอีเมล จานวน 45 ฉบับ โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง ในช่วงเตรียมการ
ก่อนรับสมัครนักศึกษา
ผลการวิจัยพบว่า
1. การเปรีย บเทียบรูป แบบการเขียนอีเมลเพื่อการทางานโดยวิเคราะห์ อีเมลที่
โต้ตอบระหว่างผู้บริหารชาวต่ างชาติและผู้บริหารชาวไทย พบว่า ด้านรูปแบบ ผู้บริหารทั้ง
สองกลุ่มเขียนอีเมลโดยใช้แบบบล็ อกมากกว่ารูปแบบอื่น ๆ ด้านข้อมูลส่วนหัวจดหมาย
พบว่า ผู้บริ หารชาวไทยระบุ ข้อมูล อย่างครบถ้วนมากกว่าผู้บริห ารชาวต่างชาติ ด้านคา
ขึ้นต้นและคาลงท้าย พบว่า ผู้บริหารทั้งสองกลุ่มใช้รูปแบบที่ไม่เป็นทางการ และด้านการ
ลงนามผู้ส่งผู้บริหารชาวต่างชาติระบุข้อมูลอย่างครบถ้วนและเป็นทางการมากกว่าผู้บริหาร
ชาวไทย
2. การใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนอีเมลของผู้บริหารชาวไทยด้านไวยากรณ์และ
ข้อผิดพลาด พบว่า ผู้บริหารชาวไทยใช้ไวยากรณ์ในรูปแบบประโยคตามกาลที่ถูกต้องแต่นา
ภาษาพูดมาใช้ในการเขียนอีเมล ด้านคาศัพท์ พบว่า ผู้บริหารชาวไทยเลือกใช้คาศัพท์แบบ
ไม่เป็นทางการ ด้านสัญลักษณ์ผู้บริหารชาวไทยนิยมใช้สัญลักษณ์แบบออนไลน์ในการเขียน
อีเมลบ่อยครั้ง ด้านสานวนผู้บริหารชาวไทยใช้สานวน ในรูปประโยคแบบเป็นทางการ และ
ด้านเครื่องหมายวรรคตอน พบว่า ผู้บริหารชาวไทยนิยมใช้เครื่องหมายวรรคตอนในการ
เขียนอีเมลบ้างในบางครั้ง
คาสาคัญ: การศึกษาเปรียบเทียบ อีเมล การโต้ตอบจดหมายภาษาอังกฤษ ผู้บริหาร
ชาวต่างชาติและผู้บริหารชาวไทย
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Abstract
The purposes of this research were to: 1) compare the pattern of
English correspondence through e-mail written by foreign and Thai executives
in the student admission department of Stamford International University;
and 2) analyze the English language usage in the e-mail of Thai executives in
the student admissions department of Stamford International University.
E-mail correspondences of foreign and Thai executives related to: student
admission, scholarship allocation, and assistance request were selected for
the study.This research was as qualitative research with the analysis of e-mail
correspondence between foreign and Thai executives. The key informants
were 4 foreign executives and 4 Thai executives. The data were collected
from 45 e-mails derived by purposive selection during the preparation period
of student admission.
The results of the study were as follows:
1. The comparative study of pattern adopted by foreign and Thai
executives in e-mail correspondences showed that both foreign and Thai
executives used block style more than other patterns. As for the header
information, Thai executives specified more complete information than
the foreign executives. With regards to the salutation and complementary
close, both groups of executives employed informal format whereas in
the sender’s signature part foreign executives specified more complete
and formal information than Thai executives.
2. Regarding the use of English by Thai executives in the aspects of
grammar and error, it revealed that they used correct tenses but adopted
spoken language in their writings. In terms of vocabulary use, Thai executives
tended to use informal word. Moreover, they used electronic symbols
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frequently. As for the use of expressions, Thai executives used idioms and
expressions formally. Additionally, they occasionally used punctuation in email.
Keywords: Comparative study, e-mail, English Correspondence, Foreign and
Thai executives
บทนา
ภาษาอั ง กฤษเป็ น ภาษาสากล ทุ ก ชาติ ทุ ก ภาษาให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การเรี ย น
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองรองลงมาจากภาษาประจาชาติ เป็นแกนหลักของหลักสูตร
การศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงการศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งหากกล่าวถึงความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยโดยเฉลี่ยจากคะแนน TOEFL iBT เมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศอื่นในอาเซียน (ยกเว้นบรูไน) พบว่าคะแนน TOEFL iBT เฉลี่ยของไทยในปี 2553
อยู่ที่ 75 คะแนนจากคะแนนเต็ม 120 คะแนน สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชา ลาว
พม่ า และเวี ย ดนามเท่า นั้ น แต่ยั ง ต่ากว่า ประเทศคู่ แข่ ง ส าคั ญอย่ างสิ งคโปร์ มาเลเซี ย
ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย (Wall Street English, 2015: ออนไลน์)
นอกจากภาษาอังกฤษแล้ว ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นส่วนช่วยส่งเสริมให้
การสื่ อสารรวดเร็ ว และทัน เหตุการณ์ เทคโนโลยีช่ว ยผลั กดันให้ การดาเนินงานมีความ
ถูกต้องแม่นยาและมีความเข้าใจตรงกัน อันดั บแรกที่ใช้มากที่สุดคือ “อีเมล” ตรงกับคา
ภาษาอังกฤษว่า electronics แต่ยังคงทับศัพท์ว่า อิเล็กทรอนิกส์ เช่นเดียวกับคาที่เรารู้จัก
กันดี คือ electronic mail ที่บัญญัติศัพท์ว่า ไปรษณีย์อีเมล ใช้คาย่อว่า e-mail ทับศัพท์
เป็น “อีเมล” (ส านักงานราชบัณฑิตยสถาน, 2556: ออนไลน์) ซึ่งการสื่ อสารผ่ านอีเมล
จาเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะองค์กรระหว่างประเทศ ภาษาที่ใช้เขียนติดต่อทาง
อีเมลมีความแตกต่างจากภาษาและโครงสร้าง มีโอกาสได้ความรู้จากคาและความหมายที่
เจ้าของภาษาใช้ ในสถานการณ์จริง สิ่งสาคัญคือผู้เขียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมจากเจ้ าของ
ภาษาโดยตรงและช่วยส่งเสริมให้ การสื่อสารโดยการใช้อีเมลภายในสานักงานราบรื่นมาก
ยิ่งขึ้น (สมบูรณ์ เจตน์จาลอง, 2545: 3)
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การสื่อสารภายในมหาวิทยาลัย นานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตเพชรบุรี ใช้การ
เขียนอีเมลภาษาอังกฤษทั้งในรูปแบบคนไทยเขียนอีเมลถึงคนไทย ชาวต่างชาติเขียนอีเมล
ถึงคนไทย และคนไทยเขียนอีเมลถึงชาวต่างชาติ ซึ่งพบลักษณะการเขียนอีเมลที่แตกต่าง
กัน ปัญหาสาหรับบุคลากรคนไทยที่ยังขาดทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งการอ่านและการตีความ
รวมถึ ง การเขี ย นอี เ มลโต้ ต อบท าให้ มี อุ ป สรรคต่ อ การปฏิบั ติ ง าน ซึ่ ง จากการสอบถาม
จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลและกาหนดการของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขต
เพชรบุรี มีการกาหนดนโยบายให้ฝ่ายบุคคลจัดอบรมเรื่อง Basic English Conversation
เพื่อติดต่อสื่ อ สารกับ เพื่อ นร่ ว มงานชาวต่างชาติ หั ว หน้างานชาวต่างชาติ และผู้ บริห าร
ชาวต่างชาติในชีวิตประจาวัน
ด้ว ยเหตุที่กล่ าวมาข้างต้น ผู้วิจัย จึ งเห็นความส าคัญที่ จะศึกษาภาษาที่ใช้ในการ
เขีย นอีเมล เพื่อวิเคราะห์ ลั กษณะของภาษาอังกฤษที่บุคลากรใช้สื่ อสารชีวิตประจาวัน
ระหว่างปฏิบัติงานสาหรับบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานในฝ่ายรับสมัครนักศึกษามีความจาเป็นต้อง
สื่ อสารกับ หน่ ว ยงานอื่น ๆ ภายในองค์กรเดีย วกัน การได้ค้นพบปัญหาการเขียนอีเมล
ภาษาอังกฤษสามารถนาไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติงานได้จริง นามาใช้พัฒนา ปรับปรุง และเป็น
แนวทางการจั ดอบรมภาษาอังกฤษของบุ คลากรในมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
วิ ท ยาเขตเพชรบุ รี อั น เป็ น การตอบสนองความจ าเป็ น ที่ แ ท้ จ ริ ง ของสถานการณ์ จ าก
การศึกษาการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษซึ่งบุคลากรสามารถนาไปใช้ได้จริงและเกิดประโยชน์
สูงสุดการปฏิบัติงานต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บรู ป แบบการเขี ย นจดหมายอี เ มลเพื่ อ การท างานโต้ ต อบ
ระหว่างผู้บริหารชาวต่างชาติและผู้บริหารชาวไทยของฝ่ายรับสมัครนักศึกษา
2. เพื่อวิเคราะห์การใช้ภาษาในการเขียนจดหมายอีเมลของผู้บริหารชาวไทยใน
ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา ด้านไวยากรณ์ คาศัพท์ สัญลักษณ์ สานวน และเครื่องหมายวรรค
ตอน

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1

45

ขอบเขตการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการกาหนดขอบเขตไว้ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
1.1 ผู้บริหารชาวต่างชาติในตาแหน่ง อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้อานวยการฝ่ายภาษาอังกฤษ โดยวิธีระบุเฉพาะเจาะจงทั้งหมด
จานวน 4 คน
1.2 ผู้ บ ริ ห ารชาวไทยในต าแหน่ ง รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยรั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษา
ผู้อานวยการฝ่ายรับสมัครนักศึกษา ผู้จัดการฝ่ายรับสมัครนักศึกษา และผู้อานวยการฝ่าย
กิจการนักศึกษา โดยวิธีระบุเฉพาะเจาะจงทั้งหมด จานวน 4 คน
กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ วิจัยได้ใช้แนวคิด
ทฤษฎี การวิ เคราะห์ ข้อผิ ดพลาด (Error Analysis) โดยศึกษาเป็ นการวิจั ยเชิ งพรรณา
ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดศึกษาเฉพาะผู้บริหารชาวต่างชาติและผู้บริหารชาวไทยของฝ่ายรับสมัคร
นักศึกษา มหาวิทยาลัยนานาชาติ แสตมฟอร์ด วิทยาเขตเพชรบุรี มุ่งเน้นศึกษาวิเคราะห์
ภาษาอังกฤษในการทางานที่ปรากฏอยู่ในเนื้อความของอีเมล โดยการเก็บรวบรวมเนื้อหา
ของจดหมาย จากการโต้ตอบอีเมลภายในองค์กร นามาวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง 2
หัวข้อ (ตามวัตถุประสงค์) คือ เปรียบเทียบรูปแบบการเขียนอีเมลเพื่อการทางานโต้ตอบ
ระหว่างผู้บริหารชาวต่างชาติและผู้บริหารชาวไทย วิเคราะห์การใช้ภาษาในการเขียนอีเมล
ของผู้บริหารชาวไทยของฝ่ายรับสมัครนักศึกษา วิเคราะห์ภาษาและลักษณะในการเขียนที่
อาจแตกต่างกัน
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนี้ โดยศึกษาจากแนวคิดทฤษฎี
การวิเคราะห์ ข้อผิ ดพลาด โดยศึ กษาเป็นการวิจัยเชิง พรรณา ซึ่ งสามารถสรุปประเด็ น
แนวคิดและทฤษฎีได้ 2 หั ว ข้อ คือ เปรี ยบเทียบรูปแบบการเขียนอีเมลเพื่อการทางาน
โต้ตอบระหว่างผู้บริหารชาวต่างชาติและผู้บริหารชาวไทย และวิเคราะห์การใช้ภาษาในการ
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เขียนอีเมลของผู้บริหารชาวไทยของฝ่ายรับสมัครนักศึกษา โดยการวิเคราะห์ภาษาและ
ลักษณะการเขียนที่อาจแตกต่างกัน มีสาระสาคัญดังนี้
1. เปรียบเทียบรูปแบบการเขียนอีเมลเพื่อการทางานโต้ตอบระหว่างผู้ บริหาร
ชาวต่างชาติและผู้บริหารชาวไทย สอดคล้องกับแนวคิดของ ภัทราภรณ์ ทวีวงศ์ (2549)
พบว่า คนไทยเขียนอีเมลตามหน้าที่ของโครงสร้างข้อความทางอีเมล สะท้อนให้ เห็นว่า
วัฒนธรรมของชาติส่งผ่ านการเขีย นอีเมลและครอบคลุมไปถึงวัฒนธรรมองค์กร เพราะ
องค์กรแตกต่างในเรื่อง Different Norms รวมถึงรูปแบบจดหมายกลุ่มตัวอย่าง และการ
แยกประเภทงานที่ น ามาวิ เ คราะห์ โดยแยกเป็น สองกลุ่ ม และน ามาเป็ น ตั ว อย่ า งการ
วิเคราะห์ สอดคล้องกับแนวคิดของจุฑามาศ สิทธิดารงค์ (2550) พบว่า รูปแบบที่พบบ่อย
ที่สุ ด ในเนื้ อความของอีเมล คื อ ประโยคความเดีย วประกอบด้ว ย ส่ ว นขยาย แสดงถึ ง
วัตถุ ป ระสงค์ที่ แตกต่า งกัน เช่น การบอกเวลา หรือบอกเหตุ ผ ล ในการกระท าบางสิ่ ง
บางอย่างใช้ประโยคแบบ Passive และการเขียนประโยคแบบลดรูปการใช้รูปแบบอีเมล
ระหว่างคนไทยและและชาวต่างชาติ
2. วิเคราะห์การใช้ภ าษาในการเขียนอีเมลของผู้บริหารชาวไทยของฝ่ ายรับ
สมัครนักศึกษา สอดคล้องกับ แนวคิดของนงลักษณ์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา (2549) พบว่า
จดหมายและอีเมลใช้รูปแบบลักษณะเดียวกันคือ เป็นทางการ ส่วนด้านลีลาการใช้ภาษาทั้ง
จดหมายแบบเป็นทางการและอีเมลนิยมใช้ภาษาเป็ นทางการมากกว่า เขียนรูปประโยค
แบบซับซ้อนมีความแตกต่างกับรูปประโยคในอีเมล มีความเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน และใช้
ภาษาแบบไม่เป็นทางการ สอดคล้องกับแนวคิดของปฐมวัฒน์ สุระประจิต (2555) พบว่า
อีเมลพบข้อผิ ด พลาดมากที่สุ ด คือ อี เมลเพื่ อยื นยัน (asking for confirmation) การให้
(giving) สอบถามข้อมูล (asking for information) การแบ่งปันข้อมูล (sharing or asking
for an opinion) พบว่า 1) ข้อผิ ดพลาดทางไวยากรณ์พบในอีเมลต้นฉบับบ่อยที่สุ ด คือ
การละคา (error of omission) และข้อผิดพลาดในการเพิ่มคา (error of addition) และ
2) ข้ อ ผิ ด พลาดทางไวยากรณ์ พบบ่ อ ยที่ สุ ด ในอี เ มลตอบกลั บ คื อ การละค า (error of
omission) สอดคล้องกับแนวคิดของ ชิดชนก นาคสวาทดิ์ (2557) โครงสร้างการเขียนแบบ
Move and Steps มีความแน่นอนและตายตัว เขียนตามได้ง่าย มีบางอย่างความเหมือน
และแตกต่ า งของโครงสร้ า งภายใน การใช้ ภ าษา มี ค วามเป็ น ส่ ว นตั ว และสุ ภ าพ มี
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กลวิธี ก ารใช้ภ าษาเพื่อ โน้ ม น้ าวใจ และสองคล้ อ งกั บ แนวคิด ของ Yeoh (2015) ระดั บ
หัวหน้างานเขียนอีเมลโดยใช้รูปแบบเป็นทางการมากว่า ใช้คาว่า dear และตามด้วยคา
น าหน้ า ของผู้ รั บ เช่น Mr หรื อ Mrs และตามด้ว ยชื่ อ ระดับพนัก งานใช้รู ปแบบไม่ เป็ น
ทางการและคาย่อ เช่น ASAP หรือ of course และใช้สรรพนาม I, She says. แสดงให้
เห็นว่าทั้งสองกลุ่มใช้ภาษาแตกต่างกัน และเน้นถึงความสาเร็จของงานมากกว่าการรักษาซึ่ง
ความปรองดองในองค์กร
วิธีการดาเนินการ
ผูว้ ิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ผู้บริหารชาวต่างชาติในตาแหน่ง อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รอง
อธิการบดี ฝ่ายวิชาการ ผู้อานวยการฝ่ายภาษาอังกฤษ โดยวิธีระบุเฉพาะเจาะจงทั้งหมด
จานวน 4 คน
1.2 ผู้ บ ริ ห ารชาวไทยในต าแหน่ ง รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยรั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษา
ผู้ อานวยการฝ่ ายรั บ สมัครนั กศึกษา ผู้ จัดการฝ่ ายรับสมัครนักศึกษา ผู้ อานวยการฝ่ า ย
กิจการนักศึกษา โดยวิธีระบุเฉพาะเจาะจงทั้งหมด จานวน 4 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
กระบวนการที่ใช้ในการพัฒนาเครื่องมือนาเสนอตามเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย
2.1 แบบฟอร์ ม เปรี ย บเที ย บรูป แบบการเขี ยนอี เมลเพื่อ การท างานโต้ ต อบ
ระหว่างผู้บริ หารชาวต่างชาติและผู้บริ หารชาวไทยของฝ่ายรับสมัครนักศึกษา ผู้วิจัยได้
ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและสร้างแบบฟอร์มเปรียบเทียบรูปแบบการเขียนอีเมลเกี่ยวกั บ
ลั ก ษณะรู ป แบบจดหมาย (Style) ข้ อ มู ล ส่ ว นหั ว จดหมาย (Header information)
ค าขึ้ น ต้ น (Salutation) ค าลงท้ า ย (Complimentary close) ข้ อ มู ล ลงนามผู้ ส่ ง
(Signature block) และนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบหัวข้อ การใช้
แบบฟอร์มวิคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ซึ่งผู้วิจัย
ได้ป รับ ปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว นาแบบฟอร์ม
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วิเคราะห์ที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้ อ หา และหาค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งระหว่ า งแบบฟอร์ ม วิ เ คราะห์ กั บ วั ต ถุ ป ระสงค์
(Item-Objective Congruence Index: IOC) นาผลคะแนนที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญ
มา
คานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องซึ่งต้องมีค่าตั้งแต่ 0.50-1.00 จึงถือว่ามีค่าความเที่ยงตรง
ใช้ได้เหมาะสมที่จะนาไปใช้ในงานวิจัยได้ แบบฟอร์มเปรียบเทียบรูปแบบการเขียนอีเมล
เพื่อการทางานโต้ตอบระหว่างผู้บริหารชาวต่างชาติและผู้บริหารชาวไทยของฝ่ายรับสมัคร
นักศึกษา ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าความสอดคล้องอยู่ที่ 0.96 จึงถือว่ามีค่าความเที่ยงตรงใช้ได้
เหมาะสมนาไปใช้งานวิจัยได้ จากนั้นนาแบบฟอร์มเปรี ยบเทียบให้กับอาจารย์ชาวต่างชาติ
ใช้วิเคราะห์รูปแบบอีเมลต่อไป
2.2 แบบฟอร์มวิเคราะห์การใช้ภาษาการเขียนอีเมลสื่อสารการโต้ตอบภายใน
หน่วยงาน ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและสร้างแบบฟอร์มวิเคราะห์ภาษาที่ใช้ในการ
เขี ย นอี เ มลภาษาอั ง กฤษภายในหน่ อ ยงานซึ่ ง เป็ น การเขี ย นอี เ มลระหว่ า งผู้ บ ริ ห าร
ชาวต่างชาติและผู้บริหารชาวไทยในเนื้อหาอีเมลเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษา การจัดสรร
ทุน และการขอความช่วยเหลือ แบบวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ได้แก่ ไวยากรณ์
และข้ อ ผิ ด พลาด (grammar and error analysis) ค าศั พ ท์ (vocabulary) ส านวน
(expressions) สัญลั กษณ์ที่ใช้สื่อสารออนไลน์และตัว ย่อ (symbol and abbreviation)
และเครื่องหมายวรรคตอน (punctuation) และนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อ
ตรวจสอบหัวข้อ การใช้แบบฟอร์มวิคราะห์เนื้อหา (content analysis) ความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
แล้วนาแบบฟอร์มวิเคราะห์ที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบฟอร์มวิเคราะห์กับ
วั ต ถุ ป ระสงค์ (Item-Objective Congruence Index : IOC) น าผลคะแนนที่ ไ ด้ จ าก
ผู้เชี่ยวชาญมาคานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องซึ่งต้องมีค่าตั้งแต่ 0.50-1.00 จึงถือว่ามี
ค่าความเที่ยงตรงใช้ได้เหมาะสมที่จะนาไปใช้ในงานวิจัยได้ แบบฟอร์มวิเคราะห์ภาษาการ
เขียนอีเมลสื่อสาร การโต้ตอบภายในหน่วยงานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าความสอดคล้องอยู่ที่
0.96 จึงถือว่ามีค่าความเที่ยงตรงใช้ได้เหมาะสมนาไปใช้งานวิจัยได้ จากนั้นนาแบบฟอร์ม
วิเคราะห์ให้กับอาจารย์ชาวต่างชาติใช้วิเคราะห์เนื้อหาอีเมลต่อไป
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 ผู้วิจัยทาเอกสารขออนุญาตอย่างเป็นทางการถึงผู้บริหารชาวต่างชาติและ
ผู้บริหารชาวไทย เพื่อรวบรวมอีเมลในแต่ละช่วงเดือนตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561- มีนาคม
2562 นามาแยกประเภทตามหัวข้อ เช่น การรับสมัครนักศึกษา การจัดสรรทุนการศึกษา
และการขอความช่วยเหลือในกรณีต่าง ๆ เป็นต้น
3.2 ผู้วิจัยนาอีเมลที่ได้รวบรวมมาวิเคราะห์ทั้ง 2 ด้านได้แก่ 1) เปรียบเทียบ
รู ป แบบการเขีย นจดหมายอี เมลภาษาอั งกฤษโต้ตอบเพื่อการท างานระหว่ างผู้ บริ ห าร
ชาวต่างชาติและผู้บริหารชาวไทยของฝ่ายรับสมัครนักศึกษา 2) วิเคราะห์การใช้ภาษาใน
การเขียนอีเมลของผู้บริหารชาวไทยในฝ่ายรับสมัครนักศึกษา ได้รวบรวมอีเมลตั้งแต่เดือน
เดือนธันวาคม 2561- มีนาคม 2562 จานวน 45 ฉบับ โดยผู้วิจัยเป็นผู้คัดเลือกอีเมลที่มี
ลักษณะการโต้ตอบระหว่างผู้ส่งและผู้รับประมาณ 4-5 ครั้ง ด้วยตนเองวิเคราะห์ค่าความถี่
และวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
3.3 ผู้วิจัยรวบรวมเอกสาร โดยให้อาจารย์ชาวต่างชาติ 2 ท่าน เป็นผู้วิเคราะห์
ข้อมูล เมื่อวิเคราะห์เสร็จแล้วนามาจาแนกประเภทตามวัตถุประสงค์ 2 ข้อ และสรุปข้อมูล
ในขั้นตอนต่อไป
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้
4.1 หาค่าความแตกต่างโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและค่าความถี่ด้านรูปแบบการ
เขียนอีเมลภาษาอังกฤษกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ ผู้บริหารชาวต่างชาติและผู้บริหารชาว
ไทย
4.2 วิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาและข้ อ ผิ ด พลาดการใช้ ภ าษาในการเขี ย นอี เ มล
ภาษาอังกฤษของผู้บริหารชาวไทย โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
สรุปผลการวิจัย
ตอนที่ 1 วิเคราะห์การเปรียบเทียบรูปแบบการเขียนอีเมลเพื่อการทางานโต้ตอบ
ระหว่างผู้บริหารชาวต่างชาติและผู้บริหารชาวไทยของฝ่ายรับสมัครนักศึกษา พบว่า ด้าน
รูปแบบ (format) มีรายละเอียดดังนี้
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1.1 ลักษณะจดหมาย (Style) พบว่า ผู้บริหารชาวต่างชาติโดยส่วนใหญ่ใช้รูปแบบ
Block style ผู้บริหารชาวไทยส่วนใหญ่ใช้รูปแบบ Full block style
1.2 ข้อมูลส่วนหัวจดหมาย (Header information) พบว่า ผู้บริหารทั้งสองกลุ่ม
ระบุข้อมูลอย่างครบถ้วน
1.3 คาขึ้นต้นจดหมาย (Salutation) พบว่า ผู้บริหารชาวไทยโดยส่วนใหญ่ใช้คา
ขึ้นต้นอย่างเป็นทางการ ส่วนผู้บริหารชาวต่างชาติใช้คาขึ้นต้นอย่างไม่เป็นทางการ
1.4 ลงนามผู้ ส่ ง (Signature block) พบว่ าผู้ บ ริห ารชาวต่างชาติส่ ว นใหญ่ระบุ
ข้อมูล อย่ างครบถ้ว น และผู้บ ริ ห ารชาวไทยระบุข้อมูลบางส่ วน เช่น ชื่อ ตาแหน่ง และ
หมายเลขโทรศัพท์
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ การใช้ภ าษาการเขียนอีเมลเพื่อการทางานโต้ตอบระหว่าง
ผู้บริหารชาวต่างชาติและผู้บริหารชาวไทยของฝ่ายรับสมัครนักศึกษา พบว่ามีรายละเอียด
ดังนี้
2.1 ไวยากรณ์และข้อผิดพลาด (Grammar and error analysis) ผู้บริหารทั้งสอง
กลุ่ มใช้รู ปแบบประโยคตามกาล (tense) เช่น past simple tense, past continuous
tense, past perfect tense, present continuous tense, present perfect tense
and future continuous tense ด้านข้อผิ ดพลาด พบว่า ผู้ บริห ารชาวไทยมีการใช้รู ป
ประโยคผิดไวยากรณ์ ซึ่งมักเกิดจากความแตกต่างของภาษาแม่และภาษาต่างประเทศ ดัง
ประโยคผิดไวยากรณ์หรือไม่เป็นที่ยอมรับของเจ้าของภาษา ซึ่งพบว่าผู้บริหารชาวต่างชาติ
มีการใช้รูปแบบประโยคผิดไวยากรณ์เช่นกั นแต่พบได้น้อยกว่าผู้บริหารชาวไทย ผู้บริหาร
ชาวไทยนาภาษาพูดมาใช้การเขียนอีเมล และพบว่า ผู้บริหารชาวต่างชาติมีนาภาษาพูดมา
ใช้การเขียนอีเมลเช่นกันแต่พบได้น้อยกว่าผู้บริหารชาวไทย
2.2 ค าศั พ ท์ (Vocabulary) ผู้ บ ริ ห ารช่ า วต่ า งชาติ โ ดยส่ ว นใหญ่ ใ ช้ ค าศั พ ท์ ที่ มี
ความหมายทางวิชาการมากกว่าผู้บริหารชาวไทย เช่น ผู้บริหารชาวต่างชาติใช้คาศัพท์
Itinerary, essentially, discrepancies, slightly
2.3 สัญลักษณ์สื่อสารออนไลน์และตัวย่อ (symbol and abbreviation) ผู้บริหาร
ชาวไทยส่วนใหญ่ใช้สัญลักษณ์สื่อสารออนไลน์และตัวย่อมากกว่าผู้บริหารชาวต่างชาติ เช่น
ผู้บริหารชาวไทยใช้สัญลักษณ์แสดงอารมณ์ ได้แก่ Smile :-), Twinkle ;-), Beam:-D, Like
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 ตัวย่อแบบเป็นทางการ ได้แก่ FYI = For Your Information ตัวย่อแบบไม่เป็นทางการ
ไ ด้ แ ก่ BTW = By the Way, LOL= laughing out loud, he he, Yeah Yeah แ ล ะ
ผู้บริหารชาวต่างชาติใช้สัญลักษณ์แสดงอารมณ์ ได้แก่ Twinkle ;-), Smile :-), ตัวย่อแบบ
เป็นทางการ ได้แก่ FYI = For Your Information
2.4 สานวน (Expressions) ด้านการกล่าวนาขึ้นต้นจดหมาย (Previous contact)
พบว่าผู้บริหารชาวไทยส่วนใหญ่ใช้รูปแบบเป็นทางการมากกว่าผู้บริหารชาวต่างชาติ ด้าน
เหตุ ผ ลการเขี ย นจดหมาย (Reason for writing) พบว่ า ผู้ บริ ห ารชาวไทยส่ ว นใหญ่ ใ ช้
ส านวนรู ป แบบไม่เ ป็ น ทางการใน การสื่ อสาร ด้ านเอกสารแนบและสอบถามข้อ มู ล
(Attachment and asking for information) พบว่าผู้บริหารชาวไทยใช้สานวนแบบเป็น
ทางการและผู้บริหารชาวต่างชาติใช้สานวนแบบไม่เป็นทางการ ด้านการขอร้องเสนอความ
ช่วยเหลือและคากล่าวลงท้าย (Request offering help and final comments) พบว่า
ผู้บริหารชาวไทยส่วนใหญ่ใช้สานวนแบบเป็นทางการและผู้บริหารชาวต่างชาติใช้สานวน
แบบไม่เป็นทางการ
2.5 เครื่อ งหมายวรรคตอน (Punctuation) พบว่า ผู้บริหารชาวไทยนิยมใช้
เครื่องหมายวรรคตอนประเภทเครื่องหมายคาถาม จุลภาค ยัติ ภาค และอะพอสทรอฟี
ผู้บริหารชาวต่างชาตินิยมใช้เครื่องหมายวรรคประเภท เครื่องหมายคาถาม จุลภาค เซมิโค
ลอน ยัติภาค โคลอน อัญประกาศหรือเครื่องหมายคาพูด และอะพอสทรอฟี นามาใช้ใน
การเขียนจดหมายอีเมลมากกว่าผู้บริหารชาวไทย
อภิปรายผล
จากการศึกษาการเปรียบเทียบรูปแบบการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษของผู้บริหาร
ชาวต่า งชาติ แ ละผู้ บ ริ ห ารชาวไทยของมหาวิท ยาลั ย นานาชาติแ สตมฟอร์ ด วิ ท ยาเขต
เพชรบุรี ผู้วิจัยมีประเด็นการอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
1. การเปรียบเทียบรูปแบบการเขียนอีเมลเพื่อการทางานโต้ตอบระหว่างผู้บริหาร
ชาวต่ างชาติและผู้ บ ริ ห ารชาวไทยของฝ่ ายรั บสมั ครนัก ศึกษาด้า นรูปแบบ (format) มี
รายละเอียดดังนี้
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1.1 ลักษณะจดหมาย (Style) ผู้บริหารชาวต่างชาติโดยส่วนใหญ่ใช้รูปแบบ
Block style และผู้บริหารชาวไทยส่วนใหญ่ใช้รูปแบบ Full block style ทั้งนี้ลักษณะของ
Block style และ Full Block style เป็นที่นิยมในการเขียนอีเมลเพราะง่ายต่อการพิมพ์
ส่วนประกอบต่าง ๆ เขียนอีเมลได้รวดเร็วขึ้นโดยไม่ต้องคานึงถึงรูปแบบมากนัก
1.2 ข้อมูลส่วนหัวจดหมาย (Header information) พบว่า ผู้บริหารชาวไทย
ของฝ่ายรับสมัครนักศึกษามีการระบุข้อมูลอย่างครบถ้วนในส่วน To, cc และ Subject การ
เขียนอีเมลภาษาอังกฤษมากกว่า ผู้บริหารชาวต่างชาติ ทั้งนี้เพื่อต้องการให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
สามารถรับทราบได้โดยทันทีว่า ได้รับอีเมลเกี่ยวกับอะไร มีความสาคัญเร่ งด่วนหรือไม่ ควร
ตอบรับอีเมลหรือไม่ หัวข้อเรื่องอีเมลมีความสาคัญเป็นอย่างมากต่อผู้รับ ผู้รับสามารถรับรู้
ได้ทันทีว่าควรดาเนินการอย่างไรต่อไป ซึ่ง Taylor (2012: 90-95) ได้แสดงความเห็นไว้ว่า
การเขียนอีเมลในองค์กรโดยทั่วไปอาจพบความแตกต่างจากการใช้ภาษาและรูปแบบการ
เขีย นซึ่งขึ้น อยู่ กับ ความสามารถการสื่ อสารและความสามารถการใช้ภ าษาอังกฤษของ
ผู้เขียนด้วย การเขียนอีเมลที่เหมาะสมควรมีองค์ประกอบหัวจดหมายที่ครบถ้วนเพื่อให้ผู้รับ
เข้าใจเนื้อความได้ง่ายยิ่งขึ้น
1.3 คาขึ้นต้นจดหมาย (Salutation) และคาลงท้าย (Complimentary Close)
พบว่า ผู้บริหารชาวไทยส่วนใหญ่ใช้คาขึ้นต้นแบบเป็นทางการ ส่วนผู้บริหารชาวต่างชาติใช้
คาขึ้นต้นแบบไม่เป็นทางการ ทั้งนี้เพราะเป็นการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรเดียวกันทาให้มี
ความใกล้ชิด การเขียนคาขึ้นต้นโดยระบุชื่อจึงเป็นเรื่องปกติของการสื่อสาร และด้านคาลง
ท้าย พบว่า ผู้บริหารชาวต่างชาติส่วนใหญ่ใช้ Best regard และ Thanks ผู้บริหารชาวไทย
ส่ ว นใหญ่ใ ช้ Best regard ทั้ งนี้ เพราะเป็ น การสื่ อสารภายในองค์ กรเดี ยวกัน และมี การ
ติดต่อสื่อสารผ่านอีเมลทุกครั้ง ผู้บริหารชาวไทยจึงเลือกใช้คาลงท้ายเหมือนกันทุกครั้งเพื่อ
ความสะดวกและรวดเร็ว
1.4 ลงนามผู้ ส่ ง (Signature block) พบว่า ผู้บริห ารชาวต่างชาติมีการระบุ
ข้อมูลอย่างครบถ้วน เช่น ชื่อ ตาแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และเว็บไซต์ ซึ่งผู้บริหาร
ชาวไทยระบุข้อมูลเฉพาะบางส่ วน เช่น ชื่อ ตาแหน่ง และหมายเลขโทรศัพท์ ทั้งนี้เพื่อ
ต้องการให้ผู้รับ สามารถติดต่อสื่ อสารได้ง่ายขึ้น โดยระบุ Line ID และใส่สัญลั กษณ์ของ
องค์กรลงในอีเมลด้วย
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1

