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รูปแบบการจัดการทองเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมในวัด
Religious and Cultural Tourism Management 

Model in Buddhist Temple1 
 

ภัชรบถ ฤทธิ์เต็ม2 
 

บทคัดยอ 
 

การศึกษาเรื่อง “รูปแบบการจัดการทองเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม
ในวัด” มีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาอัตลักษณการจัดการ
ทองเที่ยวในวัดภาคเหนือ และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการทองเที่ยวเชิง
ศาสนาและวัฒนธรรมในวัดภาคเหนือ ผลการวิจัยพบวา  

อัตลักษณการจัดการทองเที่ยวในวัดภาคเหนือ มีพัฒนาการมาตั้งแตการ
เดินทางจาริกแสวงบุญเพื่อกราบนมัสการพระบาทพระธาตุตามตํานานพระเจา
เลียบโลกและคติความเชื่อเรื่องชุธาตุ ในยุคปจจุบัน การทองเที่ยวเปนไปเพื่อ
ตอบสนองรูปแบบการใชชีวิตของคนมากขึ้น รวมไปถึงการตีความหมายใหมของ
รูปแบบการทองเที่ยวที่มีความหลากหลายตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

ผลกระทบของการทองเที่ยวที่มีตอวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของวัดในภาค
เหนือาพบวา 1) ปญหาความเสื่อมโทรมของวัดที่เปนแหลงทองเที่ยวภาคเหนือ
บางแหง  2) ปญหาดานสาธารณูปโภคและสวัสดิภาพของนักทองเที่ยว 3) ปญหา

                                                        
       1สนับสนุนทุนวิจัยโดย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ            
ราชวิทยาลัย 
       2ระดับการศึกษา พธ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 1, ร.บ.  

รัฐศาสตรบัณฑิต (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร), พธ.ม. พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
(พระพุทธศาสนา) ปจจุบัน เจาหนาที่วิจัย ฝายวิจัย สํานักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม   
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การรักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรม  4) ปญหาดานการจัดการทองเที่ยว และ 5) 
ปญหาการมีสวนรวมในการบริหารจัดการโดยทองถิ่น  

แนวทางในการจัดการทองเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมของวัดใน
ภาคเหนือ มีประเด็นสําคัญ 4 ประเด็น คือ 1) การจัดการดานพื้นที่ มีการจัดทํา
ผังการใชสอยพื้นที่ของวัดตามบทบาทหนาที่  2) การจัดการดานแผนพัฒนา มี
การจัดทําแผนพัฒนาวัดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 3) การจัดการดานบุคลากร 
มีกระบวนการจัดการบุคลากร และ 4) การจัดการดานระบบการสื่อความหมาย 
เนื้อหา 
 
 
คําสําคัญ: การทองเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม, วัดในพระพุทธศาสนา 
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Abstract 
 

The research entitled “Religious and Cultural Tourism 
Management Model in Buddhist Temple” consists of 2 objectives as 
1) to study the identity of Buddhist tourism in northern Thailand and 
2) to study the guideline of religious and cultural tourism in 
northern Thailand.  The result revealed as follows.  

The identity of tourism management in northern Thailand, it 
had been developed from the pilgrimage according to the legend of 
Phra Chao Liap Lok or the Buddha’s Journeys in order to respect 
the Buddha’s footprint. In addition, it was also developed from the 
belief of the Chuthat – the stupa associated with the twelve year 
cycle. At present, the tourism was designed to meet the lifestyle of 
people with the new interpretation of tourism based the social 
diversities.  

The impact of tourism to the lifestyle of northern people, it 
can be found as follows: 1) there were found the degenerative of 
some temples, 2) Infrastructure problems and welfare of tourists, 3) 
the problem of cultural identity, 4) the problem of tourism 
management and 5) the problem of local administration.  

The guideline of religious and cultural tourism management 
in northern Thailand, it can be summarized into 4 aspects as: 1) the 
area management, 2) the management of temples in long and short 
term, 3) the personnel management and 4) the management of 
communication system. 
 
 
Keywords:  Religious and Cultural Tourism, Buddhist Temple 
 



4 วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ีปที่ 11 เลม 1 (2558) 

1. บทนํา 
 

การสรางวัดในพระพุทธศาสนาปรากฏตั้งแตสมัยพุทธกาล ในระยะ
เริ่มแรกพระสงฆยังไมมีที่อยูอาศัยประจํา ไดเที่ยวจาริกไปเพื่อเผยแผศาสนา 
ตอเมื่อพระพุทธเจาเสด็จไปสูกรุงราชคฤห พระเจาพิมพิสารไดเสด็จมาเขาเฝา
พรอมทั้งขาราชบริพาร  พระพุทธเจาแสดงธรรมโปรดจนพระเจาพิมพิสารและ  
ขาราชบริพารบรรลุ ธรรม พระเจาพิมพิสารจึ งไดถวายสวนไผ  ซึ่ ง เปน             
พระราชอุทยานแหงหนึ่งใหเปนวัดแหงแรกในพระพุทธศาสนา เพื่อเปนที่ประทับ
ของพระพุทธเจาพรอมทั้งพระสงฆสาวก ดวยพระดํารัสวา “ขาแตพระองคผูเจริญ 
ขาพระองคขอถวายสวนเวฬุวันนั่นแดพระสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประมุข      
พระเจาขา” พระพุทธองคทรงรับอารามนั้นแลวทรงแสดงธรรมีกถาใหพระเจา  
พิมพิสารแลวทรงรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายวา “ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
อาราม” (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2539), พระไตรปฏกภาษาไทย เลม 4: 
55) จึงถือไดวาสวนเวฬุวันเปนวัดแหงแรกในทางพุทธศาสนาและเปนตนเหตุให
พระพุทธเจาทรงอนุญาตการมีวัดเปนที่อยูอาศัยแกพระสงฆ ตอมาไดมีการสราง
วัดอีกหลายวัด เชน นางวิสาขามหาอุบาสิกา สรางวัดปุพพารามที่เมืองสาวัตถี  
วัดชีวกัมพวัน เมืองราชคฤห สรางถวายโดยหมอชีวกโกมารภัจจ วัดโฆษิตาราม 
เมืองโกสัมพี ถวายโดยโฆสกเศรษฐี วัดนิโครธาราม เมืองกบิลพัสดุ ถวายโดยพวก
เจาศากยวงศ วัดอัมพปาลีวัน เมืองเวสาลี ถวายโดยหญิงโสเภณีชื่ออัมพปาลี เปน
ตน ซึ่งลักษณะดั้งเดิมของวัดนั้น ปรากฏอยูในพระดําริของพระเจาพิมพิสารกอนท่ี
จะถวายพระราชอุทยานเวฬุวันแกพระพุทธเจาวา 

“พระผูมีพระภาคพึงประทับที่ไหนหนอแล จึงจะเปนสถานที่ไมไกลจาก
หมูบานมีการคมนาคมสะดวก แกประชาชนผูมีความประสงคจะไปเฝาได กลางวัน
ไมพลุกพลาน กลางคืนเงียบสงัด เสียงไมกึกกอง ปราศจากลมจากคนผูเดินเขา
ออก ควรเปนที่ประกอบกิจของผูตองการที่สงัด และควรเปนที่หลีกเรนอยูตาม
สมณวิสัย” (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2539), พระไตรปฏกภาษาไทย     
เลม 4: 55) 

จะเห็นไดวา วัดเปนสถานที่สําหรับพํานักอาศัยของพระภิกษุสงฆเพื่อ
การประกอบกิจสงฆเทานั้น ไมไดมีบทบาทในฐานะเปนสถานที่ทองเที่ยว มีเพียง
เหตุการณเดียวที่แสดงใหเห็นถึงการทองเที่ยวชมศาสนสถานในวัด คือมีปรากฏ 
ในพระวินัยปฎก เลมที่  1 มหาวิภังค เตรสกัณฑ วาดวยอาบัติสังฆาทิเสส 
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สิกขาบทที่ 2 เรื่องเลาวา พระพุทธเจาทรงประทับอยูที่พระเชตวันมหาวิหาร 
กลาวถึงวิหารของพระอุทายีวามีความงดงาม และสะอาดเรียบรอย มักมีผูคน
เดินทางมาชมวิหารเปนอันมาก พราหมณผูหนึ่งก็พาภริยามาเที่ยวชม พระอุทายี
เปนมัคคุเทศกพาเที่ยวชม ใหพราหมณเดินนําหนา ภริยาเดินตามหลัง พระอุทายี
เลยถือโอกาสจับตองกายของภริยาพราหมณ นางจึงบอกแกพราหมณ พราหมณ
โกรธไปกราบทูลพระพุทธเจา พระพุทธเจาจึงทรงบัญญัติสิกขาบทหามภิกษุจับ
ตองกายหญิง ปรับอาบัติสังฆาทิเสสแกผูลวงละเมิด  นับเปนหลักฐานชิ้นหนึ่งที่
แสดงรองรอยวาวัดเริ่มมีบทบาทในฐานะสถานที่ทองเที่ยวของประชาชน 

อยางไรก็ตาม หลักฐานที่ชี้ถึงความเกี่ยวของกันของการทองเที่ยวเชิง
ศาสนาและวัฒนธรรม คือ การทองเที่ยวเชิงศาสนาในความหมายเดิมคือ        
การจาริกแสวงบุญ ในภาษาอังกฤษเรียกวา Pilgrimage มาจากภาษาละตินวา 
“Peregrinus” แปลวา ผูแสวงบุญ หมายถึง ผูที่อยูระหวางการเดินทางไปยัง
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ โดยทั่วไปหมายถึง การเดินทางดวยเทาไปยังสถานที่ที่มี
ความสําคัญเปนพิเศษตอความเชื่อศรัทธาทางศาสนา หรือหมายถึงประสบการณ
การเดินทางแสวงหาความสุขหรือความจริงทางจิตวิญญาณ โดยมีเปาหมายเพื่อไป
เคารพสักการะสถานที่ที่ทําใหเกิดความระลึกถึงสิ่งสูงสุดทางศาสนา ในทาง
พระพุทธศาสนาเรียกวา “สังเวชนียสถานทั้ง 4 ตําบล” (The Four holy 
places) ประกอบดวย สถานที่ประสูติ ตรัสรู แสดงปฐมเทศนา และปรินิพพาน 
(พระธรรมปฏก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2546: 144) ดังพระพุทธพจนที่วา 

“ภิกษุทั้งหลาย สถานที่ควรเห็น ควรใหเกิดความสังเวชแหงกุลบุตรมี
ศรัทธา 4 แหงนี้ 4 แหงเปนไฉน คือ สถานที่ควรเห็นควรใหเกิดความสังเวชแหง
กุลบุตรมีศรัทธาวา พระตถาคตประสูติ ณ ที่นี้ พระตถาคตตรัสรูอนุตตรสัมมา
สัมโพธิญาณ ณ ที่นี้ พระตถาคตทรงประกาศธรรมจักรอันยอดเยี่ยม ณ ที่นี้ พระ
ตถาคตปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ณ ที่นี้ ภิกษุทั้งหลาย สถานที่ควร
เห็น ควรใหเกิดความสังเวชแหงกุลบุตรมีศรัทธา 4 แหงนี้แล” (มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย (2539), พระไตรปฎกภาษาไทย เลม 21: 180) 

พรอมทั้งไดกลาวอานิสงสหรือผลของการไปสักการะสังเวชนียสถาน
เหลานี้วา 

“อานนท ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา จักมาดวยความเชื่อวา      
พระตถาคตประสูติในที่นี้ พระตถาคตตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้
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พระตถาคตทรงธรรมจักรใหเปนไปในที่นี้ พระตถาคตเสด็จปรินิพพานแลวดวย  
อนุปาทิเสสนิพพานธาตุในที่นี้ ก็ชนเหลาใดเหลาหนึ่งเที่ยวจาริกไปยังเจดียมี     
จิตเลื่อมใสแลวจักทํากาละลง ชนเหลานั้นทั้งหมดเบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก
จักเขาถึงสุคติโลกสวรรค” (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระไตรปฏกภาษาไทย 
เลม 10: 151) 

แทที่จริง วัฒนธรรมความเชื่อเรื่องการเดินทางจาริกแสวงบุญมีปรากฏ
ในหลายศาสนา ดังเชนการไดไปประกอบพิธีฮัจญ คือ การไปเดินรอบกะอบะฮ 
( Black Stone)  เ จ็ ด ร อบ  และ เ ข า ร วมประกอบพิ ธี ก ร รมทางศ าสนา 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2552: 101 – 102) ที่นครมักกะฮ ประเทศซาอุดีอาระเบีย 
ซึ่งถือเปนศาสนกิจครั้งหนึ่งในชีวิตตามหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลาม นอกจากนั้น
ยังมีปรากฏอยูทั่วไปในศาสนาอื่นๆ เชน ศาสนายูดาย ศาสนาบาไฮ ศาสนาคริสต 
ที่ถือวาอิสราเอลเปนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ควรเดินทางไปแสวงบุญ ความเชื่อนี้มีการ
ถือปฏิบัติในหลายเชื้อชาติและหลายศาสนา ซึ่งมีมาตั้งแตสมัยโบราณในดินแดน
ของชาวอียิปต เปอรเซีย กรีก โรมัน อินเดีย จีน ธิเบต ญี่ปุน หรือแมแตชาวคริสต
ในยุโรปก็มีความเชื่อในการเดินทางไปศาสนสถานบางแหงเพื่อเคารพสักการะ
เหลานักบุญตามความเชื่อของตน หรือชาวฮินดูในอินเดียที่ยังเชื่อถือสถานที่
ศักดิ์สิทธ์ิที่ควรเดินทางไปแสวงบุญ เชน เมืองพาราณสี แมน้ําคงคา ภูเขาหิมาลัย 
แสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมความเชื่อเรื่องการจาริกแสวงบุญ เปนความเชื่อสากลที่มี
อยูในหลายวัฒนธรรม  

สวนในดินแดนประเทศไทย นอกจากวัดจะเปนที่พักอาศัยของพระภิกษุ
สงฆแลว ก็ยังเปนที่ประดิษฐานศาสนสถานและศาสนวัตถุที่สําคัญ ซึ่งไดรับการ   
ยกยองวาเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้น ชนชั้นกษัตริย จึงนิยมเดินทางไปนมัสการสิ่ง
ศกัดิ์สิทธิ์ยังศาสนสถานตาง ๆ ดวยถือวาเปนบุญกุศล เปนสิริมงคลในชีวิต ถือเปน
พระราชประเพณีที่กษัตริยผูขึ้นครองราชยในสมัยอยุธยา จะตองเสด็จไป
นมัสการศาสนสถานท่ีสําคัญทางพระพุทธศาสนาในฐานะพุทธมามกะ เชน สมเด็จ
พระเอกาทศรถ เสด็จไปนมัสการพระพุทธชินราช ใน พ.ศ. 2138 (พันจันทนุมาศ 
(เจิม) และ พระจักรพรรดิพงศ (จาด), 2507: 301) และการเสด็จไปนมัสการ  
พระพุทธบาทที่สระบุรีของสมเด็จพระเจาปราสาททอง ในป พ.ศ. 2175        
(พระมหาประยุทธ ปยุตฺโต, 2513: 413) เปนตน  

นอกจากนี้แลว วัดในปจจุบันยังเปนศูนยรวมของมรดกวัฒนธรรมและ
สรรพวิชาอันหลากหลายนับตั้งแตโบราณ มีพระสงฆเปนผูมีบทบาทสําคัญในการ
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เปนผูอนุรักษสืบสาน และใชประโยชนในการประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนา 
และกิจกรรมอื่น ๆ ของชุมชน ปจจุบันสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป บทบาทของวัด
และพระสงฆลดลงไปจากเดิม แตกระนั้น วัดและพระสงฆก็ยังปรับเปลี่ยนบทบาท
ใหสอดคลองกับสภาพสังคม โดยบทบาทหลักของวัดก็ยังคงเปนสถานที่พํานักของ
พระสงฆสามเณร เปนสถานที่ศึกษาเลาเรียน ประพฤติปฏิบัติธรรม สืบทอดและ
เผยแผหลักธรรมคําสั่งสอน และยังมีฐานะเปนแหลงประดิษฐานและรวบรวม
มรดกทางศิลปวัฒนธรรมทั้งที่เปนโบราณสถานโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ ตลอด
ถึงการเปนศูนยกลางในการประกอบประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน ดังนั้น วัดจึงมี
บทบาทอีกอยางหนึ่งคือ เปนแหลงทองเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งเปนอีก
บทบาทหนึ่งของวัดที่เปนอยูในปจจุบนั 
 
2. อัตลักษณการทองเท่ียววัดในภาคเหนือ 
 

อัตลักษณการทองเที่ยววัดในภาคเหนือ สะทอนใหเห็นไดจากความเชื่อ
ศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยางลึกซึ้ง โดยเฉพาะอยางยิ่งความศรัทธาในพระบรม
สารีริกธาตุที่บรรจุในพระเจดีย และความเชื่อศรัทธาในรอยพระพุทธบาท ทําใหมี
การเดินทางจาริกไปนมัสการพระบาทพระธาตุที่สําคัญๆ อยูเสมอ อันเปนผล
เนื่องมาจากตํานานความเชื่อ 2 แหลงคือ  

1. ความเชื่อในตํานานตามรอยพระธาตุที่ปรากฏในตํานานพระเจา   
เลียบโลก (ชาวลานนาเรียก “พระพุทธเจา” วา “พระเจา”) เปนตํานานที่กลาวถึง
การเสด็จมาของพระพุทธเจาครั้งที่ยังมีพระชนมายุอยู โดยไดเสด็จมาในสถานที่
ตางๆ เพื่อโปรดเวไนยสัตวตามบานเมืองตางๆ โดยสวนใหญเปนเขตแดนใน
ลานนา ซึ่งเมื่อดําเนินไปถึง ณ ที่ควรจะเปนที่บรรจุพระธาตุ พระพุทธเจาก็จะลูบ
เอาพระเกศาธาตุใหพระอานนทสงตอกับคนในทองถิ่นเพื่อนําไปบรรจุไว 
นอกจากนั้น ก็ยังทรงเหยียบรอยพระบาทไวบนหินเพื่อใหเปนที่สักการบูชา เมื่อ
พระพุทธเจาปรินิพพานแลว พระสาวกก็จะนําพระบรมสารีริกธาตุมาแบงบรรจุไว
ตามพุทธทํานาย และไดมีการกอพระเจดียครอบไวเรียกวา “พระธาตุ” ตามที่
ปรากฏในตํานานระบุวามีพระบรมสารีริกธาตุ ในลานนา 23 แหง รอย           
พระพุทธบาท 36 แหง ซึ่ งตํ านานพระเจา เลียบโลกนี้ถือเปนคัมภีรที่ ใช
ประกอบการเทศนาสั่ งสอนบอกเลาความเปนมาและความสํ าคัญของ         
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ศาสนสถานท่ีสรางข้ึนในดินแดนที่พระพุทธศาสนาเผยแผไปถึง และกลาวถึงความ
รุงเรืองและความเสื่อมของพระพุทธศาสนาในดินแดนที่เกี่ยวของโดยเฉพาะใน
อาณาจักรลานนา (กตัญู ชูชื่น, 2525: ง-จ)  

ดังนั้น วัดใดที่มีพระธาตุเจดียที่บรรจุพระธาตุ พระเกศาธาตุของ
พระพุทธเจาตามที่มีปรากฏในตํานาน จะมีการเชื่อมโยงประวัติความเปนมาของ
หมูบานกับสถานที่ตั้งพระธาตุหรือพระบาทวา เปนสถานที่ประดิษฐานพระธาตุ
และพระบาทอันควรเคารพนับถือ อีกทั้งตํานานไดชี้ใหเห็นถึงความเชื่อมโยงกัน
ระหวางตนกําเนิดของหมูบานเชื่อมโยงกับการเกิดขึ้นมีอยูของพระบาทพระธาตุ 
ซึ่งเปนตัวแทนการเขามาของพระพุทธศาสนา โดยมีพระภิกษุผูเทศนเปนเสมือน
มัคคุเทศกผูนําเที่ยวและอธิบายประวัติศาสตรความเปนมาของชุมชนตางๆ มี   
การเชื่อมโยงกับชมพูทวีปหรือประเทศอินเดีย พรอมกับผนวกดินแดนใกลเคียง
อื่นๆ ไดแก รัฐฉาน พมา และสิบสองปนนา มณฑลยูนนาน ประเทศจีน ใหเขา
เปนเครือขายชุมชนเดียวกัน เพื่อใหประชาชนเดินทางไปกราบไหวสักการะ 
รวมถึงการเดินทางไปแสวงบุญและทองเที่ยว ตัวอยางเชน วัดพระบรมธาตุ       
หริภุญไชย อ.เมือง จ.ลําพูน พระบาทหวยตม อ.ลี้  จ.ลําพูน พระบรมธาตุ       
ดอยสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม พระธาตุดอยคํา ต.แมเหี๊ยะ อ.เมือง จ.เชียงใหม 
พระพุทธบาทสี่รอย (รังรุง) อ.แมริม จ.เชียงใหม วัดพระธาตุดอยจอมทอง อ.เมือง 
จ.เชียงราย พระธาตุจอมกิตติ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย พระธาตุลําปางหลวง     
อ.เกาะคา จ.ลําปาง พระธาตุแชแหง อ.เมือง จ.นาน พระธาตุชอแฮ อ.เมือง      
จ.แพร เปนตน ซึ่งตํานานเหลานี้คัดลอกสืบเนื่องกันมา โดยมิไดระบุวาผูใดเปน   
ผูแตงและแตงขึ้นเมื่อใด ขอมูลที่ใหไวนั้นโดยมากมักบอกเพียงปที่จารคัดลอก มี
จุดมุงหมายในการบันทึกเพื่อการสืบทอดพระพุทธศาสนาในลานนาและอาณาจกัร
ใกลเคียง แลวเผยแผใหแกชาวบานไดรับฟง จึงมักจะมีความสับสนในเรื่อง
กาลเวลาและเทศะ รวมถึงการมีอภินิหารตามแนวการบันทึกตํานานของพระภิกษุ
ชาวลังกา (ธวัช ปุณโณทก, 2547: 2)  

โดยสรุปแลว ตํานานพระเจาเลียบโลกมีความเกี่ยวเนื่องกับการเผยแผ
พระพุทธศาสนาในลานนา มีเรื่องราวการผสมผสานทางวัฒนธรรมรวมกับความ
เชื่อดั้งเดิมของกลุมชนในพื้นถิ่น จุดมุงหมายของการเขียนตํานานมีนัยสําคัญ
เกี่ยวของกับการบริหารปกครองบานเมืองและการบริหารคณะสงฆ และจากการ
วิเคราะหสรุปไดวา ตํานานพระเจาเลียบโลกนี้มิไดมีการแตงเสร็จในคราวเดียว
หรือในยุคเดียวกันทั้งหมด มีการเสริมแตงขึ้นหลายครั้ง แพรขยายไปสูวัดหรือ
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ดินแดนตางๆ ในอาณาจักรลานนาและอาณาจักรใกลเคียง  และไดเกิดการ
คัดลอกกันตอ ๆ มา กระจัดกระจายอยูในหลายวัดทั้งในลานนา ลานชาง และ
ดินแดนสิบสองปนนา และในแตละแหง เชน พระธาตุและพระบาทตางๆ ก็จะมี
ตํานานเฉพาะของตนเอง อาจมีบางเนื้อหาไมตรงกับที่ตํานานพระเจาเลียบโลก
แตงไวทั้งหมด ทําใหตํานานพระเจาเลียบโลกมีลักษณะเฉพาะที่บงชี้วาเปนตํานาน
ที่แตงขึ้นอยางมีเปาหมาย ซึ่งอาจกลาวไดวาเปนเรื่องของอํานาจทั้งในดาน
การเมืองหรือการศาสนาในยุคสมัยนั้น ดังเชนกรณี ครูบาศรีวิชัย (พ.ศ.2421 – 
2481) เดินทางไปบูรณปฏิสังขรณพระบาทพระธาตุในลานนาจํานวนหลายแหง 
นับเปนตัวแทนของความเชื่อศรัทธาในลานนาที่ยังเชื่อมโยงความสัมพันธระหวาง
ตํานานและพระธาตุในตํานานใหเกี่ยวเนื่องกัน กอใหเกิดคลื่นมหาชนจํานวนมาก
มารวมตัวกันบูรณปฏิสังขรณพระธาตุและสรางสาธารณูปโภค เชน การสรางถนน
ขึ้นดอยสุเทพ การสรางสะพานขามแมน้ําปง นอกจากนี้ ชาวลานนายังมีความเชื่อ
วาพระธาตุเปนสิ่งมีชีวิตจิตใจ องคพระบรมสารีริกธาตุสามารถไปไหนมาไหนได 
และยังแสดงปาฏิหาริยดวยการเปลงแสงสวางออกเปนสีเขียวปนขาวออกจากองค
พระเจดียลอยขึ้นบนอากาศสูงพอพนจากปลายไมแลวจึงลอยไปไกลจากองคเจดีย 
โดยผูเฒาผูแกเลาวา พระธาตุจะออกไปเยี่ยมเยือนกัน โดยพระธาตุจะออกไปจาก
องคพระเจดียเที่ยวหากันในคืนวันเดือนดับเดือนเต็มดวง เรื่องเลาเชนนี้เปนที่
ทราบกันดีในหมูชาวลานนา และมีผูยืนยันการประสบเห็นปรากฏการณเชนนี้ก็มี
จํานวนมากในอดีต ซึ่งเปนการตอกย้ําความเชื่อศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ และเปน
เหตุใหเกิดกระแสการทองเที่ยวไปกราบไหวนมสัการ 

ตํานานพระบาทพระธาตุในลานนาปจจุบัน จึงไดถูกผลิตซ้ําแลวซ้ําเลา
ในประเพณีพิธีกรรมตางๆ เชน ประเพณีสรงน้ําพระธาตุ ประเพณีขึ้นธาตุ รวมไป
ถึงการพิมพเอกสารหนังสือ ซึ่งอาจจะแตกตางจากตํานานพระเจาเลียบโลกใน
อดีตที่ถูกจารในใบลาน และมีพิธีกรรมเทศนาสั่งสอน แตตํานานพระบาทพระธาตุ
ของชุมชนหมูบานหลายแหงก็ยังเปนที่จดจําจากคําบอกเลาและการบงบอกถึง
ความเปนมาของวัด โดยมีการระบุประวัติโดยยอของวัด เรียงลําดับรายชื่อ      
เจาอาวาส การบูรณปฏิสังขรณหรือการสรางวัด  สรางศาสนสถาน ศาสนวัตถุที่
สําคัญๆ เรื่องเหลานี้ถือเปนประวัติศาสตรชุมชน เปนการสั่งสอนทบทวน
ประวัติศาสตรของหมูบานไปพรอมกัน ชาวบานจะจดจําเรื่องราวในตํานานใน
แบบมุขปาฐะและเลาสืบตอกัน มีการเพิ่มเติมและตีความใหมๆ บาง เพื่อใหเกิด
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ความสอดคลองเหมาะสมกับกาลสมัย แตมักจะคงแกนเรื่องหลักไว คือ ยืนยันถึง
การเสด็จมาโปรดของพระพุทธเจา และไดพระราชทานพระเกศาธาตุและ      
พระพุทธบาทไว และในทายที่สุดก็จะตรัสพยากรณชื่อหมูบานตามเหตุการณที่
เกิดขึ้น รวมไปถึงอนาคตของหมูบานแหงน้ัน และถาหากเปนบานใหญเมืองใหญก็
จะตรัสพยากรณใหนําพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว  เพราะเหตุนี้ พระสงฆและ
ชาวบานจึงมีการรวมตัวกันบูรณปฏิสังขรณพระบาทพระธาตุตามตํานาน และเปน
จุดเริ่มตนในการสรางวัดบูรณะพระธาตุหลายแหงในลานนา เชนกรณี การบูรณะ
พระบาทพระธาตุของครูบาศรีวิชัย ดวยการเปนประธานสงฆในการบูรณะ     
พระบาทพระธาตุ เรียกวา “นั่งหนัก” ครูบาศรีวิชัยไดใชความศรัทธาในการสราง
ความรวมมือของพลังชุมชน และเปนพลังตอตานอํานาจคณะสงฆสวนกลางที่นํา
อํานาจรัฐเขามาควบคุมคณะสงฆเมืองเหนือในขณะนั้น ปรากฏการณการรวมกัน
ของชุมชนหลายชุมชนเขาดวยกัน ยังปรากฏใหมีประเพณีไหวพระธาตุหรือสรงน้ํา
พระธาตุ เรียกวา “ขึ้นธาตุ” หรือ “สรงน้ําพระธาตุ” เนื่องจากพระธาตุสวนใหญ
จะตั้งอยูบนยอดเขา และการไหวพระธาตุประจําปเกิด เปนตน โดยปฏิบัติสืบตอ
กันมาจนถึงปจจุบัน โดยจะนิยมทํากันในเดือนแปดเหนือ ประมาณเดือนหก   
ภาคกลาง ในชวงวันวิสาขบูชา ในกลุมหมูบานที่อยูใกลเคียงกันก็จะจัดกระทํา
รวมกัน เฉพาะวัดที่มีตํานานพระบาทพระธาตุ โดยถือเอาพระบาทพระธาตุที่มี
ความเกาแกและสําคัญที่สุดเริ่มตนกอน เรียกวา “วัดหนาหมู” เปนประเพณีรวมที่
ชาวบานในชุมชนถือปฏิบัติรวมกัน ดังเชน กรณีชาวบานในเขตจังหวัดลําพูนและ
เชียงใหม เชน อําเภอสารภี อําเภอสันปาตอง เปนตน จะถือวาพระธาตุหริภุญชัย 
จังหวัดลําพูน เปนประธานของพระบาทพระธาตุของเขตนี้ ในขณะที่ประเพณีขึ้น
พระธาตุดอยสุเทพ ก็เปนสัญลักษณหนึ่งของพระธาตุหนาหมูที่จัดสรางขึ้นตาม
ความสําคัญทางการปกครอง มีการระดมคนจากทุกอําเภอจัดขบวนแหขึ้นพระ
ธาตุดอยสุเทพเปนประจําทุกป ในชวงกอนวันวิสาขบูชา โดยไดเชื่อมประสานให
คณะศรัทธาประชาชนจากอําเภอตางๆ เขารวมเปนขบวนในการแหเครื่อง
สักการะพระธาตุ และถือเปนสวนหนึ่งของประเพณีเพื่อการทองเที่ยวของจังหวัด
เชียงใหม  ดังนั้น การเชื่อมโยงของพระบาทพระธาตุนี้นอกจากจะความสัมพันธ
ทางประวัติศาสตรของชุมชนหมูบาน ในปจจุบันยังแสดงใหเห็นถึงพลวัตและ   
การตีความหมายทางวัฒนธรรมเพื่อกิจการอื่นๆ ของสังคมดวย (ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ 
และภัชรบถ ฤทธ์ิเต็ม, 2548: 157 – 158) เชนเดียวกับปรากฏการณการเดินทาง
ทองเที่ยวไปสักการะพระบาทพระธาตุ 
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2. ความเชื่อในคติเรื่องชุธาตุ อัตลักษณความเชื่อทองถิ่นอีกประการ
หนึ่ง คือ พระธาตุเจดียในวัดที่มีอยูในตํานานชุธาตุ (ชุธาตุ มีความหมายวา การ
กราบไหวพระธาตุ คือ องคเจดีย ประจําปเกิด ตามตํารากลาวไวเมื่อวิญญาณลง
มาจากแถนแลวจะมาพักชั่วคราวอยูที่เจดียประจําปเกิดกอนที่จะมาปฏิสนธิที่
ครรภมารดา) ความเชื่อเรื่องชุธาตุเปนการอธิบายถึงความเกี่ยวโยงระหวาง
แนวความคิดเรื่องการบูชาพระธาตุกับปนักษัตรของแตละรอบปในวัฒนธรรม
ลานนา แสดงถึงการกระจายแรงศรัทธาของผูที่เกิดในแตละปไดมีการปฏิบัติบูชา
ตอองคพระธาตุประจําปเกิด เชนเดียวกับการจาริกแสวงบุญของอิสลามิกชน ที่
เชื่อวา จะตองไดเดินทางไปสักการะสักครั้งหนึ่งในชีวิต คติความเชื่อชุธาตุ เรียง
ตามลําดับปนักษัตร มีรายชื่อดังตอไปนี ้

 
1) ปไจ (ปชวด) นักษัตรหนู บูชาพระธาตุจอมทอง อ.จอมทอง      

จ.เชียงใหม 
2) ปเปา (ปฉลู) นักษัตรวัว บูชาพระธาตุลําปางหลวง อ.เกาะคา    

จ.ลําปาง 
3) ปยี (ปขาล) นักษัตรเสือ บูชาพระธาตุชอแฮ อ.เมือง จ.แพร 
4) ปเมา (ปเถาะ) นักษัตรกระตาย บูชาพระธาตุแชแหง อ.เมือง     

จ.นาน 
5) ปสี (ปมะโรง) นักษัตรนาค บูชาพระธาตุวัดพระสิงหหรือบูชา

พระพุทธสิหิงค อ.เมือง จ.เชียงใหม 
6) ปไส (ปมะเส็ง) นักษัตรงูเล็ก บูชาพระธาตุเจดียพุทธคยา อินเดีย 

หรือบูชาตนศรีมหาโพธ์ิ วัดเจ็ดยอด (มหาโพธาราม) เชียงใหม 
7) ปสงา (ปมะเมีย) นักษัตรมา บูชาพระธาตุตะโกง (ชเวดากอง) 

ยางกุง ประเทศเมียรมาหรือการบูชาพระบรมธาตุ จังหวัดตาก 
8) ปเม็ด (ปมะแม) นักษัตรแพะ บูชาพระธาตุดอยสุเทพ อ.เมือง จ.

เชียงใหม 
9) ปสัน (ปวอก) นักษัตรลิง บูชาพระธาตุพนม อ.เมือง จ.นครพนม 
10) ปเลา (ประกา) นักษัตรไก บูชาพระธาตุหริภุญไชย อ.เมือง     

จ.ลําพูน 
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11) ปเส็ด (ปจอ) นักษัตรหมา บูชาพระธาตุเกศแกวจุฬามณี สวรรค
ชั้นดาวดึงสหรือบูชาพระธาตุวัดเกตุการาม อ.เมือง จ.เชียงใหม 

12) ปไก (ปกุน) นักษัตรชาง บูชาพระธาตุดอยตุง อ.แมสาย        
จ.เชียงราย 

จะเห็นไดวา วิถีชาวพุทธในลานนามีความผูกพันกับพระธาตุ ในอดีต
พระธาตุองคใดที่มีชื่อเสียงและมีตํานานกลาวถึง เมื่อถึงประเพณีการขึ้นธาตุ คือ
ประเพณีไหวพระธาตุมาถึง ศรัทธาประชาชนจากตางบานตางเมืองก็จะพากัน
เดินทางไปสักการบูชา ไปคางคืนนอนอุปฏฐากเก็บกวาดบริเวณพระธาตุใหสะอาด 
ทําบุญตักบาตร จึงเกิดมีตํานานเรื่องการไหวพระธาตุตามปเกิด เพื่อแยกคนที่
หลั่งไหลไปในที่แหงเดียวกัน เปนการรวมตัวกันของเครือขายคนตามปเกิด อาจ
กลาวไดวาพระธาตุเปนเสมือนสัญลักษณที่สะทอนถึงสิทธิและอํานาจของผูนํา 
โดยปรากฏเปนพ้ืนที่ทางกายภาพและในเชิงสังคมพรอมๆ กับเปนพื้นที่พิเศษหรือ
พื้นที่ทางอุดมคติ (เธียรชาย อักษรดิษฐ, 2545: ฉ-ช) การเคารพบูชาพระบาท  
พระธาตุที่ปรากฏในตํานาน จึงมีทั้งการสถาปนาพระธาตุในแหลงที่ตั้งเดิม และ
การเชื่อมโยงเครือขายพระบาทพระธาตุที่มีอยูในแหลงอื่นๆ ใหอยูในโครงเรื่อง
เดียวกัน ดวยการเชื่อมโยงจากแหลงหนึ่งไปสูอีกแหลงหนึ่ง กําหนดเปนพื้นที่
ภูมิศาสตรทางสังคมของคนลานนา  

สวนการทองเที่ยววัดในยุคปจจุบัน ไดมีการใหความหมายใหมที่
ตอบสนองตอรูปแบบการใชชีวิต (Life Style) ของคนในยุคปจจุบันมากขึ้น เชน
การทองเที่ยวที่ใหความสําคัญกับเสนทางการทองเที่ยววัดที่มีความสําคัญทาง
ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม และมีการจัดการทองเที่ยวเพื่อรองรับการเดินทาง
มาเที่ยวชมของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ โดยเฉพาะวัดที่มี  
การกอสรางใหมจะมุงเนนในการแสดงศิลปกรรมที่โดดเดนและมีเอกลักษณของ
ภูมิภาค รวมทั้งมีการผสมผสานกับศิลปกรรมในภูมิภาคอื่นๆ และศิลปกรรมใน
ตางประเทศ แสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติจากการกอสรางศาสนสถาน 
ที่มีความเชื่อทางศาสนาเปนหลักไปสูการประยุกตแนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยว
มาใชประโยชนใหมากขึ้น (พระมหาสุทิตย อาภากโร (อบอุน) และคณะ, 2555: 
124 – 195) ดังการจัดแผนการทองเที่ยวดังตอไปนี ้
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ภาพที่ 1 กลุมวัดที่มีกิจกรรมการทองเที่ยวเชิง
วัตถุธรรมที่เนนความเปนพุทธศิลป คือ มีการ
กอสรางและจัดแสดงศาสนสถานและศาสน
วัตถุดานพุทธศิลปกรรมรวมสมัย  

 
ภาพที่ 2 กลุมวัดที่มีกิจกรรมการทองเที่ยวเชิง
คติธรรมที่เนนกิจกรรมเกี่ยวกับความศรัทธา 
ความเชื่อ และประเพณีวัฒนธรรม คือ เปนวัด
ที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจักของทองถิ่นนั้นๆ รวมไป
ถึ ง เป น วั ดที่ มี ชื่ อ เ สี ย ง ใน ระดั บประ เทศ 
เ นื่ อ ง จ า ก เ ป น วั ด ที่ มี ค ว า ม เ ป น ม าด า น
ประวัติศาสตร และเปนที่ประดิษฐานศาสน
สถานศาสนวัตถุที่ไดรับความเคารพนับถือใน
ฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมือง  
 

 
ภาพที่  3  กลุ มวั ดที่ เ ปนแหล ง เ รี ยนรู เ ชิ ง
ประวัติศาสตรและพระพุทธศาสนา คือ วัดที่
เปนแหลงเรียนรูทางดานประวัติศาสตรความ
เปนมาที่ยาวนาน รวมไปถึงการเปนแหลง
เรียนรูทางประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาใน
ทองถิ่นในดานตางๆ ทั้ งในดานศิลปกรรม 
จิตรกรรม และสถาปตยกรรมที่สําคัญ  
 

 
ภาพที่ 4 กลุมวัดที่เปนแหลงเรียนรูการปฏิบัติ
ธรรมตามหลักวิปสสนากัมมัฏฐาน คือ วัดที่มี
ชื่อเสียงในดานการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน 
ซึ่งเปนที่รูจักในระดับทองถิ่นและประเทศ รวม
ไปถึงเปนที่รูจักในระดับนานาชาติ  
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 นอกจากนั้นแลว ภาครัฐโดยเฉพาะการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
(ททท.) ประจําจังหวัด และราชการสวนภูมิภาคและทองถิ่น รวมไปถึงองคกร
เอกชนในพื้นท่ีก็มีสวนในการสงเสริมและตีความหมายการทองเที่ยววัดในรูปแบบ
ใหมๆ โดยคํานึงระยะเวลาการทองเที่ยวภายใน 1 วันตามรูปแบบการทองเที่ยว
เพื่อการพักผอนในชวงวันหยุดระยะสั้น ซึ่งสามารถสรุปเปนรายจังหวัดดังนี ้

1. จังหวัดเชียงใหม จัดกิจกรรมไหวพระ 9 วัดนามมงคล ในเขตอําเภอ
เมืองเชียงใหม  

2. จังหวัดแมฮองสอน เปดเสนทางทองเที่ยว 365 วันอัศจรรยแหง
ขุนเขาไหวพระ 9 วัด ในเขตตัวเมืองแมฮองสอน  

3. จังหวัดลําพูน จัดโครงการจาริกบุญ ไหวพระ 9 วัดลําพูน เมืองบุญ
หลวงแหงลานนา ในเขตตัวเมืองลําพูน  

4. จังหวัดเชียงราย จัดโครงการธรรมทัศนาจรไหวพระวัดมงคลนาม 9 
วัด ในเขตตัวเมืองจังหวัดเชียงราย  

5. จังหวัดนาน จัดกิจกรรมไหวพระ 9 วัด ขอพรเสริมสิริมงคล ในเขต
ตัวเมืองนาน  

6. จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมไหวพระ 9 วัด ในเขตตัวเมืองพะเยาและ
อําเภอเชียงคํา  

7. จังหวัดแพร จัดโครงการ สิบนิ้ววันทา ไหวสา 9 พระธาตุ ในเขตตัว
เมืองและอําเภอตางๆ  

8. จังหวัดลําปาง จัดโครงการหมูบานวัฒนธรรมนําเที่ยวไหวพระ 9 วัด
มีศรี นามเปนมงคล ในเขตอําเภอเมืองลําปาง 

9. จังหวัดตาก จัดโครงการไหวพระ 9 วัด สรางบุญเสริมบารมี เชื่อม
ไมตรี 2 แผนดินไทย – เมียนมาร ในเขตอําเภอแมสอดและเมืองเมียวด ี

10. จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมไหวพระ 9 วัดดังในเมืองพิษณุโลก  
11. จังหวัดสุโขทัย เปดเสนทางสักการะ 9 มงคล เมืองมรดกโลกสุโขทัย  
12. จังหวัดอุตรดิตถ จัดกิจกรรมไหวพระ 9 วัด เพื่อเสริมสิริมงคล 

ภายใน 1 วัน ในเขตอําเภอเมืองและอําเภอลับแล (พระใบฎีกาเสนห ญาณเมธี 
และคณะ, 2555: 195 – 319) 

แสดงใหเห็นถึงพลวัตของการเปลี่ยนแปลงมิติการทองเที่ยววัดที่มีความ
หลากหลายมากขึ้น เพ่ือตอบสนองรูปแบบการใชชีวิต  (Life Style) ของคนในยุค
ปจจุบัน โดยมีการจัดรถรางใหบริการเพื่อใหนักทองเที่ยวไดชมและนมัสการวัดวา
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อารามที่สวยงามและมีความศักดิ์สิทธิ์ เปนที่เคารพสักการะของชาวพุทธภายใน
จังหวัดนั้นๆ 

 
3. ผลกระทบของการทองเที่ยวที่มีตอวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของวัดในภาคเหนือ 
 

ผลกระทบของการทองเที่ยวที่มีตอวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของวัดใน
ภาคเหนือ สามารถสรุปจําแนกไดดังนี ้

1) ปญหาความเสื่อมโทรมของวัดที่เปนแหลงทองเที่ยวภาคเหนือบาง
แหง มีปญหาความเสื่อมโทรมของแหลงทองเที่ยวทั้งทางดานกายภาพ และ
สภาพแวดลอม อันเนื่องมาจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและจํานวน
นักทองเที่ยวที่เขามาเยือนมีจํานวนมากเกินไป ทําใหวัดที่เปนแหลงทองเที่ยว     
ไมสามารถรองรับนักทองเที่ยวได โดยเฉพาะในชวงเทศกาลสําคัญ เชน เทศกาล
สงกรานต และเทศกาลปใหมเมือง (ยี่ เปง) สําหรับประเด็นปญหาทางดาน
กายภาพที่สําคัญของวัดที่เปนแหลงทองเที่ยว ไดแก ปญหาทัศนอัปลักษณ อันเกิด
จากสถาปตยกรรมแปลกปลอม หรือมีสิ่ งปลูกสรางบดบังทัศนียภาพของ       
ศาสนสถาน ซึ่งเปนแหลงโบราณสถานทางประวัติศาสตร แตมีอาคารสมัยใหม
ตั้งอยูปะปนกัน ซึ่งมีสาเหตุสําคัญมาจากการขาดการวางแผนผังวัดอยางเครงครัด
และถูกตอง ทําใหพื้นที่ในวัดมีสภาพไรระเบียบ และเกิดความแออัด จนเปน
ผลเสียตอทัศนียภาพของความเปนโบราณสถานสําคัญ นอกจากนี้ ความเสื่อม
โทรมของวัดที่เปนแหลงทองเที่ยวบางแหง ยังเกิดขึ้นจากการดัดแปลงสภาพ
ดั้งเดิมของศาสนสถานดวยความรูเทาไมถึงการณ และการขาดระบบการจัดการ
ทัศนศิลปที่ถูกตอง 

2) ปญหาดานสาธารณูปโภคและสวัสดิภาพของนักทองเที่ยว โดยเฉพาะ
อยางยิ่งปญหาการเดินทางและจราจรที่คับคั่ง ซึ่งมีสาเหตุใหญมาจากการขาด
ระบบขนสงมวลชนภายในเขตเมือง นอกจากนี้ ยังมีขยะซึ่งเปนปญหาที่เรื้อรังมา
ยาวนาน ทําใหในวัดบางแหงมีขยะมูลฝอยตกคางอยูจํานวนมาก รวมทั้งปญหา
พื้นที่ฝงกลบและเครื่องมือกําจัดขยะที่มีจํากัด นอกจากนี้ ความปลอดภัยของ   
สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เชน พาหนะเดินทางก็มีความสําคัญตอสวัสดิภาพ
ของนักทองเที่ยวเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะการเดินทางในเขตเมือง เชน เมือง
เชียงใหม ซึ่งขาดระบบขนสงมวลชนที่ดี รวมทั้งทางเดินเทาและทางรถจักรยานที่
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ยังขาดความปลอดภัย รวมไปถึงปญหาดานสุขอนามัย เชน จํานวนหองน้ํา        
ไมเพียงพอ และความสะอาดของหองน้ําของวัดที่บางแหงยังขาดการบริหาร
จัดการที่เปนระบบ ทําใหเสียภาพลักษณของการเปนศาสนสถานที่สําคัญทาง
ประวัติศาสตรได  

3) ปญหาการรักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมที่ เปน
เอกลักษณนับวาเปนจุดขายที่สําคัญของการทองเที่ยวภาคเหนือ แตปจจุบันวัดใน
เขตภาคเหนืออยูในสภาวะลอแหลมตอการสูญเสียเอกลักษณวัฒนธรรมทองถิ่น 
เพราะไดมีการทําลายศาสนสถานและสถาปตยกรรมแบบลานนาดั้งเดิม ทําให
ขาดอัตลักษณทางวัฒนธรรม และสูญเสียเสนหในแบบฉบับของตนเอง เพราะวัด
บางแหงไดสรางวัฒนธรรมใหมที่ไมเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตดั้งเดิม และบิดเบือน
ความหมายอันดีงามที่มีมาแตเกากอน เชน การกอสรางพระอุโบสถดวย
สถาปตยกรรมตางถิ่น การจัดสรางอาคารดวยสถาปตยกรรมสมัยใหม รวมไปถึง
การจัดสรางบริเวณวัดใหมีลักษณะเชนเดียวกับสถานที่พักตากอากาศ (Resort) 
มากจนเกินไป ทําใหขาดเอกลักษณความงามทางศิลปกรรมแบบดั้งเดิม ซึ่ง
ในขณะที่โรงแรมและสถานที่พักตากอากาศบางแหงก็ไดลอกเลียนศิลปกรรมของ
วัดไปใชในการตกแตงสถานที่ สิ่งเหลานี้อาจทําใหเกิดความสับสนกับนักทองเที่ยว
ตางถิ่นในเรื่องรูปแบบศิลปกรรมชั้นสูงทางศาสนาที่ควรใหความเคารพ ดังนั้น 
การอนุรักษเอกลักษณทางวัฒนธรรมจึงเปนไดยาก หากพระสงฆและผูมีสวน
เกี่ยวของยังขาดความเขาใจและความภูมิใจ หรือไมมีจิตสํานึกที่จะรักษามรดก
ทางวัฒนธรรมของตนไวใหอยูในท่ีที่เหมาะสม  

4) ปญหาดานการจัดการทองเที่ยว การจัดการการทองเที่ยววัดใน
ภาคเหนือ ยังขาดความเขาใจเรื่องความสามารถในการรองรับของพื้นที่ 
โดยเฉพาะในบางฤดูกาลหรือบางเทศกาลจะมีนักทองเที่ยวไปเที่ยวชมจํานวนมาก 
จนกอใหเกิดความแออัดทั้งจํานวนนักทองเที่ยว ยานพาหนะ และมีผูประกอบการ
คาขายจํานวนมาก ตั้งอยูไมเปนสัดสวน ขาดการบริหารจัดการทั้งในดานความ
เปนระเบียบเรียบรอยและความมีสุขอนามัย รวมไปถึงการบําบัดน้ําเสีย ทําใหวัด
ที่เปนแหลงทองเที่ยวมีสภาพเปนแหลงเสื่อมโทรมได 

5) ปญหาการมีสวนรวมในการบริหารจัดการโดยทองถิ่น ความพยายาม
ที่จะกระจายการบริหารการจัดการแหลงทองเที่ยวไปใหแกทองถิ่น ในขณะที่
ศักยภาพและความพรอมของทองถิ่นยังไมเปนที่ประจักษชัด สงผลใหการจัดการ
ของหนวยงานทองถ่ินขาดประสิทธิภาพ ไมสามารถยับยั้งความเสื่อมโทรมของวัด
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ที่เปนแหลงทองเที่ยว และมีปญหาการสื่อความหมายทําใหนักทองเที่ยวไมไดรับ
ความรู หรือไดรับความรูที่บิดเบือนจากความเปนจริง ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําให
ความพอใจของนักทองเที่ยวลดต่ําลง อีกท้ังการจัดการทองเที่ยวในวัดที่เปนแหลง
ทองเที่ยวบางแหงอยูในพื้นที่ความรับผิดชอบที่คาบเกี่ยวของหลายหนวยงาน   
การขาดความรวมมือระหวางหนวยงานจึงเปนปญหาสําคัญที่ทําใหการจัดการ 
และบํารุงรักษาไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร 
 
4. แนวทางการจัดการรูปแบบการทองเท่ียววัดในภาคเหนือ 
 

รูปแบบการสงเสริมการทองเที่ยววัดในภาคเหนือ มีประเด็นสําคัญที่ควร
นําเสนอ 4 ประเด็น ดังนี ้

1) การจัดการดานพื้นที่ มีการจัดทําผังการใชสอยพื้นที่ของวัดตาม
บทบาทหนาที่ เปน 3 เขต คือ 

1.1) เขตพุทธาวาส เปนพื้นท่ีตั้งของศาสนสถานสาํคัญ ซึ่งเปนที่
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของพระสงฆและฆราวาส ไดแก พระวิหาร พระ
อุโบสถ พระเจดีย หอไตร เปนตน ซึ่งสามารถจัดเปนสถานที่ทองเที่ยวไดตาม
ชวงเวลาและบริเวณพื้นท่ีที่เหมาะสม 

1.2) เขตสังฆาวาส เปนพื้นท่ีพักอาศัยของพระภิกษุสามเณร ควรเปน
พื้นท่ีสวนบุคคล สงบรมรื่น อาคารสถานท่ีสวนนี ้ ไดแก กุฏิ หอฉัน อาคารที่
ประชุมสงฆ และอาคารสถานที่กอสรางอ่ืนๆ ที่เปนสถานที่ทํากิจกรรมเพื่อกิจของ
สงฆโดยเฉพาะ ไมดึงดดูใหประชาชนและนักทองเที่ยวเขาชม 

1.3) เขตธรณีสงฆเพื่อใหการบริการชุมชนหรือเขตสาธารณะ เปน
พื้นที่ที่ใชเปนสถานที่ตั้ งของอาคารสิ่งกอสรางและกิจกรรมที่ใหบริการแก
ประชาชนทั่วไปและนักทองเที่ยว เชน เปนที่ตั้งของศาสนสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ให
ประชาชนเขากราบไหวหรือปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา เปนพื้นที่จัดงานประเพณี
พิธีกรรมตางๆ เชน บริเวณลานวัด ศาลาศพ และเปนพื้นที่รานคา พื้นที่จัดตลาด
นัดขายของ พื้นที่เลนกีฬาหรือออกกําลังกาย พื้นที่ใหบริการอื่นๆ เชน บริการนวด 
บริการยาสมุนไพร บริการขายดอกไมธูปเทียน บริการอาหารเครื่องดื่ม เปนตน 

โดยทั่วไป เขตธรณีสงฆหรือเขตบริการชุมชน ตั้งอยูบริเวณทางเขา
ดานหนาของวัด เพราะเปนเขตที่คับคั่งมีเสียงรบกวน และมีเขตพุทธาวาสตั้งอยู
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ตรงกลาง เปนพื้นที่คั่นระหวางเขตธรณีสงฆและเขตสังฆาวาส ซึ่งเปนพื้นที่
รโหฐาน แตจากการสํารวจ พบวา วัดจํานวนมากไมมีการจัดแบงพื้นที่ใชสอย
ตามที่กลาวมานี้อยางชัดเจน ทําใหการกอสรางสิ่งปลูกสรางปะปนกัน กอใหเกิด
ความสับสนแกนักทองเที่ยวและประชาชนทั่วไป และเปนเหตุใหทําลาย
ทัศนียภาพของวัดที่ เปนสถานที่ทองเที่ยว ดังนั้น การใชที่ดินและอาคาร
สิ่งกอสรางที่ตั้งผิดเขต ควรมีการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนใหสอดคลองกับ
บทบาทหนาที่ของแตละเขต เชน การปรับเปลี่ยนใหกุฏิที่พักของพระสงฆที่อยูใน
เขตบริการชุมชน ให เปนพิพิธภัณฑหรืออาคารหองสมุดของวัด อาคาร
ประชาสัมพันธ รานคา เปนตน สําหรับการจัดแบงเขตพื้นท่ีระหวางเขตตางๆ ควร
มีการกอสรางถนน ทางเทา แนวไมพุมหรือไมยืนตน แปลงดอกไม คูน้ํา รั้วโปรง
ทรงเตี้ย หรือมีการใชปายแบงเขตใหชัดเจน เปนตน 

2) การจัดการดานแผนพัฒนา มีการจัดทําแผนพัฒนาวัดทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว 

2.1) การจัดทําแผนพัฒนาสิ่งกอสรางและการใชที่ดินในอนาคต 
โดยเฉพาะการจัดสรางอาคารสถานท่ีใหม มีแผนการพัฒนารองรับการกอสรางให
สอดคลองกับพ้ืนที่ใชสอยตามเขตตางๆ หรือการปรับขยายเขตพื้นที่ใหเหมาะสม
และเปนสัดสวนไวลวงหนา 

2.2) การวางแผนการกอสรางสถาปตยกรรมใหม  มีการวางแผนการ
กอสรางในตําแหนงหรือขนาดความสูงที่ไมบดบังทัศนียภาพหรือลดทอนคุณคา
ของศาสนสถานในเขตพุทธาวาส ซึ่งเปนสถานที่สําคัญของวัด และตองมีรูปราง
ทางสถาปตยกรรมที่สอดคลองกลมกลืนกับสถาปตยกรรมของสิ่งปลูกสรางเดิม 
โดยเฉพาะศาสนสถานในเขตพุทธาวาส 

2.3) การวางแผนพัฒนาสิ่งบริการที่จัดสรางใหม มีการวางแผนพัฒนา
ที่เหมาะสม เชน วัดที่มีนักทองเที่ยวเขาชมเปนจํานวนมาก ก็ควรมีสถานที่บริการ
ใหเหมาะสมทั้งในดานขนาด ปริมาณ หรือการจํากัดจํานวนผูเขาชม เชน จํานวน
หองน้ํา พ้ืนที่ทางเดิน ลานจอดรถ เปนตน 

2.4) การวางแผนจัดสภาพแวดลอมของวัดใหม เชน การเขียนปายชื่อ
วัดและปายบอกเสนทางภายในวัด รวมไปถึงการจัดทําปายแสดงประวัติความ
เปนมาและความสําคัญของอาคารสถานที่สําคัญของวัด ซึ่งควรมีการเขียนดวย
ภาษาไทย ภาษาลานนา และภาษาสากล โดยจัดทําใหมีลักษณะและขนาดที่
เหมาะสม การจัดสรางสภาพแวดลอมที่รมรื่น เชน การปลูกไมยืนตน ไมประดับ 
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ลานหญา การจัดทําที่น่ังพัก การจัดระบบความเรียบรอยของรานคา ถังขยะ รวม
ไปถึงการบริหารจัดการเรื่องการกําจัดขยะที่เปนระเบยีบและถูกตอง เปนตน 

2.5) การจัดระเบียบของที่ตั้งใหบริการและกิจการอื่นๆ เชน การวาง
ผังพื้นที่รานคา รานอาหาร แผงขายบูชาดอกไมธูปเทียน แผงขายสลากกินแบง
รัฐบาล แผงเชาบูชาพระเครื่อง พระพุทธรูป และวัตถุมงคลตางๆ แผงขายหนังสือ
ธรรมะ จัดใหอยูในตําแหนงที่เหมาะสม ไมเกะกะตามทางเทาหรือลานจอดรถ 
หรือรุกล้ําเขาในเขตพุทธาวาสอยางไมเหมาะสม รวมไปถึงการจัดตั้งตูบริจาคให
อยูในตําแหนงที่เหมาะสม มีการบอกวัตถุประสงคและที่อยูเบอรโทรที่ชัดเจน 
นอกจากนี้ มีการจัดทําเอกสารเกี่ยวกับประวัติความเปนมาใหชัดเจน โดยวางอยู
ใกลกับตูบริจาค 

3) การจัดการดานบุคลากร มีกระบวนการจัดการบุคลากรดังตอไปนี้ 
3.1) การพัฒนาบุคลากรของวัดในดานการทองเที่ยว เชน การจัด

ฝกอบรมความรูเกี่ยวกับมัคคุเทศกแกพระสงฆหรือบุคลากรภายในวัด เนื่องจาก
นักทองเที่ยวจะเปนผูสะทอนใหวัดดําเนินไปในทิศทางบวก นั่นก็คือ นักทองเที่ยว
บางคนอาจเปนนักเขียน นักขาว เมื่อไดไปเที่ยววัดไดพบเห็นสิ่งดีเกิดความ
ประทับใจ หรือสิ่งบกพรองเกิดความคับของใจ ก็จะกลับไปเขียนขาว บทความ
หรือสารคดีเผยแพรใหประชาชนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับทราบก็จะเปน
หนทางใหมีการแกไขปญหาไดทันทวงที โดยเฉพาะการเรียกรองใหหนวยราชการ
เขาไปดูแลปฏิสังขรณใหอยูในสถานที่เหมาะสม และในบางกรณี การถายภาพ
ศิลปวัตถุสถาน อาจกลายเปนหลักฐานสําคัญทางโบราณคดีและประวัติศาสตร 
แมนักทองเที่ยวธรรมดา เมื่อเห็นขอดีและขอดอยของการไปเที่ยวชมวัดแลว ก็อด
ไมไดที่จะชื่นชมหรือวิพากษวิจารณ ซึ่งเปนขอมูลในการปรับปรุงแกไขขอบกพรอง
ไดเชนกัน ดังนั้น การที่นักทองเที่ยวไดมีโอกาสพบเห็นศิลปกรรมของวัดตางๆ จะ
เปนเครื่องยืนยันวาคนไทยนั้นมีความเจริญรุงเรืองมาแตอดีต โดยมีศิลปกรรมตาม
วัดเปนหลักฐานทางวัตถุที่สําคัญและเปนสิ่งกระตุนใหมีการตื่นตัวที่จะอนุรักษ
พัฒนาใหอยูในสภาพที่เหมาะสม หากมีการกระทําใดๆ ที่ไมถูกไมควร ก็จะมีคน
คอยเปนผูดูแล รวมทั้งตอสู ขัดขวางการทําลายศิลปวัตถุอันเปนสมบัติสวนรวม
ของคนทั้งชาติ และการที่นักทองเที่ยวไดมีโอกาสพบเห็นความวิจิตรตระการตา 
โออาสงางามของศาสนสถาน ไดพบเห็น จริยวัตรอันงดงามของพระสงฆ ก็อาจ
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เกิดความเลื่อมใส สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา หรือมีความตั้งใจจะ   
ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาตอไป 

3.2) การพัฒนาจริยธรรมการทองเที่ยวในวัด ยึดหลักกัลยาณมิตร 7  
เพื่อการปรับประยุกตใชในการพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว คือ  

3.2.1) ปโย ทําตนใหเปนที่รัก คือ การเปนบุคลากรการ
ทองเที่ยวที่มีมนุษยสัมพันธท่ีดี เปนที่รักของนักทองเที่ยว  

3.2.2) ครุ ทําตนใหเปนที่นาเคารพ คือ การปฏิบัติตนใหเปนที่
นาเคารพนับถือ วางตนเหมาะสมกับความเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และสรางความ
ปลอดภัยทั้งดานศาสนสถานและนักทองเที่ยวผูมาเที่ยวชม  

3.2.3) ภาวนีโย นาเจริญใจชวนใหระลึกถึง คือ เปนบุคคลที ่  
นาประทับใจ และทําใหนักทองเที่ยวรูสึกตองการกลับมาเยือนอีก 

3.2.4) วัตตา จ รูจักพูดและใหคําแนะนําที่ดี คือ บุคลากรทาง
ศาสนาหรือมัคคุเทศกมีความสามารถในการสื่อสารคําพูดและคําแนะนําที่ถูกตอง
เกี่ยวกับศาสนสถานและขอปฏิบัติที่ถูกตอง  

3.2.5) วจนักขมโน อดทนตอถอยคําตําหนิพรอมที่จะรับฟงและ
นําไปปฏิบัติ คือ บุคลากรทางศาสนาหรือมัคคุเทศกที่จะรับฟงคําแนะนําและ
ขอเสนอแนะ พรอมกับการนํามาปรับปรุงแกไข 

3.2.6) คัมภีรัญจ กถัง กัตตา สามารถอธิบายเรื่องราวที่ยุงยาก
ลุมลึกใหเขาใจอยางงายดาย คือ บุคลากรทางศาสนาหรือมัคคุเทศกสามารถ
อธิบายความเชื่อเกี่ยวกับศาสนสถานและประเพณีพิธีกรรมที่เกี่ยวของไดอยาง
ถูกตอง ตลอดถึงหลักธรรมทางศาสนาไดอยางลุมลกึ 

3.2.7) โน จัฏฐาเน นิโยชเย ไมชักนําหรือชักจูงในทางเสื่อมเสีย 
คือ บุคลากรทางศาสนาหรือมัคคุเทศกสามารถใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ศีลธรรมจริยธรรมที่ดีงามของประเทศไทย ไมชักนําไปสูการทองเที่ยวในแหลง
อบายมุขถายเดียว 

4) การจัดการดานระบบการสื่อความหมาย การสงเสริมการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาจิตใจและสังคมของวัดที่เปนแหลงทองเที่ยวเชิงสรางสรรค และเพื่อการ
สงเสริมการเรียนรูเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม มีการพัฒนาทางดานระบบสื่อ
ความหมายของวัด ดังน้ี  

4.1) การจัดทําขอมูลและฐานขอมูลของวัดที่ถูกตองในการเผยแพร
ใหแกนักทองเที่ยว บริษัททองเที่ยว และการเผยแพรในฐานขอมูลสารสนเทศ 
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เนื่องจากนักทองเที่ยวมีความหลากหลายทั้งในดานวัฒนธรรม ศาสนาและความ
เชื่อ รวมไปถึงทัศนคติสวนตัว ทําใหยังไมมีความเขาใจในวัฒนธรรมประเพณีที่
ถูกตองและลึกซึ้ง ปญหาเหลานี้ผูบริหารจัดการวัดจะตองแสวงหาแนวทางในการ
แกไขปญหาไปพรอมกับการพัฒนาวัดดวยในอนาคต ซึ่งถาหากวัดตางๆ ได
ดําเนินการพัฒนาวัดอยางถูกตองและมีทิศทางแลว นอกจากจะเปนการสราง
ความยั่งยืนใหกับพระพุทธศาสนา การสรางโอกาสในการเผยแผศาสนาเพื่อ
ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมแกประชาชนแลว การทองเที่ยวก็ยังเปนผลพลอยได
จากการพัฒนาวัดอีกดวย และการทองเที่ยวเองก็จะเอื้อประโยชนแกวัดมากมาย  

4.2) การจัดทําสื่อประชาสัมพันธกิจกรรมของวัดในวันสําคัญหรือ
เทศกาลสําคัญตางๆ เนื่องจากการทองเที่ยวเปนที่มาของรายได เงินรายไดนี้เมื่อ
ไหลเขาสูกระแสเศรษฐกิจ ก็เกิดการกระจาย เมื่อมีนักทองเที่ยวเดินทางไปเที่ยว
ชมวัด วัดก็จะไดรับประโยชนในรูปแบบของรายไดจากการประกอบธุรกิจตางๆ 
ทั้งทางตรงและทางออม เชน รายไดจากการใหเชาบูชาพระเครื่อง การขายดอกไม
ธูปเทียนเครื่องสักการบูชา การเก็บคาที่จอดรถ เงินรายไดจากการบริจาค
ทรัพยสินสิ่งของ และการทําบุญในโอกาสพิเศษตางๆ เงินและสิ่งของเหลานี้มีสวน
สําคัญในการเสริมงบประมาณแผนดินใหมีพอท่ีจะปฏิสังขรณศาสนสถานใหอยูใน
สภาพสมบูรณควรแกการเปนที่สักการะสถานตอไป อีกประการหนึ่งวัดที่มี
นักทองเที่ยวเดินทางเขามามาก ยอมกระตุนใหเกิดธุรกิจตางๆ เปนทางใหคนใน
ทองถิ่นมีรายไดเพื่อการยังชีพ เมื่อคนเหลานี้มีเศรษฐกิจดีขึ้นยอมจะเขารวม
กิจกรรมทางศาสนาเมื่อถึงเวลาและโอกาส สิ่งเหลานี้ถือเปนกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมและยังชวยทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาใหดํารงคงอยูสืบทอดไดอีกทาง
หนึ่ง แตอยางไรก็ตาม การคํานึงถึงกิจการทองเที่ยวเปนหลักอยางเดียว            
ไมสามารถที่จะดํารงคงรักษาแกนแกนของหลักการทางศาสนาไวได เพราะฉะนั้น 
คณะสงฆควรคํานึงถึงการใชการทองเที่ยวใหเปนประโยชนในการนอมนําศรัทธา
ทางศาสนาไปสูการพัฒนาปญญาความเขาใจในศาสนาดวย  
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การพัฒนาบุคลากร กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
Personnel Development: A Case Study of 

Ubon Ratchathani University 
 

นวลละออง  อุทามนตรี1/ รชยา อินทนนท2 
 

บทคัดยอ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปจจุบันของการพัฒนา
บุคลากร ความตองการของการพัฒนาบุคลากร และศึกษาความสัมพันธระหวาง
สภาพปจจุบันของการพัฒนาบุคลากรกับแนวทางการพัฒนาบุคลากร 
ความสัมพันธระหวางความตองการพัฒนาบุคลากร กับแนวทางการพัฒนา
บุคลากร ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี งานวิจัยนี้ เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ โดย
การเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม จากบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จํานวน 418 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถี่ คารอยละ 
คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา T-test  F-test การทดสอบ
แบบ Least Significant Different (LSD) และคาสหสัมพันธเพียรสัน 
(Pearson’s Correlations)  

ผลการวิจัยพบวา สภาพการพัฒนาบุคลากรภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง  ความตองการการพัฒนาบุคลากรภาพรวมอยูในระดับมาก โดย
ตองการใหมหาวิทยาลัยพัฒนาดานทัศนคติมากที่สุด  บุคลากรที่มีเพศ และอายุ
ตางกัน มีความตองการพัฒนาบุคลากรไมแตกตางกัน สวนบุคลากรที่มีระดับ
การศึกษาแตกตางกัน จะมีความตองการพัฒนาบุคลากรแตกตางกัน  

                                                        
       1นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี van_tree@hotmail.com 
       2อาจารยทีป่รึกษา คณะบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี rindaono@gmail.com 
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ความสัมพันธระหวางสภาพการพัฒนาบุคลากรในปจจุบันกับแนว
ทางการพัฒนาบุคลากร มีความสัมพันธกัน ในระดับต่ําและในทิศทางเดียวกัน    
(r = 0.098) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความสัมพันธระหวาง
ความตองการพัฒนาบุคลากร กับแนวทางการพัฒนาบุคลากร มีความสัมพันธกัน 
ในระดับปานกลางและในทิศทางเดียวกัน (r = 0.548) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05   

 
 
คําสําคัญ  : การพัฒนาบุคลากร, บุคลากร, มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
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Abstract 
 

The purpose of this research is to study the current 
condition of Ubon Ratchathani University (UBU) personnel 
development and its personnel development needs analysis. This 
research also studies the relationship between current personnel 
development and personnel development approach, and the 
relationship between personnel development needs analysis and 
personnel development approach.  Using quantitative methods, 
questionnaires were used to collect data from 418 UBU staff.  The 
data was then analyzed by using frequency count, percentage, 
mean, standard deviation, T-Test, F-Test, Least Significant Difference 
(LSD) and Pearson’s Correlation.  

The results of the research reveal that the overall 
current condition of personnel development is at an average level 
and the overall personnel development needs are at a high level, 
particularly in attitude development.   Gender and age do not affect 
personnel development needs.  However, different educational 
backgrounds result in different personnel development needs.   

A Pearson product-moment correlation coefficient was 
computed to assess the relationship between current personnel 
development and personnel development approach.  There was a 
weak correlation between the two variables (r = 0.098), with 
statistical significance level of .05.  There was a moderate 
correlation between personnel development needs and personnel 
development approach (r = 0.548) with statistical significance level 
of .05. 

