


วัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร 
 

1. เป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้อง            
กับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพ่ือสร้างพลวัตและความเป็นเลิศทางความรู้ 

2. เป ็นส ื ่อกลางแลกเปลี ่ยนความคิดเห็นทางว ิชาการด้านมนุษยศาสตร ์และสังคมศาสตร์                       
ด้านการศึกษาที ่เกี ่ยวข้องกับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในกลุ ่มคณาจารย์ นักวิจัย  นักวิชาการ                      
นิสิตนักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป 

3. เป็นเอกสารทางวิชาการเพื่อประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย             
ราชภัฏนครปฐม 
 

บทความหรือข ้อคิดเห ็นต ่าง  ๆ ที ่ปรากฏในวารสารนี ้จะต ้องผ ่านการกล ั ่นกรองค ุณภาพ                            
จากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ รายละเอียดและเนื้อหา             
ที่ปรากฏถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวและความรับผิดชอบเฉพาะของผู้เขียน ไม่จำเป็นต้องตรงกับความคิดเห็น
หรือเป็นความรับผิดชอบของคณะบรรณาธิการผู้จัดทำ 



  
 

บทบรรณาธิการ 
 

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 
(กรกฎาคม - ธันวาคม 2564) มีบทความท่ีน่าสนใจเริ่มต้นจากบทความของสุคนธ์ทิพย์ เทียนชัยพนา และคณะ 
ศึกษาพบว่าความรู้พื้นฐาน เวลา และทัศนคติ ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความผิดพลาดในการเขียน
ภาษาอังกฤษ ในการศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดความผิดพลาดในการเขียนภาษาอังกฤษของนิสิตสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ธวัช เวศตัน ได้ทำการศึกษาถึงการสื่อสารของศูนย์
บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ที่มีต่อประชาชน เพื่อสร้าง              
ความเข้าใจ และสร้างเสริมสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ในทำเนียบภาษาใน             
การแถลงการณ์ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)                  
นภธิดี เขียวกลม ศึกษาถึงความต้องการและวิธีการพัฒนาตนเองของบุคลากรภายในองค์กร ในความต้องการ
การพัฒนาตนเองของเจ ้าหน้าที ่คณะศิลปกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บทความเร ื ่อง                             
เมืองเชียงแตงในประวัต ิศาสตร์ ค.ศ. 1784-1895 ของพิมพ์ปฏิมา นเรศศิร ิก ุล ช ่วยให้เราได้ร ู ้จัก                              
กับเมืองประเทศราชขนาดเล็กของสยามอย่างเมืองเช ียงแตงในบริบททางประวัต ิศาสตร์ได้ ดีย ิ ่งขึ้น                          
ส่วนบทความของพีรญา สุขขีวรรณ ทำให้เราได้เห ็นถึงการประยุกต์การจัดการเร ียนการสอนผ่าน                       
การทำกิจกรรมด้วยแนวคิดสตรีม ในการจัดการเรียนรู้บนคลาวด์เลิร์นนิงแบบสตรีม เพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนอาชีวศึกษา ณัฐพร นามวงษ์ ได้ศึกษาวิเคราะห์คุณลักษณะความเป็นครูที่สำคัญ                  
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัวจาก “วิทยาจารย์” ซึ ่งเป็นเสมือนคู ่มือครูในสมัยนั้น                  
ใน ภาพคุณลักษณะความเป็นครู : การศึกษาเนื ้อหาและภาษาในหนังสือพิมพ์วิทยาจารย์  ในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อัจฉราพร ฉากครบุรี พบว่าการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม 
แก่เด็กนั ้นสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบยั่งยืน ใน คุณธรรมจริยธรรม                     
ในการเรียนการสอนทางการศึกษา ปิดท้ายด้วยบทความของวรรักษณ์ โพธิ์ทอง และคณะ ที่ได้ทำการศึกษา
เปรียบเทียบเหตุการณ์สำคัญในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทย ใน การเปรียบเทียบแนวคิดทางการเมือง 
การเคลื ่อนไหวทางการเมืองและข้อเรียกร้องของนักศึกษาและปัญญาชน : กรณีศึกษาเปรียบเทียบ
เหตุการณ์ 14 ตุลา 2516 และพฤษภาทมิฬ 2535 
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดความผิดพลาดในการเขียนภาษาอังกฤษ                 
ของนิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขา
ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564 จำนวน 30 คน เครื ่องมือที ่ใช้ในงานวิจัยประกอบด้วย แบบสอบ ถาม                 
แบบตรวจสอบรายการ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ผลโดยการหาค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาอังกฤษ
1) ด้านความรู้พื ้นฐานภาษาอังกฤษพบว่านิสิตมีความสามารถในระดับปานกลางได้แก่  ความสามารถใน                
การเขียนภาษาอังกฤษและความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการเขียนอ้างอิงภาษาอังกฤษ 2) ด้านการเขียนภาษาอังกฤษ
พบว่า ระยะเวลาที ่กระช ั ้นช ิดทำให้น ิส ิตเก ิดความกังวลว ่าจะทำเสร ็จไม ่ท ันเวลาและความกังวล                           
เรื่องหลักไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับมาก 3) ด้านทัศนคติที่มีต่อการเขียนภาษาอังกฤษพบว่า นิสิต            
ชอบการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งสามด้านนั้นเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความ
ผิดพลาดในการเขียนภาษาอังกฤษ 
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Abstract 
 

 The purpose of this research was to study errors in English Writing of English Major 
Students, Faculty of Education, Naresuan University. The samples of this research were 30 
third-year students in the English major of the academic year 2021. The research instruments 
were a checklist and a rating scale which were analyzed by finding percentages, mean, and 
standard deviation. The research finding was followed: 1) In terms of the basic knowledge in 
English, it was found that proficiency in English writing and basic knowledge of English 
reference writing at a moderate level. 2) In terms of writing errors in English, it was found that 
the short time causes students to worry about uncompleted writing on time, and concerns 
about English grammar at a high level. 3) In term of the attitude towards English writing, it was 
found that students liked to write English essays at a moderate level. These three aspects 
were the factors that make mistakes in English writing. 
 

Keywords: Factor, Error, English writing 
 

บทนำ 
ในภาวะปัจจุบันอิทธิพลของโลกาวิวัฒน์ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องและเพิ่มมากขึ้นเรื่อย  ๆ การเรียนรู้

ภาษาอื่นย่อมได้เปรียบในการทำกิจการต่าง ๆ (จิตพิสุทธิ์ จันตะคุต, 2555: ออนไลน์) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ภาษาอังกฤษ เนื ่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการที ่ใช้ในการติดต่อสื ่อสารระดับโลกและมีการใช้
ภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู ้ต่าง  ๆ โดยวิธีการฟัง การพูด การอ่าน                  
และการเขียนส่งผลให้สื่อต่าง ๆ ที่เผยแพร่ในระดับนานาชาติใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทั้งสิ้น (จิตพิสุทธิ์ 
จันตะคุต, 2555: ออนไลน์) ภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเชื่อมโยงกับนานาประเทศ ประเทศที่มี
ความสามารถทางภาษาอังกฤษจะมีระดับความเจริญทางเศรษฐกิจสูงกว่า โดยเปรียบเทียบกับประเทศ                   
ที่ไม่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ณัฐภัทร และวรรณสินท์ , 2561: ออนไลน์) ดังนั้น หากต้องการพัฒนา
ประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างรอบด้าน ทุกประเทศควรส่งเสริมให้ประชากรในประเทศของตนเองได้รับ               
การพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพื ่อให้ประชากรของชาติสามารถสื ่อสารและใช้ภาษาอังกฤษ                     
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ที่จะนำความรู้ภาษาอังกฤษไปใช้ในการสอน
เยาวชนของชาติ นิสิตครูทุกท่านต้องมีความรู ้และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเชี ่ยวชาญ                
เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีถูกต้องในการใช้ภาษาอังกฤษ 
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 ทักษะการเขียนเป็นทักษะที่ยากที ่ส ุดในทักษะภาษาอังกฤษทั้งสี ่ด ้าน เนื ่องจากผู ้เขียนต้องมี
ความสามารถในการเรียบเรียงความคิดให้ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และ
หลักการเขียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน การเขียนภาษาอังกฤษที่ดี ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และหลัก 
การเขียน ผู้เขียนจะต้องฝึกฝนกระบวนการคิดและเรียบเรียงเนื้อหาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากทักษะการเขียน                  
มีองค์ประกอบ 4 ประการ กล่าวคือ 1) ทักษะทางไวยากรณ์ เป็นทักษะที่ทำให้สามารถเขียนประโยคต่าง ๆ    
ได้ถูกต้อง 2) ทักษะทางลีลาภาษา เป็นทักษะที่ทำให้สามารถเขียนประโยคหลากหลายรูปแบบได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ 3) ทักษะกลไก เป็นทักษะที่ทำให้สามารถใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ ของภาษาได้ถูกต้อง                      
4) ทักษะทางการเลือกข้อความที ่ เหมาะสม เป็นทักษะที่ ทำให้สามารถเขียนข้อความได้เหมาะสม                            
ตามวัตถุประสงค์ (Heaton, 1975 อ้างถึงใน วันทนี แสงคล้ายเจริญ, 2561: ออนไลน์) ดังนั้น ผู้ที่กำลังศึกษา
ภาษาอังกฤษจึงจำเป็นต้องศึกษาด้านการเขียนให้ถูกต้องตามหลักการเขียนและหลักไวยกรณ์  เพื่อที่สามารถ
นำไปใช้ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง 
 จะเห็นได้ว ่าการเขียนภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างยิ ่งและเนื ่องด้วยผู ้ว ิจ ัย กำลังศ ึกษา                          
อยู่ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ ส่งผลให้ผู้วิจัยประสบปัญหาการเขียนภาษาอังกฤษในรายวิชาการเขียนโน้มน้าว
และโต้แย้ง ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นแนวทาง
สำหรับผู้กำลังศึกษางานเขียนภาษาอังกฤษ นอกจากนี้จะทำให้ผู้ที่กำลังศึกษางานเขียนภาษาอังกฤษได้ทราบ
ถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาอังกฤษในลักษณะต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงจัดทำงานวิจัย
เรื ่องการศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดความผิดพลาดในการเขียนภาษาอังกฤษของนิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ                     
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดความผิดพลาดในการเขียนภาษาอังกฤษของนิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาอังกฤษ ผู ้ว ิจ ัยใช้กรอบแนวคิดของโครงการวิจัย                       
แบง่ออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
 1. ด้านความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ 
 2. ด้านการเขียนภาษาอังกฤษ 
 3. ด้านทัศนคติที่มีต่อการเขียนภาษาอังกฤษ 
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วิธีการดำเนิน 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดความผิดพลาดในการเขียนภาษาอังกฤษของนิสิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งมีข้ันตอนในการดำเนินการวิจัย ดังนี้  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร              

ปีการศึกษา 2564 จำนวน 260 คน ได้แก่ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 56 คน ชั้นปีที่ 2 จำนวน 58 คน ชั้นปีที่ 3 จำนวน 
66 คน ชั้นปีที่ 4 จำนวน 56 คน และชั้นปีที่ 5 จำนวน 26 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย คือ นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร ปีการศึกษา 2564 ชั้นปีที่ 3 จำนวน 30 คน สำหรับการวิจัยในครั้งนี้ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi-State Random Sampling) ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนการสุ่มตัวอย่างดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 สุ่ม 
ชั ้นปี โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ได้ชั ้นปีที ่ 3 เพราะนิสิตชั ้นปีที ่ 3 กำลังศึกษา                  
ในรายวิชา การเขียนเชิงโน้มน้าวและโต้แย้ง จึงเหมาะสมแก่การเป็นกลุ่มตัวอย่างในการทำวิจัยครั้งนี้  ขั้นตอน
ที ่ 2 สุ ่มผู ้ตอบแบบสอบถามโดยใช้การเลือกแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) เนื ่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 จึงใช้ Google form ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อความสะดวกใน             
การเก็บข้อมูลและรักษาระยะห่างตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยได้จัดทำเครื่องมือในการวิจัย ดังนี้ 
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับความผิดพลาดในการเขียนภาษาอังกฤษ 
2. สร้างแบบสอบถามโดยใช้ Google Forms เพื ่อสำรวจปัจจัยที ่ทำให้เกิดความผิดพลาดใน            

การเขียนภาษาอังกฤษ 
3. นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความชัดเจน 

ของการใช้ภาษาและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
4. ปรับปรุงและแก้ไขแบบสอบถามตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ 
5. นำแบบสอบถามไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

3. ลักษณะของเครื่องมือ 
แบบสอบถามมีทั้งหมด 2 ตอน ดังนี้  

    ตอนที่ 1 แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ  
    ตอนที่ 2 แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
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5 หมายถึง มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับ มากที่สุด 
4 หมายถึง มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับ มาก 
3 หมายถึง มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับ ปานกลาง 
2 หมายถึง มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับ น้อย 
1 หมายถึง มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ทำวิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 
1. แจ้งวัตถุประสงค์และทำความเข้าใจกับผู้ทำแบบสอบถามในการตอบแบบสอบถามอย่างละเอียด 
2. ดำเนินการให้กลุ่มตัวอย่างทำแบบสอบถาม 
3. นำผลคะแนนที่ได้จากการทำแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื ่อหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ                   

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
1. วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพผู้ตอบ ซึ่งเป็นแบบตรวจสอบรายการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่               

และร้อยละ 
2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ทำให้เกิดความผิดพลาดในการเขียนภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การสรุปผลการประเมิน เมื่อได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนแต่ละข้อนำมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินผล                    

ซึ่งมีการแปลผลตามระดับค่าเฉลี่ยจากอันตรภาคชั้น (จิราวดี ทองประศรี, 2560: ออนไลน์) ดังนี้ 
 1.00 - 1.49 หมายถึง มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับ น้อยที่สุด  
 1.50 - 2.49 หมายถึง มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับ น้อย  
 2.50 - 3.49 หมายถึง มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับ ปานกลาง  
 3.50 - 4.49 หมายถึง มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับ มาก  
 4.50 - 5.00 หมายถึง มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
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สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดความผิดพลาดในการเขียนภาษาอังกฤษของนิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พบว่า 
1. ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่านิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 3              

ในปีการศึกษา 2564 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 73.30 
2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้เกิดความผิดพลาดในการเขียนภาษาอังกฤษของนิสิตสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร แสดงดังตารางที่ 1-3 
 

ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่ทำให้เกิดความผิดพลาดในการเขียน 
              ภาษาอังกฤษด้านความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ   
 

ความรู้พื้นฐาน �̅� S.D. แปลผล 

1. ท่านมีความรู้พื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ 3.67 .60 มาก 

2. ท่านมีความรู้พื้นฐานการเขียนประโยคภาษาอังกฤษ 3.60 .62 มาก 

3. ท่านมีความรู้พื้นฐานการเขียนย่อหน้าภาษาอังกฤษ 3.50 .63 มาก 

4. ท่านมีความรู้พื้นฐานการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ 3.43 .56 ปานกลาง 

5. ท่านมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักไวยากรณภ์าษาอังกฤษ 3.50 .82 มาก 

6. ท่านมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 3.43 .72 ปานกลาง 

7. ท่านมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการกล่าวซ้ำ (Paraphrasing) 3.33 .66 ปานกลาง 

8. ท่านมีความรู้พื้นฐานการเว้นวรรคตอนหลังเครื่องหมายต่าง ๆ 3.50 .86 มาก 

9. ท่านมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักการเขียนอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ 4.03 .61 มาก 

10. ท่านมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนอ้างอิงภาษาอังกฤษ 3.10 .71 ปานกลาง 

11. ท่านมีความสามารถในการเขยีนภาษาอังกฤษ 3.10 .48 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.47 .37 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 1 พบว่านิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 3 มีความรู้พ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษในระดับ             

ปานกลาง (�̅�= 3.47) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 9 มีความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับหลักการเขียนอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 อยู่ในระดับมากและข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ ข้อ 10 มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนอ้างอิงภาษาอังกฤษ และข้อ 11 มีความสามารถใน 
การเขียนภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.10 อยู่ในระดับปานกลาง  

 

ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่ทำให้เกิดความผิดพลาดในการเขียน      
              ภาษาอังกฤษด้านการเขียนภาษาอังกฤษ 
 

ความผิดพลาดทางการเขียนภาษาอังกฤษ �̅� S.D. แปลผล 

1. ท่านมักจะมีปัญหาการสะกดคำศัพท์ผิด 2.90 1.02 ปานกลาง 

2. ท่านมักจะมีปัญหาการไม่เว้นวรรคหลังเครื่องหมายต่าง ๆ เช่น 
เครื่องหมาย period (full stop), comma, semi colon, exclamation 
point หรือ question mark 

2.60 .85 ปานกลาง 

3. ท่านมักจะมีปัญหาเรื่องการรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษน้อย 3.03 .80 ปานกลาง 

4. ท่านมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้คำกริยา 2.67 .75 ปานกลาง 

5. ท่านมักจะพบปัญหาการไม่เข้าใจเนื้อหาที่เขียน 2.87 1.07 ปานกลาง 

6. ท่านมักจะพบปัญหาเรื่องระยะเวลาที่กระช้ันชิดทำให้เกดิความกงัวลว่าจะ
ทำเสร็จไม่ทันเวลา 

3.77 1.13 มาก 

7. ท่านมักจะกังวลเรื่องหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 3.77 1.07 มาก 

8. ท่านมักจะมีปัญหาเรื่องของ Subject-verb agreement 3.00 1.08 ปานกลาง 

9. ท่านมักจะมีปัญหาการนับจำนวนคำ 2.33 1.09 น้อย 

10. ท่านมักจะมีปัญหาการเขียนอักษรพิมพ์ใหญ่ในช่ือเรื่องหรือช่ือเฉพาะ 2.03 1.03 น้อย 

ค่าเฉลี่ยรวม 2.90 .51 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 2 พบว่านิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 3 มีความผิดพลาดทางการเขียนภาษาอังกฤษ                    

ในระดับปานกลาง (�̅�= 2.90) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อ 6 ปัญหา
เรื่องระยะเวลาที่กระชั้นชิดทำให้เกิดความกังวลว่าจะทำเสร็จไม่ทันเวลาและ ข้อ 7 ความกังวลเรื่องหลัก
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.77 อยู่ในระดับมากและข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ปัญหา                
การเขียนอักษรพิมพ์ใหญ่ในชื่อเรื่องหรือชื่อเฉพาะ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.03 อยู่ในระดับน้อย  
 

ตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่ทำให้เกิดความผิดพลาดในการเขียน 
              ภาษาอังกฤษด้านทัศนคติที่มีต่อการเขียนภาษาอังกฤษ 
 

ทัศนคติที่มีต่อการเขียนภาษาอังกฤษ �̅� S.D. แปลผล 

1. ท่านชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 4.37 .61 มาก 

2. ท่านชอบการเขียนภาษาอังกฤษ 3.57 1.0 มาก 

3. ท่านชอบเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ 2.90 1.09 ปานกลาง 

4. ท่านชอบเขียนบรรยายโดยใช้ภาษาอังกฤษลงในสื่อออนไลน์ เช่น 
Facebook Twitter Messenger 

3.17 1.05 ปานกลาง 

5. ท่านชอบใช้การเขียนภาษาอังกฤษในการจดบันทึก 3.30 1.05 ปานกลาง 

6. ท่านชอบเขียนภาษาอังกฤษบ่อยกว่าภาษาไทย 3.47 1.10 ปานกลาง 

7. ท่านคิดว่าการเขียนภาษาอังกฤษเป็นเรื่องง่าย 3.00 .87 ปานกลาง 

8. ท่านคิดว่าการเขียนภาษาอังกฤษจำเป็นต่ออาชีพในอนาคตของท่าน 4.63 .55 มากที่สุด 

9. ท่านคิดว่าการเขียนภาษาอังกฤษจำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน 4.00 .91 มาก 

10. ท่านคิดว่าทุกคนจำเป็นต้องเรยีนรู้การเขียนภาษาอังกฤษ 4.17 1.08 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.66 0.53 มาก 
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จากตารางที่ 3 พบว่านิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 มีทัศนคติต่อการเขียนภาษาอังกฤษ                  

ในระดับมาก (�̅�= 3.66) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 8 การเขียน
ภาษาอังกฤษจำเป็นต่ออาชีพในอนาคต ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 อยู่ในระดับมากท่ีสุด และข้อที่ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
คือข้อ 3 ชอบเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 อยู่ในระดับปานกลาง  
 

อภิปรายผล 
ผลการศึกษาปัจจัยที ่ทำให้เกิดความผิดพลาดในการเขียนภาษาอังกฤษของนิส ิตสาขาว ิชา

ภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร ์ มหาว ิทยาล ัยนเรศวร ประเด ็นเร ื ่องความร ู ้พ ื ้นฐานพบว่า น ิสิต                                 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 3 มีความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง (�̅�= 3.47) ความรู้
พื้นฐานที่นิสิตมีน้อยที่สุด คือ ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียน
อ้างอิงภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับปานกลาง เพราะนิสิตยังมีประสบการณ์ในการเขียนภาษาอังกฤษน้อย 
ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนิสิตจึงไม่ดีเท่าที่ควรและยังส่งผลให้ในด้านของการเขียนอ้างอิง
ภาษาอังกฤษ เกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้เนื่องจากการเขียนภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามหลักไวยกรณ์ต้องเกิด               
จากการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การเขียนในรูปประโยคและการเขียนเรียงความเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ เพิ่มเติม
จะสามารถช่วยพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นได้  

ผลการวิเคราะห์ประเด็นด้านการเขียนภาษาอังกฤษพบว่า นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 3                 

มีความผิดพลาดทางการเขียนภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง (�̅�= 2.90) ปัญหาที่ทำให้นิสิตเกิดข้อผิดพลาด               
มากที่สุด คือ เรื่องระยะเวลาที่กระชั้นชิดทำให้นิสิตเกิดความกังวลว่าจะทำเสร็จไม่ทันเวลา ส่งผลให้นิสิต               
เกิดความผิดพลาดขณะเขียนภาษาอังกฤษได้ เพราะเมื่ออยู่ในสภาวะกดดันและเร่งรีบทำให้นิสิตไม่มีสมาธิ               
ในการเขียนและรีบเร่งในการส่งงานมากเกินไป ทำให้ไม่มีเวลาทบทวนในสิ่งที่เขียนและปัญหาความกังวล              
เร ื ่องหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ อาจมีสาเหตุหลักมาจากการแทรกแซงทางภาษา ( interference)                    
เป็นอิทธิพลมาจากความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาเป้าหมายกับภาษาแม่ของผู้เรียน โดยจะส่งผล
ต่อการเรียนรู้ภาษาในด้านไวยากรณ์ คำศัพท์ การออกเสียง การสะกดคำ และความหมาย เป็นต้น สาเหตุ             
เกิดจากการทีผู่้เรียนนำเอาพฤติกรรมเดิมซึ่งใช้ในภาษาแม่เข้าไปใช้ในสถานการณ์การเรียนรู้ในภาษาเป้าหมาย
โดยอัตโนมัติและไม่รู้ตัว (ธนิกาญจน์ ซิงค์, 2550 อ้างถึงใน กะรัตเพชร คงรอด, 2560: ออนไลน์) 

ผลการวิเคราะห์ประเด็นเรื่องทัศนคติที่มีต่อการเขียนภาษาอังกฤษพบว่า นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ                

ชั้นปีที่ 3 มีทัศนคติต่อการเขียนภาษาอังกฤษในระดับมาก (�̅�= 3.66) แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่านิสิต
ส่วนมากชอบการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษน้อย ด้วยเหตุผลนี ้อาจเป็นปัจจัยหนึ ่งในการ ทำให้เกิด
ข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาอังกฤษได้เพราะการที่มีความรู้สึกในทิศทางที่ดี ตลอดจนการมีทัศนคติเชิงบวก
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ต่องานที่ปฏิบัติอยู่ จะทำให้เกิดความสุขในการทำงานส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นได้และยังส่งผล
ให้ประสบความสำเร ็จได ้ตามเป้าหมายที ่วางไว ้ สอดคล้องกับงานของ Kiptui & Mbugua (2009),                   
O’Malley &  Chamot (1990), Oxford (1990), Vipathananon (1990), Wenden &  Rubin (1987)   
และ Wu (2008) ที่พบความว่า ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติการเรียนในทางบวกส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทาง             
การเรียนภาษาในทางบวกด้วย ในทางตรงกันข้ามการขาดทัศนคติที่ดีมีผลต่อระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน                   
ทีต่่ำลงผลการวิจัยพบว่า นิสิตมีความชอบในการเขียนภาษาอังกฤษในระดับน้อย นิสิตจึงมีความรู้สึกในทิศทาง
ที ่ไม่ดี มีทัศนคติเช ิงลบต่องานเขียน ไม่ เกิดกำลังใจในการเขียนภาษาอังกฤษ รวมถึงไม่ ม ีความสุข                         
ในการทำงาน ส่งผลให้การเขียนภาษาอังกฤษของนิสิตออกมาไม่มีประสิทธิภาพและเกิดข้อผิดพลาด                      
ในการเขียนภาษาอังกฤษ 

ในส่วนของปัจจัยที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดอื่น ๆ ที่ไม่ได้ยกมานั้นก็ยังเป็นส่วนที่ควรให้ความสำคัญ
เช่นเดียวกัน เพราะอาจทำให้นิสิตเกิดข้อผิดพลาดเหล่ านั ้นขึ้นมาได้ เพ่ือที่นิสิตจะสามารถแก้ไขในส่วน                  
ที่ผิดพลาดและนำไปประยุกต์ใช้จริงกับสถานการณ์ในชีวิตประจำวันหรือการทำงานในอนาคต 
 

ข้อเสนอแนะ 
  จากการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รวบรวมและสรุปข้อเสนอแนะดังนี้ 

            1. ข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช้ 
                 1.1 การจัดการเรียนการสอนผู้สอนควรนำปัจจัยต่าง ๆ ที่พบในกลุ่มตัวอย่างเพ่ือนำไปจัดเตรียม
เช่น พัฒนาความรู้พื้นฐานในด้านภาษาอังกฤษผ่านการทำแบบฝึกหัด จัดกิจกรรมเสริมสร้างการเขียน และ
เทคนิคการเขียนอ้างอิงหรือปรับเปลี ่ยนรูปแบบการสอน เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนให้ถูกต้องตามหลัก                
การเขียนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
                 1.2 ควรนำผลที่ได้จากการศึกษาปัจจัยเรื่องระยะเวลาในการเขียนที่ทำให้เกิดความผิดพลาด            
ในการเขียนภาษาอังกฤษมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยการที่ผู้สอนควรกำหนดระยะเวลา             
ในทำงานให้เหมาะสมกับภาระงาน จะสามารถช่วยลดปัญหาความผิดพลาดในการเขียนในระยะเวลาที่               
กระชั้นชิดในการทำงานได้ 
       1.3 ผู้สอนควรสร้างทัศนคติที่ดีในการเขียนภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียนโดยการเสริมแรงในการเรยีน
เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากท่ีจะเรียนรู้ด้วยตัวเอง และเกิดความสนใจในการเรียนเขียนภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น 
             

 2. ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
                 2.1 ควรมีการทำวิจ ัยว ิเคราะห์ประเด็นที ่ เป ็นข้อผิดพลาดที ่พบมากในนิส ิต สาขาว ิชา
ภาษาอังกฤษ เช่น ปัญหาเรื่องระยะเวลาที่กระชั้นชิดทำให้เกิดความกังวลว่าจะทำเสร็จไม่ทัน เวลาและเรื่อง



ว า ร ส า ร วิ ช า ก า ร ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์  | 11 

 

หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพ่ือหาสาเหตุของข้อผิดพลาดทำให้ทราบแนวทางในการแก้ไขที่จะใช้ในการพัฒนา
ความรู้ด้านไวยากรณ์และพัฒนางานเขียน 
                2.2 ควรมีการศึกษากับนิสิตสาขาภาษาอังกฤษในชั้นปีอื่น ๆ เพราะงานวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะ
นิสิตชั้นปีที่ 3 
      2.3 ควรมีเอกสารอ้างอิงจากแหล่งความรู้อ่ืน ๆ เพ่ิมเติมที่นอกเหนือจากแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์
เพ่ือให้งานวิจัยมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ทำเนียบภาษาทางการแพทย์ และสาธารณสุขใน      
การสื่อสารภาวะวิกฤตของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(ศบค.) ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์เนื้อหา จากวีดิทัศน์การแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)  จำนวน 12 คลิป เผยแพร่ตั ้งแต่ช่วงเดือน
พฤษภาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2563 ผลวิจัยพบว่า เมื่อเกิดภาวะวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รัฐบาลได้มีการจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการภาวะวิกฤตดังกล่าว ในการสื่อสารกับปร ะชาชนนั้น                          
ทางศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)  มีการใช้ทำเนียบ
ภาษาทางการแพทย์ และสาธารณสุขในการแถลงข่าว เป็นศาสตร์ที่สร้างและขับเคลื่อนขบวนการของงาน
สาธารณะสุข ส่งเสริม และสร้างเสริมด้วยการผสมผสานนิเทศศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์                        
รวมทั้งศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพ อาทิ สังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ เป็นต้น โดยมีส่วนช่วย
ในการเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติการและการดําเนินงานด้านสุขภาพอย่างรู้เท่าทัน ด้วยการบูรณาการ
ระหว่างองค์ความรู้ด้านการสื่อสาร และสุขภาพที่มีประสิทธิภาพตามแนวทางของการสื่อสารสุขศึกษา  
การส่งเสริมและการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นการสื ่อสารสุขภาพไปยังประชาชนหรือกลุ ่มเป้าหมาย                     
ที่เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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Abstract 
This research study to analyze language register for communicating of Center for 

COVID-19 Situation Administration using a qualitative research method, content analysis 
from the video of the conference of the Prof., totaling 12 clips, which were published from 
May 2020  to September 2020 , the results showed that when the pandamic crisis of the 
Coronavirus Disease 2 0 1 9  occurred, the government had established a Center to 
Administrative Situation Management.  The spread of the Coronavirus disease 2019 came 
up to manage the crisis. In communicating with the public, has used the medical language 
register and public health in a press release. This is the science that creates and drives the 
health education process, promotes and reinforces it through the integration of 
communication arts and public health sciences, as well as other health- related sciences 
such as social sciences, behavioral sciences, etc., that enhance operational and operational 
skills.  knowledgeable health with the integration of communication knowledge and 
effective health according to health education communication guidelines health 
promotion and promotion by communicating health to people or related target groups 
 

Keywords: COVID-19, language register, CCSA  
 

บทนำ 
 ในปีพุทธศักราช 2563 ประชาคมโลกรวมทั้งประชาชนชาวไทยต้องประสบกับวิกฤตการณ์  
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ ์ใหม่ หรือ COVID-19 ถือเป็นโรคอุบัติใหม่                              
ที่จัดเป็นภาวะวิกฤตความมั่นคงรูปแบบหนึ่ง ปรากฏจำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกเพ่ิมจำนวนขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 
การระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อมิติทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง ในช่วงเดือน 
มกราคม–มีนาคม 2563 กว่า 200 ประเทศยืนยันพบผู้ติดเชื้อในประเทศ ด้านองค์การอนามัยโลก (WHO) 
ยืนยันการติดเชื้อจากมนุษย์สู่มนุษย์ (Human-to-Human Transmission) และได้มีการประกาศคำเรียก
อย่างเป็นทางการว่า COVID-19 (Coronavirus Disease Starting in 2019) พร้อมประกาศให้การแพร่
ระบาดของ COVID-19 เป็น “การระบาดใหญ่” (Pandemics) ตามหลักการเบื้องต้น 3 ประการ                     
คือ 1) ไวรัสสามารถก่อให้เกิดการป่วยจนถึงเสียชีวิต 2) มีการติดต่อระหว่างคนสู่คน และ 3) การแพร่
ระบาดลุกลามไปทั่วโลก (กองความมั่นคงระหว่างประเทศ, 2563: 49-58) 
 สำหรับประเทศไทยนั้น เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 ในการประช ุมเมื่ อว ันที่  10 ม ีนาคม 2563 คณะร ัฐมนตรีพ ิจารณาเห ็นว่ า                                     
เพื่อเป็นการยกระดับการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019                      
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ในประเทศไทยให้อยู ่ในวงจำกัด ลดผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของประชาชน เศรษฐกิจ สังคม  และ   
ความมั่นคงของประเทศ สร้างความตระหนักรู้เท่าทัน และเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการระบาด
ของโรคอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล ตลอดจนประเมินสถานการณ์ เพ่ือการบังคับใช้กฎหมาย
ให้ตรงกับความรุนแรงของปัญหาและวางมาตรการป้องกัน ควบคุมและช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ              
อย่างเหมาะสม จึงมีมติมอบหมายให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจัดตั ้งศูนย์บริหารสถานการณ์                        
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ขึ้นเพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายและมาตรการ
เร่งด่วนในการบริหารสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น โดยให้คณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อม 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ และศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส                  
โคโรนา 2019 ด้วย เรียกโดยย่อว ่า "ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19" ขึ ้นในสำนักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีตั ้งอยู ่ในทำเนียบรัฐบาลหรือสถานที่ อ่ืนตามที่นายกรัฐมนตรีกำหนด และขึ ้นตรง                       
ต่อนายกรัฐมนตรี และแต่งตั ้ง "คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ                       
ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)" โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ ร ัฐมนตรีประจำสำนัก
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่าง ๆ ผู้บริหารสำนักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการสภาความมั่นคง
แห่งชาติ ผู ้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นกรรมการ ตามคำสั ่งสำนักนายกรัฐมนตรีที ่ 76/2563                      
เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ลงวันที่ 16 
มีนาคม 2563 (กระทรวงสาธารณสุข, ศูนย์ข้อมูลด้านข่าวสารด้านเวชภัณฑ์, 2563: ออนไลน์) 
 ในด้านการสร้างความเข้าใจและสร้างความร่วมมือจากประชาชนนั้น การสื่อสารในภาวะวิกฤต 
โดยเฉพาะในประเด็นที ่เกี ่ยวข้องกับสุขภาพในช่วงที ่เกิดการแพร่ระบาดของ โรค การใช้สื ่อบุคคล                     
อย ่างมีประส ิทธ ิภาพเพ่ือจ ัดการภาวะความแตกต่างและแตกตื่ นจากการร ับร ู ้ของสาธารณชน                          
ต่อสถานการณ์ไม่พึงประสงค์อย่างมีเอกภาพและถูกต้องชัดเจน เป็นระบบภายใต้เงื ่อนไขระยะเวลา                 
ที่จำกัดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบโดยตรงกับประชาชนนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่ง ดังที่ ธนสิน 
ชุตินธรานนท์ (2564: 192) ระบุว่าการสื่อสารในภาวะวิกฤต คือการใช้สื่อบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ                
เพื่อจัดการสภาวะความแตกต่างและแตกตื่น จากการรับรู้ของสาธารณชน ต่อสถานการณ์ไม่พึงประสงค์
อย่างมีเอกภาพและถูกต้องชัดเจน เป็นระบบภายใต้เงื่อนไขระยะเวลาที่จำกัดศูนย์บริหารสถานการณ์
ว ิกฤตของภาครัฐจึงต้องเป็นผู ้บัญชาการและจะต้องนำทีมทั ้งในการบริหารจัดการสถานการณ์                            
และการสื่อสาร โดยในด้านการสื่อสารนั้นจำเป็นต้องมีการจัดการที่มีแผนงานให้รัดกุม รวบรวมข้อมูล              
ทุกอย่างเข้ามาในศูนย์บัญชาการกลางและสื่อสารสู่สังคมตามช่องทางที่มีประสิทธิภาพ ที่สำคัญต้องเป็น 
“One Team One Voice” คือ สื่อสารให้ตรงกัน ข้อมูลไม่ขัดแย้งกัน และไม่ควรมีแหล่งสื่อสารมากกว่า 
1 แหล่ง เพื่อให้เกิด Single Message ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพราะในช่วงนี้ประชาชน
และสื่อมวลชน ควรได้รับข้อมูลชุดเดียวกัน เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่น  ลดความสับสน ที่สำคัญแก้ปัญหา               
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เรื ่องข่าวลวงข่าวปลอมของผู้ที ่เจตนาสร้างข่าวลวง รวมทั้งลดการสื่อสารคลาดเคลื่อนโดยไม่ได้ตั้งใจ                  
ทั้งของสื่อมวลชนและประชาชนได้ด้วย ความน่าเชื่อถือความถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสารภาวะวิกฤต 
จะเกิดขึ้นได้ถ้ามีระบบการสื่อสารที่ดี ชัดเจน มีประสิทธิภาพ (อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์, 2562) ยิ่งถ้าเป็น 
การสื่อสารจากทางรัฐบาล ต้องมีเอกสารหน่วยงานของรัฐที่มีตราครุฑ หรือทางการรับรองเป็นการเน้นย้ำ
สัญลักษณ์สำคัญที่แสดงให้ประชาชนทราบว่าเป็นข้อมูลที่แท้จริงมีความถูกต้อง  มีการกลั่นกรองข้อมูล
มาแล้ว เนื่องจากในภาวะวิกฤตเช่นนี้สิ่งที่สังคมและประชาชนต้องการคือข่าวสารที่ถูกต้องเชื่อถือได้เพ่ือ
นำไปปรับใช้เตรียมตัวในช่วงเวลาที่ไม่ปกติ ถ้าจัดการได้ย่อมช่วยลดความกังวลให้กับประชาชนได้ด้วย 
กล่าวได้ว่าการมีศูนย์กลางข้อมูลของข่าวสารที่ตอบสนองความต้องการนี้ได้ จึงมีความสำคัญที่สุดเพื่อให้
ทุกคนเข้าถึงข่าวสารจากแหล่งเดียวเป็นหลัก มีความเป็นเอกภาพของข่าวสารส่งผลให้การบริหาร
สถานการณ์ง่ายขึ้น การให้ข้อมูลต้องคำนึงถึงความถูกต้องเป็นสำคัญ ควรตรวจสอบเนื้อหาแต่ละประเด็น
ให้เข้าใจตรงกัน และเน้นประโยชน์ของประชาชนผู้รับสาร หรือสมาชิกในสังคมนั้นเป็นสำคัญอันดับแรก  
 ในการสื่อสารเรื่องโรคระบาด เป็นเรื่องที่ม ีความจำเพาะทำให้ศูนย ์บร ิหารสถานการณ์             
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) นั้นต้องเลือกใช้ทำเนียบภาษาเพื่อสื่อสาร      
กับประชาชน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสื่อความเรื่องยากให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจง่ายในระยะเวลาอันรวดเร็ว 
ประชาชนมักจะได้ฟังคำศัพท์ทางการแพทย์ที่เคยใช้กันแต่ในแวดวงการแพทย์และสาธรณสุข ไดก้ลายเป็น
คำที ่คนทั ่วไปคุ ้นเคย คำศัพท์เทคนิคหลายคำที่คณะแพทย์และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขใช้ใน        
การแถลงข่าวประจำวันตลอดเวลาที่ผ่านมาเริ่มเข้ามาอยู่ในบทสนทนาประจำวันของผู้คนที่ต่างเฝ้าติดตาม
สถานการณ์การระบาดอย่างใกล้ชิด ทำให้ผู ้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาทำเนียบภาษาด้านการแพทย์                
และสาธารณสุขที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ของศูนย์
บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ดังกล่าว 
 

วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
 เพื่อวิเคราะห์ทำเนียบภาษาทางการแพทย์ และสาธารณสุขในการสื่อสารภาวะวิกฤตของศูนย์
บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) 
 

ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาทำเนียบภาษาในการสื่อสารภาวะวิกฤตของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ร ะบาด  
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ผู้วิจัยทำการศึกษาจากคลิปวีดิทัศน์ที่เผยแพร่โดยศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (ศบค.) ในเฟซบุ๊กเพจ “ศูนย์ข้อมูลโควิด 19 
(Informationcovid19)” โดยศึกษาข้อมูลตั้งแต่ช่วงระยะที่ 1 ถึงระยะที่  6 หรือตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 
2563 ถึงเดือนกันยายน 2563 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
 การสื่อสารในภาวะวิกฤต หมายถึง การวางแผนการสื่อสารไว้ล่วงหน้าเพื่อป้องกันการเกิดภาวะ
วิกฤตรวมถึงการบริหารการสื่อสารในภาวะวิกฤตเพื ่อป้องกันการเกิดวิกฤต อาจมีการแต่งตั ้งทีม                          
ที่ทำหน้าที ่ในการสื่อสาร ผู ้ที่ทำหน้าที่แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน โดยเมื่อเกิดภาวะวิกฤตขึ ้น องค์กร                        
จะทำตามแผนที่วางไว้ล่วงหน้า ในงานวิจัยครั ้งนี ้ เป็นการศึกษา เฉพาะการสื ่อสารของศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ผ่านเฟซบุ๊กเพจ “ศูนย์ข้อมูลโควิด 
19” เท่านั้น 
 ทำเนียบภาษา หมายถึง แบบภาษาที่สมาชิกทั่วไปในชุมชนภาษาหนึ่ง ๆ รับรู้ภายในชุมชนภาษา
หนึ่ง ๆ เป็นเครื่องมือบ่งชี้คุณสมบัติและคุณค่าทางสังคมบางประการ รูปทางภาษาชุดหนึ่ง ๆ จะกลายเป็น
แบบภาษาท่ีมีชื่อเรียกและสัมพันธ์กันแบบเหมารวมที่สังคมกำหนด  
 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 การเข้าหมวดหมู่ของรูปสัญญะเป็นกรอบแนวคิดทางมานุษยวิทยา ภาษาศาสตร์ กล่าวถึง
กระบวนการทางความหมายที่ทำให้ลักษณะการใช้ภาษากลายมาเป็นเครื่องบ่งชี้คุณสมบัติและคุณค่า               
ทางสังคมบางประการ ในกระบวนการดังกล่าว รูปทางภาษาศาสตร์ชุดหนึ่ง ๆ จะกลายเป็นแบบภาษาที่มี
ชื่อเรียกและสัมพันธ์กับแบบเหมารวมที่สังคมกำหนด แบบภาษาที่เข้าหมวดหมู่แล้วจะสามารถนำไปใช้             
ในบริบททางพื้นที่ - เวลาที่หลากหลาย กระบวนการเช่นนี้นำไปสู่สิ ่งที่นักภาษาศาสตร์สังคมเรียกว่า 
“ทำเนียบภาษา” เป็นแบบภาษาที่สมาชิกทั่วไปในชุมชนภาษาหนึ่ง ๆ รับรู้ภายในชุมชนภาษาหนึ่ง ๆ 
ทำเน ียบภาษาต่าง ๆ จะมีตำแหน่งแห่งที่และลำดับช ั ้นทางส ังคม การเม ือง ที่ ไม่ เท่าเท ียมกัน                        
การเข้าหมวดหมู่ของรูปสัญญะไม่ได้ใช้ประโยชน์เพียงเพื่อการศึกษาภาษาเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้ศึกษา
รูปสัญญะประเภทอื่น ๆ ได้อีกด้วย เช่น การศึกษาคำเรียกประเภทของบุคคล เนื่องจากกรอบแนวคิด
ดังกล่าวเน้นให้เห็นพลวัตของรูปสัญญะ ผู้ที่สนใจจึงต้องให้ความสำคัญต่อการเคลื่อนที่ของรูปสัญญะ               

การสื่อสารในภาวะวิกฤต ทำเนียบภาษาทางการแพทย์ 
และสาธารณสุข 

การออกแบบสารในการสื่อสารภาวะวิกฤตของศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) 
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จากบริบทการสื่อสารหนึ่งไปสู่อีกบริบทการสื่อสารหนึ่ง กรอบแนวคิดเรื่องการเข้าหมวดหมู่ของรูปสัญญะ
จะนำมาสู ่คำถามวิจัยใหม่ ๆ และวิธีวิทยาที ่หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรื ่องภาษา                 
สังคมวัฒนธรรมในบริบทสังคมไทยทั้งในเชิงทฤษฎี และในเชิงระเบียบวิธีวิจัย (มุจลินท์ สุดเจริญ, 2562: 
209-251) 
 ทำเนียบภาษา หมายถึง การใช้ภาษาให้เหมาะสมกับสภาพทางสังคมของบุคคล อาทิ ภาษาที่ใช้
ระหว่างหมอกับคนไข้ พ่อกับลูก การใช้ภาษาตามสถานการณ์ อาทิ ภาษาที ่ใช้ในพิธ ี ภาษาที ่ใช้                           
ในการบรรยายในชั ้นเร ียน ฯลฯ และภาษาที่ เก ิดจากวัตถุประสงค์ที่ต ่างกัน เช ่น ภาษาโฆษณา                      
ภาษากฎหมาย ภาษานาฏศิลป์ และภาษาสังคีต เป็นต้น ทำเนียบภาษาเหล่านี ้จึงเรียกว่า “ภาษา     
เฉพาะกิจ” ตัวอย่างเช่นภาษาเพื่อขอบคุณ ขอโทษ ขอร้อง ทักทาย อำลา ถามเอาข้อมูล ฯลฯ ภาษา
เฉพาะกิจที่เด่น ๆ ของไทย ได้แก่ ภาษาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อโน้มน้าวชักจูงผู้ฟังให้เชื ่อหรือคล้อยตาม
เรียกว่า ภาษาโฆษณา ภาษาที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแจ้งข้อเท็จจริงหรือรายงานเหตุการณ์ต่าง ๆ เรียกว่า 
ภาษาข่าว ภาษาที่ใช้เพื่อกำหนด กฎเกณฑ์หรือระเบียบให้คนยึดถือปฏิบัติตาม เรียกว่า ภาษากฎหมาย 
ภาษาที่ใช้เสนอความจริงอย่างชัดเจนไม่มีอคติ เรียกว่า ภาษาวิทยาศาสตร์ และภาษาที่ใช้เพื่อการค้าขาย                
หรือดำเนินธุรกิจต่าง ๆ เรียกว่า ภาษาธุรกิจ เป็นต้น (อมรา ประสิทธิรัฐสินธุ์, 2545) ทำเนียบภาษา               
เป็นศัพท์เฉพาะที่ใช้ในแขนงวิชาภาษาศาสตร์สังคมมักไม่เป็นที่รู ้จัก หรือใช้ทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจำวัน 
บางครั้งอาจใช้คำว่า “ภาษา” แทน “ทำเนียบภาษา” เช่น ใช้คำว่า “ภาษาโฆษณา” “ภาษากฎหมาย” 
ทั้ง ๆ ที่หมายถึง “ทำเนียบภาษาโฆษณา” “ทำเนียบภาษากฎหมาย” ทำเนียบภาษามีความสำคัญต่อ                    
การใช้ภาษามาก เพราะการใช้ทำเนียบภาษาไม่เหมาะสมตามสถานการณ์อาจทำให้การสื ่อสาร                   
ไม่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสารได้ เช่น การใช้ภาษานวนิยายในวงการธุรกิจ หรือ การใช้ภาษา
โฆษณาในการเขียนกฎหมายย่อมทำให้เกิดปัญหาในการสื ่อสารอย่างแน่นอน ดังนั ้นทำเนียบภาษา                
ต้องเลือกให้ถูกสถานการณ์ด้วย มิฉะนั้นจะเป็นการใช้ภาษาไม่เหมาะสม 
 ทำเนียบภาษาทางการแพทย์และสาธารณสุข เป็นทำเนียบภาษาเฉพาะกิจประเภทหนึ่ง                   
การใช้ภาษาในทางการแพทย์จะมีข้อแตกต่างจากการใช้ภาษาทั่วไป คือ มีการใช้คำภาษาต่างประเทศ             
มาปะปนกับภาษาไทย ทั ้งนี ้ เพราะศัพท์เทคนิคทางการแพทย์เป็นอันมากมีรากฐานมาจากคำ
ภาษาต่างประเทศ แม้จะมีความพยายามบัญญัติศัพท์มาใช้ก็ยังไม่ทันการหรือยังมีไม่พอใช้และศัพท์บัญญัติ
บางคำก็ยังไม่ได้รับความนิยมใช้กันแพร่หลาย นอกจากนี้บางครั้งก็ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อมิให้ผู้อื่นล่วงรู้  
ข ้อมูลของผู ้ป ่วยถือว ่าเป็นความลับทางการแพทย์โดยการทับศัพท์ ใช ้สำหรับคำที่ หาคำไทยที่                      
เหมาะสมไม่ได้ คำที่มีความหมายยืดยาว ถ้าจะใช้คำไทยก็จะต้องใช้หลายคำมาผสมกันและคำที่                              
มีความหมายหลายอย่างต่าง ๆ กัน วิธีการทับศัพท์ของราชบัณฑิตยสถานคือให้ถอดอักษรในภาษาเดิม
พอควรแก่การแสดงที่มาของศัพท์และให้เขียนในรูปที่จะอ่านได้สะดวกในภาษาไทย ส่วนการบัญญัติศัพท์ 
เป็นการกำหนดศัพท์ใหม่ ประดิษฐ์คำ ผสมคำ แปลงคำ หรือแผลงคำจากคำที่มีอยู่เดิม รวมทั้งการถ่ายคำ
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จากภาษาอื่นด้วย การใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษปนในภาษาไทยจะใช้ให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น จะใช้ศัพท์
ภาษาอังกฤษต่อเมือ่เป็นศัพท์เทคนิค ไม่ควรใช้ศัพท์สามัญที่มีคำไทยอยู่แล้ว เช่น กระเพาะอาหาร อาเจียน 
ปัสสาวะ คำนามภาษาอังกฤษที่ปนกับภาษาไทยจะใช้ในรูปเอกพจน์เท่านั้น หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นกริยาเพราะจะมีปัญหาเรื่องกาล (Tense) และการเติม s เมื่อประธานเป็นบุรุษที่สามเอกพจน์ควร
เปลี่ยนไปใช้ในรูปนามจะสะดวกกว่า ขึ้นต้นคำภาษาอังกฤษด้วยอักษรตัวตาม (Small Letter) ยกเว้นเป็น
ชื่อเฉพาะ หลีกเลี่ยงการขึ้นต้นประโยคด้วยคำภาษาอังกฤษเพราะจะเกิดปัญหาว่าต้องใช้อักษรตัวนำ 
(Capital Letter) ขึ้นต้นประโยคด้วยหรือไม่ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, 
2558: ออนไลน์) 
 หลักการเขียนและการพูดทางการแพทย์ถือหลักคือเนื ้อความถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย                   
สั้น ไม่เยิ ่นเย้อแต่ได้ใจความสมบูรณ์ ตัวสะกดถูกต้อง ภาษาสุภาพ การใช้ภาษาที่ไพเราะสละสลวย                       
จะช่วยให้รายงานน่าอ่านยิ่งขึ้น แต่มีความสำคัญเป็นรอง การนำเสนอผู้ป่วยถือหลักเช่นเดียวกับการเขียน 
และท่ีสำคัญคือต้องออกเสียงให้ถูกต้อง มิฉะนั้นอาจทำให้เข้าใจความหมายผิดได้ ข้อบกพร่องที่พบได้บ่อย
คือ การเลือกใช้คำภาษาไทยไม่เหมาะสม ได้แก่ การใช้ภาษาปาก (เช่น ดื่มเหล้าวันละ "กลม") การใช้คำย่อ 
คำกร่อน และคำสแลง และการใช้คำภาษาอังกฤษอย่างไม่ถูกต้องตามหลักวจีวิภาค การใช้ภาษา                       
ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องในการเขียน และการพูดทางการแพทย์ ได้แก่ การใช้คำภาอังกฤษมากเกินไป
โดยไม่จำเป็น การใช้คำภาษาอังกฤษหรืออังกฤษปนไทยอย่างไม่ถูกต้อง การใช้คำกร่อน การออกเสียง               
ไม่ถูกต้องชัดเจน และการอ่านออกเสียงผิด ในยุคปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นสิ่งจำเป็นในโลกวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ส่วนภาษาไทยก็เป็นสิ ่งจำเป็นในการเผยแพร่และแลกเปลี ่ยนความรู ้ระหว่างบุคลากร                    
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ภายในประเทศรวมทั้งประชาชนทั่วไป  
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยนี้ เป็นการวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) โดยผู้วิจัยทำการศึกษาจากคลิปวีดิทัศน์ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาด             
ของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ออกแถลงการณ์ หรือชี้แจงถึงมาตรการในแต่ละระยะ                 
ในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จำนวน 12 คลิป เผยแพร่ตั้งแต่
ช ่วงประกาศพระราชกำหนดฉุกเฉินระยะที ่ 1 ถึง ระยะที ่ 6 หรือตั ้งแต่เด ือนพฤษภาคม 2563                          
ถึง เดือนกันยายน 2563 โดยเลือกจากยอดผู ้เข้าชมสูงสูดในแต่ละช่วง ช่วงละ 2 คลิป รวมทั้งหมด                    
12 คลิปวีดิทัศน์ นำมาวิเคราะห์ทำเนียบภาษาทางการแพทย์ และสาธารณสุขในการสื่อสารภาวะวิกฤต
ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และนำเสนอ                 
ในรูปแบบการพรรณนาวิเคราะห์ และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญในคณะทำงานตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย 
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ผลการวิจัย 
 จากเนื้อหาคลิปวีดิทัศน์ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (ศบค.) เผยว่าในการแถลงข่าวมีการใช้ทำเนียบภาษาด้านการแพทย์  และสาธารณสุขโดยโฆษก     
และผู้บริหารกระทรวง ส่วนใหญ่เป็นแพทย์ ใช้ในการแถลงข่าวการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา                      
สายพันธุ ์ใหม่ 2019 ทำให้ทำเนียบภาษาทางการแพทย์  และสาธารณสุขที ่เคยใช้กันแต่ในแวดวง                       
ทางการแพทย์กลายเป็นคำที่ประชาชนทั ่วไปคุ ้นเคย โดยคำศัพท์เทคนิคหลายคำที ่คณะแพทย์                       
และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขใช้ในการแถลงข่าวประจำวันตลอดเวลา ที่ผ่านมาเริ่มเข้ามาอยู่ใน              
บทสนทนาประจำวันของผู้คนที่ต่างเฝ้าติดตามสถานการณ์การระบาดอย่างใกล้ชิด  จากกการวิเคราะห์
ข้อมูลในคลิปวีดิทัศน์ทั้ง 12 คลิป ในการวิจัยพบว่ามีคำทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ที่สำคัญมีดังนี้ 
 1. PUI = ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 
  "พียูไอ" ย่อมาจาก Patient Under Investigation หมายถึง ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวน
โรค คือ คนที่มีอาการและประวัติเสี่ยงต้องได้รับการตรวจหาเชื้อ 
 2. Super Spreader = ผู้ที่แพร่เชื้อออกเป็นวงกว้าง / Cluster = ผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน 
  โดยเฉลี่ยแล้วผู้ติดเชื้อหนึ่งคนจะแพร่เชื ้อไปยังคนอื่นได้ประมาณ 2 คน แต่สำหรับ 
Super Spreader จะสามารถแพร่เชื ้อไปได้หลายเท่า หรือมากกว่า 20 คน สำหรับในประเทศไทย                 
การแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง (Super Spreading) เกิดขึ้นใน Cluster หรือกลุ่มสนามมวย และ Cluster 
สถานบันเทิง ยังคงพบผู้ติดเชื้อเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  
 3. Droplets = ละอองฝอยของสารคัดหลั่ง / Airborne = ทางอากาศ 