53

การเปรียบเทียบรูปแบบการเขียนอีเมลของผู้บริหารชาวต่างชาติและผู้บริหารชาว
ไทย มีค วามสอดคล้ อ งกับ งานวิ จั ย ของภั ท ราภรณ์ ทวี ว งศ์ (2549: 100) ได้ ศึ กษาการ
วิเคราะห์ปริจเฉทของอีเมลธุรกิจภาษาอังกฤษที่ใช้โต้ตอบกันภายในองค์กรระหว่างคนไทย
และคนเยอรมัน ในองค์การประเภทแสวงหาผลกาไรและไม่แสวงหาผลกาไร พบว่า คนไทย
เขียนโดยใช้วัฒนธรรมองค์กรมาเกี่ยวข้อง มากกกว่าการเขียนแบบคนเยอรมัน การทาตาม
ขั้นตอนหรือหน้าที่ของโครงสร้างในข้อความทางอีเมล สะท้อนให้เห็นว่ าวัฒนธรรมของชาติ
จะส่งผ่านการเขียนอีเมลและครอบคลุมไปถึงวัฒนธรรมองค์กร และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของจุ ฑ ามาศ สิ ท ธิ ด ารงค์ (2550: 69) ได้ ศึ ก ษาวิ จั ย การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บการเขี ย น
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของพนักงานคนไทยและคนญี่ปุ่นในบริษัท เอจีซี อิเล็กทรอนิกส์
(ประเทศไทย) จากัด พบว่า ทั้งคนไทยและคนญี่ปุ่นมีการใช้คาขึ้นต้นบ่อยครั้ง เช่น Dear +
Name หรือบางครั้งก็ไม่ระบุชื่อและใช้คาว่า “All concerned” หรือ “Dear all” ทั้งคน
ไทยและคนญี่ปุ่นโดยส่วนใหญ่จะใช้คาลงท้ายด้วยคาว่า “best regards” และตามด้วยชื่อ
หรือบางครั้งจะใช้ตัวย่อ “BS” หรือ “B.R.” ส่วน Signature block จะมีการใช้เพียงไม่กี่
คน มีเหตุผลเช่นเดียวกับการใช้ BCC ทั้งคนไทยและคนญี่ปุ่นคิดว่าไม่มีความจาเป็นเมื่อต้อง
ใช้ติดต่อสื่อสารภายในองค์กรระหว่างเพื่อนร่วมงาน
2. วิเคราะห์การใช้ภาษาการเขียนอีเมลของผู้บริหารชาวไทยฝ่ายรับสมัครนักศึกษา
เพื่อการทางานโต้ตอบระหว่างผู้บริหารชาวต่างชาติ มีรายละเอียดังนี้
2.1 วิ เ คราะห์ ก ารใช้ ภ าษาการเขี ย นอี เ มลเพื่ อ การท างานโต้ ต อบระหว่ า ง
ผู้บริหารชาวไทยและผู้บริหารชาวต่างชาติในด้านไวยากรณ์และข้อผิดพลาด (Grammar
and error analysis) ผู้บริหารทั้งสองกลุ่มใช้รูปแบบประโยคตามกาล (Tense) Future
continuous tense, Present perfect tense, Past tense, Past continuous tense,
Future continuous tense รูป ประโยคที่นิยมใช้โ ดยส่ ว นใหญ่คือ Past simple tense
และ Present perfect tense และด้านข้อผิดพลาด พบว่า ผู้บริหารชาวไทยมีการใช้รูป
ประโยคผิดไวยากรณ์ ซึ่งมักเกิดจากความแตกต่างของภาษาแม่และภาษาต่างประเทศ ดัง
ประโยคผิดไวยากรณ์หรือไม่เป็นที่ยอมรับของเจ้าของภาษา เช่น We really can’t fine
the connecting room, You might get them to create a poster, We arranged
official reporting day, We received good feedback, You preferred date ซึ่งพบว่า
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ผู้ บ ริ ห ารชาวต่ า งชาติ มี ก ารใช้ รู ป แบบประโยคผิ ด ไวยากรณ์ เ ช่ น กั น แต่ พ บได้ น้ อ ยกว่ า
ผู้บริหารชาวไทย เช่น I arranged for him to meet, You might want to liaison, We
might not know how to answer ผู้บริหารชาวไทยนาภาษาพูดมาใช้เขียนอีเมล เช่น I
just want to update you, I just called to teacher, I ready assigned 3 admission
staff, You already confirmed และพบว่า ผู้บริหารชาวต่างชาติมีนาภาษาพูดมาใช้ใน
การเขี ย นอี เ มลเช่ น กั น แต่ พ บได้ น้ อ ยกว่ า ผู้ บ ริ ห ารชาวไทย เช่ น I’m just trying to
formalize, Just spoke to Carl มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของปฐมวัฒน์ สุระประจิต
(2555: 85) ได้ศึกษาวิจัยการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดทางด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในการ
เขียนอีเมลในธุรกิจตัวแทนนาเข้าและส่งออกของบริษัท Schenker (Thai) Ltd. งานวิจัยนี้
ต้องการศึกษาเกี่ยวกับประเภทข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และค้นพบข้อผิดพลาดมากที่สุด
คือ 1) ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ที่พบในอีเมลต้นฉบับบ่อยที่สุดคือ การละคา (error of
omission) และข้อผิดพลาดในการเพิ่มคา (error of addition) และ 2) ข้อผิดพลาดทาง
ไวยากรณ์ ที่พบบ่อยที่สุดในจดหมายอีเมลตอบกลั บคือ การละคา (error of omission)
และข้อผิดพลาดในการเพิ่มคาเช่นกัน (error of addition)
2.2 วิ เ คราะห์ ก ารใช้ ภ าษาการเขี ย นอี เ มลเพื่ อ การท างานโต้ ต อบระหว่ า ง
ผู้บริหารชาวไทยและผู้บริหารชาวต่างชาติด้านคาศัพท์ (vocabulary) ผู้บริหารทั้งสองกลุ่ม
มีการเลือกใช้คาศัพท์แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถการใช้ภาษาของผู้บริหาร
ชาวไทยด้ ว ย เนื่ อ งจากผู้ บ ริ ห ารชาวต่ า งชาติ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เจ้ า ของภาษา ผู้ บ ริ ห าร
ชาวต่ า งชาติ เ ลื อ กใช้ ค าศั พ ท์ ดั ง นี้ itinerary, essentially, hence, discrepancies,
instead, I believe, Is “slightly”, great ผู้ บริ หารชาวไทยเลือกใช้คาศัพท์ดังนี้ travel,
important, then, so, different, in place of , confirm, a little bit, good/excellent
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของชิ ด ชนก นาคสวาทดิ์ (2557: 96) ท าการศึ ก ษาวิ จั ย การ
วิเคราะห์ประเภทอีเมลฉ้อโกงทางธุรกิจ ผู้วิจัยต้องการศึกษาเกี่ยวกับงานเขียนจดหมายธุกิจ
ประเภทฉ้อโกงทางอีเมล พบว่า ใช้ภาษาสุภาพและเป็นทางการความเหมือนเหมือนกัน มี
กลวิธีการใช้ภาษาเพื่อโน้มน้าวใจให้ลูกค้าเห็นความสาคัญ และมีความแตกต่างการใช้ภาษา
เนื่องจากความสามารถทักษะภาษาของแต่ละบุคคลด้วย
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2.3 วิ เ คราะห์ ก ารใช้ ภ าษาการเขี ย นอี เ มลเพื่ อ การท างานโต้ ต อบระหว่ า ง
ผู้บริหารชาวไทยและผู้บริหารชาวต่างชาติด้านสัญลักษณ์ (symbol/abbreviation) พบว่า
ผู้บริหารชาวไทยใช้สัญลักษณ์และตัวย่อมากกว่าผู้บริหารชาวต่างชาติ ผู้บริหารชาวไทยใช้
สัญลักษณ์แสดงอารมณ์ ได้แก่ smile :-), twinkle ;-), beam:-D, like  ตัวย่อแบบเป็น
ทางการ ได้แก่ FYI = for your information ตัวย่อแบบไม่เป็นทางการ ได้แก่ BTW = by
the way, LOL=laughing out loud, he he, yeah yeah และผู้ บริห ารชาวต่ างชาติใ ช้
สั ญ ลั ก ษณ์แ สดงอารมณ์ ได้ แ ก่ twinkle ;-), smile :-), ตั ว ย่ อ แบบเป็ นทางการ ได้แ ก่
FYI = for your information ซึ่ ง สั ญ ลั ก ษณ์ เ ป็ น อี ก ส่ ว นหนึ่ ง ที่ ส าคั ญ การเขี ย นอี เ มล
สัญลักษณ์ทาให้การสื่อสารความรู้สึกมีความเป็นกันเองต่อการทางานง่ายขึ้น ผู้รับอีเมลมี
ความรู้สึกดีทาให้ต้องการสื่อสารกลับและดาเนินการตามที่ได้รับแจ้งต่อไป
2.4 วิ เ คราะห์ ก ารใช้ ภ าษาการเขี ย นอี เ มลเพื่ อ การท างานโต้ ต อบระหว่ า ง
ผู้บริหารชาวไทยและผู้บริหารชาวต่างชาติด้านสานวน (expressions) พบว่า ผู้บริหารชาว
ไทยใช้ส านวนการเขี ย นอี เมลแบบเป็ น ทางการมากกว่ า ผู้ บริ ห ารชาวต่ างชาติ มี ค วาม
สอดคล้องกับงานวิจัยของนงลักษณ์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา (2549: 115) ได้ทาการวิจัยเรื่อง
การวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบการเขียนและลีลาการใช้ภาษาของจดหมายที่เป็นทางการ
และจดหมายอีเมล พบว่า ทั้งจดหมายที่เป็ นทางการและอี เมลใช้รูป แบบการเขี ยนใน
ลักษณะเดียวกันคือ เป็นทางการ ส่วนด้านการใช้ลีลาการใช้ภาษาที่พบจากทั้งจดหมาย
ที่เป็นทางการและอีเมล นิยมใช้ภาษาที่เป็นทางการมากกว่าทั้งรูปประโยคและคาศัพท์ และ
มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Yeoh (2015: 6) ทาการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการเขียน
อีเมลธุรกิจแบบเป็นทางการในมาเลเซียและที่ ทางานในประเทศนิวซีแลนด์ พบว่า เพื่อน
ร่วมงานชาวมาเลเซียเขียนอีเมลแสดงให้เห็นถึงความต้องการโดยตรง หรือเมื่อต้องการ
ขอร้องบางสิ่งจากเพื่อนร่วมงาน และเลือกใช้สานวนไม่สุภาพ เช่น give me that report
by 2 pm. และพบว่า ในประเทศนิวซีแลนด์ระดับหัวหน้างานเขียนอีเมลเป็นทางการและ
สุ ภ าพมากกว่ า การเขี ย นส านวนผ่ า นอี เ มลมี ค วามแตกต่ า งอย่ า งเห็ น ได้ ชั ด ขึ้ น อยู่ กั บ
ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ และหากเป็นเจ้าของภาษาสามารถเลือกใช้สานวนได้
อย่างถูกต้องและเป็นทางการมากกว่า
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2.5 วิเคราะห์การใช้ภ าษาการเขียนอีเมลเพื่อการท างานโต้ตอบระหว่า ง
ผู้บริหารชาวไทยและผู้บริหารชาวต่างชาติ ด้านเครื่องหมายวรรคตอน (Punctuation)
พบว่าผู้ บ ริ ห ารชาวไทยใช้เครื่ องหมายวรรคตอนประเภท เครื่องหมายคาถาม จุล ภาค
ยั ติ ภ าค และอะพอสทรอฟี ส่ ว นผู้ บ ริ ห ารชาวต่ า งชาติ ใ ช้ เ ครื่ อ งหมายวรรคประเภท
เครื่ องหมายคาถาม จุ ลภาค เซมิโคลอน ยัติภาค โคลอน อัญประกาศหรือเครื่องหมาย
คาพูด และอะพอสทรอฟี มาใช้ในการเขียนอีเมลมากกว่าผู้บริหารชาวไทย ซึ่งผู้บริหาร
ชาวต่างชาติส่วนใหญ่ให้ความสาคัญและนาเครื่องหมายวรรคตอนมาใช้ในการเขียนอีเมล
ทุกครั้ง เพื่อทาให้ผู้รับสามารถอ่านข้อความและทาความเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะ
จากการศึ กษาวิ จั ย การเปรี ย บเทีย บรู ปแบบการเขี ยนอีเ มลภาษาอั งกฤษของ
ผู้บริหารชาวต่างชาติและผู้บริหารชาวไทยของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยา
เขตเพชรบุรี ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 เพื่ อ น ามาใช้ พั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง และเป็ น แนวทางการด าเนิ น การ โดย
ผู้บริหารและฝ่ายบุคคลควรให้ความสาคัญกับการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษภายในองค์กร
และจัดฝึกอบรมการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษให้กับพนักงานซึ่งประกอบไปด้วย การใช้ภาษา
ด้านการใช้ไวยากรณ์และข้อผิดพลาด คาศัพท์ สานวน สัญลักษณ์ในการสื่อสารออนไลน์
และตัวย่อ และเครื่องหมายวรรคตอน เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้มีความสาคัญในการ
เขียนอีเมลภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานต่อไป
1.2 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่ มตัวอย่างให้ความสาคัญกับ การใช้ไวยากรณ์และ
ข้อผิดพลาด คาศัพท์ สานวน สัญลักษณ์ในการสื่อสารออนไลน์และตัวย่อ และเครื่องหมาย
วรรคตอน แต่การนาไปประยุกต์ใช้มีความแตกต่างกันออกไป ดังนั้นการวิเคราะห์การใช้
ภาษาการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ เพื่อใช้พัฒนาศักยภาพของการสื่อสารให้กับบุคลากร
สามารถเขียนอีเมลภาษาอังกฤษโต้ตอบสื่อสารได้ด้วยความถูกต้องและมีความเข้าใจ เพื่อใช้
ในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานและสามารถให้ข้อมูลแก่นักศึกษาผ่านอีเมลต่อไป

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1

57

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาการวิเคราะห์ รูปแบบระหว่า งวัฒ นธรรมในการเขียนอีเมล
โต้ตอบกันระหว่างคนไทยและชาวต่างชาติของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยา
เขตเพชรบุรี
2.2 ควรศึ ก ษาการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บการเขี ย นอี เ มลของพนั ก งานของ
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตเพชรบุรี
2.3 ควรศึกษาการวิเคราะห์ เปรียบเทียบรูปแบบการเขียนและลีลาการใช้
ภาษาของจดหมายแบบเป็ น ทางการและอีเมลของมหาวิทยาลั ยนานาชาติแสตมฟอร์ด
วิทยาเขตเพชรบุรี
2.4 ควรศึ ก ษาความสามารถด้ า นการเขี ย นอี เ มลของนั ก ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตเพชรบุรี
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พัฒนาการของเมืองราชบุรี: การศึกษาความต่อเนื่องในยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัย
กรุงธนบุรี
The Evolution of Ratchaburi Town: The Study Continuation of Its
Prehistory To Thonburi Kingdom.
ผศ.ธิติพงศ์ มีทอง