 
Keywords:  Personnel Development, Personnel, Ubon Ratchathani 
University 
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1. บทนํา 
 

ทรัพยากรมนุษย ถือวาเปนทรัพยากรที่มีคุณคาและมีความสําคัญอยางยิ่ง
ตอการปฏิบัติงานทุกประเภท ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงถูกกําหนดให
เปนนโยบายที่มีความสําคัญและจัดเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศ ดังจะ
เห็นไดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 ที่กําหนดใหการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยเปนการลงทุนอยางหนึ่งของรัฐบาล และจะมีผลตอการลงทุน
ดานอื่นๆ และรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณตลอดจนทรัพยากรอื่นๆ ในดานการ
พัฒนาบุคลากรอยางจริงจัง (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8, 
2539) อีกท้ัง แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
ยุทธศาสตรที่ 1 ที่มุงเนนพัฒนาคุณภาพของคนและสังคมไทยสูสังคมแหง       
ภูมิปญญาและการเรียนรู  โดยพัฒนาศักยภาพของคนไทยใหมีความรอบรู         
คูคุณธรรม มีสุขภาวะที่ดี พรอมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเปนกําลัง
ปญญาในการพัฒนาประเทศใหสามารถกาวทันโลกไดอยางรูเทาทันและอยาง
มั่นคง สังคมไทยมีความสงบสุข รักษาไวซึ่งความเปนไทย (แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่ 10, 2549) 

มหาวิทยาลัยเปนหนวยงานหนึ่งที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษยมี
ความสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากมหาวทิยาลัยเปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ที่ตองมีการสรางคนที่มีประสิทธิภาพเขาสูตลาดแรงงานและพัฒนาสังคมโลก 
ทรัพยากรมนุษยหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยจึงตองเปนทรัพยากรที่มี
คุณภาพสูงเพื่อทําหนาที่อันสําคัญยิ่งนี้  มหาวิทยาลัยจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมี
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับองคกร และ
จะตองมีหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการพัฒนาบุคลากรอยางครบวงจร เริ่ม
ตั้งแตการวางแผน การดําเนินการ การติดตาม และการประเมินผล การ
ดําเนินงานตองมีเปาหมายชัดเจน และพรอมที่จะปรับเปลี่ยนไปตามความ
เหมาะสมกับสภาวะการเปลี่ยนแปลง มีการวิเคราะหผลที่ไดจากการติดตามและ
การประเมิน และนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมาใชใหเกิดประโยชนตอ
หนวยงาน (จรัส  สุวรรณเวลา และคณะ, 2540) 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดแบงบุคลากรเปนสองสายงานตามหนาที่
ความรับผิดชอบ คือ 1) สายวิชาการ จะทําหนาที่สอน วิจัยและใหบริการทาง
วิชาการ   และ 2) สายสนับสนุนวิชาการ จะรับผิดชอบงานดานการสนับสนุน  
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การเรียนการสอน การบริหาร ในการที่จะใหทุกสายงานสามารถปฏิบัติงานตาม
ภารกิจตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น จําเปนตองดําเนินการบริหารงานบุคคล
อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งภาระงานในการบริหารงานบุคคลสวนหนึ่งคือการพัฒนา
คุณภาพบุคลากรผูปฏิบัติงานโดยมุงพัฒนาความรู ทัศนคติ และทักษะใหมๆ 
รวมทั้งพฤติกรรมที่ไดรับการปรับปรุงใหดีขึ้น เพื่อที่จะทําใหผลการปฏิบัติงานใน
ปจจุบันเพิ่มขึ้น  

ในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยควร
มีการจัดระบบงาน การนําเอาเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระบบการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาสมรรถภาพของบุคลากรใน
หนวยงานหรือในองคการใหมีความรูความชํานาญ มีความวิริยะอุตสาหะและอุทิศ
ตน ทุมเทความรูความสามารถเพื่อองคการหรือหนวยงานและมีทัศนคติที่ดีตอ
องคการ ทั้งนี้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ขององคการ ซึ่งเปนสิ่งสําคัญและจําเปน
อยางยิ่ง อยางไรก็ตาม ในการดําเนินการเพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถภาพและ
ประสิทธิภาพในการทํางานนั้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีปญหาและอุปสรรค 
ไดแก ปญหาที่เกิดจากการขาดการสนับสนุนจากผูบริหารหรือหัวหนาหนวยงาน 
ขาดการศึกษาวิเคราะหปญหาและสภาพความตองการที่แทจริง ขาดการปรับปรุง
แกไขหลักสูตรการฝกอบรมใหสอดคลองกับสภาพปญหา สภาพแวดลอมและ
ความตองการของหนวยงานในปจจุบัน ขาดเทคนิคและวิธีการในการดําเนินการ
และขาดการติดตามประเมินผลที่จะเปนตัวชี้วัด ดังนั้น กิจกรรมในการพัฒนา
บุคลากรจึงไมอาจพัฒนาบุคลากรไดตามวัตถุประสงคและปญหาของหนวยงานได 
(โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน,ี 2555) 

จากปญหาดังกลาวขางตนผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพปจจบุนั
ของการพัฒนาบุคลากร ปญหาการพัฒนาบุคลากร ความตองการพัฒนาบุคลากร 
และแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งสาย
สนับสนุนวิชาการและสายวิชาการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อเปน
แนวทาง ในการพัฒนาบุ คลากรของมหาวิ ทยาลั ยอุ บลราชธานี แล ะ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นของรัฐท่ีเกี่ยวของตอไป 

 
 
 



30 วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ีปที่ 11 เลม 1 (2558) 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันของการพัฒนาบุคลากร ในมหาวิทยาลัย

อุบลราชธาน ี
2. เพื่อศึกษาความตองการของการพัฒนาบุคลากร ในมหาวิทยาลัย

อุบลราชธาน ี
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางสภาพปจจุบันของการพัฒนา

บุคลากร ความตองการพัฒนาบุคลากร กับแนวทางการพัฒนาบุคลากร ใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 
สมมุติฐานการวิจัย 

1. ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน มีผลตอความตองการพัฒนาบุคลากร
ที่แตกตางกัน 

2. สภาพการพัฒนาบุคลากรในปจจุบัน มีความสัมพันธกับแนวทางการ
พัฒนาบุคลากร 

3. ความตองการพัฒนาบุคลากรมีความสัมพันธกับแนวทางการพัฒนา
บุคลากร 

 
2. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการศึกษา ดังนี ้

2.1 ความหมายของการพัฒนาบุคลากร หมายถึง การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย คือโครงการที่จัดทําขึ้น โดยองคกรในการพัฒนาทักษะและ
ความรูที่จําเปนใหแกพนักงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดความกาวหนาในอาชีพการาทํางาน (เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง, 2543) สวน 
พะยอม วงศสารศรี (2544) กลาววาการพัฒนาบุคลากรหมายถึง การดําเนินการ
เพิ่มพูนความรูความสามารถและทัศนคติที่มีตอการปฏิบัติงานที่ตนรับผิดชอบใหมี
คุณภาพ และเปนที่นาพอใจแกองคกร 

Schuler and Stuart (1986) กลาววาการพัฒนาบุคลากรหมายถึง 
ความพยายามที่จะปรับปรุงผลการปฏิบัติทั้งในปจจุบันและอนาคตของพนักงาน 
โดยการเพิ่มพูนความรู ความสามารถ ทักษะ และการเปลี่ยนแปลงทัศนคติในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
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Wexley and Latham (1991) กลาววาการพัฒนาบุคลากร คือการ
เพิ่มพูนทักษะความรูและความสามารถ และการปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคคล 
เพื่อการทํางานในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

จากความหมายดังกลาวขางตน สามารถสรุปไดวา การพัฒนาบุคลากร 
หมายถึง วิธีการหรือกระบวนการ หรือกิจกรรมตางๆ ที่จะสงเสริมหรือเพิ่มพูนให
บุคลากรในองคกรเกิดความรูความสามารถ และเกิดทักษะในการทํางานใหงานมี
ประสิทธิภาพทั้งในปจจุบันและอนาคต มีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน เพื่อใหงาน
ที่ปฏิบัติอยูบรรลุเปาหมาย  

2.2 ความสําคัญและจําเปนในการพัฒนาบุคลากร 
วิจิตร  อาวะกุล (2540) กลาววา ความจําเปนในการพัฒนา

บุคลากร เพื่อลดความเฉื่อยชาในการทํางาน การไมยอมพัฒนาตนเอง การไมอุทิศ
ตนในการทํางาน ดังนั้น ความสําคัญและความจําเปนในการพัฒนาบุคลากรจึงไม
เพียงแตจะทําใหคนมีความรูความสามารถและทักษะในการทํางานดีขึ้นเทานั้น 
แตยังสงผลใหไดผลงานที่สูงข้ึน ซึ่งจะนําไปสูผลสําเร็จของหนวยงานเปนสวนรวม 

 สมาน รังสิโยกฤษฎ (2541) การพัฒนาบุคลากร เปนขั้นตอนที่
สําคัญที่สุดขั้นตอนหนึ่งในการบริหารงาน กลาวคือ เมื่อบุคลากรไดผานการ
คัดเลือกแลว ไมจําเปนเสมอไปวาบุคลากรนั้นจะเหมาะสมและทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู 
ความสามารถและทักษะในการทํางานตลอดจนใหบุคลากรไดปรับตัวใหเขา
สภาพแวดลอมการทํางาน เพื่อใหผลการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

 จากความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรดังกลาวขางตน ผูวิจัยสรุป
ไดวา ภายใตโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ 
สังคม เทคโนโลยี และวิทยาการตางๆ ลวนสงผลใหการจัดการศึกษา การเรียนรู
เกิดการเปลี่ยนแปลง มีการพัฒนาองคความรูใหมๆ ใหมีความเจริญมากยิ่งขึ้น 
ดังนั้น บุคลากรจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหเปนผูมีความรู ความสามารถ มี
คุณธรรม จริยธรรม และทัศนคติตางๆ ที่ดีตองาน เพื่อการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพและทรงคุณคามากยิ่งขึ้น 

2.3 วัตถุประสงคของการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหเกิดความชัดเจนใน
การพัฒนาบุคลากร และใหการพัฒนาบุคลากรเปนไปอยางมีทิศทางอันจะสงผล
ใหการพัฒนาบุคลากรบรรลุตามแผนที่ไดวางไว ดังสมใจ  ลักษณะ (2552)    
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กลาววา การพัฒนาบุคลากร มีวัตถุประสงคเพื่อยกระดับความสามารถใน
ปฏิบัติงานใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงและเปนการเปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับ
มีสวนรวมศึกษาสถานภาพความสําเร็จขององคกร วิเคราะหปญหา และมีสวน
รวมในการหาแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานเพื่อเพิ่มความสําเร็จของ
องคการ  

ยงยุทธ เกษสาคร (2551) กลาววา การพัฒนาบุคลากรมีวัตถุประสงค
หลักๆ 2 ประการคือ  

1) วัตถุประสงคขององคการ (Institutional Objectives) หมายถึง 
ความมุงหมายของสวนรวมในการบริหารจัดการองคการใหเกิดประสิทธิภาพสงูสดุ  

2) วัตถุประสงคสวนบุคคล (Employee Objective) หมายถึง ความ
มุงหมาย สวนบุคคลในการพัฒนาฝมือ บุคลิกภาพ ฝกฝนการตัดสินใจ เรียนรูงาน
เพื่อลดความเสี่ยงในการทํางาน ปรับปรุงสภาพการทํางานใหดีขึ้นและเพื่อ
ความกาวหนาในการเลื่อนข้ัน เลื่อนตําแหนง  

จากขอมูลดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาองคกร จะตองมีการกําหนด
จุดมุงหมายในการพัฒนาบุคลากรภายในองคกรของตนเองใหชัดเจน ไมวาจะเปน
จุดมุงหมายในสวนขององคกร หรือสวนบุคคล เพราะการกําหนดจุดมุงหมายหรือ
วัตถุประสงคของการพัฒนาบุคลากรไวชัดเจจะทําใหเกิดการดําเนินการพัฒนา
บุคลากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไว 

2.4 แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาบุคลากร  
2.4.1 ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของ Maslow 

Abraham Maslow (1943) นักจิตวิทยาที่มีชื่อเสียง     
ชาวอเมริกัน เปนบุคคลที่มีสวนสําคัญตอการพัฒนาของการจัดการตามแนว
พฤติกรรมศาสตร  ไดกลาวถึง ทฤษฎีลํ าดับขั้นความตองการของบุคคล 
(Hierarchy of Needs Theory) โดยมีสมมติฐานวา บุคคลมีความตองการไมมีที่
สิ้นสุด และความตองการของบุคคลจะกอใหเกิดพฤติกรรมเพื่อตอบสนอง เมื่อ
ความตองการหนึ่งไดรับการตอบสนองแลว ก็จะลดความสําคัญลง โดยบุคคลจะ
เกิดความตองการใหมขึ้นแทน Maslow ไดเรียงลําดับความตองการของบุคคล
โดยเรียงลําดับจากต่ําไปหาสูง ตามลําดับดังนี้  

(1)  ความตองการทางกายภาพ (Physiological Needs) เปน
ความตองการขั้นพื้นฐานในการดํารงอยูของบุคคล เชน อาหาร น้ํา อากาศ ที่อยู
อาศัย เครื่องนุงหม ยารักษาโรค เปนตน ซึ่งจะเปนความตองการขั้นแรกของการมี
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ชีวิตและดํารงความเปนมนุษย ซึ่งจะไดรับการตอบสนองจากปจจัยพื้นฐานทาง
กายภาพ เชน เงินเดือน สภาพแวดลอมในการทํางาน  

(2)  ความตองการดานความปลอดภัยและมั่นคง (Safety and 
Security Needs) เปนความตองการดานความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิต และ
ครอบครัว โดยบุคคลจะตองการสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย ทั้งกายภาพและจิตใจ 
และมีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีพ ซึ่งไดรับการตอบสนองจากการขึ้นเงินเดือน 
ผลประโยชนและสวัสดิการ ประกันสุขภาพ และประกันสังคม 

(3)  ความตองการการมีสวนรวมในสังคม (Social Belonging 
Needs) บุคคลตองการยอมรับจากสังคม โดยตองการมีสวนรวม มิตรภาพ และ
ความรักจากบุคคลอื่น ซึ่งบุคคลจะไดรับจากกลุมทํางาน เพื่อนรวมวิชาชีพ หรือ
กลุมสังคมตาง ๆ 

(4)  ความตองการเกียรติยศชื่อเสียง (Esteem Needs) บุคคล
ตองการการยอมรับนับถือจากบุคคลอื่นวาเปนคนที่มีความรู ความสามารถและ
เปนที่ชื่นชมจากบุคคลอื่น  ซึ่งจะสรางความภาคภูมิใจใหกับตนเอง โดยจะไดรับ
การตอบสนองจากตําแหนงงาน สํานักงานและเครื่องใชประจําตําแหนง คําชมเชย 
และรางวัลพิเศษ 

(5)  ความตองการความสํ า เร็จสู งสุด (Self-actualization 
Needs) เปนความตองการที่จะบรรลุความสําเร็จขั้นสูงของบุคคล โดยใชความรู 
ทักษะและความสามารถของตนอยางเต็มที่ ซึ่งจะไดรับการตอบสนองจาก
ความกาวหนาในหนาที่การงาน การไดรับมอบหมายงานที่ทาทายและโอกาสใน
การพัฒนาตนเอง 

จากทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของ Maslow แสดงใหเห็นวา
บุคคลจะแสดงพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานของตน แลว
คอยๆ พัฒนาขึ้นเปนลําดับขั้น โดยที่ความตองการที่ไดรับการตอบสนองแลวจะ
ลดแรงผลักดันลง ขณะที่ความตองการที่ไมไดรับการตอบสนองอาจจะกอใหเกิด
ความไมพอใจ ความคับของใจ ความเครียด หรือความขัดแยงขึ้น ซึ่งอาจสงผล
กระทบในทางลบตอการบริหารงาน ดังนั้น ผูบริหารสมควรตองพิจารณาและ
วิเคราะหความตองการของผูใตบังคับบัญชา เพื่อที่จะใชเครื่องมือและวิธีการที่
เหมาะสมในการตอบสนองความตองการของเขา  
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2.4.2 ทฤษฎี ERG ของ Alderfer 
  Alderfer (1969) นักวิชาการชาวอเมริกัน มีความเห็น

เชนเดียวกับ Maslow ที่จัดความตองการเปนลําดับขั้น แต Alderfer ไดเสนอวา
ความตองการของบุคคลมี 3 ลําดับไดแก 

(1) การดํารงอยู (Existence) หรือ E เปนความตองการใน
การมีชีวิตอยู ซึ่งจะไดรับการตอบสนองจากปจจัยพื้นฐาน เชน อาหาร น้ํา อากาศ 
โดยบุคคลจะไดรับการตอบสนองในการดํารงอยูจากเงินเดือนและสภาพแวดลอม
ในการทํางาน 

(2) ความสัมพันธ (Relatedness) หรือ R เปนความตองการ
มีปฏิสัมพันธรวมกับบุคคลอื่น ซึ่งบุคคลจะไดรับการตอบสนองจากการยอมรับ
ทางสังคม ความสัมพันธทางสังคมและกลุมเพื่อน 

(3) ความเจริญกาวหนา (Growth) หรือ G เปนความตองการ
ที่จะกาวไปขางหนา เพื่อที่จะสรางสรรคผลงานที่เปนที่ยอมรับของบุคคลอื่น โดย
การเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง ไดรับการกลาวถึงและการใหรางวัลจากสังคม หรือ
การเขาใจกับชีวิตมากขึ้น 

2.5 การวิเคราะหความตองการพัฒนาบุคลากร 
การวิ เคราะหความตองการพัฒนาบุคลากร จะเริ่มดวย

การศึกษาและรวบรวมขอมูลโดยอาศัยเทคนิควิธีศึกษาจากแหลงขอมูลทั้งดาน
เอกสารและบุคคลในองคกร ขอมูลในลักษณะตางๆ จะไดจากวิธีการศึกษาดวย
เครื่องมือที่แตกตางกัน เมื่อไดขอมูลความตองการที่จําเปนเปนแลว ก็จะทําการ
วิเคราะหตามลักษณะของขอมูล เพื่อกําหนดความตองการจําเปนของการพัฒนา
บุคลากร ซึ่งจะเปนตัวกําหนดวา ความรู ทักษะและเจตคติดานใดที่ตองจัดเพิ่มพนู
ใหกับบุคลากร ซึ่งประกอบดวยการวิเคราะห 3 ประการ คือ (ชูชัย  สมิทธิไกร, 
2540) 

2.5.1 การวิเคราะหองคกร เปนการวิเคราะหดวยการตรวจสอบ
เปาหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาวขององคกร การตรวจสอบบรรยากาศการ
ทํางาน การวิเคราะหทรัพยากรที่มีอยู การวิเคราะหปจจัยภายนอกที่เกี่ยวของกับ
องคกร (เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและกฎหมาย) 

2.5.2 การวิเคราะหภารกิจและคุณสมบัติ คือการวิเคราะหภารกิจ จะ
บงบอกวาผูปฏิบัติจะตองทําอะไร อยางไร เพราะเหตุใด และการวิเคราะห
คุณสมบัติจะบงชี้ความรู ทักษะ ความสามารถอะไรบางสําหรับการปฏิบัติงาน



วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ีปที่ 11 เลม 1 (2558)  35 
  

 

 

นั้นๆ ซึ่ งจะทําใหทราบวาหลักสูตรและเนื้อหาในการพัฒนาบุคลากรจะ
ประกอบดวยสิ่งใดบาง 

2.5.3 การวิเคราะหบุคคล จะชวยใหทราบวา ผูปฏิบัติแตละคนมี
ความรู ทักษะและความสามารถที่จําเปนสําหรับการทํางานอยูในระดับใด เพื่อ
นํามาพิจารณาหาความจําเปนที่จะตองไดรับการพัฒนาเพิ่มเติมตอไป 

ในการหาความตองการ จําเปนเปนตองวิเคราะหเปาหมายหรือ
วัตถุประสงคขององคกร วิเคราะหความเกี่ยวของกับงานที่ทําเพียงใด และ
วิเคราะหกําลังคนวา คนที่มีอยูเปนอยางไร มีการโยกยาย สับเปลี่ยนหมุนเวียน
งานกันอยางไรบาง นอกจากนี้ การวิเคราะหงานซึ่งเปนเครื่องมือในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในองคกร เปนอีกแนวทางหนึ่งในการศึกษาวิเคราะหหาความ
ตองการในการพัฒนา อยางไรก็ตาม การพิจารณาถึงความตองการและความ
จําเปนของการพัฒนาบุคลากรยังเกี่ยวของกับความตองการในดานตอไปนี้ดวย 
(ฐีระ ประวาลพฤกษ, 2538) 

(1) ความตองการและจําเปนขององคกรหรือหนวยงาน เพื่อเพิ่ม
ผลผลิต และในขณะเดียวกันก็ตองการลดความสิ้นเปลือง ลดการกูหนี้ยืมสิน การ
ใชวัสดุทดแทน ตลอดจนการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต และการจําหนายใหเกิด
ประสิทธิภาพมากขึ้น  

(2) ความตองการจํา เปนในด านอาชีพ ซึ่ งพิจารณาไดจาก
รายละเอียดของงานหรือคําบรรยายลักษณะของงาน วาบุคลากรที่รับผิดชอบ
หนาที่หรือปฏิบัติงานนั้นๆ มีสวนใดที่ตองการความชวยเหลือดานการพัฒนา
เพื่อใหปฏิบัติงานไดดีขึ้น การหาความตองการในดานอาชีพจะใชวิธีประเมินคา
ผลงานของแตละคน 

(3) ความตองการและจําเปนของบุคคล เปนความตองการที่มีตัว
แปรสูง ในการวิเคราะหจะตองพิจารณาความตองการจําเปนที่เปนตัวรวม เชน 
ความตองการเพิ่มพูนความรู ความสามารถ ทักษะและการปรับปรุงบุคลิกภาพ 
ความตองการของบุคคลถาสอดคลองกับงานอาชีพท่ีทําจะมีผลตอความสําเร็จของ
การพัฒนาเปนอยางด ี

การนําผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อกําหนดทางเลือกในการแกไขดวย
วิธีการพัฒนาบุคลากรทั้งที่เปนความตองการจําเปนขององคกร ของงานและของ
บุคคลมาสังเคราะห คือความตองการดานความรู ทักษะและทัศนคติในเรื่องใด 
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ความตองการจําเปนของผูปฏิบัติงานกลุมใด ฝายใด และระดับไหน ความตองการ
จําเปนที่ไดจากการสังเคราะหนํามากําหนดความจําเปนเรงดวนตามลําดับ
ความสําคัญของปญหาองคกร ดวยการจัดลําดับความเห็นของผูปฏิบัติงาน ความ
ตองการจําเปนท่ีไดจะใชวิธีการหรือกระบวนการพัฒนาบุคลากรอยางไร 

จากแนวคิดดังกลาว จะเห็นไดวา ในการศึกษาความตองการการ
พัฒนาบุคลากรจะเกี่ยวของกับความตองการในการพัฒนา 3 ดาน คือ ดานความรู 
ทักษะ และทัศนคติ และจากการศึกษาของอัญชลี  จันระสา (2543) กลาววา 
ความตองการพัฒนาบุคลากรแบงเปนความตองการพัฒนาดานทัศนคติ ดาน
ทักษะ และดานความรูตามลําดับ และจากผลการศึกษาของกรรณิการ                
วิขัมภประหาร (2539) ไดกลาวถึงคุณสมบัติในดานความรูที่จําเปนและมี
ผลกระทบตอประสิทธิภาพของงานไว 3 ระดับคือ 

ระดับที่ 1 ความรู บุคลากรที่ปฏิบัติงานองคกร ควรมีความรูในเรื่อง
ดังตอไปนี้ 

(1) ความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริงในองคกร 
(2) ความรูเกี่ยวกับวิชาชีพ 
ระดับที ่2 ทักษะ คือความสามารถในสิ่งที่รูไดดวยทักษะในการที่จะ

เพิ่มพูนสมรรถภาพในการทํางานน้ันๆ ไดแก 
(1) ทักษะเกี่ยวกับคน เชน ทักษะในการเปนผูนํา  
(2) ทักษะที่เกี่ยวกับวัตถุสิ่งของ เชน ทักษะมนการใชวัสดุอุปกรณ

ในสํานักงาน 
(3) ทักษะในการทําตนใหทันตอเหตุการณ เชน การนําความรูและ

วิธีการใหมๆ มาปรับปรุงในการพัฒนางาน 
ระดับที่ 3 คุณลักษณะสวนตัว ทัศนคติ คานิยม และความเชื่อ 
(1) คุณลักษณะสวนตัว เชน มีความคิดสรางสรรค มีความสามารถ

ในการควบคุมอารมณ 
(2) ทัศนคติ คานิยม และความเชื่อ ไดแก ความซื่อสัตยสุจริต การ

มองโลกในแงดี เปนตน 
ดังนั้น จากการศึกษาหาความตองการพัฒนาบุคลากร สามารถสรุป

ความตองการในการพัฒนาของบุคลากรได 3 ดาน คือ ดานความรู ดานทักษะ 
และดานทัศนคต ิ
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ดานความรู มีนักวิชาการไดใหแนวคิดเกี่ยวกับดานความรูไวดังนี ้ความรู 
หมายถึง พฤติกรรมเบื้องตน ซึ่งผูเรียนเพียงแตจําได อาจโดยการนึกไดหรือเห็น 
ไดยินก็จําได เปนความรูเกี่ยวกับคําจํากัดความ ความหมาย ขอเท็จจริง และ
โครงสรางมาตรฐาน เปนตน (ประภาเพ็ญ  สุวรรณ, 2520 : 16) ความรู ไดแก 
บรรดาหลักการ ทฤษฎี ระเบียบปฏิบัติที่ผูปฏิบัติงานจะตองทราบเพื่อใหการ
ปฏิบัติงานในหนาที่เปนไปไดดวยดี องคการบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวครบถวน 
(อรุณ  รักธรรม, 2537 : 69) สวน ฐีระ  ประวาลพฤกษ (2538 : 3) ไดให
ความหมายของความรู คือ ความรูเกี่ยวกับงานและรูวิธีการการทํางาน จาก
การศึกษาของรวงทิพย  สุรวิชัย (2538) ไดศึกษาการพัฒนาบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรมี 3 ดานหลักๆ คือ 
การเพิ่มพูนความรูและทักษะสําหรับการพัฒนาการเรียนการสอนทั่วไป การ
เพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการ และการเพิ่มพูนความรูทักษะเฉพาะสาขาวิชา  

ดังนั้น จึงสรุปความหมายของความรู หมายถึง ความรูเกี่ยวกับงานและรู
วิธีการทํางานท่ีไดรับมอบหมาย เพื่อใหงานในหนาท่ีสําเร็จลุลวงตามเปาหมายของ
องคกร 

ดานทักษะ มีนักวิชาการไดใหแนวคิดเกี่ยวกับดานทักษะไวดังนี้ ทักษะ
หมายถึง ความคลองแคลว ความชํานาญในการปฏิบัติงาน โดยใชเวลานอยแตได
ผลงานที่ดี (ฐีระ  ประวาลพฤกษ, 2538 : 3) ทักษะ คือการฝกฝนเพื่อเพิ่มความ
ชํานาญ ฝมือในงานที่ทําเพื่อเพิ่มพนูทักษะของบคุลากรในองคกร (อรุณ รักธรรม, 
2537 : 70) 

ดังนั้น จึงสรุปไดวา ทักษะ หมายถึง ความคลองแคลว ความชํานาญใน
การปฏิบัติงาน และไดผลงานเปนอยางดี 

ดานทัศนคติ มีนักวิชาการไดใหแนวคิดเกี่ยวกับดานทัศนคติไวดังนี ้
ทัศนคติ หมายถึง ความรูสึกหรือความคิดเห็นที่มีตองานที่รับผิดชอบ ซึ่งทัศนคติ
หรือความรูสึกตองการใหเปนไปในทางบวกหรือดี เพราะจะเปนแรงเสริมให
บุคลากรในองคกรใชความรูความสามารถที่ไดรับการสรางเสริมไปปฏิบัติงานอยาง
มีประสิทธิภาพ และอาจจะรวมไปถึงคุณธรรม จริยธรรม ความมีน้ําใจและความ
เสียสละในการปฏิบัติงาน  (ฐีระ ประวาลพฤกษ, 2538 : 3) ทัศนคติ หมายถึง 
ความสํานึกและตั้งใจรับผิดชอบตออาชีพ (อรุณ รักธรรม, 2537 : 70) 



38 วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ีปที่ 11 เลม 1 (2558) 

จากความหมายดังกลาวขางตน สรุปไดวา ทัศนคติ หมายถึง ความรูสึก 
นึกคิดของบุคลากรที่มีตองานและองคกร โดยใชความรูความสามารถที่ไดรับการ
สรางเสริมไปปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

จากแนวคิดทฤษฎีดังกลาวขางตน สามารถกําหนดกรอบแนวคิดการ
วิจัย ดังน้ี 

             ตัวแปรตน             ตัวแปรตาม 
 

 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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3. วิธีการดําเนินการวิจัย 
3.1 ขอมูลการวิจัย 

3.1.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือขอมูลที่ไดจากการ
รวบรวมหรือบันทึกจากแหลงขอมูลโดยตรง ในการวิจัยนี้เปนขอมูลที่ไดจากการ
สัมภาษณเบื้องตนผูบริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และขอมูลที่
เก็บจากกลุมตัวอยางในแตละคณะ/สํานัก 

3.1.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือขอมูลจากการศึกษา
คนควา แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร และรวบรวมขอมูลจาก 
เอกสาร หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมทั้งบทความจากวารสารวิชาการ 
หรือ เอกสารทางอิเล็กทรอนิคส  

3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการศึกษา เปนบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

จํานวนรวมทั้งสิ้น 1,415 คน จาก 11 คณะ 3 สํานัก โดยแบงเปนกลุมสาย
วิชาการจํานวน 602 คน และกลุมสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 813 คน 
(มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี: โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที,่ 2554)  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  จํานวนรวมทั้งสิ้น 508 คน โดย
กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตร Taro Yamane (1973) และกําหนด
วิธีการสุมตัวอยางแบบ Quota Sampling 

3.3 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม ที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นจาก

การศึกษาทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
การสัมภาษณเบื้องตนผูบริหารและบุคลากรของหนวยงานในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เพื่อสรางแบบสอบถามใหครอบคลุมประเด็นคําถามงานวิจัยและ
วัตถุประสงค  แบบสอบถามนี้ไดใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางจาก
บุคลากรสายวิชาวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เปนบุคลากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

การวิเคราะหและนําเสนอขอมูล เมื่อเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม
เรียบรอยแลว ผูวิจัยไดประมวลผลและวิ เคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก สถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใช
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คาสหสัมพันธของเพียรสันในการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสภาพการพัฒนา
บุคลากรในปจจุบัน และความตองการพัฒนาบุคลากร กับแนวทางการพัฒนา
บุคลากร ทั้งประเด็นรายดาน และภาพรวม นําเสนอขอมูลในรูปแบบของตาราง
พรอมการอภิปรายผล 

4. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
4.1 สรุปผลการวิจัย 

1) ขอมูลทั่วไปของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 
418 คน แยกเปนสายวิชาการ จํานวน 185 คน คิดเปนรอยละ 44.30 และสาย
สนับสนุนวิชาการ จํานวน 233 คน คิดเปนรอยละ 55.70 เพศชาย จํานวน 166 
คน คิดเปนรอยละ 39.70 เพศหญิง จํานวน 252 คน คิดเปนรอยละ 60.30 อายุ
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สวนใหญอยูระหวาง 35-44 ป จํานวน 
177 คน คิดเปนรอยละ 42.30 รองลงมา คือ อายุระหวาง 25-34 ป จํานวน 149 
คน คิดเปนรอยละ 35.60 ระดับการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
สวนใหญคือระดับปริญญาตรี จํานวน 178  คน คิดเปนรอยละ 42.60 รองลงมา 
คือ ระดับปริญญาโท จํานวน 131 คน คิดเปนรอยละ 31.30 บุคลากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สวนใหญเปนบุคลากรสังกัดสํานักงานอธิการบดี 
จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 17.90 และนอยที่สุดคือสํานักคอมพิวเตอรและ
เครือขาย จํานวน 4  คน คิดเปนรอยละ 1 ทั้งนี้ เนื่องจากผูวิจัยไดแบงสัดสวนของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามจํานวนบุคลากรของแตละคณะ/ตันสังกัด 

2)2สภาพปจจุบันของการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคดิเห็นเกีย่วกบัสภาพ
ปจจุบันของการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

สภาพปจจบุัน   SD ระดับ 
1. การฝกอบรม 3.50 0.71 ปานกลาง 
2. การประชุมสัมมนา 3.29 0.75 ปานกลาง 
3. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 3.42 0.78 ปานกลาง 
4. การศึกษาดูงาน 3.31 0.85 ปานกลาง 
5. การศึกษาตอ 3.45 0.71 ปานกลาง 
6. การทําวจิัย 3.17 0.81 ปานกลาง 
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7. การสนับสนุนการจัดทาํผลงานทางวชิาการ 3.19 0.82 ปานกลาง 
8. การสนับสนุนการพัฒนาตําแหนงทางวิชาการ 3.29 0.88 ปานกลาง 
9. แผนการพัฒนาบุคลากร 2.99 0.89 ปานกลาง 
10. งบประมาณการพัฒนาบุคลากร 2.69 0.93 ปานกลาง 
11. การสนับสนุนจากผูบริหาร 2.92 0.91 ปานกลาง 
12. การดําเนินการพัฒนาบุคลากร 2.90 0.85 ปานกลาง 
13. การประเมินผลและติดตามผล 3.00 0.88 ปานกลาง 

รวม 3.16 0.83 ปานกลาง 

จากตารางที่ 1 พบวา  กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ
ปจจุบันของการพัฒนาบุคลากร ทุกประเด็นในระดับปานกลาง ซึ่งสามารถ
เรียงลําดับความสําคัญจากมากไปนอยดังนี้  การฝกอบรม มีคาเฉลี่ย 3.50 
รองลงมาคือ การศึกษาตอ มีคาเฉลี่ย 3.45 การประชุมเชิงปฏิบัติการ มีคาเฉลี่ย 
3.42 การศึกษาดูงาน มีคาเฉลี่ย 3.31การประชุมสัมมนา และการสนับสนุนการ
พัฒนาตําแหนงทางวิชาการ มีคาเฉลี่ย 3.29 การสนับสนุนการจัดทําผลงานทาง
วิชาการ มีคาเฉลี่ย 3.19 การทําวิจัย คาเฉลี่ย 3.17 การประเมินผลและติดตาม
ผล มีคาเฉลี่ย 3.00 แผนการพัฒนาบุคลากร มีคาเฉลี่ย 2.99 การสนับสนุนจาก
ผูบริหาร มีคาเฉลี่ย 2.92 การดําเนินการพัฒนาบุคลากร มีคาเฉลี่ย 2.90 และ 
งบประมาณการพัฒนาบุคลากร มีคาเฉลี่ย 2.69 ตามลําดับ  

3) ความตองการพัฒนาบุคลากร 
ตารางที่ 2 ผลการเปรยีบเทียบคาเฉลี่ยความคิดเหน็เกี่ยวกับความตองการพัฒนา

บุคลากรของบุคลากรมหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ีจําแนกตามเพศ  

ความตองการพัฒนาบุคลากร 
ชาย หญิง 

T Sig. 
  SD   SD 

ดานความรู 3.95 0.65 3.90 0.65 .789 .431 
ดานทักษะ 3.91 0.67 3.98 0.70 -.936 .350 
ดานทัศนคต ิ 4.18 0.68 4.13 0.75 .787 .432 

รวม 4.02 0.58 4.00 0.61 .242 .809 

จากตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
ตองการพัฒนาบุคลากรของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จําแนกตามเพศ 
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โดยใชสถิติทดสอบ Independent t-test พบวา บุคลากรมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีที่มีเพศตางกัน มีผลตอความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการพัฒนา
บุคลากร ทั้ง 3 ประเด็น ไดแก ตองการความรู ตองการทักษะ และตองการดาน
ทัศนคติ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการพัฒนา
บุคลากรของบุคลากรมหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ีจําแนกตามชวงอาย ุ

 

ความตองการ
พัฒนาบุคลากร 

แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ความรู 
ระหวางกลุม 1.954 5 .391 

.935 .458 ภายในกลุม 172.177 412 .418 
รวม 174.131 417  

ทักษะ 
ระหวางกลุม 4.386 5 .877 

1.862 .100 ภายในกลุม 194.127 412 .471 
รวม 198.513 417  

ทัศนคติ 
ระหวางกลุม 4.955 5 .991 

1.924 .089 ภายในกลุม 212.168 412 .515 
รวม 217.123 417  

 

จากตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
ตองการพัฒนาบุคลากรของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จําแนกตามชวง
อายุ โดยใชสถิติทดสอบ F- test หรือการทดสอบคาความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) พบวา บุคลากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่มีชวงอายุแตกตางกัน มีผลตอความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความตองการพัฒนาบุคลากร ทั้ง 3 ประเด็น ไดแก ตองการความรู ตองการ
ทักษะ และตองการดานทัศนคติ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  
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ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการพัฒนา
บุคลากรของบุคลากร มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ีจําแนกตามระดับ
การศึกษา 

ความตองการ
พัฒนาบุคลากร 

แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ความรู 
ระหวางกลุม 3.725 3 1.242 

3.017 .030* ภายในกลุม 170.406 414 .412 
รวม 174.131 417  

ทักษะ 
ระหวางกลุม 5.261 3 1.754 

3.757 .011* ภายในกลุม 193.252 414 .467 
รวม 198.513 417  

ทัศนคติ 
ระหวางกลุม 13.507 3 4.502 

9.154 .000* ภายในกลุม 203.617 414 .492 
รวม 217.123 417  

* มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
ตองการพัฒนาบุคลากรของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จําแนกมีระดับ
การศึกษา โดยใชสถิติทดสอบ F- test หรือการทดสอบคาความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) พบวาบุคลากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีผลตอความคิดเห็น
เกี่ยวกับความตองการพัฒนาบุคลากร ทั้ง 3 ประเด็น ไดแก ตองการความรู 
ตองการทักษะ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และตองการให
มหาวิทยาลัยพัฒนาดานทัศนคติ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ซึ่งมีคาเฉลี่ยอยางนอย 1 คู ที่แตกตางกัน ซึ่งจะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน 
(Multiple Comparison) โดยวิธีทดสอบแบบ Least Significant Different 
(LSD) เพื่อหาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกัน แสดงดังตารางที่ 5 
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ตารางที่  5 ผลการเปรียบเทียบรายคูระหวางระดับการศึกษา แตกตางกันกับ
คาเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการพัฒนาบุคลากรของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดานความรู โดยวิธี LSD 

ดานความรู 
ต่ํากวา 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ระดับการศึกษา X  3.69 3.87 4.05 3.85 
ต่ํากวาปริญญาตรี 3.69 - - - - 

ปริญญาตรี 3.87 .380 - - - 
ปริญญาโท 4.05 .084 .015* - - 
ปริญญาเอก 3.85 .446 .794 .019* - 

* มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบรายคูระหวางระดับการศึกษา 
แตกตางกัน กับคาเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการพัฒนาบุคลากรของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดานความรู โดยวิธี LSD พบวา บุคลากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความตองการพัฒนาบุคลากรของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดานความรู 
แตกตางกับ บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 
และปริญญาเอก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 โดยที่บุคลากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท มีความตองการพัฒนา
บุคลากรดานความรูสูงกวา บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี และปริญญาเอก โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.18 และ 
0.20 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบรายคูระหวางระดับการศึกษา แตกตางกัน กับ
คาเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการพัฒนาบุคลากรของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดานทักษะ โดยวิธี LSD 

ดานทักษะ 
ต่ํากวา 

ปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ระดับการศึกษา X  3.74 3.99 4.05 3.77 
ต่ํากวาปริญญาตร ี 3.74 - - - - 

ปริญญาตร ี 3.99 .254 - - - 
ปริญญาโท 4.05 .160 .429 - - 
ปริญญาเอก 3.77 .877 .011* .002* - 

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบรายคูระหวางระดับการศึกษา 
แตกตางกัน กับคาเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการพัฒนาบุคลากรของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดานทักษะ โดยวิธี LSD พบวา บุคลากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอก มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความตองการพัฒนาบุคลากรของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดานทักษะ 
แตกตางกับ บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี
และปริญญาโท อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 โดยที่บุคลากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาเอก มีความตองการพัฒนา
บุคลากรดานทักษะนอยกวาบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.22 และ 
0.28 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 7 ผลการเปรียบเทียบรายคูระหวางระดับการศึกษา แตกตางกัน กับ
คาเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการพัฒนาบุคลากรของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดานทัศนคติ โดยวิธี LSD 

ดานทัศคต ิ
ต่ํากวา 

ปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ระดับการศึกษา X  4.11 4.08 4.40 3.94 
ต่ํากวาปริญญาตร ี 4.11 - - - - 

ปริญญาตร ี 4.08 .895 - - - 
ปริญญาโท 4.40 .213 .000* - - 
ปริญญาเอก 3.94 .449 .097 .000* - 

  * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 7 ผลการเปรียบเทียบรายคูระหวางระดับการศึกษา 
แตกตางกัน กับคาเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการพัฒนาบุคลากรของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดานทัศนคติ โดยวิธี LSD พบวา บุคลากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความตองการพฒันาบุคลากรของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดานทัศนคติ
แตกตางกับ บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
และระดับปริญญาเอกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่บุคลากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท มีความตองการพัฒนา
บุคลากรดานทัศนคติสูงกวา บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี และปริญญาเอก โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.32 และ 
0.36 ตามลําดับ 
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4) แนวทางการพัฒนาบุคลากร 
 

ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสภาพการพัฒนาบคุลากรใน
ปจจุบนักับแนวทางการพัฒนาบุคลากร 

สภาพการพัฒนา
บุคลากร 

ในปจจุบัน 

แนวทางการพัฒนาบุคลากร 

แผนการพัฒนา
บุคลากร 

งบประมาณการ
พัฒนาบุคลากร 

การสนับสนุน 
จากผูบริหาร 

การดําเนินการ
พัฒนาบุคลากร 

การประเมินผล
และติดตามผล 

1. การ
ฝกอบรม 

 

Pearson 
Correlation 

.172
*
 .188

*
 .195

*
 .137

*
 .154

*
 

Sig.        
(2-tailed) 

.000 .000 .000 .005 .002 

N 418 418 418 418 418 

2. การ
ประชุม 
สัมมนา 

 

Pearson 
Correlation 

.133* .137* .119* .079 .118* 

Sig.        
(2-tailed) 

.006 .005 .015 .105 .016 

N 418 418 418 418 418 

 3.การ
ประชุม
เชิง
ปฏิบัติ 
การ 

 

Pearson 
Correlation 

.236* .232* .231* .146* .189* 

Sig.        
(2-tailed) 

.000 .000 .000 .003 .000 

N 418 418 418 418 418 

  4.การ 
ศึกษา    
ดูงาน 

 

Pearson 
Correlation 

.140* .137* .142* .092 .129* 

Sig.        
(2-tailed) 

.004 .005 .004 .061 .008 

N 418 418 418 418 418 

   5.การ 
ศึกษาตอ 

 
 
 

Pearson 
Correlation 

.217* .208* .205* .152* .154* 

Sig.        
(2-tailed) 

.000 .000 .000 .002 .002 

N 418 418 418 418 418 
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สภาพการพัฒนา
บุคลากร 

ในปจจุบัน 

แนวทางการพัฒนาบุคลากร 

แผนการพัฒนา
บุคลากร 

งบประมาณการ
พัฒนาบุคลากร 

การสนับสนุน 
จากผูบริหาร 

การดําเนินการ
พัฒนาบุคลากร 

การประเมินผล
และติดตามผล 

6. การทํา
วิจัย 

 

Pearson 
Correlation 

.100 .082 .086 .058 .067 

Sig.        
(2-tailed) 

.040 .094 .078 .240 .175 

N 418 418 418 418 418 

  7. การ  
  สนับสนุน 
  การจัดทํา  
  ผลงาน ทาง 
  วิชาการ 

Pearson 
Correlation 

.105* .090 .079 .019 .039 

Sig.        
(2-tailed) 

.031 .065 .108 .706 .429 

N 418 418 418 418 418 

8. การ
สนับสนุน
การ
พัฒนา
ตําแหนง
ทาง
วิชาการ 

Pearson 
Correlation 

.204* .180* .151* .115* .141* 

Sig.        
(2-tailed) 

.000 .000 .002 .019 .004 

N 418 418 418 418 418 

     9.แผนการ 
       พัฒนา 
     บุคลากร 

 

Pearson 
Correlation 

.037 .064 .026 .009 .018 

Sig.        
(2-tailed) 

.445 .191 .592 .859 .716 

N 418 418 418 418 418 

 10.งบ 
ประมาณ 
ในปจจุบัน 

 

Pearson 
Correlation 

-.070 -.105* -.106* -.122* -.096* 

Sig.        
(2-tailed) 

.154 .033 .030 .013 .050 

N 418 418 418 418 418 

1     11.การ
สนับสนุน
จาก
ผูบริหาร 

 

Pearson 
Correlation 

.006 -.028 -.015 -.044 -.021 

Sig.        
(2-tailed) 

.909 .569 .753 .365 .671 

N 418 418 418 418 418 
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สภาพการพัฒนา
บุคลากร 

ในปจจุบัน 

แนวทางการพัฒนาบุคลากร 

แผนการพัฒนา
บุคลากร 

งบประมาณการ
พัฒนาบุคลากร 

การสนับสนุน 
จากผูบริหาร 

การดําเนินการ
พัฒนาบุคลากร 

การประเมินผล
และติดตามผล 

12. การ
ดําเนินการ 
พัฒนา
บุคลากร 

 

Pearson 
Correlation 

-.008 -.023 -.033 -.031 -.036 

Sig.        
(2-tailed) 

.876 .642 .496 .532 .469 

N 418 418 418 418 418 

13. การ
ประเมินผล
และ
ติดตาม
ผล 

 

Pearson 
Correlation 

-.039 -.017 -.036 -.017 -.022 

Sig.        
(2-tailed) 428 733 462 

.
732 649 

N 
18 18 18 

4
18 18 

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
จากตารางที่ 8 เมื่อหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน 

(Pearson’s product moment correlation coefficient) เพื่อทดสอบ
ความสัมพันธระหวางสภาพการพัฒนาบุคลากรในปจจุบันกับแนวทางการพัฒนา
บุคลากร มีผลการทดสอบจําแนกตามประเด็นดังนี ้

1) การฝกอบรม  มีความสัมพันธกับแผนการพัฒนาบุคลากร 
งบประมาณการพัฒนาบคุลากร การสนับสนุนจากผูบริหาร การดําเนินการพัฒนา
บุคลากร  และการประเมินผลและติดตามผล  ในระดับต่ําและในทิศทางเดียวกัน  
(r = 0. 172, 0.188, 0.195, 0.137, 0.154) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

2) การประชุมสัมมนา มีความสัมพันธกับแผนการพัฒนาบุคลากร 
งบประมาณการพัฒนาบุคลากร และการประเมินผลและติดตามผล ในระดับต่ํา
และในทิศทางเดียวกัน และมีความสัมพันธกับ การสนับสนุนจากผูบริหาร ใน
ระดับต่ําและในทิศทางเดียวกัน (r = 0.133, 0.137, 0.118, 0.119) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวน การดําเนินการพัฒนาบุคลากรไมมี
ความสัมพันธกับการประชุมสัมมนา 

3) การประชุมเชิงปฏิบัติการ มีความสัมพันธกับแผนการพัฒนา
บุคลากร งบประมาณการพัฒนาบุคลากร  การสนับสนุนจากผูบริหาร การ
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ดําเนินการพัฒนาบุคลากร และการประเมินผลและติดตามผล ในระดับต่ําและใน
ทิศทางเดียวกัน (r = 0. 236, 0.232, 0.231, 0.146, 0.189) อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  

4)  การศึกษาดูงาน มีความสัมพันธกับแผนการพัฒนาบุคลากร 
งบประมาณการพัฒนาบุคลากร การสนับสนุนจากผูบริหาร และการประเมินผล
และติดตามผล  ในระดับต่ําและในทิศทางเดียวกัน (r = 0.140, 0.137, 0.142, 
0.129) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวน การดําเนินการพัฒนาบุคลากร 
ไมมีความสัมพันธกับการประชุมสัมมนา 

5) การศึกษาตอ มีความสัมพันธกับแผนการพัฒนาบุคลากร 
งบประมาณการพัฒนาบุคลากร การสนับสนุนจากผูบริหาร การดําเนินการพัฒนา
บุคลากร และการประเมินผลและติดตามผล ในระดับต่ําและในทิศทางเดียวกัน  
(r = 0.217, 0.208, 0.205, 0.152, 0.154) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

6) การทําวิจัย มีความสัมพันธกับแผนการพัฒนาบุคลากร ในระดับ
ต่ําและในทิศทางเดียวกัน (r = 0.100) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวน
งบประมาณการพัฒนาบุคลากร  การสนับสนุนจากผูบริหาร การดําเนินการ
พัฒนาบุคลากร และการประเมินผลและติดตามผล ไมมีความสัมพันธกับ การทํา
วิจัย 

7) การสนับสนุนการจัดทําผลงานทางวิชาการ มีความสัมพันธกับ
แผนการพัฒนาบุคลากรในระดับต่ําและในทิศทางเดียวกัน (r = 0.105) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวน งบประมาณการพัฒนาบุคลากร การ
สนับสนุนจากผูบริหาร การดําเนินการพัฒนาบุคลากร และการประเมินผลและ
ติดตามผล ไมมีความสัมพันธกับ การสนับสนุนการจัดทําผลงานทางวิชาการ  

8) การสนับสนุนการพัฒนาตําแหนงทางวิชาการ มีความสัมพันธ
กับแผนการพัฒนาบุคลากร งบประมาณการพัฒนาบุคลากร การสนับสนุนจาก
ผูบริหาร การดําเนินการพัฒนาบุคลากร และการประเมินผลและติดตามผล ใน
ระดับต่ําและในทิศทางเดียวกัน (r = 0.204, 0.180, 0.151, 0.115, 0.141) อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

9) แผนการพัฒนาบุคลากรในปจจุบัน ไมมีความสัมพันธกับ 
แผนการพัฒนาบุคลากร งบประมาณการพัฒนาบุคลากร การสนับสนุนจาก
ผูบริหาร การดําเนินการพัฒนาบุคลากร และการประเมินผลและติดตามผล 
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10) งบประมาณในปจจุบัน มีความสัมพันธกับงบประมาณการ
พัฒนาบุคลากร การสนับสนุนจากผูบริหาร การดําเนินการพัฒนาบุคลากร และ
การประเมินผลและติดตามผล ในระดับต่ําและในทิศทางตรงกันขาม (r = -0.105, 
-0.106, -0.122, -0.96) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนแผนการ
พัฒนาบุคลากร ไมมีความสําพันธกับงบประมาณในปจจุบัน 

11) การสนับสนุนจากผูบริหารในปจจุบัน ไมมีความสัมพันธกับ 
แผนการพัฒนาบุคลากร  งบประมาณการพัฒนาบุคลากร  การสนับสนุนจาก
ผูบริหาร การดําเนินการพัฒนาบุคลากร และการประเมินผลและติดตามผล  

12) การดําเนินการพัฒนาบุคลากรในปจจุบันไมมีความสัมพันธกับ 
แผนการพัฒนาบุคลากร งบประมาณการพัฒนาบุคลากร การสนับสนุนจาก
ผูบริหาร การดําเนินการพัฒนาบุคลากร และการประเมินผลและติดตามผล     
การประเมินผลและติดตามผลในปจจุบัน ไมมีความสัมพันธกับ แผนการพัฒนา
บุคลากร งบประมาณการพัฒนาบุคลากร การสนับสนุนจากผู บริหาร              
การดําเนินการพัฒนาบุคลากร และการประเมินผลและติดตามผล 

13) การประเมินผลและติดตามผลในปจจุบัน ไมมีความสัมพันธ
กับแผนการพัฒนาบุคลากร  งบประมาณการพัฒนาบุคลากร  การสนับสนุนจาก
ผูบริหาร  การดําเนินการพัฒนาบุคลากร  และการประเมินผลและติดตามผล   
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ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความตองการพัฒนาบุคลากร
กับแนวทางการพัฒนาบุคลากร  

ความตองการการพัฒนา
บุคลากร 

แนวทางการพัฒนาบคุลากร 

แผนการ
พัฒนา

บุคลากร 

งบประมา
ณการ
พัฒนา

บุคลากร 

การ
สนับสนุน

จาก
ผูบริหาร 

การ
ดําเนินการ

พัฒนา
บุคลากร 

การ
ประเมินผล

และ
ติดตามผล 

ดาน
ความรู 

Pearson 
Correlation 

.323* .319* .320* .399* .440* 

Sig. (2-tailed) 0 0 0 0 0 

N 418 418 418 418 418 

ดาน
ทักษะ 

Pearson 
Correlation 

.289* .301* .318* .431* .495* 

Sig. (2-tailed) 0 0 0 0 0 

N 418 418 418 418 418 

ดาน
ทัศน  -
คติ 

Pearson 
Correlation 

.524* .486* .521* .586* .585* 

Sig. (2-tailed) 0 0 0 0 0 

N 418 418 418 418 418 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
จากตารางที่ 9 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความตองการ

พัฒนาบุคลากร กับแนวทางการพฒันาบุคลากร พบวา 
1) ดานความรู มีความสัมพันธกับแผนการพัฒนาบุคลากร 

งบประมาณการพัฒนาบุคลากร การสนับสนุนจากผูบริหาร การดําเนินการพัฒนา
บุคลากร และการประเมินผลและติดตามผล ในระดับปานกลางและในทิศทาง
เดียวกัน (r = 0.323, 0.319, 0.320, 0.399, 0.440) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05   

2) ดานทักษะ มีความสัมพันธกับแผนการพัฒนาบุคลากร 
งบประมาณการพัฒนาบุคลากร การสนับสนุนจากผูบริหาร การดําเนินการพัฒนา
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บุคลากร และการประเมินผลและติดตามผล ในระดับปานกลางและในทิศทาง
เดียวกัน (r = 0.289, 0.301, 0.318, 0.431, 0.495)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05   

3) ดานทัศนคติ มีความสัมพันธกับ แผนการพัฒนาบุคลากร 
งบประมาณการพัฒนาบุคลากร และการสนับสนุนจากผูบริหาร ในระดับ       
ปานกลางและในทิศทางเดียวกัน (r = 0.524, 0.486, 0.521) อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความสัมพันธกับการดําเนินการพัฒนาบุคลากร และ
การประเมินผลและติดตามผล ในระดับสูงและในทิศทางเดียวกัน (r = 0.586, 
0.585) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 
ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง สภาพการพัฒนาบุคลากรใน
ปจจุบันและความตองการพัฒนาบุคลากร กับแนวทางการพัฒนาบคุลากร 

 
ปจจัยการพัฒนาบุคลากร แนวทางการพัฒนาบคุลากร 

สภาพการพฒันาบุคลากร
ในปจจุบัน 

Pearson Correlation .098* 
Sig. (2-tailed) .046 

N 418 

ความตองการการพัฒนา
บุคลากร 

Pearson Correlation .548* 
Sig. (2-tailed) .000 

N 418 

 
จากตารางที่ 10 พบวา สภาพการพัฒนาบุคลากรในปจจุบัน กับ

แนวทางการพัฒนาบุคลากร มีความสัมพันธกัน ในระดับต่ําและในทิศทางเดียวกัน 
(r = 0.098) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความตองการพัฒนา
บุคลากร กับแนวทางการพัฒนาบุคลากร มีความสัมพันธกัน ในระดับปานกลาง
และในทิศทางเดียวกัน (r = 0.548) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    
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4.2 อภิปรายผลการวิจัย  
จากสรุปผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากร กรณีศึกษา 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยโดยแยกเปน
ประเด็น ดังตอไปนี ้

4.2.1 การเปรียบเทียบผลการวิจัยกับทฤษฎี  
4.2.1.1 ผลวิจัยความตองการพัฒนาของบุคลากรมหาวิทยาลัย 

อุบลราชธาน ี
จากการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของ 

Maslow และ ทฤษฎี ERG ของ Alderfer เปนทฤษฎีหลักในการศึกษาวิจัย ซึ่ง
ตามทฤษฎีความตองการของ Maslow ที่ไดกลาวถึง ทฤษฎีลําดับขั้นความ
ตองการของบุคคล (Hierarchy of Needs Theory) วา “บุคคลมีความตองการ
ไมมีที่สิ้นสุด และความตองการของบุคคล จะกอใหเกิดพฤติกรรมเพื่อตอบสนอง” 
โดยผลการศึกษาไดสอดคลองกับทฤษฎีความตองการของ Maslow เนื่องจาก
บุคลากรตองการการพัฒนาตนเองเพื่อสนองความตองการตั้งแตระดับสองขึ้นไป
ของทฤษฎี Maslow กลาวคือ ตองการความมั่นคงปลอดภัย เชน การพัฒนา
ทักษะ หรือการศึกษาตอ ทําใหมีการปรับตําแหนงหนาที่การงาน ทําใหมีเงินเดือน
สูงขึ้น การสนองความตองการระดับสาม คือ ตองการการมีสวนรวมในสังคม 
กลาวคือ การมีความรูความสามารถมากขึ้นจากการพัฒนา ทําใหมีเกียรติ มี
ตําแหนง ที่ทําใหบุคลากรมีสวนรวมในสังคมมากขึ้นตามวุฒิและความรูที่เพิ่มขึ้น 
การสนองความตองการระดับสี่ คือ ความตองการเกียรติยศชื่อเสียง ในทํานอง
เดียวกันเมื่อมีความรู มีตําแหนงเพิ่มสูงขึ้น ยอมนํามาซึ่งเกียรติยศชื่อเสียง การ
สนองความตองการระดับหาคือความตองการประสบความสําเร็จสูงสุด กลาวคือ 
เมื่อบุคลากรไดมีการพัฒนาความรูความสามารถเพิ่มพูนขึ้นตามลําดับ บุคลากร
ยอมปรารถนาที่จะพัฒนาตนเองไปสูจุดสูงสุดในชีวิตของแตละคน โดยใชความรู 
ทักษะและความสามารถของตนอยางเต็มที่ ซึ่งจะไดรับการตอบสนองจาก
ความกาวหนาในหนาที่การงาน การไดรับมอบหมายงานที่ทาทายและโอกาสใน
การพัฒนาตนเอง  นอกจากนี้ ผลวิจัยยังสอดคลองกับทฤษฎี ERG ของ Alderfer 
ในความตองการของบุคคลลําดับที่สองคือ ความสัมพันธ (Relatedness) เปน
ความตองการมีปฏิสัมพันธรวมกับบุคคลอื่น ซึ่งบุคคลจะไดรับการตอบสนองจาก
การยอมรับทางสังคม ความสัมพันธทางสังคมและกลุมเพื่อน และความตองการ
ของบุคคลลําดับที่สามคือ ความเจริญกาวหนา (Growth) เปนความตองการที่จะ
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กาวไปขางหนา เพื่อที่จะสรางสรรคผลงานใหเปนที่ยอมรับของบุคคลอื่น โดยการ
เลื่อนข้ัน เลื่อนตําแหนง และการใหรางวัลจากสังคม 

4.2.1.2 ผลวิจัยความสัมพันธระหวางความตองการพัฒนา
ของบุคลากรกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความตองการ
พัฒนาบุคลากรกับแนวทางการพัฒนาบุคลากร พบวาในภาพรวม ความสัมพันธ
อยูในระดับปานกลาง และในทิศทางเดียวกัน  และเมื่อพิจารณารายดานจะพบวา 
แนวทางการพัฒนาบุคลากรที่บุคลากรตองการมากที่สุดคือ การสนับสนุนจาก
ผูบริหาร ซึ่งผูบริหารควรใหความสําคัญตอการจัดหางบประมาณในการพัฒนา
บุคลากร  มีการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอยางจริงจัง ใหความสําคัญตอความ
ตองการของบุคลากรในการพัฒนาตนเอง และสนับสนุนใหบุคลากรนําความรู 
ทักษะที่ไดรับจากการพัฒนาไปใชในการปฏิบัติงานน้ัน การสนับสนุนจากผูบริหาร
ในสิ่งเหลานี้จะทําใหเกิดแรงจูงใจเปนกระบวนการของการกระตุน (Arousal) ให
บุคลากรทํางานใหดีขึ้น ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการจูงใจของ Greenberg และ 
Baron ที่กลาววา พฤติกรรมของมนุษยที่แสดงออกตอสิ่งเรา หรือสิ่งจูงใจในการ
ทํางาน เพื่อกระตุนใหเกิดความตองการในการพัฒนาตอไปไมหยุดยั้ง มีความ
ทุมเทความพยายามมากขึ้นโดยทํางานอยางมีทิศทางไมยอทอ เพื่อบรรลุเปาหมาย
บางสิ่งบางอยางท่ีตองการ 

4.2.2 การวิเคราะหเปรียบเทียบผลการวิจัยกับการดําเนินงาน
พัฒนาบุคลากรในปจจุบันของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ความตองการพัฒนาของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
มีมากกวาการดําเนินงานพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในปจจุบัน 
จากผลการวิจัยพบวา  บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชาธานี มีความตองการ
พัฒนาความรู ทักษะ และทัศนคติ โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.01) ซึ่ง
ไดแก การศึกษาตอเพื่อพัฒนาตนเองและหนวยงาน พัฒนาดานความคิดริเริ่ม
สรางสรรคเพื่อการปรับปรุงพัฒนาระบบงาน ใหสามารถปฏิบัติงานไดตรงตาม
เปาหมายทั้งตนเองและองคการ พรอมทั้งสงผลใหเกิดความกาวหนาในสายงานที่
ปฏิบัติดวย นอกจากนี้ บุคลากรยังมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท่ีบุคลากรอยากใหเปนเพื่อความกาวหนาและ
ความสําเร็จสูงสุดของการพัฒนาตนเองและองคกร อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 
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4.22) นั้น แตตามสภาพปจจุบันของการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.16) และ แสดงใหเห็น
วาบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนยังมีความ
ตองการพัฒนาตนเอง เพื่อพัฒนาความรู ทักษะ และทัศนคติ ของตนเอง เพื่อ
ความเจริญกาวหนาในหนาที่การงานตามลําดับ ซึ่งในภาพรวม มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ยังดําเนินงานพัฒนาบุคลากรไดไมเพียงพอตามความตองการของ
บุคลากร เนื่องจากบุคลากรมีความเห็นวา ผลงานมหาวิทยาลัยในการพัฒนา
บุคลากรอยูในระดับปานกลาง ขณะที่บุคลากรยังมีความตองการพัฒนาเรื่องตางๆ 
อยูในระดับมาก  

4.2.3 การวิเคราะหเปรียบเทียบแผนยุทธศาสตรในการพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับมหาวิทยาลัยอื่น 

เมื่อพิจารณาขอมูลการเปรียบเทียบแผนการพัฒนาบุคลากร
ระหวางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับมหาวิทยาลัยอื่น พบวา แผนการพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นั้นในรายประเด็นตางๆ ยังคงขาดความ
ชัดเจนและขาดรายละเอียดที่แสดงถึงการจูงใจใหมีการปฏิบัติงานหรือพัฒนา
ศักยภาพในดานตางๆ โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระบุกวางๆเพียงวา “พัฒนา
อาจารยใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองใหพรอม
ทันตอพลวัตรของสังคม โดยสงเสริมและสนับสนุนใหทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียนรู และพัฒนาสมรรถนะดานวิชาการในระดับสากล” หรือ 
“สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัย และสรางนักวิจัย
รุนใหม” ขณะที่มหาวิทยาลัยอื่นมีแผนงานที่ชัดเจนกวา เชน มหาวิทยาลัย 
ขอนแกน ระบุวา “สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรไดรับทุนการศึกษาในระดับที่
สูงขึ้นท้ังในและตางประเทศ โดยใหสอดคลองกับภาระงานเพื่อเตรียมความพรอม
ในการกาวเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระบุวา 
“สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีขีดความสามารถและเปน
ที่ยอมรับทั้งระดับชาติ และนานาชาติ ทั้งสนับสนุนและใหรางวัลแกบุคลากรที่มี
ผลงานและสรางชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัย” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระบุวา 
“สงเสริมใหอาจารยประจําและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการไดรับทุนเพื่อศึกษา
ตอทั้งภายในและตางประเทศ จัดสรรทุนระยะสั้นในการไปฝกอบรมดานการใช
ภาษาอังกฤษใหแกบุคลากรสนับสนุนอยางตอเนื่องเพื่อสรางโอกาสใหบุคลากรได
ฝกฝนและพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษในการติดตอสื่อสาร” เปนตน ซึ่ง
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ประเด็นตางๆ เหลานี้ ถือเปนสิ่งที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะตองมีการปรับปรุง
แกไขใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นและชัดเจนมากขึ้นในทางปฏิบัติ 

4.2.4 การเปรียบเทียบผลการวิจัยกับงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
4.2.4.1 สภาพการพัฒนาบุคลากรในปจจุบัน 

 บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพการพัฒนาบุคลากรในปจจุบันของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
โดยรวมอยูในระดับปานกลางทุกดาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชวงวิทย   
สิงหมอ (2548) ที่พบวาสภาพการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย             
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยรวมมีการ
พัฒนาบุคลากรอยูในระดับปานกลางทุกดาน 

ผลการศึกษายังปรากฏวา บุคลากรมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพการพัฒนาบุคลากรในปจจุบัน 3 ประเด็นที่มีระดับคะแนนนอย
ที่สุดคือ 1) งบประมาณในปจจุบัน 2) การดําเนินการพัฒนาบุคลากร และ 3) การ
สนับสนุนจากผูบริหาร ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวไดชี้ใหเห็นวาประเด็นดังกลาวเปน
ปญหาการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในปจจุบัน ซึ่งผลวิจัยดังกลาว
สอดคลองกับขอมูลแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ที่ระบุวา การทํางานพัฒนา
บุคลากรในปจจุบันนั้นมีปญหาและอุปสรรค ไดแก ปญหาที่เกิดจากแผนการ
พัฒนาบุคลากรในระดับมหาวิทยาลัยและคณะไมเชื่อมโยงกัน และขาดการ
กําหนดทิศทางในการพัฒนาบุคลากรอยางชัดเจน ขาดการมีสวนรวมในการ
กําหนดแผนการพัฒนาบุคลากร ขาดการศึกษาวิเคราะหปญหาและสภาพความ
ตองการที่แทจริง ขาดการปรับปรุงแกไขหลักสูตรการฝกอบรมใหสอดคลองกับ
สภาพปญหา สภาพแวดลอมและความตองการของหนวยงานในปจจุบัน ขาด
เทคนิคและวิธีการในการดําเนินการ ขาดการติดตามประเมินผล และ
มหาวิทยาลัยมีงบประมาณไมเพียงพอตอความตองการพัฒนาของบุคลากร ดังนั้น 
กิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรจึงไมอาจพัฒนาบุคลากรไดตามวัตถุประสงคและ
ปญหาของหนวยงานได (มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน,ี 2555)  

นอกจากนี้  ผลวิจัยยังสอดคลองกับงานวิจัยของ 
Scholastica C. Ukwoma & Pearl C. Akanwa (2008) ที่ศึกษาโปรแกรม
พัฒนาทรัพยากรบุคคลในหองสมุดของสถานศึกษาในไนจีเรีย กรณีศึกษา
เปรียบเทียบมหาวิทยาลัยในรัฐ Imo พบวา มหาวิทยาลัยมีงบประมาณไมเพียงพอ 
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ขอจํากัดทางการเงินสวนบุคคล และขาดแคลนสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
ฝกอบรม ซึ่งเปนปญหาหลักที่มีผลกระทบตอการฝกอบรมและพัฒนาบรรณารักษ
บุคลากรกึ่งวิชาชีพ  

4.2.4.2 ความตองการพัฒนาบุคลากร  
ผลวิจัยความตองการพัฒนาบุคลากรของบุคลากร

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบวา บุคลากรมีความตองการพัฒนาความรู ทักษะ 
และทัศนคติ โดยรวมอยูในระดับมาก โดยที่มีความพยายามในการศึกษาตอเพื่อ
พัฒนาตนเองและการพัฒนาหนวยงานในดานความคิดริเริ่มสรางสรรคเพื่อการ
ปรับปรุงพัฒนาระบบงานใหสามารถปฏิบัติงานไดตรงตามเปาหมาย พรอมทั้งยัง
สงผลใหเกิดความกาวหนาในสายงานที่ปฏิบัติ ซึ่งผลวิจัยดังกลาวสอดคลองกับ
งานวิจัยของ อัญชิสา  ไกรสรนภาเนตร (2545) ที่ศึกษาเรื่องการพัฒนาบุคลากร
ตามความตองการของขาราชการ มหาวิทยาลัยศิลปากร พบวา บุคลากรทั้งสาย ข 
และสาย ค มีความตองการที่ไปฝกอบรม การสอนงาน การสงไปดูงาน โดยรวม
อยูในระดับมาก โดยไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรม
ดังกลาวดวย  นอกจากนี้ ผลวิจัยดานประเด็นที่ตองการพัฒนายังสอดคลอง
กับ  Muhammad Hameed Ullah and et al. (2011) ที่ศึกษาความตองการ
ในการพัฒนาของพนักงานระดับอุดมศึกษาในปากีสถานพบวา อาจารยใน
มหาวิทยาลัยตองการการฝกอบรมดานการทําวิจัย แนวโนมวิชาชีพ ความสามารถ
ทางวิชาชีพ ทัศนะทางวิชาชีพ ใหมีความสามารถมากยิ่งขึ้น และสอดคลองกับผล
การศึกษาของ นทีทิพย  ประพันธวิทย (2552) ที่ศึกษารูปแบบการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ พบวาความตองการพัฒนาบุคลากรของสายสนับสนุน โดยรวมมีความ
ตองการพัฒนาตนเองอยูในระดับมาก  ทั้งดานการศึกษา การศึกษาดูงาน ดาน
การฝกอบรม และดานการพัฒนาตนเองนั้น ซึ่งสอดคลองกับผลวิจัยดานความ
ตองการพัฒนาของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดานการฝกอบรม ประชุม
เชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน การศึกษาตอและการสัมมนา  ซึ่งเปนรูปแบบการ
พัฒนาบุคลากรที่มีความสําคัญมาก เนื่องจากเปนการพัฒนาดานความดานคิด
ริเริ่มสรางสรรค อันจะนําไปสูปรับปรุงพัฒนาระบบงาน ทําใหสามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด  
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4.2.4.3 แนวทางการพัฒนาบุคลากร 
ผล วิ จั ย ค ว าม คิ ด เ ห็ น บุ ค ล า กร ม หา วิ ท ย า ลั ย

อุบลราชธานี เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาบุคลากร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน หัวขอการสนับสนุนจากผูบริหารมหาวิทยาลัย อยู
ในระดับมากเชนกัน แสดงวาบุคลากรเห็นวา การไดรับการสนับสนุนจากผูบริหาร
เปนสิ่งสําคัญมาก ซึ่งผลวิจัยดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของ ฐีระ ประวาลพฤกษ 
(2538 : 173-179) ที่ศึกษาการจําแนกปญหาในการพัฒนาบุคลากรพบวา ปญหา
สวนหนึ่งเปนปญหาจากผูบริหารองคการ คือความไมเขาใจของผูบริหารดานการ
ฝกอบรม นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ อรุณ รักธรรม (2539 : 253–
259) สุจิตร ธนานันท (2550 : 185-191) ยงยุทธ  เกษสาคร (2551 : 218-224) 
ที่ไดระบุปญหาในการพัฒนาบุคลากรเหมือนกันคือ ปญหาเกี่ยวกับผูบริหาร
องคกร กรณีที่ผูบริหารองคกรไมเห็นความสําคัญของการพัฒนาบุคลกร และคิด
วาเปนการสิ้นเปลือง 

4.2.4.4 ความสัมพันธระหวางสภาพการพัฒนาบุคลากรใน
ปจจุบัน และความตองการพัฒนาบุคลากร กับแนวทางการพัฒนาบุคลากร 

ผลการวิจัยพบวา สภาพการพัฒนาบุคลากรใน
ปจจุบัน และความตองการการพัฒนาบุคลากร  มีความสัมพันธกับแนวทางการ
พัฒนาบุคลากร ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งหมายความวา  บุคลากรมีความพยายามที่
จะพัฒนาตนเองในปจจุบันมากเทาไหร ความตองการที่จะพัฒนาตนเองตอไป 
และมีวิธีการและแนวทางในการพัฒนาตนเองมากขึ้นเทานั้น ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ อัญชลี  จันระสา (2543) ที่ไดศึกษาสภาพปจจุบันการพัฒนา
บุคลากรและความตองการการพัฒนาบุคลากรที่สัมพันธกับวิธีการพัฒนาบุคลากร 
สาย ข และสาย ค ในมหาวิทยาลัยขอนแกน  

4.2.4.5 ความสัมพันธระหวางสภาพการพัฒนาบุคลากรใน
ปจจุบันกับแนวทางการพัฒนาบุคลากร 

สภาพการพัฒนาบุคลากรในปจจุบัน มีความสัมพันธ
กับแนวทางการพัฒนาบุคลากร โดยภาพรวมในระดับปานกลาง และในทิศทาง
เดียวกัน เมื่อพิจารณาในรายหัวขอ การฝกอบรม การประชุมสัมมนา การประชุม
เชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน การศึกษาตอ การทําวิจัย การจัดทําผลงาน
วิชาการ ตลอดจนการสงเสริมพัฒนาตําแหนงทางวิชาการ มีความสัมพันธกันกับ
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แผนการพัฒนาบุคลากร งบประมาณการพัฒนาบุคลากร การสนับสนุนจาก
ผูบริหาร ในระดับต่ํ าและในทิศทางเดียวกัน แสดงวา หากผูบริหารเห็น
ความสําคัญ และมีการสนับสนุนสงเสริมทั้งดานงบประมาณ และการวางแผน
สงเสริมพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องมากเพียงไร ก็จะกอใหเกิดกระบวนการ
ฝกอบรม การประชุมสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน และ
การศึกษาตอ มากยิ่งขึ้นเทานั้น  

 
5.3 ขอเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากร กรณีศึกษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ซึ่งไดศึกษาสภาพปจจุบันของการพัฒนาบุคลากร ปญหาการพัฒนา
บุคลากร ความตองการพัฒนาบุคลากร และแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งสายสนับสนุนวิชาการและสายวิชาการใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนั้น ผูวิจัยขอเสนอแนะ ดังนี ้

5.3.1 ขอเสนอแนะจากการศึกษา 
5.3.1.1 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ควรมีการปรับปรุงแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร เนื่องจากผลวิจัยชี้ใหเห็นวา สภาพการพัฒนา
บุคลากรในปจจุบันอยูในระดับปานกลาง และบุคลากรแสดงความตองการวา ควร
มีการพัฒนาใหมากขึ้นโดยมีการพัฒนาในเรื่องตางๆ ใหครอบคลุม และมีการ
พัฒนาอยางทั่วถึงดวยงบประมาณที่เพียงพอ 

ในทํานองเดียวกัน สภาพการพัฒนาบุคลากรปจจุบันหลายๆ ดาน
มีความสัมพันธกับแนวทางการพัฒนาบุคลากร ในระดับต่ําและในทิศทางเดียวกัน 
เชน การศึกษาตอ งบประมาณในปจจุบัน การประเมินผล การวิจัย เปนตน แสดง
วา การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในปจจุบัน มีแนวทาง
เดียวกันกับแนวทางท่ีบุคลากรเสนอแนะในงานวิจัย เพียงแตมหาวิทยาลัยยังมีการ
พัฒนาที่ยังไมเพียงพอ 

5.3.1.2 การดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 5 ป (พ.ศ. 2554 -2559) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีควรมีการ
ดําเนินงานของแผนใหไดผลเปนรูปธรรมใหมากที่สุด เนื่องจากผลวิจัยปรากฏวา 
ในมุมมองของบุคลากร ผลงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการดําเนินงานพัฒนา
บุคลากรทุกดานอยู ในระดับปานกลาง ชี้ใหเห็นวาบุคลากรประสงคจะให
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพกวานี้ เชน 
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งบประมาณการพัฒนาบุคลากร การสนับสนุนจากผูบริหารอยางจริงจัง เปนตน 
นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบความชัดเจนและความเปนรูปธรรมของแผนพัฒนา
บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับแผนของมหาวิทยาลัยอื่นๆ พบวา แผน
มาตรการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไมระบุชัดเจนเหมือนแผนพัฒนาบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยอื่นๆ ดังน้ันในแผนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ควรกําหนดให
ชัดเจนวาจะพัฒนาบุคลากรดวยวิธีใด อยางไร  รวมทั้งระบุเรื่องจํานวนและแหลง
งบประมาณใหชัดเจน  

5.3.1.3 ผลวิจัยนี้ เปนขอมูลความตองการของบุคลากรในเชิง
ตัวแทนประชากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งสามารถนําขอมูลวิจัยไปใชงานได
ในภาพกวาง ผูวิจัยขอเสนอวา ในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
ควรมีการสํารวจความตองการของบุคลากรเปนรายบุคคลกอนการจัดทําแผน 
ทั้งนี้ เพื่อใหแผนพัฒนาบุคลากรสอดคลองกับความตองการของบุคลากรอยาง
แทจริง 

5.3.1.4 แนวทางพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 
จากผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากร กรณีศึกษา 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งไดศึกษาสภาพปจจุบันของการพัฒนาบุคลากร 
ปญหาการพัฒนาบุคลากร ความตองการพัฒนาบุคลากร และแนวทางในการ
พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งสายสนับสนุนวิชาการและสาย
วิชาการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนั้น ผูวิจัยขอเสนอแนวทางการบริหารงาน
คุณภาพ (PDCA) เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ีดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 



62 วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ีปที่ 11 เลม 1 (2558) 

ตารางที่ 5.1 ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาบุคลากร 
 

กระบวนการ วิธีการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
วางแผน (Plan) 1. การวางแผน โดยกําหนดหัวของาน

พัฒนาบุคลากรที่ตองปรับปรุงแกไขและหัวของาน
การพัฒนาสิ่งใหมๆ ซึ่งการที่จะไดมาซึ่งหัวขอแผน
และประเด็นปญหาต า งๆ นั้ น  จะกระทํ าผ าน
กระบวนการวิเคราะห SWOT ตามสภาวการณ
ปจจุบัน ขอมูลจากงานวิจัย และระดมความคิดเห็น
จากบุคลากรทุกคน ใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมฉบับปจจุบัน และรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน (AEC) มาพิจารณาประกอบแผน
ฉบับปจจุบัน และควรปรับปรุงใหทันสมัยเปนระยะๆ 
เชน ประเด็นปญหาเรื่องการศึกษาตอ สายงาน
ความกาวหนาของบุคลากร การสรางบรรยากาศการ
ทํางาน การสรางขวัญกําลังใจบุคลากร เปนตน 

2. ควรมีแผนพัฒนาบุคลากรตามกลุมงาน โดยรวมกัน
ทุกคณะ/สํานัก เชน กลุมการเงิน พัสดุ แผน เปนตน 
/ควรพัฒนาบุคลากรทุกสายงาน ทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุนวิชาการ 

3. จัดทําแผนระยะสั้น/แผนระยะยาวในการสราง
บุคลากรรุนใหมขึ้นมาทดแทนรุนเกาที่จะเกษียณอายุ
ราชการในชวง 5-10 ป ขางหนา 

4. กําหนดแหลงงบประมาณและปริมาณงบประมาณ ที่
เพียงพอตอการพัฒนาบุคลากรเปนรายบุคคล 

โครงการจัดตั้งกอง
การเจาหนาที่ 
สํานักงานอธิการ
มหาวิทยาลัย 

การดํ า เนิ นงาน
ตามแผน  
(Do) 

1. กําหนดคณะกรรมการ กลุมงาน หรือ ผูรับผิดชอบ
การดําเนินงานตามแผนบุคลากรของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดยเฉพาะ เชน คณะทํางานจัดตั้ง
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2. กําหนดการประชุมของคณะกรรมการแตละคณะ 
หรือของกลุมงาน ใหเปนระบบสอดคลองกันเพื่อ
ความมีประสิทธิภาพของกลไกการทํางาน 

โครงการจัดตั้งกอง
การเจาหนาที่ 
สํานักงานอธิการ
มหาวิทยาลัย 
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 3. กําหนดขั้นตอนการดําเนินงานใหชัดเจน 
4. มีการประชาสัมพันธแผนการพัฒนาบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
5. ผูบริหารของหนวยงานใหการสนับสนุนสงบุคลากร

เขารวมกิจกรรมตามแผนแผนการพัฒนาบุคลากร 
6.การกําหนดหัวขอการฝกอบรมควรมีความดึงดูดความ

สนใจของบุคลากร รวมทั้งมีรูปแบบใหมๆ ที่มากกวา
การสัมมนาหรือฝกอบรม และควรมีรูปแบบที่เอื้อตอ
การสรางความเขาใจในการนําไปใชไดจริง 

7.การฝกอบรม สัมมนา ควรมีขึ้นอยางสม่ําเสมอ และ
เปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ ยนเรียนรู ระหวาง
บุคลากรตามคณะตางๆ 

 

ตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามแผน  
(Check) 

1. สรางฐานขอมูลในการตรวจสอบการผลดําเนินงาน
ตามแผนการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี   

2. สรางระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณจาก
การพัฒนาตนเองของบุลากร 

3. ประเมินผลการทํางานของกรรมการ กลุมงาน  
4. ประเมินผลขั้นตอนการทํางาน 
5. ประเมินผลการทํางานของแผนที่วางไว 
6. มีระบบการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน 
7. ประเมินผลใชงบประมาณอยางคุมคาตอการพัฒนา

บุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

8. รายงานผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาบคุลากร
อยางตอเนื่อง 

โครงการจัดตั้งกอง
การเจาหนาที่ 
สํานักงานอธิการ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

ปรับปรุงแกไข  
(Act) 

1. นําผลการประเมนิการพัฒนาบคุลากรไปปรบัปรุง
อยางเปนรูปธรรม 

2. จัดทําแผนการปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร ตามผล           
การประเมนิ 

3. กําหนดผูรับผิดชอบในการปรับปรุงแผนพัฒนา
บุคลากร 

4. ระบุตัวชี้วดั เปาหมาย และคาเปาหมายในการ
ปรับปรุงแผนพฒันาบุคลากร 

5. รายงานผลการดําเนนิงานการปรับปรุงแผนพัฒนา
บุคลากรอยางตอเนื่อง 

โครงการจัดตั้งกอง
การเจาหนาที่ 
สํานักงานอธิการ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

 



64 วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ีปที่ 11 เลม 1 (2558) 

5.3.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยในอนาคต 
5.3.2.1 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ควรมีการศึกษาวิจัยในเชิงลึก

เกี่ยวกับความตองการของบุคลากรในการศึกษาตอ เนื่องจากผลวิจัยนี้ชี้ใหเห็นวา
บุคลากรมีความตองการใหพัฒนาดานนี้ในระดับมากที่สุด 

5.3.2.2  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ควรมีการศึกษาวิจัยในเชิงลึก
เกี่ยวกับความตองการของบุคลากรในเรื่องบรรยากาศการทํางานรวมกันที่ดีของ
องคกร เนื่องจากผลวิจัยนี้ชี้ใหเห็นวาบุคลากรมีความตองการใหพัฒนาดานนี้ใน
ระดับมากที่สุด 

5.3.2.3  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ควรมีการศึกษาวิจัยในเชิงลึก
เกี่ยวกับความตองการของบุคลากรในเรื่องความกาวหนาในสายงานที่ปฏิบัติ 
เนื่องจากผลวิจัยนี้ช้ีใหเห็นวาบุคลากรมีความตองการใหพัฒนาดานนี้ในระดับมาก
ที่สุด 

5.3.2.4  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ควรมีการศึกษาวิจัยในเชิงลึก
เกี่ยวกับสภาพปจจุบันของปญหาการพัฒนาบุคลากร เนื่องจากผลวิจัยชี้ใหเห็นวา
ปจจุบันมหาวิทยาลัยยังมีปญหาการพัฒนาบุคลากรในเรื่องนโยบายไมชัดเจน 
งบประมาณจํากัด การสนับสนุนจากผูบริหาร การดําเนินการพัฒนาบุคลากร และ
การติดตามประเมินผล ทั้งนี้ สวนหนึ่งของปญหาเกิดจากความไมตอเนื่องของ
นโยบายการบริหารระหวางผูบริหารมหาวิทยาลัยคนเกาและคนใหม 

5.3.2.5  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ควรมีการศึกษาวิจัยในเชิงลึก
เกี่ยวกับวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) อยางละเอียด ทั้งนี้เพื่อเปน
แนวทางในการพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

5.3.2.6  ควรมีการศึกษาวิจัยความตองการพัฒนาบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยอื่นๆ ปจจุบันยังมีงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในระดับ
มหาวิทยาลัยจํานวนนอย ซึ่งนับเปนขอจํากัดดานขอมูลวิจัยอยางหนึ่งของผูวิจัย
ในงานวิจัยนี้ นอกจากนี้ การที่มหาวิทยาลัยตางๆ ใหความสําคัญกับการทํางาน
วิจัยเพื่อพัฒนาบุคลากร จะอํานวยประโยชนอยางยิ่งตองานพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยนั้นๆ 

5.3.2.7  มหาวิทยาลัยตางๆ ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการ
พัฒนาบุคลากรที่มีผลตอขวัญกําลังใจของบุคลากร 
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“พระโพธิสัตวในฐานะผูเปยมดวยเมตตา  
และเปนแสงแหงปญญาแกครอบครัว” 

 

สารภี  ขาวดี 1 
 

บทคัดยอ 
 

บทความวิจัยนี้มุงวิเคราะหคุณธรรม(การบําเพ็ญบารมี)ของพระโพธสิตัว
ในฐานะสมาชิกหนึ่งของครอบครัวในอรรถกถาชาดก มีคําถามวิจัยวาคุณธรรม
สําคัญขอใดที่พระโพธิสัตวเมื่อดํารงตนในฐานะบิดา สามี บุตร พี่ นอง หรือใน
ฐานะญาติ ใชนําพาสมาชิกครอบครัวลวงพนจากอุปสรรคและความทุกข  ผล
การศึกษาแสดงใหเห็นวาความเมตตาและปญญา เปนคุณธรรมสําคัญที่พระองค
นํามาใชเพื่อนําพาสมาชิกครอบครัวกาวพนจากอุปสรรคและความทุกขในชีวิต 
 

คําสําคัญ: พระโพธิสัตว, อรรถกถาชาดก, ความเมตตา, ปญญา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
       1 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลกัสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะอักษรศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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Abstract 
 

This research paper aimed at studying the Bodhisattva’ 
morals as a family member in Jãtaka. It was questioned that what 
morals the Bodhisattva practiced as a father, a husband, a son, a 
brother, or a cousin in order to lead the family members to 
overcome obstacles and sufferings. The results of the study 
revealed that the major moral principles were the compassion and 
the perfection of wisdom. 
 