เนื่องจากโรคโควิด-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ ในช่วงแรกจึงยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่า
สามารถติดต่อกันได้อย่างไร ต่อมาเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2563 องค์การอนามัยโลก (WHO) ยืนยันว่าเชื้อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ติดต่อกันจากการที่ผู้ติดเชื้อไอ จาม หรือพูด  ทำให้คนอื่น ๆ ในระยะ             
ไม่เกิน 1 เมตร หายใจเอาละอองฝอยของสารคัดหลั่ง (Droplets) เข้าไป ละอองฝอยมีน้ำหนักมากเกินกว่า                    
ที่จะลอยไปในอากาศได้ จึงไม่ติดต่อกันผ่านทางอากาศหรือ Airborne โดยเชื้อจะตกลงบนพื้นผิวต่าง ๆ 
เช่น ราวจับ และหากนำมือไปสัมผัส แล้วนำมาสัมผั สใบหน้า ตา จมูก จึงมีความเสี ่ยงติดเชื ้อได้                     
จึงควรล้างมือบ่อย ๆ 
 4. Swab = เก็บตัวอย่างส่งตรวจ 
  การเก็บตัวอย่างส่งตรวจห้องปฏิบัติการมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Specimen Collection 
ส่วนสาเหตุที่เรียกกันว่า "Swab" เนื่องจากเป็นการใช้ไม้ป้าย โดยวิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจของโรคโควิด-19 
แพทย์จะนำไม้สอดเข้าไปในจมูกเพื ่อเก็บสารคัดหลั ่งจากหลังโพรงจมูก (Nasopharyngeal Swab)                   
และไม้เก็บตัวอย่างอีกอันหนึ่งสำหรับนำไปป้ายในคอ (Throat Swab) 
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 5. Herd Immunity = ภูมิคุ้มกันหมู่ 
  ภูมิคุ ้มกันหมู่ คือ ภาวะที่ประชากรส่วนมากของสังคมมีภูมิคุ ้มกันโรค ทั้งที่เกิดจาก    
การติดเชื้อและรักษาหายดีจนร่างกายรับเชื้ออีกไม่ได้ หรือการฉีดวัคซีน  เมื่อสัดส่วนของประชากรที่มี
ภูมิคุ้มกันโรคมีมากพอจะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไม่ให้เกิดข้ึนอีกในอนาคตได้  
 6. Social Distancing = เว้นระยะห่างจากสังคม / Quarantine = การกักกันเพื่อสังเกตอาการ
เริ่มป่วย  

การเว ้นระยะห่างทางส ังคม หร ือ Social Distancing เป ็นมาตรการที ่กระทรวง
สาธารณสุขแนะนำ เพ่ือลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยไม่ไปที่มีผู้คนแออัด หรือหากจำเป็นก็ควร
เว้นระยะจากผู้อื ่น 1-2 เมตร ส่วนคำว่า Quarantine หมายถึง การกักกันเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วย                
คำนี้จะใช้เฉพาะผู้ที่เข้าข่ายเสี่ยงติดโรค เช่น กลับจากต่างประเทศหรือมีประวัติใกล้ชิดกับผู้ป่วย แม้ยังไม่มี
อาการแต่ควรกักกันตัวเองในระยะฟักตัวของโรคเพื ่อดูอาการราว 14 วัน ป้องกันการไปแพร่เชื้อ                    
โดยไม่รู้ตัว 
  สำหรับการ Quarantine มีอยู่ 3 รูปแบบด้วยกัน คือ 
  1) Home Quarantine คือ การให้ผู้ที่เข้าข่ายเสี่ยงกักกันที่บ้าน มาตรการนี้ในไทยบังคับ
ทั้งนักท่องเที่ยวและชาวไทยผู้ที ่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง กักกันตัว 14 วันที่บ้านหรือโรงแรม              
โดยให้ใช้แอพพลิเคชั่นในการติดตามตัว 
  2) State Quarantine คือ การกักกันโรคที ่ศูนย์ควบคุมโรค เป็นหน่วยงานของรัฐ                
จัดตั้งขึ้น ใช้เป็นที่กักกันโรคคนไทยที่กลับจากอู่ฮ่ันและแรงงานไทยที่กลับจากเกาหลี  
  3) Local Quarantine คือ การกักกันโรคในท้องถ ิ ่น โดยมีผ ู ้ว ่าราชการจ ังหวัด                     
เป็นผู้รับผิดชอบ ก่อนหน้านี้เคยมีการตั้งศูนย์กักกันโรคในหลายจังหวัด แต่มีคำวิพากษ์วิจารณ์เรื่องอุปกรณ์
และการจัดสถานที่  
 7. PPE = อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล 
  อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล หรือ Personal Protective Equipment (PPE) มีชื่อเรียก
เล่น ๆ ว่า "ชุดหมี" เนื ่องจากต้องใส่คลุมทั ้งตัว มี Face Shield หรือแผ่นพลาสติกป้องกันใบหน้า                  
และหน้ากากอนามัยชนิดป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก N95 รวมไปถึงใส่ถุงมือถุงเท้าอย่างมิดชิด 
 8. Rapid Test = ชุดตรวจเร็ว 
  ท่ามกลางจำนวนผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จำนวนห้องปฏิบัติการ
ในการตรวจยืนยันอาจมีไม่เพียงพอ และใช้เวลาในการตรวจค่อนข้างนาน จึงมีการพัฒนาชุดตรวจเร็วขึ้น
ปัจจุบันมีห้องปฏิบัติการตรวจโควิด-19 ที่ผ่านการประเมินของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ว  
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9. Negative Pressure Room = ห้องความดันลบ 
  ห้องความดันลบ คือ ห้องที่มีความดันอากาศภายในห้องต่ำกว่าภายนอก เมื่อเปิดประตู
ห้อง อากาศภายนอกจะมีความดันอากาศสูงกว่า ส่งผลให้อากาศภายในห้องหรือเชื้อไวรัสไม่ไหลออกไป
นอกห้อง 
 10. Cohort Ward = หอผู้ป่วยรวมแยกโรค / Hospitel = หอผู้ป่วยเฉพาะ 
  เพ่ือเป็นการรองรับผู้ป่วยในระยะที่มีการแพร่ระบาดเพ่ิมมากข้ึน จึงมีการเตรียมหอผู้ป่วย
รวมแยกโรค หรือ Cohort Ward ทั้งที่อยู่ในโรงพยาบาลหรือในสถานที่อื่น เช่น มหาวิทยาลัย ศาลากลาง
จังหวัด และโรงแรม ทั ้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงต่างจังหวัด  โดยมีมาตรการให้ผู ้ติดเชื้อ                       
เมื่ออยู่ในโรงพยาบาลนาน 2-7 วันเพื่อเฝ้าดูอาการ หากมีอาการไม่รุนแรง สามารถย้ายผู้ติดเชื้อไปพัก
รักษาตัวในโรงพยาบาลสนามหรือหอผู้ป่วยเฉพาะ (Hospitel) ที่โรงพยาบาลจัดเตรียมไว้จนครบ 14 วัน
นับจากวันที่ตรวจพบเชื้อ เพ่ือเป็นการเพ่ิมจำนวนเตียงในโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยรายใหม่ และผู้ป่วยที่มี
อาการรุนแรง 
 

ตารางท่ี 1 การสื่อสารสุขภาพโดยใช้คำศัพท์เทคนิคในการสื่อสารผ่านทางวีดิทัศน์ 

คำศัพท์เทคนิคด้านสุขภาพ 
ลำดับรายการวีดิทัศน์ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ✓ ✓  ✓  ✓ ✓  ✓ ✓  ✓ 
2. ผู้ที่แพร่เชื้อออกเป็นวงกว้าง ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 
3. ละอองฝอยของสารคัดหลั่ง ✓ ✓ ✓  ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
4. เก็บตัวอย่างส่งตรวจ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓  ✓  ✓ ✓ 
5. ภูมิคุ้มกันหมู่ ✓   ✓ ✓ ✓   ✓ ✓  ✓ 
6. เว้นระยะห่างจากสังคม ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
7. อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   ✓ ✓ ✓ 
8. ชุดตรวจเร็ว ✓ ✓ ✓  ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
9. ห้องความดันลบ  ✓ ✓ ✓ ✓   ✓   ✓  

10. หอผู้ป่วยเฉพาะ ✓ ✓ ✓  ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

 
จากตารางที่ 1 พบว่า การสื่อสารสุขภาพโดยใช้ทำเนียบภาษาทางการแพทย์และสาธารณสุข                           

ในการสื่อสารผ่านทางวีดิทัศน์ที่ทีมโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)               
ใช้ในการแถลงข่าว จึงนับเป็นศาสตร์ที ่สร้างและขับเคลื ่อนขบวนการของงานสุขศึกษาส่งเสริม                           
และสร้างเสริมด้วยการผสมผสานนิเทศศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์รวมทั้งศาสตร์อื ่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   
ด้านสุขภาพ อาทิ สังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ เป็นต้น ที่คอยเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติการและ               
การดําเนินงาน ด้านสุขภาพอย่างรู้เท่าทัน (Health Literacy) ด้วยการบูรณาการระหว่างองค์ความรู้                 
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ด้านการสื่อสาร และสุขภาพที่มีประสิทธิภาพตามแนวทางของการสื่อสารสุขศึกษา การส่งเสริมและ              
การสร้างเสริมสุขภาพ  

 

อภิปรายผล 
 การส ื ่อสารสุขภาพโดยใช้ทำเน ียบภาษาทางการแพทย์ และสาธารณสุข ในการส ื ่อสาร                          
ผ่านทางวีดิทัศน์ที่ทีมโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ใช้ในการแถลง
ข่าว ทำให้คำในทำเนียบภาษาด้านการแพทย์และสาธารณสุขนั้นเข้าใจง่ายขึ้นสำหรับประชาชนทั่วไป   
เป็นศาสตร์ที่สร้างและขับเคลื่อนขบวนการของงานสุขศึกษา ส่งเสริม และสร้างเสริม ด้วยการผสมผสาน 
นิเทศศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์รวมทั้งศาสตร์อื ่น ๆ ที่เกี ่ยวข้องด้านสุขภาพ อาทิ สังคมศาสตร์ 
พฤติกรรมศาสตร์ เป็นต้น ที ่คอยเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติการและการดําเนินงาน ด้านสุขภาพ                  
อย่างรู้เท่าทัน (Health Literacy) ด้วยการบูรณาการระหว่างองค์ความรู้ด้านการสื่อสาร และสุขภาพ                
ที่ม ีประสิทธิภาพตามแนวทางของการสื่ อสารสุขศึกษา การส่งเสริมและการสร้างเสริมสุขภาพ                           
โดยการสื่อสารสุขภาพไปยังประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากเพ่ือบุคคลเหล่านั้น
จะสามารถปฏิบัต ิต ัวได้ถ ูกต้องทำให้มีส ุขภาพอนามัยด ีไม่ ต ้องเจ ็บป่วยจากการติดเช ื ้อ  มีผลดี                       
ทางด้านเศรษฐกิจของตนเองและครอบครัว ตลอดจนส่งผลต่อการประหยัดงบประมาณในค่าใช้จ่าย
สำหร ับการร ักษาพยาบาล จะเห ็นว ่าการส ื ่อสารส ุขภาพนี ้ ได ้ เช ื ่อมโยงระหว่างกล ุ ่มเป ้าหมาย                        
(Target Group) และข้อความหรือสาร (Message) ที ่ส ่งออกไป กลุ ่มเป้าหมายเข้ามามีส ่วนร่วม                     
ในกิจกรรม การเข ้าไปมีส ่วนร่ วมจะสร ้างการจดจําได ้ด ี ผ ู ้ร ับสารแสวงหาข่าวสารด้วยตนเอง                      
(Active Information Seeker) องค์ประกอบต่าง ๆ ของการสื ่อสารสุขภาพเหล่านี ้จึงมีความสำคัญ                  
ที่จะทำให้ประชาชนผู้มาติดตามเพจของศูนย์บริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (ศบค.) 
คล้อยตามพร้อมนำไปปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านสุขภาพได้ดียิ่งขึ้น และช่วยป้องกันการระบาดของโรค
ได้เมื่อเกิดการระบาดของโรคร้ายใหม่ ๆ ขึ้น การมีความรู้และทักษะในการสื่อสารจะมีความสำคัญไม่แพ้
การมีช่องทางการสื่อสารที่ดี การสื่อสารด้านสุขภาพสามารถช่วยกระจายข่าวข้อมูลข่าวสาร รวมทั้ง              
มอบความรู้ให้แก่ประชาชนช่วยทำให้ประชาชนรู้วิธีหลีกเลี่ยงป้องกัน ลดความตื่นตระหนกของประชาชน 
เมื่อประชาชนมีความรู้ในการหลีกเลี่ยง ป้องกัน มีการร่วมมือที่ ดี การระบาดของโรคก็อาจมีจำนวนผู้     
ติดเชื้อน้อยลงหรือถึงขั้นยุติการระบาดของโรคลงได้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ประโยชน์ 

ในการสื ่อสารภาวะวิกฤตที ่ถูกต้องและเหมาะสมในช่วงเวลาการแพร่ระบาดของไวรัส 
โคโรนา 2019 หรือเมื่อเกิดภาวะวิกฤตอ่ืน ๆ นั้นมีความจำเป็นเร่งด่วนและเป็นสิ่งสำคัญในการแก้ไขปัญหา
ภาวะวิกฤต โดยการสื่อสารจะต้องมาจากแหล่งเดียวอย่างเป็นทางการ จะสามารถควบคุมความถูกต้อง
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ของเนื้อหา สร้างความชัดเจนในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการ คือ (1) การบริหาร
จัดการสื่อสารแบบรวมศูนย์มีโฆษกหลักที่น่าเชื่อถือ เชื่อมข้อมูลกันก่อนการสื่อสาร (2) ข้อความเดียวกัน
ต้องไม่ขัดแย้งกันเชื่อมกันทุกส่วนภาคบริหารและภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี ่ยวข้อง เน้นย้ำคำสำคัญบ่อย ๆ                  
มีทิศทางที่ชัดเจน (3) การตรวจสอบประเด็นว่าคนกังวลเรื่องอะไรเพื่อว่าคนกังวลเรื่องอะไรเพื่อสยบ            
ข่าวลือแก้ Fake News (4) มีข้อมูลนำเสนอผ่านโซเซียลมีเดียในประเด็นเดียวกัน เช่น อินโฟกราฟฟิก 
ข้อมูลส่งให้ Influencers ให้แชร์ต่อง่าย ๆ มีพื้นที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วม/ติดต่อสอบถาม (5) เข้าใจง่าย
แบ่งประเด็นชัดเจนตรงประเด็นตรงไปตรงมาใช้อินโฟกราฟฟิก หรือภาพประกอบเพื่อให้เข้าใจง่าย
น่าเชื่อถือ (6) กระจายข้อความโดยไม่ถูกบิดเบือนผ่านสื่อมวลชนและช่องทางต่าง ๆ ที่ประชาชนเข้าถึงได้
ในวงกว้าง มีศูนย์ข้อมูลทางการให้คนติดต่อสอบถามได้ง่าย 

การนำองค์ความรู ้ด ้านการสื ่อสาร และทำเนียบภาษาด้านการแพทย์ และสาธารณสุข                        
ที่ม ีประสิทธิภาพตามแนวทางของการสื ่อสารสุขศึกษา การส่งเสริมและการสร้างเสริมสุขภาพ                         
โดยการสื่อสารสุขภาพไปยังประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องนั้นมีความสำคัญมาก เพื่อให้บุคคล
เหล่านั้นสามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง ทำให้มีสุขภาพอนามัยดีไม่ต้องเจ็บป่วยจากการติดเชื้อจากโรคระบาด 
มีผลดีทางด้านเศรษฐกิจของตนเองและครอบครัว ตลอดจนส่งผลต่อการประหยัดงบประมาณในค่าใช้จ่าย
สำหรับการรักษาพยาบาลอีกด้วย 
 2. ข้อเสนอในการวิจัยครั้งต่อไป 

ในการวิจ ัยครั ้งต่อไปเห็นว่าควรทำการศึกษาวิจัยผลการดำเนินงานของศูนย์บริหาร
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) โดยทำการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อให้ได้
ข้อมูลเป็นที ่ประจักษ์ ด้วยการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ                
ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)  ทัศนคติที ่มีต่อ                 
การนำเสนอสื่อของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ต่อไป 
 

เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงสาธารณสุข, ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ (2563). การจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19). ค้นเมื่อ มิถุนายน 1, 2564,  
จาก http://dmsic.moph.go.th/index/detail/8064 

กองความมั่นคงระหว่างประเทศ. (2563). สถานการณ์ความมั่นคงระหว่างประเทศภายหลังการระบาด 
 COVID-19. วารสารมุมมองความม่ันคง, 4 (1), 49-58 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา. (2558). การใช้ภาษาในการเขียนและ 

การพูดทางการแพทย์. ค้นเมื่อ มิถุนายน 1, 2564, จาก https://w1.med.cmu.ac.th/obgyn/  
 index.php?option= com_content&view=article&id=1073:2015-01-05-10-30- 
 30&catid=127&Itemid=1010 



ว า ร ส า ร วิ ช า ก า ร ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์ | 25 
 

มุจลินท ์สุดเจริญ. (2562). การเข้าหมวดหมู่ของรูปสัญญะ: แนวคิดทางมานุษยวิทยาภาษาศาสตร์.  
 วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ, 26 (1), 209-251. 
อมรา ประสิทธิรัฐสินธุ์. (2545). ภาษาในสังคมไทย: ความหลากหลาย การเปลี่ยนแปลง  

และการพัฒนา (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์. (2562). เจาะ ‘กลยุทธ์การสื่อสารในภาวะวิกฤต’ ลดความสับสนพาชาติ 

ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน. ค้นเมื่อ มิถุนายน 1, 2564, จาก https://www.salika.co/ 
 2020/04/05/communication-crisis-management-fight-covid-19/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 | ปี ท่ี  1 1  ฉ บั บ ท่ี  2  
 

 

 
 



ความต้องการการพัฒนาตนเองของเจ้าหน้าที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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Napatidee Khiewglom 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการการพัฒนาตนเองและวิธีการพัฒนาตนเอง              

ของเจ้าหน้าที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรจำนวน       
28 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี ่ยและ                     
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1) ด้านความรู้ทั่วไป พบว่า มีระดับความต้องการเพิ่มทักษะ
ภาษาอังกฤษ เช่น ฟัง พูด อ่าน และเขียน (ค่าเฉลี่ย=4.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.74) และการเพ่ิม
ทักษะการใช้โปรแกรม Photoshop มากที ่ส ุด (ค่าเฉลี ่ย=4.25 ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน=0.78)                        
2) ด้านบุคลิกภาพ พบว่า มีระดับความต้องการเพิ่มทักษะการพัฒนาทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน การเพ่ิม
ทักษะการพัฒนาการแต่งกายให้เหมาะสม และการเพิ่มทักษะการพัฒนาร่างกาย เพื่อรูปร่างที่ดีมากที่สุด 
(ค่าเฉลี ่ย=4.29 ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน=0.80) 3) ด้านการศึกษาต่อ พบว่า มีระดับความต้องการ                  
ให้สำนักงานสนับสนุนให้สามารถลาศึกษาต่อแบบเต็มเวลามากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.11 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน=0.90) 4) ด้านการฝึกอบรมหรือศึกษาดูงาน พบว่า มีระดับความต้องการฝึกอบรมความรู้
เกี่ยวกับตำแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย (ค่าเฉลี่ย=4.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.68) และการฝึกอบรม
การเพ่ิมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ (ค่าเฉลี่ย=4.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.63) 5) ความต้องการ
พัฒนาด้านอ่ืน ๆ ได ้แก่ ด ้านการทำว ิจ ัยในสถาบันหรือคณะเพ่ือการพัฒนาตนเองและองค์กร                            
ด้านการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ด้านทักษะการให้การบริการแก่นักศึกษา หรือบุคลากรภายนอก
ที่เข้าใช้บริการ ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานและด้านการร่วมมือกันภายในองค์กร 
 
คำสำคัญ: เจ้าหน้าที ่การพัฒนาตนเอง ความต้องการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

 
 
 

 
 

1นักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
Department of Public Administration Faculty of Humanities and Social Sciences Khon Kaen University. 
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Abstract 
The purpose of this research was to study the needs for self- improvement and 

self-improvement methods of the staff of the Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen 
University.  It was quantitative research with a population of 28 people.  Questionnaires 
were used to collect data, which was then analyzed using percentage mean and standard 
deviation.  The results of the research found that:  1)  In general knowledge, it was found 
that there was a level of need to increase English language skills such as listening, speaking, 
reading, and writing (mean=4.25, standard deviation=0.74) and an increase in user skills for 
Photoshop programs (mean=4.25, standard deviation=0.78). 2) A personal aspect that was 
discovered to have a level of need to improve skills in developing a positive attitude 
toward work, enhancement of skills to develop appropriate dress and enhance physical 
development skills for the best shape (mean=4.29, standard deviation=0.80). 3) Continuing 
education, it was found that the highest level of need for the office to support full- time 
study leave (mean=4.11, standard deviation=0.90) .  4)  In terms of training/ study trips, it 
was found that the level of need for knowledge training about the assigned position 
( mean= 4. 50 standard deviation= 0. 68)  and training on new technology knowledge 
(mean=4.50 standard deviation =0.63). 5) Other development needs include conducting 
research in institutes or faculties for self-development and organizational development, 
as well as developing modern technology in service skills for students or outside personnel 
who use the service in terms of increasing work efficiency and collaborating within the 
organization. 

 

Keyword: Staff, Self-Development, Needs, Faculty of Fine and Applied Arts,               
              Khon Kaen University 
 

บทนำ 
องค์กรทุกองค์กรจะประสบผลสำเร็จและบรรลุจุดมุ่งหมายปลายทางที่กำหนดได้นั้นการใช้ทรัพยากร

ที ่มีอยู ่ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ ่ง  ในบรรดาทรัพยากรในองค์กรนั้น                     
มักประกอบด้วย คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ (รวมถึงอาคารสถานที่) และเทคโนโลยี ทรัพยากรเหล่านี้ถือได้ว่า                
มีบทบาทสำคัญที่จะช่วยนำความสำเร็จมาสู่องค์กร แต่อย่างไรก็ตาม คน ถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญลำดับแรก
ที่นำความสำเร็จมาสู ่องค์กร ดังนั ้นคนหรือที่ เรียกว่าทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นผู ้สร้างสรรค์ทุกสิ ่งอย่าง 
จนกระทั่งกลายเป็นผลผลิตหรือการบริหารที่นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จและเป็นการฉายภาพลักษณ์ที ่ดี                 
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ขององค์กรสู ่สาธารณชน โดยทั่วไปคนแต่ละคนมีลักษณะที่หลากหลายและแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นใน                
ด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ คุณลักษณะดังกล่าวถือเป็นคุณลักษณะที่สำคัญที่จะทำให้การปฏิบัติภารกิจ 
ขององค์กรบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลแต่เนื่องจากปัจจัยแวดล้อมได้เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นที่องค์กรจะต้องเพิ่มคุณค่าให้แก่ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ 
และมีศักยภาพในการปฏิบัติงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนั้นองค์กรจึงจำเป็นจะต้องมีการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์อยู่ตลอดเวลา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือการพัฒนาบุคลากรสามารถทำได้หลายวิธีการ 
(กัญชพร ศรมณ,ี 2559: 276) 

ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งขององค์กรที่จะต้องได้รับการจัดการ
และนำไปใช้อย่างมีคุณค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นหน้าที่หลักสำคัญอย่าง
หนึ่งของการบริหารบุคคลที่จะบริหารคนเก่งให้มีส่วนช่วยทำให้องค์กรพัฒนา โดยสร้างแรงกระตุ้น แรงจูงใจ 
และรักษาพนักงานที่มีความสามารถสูงไว้ให้ได้ นั่นถือได้ว่ากระบวนการบริหารนั้นเป็นไปอย่างยอดเยี่ยม              
ในกระบวนการบริหารบุคคลที่มีระบบเพื่อสรรหา คัดเลือก พัฒนา และธำรงรักษาบุคคลที่มีความสามารถสูง 
เพื่อสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีตามเป้าหมายขององค์กร (ธาดา รัชกิจ, 2563: ออนไลน์) การพัฒนาบุคลากร
เพ่ือให้บุคลากรมีความรู ้ ความสามารถ มีประสิทธิภาพในการทำงานควรมุ่ งเน้นที่ตัวบุคลากรโดยตรง                   
การพัฒนาบุคลากรมีหลายรูปแบบ เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การมอบหมายงาน การทำงานเป็น            
กลุ ่มคณะ และการส่งไปศึกษาต่อ เนื ่องจากบุคลากรเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มคุณภาพในการทำงาน                  
การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นประเด็นสำคัญที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ เพราะบุคลากรเป็นปัจจัย
สำคัญในการพัฒนาองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย (ประเวศน์ มหารัตน์สกุล, 2551: 165)  

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ 
สู่การทำงานทั้งในภาครัฐและเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้าและวิจัย
ศิลปะสากล ศิลปะพื ้นบ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นหน่วยงานที ่ ให ้บริการทางด้าน                       
ศิลปกรรมศาสตร์แก่สังคมและหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ถือเป็นหน่วยงานขนาดกลาง มีเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรที่ปฏิบัติงานในส่วนต่าง ๆ เช่น บุคลากรเจ้าหน้าที่                   
ทางการศึกษา คณาจารย์ และนักศึกษา โดยบุคลากรเจ้าหน้าที่ ทางการศึกษามีบทบาทอย่างมาก                           
ในการปฏิบัติงาน และจัดสรรการบริหารงานหรือการดำเนินการภายในองค์กรให้เป็นระเบียบทางการบรหิาร 
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว บุคลากรจึงต้องทำงานด้วยการแข่ งขัน                     
เพ่ือให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องระยะยาว ทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นผู้สร้างสรรค์ความรู้ 
ความสามารถ ดังนั ้นการที ่องค์กรมีบุคลากรที ่มีความรู ้ ความสามารถ และพร้อมจะปฏิบัติงานย่อมมี
ความสำคัญอย่างยิ่งต่อองค์กร (สุธินี ฤกธิ์ขำ, 2558: 1) 
           ดังนั้นเพ่ือที่จะทำให้องค์กรหรือคณะศิลปกรรมศาสตร์เกิดการพัฒนาและบรรลุเป้าหมายขององค์กร 
ความต้องการพัฒนาตนเองของเจ้าหน้าที่ในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ในองค์กร 
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จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพื่อให้เป็นการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นระเบียบ สามารถ
ดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์กรได้ หากเจ้าหน้าที่มีความสามารถและมีศักยภาพที่ไม่มากพอ
หรือไม่มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่าง ๆ ในปัจจุบัน
ได้ อาจจะส่งผลทำให้เกิดการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพตามไปด้วย 

จากความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาข้างต้น เป็นที่มาของวิจัยเรื ่อง ความต้องการพัฒนา
ตนเองของเจ้าหน้าที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือศึกษาความต้องการพัฒนา                  
ตนเองของเจ้าหน้าที่ในด้านต่าง ๆ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และทำให้
องค์กรได้ตระหนักรู้ และเป็นประโยชน์ต่อแผนพัฒนาบุคลากรขององค์กรต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความต้องการการพัฒนาตนเองของเจ้าหน้าที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 2. เพ่ือศึกษาวิธีการพัฒนาตนเองของเจ้าหน้าที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

ขอบเขตการวิจัย 
ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วิจัยได้ศึกษาประเด็นความต้องการการพัฒนาตนเองและวิธีการพัฒนา

ตนเองของเจ้าหน้าที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

           ขอบเขตด้านเวลา ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
           ขอบเขตด้านประชากร คือ เจ้าหน้าที่กองบริหารงานคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และพนักงานทำความสะอาดในคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 28 คน 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
        เจ้าหน้าที่ หมายถึง ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานให้แก่รัฐ หรือหน่วยงานในรัฐ เช่น ข้าราชการ ลูกจ้าง                 
ในที่นี้หมายถึง เจ้าหน้าที่กองบริหารงานในคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และพนักงาน  
ทำความสะอาดในคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ไม่รวมบุคลากรทางการศึกษา                     
เช่น คณาจารย์ และข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร) 

การพัฒนาตนเอง หมายถึง การสร้างความสามารถของตนเองให้มีมากขึ้น และเป็นการพัฒนา
ความสามารถที่ยังไม่ได้พัฒนาของตนเองในด้านต่าง ๆ นอกเหนือจากท่ีมีอยู่หรือเพ่ิมความสามารถมากขึ้น  
เพ่ือให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ เช่น การใช้ชีวิต การปฏิบัติงาน เป็นต้น 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1.  ได ้ข ้อม ูลสำหร ับการจ ัดทำแผนพัฒนาตนเองของเจ ้าหน ้าที่  ในคณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาตนเอง 
           2. ได้ข้อมูลวิธีการพัฒนา แนวทางการปรับปรุงและแนวทางการพัฒนาเจ้าหน้าที่ในคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 1. ความหมายการพัฒนาบุคลากร 

นักวิชาการให้ความหมายการพัฒนาบุคลากรไว้ ดังนี้ 
Swanson & Holton (2001: 3) ให้ความหมายการพัฒนาบุคลากร ว่าหมายถึง กระบวนการ            

ในการพ ัฒนาความร ู ้ความเช ี ่ยวชาญของบ ุคลากร เป ็นการปลดปล ่อยศ ักยภาพของมน ุษย์                            
โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมและพัฒนา เพื่อก่อให้เกิดผลการปฏิบัติงาน ทำให้สามารถปฏิบัติงาน                   
ได ้อย ่างม ีประส ิทธ ิผลมากขึ ้นด ้วยสองแนวทาง ค ือ การพัฒนาระด ับองค์การ ( Organization 
Development) และการพัฒนาระดับบุคคล (Individual Development) การพัฒนาระดับบุคคลนั้น 
เพื่อมุ่งหวังที่จะทำให้บุคคลเกิดความรู้ความเชี่ยวชาญและเกิดการเรียนรู ้โดยผ่านการฝึกอบรมและ                
การพัฒนา (Training & Development)                     

Monday & Noe (2005: 6) ให้ความหมายการพัฒนาบุคลากร ว่าหมายถึง การพัฒนา
บุคลากรเป็นหน้าที่หลักของการบริหารทุนมนุษย์ ประกอบด้วย การฝึกอบรม พัฒนาวางแผนและพัฒนา
อาชีพ พัฒนาองค์กรและการประเมินผล โดยกิจกรรมการฝึกอบรมมีการออกแบบเพื่อเพ่ิมพูนความรู้และ
ทักษะตามความต้องการ ส่วนการพัฒนาเป็นการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงานเพื่อนำมาใช้ในอนาคต 

Werner & Desimone (2009: 5) ให้ความหมายการพัฒนาบุคลากร ว่าหมายถึง การพัฒนา
บุคลากร การพัฒนาทักษะ ความรู้ และทัศนคติ การฝึกอบรมมุ่งผลระยะสั้น เน้นพัฒนาผลการปฏิบัติงาน 
(Performance) การพัฒนาเน้นการเปลี่ยนแปลงเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและสร้างการเรียนรู ้ (Learning)                
ในระยะยาว 

สรุปได้ว่า การพัฒนาตนเอง หมายถึง การสร้างความสามารถของตนเองให้มีมากขึ้น และเป็น
การพัฒนาความสามารถที ่ย ังไม่ได้พัฒนาของตนเองในด้านต่าง  ๆ นอกเหนือจากที่มีอยู่หรือเพ่ิม
ความสามารถมากขึ้น เพ่ือให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ เช่น การใช้ชีวิต การปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 2.  แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาบุคลากร 

Szilagyi (1984) ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการพัฒนาบุคลากร โดยให้ขั้นตอนที่สำคัญดังนี้ 
ขั้นตอนแรกเป็นการวิเคราะห์ความต้องการและความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากร การวิเคราะห์มุ่งเน้น  
คือ 1) การวิเคราะห์องค์กร คือ การวิเคราะห์องค์กรทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 2) การวิเคราะห์                  
การปฏิบัติงาน คือ การวิเคราะห์ความต้องการของกลุ ่มงานเฉพาะ 3) ก ารวิเคราะห์บุคคล คือ                         
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การวิเคราะห์ความต้องการของบุคลากรรายบุคคล ขั้นที่สองกำหนดเป้าหมายและเกณฑ์การพัฒนา
บุคลากร ทั ้งนี ้จะต้องวางวัตถุประสงค์ทั้งในระยะสั ้นและระยะยาว และเกณฑ์ที ่จะต้องใช้ประเมิน                    
ขั้นที่สาม เลือกวิธีการ หรือแนวทางการพัฒนาบุคลากร ทั้งการพัฒนาขณะทำงานและได้ทำงานไปแล้ว 
และการพัฒนาบุคลากร ได้เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ และเจตคติในการปฏิบัติงาน ปรับตัว                
ให้ทันกับวิทยาการเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังช่วยให้ก้าวหน้า
ในตำแหน่งหน้าที่การงาน ทั้งยังทำให้หน่วยงานได้รับผลผลิตที่เพิ่มขึ้นและลดความสิ้นเปลืองเมื่อได้รับ    
การพัฒนาแล้ว ความสามารถและความประพฤติของบุคลากรจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่หน่วยงาน
ต้องการ 
  

วิธีดำเนินการวิจัย 
1. ประชากร 

ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรเจ้าหน้าที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จำนวน 28 คน ดังตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1 จำนวนประชากรเจ้าหน้าที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

 
 
 
 
 

 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามโดยสร้างตามกรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย                

ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 3 ส่วน
ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 คำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นข้อคำถามที่ให้เลือกเติม
เครื่องหมายถูกหน้ากลุ่มข้อความที่กำหนดให้สมบูรณ์ตามความเป็นจริง ประกอบไปด้วยข้อคำถามเก่ียวกับ
ข ้อม ูลส ่วนบ ุคคลของผ ู ้ตอบแบบสอบถาม ได ้แก ่  เพศ อาย ุ  ระด ับการศ ึกษา และระยะเวลา                    
ในการปฏิบัติงาน  

ส่วนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาตนเองในด้านความรู้ทั่ วไป ด้านบุคลิกภาพ               
ด้านการศึกษาต่อ และด้านการฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานของเจ ้าหน้าที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นข้อคำถามที่ประยุกต์มาจากงานวิจัยของ วรรณภา วรรณสาร (2564: 25)              

                   กลุ่ม/งาน                  จำนวน(คน) 
งานบริหารงานและยุทธศาสตร์ 12 คน 

งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา 9 คน 

พนักงานทำความสะอาด 7 คน 
                     รวม 28 คน 
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โดยพิจารณาจากองค์ประกอบทางด้านความต้องการในการพัฒนาตนเองในด้านความรู้ทั่วไป บุคลิกภาพ 
ศึกษาต่อ และการฝึกอบรมหรือศึกษาดูงาน ใช้ข้อคำถามเป็นแบบประเมินค่า (Rating Scale) ดัดแปลงมา
จากส่วนประมาณค่าตามวิธ ีของลิเคิร ์ต (Likert Scale) โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนตามระดับ                 
ความคิดเห็น 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) 

ส่วนที่ 3 คำถามเก่ียวกับความต้องการพัฒนาตนเองว่ายังมีด้านใดบ้างที่นอกเหนือจากที่กล่าว
มาในส่วนที่ 2 พร้อมข้อเสนอแนะ ใช้ข้อคำถามแบบปลายเปิด เพื่อให้ทราบว่ายังมีความต้องการพัฒนา
ตนเองในด้านใดอีกบ้าง ที่เจ้าหน้าที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้องการนำมาพัฒนา
ตนเอง 

3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  
3.1 ศ ึกษาเอกสารที่ เกี่ ยวข้องกับความต้องการพัฒนาตนเองของเจ้ าหน้ าที่ คณะ                     

ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
3.2 ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวทางการสร้างเครื่องมือโดยยึดกรอบแนวคิดเพื่อให้ครอบคลุม

ความต้องการพัฒนาตนเองในด้านความรู้ทั่วไป ด้านบุคลิกภาพ ด้านการศึกษาต่อ และด้านการฝึกอบรม
หรือศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นข้อคำถามที่ประยุกต์              
มาจากงานวิจัยของ วรรณภา วรรณสาร (2564: 25) โดยพิจารณาจากองค์ประกอบทางด้านความต้องการ
ในการพัฒนาตนเองในด้านความรู้ทั่วไป บุคลิกภาพ ศึกษาต่อ และการฝึกอบรมหรือศึกษาดูงาน  

3.3 นำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาสร้างเป็นแบบสอบถาม และนำแบบสอบถามที่สร้าง
ขึ้นนำเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัย ตรวจสอบความถูกต้อง ด้านเนื้อหา โครงสร้าง และภาษา  ให้ได้
ข้อคำถามที่ครอบคลุมแล้วนำมาปรับปรุงแก้ไข ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา  

3.4 นำคำถามที่รับการตรวจสอบแล้ว จัดทำเป็นแบบสอบถามเพ่ือนำไปใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าภาคสนามต่อไป 
 4. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย 

ผู้วิจัยตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัยก่อนนำไปใช้ด้วยการหาค่าความเที่ยงตรงของ
แบบสอบถามหรือค่าสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์หรือเนื ้อหา ( IOC: Index of item 
objective congruence) ของผู้เชี ่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ได้ค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถามหรือ               
ค่าสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหาของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 1.00 

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
5.1 ผู้วิจัยแจ้งวัตถุประสงค์และขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลโดยการตอบแบบสอบถาม              

จากเจ้าหน้าที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 28 คน เป็นประชากรในการศึกษา               
แล้วดำเนินการแจกและเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง 
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5.2 นำข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามจาก 28 คน นำมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์
ครบถ้วน แล้วนำไปสู่กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติ 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
6.1 การวิเคราะห์ข้อมูลคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่                

เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ใช้การวิเคราะห์ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
6.2 การวิเคราะห์ข้อมูลคำถามเกี ่ยวกับความต้องการพัฒนาตนเองในด้านความรู ้ทั ่วไป                

ด้านบุคลิกภาพ ด้านการศึกษาต่อ และด้านการฝึกอบรมหรือศึกษาดูงาน ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและ    
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อแสดงการกระจายของข้อมูล มีหลักเกณฑ์และสูตรในการหาค่า ดังนี้ 

พิสัย = คะแนนมากท่ีสุด – คะแนนน้อยที่สุด 
จำนวนชั้น 

       =   5 – 1 
               5 

                 =      4 
              5 
       = 0.80 

การแปลผลแต่ละระดับค่าคะแนน ดังนี้ (ละเอียด ศิลาน้อย และกันฑิมาลย์ จินดาประเสริฐ, 
2562: 119)  

คะแนนเฉลี่ย 4.20-5.00 หมายถึง มีความต้องการพัฒนาตนเองในด้านนั้นอยู่ในระดับมาก
ที่สุด 

คะแนนเฉลี่ย 3.40-4.19 หมายถึง มีความต้องการพัฒนาตนเองในด้านนั้นอยู่ในระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.60-3.39 หมายถึง มีความต้องการพัฒนาตนเองในด้านนั้นอยู่ในระดับ     

ปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.80-2.59 หมายถึง มีความต้องการพัฒนาตนเองในด้านนั้นอยู่ในระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.79 หมายถึง มีความต้องการพัฒนาตนเองในด้านนั้นอยู่ในระดับน้อย

ที่สุด 
6.3 การวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาตนเองที่เป็นข้อคำถามแบบปลายเปิด ทำการวิเคราะห์

ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา 
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สรุปผลการวิจัย 
 1. เจ้าหน้าที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากที่สุด               
คิดเป็นร้อยละ 71.40 มีช่วงอายุมากที่สุดคือ 41-50 ปี 14 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 มีระดับการศึกษา
มากที่สุดคือระดับปริญญาตรี 15 คน คิดเป็นร้อยละ 53.60 มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากที่สุดคือ              
6-10 ปี 14 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00  

2. ความต้องการพัฒนาตนเองของเจ้าหน้าที่ในการพัฒนาตนเองด้านความรู้ทั่วไป พบว่า มีระดับ
ความต้องการเพิ ่มทักษะภาษาอังกฤษ เช่น ฟัง พูด อ่าน และเขียน (ค่าเฉลี ่ย=4.25  ส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน=0.74) และการเพิ่มทักษะการใช้โปรแกรม Photoshop อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.25 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.78) 

3. ความต้องการพัฒนาตนเองของเจ้าหน้าที่ในการพัฒนาตนเองด้านบุคลิกภาพ พบว่า มีระดับ
ความต้องการเพิ่มทักษะการพัฒนาทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน การเพิ่มทักษะการพัฒนาการแต่งกาย                  
ให้เหมาะสม และการเพิ่มทักษะการพัฒนาร่างกาย เพื่อรูปร่างที่ดี อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.29 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.80) 

4. ความต้องการพัฒนาตนเองของเจ้าหน้าที่ในการพัฒนาตนเองด้านการศึกษาต่อ พบว่า มีระดับ
ความต้องการให้สำนักงานสนับสนุนให้สามารถลาศึกษาต่อแบบเต็มเวลาอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=
4.11 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.90) 

5. ความต้องการพัฒนาตนเองของเจ้าหน้าที่ในการพัฒนาตนเองด้านการฝึกอบรมหรือศึกษา              
ดูงาน พบว่ามีระดับความต้องการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย (ค่าเฉลี่ย=4.50 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.68) และการฝึกอบรมการเพ่ิมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.63)  

6. ความต้องการพัฒนาตนเองในด้านอื ่น ๆ ได้แก่ ด้านการทำวิจัยในสถาบันหรือคณะเพ่ือ                
การพัฒนาตนเองและองค์กร ด้านการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ด้านทักษะการให้การบริการ                    
แก่นักศึกษาหรือบุคลากรภายนอกที่เข้าใช้บริการ ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและด้าน             
การร่วมมือกันภายในองค์กร   
 

อภิปรายผล 
1. ความต้องการพัฒนาตนเองของเจ้าหน้าที่ในการพัฒนาตนเองด้านความรู้ทั่วไป พบว่า มีระดับ

ความต้องการเพิ ่มทักษะภาษาอังกฤษ เช่น ฟัง พูด อ่าน และเขียน (ค่าเฉลี ่ย=4.25 ส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน=0.74) และการเพิ่มทักษะการใช้โปรแกรม Photoshop อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.25 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.78) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ ต้องการนำความรู้
ทั ่วไปเหล่านี้ไปใช้พัฒนาตนเองจากเดิมที่มีอยู่แล้วให้เกิดการพัฒนาที่มากยิ่งขึ ้น โดยต้องการพัฒนา                       
ในด้านภาษาต่างประเทศ คือ ภาษาอังกฤษ ในด้านการฟัง พูด อ่าน และการเขียน และยั งต้องการพัฒนา
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ในด ้านการใช ้โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ต ่าง  ๆ เช ่น Word, Excel, PowerPoint และ Photoshop                      
โดยทั้งหมดนี้ ต้องการให้มีการฝึกอบรมและการแลกเปลี่ยนความรู้ เพิ ่มเติมจากผู้เชี ่ยวชาญ หรือจัด               
การเรียนการสอนเพิ่มเติม สอดคล้องกับแนวคิดของ ภัททิยะ ผันประเสริฐ (2557: ง) ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ต้องการพัฒนาตนเองในด้านภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษและโปรแกรมคอมพิวเตอร์                
Work Art Program, Outlook และ Microsoft Power Point  
        2. ความต้องการพัฒนาตนเองของเจ้าหน้าที่ในการพัฒนาตนเองด้านบุคลิกภาพ พบว่า มีระดับ
ความต้องการเพิ่มทักษะการพัฒนาทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน การเพิ่มทักษะการพัฒนาการแต่งกาย                  
ให้เหมาะสม และการเพิ่มทักษะการพัฒนาร่างกาย เพื่อรูปร่างที่ดี อยู่ในระดับมากที่ สุด (ค่าเฉลี่ย=4.29 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.80) สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิธิวดี เขียวจีน (2554: 126) และสุจิตรา               
แนวใหม่ และชญชา สุดเวหา (2562: 255) ที่ได้ระบุว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการพัฒนาตนเอง                           
ในด้านสุขภาพ ทั้งนี้หน่วยงานควรจัดให้มีการตรวจร่างกายประจำปี มีสถานที่ในการออกกำลังกาย                    
ควรมีการบรรยายอบรมธรรมมะ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ควรมีการจัดกิจกรรมในทางสันทนาการ
ที่ประกอบไปด้วยสาระและความบันเทิง เพื่อผ่อนคลายอารมณ์ สร้างขวัญและกำลังใจกับบุคลากร                 
โดยมอบเป็นรางวัล รวมทั้งควรมีการจัดตั้งกองทุนในการช่วยเหลือบุคลากร        

3. ความต้องการพัฒนาตนเองของเจ้าหน้าที่ในการพัฒนาตนเองด้านการศึกษาต่อ พบว่า มีระดับ
ความต้องการให้สำนักงานสนับสนุนให้สามารถลาศึกษาต่อแบบเต็มเวลาอยู ่ในระดับมากที ่สุด              
(ค่าเฉลี่ย=4.11 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.90) สอดคล้องกับงานวิจัยของ อดุลย์ ทองจำรูญ (2556: ก) 
พบว่า ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลเขตพื้นที่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัด
ชัยภูมิ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด อาจเนื่องมาจากเป็นหน่วยงานของรัฐ ทำให้บุคลากรต้องมี    
ความมั่นคงในอาชีพการงาน และงานวิจัยของบุญส่ง ลีละชาต (2559: 85) โดยกลุ่มตัวอย่างระบุว่า
ต้องการพัฒนาตนเองด้านการศึกษาต่อ ด้านการฝึกอบรม ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าบุคลากร                        
ด้านปฐมนิเทศ และด้านการศึกษาดูงาน ทั ้งนี ้หน่ วยงานควรส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการศึกษา                       
ต่อในระดับท่ีสูงขึ้นและควรมีการมอบทุนการศึกษาสำหรับบุคลากรที่มีผลการศึกษาดี ในด้านการฝึกอบรม 
หน่วยงานควรจัดฝึกอบรมในหลักสูตรที่ เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในหน่วยงาน             
ควรจัดให้มีเวทีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 
       4. ความต้องการพัฒนาตนเองของเจ้าหน้าที่ในการพัฒนาตนเองด้านการฝึกอบรมหรือศึกษา             
ดูงาน พบว่ามีระดับความต้องการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย (ค่าเฉลี่ย=4.50 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.68) และการฝึกอบรมการเพ่ิมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.63) สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัททิยะ ผันประเสริฐ 
(2557: ง) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง ความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน               
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการในการพัฒนาตนเอง               
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ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยรวมมีความต้องการ               
อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อจำแนกตามรายด้าน ได้ดังนี้ ด้านบริหาร ด้านความรู้ ด้านวิชาการ ด้านทักษะ
เฉพาะตำแหน่ง และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5. ความต้องการพัฒนาตนเองในด้านอื ่น ๆ ได้แก่ ด้านการทำวิจัยในสถาบันหรือคณะเพ่ือ             
การพัฒนาตนเองและองค์กร ด้านการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ด้านทักษะการให้การบริการ                    
แก่นักศึกษา หรือบุคลากรภายนอกที่เข้าใช้บริการ ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และด้าน   
การร่วมมือกันภายในองค์กร สอดคล้องกับ วรรณภา วรรณสาร (2564: 25) ที่ระบุว่ากลุ่มตัวอย่างมีความ
ต้องการพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปปฏิบัติ 

1.1 หน่วยงานควรส่งเสริมให้บุคลากรมีการศึกษาต่อเกี่ยวกับหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง
งานที่สังกัดมากขึ้น เช่น หลักสูตรการบริการการศึกษา หลักสูตรการวิจัยในสถาบัน หลักสูตรพัฒนาภาวะ
ผู้นำในองค์กร หรือหลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารองค์กร โดยมีการจัดทำแผนงบประมาณ
เพ่ือจัดสรรทุนสำหรับการศึกษาแก่บุคลากร โดยต้องให้เกิดความเหมาะสม และมีการมอบทุนการศึกษาแก่
บุคลากรที่สนใจศึกษาต่อและมีผลงานที่ดี เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้น 

1.2 องค์กรควรให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้
บุคลากรมีความรู้และมีทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานโดยมีการจัดสรรงบประมาณเข้ามาสนับสนุน 
ฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่งานที่รับผิดชอบมากที่สุด เช่น ทักษะภาษาอังกฤษและความรู้ทั่วไป 
เมื่อได้รับการฝึกอบรมแล้วบุคลากรสามารถนำความรู ้ที ่ได้รับมานั้นมาใช้ได้จริง และทำให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 2. ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

2.1 ควรศึกษาข้อมูลว่ามีอุปสรรคในด้านใดบ้างที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่                 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อทำให้วิจัยเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่คณะศิลปกรรมศาสตร์                 
มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

2.2 ควรทำการศึกษาในเรื่องวัฒนธรรมขององค์กรว่ามีอิทธิพลอย่างไรบ้างต่อการปฏิบัติงาน              
ของเจ้าหน้าที ่
 
 
 
 
 
 
 



38 | ปี ที  1 1  ฉ บั บ ท่ี  2  

 

 

เอกสารอ้างอิง 
กัญชพร ศรมณ.ี (2559). การจัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์. วารสาร 

ปัญญาภิวัฒน์, 8 (1), 275-287. 
ธาดา รัชกิจ. (2563). การบริหารจัดการคนเก่งในองค์กร. ค้นเมื่อ กรกฎาคม 19, 2564,  

จาก https://th.hrnote.asia/orgdevelopment/190114-th-talentmanagment/ 
นิธิวดี เขียวจีน. (2554). ความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานเทศบาลสังกัดกรมส่งเสริม 

การปกครองท้องถิ่น จังหวัดพัทลุง. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา 
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

บุญส่ง ลีละชาต. (2559). ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. การค้นคว้าอิสระรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง 
การปกครองสำหรับนักบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

ประเวศน์ มหารัตน์สกุล. (2551). การจัดการทรัพยากรมนุษย์มุ่งสู่อนาคต. กรุงเทพฯ: พิมพ์ตะวัน. 
ภัททิยะ ผันประเสริฐ. (2557). ความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี. งานนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา. 