บทคัดย่อ
บทความวิ ช าการนี้ มุ่ ง ศึ ก ษาพั ฒ นาการของเมื อ งราชบุ รี นั บ ตั้ ง แต่ ส มั ย ก่ อ น
ประวัติศาสตร์จวบจนถึงกรุงธนบุรี ผลจากการศึกษาพบว่า เมืองราชบุรีเป็นเมืองโบราณที่มี
ร่องรอยหลักฐานมานับตั้งแต่สมัยอารยธรรมทวาราวดี ซึ่งมีปรากฏหลักฐานบันทึกลาย
ลักษณ์อักษรทั้งจากอินเดียและจีน จวบจนกระทั่งในสมัยของอาณาจักรขอมได้เสื่อมลง
เมืองราชบุรีก็ถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทยนับตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยาและ
ธนบุ รี ในช่ว งสมั ย กรุ ง ธนบุ รี นั้ น เมือ งราชบุ รีไ ด้กลายเป็ นเมืองส าคัญ ทางภูมิ รัฐ ศาสตร์
เนื่องจากมีการกวาดต้อนเชลยศึกสงครามมาตั้งยังพื้นที่ แห่งนี้ ทาให้เมืองราชบุรีกลายเป็น
ชุมชนพหุต่างชาติที่มีการตั้งถิ่นฐานอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งยังคงพบการตั้งชุมชนต่างชาติอยู่
ในหลายพื้นที่แถบนี้จนถึงปัจจุบัน
คาสาคัญ: เมืองราชบุรี ราชบุรีในสมัยสุโขทัย เมืองราชบุรีในสมัยอยุธยา เมืองราชบุรีใน
สมัยธนบุรี
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Abstract
This article aims to study the evolution of Ratchaburi province from
the prehistory to Thonburi kingdom. The result showed that Ratchaburi once
was the ancient town, having the traces from Tawaravadee civilization
including of the written records from India and China. After Khmer civilization
declined, this town was annexed by Sukhothai, Ayutthaya and Thonburi
kingdoms respectively. In the era of Thonburi kingdom Ratchaburi town was
only the important geopolitical outpost because of forcibly captives into this
town. After later Thonburi kingdom collapsed, Ratchaburi town has been
multicultural community meanwhile there are many people’s settlements in
this area to the present time.
Keywords: Muang Ratchaburi, Ratchaburi in the Sukhothai era, Ratchaburi in
the Ayutthaya era, Ratchaburi in the Thonburi era
บทนา
ราชบุรีเป็นเมืองเก่าสมัยก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งมีหลักฐานบันทึกจากอินเดียและจีน
ที่กล่าวถึงเมืองโบราณในดินแดนแถบนี้ นอกจากนี้ยังมีการพบร่องรอยทางโบราณคดีของ
อารยธรรมขอมที่เข้ามาแผ่ขยายอานาจในดินแดนแถบนี้ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้พัฒนาการของ
เมืองราชบุรีในสมัยประวัติศาสตร์มีปรากฏในหลักฐานลายลักษณ์ในสมัยสุโขทัยซึ่งเมือง
ราชบุรีถูกใช้เป็นเมืองท่าการค้าทางตอนใต้ของสุโขทัย ครั้นในสมัย อยุธยาราชบุรีนั้นยังถูก
ยกสถานะเป็นเมืองหน้าด่านระหว่างไทยกับพม่า จวบจนกระทั่งในสมัยกรุงธนบุรีเมือง
ราชบุรีได้ถูกใช้เป็นพื้นที่ของการอพยพของเชลยศึกที่ถูกกวาดต้อนในสมัยการทาสงคราม
ทาให้ในปัจจุบันราชบุรีจึงประกอบไปด้วยกลุ่มพหุชุมชนทางชาติพันธุ์ที่มีความหลากหลาย
ที่กระจัดกระจายอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วราชบุรี
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ราชบุรีในฐานะเมืองก่อนสมัยประวัติศาสตร์
จังหวัดราชบุรีเป็นเมืองเก่าแก่ไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดว่าถูกสร้างมาตั้งแต่เมื่อใด
ดังนั้น จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยหลักฐานทางโบราณคดี โบราณวัตถุและโบราณสถาน
ที่หลงเหลือมาจนถึงปัจจุบันในการสันนิษฐานและสร้างภาพเรื่องราวประวัติศาสตร์ในอดีต
สาหรับการสร้างเมืองราชบุรีในครั้งแรกนั้นนักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าพระเจ้าอโศก
มหาราชเป็นผู้มีดาริให้สร้างขึ้นเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 9 ทั้งนี้นักประวัติศาสตร์สันนิษฐาน
จากหลักฐานเท่าที่ป รากฏ ได้แก่ แนวกาแพงซึ่งจมอยู่ในน้าที่ตาบลบ้านไร่ อาเภอเมือง
จังหวัดราชบุรีซึ่งอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดไปทางทิศตะวันออกประมาณสามกิโลเมตร
นับได้ว่าเป็นการสร้างเมืองราชบุรีขึ้นครั้งแรก ซึ่งรายละเอียดหรือหลักฐานอื่นนอกจากนี้ยัง
ไม่พบ หลักฐานดังกล่าวนี้สอดคล้องกับตานานของศาสนาพุทธที่กล่าวไว้เมื่อพระเจ้าอโศก
มหาราชแห่งอาณาจักรโมรียะได้ส่งพระสมณทูตไปเผยแผ่พุทธศาสนายังดินแดนต่าง ๆ
รวมทั้งในดิน แดนสุ ว รรณภูมิด้ว ย ซึ่งในสุ ว รรณภูมินั้นพระองค์ทรงส่ งพระโสณเถระกับ
พระอุตตระเถระเป็นหัวหน้าของพระสมณทูตมายังสุวรรณภูมิ สาหรับร่องรอยโบราณจาก
การเผยแผ่ศาสนาเห็นได้จากพระปฐมเจดีย์ในจังหวัดราชบุรี โดยหลักฐานทางโบราณสถาน
สันนิษฐานจากรูปสัณฐานขององค์พระปฐมเจดีย์ก่อนการได้รับการบูรณะมีความคล้ายคลึง
กั บ ศานติ เ จดี ย์ ใ นสมั ย ของพระเจ้ า อโศกมหาราช ทั้ ง รู ป ทรงและรู ป แบบการก่ อ สร้ า ง
ตลอดจนธรรมจักรศิลาที่ขุดค้นพบในบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ก็ล้วนมีความใกล้เคียงกับ
สมัยศิลปะของพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นอย่างมาก นักโบราณคดีจึงสันนิษฐานว่าหลักฐาน
ดังกล่าวอาจตรงกับในช่วงที่พุทธศาสนาเผยแผ่เข้ามายังสุวรรณภูมิในรัชสมัยของพระเจ้า
อโศกมหาราช (มโน กลีบทอง, 2544: 34-35)
นอกจากนี้ยังมีหลักฐานการจดบันทึกเรื่องราวของหลวงจีนอวี้จิงที่โดยสารทางเรือ
ผ่านดินแดนสุวรรณภูมิในราวพุทธศตวรรษที่ 13 จากบันทึกของหลวงจีนอี้จิงซึ่งได้ผ่าน
อาณาจักรทวารวดีซึ่งเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามอย่างมาก ขณะเดียวกันเมือง
ราชบุรีซึ่งเป็นเมืองหนึ่งของทวารวดี นักประวัติศาสตร์มีการสันนิษฐานว่าเป็นหัวเมืองที่มี
ความเจริญรุ่งเรืองและใหญ่โตมาพร้อม ๆ กับพัฒนาการของทวารวดีโดยสันนิษฐานจาก
โบราณวัตถุที่ค้นพบในเมืองราชบุรี อันได้แก่ พระพุทธฉายปางปฐมเทศนาประทับห้อย
พระบาทแบบศิลปะคุปตะของอินเดีย (มโน กลีบทอง, 2544: 51) พระพุทธรูปดังกล่าวมี
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ความเก่ า แก่ ที่ สุ ด ซึ่ ง คาดว่ า อยู่ ใ นช่ ว งประมาณราวพุ ท ธศตวรรษที่ 14-15 ในถ้ าเขางู
ตาบลเกาะพลับพลา อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นอกจากนี้ยังมีอักษรจารึกไว้ใต้ฐานเป็น
อักษรคฤนถ์หรืออักษรอินเดียทางตอนใต้ ซึ่งเป็นอักษรที่มีลักษณะเกี่ยวกับพุทธคาถาเยธัม
มา นอกจากนี้อักษรดังกล่าวยังพบที่จังหวัดราชบุรีด้วยเช่นกัน โดยอักษรชนิดนี้มีการใช้
อย่างแพร่หลายในสมัยราชวงศ์อินเดียทางตอนใต้ หลักฐานเกี่ยวกับพระพุทธรูปรวมถึง
พระพุ ท ธรู ป ปางปฐมเทศนาและนอกจากนี้ ยั งมี ก ารค้น พบพระพุ ทธรูป อี กสององค์ คื อ
พระประธานซึ่งประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถ ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรวิหาร และวัดพระ
เมรุ ในจั งหวัดพระนครศรีอยุธ ยาซึ่งชะลอมาจากจังหวัดราชบุรี ดังนั้น นักโบราณคดีจึง
สันนิษฐานว่าเมืองราชบุรีเคยมีชาวอินเดียทางตอนใต้เข้ามาตั้งถิ่นฐานในสมัยที่พุทธศาสนา
เริ่มเผยแผ่เข้ามาในดินแดนสุวรรณภูมิ จึงคาดการณ์ได้ว่าจังหวัดราชบุรีเป็นเมืองหนึ่งใน
แถบสุวรรณภูมิที่มีเมืองราชบุรีเป็นศูนย์กลาง อีกทั้งยังเป็นเมืองของชนชาติมอญหรือรามัญ
ที่อาศัยอยู่ในพุทธศตวรรษที่ 6 และในเวลาต่อมาเมืองราชบุรีก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของมณฑล
นครชัยศรีมาก่อน และมีพื้นที่อยู่ในเขตจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี เมืองและเพชรบุรีรวมเข้า
ด้วยกัน”
ส่วนการสร้างเมืองราชบุรีครั้งที่ 2 มีหลักฐานที่ปรากฏในปัจจุบัน คือ กาแพงเมือง
ซึ่งเป็นกาแพงดินและค่ายคูดินในบริเวณเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยทางทิศเหนือติดกับ
ศาลากลางจังหวัดราชบุรีซึ่งในปัจจุบันบริเวณกาแพงเมืองดังกล่าวมีพระศรีรัตนมหาธาตุ
ปรากฏอยู่ ซึ่ ง เป็ น แบบเดี ย วกั น กั บ พระศรี รั ต นมหาธาตุ ข องจั ง หวั ด ลพบุ รี จึ ง มี ก าร
สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยที่อาณาจักรขอมเรืองอานาจในราว พ.ศ. 957 นอกจากนี้ยังมี
การค้นพบพระปรางค์ที่วัดมหาธาตุ และวัดอรัญญิกาวาสในอาเภอเมืองราชบุรี โดยสร้างขึ้น
ตามแบบขอม ทาให้นักประวัติศาสตร์มีการสันนิษฐานได้ว่าขอมได้ขยายอานาจเข้ามายึด
อาณาเขตทวารวดีเข้าไว้ทั้งหมด ซึ่งถือว่าอิทธิพลของขอมได้เข้าปกครองเมืองราชบุรีและ
เมืองเพชรบุรีด้วย จึงส่งผลให้บริเวณดังกล่าวเคยเป็นที่อยู่ของขอมมาก่อน ซึ่งสอดคล้องกับ
จารึกปราสาทพระขรรค์ซึ่งเป็นเอกสารประวัติศาสตร์สาคัญที่ปรากฏคาว่า “ราชบุรี” (ยนต์
ชุมจิต, 2547: 142-143)
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เมืองราชบุรีในสมัยอาณาจักรสุโขทัย
อย่างไรก็ดี ภายหลังการเสื่อมอานาจของอาณาจักรของโบราณในทวาราวดีรวมทั้ง
เมืองโบราณคูบัว ส่งผลให้คนไทยที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ได้รวบรวมดินแดนน้อย
ใหญ่ เข้า ด้ว ยกัน เป็ น เมือ งขนาดใหญ่ และได้พั ฒ นามาสู่ รัฐ โบราณในที่ สุ ด เพื่อ ปกครอง
ควบคุมดูแลผลประโยชน์ทางการเมื องและการค้าเป็นสาคัญ จวบจนกระทั่งในช่วงต้นพุทธ
ศตวรรษที่ 19 นครรัฐ ในคาบสมุทรสุวรรณภูมินั้นประกอบไปด้วยแคว้นต่าง ๆ ที่สาคัญ
หลายแคว้น (มโน กลีบทอง, 2544: 66) อาทิ นครรัฐโยนกในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ากกและ
แม่น้ าปิ งในเขตที่ร าบทางภาคเหนื อ ตอนบน นครรัฐ สุ โ ขทัย บริเวณที่ราบลุ่ มแม่น้ายม
และแม่น้าน่านตอนล่างในเขตที่ราบภาคเหนือตอนล่าง นครรัฐละโว้และสุพรรณภูมิบริเวณ
ที่ราบลุ่มแม่น้าลพบุรี และแม่น้าท่าจีนในเขตลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาที่ราบภาคกลาง และนคร
รัฐตามพรลิงค์ในเขตคาบสมุทรภาคใต้ เป็นต้น
ทั้งนี้นครรัฐสุโขทัยเริ่มมีอานาจและได้พัฒนาเป็นอาณาจักรสุโขทัยขึ้นในช่วงปลาย
พุทธศตวรรษที่ 19 ซึ่งตรงกับ รัช สมัยของพ่อขุนรามคาแหงมหาราช กษัตริย์ผู้ ปกครอง
แคว้นสุโขทัยในขณะนั้น พระองค์ได้ทรงรวบรวมแว่นแคว้นและหัวเมืองต่าง ๆ จากเหนือ
จรดใต้ผนวกเข้าไว้ในอาณาเขตของพระองค์ ดังปรากฏรายชื่อหัวเมืองต่าง ๆ รวมทั้งเมือง
ราชบุรีก็ปรากฏอยู่ด้วยเช่นกัน ซึ่งมีปรากฏอยู่ในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ 1 หรือจารึกพ่อขุน
รามคาแหงมหาราชที่ถูกจารึกขึ้นระหว่าง พ.ศ. 1826-1834 ด้านที่ 4 ในบรรทัดที่ 17-26
ความสาคัญตอนหนึ่งว่า (ยนต์ ชุมจิต, 2547: 122)
“มีเมืองกว้างช้างหลาย ปราบเบื้องตะวันออก
รอด สรลวง สองแคว สุมบาจาย สคา เท้าฝังของ
เถีงเวียงจันทน์เวียงคาเป็นที่แล้ว เบื้(อ)งหัว
นอน รอดคนที พระบาง แพรก สุพรรณภูมิ
*ราชบุรี เพชรบุรี ศรีธรรมราช ฝั่งทะเล
สมุทรเป็นที่แล้ว เบื้องตะวันตก รอดเมือง
ฉอด เมือง...น หงสาวดี สมุทรหาเป็นแดน
เบื้องตีนนอน รอดเมืองแพร่ เมืองม่าน
เมืองน...เมืองพลัว พ้นฝัง่ ของ
เมืองยวา เป็นที่แล้ว...”
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จากข้อความในศิลาจารึกข้างต้น สามารถสะท้อนให้เห็นถึงเมืองราชบุรีในช่วงสมัย
สุโขทัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยของพ่อขุนรามคาแหงมหาราชได้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
กับอาณาจักรสุโขทัย จึงส่งผลให้เมืองราชบุรีซึ่งรวมถึงชุมชนเมืองคูบัวในขณะนั้นมีรายชื่อ
เป็นหัวเมืองในอาณาเขตของสุโขทัยด้วย ประกอบกับสภาพของเมืองราชบุรีในขณะนั้น ซึ่ง
นั กประวัติศาสตร์ สั น นิ ษฐานว่าเป็ น เมืองท่าบนเส้ นทางติดต่อทางการค้าและคมนาคม
ระหว่างหัวเมืองในเขตที่ราบลุ่มน้าเจ้าพระยาไปยังเมืองตะนาวศรี ซึ่งเป็นเมืองท่าชายฝั่ง
ทะเลอันดามันในบริเวณอ่าวเมาะตะมะ ดังปรากฏข้อความอยู่ในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่
11 หรือจารึกเขากบซึ่งพบที่เขากบ อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยศิลาจารึกดังกล่าว
ได้มีการจารึกขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 20 โดยด้านที่สอง บรรทัดที่ 19-21 ที่มีการกล่าวถึง
การเดิ น ทางแสวงบุ ญ ของผู้ ที่ สั น นิ ษ ฐานกัน ว่ าเป็ นพระมหาเถรศรี ศรั ท ธาราชจุ ฬามณี
ระหว่างการเดินทางกลับไปยังสุโขทัย ความว่า
“..โสด ผสมตีบข้าว ข้ามมาสุตะนาวศรี เพื่อเลือกเอาคนฝูงดี...
.สิงหลทีป รอดพระพุทธศรีอารยไมตรี เพชรบุรี *ราชบุรี น...
.ส อโยธยา ศรีรามเทพนคร ที่สอรพิรุณาส...”
ข้ อ ความที่ ป รากฏดั ง กล่ า วนี้ ยั ง สอดคล้ อ งกั บ หลั ก ฐานประเภทเครื่ อ งถ้ ว ยจี น
ตลอดจนเครื่องปั้นดินเผาต่าง ๆ ในสมัยราชวงศ์ซุ่ง (Sung) ทางตอนใต้และราชวงศ์หยวน
(Yuan) ของจีน ณ ขณะนั้น โดยเครื่องถ้วยชามสังคโลกที่พบนั้นมีเป็นจานวนมากที่มีการ
ค้นพบในแม่น้าแม่กลองที่ไหลผ่านตัวเมืองราชบุรี นักประวัติศาสตร์จึงสันนิษฐานว่าราชบุรี
ในขณะนั้นอาจเป็นเมืองท่าเรือสาคัญหรือท่าเรือที่ต่างชาติใช้แวะพักก่อนที่จะเดินทางต่อไป
ยังค้าขายในนครรัฐอื่น ๆ เมืองราชบุรีในเวลานั้นจึงอาจรุ่งเรืองในฐานะที่เป็นหัวเมืองท่าเรือ
ต่างชาติที่สาคัญ (ยนต์ ชุ่มจิต, 2547: 180)
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนครรัฐสุวรรณภูมิได้เจริญรุ่งเรืองควบคู่กับนครรัฐละโว้ใน
บริเวณลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา ส่งผลให้เมืองราชบุรีเป็นเมืองสาคัญในระดับรองลงมาจากนคร
รัฐสุพรรณภูมิเช่นเดียวกับเมืองเพชรบุรี และเมืองสิงห์บุรีก่อนที่นครรัฐละโว้นั้นจะรวมเข้า
กับนครรัฐสุพรรณภูมิ และกลายเป็นอาณาจักรอยุธยา (kingdom of Ayutthaya) ในเวลา
ต่อมา ดังเห็นได้จากหลักฐานทางด้านศิลปกรรมที่เป็นโบราณสถานและโบราณวัตถุ อาทิ
เจดีย์ประธานวัดเจติยารามหรือวัดเจดีย์หัก ซึ่งปัจจุบันเป็นวัดร้างในท้ องถิ่น ตาบลเจดีย์หัก
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อาเภอเมืองราชบุ รี โดยลั กษณะขององศ์เ จดีย์นั้นเป็นเจดีย์ ที่ก่ออิฐ ไม่ก่อปูน ฐานแปด
เหลี่ยมรองรับองค์ระฆังกลม รูปทรงสูงเพรียว มีลักษณะคล้ายคลึงกับเจดีย์แบบเมืองสรรค์
อาเภอสรรค์บุรี จังหวัดชัยนาท และเจดีย์แบบสุพรรณภูมิในจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งพบด้วยกัน
หลายแห่ง อาทิ เจดีย์ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วัดพระรูป วัดพระอินทร์ และวัดร้างใน
บริเวณวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี รวมทั้งเจดีย์แบบอโยธยา อาทิ เจดีย์ที่วัดบางกระซ้าย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ยนต์ ชุมจิต, 2547: 84)
นอกจากนี้แล้วนักโบราณคดียังค้นพบพระพุทธรูปปูนปั้นบนผนังถ้าของเทือกเขางู
ซึ่งมีการสั น นิษฐานไว้ว่ามีการพอกปูน ทับของเดิมซึ่งสร้างไว้ในสมัยอาณาจักรทวารวดี
พระพุทธรูปดังกล่าวนี้มีลักษณะพระพักตร์ของพระพุทธรูปเป็นรูปสี่เหลี่ยม มีพระเนตร
เหลือบลงต่าจนเกือบปิด มีพระมัสสุเหนือพระโอษฐ์ บนกรอบพระนลาฏมีแนวเส้นไรของ
พระศกเล็กเรียงติดกันแน่น พระรัศมีเป็นเปลวเพลิง มีการครองจีวรห่มเฉียง ชายจีวรเป็น
แผ่นใหญ่ยาวลงมาจรดพระนาภี ปลายตัดตรงแลเห็นขอบสบง ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของ
พระพุทธรูปในศิลปะอู่ทองหรือศิลปะก่อนสมัยอยุธยา รวมทั้งพระพุทธรูปสลักจากหินทราย
สีแดงที่พบจานวนมากที่กระจายอยู่ตามบริเวณวัดต่าง ๆ ในเขตอาเภอเมืองของราชบุรี
อาทิ วั ด มหาธาตุ วั ด เจดี ย์ หั ก เป็ น ต้ น พระพุ ท ธรู ป ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น พระพุ ท ธรู ป ประทั บ
ขัดสมาธิราบปางมารวิชัยมากกว่าปางสมาธิ และพระพุทธรูปประทับยืนซึ่งถูกพอกทับด้วย
ปูนในเวลาต่อมา
เมืองราชบุรีในสมัยอาณาจักรอยุธยา
ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา ภายหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าอู่ทองทรงรวบรวมนครรัฐ
สุพรรณภูมิและนครรัฐละโว้เข้าด้วยกันแล้ว จึงสถาปนาอาณาจักรอยุธยาขึ้น และทาให้
เมืองราชบุรีถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาซึ่งมีสถานะเป็นหัวเมืองขึ้นใกล้กับ
เมืองหลวง และจัดเป็นเมืองที่อยู่ในอาณาเขตราชธานีที่เรียกว่า “เมืองในมณฑลราชธานี”
โดยมีการบริหารการปกครองขึ้นตรงต่อราชสานักเช่นเดียวกับหัวเมืองชั้นในอื่นๆ ได้แก่
เมืองเพชรบุรีทางด้านทิศใต้ เมืองปราจีนบุรี เมืองฉะเชิงเทรา และเมืองชลบุรีทางด้านทิศ
ตะวันออก เมืองพรหมบุรี เมืองอินทร์บุรี เมืองสิงห์บุรี และเมืองสรรค์บุรี ทางด้านทิศ เหนือ
ตามลาดับ (อเนก นาวิกมูล, 2542: 21)
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ครั้นในรัช สมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงปฏิรูปการปกครองด้วยการ
ขยายอานาจการปกครองราชธานีครอบคลุมเมืองใหญ่ที่เป็นเมืองหน้าด่านทั้งสี่เมือง ได้แก่
ลพบุรี สุพรรณบุรี และนครนายก ทาให้เมืองชั้นในอย่างเมืองราชบุรีนั้นถูกลดฐานะลงเป็น
เพียงเมืองน้อยเท่านั้น ซึ่งเรีย กว่าเมืองจัตวา โดยมีผู้ปกครองเรียก “ผู้รั้ง ” ซึ่งขึ้นตรงต่อ
ราชสานัก กล่าวคือผู้ปกครองไม่มีอานาจสั่งการเด็ดขาดอย่างเช่นเจ้าเมืองในสมัยก่อน มี
กรมการเมืองชั้นรองลงมาเรียกว่า “จ่าเมือง” ซึ่งทั้งผู้รั้งและจ่าเมืองต้องปฏิบัติหน้าที่ตาม
คาสั่งของต้นสังกัดในเมืองหลวงทั้งฝ่ายกลาโหมและฝ่ายจตุสดมภ์ (อเนก นาวิกมูล, 2542:
43) ต่อมาในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ทรงโปรดให้สร้างเมืองใหม่ขึ้น ส่งผลให้
เมืองราชบุรีถูกแบ่งพื้นที่บางส่วนกอปรกับรวมพื้นที่บางส่วนของเมืองสุพรรณบุรีตั้ งเป็น
เมืองนครชัยศรีขึ้นซึ่งมีฐานะเป็นหัวเมืองชั้นใน เพื่อรองรับราษฎรที่หนีสงครามระหว่าง
อยุธยากับพม่าที่เริ่มมีมานับตั้งแต่รัชสมัยของสมเด็จพระไชยราชาธิราชที่อาศัยอยู่ตามป่า
เขาให้ ก ลั บ เข้ า มาเป็ น ก าลั ง ของพระนครยามเกิ ด ศึ ก สงคราม ดั ง ปรากฏในพระราช
พงศาวดารว่า (ยนต์ ชุมจิต, 2547: 131)
“...สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสว่า ไพร่พลเมืองตรีจัตวาปากใต้
เข้าพระนครนี้น้อย หนออกอยู่ดงห้วยเขาต้อนไม่ได้เป็นอันมาก
ให้บ้านท่าจีนตั้งเป็นสาครบุรี ให้เอาบ้านตลาดขวัญตั้งเป็นเมืองนนทบุรี
ให้แบ่งเอาแขวงเมืองราชบุรี แขวงเมืองสุพรรณบุรี เป็นเมืองนครขัยศรี...”
พระบรมราโชบายดังกล่าวส่งผลให้เมืองราชบุรีมีผู้คนอาศัยอย่างหนาแน่นขึ้นใน
เวลาต่อมา ดังที่ปรากฏหลั กฐานในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธ ยาในรัช สมัยสมเด็จ
พระมหาธรรมราชาเกี่ยวกับการเข้ามาลักลอบกวาดต้อนผู้คนของพระยาละแวกกษั ตริย์
เขมรใน พ.ศ. 2017 ดังมีใจความตอนหนึ่งว่า (ยนต์ ชุมจิต, 2547: 147)
“...พระยาละแวกเห็นจะปล้นพระนครมิได้ ก็เลิกทัพคืนลงไป
ตั้งอยู่ ณ ปากน้าพระประแดง แล้วก็แต่งพลให้ขึ้นไปลาดตระเวนจับ
คนถึงสุพรรณบุรี เมืองสาครบุรี ราชบุรี ได้ขุนหมื่นและกรมการ
และไพร่ชายหญิง อพยพเอาลงเรือล่องไปเป็นอันมาก...”
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ขณะที่ชนชั้นของประชากรในอาณาจักรอยุธยานั้นประกอบไปด้วยชนชั้นกลุ่มใหญ่
2 กลุ่ม ได้แก่ ชนชั้นผู้ปกครองและชนชั้นผู้ใต้ปกครอง ชนชั้นผู้ปกครอง ได้แก่ กษัตริย์
พระบรมวงศานุวงศ์ ขุนนาง ข้าราชการ อันประกอบด้วย เจ้าเมือง กรมการเมือง และผู้นา
ท้องถิ่นที่มียศถาบรรดาศักดิ์ ส่วนชนชั้นผู้ใต้ปกครองเรียกว่า ไพร่และทาส ซึ่งประกอบไป
ด้วยพลเมืองส่วนใหญ่ในอาณาจักร ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ค้าขาย ทั้งนี้หาก
พลเมืองคนใดทาความดีความชอบในราชการก็สามารถเลื่อนชั้นเป็นผู้ปกครองได้ ทั้งนี้ใน
เมืองราชบุรีเองนั้นยังคับคั่งไปด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นชาวจีน
มอญ ลาว และแขก ได้แก่ ชาวต่างชาติที่มาจากอินเดีย อาหรับ แขกมัวร์ และเปอร์เซีย
เป็นต้น (มรกต งามภักดี, 2543: 78-79) ดังเห็นได้จากบันทึกของชาวยุโรปที่เดินทางเข้ามา
ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองและรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่กล่าวว่า
ข้าหลวง หรือเจ้ าเมืองตะนาวศรี มะริ ด และเมืองอื่น ๆ ตลอดทางเข้ามาถึงอาณาจักร
อยุธยาล้วนแต่เป็นชาวเปอร์เซียทั้งสิ้น เช่น เจ้าเมืองเพชรบุรี ปราณบุรี กุยบุรี โดยแต่ละ
เมืองมักมีชาวจีนเป็นพนักงานดูแลคลัง และทาบัญชี ตลอดจนยังมีชาวยุโรปจากประเทศ
ตะวัน ตกอย่างน้ อยสองชาติ ได้แก่ ฮอลั นดา และฝรั่งเศสที่เดินทางผ่ านเข้ามาถึงเมือง
ราชบุรี โดยเฉพาะในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่เศรษฐกิจอยุธยาเฟื่องฟูถึง
ขีดสุดเนื่องจากในสมัยนี้มีการติดต่อค้าขายกับต่างชาติทั้งจากตะวันตกและตะวันออกอย่าง
ต่อเนื่อง
ในรั ช สมั ย ของสมเด็ จ พระมหาจั ก รพรรดิ ถึ ง รั ช สมั ย ของสมเด็ จ พระนารายณ์
มหาราชนั้ น เจ้ า เมืองราชบุ รี มีย ศถาบรรดาศักดิ์ เป็นถึงพระยาปกครอง เมืองราชบุรีใ น
ขณะนั้นเป็นสถานที่ในการระดมกองพลเพื่อป้องกันพระนคร ซึ่งมีความพร้อมด้ วยกองทัพ
ประจาที่พร้อมจะเข้าร่วมรบกับทัพหลวงจากราชธานีอยุธยาได้ทันทีเมื่อถูกข้าศึกรุกรานเข้า
มายังพระนคร ดังที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาที่กล่าวถึงการรบกับพม่า
จานวนไม่น้อย ดังเช่นใน พ.ศ. 2098 เมื่อคราวที่พม่าส่งกองทัพเข้ามารุกรานอาณาจักร
อยุธยา สมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าเมืองราชบุรีพร้อมกองกาลังพลมา
รักษาคูเมืองและป้อมประตูกาแพงพระนครศรีอยุธยา (มโน กลีบทอง, 2544: 132) หรือ
เมื่อครั้นในรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก่อนสงครามยุทธหัตถีใน พ.ศ. 2139
พม่าได้ยกทัพหลวงเข้ามาทางด่านพระเจดีย์ส ามองศ์ในเขตเมืองกาญจนบุรี โดยมีเมือง
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เชียงใหม่เป็นกองส่งเสบียง พระองค์จึงโปรดเกล้าฯ ให้พระยาอมรินทรฤๅไชย เจ้าเมือง
ราชบุรีคุมกองกาลังพลจานวน 900 นาย เป็นกองโจรคอยดักซุ่มตัดเส้นทางการลาเลียง
เสบียงจากเมืองเชียงใหม่ และรื้อสะพานของกองเสบียงพม่า หรือตัวอย่างเหตุ การณ์ใน
พ.ศ. 2203 ซึ่งตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พม่ายกทัพตามครอบครัว
มอญที่เข้ามาขอพึ่งพระบรมโพธิสมภาร พระองค์จึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้พระยาจักรีเกณฑ์
ทัพหัวเมืองปากใต้ชายทะเลและหัวเมืองตะวันตกเข้าร่วมกับทัพหลวงจากราชธานีที่มีพระ
ยาโกษาธิบดี (เหล็ก) เป็น แม่ทัพ โดยมีพระยาเพชรบุรีเป็นกองหน้า พระยาราชบุรีเป็น
กองหนุนช่วยขับไล่ทัพพม่า
ต่อ มาในรั ช สมัย ของสมเด็ จ พระเพทราชาในราชวงศ์บ้ านพลู ห ลวง นั บว่ าเป็ น
ช่วงเวลาหนึ่งที่บ้านเมืองเกิดความไม่สงบเป็นเหตุให้หัวเมืองฝ่ายใต้ซึ่งรวมถึงเมืองราชบุรี
ต่างก็อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของสมุหกลาโหมทั้งด้านกิจการฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือน
แต่เมื่อครั้นหลังรัชสมัยสมเด็จพระเพทราชา หัวเมืองฝ่ายใต้ได้ขึ้นกับกรมท่าสังกัดฝ่าย พระ
คลังภายใต้การกากับดูแลของเจ้าพระยาโกษาธิบดี ซึ่งทาหน้าที่ติดต่อและควบคุมการค้ากับ
ชาวต่างชาติ โดยเฉพาะอย่ างยิ่งหั ว เมืองต่าง ๆ ที่อยู่ใต้อาณาจักรอยุธ ยาลงมาซึ่งเมือง
ราชบุ รี ใ นขณะนั้ น ถื อ ว่ า เป็ น เมื อ งท่ าส าคั ญ แห่ ง หนึ่ ง บนเส้ น ทางติ ด ต่ อ ทางการค้ า และ
คมนาคมระหว่างหัว เมืองในเขตลุ่ มแม่น้ าเจ้ าพระยากับเมืองตะนาวศรีอันเป็นเมืองท่า
ชายฝั่ งทะเลอัน ดามัน และมีส ถานภาพเดิม เรื่ อยมาจนถึงสมัยอยุธ ยาตอนปลาย ซึ่งใน
ขณะนั้นเมืองราชบุรีถูกเรียกว่า “เมืองปากใต้ตะวันตก” ขณะทีเพชรบุรีเป็น “เมืองปากใต้
ชายทะเล” สิ่ งเหล่านี้ สอดคล้องกับ หลักฐานที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาในสมัยต่าง ๆ ที่ถูก
ค้ น พบในแม่ น้ าแม่ ก ลองโดยส่ ว นใหญ่ มี อ ายุ อ ยู่ ใ นช่ ว งสมั ย อาณาจั ก รอยุ ธ ยา การพบ
เครื่องปั้นดินเผาเป็นจานวนมากยังทาให้สันนิษฐานถึงความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นใน
สมัย นี้ ด้ ว ย และเป็ น เหตุให้ เมื องราชบุ รี ที่มี ฐ านะเป็น หั ว เมื องชั้ นในรอบราชธานีต้ องมี
ยกกระบัตรที่เป็นขุนนางหรือผู้มีตระกูลจากราชสานักที่ได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งจาก
กษัตริย์ส่งมาควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ถึงแม้จะมีเจ้าเมือง กรมการเมือง ตลอดจนผู้บริหาร
ระดับท้องถิ่น อันประกอบด้วย นายหมื่นแขวงทาหน้าที่ดูแลแขวงหรือเทียบเท่าอาเภอ นาย
พันหรือกานันทาหน้าที่ดูแลตาบล และผู้ใหญ่บ้านทาหน้าที่ดูแลหมู่บ้านแล้วก็ตาม เจ้า
เมืองจะต้องรายงานราชการทุกอย่างให้ยกกระบัตรทราบ ซึ่งยกกระบัตรต้องดาเนินการใน
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การจัดเก็บภาษีและส่วยต่าง ๆ ส่งตรงยังเมืองหลวง โดยส่วยที่เก็บได้จากเมืองราชบุรีนั้นมี
ทั้ ง งาข้ า ง ก ามะถั น ดิ น ประสิ ว ไม้ ฝ าง ไม้ แ ดง ไม้ ด า รวมทั้ ง ผ้ า แดง ซึ่ ง เป็ น สิ น ค้ า ที่
ชาวต่างชาตินาเข้ามาขายกอปรกับมีหน้าที่ในการสั่งการเกี่ยวกับศึกสงคราม การก่อสร้าง
ปฏิสังขรณ์วัดและกาแพงเมือง การขุดคลอง เป็นต้น
ครั้ น อาณาจั ก รอยุ ธ ยาตอนปลายในรัช สมัย สมเด็จพระเจ้าเอกทั ศนั้น ตาแหน่ ง
ยกกระบัตรเมืองราชบุรี ได้แก่ เจ้าพระยามหาจักรี หรือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช ซึ่งเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีในสมัยอาณาจักรรัตนโกสินทร์ในเวลา
ต่ อ มา เนื่ อ งจากพระองค์ ไ ด้ ส มรสกั บ บุ ต รี เ ศรษฐี ใ หญ่ ใ นต าบลอั ม พวา แขวงเมื อ ง
สมุทรสงคราม ซึ่งเป็นเขตรอยต่อพรมแดนเมืองราชบุรี พระองค์จึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
หลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรีในขณะนั้น ทั้งนี้จากบันทึกชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามายังกรุง
ศรี อ ยุ ธ ยา อาทิ บั น ทึ ก ของนายฟรั ง ซั ว ส์ อั ง รี ตุ ร แปง (Francois Henri Turpin) ชาว
ฝรั่ ง เศสที่ เดิน ทางเข้ามายั งอาณาจั ก รอยุธ ยาภายหลั งจากเสี ย กรุง ได้ พรรณาถึง การใช้
เส้นทางคมนาคมผ่านแม่น้าแม่กลองและผ่านเมืองราชบุรี เส้นทางสายหนึ่งที่สาคัญของ
ภาคตะวันตกมุ่งเข้าสู่อยุธยา ซึ่งในขณะนั้นถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางทางการค้าที่ใหญ่ที่สุดใน
เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ (พิ เ ศษ เจี ย จั น ทร์ พ งษ์ และคณะ, 2543: 66) ทั้ ง นี้ พ่ อ ค้ า
ชาวต่างชาติจ ะเดิน ทางเข้ามาทางเมืองตะนาวศรี จากนั้นจึงเดินทางบกเข้ามายังเมือง
เพชรบุรี ผ่านแม่น้าเพชรบุรี แม่น้าแม่กลองช่วงที่ไหลผ่านเมืองราชบุรี และแม่น้าท่าจีนสู่
แม่น้าเจ้าพระยา เข้าไปยังกรุงศรีอยุธยาตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชพงศาวดาร
กรุงศรีอยุธยาที่กล่าวไว้ว่าพม่าได้ยกทัพเข้ามาตีเมืองท่าสาคัญอันเป็นเมืองประเทศราชของ
อาณาจักรอยุธยาแถบชายฝังทะเลอันดามัน ได้แก่ ทวาย มะริด ตะนาวศรี และเมืองท่า
ภายในพระราชอาณาจักร ได้แก่ เพชรบุรี และราชบุรี จากนั้นจึงเข้ามาถึงตาบลลู กแก
ซึ่งปัจจุบันอยู่ในเขตอาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี นักประวัติศาสตร์จึงสันนิษฐานว่า
ในช่วงระยะเวลานั้นเมืองราชบุรีเป็นเมืองท่าสาคัญในการขนถ่ายสินค้าทั้งจากชาวต่างชาติ
เข้าสู่กรุงศรีอยุธยาตลอดจนสินค้าที่ได้จากภายในอาณาจักร และดินแดนรอบข้างออกไปสู่
ตลาดภายนอก
ภายหลังจากที่อาณาจักรอยุธยาพ่ายแพ้ต่อพม่าใน พ.ศ. 2310 จวบจนกระทั่งพระ
เจ้าตากสิน มหาราชสามารถสถาปนาอาณาจักรธนบุ รีขึ้นเป็นราชธานีแห่ งใหม่ได้สาเร็จ
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เมืองราชบุรียังคงเป็นเมืองสาคัญในอาณาจักรธนบุรีเหมือนเช่นครั้งสมัยอาณาจักรอยุธยา
ซึ่งเปรียบเหมือนเมืองหน้าด่านหรือปราการชั้นในที่เป็นสมรภูมิสาคัญในการทาสงครามกับ
พม่า สอดคล้องกับนายสายัน จีนแบก ผู้ใหญ่บ้านตาบลคูบัวที่กล่าวเพิ่มว่า “เนื่องจากเมือง
ราชบุ รี มีปั จ จั ย ด้านภูมิศาสตร์ ติดกับ ด่านเจ้ าขว้าวของพม่าซึ่งเป็นด่านส าคัญที่ทัพพม่ า
สามารถยกทัพเข้ามาถึงเมืองราชบุรีได้โดยง่าย ทั้งนี้ด่านเจ้าขว้าวนั้นตั้งอยู่ริมห้วยบ้านด่าน
สาขาของแม่น้าภาชี ตาบลชัฏป่าหวาย อาเภอสวนผึ้ง โดยในปัจจุบั นยังหลงเหลือร่องรอย
คล้ ายเนิ น ดิน ของป้ อมค่าย รวมทั้งยั งพบร่ องรอยของหลุ มหลบภัย ตลอดจนเศษอาวุธ
ประเภทหอกและดาบเมื่อครั้นสมัยอาณาจักรอยุธยาตอนปลายและรัตนโกสินทร์ตอนต้น”
ตลอดเส้น ของการเดินทัพของพม่านั้น แม่ทัพพม่าจะใช้เส้นทางผ่านเข้ามาทาง
เมืองทวาย ด่านบ้องตี้ เทื อกเขาตะนาวศรี ในเขตตาบลเมืองสิงห์ อาเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี แล้วเข้ามาทางใต้ จากนั้นจึงกรีฑาทัพเข้าเมืองราชบุรีโดยตัดข้ามแม่น้าภาชีใน
บริเวณด่านเจ้าขว้าวผ่านช่องเขาชนแอก และเขาสนเรื่อยมาจนถึงอาเภอจอมบึงก่อนถึงทุ่ง
เขางูที่เป็นสมรภูมิรบใกล้ตัวเมืองราชบุรี สงครามระหว่างไทยกับพม่าในช่วงระยะเวลานี้ที่
มีความสาคัญอย่างมาก ได้แก่ สงครามใน พ.ศ. 2311 ซึ่งพม่าเห็นว่าสยามฟื้นตัวได้รวดเร็ว
หลังเหตุการณ์เสียกรุงศรีอยุธยาใน พ.ศ. 2310 จึงได้ยกกองทัพเข้ามาทางเมืองทวาย ผ่าน
เมืองไทรโยคในจังหวัดกาญจนบุรี และเมืองราชบุรี ตามลาดับ กองทัพพม่าเข้ามาล้อมค่าย
ทหารที่บางกุ้งเขตติดพรมแดนเมืองราชบุรีกับเมืองสมุทรสงคราม ทาให้สมเด็จพระเจ้าตาก
สินมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระมหามนตรีคุมทัพหน้าเข้าตีทัพพม่าที่บางกุ้ง
จนแตกพ่าย และกองทัพพม่าที่เหลือจึงหนีกลับทางด่านเจ้าขว้าวไปยังเมืองทวาย โดยที่
พระองค์ทรงคุมทัพเรือหลวงจากสมุทรสงครามเข้าช่วยตามตีทัพพม่าจนแตกพ่ายไปในที่สุด
อีกเหตุการณ์ที่นับว่าเป็นสงครามครั้งสาคัญนับตั้งแต่เสียกรุงศรีอยุธยาจนถึงสิ้น
รัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหารา (พ.ศ. 2317) ศึกครั้งนั้นเรียกว่า “ศึกบางแก้ว”
เนื่องจากแม่ทัพอะแซหวุ่นกี้ยกตามทัพมอญมาจนถึงเมืองเมาะตะมะ เมื่อรู้ว่าพระยาเจ่ง
หัว หน้ ามอญพาครอบครั ว หนี มายั งสยามทางด่านพระเจดีย์ส ามองค์ อะแซหวุ่นกี้จึงให้
งุยอคงหวุ่นรองแม่ทัพเข้าโจมตีพลเมืองมอญ โดยคุมกองพลมาปล้นทรัพย์และจับเชลย
ชาวสยามในเมืองราชบุรี สมุทรสงคราม และเพชรบุรี พร้อมตั้งค่ายขึ้นสามค่าย ในครั้งนั้น
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงยกทัพเรือไปยังเมืองราชบุรี และทรงตั้งค่ายหลวงอยู่
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ทางฝังตะวันตกของแม่น้าแม่กลองในพื้นที่บ้านเขาพระ จากนั้นจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้เจ้าฟ้ากรมขุนอินทรพิทักษ์กับพระยาธิเบศร์บดีตั้งค่ายมั่นที่โคกกระต่ายเพื่อรักษาเมือง
ราชบุรีร่วมกับกองทัพทหารจีน พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ ให้พระยาอินทรอภัยรักษาพื้นที่
หนองน้าที่เขาช่องพราน อันเป็นที่เลี้ยงช้าง ม้า และเส้นทางลาเลียงอาหารของกองทัพพม่า
จากเมืองกาญจนบุ รี ให้ พระยารามัญ วงศ์ คุมทหารรักษาหนองน้าที่เขาซะงุ้ม ครั้นเมื่ อ
เจ้าพระยาจักรีและเจ้าพระยาสุรสีห์เสร็จศึกทางเหนือจึงยกทัพมาสมทบช่วยรบกับพม่าที่
เมืองราชบุรีในภายหลัง โดยในท้ายที่สุดพม่าต้องเจรจาถึง 7 ครั้ง จนกระทั่งพม่ายอมแพ้
และต้องยอมถอนทัพกลับพม่าในที่สุด
เมืองราชบุรีในสมัยอาณาจักรธนบุรี
ในด้ า นเศรษฐกิ จ ของเมื อ งราชบุ รี นั บ ตั้ ง แต่ ส มั ย อาณาจั ก รธนบุ รี เ ป็ น ต้ น มา
เศรษฐกิจการค้าขายได้ซบเซาลงไปอย่างมากเมื่อเทียบกับในสมัยอาณาจักรอยุธยา เนื่อง
ด้วยสาเหตุสาคัญหลายประการ อาทิ การศึกสงคราม การเกิดทุพภิกขภัย ข้าวยากหมาก
แพง เป็นต้น นอกจากนี้ชาวต่างชาติที่เข้ามาติดต่อค้าขายก็มีจานวนน้อยมากเมื่อเทียบกับ
ในสมัยอาณาจักรอยุธยาอันเป็นผลเนื่องมาจากการสู้รบติดพันระหว่างอาณาจักรอยุธยา
และพม่าที่ดาเนินมาอย่างยาวนานเกือบศตวรรษ ฟรังซัวส์ อังรี ตุรแปง ชาวฝรั่งเศสที่เดิน
ทางเข้ามายังสยามเมือ่ พ.ศ. 2313 ได้กล่าวไว้ว่า
“...การค้าในพระราชอาณาจักรนี้แต่ก่อนเจริญรุ่งเรืองมาก เรือเป็น
จานวนพัน ๆ ลา ทั้งจากประเทศจีน และประเทศยุโรปเข้ามากรุง
สยามทุก ๆ ปี แต่ทุกวันนี้จะเข้ามาสักสิบหรือสิบสองลาก็
แทบจะไม่มี พวกแขกอิสลามชาวญี่ปุ่นและชาวยุโรปได้
สร้างฐานะขึ้นในประเทศนี้อย่างรวดเร็ว แต่ก็รักษาไว้ไม่อยู่...”
ทั้งนี้สินค้าสาคัญของเมืองราชบุรีที่มีการส่งออก สันนิษฐานว่าเป็นสินค้าประเภท
เดี ย วกั น กั บ สิ น ค้ า ส าคั ญ ของเมื อ งเพชรบุ รี และกาญจนบุ รี เนื่ อ งจากปั จ จั ย ทางด้ า น
ภูมิศาสตร์ ที่ใกล้ เคีย งกัน ดังที่ ตุร แปงได้บัน ทึกว่าลั กษณะสิ นค้าโดยทั่ว ๆ ไปของเมือ ง
เพชรบุรี ชาวเมืองมีการค้าขาย ข้าว ผ้ า และฝ้าย บ้านทุกหลั งมีส วนปลูกพลู มะพร้าว
ทุเรียน กล้วย ส้มเขียวหวาน และผลไม้ดี ๆ อีกหลายชนิด ส่วนเมืองกาญจนบุรีมีสินค้า
ส าคั ญ ได้แ ก่ ไม้ ห อม งาข้า ง นอแรด และน้ ามั นอย่างดี ขณะที่ร าษฎรในเมืองราชบุ รี
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นับตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา ลดจานวนลงอย่างมากเช่นเดียวกับสภาพเศรษฐกิจที่
ซบเซาลง แต่เนื่องจากเมืองราชบุรีเป็นเมืองหน้าด่านหรือปราการชั้นในที่สาคัญจึงมีการ
อพยพกวาดต้อนเชลยศึกจากเมืองต่าง ๆ ที่ทาศึกสงครามชนะให้เข้ามาตั้งถิ่นฐานเพื่อเป็น
กาลังต้านศึกพม่าในครั้งต่อไป ดังปรากฏหลักฐานว่าทางราชสานักได้มีการอพยพกวาดต้อน
หรือการเทครัวชนชาติกลุ่มใหม่จานวนหลายเผ่าพันธุ์ด้วยกัน ได้แก่ มอญ เขมร และลาว
กลุ่มต่าง ๆ เข้ามาอยู่อาศัยปะปนกันไปกับชาวพื้นเมืองเดิม
ชาวมอญหรือรามัญนั้นได้อพยพเข้ามาในระหว่างสงครามอยุธยากับพม่า เมื่อ พ.ศ.
2311 ดังที่กล่าวมาแล้วในข้างต้น ส่วนชาวเขมรถูกกวาดต้อนเข้ามาเมื่อคราวที่สมเด็จพระ
เจ้าตากสินมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาจักรีและเจ้าพระยาสุรสีห์ยกทัพไปตีเขมร เมื่อ
พ.ศ. 2314 ต่อมาสมเด็จ พระเจ้ าตากสิ นมหาราชโปรดให้ครอบครัวชาวเขมรเหล่ านี้ตั้ง
บ้านเรือนอยู่ที่เมืองราชบุรี ในขณะที่ชาวลาวกลุ่มต่าง ๆ ถูกกวาดต้อนเข้ามาในคราวที่ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทัพของเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก และเจ้าพระยาสุรสีห์พิษณุวาธิ
ราชยกไปตีลาวใน พ.ศ. 2322 ซึ่งเมื่อกองทัพจากอาณาจักรธนบุรีเข้าตีอาณาจักรล้านช้าง
(ลาวปัจจุบัน) ได้แล้วจึงให้ทัพเมืองหลวงพระบางไปตีเมืองทันต์ซึ่งเป็นเมืองลาวทรงดาใน
อยู่บริเวณเขตแดนญวนหรือเวียดนามในปัจจุบัน ส่งผลให้กรุงธนบุรีได้ราษฎรลาวทรงดา
และลาวเวียงหรือลาวตี้จากเมืองล้านช้างกลับไปยังอาณาจักรธนบุรีเป็นจานวนมาก โดยใน
กลุ่มราษฎรลาวทรงดานั้น พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ ให้แบ่งพื้นที่บางส่วนไปตั้งบ้านเรือนอยู่
ที่เมืองสระบุรี บางส่วนไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่เมืองจันทบุรี และบางส่วนให้ไปตั้งบ้านเรือนอยู่
ที่เมืองราชบุรี ตามลาดับ
บทสรุป
อาจกล่ า วได้ ว่ า เมื อ งราชบุ รี เ ป็ น เมื อ งที่ มี ค วามส าคั ญ มานั บ ตั้ ง แต่ ส มั ย ก่ อ น
ประวัติศาสตร์จนถึงสมัยประวัติศาสตร์ สถานะของเมืองราชบุรีก่อนสมัยประวัติศาสตร์เป็น
เมืองท่าของชาวต่างชาตินับตั้งแต่สมัยทวาราวดีและยังเป็นชุมชนทางการค้าทางลุ่มแม่น้า
เจ้าประยาทางตอนล่าง ครั้นถึงสมัยประวัติศาสตร์เมืองราชบุรียังคงมีความสาคัญในแง่
เศรษฐกิจนับตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่ราชบุรียังคงเป็นชุมทางการค้าทางภาคใต้ของอาณาจักร
ความสาคัญของราชบุรี มีมากขึ้น ในสมัย อยุ ธยาที่มีการยกสถานะเมืองราชบุรีเป็นเมือง
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หน้าด่านชั้นนอกเพื่อตั้งรับข้าศึกกับพม่า สถานภาพของเมื องราชบุรีสืบเนื่องจนมาถึงสมัย
กรุงธนบุรีที่มีการรักษาสถานะของเมืองราชบุรีเป็นเมืองหน้าด่านดังเดิม รวมทั้งยังใช้เป็น
พื้นที่ของการกวาดต้อนเชลยศึกมาไว้ยังพื้นที่แห่งนี้เป็นจานวนมากเช่นกัน
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การศึกษาความสามารถการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ด้วยวิธีการสอนโดยใช้เกม
A STUDY OF ENGLISH COMMUNICATIVE SPEAKING ABILITY FOR THE FIRST
YEAR VOCATIONAL STUDENTS OF NAKHON PATHOM INDUSTRIAL AND
COMMUNITY EDUCATION COLLEGE BY GAME
มาละ แก้วบัวดี*
ผศ.ดร.สุธาพร ฉายะรถี**
ดร.กันต์ดนัย วรจิตติพล**