Keywords: Bodhisattva, Jãtaka, compassion, perfection of wisdom 

 



วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ีปที่ 11 ฉบับ 1 (2558) 71 
  

 

 

1. ความนํา 
 

อรรถกถาชาดก เปนชาดกที่เลาเรื่องของพระโพธิสัตวผูบําเพ็ญบารมีใน
อดีตกอนที่จะตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาในชาติปจจุบัน ในแตละชาติที่ผาน
มา ชาติหนึ่งๆ ก็เรียกวาชาดกหนึ่งๆ อรรถกถาชาดกมีทั้งหมด 547 เรื่อง ศักดิ์ศรี  
แยมนัดดา (2543: 40) กลาวถงึรูปรางหรือขั้นตอนในการแตงอรรถกถาไว  5 ขั้น 
โดยเริ่มตนจาก ปจจุบันวัตถุ คือ กลาวถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปจจุบันอันเปน
สาเหตุที่ทําใหพระพุทธเจาทรงเลาเรื่องยอนอดีตใหฟงวา เหตุการณเชนนั้นเคยมี
มาแลวในอดีตอยางไร เมื่อจบปจจุบันวัตถุแลวก็ถึงตอนที่สอง เรียกวา อดีตวัตถ ุ
หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีต จัดวาเปนตัวนิทานหรือตัวชาดกแทๆ ก็ได จากนั้นก็
มาถึง ตัวคาถา ซึ่งเปนถอยคําหรือวาจาประกอบอดีตวัตถุอีกทีหนึ่ง จากคาถาก็ถึง
ไวยากรณ คือตอนอธิบายคําศัพทหรือขอความที่มีปญหา ขั้นตอนสุดทายเรียกวา 
สโมธาน หรือ ประชุมชาดก คือ แจงตัวบุคคลในเรื่องหรืออดีตวัตถุวา ใครกลับ
ชาติมาเกิดเปนใครในชาติปจจุบัน  

จากองคประกอบทั้ง 5 สวนในอรรถกถา สวนสําคัญที่สุด คือ ตัวนิทาน 
หรือตัวชาดกแทๆ ในอดีตวัตถุ เพราะเปนสวนที่แสดงใหเห็นเรื่องราวของพระ
โพธิสัตวในแตละชาติท่ีผานมามี “หัวใจ” สําคัญอยูที่การแสดงคุณธรรมหรือบารมี
ของพระโพธิสัตวที่ไดปฏิบัติในชาตินั้นๆ วาไดสั่งสมหรือเติมเต็ม “บารมี” แหงตน
ใหสมบูรณอยางไรบาง กอนจะตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาในชาติปจจุบัน ซึ่ง
แตละชาติอาจถือกําเนิดเปนมนุษยเทพเทวา รุกขเทวดา ครุฑ นาค เนื้อ ปลา 
ปกษา วานร พญาฉัททันต  ฯลฯ แตไมวาจะกําเนิดเปนสิ่งใด  สิ่งที่มีมาควบคูกับ
บทบาทนั้นๆ คือ “คุณธรรมความดี” ทั้งนี้แมในบางชาติพระโพธิสัตวจะไมไดอยู
ในฐานะตัวละครเอกของเรื่อง เปนเพียงแคผูสังเกตการณ แตเมื่อพิจารณาอยาง
ลึกซึ้งเห็นไดวา “บทบาทของพระโพธิสัตวในฐานะผูสังเกตการณเปนหนทางหนึ่ง
ของการบําเพ็ญปญญาบารมี โดยการเรียนรูเพื่อเขาใจโลกและชีวิตของสรรพ
สัตวทั้งมวล เกิดความรูทั่วที่สมบูรณพรอมแหงวิถีโพธิสัตว” (พิสิทธิ์  กอบบุญ, 
2552: 185) ดังนั้น อาจกลาวไดวา บทบาทของตัวละครพระโพธิสัตวในเรื่อง 
นาจะเปนสวนกําหนด “การแสดงคุณธรรมหรือบารมีแหงพระโพธิสัตว” 
โดยเฉพาะอยางยิ่ ง เมื่ อกํา เนิดเปนมนุษย  และเปนสวนประกอบ หรือ 
“องคาพยพ” ของครอบครัว ในฐานะบิดา สามี บุตร พี่ หรือ นอง นาจะมีความ
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เกี่ยวเนื่องสัมพันธไมมากก็นอยกับคุณธรรมทีแ่สดงในพระชาตินั้นๆ อาทิ เปนผูใช
ปญญาสอนบุตรในฐานะพอ เปนผูเกื้อกูลภรรยาในฐานะสามี หรือเปนผูทํากตเวที
แกบุพการีในฐานะบุตร เปนตน 

 
2. แนวคิดเร่ืองพระโพธิสัตวกับการบําเพ็ญบารมี 
 

“พระโพธิสัตว” หมายถึง ผูที่จะตรัสรูเปนพระพุทธเจาตอไปในอนาคต 
แตยังตองเวียนวายตายเกิดในสังสารวัฏ ในระหวางที่ยังไมตรัสรูก็ตองบําเพ็ญ
บารมี หรือคุณงามความดี เมื่อบารมีเต็มเปยมจึงจะตรัสรู (สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร,ี 2524: 35)  

ความคิดเรื่อง “การบําเพ็ญบารมี” ของพระโพธิสัตว ปรากฏใหเห็นทั้ง
ในชาดก อปทาน พุทธวงศ แตในจริยาปฎกชัดเจนที่สุดในการกําหนดหัวขอ
ธรรมะกับพระชาติใหลงรอยกัน”  (ประพจน  อัศววิรุฬหการ, 2523: 288) โดยใน
คัมภีรจริยาปฎก ไดมีการแบงการบําเพ็ญบารมีออกเปน 3 หมวด หรือ 3 วรรค
อยางชัดเจน เริ่มตนที่ “อัตถิวรรค” (ชาดกเรื่องที่ 1-10) เนนการบําเพ็ญทาน
บารมี และมีการไลระดับการบําเพ็ญทานตั้งแตการบริจาควัตถุทาน (ทรัพย) ไป
จนถึงการสละเลือดเนื้อและชีวิต หมวดตอมาชื่อวา “หัตถินาควรรค” (ชาดกเรื่อง
ที่ 11-20) เนนการบําเพ็ญศีลบารมี และสวนสุดทายซึ่งมีจํานวนเรื่องมากที่สุด คือ 
35 เรื่อง เรียกวา “ยุธัญชยวรรค” เนนการบําเพ็ญเนกขัมมบารมี และอื่นๆ ซึ่งทั้ง 
35 เรื่องในจริยาปฎก เนนใหเห็นการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตวเมื่อครั้งถือ
กําเนิดเปนมนุษย นาค ชาง กระบือ มฤค กระตาย ฯลฯ อยางชัดเจนมาก 

คําวา “บารมี” นักวิชาการไดนิยามความหมายไวหลากหลาย อาทิ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(2524: 14) ทรงแปลวา “ความ
เปนเลิศ, ความเต็ม (completeness) หรือความสมบูรณแบบ(perfection) 
ประกอบดวย คุณธรรม 10 ประการที่นําไปสูความเปนพระพุทธเจา ไดแก ทาน
บารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี ปญญาบารมี วิริยบารมี ขันติบารมี สัจจบารมี 
อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี และอุเบกขาบารมี” สวนประพจน อัศววิรุฬหการ
(2546: 163) ไดกลาวไวในหนังสือ “โพธิสัตวจรรยา: มรรคาเพื่อมหาชน” วา  
“บารมี” หรือ “ปารมิตา” ถือเปน โพธิสมภาร คือ เครื่องมือนําไปสู “โพธิ”  เปน
พุทธการกธรรม หรือพุทธกรธรรม คือ ธรรมะที่ทําใหบุคคล ผูบําเพ็ญเปน
พระพุทธเจา เปนโพธิปาจนธรรม คือ ธรรมที่ทําใหโพธิเจริญเต็มที่  คําเทียบเหลานี้
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แสดงวา หมวดธรรมที่เรียกวา บารมีเปนไปเพื่อโพธิหรือเปนของที่พระโพธิสัตว
บําเพ็ญโดยเฉพาะ  หรือหากแปลตามไปในคัมภีรอปทาน พุทธวงศ และจริยาปฎก 
“บารมี” หมายถึง คุณธรรมหลายอยางท่ีพระโพธิสัตวพึงบําเพ็ญเพื่อนําไปสูการ
บรรลุโพธิญาณเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา หรือ อาจกลาวไดวา เปน “หนทาง” ไปสู 
“ผลสุดทาย” คือ “โพธิญาณ” และหนทางนี้ไมใชหนทางที่ใครจะปฏิบัติก็ได แตเปน
หนทางเฉพาะ พระโพธิสัตว (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 
2524: 35) กลาวโดยสรุป “บารมี” หรือ “ปารมิตา” จึงนาจะหมายถึง หนทาง
นําไปสู  “โพธิ” ซึ่งหมายถึงความเปนเลิศ, ความเต็ม หรือความสมบูรณแบบ 
ประกอบดวยการบําเพ็ญทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี ปญญาบารมี วิริยบารมี 
ขันติบารมี สัจจบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี และอุเบกขาบารมีเปนสําคัญ 
และไมใชสิ่งใครจะปฏิบัติก็ได แตเปนหนทางเฉพาะพระโพธิสัตวเทานั้น    

จากที่กลาวมาเห็นไดวา คําวา “บารมี” และคําวา “คุณธรรม” ที่พระ
โพธิสัตวปฏิบัติเมื่อครั้งเสวยพระชาติเปนสรรพสัตวทั้งหลายนั้น มีความหมาย
สัมพันธกันอยู กลาวคือ “คุณธรรม” มีความหมายกวาง และครอบคลุมคําวา 
“บารมี” ดวย  อีกทั้ง คําวา “คุณธรรม” กับ “บารมี” ตามที่นักวิชาการไดกลาว
ไว  ก็แสดงนัยยะของการสอนคุณธรรมที่ตางระดับ และมีจุดมุงเนนท่ีตางกันอยาง
ชัดเจน ดังที่ อาทิตย ชีรวณิชยกุล, 2552: 8) ไดอธิบายความตางของ “ทาน”ที่
เปนคุณธรรมทั่วไปกับ “ทานบารม”ีไววา  

“ทาน” มีความหมายโดยรวม หมายถึง การให ซึ่งเปนธรรมะ 
ที่ขัดเกลาความตระหนี่ การใหทานที่บริสุทธิ์ถูกตองยอมกอ 
ใหเกิดอานิสงสอันเลิศ เปนธรรมะสําหรับพุทธศาสนิกชน 
ทั่วไป สวน “ทานบารมี”4 ซึง่เริ่มปรากฏในอปทาน พุทธวงศ 
 จริยาปฎก และชาดกในขุททกนิกาย หมายถึงทานที่เปน 
ธรรมะขอหนึ่งใน ธรรมะ 10 ประการที่บุคคลปฏิบัติแลว 
จะบรรลุพระโพธิญาณ”  

ดังนั้น ระดับหรือความเขมขนของการปฏิบัติ จึงสามารถชวยแยกระหวาง
คุณธรรมทั่วไป ที่เปนหลักธรรมะสําหรับพุทธศาสนิกชน และ “บารมี” ที่พระ
โพธิสัตวปฏิบัติในพระชาติหนึ่งๆ เพื่อการบรรลุพระโพธิญาณ ไดเปนอยางดี เชน 
การบําเพ็ญ“เนกขัมมบารมี” ปรากฏชัดใน “อรรถกถาเตมิยชาดก”, “ศีลบารมี” 
ปรากฏชัดใน “อรรถกถาภูริทัตตชาดก”,  และ“ทานบารมี” ปรากฏชัดใน “อรรถ
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กถาเวสสันตรชาดก” เปนตน เพื่อความเขาใจตรงกัน ในบทความนี้ ผูวิจัยจึงขอใช  
คําวา “คุณธรรม” ที่เปนความหมายกลางๆ หมายถึง “การบําเพ็ญความดีตางๆของ
พระโพธิสัตว” ที่ปฏิบัติในฐานะเปนสมาชิกหนึ่งในครอบครัว และหมายรวมถึง 
“บารมี” 10 ประการ ที่ทรงกระทําเพื่อการบรรลุพระโพธิญาณดวย  

3. การวิเคราะหแนวคิดของชาดกที่พระโพธิสัตวดํารงตนในฐานะผูเปยมดวย
เมตตาและเปนผูใหปญญาแกครอบครัว 
 

3.1 ตารางแสดงชาดกที่พระโพธิสัตวบําเพ็ญคุณธรรมในฐานะ       
ผูเปยมดวยเมตตา และเปนผูใหปญญาแกสมาชิกครอบครัว 

การหาแนวคิดสําคัญ ผูวิจัยวิเคราะหจากลักษณะเรื่องและพฤติกรรม  
ตัวละคร โดยใชหนังสือ “พระสูตร และอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก” ที่
จัดพิมพโดยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ  พุทธศักราช 2525 
จํานวน 10 เลม คือ เลมที่ 3 ภาคที่ 1 - ภาคที่ 7 และ เลมที่ 4 ภาคที่ 1 – ภาคที่ 
3  ทั้ง 10 เลม บรรจุจํานวนอรรถกถาชาดกไวทั้งสิ้น 547 เรื่อง โดยเลือกนํามา
วิเคราะหเฉพาะสวนที่เปน “อดีตวัตถุ” เทานั้น ทั้งนี้จากขอมูลทั้งหมด พบที่มี
เนื้อหาเนนการแสดงคุณธรรมดานความเมตตาและการใหปญญาแกคนใน
ครอบครัว (ที่สะสมไวในแตละอดีตชาติ) ทั้งสิ้น 71 เรื่อง ตามตารางดังนี้  

ลําดับ ลําดับอรรถกถา
ชาดก(อ)/เลม, 
ภาค/ เลขหนา 

ฐานะพระโพธิสัตว
ในครอบครัว 

คุณธรรมหลัก/บารมีที่แสดง 

1 6.อ.เทวธรรม
ชาดก 
(ล.3 ภ.1/201-
212) 

พระเชษฐา ของจันท
กุมาร และสุรยิกุมาร 

ปญญา (ตอบปญหาเรื่อง   “เทวธรรม” ใน
โลกแกผีเสือน้ํา เพื่อรักษาชีวิตนองชายทั้ง
สอง) 

2 7.อ.กัฏฐหาริ
ชาดก 
(ล.3 ภ.1/213-
219) 

พระราชโอรส ของ
ทาวพรหมทัต และ
หญิงตัดฟน 

ปญญา (สอนพระราชบิดาใหเห็นโทษแหง
การแบงชนชั้น) 
 

3 15.อ.ขราทิย
ชาดก 
(ล.3 ภ.1/256-
257) 

พี่ ชายของนางเนื้ อ 
และเปนลุง ผูมีหลาน
เปนผูวายาก 

ปญญา (สอนหลานเร่ืองมารยาเนื้อ) 
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4 16.อ.ติปลลัตถ
มิคชาดก 
(ล.3 ภ.1/258-
267) 

พี่ ชายของนางเนื้ อ 
และลุง ผูมีหลานเปน  
ผูวางาย 

ปญญา (สอนหลานเร่ืองมารยาเนื้อ) 

5 58.อ.ตโยธรรม
ชาดก 
(ล.3 ภ.2/100-
104) 

บุตร ผูถูกบิดาปองราย ปญญา (ตอบปญหาธรรม 3 ประการแก
รากษส จนสามารถเอาตัวรอดได) 

6 63.อ.ตักกชาดก 
(ล.3 ภ.2/130-
136) 

สามี ผูมีภรรยา (นาง
ทุษฐกุมารี) เปนหญิง
มีธรรมอันลามก 

ปญญา (สอน “ธรรมอันลามกแหงหญิง” 
แกหัวหนาโจร), เนกขัมมะ (ออกบวชเมื่อ
พรอม) 

7 84.อ.อัตถัสสท
วารชาดก 
(ล.3 ภ.2/288-
292) 

บิดาของบุตรเศรษฐ ี 
ผูมีปญญามาก 

ปญญา (สอนธรรม เร่ือง “ประตูดานแรก
แหงประโยชน” แกบุตร) 

8 96.อ.เตลปตต
ชาดก 
(ล.3 ภ.2/353-
369) 

ร า ช บุ ต ร  ผู อ อ ก
เดินทางแสวงหาโชค 
(ราชบัลลังค) 

การรักษาจิต  
(ไมหลงในรูป) 

9 106.อ.อุทัญจนี
ชาดก 
(ล.3 ภ.2/405-
408) 

บิดา ของบุตรผูหลง
ในการเลา โลมของ
หญิง 

เมตตา และ ปญญา (เพราะความรักลูก 
จึงสอนใหเห็นภยัแหงหญิง แตทั้งนี้ก็ใหลูก
ไดเรียนรูดวยตนเองกอน) 

10 136.อ.สุวรรณ
หังสชาดก (ล.3 
ภ.2/536-540) 

สามี  ที่ มีภรรยาผู มี
ความปรารถนาใหญ 
(โลภมาก) 

เมตตา (ความรักความสงสารลูกเมีย จึง
ยอมสลัดขนใหคร้ังละขน) 

11 136.อ.โคธ
ชาดก 
(ล.3 ภ.2/561-
564) 

บิดา ผูมีลูกไมเชื่อฟง ปญญา (สอนลูกเรื่องการคบเพื่อนชั่ว   
แตลูกไมเชื่อฟง จึงคิดเตรียมทางหนีดวย
การทําปลองลมไวขางหนึ่ง) 
 

12 171.อ.กัลยาณ
ธรรมชาดก 
(ล.3 ภ.3/124-
129) 

ลูก เขย  ที่ มี แมยาย   
หูตึง 

เนกขัมมะ (มีดําริวา“ธรรมดาเสียงดี
เกิดขึ้นแลว ไมควรใหหายไปเสีย” เมื่อ
เห็ นว ามี คน เข า ใจผิดว า ตน เองบวช     
พระโพธิสัตวจึงออกบวชจริงๆ) 
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13 181.อ.อสทิ
สชาดก 
(ล.3 ภ.3/171-
179) 
 

พระเชษฐา ที่มีอนุชา
หูเบาเชื่อฟงคํายุยง 
แ ต ค ว า ม เ ป น ผู มี
เมตตาเมื่อเห็นอนุชา
เดือดรอนที่มีศึก 7 
เมืองมาประชิด ก็
ออกมาชวยแกไขจน
ทุกอยางผานไปดวยดี 

เนกขัมมะ (ออกบวช) และ เมตตา (ไม   
ทํารายกษัตริยทั้ ง 7 เมืองที่ยกทัพมา
ประชิดเมือง) 

14 188.อ.สีห
โกฏุกชาดก 
(ล.3 ภ.3/213-
215) 

บิดา ผูมีลูกที่ทําอะไร
โดยไมยั้งคิด 

เมตตา (ตักเตือน เพราะเกรงวาลูกจะ
ไดรับอันตราย) 

15 193.อ.จุลล
ปทุมชาดก 
(ล.3 ภ.3/229-
238) 
 

ส ว า มี  ที่ มี เ ม ต ต า   
ต อ พ ร ะ ช า ย า  แ ต  
พระชายาก็ไมซื่อสัตย
ตอตน 
 

เมตตา (เพราะความรักที่มีตอพระชายา 
จึงยอมอดเพื่อจะใช เนื้อสวนแบงจาก   
พระอนุชาในวันกอนๆ มามอบใหอนุชา  
ในวันที่ตองสละชีวิตพระชายาของตน, 
ปญญา (ใชอุบายเก็บเนื้อสวนแบงจาก  
วันกอนเพื่อใชคราวจําเปน), ทมะ (ขมจิต
ไมฆาพระชายา กับชายชู) 

16 198.อ.ราธชา
ดก 
(ล.3 ภ.3/261-
265) 
 

พี่ชาย ที่มีนองไมเชื่อ
ฟงคําสอน ในที่สุดก็
ตองตายเพราะคําพูด
ของตนเอง/ บุตร (นก) 
ผู เ ตื อ น ส ติ บิ ด า 
(พราหมณ ) เกี่ ยวกับ
พฤติกรรมของมาตุคาม 

เมตตา (เพราะรักจึงสอน และเตือนนอง 
ใหระวังเรื่องการพูด), ปญญา (เตือนสติ
พอเร่ืองผูหญิง) 

17 199.อ.คหปติ
ชาดก               
(ล.3 ภ.3/266-
270) 

สามี  ผู มี ภ รรยา ไม
ซื่อสัตย 

ปญญา (รูทันอุบายของภรรยาและชายชู
อยางทะลุปรุโปรง และสอนใหคนทั้งสอง
รูตัววากําลังประพฤติในสิ่งที่ไมถูกตอง 
และเลิกทําเสีย) 

18 201.อ.
พันธนาคาร
ชาดก                                  
(ล.3 ภ.3/275-
280) 

บุตร ผูเลี้ยงดูมารดา
ด ว ย ค ว า ม ก ตั ญ ู 
และ สามี ผูสละแลว
ซึ่งเครื่องจองจําอัน
ปลดไดยาก 

กตัญู(ตอมารดา),  
เนกขัมมะ (โดยยอมตัดกิเลสที่ตัดเครื่อง
จองจําอันปลดไดยาก อันไดแกบุตรและ
ภรรยา เพื่อการออกบวช) 
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19 211.อ.โสมทัตต
ชาดก                                   
(ล.3 ภ.3/321-
325) 

บุตร ผูพากเพียรเรียน
วิชาเพื่ อกู ตระกูลที่
ตกต่ํา  และบุตรที่มี
ปญญา  คิ ดหาทา ง
ชวยใหบิดากลาขอรับ
พระราชทานโคจาก
พระราชา ดวยตัวเอง 

วิริยะ (ตั้งใจศึกษาเลาเรียน จนไดรับ
ราชการในวัง), ปญญา (คิดวิธีลดความ
ประหมาใหแกบิดาเมื่อตองอยูตอหนา
พระราชา) 

20 222.อ.จุลล
นันทิยชาดก                                          
(ล.3 ภ.3/389-
394) 

บุตร ผู มี เมตตาต อ
มารดาตาบอด และ
ยอมสละชีวิตตนเพื่อ
ปกปองมารดา/ 
พี่ ช า ย  ที่ ย อม ตา ย
แทนนองและมารดา 

เมตตา (เลี้ยงดู และสละชีวิตเพื่อปกปอง
มารดาจากพราหมณมาณพ ผูมีจิตใจ
โหดเหี้ยม) 

21 238.อ.เอกปท
ชาดก               
(ล.3 ภ.3/460-
463) 

บิดา ผูไขขอสงสัยแก
บุตร 

ปญญา (แกขอสงสัยแกบุตรผูปรารถนาจะ
รูวา เหตุอยางเดียวแตทําใหไดประโยชน
หลายอยาง มีหรือไม และ เปนเชนไร) 

22 240.อ.มหา
ปงคลชาดก                                         
(ล.3 ภ.3/469-
473) 

ราชบุตร ผูมีราชบิดา
เปนคนกักขฬะ หยาบ
ชา และหุนหัน มัก
เบียดเบียนประชาชน 

เมตตา (เมตตาพสกนิกรโดยกลาวให  
นายประตูคลายความทุกขและกังวลใจ) 

23 248.อ.กิงสุโก
ปมชาดก             
(ล.3 ภ.3/514-
517) 

พระราชบิดา ผูมีราช
บุตรไมเฉลียวฉลาด 
จนตองกลาวเตือนสติ 

ปญญา (สอน และเตือนสติใหราชบุตรทั้ง 
4 ใหรูจักไขขอสงสัยจากผูรู) 

24 250.อ.กปชาดก                                         
(ล.3 ภ.3/514-
517) 

บิดา ผูสอนบุตรให
แ ย ก แ ย ะ ร ะ ห ว า ง
ความจริงกับสิ่งลวง 

ปญญา  (สอนบุตรให แยกแยะความ
แตก ต า ง ระห ว า ง  นั ก บวช  แล ะลิ ง
หลอกลวง), เนกขัมมะ (ออกบวชหลังจาก
ภรรยาตาย) 

25 250.อ.มณิกัณฐ
ชาดก                                         
(ล.3 ภ.4/22-
29) 

พี่ ช า ย  ที่ มี น อ ง ไ ม
เขาใจสัจธรรม 

ปญญา (สอนนองถึงวิธีการทําใหคน
ใกลชิดตองเหินหางและสอนวา หากรูวา
สิ่งใดเปนที่รักของใครก็ไมควรขอสิ่งนั้น
จากเขา), เนกขัมมะ (บวชเมื่อบิดามารดา
เสียชีวิต) 
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26 257.อ.สุกชาดก                                         
(ล.3 ภ.4/40-
45) 

บิดา สอนบุตรผูดื้อรั้น 
ที่ดึงดันจะไปยังที่ที่
อันตราย  สุดทายก็
ตองจบชีวิตลง 

เมตตา และ ปญญา (ดวยความรัก และ
ความเปนหวง จึงสอนลูกจากโดยอาศัย
ประสบการณที่ตนไดเรียนรูมากอน) 

27 262.อ.มุทุปาณิ
ชาดก                                         
(ล.3 ภ.4/99-
107) 

บิดา ผูมีราชบุตรีและ
ห ล า น เ ข ย มี จิ ต
ปฏิพัทธตอกัน 

ปญญา (เขาใจ 
สัจธรรม เรื่องความรักของหนุมสาว จาก
การกระทําของราชบุตรี และหลานชาย 
และรูวา การพยายามแยกคนที่รักกันเปน
เร่ืองที่ทําไดยาก) 

28 263.อ.จุลลป
โลภนชาดก                                         
(ล.3 ภ.4/108-
114) 

พระสวามี ผูมีชายา
มกัมากในกาม 

เนกขัมมะ  ( เมื่ อตระหนักถึ งภั ยแห ง
มาตุคาม และ สามารถตัดบวงรัด คือ 
“ภรรยา” ได และออกบวชเพื่อปฏิบัติ
ธรรมอยางเต็มที)่, ปญญา (เตือนสติดาบส
ที่ลุมหลงในภรรยาตน ใหสามารทําฌาน
คืนมาได) 

29 286.อ.สาลุก
ชาดก                                         
(ล.3 ภ.4/293-
296) 

พี่ชาย ผูมีนองที่นึก
อิจฉาสุกรที่ นางกา
ริกาเลี้ยงดวยขาวยาคู
และภัต เพื่อใชฆาใน
วันวิวาห 

ปญญา (สอนนองชายไมใหเห็นแกกิน) 

30 288.อ.มัจฉทาน
ชาดก                                         
(ล.3 ภ.4/304-
309) 

พี่ ชาย ผู มีน องที่ ใจ
เปนโจร คิดฮุบทรัพย
จากการทําการคาไว
แตเพียงผูเดียว 

เมตตา (แมรูวานองมีใจเปนโจร แตความ
สงสารจึงสั่งสอนและแบงทรัพยใหนอง
ครึ่งหนึ่ง), ทาน (ใหอาหารปลาทั้งหลาย
และใหสวนบุญแกเทวดาประจําแมน้ํา ผล
แหงการทําทาน เทวดาจึงบันดาลใหไดรับ
ทรัพยคืน) 

31 304.อ.ทัททรชา
ดก                                         
(ล.3 ภ.4/399-
405) 

พี่ชาย ผูมีนองนิสัย   
ดุราย หยาบชา และ 
ไ ม มี ค ว า ม อ ด ท น    
อดกลั้น 

ปญญา (สอนนองชายใหรูจักตั้งมั่นอยูใน
ขันติ,อดทนอดกลั้น) 

32 317.อ.มตโรทน
ชาดก                                         
(ล.3 ภ.4/491-
495) 

หลาน ผูเขาใจความ
ไม เที่ ยงของสังขาร  
จึงสอนธรรมแกญาติ
มิ ต รแ ละ อํ า ม า ต ย
ทั้ ง ห ล า ย ไ ม ใ ห    
เศราโศก 

ปญญา (เขาใจความไมเที่ยงของสังขาร 
จึงไมมีอาการเศราโศก เมื่อตองสูญเสีย
พี่ชายอันเปนที่รักเหตุนี้จึงสามารถสอน
ธรรมแกญาติมิตรและอํามาตยทั้งหลาย 
จนละความเศราโศกได) 
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33 327.อ.กากาติ
ชาดก                                         
(ล.3 ภ.4/563-
567) 

พระสวามี ผูมีมเหสีที่
มักมากในกาม 

ปญญา (รูสัจธรรมเกี่ยวกับ “ธรรมดาแหง
มาตุคาม” ผานการกระทําของราชเทวี) 

34 328.อ.อนนุโส
จิยชาดก                                         
(ล.3 ภ.4/569-
576) 

สามี ผูสูญเสียภรรยา
อันเปนที่รัก 

ปญญา (รูสัจธรรม คือ ความไมเที่ยงแหง
สังขาร จนละความโศกจากการสูญเสีย
ภรรยาได), 
เนกขั มมะ  ( ออกบวชพร อมภรรย า  
ผูปรารถนาธรรมเชนเดียวกัน) 

35 329.อ.กาฬพาหุ
ชาดก                                       
(ล.3 ภ.4/577-
582) 

พี่ชาย ผูมีนองที่ลุ ม
หลงในลาภสักการะ 

ปญญา (สอนนองใหเห็นความไมเที่ยง 
ของสรรพสิ่ง อันมีลาภ เสื่อมลาภ มียศ 
เสื่อมยศ เปนอาทิ) 

36 348.อ.อรัญญ
ชาดก                                         
(ล.3 ภ.4/693-
697) 

บิดา ผูมีลูกกระสันสึก
เ พ ร า ะ ลุ ม ห ล ง ใ น     
กุมาริกา 

ปญญา (สอนบุตรเรื่องคนที่ควรคบ และ
ไมควรคบ จนทําใหบุตรเกิดความกลัว   
ไมกลาสึก) 

37 352.อ.สุชาต
ชาดก(ล.3 ภ.
4/713-719) 

บุตร  ผู มีพ อที่ เศร า
โศกอยูกับความตาย
ของปู 

ปญญา (ออกอุบายนําหญาและน้ํามาวาง
ใหโคตายกิน เพื่อใหบิดาเขาใจสัจธรรม
เกี่ ยวกับความตายว า  สั งขารทั้ งปวง      
ไมเที่ยง) 

38 354.อ.อุรคชา
ดก               
(ล.3 ภ.4/718-
742) 

บิดา ผูสอนใหสมาชิก
ครอบครัวเขาใจความ
ไมเที่ยงแหงสังขาร 

ปญญา (สอนทุกคนในครอบครัวใหเขาใจ
ภาวะแหงความตาย เพื่อแกเหตุเศราโศก
เมื่อเห็นความตายของคนในครอบครวั ) 

39 358.อ.จุลธัมม
ปาลชาดก                                                 
(ล.3 ภ.4/765-
774) 

ราชบุตร ผูมีพระราช
บิดาจิตใจเหี้ยมโหด 

ขันติ (อดทนอดกลั้นตอความเจ็บปวด ที่
ถูกสั่งทรมานจนตาย) 

40 371.อ.ทีฆีติโก
สลชาดก                               
(ล.3 ภ.4/848-
853) 

บุตร ผูมีบิดาอบรมมา
ดี จึ งละความโกรธ
และใหอภัยผูเปนศัตรู
ได 

เมตตา และ ใหอภัย (ไมทํารายผูที่ฆาพระ
ราชบิดาและพระราชมารดาตน ดวยไดคิด
วา เวรยอมระงับดวยการไมจองเวร) 
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41 381.อ.มิคาโลป
ชาดก                               
(ล.3 ภ.5/65-
69) 

บิดา ผูมีบุตรเปนคน
วายาก ไมเชื่อฟง 

ปญญา (สอนบุตรไมใหบินสูง เกินไป 
เพราะเปนอันตราย) 

42 385.อ.นันทย
มิคราชชาดก                           
(ล.3 ภ.5/105-
113) 

บุตร ผูมีความรักและ
ความกตัญู  ยอม
สละชี วิ ตแทนบิ ดา
มารดา 

เมตตา (มีความรักความสงสารตอบิดา
มารดา และฝูงเนื้อทั้งหลาย) 

43 385.อ.มัยหก
สกุณชาดก                               
(ล.3 ภ.5/161-
169) 

พี่ ชาย  ผู มีนองโลภ
มาก ไมรักในการทํา
ทาน  จึ งสั่ ง สอนให
กลับตัวเปนคนดี 

เมตตา (เพราะความรักจึงใหอภัยและสั่ง
สอนนองใหประพฤติตามครรลองแหง
ความดี), ปญญา (ยกเรื่องของนกเขามา
เปรียบเปรย), ทาน (ปฏิบัติเปนแบบอยาง
ใหนองเห็น), เนกขัมมะ (ออกบวช) 

44 397.อ.มัยหก
สกุณชาดก                               
(ล.3 ภ.5/216-
223) 

บิดา ผูมีบุตรเปนคน
วายาก ไมเชื่อฟงคํา
สอน 

ปญญา (สอนใหลูกเห็นโทษของการคบ
เพื่อนชั่ว) 

45 398.อ.สุตน
ชาดก                    
(ล.3 ภ.5/216-
223) 

บุ ต ร  ผู ก ตั ญ ู ต อ
มารดาผูชรา 

เมตตา (เพราะความรัก จึงยอมทํางานที่
ยาก ลําบาก และเสี่ยงชีวิตเพื่อใหมารดา 
มีชีวิตที่ดีขึ้น), ปญญา (คิดหาวิธีสอน
ธรรมแกยักษ) 

46 399. อ.คิชฌ
ชาดก                               
(ล.3 ภ.5/236-
240) 

บุตร  ผู เมตตาบิดา
มารดาที่แกชราและ
ตาฝาฟาง 

เมตตา (ดวยความรัก ความกตัญูตอ
บิดามารดา จึงนํามาสูการติดบวง) 

47 427. อ.คิชฌ
ชาดก                               
(ล.3 ภ.5/605-
613) 

บิดา ผูมีบุตรเปนคน
วายาก ไมเชื่อฟง 

เมตตา (ดวยความรักและเปนหวง จึง
เตือนบุตรไมใหบินสูงเกินไป) 

48 443.อ.จุลลโพธิ
ชาดก                               
(ล.3 ภ.5/815-
830) 

สามี ผูมีภรรยายินดี
ในการออกบวช, ละ
ความโกรธได แมเห็น
ภรรยาถูกพรากไปตอ
หนา 

เนกขัมมะ (ออกบวชพรอมภรรยา), ความ
ไมโกรธ (นิ่ง ไมหวั่นไหว เมื่อพระราชานํา
นางดาบสินีไป), ปญญา (สอนราชาใหเห็น
โทษของโทสะ) 
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49 443.อ.ตักกล
ชาดก                               
(ล.3 ภ.5/865-
878) 

บุตร ผูมีบิดามารดา
เปนผูเห็นผิด คิดฆาปู 
จึงไดสอนใหคิดเห็น
ในทางที่ถูก 

ปญญา (ใชอุบายอันชาญฉลาด สอนบิดา
ไมใหเบียดเบียนปู เพราะเห็นวา นั่นเปน
หนทางสูนรก และสอนมารดาใหกลับมา
เปนคนดีปฏิบัติตอปู ตอพอ และตอลูก
อยางถูกครรลอง) 

50 447 อ.มัฎฐ
กุณฑลิชาดก                               
(ล.3 ภ.5/903-
912) 

บุตร ผูมีบิดายังเขลา
ไมเขาใจสัจธรรมแหง
ความตาย 

ปญญา (เปรียบเทียบใหเห็นวาคนที่อยาก
ไดลอพระอาทิตย พระจันทร ไมตางจาก
พอผู คร่ํ าครวญอยากไดบุ ตรกลับมา 
เพราะคือสิ่งที่เปนไปไมได) 

51 449อ.มาตุ
โปสกชาดก                               
(ล.3 ภ.6/ 1-
11) 

บุตร ผูคอยดูแลแม
พิการ 

เมตตา (เลี้ยงดูชางมารดาที่ตาบอดทั้ง 
สองขาง) 

52 458อ.อุทย
ชาดก                           
(ล.3 ภ.6/ 31-
50) 

สวามี ผูมีชายาเปนผู
มีธรรมเสมอกัน แม
ต า ย ไ ป แ ล ว ยั ง
ปรารถนาดี  และชี้
ทางแหงธรรมแกกัน 

เมตตา (ความรักและความปรารถนาดี
ย อ ม นํ า ม า ซึ่ ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ดี ต อ กั น 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการชี้ทางสวาง ทาง
แหงความสุขที่สุดให นั่น คือปฏิบัติธรรม), 
ปญญา (แสดงธรรมที่ชื่อวา “บารมี 10 
ทัศ” แกอดีตพระชายา) 

53 458อ.ทศรถ
ชาดก                               
(ล.3 ภ.6/ 72-
84) 
 

พระเชษฐา ผูเขาใจ
หลัก“อนิจจตา”  จึง
ไดสั่ งสอนนองๆให
คลายความโศก 

ปญญา (สอนนองทั้งสองใหเขาใจสัจธรรม
เกี่ยวกับ อนิจจตา คือ ความไมเที่ยงแหง
สรรพสิ่ง ในที่สุดทุกคนก็สามารถละความ
เศราโศกจากการสูญเสีย “ทาวทศรถ”ลง
ได) 

54 472 อ.มหา
ปทุมชาดก                               
(ล.3 ภ.6/ 186-
202) 
 

ราชบุตร ผูมีพระราช
บิดาผูไมทรงพิจารณา 
และมีอคต ิ
 

เมตตา (ไมโกรธพระราชบิดา เพราะรูวาที่
ทรงทําผิดไปดวยเหตุแหงพระมารดาเลี้ยง 
เมื่อไมตองการใหประพฤติผิดครรลองของ
กษัตริยซ้ําอีก จึงไดสอน และแนะนําให
พระองคทรงปกครองราษฎร ดวยการละ
อคติ และหลักทศพิธราชธรรม), ปญญา 
(แสดงโอวาทแกพระราชบิดา) 
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55 477 อ.จุลลนาท 
กัสสปชาดก                                
(ล.3 ภ.6/ 245-
254) 
 

บิดา ผูมีบุตรลุมหลง
การประเลาประโลม
ของสาวเทื้อ เหตุนี้จึง
ไดสอนเรื่อง พิษ เหว 
เปอกตม และอสรพิษ
แหงพรหมจรรยแก
บุตร 

เมตตา (ดวยความรัก และความปรารถนาดี
ตอบุตร จึงพยายามสอนครรลองแหงธรรม
ให ), ปญญา (สอนลูกให เข าใจภัยแห ง
พรหมจรรย จนกระทั่งสามารถเตือนสติและ
ดึงบุตรใหกลับมาสูวิถีแหงธรรมไดอีกครั้ง) 

56 488 อ.ภิสก
ชาดก                               
(ล.3 ภ.6/ 402-
421) 

พี่ชาย ผูชักชวนนอง
ร วมอุทรอีก  7 คน
ออกบวช /ประพฤติ
ตนเปนแบบอยางของ
พี่ชายที่ดี ทําใหพี่นอง
รักใครกลมเกลียวกัน 
ที่ สํ า คั ญ มี จิ ต มั่ น
ในทางธรรมตรงกัน 

เนกขัมมะ(เปนผูนําพานองถือครองเพศ
บรรพชิตอยางสงบในปา), ปญญา (สอน
ธรรมแกทาวสักกะ) 

57 501 อ.โรหนมิค
ชาดก                               
(ล.3 ภ.7/ 86-
108) 
 

พี่ชาย ผู เสียสละตน
ติดบวงเพื่อชวยนองๆ 
และเนื้อตัวอื่นๆ 

เมตตา  (ดูแลบิดามารดา ผูชราและ      
ตาบอด),ทาน (การสละชีวิตเพื่อแลกกับ
ความปลอดภัยของพี่นอง และบริวาร), 
ปญญา (สอนธรรมแกพรานใหสามารถ
นําไปแสดงตอพระเทวีจนนางหายจาก
อาการแพพระครรภ) 

58 507 อ.มหาป
โลภชาดก                               
(ล.3 ภ.7/ 219-
233) 

พระสวามี ผูมีชายา
มักทําสัตวผูบริสุทธิ์ให
เศราหมอง (มักมาก
ในกาม) 

เนกขัมมะ (ตระหนักถึงภัยแหงมาตุคามวา
เปนผูทําสัตวบริสุทธิ์ใหเศราหมอง / เมื่อ
สามารถตัดบวงรัด คือ “ภรรยา” ได จึงออก
บวชปฏิบัติธรรม) 

59 509. อ.หัตถิปา
ลิชาดก                               
(ล.3 ภ.7/ 239-
272) 
 

บุตร ผูรักและมุงมั่น
ในทางธรรม ทายที่สุด
ทํ า ใ ห พี่ น อ ง  บิ ด า 
มารดา เห็นอานิสงส
ของการบวช และออก
บวชตามกัน 

เนกขัมมะ (มุงมั่นที่จะบวช และปฏิบัติให
ไดจริง), ปญญา (แสดงธรรมเกี่ยวกับชีวิต
สังขารของเหลาสัตวทั้งหลายใหแกบิดา
และพระเจาเอสุการี) 

60 513. อ.ชัยทิ
สชาดก                
(ล.3 ภ.7/ 340-
369) 

ราชบุตร ผูยอมสละ
ชีวิตตนแกยักษ เพื่อ
แลกกับชีวิตราชบิดา 

ทาน และ เมตตา (เพราะความรักจึงยอม
แลกชีวิตกับพระราชบิดา), ปญญา (สอน
ธรรมใหลุง(ยักษ)กลับตัว และออกบวช) 
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61 509. อ.ฉัททันต
ชาดก                               
(ล.3 ภ.7/ 370-
408) 

สามี ที่ทําใหภรรยา
คนรองคิดวา ลําเอียง 
จน นํ า ม า สู ก า ร แ ก
แคน 

ขันติ (อดทนตอความเจ็บปวด เมื่อถูก
พรานพยายามฆาและเลื่อยงาทั้งสองไป), 
ละโทสะ และอภัย (ทั้งๆที่สามารถจะทํา
รายพรานได แตไมทํา) 

62 519. อ.สัมพุลา
ชาดก                               
(ล.3 ภ.7/ 489-
512) 
 

พ ร ะ ร า ช บิ ด า  ผู มี
โอรสลุมหลงในนาง
ส น ม  แ ล ะ ล ะ เ ล ย
มเหสีผูยอมทุกขยาก
เพื่อตน 

เนกขัมมะ (โพธิสัตวออกบวช เมือ่พรอม), เมตตา 
และปญญา (ดวยความรัก เมื่อเห็นลูกทําผิด
จึงตองเทศนาสั่งสอนใหราชบุตรเห็นคุณคา
ของหญิง ผูมีจิตเกื้อกูลสาม)ี  

63 523. อ.อลัมพุ
ชาดก                               
(ล.3 ภ.7/ 632-
657) 

บิดา ผูมีบุตรไมรูภัย
แหงสตรี จึงไดสั่งสอน 
แมจะดื้อรั้นไมเชื่อฟง
ในตอนแรก แตที่สุดก็
ระลึกได 

เมตตา และ ปญญา (เพราะความรัก และ
เกรงวาชีวิตของลูกจะฉิบหาย จึงสอนให
เห็นภัยจากสตรี กอนจะละสังขาร), ละ
โทสะ และ ใหอภัย 

64 526. อ.นฬินิกา
ชาดก                              
(ล.4 ภ.1/ 1-
35) 

บิดา ผูมีบุตรที่ไมรูภัย
แหงสตรีจึงถูกทําให
ศีลขาด 

เมตตา และปญญา (เพราะความรัก และเห็น
วาบุตรตองศีลขาดฌานเสื่อมเพราะนางนฬกิา 
จึงสอนใหเห็นภัยแหงสตรี จนลูกชายกลัว    
ไมกลาสึก) 

65 531. อ.กุ
สชาดก                               
(ล.4 ภ.1/ 195-
272) 
 

สวามี ผูมีความรักมั่นใน
มเหสี แมจะถูกรังเกียจ 
และดู ถู กว าเป นคน
อัปลักษณ แตก็อดทน
ทําทุกอยางเพื่อใหมเหสี
ยอมรับ 

วิริยะ (เพราะความรักในตัวมเหสี แมนาง
จ ะ ไ ม ย อ ม รั บ ใ น รู ป ร า ง ห น า ต า อั น
อัปลักษณ ดาทอดูถูก พระองคก็ทรง
อดทน), เมตตา (ตอกษัตริยทั้ง 7 เมืองจับ
ไดแตไมฆา) 

66 532. อ.
โสณนันทชาดก                               
(ล.4 ภ.1/ 272-
323) 

พี่ ช า ย  ที่ มี น อ ง ไ ม
เขาใจธรรมแหงการ
สงเคราะห 

เมตตา (ดูแลบิดามารดาดวยความรัก), 
ปญญา (รักนองจึงสั่งสอนธรรมวาดวย
การสงเคราะหบิดามารดาเมื่อไดรับการ
สอนนองก็เขาใจทุกอยาง),  เนกขัมมะ 
(ออกบวช เมื่อพรอม) 

67 538. อ.เตมิย
ชาดก                               
(ล.4 ภ.2/ 1-
74) 

ราชบุตร ที่ เห็นบิดา
ตั ด สิ น ค ดี อ ย า ง
โหดราย จึงปรารถนา
ออกบวชมากกวาการ
ครองราชย 

เนกขัมมะ (ออกบวช เพราะเปนความตั้งใน
มั่นแตแรก), ปญญา (แสดงธรรมแกพระราช
บิดาและพระราชมารดาใหเขาใจ ความไม
แนนอนของชีวิต) 
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68 539. อ.มหา
มหาชนกชาดก                               
(ล.4 ภ.1/ 75-
154) 
 

ราชบุตร สูญเสียบิดา
เนื่องจากสงครามจึง
เพียรพยายามที่จะชิง
เมืองคืนมา 
สวามีที่ปรารถนาจะ
ออกบวช แตมีมเหสี
เปนอุปสรรคขัดขวาง 

ปญญา (ตอบปญหาธรรมไดถูกใจพระนางสี
วลี/ แสดงธรรมใหนางเห็นอานิสงสของการ
บวช และแสดงใหเห็นแจงวา เหตุใดการบวช
จึงตองตัดพันธะภายนอกใหหมด, วิริยะ 
(ความเพียรในการวายน้ําขามมหาสมุทร, ตั้งใจ
มั่นในเนกขัมมะ (พยายามทําใหสิ่งปรารถนา
บรรลุผล   นั่นคือ  ออกบวชอยางไรหวง) 

69 540. อ.สุวรรณ
สามชาดก                              
(ล.4 ภ.2/ 155-
212) 

บุ ต ร  ผู ดู แ ล บิ ด า
มารดาตาบอด 

เมตตา (ดูแลบิดามารดา และตอบแทน
คุณดวยความกตัญู) ,  ละโทสะ (แม
พระราชาปลยักขราช จะทําใหตนบาดเจ็บ
สาหัส แตก็ยกโทษให) 

70 523. อ.ภูริทัตต
ชาดก                               
(ล.4 ภ.3/ 1-
122) 
 

พี่ ช า ย  ส อ น น อ ง
(อริฏฐ)มิใหคลอยตาม
ในทางที่ผิด เรื่อง 
“การบูชาไฟ” 
บุตร ผูปรารถนาจะ
รักษาศีลอุโบสถ โดย
มีพระราชบิดา พระ
ราชมารดา และมเหสี 
รวมอนุโมทนายินดี 
 

ปญญา (ตอบปญหาธรรมกับทาวสักกะ, 
ตอบปญหาเรื่องการบูชาไฟใหนองไม
คลอยตามไปในทางที่ผิด), ศีล (ตั้งมั่นอยู
ในศีล ไมหวั่นไหว) ละโทสะ (ไมโกรธผูที่
ทําราย เพราะเกรงวาศีลที่รักษาจะขาด
ไป), ขันติ (มีความอดทนแมถูกทรมาน
จากพราหมณอาลัมพายน), เมตตา (ตอ
พราหมณอาลัมพายน และพราน   เน
สารท ปลอยตัวไปโดยไมฆา) 

71 523. อ.
เวสสันตรชาดก                               
(ล.4 ภ.3/ 485-
814) 
 

ราชบุตร ถูกบิดา (จํา
ใจ) ขับออกจากเมือง
เพร าะบริ จ า คช า ง
คูบ านคู เมืองแกอีก
เ มื อ ง ที่ กํ า ลั ง
เดือดรอน 
ส ว า มี  มี ม เ ห สี ที่ มี
ฉันทะอัธยาศัยเสมอ
กั น  มี ม นั ส เ จ ต น า
เสมอกัน เปนขัตติย
ช า ติ เ ส ม อ กั น  ( น . 
768) 

ทาน  (กระทํามหาทาน ไดแก  ทรัพย
ทั้งหลาย บุตร และ ภรรยา),  ขันติ 
(อดทนอดกลั้นเมื่อเห็นชูชกทํารายพระ
กุมารตอหนา) ,  อภัย (ไม โทษวาเปน
ความผิดพระราชบิดา ที่ทําใหตัวพระองค
เอง มเหสี และ 2 กุมาร ตองออกนอก
เมือง) 
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3.2 บทบาทพระโพธิสัตวในฐานะผูเปยมดวยเมตตาและเปนผูให
ปญญาแกครอบครัว 

การที่จะบรรลุธรรมเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา ตองมีปจจัยสนับสนุนมา
ตั้งแตอดีต ชาดกไมใชเรื่องนิทานที่รวบรวมขึ้นเปนนิทานประกอบคําสอนเทานั้น 
แตแงหนึ่งพฤติกรรมการกระทําใดๆ อันปรากฏในชาดกยอมเปนสวนหนึ่งของการ
บําเพ็ญธรรมของพระโพธิสัตวดวยเชนกัน (พิสิทธิ์  กอบบุญ, 2552: 188) เนื้อหา
สวนนี้เปนการนําเสนอผลการวิเคราะห “การบําเพ็ญคุณธรรมแหงพระโพธิสัตวใน
ฐานะสมาชิกหนึ่งของครอบครัว” ทั้งนี้ผูวิจัยจะไมแยกพิจารณาวาพระโพธิสัตว
เสวยพระชาติเปนมนุษยหรือสัตว แตจะเนนบทบาทที่เปนอยูในครอบครัว คือ 
ฐานะบิดา สามี พี่ บุตร และอื่นๆ โดยนําขอมูลที่วิเคราะหแลวเบื้องตนในตาราง
ขอ 3 มาเปนแนวทางการตั้งประเด็นการนําเสนอ ตามลําดับดังนี ้

3.2.1 พระโพธิสัตวในฐานะบิดาผูเมตตาและพรอมใหปญญา 
แกบุตร 

หากนําหลักการเรื่องทิศ 6 มาพิจารณาประกอบ พบวาผูเปนบิดา 
(มารดา) มีภาระหนาที่สําคัญในการอนุเคราะหบุตร 5 ประการ คือหามปรามจาก
ความชั่ว ใหตั้งมั่นอยูในความดี ใหศึกษาศิลปวิทยา หาภรรยาที่สมควรให และ
มอบทรัพยสมบัติในโอกาสอันสมควร ซึ่งการที่บิดา (มารดา) จะปฏิบัติสิ่งเหลานี้
ไดอยางสมบูรณก็ดวยมี “ความเมตตา” คือปรารถนาใหบุตรมีสุข และปราศจาก
ทุกข จากกลุมขอมูล 71 เรื่อง พบถึง 19 เรื่องที่ทรงดํารงตนอยูในฐานะบิดา ทั้ง
ขณะเปนมนุษย (วรรณะกษัตริย, ชนชั้นสามัญ, นักบวช) และเปนสัตวเดรัจฉาน 
คุณธรรมสําคัญที่ทรงแสดง คือ บิดาผูเมตตา เปนผูชี้ทางสวางแกบุตร โดยปรากฏ
ผานเรื่อง ตักกชาดก และ, อ.อัตถัสสทวารชาดก, อ.อุทัญจนีชาดก, อ.โคธชาดก, 
อ.สีหโกฏุกชาดก, อ.เอกปทชาดก, อ.กิงสุโกปมชาดก, อ.กปชาดก, อ.สุกชาดก, 
อ.มุทุปาณิชาดก, อ.อรัญญชาดก, อ.อุรคชาดก, อ.มิคาโลปชาดก, อ.มโนชชาดก, 
อ.คิชฌชาดก(2), อ.จุลลนาทกัสสปชาดก, อ.สัมพุลาชาดก, อ.อลัมพุชาดก, 
และอ.นฬินิกาชาดก ดังตัวอยาง    
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ใน “อ.สีหโกฏุกชาดก” พระโพธิสัตวถือกําเนิดเปนราชสีห แตได
ไปสมจร (รวมประเวณี) กับสุนัขจิ้งจอกจนมีลูกที่มีรูปลักษณเปนราชสีห แตเสียง
เหมือนแม วันหน่ึงลูกราชสีหพยายามจะแสดงวาตนเปนราชสีหจึงคําราม แตเสียง
กลับเบา และเปนเสียงของสุนัขจิ้งจอก สรางความสงสัยแกลูกราชสีหตัวอื่นๆ พระ
โพธิสัตวเกรงวาลูกจะไดรับอันตราย จึงเรียกมาสอนวา “นี่แนลูก ตั้งแตนี้ตอไป 
เมื่อเจาจะอยูในท่ีนี้ จงอยูอยางเงียบๆ ถาเจาเปลงเสียงอีก ราชสีหทั้งหลายจะรูวา
เจาเปนสุนัขจิ้งจอก” (อ.สีหโกฏุกชาดก, ล.3 ภ.3: 215) ครั้นไดฟงคําสอนแลว 
บุตรพญาราชสีหกับสุนัขจิ้งจอกก็ไมกลาสงเสียงคํารามออกมาอีกเลย ในเรื่องนี้
พระโพธิสัตวอาจเห็นวา ลูกทําไปเพราะความไมรู อีกท้ังความเปนเด็กที่ไมสามารถ
วิเคราะหแยกแยะกําเนิดที่มาของความผิดปกติแหงตนได แตในฐานะบิดาผูหวงใย
บุตรเสมอกัน จึงรีบระงับเหตุกอนที่ปญหาจะเกิด และดวยความเปนผูมีปญญา 
พระโพธิสัตวอาจคาดเดาลวงหนาแลววา หากบุตรคนอื่นๆ ทราบความจริงอาจ
ลอเลียนจนกลายเปนการสรางปมดอยใหแกราชสีหนอยก็ได 

นอกจากบุตรที่ทําสิ่งผิดพลาดโดยไมรูแลว ยังพบอีกหลายเรื่องที่
ตัวละครบุตรถูกสรางใหเปนผูดื้อรั้น ไมเชื่อฟง แตในฐานะบิดาที่รักและหวงใย
สวัสดิภาพของบุตรจึงตองสอนหรือตักเตือน เมื่อเห็นวากําลังจะไดรับอันตรายจาก
ความดื้อรั้นนั้น บุตรบางคน (ตัว) เตือนได ดังเชน บุตรราชสีหกับสุนัขจิ้งจอก แต
สําหรับบางคน (ตัว) ก็ตองพบจุดจบในชีวิต เพราะความดื้อรั้นอวดดีแหงตน ดัง
ปรากฏ ใน “อ.มิคาโลปชาดก” พระโพธิสัตวถือกําเนิดเปนพระยาแรงชื่อ 
“อปรัณณะ” มีบุตรชื่อ “มิคโลปะ” ซึ่งมีกําลังสมบูรณ วันหนึ่งบุตรบินสูงมาก เมื่อ
แรงทั้งหลายเห็นจึงนําความมาแจง พระยาแรงโพธิสัตว ดวยความเปนหวงวาลูก
จะไดรับอันตราย จึงเรียกลูกมาเตือนวา “ดูกอนพอมิคาโลปะ พอไมมีความพอใจ
ที่เจาบินไปอยางนั้น ลูกเอยเจาบินสูงมาก เจาคบหาที่ไมใชถิ่นลูกเอย/ แผนดิน
ปรากฏแกเจา เปนเสมือนนาแปลง 4 เหลี่ยมเมื่อใด เมื่อนั้นเจาจงกลับลงมา อยา
บินเลยนี้ขึ้นไป/ นกแมเหลาอื่นที่มีปกเปนยานพาหนะ บินไปในอากาศมีอยู พวก
มันถูกกําลังแรงของลมพัดไปสําคัญตนวา เปนเสมือนสิ่งท่ียั่งยืนทั้งหลาย ไดพินาศ
ไปแลวมากตอมาก”(อ.มิคาโลปชาดก, ล.3 ภ.5: 67) แตบุตรไมเชื่อฟง สุดทายจึง
ถูกลมเวรัมภวาตพัดขาดใจตาย และเนื้อหาทํานองเดียวกันนี้ยังปรากฏใน 
“อ.คิชฌชาดก” (2) พระโพธิสัตวถือกําเนิดเปนนกแรง สอนบุตรชื่อ “สุปฏ” ไมให
บินไกล และสูงจนเกินภูมิของนก ทวาบุตรไมเชื่อฟงคําสอนจึงถึงแกความตายดวย
ลมเวรัมพวาตเชนกัน สวน “อ.สุกชาดก”  พระโพธิสัตวถือกําเนิดเปนนกแขกเตา 
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มีลูกเพียงตัวเดียว เมื่อลูกเห็นวาพอแมแกตัวลง และดวงตาเริ่มทุรพล (พราเลือน
ตามวัย) ลูกนกแขกเตาจึงใหทั้งสองรออยูแตในรัง ตนเองจะเปนผูไปหาอาหารมา
เลี้ยง วันหนึ่งไดไปนํามะมวงรสหวานมาฝาก พระโพธิสัตวผูเปนพอ เมื่อไดกินก็จํา
รสไดทันทีวา เปนมะมวงที่เกิดอยูบนเกาะแหงหนึ่งที่หางไกลมาก ดวยเกรง
อันตรายจะเกิดแกบุตรจึงขอรองไมใหไปที่นั่นอีกวา “ลูกเอย พวกนกแขกเตาที่ไป
ยังเกาะนั้น ชื่อวาจะรักษาอายุใหยืนยาวไดไมมีเลย” (อ.สุกชาดก, ล.3 ภ.4: 42) 
แตลูกนกไมเชือ่ฟง วันหลังก็ไปอีก วันนั้นลูกนกกินมะมวงจนอ่ิม และก็คาบมาฝาก
พอแมเชนเคย ทวาบินมาไดเพียงครึ่งทางก็หมดแรง เนื่องจากบินเร็วเกินไป บวก
กับกินมะมวงมามากจึงทําใหงวง สุดทายก็ตกน้ําและกลายเปนอาหารปลา 

จาก 3 ตัวอยางแสดงใหเห็นวา บุตรที่ไมเชื่อฟงมักพบจุดจบคือ
หายนะหรือความตาย เมื่อพิจารณาบทบาทในฐานะบิดา เห็นชัดวาพระโพธิสัตว
ถูกสรางใหเปนผูรูอุปนิสัยใจคอของบุตร และพยายามสอนหรือเตือนสติ เมื่อเห็น
วาเดินทางผิด เชน กําลังทําในสิ่งที่เกินกําลัง หรือเปนไปโดยประมาท เนื่องจาก
ขาดประสบการณ ในขณะที่บางเรื่องความดื้อรั้นที่จะ “คบเพื่อนไมดี” ทั้งๆ ที่ได
ตักเตือนแลวก็นําพาความตายมาสูตนเชนกัน ดังเชน บุตรราชสีหโพธิสัตวใน     
“อ.มโนชชาดก” ที่เพื่อนไมดีพาไปกินเนื้อมาของพระราชา สุดทายก็ถูกยิงตาย 
ในขณะที่บุตรที่ดื้อรั้นบางคนไมเพียงแตนําความตายมาสูตน แตไดนําพาหายนะ
มาสูเผาพันธุดวย ดังปรากฏใน “อ.โคธชาดก” ที่บุตรเหี้ยดื้อรั้นจะคบหากิ้งกา ซึ่ง
เปนผูที่บิดาเคยหามคบ สุดทายอมิตรอยางกิ้งกาก็พาพรานเหี้ย มาเผาทําลาย
เผาพันธุจนเหี้ยลมตายเปนจํานวนมาก   

 เมื่อเสวยพระชาติเปนมนุษยและถือครองเพศบรรพชิต ในฐานะ
บิดาก็ไดทําหนาท่ีสั่งสอน และเตือนสติบุตรที่ลุมหลงมาตุคามจนทําใหศีลขาด ดัง
ปรากฏใน “อ.อุทัญจนีชาดก” พระโพธิสัตวไดออกบวชไปพรอมกับบุตร วันหนึ่ง
เห็นบุตรเศราสรอย เหตุเพราะอยากออกไปใชชีวิตฆราวาสกับหญิงนางหนึ่งที่มา
เลาโลมตอนที่พระโพธิสัตวไมอยู แตดวยเปนผูที่เชื่อฟงบิดา เมื่อยังไมไดขอ
อนุญาตจึงรอแจงใหทราบเสียกอน หลังจากทราบเรื่องพระโพธิสัตวไมหามหรือรั้ง
ไว แตกอนไปไดสอนธรรมเรื่องภัยแหงหญิง จากนั้นไมนานบุตรก็ไดพบสัจธรรม
และขอกลับมาบวชอีกครั้ง จากตัวอยางแสดงใหถึงเห็นความเมตตา อันกอปรดวย
ความรัก ความหวงใย และความปรารถนาดีที่พระโพธิสัตวมีใหแกบุตรอยางเต็ม
เปยม จึงพยายามหาทางฉุดรั้งไมใหบุตรตกไปในหวงแหงความทุกขตลอดชีวิต 
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ทั้งนี้ไมไดเลือกใชวิธีการบังคับ แตใชความเขาใจ กลาวคือ เมื่อเห็นวาบุตรตกอยู
ในอํานาจการเลาโลมแหงหญิง ประสบการณทําใหพระโพธิสัตวรูวา การหาม
ปรามยอมไมเปนผล เพราะความรักของบุตร ณ ขณะนั้น “เสมือนโคถึก กําลังคึก
ผิขังไว  ก็โลดจากคอกไป บยอมอยู ณ ที่ขัง” เหตุนี้จึงมิไดกลาวหาม แตกอนไปก็
ไดสอนสัจธรรมดวยจิตอันเมตตาใหลูกเก็บไปคิดวา “ถาเชนนั้น จงไปเถิดพอ แต
เขาพาเจาไปแลว เมื่อใด นางอยากกินปลากินเนื้อ หรือมีความตองการเนย เกลือ 
และขาวสาร เปนตน เมื่อนั้น นางจักเคี่ยวเข็ญเจาวา จงไปหาสิ่งนี้ๆ มาให ตอน
นั้น เจาจงนึกถึงคุณของพอ แลวพึงหนีมาที่นี่เถิด” (อ.อุทัญจนีชาดก, ล.3 ภ.4:  
406) ในฐานะของบิดาผูผานโลกมากอน การปลอยใหบุตรไดเรียนรูชีวิตดวย
ตนเอง นับเปนกุศโลบายสําคัญ ทั้งยังแสดงใหเห็นถึงปญญาของพระโพธิสัตวที่
สามารถเลือกใชวิธีท่ีเหมาะสมกับสถานการณ โดยเฉพาะการใชปยวาจากลาวแก
บุตรกอนไปวา “...ตอนนั้น เจาจงนึกถึงคุณของพอ แลวพึงหนีมาที่นี่เถิด” เสมือน
เปนการเปดทางใหลูกไดมีโอกาสหวนกลับมาแกไขความผิดพลาด เดินทางกลับสู
ออมกอดพอ ออมกอดแหงพระธรรมอีกครั้ง ดาบสนอยจึงสามารถบังเกิดในพรหม
โลกไปพรอมบิดาในที่สุด 

เมื่อพระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนคฤหัสถ หลายครั้งไดทําหนาที่
ใหความรูในเรื่องตางๆ ตอบปญหาธรรมเมื่อบุตรเกิดความสงสัย อันแสดงใหเห็น
ความเปนผูเต็มเปยมดวย “ปญญา” ไดทางหนึ่ง เชนใน “อ.เอกปทชาดก”     
พระโพธิสัตวถือกําเนิดในตระกูลเศรษฐี วันหนึ่งกุมารนอยไดตั้งคําถามกับผูเปน
บิดาวา “มีหรือไม.. .ทางใหถึงประโยชนไมใชนอย เพียงเหตุเดียวเทานั้น”       
พระโพธิสัตวก็ไขความกระจางใหบุตรไดพบทางนั้นทันทีวา“ลูกเอย เหตุอยางหนึ่ง 
คือ ความขยันหมั่นเพียร ทําใหไดประโยชนหลายอยาง เพราะความขยันหมั่นเพียร
นั้น ประกอบดวย ศีล ประกอบดวยขันติ อาจทํามิตรทั้งหลายใหถึงความสุข หรือ
อาจทําศัตรูทั้งหลายใหถึงความทุกขได” (อ.เอกปทชาดก, ล.3   ภ.3: 462) 

นอกจากนี้ ในฐานะผูใหญที่ผานประสบการณมากมาย ผานการมี
คู ผานเรื่องสุขทุกข พบเห็นความแก ความเจ็บ และความตายมามาก เมื่อบุตร
หลานประสบกับวิกฤตการณในชีวิต ไมวาจะเปนปญหาความรัก ชีวิตคู หรือความ
ตาย พระโพธิสัตวก็สามารถแปลงประสบการณมาเปนคําสอน เพื่อเรียกสติและ
สราง “ปญญา” ใหเกิดแกคนบุตรหลานไดเปนอยางดี เชน ใน “อ.มุทุปาณิชาดก” 
พระโพธิสัตวถือกําเนิดเปนพระราชามีพระราชธิดาและหลานชายอยู ใน        
ความอุปการะ พระโพธิสัตวหวังใหหลานชายเปนพระราชาองคตอไป สวน
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พระธิดาจะใหออกเรือนไปกับราชสกุลอื่นเพื่อจะไดขยายจํานวนลูกหลานให   
มากขึ้น แตเกรงวาสองคนจะมีจิตปฏิพัทธตอกัน จึงตัดปญหาดวยการสรางวังให
หลานชายอยูภายนอก แตอํานาจของความรักบวกกับสติปญญาอันชาญฉลาดของ
พระราชธิดา ทั้งสองจึงหนีไปอยูดวยกันสําเร็จ ทายสุดพระราชาโพธิสัตวก็ได
ตระหนักวา “แมเราจับมือเที่ยวไป ก็ไมอาจรักษามาตุคามได ชื่อวาหญิงทั้งหลาย 
ใครๆก็รักษาไมไดอยางนี้...แมหลานเราก็ตองเลี้ยงดู ธิดาเราก็ตองเลี้ยงดู...”     
(อ.มุทุปาณิชาดก, ล.3 ภ.4: 104) ดังนั้น จึงไดแตงตั้งหลานชายใหเปนมหาอุปราช 
และจัดการอภิเษกสมรสใหทั้งคูใชชีวิตรวมกัน การที่พระโพธิสัตวยอมใหราชบุตรี
และภาคิไนยได ท้ังๆ ท่ีพยายามหาวิธีแยกคนท้ังสองมาโดยตลอด มองไดวาเพราะ
พระองคไดทรงตระหนักดวยปญญาวา จิตอันปฏิพัทธของหนุมสาวนั้นใครๆ ก ็    
มิอาจหามได โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากจิตปฏิพัทธนั้นเกิดกับคนที่เรารัก และเปน  
ผูที่เราไมอาจปฏิเสธการอุปการะเลี้ยง สิ่งที่ทําไดดีที่สุดก็คือการยอมรับและ
จัดการทุกอยางใหถูกครรลองคลองธรรม การกระทําของพระโพธิสัตวในเรื่องนี้ 
นับวาสอดคลองกับหลักการสงเคราะหบุตรขอ 4 ในทิศ 6 คือ บิดา (มารดา) ควร
หาคูครองท่ีเหมาะสมให 

ไมวาจะถือกําเนิดเปนมนุษย หรือสัตวเดรัจฉาน แตในฐานะบิดา 
คุณสมบัติสําคัญที่มีอยูในตัวพระโพธิสัตวเสมอก็คือ “ความเมตตา” ซึ่งแสดงให
เห็นผานการเอาใจใส ความหวงใย เมื่อเห็นวาบุตรกําลังจะประสบเคราะหกรรม
หรือหายนะ รวมทั้ง “ปญญา” ทีแ่สดงใหเห็นผานคําสอน แงคิด และโอวาทตางๆ 
หลายครั้งการสอนประสบความสําเร็จ เพราะบุตรเชื่อฟงและทําตามจนสามารถ
พาตัวเองออกจากกองทุกขและภยันตรายที่อาจจะเกิด แตมีบุตรอีกจํานวนไมนอย
ที่ไดรับหายนะเปนผลตอบแทนความดื้อรั้นของตน อนึ่ง การแสดงออกของ           
พระโพธิสัตวในฐานะบิดาจากอรรถกถาทุกเรื่อง ยังบงบอกถึงความเปนคน
ยุติธรรม ไมเลือกท่ีรักมักที่ชัง มุงสอนบุตรโดยไมเลือกวาเปนคนดีหรือมีนิสัยดื้อรั้น 
ไมเลือกวาจะเปนเด็กหรือผูใหญ โสดหรือแตงงานแลว นอกจากนี้ยังพบอีกวา 
พระโพธิสัตวสามารถเลือกใชวิธีการ เนื้อหา และโอกาสในการสอนอยางเหมาะสม
กับสถานการณ จนอาจกลาวไดวา คําสอนตางๆ ที่ปรากฏผานตัวบทสามารถ
แสดงใหเห็นความเฉลียวฉลาดในการใช “ปญญา” เพื่อแกปญหาตางๆ แก 
“สมาชิกในครอบครัว” ไดเปนอยางดี   
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3.2.2 พระโพธิสัตวในฐานะอภิชาตบุตรผูเปยมไปดวยธรรม 

ตามหลักทิศ 6 บิดามารดาตองสงเคราะหบุตรดวยการหามปราม
ไมใหทําความชั่วและสอนตั้งอยูในความดี ใหศึกษาเลาเรียนศิลปวิทยา หาภรรยา
ที่เหมาะสมและสมควรให รวมทั้งมอบทรัพยมรดกเมื่อถึงเวลาเหมาะสม ในฐานะ
บุตรก็ตองแสดงความกตัญูกตเวที  ตอบแทน ดวยการเลี้ยงดู ชวยทํากิจการงาน 
ดํารงวงศสกุล ประพฤติตนใหเหมาะสมกับความเปนทายาท และทําบุญอุทิศไปให
เมื่อทานลวงลับ จากอรรถกถาชาดก ปรากฏคุณธรรมหลักที่พระโพธิสัตวปฏิบัติ
ตอบุพการี ดังนี ้

 
3.2.2.1 พระโพธิสัตวในฐานะบุตรผูเปยมดวยเมตตา 

  ในฐานะบุตรผูมีเมตตา เลี้ยงดูบิดามารดา และคอยชวยเหลือ
กิจการงาน ปรากฏในอรรถกถาเรื่อง อ.มาตุโปสกชาดก, อ.คิชฌชาดก(1), 
อ.นันทยมิคราชชาดก, อ.จุลลนันทิยชาดก, อ.สุตนชาดก, อ.ชัยทิสชาดก,         
อ.พันธนาคารชาดก และ อ.สุวรรณสามชาดก ทั้งนี้ขอนําเสนอใหเห็นเปนตัวอยาง 
ดังนี้  

ใน “อ.มาตุโปสกชาดก” พระโพธิสัตวถือกําเนิดเปนชางเผือก 
คอยเลี้ยงดูชางมารดาที่ตาบอดทั้งสองขาง  วันหนึ่งมีนายพรานหลงทางในปา 
พระโพธิสัตวชวยบอกทางและพาออกไปยังเมืองอยางปลอดภัย แตนายพราน          
ใจบาปคิดนําชางเผือกไปถวายพระเจาพาราณสี ภายหลังจึงพาหัตถาจารยมาจับ 
เมื่อไปอยูที่เมืองวัง ชางเผือกโพธิสัตวไมยอมกินอาหาร และขอรองใหพระเจา
พาราณสีปลอยตนกลับไปหามารดาตาบอด พระองคซาบซึ้งในความรักที่พระองค
มีตอมารดา จึงสั่งปลอยตัว กอนไปชางเผือกโพธิสัตวจึงไดแสดงทศพิธราชธรรมแก
พระเจาพาราณสี สวน “อ.คิชฌชาดก”(1) พระโพธิสัตวถือกําเนิดเปนพระยาแรง
ไปติดบวงของนายพราน พระยาแรงขอรองใหนายพรานปลอยตน เนื่องจากตอง
คาบเนื้อไปใหบิดามารดาที่ชรามากแลว ทั้งสองรออยูดวยความหิว  นายพราน
ซาบซึ้งในความกตัญูของพระองค จึงปลอยตัวไป อรรถกถาอีกเรื่องหนึ่งที่มี
เนื้อหาทํานองเดียวกัน คือ “อ.นันทยมิคราชชาดก” ที่พระโพธิสัตวถือกําเนิดเปน
พระยาเนื้อนามวา “นันทิยะ” เมื่อพระเจาโกศลกับราชบุรุษมาลอมจับฝูงเนื้อ 
พระโพธิสัตวจึงทําอุบายใหบิดามารดาหนี สวนตนกับฝูงเนื้อถูกจับไปไวในอุทยาน
เพื่อใหราชายิงเลนเปนกิจกรรมบันเทิง  มารดาของ “นันทิยมฤค” ฝากขาว
พราหมณไปบอกวา ตองการพบลูก ครั้นพระเจาโกศลจะมายิง เนื้อโพธิสัตว ก็ไม
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แสดงอาการกลัวตายพระเจาโกศลจึงปลอยนันทิยะไป นันทิยะขอใหพระเจาโกศล
ปลอยเนื้อทั้งอุทยาน จากนั้นจึงแสดงธรรมแกพระเจาโกศลแลวกลับมาดูแลบิดา
มารดาตอไป 

 

3.2.2.2 พระโพธิสัตวในฐานะผูใหปญญาแกบุพการี 
คุณลักษณะของบุตรที่ดี นอกจากแสดงใหเห็นผานการดูแล

ชีวิตความเปนอยู และการแบงเบาภาระ ดังที่กลาวไปแลว คุณลักษณะของ     
พระโพธิสัตวอีกประการสําคัญ คือ ความเปนผูมี “ปญญา” จากกลุมขอมูลที่
นํามาศึกษา พบหลายเรื่องที่พระโพธิสัตวให “ปญญา” แกบุพการี กลาวคือชวย
ใหทานเกิดดวงตาเห็นธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่ง สามารถนํา “ธรรม” ที่บุตรใหไป
ใชแกปญหาตางๆ ในชีวิตได ดังปรากฏใน อ.สุชาตชาดก, อ.มัฎฐกุณฑลิชาดก, 
อ.มตโรทนชาดก, อ.ตักกลชาดก และ อ.โสมทัตตชาดก  