ละเอียด ศิลาน้อย และกันฑิมาลย์ จินดาประเสริฐ. (2562). การใช้มาตรประมาณค่าในการศึกษาวิจัย 
ทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การโรงแรม และการท่องเที่ยว. วารสารบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 8 (15), 112-126. 

วรรณภา วรรณสาร. (2564). ความต้องการของบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทำงาน. วารสารการบริหารการศึกษา มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด, 1 (2), 25-31. 

สุจิตรา แนใหม่ และชญชา สุดเวหา. (2562). ความต้องการการสวัสดิการของบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยเอกชนในจังหวัดปทุมธานี. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 14 (3), 255-261. 

สุธินี ฤกษ์ขำ. (2558). การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: หลักการและการประยุกต์. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ 
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

อดุลย์ ทองจำรูญ. (2556). ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลเขตพื้นที่ 
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ. นครราชสีมา: โครงงานสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 

Monday, R. W. & Noe, R. M. (2005). Human resource management. Upper Saddle River, 
NJ: Prentice-Hall. 

 

https://th.hrnote.asia/orgdevelopment/190114-th-talentmanagment/


ว า ร ส า ร วิ ช า ก า ร ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์  | 39 

 

Swanson, R. & Holton, III E. (2001). Foundation of human resource development.  
San Francisco: Berrett Koehler Publisher Inc. 

Szilagyi, A. D. (1984). Management and performance. Glenview: Scott Foresman & Co. 
Werner, M. J. & Desimone, L. R. (2009). Human resource development. Ohio: South-

Western/Cengage Learning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 | ปี ที  1 1  ฉ บั บ ท่ี  2  

 

 

 
 
 



เมืองเชียงแตงในประวัติศาสตร์ ค.ศ. 1784-1895 
Chiang Taeng in History between 1784 and 1895 

 

พิมพ์ปฏิมา นเรศศิริกุล1 
Pimpatima Naressirikul 

 

บทคัดย่อ 
บทความวิชาการเรื่องนี้ มุ่งศึกษาเมืองเชียงแตงในบริบทประวัติศาสตร์การปกครอง เศรษฐกิจ 

และสังคม ระหว่าง ค.ศ. 1784-1895 เมืองเชียงแตงในบริบทประวัติศาสตร์การปกครอง มีความสำคัญ             
ในฐานะที่เป็นเมืองปลายพระราชอาณาเขตที่ขึ ้นตรงต่อสยาม จรดกับอำนาจของกัมพูชาและไม่ไกล                
จากเวียดนาม เป็นคู่แข่งทางการเมืองที่สำคัญของสยาม มีสถานภาพเป็นเมืองเอกในสมัยที่สยามปรับปรุง
ระบบบริหารราชการการปกครองใหม่ในหัวเมืองต่าง ๆ และเป็นจุดยุทธศาสตร์ของฝรั่งเศสในการขยาย
อิทธิพลเข้าสู่ฝั ่งซ้ายแม่น้ำโขงในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ในบริบทประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ เมืองเชียงแตง                
มีสภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากร และทำเลที่ตั้งของเมืองที่เหมาะสมต่อการเป็นตลาดการค้าและเส้นทาง
การค้าระหว่างลาว กัมพูชา และโคชินไชน่า บริบทประวัติศาสตร์สังคม พัฒนาการการตั้งถิ่นฐานของผู้คน 
การปกครอง และเศรษฐกิจ ส่งผลให้เมืองเชียงแตงเป็นสังคมท่ีมีลักษณะของความเป็นพหุชาติพันธุ์ 

 

คำสำคัญ: เชียงแตง สตึงแตรง ประวัติศาสตร์ ลาว กัมพูชา 
 

Abstract 
This academic journal is a result of research on Chiang Taeng in the aspects of 

political, economic and social history between 1784 and 1895.  In political dimension, 
Chiang Taeng was an important dependency of Siam, located at the rim of the territory, 
the border between Cambodia and Siam, and Chiang Tang not very far from Vietnam, 
Siam’ s political rival.  The province also developed to a major colony in Siam’ s 
administrative reconstruction and afterwards a strategic point for France during its power 
expansion over the left of Mekong River in the 19th century.  Chiang Taeng in economic 
history had potential geography, resource and location for market and trade among Laos, 
Cambodia and Cochinchina. Last, in the aspect of social history, Chiang Taeng, throughout 
its development of population movement, politic and economic, embraced multiethnic 
society.   

 
 

Keywords: Chiang Taeng, Stung Treng, History, Laos, Cambodia 
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Lecturer, Bachelor of Arts Program in History Faculty of Humanities and Social Sciences, Phanakhon Si ayuttha Rajabat University 
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บทนำ 
 การศึกษาประวัติศาสตร์ลาวและกัมพูชาในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18-19 ส่วนใหญ่นิยมศึกษา              
เมืองขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญหรือเป็นศูนย์กลางของอำนาจทางการเมืองปกปครอง การศึกษาเมือง     
ขนาดเล็กปรากฏให้เห็นไม่มากนัก เนื่องจากข้อจำกัดด้านหลักฐานชั้นต้นที่ใช้ในการศึกษา ส่งผลให้                
องค์ความรู้เกี่ยวกับเมืองขนาดเล็กที่เป็นส่วนสำคัญในการเติมเต็มเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ให้สมบูรณ์
ขาดหายไป เมืองเชียงแตงเป็นเมืองหนึ่งที่มีความน่าสนใจในประวัติศาสตร์  จากงานศึกษาประวัติศาสตร์
บริเวณแม่น้ำโขงของสุวิทย์ ธีรศาสวัต เรื ่องจักรวรรดินิยมเหนือแม่น้ำโขง  (สุวิทย์ ธีรศาสวัต, 2552)                
และประวัติศาสตร์อีสาน 2322-2488 เล่ม 2 (สุว ิทย์ ธ ีรศาสวัต , 2557) ทำให้เห็นถึงความสำคัญ                       
ของเมืองชายแดนบริเวณแม่น้ำโขงสมัยการขยายอิทธิพลของสยามและฝรั ่งเศส ส่วนใหญ่เป็นเมือง                
ขนาดเล็กทางด้านตะวันออกของลาวและกัมพูชา งานศึกษาของสุธิดา ตันเลิศ เรื่องข่า: ทาสในมณฑลลาว
ตะวันออกและมณฑลลาวตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่าง ค.ศ. 1779-1904 (สุธิดา ตันเลิศ, 2555: 22)               
ได้กล่าวถึงทาสในระบบเศรษฐกิจแบบบรรณาการในบริเวณทางใต้ของเมืองอัดตะปือและทางตะวันออก
ของแสนปาง พ้ืนทีบ่ริเวณนั้นยังมีเมืองเล็กที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจนี้รวมถึงเมืองเชียงแตงด้วย นอกจากนั้น
ย ังม ีการศึกษาเมืองเช ียงแตงในปัจจ ุบ ันเร ื ่อง Situation Analysis Stung Treng, Cambodia (Try &                           
Chambers, 2006) ที่อธิบายความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติบริเวณพื้นที่ชุ ่มน้ำ ในจังหวัด  
สตึงแตรงของกัมพูชา สภาพทางเศรษฐกิจ การพัฒนา วิถีชีวิตของผู้คนล้วนสัมพันธ์กับสายน้ำ งานศึกษาที่
กล่าวมาข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่าเมืองขนาดเล็กอย่างเมืองเชียงแตง น่าจะมีความสำคัญทางการเมือง  
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมไม่น้อย การศึกษาบทความเรื่องเมืองเชียงแตงในประวัติศาสตร์นี้จะเป็น
ส่วนหนึ่งของการเพ่ิมเติมความรู้ ความสำคัญของเมืองเล็กและบทบาทของผู้คนในประวัติศาสตร์ได้มากข้ึน 

เมืองเชียงแตงปัจจุบัน คือ จังหวัดสตึงแตรง หรือ สตึงเตรง ในราชอาณาจักรกัมพูชา หมายถึง 
แม่น้ำต้นกก มีเขตการปกครอง 5 เมือง คือ เซซาน เสียมโบก เสียมปาง (แสนปาง) ธาราบริวัตร                        
และมีเมืองสตึงเเตรงเป็นเมืองเอก เมืองเชียงแตงเดิมอยู่ในเขตการปกครองของลาวชื่อบ้านหางโขง                 
หางโก หรือหางงัว ภาษากัมพูชาเรียกว่า กานตุย (Kantoui) มีอาณาเขตทิศเหนือจรดกับเมืองอัดตะปือ 
ทิศใต้จรดกับกัมพูชา ทิศตะวันออกเฉียงเหนือจรดกับเมืองแสนปาง และทิศตะวันตกจรดกับแม่น้ำโขง                 
มีลักษณะภูมิประเทศที่สำคัญ 2 ลักษณะ คือ พื้นที่ทางฝั่งตะวันตกเป็นที่ราบริมฝั่งแม่น้ำโขง และแม่น้ำ            
เซกองที ่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำเซซานบริเวณใจกลางของเมืองแล้วไหลลงสู่แม่น้ำโขงทางตะวันตก                 
ส่วนพื้นที่ทางด้านตะวันออกมีลักษณะเป็นพื้นที่สูงและพื้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ เปรียบเสมือน
คลังสินค้าจากธรรมชาติที่ส่งเสริมให้เมืองเชียงแตงกลายเป็นเมืองสำคัญในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่                
18-19 การกำเนิดของเมืองเชียงแตงไม่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน สันนิษฐานว่าเมืองเชียงแตงน่าจะเป็น                      
ดินแดนที ่อยู ่ในอิทธิพลของกัมพูชามาก่อน หลังจากที ่กัมพูชาพยายามครอบครองและต้องการ               
มีอำนาจเหนือบริเวณทะเลในน่านน้ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ไม่สำเร็จ ส่งผลให้อำนาจของกัมพูชา 
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ขยายมาตามภาคพื้นแผ่นดินบริเวณลุ่มน้ำโขงตอนล่างแทน พบหลักฐานทางโบราณคดีที่เป็นสิ่งก่อสร้าง
แบบเขมรในเขตเมืองเช ียงแตงและบริเวณใกล้เคียง เช ่น เบตซอง (Bœtzong) จากคำบอกเล่า                          
ของชาวฮอลันดา ฟาน วุสตอฟ และคุณพ่อมารินี มิชชันนารีที่เดินทางเข้ามาในลาวตั้งแต่ต้นคริสต์ศตวรรษ
ที่ 17  ฟรองซิส กากนิเย่ นายทหารฝรั่งเศสผู้ตรวจการกิจการพื้นเมืองและผู้นำคณะกรรมการสำรวจ 
แม่น้ำโขงก็พบโบราณสถาน เรียกว่า บาจอง (Ba Chong) (Garnier, 1996: 65)  ในขณะที่เอเจียน        
แอมอนิเย นักสำรวจชาวฝรั่งเศส ที่เข้ามาสำรวจหาศิลาจารึก ไดม้ีการกล่าวถึงซากปรักหักพังของปราสาท
หินและพบร่องรอยของการทำพิธีบูชาเทวรูปในแถบนี้ด้วย 

 

 
 

ภาพที่ 1 แผนที่เมืองเชียงแตงหรือจังหวัดตรึงแตรง 
ที่มา (Try & Chambers, 2006: 48) 
 

จนกระทั่งราวคริสต์ศตวรรษที่ 14 เมื่ออำนาจของกัมพูชาที่มีอยู่ในบริเวณตอนเหนือ ครอบคลุม
อาณาจักรลาวตอนใต้มาก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 14 นั้น อำนาจได้ถอยลงใต้ ผู้นำลาวจากเมืองหลวงพระบาง
จึงขยายอิทธิพลของอาณาจักรลาวจากตอนเหนือลงมาแทน ส่งผลให้บริเวณเมืองเชียงแตง กลายเป็น             
ส่วนหนึ ่งของลาว และกระชับอำนาจมากขึ ้นในต้นคริสต์ศตวรรษที ่ 18 โดยราชวงศ์ลาวตอนใต้                      
ปรากฏในประวัติศาสตร์นครจำปาสัก ได้กล่าวถึงการเดินทางของพระครูโพนสะเม็กที่อพยพพร้อมด้วย 
ครัวลาวจำนวนหนึ่งลงมาตามแม่น้ำโขง จนมาถึงตำบลหางโขง ปากแม่น้ำเซกองทางด้านตะวันออก               
เป็นพื้นที่ที่มีชัยภูมิดีเหมาะสมที่จะตั้งถิ่นฐานได้ จึงแบ่งคนจำนวนหนึ่งพักอาศัยอยู่ที่นี่แล้วให้ชาวลาว             
เป็นผู้ปกครองดูแลตำบลหางโขง ต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระศรีไชยเชษฐ์ขึ ้นกับนครจำปาสัก               
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ตั้งแต่ ค.ศ. 1713  ต่อมาตกอยู่ภายใต้การปกครองของสยามในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 18 และฝรั่งเศส
ในคริสต์ศตวรรษที่ 19  

  

เมืองเชียงแตงในบริบทประวัติศาสตร์การปกครอง 
เม ืองเช ียงแตงเป ็นเม ืองที่อยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรลาวมาก่อน จนกระทั่ง                       

ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 เกิดความขัดแย้งภายในอาณาจักรลาวเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้สยามถือโอกาส
โจมตีและยึดครองอาณาจักรลาวภายใต้การนำของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีและราชวงศ์ใหม่แห่ง                  
กรุงรัตนโกสินทร์ พร้อมทั้งมีนโยบายลดทอนอำนาจของหัวเมืองประเทศราชด้วยการลดจำนวนเมือง                   
ที่ขึ้นต่อเมืองประเทศราชให้น้อยลง หัวเมืองลาวมีความเปราะบางเนื่องจากเป็นพื้นที่ ติดต่อกับกัมพูชา 
และเวียดนาม ทำให้ชนชั ้นนำสยามให้ความสำคัญมากในการควบคุมดูแลและยังเป็นประเทศราช                       
ที่สยามได้ผลประโยชน์อย่างมหาศาลจากทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบส่วย 
 สถานะของเมืองเชียงแตงภายใต้การปกครองของสยาม 

หากพิจารณาจากที่ตั้งของบ้านหางโขงที่อยู่ชายแดนติดกับกัมพูชาทางใต้และไม่ไกลจากเวียดนาม
มากนัก ทั ้งสองอาณาจักรล้วนเป็นคู่แข่งทางการเมืองของสยามในช่วงเวลานี ้ อาจจะเป็นปัจจัย                           
ที่สยามจำเป็นต้องควบคุมบ้านหางโขงอย่างใกล้ชิด เพ่ือป้องกันปลายพระราชอาณาเขตและรักษา
ผลประโยชน์จากส่วยและการค้าในบริเวณนี้ สยามจึงยกสถานะบ้านหางโขงให้เป็นเมืองเชียงแตง                      
ในค.ศ. 1784 แล้วแต่งตั้งระบบเจ้าอาญาสี่ เป็นโครงสร้างทางการปกครองตามธรรมเนียมการปกครอง
แบบล้านช้าง ประกอบด้วย เจ้าเมือง อุปฮาด ราชวงศ์ และราชบุตร ทำหน้าที่ปกครอง บริหารราชการ 
และเกณฑ์ส่วยในเมืองเชียงแตงส่งให้กรุงเทพฯตามอัตราที่กำหนดทุกปี   

“...อหิวาตกโรคได้คร่าชีวิตชาวบ้านไปกว่า 60 คนที่เชียงแตง เจ้าเมืองได้ไปหลบซ่อนอยู่ที ่บ้าน            
กำพวน (Kumphuon) อยู่ห่างออกไปทางทิศตะวันออกราวครึ่งวัน เจ้านายคนนี้มีนามว่าพระศรีสุลา               
เจ้าเมืองเชียงแตง เป็นหนุ่มอายุ 35 ปี รับราชการในตำแหน่งนี้มานานได้ 6-7 ปี มีคิ้วหนา ร่างกายกำยำ 
หน้าตาดีกว่าเจ้าราชวงศ์ผู้เป็นลุง ลูกชายขุนนางคนก่อนอีก 2 คน คือ อุปราชและราชบุตร...พวกขุนนาง
ทั้ง 4 ที่กล่าวมา มีอยู่ทุกเมืองในประเทศลาว อาจพูดได้ว่าตำแหน่งเหล่านี้จะสืบทอดกันภายในครอบครัว 
ถ้าหากเป็นเจ้าเมือง ชั้นกษัตริย์หรือพระราชา มียศ 100 ขั้น อุปราช 50 ขั้น ราชวงศ์ 25 ขั้น ราชบุตร              
15 ขั้น ฐานันดรศักดิ์ทั ้ง 3 นี้ เป็นคำสันสกฤต เพี้ยนมาเป็นอุปราชา (Uparaja) เท่ากับรองพระราชา               
ราชวงศา (Rajavansa) เท่ากับครอบครัวพระราชา ราชบุตร (Rajaputra) เท่ากับลูกพระราชา อยู่ภายใต้
พวกขุนนางทั้ง 4 มีข้าราชการซึ่งพวกเราจะกล่าวถึงเป็นบางครั้ง...” (เอเจียน แอมอนิเย, 2539: 13)  

ส่วยหลักที่เจ้าอาญาสี่ต้องรวบรวมส่ง คือ ส่วยเงิน (หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.3 เลขที่ 36               
เรื่องบัญชีเรื่องเงินสิ่งของส่วยเมืองต่าง ๆ จ.ศ. 1192 (พ.ศ. 2373) และทรัพยากรธรรมชาติที่มีในท้องถิ่น 
เช่น ครั ่ง (หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.3 เลขที ่ 8 ชื ่อ ใบบอกเมืองศรีทันดรเรื่องส่งครั่ง จ.ศ. 1197                  
(พ.ศ. 2378) ขี้ผึ้ง งาช้าง นอแรด รวมไปถึงทาสด้วย (เอเจียน แอมอนิเย, 2539: 11-12)  
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 “...ชาวป่าเขาที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนั้น ไม่มีการจดบันทึกรายชื่อไว้ พวกเขาเสียส่วยเป็นสิ่งของ
หรือเป็นเงิน ตามที ่เจ้าเมืองกำหนดมา แต่ละปีเจ้าเมืองนำสิ ่งของหรือส่งส่วนหนึ ่งของเงิน  8 ชั่ง                    
(1 ชั่ง เท่ากับ 80 บาท) ไปให้บางกอก ทั้งหมดเป็น 640 บาท...ครึ่งหนึ่งของรายได้จากภาษีประจำปี    
ได้มาจากพวกคนลาวที่มีรายชื่อในบัญชี จ่ายคนละ 2 บาทต่อปี...” (เอเจียน แอมอนิเย, 2539: 13) 

สยามย้ายเมืองเชียงแตงจากเดิมที่เคยอยู่ในการกำกับดูแลของนครจำปาสักให้มาขึ้นตรงต่อสยาม 
(ประวัติศาสตร์อีสาน หน้า 303) ส่วนการแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งต่ำกว่าเจ้าอาญาสี่ให้เป็นอำนาจ              
ของเจ้าเมืองเชียงแตง ต่อมาปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ตำนานนครจำปาศักดิ์ ฉบับ หม่อมอมรวงศ์วิจิตร 
(ม.ร.ว. ปฐม คเนจร) ได้กล่าวถึง ความพยายามขยายอิทธิพลของฝรั่งเศสเข้ามาในเขตอิทธิพลสยาม 
โดยเฉพาะบริเวณที่ใกล้กับตอนเหนือของกัมพูชาและชายแดนทางตะวันตกของเวียดนาม ในค.ศ. 1884 
ฝรั่งเศสได้กัมพูชาอยู ่ในอารักขาและนักองค์ว ัดถา ตามบันทึกของเอเจียน แอมอนิเย ได้กล่าวว่า                  
เป็นเชื ้อพระวงศ์กัมพูชาที่ไม่ได้ขึ ้นครองราชย์ นำสมัครพรรคพวกมาอยู ่ที่ เสียมโบก (Siem Bauk)                        
(เอเจียน แอมอนิเย , 2539: 4) ได้ส่งหนังส ือไปถึงเมืองจำปาสัก เมืองสีทันดอน เมืองเช ียงแตง                         
เมืองแสนปาง เมืองเซลำเภา และเมืองมโนไพรว่าจะยกทัพไปสู้รบกับฝรั่งเศส โดยครอบครัวของนักองค์    
วัดถาจะไปตั้งอยู่ที ่บ้านเสียมโบก เป็นเขตเมืองเชียงแตง หากครอบครัวของพระองค์ได้รับอันตราย                     
จะเอาโทษต่อเจ้ากรมการเมือง ให้มีโทษเหมือนเป็นขบถต่อสยาม เหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้พระบาท               
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต้องมีท้องตราไปยังหัวเมืองฝั่งตะวันออกไม่ให้เจ้ากรมการเมืองเชื่อฟัง
เป็นอันขาด หากเจ้ากรมการเมืองใดเชื่อฟังจะได้รับโทษ เนื่องจากคำกล่าวอ้างนั้น เป็นเพียงความประสงค์
ที่นักองค์วัดถาต้องการความยำเกรงจากหัวเมืองต่าง ๆ จึงอ้างกรุงเทพฯ เท่านั้น  
 ในค.ศ. 1887 ฝรั ่งเศสมีอิทธิพลเหนือเวียดนามและกัมพูชา และจัดตั ้งสหภาพอินโดจีนขึ้น 
ประกอบด้วยตังเกี๋ย อันนัม โคชินไชน่า และกัมพูชาส่วนนอก  ใน ค.ศ. 1890 สยามมีการปฏิรูปการบริหาร
ราชการแผ่นดิน เนื่องจากอิทธิพลของฝรั่งเศสที่มีความตึงเครียดมากขึ้นเรื่อย ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ โดยเฉพาะบริเวณลุ่มแม่น้ำโขง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงโปรดเกล้าฯ                    
ให้มีสารตราให้มีการจัดระบบการบริหารราชการส่วนภูมิภาคใหม่เพื่อให้ มีประสิทธิภาพและสอดคล้อง             
กับสถานการณ์บ้านเมืองมากยิ่งขึ้น โดยให้มีการรวมหัวเมืองเอก โท ตรี จัตวา เข้าด้วยกัน แล้วแบ่งเป็น            
4 กอง แต่ละกองมีข้าหลวงประจำปกครองกองละ 1 คนภายใต้การกำกับของข้าหลวงใหญ่ประจำ                  
อยู่ที ่เมืองจำปาสัก “หัวเมืองลาวฝ่ายตะวันออก” มีหัวเมืองเอก ได้แก่ เมืองสาละวัน เมืองจำปาสัก               
เมืองคำทองใหญ่ เมืองอัดตะปือ เมืองสีทันดอน เมืองเชียงแตง เมืองแสนปาง เมืองสุรินทร์ เมืองสังฆะ  
เมืองขุขันธ์ และเมืองเดชอุดม และเมืองขึ ้น ต่อมาใน ค.ศ. 1891 เมื่อการปกครองมีความจำเป็น                     
ต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ในภูมิภาคและงานราชการที่มีเพ่ิมมากยิ่งขึ ้น พระบาทสมเด็จ                 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงมีพระราชดำริให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการปกครองใหม่ เนื่องจากอาณาเขต
ที่แบ่งไว้ก่อนหน้านี้มีความล้าสมัย ควรจะส่งข้าหลวงไปประจำคอยดูแลรักษาอาณาเขตบริเวณหัวเมือง                
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ที่ติดกับกัมพูชาและเวียดนาม จึงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงพิชิตปรีชากร 
เป็นข้าหลวงใหญ่ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายทหารและพลเรือนไปประจำอยู่ที ่เมืองจำปาสัก และให้ตั้ง
สำนักว่าราชการที่เมืองอุบลราชธานี ให้รวมหัวเมืองลาวฝ่ายตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือเป็น              
“หัวเมืองลาวกาว” ประกอบด้วยเมืองใหญ่หลายเมือง ได้แก่ เมืองจำปาสัก เมืองเชียงแตง เมืองแสนปาง 
เมืองสีทันดอน เมืองสาละวัน เมืองอัดตะปือ เมืองคำทองใหญ่ เมืองสุรินทร์ เมืองสังฆะ เมืองขุขันธ์              
เมืองเดชอุดม เมืองศรีสะเกษ เมืองอุบล เมืองยโสธร และเมืองมหาสารคาม (หม่อมอมรวงศ์วิจิตร                
(ม.ร.ว.ปฐม คเนจร), 2527: 19-20) 
 เมืองเชียงแตงกับสถานการณ์การขยายอิทธิพลของฝรั่งเศส 
 เมืองเชียงแตงเป็นเมืองที่มียุทธศาสตร์สำคัญ เนื่องจากมีอาณาเขตใกล้กับเส้นทางการขยาย
อิทธิพลของฝรั่งเศสบริเวณชายแดนลาว เวียดนาม และกัมพูชา ในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 ชาวเวียดนาม
ในบังคับของฝรั ่งเศสเข้ามาตัดไม้และระเบิดแก่งที่เมืองเชียงแตงและเข้ามาในเขตสยามบ่อยครั้ง                      
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากร จึงให้ขุนมหาวิชัยคุมกำลังทหารไปประจำที่แก่งหลี่ผีห้ามไม่ให้
มีการตัดไม้และระเบิดแก่ง และให้หลวงบุรินทรามาตย์ข้าหลวงเมืองเชียงแตงไปตรวจตรารักษา                 
ด่านแม่น้ำโขงเพ่ือไม่ให้มีการนำเครื ่องระเบิดและกระสุนดินดำเป็นของต้องห้ามเข้ามาในอาณาเขต                 
(เติม วิภาคย์พจนกิจ, 2542: 330) ต่อมา ค.ศ. 1892 อ้ายตังแกโบชักชวนเมืองแสนปางขัดขืนอำนาจ              
ของสยามด้วยการแย่งร่อนทองคำในบ่อหลวงและไม่ยอมส่งภาษี จับพนักงานเก็บภาษีของสยามไปกักขังไว้ 
และตั้งตนเองเป็นเจ้าภาษีเก็บทองเอง บังคับ จับกุมประชาชนทั้งที่เป็นคนลาว คนพื้นเมืองมาปรับไหม              
เอาเง ิน จับคนไปซื ้อขาย กระทำการซ่องสุมโจรผู ้ร ้าย  เจ ้าพระยาประชากิจกรจักร จึงนำกำลัง                          
ไปปราบปราม โดยให้หลวงสุนทรอุทัยพิทักษ์ นายร้อยโทคร้าม นายร้อยตรีถมยา  พญาเมืองแพน                 
กรมการเมืองจำปาสัก กรมการเมืองสีทันดอน ราชวงศ์เมืองเชียงแตง และข้าราชการอ่ืน ๆ คุมกำลังทหาร
ไปปราบปราม ในปีนี้กรมหลวงพิชิตปรีชากร ข้าหลวงใหญ่ โปรดให้หลวงพิพิธสุนทร (อิน) ไปเป็นข้าหลวง
เมืองเชียงแตง 
 หลังจากที่สยามพยายามตรวจตราเพื่อรักษาความเรียบร้อยของดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง ฝรั่งเศส
เริ่มมีท่าทีที่แสดงให้เห็นว่า ต้องการดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงไว้ในครอบครอง โดยอ้างว่าดินแดนที่สยาม
อ้างสิทธิ ์อันชอบธรรมในการปกครองนั ้นแต่เดิมเป็นของเวียดนามและกัมพูชา เมื ่อทั ้งสองดินแดน                      
อยู่ในอารักขาของฝรั่งเศสแล้วดินแดนเหล่านั้นจึงควรเป็นของฝรั่งเศสด้วย การเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง
ให้แก่อาณานิคมฝรั ่งเศสใน ค.ศ. 1893 จากบันทึกของชาวตะวันตกเป็นภาพสะท้อนให้เห ็นว่า                
ฝรั ่งเศสมีการวางแผนที ่จะผนวกฝั ่งซ้ายแม่น้ำโขงมาก่อน โดยดำเนินการสำรวจฝั ่งซ้ายแม่น้ำโขง                     
อย่างละเอียดและเป็นระบบตั้งแต่บริเวณสิบสองจุไทยไปจนถึงเมืองเชียงแตง เพื่อทำแผนที่อาณาเขต
ฝรั่งเศสกับสยาม (สุวิทย์ ธีรศาสวัต, 2552: 21) นอกจากนั้นยังพบหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าฝรั่งเศส                   
มีความพยายามกดดันผู ้คนที ่อาศัยอยู่ในพื ้นที ่ต่ าง ๆ ทั ้งในบริเวณเมืองเชียงแตงและในเขตอำนาจ                 
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ของสยามอื่น ๆ ให้เข้าเป็นพวกเดียวกับฝรั่งเศส สยามจึงต้องส่งกองกำลังทหาร ข้าหลวงและข้าราชการ 
เข้าไปคอยเฝ้าระวัง รักษาความเรียบร้อยบริเวณปลายพระราชอาณาเขตที่มีพรมแดนใกล้กับเวียดนามและ
กัมพูชา (หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.5 รล-สต/18 เลขที่ 32 เรื่องถึงพระพิศณุเทพข้าหลวงตอบให้ท้าวเพ้ีย 
นายล่ามข่าคุมไพร่ไปตั้งรักษาด่านปลายพระราชอาณาเขตรตรวจตราระวังรักษานายข่าอย่าให้พวกฝรั่งเศส
คุมกำลังเป็นกองทับล่วงเลยเข้ามาในพระราชอาณาเขตรได้เปนอันขาต  ร.ศ. 110 (พ.ศ. 2434)                        
อีกทั้งสยามยังขอให้พื้นที่ตั ้งแต่เมืองคำม่วนมาจนถึงเมืองเชียงแตง  เป็นเขตปลอดทหารจนกว่าจะมี              
การปักปันเขตแดนกันระหว่างฝรั่งเศสกับสยาม แต่ฝรั่งเศสไม่ได้ตอบรับข้อเสนอของสยาม ในทางตรงข้าม
ฝรั่งเศสเริ่มแบ่งกองกำลังโจมตีพื้นที่บริเวณแนวแม่น้ำโขงหลายจุด โดยแบ่งแนวรบออกเป็น 4 แนว                      
มีนายบัสตาร์ด เป็นผู้บังคับบัญชา กัปตันโทเรอซ์ เป็นผู้ช่วยและผู้บังคับกองร้อย กองกำลังส่วนใหญ่เคลื่อน
จากกัมพูชาบุกขึ้นมาตามลำน้ำโขง เข้ามาที่ด่านเสียมโบก ด่านบงขลา และตีเมืองเชียงแตง ส่วนแนวรบ              
ที่เหลือ ทหารฝรั่งเศสจากเวียดนามเข้ายึดเมืองอัดตะปือ ยึดเมืองแสนปาง และรวมกับกองทัพฝรั่งเศส               
ที่เมืองเชียงแตงจนสามารถยึดเมืองเชียงแตงไว้ได้และโจมตีแนวอื่น ๆ ได้ทั้งหมด ต่อมาฝรั่งเศสกับสยาม 
ลงนามในสนธิสัญญาเดือนตุลาคม ค.ศ. 1893 ประกอบด้วยสนธิสัญญา 10 ข้อ และอนุสัญญา 6 ข้อ               
มีผลให้สยามเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศสทั้งหมด ครอบคลุมตั้งแต่เมืองเชียงแตง ไปจนถึง
หลวงน้ำทา (สุวิทย์ ธีรศาสวัต, 2557: 17-37) ฝรั่งเศสได้ผนวกลาวเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพอินโดจีน 
(แกรนท์ อีแวนส์, 2549: 50) และตัดดินแดนบางส่วน เช่น เชียงแตง แสนปาง ธาราบริวัตรให้ไปขึ้นกับ
กัมพูชาเพื่อให้ง่ายต่อการปกครอง กระทั่งกลางคริสต์ศตวรรษที่ 20 กัมพูชา ลาว และเวียดนามได้รับ               
เอกราชอย่างสมบูรณ์ตามข้อตกลงในสนธิสัญญาเจนิวา ปัจจุบันกัมพูชาเรียกเมืองเชียงแตงว่า “สตึงเเตรง” 
หรือ “สตึงเตรง”  
 

เมืองเชียงแตงในบริบทประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ 
เมืองเชียงแตง เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บริเวณจุดบรรจบของแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลลงมาจากทางทิศ

ตะวันตก ทิศเหนือ และฟากตะวันออก คือ แม่น้ำโขง แม่น้ำเซกอง และแม่น้ำเซซาน การกระทำของแม่น้ำ
ส่งผลให้เกิดพื้นที่ราบลุ่มและพื้นที่ชุ่มน้ำริมฝั่งแม่น้ำ เป็นแนวจากเหนือลงใต้ของเมืองทางทิศตะวันตก                
มีการเอ่อล้นของแม่น้ำบ้างในฤดูกาลที่น้ำขึ ้นสูงจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ แต่ ไม่ใช่                      
พ้ืนที่น้ำท่วมถึงในปริมาณมาก ในช่วงปลายฤดูลมมรสุมปริมาณน้ำจะลดระดับลงมาก (เอเจียน แอมอนิเย, 
2539: 12-14) พื้นที่ทางตอนเหนือและตะวันออก เป็นพื้นที่สูงและพื้นที่ป่า ดินมีลักษณะปนทรายและ             
ดินเหนียว ทำให้การปลูกข้าวและพืชอาหารชนิดอ่ืน ๆ มีอยู่อย่างจำกัด ประชาชนบางส่วนต้องออก                 
ไปบุกเบิกที่เพาะปลูกห่างจากตัวเมืองออกไป ข้าวที่ถูกผลิตในเมืองเชียงแตง อาจมีปริมาณไม่มากนัก             
เมื่อเทียบกับจำนวนประชากรของเมืองเชียงแตงที่มีค่อนข้างมาก ทำให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ               
และพบหลักฐานที่สะท้อนให้เห็นว่า ชาวเมืองเชียงแตงต้องหาข้าวจากแหล่งอ่ืนด้วยการนำสินค้า                
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จากท้องถิ่นและแหล่งใกล้เคียงเพื่อนำไปแลกข้าวกลับมา แม้ว่าเมืองเชียงแตงจะเป็นพื้นที่ที่มีผลผลิต               
จากการเพาะปลูกไม่มากนัก แต่จุดยุทธศาสตร์ที่ตั้งของเมืองมีความเหมาะสมด้านการค้า  

เมืองเชียงแตงในฐานะเมืองการค้า: เส้นทางการค้าและสินค้า 
เมืองเชียงแตง มีที่ตั้งที่เหมาะสมต่อการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นบริเวณบรรจบ

กันของแม่น้ำโขง แม่น้ำเซกอง และแม่น้ำเซซาน บางสายไหลเชื่อมต่อไปยังลาว กัมพูชาและเวียดนามได้ 
(Carné, 2000: 49-53) เป็นเส้นทางสัญจรของผู้คน ทำให้เมืองเชียงแตงเป็นเมืองเปิด ในมิติของเศรษฐกิจ 
สายน้ำยังเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งสินค้าที่สำคัญ ภูมิศาสตร์ดังกล่าวเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ชาวเมือง             
เชียงแตงประกอบอาชีพค้าขายมากกว่าทำเกษตรกรรม  

การค้าของเมืองเชียงแตง มีทั้งการค้าทางน้ำและการค้าทางบก และมีความคึกคักมาก โดยเฉพาะ
การค้าขายทางเรือระหว่างกัมพูชาและโคชินไชน่า ส่วนตอนเหนือชาวเมืองเชียงแตงก็ค้าขายกับเมืองลาว
ทางแม่น้ำโขงและแม่น้ำเซกอง เช่น เมืองจำปาสัก เมืองอัดตะปือ เมืองโขง เมืองสาละวัน เป็นต้น (เอเจียน 
แอมอนิเย, 2539: 9-13) แม้ว่าการขนส่งทางน้ำจะเป็นที ่นิยมมากกว่าเส้นทางอื ่น  ๆ แต่การเดินเรือ                 
ในแม่น้ำโขงและแม่น้ำเซกองนั้นมีข้อจำกัดในช่วงฤดูฝนที่น้ำในแม่น้ำจะมีปริมาณมากและไหลเชี่ยวกราก 
(Carné, 2000: 49) หินและแก่งต่าง ๆ ที่จมอยู่ใต้น้ำ ทำให้เกิดอุปสรรคในการเดินเรือ และทำให้เกิดเรือ
ขนสินค้าอับปางได้ ดังนั้น เรือบรรทุกสินค้า ต้องอาศัยนายท้ายเรือที่มีความชำนาญ ทั้งในเรื่องทิศทาง              
การไหลของแม่น้ำ ร่องน้ำ และตำแหน่งเกาะแก่งต่าง ๆ ในแม่น้ำโขง เพื่อให้สามารถเดินเรือผ่านไปได้
อย่างปลอดภัย  

ในทางตรงกันข้าม ในช่วงฤดกูาลปกติน้ำจะลดระดับลงจนไม่สามารถเดินเรือได้จากการโผล่พ้นน้ำ
ของแก่งต่าง ๆ ที่มีจำนวนมากในแม่น้ำโขง การขนสินค้าจำเป็นต้องอาศัยเส้นทางบกสลับกับทางน้ำ               
เป็นระยะ ๆ ตลอดการเดินทาง หรืออาจใช้ทางบกตลอดการเดินทาง เนื่องจากมีเส้นทางการค้าที่สามารถ
เชื่อมต่อระหว่างเมืองเชียงแตงกับเมืองอัดตะปือและโคชินไชน่าได้ แต่เส้นทางบกไม่เป็นที่นิยมมากนัก 
เนื่องจากเป็นพื้นที่ป่าและมีอันตรายจากการจี้ปล้นระหว่างทาง โดยเฉพาะบริเวณชายแดนเมืองเชียงแตง 
ที่อยู่ทางดา้นตะวันออกของตัวเมือง ดังปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับเส้นทางการค้ากระบือที่มีเครือข่ายการค้า
ตั้งแต่เมืองอัดตะปือลงไปจนถึงพนมเปญ มีการซื้อกระบือมาจากเมืองอุบล เมืองจำปาศักดิ์ และเมืองโขง 
เพื่อนำไปขายต่อที่กัมพูชา โดยบรรทุกกระบือไปทางบก ผ่านตนเลราโป เมลูเปร กำปงสวย เป็นเส้นทาง 
ฝั่งด้านตะวันตกที่มีสภาพภูมิศาสตร์เป็นพื้นที่โปร่งกว่าเส้นทางสายตะวันออกที่ต้องผ่านเมืองเชียงแตง     
เป็นป่าทึบ และมีอันตรายต่อการถูกปล้น (เอเจียน แอมอนิเย, 2539: 25)  

หากพิจารณาเส้นทางการเดินทางของนักสำรวจในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19  อาจสันนิษฐาน
ได้ว่า เส้นทางที่น่าจะเป็นเส้นทางการค้าที่ชาวเมืองเชียงแตงค้าขายกับคนพื้นที่ต่าง  ๆ และเป็นเส้นทาง
ผ่านเมืองการค้าที่สำคัญ (Cupet, 1998) โดยสามารถเดินทางได้หลายเส้นทาง คือ ออกไปทางแม่น้ำราโป 
เมลูเปร คุขันธ์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และอีกเส้นทางคือไปทางด้านตะวันตกถึงสังเกี๊ยะ สุรินทร์ โคราช 
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อีกเส้นทางเดินทางข้ึนเหนือไปตามแม่น้ำเซกอง ผ่านเมืองอัดตะปือ สาละวัน คำทอง ไปจนถึงอุบลราชธานี 
(เอเจียน แอมอนิเย, 2539: 14)  

พ่อค้าจากท้องถิ ่นต่าง ๆ จะนำสินค้านานาชนิดล่องขึ ้นลงทั ้งทางน้ำและทางบกตลอดปี                  
ในขณะที่ชาวเมืองเชียงแตงก็จะใช้เส้นทางเดียวกันนี ้ออกไปปฏิสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับภายนอก                        
เพ่ือแลกเปลี่ยนอาหารและรับสินค้าจากตลาดต่าง ๆ มาค้าขาย นอกจากเมืองเชียงแตงจะเป็นเมืองการค้า
ในตัวเองแล้ว ยังมีบทบาทเป็นตัวกลางการค้าระหว่างเมืองพนมเปญกับอัดตะปือด้วย  (Garnier, 1996: 
65) บันทึกการเดินทางในลาว ภาคที่หนึ่ง ได้กล่าวไว้ว่า การค้าระหว่างเมืองเชียงแตงกับกัมพูชานั้น                      
มีความสำคัญมากในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 และมีความสำคัญมากขึ้นหลังจากเมืองเชียงแตง                 
อยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศส  

สินค้าสำคัญที่พบว่ามีการค้าขายแลกเปลี่ยนระหว่างเมืองเชียงแตงกับเมืองลาวที่อยู่ทางตอน
เหนือของเมืองเชียงแตงขึ้นไปตามแม่น้ำโขง ได้แก่ ขี้ผึ้ง กระดูกสัตว์ งาช้าง นอแรด ต้นตำแย ลูกกระวาน
คุณภาพต่ำหรือที่ชาวกัมพูชาเรียกว่า กรากอ (Krakor) และสินค้าอ่ืนที่หาได้ในท้องถิ่น สินค้าเหล่านี้จะถูก
นำไปขายในตลาดเมืองจำปาสักและเมืองอัดตะปือเป็นตลาดใหญ่ในลาวตอนใต้ ขากลับพ่อค้าเมือง                 
เชียงแตงจะขนเกลือ ถ้วยชาม ผ้าป่าน (Ramie) หรือ ortie de Chine ดอกฝ้ายป่า และสิ่งของอ่ืน ๆ กลับ 
(เอเจียน แอมอนิเย , 2539: 12-13) โดยเฉพาะดอกฝ้ายป่ามีมากในเขตป่าทึบและนำไปขายต่อ                     
ให้กับพ่อค้าที่จะเดินทางไปค้าขายที่พนมเปญ จากนั้นจะนำข้าวจากกัมพูชากลับมาที่เมืองเชียงแตง                  
(เอเจียน แอมอนิเย, 2539: 4) นอกจากนั้นยังพบว่าพ่อค้าเมืองเชียงแตงไปรับซื ้อเกลือจำนวนมาก                      
มาจากโคชินไชน่าเพื่อนำไปขายและแลกข้าวกับคนลาวที่เมืองโขงผลิตข้าวได้ปริมาณมาก โดยมีอัตรา   
การแลกเปลี่ยนเท่ากับเกลือ 1 หาบแลกข้าวเปลือกได้ 3 หาบ ในขณะเดียวกันก็มีพ่อค้าจากเมืองโขง             
นำข้าวมาขายในตลาดเมืองเชียงแตงด้วย (เอเจียน แอมอนิเย, 2539: 20-23)  

พ่อค้าที่ใช้เส้นทางบกจากโคชินไชน่าเข้าสู่เมืองเชียงแตง มี 2 กลุ่ม คือ พ่อค้าชาวเวียดนามและ
พ่อค้าชาวจีน พ่อค้าเวียดนาม เข้ามาค้าขายนอระมาดและงาช้างในเมืองเชียงแตง  แต่การค้าชะงักไป
เนื่องจากสยามมีปัญหาทางการเมืองกับเวียดนามในคริสต์ศตวรรษที่ 18 และกลับมาค้าขายกันได้อีก
ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 (หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ม.ป.ป. ก) ส่วนพ่อค้าชาวจีนที่มาจากฝูเกี้ยน 
นำสินค้าหลายรายการเข้ามาซื้อขายในพ้ืนที่นี้และตลาดใกล้เคียง ได้แก่ ถั่วลันเตา ผ้าไหม ผ้าฝ้าย น้ำตาล 
เกลือ เครื่องแต่งกาย ผ้า เหล็ก กระวาน ขี้ผึ ้ง แลคเกอร์ ตำแย งาช้าง หนัง และเขากวาง และแรด        
ขนนกยูง เครื่องจักสาน งานไม้ที่ผลิตโดยคนพ้ืนเมืองที่อาศัยอยู่ในป่า (Garnier, 1996: 65) 

บริเวณทางตอนเหนือของเมืองเชียงแตง มีพื ้นที ่ใกล้กับแหล่งต้อนกระบือจากฝั ่งกัมพูชา                     
และตลาดค้ากระบือแหล่งใหญ่ที่สุดในเมืองอัดตะปือ พ่อค้ากัมพูชาเข้ามาซื้อกระบือแถบนี้ เพื่อนำไป             
ขายต่อในกัมพูชาและสันนิษฐานว่าเมืองเชียงแตงน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับการค้ากระบือในบริเวณนี้ด้วย 
สินค้าอีกประเภทหนึ่งที่ เป็นสินค้าสำคัญของเมืองเชียงแตง คือ ทาส เป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาด
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กัมพูชา นอกจากจะจับชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู ่ตามพื้นที่ป่าทางด้านตะวันออกมาขายเป็นทาสแล้ว                     
ยังสามารถหาซื้อทาสได้จากเมืองเชียงแตงด้วย โดยมีราคาขายที่ 3-4 แท่งเงินต่อทาส 1 คน เมืองจำปาสัก
ก็ซื้อทาสจากเมืองเชียงแตงด้วย  ส่วนใหญ่ทาสเหล่านี้จะนำไปรับใช้เจ้านายลาวและส่งต่อให้แก่สยาม               
(เอเจียน แอมอนิเย, 2539: 14-37) 

ระบบเงินตราที่พบว่ามีการใช้ในเมืองเชียงแตง ปรากฏใน Travels in Cambodia and Part of 
Laos ว่ามีลักษณะคล้ายกับเงินในจังหวัดฝั่งตะวันตกของแม่น้ำราโปและเมลูเปร มีความหนาประมาณ                
1 เซนติเมตร กว้างประมาณ 3 เซนติเมตร ยาว 14-15 เซนติเมตร มีน้ำหนักประมาณ 200 กรัม 10 แท่ง
เท่ากับ 1 บาท 15 แท่งเท่ากับ 1 เหรียญ (Garnier, 1996: 66) เงินแท่งราคา 15 กีบ ที่เมืองเชียงแตง            
แลกได้ 150 ชั่ง และมีการใช้เงินกีบและเงินอัฐทองแดงพวง เจ้าของเรือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ             
ไปกลับระหว่างกัมพูชากับเมืองเชียงแตง (เอเจียน แอมอนิเย, 2539: 13-14)   

เมืองเชียงแตงมีเครือข่ายการค้าจากการปฏิสัมพันธ์การค้าระหว่างชาวเมืองเชียงแตงกับพ่อค้า  
ต่างถ่ินหลายกลุ่มชาติพันธุ์ ความต้องการแสวงหาสินค้าที่เป็นที่ต้องการของตลาดในอินโดจีนในช่วงเวลานี้ 
ส่งผลให้เมืองเชียงแตงมีการตั ้งถิ ่นฐานของคนหลายกลุ ่มชาติพันธุ์ ทั ้งในลักษณะถาวรและชั่วคราว                  
มีสถานะเป็นผู้ซื้อและผู้ขายในระบบเศรษฐกิจของเมือง ในบริบทของเศรษฐกิจการค้านี้จึงส่งผลให้สังคม
ของเมืองเชียงแตงกลายเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ด้วย 

 

เมืองเชียงแตงในบริบทประวัติศาสตร์สังคม 
ในบริบททางการปกครองและเศรษฐกิจของเมืองเชียงแตง เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า 

เมืองเชียงแตงเป็นเมืองที่มีความสัมพันธ์กับผู้คนจากต่างถิ่นหลายกลุ่ม ทั้งในฐานะผู้ปกครองและคู่การค้า
ทางเศรษฐกิจ รวมถึงคนกลุ่มต่าง ๆ ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในภายในเมืองเชียงแตง โดยความสัมพันธ์เหล่านี้                
ส่งผลต่อลักษณะทางสังคมของเมือง 
 โครงสร้างทางสังคมของเมืองเชียงแตง 
 โครงสร้างทางสังคมของเมืองเชียงแตง มีลักษณะของการจัดลำดับชั้นทางสังคมที่สอดคล้อง               
กับการปกครอง โดยมีชนชั้นปกครองที่เป็นชาวลาว ชาวสยาม และชาวฝรั่งเศส ทำหน้าที่ควบคุมแรงงาน 
และรวบรวมภาษีส่งให้แก่ผู ้ปกครอง ส่วนชนชั้นใต้ปกครอง เป็นคนกลุ่มต่าง ๆ ทั้งที่เป็นชาวลาวและ               
ชาวพื้นเมืองหลายกลุ่ม ดำรงสถานะเป็นไพร่ที่รับใช้มูลนายและไพร่ส่วย มีจำนวนมากที่สุดในสังคม                    
มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของเมือง และทาส มีสถานภาพทางสังคมชั้นล่างสุด
ของสังคม นอกจากนั ้นยังมีกลุ ่มคนที่เป็นอิสระ คือ ชาวพื ้นเมืองบางกลุ่มที่อาศัยอยู ่ในป่าบริเวณ                    
ด้านตะวันออก ตามเอกสารจดหมายเหตุของสยามเรียกคนกลุ่มนี้ว่าข่าขัด ลักษณะการตั้งถิ่นฐานและ
บ้านเรือนในเมืองเชียงแตง ชาวเมืองเชียงแตงส่วนใหญ่ปลูกกระท่อมมุงหลังคาเรียงกันเป็นแถว อยู่รวมกัน
หลายหลังเป็นหมู่บ้านกระจายไปตามแนวของลำน้ำส่วนหนึ่งและในเขตพ้ืนที่ป่า  
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ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในสังคมเมืองเชียงแตง 
สังคมของเมืองเชียงแตงมีลักษณะเป็นสังคมพหุชาติพันธุ ์เนื ่องจากเป็นพื ้นที่เปิดจากสภาพ                