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาความสามารถในการพูดเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษของนักเรียนด้วยวิธีสอนโดยใช้เกม และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่
มีต่อการพัฒนาความสามารถในการพูดเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยวิธีการสอนโดยใช้
เกม กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ น นั ก เรี ย นระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น ปี ที่ 1 สาขาวิ ช าช่ า ง
อิเล็ กทรอนิ ก ส์ วิทยาลั ย การอาชีพนครปฐม จานวน 37 คน เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ ในการวิจั ย
ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ จานวน 5 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการพูด
เพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ จานวน 20 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อการพัฒนาความสามารถในการพูดเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยวิธีการสอนโดย
ใช้เกม จานวน 10 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบที ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 โดยนักเรียนมีความสามารถในการ
* นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
** อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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พูดเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษหลังจากการเรียนด้วยวิธีการสอนโดยใช้เกมสูงกว่าก่อน
เรี ยน และนักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ เกม
อยู่ในระดับดี
คาสาคัญ: ความสามารถทางการพูด การสื่อสารภาษาอังกฤษ เกม
Abstract
This purposes of this research were to 1) study English communicative
speaking ability with the teaching methods by game, and 2) study satisfaction
with English learning by games. Sample of this research were 37 first year
vocational certificate students of Electronic Department. The research
instruments were 5 lesson plans, English speaking ability subjective test, and
satisfaction’ s questionnaire. The statistics used for analyzing the data were
mean and standard deviation. The research findings were as follow: 1) The
students’ English speaking communicative ability posttest scores were higher
than there of the pretest. 2) The student’ s satisfaction of English speaking
ability learning using games was at a good level ( ̅X = 4. 48, SD. = 164) .
Considered individually, it was found that the satisfaction was at a good level
consist of the students’ confident speaking English, enjoy speaking and were
interested the students’ satisfaction with studying English more after learning
by game.
Keywords: Speaking ability, English communicative, Game
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บทนา
โลกปัจจุบันเป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร การสื่อสารมีบทบาทสาคัญในการติดต่อกับ
ต่างประเทศ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง ประชากรโลก 1 ใน 6 ใช้ภาษาอังกฤษใน
การสื่อสาร สาหรับประเทศไทยภาษาอังกฤษมีบทบาทในชีวิตประจาวันของคนไทยเกือบ
ทุกระดับอาชีพ อัน เป็นผลมากจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี การค้นคว้า
ทดลอง ตลอดจนการวิจัยด้านต่าง ๆ อีกทั้ง ภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐานการแสวงหาความรู้
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ คนไทยจาเป็นต้องศึกษาหาวิทยาการใหม่ ๆ จาก
ประเทศที่เจริ ญกว่า เช่น ประเทศทางซีก โลกตะวั นตกและญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษยัง เป็ น
เครื่องมือในการศึกษา การไม่รู้ภาษาอังกฤษจึงเท่ากับขาดเครื่องมือในการศึกษาหาความรู้
ผู้ที่มีความรู้ ภ าษาอังกฤษดี ย่อมมีโ อกาสดีทั้งในด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพ
(แสงระวี ดอนแก้วบัว, 2558) กระทรวงศึกษาธิการ ได้กาหนดนโยบายการปฏิรูปการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้กรอบมาตรฐานความสามารถ
ทางภาษาอั ง กฤษที่ เ ป็ น สากล The Common European Framework of Reference
for Languages (CEFR) เป็นกรอบความคิดหลักในการจัดการเรีย นการสอนภาษาอังกฤษ
ของประเทศไทย ทั้งในการออกแบบหลักสูตร การพัฒนาการเรียนการสอน การทดสอบ
การวัดผล การพัฒนาครู รวมถึงการกาหนดเป้าหมายการเรียนรู้ ปรับจุดเน้นการเรียนการ
สอนภาษาอั ง กฤษให้ เ ป็ น ไปตามธรรมชาติ ข องการเรี ย นรู้ โดยเน้ น การสื่ อ สาร
(Communicative Language Teaching : CLT) ปรั บ การเรี ย นการสอนจากการเน้ น
ไวยากรณ์มาเป็นเน้นการสื่อสารที่เริ่มจากการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนตามลาดับ
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2557) และหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ได้กาหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสาคัญของการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนภาษาต่างประเทศ โดยถือหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา มุ่งหวัง
ให้ ผู้ เ รี ย นมี เ จตคติ ที่ ดี ต่ อ ภาษาต่ า งประเทศ สามารถใช้ ภ าษาต่ า งประเทศสื่ อ สารใน
สถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งมี
ความรู้ ความเข้ า ใจในเรื่ อ งราวและวั ฒ นธรรมอั น หลากหลายของประชาคมโลก
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
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การเรียนรู้ทางภาษาประกอบด้วยทักษะทั้ง 4 คือ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน
และการเขี ย น ทั ก ษะทั้ ง 4 เป็ น สิ่ ง จ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งฝึ ก ฝนแก่ ผู้ เ รี ย นโดยเท่ า เที ย มกั น
โดยเฉพาะทัก ษะการฟัง และทั กษะการพู ด ดัง ที่ Burns (1978) กล่ า วว่ าทั กษะการฟั ง
การพูด เป็นการสื่อสารทางวาจาของคนตั้งแต่สองคนขึ้นไป ซึ่งต่างมีจุดประสงค์ที่จะสื่อ
ความหมายของตนเอง ผู้ฟังจะต้องตีความสิ่งที่ผู้พูดพูดและสามารถตอบด้วยภาษาที่ผู้ฟัง
เข้าใจ คือตรงกับความตั้งใจที่ จะสื่อความของผู้พูด ทักษะการฟัง พูดไม่สามารถแยกออก
จากกันได้ เพราะทักษะการฟังเป็นทักษะทางด้านการรับ (receptive skills) และทักษะ
การพูดเป็นทักษะด้านการแสดงออก (productive skills)
ถึ ง แม้ ว่ า นโยบายการปฏิ รู ป การเรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษคาดหวั ง ที่ จ ะให้
การศึกษา มีบทบาทในการเตรียมคนให้พร้อมสาหรับการแข่งขันในสังคมโลก แต่เมื่อผู้เรียน
สาเร็จการศึกษาไม่ว่าจะเป็นระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา หรือในระดับปริญญาตรี
ก็ยั งไม่ ส ามารถพูด ภาษาอั งกฤษได้ดีเ ท่าที่ค วร ทั้ง นี้ อาจเนื่อ งมาจากครูผู้ ส อน ผู้ เรีย น
สภาพแวดล้อม หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการพูดภาษาอังกฤษ โดยส่วนใหญ่ออก
เสียงได้ไม่ถูกต้อง ใช้ประโยคไม่ถูกต้องตามโครงสร้างของภาษา ใช้คาศัพท์ในวงจากัด พูด
ไม่เป็นธรรมชาติ และไม่สามารถสนทนาโต้ตอบได้ จากการศึกษาระดับความสามารถใน
การใช้ ภ าษาอั ง กฤษ ตามทั ก ษะการเรี ย นรู้ ใ นศตวรรรษที่ 21 พบว่ า ภาพรวมระดั บ
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับ ปานกลาง มี 5 ข้อ คือ ด้านความคิด
สร้ า งสรรค์ ด้ า นการคิ ด วิ เ คราะห์ ด้ า นการอ่ า น ด้ า นการสื่ อ สาร และด้ า นการเขี ย น
(ธนวั ฒ น์ อรุ ณ สุ ข สว่ า ง, 2558: 493-505) ปั จ จั ยที่ ส่ ง ผลต่ อ ความวิต กกั ง วลในการพู ด
ภาษาอังกฤษ ได้แก่ ความประหม่าในการสื่อสาร ความวิตกกังวลในการสอบ ความกลัว
ถูกประเมินทางลบ (ปิยนุช อุดมเกียรติสกุล, 2559: 864) สอดคล้องกับ (ณัฏฐ์นรี ฤทธิรัตน์
,2557: 2839-2848) พบว่า อุปสรรคในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ส่วนใหญ่เกิดจากความรู้ สึกกังวลเมื่อต้องพูดภาษาอังกฤษ คิดคาศัพท์ไม่ออกทาให้ ขาด
ความมั่น ใจ และรู้ สึ กกลั ว กลั ว ว่าผู้ อื่น จะไม่เข้าใจในสิ่ งที่ต้องการจะสื่ ออีก และปัญหา
เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เกิดจากนักเรียนมีความรู้แตกต่างกัน ทาให้จัดการ
เรีย นการสอนค่อนข้างยาก ครู ผู้ส อนควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง การวางแผนการสอนในรายวิชาการจัดการ
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เรียนรู้ภาษาอังกฤษ นอกจากเชื่อมโยงและเน้นทักษะเพื่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21
แล้วยังต้องเน้นการเรียนรู้แบบที่นักเรียนสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองผ่านการลงมือทา
และคิดเน้นการหากิจกรรมที่หลากหลายทั้งกิจกรรมเดี่ยวและกิจกรรมกลุ่ม เพื่อฝึกการ
ทางานเป็นทีมและแลกเปลี่ยนความรู้ (นวพร ชลารักษ์ , 2559: 130-141) พื้นฐานในการ
สอนภาษาประกอบด้ ว ย แนวคิ ด (Concept) วิ ธี ส อน (Method) และกลวิ ธี ส อน
(Technique) คาทั้ง 3 คานี้ มีความสั มพัน ธ์กัน นั่นคือ กลวิธีการสอนจะช่ว ยให้ วิธีส อน
บรรลุ ผ ล ในขณะที่วิ ธีการสอนจะต้ องสอดคล้ องกั บแนวคิด ที่ผู้ ส อนยึด ถือ Richards &
Rogers (1991) มีความเห็นว่าในแต่ละวิธีการสอนนั้น จะต้องประกอบไปด้ว ยทฤษฎี และ
การปฏิบัติร่วมกัน ระบบการสอนจะต้องประกอบไปด้วยแนวคิด (Concept) รูปแบบการ
สอน (Design) และกระบวนการสอน (Procedure) ครูควรคานึงถึงการจัดสิ่งแวดล้อมด้าน
การเรียนให้นักเรียนอยากเรียน สนุก เพลิดเพลิน และตรงกับความต้องการของผู้เรียน การ
ส่งเสริมให้นักเรียนมองเห็นความสาคัญของตนในการใช้ภาษาที่เรียนในอนาคต การจัดการ
ศึกษาด้านภาษาอังกฤษในระดับอาชีวศึกษาจึงมีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่ง แต่ที่ผ่าน
มาพบว่า ผู้เรียนระดับอาชีวศึกษามีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-NET) อยู่ในระดับต่า และจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-NET) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีการศึกษา 2560 วิทยาลั ยการอาชีพนครปฐม
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวันและในงานอาชีพ
ร้อยละ 26.16 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2560) ผู้วิจัยใน
ฐานะเป็นครูผู้สอนหมวดวิชาทักษะชีวิต กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ รายวิชาภาษาอังกฤษ
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอยู่
ในระดับต่า ซึ่งจากการพิจารณาสาเหตุ พบว่า นักเรียนมีปัญหาการสื่อสาร ขาดทักษะ
ทางด้านการฟัง-พูด และนักเรียนไม่ค่อยให้ความสาคัญกับการเรียนภาษาอังกฤษเท่าที่ควร
อีกทั้งนักเรียนมีเจตคติที่ไม่ดีต่อภาษาอังกฤษ เพราะคิดว่าเป็นเรื่องยาก กอปรกับ นักเรียน
ไม่กล้าที่จะสนทนาภาษาอังกฤษ เนื่องจากกลัวพูดผิดและกลัวผู้อื่นไม่เข้าใจในสิ่งที่ตนเอง
สื่อออกไป ผู้วิจัยจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาเทคนิค วิธีการ สื่อหรือนวัตกรรม ที่จะช่วย
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง -พูด ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงได้นา
วิธีการสอนโดยใช้เกมในการพัฒนาการพูด เพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ซึ่งผู้วิจัยเชื่อว่าเมื่อนักเรียน
ได้รับการพัฒนาความสามารถในการพูดเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีการสอนโดย
ใช้เกมแล้ว นักเรียนจะกล้าพูดภาษอังกฤษมากขึ้น ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนั้น
การให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถในการพู ดเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้เกมจึง
เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สัมผัสกับภาษามากที่สุด
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อศึ กษาความสามารถในการพู ดสื่ อ สารภาษาอั งกฤษของนั กเรีย นระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ที่เรียนด้วยวิธีสอนโดยใช้เกม
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจในการเรี ย นภาษาอั ง กฤษของนั ก เรี ย นระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ที่เรียนด้วยวิธีการสอนโดย
ใช้เกม
สมมติฐานการวิจัย
ผู้วิจัยได้กาหนดสมมติฐานในการวิจัยทดลอง ดังนี้
1. ความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ที่เรียนด้วย
วิธีการสอนโดยใช้เกมหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง
2. ความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ที่เรียนด้วย
วิธีการสอนโดยใช้เกมอยู่ในระดับดี
กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยต้องการพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษและ
ความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ด้วยวิธีการสอนโดยใช้เกม สามารถเขียนเป็นแผนที่แสดงถึง
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ดังภาพที่ 1
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ตัวแปรต้น
Independent Variable
วิธีการสอนโดยใช้เกม

ตัวแปรตาม
Dependent Variable
1. ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1
2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีผลต่อการ
เรียน ด้วยวิธีการสอนโดยใช้เกม

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีดาเนินการ
การวิจัยนี้มีวิธีการดาเนินการ ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม อาเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม ที่ล งทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 รหัสวิชา 20001201 จ านวน 297 คน ประกอบด้ ว ย สาขาวิ ช าช่ า งยนต์ จ านวน 72 คน สาขาวิ ช า
ผลิตภัณฑ์ จานวน 62 คน สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง จานวน 64 คน สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
จานวน 37 คน และสาขาวิชาการบัญชี จานวน 62 คน
กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยการอาชีพ
นครปฐม อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จานวน 37 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling)

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1

81

การดาเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้จัดทาเครื่องมือในการวิจัย ประกอบด้วย
2.1 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 รหัสวิชา 2000-1201
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ด้วยวิธีการสอนโดยใช้เกม จานวน 5
แผนการจัดการเรียนรู้เรียนรู้
2.2 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ ความสามารถในการพูดเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ
จานวน 20 ข้อ
2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาความสามารถใน
การพูดเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีการสอนโดยใช้เกม จานวน 10 ข้อ
3. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.1 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 รหัสวิชา 20001201
ผู้วิจัยสร้างแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษด้วยวิธีการสอนโดยใช้
เกม มีขั้นตอนในการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้
3.1.1 ศึกษาคู่มือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และ
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้
3.1.2 ศึกษาจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคาอธิบายรายวิชา
ภาษาอั ง กฤษระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิช าชี พ ชั้ นปี ที่ 1 หมวดวิ ช าทัก ษะชี วิ ต กลุ่ ม วิ ช า
ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
3.1.3 ศึกษาแนวคิดทฤษฎี หลักการจากหนังสือ ตาราเอกสาร และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการสอนด้วยการจัดกิจกรรมการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารโดยใช้เกม และ
เอกสารที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารโดยใช้เกม
3.1.4 กาหนดเนื้อหาที่ใช้ในการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร
ประกาศนี ยบั ตรวิช าชีพ พุทธศักราช 2556 คู่มือครูในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมที่ต้องการให้เกิดกับนักเรียน
3.1.5 ศึก ษารายละเอีย ดของเนื้อ หาที่ ใ ช้ใ นการทดลองจากหนั ง สื อ วิ ช า
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 รหัส วิชา 2000-1201 ก่อนสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ ด้ว ย
วิธีการสอนโดยใช้เกม
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3.1.6 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนโดยใช้เกม ผู้วิจัยทาการ
ปรั บ ปรุ ง จากหนั ง สื อ Grammar Games and Activities for Teacher ฉบับ ภาษาไทย
ของส านั ก พิม พ์ Pearson Education Indochina โดยแบ่งเนื้อ หาออกเป็น 5 แผนการ
จัดการเรียนรู้ จานวน 16 ชั่วโมง ดังนี้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Greeting and Introduction ใช้เกม Four
People
แผนการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ 2 เรื่ อ ง Talking about family ใช้ เ กม The
James family tree
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Daily Life ใช้เกม Bingo
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง Talking about Health ใช้เกม What’s
wrong?
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง Giving Directions ใช้เกม Where am I?
3.1.7 หาความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา โดยน าแผนการจั ด การเรี ย นรู้
ภาษาอังกฤษไปให้ผู้เชี่ยวชาญทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตรวจสอบ เพื่อพิจารณา
ความถูกต้องของเนื้อหา ภาษา การวัดผลประเมินผล และความสอดคล้องของจุดประสงค์
เนื้อหากับกิจกรรมการเรียนการสอน จานวน 3 ท่าน แล้วนาข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ
มาปรับปรุงและแก้ไข
3.1.8 น าแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไ ขตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ ไปทดลองใช้ (try out) กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2
สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 1 แผนการ
เรียนรู้ เพื่อหาข้อบกพร่อง เวลาที่เหมาะสมของขั้นตอนการสอนและเกมที่ใช้สอน แล้วนา
ข้อบกพร่องมาปรับปรุงงแก้ไข ก่อนนาไปทดลองจริง
3.2 แบบทดสอบวั ด ผลสั มฤทธิ์ ค วามสามารถในการพู ดเพื่ อ การสื่อ สาร
ภาษาอังกฤษ
ผู้ วิ จั ย สร้ า งแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ค วามสามารถในการพู ด เพื่ อ การ
สื่อสารภาษาอังกฤษ จานวน 20 ข้อ ตามขั้นตอนดังนี้
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3.2.1 ศึ ก ษาเอกสาร ต ารา งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การสร้ า งแบบวั ด
ความสามารถในการพูดเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ หลักการวัดและประเมินผลการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ และศึกษาเนื้อหาวิชา ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 รหัสวิชา 20001201
3.2.2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา
กับจุดประสงค์การเรียนรู้ในเรื่องที่ ต้องการสร้างแบบทดสอบ โดยดูจากแผนการจัดการ
เรียนรู้
3.2.3 สร้ า งแบบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ค วามสามารถในการพู ด เพื่ อ การสื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษ
3.2.4 น าแบบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ค วามสามารถในการพู ด เพื่ อ การสื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษ ที่ส ร้างขึ้น เสนอผู้ เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของภาษา ความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถาม
กับ จุ ดประสงค์ (Item-Objective Congruence Index : IOC) ประเมินโดยผู้ เชี่ยวชาญ
จานวน 3 ท่าน ได้ค่า IOC อยู่ร ะหว่าง 0.67 ถึง 1.00 เกณฑ์การพิจารณาระดับค่าดัช นี
ความสอดคล้องของข้อคาถาม มีค่า 0.5 ขึ้นไป
3.2.5 นาแบบวัดผลสัมฤทธิ์ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ ที่ผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพ และแก้ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ ไปทดลองใช้กับนักเรียนระดับ
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น ปี ที่ 2 สาขาวิ ช าไฟฟ้ า ก าลั ง ที่ เ คยผ่ า นการเรี ย นวิ ช า
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 รหัสวิชา 2000-1201 จานวน 30 คน และนาคะแนนที่ได้หาค่า
คุณภาพรายข้อ ดังนี้
1) หาค่าความยากง่าย (p) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.27-0.77 เกณฑ์กาหนดให้
คัดเลือกข้อที่ค่าความยากง่าย ระหว่าง 0.2-0.8
2) หาค่าอานาจจาแนก (r) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.23-0.57 เกณฑ์กาหนดให้
มีค่าตั้งแต่ 0.2 ขึ้นไป
3) หาค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) ด้ ว ยสู ต ร KR-20 ของ Kuder
Richardson ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.76
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4) จัดพิมพ์แบบวัดผลสัมฤทธิ์ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษที่ได้
คุณภาพ ไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง
3.3 แบบสอบถามความพึ ง พอใจ ของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ การพั ฒ น า
ความสามารถในการพูดเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีการสอนโดยใช้เกม
3.3.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแบบ
วัดความพึงพอใจ
3.3.2 สร้างแบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ จานวน
10 ข้อ ที่เป็นข้อคาถามเชิงบวกแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของ Likert คือ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
3.3.3 นาข้อคาถามที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัดและประเมินผล
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของ
ข้ อ ค าถามกั บ จุ ด ประสงค์ (Item-Objective Congruence Index : IOC) ประเมิ น โดย
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67 ถึง 1.00 เกณฑ์การพิจารณาระดับ
ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถาม มีค่า 0.5 ขึ้นไป
3.3.4 หาค่าอานาจจาแนก (r) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.255 - 0.707 ตามเกณฑ์
กาหนดให้มีค่าตั้งแต่ 0.2 ขึ้นไป
3.3.5 หาค่าความเชื่ อมั่น (Reliability) หาค่า สั ม ประสิ ท ธิ์แอลฟ่าครอ
นบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.84
3.3.6 จัดพิมพ์แบบวัด ความพึงพอใจที่ผ่ านการตรวจสอบคุณภาพและ
แก้ไขปรับปรุงแล้วไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียน

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ วิจั ย ได้ทาการทดลองและเก็บ ข้ อมูล ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดย
ดาเนินการดังต่อไปนี้
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1. ปฐมนิเทศนักเรียนเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารโดยใช้เกมให้นักเรียนทราบ และทาการทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการพูดเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 รหัส
วิ ช า 2000-1201 กั บ นั ก เรี ย นระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น ปี ที่ 1 สาขาวิ ช าช่ า ง
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จานวน 20 ข้อ
2. ผู้วิจัยดาเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ 5 แผน โดยใช้เวลา 16 ชั่วโมง
หลังจากสอนจบในแต่ละบทจะมีการประเมินเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ และในระหว่างนี้จะ
มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพและปรับปรุงแผนการสอนเป็นระยะ ๆ
3. ท าการทดสอบหลั งเรี ย นโดยใช้แ บบวั ดผลสั มฤทธิ์ค วามสามารถในการพู ด
ภาษาอั ง กฤษวิ ช าภาษาอั ง กฤษในชี วิ ต จริ ง 1 รหั ส วิ ช า 2000-1201 นั ก เรี ย นระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จานวน 20
ข้อ
4. สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการสอนภาษาเพื่อ
การสื่อสารโดยใช้เกมเพื่อประเมินหาค่าระดับความพึงพอใจของนักเรียน
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) ซึ่งผู้วิจัยใช้
รูปแบบการวิจัย one-group pretest-posttest design (ล้วน สายยศ และอังคณา สาย
ยศ, 2538: 248-249) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลอง
กลุ่ม

สอบก่อนการทดลอง

ทดลอง

สอบหลังการทดลอง

E

T1

X

T2

ความหมายของสัญลักษณ์
E
แทน กลุ่มทดลอง (experimental group)
T1
แทน การสอบก่อนการทดลอง (pre-test)
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T2
X

แทน
แทน

การสอบหลังการทดลอง (post-test)
วิธีการสอนโดยใช้เกมเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ

การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ทาการเปรียบเทียบความสามารถในการพูดเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาช่างอิเล็กทอนิกส์ ด้วยวิธีการสอน
โดยใช้เ กมก่ อนเรี ย นและหลั ง เรี ย น ทางสถิติแ บบพื้ นฐาน ซึ่ งประกอบด้ว ย ค่ าร้อ ยละ
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าที
2. ศึกษาความพึงพอใจต่อความสามารถในการพูดเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาช่างอิเล็กทอนิกส์ ด้วยวิธีการ
สอนโดยใช้เกมด้วยวิธีการทางสถิติแบบพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลข
คณิต ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และได้ทาการแปลผล ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49 หมายถึง มาก
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายถึง ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายถึง น้อย
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายถึง น้อยที่สุด
สรุปผลการวิจัย
1. เปรียบเทียบความสามารถทางการพูดก่อนและหลังการเรียนภาษาอังกฤษ
ด้วยวิธีการสอนโดยใช้เกม
ความสามารถในการพู ด เพื่ อ การสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษของนั ก เรี ย นระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
ด้วยวิธีการสอนโดยใช้เกม วิเคราะห์เปรียบเทียบก่อนและหลังเรียน โดยใช้ t-test ผลการ
วิเคราะห์ ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ก่อนเรียน
หลังเรียน
*p.05

̅
X
9.22
16.05

SD.
2.287
1.825

D
.357

t
17.601*

df
36

P
.000

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ก่อนเรียนและหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นหมายความว่า นักเรียนมีความสามารถในการพูดเพื่อการ
สื่อสารภาษาอังกฤษหลังจาการเรียนด้วยวิธีการสอนด้วยเกม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน
2. วิ เ คราะห์ ค วามพึ ง พอใจในการเรี ย นภาษาอั ง กฤษของนั ก เรี ย นระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
การวิ เ คราะห์ ค วามพึ ง พอใจในการเรี ย นภาษาอั ง กฤษของนั ก เรี ย นระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจในการเรียนในการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการ
อาชีพนครปฐม
ความพึงพอใจต่อการพัฒนาความสามารถในการพูด
̅
SD.
แปลผล
X
เพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีการสอนโดยใช้เกม
1.นักเรียนเพลิดเพลินกับการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้เกม
4.30
.661
ดี
2.นักเรียนรู้สึกสนุกที่ได้พูดภาษาอังกฤษ
4.73
.450
ดีมาก
3.กิจกรรมการเรียนน่าสนใจ
4.35
.857
ดี
4.นักเรียนได้ฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษกับเพื่อน
4.35
.484
ดี
5.นักเรียนกล้าพูดภาษาอังกฤษ
4.81
.397
ดีมาก
6.การสอนด้วยเกมส่งเสริมการกล้าแสดงออก
4.57
.502
ดีมาก
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ความพึงพอใจต่อการพัฒนาความสามารถในการพูด
เพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีการสอนโดยใช้เกม
7.การสอนด้วยเกมส่งเสริมให้นักเรียนรักการเรียน
8.การสอนด้วยเกมส่งผลต่อการเรียนภาษาอังกฤษ
9.นักเรียนสนใจเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้นหลังจากที่ได้เรียนด้วยเกม
10.นักเรียนกล้าพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติหลังจากเรียน
ค่าเฉลี่ยรวม

̅
X
3.97
4.59
4.76
4.41
4.48

SD.

