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   บทความท่ีคัดสรรลงในวารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ฉบับน้ีมีจํานวนหกเรื่องประกอบดวยบทความดานสังคมศาสตร และ 
ภาษาท่ีเช่ือมโยงกับการเรียนรูของคนในสังคม สําหรับบทความดานสังคมศาสตรมี
สองบทความไดแกบทความเรื่อง “จากบรรษัทขามชาติตะวันตกสูอิทธิพลจีน: การ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมเกษตรกลวย ผลกระทบและการปรับตัวของทองถ่ิน” และ 
บทความเรื่อง “ศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของชุมชนเพ่ือเขาสู
แหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ในอําเภอบานตาก จังหวัดตาก” บทความแรกมีความ
นาสนใจเน่ืองจากเปนการนําเสนอเรื่องราวของกลุมคนตัวเล็กตัวนอยในทองถ่ินและ
กลุมชาติพันธุภายใตอิทธิพลการครอบงําทางเศรษฐกิจการเมืองของชาติตะวันตกและ
ตอมาคือจีนท้ังในมิติประวัติศาสตรการเมืองและการพัฒนาดานเกษตรกรรมสมัยใหม 
รวมท้ังสะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธทางอํานาจท่ีไมเทาเทียมกันระหวางรัฐและคน
ทองถ่ิน สวนบทความท่ีสองเปนบทความท่ีเผยใหเห็นความสามารถและศักยภาพของ
ทองถ่ินในการเพ่ิมมูลคาใหกับภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือสรางรายไดและพัฒนาชุมชนผาน
การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนดานการทองเท่ียวเพ่ือสรางความยั่งยืนใหกับทองถ่ิน 
   สําหรับบทความดานภาษาในวารสารฉบับน้ีมีสี่เรื่องประกอบดวย
เรื่อง “สถานภาพการวิจัยสภาพและปญหาการใชภาษาไทย” บทความเรื่อง 
“การศึกษาวิเคราะหคําสแลงภาษาจีนท่ีปรากฏในสื่อสังคมออนไลน” บทความเรื่อง 
“การรับรูและความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนจานกรองท่ีมี
ตอสื่อประกอบการเรียนรูแบบอินโฟกราฟก” และบทความเรื่อง “การมีสวนรวมใน
การอภิปรายในช้ันเรียนของนักศึกษาไทยท่ีเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ” 
สามบทความแรกตางช้ีใหเห็นวาการเรียนรูและการสื่อสารของคนในสังคมสมัยใหม
มักอาศัยเครือ่งมือและเทคโนโลยีสมัยใหม เชน สื่อสังคมออนไลน และ อินโฟกราฟก 
เปนตน ในขณะท่ีบทความสุดทายนําเสนอประเด็นสําคัญเก่ียวกับการเรียนรูเทาทันวา 
การสรางกระบวนการคิดเชิงเหตุผลดวยการมีสวนรวมในการอภิรายถกเถียงใน
ประเด็นตางๆ ในช้ันเรียน มีความสําคัญมากสําหรับนักศึกษาในการเรียนรูและการคดิ
เชิงวิจารณเก่ียวกับปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนในสังคม 
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หากสํารวจการปลูกกลวยในฐานะอุตสาหกรรมเกษตรสงออกในอดีตถึง
ปจจุบัน จะพบวากลวยไมใชผลไมเศรษฐกิจเกษตรท่ีผลิตเพ่ือบริโภคและสงออกท่ัวไป 
แตกลับพบชุดความสัมพันธเชิงอํานาจผูกโยงประวัติศาสตรการเมืองระหวางประเทศ
ท่ัวโลก กลวยจึงสะทอน “ความเปนพืชการเมือง” แหงการลาอาณานิคมทาง
เศรษฐกิจท่ีบรรษัทขามชาติตะวันตกแยงยึดเอาประโยชนมายาวนาน บทความน้ีเริ่ม
ความสนใจจากการปลูกกลวยในฐานะเศรษฐกิจภาคเกษตรท่ีกําลังเผชิญกับอิทธิพล
จีนผานการเคลื่อนยายของกลุมทุนจีนปลูกกลวยหอมพันธุคาเวนดิช (Cavendish) ใน
ภาคเหนือของไทยและลุมนํ้าโขง สถานการณน้ีถูกตั้งคําถามจากคนทองถ่ินตอ
ประเด็นผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในหลายปท่ีผานมา บทความน้ีใชวิธีศึกษาวิจัยเอกสาร
เปรียบเทียบอุตสาหกรรมเกษตรกลวยของนักลงทุนจีนในลุมนํ้าโขงกับกรณีศึกษา
ตางประเทศในละตินอเมริกา แคริบเบียนและแอฟริกา ซึ่งพบวา ไมเพียงอิทธิพลจีน
กับการขยายอุตสาหกรรมกลวยในลุมนํ้าโขงท่ีกําลังสรางผลกระทบตอสังคมทองถ่ิน
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เทาน้ัน แตประวัติศาสตรการเมืองเรื่องกลวยไดช้ีใหเห็นกระบวนการกลุมทุนตะวันตก
ท่ีขูดรีดแรงงานและสรางผลกระทบตอทองถ่ินมายาวนาน นอกจากน้ี บทความได
ช้ีใหเห็นแนวทางการปรับตัวของเกษตรกรทองถ่ินทวีปตาง ๆ กับการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมกลวยกลุมทุนตะวันตก ขณะท่ีกลุมทุนจีนและอุตสาหกรรมกลวยจากจีน
ท่ีขยายตัวในไทยและลุมนํ้าโขงปจจุบันก็มีชุดความสัมพันธทางการผลิตระหวางทุน 
แรงงานและการใชทรัพยากรเฉพาะ รวมท้ังรูปแบบการปรับตัวของเกษตรกรไทยและ
ในลุมนํ้าโขงท่ีข้ึนกับเง่ือนไขเชิงพ้ืนท่ี เครือขาย และความรู  
 

คําสําคัญ: อุตสาหกรรมเกษตรกลวย, กลวยคาเวนดิช, อิทธิพลจีน, ผลกระทบทองถ่ิน 
 

Abstract  
When exploring banana cultivars, one may employ the 

theoretical lens of colonial history. When we examine Cavendish 
banana-growing and related global industries, it can be seen that 
expansion of banana production has not just simply been based only on 
processing in the fruit economy, but also reflects the political economy 
of banana cultivation. This termed “economic imperialism”, applies to 
centuries of western multinational companies acquisitions, supported by 
western nation- states.  This article explores Cavendish banana 
plantations which have expanded recently from China into the Mekong 
region.  By applying documented research for comparison, the article 
found that the recent banana plantations belonging to Chinese investors 
are both similar and unique in production systems and the relationship 
of investors, laborers and resource usages.  It also reveals the significant 
impact of Chinese investors on localities and that it is similar to the 
impact of western investors.  
 
Keywords: Banana Industry, Cavendish, Chinese Influence, Local Impacts 
 

กลวย โดยเฉพาะกลวยหอมพันธุคาเวนดิช (Cavendish) ไมใชเปนเพียง
การผลิตผลไมเพ่ือสงออกตอบสนองการบริโภคเทาน้ัน แตหากสํารวจปรากฏการณ
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การปลูกกลวย และอุตสาหกรรมสงออกกลวยในอดีตถึงปจจุบันกลับพบชุด
ความสัมพันธผูกโยงกับประวัติศาสตร ปมปญหาระหวางประเทศ กลายเปนปญหา
ธุรกิจเกษตรเพ่ือสงออกและการบริโภคอาหารของโลก ในทางการเมือง กลวยยังเปน
ภาพสะทอน “พืชการเมือง” ชนิดหน่ึงท่ีบรรษัทขามชาติจากประเทศพัฒนาแลวแยง
ยึดเอาประโยชนทางเศรษฐกิจ แตท้ิงปญหาสังคม การขูดรีดเอาเปรียบแรงงานและ
การทําลายทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมเอาไวในประเทศกําลังพัฒนา อีกท้ังยัง
สะทอนนัยสําคัญการลาอาณานิคมทางเศรษฐกิจ การไรความเปนธรรมในตลาด
การคาโลกและกระบวนการโลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจการเกษตรอีกดวย   

บทความน้ี ใหความสนใจการปลูกกลวยในฐานะเศรษฐกิจเกษตรท่ีกําลัง
เผชิญหนากับอิทธิพลจีนผานการเคลื่อนยายของกลุมทุนจีนขนาดกลางจากเมืองใหญ
ในจีนท่ีนําเงินมาลงทุนในแปลงเกษตรเชิงเดี่ยวปลูกกลวยหอมพันธุคาเวนดิชใน
ภาคเหนือไทยและในประเทศลุมนํ้าโขง จากจุดเริ่มตนดังกลาว ผู เขียนพบวา 
ปรากฏการณขางตนไมเพียงเกิดข้ึนในลุมนํ้าโขงเทาน้ัน แตยังเกิดข้ึนดาษดื่นท่ัวโลก
และมีประวัติศาสตรยาวนานท่ีไมเพียงพบในกลุมทุนจีนเทาน้ัน แตยังพบกลุมบรรษัท
ขามชาติตะวันตกท่ีสรางผลกระทบในทองถ่ินในประเทศกําลังพัฒนาท่ัวโลก  

บทความน้ีใชวิธีศึกษาวิจัยเอกสาร โดยศึกษาผลงานนักวิชาการในโลก
ตะวันตกและประเทศไทย ทบทวนงานท่ีเก่ียวของเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบอุตสาหกรรม
ปลูกกลวยในประเทศตาง ๆ นํากรณีศึกษาจากนักลงทุนตะวันตกในแถบละติน
อเมริกา แคริบเบียน แอฟริกาเปรียบเทียบกับกรณีศึกษานักลงทุนจีนท่ีเคลื่อนยาย
การปลูกกลวยจากจีนสูลุมนํ้าโขง ตรวจสอบระบบการผลิตพืชเชิงเดี่ยวแปลงใหญใน
สายพานอุตสาหกรรม ชุดความสัมพันธทางการผลติและพิจารณาผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
ตอเกษตรกรทองถ่ินและการจัดการปญหาเชิงเปรียบเทียบ บทความน้ีเสนอวา การ
ขยายอุตสาหกรรมกลวยของนักลงทุนจีนในไทยและลุมนํ้าโขงปจจุบันสรางผลกระทบ
ตอสังคมลุมนํ้าโขงไมแตกตางไปจากหนาประวัติศาสตรการเมืองเรื่องกลวยของกลุม
ทุนตะวันตก ขณะท่ีการปรับตัวของเกษตรกรทองถ่ินในทวีปตาง ๆ และเกษตรกรไทย
ก็มรีูปแบบการรับมืออยางหลากหลาย  

บทความแบงเปน 2 สวน สวนแรก นําเสนอประเด็นเศรษฐศาสตรการเมือง
วาดวยการขูดรีดแรงงานและผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอมผานชุดความสัมพันธ
ทางการผลิต ใชขอมูลประวัติศาสตรอุตสาหกรรมการผลิตกลวยเพ่ือการสงออกของ
บรรษัทขามชาติตะวันตกในแถบละตินอเมริกา แคริบเบียน แอฟริกา สวนท่ีสอง 
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นําเสนออุตสาหกรรมการผลิตกลวยจีนในจีนและปญหาท่ีเกิดข้ึนในจีนจนขยายตัวเขา
สูลุมนํ้าโขง จากน้ัน พิจารณาเปรียบเทียบและนําเสนอรูปแบบการรับมือของทองถ่ิน
ในเชิงเปรียบเทียบ  
 

อุตสาหกรรมเกษตรกลวย ประวัติศาสตรและระบบการผลิตในตางประเทศ 
 

กลวยเปนพืชอันดับสี่ในรายช่ือพืชอาหารโลก และเปนกลุมผลไมอันดับหน่ึง
ในอุตสาหกรรมเกษตรสงออก กลวยท่ีปลูกท่ัวไปอันท่ีจริงมีมากกวา 300 สายพันธุ 
แตสําหรับอุตสาหกรรมสงออกมักปลกู “กลวยหอมทอง” เชน สายพันธุกรอส มิเชล 
(Gros Michel) ตอมาเมื่อเกิดโรคระบาด จึงเกิดสายพันธุคาเวนดิช (Cavendish) 
กลวยหอมเขียวท่ีปลูกเพ่ือการคาระหวางประเทศในชวงตอมา 

กลวยปลูกไดเฉพาะเขตโซนรอน (Tropical zone) เทาน้ัน ทําใหพ้ืนท่ีปลูก
กลวยสวนใหญจึงอยูในละตินอเมริกา แคริบเบียน แอฟริกา แปซิฟก ท่ีปลูกเพ่ือ
สงออกไปยังทวีปอเมริกาเหนือและยุโรป ระบบการผลิตในอุตสาหกรรมกลวยระดับ
โลกมีสองระบบหลักคือ ระบบพืชเ ชิงเดี่ ยวแปลงใหญ  (Monoculture and 
Plantation) โดยบริษัท กับระบบเกษตรกรรมรายยอยครัวเรือน (Small-holding 
farmers) ท้ังสองระบบแตกตางกันในแงขนาดเพาะปลูก การใชแรงงาน ระบบสิทธิใน
ท่ีดิน และองคกรดูแลธุรกิจชวยประสานระบบการผลิต ขนสงและการตลาด (Welch, 
1996; McCracken, 1998) 

ระบบการผลิตเชิงเด่ียวแปลงใหญโดยบริษัท สวนใหญเกิดข้ึนแถบละติน
อเมริกา เปนอุตสาหกรรมเกษตรเพ่ือสงออกโดยเฉพาะ ขนาดแปลงตั้งแต 20 - 100 
ตารางกิโลเมตร (5,000 -25,000 ไร) ตองการการลงทุนสูงในโครงสรางพ้ืนฐานและ
เทคโนโลยีการจัดการ เชน ถนน ทางรถไฟ ระบบแหลงนํ้า การระบายนํ้า สายเคเบิล
ไฟฟา รางสง ระบบบรรจุหีบหอ วิธีการผลิตเชนน้ีตองใชปจจัยการผลิตเขมขน 
(ปุยเคมีและสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ยาฆาแมลง พลาสติก เชือก ฯลฯ) เพ่ือรักษา
ผลผลิตตอพ้ืนท่ีปลูกใหไดสูงท่ีสุด โดยคาดการณผลผลิตอยางนอย 50-80 ตัน/1 เฮก
เตอร (2.53 ไร) Wiley (2008) เรียกระบบน้ีวา อาณาจักรกลวย (Banana Empire) 
มีประวัติศาสตรยอนกลับไปตั้งแตทศวรรษ 1880 ท่ีบริษัท Boston Fruit ของ
สหรัฐอเมริการวมกลุมตั้งบรรษัทขามชาติ United Fruit แสวงหาท่ีดินแปลงใหญเพ่ือ
เพาะปลูก สรางทางรถไฟจัดการระบบขนสงไปทาเรือและจัดหาตลาดสงกลับไปขาย
ในสหรัฐฯและทวีปอเมริกาเหนือ นับแตน้ันมา อุตสาหกรรมกลวยในละตินอเมริกาถูก
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ควบคุมโดยบรรษัทขามชาติอยาง United Fruit และรายอ่ืน ๆ ตามมา เชน Del 
Monte, Dole, และ Chiquita บริ ษัทเหลา น้ีเริ่มตนจากการแสวงหาท่ีดินเพ่ือ
เพาะปลูกเปนเปาหมายแรก จากน้ันประสานรัฐทองถ่ิน จัดการถางปา สรางระบบ
เทคนิคจัดการนํ้า ระบายนํ้า การจัดการแรงงานและการขนสงท่ีเริ่มจากท่ีดิน เสนทาง
รถไฟและเรือเพ่ือสงไปตลาดปลายทางในทวีปอเมริกาเหนือ  

ระบบเกษตรแบบครัวเรือน พบในกลุมแถบแคริบเบียนและในบางประเทศ
ของละตินอเมริกา เชน เอกวาดอร โคลัมเบีย และเปรู มีลักษณะแตกตางจากระบบ
ผลิตแปลงใหญ เพราะเกษตรกรรายยอยปลูกในท่ีดินตนเอง ใชวิธีผลิตท่ียั่งยืนมากกวา 
ใชแรงงานครัวเรอืนและยังรวมตัวเปนกลุม เรียกวา “สมาคมผูปลูกกลวย” (Banana 
Growers Associations - BGAs) ท่ีเปนสถาบันกลางชวยเหลือเรื่องตลาด รับซื้อ
ผลผลิตโดยตรงจากสมาชิก ชวยจัดการเรื่องขนสงและจัดหาปจจัยการผลิตให เชน 
สารกําจัดศัตรูพืช ปุยและปจจัยการผลิตอ่ืน ๆ  โดยเกษตรกรสามารถซื้อไดจากสมาคม
ภายใตระบบเครดิตและหักคาใชจายหลังไดรับรายไดจากการขายผลผลติแลว ระบบน้ี
ผลิตไดประมาณ 8-20 ตัน/ 1 เฮกเตอร (2.53 ไร) อยางไรก็ตาม เกษตรกรรายยอยผู
ปลูกกลวยในแคริบเบียนก็ประสบปญหาความไมแนนอนเรื่องอากาศ โรคระบาดและ
ราคาตลาดท่ีไมสามารถควบคุมได แมจะตองเผชิญกับเง่ือนไขภายนอกท่ีควบคุมไมได 
แตกลวยภายใตระบบน้ีก็ยังเปนรายไดหลักท่ีเกษตรกรทํามาหากินมีรายไดตลอดป 
(Welch, 1996) 
 

กลวยกับการเปนพืชการเมือง: บรรษัทขามชาติกับการเมืองระหวางประเทศ 
 

บรรษัทขามชาติอยางนอย 4 บรรษัทท่ีเก่ียวของกับธุรกิจกลวยมายาวนาน 
ไดแก Chiquita, Dole และ Del Monte จากสหรัฐฯ บริษัท Fyffes จากไอรแลนด 
และบริษัทในประเทศ เชน Noboa หรือ Bonita จากเอกวาดอรท่ีครองตลาดกวา 
90% ของการคากลวยระหวางประเทศ  

กลวยจากประเทศผูสงออกหลักในละตินอเมริกา (เอกวาดอร คอสตาริกา 
กัวเตมาลา ฮอนดูรัส ปานามา บราซิล เม็กซิโก นิการากัว เวเนซูเอลา และเปรู) ถูก
เรียกวา กลวยดอลลาร (Dollar bananas) เพราะสงออกไปยังทวีปอเมริกาเหนือและ
ผลิตโดยบรรษัทขามชาติจากสหรัฐฯ ขณะท่ีประเทศในทวีปแอฟริกา แคริบเบียนและ
แปซิฟก (ไอวอรี่ โคสต แคมารูน เซนตลูเชีย จาไมกา เบลีซ เซนตวินเซนตและเกรนา
ดีนส โดมินิกัน สุรินัม เกรนาดา โซมาเลีย กาบูเวรดี และมาดากัสการ) ถูกเรียกวา 
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กลวยแอฟริกัน แคริบเบียนและแปซิฟก (African Caribbean and Pacific- หรือ 
ACP bananas) เพราะสงออกไปยังทวีปยุโรปเปนหลกั ดานหน่ึง ประวัติศาสตรอาณา
นิคมมีอิทธิพลตอเสนทางประเทศผูรบัซื้อและการสรางขอตกลงทางการคา เชน กลวย
จากประเทศสุรินัมหรือเบลีสไมสงออกไปยังทวีปอเมริกาเหนือ เพราะท้ังสองประเทศ
เคยตกเปนอาณานิคมของยุโรป (McCracken, 1998)   

บรรษัทขามชาติจากสหรัฐฯ และยุโรปลงทุนอุตสาหกรรมกลวยเพ่ือสงออก
ในละตินอเมริกาและแอฟริกามายาวนาน เก่ียวโยงกับอิทธิพลการเมืองระหวาง
ประเทศและมรดกตกทอดอาณานิคม เชน บริษัท United Fruit ของสหรัฐฯ มักหา
โอกาสลงทุนในท่ีดินท่ีใหมเพ่ือทําแปลงสวนกลวยขนาดใหญ เมื่อไปถึงก็ใชอิทธิพลทาง
การเมืองเพ่ือใหไดท่ีดินตามเปาหมาย Kepner และ Soothill (1935) อธิบายการลา
อาณานิคมทางเศรษฐกิจท่ีบรรษัทขามชาติสหรัฐฯ เขาไปในละตินอเมริกา ผูกขาด
การคากลวยในภูมิภาคผานการใชเจาหนาท่ีและหนวยงานรัฐของสหรัฐฯแทรกแซง
การเมืองในประเทศใหตอบสนองผลประโยชนทางเศรษฐกิจของตน ในฮอนดูรัสพบวา 
กวา 60 ปท่ีสหรัฐฯ ครอบครองพ้ืนท่ีปลูกกลวยเพ่ือปอนตลาดสหรัฐ บรรษัทขามชาติ
หลัก นายทุนบริษัทผลไมอ่ืน ๆ และรัฐบาลสหรัฐฯ โดยหนวยงาน CIA ตางสนับสนุน
รัฐบาลเผด็จการทหารท่ีรับใชจักรวรรดินิยมสหรัฐฯ มาตลอดตั้งแตตนศตวรรษท่ี 20 
ประเทศฮอนดูรัสจึงกลายเปนท่ีมาของคําวา “สาธารณรัฐกลวย” (Banana 
Republic) จนกระท่ังป 2005 รัฐบาลพลเรือนเริ่มพยายามลดทอนอิทธิพลของ
สหรัฐฯ แตในท่ีสุดก็ถูกทหารยึดอํานาจอีกครั้งในป 2009 ภายใตการสนับสนุนของ
สหรัฐฯ เชนเคย  

ตัวอยางของคอสตาริกาเกิดข้ึนในทศวรรษ 1880 เมื่อบริษัท United Fruit 
ของสหรัฐฯ ไดพ้ืนท่ีขนาดใหญในประเทศแถบละตินอเมริกามาหลายสิบป จน
ทศวรรษ 1960 รัฐบาลคอสตาริกาเริ่มกังวลกับการขยายตัวของสวนกลวยและโรค
ระบาดตายพราย (Panama Disease) รวมท้ังการใชพ้ืนท่ีปาเขตรอนอยางไมสนใจ 
รัฐบาลคอสตาริกาแกปญหาดวยการสรางคูแขง นําบริษัท Standard Fruit (หรือ 
Dole ปจจุบัน) เขามา แตปญหาอ่ืนก็ตามมา เมื่อบรรษัทเหลาน้ีใชยาฆาแมลง 
สารเคมี ยาฆาเช้ือราอยางเขมขนไมแตกตางกัน ชวงหลังทศวรรษ 1970 บริษัท Dole, 
Chiquita, และ Del Monte จากสหรัฐฯ เขามาผลิตกลวยเพ่ือสงออกขยายพ้ืนท่ีปลูก
อยางกวางขวาง พรอม ๆ กับรัฐบาลในประเทศก็เปลี่ยนนโยบายหันมาสนับสนุน เชน 
Luis Alberto Monge ประธานาธิบดีของคอสตาริกาออกพระราชกฤษฎีกาเพ่ิมพ้ืนท่ี
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การปลูกกลวยในประเทศจนเกิดปรากฏการณ “การขยายตัวของกลวยท่ีไรการ
ควบคุม” (Uncontrolled banana expansion) เปดใหบรรษัทในและตางประเทศ
ใชพ้ืนท่ีปาเขตรอนทําการเกษตรสงออกเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจใหแกประเทศ
คอสตาริกา ดังขอมูลป 1997 พบการสงออกเกษตรสูงถึง 59% ของมูลคาการสงออก
ท้ังหมดและกลวยสงออกมากกวา 1,044 ลานตัน/ปไปยังสหรัฐฯ แตเศรษฐกิจเติบโต
กลับตองแลกมาดวยการสูญเสียพ้ืนท่ีปาเขตรอนขนาดใหญ (Committee on 
Commodity Problems, 1999 อางใน Worobetz,2000)  

ในแถบทะเลแคริบเบียน อุตสาหกรรมสงออกกลวยอาจจะมีทิศทางดีกวา
เขตละตินอเมริกา เพราะรูปแบบการผลิตอยูบนพ้ืนฐานระบบเกษตรกรรายยอย 
ประวัติศาสตรกวา 50 ปของแปลงกลวยในแคริบเบียนไดรับการพัฒนาโดยชาว
อังกฤษ กลวยกลายเปนเศรษฐกิจหลักของแถบแคริบเบียนและเกิดการจางงานใน
ประเทศ เชน 50% ของประชากรในหมูเกาะบริติชวินดเวิรดมีงานทําเพ่ิมข้ึนถือเปน 
50% ของรายไดเพ่ือการสงออกของประเทศน้ี อยางไรก็ดี ในชวง 20 ปใหหลัง 
เกษตรกรรายยอยผูปลูกกลวยในหมูเกาะบริติชวินดเวิรดลดลงมากจาก 27,000 คน
เหลือเพียง 3,500 คน สวนหน่ึงเปนผลจากตนทุนการผลิตตอไรสูงข้ึน ขณะท่ีราคา
กลวยในแหลงผลิตละตินอเมริกาต่ํากวาความเปนจริงมาก อีกท้ังปญหาการลดภาษี
นําเขากลวยจากละตินอเมริกาของสหภาพยุโรปในป 2009 (ภายใตระบบตลาดเดียว
ของสหภาพยุโรป) ทําใหกลวยราคาถูกจากละตินอเมริกาเขาไปตีตลาดยุโรปไดมาก
ข้ึน เง่ือนไขเหลาน้ีทําใหเกษตรกรรายยอยแถบแคริบเบียนไมสามารถแขงขันกับกลวย
จากบรรษัทท่ีผลิตในละตินอเมริกาได  

ขณะท่ีแถบแอฟริกา แมจะปลูกกลวยจํานวนมาก แตการสงออกกลับนอย 
เชน กาบูเวรดีสงออกเพียง 3.1 % ของตลาดโลกไปยังยุโรป ฝรั่งเศสและอังกฤษ 
ปลายทศวรรษ 1980 ไอวอรี่ โคสตเคยมีเกษตรกรรายยอยปลูกกลวยจํานวนมาก แต
ภายหลังการแปรรูปตลาดของรัฐบาลและหลังสหภาพยุโรปทําขอตกลงการคาและ
ขอตกลงเจนีวาจาก WTO ป 2009 ลดภาษีนําเขากลวยจากกลุมประเทศ non-ACP 
สงผลใหผูผลิตกลวยในแอฟริกา แคริบเบียน และแปซิฟกไดรับผลกระทบในการ
แขงขันกับกลวยสงออกราคาถูกจากละตินอเมริกาซึ่งปลูกเปนแปลงใหญโดยบรรษัท
จากสหรัฐฯ ทําใหเกษตรกรรายยอยในแอฟริกาลดลงทันที ดังน้ัน ทศวรรษ 1990 
การผลิตกลวยในแอฟริกาตะวันตกจึงถูกเปลี่ยนมือจากเกษตรกรรายยอยไปสูบรรษัท
ขามชาติอยาง Dole และ Del Monte มีบางประเทศในแอฟริกา เชน แคมารูน ไอวอ
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รี่ โคสต กานาและแคมารูนท่ีเกษตรกรรายยอยยังพออยูได ดวยการเขารวมโครงการ
นํารองของสหภาพยุโรปท่ีใหทุนสนับสนุนเพ่ิมประสิทธิภาพการแขงขันและปรับปรุง
คุณภาพสิ่งแวดลอมในอุตสาหกรรมผลิตกลวย แตก็มีเพียงกานาและแคมารูนเทาน้ันท่ี
ประสบความสําเร็จพัฒนากลวยสงออกตามมาตรฐานการคาท่ีเปนธรรมไปยังตลาด
ยุโรปได  
 

อุตสาหกรรมเกษตรกลวย: จากบรรษัทขามชาติตะวันตกสูนักลงทุนจีน 
 

จีนไมใชผูสงออกกลวยหลักรายใหญของโลก (เอกวาดอร ฟลิปปนส 
โคลัมเบีย คือ ผูสงออกหลักใหญของโลก (Workman,2020)) แตจีนถือเปนผูผลิต
กลวยรายใหญอันดับสองของโลกในปริมาณ 11 ลานตัน/ป รองจากอินเดียท่ีผลิตได 
29 ลานตัน/ป (จากคาเฉลี่ยในป 2010 และป 2017) 2

3 ท้ังสองประเทศน้ีผลิตกลวย
เพ่ือรองรับตลาดผูบริโภคในประเทศมากกวาสงออก 

กลวยในจีนขยายตัวในทศวรรษ 1980 เริ่มจากปลูกกลวยหอมเขียวคา
เวนดิชในพ้ืนท่ีแรก ๆ บริเวณมณฑลกวางตุง ตอมาเกิดโรคเช้ือรา (Fusarium) ระบาด
จึงขยายไปเกาะไหหนาน กวางซี  ยูนนาน ดังน้ัน พ้ืนท่ีปลูกหลักในจีนจึงอยูใน 5 
มณฑลเขตรอน คือ มณฑลกวางตุง กวางซี เกาะไหหนาน ยูนนาน และฟูเจี้ยน โดย
แบงเปน 3 โซนการผลิต คือ  โซนตอนเหนือ (ยูนนาน กวางตุง กวางซี) เก็บเก่ียว
เดือนตุลาคมและกุมภาพันธ เรียกวา กลวยฤดูใบไมรวงและฤดูหนาวเพ่ือขายชวงป
ใหมและเทศกาลฤดูใบไมผลิของจีน โซนตอนกลาง (เกาะไหหนานตอนเหนือ กวางตุง 
ฟูเจี้ยน) เก็บเก่ียวชวงมิถุนายนและตุลาคม มักเรียกวากลวย Zheng Zao (มาจาก 
Zhengyue หมายถึงผลิตเดือนแรกของฤดูใบไมผลิ) รองรับตลาดเทศกาลบะจาง 
(Dragon Boat Festival) ไหวพระจันทรและวันชาติจีน และ โซนใต/ตะวันตกเฉียงใต
ของเกาะไหหนาน เก็บเก่ียวเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนมิถุนายน เรียกวา กลวยนอก
ฤด ูเพราะเก็บเก่ียวชวงเวลาแตกตางจากโซนอ่ืน (Farquhar, 2012)  

ในป 2010 พบวา พ้ืนท่ีการผลิตกลวยรวมมี 413,000 เฮกเตอร (1.03 ลาน
ไร) ไดผลผลิต 9.85 ลานตัน แตเพราะอุตสาหกรรมเกษตรกลวยมีความไมแนนอน

                                                           
3 โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมที่ http://www.fao.org/economic/est/est-
commodities/bananas/bananafacts/en/#.XQS-hYgzbIU (สืบคนเมื่อ 5 มิถุนายน พ.ศ. 
2562) 



วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปที่ 16 ฉบับที ่1 (มกราคม - มิถนุายน 2563)               9 

จากปญหาภัยธรรมชาติ (ไมวา โรคศัตรูพืช พายุ และนํ้าคาง) และราคาตลาด (ท่ีมา
จากการเก็งกําไรและการปลอยขาวลือ) สงผลใหป 2011 พ้ืนท่ีเพาะปลูกลดลงเหลือ 
370,000 เฮกเตอร (936,000 ไร) ไดผลผลิต 8 ลานตัน ขณะท่ีความตองการบริโภค
กลวยในจีนกลับสูงข้ึนทุกป ในป 2014 ตองการบริโภคถึง 12.9 ลานตันและตอเน่ือง
ป 2015 ท่ีตองการบริโภค 12.3 ลานตัน แตผลิตไดเพียง 11.7 ลานตันในป 2014 
และ 10.8 ลานตันในป 2015 สถานการณเชนน้ีจึงเริ่มเปนเง่ือนไขหลักท่ีนักลงทุนจีน
มองหาพ้ืนท่ีปลูกกลวยใหมๆ รองรับตลาดบริโภคกลวยจีนท่ีสูงข้ึน   
 

ตารางท่ี 1 แสดงการผลิตและการบริโภคกลวยของจีนในชวง 2006-2015 
 

 
 

รูปแบบการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรมกลวยในจนี  
 

Farquhar (2012) พบรูปแบบการผลิตกลวยในจีน 3 รูปแบบหลัก คือ  
 

แบบแรก การผลิตแปลงใหญโดยบริษัท ยังถือวามีไมมากนักในจีน เริ่มมา
ตั้งแตทศวรรษ 1980 เปนกลุมบริษัทมีแปลงใหญปลูกซ้ําในพ้ืนท่ีเดิมตอเน่ืองยาวนาน 
มีระบบการจัดการท่ีใชมาตั้งแตทศวรรษ 1980 มีโรงงานบรรจุกลอง สายเคเบิลจาก
สวนสูโรงงาน มี ระบบจัดการนํ้า เทคโนโลยีระบายนํ้าและใหปุยจากปมผาน
คอมพิวเตอร มีทีมการจัดการและใชความรูรวมมือกับสถาบันการศึกษาเพ่ือปรับปรุง
คุณภาพ บางบริษัทถูกเรียกวา “บริษัทมังกร” (Dragon Companies) หมายถึง
สามารถสรางช่ือเสียงประสบความสําเร็จมีรายไดตอเน่ือง แบบแรกน้ี มีเจาหนาท่ี 
ผูจัดการดูแล มีอาคารสถานท่ี แตก็พบวา จางแรงงานไมมากและมักเลือกใชระบบ
เหมาชวง (Sub-contract) เชน จางผูจัดการ จางคูแรงงานสามีภรรยา (Worker 
couples) ท่ีมีประสบการณดูแลสวนเพ่ือลดตนทุนจางพนักงานประจํา   
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แบบท่ีสอง การผลิตกลวยแบบผูประกอบการรายยอยเคลื่อนท่ี ถือเปน
กลุมหลักปลูกกลวยในจีนท่ีเมื่อระบบเศรษฐกิจการเมืองจีนเปดมากข้ึนหลังทศวรรษ 
1980 ประกอบกับมีทุนมากข้ึนจึงเริ่มสรางระบบจัดการและทําสวนกลวยในเวลา
ตอมา รูปแบบน้ี ขนาดสวนมตีั้งแต 3-5 เฮกเตอร (6 -12 ไร) ข้ึนกับการเชาท่ีดินและ
ทุน ผูปลูกอาจเปนเกษตรกรเจาของท่ีดินหรือนักลงทุนเชา ท่ีดิน ท่ี เชาจาก 
“คณะกรรมการชุมชน” ในชนบท หรือเปนผูประกอบการจากอาชีพอ่ืน เชน นักธุรกิจ
เห็นโอกาสจากตลาด นักวิชาการเขาสูวงการธุรกิจ โดยมีเครือขายทองถ่ินจัดหาท่ีดิน
ให บางกรณีอาจมีท่ีดินและใหนักลงทุนสนับสนุนทุนให ระบบน้ี ไมวาผลิตโดย
เกษตรกร นักธุรกิจ หรือผูประกอบการมือใหมมีแผนการผลิตระยะสั้นเพียง 1-3 ป
เทาน้ัน ใชระบบจัดการผลิตแบบเหมาชวงตลอดกระบวนการ เชน จางกลุมคูสามี
ภรรยาผูมีประสบการณเปน “ผูจัดการ”ตั้งแตเริ่มปลูกจนไดผลผลิต มีทีมแรงงาน
พรอมทํางานชวงเก็บเก่ียวและเอเยนตทองถ่ินรับผลผลิตสงถึงตลาด  

รูปแบบน้ีเองเปนกลุมท่ีขยายออกไปสูประเทศเพ่ือนบานมากข้ึน เพราะ
ตนทุนแรงงานและท่ีดินต่ํากวา ความนาสนใจของรูปแบบน้ียังวางอยูบนระบบสิทธิ
ท่ีดินในจีน ซึ่งหลักการท่ัวไป สิทธิในท่ีดินท้ังหมดเปนของรัฐ (ในชนบทคือของ “รวม
หมู” ท่ีดูแลโดยคณะกรรมการชุมชน) ประชาชนมเีพียง “สิทธิการใช” ในท่ีดินท่ีไดรับ
การจัดสรรมาจากรัฐผานคณะกรรมการชุมชนแตละแหง (Tejapira, 2019: 65-91) 
กรณีสวนกลวยรูปแบบน้ี หากผูลงทุนหรือผูประกอบการมองหาการเชาท่ีดินจะตอง
ไปเชาท่ีดินจากคณะกรรมการชุมชนทองถ่ินน้ัน ๆ โดยตองจายคาเชาลวงหนารายป 
เงินท่ีไดจากการเชา หากไมไหลเขากระเปาสวนตัวของกรรมการฯ ก็มักกลับไปสู
ชุมชนเพ่ือใชพัฒนาหมูบาน ท่ีผานมามีนักธุรกิจจํานวนมากเชาท่ีดินเพ่ือเพาะปลูก 1-
3 ปซึ่งมีผลตอการจัดการท่ีดินระยะยาว เพราะบางคนเชาท่ีดินเพาะปลูกรายปแตอาจ
ตัดสินใจยายไป ท้ังน้ี ข้ึนอยูกับเง่ือนไขท่ีเผชิญ เชน การตอสัญญาเชา ราคาตลาด 
เปนตน  
 

 แบบท่ีสาม  เกษตรกรรายยอยครัวเรือน ผลิตบนท่ีดินของตัวเองท่ีไดรับ
การจัดสรรจากคณะกรรมการชุมชนรายละ 4-5 ไรหรือนอยกวาน้ันตามระบบการ
จัดสรรท่ีดินของรัฐบาลจีน เกษตรกรบางรายปลูกกลวยเพ่ือขายในตลาดทองถ่ิน 
สวนมากปลูกผสมผสานกับผักและพืชอาหารท่ีใชในครัวเรือน บางรายปลูกผสมกับพืช
เงินสดอ่ืน ๆ เชน มะละกอ แตงโมสลับกับกลวยระหวางแปลง แรงงานท้ังหมดใช
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แรงงานครัวเรือน อาจไดรับการสนับสนุนจากกลุมบริษัทแปลงใหญบาง ขณะท่ีระบบ
การจัดการแปลงและขนสงไมแตกตางไปจากสองแบบขางตน ท่ีอาศัยแรงงานทักษะ
เฉพาะทํางาน   
 