ทางภูมิศาสตร์และบริบททางเศรษฐกิจ ทำให้เป็นที่อยู่อาศัยและเป็นทางผ่านของคนหลายกลุ่ม                       
ได้แก่ ชาวลาว ชาวเขมร ชาวเวียดนาม ชาวจีน ชาวสยาม ชนเผ่ากลุ่มต่าง ๆ และชาวตะวันตก ทำเล              
การตั้งถ่ินฐานจะแตกต่างกันไปตามวิถีชีวิตของคนแต่ละกลุ่ม 
 ชาวลาว มีจำนวนมากในเมืองเชียงแตง (Garnier, 1996: 65) ทั ้งที ่มีสถานภาพทางสังคม                   
เป็นผู้ปกครองและเป็นไพร่ (Carné, 2000: 50)  เนื่องจากอยู่ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรลาวเป็นระยะ
เวลานาน ชาวลาวจึงเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเขตนี้เป็นจำนวนมาก ในบันทึกของเอเจียน แอมอนิเย ได้กล่าวถึง
การบันทึกชื ่อชาวลาวที ่เป็นไพร่ในเมืองเชียงแตงที ่ต ้องส่งส ่วยมีจำนวนมากถึง 3,000-4,000 คน                        
ถึงแม้จะเป็นจำนวนที่อาจเกินความเป็นจริงก็ตาม ผู้ชายแต่งกายด้วยการนุ่งโจงกระเบน ผมสั้น ส่วนผู้หญิง
เกล้ามวย หากมีครอบครัวแล้วจะตัดผมสั ้น นุ ่งผ้าซิ ่นและห่มสไบ สวมเครื ่องประดับจำพวกแหวน                    
กำไล ต่างหูที่ทำด้วยเงินและทองคำ 

นอกจากนั้นในเมืองเชียงแตงยังพบว่ามีการผสมผสานทางชาติพันธุ์ผ่านระบบเครือญาติ  โดย              
การแต่งงานของชาวลาวกับชาวเขมร และชาวเผ่าอื่น ๆ ส่งผลให้เกิดเชื้อสายผสมหรือลูกครึ่งในสังคมเมือง
เชียงแตงขึ้น ครอบครัวของชาวลาวส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานบริเวณใกล้แม่น้ำโขงทางฝั่งตะวันตกลงมาถึงทางใต้
ของเมือง และบริเวณฝั่งแม่น้ำเซกอง ที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำเซซานตอนกลางของเมือง ชาวลาวมีระบบ
ความเชื่อผสมผสานระหว่างความเชื่อเรื่องผีกับพระพุทธศาสนา สำหรับพระพุทธศาสนานั้นสันนิษฐานว่า
ชาวเมืองเชียงแตงมีการนับถือพระพุทธศาสนามานานแล้ว เนื ่องจากประวัติศาสตร์การตั ้งถิ ่นฐาน                  
พบว่าคนกลุ ่มแรก ๆ ที่อพยพเข้ามาอยู่ เป ็นญาติโยมชาวลาวที ่ต ิดตามพระครูโพนสะเม็กเข้ามา                    
พร้อมทั้งมีการหล่อพระพุทธรูปใต้พระศอลงมาถึงพระแท่น แล้วอัญเชิญเศียรพระพุทธรูปที่หล่อไว้ที่เจดยี์
พนมเปญมาสวม นามว่า พระเจ้าองค์แสน มีการก่อพระวิหารขึ ้นเพื ่ออัญเชิญพระเจ้าองค์แสน                       
มาประดิษฐานไว้ พร้อมทั ้งกัลปนาคนจำนวนหนึ ่งให้อยู ่ร ักษาพระพุทธศาสนาที ่ตำบลหางโขง                           
(เติม วิภาคย์พจนกิจ, 2542: 38) ในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 พบว่าในเมืองเชียงแตง มีวัดอยู่ 3 วัด                  
ในตอนเหนือ ตอนกลาง และตอนใต้ ของเมือง แต่ละวัดมีพระภิกษุอยู ่มากถึง 6-17 รูป (เอเจียน                      
แอมอนิเย, 2539: 11-12)  

ชาวเขมร ส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณตอนใต้และพื้นที่ป่าทางด้านตะวันออกของเมืองเชียงแตง 
และพบอยู่ปะปนกับครอบครัวชาวลาวบริเวณแม่น้ำโขง แม่น้ำเซกองและเซซานด้วย สันนิษฐานว่าเป็น
กลุ่มคนที่มีอยู่ค่อนข้างมากหากพิจารณาจากประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานของคนกลุ่มต่าง  ๆ ในพื้นที่ลาว
ตอนใต้ในอดีต พบว่าก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 14 บริเวณเมืองเชียงแตงเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยและอิทธิพล               
ของกัมพูชามาก่อนที่ผู ้ปกครองลาวจะขยายอำนาจและเบียดอิทธิพลกัมพูชาให้ถอยลงใต้ไปในช่วงต้น
คริสต์ศตวรรษที ่ 14 แม้อิทธ ิพลกัมพูชาจะหดตัวลงแต่ชาวเขมรบางส่วนไม่ได้อพยพถอยลงใต้                           
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ตามการเคลื่อนย้ายศูนย์อำนาจไปด้วย แต่ยังคงตั้งถิ่นฐานดำรงชีวิตอยู่ต่อมาและกลายเป็นชาวพื้นเมือง            
ในบริเวณนี้ไป นอกจากนั้นยังมีชาวเขมรที่เดินทางมาจากเขตกัมพูชา เช่น สามบวก ตนเลราโป พนมเปญ 
เข้ามาอยู่ในเมืองเชียงแตงชั่วคราวเพื่อทำการค้าด้วย สำหรับระบบความเชื่อและวัฒนธรรมของชาวเขมร
นั้น สันนิษฐานจากร่องรอยของโบราณสถานที่พบในเมืองเชียงแตงและพื้นที่ใกล้เคียง น่าจะได้รับอิทธิพล
ทั้งผี พราหมณ-์ฮินดู และพระพุทธศาสนา 

ชาวจีน เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่เดินทางเข้ามาในเมืองเชียงแตงชั่วคราวเพื่อรวบรวมสินค้าของป่า               
ในเมืองเชียงแตงไปขายในเมืองลาวตอนเหนือ กัมพูชา โคชินไชน่า และสยาม ส่วนใหญ่เป็นชาวจีนที่มา
จากมณฑลฝูเจี ้ยน ใช้เส้นทางบกจากโคชินไชน่าเข้าส ู ่ เม ืองเชียงแตงทางด้านตะวันออกเฉีย งใต้                           
บ้างก็เดินทางด้วยเรือมาตามแม่น้ำโขงจากพนมเปญล่องขึ้นเหนือสู่เมืองเชียงแตงทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ 
(เอเจียน แอมอนิเย, 2539: 73) 

ชาวเวียดนาม เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที ่พบหลักฐานในเอกสารจดหมายเหตุว่ามีการเดินทางเข้ามา                
ในเมืองเชียงแตงเพ่ือทำการค้านอระมาดและงาช้าง แต่การค้าระหว่างชาวเมืองเชียงแตงกับชาวเวียดนาม
ไม่ราบรื่นมากนักในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 แต่ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ชาวเมืองเชียงแตง                 
จึงสามารถค้าขายกับชาวเวียดนามได้มากขึ้น นอกจากนั้นยังพบว่าเวียดนามยังเข้ามาร่วมทำการค้าทาส 
ในเมืองเชียงแตงและตลาดซื้อขายทาสในบริเวณใกล้เคียงด้วย 

 ชาวสยาม เป็นกลุ ่มชาติพันธ ุ ์ท ี ่ เข ้ามาอยู ่ในเมืองเช ียงแตงในปลายคริสต์ศตวรรษที่  18                         
มีสถานภาพทางสังคมเป็นผู้ปกครองและข้าราชการที่สยามส่งเข้ามาดูแล กำกับข้อราชการเป็นครั้งคราว 
ส่วนใหญ่เจ้ากรมการเมืองที่เข้าไปในเมืองเชียงแตงมีวัตถุประสงค์เพื่อการ เร่งรัดภาษี ในกรณีที่เจ้าเมือง                
ส่งส่วยไม่ครบตามอัตราที่กำหนด การเกลี้ยกล่อมข่าขัด และการรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงที่ฝรั่งเศส
พยายามรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงด้วยการส่งข้าราชการและทหารเข้าไปประจำการบริเวณ
ชายแดนเมืองเชียงแตง  

ชนเผ่ากลุ่มต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ป่าเขาทางด้านตะวันออกของเมืองเชียงแตง บางครั้ง
เรียกรวมกันว่าชาวป่า ตามถิ่นที่อยู่อาศัย ชาวลาวเรียกชนเผ่าที่เปรียบเสมือนชาวพื้นเมืองว่า “ข้า” ไม่ใช่
ชื่อกลุ่มชาติพันธุ์ แต่เป็นคำท่ีสะท้อนสถานภาพทางสังคม หมายถึง ข้าทาสหรือผู้รับใช้ ชาวเวียดนามเรียก
ชนเผ่าเหล่านี้ว่า “ม้อย” ชาวเขมร เรียกว่า “พนองหรือบานอง (Banong)” ประกอบด้วยชนเผ่าบราว 
(Brao) ชนเผ่าตำปวน (Tompuan) (Garnier, 1996: 65) ชนเผ่ากรึง (Kring) ชนเผ่าราแด (Rade) ชนเผ่า
จราย (Djrai) (เอเจียน แอมอนิเย, 2539: 12) เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในกลุ่มตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก 
(Austroasiatic language family )  (Schliesinger, 2011)  และกลุ่ มตระก ูลภาษาออสโตเนเช ียน 
(Austronesian language family) (Schliesinger, 2011) ระบบความเชื ่อและวัฒนธรรมส่วนใหญ่                
ของชนเผ่ากลุ่มต่าง ๆ จะมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรพื้นถิ่น เช่น ป่า แม่น้ำ ภูเขา                  
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และสัตว์ป่า ความเชื่อเรื่องผีจ ึงมีลักษณะเป็นจิตวิญญาณที่สถิตอยู ่ตามธรรมชาติ และพิธ ีกรรม                 
มักจะเก่ียวข้องกับชีวิต ความตาย และโรคระบาด เป็นต้น 

ชาวตะวันตก เดินทางเข้ามาในเมืองเชียงแตงหลายสถานภาพ ทั้งที่เป็นมิชชันนารีเข้ามาเผยแพร่
ศาสนาคริสต์ คณะนักสำรวจที่เดินเข้ามาเพื่อสำรวจพื้นที่แม่น้ำโขง ซึ่งปรากฏในบันทึกและรายงาน                
ของคณะสำรวจหลายฉบับ เช่น Travel in Cambodia and Part of Laos เป็นรายงานของคณะสำรวจ
แม่น้ำโขง ระหว่าง ค.ศ. 1866-1868 โดย Francis Garnier Travels on the Mekong Cambodia, Laos 
and Yunnan โดย Louis de Carné เป็นรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองการปกครองและการค้า
ของคณะสำรวจแม่น ้ำโขง ในช ่วง ค.ศ. 1866-1868 และบ ันท ึกการเด ินทางในลาว ภาคหนึ่ ง                 
พ.ศ. 2438 Voyage dans le Laos Tome Premier 1985 โดย Etienne Aymonier เป็นต้น ชาวตะวันตก
เข้ามาในเมืองเชียงแตงมากขึ้นตั้งแต่ฝรั่งเศสเริ่มปฏิบัติการทางทหารเพื่อเริ่มต้นยึดครองดินแดนฝั่งซ้าย
แม่น้ำโขงไปจนถึงอยู่ภายใต้การครอบครองของฝรั่งเศสในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 

 

บทสรุป   
เมืองเชียงแตงหรือสตึงแตรง ในช่วง ค.ศ. 1784-1895 เป็นเมืองที่มีความสำคัญในบริบท

ประวัติศาสตร์การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมอย่างมาก เนื่องจากปัจจัยทั้งทางด้านสภาพภูมิศาสตร์ 
ทำเลที่ตั ้ง และทรัพยากร มีความเหมาะสมที่ส่งเสริมให้เมืองเชียงแตงกลายเป็นยุทธศาสตร์อำนาจ                 
การปกครองของสยามที่จำเป็นต้องควบคุมอย่างใกล้ชิดและเป็นเมืองเอกในกำกับของสยามมาโดยตลอด
ภายใต้การแข่งขันทางการเมืองระหว่างสยาม กัมพูชา เวียดนาม และการขยายอิทธิพลของอาณานิคม
ฝรั่งเศสในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในบริบทประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ การเติบโตและความคึกคักทางการค้า
ระหว่างตลาดลาว กัมพูชา และโคชินไชน่า ประกอบกับปัจจัยภายในของเมืองเชียงแตงที่พร้อมด้วย
เส้นทางคมนาคมทั้งทางน้ำและทางบก แหล่งทรัพยากรในท้องถิ่น ได้ส่งผลให้เมืองเชียงแตงมีสถานะ               
เป็นตัวกลางการค้า แหล่งผลิตสินค้า ตลาดการค้า และเป็นเส้นทางแวะพักของพ่อค้าต่างถ่ิน สำหรับบริบท
ประวัติศาสตร์สังคม เมืองเชียงแตงเป็นเมืองเปิด ทั้งจากปัจจัยทางกายภาพ การปกครอง และเศรษฐกิจ 
ส่งผลให้ชาวเมืองเชียงแตงต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนหลายกลุ่ม ทั้งผู้ปกครองลาว ผู้ปกครองสยาม ชาวเมือง
ที่มีทั้งชาวกัมพูชา ชาวลาว ชนเผ่าต่าง ๆ พ่อค้าชาติต่าง ๆ  มิชชันนารี นักสำรวจชาวตะวันตก ทหารและ
เจ้าหน้าที่ของฝรั่งเศส สังคมของเมืองเชียงแตงจึงมีลักษณะของความเป็นพหุชาติพันธุ์ โดยคนแต่ละกลุ่ม             
มีภาษา วัฒนธรรม ระบบความเชื่อและวิถีการดำรงชีวิตของตนเอง แต่ภายใต้ความหลากหลายเหล่านี้  
คนกลุ่มต่าง ๆ สามารถอยู่ร่วมกันและมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมเมืองเชียงแตงให้มีเอกลักษณ์
ตลอดช่วงเวลาระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 18-19 
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การจัดการเรียนรู้บนคลาวด์เลิร์นนิงแบบสตรีม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
ของนักเรียนอาชีวศึกษา 

Learning management on cloud STREAM to enhance creative thinking 
of vocational students 

 

พีรญา สุขขีวรรณ1 

Peeraya Sukkeewan 
 

บทคัดย่อ 
การจัดการเรียนรู้บนคลาวด์เลิร์นนิงแบบสตรีม (STREAM) เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์                

ของนักเรียนอาชีวศึกษา เป็นการประยุกต์การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องในศตวรรษที่ 21 แนวคิด      
สตรีม เป็นการจัดการเร ียนรู ้แบบบูรณาการที ่ใช ้ความรู ้และทักษะต่าง ๆ  ผ่านการทำกิจกรรม                           
โดยนำคลาวด์เลิร ์นนิงมาสนับสนุนการเรียนรู ้แบบสตรีม เป็นการนำเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติง                      
ที ่สนับสนุนการเรียนรู ้มารวมเข้าไว้ด้วยกัน แล้วผสมผสานวิธีการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด                  
แบบสตรีมศึกษา ที ่มีรายวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม ศิลปะ คณิตศาสตร์ และการอ่าน                     
ที่มุ่งแก้ปัญหา เสริมสร้างประสบการณ์ ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมในอนาคต             
มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ มี 6 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) วิเคราะห์ปัญหา (analysis) 2) รวบรวมและ
ค้นหาข้อมูล (search) 3) ออกแบบ (design) 4) สร้างและพัฒนาชิ ้นงาน (develop) 5) ประเมิน 
(evaluate) 6) นำเสนอผลงาน (present) สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มครูผู ้สอน  
คอยตรวจสอบหรือให้คำแนะนำในระหว่างทำกิจกรรมหรือมอบหมายงานในชั้นเรียน 
 

คำสำคัญ:  การจัดการเรียนรู้บนคลาวด์เลิร์นนิง สตรีม ความคิดสร้างสรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
Lecturer Program in Business Computer, Chanthaburi Technical College. 
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ABSTRACT 
Learning management on cloud STREAM to enhance creative thinking of vocational 

students.  It is a consistent application of teaching and learning in the 21 st century.  The 
STREAM concept is integrated learning management that uses knowledge and skills. 
Through activities by bringing cloud learning to support STREAM. Which is the introduction 
of cloud computing technology that supports learning to come together and incorporating 
a learning management approach that integrates the concept of STREAM education with 
courses in science, technology, engineering, art, mathematics, and reading are integrated. 
To solve problems, enhance experiences, creativity, and lead to future innovation.  There 
are 6  stages of learning management 1 )  Analysis 2 )  search 3 )  Design 4 )  development         
5 )  Evaluate 6 )  Present.  For learning activities together as a group.  Teachers monitor or 
advise during activities or assignments in the classroom.  

 

Keyword: Learning Management on Cloud, STREAM, Creative Thinking 
 

บทนำ 
ปัจจุบันสังคมโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หลายประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้าน                                 

เศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาคนในประเทศให้มีศักยภาพสูงขึ้น เป็น
การส่งเสริมให้ประเทศพัฒนาและเติบโตอย่างมั่นคง จากการศึกษาแนวโน้มด้านการศึกษาในระดับ
นานาชาติพบว่า ต่างให ้ความสำคัญกับผ ู ้ เร ียนในเรื่องของทักษะความสามารถ ทักษะพื ้นฐาน                
ในการดำรงชีวิต รวมทั้งทักษะด้านการทำงาน การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม              
การสื่อสาร และทักษะเฉพาะอาชีพ สอดคล้องกับทักษะที่ได้ถูกกำหนดไว้ในทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 
ดังนั ้นความคิดสร้างสรรค์ จึงเป็นกระบวนการคิดที่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื ่อตอบสนอง                   
ความต้องการในการแก้ปัญหาและใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0                   
ที่ต้องการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างนวัตกรรม โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนนำองค์ความรู้               
มาบูรณาการและสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ดังการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นวิทยาลัยที่ มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู ้เร ียน                       
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน แต่ผู ้เรียนยังขาดความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์และใช้                          
ประโยชน์จากความคิดสร้างสรรค์สร้างนวัตกรรม ผลงานของผู้เรียนจะมีลักษณะคล้าย ๆ กันและผู้เรียนไม่               
ทำอะไรแปลกใหม่ ๆ แนวทางส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนนับว่าเป็นส่วนที่มีอิทธิพลต่อ
การจัดการเรียนการสอนเพราะเป็นขั้นตอนในการสอนรวมทั้งวิธีสอน เทคนิคการสอนที่จะช่วยให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้นจึงได้ประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสตรีมศึกษา 
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(STREAM Education) เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่ต่อยอดจากแนวคิดสะเต็ม  และ
แนวค ิดสต ีม เป ็นการบ ูรณาการในรายว ิชาว ิทยาศาสตร ์  ( science) เทคโนโลยี  (technology) 
วิศวกรรมศาสตร์ (engineering) ศิลปะ (art) และ คณิตศาสตร์ (mathematics) เข้าด้วยกัน (Tyler, 2016: 
online) เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน โดยการจัดการเรียนรู้แบบสตรีมศึกษา (STREAM 
Education) เพ่ิมการอ่าน R (reading) ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ การที่ผู้เรียนมีทักษะการอ่านที่
ดีทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้วิชาอื่น ๆ ได้ดีด้วย นอกจากนี้ได้ประยุกต์ใช้คลาวด์เลิร์นนิงมาสนับสนุน   
การเรียนรู้แบบสตรีมเป็นการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนภายใต้เทคโนโลยีคลาวด์เลิร์นนิงที่สนับสนุน   
การเรียนรู้มารวมเข้าไว้ด้วยกัน โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ให้ผู ้เรียนเผชิญสถานการสมมติ ส่งเสริม       
การทำงานเป็นกลุ่ม ให้ผู้เรียนได้ใช้จินนาการสร้างผลงานเชิงสร้างสรรค์ตามขั้นตอนในการจัดกิจกรรม  
การเรียนรู้ ประกอบด้วย วิเคราะห์ปัญหา (Analysis) รวบรวมและค้นหาข้อมูล (Search) ออกแบบ 
(Design) พัฒนา (Develop) ทดสอบและประเมิน (Evaluate) และนำเสนอ (Present) การใช้เทคโนโลยี
คลาวด์เลิร์นนิงมาช่วยสนับสนุนการทำงานผ่านระบบเครือข่ายอินทอร์เน็ตทำให้ผู้สอนและผู้เรียนสามารถ
แบ่งปันและเข้าถึงทรัพยากรร่วมกันได้ทุกท่ีทุกเวลาตามท่ีต้องการ 

 

ความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ 
 ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถทางสมองที ่คิดในลักษณะอเนกนัยนำไปสู ่การค้นพบ                  
สิ่งแปลกใหม่ ด้วยการคิดดัดแปลง ปรุงแต่ง ผสมผสานกันให้เกิดสิ่งใหม่ ที่มีลักษณะการคิดที่ยืดหยุ่น                
มีความคิดริเริ่มและมีความคิดที่กว้างและหลายแง่หลายมุม 
 ความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ เป็นปัจจัยที่นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมที่จะช่วยคิดค้น                
สิ ่งที ่เป็นประโยชน์สิ ่งใหม่ที ่มีความแตกต่าง รู ้จ ักแก้ปัญหาที ่ซับซ้อนของตนเองและผู ้อื ่น  อีกทั้ง                  
ช่วยดึงศักยภาพในตัวเอง ในการทำงานทุกอย่างให้บรรลุผลสำเร็จได้ด้วยดี  ดังนั ้นความสามารถ                  
ในการคิดสร้างสรรค์จึงมีความจำเป็นเพราะในโลกปัจจุบันต้องเผชิญปัญหาเพิ ่มมากขึ้ นและต้องใช้                                
พรสวรรค์ทางความคิดสร้างสรรค์ด้านการศึกษา จึงมีบทบาทในการสนับสนุนพัฒนาบุคคลให้มีทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างสรรค์ตนเอง และสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในลักษณะที่เหมาะสม พึงพอใจ และ
มีช ีว ิตที่ เป ็นสุขได้จากแรงดลใจ จินตนาการที่ ควบคู่ก ับความอุตสาหะบากบั ่นอย่างเต็มที่กำลัง
ความสามารถที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายได้ (พิมพ์ประภา พาลพ่าย, 2561) 
 จากทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของ Guilford (1967) เชื่อว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็น                       
ความสามารถทางสมองที่คิดได้อย่างซับซ้อน กว้างไกล หลายทิศทาง หรือเรียกว่า ลักษณะการคิดอเนกนัย 
ประกอบด้วย 1) ความคิดคล่องแคล่ว (fluency) เป็นความสามารถทางสมองในการคิดตอบสนองต่อ    
สิ ่งเร้าที ่กำหนด รวดเร็ว และได้ปริมาณมากในเวลาที ่จำกัด 2) ความคิดยืดหยุ ่น (flexibility) เป็น
ความสามารถที่จะพยายามคิดให้หลายอย่างโดยอิสระไม่จำกัดความคิด เลือกวิธีการแก้ปัญหา ให้เข้ากับ                      
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ด ี3) ความคิดริเริ่ม (originality) เป็นความสามารถทางสมองคิดตอบสนองต่อสิ่งเร้า
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ที่กำหนดให้แปลกใหม่ แตกต่างไม่ซ้ำกับความคิดเดิม และ 4) ความคิดละเอียดลออ (elaboration) เป็น
ความสามารถทางสมองของบุคคลในการคิดรายละเอียดเป็นขั้นตอน ทำให้ผลงานสมบูรณ์ขึ้นเป็นรูปธรรม 
และนำไปใช้ประโยชน์ได้  
 

แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
 ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนา เนื่องจากความคิดสร้างสรรค์
เป็นรากฐานของทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรม หรือนำไปสู่สิ ่งใหม่ ๆ  เกิดผลผลิตใหม่ ๆ Johnson 
(2019: online) ได้เสนอ 4 แนวทางในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วย               
1) ออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู ้เรียนได้ลงมือปฏิบัติตามความสนใจ เป็นกิจกรรมที่ได้ใช้ความคิด
สร้างสรรค์ 2) เสริมแรงและให้กำลังใจผู้เรียนที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้   
และกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 3) พัฒนาทักษะการคิดและทักษะอื่น ๆ เนื่องจาก
ความคิดสร้างสรรค์เป็นการคิดขั้นสูงที ่ต้องใช้ทักษะการคิดด้านอื่น ๆ มาประกอบด้วย เช่น การคิด
วิเคราะห์ การคิดประเมินค่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ นอกจากนี้ยังรวมถึงทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
และ 4) ขจัดข้อจำกัดต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน ด้วยการเปิดพ้ืนที่ให้กับผู้เรียน 
ได้ใช้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ ผู้สอนอำนวยความสะดวก และเป็นโค้ชให้ผู้เรียน 
 การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนอาชีวศึกษา               
เน้นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้เรียน โดยครูผู ้สอนคอยสนับสนุนส่งเสริมกระตุ้นผู้เรียนให้อิสระ                
ในการค้นคว้าหาคำตอบด้วยตนเอง ให้กำลังใจ กล่าวชมเชย เพ่ือให้ผู ้เร ียนมั ่นใจในตนเองสร้าง                          
สภาพแวดล้อมความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมชั้นให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อีกทั้งส่งเสริมผู้เรียนให้ใช้             
จินนาการ สร้างผลงานเชิงสร้างสรรค์ เป็นการสร้างผลงานโดยการผสมผสานความคิดต่าง ๆ ได้อย่าง                  
กลมกลืนกัน แสดงออกถึงความคิดริเริ่มแปลกใหม่ มีคุณค่าและมีประโยชน์   
 

คลาวด์เลิร์นนิง (Cloud Learning) 
 คลาวด์เลิร ์นนิง เป็นเทคโนโลยีที่มีล ักษณะของการทำงานของผู ้ใช้งานคอมพิวเตอร์ ผ ่าน                         
อินเทอร์เน็ตที ่ให้บริการใดบริการหนึ่งกับผู ้ใช้  โดยผู้ให้บริการจะแบ่งปันทรัพยากรให้กับผู ้ต้องการ             
ใช้งานนั้นสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาตามความต้องการของผู้ใช้  เพียงแค่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต (ศิริพล แสนบุญส่ง, 2560) นอกจากนี้เมื่อนำไปใช้ในด้านการศึกษาผู้เรียนและผู้สอนสามารถ
ร่วมกันทำกิจกรรมการเรียนรู้ได้จากอุปกรณ์ท่ีหลากหลายโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาและสถานที่ 
 

ประเภทของคลาวด์เลิร์นนิง 
 ชณิดาภา บุญประสม (2562) ได้แบ่งประเภทของคลาวด์เล ิร ์นนิงเป็น 4 ประเภท ได้แก่             
1) Public Cloud หรือคลาวด์สาธารณะ เป็นลักษณะการประมวลผลผ่านบริการทางเว็บ สามารถเข้าถึง
ได้ตามสิทธิที่ผู้ใช้งานกำหนดขึ้น สามารถตั้งค่าด้วยตนเอง หากมีความประสงค์ที่จะใช้งานที่มีประสิทธิภาพ



ว า ร ส า ร วิ ช า ก า ร ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์  | 61 

 

สูงขึ้นอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 2) Private Cloud หรือคลาวด์ส่วนบุคคล เป็นการเปิดให้ใช้บริการเฉพาะ
ผู้ใช้บริการเป็นราย ๆ ไปบนหลักการของเทคโนโลยีเสมือนขั้นสูง ผู้ใช้บริการสามารถควบคุมและจัดการ
ระบบได้ด้วยตนเอง 3) Hybrid Cloud หรือคลาวด์ผสม เป็นการประมวลผลที่ประกอบไปด้วยผู้ให้บริการ
ทั้ง Public Cloud และ Private Cloud ทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถควบคุมข้อมูลส่วนตัวที่ปลอดภัย
มากขึ้น และ 4) Community Cloud หรือคลาวด์ชุมชน เป็นคลาวด์ที่มีโครงสร้างในการแบ่งปันทรัพยากร
ร่วมกันระหว่างองค์กรหรือหน่วยงาน สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได ้
 

รูปแบบการให้บริการบนระบบคลาวด์ 
 ผู้ใช้บริการคลาวด์สามารถเลือกใช้บริการได้ตามความต้องการ สาธิยา ภูนาพลอย (2563) จำแนก
การให้บริการคลาวด์เป็น 3 รูปแบบ คือ 1) การให้บริการโครงสร้างพื ้นฐาน ( Infrastructure as a 
Service: IaaS) เป็นบริการสำหรับโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที เพื่อการประมวลผล ผู้ให้บริการจัดหา
ซอฟต์แวร์ หน่วยความจำ ฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์เครือข่าย มีหน้าที่รับผิดชอบการทำงาน การบำรุงรักษา 
ส่วนผู้ใช้มีหน้าที่ควบคุมดูแลระบบซอฟต์แวร์ที ่ใช้ทำงาน รวมทั้งระบบฐานข้อมูล 2) การให้บริการ
แพลตฟอร์ม (Platform as a Service: PaaS) เป็นบริการที ่ผู ้ให้บริการนำเสนอแพลตฟอร์มสำหรับ               
การดำเนินงานในระบบต่าง ๆ สำหรับกลุ่มผู้ใช้ที่เป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์  สามารถเข้าถึง สร้างซอฟต์แวร์ 
และอัปโหลดงานไว้บนคลาวด์ ผู้ใช้บริการสามารถปรับขนาดทรัพยากรให้สอดคล้องตามการเจริญเติบโต                
ของการใช้ซอฟต์แวร์ได้อัตโนมัติ เช่น ขนาดของหน่วยจัดเก็บข้อมูล เป็นต้น  และ 3) การให้บริการ
ซอฟต์แวร์ (Software as a Service: SaaS) เป็นการให้บริการซอฟต์แวร์ประยุกต์ ที่ผู้ให้บริการจัดหา
ให้บริการแบบคลาวด์ ผู้ใช้จะทำงานผ่านเว็บบราว์เซอร์ด้วยอุปกรณ์ใดก็ได้ สามารถทำงานร่วมกัน และ
แบ่งปันข้อมูลได ้
 

ประโยชน์ของการประมวลผลบนระบบคลาวด์ 
 ระบบคลาวด์มีการให้บริการทรัพยากรด้านไอทีที ่หลากหลาย ประโยชน์ของระบบคลาวด์ 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. ความคล่องตัว ระบบคลาวด์ช่วยให้เข้าถึงความหลากหลากของเทคโนโลยี ช่วยให้สร้างสรรค์
นวัตกรรมหรือสร้างงานตามจินนาการ สามารถใช้ทรัพยากรจากบริการโครงสร้างพื ้นฐาน เช่น                        
การประมวลผล พื้นที่จัดเก็บ และฐานข้อมูล 
 2. ความยืดหยุ่น ระบบคลาวด์สามารถขยายทรัพยากรสำหรับการใช้งานให้มากขึ้นหรือน้อยลง
ตามขนาดที่เติบโต หรือตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป 
 3. ประหยัดค่าใช้จ่าย ระบบคลาวด์ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุนการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์               
และการบริหารจัดการ และการบำรุงรักษา ที่มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง 
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 4. ใช้งานได้ทั่วโลก ระบบคลาวด์สามารถปรับการใช้งานไปหลายภูมิภาคทั่วโลก ผู้ใช้สามารถ
เข้าถึงซอฟต์แวร์ได้ง่าย 
  

การประยุกต์ใช้คลาวด์เลิร์นนิงด้านการศึกษา 
 การใช้เทคโนโลยีคลาวด์ในการเรียนการสอนได้รับความนิยมเพ่ิมมากขี้นอย่างกว้างขวาง รูปแบบ
ของคลาวด์ที่ถูกนำมาใช้ในการเรียนการสอนมากที่สุด ในลักษณะการให้บริการซอฟต์แวร์ (Software as 
a Service: SaaS) เป็นการใช้บริการจากเครื่องมือบนคลาวด์สาธารณะมาช่วยสนับสนุนกิจกรรมการเรียน
การสอน โดยชณิดาภา บุญประสม (2562) ได้เสนอ 6 แนวทางในการประยุกต์ใช้คลาวด์เลิร์นนิง                            
ในการจ ัดการเร ียนการสอน ประกอบด้วย 1) เคร ื ่องม ือสำหร ับการจ ัดการเน ื ้อหาการเร ียนรู้                         
(cloud learning content) เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ สำหรับการอำนวย
ความสะดวกให้ผ ู ้ เร ียนสามารถเข้าถึงกิจกรรมต่าง ๆ เช่น Moodle, Google Classroom เป็นต้น                    
2) เครื ่องมือในการทำงานร่วมกัน (cloud collaboration) เป็นเครื ่องมือที ่สามารถสร้างเอกสาร                   
แก้ไขข้อมูล หรือรวบรวมไฟล์ข้อมูลต่าง ๆ สำหรับการทำงานร่วมกัน เช่น Google Drive, Google Docs 
เป็นต้น 3) เครื่องมือในการสื่อสาร (cloud communication) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร               
ให้คำแนะนำระหว่างผู ้สอนผู ้เร ียนได้ท ุกที ่ท ุกเวลาที ่ต ้องการ 4) เครื ่องมือในการสร้างผลงาน                     
(cloud creation) เป็นเครื่องมือสำหรับช่วยให้ผู้เรียนออกแบบสร้างงานผ่านหน้าเว็บ ผู้เรียนสามารถ
ทำงานร่วมกันทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันจากการใช้เครื่องมือ เช่น www.draw.io เป็นต้น 5) เครื่องมือใน
การนำเสนอ (cloud presentation) เป็นเครื ่องมือที ่ช ่วยให้ผ ู ้ เร ียนสร้างสื่ อนำเสนอผลงานกลุ่ม                   
ในรูปแบบของภาพนิ่ง ภาพเคลื ่อนไหว และข้อความประกอบเสียงดนตรี และเสียงบรรยายได้  เช่น                         
Google Slide, YouTube เป็นต้น และ 6) เครื ่องมือในการประเมินผล (cloud evaluating) เป็น                    
เครื ่องมือที ่ใช้สำหรับการประเมินการเรียนการสอน ประเมินผลงาน เครื ่องมือในการประเมินผล                
เช่น Google Form, Google Sheet เป็นต้น 
 การนำเทคโนโลยีคลาวด์เลิร์นนิง มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนอาชีวศึกษา 
มีการนำเครื่องมือสำหรับการจัดการเนื ้อหาการเร ียนรู้  (cloud learning content) ด้วย Google 
Classroom ในการบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ สำหรับการอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนสามารถ
เข้าถึงกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงใช้เครื่องมือประเภท Resource Creation สร้างเนื้อหาแบบปฏิสัมพันธ์               
กับผู้เรียนด้วย EdPuzzle และ Anyflip ส่งเสริมให้ผู้เรียนทำโครงงานกลุ่ม (group project) ครูผู้สอน              
มีบทบาทวางโครงสร้างของงานและคอยให้คำปรึกษาแก่ผู ้เร ียนระหว่างการค้นคว้า  ระดมสมอง                       
ผ ่านเคร ื ่องม ือประเภท Collaborative Mindmapping ที่สามารถช ่วยให ้ผ ู ้ เร ียนทำงานร่วมกัน                    
และนำแนวความคิดที่ ได ้ไปออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน ตลอดจนนำเสนอผลงานผ่านเครื่องมือ 
Collaboration Tools ด้วย Padlet ร่วมกันอภิปราย สะท้อนคิด (reflection) และประเมินผลร่วมกัน 

http://www.draw.io/
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ตลอดจนใช้เครื่องมือประเมินผล (cloud evaluating) ด้วย Google Form สำหรับประเมินการเรียน             
การสอน 
 

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวคิดสตรีมศึกษา (STREAM Education)  
STREAM หรือ สตรีม มีการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การอ่าน วิศวกรรมศาสตร์   

ศิลปะ และคณิตศาสตร์ (Tyler, 2016: online)   
STREAM เก ิดข ึ ้นหล ังจากมีการใช ้สะเต ็ม (STEM) และสตีม (STEAM) อย ่างแพร่หลาย                     

โดยพื้นฐานมาจากสะเต็ม (STEM) เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์ 
(Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) 
เข้าด้วยกัน เน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่   
ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน หลังจากนั้นมีการพัฒนาแนวความคิดสตีม (STEAM)  ที่
เพิ่มรายวิชาศิลปะ (Arts) เข้ามาเพื่อจุดมุ่งหมายในการนำความรู้ด้านศิลปะมาช่วยในการออกแบบและ
พัฒนางานเพิ ่มขึ้น และต่อมามีการพัฒนาแนวความคิดสตรีม (STREAM) ที่เพิ ่มการอ่าน (Reading)                  
เข้ามาเพราะเชื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ การที่ผู้เรียนมีทักษะการอ่านที่ดีทำให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้วิชาอื่น ๆ ได้ดีด้วย อีกทั้งยังส่งเสริมการทำงานร่วมกัน การสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์  การคิด                      
วิเคราะห์ให้กับผู้เรียน สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 

 
ภาพที ่1 ความสัมพันธ์ระหว่าง STEM, STEAM และ STREAM 
ที่มา (สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์, 2560) 

 

บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้สตรีม (STREAM) เป็นบทบาทสำคัญในฐานะผู้ออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ที ่ทำให้ผู ้เรียนเข้าใจความสัมพันธ์ต่าง ๆ ภายใต้หลักเหตุผล ( logic) การคิดและ
จินตนาการผ่านกระบวนการที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ (creative thinking) การแก้ปัญหา (problem 
solving) การทำกิจกรรมร่วมกับบุคคลอื่น (collaborative skill) ผ่านการส่งเสริมทักษะต่าง ๆ ร่วมกัน
ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองได้ดี หากมีโอกาสเรียนรู้ผ่านการออกแบบ (learning by design)  
โดยการนำความรู้นั ้นไปคิดสร้างสรรค์ผลงาน โดยอาศัยสื่อ เทคโนโลยี วัสดุ และอุปกรณ์ที่เหมาะสม 
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กระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงานจะช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกเผชิญสถานการณ์ และแก้ปัญหา บูรณาความรู้
หลากหลายด้าน เน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง เพื่อนำความรู้ที่ได้มาออกแบบ สร้างชิ้นงานหรือ
สร้างเทคโนโลยี (สมรัก อินทวิมลศรี, 2560) นอกจากนี้ผู้สอนมีบทบาทในฐานะเป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุน 
ให้ผู ้เรียนปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองผ่านกระบวนการกับตนเอง (self-regulation) โดยผู้สอนกำหนด
ประเด็นในการเรียนรู้ มีการสืบเสาะ และค้นหาความรู้ ( inquiry and exploration) เพื่อค้นหาคำตอบ
หรือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามประเด็นหรือสถานการณ์สมมติท่ีกำหนด 

การจัดการเรียนรู ้ตามแนวคิดสตรีม (STREAM) สามารถจัดการเรียนรู ้ได้หลากหลาย เช่น                  
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem-based learning) โครงงานเป็นฐาน (project-based 
learning) การสืบเสาะความรู ้ ( inquiry-based learning) วิจัยเป็นฐาน (research-based learning) 
และ กระบวนการออกแบบเช ิงว ิศวกรรม (engineering design process-based learning) ท ั ้งนี้                                            
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของบริบทของครูผู้สอนและผู้ เรียน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (2557) ได้กำหนดขั้นตอน กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมไว้ 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ระบุปัญหา (problem identification) เป็นขั ้นตอนเริ ่มต้นจากผู ้แก้ปัญหาตระหนักถึง                  
สิ่งที่เป็นปัญหาในชีวิตประจำวัน และต้องหาวิธีหรือสร้างสิ่งประดิษฐ์ เพ่ือมาแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยระบุ
ปัญหา พิจารณาปัญหาหรือกิจกรรมย่อยท่ีต้องเกิดขึ้น เพ่ือประกอบเป็นวิธีการในการแก้ปัญหาใหญ่ด้วย 

2. รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี ่ยวข้องกับปัญหา ( related information search) รวบรวม
ข้อมูล สืบค้นหาวิธีแก้ปัญหา และค้นหาแนวคิดท่ีสามารถประยุกต์ในการแก้ปัญหาได้ โดยพิจารณาแนวคิด 
หรือความรู้ทั้งหมดที่สามารถใช้แก้ปัญหา ศึกษาความเป็นไปได้ ความคุ้มค่า คุ้มทุน ข้อดี จุดอ่อน และ
เหมาะสมกับขอบเขตปัญหา แล้วเลือกแนวคิดหรือวิธีการที่เหมาะสมที่สุด 

3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา (solution design) นำความรู้ที่ได้รวบรวมมาประยุกต์เพ่ือออกแบบ
วิธีการ กำหนดองค์ประกอบของวิธีการหรือผลผลิต ทั้งนี้ผู้แก้ปัญหาต้องอ้างอิงถึงความรู้วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่รวบรวมได้ ประเมิน ตัดสินใจ เลือกและใช้ความรู้ที่ได้มาสร้างภาพร่างหรือ 
กำหนดเค้าโครงของวิธีการแก้ปัญหา 

4.  วางแผนและดำเน ินการแก ้ป ัญหา  (planning and development)  พ ัฒนาต ้นแบบ
(prototype) ของสิ่งที่ได้ออกแบบไว้ โดยกำหนดขั้นตอนย่อยในการทำงาน รวมทั้งกำหนดเป้าหมายและ
ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละข้ันตอนให้ชัดเจน 

5. ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไข วิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน (testing, evaluation 
and design improvement) เป็นขั้นตอนทดสอบและประเมินการใช้งานต้นแบบเพื่อแก้ปัญหา ผลที่ได้
นำมาใช้การปรับปรุงและพัฒนาผลลัพธ์ให้มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหามากขึ้น การทดสอบและ
ประเมินผลสามารถเกิดขึ้นได้หลายครั้งในกระบวนการแก้ปัญหา 
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6. นำเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหา หรือชิ ้นงาน (presentation) เป็นขั ้นตอนที่                    
ที่ผู ้แก้ปัญหาต้องนำเสนอผลลัพธ์ต่อสาธารณชน โดยต้องออกแบบวิธีการนำเสนอข้อมูลที่เข้าใจง่าย                
และน่าสนใจ 

 

 
 

ภาพที่ 2 ขัน้ตอนกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  
ที่มา (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557) 
 

แนวทางการนำรูปแบบไปใช้ 
 ในบทความนี้ได้ประยุกต์ใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมที่เน้นให้ผู ้เร ียน  เรียนผ่าน
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงสังเคราะห์ และการลงมือปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน 
และได้ปรับรูปแบบขั้นตอนให้สอดคล้องกับบริบทการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนอาชีวศึกษา                
เป็น ASDDEP Model โดยครูผู ้สอนนำสถานการณ์สมมติให้ผู ้เรียนวิเคราะห์ รวบรวม ค้นหาข้อมูล     
นำไปสู่การออกแบบ พัฒนา ทดสอบประเมินผล และนำเสนอ กระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นรูปแบบ                
ที่ครอบคลุมต่อการตอบสนองการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียน มีการบูรณาการความรู้ สืบเสาะหาความรู้  
การออกแบบสร้างสรรค์ สำรวจตรวจสอบ และนำข้อมูลขยายความรู้เข้ากับสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน
ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และมีความเชื่อว่า              
การสร้างสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยใช้ความรู้เพียงศาสตร์เดียวต้องใช้ความรู้หลาย ๆ ศาสตร์เข้ามา                 
ช่วยการทำงาน จึงเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้บนคลาวด์เลิร์นนิงแบบสตรีม (STREAM) ประกอบ 
ด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้   
 ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์ปัญหา (analysis) เป็นระยะแรกของการเรียนรู้ เป็นขั้นของการใช้กิจกรรม
วิธ ีการ ให้ผู ้เร ียนทำความเข้าใจ วิเคราะห์ปัญหาหรือความต้องการที ่จะแก้ไขหรือพัฒนาชิ ้นงาน                    
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โดยนำสถานการณ์สมมติ ให้ผู้เรียนวิเคราะห์ ผู้เรียนต้องมีความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและการเตรียมการ
ก่อนสร้างชิ้นงาน มีการคิดอย่างมีหลักการและเหตุผล (Science: S)   
 ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมและค้นหาข้อมูล (search) เป็นขั้นที่ผู ้เรียนรวบรวมข้อมูล สำรวจและ
พิจารณาความรู้หรือแนวคิดเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาการจัดกลุ่มผู้เรียน เพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีม  
ช่วยกันเรียนรู้เพื่อไปสู่เป้าหมาย ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล รวมไปถึงการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ในการติดต่อสื ่อสาร รวมทั ้งการใช้เครื ่องมือบนคลาวด์เล ิร ์นนิงในการทำงานร่วมกัน 
(Technology: T) ในส่วนของการค้นคว้าข้อมูล ผู้เรียนต้องอาศัยทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ที่ได้จากการอ่านเอกสาร ตำรา บทความวิชาการต่าง ๆ เพื่อนำความรู้เชื่อมโยง 
สู่การออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงาน (Reading: R) 
 ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบ (design) เป็นขั้นการออกแบบที่ต้องอาศัยข้อมูลที่ค้นคว้า รวบรวม รวมถึง
ออกแบบให้สอดคล้องกับสถานการณ์สมมติที่กำหนด โดยมีการคิดสร้างสรรค์พัฒนาชิ้นงาน โดยใช้ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับการออกแบบชิ้นงาน (Engineering: E) อีกทั้ง                
ต้องคำนึงถึงสัดส่วนของชิ้นงานในการออกแบบอย่างเหมาะสม (Mathematics: M) และใช้เทคโนโลยี 
ช่วยในการออกแบบชิ้นงานในเชิงสร้างสรรค์ (Technology: T) 
 ขั้นตอนที่ 4 สร้างและพัฒนาชิ้นงาน (development) การสร้างสรรค์ชิ้นงานที่เกิดจากความคิด
สร้างสรรค์ของผู้เรียน โดยผู้เรียนใช้จินตนาการ และสะท้อนคิดในรูปของศิลปะในการออกแบบ (Art: A) 
จากนั ้นพัฒนาชิ ้นงาน ตรวจสอบการทำงานของชิ ้นงาน เพ่ือหาจุดบกพร่องที่ต ้องปรับปรุงแก้ไข                    
พร้อมบันทึกข้อมูลการตรวจ ทดสอบการทำงานของชิ้นงาน (Engineering: E) 
 ขั้นตอนที่ 5 ประเมิน (evaluate) เป็นขั้นประเมินการทดสอบการทำงานของชิ้นงานตนเอง 
ตรวจสอบว่าตรงตามหลักการที่ได้ออกแบบและเป็นไปตามเงื่อนไขของสถานการณ์สมมติที่กำหนดหรือไม่ 
(Mathematic: M & Engineer: E) โดยผู้สอนให้คำแนะนำหากต้องย้อนกลับไปปรับปรุงแก้ไขในขั้นตอน
ต่าง ๆ เพื่อให้ได้ชิ้นงานตามที่ออกแบบไว้  
 ขั้นตอนที่ 6 นำเสนอผลงาน (present) เป็นขั้นที่ฝึกให้ผู้เรียนได้นำเสนอผลงานของตนเองอย่างมี
ความคิดสร้างสรรค์ ด้วยเทคนิควิธีต่าง ๆ เช่น การใช้สื่อในการนำเสนอผลงาน ทั้งนี้ยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับเพ่ือน ๆ ในชั้นเรียน (Art: A) 
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ตารางท่ี 1  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บนคลาวด์เลิร์นนิงแบบสตรีมศึกษา เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  
    ของนักเรียนอาชีวศึกษา 

 

ขั้นตอน กิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นเตรียมการ ผู้สอนใช้เครื่องมือ Learning Platform (Google Classroom) สร้างแหล่งเรียนรู้

ให้กับผู้เรียนศึกษา ประกอบด้วย ใบความรู้ e-book (any flip) วิดีโอ (ed puzzle) 
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ครูผูส้อนเชื่อมโยงสู่บทเรียนด้วยเครื่องมือ Live engagement tool (word wall) 
ขั้นจัดกิจกรรม 
1) Analysis วิเคราะห์ปัญหา 
STREAM Elements: S 

- ผู้เรียนศึกษาเรียนรู้เนื้อหาจากวดิีโอหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ท่ีอยู่ใน  
Google Classroom 
- ผู้เรียนสรุปแผนผังความคิดที่ไดศ้ึกษาจากแหล่งเรียนรู้ โดยใช้เครือ่งมือ  
mind mapping (coggle) 
- ครูผู้สอนแบ่งกลุม่ผูเ้รียน กลุ่มละ 3-4 คน จากนั้นครูนำสถานการณ์สมมติ                  
ให้ผู้เรียนแต่ละกลุม่ ช่วยกันวิเคราะห์ข้อมูลจากสถานการณด์ังกล่าว (science)  
เพื่อนำข้อมูลไปช่วยเรื่องการออกแบบหน้าเว็บไซต ์

2) Search รวบรวมและค้นหา
ข้อมูล 
STREAM Elements: T, R 

- ผู้เรียนนำความรู้ทีไ่ด้จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกช้ันเรียน หรือนำแผนผัง
ความคิด (mind map) ที่แต่ละคนศึกษามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มของตนเอง 
(technology & reading) 
- ผู้เรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมลู ให้สอดคล้องกับสถานการณส์มมตทิี่ครูผูส้อน
กำหนดให้ (technology & reading) สำหรับเป็นข้อมูลในการออกแบบหน้าเว็บไซต ์

3) Design ออกแบบ 
STREAM Elements:  
E, T, M 

- ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเรียนรู้และร่วมกันระดมความคดิเรื่องการออกแบบหน้าเว็บไซต์
ตามสถานการณ์สมมติ (engineer, mathematic) 
- ผู้เรียนแต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนอภปิรายร่วมกัน เพื่อเลือกใช้โปรแกรมสำหรับ
ออกแบบเว็บไซต์ (technology) 

4) Develop พัฒนา 
STREAM Elements: E,A 

- ผู้เรียนแต่ละกลุ่มลงมือปฏิบตัิออกแบบหน้าเว็บไซต์ตามสถานการณ์สมมติ 
(engineer & arts) และตรวจสอบการปฏิบตัิงานร่วมกัน 

5) Evaluate การประเมิน 
STREAM Elements: M,E 

- ผู้เรียนแต่ละกลุ่มประเมินผลงานของตนเองว่าออกแบบตรงตามหลกัใน          
การออกแบบเว็บไซต์ และตามสถานการณส์มมติที่กำหนด (mathematic & 
engineer) 

6) Present  การนำเสนอ 
STREAM Elements: A 

- ผู้เรียนแต่ละกลุ่มนำเสนองานผา่นเครื่องมือ padlet และร่วมกันแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
กับเพื่อน ๆ ในกลุ่ม ครผูู้สอนให้คำแนะนำ และให้การย้อนกลับไปปรับปรุงแก้ไข 
ในบางจุดที่ยังบกพร่อง (art) 