แปลผล

.763
.498
.435
.498
.164

ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี

จากตารางที่ 3 พบว่า นั กเรี ยนระดับ ประกาศนียบัตรวิช าชีพ ชั้นปีที่ 1 ที่เรียน
ภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอนด้วยเกม มี ความพึงพอใจต่อการเรียน อยู่ในระดับ ดี ( X̅ =
4.48, SD.=.164) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่มี ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดีมาก คือ
นั ก เรี ย นกล้ า พู ด ภาษาอั ง กฤษ ( ̅X = 4.81, SD.=.397) นั ก เรี ย นรู้ สึ ก สนุ ก ที่ ไ ด้ พู ด
ภาษาอังกฤษ (X̅ = 4.73, SD.=.450) นักเรียนสนใจเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้นหลังจากที่ได้
เรียนด้วยเกม (X̅ = 4.76, SD.=.430) และการสอนด้วยเกมส่งผลต่อการเรียนภาษาอังกฤษ
(̅X = 4.59, SD.=.498) นอกนั้นอยู่ในระดับดี ทุกข้อ
อภิปรายผล
งานวิ จั ย การศึ ก ษาความสามารถในการพู ด เพื่ อ การสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษของ
นั ก เรี ย นระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น ปี ที่ 1 ด้ ว ยวิ ธี ก ารสอนโดยใช้ เ กม สามารถ
อภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้

1. ศึกษาความสามารถในการพูดเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรี ยน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ด้วยวิธีสอนโดยใช้
เกม
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นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ที่
เรียนวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 รหัสวิชา 2000-1201 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ด้ว ยวิธีการสอนโดยใช้เกมมี ผ ลการเรี ย นภาษาอังกฤษหลั งเรียนสู งกว่าก่อนเรียน ทั้งนี้
เนื่องจากนักเรียนได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลินกับการเรียน ที่ไม่น่าเบื่อ สอดคล้องกับ
ณัฐวราภรณ์ เปลี่ยนปราณ (2558: 1672) ได้ทาการศึกษาการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ
โดยใช้เกมประกอบการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดทุ่งน้อย อาเภอ
กุย บุ รี จั งหวัดประจวบคีรี ขัน ธ์ พบว่า แผนการเรียนรู้คาศัพท์ภ าษาอังกฤษโดยใช้เกม
ประกอบสู ง กว่ า ก่ อ นการทดลอง อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 และมี ร้ อ ยละ
ความก้าวหน้าเท่ากับ 25.08 และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อ
การเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมประกอบโดยรวมอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับ
กั ล ยา จั น เลน (2558: 99-105) กล่ า วว่ า นั ก เรี ย นมี ผ ลการเรี ย นภาษาอั ง กฤษเพิ่ ม ขึ้ น
หลังจากที่ได้รับการสอนโดยการใช้เกมประกอบการสอน และยังสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของชุติมา สว่างภพ (2555: ออนไลน์) ที่พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หลั งจากที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้เกมสื่อสาร
2. ศึ ก ษาความพึ ง พอใจในการเรี ย นภาษาอั ง กฤษของนั ก เรี ย นระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ด้วยวิธีการสอนโดยใช้
เกม
จากผลการศึกษาพบว่า นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ที่เรียน
ภาษาอังกฤษ โดยวิธี การสอนด้วยเกม มีความพึงพอใจต่อการเรียน อยู่ในระดับ ดี ( X̅ =
4.48, SD.=.164) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี
มาก คือ นักเรียนกล้าพูดภาษาอังกฤษ ( ̅X = 4.81, SD.=.397) นักเรียนรู้สึกสนุกที่ได้พูด
ภาษาอังกฤษ (X̅ = 4.73, SD.=.450) นักเรียนสนใจเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้นหลังจากที่ได้
เรียนด้วยวิธีการสอนโดยใช้เกม ( X̅ = 4.76, SD.=.435) และการสอนด้วยเกมส่งผลต่อการ
เรียนภาษาอังกฤษ (̅X = 4.59, SD.=.498) นอกนั้นอยู่ในระดับดี ทุกข้อ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของณัฐวราภรณ์ เปลี่ยนปราณ (2558: 1672) ที่สามารถสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ
ของนั ก เรีย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ที่ มีต่ อ การเรีย นรู้ ค าศัพ ท์ ภ าษาอั ง กฤษโดยใช้ เ กม
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ประกอบโดยรวมอยู่ในระดับ มาก และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธันยา นวลละออง
(2558: 11-27) พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อการเรียนรู้ในระดับมาก ในประเด็น
สนุก ชอบ มีความสุข สื่อการเรียนรู้ที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนจะสามารถเพิ่ม
ทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รวบรวมและสรุปข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน
1.1 การนาเกมมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อดึงดูดความสนใจ
ผู้เรียน ครูผู้สอนจาเป็นต้องอธิบาย กฎ กติกา ในการเล่นเกมให้ชัดเจน อาจใช้เวลาและ
พื้นที่ในการเล่นเกม
1.2 การใช้กิ จ กรรมเกมการเรี ย นการสอน ครูค วรค านึ งถึ งความสามารถที่
แตกต่างกันของนักเรียนเป็นสาคัญเพื่อที่จะพัฒนานักเรียนทุกคนได้เต็มศักยภาพ
1.3 ครูควรให้ระยะเวลานักเรียนในการฝึกให้เพียงพอเพราะการใช้ระยะเวลาที่
น้อยเกินไปอาจทาให้นักเรียนไม่เข้าใจบทเรียนดีเท่าที่ควร โดยเฉพาะเนื้อหา คาศัพท์หรือ
โครงสร้างประโยค ครูควรอธิบายให้ชัดเจน
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมี ก ารวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การใช้ เ กมเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะทางภาษาอั ง กฤษ
ด้านอื่น ๆ เช่น ทักษะการฟัง การอ่าน และการเขียนของนักเรียน
2.2 นอกเหนือจากการใช้เกมเพื่อพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอั งกฤษแล้ว
ครูอาจใช้สื่อในรูปแบบอื่น เช่น เพลง การเล่าเรื่อง กระตุ้นความสนใจของนักเรียนเพื่อ
ประกอบการสอนพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษในระดับที่ทาการสอนได้

สรุป
จากการวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่าการพัฒนาความสามารถการพูดภาษาอังกฤเพื่อ
การสื่อสารของผู้เรียนนั้น มีความจาเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมการเรียนการ
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สอนภาษาอังกฤษด้วยวิธีการสอนโดยใช้เกม ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้คาศัพท์และโครงสร้าง
ภาษาในบริบทที่น่าสนใจและสนุกสนาน ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ
และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรี ยนภาษาอังกฤษ ดังนั้นเกมเป็นกิจกรรมที่มี
ประโยชน์ อย่ างยิ่ งในการฝึ กฝนทักษะการพูดภาษาอังกฤษในชั้นเรียน ซึ่งส่ งผลให้ การ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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วราภรณ์ วิชญรัฐ*
บทคัดย่อ
จิตรกรรมฝาผนังไทยสร้างขึ้นด้วยวัตถุประสงค์อันหลากหลาย ได้แก่ การตกแต่ง
ประดับประดา การเป็นพุทธบูชา และเป็นสื่อในการเรียนรู้พุทธศาสนา โดยมีเนื้อหาหลักคือ
พุทธประวัติ ชาดกและความคิดเกี่ยวกับจักรวาล อย่างไรก็ตาม ยังมีภาพในลักษณะอื่น
แทรกในลักษณะภาพกาก คือ ภาพเชิงสังวาสหรือภาพเกี่ยวกับเพศของทั้งระหว่างชายหญิง และเชิงสังวาสของเพศเดียวกัน ในการศึกษาที่ผ่านมามักกล่าวกันว่าภาพเชิงสังวาส
นั้นเป็นอารมณ์ขันของช่าง แต่ผู้เขียนมีข้อสังเกตที่ต่างออกไป เนื่องจากบรรดาช่างเหล่านั้น
ย่อมมีทั้งทักษะฝีมือในการวาดและย่อมมีความรู้ในพุทธศาสนาเป็นอย่างดี ดังนั้นจึงควรมี
เหตุผลที่จะนามาอธิบ ายถึงการมีอยู่ ของภาพเชิ งสั งวาสในศาสนสถานได้มากกว่าการมี
อารมณ์ขันของช่าง ในการศึกษานี้จึงมีข้อสังเกตว่า ภาพเชิงสังวาสอาจมีความสัมพันธ์กับ
มิติต่าง ๆ ทางสั งคม ได้แก่ คติความอุดมสมบูรณ์อันเป็นความคิดเก่าแก่ของภูมิภ าคนี้
นอกจากนี้ ศาสนสถานโดยเฉพาะพระอุโ บสถนั้นมีความหมายถึงความเป็นจั กรวาลอัน
หมายถึงโลกมนุษย์ ที่มีกิจกรรมตั้งแต่สูงถึงต่า แต่โ ลกมนุษย์นี้ก็เป็นเพียงสถานที่เดียวที่
บุคคลสามารถบรรลุนิพพานและมีพระพุทธเจ้ามาบังเกิด ดังนั้น ภาพเชิงสังวาสจึงมีความ
หมายถึงกิจกรรมอันเป็นสามัญของมนุษย์ในโลกหรือในจักรวาลที่อาจปรากฏในศาสนสถาน
ได้ นอกจากนี้ จิตรกรรมฝาผนังยังทาหน้าที่บันทึกเรื่องราวเชิงสังวาสที่เกิดขึ้นในสังคมใน
ช่วงเวลาที่วาดด้วยเช่นกัน.
คาสาคัญ: จิตรกรรมฝาผนัง ภาพเชิงสังวาส ศิลปกรรมพุทธศาสนา
Abstract
Thai mural paintings were created for several purposes to include
decoration, as an offer to the Buddha and also as instructional media. The
main contents of the murals are Buddha’s life, Jataka tales and ideas of the
*

นักวิชาการอิสระ
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universe. However, other content included in the murals are those of erotic
scenes of a heterosexual and homosexual nature. It was previously suggested
that erotic scenes were included in the murals due to the mood of the painter
but historical research has since arrived at different conclusions regarding its
symbolism. It should be understood that the painters of the murals would
not only be skillful artists but also very well educated in the teachings of
Buddha, therefore there must have been a rational reasoning behind each
mural they created. Research suggests that the erotic scenes in the
Monasteries relate to fertility. The Monasteries are positioned within the
world, the solar system and the universe, this world is a place for those who
strive become the Buddha through the enlightenment of Nirvana. It concludes
that the erotic scenes are symbolic of usual human activity and appear in the
Monasteries to reflect social situations of that time.
Keywords: Mural Painting, Erotic Scenes, Buddhist Art
บทนา
จิตรกรรมฝาผนังไทยมีจานวนมากในประเทศไทยและมักปรากฏในวัดวาอาราม
และยังมีตามอาคารในลักษณะอื่นอีกบ้าง การสร้างจิตรกรรมฝาผนังเหล่านี้มีวัตถุประสงค์
หลากหลาย ได้แก่ การประดับประดาอาคาร การถวายเป็นพุทธบูชาด้วยของดีของงาม
การเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ การบันทึ กเรื่องราวทางสังคม การสะท้อนสังคม
การเป็นเสมือนสื่อการเรียนรู้พุทธศาสนา และการเป็นองค์ประกอบของแนวคิดจักรวาล
ของพระอุโบสถพระวิหาร อย่างไรก็ดี หากกล่าวเฉพาะที่ปรากฏตามวัดวาอารามก็มักจะมี
เนื้อหาว่าด้วยเรื่องราวในพุทธศาสนา โดยเรื่องที่เป็นแบบแผนที่นิยมกันได้ แก่ พุทธประวัติ
ตามความนิยมของสังคมไทยซึ่งอาจมีเนื้อหาต่างจากดินแดนอื่น ชาดกโดยเฉพาะทศชาติที่
พบว่ า เป็ น เนื้ อ หามากกว่ า ชาดกเรื่ อ งอื่ น ๆ และภาพไตรภู มิ ที่ มี เ ขาพระสุ เ มรุ เ ป็ น
องค์ป ระกอบหลั ก และอาจพบการน าเนื้ อหาจากวรรณกรรมนามาวาดอี กด้ ว ย ได้แ ก่
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รามเกียรติ์ สามก๊ก ห้องสิน สังข์ทองหรือสุวรรณสังข์ พัฒนาการของจิตรกรรมฝาผนังไทย
เท่าที่มีหลักฐานหลงเหลือมีปรากฏตั้งแต่สมัยสุโขทัยเรื่อยมาและมีพัฒนาการมาเป็นลาดับ
จิตรกรรมฝาผนังแต่ละแห่งนั้นจะปรากฏภาพที่มีเนื้อหาหลัก ๆ ดังที่กล่าวมาและ
ภาพกาก ซึ่งก็คือ ภาพที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องหลัก ช่างมักเลือกเฉพาะตอนสาคัญ ๆ มา
เป็นภาพที่โดดเด่นของเนื้อหาหลักจนเป็นแบบแผนการวาดที่พบได้ทั่วไป อย่างไรก็ดี พื้นที่
ที่กว้างใหญ่ของฝาผนังก่อให้เกิดที่ว่าง ช่างจึงแก้ปัญหาด้วยการวาดภาพที่อาจไม่เกี่ยวข้อง
กับ เนื้ อหาหลั ก เป็ น ภาพที่มาหนุ น ส่ งให้ องค์ป ระกอบของภาพเขียนทั้งหมดนั้นมีความ
กลมกลืน และภาพกากเหล่านี้ปรากฏภาพเชิงสังวาสปรากฏอยู่จานวนหนึ่ง
การปรากฏภาพเชิงสังวาสในศาสนสถานนั้นย่อมดูขัดแย้งสาหรับความคิดของผู้คน
ในปัจจุบัน ทั้งได้รับการอธิบายอยู่เสมอในการศึกษาที่ผ่านมาว่าเป็นอารมณ์ขันของช่าง
อย่างไรก็ดีเมื่อพิจารณาเกี่ยวกับโครงสร้างจิตรกรรมฝาผนังแล้ว แม้จะอยู่ภายใต้โครงสร้าง
หลักคือเรื่องทางพุทธศาสนา แต่ส่วนอื่นนั้นอาจนับได้ว่า เป็นการสร้างสรรค์ของช่างได้
ภายใต้กรอบเช่นนั้น ซึ่งอาจเป็นอารมณ์ขันก็ย่อมได้เพื่อคลายเครียดจากการวาดเนื้ อหาอัน
เคร่งขรึม ดังนั้นการกล่าวว่า ภาพเชิงสังวาสหรือกามวิสัยภายในศาสนสถานจะเป็นเพียง
อารมณ์ขันของช่างแต่เพียงประการเดียวจึงอาจเป็นคาตอบที่อาจไม่ครบถ้วนในการศึกษา
กระบวนการสร้างจิตรกรรมฝาผนัง ดังนั้นเมื่อพิจารณากระบวนการของการวาดจิตรกรรม
ฝาผนังซึ่งเป็นงานใหญ่ ภายใต้การควบคุมของครูช่าง และบางแห่งอยู่ภายใต้การอุปถัมภ์
ของพระมหากษัตริย์หรือเจ้านาย อีกทั้งช่างและครูช่างก็นับได้ว่าเป็นผู้รู้เป็นปัญญาชนที่
ประกอบด้วยฝีมือช่างและความรู้ทางศาสนา ผู้เขียนจึงเห็นว่าควรมีคาตอบอื่นที่สอดคล้อง
กับความสาคัญของกระบวนการนี้นอกเหนือจากความมีอารมณ์ขันของช่างแต่เพียงประการ
เดียว

ภาพเชิงสังวาสหรือกามวิสัยในจิตรกรรมฝาผนังไทย
คาถามที่มักเกิดขึ้นเกี่ยวกับภาพลักษณะนี้ในจิตรกรรมฝาผนังได้แก่ มีการปรากฏ
ภาพเช่นนี้ในจิตรกรรมซึ่งเป็นศาสนสถานได้อย่างไร ผู้เขียนเห็นว่าควรพิจารณาถึงทั้งเรื่อง
สถานที่และแนวคิดที่มีอยู่ในสังคมไทยไปด้วยกันเป็นสองกรณี
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กรณี แ รก แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งเพศในสั ง คมไทยโบราณ เรื่ อ งเพศนั้ น ถื อ เป็ น
ธรรมชาติ เป็นเรื่องดาเนินไปเป็นปกติของมนุษย์ (นิวัติ กองเพียร, 2541: 9) และอาจมีบาง
โอกาสที่แสดงออกได้ในที่สาธารณะ เพื่อความสนุกสนานและเพื่อความผ่อนคลายอารมณ์
ซึ่งอาจดูไม่มีเหตุผลอื่นนอกจากความขบขันเพียงเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม การแสดงออก
เรื่องเพศในลักษณะต่าง ๆ ไม่น่าจะเป็นเพียงเรื่องลอย ๆ เพียงเพราะความขบขัน แต่เป็น
เรื่องที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับระบบความเชื่อเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของสัง คมและชุมชน
หลั ก ฐานเรื่ อ งนี้ มีอ ยู่ ใ นเพลงพื้ น บ้ า นในทุ ก ท้ องถิ่ น อี ก ทั้ งในประเพณี พื้ น บ้า นอี กอย่ า ง
หลากหลาย ได้แก่ แห่นางแมวขอฝนที่มีแทบทุกภาค เซิ้งบั้งไฟของกลุ่มชนสองฝั่งโขงที่มี
การแห่แหนรูปอวัยวะเพศชายทั้งขนาดใหญ่และเล็ก เชื่อกันว่า การทาเช่นนั้นจะทาให้เกิด
ฝนตกต้องตามฤดูกาลและก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ (นิวัติ กองเพียร, 2541: คานา)
ในเพลงพื้นบ้านเช่นเพลงปรบไก่ เพลงฉ่อยที่มักมีคาพูดถึงอย่างตรงไปตรงมาหรือส่อนัยไป
ในทางเพศอยู่มาก ทางล้านนาก็มีเพลงซอเก็บนกและคาค่าวที่กล่าวถึงเห็ดที่เบ่งบานในฤดู
ฝนเป็นการเปรียบถึงอวัยวะเพศชายเนื่องจากมีรูปร่างคล้ายกันและมีนัยถึงความงอกงามใน
ฤดูฝน นอกจากนั้นยังมีกล่าวถึงเรื่องเพศกับอาหารอีกด้วย (สุรสิงห์สารวม ฉิมพะเนาว์ ,
2527: 27)
สิ่งเหล่านี้สะท้อนทัศนะเกี่ยวกับเพศว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่สัมพันธ์กับชีวิตผู้คน
ในแง่ที่เกี่ยวข้องกั บชีวิต โดยเฉพาะการทามาหากินที่ต้องอาศัยลมฟ้าอากาศที่คนเราไม่
สามารถกาหนดบังคับได้ จึงอาศัยอุปมาลักษณะทางเพศกับฟ้าฝนที่ดลความเจริญงอกงาม
หรือกระทั่งการแต่งกายที่ผู้คนสมัยโบราณทั้งชายหญิงอาจเปลือยอก หญิงสาวที่มีลูกแล้วก็
อาจเปลือยอกได้ในบางสถานที่ ได้แก่ บ้านเรือนของตน ในหมู่บ้าน ในตลาด ทั้งนี้เพื่อให้นม
ลูกได้ง่าย ดังที่ในล้านนาเคยมีกฎหมายมังรายศาสตร์มาตราหนึ่งที่กล่าวถึงการห้ามหยุบ
(จับ) นมผู้หญิง ซึ่งสะท้อนว่า ผู้หญิงในล้านนานั้นอาจเปลือยอกในชีวิตประจาวัน ดังที่มีรูป
ในจิตรกรรมฝาผนัง ดังนั้นทัศนะเรื่องเพศจึงอยู่ ในความรู้สึกนึกคิดของผู้คนที่เห็นเป็นปกติ
ธรรมดา แต่กระนั้นสิ่งที่ควรคานึงก็คือ แม้ผู้คนในยุคก่อนเก่าจะเห็นว่าแนวคิดเกี่ยวกับเรื่อง
เพศนั้นจะผูกติดกับฟ้าฝนและการทามาหากิน แต่ก็มิใช่ว่าจะแสดงออกเรื่องเพศอย่างไร้
กาลเทศะ หากย่อมแสดงออกเมื่อมีกาลเทศะอันเหมาะสมคือ เมื่อมีว าระหรือประเพณี
ดังนั้น เมื่อเรื่องเพศถูกมองว่าเป็นปกติจึงอาจปรากฏรูปเชิงสังวาสในศาสนสถานได้
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ภาพที่ 1 ประติมากรรมสาริด ชาวบ้านเรียกกันว่า “ปูเ่ มฆ” สันนิษฐานว่าสาหรับใช้ในพิธี
ขอฝน พบที่ตาบลหนองโพ อาเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ปัจจุบันเก็บรักษาใน
พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
ที่มา: วราภรณ์ วิชญรัฐ
ประการต่อมา เมื่อมีกาลเทศะดังนั้น ในพระอุโบสถพระวิหารที่มีรูปเชิงสังวาสหรือ
กามวิสัย นั้นเหมาะควรแก่กาลเทศะหรือไม่ ตามความคิดของคนปัจจุบันนั้นอาจรู้สึกว่าไม่
เหมาะควร แต่ เ มื่ อ อิ ง กั บ ค าอธิ บ ายข้ า งต้ น ก็ อ าจพอจะเป็ น ค าตอบได้ แต่ ยั ง มี แ นวคิ ด
เกี่ยวกับพระอุโบสถที่ทาให้ภาพเหล่านี้สามารถมีตัวตนบนจิตรกรรมฝาผนังได้ ได้แก่แนวคิด
เรื่องคติจักรวาลซึ่งมักปรากฏเป็นแบบแผนสาคัญของการวาดจิตรกรรมฝาผนังที่คงสืบทอด
รูปแบบเช่นนี้ มาแต่ส มัยอยุธ ยา (นิโ กลาส์ แชร์แ วส, 2550) แนวคิดเรื่องคติจักรวาลนั้น
แสดงออกด้วยรูปเขาพระสุเมรุที่มักแสดงอยู่เบื้องหลังพระประธาน โดยเขาพระสุเมรุอันถือ
เป็ นหลักของจั กรวาลนั้ นจะอยู่ในตาแหน่ งของพระประธานซึ่งก็คือพระพุทธเจ้านั้นเอง
ตาแหน่งของเขาพระสุเมรุดังกล่าวนี้นอกจากจะก่อให้เกิดสุนทรียะในแง่องค์ประกอบศิลป์ที่
มีความสมมาตร ย่อมมีความหมายถึงพระพุทธองค์ผู้ทรงเป็นหลักของจักรวาลนั่นเอง ดังนั้น
พระอุโบสถที่มีจิตรกรรมฝาผนังนั้นมีความหมายถึงความเป็นจักรวาลทั้งในแง่ของภพภูมิที่
ประกอบด้วยสวรรค์ชั้นต่าง ๆ โลกมนุษย์ และนรก ทั้งยังอาจมีความหมายถึงจักรวาลที่เป็น
โลกมนุษย์เพียงภพเดียวก็ได้เช่นกัน ทั้งนี้ เพราะโลกที่ประกอบด้วยพฤติกรรมมนุษย์ ความ
ดีความชั่ว กิเลสตัณหาทั้งหลายคือสถานที่เดียวที่พระพุทธเจ้าจะมาบังเกิดและทรงสั่งสอน
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ธรรมแก่สัตว์โลกต่อไป ในเมื่อพระอุโบสถมีความหมายถึงโลกมนุ ษย์ด้วยเช่นนี้ กิจกรรม
ทั้งหลายทั้งปวงของมนุษย์จึงสามารถปรากฏขึ้นได้ไม่เพียงแต่เรื่องของพระพุทธเจ้าหรือ
ชาดกต่าง ๆ เรื่องเพศซึ่งก็คือกิเลสตัณหาอันตัดได้ยากที่สุดในบรรดากิเลสทั้งปวง จึงปรากฏ
ขึ้นในจิตรกรรมฝาผนังในศาสนสถานนี้ได้ด้วยเหตุผลที่กล่าวมานี้
นอกจากนี้ผู้เขียนมีข้อสังเกตว่าในสังคมโบราณผู้รู้หนังสือมิได้มีมากนัก ในช่วงต้น
รัตนโกสิ นทร์นั้น มีห ลักฐานว่า พระเทศน์เรื่องปฐมสมโพธิหรือพุทธประวัติมาตั้งแต่ครั้ง
กรุงศรีอยุธยา และในสมัยรัชกาลที่ 3 ที่ทรงโปรดให้พระภิกษุเทศน์ปฐมสมโพธิแทนการ
เทศน์ มหาชาติของหลวง (พระบาทสมเด็จ พระจุล จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2514: 71) และ
ผู้เขียนเชื่อว่า ผู้คนทั่วไปคงได้ศึกษาพุทธประวัติจากจิตรกรรมในพระอุโบสถประกอบการ
เทศน์ของพระพุทธประวัติเหล่านี้คงมีที่มาจากคัมภีร์พุทธศาสนาที่สืบทอดกันมาหลายทาง
โดยเฉพาะแหล่งที่มาสาคัญคือจากดินแดนล้านนาผ่านความสัมพันธ์ทางการสงครามแย่งชิง
หัวเมืองเหนือในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (วราภรณ์ วิชญรัฐ, 2557: 146-147)
และนามาปรับให้เป็นไปตามรสนิยมของท้องถิ่นจนกลายเป็นเนื้อหาฉบับหลักที่มีการใช้วาด
ลงในจิตรกรรมฝาผนังสืบทอดลงมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ พระอุโบสถนั้นอาจถือได้ว่าเป็น
พื้นที่สาธารณะที่ผู้คนทั่วไปสามารถเข้าได้เว้นแต่เมื่อมีสังฆกรรม จิตรกรรมจึงเป็นเสมือน
การเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ในพุทธศาสนาและเป็นเครื่องมือบันทึกเหตุการณ์ ที่ย่อม
สอดคล้องกับเรื่องราวที่มีอยู่จริงทางสังคม เช่นผู้คนแปลก ๆ ได้แก่ “เตี้ย ค่อม เทย ที่มีอยู่
ในพระราชวัง” ที่มีการกล่าวถึงในกฎมณเทียรบาล (,กรมศิลปากร, 2521: 109) หรือการที่
มีมิชชันนารีแต่งกายเลียนแบบพระสงฆ์ในพุทธศาสนาเพื่อเผยแผ่ศาสนาคริสต์ในสมัยกรุง
ศรีอยุธยา ซึ่งปรากฏในจิตรกรรมฝาผนังที่วัดเกาะแก้วสุทธาราม (วัดเกาะ) เพชรบุรี อีกทั้ง
ยังถือได้ว่าเป็นสื่อชนิดหนึ่งในการเรียนรู้ของผู้คนไปด้วย ได้แก่เนื้อหาทางพุทธศาสนา และ
การบอกเล่าเรื่องราวทางสังคมของผู้คนทั่วไปในชีวิตประจาวัน กระทั่งเป็นการเฉลิมพระ
เกียรติพระมหากษัตริย์ ได้แก่ ภาพขบวนพยุห ยาตราทางสถลมารคในสมัยสมเด็จพระ
นารายณ์ที่วัดยม พระนครศรีอยุธยา รวมทั้งชาดกและพุทธประวัติที่ดูเป็นแบบแผนที่นิยม
วาดกันในราชธานี อีกทั้งภาพเหล่านี้ก็เกื้อหนุนแนวคิดเกี่ยวกับการสั่งสมบุญบารมีเพื่อการ
บรรลุพระโพธิญาณเป็ นพระพุทธเจ้าในอนาคต หรือการเป็นผู้มีบุญญาธิการเหนือผู้อื่น
ก่อให้เกิดโลกทัศน์เกี่ยวกับสังคมการเมืองเรื่องผู้ปกครองได้อีกประการหนึ่งในสังคมไทย
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ผู้ เขี ย นจึ งขอตั้ งเป็ น ข้ อสั ง เกตว่า รู ป ภาพที่ เห็ นเป็ นเชิงสั งวาสหรือ กามวิสั ยจึ ง
สามารถมีปรากฏในจิตรกรรมฝาผนังได้ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมานี้ ได้แก่ คติเรื่องความอุดม
สมบูรณ์ที่สืบมาแต่ครั้งบรรพกาล ความเป็นคติจักรวาลของพระอุโ บสถ การเป็นแหล่ง
เรี ยนรู้และบั นทึกเหตุการณ์ในฐานะพื้น ที่ส าธารณะ สิ่งเหล่ านี้เอื้อให้ ภาพเชิงสั งวาสใน
ลักษณะต่าง ๆ ปรากฏขึ้นได้ จนอาจเป็นความชินตาไปในที่สุด
ภาพเชิงสังวาสเหล่านี้ ได้รับการวาดมาอย่างต่อเนื่อง ในฐานะภาพกากบนฝาผนัง
ด้วยเหตุผลและแนวคิดที่ได้นาเสนอมาข้างต้น การวาดภาพเหล่านี้มาช้านานจนเสมือนกับ
เป็นภาพธรรมดาที่อาจวาดได้ในศาสนสถาน ทั้งยังแสดงออกได้ในเชิงสุนทรียะ และไม่พบ
หลักฐานก่อนหน้าสมัยรัชกาลที่ 3 ในสมัยรัตนโกสินทร์ ว่ามีการกล่าวถึงภาพดังกล่าวว่าคือ
ความอุจาดหรือชักนาไปในทางต่าแม้จะอยู่ในพระอุโบสถ และไม่พบการทักท้วงว่าไม่ควรมี
ภาพเหล่านี้แต่อย่างใด แม้ในการปฏิสังขรณ์วัดวาอารามในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงให้ความสาคัญอย่างยิ่งในการบูรณะและสร้างวัดและเป็นยุคที่ถือได้ว่า
งานช่างทั้งปวงนั้นเฟื่องฟูภายใต้การอุปถัมภ์ของพระมหากษัตริย์ ซึ่งช่างเหล่านั้นก็ล้วนเป็น
ปั ญ ญาชนผู้ ต้ อ งฝึ ก ปรื อ ฝี มื อ มาพร้ อ มความรู้ ใ นพุ ท ธศาสนามาอย่ า งเชี่ ย วชาญ ภาพ
จิตรกรรมฝาผนังจึงได้รับการวาดขึ้นเป็นจานวนมากในช่วงเวลานั้นรวมทั้งภาพเชิงสังวาส
ด้วย อีกทั้งพระองค์ทรงมีพระราชวินิจฉัยและตรวจตรางานช่างทั้งปวงด้วยพระองค์เองอัน
นับเป็นพระราชกรณียกิจที่สาคัญในแต่ละวัน (เจ้าพระยาทิพากรวงศ์มหาโกษาธิบดี, 2538:
150) แม้อาจจะทรงตรวจตราภาพหลัก ๆ แต่น่าจะต้องทรงเห็นภาพเชิงสังวาสนั้นด้วย แต่
ก็ไม่พบหลักฐานว่า ทรงมีพระราชวินิจฉัยอย่างไร หากจะมีก็เพียงจะทรงติว่าภาพสาคัญ ๆ
บางภาพนั้นไม่งามจึงโปรดให้ช่างแก้ไขจนพอพระราชหฤทัยเพียงเท่านั้น
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ภาพที่ 2 ในพระอุโบสถวัดบางยี่ขัน กรุงเทพฯ
ที่มา: วราภรณ์ วิชญรัฐ

ภาพที่ 3 ในพระอุโบสถหลังเดิม วัดหน้าพระธาตุ อาเภอปักธงชัย นครราชสีมา
ที่มา: วราภรณ์ วิชญรัฐ
ลักษณะภาพเชิงสังวาสที่มีปรากฏเท่าที่เหลือหลักฐาน พบได้ทั้งลักษณะของชาย
หญิงซึ่งพบมากโดยทั่วไป และยังมีภาพเชิงสังวาสของเพศเดียวกันคือหญิงกับหญิง และชาย
กับ ชาย ทั้ งยั งมี แบบระหว่ างสั ตว์ในจิ น ตนาการของช่างอีกด้ ว ย ได้แก่ ที่วัดคงคามราม
ราชบุรี โดยภาพเชิงสังวาสแบบเพศเดียวกันนั้น เมื่อพิจารณาช่วงเวลาที่ภาพเหล่านี้ได้รับ
การวาดขึ้นก็ได้พบเรื่องราวทางสังคมบางประการที่อาจเกี่ยวข้องกับการวาดภาพดังกล่าวก็
เป็นได้
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ในกรณีภาพชายกับชายนั้น ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มีกรณี
ของกรมหลวงรักษรณเรศผู้ซึ่งต้องพระราชอาญาถึงต้องสาเร็จโทษด้วยท่อนจันทน์ในกรณี
ซ่องสุ มผู้ คน มักใหญ่ใฝ่ สู ง ตัดสิ น ความไม่ยุ ติธ รรมเพราะคนโขนคนละครในสั งกัดของ
พระองค์เรียกรับสินบน และกล่าวว่าพระองค์ทรงมีพฤติกรรมไม่อยู่กับลูกเมีย แต่ “ไปหลง
รักอ้ายคนโขนละคร” ซึ่งเป็นชาย (เจ้าพระยาทิพากรวงศ์มหาโกษาธิบดี, 2538: 131-132)
ในพระราชพงศาวดารยังกล่าวถึงพฤติกรรมอันเป็นรายละเอียดของพระองค์ ทั้งยังกล่าวถึง
คาบริ ภ าษที่ พ ระบาทสมเด็จ พระนั่ งเกล้ า ทรงกล่ า วถึ ง เจ้ า นายอี ก บางพระองค์ ที่ มี ก าร
ประพฤติ แ บบเดี ย วกั น ด้ ว ย แต่ พ ระราชวงศ์ ผู้ ใ หญ่ ก็ มิ ไ ด้ ต าหนิ แม้ จ ะมี ค าว่ า “อุ บ าทว์
บ้านเมือง” เนื่องจากเป็นสิ่งที่เห็นว่าประพฤติกันเฉพาะกลุ่ม (เจ้าพระยาทิพากรวงศ์มหา
โกษาธิบดี, 2538: 131-132) แต่ตราบใดที่มิได้ทาการกระทบต่อความมั่นคงของบ้านเมือง
พฤติกรรมดังกล่าวจะถูกมองว่าเป็นเรื่องส่วนพระองค์ไป (วราภรณ์ วิชญรัฐ, 2549: 15-17)
ส่วนเรื่องของเชิงสังวาสแบบหญิงกับหญิงนั้นมีปรากฏในปริมาณที่มากกว่าทั้งการ
กล่าวถึงเป็นหลักฐานเอกสารและภาพจิตรกรรมฝาผนัง เรื่องราวของหญิงกับหญิง หรือที่
เรี ย กว่าการเล่ น เพื่อนนั้ น ปรากฏในกฎมณเทียรบาลที่ตราขึ้นในสมัยอยุธ ยาตอนต้นใน
รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ความว่า “ อนึ่ง สนมกานัลคบผู้หญิงกันทาดูจชายเปน
ชู้เมียกัน ให้ลงโทษด้วยลวดหนัง 50 ที ศักฅอประจานรอบพระราชวัง ทีหนึ่งให้เอาเปนชาว
สะดึง ที่หนึ่งให้แก่พระเจ้าลูกเธอหลานเธอ” (กฎหมายตราสามดวง, 2515: 120 - 121) ใน
เรื่องพระอภัยมณี ของสุนทรภู่ก็มีบรรยายถึงนางสนมกานัลเมืองรณจักรว่า
“ฝ่ายห้ามแหนแสนสนมเมืองรมจักร
ล้วนแต่นักเลงเพื่อนเหมือนกันหมด
ด้วยเมื่ออยู่บูรีภิรมย์รส
เพราะท้าวทศวงศาไม่ว่าไร
จนเคยเล่นเป็นธรรมเนียมนางรมจักร
ทั้งร่วมรักร่วมชีวิตพิสมัย
กลางคืนเที่ยวเกี้ยวเพื่อนออกเกลื่อนไป เป็นหัวไม้ผู้หญิงลอบทิ้งกัน”
นอกจากนี้ ยั ง มี ใ นพระราชนิ พ นธ์ เ พลงยาวของพระบาทสมเด็ จ พระปิ่ น เกล้ า
เจ้าอยู่หัว ความว่า “ที่ข้อใหญ่ชี้ให้เห็นเรื่องเล่นเพื่อน ทาให้เฟือนราชกิจผิดทุกสิ่ง ถ้าจะ
เปรียบเนื้อความไปตามจริง เสมอหญิงเล่นชู้จากสามี” (โสมทัตต์ เทเวศร์ สมบัติ พลาย
น้อย, 2513: 223-226) นอกจากนี้ยังปรากฏในกลอนเพลงยาวเรื่องหม่อมเป็ดสวรรค์
ประพันธ์โดยคุณสุวรรณ กวีหญิงผู้มีชื่อ ท่านเป็นข้าหลวงในกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพในสมัย
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รัชกาลที่ 3 หม่อมเป็ดหรือเดิมชื่อหม่อมขานั้นเคยเป็นหม่อมห้ามนางในของกรมพระราชวัง
บวรมหาศักดิพลเสพ ต่อมาเมื่อวังหน้าพระองค์นั้ นสิ้นพระชนม์จึงเข้าไปรับราชการในพระ
ตาหนักของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ และมีพฤติกรรมเล่นเพื่อนกับหม่อมสุดซึ่งเคยอยู่ในวัง
หน้ามาด้วยกัน จนกลายเป็นที่มาในกลอนเพลงยาวดังกล่าวนั้น (หรีด เรืองฤทธิ์, 2516:
59)