การใหปญญาแกบุพการีที่ปรากฏ เชน สอนใหบิดามารดา
เขาใจ “กฎไตรลักษณ” ใหเห็นความไมเที่ยงของ “สังขาร” และมอง “ความตาย” เปน
เรื่องธรรมดา หรือ เมื่อตายแลวก็ไมมีใครเรียกลมหายใจกลับมาได  จากกลุม
ขอมูลที่นํามาวิเคราะห พบ 2 เรื่องที่มีการนําประเด็นความตายมานําเสนอ และ
ใหพระโพธิสัตวไดแสดงปญญา ใน “อ.สุชาตชาดก” พระโพธิสัตวถือกําเนิดในเรือ
นกฎมพี มีนามวา “สุชาตกุมาร” วันหนึ่ง หลังจากปูตายก็เห็นบิดาโศกเศรา     
ไมเสื่อมคลาย จึงออกอุบายทําความเปรียบโดยนําหญาและน้ํามาเรียกใหโคตาย
ตื่นมากิน แตโคก็ไมลุกมากิน บิดาเห็นจึงหาวา บุตรชายบนเพอไปเปลาๆ เหมือน
คนสิ้นคิด บุตรชายจึงกลาวตอบเพื่อใหบิดาไดฉุกคิดวา “ศีรษะ เทาหนา เทาหลัง 
หางและหูของวัว ยังตั้งอยูอยางนั้นตามเดิม ผมเขาใจวา วัวตัวนี้จะพึงลุกขึ้นได 
ศีรษะหรือมือและเทาของคุณปูมิไดปรากฏเลย คุณพอนั่นเองมารองไหอยูที่สถูปดิน 
เปนคนไรความคิดมิใชหรือ” (สุชาตชาดก, ล.3 ภ.4: 717) บิดาไดเกิดดวงตาเห็น
ธรรม และเขาใจสัจธรรม จนสามารถบรรเทาความทุกขโศกลงได ทํานองเดียวกัน 
ใน “อ.มัฎฐกุณฑลิชาดก” พระโพธิสัตวก็ไดใชปญญาชวยใหบิดาผูไมเขาใจความตาย
ไดละความโศกเมื่อสูญเสียบุตร โดยเรื่องนี้พระโพธิสัตวถือกําเนิดเปนบุตร
พราหมณ ตอมาไดถึงแกกรรมและไปเกิดเปนเทพบุตรในเทวโลก ครั้นไดเห็นความทุกข
ของบิดาที่ไมสามารถทําใจยอมรับการตายของตนเองได จึงกลับมาสอนบิดา      
ผูคร่ําครวญถึงตนในปาชา โดยเนรมิตตนเปนมาณพนอยรองไหคร่ําครวญ
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ปรารถนาจะไดจักรลอรถเปนพระอาทิตยและพระจันทร เมื่อบิดาเห็นจึงกลาวกับ
มาณพนอยวา “ดูกอนมาณพ ทานเปนพาลแท ทานไดปรารถนาสิ่งที่ เขา         
ไมปรารถนากัน เราเขาใจวาทานนั้นจักตายเสียเปลา ทานจักไมไดพระจันทรและ
พระอาทิตยเลย” (อ.มัฎฐกุณฑลิชาดก, ล.3 ภ.4: 909) มาณพจึงกลาวตอบเพื่อมุง
เตือนสติบิดาวา “แมความอุทัยแลอัสดงของพระอาทิตยและพระจันทรนั้นก็ยัง
ปรากฏอยู สีสันวรรณะและวิถีทางของพระจันทรและพระอาทิตยทั้งสองก็ยังปรากฏ
อยู สวนบุคคลผูลวงลับไปแลว ยอมไมปรากฏเลย บรรดาเรา 2 คนผูคร่ําครวญอยู    
ใครเลาหนอจะเปนคนโงเขลายิ่งกวากัน?”(อ.มัฎฐกุณฑลิชาดก, ล.3 ภ.4: 909-
910) เมื่อบุตรเห็นวาบิดาเริ่มเขาใจสัจธรรมในชีวิตแลว จึงไดเปดเผยตัวใหทราบ
วาตนคือใคร บิดาขอบคุณที่บุตรชายมาสงบระงับดับความกระวนกระวายทั้งปวงให 
กอนจากไปเทพบุตรไดแนะบิดาใหทําทาน รักษาศีล และกระทําอุโบสถกรรม บิดา
ก็ปฏิบัติตามโดยเครงครัด ตายแลวจึงไดไปเกิดใน เทวโลก  

นอกจากการใหปญญาแกบิดามารดาเกี่ยวกับ “ความตาย” 
แลว ยั งพบการเตือนสติ เรื่อง “บุญ-กรรม” ดวย ใน “อ.ตักกลชาดก”           
พระโพธิสัตวไดชวยระงับการทํา “ปตุฆาต” ปู ไดอยางทันทวงที กอนที่กรรมหนัก
จะเกิดกับทั้งบิดาและมารดา พรอมกันนี้ก็ไดแสดงใหเห็นกรรมอันเกิดจากความ
อกตัญูตอบุพการี และเห็นบุญอันเกิดแตการบํารุงเลี้ยงทาน อรรถกถานี ้     
พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปน “บัณฑิตกุมาร” ไดฟงมารดายุใหบิดาฆาปู         
จึงติดตามไปขัดขวางโดยออกอุบายทําทุกสิ่งกับบิดาใหเหมือนกับที่บิดากําลัง    
จะทํากับปู เมื่อบิดาถามเพราะเกิดความสงสัย พระโพธิสัตวจึงใชโอกาสนั้นแสดง
โอวาทใหบิดาเห็นบาปที่ทําแกปูวาสุดทายจักยอนมาหาตนเอง บิดาไดคิดจึงบอก
ความจริงวาที่ทําลงไปเพราะภริยา (แมของพระโพธิสัตว)บังคับ “บัณฑิตกุมาร”จึง
ออกอุบายตอโดยใหบิดาทําทีไลมารดาออกจากเรือน  และสรางขาวลือวาจะไปขอ
หญิงจากตระกูลอื่นมาเปนภริยาใหม เมื่อนางไดทราบขาวจึงกลับมาปฏิบัติตอสามี 
พอสามี และบุตรอยางดีดังเดิม ในอรรถกถาเรื่องนี้แสดงใหเห็นลักษณะของ 
“อภิชาตบุตร” ที่เมื่อเห็นบิดามารดาทําผิดก็ระงับยับยั้ง หากพิจารณาอยางถี่ถวน
เห็นไดวา ท่ีพระโพธิสัตวทําทุกอยางก็ดวยฐานของความรักครอบครัว ซึ่งความผิด
ของมารดาสมควรแกการถูกขับออกจากบาน แตพระโพธิสัตวก็ใหโอกาส จนใน
ที่สุดก็ไดครอบครัวท่ีอบอุนและมีความสุขคืนมาดังเดิม 

จากที่กลาวมา เปนเพียงตัวอยางบางสวนท่ีสนับสนุนใหเห็นวา 
ไมวาจะเสวยพระชาติเปนมนุษย เปนเทวดา เปนบุตรเศรษฐี หรือชนชั้นกระฎมพี 
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ในฐานะบัณฑิต และผูมีปญญาอันมาก ก็สามารถชวยใหบุพการีมีดวงตาเห็นธรรม 
และใชคําสอนตางๆ จากพระโพธิสัตวมาแกปญหาตางๆ ในชีวิตได 
 

3.2.2.3 พระโพธิสัตวในฐานะบุตรผูถูกทารุณกรรรมโดย
บิดาแตใชคุณธรรมแกไขปญหาเปลี่ยนแปลงรายใหกลายเปนด ี

นอกจากคุณลักษณะดานบวกตางๆ ที่สะทอนความเปน       
ผูเปยมคุณธรรมของพระโพธิสัตวที่กลาวมาทั้งหมดแลว พบวามีบางเรื่องที่ตัว   
พระโพธิสัตวเองตองประสบกับชะตากรรมอันเลวรายอันเกิดจากการกระทําของ
บิดา (มารดา) ผูทุศีล แตความเปนผูมีคุณธรรม พระโพธิสัตวพยายามจะแกไข
ปญหาในเบื้องตน โดยการสอนหรือใหโอวาท บางครั้งสามารถแกไขปญหาได
กอนที่เหตุการณอันเลวรายจะเกิดขึ้น แตหากพิจารณาดวยปญญาแลวเห็นวาเกิน
แกไขก็ปลอยใหเปนไปตามกรรม 

ใน “อ.กัฏฐหาริชาดก” พระโพธิสัตวถือกําเนิดเปนบุตรของ
หญิงตัดฟนกับทาวพรหมทัต พระราชบิดาไมยอมรับพระโพธิสัตวเปนลูกหญิง    
ตัดฟนจึงพิสูจนโดยการเหวี่ยงราชบุตรตัวนอยขึ้นกลางอากาศเพื่อทดสอบ หาก
ไมใชเลือดเนื้อเชื้อไขของพระราชาก็ขอใหรางทารกตกลงมากระแทกพื้น ขณะนั่ง 
คูบัลลังกกลางอากาศพระโพธิสัตวไดเทศนสอนพระราชบิดาใหเห็นโทษของการ
แบงชนชั้นวา “ขาแตพระราชาผูเปนใหญ ขาพระบาทเปนโอรสของพระองค     
ขาแตพระองคผูเปนจอมแหงหมูชน ขอพระองคไดทรงโปรดชุบเลี้ยงขาพระบาทไว 
แมคนเหลาอื่น พระองคยังทรงชุบเลี้ยงได ไฉนจะไมทรงชุบเลี้ยงโอรสของ
พระองคเองเลา”  (อ.กัฏฐหาริชาดก, ล.3 ภ.1: 214) พระราชาสํานึกผิดจึงรับยื่น
พระหัตถออกรับราง จากนั้นก็รับพระโพธิสัตวและมารดามาอยูในวัง โดยใหนาง
ดํารงตําแหนงอัครมเหสีอยางสมฐานะใน “อ.มหาปทุมชาดก” ก็เปนไปในทํานอง
เดียวกัน พระโพธิสัตวถือกําเนิดเปนราชบุตรพระเจาพาราณสี ชื่อ “ปทุมกุมาร”  
มารดาเลี้ยงเห็นพระโพธิสัตวรูปงามก็มีจิตเสนหาชวนใหกระทําสังวาส  มารดา
เลี้ยงชวนถึง 3 ครั้ง ปทุมกุมารก็ปฏิเสธทุกครั้ง และบอกวาจะนําความเรื่องนี้ทูล
พระบิดา นางกลัวโทษ จึงทําอุบายแกลงไมสบาย แตงกายเศราหมอง เมื่อพระเจา
พาราณสีถามวาเปนอะไรก็ใสความวาถูกปทุมกุมารรังแกดวยกิเลสกําเริบ พระเจา
พาราณสีโกรธมากสั่งใหลงโทษพระกุมารดวยการโยนทิ้งลงในเหวที่ใชสําหรับ
ลงโทษโจร แมเหลาสนม เสนาอํามาตยจะทูลทัดทาน พระองคก็ไมเปลี่ยนใจ ดวย
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บุญแหงพระมหาโพธิสัตวเทวดาก็ไดรับไวและนําไปฝากที่นาคพิภพ  ผานไป 1 ป 
ปทุมกุมารเบื่อหนายเพศฆราวาสจึงออกบวชเปนดาบส นายพเนจรคนหนึ่งเห็น
ดาบสก็จําไดจึงนําความไปกราบทูลพระราชา พระเจาพาราณสีจึงไปหาราชบุตร
เพื่อขอใหยกโทษให และเชิญไปครองเศวตฉัตร ปทุมดาบสปฏิเสธและใหโอวาท
แกพระบิดาใหดํารงในทศพิธราชธรรม และละอคติ 4 อันประกอบดวย ฉันทาคติ
(ลําเอียงเพราะรัก), โทสาคติ (ลําเอียงเพราะเกลียด), โมหาคติ (ลําเอียงเพราะ
เขลาหรือเพราะความโงหลงงมงาย ไมพิจารณาใหถองแทวาอยางไรถูกอยางไรผิด
อยางไรควร อยางไรไมควร) และ ภยาคติ (ลําเอียงเพราะกลัวหรือเพราะเกรงใจ) 
เมื่อพระเจาพาราณสีเสด็จกลับก็สั่งใหจับนางมเหสีโยนลงเหวที่เปนที่ทิ้งโจร
เชนเดียวกัน 

จากที่กลาวมา ลวนเปนภาพบิดาที่พึงแกไขเปลี่ยนแปลงตนได 
เมื่อเกิดดวงตาเห็นธรรม ในทางกลับกัน ผูวิจัยพบขอมูลอีกจํานวนหนึ่งที่นําเสนอ
ภาพของบิดาผู “ทุศีล” โดยแท และหมายจะเอาชีวิตบุตรโดยตั้งใจ แตถึงกระนั้น
พระโพธิสัตวก็ยังคงธํารง“ความกตัญู” และ“ความเมตตา” ไวโดยแสดงให
ประจักษผานการละความโกรธ เชน ใน “อ.ตโยธรรมชาดก” ที่พระองคถือกําเนิด
เปนวานร บุตรวานรเทวทัต ผูเปนพอเกรงวาเมื่อวานรพระโพธิสัตวเติบใหญจะ
แยงคมุฝูง จึงหลอกใหไปเก็บบัวในสระที่ผีเสื้อน้ํา (รากษส) อาศัยอยู ความเฉลียว
ฉลาดทําใหสังเกตไดทันทีจากรอยเทาของผูที่ตกเปนเหยื่อ จากนั้นก็ใชปญญาคิด
หาวิธีใหไดดอกบัวมาครอง ดังความตอนหนึ่งวา “เราจักไมลงสระนี้ และตองเก็บ
ดอกไมใหไดดวยแลวเดินไปหาที่ซึ่งไมมีน้ํา ไปได 2 ดอกทีเดียว โดดไปลงฝงโนน 
โดดจากฝงโนนมาลงฝงนี้ ก็ควาไดอีก 2 ดอก ดวยอุบายนั้นแหละ พระโพธิสัตว
เก็บดอกไมไดเปนกองทั้งสองฝงสระ และไมตองลงสูสถานอันอยูในอาญาของ
รากษส” (อ.ตโยธรรมชาดก, ล.3 ภ.2: 102) ผีเสื้อน้ําเห็นความฉลาดเฉลียวจึง
กลาวชมเชยพระโพธิสัตววานร วา “ธรรม 3 ประการเหลานี้ คือ ทักขิยะ สุริยะ 
ปญญา มีแกผูใด เหมือนมีแกทาน บุคคลนั้น ยอมลวงพนศัตรูได” (อ.ตโยธรรม
ชาดก, ล.3 ภ.2: 103) สถานการณนี้ นอกจากแสดงใหเห็นการใชปญญาเพื่อเอา
ตัวรอดของพระโพธิสัตวแลว ยังเห็นไดวา  หากปญญาถูกนํามาใชอยางสรางสรรค 
ก็สามารถเปลี่ยนศัตรูใหกลายมาเปนมิตรได ดังที่พระโพธิสัตวไดรากษสเปนมิตร
หลักจากแสดงธรรมใหฟง แตผลแหงความคิดชั่วเมื่อวานรเทวทัตเห็นบุตรกลับมา
พรอมรากษสก็อกแตกตาย 
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นอกจากนี้ พบ 1 เรื่องที่แสดงใหเห็นวา แมบิดามารดาจะ
สิ้นชีวิตไปแลว แตพระโพธิสัตวก็ยังระลึกถึงคําสั่งสอนจนสามารถละโทสะและ
อภัยใหแกศัตรูได อันนํามาสูความสุขของชีวิตในที่สุด เหตุการณนี้ปรากฏใน “อ.
ทีฆีติโกสลชาดก” ที่พระโพธิสัตวถือกําเนิดเปนเจาชาย “ทีฆาวุกุมาร” เสด็จฯไป
ปาพรอมพระเจาพาราณสี เมื่อเห็นพระราชาบรรทมที่ตัก ก็นึกถึงเหตุการณที่
พระองคทรงฆาพระชนกชนนีของตนและคิดจะแกแคนกลับ แตเมื่อระลึกนึกถึง
โอวาทของพระชนกชนนีท่ีใหไววา “เวรตองระงับดวยการไมจองเวร” จึงละเวน
การฆานั้นเสีย เมื่อพระเจาพาราณสีทราบวา “ทีฆาวุกุมาร” เปนพระราชโอรส
ของพระเจาทีฆีติที่ตนเคยลวงเกิน ก็ไดไถโทษดวยการพระราชทานพระธิดาให
อภิเษกดวย จากนั้นก็ใหกลับไปครองนครโกศลรัฐซึ่งเคยเปนเมืองของพระราช
บิดาทีฆีติ อรรถกถาเรื่องนี้ จึงย้ําภาพบุตรที่เชื่อฟงคําสั่งสอนของบุพการีจน
สามารถละความโกรธได  และแสดงใหเห็นวื่บุตรที่ไดรับการอบรมมาดีและมีจิต
อันเปนกุศลเทานั้น จึงจะสามารถอภัยใหผูเปนศัตรูได 

 

3.2.3 พระโพธิสัตวในฐานะสามีผูมีเมตตา อภัย และใหโอกาส 

ภรรยา 
ตามหลักการของปจฉิมทิศ คือ ทิศเบื้องหลัง อันหมายถึง ภรรยา 

และสามีไดมีการระบุไวอยางชัดเจนวาผูเปนสามีตองสงเคราะหภรรยาใหมี
ความสุขโดยการยกยองนับถือวาเปนภรรยา ไมดูหมิ่น ไมประพฤตินอกใจ มอบ
ความเปนใหญ และใหเครื่องแตงตัว ในทางกลับกันผูเปนภรรยาก็พึงปฏิบัติดีตอ
สามีเชนกัน ดวยการจัดการงานใหดี (ดูแลบาน) สงเคราะหคนขางเคียงของสามี 
(ญาติของสามี) ไมประพฤตินอกใจ รักษาทรัพยที่สามีหามาได และขยัน           
ไมเกียจครานในการงานทั้งปวง อาจกลาวไดวา คุณธรรมเหลานี้ เปน “จริยวัตร
แหงสามีภรรยา” ถาท้ังสองฝายปฏิบัติสงเคราะหกันอยางสม่ําเสมอ ความขัดแยง 
หรือความแตกราวในชีวิตคูยอมไมเกิดขึ้น  

จากกลุมขอมูลที่นําวิเคราะหพบอรรถกถาชาดกที่พระโพธิสัตวอยู
ในบทบาทสามี 17 เรื่อง ไดแก อ.จุลลปทุมชาดก, อ.พันธนาคารชาดก, ตักกชาดก, 
อ.สุวรรณหังสชาดก, อ.คหปติชาดก, อ.จุลลปโลภนชาดก, อ.กากาติชาดก,      
อ.อนนุโสจิยชาดก, อ.จุลลโพธิชาดก, อ.อุทยชาดก, อ.ทศรถชาดก, อ.มหาปโลภ
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ชาดก, อ.ฉัททันตชาดก, อ.กุสชาดก, อ.มหาชนกชาดก, ภูริทัตตชาดก และ       
อ.เวสสันตรชาดก  ซึ่งเมื่อพิจารณาลงไปในรายละเอียด เห็นวา แมพระโพธิสัตว
จะถูกสรางใหเปนสามีที่สมบูรณแบบ และรักภรรยา ทวาบางเรื่องพระโพธิสัตว
โชครายไดครองคูกับหญิงไมดี ใจแคบ ไมซื่อสัตย และมักมากในกาม ดังนั้นใน
ประเด็นนี้ จึงขอแยกนําเสนอ เปน 3 ประเด็นยอยคือ พระโพธิสัตวกับภรรยาที่มี 
“ธรรม” งดงามทั้งภายนอกและภายใน, พระโพธิสัตวกับภรรยาที่มีพึงสอนได 
และพระโพธิสัตวกับภรรยาทุศีล  โดยแตละประเด็นจะยกใหเห็นเปนบางตัวอยาง
เทานั้น เพื่อใหเห็นวา การอยูกับ “ภรรยา” ที่มีพื้นฐานดานอุปนิสัยใจคอที่
แตกตาง มีผลตอการแสดงคุณธรรมของพระโพธิสัตวในฐานะ “สาม”ี อยางไร 

3.2.3.1 พระโพธิสัตวกับภรรยาที่มี “ธรรม” งามทัง้ภายนอก 

และภายใน 

  ภรรยาที่มี  “ธรรม” งามทั้งภายนอกและภายใน อาท ิ      
“พระนางมัทรี” ใน อ.เวสสันตรชาดก,  “นางอุทัยภัทรา”ใน อ.อุทยชาดก, “นาง
ดาบสินี” ใน อ. จุลลโพธิชาดก, “ภรรยา” ใน อ.อนนุโสจิยชาดก, มเหสี และ 
เหลานางสนม ใน อ.ภูรัตตชาดก ซึ่งตัวละครภรรยาเหลานี้ ถูกนําเสนอใหเห็นวา 
เปนผูมีคุณธรรม โดยเฉพาะความใจกวาง เขาใจโลก เขาใจชีวิต และสนับสนุน
สามี เพราะแมพระโพธิสัตวเลือกที่จะถือครองสมณเพศหลังจากครองเรือน       
นางเหลานี้ก็รวมอนุโมทนาบุญ บางคนก็เลือกจะเดินไปในทางธรรมรวมกับสามีดวย  
 

“พระนางมัทร”ี มเหสีของ “พระเวสสันดร” ใน “อ.เวสสันตร
ชาดก” ถูกสรางใหเปนภรรยาผูมีฉันทะอัธยาศัยเสมอกัน มีมนัสเจตนาเสมอกัน 
เปนขัตติยชาติเสมอกัน ในเรื่อง แมพระเวสสันดร จะถูกขับออกจากเมืองดวยเหตุ
แหงการบริจาคทาน คือ  ชาง “ปจจจัยนาค” อันเปนชางมงคลคูบานคูเมือง ซึ่ง
พระนางไมจําเปนตองแบกรับโทษ และความทุกขยากลําบากในปาเขาลําเนาไพร
รวมกับพระสวามีก็ได แตพระนางก็เลือกที่จะลําบาก และถึงแมจะตองพลีชีพก็
ทรงยินดี ดังความตอนหนึ่งที่พระนางกลาวกับสวามีวา “..ความตายกับดวย
พระองค หรือจากพรากพระองคเปนอยู สองอยางนี้ ตายนั่นแหละประเสริฐกวา” 
(อ.เวสสันตรชาดก ล.4ภ.3, 628)  และแมรูวาพระสวามีจะบริจาคตนใหแก
พราหมณ (ทาวสักกะแปลง) ก็กลาวดวยหัวใจของผูเปยมธรรม และไมใหตองทรง
ลําบากพระทัยวา “หมอมฉันยังเปนสาว เปนเทวีของพระองคทานใด พระองค
ทานนั้นเปนพระภัสดาเปนใหญของหมอมฉัน พระองคทานทรงปรารถนาจะ
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พระราชทานแกบุคคลใด ก็จงพระราชทานแกบุคคลนั้น หรือจะพึงขายพึงฆาเสียก็
ยอมได” (อ.เวสสันตรชาดก ล.4ภ.3, 766) เปนตัวอยางแสดงใหเห็นวาพระนาง
มัทรีเปนเบญจกัลยาณี เปนภรรยาที่ดี และเปนขัตติยชาตินารีโดยแท คํากลาวของ
ทาวสักกะแปลงที่ชื่นชมความเสมอกันของสองพระองคหลังจากคืนพระนางแก
พระเวสสันดรหลังจากไดรับบริจาค ก็เปนขอยืนยันความเปนผูเสมอกันของสอง
พระองคอยางชัดเจน  

ขาพระองคขอถวายพระนางมัทรีพระมเหสีผูงามทั่วสรรพางค 
คืนแดพระองคผูเจริญ เพราะพระองคมีพระฉันทะอัธยาศัย เสมอดวย
พระนางมัทรี และพระนางมัทรีก็ทรงมีพระฉันทะอัธยาศัย เสมอดวย
พระองคผูพระสวามี น้ํานมและสังขมีสีเสมอเหมือนกัน ฉันใด พระองค
และพระนางมัทรี ก็มีพระมนัสเจตนาเสมอเหมือนกัน ฉันนั้น พระองค
ทั้งสองเปนขัตติยชาติ สมบูรณดวยพระวงศ เกิดดีแลวแตพระมารดา
พระบิดา ถูกเนรเทศเสด็จมาแรมอยู ณ อาศรมในราวไพรนี้ ขอพระองค 
เมื่อทรงบําเพ็ญทานตอๆ ไป พึงบําเพ็ญบุญกุศล ตามสมควรเถิด 

   (อ.เวสสันตรชาดก ล.4ภ.3, 768-769) 
 
ภาพของภรรยาที่รัก และเขาใจเจตจํานงของผูเปนสามี จึง

สะทอนผานตัวตนของพระนางมัทรีอยางไมอาจปฏิเสธ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อได
ทรงตระหนักอยูตลอดเวลาวา การที่พระเวสสันดรทรงบริจาคโอรสธิดาและตนเอง
แกผูมาขอนั้น ใชวาพระองคจะรักตนและพระกุมารนอยลง แตเพราะรูดีวา    
พระสวามีมีสิ่งที่รักมากกวา นั่นคือ พระสัพพัญุตญาณ ซึ่งสิ่งนี้ก็สูงคาเกินกวา  
พระนางจะนํามาเปนขอเปรียบเทียบใหขุนเคืองใจ ดังความตอนหนึ่งวา “ลูกทั้ง
สองเปนที่เกลียดชังของเราก็หามิได มัทรีเทวีไมเปนที่รักของเราก็หามิได พระ
สัพพัญุตญาณเปนที่รักของเรายิ่งกวา เพราะฉะนั้นเราจึงไดใหบุตรที่ธิดา และ
เทวีผูเปนที่รักเสีย” (อ.เวสสันตรชาดก, ล.4 ภ.3: 768-769) ดังนั้น สิ่งใดก็ตามที่
เปนมรรคาใหสวามีกาวถึงปลายทางที่ปรารถนา พระนางจึงทรงยินดี ทั้งการ
บริจาคราชทรัพย โอรสธิดา หรือแมแตตัวพระนางเอง อรรถกถาเรื่อง “เวสสันตร
ชาดก” จึงสะทอนความรักระหวางสามีภรรยาไวคอนขางชัดเจน ยิ่งผูแตงบรรยาย
ภาพความรัก ความเสียสละที่พระนางมัทรีมีตอพระเวสสันดรไวมากมายเพียงใด 
ยอมหมายความวา ตัวพระเวสสันดรเองก็คงมีสิ่งนั้นใหแกพระนางไมยิ่งหยอนไป
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กวากัน เพราะคนดีเทานั้นที่เห็นคาความดีของผูอื่นและกระทําตอบแทน เหตุนี้จึง
ไมใชเรื่องนาประหลาดที่เห็นพระนางมัทรีรวมทํา “เบญจมหาทาน” กับพระ
เวสสันดรตลอดชั่วชีวิตของพระนาง 

สวน “นางอุทัยภัทรา” พระชายา ของ “อุทัยกุมาร”ใน “อ.
อุทยชาดก” ก็เปนเบญจกัลยาณี และภรรยาที่ดีอีกคนหนึ่งที่เดินทางตามรอยผู
เปนสามี ในเรื่องพระโพธิสัตวถือกําเนิดเปน “อุทัยกุมาร” ถูกพระบิดาบังคับให
อภิเษกกับนางอุทัยภัทรา แตทั้งสองรักการประพฤติพรหมจรรยเหนือสิ่งใด เมื่อ
แตงงานลวงไป 700 ปก็มิไดกระทําสังวาส จนอุทัยราชาจุติไปบังเกิดเปนพระ
อินทร และตองการจะลองใจมเหสี จึงนําถาดทอง ถาดเงิน และถาดใสเหรียญมา
ใหทุกวัน เพื่อขอใหพระนางรวมหอดวย แตพระนางก็ไมสนใจ ในคืนที่ 3 พระ
อินทรจึงบอกความจริงวา ตนคือใคร พระนางอุทัยภัทราจึงขอใหพระสวามีแสดง
ธรรมเพื่อจะไดเห็นทางพนทุกข และไปบังเกิดในที่เดียวกับพระองค  พระสวามีจึง
ใหโอวาทแกพระนาง ดังความตอนหนึ่งวา 

“วัยลวงไปรวดเร็วยิ่งนัก ขณะนี้ก็เชนนั้นเหมือนกัน ความตั้งอยู
ยั่งยืนไมมี สัตวทั้งหลายยอมจุติไปแนแท สรีระไมยั่งยืนยอมเสื่อมถอย ดูกอน
พระนางอุทัยภัทรา เธออยาประมาท จงประพฤติธรรมเถิด/ พื้นแผนดิน
ทั้งหมดเต็มไปดวยทรัพย ถาจะพึงเปนของของพระราชาแตเพียงพระองค
เดียว ไมมีผูอื่นครอบครอง ถึงกระนั้น ผูที่ยังไมปราศจากความกําหนัดก็ตอง
ทิ้งสมบัตินั้นไป ดูกอนพระนางอุทัยภัทรา เธอจงอยาประมาท จงประพฤติ
ธรรมเถิด / มารดา บิดา พี่ชาย นองชาย พี่สาว นองสาว ภริยาและสาม ี
พรอมทั้งทรัพย แมเขาเหลานั้น ตางก็จะละทิ้งกันไป ดูกอนพระนางอุทัย   
ภัทรา เธออยาประมาท จงประพฤติธรรมเถิด/ ดูกอนพระนางอุทัยภัทรา เธอ
พึงทราบวา รางกายเปนอาหารของสัตวอื่นๆ พึงทราบวา สุคติและทุคติใน
สงสาร เปนที่พักพิงชั่วคราว ขอเธอจงอยาประมาท จงประพฤติธรรมเถิด”   
     (อ.อุทยชาดก, ล.3 ภ.6: 47-48)  
 

อรรถกถาเรื่องน้ี สะทอนภาพพระโพธิสัตวที่รักและปรารถนา
ดีตอภรรยาอยางยิ่งยวด แมมีความตายเปนปราการจากพราก แตพระอินทร
โพธิสัตวก็ยังแสดงความรักความปรารถนาดีตอนางอันเปนท่ีรัก ผานการกลับมาให
ปญญาดวยการใหโอวาทเรื่อง “บารมี 10 ทัศ”  อันนําพานางไปพบหนทางแหง
ความสุข นั่นคือ “การประพฤติธรรม” ในที่สุดพระนางก็สละความสุขทางโลก
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ออกบวชเพื่อบําเพ็ญพรตจนสิ้นอายุขัย และไดไปเกิดใหมเปนบาทบริจาริกาของ
พระโพธิสัตวเจาในดาวดึงสพิภพ 

 

เนื้อหาในทํานองเดียวกันปรากฏใน “อ.อนนุโสจิยชาดก” 
พระโพธิสัตวถือกําเนิดเปนพราหมณ ปรารถนาจะถือเพศพรหมจรรย แตบิดา
มารดาก็ยังคงจัดหาภรรยาซึ่งเปนหญิงตระกูลพราหมณมาให แตเนื่องดวยทั้งคู
ปรารถนาการออกบวชเชนกันหลังการสมรส ทั้งสองจึงดูแลกันโดยปราศจาก
อํานาจกิเลส เมื่อบิดามารดาตายทั้งคูจึงออกบวชดวยกัน รวมทั้งใน “อ.จุลลโพธิ
ชาดก” พระโพธิสัตวถือกําเนิดเปนพราหมณชื่อ “โพธิ” มารดาไดจัดใหวิวาหกับ
หญิงที่มีสกุลเสมอกัน  แตคนทั้งคูไมเคยปฏิบัติสังวาสกัน เมื่อมารดาถึงแกกรรม
สองสามีภรรยาก็ออกบวชดวยกัน  สวนใน “อ.ภูริทัตตชาดก” พระโพธิสัตว ถือ
กําเนิดเปนนาค นาม “ภูริทัต”  ในเรื่องนี้แมพระมเหสีจะไมไดถือศีลเฉกเชน   
พระสวามี แตเมื่อทราบวา “พระภูริทัต” ทรงปรารถนาเทพสมบัติในพิภพ
ดาวดึงส จนไดมาทูลลาพระบิดา พระมารดาไปรักษาศีลอุโบสถ ณ ริมฝงแมน้ํา 
ยมุนาในมนุษยโลก พระนางก็อนุโมทนายินดี อีกทั้งยังสงนางนาคกัญญา 10 นาง 
มาขับกลอมแลวบูชาดวยของหอม และดอกไมทุกเชา  การกระทําของนางจึงแสดงให
เห็นภาพมเหสีที่รัก ศรัทธา ใหเกียรติ และเคารพในการตัดสินใจของสวามีอยางชัดเจน 

 

 “ภาพลักษณเชิงบวก” ของภรรยาทั้ง 5 นาง จาก 5 พระ
ชาติ สามารถย้ําใหเห็นคุณธรรมที่พระโพธิสัตวแสดงแกภรรยาไดดี เพราะไมวา
นางเหลานั้นจะถือกําเนิดเปนชนชั้นสูง เปนสามัญชน หรือ เปนสัตวเดรัจฉาน 
คุณธรรมความดีที่นางทั้งหลายปฏิบัติตอผูเปนสามี ก็เสมือนภาพสะทอนกลับให
เห็นวาพระโพธิสัตวก็คงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตอนางเหลานั้นเฉกเชนกันโดยการให
ปญญา เพื่อเปนเครื่องนําพานางไปสูความสุขสูงสุด นั่นคือการหลุดพนจากทุกข
และไดพบความสุขอยางแทจริง  

 
 
 
 
 
 
 



100 วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ีปที่ 11 ฉบับ 1 (2558) 

3.2.3.2 พระโพธิสัตวกับภรรยาท่ีพึงสอนได 

   อรรถกถาบางเรื่อง แมพระโพธิสัตวจะมีภรรยาที่มีความ
บกพรองในหนาที่บาง แต “ปญญา” อันหมายถึงการใหขอคิด คําสอนก็สามารถ
ชวยปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงความคิด จิตใจ รวมถึงการกระทําของผูเปนภรรยา
ใหเดินทางสูครรลองที่ถูกตอง เหมาะสม และดีงามได  ดังปรากฏใน อ.กุสชาดก, 
อ. คหปติชาดก, อ.ทศรถชาดก, อ.ฉัททันตชาดก  และอ.มหาชนกชาดก   

   ใน “อ.มหาชนกชาดก” พระโพธิสัตวถือกําเนิดเปนราชโอรส 
ของ “พระอริฏฐราชา” เพราะสงครามภายใน จึงทําใหตองระหกระเหินออกจาก
เมืองตั้งแตยังอยูในครรภมารดา ในตอนหนึ่งของเรื่องระหวางที่เดินทางมาชิงเมือง
คืนจากทาวโปลชนก กอนที่พระเจาโปลชนกจะสิ้นพระชนมไดตรัสถึงลักษณะคน
ที่จะมาสืบราชบัลลังกวา ตองเปนผูที่ทําใหพระธิดา คือ พระนางสีวลีเทวียินดี  
ตองเปนผูที่รูหัวนอนแหงบัลลังกสี่เหลี่ยม ตองเปนผูที่ยกธนูหนักราวแรงพันคนได 
และตองเปนผูที่สามารถทําขุมทรัพย 16 แหงใหปรากฏ เหลาเสนาอํามาตยตาง
คนหาผูที่มีคุณสมบัติเชนนี้ แตหามีไม อํามาตยจึงใชวิธีเสี่ยงบุษยรถ เมื่อรถนั้น
แลนไปยังที่ที่พระโพธิสัตวบรรทมอยู เหลาอํามาตยจึงไปเชิญใหขึ้นรถมาที่
พระราชวัง พระมหาชนกสามารถตอบคําถามไดทุกขอ พระนางสิวลีพึงใจ จึงได
อภิเษก และครองเมืองมิถิลารวมกันสืบมา  

  กาลตอมาพระมหาชนกไดเสด็จประพาสอุทยาน และไดเสวย
มะมวงมันมีรสเลิศ เมื่อเสวยเสร็จแลว เหลาผูคนก็มาเก็บมะมวงกินตาม พวกที่
ไมไดกินก็พากันทําลายตนมะมวงนั้นเสีย พระองคทรงเห็นวาการที่มะมวงถูก
ทําลายนั้นก็เพราะความที่มันมีผล สวนอีกตนไมถูกทําลายเพราะไมมีผล พระองค
จึงบังเกิดความสังเวช ดวยเห็นวาราชสมบัติก็เหมือนเชนตนไมมีผลนั้น จึงทรง   
ตั้งมั่นจะออกผนวช จากนั้นก็ไดเจริญธรรมในพระตําหนัก และไมเสด็จออกมาวา
ราชการอีกเปนเวลา 4 เดือน จากนั้นก็ทรงแตงกายแบบผูทรงศีล และเดินจงกรม
อยูแตในปราสาท แตดวยความเปนหวงพระเทวีและพระสนมจึงมาเฝาฯ และได
ทันเห็นวาพระราชากําลังเสด็จฯออกจากปราสาท และคงจะไมยอมกลับมาอีก 

 
      พระเทวีใหอํามาตยสงคนไปเผาเรือนเกา และศาลาเกาเบื้อง
หนาเสนทางที่พระราชาจะเสด็จฯไป แลวทูลวามีไฟไหมใหทรงประทับอยูกอน 
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ทรงแกลงใหมีการปลนฆาในเมือง แตก็ไมสามารถจะหยุดพระราชาได พระ
มหาชนกเห็นคนติดตามมาจึงออกอุบายโดยขีดเสนขวางทาง แลวตรัสวาจะลง
ทัณฑคนที่ทําใหรอยขีดนั้นวางขาด ตอมาพระนางคร่ําครวญลมลงจนลวงรอยขีด
ทําใหมีรอยขาดคนจึงติดตามตอไปไดอีก พระนางก็เสด็จตามไป เมื่อถึงตัวเมืองถูน
นครเห็นชายผูหนึ่งกําลังยางเนื้อ แตเนื้อนั้นถูกสุนัขคาบไป คนไลสุนัขไปถึงประตู
เมืองดานทิศใตก็เกิดเหนื่อยหนายจึงละทิ้งเนื้อ สวนสุนัขไดทิ้งเนื้อดวยความกลัว 
พระโพธิสัตวจึงนําเนื้อนั้นมาเสวย พระนางเห็นก็นึกรังเกียจจึงกลาวตําหนิ แต
พระองคตรัสวา น่ีเปนอาหารที่ไดมาดวยความชอบธรรม เมื่อเดินทางตอมาก็เห็น
กุมารีสวมกําไล มือขางหนึ่งสวม 2 อัน และอีกขางหนึ่งสวม 1 อัน กําไล 2 อันนั้น
กระทบกันจนมีเสียงดัง แตอีกขางหนึ่งนั้นไมมีเสียง พระโพธิสัตวอยากใหพระเทวี
เสด็จฯกลับไปจึงแกลงตรัสถามกุมารีในทํานองวา กําไลมีเสียงเพราะอะไร แต
คําตอบของนางกุมารีที่วา กําไล 2 อันกระทบกัน  กําไล 1 อัน คือปราชญสงบนิ่ง 
กําไล 2 อัน คือบุคคลซึ่งกําลังวิวาท  ผูที่ใครไปสวรรค ชอบความเปนอยูผูเดียว 
พระมหาชนกบอกใหพระนางกลับเพราะบรรพชิตที่มีสตรีติดตามจะถูกติเตียน 
พระนางไมทรงยอม ตอมาเดินมาถึงเรือนชางศร พระโพธิสัตวเห็นนายชางหลับตา
ขางหนึ่งเล็งลูกศรเพื่อดัดใหตรง พระมหาชนกจึงทรงถามในทํานองวา เห็น
ประโยชนอะไรกับการหลับตาขางหน่ึง  คําตอบของชางศรที่วา การมองดวยตา 2 
ขางจะทําใหพรา  ตาขางเดียวจึงจะดัดใหตรงได  บุคคล 2 คนแกงแยงกัน  คน
เดียวไมตองแบงใหใคร หากจะไปสวรรคตองอยูคนเดียว แตพระนางไมยอมกลับ 
ทายที่สุดพระมหาชนกทรงถอนหญามุงกระตายแลวตรัสวา “หญามุงกระตายที่
ติดกันอยูแตเดิม ซึ่งอาตมาถอนแลวนี้ ไมอาจสืบตอกันไดอีก ฉันใด ความอยู
รวมกันระหวางเธอกับอาตมา ก็ไมอาจสืบตอไดอีก ฉันนั้น เพราะฉะนั้น เธอจงอยู
ผูเดียว อาตมาก็จะอยูผูเดียวเหมือนกัน” (อ.มหาชนกชาดก, ล.4ภ.2: 153) เมื่อ
พระนางไดฟงก็เสียพระทัยจนสลบไป จากนั้นพระมหาชนกก็ไดแยกทางไปยังปา 
เมื่อพระนางทรงฟนขึ้นมาไมเห็นพระสวามีก็เที่ยวตามหาแตไมพบ จึงสรางเจดีย
ในที่ที่ทรงประทับยืน ณ บานชางศร สถานที่ที่ตรัสกับกุมารี สถานที่ที่เสวยเนื้อ 
และสถานที่ที่ทรงสนทนากับพระนารทดาบส และพระฤๅษีมิคาชินะ จากนั้นทรง
มอบราชสมบัติใหพระโอรสทีฆาวุ และออกผนวชที่อุทยาน ทายที่สุดทั้งพระนาง
และพระโพธิสัตวเมื่อสิ้นอายุขัยก็ไปเกิดในพรหมโลก 
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  อรรถกถาเรื่องน้ี เห็นชัดเจนกวา ในตอนตนเรื่องพระมหาชนก
ใชปญญาเพื่อไดครองราชบัลลังก และนางอันเปนที่รัก แตตอนกลางเรื่องจนถึง
ตอนจบ พระโพธิสัตวทรงใชปญญาทําใหพระมเหสีเขาใจ “ทางแหงเนกขัมมะ” 
อันเปนทางอันประเสริฐสุดสําหรับมนุษย  ซึ่งที่สุดแลวก็ทําใหพระมเหสีผูที่ไมเคย
เปดใจยอมรับ สามารถเขาใจทุกบททดสอบ คําสอนทุกขอท่ีพระโพธิสัตวพยายาม
บอกตลอดระยะทางที่นางดื้อดึงจะนําพระองคกลับ เมื่อทรงเขาใจความเมตตา
และปรารถนาดีที่พระสวามีมีให พระนางก็ละสมบัติออกผนวชตามไดในท่ีสุด   

สวน ใน “อ.ฉัททันตชาดก” พระโพธิสัตวถือกําเนิดเปน    
พระยาชางที่อาศัยอยู ณ ฉัททันตสระ มีมเหสี 2 พระองค คือ มหาสุภัททา และ
จุลสุภัททา มีบริวารชาง 8,000 เชือก วันหนึ่งพระยาชางโพธิสัตวไดใหดอกบัว
ใหญแกนางมหาสุภัททา นางจุลสุภัททาเห็นเขาก็นอยใจ ตอมาพระยาชางไดนํา
ของมาถวายพระพุทธจา 500 รูป นางจุลสุภัททาก็มาดวย จึงอธิษฐานขอใหตนไป
เกิดเปนนางสุภัททาอัครมเหสีแหงแควนมัทราฐ โดยขอใหพระราชาตามใจ และสง
พรานมายิงพระยาชางดวยศรอาบยาพิษ และตัดงาทั้งสองใหได ตอมานางก็อด
อาหารจนเสียชีวิต เมื่อกําเนิดอีกครั้งนางก็ไดอภิเษกกับพระเจาพาราณสีตามจิต
อธิษฐาน ตอมานางขอใหพระราชาสงพรานไปยิงพระยาชางตามที่ไดอธิษฐานไว 
เมื่อพรานโสณุดรยิงพญาชางที่ทองจนทะลุหลังแลว ความเจ็บปวดทําใหคิดจะทํา
รายกลับ แตเมื่อเห็นวาพรานนุงหมดวยผากาสาวพัสตร ก็คิดไดวา“ขึ้นชื่อวา 
ธงชัยแหงพระอรหันต ไมควรที่บัณฑิตจะทําลาย ควรสักการะเคารพอยางเดียว
โดยแท” หลังจากทราบความจริงวา นางสุภัททาทรงเปนผูใชใหพรานมาตัดงา 
เพราะความโกรธแคน และความนอยใจในอดีตชาติ พระโพธิสัตวสํานึกรูวา 
“แทจริง พระนางสุภัททาทรงทราบดีวา งางามตางๆแหงบิดาและปูทวดของเรา มี
อยูเปนอันมาก แตพระนางเปนคนพาล โกรธเคือง ผูกเวร ตองกาจะฆาเรา” (อ.
ฉัททันตชาดก , ล.3 ภ.7: 400) จึงยอกายนอนกมศีรษะลงเบื้องต่ําใหพรานโสณุดร
เลื่อยงาคูงามนั้น กอนตายยังไดกลาวกับพรานวา “สหายพราน เราใหงาเหลานี้แก
ทาน ใชวาเราจะไมรักของเราก็หาไม แตเพราะงาคือพระสัพพัญุตญาณนั้น เรา
รักกวางาคูนี้ตั้งรอยเทาพันเทา ขอบุญนี้จงเปนปจจัยแหงการไดบรรลุพระ
สัพพัญุตญาณ...” (อ.ฉัททันตชาดก , ล.3 ภ.7: 401) จากนั้นก็ทํากาละเสีย ครั้น
เมื่อนางสุภัททาไดเห็นงางามทั้งคูก็สะเทือนใจวาตนไดทําลายชีวิตของมหาสัตว
เสียแลวก็หัวใจแตกสลาย เรื่องนี้นอกจากจะเห็น“ขันติ” ตอความเจ็บปวด และ
การ “ขมจิต” ไมใหลุแกโทสะของพระโพธิสัตวจนอาจทํารายพรานแลว ยังเขาใจ
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การกระทําอันมีเหตุจากความโกรธแคนของพระนางสุภัททาที่สงผลใหมหาสัตว
ยอมใหพรานเลื่อยงาไปถวายนางแตโดยดี แตแมนางจะสํานึกไดในตอนทาย แต
ผลแหงกรรมที่กระทําตออดีตสามีผูประเสริฐก็ทําใหนางตองพบกับจุดจบคือ 
“ความตาย” อรรถกถาเรื่องนี้จึงแปลกกวาเรื่องกอนหนาที่ยกมาตรงที่ภรรยาได
สํานึกในตอนที่พระโพธิสัตวไดเสียชีวิตลงแลว  

3.2.3.3 พระโพธิสัตวกับภรรยาทุศีล 

ภรรยาอีกกลุมหนึ่งที่ปรากฏในอรรถกถา คือ กลุมทุศีล ที่ไมมี
โอกาสปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองนางเหลานี้ไมเพียงแตทําใหสามีเสื่อม
เกียรติ แตยังทําใหนักบวชตองคลายจากความบริสุทธิ์แหงศีลดวย เพราะนางเกิด
มาเพื่อทําลายตบะของนักบวชโดยแท สํานึกพื้นฐานภรรยาควรรูวาเพศบรรพชิต 
เปนสิ่งที่สมควรยกไวสูง ตองใหเกียรติ โดยเฉพาะอยางยิ่งหากนักบวชนั้นเคยเปน
สามีของตนมากอน แตในอรรถกถากลับพบวา มีหลายเรื่องที่ผูแตงจงใจสราง   
ตัวละคร “ภรรยา” ของพระโพธิสัตวใหมีนิสัยไมซื่อสัตย มักมากในกาม แตหาก
มองในมุมกลับภรรยาประเภทนี้ ก็ชวยใหพระโพธิสัตว สามารถตัด “บวง” หรือ 
“พันธะผูกพัน” ทางโลกเพื่อมุงสูทางธรรมไดเร็วขึ้น 

ใน “อ.มหาปโลภชาดก” พระโพธิสัตวมีชายามักมากในกาม
คุณ แตสุดทายพฤติกรรมของนางก็ทําใหพระโพธิสัตวเกิดปญญาวา “มาตุคาม” 
เปนภัยอันใหญหลวงที่มักทําใหสัตวผูบริสุทธ์ิเศราหมอง พระองคจึงตัดบวงรอยรัด
คือ “ภรรยาผูทุศีล” นี้ได และออกบวชปฏิบัติธรรมอยางสงบ เรื่องนี้พระองคถือ
กําเนิดเปนพระราชโอรสของพระเจากาสิกราช ณ พาราณสีนคร มีพระนามวา 
“อนิตถิคันธกุมาร” พระกุมารไมปรารถนาในสรรพกามที่พระราชบิดาจัดหาให จึง
มักปลีกตนเองไปนั่งเพงฌานเพียงลําพัง พระเจากาสิกราชจึงใหนางกุมาริกาผูมี
ความงามและเชี่ยวชาญในการรองรําและดีดสีทุกสิ่ง ไปทําใหพระกุมารเกิดกามรส 
นางสามารถขับกลอมเพลงจนพระกุมารเกิดความกําหนัดและเรียกหานางใหมา
ขับรองใกลๆ อาศรม ตอมาพระองคไมปรารถนาใหบุรุษอื่นไดยินเสียงเพลงนี้ก็ใช
มีดออกไปไลฆาบุรุษทั้งหลาย ประชาชนจึงมาทูลฟอง และใหพระเจากาสิกราช 
ขับไล พระโอรส และนางกุมาริกาออกไปจากเมือง ดังนั้น พระกุมารจึงพาภรรยา
ไปอยูในปา วันหนึ่งนางกุมาริกาไดพบกับดาบสที่สามารถเหาะได นางก็ยั่วยวน
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พระดาบสจนขาดพรหมจรรยไมสามารถเหาะไดอีก เมื่อ “พระอนิตถิกุมาร” 
กลับมาจากการหาอาหาร ดาบสเห็นแลวตั้งใจจะหนีแตไมสามารถเหาะไดจึงตกลง
ไปในน้ํา พระโพธิสัตวจึงตรัสสั่งสอนพระดาบสวา สตรีนั้นสามารถทําใหนักพรต
จมอบายได จึงควรเวนจากมาตุคามใหไกล ดาบสไดฟงดังนั้นก็ไดฌานวิเศษ
กลับคืนมาอีกครั้ง และเหาะกลับอาศรมตนได จากนั้น “พระอนิตถิกุมาร”ไดพา
นางกุมาริกาไปยังเมือง สวนพระองคก็กลับมาถือครองเพศบรรพชิตอยางสงบ จาก
ตัวอยางนี้ เห็นชัดวา แมพระสวามีจะมอบความรัก ความซื่อสัตยใหแกนาง แต
การที่พระชายาเปนผูไมซื่อสัตย มักมากในกามคุณ และมักทําสัตวผูบริสุทธิ์ให
เศราหมอง ก็เปนแรงผลักสําคัญใหพระโพธิสัตวเดินสูเสนทางแหง “เนกขัมมะ” 
ไดเร็วขึ้น  

 

สวน ใน “อ.ตักกชาดก” พระโพธิสัตวถือกําเนิดเปนดาบส 
ชวยชีวิตลูกสาวเศรษฐี (นางทุษฐกุมารี)ไว แตนางกลับใชเลหมารยาหญิงทําให
พระโพธิสัตวศีลขาด และเสื่อมจากฌาน จนตองสึกไปประกอบอาชีพขายเปรียง 

วันหนึ่งมีโจรจับนางไปเปนภรรยา นางรูสึกพึงใจกับชีวิตใหม  จึงลวงสามีเกา(พระ
โพธิสัตว)ไปใหสามีใหม(หัวหนาโจร)ฆา แตทายที่สุดเมื่อโจรทราบความจริงก็ฆา
นางเสีย จากนั้นพระโพธิสัตวและหัวหนาโจรออกบวชดวยกัน เรื่องนี้มีเนื้อหาตาง
จาก 2 เรื่องขางตน คือ ภรรยาทําใหพระโพธิสัตวขาดจากศีลครั้งหน่ึง และกระทํา
ผิดซ้ําอีก แตการทําผิดซ้ําก็ทําใหพระโพธิสัตวไดกลับมาถือครองเพศบรรพชิต
ตลอดไปตราบสิ้นอายุขัย  

 

ตามหลักการของปจฉิมทิศ ภรรยา และสามีตองสงเคราะหกัน
และกัน ผูเปนสามีตองยกยองนับถือวาเปนภรรยา ไมดูหมิ่น  ไมประพฤตินอกใจ 
มอบความเปนใหญให เปนอาทิ สวนผูเปนภรรยา ก็ตองจัดการงานใหดี (ดูแล
บาน) สงเคราะหคนขางเคียงของสามี (ญาติของสามี) ไมประพฤตินอกใจ และขยัน
ไมเกียจครานในการงานทั้งปวง เปนตน เพราะคุณธรรมเหลานี้ ถือเปน “จริยวัตรแหง
สามีภรรยา” ถาทั้งสองฝายปฏิบัติตอกันอยางสม่ําเสมอ ความแตกราวในชีวิตคู
ยอมไมเกิดขึ้น ในอรรถกถาชาดกที่นํามาวิเคราะหจึงเห็นไดชัดวา คุณลักษณะที่
พระโพธิสัตวในฐานะ“สามี” มีทุกเรื่องคือ ความรัก(ความเมตตา) การยกยอง 
และใหเกียรติในฐานะภรรยา (ยกเวน อ.ฉัททันตชาดก ที่ความผิดสวนหนึ่งมาจาก
นางชาง-ภรรยารองเองที่เขาใจเหตุการณบางอยางผิดไป) บางเรื่องพระโพธิสัตว
ตองใชทั้งปญญา ความอดทน และวิริยะเพื่อพิสูจนความรัก รวมทั้งอภัย และให
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โอกาสเมื่อเห็นวานางสํานึกผิด (อ.กุสชาดก) ในทางตรงกันขามภรรยาบางเรื่องก็
ขาดคุณสมบัติดานการสงเคราะหญาติฝายสามี จนถึงขั้นคิดวางแผนฆา (อ.ตักกล
ชาดก) แตสุดทายก็ไดรับโอกาสในการกลับตัว ในขณะที่อีกหลายเรื่อง นาง
เหลานั้นเปนภรรยาที่ไมซื่อสัตย เพราะประพฤตินอกใจสามีอยูตลอดเวลา ดังนั้น 
จาก 3 ประเด็นที่นําเสนอ คือ พระโพธิสัตวกับภรรยาที่มีธรรมเสมอกัน,        
พระโพธิสัตวกับภรรยาที่มีพึงสอนได และพระโพธิสัตวกับภรรยาทุศีล  โดยแตละ
ประเด็นจะยกใหเห็นเปนบางตัวอยางเทานั้น  จึงสามารถแสดงใหเห็นวา การอยู
กับ “ภรรยา” ที่มีพื้นฐานดานอุปนิสัยใจคอที่แตกตางกัน มีผลตอการแสดง
คุณธรรมของพระโพธิสัตวในฐานะ “สามี” ไดเชนกัน 

3.2.4 พระโพธิสัตวในฐานะพี่ผูเมตตา ใหปญญา อภัยและและ
ใหโอกาสนอง   

นอกจากเนื้อหาในอรรถกถา จะทําใหเห็นภาพของพระโพธิสัตวใน
ฐานะบิดา บุตร และสามีที่เต็มเปยมไปดวย “เมตตา” และ “ปญญา” แลว ใน
บทบาทพี่ชาย พระโพธิสัตวก็แสดงคุณธรรมตอนองใหเห็นเชนกัน จากกลุมขอมูล
ทีน่ํามาศึกษา พบถึง 14  เรื่องที่พระโพธิสัตวอยูในฐานะพี่ชายที่ตองเอาใจใสดูแล
นอง ไดแก อ.ทศรถชาดก, อ.เทวธรรมชาดก, อ.อสทิสชาดก, อ.ราธชาดก, 
อ.มณิกัณฐชาดก, อ.มัจฉทานชาดก, อ.สาลุกชาดก, อ.ทัททรชาดก, อ.กาฬพาหุ
ชาดก, อ.มัยหกสกุณชาดก, อ.ภิสกชาดก, อ.โรหนมิคชาดก, ภูริทัตตชาดก, และ   
อ.โสณนันทชาดก โดยไดยกมานําเสนอเปนตัวอยาง ดังนี ้

3.2.4.1 พระโพธิสัตวในฐานะพี่ชายผูเมตตานอง  
หากความเมตตา หมายถึง ความปรารถนาใหผูอื่นไดรับ

ความสุข และหวังใหผูอื่นพนจากความทุกข  ความรักในฐานะพี่ชายที่ชัดเจนที่สุด
ของพระโพธิสัตวก็คือ การปกปองนองจากอันตราย และแมชีวิตก็สามารถสละ
แทนได ดังปรากฏใน “อ.โรหนมิคชาดก” พระพุทธเจาถือกําเนิดเปนเนื้อนามวา 
“โรหนะ” มีนองชายชื่อ “จิตตมฤค” นองสาวชื่อ “สุตตนา” เนื้อโพธิสัตว        
รับหนาที่เลี้ยงดูบิดา มารดา ผูชราและตาบอด วันหนึ่งพรานมาเห็นพระยาเนื้อ   
สีทองก็กลับไปเลาใหบุตรฟงกอนจะเสียชีวิต เมื่อพระนางเขมาราชเทวีทรงสุบินวา
มีสุวรรณมฤคยืนอยูบนแทนทองแลวแสดงธรรมดวยเสียงอันไพเราะ จึงปรารถนา
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จะไดพบ บุตรพรานอาสาไปจับมาถวาย  พระยาเนื้อโพธิสัตว ยอมติดบวงเพื่อชวย
เนื้อตัวอื่น แตเนื้อ “จิตตมฤค” และ “สุตตนา” ไมยอมหนีไปจากพี่ชายไปไหน 
เมื่อพรานไดสนทนากับพระยาเนื้อก็รูสึกซาบซึ้งใจในความรักของพี่นองและความ
กตัญูของพระโพธิสัตวจึงไดปลอยเนื้อทั้งสามไป พระยาเนื้อใหพรานลูบหลังตน
เพื่อใหขนสีทองติดมือพรานไป พรานไดนําขนสีทองนั้นกลับวังใหพระราชาและ
พระราชเทวีทอดพระเนตร อีกทั้งยังไดแสดงธรรมดังที่พระโพธิสัตวสอนแกพระ
เทวีจนพระนางหายจากอาการแพพระครรภ พระราชาทรงพอพระทัยจึง
พระราชทานทรัพยสมบัติใหเปนอันมาก แตพรานไมรับเพราะประสงคจะออกบวช  
เรื่องนี้ นอกจากเห็นความเมตตาของพระโพธิสัตวที่ยอมเปนผูเสียสละตนติดบวง
เพื่อชวยชีวิตนองๆ และเนื้อตัวอื่นๆ แลวยังเห็นความกตัญูที่มีตอบิดามารดา     
ผูชราและตาบอด  และแมการให “ธรรมทาน” แกพราน ซึ่งไมไดอยูในฐานะ
นองชาย แตก็แสดงใหเห็นความเปนผูมีปญญาที่สั่งสอนพรานจนสามารถนําไป
แสดงตอพระเทวีและพระราชาได 

 
ทั้งนี้ความเมตตาที่ปรารถนาจะใหคนท่ีรักปราศจากทุกข และ

พบกับความสุขไมไดสะทอนใหเห็นเฉพาะการยอมสละชีวิตแทนเทานั้น ทุกเรื่องที่
พระโพธิสัตวปฏิบัติในฐานะพี่ชายลวนมีเมตตาแฝงอยูทั้งสิ้น ผูวิจัยมองวา ความ
เมตตาเปนพ้ืนฐานของการแสดงออกท้ังในแงของความรูสึก คําพูด และพฤติกรรม 
ดังนั้น การใหปญญาเพื่อใหนองหลุดพนจากความเขลาจึงลวนมีฐานมาจากความ
เมตตา เพราะการจมอยูกับความไมรูเปนทุกขอยางหนึ่ง กลาวอีกนัยหนึ่งคือ “ถา
ไมรักก็คงไมสอน” หรือยามที่เห็นนองทําผิดแลวตักเตือน รวมทั้งพรอมอภัยและ
ใหโอกาสก็ตองมาจากใจที่เมตตาเชนเดียวกัน ผูวิจัยจึงขอนํารายละเอียดของท้ัง 2 
ประเด็นนี้มานําเสนอ ดังนี ้

3.2.4.2 พระโพธิสัตวในฐานะพี่ชายผูใหปญญาแกนอง   
 เมื่อนองชายตกอยูในสภาวะของความไมรู โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งไมเขาใจ “ความไมเที่ยงของชีวิต” พระโพธิสัตวในฐานะพี่ที่เขาใจหลัก “อนิจจตา” 
อยางถองแท จึงตองสอนธรรมเพื่อใหนองละความเศราโศกจากการสูญเสียบุคคล
อันเปนที่รักใหได ดังปรากฏใน “อ.ทศรถชาดก” ที่พระโพธิสัตวถือกําเนิดเปน 
“รามบัณฑิตราชกุมาร” พระบิดาคือ ทาวทศรถที่ไดทรงใหสัญญาวา จะมอบราชสมบัติแก
ราชโอรสที่เกิดจากเทวีองคใหมคือ พระภรต  ดังนั้นจึงขอใหพระรามออกเดินปา
เปนเวลา 12 ป โดยมีพระลักขณกุมารนองชาย และนางสีดาเทวี ผูเปนนองสาว
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รวมเดินปาดวย  กษัตริยทั้งสามไดพํานักอยูในอาศรม จนกาลลวงไป 9 ป ทาวทศรถ
สิ้นพระชนม พระภรตกุมารจึงมาแจงขาวแกพี่ๆ ทั้งสาม พระลักขณกุมาร และ
นางสีดาเทวีตางร่ําไหไมไดสติ  มีเพียงพระรามบัณฑิตเทานั้นที่มิไดทรงเศราโศก 
มิไดทรงคร่ําครวญ ภรตกุมมารจึงเอยถามดวยความสงสัยวา “พี่รามบัณฑิต ดวย
อานุภาพอะไร เจาพี่จึงไมเศราโศก ถึงสิ่งที่ควรเศราโศก ความทุกขมิไดครอบงําพี่
เพราะไดสดับวา พระราชบิดาสวรรคตเลา” (อ.ทศรถบัณฑิต, ล.3ภ.6: 78)        
พระรามบัณฑิตจึงแสดงเหตุแหงความไมเศราโศกของพระองค ใหนองทั้งสามฟงวา 

“คนเราไมสามารถจะรักษาชีวิตที่คนเปนอันมากพร่ําเพอถึง 
นักปราชญผูรูแจงจะทําตนเพื่อใหเดือดรอนเพื่ออะไรกันทั้งเด็กทั้งผูใหญ ทั้ง
พาลทั้งบัณฑิต ทั้งคนมั่งมีทั้งคนยากจน ลวนบายหนาไปหามฤตยูทั้งนั้น/ 
ผลไมที่สุกแลว ก็พลันแตจะหลนลงเปนแนฉันใด สัตวทั้งหลายเกิดมาแลว ก็
พลันแตจะตายเปนแนฉันนั้น/ เวลาเชาเห็นกันอยูมากคน พอถึงเวลาเย็นบาง
คนก็ไมเห็นกัน เวลาเย็นเห็นกันอยูมากคน พอถึงเวลาเชาบางคนก็ไมเห็นกัน/ 
ถาผูที่คร่ําครวญหลงเบียดเบียนตนอยู จะพึงไดรับประโยชนสักเล็กนอยไซร 
บัณฑิตผูมีปรีชาก็จะพึงทําเชนนั้นบาง/ ผูเบียดเบียนตนของตนอยู ยอมซูบ
ผอม ปราศจากผิวพรรณ สัตวผูละไปแลวไมไดชวยคุมครองรักษา ดวยการร่ํา
ไหนั้นเลย การร่ําไหไรประโยชน/ คนฉลาดพึงดับไฟที่ไหมเรือนดวยน้ําฉันใด 
คนผูเปนนักปราชญไดรับการศึกษามาดีแลว มีปญญาเฉลียวฉลาด พึงรีบ
กําจัดความเศราโศกที่เกิดขึ้นโดยพลัน เหมือนลมพัดปุยนุนฉะนั้น/ คนๆ เดียว
เทานั้นตายไป คนเดียวเทานั้น เกิดในตระกูล สวนการคบหากันของสรรพสัตว มี
การเกี่ยวของกันเปนอยางยิ่ง/ เพราะเหตุนั้นแล ความเศราโศกแมจะมากมาย ก็
ไมทําจิตใจของนักปราชญผูเปนพหูสูต มองเห็นโลกนี้และโลกหนา รูทั่วถึงกรรม
ใหเรารอนได/ เราจักใหยศ และโภคสมบัติ แกผูที่ควรจะได จักทะนุบํารุงภริยา 
ญาติท้ังหลาย และคนที่เหลือ นี้เปนกิจของบัณฑิตผูปรีชา” 

 (อ.ทศรถบัณฑิต, ล.3 ภ.6: 79-80) 

เมื่อสามพี่นองฟงธรรมเทศนาจากรามบัณฑิตจบก็สามารถระงับ
ความโศกจากการสูญเสียพระราชบิดา “ทศรถ” ไดทันที เหตุการณตอนนี้ แสดงให
เห็นวา พระโพธิสัตวเปนผูเขาใจโลก เขาใจความเปนไปในชีวิตมนุษยไดเปนอยางดี 
จนสามารถแสดงธรรมขอดังกลาวใหนองทั้งสามเกิดดวงตาเห็นธรรมในที่สุด 

นอกจากนี้พระโพธิสัตวยังสอนใหนองรูจักการขมจิต ละความ
โกรธ และตั้งมั่นอยูในขันติ ดังปรากฏใน “อ.ทัททรชาดก” ที่พระองคถือกําเนิด
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เปนโอรสพระยานาคราชนามวา “มหาทัททร” มีนองชายช่ือวา“จุลลทัททร” นอง
มีนิสัยดุรายหยาบชา ไมมีความอดทนอดกลั้น และมักทําผิดซ้ําซากจึงเปนเหตุให
บิดาเนรเทศออกจากเมือง เมื่อออกมาอยูขางนอกก็ยังไมทิ้งนิสัยเดิม วันหนึ่ง     
ถูกกลุมเด็กชาวบานพูดจาดูหมิ่นก็ทนไมไดจึงคิดจะทําราย  พระโพธิสัตวจึงสอน
นองวา “บุคคลถูกขับไลจากแวนแควนของตนไปอยูยังถิ่นอื่น ควรทําฉางใหญไว
เพื่อเก็บคําหยาบคายทั้งหลาย/ บุคคลอยูในหมูชนผูไมรูจักตน ไมควรทําการถือตัว 
ในท่ีที่ไมมีคนรูจักตน โดยชาติหรือโดยวินัย/ บุคคลผูมีปญญาแมเปรียบเสมอดวย
ไฟ เมื่อไปอยูตางถิ่นไกล พึงอดทนแมคําขูตะคอกของทาส” (อ.ทัททรชาดก, ล.3 
ภ.4: 403) จากความตอนนี้ นอกจากแสดงใหเห็นปญญาผานการสอนใหนอง    
ตั้งมั่นอยูในขันติ และพึงระงับโทสะแลว ยังเห็นความรักความหวงใยที่ซอนอยู
ภายใตคําสอนน้ีชัดเจนดวย เมื่อครบ 3 ป บิดาก็เรียกกลับคืนสูนาคพภิพดังเดิม 

เมื่อเห็นนองชายลุมหลงในลาภสักการะ พระโพธิสัตวก็
เตือนสตินองใหเห็นความไมเที่ยงของสรรพสิ่ง อันมีลาภ เสื่อมลาภ มียศ เสื่อมยศ 
เปนตน ซึ่งคําสอนนี้ปรากฏใน “อ.กาฬพาหุกชาดก” เมื่อครั้งพระโพธิสัตวถือ
กําเนิดเปนวานรเผือก ชื่อ “ราธะ” มีนองชายชื่อ “โปฏฐปาทะ” ทั้งสองถูกพราน
จับตัวไปถวายพระราชา ตอมาพรานไดจับลิงตัวใหญมาถวายเพิ่ม อาหารการกิน
ดีๆ จึงถูกจัดไปใหแกลิงตัวใหมเปนอันมาก วานรผูนองรูสึกวาตนไมไดรับการเอา
ใจใสดูแลเชนเดิมจึงชวนพี่ชายหนีเขาปา พระโพธิสัตวจึงสั่งสอนนองไมใหดิ้นรน 
และใหเขาใจในความไมเที่ยงของสรรพสิ่งวา “ดูกร นองโปฏฐปาทะ ธรรมในหมู
มนุษยเหลานี้ คือ ลาภ ความเสื่อมลาภ ยศ ความเสื่อมยศ นินทา สรรเสริญ สุข
และทุกข เปนของไมเที่ยง เจาอยาเศราโศกเสียใจไปเลย จะเศราโศกเสียใจไป
ทําไม?” (อ.กาฬพาหุชาดก , ล.3 ภ.4: 580) จากนั้นก็อธิบายใหนองเห็นวา ดวย
ลักษณะของลิงกาฬพาหุที่กระดิกหู และกลอกหนากลอกตาไปมา ไมนานก็จะทํา
ใหราชกุมารหวาดกลัว การณเชนนั้นก็เทากับวา ลิงนั้นไดเปนเสมือนผูขับตัวเอง
ออกไปจากที่แหงนี้ และสิ่งนั้นก็เปนจริงดังพี่ชายกลาว ภายหลังลิงเผือก 2 พี่นอง
ก็ไดลาภกลับคืนมา คําอธิบายของพระโพธิสัตวที่กลาวกับนองนั้นไดแสดงใหเห็น
วา เปนผูที่เขาใจลักษณะหรือธรรมชาติของลิงอยางถองแท จึงสามารถนํามาเปน
เครื่องพิสูจนจนนองไดประจักษแกสายตาตนเอง 
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3.2.4.3 พระโพธิสัตวในฐานะพี่ชายผูอภัยและใหโอกาสนอง 
เหตุการณที่นองชายกระทําผิดตอพระโพธิสัตว แตไดรับการ

อภัยจนสามารถกลับเนื้อกลับตัวเปนคนดีไดอีกครั้ง พบในอรรถกถา 4 เรื่องคือ อ. 
มัยหกสกุณชาดก, อ. อสทิสชาดก, อ.มัจฉทานชาดก และอ.โสณนันทชาดก  

ใน “อ.มัยหกสกุณชาดก” พระโพธิสัตวถือกําเนิดในตระกูล
เศรษฐี เมื่อบิดาลวงลับก็ไดพิจารณาสมบัติ และคิดวามีมาก จึงอยากจะนํามาใช
ใหเกิดประโยชน โดยสรางโรงทานไวที่ประตูเรือน และทําทานอยูเปนนิจ ครั้นเมื่อ
บุตรของตนเดินได พระโพธิสัตวก็คิดผูกนองชายไว จึงฝากสมบัติทั้งหมดและลูก
เมียใหนองชายดูแล สวนตนขอออกบวช กอนไปก็ไดใหโอวาทวา จงอยาประมาท 
และหมั่นใหทานเปนนิจดังที่พี่เคยทํา จากนั้นก็ออกบวช  ตอมานองชายมีลูกเปน
ของตัวเองก็กลัววาสมบัติจะถูกแบง จึงไดวางแผนฆาบุตรนอยของพระโพธิสัตว  
สวนโรงทานก็ปลอยทิ้งรางไมเหลียวแล รวมทั้งไมมีการสงเคราะหญาติ พระดาบส
รูเรื่องจึงกลับมาสั่งสอนใหนองชายเห็นความไรประโยชนของการสะสมทรัพยไว
มาก โดยยกเรื่องนกเขามาเทศนาเปรียบเทียบกับตัวนองชายวา  

นกชื่อวา มัยหกะ นกเขาบินไปที่ไหลเขาและซอกเขา เกาะตน
เลียบที่มีผลสุก รองวา ของกู ๆ/ เมื่อมันรองอยูอยางนี้ ฝูงนกที่นั้นมารวมกัน 
พากันกินผลเลียบแลวบินหนี มันก็ยังรองอยูนั่นเอง ฉันใด/ บุคคลบางคนใน
โลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน รวบรวมทรัพยไวมากมาย ตนเองก็ไมไดใชสอยเลย 
ไมมอบสวนแบงแกญาติทั้งหลายดวย/ เขาไมไดใชสอยผานุง ผาหม ไม
รับประทานภัตตาหาร ไมทัดทรงดอกไม ไมลูบไลเครื่องลูบไล ไมใชอะไรสัก
ครั้งเดียว และไมสงเคราะหญาติท้ังหลาย/  เมื่อบนเพออยูอยางนี้วา ของกู ๆ 
หวง แหนไว ภายหลังพระราชาบาง โจรบาง ทายาทผูไมเปนที่รักบางเอา
ทรัพยไป คนน้ันก็จะบนเพออยูนั่นแหละ/ สวนผูมีปรีชาใชเองดวย สงเคราะห
ญาติทั้งหลายดวย เขาจะไดรับเกียรติ เพราะการสงเคราะหนั้น ละโลกนี้ไป
แลว ก็จะบรรเทิงในสวรรค 

(อ.มัยหกสกุณชาดก, ล.3ภ.5: 167-168) 

สุดทายนองชายคิดได และกลับมาทําโรงทานอีกครั้ง เมื่อ
วางใจในตัวนองแลว พระโพธิสัตวก็กลับไปยังปาหิมพานต เพื่อบําเพ็ญฌานตอไป
ตราบสิ้นอายุขัย 
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 ใน “อ.อสทิสชาดก” พระโพธิสัตวถือกําเนิดเปน “อสทิสราช
กุมาร” ราชโอรสของทาวพรหมทัต ผูซึ่งไมมีความปรารถนาในราชสมบัติ จึงมอบ
ใหพระอนุชาชื่อ “พรหมทัตราชกุมาร” ครองราชย  ตอมาพระอนุชาเชื่อคํายุยงวา 
อสทิสราชกุมาร ปรารถนาในราชสมบัติ จึงสั่งจับ แตพระโพธิสัตวหนีออกไปได 
และไปอาศัยอยูเมืองอื่น วันหนึ่งมีศึก 7 เมืองมาประชิด พระอนุชาจึงใหคนไปทูล
เชิญอสทิสราชกุมารมาชวย พระโพธิสัตวสามารถขับพระราชาทั้ง 7 เมืองกลับไป
ได โดยไมมีการเสียเลือดเนื้อแมแตนอย จากนั้นก็ออกบวชตลอดชีวิต ในเรื่องนี้ 
นอกจากจะเห็นภาพของพระเชษฐาท่ีมีอนุชาหูเบาเชื่อฟงคํายุยง แตดวยความเปน
ผูมีเมตตา เมื่อเห็นอนุชาเดือดรอนเพราะมีศึกมาประชิดเมือง จึงออกมาชวยแกไข
จนทุกอยางผานไปดวยดี ขณะเดียวกันก็เห็น “ความเมตตา” ที่พระโพธิสัตวมีตอ
กษัตริยทั้ง 7 เมืองดวย เพราะทรงจับไดแตไมฆา  

3.2.5 พระโพธิสัตวในฐานะผูใหปญญาแกญาติมิตร  
ผูวิจัยรวมบทบาทของพระโพธิสัตวในฐานะอื่นๆ เชน ลุงแสดง

คุณธรรมตอหลาน หลานแสดงคุณธรรมตอลุง หรือหลานแสดงคุณธรรมตอญาติๆ 
จากกลุมขอมูลที่นํามาศึกษา พบไมมากนัก แตในจํานวนนอยนั้นก็ทําใหพบ
ขอสังเกตวา พระโพธิสัตวในฐานะผูแสดงคุณธรรม หากไมเปนผูที่มีวัยวุฒิมากก็
มักจะเปนผูมีคุณวุฒิเหนือกวา เชน มีฐานะเปนนักบวช หรือเปนบัณฑิต  

ใน “อ.มตโรทนชาดก” พระโพธิสัตวถือกําเนิดเปนบุตรเศรษฐี 
เมื่อบิดามารดาตาย พี่ชายก็เปนผูจัดแจงดูแลสมบัติ ครั้นเมื่อพี่ชายตายลง ทุกคน
ก็ตางรองไหคร่ําครวญ จะมีก็แตพระโพธิสัตวเทานั้นที่มั่นคงในมรณานุสติภาวนา 
ไมแสดงอาการเศราโศกใดๆ ญาติทั้งหลายจึงพากันติเตียน พระโพธิสัตวจึงแสดง
ธรรมสั่งสอนหมูญาติใหเขาใจความไมเที่ยงของสังขารสรรพสัตววา 

  “ทานทั้งหลาย ยอมรองไหถึงแตคนที่ตายแลวๆ ทําไมจึงไมรองไหถึง
คนที่จักตายบางเลา สัตวทุกจําพวกผูดํารงสรีระไว ยอมละทิ้งชีวิตไปโดยลําดับ/ 
เทวดา มนุษย สัตวจตุบาท หมูปกษีชาติ และพวกงู ไมมีอิสระในสรีระรางกายนี้ 
ถึงจะอภิรมยอยู (ในรางกาย) นั้น ก็ตองละทิ้งชีวิตไปทั้งนั้น/ สุขและทุกขที่เพงเล็ง
กันอยูในหมูมนุษย เปนของแปรผัน ไมมั่นคงอยูอยางนี้ การคร่ําครวญ การร่ําไห 
ไมเปนประโยชนเลย เพราะเหตุไรกองโศกจึงทวมทับทานได?/ พวกนักเลง และ
พวกคอเหลา ผูไมทําความเจริญ เปนพาล หาวหาญไมมีความขยันหมั่นเพียร ไม
ฉลาดในธรรม ยอมสําคัญบัณฑิตวาเปนพาลไป”               
                                (อ.มตโรทนชาดก, ล.3 ภ.4 : 494-494)        
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หลังจากไดฟงธรรมจนจบสิ้น บรรดาญาติทั้งหลายก็หายจากความ
เศราโศกทันที 

นอกจากนี้ พบ 2 เรื่องที่พระโพธิสัตวอยูในฐานะลุงผูสอนวิชาแก
หลานๆ เรื่องแรก “อ.ขราทิยชาดก” พระโพธิสัตวถือกําเนิดเปนมฤค วันหนึ่ง
นองสาวนําบุตรมาใหสอน “มารยาเนื้อ”  แตหลานไมสนใจร่ําเรียน จึงติดบวง
นายพรานและตายในที่สุด พระโพธิสัตวจึงกลาวกับนองสาววา “ดูกอนนางเนื้อ  
ขราทิยา ฉันไมสามารถจะสั่งสอนเนื้อตัวนั้น ผูมีกีบเทา 8 กีบ มีเขาคดตั้งแตโคน
จรดปลาย ผูลวงเลยโอวาทเสียตั้ง 7 วันได” (อ.ขราทิยชาดก, ล.3 ภ.4: 262) สวน
หลานใน “อ.ติปลลัตถมิคชาดก” มีลักษณะตรงขาม คือ ใฝในการศึกษา มานะ
พากเพียร จนเรียนสําเร็จ จึงสามารถเอาตัวรอดจากบวงนายพรานได ดังที่พระ
โพธิสัตวไดกลาวกับนองสาววา “ดูกอนนองหญิง ฉันยังเนื้อหลานชาย ผูมีกีบ 8 
กีบ นอนโดยเอาการ 3 ทา มีเลหกลมารยาหลายอยาง ดื่มกินน้ําในเวลาเที่ยงคืน 
ใหเลาเรียนมารยาของเนื้อดีแลว โดยประการที่เนื้อหลานชายกลั้นลมหายใจได 
โดยชองนาสิกขางหนึ่งแนบติดอยูกับพื้นดิน ทําเลหกลลวงนายพรานดวยอุบาย 6 
ประการ” (อ.ติปลลัตถมิคชาดก, ล.3 ภ.4:  262)  ไมนานหลานผูเชื่อฟงลุงก็
สามารถนําตัวเองหลุดจากบวงนายพรานได พระโพธิสัตวในฐานะลุงในเรื่อง    ถูก
สรางใหเปนผูใหญที่กอปรทั้งวัยวุฒิ และคุณวุฒิ สามารถรูแจงวาในปานั้นสิ่งที่
อันตรายที่สุดสําหรับฝูงมฤค คือ บวงและนายพราน เหตุนี้จึงพยายามสอนหลานที่
ยังดอยประสบการณใหเรียนรู “มารยาเนื้อ” เพื่อทําใหพรานหลงกล จนสามารถ
เอาตัวรอดจากกับดักได โดยใชอุบาย 6 ประการคือ นอนตะแคงเหยียดเทาทั้ง 4 
ใชกีบเทาตะกุยหญาและดินรวน ทําลิ้นหอยออกมา ทําใหทองพองขึ้น           
ถายอุจจาระและปสสาวะออกมา และกลั้นลมหายใจไว แตปรากฏวา ยังมีหลานที่
ไมเชื่อฟงสุดทายเขาก็เปนผูนําตัวเองไปสูความตาย 

จากทั้ ง  3 เรื่ องนี้  แสดงให เห็นว า  ไม ว าพระโพธิสั ตวจะ
เสวยพระชาติเปนใคร และมีบทบาทใดในครอบครัว พระโพธิสัตวยังคงยึดมั่นที่จะ
ให “ปญญา” หรือ ไขสิ่งที่ยังไมรูแกผูเปนญาติมิตรโดยไมรรีอ  
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4. สรุป  
จากผลการวิเคราะหสรุปไดวา เมื่อผูอานมีความเชื่อตรงกันวา 

พระโพธิสัตวคือ อดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจา เมื่อครั้งท่ียังบําเพ็ญบารมีเพื่อ
การตรัสรู สิ่งที่คาดหวังวาจะไดพบในอรรถกถาชาดกแตละเรื่องก็คือ“คุณธรรม
ความดี” (บารมี) ที่พระโพธิสัตวไดแสดงไวในแตละชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อ 
“พระโพธิสัตวถือกําเนิดและมีบทบาทเปนศูนยกลางของครอบครัว” ไมวาจะ
ฐานะบิดา บุตร สามี พี่ และอื่นๆ จึงนาจะมีสวนกําหนดในการแสดงคุณธรรม
เชนกัน จากการวิเคราะหไดผลสรุปที่คอนขางชัดเจนวาในบทบาทของบิดา พระ
โพธสิัตวคือ ผูมี “เมตตา” และพรอมที่จะให “ปญญา”แกบุตรเสมอ, ในบทบาท
ของบุตร พระโพธิสัตวก็อยูในฐานะ “อภิชาตบุตร” ผูเปยมดวย “ธรรม” มี
“เมตตา” เลี้ยงดูบิดรมารดาดวยความกตัญู รวมทั้งใหสติ และ“ปญญา” ยาม
บิดามารดาทําสิ่งที่ผิดพลั้ง หรือเปนไปเพราะความเขลา ทั้งนี้แมบางพระชาติพระ
โพธิสัตวจะอยูในฐานะบุตรผูถูกทารุณกรรรมโดยบิดา ก็ยังคงแสดงใหเห็น       
การพยายามละโทสะ, อภัย และใชขันติสูกับความเจ็บปวดจากการถูกทรมาน 
และแมทายที่สุดแลวจะตองจบชีวิตลงก็ไมพบการผูกใจเจ็บจากพระโพธสิตัวแมแต
นอย ในบทบาทสามี คุณธรรมที่ปรากฏชัดที่สุด คือ “ความเมตตา” “อภัย” และ 
“ใหโอกาส” ไมวาจะตองพบเจอกับภรรยาผูมี “ธรรม” เสมอกัน ภรรยาที่พึงสอน
ได หรือภรรยาผูทุศีล โดยเฉพาะภรรยาประเภทหลัง พบวาพระโพธิสัตวมักจะให
อภัย ไมฆา ทวาก็ไมใหโอกาสกลับมาใชชีวิตคูรวมกันอีกครั้ง และขอที่นาสังเกต
ประการหนึ่งคือ การไดประสบพบเจอกับบรรดาภรรยาผูทุศีล ไรความซื่อสัตย  
มักมากในกามทั้งหลาย กลับชวยใหพระโพธิสัตวเกิดดวงตาเห็นธรรมวา 
“มาตุคาม เปนภัยอันใหญหลวงของสัตวบริสุทธิ์” ไดเร็วขึ้น สงผลใหสามารถตัด
“บวง” ทางโลกอันเกิดแตบุตร และภรรยา กาวสูหนทางแหงเนกขัมมะไดอยางไร
ขอผูกมัด ในบทบาทพี่ คุณธรรมที่ปรากฏชัดคือ พี่ชายที่ “เมตตา” พี่ชายผูให 
“ปญญา” แกนอง และพี่ชายผู  “อภัย” และ “ใหโอกาส” เมื่อนองทําสิ่งที่
ผิดพลาดในชีวิตเพราะความเขลา ดื้อรั้น หรืออาจไมรู แมในบทบาทของลุง ผู
กอปรดวยวัยวุฒิ และคุณวุฒิก็พึงให “ปญญา” แกลูกหลาน หรือในฐานะหลาน ที่
เปนบัณฑิตผูมีปญญาก็ไมรอชาที่จะชวยใหญาติสามารถกาวพนจากหวงทุกขนานา
ในชีวิตได 

เมื่อพิจารณาเนื้อหาของอรรถกถาชาดก โดยตัดสวนที่เปนปจจุบัน
วัตถุ และประชุมชาดกออกไป รวมทั้งหากไมมองวาตัวละครเอกของเรื่อง คือ 
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“พระโพธิสัตว” เห็นไดวา คุณธรรมที่ตัวละครเอกแสดงออกมาแตละเรื่องหรือแต
ละชาติ ลวนเปนคุณธรรมที่ไมอาจจําเพาะวาผูที่เปนพระโพธิสัตวเทานั้นจะพึง
แสดงได โดยเฉพาะคุณธรรมที่สมาชิกครอบครัวพึงสงเคราะหแกกัน ไมวาจะเปน 
“บิดา” พึงสงเคราะห “บุตร”  “บุตร” พึงสงเคราะห “บิดามารดา” “สามี” พึง
สงเคราะห “ภรรยา” “พี่” พึงสงเคราะห “นอง” และ“ญาติ” พึงสงเคราะห 
“ญาติ” แตเมื่อมองในฐานะที่เปนเรื่องราวในอดีตชาติของพระพุทธเจา และมอง
การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของพระโพธิสัตวในแตละชาติเสมือนการบําเพ็ญบารมี ใน
ฐานะผูเกิดมาเพื่อสั่งสมและเติมเต็มบารมีใหตนเอง ก็ทําใหไดขอสรุปวา ผูทรงไว
ซึ่ง “คุณธรรม” เทานั้นจึงจะนําพาตน และครอบครัวสูความผาสุกได และ      
ทุกบทบาทที่ไดรับในฐานะสมาชิกครอบครัว นอกจากแสดงใหเห็น “เมตตา” อัน
เปนความปรารถนาดีที่จะใหบุคคลอันเปนที่รักกาวพนจากหวงทุกขและประสบแต
ความสุขแลว ยังชวยใหคนในครอบครัวเกิดดวงตาเห็นธรรม โดยการใช “ปญญา” 

มาสรางประโยชนแกสมาชิกครอบครัว เพื่อใหพวกเขาไดพบแสงสวางในชีวิตผาน
ขอคิด คําสอน และการปฏิบัติตนเปนแบบอยาง  
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ความเครียดในการปฏิบัติหนาที่และแนวทางการแกไขปญหา
ของกําลังพลหนวยเฉพาะกิจที่ 1 กองกําลังสุรนาร ี

Stress Relating to the Conduct of Operational 
Duties Among the Personnel of Task Force 1 

Suranaree Field Force and Solutions to Deal with 
the Problem. 