ขั้นสรุป - ให้ตัวแทนผู้เรียนแต่ละกลุ่มบอกถึงอุปสรรคในการทำงานร่วมกันภายในกลุ่ม  
และสรุปความรู้ที่ได้ร่วมกัน 
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน โดยใช้เครื่องมือ online forms (google form) 
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สรุป 
 การจัดการเรียนรู ้บนคลาวด์เล ิร ์นนิงแบบสตรีมเพื ่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ข ้างต้น                     
เป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ใช้ความรู้และทักษะ
ต่าง ๆ ผ่านกิจกรรม (Activity-based instruction) โดยการจัดการเนื้อหาการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเข้าถึง
เนื้อหากิจกรรมต่าง ๆ ได้โดยใช้เครื่องมือ Google Classroom การทำงานร่วมกัน พร้อมนำเสนอผลงาน 
สำหรับการสร้างผังความคิด mind map ด้วยเครื่องมือ Coggle และ Padlet รวมถึงการประเมินผล             
การเรียนด้วยเครื่องมือ Google Form เป็นต้น ผสมผสานกับแนวคิดสตรีม สำหรับการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ 6 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์ปัญหา (analysis) 2) รวบรวมและค้นหาข้อมูล (search) 
3) ออกแบบ (design) 4) สร้างและพัฒนาชิ้นงาน (develop) 5) ประเมิน (evaluate) และ 6) นำเสนอ
ผลงาน (present) เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้ผู ้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์              
คิดสร้างสรรค์ โดยมีความรู้ความเข้าใจ สร้างผลงานสร้างสรรค์ท่ีเป็นกระบวนการออกแบบ เป็นการเรียนรู้
ที่บ ูรณาการว ิทยาศาสตร ์  (science) เทคโนโลย ี ( technology) การอ ่าน ( reading) ว ิศวกรรม 
(engineering) คณิตศาสตร์ (mathematics) และ ศิลปะ (Art) เป็นสื่อกลางในการสร้างสรรค์ผลงาน
ออกมาเป็นรูปธรรม และสร้างความภูมิใจให้กับผู้เรียนที่สร้างสรรค์ผลงานของตนเอง  
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ภาพคุณลักษณะความเป็นครู: การศึกษาเนื้อหาและภาษาในหนังสือพิมพ์วิทยาจารย์             
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

Image of the characteristics of being a teacher: A study of content and 
language in Wittayachan in the Reign of King Chulalongkorn  

 

ณัฐพร นามวงษ์1 และเขมฤทัย บญุวรรณ2 
Nattaporn Namwong and Khemruthai Boonwan  

 

บทคัดย่อ 
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีสิ่งพิมพ์ชื่อว่า “วิทยาจารย์” ที่เป็นเสมือน

กับคู่มือครูในสมัยนั้นเพราะช่วยเสริมทั้งความรู้และวิธีการสอน บทความวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ภาพของคุณลักษณะความเป็นครูผ่านการศึกษาเนื้อหาและภาษาที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์วิทยาจารย์    
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่ห ัว โดยใช้กรอบแนวคิดระดับข้อความ (discourse)           
ภาพสะท้อน คุณลักษณะความเป็นครูและการปฏิรูปการศึกษาสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ผลการศึกษาพบว่า ประเด็นเนื้อหาที่ปรากฏ ได้แก่ การให้ข้อมูลทั้งความรู้และข่าวสารทั่วไป              
ที่เกี่ยวกับแวดวงการศึกษา ส่วนลักษณะภาษาพบการใช้กลุ่มคำหรือข้อความที่เป็นการชี้นำ การแนะนำ 
และการให้เหตุผล ภาพคุณลักษณะของความเป็นครูที่ปรากฏ 3 ด้าน ได้แก่ ภาพด้านใฝ่ร ู ้ ร ู ้รอบ                   
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านการติดตามข่าวสาร  
 

คำสำคัญ: ภาพสะท้อน ระดับข้อความ ภาพคุณลักษณะความเป็นครู วิทยาจารย์ 
  

Abstract 
During the reign of King Chulalongkorn, there was a publication called "Wittayachan" 

that liked a teacher's manual because it complemented both knowledge and teaching 
methods.  This article aims to visualize the characteristics of a teacher through the study 
of content and language appearing in the Witthayachan newspaper in King Chulalongkorn 
period by using the conceptual framework at discourse, the reflection, the characteristics 
of the teachers and educational reforms in the reign of King Chulalongkorn.  The results 
found that the content issues include providing both knowledge and general news related 
to education.  The language characteristics found the use of word groups or statements;  
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1)directive 2) suggestion and 3)  reasoning.  The image of the characteristics of being a 
teacher appeared in 3 aspects; the aspect of curiosity and knowledge, morality and ethics, 
and information monitoring  

 

Keywords: reflection, discourse, image of teacher characteristics, Witthayachan 
 

บทนำ 
การศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมและการอ่านข่าวสารทางราชการเป็นกระบวนการหนึ่งที่น่าจะเกิดขึ้น

จากการควบคุมและรักษามาตรฐานการประกอบวิชาชีพครูของไทย มีมานานก่อนวิชาชีพชั ้นสูง                      
หลายวิชาชีพในปัจจุบัน โดยเริ่มต้นตั้งแต่ พ.ศ. 2438 ที่มีการอบรมครูเป็นครั้งแรกที่ “วิทยาทานสถาน” 
เจ้าพระยาภาสกรวงศ์ (พร บุนนาค) เสนาบดีคนแรกเป็นผู้จัดตั้งขึ้น และผู้อบรมครูคนแรก คือ เจ้าพระยา
ธรรมศักดิ์มนตรี (นายสนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) ต่อมามีการจัดตั้งสภาสำหรับอบรมและประชุมครู              
อย่างต่อเนื่องทั้ง “สภาไทยาจารย์” และ “สามัคยาจารย์สโมสรสถาน” จน พ.ศ. 2447 สามัคยาจารย์
สโมสรสถานยกฐานะเป ็นสมาคม ใช ้ช ื ่อว ่า  “สาม ัคยาจารย ์สมาคม” ม ีว ัตถ ุประสงค ์ ใหญ่   
3 ประการ คือ 1) การให้สมาคมนี้เป็นแหล่งวิทยาการของครูอาจารย์ 2) เป็นที่สังสรรค์สโมสรของครู
อาจารย์ โดยเฉพาะครูรุ่นใหม่ให้ได้ฝึกหัดการสมาคม และ 3) ให้เป็นสโมสรกีฬา ดนตรี และการบันเทิง
ของครูในสมาคม กิจการของสามัคยาจารย์สมาคมได้สร้างความเจริญเพิ่มพูนความรู้และความสามัคคี
ให้แก่ครูด้วยดีมาเป็นเวลากว่า 40 ปี (คุรุสภา, ม.ป.ป.: ออนไลน์) 

หากย้อนไปในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ ้าอยู ่ห ัวปรากฏอีกหนึ ่งสมาคมครู                        
ในช่วงแรกเริ่มของการตั้งโรงเรียนในประเทศไทย คือ สามัคยาจารย์สมาคม สมาคมครูนี้ใช้เป็นที่ชุมนุม              
ของครูและข้าราชการกระทรวงต่าง ๆ เพื ่อร่วมกันทำกิจกรรมของสโมสร โดยสามัคยาจารย์สมาคม                      
ได้ออก “หนังสือพิมพ์วิทยาจารย์” เดิมหนังสือนี้ออกโดยโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ ต่อมาได้รับมอบกรรมสิทธิ์
จากกรมศึกษาธิการมาดำเนินการเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2447 โดยสมาคมจะส่งหนังสือพิมพ์วิทยาจารย์
ให้แก่สมาชิกทุกคนเป็นการให้เปล่า เพื่อให้ครูได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและอ่านข่าวสารทางราชการ 
หนังสือพิมพ์วิทยาจารย์นี้จึงนับเป็นนิตยสารรายเดือนทางวิชาชีพเล่มแรกของประเทศไทยที่มีความเก่าแก่
ยั่งยืนนานที่สุดฉบับหนึ่งมาจนถึงปัจจุบัน (พงศ์อินทร์ ศุขขจร, 2528: 68-171)  

ด้านภาษาและเนื้อหาที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์วิทยาจารย์ สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวพบว่ามีความน่าสนใจ 2 ประการ คือ ประการที่หนึ่ง เนื้อหาที่มีหลากหลายศาสตร์ความรู้                  
ที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ และประการที่สอง ภาษาที่สะท้อนภาพคุณลักษณะความเป็นครูในช่วงเวลานั้น 
ดังตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
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ข่าวหนังสือออกใหม่ และพิมพ์ใหม่ 
หนังสือของกรมศึกษาธิการ 

สอนอ่านภูมิศาสตรเล่ม 2 ของขุนธราภาคพาที พิมพ์ครั ้งที ่สอง 10,000 ฉบับ                 
เป็นหนังสือ 177 หน้า มีรูปภาพและแผนที่รวมทั ้งสิ ้น 31 รูป […] ผู ้แต่งได้แต่งอย่างให้                 
ชวนอ่านชวนเรียน ไม่เป็นที่น่าเบื่อหน่ายแก่เด็กซึ่งยังเล่าเรียนอยู่ในชั้นต้น ๆ คือ ประถมศึกษา 
เป็นหนังสือที ่อาจปลูกฝังให้เกิดอุปนิสัยพอใจที ่จะเล่าเรียนวิชาภูมิศาสตร์ ขึ ้นแก่เด็ก                        
และเป็นทั้งแบบสอนอ่านอย่างดี ที่จะให้ความรู้อย่างสำคัญ ๆ โดยไม่สู้จำเป็นต้องเหนื่อย  
นักด้วย เมื่อเช่นนี้เราจึงเห็นว่าหนังสือเล่มนี้คงเป็นประโยชน์แก่เด็กทุกจำพวก คือ ไม่ว่าจะเล่า
เรียนอยู่ในโรงเรียนหรือตามวัดตามบ้าน […] 

(วิทยาจารย์ เล่มที่ 7 ตอนที่ 14 วันที่ 15 กรกฎาคม ร.ศ.126, น. 476-477)  
จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว ่าเป็นเนื ้อหาที ่ผู ้เขียนต้องการจะแนะนำหนังสือออกใหม่                         

ของกรมศึกษาธิการ โดยให้รายละเอียดของหนังสือในส่วนเนื้อหาภายในและจุดมุ่งหมายของผู้แต่งหนังสือ
เล่มนั้น เมื่อพิจารณาภาษาแล้วพบว่าเป็นการแนะนำหนังสือสำหรับเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 
เพื่อให้ครูรู้จักและนำไปใช้ในการสอนหรือแนะนำผู้อื่นต่อไป อีกทั้งเนื้อหานี้ยังสะท้อนภาพคุณลักษณะ             
ของครูที่จะต้องเป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้ที่ไม่ใช่เพียงความรู้ในด้านวิชาการเท่านั้น แต่เป็นการใฝ่รู้ที่จะพัฒนา               
การเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น โดยการหาสื่อประกอบการสอนในที่นี้  คือ หนังสือที่ดี และมีความเหมาะสม             
ทั้งเนื้อหาและช่วงวัยของเด็กนักเรียน เพ่ือที่จะทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการสอนมากที่สุด  

ส่วนภาษาที่ใช้ในการสื่อภาพคุณลักษณะความเป็นครู ใช้กลุ่มคำว่า “เป็นทั้งแบบสอนอ่าน              
อย่างดี” และ “โดยไม่สู ้จำเป็นต้องเหนื ่อยนักด้วย” ที่แสดงให้เห็นถึงภาพคุณลักษณะความเป็นครู  
ที่ใฝ่หาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ ในตัวอย่างนี้จะเห็นได้ว่าหากนำหนังสือที่หนังสือพิมพ์  
ว ิทยาจารย ์แนะนำไปใช ้ในการสอนหรือแนะนำให้ก ับน ักเร ียน จะทำให้การเร ียนการสอนนั้น 
มีความเหมาะสมกับช่วงวัยและเนื้อหาที่ต้องศึกษา  

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงเกิดคำถามงานวิจัยว่าเนื้อหาในหนังสือพิมพ์วิทยาจารย์มีลักษณะอย่างไร               
และภาษาสื่อหรือสัมพันธ์กับคุณลักษณะความเป็นครูอย่างไร และจากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรม 
ที ่เกี ่ยวข้องของผู ้ว ิจัยในด้านภาษาระดับข้อความ การศึกษาภาพตัวแทน และการปฏิรูปการศึกษา                      
ในช่วงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว พบว่ามีการศึกษาคุณลักษณะของครูในปัจจุบัน                        
แต่เป็นการศึกษาโดยการให้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคคลทำแบบสำรวจ แล้วนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ในเชิงสถิติ 
แต่ยังไม่ปรากฏการศึกษาที่วิเคราะห์เนื้อหาและภาพคุณลักษณะความเป็นครูจากตัวบทที่อยู่ในแวดวง
การศึกษา โดยเฉพาะตัวบทที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์วิทยาจารย์สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ ้าอยู ่ห ัว จ ึงทำให้ผ ู ้ว ิจ ัยมีแนวคิดที ่จะศึกษาเนื ้อหาและภาษาในหนังสือพิมพ์ว ิทยาจารย์ สมัย                              
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เรียกได้ว่าเป็นยุคทองของการปฏิรูปในหลายด้าน การศึกษาก็
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เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่พระองค์ทรงปฏิรูป เนื่องจากพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญใน  
การพัฒนาประเทศ (วุฒิชัย มูลศิลป์ , 2529: 16) โดยผู ้ว ิจัยจะศึกษาลักษณะของเนื ้อหาและภาพ                         
ค ุณล ักษณะความเป ็นคร ูที่ สื่ อผ่ านภาษาในหน ั งส ือพ ิมพ ์ว ิทยาจารย ์สม ัยพระบาทสมเด็ จ                       
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อที่จะได้ทราบเนื้อหาที่ปรากฏและเห็นภาพของคุณลักษณะความเป็นครู
ในช่วงระยะเวลาหนึ่งในอดีตว่าสังคมมีความคาดหวังของบุคคลที่เป็นครูว่าต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้รอบ
และใฝ่หาความรู้ เพ่ือนำความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้ในการสอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ    

 

วัตถุประสงค ์
เพื ่อศึกษาภาพคุณลักษณะความเป็นครูที่สื่อผ่านประเด็นเนื ้อหาและภาษาในหนังสือพิมพ์        

วิทยาจารย์ สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
ผู้วิจัยได้กำหนดกรอบแนวคิดทฤษฎีเพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
แนวคิดเรื่องภาษาระดับข้อความ (discourse)  
ภาษาระดับข้อความ เป็นหน่วยภาษาในระดับที่เหนือหรือใหญ่กว่าประโยค ในที่นี้ไม่ได้หมายถึง

การเหนือหรือใหญ่กว่าในด้านโครงสร้างประโยค แต่หมายถึงการศึกษาบริบทที่นอกเหนือจากข้อความ 
เพื ่อให้เข้าใจว่าสารนั ้นสื ่อความหมายอย่างไร กล่าวคือ ภาษาระดับข้อความ คือ  ข้อความหรือสาร                    
ที่ประกอบด้วยข้อความหนึ่งประโยคขึ้นไป ข้อความเหล่านี้ต้องมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเพื่อสื่อความ
อย่างใดอย่างหนึ่ง อีกทั้งยังต้องเป็นภาษาที่มีการใช้อยู่จริงในสังคม มิใช่การประดิษฐ์หรือสมมติขึ้นมา 
พร้อมทั ้งต้องมีบริบทควบคู่ไปด้วย บริบทในที่นี ้ คือ สิ่งที่ทำให้ใช้ภาษา สถานการณ์ที ่เกิดขึ ้นจริง 
ประสบการณ์ ความคิด ความเชื่ อ ค่าน ิยม ทัศนคติ  ความคาดหว ัง และเจตนาต่าง ๆ บร ิบท                         
เป็นสิ่งที่สามารถปรับเปลี่ยนได ้ตามความเหมาะสมภายใต้ว ิถ ีปฏ ิบ ัต ิและวัฒนธรรมที่ อาศ ัยอยู่                           
(จันทิมา อังคพณิชกิจ, 2557: 5-7) โดยในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจะมองหนังสือพิมพ์ในฐานะที่เป็นสัมพันธสาร
ประเภทหนึ่งที่มีการเรียงร้อย มีการลำดับความ และมีการเกาะเกี่ยวเนื้อความกันด้วยเนื้อหาบางอย่าง  
โดยศึกษาลักษณะเนื้อหาร่วมกับการพิจารณาบริบทสังคมประกอบ 

แนวคิดเรื่องการศึกษาภาพตัวแทน 
แนวทางการศึกษาที่เก่ียวข้องกับทฤษฎีการนำเสนอภาพตัวแทน (Theories of representation) 

Hall (1997: 15-26 อ้างถึงใน กฤษณ์ คำนนท์, 2552: 10-11) ได้แบ่งแนวทางในการศึกษาเรื่องภาพ
ตัวแทนออกเป็น 3 แนวคิด ได้แก่ แนวคิดเรื ่องภาพสะท้อน (Reflective approach) แนวคิดเรื่อง
เจตจำนง (Intentional approach) และแนวคิดเรื่องการประกอบสร้าง (Constructionist approach) 
ดังนี้ 1) แนวคิดเรื่องภาพสะท้อน (Reflective approach) เป็นแนวทางการศึกษาที่เชื่อว่าภาพตัวแทน 
คือ “ภาพสะท้อน” โดยเชื ่อว่าความหมายอยู่ในตัววัตถุ  ผู ้คน ความคิด หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที ่อยู่                   
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บนโลกแห่งความจริง และภาษาทำหน้าที่ เหมือนกระจกเพ่ือสะท้อนความหมายที่แท้จริงปรากฏบนโลก                  
2) แนวคิดเร ื ่องเจตจำนง ( Intentional approach) เป็นแนวทางการศึกษาที่ เชื่อว่าภาพตัวแทน                     
คือ “ความตั้งใจ หรือเจตจำนง” โดยเชื่อว่าผู้แต่งหรือผู้พูดเป็นคนกำหนดความหมายต่าง ๆ บนโลก                
ผ่านภาษาหรือคำต่าง ๆ จึงมีความหมายที่ผู้แต่งตั้งใจจะให้มีความหมาย 3) แนวคิดเรื่องการประกอบสร้าง 
(Constructionist approach) เป็นแนวทางการศึกษาที่ เชื่อว่าภาพตัวแทน คือ “การประกอบสร้าง” 
ความหมายผ่านทางภาษา โดยเชื่อว่า ไม่มีสิ่งใดหรือผู้ใช้ภาษาคนใดจะสามารถคงความหมายต่าง ๆ ในภาษา
ไว้ได้ สิ่งต่าง ๆ ไม่ได้มีความหมายใด ๆ แต่เป็นเราที่สร้างความหมายขึ้นมา โดยการใช้ระบบภาพตัวแทน 
ได้แก่ ความเข้าใจ (Concept) และสัญญะ (Sign) ต่าง ๆ 

จากการศึกษาแนวคิดข้างต้น แนวคิดที่ผู้วิจัยเลือกใช้เป็นกรอบในการศึกษาและวิเคราะห์ตัวบทใน
งานวิจัยนี้ คือ แนวคิดเรื ่องภาพสะท้อน (Reflective approach) เนื่องจากแนวคิดดังกล่าวจะทำให้
สามารถมองเห ็นภาพค ุณล ักษณะความเป ็นคร ูที่ สื่ อผ่ านภาษาในหน ังส ือพ ิมพ ์ว ิทยาจารย์                       
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นเสมือนหนังสือประวัติศาสตร์ที่สามารถสะท้อน
คุณลักษณะครูที่สังคมคาดหวังในช่วงนั้นได้ เนื่องจากภาษานั้นเป็นการถ่ายโอนความคิดจึงสามารถสะท้อน
ภาพสิ่งเหล่านี้ได้ ผู้วิจัยจึงจะนำแนวคิดนี้มาใช้ในการวิเคราะห์ 

การปฏิรูปการศึกษาไทยในช่วงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ว ุฒ ิช ัย ม ูลศ ิลป์ (2529: 16-42) กล ่าวถึงการปฏ ิร ูปช ่วงร ัชสมัยของพระบาทสมเด็จ                   

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ว่าเป็นยุคทองของการปฏิรูปในหลากหลายด้าน ทำให้บ้านเมืองเกิดการพัฒนา  
มีความทันสม ัยเฉกเช ่นกับชาติตะว ันตกที่ พระองค ์ทรงประพาสเพ่ือทอดพระเนตรบ้านเม ือง 
ขนบธรรมเนียมต่าง ๆ เพื ่อที่จะได้นำมาปรับใช้ในประเทศไทย พระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการศึกษา                      
เป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้พระองค์จัดรูปแบบการศึกษาใหม่                      
เกิดจากปัจจัยหลายประการ กล่าวคือ ประการที่ 1 การคุกคามของจักรวรรดินิยมตะวันตก การคุกคาม
ของชาติตะวันตกถึงแม้จะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง แต่ก็ยังคงเป็นภัยอันตราย                     
ของประเทศจึงทำให้ประเทศไทยจำเป็นต้องปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงในหลายด้านเพื่อพัฒนาประเทศ 
ประการที่ 2 ปัจจัยด้านสติปัญญาและความคิดแบบตะวันตก ชาวยุโรปที่เข้ามาเป็นทั้งหมอสอนศาสนา    
นักผจญภัย พ่อค้า ฯลฯ จึงทำให้เกิดผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในเมืองไทย เช่น หมอสอน
ศาสนาที่นอกจากจะมาเผยแพร่ศาสนาของตนแล้ว ยังได้นำเอาความรู ้ศาสตร์ต ่าง ๆ และสิ ่งที่                         
เป็นประโยชน์อย่างมากในสังคมไทยสมัยนั้น คือ การจัดตั้งโรงพิมพ์ การออกหนังสือ และการตีพิมพ์
หนังสือพิมพ์ ประการที่ 3 ปัจจัยประสบการณ์จากต่างประเทศของพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว สิ่งหนึ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเสมอ คือ การศึกษา ที่จะจัดตั้งโรงเรียนเพื่อศึกษา
วิชาการและภาษาของชาติตะวันตก การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา ฯลฯ ตลอดจนการส่งนักเรียนไปเรียน
ต่างประเทศ เพื ่อพัฒนาการศึกษาไทยให้ทัดเทียมกับต่างชาติ ประการที่ 4 ปัจจัยด้านการเลิกทาส                   
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ที ่ เป ็นพระราชกรณียกิจที ่สำคัญอีกอย่างหนึ ่งของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล ้าเจ ้าอยู ่หัว                          
ทรงมีพระราชดำริถึงการศึกษาที่เป็นเครื่องมือในการนำไปประกอบอาชีพหลังจากท่ีทาสได้รับความเป็นไท 
จึงทรงมีการจัดตั้งโรงเรียนขึ้นเพื่อให้คนเหล่านี้ได้ศึกษาเล่าเรียน ประการที่ 5 ประการสุดท้าย ปัจจัย  
ความต้องการบุคคลในการเข้ารับราชการ เนื่องด้วยสังคมในช่วงนั้นมีการปฏิรูปในหลายส่วน ดังนั้น                  
ทางราชการจึงมีความต้องการบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเป็นจำนวนมาก เพราะหน่วยงานขยายตัว
มากขึน้โดยเฉพาะในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์จึงทรงตั้งโรงเรียนเพ่ือ
ผลิตข้าราชการทั้งที่เป็นโรงเรียนธรรมดาและโรงเรียนที่มีการศึกษาแบบเฉพาะทาง 

คุณลักษณะความเป็นครู 
คุณลักษณะความเป็นครูไทยในยุคปฏิรูปการศึกษาของพระยาศรีสุนทรโวหารประกอบด้วย

คุณลักษณะ 11 ประการ ดังนี้ คือ 1) เป็นผู้ใฝ่รู้อยู่เสมอ 2) เป็นผู้มีความอุตสาหะ 3) เป็นผู้ใฝ่ธรรมะ  
4) เป็นผู้มีความละเอียดรอบคอบ 5) เป็นผู้มีความกตัญญู 6) เป็นผู้มีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ สุจริต  
7) เป็นผู้มีความพอเพียง 8) เป็นผู้มีความอดทน อดกลั้น 9) เป็นผู้มีความอ่อนน้อม ถ่อมตน 10) เป็นผู้มี
ความสุนทรีย์ และ 11) เป็นผู้มีวิธีการเรียนรู้เฉพาะตัว คือ สุ จิ ปุ ลิ (ชุติมันต์ เหลืองทองคำ, 2560: 162) 

สุมน อมรวิวัฒน์ (2533) ได้กล่าวถึงคุณค่าของความเป็นครูในสังคมว่า คนเป็นครูควรมีรูปลักษณ์ 
(Appearance) ดังนี้ 1) เป็นผู้มีความรอบรู้ดี มีความรู้  หรือความเข้าใจในวิชาการต่าง ๆ ที่ได้ศึกษา                  
เล่าเรียนเป็นอย่างดี 2) เป็นผู้มีอารมณ์ขัน มีความสามารถในการรับรู้ 3) เป็นผู้มีความยืดหยุ่น มีความรู้สึก
ไวต่อการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ 4) เป็นผู้มีวิญญาณครู รักในตัวเด็กและยินดี
ในภารกิจทางการสอน 5) เป็นผู้มีความซื่อสัตย์จริงใจต่อนักเรียนและวิชาชีพของตน 6) เป็นผู้สามารถทำให้
เข้าใจได้รวบรัดชัดเจน 7) เป็นคนเปิดเผย เต็มใจจะเปิดเผยเรื่องราวที่ตนมีอยู่ให้ผู้อื่นรับรู้ 8) เป็นผู้มีความ
อดทน มีความเพียรพยายามหรือขยันขันแข็ง 9) เป็นผู้กระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีงาม 10) เป็นผู้ที ่มี
ความสามารถนำความรู้ทางทฤษฎีไปปฏิบัติได้อย่างเกิดประสิทธิภาพ 11) เป็นผู้มีความเชื่อมั่นในตนเอง 
12) เป็นผู้มีความสามารถพิเศษในศิลปะและวิทยาการหลาย ๆ ด้าน 13) เป็นผู้แต่งกายเรียบร้อย สะอาด 
สง่าผ่าเผย และมีสุขอนามัยส่วนตัวดี มีความเหมาะสมกับความเป็นครูหรือเหมาะสมถูกต้องตามรูปแบบ              
ที่ทางสถานศึกษากำหนด 

จากคุณลักษณะความเป็นครู ทั้งของพระยาศรีสุนทรโวหารที่เป็นคุณลักษณะความเป็นครูในอดีต
ช่วงปฏิรูปการศึกษาของไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสุมน อมรวิวัฒน์                     
ที่เป็นคุณลักษณะความเป็นครูในปัจจุบันจะสังเกตเห็นได้ว่ามีลักษณะที่สอดคล้องกัน ดังนั้น ผู้วิจัย                   
จึงได้นำกรอบแนวคิดทั้งสองนี้มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาร่วมด้วย 

 
 
 



ว า ร ส า ร วิ ช า ก า ร ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์  | 77 

 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 
1. ศึกษาทฤษฎ ีกรอบแนวคิดภาษาระด ับข ้อความ (discourse) การศ ึกษาภาพสะท้อน  

การปฏิรูปการศึกษาไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และคุณลักษณะความเป็นครู 
ผ่านทางวิทยานิพนธ์ หนังสือ และเอกสารประกอบการทำวิจัย 

2. รวบรวมข้อมูลที ่จะศึกษาโดยผู ้วิจัยเลือกใช้กลุ ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยเลือกใช้เฉพาะ
หนังส ือพิมพ์ว ิทยาจารย ์เล่มที่  7 ที่ ได ้ต ีพ ิมพ์ในพ.ศ. 2450 จำนวน 24 ตอน เป ็นต ัวแทนที่ ใช้                                
ในการวิเคราะห์ เนื่องจากมีการปรากฏเอกสารครบทั้งปีที่ตีพิมพ์ ตีพิมพ์เดือนละ 2 ครั้ง ครบสมบูรณ์ที่สุด 
บนฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (http://eresource.car.chula.ac.th/)                
ดังนั้นผู้วิจัยจึงคัดเลือกตัวอย่างจากหนังสือพิมพ์วิทยาจารย์ที่มีการตีพิมพ์ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธนัวาคม 
พ.ศ. 2450 จำนวนทั้งสิ้น 24 ตอน 

3. เก็บข้อมูลและจัดหมวดหมู่ของเนื้อหาปรากฏในหนังสือพิมพ์วิทยาจารย์ เล่มที่ 7 เพ่ือเป็นข้อมูล
ดิบเพื่อใช้วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ตามกรอบแนวคิดภาษาระดับข้อความ (discourse) การศึกษา               
ภาพสะท้อน การปฏิรูปการศึกษาไทยในช่วงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และคุณลักษณะ
ความเป็นครู 

4. วิเคราะห์ข้อมูลตามกรอบแนวคิด เพื่อศึกษาประเด็นเนื้อหาของเรื่อง และภาพคุณลักษณะ             
ของครูในอดีตที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์วิทยาจารย์ สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

4.1 ศึกษาประเด็นเนื้อหาของเรื่องที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์วิทยาจารย์  สมัยพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยการดูการจัดลำดับประเด็น และความถี่ที่ปรากฏ การนับความถี่ที่ปรากฏ
ผู้วิจัยกำหนดวิธีการนับจำนวนเรื่องใดเรื ่องหนึ่งที่จะปรากฏกี่ครั ้งใน 1 ตอน ผู้วิจัยจะนับเป็น 1 ครั้ง                
ต่อตอน เนื่องจากผู้วิจัยต้องการศึกษาภาพรวมของประเด็นเนื้อหาที่ปรากฏทั้ง 24 ตอนเท่านั้น 

4.2 ศ ึกษาภาพคุณล ักษณะของคร ู ในอดีตที่ปรากฏในหนังส ือพ ิมพ ์ว ิทยาจารย์ สมัย                                  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยการวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดภาษาระดับข้อความ 
(discourse) การศึกษาภาพสะท้อน 

5. นำผลการวิเคราะห์ที่ได้มาอภิปรายและสรุป เรียบเรียงแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive 
Research) 

 

ข้อตกลงเบื้องต้น 
ผู้วิจัยได้กำหนดข้อตกลงเบื้องต้นสำหรับงานวิจัย ดังนี้ 
1. […]   เป็นสัญลักษณ์เพ่ือการละข้อความจากข้อมูลต้นฉบับ 
2.   เป็นสัญลักษณ์เพ่ือแสดงถึงข้อความตัวอย่างในงานวิจัย 
3. การคัดลอกข้อความตัวอย่างจากข้อมูลต้นฉบับ ผู้วิจัยจะคงรูปแบบการเขียนและอักขรวิธี                

ตามต้นฉบับเอกสาร 

http://eresource.car.chula.ac.th/
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ผลการวิจัย 
การศึกษาภาพของคุณลักษณะความเป็นครู: การศึกษาเนื ้อหาและภาษาในหนังสือพิมพ์  

วิทยาจารย์ สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยใช้กรอบแนวคิดภาษาระดับข้อความ 
(discourse) การศึกษาภาพสะท้อน การปฏิรูปการศึกษาไทยในช่วงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว และคุณลักษณะความเป็นครู ผลการวิจัยมีดังนี้ 
 1. ประเด็นเนื้อหาของเรื่องที่ปรากฏ 

เนื้อหาที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์วิทยาจารย์ สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พบว่า ปรากฏประเด็นเนื้อหาที่สามารถสะท้อนภาพคุณลักษณะของครูทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ ด้านใฝ่รู้               
รู้รอบ ด้านคุณธรรมจริยธรรม และด้านการติดตามข่าวสาร ดังนี้ 

1.1 ภาพคุณลักษณะความเป็นครูด้านใฝ่รู้ รู้รอบ  
 ภาพคุณลักษณะนี้เป็นภาพคุณลักษณะที่ประกอบด้วยคุณลักษณะย่อย 2 คุณลักษณะ คือ  

การใฝ่รู้ และการรู้รอบ ทั้งสองเป็นคุณลักษณะที่เกิดควบคู่กัน เพราะการมีความใฝ่ที่จะเรียนรู้ในสิ่งต่าง ๆ  
ย่อมทำให้เกิดองค์ความรู้ที ่หลากหลาย ภาพคุณลักษณะความเป็นครูด้านนี้สามารถแบ่งออกได้เป็น                              
2 ลักษณะ คือ รอบรู้วิชาการ และรอบรู้เรื่องท่ัวไป 

1.1.1 รอบรู ้ว ิชาการ เป็นการแสวงหาความรู้ที ่หลากหลายศาสตร์เพื ่อที ่จะสามารถ                  
นำไปต่อยอดได้ทั้งการให้ความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์แบบเบื้องต้น แสดงให้เห็นถึงการศึกษา
ของไทยว่าได้มีการพัฒนาทางด้านรายวิชาที่ได้รับอิทธิพลมาจากตะวันตก เป็นชาติที่มีความก้าวหน้า              
ทางวิทยาศาสตร์ ประกอบกับในช่วงที่มีการล่าอาณานิคมของประเทศมหาอำนาจในขณะนั้น  

1.1.2 รอบรู้เรื ่องทั ่วไป เป็นการแสวงหาความรู ้เพ่ิมเติมในเรื ่องที่เกี่ยวข้องกับสังคม                 
และวัฒนธรรมในบริบทของต่างประเทศ ปรากฏให้เห็นผ่านประเด็นเนื้อหาเบ็ดเตล็ดที่นำเสนอข้อมูล 
ข่าวสารที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเน้นไปที่วัฒนธรรม ประเพณี และค่านิยมของชาวยุโรป แสดงให้เห็น
ถึงบริบทสังคมในช่วงนั้นที่ได้มีการติดต่อและให้ความสำคัญกับชาวต่างชาติ โดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจ 
ผ่านการศึกษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีต่าง ๆ เพื่อให้รู้ถึงความเจริญรุ่งเรือง วิธีคิดแบบชาติ
ตะวันตก เพื่อที่จะได้รู ้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหยื่อของการล่าอาณานิคม อีกทั้งยังสามารถนำมาปรับ                
เพ่ือพัฒนาบ้านเมืองได้อีกด้วย ดังตาราง 
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ตารางที่ 1 แสดงประเด็นเนื้อหาที่สะท้อนภาพคุณลักษณะความเป็นครูด้านใฝ่รู้ รู้รอบ 
 

 

จากตารางข้างต้นพบว่า ความรู้ที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ที่ เน้นในการให้ความรู้รอบโลก 
ร้อยละ 62.96 และความรู้วิชาการเบื้องต้น ร้อยละ 37.04 แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องของบริบทสังคม                    
ในช่วงนั้น ที่ประเทศไทยได้มีการติดต่อกับชาวต่างชาติ อีกทั้งยังมีการเข้ามาของชาวต่างชาติในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น หมอสอนศาสนา พ่อค้า เป็นต้น  

1.2 ภาพคุณลักษณะความเป็นครูด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 ภาพคุณลักษณะนี้เป็นภาพคุณลักษณะที่แสดงให้เห็นถึงการมีความประพฤติที่ดี โดยอยู่            

บนพื้นฐานของศีลธรรม ค่านิยม กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่สังคมกำหนดขึ้น เป็นลักษณะที่ควรประพฤติปฏิบัติ 
เพ่ือช่วยให้ประสบผลสำเร็จได้ ทั้งมีความรับผิดชอบ มีสติปัญญาในการหาเหตุผลและตัดสินใจ ความมุ่งม่ัน 
และความมีน้ำใจ สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นในแต่ละประเด็นเนื้อหาดังตาราง 
 

ตารางที่ 2 แสดงประเด็นเนื้อหาที่ปรากฏที่สะท้อนภาพคุณลักษณะความเป็นครูด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 

 

จากตารางข้างต้นพบว่า ปรากฏประเด็นเนื้อหาวิธีการสอนในแต่ละรายวิชามากที่สุด                
ร้อยละ 68.42 รองลงมา คือ เรียงความแก้ปัญหาโลกและปัญหาธรรม ข้อสอบไล่ และแจ้งความเตือนสติ                   
จากกรมศึกษาธิการตามลำดับ โดยในที่นี้จะมุ่งเน้นไปที่การมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของครูที่มีหน้าที่             

ประเด็นเนื้อหา 
ภาพคุณลักษณะของความเป็นครู 

ด้านใฝ่รู้ รู้รอบ 
การปรากฏ 
(ร้อยละ) 

รอบรู้วิชาการ รอบรู้รอบโลก 

หนังสือและตำราต่าง ๆ  /  18.52 
ความรู้วิชาการเบื้องต้น /  18.52 
การศึกษาในเมืองอื่น ๆ  / 11.11 

เรื่องเบ็ดเตลด็ที่เกี่ยวกับต่างประเทศ  / 51.85 
รวม   100.00 

ประเด็นเนื้อหา 
ภาพคุณลักษณะของความเป็นครู 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
การปรากฏ  
(ร้อยละ) 

วิธีการสอนในแต่ละรายวิชา / 68.42 
เรียงความแก้ปญัหาโลกและปัญหาธรรม / 21.05 
ข้อสอบไล ่ / 5.26 

แจ้งความเตือนสติจากกรมศึกษาธกิาร / 5.26 
รวม 100.00 
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ในการสอน ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้นักเรียนเพื่อสร้างกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ
ให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับบริบทสังคมในช่วงรัชกาลที่ 5 ที่เป็นยุคทองของการปฏิรูปในหลายด้าน                    
ส่งผลให้ต้องการบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถเป็นจำนวนมากในการช่วยพัฒนาประเทศ อีกทั้ง                             
มีการปฏ ิ ร ู ปกา รศ ึ กษาขึ้ น ในด้ านต่ า ง  ๆ  ทั้ ง การจั ดการศ ึ กษาอย่ า งมี ร ะ เบี ยบแบบแผน                                
(Formal education) โครงการศึกษาชาติ โรงเรียนเกิดข้ึนในวังและในวัด การกำหนดวิชาเรียน การเรียน 
การสอบไล่ และมีทุนเล่าเรียนหลวงให้ไปศึกษา ณ ต่างประเทศ เพ่ือทำให้การศึกษาสามารถเข้าถึงกลุ่มคน
ชนชั้นกลาง และวางระบบการศึกษาให้มีความเป็นระบบระเบียบมากขึ้น  

1.3 ภาพคุณลักษณะความเป็นครูด้านการติดตามข่าวสาร 
 ภาพคุณลักษณะนี้เป็นภาพคุณลักษณะที่แสดงถึงการรับรู้เรื่องราว ข้อเท็จจริง ผ่านการอ่าน

หนังสือพิมพ์ว ิทยาจารย์ที่ครอบคลุมตั ้งแต่ข ่าวสารทั ่วไป และข่าวสารที ่อยู ่ในแวดวงการศึกษา 
ที่ล้วนแล้วแต่เป็นข่าวสารที่มีความสำคัญต่อการประกอบอาชีพครู หรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับก ารศึกษา
ทั้งสิ ้น นำไปสู่การวางแผนและพัฒนา เช่น ข่าวเกี่ยวกับการสอบไล่เป็นการแจ้งข้อสอบไล่ของแต่ละ
รายวิชา พร้อมบอกเวลาที ่ใช้ในการทำ ทำให้สามารถวางแผนในการอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบ                    
ในครั้งหน้าได ้เป็นต้น แต่ละประเด็นเนื้อหาก็จะปรากฏแตกต่างกันไป ดังตาราง 
 

ตารางที่ 3 แสดงประเด็นเนื้อหาที่ปรากฏที่สะท้อนภาพคุณลักษณะความเป็นครูด้านการติดตามข่าวสาร 
 

 

จากตารางข้างต้นพบว่า ประเด็นเนื้อหาที่ปรากฏมากท่ีสุด คือ ข่าวกรมศึกษาธิการ ร้อยละ 
55.26 รองลงมา คือ ข่าวสามัคยาจารย์สมาคม ข่าวการศึกษา และข่าวเกี่ยวกับการสอบไล่ ตามลำดับ  
แสดงให้เห็นถึงข่าวสารที ่ส่วนมากเป็นข่าวที ่แจ้งมาจากกรมศึกษาธิการที่มีหน้าที ่ในการกำกับ ดูแล
การศึกษา ประกาศดังกล่าวเป็นข่าวในแวดวงการศึกษาที่มีความสำคัญอย่างมาก เพราะมีทั้งส่วนที่เป็น
คำสั่งที่ต้องปฏิบัติ แจ้งความเคลื่อนไหวในแวดวงการศึกษา ฯลฯ เป็นสิ่งที่ครูต้องรู้เพื่อจะได้ปฏิบัติไปใน
แนวทางเดียวกัน 

 
 

ประเด็นเนื้อหา 
ภาพคุณลักษณะของความเป็นครู 

ด้านการติดตามข่าวสาร 
การปรากฏ  
(ร้อยละ) 

แวดวงการศึกษา ทั่วไป 
ข่าวการศึกษา /  15.79 
ข่าวกรมศึกษาธิการ /  55.26 
ข่าวสามัคยาจารยส์มาคม  / 23.68 
ข่าวเกี่ยวกับการสอบไล ่ /  5.26 

รวม 100.00 
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2. ภาพคุณลักษณะความเป็นครูที่สื่อผ่านภาษา  
ภาพค ุณล ักษณะของความเป ็นคร ูผ ่านภาษาท ี ่ปรากฏในหน ังส ือพ ิมพ ์ว ิทยาจารย์   

สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พบว่า ภาพคุณลักษณะความเป็นครูที่สื่อผ่านภาษาทั้งหมด 
2 ด้าน ได้แก่ ด้านใฝ่รู้ รู้รอบ และด้านคุณธรรมจริยธรรม  

2.1 ภาพคุณลักษณะความเป็นครูด้านใฝ่รู้ รู้รอบ 
 ภาพคุณลักษณะนี้แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะประกอบ 2 คุณลักษณะ คือ การใฝ่รู้ แสวงหา

ความรู้และพัฒนาตนเอง และการรู้รอบที่เป็นสิ่งที่เกิดควบคู่ไปกับการใฝ่รู้ที่จะช่วยทำให้เกิดองค์ความรู้
เพ่ิมข้ึนทั้งความรู้วิชาการและความรู้ทั่วไป ดังตัวอย่าง 

ข่าวหนังสือออกใหม่ และพิมพ์ใหม่ 
หนังสือของกรมศึกษาธิการ 

เลคเซอร์วิธีสอนพงษาวดาร เป็นแบบเรียนชุดวิชาครู พิมพ์ครั้งแรก 1,000 ฉบับ 
รวมทั้งสิ้นมีหนังสือ 35 หน้า ว่าด้วยประโยชน์ของพงษาวดาร คำแนะนำในการที่จะอ่านและ
สอนพงษาวดาร ครูทุก ๆ คนควรจะซื้อไว้อ่านสำหรับเพิ ่มวิชาของตนให้มากและให้
หลากหลายข้ึน เพราะว่าเป็นตำราใหม่แท้ ยังไม่เคยมีมาแต่เดิม […] 

(วิทยาจารย์ เล่มที่ 7 ตอนที่ 21 วันที่ 1 พฤศจิกายน ร.ศ.126, น. 749)  
จากตัวอย่างจะเห็นว่าเป็นการแนะนำหนังสือที่เป็นหนึ่งในแบบเรียนชุดวิชาครูที่ได้พิมพ์ขึ้นใหม่

เพื ่อให้ครูได้รู ้จักหนังสือที ่จะช่วยเพิ ่มองค์ความรู ้ของตน แสดงให้เห็นถึงความฝักใฝ่ในการเรียนรู้                     
และพัฒนาตนอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพิจารณาตัวภาษาจะสังเกตเห็นการสื่อภาพคุณลักษณะความเป็นครู     
โดยใช้กลุ่มคำว่า “ควรจะซื้อ” และข้อความว่า “อ่านสำหรับเพ่ิมวิชาของตนให้มากและให้หลากหลายขึ้น” 
แสดงให้เห็นว่าหากได้ซื ้อหนังสือเล่มนี้ไปอ่านจะช่วยทำให้ครูมีความรู ้ที ่เพิ ่มพูนมากขึ้น สื่อถึงภาพ
คุณลักษณะของความเป็นครูในการใฝ่เรียนรู้เพ่ือที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

2.2 ภาพคุณลักษณะความเป็นครูด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 ภาพคุณลักษณะนี ้เป็นภาพคุณลักษณะที ่แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตนอยู ่บนพื ้นฐาน                           

ของศีลธรรม ค่านิยม หรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่สังคมกำหนดขึ้น เป็นคุณลักษณะที่พึงประพฤติปฏิบัติเพ่ือ                    
ที่ช ่วยให้เกิดความประสบผลสำเร ็จ และเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพได้ ภาพคุณลักษณะ                  
ความเป็นครูด้านนี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะ คือ คุณธรรมจริยธรรมต่ออาชีพ คุณธรรมจริยธรรม  
ต่อนักเรียน และคุณธรรมจริยธรรมต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ ดังนี้ 

2.2.1 คุณธรรมจริยธรรมต่อวิชาชีพ 
วิชาชีพครูเป็นอีกวิชาชีพหนึ่งที่ทรงคุณค่าและเป็นอาชีพที่สร้างคนที่มีส่วนช่วย               

ในการออกแบบสังคม ทั ้งด้านการอบรม สั ่งสอน ถ่ายทอดความรู ้ศาสตร์ต่าง ๆ ให้แก่ศิษย์ เพื ่อใช้                   
ในการเล ี ้ยงช ีพ และเป ็นกำล ังส ่วนหนึ่ งที่สำค ัญในการพ ัฒนาของประเทศในอนาคต ด ังนั้น                              
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การที่ครูตระหนักรู้ถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเองจะทำให้การศึกษานั้นสามารถดำเนินไปได้อย่าง                  
มีประสิทธิภาพ ดังตัวอย่าง 

 […] 2 ประโยชน์ทางอ้อม ภูมิศาสตร์ ถ้าครูสอนถูก ย่อมเป็นบทเรียนที่ทำให้
น ักเร ียนเพลิดเพลิน และเป็นเหตุให้เกิดความพิจารณา ความคิดคำนึง ความจำ        
ความพิเคราะห์ และในที่สุดก็ทำให้เกิดปัญญาและความคิดอันหลักแหลมลึกซึ้งได้เหมอืน
บทเรียนอื่น ๆ […] 

(วิทยาจารย์ เล่มที่ 7 ตอนที่ 3 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ร.ศ.125, น. 82-83)  
 จากตัวอย่างจะเป็นภาพคุณลักษณะความเป็นครูที ่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรมจริยธรรม                             
ในแง่ของการมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน เห็นได้จากการใช้กลุ่มคำ “สอนถูก” ที่เป็นการทำให้ตระหนัก
ถึงหน้าที่อันสำคัญของครูที่เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับเด็กที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ                              
ในอนาคต ดังนั้น เมื่อครูชี้นำหรือให้ความรู้ที่ถูกที่ควรเด็กก็จะประพฤติปฏิบัติตนดีและยังนำความรู้ที่ได้เล่า
เรียนไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

2.2.2 คุณธรรมจริยธรรมต่อนักเรียน 
 ครูควรที่จะมีการนำคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานของศาสนามาใช้ในการประกอบ

วิชาชีพ เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศท่ีดีให้กับการเรียนรู้และการเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียน ดังตัวอย่าง 
การปิดโรงเรียนปลายปี 125 

ของโรงเรียนมัธยมศึกษาสวนกุหลาบ 
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ร.ศ. 125 ที่โรงเรียนมัธยมศึกษาสวนกุหลาบได้มีการแจก

ประกาศนียบัตร์เลื่อนชั้นมัธยม กับแจกรางวัลนักเรียนที่หมั่นเรียนดีตลอดปี และรางวัล
การเรียนและความประพฤติดีเป็นเอกในชั้นต่าง ๆ เงินที่ซื้อสิ่งของรางวัลนักเรียนคราวนี้ 
ประมาณ 120 บาทเศษ ซึ่งครูในโรงเรียนนี้ได้ช่วยกันออก กับนายตรวจแขวงมัธยมและ
ข้าราชการบางท่านในกระทรวงธรรมการได้มีใจศรัทธาช่วยอุดหนุนด้วย […] 

(วิทยาจารย์ เล่มที่ 7 ตอนที่ 9 วันที่ 1 พฤษภาคม ร.ศ.126, น. 309-310)  
จากตัวอย่างจะเป็นการกล่าวถึงการที่ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมกันสนับสนุนการแจกรางวัล

ให้กับนักเรียนที่เรียนดีและมีความประพฤติดี โดยการระดมทุนทรัพย์ สังเกตได้จากการใช้กลุ่มคำ “ช่วยกัน
ออก” และ “ม ีใจศร ัทธาช ่วยอ ุดหนุนด้วย” ส ื ่อให ้ เห ็นถ ึงภาพคุณลักษณะความเป ็นครู ด ้าน 
คุณธรรมจริยธรรมในแง่ของการมีเมตตาต่อเด็กและการรู้จักแบ่งปัน  สิ่งนี้จะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิด 
การพัฒนาตนได้ เนื่องจากเด็กเห็นถึงผลลัพธ์และสิ่งที่ได้เมื่อมีความประพฤติหรือผลการเรียนดี  ประกอบ
กับบริบทสังคมเกี่ยวกับการศึกษาที่เด็กที่ได้รับการศึกษามีฐานะยากจน ทำให้การได้รับรางวัลที่เกิดจาก
การระดมทุนจะยิ่งทำให้เด็กมีแรงจูงใจในการเรียนมากข้ึน  

 



ว า ร ส า ร วิ ช า ก า ร ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์  | 83 

 

 

2.2.3 คุณธรรมจริยธรรมต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
 วิชาชีพครูเป็นอีกวิชาชีพหนึ่งที่ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันระหว่างหลายบุคคล 

ดังนั้นการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรมและสร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะนั้นจึงเป็นคุณธรรมจริยธรรมที่ครูพึงมีต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ ดังตัวอย่าง 

แจ้งความกรมศึกษาธิการ 
ด้วยนายตรวจแขวงมัธยมศึกษา พร้อมด้วยครูใหญ่โรงเรียนมัธยมศึกษาสวนกุหลาบ 

ได้เสนอความดีของนายสุวรรณตำแหน่งครูชั้น ๔ ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสวนกุหลาบว่า 
นายสุวรรณมีความรู้และความอุสาหะทำการในหน้าที่เจริญดี ทั้งความประพฤติก็ดีด้วย 
สมควรที่นายสุวรรณจะได้รับยกย่อง […] 

(วิทยาจารย์ เล่มที่ 7 ตอนที่ 13 วันที่ 1 กรกฎาคม ร.ศ.126, น. 437)  
จากตัวอย่างจะเห็นว่าเป็นการแจ้งเลื่อนขั้นครูโดยการเสนอชื่อครูไป แสดงให้เห็นภาพคุณลักษณะ

ของความเป็นครูที่สื่อผ่านการใช้กลุ่มคำ “เสนอความดี” และ “สมควรที่นายสุวรรณจะได้รับยกย่อง”       
สื ่อให้เห็นถึงการที ่ครูในโรงเรียนมีความยินดีไปกับการเจริญก้าวหน้าของเพื ่อนร่วมงาน อีกทั้ง                            
ยังคอยผลักดันและสนับสนุนจนประสบความสำเร็จ สอดคล้องไปกับบริบทสังคมขณะนั้น ที่มีการเลื่อน
ตำแหน่ง และปรับเงินเดือนให้สูงขึ้นตามความสามารถ ผลงาน และความประพฤติ คล้ายกับสังคม                  
ในปัจจุบันที่มีการเลื่อนวิทยฐานะครู 

 

สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาภาพคุณลักษณะความเป็นครู: การศึกษาเนื ้อหาและภาษาในหนังสือพิมพ์        