ระบบการจัดการแรงงานในอุตสาหกรรมกลวยจีน 
ความนาสนใจของอุตสาหกรรมกลวยในจีน คือ ระบบจัดการแรงงานแบบ 

“รับเหมาชวง” เปนรูปแบบท่ีพบในการผลิตและจัดการอุตสาหกรรมกลวยท้ัง 3 
ระบบ Farquhar (2012) พบวา เจาของแปลงสวนตางพ่ึงพาการจัดการแรงงานแบบ
รับเหมาชวงเปนหลักท่ีจางคนทํางานทักษะเฉพาะตั้งแตเริ่มผลิตจนถึงขนสงสูตลาด 
โดยมีทีมเฉพาะดังน้ี 
 

กลุมคูแรงงานสามีภรรยา (Worker couples) ผูดูแลแปลงผลิต หมายถึง 
กลุมสามีภรรยาท่ีแตงงานและอาจมีลูกชวยทํางานเซ็นสัญญากับเจาของสวนหรือ
ผูประกอบการ หนาท่ีหลัก คือ ดูแลสวนใหไดผลผลิตมากท่ีสุด ในแตละวันคูสามี
ภรรยาซึ่งพักในสวน ทํางานอยางใกลชิด มีช่ัวโมงทํางาน 8 ช่ัวโมงตอวันและรายงาน
ผลใหเจาของสวนอยางตอเน่ือง มีรายไดมาจาก 2 สวน สวนแรก คือ คาจางตาม
ทักษะ เซ็นสัญญารายปประมาณ 48,000 หยวน/ 2 คน/ป) สวนท่ีสอง มาจากเงิน
ตามจํานวนกิโลกรัมท่ีไดในแตละฤดูเก็บเก่ียว สวนใหญ 4 หยวน (20 บาท)/ 10 
กิโลกรัม การจายคาจาง คูสามีภรรยาจะไดเงินลวงหนาตลอดท้ังป จากน้ันหลังเก็บ
เก่ียว เมื่อรูจํานวนกิโลกรัมท่ีไดก็จะนํามาหักเงินท่ีจายลวงหนาหรือจายสวนตางท่ี
เหลือท้ังหมด สวนใหญผูประกอบการจีนมักจางคูสามีภรรยาท่ีมาจากตางถ่ิน เพราะมี
แรงจูงใจทํางานหนัก แรงงานกลุมน้ียังแบงปนความเสี่ยงกับผูประกอบการท่ีจะไดเงิน
มากหรือนอยข้ึนอยูกับผลผลิตท่ีเก็บเก่ียวได แตขณะเดียวกันก็ไดรับคาจางตามทักษะ
ชํานาญการดวย 
  

ทีมแรงงาน ผูประกอบการจีนอาจจางแรงงานทองถ่ินทํางานเฉพาะเพ่ือตั้ง
สวน เชน การขุดดิน ตั้งรอง เปนตน แตปกติแลว ทีมแรงงานในการผลิตกลวย 
ประกอบดวย  

1) ทีมแบกหาม (Porter) แบกหามกลวยจากแปลงสูแหลงลาง มีสมาชิก
ท้ังหญิงชาย 10-13 คน สวนใหญเปนแรงงานยายถ่ินช่ัวคราวจากเมืองอ่ืนมาหางาน
ทําชวงฤดูเก็บเก่ียว ทีมน้ีอาจรูจกักับเกษตรกรหรือมองหาเครือขายงานท่ีมีประจําทุก
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ป กลุมน้ีตองแบกหามกลวยหนักกวา 20 กิโลกรัมเดินระยะไกลจากสวนสูแหลงลาง มี
คาจางประมาณ 3 หยวน/20 กิโลกรัม ท้ังน้ีข้ึนอยูกับความเร็วในการเดิน ระยะทาง
และช่ัวโมงทํางานแตละวัน  

2) ทีมเอเยนต (ทองถิ่น) (Local Agent) หมายถึง เอเยนตท่ีถูกจางโดย
ผูรับซื้อ (Buyers) จากท่ัวประเทศจีน ติดตอรับคําสั่งซื้อใหหาผลไมและใหคําแนะนํา
การบรรจุและจัดสงโดยรถบรรทุกไปยังผูรับซื้อเพ่ือขายใหแกรานขายสงอีกทอด 
(Wholesaler) ทีมน้ีประกอบดวยคนขับรถ 2 คน คนดูแลความปลอดภัย 1 คน
จัดการใหรถบรรทุกขนาด 30 ตัน บรรจุ 2,750 กลองๆ ละ 10-12 กิโลกรัมสงกลวย
ไปสงยังแหลงรับซื้อในมณฑลตาง ๆ ของจีนใหไดภายใน 2.5 วัน เอเยนตอาจลือก
ผูรับซื้อผลผลิต แตไมใชผูกําหนดราคา แตตองยอมรับราคาจากผูรับซื้อในชวงเก็บ
เก่ียวระยะสั้น สวนใหญมีรายได 1,000-1,200 หยวน/คัน/3คน (ทํางาน 1-2.5 วัน
เพ่ือขนสง) เอเยนตกับทีมบรรจกุลองทํางานรวมกันโดยไดรับเงินคาจางจากผูรับซื้อให
จัดหาผลไมลงกลองบรรทุกไปยังผูรับซื้อเพ่ือขายใหแกรานขายสง 

3) ทีมบรรจุกลอง (Packing team) ข้ึนอยูกับขนาดรวมกลุมและเน้ืองาน 
กลุมน้ีชํานาญการลางและบรรจุกลอง มีอุปกรณและใชเครื่องมือของตัวเอง ซึ่งเปนถัง
ขนาดใหญลางกลวย เครื่องช่ังวัดนํ้าหนักและตารางงานท่ีพรอมเคลื่อนท่ีไปทุกสวน 
สวนใหญมีสมาชิกชายหญิงรวม 20 คน มักเปนหนุมสาวจีนท่ีไมตองการไปทํางาน
โรงงานในเมืองใหญ เพราะมองวาแมไดเงินมากกวา แตชีวิตในเมืองมีคาใชจายสูง 
กลุมน้ีทํางาน 10 ช่ัวโมงตอวัน ไดคาจาง 1.1 หยวน/กลอง หรือประมาณคนละ 150 
หยวน/คน/วัน  นอกจากน้ี เกษตรกรอาจจางผูจัดการ นักเทคนิครับผิดชอบดูแลสวน 
ใหคําแนะนําแกแรงงานคูสามีภรรยาเพ่ิมเติมเรื่องการใชปุย ระบบนํ้าและการพนยา
เพ่ิมเติมดวย 

ระบบแรงงานจีนในเชิงเปรียบเทียบกับแรงงานสวนกลวยในตางประเทศท่ี
ทํางาน 10-12 ช่ัวโมงทํางาน พบวา ระบบแรงงานเหมาชวงและการทํางานในสวน
กลวยจีนอาจจะมีสภาพการทํางานดีกวาในกลุมประเทศละตินอเมริกาภายใตการ
ควบคุมของบรรษัทขามชาติ นอกจากน้ี การผลิตกลวยในรูปแบบท่ีสามของจีนท่ีผลิต
โดยเกษตรกรรายยอย แรงงานสวนใหญมาจากครอบครัวหรือแลกเปลี่ยนแรงงานกับ
สมาชิกครอบครัวอ่ืน ๆ เพ่ือนบาน หรือเพ่ือน หรืออาจจางแรงงานรายวันจาก
ภายนอก จางเหมาทํางานบางประเภท เชน ขุดดิน เพ่ือทํารอง หรืออ่ืน ๆ ซึ่งคลายกับ
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ระบบผลิตแบบเกษตรกรรายยอยในกลุมประเทศแคริบเบียนและบางประเทศใน
ละตินอเมริกา  
 

จากจีนสูลุมน้ําโขง: อุตสาหกรรมเกษตรกลวยจีนกับการลงทุนแบบยายท่ี 
 

จากขอมูลขางตน จะเห็นไดวา กลวยในการผลิตแบบท่ีหน่ึงแปลงใหญโดย
บริษัท และแบบท่ีสองท่ีผูประกอบการรายยอยของจีนลงทุนในท่ีดินเพาะปลูกสะทอน 
“ลักษณะทุนนิยมประกอบการแบบจีน” (Huang, 2008) ท่ีทํางานแข็งขันและไดรับ
การสนับสนุนจากรัฐจีน ไมวารัฐปกก่ิงหรือรัฐทองถ่ินประสานใหเกิดการเคลื่อนยาย
การลงทุนและการผลิตกลวยจากจีนลงมาสูเขตพ้ืนท่ีลุมนํ้าโขง เง่ือนไขสําคัญ เปน
เพราะความตองการบริโภคกลวยในประเทศจีนขยายตัวมากข้ึน ขณะท่ีพ้ืนท่ี
เพาะปลูกในจีนไมเพียงพอและพ้ืนท่ีผลิตจํานวนมากก็ยังประสบปญหาผลผลิตไม
แนนอนจากภัยธรรมชาติ ไมวา อากาศเย็น พายุ หรือปญหาโรคศัตรูพืชและการใช
สารเคมีเขมขนจนดินและนํ้าเสื่อมโทรม เง่ือนไขเหลาน้ีเปนปจจัยทําใหนักลงทุนจีน
มองหาแหลงปลูกใหม ๆ สงผลใหชายแดนลุมนํ้าโขงกลายเปนพ้ืนท่ีใหม ของทุนจีนใน
การใชท่ีดินตอบสนองธุรกิจดังกลาว เพราะภูมิประเทศและภูมิอากาศเหมาะสม ภัย
ธรรมชาตินอยกวา และท่ีสําคัญในเชิงนโยบายของรัฐบาลบางประเทศก็สนับสนุนการ
ลงทุนตางชาติระยะยาว ใหสิทธิพิเศษดานภาษีระหวางจีน-อาเซียน มีคาแรงและคา
เชาท่ีดินถูกกวาในเชิงเปรียบเทียบ และมีระบบโครงสรางพ้ืนฐานคมนาคมเช่ือมตอกับ
จีนท่ีสะดวกตอการขนสง เง่ือนไขเหลาน้ีทําใหนักลงทุนจีนคอย ๆ เคลื่อนเขามาลงทุน
ปลูกกลวยหอมเขียวคาเวนดิชมากข้ึนในประเทศลุมนํ้าโขง อยางลาว กัมพูชา พมา 
และไทย  

ยศ สันตสมบัติ (Santasombat, 2019) พบวา อุตสาหกรรมกลวยและการ
ขยายตัวของผูประกอบการจีนปจจุบันมีลักษณะพิเศษ 2 ประการ คือ ประการแรก 
ตัวอยางในลาวเปนการผลิตแบบ “สวนกลวยยายท่ี” (Shifting plantation) ท่ีเมื่อ
เพาะปลูกจนอ่ิมตัว 6-10 ป ทรัพยากรดินและนํ้าเริ่มเสื่อมโทรมหรือมีปญหาความ
ขัดแยงในทองถ่ิน ผูประกอบการจีนก็พรอมยายไปท่ีอ่ืน อยางไรก็ดี หากพิจารณาการ
เคลื่อนยายดังกลาว จะพบวาสอดคลองกับระบบการผลิตแบบท่ีสองในจีนท่ี
ผูประกอบการขนาดกลางและเล็กจีนเชาท่ีดินทําเกษตรยายท่ี แตในจีนการเชาท่ีดินมี
ระยะสั้นกวาข้ึนอยูกับการตัดสินใจของคณะกรรมการชุมชนทองถ่ิน 
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ประการท่ีสอง ผูประกอบการจีนสวนกลวยในลาวท่ีปลูกแปลงใหญไมไดมา
จากบริษัทขนาดใหญในจีน แตกลับมาจากการรวมกลุมกันของผูประกอบการขนาด
กลางและเล็กของจีนรวมกันเชาท่ีดินติด ๆ กันรวมเปนแปลงใหญ เปนการเชาท่ีดิน
จากชาวบานในชุมชนท่ีไมไดมีการกํากับตรวจสอบอยางเปนระบบ แสวงหาท่ีดินระยะ
สั้นแปลงเล็กนํามารวมกัน ระบบน้ีพบวาชวยใหผูประกอบการจีนขนาดกลางและเล็ก
สามารถแขงขันกับบริษัทใหญได เพราะตนทุนการผลิตต่ํา ลงทุนขนาดเล็กและมี
กระบวนการผลิตตั้งแตการปลูกไปจนถึงแบกหาม บรรจุกลองข้ึนรถบรรทุกขนาด 30 
ตันไดในพ้ืนท่ีเพาะปลูก โดยไมตองมีท่ีพักคนงานหรือโรงเก็บสต็อก การทําแปลง
กลวยเชนน้ียังทําใหผูประกอบการจีนเหลาน้ีไมจําเปนตองรับผิดชอบกับปญหาการ
ปนเปอนสารเคมี ปญหาแรงงานหรือคนทองถ่ินอีกดวย (Santasombat, 2019: 177)  

สวนรูปแบบการลงทุนสวนกลวยของจีนในภาคเหนือไทย (Saiyarod, 
2019) จําแนกไว 4 รูปแบบ คือ  
 

แบบแรก นักลงทุนขนาดกลางจีนเชาท่ีดินทําสวนเกษตรแปลงใหญโดยรวม
ทุนกับบริษัทสัญชาติไทย เชน ตัวอยางของบริษัทหงตาเดิม ยกเลิกกิจการเมื่อพ.ศ. 
2558 ปตอมาจดทะเบียนใหมช่ือบริษัทพญาเม็งรายการเกษตรตามพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542  แบบท่ีสอง เชาท่ีดินขนาดกลางและ
เล็ก จดทะเบียนบริษัทสัญชาติไทย มีบริษัทในจีนสนับสนุนใกลชิด ตัวอยางของบริษัท
ช่ือ ไทยจง ในอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย แบบท่ีสาม เชาท่ีดินขนาดเล็กหรือใช
ท่ีดินของตนเอง ดําเนินกิจการโดยชาวไทยและใชระบบลูกไรในการผลิต ติดตอ
ประสานการสงออกกับบริษัทจีนไปยังตลาดจีน ตัวอยางสวนกลวยหวยเก๋ียง และกลุม
วิสาหกิจกลวยบานชางไทยแลนด อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยาในฐานะลูกไร แบบท่ี
สี่ กลุมผูประกอบการจีนเขามารบัซื้อผลผลิตเกษตรเพ่ือสงออกจีน เริ่มจากรับซื้อลําไย
ในภาคเหนือรูปแบบ “ลง” ท่ีมีหลากหลายรูปแบบการประกอบการ ไมวา คนไทย
รวมทุนกับผูประกอบการจีน หรือคนจีนเชาลงตอจากคนไทยท่ีขาดทุน หรือชาวจีน
เปนเจาของเอง โดยทําขอตกลงซื้อขายผลผลิตลวงหนาแบบเหมาสวน ตีราคาและวาง
มัดจําและดําเนินการตามระเบียบการสงออกของไทย  
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ผลกระทบจากอุตสาหกรรมเกษตรกลวยของบรรษัทขามชาติตะวันตกและจีน 
 

จากการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวของ ก็พบวา มีอยางนอย 3 ประเด็นหลักท่ีมี
ลักษณะรวมเปนผลกระทบสําคัญจากอุตสาหกรรมเกษตรกลวยจากบรรษัทขามชาติ
ตะวันตกและจากผูประกอบการจีน 
 

ประเด็นแรงงาน อุตสาหกรรมกลวย แมจะทําใหเกิดการจางงานในประเทศ
น้ัน ๆ แตการท่ีบรรษัทขามชาติตะวันตกควบคุมคาจางแรงงานและกําหนดราคาซื้อ
ขายในตลาด ทําใหการผลิตกลวยตองแลกมาดวยการขูดรีดแรงงานอยางหนัก 
แรงงานไดรับคาแรงข้ันต่ําและช่ัวโมงการทํางานท่ียาวนาน ปญหาท่ีพบสวนใหญ คือ
แรงงานทองถ่ินถูกเอาเปรียบ มีช่ัวโมงทํางานยาวถึง 10-12 ช่ัวโมง/วัน แตกลับได
คาแรงต่ํา (ประมาณ 250-300 เปโซ (4 ยูโร)/วัน หรือประมาณ 160 บาท/วัน) ท่ี
ไมไดครอบคลุมคาใชจายในชีวิตประจําวันอ่ืน ๆ แรงงานเหลาน้ีไมคอยมีอํานาจ
ตอรองเรื่องสิทธิแรงงาน สวัสดิการสังคมและสุขภาพ  ในคอสตาริกา แมอุตสาหกรรม
สงออกกลวยหอมเขียวชวยใหเกิดการจางงานในประเทศประมาณ 5-10 % ของ
แรงงานท้ังประเทศ มีรายได 2,000 ดอลลารสหรัฐตอป แตกลับพบวา สภาพการ
ทํางานและความเสี่ยงตอสุขภาพจากการทํางาน สารเคมีและความปลอดภัย
กลายเปนปญหาใหญท่ีกระทบกับชีวิตแรงงานโดยตรง ในนิการากัว คาจางแรงงาน
ไดรับเพียง 600 ดอลลารสหรัฐ/ป ขณะท่ีในเอกวาดอรไดรับคาจาง 1,500-2,000 
ดอลลารสหรัฐ/ป แตแรงงานเหลาน้ีตองมีช่ัวโมงทํางาน 10-12 ช่ัวโมง/วัน และเปน
งานแบกหามของหนัก ตองยืนทํางานไมต่ํากวา 10 ช่ัวโมง ท้ังยังตองใชมือท่ีไมไดใสถุง
มือจุมลงในนํ้ายาสารเคมีเพ่ือลางกลวย ซึ่งสารเคมีใชลางกลวยเหลาน้ีถูกหามใชใน
ทวีปอเมริกาเหนือและยุโรปแลว แตกลับใชโดยท่ัวไปในแหลงผลิตละตินอเมริกา  

การจางแรงงานของบรรษัทตางชาติในสวนกลวย นอกจากจางแรงงาน
ประจําสวนแลว ยังมีระบบรับเหมาชวงใหคูสัญญาจัดหาแรงงานมาทําเฉพาะ รูปแบบ
น้ีบรรษัทขามชาติสามารถเลี่ยงความรับผิดชอบกับคนงานโดยตรง ไมตองรับภาระ
ตนทุนทางสังคมอ่ืน ไมวา คาชดเชยการทํางาน คาประกันสุขภาพ สวัสดิการพยาบาล
ใหแกแรงงาน ตอมา ชวงทศวรรษ 1970 บรรษัทขามชาติตะวันตกเผชิญปญหากับ
โรคตายพราย บรรษัทเปลี่ยนมาใชระบบเกษตรพันธะสัญญา (Contract farming) 
แทน เชน ในจาไมกา บรรษัทขามชาติเปลี่ยนชุดความสัมพันธใหม จากเดิมท่ีลงทุน
ทุกอยาง จางชาวบานเปนแรงงาน จายคาแรงโดยตรง ไปสูการจดัทําโครงการภายใต
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ระบบเกษตรพันธะสัญญา ใหชาวบานรวมตัวตั้ง “สมาคมผูผลิตกลวย” บรรษัททํา
หนาท่ีใหความรู จัดอบรมพรอมจัดหาปจจัยการผลิตใหซื้อไดจากบรรษัทโดยตรง 
ประกันราคารับซื้อ ระบบเกษตรพันธะสัญญาน้ีดูผิวเผินนาจะดี แตสําหรับบรรษัท
ขามชาติมองวาเปนประโยชนตอตนเอง เพราะเปนการยายความเสี่ยงของบริษัทไปสู
มือผูปลูกแทนและลดปญหาการจัดการแรงงาน ขณะท่ีภาระตาง ๆ ตกอยูท่ีสมาคมผู
ปลูกและเกษตรกรท่ีตองพ่ึงพิงบรรษัท โดยเฉพาะการกําหนดราคาซื้อขายเริ่มตน การ
พิจารณาคุณภาพสินคาและการตอรองราคาตลาด แมวาจะมีขอตกลงเขียนไว แต
กลับพบวา ในทางปฏิบัติ บริษัทพิจารณาคุณภาพสินคา กําหนดราคาตลาดท่ีตีความ
คุณภาพอยางไมเปนธรรม ซึ่งท่ีสุดแลวบรรษัทมักกดราคามาโดยตลอด  แตหาก
บรรษัทจางแรงงานเองตามระบบดั้งเดิม ก็มักเลือกแรงงานยายถ่ินหางานทําตางเมือง
และเซ็นสัญญาเพียง 3-6 เดือน เชน ในเอกาวดอร แรงงานยายถ่ินมักขาดความมั่นคง
ในการทํางาน หรือแรงงานสวนกลวยในโดมินิกัน เบลีส คอสตาริกา มีแรงงานยายถ่ิน
เขาเมืองผิดกฎหมาย ทําใหมีโอกาสตอรองเรียกรองสิทธินอยมาก แรงงานเหลาน้ี แม
บริษัทจัดหาท่ีพักให แตก็ไมไดมีคุณภาพดีนักและขาดสุขอนามัย แมวาบางบริษัท
เสนอจะปรับปรุงท่ีพักจัดหาสถานท่ีท่ีดีกวาน้ีให แตตนทุนการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
กลับถูกหักจากคาจางแรงงาน (Cohen, 2009) ประเด็นแรงงานยังพบปญหาแรงงาน
หญิงไดรับการจางงานนอยเพราะอคติ เชน โดมินิกัน เบลีส และคอสตาริกามีเพียง 
7% เพราะนายจางมองวาผูหญิงมีตนทุนและความเสี่ยงสูงกวา สวนใหญมักจางงาน
ระยะสั้นและพรอมถูกออกจากงาน ในละตินอเมริกา กอนสมัครงาน ผูหญิงตองแสดง
ใบรับรองแพทยวาไมไดตั้งครรภ หรือผานการตรวจสอบการตั้งครรภกอนเขาทํางาน
และยังเสี่ยงตอการถูกเลือกปฏิบัติหรือถูกละเมิดทางเพศดวย  

หากเทียบประเด็นแรงงาน สําหรับจีนแลว ระบบการจัดการแรงงานสวน
ใหญเปนสัญญาแบบรับเหมาชวง ไมไดมีการจายคาแรงโดยตรงในรูปการจางแรงงาน
ท้ัง 3 รูปแบบของจีนตามท่ีกลาวขางตน ดังน้ัน จึงไมมีระบบสวัสดิการแรงงานดาน
ตาง ๆ รองรับ แรงงานเหลาน้ีตองรับผิดชอบคาใชจายดานสุขภาพดวยตนเอง และท่ี
สําคัญ การไมมีสวัสดิการแรงงานและการดูแลสิทธิแรงงานในประเทศสังคมนิยม เชน
จีนน้ีชางขัดแยงกับอุดมการณการเมืองและความคาดหวังทางอุดมการณคอมมิวนิสต
ของจีนท่ีถือเปนหลักการสําคัญ 
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ประเด็นสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน  นอกจากคาจาง
แรงงานท่ีไมเปนธรรม ยังพบแรงงานท่ีทํางานกับบรรษัทมีลักษณะงานและ
สภาพแวดลอมในการทํางานท่ียากลําบาก ปญหาสุขภาพและความปลอดภัยมาจาก
งานในชีวิตประจําวันท่ีตองอยู กับสารเคมีการเกษตร ขาดอุปกรณรักษาความ
ปลอดภัยท่ีเหมาะสม ในโรงบรรจุท่ีทํากิจกรรมซ้ํา ๆ ยังเปนสาเหตุใหเกิดการบาดเจ็บ
อุบัติเหตุไดงาย และเมื่อตองรักษาพยาบาล ก็พบวาไมไดรับสวัสดิการคุมครอง
แรงงานและการรักษาท่ีดี การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ยาฆาแมลง ปุยจํานวนมากยัง
สงผลกระทบตอสุขภาพระยะยาว ความเสี่ยงสารกอมะเร็ง เปนหมัน หรืออาจเสียชีวิต
ทันทีจากการรับสารเคมีเขาสูรางกายโดยตรง  

สําหรับจีน ระบบการผลิตกลวยในจีนมักพบปญหาสุขภาพและความ
ปลอดภัยในการทํางานบอยครั้งเชนกัน เชน อุบัติเหตุจากการขนสงท่ีแรงงานไดรับ
บาดเจ็บ แตไมสามารถหยุดงานได เพราะตองการรายได ความไมปลอดภัยในการ
ทํางาน เชน อุปกรณปองกันในการทํางานของแรงงานบางกลุม การพนสารเคมีท่ี
สงผลกระทบตอสุขภาพระยะยาว ประเด็นเหลาน้ี แมจะมีสหภาพแรงงานชวยปกปอง
ดูแลเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย แตก็พบวา ประเทศจีน ภายหลังการเปด
ประเทศและใชหลักการตลาดนํา การประกอบการและการผลิตไมไดถูกจัดระบบท่ี
เอ้ือประโยชนใหแกแรงงานเหมือนในอดีต แตกลับมุงไปท่ีกําไรสูงสุดของเจาของและ
หุนสวน ทําใหขาดการดูแล ตลอดจนมีปญหาดานการตอรองคาจางแรงงาน การชวย
ดูแลเรื่องสภาพการทํางาน สุขภาพและความปลอดภัย  

ขณะท่ีเมื่อจีนออกมาลงทุนยังตางถ่ิน ในไทย ผานิตดา ไสยรส (Sriyarod, 
2019) พบวา แรงงานในสวนกลวยจีนในไทยมี 2 รูปแบบ คือแรงงานไปกลับ กับ
ประจํารับผิดชอบดูแลสวนกลวยเปนครอบครัว สวนใหญมาจากตางอําเภอและตาง
กลุมชาติพันธุ ปญหาท่ีพบและเกิดความขัดแยง เชน ปญหาการตอรองคาจางแรงงาน 
เพราะบริษัทไมจายคาแรงตามท่ีตกลง และยังพบวาปญหาความไมเสมอภาคในการ
จางงาน เวลาในการทํางานเขมงวด ไมมีสวัสดิการคารักษาพยาบาลจากบริษัท เมื่อ
เกิดการเจ็บปวย หรืออุบัติเหตุ ตองดูแลตัวเอง โดยใชบริการจากโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลในพ้ืนท่ีเพ่ือรักษาอาการเจ็บปวยมาตลอด  
 

ประเด็นดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พบวา 97% ของกลวย
ท่ีขายในตลาดยุโรปและสหรัฐโดยกลุมบรรษัทขามชาติปลูกพืชเชิงเดี่ยวแปลงใหญมา
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จากสายพันธุคาแวนดิชสายพันธุเดียว ทําใหขาดความหลากหลายทางพันธุกรรม ดวย
เหตุน้ี จึงเกิดความเสี่ยงท่ีกลวยจะถูกรบกวนจากโรคและแมลงไดงาย ดังน้ัน บรรษัทฯ 
ท่ีตองการผลผลิตจํานวนมากจึงแกปญหาอยางงายๆ เลือกใชปจจัยการผลิต สารเคมี 
ยาฆาแมลง ปุยอยางเขมขน ตัวอยางทศวรรษ 1970 ท่ีโรคเช้ือราระบาด เรียกวา โรค 
Panama disease แพรจากปานามาสูคอสตาริกา กัวเตมาลา โคลัมเบีย และ
เอกวาดอร จนกลายเปนประวัติศาสตรการระบาดของโรคพืชท่ีรายแรงท่ีสุดครั้งหน่ึง
ของโลก บรรษัทฯ จัดการปญหาดวยการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ยาฆาแมลง ปุย
เขมขนมากข้ึนอีก มีขอมูลช้ีวา มีการใชยาฆาแมลงมากกวา 30 กิโลกรัม/1 เฮกเตอร/
ป ในการปลูกกลวยอุตสาหกรรม ขณะท่ีในเชิงเปรียบเทียบกับการปลูกพืชอาหารใน
ยุโรปใชยาฆาแมลงเพียง 2.7 กิโลกรัม/1 เฮกเตอร/ป เทาน้ัน 

การใชสารเคมีจํานวนมากเพ่ือจัดการโรคพืชและแมลงใหผลผลิตตอพ้ืนท่ีให
มากท่ีสุด สงผลกระทบโดยตรงตอสิ่งแวดลอม เกิดการปนเปอนในแหลงดิน นํ้า 
อากาศเปนมลภาวะตามมา สําหรับแหลงนํ้าปนเปอน เปนท้ังแหลงนํ้าท่ีชุมชนใช
อุปโภคบริโภคในชีวิต ขณะท่ีสารเคมีการเกษตรผานการพนละอองสเปรยทําใหเกิด
การปนเปอนมลพิษในอากาศ แมจะมีกฎหมายหามไมใหคนงานอยูในเขตพ้ืนท่ีเมื่อพน
ละอองสเปรยสารเคมี แตบางประเทศก็พบการละเมิด เชน ในเอกวาดอร คนงานและ
คนทองถ่ินไดรับผลกระทบเรื่องสุขภาพจากการอยูอาศัยไปจนถึงรางกายสะสม
สารเคมีนําไปสูปญหามะเร็ง เปนหมัน  

สําหรับท่ีดินท่ีเปลี่ยนไปสูสวนกลวยจํานวนมากมาจากการใชปาเขตรอน 
เชน ในคอสตาริกาพบการขยายตัวของพ้ืนท่ีปลูกกลวยในเขตปาและบริเวณใกลเคียง
เขตรักษาพันธุสัตวปา  อุทยานแหงชาติ  พ้ืน ท่ีอนุรักษ  (Lead, 1996 อางใน 
Worobetz, 2000) และพบวา 35 % ของแปลงกลวยปจจุบันในคอสตาริกาเคยเปน
พ้ืนท่ีปาท่ีถูกซื้อโดยบรรษัทขามชาติ การทําลายปายังสงผลตอการทําลายความ
หลากหลายทางชีวภาพของสายพันธุพืชหายากกวา 18 ชนิดอยูในสภาวะสูญพันธุ
อยางสิ้นเชิง รวมท้ังสัตวปา ลิง นก และ สลอธ (sloth) สัตวเลี้ยงลูกดวยนมพ้ืนถ่ิน
ของคอสตาริกา (Emaus Forum, 1998) รวมท้ังท่ีดินท่ีเปลี่ยนไปสูสวนกลวยเชิงเดีย่ว
ยังนําไปสูปญหาดินไรคุณภาพ สงผลตอเน่ืองกับการพังทลายของหนาดิน เกิดนํ้าทวม 
กัดเซาะและความเสียหายจากตะกอนไหลบาตามมา 

นอกจากน้ี มลภาวะทางอากาศ นํ้า เกิดข้ึนจากการใชยาฆาแมลงและ
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชอยางเขมขน ในคอสตาริกาพบวา มีการใชยาฆาแมลงกวา 286 
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ชนิด สารเคมีเหลาน้ี ทําใหเกิดการปนเปอนในดินและนํ้า สงผลใหสัตวนํ้า ปลาใน
แมนํ้าไดรับผลกระทบตามมา รวมถึงปญหาการผลิตของเสียท่ีไมมีระบบการจัดการ
อยางมีประสิทธิภาพ องคกร World Wildlife Fund (WWF) ประมาณการวา กลวย 
1 ตัน ผลิตของเสียประมาณ 2 ตัน ซึ่งนอกจากนํ้าเสียท่ีปลอยลงสูผืนดินและแหลงนํ้า
แลว ยังรวมไปถึงถุงพลาสติกท่ีใชคลุมผลกลวยระหวางปลูก เชือกผูกถุงพลาสติกและ
กลองท่ีใชบรรจุกลวย อีกท้ังกลวยท่ีผลิตแลวหากไมไดมาตรฐานการสงออกตองถูก
โยนท้ิงไปมากมาย ซึ่งพบวา 30-40% ของกลวยไมไดมาตรฐานกลายเปนของเสียท่ี
สรางมลพิษและปนเปอนสารพิษยาฆาแมลง สวนการท้ิงขยะอยางมักงาย ไมวา
พลาสติก สิ่งปฏิกูล ท่ียอยสลายยาก พบวา พลาสติกจํานวนมากกลายเปนปญหาเมื่อ
ไหลลงแมนํ้าหรือทะเล ทําใหปะการังสายพันธุหายากไดรับอันตรายจากมลภาวะ เชน 
เตาทะเลเขียว (Green turtle) ขาดอากาศหายใจจากการกินถุงพลาสติกเขาไป งาน
ศึกษาในป 1997 ในคอสตาริกาพบวา กวา 60 % ของปะการังในอุทยานแหงชาติคา
ฮุยตา (Cahuita National Park) ไดรับความเสียหายจากนํ้าเสียท่ีไหลท้ิงจากแปลง
สวนกลวยขนาดใหญอีกดวย (Hamer, 2008)  

ในกรณีของจีน ปญหาผลกระทบท่ีเห็นชัดท่ีสุด พิสูจนไดจากตัวอยางในลาว
ท่ีสวนกลวยจีนสรางผลกระทบตอทองถ่ินในประเด็นแรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม ซึ่งเกิดข้ึนไมแตกตางไปจากระบบการขูดรีดแรงงานและทรัพยากรของ
บรรษัทขามชาติตะวันตกในละตินอเมริกา ยศ (Santasombat, 2019) และ
สื่อมวลชนตางประเทศและลาวนําเสนอขอมูลพ้ืนท่ี ตางพบประเด็นรวม ไดแก เร่ือง
ทรัพยากรท่ีดิน น้ํา โดยเฉพาะการกีดกันการเขาถึงทรัพยากรของคนทองถ่ิน ไมวา 
พ้ืนท่ีเกษตร แหลงนํ้า แหลงอาหารของสัตวเลี้ยงท่ีเคยสามารถทําไดในอดีต เชน ชาว
ขมุในแขวงบอแกวตัดสินใจใหนายทุนจีนเชาท่ีเปนเวลา 3 ป ไดคาเชาปละ 5,000 
บาท แตเมื่อใหเชาแลวนายทุนจีนไมอนุญาตใหนําสัตวเลี้ยง วัว เขาไปใกลเขตสวน
กลวยเพราะจะทําลายตนกลวย ขณะท่ีในไทยประเด็นความขัดแยงแยงชิงการใช
ทรัพยากรรวมเปนตัวอยางสําคัญของสวนกลวยแปลงใหญของบริษัทรวมทุนไทย-จีน
ในตําบลเม็งราย จังหวัดเชียงราย พบวา ชวง พ.ศ. 2559-2560 เกิดปญหาความ
ขัดแยงแยงชิงนํ้ากับชุมชนในอําเภอขุนตาลและเชียงของ เพราะสวนกลวยดึงนํ้าไปใช
สวนตัวมากเกินไป รวมท้ังการเชาท่ีดินของบริษัทยังปดก้ันพ้ืนท่ีเดิมท่ีชุมชนเคยใชเปน 
“พ้ืนท่ีรวม” (Common property) ทางสัญจร แหลงอาหาร เก็บหนอไม สัตวนํ้าเพ่ือ
ดํารงชีพหรือนําไปขายเปนรายได เปนตน 
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สวนประเด็นแรงงาน สุขภาพความปลอดภัย และมลพิษ พบวา การลงทุน
ของจีนในลาวมีการใชสารเคมีเขมขน ไมวา ปุย ยาฆาแมลง สารกําจัดศัตรูพืช ยาเบ่ือ
หนู (Rodenticides) กําจัด 28 โรคและแมลง 19 ชนิดท่ีรุกรานทําลายตนกลวยเพ่ือ
เพ่ิมผลผลิตและรักษาผลผลิตตอเน่ือง กรณ ีชาวขมุในแขวงบอแกว พบวาภายหลังให
ผูประกอบการจีนเชาท่ีดินปลูกกลวยแลว แหลงนํ้าปนเปอนสารเคมีจนใชอุปโภค
บริโภคไมได ขณะท่ีชาวขมุท่ีเขาไปเปนคนงานในสวนกลวยก็พบปญหาสุขภาพจาก
การใชสารเคมี เพราะแรงงานไมใสชุดปองกันหรือถุงมือทํางาน (Finney, 2018) เมื่อ
เกิดกรณีดังกลาว บริษัทสวนกลวยจีนจายรักษาพยาบาลให เชน จายใหผูเสียชีวิตท่ี
โรงพยาบาล 500,000 กีบ (62.50 ดอลลารสหรัฐ) แตไมจายคาชดเชยแกครอบครัว 
รวมท้ังยังพบสารเคมีปนเปอนในดินสะสมและพลาสติกจํานวนมากปนเปอนสารเคมี
ถูกนําไปท้ิงไวในนอกเมือง ปญหาดังกลาว ทําใหป 2016 รัฐบาลลาวสั่งยกเลิก
สัมปทานสวนกลวยรายใหมจากจีนและชวงตนป 2017 รัฐบาลลาวสั่งหยุดการทําสวน
กลวยแปลงใหญ 18 แหงในเขตตนผึ้งและหวยทรายหลังพบการละเมิดกฎหมายใช
สารเคมีจํานวนมากและแอบขยายพ้ืนท่ีปลูกโดยไมไดรับอนุญาต3

4 แมกระน้ันการปลูก
กลวยแปลงใหญโดยบริษัทจีนยังดําเนินตอไปจนกวาสัญญาเชาหมด แตขณะเดียวกัน
บริษัทจีนเตรียมเคลื่อนยายสูท่ีใหมไปไทย พมา กัมพูชา และท้ิงปญหาผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและสุขภาพคนทองถ่ินไวเบ้ืองหลัง  

แนนอนวา อิทธิพลทางเศรษฐกิจของจีน โดยเฉพาะการลงทุนทําสวนกลวย
ในลาวและประเทศลุมนํ้าโขงนํามาซึ่งรายไดทางเศรษฐกิจแกทองถ่ิน แตก็เปนเพียง
ระยะสั้นเทาน้ัน และมักมาพรอมกับวิธีคิดจีนท่ีมองเศรษฐกิจท่ีจีนลงทุน คือ การหยิบ
ยื่นใหอยางเปนมิตรแกผูรับท่ีขาดแคลน แตเมื่อเปรียบเทียบกับการท่ีคนทองถ่ินตอง
แลกมาดวยความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีดินเพาะปลูก แหลงนํ้า
สาธารณะปนเปอนสารเคมี คนทองถ่ินมีความเสี่ยงตอสุขภาพ กลับไมไดทําใหเกิด
ความยั่งยืนในการทําธุรกิจหรือการสรางเศรษฐกิจภูมิภาคท่ีควรจะไดประโยชน
รวมกันท้ังสองฝายในระยะยาว  