 

เอื้อพร  ดิคคินสัน
1
/ กนกวรรณ มะโนรมย

2
 

 
บทคัดยอ 

 

การศึกษาเรื่อง ความเครียดในการปฏิบัติหนาที่และแนวทางการแกไข
ปญหาของกําลังพลหนวยเฉพาะกิจที่ 1 กองกําลังสุรนารี เปนการศึกษาใน
รูปแบบงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยมีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ ประการแรก เพื่อ
ศึกษาระดับความเครียดที่เปนผลมาจากการปฏิบัติหนาที่ของกําลังพล หนวย
เฉพาะกิจที่ 1 กองกําลังสุรนารี ประการที่สอง เพื่อศึกษาปจจัยแวดลอมและ
ปจจัยสวนบุคคลที่ทําใหกําลังพล หนวยเฉพาะกิจที่ 1  กองกําลังสุรนารี เกิด
ความเครียด และประการที่สาม เพื่อศึกษาวิธีการจัดการเพื่อขจัดหรือขจัด
ความเครียดของกําลังพลเมื่อเกิดความเครียด โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
คือ กําลังพลระดับพลทหาร นายทหารชั้นประทวนและนายทหารชั้นสัญญาบัตร 
หนวยเฉพาะกิจที่ 1 กองกําลังสุรนารี ที่ปฏิบัติหนาที่บริเวณชายแดนไทย – 
กัมพูชา อ.กันทรลักษ จ.ศรีสะเกษ จํานวน 222 นาย โดยใชแบบสอบถาม 

                                                        
         1นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
         2รองศาสตราจารย ดร., อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
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(Questionnaire) และการสัมภาษณ (Interview) เปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ผลการวิจัย พบวา  

1. กําลังพลสวนใหญมีความเครียดในระดับนอย (Mild Stress) โดยมี
อาการหรือความรูสึกเบื่อ เซ็งมากที่สุด ( x = 2.83)  

2. ปจจัยสิ่งแวดลอมและปจจัยสวนบุคคล ในภาพรวมสงผลใหกําลังพล
เกิดความเครียดในระดับนอย ( x  = 2.28) โดยปจจัยที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
ดานครอบครัว ความผาสุกในการดํารงชีวิต 
 3. การจัดการแกไขปญหาเมื่อกําลังพลเกิดความเครียดกําลังพลไดใช
วิธีการตาง ๆ ในการจัดการความเครียดเปนบางครั้ง ( x   = 2.37) โดยวิธีที่ใชใน
การจัดการความเครียดมากที่สุด 3 ลําดับ คือ การหลีกเลี่ยงการปฏิบัติหนาที่ใน
พื้นที่ที่เสี่ยงภัยและหาวิธีปองกันอันตราย การพูดคุยกับเพื่อนและหัวเราะสราง
อารมณขันและการอานหนังสือ ดูหนัง ฟงเพลง ซึ่งเปนการจัดการแบบการมุง
แกไขปญหา (Problem Focused Coping Strategy) และการแสวงหาการ
สนับสนุนทางสังคม (Seeking Social Support)  
 

การศึกษาครั้งนี้ชี้ใหเห็นวา  การสนับสนุนใหกําลังพลใชวิธีการที่
เหมาะสมในการจัดการเมื่อเกิดความเครียด เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง โดยเฉพาะการ
เนนการสรางความสัมพันธทางสังคมระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา 
รวมทั้งการสรางความเขาใจในบทบาทหนาที่ของกําลังพล ในการปฏิบัติภารกิจ
เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของพื้นท่ีชายแดน ใหบรรลุเปาหมาย อันจะสงผลให
กําลังพลมีความเครียดจากการปฏิบัติหนาที่ลดลงดวย 
 

คําสําคัญ: ความเครียด, ปจจัยแวดลอมและปจจัยสวนบุคคลที่ทําใหเกิด
ความเครียด, การจัดการเมื่อเกิดความเครียด 
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Abstract 
 

This study of stress relating to the conduct of operational 
duties among the personnel of Task Force 1 Suranaree Field Force is 
a quantitative and qualitative research study with 3 objectives. 
Firstly to study stress levels resulting from the conduct of 
operational duties of Task Force 1 Suranaree Field Force. Secondly 
to study environmental and personal factors causing stress among 
the personnel of Task Force 1 Suranaree Field Force from a sample 
of 222 privates, non – commissioned officers and commissioned 
officers in Task Force 1 Suranaree Field Force deployed along the 
Thai – Cambodian border in Kantharalak District, Srisaket Province 
using questionnaires and interviews to collect data and information. 
The research results revealed that 

 
1.Most personnel had “mild stress” levels with most 

expressing feelings of boredom. ( x  = 2.83) 
2. Environmental and personal factors overall had “little” 

effect on causing stress. ( x  = 2.28) The factors which had the most 
effect on causing stress were family and personal happiness factors. 

3. When personnel experience stress they also use these 
methods to deal with the problem “sometimes” .The three most 
used measures were to avoid duties in high risk areas and to protect 
against danger, talking with friends and reading , watching movies 
and listening to music. These measures demonstrated problem 
focused coping strategies and efforts aimed at seeking social support 
in dealing with stress. 
        This study demonstrates that supporting personnel to use 
appropriate methods to cope with stress is vitally important, 
especially the emphasis on social interaction between superiors and 
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subordinates. This includes building understanding in the role of 
personnel in maintaining security in border areas which also helps 
reduce the levels of stress among personnel in carrying out their 
duties. 
 
Keywords: Stress, Environmental and Personnel Factors Causing 
Stress, Stress Coping 
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1. บทนํา 

จากสภาพภูมิรัฐศาสตรที่มีที่ตั้งและพรมแดนติดกันของประเทศไทยและ
กัมพูชา ทําใหทั้งสองประเทศมีความขัดแยงเรื่องเขตแดนกันมาโดยตลอด 
โดยเฉพาะการปกปนเขตแดนทั้งทางบกและ ทางน้ํา รวมทั้งการอางกรรมสิทธิ์
เหนือพืน้ที่ทับซอน 4.6 ตารางกิโลเมตรบริเวณปราสาทเขาพระวิหาร โดยทั้งสอง
ประเทศไดมีการเคลื่อนกําลังทหารมาเผชิญหนากันมาตั้งแตป 2548  และในป 
2551 ไดเกิดความขัดแยงกันอยางรุนแรงมีการปะทะกันของกําลังทหารและเกิด
ความสูญเสียทั้ง 2 ฝาย ซึ่งถึงแมวาทั้ง 2 ประเทศมีการเจรจากันหลายครั้ง แตก็
ยังไมเปนผลสําเร็จ ความขัดแยงดังกลาวจึงดําเนินมาจนถึงปจจุบัน และจาก
นโยบายความมั่นคงและยุทธศาสตรการปองกันประเทศไดกําหนดใหความมั่นคง
แหงชาติดานการทหาร โดยใหมีการสรางเสริมกิจการดานการทหาร ใหเปนกําลัง
ที่เขมแข็งของชาติมีความสามารถในการรบการสงครามการปราบจลาจล เพื่อ
รักษาผลประโยชน เอกราช และความมั่นคงของชาติใหยั่งยืนถาวรตอไป ดังนั้น 
กองกําลังสุรนารี ซึ่งเปนหนวยรับผิดชอบปฏิบัติภารกิจในการปองกันการรุกล้ํา
อธิปไตยจากกองกําลังภายนอกประเทศในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 
จึงตองปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จตามที่ไดรับมอบหมายใหสอดคลองกับแผนปองกัน
ประเทศ โดยไดจัดเตรียมแผนเผชิญเหตุ นํากําลังเขาควบคุมภูมิประเทศที่สําคัญ 
จัดตั้งจุดตรวจการณ สรางเสนทางยุทธวิถีเขาสูพื้นที่ชายแดน เพื่อใหสามารถนํา
กําลังเขาแกไขสถานการณใหทันทวงทีและไดสงกําลังทหารเขาไปปฏิบัติหนาที่
ปองกันประเทศบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา โดยมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน
ไปปฏิบัติหนาที่ระหวาง 6 เดือน ถึง 1 ป 

สําหรับกําลังพลที่ไดรับคําสั่งใหเขาไปปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่โดยรอบ
ปราสาทเขาพระวิหาร ในหวงเวลาหนึ่งนั้น กําลังพลจะตองจากครอบครัวไปเปน
ระยะเวลานานอยางนอย 6 เดือน โดยฐานปฏิบัติการของทหารตั้งอยูในพื้นที่
หางไกล มีความยากลําบากในการเดินทาง ขาดความสะดวกสบายทั้งที่พักอาศัย 
สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ รวมทั้งกําลังพลตองปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมหรือ
ภูมิประเทศทางทหาร และปฏิบัติการรวมกับทหารตางหนวย  ที่สําคัญกําลังพล
ตองเผชิญกับสถานการณกดดันและความรุนแรงที่เกิดขึ้นอยางไมคาดคิด เชน 
การบาดเจ็บ พิการหรือเสียชีวิต สงผลกระทบแกกําลังพลที่ประสบเหตุดวยตนเอง 
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รับรูหรืออยูในเหตุการณ เกิดภาวะวิกฤติตอสุขภาพอยางรุนแรง ทั้งทางดาน
รางกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ สิ่งเหลานี้สงผลตอสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
รวมทั้งคุณภาพชีวิตในการทํางานและจากสถานการณที่เสี่ยงภัยดังกลาว มีผลทํา
ใหกําลังพลทหารเกิดหวาดกลัว วิตกกังวลมากกวาปกติ อาจทําใหเกิดปญหา
สุขภาพจิตหรือโรคทางจิตเวชตามมา เชน ความเครียด (Stress) โรคเครียด
ภายหลังเหตุการณสะเทือนขวัญ (Post Traumatic Stress Disorder) โรค
ประสาทวิตกกังวล (Generalized Anxiety Disorder) โรคซึมเศราและฆาตัวตาย 
(Depression and Suicide) ได 

 จากการรายงานสถานภาพกําลังพลที่ปฏิบัติหนาที่ราชการสนามและ
จากการที่ผูวิจัยเปนผูรับผิดชอบการบริการทางการแพทยแกกําลังพลที่ปฏิบัติ
หนาที่บริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา พบวาในป 2554 มีกําลังพลที่ปฏิบัติหนาที่
บริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา ระดับพลทหารไดจงใจฆาตนเอง (Attempted 
Suicide) โดยใชอาวุธประจํากายของทหารคือ ปน M.16 ยิงตัวตาย แตไมสําเร็จ
และเขารับการรักษาท่ีรพ.คายสรรพสิทธิประสงค ซึ่งสาเหตุการฆาตัวตายเปนผล
มาจากมีความเครียดอยางรุนแรง นอกจากนี้ยังไดศึกษาผลการประเมิน
ความเครียดของกําลังพลทหารที่ปฏิบัติหนาที่ ณ ที่ตั้งปกติหวงป 2554 พบวา
กําลังพลมีความเครียดระดับสูง จํานวน 357 นาย คิดเปนรอยละ 56.48 จาก
กําลังพลที่รับการประเมินความเครียด 632 นาย 

ซึ่งหากกําลังพลมีความเครียดก็จะสงผลกระทบดังกลาวขางตน จึงทําให
ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยท่ีทําใหกําลังพลเกิดความเครียดและวิธีจัดการ
เมื่อกําลังพลเกิดความเครียด เพื่อนํามาสูแนวทางปฏิบัติในการแกไขและปองกัน
ปญหา อันเปนการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ราชการสนาม ลด
อัตราการสูญเสียกําลังพลจากสาเหตุที่ปองกันได  ตลอดจนลดความวิตกกังวล
หวงใยของครอบครัว เพิ่มคุณภาพชีวิตของกําลังพล ทําใหกําลังพลสามารถปฏิบัติ
หนาที่เพื่อตอบสนองตอภารกิจของกองทัพบกในการปองกันประเทศทั้งในภาวะ
ปกติและภาวะที่มีความขดัแยงระหวางประเทศ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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วัตถุประสงคการวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาระดับความเครียดที่เปนผลมาจากการปฏิบัติหนาที่ของ
กําลังพล หนวยเฉพาะกิจที่ 1กองกําลังสุรนารี 

2. เพื่อศึกษาปจจัยแวดลอมและปจจัยสวนบุคคลที่ทําใหกําลังพล 
หนวยเฉพาะกิจท่ี 1 กองกําลังสุรนารี เกิดความเครียด 

3. เพื่อศึกษาวิธีการจัดการ เพื่อขจัดหรือลดความเครียดของกําลังพล 
เมื่อเกิดความเครียด  

 
2. แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของมา
ใชเปนแนวทางการวิจัย ดังนี ้

ในเรื่องของความเครียด (Stress) นั้น นักวิชาการหลายทานไดอธิบาย
ความหมายของความเครียดในลักษณะรวม ๆ คลายกัน คือ เปนภาวะอารมณ 
หรือความรูสึกที่เกิดขึ้น เมื่อเผชิญปญหาตาง ๆ ที่ทําใหบุคคลรูสึกไมสบายใจ     
คับของใจ หรือถูกบีบคั้น กดดัน จนทําใหเกิดความทุกขใจ สับสน โกรธ หรือ
เสียใจ หรือความเครียดเปนชวงที่ทําใหบุคคลเกิดความตื่นตัว เพื่อแกไข
สถานการณเปนสิ่งกระตุนใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน เนื่องจากตองปรับตัว
เพื่อใหความเครียดนั้นลดลง รวมทั้งความเครียดเปนสภาวะทางรางกายหรือจิตใจ
ที่มีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทั้งในและนอกตัวตน ทําใหรางกายและจิตใจเสีย
ภาวะสมดุลเกิดเปนความโกรธ กลัว กังวลและความเครียดเปนการตอบสนองทาง
รางกายและจิตใจตอสิ่งกระตุนที่ไมนาพอใจ บอย ๆ และมากเกินไป เปนการ
ตอบสนองตอเหตุการณที่คุกคามภายในสภาพแวดลอมนั้น ๆ (กรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข 2539, รักษยา ชัยประสาสธ, 2547 และ Schultz, 2002) 

สวนเรื่องความเครียดในการทํางานนั้น เปนความรูสึกทางดานจิตใจที่มี
อิทธิพลตอการทํางาน เชน ความรูสึกไมพอใจในการทํางานและเปนการคุกคาม
จากปจจัยที่เกี่ยวกับงาน เชน งานมากเกินไป งานที่รับผิดชอบสูง สัมพันธภาพ
ระหวางสมาชิกหรือสภาพการทํางานไมดี (รพาพิมพ เมฆศรีอรุณ, 2536) 

และจากงานวิจัยนี้เปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกําลังพลที่ปฏิบัติหนาที่
ราชการสนามตามนโยบายความมั่นคงของชาติดานการทหารจึงไดศึกษานโยบาย
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ดังกลาว โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 กําหนดใหรัฐตอง
พิทักษรักษาไว ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย เอกราช อธิปไตย และบูรณภาพ แหง
เขตอํานาจรัฐและตองจัดใหมีกําลังพลทหาร อาวุธยุทโธปกรณ และเทคโนโลยีที่
ทันสมัยและเพียงพอ เพื่อพิทักษรักษาเอกราช อธิปไตย ความมั่นคงของรัฐ 
สถาบันพระมหากษัตริย  ผลประโยชนแหงชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและเพื่อการพัฒนาประเทศ  

ดังนั้น กองทัพบก จึงไดมอบหมายใหกองกําลังสุรนารีใหรับผิดชอบพื้นที่
ตามนโยบายความมั่นคงแหงชาติในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 5 
จังหวัด คือ บุรีรัมย ศรีสะเกษ สุรินทร อุบลราชธานีและอํานาจเจริญ ซึ่งกําลังพล
ที่กองกําลังสุรนารีสงออกไปปฎิบัติหนาที่ ผูวิจัยไดใชเปนกลุมตัวอยางนั้นปฏิบัติ
หนาที่ในพื้นที่ปราสาทเขาพระวิหาร อ.กันทรลักษณ จ.ศรีสะเกษ โดยกําลังพลจะ
มีภารกิจในการปองกันการรุกล้ําอธิปไตยจากกองกําลังภายนอกประเทศ 
ตลอดจนพิทักษชีวิตและทรัพยสินของราษฎร ซึ่งจากภารกิจหนาที่รับผิดชอบ
ดังกลาวอาจจะสงผลใหกําลังพลเกิดความเครียดไดและจากผลงานวิจัยของ อิศรา 
รักษกุล (2554) เรื่อง สภาวะสุขภาพจิตและทัศนคติของกําลังพลกองทัพบกที่
ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตในกําลังพล 259 นาย พบวา        
ในเดือนท่ี 3 ของการปฏิบัติภารกิจกําลังพลมีความเครียด รอยละ 61.50 มีภาวะ
เสี่ยงตอโรคซึมเศรา รอยละ 34.55 สวนสาเหตุความเครียด ไดแก ปญหาดาน
การเงิน รอยละ 62.20 ความปลอดภัยในชีวิต รอยละ 57.93 และปญหา
ครอบครัว รอยละ 48.63 รวมทั้ง ดิเรก พรมบาง (2553) ไดทําการวิจัยเรื่อง 
ปจจัยที่มีความสัมพันธตอขวัญของกําลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต พบวา กําลังพลมีความเครียดในการทํางานขวัญของกําลังพลอยูในระดับ
ปานกลาง ในดานสิทธิกําลังพลมีความตองการผลตอบแทนในรูปแบบของ
เงินเดือนคาตอบแทนความกาวหนาในการเลื่อนยศหรือตําแหนงและ อนุพงษ  
เกศราแกว (2543) ไดทําการวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอความเครียดในการ
ปฏิบัติงานของขาราชการทหาร สังกัดกองพลทหารมาที่ 1 รักษาพระองค  พบวา 
ขาราชการทหารมีระดับความเครียดในการเกณฑปกติ 

นอกจากนี้ยังไดศึกษาทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว 
(Maslow’s Hierarchy of Needs) ซึ่งอธิบายวามนุษยมีความตองการเปนลําดับ
ขั้น โดยทักดิ้นรนตอบสนองตอความตองการขั้นต่ําสุดกอนและแสวงหาความ
ตองการขั้นสูงตอไป ตามลําดับ 7 ลําดับ ไดแก ความตองการทางสรีระ ความ
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ตองการความปลอดภัย ความตองการความเปนเจาของและความรัก ความ
ตองการเปนที่ยอมรับยกยองเกียรติยศชื่อเสียง ความตองการใฝเรียนรู ความ
ตองการทางสุนทรียะและความสําเร็จ รวมทั้งรูปแบบการจัดการความเครียดของ 
Lasarus and Folkman (1984) ซึ่งอธิบายวา การจัดการกับความเครียด มี 2 
รูปแบบ คือ การมุงจัดการกับปญหา (Problem – Focused Coping) โดยใช
กลวิธีตาง ๆ ในการจัดการกับปญหา ไดแก การเผชิญหนากับปญหา การวางแผน
แกไขปญหาและการแสวงหาการสนับสนุนทางสังคมและการมุงจัดการทาง
อารมณ ไดแก การถอยหาง การควบคุมตนเอง การรับผิดชอบตอปญหา 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร คือ กําลังพลหนวยเฉพาะกิจที่ 1 กองกําลังสุรนารีที่ปฏิบัติ
หนาที่บริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา ในหวงปงบประมาณ 2556 จํานวน 700 
นาย กลุมตัวอยาง คือ กําลังพลหนวยเฉพาะกิจที่ 1 กองกําลังสุรนารี ระดับพล
ทหาร นายทหารชั้นประทวนและนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่มีชั้นยศ ตั้งแตพล
ทหารถึงชั้นยศพันโทท่ีปฏิบัติหนาที่บริเวณโดยรอบปราสาทเขาพระวิหาร ระหวาง
เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนตุลาคม 2556 โดยใชวิธีสุมตัวอยางที่ไมใชความ  
นาจะเปน (Non-Probability Sampling) และใชวิธีคัดเลือกแบบบังเอิญ 
(Accidental Selection)  

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

ผูวิจัยไดใชวิธีการดําเนินการวิจัยแบบผสม (Mixed Research 
Methods) ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  โดยเครื่องมือที่ใชวิจัยเชิงปริมาณ คือ 
แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผานกระบวนการตรวจสอบความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหา (Content Validity) จากผูเชี่ยวชาญ ซึ่งมีคา IOC เทากับ 0.67 จากนั้นได
นําแบบสอบถามไปทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) กับกําลังพลกลุมตัวอยาง 
กองรอยพลเสนารักษ โรงพยาบาลคายสรรพสิทธปิระสงค จํานวน 40 นาย พรอม
หาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach' s Coefficient Alpha) มีคา
ความเชื่อมั่นของระดับความเครียด ปจจัยแวดลอมและการจัดการกับความเครียด
เทากับ 0.9335 
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แบบสอบถาม แบงเปน 3 สวน คือ สวนที่1 เปนแบบสอบถามขอมูล
ทั่วไป ไดแก อายุ สังกัดระดับการศึกษา สถานภาพสมรส เงินเดือน ระยะเวลา
ปฏิบัติหนาที่ราชการสนามและโรคประจําตัว สวนที่ 2 เปนแบบประเมินวิเคราะห
ความเครียดดวยตนเอง โดยใชแบบประเมินความเครียดของกรมสุขภาพจิต ชนิด 
5 คําถาม  (ST-5) ถามความรูสึกที่เกิดขึ้น ใน 2-4 สัปดาห ไดแก ปญหาใน      
การนอน มีสมาธินอย หงุดหงิด กระวนกระวาย วาวุนใจ รูสึกเบื่อเซ็งและไมอยาก
พบปะผูคน สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่กอใหกําลังพลเกิด
ความเครียดในการปฏิบัติหนาที่ราชการสนาม 5 ดาน ไดแก  ดานสภาพแวดลอม
ในการทํางาน ดานบทบาทหนาที่รับผิดชอบ ดานความกาวหนาขวัญกําลังใจใน
การทํางาน ดานคาตอบแทน/รายได และดานครอบครัว ความผาสุกในการ
ดํารงชีวิต รวมทั้งสิ้น 24 ขอ สวนที่ 4) เปนแบบสอบถามวิธีการจัดการเมื่อเกิด
ความเครียด จํานวน 15 ขอ และเครื่องมือท่ีใชวิจัยเชิงคุณภาพ คือ การสัมภาษณ 
(Interview) ในประเด็นที่สงสัยหรือตองการขอมูลเชิงลึก 

การเก็บรวบรวมและการวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดทําหนังสือถึงผูบังคับการ หนวยเฉพาะกิจที่ 1 กองกําลังสุรนารี 
เพื่อขออนุญาตเขาไปเก็บขอมูลและนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลดวยตนเอง ณ 
ฐานปฏิบัติการของกําลังพลกลุมเปาหมาย พรอมทั้งสัมภาษณกําลังพลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับขอมูลดานสภาพภูมิประเทศ ความเสี่ยง และการบังคับบัญชา โดยได
แจกจายแบบสอบถามแกกําลังพล 275 นาย ไดรับตอบกลับสมบูรณ 222 ฉบับ 
คิดเปนรอยละ 80.72 นําขอมูลมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จสําหรับการวิจัย 
(SPSS) คํานวณหาคา   รอยละ (Percentage) คาความถี่ (Frequency) รวมทั้ง
คาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) นําเสนอขอมูลในรูปแบบของ
ตารางพรอมการอภิปรายผล 

 

4. ผลการวิจัย 

สภาพความเครียดของกําลังพลที่ปฏิบัติหนา ที่บริ เวณชายแดน       
ไทย – กัมพูชา  
 1. การศึกษาคุณลักษณะทั่วไปของกําลังพลกลุมตัวอยาง 222 นาย 
พบวา มีอายรุะหวาง 21-25 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 80.10 เปนพลทหารมาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 68.70 สังกัด ร.6 และหนวยขึ้นตรงมากที่สุด คิดเปนรอยละ 
61.10 สวนระดับการศึกษา พบวา สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
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มากที่สุด คิดเปนรอยละ 62.6 สําหรับรายได มากกวาครึ่ง มีรายไดต่ํากวา 
10,000 บาท ตอเดือน คิดเปนรอยละ 75.40   อายุราชการมากที่สุด 2 ป คิดเปน
รอยละ 70.60 ระยะเวลาในการปฏิบัติการราชการสนามระหวาง 6 เดือน – 1 ป
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 50.70 กําลังพลกลุมตัวอยาง รอยละ 92.4 ไมมีโรค
ประจําตัว (ดูตารางที่ 1) 
 

ตารางที่ 1  แสดงคาความถี่ ( Frequency ) และคารอยละ ( Percentage ) 
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ ระดับชั้นยศ สังกัด ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส รายได อายุราชการ ระยะเวลาที่ปฏิบัติราชการสนาม
และโรคประจําตัว 

คุณลักษณะทั่วไป จํานวน รอยละ 

อายุ 
     21 – 25 ป 

 
139 

 
62.60 

     26 – 30 ป 31 14.00 
     31 – 35 ป 8 3.60 
     36 – 45 ป 10 4.50 
     46 – 50 ป 14 6.30 
     มากกวา 50 ป 20 9.00 

รวม 222 100.00 
ระดับชั้นยศ 
      พลทหาร 

 
134 

 
60.40 

     นายทหารชั้นประทวน 80 36.00 
     นายทหารชัน้สัญญาบัตร 8 3.60 

รวม 222 100.00 
สังกัดหนวยปกติ 
      ร.6  หนวยขึ้นตรง 

 
134 

 
60.40 

    ร.13 และหนวยขึ้นตรง 27 12.20 
    ร.16 และหนวยขึ้นตรง 39 17.60 
    หนวยอื่น ๆ 22 9.90 

รวม 222 100.00 
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คุณลักษณะทั่วไป จํานวน รอยละ 

ระดับการศึกษาสงูสุด 
    ประถมศึกษา 

 
18 

 
8.10 

    มัธยมศึกษาตอนตน 73 32.90 
    มัธยมศึกษาตอนปลาย 89 40.10 
    อนุปริญญา, นนส. 29 13.10 
    ปริญญาตร ี 13 5.90 

รวม 222 100.00 

สถานภาพสมรส 
    โสด 

 
139 

 
62.60 

    สมรส 75 33.80 
    หยา / หมาย 7 3.20 
    แยกกันอยู 1 0.50 

รวม 222 100.00 

รายได / เงินเดือน 
    ต่ํากวา 10,000 บาท 

 
148 

 
66.70 

    10,000 – 20,000 บาท 46 20.70 
    20,000 – 30,000 บาท 26 11.70 
    มากกวา 30,000 บาท 2 0.90 

รวม 222 100.00 

อายุราชการ 
    2 ป 

 
134 

 
60.40 

    3 – 10 ป 36 16.20 

   11 – 20 ป 16 7.20 
   21 – 30 ป 25 11.30 
   มากกวา 30 ป 11 5.00 

รวม 222 100.00 

ระยะเวลาทีป่ฏบิัตริาชการสนาม 
    ต่ํากวา 6 เดือน    

 
19 

 
8.60 

    6 เดือน – 1 ป 141 63.50 
    มากกวา 1 ป 62 27.90 

รวม 222 100.00 



วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ีปที่ 11 ฉบับ 1 (2558) 129 
  

 

 

คุณลักษณะทั่วไป จํานวน รอยละ 

โรคประจําตัว 
    ม ี

 
25 

 
11.30 

    ไมม ี 197 88.70 
รวม 222 100.00 

 

2. การศึกษาระดับความเครียดและอาการแสดงเมื่อเกิดความเครียด 
พบวา กําลังพลสวนใหญมีความเครียดในระดับนอย คิดเปนรอยละ 80.18 
รองลงมา คือ ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 16.66 และกําลังพลมีความเครียด
ระดับมากถึงมากที่สุด คิดเปนรอยละ 2.25 และ 0.90 ตามลําดับ และพบวา
ปจจัยดานการดําเนินชีวิตมีผลทําใหกลุมตัวอยางความเครียดอยูในระดับนอย   
( x  = 2.86) โดยเมื่อพิจารณารายขอ พบวา ปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ รูสึกเบื่อ, 
เซ็ง ( x  = 0.80) รองลงมาคือ มีปญหาในการนอน นอนไมหลับหรือนอนมาก   
( x  = 0.64) และปจจัยที่มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ไมอยากพบปะผูคน ( x  = 0.26) 
และจากการสัมภาษณ พบวา สาเหตุที่กําลังพลมีความเครียดระดับนอยเพราะ
เปนหวงที่อยูในสภาวการณปกติไมมีสถานการณหรือการรุกรานจากกองกําลัง
ตางชาติ (ดูตารางที่ 2 และ 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



130 วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ีปที่ 11 ฉบับ 1 (2558) 

ตารางที่ 2  แสดงคาความถี่ ( Frequency ) และคารอยละ ( Percentage ) 
ระดับความเครียดของกําลังพล 

 

ระดับความเครียด คะแนนความเครียด จํานวน รอยละ 

เครยีดนอย 0 – 4 178 80.18 
เครียดปานกลาง 5 – 7 37 16.66 
เครียดมาก 8 – 9 5 2.25 
เครียดมากที่สุด 10 – 15 2 0.90 

รวม - 222 100.00 

 

ตารางที่ 3  แสดงคาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อาการแสดง 

ความรูสึกหรืออาการ x  - S.D. 
ระดับ 

ความเครียด 
มีปญหาการนอน นอนไมหลับหรือนอนมาก 0.64 0.61 นอย 
มีสมาธินอยลง 0.59 0.60 นอย 
หงุดหงิด/กระวนกระวาย/วาวุนใจ 0.58 0.61 นอย 
รูสึกเบื่อ, เซ็ง 0.80 0.64 นอย 
ไมอยากพบปะผูคน 0.26 0.52 นอย 

รวม 2.86 0.59 นอย 
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3. การศึกษาปจจัยแวดลอม ที่ทําใหกําลังพลเกิดความเครียดทั้ง 5 ดาน 
มีดังนี ้

3.1 ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางาน พบวา สภาพแวดลอมใน
การทํางานมีผลทําใหกลุมตัวอยางมีความเครียดในระดับนอย ( x  =2.32) เมื่อ
พิจารณารายขอ พบวา ปจจัยที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ความเพียงพอและความ
พรอมใชของเครื่องมือ/อาวุธยุทโธปกรณ ( x  =2.55) รองลงมา คือ สุขาภิบาล
ทหารในที่พัก/ฐานปฏิบัติการ ( x  = 2.39) และปจจัยที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ 
ความไมแนนอนของสถานการณการเมือง/พื้นท่ีพิพาท ( x  =2.13) (ดูตารางที่ 4) 

ตารางที่ 4 แสดงคาเฉลี่ย ( x ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของปจจัยที่ทําให
กําลังพลเกิดความเครียด ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 

ปจจัยที่ทาํใหกําลงัพลเกิดความเครียด 
ระดับความคิดเห็น 

 

x - S.D. 
ระดับ 

ความเครียด 
1. สภาพแวดลอมในการทํางาน 
1.1 การปฏิบัติหนาที่ในภูมิประเทศและสถานการณ
ที่เสี่ยงตออันตราย 

 
2.28 

 
0.86 

 
นอย 

1.2 ระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที ่ 2.23 0.90 นอย 

1.3 ความไมแนนอนของสถานการณการเมือง/พื้นที่
พิพาท 

2.13 0.94 นอย 

1.4 สุขาภิบาลทหารในที่พัก /ฐานปฏิบัติการ 2.39 1.03 นอย 

1.5 คุณภาพและความเพียงพอของอาหาร น้ําดื่ม 2.36 1.13 นอย 

1.6 ความเพียงพอและความพรอมใชของเครื่องมือ/
อาวุธยุทโธปกรณ 

2.55 0.99 นอย 

รวม 2.32 0.98 นอย 

 
 3.2 ปจจัยดานบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบมีผลทําใหกลุมตัวอยางมี
ความเครียดในระดับนอย ( x  = 2.27) หากพิจารณารายขอ พบวา ปจจัยที่มี
คาเฉลี่ยมากที่สุด คือ สัมพันธภาพกับกําลังพลระดับเดียวกันและผูใตบังคับบัญชา 
( x  = 2.45) รองลงมา คือ สัมพันธภาพกับผูบังคับบัญชา ( x  = 2.39) และปจจัย
ที่มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ การรักษาระเบียบวินัยและความลับของทางราชการ ( x  
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=2.10) สวนขอมูลจากการสัมภาษณ พบวา กําลังพลตองปรับตัวเขากับทหารตาง
หนวย ซึ่งมีพืน้ฐานตางกันบางแตกําลังพลมีความยึดมั่นตอวินัยทหาร ทําใหกําลัง
พลมีความสามัคคีสามารถทํางานชวยเหลือกัน เพื่อที่จะใหการปฏิบัติภารกิจได
สําเร็จ (ดูตารางที่ 5) 

 ตารางที่ 5  แสดงคาเฉลี่ย ( x ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของปจจัยที่ทําให
กําลังพลเกิดความเครียดดานบทบาทหนาท่ีรับผิดชอบ 

ปจจัยที่ทาํใหกําลงัพลเกิดความเครียด 

ระดับความคิดเห็น 

x  ) S.D. 
ระดับ 

ความเครียด 

2. บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ 
2.1 ปริมาณภาระงานและหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจาก
ผูบังคับบัญชา 

 
2.24 

 
1.16 

 
นอย 

2.2 สัมพันธภาพกับผูบังคับบัญชา 2.39 1.34 นอย 

2.3 สัมพันธภาพกับกําลังพลระดับเดียวกันและ
ผูใตบังคับบัญชา 

2.45 2.28 นอย 

2.4 ความสามัคคี รวมมือรวมใจของกําลังพลในหนวย 2.34 1.08 นอย 

2.5 การรักษาระเบียบวินัยและความลับของทาง
ราชการ 

2.10 0.98 ปานกลาง 

2.6 โอกาสในการแสดงความคิดเห็น/ใหขอเสนอแนะ
ในการปฏิบัติหนาที่ 

2.11 0.94 นอย 

รวม 2.27 1.30 นอย 

 
 3.3 ปจจัยดานความกาวหนาขวัญกําลังใจในการทํางาน พบวา ทําให
กลุมตัวอยางมีความเครียดในระดับนอย ( x  = 2.32) หากพิจารณารายขอ พบวา 
ปจจัยที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ การดูแลสุขภาพกําลังพล ( x  = 2.44) รองลงมา
คือ การตรวจเยี่ยม/การเยี่ยมใหกําลังใจจากผูบังคับบัญชาระดับสูง ( x  = 2.39) 
และปจจัยที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ การพิจารณาเลื่อนขั้น ชั้นยศ เงินเดือนและ
ความดีความชอบและการดูแลเรื่องสวัสดิการสิทธิ กําลังพล ( การรักษาพยาบาล, 
คาระดับชั้นยศ, พสร. หรือการชวยเหลือครอบครัว) ( x  = 2.25) ซึ่งในการดูแล
สุขภาพกําลังพลนั้น โรงพยาบาลคายสรรพสิทธิประสงคไดใหบริการทางการ
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แพทยเคลื่อนท่ีในสนาม เดือนละ 1 ครั้ง และหากกําลังพลเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง
ทางโรงพยาบาลไดนํายาที่กําลังพลใชประจําไปบริการถึงท่ีดวย  (ดูตารางที่ 6) 

ตารางที่ 6  แสดงคาเฉลี่ย ( x ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของปจจัยที่ทําให
กําลังพลเกิดความเครียดดานความกาวหนาขวัญและกําลังใจในการทํางาน  
 

ปจจัยที่ทาํใหกําลงัพลเกิดความเครียด 

ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. 
ระดับ 

ความเครียด 

3. ความกาวหนา / ขวัญกําลังใจในการทํางาน 
3.1 การพิจารณาเลื่อนขั้น ระดับชั้นยศ เงินเดือนและ
ความดี ความชอบตาง ๆ  

 
2.25 

 
1.09 

 
นอย 

3.2 การสับเปลี่ยนกําลัง , การโยกยาย 2.26 1.07 นอย 
3.3 การเขาศึกษาหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ
ทหารหรือหลักสูตรความเชี่ยวชาญเฉพาะเหลา 

2.36 1.12 นอย 

3.4 การใหโอกาสลาพัก 2.32 1.09 นอย 
3.5 การดูแลเรื่องสวัสดิการสิทธิกําลังพล (การ
รักษาพยาบาล,คาระดับชั้นยศ , พสร หรือการ
ชวยเหลือครอบครัว) 

2.25 1.01 นอย 

3.6 การตรวจเยีย่ม / การเยีย่มใหกาํลังใจจาก
ผูบังคับบัญชาระดับสูง 

2.39 1.04 นอย 

3.7 การดูแลสุขภาพกาํลังพล 2.44 1.12 นอย 
รวม 2.32 1.08 นอย 

 
3.4 ปจจัยดานคาตอบแทนและรายได พบวา ทําใหกําลังพลเกิด

ความเครียดในระดับนอย ( x  = 2.06)   เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ปจจัยที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ เงินเดือน/เงินเพิ่มตาง ๆ มีความเหมาะสม ( x  = 2.25) (ดู
ตารางท่ี 7) 
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ตารางที่ 7 แสดงคาเฉลี่ย ( x )  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของปจจัยที่ทําให
กําลังพลเกิดความเครียดดานคาตอบแทน / รายได 
 

ปจจัยที่ทาํใหกําลงัพลเกิดความเครียด 
ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. 
ระดับ 

ความเครียด 
4. คาตอบแทน / รายได 
4.1 เงินเดือน เงินเพิ่มตาง ๆ มีความเหมาะสม 

 
2.25 

 
1.24 

 
นอย 

4.2 ไดรับเบี้ยเลี้ยง เต็มเม็ดเต็มหนวย/เบี้ยเสี่ยงออก
ตามเวลา 

1.86 0.86 นอยที่สุด 

รวม 2.06 1.05 นอย 

 
3.5 ปจจัยดานครอบครัว ความผาสุกในการดํารงชีวิต พบวา ทําให

กําลังพลเกิดความเครียดในระดับนอย ( x  =2.45) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 
ปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การไดรับการสนับสนุนและกําลังใจจากครอบครัวใน
การมาปฏิบัติหนาที่ราชการสนาม ( x  =2.48) รองลงมา คือ ภาระความ
รับผิดชอบตอครอบครัว ( x  = 2.45) จากขอมูลการสัมภาษณ พบวา กําลังพลมี
ความหวงในครอบครัวเกี่ยวกับภาระที่ภรรยาตองรับผิดชอบดูแลครอบครัวแทน 
(ดูตารางที่ 8) 

 

ตารางที่ 8 แสดงคาเฉลี่ย ( x ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของปจจัยที่ทําให
กําลังพลเกิดความเครียดดานครอบครัว / ความผาสุกในการดํารงชีวิต 
 

ปจจัยที่ทาํใหกําลงัพลเกิดความเครียด 

ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. 
ระดับ 

ความเครียด 

5. ปจจัยดานครอบครัว/ความผาสุกในการ
ดํารงชีวิต 
5.1 ภาระความรับผิดชอบตอครอบครัว 

 
2.45 

 
0.90 

 
นอย 

5.2 ความขัดแยงกับบุคคลในครอบครัว 2.41 1.00 นอย 
5.3 การไดรับการสนับสนุนและกาํลังใจจาก
ครอบครัวในการมาปฏบิัติหนาที่ราชการสนาม 

2.48 0.92 นอย 

รวม 2.45 0.94 นอย 
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4. การจัดการกับความเครียด พบวา กําลังพลมีวิธีการจัดการกับ
ความเครียด โดยมีความถี่ของการปฏิบัติอยูเปนบางครั้ง ( x  = 2.37) โดยเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา วิธีการจัดการความเครียดที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ 
หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานพื้นที่เสี่ยงภัยและหาวิธีปองกันอันตราย ( x  = 2.82) 
รองลงมาคือ ระบายความเครียด โดยการพูดคุยกับเพื่อนและหัวเราะสราง   
อารมณขัน ( x  =2.67) สวนปจจัยที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ใชศาสนาเปนเครื่อง
ยึดเหนี่ยวจิตใจและสูบบุหรี่ เพื่อระบายความเครียด ( x  = 1.97) (ดูตารางที่ 9)       

ตารางที่ 9 แสดงคาเฉลี่ย ( x ) คาเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) ของวิธีการจัดการ
ความเครยีด 

วิธีการจัดการความเครยีด x  S.D. 
การ 

ปฏิบัติจริง 

1. หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานพื้นที่เสี่ยงภัยและหาวิธีปองกัน
อันตราย 

2.82 1.02 บอยครั้ง 

2. ศึกษาขอมูล/รายละเอียดเพิ่มเติมเมื่อมีสถานการณไม
ปลอดภัย 

2.12 0.87 บางครั้ง 

3 .  ใหความสํ าคัญและร วมคิดหาแนวทางปฏิบัติ งาน            
ที่ปลอดภัยเมื่อมีสถานการณไมปลอดภัย 

2.50 0.87 บอยครั้ง 

4. ทําใจยอมรับและบอกกับตัวเองวาการปฏิบัติงานในพื้นที่  
ไมนากลัว 

2.04 0.71 บางครั้ง 

5. บนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุมครองตนเองใหปลอดภัย 2.24 0.92 บางครั้ง 

6. นําสิ่งศักดิ์สิทธิ์พกติดตัวเพื่อปองกันความไมปลอดภัย 2.55 0.93 บอยครั้ง 
7. ใชศาสนาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 1.97 0.86 บางครั้ง 
8. ฝกสมาธิเพื่อลดความเครียด 2.42 0.85 บางครั้ง 
9. ระบายความเครียด โดยการพูดคุยกับเพื่อน 2.67 0.87 บอยครั้ง 
10. ปรึกษาปญหากับผูบังคับบัญชา 2.41 0.71 บางครั้ง 
11. ปรึกษาปญหากับครอบครัว/คนรัก 2.24 0.92 บางครั้ง 
12. ระบายความเครียดโดยการอานหนังสือ ดูหนัง ฟงเพลง 2.55 0.93 บอยครั้ง 
13. สูบบุหรี่ เพื่อระบายความเครียด 1.97 0.86 บางครั้ง 
14. ออกกําลังกาย เพื่อระบายความเครียด 2.42 0.85 บางครั้ง 
15. หัวเราะสรางอารมณขัน 2.67 0.87 บอยครั้ง 

รวม 2.37 0.87 บางครั้ง 
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5. อภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการวิจัย ความเครียดจากการปฏิบัติหนาที่และแนวทางแกไขปญหา
ของกําลังพล หนวยเฉพาะกิจที่ 1 กองกําลังสุรนารี สามารถนํามาอภิปรายผลได 
ดังนี ้

 1. ผลการศึกษา พบวา กําลังพลกลุมตัวอยางมีความเครียดจากการ
ปฏิบัติหนาที่ในระดับต่ํา (Mild Stress) ซึ่งมีความเครียดเกิดนอยมากและหมดไป
ในระยะเวลาอันสั้น เกี่ยวของกับสาเหตุเพียงเล็กนอย เปนเหตุการณใน
ชีวิตประจําวันและพบวากําลังพลสวนใหญเมื่อเกิดความเครียดจะมีความรูสึกเบื่อ 
เซ็ง ซึ่งเปนความเครียดที่สงผลกระทบตออารมณและจิตใจ จึงสามารถอธิบายได
วาในหวงที่เขาไปเก็บขอมูลนั้นอาจอยูในหวงท่ีกําลังพลปฏิบัติหนาที่ตามปกติ ไมมี
สถานการณรุนแรงหรือถูกรุกรานดวยกองกําลังตางชาติ รวมทั้งกําลังพลไดรับการ
ดูแลอยางดีจากผูบังคับบัญชา ประกอบกับกอนออกมาปฏิบัติหนาที่ (Pre-
Deploy) ทางโรงพยาบาลคายสรรพสิทธิประสงคไดจัดอบรมเรื่องความเครียด
และการดูแลตนเองเมื่อเกิดความเครียดและในระหวางปฏิบัติหนาที่ในสนาม              
ไดจัดกิจกรรม Mobile คลายเครียดใหกับกําลังพลและทําการประเมิน
ความเครียดของกําลังพลทุก 3 เดือน จึงทําใหกําลังพลมีความสามารถในการ
รับมือ พรอมที่เผชิญปญหาตาง ๆ ได ความเครียดระดับต่ํานี้ กรมสุขภาพจิต 
(2539) กลาววา ความเครียดระดับต่ําในระยะเวลาไมนานนัก จะเปนตัวกระตุนให
บุคคลกระทําสิ่งตาง ๆ ไดอยางกระตือรือรน ไดฝกปรือแกไข มีความคิด
สรางสรรค อวัยวะตาง ๆ ในรางกายมีโอกาสจะรับมือกับภาวะเครียดเกิดขึ้น    
ทําใหบุคคลเกิดความพึงพอใจในทักษะความสามารถของตน มีความเชื่อมั่น
ภาคภูมิใจในตนเองมากข้ึน 

 2. สวนปจจัยแวดลอมและปจจัยสวนบุคคลที่สงผลใหกําลังพลเกิด
ความเครียด พบวา ปจจัยตาง ๆ สงผลใหกําลังพลเกิดความเครียดในระดับนอย 
ซึ่งถึงแมวาปจจัยตาง ๆ จะทําใหกําลังพลเกิดความเครียดในระดับนอยก็ตาม ยัง
พบวา ปจจัยที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด 3 ลําดับ ดังนี ้

2.1 ปจจัยที่มีคาเฉลี่ยมากลําดับหนึ่ง คือ ปจจัยดานครอบครัวและ
ความผาสุกในการดํารงชีวิต ซึ่งจากการสัมภาษณพบวากําลังพลมีความเปนหวง
ครอบครัวโดยภรรยาตองเลี้ยงดูบุตรตามลําพัง รวมทั้งตองรับภาระตางๆ แทน
สามีระหวางมาปฏิบัติหนาที่ในสวนของภรรยาพบวามีความเปนหวงสามีเกรงจะ
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ไดรับอันตราย แตถึงอยางไรก็ตาม หนวยเฉพาะกิจไดจัดใหกําลังพลลาพักตาม
หวงเวลา   ในระหวางปฏิบัติหนาที่ก็สามารถติดตอครอบครัวไดตลอดเวลาทาง
โทรศัพทหรือสื่ออื่นๆ ได 

2.2 ปจจัยที่มีคาเฉลี่ยมากลําดับสอง คือ ปจจัยดานสภาพแวดลอม
ในการทํางาน เนื่องจากกําลังพลตองปฏิบัติหนาที่ในภูมิประเทศและสถานการณที่
เสี่ยงตออันตรายเปนเวลานาน ขาดความสะดวกสบายทั้งที่พัก อาหาร สุขาภิบาล
และสิ่งอํานวยความสะดวก สอดคลองกับ นุชรัตน สิริประภาวรรณ (2542 : 18-
19 อางใน ประภาส ใจวังผา, 2547: 8-9) กลาววา ปจจัยที่กอใหเกิดความเครียด
ในการทํางาน ไดแก ปจจัยที่เกี่ยวกับตัวงาน (Factors Intrinsic to the Job) 
เชน สภาพการทํางาน (Work Conditions) ระยะเวลาทํางานที่ยาวนาน     
(Long Periods) และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ สุรศักดิ์ ศานุจารย (2536) 
ศึกษาความเครียดในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจ ในสถานีตํารวจนคร
บาลในกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยที่มีผลตอความเครียดในระดับมาก ไดแก   
ที่พักอาศัยและสิ่งแวดลอมในการปฏิบัติงาน 

 2.3 ปจจัยมีคาเฉลี่ยมากลําดับสาม คือ ปจจัยดานความกาวหนาขวัญ
และกําลังใจในการทํางาน พบวา กําลังพลตองการใหมีการดูแลสุขภาพ, การไดรับ
การเยี่ยมใหกําลังใจจากผูบังคับบัญชา การสับเปลี่ยนกําลัง การใหโอกาส  ลาพัก 
การศึกษาตอ การดูแลสวัสดิการสิทธิกําลังพล ซึ่งอธิบายไดวากําลังพลมีความ
ตองการพื้นฐานเพื่อสรางความสมบูรณแบบในชีวิตสอดคลองกับทฤษฎีลําดับขั้น
ความตองการของมาสโลว (Maslow’s Hierarchy of Needs) ไดแก ความ
ตองการทางสรีระ, ความตองการดานความปลอดภัย, ความตองการความเปน
เจาของ, ความตองการเปนที่ยอมรับ, ความตองการใฝรูใฝเรียน, ความตองการ
ทางสุนทรียะและความตองการความสําเร็จ ดังนั้นถาบุคคลไมไดรับการตอบสนอง
ความตองการดังกลาว ก็จะสงผลใหเกิดความเครียดและสอดคลองกับทฤษฎีสอง   
ปจจัยของเฮอรซเบอรก (Herzberg’s Two Factors Theory) กลาวถึงปจจัย                                                                                                            
ค้ําจุน (Maintenance Factor) วาปจจัยที่จะค้ําจุนใหแรงจูงใจในการทํางานของ
บุคคลตลอดเวลา ไดแก ความกาวหนาในอนาคต ความกาวหนาในทักษะวิชาชีพ 
ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา เปนตน จึงจะทําใหบุคคลพึง
พอใจในการทํางาน สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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 ซึ่งปจจัยทั้ง 3 ดาน ถึงแมจะสงผลใหกําลังพลเกิดความเครียดในระดับ
นอย แตสามารถนําขอมูลดังกลาวไปใชในการพัฒนาเพื่อตอบสนองความตองการ
ของกําลังพลและปองกันมิใหกําลังพลเกิดความเครียดจากการปฏิบัติหนาที่ใน
ระดับที่สูงขึ้น ซึ่งจะสงผลใหกําลังพลมีความผาสุก มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีกําลังใจใน
การปฏิบัติภารกิจใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 3) การจัดการหรือการแกไขปญหาเมื่อเกิดความเครียด พบวา เมื่อมี
ความเครียดเกิดขึ้นจะปรับตัวหรือกําลังพลมีการจัดการความเครียดปฏิบัติดวยวิธี
ตาง ๆ เปนบางครั้ง ซึ่งวิธีที่กําลังพลใชในการจัดการความเครียดมากที่สุด คือ 
หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง พูดคุยกับเพื่อน หัวเราะ สรางอารมณขัน
และอานหนังสือ ดูหนัง ฟงเพลง ซึ่งถือวาเปนการจัดการกับความเครียด (Strees 
Coping) แบบมุงแกไขปญหา (Problem Focused Coping Strategy)โดยมีการ
วางแผนแกไขปญหา (Planful Problem Solving) และการแสวงหาการ
สนับสนุนทางสังคม (Seeking Social Support) สอดคลองกับแนวคิดรูปแบบ
ทางการจัดการกับความเครียดของ Lazarus และ Folkman (1985) รวมทั้ง
สอดคลองกับผลงานวิจัยของสุดรัก พิลกันทา (2541) เรื่องปจจัยที่มีผลตอ
ความเครียดในการทํางานและพฤติกรรมเผชิญความเครียดของตํารวจจราจรใน
จังหวัดเชียงใหม พบวา ตํารวจจราจรเลือกใชพฤติกรรมเผชิญกับความเครียดแบบ
มุงแกปญหา ดังนั้นการที่กําลังพลใชวิธีการจัดการกับความเครียดแบบมุง
แกปญหาและการแสวงหาการสนับสนุนทางสังคม จึงเปนวิธีการที่ถูกตอง
เหมาะสมและเกิดผลดีตอกําลังพลเพราะเปนวิธีการที่ชวยใหปญหาตางๆ คลี่คลาย
และความเครียดก็จะลดลงดวย  

6. ขอเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษา ถึงแมวากําลังพลโดยรวมจะมีระดับความเครียดนอย
และปจจัยดานตาง ๆ ที่กอใหกําลังพลเกิดความเครียดในระดับนอยก็ตาม แตยัง
พบวา มีปจจัยที่ทําใหกําลังพลเกิดความเครียดที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ปจจัยดาน
ครอบครัวและความผาสุกในการดํารงชีวิต ดังนั้น ผูวิจัยจะนําผลการศึกษาเสนอ
ตอผูบังคับบัญชาเพื่อใชเปนแนวทางพัฒนา แกไขและปองกันปญหา สาเหตุที่กอ
ใหกําลังพลเกิดความเครียด ดังนี ้

 1. ผูบั งคับหนวยทหารควรจัดกิจกรรมหรือโครงการที่ส งเสริม
สัมพันธภาพ ความรัก ความเขาใจ ความอบอุนและความเขมแข็งในครอบครัว
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ของกําลังพล รวมทั้งสงเสริมอาชีพใหกับกลุมแมบาน เพื่อใหมีรายไดเสริมสามารถ
แบงเบาภาระของสามีไดและควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเครียดที่เกิด
จากปจจัยทางครอบครัว เพื่อใหไดขอมูลที่มีประโยชนตอการศึกษา 

 2. ผูบังคับหนวยควรจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพจิตแกกําลังพล โดยขอ
การสนับสนุนจาก ศูนยสุขภาพจิตภายในจังหวัดหรือโรงพยาบาลกองทัพบก เชน 
หัวเราะคลายเครียด การทําสมาธิ การผอนคลายกลามเนื้อเพื่อเปนการสงเสริมให
กําลังพลมีสุขภาพจิตดี สามารถปฏิบัติหนาที่เพื่อตอบสนองตอนโยบายของ
กองทัพบกไดอยางมีประสิทธิภาพ 

7. ขอจํากัดในการวิจัย 

 1. การสอบถามและสัมภาษณกําลังพลกลุมตัวอยางในหวงที่กําลังพล
ปฏิบัติหนาที่ในสถานการณที่ปกติไมมีการปะทะกับกองกําลังตางชาติ อาจสงผล
ใหระดับความเครียดในภาพรวมอยูในระดับนอย ซึ่งหากมีสถานการณรุนแรงหรือ
มีการปะทะกับกองกําลังตางชาติอาจทําใหระดับความเครียดของกําลังพล
เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ 

 2. กําลังพลกลุมตัวอยางสวนใหญเปนระดับพลทหาร (รอยละ 68.70) 
ซึ่งเปนกําลังพลที่อยูภายใตการบังคับบัญชาของกําลังพลระดับชั้นประทวนและ
ระดับนายทหาร ซึ่งถาหากตอบแบบสอบถามในทางที่สงผลกระทบตอหนวย
ทหารอาจทําใหผูบังคับบัญชาไมยอมรับ 
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การสอนภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีในชวงเวลา  
2 - 3 ปที่ผานมา ทําใหผูวิจัยเล็งเห็นวานักศึกษาไทยจํานวนมากมีปญหาดาน
ความเขาใจตอภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร เนื่องจากโครงสรางประโยคเชิงซอน 
ดังเชน โครงสรางอนุประโยค ไบเบอร (2006) กลาววา โครงสรางภาษาแบบ   
อนุประโยคจะพบมากในงานเขียนเชิงวิทยาศาสตรและเทคนิค และในกลุมสวน
ขยายคําที่ไมใชบุพบท โครงสรางอนุประโยคนับเปนโครงสรางที่ใชบอยที่สุดใน
ภาษาหลายรูปแบบ เชน บทสนทนา บันเทิงคดี และงานวิชาการ (ไบเบอรและ
อื่นๆ, 1999) บทความวิจัยฉบับนี้มีความพยายามนําเสนอการศึกษาทิศทางการ
กระจายขอมูลของโครงสรางภาษาแบบอนุประโยค และผลกระทบของโครงสราง
ดั งกล า วต อค วาม เ ข า ใ จภ าษา  ขอ งนั กศึ กษาภาษาอั ง กฤษในฐ านะ
ภาษาตางประเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเทศไทย งานวิจัยเรื่องนี้ยัง
จัดทําขึ้นบนขอสันนิษฐานหลักที่วา โครงสรางการกระจายขอมูลในทิศทางขวา
งายตอความเขาใจมากกวาโครงสรางการกระจายขอมูลในทิศทางกลางซึ่งถูก
เรียกวาทิศทางซายในงานวิจัยฉบับนี้ดวย ดังนั้นหากมีการนําขอมูลที่คลายคลึงกัน
บรรจุในโครงสรางอนุประโยคสองทิศทางที่แตกตางขางตน นักศึกษาจะมีโอกาส
ไมเขาใจโครงสรางแบบแรกนอยกวา และไมสามารถจดจําขอมูลที่เกิดขึ้นใน
ประโยคหลักเมื่ออานโครงสรางแบบที่สองมากกวา ทั้งนี้ผูวิจัยหวังวาผลการวิจัย
จะนําเสนอขอสมมุติฐานที่วาหากผูสอนภาษามีความเขาใจในปญหาของผูเรียน

                                                        
         1อาจารยประจํา สาขาภาษาและวรรณคดีตะวันตก คณะศิลปศาสตร มหาวทิยาลัย
อุบลราชธาน ี 
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และลักษณะของสื่อการเรียนการสอน ผูสอนจะสามารถสรางสื่อการเรียนการ
สอนหรือกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
คําสําคัญ: ทิศทางการกระจายขอมูล, ความเขาใจขอมูล, นักศึกษาไทยใน
มหาวิทยาลัย 
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Abstract 
 

Having  taught  English for Science  and  Technology  (EST) 
for several years , the researcher have frequently observed that 
many of Thai students found the language of scientific thought 
extremely difficult to understand mainly because of complex 
sentence structures, such as those in Relative Clauses. As Biber 
(2006) acknowledges, relative clauses occur quite frequently in 
scientific and technical writing; and among non-prepositional 
posmodifiers , they are the most frequently used structure in genres 
ranging from  conversation  to  fiction  and  academic  texts (Biber 
et. al, 1999).  In this article, attempts have been made to explore a 
branching direction of English relative clauses and its effect on 
language processing of Thai English as a Foreign Language (EFL) 
learners at Ubon Ratchathani University, Thailand.  The study was 
conducted based largely on the hypothesis that the right branching 
structure would be more easily processed than the center-
embedded, also called the left branching in this work.  And thus, if 
similar information is structured in these two different directions, 
students should display a tendency toward less difficulties 
understanding the right branching, and hardly retain information in 
the matrix clause of the center-embedded. Results obtained 
hopefully illustrated one of the premises that state when teachers 
tried to understand learners' challenges and the characteristics of 
their teaching materials, they should be able to determine how to 
create the best possible materials and learning activities. 

 
Keywords: a branching direction, information processing , Thai 
university students 
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1. Introduction 
 

 In the past four decades, research in the area of English 
relative clauses (henceforth RCs) from an L1 (the 1st language) 
perspective has been associated with a solid body of three major 
approaches: (1) a description of their structures within and between 
languages (e.g. Comrie, 1981; Downing, 1981; Keenan 1985); (2) an 
explanation of their function in discourse (e.g. Fox, 1987; Givon, 
1979; Nuamthanom, 2003); and (3) psycholinguistic studies on the 
comprehension of RCs (e.g. Carrol, 2008; Clancy et al., 1986; 
Prideaux and Baker 1986).  Along the same line, research on L2 (the 
2nd language) RC acquisition has also expanded into three major 
strands: (1) the implicational universals of language (e.g. Doughty, 
1991; Hamilton, 1994; Phoocharoensil & Simargool, 2010); (2) the 
influences of instruction on RC acquisition (e.g. Abdolmanafi & 
Rezaee, 2012; Croteau, 1995; Gass, 1982); and (3) the cross-linguistic 
influences on RC second language acquisition (e.g. Isumi, 2003; Liu, 
1998; Prentza, 2012). These approaches, either from an L1 or L2 
perspective, seem to overlap to a large extent.  For instance, any 
given study may explore the structures of RCs, their functions in 
discourse, and how they influence language processing.  In the 
current work, however, an emphasis was placed only on the 
comprehension study of RCs by Thai EFL students in higher 
education.   

 
The selection of this topic as an object of focus was due to 

the researcher’s personal interest in the use of grammatical devices 
in meaningful ways as well as a long-standing observation of 
students' struggle with complex sentence structures in English.  In 
particular, it has been discovered that many students find the 
language of scientific thought extremely difficult to access due 
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mainly to complex sentence structures such as those found in RCs.  
In retrospect, the researcher now realize that a major cause of the 
failure regarding this grammatical choice might have been linked to 
different factors.  For example, "the internal structural complexity 
ascribed to their nature of subordination has presented many 
formidable challenges of form" (Sadighi & Jafarpur, 1994, 141).  It 
was reported that students had to deal with the syntactic diversity 
of RCs in English, which covered at least 40 different types (Celce-
Murcia & Larsen-Freeman, 1999).  The researcher have also observed 
that students can seldom distinguish the subtle difference between 
restrictive and non-restrictive RCs, nor understand the 
pragmatic/discourse functions of this device.    

 
 Grammarians and linguists have long accepted that the 

English RCs contain a complicated information structure and 
conform to one specific order known as the Noun Phrase 
Accessibility Hierarchy (NPAH).  This hierarchy suggests that some RC 
structures are more easily processed than others.  It declares that 
RC in (a) is more accessible than (b), which is itself more accessible 
than (c): 

 
 (a)  I kicked the girl {who ate my chocolate cake}.   (SU)                                              
 (b)  I kicked the girl {whom the children liked very much}.  (DO)                                 
 (c)  I kicked the girl {whom Sam sent the invitation to}.  (OPREP)                              

Initially introduced by Keenan and Comrie (1977), the 
Accessibility Hierarchy is influenced by the semantic and 
grammatical role of the relative pronoun, which is co-referential 
with the RC head NP (Noun Phrase).  In (a), for example, the head 
NP of the RC ‘the girl’ is the subject of the RC verb ‘eat’.In contrast, 
‘the girl’ in (b) is the direct object of ‘like’ and in (c) is the indirect 
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object of ‘send.’  Keenan and Comrie (1979) then organized the 
semantic and syntactic roles of the relative pronouns, which were 
responsible for the distribution of RCs, into the following hierarchy: 

Figure 1 The Accessibility Hierarchy 
 

Subject (SU) 
 

Direct object (DO) 
 

Indirect Object (IO) 
 

Oblique Object or Object of Preposition (OPREP): I kicked the girl 
{whom Sam was standing beside}. 

 
Genitive Object (GENO): I kicked the girl {whose sister Sam liked}. 

 
Object of Comparison (OCOMP): I kicked the girl {whom Sam liked 

more than John}. 
 

Regarding this hierarchy, Keenan and Comrie (1975) made another 
claim that captured the attention of many called linguists.  They 
observed that when ascending the hierarchy from Subject, the 
difficulty of understanding, and therefore the difficulty of learning, 
increased.  Consequently, as illustrated earlier sentence (b) is more 
difficult to understand than sentence (a) but less difficult than (c). 

 
 As Marefat and Rahmany (2009) pointed out, Keenan and 

Comrie’s work has inspired many related studies.  Among them are 
the studies that focus on both the position of embedding of the RC, 
also known as the role of the head noun within the main clause 
(embeddedness: the center-embedded/left branching vs. the right 
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branching) and the role of the relative pronoun within the 
subordinate clause (focus/function: subject relatives vs. object 
relatives). Importantly, these combinations lead to four basic 
relative constructions as follows: 

 
Center-embedding, also called left branching in this work 

Subject-subject (Ss): the head NP is the subject of the main clause, 
whereas the relative pronoun is the subject of the subordinate 
clause. 

 (d)  The man {who speaks Japanese)} is my boyfriend. 
Subject-object (So): the head NP is the subject of the main clause, 
whereas the relative pronoun is the object of the subordinate 
clause. 

 (e)  The program {which you recommended} was great. 
Right Branching 

Object-subject (Os): the head NP is the object of the main clause, 
whereas the relative pronoun is the subject of the subordinate 
clause. 

 (f)  I saw the man {who speaks Japanese}. 
Object-object (Oo): the head NP is the object is the object the main 
clause, whereas the relative pronoun is the object of the 
subordinate clause. 

 (g)  I watched the program {that you recommended}. 
Based on these combinations, one important claim was made: in 
the center-embedded or left branching (So, Ss), the whole sentence 
is more difficult than it is in the right branching (Os, Oo) (Kuno, 
1974).  This is because the former visually interrupts the flow of 
information, while the latter does not. This is also known as the 
Perceptual Difficulty Hypothesis (PDH) proposed by Kuno (1975).   
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 These well-established claims have in turn guided the 
researcher into conducting action research in the course entitled 
English for Science and Technology offered for non-English major 
students from the Faculty of Engineering and Faculty of Science at 
Ubon Ratchathani University, Thailand.  Due to a strong correlation 
between the internal structural complexity of RCs and associated 
learning difficulties, the researcher has been very much interested in 
finding ways to help students overcome this language problem by 
basically trying to understand the challenges they face. These 
difficulties could manifest themselves in a well-designed 
comprehension test.  By so doing, this study became one of the first 
attempts to conduct a systematic investigation of a branching 
direction (Left--Ss, So and Right--Os, and Oo) and its effect on 
students’ language processing.  This type of research has never 
received adequate attention in Thailand when compared to several 
other previous works, which mainly involved the acquisition of RCs 
based primarily on the NPAH and other hypotheses. Throughout the 
course of this research, the results obtained would contribute not 
only to an understanding of difficulties encountered by learners of 
RCs, but also to the teaching of and preparing materials for an EST 
course in Thailand. 

 
II. Literature Review  

Definitions of Relative Clauses 
Definitions of RCs have emerged in a variety of ways, 

depending on the purpose of each research project.  Keenan and 
Comrie (1977), for example, gave a semantically- based, syntax-free 
definition of RCs so that they could explore a large number of 
languages for typological studies.  This definition generally identifies 
the RC as any clause that modifies a noun phrase.  To elaborate 
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more on this definition, Leech and Svartvik (2002) provide the 
following for the English RCs: 

 The term relative clauses is used for various types of sub-   
clauses which are linked to part or all of the main clause by 
back-pointing elements, usually relative pronouns (wh-
pronouns: who, whom, whose, which, that and zero).  The 
principal function of a relative clause is that of post-
modification in a noun phrase, where the relative pronoun 
points back to the head of the noun phrase (The 
Antecedent). (p. 285)  

In a similar manner, Amornwongpeeti (2013) define RCs as adjectival 
subordinate clauses that start with a wh-pronoun, that, and zero.  
Consider how these definitions work in the following example: 
 (h)   Insert:  The boy works at the Chinese restaurant. 
                  Matrix: The boy studies hard. 
                  Result: The boy {who works at the Chinese Restaurant} 
studies hard. 
 
As seen here, the result of the combination of the matrix and the 
insert is: “The boy {who works at the Chinese restaurant} studies 
hard.”  The Insert is the sentence which is made into the RC: "The 
boy works at the Chinese restaurant."  The Matrix is the structure in 
which a noun phrase has been expanded: The boy studies hard.  
The part "who works at the Chinese restaurant" is called an RC and 
is introduced by a relative pronoun.  A relative pronoun is a word 
that replaces a noun phrase in an insert sentence (as "who" replaces 
"the boy") and at the same time connects the insert to the matrix as 
a marker.  In English, there are generally five relative pronouns or 
markers: that, which, who, whom, whose, and a choice of these 
markers are mostly controlled by semantic features (Celce-Murcia & 
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Larsen-Freeman, 1999).  For instance, whereas 'who' and 'whom' are 
restricted to human head nouns, 'which' is limited to inanimate 
antecedents.  

 
Restrictive and Non-restrictive Relative Clauses 
 Grammarians and linguists of the English language have long 
devoted much attention to the distinction between the two major 
types of RCs, namely, the defining or restrictive and the non-defining 
or non-restrictive (Stockwell et al., 1973; Comrie, 1981; 
Amornwongpeeti & Pongpairoj, 2013).  Let us now consider 
examples of restrictive and non-restrictive RCs: 

 (i)   The boy {who works at  the Chinese restaurant } studies 
hard.                        
            (j)   The boy{,who works at  the Chinese restaurant, } studies 
hard.                
In each of the above sentences, the same cluster of words makes up the 
RC.  However, while the former is not set off by a comma, the latter 
is.2  The punctuation distinction, in fact, mirrors deeper dissimilarities 
between the two.  In other words, the same cluster of words in (i) 
and (j) may manifest completely different functions in discourse. 
 On the one hand, the function of "who works at the 
Chinese restaurant" in (i) is to identify the head noun ‘the boy,’ 
which identifies one boy among others.  The RC, inserted into this 
sentence (i), helps make the referent clear and provide more 
specific meaning to the matrix sentence: "The boy studies hard."  
The RC that behaves in this way, to identify or to restrict the 
meaning of the head noun, is known as a restrictive RC (Wasow, 
Jaeger, & Orr, 2011).  In contrast, the RC in (j) does not perform the 

                                                        
2 This distinction manifests itself in spoken language in pauses before and after 
the insert and lower intonation for the insert (Arts & Mcmahon, 2006). 



วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ีปที่ 11 เลม 1 (2558) 151 
  

 

 

function of identifying the head NP ‘the boy,’ whom the writer 
assumes can be easily identified.  This is because it may have been 
mentioned before in the previous context, it may be the only boy 
who engages in the situation in which (j) occurs, or the writer 
assumes the listener knows which boy is the topic of discourse.  
Information contained in this RC type, typically, gives extra 
information, which does not establish the reference of the head 
noun.  The clause that behaves in this way is usually called a non-
restrictive RC.   
 
 Furthermore, many RCs, both active and passive forms, can 
be shortened or reduced. This eventually results in the appearance 
of various kinds of reduced RCs in English (Stowell, 2005).   The 
formation of reduced RCs includes the relative pronoun + BE 
deletion, which is possible with both restrictive and non-restrictive 
RCs.  The relative pronoun + BE deletion works only when the 
relative pronoun is next to a form of BE.  Progressive and participle 
phrases usually materialize as a result of this kind of reduction.  
Sentence (k) demonstrates this reduction: 

 (k) An apple {hanging on the tree} looks delicious. 
(progressive phrase) Another example of RC reduction is with so 
called semi-transitives (e.g. have, resemble, cost, weigh), where the 
deletion of the relative pronoun is accompanied by changing the 
verb to participial form.  Sentence (l) below demonstrates this kind 
of reduction: 
 (l) He sent me cake {decorated with pink roses} and a 
package {weighing 200 pounds}. (participle phrase)                               
                                                                                                                         
In this example of double RC, the 1st RC “decorated with pink 
roses” is the reduced passive form of “which was decorated with 
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pink roses,” and the 2nd one "weighing 200 pounds" arises from its 
full form "which weighs 200 pounds."  

Related studies on the comprehension of English RCs from L1 and 
L2 Perspectives 

Despite their complex internal structure, RCs have drawn 
the interest of scholars, researchers, and educators from all over the 
world.  In particular, the comprehension and production of RCs have 
been under study in a number of experiments in the fields of child 
and adult psycholinguistics, as well as first and second language 
acquisition (e.g. Amornwongpeeti, 2013; Friedmann & Novogrodsky, 
2004; Gass, Behney, & Plonsky, 2013; Kidd & Bavin, 2002; 
Phoocharoensil & Simargool, 2010; Thongyai, 2013).  Interestingly, a 
common thread uncovered in these works were the similarities 
indicating that both children and adults were better or faster at 
processing and producing subject relatives such as the one in (m) 
than object relatives as found in (n).  The following examples were 
taken from Brandt, Kidd, Lieven & Tomasello (2009, p. 540): 

(m) the dog {that chased the cat}        (subject relatives)                                    
(n)  the dog {that the cat chased__}      (object relatives)                                        

In these cases, (m) is easier than (n) because the distance between 
the filler or head NP (the dog in (m)) and gap (signified by 
underscores in the same sentence) is closer than the distance 
between the filler (the dog in (n)) and the gap in (n).  Therefore, 
when reading (n), 'the dog' must be held in memory longer than (m) 
with intervening materials (that the cat) before the word 'chased' is 
read.   

Several more strategies have been offered as an 
explanation for RC processing (e.g. Gass, Behney, & Plonsky, 2013; 
Leech, 1983, MacWhinney & Pleh, 1998; and MacWhinney, 1995).  
Studies by Prideaux & Hogan (1993)'s and Prideaux & Baker (1986)'s 
are among those that discussed different strategies such as 
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“markedness,” closure, and bracketing as important concepts to aid 
language users in comprehending sentences that contain 
subordinate clauses.   Consider , for example, how the closure 
strategy plays a role in language processing.  The term “closer” 
refers to the tendency that clauses are considered as complete 
when they meet certain criteria (Bever, 1970).  Following are 
examples from Williams (1994):  

(o) John {, worried he was late,} rushed out.  
(p) He rushed out. 

In (o), the readers tend to treat "John worried he was late" as a 
complete clause based on the assumption that it contains a subject, 
verb, and object, the basic syntactic requirements of a transitive 
clause.  However, when encountering "rushed out," the readers have 
to reread the clause and reinterpret the grammatical roles originally 
assigned to its members.  As the example shows, the insertion of 
"worried he was late" makes the sentence more difficult to read 
than the example in (p), and thereby it is more cumbersome for 
readers to establish closure.  This is to emphasize that a non-
interrupted clause allows early closure than an interrupted one.  As 
Bever (1970, as cited in Marefat and Rahmany, 2009) added, 
language users normally expect a given linguistic unit to be in its 
usual, unmarked, canonical form, and any noun-verb-noun 
corresponding to subject-verb-object (the NVN strategy) will be 
easier to process than the same sequence corresponding to other 
grammatical structures. 
 Attempts to examine the comprehension of English RCs 
have been widened to include other language environments, such 
as in English as a Second Language (ESL) and EFL contexts.  For 
instance, Schumann (1978) studied ESL learners and their 
understanding of the four types of RCs (Ss, Os, So, Oo).  The findings 
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showed that learners tended to use the Os and Oo more often than 
the Ss and So because they were easier.  As explained by Schuman, 
it is plausible that the subjects in his work could have had more 
chances to encounter the Os and Oo types in their daily 
conversation.  In a similar vein, Park (2000) investigated the syntactic 
difficulty of RCs by analyzing errors and avoidance strategies used by 
10 Korean learners of English based on the Perceptual Difficulty 
Hypothesis (PDH), Noun Phrase Accessibility Hierarchy (NPAH), and 
Parallel Function Hypothesis (PFH). The findings interestingly pointed 
to the difficulty of center embedding (or left branching), which 
suggested an order of difficulty as follows: Ss (the most difficult), So, 
Os, and Oo (the least difficult).  More recent studies, such as those 
of Kidd and Balwin (2002) and Phoocharoensil (2009), also confirmed 
Park's tendency when it was reported that learners' development of 
English RCs began early with the right branching, then moved on to 
its center-embeded/left branching counterpart. 

Lastly, Fox and Thompson’s (1990) corpus-based analysis 
should be worth discussing mainly because, unlike other previous 
comprehension studies, it offers the animacy of the head noun 
(whether the head nouns are humans and animals or concrete 
objects and abstract entities) as another factor affecting 
comprehension of the RC in English.   Examining more than 400 RCs 
in spoken English discourse, Fox and Thompson highlighted crucial 
discourse aspects of subject and object relatives that were 
neglected in other experimental studies.  On the one hand, subject 
relatives were found to provide new information about and 
characterize inanimate and animate main clause objects (e.g. I got 
something that is extremely large).  On the other hand, object 
relatives were mostly employed to ground (to locate a noun 
phrase’s referent by relating it to a referent whose relevance is 
clear) inanimate entities in discourse (e.g. the car that I bought was 
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in blue color).  It largely occurred with inanimate, non-human main 
clause subjects whose referents were new in discourse.  By being 
linked to given referents, "the new inanimate entities are made 
relevant to the ongoing discourse" (Fox and Thompson, 1990 :        
p 300). Additionally, the corpus analysis revealed that object 
relatives were frequently employed with inanimate heads (the 
bicycle) and pronominal RC subjects (she) (e.g., the bicycle that she 
rented had a flat tire.) 
 
III. The study 

As noted earlier in an extensive review of literature, 
psycholinguistic studies on the comprehension of RCs in the Thai 
context were found to be quite limited, and therefore deserve a 
great deal of additional attention.  In this work, the two branching 
RC directions (Left vs. Right) played the most significant role as they 
served as a stepping stone for important hypothesis testing.  Firstly, 
as pointed out by Kuno’s (1974), in the center-embedded or left 
branching (Ss, So), the whole sentence is more difficult to process 
than it is in the right-branching (Os, Oo) counterpart.  Secondly, the 
object relatives (So and Oo) have been proven to be harder than 
the subject relatives (Ss, Os) in comprehension and production as 
well as across different populations: adults (e.g. Gennari and 
MacDonald, 2009), typically-developing children (e.g. Arnon, 2009), 
and patients with language breakdown (e.g. Garraffa and Grillo, 
2008).  Focusing on these, several concerns have been raised: if a 
similar degree of meaning is manipulated in the left and right 
directions, (1) would the four combinations of RC types yield any 
significant difference in terms of students' language processing? And 
(2) if the same condition is applied, would there be different 
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outcomes concerning the retention of information in the matrix 
clause?   

Research Questions 
 Responding to the above concerns, the research question-- 
Does a branching direction of English relative clauses affect 
students’ language processing?-- was extensively explored. 

Test and Participants 
Test 

The major research tool in this study was the 
comprehension test of twenty-four sentences containing 4 different 
RC types (both restrictive and non-restrictive). All items were initially 
divided into two groups: the center-embedded (or left branching) 
and the right branching.  To reveal difficulties experienced by 
language learners concerning these two branching directions, an 
attempt was made to control the degree of information presented 
in both of the main and subordinate clauses (Refer to Appendix I for 
the comprehension test).  Particularly, in the case where the relative 
pronoun was the subject of the subordinate clause (Ss, Os), the 
information was manipulated to convey similar meaning in the left 
and right structures.  In the same way, when the relative pronoun 
performed the object function of the subordinate clause (So, Oo), a 
similar degree of information was presented in both directions.  The 
test eventually contained 4 RC groups, and each group comprised 
six sentences: five simple RCs and one double RC.  Double RCs were 
also included as they were intended to help confirm an expectation 
that a heavy load of information, especially in the subject position 
of the main clause, is most likely to interrupt the flow of 
information in discourse, and thus imply a decrease in readability of 
the text (Clark and Harviland, 1977, as cited in Kanprachar & Kimura, 
2014).   
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The information found in these 4 RC types were later used 
as responses to different kinds of wh-questions: namely who, when, 
where, which, and what happened/what do people think.  For an 
item classification, the first group was called the Ss (centered-
embedded or left branching), while the second one was named the 
So (centered-embedded or left branching).  Similarly, the third group 
was known as the Os (right branching), whereas the last one was 
named the Oo (right branching).  Below is a summary of the four 
groups of test items: 

Group 1: five Ss and one Ss double relative clauses 
Group 2: five So and one So double relative clauses  
Group 3: five Os and one Os double relative clauses 
Group 4: five Oo and one Oo double relative clauses 

All of these items were initially created by the researcher and proof 
read by a native speaker of English to make sure that the left and 
right branching RCs appearing in the test carried similar meaning.  
Here, it is also worth mentioning that the construction of the test 
started from the right branching group (Os, Oo), in which half of the 
RC data was attached to the predicate nominal of a copular clause 
(e.g., my cousins are the girls {who speak Japanese}), while the rest 
was found to modify the object of a transitive clause (e.g., someone 
shot the guy {whom I kicked last night}).   
 When creating the left branching items, on the other hand, 
the predicate nominal of a copular clause had to move into the 
subject position of the main clause (e.g., the girls {who speak 
Japanese} are my cousins).  Similarly, the nominal modified by an 
RC in the object of a transitive clause also moved into the subject 
position of the main clause.  In this circumstance, the voice in the 
matrix clause was changed from active into passive (e.g., the guy 
{whom I kicked} was shot last night).  Designing the test in this way 
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was intended to help ensure that the RC data in this work were 
made parallel to the preponderance of early and later RCs usage 
(the predicate nominal of a copula clause and the object of a 
transitive clause) by children in L1 natural speech (Diessel & 
Tomasello, 2005). This was assumed to be suitable for L2 
experimental participants with low language proficiency in this work.  
The tenses were also kept to the present and past simple, with the 
head nouns being both inanimate and animate.  However, all of the 
subjects in the object relatives (So, Oo) were pronominal--I and you-
-to conform to the natural occurring RC data found in L1 actual 
communication (Fox and Thompson, 1990). 
 

Participants 
Seventy-two Engineering and Science major students 

participated in this research.  They enrolled in the English for 
Science and Technology (EST) course offered in the 1st semester of 
the academic year 2014.  To ensure reliability in this study, the 
participants' language proficiency was partially controlled.  In other 
words, all of them received C- to C+ grades in their pre-requisite 
course known as Academic English.  Prior to this course, they had all 
completed the other two basic English courses ─ Foundation 
English I & II ─ all of which were offered by Thai English teachers.  
As an initial step, the participants were classified into four groups 
according to the four types of RC construction (left branching: So, Ss, 
and right branching: Oo, Os).  Therefore, four groups of 18 students 
took four different RC tests: the 1st group with the Ss, the 2nd group 
with the So, the 3rd group with the Os, and the 4th group with the 
Oo.  
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Procedure 
 As mentioned earlier, to test how the two RC branching 
directions could influence learners' understanding of the sentence 
and their ability to retain information in the matrix clause,  learners 
were required to answer five wh-questions: who, when, where, 
which, and what happened/what do people think, based on the 
four types of RC.  Below is an example of one set of questions 
which appeared in the test: 
 
            (q) Ss:  The girls {who speak Japanese} are my cousins. 
                Os:  My cousins are the girls {who speak Japanese}. 
                Question: Who are the girls? 
 
Based on (q), the participants’ ability to comprehend and memorize 
information in the main clause was measured by the ‘who’ 
interrogative sentence.  During the test, each group of participants 
followed the same process as follows.  First, they had 30 seconds to 
read each relative clause sentence, which was projected on the 
screen.  Then, they had another 10 seconds to read the question 
directly related to the sentence previously shown.  Finally, students 
were allowed an additional 20 seconds to write down their answers 
to the question posed.  Each group took less than 10 minutes to 
finish all of the six sentences in each RC group. The figure below 
summarizes the procedure outlined above: 
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Figure 2: Steps for completing the test 
 

Group 1:  18 students 
6 Ss RCs 

30 seconds to read the 
sentence 
10 seconds to read the question 
20 seconds to write the answer 

 
Group 3: 18 Students 

6 Os RCs 
30 seconds to read the 
sentence 
10 seconds to read the question 
20 seconds to write the answer 

 
 

Group 2: 18 students 
6 So RCs 

30 seconds to read the 
sentence 
10 seconds to read the question 
20 seconds to write the answer 
 

Group 4: 18 Students 
 6 Oo  RCs 

30 seconds to read the 
sentence 
10 seconds to read the question 
20 seconds to write the answer 

 
This section may be summarized as follows: a total of 72 students 
had to complete the 24 test items intended to reveal difficulties 
concerning the internal structural complexity of English RCs.  It also 
should be noted that careful consideration was taken to compare 
the test results of Group 1 & 2 with those of Groups 3 & 4 to 
determine any possible problematic branching direction. 
 

Data Analysis 
   The data collected in this research were analyzed using 

both quantitative and qualitative methods. Quantitatively, responses 
to the comprehension test previously described were assigned a 
score of 1, 0.5, and 0 for all simple RC test items since they only 
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required a two- or three-word phrasal answer (e.g. J-Town 
restaurant). A score of 0.25 was added when grading responses to 
double RCs because answers at a sentential level were required 
(e.g. they were kidnapped by a homeless guy).   A higher score 
represents a more accurate performance.   Participants' responses 
were assigned a score of 1 if they were essentially correct (e.g. 
August 15).  Changes that did not affect the content of the target 
answer were disregarded (e.g. changes in tense, number, or 
definiteness).  A response earned a score of 0.5 if it included half of 
the information needed (e.g. August).  A response was given a score 
of 0.25 if it contained a partially correct answer which covered less 
than 50 % of the information needed (e.g. kidnapped).  Lastly, a 
score of 0 was recorded if the participant did not respond, or 
provided incorrect information (e.g. school-nothing is related to the 
fact that the boys were kidnapped).  The total scores of each 
participant in the four RC groups were then added up and 
calculated to arrive at the mean.   And to find out if the four groups 
were statistically different, a one-way ANOVA was conducted, with 
the sentence type (Ss, So, Os, Oo) as the between group variable.   

And since the ANOVA showed a significant effect, pairwise 
comparisons (the Scheffe test) were applied to see whether there 
were any significance differences between any pair.  A t-test was 
also performed on the mean of the center embedded/left 
branching and the right branching RC to determine if there were 
significant differences between the two groups, so that a conclusion 
could be drawn as to which direction was more likely to hinder 
language processing.  As a final step in the quantitative analysis, 
those who received a score lower than half of the total were 
designated as failing the test. The participants who had a score 
higher than 50 % were identified as passing the test (Berk, 1996).  
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Qualitatively, incorrect responses (the score of 0) by the participants, 
who both passed and failed the test, underwent an error analysis.  
Analysis of the particpants’erroneous responses is useful because it 
allows for the identification of any aberrant processing strategies the 
participants may have used to interpret the test sentence.  To 
complete the error analysis, the type of error made was grouped 
into different categories, including the misuse of head noun, part of 
the RC information, or verb phrase in the RC clause as their answers.  
However, only major tendencies were selected for a descriptive 
report in this paper.    

 
IV.   Results 

Table 1 below provides an overview of the participants' 
performance in the comprehension test.   The results indicate the 
number of those who passed the test in the 1st two groups (Ss, So) 
was clearly disproportionate when compared to the last two 
categories (Os, Oo).  The same holds true with those who failed the 
test.  
 
Table 1 The number of students who passed and failed the test 
 
The four basic  
constructions 

The percentage (%) of  
students who passed 

The percentage (%) of  
students who failed 

Ss 16.66 % 83.33% 
So 11.11% 88.88% 
Os 83.33 % 16.66% 
Oo 33.33 % 66.66 % 
 
More specifically, the number of participants in the Os and Oo who 
passed the test was significantly greater than that in the Ss and So.  
It was also seen that while the majority of students in the Os group 
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(83.33%) passed the test, less than half of the participants in the Ss, 
So, and Oo (16.66%, 11.11%, 33.33%) could do so.  In the below 
table, readers will observe the mean of each RC pattern: 
Table 2  The mean for correct scores of each RC type  
 

Correct Scores  Mean Std. Deviation N 

Ss   
So 
Os 
Oo 

1.97 
1.76 
3.55 
2.47 

1.02 
0.84 
0.78 
0.89 

18 
18 
18 
18 

  
As seen above, the mean for the four patterns was: 1.97 for 

the Ss, 1.76 for the So, 3.56 for the Os, and 2.47 for the Oo 
respectively. Each group, moreover, differed from the others as 
revealed by the one-way ANOVA (F (3, 68) = 14.45, p=0.00*).  
According to these variations in mean, participants received the 
lowest mean score in the So group; the highest mean was recorded 
in the Os category.  This is an indication that the So was more likely 
to cause tremendous difficulties among the participants; whereas 
the Os appears to be the easiest of all.  Also importantly, the means 
listed in Table 2 illustrate an apparent order of difficulty 
encountered by the participants as follows: 

So  >  Ss  >  Oo  >  Os. 
As the order shows, the So was found to be the most difficult to 
understand, followed by the Ss, then the Oo and finally the Os.  
Reflecting on the means of these 4 RCs also posed another 
interesting question: whether or not the effect of ‘embeddedness’ 
(left vs. right branching) was greater than that of the focus/function 
(subject vs. object relatives).   
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Recall that the participants' performance on subject 
embedded RCs ─ (Ss (Mean=1.97), So (Mean=1.76) ─ results in a 
mean of 1.86 between them. Likewise, the mean of their 
performance on object embedded RCs (Os (Mean=3.55, Oo 
(Mean=2.47) is 3.01.  The difference between the two means is 1.15.  
Also, the mean of the participants' performance on subject focus 
RCs (Ss (Mean=1.97, Os (Mean=3.55) is 2.76. The mean of their 
performance on object focus RCs (So (Mean=1.76, Oo (Mean=2.47) is 
2.16.  Therefore, the difference between the two means is 0.64.  A 
comparison of the two mean differences (1.15 & 0.64) shows that 
embeddedness (1.15) carries a greater weight than focus (0.64), 
implying that embeddedness (left vs. right branching) would be a 
better predictor of learning difficulties faced by L2 learners than the 
focus (subject vs. object relatives).  Looking closely at the 
embeddedness, the t-test was applied to the mean scores of the 
subject embedded (or left branching RCs) and the object embedded 
(or right branching RCs) to determine if the two groups were 
significantly different:   

 
Table 3  The t-test results of the means of the Ss+ So and Os+Oo 
groups 
 
Branching Direction N Mean Std. Deviation t-test Sig 

Left 
Ss+So 
Right 
Os+Oo 

 
18 

 
1.86 

 
3.01 

 
0.69 

 
0.52 

 
-5.47 

 
0.00* 

*P<0.05 
 
Table 3 shows that the mean of the right branching (3.01) was 
significantly higher than the one obtained for the left branching 
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(1.86), a good indication that the object embedded RCs (or right 
branching) were less likely to interrupt language comprehension.   
 
 As previously stated, since the ANOVA revealed a significant 
effect of the 4 RC types (F (3, 68)= 14.45, p=0.00*), pairwise 
comparisons were performed afterwards and showed that difference 
between the Os and Ss (p=1.58*), the Os and So (p=1.79*), and the 
OS and Oo (p=1.08*) were significant.  In other words, the 
participants performed best on the comprehension test of the Os 
RCs, as their scores were significantly higher than those obtained 
from the Ss, So, and Oo tests. In order to take a closer look at this 
apparent tendency, the participants' answers were reviewed.  And 
not surprisingly, after reading the Ss and Os in (r), different outcomes 
were found: 
 (r) Ss: The girls {who speak Japanese} are my cousins. 
               Os: My cousins are the girls {who speak Japanese}. 
                    Question: Who are the girls? 
Upon encountering the (Os), most participants had no problems 
writing "your cousin.” An answer of “my cousin" to the question 
posed was also accepted.  However, the participants had more 
comprehension problems with sentences like (Ss), for which they 
produced incorrect, incomplete, or unexpected answers.  These 
responses surely deviated from the target norm.  Examples included 
"my, the girls speak Japanese, or she speaks Japanese,” instead of 
the expected responses -- "my cousin or 'your cousin."   
  
 Similar difficulties were also observed when wh-pronouns 
were the objects of the RCs, even though the means of the So and 
Oo were not significantly different.  The following examples 
illustrate this point: 
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 (s) So: J-Town restaurant {, which you recommend,} is 
where Sam usually  
                        has lunch at. 
      Oo: Sam usually has lunch at J-Town restaurant {, which 
you  recommend.} 
                       Question: Where does Sam usually have lunch? 
After reading the So sentence, there had been a tendency for the 
participants to give inaccurate information as in "J, restaurant, or 
town," instead of "J-town restaurant."  When interacting with the Oo 
type, however, the participants could answer the question without 
showing many signs of not remembering what was said in the main 
clause.  Regarding the pairwise comparisons, it was found that they 
revealed a significantly greater mean for the Os than the Oo.  This 
tendency, to a certain degree, would suggest more difficulties 
attached to the object relatives in which the relative pronoun is the 
object in the subordinate clause.  However, the same tendency 
does not hold true for the center-embedded or left branching RCs.   
At this point, it should be noted that reviewing the test's responses 
could lead to another observation regarding double RCs.  The 
results show that most of the participants failed to provide answers 
to the sentences containing double RCs (those containing two RCs, 
also refer to (l) for the example of this RC type) in both branching 
directions.  This might be an indication that the participants did not 
understand the whole sentence with double RCs, no matter in 
which direction the RCs moved.  

The general tendencies reported earlier would therefore 
imply that the position of wh-pronoun (focus) might in itself be 
insufficient, or carry less weight, as an indicator of learning 
difficulties or challenges experienced by language learners.  
Specifically, the processability of RCs was decidedly prone to a RC 
branching direction (embeddedness), regardless of whether its head 



วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ีปที่ 11 เลม 1 (2558) 167 
  

 

 

noun appeared in the subject or object position.  In order to gain a 
complete understanding of how the participants processed the two 
RC branching directions, in addition to looking at their correct 
responses, an analysis of erroneous answers might provide a clearer 
picture of what went wrong in the minds of the participants.  Recall 
that erroneous responses were analyzed qualitatively to identify any 
major emerging tendency in the data collected.  It may also be 
beneficial to reiterate that when all the responses assigned an O 
mark were examined, it was found that a much larger number of 
errors fell into the center-embedded/left branching group, whilst 
those in the right branching were kept to a minimum.  The analysis 
interestingly showed that the left branching RCs led mostly to no 
responses, a phenomenon that confirmed the fact that participants 
had a hard time retaining information described in the main clause.  
The following table will illustrate this point: 

 
Table 4 Common errors made by the participants in two different 
branching directions 
 
Center-embedded/left 
branching 

Right branching 

1.  No responses 
 
2.  The use of verb phrase in 
the RCs 
3.  Creating a new piece of 
information 

1.  The use of subjects of the 
main clause 
2.  The use of verb phrase in the 
RCs 
3.  No responses 
 

 
 And in instances where answers were given in response to 
the left branching RCs, errors were related to the overuse of 
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information in the verb phrase of the subordinate clause (e.g. 
"picking pears").  This particular bit of information seemed distant 
from what was expected as a target answer, which could instead be 
found in the main clause, either in the subject or object position.  
More surprisingly, pertaining to the same left branching RCs, the 
participants exhibited a strong inclination to create a new piece of 
information out of the materials presented in the test item (e.g. 
"teachers at school," out of "an evening class at the school where I 
teach").  In contrast, the analysis of erroneous responses found in 
the right branching RCs indicated that the participants tended to rely 
on the subject of the main clause as their answers, the position in 
which some required answers could be found.  One final remark 
should be made here: in examples of both right and left RC 
directions, the participants were likely to remember information 
found in the first part of the sentence (or point of departure), 
whether or not it would yield the desired response.    
 
V.  Discussion 
 Overall, the findings emerging from the present study seem 
to support the hypothesis that affirms the tendency of RCs in the 
left direction to interrupt the flow of information in the matrix 
clause. However, the hypothesis that suggested there are more 
difficulties related to object RCs than the subject ones lacked 
substantial corroboration.  The findings also were largely in line with 
previous works such as those of Kuno (1970) and Kidd and Bawin 
(2002).  According to Kuno, the left-branching (Ss and So) was more 
difficult to process compared to the right branching ones mainly 
because it appears between the subject and the main verb, 
overturning the normal order of SVO.   Kuno (1975) goes on to 
assert that processing center embedded RCs is perceptually more 
demanding than right branching RCs since it interrupts visual 
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processing.  Kidd and Bawin (2002) also found evidence that learners 
of English tended to use the right-branching RCs more often than 
the left-branching ones mainly because they were a lot easier to 
process.  This tendency was also confirmed by the results of the 
current work where the means of RC moving towards the end of the 
sentence were significantly higher than those of the RCs occurring in 
the initial portion of the sentence. 
 
 The likelihood of a better performance on a 
comprehension test regarding the Os and Oo structures finds further 
support in the tenets of Processability Theory as outlined in Gass, 
Behney, and Plonsky (2013).  Processability Theory, in its simplest 
formulation, proposes that production and comprehension of L2, or 
second language forms, can happen only if they can be handled by 
the linguistic processor (Pieneman & KeBler, 2012).  To understand 
how the processor works, a person may need to rely on several 
processing mechanisms, one of which is known as "canonical order 
strategy."  This posits that "strategies that separate linguistic units 
require greater processing capacity than strategies that involve a 
direct mapping onto surface strings" (Gass, Behney, & Plonsky, 2013, 
p. 253).  In the current work, since the Ss and So RCs manifest 
themselves between the linguistic units of the subject and the verb 
in the basic syntactic ordering of SVO, they demand greater 
processing capacity by the learners if compared to the Os and Oo, 
where RCs appear after the final element of the SVO. Look at the 
following examples: 
 (t) So:  The man {whom you met} is my teacher.   
     Oo: My teacher is the man {whom you met}. 
It was observed here that the So posed more comprehension 
difficulties than the Oo for the participants in this study.  This is in 
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part because the participants have to rely on the RC that separates 
a linguistic unit of subject (the man) and the main verb (is) in the So 
to help them identify the head NP.  This will subsequently impose a 
burden on working memory and ultimately disrupt comprehension, 
depleting the limited memory capacity of readers.  Conversely, by 
putting the RC at the end of a sentence (Oo), the main clause is 
keep intact without undue interruption by the RC.   
 
 The basic word order of English familiar to most speakers is 
SVO. The RC is a device of post-modification using relative pronouns 
that may, under certain circumstances, be omitted.  Consequently, 
the RCs located between the subject and verb of the matrix 
sentence seem to block the flow of information in the main clause, 
which in turn imposes difficulties in language processing.  This 
commonly occurring phenomenon, furthermore, might be linked to 
a concept involving a cognitive strategy called Closure. Closure then 
may be added to the explanation why the left direction is readily 
associated with reduced comprehension.  Closure is defined by 
Prideaux and Baker (1986) as "the tendency speakers of English have 
to consider clauses as complete once they have met certain 
semantic and syntactic requirements" (William, 1994, P 48).  
Consider this example from William: 
 (u) John {,worried he was late,} rushed out. 
In this sentence, readers are likely to consider "John worried he was 
late" as a complete clause since it contains a subject, verb, and 
object--the basic grammatical requirements of a transitive clause.  
Hence, upon encountering "rushed out," readers must reread the 
clause and reinterpret the syntactic role originally assigned to each 
word.  
 This complication similarly occurs when RCs come between 
the subject and the main clause.  In the test sample below, the 
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clause "The boy was born on August 15" is interrupted, and 
therefore is not an easy task for readers to establish closure for this 
particular sentence. 
 (v) The boy {who is picking pears} was born on August 15. 
To avoid violating this cognitive constraint and facilitate 
comprehension, RCs should follow the last NP or final element of a 
sentence in the right direction.  This kind of structure ensures that 
the RC does not block the construction of the basic SVO pattern. It 
would conform, moreover, to the Maxim of End Weight: “put heavy 
or complex constituents at the end of a clause or sentence" (Leech, 
1983, as cited in Nuamthanom, 2003. p 232).   
 The analysis of data in this work also revealed the hierarchy 
of difficulty as follows: So, Ss, Oo, and Os. The most difficult 
structure was the So and the Os was the easiest.  This seems to be 
at variance with previous work such as that of Park (2000), who 
found the order of difficulty to be Ss (the most difficult), So, Os, and 
Oo (the least difficult) .  However, the finding obtained in this 
research may appear closer to Park's in the sense that center 
embedding is more difficult than the right branching.  The hierarchy 
of difficulty observed in this work also runs counter to the 
prediction of the NPAH, which posits that the direct object relatives 
(So, Oo) are more difficult than the subject relatives (Ss and Os).  In 
contrast to the NPAH, participants in the Oo group were likely to 
outperform those in the Ss one.  The order of difficulty in this work 
should therefore be accounted for by reference to other theories 
such as the NVN strategy proposed by Bever's (1970, as cited in 
Marefat and Rahmany, 2009).  This strategy states that the Os and 
Oo RCs are easier than Ss and So RCs since they are not interrupted 
and can thus be processed by the NVN (Noun Verb Noun) strategy.  
Among these four RC types, based on this strategy, the So should 
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be the most complex structure since it carries the V V sequence 
with little indication of the roles of the associated nouns.  The 
following example will illustrate this point: 
 (w)  So:  The man whom you met is my teacher. 
                             N               Pron.  V   V                N                              
                  Ss:  The girls {who speak Japanese} are my cousins. 
                             N                V           N       V        N 
                  Oo:  My teacher is the man whom you met. 
                            N           V    N                 Pron.      V 
                  Os:  My cousins are the girls {who speak Japanese}. 
                            N           V    N                   V         N 
In common with the So, the Oo type contains the N Pron. 
sequence, which could make it more difficult than the Os since the 
second Pron. may block the noun-verb-noun, corresponding to the 
subject-verb-object common form.   

Identifying the So as the most difficult RC type in this work 
can also be explained by the Perspective Shift Hypothesis proposed 
by MacWhinney and Pleh (1998).  This hypothesis asserts that the 
unmarked processing tendency of speakers and listeners is to see 
themselves as actors in the world.  Therefore, if the process of 
perspective sharing of the actors is violated by interruption, a 
breakdown in communication will occur.  In English, since the 
perspective expressed by a clause generally is taken from its 
subject, it is costly to shift perspective within a sentence 
(MacWhinney, 2005).  In the So sentence examined earlier (w), 
comprehending this RC type requires two perspective shifts, the 
highest number of shifts among the four RC structures.  First, readers 
have to make a shift from the perspective of the matrix subject (the 
man) to the subject of the RC (you), and then make another shift 
from the perspective of the subject of the RC (you) back to the 
matrix subject (man) after the RC is processed.   
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 The final interpretation which will be offered here is still 
based on a close relationship between left branching RCs and 
processing difficulties.  In this case, the RC introduced out of context 
in the subject position of this study's main clause would appear new 
for the readers since it was not relevant to any materials in the 
sentence.  Structuring information in this way thus violates the 
given-new strategy introduced by Clark and Haviland (1977, as cited 
in Kanpracha and Kimura, 2014).  These scholars said research 
indicates that readers read more easily if each sentence starts with 
(or at least contains) what they know (given/old) and proceeds to 
what they do not know (what is new).  Thus departures from the 
given-new strategy decreases the readability of the text.   
 
VI Conclusion 
 The current study has measured the comprehension of 
center-embedded/left branching RCs and its right branching 
counterpart of Thai EFL learners at the university level.  The major 
research tool employed in this work specifically distinguishes itself 
from previous studies in that the contents in the RC and matrix 
clauses were systematically manipulated to contain a similar degree 
of meaning in both RC branching directions.  Carried out in this 
format, the study is able to highlight the roles of the embeddedness 
(the head noun in the matrix clause) and the focus (the pronoun in 
the RCs) in predicting any learning difficulties faced by adult EFL 
learners. It was found that the incorrect, incomplete, or deviant 
responses the participants under investigation adopted were 
predominately a result of interacting with the RCs nested into the 
left direction or occurring in the subject position of the main clause.  
To a large degree, after reading the left branching RCs, the 
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participants had extraordinary difficult retaining / memorizing / 
retrieving  information  found in the main clause.    

With acceptance of this major research finding as a starting 
point, language teachers may consider introducing the right 
branching RCs prior to its left branching structure as they are easier 
to process.  Elements of this strategy are present in Krashen's (1985) 
second language acquisition hypothesis, known as the Natural Order 
Hypothesis (cited in Gass, Behney, and Plonsky, 2013). This 
hypothesis states that a varying portion of any given language is 
acquired in a predictable order.  Certain grammatical structures are 
acquired early, whereas others are acquired later in the process.  
According to this, language teachers should be aware that particular 
structures of a language are easier to acquire than others. Thus 
language structure should be taught in an order that is conductive 
to better learning.  Teachers may begin by first encouraging language 
concepts that are relatively easy for learners (Os, Oo), and then 
move on to more difficult concepts (Ss, So).  More specifically, the 
Os and Oo are easier than the Ss and So mainly because they are in 
accordance with the basic word order of English, the SVO, that most 
speakers are familiar with. 

It is also important to incorporate into classroom lessons 
the more meaningful and communicative aspects of English RCs.  
This can be achieved by employing various methods which would 
include introducing the notion that subject relatives, such as the Os, 
are easier to comprehend because of their canonical word order. 
The order of subject and object, for example, or agent and patient 
is similar to simple transitive sentences.  In particular, learners can 
arrive at the right interpretation of this type of RC when they assign 
the first NP the agent and the second NP the patient role, as in 
simple transitive sentences.  In contrast, when working on the object 
relatives such as the Oo, students' awareness should be raised 
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regarding the fact that the agent-patient order found in canonical 
simple transitive is reversed; the patient expressed by the head NP 
precedes the agent expressed in the following RC.  Finally, language 
teachers can make use of adult processing studies which suggest 
that the difficulties with object RCs, such as the So type (found as 
the most difficult type in this study), can be lessened when the 
clauses are attached to inanimate heads or when they contain 
pronominal subjects (e.g. "the movie that you like" is easier to 
comprehend than "the girl who John likes").  In other words, 
language teachers should be selective when introducing the 
examples of the So type.  The RCs which are attached to the 
pronominal subjects should be preferred to those used to modify 
inanimate head nouns.  

Looking at the general findings from a larger perspective, it 
is plausible to suggest that grammar instruction on English RCs 
should not only be based on the form (how it is used), but should 
incorporate the concept of use (when and why it is used) as well.  
This view of the study of grammar is emphasized by Larsen-Freeman 
(2001), who suggests that grammar is best presented in a manner 
that takes into account both the structure of the target language 
and its communicative use.  "Grammatical structures not only have 
form (morpho-syntactic), they are also used to express meaning 
(semantics) in context-appropriate use (pragmatic)” (Larsen-
Freeman, p. 252).  Accordingly, language learners should not be 
exposed only to the context-reduced drill of sentence-combining.  
Rather, they should be provided with more opportunities to see 
how RCs can be used in different contexts to achieve various 
purposes such as identifying, characterizing, or naming referents. 
More meaningful lessons should be encouraged, including 
introducing discourse analysis or corpus-based study to help 
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students appreciate the specific use of various RC types such as 
subject relatives (Ss, Os) and objective relatives (So, Oo).  For 
example, while subject embedded RCs (Os) are mainly used to 
provide new information about and characterize inanimate and 
animate heads nouns, the object embedded RCs (So) are most 
often used to ground an inanimate entity in discourse (Fox and 
Thomson, 1990).   
 Indeed, when we, as language teachers, understand our 
learner's challenges and undertake a critical assessment of our 
teaching materials, we will eventually be able to help them 
overcome the targeted difficulties and determine how to create the 
best possible materials and learning activities.  As Krashen (1985) 
states acquisition of a second language calls upon meaningful 
interaction in the target language ─ natural communication ─ 
where speakers are aware not only of the form of their speech, but 
also their understanding of what they are saying and the messages 
they are conveying.  
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Appendix I 
The 4 Basic Relative Clause Construction Test 

 

 
 

Left-branching Question Right-branching 
Ss 

The girls who speak 
Japanese are my cousins. 

1. Who? 
Who are the girls? 

Os 
My cousins are the girls 
who speak Japanese. 

So 
The man whom you met is 
my teacher. 

 
Who is the man? 

Oo 
My teacher is the man 
whom you met. 

Ss 
The boy who is picking 
pears was born on August 
15. 

2. When? 
When was the 
boy born? 

Os 
August 15 is the date on 
which the boy who is 
picking pears was born. 

So 
The guy whom I kicked was 
shot last night. 

 
When was the guy 
shot? 

Oo 
Someone shot the guy 
whom I kicked last night. 

Ss 
Kongjium district, which is 
located south of Ubon, is 
Surasak's hometown. 

3. Where? 
Where is Surasak's 
home town? 

Os 
Surasak's hometown is in 
Kongjium district, which is 
located south of Ubon. 

So 
J-Town restaurant, which 
you recommend, is where 
Sam usually has lunch. 

 
Where does Sam 
usually have 
lunch? 

Oo 
Sam usually has lunch at 
J-Town restaurant, which 
you recommend. 

Ss 
The red car, which is 
parked behind the building, 
is owned by Stephany. 

4. Which? 
Which car does 
Stephany own? 

Os 
Stephany owns the red 
car which is parked 
behind the building. 

So 
The bank which I robbed 
two months ago was Siam 
Commercial Bank. 

 
Which bank did 
you rob? 

Oo 
Siam Commercial Bank 
was the bank which I 
robbed two months ago. 
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Left-branching Question Right-branching 
Ss 

All passengers who were 
male were approached by 
the flight attendant.  

5. What 
happened? 

What happened 
to the male 
passengers? 

Os 
The flight attendant 
approached all 
passengers who were 
male. 
 

So 
The woman whom I talked 
to at the concert was hit 
by a truck on the way back 
home. 

 
What happened 
to the woman? 

Oo 
A truck hit the woman 
whom I talked to at the 
concert on the way back 
home. 

Ss 
Yesterday, the two boys 
who took an evening 
tutorial class at the school 
where I teach were 
kidnapped by a homeless 
guy. 

6. Double Rcs 
What happened 
to the boys? 

Os 
Yesterday, a homeless 
guy kidnapped the two 
boys who took an 
evening tutorial class at 
school where I teach. 

So 
The twins whom you enjoy 
playing with in the park 
where I usually visit are 
adored by everyone. 

 
What do people 
think of the twins?  

Oo 
Everyone adores the 
twins whom you enjoy 
playing with in the park 
where I usually visit. 
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การศึกษาการเตรียมความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษา 
ในบริบทประชาคมอาเซียนของโรงเรียนประถมศึกษา 
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

อุบลราชธานี เขต 5 
Readiness Preparation towards School Development  

in ASEAN  Context of Primary  Schools  in    
Ubonratchathani Primary Educational Service Area 

Office  5 
 

สมหญิง แยมยิ้ม1/สมาน อัศวภูมิ2 
 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษา
ในบริบทประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของขาราชการครู
ตอการเตรียมความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาในบริบทอาเซียน โดยจําแนก
ตาม เพศ ตําแหนง ระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางาน และขนาดของ
สถานศึกษา และเพื่อศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมในการ
พัฒนาสถานศึกษาในบริบทอาเซียนในสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนขาราชการครูในโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี     

                                                        
         1ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี 
         2รองศาสตราจารย  ดร., ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  คณะครุศาสตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
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เขต 5 จํานวนท้ังสิ้น  496 คน จาก 256  โรงเรียน  จําแนกเปน ผูบริหาร จํานวน 
155 คน และครู 341 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของ 
Krejcie  And  Morgan   ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้นภูมิ (stratify random 
sampling) โดยใชขนาดของโรงเรียนเปนชั้นภูมิในการสุม เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัยเปนแบบสอบถาม  มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .98  สถิติที่ใชในการ
วิ เคราะหขอมูล  ไดแก   คารอยละ  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน            
การทดสอบคา  t  และ F 

 
ผลการวิจัยพบวา 
 1. ขาราชการครูมีความคิดเห็นตอการเตรียมความพรอมในการพัฒนา

สถานศึกษาในบริบทประชาคมอาเซียนของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5   โดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของขาราชการครูตอการเตรียม
ความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาในบริบทอาเซียน  พบวา  ความคิดเห็นตอ
การเตรียมความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาในบริบทอาเซียนในขาราชการครู
ที่มีเพศตางกัน ตําแหนงตางกัน และประสบการณในการทํางานตางกัน มีความ
คิดเห็น ไมแตกตางกัน  ขาราชการครูที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็น
โดยภาพรวมและรายดานของระดับการศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 
.05    และขาราชการครูที่ประจําในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน มีความคิดเห็นโดย
ภาพรวมไมแตกตางกัน  เมื่อพิจารณารายคูในแตละดาน พบวา คุณภาพผูเรียน
ดานทักษะ / กระบวนการ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 สวน
รายคูดานอื่นไมแตกตาง 

3. ขอเสนอแนะ จากการศึกษา พบวา  
3.1 ดานคุณภาพผูเรียน ควรสงเสริมใหผูเรียนเห็นความสําคัญของ

การเขาสูประชาคมอาเซียน กระตุนใหผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนรู
เกี่ยวกับอาเซียน เนนการใชเทคโนโลยีในการคนควาขอมูล และการสื่อสารดวย
ภาษาอังกฤษ  

3.2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนรู ควรมีการวางแผน วิเคราะห 
ออกแบบการเรียนรู  อันนําไปสูการจัดกิจกรรมการเรียนรู   มีการสรุปและ
ประเมินผลครบตามขั้นตอน  สอดแทรกความรูเรื่องอาเซียนในทุกกลุมสาระการ
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เรียนรู  มีการกําหนดหลักสูตรจาก สพฐ. ใหกับสถานศึกษา และมีการปรับ
หลักสูตรใหเหมาะสมกับผูเรียน มีความครอบคลุม สามารถนําไปใชไดจริง 

 3.3 ดานการบริหารจัดการ ควรมีการพัฒนาและสงเสริมบุคลากรที่
เกี่ยวของใหมีความพรอมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูสูอาเซียน เนนใหมีการใช
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและนําเทคโนโลยีมาปรับใชในการสืบคนขอมูล และ
สรางความตระหนักใหเกิดขึ้นในหนวยงานโดยเฉพาะผูบริหารสถานศึกษาใหเห็น
ความสําคัญในการเขาสูประชาคมอาเซียน 
 
 
คําสําคัญ : การเตรียมความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษา, ประชาคมอาเซียน 
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Abstract 

 
The objectives of the research were to study and compare 

the readiness  preparation  towards  school  development  in  
ASEAN  context  of  primary  schools  in Ubonratchathani Primary 
Educational Service Area Office 5 as classified by genders, working  
positions, educational qualifications, working experiences and school  
sizes;  and to examine the recommendations on the readiness  
preparation towards school  development in ASEAN context of  
primary  schools in the study.  
    The sample used in the research consisted of 496 teachers 
from 256 schools including 155 directors and 341 teachers by Krejcie 
And Morgan table and stratify random sampling from the school’s 
sizes. The research instrument was the questionnaire with a 
confidence value equivalent to .98. Statistics used in data analysis 
were percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test.   

The research findings were as follows :  
1. The teachers’ opinions towards readiness  preparation  

towards  school  development  in  ASEAN  context  of  primary  
schools  were at a high level.  

2. Considering the opinions on readiness  preparation  
towards  school  development  in  ASEAN  context  of  primary  
schools, it was found that  the  teachers who were different in 
genders, working position and working  experiences did not hold a 
different view on the readiness  preparation  towards  school  
development  in  ASEAN  context  of  primary  schools in the study. 
The teachers who had different educational qualifications held 
different views in all aspects with a statistical significance of .05 on 
the readiness  preparation  towards  school  development  in  
ASEAN  context  of  primary  schools.  The  teacher  who worked in 
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different school  sizes held different view in student  qualities : skills 
and process  with a statistical significance of .05.  

3. The recommendations were as follows.   
3.1 The students quality : The  students  should  pay  more  

attention  in  ASEAN  and  also  encourage the students  to  learn  
about  the ASEAN. The students  can use high technology  for searching  
ASEAN information  and  can communicate with English  language   

3.2 The curriculum and learning styles : The  teachers should  
plan  and  analyze for  designing  the  lesson  plan  for  teaching  the 
students.  In addition, there should  be  the  systematic  evaluation and 
integrate   ASEAN  content in all  subjects. Moreover, the curriculum is  
set  from  the  Ministry  of  Education.  The  curriculum  is  adapted  to  
use in  daily  life  and  suited for  the students.  

3.3 The administration : The teachers are  trained  for  ASEAN  
teaching  to  students  and  use  more English  to  communication and 
ICT  for  searching  ASEAN  information. The directors  should be  fostered  
to  ASEAN preparation.  

 
 

Keywords : Readiness  Preparation  towards  School  Development ,  
ASEAN  Context 
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1. บทนํา 

    ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 สมาคมประชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South 
East Asian Nations หรือ ASEAN) กอตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพฯ (The 
Bangkok Declaration) เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม 2510 โดยมีประเทศสมาชิก
เริ่มแรก 5 ประเทศ ประกอบดวย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และ
ไทย มีจุดมุงหมายในการรวมตัวเริ่มแรกเพื่อความมั่นคงในภูมิภาคที่ตองการขจัด
ปองกันภัยคุกคามจากคอมมิวนิสตโดยตรง ตอมาบรูไน ดารุสซาลาม ไดเขารวม
เปนสมาชิกในวันที่ 8 มกราคม 2527   เวียดนามไดเขารวมเปนสมาชิกเมื่อวันที่ 
28 กรกฎาคม 2538 ลาวและพมาเขารวมเมื่อวันที่ 23  กรกฎาคม 2540 และ
กัมพูชาเขารวมเปนสมาชิกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2542 มีวัตถุประสงคเพิ่มเติม
เพื่อสงเสริมความเขาใจอันดีตอกันระหวางประเทศในภูมิภาค ธํารงไวซึ่งสันติภาพ 
เสถียรภาพ และความมั่นคงทางการเมือง สรางสรรคความเจริญกาวหนาทางดาน
เศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคม วัฒนธรรม  การกินดีอยูดี บนพื้นฐานของความ
เสมอภาค ผลประโยชนรวมกันของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ  (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2555 : 8-9) 
 การเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนเปนเรื่องที่ทุกฝายควร
ตระหนักโดยเฉพาะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูรับผิดชอบดานการศึกษาควร
มีแนวทางการดําเนินงานอยางชัดเจน ซึ่งเรื่องดังกลาวควรเริ่มที่นักเรียน ซึ่งเปนผู
ที่ตองเผชิญและดําเนินชีวิตในสังคมยุคประชาคมอาเซียนตั้งแตป พ.ศ. 2558 เปน
ตนไป (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2555 : 23) 
 ความสําคัญของการศึกษาในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนปรากฏ
เปนรูปธรรมอยางชัดเจนในปฏิญญาวาดวยแผนงานสําหรับประชาคมอาเซียน ที่
ไดเนนย้ําความสําคัญของการศึกษาซึ่งเปนกลไกสําคัญในการนําอาเซียนบรรลุ
วิสัยทัศนอาเซียน 2020 โดยกําหนดใหอาเซียนมีวิสัยทัศนสูภายนอก มีสันติสุข 
และมีการเชื่อมโยงเขาดวยกันในการเปนหุนสวนในสิ่งแวดลอมของประชาธิปไตย
และอยูรวมกันอยางกลมกลืน การพัฒนาท่ีมีพลวัตร และการรวมตัวทางเศรษฐกิจ
ที่ ใกลชิดและในสั งคมที่ เอื้ ออาทรที่ ระลึกถึ งสายสัมพันธแนนแฟนทาง
ประวัติศาสตร  ตระหนักถึงความสําคัญของมรดกทางวัฒนธรรมที่มีรวมกัน 
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กรอบแนวคิดทางการปฏิรูปการศึกษา 4 ใหม ไดแก การพัฒนาคุณภาพ
คนไทยยุคใหม  การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
และแหลงเรียนรูยุคใหมพัฒนาคุณภาพ  การบริหารจัดการใหม แนวทางการ
ดําเนินงานดานการศึกษาในกรอบอาเซียนของไทย ไดแก เผยแพรความรู ขอมูล
ขาวสาร  สรางเจตคติที่ดีและความตระหนักเกี่ยวกับอาเซียน  เพื่อสรางความ
ตระหนักและเตรียมความพรอมของครู คณาจารย  และบุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน  นักศึกษา และประชาชน  เพื่อกาวสูประชาคมอาเซียนภายในป 2558 
และพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา  และประชาชนใหมีทักษะที่เหมาะสม  
เพื่อเตรียมความพรอมในการกาวสูประชาคมอาเซียน เชน ความรูภาษาอังกฤษ  
ภาษาเพื่อนบาน  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ทักษะความชํานาญการที่สอดคลองกับ
การปรับตัวและเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรมและการเพิ่มโอกาสในการหางานทาํ
ของประชาชน  รวมทั้งการจัดทําแผนผลิตและพัฒนากําลังคน  

ในการจัดกิจกรรมพัฒนาความรูและเสริมสรางความเปนพลเมือง
อาเซียนใหผูเรียนจะชวยเพิ่มศักยภาพในการเรียนรูใหผูเรียน  อันจะเปนพลังการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนสูประชาคมอาเซียนในทุกพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ 
(สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน, 2555: ไมมีเลขหนา) การพัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน จะ
ประสบความสําเร็จหรือไมเพียงใด ตองมีตัววัดความสําเร็จทั้งคุณภาพเด็ก  
คุณภาพครู และคุณภาพผูบริหารสถานศึกษา เพื่อประเมินความสําเร็จการจัดการ
เรียนรู (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2555 : 27) 

การศึกษาจึงเปนหัวใจหลักสําคัญประการหนึ่งในการขับเคลื่อนให
สังคมไทยกาวสูประชาคมอาเซียนไดอยางมีคุณภาพ  ผูวิจัย  จึงมีความสนใจใน
การศึกษาการเตรียมความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาในบริบทประชาคม
อาเซียนของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ซึ่งเปนพื้นที่ที่ผูวิจัยไดดําเนินการจัดการเรียน
การสอน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาไมวาจะเปนผูบริหาร คณะครู 
และนักเรียน รวมทั้งบริบท ปจจัยดานตางๆ ที่สงเสริมการพัฒนาสถานศึกษาใน
บริบทอาเซียนไดอยางมีคุณภาพไมดอยกวาสถานศึกษาแหงอื่นในทัศนะของ
ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
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    วัตถุประสงคในการวิจัย 

        ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดตั้งวัตถุประสงคไวดังนี้  
        1. เพื่อศึกษาความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาในบริบทประชาคม
อาเซียนของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5 
        2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของขาราชการครูตอการเตรียมความ
พรอมในการพัฒนาสถานศึกษาในบริบทอาเซียน โดยจําแนกตาม เพศ ตําแหนง 
ระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางาน และขนาดของสถานศึกษา 
        3. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมในการพัฒนา
สถานศึกษาในบริบทอาเซียนในสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 
 
    ความสําคัญของการวิจัย 

ผลการวิจัยครั้งนี้ สามารถนําไปเปนขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาใน
การเตรียมความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาในบริบทประชาคมอาเซียน และ
สามารถนําไปปรับใชในสถานศึกษาดานคุณภาพผูบริหาร  ขาราชการครู และ
บุคลากร ในการเตรียมความพรอมเพื่อพัฒนาสถานศึกษาในบริบทอาเซียนของ
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 
5 หรือสถานศึกษาท่ีมีความสนใจในการนําขอมูลดังกลาวไปปรับใชในสถานศึกษา
ของตนเองตอไป 
 
    ขอบเขตของการวิจัย 

ในการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยมุงศึกษาการเตรียมความพรอมในการพัฒนา
สถานศึกษา ในบริบทประชาคมอาเซียนของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสํานัก 
งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ตามกรอบการพัฒนา
ของสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ใน 3 ดาน คือ  ดานคุณภาพผูเรียน (ดานความรู   
ดานทักษะ / กระบวนการ  และดานเจตคติ)  ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 
(คุณภาพวิชาการ และคุณภาพครู)  และดานการบริหารจัดการ (ดานคุณภาพของ
ผูบริหารและครู   และดานการสงเสริมสนับสนุน) 
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     ตัวแปรท่ีศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยที่มีผลตอการเตรียมความพรอมในการ

พัฒนาสถานศึกษาในบริบทประชาคมอาเซียนของโรงเรียนประถมศกึษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5  จําแนกตามเพศ  
ตําแหนง  ระดับการศึกษา   ประสบการณในการทํางาน  และขนาดของโรงเรียน  
ดังนี ้

 1.1 เพศ ไดแก  
1.1.1 เพศชาย  
1.1.2 เพศหญิง 

  1.2 ตําแหนง ไดแก 
   1.2.1 ผูบรหิาร 
   1.2.2 ครูผูสอน 

 1.3 ระดับการศึกษา จําแนกเปน 
1.3.1 ต่ํากวาปรญิญาตรี   
1.3.2 ปริญญาตรี  
1.3.3 สูงกวาปริญญาตร ี

 1.4 ประสบการณในการทํางาน จาํแนกเปน 
  1.4.1 นอยกวา 10 ป 
  1.4.2 10-20 ป 
  1.4.3 มากกวา 20  ปขึ้นไป 
 1.5 ขนาดของโรงเรียน 
  1.5.1 ขนาดเล็ก  
  1.5.2 ขนาดกลาง 
  1.5.3 ขนาดใหญ 
 
2. ตัวแปรตาม คือ ความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาในบริบท

ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ตามกรอบการพัฒนาของสํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึ กษา  สํ านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ (2555 : 17) ใน 3 ดาน คือ  
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1. คุณภาพผูเรยีน 

1.1 ดานความรู 

1.2 ดานทักษะ / กระบวนการ 

1.3 ดานเจตคต ิ

2. ดานหลักสูตรและการจดัการเรียนรู 

2.1 คุณภาพวิชาการ 

2.2 คุณภาพคร ู

3. ดานการบริหารจดัการ 

1.1 ดานคุณภาพของผูบริหารและคร ู

1.2 ดานการสงเสริมสนบัสนุน 

    กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้ เปนการศึกษาการเตรียมความพรอมในพัฒนา
สถานศึกษาในบริบทประชาคมอาเซียนของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ตามกรอบการ
พัฒนาของสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2555 : 17)  ดังนี ้
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
    ขอตกลงเบื้องตน 
 

 ในการวิจัยครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช คือ แบบสอบการเตรียมความพรอมใน
การพัฒนาสถานศึกษาในบริบทประชาคมอาเซียนของโรงเรียนประถมศึกษาใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 แมวาผูตอบ
แบบสอบถามจะมีสถานภาพตางกันในดานเพศ ตําแหนง ระดับการศึกษา 
ประสบการณในการทํางาน และขนาดของสถานศึกษา แตปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหกับผูเรียน เชนเดียวกัน 
จะสามารถเขาใจขอคําถามตางๆ ไดเหมือนกัน ขอมูลที่ไดจึงถือวา มีความ

ตัวแปรอิสระ 

1.  เพศ  จําแนกเปน 
 1.1 ชาย 
 1.2  หญิง 
2. ตําแหนง  
 2.1 ผูบริหาร 
 2.2 ครูผูสอน  
3. ระดับการศกึษา  จําแนกเปน 
         3.1  ต่ํากวาปรญิญาตร ี
         3.2  ปริญญาตร ี
         3.3  สูงกวาปรญิญาตรี  
4. ประสบการณในการปฏิบัติงาน   
    จําแนกเปน 
 4.1  นอยกวา  10 ป 
 4.2  10 – 20  ป 
 4.3  มากกวา  20  ป 
5. ขนาดของโรงเรียน 

5.1 ขนาดเลก็  
5.2 ขนาดกลาง 
5.3 ขนาดใหญ 

 

ตัวแปรตาม 

   ความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาใน
บริบทประชาคมอาเซี ยนของโร ง เ รี ยน
ประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 
ตามกรอบการพัฒนาของสํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการใน 
3 ดาน คือ  
1. คุณภาพผูเรียน 

1.1 ดานความรู 

1.2 ดานทกัษะ / กระบวนการ 

1.3 ดานเจตคต ิ

2. ดานหลักสตูรและการจดัการเรียนรู 
2.1 คุณภาพวิชาการ 

2.2 คุณภาพคร ู

3. ดานการบริหารจัดการ 
3.1 ดานคุณภาพของผูบริหารและคร ู

   3.2 ดานการสงเสรมิสนับสนุน 
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นาเชื่อถือในระดับที่สามารถนําไปอางอิงเพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาสถานศึกษา
ตามกรอบการศึกษาของการวิจัยในครั้งน้ีไดในลําดับตอไป 
 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  

 2.1 งานวิจัยในประเทศ 
 จากรายงานการวิจัย เรื่อง  การวิจัยเปรียบเทียบการปฏิรูปการศึกษา
ของประเทศในกลุ มอาเซียนของสํ านั กงานเลขาธิการสภาการศึ กษา 
กระทรวงศึกษาธิการ (2549: ไมมีเลขหนา) ไดกลาวถึงรายงานการวิจัย พบวา 
ประเทศอาเซียนทุกประเทศใหความสําคัญกับการพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะ
เพื่อใหประเทศมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่กาวหนามากขึ้น  โดยใหความสําคัญ
กับบทบาทของการศึกษาในการขจัดความยากจน และการกาวพนจากความดอย
พัฒนาทางเศรษฐกิจและมุงหวังใหการศึกษาเปนเครื่องมือในการยกระดับ
ศักยภาพการแขงขันของประเทศในระดับสากล  โดยมีแนวโนมที่สําคัญ 2 
ประการ คือ การขยายการศึกษาใหทั่งถึง และการยกระดับคุณภาพของการศึกษา 
ซึ่งรายงานการวิจัยไดชี้ใหเห็นถึงจุดเดนและจุดรวมที่สําคัญของการปฏิรูปของ
การศึกษาของประเทศในกลุมอาเซียนและแนวทางความรวมมือระหวางประเทศ
เพื่อพัฒนาความเขมแข็งทางการศึกษาของประเทศในกลุมอาเซียน นอกจากนี้  
ยังไดกลาวถึงขอเสนอแนะในบทบาทไทยในความรวมมืออาเซียนดานการศึกษา 
แบงออกไดเปน 2 ประการ คือ  
 
               1) แนวทางในการดําเนินการ 
                 ควรมีการผลักดันในการยกระดับความรวมมือดานการศึกษา
ระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนใหสอดรับกับวิสัยทัศนอาเซียนและแผนปฏิบัติ
การตางๆ ที่รองรับ โดยเฉพาะอยางยิ่งแผนปฏิบัติการเวียงจันทนในการสงเสริม 
“ใหประชาชนทุกคนไดรับการศึกษาดวยมาตรฐานสูง”  ดวยการอาศัยความ
รวมมือในลักษณะเครือขาย รวมทั้งการรวมมือในลักษณะหุนสวน (Partnership) 
กับองคกรอื่นๆ ดานการศึกษาในระดับภูมิภาค เชน SEAMEO และในระดับสากล 
เชน UNESCO เพื่อใหเกิดเปนความพยายามที่สอดรับกันในการจัดการศึกษา
ใหแกประชาชนในภูมิภาค 
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              2) สาระในการดําเนินการดานความรวมมือทางการศึกษาของอาเซียน
สูการเปนประชาคมฐานความรูและประชาคมผูนําในการสรางองคความรูบนฐาน
ของการวิจัยและพัฒนาที่เหมาะสมกับอัตลักษณของประเทศสมาชิกอาเซียน   
โดยการเสริมตอและยกระดับการพัฒนาทางการศึกษาใหชัดเจนสอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิสังคมในศตวรรษท่ี 21 มากขึ้น ดังนี ้
                  2.1การพัฒนาทรั พยากรมนุษย ในวั ย เ รี ยนสู  Knowledge 
Workers ซึ่งสามารถยกระดับตัวเองสูการเปน Knowledge  Entrepreneurs  
ตลอดจนการเปน Knowledge  and  Productive  Elder  Citizens  ของ
ภูมิภาคไดตอไป  โดยความจําเปนเรงดวนที่มีความสําคัญลําดับตน และควรจัดอยู
ในแผนระยะสั้น และระยะกลางของภูมิภาค คือ 

2.1.1 ความรวมมือในการเรงยกระดับการอาชีวศึกษา และ
การศึกษานอกระบบที่มีชุมชนเปนฐานท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพดวยน้ําหนกัที่
ทัดเทียมกับความพยายามดาน Education  for All  สําหรับการศึกษาขั้น
พื้นฐานในระบบโรงเรียนและการอุดมศึกษา ดวยความตระหนักในดานมาตรฐาน
ภูมิภาคที่ทัดเทียมกับระดับสากล  เพื่อเปนฐานในการสงตอความรวมมือไปยังการ
จัดทํา Mutual  Recognition  Arrangement  ซึ่งเปนความทาทายที่ไมอาจ
หลีกเลี่ยงไดในระดับภูมิภาค ระดับสากล  ภายใตองคกรการคาโลก และการ
จัดทําเขตการคาเสรีทวิภาคีกับประเทศตางๆ ทั้งที่พัฒนาแลวและที่กําลังพัฒนา 

2.1.2 การขยายโอกาสดานแกนสมองในระดับทองถิ่นและ
ระดับชาติดวยรอยตอท่ีเหมาะสมระหวางการศึกษาในระบบกับนอกระบบ 
                  2.2การขยายโอกาสและยกระดับคุณภาพทางการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาใหเปนปจจัยสําคัญและเปนฐานสงตอนักเรียนสูระดับอุดมศึกษาเพิ่ม
มากขึ้น ในฐานะแผนระยะกลางของภูมิภาค     
                  2.3 ความรวมมือในการยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยทั้งที่
เนนดานการเรียนการสอน และการยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยสูการเปน
มหาวิทยาลัยวิจัย ดวยการอุดหนุนทรัพยากรอยางเพียงพอเพื่อการลงทุนดานการ
วิจัย  ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรใหมีขีดความสามารถในระดับนานาชาติ เพื่อ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลายสาขาวิชา โดยสามารถเชื่อมตอและบูรณาการ 
กันไดในลักษณะที่สอดรับกับแนวทางการยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจสังคม
ของประเทศและภูมิภาคในศตวรรษที่ 21 อีกทั้งเพื่อสรางองคความรูและเปน
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หุนสวนในประชาคมวิชาการระดับนานาชาติมากขึ้น   ทั้งนี้ ควรผลักดันให  
ASEAN  University  Network  มีบทบาทมากขึ้นในดานการวางแผนการพัฒนา
อุดมศึกษาของภูมิภาคในอนาคตในการพัฒนาเครือขายมหาวิทยาลัยวิจัย  และ
มหาวิทยาลัยที่เนนการเรียนการสอนของภูมิภาคใหการอุดมศึกษาของอาเซียนมี
บทบาทมากขึ้นในการสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและการวิจัยในอาเซียน ใน
ลักษณะที่สอดรับกัน  ยกระดับศักยภาพการแขงขันของประเทศสมาชิก และการ
ลดผลกระทบของโลกาภิวัตนตอวิถีชีวิตและอัตลักษณของประเทศสมาชิกซึ่งเปน
สังคมพหุลักษณที่มีคุณคาในฐานะทุนทางสังคม และทุนทางวัฒนธรรม  ในฐานะ
แผนระยะกลางของภูมิภาค 
                  2.4 ความรวมมือในเชิงนโยบาย การวางแผน การวิจัย และพัฒนา 
การจัดทําและยกระดับมาตรฐานการศึกษาในระดับตางๆ ระหวางหนวยงานที่
เกี่ยวของในกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสมาชิก ในฐานะกลไกหลักที่
รับผิดชอบดานการศึกษา ตลอดจนแนวทางที่เหมาะสมสอดคลองรวมกันของ
สถานศึกษาในภูมิภาคบนถนนนานาชาติ ในฐานะแผนระยะสั้นและระยะกลาง
ของภูมิภาค 
                  2.5 การสงเสริมการพัฒนาสถานศึกษาใยแกว ทั้ งในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา โดยจัดลําดับความสําคัญของการ
พัฒนาและการปรับตัวของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการรองรับ
สถานศึกษาใยแกวใหทัดเทียมกับการพัฒนาเชิงโครงสรางใยแกวในฐานะแผน
ระยะกลางของภูมิภาค 

สํานักวิชาการ และมาตรฐานการศึกษา สํานักคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2555 : 18-19) ไดกลาวถึงการศึกษาขอมูล
ตางๆ ของประเทศสมาชิกอาเซียน พบวา  ประชากรในประเทศสมาชิกอาเซียน
สามารถใชภาษาที่สอง คือ ภาษาอังกฤษ และภาษาที่สาม คือ ภาษาประเทศ
สมาชิกอาเซียนไดดี   การบรรจุการเรียนวิชาภาษาไทยเปนวิชาเพิ่มเติมใน
หลักสูตรการศึกษา และมีการเรียนรูอยางจริงจัง  เชน กัมพูชา  ลาว  เวียดนาม 
เปนตน  ซึ่งประชากรของประเทศดังกลาว สามารถฟง  พูด  อาน และเขียน
ภาษาไทยได  ในขณะที่ผูเรียนของประเทศไทย ไมสามารถสื่อสารภาษาของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนเหลานั้นได  และจากการอางถึงเอกสารสมรรถนะ
การศึกษาไทยในเวทีสากล พ.ศ. 2552  ของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ (2552 : 53-54) พบวา ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ 
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(English  Proficiency)  โดย IMD  นําคะแนนเฉลี่ยจากการสอบ TOEFL  จาก
ผลการจัดอันดับ พ.ศ. 2550 ปรากฏวา ประเทศไทยยังดอยดานภาษาอังกฤษ 
โดยไดคะแนนเฉลี่ยเพียง 72 จากคะแนนเต็ม 120  เทากับไตหวัน  ทั้งนี้ ประเทศ
เพื่อนบานในภูมิภาคอาเซียนลวนแลวแตไดคะแนนเฉลี่ยสูง และอันดับดีกวา
ประเทศไทยมาก ที่โดดเดนที่สุด คือ ประเทศสิงคโปร   และสิ่งที่เห็นไดชัด คือ 
การสื่อสาร ดวยเพราะประเทศสมาชิกอาเซียนหลายประเทศมีระบบเครือขาย
โทรคมนาคมแบบ 3G มาหลายปแลว และกําลังพัฒนาไปสูระบบ 4G ในขณะที่
ประเทศไทยเพิ่งเริ่มใชระบบ 3G  โดยมีผลจากการสํารวจทัศคติและความ
ตระหนักรูเพื่อกาวไปสู “อาเซียน” ของนักศึกษา จํานวน 2,170 คน จาก
มหาวิทยาลัยชั้นนําในประเทศสมาชิกอาเซียน พบวา  คนไทยเขาใจและตื่นตัวใน
การกาวเขาสูความเปนประชาคมอาเซียนในอันดับทายๆ ของประเทศ  การศึกษา
ถือไดกับการเปนธงนําการขับเคลื่อนสูการเปนประชาคมอาเซียน  และกลไกความ
รวมมอืดานการศึกษา จึงเปนสิ่งจําเปนพ้ืนฐานในการนําอาเซียนบรรลุสูประชาคม
อาเซียนทั้ง 3 เสาหลัก 

ผลการวิจัยการศึกษาการเตรียมความพรอมการผลิตกําลังคนสูการเปน
ประชาคมอาเซียน และเปดเสรีการคาบริการดานอุดมศึกษาของรองศาสตราจารย 
ดร.นันทนา คชเสนี ตําแหนง ผูอํานวยการบริหารเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน 
(หทัยรัตน  ดีประเสริฐ  2554 : 10)  ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติและการตระหนักรู
เกี่ยวกับอาเซียน ซึ่งสํารวจจากนักศึกษา จํานวน 2,170 คน จากมหาวิทยาลัย  
ชั้นนําในประเทศสมาชิกอาเซียน ระบุวา ประเทศไทยมีความรูเกี่ยวกับอาเซียนอยู
ในอันดับสุดทาย  ซึ่งจําเปนตองเรงดวนในการขยายการศึกษา เพื่อเตรียมความ
พรอมในป 2558  ที่ประเทศไทยจะกาวสูประชาคมอาเซียน 

ดานสถาบันวิจัยของสํานักพิมพตํารา Pearson (อาเซียนกับการศึกษา
ไทย 2557) ไดจัดอันดับอาเซียนกับการศึกษาไทย  ถือวาอยูในกลุมสุดทาย 
เนื่องจากเปนกลุมที่ไดคะแนนต่ําที่สุด  ซึ่งผลสรุปจากการวิจัยปรากฏวา เงินทุน
ไมใชปจจัยที่สําคัญ ที่สุด และการที่ครูอาจารยมีเงินเดือนสูง มิไดหมายความวาจะ
มีความสามารถทางการสอนสูงตามไปดวย  สําหรับ 2-3 ปที่ผานมา ไดมีการ
ผลักดันเงินดือนครู ถือไดวาเปนสิ่งที่ดี  แตจะตองเนนใหมีประสิทธิภาพในการ
สอนควบคูไปดวยกัน 
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สมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล (2553) ไดศึกษา รวบรวมเอกสาร และวิจัย 
เรื่อง แผนยุทธศาสตรชาติเพื่อพัฒนาประเทศไทยกอนเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในป ค.ศ. 2015 สรุปผลการศึกษา ดังนี้ ทั้งหนวยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป สวนใหญยังขาดการรับรูในเรื่องการรวมเปน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ซึ่งหัวใจหลักของแผนยุทธศาสตรชาติที่มุงเนนการ
สราง “เศรษฐกิจเชิงสรางสรรค”  จะตองอาศัยการพัฒนา “คน” เนื่องจากเปน
ศูนยกลางในการพัฒนาทุกดาน ซึ่งแรงงานไทยไมมีปญหาในเรื่องทักษะของงาน  
แตประเด็นในการแขงขันในเวทีภูมิภาค และเวทีโลกไดนั้น จะตองพัฒนาผูนําใน
ทุกระดับสาขาอาชีพใหมีทักษะดานการใชภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร  ดวย
การปฏิรูประบบการศึกษาใหบรรลุเปาหมายในการรวมเปนประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  ซึ่งภาครัฐควรมีการประชาสัมพันธเชิงบวกใหทุกภาคสวนไดเห็นโอกาส
ในการพัฒนาธุรกิจเพื่อการแขงขัน  มกีารรวมพลัง และเนนการมีสวนรวม รวมทั้ง
การระดมสมองทั้งภาครัฐและเอกชนใหมีเปาหมายและทิศทางเดียวกัน มีการ 
บูรณาการศาสตรที่หลากหลายเพื่อจัดทําโครงการรวมกันทั้งภาครัฐและเอกชน 
(Public  Private  Partnerships)  มีการจัดตั้งกองทุนวิจัย และพัฒนาเพื่อ
ดําเนินการตามยุทศาสตรที่วางไว เรงรัดการพัฒนากฎหมายใหสอดคลองในการ
จัดตั้งบริษัทและการรวมบริษัท  มีการปรับระบบโครงสรางภาษีใหสอดรับกับการ
เลื่อนไหลของประชาคมในแถบอาเซียนที่เกิดขึ้น มีมาตรการการเก็บภาษีทางตรง
ใหมากขึ้นเพื่อลดชองวางระหวางคนจนและคนรวยในระยะยาว  มีการลดหยอน
ภาษีในกรณีที่ภาคเอกชนลงทุนในงานวิจัยและพัฒนา  จูงใจภาคธุรกิจที่มีการ
ขยายตัวมากกวา 10 เทาดวยการลดภาษีนิติบุคคล เพื่อสงเสริมใหเขาในระบบ
ภาษีมากขึ้น สงผลตอรายไดของรัฐ  สําหรับแผนยุทธศาสตรชาติ ไดออกแบบมา
เพื่อพัฒนาประเทศบนพื้นฐานการวิเคราะหสถานการณปจจุบันไปสูจุดวางตัว 
(positioning) ที่เหมาะสม เพื่อสรางโอกาส และความคิดสรางสรรคใหเกิดขึ้น
อยางตอเนื่อง รวมทั้งการรวมพลังทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อรวมสรางเศรษฐกิจ
เชิงสรางสรรคใหแกสังคมไทยใหมีความเจริญกาวหนา อยูรวมกันกับประชาคม
อาเซียนอยางมีความสุข 

สมใจ  กงเติม (2555) ไดวิจัยการศึกษาความพรอมในการเขาสู
ประชาคมอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ พบวา ความ
คิดเห็นเรื่องความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนของนักศึกษาจาก 5 คณะ 
ไดแก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
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คณะครุศาสตร  คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีเกษตร จํานวน 1,540 
คน ในภาพรวมอยูระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานความรู และ
ดานทักษะกระบวนการอยูในระดับปานกลาง  ความพรอมดานเจตคติ อยูใน
ระดับมาก  เมื่อทดสอบความแตกตางของนักศึกษาในแตละคณะมีความพรอมใน
การเขาสูประชาคมอาเซียนไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณาตามรายดาน พบวา 
นักศึกษาตางคณะกันมีความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนดานทักษะและ
กระบวนการ ดานเจตคติ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

นภดล  สุตันติวณิชยกุล (2554: ไมมีเลขหนา) ไดวิจัยเรื่องการศึกษา
ความพรอมดานเทคโนโลยีของสถานศึกษาอาชีวศึกษาไทยเพื่อรองรับการเปน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จากประชากรที่เปนสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งหมด 
839 แหง โดยสุมตัวอยางมา 300 ตัวอยาง และคัดเลือกตัวอยางที่สมบูรณ 
จํานวน 249 ตัวอยาง พบวา การเตรียมความพรอมของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ไทยดานการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนจาก 3 ระดับ คือ มาก นอย ไมพรอม
หรือไมเปดสอนนั้น สวนใหญในดานหลักสูตรตางๆ อยูในระดับนอย ยกเวน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.)  อยูในระดับมาก หรือในสวนของความพรอมในดานการกําหนดนโยบาย
และแผนกลยุทธของสถานศึกษาอาชีพไทย ในการเตรียมความพรอมดานการผลิต
ชางฝมือสวนใหญอยูในระดับนอย อาจสืบเนื่องจากสถานศึกษาอาชีวศึกษาของ
ไทยไดมีนโยบายเนนดานการผลิตชางฝมือหรือแรงงานฝมือ (Skilled  Labour)  
ทั้งในดานปริมาณและคุณภาพนับแต พ.ศ. 2550 เปนตนมา  จึงยังไมสอดคลอง
กับความตองการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เนนแรงงานระดับชํานาญการ 
(Specialist) ซึ่งผลิตโดยสถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยเทานั้น  ซึ่งจะตอง
เพิ่มคุณภาพของแรงงานฝมือดวยการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ และหองปฏิบัติการ
ใหไดมาตรฐานในทุกสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา ควบคูไปกับการพัฒนาคุณภาพ
ครู-อาจารย ในดานการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ  สําหรับการใช ICT การคนควา
หาความรูจาก Internet และการแลกเปลี่ยนเรียนรู และประสบการณกับ
บุคลากรทางการศึกษาในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใหมากยิ่งข้ึน  