ภาพที่ 4 ในพระอุโบสถวัดคงคามราม ราชบุรี
ที่มา: วราภรณ์ วิชญรัฐ

ภาพที่ 5 เชิงสังวาสชายกับชาย ในพระอุโบสถ วัดสุวรรณาราม กรุงเทพมหานคร
ที่มา: วราภรณ์ วิชญรัฐ
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การกล่าวถึงพฤติกรรมทางเพศระหว่างเพศเดียวกันทั้งสองลักษณะนี้ คงเป็นที่รับรู้
โจษจั น กั น อยู่ ใ นสั ง คมในช่ ว งเวลาสมั ย ต้ น รั ต นโกสิ น ทร์ อ ยู่ พ อสมควร ที่ ส าคั ญ คื อ เมื่ อ
กล่าวถึงในเอกสารทั้งกฎหมาย ในพระราชพงศาวดาร และวรรณคดีในช่วงเวลาที่ใกล้เคียง
กับ การเขีย นจิ ตรกรรมฝาผนั งเหล่ านี้ และมีอยู่นอกเหนือไปจากการวาดจิตรกรรมเชิง
สังวาสแบบชายหญิงซึ่งปรากฏอยู่โดยทั่วไป
พื้นที่ที่ปรากฏภาพเหล่านี้ ไม่โจ่งแจ้ง ไม่โดดเด่นเนื่องจากไม่ใช่ภาพหลักของเรื่องที่
นามาวาด แต่แลเห็นได้เพียงการมองธรรมดา ผู้เขียนจึงตั้งข้อสังเกตว่า ลักษณะการวาง
ภาพเช่น นี้ ช วนให้ เข้าใจว่ าได้ส ะท้อนว่ า สั งคมไทยนั้นมิได้รังเกียจเรื่องเพศจนเข้มงวด
เคร่งครัดหรือปิดลับจนเอ่ยถึงไม่ได้ หากแต่เป็นเรื่องธรรมดาที่มีอยู่อย่างสามัญในชีวิตมนุษย์
เพียงแต่มีการจัดวางไว้ในกาลเทศะที่เหมาะสม และอาจมีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมใน
ระดับของผู้คนชาวบ้านที่ยังเชื่อมโยงอยู่กับแนวคิดเกี่ยวกับเพศที่กล่าวมาข้างต้น กระนั้น
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ เพศในสั ง คมนั้ น มิ ไ ด้ มี ก ารแสดงออกในทุ ก ระดั บ ชั้ น หากแต่ ค งเป็ น
วัฒนธรรมที่ชาวบ้านอาจแสดงออกได้ตามกาลเทศะ ดังในช่วงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา
หลักฐานทางวรรณกรรมบางประการ สะท้อนให้ทราบว่า วัฒนธรรมทางสังคมอยุธยานั้น
แบ่งเป็นส่วนและมีลาดับชั้น ได้แก่ เรื่องมโนราห์ ซึ่งเป็นวรรณกรรมชาวบ้านที่เนื้อหานั้นมี
คาที่ถือกันว่าหยาบคาย แต่กลับเป็นที่นิยมในระดับชาวบ้าน (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2553)
ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โลกทัศน์ของชนชั้นนาเกี่ยวกับ
จิตรกรรมฝาผนังเชิงสังวาสนั้นนั้นเปลี่ยนแปลงไป ทรงมีพระราชหัตถเลขาเรื่องเกี่ยวกับ
จิตรกรรมฝาผนังที่วัดทองนพคุณ ในส่วนที่เป็นภาพเชิงสังวาส ความว่า (สะกดตามต้นฉบับ)
“จิตรกรรมช่างเขียนระบายรูปต่าง ๆ วิชาช่างอันนี้ก็มีวัดเป็นที่ศึกษา ช่างวาดช่าง
เขีย นจะมีมาก็ออกจากวัด แต่ในวัดที่มีรูปที่เรีย กว่า “ต่าช้าโลเล” แต่คนก็เห็ น
เปนของประหลาดของขัน...ราคาญพระเนตรอยู่ห้องหนึ่ง...ก็ ในนันทอุทยานนั้น
เกลื่อนกลาดตาดาดไปด้วยนางเทพนิกรอับศรกัญญาต่าง ๆ นั้น มีรูปวุ่นวายอยู่ถึง
7 รูปคือ เปนรูปเปิดผ้านุ่งถึงตะโพกนั่งถ่ายปัสสาวะบ้าง เปนรูปยืนแหวกผ้านุ่งข้าง
น่าบ้าง ลางนางว่ายน้านอนขว้าตะโพกโก่งขึ้นมา พ้นน้าขึ้นไม่มีผ้านุ่ง ลางนางนอน
หงายว่ายน้าอ่อนกลางตัว พ้นน้ามาผ้านุ่งไม่มี ลางนางขึ้นจากน้าผลัดผ้าข้างหน้า
แหวกอยู่จนถึงอุทรประเทศ...เปนรูปภาพระบายอย่างดี มิใช่เปนของเล่น ที่ห้อง
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นั้นก็เปนอยู่เบื้องหน้าพระอุโบส ตรงพระพักตร์พระประธานตรงที่เสด็จไปประทับ
ฤาเมื่ อ พระสงฆ์ม าชุ ม นุ ม กั น ท าสั ง ฆกรรมอุ โ บสถกรรมก็ จ ะต้อ งแลดู รู ป นั้ น อยู่
จนสังฆกรรมเลิก ซึ่งก็โปรดประกาศมาทั้งนี้ เพราะทรงราคาญพระราชหฤทัย ทรง
พระราชดาริ ห์เห็ นไปว่าไม่ควรจะให้ รูปภาพเช่นนี้มีอยู่ในที่ที่คนสมมติว่าเปนที่
บริสุทธิ์ ก็ซึ่งประกาศมานี้ก็จะใคร่ขอเสีย รูปภาพเช่นนี้มีอยู่ในโบสถ์วิหารแห่งใดใน
พระอารามหลวง ให้พระราชาคณะพระครูผู้ครองพระอารามแลถามนานุกรมจะ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเสียใหม่ให้ถูกต้องให้ดีจะได้ฤาไม่ ” (พระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว, 2554: 84)
ความเปลี่ยนแปลงของโลกทัศน์เกี่ยวกับการวาดจิตรกรรมฝาผนังซึ่งอาจหมาย
รวมถึงทัศนะเรื่องเพศของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในประเด็นนี้ ผู้เขียนเชื่อ
ว่าเป็นผลจากการแพร่เข้ามาของความคิดตะวันตกโดยเฉพาะความคิดในยุควิคตอเรียน อัน
เป็นสมัยที่สังคมตะวันตกเชื่อในจริยธรรมของความบริสุทธิ์ เชื่อในคุณความดีทางศาสนา
(Stienbach, 2012) เป็น แนวคิดที่เชื่อว่า ชีวิตนี้มีกายและจิตโดยจิตนั้นบริสุทธิ์กว่ากาย
กามารมณ์จึงเป็นสิ่งสกปรกที่ทาให้เกิดบาปในจิตใจ สังคมในยุควิคตอเรียนจึงถือเป็นเรื่อง
น่าอายหากใครนาเรื่องกามารมณ์มาเอ่ยถึงในที่สาธารณะหรือเป็นที่เปิดเผย กามารมณ์จึง
เป็นสิ่งต้องห้ามในยุคนั้น ผู้หญิงจึงรักษาและเห็นคุณค่าของพรหมจรรย์หรือความบริสุทธิ์
เฉกเช่นพระแม่มารีอาผู้ซึ่งเป็นแบบแห่งความดีและบริสุทธิ์ในศาสนาคริสต์ หากไม่เป็นไป
ตามแนวคิดนี้ก็มักถูกลงโทษจากสังคมเช่นการถูกประณาม หรือขับออกจากสังคม (ยุพิน
หาญวัฒนากูล, 2529: 3)
นอกจากนี้ การแต่งงานต้องเป็นไปตามหลักศาสนา และกามารมณ์ต้ องเป็นไป
ภายใต้การสมรส เรื่องเพศแบบเสรีนิยมเป็นเรื่องต้องห้าม อีกทั้งยังต้องใช้หลักศีลธรรมของ
ศาสนามาเป็นสิ่งตัดสินความดีความชั่วโดยไม่มีข้อยกเว้น ต้องควบคุมแรงปรารถนาทางใจ
ซึ่งเป็นเครื่องมือรักษาคุณความดี ชีวิตทางเพศของผู้คนต้องอยู่ในกรอบนี้โดยเฉพาะสตรี
ดังนั้น การแสดงออกทางสังคม เช่น วรรณกรรมในโลกตะวันตกในเวลานั้นจึงต้องเป็นเรื่อง
ที่แสดงออกซึ่งศีล ธรรม และความบริ สุ ทธิ์ (ยุพิน หาญวัฒ นากูล , 2529: 89) นอกจาก
ความคิดแบบอเมริกันหรือแบบพิวริตัน (Puritan) ที่มีหลักคิด คือ การทางานหนักเพื่อให้
บรรลุความสาเร็จ การเคร่งครัดต่อศีลธรรม การไปโบสถ์ในวันอาทิตย์ การอ่านคัมภีร์ไบเบิล
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และการมีวินัยในตนเอง ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่ากลุ่มมิชชันนารีชาวอเมริกัน กลุ่ มแรก ๆ ที่เข้า
มาในประเทศไทยนั้นอาจนาพาแนวคิดนี้เข้ามา ทั้งด้วยการสอนศาสนา และการดาเนินชีวิต
ที่คนไทยได้พบเห็ น มิส เตอร์แคสเวล มิ ช ชั่น นารีอเมริกันเป็นผู้ ส อนภาษาอังกฤษให้ กับ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นคนแรก อาจเป็นผู้มีอิทธิ พลทางความคิดต่อ
พระองค์ อีกทั้งกลุ่มของมิชชันนารีอเมริกัน ก็เป็นกลุ่มที่วางตัวเป็นครู และเป็นแพทย์ ไม่ได้
วางตนเป็นนักบวชเหมือนบาทหลวงคาทอลิก จึงเข้ากับไทยได้มากกว่า โดยมีพวกคนไทยที่
สูงศักดิ์ที่เป็นคนหนุ่ม เริ่มปรารถนาจะเรียนวิชาอย่างฝรั่งหลายคน (สมเด็จพระเจ้าบรม
วงศ์เธอ กรมพระยาดารงชานุภาพ, 2516: 95 - 96) จึงมีความคล่องตัวในการเผยแพร่ทั้ง
ศาสนา วิทยาการและแนวความคิดทางสังคมที่มาจากสังคมอเมริกันได้
ความคิดตะวันตกเช่นนี้ย่อมมีผลต่อสังคมไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากอิทธิพล
ทางการเมือ งจากตะวัน ตกนั้ น เป็ น กระแสที่รุ นแรง ไทยย่อมต้ องปรับตัว เป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะการปรั บ ปรุ ง ประเทศทุก ด้า นโดยต้ องกระท าไปทุ กมิ ติทั้ งด้ านความคิด และ
วิทยาการ เมื่อแนวความคิดจากตะวันตกอันได้แก่ความคิ ดแบบวิคตอเรียนและพิวริตันได้
เข้ามามีอิทธิพลต่อชนชั้นนา จึงนาไปสู่ทัศนคติที่เห็นว่าเรื่องเพศหรือเชิงสังวาสนั้นเป็นเรื่อง
ที่ไ ม่ ค วรแสดงออก หรื อ เป็ น เรื่ อ งลั บ ที่ ค วรเก็ บ ไว้ ดู เ งี ย บ ๆ อี ก ทั้ ง แนวทางการพั ฒ นา
ประเทศแบบตะวันตกโดยเน้นไปที่การสร้างสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้ นฐานต่าง ๆ และ
โรงเรียนส่งผลให้การสร้างวัดและการวาดจิตรกรรมแบบประเพณีที่เคยมีมาอย่างต่อเนื่อง
ต้องลดปริมาณลง แนวคิดแบบพุทธศาสนาแบบเดิมเช่นคติจักรวาลเปลี่ยนไปเป็นความ
เข้าใจจักรวาลใหม่แบบตะวันตก
ดังนั้น จากที่กล่าวมา สังคมไทยโบราณมีระบบคิดและทัศนะเกี่ยวกับ เรื่องเพศที่
เชื่อมโยงกับมิติต่าง ๆ ทั้งในการทามาหากินได้แก่เรื่องความอุดมสมบูรณ์ เรื่องเกี่ยวกับพุทธ
ศาสนา และมีการแสดงออกได้ในที่สาธารณะในบางกาลเทศะ แต่เมื่อมีปัจจัยจากภายนอก
อันได้แก่กระแสความคิดตะวันตกที่กล่าวมาข้างต้นส่งผลกระทบต่อทัศนะต่าง ๆ ที่เคยมีแต่
เดิม จึงย่อมมีผลต่อการสร้ างศิลปกรรมพุทธศาสนาในเวลานั้น จิตรกรรมฝาผนังที่เคยมี
ภาพเชิงสังวาส จึงถูกมองตามทัศนะตะวันตกว่าเป็นสิ่งหยาบเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงที่
ขาดความเชื่อมโยงกับระบบความคิดเดิมเกี่ยวกับเรื่องเพศ ดังนั้น เมื่อผู้คนยุคปัจจุบันได้พบ
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เห็นภาพเหล่านั้นจึงไม่อาจอธิบายความเชื่อมโยงกับระบบคิดในสังคมไทยโบราณได้ เหลือ
เพียงคาอธิบายไปว่าเป็นเพียงการแสดงออกถึงอารมณ์ขันของช่างแต่เพียงประการเดียว
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การศึกษาพฤติกรรมการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ โดยใช้นิทานภาษาอังกฤษ
The Study of English Reading Behaviors of Grade Five Students
at Wat Si Maha Pho School by Using English Tales
สุรีย์ อุ่นสิริ*
รศ.ดร.วิไลรัตน์ คิรินทร์**
ผศ.ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์**

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สารวจความสนใจในการอ่านภาษาอังกฤษ
2) ศึกษาพฤติกรรมการอ่านภาษาอังกฤษ 3) ศึกษาแรงจูงใจในการอ่านภาษาอังกฤษ และ
4) ศึกษาเจตคติต่อการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยใช้นิทานภาษาอังกฤษ ประชากร
ในการศึกษาครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ จานวน 10
คน โดยใช้เกณฑ์จากการสมัครใจเข้าร่วม ความสามารถทางภาษาอังกฤษ และการส่งเสริม
จากครอบครัว เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบสารวจความสนใจใน
การอ่านนิทานภาษาอังกฤษ 2) แบบศึกษาพฤติกรรม การอ่านนิทานภาษาอังกฤษ 3) แบบ
ประเมินแรงจูงใจการอ่านนิทานภาษาอังกฤษ และ 4) แบบวัดเจตคติต่อการอ่านนิทาน
ภาษาอังกฤษ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สถิติ เชิง พรรณนา ผลการวิ จั ย ใน ด้านความสนใจพบว่า นัก เรี ยนสนใจนิท านประเภท
แฟนตาซีมากที่สุด นักเรียนอยากอ่านหนังสือในบรรยากาศที่สนุกสนานและอ่านกับเพื่อน
ด้านพฤติกรรมพบว่า นักเรียนเลือกนิทานประเภทแฟนตาซีมากที่สุด โดยเลือกนิทานที่มี
เนื้อเรื่องสั้นและมีภาพประกอบเป็นการ์ตูนสี นักเรียนจะอ่านกับเพื่อนและพูดคุยไปด้วย
*

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

**
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ขณะอ่ า น ส่ ว นใหญ่ จ ะเลื อ ก 1-3 เล่ ม ก่ อ นตั ด สิ น ใจ ด้ า นแรงจู ง ใจพบว่ า ทั้ ง แรงจู ง ใจ
ด้า นสภาพแวดล้ อ ม แรงจู ง ใจภายใน และแรงจูง ใจภายนอก เฉลี่ ย แล้ ว อยู่ ร ะดั บ มาก
การจัดเตรียมหนังสือไว้ให้เลือกเยอะ การเห็นประโยชน์ของการอ่าน และการให้ของรางวัล
หลังอ่านจบทาให้นักเรียนอยากอ่านหนังสือ และด้านเจตคติต่อการอ่านพบว่า นักเรียนมี
ความชอบต่อการอ่านหนังสือนิทาน เฉลี่ยแล้วอยู่ระดับมากที่สุด นักเรียนมีความชอบต่อ
บรรยากาศในการอ่านหนังสือ และนักเรียนมีความชอบต่อตัวครู เฉลี่ยแล้วอยู่ระดับมาก
คาสาคัญ: พฤติกรรมการอ่านภาษาอังกฤษ นิทานภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้นประถมศึกษา
Abstract
The purposes of this research were to explore the interests in reading,
to study the reading behaviors, to study the motivations in reading, and to
study attitudes towards reading of students. The population of this study
included 10 grade-5 students at Wat Si Maha Pho School by applying criteria
from voluntary participation, English proficiency and family support. Tools
used for data collection included the survey of interests in reading, the study
form of reading behaviors, the interview form to assess motivations in reading,
and the questionnaire for measuring attitudes towards reading. Statistics used
to analyze data were percentage, mean, standard deviation and descriptive
statistics. The research results in the interests found that the students were
most interested in fantasy tales, and they wanted to read in a fun atmosphere
with friends. The results of research on behaviors showed that the students
chose fantasy tales that are short with colorful cartoons, the students read
with friends and talked while reading, and they also selected 1-3 books before
making a decision. In the motivations of reading, it was found that the average
of environment, external and internal motivations were at a high level. A lot
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of books to choose from, seeing the benefits of reading, and giving rewards
after reading made the students want to read books. And in the attitude
towards reading, it was found that the the average of student’s attitude
towards the tales is at the highest level, the average of student’s attitude
towards the reading circumstances is at a high level, and the average of
student’s attitude towards the teacher is also at a high level.
Keywords: English-reading behaviors, English tales, primary-school students
บทนา
ภาษาถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ที่มีความสาคัญต่อการดาเนินชีวิต เพราะ
เป็ น สื่ อกลางการติดต่อ ระหว่างกัน เพื่อดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในสั งคมยุคโลกาภิวัตน์
ปัจจุ บัน ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาสากลที่ผู้ คนใช้ติดต่อสื่อสาร เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างกันและกัน ภาษาอังกฤษจึงเข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องกับชีวิตของเรามากขึ้น
ตามลาดับ ตั้งแต่การเล่นเกม การพักผ่อน การศึกษาหาความรู้ ไปจนกระทั่งการทางาน
โดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษา ภาษาอังกฤษนับได้ว่าเป็นกุญแจสาคัญที่จะทาให้ผู้คนก้าว
ไปสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เพราะข้อมูล ความรู้ และวิทยาการในปัจจุบันส่วนมากจะ
ถูกจัดเก็บเอาไว้ในรูปแบบของภาษาอังกฤษในฐานะภาษาสากล เพื่อให้ ง่ายต่อการนาไปใช้
ของผู้คนทั่วทุกมุมโลก นับเป็นการสร้างให้คนมีความเข้าใจร่วมกันในองค์ความรู้ของสังคม
และวัฒนธรรมของตนเอง อีกทั้งยังสามารถเข้าใจองค์ความรู้ของสังคมและวัฒนธรรมใน
พื้นที่ต่าง ๆ ทั่วโลกอีกด้วย
ส าหรั บ ประเทศไทย นโยบายด้ า นการศึ ก ษาของชาติ ไ ด้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ
ภาษาอั ง กฤษตลอดมา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (2551: 1) ได้ ใ ห้ เ หตุ ล ผลในการเรี ย น
ภาษาอังกฤษเอาไว้ว่า ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสาคัญและ
จ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ในชี วิ ต ประจ าวั น เนื่ อ งจากเป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม
และวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมอง
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ของสังคมโลก นามาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือจากประเทศต่าง ๆ ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้
มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นดีขึ้น เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติที่ดีต่อ
การใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้ รวมทั้งเข้าถึงองค์
ความรู้ต่าง ๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้น และมีวิสัยทัศน์ในการดาเนินชีวิต
ประเทศไทยมีการสนับสนุนให้สอนภาษาอังกฤษตั้งแต่เริ่มเตรียมความพร้อมใน
ระดับชั้นอนุบาล และมีหลักสูตรแกนกลางเพื่อจัดการเรียนการสอนอย่างจริงจังตั้งแต่ชั้น
ประถมศึกษาตอนต้น ไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการ
ก้าวเข้าสู่ระดับมหาวิทยาลัยที่ตาราหรือแหล่งข้อมู ลส่วนมากจะเป็นภาษาอังกฤษ ลักษณะ
ดังกล่าวจึงมีความจาเป็นมากที่ผู้เรียนจะต้องมีทักษะ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เราจะเห็นว่าหลายโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจที่จะจัดการ
เรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษให้มีความเข้มข้นขึ้น เพื่อให้นักเรียนของตนมีความรู้ด้าน
ภาษาอั งกฤษที่มี ป ระสิ ท ธิภ าพ จนสามารถน าไปศึก ษาต่อ หรื อน าไปใช้ ดารงชีวิ ตได้ใ น
อนาคต โรงเรียนรัฐบาลและเอกชนหลายแห่งพยายามพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษของตนเองให้ ดี ขึ้น ด้ว ยการพัฒ นาปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่ งผลต่อ การเรีย น
ภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นการจัดห้องเรียนให้เป็นแบบสองภาษา การจัดสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการใช้ภาษาอังกฤษ การปรับเจตคติในการเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียน การสรร
หาครูที่เชี่ยวชาญด้านภาษา การส่งบุคลากรของตนเพื่อเข้าอบรมพัฒนาการสอนของตัวเอง
รวมไปถึงการขอความร่วมมือจากผู้ปกครองของนักเรียน ฯลฯ
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าหลายโรงเรียนจะมีความพยายามพัฒนาประสิทธิภาพของการ
เรียนสอนภาษาอังกฤษมากเท่าไร แต่กลับพบว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาภาษาอังกฤษ เมื่อปีการศึกษา
2560 ที่ผ่านมา มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 36.34 คะแนน จากผู้เข้าสอบทั้งหมด 704,692 คนทั่ว
ประเทศ (สถาบั น ทดสอบทางการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ , 2561: 1) และผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาภาษาอังกฤษ
ของโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ เมื่อปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมานั้น มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 30.18
คะแนน ซึ่งถือเป็นคะแนนที่ค่อนข้างต่าเมื่อเทียบกับระดับชาติ และเมื่อเทียบกับรายวิชาอื่น
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คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ พิชญาภา อินทิแสง (2558: 59) กล่าวว่า
สภาพปั ญหาดั งกล่ า วอาจเนื่ องมาจากพื้นฐานภาษาอัง กฤษไม่ดีพอ สื่ อวั ส ดุอุป กรณ์ไ ม่
หลากหลาย ครูขาดเทคนิคการสอนที่เหมาะสม เน้นความรู้ทางด้านเนื้อหาและไวยากรณ์
มากกว่า การฝึกฝนทักษะและส่งเสริมกระบวนการคิดค้นหาความรู้ ทาให้นักเรียนเกิดความ
เบื่ อหน่ ายใน การเรี ย น ขาดเจตคติที่ดีต่อวิ ช าภาษาอังกฤษ ขาดแรงจูงใจในการเรีย น
ภาษาอังกฤษ ประกอบกับผู้เรียนให้ความสนใจด้านวัตถุรวมถึงการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อ
ความบันเทิงจนไม่สนใจการเรียนและไม่สามารถใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา
ในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม เป็นผลสืบเนื่องให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ตกต่าลง
โดยทั่ ว ไปผู้ เรี ย นระดับ ประถมศึ ก ษาจะได้เ รี ยนรู้ และฝึ ก ทั กษะทั้ง 4 ด้ า นของ
ภาษาอังกฤษ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ในบรรดาทักษะทั้ง 4 นี้ ทักษะการอ่านถือว่าเป็น
ทักษะที่จาเป็นและสาคัญอย่างยิ่งในชีวิตประจาวัน ทั้งยังเป็นทักษะที่ ผู้เรียนมีโอกาสได้ใช้
มากที่ สุ ด เนื่ อ งจากส ภาพแวดล้ อ มของสั ง คมไทยนั้ น ใช้ ภ าษาอั ง กฤษในฐานะ
ภาษาต่า งประเทศ ดังนั้ น หากผู้ เรี ย นไม่มีค วามสามารถใน การอ่านอย่างเพี ยงพอแล้ ว
ผู้เรียนจะไม่สามารถก้าวขึ้นไปถึงระดับที่จะประสบความสาเร็จในการศึกษาได้ (ธนวัฒน์
อรุณสุขสว่าง, 2558: 495) การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจเป็นการอ่านที่ต้องฝึกให้
เกิดกับผู้เรียนเช่นกัน ความเข้าใจในการอ่านเป็นจุดหมายหลักของการอ่าน การอ่านโดยจับ
ใจความอะไรไม่ได้ ไม่ควรนับ ว่าเป็น การอ่าน เพราะการอ่านในลั กษณะดังกล่าวไม่เกิด
ประโยชน์ แ ก่ ผู้ อ่ า น ดั ง นั้ น การอ่ า นเพื่ อ ความเข้ า ใจจึ ง เป็ น การอ่ า นที่ ส าคั ญ ที่ จ ะช่ ว ย
พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนได้
พิชญาภา อินทิแสง (2558: 58) กล่าวว่า นักเรียนจานวนมากไม่ประสบผลสาเร็จ
ทางด้าน การอ่านเพื่อความเข้าใจ กล่าวคือนักเรียนไม่สามารถจับใจความสาคัญของเรื่องที่
อ่านได้ ไม่เข้าใจเนื้อเรื่องโดยตลอด และไม่สามารถวิเคราะห์เรื่องที่อ่านได้ ทาให้ไม่สามารถ
ตอบคาถามจากเรื่องที่ตนอ่านมาได้ ซึ่งอาจทาให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายจนทาให้มี
เจตคติ ที่ ไ ม่ ดี ต่ อ วิ ช าภาษาอั ง กฤษ และอาจส่ ง ผลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช า
ภาษาอั ง กฤษให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ต่ า นั ก เรี ย นบางคนอ่ า นแล้ ว ไม่ เ ข้ า ใจ จั บ ใจความไม่ ไ ด้
ตอบคาถามไม่ได้ เลยเกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย จนมีทัศนคติแง่ลบต่อการเรียนภาษาอังกฤษ
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ไม่อยากเข้าเรียน ไม่อยากอ่าน จนเรียนไม่รู้เรื่อง เป็นเหตุให้ผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ที่
ควรจะเป็น ดังนั้นการอ่านจึงมีความสาคัญอย่างมากในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน
กล่าวคือถ้าผู้เรียนสามารถอ่านภาษาอังกฤษได้คล่องและเข้าใจ ย่อมหมายถึงผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นด้วย การส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางการอ่านของผู้เรียน
จึงเป็นเรื่องที่ควรลงมือทาอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะการส่งเสริมพฤติกรรมการอ่าน
สุชาติ ชุมดวง (2553: 10) กล่าวว่า พฤติกรรมคือสิ่ งที่บุคคลกระทา แสดงออก
ตอบสนอง หรือได้ตอบสนองต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในสภาพการณ์หนึ่ง ที่สามารถสังเกตเห็นได้
ได้ยิ น ได้ อี กทั้งวั ดได้ต รงกัน ด้ว ยเครื่ องมือที่เ ป็นวัต ถุวิสั ย ไม่ว่ าการแสดงออกหรือการ
ตอบสนองนั้นจะเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกก็ตาม เช่น การร้องไห้ การกิน การอ่านหนังสือ
การกระตุกของกล้ า มเนื้ อ เป็ น ต้น และยั งกล่ า วต่อไปว่า พฤติกรรมการอ่าน หมายถึ ง
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเป็นปกติอยู่เสมอ ได้แก่ การใช้เวลาเพื่อการอ่านหนังสือ การใช้หนังสือ
เพื่อแสวงหาความบันเทิง เช่น อ่านหนังสือหรือดูรูปภาพจากหนังสือ รวมถึงการมีรสนิยมใน
การอ่านเป็นพฤติกรรมการอ่านของบุคคล ความสนใจ ความต้องการ และพฤติกรรมของ
ผู้ อ่ า นแต่ ล ะวั ย ย่ อ มมี ค วามแตกต่ า งกั น เนื่ อ งจากสติ ปั ญ ญา อายุ เพศ ความถนั ด
สิ่งแวดล้อม ครอบครัว โรงเรียน เพื่อน และชุมชน ความสนใจในการอ่านของเด็กอายุ 9-11
ปี จะชอบเรื่องเกี่ยวกับการผจญภัย ตื่นเต้น ลึกลับ ชีวิตของสัตว์ ทั้งเด็กหญิงและเด็กชาย
ชอบเรื่องที่เขียนให้ขัดไปจากความจริง เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ เรื่องตลก วัยเด็กตอนกลางเด็ก
วัยนี้จะเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้นและชั้นประถมศึกษาตอนปลาย มีความสามารถใน
การอ่านพอสมควร เน้นเรื่องที่เป็นเรื่องราวต่อเนื่องกัน มีช่วงความสนใจในการอ่านที่นาน
ขึ้น เด็กวัยนี้เป็นวัยที่อยากอ่านหนังสือ ชอบภาพประกอบ แต่ให้น้าหนักความสนใจที่เนื้อ
เรื่องมากกว่า ชอบอ่านการ์ตูนและนิทาน นิทานจึงเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะด้าน
การอ่ า นที่ เ หมาะสมกั บ นั ก เรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษามากกว่ า สื่ อ ประเภทอื่ น ๆ ดั ง ที่
กมลวรรณ โคตรทอง (2557: 5) กล่ า วว่ า การเรี ย นภาษาอัง กฤษเป็ น ภาษาที่ ส องและ
ภาษาต่างประเทศนั้นจึงนิยมใช้บทความที่เกี่ยวกับนวนิยาย เรื่องสั้น โคลง กลอน และ
นิทาน
โรงเรียนวัดศรี มหาโพธิ์เป็ นโรงเรีย นขยายโอกาสที่เปิดสอนระดับอนุบาลจนถึ ง
มัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งอยู่ที่ตาบลศรีมหาโพธิ์ อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม มีจานวน
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นักเรียนทั้งสิ้น 390 คน และมีจานวนครูทั้งสิ้น 24 คน ซึ่งทาให้เกิดสภาพปัญหาสอดคล้อง
กับที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นเกี่ยวกับ เรื่องของการขาดจานวนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
ตรงตามสาขาวิช าเอกภาษาอังกฤษ เมื่อมีจานวนครูไม่พอ และครูที่ส อนภาษาอังกฤษ
บางท่ า นมี ความช านาญไม่เ พี ย งพอต่ อการจั ดการเรีย นการสอน ย่อ มส่ ง ผลถึง สื่ อที่ จ ะ
นามาใช้ประกอบการเรียนการสอน และย่อมส่งผลถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ตกต่าลง
ของนักเรียนด้วย โดยเฉพาะการขาดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ ประสบอยู่ในขณะนี้
ปัญหาของการจัดการเรียนการสอนอ่านภาษาอังกฤษของโรงเรียนวัดศรี มหาโพธิ์
จากการสังเกตของผู้วิจัยพบว่า สาเหตุที่ทาให้ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ไม่
น่าพอใจ และนักเรียนไม่ประสบความสาเร็จด้านการเรียนโดยเฉพาะทักษะการอ่านนั้น
เนื่องมาจากสาเหตุหลายประการดังนี้ วิธีการสอนที่ยึดตัวครูเป็นศูน ย์กลาง ครูใช้วิธีการ
สอนอ่านแบบเดิม ๆ เช่น การอ่านตามครูทีละประโยคหรือทีละตอนแล้วแปล นักเรียนไม่
เข้ าใจความหมายของค าศั พ ท์ใ นข้อ ความนั้น ท าให้ ไม่ ส ามารถเข้า ใจบทอ่า นได้ ชั ดเจน
นักเรียนขาดความรู้เดิมเกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่าน นักเรียนมีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ
ไม่กล้ าแสดงออก เห็ นภาษาอังกฤษยากเกินไป นักเรียนไม่เห็ นความสาคัญในการเรียน
ภาษาอังกฤษ ถือว่าเรียนแล้วไม่มีโอกาสนาไปใช้ และแบบเรียนการอ่านภาษาอังกฤษนั้นไม่
เอื้อต่อการอ่านมุ่งเน้นไวยากรณ์เป็นหลักทาให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย
กมลวรรณ โคตรทอง (2557: 4) กล่าวว่า นอกเหนือจากวิธีการสอนของครูแล้ว
อาจเนื่องมาจากปัญหาของแบบเรียนภาษาอังกฤษที่ไม่สอดคล้องกับความสามารถและ
ความต้องการของนักเรียน ทาให้ผู้สอนต้องสร้างเอกสารการสอนหรือรวบรวมเอกสารจาก
แหล่งต่าง ๆ มาใช้สอนเองเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน และยังกล่าวต่อไปอี กว่า
สาหรับ ผู้เรีย นระดับชั้นประถมศึกษา นิทานมีความเหมาะสมกับวัยและความรู้เดิมของ
นั ก เรี ย น เนื่ อ งจากนั ก เรี ย นมี ค วามคุ้ ย เคยกั บ โครงสร้ า งเรื่ อ ง ฉาก ลั ก ษณะตั ว ละคร
จุดสาคัญของเรื่อง และการแก้ปัญหาของตัวละคร อีกทั้งทาให้นักเรียนมีความสุขกับการ
เรียน จึงนับเป็นส่วนสาคัญเพื่อช่วยพัฒนาความสามารถในการอ่านให้แก่ผู้เรียนด้วย
จากที่มาและความสาคัญประกอบกับปัญหาที่ตัวของผู้วิจัยพบ ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่า
นิทานภาษาอังกฤษจึงอาจช่วยพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ ทั้งในแง่ของผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่าน และนิสัยรักการอ่านของนักเรียน
โดยเฉพาะนักเรียนที่มีมุมมองทางด้านลบต่อภาษาอังกฤษ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยในฐานะที่เป็น
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการ
อ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ โดยใช้นิทาน
ภาษาอั ง กฤษ เพื่ อ ศึ ก ษาความสนใจ พฤติ ก รรม แรงจู ง ใจ และเจตคติ ใ นการอ่ า น
ภาษาอั ง กฤษของนั ก เรี ย น และหาแนวทางเพื่ อ พั ฒ นาความสามารถในการอ่ า น
ภาษาอังกฤษของนักเรียน รวมถึงเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมหรืออบรมเกี่ยวกับการ
พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษในโรงเรียนอื่น ๆ หรือในระดับที่สูงขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อสารวจความสนใจที่มีต่อการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้นิทานภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
2. เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการอ่ า นภาษาอั ง กฤษโดยใช้ นิ ท านภาษาอั ง กฤษของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
3. เพื่อศึกษาแรงจู งใจต่อการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้นิทานภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
4. เพื่ อ ศึ ก ษาเจตคติ ต่ อ การอ่ า นภาษาอั ง กฤษโดยใช้ นิ ท านภาษาอั ง กฤษของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาพฤติกรรมการอ่านภาษาอังกฤษด้านความสนใจ แรงจูงใจ
และเจตคติโดยใช้นิทานภาษาอังกฤษ ประชากรที่ศึกษาครั้งนี้คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 โรงเรี ย นวั ด ศรี ม หาโพธิ์ จ านวน 10 คน โดยใช้ เ กณฑ์ จ ากการสมั ค รใจเข้ า ร่ ว ม
ผลสั มฤทธิ์ด้า นการเรี ย นภาษาอังกฤษในห้ องเรียน และการส่ งเสริมจากครอบครัว ใช้
ระยะเวลาในการศึกษาครั้งนี้ 30 ชั่วโมง โดยให้นักเรียนอ่านนิทาน แล้วตั้งกล้องบันทึกวีดีโอ
เอาไว้เพื่อสังเกตพฤติกรรม และเก็บข้อมูลเพิ่มเติมด้วยการบันทึกลงแบบศึกษาพฤติกรรม
วันละ 1 ชั่วโมง
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กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการใช้นิทานภาษาอังกฤษใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของกมลวรรณ โคตรทอง
(2557: 10) ซึ่งจะช่วยส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีต่อการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ จากแนวคิด
ดัง กล่ าว ผู้ วิจั ย ได้สั งเคราะห์ เ พื่อ น ามาจัด ท ากรอบแนวคิด ในการวิ จัย เรื่อ งการศึก ษา
พฤติกรรมการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้นิทานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
5 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ โดยมีกรอบแนวคิดการวิจัยดังต่อไปนี้