 
 

 

                                                           
 4แหลงขอมูลจาก http://www.rfa.org/english/, www.fruitnet.com, sea-
globe.com (สืบคนเมื่อ 12 มิถุนายน 2562)  
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การรับมือกบัผลกระทบจากอุตสาหกรรมกลวย 
 

ในแถบทะเลแคริบเบียน อุตสาหกรรมสงออกกลวยอาจมีการเจรจาตอรอง
ไดดีกวาในละตินอเมริกา เพราะรูปแบบการผลิตอยูบนพ้ืนฐานของเกษตรกรรายยอย 
อยางไรก็ดี ก็พบการปรับตัวท่ีสําคัญอยางนอย 4 ประการของกลุมผูผลิตกลวยจาก
แอฟริกา แคริบเบียนและแปซิฟก (ACP) เพ่ือลดผลกระทบท่ีเกิดข้ึน  

ประการแรก  การกําหนดมาตรฐานทางสังคมและสิง่แวดลอมผานการสราง
มาตรฐานสากลและมีกลไกการใหใบรับประกันคุณภาพสําหรับกลุมท่ีทําเกษตรอยาง
ยั่งยืน เชน โครงการการใหการประกันคุณภาพในระดับชาติของคอสตาริกาไดรับการ
สนับสนุนจากรัฐบาลและเครือขายการคาระดับประเทศ ปจจุบันมีบริษัทใชการออก
ใบประกันคุณภาพมาตรฐาน ไมวา การทําเกษตรอินทรีย (Organic farming) หรือ ใช 
Fairtrade มาตรฐาน ISO 14001 หรือ SA-8000 เปนตน (Arias et al, 2003) ปจจุบัน
กลวยกวา 85% ท่ีนําเขาจากหมูเกาะบริติชวินดเวิรดไปยังสหราชอาณาจักรเริ่มติด
ตรา Fairtrade เพ่ือรับประกันเกษตรกรและครอบครัวชุมชนวาไดรับประโยชนอยาง
เปนธรรม สมาคมเกษตรกรรายยอย WINFA และเกษตรกรใหการยอมรับระบบน้ีโดย
เช่ือวาจะเปนทางออกใหอยูรอดไดรวมกัน รานคาซุปเปอรมารเกตอยาง Sainsburys 
ในสหราชอาณาจักรไดเปลี่ยนมารับซื้อกลวยในระบบ Fairtrade ท้ังหมดและมีสัญญา
กับแหลงผลิตวาจะรับซื้อจากสมาคมเกษตรกรขนาดเล็กอยางนอย 40% สวน
โดมินิกันผูสงออกกลวยใหญท่ีสุดในแอฟริกา แคริบเบียนและแปซิฟกกวา 80% เปน
กลวยปลอดสารพิษสงออกไปยุโรปภายใตตลาด Fairtrade 

ประการท่ีสอง การเพ่ิมบทบาทองคกรพัฒนาเอกชนและผูบริโภคใหเปน
พลังกดดันบรรษัท เชน ภาคประชาสังคมในสหราชอาณาจักรท่ีเรียกวา  Banana 
Link5  เปนแหลงขอมูลใหญท่ีสุดของอุตสาหกรรมน้ีรวมกลุมเครือขายตรวจสอบการ
ทํางานของบรรษัท สงผลใหบางบรรษัท เชน Chiquita เริ่มปรับปรุงคุณภาพการ
ทํางานใหดีข้ึน ติดตั้งระบบกรองของเสียในกระบวนการผลิตลดการปนเปอนในแหลง
นํ้าสาธารณะ สรางโกดังเก็บสารเคมี มีการตรวจวัดคุณภาพนํ้า การระบายนํ้า และ
เริ่มใชพลาสติก เชือกและอุปกรณเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมยอยสลายได หรือนําขยะ
กลับมาใชใหม  
 

                                                           
 5 โปรดดูขอมูลจาก www.bananalink.org.uk. (สืบคนเมื่อ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562) 

http://www.bananalink.org.uk/
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ประการท่ีสาม การเพ่ิมความเขมแข็งขององคกรแรงงาน ในแถบ
แคริบเบียนมี “สมาคมผูปลูกกลวย” (Banana growers associations - BGAs) 
สถาบันกลางเปนปากเสียงใหแกเกษตรกรชวยจัดการตอรองราคาตลาดกับบริษัทรับ
ซื้อ ประกันราคาผลผลติตามอัตรากลุม การซื้อปุยยาในราคาถูก ประสานการปรับปรงุ
คุณภาพกลวยกับหนวยงานรัฐ สรางความรูสึกเปนชุมชน รับฟงปญหา ใหกําลังใจยก
ยองใหเกียรติเกษตรกรตัวอยาง นอกจากน้ี ยังพบการจัดตั้งองคกรอ่ืน ๆ สนับสนุน
แ ร ง ง า น  เ ช น  COLISBA ( Coordinadora Latinoamericano de Sindicatos 
Bananeros) ชวยประสานกลุมสหภาพแรงงานใน 8 ประเทศละตินอเมริกาดูแลเรื่อง
สิทธิและสวัสดิการ หรือองคกรภาคเอกชน เชน EUROBAN, IUF (International 
Union of Food, Agriculture, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco, and 
Allied Workers’ Association) , and US/ LEAP ( US labor and education in 
the Americas project) ชวยประสานเคลื่อนไหวเพ่ือสิทธิแรงงาน เรียกรองการคาท่ี
ยุติธรรมและการทําเกษตรเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมท้ังสถาบันการศึกษาท่ีใช
ความรูวิทยาศาสตรพัฒนาคุณภาพการผลิตใหเกษตรกรรายยอย (Cohen, 2009)  

ประการท่ีสี่ การเพ่ิมบทบาทสถาบันการศึกษาหรือหนวยงานพัฒนาความรู 
เชน พัฒนาเทคนิคสารชีวภาพลดมลภาวะจากการใชสารเคมี การใชระบบจัดการ
แมลงแบบผสมผสาน (Integrated pest management-IPM) เพ่ือเปลี่ยนเปาหมาย
จากเดิมมุงกําจัดแมลงและการขยายตัวตั้งแตแรกเริ่มไปสูการแกปญหาความเสียหาย
ท่ีสาเหตุ ซึ่งวิธีน้ีเกษตรกรยอมรับได เพราะสามารถลดการปนเปอนสารเคมีไปไดมาก
และถือเปนการใชปุยและยาฆาแมลงอยางระมัดระวัง ตัวอยางคอสตาริกา ท่ี
สถาบันการศึกษาในและตางประเทศรวมตัวตั้งคณะท่ีปรึกษาเรียกวา ECOBANA เพ่ือ
พัฒนาทางเลือกใหมตอการผลิตกลวยท่ีสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยท่ีสุด เชน 
เปลี่ยนระบบปลูกพืชเชิงเดี่ยวไปสูรูปแบบอ่ืน เปลี่ยนวิธีคิดเรื่องความตองการทาง
เศรษฐกิจกับการรักษาสิ่งแวดลอมของประเทศ (Worobetz, 2000) รวมท้ังขอเสนอ
ใหฟนฟูสวนกลวยเดิมท่ีถูกท้ิงรางใหกลับคืนเปนพ้ืนท่ีสีเขียว   

ขณะท่ีในประเทศไทย แมจะยังไมพบการรับมืออยางเปนระบบ แตก็มีการ
ปรับตัวของกลุมผูประกอบการและเกษตรกรผูผลิตกลวยอยางนอย 5 รูปแบบ 
(Saiyarod, 2019)  
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แบบแรก นักลงทุนรายยอยไทยปลูกสงออกตลาดจีนโดยตรง ตัวอยาง
สวนกลวยหวยเก๋ียง อําเภอจุน จังหวัดพะเยาบุกเบิกสวนกลวยคาเวนดิชในท่ีดิน
ตนเองรวมกับนักลงทุนทองถ่ินจนขยายพ้ืนท่ีปลูกภายใตระบบเกษตรพันธสัญญา มี 
ลูกไร ปลูกกลวยรองรับตลาด ดูแลกลุมลูกไรเพ่ือคุมมาตรฐานการผลิต แบบแรกน้ี
เกิดข้ึนได เพราะเง่ือนไขสําคัญ คือ มีทุนเศรษฐกิจ มีเครือขายทางสังคมนักการเมือง
ทองถ่ิน มีฐานความรูเดิมจากประสบการณทํางานสวนกลวยจีนในลาวมากอนและ
แสวงหาความรูเพ่ิมจากสถาบันการศึกษา  
 

แบบท่ีสอง วิสาหกิจชุมชน ตัวอยางวิสาหกิจชุมชนกลวยบานชาง อําเภอ
เชียงคํา จังหวัดพะเยา เครือขายตอยอดจากสวนกลวยหวยเก๋ียง ปลูกกลวยหอมใน
ท่ีดินขนาด 1 – 100 ไร เปนการปรับตัวของเกษตรกรปลูกขาวไดราคาต่ํามาตลอด
หลายป ตัดสินใจปลูกกลวยหอมเขียวคาเวนดิชสงผูประกอบการไทย (เครือขาย
ประกอบการจีน) ไปขายยังจีน  
 

แบบท่ีสาม เกษตรกรไทยเชาท่ีดินขนาดกลางและเล็ก จดทะเบียนบรษัิท
สัญชาติไทย มีบริษัทคูคาในประเทศจีนสนับสนุน ตัวอยางบริษัทไทยจงเชาท่ีดิน 80 
ไร รวมมือกับบริษัทจีนในมณฑลกวางซีชวยบริหารตลาดในจีน ใชบทเรียนความ
ขัดแยงกับชุมชนมาปรับตัว หาขอมูลเพ่ิมและสรางการมีสวนรวม โดยบริษัทเปลี่ยนวิธี
ทํางาน ประการแรก จัดทําประชาสังคม หารือรวมกับชุมชนกอนลงมือทําสวนกลวย
และพรอมยอมรับผลตามมา ประการท่ีสอง ยอมรับระบบการตรวจสอบ หารือ
รวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอเขาสูระบบตรวจสอบภายใต “การปฏิบัติทาง
การเกษตรท่ีดี” (Good Agricultural practices-GAP) 5

6 ตามมาตรฐานกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ใหเจาหนาท่ีมาตรวจคุณภาพดิน นํ้า ผลผลิต สารเคมีตกคางใน
สวนไดตลอดเวลา บริษัทมองวา ระบบ GAP เปนการชวยสงเสริมการสงออกสินคาไป
ตางประเทศ และยังเปนการทําเกษตรแบบ “เปด” ใหคนทองถ่ินและประชาสังคม
ยอมรับได ประการท่ีสาม เรียนรูบทเรียนจากสวนใหญท่ีอ่ืน ใชขอมูลวิเคราะหไมให
เกิดปญหาซ้ํารอย เชน ปญหาแยงชิงนํ้ากับคนทองถ่ิน เปนตน 
 

                                                           
 6 มีเง่ือนไขวา ถาไมใชคนไทยจะขอ Good Agricultural practices-GAP จาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณไมได 
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แบบท่ีสี่ เกษตรกรไทยทําตลาดกลวยทางเลือก กลุมน้ีไมสนใจตามกระแส
ท้ังตลาดจีนและกลวยคาเวนดิช มีสองตัวอยาง คือ ตัวอยางแรก กลุมกลวยวิสาหกิจ
กลวยหอมปาตึงริมกก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผลิตกลวยหอมไทยปอนตลาด
ทองถ่ินในประเทศ มีสมาชิก 20 ราย รวม 130 ไร ใชขยายพันธุแบบหนอกลวย ซื้อ
ขายแลกเปลี่ยนพันธุกันเอง ใชแรงงานครัวเรือนและปุยอินทรียผสมสารเคมี มีจุดแข็ง 
คือ สามารถกําหนดราคากลวยตอหวีและหนอพันธุไดอยางอิสระ สามารถขายไดทันที
หนาสวนและมีคาขนสงต่ํา มีองคความรูในการปลูกกลวยหอมมายาวนาน สามารถ
คัดเลือกสายพันธุและปรับปรุงพันธุไดเองจากการซื้อขายแลกเปลี่ยนหนอกลวย
ระหวางเกษตรกรดวยกัน แตท้ังน้ี มีเง่ือนไขท่ีสําคัญ คือ การนําเอาความรู เทคนิค
วิธีการผลิตท่ีถูกตองมาใชและควบคุมสินคาใหเปนไปตามมาตรฐานสงออก เพ่ือเพ่ิม
ความมั่นคงทางการเกษตรในมิติทางเศรษฐกิจ  

ตัวอยางท่ีสอง ปลูกกลวยหอมอินทรียสงตลาดญี่ปุน ตัวอยางการปลูกกลวย
หอมทองจังหวัดเพชรบุรีสงออกไปยังญี่ปุนและตลาดในไทย ปลูกในอําเภอทายางและ
บานลาด เน้ือท่ี 3,715 ไร มาจากคนไทยรวมมือกับญี่ปุน ใหสหกรณการเกษตรทา
ยางปลูกกลวยหอมทองปลอดสารพิษสงขายใหสหกรณฯ ญี่ปุน มีกระบวนการผลิต
ปฏิบัติตามเง่ือนไขเครงครัด ตกลงปริมาณซื้อขายระหวางสหกรณฯ ชัดเจน สหกรณฯ 
ชวยวางแผนการปลูกรายเดือนใหสอดคลองกับความตองการ เมื่อเก็บเก่ียวแลว 
สหกรณฯ ญี่ปุนจะรับซื้อผลผลิต คัดกรองสินคา บรรจุหีบหอขนสงนําขายตลาด
โดยตรง โดยมีบริษัท WAGO รับซื้อเพ่ือสงออกใหสหกรณฯ ผูบริโภคโตโตประเทศ
ญี่ปุนตอไป (Thaenthammarot, 2015)  
 

สรุป 
 

อุตสาหกรรมกลวยเกิดและเติบโตเปนพืชสงออกมายาวนานหลายรอยป
แลว แตอุตสาหกรรมเกษตรกลวยในอดีตถึงปจจุบัน กลวยไดกลายเปนพืชการเมือง
อีกประเภทหน่ึงท่ีสะทอนกระบวนการลาอาณานิคมทางเศรษฐกิจผานการแยงยึด
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจโดยบรรษัทขามชาติตะวันตก บทความน้ี ช้ีชวนใหเห็นวา 
กลุมทุนจีนปลูกกลวยหอมพันธุคาเวนดิชในภาคเหนือของไทยและในลุมนํ้าโขงกําลัง
เดินซ้ํารอยหนาประวัติศาสตรการขูดรีดแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติมายาวนาน
ของกลุมบรรษัทขามชาติตะวันตกท่ีสรางผลกระทบในทองถ่ินประเทศกําลังพัฒนา
ทวีปตาง ๆ ท่ัวโลก อยางไรก็ดี เมื่อตรวจสอบกลุมทุนจีนกับอุตสาหกรรมกลวยในเขต
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ลุมนํ้าโขงก็พบท้ังลักษณะรวมและลักษณะเฉพาะในการผลิตภายใตบริบทเง่ือนไขของ
ทุนจีนเองดวยเชนกัน ไมวา รูปแบบการผลิต ขนาดของกลุมทุน ชุดความสัมพันธ
ทางการผลิตระหวางทุน แรงงาน และทรัพยากร ขณะท่ีแนวทางการรับมือของ
เกษตรกรทองถ่ินในทวีปตาง ๆ และของเกษตรกรไทยและในลุมนํ้าโขงกับนักลงทุน
จีนตางก็พบรูปแบบอันหลากหลายบนความรวมมือกับภาคประชาสังคม เพ่ือแสวงหา
แนวทางธรรมาภิบาลปกปองความมั่นคงในชีวิตของกลุมเกษตรกรทองถ่ินและ
สนับสนุนการพัฒนาอยางยั่งยืน  
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ศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของชุมชน 
เพ่ือเขาสูแหลงทองเทีย่วเชิงวัฒนธรรม 

ในอําเภอบานตาก จังหวดัตาก 
Community Enterprise's Capacity for Cultural 

Tourism:  

A Case of Ban Tak District, Tak Province 
 

แคทรยีา พรอมเพรยีง, ณัชชิยา โมฟู, ธีระ พรอมเพรียง,1 
ธันยนรี พรไพรเพชร, จฑุาภรณ อ่ิมทอง, 

Kattareeya Prompreing, Natchiya Mofu, Theera Prompreing, 
Thannari Pornpirpech, Chutaporn Imthong 

 
บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษาศักยภาพของกลุมวิสาหกิจชุมชนและความพรอม
ของชุมชนอําเภอบานตาก จังหวัดตาก  เพ่ือเปนแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
งานวิจัยน้ีเปนงานวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดย
กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา แบงออกเปน 3 กลุม ไดแก กลุมแรก เปนกลุมผูบริหาร
และเจาหนาท่ีของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ผูทรงคุณวุฒิ กลุมท่ีสอง เปนกลุม
วิสาหกิจชุมชน และกลุมท่ีสาม นักทองเท่ียว ผลการศึกษาพบวา ศักยภาพของชุมชน
บานตากใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ในมุมมองของผูบริหาร เจาหนาท่ี
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผูท่ีมีสวนเก่ียวของ มีศักยภาพอยูในเกณฑ “ปาน
กลาง”  โดยไดคะแนนรวม 59 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน  และ ศักยภาพ
ของวิสาหกิจชุมชน และการมีสวนรวมใหพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม มี

                                                           
1 ผูเขียนหลัก: แคทรียา พรอมเพรียง katt.rmutl@gmail.com สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก 
Faculty of Business Administration and Liberal Arts Rajamangala University of 
Technology Lanna Tak 
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ความพรอมในดานสินคาและบริการ อยูในระดับมาก และแนวทางการพัฒนาการ
ดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอยางยั่งยืน พบวา 
ควรจะพัฒนาตอยอดความพรอมความสามารถของชุมชนบานตาก ในเรื่องฝมือใน
การผลิตสินคาหรือการบริการ สินคาเปนท่ีเอกลักษณเฉพาะของชุมชน  และ
ความสําคัญของโครงสรางพ้ืนฐาน 
 
คําสําคัญ: ศักยภาพวิสาหกิจชุมชน, การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม, ความพรอมดาน
การทองเท่ียว, อําเภอบานตาก, ประเทศไทย 
 
Abstract 

This research aims to study the potential and readiness of Ban 
Tak community to become cultural tourism. This research applied survey 
research and adopted both qualitative and quantitative approach. In this 
sense, the sample in this study can be divided into three group; 
authorities and community executives, community enterprises, and 
tourists who have been visited Ban Tak community respectively. Results 
draw upon objectives of this study. According to the first objective, 
potential of Ban Tak community for cultural tourist attraction 
developments, authorities and community executives viewed and 
marked the potential of Ban Tak community as medium with overall 
score 59 out of 100.  Following the second and third objectives of this 
study, we found that the community environment for community 
enterprises to develop and ready for cultural tourism is in the high level 
which depicts that the readiness of their products and services. The last 
objective about guidelines for enterprises to be more sustainable, we 
found that there must be more developments on the readiness and 
capability of Ban Tak community in term of products and services 
development, the uniqueness of products and essential of fundamental 
for infrastructure.  
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Keywords: potential of community enterprises, cultural tourism, tourism 
readiness, Tak province, Thailand 
 
บทนํา  
  เศรษฐกิจของประเทศไทยในปจจุบัน ภายใตสภาวการณการเฝาระวังของ
โรคไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม (COVID-2019) ท่ีแพรระบาดหนักในประเทศจีน และ
อีกหลายประเทศท่ัวโลก สงผลใหเศรษฐกิจของประเทศไทยชะลอตัวลงอยางตอเน่ือง 
สงผลใหรายไดเกษตรกรลดลง ภาคการทองเท่ียวมีแนวโนมลดลงจากท่ีประมาณการ
ไวมาก (Bank of Thailand, 2020: 1) และยังสงผลกระทบตอวิสาหกิจชุมชนตาง ๆ 
มากมาย  จากปญหาการแพรระบาดของ COVID-19 ประเทศท่ีเปนอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียว  ตัวแปรสําคัญในโครงสรางทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอาเซียน ประเทศไทย
หน่ึงในประเทศท่ีไดรับผลกระทบ เมืองแหงการทองเท่ียว การบริการ และการ
นําเสนอศิลปวัฒนธรรมสูนักทองเท่ียว จากขอมูลการเพ่ิมข้ึนของจํานวนนักทองเท่ียว
จีนท่ีมีอัตราขยายตัว จาก 20 ลานคนในป 2546 เปน 150 ลานคนในป 2561 เปนท่ี
แนชัดวาเมื่อเกิดวิกฤติ COVID-19 เมื่อนักทองเท่ียวจีนไมสามารถเดินทางทองเท่ียว
ในตางประเทศ และเดินทางมาทองเท่ียวในประเทศไทยได ยอมสงผลกระทบทาง
เศรษฐกิจเปนวงกวางในหลายประเทศ ป 2562 สัดสวนนักทองเท่ียวจีนท่ีเดินทางเขา
ประเทศไทยมีจํานวนสูงถึง 30% ของนักทองเท่ียวท้ังหมดในประเทศไทย สรางรายได
ในประเทศไทยกวา 18,000 ลานดอลลาร และมีนัยสําคัญตอเศรษฐกิจไทยโดยคิด
เปน 12% ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ซึ่งหลังเกิดวิกฤติ COVID-19 
การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) ประเมินวา ในชวงครึ่งปแรก ประเทศไทยอาจ
สูญเสียรายไดถึง 3 แสนลานบาท (Neelapaichit, 2020)  
  จากจํานวนนักทองเท่ียวตางชาติ และนักทองเท่ียวภายในประเทศท่ีลดลง 
กอใหเกิดสภาวะซบเซาทางเศรษฐกิจ และสงผลกระทบเปนวงกวางตออัตราการ
บริโภคและการจางงานในภาคบริการ จะเห็นไดวา หนวยงานภาครัฐ  หนวยงานดาน
สาธารณสุข และกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ไดตระหนักถึงบทบาท
ความสําคัญของวิสาหกิจชุมชนตอการทองเท่ียว จึงมีการสงเสริมเยียวยาวิสาหกิจท่ี
ไดรับผลกระทบจาก COVID-19 โดยเฉพาะอยางยิ่งผูประกอบการ SMEs ดวย
มาตรการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จากภารกิจของสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลท่ี
ไดเรงปรับงบประมาณ เพ่ือออกมาตรการชวยเหลือผูประกอบการ โรงงาน ธุรกิจ
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ทองเท่ียวและบริการ ในการนําเทคโนโลยีไปใชจัดการระบบโลจิสติกส การลดตนทุน 
และการจัดการ ERP เพ่ือเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจปจจุบันและอนาคต ภายใต
งบประมาณ 85 ลานบาท(Techsauce, 2020) 
  ปจจุบันวิสาหกิจชุมชนมีการจัดตั้งข้ึนเปนจํานวนมาก และบางกลุมยังคง
เผชิญ ปญหา อุปสรรค และขอจํากัดในการบริหารจัดการและการดําเนินงานสงเสริม
วิสาหกิจชุมชน จากวิสาหกิจชุมชนท่ีเปนแนวคิดเพ่ือมุงแปรรูปผลผลิตตามธรรมชาติ 
หรือสรางผลิตภัณฑหรือผลิตผลโดยครอบครัวในชุมชน องคกรชุมชน และเครือขาย
องคกรชุมชน เพ่ือการบริโภคและสรางรายไดใหแกชุมชน โดยมีหลักคิดท่ีสําคัญ คือ 
สรางความหลากหลายของผลผลิตและผลิตภัณฑในชุมชน เพ่ือการบริโภคแบบพ่ึงพา
ตนเอง ลดรายจายใหครอบครัว สรางเสริมสุขภาพอนามัยท่ีดีใหตนเอง และมี
คุณธรรมรับผิดชอบตอสมาชิกคนอ่ืน ๆ ท่ีอยูรวมในชุมชน ไมเห็นแกประโยชนดาน
กําไรสูงสุดและเอาเปรียบผูบริโภค (Phongphit, 2009)  
  เปาประสงคของการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน (SMCE หรือ Small and 
Micro Community Enterprise) หรือเครือขายวิสาหกิจชุมชน ก็เพ่ือพัฒนากิจการ
วิสาหกิจชุมชนใหเขมแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได ดังน้ันการสงเสริมจะครอบคลุมทุก
ดาน ท้ังดานคุณภาพการผลิต การบริหารจัดการ เงินทุน การตลาด การบรรจุภัณฑ 
การบริหารงานบุคคล การบัญชี การจัดการทุน การวิจัยประเมินผล การจัดการ
วัตถุดิบ และดานอ่ืน ๆ โดยพิจารณาสงเสริมผานหนวยงานภาคเอกชน และสงเสริม
ผานสวนราชการท่ีเก่ียวของจากพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 
(Royal Thai Government, 2005; Ministry of Agriculture and Cooperatives, 
2010) โดยมีเจตนาท่ีจะพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เพ่ือใหเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง และ
สามารถพัฒนาตนเองไปสูการเปนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
และสามารถแขงขันทางการคาภายใตโลกาภิวัตนไดตอไปในอนาคต วิสาหกิจชุมชนมี
บทบาทสําคัญในการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม วิสาหกิจชุมชนท่ีมีความรู
ความเขาใจเก่ียวกับการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม จะตระหนักถึงกระบวนการ
ดําเนินงาน การนําเสนอสินคาและบริการตอการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม รวมถึง 
ความเหมาะสมของสถานภาพปจจุบันตอการจัดการ   ความคาดหวังและสิ่งท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคตตอการจัดการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและการเปนแหลงทองเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมท่ีไดมาตรฐาน และเปนท่ีนิยมของนักทองเท่ียว  ท้ังยังสามารถเช่ือมโยง
สินคาและบริการใหตอบรับโปรแกรมการทองเท่ียว อาทิเชน การทองเท่ียวงาน 



32               วารสารศิลปศาสตร มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี ปที่ 16 ฉบับที ่1 (มกราคม - มถิุนายน 2563) 

เทศกาล การทองเท่ียวเชิงศิลปหัตถกรรม และการทองเท่ียวชมกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมของชุมชน สนับสนุนจากงานวิจัยของ Srimaitree (2016) เรื่องการพัฒนา
รูปแบบและศักยภาพของกลุมวิสาหกิจชุมชนดานการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมตามอัต
ลักษณของทองถ่ินสูนักทองเท่ียว 

การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม การทองเท่ียวตามแนวศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีพ้ืนบาน (Traditional, Art and Cultural)  เปนแหลงทองเท่ียวท่ีเกิดจาก
วิถีชีวิตของทองถ่ิน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีพ้ืนบาน หัตถกรรมฝมือท่ีมาจากภูมิ
ปญญาทองถ่ิน (Phummanee, 2007) ซึ่งการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมน้ัน จะอาศัย
สิ่งท่ีมีอยูในชุมชน และเปนศิลปวัฒนธรรมท่ีมีอยูมายาวนาน ประเพณีพ้ืนบาน 
กิจกรรมท่ีสรรคสรางความเปนเอกลักษณของชุมชน ความเปนเอกลักษณ จุดเดนของ
ชุมชนท่ีไมมีท่ีใดเหมือน ความแตกตางของผูคนท่ีสัมผัสได เมื่อนํามาหลอหลอมรวม
เปนเรื่องราว นําเสนอสูผูพบเห็น  ผูมาเยือน หรือนักทองเท่ียว กอใหเกิดเปนความ
ประทับใจหรือความตองการรับรู แลกเปลี่ยน รับชมวัฒนธรรม ศิลปะ ประเพณี ท่ีถูก
นําเสนอของชุมชน มอบสูผูพบเห็น ก็ยอมกลายเปนแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอัน
งดงาม ตราตรึงใจ และกอใหเกิดการทองเท่ียวท่ีไดรับบริการจากชุมชน ซึ่งเปนการ
เดินทางของกลุมผูคนท่ีตองการทองเท่ียวเพ่ือแสวงหาประสบการณใหม ประกอบการ
เรียนรู สัมผัส ช่ืนชมเอกลักษณความงดงามทางวัฒนธรรม คุณคาทางประวัติศาสตร 
วิถีชีวิตของกลุมชนอ่ืน (Khunon, 2016) รวมถึงความแตกตางทางสังคม วัฒนธรรม 
เรื่องราวทางประวัติศาสตร ศิลปะ โบราณสถาน โบราณวัตถุ สถาปตยกรรม วิถีชีวิต
ชุมชน ศาสนา ความเช่ือ จารีตประเพณี การแตงกาย สิ่งเหลาน้ีลวนเปนสิ่งท่ีนําเสนอ
และตอบสนองความสนใจของนักทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (Junhasobhaga, 2010)  สิ่ง
ท่ีสามารถนําเสนอ ตอบสนอง มอบความพึงพอใจใหกับนักทองเท่ียว จากชุมชน ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน ธุรกิจของชุมชนเอง คือ วิสาหกิจชุมชน (SMCE หรือ Small and 
Micro Community Enterprise) ท่ีหมายถึง กิจการของชุมชนเก่ียวกับการผลิต
สินคา การใหบริการหรือดานอ่ืน ๆ ท่ีดําเนินการโดยคณะบุคคลท่ีมีความผูกพัน มีวิถี
ชีวิตรวมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกลาว ไมวาจะเปนนิติบุคคลในรูปแบบ
ใดหรือไมเปนนิติบุคคล เพ่ือสรางรายไดและเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของครอบครัว 
ชุมชนและระหวางชุมชน (Ministry of Agriculture and Cooperatives, 2010) 

วิสาหกิจชุมชน เปน แหลงรวมภูมิปญญาของคนในทองถ่ิน รูปแบบวิถีชีวิต 
การแตงกาย การบริโภค ซึ่งนําเสนอสูสายตา การสัมผัสของนักทองเท่ียว ดวย
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ผลิตภัณฑหรือการบริการท่ีเกิดข้ึนจากฝมือของคนในชุมชนในลักษณะของการ
ประกอบการของชุมชนอยางสรางสรรคเพ่ือการพ่ึงตนเอง ท่ีไดรวมทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ ผลผลิต ความรู ภูมิปญญา ทุนทางวัฒนธรรม และทุนทางสังคมเขาดวยกัน 
เพ่ือสรางรายไดและเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหวางชุมชน
ภายใตแนวคิดการทองเท่ียวของชุมชนอยางยั่งยืน ดังตัวอยางของจังหวัดอุบลราชธานี  
เปนจังหวัดท่ีมีเอกลักษณความงดงามทางวัฒนธรรม มีทรัพยากรทางธรรมชาตแิละมี
วิถีชีวิตความเปนอยูของคนในทองถ่ินท่ีเอ้ือและเหมาะสม สําหรับการจัดรูปแบบการ
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (Srimaitree, 2016)  

ดังน้ัน วิสาหกิจชุมชนอําเภอบานตาก จังหวัดตาก เปนสวนหน่ึงในการ
ขับเคลื่อน และชวยสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนท่ีสําคัญใหเกิดข้ึน 
ซึ่งอาศัยหลักการพ่ึงพาอาศัยชุมชน พัฒนาตอยอดสิ่งท่ีมีอยูในชุมชนใหเขมแข็งยั่งยืน  
ซึ่งอําเภอบานตาก เปนชุมชนท่ีมีความเกาแกดั้งเดิม มีประวัติศาสตรอันยาวนาน มี
การสันนิษฐานวาเปนท่ีตั้งเดิมของตัวเมืองตากในสมัยกอน กอนท่ีจะมีการยายท่ีตั้งมา
อยูท่ีตัวเมืองตากในปจจุบัน ซึ่งมีอายุกวา 200 ป ทําใหมีความเปนเอกลักษณในตัวตน
ของชุมชน  และสั่งสมมาเปนระยะเวลายาวนาน มีการผสมผสานลักษณะทางภูมิ
ประเทศของจังหวัดตาก ท่ีติดกับชายแดนประเทศพมา เปนสถานท่ีแหลงเช่ือมตอทาง
วัฒนธรรมลานนา เมียนมาร และภาคกลาง ผสมผสานกับบริบททางสังคมเฉพาะของ
ชุมชน ซึ่งชุมชนอําเภอบานตากเดิมมีกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ถนนคน
เดินกาดตาตง ประเพณีลองเรือประจําป การเดินเขาหลวง โบราณสถาน วัดวาอาราม
ท่ีสําคัญ เชน วัดบรมธาตุบานตาก เปนวัดท่ีมีพระธาตุประจําปเกิดปมะเมีย อําเภอ
บานตากจึงเปนแหลงสรางสรรควัฒนธรรม เอกลักษณภูมิปญญาทองถ่ิน ท่ีสามารถ
สืบทอดเปนมรดกทางสังคมของจังหวัดตาก ดวยสภาพเศรษฐกิจของชุมชนตั้งแตอดีต
ท่ีไดมีการเรียนรู ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเรื่อยมาเพ่ือดํารงชีพ ตลอดจนทําเพ่ือ
แลกเปลี่ยน หมุนเวียนเศรษฐกิจและเขาสูการสรางความยั่งยืน เพ่ือการน้ีเอง เมื่อการ
พัฒนาประเทศมีอยางตอเน่ือง แมจะอยูภายใตสถานการณของสภาวะเศรษฐกิจ 
สังคมท่ีไมแนนอน เกิดผลกระทบจากหลายภาคสวน บทบาทของชุมชนน้ันซึ่งถือวา
เปนรากหญา ระดับทองถ่ิน โดยเฉพาะวิสาหกิจชุมชนไดเขามามีบทบาทสําคัญตอการ
พัฒนาชุมชน ทองถ่ิน สังคม และภาพรวมระบบเศรษฐกิจของจังหวัดและภาคตอไป  

จากผลกระทบและสิ่งท่ีตองเผชิญกับภาวะวิกฤตในทุกสวนของประเทศไทย 
คณะผูวิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญ ทําใหเกิดแนวคิดการหาแนวทางในการนําธุรกิจ 
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ภูมิปญญาชุมชน มาดําเนินการหาศักยภาพ พัฒนาและปรับเปลี่ยนสภาพทรัพยากร
และองคความรูท่ีมีอยูเดิมใหมีการเพ่ิมคุณคา  ในลักษณะท่ีสอดคลองและเหมาะสม
กับบริบทเชิงวัฒนธรรมการทองเท่ียวของชุมชน ซึ่งเปนทรัพยากรอันมีคุณคาอยางสูง
และมีความหลากหลายในองคความรู การสะสมองคความรูท่ีควรคาแกการอนุรักษ 
ตอยอด ไมวาจะเปนภูมิปญญาดานหัตถกรรม เชน ผาลายเกล็ดเตา เครื่องใชจักสาน 
ตะกรา ไมกวาด ครกหิน ภูมิปญญาดานการเกษตรกรรม ขาวซอมมือหอมมะลิ ภูมิ
ปญญาดานการจัดการระบบของชุมชน ดานการแปรรูปอาหาร นํ้าพริก ผลไมแปรรูป 
รวมถึงประเพณี ความเช่ือและพิธีกรรมประเพณี  ถนนวัฒนธรรมตาตง ลองเรือ เดิน
เขาหลวง เปนตน จะสามารถนําเสนอบทบาทท่ีเปนตัวกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา
เศรษฐกิจ การทองเท่ียว เพ่ือนํารองสรางแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอยางยั่งยืน
จากวิสาหกิจชุมชนอําเภอบานตาก จังหวัดตาก จากความสําคัญดังกลาว ทําใหตอง
ศึกษาถึง ศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน สภาพแวดลอมของชุมชนอําเภอบานตาก ถึง
ความพรอมท่ีจะรองรับการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และสงมอบสินคาและบริการ
ใหแกนักทองเท่ียวไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ิมรายไดใหกับครอบครัว ครัวเรือน 
ชุมชน ประเทศใหเกิดความยั่งยืนตอไป 
 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือศึกษาสภาวการณศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนใหพัฒนาเปนแหลง

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอยางยั่งยืน ในอําเภอบานตาก จังหวัดตาก  
2. เพ่ือศึกษาการมีสวนรวมของวิสาหกิจชุมชนใหพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียว

เชิงวัฒนธรรมอยางยั่งยืน ในอําเภอบานตาก จังหวัดตาก  
3. เพ่ือศึกษาศักยภาพดานสภาพแวดลอมของวิสาหกิจชุมชนใหพัฒนาเปน

แหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอยางยั่งยืน ในอําเภอบานตาก จังหวัดตาก 
4. เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนใหเปนแหลง

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอยางยั่งยืน ในอําเภอบานตาก จังหวัดตาก 
 
ทบทวนวรรณกรรม   

คณะผูวิจัยไดทําการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับแนวทางการวิจัย
บริบทน้ี การทบทวนวรรณกรรม จากแนวคิดเก่ียวกับศักยภาพของแหลงทองเท่ียว 
โดยประยุกตนํามาปรับใชกับวิสาหกิจชุมชน ชุมชน และนักทองเท่ียว บริบทเก่ียวกับ
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การทองเท่ียวและการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพ่ือรองรับการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
การมีสวนรวมและสภาพแวดลอมบริบทอําเภอบานตาก จังหวัดตาก  ซึ่งเปนพ้ืนท่ีท่ี
ทําการศึกษาวิจัย รวมท้ังทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวของ และการประเมินมาตรฐาน
คุณภาพแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม ทําใหกรอบแนวคิดการศึกษางานวิจัยในครั้งน้ี
ประกอบดวยความพรอมของวิสาหกิจชุมชน  ในดานสิ่งอํานวยความสะดวก ซึ่งเปน
ปจจัยพ้ืนฐาน (Infrastructure) ดานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการการขนสง และการ
สื่อสาร เพราะแสดงถึงศักยภาพของชุมชนตามแนวคิดของ Mill and Morrison 
(1992) และ McIntosh, Goeldner,  and Ritchie (1995) 