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2553 : 21-22) ไดทําการวิจัย
เรื่องยุทธศาสตรอุดมศึกษาไทย ในการเตรียมความพรอมสูการเปนประชาคม
อาเซียนในป พ.ศ. 2558 สรุปไดดังนี้ การศึกษาถือไดวามีสวนสําคัญในการ
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สนับสนุนกิจการอาเซียนใหสามารถบรรลุเปาประสงค และหลักการของอาเซียน 
ที่มุงสูความเปนประชาคมอาเซียนในดานการเมืองและความมั่นคง  เศรษฐกิจ  
และสังคมและวัฒนธรรมที่มีประชาชนเปนศูนยกลาง  ลดชองวางความแตกตาง
ทางเศรษฐกิจ และระดับการพัฒนาระหวางอาเซียนเกากับอาเซียนใหม (CLMV)   
การที่กําหนดใหภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีใชติดตอสื่อสารระหวางกันในการทํางาน  
สะทอนใหเห็นวา การเรียนรูภาษาตางประเทศเปนสิ่งจําเปน โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ   และภาษาที่สามในลําดับตอไป ดานมิติขอมูลขาวสารลวนมี
ความสําคัญตอสังคมในปจจุบัน  ซึ่งการศึกษาดานภาษาและวัฒนธรรมจะชวยทํา
ใหมีความเขาใจอันดีระหวางกัน  ซึ่งในปจจุบันประชาชนในอาเซียนสนใจและ
ศึกษาเฉพาะเรื่องของทางตะวันตกโดยไมพยายามเรียนรูเกี่ยวกับอาเซียน   การ
เสริมสรางความตระหนักดานประชาคมอาเซียนผานการเรียนการสอนนับแต
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จนถึงระดับอุดมศึกษาจะชวยผลักดันใหบรรลุ
วัตถุประสงคของการรวมกลุมประชาคมอาเซียน 

ชัยยนต  เสรีเรืองยุทธ (2556 : ไมมีเลขหนา)  ไดทําการวิจัย เรื่อง การ
บริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนประชานิเวศน  สํานักงาน
เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  สรุปไดดังนี้  การวิจัยดังกลาว เปนการวิจัยเชิง
สํารวจ เพื่อศึกษาการบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียน
ประชานิเวศน  ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ผูบริหารสถานศึกษา  และครูผูสอน
ในโรงเรียนประชานิเวศน สํานักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จํานวน 78 คน  
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น วิเคราะหขอมูลดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป  เพื่อคํานวณหาคารอยละ คาเฉลี่ย และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคม
อาเซียนของโรงเรียนประชานิเวศน สํานักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
ภาพรวมมีการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนอยูใน
ระดับปานกลาง  มีการปฏิบัติในระดับมาก 3 ดาน คือ ดานที่ 1  ดานการบริหาร
จัดการ ดานที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอน  และดานที่ 4 ดานกิจกรรม
สงเสริมในโรงเรียน  และมีการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคม
อาเซียนอยูในระดับปานกลาง  1 ดาน คือ ดานที่ 3 ดานกิจกรรมสัมพันธชุมชน  
พบวา รายการที่มีอันดับคาเฉลี่ยที่ต่ําที่สุดดานตางๆ เรียงตามลําดับตอไปนี ้      
1. จัดตั้งชมรมประชาคมอาเซียนในสถานศึกษา  2. จัดการเรียนรูเกี่ยวกับอาเซียน
โดยการจัดทําเปนรายวิชาเพ่ิมเติม 3.แตงตั้งผูแทนจากชุมชน ผูนําองคกรปกครอง
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สวนทองถิ่นหนวยงานภาครัฐ และเอกชนรวมเปนคณะกรรมการดําเนินงานสู
ประชาคมอาเซียน  4. จัดคายภาษาอังกฤษใหนักเรียนอยางนอยภาคเรียนละ 1 
ครั้ง 

สยามธุรกิจ (2556 : ไมมีเลขหนา) จากบทความและบทวิเคราะห AEC 
กลาวถึงทัศนะของ รองศาสตราจารย ดร.วันชัย  ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
แมฟาหลวง (มฟล.)  ที่วา บางมหาวิทยาลัยอาจตองมีการปรับปรุงหลักสูตร 
เพื่อใหผูเรียนสามารถสื่อสารและทํางานกับเพื่อนบานที่อยูในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนได  สําหรับมหาวิทยาลัยแมฟาหลวงนั้น ไดเปดการเรียนการสอนทุก
หลักสูตรเปนภาษาอังกฤษมาตั้งแตแรก ยกเวนการเรียนเฉพาะทาง คือ สํานักวิชา
พยาบาลศาสตร กับ สํานักวิชานิติศาสตร   ดาน อาจารยสลิลาทิพย  ทิพยไกรสร  
อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจและศูนยวัฒนธรรมลอจิสติกส (CiL) สถาบันการ
จัดการปญญาภิวัฒน (PIM) กลาวถึง การเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไมอาจ
ปฏิเสธการแขงขันที่จะรุนแรงขึ้น  โดยเฉพาะโอกาสในการทํางาน  ดังนั้น การ
เตรียมความพรอมในดานการศึกษาจึงเปนสิ่งสําคัญ  เพราะธุรกิจตางๆ มีโอกาส
เลือกพนักงานมากขึ้น  องคกรตางๆ ตองการผูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และ
สามารถปฏิบัติงานได  ซึ่งอาจสงผลตอนักศึกษาที่จบการศึกษาใหมที่ยังไมมี
ประสบการณดานการทํางาน  ฉะนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึง
ออกแบบการเรียนรูผานการปฏิบัติงาน (Work-based  Learning)  คือ การ
เรียนรูเชิงทฤษฎีควบคูไปกับการเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริง  ทําใหนักศึกษา
เขาใจและเชื่อมโยงองคความรูสูการปฏิบัติจริง ซึ่ งจะชวยใหนักศึกษามี
ประสบการณในการทํางาน  และสามารถทํางานไดอยางรูลึกรูจริง  อันจะสงตอ
การมีโอกาสในการทํางานมากขึ้นนั่นเอง  และครูผูสอนจะตองปรับการเรียนการ
สอน เนื่องจากการกาวเขาสู AEC ทําใหมุมมองในทุกดานเปลี่ยนแปลงไป  เชนแต
เดิมหากสอนลอจิสติกสอาจพิจารณาเสนทางการขนสงเพียงแคในประเทศ แต
หากเปด AEC อาจตองพิจารณาโครงสรางพื้นฐานที่ทางภาครัฐลงทุนใหม รวมทั้ง
เสนทางหรือตําแหนงที่ตั้งคลังสินคานั้นตองเชื่อมโยงกับประเทศสมาชิกอาเซียน 
ดังนั้น ครูผูสอนตองศึกษาขอมูลตางๆ เพื่อปรับปรุง พัฒนา เนื้อหาและรูปแบบ
การเรียนการสอนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งจะสงตอผูเรียน
นั่นเอง 
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ปทพร  สุคนธมาน (2556 : ไมมีเลขหนา) จาก บทความ AEC สําคัญที่
ควรทราบ และผลกระทบอื่นที่เกิดกับไทย กลาวถึง การเปดเสรีดานการศึกษาใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน   ดังนี้  

การเตรียมความพรอมของประเทศไทยเพื่อการกาวสูประชาคมอาเซียน
ในป 2558 นั้น เปนเรื่องสําคัญและเรงดวน  ซึ่งโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาบุคล
การและผลิตภาพบุคลากรเพื่อรองรับการเปดเสรีอาเซียน โดยมี รศ.ดร.พัชราวลัย  
วงศบุญสิน อาจารยประจําวิทยาลัยประชากรศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปน
หัวหนาโครงการ และคณะผูรวมวิจัย ไดมีแนวคิดดานการเปดเสรีดานการศึกษา
จะสงผลใหเกิดการเคลื่อนยายองคความรูภาษา และวัฒนธรรม และจะมีผลตอ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ฉะนั้น ภาคสวนที่เกี่ยวของกับการศึกษาจึงตองมี
ความจําเปนในการปรับตัวเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับสถานการณที่กําลัง
เปลี่ยนแปลง ซึ่งการบริการดานการศึกษาถือไดวาเปนสาขาหนึ่งของการคา
บริการในบริบทของการคาระหวางประเทศ จัดไดวาอยูในบริบทแวดลอม 2 
ระดับ ไดแก ระดับพหุภาคีภายใตความตกลงทั่วไปวาดวยการคาบริการ 
(General  Agreement on Trade in Service : GATS) ขององคการคาโลก 
WTO (World   Trade  Organization)   และระดับภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้การ
เปดเสรีการคาบริการในระดับภูมิภาคอาเซียน ภายใตขอตกลงรวมกัน และจัดทํา
ขอผูกพันในดานการเขาสูตลาด (Market  Access) และการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ 
(National  Treatment) โดยมีรูปแบบการคาบริการ 4 รูปแบบ ไดแก 1. การ
ใหบริการขามพรมแดน (Cross  Border  Supply) เชน การที่ประเทศมาเลเซีย
สั่งซื้อโปรแกรมเพื่อการศึกษาจากประเทศสิงคโปร  2. การบริโภคบริการใน
ตางประเทศ (Consumption Abroad)  เชน การที่นักศึกษาจากประเทศลาวไป
ศึกษาตอระดับปริญญาโทที่ประเทศอินโดนีเซีย    3. การจัดตั้งธุรกิจเพื่อให
บริการ (Commercial Presence) เชน การที่มหาวิทยาลัยจากประเทศไทยไปตั้ง
สาขาที่ประเทศพมา และ 4. การเคลื่อนยายบุคลากร (Movement  of  Natural  
Persons) เชน การที่ครูจากประเทศฟลิปปนสเดินทางไปสอนภาษาอังกฤษที่
ประเทศเวียดนาม   ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนมีลักษณะการเปดเสรีดาน
การศึกษาในรูปแบบเดียวกันกับกลุมประเทศสมาชิกองคการคาโลก คือ เปดใน
ระดับที่มากกวาสําหรับรูปแบบการคาบริการรูปแบบท่ี 1 และ 2 เมื่อเปรียบเทียบ
กับรูปแบบท่ี 3 และ 4 เนื่องจากปลายประเทศมีขอจํากัดในรูปแบบท่ี 3 และแทบ
ยังไมมีการเปดเสรีในกรณีของรูปแบบท่ี 4 ในสวนของประเทศไทยมีขอผูกพันการ
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เปดเสรีการคาบริการดานการศึกษาในทุกระดับการศึกษา และในหลายประเภท
ของการศึกษาในแตละระดับ ถือไดวามีจํานวนของระดับและประเภทของ
การศึกษาที่มีขอผูกพันการเปดเสรีดานการศึกษามากกวาประเทศสวนใหญใน
อาเซียน โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาซึ่งประเทศ
ไทยมีขอผูกพันท่ีครอบคลุมทุกประเภทของการศึกษาใน 2 ระดับนี้  

เศรษฐา  ทวีสิน กรรมการผูจัดการใหญ บริษัทแสนสิริ จํากัด (มหาชน) 
(2555) จาก บทความการปรับตัวกลยุทธรับ AEC กลาวถึง อีกมุมหนึ่งในเรื่อง
การศึกษาของประเทศในวาระที่ AEC   ดังนี้  

ปญหาของการศึกษาไทยนับจากอดีตจนถึงปจจุบันมักถูกมองในสอง
ประเด็น คือ “ระบบ” และ “เนื้อหา”  เนื่องจากยังมีปญหาในการปรับให
สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ และเรื่องอื่นๆในทามกลาง
การเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคม คือ ปญหาเรื่องของ “ระบบการเรียนการ
สอน” ที่เนนการทองจําไมเนนกระบวนการคิดวิเคราะห รวมทั้งสรางประเด็น
ความคิดใหมๆ จากเรื่องเดิม นอกจากนี้ “เนื้อหาของบทเรียน” ที่ไมทันสมัย บาง
แนวคิดมองวาเนื้อหาเปนการปลูกฝงที่ถูกอิทธิพลของระบบการปกครองและ
แนวคิดทางการเมืองของแตละยุคสมัยครอบงํา  ไมมีการปรับ ขาดการตั้งคําถาม
ในเชิงสรางสรรคและขาดการวิเคราะหถึงเหตุการณตางๆ ที่ผานมา เปรียบไดกับ 
Software ของระบบคอมพิวเตอร ที่ควรมีการอัพเดตขอมูลตามยุคสมัย เพื่อ
ความคลองตัวในการทํางานของระบบ และสามารถเชื่อมตอกับระบบภายนอกที่มี
การอัพเดตอยูตลอดเวลา  และคุณภาพของ Software ที่เปรียบไดกับเยาวชนก็
เปนเรื่องสําคัญ โดยจะไดรับการปลูกฝงเขาสูสมอง  เมื่อคิดถึงอนาคตขางหนาเมื่อ
กาวสู AEC ประเด็นของ “ระบบและเนื้อหา” ของการศึกษาที่เริ่มไดรับความ
สนใจ และกลาวถึงกันมาตลอด เริ่มไดรับการปรับปรุงแกไขเพื่อใหสามารถปรับตัว
ตามประเทศรวมกลุม AEC ได แมอาจจะตองใชเวลา แตดวยการไหลบาของ
กระแสดังกลาวจะสงผลให Software ที่เกี่ยวกับการศึกษาสามารถเคลื่อนที่ผาน
พรมแดนประเทศไดไมยาก นอกจากนี้ การเปดกวางยอมสงผลใหภาครัฐมีการ
เปรียบเทียบและอาจนํามาซึ่งความรวมมือเพื่อพัฒนาระบบการศึกษารวมกันใน 
AEC ซึ่งสถานศึกษามีทางเลือกในการรับหลักสูตรรวมทั้งบุคลากรจากประเทศ
เพื่อนบานเขามารวมในการใหคําแนะนําและปรับปรุง รวมทั้งเปนบุคลากรที่มีสวน
ในการเปลี่ยน Software ของระบบได ทวาการเปดกวางของ AEC ไมไดชวย
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แกปญหาดานการผลิตฮารดแวรของประเทศไทย หรือการเตรียมความพรอมของ
ผูเยาวของประเทศไทยแตอยางใด  เนื่องจากประเทศไทยยังประสบปญหา
เกี่ยวกับการใหความสําคัญในเรื่องของการพัฒนาระดับปฐมวัย (Early  
Childhood  Development – ECD) หรือเด็กตั้งแต 0-6 ขวบ  ทั้งนี้ ประเด็นที่
ควรคํานึงถึง คือ “สิทธิในการมีโอกาสเขารับการศึกษาในวัยที่เหมาะสมของ
เด็กไทย” ดวยมีการวิจัยที่รับรองที่ไดรับการพัฒนาในระดับปฐมวัยจะประสบ
ความสําเร็จในการเรียนรูมากกวาเด็กที่ขาดการพัฒนาในระดับดังกลาว  และยังมี
งานวิจัยจากหลายๆ ประเทศ ที่สะทอนผลการวิจัยวา เด็กที่ไดรับการพัฒนาใน
ระดับปฐมวัยมีความพรอมมากกวาเมื่อเขาสูการพัฒนาภาคบังคับ อยูในระดับ
การศึกษาตอเนื่องนานกวา แสดงความใสใจในการพัฒนามากกวา และแนนอน
ประสบความสําเร็จในการพัฒนามากกวาเด็กที่ขาดการพัฒนาปฐมวัย และโดย
ธรรมชาติของสังคม เศรษฐา เชื่อวา การพัฒนาในระดับปฐมวัยจะสงผลตอเนื่อง
ยาวนานในชีวิต ผูที่ไดรับการพัฒนาในระดับปฐมวัยมีแนวโนมที่จะเติบโตเปนคนท่ี
ประสบความสําเร็จดานการพัฒนา ดานหนาท่ีการงาน รวมไปถึงการเปนพลเมือง
ที่ดีในสังคมมากกวาผูที่ขาดการพัฒนาในชวงดังกลาว ซึ่งไมตางอะไรกับการลงทุน
ระยะยาว ดวยทุกประเทศมีโอกาสที่จะพัฒนานโยบายตางๆ ที่จะใหสอดคลอง
และเกิดประโยชนสูงสุดกับตนเอง และเอื้อตอศักยภาพโดยรวมของกลุม AEC ไป
พรอมๆ กัน ดวยการศึกษาเปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของประเทศ
ควรคํานึงใหมากกวาการพัฒนาระบบและเนื้อหาการศึกษาเนื่องจากเปนสิ่งสําคัญ
ที่ตองทําควบคูไปกับการวางกฎระเบียบและแนวนโยบายตางๆ ที่ชวยใหการ
พัฒนาระดับปฐมวัยอยางมีคุณภาพที่เด็กควรไดรับ 

โพสตทูเดย (2555) จากบทความ AEC สําคัญที่ควรอาน กลาวถึง 
ความสามารถในการแขงขันของไทยในเวที ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
ดังนี้  

จากการรายงาน The Global Competitiveness Report 2011-
2012 โดย World  Economic  Forum (WEF) ที่สํารวจอันดับความสามารถใน
การแขงขันของประเทศตางๆ 142 ประเทศ พบวา อันดับความสามารถทางการ
แขงขันของไทยปรับลดลง 1 ตําแหนง   และเมื่อพิจารณาดานปจจัยพื้นฐาน 
ปจจัยที่ไทยมีลําดับไมคอยดี คือ ปจจัยที่เกี่ยวกับสุขภาพ และการศึกษาขั้น
พื้นฐานของประชาชน แตที่ไดอันดับดี คือ ความแข็งแรงทางเศรษฐกิจ  หาก
พิจารณาเฉพาะอันดับความสามารถดานประสิทธิภาพ พบวา ประเทศไทยอยูใน
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อันดับ 43  ซึ่งปจจัยที่อยูอันดับคอนขางต่ํา คือ ความพรอมดานเทคโนโลยี  และ
การศึกษาในระดับสูง  สวนปจจัยอื่นๆ อยูในระดับกลาง ปญหาใหญของไทย คือ 
การพัฒนาประชาชนซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาความสามารถในการแขงขัน
ทั้งในระดับประเทศประดับอุตสาหกรรม และระดับองคกร  ทั้งนี้ จากการรายงาน
ของ International  Institute for Management  Development (2003)   
โดยนักวิชาการหลายทานสรุปวาความสามารถในการแขงขันนอกจากมาจาก
ปจจัยการผลิต 4 ประการ คือ ที่ดิน ทุน ทรัพยากรธรรมชาติ และแรงงานแลว 
การศึกษานวัตกรรมทางเทคโนโลยี และการเพิ่มองคความรูพิเศษเปนปจจัยสําคัญ  
ซึ่งงบลงทุนดานวิจัยและพัฒนาของไทยเพียง 0.24% ของผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) เทานั้น ซึ่งต่ํากวามาเลเซียและสิงคโปรมาก โดยความรู
พื้นฐานดานภาษาอังกฤษที่กฎบัตรอาเซียนขอ 34  บัญญัติไววา ความสามารถดาน
ภาษาอังกฤษของเด็กไทยยังอยูในระดับต่ํา จากรายงานดัชนีความสามารถดาน
ภาษาอังกฤษ (EF English  Proficiency  Index) ป 2011 ของสถาบันสอน
ภาษา Education First (EF)  สถาบันสอนภาษาชั้นนําของโลก ซึ่งดัชนีดังกลาว
ทํามาจากการรวบรวมขอมูลจากประชากรในวัยทํางานกวา 2 ลานคนใน 44 
ประเทศ ที่ภาษาอังกฤษไมไดเปนภาษาแมทั่วโลกโดยวัดจากการทดสอบ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ผลการทดสอบ ปรากฏวาความสามารถดาน
ภาษาอังกฤษของไทยอยูในอันดับที่ 42 จาก 44 ประเทศ จัดอยูในกลุม
ความสามารถดานภาษาอังกฤษต่ํามาก (Very  Low  Proficiency) และหาก
เทียบเฉพาะในประเทศเอเชียที่ทําการวิจัย 13 ประเทศ พบวา ประเทศที่มี
ความสามารถดานภาษาอังกฤษสูงสุด ไดแก มาเลเซีย  รองลงมา คือ ฮองกง   
เกาหลีใต  ญี่ปุน  ไตหวัน  ซาอุดีอาระเบีย  จีน  อินเดีย  รัสเซีย  อินโดนีเซีย  
เวียดนาม  ไทย  คาซัคสถาน  ตามลําดับ  ซึ่งประเทศไทยเปนประเทศที่ให
ความสําคัญของภาษาอังกฤษในระดับที่สูงมาก เด็กๆ ไดเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต
ชั้นประถมนับถึงมหาวิทยาลัย ซึ่งมากกวา 10 ป แตภาษาอังกฤษของเด็กไทยยัง
แพเวียดนาม 

จากการประมวลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของขางตน สรุปไดวา การ
เตรียมความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาในบริบทประชาคมอาเซียนนั้นจะตอง
ไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนทั้งภาครัฐและเอกชน ในการขับเคลื่อนและ
ยกระดับทางการศึกษาในการพัฒนาคน เพื่อการกาวเขาสูประชาคมอาเซียนได
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อยางมีประสิทธิภาพ โดยการเตรียมความพรอมทางดานทรัพยากรคนใหมีความ
พรอมทั้งดานการศึกษาเกี่ยวกับอาเซียน  ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม   ทักษะ
ทางดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ  รวมทั้งการศึกษาทางดานวัฒนธรรมในกลุม
ประเทศอาเซียน เพื่อทําความเขาใจในประเทศเพื่อนบานเพื่อการอยูรวมกันอยาง
สันติสุขในประชาคมอาเซียน 

 
2.2 งานวิจัยตางประเทศ 
Abdul  Jabbar  Abdullah (2556 : ไมมีเลขหนา)  ไดทําการศึกษา

เกี่ยวกับการศึกษาและการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศมาเลเซีย ในบริบทของ
ขอมูลทางดานการศึกษา พบวา ทรัพยากรมนุษยหรือการศึกษาไดกลายเปน
ประเด็นหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจ เอกสารฉบับนี้ไดกลาวถึงขอมูลดาน
การศึกษาของมาเลเซีย ขอมูลดังกลาวเปนประโยชนตอการรายงานของรัฐบาลใน
ดานตางๆ อยางไรก็ดี คุณภาพของขอมูลจะตองเปนสิ่งที่ถูกตองตอขอคําถาม
ระหวางการรายงานอยางเปนทางการของรัฐบาล สถิติดานการศึกษาของ
ประชาชนชาวมาเลเซียเปนสิ่งที่ตองทําความเขาใจมากที่สุด เอกสารชุดนี้ได
ตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลดานการศึกษาของประเทศดวยชุดขอมูลที่
รูจักกันอยางแพรหลายระหวางประเทศ   ชุดขอมูลดังกลาวมีความสัมพันธอยาง
สูงสําหรับขอมูลดานการศึกษาในระดับที่สอง และในการวิจัยครั้งนี้ ไดทดสอบ
ผลกระทบของชุดขอมูลที่แตกตางในดานการศึกษาและความสัมพันธที่ดีขึ้น   
ผลการวิจัย พบวา ขอแนะนํามีสวนคลายคลึงกันที่วา ขอมูลทางสถิติของ
การศึกษามีความนาเชื่อถือ แมวา มีบางประเด็นที่มีปญหาเกี่ยวกับคุณภาพของ
ขอมูล ผลการศึกษาประกอบดวยชุดขอมูล WDI และบารโร และลี  รวมทั้งได
กลาวถึงมาตรการของการศึกษา ชุดขอมูลทั้งหมดไดนําไปสูการสรุปที่ไมตางกัน 
คือ การศึกษามีผลตอมาตรการการศึกษา  ความสัมพันธที่ขัดแยงกันระหวาง
การศึกษา และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไมไดเปนสิ่งที่คนพบใหม ปจจัย
ทั่วๆไปไดเพิ่มความตั้งใจในสิ่งที่กลาวถึงตอประเด็นดังกลาว ประการแรก  
การศึกษาอาจไมมีผลกับสินคา  ประชาชนที่มีความรูบางสวนอาจกําลังทํางานใน
สวนที่ผิดกฎหมายซึ่งสงผลตออนาคต  ประการที่สอง ประชาชนไมไดเปนผลผลิต
ที่นําไปสูการเติบโตในระยะสั้น แมวาการศึกษานี้ไมใชประเด็นใหม แตก็มีความ
นาสนใจในอนาคต  โดยเฉพาะดานการลงทุนดานการศึกษาอยางแทจริงไดมี
ผลกระทบในการเติบของประเทศมาเลเซีย 
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Noor  Zainab  Tunggal (2553) ไดทําการศึกษาความสัมพันธ
ระหวางลําดับการเปลี่ยนแปลงและการตัดสินใจเขารวมในอาเซียนสําหรับ
ประเทศอินโดนีเซีย   ฟลิปปนส  สิงคโปร  มาเลเซีย  และประเทศไทย ขอมูล
จากประเทศสหรัฐอเมริกา  และญี่ปุน  ที่ไดปรับประยุกตใชในการเพิ่มรูปแบบ
การแลกเปลี่ยนเงินตรา ดวยอัตราคงที่และบัญชีเดินสะพัด  ชวงเวลาในการศึกษา
จากสี่เดือนแรกของป  2534 สําหรับประเทศอินโดนีเซีย   ประเทศไทยและ
มาเลเซีย  2537 สําหรับประเทศสิงคโปร  และประเทศฟลิปปนส   สําหรับ
ฟลิปปนส  ในไตรมาสที่ 3 ในป 2550 การบูรณการการทดสอบและโมเดล ARDL  
สําหรับการบูรณาการรวมกันใหประสบผลสําเร็จตอการศึกษาในครั้งนี้เพื่อยืนยัน
ลําดับของการบูรณาการที่ตอเนื่องและเพื่อกําหนดความสัมพันธของการหลอม
รวมรวมกันทามกลางปจจัยตางๆ  การศึกษาครั้งนี้ไดแสดงใหเห็นวาปจจัยตางๆ
ไดถกูหลอมรวมเปนไปตามลําดับขั้นตอนโดยมีนัยสําคัญที่ระดับ .1(0) หรือ .1(1) 
สําหรับประเทศอินโดนีเซีย   ฟลิปปนส   สิงคโปร  มาเลเซีย   และประเทศไทย
เมื่อเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศญี่ปุน นอกจากนั้น  ประชาชน
สวนใหญในประเทศตางๆ ไดแก ประเทศอินโดนีเซีย   ฟลิปปนส  และสิงคโปร 
ไดจัดนิทรรศการแสดงถึงความสัมพันธระหวางอัตราการแลกเปลี่ยน และ
เอกลักษณภายในประเทศของตนเอง  ขณะเดียวกัน การศึกษาครั้งนี้ ไดพิสูจนให
เห็นวา ไมมีความสัมพันธใดระหวางปจจัยตางๆ สําหรับประเทศไทยโดยขาดการ
คํานึงถึงไมวาจะเปนประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศญี่ปุนที่ถูกใชเปนฐานใน
อัตราหมุนเวียน   นอกจากนี้   ไมมีความสัมพันธอันใดระหวางอัตราการ
แลกเปลี่ยนและฐานของประเทศมาเลเซียเมื่อเทียบกับประทศสหรัฐอเมริกา และ
ผลสรุปสุดทายสําหรับประเทศมาเลเซียเมื่อเทียบกับประเทศญี่ปุน  ในการศึกษา
ครั้งนี้ มีปจจัยบางประการที่สําคัญตออัตราการแลกเปลี่ยนในแตละประเทศ 
ดังนั้น ผลการวิจัยโดยภาพรวมเปนขอบงช้ีที่หลากหลายในทุกประเทศ  ทายที่สุด
แลว ขอคนพบเชิงประจักษไดแสดงใหเห็นถึงอัตราคงที่ และบัญชีเดินสะพัดเปน
ปจจัยที่สําคัญรวมทั้งการทดสอบการมีสวนรวม หรือเรียกอีกนัยหนึ่งวา 
แบบจําลองอัตราการแลกเปลี่ยนนาจะเปนสวนที่เกี่ยวของตออัตราคงที่และบัญชี
เดินสะพัดในการประเมินความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ 

Nor Azizan Idris, Zarina Zairina Othman และ Rashila  Ramli 
(2557) ไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและความสัมพันธระหวางประเทศของ
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มาเลเซีย พบวา ภาวะความผันผวนของสภาพการเมืองโดยภาพรวมและความ
ตองการปริมาณที่เพิ่มขึ้นดานปจจัยแวดลอมทางเศรษฐกิจของประชาชนทั่วโลก
ไดถูกเตรียมพรอมเพื่อรับมือกับเหตุการณที่ไมคาดคิด แตเปนปญหาระหวาง
ประเทศรวมกัน  แมวาการขับเคลื่อนพลวัฒนของโลกจะมีผลกระทบในดานลบ 
แตก็ไดมีการเตรียมการกระตุนเพื่อใหภาครัฐมีสวนรวมกันมากขึ้นในประเทศ 
ตราบเทาที่มีการคาดหวังตอการแกปญหารวมกัน และหลีกเลี่ยงการแทรกแซง
จากบุคคลภายนอก  ในทฤษฎีการศึกษานี้เปนประเด็นสําคัญ แนวคิดไดสรางขึ้น
เพื่อมีผลในการเปนเครื่องมือเพื่อสรางความเขาใจอันดีขึ้นแกปรากฏการณ
ระหวางประเทศที่ไดมีการขับเคลื่อนพลวัตเปนวงกวาง  ในชวงแรกของการกอตั้ง
แนวคิดตอความสัมพันธในการทํางานระหวางประเทศรวมกัน  เชน  การมองตาม
สภาพจริง และการมองเกินความจริง ไดมีการมุงไปสูความมีอิทธิพล  ในความ
สนใจของประชาชนและเครือขายระหวางประเทศ ในป 2530 ทัศนะดังกลาวได
ถูกทาทายโดยแนวคิดที่ประกาศใหม ที่เรียกวา การสรางสังคม ซึ่งไดพยายายาม
สรางแนวคิดทางเลือกที่มุงไปที่แนวคิด  คานิยม  ภาษา  ลักษณะเฉพาะ  
วัฒนธรรม และศาสนา  สิ่งสําคัญยิ่งขึ้นไปอีก คือ การพยายามที่จะกําหนดการ
มาตรการนโยบายระหวางประเทศ  การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ  และความ
สนใจของประชาชน เชน การเปลี่ยนแนวคิดตอแนวความคิดดังกลาว  ในประเด็น
นี้ใหเหตุผลวากฎหมายในประเทศเล็กๆ เชน มาเลเซีย ไดเปนสมาชิกในสถาบัน
จากหลายภาคสวน เชน อาเซียน  ความรวมมือในกลุมอิสลาม   และองคกร
สมัชชาอิสลาม  และกลุมประเทศที่ปกครองตนเอง ใหมีความเขาใจยิ่งขึ้นในการ
วิเคราะหจากทัศนะการสรางสังคมรัฐ  การจําลองประวัติศาสตรความสัมพันธ
ระหวางประเทศของมาเลเซีย  ซึ่งประกอบดวยลักษณะเฉพาะตัวของมาเลเซียใน
ฐานะรัฐอิสลามไดแปรสถานะเปนสมาคมที่ขึ้นตรงตอนโยบายตางประเทศ และ
การเกี่ยวโยงในองคกรความสัมพันธระหวางประเทศ 

Baer, Allyson  (2557) ไดศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบตออาชีพและการ
เตรียมความพรอมของนักศึกษามหาวิทยาลัยของประเทศกัมพูชา และเปาหมาย
ของอาชีพและความคาดหวัง ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ ไดศึกษาผลกระทบที่มหาวิทยาลัย
และการเตรียมความพรอมดานปจจัยและทรัพยากรทางดานอาชีพในประชาชน
ชาวกัมพูชาที่มีการศึกษาสูงกวาระดับมัธยมศึกษาตอการวางแผนของนักเรียนใน
ระดับที่สูงกวาระดับมัธยมศึกษา  แรงบันดาลใจ และความคาดหวัง  ในยุคโลกาภิวัตน 
และในกรณีศึกษาของประเทศกัมพูชา ในการรวมมือระหวางองคกรชาติตางๆ 
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เชนเดียวกับการรวมมือระหวางประเทศของกลุมประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
(อาเซียน) ไดมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นดวยความตองการดานการสื่อสารทาง
เทคโนโลยีของประชาชน และมีการเปดการตัวอยางเปนทางการ และการติดตอ
ขามพรมแดนระหวางคนในประเทศตางๆ และวัฒนธรรม  รัฐบาลกัมพูชาจึงมี
เปาประสงคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตออัตราการพัฒนาที่สงผลตอระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ และความรวมมือในยุคโลกาภิวัตน   ความรวมมือในกรอบ
การทํางานรวมกันระหวางภาคประชาชน การวิจัยชิ้นนี้ไดศึกษาถึงความสัมพันธ
ระหวางการใชทรัพยากร ปจจัยทางเศรษฐกิจเพื่อนบาน กลยุทธของมหาวิทยาลัย  
และเปาหมายอาชีพในอนาคต   ขอมูลจากการวิจัยของนักเรียนที่ศึกษาสูงกวา
ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 210 คน จากโรงเรียนจํานวน 3 แหง ในเสียมเรียบ 
ประเทศกัมพูชา ไดรับการศึกษาและวิเคราะหขอมูลทางสถิติเกี่ยวกับ ความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจในครัวเรือน  ทักษะการใชภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร  การ
เตรียมความพรอมดานทรัพยากรในการประกอบอาชีพ   และทัศนคติของ
นักเรียนและความคาดหวังตอการศึกษาในอนาคตและอาชีพที่ตองการในประเด็น
ทั้งหมดที่กล าวมานั้น การใชทรัพยากรในการเตรียมพรอมสูอาชีพและ
มหาวิทยาลัยมีความสําคัญนอยกวาสถานะทางเศรษฐกิจของเพื่อนบานตอแผน
ดําเนินการและความคาดหวังของนักเรียน  ผลการวิจัยไดสรุปดวยขออภิปราย
ที่วาดวยการทําความเขาใจมากขึ้นในประเด็นโรงเรียนสูการทํางานของเยาวชน
กัมพูชาในบริบทของการเตรียมความพรอมดานอาชีพและทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัย  

Chandra, Alexander  Christian (2547) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับ
ชาตินิยม และการจัดการการมีสวนรวมในเขตแดน กรณีศึกษาของประเทศ
อินโดนีเซีย และเขตการคาเสรีอาเซียน  การศึกษานี้วิ เคราะห เกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางชาตินิยมของอินโดนีเซียและการใชพื้นที่รวมกันในอาเซียน 
ดวยหลักฐานอางอิงที่ชี้เฉพาะตอขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน (อาฟตา)  แต
เดิมนั้น ความสัมพันธระหวางกลุมชาตินิยมและกลุมอนุรักษดินแดนมีลักษณะ
ขัดแยงตอกัน  อยางไรก็ดี มีการทาทายกรณีขอขัดแยงที่วากลุมชาตินิยม และ
กลุมอนุรักษดินแดนไมสามารถอยูรวมกันได และขอขัดแยงดังกลาวไดแสดงให
เห็นถึงแนวความคิดทางสังคมสองแนวคิดที่สะทอนใหเห็นในแงของสัญลักษณ
ความสัมพันธของแตละฝาย  ความสัมพันธระหวางทั้งสองกลุมสามารถเปน
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ประเด็นขัดแยงหรือเปนประเด็นรวมกัน แตบางครั้งสามารถสงเสริมรวมกันได 
ดังนั้น กลุมชาตินิยมในปจจุบันจึงไมจําเปนตองขัดแยงตอเขตการคาเสรี และการ
จํากัดพื้นท่ีทางเศรษฐกิจจากรัฐอื่น  ในป 2535 สมาชิกของกลุมอาเซียนไดตกลง
รวมกันในดานเศรษฐกิจผานขอมูลของอาฟตา  ในขอปฏิบัติ ขอตกลงรวมกันนี้ได
ถูกตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มการแขงขันระหวางชาติของอุตสาหกรรมในกลุมอาเซียน และ
เพื่อทําใหพื้นที่ในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนเขตพื้นที่ที่มีความ
นาสนใจในการลงทุน  การวิจัยชิ้นนี้ไดชี้ใหเห็นวาทัศนคติรวมสมัยของชาว
อินโดนีเซียตอขอตกลงการคารวมกัน  ระหวางการลงนามขอตกลงทางการคา
รวมกันนี้ กลุมผูไมเห็นดวยจํานวนหนึ่งไดแสดงความประสงคผานนักแสดงชาย
ชาวอินโดนีเซียดวยในนักการเมืองชาวอินโดนีเซียในชวงดํารงตําแหนงดาน
นโยบายกระทรวงการตางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ กองทัพ และ
สมาชิกจํานวนหนึ่งของกลุมปญญาชน  มวลประชาชนของกลุมประชาธิปไตยได
เปดเผยถึงวิกฤติทางเศรษฐกิจในป 2540 ไดอนุญาตใหผูมีสวนเกี่ยวของไดมีสวน
รวมในการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ แมวา นักการเมือง
อินโดนีเซียมีฐานะร่ํารวยใหการสนับสนุนกิจกรรมของอาฟตา  ชาวอินโดนีเซีย
กดดันกลุมสมาชิก โดยเฉพาะกลุมที่ไมใชรัฐบาล  กลุมอิสระชน และกลุมเพื่อ
สังคม ไดแสดงใหเห็นถึงความสงสัยของเขาเอง อยางไรก็ดี  ขอสงสัยเกี่ยวกับ
อาฟตา ไมใชบทสรุปของการเพิ่มขึ้นของแนวคิดสังคมนิยมในประเทศอินโดนีเซีย  
แตไดสะทอนใหเห็นถึงการขาดแคลนขอมูลขาวสารที่เหมาะสมตอกลุมเหลานี้  

จากการประมวลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของของตางประเทศ พอ
สรุปไดวา โดยภาพรวมตางประเทศในกลุมสมาชิกอาเซียน สวนใหญไดใหความ
สนใจในดานเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงซึ่งสงผลกระทบตอวิถีชีวิตความเปนอยูของ
ประชาชนไมวาจะเปนแนวคิดที่มีทั้งเห็นดวย สนับสนุน หรือมีความคิดเห็นไม
สอดคลองกัน นอกจากนั้น ยังหมายรวมถึงการเตรียมความพรอมเพื่อการกาวสู
ประชาคมอาเซียนที่จะตองเตรียมความพรอมดานทรัพยากรมนุษยใหมีความรู 
และทักษะที่จําเปนและสอดคลองกับสถานการณ เชน ทักษะดานเทคโนโลยี  
ทักษะดานการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ  ฯลฯ ซึ่งสิ่งสําคัญในการปรับตัวเขาสู
สถานการณดังกลาว คือ องคความรู และขอมูลขาวสารที่ถูกตอง ในการนํามาเปน
ขอมูลพื้นฐานในการปรับเปลี่ยนแนวคิดเพื่อการกาวสูประชาคมอาเซียนไดอยาง
เต็มภาคภูมิ 
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3. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
ประชากร 

การวิจัยครั้งนี้ ประชากรเปนขาราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษาใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต  5 รวมทั้งสิ้น
จํานวน 2,857 คน  จําแนกเปน ผูบริหาร 256 คน  และเปนครู  จํานวน  2,601 
คน  (ที่มา : http://www.ubon5.go.th/ubn5/index.php วันที่ 9 เมษายน 
2557) 
 
กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนขาราชการครูในโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 
5 จํานวนทั้งสิ้น 496 คน จาก 256 โรงเรียน  จําแนกเปน ผูบริหาร จํานวน 155 
คน และครู 341 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของ 
Krejcie  And  Morgan  (1970 : 607-610, อางถึงใน บุญธรรม  จิตตอนันต 
2540 : 72) ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้นภูมิ (stratify random sampling) โดย
ใชขนาดของโรงเรียนเปนช้ันภูมิในการสุม  
 
เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  เปนแบบสอบถามการเตรียม
ความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาในบริบทประชาคมอาเซียนของโรงเรียน
ประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 
5   ซึ่งผูวิจัยสรางพัฒนาเครื่องมือโดยอาศัยแนวคิดหลักสําหรับการวิจัยแลวนําไป
ทดสอบกับกลุมตัวอยางในขอ 1 เพื่อวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 
โดยมีคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือในระดับ .978 และเครื่องมือนี้ไดพัฒนาจาก
แบบประเมินผลการดําเนินงาน จากหนังสือ แนวทางการบริหารจัดการเรียนรู สู
ประชาคมอาเซียน ของสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2555:17) แบงเปน  3  
ตอน  คือ 
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 ตอนที่  1 เปนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 5 ขอ 
 ตอนที่  2 เปนรายการคําถามเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมในการ
เตรียมความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาในบริบทประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5 ตามกรอบการพัฒนาของสํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศกึษาธิการใน 
3 ดาน จํานวน 70 ขอ ดังน้ี 

1. คุณภาพผูเรียน (29 ขอ) แบงเปน 
1.1 ดานความรู (9 ขอ) 

1.2 ดานทักษะ / กระบวนการ (10 ขอ) 

1.3 ดานเจตคต ิ(10 ขอ) 

2. ดานหลักสตูรและการจัดการเรยีนรู (20 ขอ) ไดแก 
2.1 คุณภาพวิชาการ (10 ขอ) 

2.2 คุณภาพคร ู(10 ขอ) 

3. ดานการบริหารจดัการ (20 ขอ) ไดแก 
3.1 ดานคุณภาพของผูบริหารและคร ู(8 ขอ) 

3.2 ดานการสงเสริมสนับสนุน (12 ขอ)  
ตอนที่  3 เปนคําถามปลายเปด จํานวน 3 ขอ ซึ่งถามปญหาและขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับการเตรียมความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาในบริบทประชาคม
อาเซียนของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5  

การดําเนินการทดลองใชเครื่องมือ แบงเปน 5 ขั้นตอน ดังน้ี 
1. ผูวิจัยสรางแบบทดสอบตามกรอบแนวคิดตามหลักการวิจัยแลวนําไป

ใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทาน ประกอบดวย (1) ดร.ฤกษชัย  พลศรี ตําแหนง 
ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนบานหนองสะโน  สังกัด สพป. อบ. 5 
(2) นางอําพา ประทุมชัย ตําแหนง ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สังกัด สพป.
อบ.5 (3) นางสาววัชรากร ตระการไทย ตําแหนง ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
สังกัด สพป.อบ.5 (4) รศ.ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง ตําแหนง ประธานกรรมการ
หลักสูตรบริหารการศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และ (5) 
ดร.พงษธร สิงหพันธ ตําแหนง กรรมการและเลขานุการหลักสูตรบริหารการศึกษา
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ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตรวจแลวนํากลับมาแกไข ปรับปรุง 
โดยใชเกณฑขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตรงกัน 4 ใน 5 

2. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปขอความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิอีกครั้งหน่ึงโดยใชเกณฑตามขอ 1  

3. นําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิมาปรับปรุ ง
แบบสอบถามรวมกับอาจารยที่ปรึกษาอีกครั้งหนึ่ง 

4. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางใน
ขอ 1 เพื่อทดสอบคุณภาพ ความเชื่อมั่นโดยวิธีทดสอบแบบคาสัมประสิทธิ์  
Alpha ของ Cronbach แลวนําคะแนนที่ไดมาหาคา สัมประสิทธิ์ Alpha โดยใช
สูตรคํานวณ ดังนี ้

 
 

4. เกณฑคาความเชื่อมั่นอยูระหวาง  .977  ถึง  .978 ผล
การทดลองปรากฏวา แบบสอบถามมีคาความเชื่อมั่น
มากกวา .80 ซึ่งแบบสอบถามสามารถนําไปใชในการ
เก็บขอมูลได จากนั้นนําแบบสอบถามที่สมบูรณแลวไป
เก็บขอมูลกับกลุมประชากรในขอที่ 1 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยสงแบบสอบถาม จํานวน 496 ชุด  ดวยการจัดสงดวยตนเอง และ
ใหจัดสงกลับในกลองแบบตอบรับแบบสอบถาม ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยกําหนดระยะเวลาในการนัดหมายจัดสง
แบบสอบถามกลับ 3 สัปดาห ตั้งแตวันที่ 16 สิงหาคม ถึง กันยายน  พ.ศ. 2557  
โดยแตละโรงเรียนจัดเก็บและรวบรวม เมื่อเสร็จสิ้นและครบตามระยะเวลาที่
กําหนด แตละโรงเรียนไดจัดสงแบบสอบถามกลับมายังกลองแบบตอบรับ
แบบสอบถาม ผลปรากฏวาผูวิจัยไดรับแบบสอบถามคืน จํานวน 496  ชุด คิดเปน
รอยละ 100 และเปนแบบสอบถามที่ไดรับการตรวจอบอยางสมบูรณ จํานวน 
496 ชุด  คิดเปนรอยละ 100 รายละเอียด  
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การวิเคราะหขอมูล 

 ดานการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดจากการ
ดําเนินงานมาทําการวิเคราะหดวยสถิติที่เกี่ยวของ  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 1.  การหาคุณภาพของเครื่องมือ  
1.1  ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา  ( Content  Validity )  ของ

แบบสอบถาม  ดวยการใหผูเชี่ยวชาญตรวจทาน และพิจารณารายละเอียดรายขอ
และรายดาน  แลวนําผลมาคํานวณดวยสูตรของ  Rovinelli  และ  Hambleton  
( บุญชม  ศรีสะอาด  2545 : 63 – 65 )  ดังนี้   

  IOC   =  

         IOC   แทน  ดัชนีความสอดคลองระหวาง   
              รายการคําถามกับนยิาม 

                                         แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็น 
            ของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 

             n        แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
หากดัชนีที่คํานวณไดมีคามากกวาหรือเทากับ  . 5  แสดงให

เห็นวารายการขอคําถามนั้นวัด หรือ เปนตัวแทนตามนิยามเชิงปฏิบัติการ / 
ตัวชี้วัดของขอนั้นได  หากดัชนีที่คํานวณไดนอยกวา  . 5  แสดงวารายการขอ
คําถามนั้นไมวัดหรือไมเปนตัวแทนตามนิยามเชิงปฏิบัติการ / ตัวชี้วัดของขอนั้น 

1.2  คาความเชื่อมั่น  ( Reliability )  ของแบบสอบถาม  
ผูวิจัยใชการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์แอลฟา  ( Alpha  Coefficient )  ตามวิธี
ของ  Cronbach  ( บุญชม  ศรีสะอาด  2545 : 99 )  โดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป  ชวยในการคํานวณ  มีสูตรดังนี ้
 
 
 

         แทน   คาสัมประสิทธความเชื่อมั่น 

   K        แทน   จํานวนขอของแบบสอบถาม 

        แทน   ผลรวมของความแปรปรวนของแตละขอ 

        แทน   ความแปรปรวนของคะแนนรวม 
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2.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
2.1  สถิติพื้นฐาน  ไดแก  คาเฉลี่ย  ( Arithmetic  Mean )  

และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( Standard  Deviation )   
2.2  การแปลผลคาเฉลี่ย  ผูวิจัยใชเกณฑการแปลความหมาย

คาเฉลี่ย ดังนี ้ 
  คาเฉลี่ย  4.51 – 5.00  แปลความวา  อยูในระดับมากที่สุด 
  คาเฉลี่ย  3.51 – 4.50  แปลความวา  อยูในระดับมาก 
  คาเฉลี่ย  2.51 – 3.50  แปลความวา  อยูในระดับปานกลาง 
  คาเฉลี่ย  1.51 – 2.50  แปลความวา  อยูในระดับนอย 
  คาเฉลี่ย  1.00 – 1.50  แปลความวา  อยูในระดับนอยที่สุด 

(บุญชม  ศรีสะอาด  2545 : 102 – 103 ) 

2.3  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยการเตรียมความพรอมในการ
พัฒนาสถานศึกษาในบริบทประชาคมอาเซียนของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จําแนกตามเพศ 
ตําแหนง  ใชสถิติการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย  t การคํานวณ  ซึ่งผูวิจัยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป  ชวยในการคํานวณเพื่อทดสอบนัยสําคัญของความ
แตกตางของคาเฉลี่ยกลุมตัวอยาง 2 กลุม  มีสูตร  ดังนี ้

                             t =  

             t แทน คาสถิติที่จะเปรยีบเทียบกับคาวิกฤต 
  แทน      คาเฉลี่ยกลุมตัวอยางท่ี 1 
  แทน      คาเฉลี่ยกลุมตัวอยางท่ี 2 
                    แทน      ความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 1 
            แทน      ความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 2 
            แทน      จํานวนสมาชิกในกลุมตัวอยางกลุมที่ 1 
            แทน      จํานวนสมาชิกในกลุมตัวอยางกลุมที่ 2 
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2.4  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยการเตรียมความพรอมในการ
พัฒนาสถานศึกษาในบริบทประชาคมอาเซียน ในบริบทประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5 จําแนกตาม  วุฒิการศึกษา ประสบการณในการทํางาน  และ
ขนาดของสถานศึกษา โดยใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว           
( Analysis  of  Variance  )  One  way  ANOVA  ( บุญชม  ศรีสะอาด  2545 
: 119 )  การคํานวณ  ผูวิจัยไดใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป  SPSS  for  
Window  ชวยในการคํานวณ เพื่อทดสอบนัยสําคัญของความแตกตางของ
คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 3 กลุมขึ้นไป  มีสูตร  ดังนี ้

 

  
 

               F   แทน คาที่ใชเปรียบเทียบกับคาวิกฤตในการแจกแจงแบบ  F  
           (F – distribution ) 
    MS b  แทน  คาประมาณของความแปรปรวนระหวางกลุม 
    MS w แทน  คาประมาณความแปรปรวนภายในกลุม   

 หากพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  จะตรวจสอบความ
แตกตางเปนรายคู  โดยวิธีของ  Scheffe'   ซึ่งผูวิจัยไดใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูป  เปนเครื่องมือชวยในการคํานวณ 

 3. เสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปนความเรียงผสมกับตาราง 
 4. สรปุอภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
4. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 

ผลการวิจัย 
 ผลจากการศึกษา การเตรียมความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาใน
บริบทประชาคมอาเซียนของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 พบวา  
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ตารางที่ 4.1 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการเตรียมความพรอมใน
การพัฒนาสถานศึกษาในบริบทประชาคมอาเซียนของโรงเรียน
ประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5 จําแนกเปนรายดานและภาพรวม 

 

รายการ x  s 
ระดับความ

คิดเห็น 
1 
2 
3 
4 
 
5 
 
6 
 
7 

คุณภาพผูเรยีนดานความรู 
คุณภาพผูเรยีนดานทักษะ/
กระบวนการ 
คุณภาพผูเรยีนดานเจตคต ิ
หลักสตูรและการจัดการเรยีนรูดาน
คุณภาพวิชาการ 
หลักสตูรและการจัดการเรยีนรูดาน
คุณภาพคร ู
การบริหารจัดการดานคุณภาพของ
ผูบริหารและคร ู
การบริหารจัดการดานการสงเสรมิ
สนับสนุน 
 

3.30 
3.55 
3.66 
3.65 

 
3.50 

 
3.69    

 
3.83 
 

.77 

.74 

.84 

.75 
 

.81 
 

.75    
 

.84 

ปานกลาง 
มาก 
มาก 
มาก 

 
ปานกลาง 

 
มาก 

 
มาก 

1.จากตารางที่ 4.1 พบวาขาราชการครูมีความคิดเห็นตอการเตรียม
ความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาในบริบทประชาคมอาเซียนของโรงเรียน
ประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  

เขต 5   โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (-x =3.59) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอ

ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การบริหารจัดการดานการสงเสริมสนับสนุน(-x =3.83) 

รองลงมา คือ การบริหารจัดการดานคุณภาพของผูบริหารและครู (-x =3.69) 

และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ คุณภาพผูเรียนดานความรู (-x =3.59) ดังนี ้
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1.1 คุณภาพผู เรียนดานความรู พบวา ความคิดเห็นของ
ขาราชการครูที่มีตอการเตรียมความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาในบริบท

ประชาคมอาเซียน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง(- x =3.30) เมื่อพิจารณารายขอ 
พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีในการติดตอสื่อสาร / 

ศึกษาแหลงเรียนรูเกี่ยวกับอาเซียน (- x =3.67) รองลงมา คือ ผูเรียนสามารถเรียนรู
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนดวยวิธีการที่หลากหลาย ( x =3.54) และขอที่มีคาเฉลี่ย
นอยที่สุด คือ ผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารขั้นพื้นฐาน และแสวงหา
ความรูจากการใชภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาเซียนได ( x =2.93)   

1.2 คุณภาพผูเรียนดานทักษะ/กระบวนการ พบวา ความ
คิดเห็นของขาราชการครูที่มีตอการเตรียมความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาใน
บริบทประชาคมอาเซียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก( x =3.55) เมื่อพิจารณา
รายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูเรียนเห็นคุณคาในความเปนมนุษยอยาง
เทาเทียมกัน และเมื่อเห็นปญหาสังคม จะลงมือทําเพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลง
( x =3.84)รองลงมา คือ ผูเรียนสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได ( x =3.80) และ
ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ผูเรียนสามารถสื่อสารไดอยางนอย 2 ภาษา 
(ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อนบานอยางนอย 1 ภาษา) ( x =2.95)  

1.3 คุณภาพผูเรียนดานเจตคติ พบวา  ความคิดเห็นของ
ขาราชการครูที่มีตอการเตรียมความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาในบริบท
ประชาคมอาเซียน  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก( x =3.66) เมื่อพิจารณารายขอ 
พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูเรียนมีความภาคภูมิใจในความเปนไทยและ
อาเซียน ( x =3.92) รองลงมา คือ ผูเรียนมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย และยึดมั่นใน

หลักธรรมาภิบาล (-x =3.87) และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ผูเรียนตระหนักถึง
ความสําคัญในการใชภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศเพื่อนบานเพื่อการ

สื่อสารในกลุมประเทศอาเซียน (-x =3.42)  
1.4 หลักสูตรและการจัดการเรียนรูดานคุณภาพวิชาการ 

พบวา ความคิดเห็นของขาราชการครูที่มีตอการเตรียมความพรอมในการพัฒนา

สถานศึกษาในบริบทประชาคมอาเซียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก(-x =3.65)   
เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ สงเสริมใหมีการจัดหอง / มุม
อาเซียน ใหเปนแหลงสืบคน / เรียนรูเกี่ยวกับอาเซียน( x =3.83) รองลงมา คือ 
จัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาใหเอื้อตอการเรียนรูเกี่ยวกับอาเซียน และนําสื่อ 
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นวัตกรรม เทคโนโลยี และ ICTมาปรับใชในกิจกรรมการเรียนการสอน(-x =3.77) 
และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ วิจัย และพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูสู

ประชาคมอาเซียน และนําผลที่ไดไปพัฒนาการดําเนินกิจกรรม(-x =3.22) 
1.5 หลักสูตรและการจัดการเรียนรูดานคุณภาพครู พบวา 

ความคิดเห็นของขาราชการครูที่มีตอการเตรียมความพรอมในการพัฒนา
สถานศึกษาในบริบทประชาคมอาเซียน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง             

(-x =3.50) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ จัดสภาพแดลอม

ในหองเรียน และแหลงเรียนรูในสถานศึกษาเอื้อตอการเรียนรู  (-x =3.74) 

รองลงมา คือ วางแผน / ออกแบบการเรียนรูเกี่ยวกับอาเซียน (-x =3.55) และ
ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ วิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรูเกี่ยวกับอาเซียน  

(-x =3.30)  
1.6 การบริหารจัดการดานคุณภาพของผูบริหารและครู 

พบวา ความคิดเห็นของขาราชการครูที่มีตอการเตรียมความพรอมในการพัฒนา

สถานศึกษาในบริบทประชาคมอาเซียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก(-x =3.69) 
เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหาร/ครูสงเสริมการจัด

สภาพแวดลอมในสถานศึกษาใหเอื้อตอการเรียนรูเกี่ยวกับอาเซียน (-x =3.81) 
รองลงมา คือ ผูบริหาร / ครูมีความสามารถในการประสานภาคีเครือขาย เพื่อ

การดําเนินกิจกรรมการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน (-x =3.78) และขอที่มีคาเฉลี่ย
นอยท่ีสุด คือ ผูบริหาร / ครูมีความสามารถในการนําการวิจัย พัฒนาการเรียนรูสู

ประชาคมอาเซียน และมีการติดตาม และประเมินผลวิจัยของครูได  (-x =3.53)  
1.7 การบริหารจัดการดานการสงเสริมสนับสนุน พบวา ความ

คิดเห็นของขาราชการครูที่มีตอการเตรียมความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาใน

บริบทประชาคมอาเซียน โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก (-x =3.83) 
เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริม
การจัดหอง / มุมอาเซียนศึกษาเปนแหลงเรียนรู และมีแหลงสืบคนขอมูลผาน

ระบบเครือขายอินเตอรเน็ตอยางมีคุณภาพ (-x =4.03) รองลงมา คือ ผูบริหาร
สถานศึกษาสงเสริมแนวทางในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสูประชาคม
อาเซียนตามกรอบนโยบาย สพฐ. สพท. ภาคีเครือขาย และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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(-x =3.88) และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมการ
จัดตั้งสมาคม/ชมรม/กลุม ครูประชาคมอาเซียนในระดับสถานศึกษา เพื่อสะทอน

ใหเห็นถึงการดําเนินงานรวมกัน (-x =3.69)  
 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของขาราชการครูตอการเตรียม
ความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาในบริบทอาเซียน โดยจําแนกตาม เพศ  
ตําแหนง  ระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางาน และขนาดของสถานศึกษา 
 
ตารางที่ 4.2 แสดงเปรียบเทียบความคิดเห็นการศึกษาการเตรียมความพรอมใน

การพัฒนาสถานศึกษาในบริบทประชาคมอาเซียนของโรงเรียน
ประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5 โดยจําแนกตามเพศ 

 
การเตรียมความพรอมในการพัฒนา
สถานศึ กษาในบริ บทประชาคม
อาเซียนของโรงเรียนประถมศึกษาใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 

ชาย หญิง 

t 

x  s x  s 

1. คุณภาพผูเรียนดานความรู 
2. คุ ณภ า พ ผู เ รี ย น ด า น ทั ก ษ ะ /
กระบวนการ 
3. คุณภาพผูเรียนดานเจตคติ 
4. หลักสูตรและการจัดการเรียนรู
ดานคุณภาพวิชาการ 
5. หลักสูตรและการจัดการเรียนรู
ดานคุณภาพคร ู
6. การบริหารจัดการดานคุณภาพของ
ผูบริหารและคร ู
7. การบริหารจัดการดานการสงเสริม
สนับสนุน 

3.24 
3.53 

 
3.68 
3.59 

 
3.44 

 
3.61 

 
3.73 

.78 

.69 
 

.81 

.75 
 

.80 
 

.84 
 

.84 
 

3.36 
3.58 

 
3.64 
3.71 

 
3.56 

 
3.39 

 
3.92 

.77 

.77 
 

.86 

.75 
 

.81 
 

.82 
 

.82 

-1.67 
-.78 

 
.46 

-1.70 
 

-1.81 
 

-1.94 
 

-2.63 
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 2.1 จากตารางที่ 4.2 พบวา ขาราชการครูที่มีเพศตางกัน 
ตําแหนงตางกัน และประสบการณในการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นโดย
ภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน สําหรับขาราชการครูที่มีประสบการณในการ
ทํางานตางกันเมื่อพิจารณารายคูในแตละดานพบวา แตละดานไมแตกตางกัน  
 
ตารางที่ 4.3 แสดงเปรียบเทียบความคิดเห็นการศึกษาการเตรียมความพรอมใน

การพัฒนาสถานศึกษาในบริบทประชาคมอาเซียนของโรงเรียน
ประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5 โดยจําแนกตามตําแหนง 

 
การเตรียมความพรอมในการ
พัฒนาสถา นศึ กษ า ในบ ริ บ ท
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน
ประถมศึกษาในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5 

ผูบริหาร ครูผูสอน 

t 

x  s x  s 

1. คุณภาพผูเรียนดานความรู 
2. คุณภาพผูเรียนดานทักษะ/
กระบวนการ 
3. คุณภาพผูเรียนดานเจตคติ 
4. หลักสูตรและการจัดการเรียนรู
ดานคุณภาพวิชาการ 
5. หลักสูตรและการจัดการเรียนรู
ดานคุณภาพคร ู
6. การบริหารจัดการดานคุณภาพ
ของผูบริหารและคร ู
7. การบริหารจัดการดานการ
สงเสริมสนับสนุน 

3.28 
4.00 

 
3.73 
3.71 

 
3.58 

 
3.72 

 
3.81 

.79 

.71 
 

.79 

.68 
 

.71 
 

.73 
 

.81 

3.31 
3.53 

 
3.63 
3.62 

 
3.46 

 
3.67 

 
3.83 

.76 

.74 
 

.86 

.77 
 

.84 
 

.86 
 

.84 

-.44 
.99 

 
1.17 
1.37 

 
1.49 

 
.60 

 
-.33 

 
2.3 จากตารางท่ี 4.3 พบวา ขาราชการครูที่มีตําแหนงตางกัน มีความคิดเห็น  

โดยภาพรวมของตําแหนงผูอํานวยการ และครูผูสอนอยูในระดับมาก และมีความ
คิดเห็นไมแตกตางกัน   



226 วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ีปที่ 11 เลม 1 (2558) 

ตารางที่ 4.4 แสดงเปรียบเทียบความคิดเห็นการศึกษาการเตรียมความพรอมใน
การพัฒนาสถานศึกษาในบริบทประชาคมอาเซียนของโรงเรียนประถมศึกษาใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยจําแนก
ตามระดับการศึกษา 
 

การเตรียมความพรอมในการพัฒนา
สถานศึ กษา ในบริ บทประชาคม
อาเซียนของโรงเรียนประถมศึกษาใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 

ต่ํากวา 
ปริญญา

ตรี 

ปริญญา
ตรี 

สูงกวา
ปริญญา

ตรี t 

x  s x  s x  s 
1. คุณภาพผูเรียนดานความรู 
2. คุณภาพผูเรียนดานทักษะ/
กระบวนการ 
3. คุณภาพผูเรียนดานเจตคติ 
4. หลักสูตรและการจัดการเรียนรูดาน
คุณภาพวิชาการ 
5. หลักสูตรและการจัดการเรียนรูดาน
คุณภาพคร ู
6. การบริหารจัดการดานคุณภาพของ
ผูบริหารและคร ู
7. การบริหารจัดการดานการสงเสริม
สนับสนุน 

2.40 
3.00 
 
2.70 
2.30 

 
2.00 

 
2.00 

 
2.25 

.00 

.00 
 

.00 

.00 
 

.00 
 

.00 
 

.00 

3.16 
3.36 

 
3.41 
3.51 

 
3.37 

 
3.63 

 
3.83 

.78 

.75 
 

.89 

.73 
 

.82 
 

.87 
 

.86 

3.40 
3.67 

 
3.81 
3.77 

 
3.62 

 
4.45 

 
3.88 

.74 

.71 
 

.77 

.69 
 

.73 
 

.73 
 

.77 

20.82* 
16.62* 

 
26.11* 
40.84* 

 
37.96* 

 
40.58* 

 
29.33* 
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ตารางที่ 4.4 แสดงเปรียบเทียบความคิดเห็นการศึกษาการเตรียมความพรอมใน
การพัฒนาสถานศึกษาในบริบทประชาคมอาเซียนของโรงเรียนประถมศึกษาใน
สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยจําแนก
ตามระดับการศึกษา 
 
การเตรยีมความพรอมในการ
พัฒนาสถานศึกษาในบริบท
ประชาคมอาเซียนของโรงเรยีน
ประถมศึกษาในสังกัดสาํนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5 

ต่ํากวา 
ปริญญา

ตร ี
ปริญญาตร ี

สูงกวา
ปริญญาตร ี

t 

x  s x  s x  s 

คุณภาพผูเรียนดานความรู 
คุณภาพผูเรียนดานทักษะ/
กระบวนการ 
คุณภาพผูเรียนดานเจตคติ 
หลักสูตรและการจัดการเรียนรูดาน
คุณภาพวิชาการ 
หลักสูตรและการจัดการเรียนรูดาน
คณุภาพคร ู
การบริหารจัดการดานคุณภาพของ
ผูบริหารและคร ู
การบริหารจัดการดานการสงเสริม
สนับสนุน 

2.40 
3.00 

 
2.70 
2.30 

 
2.00 

 
2.00 

 
2.25 

.00 

.00 
 

.00 

.00 
 

.00 
 

.00 
 

.00 

3.16 
3.36 

 
3.41 
3.51 

 
3.37 

 
3.63 

 
3.83 

.78 

.75 
 

.89 

.73 
 

.82 
 

.87 
 

.86 

3.40 
3.67 

 
3.81 
3.77 

 
3.62 

 
4.45 

 
3.88 

.74 

.71 
 

.77 

.69 
 

.73 
 

.73 
 

.77 

20.82* 
16.62* 

 
26.11* 
40.84* 

 
37.96* 

 
40.58* 

 
29.33* 

 
2.4 จากตารางท่ี 4.4 พบวา ขาราชการครูที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความ 

คิดเห็นโดยภาพรวมและรายดานของระดับการศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายคูในแตละดาน พบวา แตละดานแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .05   
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ตารางที่ 4.5 แสดงเปรียบเทียบความคิดเห็นการศึกษาการเตรียมความพรอมใน
การพัฒนาสถานศึกษาในบริบทประชาคมอาเซียนของโรงเรียน
ประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5 โดยจําแนกตามประสบการณ 

 
2.4 จากตารางท่ี 4.5 พบวา ขาราชการครูที่มีประสบการณใน

การทํางานตางกัน มีความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายดานของระดับการศึกษาไม
แตกตางกัน  

 
 
 
 
 
 

 

การเตรียมความพรอมในการพัฒนา
สถ า นศึ กษ า ในบ ริ บทป ร ะช า คม
อาเซียนของโรงเรียนประถมศึกษาใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 

นอยกวา  
      10 ป 

10-20 ป 
มากกวา 

      20 ป t 

x  s x  s x  s 

1. คุณภาพผูเรียนดานความรู 
2. คุณภาพผูเรียนดานทักษะ/
กระบวนการ 
3. คุณภาพผูเรียนดานเจตคต ิ
4. หลักสูตรและการจัดการเรียนรูดาน
คุณภาพวิชาการ 
5. หลักสูตรและการจัดการเรียนรูดาน
คุณภาพคร ู
6. การบริหารจัดการดานคุณภาพของ
ผูบริหารและคร ู
7. การบริหารจัดการดานการสงเสริม
สนับสนุน 

3.25 
3.46 

 
3.62 
3.54 

 
3.46 

 
3.71 

 
3.97 

.70 

.65 
 

.72 

.73 
 

.77 
 

.89 
 

.87 

3.30 
3.54 

 
3.58 
3.64 

 
3.48 

 
3.62 

 
3.77 

.82 

.78 
 

.95 

.79 
 

.84 
 

.84 
 

.82 

3.34 
3.65 

 
3.78 
3.76 

 
3.56 

 
3.75 

 
3.77 

.76 

.71 
 

.75 

.66 
 

.78 
 

.74 
 

.79 

2.45 
4.06 

 
3.76 
5.46 

 
1.77 

 
2.25 

 
3.56 
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ตารางที่ 4.6 เปรียบเทียบความคิดเห็นการศึกษาการเตรียมความพรอมในการ
พัฒนาสถานศึกษาในบริบทประชาคมอาเซียนของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยจําแนกตาม
ขนาดของโรงเรียน 
 
การเตรยีมความพรอมในการพัฒนา
สถานศึกษาในบริบทประชาคม
อาเซียนของโรงเรียนประถมศึกษาใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต 5 

   เล็ก     กลาง    ใหญ 

t 

x  s x  s x  s 

1. คุณภาพผูเรียนดานความรู 
2. คุณภาพผูเรียนดานทักษะ/
กระบวนการ 
3. คุณภาพผูเรียนดานเจตคติ 
4. หลักสูตรและการจัดการเรียนรูดาน
คุณภาพวิชาการ 
5. หลักสูตรและการจัดการเรียนรูดาน
คุณภาพคร ู
6. การบริหารจัดการดานคุณภาพของ
ผูบริหารและคร ู
7. การบริหารจัดการดานการสงเสริม
สนับสนุน 

3.37 
3.69 

 
3.77 
3.71 

 
3.62 

 
3.76 

 
3.83 

.77 

.69 
 

.79 

.66 
 

.64 
 

.75 
 

.81 

3.24 
3.45 

 
3.58 
3.59 

 
3.07 

 
3.26 

 
3.48 

.76 

.74 
 

.85 

.78 
 

.79 
 

.73 
 

.81 

3.25 
3.47 

 
3.54 
3.62 

 
3.41 

 
3.64 

 
3.88 

.76 

.69 
 

.87 

.73 
 

.93 
 

.93 
 

.90 

4.01 
7.69* 

 
5.70 
3.11 

 
5.35 

 
2.59 

 
.93 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 2.5 จากตารางที่ 4.6 พบวา ขาราชการครูที่ประจําใน

โรงเรียนที่มีขนาดตางกัน มีความคิดเห็นโดยภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณา
รายคูในแตละดาน พบวา คุณภาพผู เรียนดานทักษะ/กระบวนการ มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 สวนรายคูดานอื่นไมแตกตาง 
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ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ การศึกษาการเตรียมความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษา
ในบริบทประชาคมอาเซียนของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 มีดังนี ้
 

ดานคุณภาพผูเรียน  
มีขอเสนอแนะใหผู เรียนมีความกระตือรือรนในการสืบคนโดยใช

เทคโนโลยีอยางสม่ําเสมอ ควรมีการจัดกิจกรรมอาเซียนอยางตอเนื่อง เนื่องจาก
นักเรียนยังมีความพรอมในเรื่องดังกลาวนอย ยังตองไดรับการพัฒนาในเรื่องของ
อาเซียนดวยการเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีการเรียนรู และเห็นความสําคัญของ
ประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ ผูเรียนยังตองไดรับการพัฒนาในดานภาษาอังกฤษ 
อาจเนื่องมาจากสถานศึกษาขาดแคลนครูในกลุมสาระภาษาตางประเทศ รวมทั้ง
สงเสริมใหผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น 
ผูเรียนยังขาดการเล็งเห็นความสําคัญในการเขาสูประชาคมอาเซียนผลได/ผลเสีย
ในการเปนผูนําในอาเซียน  ควรมีสื่อสนับสนุนจาก สพฐ. ใหกับโรงเรียนมากขึ้น 
ควรเนนการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ และมีแนวทางที่ชัดเจน ตอเนื่องในการ
เรียนรูภาษาอังกฤษ มีการตั้งเปาหมายในการเรียนรูทางดานภาษา เชน ป.2 
สามารถอานหนังสือพิมพได สวน ป.4 สามารถอานขาวภาษาอังกฤษได  เนนการ
ใชเทคโนโลยี  และภาษาของประเทศสมาชิกเพื่อนบานอาเซียน มีเครือขาย
แลกเปลี่ยนเรียนรู สงเสริมใหผูเรียนสามารถสื่อสารไดอยางนอย 3 ภาษา ไดแก 
ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศเพื่อนบาน  และสงเสริมใหผูเรียนมี
ความรักและภาคภูมิใจในความเปนไทย 

 
ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 
มีขอเสนอแนะใหมีการวางแผน วิเคราะหปญหา  ออกแบบการเรียนรู  

จัดกิจกรรมการเรียนรู  สรุป-ประเมินผล ในการจัดการเรียนรูครบตามขั้นตอน 
และกระบวนการจัดการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ ควรมีการสอดแทรกเรื่อง
อาเซียนในทุกกลุมสาระ และเนื่องจากบุคลากรในกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรมไมเพียงพอในการเปดรายวิชาเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาเซียน โดยอาจให
เนื้อหาเปนภาษาอังกฤษ และมีการบูรณาการในทุกกลุมสาระการเรียนรู  รวมทั้ง
มีการปรับปรุงหลักสูตรใหมีกลุมสาระการเรียนนอยลง และเนนกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนใหมากขึ้น มีการนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ควรมีการจัดหลักสูตร
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จาก สพฐ. ใหกับสถานศึกษา เนนคุณภาพของการจัดการศึกษา ใหมีความเปน
เลิศสูสากล และสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ และเนนความสามารถ
ทางดานภาษาอังกฤษ มีการประกวดกิจกรรมที่สงเสริมการใชภาษาอังกฤษ มีการ
จัดสรรงบประมาณในการดําเนินการหรือจางวิทยากรที่มีความรูมาใหความรูใน
สถานศึกษา ควรมีการปรับหลักสูตรใหมีขนาดที่เหมาะสมแกผูเรียน มีความ
ครอบคลุม นําไปใชไดจริง  

 
ดานการบริหารจัดการ 
มีขอเสนอแนะใหมีการประชุมวางแผน พัฒนาทั้งบุคลากรโดยจัดการ

พัฒนาดานหลักสูตร  และการเตรียมความพรอม  มีการสงเสริมใหมีการอบรม
พัฒนางานอยางตอเนื่อง มีการนิเทศ ติดตาม และรายงานตอผูบังคับบัญชาอยาง
สม่ําเสมอ ควรจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียน มีการประชาสัมพันธ สงเสริมการใช
ภาษาในกลุมประเทศอาเซียน เชน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ในกิจกรรม
หนาเสาธง ซึ่งเปนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และผูบริหารควรใหความสําคัญในการ
จัดอบรมภาษาตางประเทศแกคณะครู เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
นอกจากนี้ ควรสงเสริมบรรยากาศในการเรียนรูมีการจัดใหมีมุม/หองอาเซียน 
เพื่อเปนแหลงเรียนรูใหกับผูเรียน รวมทั้งการจัดใหมีอุปกรณในการสืบคน เชน 
คอมพิวเตอร และระบบอินเตอรเน็ต โดยมีครูประจําหองคอยใหคําแนะนํา 
รวมทั้งจัดใหมีกิจกรรมเสียงตามสายในชวงเวลาพักกลางวันหลังจากรับประทาน
อาหาร เพื่อใหความรูเกี่ยวกับอาเซียน และเรื่องอื่นๆ ที่ผูเรียนควรจะรู และควร
จัดใหมีครูชาวตางชาติใหความรูเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ใหกับผูเรียนโดยตรงทุก
สัปดาห และมีการพัฒนาดานการใชภาษาอังกฤษอยางตอเนื่อง ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีสวนรวมในกระบวนการคิด การเรียน การสอน เพื่อพัฒนาผูเรียน 
ใหผูเรียนมีความสุข เพื่อจะไดยกระดับผลสัมฤทธิ์ใหสูงขึ้น มีการจัดระบบการ
เรียนรู  แผน และสื่อการเรียนรูใหมีความพรอมมากขึ้นสําหรับครู และทุก
หนวยงาน มีการสรางเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมทั้งอาจมีการประชุม 
สัมมนาสัญจรรวมกลุมในประเทศกลุมอาเซียน และปลูกฝงคานิยมระหวางกันดวย
วิธีการที่หลากหลาย ทั้งนี้ ผูบริหารควรตระหนักถึงความสําคัญในการวางแผนใน
การดําเนินงานวาครู และนักเรียนจะบรรลุตามวัตถุประสงคที่คาดหวังไวได
อยางไร  และแนวคิดในการใหความสําคัญตามลําดับชั้น และวัยวุฒิ ของ
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สังคมไทยอาจเปนอุปสรรคประการหนึ่งในการเรียนรูและรับแนวคิดใหมๆ ไปปรับ
ใชในการดําเนินงาน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษา การเตรียมความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาในบริบท
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 มีประเด็นที่นํามาอภิปราย ดังน้ี 

1. ขาราชการครูมีความคิดเห็นตอการเตรียมความพรอมในการพัฒนา
สถานศึกษาในบริบทประชาคมอาเซียนของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก( x =3.59) ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การบริหารจัดการดานการสงเสริม
สนับสนุน ( x =3.83) รองลงมา คือ การบริหารจัดการดานคุณภาพของผูบริหาร
และครู( x =3.69) และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ คุณภาพผูเรียนดานความรู   

(-x =3.30) ซึ่งมีความคิดเห็นตอภาพรวมอยูในระดับปานกลาง(-x =3.30)โดย
เห็นวา ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีในการติดตอสื่อสาร / ศึกษาแหลงเรียนรู

เกี่ยวกับอาเซียนอยูในระดับมาก(-x =3.67) สงผลใหผูเรียนสามารถเรียนรู
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนดวยวิธีการที่หลากหลาย ในขณะที่ผู เรียนยังมี
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารขั้นพื้นฐาน และแสวงหาความรู
จากการใชภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาเซียนไดในระดับที่ไมสูงนัก ซึ่งสอดคลองกับผล
การจัดอันดับ เมื่อป พ.ศ. 2550 จากขอมูลของสํานักวิชาการ และมาตรฐาน
การศึกษา สํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2555 
:18-19) ไดกลาวถึงการศึกษาขอมูลตางๆ ของประเทศสมาชิกอาเซียน พบวา 
ประชากรในประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถใชภาษาที่สอง คือ ภาษาอังกฤษ 
และภาษาที่สาม คือ ภาษาประเทศสมาชิกอาเซียนไดดี  มีการบรรจุการเรียนวิชา
ภาษาไทยเปนวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตรการศึกษา และมีการเรียนรูอยางจริงจัง  
เชน กัมพูชา ลาว เวียดนาม เปนตน  ซึ่งประชากรของประเทศดังกลาว สามารถ
ฟง พูด อาน และเขียนภาษาไทยได  ในขณะที่ผูเรียนของประเทศไทย ไมสามารถ
สื่อสารภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนเหลานั้นได และจากการอางถึงเอกสาร
สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล พ.ศ. 2552 ของสํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หนา 53-54  พบวา ความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษ (English  Proficiency)  โดย IMD นําคะแนนเฉลี่ยจากการสอบ 
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TOEFL จากผลการจัดอันดับ พ.ศ. 2550 ปรากฏวา ประเทศไทยยังดอยดาน
ภาษาอังกฤษ โดยไดคะแนนเฉลี่ยเพียง 72 จากคะแนนเต็ม 120 เทากับไตหวัน 
ทั้งนี้ ประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคอาเซียนลวนแลวแตไดคะแนนเฉลี่ยสูง และ
อันดับดีกวาประเทศไทยมาก ที่โดดเดนที่สุด คือ ประเทศสิงคโปร และสิ่งที่เห็น  
ไดชัด คือ การสื่อสาร  