วิทยาจารย์ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านประเด็นเนื้อหาของเรื่องที่ ปรากฏ          
ผู ้ว ิจัยพบภาพคุณลักษณะของความเป็นครูที่สื่อผ่านประเด็นเนื ้อหา 3 ด้าน ได้แก่ ภาพคุณลักษณะ      
ความเป็นครูด้านใฝ่รู้ รู้รอบ ภาพคุณลักษณะความเป็นครูด้านคุณธรรม จริยธรรม และภาพคุณลักษณะ
ความเป็นครูด้านการติดตามข่าวสาร ส่วนภาพคุณลักษณะของความเป็นครูที่ สื่อผ่านภาษามี 2 ด้าน              
ได้แก่ ภาพคุณลักษณะความเป็นครูด้านใฝ่รู ้ รู ้รอบ และภาพคุณลักษณะความเป็นครูด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ภาพคุณลักษณะดังกล่าวสื่อผ่านภาษาปรากฏเป็นกลุ่มคำหรือข้อความที่มีลักษณะการชี ้นำ             
เพื่อแนะหรือชักจูงไปในทางที่ตนต้องการ การแนะนำเพื่อชี้แนวทางให้ทำหรือปฏิบัติ และการให้เหตุผล  
ทั้งประเด็นเนื้อหาและภาษาแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกันที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะ              
ของครูที่ปรากฏในหนังสือวิทยาจารย์ สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สะท้อนให้เห็นว่า
หนังสือเล่มนี ้ผู ้อ่านสามารถนำสิ ่งที ่อ่านไปใช้ต่อยอดในการประกอบวิชาชีพได้อย่างเหมาะสมตา ม      
ความต้องการของผู้อ่าน เปรียบเสมือนเป็นคู่มือครูที่ให้ข้อมูลและให้คำแนะนำแก่ผู้อ่าน อันจะนำไปสู่
ประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นในระหว่างการเรียนการสอนได้อีกทางหนึ่ง  
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อภิปรายผล 
 ภาพคุณลักษณะความเป็นครูทั้งประเด็นเนื ้อหาของเรื่องและภาพคุณลักษณะความเป็นครู                 
ที่สื่อผ่านภาษาในหนังสือพิมพ์วิทยาจารย์ สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัวพบภาพ                                 
คุณลักษณะของความเป็นครู 3 ด้าน ได้แก่ ภาพคุณลักษณะความเป็นครูด้านใฝ่รู้ รู้รอบ ภาพคุณลักษณะ
ความเป็นครูด้านคุณธรรม จริยธรรม และภาพคุณลักษณะความเป็นครูด้านการติดตามข่าวสารแสดงให้เห็น
ถึงภาพคุณลักษณะที่มีความสำคัญ เนื่องด้วยตัววิชาชีพที่เป็นการถ่ายทอดเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่สามารถ
นำไปต่อยอดได้ จึงทำให้ครูต้องหมั่นหาความรู้เพื่อพัฒนาตนอยู่เสมอ และต้องมีคุณธรรมเพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะที ่เป็นคุณประโยชน์และเป็นแบบอย่างที่ ดี เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับเด็กนักเรียน 
นอกจากนี้ต้องติดตามข่าวสาร เนื่องมาจากบริบทสังคม ณ ขณะนั้นที่อยู่ในช่วงของการปฏิรูปการศึกษา 
โดยมีการพัฒนาและปรับระบบการศึกษาเพื่อให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ การรู้เท่าทันและความรู้จึงเป็น
เครื่องมือสำคัญที่จะช่วยพัฒนาประเทศและช่วยให้ชาติพ้นวิกฤตในช่วงเวลาที่มีการล่าอาณานิคมของชาติ
ตะวันตกได้ ดังนั้น ครูจึงควรหมั่นหาความรู้ใส่ตนทั้งความรู้วิชาการและความรู้ทั่วไป ตลอดจนวิธีการ
จัดการเรียนการสอนที่เป็นหน้าที่หลัก ควรจะทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่ควรจะเป็นในแต่ละครั้งที่เรียน 
โดยมีการนำกิจกรรมหรือซักถามนักเรียนเพื่อทบทวนความรู้ที ่เรียนมาในแต่ละครั้ง นอกจากนี้ย ังมี      
การแนะแนวทางวิชาประวัติศาสตร์ วิชาพงศาวดารหรือชี้แนะแผนการสอนให้แก่ครู โดยเฉพาะวิชาที่
เกิดข้ึนใหม่ ได้แก่ วิชาภูมิศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์  

จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ยวข ้องกับภาพคุณลักษณะความเป ็นครู ทั้ ง  
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรมที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในระดับ
อาชีวศึกษาตามความคิดเห็นของสถานศึกษา ของผกามาศ ชูสิทธิ์ (2556) การวิเคราะห์องค์ประกอบ
คุณลักษณะของครูมืออาชีพในศตวรรษท่ี 21 ของพิชญาภา ยืนยาว และธีรวุธ ธาดาตันติโชค (2561) และ
คุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ ตามทัศนะของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและ  
การสอน วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ของพจมาลย์  สกลเกียรติ (2562) ที่ศึกษา               
ภาพคุณลักษณะครูในปัจจุบันผ่านการทำแบบสำรวจ มีผลการศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน คือ คุณลักษณะ
ของครูที ่พึงประสงค์ประกอบไปด้วย การถ่ายทอดความรู ้และประสบการณ์ บุคลิกภาพ คุณธรรม                     
และความรอบรู้ว ิชาการ คุณลักษณะดังกล่าวนั ้นเกิดจากการใฝ่ร ู ้ รอบรู ้ การมีคุณธรรมจริยธรรม  
และการติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ เพื่อพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะที่พร้อมในการประกอบอาชีพ 
โดยคุณลักษณะเหล่านี ้มีรายละเอียดตามความเหมาะสมกับสภาพสังคม บทบาท และภาระงาน 
ที่เปลี ่ยนแปลงไป สอดคล้องกับผลการศึกษาภาพคุณลักษณะความเป็นครูที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์    
วิทยาจารย์ สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัว อีกทั ้งผลการศึกษามีความสอดคล้อง                        
กับจรรยาบรรณวิชาชีพครู พ.ศ. 2556 โดยคุรุสภาเป็นหน่วยงานที่กำหนดจรรยาบรรณวิชาชีพครู                     
พ.ศ. 2556 และได้จัดทำแผนพฤติกรรมจรรยาบรรณวิชาชีพครู 5 ด้าน ได้แก่ 1) จรรยาบรรณต่อตนเอง             
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ที่ต ้องพ ัฒนาว ิชาช ีพ บ ุคล ิกภาพ และว ิส ัยท ัศน ์ ให ้ท ันต่ อการเปลี่ ยนแปลงของส ังคมอยู่ เสมอ                              
2) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพที่ต้องมีความรัก ความศรัทธาในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ และ                          
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร 3) จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการที่ต้องมีความรัก ความเมตตา ช่วยเหลือ ส่งเสริม
และให้กำลังใจต่อศิษย์ 4) จรรยาบรรณต่อผู ้ร ่วมวิชาชีพที่จะต้องคอยช่วยเหลือเกื ้อกูลกัน และ                
5) จรรยาบรรณต่อสังคมที่ครูจะต้องพึงปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างและเป็นผู้นำในการอนุรักษ์และพัฒนา 
จึงเห็นได้ว่าจรรยาบรรณดังกล่าวนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยที่ศึกษาผ่านประเด็นเนื้อหาและภาษาที่ปรากฏ  
ในหนังสือพิมพ์วิทยาจารย์ สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าหัวอยู่หัวเป็นอย่างมาก 

อนึ่งคุรุสภาเป็นผู้รับผิดชอบจัดพิมพ์หนังสือวิทยาจารย์ต่อจากสามัคยาจารย์สมาคมที่เป็น 
วารสารทางการศึกษา เพื่อเป็นเวทีในการแสดงออกทางวิชาการในหมู่อาจารย์และผู้ที่จะเตรียมตัวเป็นครู
อาจารย์ในอนาคตให้ทราบข่าวความเคลื่อนไหวทางการศึกษา ว ิทยาการใหม่  ๆ กฎหมายและ 
กฎระเบียบต่าง ๆ ที ่จำเป็นใช้ในการปฏิบัติงาน พร้อมทั ้งสรรพวิชาอันมีสารัตถประโยชน์และมี
ความก้าวหน้าที่หลากหลาย ในปัจจุบันนี้มีการตีพิมพ์หนังสือเล่มนี้อยู่เช่นเดิม แต่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
เป็น “วารสารวิทยาจารย์” ที่เป็นวารสารเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูให้ทันสมัย เข้าถึงบุคลากรทางการศึกษา             
ทั่วประเทศ และมีการขยายขอบเขตเนื้อหาให้ครอบคลุมเรื่องราวแง่มุมต่าง ๆ กล่าวได้ว่า “วิทยาจารย์” 
ยังคงรักษารากเหง้าและจิตวิญญาณท่ีสืบทอดมาถึง 109 ปีไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์   
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ศึกษาตัวบทอื่น ๆ ที่อยู ่ในแวดวงการศึกษาเพิ ่มเติมจะสามารถแสดงให้เห็นภาพตัวแทน                    

ที่สะท้อนของครูออกมาอีกมุมหนึ่ง  
2. ศึกษาประเด็นอื่นที่นอกเหนือจากคุณลักษณะความเป็นครูที่สะท้อนผ่านตัวบทจะสามารถ              

ทำให้เห็นภาพรวมของหนังสือครบทุกมิติ อันจะทำให้เห็นบริบทและสังคมในช่วงระยะเวลานั้นได้ 
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Morality and ethics in educational teaching and learning 
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บทคัดย่อ 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเรื่อง “คุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอนทางการศึกษา” 

พบว่า การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่เด็ก เพ่ือเป็นการอบรมบ่มนิสัยในการพัฒนาจิตใจและสติปัญญา            
ของผู ้ เร ียนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตามมาตรา 73 และ มาตรา 8 โดยเน้นผู ้ เร ียน                       
เป็นศูนย์กลาง เหมาะสม และสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบยั่งยืน มีหลักสูตร 
บทเรียนที่แน่นอน วิธีการปลูกฝัง วิธีการถ่ายทอด และวิธีการการประเมินผลอย่างเป็นระบบ มีลักษณะ             
และแนวความคิดในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม วิธีปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
การจัดการเรียนการสอน สถานที่การเรียนการสอน กิจกรรมของผู้เรียน การประเมินผลการเรียนการสอน 
การสื่อสารกับผู้เรียน พัฒนาการของผู้เรียน และการแก้ไขปัญหาของผู้เรียน มีคุณค่าทางคุณธรรมจริยธรรม
ในการเรียนการสอนทางการศึกษาเชิงวัตถุวิสัยและอัตวิสัย และคุณค่าทางคุณธรรมจริยธรรมทางธรรมชาติ
นิยม ตามหลักเกณฑ์ตัดสินวินิจฉัยโดยดูที่มา และวินิจฉัยโดยดูที่ผลที่เกี ่ยวข้องกับพฤติกรรม เพื่อเป็น                 
การพัฒนาผู้เรียนหรือนักเรียน ให้มีจิตใจใฝ่ดีและมีพลังใจที่เข้มแข็งพัฒนาตนเอง ไม่ให้ประมาท กระบวนการ
ทางการศึกษา เป็นรากฐานในการพัฒนามนุษย์เพราะการศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนามนุษย์ให้มีความ
เจริญงอกงามที่ทำให้เป็นผู้รู้จักคิด รู้จักทำ รู้จักแก้ไขปัญหา ในการกำหนดชีวิตที่เน้นผู้เรียนให้รู้จักการสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นแก่ตนเอง 
 

คำสำคัญ: ศีลธรรม จริยธรรม การเรียนการสอน การศึกษา 
 

Abstracts 
This article aims to study “Morality and ethics in educational teaching and learning" 

found that instilling morals and ethics in children.  In order to cultivate the habit of mental 
and intellectual development of learners according to the Constitution of the Kingdom of 
Thailand under Section 73 and Section 8 by emphasizing the learner as the center, appropriate 
and consistent with sustainable economic and social development of the country. There are 
courses, lessons, of course, methods of cultivating.  relay method and systematic evaluation 

 
1 อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
Lecturer Faculty of Humanities and Social Sciences, Nakhon Pathom Rajabhat University. 
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methods with the characteristics and concepts of morality and ethics in the development of 
moral ethics, methods of cultivating morals teaching and learning management, teaching 
location, learner activities, teaching evaluation, communication with learners, learner 
development, and student problem solving with moral values and ethics in teaching and 
learning objectives and subjective education; and moral values and ethics in naturalism. 
according to the criteria to judge by looking at the source and diagnosed by looking at the 
effects associated with the behavior In order to develop learners or students To have a good 
heart and strong willpower to develop yourself, not to underestimate the educational process 
which is the foundation for human development because education is the heart of human 
development to have prosperity that makes people know how to think, know how to do, 
know how to solve problems In setting a life that focuses on learners to know how to create 
morals and ethics for themselves. 

 

Keywords: Morals, ethics, teaching, education 
 

บทนำ 
สภาพของสถานการณ์สังคมไทยในปัจจุบันชี ้ให้เห ็นว่า ปัญหาและวิกฤตอันน่าเป็นห่วง                       

เกิดจากความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2544: 5)              
จึงทำให้เกิดปัญหาทางสังคม เช่น ปัญหาสุขภาพจิต ปัญหาความเครียด ปัญหาการฆ่าตัวตาย ปัญหา                
ล่วงละเมิดสิทธิ การกลั่นแกล้งรังแก ความรุนแรงและการทารุณกรรมในรูปแบบต่าง  ๆ เป็นต้น                  
(เจริญ ภักดีวานิช, 2546: คำนำ) ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาของประเทศท่ีต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการ
พัฒนาศักยภาพของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ ่งการพัฒนาด้าน “การศึกษา”  เป็นพื ้นฐานสำคัญ                           
ของการพัฒนาประเทศ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2545: ข)                    
ดังที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)                
ได ้ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทเกี่ ยวกับการศึกษา เพ่ือเป ็นเครื่องเต ือนสติคนไทยไว้ว่า                      
“งานด้านการศึกษาเป็นงานสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชาติ เพราะความเจริญและความเสื่อมของชาตินั้น 
ขึ ้นอยู ่ก ับการศึกษาของชาติเป็นข้อใหญ่” “ปัจจัยสำคัญประการหนึ ่งของทั ้งชีว ิตและส่วนรวม                       
คือการศึกษาเป็นรากฐานส่งเสริมความเจริญมั่นคงเกือบทุกอย่างในบุคคลและประเทศชาติ” และ “สังคม
และบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วนพอเหมาะกัน ทุกด้าน สังคมและบ้านเมืองนั้น
ก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ สามารถจะธำรงรักษาความเจริญมั ่นคงของประเทศชาติไว้ และพัฒนา                    
ให้ก้าวหน้าต่อไปได้ตลอด” (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2544: 56, 108, 117)                     
พระบรมราโชวาทเกี่ยวกับการศึกษาที่กล่าวมานั้น มีนักวิชาการทางการศึกษาไทยหรือผู้ที ่เกี ่ยวข้อง                  
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กับการศึกษาไทยได้พยายามหาหนทาง หรือแนวทางที่จะนำมาใช้กับการจัดระบบการศึกษาของไทย และ
แนวทางที่ เห ็นว่ า เหมาะสมและสอดคล ้องก ับสภาพการดำรงช ี ว ิ ตของคนไทยที่ เป ็นที่ ตั้ ง                         
อยู่บนพื้นฐาน (จิตรกร ตั้งเกษมสุข, 2525: 105) ของคำสอนในทางพระพุทธศาสนา เพื่อพัฒนาคนให้                            
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ (พุทธทาสภิกขุ, 2527: 27) ทั ้งทางร่างกาย และจิตใจ ที ่เป็นส่วนหนึ ่งของ                           
การสนับสนุนทางด้านการศึกษาที ่เรียกว่า “จตุสดมภ์ของการศึกษา” (Four Pillars of Education)       
4 ประการ คือ 1) การศึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพ (learning to know) 2) การศึกษาเพื่อการพัฒนา
สมรรถภาพ (learning to do) 3) การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ (learning to live) และ 4) การศึกษา
เพ่ือพัฒนามนุษย์ภาพ (learning to be) การศึกษาทั ้ง 4 นี ้ ม ีความสอดคล้องกับหลักธรรมทาง                   
พุทธศาสนา คือ 1) การพัฒนาทางกาย (กายภาวนา) 2) การพัฒนาทางสังคม (สีลภาวนา) 3) การพัฒนา
ทางจิต (จ ิตภาวนา) 4) การพัฒนาทางปัญญา (ปัญญาภาวนา) เป็นพัฒนาคน (พระเทพโสภณ                       
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 2547: 19-44) ให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมตั้งแต่เด็ก เป็นปัจจัยในการปลูกฝัง
อบรมให้เยาวชน ให้สอดคล้องกับหลักที่เรียกว่า 5 ดี คือ 1) ให้เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่  2) การเป็นศิษย์ที่ดี
ของครูอาจารย์ 3) การเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อน 4) การเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ และ 5) การเป็น  
ศาสนิกชนที่ดีของศาสนานำไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ดังนั้นคุณธรรมและจริยธรรมเป็นของคู่กันเป็น
ปัจจัยที่ทำให้เกิดจริยธรรม (สมพร เทพสิทธา, 2551: 6-7) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันชีวิต ให้มีจิตสำนึกผิดชอบ 
ชั่วดีและมีสติพิจารณายั้งคิด เพื่อการพัฒนาตนเอง (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2541: 733–824) 
ไม่ให้ประมาท เป็นกระบวนการทางการศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนามนุษย์ในสังคมที่ทำมนุษย์มี 
ความเจริญงอกงามด้วยการศึกษา ดังนั ้น การศึกษาจึงถือเป็นรากฐานสำคัญของชีว ิตเพราะเป็น
กระบวนการที่ทำให้มนุษย์พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ทำให้เป็นผู้รู้จักคิด รู้จักทำ รู้จักแก้ไขปัญหา และมีส่วนใน
การกำหนดชีวิตในที่ดีงามนั้นเอง จากเหตุผลดังกล่าวทำให้เกิดกระบวนทัศน์ การหันกลับมาให้ความสนใจ
เรื่องของการเน้นสารัตถะของการเรียนรู้ที่เรียกร้องการสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นแก่ตัวผู้เรียนมาก
ขึ้นด้วยเหตุปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น  
 

ความหมายคุณธรรมจริยธรรม  
คำว ่า “คุณธรรม” (Mckeon, 1931: 959) หมายถึง ความประพฤติที่ แสดงถึงค ุณลักษณะ                   

ของอุปนิสัย (ที่ดี) ในการเลือกตัดสินใจการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างพอดี ๆ ไม่มากเกินไปหรือไม่น้อยเกินไป 
ความพอดีนี้เป็นความพอดีของแต่ละบุคคลจะเป็นผู้กำหนดความพอดีจากการใช้หลักเหตุผลและความรู้ 
(ปัญญา) ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งที่จะได้จากความชำนาญทางการลงมือปฏิบัติจริง ๆ มาเป็นตัวกำหนด                
(การเลือกตัดสินใจกระทำการ) ให้เกิดความพอดีที่เรียกว่า “คุณธรรมเป็นผลมาจากนิสัย (Mckeon, 1931: 
1103) เพราะว่า คุณธรรม คือ คุณสมบัติของคนดี เช่น ความกล้าหาญ ความเสียสละ ความซื ่อสัตย์                   
ความยุติธรรม ฝังรากลึกภายในจิตใจจนเป็นลักษณะนิสัยนั้นเอง (states of character) (Mckeon, 1931: 
1106) ส่วนคำว่า “จริยธรรม” เป็นศัพท์มาจากภาษาบาลีและสันสกฤตมาจากคำ 2 คำ มาจากคำว่า                  
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“จริย + ธรรม” คำว่า “จริย” หมายถึง ความประพฤติหรือกริยาที่ควรประพฤต ิส่วนคำว่า “ธรรม” หมายถึง 
คุณความดีหรือหลักคำสอนทางศาสนา เมื ่อนำคำ 2 มารวมกันเป็น “จริยธรรม” มีความหมายว่า                    
“หลักแห่งความประพฤติ” หรือ “แนวทางของความประพฤติ” (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน                    
พ.ศ. 2525) พิจารณาจากความหมายแล้ว จะอยู่ที่การใช้บริบทหรือสถานการณ์จริง (Wittgenstein, 1963: 
34) โดยการให้คำนิยามและความหมายคำว่า “จริยธรรม หมายถึง ธรรมที ่เป็นข้อปฏิบัติ  ศีลธรรม                       
กฎศีลธรรม”   

กล่าวสรุปได้ว ่า คำว่า “คุณธรรมจริยธรรม” หมายถึง ส ิ ่งที ่ควรประพฤติ โดยการปฏิบัติ                         
ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์สากลทางสังคม เพื่อให้บรรลุถึงสภาพแห่งชีวิตอันมีคุณค่าทางคุณธรรมจริยธรรม              
เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับกันในสังคมในการดำรงชีวิต และการทำตนเพื่อให้เกิด
ประโยชน์และมีความสงบสุขต่อตนเอง ผู้อื ่น และสังคม 2 ลักษณะ คือ 1) คุณธรรมจริยธรรม หมายถึง 
หลักการหรือกฎเกณฑ์ที่ เกี่ยวกับความประพฤติของมนุษย์  มนุษย์ควรประพฤติปฏิบัต ิ มีล ักษณะ                      
เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงาม เป็นไปเพื่อประโยชน์ของตนเองและสังคม และ 2) คุณธรรม
จริยธรรม หมายถึง คุณลักษณะที่มีอยู่ในตัวบุคคล ที่ทำให้บุคคลเลือกกระทำในสิ่งที่ดีละเว้นสิ่งที่ชั่ว 
 

ลักษณะและความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอนทางการศึกษา 
1. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอนทางการศึกษา 

 การอบรมสั ่งสอนให้บุคคลเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2548: 21)                        
ในสถานศึกษาและสนับสนุนให้ผู ้เรียนพัฒนาปัญญาที่เร ียกว่า “ปัญญาวุฒิธรรม” มี 4 ประการ คือ                   
1) สัปปุริสสังเสวะ หมายถึง การอยู่ใกล้คนดี ใกล้ผู้รู้ มีครู อาจารย์ดี มีข้อมูลมีสื่อที่ดี 2) สัทธัมมัสสวนะ 
หมายถึง เอาใจใส่ศึกษาโดยมีหลักสูตร การเรียนการสอนที่ดี 3) โยนิโสมนสิการ หมายถึง มีกระบวนการคิด
วิเคราะห์พิจารณาหาเหตุผลที่ดีและถูกวิธี 4) ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ หมายถึง ความสามารถนำความรู้ไปใช้               
ในชีวิตได้ถูกต้องเหมาะสม จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาตามหลักไตรสิกขาได้อย่างชัดเจน (องฺ.จตุกฺก. (ไทย) 
21/248/332) 

 นอกจากนี้ปัญญาวุฒิธรรม ยังแบ่งออกได้ 4 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านกายภาพ สถานศึกษาจะจัดอาคาร
สถานที่ ห้องเรียน แหล่งเรียนรู้สภาพแวดล้อม เป็นต้น ด้านกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต เช่น กิจกรรมประจำวัน 
กิจกรรมวันสำคัญ กิจกรรมนักเรียนต่าง ๆ ด้านการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การกำหนดหลักสูตรสถานศึกษา                     
การจัดหน่วยการเร ียนรู ้ แผนการจัดการเร ียนรู ้ จนถึงกระบวนการเร ียนการสอน ด้านบรรยากาศ                       
และปฏิสัมพันธ์ ในการปฏิบัติต่อกันระหว่างครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน หรือครูกับครู เป็นต้น                 
2) ด้านกิจกรรมพื้นฐาน วิถีชีวิต สถานศึกษาจัดกิจกรรมวิถีชีวิตประจำวันประจำสัปดาห์ หรือโอกาสต่าง ๆ 
เป็นภาพรวมทั้งสถานศึกษาที่ เป็นการปฏิบัติบูรณาการทั้งศีล สมาธิ และปัญญา โดยเน้นการมีวิถีชีวิต                 
หรือวัฒนธรรมของการกิน อยู่ ดู ฟัง ดำเนินด้วยสติสัมปชัญญะเป็นไปตามคุณค่าแท้ของการดำเนินชีวิต                
3) ด้านการเรียนการสอน สถานศึกษาจัดหลักสูตรสถานศึกษาหรือการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ            
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พุทธธรรมเพื ่อพัฒนาผู ้เร ียน ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างชัดเจน เพื ่อเป็นการพัฒนาผู ้เร ียน                      
ด้วยหลักพุทธธรรมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ กระบวนการเรียนรู้ควรมีลักษณะ“สอนให้รู้ ทำให้ดู อยู่ให้เห็น” 
(กาญจนา นาคสกุล, 2546: 5) เป็นตัวอย่างที่ดีที่ถูกที่ควรแก่เด็ก และควรต้องมีการประเมินที่หลากหลายเช่น 
การประเมินระหว่างเรียน การประเมินลักษณะนี้สำคัญมาก เพราะครูจะได้ข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับตัวเด็ก 
จากความสามารถจริงในการเรียนการสอนและการประเมินแบบสรุปรวบยอด เป็นการประเมินการเรียนรู้   
เมื ่อส ิ ้นกระบวนการเร ียนการสอน (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2544: 2-5) และ                         
4) ด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ สถานศึกษาส่งเสริมบรรยากาศของการใฝ่เรียนรู้และพัฒนาไตรสิกขา     
หรือส่งเสริมการมีว ัฒนธรรมแสวงปัญญา และมีปฏิสัมพันธ์ที่ เป็นกัลยาณมิตรต่อกัน มีบรรยากาศ                         
ของการเคารพอ่อนน้อม ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความเมตตา กรุณาต่อกัน ทั้งครูต่อนักเรียน นักเรียนต่อครู 
นักเรียนต่อนักเรียน และครูต่อครูด้วยกัน นอกจากนี้สถานศึกษาส่งเสริม ให้บุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตน
เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อ่ืน เช่น การลด ละ เลิกอบายมุข การเสียสละประโยชน์ตนเพ่ือส่วนรวม เป็นต้น 

2. วิธีปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอนทางการศึกษา 
 การปลูกฝังหรือหล่อหลอมให้เด็กนักเรียน นักศึกษาเป็นผู ้มีคุณธรรมจริยธรรมครบถ้วน                    

สมควรตามความมุ่งหมายของการศึกษาในแผนการศึกษาแห่งชาติจะต้องมีการดำเนินการให้ครบถ้วน                   
ทั้งระบบทั้งนอกโรงเรียนและในโรงเรียนจะยกภาระให้แก่โรงเรียน หรือสถานศึกษาเพียงฝ่ายเดียวไม่ได้ 
แนวทางวิธีการปลูกฝังคุณธรรมจริธรรม จะต้องให้มีอยู ่ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ในสถานศึกษา                   
ควรปลูกฝังความเป็นนักวิชาการ การเรียนการสอน และการอบรมจริยศึกษาที่งามของวัฒนธรรมไทยที่มีอยู่
ตั ้งแต่ต้นมาทางกายก็ดี วาจาและจิตใจก็ดี ขณะที่นอกสถานศึกษาควรปลูกฝังฐานด้านชีวิตที่ดำรงอยู่                  
และสังคมจะช่วยให้นักเรียน นักศึกษา เป็นคนมีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม อย่างครบถ้วน ดังนี้ 1) บิดา
มารดา บ้านหรือสถาบันครอบครัว เป็นแหล่งแรกที่ทำการปลูกฝังหล่อหลอมตลอดจนถ่ายทอดลักษณะ                 
อันทรงคุณธรรมและจริยธรรมแก่สมาชิกในครอบครัวและต้องทำหน้าที่นี้ต่อไป แม้เด็กจะเข้าไปรับการศึกษา
อบรมในโรงเรียนระดับต่าง ๆ อยู่แล้วก็ตาม นักการศึกษาได้ศึกษาผลกระทบของการเลี้ยงดูเด็กแบบต่าง ๆ                 
ต่อความมีคุณธรรมและจริยธรรมของเด็ก ปรากฏว่าเด็กที่ได้ รับความรักจากการเลี้ยงดูมาก มีลักษณะ               
ความรับผิดชอบวินัยทางสังคมและความเอื้อเฟื้อสูงกว่าเด็กที่ได้รับความรักจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
น้อยกว่าเด็กที่ถูกเลี้ยงดูแบบควบคุมมาจะมีลักษณะเชื่อฟัง สุภาพ เอื้อเฟื้อ แต่มีลักษณะขี้อาย  เก็บตัว               
ชอบพึ่งพาผู ้ใหญ่ ส่วนเด็กที ่เลี ้ยงดูแบบควบคุมน้อยจะไม่เชื ่อฟังไม่มีความรับผิดชอบและขาดสมาธิ                    
เด็กที่ถูกเลี้ยงดูแบบให้เหตุผลเป็นเด็กที ่ไม่ก้าวร้าวรู ้จักผิดชอบชั่วดีและอายเมื่อทำผิด 2) ญาติผู ้ใหญ่                     
และสมาชิกในครอบครัว เป็นผู้มีอิทธิพลต่อการปลูกฝังและหล่อหลอมจริยธรรมให้แก่เด็กในครอบครัว
เช่นเดียวกัน โดยปกติเด็กจะเรียนรู้เจตคติเชิงจริยธรรมจากผู้ใหญ่ด้วยการสังเกตและเลียนแบบ มากกว่า              
ที่จะได้จากการฟังคำสั่งของผู้ใหญ่โดยตรง ถ้าหากผู้ใหญ่เป็นผู้มีลักษณะเด่นเป็นที่ยกย่องบูชาแก่เด็กมาก       
เด็กจะมีแนวโน้มเลียนแบบพฤติกรรมของผู้ใหญ่มากขึ้นเท่านั้น 3) เพื่อน ๆ ของเด็กเป็นผู้มีบทบาทสำคัญ             
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ในการกำหนดค่านิยมทางคุณธรรมและจริยธรรมบางอย่างให้เด็กได้รับรู้ รับไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดพฤติกรรม
คล้อยตามเพ่ือนได้โดยเฉพาะในวัยรุ่นการทำอะไรตามเพ่ือนจะเห็นได้ชัดเจน การเรียนรู้เชิงจริยธรรมของเด็ก
มิใช่มาจากเพื ่อนฝ่ายเดียว แต่ยังได้มาจากการได้การกระทำกิจกรรมร่วมกัน การเข้าใจกันและกัน                     
ในระหว่างเด็กในวัยเดียวกันเองด้วย เพ่ือน ๆ ดังกล่าวนี้ รวมทั้งเพื่อนในโรงเรียนและนอกโรงเรียนด้วย                       
4) พระสงฆ์ หรือผู้นำทางคุณธรรมและจริยธรรมในหมู่บ้าน ตำบลหรืออำเภอ หรือท้องถิ่นที่เด็กนักเรียน            
อยู่นั้น เป็นที่เคารพนับถือของผู้ใหญ่ในสังคมนั้นและได้มอบให้เป็นผู้อบรมสั่งสอนจริยธรรมแก่ประชาชน              
ท ั ้งเด ็กและผู ้ ใหญ่  การปฏิบ ัต ิด ีปฏ ิบัต ิชอบของพระสงฆ์หร ือผ ู ้นำทางศาสนาในท้องถิ ่นน ั ้นด ้วย                              
5) สื่อสารมวลชน สื่อสารมวลชนทุกรูปแบบในปัจจุบันนี้มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการปลูกฝังหรือเปลี่ยนแปลง
เจตคติ ค่านิยมตลอดจนรูปแบบของพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนนักเรียน นักศึกษา หนังสือพิมพ์ วิทยุ 
โทรทัศน์ ตลอดไปถึงภาพยนตร์ บทเพลง หนังสืออ่านเป็นทั้งเรื่องปลูกฝังค่านิยมทางคุณธรรม และจริยธรรม
ให้แก่เด็กและเยาวชนทุกวัยและในขณะเดียวกัน ถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้รับความสนใจในด้านที่จะช่วยปลูกฝัง 
ความมีจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนแล้วยังอาจเป็นเครื่องมือทำลายหรือขวางกั้นการปลูกฝังหล่อหลอม 
นักเรียน นักศึกษา ให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามไว้ด้วย และ 6) โรงเรียนหรือสถานศึกษา รวมถึง
การจัดสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา การบริหารและการให้บริการต่าง ๆ ในสถานศึกษา              
การเป็นตัวอย่างที่ดีงาม ของครูอาจารย์ การเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรการเรียนการสอนวิชา                 
ที่เกี่ยวกับจริยศึกษาโดยเฉพาะการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในสถานศึกษาในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมนั้น              
ใช้ว ิธ ีการหล่อหลอมดังที่กล่าวมาในข้างต้นด้วยวิธ ีการใช้นิทานวรรณคดี หรือข่าวสารจากชีว ิตจริง                   
การใช้วีดิทัศน์ภาพยนตร์ แถบบันทึกเสียง ภาพนิ่ง แผ่นโปร่งใส การอธิบาย การเทศนา การตักเตือน                    
การสทนา การยกย่องสรรเสริญ การชมเชย การแก้ไขและการวิจารณ์ข้อบกพร่อง (ชำเลือง วุฒิจันทร์, 2524: 
78-79) 

3. คุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอนทางการศึกษา 
 การจัดการเรียนการสอน มีดังนี้ 1) สาระสำคัญของการเรียนรู้ต้องให้เหมาะสมกับวัยและใช้วิธี

สอนที่เหมาะสม 2) การสอนจะต้องมีเหตุผล สนับสนุนให้เป็นประโยชน์หรือให้เป็นโทษของการปฏิบัติ                  
3) การปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งจำเป็น โดยครูเป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นผู้นำทางด้านจริยธรรม และ                 
4) การนำให้ประพฤติดีนั้น ต้องกระทำอยู่ตลอดเวลา (กรมการศาสนา, 2541: 20) ในแต่ละวิชาที่เกี่ยวกับ 
การจัดการเรียนการสอนที่ใช้อยู่เป็นประจำ ดังที่ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต 2541:13) จำแนก ไว้ 4 แบบ
คือ แบบสากัจฉาหรือสนทนา วิธีนี ้ทรงใช้กับบุคคลที่ไม่ศรัทธาไม่เลื ่อมใสในพระพุทธศาสนามาก่อน                            
โดยพระพุทธองค์จะเป็นผู้ถามคำถาม นำผู้สนทนาเข้าสู่ความเข้าใจในธรรมะและได้เกิดความเลื่อมใสในธรรมะ
และยังสนับสนุนให้พระสาวกได้สนใจวิธีนี้ คือ ให้สนทนาธรรมกันตามกาล 2) แบบบรรยาย วิธีสอนแบบนี้
เป ็นแบบกว้าง ๆ ที ่พระองค์จะทรงใช้ก ับคนหมู ่มากที ่ม ีพื ้นฐาน ความรู ้ ความเข้าใจในหลักธรรม                                
และความเลื่อมใสเป็นพื้นอยู่แล้ว และเป็นวิธีนี้เป็นวิธีอัศจรรย์ที่ผู้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าจะรู้สึกเหมือนว่า
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พระองค์ตรัสกับตนโดยตรง 3) แบบตอบปัญหา เป็นวิธีที่ใช้ตอบปัญหาแก่ผู้ที ่สนใจในธรรมะ หรือผู้ที ่มา
สอบถามเพื ่อเทียบเคียงกับคำสอนของคน หรือถามเพื ่อข่มปราบให้จน และ 4) แบบวางกฎข้อบังคับ                          
วิธีสอนแบบนี้ เป็นวิธีที่นิยมใช้กับพุทธบริษัทฝ่ายนักบวช คือ เป็นภิกษุ ภิกษุณี สามเณร สามเณรี โดยถือเหตุ
เมื่อมีการประพฤติไม่ดีงามเกิดขึ้นในหมู่สงฆ์  

เมื่อพระพุทธองค์ได้ทรงทราบแล้วตรัสให้ประชุมสงฆ์ แล้วตรัสชี้แจงผลเสียหาย ผลร้ายที่เกิดขึ้น
พรรณนาถึงคุณประโยชน์ของการประพฤติดีงาม แล้วจึงได้แสดงธรรมกถาที่เหมาะสมกับเรื ่องนั้นแล้ว                    
จ ึงได้บ ัญญัติสิกขาบทขึ ้นโดยความเห็นของพระสงฆ์และยอมรับว่าดีงาม  และการเลือกวิธ ีสอนว่า                         
มีองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ควรต้องพิจารณา ดังนี้ 1) การเลือกวิธีสอนนั้นจะต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์                
ของบทเรียน 2) การเลือกวิธีสอนนั้นจะต้องสอดคล้องกับลักษณะของเนื้อหาสาระที่จะสอน 3) วิธีสอนบางวิธี
ไม่สามารถใช้กับผู้เรียนได้ทุกระดับ วิธีสอนบางวิธีใช้ได้เฉพาะกับเด็กวัยหนึ่ง แต่ไม่สามารถจะใช้กับเด็กอีกวัย
หนึ่งได้ 4) การสอนในแต่ละวิธีต้องกำหนดเวลาให้เพียงพอกับเนื้อหา จำนวนครั้ง ว่ามีกำหนดให้นานเท่าใด 
ตามช่วงเวลาดังกล่าวเพียงพอสำหรับการสอนด้วยวิธีนั้น ๆ หรือไม่ ต้องพิจารณาให้รอบคอบ 5) สถานที่               
เป็นองค์ประกอบหนึ่งทีต่้องพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ การสอนบางวิธีจำเป็นต้องจัดสภาพห้องเรียน โต๊ะ เก้าอ้ี 
ให้เหมาะสม เช่น วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน วิธีสอนแบบอภิปรายกลุ่ม วิธีสอนแบบการเรียนเป็นคู่ เป็นต้น 
แต่ละวิธีจะต้องมีการจัดสภาพห้องเรียนแตกต่างกัน เราสามารถจัดสภาพห้องเรียนได้ตามที่ต้องการได้หรือไม่ 
6) จำนวนผู้เรียนมีมากน้อยเพียงใด และจำนวนผู้เรียนดังกล่าวนั้นเหมาะสมกับวิธีที ่ใช้หรือไม่  (บุญชม                     
ศรีสะอาด, 2547: 4) 

4. สถานที่การเรียนการสอนทางด้านคุณธรรมจริยธรรมทางการศึกษา   
 การจัดการสถานที่ อาคารเรียน ห้องเรียน ที่จะเอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน เป็นประโยชน์                  

ต่อการศึกษาของนักเรียน อาจเกิดจากอุปกรณ์ หรือวัสดุทางศิลปวัฒนธรรม การจัดสภาพแวดล้อมภายใน                 
และภายนอกห้องเรียนจะเป็นสิ่งหนึ่งทีช่ักจูงให้เด็กสนใจและเกิดความกระตือรือร้น อยากเรียน ไม่เบื่อหน่าย 
หลักสำคัญของการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ได้แก่ 1) สภาพแวดล้อมในห้องเรียน              
หลักสำคัญในการจัดต้องคำนึงถึงความปลอดภัย ความสะอาด เป้าหมายการพัฒนาความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย อาจจัดแบ่งพื้นที่ให้เหมาะสมกับการประกอบกิจกรรมตามหลักสูตรเป็นต้น 2) สภาพแวดล้อม             
นอกห้องเรียน กล่าวคือ การจัดสภาพแวดล้อมภายในอาณาบริเวณรอบ ๆ โรงเรียน จัดรักษาความปลอดภัย 
ในบริเวณโรงเรียนและบริเวณรอบนอกโรงเรียน ดูแลรักษาความสะอาด ต้นไม้ให้ความร่มรื่นรอบ ๆ บริเวณ
โรงเรียน และ 3) สาเหตุจากสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ เยาวชนต้องอยู่กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวหลายประการนับว่า   
มีอิทธิพลทำให้ชีวิตของเยาวชนโน้มเอียงไปทางใดทางหนึ่งได้  เช่น การลักขโมยหรือฉกชิงวิ่งราว เป็นต้น               
(นงลักษณ์ เทพสวัสดิ์, 2543: 27-44)  
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5. กิจกรรมของผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอนทางการศึกษา 
 กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาปลูกฝังนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ปลูกฝังทักษะกระบวนการคิด                   

ของนักเรียน และเสริมสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม แก่นักเรียน โดยจัดกิจกรรมในช่วงเวลา                         
12.20 –13.30 น. ทุกวันหมุนเวียนกันไป และมอบหมายงานที่ เสร ็จไม่ทัน และการฝึกฝนเพ่ิมเติม                            
ให้เป็นการบ้าน ดังนี้ 1) กิจกรรมคำพังเพย มีการดำเนินกิจกรรมคือ ให้นักเรียนค้นคว้าหาคำพังเพยท่องจำคำ
พังเพย ประกวดแข่งขันท่องคำพังเพย และมอบรางวัลผู้ชนะเลิศแต่ละระดับ 2) กิจกรรมวางทุกงานอ่าน             
ทุกคน มีการดำเนินกิจกรรม คือ ให้นักเรียนเข้าห้องสมุดอ่านหนังสือ แล้วสรุปย่อความลงในแบบบันทึก             
การอ่านและนำเสนอผลการอ่านหน้าชั้น (หน้าอาคารเรียนที่จัดกิจกรรม) จนครบทุกคน นักเรียนซักถามข้อ
สงสัย ครูแนะนำเพ่ิมเติม 3) กิจกรรมนิทานคุณธรรม มีการดำเนินกิจกรรม คือ ให้นักเรียนอ่านหนังสือนิทาน
คุณธรรม แล้วเล่าให้เพื่อนฟังจนครบทุกคน แล้วให้นักเรียนแต่งนิทานด้วยความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง            
โดยใช้ชื่อเรื่องจากคำพังเพย แล้วนำเสนอผลงาน 4) กิจกรรมเรียงความ มีการดำเนินกิจกรรม คือ ให้นักเรียน
เรียงความ โดยครูกำหนดหัวข้อให้ เช่น เรื่อง แม่ ภาวะโลกร้อน คุณครูของฉัน เป็นต้น นักเรียนนำเสนอ                 
ครูตรวจผลงานแนะนำข้อบกพร่อง 5) กิจกรรมทำหนังสือเล่มเล็ก มีการดำเนินกิจกรรม คือ ให้นักเรียนจัดทำ
หนังสือเล่มเล็ก โดยนำนิทานที ่แต่งในกิจกรรมแต่งนิทานมาทำหนังสือเล่มเล็ก แล้วนำเสนอผลงาน                      
จัดกิจกรรมประกวดหนังสือเล่มเล็ก และมอบรางวัลผู้ชนะ และ 6) กิจกรรมเชิดหุ่น มีการดำเนินกิจกรรม              
คือ นักเรียนนำตัวละครจากนิทานที่อ่านจากห้องสมุดหรือที่แต่งเองมาทำตัวหุ่นเชิดแล้วจัดกิจกรรมเชิดหุ่น 
จัดกิจกรรมประกวดมารยาทการกราบการไหว้ตามแบบแผนวัฒนธรรมไทย อบรมสั่งสอนให้นักเรียนสวัสดีกัน
ตอนเช้า พี่ไหว้น้องสวัสดีครู ผู้ปกครอง (อังคนา ราชสีห์, 2548: 15) 

6. การประเมินผลการเรียนการสอนด้านคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอนทางการศึกษา 
 หลักการสำคัญของการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ขั้นตอนการดำเนินงานการวัดและ

ประเมินผลตามสภาพจริง และเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ได้แก่  
 6.1 หลักการสำคัญของการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ได้แก่ 1) เป็นการประเมิน                     

ในสถานการณ์ที่ปฏิบัติจริงหรือเกี่ยวข้องในชีวิตจริง ผสมผสานไปกับการเรียนการสอน โดยสอดคล้อง               
กับเป้าหมายหรือผลการเรียนที่คาดหวัง 2) เป็นการประเมินที่ครอบคลุมการแสดงออก การกระทำ กิจกรรม 
และกระบวนการทำงาน ผลงานหรือผลการกระทำ รวมถึงแฟ้มสะสมงานของผู้ เรียน 3) เน้นประเมิน   
ความคิดริเร ิ ่มสร้างสรรค์ การค้นคิด การใช้เหตุผล กระบวนการคิดแก้ปัญหา การประยุกต์ใช้ และ           
การปรับปรุง 4) เน้นการประเมินพัฒนาการ ค้นหาสิ่งที่ดีงามของผู้เรียน เป็นการประเมินเชิงบวก ไม่ใช่     
การประเมินเพื่อจับผิด หรือค้นหาข้อบกพร่อง และมีการนำข้อมูลจากการประเมินไปใช้เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาพฤติกรรมของผู้เรียนด้วย 5) เป็นการประเมินที่ต่อเนื่อง โดยใช้วิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม     
6) เป็นการประเมินเชิงคุณภาพ โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีกำหนด โดยจำแนกองค์ประกอบของสิ่งที่ประเมิน 
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และอธิบายถึงระดับคุณภาพของผลงานหรือการปฏิบัติ 7) เป็นการประเมินผู้ที ่เกี ่ยวข้องหลายด้านและ
ผู้ปกครอง 

6.2 ขั้นตอนการดำเนินการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ได้แก่ 1) กำหนดผู้ประเมิน ได้แก่ 
ผู้สอน ผู้เรียน เพื่อนนักเรียน และผู้ปกครอง 2) กำหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ในการประเมิน 3) กำหนด
ขอบเขต องค์ประกอบของสิ่งที่จะประเมิน พร้อมทั้งระบุเกณฑ์การประเมิน 4) เลือกวิธีการและสิ่งประเมินให้
เหมาะสมสอดคล้องกับกิจกรรมและงาน 5) กำหนดเวลา และสถานการณ์ที่จะประเมิน และ 6) รวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปผลการประเมิน และนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาผู้เรียนและการจัดกิจกรรม             
การเรียนการสอน 

6.3 วิธีการและเครื่องมือวัดที่ใช้ในการวัดและประเมินสภาพตามจริงการวัดและการประเมินผล                 
ตามสภาพจริงในการเรียนการสอนตามหลักพระพุทธศาสนานี้ ผสมผสานไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                   
ให้แก่ผู้เรียน ในสถานการณ์ที่ผู้เรียนปฏิบัติจริง โดยเน้นให้ครอบคลุมพฤติกรรมแสดงออก กระบวนการ                   
ผลผลิตและแฟ้มสะสมผลงาน ดังนั ้น วิธีการและเครื ่องมือที ่ใช้จึงมีหลากหลาย เช่น การสังเกต  มีทั้ง                     
การสังเกตอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ สามารถทำได้ตลอดเวลาทั้งในระหว่างการเรียน การสอนหรือ             
ทำกิจกรรมอื่น ๆ นอกห้องเรียนจากการสังเกต ผู้สอนสามารถเห็นพฤติกรรมของผู้เรียนเป็นรายบุคคล               
หรือรายกลุ ่มได้พฤติกรรมที ่สังเกต ได้แก่ การแสดงอารมณ์ สีหน้า กิ ร ิยาท่าทาง การพูดคุยโต้ตอบ                     
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน พฤติกรรมการทำงานในกลุ่ม ความอดทน วิธีการ
แก้ปัญหาความคล่องแคล่ว ในการใช้อุปกรณ์เครื ่องมือต่าง ๆ เครื ่องมือที ่ใช ้ในการสังเกต ได้แก่                        
แบบตรวจสอบรายการ (check list) แบบประเมินค่า (rating scales) เป็นต้น 

7. การสื่อสารกับผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอนทางการศึกษา 
 นักเรียนวัยรุ ่นเป็นวัยหัวเลี ้ยวหัวต่อของชีวิตระหว่างวัยเด็กกับวัยผู ้ใหญ่การเปลี ่ยนแปลง                       

ทางด้านร่างกาย จะเห็นได้อย่างชัดเจน ทั้งในด้านโครงสร้าง และการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ Luella Cole 
นักจิตวิทยาชาวอเมริกันได้จัดแบ่งวัยรุ่นออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ วัยรุ่นตอนต้น วัยรุ่นตอนกลาง และวัยรุ่น                
ตอนปลาย โดยมีช่วงอายุอยู่ในระหว่าง 13-21 ปี โดยเด็กชายจะเจริญเติบโตเข้าสู่วัยรุ ่นช้ากว่าเด็กหญิง
ประมาณ 2 ปี ในขณะที่ต่อมเพศพร้อมที่จะเริ ่มผลิตเซลล์สืบพันธุ์ เมื ่อเด็กหญิงอายุ 11-13 ปี และเมื่อ
เด็กชายอายุประมาณ 13-15 ปี พัฒนาการด้านร่างกายของวัยรุ่นที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ส่งผลกระทบ
ต่อพัฒนาการทางด้านอารมณ์และพฤติกรรมต่าง ๆ ที่วัยรุ ่นแสดงออกมา วุฒิภาวะทางเพศของเด็กชาย
สามารถสังเกตได้โดยเกิดพฤติกรรมการหลั่งอสุจิในเวลาหลับ มีขนเกิดขึ้นตามร่างกายในที่ต่าง ๆ สัดส่วน   
รูปร่างกายเปลี่ยนไปหน้าอกและสะโพกของเด็กหญิงขยายขึ้น เด็กชายจะมีเสียงแตกพร่าและห้าวขึ้น อารมณ์
ของวัยรุ่นเป็นอารมณ์ที่รุนแรง เชื่อมั่นในตนเองและมักขัดแย้งกับผู้ใหญ่ โดยส่วนใหญ่แล้วอารมณ์ของเด็ก
วัยรุ่นจะมีทั้งอารมณ์ประเภทก้าวร้าวรุนแรง อารมณ์เก็บกดถอยหนีจะทำให้เป็นอันตรายต่อวัยรุ่นมากที่สุด 
อารมณ์สนุกสมหวัง ความรัก ความอิจฉาริษยา ความอยากรู้อยากเห็น การปรับตัวที่ไม่เหมาะสมของวัยรุ่น 
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ทำให้เกิดสภาวะทางอารมณ์ที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อบุคลิกภาพ คือ เป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้น รู้สึกว่ามีปมด้อย
กระวนกระวายใจ เก็บตัวหนีสังคม ซึมเศร้า วิตกกังวล กลัว บุคลิกภาพเสื่อม ฉุนเฉียว โมโหง่าย คิดเพ้อฝัน 
สร้างวิมานในอากาศจนทำให้บุคลิกภาพเสื่อมนอกจากนี้เด็กวัยรุ่นจะมีความจำดีมากมีสมาธิดี ความคิด
กว้างขวาง ชอบแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ พัฒนาการทางด้านสติปัญญาในวัยรุ่นตอนต้นจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โดยเจริญถึงขีดสุดเมื่ออายุ 16 ปีหลังจากนั้นจะลดลงเรื่อย ๆ วัยรุ่นจะต้องการให้ตนเองเป็นที่ยอมรับของ
เพ่ือนและบุคคลแวดล้อมรอบตัว ต้องการเป็นอิสระ เป็นตัวของตัวเอง มีห้องเป็นสัดส่วน สนใจเรื่องเพศ และ
ปรารถนามีเพ่ือนต่างเพศ 