Chittangwattana (2005) และ Suwan et al (1998) ไดกลาวไววาสาเหตุ
และผลจากปจจัยดังกลาวมีความสําคัญท่ีจะดึงดูดใจของนักทองเท่ียวและการรองรับ
นักทองเท่ียว การท่ีปจจัยเหลาน้ียังไมมีความพรอม แสดงถึง ความไมพรอม ยังขาด
ศักยภาพ จึงควรท่ีจะตองพิจารณาใหความสําคัญ  ดูแล ดําเนินการพัฒนา ปรับปรุง
แกไข เน่ืองจากศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเปนเอกลักษณของทองถ่ินเปน
ทรัพยากรการทองเท่ียวท่ีมีคุณคาของชุมชน อีกท้ังสภาพแวดลอมความเปนอยูของ
ชุมชน วิถีชีวิต ประเพณี อัตลักษณ ของชุมชนก็เปนปจจัยหน่ึงท่ีจะแสดงถึงความ
พรอมของชุมชน และวิสาหกิจชุมชนท่ีเปนจุดขาย ท้ังสินคาและบริการท่ีจะสงมอบ
ใหแกนักทองเท่ียวจากทรัพยากรท่ีมีคุณคาของชุมชนโดยวิสาหกิจชุมชน ดังน้ัน ชุมชน
ตองตระหนักถึงคุณคาและการธํารงรักษาไว สืบเน่ืองตอไป ในการดําเนินการให
วิสาหกิจชุมชนมีศักยภาพ จําเปนท่ีตองใหชุมชน รวมท้ังองคการ และหนวยงานท่ี
เก่ียวของเขามามีสวนรวมในการดําเนินการในดานตาง ๆ ท้ังดานการบริหารจัดการ 
การวางแผน เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง พัฒนา ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ 
Srimaitree (2016: 53-65) Lertphokanont and Lertphokanont (2014:  22-
38) และ Maneekham and Sinchuen (2012: 76-93) ผลการศึกษาพบวา การ
พัฒนาชุมชนมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองใหเจาถ่ินฐานผูเปนเจาของภูมิลําเนาของ
ตนเขาใจกระบวนการของกิจกรรมและยอมรับ รวมท้ังเปนความตองการของคนโดย
สวนใหญของทองถ่ิน โดยตระหนักถึงประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอันใกลท่ีจะ
สงผลกระทบตอตนเอง ครอบครัวและชุมชน ซึ่งตองมีการประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารท่ีดีและเพียงพอตอสาธารณชน เพ่ือท่ีจะทําใหคนในชุมชน วิสาหกิจชุมชน ได
เห็นถึงความสําคัญตอการแกไขปญหาและการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง สิ่งท่ีเปน
อุปสรรคกีดขวางการทํางานรวมกันของชุมชน และขจัดปญหาความขัดแยงใหนอยลง
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เทาท่ีจะเปนได และเพ่ือพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนและชุมชน เพ่ือรองรับ
แหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไดอยางแทจริง 

ความหมายของวิสาหกิจชุมชน และพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน พ.ศ. 2548 

"วิสาหกิจชุมชน" หมายความวา กิจการของชุมชนเก่ียวกับการผลิตสินคา 
การใหบริการดานอ่ืน ๆ ท่ีดําเนินการโดยคณะบุคคลท่ีมคีวามผูกพัน มีวิถีชีวิตรวมกัน
และรวมตัวกันประกอบกิจการดังกลาว ไมวาจะเปนนิติบุคคลในรูปแบบใด หรือไม
เปนนิติบุคคล เพ่ือสรางรายไดและกอใหเกิดการพ่ึงพาตนเองของครอบครัว ชุมชน 
และระหวางชุมชน ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด   

Phongphit  (2002) ไดกลาววา “วิสาหกิจ” แปลจากภาษาอังกฤษวา 
“Enterprise”  ซึ่งแปลวา “การประกอบการ” แตในปจจุบันมีคําวา “วิสาหกิจชุมชน” 
(SMCE: Small and Micro Community Enterprise) เกิดข้ึน ซึ่งผูคนเริ่มหันมาให
ความสําคัญกับวิสาหกิจชุมชนจนกลาวไดวาเปนยุคแหงวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจ
ชุมชนเปนแนวคิดท่ีมุงแปรรูปผลผลิตตามธรรมชาติ หรือสรางผลิตภัณฑหรือผลิตผล
โดยครอบครัวในชุมชน โดยองคกรชุมชน และเครือขายองคกรชุมชน เพ่ือการบริโภค
และสรางรายไดใหแกชุมชน โดยมีหลักในการคิดท่ีสําคัญ คือ สรางความหลากหลาย
ของผลผลิตและผลิตภัณฑในชุมชน เพ่ือการบริโภคแบบพ่ึงพาตนเอง ลดรายจายให
ครอบครัว สรางเสริมสุขภาพอนามัยท่ีดีใหตนเอง และมีคุณธรรมรับผิดชอบตอ
สมาชิกคนอ่ืน ๆ ท่ีอยูรวมในชุมชน  

แนวคิดเกี่ยวกับศักยภาพของแหลงทองเท่ียว 
Mill and Morrison  (1992) กลาววา องคประกอบของแหลงทองเท่ียว

ประกอบดวย ปจจัยพ้ืนฐาน (Infrastructure) ในดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
การขนสง การสื่อสาร การตอนรับอยางเปนมิตร ตอนรับดวยใจ มีสิ่งดึงดูดใจ 
(attractions) มีสิ่งอํานวยความสะดวก (facilities) มารองรับ ท้ังในดานรานอาหาร 
ท่ีพัก ของท่ีระลึกและสิ่งท่ีขาดไมไดก็คือ มีบริการท่ีประทับใจ  

McIntosh, Goeldner,  and Ritchie (1995) กลาววา องคประกอบของ
แหลงทองเท่ียวจะประกอบดวย สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีดี (facilities) ระบบการ
ขนส ง ท่ี เ ข า ถึ ง ไ ด ส ะดวก  (Transportation) ป จ จั ย พ้ื น ฐ าน ท่ี ดี แ ล ะพร อม 
(Infrastructure) ทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีดึงดูดใจ และมีการตอนรับท่ีดีดวยไมตรีจิต 
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Chittangwattana (2005) กลาววา องคประกอบของแหลงทองเท่ียวจะ
ประกอบดวย 3 ปจจัยคือ  (1) ความสามารถในการเขาถึง (Accessibility) คือ แหลง
ทองเท่ียวจะตองมีความสะดวกในการเขาถึง การเขาถึงในท่ีน้ีจะรวมถึงเสนทางการ
คมนาคมขนสงระยะทางระหวางตนทางไปยงัแหลงทองเท่ียว และการติดตอสื่อสารใน
แหลงทองเท่ียวไปยังสถานท่ีอ่ืน ๆ ท่ีตองการ (2) สิ่งอํานวยความสะดวกข้ันพ้ืนฐาน
(Amenities) สิ่งอํานวยความสะดวกในท่ีน้ีจะหมายถึง ปจจัยท่ีทําใหนักทองเท่ียวเกิด
ความสะดวกสบายซึ่งจะรวมถึงไฟฟา นํ้าประปา ท่ีพักแรม รานคา รานอาหาร สถาน
บันเทิง และบริการอ่ืนใด ท่ีจะทําใหนักทองเท่ียวเกิดความสะดวกสบาย และ (3) สิ่ง
ดึงดูดใจ (Attractive) สิ่งดึงดูดใจในท่ีน้ีอาจมาจากทรัพยากรท่ีอยูในแหลงทองเท่ียว 
หรือคุณคาและสุนทรียภาพของแหลงทองเท่ียวน้ัน ๆ ซึ่งเปนจุดเดนและเปนท่ี
นาสนใจของนักทองเท่ียว การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในแหลงทองเท่ียวจึงเปนสิ่ง
อํานวยความสะดวกใหกับนักทองเท่ียวตอไป 

บริบทเกี่ยวกับการทองเท่ียวและการพัฒนาการทองเท่ียว 
แผนงานการพัฒนาการทองเท่ียว เปนกระบวนการตอเน่ืองท่ีตองอาศัย

ทรัพยากรหลายอยาง ท้ังกําลังคน กําลังเงิน และระยะเวลา การทองเท่ียวจะพัฒนา
ไปในทิศทางและขนาดท่ีถูกตองและเหมาะสมเพียงใด หรือจะกอใหเกิดความขัดแยง 
หรือสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนท่ีโดยรวมหรือไมน้ัน  ข้ึนอยู
กับการวางแผนเปนสําคัญ โดยท่ัวไปกระบวนการวางแผนพัฒนาการทองเท่ียวมี 7 
ข้ันตอน ประกอบดวย 1) การศึกษาเพ่ือเตรียมขอมูล  2) การกําหนดวัตถุประสงค  
3) การสํารวจองคประกอบทุกดาน  4) การวิเคราะหและสังเคราะห  5) การสราง
นโยบายและแบบแผนการพัฒนา  6) การเสนอแนะเพ่ิมเติมนโยบายและแผนงาน  
และ 7) การนําแบบแผนไปสูการปฏิบัติและประเมินผล 
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แผนภูมิแสดงกระบวนการวางแผนพัฒนาการทองเท่ียว 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ท่ีมา: adapted from Department of Tourism Ministry of Tourism 
and Sports (2014). 

 
 
 
 

การศึกษาเพ่ือเตรียมขอมลู 

 

การกําหนดวัตถุประสงค 

 

สํารวจองคประกอบทุกดาน วิเคราะหและสังเคราะห 

 

การสรางนโยบายและแบบแผนการพัฒนา 

 

การเสนอแนะเพ่ิมเติมนโยบายและแผน 

 

การนําแบบแผนไปสูการปฏิบัติและประเมินผล 
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การประเมินมาตรฐานคุณภาพแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม 
การประเมินมาตรฐานคณุภาพแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม Department 

of Tourism, Ministry of Tourism and Sports (2014 ) ได กําหนดกรอบ หรือ
เกณฑมาตรฐานคุณภาพแหลงทองเท่ียวท่ีชัดเจนสําหรับใหหนวยงานและผูท่ีมีสวน
เก่ียวของในการดูแลแหลงทองเท่ียวไดนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาแหลง
ทองเท่ียว และเปนเครื่องมือในการตรวจสอบมาตรฐานแหลงทองเท่ียว  เพ่ือยกระดับ
มาตรฐานในการพัฒนาแหลงทองเท่ียว จึงเปนสิ่งสําคัญตอการจัดการแหลงทองเท่ียว 
และยังสามารถใชเปนสิ่งบงบอกใหนักทองเท่ียวรับรูในคุณภาพของแหลงทองเท่ียว 
และมีสวนสําคัญในการตัดสินใจเลือกใชบริการ ซึ่งหมายถึงการเพ่ิมข้ึนของรายได
ทางการทองเท่ียวดวย รวมท้ังเปนการเพ่ิมมาตรฐานแหลงทองเท่ียวใหเปนท่ียอมรับ
ท้ังในและตางประเทศเพ่ิมมากข้ึน กรอบแนวคิดและการกําหนดเกณฑมาตรฐาน
คุณภาพแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม ประกอบดวยหลายปจจัย ไดแก คุณคาทาง
ศิลปวัฒนธรรม ความเปนเอกลักษณของแหลงทองเท่ียว ความสะดวกในการเขาถึง 
ความปลอดภัย และความสามารถในการจัดกิจกรรมการทองเท่ียว เปนตน นอกจาก
องคประกอบดานศักยภาพในการดึงดูดใจแลว แหลงทองเท่ียวควรมีศักยภาพในการ
รองรับดานการทองเท่ียวดวย ไมวาจะเปนในดานการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก
ข้ันพ้ืนฐาน และการสนับสนุนทางดานนโยบาย ดานงบประมาณ และดานบุคลากร 
จากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรทองถ่ิน ซึ่งจะทําใหแหลงทองเท่ียว
สามารถดํารงอยูไดอยางมีประสิทธิภาพ  

การประเมินมาตรฐานแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมสามารถแบงไดเปน 3 
องคประกอบ  โดยการใหคะแนนจะใหความสําคัญกับองคประกอบดานศักยภาพใน
การดึงดูดใจดานการทองเท่ียวมากท่ีสุด  เน่ืองจากเปนสิ่งดึงดูดใจสําคัญสําหรับให
นักทองเท่ียวเขาไปเท่ียวชม สวนองคประกอบดานการบริหารจัดการมีความสําคัญ
ของคะแนนรองลงมา และองคประกอบดานศักยภาพในการรองรับดานการทองเท่ียว
มีความสําคัญของคะแนนนอยท่ีสุด  รายละเอียดของคาคะแนนเต็มในแตละ
องคประกอบ คือ  

(1) ศักยภาพในการดึงดูดใจดานการทองเท่ียว 50  
(2) ศักยภาพในการรองรับดานการทองเท่ียว 10 และ  
(3) การบริหารจัดการ 40  
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วิธีการใหคะแนนจะมี 2 วิธีคือ   
วิธีท่ี 1 การใหคะแนนโดยพิจารณาวา แหลงทองเท่ียวมีคุณสมบัติตรงกับ

ดัชนีช้ีวัดขอใดมากท่ีสุด  และจะใหคาคะแนนในขอท่ีเห็นวาแหลงทองเท่ียวควรไดใน
ขอน้ันเพียงขอเดียว ท้ังน้ีคาการใหคะแนนจะมีตั้งแต 0 คะแนน ถึง 5 คะแนน หรือ 1 
คะแนน ถึง 5 คะแนน โดยใหผูประเมินทําเครื่องหมายรอบหมายเลขท่ีตองการในชอง
คะแนน    

วิธีท่ี 2 การใหคะแนนโดยพิจารณาวา  แหลงทองเท่ียวน้ันมีคุณสมบัติตรง
กับดัชนีช้ีวัดขอใดบาง โดยดัชนีช้ีวัด 1 ขอ จะมีคาเทากับ 1 คะแนน หากไมมี
คุณสมบัติตรงกับดัชนีช้ีวัดใดเลย จะมีคาเทากับ 0 คะแนน  หากมีคุณสมบัติตรงแต
ไมไดดําเนินการหรือไมมีประสิทธิภาพให 0.5 คะแนน หากมีคุณสมบัติครบทุกขอ จะ
มีคาเทากับ 5 คะแนน โดยใหผูประเมินทําเครื่องหมายรอบหมายเลขท่ีตองการในชอง
คะแนน ในการกําหนดระดับมาตรฐานคุณภาพแหลงทองเท่ียว ทําไดโดยนําคะแนนท่ี
ไดไปเทียบระดับมาตรฐานท่ีกําหนดไว ระดับมาตรฐานแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม
ไดแสดงไวดังตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1 ระดับคะแนนมาตรฐานแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 

คาคะแนน ระดับมาตรฐาน สัญลักษณ 
81 ข้ึนไป ดีเยี่ยม ★★★★★ 
71-80 ดีมาก ★★★★ 
61-70 ดี ★★★ 
51-60 ปานกลาง ★★ 
50 หรือ นอยกวา ต่ํา ★ 
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ในการศึกษาวิจัยเรื่องน้ีมีกรอบแนวคิดดังแสดง ในภาพท่ี 1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 : กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 
 สรุปการทบทวนวรรณกรรม ในสวนของแบบการประเมินมาตรฐาน 

คุณภาพแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม อําเภอบานตาก จังหวัดตาก คณะผูวิจัยได
ประยุกตจาก Department of Tourism Ministry of Tourism and Sports (2014) 
และแนวคิดของศักยภาพของแหลงทองเท่ียวพิจารณาจากองคประกอบหลัก 2 

การประเมินมาตรฐาน
คุณภาพของแหลง
ทองเท่ียวทางวัฒนธรรม   
เพ่ือรองรับการเปนแหลง
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

• ศักยภาพในการดึงดูด
ใจดานการทองเท่ียว 

• ศักยภาพในการ
รองรับนักทองเท่ียว 

 
 
 
 
 

ศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนในการเปนแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอยางยั่งยืน 

ศักยภาพและการมีสวน
รวมของวิสาหกิจชุมชน 
เพ่ือรองรับการเปนแหลง
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
 

• ความพรอม
ความสามารถของ
ชุมชนดานสินคา
และบริการ 

• ความพรอมดาน
ความสามารถ 

• ปญหาและความ
ตองการจากภาครัฐ 

 

ความพรอมและศักยภาพ
ของแหลงทองเท่ียวเพ่ือ
รองรับการเปนแหลง
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
 

• ความพรอม
ความสามารถของ
ชุมชนดานสินคา
และบริการ 

• แนวทางการพัฒนา
ชุมชน 
 

 
 

แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในการเปนแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
อยางยั่งยืน 
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องคประกอบ ตามแนวคิดของ Mill and  Morrison (1992); McIntosh, Goeldner,  
and Ritchie (1995); Chittangwattana (2005 ) และ  Suwan et al (1998)  ซึ่ ง
ไดแก (1) ความพรอมของแหลงทองเท่ียว ความพรอมในท่ีน้ีจะประกอบดวย 3 As 
คือ ความสามารถในการเขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวกพ้ืนฐาน สิ่งดึงดูดใจ รวมท้ังขีด
ความสามารถในการรองรับนักทองเท่ียว  ความมีช่ือเสียง และสภาพแวดลอมของ
แหลงทองเท่ียว (2) องคประกอบของแหลงทองเท่ียว แหลงทองเท่ียวแตละแหงจะมี
องคประกอบท่ีแสดงถึงศักยภาพของสถานท่ีทองเท่ียวแตกตางกันออกไป ข้ึนอยูกับ
ทรัพยากรการทองเท่ียวและความพรอมของแหลงทองเท่ียวแตละแหง คณะผูวิจัยไดมี
การบูรณาการ ในดานขององคประกอบท้ัง 2 องคประกอบและศึกษารายละเอียด
ปลีกยอยของแตละองคประกอบนํามาปรับใช และทบทวนวรรณกรรมเพ่ิมเติมจาก 
Lertphokanont and Lertphokanont (2014) ในการสรางแบบสอบถาม ทายสุด
ภาพรวมและกรอบแนวคิดแผนการดําเนินงานวิจัย กระบวนการวางแผนการ
พัฒนาการทองเท่ียวไดนําแผนพัฒนาการทองเท่ียว Department of Tourism 
Ministry of Tourism and Sports (2014) มาประยุกตในใชการดําเนินงานวิจัยใน
ครั้งน้ี 

 

วิธีการวิจัย  
ประชากร (Population) และ กลุมตัวอยาง (Sample) ท่ีทําการศึกษา 

ประชากร คือ ผูท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน  กลุมตัวอยาง 
ท่ีใชในการศึกษา แบงออกเปน 3 กลุม ไดแก กลุมแรก เปนกลุมผูบริหารและ
เจาหนาท่ีของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบดวยหลายสวน เชน กํานัน 
ผู ใหญบาน ผู ท่ีมีสวนเก่ียวของ ผูมีความรูความเขาใจ ผูรับผิดชอบงานดาน
ศิลปวัฒนธรรมของอําเภอบานตาก จังหวัดตาก  จํานวน 30 คน คัดเลือกจากการ
ประชุมประจําเดือนของกลุมผูนําชุมชน  กลุมท่ีสอง เปนกลุมวิสาหกิจชุมชน อําเภอ
บานตาก ซึ่งเปนกลุมผูผลิต สินคา บริการ หรือ ประกอบการในชุมชน อําเภอบาน
ตาก จังหวัดตาก จํานวน 50 คน คัดเลือกจากผูมาเขารวมการประชุม จากการเชิญ
ประชุมท้ังหมด และ กลุมท่ีสาม นักทองเท่ียวท่ีเดินทางไปทองเท่ียวชุมชนอําเภอบาน
ตาก จังหวัดตาก จํานวน 547 คน โดยสํารวจตามความสะดวก (Convenience 
Sampling) 
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การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) และการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีใชวิธีการเชิง
ปริมาณ และใชแบบสอบถาม และการประชุมเชิงปฏิบัติการ เปนเครื่องมือ ในการ
เก็บรวบรวมขอมูล โดยไดกําหนดกรอบของการสํารวจ การออกแบบแบบสอบถาม 
และการประชุมเชิงปฏิบัติการ จากวัตถุประสงคของการวิจัยไดมาจากการทบทวน 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานการวิจัยท่ีเก่ียวของ เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล มีท้ังหมด 3 ชุด โดย ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 3 
กลุม 
 

การสรางและทดสอบแบบสอบถาม 
1) ทําการสรางแบบสอบถาม ตามวัตถุประสงคและขอบเขตท่ีตองการ 

ศึกษา 
2) เมื่อทําการสรางแบบสอบถามแลวไดนําไปปรึกษากับผูเช่ียวชาญ 

ตอจากน้ันไดทําการปรับปรุง ประยุกตแกไข ตามขอเสนอแนะ ความเหมาะสม แลว
ทําการตรวจแบบสอบถามเพ่ือความเท่ียงตรงตามเน้ือหาท่ีตองการ 

3) นําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบไปทดสอบกับกลุมท่ีมีความ
คลายคลึงกับกลุมท่ีตองการศึกษาในครั้งน้ี ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ราย แลว
นํามาวัดและหาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชคาสัมประสิทธ
แอลฟา (  ∞ coefficient) ของ Cronbach ไดค าความเ ช่ือมั่น  0.80 แสดงวา
แบบสอบถามมีความเช่ือมั่นอยูในระดับดี  

4) จากน้ันไดทําการปรับปรุงแบบสอบถาม แลวนําไปเก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยางท้ัง 3 กลุม โดยมีผูชวยนักวิจัยท่ีไดรับการฝกอบรม วิธีการถาม ตอบ 
แบบสอบถามแลว (trained interviewers) ชวยทําการเก็บขอมูล 
 
 
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวมรวมขอมูล ประกอบดวย  
ชุดท่ี 1 แบบสอบถามและแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหลงทองเท่ียว

ทางวัฒนธรรม เพ่ือใหผูบริหาร เจาหนาท่ีหนวยงานภาครัฐ เอกชนและผูทรงคุณวุฒิ  
ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบมีโครงสราง ไดแก แบบสํารวจความคิดเห็น และแบบ
ประเมินมาตรฐานคุณภาพแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม ผูบริหารและเจาหนาท่ีของ
ภาครัฐ ซึ่งมีสาระสําคัญและสวนประกอบ 3 สวน สวนแรก ศักยภาพในการดึงดูดใจ
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ดานการทองเท่ียว  สวนท่ีสอง ศักยภาพดานการรองรับการทองเท่ียว และสวนท่ีสาม 
การบริหารจัดการ ซึ่งปรับปรุงจาก Lertphokanont  et al. (2012) 

1) ศักยภาพในการดึงดูดใจดานการทองเท่ียว มีสององคประกอบ
ใหญ คือ คุณคาทางศิลปวัฒนธรรม และศักยภาพทางกายภาพและการจัดกิจกรรม 

2) ศักยภาพในการรองรับดานการทองเท่ียวมีสององคประกอบใหญ 
คือ ศักยภาพในการพัฒนา สิ่งอํานวยความสะดวกข้ันพ้ืนฐาน และศักยภาพในการ
พัฒนาการทองเท่ียวจากปจจัยภายนอก 

3) การบริหารจัดการ มีสององคประกอบใหญ คือ การจัดการดาน
อนุรักษแหลงทองเท่ียวและการจัดการดานการทองเท่ียว 

ชุดท่ี 2 แบบสอบถามกลุม วิสาหกิจชุมชน เปนแบบสอบถามแบบมี
โครงสรางปรับปรุงจาก Lertphokanont et al (2012) ประกอบดวยสาระสําคัญ
ดังน้ี  

1) ขอมูล พ้ืนฐานสวนบุคคลของกลุมวิสาหกิจชุมชน ประกอบดวย  
เพศ อายุ  อาชีพหลัก ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือน  

2) ขอมูลเก่ียวกับ ความพรอมดานสินคาและบริการ ความพรอม
ดานความสามารถ  ความตั้งใจท่ีจะเรียนรู วิสัยทัศน ความเสี่ยง นวัตกรรม ความ
กระตือรือรน ดานการแขงขัน ความเปนเอกลักษณ  ปญหาของการประกอบการ และ
ความตองการความชวยเหลือจากภาครัฐ 

ชุดท่ี 3 แบบสอบถามนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาทองเท่ียวในชุมชน อําเภอบาน
ตาก จังหวัดตาก เปนแบบสอบถามแบบมีโครงสรางปรับปรุงจาก Lertphokanont 
et al (2012); Lertphokanont and Lertphokanont (2014) ประกอบดวย
สาระสําคญัดังน้ี 

1)  ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ 
สถานะครอบครัว อาชีพ ระดับการศึกษา ภูมิลําเนา รายไดตอเดือน 

2)   ความคิดเห็นเก่ียวกับแหลงทองเท่ียวในชุมชน อําเภอบานตาก 
มีความประทับใจในสิ่งใด 

3)  แหลงรับรูขอมูลการทองเท่ียวในเชิงศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาของทองถ่ิน 

4)  ความสนใจในกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม และ ภูมิ
ปญญา ทองถ่ิน 
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5)  ความคิดเห็นเก่ียวกับความพรอม ความสามารถของวิสาหกิจ
ชุมชน อําเภอบานตาก ในดาน คุณภาพ สินคาและบริการ ฝมือและลักษณะการ
ประกอบการ 

6)  การประเมินความพรอมจากความตองการของนักทองเท่ียว
ทางดานโครงสรางพ้ืนฐานตาง ๆ สิ่งอํานวยความสะดวก ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม รวมท้ังทางดานเศรษฐกิจและดานกิจกรรม 

7)  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาชุมชน อําเภอ
บานตาก จังหวัดตาก รวมท้ังปญหา อุปสรรคหรือสิ่งท่ีตองปรับปรุงเก่ียวกับการ
ทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

8)  ความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางพัฒนาสินคาหัตถกรรม ใหเปนท่ี
ดึงดูดใจของนักทองเท่ียว ในประเด็นดานคุณภาพการผลิต รูปแบบสินคา การบรรจุ
ภัณฑ การจัดจําหนาย และดานสงเสริมการการตลาด 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล  ทําการเก็บรวบรวมจากแหลงขอมูล 2 แหลง  
 แหลงขอมูลทุติยภูมิ ทําการศึกษาบทความทางวิชาการ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับตาง ๆ นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาการ
ทองเท่ียว รายงานวิสาหกิจชุมชน อําเภอบานตาก นโยบายการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
แหลงทองเท่ียวในเชิงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน รวมท้ังเอกสารตาง ๆ ท่ี
เก่ียวกับการพัฒนาแหลงทองเท่ียว ท่ีเก่ียวของเช่ือมโยง กับอําเภอบานตาก จังหวัด
ตาก 
 แหลงขอมูลปฐมภูมิ ทําการเก็บขอมูล แบบประเมิน และแบบสอบถาม โดย
แบบสอบถามจะเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 3 กลุม คือ กลุมแรก เปนแบบประเมิน
คุณภาพของแหลงทองเท่ียว  ทําการประเมินเฉพาะกลุมผูบริหารและหนวยงาน
ภาครัฐ หนวยงานราชการขององคกรทองถ่ิน ผูรูและเช่ียวชาญวัฒนธรรมทองถ่ิน 
ภาคเอกชน รวมท้ังผูท่ีมีสวนไดเสียในชุมชน จํานวน 30 ราย กลุมท่ีสอง กลุมวิสาหกิจ
ชุมชน จํานวน 50 ราย และ กลุมท่ีสาม นักทองเท่ียว จํานวน 547 ราย 
 

การวิเคราะหขอมูล  
 การวิเคราะหขอมูล ในกลุมตัวอยางท่ี 1 ใชแบบประเมินมาตรฐานการ
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม กลุมตัวอยางท่ี 2 และ 3 เปนการวิเคราะหเชิงพรรณนา 
(Descriptive Analysis)  คํานวณหาคาความถ่ี (Frequency) รอยละ (Percentage) 



46               วารสารศิลปศาสตร มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี ปที่ 16 ฉบับที ่1 (มกราคม - มถิุนายน 2563) 

คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: SD) ขอมูลท่ีได
จากแบบประเมินคุณภาพมาตรฐาน ใชในการวิเคราะหและประเมินความเห็นจาก
ผูบริหารจังหวัด ผูบริหารองคกรทองถ่ิน ผูบริหารชุมชน ทองเ ท่ียวจังหวัด 
ผูประกอบการ ภาคเอกชน ครู อาจารย    ผูเฒา ผูแก ในชุมชน รวมท้ังผูนําชุมชน 
ตามหลักวิธีการประเมินคุณภาพมาตรฐานแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม ขอมูลท่ีได
จากแบบสอบถามในสวนของวิสาหกิจชุมชน และนักทองเท่ียว นํามาทําการวิเคราะห
สถิติดวยการใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ดวยคาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และ คา
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เพ่ือสรุปผลขอมูลทางสถิติโดยแยกผลการวิเคราะหออกตามกลุม  
เพ่ือเปรียบเทียบและวิเคราะหหาขอสรุป การประเมินผลคาตัวเลขทางสถิติท่ีไดจาก
การประมวลผล นํามาประมวลเพ่ือประเมินผลหาคาท่ีได แลวนําไปทําการประเมินคา
ระดับความเห็นเฉลี่ยเปนชวง ๆ โดยแบงชวงระดับความเห็นจากคาต่ําสุดไปยังสูงสุด 
คือ จากคาต่ําสุดท่ีระดับ 1 ไปหาคาสูงท่ีสุด ระดับ 5 ซึ่งมีคาความแตกตางระหวางช้ัน 
5 ถึง 1 เทากับ 4 และมีชวงระดับความเห็น 5 ระดับ โดยใชวิธีเฉลี่ยคาความเห็นเฉลีย่
เปนชวง ๆ ไว 5 ชวง ซึ่งมีความหางของแตละชวงเทากับ 4/5 = 0.8 ข้ัน โดยได
กําหนดคาเรียงลําดับจากต่ําสุดไปถึงสูงสุดไวดังน้ี  เกณฑการแปลผลคาเฉลี่ย   

1.00 – 1.80   หมายถึง  ไมเห็นดวย 
1.81 – 2.60   หมายถึง  เห็นดวยนอย 
2.61 – 3.40   หมายถึง  เห็นดวยปานกลาง 
3.41 – 4.20   หมายถึง  เห็นดวยมาก 
4.21 – 5.00   หมายถึง  เห็นดวยมากท่ีสุด 

ในการวิเคราะหศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนรวมถึงชุมชนบานตาก  ในการ
เปนแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งเปนการศึกษาหาความรูในพ้ืนท่ีหรือบริเวณท่ีมี
คุณลักษณะท่ีสําคัญทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม มีการบอกเลาเรื่องราวในการ
พัฒนาทางสังคมและมนุษยผานทางประวัติศาสตรอันเปนผลเก่ียวเน่ืองกับวัฒนธรรม 
องคความรู  และการใหคุณคาของสังคม โดยสถาปตยกรรมท่ีมีคุณคาหรือ
สภาพแวดลอมอยางธรรมชาติ ท่ีสามารถแสดงออกใหเห็นถึงความสวยงามและ
ประโยชนท่ีไดรับจากธรรมชาติ สามารถสะทอนใหเห็นถึงสภาพชีวิต ความเปนอยูของ
คนในแตละยุคสมัยไดเปนอยางดี ไมวาจะเปนสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม หรือ
ขนบธรรมเนียมประเพณี  
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ในแงของศักยภาพในการดึงดูดใจดานการทองเท่ียวและศักยภาพในการ
รองรับดานการทองเท่ียว โดยประเมินจากองคกรทองถ่ิน ผูมีความรูความเขาใจ 
ผูเช่ียวชาญ และเจาหนาท่ีหนวยงานท่ีเก่ียวของ แบบสํารวจขอมูลไดนําขอมูลเก่ียวกับ
ลักษณะทางกายภาพ ความเหมาะสมในดานการคมนาคมขนสงของพ้ืนท่ีชุมชนบาน
ตาก และการวางแผนการทองเท่ียวมาพิจารณา สําหรับขอมูลจากกลุมตัวอยางซึ่ง
ประกอบดวย 3 กลุมคือ กลุมเจาหนาท่ีท่ีเ ก่ียวของ กลุมวิสาหกิจชุมชนและ
นักทองเท่ียว ไดนํามาใชวิเคราะหในดานความพรอมของวิสาหกิจชุมชน รวมท้ัง
ความสามารถของชุมชน ใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาของ
ทองถ่ินอยางยั่งยืน 
 

ผลการวิจัย 
ผลการประเมิน แหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน อําเภอบานตาก 

จากกลุมแรก  กลุมผูบริหารและเจาหนาท่ีของหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ผูท่ี
มีสวนเก่ียวของ ผูมีความรูความเขาใจ โดยใชแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหลง
ทองเท่ียวทางวัฒนธรรม สรุปผลการใหคะแนนไดดังน้ี 

 

ตารางท่ี 2  ผลสรุปผลการใหคะแนน แหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนอําเภอบาน
ตาก (30 คน) 

องคประกอบ คะแนนเต็ม ผลการใหคะแนน 
1. ศักยภาพในการดึงดูดใจในการทองเท่ียว 50 32 
2. ศักยภาพในการรองรับดานทองเท่ียว 10 8 
3. การบริหารจัดการแหลงทองเท่ียว 40 19 

รวมท้ังสิ้น 100 59 
 

ผลของคะแนนตามระดับมาตรฐาน   

• ดีเยี่ยม (81 คะแนนข้ึนไป)  

• ดีมาก (71 – 80 คะแนน)   

• ดี (61-70 คะแนน)   

• ปานกลาง (51 – 60 คะแนน)   

• ต่ํา (50 คะแนน หรือนอยกวา)  
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ดังน้ันการประเมินมาตรฐานคุณภาพของแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนจึงเปนสิ่งจําเปน องคประกอบแรกสามารถแยกเปน 3 ดานคือ ศักยภาพในการ
ดึงดูดใจดานการทองเท่ียว และศักยภาพในการรองรับดานการทองเท่ียว ไดรับ
คะแนนรวม 40 สวน 60 คะแนน คิดเปนรอยละ 66.66 ของคะแนนรวมท้ังหมด โดย
คะแนนแตละดานขององคประกอบมีดังน้ี ศักยภาพในการดึงดูดใจดานการทองเท่ียว
คะแนนเต็ม 50 คะแนน ผลการใหคะแนนได 32 คะแนน คิดเปนรอยละ 64 ของ
คะแนนรวมท้ังหมด สําหรับศักยภาพในการรับรองดานการทองเท่ียว คะแนนเต็ม 10 
คะแนน ผลการใหคะแนนได  8 คะแนน ซึ่งคิดเปนรอยละ 80 ของคะแนนรวม
ท้ังหมด นอกจากน้ีองคประกอบท่ีจะนํามารวมกับศักยภาพในการดึงดูดใจดานการ
ทองเท่ียว และศักยภาพในการรองรับดานการทองเท่ียวอีก 40 คะแนนน้ัน มาจาก
การบริหารจัดการแหลงทองเท่ียว โดยการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวหมายถึง 
ความสามารถในการควบคุมดูแลการดําเนินงานในดานการจัดการแหลงทองเท่ียว 
ประกอบดวยการจัดการดานการอนุรักษแหลงทองเท่ียว การจัดการดานการให
ความรู การสรางจิตสํานึกถึงคุณคาของแหลงวัฒนธรรมแกเจาหนาท่ีดูแลพ้ืนท่ี 
นักทองเท่ียว ผูประกอบการและชุมชนทองถ่ินท่ีอาศัยอยูโดยรอบแหลงทองเท่ียว 
ท้ังน้ีจากคะแนนเต็ม 40 คะแนน ผลการใหคะแนนได 19 คะแนน คิดเปนรอยละ 
47.5 ของคะแนนรวมท้ังหมด ดังน้ัน ผลการใหคะแนนตามแบบประเมินมาตรฐาน
การทองเท่ียวในองคประกอบ 3 ดาน ซึ่งไดแก ศักยภาพในการดึงดูดใจดานการ
ทองเท่ียว ศักยภาพในการรองรับดานทองเท่ียว และการบริหารจัดการ ไดคะแนน
รวม 59 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดระดับมาตรฐานแลว ปรากฏวาอยู
ในเกณฑ “ปานกลาง” 

  ผลการสํารวจ จากกลุมวิสาหกิจชุมชน อําเภอบานตาก  ซึ่งเปนกลุมท่ีสอง 
ขอมูลท่ัวไปของกลุมผูใหขอมูล ประกอบดวย ขอมูลท่ัวไปของกลุมวิสาหกิจชุมชน
บานตาก และกลุมนักทองเท่ียว โดยมีรายละเอียดดังน้ี ขอมูลท่ัวไปของวิสาหกิจ
ชุมชน พบวาเปนหญิงมากกวาชาย โดยเปน หญิงรอยละ 66 และชายรอยละ 34 มีอายุ
อยูในชวงระหวาง 51-60 ป  รอยละ 44 รองลงมาเปนชวงอายุ 41-50 ป รอยละ 24 
และชวงอายุมากกวา 60 ป รอยละ 20 ตามลําดับ โดยเปนผูประกอบอาชีพทาง
เกษตรกรรม รอยละ 70 ท้ังน้ีผูประกอบการสวนใหญมีรายไดหลังหักคาใชจายระหวาง 
10,001-30,000 บาท คิดเปนรอยละ 48 และรอยละ 32 มีรายไดหลังหักคาใชจายนอย
กวา 10,000 บาท ทางดานวุฒิการศึกษาสูงสุด ผูประกอบการวิสาหกิจสวนใหญจบ
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การศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 66 รองลงมาเปนผูท่ีจบการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษา 
 

ความคิดเห็นของวิสาหกิจชุมชนถึงความพรอมของในการเขาสูแหลง
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแสดงในตารางท่ี 3  
ตารางท่ี 3 ความคิดเห็นถึงความพรอมดานสินคาและบริการของวิสาหกิจชุมชน 

ความพรอมดานสินคาและบริการ คาเฉลี่ย S.D. การแปลผล 
1. สินคาและบริการท่ีทําอยูเปนฝมือท่ีตกทอดมา
จากบรรพบุรุษในอดีต 