 
ในดานคุณภาพผูเรียนดานทักษะ/กระบวนการ พบวา ความคิดเห็น

ของขาราชการครูที่มีตอการเตรียมความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาในบริบท

ประชาคมอาเซียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก(-x =3.55) โดยขอที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ ผูเรียนเห็นคุณคาในความเปนมนุษยอยางเทาเทียมกัน และเมื่อเห็น

ปญหาสังคม จะลงมือทําเพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลง(-x =3.89) รองลงมา คือ 

ผูเรียนสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได (-x =3.80) และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ 
ผูเรียนสามารถสื่อสารไดอยางนอย 2 ภาษา (ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศ

เพื่อนบานอยางนอย 1 ภาษา) (-x =2.95) ซึ่งสอดคลองกับสมใจ กงเติม (2555 : 
บทคัดยอ) ที่ไดวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ พบวา ความคิดเห็นเรื่องความพรอม
ในการเขาสูประชาคมอาเซียนของนักศึกษาจาก 5 คณะ ไดแก คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  คณะครุศาสตร คณะ
วิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีเกษตร จํานวน 1,540 คน ในภาพรวมอยู
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานความรู  และดานทักษะ
กระบวนการอยูในระดับปานกลาง ความพรอมดานเจตคติ อยูในระดับมาก เมื่อ
ทดสอบความแตกตางของนักศึกษาในแตละคณะมีความพรอมในการเขาสู
ประชาคมอาเซียนไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณาตามรายดาน พบวา นักศึกษา
ตางคณะกันมีความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนดานทักษะและ
กระบวนการ ดานเจตคติ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
ดานคุณภาพผูเรียนดานเจตคต ิตามความคิดเห็นของขาราชการครูที่มี

ตอการเตรียมความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาในบริบทประชาคมอาเซียน  

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (-x =3.66) โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูเรียนมี
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ความภาคภูมิใจในความเปนไทยและอาเซียน(-x =3.92) รองลงมา คือ ผูเรียนมี

วิถีชีวิตประชาธิปไตย และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล (-x =3.87) และขอที่มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ผูเรียนตระหนักถึงความสําคัญในการใชภาษาอังกฤษและ

ภาษาของประเทศเพื่อนบานเพื่อการสื่อสารในกลุมประเทศอาเซียน (-x =3.42) 
ซึ่งขอมูลในประเด็นดังกลาวไดสอดคลองกับขอมูลของสํานักวิชาการ และ
ม า ต ร ฐ า น ก า ร ศึ ก ษ า  สํ า นั ก ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น 
กระทรวงศึกษาธิการ (2555 :18-19) จากผลการสํารวจทัศคติและความตระหนัก
รูเพื่อกาวไปสู “อาเซียน” ของนักศึกษา จํานวน 2,170 จากมหาวิทยาลัยชั้นนําใน
ประเทศสมาชิกอาเซียน พบวา คนไทยเขาใจและตื่นตัวในการกาวเขาสูความเปน
ประชาคมอาเซียนในอันดับทายๆ ของประเทศ ซึ่งการศึกษาถือไดกับการเปนธง
นําการขับเคลื่อนสูการเปนประชาคมอาเซียน และกลไกความรวมมือดาน
การศึกษา จึงเปนสิ่งจําเปนพื้นฐานในการนําอาเซียนบรรลุสูประชาคมอาเซียนทั้ง 
3 เสาหลัก นอกจากนี้ยังมีผลการวิจัยการศึกษาการเตรียมความพรอมการผลิต
กําลังคนสูการเปนประชาคมอาเซียน และเปดเสรีการคาบริการดานอุดมศึกษา 
ของ รศ.ดร.นันทนา  คชเสนี ตําแหนง ผูอํานวยการบริหารเครือขายมหาวิทยาลัย
อาเซียน (หทัยรัตน  ดีประเสริฐ  2554 : 10) ไดศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติและการ
ตระหนักรูเกี่ยวกับอาเซียน ซึ่งสํารวจจากนักศึกษา จํานวน 2,170 คน จาก
มหาวิทยาลัยชั้นนําในประเทศสมาชิกอาเซียน ระบุวา ประเทศไทยมีความรู
เกี่ยวกับอาเซียนอยูในอันดับสุดทาย ซึ่งจําเปนตองเรงดวนในการขยายการศึกษา 
เพื่อเตรียมความพรอมในป 2558 ที่ประเทศไทยจะกาวสูประชาคมอาเซียน 

 
ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนรูดานคุณภาพวิชาการ ในความ

คิดเห็นของขาราชการครูที่มีตอการเตรียมความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาใน

บริบทประชาคมอาเซียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (-x =3.65) ขอที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ สงเสริมใหมีการจัดหอง / มุมอาเซียน ใหเปนแหลงสืบคน / เรียนรู

เกี่ยวกับอาเซียน (-x =3.83) รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาใหเอื้อ
ตอการเรียนรูเกี่ยวกับอาเซียน และนําสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และ ICT มาปรับ

ใชในกิจกรรมการเรียนการสอน(-x =3.77) และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ วิจัย 
และพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน และนําผลที่ไดไป

พัฒนาการดําเนินกิจกรรม(-x =3.22) ซึ่งสุรศักดิ์ ปาเฮ (มปป. : 6) ไดกลาวถึง
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ขอบขายและแนวทางพัฒนาการศึกษารองรับ ASEAN โดยการเตรียมการและ
สรางความพรอมทางดานการศึกษา เพื่อรองรับความเปนประชาคมอาเซียน ซึ่ง
เปนประเด็นสําคัญยิ่งในการสรางทรัพยากรมนุษยของคนในชาติใหกาวทันความ
เปลี่ยนแปลง และสามารถปรับตัวใหทันกับสังคมอาเซียนไดอยางมีคุณภาพ และ
เกิดประโยชนสูงสุดในการดําเนินชีวิต ซึ่งจะตองมีกรอบแนวคิด และแนวปฏิบัติใน
สวนที่เกี่ยวของที่ไมวาจะเปนดานการศึกษาโดยจะตองมีการกําหนดยุทธศาสตร
การพัฒนาเพื่อกาวสู ASEAN มีการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางทุนทาง
ปญญาของชาติ  พัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก 
ระดมกําลังเพื่อพัฒนาระบบเครือขายการวิจัยแหงชาติเพื่อสรางทุนทางปญญา 
และนวัตกรรม จัดตั้งศูนยความเปนเลิศเพื่อการวิจัยของชาติ 

 
ดานการบริหารจัดการดานคุณภาพของผูบริหารและครู จากความ

คิดเห็นของขาราชการครูที่มีตอการเตรียมความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาใน

บริบทประชาคมอาเซียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก(-x =3.69) เมื่อพิจารณา
รายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหาร/ครูสงเสริมการจัดสภาพแวดลอม
ในสถานศึกษาใหเอื้อตอการเรียนรูเกี่ยวกับอาเซียน ( x =3.81) รองลงมา คือ 
ผูบริหาร / ครูมีความสามารถในการประสานภาคีเครือขาย เพื่อการดําเนิน

กิจกรรมการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน(-x =3.78) และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 
คือ ผูบริหาร / ครูมีความสามารถในการนําการวิจัย พัฒนาการเรียนรูสูประชาคม

อาเซียน และมีการติดตาม และประเมินผลวิจัยของครูได    (-x =3.53)  
 
และดานการบริหารจัดการดานการสงเสริมสนับสนุน ในความคิดเห็น

ของขาราชการครูที่มีตอการเตรียมความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาในบริบท

ประชาคมอาเซียน โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก(-x =3.83) ขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมการจัดหอง / มุมอาเซียนศึกษา
เปนแหลงเรียนรู และมีแหลงสืบคนขอมูลผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตอยางมี
คุณภาพ( x =4.03) รวมทั้ง ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมแนวทางในการขับเคลื่อน
การจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียนตามกรอบนโยบาย สพฐ. สพท. ภาคี

เครือขาย และหนวยงานที่เกี่ยวของ(-x =3.88) และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ 
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ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมการจัดตั้งสมาคม/ชมรม/กลุม ครูประชาคมอาเซียน
ในระดับสถานศึกษา เพื่อสะทอนใหเห็นถึงการดําเนินงานรวมกัน ( x =3.69) ซึ่ง
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ (มปป.) ไดใหแนวทางในการบริหารจัดการการเรียนรูสู
อาเซียนสําหรับผูมีสวนเกี่ยวของที่จะตองดําเนินกิจกรรมสอดรับประสานกัน เชน 
ผูบริหารและครูจะตองมีการสงเสริมและสนับสนุนในเรียนรูเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนของนักเรียนทั้งดานการจัดทําหลักสูตร สื่อการสอน จัดสถานศึกษาให
เปนแหลงเรียนรู รวมทั้งจัดใหมีแหลงเรียนรูในการสืบคนขอมูลที่นักเรียนตองการ 
และมีการะประสานความรวมมือไปยังชุมชนใหมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนรวมกัน และในการดําเนินงานจะตองมีการนิเทศ ติดตาม เพื่อสรุป
และประเมินผลการดําเนินกิจกรรม เพื่อนําผลที่ไดไปเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานตอไป 

 
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของขาราชการครูตอการเตรียม

ความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาในบริบทอาเซียนของโรงเรียนประถมศึกษา
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดย
จําแนกตาม เพศ ตําแหนง ระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางาน และ
ขนาดของสถานศึกษา พบวา  

 
  2.1 ขาราชการครูที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นโดยภาพรวมในเพศ

ชายและเพศหญิง อยูในระดับมาก(-x =3.54) และ( x =3.59)  ตามลําดับ และมี
ความคิดเห็นไมแตกตางกัน  โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดในเพศชายและเพศหญิง คือ 

การบริหารจัดการดานการสงเสริมสนับสนุน(-x =3.73) และ(-x =3.92) 
ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดในเพศชายและหญิง คือ คุณภาพผูเรียน

ดานความรู (-x =3.24) และ(-x =3.36) ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา
ของสถาบันวิจัยของสํานักพิมพตํารา Pearson  (อาเซียนกับการศึกษาไทย อยู
อันดับ 8 ของอาเซียน ม.ป.ป. : ไมมีเลขหนา)  ไดกลาวถึงการจัดอันดับอาเซียน
กับการศึกษาไทย ถือวาอยูในกลุมสุดทาย เนื่องจากเปนกลุมที่ไดคะแนนต่ําที่สุด 
ซึ่งผลสรุปจากการวิจัยปรากฏวา เงินทุนไมใชปจจัยที่สําคัญที่สุด และการที่ครู
อาจารยมีเงินเดือนสูง มิไดหมายความวาจะมีความสามารถทางการสอนสูงตามไป
ดวย สําหรับ 2-3 ปที่ผานมา ไดมีการผลักดันเงินดือนครู ถือไดวาเปนสิ่งที่ดี  แต



วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ีปที่ 11 เลม 1 (2558) 237 
  

 

 

จะตองเนนใหมีประสิทธิภาพในการสอนควบคูไปดวยกัน ซึ่งสอดคลองกับความ
คิดเห็นของครูทั้งเพศชายและเพศหญิงที่เห็นวาคุณภาพของผูเรียนดานความรู
จะตองไดรับการพัฒนา และสงเสริม ทั้งนี้ก็จะสัมพันธกับกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนของครูที่มีประสิทธิภาพเชนกัน 

 
2.2 ขาราชการครูที่มีตําแหนงตางกัน มีความคิดเห็น โดยภาพรวมของ

ตําแหนงผูอํานวยการ และครูผูสอนอยูในระดับมาก(-x =3.69) และ ( x =3.57) 
ตามลําดับ และมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน  ซึ่งขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดในตําแหนง

ผูอํานวยการ คือ คุณภาพผูเรียนดานทักษะ/กระบวนการ(-x =4.00) และขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุดในตําแหนงครูผูสอน คือ การบริหารจัดการดานการสงเสริม

สนับสนุน(-x =3.83) สําหรับขอที่มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดในตําแหนงผูอํานวยการและ

ครูผูสอนเห็นตรงกัน  คือ คุณภาพผูเรียนดานความรู(-x =3.28) และ (-x =3.31) 
ตามลําดับซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชัยยนต  เสรีเรืองยุทธ (2556 : บทคัดยอ)  
เรื่อง การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนประชานิเวศน  
สํานักงานเขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  สรุปไดดังนี้  การวิจัยดังกลาว เปนการ
วิจัยเชิงสํารวจ เพื่อศึกษาการบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียนประชานิเวศน  ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ผูบริหารสถานศึกษา และ
ครูผูสอนในโรงเรียนประชานิเวศน สํานักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
จํานวน 78 คน  ผลการวิจัยพบวา การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคม ภาพรวม
มีการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนอยูในระดับปาน
กลาง  มีการปฏิบัติในระดับมาก 3 ดาน คือ ดานที่ 1 ดานการบริหารจัดการ ดาน
ที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอน  และดานที่ 4 ดานกิจกรรมสงเสริมในโรงเรียน  
และมีการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนอยูในระดับ
ปานกลาง 1 ดาน คือ ดานที่ 3 ดานกิจกรรมสัมพันธชุมชน พบวา รายการที่มี
อันดับคาเฉลี่ยที่ต่ําที่สุดดานตางๆ เรียงตามลําดับตอไปนี้ 1. จัดตั้งชมรม
ประชาคมอาเซียนในสถานศึกษา  2. จัดการเรียนรูเกี่ยวกับอาเซียนโดยการจัดทํา
เปนรายวิชาเพิ่มเติม 3. แตงตั้งผูแทนจากชุมชน ผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หนวยงานภาครัฐ และเอกชน  รวมเปนคณะกรรมการดําเนินงานสูประชาคม
อาเซียน 4. จัดคายภาษาอังกฤษใหนักเรียนอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
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2.3 ขาราชการครูที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นโดย
ภาพรวมและรายดานของระดับการศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 
เมื่อพิจารณารายคูในแตละดาน พบวา แตละดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ .05  สําหรับระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
คุณภาพผูเรียนดานทักษะ / กระบวนการและขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 2 ดาน คือ 
หลักสูตรและการจัดการเรียนรูดานคุณภาพครู และการบริหารจัดการดาน
คุณภาพผูบริหารและครู( x =2.00) โดยภาพรวมของระดับการศึกษาต่ํากวา

ปริญญาตรีอยูในระดับนอย(-x =3.37) สําหรับปริญญาตรี  โดยภาพรวมอยูใน
ระดับปานขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การบริหารจัดการดานการสงเสริมสนับสนุน  

(-x =3.83)และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ คุณภาพผูเรียนดานความรู(-x =3.16)

สําหรับสูงกวาปริญญาตรีโดยภาพรวมอยูในระดับมาก(-x =3.80) ขอที่มีคาเฉลี่ย

มากที่สุด คือ การบริหารจัดการดานคุณภาพของผูบริหารและครู (-x =4.45) 

และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ คุณภาพผู เรียนดานความรู (-x =3.40) ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของสมใจ  กงเติม (2555 : บทคัดยอ) ที่วิจัยเกี่ยวกับ
การศึกษาความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ พบวา ความคิดเห็นเรื่องความพรอมในการเขาสูประชาคม
อาเซียนของนักศึกษาจาก 5 คณะ ไดแก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  คณะครุศาสตร  คณะวิทยาการจัดการ และ
คณะเทคโนโลยีเกษตร จํานวน 1,540 คน ในภาพรวมอยูระดับปานกลาง  เมื่อ
พิจารณารายดาน พบวา ดานความรู และดานทักษะกระบวนการอยูในระดับปาน
กลาง  ความพรอมดานเจตคติ อยูในระดับมาก  เมื่อทดสอบความแตกตางของ
นักศึกษาในแตละคณะมีความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนไมแตกตางกัน 
แตเมื่อพิจารณาตามรายดาน พบวา นักศึกษาตางคณะกันมีความพรอมในการเขา
สูประชาคมอาเซียนดานทักษะและกระบวนการ ดานเจตคติ แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 
2.4 ขาราชการครูที่มีประสบการณในการทํางานตางกัน มีความคดิเห็น

โดยภาพรวมและรายดานของระดบัการศึกษาไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายคูใน
แตละดาน พบวา แตละดานไมแตกตางกันสําหรับกลุมประสบการณนอยกวา 10 
ป  ขอที่มีคาเฉลีย่มากที่สดุ คอื การบริหารจัดการดานการสงเสริมสนับสนุน
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( x = 3.97) และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ คุณภาพผูเรียนดานความรู 
( x = 3.25) ภาพรวมของกลุมประสบการณนอยกวา10ป อยูในระดับมาก 
( x =3.57) สําหรับกลุมประสบการณ 10-20 ป โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  
( x =3.56) ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสดุ คือ การบริหารจัดการดานการสงเสรมิสนับสนนุ 
( x = 3.7 7) และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ คณุภาพผูเรยีนดานความรู 
( x =3.30) สําหรับกลุมประสบการณมากกวา 20 ป โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

(-x =3.65) ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสดุ คือ คุณภาพผูเรียนดานเจตคติ (-x =3.78) และ
ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ คุณภาพผูเรยีนดานความรู ( x = 3.34)  

สอดคลองกับงานวิจัยของสมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล (2553 : บทคัดยอ) 
ไดศึกษา รวบรวมเอกสาร และวิจัย เรื่อง แผนยุทธศาสตรชาติเพื่อพัฒนาประเทศ
ไทยกอนเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป ค.ศ. 2015 พบวา ทั้งหนวยงาน
ภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป สวนใหญยังขาดการรับรูในเรื่อง
การรวมเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งหัวใจหลักของแผนยุทธศาสตรชาติที่
มุงเนนการสราง “เศรษฐกิจเชิงสรางสรรค” จะตองอาศัยการพัฒนา “คน” 
เนื่องจากเปนศูนยกลางในการพัฒนาทุกดาน ซึ่งแรงงานไทยไมมีปญหาในเรื่อง
ทักษะของงานแตประเด็นในการแขงขันในเวทีภูมิภาค และเวทีโลกไดนั้น จะตอง
พัฒนาผูนําในทุกระดับสาขาอาชีพใหมีทักษะดานการใชภาษาอังกฤษและ
คอมพิวเตอร ดวยการปฏิรูประบบการศึกษาใหบรรลุเปาหมายในการรวมเปน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งในประเด็นดังกลาวทั้งขาราชการครูที่มีตําแหนง
ผูบริหารและครูผูสอนตางเห็นสอดคลองกันในการเตรียมความพรอมดานคุณภาพ
ผูเรียนดานความรู ที่ตองมีการสงเสริมและพัฒนา เนื่องจากเปนทรัพยากรที่สําคัญ
ในการพัฒนาประเทศตอไป 

 
2.5 ขาราชการครูที่ประจําในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน มีความคิดเห็น

โดยภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายคูในแตละดาน พบวา คุณภาพผูเรียน
ดานทักษะ / กระบวนการ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 สวน
รายคูดานอื่นไมแตกตาง สําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก  ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ 

การบริหารจัดการดานการสงเสริมสนับสนุน(-x =3.83) และขอที่มีคาเฉลี่ยนอย
ที่สุด คือ คุณภาพผูเรียนดานความรู( x =3.37) โดยภาพรวมของโรงเรียนขนาด
เล็ก อยูในระดับมาก ( x =3.67) สําหรับโรงเรียนขนาดกลาง  โดยภาพรวมอยูใน
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ระดับปานกลาง ( x =3.38) ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ หลักสูตรและการจัดการ
เรียนรูดานคุณภาพวิชาการ ( x =3.59) และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ 

หลักสูตรและการจัดการเรียนรูดานคุณภาพครู(-x =3.07) สําหรับโรงเรียนขนาด

ใหญ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก(-x =3.54) ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การ

บริหารจัดการดานการสงเสริมสนับสนุน(-x =3.88) และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 
คือ คุณภาพผูเรียนดานความรู ( x =3.25) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของเศรษฐา  
ทวีสิน กรรมการผูจัดการใหญ บริษัทแสนสิริ จํากัด (มหาชน) (2555) กลาวถึง 
อีกมุมหนึ่งในเรื่องการศึกษาของประเทศในวาระที่ AEC  วาปญหาของการศึกษา
ไทยนับจากอดีตจนถึงปจจุบันมักถูกมองในสองประเด็น คือ “ระบบ” และ 
“เนื้อหา”  เนื่องจากยังมีปญหาในการปรับใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมเศรษฐกิจ และเรื่องอ่ืนๆในทามกลางการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคม คือ 
ปญหาเรื่องของ “ระบบการเรียนการสอน” ที่เนนการทองจําไมเนนกระบวนการ
คิดวิเคราะห รวมทั้งสรางประเด็นความคิดใหมๆ จากเรื่องเดิม นอกจากนี้ 
“เนื้อหาของบทเรียน” ที่ไมทันสมัย บางแนวคิดมองวาเนื้อหาเปนการปลูกฝงที่ถูก
อทิธิพลของระบบการปกครองและแนวคิดทางการเมืองของแตละยุคสมัยครอบงํา 
ไมมีการปรับ ขาดการตั้งคําถามในเชิงสรางสรรคและขาดการวิเคราะหถึง
เหตุการณตางๆ ที่ผานมา 

 
3. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมในการพัฒนา

สถานศึกษาในบริบทอาเซียนของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 มีดังนี ้

 
ดานคุณภาพผูเรียน มีขอเสนอแนะใหผูเรียนควรเล็งเห็นความสําคัญใน

การเขาสูประชาคมอาเซียนมากขึ้น ตระหนักถึงผลได-ผลเสียในการเปนผูนําใน
อาเซียน  มีความกระตือรือรนในการใชเทคโนโลยีอยางสม่ําเสมอในการสืบคน
ขอมูลเกี่ยวกับอาเซียน  และควรมีการจัดกิจกรรมอาเซียนอยางตอเนื่อง เนื่องจาก
นักเรียนยังมีความพรอมในเรื่องดังกลาวนอย และควรไดรับการพัฒนาในเรื่องของ
อาเซียนโดยการเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีการเรียนรู และเห็นความสําคัญของ
ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาในดานภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น  
มีการจัดสรรบุคลากรใหมีจํานวนเพียงพอตอความตองการของผูเรียน  และควร
สงเสริมใหผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น  
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ควรมีสื่อสนับสนุนจาก สพฐ. ใหกับโรงเรียนมากขึ้น นอกจากนี้ ควรเนนการ
สื่อสารดวยภาษาอังกฤษ มีแนวทางในการดําเนินกิจกรรมที่ชัดเจน ตอเนื่องในการ
เรียนรูภาษาอังกฤษ มีเปาหมายในการเรียนรูทางดานภาษา เชน ป.2 สามารถ
อานหนังสือพิมพได และ ป.4 สามารถอานขาวภาษาอังกฤษได เนนการใช
เทคโนโลยี และภาษาของประเทศสมาชิกเพื่อนบานอาเซียน มีเครือขาย
แลกเปลี่ยนเรียนรู สงเสริมใหผูเรียนสามารถสื่อสารไดอยางนอย 3 ภาษา ไดแก 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งสงเสริมใหผูเรียนมี
ความรักและภาคภูมิใจในความเปนไทย 

 
ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนรู มีขอเสนอแนะใหมีการวางแผน 

วิเคราะหปญหา และออกแบบการเรียนรู มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู รวมทั้ง
สรุป-ประเมินผลในการจัดการเรียนรูครบตามขั้นตอน และกระบวนการจัดการ
เรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  และสืบเนื่องจากบุคลากรในกลุมสาระสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมมีจํานวนไมเพียงพอในการเปดรายวิชาเพิ่มเติม
เกี่ยวกับอาเซียน จึงควรมีการสอดแทรกเรื่องอาเซียนในทุกกลุมสาระ  ทั้งนี้  อาจ
ปรับเนื้อหาเปนภาษาอังกฤษ และมีการบูรณาการในทุกกลุมสาระการเรียนรู  
รวมทั้งมีการปรับปรุงหลักสูตรใหมีกลุมสาระการเรียนนอยลง และเนนกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนใหมากขึ้น มีการนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ควรมีการจัด
หลักสูตรจาก สพฐ. ใหกับสถานศึกษา เนนคุณภาพของการจัดการศึกษา ใหมี
ความเปนเลิศสูสากล และสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ และเนน
ความสามารถทางดานภาษาอังกฤษ มีการสงเสริมการประกวดกิจกรรมการใช
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งมีการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการหรือจัดจาง
วิทยากรที่มีความรูมาใหความรูในสถานศึกษา นอกจากนี้ ควรมีการปรับหลักสูตร
ใหมีขนาดท่ีเหมาะสมแกผูเรียน ใหมีความครอบคลุม และสามารถนําไปใชไดจริง 

  
ดานการบริหารจัดการ มีขอเสนอแนะใหผูบริหารควรตระหนักถึง

ความสําคัญในการวางแผนในการดําเนินงานเพื่อใหเกิดการบรรลุผลตาม
วัตถุประสงคที่คาดหวังไว  มีการประชุมวางแผน พัฒนาบุคลากรโดยการพัฒนา
ดานหลักสูตร  และการเตรียมความพรอม  มีการสงเสริมใหมีการอบรมพัฒนา
งานอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีการนิเทศ ติดตาม และรายงานตอผูบังคับบัญชาอยาง
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สม่ําเสมอ ควรจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียน มีการประชาสัมพันธ สงเสริมการใช
ภาษาในกลุมประเทศอาเซียน เชน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ในกิจกรรม
หนาเสาธง ซึ่งเปนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ควรใหความสําคัญในการจัดอบรม
ภาษาตางประเทศแกคณะครู เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ 
ควรสงเสริมบรรยากาศในการเรียนรู  จัดใหมีมุม/หองอาเซียน เพื่อเปนแหลง
เรียนรูใหกับผูเรียน รวมทั้งการจัดอุปกรณในการสืบคน เชน คอมพิวเตอร และ
ระบบอินเตอรเน็ต โดยมีครูประจําหองคอยใหคําแนะนํา มีการจัดกิจกรรมเสียง
ตามสายในชวงเวลาพักกลางวันหลังจากรับประทานอาหาร เพื่อใหความรูเกี่ยวกับ
อาเซียน และเรื่องอ่ืนๆ ที่ผูเรียนควรทราบ นอกจากนี้ ควรจัดใหมีครูชาวตางชาติ
ใหความรูเกี่ยวกับภาษาอังกฤษแกผูเรียนโดยตรงทุกสัปดาห และมีการพัฒนาดาน
การใชภาษาอังกฤษอยางตอเนื่อง สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวน
รวมในกระบวนการคิด การเรียน การสอน เพื่อพัฒนาผูเรียน และเรียนรูอยางมี
ความสุข เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ใหสูงขึ้น มีการจัดระบบการเรียนรู มีการจัดทํา
แผนและสื่อการเรียนรูใหมีความพรอมมากขึ้นสําหรับครู และทุกหนวยงาน มีการ
สรางเครือขายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมทั้งอาจมีการประชุม สัมมนาสัญจร
รวมกลุมในประเทศกลุมอาเซียน และปลูกฝงคานิยมระหวางกันดวยวิธีการที่
หลากหลาย นอกจากนี้ แนวคิดในการใหความสําคัญตามลําดับชั้น และวัยวุฒิ 
ของสังคมไทยอาจเปนอุปสรรคประการหนึ่งในการเรียนรูและรับแนวคิดใหมๆ ไป
ปรับใชในการดําเนินงาน 

 
ขอเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัย ผูวิจัยขอเสนอแนะ ดังน้ี 
1.ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในสถานศึกษา

หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ  
จากผลการวิจัยนี้ พบวา ผูบริหารควรมีความตระหนัก และเล็งเห็น

ความสําคัญในการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูเพื่อเตรียมความพรอมในการเขา
สูประชาคมอาเซียนอยางจริงจัง นําแนวคิดที่สอดคลองในดําเนินงานลงสูการ
ปฏิบัติจริง มีการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมที่สงเสริมการพัฒนาบุคลากรใน
สังกัด เพื่อนํากระบวนการที่ไดไปปรับใชในกิจกรรมการเรียนรูเพื่อกระตุนให
ผูเรียนไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการเขาสูอาเซียนอยางแทจริง เพราะจากการ
สังเกตแนวทางการดําเนินงานที่ผานมายังขาดความจริงจังในการปฏิบัติที่มุงสู
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ผลสัมฤทธิ์ที่แทจริงในทุกภาคสวน นับแตการกําหนดเนื้อหาอาเซียนลงในสาระ
การเรียนรูทุกกลุมสาระ เพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของไดนําไปปฏิบัติไดอยางทันทวงที 
และมีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อเปนฐานขอมูลในการ
ปรับวิธีการดําเนินงานเพื่อเตรียมความพรอมในการกาวสูอาเซียนไดอยางเต็ม
ศักยภาพตอไป 
 

2.ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 

คุณภาพดานผูเรยีน 
 จากการศึกษา พบวา ควรศึกษาเกี่ยวกับเจตคติในการใชภาษาอังกฤษ

เปนภาษาสื่อกลางในการสื่อสารเพื่อเตรียมความพรอมในประชาคมอาเซียน 
รวมทั้งทักษะ และความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน อีกทั้ง
แนวทางในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอมในการ
กาวสูประชาคมอาเซียน เนื่องจากคุณภาพผูเรียนดานความรู ทักษะ/กระบวนการ 
และเจตคติ ในการสื่อสารภาษาอังกฤษมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดในแตละดาน 

 
ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 

 จากผลการวิจัย พบวา ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการนําผลวิจัยที่ไดไป
พัฒนาการดําเนินกิจกรรม และมุงเนนการศึกษาการพัฒนาคุณภาพครูผูจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเนื่องจากระดับคาเฉลี่ยคุณภาพครูโดยภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง และควรมีการศึกษาการนํากระบวนการวิจัยของครูไปพัฒนาการ
จัดการเรียนรูเกี่ยวกับอาเซียน 

 
ดานการบริหารจัดการ 

 จากการศึกษา พบวา ควรมีการศึกษาการนําการวิจัย เพื่อพัฒนาการ
เรียนรูสูประชาคมอาเซียน และมีการติดตาม และประเมินผลวิจัยของครูโดย
ผูบริหาร   

ทั้งนี้ จากผลการวิจัยรายดานและภาพรวม ควรมีการศึกษาแนวทางการ
สงเสริมคุณภาพผูเรียนดานความรู และหลักสูตรและการจัดการเรียนรูดาน
คุณภาพครู เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียนและครูผูสอนในการเตรียมความ
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พรอมสูประชาคมอาเซียน เนื่องจากมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง และมี
คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด และรองลงมา จึงควรมีการศึกษาแนวทางในการพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในดานดังกลาว 
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ความเปนไปไดในการพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยว 
เชิงสรางสรรคในเกาะตรง และเกาะพะเดา 

ในจังหว ัดกระแจะกัมพ ูชา 
The Feasibility of Creative Tourism Activities 

Development of Koh Trong and Koh Phdao in 
Kratie Province, Cambodia 

 

Ros Channara1/ Suwaphat Sregongsang/ Pariwat Somnuek 
 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาลักษณะและพฤติกรรมของ
นักทองเที่ยวชาวตางชาติที่ เดินทางไปเยี่ยมชมเกาะตรงและเกาะพะเดา 2) 
เปรียบเทียบระดับความสนใจของนักทองเที่ยวชาวตางชาติและ 3) นําเสนอแนวทาง
ในการพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคในเกาะตรงและเกาะพะเดาใน
จังหวัดกระแจะราชอาณาจักรกัมพูชา 
 

การวิจัยในครั้งนี้ไดรวบรวมขอมูลจากการแจกแบบสอบถาม การประชุม
กลุมยอย การสัมภาษณเชิงลึก ผูวิจัยไดแจกแบบสอบถามจํานวน 384 ชุดใหแก
นักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เขาเยี่ยมชมจังหวัดกระแจะตั้งแตวันที่ 26 มีนาคม 2557 
จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 และนํามาวิเคราะหทางสถิติพรรณนาโดยนําเสนอใน
รูปแบบของคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน 
t-test และ One-Way ANOVA ถูกนํามาใชเพื่อพิสูจนสมมุติฐานการวิจัยที่มีระดับที่
แตกตางกันของปจจัยทางประชากรศาสตร สวนขอมูลเชิงคุณภาพการประชุมกลุม
ยอยและการสัมภาษณเชิงลึกนํามาใชในการดําเนินการวิเคราะหสถานการณ (SWOT 
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Analysis) เพื่อสราง TOWS Matrix กลยุทธนโยบายทางเลือกและโครงการเพื่อเปน
แนวทางในการสรางกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค 

ผลการวิจัย พบวา 
 
(1) นกัทองเที่ยวชาวตางชาติสวนใหญเขาเยี่ยมชมจังหวัดกระแจะเปนครั้งแรก

เพื่อพักผอนและเดินทางโดยรถประจําทางกับเพื่อๆและระหวางการพกัผอน
เขาพักที่โฮมสเตย นักทองเที่ยวชาวตางชาติมีความพึงพอใจในระดับสูงใน
กิจกรรมการทองเที่ยวที่มีอยู ในปจจุบัน ขณะเดียวกันนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติมีความสนใจในระดับสูงตอกิจกรรมการทองเที่ยวเชิง
สรางสรรคใหม 

(2) นักทองเที่ยวชาวตางชาติที่มีเพศแตกตางกันจะมีระดับความสนใจแตกตาง
กันกับกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคที่มีระดับนัยสําคัญที่ 0.05 
ขณะที่นักทองเที่ยวชาวตางชาติที่มีอายุ สัญชาติ อาชีพ รายได ระดับ
การศึกษาที่แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 จะมีระดับความสนใจที่
แตกตางกันหรือการมีสวนรวม เทศกาลประเพณี การสรางของที่ระลึก ทํา
เครื่องปนดินเผา เรียนรูวิธีปลูกตนสมโอ เรียนรูเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
โลมาอิรวดีและที่อยูอาศัย การเขาพักในโฮมสเตยลอยน้ํา การเรียนรูการทํา
อุปกรณในการจับปลาจากไมไผและกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษในชุมชน 

(3) ขอเสนอแนะของการศึกษาในครั้งนี้ผูวิจัยไดเสนอนโยบาย 5 ดาน ไดแก 1) 
นโยบายสรางกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคใหม 2) นโยบายการ
พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ 3) นโยบายการเสริมสราง
ศักยภาพของชุมชน (ทักษะการสื่อสารและปรับปรุงความรูคุณภาพการ
บริการ) และ 4) การปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกในชุมชน และ 5) 
นโยบายทางเลือกเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑและกิจกรรมการทองเที่ยว
เชิงสรางสรรคอื่นๆ 

 

คําสําคัญ: การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค,เกาะตรง, เกาะพะเดา, จังหว ัดกระแจะ 
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Abstract 
 

The purposes of this study are: 1) to investigate the 
characteristics and behavior of international tourists visited Koh Trong 
and Koh Pdao, 2) to compare the significantly interesting levels of 
international tourists and 3) to suggest guidelines for the 
development of creative tourism activities in Koh Trong and Koh Pdao. 

The research data were collected by using questionnaires, 

focused group discussion and in-depth interviews. The researcher 

provided 384 questionnaires to international tourists who visited Kratie 

Province from 26 March 2014 to 30 June 2014. The quantitative data 

collected from the survey were analyzed by using Statistical Package 

for Social Sciences and presented in terms of frequencies, percentages, 

means and standard deviations. An inferential statistics t-test, and One-

Way ANOVA were used to prove research hypothesis whether 

international tourists who have different demographic will have 

different significant interesting levels towards new creative tourism 

activities in Koh Trong and Koh Pdoa community. The focused group 

discussion and in-depth interviews were used to conduct the situation 

analysis (SWOT analysis) in order to present TOWS Matrix, strategies, 

policies, optional policies and project as guidelines for creative tourism 

activities development. 
 
 

The results of the study found that: 
(1) The international tourist’s had high satisfaction with presently 
tourism activities including: cooking local food, cycling around the 
island, boat tripping to explore islands with a local  guide,  fishing  
with  local  people  and  learning  to  make  local  handicrafts  (Kra  
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ma). Meanwhile  the  highly  interested  of  international  tourists  in  
new  tourism  activities  were comprised of six such as: 
participating in traditional ceremonies, learning about Irrawaddy 
dolphins’ behavior, staying on a floating home-stay, learning to 
make sticky rice, learning  to make a traditional boat and souvenir-
making. 

(2) The international tourists who have different genders have 
different interesting levels with new creative tourism activities, while 
the international tourists who have different ages, nationalities, 
occupations, incomes education levels had different interesting levels 
with participating  in  traditional  ceremonies,  souvenir-making,  
pottery-making,  learning  to  plant pomelo trees, learning about 
Irrawaddy dolphins’ behavior and habitat, staying on a floating home-
stay, learning to make bamboo fishing equipment, and teaching English 
in the community activities. 

(3) For the suggestions guidelines of this study, the researcher 
is proposed the four policies as follows, 1) create new creative 
tourism activities development, 2) marketing and public 
development, 3)  community’s capacity building (communication 
skills and services quality knowledge improvement and 4) 
communities amenities improvement 5) optional policy: product and 
activities innovation. 

 
 
Keywords:  Creative tourism, Koh Trong, Koh Pdao Community, Kratie 
Province, Cambodia 
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1. Introduction 
 

Nowadays, many countries in the world are paying attention to 

the promotion of various industries. One of these is the tourism 

industry which is a source of capital and development of international 

interaction. The tourism sector in Cambodia is growing at a fast rate 

and is an important contributor to the national economy. Also, 

Cambodia has good opportunities to attract more international visitors 

when the Association of Southeast Nations (ASEAN) member countries 

establish the ASEAN Economy Community (AEC) in 2015. 
Presently, the Cambodian government has promoted and 

identified tourism as a high-priority sector that supports the 

Cambodian economy and is the largest source of national revenue. 

It has helped to reduce unemployment and increased gross domestic 

product (GDP). According  to  the  annual  report  of  the  Ministry  of  

Tourism  Cambodia,  the  number  of international tourists arrivals in 

2013 was 4,210,165, an increase of 17.5 percent compared to 

3,584,307 visitors in 2012 (Annual report Ministry of Tourism: 2013). 

Because of ASEAN Economic Community (AEC), it is expected that in 

2015 Cambodia will receive approximately 5 million international 

tourists and 7 million in 2020 (Thong Khon: 2013). 
Cambodia identified three kinds of tourism, cultural, historical, 

and eco-Tourism, as dolphins’ behavior, staying on a floating home-
stay, learning to make sticky rice, learning to Cambodia has lots of 
cultural and natural resources throughout its provinces (Hun Sen: 2012). 
Kratie province was seen by the Cambodian government as an eco-
tourism destination and hosted a green tourism campaign involving 
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creative tourism activities capable of attracting tourists. Kratie province is 
considered one of the most popular tourist destinations in Cambodia 
with great potential for eco-tourism. 

Tourism in Kratie is increasing at a remarkable growth due to 
the potential of its natural environment, culture, and other 
attractions. With the same time the Kratie municipal focused on  
building  infrastructure  and  security  management  with  increased  
day-to-day  security. According to the 2012 annual report, the 
Department of Tourism stated that the international tourists arrivals 
were 19,717, compared to 17,296 in 2011, an increase of 14%. Tourists 
mostly visit Kampie dolphin habitats and communities such as Koh 
Trong and Koh Pdao. 

Moreover to attract more international tourists and 
encourage them to stay longer in the community the researcher 
proposed the research study to promote creative tourism activities. 
According to meaning, creative tourism offers visitors more chances as 
a part of native people to share their creative skills through 
learning activities, experiences, get closely with local culture and 
way of life during their staying. However, the keys to successful 
creative tourism are building the quality of life, having long-term 
vision, developing an identity as well as image, collaborating with the 
stakeholders and using public space to host creative events. The 
objectives of this study are listed as follows: 

(1) To study the satisfaction and interest with creative tourism 

activities of international tourists visited Koh Trong and Koh Pdao. 
(2) To compare the significantly interesting levels of 

international tourists who are interested in creative tourism activities 
of Koh Trong and Koh Pdao. 

(3) To suggest guidelines for the development of creative 
tourism activities in Koh Trong and Koh Pdao. 
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2. Literature reviews 
 

Recent years the creative tourism has grown interestingly and 
popularly, it’s a significant market of people looking for deeper and 
more satisfying experiences, while many destinations have put the 
concept into practice in order to promote their cultural capitals as 
principle assets and develop this type of tourism product. 
Particularly UNESCO has taken ideas to create Creative Cities 
Network and Greg Richards and Crispin Raymond undertook the 
successful creative tourism work in New Zealand. The roots of the 
creative tourism concept went back to 
1993 when it was first mentioned but not clearly defined as a 
potential form of tourism to enhance the sales of craft products to 
tourists (Richards, 2011). This meaning of new way of creative tourism 
was emerged and promoted by Richards and Raymond in 2000 when it 
is a result of Crispin Raymond‘s sister who is new generation tourists, 
had come to Asia and South- East Asia; Thailand, Indonesia and 
Australia. She got impressed by learning Thai massage in Tourism in 
Kratie is increasing at a remarkable growth due to the potential of its 
natural Chiang Mai and taken class of vegetarian cooking in Bali, 
Indonesia then took care of sheep and jillaroo in Australia. He had 
stated that creative tourism refers to tourism which offers visitors the 
opportunities to develop their creative potential through active 
participation in courses and learning experiences which are 
characteristic of the holiday destinations where they are undertaken. 

Catriona (2011) defined creative tourism as that it offers visitors 
a creative pursuit (including arts, crafts, and cookery workshops), with 
the opportunity to stay in high quality accommodation, and to connect 
with local people in a distinctive destination. 
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Richards (2009) noted changes in the consumption and 

production of tourist experiences in cultural tourism. Creative tourism 

depends heavily on tourists’ active involvement, not just in a place and 

watch others but interact and co-create the whole experience, actively 

learn about their surroundings and apply this knowledge to develop 

their own skills (Richards & Wilson, 
2006). In recent years, the term culture has appeared recurrently in 
urban transformation processes creative tourism through the increasing 
of creative tourist G. Richards & J. Wilson, 2006). Meanwhile this 
concept of creative tourism has also gotten interest from United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization or UNESCO and 
also defined the meaning of creative tourism that Creative tourism is 
travel directed toward an engaged and authentic experience, with 
participative learning in the arts, heritage, or special character of a place, 
and it provides a connection with those who reside in this place and 
create this living culture. 

According to Richards (2011) state that cultural tourism is the 
movement of persons to cultural attractions away from their normal 
place of residence, with the intention to gather new information and 
experiences to satisfy their cultural needs. McIntosh and Goeldner 
(1986) consider cultural tourism as comprising all aspects of travel, 
whereby travellers learn about the history and heritage of others or 
about their contemporary ways of life or thought. 

Cultural tourism is the subset of tourism concerned with a 
country or region's culture, specifically the lifestyle of the people in 
those geographical areas, the history of those peoples, their art, 
architecture, religions, and other elements that helped shape their way 
of life. Cultural tourism includes tourism in urban areas, particularly 
historic or large cities and their cultural facilities such as museums and 
theatres. It can also include tourism in rural areas showcasing the 
traditions of indigenous cultural communities (i.e. festivals, rituals), 
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and their values and lifestyle (Vijaya babu &Jayaprakashnarayana, 
2014). The components of cultural tourism: travel, the tourist and the 
sites. In particular, in terms of travel he stated that ‘cultural tourism is 
travel undertaken with historic sites, museums, the visual arts, and/or the 
performing arts as significant elements (Tighe, 1991). Culture refers to 
the way of life of a specific group of people. It can be seen in ways of 
behaving, beliefs, values, customs followed, dress style, personal 
decoration like makeup and jewelry, relationships with others and special 
symbols and codes (Saho, 2005). 

CBT  is  considered  as  small-scale  form  of  tourism  managed  
and  owned  by  the community for its benefit, taking place mostly in 
rural areas where there is interaction between tourists and local people 
(Asker et al., 2010). The Ministry of Tourism of Cambodia defined CBT as 
a form of responsible tourism that supports local communities and 
improves livelihoods. The tourism destination is managed by the local 
community members themselves. Similarly, Cambodia Community-
based Ecotourism Network (CCBEN) defined it as “tourism which is run by 
the local community, where all the management decisions must be 
made by the community and most of the profits must directly benefit 
the local community” (2009). 

Furthermore the Responsible Ecological Social Tours Project 
(REST) (1997) stated that it is tourism that takes  environmental, social,  
and  cultural sustainability into  account.  It is managed and owned 
by the community, for the community, with the purpose of 
enabling visitors to increase their awareness and learn about the 
community and local ways of life. Kadof (2008) saw CBT as 
concentrating on sustainable environment, society, and culture, and 
it is owned and managed by the community. However in developing 
countries, the inclusion of local communities, particularly indigenous 
peoples and villagers, is regarded as an important factor. This may 
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involve locals hosting tourists in their villages, managing the scheme 
communally, and sharing the profits (Metropolitan, 2013). 

Therefore it can concluded that creative tourism is a new 
trend of  tourism emerged from cultural tourism through the creativity 
and active participation of the creative tourist joint the event to have 
an opportunity learning, tasting, seeing, buying, through the local host 
resources including arts, craft, everyday life etc. to discovers the hidden 
identity and got the value experiences. This concept will be best 
practice and model for creative tourism activities in both of 
communities in order to get successful and sustained development. 

 
3. Research methodology 

 
This research integrates the results of both quantitative and 

qualitative analysis. The quantitative analysis was done based on 
questionnaires for 384 tourists who visited Koh Trong and Koh Pdoa. The 
sample was obtained by Stratified Random Sampling, 

The  populations  are  classified  into  three  groups  including:  
International  tourists, Members of the local communities of both 
community and Government officers of the Department of Tourism and 
members of two local NGOs, Khmer Association For Development Of  
Countryside Cambodia (KAFDOC) and Cambodian Rural Development  
Team  (CRDT). According to the discussion with CRDT staff and 
compare number of international tourism arrived both of community, 
the researcher performed the sampling by Stratified Random Sampling, 
using Taro Yamane’s formula, which got 95% reliability for the 
determining the samples size of international tourists who visited Koh 
Trong and Koh Phdao community, which  divided the population into 2 
groups, Koh Trong community 288 persons and Koh Phdao community 
96 persons of total international tourists. Furthermore the qualitative 
data of this research is based on purposive sampling technique 
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(Judgment sampling), the researcher conducted the in-depth interview 
and focus group discussion with the potential key informants. 

The results of the quantitative data collected from the 
questionnaires were analyzed by Statistical Package for Social Sciences 
(SPSS) in terms of frequencies, percentages, means, and standard 
deviations and inferential statistics t-test, and One-Way ANOVA. The 
results of focus groups discussion are used to suggest the guidelines for 
developing the creative tourisms activities 

 
4. Results of the research 

 
4.1 Satisfaction levels of international 

The results of the analysis of the international tourists’ 

satisfaction in tourism activities used means ( x ) and standard 

deviations (SD) display in table 4.1, and described below: 
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Table 4.1 Satisfaction levels of international tourists towards tourism 

activities 

 
4.2 Interest levels of international tourists 

The results of the analysis of the international tourists’ interest 
in tourism activities used means ( x ) and standard deviations (SD) 
display in table 4.2 and described below 
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Table 4.2 Interesting levels of international tourists toward 
new tourism activities 

 
According to the table 4.1, it showed that most international 

tourist’s had high satisfaction with five activities such as cooking local 
food activities with mean score 3.75, followed by cycling around the 
island with the score 3.64, the next were, boat trip to explore islands with 
a local guide got the mean score 3.49, next were fishing with local people 
were got mean score 3.43 and the minimum mean score of high 
satisfaction were learning to make local handicrafts activities which got 
mean score 3.42. 

Meanwhile the table 4.2 illustrated that high interesting levels of 
international tourists in new  tourism  activities  were  comprised  of  six  
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activities  such  as  including  participating  in traditional ceremonies, 
learning about Irrawaddy dolphins’ behavior, staying on a floating home- 
stay, learning to make sticky rice, learning to make a traditional boat and 
lastly, high interests were souvenir-making got the mean score 3.43. 

 
4.3 Hypothesis 1 

The international tourists of different genders will have 
different interest levels in regard to new creative tourism activities in 
Koh Trong and Koh Phdao Community in Kratie Province, Cambodia. 

 
Table 4.3 Comparison of gender and new creative tourism activities  

 
According to the table 4.3 the interesting levels of 

international tourists showed a statistically significant difference among 
gender  of  international  tourists.  The test result of t-test,  P-value 
were not over than 0.05 (P< 0.05). Therefore, the international 
tourist who have different genders would have different interesting 
levels with planting coconut trees activities. 
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4.4 Hypothesis 2 
The international tourist who have different ages will have 

different interesting level with new  creative  tourism  activities  Koh  

Trong  and  Koh  Phdao  Community  Kratie  Province, Cambodia. 
 

Table 4.4 Comparisons of factors between “age groups” and “New 

creative tourism activities” 

 
The test result of one-way ANOVA test, p-value of the age 

groups for Participating in traditional ceremonies (Pchom Benh, Katoen, 
Khmer New Year) and staying on a floating home- stay activities were 
not over than 0.05, (P < 0.05), the interesting levels of both 
activities showed the statistically significant difference among age 
groups of international tourists. Therefore, the international tourists 
who have different ages had different interesting levels with new 
creative tourism activities in Koh Trong and Koh Phdao Community 
Kratie Province, Cambodia. 

 
4.5 Hypothesis 3 

The international tourists of different nationalities will have 
different interest levels in regard to new creative tourism activities. 
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Activities 
 

Mean square 
 

f-value 
 

p-value 

Souvenir-making(from endocarp 
coconuts, palm trees, pomelo trees) 

2.48 
.97 

 
2.557 

 
.01* 

 
Planting coconut trees .43 

.86 

 
.512 

 
               .84 

 
Learning to plant pomelo trees 1.88 

.95 

 
1.98 

 
.04* 

 
Pottery-making 1.94 

.97 

 
1.992 

 
.04* 

 
Staying on a floating home-stay 3.59 

1.25 

 
2.882 

 
.00* 

  
Base on the table 4 the comparison of mean square of the 

respondents showed the interest level in new creative tourism activities 
divided by their nationalities. Test results of F- value, and p-value of 
one-way ANOVA (statistically significant difference were used to show 
the significant difference between their marital statuses and factors. The 
p-values of the implementation were not over 0.05 (P<0.05). Therefore, 
the interest level in new creative tourism  showed  the  statistically  
significant  difference  among  nationalities  of  international tourists. 
Similarly, the international tourists who have different nationalities were 
different interesting levels with souvenir-making (from endocarp 
coconuts, palm trees, pomelo trees), staying on a floating home-stay, 
pottery-making and learning to plant pomelo trees. 
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4.6 Hypothesis 4 
The international tourists of different occupations will have 

different interest levels in regard to existing and new creative tourism 
activities 

 

Table 4.6 Statistical relationships comparisons of factors 

between “Occupations” and “New creative tourism activities” 

 
 

Activities 
 

Mean square 
 

f-value 
 

p-value 

Learning about Irrawaddy 

dolphins’ 
behavior and habitat 

3

.

 
3.77 

 
.00* 

 

In fact, the comparison of the mean square of respondents was 
to explain the interest levels in creative tourism activities of Koh Trong 
and Koh Phdao divided by their occupations. The test results of F-value 
and P-value of one-way ANOVA result were not over than 0.05     
(P<0.05).  So,  the  interest  level  new  creative  tourism  showed  the  
statistically significant difference among occupations of international 
tourists. Thus the international tourists who have different occupations 
would have different interesting levels with learning about Irrawaddy 
dolphins’ behavior and habitat. 
 
 
4.7 Hypothesis 5 

The international tourists with different incomes will have 
different interest levels in regard to existing and new creative tourism 
activities. 
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Table 4.7 Statistical relationships comparisons of factors between 

“incomes” and “New creative tourism activities” 

 
Activities Mean Square f-value p-value 

Learning about Irrawaddy 
dolphins 

 
3.17 

 
3.06 

 
.01* 

1

 
Base on the Table 4.7, the comparison of the mean 

square of respondents was to explain the interest levels in 
creative torism activities divided by their personal monthly 
income. The test results of F-value and p-value of ANOVA were not 
over than 0.05 (P<0.05). So, the interesting levels for new creative 
tourism showed the statistically significant difference among incomes 
of international tourists. Similarly, the international tourists who have 
different incomes  would  have  different  interesting  levels  with  
learning  about  Irrawaddy  dolphins’ behavior and habitat. 
 
4.8 Hypothesis 6 

The international tourists with different education levels 

will have different interest levels in regard to existing and new 

creative tourism activities 
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Table  4.8  Statistical  relationships comparisons of  factors  
between“education levels” and “New creative tourism activities” 

 
 

According to Table 4.8 it showed the comparison of mean 
square of the interesting levels of creative tourism activities divided 
by their education levels. For, the test result of F - value, and p-value 
of ANOVA were not over than 0.05 (P<0.05). The interesting levels of 
new creative tourism activities showed the statistically significant 
difference among education levels of international tourists. 
Therefore, the international tourists who have different education 
levels would have different interesting levels with new creative 
tourism activities in Koh Trong and Koh Phdao Community Kratie 
Province, Cambodia (Staying on a floating home-stay, learning to make 
bamboo fishing equipment, portray making and teaching English in the 
community. 
 
Situation analysis (SWOT analysis) and TOWS Matrix 

Base on the results of focus groups discussion in both 
communities the researcher and key informants produced the 
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guidelines for new creative tourism activities which are composed by 
TOWS Matrix, strategies, policies, optional policies and project, while 
the creative tourism provided more advantage to local communities 
such as: more job opportunities, income, and relationship between 
tourists and local community. Furthermore, it has helped them  to 
preserve of culture, way of life, customs, and to increase values 
of community as well. 
 
Table 4.8 Result of SWOT analysis and TOWS matrix of Koh Phdao 
Community 
 

Strengths Opportunities Aggressive strategies 
(1) CBET member is committed 
having tourism 
(2) Partnership with tour 
agencies 
(3) Good relationships between 
community members 
(4)  Officially recognized  
by government and other 
development partners 
(5) Unique ways of life and 
natural resources 
(6) Good location nearby the 
Mekong River 
(7) Rich potential natural 
resources 
(8)High  local participation in 
community tourism 
management 
(9) Provide unforgettable 
experiences for international 
tourists 
(10) Have main occupation 
(agriculture and fishery) 
(11) Local  guides  have  
knowledge related to 
Community 

(1)   The community  
Has CRDTours as market 
linkers 
(2) Supporting from NGO for 
community members’ 
occupation development 
(3)  Many kinds  of 
transportation modes to 
connect between Phnom 
Penh and Kratie Town 
(4) Support from the 
government, NGOs promote 
community based tourism 
(5) Increase of eco-tourism 
trend 
(6) Tourism could generate 
more jobs and incomes  
for villagers 

(7) Irrawaddy dolphin and 
wildlife  conservation  projects 
of World Wildlife Fund (WWF) 

(S1)(O1)(O2)(O4) Stimulate villagers’ 
participation to create more activities
and products to satisfy more 
international tourists. 
(S2)(O5)(O6) Cooperate with tour 
companies to promote eco-tourism 
activities in community to generate 
jobs and income for villagers. 
(S5)(O1)(O5) Encourage CRDT ways  

of life package tours for international 
tourists to have more opportunities  
to learn and experience community 
ways of life and support increasing 
ecotourism trend. 
(S6)(O3)(O4) Cooperate with 
government, NGOs to promote 
Mekong tour that international 
tourists can access by all kinds of 
transport. 
(S7)(O2)(O6) Stimulate NGOs and 
government to provide  technical  
support  for  development  of 
creative products to become 
valuable resources to generate more 
jobs and income for villagers. 
(S9)(O4)(O7) Expand more dolphin 
conservation activities to enhance 
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Strengths Threats Defensive strategies 
(1)  CBET  member  
is committed in  
having tourism 
(2) Partnership with 
tour agencies 
(3)Good relationships   
Between  community 
members 
(4) Officially 
recognized  from 
government and 
other development 
partner 
(5) Unique ways of life 
and natural resources 
(6) Good location 
nearby the Mekong 
River 
(7) Rich potential 
natural resources 
(8) High local 
participation in 
community tourism  
management 
(9) Provide 
unforgettable 
experiences for 
international tourists 
(10)Have main  
occupation  
(agriculture  and 
fishery) 
(11) Local guides 
have knowledge 
related to 

  Community 

(1) Destruction of 
development project 
(2)Relevant dolphin  
activities  could 
conduct only in dry 
season (January to May) 
(3) Possibility of  Don 
Sahong 
damnconstruction 
(4)  International tourists 
misunderstanding in cross 
cultural communication 
(5) Natural disasters 
(flood, storm) 
(6)Substitution of Kampi  
resort  for seeing 
dolphin 

(S1)(T1)(T6) Increase community’s 
abilities and communication skills to 
compete with competitors. 
(S2)(T2)(T6) Cooperate with tour 
agencies to create more tourism routes 
from Kratie town or other places to Koh 
Pdoa. (S4)(T3)(T5) Request  to  Cambodia 
government to support for and pay 
attention to natural negative impacts 
which possibly affect community-based 
ecotourism (S11)(T4) Create tourist 
information signs,encourage tour guides 
to explain to international tourists about 
understanding  cross-cultural 
communication of the community. 
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Weaknesses Opportunities Turn-around strategies 
(1) Low quality human 
resources 
(2) Lack of skill staff who 
worked as marketers 
(3)  Lack  of  cooking  skill  
(hygiene, taste) 
(4) Lack of communication 
skill 
(5) Lack of creative ideas 
(6) Lack valued souvenir for 
tourists 
(7) Villagers are living 
under poverty line 
(8) Lack of direct source 
information 

for international tourists 

(1) The community has CRD 
Tours as market linkers 
(2) Supporting from NGOs 
for community members’ 
occupation development 
(3) Many kinds of 
transportation modes to 
connect between Phnom 
Penh and Kratie Town 
(4)  Support  from  the  
government,  NGOs promote 
community based tourism 
(5) Increase of eco-tourism 
trend 
(6) Tourism could generate 
more jobs and incomes for 
villagers 
(7) Irrawaddy dolphin
 and wildlife conservations  
projects  of  World  
Wildlife Fund (WWF)                                               

(W2)(W4)(O2)(O4)(O6)  Improve 
local  education especially 
Technical skills for youth 
through NGOs supporting 
projects for generating local jobs 
with reasonable income. 
(W2)(W3)(W4)(O2) (O4)(O5) 
Request for support  from  
NGOs, Cambodia  government 
to  develop  villagers’ skills  
and improve knowledge to 
provide eco-tourism services. 
(W5)(W6)(O2)(6) Request funding 
for development of creative 
ideas, knowledge, and skills to 
produce valuable souvenirs to 
set  up  more  jobs  and  
income  for  villagers  in  order  
to participate in the Irrawaddy 
dolphin conservations project. 
(W7)(O2)(O4)(O5) 

Request support from Cambodia 
government and NGOs to promote 
tourism. 

 
Weaknesses Threats Retrenchment strategies 

(1) Low quality human 
resources 
(2) Lack of skill staff who 
worked as marketer 
(3) Lack of cooking skill 
(hygiene, taste) (4) Lack of 
communication skill 
(5) Lack of creative ideas 
(6) Lack valued souvenir for 
tourists 
(7) Villagers are living under 
poverty line 

  (8)Lack of direct source 
information for international 
tourists 

(1) Destruction of 
development project 
(2) Relevant dolphin 
activities could conduct 
only in dry season (January 
to May) 
(3)Possibility of Don Sahong 
damn  construction 
(4) International tourists 
misunderstanding in cross 
cultural communication 
(5) Natural disasters (flood, 
storm) 

   (6) Substitution of  Kampi  
resort for  seeing dolphin. 

(W1)(T2)(T5)  Create tourism 
activities to Serve international 
tourists during dry season and 
rainy season. 
(W7)(T2)(T4)Encourage 
international tourists’ 
participation in souvenirs and 
cross- cultural learning. 
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Table 4.9 Result of situation analysis and TOWS matrix of Koh 
Trong Community 

Strengths Opportunities Aggressive strategies 
(1) First class destination for 
relaxing and real countryside 
of Cambodia 
(2)  High  unique  ways  of  
life  of  local community 
(3) High local participation 
in community based 
tourism management 
(4) Rich of potential tourism 
resource for 
development 
(5) Networking  and  
partnership with other 
NGOs 
(6) Good location nearby 
Kratie Town 
(7) Officially  recognized 
from the government and 
other partners 
(8) Unique Khmer ancient 
home stay 
(9) High security 
(10) Creative tourism 
activities provide 

The memory experience 

(1) Increase of eco-tourism 
trend 
(2) Many public relations 
from outside (3) Support 
from Cambodia 
government (4) Creative 
tourism could increase 
jobs and incomes for 
villagers 
(5) Tourism  supporting  
project  from local NGOs 
(6) Many kinds of 
transportation modes 
connecting from Phnom 
Penh to Kratie Province 

  (7) Private  tour  companies     
promoted sales package tour 
to Koh Trong 

(S1)(O1)(O2)(O7)  Create  
more  attractive  tourism 
Activities to serve eco-
tourism  trend  through 
outside public relations and 
tour companies 
(S2)(O2)(O6)(O7) Cooperate 
with tour companies to 
stimulate international 
tourists’ participation in 
creative ways of life. 
(S5)(O4)(O6)  Stimulate  NGOs  
and  development 
Partners to assist finding 
markets to increase 
international tourists, make 
jobs and increase incomes 
for local villagers. 
(S3)(S8)(O1)(O2) Set up more 
tourism activities and 
services to expand eco-
tourism market through 
internal and external public 
relations. S6)(S8)(O6)(O7)    
Cooperate with private tour 
companies to build a 
home-stay network along 
the Mekong River which 
offers international  
Tourists transport options.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



272 วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ีปที่ 11 เลม 1 (2558) 

 

Strengths Threats Defensives strategies 
(1) First class destination 
for relaxing and real 
countryside of Cambodia 
(2) High unique ways of life 
of local community 
(3) High local participation 
in community based 
tourism management 
(4) Rich of potential tourism 
development 
(5) Networking and 
partnership with other NGOs 
(6) Good location nearby 
Kratie Town 
(7) Officially recognized 
from the government 
and other partners 
(8) Unique Khmer ancient 
home stay 
(9) High security 

  (10) Creative tourism 
activities provide the memory 
experience. 

(1) Limit fund outside 
organization for 
running effective CBT 
(2) Increase of wastes, 
pollutions to environment 
and social change 
(3) Manysubstitution 
(4) Possible flood 

   (5) Short-time plan visit of      
international tourist 

(S1)(T2)(T5) Develop   
attractive  tourism 
Activities to persuade 
international tourists to 
stay longer and 
encourage them to be 
aware of community’s 
environment and social 
changes. 
(S4)(T1)(T5) Transform   
potential   tourism 
resources  to attract long-
stay international tourists  
in  community  to  run  
CBT effectively. 
(S8)(W3)((W5)  Create  
training  activities related 
to Khmer home 
architecture to persuade  
international  tourists’  
long-stay and  reduce 
plans  to  visit  other 
substitutions. 
(S10)(T3)(T5) Offer creative 
tourism activities to 
increase competitive 
advantages which other 
private sectors cannot 
provide. 
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Weaknesses Opportunities Turn-around strategies 
(1) Lack of natural resource 
management plans 
(2) Lack of public relations 
and marketing 
(3) Inadequate h
(4) Lack of short-term 
community development 
plan 
(5) Lack of local guides 
(6)  Inadequate  clean  
water  and  electricity 
supply 
(7) Inadequate hygiene 
food and beverage for 
international tourists 
(8) Lack of direct 

communication and 
general information for 
visitors 
(9)Limited fund  for running 

   management 

(1) Increase of eco-tourism 
trend 
(2) Many public relations 
from outside 
(3) Support fr
(4) Creative tourism could 
increase jobs and incomes 
for villagers 
(5) Tourism  supporting  
project  from local NGOs 
(6) Many kinds of 
transportation modes 
connecting from Phnom 
Penh to Kratie Province 

  (7)Private tour companies 
promoted sales package tour 
to Koh Trong. 

(W1)(W4)(5)(O7) Cooperate 
with local NGOs to define 
one year development plan 
and discover the priority 
natural resource 
management plan to 
serve private company 
tours and other 
international tourists. 
(W5)(O4)(O5) Request for 
support from local NGOs 
to train local youth guides 
to create jobs for local 
youth. (W2)(O2)(O5)(5)  
Request for public 
relations and marketing 
training skills from NGOs 
and Cambodian 
government to improve 
community’s ability to 
link with outside public 
relations and international 
tourists. (W7)(O1)(O2)(O7)  
Create reliable community 
restaurants to satisfy 
international tourists’ 
demand by  stimulating   
private  companies’   
support and promotion. 
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Weaknesses Threats Retrenchment strategies 
(1) Lack of natural 
resource management 
plan  
(2) Lack of public 
relations and marketing 
(3) Inadequate home 
stay to serve 
international tourists 
(4) Lack of short -term 
community development 
plan 
(5) Lack of local guides 
(6) Inadequate clean water 
and electricity supply 
(7) Inadequate hygiene 
food and beverage for 
international tourists  
(8) Lack of direct 
communication and 
general information for 
visitors 
(9) Limited fund for running 
effective management. 

(1) Limit fund outside 
organization for 
running effective CBT 
(2)  Increase  of  wastes,  
pollutions  to 
environment and social 
change 
(3) Many substitution 
(4) Possible flood 

  (5) Short- time plan visit of   
tourist 

(W2)(T3)(T5) 
Develop public 
relations for 
community to 
enhance internal 
tourism 
(W3)(T1)(T2) Create more 
traditional home- 
stays which have a 
concern for the natural 
environment   by  
stimulating   villagers   to 
create community 
recycle bank to run 
effective CBT. 
(W4)(T3)(T5) Develop 
short-term tourism 
development  plan  to  
compete  and persuade 
international tourists’ 
long-stay in the 
community. 

 

Due to SWOT Analysis that showed the strengths, weaknesses, 
threats and opportunities of both communities related to their 
potential natural and cultural tourism resource, the researcher 
customized Tows matrix of Koh Trong and Koh Pdoa, Therefore, the 
researcher has grouped the approaches from TOWS Matrix in order to 
build the main policies and promote the creative tourism activities 
development approaches as follow: 
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Policy I: Create new creative tourism activities development 

 
In this policy it contained four approaches including: 
Strategy 1: Create various tourism activities to serve 

international tourists during dry season and rainy season. 
Strategy 2: Stimulate villager’s participation to create more 

activities, products to boost more international tourists which are 
supported by public relations of NGOs and Cambodia government. 

Strategy 3: Transform the potential tourism resource to 
attract international tourist’s long stay in the community for running 
CBT effectively. 

Strategy 4: Create more attractive tourism activities to serve 

ecot-ourism trend through the outside public relations and tour 

companies. 
 

Policy II: Marketing and public relations development 

Strategy 1: Cooperate with private tour companies to build 

the connecting home stay network along the Mekong River which 

offers international tourists all modes of transportation options. 
Strategy 2:  Cooperate with government,  NGOs  to promote  

Mekong  tour  that 
international tourists can access by all kinds of transportation 

modes. 
 
Policy III:  Community’s capacity building (communication  

skills  and  services  quality knowledge improvement) 
Strategy 1: Request support from NGOs, Cambodia 

government to develop villager’s skills and improve knowledge to 
provide eco-tourism services. 
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Strategy 2: Request fund for developing creative ideas, 

knowledge, and skills for creating value souvenirs to set up more jobs 

and income for villagers in order to participate with the Irrawaddy 

dolphin  conservations project. 
 

Policy IV: Communities amenities improvement 
Strategy 1: Create reliable community restaurant to supply 

increasing international tourists demands by stimulating private 
companies support and promotion. 

Strategy 2: Create more traditional home stays which concern 

natural environments by stimulating villagers to create community 

recycle bank for gaining some capitals for running effective CBT. 
 

Optional policy: Product and activities innovation 
Strategy 1: Stimulate villager’s participation to create more 

activities and products to boost more international tourists. 
Strategy 2: The actual detailed design and development of 

the new product and the design of the operations or production 
p ro ce s s  r equ i r ed  f o r  e ven tu a l  f u l l  s c a l e  p roduc t i o n . 

With the same time to ensure the policies to get successful, 
there searcher  created  many projects  such  as  learning  to  make 
bamboo  sticky  rice,  participating  in traditional ceremonies, Souvenir 
- making, learning about Irrawaddy dolphins’ behavior, improving  
communication skills  for  local  youths  and  communities, 
expanding Marketing  and  public relation and restructuring average 
interested tourism activities.                  
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5. Discussion 
 

This study aimed to suggest guidelines for the development of 
creative tourism activities in Koh Trong and Koh Pdao. Both of these 
communities have high potential for creative tourism development 
because of their unique eco-tourism and cultural resources that the 
study found generated a high interest from international tourists. Many 
of the activities are part of community-based tourism advocated by 
the Responsible Ecological Social Tours Project (REST) (1997) and 
stated that tourism must take environmental, social, and cultural 
sustainability into account. Community-based tourism is managed and 
owned by the community, for the community, with the purpose of 
enabling visitors to increase their awareness and learn about the 
community and local ways of life. 

Similarly, Cambodia Community-based Eco-tourism Network 
(CCBEN) (2009) explained that tourism run by the local community 
involves management decisions made by the community and most of 
the profits directly benefitting the local community. The activities must 
be managed and run by villagers and the community to improve their 
livelihood and show the ownership of the community. 

McIntosh and Goeldner (1986) considered cultural tourism as 

comprising all aspects of travel and travelers learned about the history 

and heritage of others or about their contemporary ways of life. Vijaya 

babu and Jayaprakashnarayana (2014) explained that tourism was 

concerned with a country or region's culture, specifically the 

lifestyle of the people in those geographical areas, the history of 

those peoples, their art, architecture, religions, and other elements 

that helped shape their way of life. Regarding to this concept the 

Raymond (2003) defines creative tourism as a development from 
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cultural tourism, which involves learning a skill on holiday that is part of 

the culture of  the country or  communi ty be ing v i s i ted . 
According to UNESCO (2006), creative tourism is considered a 

new generation of tourism. The first generation was beach tourism, in 
which people visit a place for relaxation and leisure. Then the second 
generation was cultural tourism, in which people visit museums and 
cultural attractions, and the third generation is creative tourism, in 
which visitor has an educational, emotional, social and participative 
interaction with the place, its culture, and the people who live there. 

In this case researcher considered that creative tourism is 
an integrations of cultural tourism and community based ecotourism 
due to the situations Koh Trong and Koh Pdao have capital resources 
event traditional, culture and natural resources, especially each activity 
was engaged in the natural, environment and ways of live of 
community which can provide the opportunities to international 
tourists to actively participate to learn and exchange special technique 
with local communities. With such this process will enhance the 
international tourists to deeply understand the spirits of the 
communities and gain unforgettable memories with communities. 
 
6. Conclusion 
 

From the results, it can be concluded that Koh Trong and Koh 
Pdao are high potential for creative tourism activities development. 
Both of these communities have many potential activities available for 
visitors to share their learning and absorb the spirits of the community. 
Moreover considerably both communities have strong commitment, high 
participation in communities in particularly these communities have 
their own identity, traditional, culture, natural resources and unique 
ways of live which indicate the ancestors event though the currently the 
development was encroaching local belief and something disappears 
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but local wisdoms are still remaining which is part of Cambodian’s 
recognition and transmitted from one generation to another generation. 
The proposed tourism activities give priority to the engagement between 
international tourists and the community to focus on learning and active 
participation. This form of tourism gives the opportunity for international 
tourists and home-stay owners and locals to share their learning and 
develop their creativity mutually. Through these new activities, 
international tourists will be able to develop a profound understanding 
of rural communities in Cambodia and contribute to a sustainable 
economy, society, and the conservation of local culture of the 
community.
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หลักเกณฑการเสนอบทความ 
เพ่ือพิมพในวารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 
วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เปนวารสารที่มุงเผยแพรบทความ
จากการวิจัย,  บทความวิชาการ  ทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  โดยเปดรับ
บทความจากบุคลากร/นักศึกษาภายในคณะศิลปศาสตรและภายในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ตลอดจนเปดรับบทความจากบุคลากร อาจารย นิสิต นักศึกษา และ
บุคคลทั่วไป จากภายนอก มีกําหนดตีพิมพเผยแพรปละ 2 ฉบับ คือ ฉบับมกราคม – 
มิถุนายน และฉบับกรกฎาคม – ธันวาคม ของทุกป อีกทั้งยังมีการออกวารสารฉบับ
พิเศษข้ึนมาตามวาระโอกาสตางๆตามความเหมาะสม 
 
หลักเกณฑการสงและพิจารณาบทความ 
1) เปนบทความทีไ่มเคยตีพิมพเผยแพรในท่ีใดมากอน   
2) ตนฉบับจะเขียนเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได และตองมีบทคัดยอทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
3) ตนฉบับควรมีความยาวไม (ควร) เกิน 25 หนากระดาษ A4 พิมพดวยระบบ 
Microsoft Word   
4) ใชฟอนต TH sarabun PSK ขนาด 14 พอยต     
5) บทความตองประกอบไปดวย  
 5.1 ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 5.2 บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวไมเกิน 15 บรรทัด 
 5.3 คําสําคัญ (keywords) ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไมเกนิ 6 คํา  
 5.4 ใหระบุชื่อผูเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตําแหนง (เชน 
อาจารย  นักศึกษา) และสถานที่ทํางานหรือสังกัด (เชน คณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน)ี 
6) บทความที่เขียนเปนภาษาอังกฤษตลอดจนบทคัดยอที่ใชภาษาอังกฤษ จะตองผาน
การตรวจสอบความถูกตองจากผูเชี่ยวชาญดานภาษากอนสงบทความมายังกอง
บรรณาธิการ 
7) การอางอิง เพื่อใหเปนมาตรฐานระบบเดียวกัน ใหใชระบบนามป ตัวอยางเชน 

-ในเนื้อเรื่อง ใหใชตามแบบดานลางน้ี 
(ชื่อผูแตง,/ปที่พิมพ/:/เลขหนา)  



  
-เชิงอรรถ ใหใช 
1ชื่อผูแตง,/ชื่อเรื่อง,/(เมืองหรือสถานที่พิมพ:/สํานักพิมพ,/ปที ่

พิมพ),/เลขหนาที่อางอิง. 
-บรรณานุกรมทายเรื่อง  ใหใช   
ชื่อผูแตง.//(ปที่พิมพ).//ชื่อเรื่อง.//สถานที่พิมพ:/สํานักพิมพ. 
*หมายเหตุ เครื่องหมาย / หมายถงึเวนวรรค 1 เคาะ 
สําหรับระบบบรรณานุกรมอยางละเอียด สามารถอางอิงกับคูมือ 

การเขียนบรรณานุกรมระบบ APA style เชน 
http://eportfolio.hu.ac.th/library/images/stories/sample/apa%20style%2
0psu.pdf  

ในกรณีที่บรรณานุกรมที่สงมาพรอมบทความ หากไมตรงกับ 
เงื่อนไขของวารสารฯ ทางวารสารจะสงใหผูเขียนปรับรูปแบบใหเปนระบบ APA กอน 
จึงจะสงใหกับผูทรงคณุวุฒิอาน และทางกองบรรณาธิการจะพิจารณาการเขียน
บรรณานุกรมโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง เพื่อใหมีการแกไขโดยสมบูรณเมื่อบทความ
ไดรับการพิจารณาตีพิมพเรยีบรอยแลว   
8) ในการสงบทความ  ใหแนบชื่อสกุลผูเขียน โดยระบุตําแหนง สถานที่ทํางาน 
หมายเลขโทรศัพท และอีเมลที่ติดตอไดสะดวก 
9) บทความที่สงมาเพื่อตีพิมพจะไดรับการกลั่นกรองจากผูทรงคุณวุฒิอยางนอยหนึ่ง
ทาน  
10) บทความที่ไมผานการพิจารณาใหตีพิมพ ทางกองบรรณาธิการจะแจงใหผูเขียน
ทราบ แตจะไมสงตนฉบับคืนผูเขียน 
11) กรณีที่มีรูปภาพประกอบหรือแผนภาพ ใหสงไฟลแนบตางหากจากภาพใน
บทความ ซึ่งสามารถสงมาในสกุล jpg ขนาดไฟลควรอยูในระหวาง 500kb–1500 kb  
 
ติดตอและสงบทความไดท่ี 
กองบรรณาธิการ วารสารศลิปศาสตร มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
ตําบลเมืองศรีไค  อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 34190 
โทรศัพท 045-353-705 โทรสาร 045-288-870  
หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส ใหสงมาตามที่อยูขางลางนี้  
e-mail:  laubujournal@gmail.com และ surasom@gmail.com  
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