จะเห็นได้ว่า ธรรมชาติและความต้องการของวัยรุ่นเป็นความต้องการพื้นฐานทางจิตใจ ซึ่งวัยรุ่น
เป็นวัยที่มีความอยากรู้อยากลอง จึงต้องการหาประสบการณ์สิ่งใหม่ ๆ ในชีวิตเสมอ คือ 1) ต้องการความรัก 
ความห่วงใย มีความรู ้สึกอยากถูกรัก อยากได้ร ับความเอาใจใส่ห่วงใยจากคนที่มีความสำคัญต่อ เขา                      
แต่มีข้อแม้ว่า ต้องไม่ใช่การแสดงออกที่ทำกับเขาราวกับเด็กเล็ก ๆ หรือเจ้ากี้เจ้าการกับเขา 2) ต้องการ                 
เป็นอิสระ ทำอะไรด้วยตัวเอง อยากทำในสิ่งที่คิดแล้วว่าดี อยากมีส่วนในการตัดสินใจ เริ่มวิพากษ์วิจารณ์               
ไม่ชอบให้ใครว่าบอกหรือแนะนำอย่างเด็ก ๆ 3) อยากรู้ อยากเห็น อยากลอง ชอบเลียนแบบ และลงมือทำ
แบบลองผิดลองถูกและชอบอยู่กับเพ่ือนมากกว่าพ่อแม่ เพราะมีความรู้สึกว่าได้รับการยอมรับในพฤติกรรมได้
ง ่าย 4) ความถูกต้อง ยุติธรรม วัยรุ ่น จะให้ความสำคัญอย่างจริงจังกับความถูกต้องความยุติธรรม                 
ตามทัศนะของตน แต่เป็นความถูกต้อง ยุติธรรมที่ไม่การคิดแบบยึดหยุ่น คือ มองขาวเป็นขาว มองดำเป็นดำ 
แต่ไม่ได้มองด้วยหลาย ๆ มุมมองอย่างผู้ใหญ่ 5) ให้ความสำคัญกับความงดงามทางร่างกาย สนใจ พิถีพิถัน             
ในเรื่องเส ื ้อผ ้าทรงผมและมักเลียนแบบบุคคลที่ เขา ชื่นชม 6) ชอบความตื่นเต้น ท้าทาย ต้องการ                           
หาประสบการณ์แปลก ๆ ใหม่ ๆ ไม่ชอบความจำเจซ้ำซาก ความชอบไม่ชอบของวัยรุ่นจึงเปลี่ยนแปลงเร็ว              
7) ต้องการการยอมรับว่า เป็นส่วนหนึ่งของบ้าน ของกลุ่มเพ่ือน 8) เป็นวัยที่กำลังค้นหาเอกลักษณ์ของตนเอง 
ในเรื่องของบุคลิกภาพ แสดงหาท่าทางคำพูด การแสดงออก การแต่งกาย การเข้าสังคมที่ เหมาะสม                    
ก ับต ัวเอง และ 9) ชอบการแสดงออกทางพฤติกรรม ด ังน ั ้น ควรฝ ึกว ัยรุ่ น ให ้ร ู ้จ ักสำรวจตัวเอง                            
และพูดแสดงความคิดเห็น แสดงความรู้สึกให้มากขึ้น (บำรุง สุขพรรณ,์ 2547: 6) 

8. พัฒนาการของผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอนทางการศึกษา 
 นักจิตวิทยาได้แบ่งลักษณะพัฒนาการของวัยรุ่นหรือวัยเด็ก โดยเริ่มตั้งแต่อายุ 12-19 ปี มีดังนี้ 
 8.1 พัฒนาการทางร่างกาย พัฒนาการทางร่างกายของเด็กวัยนี้เป็นไปอย่างรวดเร็วจนทำให้เด็ก

วัยรุ่นเองตระหนักในการเปลี่ยนแปลงและมีความวิตกกังวล ดังนั้น ทั้งผู้ปกครองและครูควรจะเตรียมเด็กได้
เข้าสู่วัยรุ่นอย่างราบรื่น โดยการอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายโดยเฉพาะความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการออกกำลังกายการรับประทานอาหาร  อัตมโนทัศน์                
ของเด็กขึ ้นอยู ่กับการรับรู ้ตัวเองว่าเป็นคนสวยหรือไม่สวยมีรูปร่างดีหรือไม่ดี พัฒนาการทางร่างกาย                    
ของวัยเด็ก ได้แก่ 1) วัยรุ ่นเริ ่มต้นมีการเจริญเติบโตทางด้านร่างกาย มีการเปลี ่ยนแปลงทางความสูง                    
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และน้ำหนักรวดเร็วมาก (growth spurt) การเปลี ่ยนแปลงนี ้จะมีความแตกต่างระหว่างเพศเด็กหญิง                      
จะเริ ่มเมื่ออายุประมาณ 11 ปี ผู ้ชายเริ่มราว ๆ ประมาณ 13 ปี 2) การเปลี่ยนแปลงของอวัยวะสืบพันธุ์                  
ก็จะเริ ่มพัฒนาขึ้นในวัยแรกรุ่น (puburty) เนื่องจากฮอร์โมนเกี่ยวกับการเจริญเติบโตที่ต่อมพิทอิทารี 
(pituitary gland) หรือต่อมใต้สมองได้สร้างขึ้นเด็กหญิงจะมีการเปลี่ ยนแปลงของรังไข่และมีการตกไข่ 
(ovulation) และการเพ่ิมฮอร์โมนที่เรียกว่าอีสโทรเจนส์ (estrogens) ในสายเลือด สำหรับเด็กชายจะการเพิ่ม
ขนาดของอวัยวะสืบพันธุ์ และมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์และเพิ่มฮอร์โมนของผู้ชายที่เรียกว่า แอนโดรเจนส์ 
(androgens) 3) การเปลี่ยนแปลงทุติยภูมิทางเพศ (secondary sex characteristics) จะปรากฏเป็นระยะ
การแตกเนื้อหนุ่มสาว เด็กหญิงจะเพิ่มขนาดของหน้าอก และสะโพก มีรูปร่างอวบขึ้น เด็กชายจะมีไหล่กว้าง 
มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงการเปลี่ยนของเสียง เป็นต้น 4) อัตราการเจริญเติบโตของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 
อาจจะเกิดขึ้นไม่พร้อมกันหรือเวลาเดียวกัน เช่น เด็กบางคนจะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของเท้า ทั้งยาวและ
ใหญ่ขึ ้น เด็กว ัยร ุ ่นมักจะมีความวิตกกังวลเกี่ ยวกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย 5) เด็กหญิงจะมี                         
การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายอย่างรวดเร็วส ุดยอดราว ๆ 12 ปีส ่วนเด็กชายจะมีระยะสุดยอดของ                        
การเจริญเติบโตราว ๆ 14 ปี หลังจากนั้นการเจริญเติบโตจะเริ่มช้าลง แต่ทั้งชายหญิงจะยังคงเจริญเติบโต
ต่อไป ทั้งทางด้านความสูงและน้ำหนัก เด็กชายส่วนมากจะหยุดการเจริญเติบโตราว ๆ อายุ 21 ปี แต่บางคน
ก็ยังคงเปลี่ยนแปลงโตได้หยุดจนถึงอายุ 25 ปี สำหรับเด็กหญิงจะหยุดการเจริญเติบโตเมื่ออายุราว ๆ 17 ปี 
แต่บางคนก็ยังคงจะเจริญเติบโตต่อไปจนถึงอายุ 21 ปี 

 8.2 พัฒนาการทางเชาวน์ปัญญา พีอาเจต์ ได้ให้ชื่อขั้นพัฒนาการของเด็กวัยรุ่นหรือวัยมัธยมศึกษา             
ว่า “formal operations” แต่พัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กวัยแรกรุ่นบางคนยังอยู่ระหว่าง “concrete 
cperations” และ “formal operations” แต่ในที่สุดก็จะถึงขั ้น “formal operations” เด็กจะสามารถ             
คิดได้แบบผู้ใหญ่ เนื่องจากเด็กวัยรุ่นสามารถที่จะคิดสิ่งที่เป็นนามธรรมได้ เด็กวัยนี้จึงมีความสนใจในปรัชญา
ชีวิต ศาสนา สามารถที่จะใช้เหตุผลเป็นหลักในการตัดสินใจ สามารถคิดเหตุผลได้ทั้งอนุมานและอุปมาน             
และจะมีหลักการเหตุผลของตนเองเกี่ยวกับความยุติธรรม ความเสมอภาค และมนุษยธรรม การสอนเด็ก
วัยรุ ่นควรจะท้าทายให้เด็กรู้จักคิด เป็นต้นว่า การแก้ปัญหาโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ การสอนความคิด                 
รวบยอดอาจจะเริ่มจากความคิดรวบยอดที่มีความหมายกว้าง และบอกคุณลักษณะที่สำคัญที่เน้นหลัก                 
ทั่ว ๆ ไป 

 8.3 พัฒนาการทางบุคลิกภาพ เด็กในวัยนี ้ เป ็นว ัยที่ สนใจตนเอง อยากรู ้ว ่าตนเป็นใคร                   
ซึ่งเป็นคำถามที่ตอบได้ยาก เด็กวัยรุ ่นจะต้องมีความเข้าใจและยอมรับในการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย               
และจะต้องมีความเข้าใจบทบาทของตนในสังคม และความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ถ้าเด็กในวัยนี้สามารถ             
จะตอบคำถามว่า ตนคือใคร ก็จะไม่มีปัญหาในการปรับตัว จะมีความคิดเป็นของตัวเองและไม่ตามอย่างเพ่ือน 
ในทางที่ผิด นอกจากนี้ จะมีจุดประสงค์ของชีวิตที่แน่นอนเกี่ยวกับอาชีพอีริคสัน เรียกวัยรุ่นว่า identity role 
confusion เด็กที่ไม่รู้จักว่าตนคือใครจะเผชิญกับปัญหาที่อีริคสันเรียกว่า identity crisis เด็กจะรู้สึกสับสนใน
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บทบาทของตนในสังคมมีปัญหาในการปรับตัวกับเพื ่อนร่วมวัย ทั ้งเพศชายและหญิ ง เพราะมีทัศนคติ              
ต่อตนเองในทางลบไม่มีความเชื่อมั่นในตนเองและทำให้เด็กวัยนี้มีปัญหาในการเรียนรู้ ไม่มีจุดประสงค์                 
ของชีวิตอีริคสัน กล่าวว่า สังคมปัจจุบัน มีความโน้มเอียงที่จะส่งเสริมให้เด็กวัยรุ่นมีปัญหาที่จะค้นพบว่า               
ตนคือใคร เพราะมีบทบาทต่าง ๆ ในสังคมที่เด็กวัยรุ ่นจะสำรวจไปเรื ่อย ๆ โดยไม่มีการผูกมัดตนเอง                     
ว่าบทบาทที่ตนควรจะเลือกคืออะไรในวัฒนธรรมบางแห่ง หรือสังคมโบราณมักจะมีการช่วยเด็กวัยรุ่นเลือก
บทบาทที่จะเป็นผู้ใหญ่ โดยมีพิธีกรรมเป็นพิเศษ 

 8.4 พัฒนาการด้านอารมณ์และสังคม อารมณ์ของเด็กวัยรุ่นค่อนข้างจะรุนแรงและเปลี่ยนแปลง
ง่าย ความตึงเครียดของอารมณ์เด็กวัยรุ่น บางครั้งจะเนื่องมากจากการปรับตัวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง              
ของร่างกาย ความไม่ชอบหรือไม่พอใจในการเปลี่ยนแปลง พัฒนาการทางอารมณ์ของวัยรุ่น มีความสัมพันธ์
กับพัฒนาการทางร่างกาย ถ้าเด็กวัยรุ่นมีวุฒิภาวะเกี่ยวกับพัฒนาการทางร่างกายเร็ว จะช่วยพัฒนาการ               
ทางอารมณ์และสังคมให้เร็วขึ้นด้วย เนื่องจากวัยเป็นวัยที่ค่อนข้างจะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเหมือนวัย
อนุบาล จะแตกต่างกันโดยที ่ว ัยอนุบาลไม่ได้คำนึงว่าคนอ่ืนจะคิดอย่างไร ส่วนวัยรุ่นจะเป็นห่วงว่า                      
คนอื่นจะคิดอย่างไร โดยเฉพาะเพื่อนร่วมวัย เด็กวัยรุ่นที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปรับตัว มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับ
สุขภาพจิตคือ มักจะมีความรู้สึกซึมเศร้า (depression) วัยรุ่นหญิงจะมีปัญหาเกี่ยวกับความรู้สึกซึมเศร้า
มากกว่าวัยรุ่นชาย ความรู้สึกซึมเศร้าเป็นเหตุให้เด็กวัยรุ่นมีปัญหาทางความประพฤติ เช่น ทดลองยาเสพติด
และถ้ารุนแรงก็อาจจะถึงกับพยายามฆ่าตัวเอง เพ่ือนร่วมวัยมีความสำคัญต่อวัยรุ่นมาก วัยรุ่นมักจะคบเพื่อน
ที่มีความสนใจและมีค่านิยมร่วมกัน การคบเพื่อนของวัยรุ่นหญิงมักจะจริงจัง และมีเพื่อนสนิทที่จะปรับทุกข์
สุขกันได้ ส่วนวัยรุ่นชายอาจจะเป็นเพื่อนที่ร่วมสนุก แต่มักจะไม่สนิทเหมือนวัยรุ่นหญิง นอกจากเด็กวัยรุ่น
ชายและหญิงจะมีเพื่อนเพศเดียวกันแล้ว เด็กวัยรุ ่นเริ ่มสนใจที่จะมีเพื่อนต่างเพศ การคบเพื่อนต่างเพศ                 
อาจจะมีหลายระดับ เป็นต้นว่า เป็นเพื่อนกับแบบคบเพื่อนเพศเดียวกัน หรืออาจจะชอบกันแบบคู่รั ก                 
ทีม่ีความสัมพันธ์ค่อนข้างจะจริงจัง (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2553: 86-90) 

9. การแก้ไขปัญหาของผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอนทางการศึกษา 
 ปัญหาของวัยรุ่นมีอยู่มากมาย จากผลการศึกษาสามารถสรุปปัญหาได้ดังต่อไปนี้ 
 9.1 การกระทำผิดกฎหมายอาญา เช่น การทำร้ายร่างกาย การลักทรัพย์ การเสพยาเสพติดให้โทษ     

การทำผิดด้วยอาวุธ วัตถุระเบิด รวมถึงการทะเลาะวิวาทยกพวกเข้าทำร้ายกัน เป็นต้น 
 9.2 การประพฤติผิดศีลธรรม ชอบเที่ยวเตร่ในสถานเริงรมย์ มั่วสุมเล่นการพนันตามที่ต่าง ๆ                 

คบหาสมาคมกับบุคคลที่ประพฤติผิดศีลธรรมหรือบุคคลชั่วร้าย แสดงกิริยาจงใจก่ออันตรายในทางศีลธรรม
หรืออนามัย 

 9.3 การปรับตัวให้เข้ากับแบบแผนทางสังคมไม่ได้ เช่น หนีโรงเรียน หลบหนีออกจากบ้านใช้วาจา
หยาบคายไม่สุภาพ ชอบเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่ผิดกฎหมาย ไม่เคารพเชื่อฟังบิดามารดา เป็นต้น  
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จากผลการศึกษาทำให้สามารถสรุปสาเหตุของการกระทำผิดของวัยรุ่น ได้แก่ 1) สาเหตุภายใน                      
ตัวผู ้กระทำความผิด สาเหตุภายในตัวผู ้กระทำความผิดได้แก่ ลักษณะอวัยวะทางร่างกายและจิตใจ                       
อันเป็นลักษณะส่วนที่มีความบกพร่อง อันเป็นกำลังขับให้เด็กและเยาวชนประพฤติตนไม่เหมาะสมกับวัย              
จนเป็นเหตุให้กระทำความผิดขึ้น เช่น มีร่างกายผิดปกติแตกต่างจากบุคคลอื่น ทำให้เกิดปมด้อย และมี             
ความวิตกกังวล จึงพยายามหาทางชดเชยด้วยวิธีการต่าง ๆ 2) สาเหตุภายนอกตัวผู้กระทำความผิด สาเหตุ                   
จากภายนอกตัวผู ้กระทำความผิดนี้  จะพิจารณาจากฐานะความเป็นอยู่และการดำรงชีว ิตของบุคคล                         
อันเป็นลักษณะของสังคม ว่ามีสิ่งใดในสิ่งแวดล้อมเกิดความบกพร่อง จนเป็นเหตุให้เกิดการกระทำความผิด
ของเด็ก หรือเยาวชนตามมาโดยเน้นว่าสังคมที่ไม่เป็นระเบียบเป็นเหตุพื้นฐานของการการะทำความผิด                 
ของเด็กและเยาวชน 3) สภาพของสังคมที่ ไม่เป็นระเบียบ (Social Disorganization) ประกอบด้วย                     
3.1) การคบเพื่อนเสเพล เนื่องจากเด็กและเยาวชนอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีสภาพแวดล้อมไม่ดี เช่น อยู่ใกล้
แหล่งการพนัน แหล่งเสื่อมโทรมหรือแหล่งซ่องโจร เด็กอาจถูกใช้หรือจ้างวานไปในทางทุจร ิตได้                         
3.2) ความยากจน เป็นเหตุให้บิดามารดาไม่สามารถหาเงินมาจุนเจือครอบครัวเพียงพอ เด็กและเยาวชน
อาจจะเกิดความจำเป็นต้องออกไปหารายได้เพ่ือเลี้ยงชีพเองในทางที่ผิดได้ 3.3) ความบกพร่องของครอบครัว 
บิดามารดาไม่สามารถดูแลได้เพียงพอ ทำให้เด็กขาดความรักความอบอุ่น เช่น ครอบครัวที่บิดามารดาแยกกัน
อยู่หรือหย่าร้างกัน 4) ปัญหายาเสพติดให้โทษ ปัญหายาเสพติดให้โทษนั้น เป็นปัญหาสังคมที่ต้องการ                 
การพิจารณาแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพราะเป็นปัญหาที่จัดว่ารา้ยแรงมากของสังคมไทยปัจจุบัน เนื่องจากปัญหา
ยาเสพติดเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาด้านอ่ืน ๆ ตามมาอีกมากมายหลายประการ ทั้งในด้านตัวผู้เสพเองและ
ด้านส ังคมควบคู่ก ันไป เป ็นการบั่นทอนความเจร ิญก้าวหน้าของส ังคมและความมั่ นคงของชาติ                         
ทั้งยังเป็นเสมือนตัวเชื่อมโยงให้เกิดปัญหาสังคมด้านอื่น ๆ เช่น อาชญากรรมปัญหาความยากจน เป็นต้น 
(ทัศนีย์ ทองสว่าง, 2537: 235-37) 5) กิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยรุ่น มีหลักการดังนี้ 5.1) เลือกประเด็น                    
ที่ทันสมัย อยู่ในความสนใจของวัยรุ่น หรือเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับประสบการณ์ของวัยรุ่น 5.2) ใช้ภาษา
เดียวกับวัยรุ ่น 5.3) ให้ว ัยรุ่นมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น และแสดงออกถึงความสามารถที่ มีอยู่                        
5.4) ให้วัยรุ ่นได้มีโอกาสร่วมมือกับทำเป็นกลุ่ม 5.5) ใช้สื ่อที่สนุกสนานและทันสมัย เช่น เพลงที่อยู ่ใน                
ความนิยม หรือสื่อบุคคลที่เด็ก ชื่นชม เช่น ดารา นักร้อง นักกีฬา 

 

คุณค่าทางคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอนทางการศึกษา 
1. คุณค่าทางคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอนทางการศึกษาเชิงวัตถุวิสัยและอัตวิสัย 

 สำหรับคุณค่าคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตที่ดีในจริยธรรม จะเห็นว่า ความดี ความชั่ว             
บุญ บาป กุศล และอกุศล ใช้อยู่ในการนิยามคุณค่าชีวิตที่ดีในจริยธรรม หมายถึง ดีและชั่ว เป็นสภาวะ
บางอย่างเป็นกุศล แต่อาจไม่เรียกว่า ดี ในภาษาไทย เป็นสภาวะบางอย่างเป็นอกุศล แต่ภาษาไทยก็ไม่เรียกว่า 
“ชั่ว” ดังนั้น คุณค่าคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตที่ดีแบบสมบูรณ์นิยม (absolutism) ความดีและ
ความชั่ว ในการกระทำของมนุษย์ถูกกำหนดไว้แล้วโดยธรรมชาติ มนุษย์ไม่ใช่ผู ้ตัดสินว่าการกระทำใด                 
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เป็นความดีและการกระทำใดเป็นความชั่ว เพราะว่าระบบพุทธจริยศาสตร์วางอยู่บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า               
มีความเป็นระเบียบสม่ำเสมออยู่แล้วในธรรมชาติ คือ ความเป็นระเบียบเรื่องของจิตนิยามกับกรรมนิยาม
ความเป็นระเบียบหรือกฎเกณฑ์ในธรรมชาติเหล่านี้ ไม่ขึ้นกับการรับรู้ของมนุษย์และการกระทำของมนุษย์  
ถูกกำหนดโดยเจตสิกสังขาร เจตสิก คือ นามธรรมที่อิงอาศัยอยู่กับจิตสังขารมี 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดี 
(สมภาร พรมทา, 2535: 31) เพราะว่า พุทธจริยศาสตร์มองแบบวัตถุวิสัย (objective) เพราะว่าการฆ่า                
เป็นความชั่วในตัวการกระทำเอง ดังนั้นความชั่วนี้จึงมีอยู่ในตัวการฆ่าเอง โดยไม่ต้องมีใครมาตัดสินว่าชั่ว             
หรือแม้จะอ้างว่าเพราะประเพณีและมีพิธีกรรมบางอย่างไม่น่าจะถือว่าการฆ่าผิด หรือเป็นความชั่ว                
พุทธจริยศาสตร์คงไม่สามารถเปลี่ยนเป็นจากความจริงเป็นวัตถุวิส ัยได้ คุณค่าในการดำเนินชีว ิตที่ ดี                    
ในจริยธรรมจึงมิได้ขึ้นกับความคิดของมนุษย์ที่จะบ่งชี้แต่อย่างใด แม้ไม่มีมนุษย์จะกำหนด สิ่งที่เรียกว่า                
การฆ่า ก็เป็นผลชั่วอยู่นั้นเอง  

2. คุณค่าทางคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอนทางการศึกษาทางธรรมชาตินิยม 
 คุณค่าคุณธรรมจริยธรรมทางธรรมชาตินิยม ความดีหรือความชั่ว นอกจากเป็นวัตถุวิสัยแล้ว               

ยังเป็นอัตวิสัยได้ด้วย เช่น จากหลักสัปปุริสธรรม 7 ประการ (ม. อุ.(บาลี) 14/105/89-95) เป็นธรรมของ            
คนดีและจากหลักคุณธรรมทั้ง 3 ทั้งระดับ คือ คุณธรรมขั้นพื้นฐาน คือ ศีล 5 ส่วนคุณธรรมขั้นกลาง คือ               
กุศลกรรมบถ 10 และคุณธรรมขั้นสูงสุด คือ มรรคมีองค์ 8 ประการ สิ่งที่เห็นได้ชัดอย่างหนึ่ง คือ พระพุทธ
องค์ท่านแสดงความหมายของคำว่า ความดี หรือคุณค่าทางคุณธรรมในลักษณะที่สัมพันธ์กับการปฏิบัติและ
สิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นค่าที่พบได้ในสังคมของมนุษย์ และเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของมนุษย์ และไม่ได้ 
มีลักษณะเป็นมโนคติที่แยกตัวออกจากสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ ดังนั้น คนดี คือ คนที่มีคุณธรรมเหล่านี้                    
อยู่ในตัวและแสดงออกให้เห็นด้วยการปฏิบัติ ส่วนความชั่ว–ผิด–ไม่ดี ก็แสดงออกในทางตรงกันข้าม                      
กับความดี ดังนั ้นในแง่ของความดีและความชั ่วจึงเกิดจากสังคมกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ เช่น คนดี คือ                
รู้จักชุมชน (ปริสัญญุตา) และคนดี คือ รู้จักเวลา (กาลัญญุตา) 

 เพราะเหตุนี้ คุณค่าคุณธรรมจริยธรรมมีลักษณะเป็นธรรมชาตินิยมดังที่กล่าวมาแล้ว ดังนั้น                   
ในระบบของธรรมชาตินิยามนั ้น ถือว่าคุณค่าทางคุณธรรมนิยามได้และขึ ้นอยู ่กับค่าที ่เป็นความจริง
นอกเหนือจากจริยธรรม ดังนั้นในพุทธจริยศาสตร์เห็นว่าคุณค่าทางคุณธรรมนั้น ความดี (กุศลกรรม) ความชั่ว 
(อกุศลกรรม) ยังมีค่าในตัวเองอีกด้วย แม้ตัวโลภะเองก็เป็นอกุศลกรรม แม้ตัวโทสะเองก็เป็นอกุศลกรรม               
แม้ตัวโมหะเองก็เป็นอกุศลกรรม การที่คุณค่าทางคุณธรรมมีค่าในตัวมันเอง ถือว่าอยู่ในระบบอธรรมชาตินิยม 
เช่น ถ้ากล่าวถึงการฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ดีหรือชั่ว ตอบว่า ชั่ว ทำไมจึงชั่วก็เพราะว่ามันเป็นการกระทำที่ชั่วอยู่
ในตัวเองอยู่แล้ว โดยไม่ต้องไปอธิบายขยายความลักษณะนี้ ชั่ว คือ ชั่ว ดี คือ ดี ส่วนนี้จะมีผลไปยังการกระทำ
ที่ว่า ทำดีได้ดี ทำชั ่วได้ชั ่ว ดังนั ้น คุณค่าคุณค่าคุณธรรมจริยธรรม คือ ความดี (กุศลกรรม) ความชั่ว 
(อกุศลกรรม) จึงเป็นค่าคงที่แน่นอน ไม่เปลี่ยนแปลง เช่น ใครดื่มสุราขาดสติ ถือว่า ความชั่ว (อกุศลกรรม)  
ไม่ว่าคนใดที่กระทำการดื่มสุราขาดสติจะเห็นได้ว่า ความชั่ว (อกุศลกรรม) คุณค่าทางจริยธรรม คือ ความชั่ว 
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(อกุศลกรรม) ก็เป็นค่าคงที่แก่ทุก ๆ คน ไม่เปลี่ยนแปลงเลย ดังนั้น ในแง่ของอธรรมชาตินิยมนี้ยังยอมรับ
คุณค่าท่างคุณธรรมที่มีบ่อเกิดมาจากมโนธรรม เป็นตัวพิจารณาคุณค่าทางคุณธรรมด้วย พร้อมกับใช้ปัญญา
หาเหตุผลจากการไตร่ตรองใคร่ครวญ และจัดอยู่ในความสมบูรณ์นิยม 
 

การวินิจฉัยเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอนทางการศึกษา 
1. วินิจฉัยโดยดูที่มา  

 วิธีนี ้ค่อนข้างไม่ยุ ่งยากซับซ้อน แต่ เข้าใจง่าย พุทธปรัชญาเถรวาทถือว่า สิ ่งที ่เป็นต้นเหตุ                   
หรือแรงผลักดันที่ทำให้มนุษย์ทำกรรมต่าง ๆ มี 2 ฝ่าย ฝ่ายแรกเป็นแรงผลักดันฝ่ายดีอีกฝ่ายหนึ่ง                     
เป็นแรงผลักดันฝ่ายชั่ว แรงผลักดันฝ่ายดีมีมากมาย สามารถสรุปได้ 3 ประการคือ ความไม่โลภ (อโลภะ) 
ความไม่โกรธ (อโทสะ) และความไม่หลง (อโมหะ) แรงผลักดันฝ่ายชั ่วก็เช่นเดียวกัน มี 3 ประการคือ                  
ความโลภ (โลภะ) ความโกรธ (โทสะ) ความหลง (โมหะ) เมื่อใดที่คนเรากระทำกรรมด้วยแรงผลักดันฝ่ายดี 
การกระทำนั้นก็เป็นความดี หากทำ ด้วยแรงผลักดันฝ่ายชั่ว การกระทำนั้นก็ชั่ว ดังที่หลักธรรมที่จัดอยู่ใน 
ฝ่ายแห่งความเสื ่อมสามประการ ได้แก่  อกุศลมูลสามประการ คือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง                   
ธรรมสามประการที่กล่าวมานี้จัดอยู่ในฝ่ายแห่งความเสื่อม ดังนั้น หลักธรรมที่จัดอยู่ในฝ่ายแห่งความเจริญ
สามประการ ได้แก่ กุศลมูลสามประการ คือ ความไม่โลภ ความไม่โกรธ กุศลมูลกล่าวคือ ความไม่หลง               
ธรรมสามประการที่กล่าวมานี้จัดอยู่ในฝ่ายแห่งความเจริญ (ที.ปา. (ไทย) 11/353/243-244) เพราะว่า                 
สิ่งที่พระพุทธองค์ ทรงเรียกว่ากุศลมูลทั้ง 3 อย่าง แม้ชื่อจะฟังดูในเชิงปฏิเสธ เช่น อโลภะ ความไม่โลภ                 
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสิ ่งเหล่านั้นจะต้องแสดงออกมาในเชิงปฏิเสธตลอดไป นอกจากนี้ความไม่โลภ                   
ในทรรศนะของพระพุทธศาสนาแสดงตัวออกได้ทั้งในแง่ลบและบวก (สมภาร พรมทา, 2535: 47) ตัวอย่าง 
เช่น นาย ก. เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทำงานอยู่ในสถานีตำรวจแห่งหนึ่ง ครั้งหนึ่งเขามีโอกาสทำการทุจริต                  
ในการปฏิบัติหน้าที ่โดยที่เขาเห็นชัดว่าไม่มีใครจะรู้ หรือรับผิดในการกระทำถ้าเขาลงมือทำจริง ๆ ได ้นาย ก. 
ได้พิจารณาใคร่ครวญอยู่ทุก ๆ คืน ทุก ๆ วัน แต่แล้วเขาก็ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดว่า เขาจะไม่ทุจริตต่อหน้าที่
เด็ดขาด ในพุทธจริยศาสตร์ ถือว่า นาย ก. ถูกชักชวนให้เลิกทุจริต โดยมีอโลภเจตสิกเป็นตัวชักนำ เป็นต้น 
เหตุการณ์ต่อมา มีวันหนึ่ง นาย ก. กำลังเดินอยู่ริมทางเท้า เขาได้พบเด็กชายคนหนึ่งนั่งขอทานอยู่ เด็กคนนี้
น่าสงสารมาก เนื้อตัว หน้าตามอมแมมเลอะเทอะสกปรก ผอมดำ ผมยาวรุงรัง นาย ก. เห็นแล้วเกิดนึกสงสาร 
เขาจึงหยิบเศษสตางค์ในกระเป๋าเสื ้อเชิ ้ตให้เด็ก 10 บาท โดยโยนใส่กระป๋องที ่เด็กขอทานถือไว้แล้ว                       
เด็กขอทานยกมือไหว้เขา การให้เศษสตางค์ของนาย ก. เกิดจากการผลักดัน โดยอโลภะเจตสิก เช่นกัน                     
จากเหตุการณ์ทั้ง 2 นั้น จะพบว่าในเหตุการณ์แรก ความไม่โลภของนาย ก. เป็นการแสดงออกในทางปฏิเสธ 
ส่วนในเหตุการณ์ที่ 2 เป็นการแสดงออกในทางตอบรับ การแสดงออกถึงเหตุการณ์ที่ 1 นั้น เป็นการยับยั้ง
ความชั่ว ส่วนเหตุการณ์ที่ 2 นั้นเป็นการเสริมความดี ดังนั้น พฤติกรรม การกระทำของมนุษย์จึงแสดงออก 
ทั้งการกระทำดีอันเป็นเชิงบวก ส่วนการยับยั้งงดเว้นการทำชั่ว อันเป็นการกระทำเชิงลบ หมายถึง “การทำดี
ในทรรศนะทางพระพุทธศาสนาแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ทำดีโดยการงดเว ้นไม่ทำชั่วกับทำดี                   
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โดยการลงมือทำกรรมดี แต่ไม่ว่าจะทำดีในลักษณะใด การกระทำดีทั้งหมดนั้นพระพุทธศาสนาอธิบายว่า                  
ล้วนมีสาเหตุมาจากกุศลมูลทั้งสามคือ ความไม่โลภ ไม่โกรธ และไม่หลงทั้งสิ้น (สมภาร พรมทา, 2535: 48)   

 นอกจากนี้ การพิจารณาถึง อกุศลมูล เช่น โลภะ หรือความโลภ ฟังชื่อของคำนี้ดูแล้วเป็นเชิงบวก 
(positive) แต่อาจจะแสดงตัวตรงข้ามกับเชิงบวก ผู้เขียนขอยกตัวอย่างจากเหตุการณ์แรกของนาย ก. ถ้าเขา
ตัดสินใจทำการทุจริตสินค้า การตัดสินใจของนาย ก. ในทางจริยธรรมแล้ว ถือว่า ถูกชักนำผลักดัน ปลดปล่อย 
จากโลภเจตสิก คือ การแสดงตัวในแง่บวกของความโลภ เพราะอยากได้ผลประโยชน์ แต่เหตุการณ์ที่สอง             
นาย ก. เห็นเด็กขอทาน เขาลังเลใจ ใจหนึ่งก็อดสงสารไม่ได้ แต่ใจหนึ่ง คือเสียดาย เงิน 10 บาท อาจเอาไปซื้อ
ของเล็ก ๆ น้อย ๆ ได้ ถ้าเหตุการณ์ดังกล่าวนาย ก. ตัดสินใจเลือกที่จะไม่ให้เงิน 10 บาท แล้วเขาก็เดินเลย
ผ่านไปโดยไม่สนใจใยดี ในหลักการนี้ในพุทธจริยศาสตร์จะตอบว่า เกิดจากแรงผลักดัน โลภเจตสิก นี่คือ              
การแสดงตัวในแง่ลบของความโลภ   

2. วินิจฉัยโดยดูที่ผล 
สำหรับเกณฑ์ตัดสินจริยธรรมเป็นการวินิจฉัยการกระทำ หรือสภาวธรรมโดยดูผล คือ 1) ไม่มีโรค               

(อาโรคยะ) คือ สภาพจิตที่ไม่มีโรค อย่างที่นิยมเรียกว่าสุขภาพจิตหมายถึง สภาวะหรือองค์ประกอบที่เกื้อกูล              
แก่สุขภาพจิต ทำให้จิตไม่ป่วยไข้ ไม่ถูกบีบคั้น ไม่กระสับกระส่าย เป็นจิตแข็งแรง คล่องแคล่วสบาย ใช้งาน 
ได้ดี เป็นต้น 2) ไม่มีโทษหรือไร้ตำหนิ (อนวัชชะ) แสดงถึงสภาวะที่จิตสมบูรณ์ ไม่บกพร่อง ไม่เสียหาย                     
ไม่ขุ่นมัวสะอาด เกลี้ยงเกลา เอี่ยมอ่อง ผ่องแผ้ว 3) เกิดจากปัญญาหรือเกิดจากความฉลาด (โกศลสัมภูติ) 
หมายถึง ภาวะจิตที่ประกอบด้วยปัญญา หรือคุณสมบัติต่าง ๆ เกิดจากความรู้ ความเข้าใจสว่าง มองเห็นหรือ
รู้เท่าทัน ความเป็นจริงสอดคล้องกับหลักที่ว่ากุศลธรรม มีโยนิโสมนสิการ คือ ความรู้จักคิดแยบคายหรือรู้จัก
ทำใจ ฉลาดเป็นปทัฏฐาน และ 4) สุขวิบาก มีสุขเป็นวิบาก คือสภาพที่ทำให้มีความสุข เมื่อกุศลเกิดขึ้นในใจ
ย่อมเกิด ความสุขคล่องใจทันทีนั่นเอง ไม่ต้องรอว่าจะมีผลตอบแทนจากภายนอกหรือไม่  เหมือนกับว่า                 
เมื ่อร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคเบียดเบียน (อโรโค) ไม่มีสิ ่งสกปรกเสียหาย มลทินหรือของที ่เป็นพิษภัย                   
มาพ้องพาน (อนวัชชะ) และรู้ตัวว่าอยู่ในที่มั่นคงปลอดภัยถูกต้อง เหมาะสม (โกศลสัมภูตะ) ถึงจะไม่ได้เสพ
เสวยสิ่งใดพิเศษออกไป ก็ย่อมมีความสบาย ได้เสวยความสุขอยู่แล้วในตัว 

นอกจากนี้ การกระทำที่มีรากฐานมาจากการกระทำที่เป็นฝ่ายชั่ว จะต้องมีการวินิจฉัยถึงลักษณะ              
ของการกระทำนั้นโดยจำแนกเป็นเกณฑ์ ดังนี้ 

1. วินิจฉัยโดยเกณฑ์ตัดสินหลัก ได้แก่ 1) เจตนาในการกระทำ พิจารณาการกระทำตามมูลเหตุว่า                     
ถ้าเป็นเจตนาที่เกิดขึ้นจากกุศลมูล คือ อโลภะ อโทสะ และอโมหะ พึงเข้าใจว่าเป็นความดี แต่ถ้าเกิดมาจาก
อกุศลมูล คือ โลภะ โทสะ และโมหะ พึงรู้ว่านั่นคือ ความชั่ว และ 2) ผลกระทบต่อการกระทำ พิจารณา               
ตามสภาวะว่าเป็นสภาพที่เกื้อกูลแก่ชีวิตจิตใจหรือไม่ ทำให้จิตใจสบาย ไร้โรค ปลอดโปร่ง ผ่องใส สมบูรณ์
หรือไม่ส่งเสริมหรือบั่นทอนคุณภาพและสมรรถภาพของจิต ช่วยให้กุศลธรรมเจริญงอกงาม หรือกุศลธรรม
ลดลงหรือไม่ ตลอดจนมีผลต่อบุคลิกภาพหรือไม่อย่างไร 
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2. วินิจฉัยโดยเกณฑ์ตัดสินรอง ได้แก่ 1) มโนธรรม คือ ความรู ้สึกผิดชอบชั ่วดีของตนเอง 
พิจารณาว่าการกระทำนั้นตนเองสามารถติเตือนตนเองได้หรือไม่ เสียความเคารพตนเองหรือไม่ 2) พิจารณา
ยอมรับของวิญญูชน นักปราชญ์หรือบัณฑิตว่า ยอมรับ ชื่นชม สรรเสริญ หรือตำหนิติเตียนหรือไม่ และ                
3) พิจารณาลักษณะผลของการกระทำต่อตนเองและต่อผู้อื่นว่า “เป็นการเบียดเบียนตนเอง เบียดเบียนผู้อ่ืน 
ทำตนเองหรือผู้อื่นให้เดือดร้อนหรือไม่” และ “เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข หรือเปน็ไปเพ่ือโทษทุกข์ ทั้งแก่ตนเอง
และผู ้อ่ืนหรือไม่” เพราะว่า เป็นการยอมรับของวิญญูชนดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า “อนุวิจฺจ วิญฺญู”                      
วิญญูใคร่ครวญแล้ว จึงติเตียนหรือสรรเสริญ คือ ยอมรับหรือไม่ยอมรับ (ม. ม. (ไทย) 13/38/41) พฤติกรรม
ในการดำเนินชีวิตที่ดีตามหลักพุทธจริยศาสตร์ สามารถพิจารณา ได้แก่ 1) พิจารณาว่าพฤติกรรมนั้น ๆ                 
มีคุณและโทษต่อชีวิตอย่างไรหรือมีผลต่อบุคลิกภาพอย่างไร 2) พิจารณาว่าพฤติกรรมนั้น ๆ มีคุณหรือโทษ       
ต่อสังคมอย่างไร 3) พิจารณาว่าเป็นคุณหรือโทษต่อสังคมอย่างไร 4) พิจารณาด้วยมโนธรรม หรือโดยสำนึก
อันมีตามธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ และ 5) พิจารณาจากมาตรฐานทางสังคม  
 

บทสรุป 
จากการศึกษาวิเคราะห์แนวความคิดเรื่อง “คุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอนทางการศึกษา” 

พบว่า การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่เด็กในการพัฒนาจิตใจและสติปัญญาของผู้เรียน ดังที่รัฐบาล                           
มีนโยบาย ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในพุทธศักราช 2540 มาตรา 73 และ มาตรา 8 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สามารถทำไดโ้ดยจัดให้มีการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา ในแต่ละสถาบัน
ที่ทำหน้าที่ ช่วยปลูกฝังให้เด็ก ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว โรงเรียน หรือสังคมโดยทั่วไป ล้วนแต่มีลักษณะ                
และวิธีการการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่แตกต่างกันออกไป มีหลักสูตร บทเรียน ที่แน่นอน วิธีการปลูกฝัง 
วิธีการถ่ายทอด และวิธีการการประเมินผลอย่างเป็นระบบ เพราะเหตุนี ้ การศึกษาเป็นพื ้นฐานสำคัญ                      
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นลำดับแรก เป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้มนุษย์มีพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ทำให้
เป็นผู้รู้จักคิด รู้จักทำ รู้จักแก้ไขปัญหา ในการพัฒนาจิตใจของตนให้มีความรัก ความปรารถนาดี มีใจกว้าง               
มีความอดทน มีความเสียสละ มีจิตใจเมตตา และมีความคิดเห็นในเรื่องที่ถูกต้องดีงามของบุคคลนั้น ๆ                
โดยการประพฤติอบรมกิริยา และเป็นการปลูกฝังนิสัยให้อยู่ในครรลองของคุณธรรมที่มีคุณค่าทางจริยธรรม 
ในความเจริญงอกงามในการดำรงชีวิตอย่างมีระเบียบแบบแผนตามวัฒนธรรมของบุคคล ในสภาพแวดล้อม  
ที่ดี ลักษณะและความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรม ในการเรียนการสอนทางการศึกษา คือ 1) การพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอนทางการศึกษา 2) วิธีปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอน
ทางการศึกษา 3) คุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอนทางการศึกษา 4) สถานที่ การเรียนการสอน                 
ทางด้านคุณธรรมจริยธรรมทางการศึกษา 5) กิจกรรมของผู้เรียน ด้านคณุธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอน
ทางการศึกษา 6) การประเมินผลการเรียนการสอนด้านคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอนทางการศึกษา 
7) การสื่อสารกับผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอนทางการศึกษา 8) พัฒนาการของผู้เรียน
ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอนทางการศึกษา และ 9) การแก้ไขปัญหาของผู้เรียนด้านคุณธรรม
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จริยธรรมในการเรียนการสอนทางการศึกษา โดยมีคุณค่าทางคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอน                   
ทางการศึกษา 2 ประเภท ได้แก่ 1) คุณค่าทางคุณธรรมจริยธรรมเชิงวัตถุวิสัยและอัตวิสัย และ 2) คุณค่า               
ทางคุณธรรมจริยธรรมทางธรรมชาตินิยม ตามเกณฑ์ตัดสินวินิจฉัยเรื ่องคุณธรรมจริยธรรม ในการเรียน                
การสอนทางการศึกษา 2 ประเภท ได้แก่ 1) วินิจฉัยโดยดูที่มา 2) วินิจฉัยโดยดูที่ผล เป็นการแสดงให้เห็น
พฤติกรรมทางคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอนทางการศึกษาดังเป้าหมาย ในการจัดการศึกษา                 
และสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนหรือนักเรียนในระดับต่าง ๆ เช่น ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และ
ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ให้มีจิตใจใฝ่ดีและมีพลังใจที่เข้มแข็ง ในเรื่องของ มีคุณธรรม ศีลธรรม 
จริยธรรม เพื่อเป็นการพัฒนาตนเอง ไม่ให้ประมาท และเล็งเห็นคุณค่าในการพัฒนาชีวิต โดยการฝึกปฏิบัติ
และพัฒนาตน กระบวนการทางการศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนามนุษย์ในสังคม เพราะเหตุนี้ การศึกษา
จึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างไม่เปลี่ยนแปลงชีวิตของมนุษย์ต้องไม่แปลกแยกจากธรรมชาติ การให้การศึกษา              
แก่ผู ้เรียนเช่นเดียวกัน เด็กควรได้รับการศึกษาตามธรรมชาติหรือวัยของเด็ก ส่วนครูประพฤติตนดุจดัง                   
ผู ้ทำสวนที่คอยดูแลพืชพันธุ์ ให้เติบโตตามธรรมชาติปราศจากการกระทำใด ๆ ที ่ผ ิดธรรมชาติเพราะ                          
การศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนาในสังคมมนุษย์ ที่ ทำมนุษย์มีความเจริญงอกงามด้วยการศึกษา                    
ดังนั้น การศึกษา จึงถือเป็นรากฐานสำคัญของชีวิต เพราะเป็นกระบวนการที่ทำให้มนุษย์พัฒนาคุณภาพชีวิต                     
ที่ทำให้เป็นผู้รู้จักคิด รู้จักทำ รู้จักแก้ไขปัญหา และมีส่วนในการกำหนดชีวิตในที่ดีงามนั้นเอง จากเหตุผล
ดังกล่าวทำให้เกิดกระบวนทัศน์การหันกลับมาให้ความสนใจเรื ่องของการเน้นสารัตถะของการเรียน รู้            
ที่เรียกร้องการสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นแก่ตัวผู้เรียนมากขึ้น 
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การเปรียบเทียบแนวคิดทางการเมือง การเคลื่อนไหวทางการเมืองและข้อเรียกร้องของนักศึกษา 
และปัญญาชน: กรณีศึกษาเปรียบเทียบเหตุการณ์ 14 ตุลา 2516 และพฤษภาทมิฬ 2535 

Comparison of political ideas Political movements and demands of students  
and intellectuals: a comparative case study of events of 14 October 1973  

and May 1992. 
 

วรรักษณ์ โพธิ์ทอง1, สาวิตรี สอดศรี1, สุดารัตน์ เพ็ชรดี1 และพัชรมน โตสุรัตน์2 
Worarak Pothong, Sawitree Sodsee, Sudarat Phetdee and Patcharamon Tosurat 

 

บทคัดย่อ 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาเปรียบเทียบการเคลื่อนไหวทางการเมืองของนักศึกษา              

และปัญญาชนในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 และเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 2535 ซึ่งศึกษาใน 2 ด้าน คือ                          
1) ด้านแนวคิดทางการเมือง และ 2) ด้านการเคลื่อนไหวทางการเมืองและข้อเรียกร้องของนักศึกษา               
ผลการศึกษาพบว่า 1) ด้านแนวคิดทางการเมือง ทั้ง 2 เหตุการณ์มีความต้องการเหมือนกัน คือ นักศึกษา
และปัญญาชนต้องการนายกรัฐมนตรีที่ ไม่ได้มาจากรัฐประหาร 2) ด้านการเคลื ่อนไหวและการใช้                 
ความรุนแรงทางการเมืองของนักศึกษาและปัญญาชน ในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 กลุ่มผู้ประท้วง              
มีการล่าลายเซ็นของกลุ ่มนักศึกษาและเหล่าปัญญาชนจำนวน 100 คน เพื ่อเรียกร้องให้ร ัฐบาล                              
จอมพลถนอม กิตติขจร ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวรภายใน 6 เดือน โดยการชักชวนให้นักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หยุดสอบและชุมนุมเพื่อทำการประท้วง พร้อมทั้งเรียกร้องให้สถาบันอ่ืน ๆ 
ร่วมมือ ส่วนเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 2535 ประชาชนมีการบุกเผาสถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้ง                   
และเริ ่มก่อความไม่สงบเพื ่อต่อต้านรัฐบาลโดยกลุ่มจักรยานยนต์หลายพื ้นที่ ในกรุงเทพมหานคร                       
ดังนั ้น ผู ้เขียนจึงต้องการสะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาและปัญญาชน                
รวมถึงประชาชนที่ต้องการเรียกร้องให้เกิดประชาธิปไตยโดยแท้จริงคือเป็นประชาธิปไตยที่มาจาก
ประชาชนและเพ่ือประชาชน 

 

คำสำคัญ: 14 ตุลาคม พฤษภาทมิฬ ปัญญาชน แนวคิดทางการเมือง การเคลื่อนไหวทางการเมือง 
 
 
 
 

 
1 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
Student Bachelor of Education Program in Social Studies, Nakhon Pathom Rajabhat University. 
2 อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
Lecturer ASEAN Studies, Nakhon Pathom Rajabhat University. 



108 | ปี ท่ี  1 1  ฉ บั บ ท่ี  1 2  

 

 

Abstract 
This article aims to compare the political movements of students and intellectuals 

during the events of October 14, 1973 and the events of Tamil May 1992, which were 
studied in 2 aspects: 1) political ideas and 2) Political movements and student demands. 
The results of the study found that 1)  in terms of political ideas, both events had the 
same needs, i.e.  students and intellectuals wanted a prime minister who was not from a 
coup 2) on political movements and violence by students and intellectuals in incident 14. 
October 1973 protesters A group of 100 students and intellectuals were signed for 
autographs demanding that Field Marshal Thanom Kittikachorn's government promulgated 
a permanent constitution within six months by persuading students of Thammasat 
University to stop taking the exams and rally to protest and called on other institutions to 
cooperate.  As for the May 1992 incident, people burned down the Nang Loeng police 
station and started anti- government protests by motorcycle groups in many areas in 
Bangkok.  Therefore, the author would like to reflect on the political participation of 
students and intellectuals as well as the people who want to call for true democracy, that 
is, democracy of the people and for the people. 
 