3.55 1.15 เห็นดวยมาก 

2. มีแหลงวัตถุดิบท่ีใชสําหรับการผลิตสินคาและ
บริการท่ีพรอมใชงานท้ังคุณภาพและปรมิาณ 

3.61 1.03 เห็นดวยมาก 

3. ผูประกอบการมีความพรอมในการผลิตและ
พรอมเปดให นักทองเท่ียวเขาชม 

3.22 1.18 
เห็นดวย 
ปานกลาง 

4. มีการรักษาเอกลักษณของสินคาและบริการ
แบบดั้งเดิมและจะยังสืบทอดตอ ๆ กันไป 

3.42 1.17 เห็นดวยมาก 

5.งานสินคาและบริการ เปนภูมิปญญาดั้งเดิมของ
ทองถ่ินจากประวัติศาสตรของบรรพบุรุษ 

3.46 1.29 เห็นดวยมาก 

6. พนักงานหรือชางฝมือท่ีมีอยูในปจจุบันยังเปน
คนในทองถ่ิน และมีความผูกพันกับทองถ่ิน 

3.59 1.24 เห็นดวยมาก 

7. พนักงานหรือชางฝมือในปจจุบัน มีความพรอม
ในการถายทอดองคความรูท่ีเปนภมูิปญญา
ทองถ่ินใหกับคนรุนใหม 

3.46 1.15 เห็นดวยมาก 

8.คนรุนใหมในชุมชนมีความพรอมในการรับการ
ถายทอดองคความรูสินคาบริการของกลุม
วิสาหกิจเพ่ือรักษาเอกลักษณใหยัง่ยืน 

3.44 1.15 เห็นดวยมาก 

9.รายไดจากการประกอบการเพียงพอตอการ
เลี้ยงชีพ 

3.32 1.09 
เห็นดวย 
ปานกลาง 

10. การประกอบอาชีพวิสาหกิจน้ีสามารถยึดเปน
อาชีพท่ียั่งยืนได 

3.70 1.07 เห็นดวยมาก 

รวม 3.43 1.15 เห็นดวยมาก 
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หมายเหตุ: 1.00-1.80 = ไมเห็นดวย 1.81-2.60= เห็นดวยนอย 2.61-3.40 = เห็นดวย
ปานกลาง 3.41-4.20 = เห็นดวยมาก  4.20-5.00=เห็นดวยมากท่ีสดุ 
 

การทองเท่ียวเพ่ือวัฒนธรรม (Cultural Tourism) นับเปนการเดินทาง เพ่ือ
สัมผัส และบางกรณีก็เขารวมใช วิ ถี ชี วิตดั้งเดิมไดกลับมาสรางสีสันดึงดูดใจ
นักทองเท่ียวซึ่งอาจจัดอาหาร งานเทศกาล เครื่องแตงกายตามประเพณี การรํา
พ้ืนบาน การแสดงศิลปะ และหัตถกรรมรุนโบราณตาง ๆ ดังน้ันบทบาทของวิสาหกิจ
ชุมชนจึงตองเปนไปตามหลักการทองเท่ียวเพ่ือวัฒนธรรม (Cultural Tourism) 
ดังน้ันงานวิจัยช้ินน้ี จึงทําการศึกษาถึงความพรอมของวิสาหกิจชุมชนในการเปนแหลง
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนอําเภอบานตาก ท้ังน้ี จากตารางท่ี 3  เปนการ
แสดงความคิดเห็นความพรอมของวิสาหกิจชุมชน ในดานสินคาและบริการ โดยใน
ภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.43 โดยความคิดเห็นท่ีเห็นดวยมากท่ีสุด 3 อันดับแรก
ไดแก การประกอบอาชีพวิสาหกิจน้ีสามารถยึดเปนอาชีพท่ียั่งยืนได  มีแหลงวัตถุดิบท่ี
ใชสําหรับการผลิตสินคาและบริการท่ีพรอมใชงานท้ังคุณภาพและปริมาณ และ
พนักงานหรือชางฝมือท่ีมีอยูในปจจุบันยังเปนคนในทองถ่ิน และมีความผูกพันกับ
ทองถ่ิน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.70, 3.61, และ 3.59 ตามลําดับ  

 
ตารางท่ี 4  ความคิดเห็นเก่ียวกับความพรอมดานความสามารถของวิสาหกิจชุมชน 
 

ความพรอมดานความสามารถ คาเฉลี่ย S.D. การแปลผล 
ความพรอมดานการผลิต 
1. พนักงานหรือชางฝมือในชุมชนบานตากมี
ความสามารถในการผลติสินคาและบริการท่ี
หลากหลาย 

3.57 .912 เห็นดวยมาก 

2. ผูประกอบการในชุมชนบานตากมีความ 
สามารถในการออกแบบผลิตภณัฑสินคาและ
บริการท่ีหลากหลาย 

3.29 .953 เห็นดวย 
ปานกลาง 

3. ผูประกอบการในชุมชนบานตากสามารถเพ่ิม
กําลังการผลิตเพ่ือรองรับความตองการท่ีเพ่ิมข้ึนได 

3.43 .943 เห็นดวยมาก 

รวม 3.43 .936 เห็นดวยมาก 
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ความพรอมดานความสามารถ คาเฉลี่ย S.D. การแปลผล 
ความต้ังใจท่ีจะเรียนรู 
1. ผูบริหารหรือผูนําของวิสาหกิจชุมชนมุงเห็น
วาการเรยีนรูคือสิ่งท่ีดี 

3.95 .888 เห็นดวยมาก 

2. วิสาหกิจชุมชนของฉันใหความสําคัญกับการ
เรียนรู 

3.91 .824 เห็นดวยมาก 

3. การเรียนรูของสมาชิกเปนหนทางท่ีทําใหกลุม
วิสาหกิจอยูรอด 

3.81 .959 เห็นดวยมาก 

รวม 3.90 .890 เห็นดวยมาก 
วิสัยทัศน 
1. วิสาหกิจชุมชนของฉันมีวิสัยทัศนท่ีเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

3.74 .820 เห็นดวยมาก 

2. พนักงานหรือสมาชิกกลุมมีเปาหมายเดียวกัน
กับกลุมวิสาหกิจชุมชน 

3.78 .910 เห็นดวยมาก 

3. พนักงานหรือสมาชิกกลุมเห็นวาตัวเองเปน
สวนหน่ึงในการขับเคลื่อนขององคกร 

3.76 .947 เห็นดวยมาก 

รวม 3.76 .892 เห็นดวยมาก 
ความเสี่ยง 
1. วิสาหกิจชุมชนพรอมท่ีจะตอสูความเสีย่งดวย
ไอเดียใหม ๆ ของกลุมสมาชิก 

3.53 .937 เห็นดวยมาก 

2. วิสาหกิจชุมชนชวยสมาชิกรับมอืกับความ
เสี่ยงจากไอเดียตาง ๆ 

3.46 1.022 เห็นดวยมาก 

3. วิสาหกิจชุมชนเนนท้ังการคนหาโอกาสใหม ๆ 
ทางธุรกิจ 

3.62 1.044 เห็นดวยมาก 

รวม 3.53 1.001 เห็นดวยมาก 
นวัตกรรม 

1. วิสาหกิจไดมีการปรับปรุงดานผลิตภณัฑและ
สินคาบริการ 

3.53 .892 เห็นดวยมาก 
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ความพรอมดานความสามารถ คาเฉลี่ย S.D. การแปลผล 
2. วิสาหกิจไดมีความสรางสรรคทางดาน
ผลิตภณัฑและสินคาบริการตาง ๆ 

3.44 .936 เห็นดวยมาก 

3. วิสาหกิจมีการปรับปรุงและพัฒนาหนทาง
หรือวิธีใหม ๆ ในสินคาบริการตาง ๆ 

3.47 .960 เห็นดวยมาก 

รวม 3.48 .929 เห็นดวยมาก 

ความกระตือรือรน 

 1.วิสาหกิจพยายามท่ีจะเริ่มโปรเจคหรืองาน
ตางๆ อยูเสมอ 

3.56 1.070 เห็นดวยมาก 

2. วิสาหกิจพยายามหาโอกาสทางธุรกิจอยูเสมอ 3.65 1.058 เห็นดวยมาก 

3. วิสาหกิจลงมือทําและพยายามท่ีจะเปน
ตัวอยางท่ีดี 

3.71 1.046 เห็นดวยมาก 

รวม 3.48 .929 เห็นดวยมาก 
ดานการแขงขัน 

1. วิสาหกิจของเรามีความสามารถในแขงขันสูง
มาก 

3.50 1.010 เห็นดวยมาก 

2. โดยท่ัวไปแลว กลุมของเราจะมวิีธีท่ีมี
ศักยภาพในการแขงขันสินคาและบริการในตลาด 

3.29 .953 เห็นดวย 
ปานกลาง 

3. เราพยายามสรางความสามารถในการแขงขัน
ใหดีท่ีสุด 

3.61 .922 เห็นดวยมาก 

รวม 3.48 .929 เห็นดวยมาก 

ความเปนตัวเอง 

1. สมาชิกของวิสาหกิจชุมชนมีอิสระในการคดิ 
ทําสิ่งตาง ๆ 

3.84 .903 เห็นดวยมาก 

2. สมาชิกของวิสาหกิจชุมชนทํางานไดอยางมี
อิสระ 

3.91 .717 เห็นดวยมาก 

3. สมาชิกของวิสาหกิจชุมชนสามารถเขาถึง
ขอมูลเพ่ือเสริมการทํางานของตัวเอง 

3.88 .804 เห็นดวยมาก 
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ความพรอมดานความสามารถ คาเฉลี่ย S.D. การแปลผล 
รวม 3.87 .808 เห็นดวยมาก 

หมายเหตุ: 1.00-1.80 = ไมเห็นดวย 1.81-2.60= เห็นดวยนอย 2.61-3.40 = เห็น
ดวยปานกลาง 3.41-4.20 = เห็นดวยมาก 4.20-5.00 = เห็นดวยมากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 4 ความคิดเห็นเก่ียวกับความสามารถของพนักงานหรือชาง
ของกลุมวิสาหกิจชุมชนตัวเอง โดยดานความพรอมดานการผลิตน้ัน ขอคิดเห็นดาน
ท่ีวาพนักงานหรือชางฝมือในชุมชนบานตากมีความสามารถในการผลิตสินคาและ
บริการท่ีหลากหลายน้ัน มีคะแนนเทากับ 3.57 ซึ่งแสดงใหเห็นวา กลุมของ
ผูประกอบการมีความคิดเห็นดวยมากในกรณีน้ี โดยในภาพรวมของดานการผลิตน้ันมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.43 ความคิดเห็นดานความตั้งใจท่ีจะเรียนรู โดยความคิดเห็นท่ีเห็น
ดวยมากท่ีสุด ไดแก ผูบริหารหรือผูนําของวิสาหกิจชุมชนมุงเห็นวาการเรียนรูคือสิ่งท่ี
ดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95 โดยในภาพรวมของความตั้งใจท่ีจะเรียนรูน้ันมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.90 สวนในดานวิสัยทัศน โดยความคิดเห็นท่ีเห็นดวยมากท่ีสุด ไดแก 
พนักงานหรือสมาชิกกลุมมีเปาหมายเดียวกันกับกลุมวิสาหกิจชุมชน โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.78 ในภาพรวมของดานวิสัยทัศนน้ันมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76 ในดานความ
เสี่ยง ความคิดเห็นท่ีเห็นดวยมากท่ีสุด ไดแก วิสาหกิจชุมชนเนนท้ังการคนหาและการ
ทดลองหาโอกาสใหม ๆ ทางธุรกิจ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.62 ในภาพรวมของความ
เสี่ยงน้ันมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.53 ในทางกลับกัน ดานนวัตกรรมน้ันผูประกอบการสวน
ใหญเห็นวา วิสาหกิจไดมีการปรับปรุงดานผลิตภัณฑและสินคาบริการตาง ๆ คิดเปน
คาเฉลี่ยเทากับ 3.53 โดยภาพรวมของนวัตกรรมน้ันมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.48 ท้ังน้ี 
ความกระตือรือรนและความพรอมดานการแขงขันของวิสาหกิจชุมชน มีคาเฉลี่ยรวม
ในระดับมาก หรือ ท่ีคะแนนเฉลี่ย 3.48 และสุดทาย ดานความเปนตัวเอง ซึ่งพบวา 
สมาชิกผูประกอบการเห็นวา สมาชิกของวิสาหกิจชุมชนทํางานของตัวเองไดอยางมี
อิสระ มากท่ีสุดท่ีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.91 และดานความเปนตัวเองน้ี มีคะแนนเฉลี่ย
รวมท่ี 3.87 หรือในระดับมาก โดยภาพรวมของความพรอมดานความสามารถ อยูท่ี
คะแนนเฉลี่ย 3.62  คือ ระดับเห็นดวยมาก 
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ตารางท่ี 5 ความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาของวิสาหกิจชุมชน 

ปญหาและความตองการความชวยเหลือจากรัฐ คาเฉลี่ย S.D. การแปลผล 

ปญหาของวิสาหกิจชุมชนท่ีประสบในดานตาง ๆ 
1. ดานการออกแบบ 3.08 1.007 เห็นดวยปานกลาง 

2. ดานการผลติ 3.28 .991 เห็นดวยปานกลาง 

3. ดานการตลาด 3.43 1.186 เห็นดวยมาก 

4. ดานการจดัการ 3.28 .981 เห็นดวยปานกลาง 

5. ดานการประชาสมัพันธ 3.37 .860 เห็นดวยปานกลาง 

6. ดานการเงินหรือเงินลงทุน 3.28 1.140 เห็นดวยปานกลาง 

รวม 3.29 1.027 เห็นดวยปานกลาง 
ความตองการความชวยเหลือจากภาครัฐ หรือหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
1. ดานการออกแบบ  3.56 1.167 เห็นดวยมาก 

2. ดานการผลติ 3.65 1.089 เห็นดวยมาก 

3. ดานการตลาด 3.72 1.245 เห็นดวยมาก 

4. ดานการจดัการ 3.63 1.051 เห็นดวยมาก 

5. ดานเงินทุน 3.55 1.194 เห็นดวยมาก 

6. ดานการประชาสมัพันธ 3.76 1.036 เห็นดวยมาก 

รวม 3.64 1.130 เห็นดวยมาก 
หมายเหตุ: 1.00-1.80 = ไมเห็นดวย 1.81-2.60= เห็นดวยนอย 2.61-3.40 = เห็น
ดวยปานกลาง 3.41-4.20 = เห็นดวยมาก 4.20-5.00 = เห็นดวยมากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 5 ในดานปญหาของวิสาหกิจชุมชนท่ีประสบในดานตาง ๆ ซึ่ง
ผูประกอบการสวนใหญมีความเห็นตรงกันในการประสบปญหาดานการตลาดและ
การประชาสัมพันธเปนประเด็นหลัก ดวยคะแนนคาเฉลี่ยท่ี 3.43 และ 3.37 
ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับเมื่อไดสอบถามถึงความเห็นของผูประกอบการถึงความ
ตองการความชวยเหลือจากภาครัฐ หรือหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ผูประกอบการ
สวนใหญเห็นวาความชวยเหลือทางดานการประชาสัมพันธและดานการตลาด ดวย
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คะแนนคาเฉลี่ยท่ี 3.76 และ 3.72 ตามลําดับ โดยภาพรวมของดานปญหาและความ
ตองการความชวยเหลือจากรัฐ คาเฉลี่ยเทากับ 3.45 คือ เห็นดวยมาก 

ผลการสํารวจกลุมนักทองเท่ียวซึ่งเปนกลุมท่ี สาม นักทองเท่ียวท่ีเดินทางไป
ทองเท่ียวอําเภอบานตาก จังหวัดตาก 

ขอมูล ท่ัวไปของกลุมผู ใหขอมูล ประกอบดวยขอมูลท่ัวไปของกลุม
นักทองเท่ียว โดยมีรายละเอียดดังน้ี ขอมูลท่ัวไปของนักทองเท่ียวซึ่งพบวา เปนหญิง
มากกวาชาย โดยเปนหญิงรอยละ 59.6 และชายรอยละ 40.4 มีอายุอยูในชวงระหวาง 
21-31 ป รอยละ 51.4  รองลงมาเปนชวงอายุต่ํากวา 20 ป และ 31-40 ป คิดเปน 
37.5 และ รอยละ 6 ตามลําดับ สถานภาพครอบครัวสวนใหญมีสถานภาพโสด คิด
เปนรอยละ 90.3 ท้ังน้ีนักทองเท่ียวสวนใหญเปนนักศึกษา รอยละ 73.7 และมี
การศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 62 สวนภูมิลําเนาของนักทองเท่ียวสวน
ใหญอาศัยอยูในภาคเหนือ คิดเปนรอยละ 80.6 รองลงมาเปนผูท่ีอาศัยอยูในภาคกลาง 
และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเปนรอยละ 11.2 และ 4 ตามลําดับ โดย
นักทองเท่ียวสวนใหญ มีรายไดไมเกิน 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 68.2 รองลงมา
เปนนักทองเท่ียว ท่ีมีรายไดตอเดือน 10,001-20,000 บาท และ 20,001-30,000 
บาท คิดเปนรอยละ 17.9 และ 3.7 ตามลําดับ  ในสวนความคิดเห็นของนักทองเท่ียว 
ซึ่งเปนกลุมท่ี 3  มีรายละเอียดตามตารางท่ี 6 

 
ตารางท่ี 6 ความคิดเห็นเก่ียวกับความพรอมความสามารถของชุมชนบานตาก 

ความพรอมความสามารถของชมุชน 
ดานสินคาและบริการ 

คาเฉลี่ย S.D. การแปลผล 

1. คุณภาพผลติภณัฑ สินคา หรือบรกิารมีคณุภาพด ี 3.56 .768 เห็นดวยมาก 
2. ฝมือในการผลิตสินคาหรือการบรกิารอยูในระดับด ี 3.64 .795 เห็นดวยมาก 
3. สินคาเปนเอกลักษณเฉพาะของชุมชน 3.66 .809 เห็นดวยมาก 
4. การออกแบบมีรูปแบบเปนเอกลักษณเฉพาะของ

ชุมชน 
3.60 .828 เห็นดวยมาก 

5. รูปแบบของผลิตภัณฑและบริการใหเลือกหลากหลาย 3.58 .792 เห็นดวยมาก 
6. มีการพัฒนารูปแบบผลติภณัฑแปลกใหมใหเลือก 3.53 .821 เห็นดวยมาก 
7. สินคาตางๆ มีราคาท่ีนาซื้อหา 3.60 .814 เห็นดวยมาก 
8. สินคามรีาคาหลายระดับใหเลือกสรร 3.58 .806 เห็นดวยมาก 
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ความพรอมความสามารถของชมุชน 
ดานสินคาและบริการ 

คาเฉลี่ย S.D. การแปลผล 

9. มีสถานท่ีผลิตและขายหลายแหงใหเลือกซื้อ 3.53 .834 เห็นดวยมาก 
10.  สามารถตอรองราคาได 3.52 .832 เห็นดวยมาก 
11. มีการใหสวนลดหากมีการซื้อเปนจาํนวนมากหรือ

มีปริมาณมาก 
3.56 .823 เห็นดวยมาก 

รวม 3.56 0.811 เห็นดวยมาก 
หมายเหตุ: 1.00-1.80 = ไมเห็นดวย 1.81-2.60= เห็นดวยนอย 2.61-3.40 = เห็น
ดวยปานกลาง  3.41-4.20 = เห็นดวยมาก 4.20-5.00 = เห็นดวยมากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 6 ความคิดเห็นของนักทองเท่ียวท่ีมีเก่ียวกับความพรอม
ความสามารถของชุมชนบานตาก สามอันดับแรก คือสินคาเปนเอกลักษณเฉพาะของ
ชุมชน มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดท่ี 3.66 รองลงมาคือ ฝมือในการผลิตสินคาหรือการบริการ
อยูในระดับดี ท่ี 3.64 การออกแบบมีรูปแบบเปนเอกลักษณเฉพาะของชุมชนและ
สินคาตาง ๆ มีราคาท่ีนาซื้อหา ท่ีระดับ 3.60 ตามลําดับ โดยภาพรวมของความพรอม
ความสามารถของชุมชน อําเภอบานตาก ในมุมมองของนักทองเท่ียวอยูในระดับ เห็น
ดวยมาก คือ 3.56 

สวนความคิดเห็นเ ก่ียวกับแนวทางการพัฒนาชุมชนบานตากของ
นักทองเท่ียว ดานความพรอมของโครงสรางพ้ืนฐานน้ัน มีความคิดเห็นวา ชุมชนบาน
ตากและหนวยงานท่ีเก่ียวของควรมีการเพ่ิมแสงสวางตามถนนในชุมชน ซึ่งมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.75 เปนระดับสูงสุด รองลงมาคือ การเพ่ิมท่ีจอดรถใหกับนักทองเท่ียวหรือผู
มาเยือนมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.72 และ การเพ่ิมจํานวนเจาหนาท่ีในการอํานวยความ
สะดวก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.70 ตามลําดับ โดยภาพรวมดานความพรอมของโครงสราง
พ้ืนฐาน คาเฉลี่ย เทากับ 3.66 เห็นดวยมาก 

ในดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมน้ัน นักทองเท่ียวสวนใหญมี
ความเห็นวาชุมชนบานตาก ควรมีการเพ่ิมหองนํ้าสาธารณะเพ่ือสุขลักษณะท่ีดีตาม
หลักการ การเปนแหลงทองเท่ียวช้ันดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85 รองลงมาคือ การ
ดูแลความสะอาดของพ้ืนท่ีทองเท่ียวตาง ๆ ในชุมชุนบานตากอยูเสมอ มีระดับ
คาเฉลี่ยอยูท่ี 3.81 และลําดับท่ี 3 ไดแก การเพ่ิมพ้ืนท่ีหรือจัดทําพ้ืนท่ีเพ่ือเปนท่ี



วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปที่ 16 ฉบับที ่1 (มกราคม - มิถนุายน 2563)               57 

พักผอนหยอนใจของนักทองเท่ียว ท่ีระดับคาเฉลี่ย 3.79 ตามลําดับ โดยภาพรวมดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คาเฉลี่ยเทากับ 3.78 เห็นดวยมาก 

ความคิดเห็นดานเศรษฐกิจนักทองเท่ียวมีความคิดเห็นท่ีเห็นดวยมากท่ีสุด 
ไดแก การจัดใหมีหนวยงานรับเรื่องรองเรียนจากนักทองเท่ียว โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.71 รองลงมาเปนการเสนอการจัดใหมีรานขายอาหารเพ่ิมข้ึน และการจัดใหมีราน
ขายเครื่องดื่มเพ่ิมมากข้ึนในพ้ืนท่ี โดยมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.70 และ 3.66 ตามลําดับ โดย
ภาพรวมดานเศรษฐกิจ คาเฉลี่ยเทากับ 3.65 เห็นดวยมาก 

ในดานกิจกรรมน้ัน นักทองเท่ียวสวนใหญมีความเห็นวาชุมชนบานตากควร
มีการจัดใหมีงานเอกลักษณของชุมชนเปนลักษณะประจําในแตละป โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.73 รองลงมาไดแก จัดใหนักทองเท่ียวมีโอกาสทดลองสัมผัสกับสินคาและ
บริการทางวัฒนธรรมและจัดใหมีการแสดงอ่ืน ๆ ของชุมชน โดยมีคาเฉลี่ยเทากันท่ี 
3.69  

ในดานของการประชาสัมพันธ คาเฉลี่ยสูงสุดอยูท่ี การเพ่ิมสัญลักษณ
สถานท่ีสําคัญตาง ๆ ในชุมชนบานตาก คะแนนเฉลี่ยท่ี 3.76 รองลงมาไดแก การเพ่ิม
ปายบอกทางในชุมชนและทางเขาทางออกใหเห็นไดโดยงาย ท่ีคะแนนเฉลี่ย 3.71 
และการเพ่ิมการประชาสัมพันธใหมากข้ึนคือสิ่งท่ีนักทองเท่ียวไดใหคะแนนถึง 3.62 
ตามลําดับ โดยภาพรวมของดานประชาสัมพันธอยูท่ี 3.66 คือเห็นดวยมาก 

ผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงคขอท่ี 1 และ ขอ 2 พบวา ศักยภาพของ
วิสาหกิจชุมชน และการมีสวนรวมใหพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม มีความ
พรอมในดานสินคาและบริการ อยูในระดับมาก ในเรื่องของการประกอบอาชีพ
วิสาหกิจสามารถยึดเปนอาชีพท่ียั่งยืนได มีแหลงวัตถุดิบท่ีใชสําหรับการผลิตสินคา
และบริการท่ีพรอมใชงานท้ังคุณภาพและปริมาณ พนักงานหรือชางฝมือท่ีมีอยูใน
ปจจุบันยังเปนคนในทองถ่ิน และมีความผูกพันกับทองถ่ิน โดยดานความพรอมดาน
การผลิตน้ัน อยู ในระดับมาก ในเรื่องของ พนักงานหรือชางฝมือในชุมชนมี
ความสามารถในการผลิตสินคาและบริการหลากหลาย ดานความตั้งใจท่ีจะเรียนรู ใน
เรื่องของ ผูบริหารหรือผูนําของวิสาหกิจชุมชนมุงการเรียนรูคือสิ่งท่ีดี สวนในดาน
วิสัยทัศน ในเรื่องของ พนักงานหรือสมาชิกกลุมมีเปาหมายเดียวกันกับกลุมวิสาหกิจ
ชุมชน ดานความเสี่ยง ในเรื่องของ วิสาหกิจชุมชนเนนท้ังการคนหาและการทดลอง
หาโอกาสใหมๆทางธุรกิจ ดานนวัตกรรมน้ันผูประกอบการสวนใหญเห็นวา วิสาหกิจ
ไดมีการปรับปรุงดานผลิตภัณฑและสินคาบริการตาง ๆ ความกระตือรือรนและความ
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พรอมดานการแขงขันของวิสาหกิจชุมชน ดานความเปนตัวเอง สมาชิกของวิสาหกิจ
ชุมชนทํางานของตัวเองไดอยางมีอิสระ และในดานปญหาของวิสาหกิจชุมชนท่ี
ประสบในดานตาง ๆ ซึ่งผูประกอบการสวนใหญมีความเห็นตรงกันในการประสบ
ปญหาดานการตลาดและการประชาสัมพันธเปนประเด็นหลัก ซึ่งอยูในระดับมาก  

วัตถุประสงคขอท่ี 3 ศักยภาพดานสภาพแวดลอมของวิสาหกิจชุมชนให
พัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ของอําเภอบานตาก จังหวัดตาก ในมุมมอง
ของผูบริหารและเจาหนาท่ีของหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ผูท่ีมีสวนเก่ียวของ 
ผูมีความรูความเขาใจ โดยใชแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหลงทองเท่ียวทาง
วัฒนธรรม ผลการประเมิน พบวา ผลการใหคะแนนตามแบบประเมินมาตรฐานการ
ทองเท่ียวในองคประกอบ 3 ดาน ซึ่งไดแก ศักยภาพในการดึงดูดใจดานการทองเท่ียว 
ศักยภาพในการรองรับดานทองเท่ียว และการบริหารจัดการ ไดคะแนนรวม 59 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดระดับมาตรฐานแลว ปรากฏวาอยูในเกณฑ 
“ปานกลาง”  และในมุมมองของนักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวในชุมชนอําเภอบานตาก 
จังหวัดตาก พบวาอยูในระดับมาก ในเรื่องของความพรอมความสามารถของชุมชน 
ดานความพรอมของโครงสรางพ้ืนฐาน ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดาน
เศรษฐกิจ ดานกิจกรรม และในดานของการประชาสัมพันธ  

วัตถุประสงคขอสุดทายคือแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานของวิสาหกิจ
ชุมชนใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอยางยั่งยืน ในอําเภอบานตาก จังหวัดตาก 
น้ันพบวา ควรจะพัฒนาตอยอดความพรอมความสามารถของชุมชนบานตาก ในเรื่อง
ฝมือในการผลิตสินคาหรือการบริการ สินคาเปนท่ีเอกลักษณเฉพาะของชุมชน และใน
สวนความสําคัญของโครงสรางพ้ืนฐานน้ัน ควรเพ่ิมแสงสวางตามถนนหนทางในชุมชน 
เพ่ิมท่ีจอดรถใหกับนักทองเท่ียว เพ่ิมจํานวนเจาหนาท่ีในการอํานวยความสะดวก ควร
มีการเพ่ิมหองนํ้าสาธารณะ การดูแลความสะอาดของพ้ืนท่ีในชุมชน ดานเศรษฐกิจ 
ควรจัดใหมีหนวยงานรับเรื่องรองเรียนจากนักทองเท่ียว ควรใหมีรานขายอาหารและ
เครื่องดื่มเพ่ิมข้ึน ในดานกิจกรรมน้ัน ควรมีการจัดใหมีงานเอกลักษณของชุมชนเปน
ลักษณะประจําป จัดใหนักทองเท่ียวมีโอกาสทดลองสัมผัสกับสินคาและบริการทาง
วัฒนธรรม จากวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน รวมถึงการจัดใหนักทองเท่ียวมีโอกาส
ทดลองสินค าและผลิตภัณฑตาง  ๆ แนวทางแก ไขปญหาในเรื่องของการ
ประชาสัมพันธ ควรมีการเพ่ิมสัญลักษณสถานท่ีสําคัญตาง ๆ ในชุมชนบานตาก ไดแก 
การเพ่ิมปายบอกทางในชุมชนและทางเขา ทางออกใหเห็นไดโดยงาย การเพ่ิมการ
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ประชาสัมพันธใหมากข้ึนในชองทาง facebook line หรือ website ของการ
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของอําเภอบานตาก จังหวัดตาก และจัดใหมีผูดูแลหลักอยาง
เปนทางการ 

จากผลการประเมิน ทําใหทราบไดวา โครงสรางพ้ืนฐานในการทองเท่ียว 
คือ องคประกอบพ้ืนท่ีรองรับการทองเท่ียวท้ังระบบ ถือเปนการสนับสนุนใหการ
ทองเท่ียวสามารถไปไดดวยดี และทําใหเกิดความรวดเร็วในการดําเนินธุรกิจเก่ียวกับ
การทองเท่ียว ท้ังน้ี ปจจัยสําคัญในการดึงดูดใจของนักทองเท่ียว เชนความปลอดภัย 
การคมนาคมขนสง และบริการท่ีพักแรมถือเปนสิ่งท่ีสําคัญอยางยิ่งตอการมา
ทองเท่ียวของนักทองเท่ียว กลาวคือ ระบบสาธารณประโยชนของชุมชนบานตากมี
ครบถวนเพียงใด ก็ยิ่งทําใหการทองเท่ียวมีความเติบโตมากข้ึนเพียงน้ัน โครงสราง
พ้ืนฐานของแตละประเภทจึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอการทองเท่ียว ทางดานความ
พรอมของถนนก็เปนอีกความสําคัญในการขนสงผูโดยสารจากท่ีหน่ึงไปยังจุดหมาย
ปลายทางของนักทองเท่ียวในอําเภอบานตาก ทางดานการบริการอํานวยความ
สะดวกสบาย ซึ่งรวมอยูในโครงสรางพ้ืนฐานของชุมชนบานตากก็มีสวนทําใหเกิด
ความประทับใจแกนักทองเท่ียวเชนกัน เพราะการบริการอํานวยความสะดวกตาง ๆ 
เปนสิ่งสําคัญแกการยังชีพของมนุษย ท่ีอาจเรียกวาสาธารณประโยชน ซึ่งรัฐบาลแต
ละประเทศไดใชเงินภาษีของประชาชนมาสรางใหกับประชาชนในประเทศของเขาได
ใชอยูกินอยางมีความสุข ดังน้ันโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศ จึงเปนท่ีตองการไม
เฉพาะแตประชาชนในประเทศเทาน้ัน ยังไดใชประโยชนตอนักทองเท่ียวอีกดวย จึง
เกิดความประทับใจทําใหอยากจะมาทองเท่ียวซ้ําไดมากข้ึนอีกดวย  

นอกจากน้ี คนทองถ่ินยังไดประโยชนจากการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก
ทางการทองเท่ียว การสงเสริมทองเท่ียวชวยใหเกิดการพัฒนาดานการบริการและสิ่ง
อํานวยความสะดวกใหมใหกับชุมชน รวมท้ังนําคุณภาพชีวิตท่ีดีกวาสูชุมชน โดย
ประโยชนท่ีไดรับจากการพัฒนาการทองเท่ียว อาทิ การยกระดับโครงสรางพ้ืนฐาน 
การปรับปรุงระบบสาธารณสุขและการขนสง การมีแหลงสันทนาการแหงใหม การมี
รานอาหาร และพ้ืนท่ีสาธารณะเพ่ิมข้ึน รวมถึงการมีตัวเลือกจํานวนมากของสินคา
และอาหารท่ีมีคุณภาพ คุณคาทางวัฒนธรรมและประเพณีไดรับการทํานุบํารุงข้ึนมา
ใหม ท้ังน้ีการทองเท่ียวสามารถสงเสริมการทํานุบํารุงและการสงตอประเพณีและ
วัฒนธรรมดั้งเดิม รวมท้ังชวยสงเสริมการอนุรักษและการจัดการอยางยั่งยืนตอ
ทรัพยากรทางธรรมชาติ การปกปองมรดกของทองถ่ิน และการฟนฟูงานฝมือ ศิลปะ 
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และวัฒนธรรมดั้งเดิมของทองถ่ินข้ึนมาใหม การทองเท่ียวไมไดมีสวนชวยดานการเงิน
ในการอนุรักษมรดกทองถ่ินเพียงอยางเดียว แตยังสนับสนุนทางออมดวย เชน การ
ทองเท่ียวในพ้ืนท่ีชุมชนบานตาก สามารถชวยใหชาวบานตากไดตระหนักและฟนฟู
ความเปนทองถ่ิน และการฟอนรําแบบดั้งเดิมเอาไวได จนทําใหการทองเท่ียวสงเสริม
การมีสวนรวมและความภูมิใจของชุมชน เพราะฉะน้ัน การทองเท่ียวทําใหชุมชน
เรียนรูคุณคาของแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติท่ีมีความสําคัญตอ
รายได พรอมท้ังกระตุนใหเกิดความภาคภูมิใจในมรดกของทองถ่ินและของชาติ  
นอกจากน้ียังสงผลใหเกิดความใสใจในการอนุรักษ การมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินใน
ดานการดําเนินงาน และการพัฒนาการทองเท่ียวเปนเง่ือนไขสําคัญในการอนุรักษ
และใชประโยชนทรัพยากรท่ีหลากหลายอยางยั่งยืน โดยสิ่งเหลาน้ีเปนผลลัพธดาน
บวกท่ีเกิดจากการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนและในทางท่ีเหมาะสม  สิ่งจําเปนท่ี
ขาดไมได คือ การมีสวนรวมของชุมชนท่ีมีทัศนคติเชิงบวก ยอมกอใหเกิดแรง
สนับสนุนท่ีมากกวาและโอกาสท่ีดีกวา ในการพัฒนาและดําเนินการทางการทองเท่ียว 
ดังน้ันองคประกอบสําคัญของการทองเท่ียวอยางยั่งยืน คือ การพัฒนาชุมชน ใหมี
สวนเก่ียวของกับขบวนการตัดสนิใจเพ่ือพิจารณา ผลประโยชนทางเศรษฐกิจในระยะ
ยาว ระบบนิเวศน และความเสมอภาคของชุมชน 

แนวทางพัฒนาแหลงทองเท่ียวอําเภอบานตาก มีความจําเปนและสงผลดี
ท้ังระดับจุลภาคและมหภาค เฉกเชน โครงสรางพ้ืนฐาน เพียงแตวาเปนเรื่องท่ีตอง
ลงทุนดวยเงินจํานวนมหาศาล และตองใชเวลาในการกอสราง ดังน้ันจะเห็นไดวา 
แมวาการประเมินความพรอมของชุมชนบานตากสูการเปนแหลงทองเท่ียวทาง
วัฒนธรรมน้ันจะอยูในระดับดี แนวทางการพัฒนาของชุมชนอําเภอบานตากสูการเปน
แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมอยางยั่งยืนของนักทองเท่ียวก็ควรเปนปจจัยในการรวม
พิจารณาเพ่ือการพัฒนาท่ีดียิ่งข้ึนไปดวย 

 
อภิปรายผลการวิจยั 

แนวทางการพัฒนา ตามแนวคิดของหนวยงานบริหาร เจาหนาท่ีผู ท่ีมี
ความรูความเขาใจเก่ียวกับแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม อําเภอบานตาก จังหวัดตาก 
ซึ่ งจากระดับท่ีไดคะแนน คือ ระดับปานกลาง คือ ยังคงตองมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงอีกหลากหลายดาน และตองอาศัยระยะเวลาในการพัฒนาเพ่ือจะใหเขา
สูแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอยางแทจริง หากชุมชนบานตากตองการจะเขาสูการ
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เปนชุมชนแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอยางยั่งยืน จะตองใหความสําคัญกับการ
บริหารจัดการของชุมชนเปนอันดับแรก เน่ืองจากคาคะแนนการบริหารจัดการอยูใน
เกณฑคอนขางนอย สนับสนุนใหคนรุนใหมมีสวนเขามาดูแลพัฒนา มีบุคลากรท่ีดูแล
ในเรื่องน้ีอยางชัดเจน สงเสริมคนรุนใหมใหกลับมาพัฒนาถ่ินฐานของตนเอง และ
หนวยงานของภาครัฐท่ีมีสวนเก่ียวของควรจะจัดตั้งใหม ีเจาหนาท่ีบุคลากรดูแล และ
กระตุนใหเกิดกระบวนการวางแผนในเรื่องของการจัดการดูแล และติดตาม
ความกาวหนา อาจจะทําเปนโครงการประจําปเพ่ือใหเกิดความเปนรูปธรรม รวมกัน
พัฒนากับคนในชุมชน และวิสาหกิจชุมชน  

สภาวการณศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนอําเภอบานตาก จังหวัดตาก พบวา
การประกอบอาชีพวิสาหกิจในชุมชนน้ี  สามารถยึดเปนอาชีพท่ียั่งยืนได เน่ืองจาก
อําเภอบานตากมีทรัพยากรธรรมชาติและมีแหลงวัตถุดิบท่ีใชสําหรับการผลิตสินคา
และบริการท่ีพรอมใชงานท้ังคุณภาพและปริมาณ และพนักงานหรือชางฝมือท่ีมีอยูใน
ปจจุบันยังเปนคนในทองถ่ิน ทําใหมีความผูกพันกับทองถ่ินและพรอมท่ีจะพัฒนาให
เปนแหลงทองเ ท่ียวเชิงวัฒนธรรมอยางยั่ งยืน สอดคลองกับการศึกษาของ 
Bunjongsiri (2011: 189) พบวาแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนประเภทการ
บริการการทองเท่ียว ตองมีการวางเปาหมายใหชัดเจน ทําเปนอาชีพเสริมได ใชภูมิ
ปญญาและทรัพยากรในทองถ่ิน พัฒนาสินคาท่ีระลึก/ของฝาก และพัฒนากิจกรรม
การทองเท่ียวใหหลากหลาย   ในดานของวิสาหกิจชุมชน ในเรื่องของความสามารถ
ของพนักงานหรือชางของกลุม วิสาหกิจ ชุมชน สอดคลองกับงานวิจัยของ 
Phongwiritthorn and Pakvipas (2013: 6) พบวา ชุมชนดอยปุย มีศักยภาพการ
รองรับการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชนเผาในทุกดาน ไดแก ความดึงดูดใจ 
ความสามารถเขาถึงไดท้ังทางกายภาพ แนวคิดและประเพณีวัฒนธรรม การมีท่ีพัก
อาศัยหรือท่ีพักผอนหยอนใจท่ีดี การมีกิจกรรมท่ีเปนท้ังเชิงวัฒนธรรมและเปนไปตาม
ธรรมชาติของทองถ่ิน และความประทับใจท้ังดานสถานท่ีพักและธรรมชาติ  

แนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชนเผาอยางยั่งยืน ควร
มุงเนน 1.บริหารการจัดระบบแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชน 2. ตองใหความรู 
แลกเปลี่ยนความรูในดานตาง ๆ เพ่ือใหเกิดการพัฒนาการทองเท่ียวท่ียั่งยืน 3. การ
กําหนดกฎกติกาและจัดการรวมกันในดานการจัดการสิ่งปฏิกูลเพ่ือดํารงไวของ
วัฒนธรรมชนเผา 4. การตลาด ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธผานสื่อตางและสราง
ผลิตภัณฑท่ีมีอัตลักษณ ความโดดเดน และสื่อถึงการสืบสานวัฒนธรรมชนเผา สวน
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ดานความพรอมดานการผลิตน้ัน พบวามีความพรอม ดานความตั้งใจท่ีจะเรียนรู 
ผูบริหารหรือผูนําของวิสาหกิจชุมชนมุงเห็นวาการเรียนรูคือสิ่งท่ีดี สอดคลองกับ
งานวิจัยของ Thongsaner (2018) พบวา ประชาชนในชุมชนเกาหมากมีความพรอม
ในการรับมือกับการพัฒนาชุมชนเปนแหลงทองเท่ียวแหงใหมในอนาคต  

การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการทองเท่ียวและอาชีพเสริมท่ี
เก่ียวของกับการทองเท่ียว ในการเตรียมความพรอมท่ีดีท่ีสุด คือ การจัดเวทีรับความรู
เก่ียวกับการจัดการการทองเท่ียวและการมีสวนรวมอยางเขาใจและลึกซึ้ง และการใช
ระบบผูนํา เขามาชักนําเพ่ือใหประชาชนเขามามีสวนรวม สวนดานวิสัยทัศน พนักงาน
หรือสมาชิกกลุมมีเปาหมายเดียวกันกับกลุมวิสาหกิจชุมชน ดานความเสี่ยง วิสาหกิจ
ชุมชนเนนท้ังการคนหาและการทดลองหาโอกาสใหม ๆ ทางธุรกิจ ดานนวัตกรรม 
วิสาหกิจไดมีการปรับปรุงดานผลิตภัณฑและสินคาบริการ ความกระตือรือรน และ
ความพรอมดานการแขงขันของวิสาหกิจชุมชน  พบวามีความพรอมเชนกัน ดานความ
เปนตัวเอง สมาชิกของวิสาหกิจชุมชนทํางานของตัวเองไดอยางมีอิสระ มีวิสาหกิจ
ชุมชนและนักทองเท่ียว พบวาความพรอมท่ีจะพัฒนาและปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
วิสาหกิจชุมชน ใหรับกับสิ่งใหมท่ีจะเขามา  

ศักยภาพดานสภาพแวดลอมของวิสาหกิจชุมชนใหพัฒนาเปนแหลง
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอยางยั่งยืน ในอําเภอบานตาก จังหวัดตาก พบวา  ความ
พรอมความสามารถของชุมชนของอําเภอบานตาก ไดแก สินคาเปนเอกลักษณเฉพาะ
ของชุมชน  ฝมือในการผลิตสินคาหรือการบริการ และการออกแบบมีรูปแบบเปน
เอกลักษณเฉพาะของชุมชนและสินคาตาง ๆ มีราคาท่ีนาซื้อหา สวนดานความพรอม
ของโครงสรางพ้ืนฐานน้ัน ควรมีการเพ่ิมแสงสวางตามถนนในชุมชน การเพ่ิมท่ีจอดรถ
ใหกับนักทองเท่ียวหรือผูมาเยือน และการเพ่ิมจํานวนเจาหนาท่ีในการอํานวยความ
สะดวก  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมน้ัน นักทองเท่ียวสวนใหญมี
ความเห็นวาชุมชนบานตาก ควรมีการเพ่ิมหองนํ้าสาธารณะเพ่ือสุขลักษณะท่ีดีตาม
หลักการ การเปนแหลงทองเท่ียวช้ันดี การดูแลความสะอาดของพ้ืนท่ีทองเท่ียวตาง ๆ 
ในชุมชุนบานตากอยูเสมอ และการเพ่ิมพ้ืนท่ีหรือจัดทําพ้ืนท่ีเพ่ือเปนท่ีพักผอนหยอน
ใจของนักทองเท่ียว สวนดานเศรษฐกิจ คือ การจัดใหมีหนวยงานรับเรื่องรองเรียน
จากนักทองเท่ียว  การเสนอการจัดใหมีรานขายอาหารเพ่ิมข้ึน และการจัดใหมีราน
ขายเครื่องดื่มเพ่ิมมากข้ึนในพ้ืนท่ี  สวนดานกิจกรรมน้ัน ควรมีการจัดใหมีงาน
เอกลักษณของชุมชนเปนลักษณะประจําในแตละป และจัดใหนักทองเท่ียวมีโอกาส
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ทดลองสินคาและผลิตภัณฑ และจัดใหมีการแสดงอ่ืน ๆ ของชุมชน และดานการ
ประชาสัมพันธ ไดแก การเพ่ิมสัญลักษณสถานท่ีสําคัญตาง ๆ ในชุมชนบานตาก การ
เพ่ิมปายบอกทางในชุมชนและทางเขาทางออกใหเห็นไดโดยงาย และการเพ่ิมการ
ประชาสัมพันธใหมากข้ึน ซึ่งผลการศึกษาเช่ือมโยงกับงานบางสวนของ Singmat 
and  Pongsiri (2016:  265-280) ปจจัยแหงความสําเร็จ หรือ แนวทางในการพัฒนา
ศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน มาจากกระบวนการจัดการความรูความเขาใจ และ
หมายถึงความพรอมของวิสาหกิจชุมชนท่ีมีนัยสําคัญตอความสําเร็จของกลุมวิสาหกิจ
ชุมชน แตเมื่อเปรียบเทียบกับผลประเมินจากผูบริหารและผูนําชุมชน ยังพบวา ยัง
ตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยูซึ่งตองอาศัยระยะเวลาในการปรับตัวและการ
ดําเนินการ ซึ่งสอดคลองกับ Srimaitree (2016: 53-65) ท่ีวาวิสาหกิจชุมชนพรอมท่ี
จะดําเนินการไปกับการพัฒนาตลาดใหม คือแสดงเจตจํานงวาวิสาหกิจชุมชนของตนมี
ความพรอม ซึ่งก็คือ การกลายเปนแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและรองรับการ
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ถึงแมวาทางดานสภาพแวดลอม หรือบริบท ชุมชน ยังอยูใน
ระดับปานกลาง และสอดคลองกับ Lertphokanont and Lertphokanont (2014:  
22-38) และ การศึกษาของ Maneekham and Sinchuen (2012: 76-93) พบวา
การพัฒนาชุมชนมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองใหเจาถ่ินฐานผูเปนเจาของภูมิลําเนา
ของตนเขาใจกระบวนการของกิจกรรมและยอมรับ รวมท้ังเปนความตองการของคน
โดยสวนใหญของทองถ่ิน โดยตระหนักถึงประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอันใกลท่ี
กระทบตอตนเอง ครอบครัวและชุมชน ซึ่งตองมีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารท่ีดี
และเพียงพอตอสาธารณชน เพ่ือท่ีจะทําใหคนในชุมชน วิสาหกิจชุมชน ไดเห็นถึง
ความสําคัญในการแกไขปญหา และการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง สิ่งท่ีเปนอุปสรรคกีด
ขวางการทํางานรวมกันของชุมชน และขจัดปญหาความขัดแยงใหนอยลงเทาท่ีจะ
เปนได และเพ่ือพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนและชุมชนเพ่ือรองรับแหลง
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไดอยางแทจริงและกอใหเกิดความยั่งยืนตอไป 

แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนใหเปนแหลง
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอยางยั่งยืน ในอําเภอบานตาก จังหวัดตาก วิสาหกิจชุมชนใน
อําเภอบานตาก ควรมีการสรางความรู ความเขาใจ การประชาสัมพันธ สรางจิตสํานึก
ใหคนในชุมชน ทองถ่ิน รักษาภูมิปญญาทองถ่ินและศิลปวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม 
ใหความรวมมือและมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน รวมท้ังปรับวิสัยทัศนของผูนํา
ชุมชนใหมองการณไกล ตามแนวความคิดของผูนําชุมชน เห็นวา ควรมีความรู
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ทางดานวิชาการ มาใหความรูและรวมพัฒนาชุมชน อีกท้ังควรรณรงคใหคนในชุมชน
เขามามีสวนรวมในการพัฒนาใหมากข้ึน รวมท้ังควรดําเนินการจัดใหมีการสราง
กิจกรรมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมใหชุมชน จากท่ีมีอยูแลวใหทําการจัดสรร ระบบ 
ระเบียบ การบริหารจัดการ ใหดียิ่งข้ึน ทําการรณรงคใหเยาวชนในชุมชนเขามามีสวน
รวมในการสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน และสิ่งสําคัญอีกประการหน่ึง ภาครัฐควรจัด
งบประมาณท่ีจะสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนอําเภอบานตาก รวมท้ัง
งบประมาณสนับสนุนการวิจัย สอดคลองกับงานวิจัยของ Rakkuae (2017: 869-
880) พบวา แนวทางการพัฒนาการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาล
ตําบลนครชุม  มีแนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญไดแก 1. ดานแหลงหรือกิจกรรมควร
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนแลวใหชุมชนบริหารจัดการ
ตนเอง สามารถชวยเหลือและพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน โดยจัดกิจกรรมชมวิถีชีวิตใน
ชุมชน มีสวนรวมในการหาตลาด การหานักทองเท่ียว การจัดกิจกรรมเสนทางการ
ทองเท่ียวตามรอยพระพุทธศาสนาใหหลากหลายเช่ือมตอไปยังแหลงทองเท่ียวอ่ืน ๆ 
และการจัดกิจกรรมสาธิตการทําพระเครื่อง ฝกอบรมใหความรูกับเจาของแหลงสาธิต
การทําพระเครื่อง ดานแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม โดยสามารถขอความรวมมือจาก
สถาบันการศึกษาใหเขามาชวยเหลือ อีกชองทางหน่ึง หรือภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของ  

สิ่งดึงดูดใจของแหลงทองเท่ียวท่ีดีควรจะเปนการดึงดูดใจนักทองเท่ียวให
อยากเดินทางเขาไปทองเท่ียวแลวเกิดความประทับใจ อาจเปนสิ่งท่ีทําใหความรูและ
ความเพลิดเพลินแกนักทองเท่ียว ท้ังน้ีสิ่งดึงดูดใจของแหลงทองเท่ียวยอมมีความ
แตกตางกันไปตามความตองการและความสนใจของนักทองเท่ียวแตละคนแตละกลุม 
ดังเชน ทิวทัศนหรือทัศนียภาพท่ีสวยงามตามธรรมชาติ เชน ปาไม ภูเขา หรือจะเปน
ความประทับใจจากลมฟาอากาศ เชน อากาศบริสุทธ์ิสดช่ืน อากาศเย็นสบายปลอด
โปรงไมมีฝุน PM 2.5 ท่ีสําคัญคือคุณคาทางวัฒนธรรม เชน มีสิ่งท่ีนาสนใจดาน
ประวัติศาสตรหรือมรดกทางประวัติศาสตร โบราณคดี อนุสาวรีย พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ และชุมชนโบราณ เปนตน นอกจากน้ี วิถีชีวิตและความเปนอยูของชุมชน 
เชน ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปกรรม งานเทศกาลหรืองานประเพณี การละเลน
พ้ืนเมืองหรือพ้ืนบาน พิพิธภัณฑพ้ืนบาน ก็เชนกัน ทําใหนักทองเท่ียวมีความรูสึก
พักผอนหยอนใจ ท้ังน้ีแหลงทองเท่ียวท่ีดีควรคํานึงถึงการเขาถึงแหลงทองเท่ียว  ซึ่ง
เปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหนักทองเท่ียว สามารถเดินทางไปทองเท่ียวยังแหลงทองเท่ียว
ในชุมชนได โดยมีเสนทางหรือเครือขายการคมนาคมท่ีสามารถเดินทางเขาไปยังแหลง



วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปที่ 16 ฉบับที ่1 (มกราคม - มิถนุายน 2563)               65 

ทองเท่ียวไดอยางสะดวกและปลอดภัย ซึ่งการเขาถึงแหลงทองเท่ียวตองคํานึงถึง
ประเภทของการคมนาคมขนสงท่ีจะใหบริการเขาถึงแหลงทองเท่ียว เชน การขนสง
ทางรถยนต หรือการขนสงทางรถไฟ เปนตน  รวมท้ังตองคาํนึงถึงการคมนาคมขนสง
ภายในแหลงทองเท่ียว โดยพิจารณาถึงจํานวนท่ีเพียงพอ คุณภาพและมาตรฐาน 
ตลอดจนความสะดวกสบาย รวดเร็วและความปลอดภัยของรถสาธารณะ และรถนํา
เท่ียวท่ีจะใหบริการภายในแหลงทองเท่ียวอีกดวย  และนักทองเท่ียวก็ไดให
ความสําคัญถึงปจจัยการเดินทางทองเท่ียวของชุมชนบานตากน้ัน ก็มีทิศทางเดียวกัน
กับขอมูลขางตนเชนกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ Chetiyanukit (2017) พบวา 
แหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดแพร มีคุณคาทางประวัติศาสตร และคง
ความเปนเอกลักษณของชุมชน มีวิถีชีวิตความเปนอยูท่ีเรียบงาย มีวัฒนธรรมสืบสาน
กันยาวนาน เปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีเสนทางการคมนาคมท่ีตั้งอยูบนเสนทางหลัก ถนน
หนทางสะดวกสบาย กอใหเกิดแรงจูงใจในการเขามาทองเท่ียวของนักทองเท่ียว ดาน
การบริหารจัดการการทองเท่ียวจัดทําในรูปแบบของคณะกรรมการชุมชนในการ
บริหารจัดการเพ่ือใหเกิดประโยชนกับชุมชน ความพรอมในการรับรองนักทองเท่ียว มี
สิ่งอํานวยความสะดวกข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียว 

นอกจากน้ี สิ่งอํานวยความสะดวกดานอาคารและสิ่งกอสรางในแหลง
ทองเท่ียว ไมวาจะเปน หองนํ้าสาธารณะ ศาลาหรือซุมน่ังคอย รานคา รานอาหาร 
ลวนเปนสิ่งอํานวยความสะดวกดานบริการในแหลงทองเท่ียว ท้ังสิ้น นอกจากน้ี
กระบวนการทางสังคมและเศรษฐกิจก็มีผลตอการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชนกัน โดย
องคประกอบหลักมีอยูสามดาน คือ ทรัพยากรแหลงทองเท่ียว บริการการทองเท่ียว 
และตลาดการทองเท่ียว แตละองคประกอบยอย ๆ มีความสัมพันธกันเปนเหตุเปนผล
ซึ่งกันและกัน ซึ่งความสัมพันธระหวางระบบยอยท้ังสามเกิดข้ึนเมื่อนักทองเท่ียวไดใช
ประโยชนจากทรัพยากรการทองเท่ียวเพ่ือนันทนาการหรือทัศนศึกษา จึงอาจเปนการ
ใชประโยชนโดยตรง และจากการบริการท่ีเก่ียวของ ดังน้ัน การทองเท่ียวท่ีขาดระบบ
การจัดการมาเก่ียวของจึงเปนการทองเท่ียวท่ีไมประสบความสําเร็จ นอกจาก
องคประกอบภายในระบบแลว การทองเท่ียวยังมีสิ่งแวดลอมสําคัญท่ีเก่ียวของ
สัมพันธกันอีกหลายประการ เชน สภาพกายภาพและระบบนิเวศสิ่งแวดลอม 
โครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจและการลงทุน สังคมและวัฒนธรรม องคกรและกฎหมาย 
เปนตน ภายใตแนวคิดการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอยางยั่งยืน จากความ
พรอมระดับมากของชุมชนอําเภอบานตาก จังหวัดตาก  ผูนําชุมชน ชุมชน และ
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วิสาหกิจชุมชน จะตองรวมมือกัน และเปนกลุมท่ีขับเคลื่อนและเขามามีบทบาทกับ
การมุงเนนท่ีจะกอใหเกิดการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ใหเกิดข้ึนจริง ซึ่งผลงานวิจัยใน
ครั้งน้ีไดสอดคลองตอบรับวัตถุประสงคงานวิจัยท่ีวางเอาไว ดังน้ันผลการศึกษาในสวน
น้ีจึงเปนประโยชนอยางมากในการพัฒนาชุมชนบานตาก เพ่ือเปนแหลงทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมอยางยั่งยืน 
 
คุณประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ 

การวิจัยน้ี ทําใหเกิดการรับรูถึงศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนเพ่ือใหพัฒนา
เปนแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอยางยั่งยืน รวมถึงการมีสวนรวมของวิสาหกิจชุมชน 
ชุมชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท่ีจะสามารถพัฒนาตอจากระดับพ้ืนฐานไปสูแตละ
ระดับของการพัฒนา รวมท้ังทําใหทราบถึงศักยภาพดานสภาพแวดลอมของวิสาหกิจ
ชุมชน ชุมชน และแนวทางการพัฒนาชุมชนเพ่ือใหรองรับแหลงทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมไดอยางแทจริง ใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอยางยั่งยืน ในอําเภอ
บานตาก จังหวัดตากตอไป 
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บทคัดยอ 
 วิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษางานวิจัยเก่ียวกับสภาพและปญหาการใช
ภาษาไทยในประเด็นวัตถุประสงคการวิจัย แหลงขอมูล วิธีการเก็บขอมูล และ
ผลการวิจัย และศึกษาแนวโนมการศึกษาสภาพและปญหาการใชภาษาไทย 
ผลการวิจัยพบวา งานวิจัยสภาพและปญหาการใชภาษาไทยมีวัตถุประสงคการวิจัย 2 
ประเด็น ไดแก (1) เพ่ือศึกษาสภาพการใชภาษาไทยท่ีศึกษาการใชคํา ความหมายของ
คํา และวิธีสื่อความหมาย และ (2) เพ่ือศึกษาปญหาการใชภาษาไทย แหลงขอมูลใน
การวิจัยพบ 3 แหลงขอมูล ไดแก (1) สื่อสิ่งพิมพ ไดแก หนังสือพิมพ (2) สื่อออนไลน 
ไดแก เว็บไซต แอพพลิเคชัน และ (3) บุคคล ไดแก คนไทยท่ีใชภาษาไทยเปนภาษา
ในการติดตอสื่อสาร คนตางชาติท่ีใชภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ ผลการวิจัย
พบ (1) สภาพการใชภาษาท้ังในสื่อสิ่งพิมพและในสื่อออนไลน มีการใชวิดีโอและ
รูปภาพการสื่อสาร (2) ปญหาการใชภาษาไทย พบปญหาการเขียน ปญหาการอาน 
และปญหาการพูดกับคนไทยท่ีใชภาษาไทยเปนภาษาในการติดตอสื่อสารและคน
ตางชาติท่ีใชภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ สวนแนวโนมการศึกษาสภาพและ
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ปญหาการใชภาษาไทยพบวามีการเผยแพรวิจัยสภาพและปญหาการใชภาษาไทยมา
ตั้งแตป พ.ศ. 2540 มาอยางประปราย ซึ่งพบการทําวิจัยนอยในป พ.ศ. 2541 ป พ.ศ. 
2543 ป พ.ศ. 2546 ป พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2549 ตอมาในป พ.ศ. 2551 เปนตนมา 
พบวามีการทํางานวิจัยในดานน้ีมาอยางตอเน่ืองทุกป พบการทําวิจัยเพ่ิมข้ึนตั้งแตป 
พ.ศ. 2554 โดยป พ.ศ. 2561 พบการทําวิจัยมากท่ีสุดจํานวน 6 เรื่อง 
 
คําสําคัญ: สถานภาพการวิจัย, สภาพการใชภาษาไทย, ปญหาการใชภาษาไทย  
 
Abstract 

This research aims to examine research studies relevant to 
conditions and problems of Thai language usage in terms of research 
objectives, data sources, data compilation methods, and research 
findings; and to study trends in research on conditions and problems of 
Thai language use.  The findings show that the purposes of research 
studies on conditions and problems of Thai language use were to:  ( 1) 
study the conditions of Thai language use including word use, word 
meanings and communications; and (2) study Thai language use 
problems.  The data sources were comprised of:  (1)  printed media: 
newspapers; (2) online media:  websites and applications; and (3) 
individuals:  The reading and speaking problems experienced by Thai 
people using Thai language for communication and foreigners using Thai 
language as a foreign language. The findings reveal that: (1) for language 
use conditions, videos and photos were used in both printed media and 
online media; (2)  In terms of Thai language use problems, there were 
problems in writing, reading and speaking among Thai people using Thai 
language for communication and foreigners using Thai language as a 
foreign language.  Moreover, regarding the trend in research studies on 
conditions and problems of Thai language use, it was found that since 
1997, few research studies were conducted. Some research was 
conducted in 1998, 2000, 2003, 2004 and 2006. From 2008 onwards, the 
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research in this field has been increasing annually.  The number of 
researches has increased more significantly since 2011. It was found that 
the highest number of researches conducted was six in 2018.     

 
Keywords:  Status of Research, Conditions of Thai Language Usage, 
Problems of Thai Language Usage 
 
บทนํา 

ภาษาเปนสมบัติของมนุษย เปนเครื่องมือท่ีมนุษยใชสื่อสารกัน มนุษยในทุก
สังคมมีภาษาเฉพาะของตน เชนเดียวกับมีวัฒนธรรมเฉพาะของตน ซึ่งภาษาในโลกน้ีมี
มากกวา 3,000 ภาษา (Khanchanawan, 2004) นักมานุษยวิทยาจัดภาษาใหเปน
สวนหน่ึงของวัฒนธรรม เน่ืองจากภาษามีคุณสมบัติทุกประการท่ีวัฒนธรรมอ่ืน ๆ มี 
ไดแก ความเปนระบบ เปนสิ่งท่ีถายทอดจากรุนหน่ึงสูอีกรุนอายุหน่ึง เปนสิ่งท่ีตอง
เรียนรู ไมใชไดมาโดยสัญชาตญาณ เปนสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เปนสิ่งท่ียอมรับ
โดยสมาชิกของสังคม และท่ีสําคัญท่ีสุด คือเปนสมบัติของมนุษยเทาน้ัน มีความผูกพัน
กับการเมืองในชาติและความรูสึกชาตินิยมของคนในชาติ 

ชาติไทยมีภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติท่ีมีความสําคัญตอคนไทยทุกคน 
ในอดีตภาษาไทยมีเพียงภาษาพูด ตอมาเมื่อโลกเจริญกาวหนาข้ึน พอขุนรามคําแหง
มหาราชทรงมีพระราชดําริดัดแปลงอักษรขอมใหเปนอักษรไทยเพ่ือเปนสัญลักษณ
แทนภาษาพูด ภาษาเขียนจึงมีการจัดวางรูป ระเบียบ อักขรวิธี ตลอดจนสรางคําข้ึน
ใชใหเปนไปตามหลักภาษา จนกลายเปนภาษามาตรฐานของไทย ซึ่งเปนภาษาท่ีมี
ความมั่นคงแตในขณะเดียวกันก็เปลี่ยนแปลงไปตามความเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
(Prasitratsin, 2013) เพ่ือกาวใหทันกับยุคอุตสาหกรรมและยุควิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  

ภาษาเปลี่ยนแปลงในลักษณะของการออกเสียง คําศัพท รูปแบบ และ
ลักษณะอ่ืน ๆ ตามกาลเวลาท่ีเปลี่ยนไป ภาษาท่ีเปลี่ยนไปเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ของกลุมคนท่ีใชภาษาไทย สื่อและการกระจายตัวของประชากรเปนสวนหน่ึงของการ
เปลี่ยนแปลงของภาษา (Kaewphat, 2017) จะเห็นไดวามีคําศัพทจากทางภาคตาง ๆ 
เริ่มใชกันขามภาค เชน คําศัพทจากทางภาคกลางมีการเริ่มใชกันมากทางภาคเหนือ
และภาคใต เน่ืองจากทุกคนไดดูรายการโทรทัศนท่ีเสนอภาษาจากทางภาคกลาง    
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ในขณะเดียวกันกลุมคนภาคกลางไดเริ่มใชภาษาจากทางภาคอีสานมากข้ึน เมื่อมี
รายการโทรทัศน เ ก่ียวกับคนท่ีอาศัยในภาคอีสาน ภาษาตางประเทศ เชน 
ภาษาอังกฤษไดเขามามีบทบาทในทางศัพทวิชาการและศัพททางคอมพิวเตอรมากข้ึน
เชนกัน ซึ่งภาษาทุกภาษาตางก็ไดรับอิทธิพลและตองปนกับภาษาอ่ืน ๆ บาง และกลุม
เฉพาะเปนอีกสาเหตุหน่ึงท่ีทําใหเกิดการพัฒนาของภาษาคําศัพทใหมเกิดข้ึนมาก 
โดยเฉพาะกลุมวัยรุนมีภาษาเฉพาะของกลุม เมื่อภาษาเกิดมีการใชกันใหม ทําใหมี
คําศัพทใหมนิยามข้ึนมา (Premsrirat, 1988) 

 นอกจากน้ีภาษาไทยมีการเปลี่ยนแปลงมาจากการเขามาของวัฒนธรรม
ตะวันตก หรือวัฒนธรรมสมัยใหม สังคมไทยละเลยการใชภาษาไทยท่ีถูกตอง ความ
เจริญทางเทคโนโลยีท่ีเขามาและการจงใจดัดแปลงภาษาไทยโดยการเขียนสะกดไม
ตรงกับอักขรวิธีมาตรฐาน เน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรม ทํา
ใหการใชภาษาไทยปจจุบันมักมีปญหาเกิดข้ึนเสมอ สาเหตุหลักเกิดจากสังคมไทย
ไดรับอิทธิพลการสื่อสารผานเครือขายคอมพิวเตอรท่ีประยุกตใชงานผานอินเทอรเน็ต 
จึงเคยชินกับการใชภาษาเฉพาะกลุมในเครือขายสังคมออนไลน กระท่ังบางคนไม
สามารถแยกแยะการใชภาษาท่ีถูกตองและเหมาะสมกับบริบทการสื่อสารได และใช
ภาษาเฉพาะกลุมในเครือขายสังคมออนไลนท่ีผิดหลักโดยยึดความสะดวก สวนหน่ึง
อาจเปนผลพวงโดยตรงท่ีเกิดจากการพัฒนาของเทคโนโลยีท่ีมีการสนทนาดวย
แปนพิมพและโตตอบกันอยางฉับพลันทันที (Khanchanawan, 2011) บางก็ใช
ถอยคําไทยผิดระดับภาษาอยูบอยครั้ง ท้ังน้ีเปนเพราะคนในสังคมไทยไมไดตระหนัก
วาภาษาไทยมีศักดิ์หรือระดับของถอยคําในการใชแตกตางไปตามปจจัยดานบริบท
ระหวางบุคคล สถานท่ี เวลา จึงไมเพียงใชภาษาพูดปะปนกับภาษาเขียน หากใชภาษา
ผิดระดับและไมเหมาะกับบริบท  

จากการเปลี่ยนแปลงของภาษาทําใหนักวิชาการจํานวนมากสนใจศึกษา
สภาพและปญหาการใชภาษาไทย เปนไปตามการศึกษาภาษาแนวดั้งเดิมท่ีนักปราชญ
โบราณสนใจศึกษาภาษาเฉพาะกลุม โดยอาศัยความถูกตองเปนเกณฑสําคัญในการ
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของภาษา (Tuaycharoen, 2000) ในประเทศไทยเริ่มมี
การศึกษาปญหาการใชภาษาไทยโดยชวงตนพบเฉพาะการศึกษาปญหาการเขียน
ภาษาไทย ดังงานวิจัยของ Pramoj Na Ayudhaya (1976) ท่ีไดวิเคราะหลักษณะ
ขอผิดพลาดในการเขียนภาษาไทย ของนิสิตคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ในปการศึกษา 2515-2516 Srikaew (1984) ท่ีไดศึกษาเปรียบเทียบ
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ขอผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาช้ันปท่ี 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม      
ปการศึกษา 2525 Thongaime (1990) ท่ีไดศึกษาลักษณะความผิดพลาดในการ
เขียนภาษาไทย ของนักศึกษาช้ันปท่ี 3 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  

จากความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจรวบรวมขอมูลงานวิจัยสภาพและ
ปญหาการใชภาษาไทยในสื่อตาง ๆ โดยมุงศึกษางานวิจัยจากสถาบันการศึกษาตาง ๆ 
ในประเทศไทย เพ่ือใหเห็นภาพรวมของการทําวิจัยในประเด็นตาง ๆ ไดแก 
วัตถุประสงคการวิจัย แหลงขอมูล วิธีการเก็บขอมูล และผลการวิจัย อันจะทําให
ผูวิจัยเห็นสภาพและการเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยในอดีตถึงปจจุบัน อีกประการ 
ผูวิจัยสนใจศึกษาแนวโนมของการศึกษาสภาพและปญหาการใชภาษาไทยวาเปนไป
ในทิศทางใด เพ่ือทราบประเด็นท่ีมีการศึกษาไปแลวและประเด็นท่ีนักวิจัยใหความ
สนใจ อันจะเปนประโยชนตอนักวิจัย นิสิต นักศึกษาท่ีมีความสนใจในการศึกษาสภาพ
และปญหาการใชภาษาไทยตอไป 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพ่ือสํารวจสถานภาพงานวิจัยเก่ียวกับสภาพและปญหาการใชภาษาไทย 
ในประเด็นวัตถุประสงคการวิจยั แหลงขอมูล วิธีการเก็บขอมูล และผลการวิจัย 

2. เพ่ือศึกษาแนวโนมการทํางานวิจัยเก่ียวกับสภาพและปญหาการใช
ภาษาไทย  
 
วิธีการวิจัย 
 1. แหลงขอมูล 
    เอกสารท่ีเผยแพรในฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสตั้งแตป พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 
2562 เพ่ือปองกันการเขาไมถึงแหลงขอมูลท่ีเปนสิ่งพิมพไดไมครบถวน โดยการ
คัดเลือกขอมูลท่ีเปนบทความวิชาการฉบับเต็มท่ีเผยแพรทางวารสารวิชาการท่ีมี
ฐานขอมูล TCI วิทยานิพนธ และรายงานวิจัยท่ีปรากฏในฐานขอมูล ThaiLIS และ
บทความวิจัยจากรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings) รวมจํานวน 
40 เรื่อง 
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 2. วิธีการเก็บขอมูล 
 2.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการศึกษาสภาพและ
ปญหาการใชภาษาไทย 
 2.2 รวมรวมขอมูลท่ีปรากฏในฐานขอมูลในฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ตั้ งแตป  พ .ศ .  2540 -  2562 ประกอบดวยบทความวิชาการ ท่ีเผยแพรทาง
วารสารวิชาการท่ีมีฐานขอมูล TCI พบจํานวน 22 เรื่อง วิทยานิพนธและรายงานวิจัย
ท่ีปรากฏในฐานขอมูล ThaiLIS พบจํานวน 15 เรื่อง และบทความวิจัยจากรายงาน
การประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings) พบจํานวน 3 เรื่อง รวมจํานวน 40 
เรื่อง  
 3. วิธีการวิเคราะหขอมูล 
     วิเคราะหขอมูลในลักษณะการเขียนเชิงบรรยาย (descriptive) ซึ่งเปน
การศึกษางานวิจัย 4 ประเด็น ไดแก วัตถุประสงคการวิจัย แหลงขอมูล วิธีการเก็บ
ขอมูล และผลการวิจัย และวิเคราะหแนวโนมการศึกษาสภาพและปญหาการใช
ภาษาไทย โดยมีแผนภูมิประกอบการนําเสนอผลการวิจัยเพ่ือใหผูอานเขาใจผลการ
วิเคราะหขอมูลไดอยางชัดเจนยิ่งข้ึน 
 
ผลการวิจัย 
  วิจัยน้ี ผูวิจัยจําแนกผลการวิจัยออกเปน 2 สวน คือ สวนท่ี 1 การศึกษา
สถานภาพงานวิจัยสภาพและปญหาการใชภาษาไทย ในประเด็นวัตถุประสงคการวิจยั 
แหลงขอมูล วิธีการเก็บขอมลู และผลการวิจัย และสวนท่ี 2 แนวโนมการทํางานวิจัย
สภาพและปญหาการใชภาษาไทย มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 
สวนท่ี 1 การศึกษาสถานภาพงานวิจัยสภาพและปญหาการใชภาษาไทย 

 วิจัยน้ี ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยสถานภาพและปญหาการใชภาษาไทย จํานวน 
40 เรื่อง โดยศึกษางานวิจัยดังกลาว 4 ประเด็น ไดแก วัตถุประสงคการวิจัย 
แหลงขอมูล วิธีการเก็บขอมูล และผลการวิจัย รายละเอียดดังตอไปน้ี 

1. วัตถุประสงคการวิจัย 
     จากการศึกษางานวิจัยสภาพและปญหาการใชภาษาไทย จํานวน 40 
เรื่อง ผูวิจัยจําแนกวัตถุประสงคการวิจัยได 2 ประเด็น ไดแก เพ่ือศึกษาสภาพการใช
ภาษาไทย และเพ่ือศึกษาปญหาการใชภาษาไทย ดังตอไปน้ี 
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     1.1 การศึกษาสภาพการใชภาษาไทย เปนการศึกษาเก่ียวกับลักษณะ 
รูปภาษา หรือวิธีการสื่อความหมายในการใชภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในสื่อตาง ๆ 
พบงานวิจัยจํานวน 12 เรื่อง จําแนกได 3 ประเด็น ไดแก ศึกษาการใชภาษา ศึกษา
ความหมายของคํา และศึกษาวิธีการสื่อความหมาย มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 1) การใชภาษา เปนการศึกษาลักษณะภาษา รูปคําท่ีใชสื่อสารผาน
สื่อ ตาง ๆ เชน สื่อออนไลน สื่อสิ่งพิมพ เปนตน พบงานวิจัย 9 เรื่อง ไดแกงานวิจัย
ของซารีณา นอรอเอ ศึกษาลักษณะการใชภาษาบนสื่อสังคมออนไลนของวัยรุนไทย
ในปจจุบัน   (Noro-a, 2018) สุจิตรา ประชามิ่ง ศึกษาการใชภาษาแชทในการสื่อสาร
ผานแอปพลิเคชันไลน (Parchaming, 2017) กอบกาญจน วิเศษรัมย ศึกษาการใช
ภาษาในหนังสือพิมพบันเทิง (Wisesram, 2016) กานตรวี ชมเชย ศึกษาภาษาไทย
เน็ต: ภาษาสนทนาในโปรแกรมสนทนาในสมารทโฟน (Chomchoei, 2015) ธีรวรา 
ขะบูรณ ศึกษาวิเคราะหการใชภาษาพาดหัวขาวในหนังสือพิมพไทยรัฐ (Khabune, 
2014) นิภา กูพงษศักดิ์ ศึกษาการสื่อความหมายในไลน (Kupongsak, 2014)   กานต
รวี ชมเชย ศึกษา“ภาษาไทยเน็ต”: ภาษาเฉพาะกลุมของคนไทยรุนใหมในการสื่อสาร
ทางอินเตอรเน็ต (Chomchoei, Karnrawee, 2013) สุรัตน ศรีราษฎร ศึกษาการใช
คําในพาดหัวขาวของหนังสือพิมพรายวัน: ศึกษารูปคําและความหมาย (Srirad, 
2013)  ศิ ริพร  ปญญาเม ธี กุล  ศึกษาภาษาในหองสนทนาทางอินเทอร เ น็ต 
(Panyametheekul, 2005) อรชา เผือกสุวรรณ ศึกษาการใชภาษาการพาดหัวขาว
ของหนังสือพิมพรายวันภาษาไทย (Phueksuwan, 2002) ชัชวดี ศรลัมพ ศึกษาการ
ใชภาษาใน “หองสนทนา” (Saralaba, 2001) ศุนิสา ทดลา ศึกษารูปแบบพฤติกรรม
การสื่อสารในหองสนทนาบนเครือขายอินเทอรเน็ต (Todla, 1999)  
 2) ความหมายของคํา เปนการศึกษาความหมายของคําลักษณะท่ี
แตกตางไปจากภาษาไทยมาตรฐานท่ีเปนลีลาการใชภาษา ไมเก่ียวของกับอุปลักษณ
เชิงมโนทัศนทางภาษาศาสตรปริชาน ปรากฏในสื่อออนไลนและสื่อสิ่งพิมพ พบ
งานวิจัย 1 เรื่อง ไดแกงานวิจัยของสุรัตน ศรีราษฎร ศึกษาการใชคําในพาดหัวขาว
ของหนังสือพิมพรายวัน: ศึกษารูปคําและความหมาย (Srirad, 2013) 
  3) วิธีการสื่อความหมาย เปนการศึกษาวิธีการสื่อความหมายผาน
สื่อตาง ๆ ท้ังการใชวัจนภาษาและการใชอวัจนภาษา พบงานวิจัย 1 เรื่อง ไดแก
งานวิจัยของนิภา กูพงษศักดิ์ ศึกษาการสื่อความหมายในไลน (Kupongsak, 2014) 
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 จากการศึกษาวัตถุประสงคงานวิจัยสภาพการใชภาษาไทย พบวา
งานวิจัยทุกเรื่องมีวัตถุประสงคการศึกษาการใชภาษา และพบงานวิจัย 2 เรื่องท่ีมี
วัตถุประสงคการศึกษา 2 ประเด็น ไดแกงานวิจยัของนิภา กูพงษศักดิ์ มีวัตถุประสงค
การศึกษาการใชภาษาและวิธีสื่อความหมายของคํา และการศึกษาของสุรัตน         
ศรีราษฎร มีวัตถุประสงคการศึกษาการใชภาษาและความหมายของคํา จํานวน
งานวิจัยแสดงเปนแผนภูมิไดดังตอไปน้ี 
 