การอ่านหนังสือนิทานภาษาอังกฤษ

ความสนใจ
พฤติกรรมในการอ่าน
แรงจูงใจในการอ่าน
เจตคติในการอ่าน

นิยามศัพท์เฉพาะ
ความสนใจในการอ่า น หมายถึง องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการอ่านหนังสื อ
ภาษาอังกฤษของนักเรียน ซึ่งข้อมูลพื้นฐานนั้นจะประกอบไปด้วย เพศ ความถี่ในการอ่าน
หนังสือ และด้าน ความสนใจเกี่ยวกับการอ่าน ประกอบด้วย ประเภทของหนังสือ ลักษณะ
ของหนังสือ บรรยากาศในการอ่าน และความกังวลใจและความสบายใจในการอ่าน
พฤติกรรมการอ่านภาษาอังกฤษ หมายถึง การแสดงออกทางร่างกาย ความคิด
หรือความรู้สึกที่ตอบสนองต่อการอ่านของนักเรียน ซึ่งสังเกตได้จากพฤติกรรมการเลือก
ประเภทของหนังสือ การเลือกรูปแบบของการพิมพ์ในหนังสือ รูปแบบการอ่านของนักเรียน
และการเลือกหนังสือ
นิ ท านภาษาอั ง กฤษ หมายถึ ง เรื่ อ งเล่ า หรื อ เรื่ อ งแต่ ง จากจิ น ตนาการที่ เ ป็ น
ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย แนวผจญภัย แนวแฟนตาซี แนวความรัก แนวชีวิต และแนว
ตลก
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แรงจู ง ใจในการอ่ า น หมายถึ ง สิ่ ง กระตุ้ น พฤติ ก รรมการอ่ า นของนั ก เรี ย น
ประกอบด้วย สภาพแวดล้อม แรงจูงใจภายใน และแรงจูงใจภายนอก
เจตคติ ใ นการอ่ า น หมายถึ ง ความรู้ สึ ก ของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ การอ่ า นในด้ า น
ความรู้สึกต่อการอ่านหนังสือนิทาน บรรยากาศในการอ่าน และตัวครู
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. พฤติกรรมการอ่าน
พฤติกรรมการอ่าน หมายถึง การแสดงออกถึงการอ่านหนังสือประเภทใด ๆ
ที่ตนเองสนใจและไม่สนใจ หรือมีพฤติกรรมเกี่ยวกับการหยิบจับหนังสือ และการแสดงออก
ด้านการอ่านหนังสือที่เกิดขึ้นอย่างสม่าเสมอ การอ่านมีความสาคัญในด้านต่าง ๆ มากมาย
เช่น การอ่า นหนั ง สื อ เพื่ อความบั น เทิง การอ่า นหนัง สื อ จิต วิท ยา การอ่า นหนัง สื อ เพื่ อ
แสวงหาความรู้ การอ่านเพื่อปรั บ ปรุ งบุคลิ กภาพ ซึ่งผู้ ที่อ่านจะเป็นผู้ ที่มีความรู้ในด้าน
วิชาการ สามารถนามาช่วยพัฒนาอาชีพ ช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ช่วยพัฒนาชีวิตให้
เจริญงอกงาม ช่วยให้เรามีความสามารถมีความรู้ในด้านต่าง ๆ จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ส่งเสริ มให้มีการสร้ างพฤติกรรมการอ่าน ปั จ จั ย ที่มีผลต่อพฤติกรรมในการอ่านหนังสื อ
ได้แก่ ภูมิหลังประสบการณ์ความรู้ เช่น ภาษา การรู้จักส่วนต่าง ๆ ของหนังสือ การเลือก
ประเภทหนังสืออ่าน รู้จักแหล่งของหนังสือซึ่งมีความสาคัญต่อพฤติกรรมในการอ่าน
2. การใช้นิทานในการอ่าน
นิทานคือเรื่องเล่าเพื่อให้ผู้ฟังเกิดความสนุกสนาน สอดแทรกคาสอนในการใช้
ชีวิต เป็นเรื่องราวสืบทอดต่อ ๆ กันมา เป็นศิลปะที่เก่าแก่เพราะเกิดขึ้นตั้งแต่ยังไม่มีการ
ตีพิมพ์ นิทานแบ่งออกได้หลายประเภทตามแต่จะใช้สิ่งใดเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง เช่น แบ่ง
ตามรูปแบบทฤษฎีวิวัฒนาการของนิทาน แบ่งตามยุคสมัย แบ่งตามเขตพื้นที่ทางภูมิศาสตร์
หรือแบ่งตามรูปแบบของนิทาน วิธีการพิจารณาเนื้อหาของนิทานควรพิจารณาในหลาย ๆ
ด้านดังต่อไปนี้ ด้านภาษาที่ปรากฏในเนื้อเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นคาศัพท์ โครงสร้าง หรือการ
ออกเสียง ไม่ควรยากเกินไปสาหรับผู้เรียน ด้านเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องที่นามาไม่ควรสั้นหรือยาว
จนเกิ น กว่ า 10 ถึ ง 15 นาที แ ละการเลื อ กนิ ท านให้ เ ด็ ก หรื อ ผู้ เ รี ย นเป็ น สิ่ ง ส าคั ญ มาก
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ควรเลือกให้เหมาะสมกับวัย ความเข้าใจ และระดับความสามารถทางภาษาของผู้เรียนเป็น
สาคัญ
3. แรงจูงใจในการอ่าน
แรงจู งใจเป็น กระบวนการที่บุคคลถูกกระตุ้นจากสิ่ งเร้า โดยจงใจให้กระทา
พฤติกรรมบางอย่าง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมที่เกิดจาก
การจูงใจเป็นพฤติกรรมที่มีความเข้มข้น มีทิศทางจริงจัง มีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการไปสู่
จุดมุ่งหมายใด ฉะนั้ นแรงจูงใจจึงเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของบุคคลไปสู่จุดหมายที่ต้องการ แรงจูงใจสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่
แรงจูงใจภายใน ที่เกิดจากความต้องการพื้นฐานภายในร่างกาย เป็นแรงจูงใจที่มีมาตั้งแต่
กาเนิด เช่น ความรู้สึก ความรัก เป็น ต้น และแรงจูงใจภายนอก เป็นแรงจูงใจที่เกิดจาก
ความต้องการที่ถูกกระตุ้นภายนอกร่างกาย ซึ่งเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลที่อยู่
ในสังคม และเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมต่า ง ๆ เช่น ความต้องการความสาเร็จ การยกย่อง
ชมเชย การแข่งขัน การให้ร างวัล เป็ นต้น แรงจูงใจภายในของผู้เรียนเป็นสิ่ งส าคัญต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากกว่าแรงจูงใจภายนอกอื่น ๆ แต่แรงจูงใจภายในปลูกฝังให้เกิด
ยากกว่าแรงจูงใจภายนอก ดังนั้นการใช้แรงจูงใจกับเด็กจึงมักใช้แรงจูงใจภายนอกก่อนแล้ว
จึงสร้างให้เกิดแรงจูงใจภายในที่หลัง โดยเฉพาะการเรียนรู้สิ่งที่อยู่สิ่ งที่อยู่ค่อนข้างไกลตัว
หรื อห่ างจากความต้องการหรื อความสนใจที่แท้จริงในขณะนั้น แต่ห ลั งจากเด็กมีความ
เข้ า ใจความส าคั ญ ของสิ่ ง นั้ น มากขึ้ น แล้ ว การใช้ แ รงจู ง ใจภายนอกก็ จ ะค่ อ ย ๆ ลดลง
เปลี่ยนเป็นการเรียนด้วยแรงจูงใจภายในที่เรียนด้วย ความสนใจด้วยความรักในสิ่งที่เรียน
4. เจตคติต่อการอ่าน
เจตคติ หมายถึง ความรู้ สึกชอบ สนใจ ภูมิใจต่อการปฏิบัติงานให้ส าเร็จได้
ด้วยดี ตามวัตถุประสงค์หรือตามเป้าหมาย ดังนั้นเจตคติในการเรียนรู้จึงเป็นความรู้สึ ก
พอใจ ชอบใจ สนใจในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ นั้นให้สาเร็จ เจตคติในการเรียนที่จะทาให้ผล
การเรียนเป็นไปในทางบวกย่อมขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติ ทาให้ผู้เรียนได้รับการ
ตอบสนองความต้องการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งจะเกิดความสมบูรณ์ในชีวิตมาก
น้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ครูผู้สอนจะนามาใช้ส่งเสริมเจตคติในการ
เรียนให้กับ ผู้เรีย น จากแนวคิดนี้ มาประยุกต์ใช้กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคือ
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ควรให้นักเรียนมีส่วนเลือกเรียนตามความสนใจ และมีโอกาสร่วมกันตั้งจุดประสงค์หรือ
ความมุ่ งหมายในการทากิจ กรรม ได้เ ลื อกวิธี แ สวงหาความรู้ ด้ว ยวิธี ที่ผู้ เ รีย นถนั ดและ
สามารถค้นหาคาตอบได้ องค์ป ระกอบของเจตคติมี 3 ประการ คือ องค์ประกอบด้าน
ความรู้ องค์ ป ระกอบด้ า นความรู้ สึ ก และองค์ ป ระกอบด้ า นพฤติ ก รรมการกระท า ซึ่ ง
องค์ ป ระกอบทั้ ง สามนี้ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ กั น ดั ง จะเห็ น ได้ ว่ า องค์ ป ระกอบทางด้ า น
ความรู้สึกเป็นผลเนื่องมาจากการรับรู้ของบุคคล และจะส่งผลไปถึ งพฤติกรรมการกระทา
ของบุคคลต่อไป การสร้างเจตคติให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนนั้นมีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่ง
ครูจะต้องทาหน้าที่ในการเสริม สร้างเจตคติที่ดีให้เกิดด้วยการสร้างบรรยากาศและการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยเทคนิควิธีต่าง ๆ เพื่อจะกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถทางานที่ได้รับ
มอบหมายหรือต้องการให้ปฏิบัติให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของครู
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อสารวจความสนใจ
ในการอ่านภาษาอังกฤษ ศึกษาพฤติกรรมการอ่าน แรงจูงใจ และเจตคติของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ โดยใช้นิทานภาษาอังกฤษ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
1. แบบส ารวจความสนใจในการอ่ า นนิ ท านภาษาอั ง กฤษ เป็ นแบบส ารวจ
เชิงปริมาณด้านข้อมูลพื้นฐานและด้านความสนใจ จานวน 8 ข้อ โดยผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการ
และทฤษฎีในการสร้างแบบสารวจ แล้วจึงนามาสร้างแบบสารวจ และนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
3 ท่าน แสดงความคิดเห็นต่อเครื่องมือที่สร้างขึ้น โดยวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถามกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ (Index of Item-Objective Congruence, IOC) เป็ น รายข้ อ
จากนั้นผู้วิจัยวิเคราะห์ความสอดคล้องจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทุกท่านตามเกณฑ์
0.67-1.00
2. แบบศึกษาพฤติกรรมการอ่านนิทานภาษาอังกฤษ เป็นแบบศึกษาเชิงปริมาณ
และคุณภาพด้านพฤติกรรมการเลือกประเภทของหนังสือ การเลือกรูปแบบของการพิมพ์
หนังสือ พฤติกรรมการอ่านของนักเรียน และพฤติกรรมการเลือกหนังสือ จานวน 23 ข้อ
โดยผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการและทฤษฎีของการสร้างแบบศึกษาพฤติกรรม แล้วจึงนามาสร้าง
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แบบศึกษาพฤติกรรม และนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน แสดงความคิดเห็นต่อเครื่องมือที่
สร้างขึ้น โดยวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ (Index of ItemObjective Congruence, IOC) เป็นรายข้อ จากนั้นผู้วิจัยวิเคราะห์ ความสอดคล้องจาก
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทุกท่านตามเกณฑ์ 0.67-1.00
3. แบบประเมิน แรงจู งใจในการอ่า นนิทานภาษาอังกฤษ เป็นแบบศึกษาเชิง
ปริมาณและคุณภาพด้านสภาพแวดล้อม แรงจูงใจภายใน และแรงจูงใจภายนอก จานวน
17 ข้อ โดยผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการและทฤษฎีของการสร้างแบบประเมิน แล้วจึงนามาสร้าง
แบบประเมิน และนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน แสดงความคิดเห็นต่อเครื่องมือที่สร้างขึ้น
โดยวิ เ คราะห์ ค วามสอดคล้ อ งระหว่ า งข้ อ ค าถามกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ( Index of ItemObjective Congruence, IOC) เป็นรายข้อ จากนั้นผู้วิจัยวิเคราะห์ ความสอดคล้องจาก
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทุกท่านตามเกณฑ์ 0.67-1.00
4. แบบวัดเจตคติต่อการอ่านนิทานภาษาอังกฤษ เป็นแบบสารวจเชิงปริมาณ
ด้านความรู้สึกต่อการอ่านหนังสือนิทาน บรรยากาศของการอ่าน และตัวครู จานวน 15 ข้อ
โดยผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการและทฤษฎีของการสร้างแบบวัดเจตคติ แล้วจึงนามาสร้างแบบ
วัดเจตคติต่อ และนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน แสดงความคิดเห็นต่อเครื่องมือที่สร้างขึ้น
โดยวิ เ คราะห์ ค วามสอดคล้ อ งระหว่ า งข้ อ ค าถามกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ( Index of ItemObjective Congruence, IOC) เป็นรายข้อ จากนั้นผู้วิจัยวิเคราะห์ ความสอดคล้องจาก
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทุกท่านตามเกณฑ์ 0.67-1.00
กาหนดการทดลองและเก็บข้อมูลโดยใช้เครื่องมือรวบรวมข้อ มูลจากนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ เป็นลาดับ ดังนี้
ก่อนทดลอง
1. ขอหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อ
เก็บข้อมูลจากนักเรียน
2. ประสานงานและขอความร่วมมือจากผู้อานวยการและครูในโรงเรียน
วัดศรีมหาโพธิ์เพื่อดาเนินการทดลอง
3. สารวจความสนใจในการอ่านนิทานภาษาอังกฤษของนักเรียนด้วยการ
สังเกตพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนและการสอบถาม
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4. นาผลที่ได้จากการสารวจความสนใจไปจัดหาหนังสือที่ตรงตามความ
ต้องการของนักเรียน จานวน 60 เล่ม
5. จัดบรรยากาศการอ่านโดยการจัดให้มีหนังสืออย่างเดียว จากนั้นเสริม
แรงจูงใจภายนอกด้วยการให้ขนม และให้รางวัล ตามลาดับ
ขั้นทดลอง
1. ดาเนินการทดลองโดยให้นักเรียนอ่านนิทาน แล้วตั้งกล้องบันทึกวีดีโอ
เอาไว้เพื่อสังเกตพฤติกรรม และเก็บข้อมูลเพิ่มเติมด้วยการบันทึกลงแบบศึกษาพฤติกรรม
กาหนดเวลาวันละ 1 ชั่วโมง เป็นเวลา 30 วัน รวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง
2. เก็ บ ข้ อมู ล แรงจู ง ใจโดยใช้ แบบประเมิน แรงจูง ใจในการอ่ านนิท าน
ภาษาอังกฤษ จานวน 17 ข้อ
หลังทดลอง
1. หลั ง การทดลองเก็ บ ข้ อ มู ล โดยใช้ แ บบวั ด เจตคติ ต่ อ การอ่ า นนิ ท าน
ภาษาอังกฤษ ด้วยแบบสอบถาม จานวน 15 ข้อ
2. วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การศึกษาที่ตั้งไว้ด้วยวิธีการทางสถิติ
ดังนี้
2.1 แบบส ารวจความสนใจในการอ่า น ใช้ ค่า ความถี่ และสถิ ติ เ ชิ ง
พรรณนา
2.2 แบบศึกษาพฤติกรรมการอ่าน ใช้ค่าความถี่ และสถิติเชิงพรรณนา
2.3 แบบประเมินแรงจูงใจในการอ่าน ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงพรรณนา
2.4 แบบวัดเจตคติต่อการอ่าน ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติเชิงพรรณนา
สรุปผลการวิจัย
1. ด้านความสนใจในการอ่านนิทานภาษาอังกฤษ
เพื่ อ หาข้ อ มู ล พื้ น ฐานและความสนใจในการอ่ า นนิ ท านภาษาอั ง กฤษของ
นักเรียนตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 ผู้วิจัยได้ให้นักเรียนทั้ง 10 คน ทาแบบสารวจ
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ความสนใจในการอ่านนิทานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
วัดศรี มหาโพธิ์ จ านวน 8 ข้อ ในด้านข้อมู ลพื้นฐาน พบว่า จากนักเรียนจานวน 10 คน
ที่สมัครใจเข้าร่วมที่สมัครใจเข้าร่วม โดยมีความสามารถทางภาษาอังกฤษ และการส่งเสริม
จากครอบครัวที่ใกล้เคียงกันนั้น เป็นเพศหญิง 8 คน และเป็นเพศชาย 2 คน มีนักเรียน 9
คน ที่ใช้เวลาว่างอ่านหนังสือภาษาอังกฤษบ้ าง และมีนักเรียน 1 คน ที่ไม่ใช้เวลาว่างอ่าน
หนั ง สื อ ภาษาอัง กฤษเลย มีนั ก เรี ย นเคยอ่ า นนิ ท านภาษาอัง กฤษมาก่ อ น 9 คน และมี
นักเรียน 1 คน ที่ไม่เคยอ่านนิทานภาษาอังกฤษมาก่อน เมื่อครูถามว่าทาไมจึงไม่อ่านนิทาน
ภาษาอังกฤษ นักเรียนที่ไม่เคยอ่านเลยให้เหตุผลว่า “ผมเรียนไม่เก่งครับผมก็เลยอ่านไม่
ออก”
ด้ า นความสนใจเกี่ ย วกั บ การอ่ า น นั ก เรี ย นชอบนิ ท านแนวแฟนตาซี แนว
ผจญภัย แนวตลก แนวชีวิต และแนวรัก จากมากไปหาน้อยตามลาดับ นักเรียนชอบอ่าน
นิทานที่ไม่ยาวมากนัก มีภาพประกอบและมีสีสัน และศัพท์ไม่ยาก นักเรียนไม่ชอบนิทานที่
มีแต่ตัวหนังสือและยาวมาก นักเรียนชอบอ่านหนังสือในบรรยากาศที่สนุกสนานและอ่าน
กับเพื่อน สิ่งที่ทาให้นักเรียนเป็นกังวลมากที่สุดในการอ่านนิทานภาษาอังกฤษ คือ มีคาศัพท์
ยากเยอะ เป็นเรื่องที่ไม่เคยอ่าน และมีความยาวมาก จากมากไปหาน้อยตามลาดับ และสิ่ง
ที่ทาให้นักเรียนสบายใจที่สุดในการอ่านนิทานภาษาอังกฤษ คือ หนังสือมีสีสันที่น่าสนใจ
มีหนังสือประเภทที่ชอบ และหนังสือมีศัพท์ไม่ยาก จากมากไปหาน้อยตามลาดับ
2. ด้านพฤติกรรมการอ่านนิทานภาษาอังกฤษ
เพื่อสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการอ่านนิทานภาษาอั งกฤษของนักเรียน
ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จั ย ข้ อ ที่ 2 ผู้ วิ จั ย ได้ ใ ห้ นั ก เรี ย นทั้ ง 10 คน อ่ า นหนั ง สื อ นิ ท าน
ภาษาอั ง กฤษที่ จั ด เตรี ย มไว้ ใ ห้ เ ป็ น จ านวน 30 ชั่ ว โมง แล้ ว ตั้ ง กล้ อ งวี ดี โ อเพื่ อ บั น ทึ ก
พฤติกรรม จากนั้นบันทึกลงแบบสังเกตพฤติกรรม การอ่านนิทานภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ จานวน 23 ข้อ ด้านพฤติกรรมการเลือก
ประเภทหนังสือนิทาน พบว่า นักเรียนเลือกนิทานแนวแฟนตาซี แนวผจญภัยคิด และแนว
ตลก จากมากไปหาน้อยตามลาดับ โดยนักเรียนให้ เหตุผ ลในลั กษณะที่คล้ายคลึงกันว่า
“เพราะมันสนุกสนานเพลิดเพลินในการอ่าน”
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ด้านการเลือกรูปแบบของการพิมพ์ในหนังสือ พบว่า นักเรียนจะเลือกนิทานที่
เนื้อเรื่องสั้นและมีภาพประกอบเป็นการ์ตูน นิทานที่มีภาพประกอบเป็นสี และนิทานที่มี
ภาพประกอบเป็นขาวดา จากมากไปหาน้อยตามลาดับ นักเรียนไม่เลือกนิทานที่มีเนื้อเรื่อง
ยาวและมีแต่ตัวหนังสือเลย โดยนักเรียนให้เหตุผลในลักษณะที่คล้ายคลึงกันว่า “ชอบอ่าน
นิทานที่สั้นมากกว่ายาวเพราะรู้สึกว่าอ่านได้ง่ายกว่า จบไวกว่า สามารถเปลี่ยนไปอ่านเรื่อง
ต่อไปได้เร็วกว่า” “ชอบนิทานที่สั้นเพราะวันหนึ่งอ่านได้หลายเรื่อง” “ชอบการ์ตูนเพราะ
ทาให้เข้าใจเรื่องที่อ่านได้เห็นภาพมากขึ้น” “นิทานที่มีสีสันทาให้เรื่องที่อ่านน่าสนใจมากขึ้น
ทาให้อยากอ่าน พอเบื่อจากการอ่านตัวหนังสือก็มาดูภาพได้”
ด้านพฤติกรรมการอ่านของนั กเรี ยนพบว่า นักเรียนชอบอ่ านกับเพื่อนและ
พูดคุยไปด้วยขณะอ่าน มีนักเรียนที่นอนอ่าน และแยกตัวไปอ่านคนเดียวบ้าง จากมากไปหา
น้ อยตามล าดับ จากผลการส ารวจพบว่ า บรรยากาศในการอ่ านนิทานภาษาอังกฤษที่
นักเรียนชอบมากที่สุดคือบรรยากาศแบบสนุกสนาน นักเรียนให้เหตุผลที่คล้ายคลึงกันว่า
“การได้อ่านกับเพื่อนทาให้นิทานสนุกสนานมากกว่า การอ่านคนเดียว” “สามารถคุยกับ
เพื่อนได้เวลาที่อ่านไม่เข้าใจ” “บางครั้งการได้เล่าเรื่องที่อ่านให้เพื่อนฟังทาให้เข้าใจนิทาน
มากขึ้น ทาให้เรื่องน่าสนใจขึ้น ไม่น่าเบื่อ ” “การอ่านนิทานคนเดียวน่าเบื่อ” อย่างไรก็ตาม
จากการสังเกตพบว่านักเรียนที่จับกลุ่มกันอ่านจะอ่านนิทานเรื่องที่สั้น ๆ ในขณะที่นักเรียน
ที่แยกตัวไปอ่านคนเดียวจะอ่านนิทานเรื่องที่ยาวกว่า เมื่อครูถามว่าทาไมจึงไม่อ่านหนังสือ
กับเพื่อน นักเรียนตอบว่า “อ่านคนเดียวอ่านได้นานกว่า” “เพื่อนไม่ได้มีผล ถึงเพื่อนจะคุย
แต่ถ้าหนูอยากอ่านหนูก็จะอ่านจนจบ”
ด้านพฤติกรรมการเลือกหนังสือพบว่า นักเรียนจะเลือก 1-3 เล่มก่อนตัดสินใจ
เลือกไปแล้วกลับมาเปลี่ยนเล่มใหม่ ปรึกษาเพื่อนก่อนเลือก และเลือกเพียงเล่มเดียวแล้ว
อ่านจนจบ จากน้อยไปหามากตามลาดับ ซึ่งจากการสังเกตพบว่า นักเรียนที่เลือก 1-3 เล่ม
ก่อนตัดสิ นใจ เลือกไปแล้ วกลับ มาเปลี่ ยนเล่มใหม่ และปรึกษาเพื่อนก่อนเลื อก จะเป็น
นักเรียนที่จับกลุ่มกันอ่าน ในขณะที่ นักเรียนที่เลือกเพียงเล่มเดียวแล้วอ่านจนจบนั้นเป็น
นักเรียนที่แยกตัวไปอ่านคนเดียว
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3. ด้านแรงจูงใจในการอ่านนิทานภาษาอังกฤษ
ประเมินแรงจูงใจในการอ่านนิทานภาษาอังกฤษของนักเรียนตามวัตถุประสงค์
การวิจัยข้อที่ 3 ผู้วิจัยได้ให้นักเรียนทั้ง 10 คน ได้ทาแบบสัมภาษณ์เพื่อประเมินแรงจูงใจใน
การอ่านนิทานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
จานวน 17 ข้อ แรงจูงใจในด้านสภาพแวดล้อมพบว่า การมีหนังสือจัดเตรียมไว้ให้เลือก
เยอะ การมีบรรยากาศในห้อ งอ่านหนังสือที่นักเรียนชอบ และการมีคุณครูที่อ่านนิทานไป
ด้วยกัน กระตุ้นให้นักเรียนมีแรงจูงใจต่อพฤติกรรมการอ่านหนังสือที่ดีขึ้นจากมากไปหา
น้อยตามลาดับ จากการสังเกตสภาพแวดล้อมมีผลต่อ การพัฒนาการอ่านของนักเรียนมาก
ถ้ามีการจัดเตรียมหนังสือไว้ให้เลือกเยอะและหลากหลายก็จะดึงดูดความสนใจเด็กให้เลื อก
นิทานไปอ่าน นักเรียนให้เหตุผลที่คล้ายคลึงกันว่า “เวลามีหนังสือให้เลือกเยอะจะสามารถ
เลือกเรื่องที่ชอบได้ ทาให้มีความอยากอ่าน และสามารถเปลี่ยนเรื่องได้ถ้าไม่ชอบ”
ด้านแรงจูงใจภายในพบว่า เมื่อนักเรียนเห็นประโยชน์ของการอ่าน ชอบอ่าน
หนังสือ สามารถเลือกหนังสือที่ ชอบอ่านได้เอง สนใจและอยากรู้เรื่องราวในหนังสือ รู้สึก
เพลิ ด เพลิ น กั บ การอ่ า น อยากรู้ ต อนจบของหนั ง สื อ กระตุ้ น ให้ นั ก เรี ย นมี แ รงจู ง ใจต่ อ
พฤติกรรมในการอ่านหนังสือที่ดีขึ้นจากมากไปหาน้อยตามลาดับ นักเรียนคนหนึ่งให้เหตุผล
ว่า “เมื่อรู้ว่าการอ่านนิทานภาษาอังกฤษจะช่วยให้ตั วเองเก่งภาษาอังกฤษมากขึ้นก็เลย
อยากอ่าน” นักเรียนอีกคนให้เหตุผลว่า “อยากอ่านนิทานบางเล่มเพราะอยากรู้ตอนจบ”
ด้านแรงจู งใจภายนอกพบว่า เมื่อมีของรางวัลให้ หลั งจากอ่านจบ มีขนมให้
รับประทานระหว่างอ่าน ได้เล่าเรื่องและแลกเปลี่ยนเนื้อเรื่องให้เพื่อนฟัง ได้แข่งกันอ่า นกับ
เพื่อน กระตุ้นให้นักเรียนมีแรงเสริมต่อพฤติกรรมในการอ่านหนังสือที่ดีขึ้นจากมากไปหา
น้อยตามลาดับ เมื่อมีขนมนักเรียน 8 คน มีพฤติกรรมอยากอ่านหนังสือมากขึ้น เพราะการ
ทานขนมไปด้วยอ่านไปด้วยทาให้เด็กมีความสนุกสนานในการอ่าน และทาให้การจับกลุ่ม
กันอ่านมีกิจกรรมมากขึ้น ขณะเดียวกันมีนักเรียน 2 คนที่ไม่ทานขนมระหว่างอ่าน โดยให้
เหตุผลว่า “หนูอยากอ่านหนังสืออย่างเดียว” อย่างไรก็ตามบางคนอ่านได้ถึง 45 เล่ม คือ
ชั่ ว โมงแรกครู ใ ห้ นั ก เรี ย นอ่ า นโดยทั่ ว ไป อ่ า นเรื่ อ ยเปื่ อ ยไปก่ อ น โดยยั ง ไม่ ก าหนด
จุดเป้าหมาย ยังไม่มีรางวัลให้ ยังไม่มีแรงจูงใจภายนอกเข้ามา หลังจากที่สร้างบรรยากาศ
ขึ้นมา มีพื้นที่ให้นั่งอ่าน นอนอ่าน หรือทากิจกรรมตามใจได้ มีขนมมาวาง บางคนทานขนม
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ไปด้วยอ่านไปด้วย ขณะที่อ่าน ครูสร้างแรงจูงใจโดยการตั้งรางวัล ถ้าใครอ่านได้เยอะที่สุด
ครูจะมีรางวัลให้ ผลปรากฏว่านักเรียนอ่านทุกคนเพราะอยากได้รางวัล
4. ด้านเจตคติต่อการอ่านนิทานภาษาอังกฤษ
เพื่อวัดเจตคติต่อการอ่านนิทานภาษาอังกฤษของนักเรียนตามวัตถุประสงค์การ
วิจัยข้อ 4 ผู้วิจัยได้ให้นักเรียนทั้ง 10 คน ทาแบบสอบถามเพื่อวัดเจตคติต่อการอ่านนิทาน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ จานวน 15 ข้อ
ด้านความรู้สึกต่อการอ่านหนังสือนิทาน พบว่า นักเรียนจะเลือกอ่านนิทานประเภทที่ชอบ
ก่อนเสมอ รูปภาพในนิทานทาให้นักเรียนอยากอ่านมากขึ้น นักเรีย นชอบอ่านนิทานที่มี
ภาพการ์ตูน นักเรียนชอบอ่านนิทานที่ใช้คาศัพท์ไม่ยาก และนักเรียนชอบนิทานที่มีสีสัน
จากมากไปหาน้อยตามลาดับ จากการสังเกตพบว่านักเรียนจะเลือกหยิบหนังสือเรื่องที่
นักเรียนชอบมากที่สุดก่อนโดยไม่สนใจถึงเนื้อหานั้นจะมีความสั้น ความยาว ความยาก
หรือคงามง่าย นักเรียนจะเลือกจากสีสันของหนังสือ รูปภาพ ปก ก่อนเสมอ
ด้านบรรยากาศการอ่าน พบว่า นักเรียนชอบอ่านนิทานพร้อมกับการได้พูดคุย
หรือเล่าให้เพื่อนฟัง นักเรียนชอบอ่านนิทานในสถานที่ผ่อนคลายสามารถนั่งหรือนอนอ่าน
ได้ นักเรียนชอบอ่านนิทานในสถานที่เงียบสงบไม่มีสิ่งรบกวน จากมากไปหาน้อยตามลาดับ
เมื่อเราเปลี่ยนบรรยากาศ จัดมุมให้น่าอ่าน มีพื้นที่ว่างไว้สาหรับนั่งหรือนอน และเราปล่อย
อิสระให้นักเรียนอ่าน ไม่มีการบังคับ นักเรียนสามารถเลือกได้ด้วยตัวเองและเลือกตาม
ความสนใจ ผลปรากฎว่านักเรียนเริ่มมีพฤติกรรมการอ่านมากขึ้น เริ่ม มีความต้องการอ่าน
มากขึ้น แข่งกันอ่านมากขึ้น เด็กคนหนึ่งบอกว่า “ครูขาหนูขอยืมหนังสือลับไปอ่านที่บ้านต่อ
ได้ไหมคะ”
ด้านตัวครูพบว่า นักเรียนชอบฟังเรื่องที่ครูเล่า นักเรียนมีครูเป็นต้นแบบในการ
อ่าน นักเรียนชอบให้ครูอ่านด้วย และนักเรียนชอบเล่าเรื่องที่อ่านให้ครูฟั ง จากมากไปหา
น้อยตามลาดับ
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อภิปรายผล
1. ด้านความสนใจในการอ่านนิทานภาษาอังกฤษ
ด้านข้อมูลพื้นฐาน พบว่า จากนักเรียนจานวน 10 คน ที่สมัครใจเข้าร่วม โดยมี
ผลสัมฤทธิ์ทางภาษาอังกฤษในห้องเรียน และการส่งเสริมจากครอบครัวที่มากใกล้เคียงกัน
นั้น เป็นเพศหญิง 8 คน และเป็นเพศชาย 2 คน มีนักเรียน 9 คน ที่ใช้เวลาว่างอ่านหนังสือ
ภาษาอังกฤษบ้าง และมีนักเรียน 1 คน ที่ไม่ใช้เวลาว่างอ่านหนังสือภาษาอังกฤษเลย มี
นักเรียนเคยอ่านนิทานภาษาอังกฤษมาก่อน 9 คน และมีนักเรียน 1 คน ที่ไม่เคยอ่านนิทาน
ภาษาอังกฤษมาก่อน ในด้านความสนใจเกี่ยวกับการอ่าน นักเรียนชอบนิทานแนวแฟนตาซี
มากที่สุด นักเรียนชอบอ่านนิทานที่ไม่ยาวมากนัก มีภาพประกอบและมีสีสัน นักเรียนชอบ
อ่านหนังสือท่ามกลางบรรยากาศที่สนุกสนานและอ่านกับเพื่อน สิ่งที่ทาให้นักเรียนเป็น
กังวลมากที่สุดต่อการอ่านนิทานภาษาอังกฤษ คือ มีคาศัพท์ยากเยอะ เป็นเรื่องที่ไม่เคยอ่าน
และมีความยาวมาก และสิ่งที่ทาให้นักเรียนสบายใจที่สุดในการอ่านนิทานภาษาอังกฤษ คือ
หนังสือมีสีสันที่น่าสนใจ มีหนังสือประเภทที่ชอบ และหนังสือมีศัพท์ไม่ยาก
สอดคล้องกับที่สุชาติ ชุมดวง (2553: 10) กล่าวว่า พฤติกรรมของผู้อ่านแต่ละ
วัยย่อมมีความแตกต่างกัน เนื่องจากสติปัญญา อายุ เพศ ความถนัด สิ่งแวดล้อม ครอบครัว
โรงเรี ย น เพื่ อน และชุ มชน ความสนใจต่ อการอ่านของเด็กอายุ 9-11 ปี จะชอบเรื่อ ง
เกี่ยวกับการผจญภัย ตื่นเต้น ลึกลับ ชีวิตของสัตว์ ทั้งเด็กหญิงและเด็กชายชอบเรื่องที่เขียน
ให้ ขัดไปจากความจริ ง เรื่ อ งที่เป็ น ไปไม่ได้ เรื่องตลก เด็กวัยประถมศึกษาตอนปลายมี
ความสามารถในการอ่านพอสมควร เน้นเรื่องที่เป็นเรื่องราวต่อเนื่องกัน มีช่วงความสนใจใน
การอ่านที่นานขึ้น เด็กวัยนี้เป็นวัยที่มีความต้องการอ่านหนังสือ ชอบภาพประกอบ แต่ให้
น้าหนักความสนใจที่เนื้อเรื่องมากกว่า ชอบอ่านการ์ตูนและนิทาน นิทานจึงเป็นเครื่องมือใน
การพั ฒ นาทัก ษะด้ า นการอ่ า นที่ เหมาะสมกับ นั ก เรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษามากกว่ า สื่ อ
ประเภทอื่น ๆ
2. ด้านพฤติกรรมในการอ่านนิทานภาษาอังกฤษ
ด้านพฤติกรรมการเลือกประเภทหนังสือนิทาน พบว่า นักเรียนเลือกนิทานแนว
แฟนตาซีมากที่สุ ด ซึ่ งสอดคล้ องกับ ผลการวิจัยของกมลวรรณ โคตรทอง (2557: 140)
ที่พบว่า นิทานแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันตามบริบทของประเภทนั้น ๆ นิทานแนว