Keywords: 14 October, Tamil May, intellectuals, political idea, political movement 
 

บทนำ  
นับตั ้งแต่ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู ่การเปลี ่ยนแปลงทางการเมืองการปกครอง  จากระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ทำให้ประเทศ
ไทยเกิดสิ่งที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญ ซึ่งใช้เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศเพื่อรับรองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน แต่ด้วยสภาพการเมืองการปกครองที่มีความขัดแย้งระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับฝ่าย
นักศึกษาและปัญญาชน ส่งผลให้เกิดการเรียกร้องเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยครั้ง จากการรัฐประหารโดยกองทัพ
หรือการมีรัฐบาลพลเรือนที่มีกองทัพสนับสนุนจึงทำให้นักศึกษาและปัญญาชนก่อการชุมนุม เพื่อต่อต้าน
รัฐบาล กลายเป็นประเด็นการชุมนุมทางการเมืองการปกครองที่มีความสำคัญ เช่น เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 
2516 หรือ วันมหาวิปโยค หรือ วันมหาปิติ  และเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 2535 ซึ ่งเป็นเหตุการณ์
ประวัติศาสตร์ที่มีการนองเลือดเกิดข้ึนในประเทศไทย (ลิขิต ธีรเวคิน, 2554: 216)  

แต่เนื่องด้วยแนวคิดและการเคลื่อนไหวทางการเมืองของนักศึกษาและปัญญาชนมีความแตกต่าง
กัน สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการระบบแนวคิดและการชุมนุมตั้งแต่เหตุการณ์ในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน              
และทั ้งสองเหตุการณ์นี ้นำไปสู่การบาดเจ็บและการสูญเสีย หลังจากทั ้งสองเหตุการณ์นั ้นยุต ิลง                   
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ได้มีการเรียกร้องการปฏิรูปการเมืองและการสร้างประชาธิปไตยที่เข้มแข็งให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม             
โดยมีกลุ่มบุคคลออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญ
ที่เป็นของประชาชนผ่านกระบวนการที่เป็นรูปธรรม ถือเป็นบทบาทครั้งสำคัญของประชาชนที่มีอิทธิพล   
ต่อการเมืองอันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงอุดมการณ์และความคาดหวังของสังคมไทยที่มีต่อรัฐธรรมนูญ              
ได้เป็นอย่างดี สิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยด้านการเมืองการปกครองนั้นล้วนเป็นเหตุการณ์ความรุนแรง               
ที่เป็นที่จดจำของคนในสังคม และเป็นการแสดงให้เห็นถึงการแสดงออกของนักศึกษาและปัญญาชนภายใต้
กฎหมายรัฐธรรมนูญรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  ซึ ่งนักศึกษาและปัญญาชนเหล่านี้                     
มีความต้องการที่จะปฏิรูปและเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตนเอง (ณัฐพล ใจจริง, 2548: 6)    

ดังนั้นบทความเรื่องการเปรียบเทียบแนวคิดทางการเมือง การเคลื่อนไหวและการใช้ความรุนแรง
ของนักศึกษาและปัญญาชน : กรณีศึกษาเปรียบเทียบเหตุการณ์ 14 ตุลา 2516 และพฤษภาทมิฬ 2535  
จึงเป็นการศึกษาทางด้านการเปรียบเทียบเหตุการณ์ 2 ด้าน คือ 1) ด้านแนวคิดทางการเมือง                        
และ 2) ด้านการเคลื่อนไหวทางการเมืองและข้อเรียกร้องของนักศึกษา จนนำไปสู่ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ภายในประเทศไทย จากเหตุการณ์ทั ้งสองเหตุการณ์ที ่ได้กล่าวมาข้างต้นนั ้น ผู้ เขียนได้เล็งเห็นว่า               
เหตุการณ์ 14 ตุลา 2516 และพฤษภาทมิฬ 2535 สามารถใช้เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไข
รัฐธรรมนูญในปัจจุบันให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น เพ่ือให้เหมาะสมกับช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป
จากอดีต พร้อมทั้งยังให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนในการมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น เพ่ือให้ภาครัฐและ
ภาคประชาชนได้ร่วมกันวางแผนแก้ไขปัญหาสถานการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา ณ ขณะนั้น               
ได้อย่างสันติวิธีและสามารถอยู่ร่วมกันภายในสังคมได้อย่างมีความสุข และสามารถลดอัตราการสูญเสีย
ของประชาชนจากเหตุการณ์การประท้วงทางการเมืองหรือการเคลื่อนไหวทางการเมืองในอนาคตได้  
 

เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516  
เหตุการณ์ 14 ตุลา (พ.ศ. 2516) หรือ ว ันมหาวิปโยค หรือ ว ันมหาปิต ิ เป็นเหตุการณ์                     

การปราบปรามผู ้ประท้วงบริเวณพระบรมมหาราชวังและถนนราชดำเนินอย่างรุนแรงโดยรัฐบาล
นายกรัฐมนตรีจอมพลถนอม กิตติขจร ซึ่งจอมพลถนอม กิตติขจร ได้ขึ้นมาเป็นทายาทสืบทอดอำนาจ           
จากจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ และขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีในลักษณะสืบทอดอำนาจ รัฐบาลใช้อำ นาจ  
เผด็จการอย่างเข้มข้นใน พ.ศ. 2506 นักศึกษาและประชาชนไม่สามารถเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ได้ หากรัฐบาลไม่อนุญาต บรรยากาศทางสังคมยุคมืดตกอยู ่ภายใต้กรอบข้อบังคับ                 
ของรัฐบาล (ก้องเกียรติ คงคา และคณะ, 2556: 22) จนมีผู้เสียชีวิตหลายสิบคน บาดเจ็บกว่า 800 คน                     
และมีผู้สูญหายอีกเป็นจำนวนมาก 

ในปี พ.ศ. 2511 ประชาชนเริ่มอึดอัดที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทางการเมือง ความกดดัน                 
จากทั้งประชาชนที่เรียกร้องรัฐธรรมนูญและจากต่างประเทศที่มองว่าประเทศไทยอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จ
การมานานเกินไป จนรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร ต้องออกมาประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2511 
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เปิดให้มีการจัดตั้งพรรคการเมืองและมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกใน พ.ศ. 2512 แต่จอมพลจอมพลถนอม 
กิตติขจร ได้ทำการรัฐประหารตนเองใน พ.ศ. 2514 (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550, 2550: 40) จึงทำให้การเมืองไทยกลับเข้าสู ่ยุคมืดอีกครั ้ง เนื ่องจากจอมพลถนอม กิตติขจร                   
ไม่สามารถควบคุมรัฐสภาได้จึงทำการรัฐประหารตัวเองในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 ทำให้นักศึกษา
และประชาชนที่อยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการ ไม่สามารถยอมรับการรื้อฟื้นอำนาจเผด็จการได้มีรัฐธรรมนูญ
ขึ้นมาก็ไม่ได้เกิดจากประชาชนแต่มาจากการร่างโดยรัฐบาลที่มุ่งจะสืบทอดอำนาจ การสั่งสมความกดดัน
ทางการเมืองที ่มีการยึดอำนาจปฏิวัติร ัฐประหารครั ้งแล้วครั ้งเล่า สิทธิเสรีภาพที่ถูกจำกัด อำนาจ                   
การปกครองก็ตกอยู่ภายใต้ของคนเพียงไม่กี่คน อีกทั้งเศรษฐกิจที่อยู่ในช่วงข้าวยากหมากแพง ข้าวสาร            
ขึ ้นราคา หากเมินเฉยต่อการกระทำรัฐบาลประเทศชาติคงถูกครอบงำด้วยระบบเผด็จการที ่คาดว่า                    
ผู้สืบทอดอำนาจต่อไปคือ จอมพลประภาส จารุเสถียร จึงได้ออกมาเคลื่อนไหวเพื ่อเป็นแรงผลักดัน                       
ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ กวีนักศึกษาในนามของ รวี โดมพระจันทร์ สะท้อนความรู้สึกของยุคสมัยนั้นออกมา
ว่า (ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2546: 217)  

“ตื่นเถิดเสรีชน   อย่ายอมทนก้มหน้าฝืน 
ดาบหอกกระบอกปืน  หรือทนคลื่นกระแสเรา” 

การประท้วงนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุหลายประการ คือ ประเทศไทยได้อยู่ภายใต้ระบอบ             
เผด็จการทหารมานานเกือบ 15 ปีตั ้งแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ประกอบกับข่าวการฉ้อราษฎร์          
บังหลวงหลายอย่างในรัฐบาล รวมทั้งรัฐประหารตัวเองในปี 2514 ข่าวการลักลอบล่าสัตว์ป่าในเขตอุทยาน
แห่งชาติ นำไปสู่การเรียกร้องรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย มีการตีพิมพ์ “บันทึกลับจากทุ่งใหญ่”            
ทำให้เกิดความสนใจในหมู่ประชาชน นำไปสู่การเดินแจกใบปลิวของนิสิตนักศึกษาในกรุงเทพมหานคร  

ในการเคลื่อนไหวทางการเมืองนั้น ขบวนการนักศึกษาอาศัยช่วงจังหวะที่ความตื่นตัวทางการเมือง
เรียกร้องรัฐธรรมนูญ ซึ่งเริ่มโดยนายธีรยุทธ บุญมี ซึ่งขณะนั้นพ้นวาระตำแหน่งเลขาธิการศูนย์กลางนิสิต
นักศึกษาแห่งประเทศไทยและได้จัดตั้ง “กลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญ” ขึ้น มีการล่าลายเซ็นกลุ่มนักศึกษา
ปัญญาชนจำนวน 100 คน เพื ่อเรียกร้องให้รัฐบาลจอมพลถนอม ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวร               
ภายใน 6 เดือน จนถึงต้นเดือนตุลาคม พ.ศ. 2516 กลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญก็ได้รายชื่อมาครบถ้วน  

จากนั้นวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2516 กลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญ ได้มาชุมนุมที่อนุสาวรีย์ทหาร
อาสาข้างสนามหลวง เพ่ือยื่นข้อเสนอ 3 ข้อต่อรัฐบาล คือ  

1. เรียกร้องให้รัฐบาลประกาศใช้รัฐธรรมนูญโดยเร็วที่สุดโดยสันติวิธี 
2. ให้การศึกษาทางการเมืองเก่ียวกับเรื่องรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย 
3. กระตุ้นให้ประชาชนเกิดความสำนึกและหวงแหนประชาธิปไตยของตน  
ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยเริ่มเคลื่อนไหว ออกแถลงการณ์ฉบับหนึ่งมีใจความว่า             

“การกระทำของกลุ ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญดังกล่าวทางศูนย์ฯ ได้พิจารณาแล้วว่าเป็นการกระทำ                 
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โดยเจตนารมณ์อันบริส ุทธ ิ ์ เพราะได้ระบุไว ้แล้วว ่าเป็นการดำเนินงานโดยเปิดเผยและสันติว ิธี                            
ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่องสิทธิเสรีภาพ ตามระบอบประชาธิปไตย             
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้ประกาศไว้ว่าจะให้การศึกษาแก่ประชาชนให้เข้าใจสิทธิเสรีภาพ
ของคนในระบอบประชาธิปไตย เพื่อให้พร้อมที่จะปกครองตนเอง” พร้อมกับประกาศเจตนารมณ์อัน              
หนักแน่นว่า “จะยืนหยัดร่วมกับประชาชนในการพิทักษ์รักษาสิทธิเสรีภาพของปวงชนเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิทธิ
เสรีภาพอันชอบธรรม” (ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2546: 217-218) 

กลุ่มอิสระซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพื่อนและผู้ร่วมงานกับกลุ่มผู้เรียกร้องรัฐธรรมนูญ ได้เข้าติดต่อ                    
กับนายพีรพล ตริยเกษม นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อมธ.) และสมาชิกสภา
ธรรมศาสตร์ เพื่อเสนอแผนการประท้วงการกระทำของรัฐบาลโดยฉับพลัน กลุ่มอิสระเสนอว่า อมธ.              
ควรชักชวนให้นักศึกษาธรรมศาสตร์หยุดสอบ และชุมนุมเพื่อทำการประท้วงโดยเรียกร้องให้สถาบันอื่น  ๆ 
ร่วมมือ พร้อมทั้งได้เสนอให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พยายามตรึงการชุมนุมจนถึงวันที่  12 ตุลาคมให้ได้ 
แล้วสถาบันอ่ืนที่สอบเสร็จจะนำกำลังมาเสริม ถ้าตรึงไม่ถ ึงว ันที่  12 ตุลาคม อาจจะพ่ายแพ้ได้                     
ต่อมานักศึกษาธรรมศาสตร์ช่วยกันติดโปสเตอร์ทั่วมหาวิทยาลัย ประณามการกระทำของรัฐบาลพร้อมทั้ง
เรียกร้องให้นักศึกษางดการสอบ นอกจากนั้นก็ได้เอาโซ่ล่ามประตูทางเข้าตึกเรียนและติดตั้งเครื ่อง               
ขยายเสียงตามจุดต่าง ๆ รอบลานโพธิ์ เมื ่อมีการอภิปรายโจมตีรัฐบาล นิสิตนักศึกษาวิทยาลัยวิชา
การศึกษาประสานมิตร จำนวน 1 ,000 กว่าคน ได้เข้าร่วมอภิปรายในหอประชุมของมหาวิทยาลัย                
โจมตีรัฐบาลในด้านการปกครอง การบริหาร การเลี้ยงลูกน้อง และการคอร์รัปชั่นอย่างดุเดือดและ
เรียกร้องให้รัฐบาลปล่อยตัวผู้ถูกจับกุมทั้ง 12 คนภายในวันที่ 15 ตุลาคม และให้รัฐบาลประกาศใช้
รัฐธรรมนูญในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2516 (ธงทอง จันทรางศุ, 2516: 207) 

ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2516 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีผู้เข้าร่วมประท้วงนับแสนคน           
มีรถบรรทุกเล็กสิบกว่าคัน ติดเครื ่องขยายเสียงเตรียมเดินขบวน ในขณะเดียวกัน พลตำรวจตรีชัย                
สุวรรณศร ได้รับนโยบายของรัฐบาลมาสั่งให้ตำรวจสันติบาลไปคุมตัว 13 ผู้ต้องหา จากโรงเรียนตำรวจ
นครบาลบางเขน ไปยังกองกำกับการตำรวจสันติบาลเพื่อการปล่อยตัว โดยอ้างว่าได้มีผู้มาประกันตัวแล้ว 
แต่ทั้ง 13 คน ไม่ยอมออกจากห้องขัง เพราะไม่ทราบว่าจะเป็นกลอุบายหรือเปล่า เพราะผู้ที่มาประกันตัว
ผู้ต้องหาไม่เคยรู้จักมักคุ้นกันมาก่อน อีกประการหนึ่ง การประกันตัวผู้ต้องหาก็เป็นการผิดเงื ่อนไข                        
ที ่ทางศูนย์ฯ เรียกร้องเอาไว้ กำลังของนักศึกษาและประชาชนได้รวมตัวกันอย่างหนาแน่นที ่สุด                      
เป็นประวัติการณ์ไม่เคยมีครั้งใดที่เสมอเหมือนได้ ถึงแม้แสงแดดจะร้อนแรงสักเพียงไร ก็ไม่ทำให้กลุ่ม
มหาชนย่อท้อ ทุกคนรอคอยเวลาเที่ยงตรงอย่างกระวนกระวาย จำนวนคนกว่า 3 แสนคน แออัดยัดเยียด
กันแทบทุกตารางนิ้วของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จนทะลักออกมาด้านนอกมหาวิทยาลัย หน่วยแพทย์
และพยาบาลต้องปฏิบัติงานอย่างเหน็ดเหนื่อย เนื่องจากมีคนเป็นลม เมื่อถึงเวลาใกล้เที่ยงมีผู้ชุมนุมเพ่ิมขึ้น
ถึง 5 แสนคน ครั้นแล้วเวลาเที่ยงที่ทุกคนรอคอยก็มาถึง ขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยอันยิ่งใหญ่    
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ที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาติ ได้เคลื่อนออกจากประตูมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้านสนามหลวง                       
ไปทางสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ ผ่านโรงกษาปณ์มุ่งเข้าถนนราชดำเนินด้านกรมประชาสัมพันธ์                  
ริ้วขบวนนำหน้าเรียงแถวหน้ากระดานมีธงชาติไทย ธงธรรมจักร และพระบรมฉายาลักษณ์ของล้นเกล้าฯ 
ทั้ง 2 พระองค์ มุ่งหน้าสู่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นจุดแรก และยึดเป็นชัยภูมิชั่วคราว  ในการต่อรอง              
กับรัฐบาล ถนนราชดำเนินอันกว้างขวางคับแคบแออัดลงถนัดตั ้งแต่สนามหลวงถึงสี่ แยกเฉลิมไทย                                  
ต้องใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมงขบวนสุดท้ายจึงพ้นมหาวิทยาลัย นักศึกษาได้หยุดรอฟังคำตอบจากรัฐบาล คือให้
ปล่อย 13 คนโดยไม่มีเงื่อนไขและข้อเรียกร้องเพิ่มเติมคือ ให้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญโดยมีการกำหนด              
วันที่แน่นอนนักศึกษายังไม่ได้รับคำตอบจากฝ่ายรัฐบาล จึงเคลื่อนกำลังพลไปตามถนนราชดำเนินต่อไป
จนถึงเชิงสะพานมัฆวาน และสมทบกับคลื่นประชาชนซึ่งออกมาจากสนามม้าด้านพระบรมรูปทรงม้า             
กว่า 5 หมื่นคน กองกำลังอาสาสมัครประกาศทางเครื่องขยายเสียงว่า “วันนี้เป็นวันปฏิวัติของประชาชน” 
ทางศูนย์นิสิตฯ เอารถกระจายเสียงประกาศให้สลายตัว เพราะรัฐบาลยอมปล่อยตัว 13 คน และจะให้
รัฐธรรมนูญภายในเดือนตุลาคม 2517 มีบางส่วนกลับบ้าน แต่ส่วนใหญ่ยังอยู่เพราะดึกแล้ว  ไม่มีรถกลับ 
ขณะที่ประชาชนบางส่วนยังไม่พอใจและไม่เชื ่อที่ประกาศบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้ายังคลาคล่ำ              
ไปด้วยนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน การอภิปรายทวีความดุเดือดรุนแรงขึ้น ไม่ยอมฟังเสียง
รัฐบาล และได้แปรข้อเรียกร้องไปเป็น “ต้องการให้มี การเปลี่ยนแปลงตัวผู้นำในคณะรัฐบาล” 

ในวันอาทิตย์ ที ่ 14 นักศึกษากลุ ่มหนึ ่งพยายามควบคุมสถานการณ์ (ศูนย์ปวงชนชาวไทย)                 
โดยประกาศห้ามประชาชนที่ชุมนุม ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ออกจากบริเวณนั้น “เราจะต่อสู้ด้วยสันติ
วิธีไม่มีการใช้อาวุธใด ๆ ทั้งสิ ้น” และพยายามเรียกหน่วยกล้าตายบริเวณผ่านฟ้ากลับ ในระหว่างนั้น                    
ยังมีเสียงปืนดังเป็นระยะ ๆ รัฐบาลใหม่ประกาศห้ามประชาชนออกจากบ้านตั้งแต่ 22.00 -05.30 น. 
(เคอร์ฟิว) แต่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก่อนหน้าที่จะถึงเวลาเคอร์ฟิว ก็ได้มีการประชุมอภิปรายกั นอีก 
และปรากฏว่ามีผู ้เสนอญัตติใหม่ให้แก่ที่ประชุม นั่นก็คือให้ทั้งสามคนได้แก่ จอมพลถนอม กิตติขจร               
จอมพลประภาส จารุเสถียร และพันเอกณรงค์ กิตติขจร พ้นจากตำแหน่งทางทหารที ่คุมอำนาจ                     
อย ู ่ ในม ือเส ีย ด ้วยความแค้นของฝ ่ายน ักศ ึกษาหร ือท ี ่ถ ูกประณามว ่าเป ็นฝ ่ายก ่อการจลาจล                                       
แม้ทางวิทยุกระจายเสียงได้ประกาศห้ามมิให้ประชาชนออกจากบ้านหลังจากเวลา 22.00 น. ของวันที่ 14 
โดยอ้างว่าเป็นคำสั่งจากผู้บัญชาการทหารสูงสุด แต่ไม่ปรากฏว่าฝ่ายนักศึกษาจะเชื่อฟัง กลุ่มอภิปร าย               
ที่อนุสาวรีย์ยังคงดำเนินต่อไป (ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ และชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2544: 227-228) 

ในวันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2516 กลุ่มที่ชุมนุม ณ บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ซึ่งเรียก
ตนเองว่า “ศูนย์ปวงชนชาวไทย” พยายามวิงวอนให้ทางตำรวจส่งผู ้แทนมาเจรจาเพื่อหยุดยิง ส่วน              
ผู้ก่อการจลาจลก็ขยายวงกว้างออกไปทั่วกรุงเทพ-ธนบุรี มีการทำลายทรัพย์สินของทางราชการ เช่น เผา
ป้อมตำรวจหลายแห่ง ทำลายป้อมไฟสัญญาณจราจร ถังขยะเทศบาล เป็นต้น ถนนทุกสายไม่ปรากฏว่ามี
เจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาการอยู่เลย เป็นภาวะของบ้านเมืองที่อยู่ในช่วงว่างจากอำนาจรัฐอย่างแท้จริง              
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ศูนย์นิสิตฯ ประกาศให้ประชาชนแยกย้ายกลับบ้านและให้ยุติการกระทำได้แล้ว คราวนี้ได้รับการเชื่อฟัง
อย่างดี ประชาชนส่วนใหญ่และหน่วยกล้าตายได้สลายตัวอย่างรวดเร็ว คงเหลือ เพียงกลุ่มน้อยเท่านั้น 
สถานีวิทยุและโทรทัศน์ทั่วประเทศออกประกาศข่าวสำคัญยิ่ง ซึ่งสามารถยุติภาวการณ์จลาจลได้อย่าง
ฉับพลัน นั่นคือจอมพลถนอม กิตติขจร และจอมพลประภาส จารุเสถียร ลาออกจากหน้าที่ทุกอย่าง และ
ได้เดินทางออกจากประเทศไทยพร้อมด้วย พันเอกณรงค์ กิตติขจร เหตุการณ์ต่าง ๆ เริ่มเข้าสู่สภาวะปกติ 
นิสิตนักศึกษา ประชาชน ต่างแยกย้ายกันกลับบ้าน และต่อมาภายในชั่วโมงเดียงกันนั้นเอง ทางรัฐบาล             
ชุดใหม่ก็ยกเลิกคำสั่งห้ามออกจากบ้านเพราะว่าบ้านเมืองเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว กลุ่มเรียกร้องสลายตัวและ
ยุติการกระทำต่าง ๆ โดยสิ้นเชิงพร้อมกันนั้นตามจุดต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานครมีหน่วยอาสาสมัคร              
แพทย์ และพยาบาล เปิดศูนย์บริจาคโลหิตชั ่วคราวขึ ้นเพื ่อรับบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู ้บาดเจ็บ                     
จากเหตุการณ์ครั้งนี้ นอกจากนี้ประชาชนก็ได้ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของมายังศูนย์นิสิตฯ อย่างคับคั่ง             
เพ่ือจะได้นำไปช่วยเหลือผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บต่อไป พร้อมทั้งจะได้รวมเป็นทุนในการก่อสร้างอนุสาวรีย์
แก่วีรชนผู้เสียชีวิตในครั้งนี้ด้วย ทางด้านต่างจังหวัด นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนตามจังหวัด
ต่าง ๆ ร่วมบริจาคทุนทรัพย์และสิ่งของ ส่งมาสมทบกับศูนย์นิสิตฯ ตลอดเวลาพร้อมกับโทรเลขและส่งสาร
แสดงความไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิต คณะนักเรียนไทยในต่างประเทศส่งเงินบริจาคช่วยเหลือด้วยอันแสดงถึง
พลังแห่งความสามัคคี ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แม้จะอยู่คนละซีกโลกก็ตาม (ก้องเกียรติ คงคา และ
คณะ, 2556: 27-49)   
  
เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 2535 

เหตุการณ์พฤษภาทมิฬเป็นเหตุการณ์ที่ประชาชนเคลื่อนไหวประท้วงรัฐบาลครั้งสำคัญครั้งหนึ่ง  
ในประวัติศาสตร์การเมือง และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สำคัญ เกิดจากการขึ้นมามีอำนาจ
ของนายกรัฐมนตรีคนนอกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งตามแนวทางระบอบการปกครองแบบประชาธิป ไตย 
ทำให้ประชาชนได้เคลื ่อนไหวทางการเมืองโดยการประท้วงรัฐบาลแบบมืดฟ้ามัวดิน การสร้าง                     
ความชอบธรรมของฝ่ายรัฐบาลในการใช้ความรุนแรง คือ การกล่าวหากลุ่มผู้ชุมนุมว่าเป็น พวกพยายาม
ทำลายข้าวของทางราชการ เช่น กรมประชาสัมพันธ์ สถานีตำรวจนางเลิ้ง จนได้รับความเสียหาย (สุวิชชา                  
เพียราษฎร, 2553: 63) โดยมีพลเอกสุจินดา คราประยูร เป็นนายกรัฐมนตรี และต่อต้านการสืบทอด
อำนาจของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ระหว่างวันที ่ 17 -24 พฤษภาคม ซึ ่งเป็น                   
การรัฐประหารรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2534 นำไปสู่เหตุการณ์ปราบปราม
และปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารกับประชาชนผู้ชุมนุม มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก 
โดยพลเอกสุจินดา ได้แถลงว่ามีผู ้เสียชีวิต 40 คน และบาดเจ็บ 600 คน (พรภิรมณ์ เชียงกูล, 2536:              
101-102) นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เมื่อเดือนพฤษภาคม รัฐบาลเริ่มระดมทหารเข้ามา
รักษาการในกรุงเทพมหานคร และเริ่มมีการเผชิญหน้ากันระหว่างผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหาร 
ในบริเวณราชดำเนินกลาง ทำให้สถานการณ์ตึงเครียดมากขึ้นเรื่อย ๆ ขณะที่มีการเคลื่อนขบวนประชาชน
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จากสนามหลวงไปยังถนนราชดำเนินกลางเพื ่อไปยังหน้าทำเนียบรัฐบาล ตำรวจและทหารได้สกัด                 
การเคลื ่อนขบวนของประชาชน ทำให้เริ ่มเกิดการปะทะกันระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที ่ตำรวจ                      
ในบางจุดและมีการบุกเผาสถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้ง ต่อมารัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน                 
ในกรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนนทบุรี 
ประกาศห้ามมิให้ชุมนุมหรือมั่วสุมกันและประกาศ ให้วันที่ 18-20 พฤษภาคม เป็นวันหยุดราชการ              
พร้อมกับปิดโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในจังหวัดที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นเวลา 3 วัน และงด              
การตรวจร่างกายและเอกซเรย์ เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ โดยให้ตรวจระหว่าง วันที่ 21-23 พฤษภาคม
แทน โดยให้ทหารทำหน้าที่รักษาความสงบ แต่ทำให้เกิดการปะทะกันกับประชาชน มีการใช้กระสุนจริง 
ยิงใส่ผู้ชุมนุมในบริเวณถนนราชดำเนินจากนั้นจึงเข้าสลายการชุมนุม ตามหลักฐานที่ปรากฏมีผู้เสียชีวิต
หลายสิบคน ทหารได้ควบคุมตัวพลตรีจำลอง ศรีเมือง จากบริเวณที่ชุมนุมกลางถนนราชดำเนินกลาง              
และรัฐบาลได้ออกแถลงการณ์หลายฉบับและรายงานข่าวทางโทรทัศน์ของรัฐบาลทุกช่องยืนยันว่า                        
ไม่มีการเสียชีวิตของประชาชน แต่การชุมนุมต่อต้านของประชาชนยังไม่สิ้นสุด ประชาชนออกมาชุมนุม
อย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทั่วกรุงเทพ โดยเฉพาะที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมมีการตั้งแนวป้องกัน
การปราบปรามตามถนนสายต่าง ๆ ขณะที่รัฐบาลได้ออกประกาศจับแกนนำอีก 7 คน คือ นายปริญญา   
เทวานฤมิตรกุล นายแพทย์เหวง โตจิราการ นายแพทย์ส ันต์ หัตถีร ัตน์  นายสมศักดิ ์ โกศัยสุข                    
นางประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ นางสาวจิตราวดี วรฉัตร และนายวีระ มุสิกพงศ์ โดยระบุว่าบุคคลเหล่านี้
ยังคงชุมนุมไม่เลิก และยังปรากฏข่าวรายงานการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนในหลายจุด   
และเริ่มเกิดการปะทะกันรุนแรงมากขึ้นในบริเวณถนนราชดำเนิน เจ้าหน้าที่เริ่มเข้าควบคุมพื้นที่บริเวณ
ถนนราชดำเนินกลางได้ และควบคุมตัวประชาชนจำนวนมากขึ ้นรถบรรทุกทหารไปควบคุมไว้                            
พลเอกสุจินดา คราประยูร นายกรัฐมนตรี แถลงการณ์ย้ำว่าสถานการณ์ เริ่มกลับสู่ความสงบและไม่ให้
ประชาชนเข้าร่วมชุมนุมอีก แต่ยังปรากฏการรวมตัวของประชาชนใหม่ที ่มหาวิทยาลัยรามคำแห ง                  
และมีการเริ่มก่อความไม่สงบเพื่อต่อต้านรัฐบาลโดยกลุ่มจักรยานยนต์หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร เช่น 
การทุบทำลายป้อมจราจรและสัญญาณไฟจราจร และผู้ชุมนุมในเหตุการณ์นี้ส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลาง               
ในเขตตัวเมืองเป็นนักธุรกิจหรือบุคคลวัยทำงาน ประกอบกับเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือที่เพิ่งเข้ามา                  
ในประเทศไทยและใช้เป็นเครื ่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสารในครั้งนี้ เหตุการณ์พฤษภาทมิฬนี้                          
จึงได้ชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "ม็อบมือถือ" (พรภิรมณ์ เชียงกูล, 2536: 29)  

จนกระทั่งเมื ่อวันพุธที ่ 20 พฤษภาคม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ ประธานองคมนตรี และพลเอก
เปรม ติณสูลานนท์ องคมนตรีและรัฐบุรุษ นำพลเอกสุจินดา คราประยูร นายกรัฐมนตรี และพลตรีจำลอง 
ศรีเมือง เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท โอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน   
พระราชดำรัสแก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ เผยแพร่ภาพ               
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พลเอกสุจินดา คราประยูร และ พลตรีจำลอง ศรีเมือง ในการเข้าเฝ้าในหลวงรัชกาลที่ 9 หลังจากนั้น
ประมาณ 1 สัปดาห์ พลเอกสุจินดา คราประยูร จึงกราบถวายบังคม ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 
และมอบหมายให้นายมีชัย ฤชุพันธุ ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู ้รักษาราชการแทนเป็นการชั ่วคราว                      
(นรนิติ เศรษฐบุตร, 2559: 38-39) และนายอานันท์ ปันยารชุน ได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง 
ก่อนการเลือกตั้งในเวลาต่อมา  
 

เปรียบเทียบแนวความคิดทางการเมือง การเคลื่อนไหวทางการเมือง และข้อเรียกร้องของนักศึกษา 
 1. เปรียบเทียบแนวความคิดทางการเมือง 

   แนวคิดการชุมนุมทางการเมืองที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 แนวคิดทางการเมือง
มาจากการเรียกร้องให้รัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร ปลดปล่อยนิสิตนักศึกษา อาจารย์ และนักการเมือง 
13 คนที่ถูกจับกุมในโทษฐานเรียกร้องรัฐธรรมนูญ แต่รัฐบาลตั้งข้อหากล่าวหาว่ากระทำการผิดกฎหมาย 
มั ่วสุมชักชวนให้มีการชุมนุมทางการเมืองในที ่สาธารณะเกินกว่า 5 คน ทำลายความมั ่นคงของรัฐ                      
เป็นกบฏภายในพระราชอาณาจักร และมีการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ รวมถึงนักศึกษาและปัญญาชน
ต่อต้านการขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีของจอมพลถนอม กิตติขจร เนื่องจากได้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรี
เพราะสืบทอดอำนาจจาก จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ และขึ ้นมาเป็นนายกโดยไม่มีรัฐธรรมนูญ ไม่มี                     
การเลือกตั้ง ไม่มีพรรคการเมืองรัฐบาลใช้อำนาจเผด็จการอย่างเข้มข้น (ยุทธศาสตร์ หน่อแก้ว, 2563: 8)                
ทำให้ประชาชนเริ่มอึดอัดที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ความกดดันจากทั้งประชาชนที่เรียกร้อง
รัฐธรรมนูญและต่างประเทศที่มองว่าประเทศไทยอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการมานานเกินไป จนรัฐบาล                 
ต้องออกมาประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2511 อีกทั้งทางเศรษฐกิจที่อยู่ในช่วงข้าวยากหมากแพง 
ข้าวสารขึ้นราคา หากเมินเฉยต่อการกระทำรัฐบาลประเทศชาติคงถูกครองงำด้วยระบบเผด็จการที่คาดว่า
ผู้สืบทอดอำนาจต่อไปคือจอมพลประภาส จารุเสถียร อีกทั้งประชาชนได้ออกมาเรียกร้องให้ปล่อยตัว               
13 คน ที ่ถูกจับกุมตัวในข้อหากบฏเมื ่อ วันที ่ 6 ตุลาคม 2516 ทำให้นิสิต นักศึกษาและปัญญาชน                     
ได้ออกมาเคลื่อนไหวเพื ่อเป็นแรงผลักดันในการแก้ปัญหาต่าง ๆ (ชาญวิทย์ เกษตรศิริ , 2546: 188)               
ส่วนเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ในปี 2535 นั ้นแนวคิดมาจากการประท้วงรัฐบาลที่มีพลเอกสุจินดา                      
คราประยูร เป็นนายกรัฐมนตรี และต่อต้านการสืบทอดอำนาจของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ
เนื่องจากมีการร่างรัฐธรรมนูญของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติที่กำหนดให้ใครก็ได้สามารถ               
เป็นนายกรัฐมนตรีได้ (นายกรัฐมนตรีคนนอก) ไม่จำเป็นต้องมาจากตัวแทนที่ประชาชนเลือก แต่ประชาชน
ต้องการแก้รัฐธรรมนูญใหม่ โดยให้นายกรัฐมนตรีต้องมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและมาจากเสียง      
ของปวงชนชาวไทย ห้ามมาจากเผด็จการ ดังนั้นประชาชนที่มาชุมนุมจึงประกอบไปด้วยผู้คนที่หลากหลาย 
โดยส่วนมากเป็นชนชั้นกลาง ภาคธุรกิจ และเยาวชน ทำให้ประชาชนต่อสู้แบบเป็นไปเอง สะท้อนถึง                
การขาดศูนย์กลางในการนำขบวน ประชาชนต่างต่อสู้ตามความคิดของตน ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน                  
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คือต่อต้านอำนาจเผด็จการ อำนาจนิยม และต้องการให้พลเอก สุจินดา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจนยิม
ลาออกจากนายกรัฐมนตรี (พรภิรมณ์ เชียงกูล, 2536: 28)  

ซึ ่งแนวความคิดทางการเม ืองของการชุมนุมที ่ เก ิดข ึ ้นในเหตุการณ์ 14 ต ุลาคม 2516                           
ม ีจ ุดมุ่ งหมายเด ียวก ันค ือต ้องการแก ้ ไขร ัฐธรรมน ูญใหม่  โดยมุ่ งประเด ็นไปที่นายกร ัฐมนตรี                                 
ต้องมาจากประชาชน ห้ามมาจากการสืบทอดอำนาจหรือรัฐประหาร รวมถึงต้องการความอิสระ                        
ในการแสดงออกทางการเมืองมากขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมานักศึกษาและปัญญาชนถูกจำกัดทั้งความคิด               
และการแสดงออก สังคมเกิดความอึดอัดต่อการกระทำของรัฐบาล รวมถึงเศรษฐกิจของประเทศ                      
ไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร จนทำให้เกิดการนองเลือดขึ้น  

ส่วนแนวคิดทางการเมืองของเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 2535 นั้น แรงผลักดันที่สำคัญที่ส่งผล                
ให้เกิดกระแสของการปฏิรูปการเมือง อันเนื่องมาจากประชาชนได้มองเห็น “ความเลวร้ายของการเมือง              
2 ขั้ว” ระหว่างขั้วของทหาร กับขั้วของนักการเมือง โดยเปรียบเทียบว่าทั้งสองขั้วนั้นก็มีความเลวร้าย             
พอ ๆ กัน และอยากให้มีการเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ พร้อมกับที่มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มนักวิชาการ 
เสนอให้มีการจัดระบบการตรวจสอบถ่วงดุลและการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการเรียกร้องผ่าน               
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอให้มีการปฏิรูปทางการเมือง แต่ก็ยังไม่เป็นผล กระทั่งร้อยตรีฉลาด วรฉัตร 
ได้ออกมาอดข้าวประท้วง ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนอย่างกว้างขวาง จนในที่สุดนายมารุต                    
จึงได้ให้จัดตั้ง “คณะกรรมการพัฒนาการเมือง” ขึ้นทำการศึกษา แต่ก็ยังไม่ได้ดำเนินการอะไรได้มากนัก 
ร ัฐบาลก็ได้ย ุบสภาและให้มีการเลือกตั ้งใหม่  หลังการเลือกตั ้งใหม่ในวันที ่ 13 กันยายน 2538                            
และได้นายกรัฐมนตรีใหม่คือนายบรรหาร ศิลปอาชา กระแสการเรียกร้องของประชาชนก็ยิ่งกระหึ่มก้อง 
รัฐบาลจึงให้จัดตั้ง “คณะกรรมการปฏิรูปการเมือง” ซึ่งก็ได้ทำการศึกษาแนวทางต่าง  ๆ เพื่อการปฏิรูป
การเมืองนั้นอย่างเร่งด่วน ร่วมกับการจัดทำโครงการเผยแพร่ประชาธิปไตยเพื่อการปฏิรูปการเมืองนั้น              
ขึ้นทั่วประเทศ สุดท้ายผลสรุปของของคณะกรรมการก็เป็นไปตามความต้องการของประชาชน 

2. เปรียบเทียบการเคลื่อนไหวทางการเมืองและข้อเรียกร้องของนักศึกษา 
   เหตุการณ์การเคลื่อนไหวทางการเมืองในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 นั้น กลุ่มเรียกร้อง

รัฐธรรมนูญ มีการล่าลายเซ็นของกลุ่มนักศึกษา และปัญญาชน 100 คน เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลจอมพล
ถนอม ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวรภายใน 6 เดือน โดยมีข้อเสนอ 3 ข้อ ต่อรัฐบาล คือ 1) เรียกร้อง
ให้ร ัฐบาลประกาศใช้ร ัฐธรรมนูญโดยเร็วที่ ส ุดโดยสันติว ิธ ี 2) ให้การศึกษาทางการเมืองเกี่ ยวกับ                      
เรื ่องรัฐธรรมนูญที่ เป ็นประชาธิปไตย และ 3) กระตุ ้นให้ประชาชนเกิดความสำนึกและหวงแหน
ประชาธิปไตยของตน โดยชักชวนให้นักศึกษาธรรมศาสตร์หยุดสอบและชุมนุมเพ่ื อทำการประท้วง                  
โดยเรียกร้องให้สถาบันอื่น ๆ ร่วมมือ ซึ่งการชุมนุมทางการเมืองที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516  
ผู้ชุมนุมส่วนใหญ่เป็นนิสิต นักศึกษา และปัญญาชนที่ออกมา รวมตัวกันประท้วงโดยเรียกร้องให้สถาบัน  
อื่น ๆ ร่วมมือ โดยการใช้โปสเตอร์และเครื่องขยายเสียงเพื่อติดต่อสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์ เนื่องจาก             
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ไม่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการเดินขบวนนั้น เริ ่มชุมนุมจากพื้นที่เล็กไปยังพื้นที่ใหญ่ เช่น                
เริ่มจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปสู่อนุสาวรีย์ ในระหว่างการเดินขบวนนั้น ได้เกิดเหตุการณ์ จลาจล
ขึ ้นอยู ่หลายครั ้ง เช ่น การประท้วงให้ร ัฐบาลจอมพลถนอมปล่อยตัวแกนนำ 13 คน  ที่ถ ูกจับไป                      
และต้องการให้รัฐบาลประกาศใช้รัฐธรรมนูญให้เร็วที่สุด จนทำให้เกิดการปะทะกันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
และทหาร ส่งผลให้นักศึกษาและปัญญาชนที่ออกจาบ้านไปต้องเกิดความสูญเสีย  นักศึกษาบางคนไม่ได้
กลับบ้าน บางคนกลับไปด้วยร่างกายที่พิการ บางคนกลับไปด้วยความรู้สึกหวาดระแวง เนื่องจากนักศึกษา
และปัญญาชนบางคนถูกยิง ถูกปาหินใส่ ถูกระเบิดขวด บางคนถูกแขวนคอแล้วโดนทำร้ายร่างกาย                   
จนเสียชีวิต ทำให้นักศึกษาและปัญญาชนเกิดความหวาดกลัวต่อการกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหาร 
ส่งผลให้เหตุการณ์ 14 ตุลาคม มีผู้เสียชีวิตจำนวนทั้งสิ้น 77 คน บาดเจ็บ 857 คน (ชาญวิทย์ เกษตรศิริ , 
2549: 202)   

ส่วนเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 2535 มีการเคลื ่อนขบวนประชาชนจากสนามหลวงไปยังถนน                
ราชดำเนินกลางเพื่อไปยังหน้าทำเนียบรัฐบาล มีการบุกเผาสถานีตำรวจภูเขาทอง สถานีตำรวจนครบาล
นางเล ิ ้ ง และม ีการเริ่ มก ่อความไม่สงบเ พ่ือต่อต ้านร ัฐบาลโดยกลุ่ มจ ักรยานยนต์หลายพ ื ้นที่                              
ในกรุงเทพมหานคร เช ่น การทุบทำลายป้อมจราจรและสัญญาณไฟจราจร มีก ารใช้เทคโนโลยี
โทรศัพท์มือถือ จึงได้ชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "ม็อบมือถือ" ซึ่งการชุมนุมทางการเมืองที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์
พฤษภาทมิฬ ผู้ชุมนุมส่วนใหญ่เป็นบุคคลทั่วไป เช่น กลุ่มคนวัยทำงาน นอกจากปัญญาชนแล้วยังมีกลุ่ม
วิชาชีพอิสระที่ เข้าร่วมในการต่อสู ้ด ้วย เช่น กลุ ่มทนายความ ซึ ่งร่วมมือกับองค์ กรพัฒนาเอกชน                   
กลุ่มนายแพทย์ ซึ่งช่วยเหลือ เมื่อผู้ชุมนุมบาดเจ็บจากการปราบปราม ส่วนการเดินขบวนนั้นเคลื่อนตัว 
จากพื้นที่ที่มีคนอาศัยอยู่เยอะ เพื่อรวบรวมกำลังคนเพื่อต่อสู่กับรัฐบาล เช่น เริ่มจากสนามหลวงไปยัง                 
ถนนราชดำเนินกลาง การกระทำของประชาชนเป็นไปอย่างดุ เดือด ส่งผลให้มีผู ้เส ียชีว ิต 40 คน                     
และบาดเจ็บ 600 คน ประชาชนส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย ร้อยละ 97 อยู่ในข่วงอายุ 16-19 ปี โดยถูกเจ้าหน้าที่
ตำรวจหรือทหารทุบตีทำร้ายร่างกาย ถูกลวดหนาม ถูกสะเก็ดระเบิด ถูกกระสุนปืน และอ่ืน ๆ เช่น หกล้ม 
และถูกแก้วบาด ทำให้ประชาชนต่อต้านการทำงานและเกิดความหวาดระแวงต่อการกระทำของเจ้าหน้าที่
ตำรวจและทหาร (พรภิรมณ์ เชียงกูล, 2536: 101-102) 

 

บทสรุป 
ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย เมื่อปี พ.ศ. 2475 ประเทศไทยก็ยังประสบปัญหาทางการเมือง โดยเฉพาะการเกิด
รัฐประหาร รวมถึงการชุมนุมทางการเมือง มีการประท้วงจากนิสิต นักศึกษา และปัญญาชนอยู่หลายครั้ง 
ซึ่งปัญหาเหล่านี้มาจากรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นธรรมสำหรับประชาชน ทำให้ประเทศไทยเกิดเหตุการณ์                 
นองเลือดข้ึน ดังเช่นเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 และเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 2535 ซึ่งทั้งสองเหตุการณ์นี้
เกิดขึ้นในห้วงเวลาที่แตกต่างกันและย่อมมีวิธีการประท้วงที่ต่างกัน  แต่การเคลื่อนไหวทางการเมือง              
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ของทั้งสองเหตุการณ์ล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือประชาชนไม่ต้องการนายกรัฐมนตรีที่มาจากรัฐประหาร
แต่ประชาชนต้องการนายกรัฐมนตรีที่มาจากประชาชนและเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญเพ่ือให้อำนาจอธิปไตย
เป็นของประชาชนและเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง ด้านการใช้ความรุนแรงทางการเมืองของนักศึกษาและ
ปัญญาชน ในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 กลุ่มผู้ประท้วงมีการล่าลายเซ็นกลุ่มนักศึกษาและปัญญาชน 
100 คน เพื ่อเรียกร้องให้ร ัฐบาล จอมพลถนอมประกาศใช้ร ัฐธรรมนูญฉบับถาวรภายใน 6 เดือน                    
โดยชักชวนให้นักศึกษาธรรมศาสตร์หยุดสอบ และชุมนุมเพื่อทำการประท้วงโดยเรียกร้องให้สถาบันอื่น ๆ 
ร่วมมือ โดยใช้โปสเตอร์และเครื ่องขยายเสียงเพ่ือติดต่อสื ่อสารหรือประชาสัมพันธ์ เนื ่องจากไม่มี
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และเริ่มชุมนุมจากพื้นที่เล็กไปยังพื้นที่ใหญ่ ส่วนเหตุการณ์พฤษภ าทมิฬ 
2535 ผู้ชุมนุมส่วนใหญ่เป็นบุคคลทั่วไป ได้เคลื่อนตัวจากพื้นที่ที่มีคนอาศัยอยู่เ ยอะเพื่อรวบรวมกำลังคน
เพื่อต่อสู้กับรัฐบาล มีการบุกเผาสถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้งและมีการเริ่มก่อความไม่สงบเพื่อต่อต้าน
รัฐบาลโดยกลุ ่มจักรยานยนต์หลายพื ้นที ่ในกรุงเทพมหานคร ทำให้ ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาส                       
เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากกว่าขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมในการพิจารณายกร่าง
รัฐธรรมนูญ ซึ่งในท้ายที่สุดทำให้มี “รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” บังคับใช้เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ 
นำมาซึ่งความคาดหวังของสังคมต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของไทยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น 

ซึ่งนับได้ว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองของประชาชนนับตั้งแต่ยุคหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง
จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย ประชาชนมีความกล้ าแสดงออก
ทางการเมืองมากขึ้น มีการเรียกร้องจากรัฐบาลในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้รัฐบาลรับฟังปัญหาและแก้ไข
ปัญหาที ่เกิดขึ ้นอย่างสันติว ิธ ี เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น                     
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างเข้มแข็ง 
 

เอกสารอ้างอิง 

ก้องเกียรติ คงคา และคณะ. (2556). บันทึกเหตุการณ์ 14 ตุลา ผ่าน 13 กบฏ. กรุงเทพฯ: มาตา  
การพิมพ์. 

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. (2546). 14 ตุลา: บันทึกประวัติศาสตร์. กรุงเทพฯ: พิฆเฌศ.  
______. (2549). จาก 14 ถึง 6 ตุลา และทองปาน. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และ
 มนุษยศาสตร์.     
ณัฐพล ใจจริง. (2548, กันยายน– ธันวาคม). บทวิจารณ์หนังสือ เรื่อง “และแล้วความเคลื่อนไหวก็ปรากฏ: 
 การเมืองวัฒนธรรมของนักศึกษาและปัญญาชนก่อน 14 ตุลา”. วารสารสถาบันพระปกเกล้า, 3 
 (3), 6.  
ธงทอง จันทรางศุ. (2516). บันทึกลับจากทุ่งใหญ่. กรุงเทพฯ: ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและ
 ทรัพยากรธรรมชาติ. 



ว า ร ส า ร วิ ช า ก า ร ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์  | 119 

 

ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ และชาญวิทย์ เกษตรศิริ. (2544). จาก 14 ถึง 6 ตุลา. กรุงเทพฯ: มูลนิธิ
 โครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.  
นรนิติ เศรษฐบุตร. (2559, กันยายน– ธันวาคม). พระบารมี. วารสารสถาบันพระปกเกล้า, 14 (3),  

38-39. 
พรภิรมณ์ เชียงกูล. (2536). เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 2535: วิเคราะห์ในมิติทางประวัติศาสตร์. 
 กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
ยุทธศาสตร์ หน่อแก้ว. (2563). รัฐธรรมนูญของประชาชนและผลักดันแบบจำลองประชานิยมที่ 

สนับสนุนพลเมืองรากหญ้าในสังคมไทย. เชียงราย: สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550. (2550). กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการ
 กฤษฎีกา. 
ลิขิต ธีรเวคิน. (2554). วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  
สุวิชชา เพียราษฎร. (2553). ก้าวข้ามวิกฤตชาติ. กรุงเทพฯ: บ้านพระอาทิตย์.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



120 | ปี ท่ี  1 1  ฉ บั บ ท่ี  1 2  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.มณีปิ่น   พรหมสุทธิรักษ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร   
2. รองศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ   ทรัพย์สิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์    
3. รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี   ฉิรินัง   มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์    
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน   โชติเวศย์ศิลป์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภณัฏฐ์   ทรัพย์นาวิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี    
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยนต์   ประดิษฐ์ศิลป์  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี    
7. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล   สุยะพรหม  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชนันท ์  อิศรเดช  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
9. รองศาสตราจารย์ ดร.รชพร   จันทร์สว่าง  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช  
10. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ระวี  โรจน์รุ่งสัตย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
11. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงคช์ัย  ปิฎกรัชต์  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
12. รองศาสตราจารย์ ดร.มานพ   วิสุทธิแพทย์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
13. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร   ดาบเพชร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
14. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐภรณ์  หลาวทอง  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
15. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวีร์  บุญคุม้   มหาวิทยาลัยศิลปากร  
16. รองศาสตราจารย์ ดร.โกนิฏฐ์   ศรีทอง   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
17. รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม   อรุณศรีมรกต มหาวิทยาลัยมหิดล    
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัตน์  แสงฉัตรแกว้  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์  เกษมผลกูล  มหาวิทยาลัยมหิดล  
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลีรัตน์  มันทุราช  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวุรีย์   ยอดฉิม   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา  พานิช   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภมูรินทร์ ภิรมย์เลิศอมร  มหาวิทยาลัยบูรพา  
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จติชิน   จิตติสุขพงษ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีพรรณ  นิลทองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภศิักดิ์   กัลยาณมิตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิาพรรณ  เจนสันติกุล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ  บุญพัฒน์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  



29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนธร   วชิรขจร  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกุัญญา  สมไพบูลย์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี  บุญเสริม  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชตุิมา   มณีวัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ จรัณยานนท์  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภวูษา   เรืองชีวิน มหาวิทยาลัยบูรพา  
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชาวุฒ ิ อภิระติง  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไธพัฒย์  ภูชิสส์ชวกรณ ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล   ศิลปะชัยศรี  วิทยาลัยเพาะช่าง  
38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชเูดช   โลศิริ   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
39. อาจารย์ ดร.เขมฤทัย    บุญวรรณ  มหาวิทยาลัยมหิดล  
40. อาจารย์ ดร.ณัฐภัทร    พัฒนา   มหาวิทยาลัยบูรพา  
41. อาจารย์ ดร.ชนิชา    คิดประเสริฐ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
42. อาจารย์ ดร.อภิญญา    จอมพิจิตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
43. อาจารย์ ดร.ปิยนัส    สุดี   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
44. อาจารย์ ดร.เมทินา    อิสริยานนท ์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

  45. อาจารย์ ดร.ยุทธศักดิ์   ฉัตรแก้วนภานนท์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
46. อาจารย์ ดร.ผกามาศ    จิรจารุภัทร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

  47. อาจารย์ ดร.ปิยะนาถ   อังควาณิชกุล  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
48. อาจารย์ ดร.พิมพ์ปฏิมา   นเรศศิริกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
49. อาจารย์ ดร.อังค์วรา    วงษ์รักษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
50. อาจารย์ ดร.วสันต์    ลิ่มรัตนภัทรกุล  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
51. อาจารย์ ดร.วราภรณ์   วิชญรัฐ   สถาบันอาศรมศิลป์ 



ที่ปรึกษา    
1. อาจารย์ ดร.วิรัตน์   ปิ่นแก้ว   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม    
2. อาจารย์ ดร.นิพล    เชื้อเมืองพาน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
บรรณาธิการ    

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา  แซ่อ๊ึง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

กองบรรณาธิการภายนอก    
1. ศาสตราจารย์สุวิทย์   ธีรศาศวัต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
2. ศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์   สังขร์ักษา  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. ศาสตราจารย์ ดร.คณิต   เขียววิชัย  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   
4. ศาสตราจารย์ ดร.เทอดชาย   ช่วยบํารุง คณะการจัดการการท่องเที่ยว  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์    
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐภรณ์  หลาวทอง  คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
6. รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน  แสวงดี   สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  

มหาวิทยาลัยมหิดล    
7. รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร   เริงธรรม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น      
8. รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม   วงศพ์งษ์คำ  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
9. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  แสงเงิน   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
10. รองศาสตราจารย์ ดร.รชพร   จันทร์สว่าง  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
11. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รวี   โรจน์รุ่งสัตย์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

         มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
12. รองศาสตราจารย์ภารดี   มหาขันธ์  นักวิชาการอิสระ  
 



13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสพงศ์  ศรีพิจารณ์  คณะศลิปศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์  เกษมผลกูล  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภวูษา   เรืองชีวิน  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

กองบรรณาธิการภายใน  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชรี   บุญศรีงาม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ เล็กสุมา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรศักดิ์   ลีละพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
4. อาจารย์กุลยา    สกุลนคร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
ออกแบบปก 

อาจารย์จารุวรรณ    นครจารุพงศ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

กองจัดการ  
1. นางฐิติมา     พิพิธทพงษ์ 
2. นางสาวสุวิมล    พรสุดาชัย 
3. นายฐณวรัตม์    สิทธิวิชัย 

 
เจ้าของ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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