แผนภูมิท่ี 1 จํานวนงานวิจัยแบงตามวัตถุประสงคการวิจัยท่ีศึกษาสภาพการใช
ภาษาไทย 

 
 1.2 การศึกษาปญหาการใชภาษาไทย เปนการศึกษาปญหา 
ขอบกพรอง หรือขอผิดพลาดในการใชภาษาไทยท่ีผิดไปจากภาษาไทยมาตรฐานของ
คนกลุมตาง ๆ เชน นักเรียน นักศึกษา ซึ่งมีท้ังคนไทยและคนตางชาติท่ีใชภาษาไทย
ในฐานะภาษาตางประเทศ โดยมุงศึกษาปญหาขอบกพรองหรือขอผิดพลาดในการ
เขียน อาน พูดโดยใชภาษาไทย พบงานวิจัย 28 เรื่อง รายละเอียดดังตอไปน้ี 

 1) การศึกษาปญหาการเขียนภาษาไทย พบงานวิจัย 27 เรื่อง ไดแก
งานวิจัยของนันทา ทองทวีวัฒนะ ศึกษาปญหาการเขียนภาษาไทย ของนักศึกษา
ตางชาติมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (Thongtaweewattana, 2019) ณัฐพงศ เช้ือเพชร 
ศึกษาสภาพและแนวทางแกไขปญหาการอานสะกดคําและเขียนสะกดคําของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร (Chuapetch, 
2018) ธิดา โมสิกรัตน ศึกษาการใชภาษาไทยของนักศึกษาจีน: กรณีศึกษาปญหาการ
เขียนของนักศึกษาจีน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร
ภาษาไทยเปนภาษาท่ีสอง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (Mosikarat, 2018) 
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รสริน ดิษฐบรรจง ศึกษาปญหาการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาจีนจาก Guangxi 
Agricultural Vocational College มณฑลกว า งซี  สาธารณรั ฐประชาชนจี น 
(Dittabanjong, 2018) วันชัย แกวหนูนวล ศึกษาลักษณะขอผิดพลาดในการใช
ภาษาไทย: กรณีศึกษาการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาปริญญาตรี ช้ันป ท่ี 1 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร (Kaewnunual, 2018) อู หลิวเฟน ศึกษาปญหา
และแนวทางแกไขปญหาการใชภาษาไทยของนักศึกษาชาวจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรต ิ(Liufen, 2018) ณัฐวรรณ ช่ังใจ ศึกษาขอบกพรองของการใชภาษา
เขียนตอบอัตนัยของนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย (Changjai, 2017) บุญญาพร     ทอง
จันทร ศึกษาปญหาการเขียนภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม) (Thongjun, 2018) สุรีรัตน อักษร
กาญจน ศึกษาลักษณะขอผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏรธานี ปการศึกษา 2558 (Aksornkan, 
2016) ทัศนีย ทานตวณิช ศึกษาขอผิดพลาดในการเขียนเชิงวิชาการของนิสิต
สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยบูรพา (Thantawanit, 2015) ธนู ทดแทนคุณ 
ศึกษาขอบกพรองในการเขียนภาษาไทย: กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี (Thodthankun, 2015) หลี ชุนเสี่ยว ศึกษา
ขอผิดพลาดการใชนามวลีภาษาไทยของนักศึกษาจีนวิชาเอกภาษาไทยช้ันปท่ี 2 
มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี (Chunxiao, 2014)  

สุวศิน เกษมปติ ศึกษาขอบกพรองในการเขียนเรียงความภาษาไทยของ
นักศึกษาชาวจีนในโครงการแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (Kasempiti, 
2013) จุรีรัตน นิจจําปา ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานการอานภาษาไทยโดยใช
แผนการสอนสําหรับผูเรียนชาวพมา ระดับ 2 โรงเรียนสอนภาษาของมูลนิธิรวมมิตร 
ไทย-พมา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร (Nitjampa, 2012) นิภา กูพงษศักดิ์ ศึกษา
ปญหาการใชภาษาไทยของนักศึกษาตางชาติ: กรณีศึกษานักศึกษาจีน มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ (Kupongsak, 2012) เกรียงศักดิ์ พลอยแสง ศึกษาการศึกษาปญหาการใช
ภาษาไทยของนิสิตชาวตางประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
(Ployseang, 2011) สุรียรัตน บํารุงสุข ศึกษาขอบกพรองในการเขียนภาษาไทยของ
นักศึกษาชาวตางประเทศท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร: กรณีศึกษานักศึกษาชาว
เกาหลี (Bumrungsuk, 2011) จินตนา พุทธเมตะ ศึกษาขอบกพรองในการเขียน
ภาษาไทยของนักศึกษาในโครงการความรวมมือทางวิชาการวิชาเอกภาษาไทยของ
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นักศึกษาในโครงการความรวมมือทางวิชาการวิชาเอกภาษาไทย ช้ันปท่ี 3 ภาควิชา
ภาษาไทย คณะภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก มหาวิทยาลัยภาษาและการคา
ตางประเทศกวางตุง สาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2552 (Puttamata, 2011)     
สุรียวรรณ เสถียรสุคนธ ศึกษาขอบกพรองในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาจีน: 
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยหอการคาไทยปการศึกษา 2551-2552 (Sathiansukon, 
2000) กรวรรณ พิฆเนศวร ศึกษาวิเคราะหขอผิดพลาดการใชภาษาไทยในการเขียน
ของนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปท่ี 2 วิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม 
(Phicanesuan, 2009) นวลทิพย เ พ่ิมเกสร ศึกษาปญหาการใชภาษาไทยของ
นักศึกษาจีนท่ีเรียนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ (Permkesorn, 2009)    
ภาสพงศ ผิวพอใช ศึกษาขอผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาลาว ระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Pewporchai, 2007) สิระ สมนาม การ
วิเคราะหขอผิดพลาดในการเขียนของนักศึกษาท่ีเรียนภาษาไทยเปนภาษาท่ีสอง: 
กรณีศึกษานักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 1 ป จาก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีสิบสองปนนา ณ มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน 
(Somnam, 2007) อดุลย ไทรเล็กทิม ศึกษาปญหาการใชภาษาไทยของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร (Sailektim, 2007) พรพรรณ สวัสดิสิงห ไดศึกษา
ขอบกพรองในการใชภาษาไทยเพ่ือสื่อสารในภาษาเขียนของนักศึกษาช้ันปท่ี 1 
มหาวิทยาลัยเอกชนเขตกรุงเทพ (Svastisinha, 2005) ชนิกา คําพุฒ ศึกษาการใช
ภาษาไทยของนักศึกษาจีนวิชาเอกภาษาไทย ช้ันปท่ี 4 สถาบันชนชาติยูนนาน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน (Khumput, 2002) ศรีจันทร วิชาตรง การวิเคราะห
ขอผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาสถาบันราชภัฏพระนคร ปการศึกษา 
2540 (Wichatrong, 1999) วิภาวรรณ อยูเย็น (2540) ศึกษาเปรียบเทียบความ
แตกตางระหวางภาษาไทยกับภาษาลาวและขอบกพรองในการใชภาษาไทยของ
นักศึกษาลาวท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (Yoo-Yen, 1997) 
 2) การศึกษาปญหาการอานภาษาไทย พบงานวิจัย 6 เรื่อง ไดแก
งานวิจัยของณัฐพงศ เช้ือเพชร ศึกษาสภาพและแนวทางแกไขปญหาการอานสะกดคาํ
และเขียนสะกดคําของนักเรียนช้ันประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร (Chuapetch, 2018) อู หลิวเฟน ศึกษาปญหาและแนวทางแกไข
ปญหาการใชภาษาไทยของนักศึกษาชาวจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
(Liufen ,2018) จุรีรัตน นิจจําปา ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานการอาน
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ภาษาไทยโดยใชแผนการสอนสําหรับผูเรยีนชาวพมา ระดับ 2 โรงเรียนสอนภาษาของ
มูลนิธิรวมมิตร ไทย-พมา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร (Nitjampa, 2012) นิภา     
กูพงษศักดิ์ ศึกษาปญหาการใชภาษาไทยของนักศึกษาตางชาติ: กรณีศึกษานักศึกษา
จีน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Kupongsak, 2012) เกรียงศักดิ์ พลอยแสง ไดศึกษา
การศึกษาปญหาการใชภาษาไทยของนิสิตชาวตางประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย (Ployseang, 2011) อดุลย ไทรเล็กทิม ศึกษาปญหาการใช
ภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร (Sailektim, 2007) 
 3) การศึกษาปญหาการพูดภาษาไทย พบงานวิจัย 5 เรื่อง ไดแก
งานวิจัยของอู หลิวเฟน เรื่องปญหาและแนวทางแกไขปญหาการใชภาษาไทยของ
นักศึกษาชาวจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (Liufen ,2018) นิภา          
กูพงษศักดิ์ ศึกษาเรื่องปญหาการใชภาษาไทยของนักศึกษาตางชาติ: กรณีศึกษา
นักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ(Kupongsak, 2012) เกรียงศักดิ์ พลอยแสง ศึกษา
หัวขอการศึกษาปญหาการใชภาษาไทยของนิสิตชาวตางประเทศ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Ployseang, 2011) อดุลย ไทรเล็กทิม ศึกษาปญหาการใช
ภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร (Sailektim, 2007) ชนิกา 
คําพุฒ ศึกษาการใชภาษาไทยของนักศึกษาจีนวิชาเอกภาษาไทย ช้ันปท่ี 4 สถาบันชน
ชาติยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน (Khumput, 2002) 

จากการศึกษาวัตถุประสงคงานวิจัยปญหาการใชภาษาไทย พบวางานวิจัย
สวนใหญมีวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษาปญหาการเขียนภาษาไทย มีเพียงงานวิจัยของ
จุรีรัตน นิจจําปา เทาน้ันท่ีไมไดศึกษาปญหาการเขียนภาษาไทย สวนงานวิจัยท่ีศึกษา
ท้ังปญหาการเขียน การอาน และการพูด สวนใหญเปนงานวิจัยปญหาท่ีคนตางชาติ
ประสบ มีเพียงงานวิจัยของณัฐพงศ เช้ือเพชร เทาน้ันท่ีเปนงานวิจัยปญหาของคนไทย 
ซึ่งงานวิจัยดังกลาวแสดงเปนแผนภูมิไดดังน้ี 
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แผนภูมิท่ี 2 จํานวนงานวิจัยแบงตามวัตถุประสงคการวิจัยท่ีศึกษาปญหาการใช
ภาษาไทย 

 
2. แหลงขอมูลหรือกลุมเปาหมาย 

     จากการศึกษางานวิจัยสภาพและปญหาการใชภาษาไทย ผูวิจัยพบ
แหลงขอมูลท่ีใชศึกษาสภาพและปญหาการใชภาษาไทย 3 แหลงขอมูลหลัก ไดแก สื่อ
สิ่งพิมพ สื่อออนไลนและบุคคล มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 2.1 สื่อสิ่งพิมพ พบงานวิจัยในหนังสือพิมพ จํานวน 4 เรื่อง   
 2.2 สื่อออนไลน พบงานวิจัยจํานวน 8 เรื่อง จําแนกไดดังตอไปน้ี  
 1) เว็บไซต พบงานวิจัยท่ีทําการวิจัยจากเว็บไซต (website) จํานวน 

5 เรื่อง  
 2) แอพพลิเคชัน (application) พบงานวิจัยท่ีทําการวิจัยจากแอพ

พลิเคชันในโทรศัพทมือถือ จํานวน 3 เรื่อง 
 2.3 บุคคล เปนกลุมนักเรียนและนักศึกษา พบงานวิจัยท้ังหมด 28 เรื่อง  

จําแนกไดดังตอไปน้ี  
 1) คนไทยท่ีใชภาษาไทยเปนภาษาในการติดตอสื่อสาร พบงานวิจัย

ท่ีทําการวิจัยกับคนไทย จํานวน 12 เรื่อง  
 2) คนตางชาติท่ีใชภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ พบงานวิจัย

ท่ีทําการวิจัยกับคนตางชาติ จํานวน 16 เรื่อง ไดแก คนจีนจํานวน 12 เรื่อง คนลาว
จํานวน 3 เรื่อง คนพมาจํานวน 2 เรื่อง คนเกาหลีจํานวน 1 เรื่อง คนกัมพูชาจํานวน 
1 เรื่อง คนฟลิปปนสจํานวน 1 เรื่อง คนออสเตรียจํานวน 1 เรื่อง 

จากการศึกษาแหลงขอมูลหรือกลุมเปาหมายการวิจัยสภาพและปญหาการ
ใชภาษาไทย สามารถแสดงไดดังแผนภูมิตอไปน้ี 
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แผนภูมิท่ี 3 จํานวนงานวิจัยท่ีแบงตามแหลงขอมลูหรือกลุมเปาหมาย 

 
3. วิธีการเก็บขอมูล 

    จากการศึกษางานวิจัยสภาพและปญหาการใชภาษาไทย ผูวิจัยจําแนก
วิธีการเก็บขอมูลตามแหลงขอมูลหรือกลุมเปาหมายออกเปน 2 วิธีการ ไดแก การเก็บ
ขอมูลจากบุคคล และการเก็บขอมูลจากสื่อออนไลนและสื่อสิ่งพิมพ รายละเอียด
ดังตอไปน้ี 

3.1 การเก็บขอมูลจากบุคคล จําแนกตามขอบเขตท่ีศึกษา ดังน้ี  
 1) การเขียน เก็บขอมูลจากบันทึกประจําวัน เรื่องท่ีเขียน และขอสอบ 

จากน้ันนําขอมูลมาวิเคราะหปญหาการเขียนเรื่องการสะกดคํา การนําคําศัพทมาใช 
การลําดับคํา การใชคําเช่ือม การใชลักษณนาม  

 2)  การอ าน ใชการฟ งและบันทึกเสียงการอานออกเสียงของ
กลุมเปาหมาย ซึ่งกําหนดขอความใหกลุมเปาหมายอาน และนําขอมูลมาวิเคราะหการ
อานเรื่องการอานออกเสียง ดานคําศัพทตามตัวสะกด การอานออกเสียงคําควบกล้ํา 
การอานออกเสียงคําท่ีมีอักษรนํา การอานประโยค การเวนวรรค มาวิเคราะหขอมูล  

 3) การพูด ใชการสัมภาษณอยางไมเปนทางการ ตามแบบประเมิน
ขอผิดพลาดในการใชภาษาไทย เพ่ือนําขอมูลมาวิเคราะหปญหาการพูดเรื่องการออก
เสียงพยัญชนะ การออกเสียงสระ การออกเสียงวรรณยกุต การออกเสียงคําควบกล้ํา 
และการนําคําศัพทมาใชใหเหมาะกับบริบท 

3.2 การเก็บขอมูลจากสื่อออนไลนและสื่อสิ่งพิมพ มีวิธีการเก็บขอมูลโดย
เลือกศึกษาการใชภาษาจากแหลงขอมูลท่ีเปนท่ีสนใจของคนในสังคม รวบรวมสภาพ
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การใชภาษาเชน คําศัพท รูปภาพ จากสื่อออนไลนและสื่อสิ่งพิมพ จากน้ันนําขอมูลมา
วิเคราะหสภาพการใชภาษาท่ีพบในสื่อดังกลาว 

4. ผลการวิจัย 
    ผลการวิจัยของงานวิจัยสภาพและปญหาการใชภาษาไทย สามารถ
จําแนกเปน 2 กลุม ไดแก ผลการวิจัยสภาพการใชภาษาไทย และผลการวิจัยปญหา
การใชภาษาไทย มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 4.1 สภาพการใชภาษาไทย พบสภาพการใชภาษาไทยในหนังสือพิมพ 
ลักษณะการใชคําสมญานาม การใชคํายอ การใชคําภาษาตางประเทศ มีสวนมากเปน
คําท่ีไมเปนทางการ มีท้ังความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย เน่ืองจาก
หนังสือพิมพเปนสื่อสิ่งพิมพท่ีมีการแขงขันกันทางธุรกิจ จึงตองมีการใชภาษาท่ีเขาใจ
งาย เพ่ือดึงดูดใหผูรับสารเกิดความสนใจและติดตามขอมูลจากสื่อดังกลาว 
 สวนสภาพการใชภาษาในสื่อออนไลน เชน แอพพลิเคชันเว็บไซต พบวิธีการ
สื่อสารท้ังการใชวัจนภาษาและอวัจนภาษา สภาพการใชการใชวัจนภาษา มีลักษณะ
เปนคําใหมท่ีไมมีความหมายในพจนานุกรมหรือเปนคําท่ีมีความหมายแตกตางไปจาก
ความหมายเดิม การสะกดคําหยาบใหแปลกใหม ตัดคําใหสั้นลง ยอหรือรวบคํา สราง
คําอุทาน แปลกใหม สะกดคําใหแตกตางจากรูปศัพทเดิม พิมพพยัญชนะหรือสระตัว
สุดทายของคําซ้ําหลายครั้ง สวนสภาพการใชอวัจนภาษา มีการสื่อสารโดยใชอีโมจิ 
(emoji) สัญลักษณและสติกเกอร โดยใหผูรับสารเขาใจความหมายจากภาพ อีกท้ังยัง
มีการสงขอความผานรูปภาพ และการสื่อความหมายหรือเรื่องราวจากวิดีโอ สภาพ
การใชภาษาไทยดังกลาวเปนผลมาจากเทคโนโลยีท่ีเจริญกาวหนาและทันสมัยท่ีมี
บทบาทสําคัญในการติดตอสื่อสารระหวางกันไดท่ัวโลก รวดเร็ว และสะดวกสบาย 
สงผลใหคนไทยคุนชินกับการใชภาษาเฉพาะกลุม ซึ่งเปนภาษาท่ีแตกตางไปจาก
ภาษาไทยมาตรฐาน  
 สภาพการใชภาษาท้ังในสื่อสิ่งพิมพและในสื่อออนไลน พบลักษณะการใช
ภาษาท่ีแตกตางจากภาษาไทยมาตรฐาน มีจุดมุงหมายเพ่ือใหผูอานเกิดอารมณรวม
และเกิดภาพตามท่ีผูสงสารตองการสื่อสาร ซึ่งไมไดเปนสิ่งผิด แตเปนเรื่องธรรมชาติ
ของภาษาท่ีมีวิวัฒนาการเปลี่ยนไป ผูใชภาษาตองจําแนกและใชภาษาใหถูกตอง
เหมาะสมกับพ้ืนท่ีในการสื่อสาร 
 4.2 ปญหาการใชภาษาไทย พบปญหาในทักษะการเขียน อาน พูด ซึ่งเปน
ปญหาท่ีผูใชภาษาไทยท่ีเปนคนไทยประสบและคนตางชาติท่ีใชภาษาไทยในฐานะ
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ภาษาตางประเทศอยางคนจีน ลาว พมา เกาหลี กัมพูชา ฟลิปปนส ออสเตรีย 
ผลการวิจัยพบวา กลุมชาวตางชาติมีปญหาเก่ียวกับการเขียน การอาน การพูด ใน
การเขียนพบปญหาดานการสะกดคําผิด พบท้ังเขียนรูปสระผิด เขียนพยัญชนะตน
หรือพยัญชนะทายผิด เขียนรูปวรรณยุกตผิดและเขียนรูปวรรณยุกตผิดตําแหนง ดาน
การใชคําผิด พบท้ังการใชคําผิดความหมาย และการใชคําผิดระดับภาษา ดานการ
ลําดับคําผิด พบการลําดับตําแหนงคําผิดในประโยค ปญหาการอาน มีปญหาการอาน
คําศัพทไมเขาใจและอานคําศัพทไมถูกตอง สวนปญหาการพูด มีปญหาเรื่องการออก
เสียงไมชัดเจน เชน เสียงสระ เสียงพยัญชนะ สาเหตุหลักท่ีทําใหคนตางชาติใช
ภาษาไทยผิด เน่ืองมาจากอิทธิพลของภาษาแมชาติน้ัน ๆ ท่ีมีการใชสื่อสารกันใน
ชีวิตประจําวัน ซึ่งมีความแตกตางจากภาษาไทยท้ังดานการออกเสียงสูงต่ําเพ่ือใหคํามี
ความหมายท่ีตางกัน ระบบตัวสะกดท่ีบางภาษาไมมี เชน ภาษาจีน ทําใหเกิดภาวะ
สับสนระหวางการใชภาษาไทยกับภาษาแมจึ งใชภาษาไทยผิด เปนไปตาม 
Tuaycharoen (2000) ท่ีกลาววา ไมมีคนชาติใดสามารถใชภาษาไดถูกตองและ
ชัดเจนเหมือนเจาของภาษาท่ีมีภาวะรางกายและอวัยวะการออกเสียงสมบูรณ  
 นอกจากน้ีผลการวิจัยปญหาการใชภาษาไทย ยังพบปญหาการใชภาษาไทย
กับคนไทยซึ่งเปนเจาของภาษาเอง สวนใหญพบปญหาในทักษะการเขียน พบปญหา
ดานการเขียนสะกดคํา ท้ังตัวการันต การใชตัวสะกด และวรรณยุกต ดานการใชคํา
พบการใชคําฟุมเฟอย และการใชคําผิดระดับภาษา จะเห็นไดวาผลการวิจัยปญหาการ
ใชภาษาไทย พบปญหาการเขียนกับคนไทยซึ่งเปนเจาของภาษาเองและคนตางชาติใน
ลักษณะท่ีเหมือนกัน เชน การเขียนตัวสะกดและรูปวรรณยุกตผิด เน่ืองมาจากการ
เคยชินกับการใชภาษาในการสื่อสารกันเฉพาะกลุมซึ่งบางคําผิดไปจากภาษาไทย
มาตรฐาน และการขาดความรูดานความหมายของคํา สงผลใหเลือกใชคําในการเขียน
ผิด 

 
สวนท่ี 2 แนวโนมการทํางานวิจัยสภาพและปญหาการใชภาษาไทย 
จากการศึกษางานวิจัยสภาพและปญหาการใชภาษาไทยจํานวน 40 เรื่อง 

พบการเผยแพรการทําวิจัยสภาพและปญหาการใชภาษาไทยมาตั้งแตป พ.ศ. 2540 
ถึงป พ.ศ. 2562 ดังแสดงในแผนภูมิตอไปน้ี  
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แผนภูมิท่ี 4 แนวโนมการทําวิจยัสภาพและปญหาการใชภาษาไทย ชวงป  
พ.ศ. 2540 – ป พ.ศ. 2562 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
จากแผนภูมิขางตนแสดงใหเห็นวามีการเผยแพรวิจัยสภาพและปญหาการ

ใชภาษาไทยมาตั้งแตป พ.ศ. 2540 มาอยางประปราย พบนอยในป พ.ศ. 2541 ป 
พ.ศ. 2543 ป พ.ศ. 2546 ป พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2549 ตอมาในป พ.ศ. 2551 เปน
ตนมา พบวามีการทํางานวิจัยในดานน้ีมาอยางตอเน่ืองทุกป พบการทําวิจัยเพ่ิมข้ึน
ตั้งแตป พ.ศ. 2554 โดยป พ.ศ. 2561 พบการทําวิจัยมากท่ีสุดจํานวน 6 เรื่อง ซึ่งถือ
วามีแนวโนมการทําวิจัยเปนไปในทิศทางท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง 

เพ่ือใหผูอานเห็นภาพแนวโนมการศึกษาสภาพและปญหาการใชภาษาไทย
ไดชัดเจนข้ึน ผูวิจัยจําแนกการวิจัยดังกลาวออกเปน 3 ประเด็น ไดแก แนวโนม
การศึกษาสภาพการใชภาษาไทย แนวโนมการศึกษาปญหาการใชภาษาไทย และ
เปรียบเทียบแนวโนมการศึกษาสภาพและปญหาการใชภาษาไทย รายละเอียด
ดังตอไปน้ี 

1. แนวโนมการทําวิจัยสภาพการใชภาษาไทย 
    การศึกษางานวิจัยสภาพการใชภาษาไทยจํานวน 12 เรื่อง พบการ

เผยแพรการทําวิจัยสภาพการใชภาษาไทยมาตั้งแตป พ.ศ. 2542 ถึงป พ.ศ. 2561 
เพ่ือใหผูอานเห็นภาพสภาพการใชภาษาไทยและเห็นแหลงขอมูลท่ีนักวิจัยใหความ
สนใจในการทําวิจัยผูวิจัยจะนําเสนอโดยการแยกสวนระหวางการวิจัยจากสือ่ออนไลน
ซึ่งมีจํานวน 8 เรื่อง กับการวิจัยจากสื่อสิ่งพิมพซึ่งมีจํานวน 4 เรื่อง ดังแสดงในแผนภมูิ
ตอไปน้ี  
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แผนภูมิท่ี 5 แนวโนมการทําวิจัยสภาพการใชภาษาไทย ชวงป พ.ศ. 2542 – ป พ.ศ. 
2561 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
จากแผนภูมิขางตนแสดงใหเห็นวามีการเผยแพรวิจัยสภาพการใชภาษาไทย

มาตั้งแตป พ.ศ. 2542 มาอยางประปราย ซึ่งพบนอยในป พ.ศ. 2543 ป พ.ศ. 2546 
ป พ.ศ.2547 และระยะยาวตั้งแตป พ.ศ. 2549 – ป พ.ศ. 2555 รวมระยะเวลา 6 ป 
ตอมาในป พ.ศ. 2556 เปนตนมา พบวามีการทํางานวิจัยในดานน้ีมาอยางตอเน่ืองทุก
ป ซึ่งเปนการวิจัยสภาพการใชภาษาไทยในสื่อออนไลนจํานวน 8 เรื่อง พบในป พ.ศ. 
2542 ป พ.ศ. 2544 ป พ.ศ. 2548 ป พ.ศ. 2556 ป พ.ศ. 2557 ป พ.ศ. 2558 ป พ.ศ. 
2560 ป พ.ศ. 2561 ปละ 1 เรื่อง ซึ่งพบมากกวาการวิจัยสภาพการใชภาษาไทยในสื่อ
สิ่งพิมพซึ่งมีจํานวน 4 เรื่อง พบในป พ.ศ. 2545 ป พ.ศ. 2556 ป พ.ศ. 2557 ป พ.ศ. 
2559 ปละ 1 เรื่อง การพบวิจัยดังกลาว แสดงใหเห็นวามีการวิจัยสภาพการใช
ภาษาไทยในสื่อออนไลนและสื่อสิ่งพิมพมาอยางตอเน่ือง แมจะมีการวิจัยสภาพการใช
ภาษาไทยในสื่อสิ่งพิมพนอยกวาการวิจัยสภาพการใชภาษาไทยในสื่อออนไลน แตก็มี
การพบวิจัยทุกชวงปท่ีพบการวิจัยท้ังหมด ไมไดพบแคชวงปแรกหรือพบแคชวงปหลัง  

2. แนวโนมการทําวิจัยปญหาการใชภาษาไทย 
   การศึกษางานวิจัยปญหาการใชภาษาไทยจํานวน 28 เรื่อง พบการ

เผยแพรวิจัยปญหาการใชภาษาไทยมาตั้งแตป พ.ศ. 2540 ถึงป พ.ศ. 2562 ดังแสดง
ในแผนภูมิตอไปน้ี  
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แผนภูมิท่ี 6 แนวโนมการทําวิจัยปญหาการใชภาษาไทย ชวงป พ.ศ. 2540 – ป พ.ศ. 
2562 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
จากแผนภูมิขางตนแสดงใหเห็นวามีการเผยแพรวิจัยปญหาการใชภาษาไทย

มาตั้งแตป พ.ศ. 2540 และพบการทําวิจัยนอยในชวง 1 ป คือ ป พ.ศ. 2541 ป พ.ศ. 
2549 และชวง 2 ป คือ ป พ.ศ. 2543-ป พ.ศ. 2544 ป พ.ศ. 2546-ป พ.ศ. 2547 
ตั้งแตป พ.ศ. 2550 มีการทําวิจัยตอเน่ืองทุกป โดยพบการทําวิจัยมากท่ีสุดในป พ.ศ. 
2561 จํานวน 5 เรื่อง แสดงใหเห็นวาตั้งแตป พ.ศ. 2550 มีนักวิจัยสนใจทําวิจัยเปน
ระยะ เห็นไดจากป พ.ศ. 2550 มีการทําวิจัย 3 เรื่อง หลังจากน้ันมีการทําวิจัยนอยลง 
จนถึงป พ.ศ. 2554 มีการทําวิจัย 3 เรื่อง และในป พ.ศ. 2561 มีการทําวิจัยมากท่ีสุด 
จํานวน 5 เรื่อง 

3. เปรียบเทียบแนวโนมการทําวิจัยสภาพและปญหาการใชภาษาไทย 
    เพ่ือใหผูอานเห็นภาพแนวโนมการศึกษาสภาพและปญหาการใช

ภาษาไทยไดชัดเจนข้ึน ผูวิจัยเปรียบเทียบแนวโนมการศึกษาสภาพและปญหาการใช
ภาษาไทย โดยมีงานวิจัยสภาพการใชภาษาไทยจํานวน 12 เรื่อง และงานวิจัยปญหา
การใชภาษาไทยจํานวน 28 เรื่อง ดังแสดงในแผนภูมิตอไปน้ี 
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แผนภูมิท่ี 7 เปรียบเทียบแนวโนมทําวิจัยสภาพและปญหาการใชภาษาไทย พ.ศ. 
2540 – 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภูมิขางตนแสดงใหเห็นวามีการศึกษาปญหาการใชภาษาไทย
มากกวาการศึกษาสภาพการใชภาษาไทย โดยท่ีเริ่มมีการวิจัยปญหาการใชภาษาไทย
ในป พ.ศ. 2540 กอนการวิจัยสภาพการใชภาษาไทยท่ีเริ่มมีการวิจัยในป พ.ศ. 2542 
และแสดงใหเห็นวามีการทําวิจัยสภาพการใชภาษาไทยและวิจัยปญหาการใช
ภาษาไทยอยางตอเน่ือง แมวามีการวิจัยไมครบทุกป แตก็มีการพบวิจัยทุกชวงปท่ีพบ
การวิจัยท้ังหมด ไมไดพบแคชวงปแรกหรือพบแคชวงปหลัง โดยวิจัยท้ังสองมีการพบ
ชวงการทําวิจัยนอยในชวงปแรกเชนเดียวกัน แตวิจัยสภาพการใชภาษาไทยเวนการ
ทําวิจัยมากกวาวิจัยปญหาการใชภาษาไทย คือ ในป พ.ศ. 2549 – ป พ.ศ. 2555 รวม
ระยะเวลา 6 ป ในขณะท่ีวิจัยปญหาการใชภาษาไทยพบการทําวิจัยนอยเพียงแค 2 ป 
คือ ป พ.ศ. 2543-ป พ.ศ. 2544 ป พ.ศ. 2546-ป พ.ศ. 2547 แตหลังจากชวงเวลา
ดังกลาวก็มีการทําวิจัยกันมาอยางตอเน่ือง ซึ่งถือวามีแนวโนมการทําวิจัยเปนไปใน
ทิศทางท่ีเพ่ิมข้ึนเชนเดียวกัน 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยท่ีพบวางานวิจัยสภาพและปญหาการใชภาษาไทย มี
วัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือมุงศึกษาลักษณะการใชภาษา ความหมายของคํา วิธีการสื่อ
ความหมาย จํานวน 12 เรื่อง งานวิจัยท่ีมุงศึกษาปญหาการเขียน ปญหาการอาน และ
ปญหาการพูด ท่ีพบจํานวน 28 เรื่องน้ัน แสดงใหเห็นถึงสภาพการใชภาษาในปจจุบัน
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ผานสื่อตาง ๆ มีวิธีการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารท่ีหลากหลายมากข้ึนไมจํากัดเฉพาะ
สื่อสารโดยใชตัวอักษรเทาน้ัน แตสามารถสื่อสารโดยใชรูปภาพหรือวิดีโอก็ได เชน
งานวิจัยของ Kupongsak (2014) ท่ีพบการสื่อความหมายในไลนวามีการใชท้ัง
ขอความและใชรูปภาพและวิดีโอในการสื่อความหมาย ทําใหเห็นวาสภาพการใช
ภาษาในปจจุบันไมไดจํากัดวิธีการสื่อสารเพียงวิธีใดวิธีหน่ึง และตัวนําสารหรือสื่อจะ
เปนสิ่งท่ีกําหนดวิธีการสื่อสาร เชน หากสื่อสารผานสื่อสิ่งพิมพจะพบขอจํากัดมากกวา
สื่อสารผานสื่อออนไลน คือไมสามารถใชภาพเคลื่อนไหวในการสื่อสารไดเหมือนในสื่อ
ออนไลน ซึ่งในปจจุบันการมีการสื่อสารไดหลายชองทางท่ีมาจากความกาวหนาทาง
เทคโนโลยี มีการสื่อสารทางแอพพลิเคชันทางเว็บไซต สงผลทําใหภาษาท่ีใชสื่อสาร
กันในสื่อเปลี่ยนแปลงไปจากภาษามาตรฐาน เกิดจากการจงใจดัดแปลงภาษาไทยโดย
การเ ขียนสะกดไมตรงกับอักขร วิ ธีมาตรฐาน ซึ่ ง เปนปญหาเ กิด ข้ึน เสมอ 
Khanchanawan (2011) เสนอไววาเปนผลพวงโดยตรงท่ีเกิดจากการพัฒนาของ
เทคโนโลยีท่ีมีการสนทนาดวยแปนพิมพและโตตอบกันอยางฉับพลันทันที การสื่อสาร
ดังกลาวทําใหเกิดความเคยชิน จนใหใชภาษาสื่อสารผิดในชีวิตประจําวัน ซึ่งพบมาก
ในการเขียนของคนไทย สวนการใชภาษาในสื่อสิ่งพิมพทีแตกตางไปจากภาษาไทย
มาตรฐาน เน่ืองมาจากหนังสือพิมพเปนสื่อสิ่งพิมพท่ีมีการแขงขันกันทางธุรกิจ จึงตอง
มีการใชภาษาท่ีเขาใจงาย เพ่ือดึงดูดใหผูรับสารเกิดความสนใจและติดตามขอมูลจาก
สื่อดังกลาว 
 สวนปญหาการใชภาษาไทยของคนตางชาติ จะพบมากกวาคนไทย เห็นได
จากมีจํานวนงานวิจัยท่ีมุงศึกษาปญหาการใชภาษาไทยของคนตางชาติมากกวาคน
ไทย และผลการวิจัยก็พบวาคนตางชาติมีท้ังปญหาการเขียน การอาน และการพูด 
เน่ืองมาจากอิทธิพลของภาษาแมชาติน้ัน ๆ ท่ีมีการใชสื่อสารกันในชีวิตประจําวัน ซึ่ง
มีความแตกตางจากภาษาไทยท้ังดานการออกเสียงสูงต่ําเพ่ือใหคํามีความหมายท่ี
ตางกัน ระบบตัวสะกดท่ีบางภาษาไมมี เชน ภาษาจีน ทําใหเกิดภาวะสับสนระหวาง
การใชภาษาไทยกับภาษาแมจึงใชภาษาไทยผิด ไมมีคนชาติใดสามารถใชภาษาได
ถูกตองและชัดเจนเหมือนเจาของภาษาท่ีมีภาวะรางกายและอวัยวะการออกเสียง
สมบูรณ 
 จากการศึกษาแนวโนมการวิจัยสภาพและปญหาการใชภาษาไทย พบวามี
การเผยแพรวิจัยสภาพและปญหาการใชภาษาไทยมาตั้งแตป พ.ศ. 2540 มาอยาง
ประปราย พบนอยในป พ.ศ. 2541 ป พ.ศ. 2543 ป พ.ศ. 2546 ป พ.ศ. 2547 และ 
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พ.ศ. 2549 ตอมาในป พ.ศ. 2551 เปนตนมา พบวามีการทํางานวิจัยในดานน้ีมาอยาง
ตอเน่ืองทุกป พบการทําวิจัยเพ่ิมข้ึนตั้งแตป พ.ศ. 2554 โดยป พ.ศ. 2561 พบการทํา
วิจัยมากท่ีสุดจํานวน 6 เรื่อง ซึ่งถือวามีแนวโนมการทําวิจัยเปนไปในทิศทางท่ีเพ่ิมข้ึน
อยางตอเน่ือง ซึ่งพบงานวิจัยเก่ียวกับปญหาการใชภาษาไทยจํานวน 28 เรื่อง ซึ่งพบ
มากกวางานวิจัยเก่ียวกับสภาพการใชภาษาไทยท่ีพบจํานวน 12 เรื่อง แสดงใหเห็นถึง
สถานภาพภาษาไทยไดอยางชัดเจนวาในชวงท่ีผานมาเกิดปญหาการใชภาษาไทย
อยางกวางขวาง มีท้ังปญหาการใชภาษาไทยท้ังกับเจาของภาษาอยางคนไทยเองและ
พบปญหาการใชภาษาไทยกับคนตางชาติท่ีใชภาษาไทยในการสื่อสาร เปนเหตุใหมี
นักวิจัยสนใจศึกษาปญหาการใชภาษาไทยจํานวนมาก วิจัยเหลาน้ีจะเปนประโยชน
อยางยิ่งในการนําไปแกไขปญหาการใชภาษาไทยดังกลาว เน่ืองจากมีการนําเสนอ
ผลการวิจัยใหเห็นถึงลักษณะการใชภาษาไทยท่ีผิดไปจากภาษาไทยมาตรฐานอยาง
ละเอียด อันเปนขอมูลท่ีจะนําไปสูการแกไขปญหาดังกลาวไดอยางเหมาะสมและตรง
จุด  

นักวิจัยในหลายสถาบันอุดมศึกษาท้ังมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐและเอกชนมี
การผลิตผลงานวิจัยสภาพและปญหาการใชภาษาไทย เชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ม ห า วิ ท ย า ลั ยหั ว เ ฉี ย ว เ ฉ ลิ มพ ร ะ เ กี ย รติ  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธุ ร กิ จ บัณฑิ ต ย  
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยนอรทเทิรน มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เปนตน 
ซึ่งเปนท่ีนาสังเกตวา งานวิจัยสภาพและปญหาการใชภาษาไทยในอดีตสวนมากแลว
เปนงานในระดับปริญญาโท มุงเนนศึกษาปญหาการเขียนและสภาพการใชภาษาใน
สื่อสิ่งพิมพ หากแตในปจจุบันมีงานวิจัยมีนักวิจัยท่ีหันมาศึกษามากข้ึน ซึ่งศึกษาใน
ขอบเขตท่ีกวางข้ึน เชน ศึกษาสภาพการใชภาษาในสื่อออนไลน ศึกษาปญหาการ
เขียน การอาน การพูด แสดงใหวางานวิจัยสภาพและปญหาการใชภาษาไทยเปน
ประเด็นท่ีนักวิจัยใหความสนใจ อีกประการคือมีการสื่อสารโดยใชภาษาไทยหลาย
รูปแบบมากข้ึน และพบปญหาการใชภาษาไทยมากข้ึน ไมวาเหตุผลใดงานวิจัย
เก่ียวกับสภาพและปญหาการใชภาษาไทยก็เปนประโยชนแกนักวิจัย นิสิต นักศึกษา 
ท่ีสนใจศึกษาเก่ียวกับสภาพและปญหาการใชภาษาไทยตอไป หรืออาจเปนแนวทาง
ในการศึกษาสภาพงานวิจัยทางดานภาษาประเด็นอ่ืน ๆ ซึ่งเปนท่ีนาสนใจ เชน ศึกษา
งานวิจัยทางภาษาศาสตร วรรณคดีไทย ศึกษาสภาพการวิจัยดานภาษาไทยในพ้ืนท่ี
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ตาง ๆ ซึ่งอาจแบงตามมหาวิทยาลัย หรือแบงตามภูมิภาค เพ่ือใหเห็นสถานภาพการ
วิจัยในแตละสาขาและแตละพ้ืนท่ีไดชัดเจนยิ่งข้ึน  
 
 

References 
Aksornkan, Sureerat. (2016). The errors in Thai writing of the third year 

undergraduate students in Faculty of Education at Suratthani 
Rajabhat University. [in Thai]. Phetchabun Rajabhat Journal, 
18 (2). 65–74. 