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

128

สนุกสนานส่วนมากจะมีการดาเนินเรื่องอย่างง่าย ๆ โครงเรื่องไม่ซับซ้อน วิธีการเล่าเป็นไป
อย่างตรงไปตรงมา มักจะเริ่มเรื่องโดยการกล่ าวถึงตัวละครสาคัญของเรื่องซึ่งมักจะเป็นคน
หรือสัตว์ ตัวละครเอกพบอุปสรรคปัญหา แล้วก็ฟันฝ่าอุปสรรคหรือแก้ปัญหาลุล่วงไปจนจบ
เรื่อง ช่วยให้นักเรียนมีความสุขกับเรื่องที่อ่านและมีความสนใจต่อบทเรียน
ด้านการเลือกรูปแบบของการพิมพ์ในหนังสือ พบว่า นักเรียนจะเลือกนิทานที่
เนื้อเรื่องสั้นและมีภาพประกอบเป็นการ์ตูนสี มีความสอดคล้องกับการศึกษาของกมลวรรณ
โคตรทอง (2557: 140) ที่พบว่าการปรับความยากง่ายและความน่าสนใจให้สอดคล้องกับ
ระดับผู้เรียนจะทาให้การนานิทานมาใช้ในการสอนส่งผลให้นักเรียนพัฒนาการด้านทักษะ
การอ่านที่ดียิ่งขึ้นเพราะจะช่วยให้ ผู้เรีย นมีความสนใจต่อบทเรียนแล้ วจะทาให้ เกิดการ
เรียนรู้อย่างมีความสุข
ด้านพฤติกรรมการอ่านของนั กเรี ยน พบว่า นักเรียนชอบอ่านกับเพื่อนและ
พูดคุยไปด้วยขณะอ่าน มีนักเรียนที่นอนอ่าน และแยกตัวไปอ่านคนเดียวบ้าง สัมพันธ์กับ
การศึกษาของจักรพันธุ์ หลงสุข และสิรินาถ จงกลกลาง (2561: 159) ที่พบว่า พฤติกรรม
การอ่านของนักเรียนในปัจจุบันมีวัตถุประสงค์เพื่อความบันเทิ งเริงใจหรือพักผ่อนมากกว่า
การอ่านเพื่อหาความรู้ บรรยากาศในการอ่านจึงมีความสาคัญมากต่อการอ่าน
ด้านพฤติกรรมการเลือกหนังสือ พบว่า นักเรียนจะเลือก 1-3 เล่มก่อนตัดสินใจ
เลือกไปแล้วกลับมาเปลี่ยนเล่มใหม่ ปรึกษาเพื่อนก่อนเลือก และเลือกเพียงเล่มเดียวแล้ว
อ่านจนจบ จากการสั งเกตพบว่า นั กเรี ย นที่เลื อ ก 1-3 เล่ มก่อนตัด สิ นใจ เลื อกไปแล้ ว
กลั บ มาเปลี่ ย นเล่ ม ใหม่ และปรึ กษาเพื่อ นก่อ นเลื อก จะเป็นนั กเรี ยนที่ จับกลุ่ มกั นอ่า น
ในขณะที่นักเรียนที่เลือกเพียงเล่มเดียวแล้วอ่านจนจบนั้นเป็นนักเรียนที่แยกตัวไปอ่านคน
เดียว มีความเชื่อมโยงกับการศึ กษาของจักรพันธุ์ หลงสุข และสิรินาถ จงกลกลาง (2561:
159) ที่พบว่า เพื่อนเป็นอีกปัจจัยที่มีส่วนช่วยส่งเสริมการอ่านของนักเรียน
3. ด้านแรงจูงใจในการอ่านนิทานภาษาอังกฤษ
แรงจูงใจในในด้านสภาพแวดล้อม พบว่า การมีหนังสือจัดเตรียมไว้ให้เลือก
เยอะ การมีบรรยากาศในห้องอ่ านหนังสือที่นักเรียนชอบ และการมีคุณครูที่อ่านนิทานไป
ด้วยกัน กระตุ้นให้นักเรียนมีแรงจูงใจต่อพฤติกรรมในการอ่านหนังสือที่ดีขึ้น ด้านแรงจูงใจ
ภายใน พบว่า เมื่อนักเรีย นเห็ นประโยชน์ ของการอ่าน ชอบอ่านหนังสือ สามารถเลือก
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หนังสือที่ชอบอ่านได้เอง และสนใจและอยากรู้เรื่ องราวในหนังสือ จะกระตุ้นให้นักเรียนมี
แรงจูงใจต่อพฤติกรรมในการอ่านหนังสือที่ดีขึ้น ด้านแรงจูงใจภายนอก พบว่า เมื่อมีของ
รางวัลให้หลังจากอ่านจบ มีขนมให้รับประทานระหว่างอ่าน ได้เล่าเรื่องและแลกเปลี่ยนเนื้อ
เรื่องให้เพื่อนฟัง ได้แข่งกันอ่านกับเพื่อน กระตุ้นให้นั กเรียนมีแรงจูงพฤติกรรมในการอ่าน
หนังสือที่ดีขึ้น มีความสอดคล้องกับการศึกษาของธนวัฒน์ อรุณสุขสว่าง (2558: 502) ที่
พบว่า นอกจากปัจจัย ด้านตัวผู้เรียนซึ่งประกอบด้วย ความสามารถที่จะเข้าใจการสอน
ความสามารถทางภาษา ความถนั ด และองค์ ป ระกอบอื่ น ที่ มี ร่ ว มกั บ ความถนั ด แล้ ว
แรงจู งใจไฝ่สั มฤทธิ์ เจตคติที่มีต่อการอ่าน และความสนใจในสื่ อที่ใช้อ่าน ยังเป็นปัจจัย
สาคัญที่ส่งผลต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนด้วย และยังสัมพันธ์กับ
การศึกษาของณัฏฐินี ทินวงษ์ (2554: 48) ที่พบว่า ความสามารถในการอ่าน ความสามารถ
ในการคิด ความสนใจ แรงจูงใจ ทัศนคติ ความเชื่อ เป็นเรื่องของจิตใจและจุดประสงค์ของ
การอ่าน ปัจจัยของความสนใจในเรื่องที่อ่านสามารถสรุปได้ว่าเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความ
เข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนประถมศึกษาเป็นอย่างมาก ทาให้นักเรียนมี
แรงจู ง ใจในการอ่ า นเพื่ อ ความเข้ า ใจ และเชื่ อมโยงกั บ การศึ ก ษาของชั ย วั ฒ น์
บวรวั ฒ นเศรษฐ์ (2558: 190) ที่ พ บว่ า แรงจู ง ใจเป็ น ตั ว แปรที่ ส่ ง ผลทางอ้ อ มต่ อ
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ แรงจูงใจเป็นความปรารถนาหรือความมุ่งมั่นของ
นักเรียนที่จะบรรลุถึงความสาเร็จในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ถ้านักเรียนมีแรงจูง ใจสูงก็
จะประสบความสาเร็จใน การเรียนมากกว่านักเรียนที่มีแรงจูงใจต่า
4. ด้านเจตคติการอ่านนิทานภาษาอังกฤษ
ด้านความรู้ สึกต่อการอ่านหนังสือนิทาน พบว่า นักเรียนจะเลือกอ่านนิทาน
ประเภทที่ชอบก่อนเสมอ รูปภาพในนิทานทาให้นักเรียนอยากอ่านมากขึ้น นักเรียนชอบ
อ่านนิทานที่มีภาพการ์ตูน นักเรียนชอบอ่านนิทานที่ใช้คาศัพท์ไม่ยาก และนักเรียนชอบ
นิทานที่มีสีสัน ด้านบรรยากาศในการอ่าน พบว่า นักเรียนชอบอ่านนิทานพร้อมกับการได้
พูดคุยหรือเล่าให้เพื่อนฟัง นักเรียนชอบอ่านนิทานในสถานที่ผ่อนคลายสามารถนั่งหรือนอน
อ่านได้ ด้านตัวครู พบว่า นักเรียนชอบฟังเรื่องที่ครูเล่า นักเรียนมีครูเป็นต้นแบบในการอ่าน
นักเรียนชอบให้ครูอ่านด้วย และนักเรียนชอบเล่าเรื่องที่อ่านให้ครูฟัง มีความสอดคล้องกับ
การศึ ก ษาของชั ย วั ฒ น์ บวรวั ฒ นเศรษฐ์ (2558: 190) ที่ พ บว่ า เจตคติ ต่ อ การอ่ า น
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ภาษาอั งกฤษเป็ น ตัว แปรที่ ส่ งผลทั้ งทางตรงและทางอ้อ มต่อ ความสามารถในการอ่า น
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ นักเรียนที่มีเจตคติต่อการอ่านภาษาอังกฤษสูงจะรักการเรียน
มีความสนใจเอาใจใส่ ค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ ซึ่งส่งผลให้มีความถนัดทางภาษา ความ
ตั้งใจเรียน และผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น ดังนั้นเจตคติต่อ
การเรียนส่งผลทางตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ข้อเสนอแนะ
การศึกษาพฤติกรรมการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ โดยใช้นิทานภาษาอังกฤษ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่อาจเป็นประโยชน์
ต่อการปรับปรุงการศึกษาพฤติกรรมการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน และการศึกษาวิจัย
ต่อไป ดังนี้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสอนอ่านโดยใช้นิทานภาษาอังกฤษสาหรับครูผู้สอน
1. การเลื อ กนิ ท านที่ เ หมาะสมกั บ ผู้ เ รี ย นจะช่ ว ยส่ ง เสริ ม พฤติ ก รรมการอ่ า น
ภาษาอังกฤษ กล่าวคือ นิทานควรเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เรื่องที่สนุกสนาน เรื่องที่ใกล้ตัว เรื่อง
ที่มีระดับการใช้ภาษาที่เหมาะสม เนื้อเรื่องไม่ยากเกินไป ปัจจัยเหล่านี้จะทาให้ นักเรียนมี
ความชอบในการอ่านภาษาอังกฤษ
2. การสร้ า งบรรยากาศที่ เ หมาะสมจะช่ ว ยส่ ง เสริ ม พฤติ ก รรมการอ่ า น สร้ า ง
แรงจูงใจต่อการอ่าน ช่วยลดความวิตกกังวลขณะอ่าน อันจะเป็นปัจจัยส่งเสริมความเข้าใจ
ต่อการอ่านภาษาอังกฤษ ทาให้ผู้เรียนประสบความสาเร็จในการอ่านภาษาอังกฤษ
ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาบทอ่านประเภทอื่นว่าผลต่อพฤติกรรมในการอ่านภาษาอังกฤษ
แรงจูงใจ และเจตคติของนักเรียนอย่างไรบ้าง
2. ควรมีการศึ กษาปั จ จั ย อื่น ๆ ที่มี ผ ลต่อพฤติ กรรมการอ่านภาษาอังกฤษของ
นักเรียน เช่น โรงเรียน ครู ครอบครัว เป็นต้น
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รายละเอียดการจัดเตรียมบทความเพื่อส่งตีพิมพ์
วารสารวิ ช าการมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม เป็นวารสารที่เกิดขึ้นเพื่อรองรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และองค์ความรู้จากท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่สาคัญต่อการขับเคลื่อนงานพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้นจึง
ขอให้ผู้เขียนจัดเตรียมบทความฉบับเต็มตามรูปแบบและข้อกาหนดในการส่ง ดังนี้
บทความที่รับตีพิมพ์
1. บทความที่รับตีพิมพ์ ได้แก่ บทความวิชาการ และบทความวิจัยจากงานวิจัย
หรือวิทยานิพนธ์
2. เป็น ผลงานใหม่ที่ไม่เคยผ่านการพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น
3. ความยาวไม่เกิน 15 หน้า
การส่งบทความ
1. ส่ งไฟล์ต้น ฉบั บ พร้อมไฟล์ ภาพประกอบ และแบบฟอร์มขอส่งบทความเพื่อ
ตีพิมพ์ทาง e-mail ที่ hufproject@hotmail.com
2. เมื่อได้รับบทความแล้ว บรรณาธิการจะแจ้งกลับไปยังผู้เขียนบทความให้ทราบ
3. บทความที่ส่งตีพิมพ์จะต้องผ่านการกลั่นกรองจากกองบรรณาธิการ และผ่าน
การประเมิน ผลจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์ ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 2 ท่าน
4. หากมีการแก้ไขบทความ บรรณาธิการจะแจ้งกลับไปยังผู้เขียนบทความให้ทราบ
เพื่อแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
5. ผู้เขียนบทความจะต้องจัดเตรียมต้นฉบับเต็ม ตามรูปแบบและข้อกาหนดของ
วารสารอย่างเคร่งครัด

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

134

การเตรียมต้นฉบับ
1. จัดพิมพ์ด้วย Microsoft Word for Windows ขนาดกระดาษ A4
2. ระยะห่างของกระดาษจากขอบบนและซ้าย เท่ากับ 1.25 นิ้ว จากขอบล่างและ
ขวา เท่ากับ 1 นิ้ว
3. ตัวอักษรที่ใช้ในการพิมพ์ คือ TH Sarabun New
3.1 ชื่อเรื่อง ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ขนาด 16 พอยท์ กลางหน้า ตัวหนา
3.2 ชื่อผู้เขียน ภาษาไทย ขนาด 14 พอยท์ ชิดขอบขวา และใส่เครื่องหมาย *
มุมขวาเหนือนามสกุล และบอกรายละเอียดของผู้เขียนบทความไว้ด้านล่างของกระดาษใน
หน้าแรก โดยขีดเส้น ใต้จ ากขอบซ้าย ยาว 5 เซนติเมตร ส่ วนข้อความใส่เครื่องหมาย *
เหนือข้อความด้านซ้าย ขนาด 10 พอยท์ ดังตัวอย่าง
นุชรี บุญศรีงาม*
ผศ. ดร. กัณฑ์ธิมา นิลทองคา**
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
** อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หรือ

ผศ. นุชรี บุญศรีงาม*
อาจารย์นิพา ผลสงเคราะห์*

* อาจารย์ประจาหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

3.3 บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยคาว่า บทคัดย่อ และ Abstract
ขนาด 16 พอยท์ กลางหน้า ตัวหนา ส่วนข้อความในบทคัดย่อ ขนาด 16 พอยท์ ชิดขอบ
ซ้าย-ขวา ตัวธรรมดา
3.4 คาสาคัญภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยคาว่า คาสาคัญ และ Keyword
ขึ้นบรรทัดใหม่ และข้อความของคาสาคัญ ขนาด 16 พอยท์ ชิดขอบซ้าย ตัวเอน
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3.5 เนื้อหาของผลงาน ประกอบด้วย
3.5.1 บทความวิชาการ ประกอบด้วย บทนา บทสรุป ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
และเอกสารอ้างอิง พิมพ์ขนาด 16 พอยท์ ชิดขอบซ้าย ตัวหนา ส่วนข้อความ ชิดขอบซ้ายขวา ตัวธรรมดา
3.5.2 บทความวิจัย ประกอบด้วย บทนา วัตถุประสงค์การวิจัย สมมติฐาน
การวิจัย (ถ้ามี) ขอบเขตการวิจั ย กรอบแนวคิดการวิจัย นิยามศัพท์เฉพาะ แนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ย วข้อง วิธีดาเนิ น การวิจั ย สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และ
เอกสารอ้างอิง พิมพ์ขนาด 16 พอยท์ ชิดขอบซ้าย ตัวหนา ส่วนข้อความ ชิดขอบซ้าย-ขวา
ตัวธรรมดา
การอ้างอิง
1. การอ้างอิงในเนื้อ หา มีโครงสร้าง 2 วิธี คือ ชื่อผู้แต่งวางไว้ในวงเล็บ และชื่อผู้
แต่งวางไว้นอกวงเล็บ
1.1 การอ้ า งอิ ง แบบนามปี วิ ธี ที่ 1 ชื่ อ ผู้ แ ต่ ง วางไว้ ใ นวงเล็ บ ใช้ ใ นกรณี ที่ มี
ข้อความที่อ้างถึงก่อนบอกแหล่งที่มาไว้ในวงเล็บ ข้อความในวงเล็บต้องระบุชื่อผู้แต่ง ปีที่
พิมพ์ เลขหน้าทีอ่ ้าง
ตัวอย่างเช่น (ประไพ อุดมทัศนีย์, 2530: 20)
(Taylor, 1968: 181-182)
1.2 การอ้างอิงแบบนามปี วิธีที่ 2 ชื่อผู้แต่งวางไว้นอกวงเล็บ ใช้ในกรณีระบุ
แหล่งที่มาไว้ก่อนข้อความที่อ้างถึง สาหรับรายการในวงเล็บต้องระบุปีที่พิมพ์และหมายเลข
หน้าที่อ้าง
ตัวอย่างเช่น ประไพ อุดมทัศนีย์ (2530: 20)
Taylor (1968: 181-182)
หากเอกสารที่นามาอ้างที่มีผู้แต่งหลายคน กรณี 2 คน ให้ใส่ผู้แต่งทั้ง 2 คน มีคา
ว่า “และ” คั่นระหว่างคนที่ 1 และคนที่ 2 เช่น
(ชุติมา สัจจานันท์ และนันทิพา มีแต้ม, 2530: 17-25)
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ถ้าเป็นชาวต่างชาติจะใส่เฉพาะนามสกุลเท่านั้น ใช้เครื่องหมาย & คั่นระหว่าง
นามสกุลผู้แต่ง เช่น
(Marks & Neilwson, 1991: 26-29)
กรณีมีผู้แต่ง 3 คน ให้ใส่ผู้แต่งทุกคน โดยใช้เครื่องหมายจุลภาค (,) คั่น ผู้แต่ง
ทุกคน ยกเว้นสองคนสุดท้าย ใช้คาว่า “และ” ในภาษาไทย และใช้เครื่องหมาย “&” ใน
ภาษาอังกฤษ เช่น
(เจือ สตะเวทิน, ฐะปะนีย์ นาครทรรพ และประภาศรี สีหอาไพ, 2519:
98-100)
(Hockmuth, Franklin & Clawson, 1992: 24)
กรณีมีผู้แต่งมากกว่า 3 คน ใส่เฉพาะชื่อคนแรก ตามด้วยคาว่า “และคณะ” ถ้า
เป็นชาวต่างชาติใส่เฉพาะนามสกุลคนแรก และตามด้วยคาว่า “et al.” เช่น
(กอบแก้ว โชติกุญชร และคณะ, 2540: 42)
(Sarton, et al., 1982: 67)
หากเอกสารที่นามาอ้างเป็นการสรุปความทั้งเล่ม ไม่ต้องระบุเลขหน้า เช่น
(นุชรี บุญศรีงาม, 2561)
(Kotler, 1997)
หากเอกสารที่น ามาอ้างเป็นสื่ ออินเทอร์เน็ต ให้ใส่คาว่า ออนไลน์ หรือ online
แทนเลขหน้า เช่น
(สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2552: ออนไลน์)
(International Organization for Standardization, 2006: online)
กรณีที่เอกสารที่นามาอ้างนั้นไม่ปรากฏผู้แต่ง ให้ใส่ชื่อเรื่องหรือชื่อบทความ เช่น
(สตรีไทยในปี 2000, 2530: 35)
(Webster’s new world dictionary of American English, 1994).
(แก้วเจ้าจอม, 2545: ออนไลน์)
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2. การอ้างอิงท้ายบทความ (เอกสารอ้างอิง) ให้ใช้รูปแบบการเขียนแบบ APA
(American Psychological Association) ดังต่อไปนี้
2.1 หนังสือทั่วไป
ผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อหนังสือ/(พิมพ์ครั้งที่).//สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์.
กุหลาบ รัตนสัจธรรม. (2532). การสาธารณสุขมูลฐาน (พิมพ์ครั้งที่ 2). ชลบุรี:
ภาควิชาพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บางแสน.
เทพนารินทร์ ประพันธ์พัฒน์. (2548). วิศวกรรมเครื่องมือ (Tool engineering).
กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
สตรีไทยในปี 2000. (2530). กรุงเทพมหานคร: คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิภาพสตรี
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย.
Borkowski, M. V. (1975). Library technical assistant’s handbook.
Philadelphia: Durance.
Burris, M. & Conic, C. (1975). Theatres and auditoriums (2nd ed.).
New York: Robert E. Krieger.
2. หนังสือรวมเรื่อง
ผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ.//ใน/ชื่อผู้รวบรวมหรือบรรณาธิการ(ถ้ามี).//ชื่อหนังสือ/
(พิมพ์ครั้งที่).//(หน้า/หมายเลขหน้าบทความ).//สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์.
สุปราณี แจ้งบารุง. (2546). ปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจาวัน. ใน สุปราณี
แจ้งบารุง และคณะ, บรรณาธิการ. ปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับ
ประจาวันสาหรับคนไทย พ.ศ. 2546 (พิมพ์ครั้งที่ 3). (หน้า 21-26).
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (รสพ).
Cleverdon, R. W. (1978). User evaluation of information retrieval systems.
In Donald W. King, Ed. Key papers in the design and evaluation of
information systems. (pp. 154-165). New York: Knowledge Industry.
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3. หนังสือแปล
ผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อหนังสือแปล.//แปลจาก/ชื่อหนังสือต้นฉบับ.//โดย/ชื่อผู้แปล.//
(พิมพ์ครั้งที่).//สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์.
ไพค์, ดักลาส. (2528). เวียดกง. แปลจาก Vietnamese. โดย ฉลวย พิชัยศรทัต.
(พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
สุเทพ จันทรสมศักดิ์, ผู้แปล. (2529). อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์. แปลจาก The method
of mathematical intuition. กรุงเทพฯ: ศูนย์พัฒนาหนังสือกรมวิชาการ.
Naumov, N. P. (1989). The ecology of animal. Translated by Frederick K.
Plous. Champaign: University of Illinois Press.
4. วิทยานิพนธ์
ผู้วิจัย.//(ปีที่วิจัยสาเร็จ).//ชื่อวิทยานิพนธ์.//ระดับวิทยานิพนธ์/ชื่อสาขาวิชา/สังกัดของ
สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย.
เข็มทอง ศิริแสงเลิศ. (2540). การวิเคราะห์ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร. ดุษฎีนิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฐิดาภรณ์ เพ็งหนู. (2543). พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสตรีที่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
Angelova, A. N. (2004). Data pruning. Master's thesis. California Institute of
Technology, Pasadena, CA.
Caprette, C. L. (2005). Conquering the cold shudder: The origin and
Evolution of snake eyes. Doctoral dissertation. Ohio State
University, Columbus, OH.
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5. รายงานการวิจัย
ผู้วิจัย.//(ปีที่พิมพ์).//รายงานการวิจัย เรื่อง…//สถานที่พิมพ์:/ผู้จัดพิมพ์.
เบญจรัตน์ สีทองสุก, และคณะ. (2547). รายงานวิจัยเรื่อง ห้องสมุดมีชีวิต
สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. นครปฐม: โปรแกรมวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
Suntornpithug, N. (1979). Research report: A study of the evolution
of teacher training in Thailand: Toward a model for
development. Bangkok: Department of Teacher Education.
6. วารสาร
ผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์,/เดือน).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร,/ปีที่/(ฉบับที่),/เลขหน้าบทความ.
ประหยัด หงษ์ทองคา. (2544, เมษายน). อานาจหน้าที่ของรัฐสภาตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540. รัฐสภาสาร, 49 (4), 1-16.
Rochester, M. & Vakkari, P. (1998, December). International LIS research: A
comparison of national trends. IFLA Journal, 24 (12), 166-175.
7. หนังสือพิมพ์
ผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์,/เดือน/วันที่).//ชื่อบทความ.//ชื่อหนังสือพิมพ์,/เลขหน้าบทความ.
ศิริรัตน์ สาโพธิ์สิงห์. (2543, เมษายน 15). สุขภาพหน้าร้อน ปัญหาที่ป้องกันได้.
เดลินิวส์, 5.
Goodman, D. (1997, March 20). Pavilians of Sanam Chan Palace.
The Sunday Post, 25-26.
8. เอกสารประกอบการประชุม อบรม สัมมนา
ผู้เขียน.//(ปีที่สัมมนา).//ชื่อบทความ.//ใน/ชื่อเรื่องรายงานการประชุม อบรม สัมมนา/
(วันที่/เดือน/หน้า/หมายเลขหน้าบทความ).// สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์.
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ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา. (2544). การจัดการเชิงกลยุทธ์. ใน หลักสูตรนักบริหาร
สถาบันราชภัฏ นบร. รุ่นที่ 4, 5 และ 6 (6-11 พฤษภาคม หน้า 9-22).
นครปฐม: สถาบันราชภัฏนครปฐม.
วิบูลย์ ลี้สวุ รรณ.* (2542). งานฝีมือ ภูมิปัญญาชาวบ้านในทศวรรษหน้า. ใน การสัมมนา
เรื่องวิสัยทัศน์ศิลปวัฒนธรรมในทศวรรษหน้า (10-12 สิงหาคม). สงขลา:
สานักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏสงขลา. (อัดสาเนา)
(*เอกสารประกอบการประชุม อบรม สัมมนาที่ไม่เป็นรูปเล่ม)

9. การสัมภาษณ์
ผู้ให้สัมภาษณ์,/ตาแหน่ง(ถ้ามี).//(ปีที่สัมภาษณ์).//สัมภาษณ์.//วัน/เดือน.
เทียบ เผ่าด้วง, ผู้ครอบครองหนังสือสมุดไทยขาวเส้นหมึก “สมุดตีรักสา”. (2526).
สัมภาษณ์. 26 พฤศจิกายน.
10. ราชกิจจานุเบกษา
ชื่อประกาศ หรือแถลงการณ์ หรือพระราชบัญญัติ พระราชกาหนด ข้อบังคับ.//
(ปีที่ประกาศ).//ราชกิจจานุเบกษา//(เล่มที่/).//ตอนที่/หน้า/(วันที่/เดือน)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542. (2542). ราชกิจจานุเบกษา (เล่มที่ 6).
ตอนที่ 74 ก (19 สิงหาคม)
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547. (2547).
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