Bumrungsuk, Sureerat. (2011). The errors in Thai language writing of
 foreign students at Kasetsart University: In case of Korean 
students. [in Thai]. Humanities Journal, 18 (1). 113–126. 

Chomchoei, Karnrawee. (2013). Thai Netspeak: specific language 
groups of new generation Thai people in communication 
Internet. [in Thai]. Research report, Srinakharinwirot University. 

Chomchoei, Karnrawee. (2015). Thai Netspeak: The chatting language  
on Smartphone Chat Application. [in Thai]. Research report, 
Srinakharinwirot University. 

Chuapetch, Nattapong. (2018). Conditions and solutions for spelling  
problems in reading and spelling for writing in elementary 
school students in primary schools under the Department of 
Provincial Administration of Bangkok. [in Thai]. An Online 
Journal of Education, 13 (3). 82–95. 

Chunxiao, Li. (2014). A study the errors in Thai noun phrase usage of 
second-year Thai- Majored Chinese students at Guangxi 
University for Nationalities. [in Thai]. Journal of 
Srinakharinwirot Research and Development, 6 (12). 149–
160. 

 



วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถนุายน 2563)               93 

Dittabanjong, Rodsarin. (2018). The study of errors in Thai Writing of 
Chinese students from Guangxi Agricultural Vocational College, 
Guangxi People's Republic of China. [in Thai]. Academic 
journal for the humanities and social sciences Dhonburi 
Rajabhat University,  
1 (1). 38–53. 

Kaewnunual, Wanchai. (2018). An Investigation of mistakes in Thai 
Usage: A case study of Thai writing of first-year students at 
Princess of Naradhiwas University. [in Thai]. Princess of 
Naradhiwas University Journal of Humanities and Social 
Sciences, 5 (2). 1–11. 

Kaewphat, Suphat. (2017). Language and society. [in Thai]. Udonthani: 
Udonthani Rajabhat University. 

Kasempiti, Suwasin. (2013). An error analysis of Thai essay of Chinese 
students in The Exchange Program Kasem Bundit 
University. [in Thai]. Thesis (Master of Arts Program in Teaching 
Thai as a Foreign Language), Srinakharinwirot University. 

Khabune, Theewara. (2014). The Analyses of Language Used in 
Headlines of Thairath Newspaper. [in Thai]. Journal of 
Humanities Naresuan University, 11 (2). 105–116. 

Khanchanawan, Nittaya. (2004). Problems in Thai usage. [in Thai]. 
Bangkok: Ramkhamhaeng University Press. 

Khanchanawan, Nittaya. (2011). Analysis of Thai Structure. [in 
Thai].Bangkok: Ramkhamhaeng University Press.  

Kupongsak, Nipa. (2012). Problems of using Thai language of foreign 
students: A Case Study of Chinese students at Bangkok 
University. [in Thai]. Ramkhamhaeng University Journal 
Humanities Edition, 31 (1). 123–139. 



94             วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มถิุนายน 2563) 

Kupongsak, Nipa. (2014). Communication through the LINE application. 
[in Thai]. Journal of Institute of Culture and Arts, 15 (2). 12–
21. 

Liufen, Ou. (2018). Problems and solutions of the use of Thai 
Language among Chinese Students, Huachiew 
Chalermprakiet University. [in Thai]. Proceedings (RSU 
National Research Conference 2018). Pathum Thani. 

Mosikarat, Thida. (2018).  Thai Usage among Chinese students : a case 
Study of Chinese students’ Thai writing problems, Master of 
Arts program in Communicative Thai as a Second Language, 
Huachiew Chalermprakiet University. [in Thai]. Liberal Arts 
Review Journal, 13 (25). 13–27. 

Nitjampa, Jureerat. (2012). The study of achievement on reading 
Thai language by using the study plans of level 2 for 
Burmese Students at the language school of Thai-Burmese 
Ruammitra foundation, Ratchathewi District, Bangkok. [in 
Thai]. Thesis (Master of Arts Program in Teaching Thai as a 
Foreign Language), Srinakharinwirot University. 

Noro-a, Sarina. (2018). Features of language used of Thai teenagers 
on social media. [in Thai]. Proceedings (The 9th Hatyai National 
and International Conference), Songkhla. 

Permkesorn, Nuantipe. (2009). Thai usage problems of Chinese TFL 
students. [in Thai]. Vannavidas Journal, 8 (8). 149–159. 

Pewporchai, Passapong. (2007). A Study of error in Thai writing of the 
Lao Graduate Students in Ubon Ratchathani University. [in 
Thai]. Research report, Ubon Ratchathani University. 

 
 
 



วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถนุายน 2563)               95 

Phicanesuan, Gorrawan. (2009). Analysis of errors in writing of the 
second year certificate students of vocational education, 
Chiang Mai College of Dramatic Arts. [in Thai]. Thesis (Master 
of Education  
Program in Teaching Thai Language), Chiang Mai University. 

Pramoj Na Ayudhaya, Kaisiri. (1976). An analytical study of the 
mistakes in writing Thai made by Arts Students at 
Chulalongkorn University during the academic Years 1972 
and 1973. [in Thai]. Thesis (Master of Arts Program in Thai 
Language), Chulalongkorn University. 

Prasitratsin, Amara. (2013). Sociolinguistics. [in Thai]. Bangkok: 
Chulalongkorn University Press. 

Premsrirat, Suwilai. (1988). Sociolinguistics: an introduction. [in Thai]. 
Bangkok: National Research Council of Thailand. 

Sailektim, Adun. (2007). The problems of Thai language usages of 
secondary school students in Bangkok Metropolis. [in Thai]. 
Ramkhamhaeng University Journal Humanities Edition, 10 
(1). 83–96. 

Saralaba, Chatchawadee. (2001). Language use in “Chatrooms”. [in 
Thai]. Journal of Liberal Arts Thammasat University, 1 (1). 
77–92. 

Sathiansukon, Sureewan. (2000). Errors in Thai writing made by 
Chinese students: A Case study of university of the Thai 
Chamber of Commerce, academic year 2008-2009. [in Thai]. 
Research report, University of the Thai Chamber of Commerce. 

Srikaew, Choosri. (1984). Comparative study of the mistakes in writing 
Thai made by the first year students at Chiang Mai 
University in the academic year 1982. [in Thai]. Thesis 
(Master of Arts Program in Thai Language), Chulalongkorn 
University. 



96             วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มถิุนายน 2563) 

Svastisinha, Pornpan. (2005). The deficiency of using Thai language of 
first year students in Bangkok private universities. [in Thai]. 
Research report, Sripatum University. 

Thantawanit, Tassanee. (2015). Errors in academic writing, academic 
writing, Thai major students, Burapha University. [in Thai]. 
HUSO Burapha University Journal, 23 (43). 1–29. 

Thodthankun, Thanu. (2015). The Study of errors in Thai writing: A 
case study of students of Rajamangala University of 
Technology Suvarnabhumi Nonthaburi campus. [in Thai]. 
Proceedings (The 1st RUSNC), Ayutthaya. 

Thongaime, Anchalee. (1990). The study of errors in the usage of 
Thai Language among the first year students 
undergraduate program Dhurakijpundit University. [in Thai]. 
Research report, Dhurakijpundit University. 

Thongjun, Bunyapron. (2018). Thai writing problem for Mathayomsuksa 
2 Students in Mahasarakham University Demonstration School 
(secondary). [in Thai]. Chophayom Journal, 28 (1). 125–132. 

Todla, Sunisa. (1999). The patterns of communication behavior in 
internet – chatroom. [in Thai]. Thesis (Master of Arts Program 
in Mass Communication), Chulalongkorn University. 

Tuaycharoen, Pintip. (2000). Overview of the study of languages and  
linguistics. [in Thai]. Bangkok: Thammasat University Press. 

Panyametheekul, Siriporn. (2005). Language in chatrooms. [in Thai].  
MANUTSAT PARITAT Journal of Humanities, 27 (1). 63–71. 

Parchaming, Suchitar. (2017). The Language used to communicate via 
chat application Line. [in Thai]. Journal of Roi Et Rajabhat 
University, 11 (2). 80–89. 

Pewporchai, Passapong. (2003). A study of error in writing Thai of the 
Lao Graduate Students in Ubon Ratchathani University. [in 
Thai]. Research report, Ubon Ratchathani University. 



วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถนุายน 2563)               97 

Phueksuwan, Oracha. (2002). An analysis of Thai language use in Thai  
daily newspaper headlines. [in Thai]. Research report,  
Dhurakijpundit University. 

Puttamata, Jintana. (2011). Error analysis in Thai writing, Third Year, 
Thai – Master Exchange students from the Department of 
Asian Languages and Culture of Guangdong University of 
Foreign Studies in 2009. [in Thai]. Srinakharinwirot Research 
and Development (Journal of Humanities and Social 
Sciences), 3 (5). 23–30. 

Wichatrong, Srichan. (1999). The analysis of Phranakhon Si 
Ayutthaya Rajabhat University Students’ errors in writing 
the Thai Language.  [in Thai]. Research report, Phranakhon 
Si Ayutthaya Rajabhat University. 

Wisesram, kobkan. (2016). Language usage in entertainment 
newspaper. [in Thai]. Phetchabun Rajabhat Journal, 17 (2). 
29–35. 

Yoo-Yen, Wipawan. (1997). A Contrastive Study of Thai and Lao 
Languages as well as the errors in Thai usage of Lao 
Students at Kasetsart University. [in Thai]. Manutsayasat 
Wichakan, 5 (1). 35–54. 



98               วารสารศิลปศาสตร มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี ปที่ 16 ฉบับที ่1 (มกราคม-มิถนุายน 2563) 

การศึกษาวิเคราะหคําสแลงภาษาจีนที่ปรากฏ 
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บทคัดยอ 

บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวิเคราะหวิธีการสรางคําและลักษณะ
การสื่อความหมายของคําสแลงภาษาจีนท่ีปรากฏในสื่อสังคมออนไลน โดยไดรวบรวม
คําสแลงภาษาจีน จํานวน 85 คํา จากสื่อสังคมออนไลน เวยปอ (微博，Weibo) ใน
ป พ.ศ. 2562  ผลการศึกษาพบวา 1) คําสแลงภาษาจีนมีวิธีการสรางคําท้ังสิ้น 3 วิธี 
ไดแก การเปลี่ยนแปลงคําท่ีมีอยู การสรางคําใหม และการยืมคํา 2) ลักษณะการสื่อ
ความหมายของคําสแลงในภาษาจีน พบวาคําสแลงภาษาจีนมีการสื่อความหมายใน 3 
รูปแบบ ไดแก การสื่อความหมายโดยนัย การสื่อความหมายโดยตรง และการสื่อ
ความหมายเชิงอารมณ 

คําสําคัญ : การสรางคํา, คาํสแลง, ภาษาจีน, สื่อสังคมออนไลน, เวยปอ 
 
 
 

                                                           
1 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนชั้นปที ่4 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธาน ี
2 อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธาน ี
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ABSTRACT 
The purposes of this thesis are to analyze the ways of forming 

Chinese slang words found in social media and to study how their 
meaning of was communicated. Chinese slang words were compiled 
from a social media site called 微 博 (Weibo), in 2019 . The findings 
indicate that 1) there are three main methods of forming slang words in 
Chinese: changing existing words, creating new words, and using loan 
words, 2) the communications of the meanings of Chinese slang words 
mainly involved indirect communication, followed by direct 
communication, and emotional communication respectively. 

Keywords: Word formation, Slang Words, Chinese Language, Social 
Media, Weibo 

บทนํา 

โลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทําใหรูปแบบการดําเนินชีวิตหรือการ
สื่อสารระหวางมนุษยเปลี่ยนแปลงไปดวยน้ัน สาเหตุสําคัญมาจากความเจริญกาวหนา
ทางเทคโนโลยีในโลกยุคใหม สงผลตอความเปนอยูหรือวิถีชีวิต ความคิด และ
พฤติกรรมของคนในสังคม จนนําไปสูการเปลี่ยนแปลงทางดานภาษาดวยเชนกัน 
(Angsuviriya, 2016: 113) เทคโนโลยีการสื่อสารใหม ๆ ท่ีขยายตัวกวางขวางมากข้ึน 
เอ้ือตอการสื่อสารท่ีสะดวกรวดเร็วข้ึน และสงผลใหเกิดรูปแบบการติดตอสื่อสารแบบ
ใหม เชน การฝากขอความในโทรศัพท (Voice mail) การสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic mail) การสนทนาในหองสนทนา (Chat)  การตั้งกระทูกระดานขาว 
(Bulletin board/Web board) เปนตน (Angsuviriya, 2016:114)  

ในปจจุบัน สื่อสังคมออนไลนไดเขามามีบทบาทตอการดําเนินชีวิตในทุก
รูปแบบ ท้ังการติดตอสื่อสาร การสืบคนขอมูล การดําเนินธุรกิจ หรือในฐานะของสิ่ง
บันเทิง เปนตน การสื่อสารเปนพฤติกรรมข้ันพ้ืนฐานของมนุษย  เปนเครื่องมือในการ
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางบุคคล  การสื่อสารจึงมีบทบาทท่ีสําคัญตอชีวิตประจําวัน 
ในหน่ึงวันเราใชการสื่อสารอยูตลอดเวลา ท้ังการสื่อสารกับตนเอง การสื่อสารกับผูอ่ืน 
ตั้งแตบุคคลในครอบครัว กลุมเพ่ือน ผูรวมงาน และทุกกิจกรรมในการดําเนินชีวิตก็
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ตองใชการสื่อสารดวยกันท้ังน้ัน การสื่อสารเปนกระบวนการท่ีทําใหสังคมมีความ
เจริญกาวหนาไปอยางไมหยุดยั้ง ดังน้ันมนุษยเราจึงไดมีการพัฒนาลักษณะในการ
สื่อสารออกมาเปนในรูปแบบตาง ๆ อาทิ การสื่อสารดวยภาพ การสื่อสารดวยการใช
สัญญาณ การสื่อสารระหวางบุคคล (Kongrach, 2011) 

เว็บไซต  www.bullvpn.com ไดจัดอันดับสื่อสังคมออนไลน  ท่ีไดรับ
ความนิยมสูงสุดในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจําปพ.ศ. 2562 อันดับแรกคือวีแชท 
(We Chat) รองลงมาคือ ไปตู เทียบา (Baidu Tieba) , คิวคิว (QQ) , ซินาเวยปอ 
(Sina Weibo) และ โยวคู (Youku) ตามลําดับ จะพบวาสื่อสังคมออนไลนมีอิทธิพล
ตอสังคมชาวจีนอยางมาก โดยมีผูใชสื่อสังคมออนไลนท้ังหมดคิดเปน 71% ของ
ประชากรท้ังประเทศ และพบวาเวยปอเปนหน่ึงในสื่อสังคมออนไลนท่ีมีอิทธิพลตอ
สังคมชาวจีนอยางมาก โดยมีผูใชสื่อน้ีท้ังสิ้น 60% ของผูท่ีใชสื่อสังคมออนไลน         
ในขณะเดียวกัน เว็บไซต https://www.it24hrs.com ไดระบุวา “Weibo เปน
เครือขายสังคมออนไลนท่ีใหญท่ีสุดในจีน จากเดิม Weibo คือ twitter สไตลจีนจนมา
ปจจุบันน้ีกลายเปนเว็บรายใหญ ท่ีเติบโตแรงแบบ facebook แลว มีผูใชงานสูงถึง 
4.86 รอยลานราย มีผูใชรายวัน 2.11 รอยลานราย ซึ่งสวนใหญใชกับอุปกรณเคลื่อนท่ี
สูงถึง 94% และมีรายไดถึง 114 รอยลานหยวนตอป” ดวยเหตุน้ี จึงทําใหเวยปอกลาย
เปนหน่ึงในสื่อสังคมออนไลน ท่ีใชแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นท่ี
ไดรับความนิยมมากท่ีสุดในสังคมจีน 

ภาษาท่ีใชสื่อสารกันในโลกออนไลนจัดเปนภาษาเฉพาะกลุม เพราะ
รูปแบบหรือลักษณะของภาษาออนไลน คือภาษาท่ีใชสื่อผานอินเทอร เ น็ต 
(Angsuviriya, 2016:115) โดย Jaroonrot (2014: 13) ไดอธิบายไววา กลุมคนสมัย
น้ี นิยมใชสื่อสังคมออนไลนเพ่ือการติดตอสื่อสารท่ีรวดเร็วและอาจมีความยากลําบาก
ในการพิมพตัวอักษร เพราะการสื่อสารผานแปนพิมพบนสมารทโฟนมีขนาดเล็กมาก 
อาจจะทําใหในบางครั้งเกิดการพิมพคําตกหลน หรือพิมพคําศัพทท่ียาว ๆ ทําให
เปลืองเวลาในขณะท่ีตองการจะตอบกลับไปอยางรวดเร็ว สงผลใหกลุมคนเหลาน้ีตัด
คําใหสั้นลง เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการสื่อสาร หรืออาจมีการใชคําศัพทแปลก ๆ 
ท่ีแตกตางไปจากภาษาท่ีใชสื่อสารท่ัวไป ซึ่งปรากฏการณในโลกออนไลนดังกลาวน้ีได
เกิดข้ึนกับหลาย ๆ ภาษาท่ัวโลก เชน คําสแลงภาษาจีนท่ีปรากฏในสื่อสังคมออนไลน 
เปนตน  

https://www.it24hrs.com/2019/weibo-stats-come-thailand/
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คําสแลง ในภาษาจีนเรียกวา 流行语（Liúxíng yǔ）ประกอบดวย 流
行（Liúxíng）มีความหมายวาเปนท่ีนิยม และ 语 （yǔ）แปลวา ภาษา เมื่อ
รวมกันแลวแปลวา ภาษาท่ีไดรับความนิยม (Ruenreng-rit and Huang, 2018: 1)  

 
เน่ืองจากภาษาเปนเครื่องมือท่ีผลักดันใหสังคมเจริญกาวหนา และเปน

เครื่องสื่อสารท่ีมนุษยสรางข้ึนเพ่ือแสดงความรูสึกอารมณและสื่อความคิดใหผูอ่ืน
เขาใจและสะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมของกลุมคนในสังคม แตละสังคมก็มีภาษาและ
วัฒนธรรมท่ีแตกตางกันภาษาเปนเอกลักษณของแตละกลุมคนในสังคม และมี
ความสําคัญตอผูใชภาษากลุมน้ัน ๆ เชน ภาษาจีน เปนตน (Phuttameta, 2003: 2)  

สําหรับผูท่ีศึกษาภาษาจีน การเขาใจภาษาอยางลึกซึ้ง รวมถึงการเลือกใช
ภาษาเพ่ือสื่อสารเปนสิ่งท่ีสําคัญและหลีกเลี่ยงไมได คําสแลงใหม ๆ ท่ีปรากฏในเวยปอ 
ท่ีมีรูปแบบหรือโครงสรางท่ีผิดเพ้ียนไปจากรูปแบบภาษาจีนมาตรฐาน อาจทําใหผูท่ี
ศึกษาภาษาจีนเกิดความสับสน ตีความหรือเขาใจความหมายท่ีผูสงสารตองการสื่อได 
ดังน้ันการมีความเขาใจคําสแลงจึงเปนสิ่งสําคัญสําหรับท้ังผูท่ีเรียนภาษาจีนและบุคคล
ท่ัวไปท่ีใชสื่อออนไลน  
 
ทบทวนวรรณกรรม 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา นักวิชาการสวนใหญไดศึกษาคําสแลง
ใน 2 ประเด็นหลัก คือ การศึกษาดานความหมายหรือ    นัยยะของคําสแลง และ
การศึกษาดานโครงสรางของคําสแลง 

การศึกษาดานความหมายของคําสแลง  
Ruenreng-rit and Huang (2018) ไดศึกษาภาพสะทอนชีวิตรักและการ

แตงงานของชาวจีนผานคําสแลงในแตละยุค โดยไดอธิบายถึงสาเหตุหรอืปรากฏการณ
ท่ีทําใหเกิดเปนคําสแลงข้ึนไดในแตละยุค แบงเปนยุคราชวงศชิง ยุคสาธารณรัฐ ยุค
ตนสาธารณรัฐประชาชนจีน   ยุคปฏิวัติวัฒนธรรม และยุคหลังปฏิรูปและเปดประเทศ
จนถึงปจจุบัน ตามลําดับ ผูเขียนสรุปวาคําสแลงเปนคําท่ีเกิดข้ึนใหมและถูกนํามาใช
ซ้ําจนเปนท่ีแพรหลายในสังคมน้ัน สะทอนใหเห็นถึงภาพรวมของการเปลี่ยนแปลง
บริบทของสังคม รวมไปถึงความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมของคนในสังคมยุคน้ันได 

 
การศึกษาเชิงโครงสรางของคําสแลง   
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Yang (2011:  61-73) ไดอธิบายวา คําสแลงท่ีสรางข้ึนมาใหมแบงออกได
เปน 7 ประเภท ไดแก การแตงคําใหม การใชคําใหม การยืมคําใหม การปรับปรุงคํา
ใหม การตัดยอคําใหม การเกิดคําใหม และคําใหมในอินเทอรเน็ต 

Li (2012) ไดศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสราง ลักษณะการใชคําสแลง และ
ปจจัยท่ีทําใหเกิดคําสแลงในภาษาไทยและภาษาจีน โดยรวบรวมคําสแลงไทยท้ังหมด 
247 คํา จากนิตยสาร a day และคําสแลงจีนจากนิตยสารจีน “Youth Literary 
Digest- Kuaidian” โดยมีการศึกษาท่ีหลากหลาย คือมีการศึกษาชนิดของคําสแลง 
วิธีการสรางคําสแลง ลักษณะการสรางคําสแลง และปจจัยรวมท่ีทําใหเกิดคําสแลง 
สําหรับลักษณะการใชคําสแลงในภาษาไทยและภาษาจีน พบวาท้ังภาษาไทยและ
ภาษาจีนสวนมากใชลักษณะการสื่อความหมายโดยนัยและใชสื่ออารมณ โดยเฉพาะ
สื่ออารมณเชิงนิเสธเปนหลัก แตมีบางคําท่ีสื่อความหมายโดยตรงและใชเฉพาะในการ
สื่อสาร นอกจากน้ัน คําสแลงไทยและคําสแลงจีนยังมีการใชอุปมาโวหาร อติพจน 
นามนัย บุคลวัต นัยเฉพาะ  

จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา ยังไมมีนักวิชาการคนใดท่ีศึกษาคํา
สแลงท่ีปรากฏในสื่อสังคมออนไลน ดวยเหตุน้ี จึงทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาคําสแลง
ภาษาจีนท่ีปรากฏในสื่อสังคมออนไลน โดยผูวิจัยไดคัดเลือกคําสแลงจีนจากสื่อสังคม
ออนไลน เวยปอ จํานวนท้ังหมด 85 คํา มาวิเคราะหท้ังเชิงโครงสรางเพ่ือหาวิธีการ
สรางคําสแลง และวิเคราะหเชิงความหมายเพ่ือศึกษาลักษณะการสื่อความหมายของ
คําสแลงภาษาจีน 

 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 

1. คําสแลงภาษาจีนท่ีปรากฏในสื่อสังคมออนไลน หมายถึง คํา  
วลีหรืออนุประโยคภาษาจีนท่ีปรากฏใน เวยปอ ท้ังท่ีเปนคําท่ีเกิดข้ึนใหม และคํา
ดั้งเดิมแตสามารถตีความหมายท่ีแปลกไปจากเดิมได หรือภาษาจีนเรียกวา “网络潮

语”เ กิ ด จ า ก คํ า ว า 网络 (Wǎngluò)ห ม า ย ถึ ง  อิ น เ ท อ ร เ น็ ต  แ ล ะ  潮语

（Cháoyǔ）หมายถึง ภาษาตามสมัย หรือ คําพูดสมัยใหมท่ีมักเกิดเร็ว ใชและ
เขาใจกันเฉพาะกลุม โดยเฉพาะวัยรุน (Sodsongkrit, 2013)  

2. เวยปอ หมายถึง สื่อสังคมออนไลนของจีน เปนสื่อกลางท่ีใช 
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สื่อสารหรือแลกเลี่ยนความคิดเห็นกัน  
ขอบเขตของวิจัย 

การศึกษาในครั้งน้ี ผูวิจัยมุงวิเคราะหคําสแลงภาษาจีนท่ีพบในสื่อสังคม
ออนไลน “เวยปอ” เปนหลัก โดยคําสแลงท่ีคัดเลือกมาน้ัน มีรูปแบบโครงสรางท้ังคํา 
วลี และประโยค คําสแลงดังกลาวอาจจะมีรูปแบบไมถูกตองตามหลักการทาง
ภาษาศาสตร การวิเคราะหวาเปนคําสแลงหรือไม ผูวิจัยจะวิเคราะหจากรูปแบบของ
ภาษาและบริบทการใช จากน้ันรวบรวมคําสแลงท่ีไดมาจัดหมวดหมูตามรูปแบบ
โครงสรางของวิธีการสรางคํา แลวจึงนํามาวิเคราะหลักษณะการสื่อความหมาย โดยมี
การสืบคนท่ีมาของคําเพ่ือประกอบการวิเคราะห  

ระเบียบวิธีวิจัย 
1. การกําหนดกลุมเปาหมาย 

          กลุมเปาหมายท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก คําสแลงภาษาจีนท่ี ปราฏในสื่อ
สังคมออนไลน โดยศึกษาและรวบรวมขอมูลจากเวยปอ จํานวน 85 คํา  

2. การเก็บรวบรวมขอมูล   
ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมคําสแลงภาษาจีนจากสื่อสังคมออนไลน    

เ ว ย ป อ  เ น่ื อ ง จ า ก เ ว ย ป อ เ ป น สื่ อ สั ง ค ม อ อ น ไ ล น ท่ี วั ย รุ น จี น นิ ย ม ใ ช  
(www.bullvpn.com) จึงมักพบคําสแลงภาษาจีน ผูวิจัยรวบรวมไดท้ังหมด 85 คํา 
โดยรวบรวมคําสแลงท่ีปรากฏในป พ.ศ. 2562 หลังจากรวบรวม ไดนําเสนอใน
รูปแบบตารางและแปลคําสแลงภาษาจีนเปนภาษาไทย  

3. การวิเคราะหขอมูล       
ผูวิจัยนําคําสแลงภาษาจีนท่ีรวบรวมมาไดท้ังหมดจํานวน 85 คํา มา

วิเคราะหตามวัตถุประสงคของการวิจัยไดแก 1) วิธีการสรางคํา 2) ลักษณะการสื่อ
ความหมาย        

ผลการศึกษา  

ผูวิจัยไดสรุปผลการศึกษา โดยแบงเปน 2 หัวขอหลัก ตามวัตถุประสงคของการ
วิจัย ดังน้ี 

 
1. วิธีการสรางคําสแลงภาษาจีนท่ีปรากฏในสื่อสังคมออนไลน 
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ผลการศึกษาวิเคราะหวิธีการสรางคําแสลงภาษาจีน  พบวาคําสแลง
ภาษาจีนมีวิธีการสรางคําท้ังสิ้น 3 วิธี ไดแก การเปลี่ยนแปลงจากคําท่ีมีอยู การสราง
คําใหม และการยืมคํา  ดังน้ี 

1.1 การเปลี่ยนแปลงจากคําท่ีมีอยู หมายถึง คําสแลงจีนท่ีมาจากการ
เปลี่ยนแปลงคําจีนท่ีมีอยู โดยเปลี่ยนแปลงในดานความหมาย รูปคํา และการออก
เสียง (Li, 2012) มีจํานวน 49 คํา ดังน้ี 

     1.1.1 การเปลี่ยนแปลงความหมาย หมายถึง การขยายความหมาย
เดิมเปนความหมายใหมและใชความหมายเฉพาะ เชน    三脚猫(sānjiǎo māo)  
(คําคุณศัพท)  ความหมายเดมิของ 三脚猫 คือ แมวสามขา ในคําสแลงจีนไดใชเปน
คําคุณศัพทและขยายความหมายของคําเปนความหมายใหมวา ลักษณะของคนท่ีไม
เกง หรือไมมคีวามสามารถ คําประเภทน้ีมีท้ังหมด 29 คํา จะขอยกตัวอยางมา 5 คํา 
ดังน้ี  
ตารางท่ี 1 คําแสลงภาษาจีนท่ีมีการสรางคําโดยการเปลี่ยนแปลงความหมายของคาํท่ี
มีอยู 

คําสแลง พินอิน ชนิดของคํา ความหมาย 
1.炒鱿鱼 Chǎo yóuyú คํานาม ไลออกจากงาน 
炒鱿鱼 ความหมายเดิมคือ ผัดปลาหมึก ในคําสแลงภาษาจีนไดใชเปนคํานาม 
และขยายความหมายของคําเปนความหมายใหมวา ไลออกจากงาน เหมือนกับคํา
วา 被解雇(bèi jiěgù) หรือถูกไลออก 

2.乌鸦嘴 wūyā zuǐ คํานาม ปากอัปมงคล ปาก
เสีย 

乌鸦嘴 ความหมายเดิมคือ ปากอีกา ในคําสแลงภาษาจีนไดใชเปนคํานาม และ
ขยายความหมายของคําเปนความหมายใหมวา ปากอัปมงคล หรือปากปากเสีย 

3. 三脚猫 sānjiǎo māo คําคุณศัพท ไมเกง กากๆ 
三脚猫 ความหมายเดิมคือ แมวสามขา ในคําสแลงภาษาจีนไดใชเปนคําคุณศัพท 
และขยายความหมายของคําเปนความหมายใหมวา ลักษณะของคนท่ีไมเกงหรือทํา
อะไรกาก ๆ 

4.吃狗粮 chī gǒuliáng คํานาม เห็นคนอ่ืนโชว 
สวีท ดูคนอ่ืน
โชวสวีท 
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吃狗粮 ความหมายเดิมคือ กินอาหารหมา ในคําสแลงจีนไดใชเปนคํานาม และ
ขยายความหมายของคําเปนความหมายใหมวา เห็นคนอ่ืนโชวสวีทหรือการท่ีดูคูรัก
หวานกัน 

5.飞机场 fēijī chǎng 
 
 
 

คําคุณศัพท 
 
 

ลักษณะของ
ผูหญิงท่ีไมมี
หนาอก 

飞机场 ความหมายเดิมคือ สนามบิน ในคําสแลงจีนไดใชเปนคําคณุศัพท และ
ขยายความหมายของคําเปนความหมายใหมวา ลักษณะของผูหญิงท่ีไมมีหนาอก 
ซึ่งสื่อถึงลักษณะของสนามบินท่ีเปนพ้ืนราบ 

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงรูปคํา หมายถึง การยอคํา การตัดคํา และการเติม
สวนประกอบของคําจากคําท่ีมีอยู เชน GG เปนคําสแลงภภาษาจีนท่ียอมาจากคํา
ภาษาจีน 哥哥（gēge）เปนคํานามหมายถึง พ่ีชาย คําท่ีสรางดวยวิธีน้ีมีท้ังหมด 
5 คํา ดังน้ี 
 
ตารางท่ี 2 คําแสลงภาษาจีนท่ีมีการสรางคําโดยการเปลี่ยนแปลงรูปคําของคําท่ีมีอยู 

คําสแลง ชนิดของคํา ความหมาย 
1.GG คํานาม พ่ีชาย 
GG เปนคําสแลงภาษาจีนท่ียอมาจากคําภาษาจีน 哥哥 เปนคํานามหมายถึง 
พ่ีชาย 
2.BF คํานาม แฟน 
BF เปนคําสแลงภาษาจีนท่ียอมาจากคําภาษาอังกฤษ  Boy friend เปนคํานาม
หมายถึง แฟน 
3.U คําสรรพนาม คุณ 
U เปนคําสแลงภาษาจีนท่ียอมาจากคําภาษาอังกฤษ You เปนคําสรรพนาม
หมายถึง คุณ 
4.Lol คํากริยา หัวเราะดังๆ หรือขําขํา 
lol เปนคําสแลงภาษาจีนท่ียอมาจากคําภาษาอังกฤษ  laugh out loud เปน
คํากริยา หมายถึง การหัวเราะดังๆ หรือขําขํา 
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5.CU วลี แลวเจอกัน 
CU เปนคําสแลงภาษาจีนท่ียอมาจากคําภาษาอังกฤษ See you เปนวลี หมายถึง 
แลวเจอกัน 

 
     1.1.3 การเปลี่ยนแปลงเสียง หมายถึง การใชกลวิธีการพองเสียงจาก

คําท่ีมีอยูโดยเปลี่ยนความหมายจากคําเดิมหรือไมเปลี่ยนก็ได เชน 盆友 (pén yǒu)  
เปนคํานามในคําสแลงภาษาจีน ซึ่งมีเสียงใกลเคียงกับคําวา 朋友 (péngyou)  
หมายถึง เพ่ือน จะเห็นไดวาคําวา ท้ังสองคําขางตน มีเสียงท่ีคลายหรือใกลเคียงกัน
มาก จึงเกิดเปนคําสแลงข้ึน คําท่ีสรางดวยวิธีน้ีมีท้ังหมด 15 คํา โดยขอยกตัวอยางมา 
5 คําดังน้ี  
ตารางท่ี 3 คําแสลงภาษาจีนท่ีมีการสรางคําโดยการเปลี่ยนแปลงเสียงของคําท่ีมีอยู 

คําสแลง พินอิน ชนิดของคํา ความหมาย 
1. 7456 qīsìwǔliù คํากริยา โกรธมาก 
7456 เปนคําสแลงภาษาจีนท่ีเปนคํากริยา หมายถึงโกรธมาก โดยตัวเลข 
7456 (qīsìwǔliù) มีเสียงใกลเคียงกับคําวา 气死我啦 (qìsǐwǒla )  ซึ่ง
แปลวา โกรธมาก  
2.鸭梨 yālí คํานาม ความกดดัน 
鸭梨 เปนคําสแลงภาษาจีนท่ีเปนคํานาม หมายถึงความกดดัน คําวา 鸭梨

(yā lí) พองเสียงกับคําวา 压力(yālì) ซึ่งมีความหมายวาความกดดัน  
 

3.负翁 

 
 

Fùwēng 
 

 

คํานาม 
 

 

ติดหน้ี 
(ใชลอเลียนคน
รวย) 

负翁 เปนคํานามในคําสแลงภาษาจีน หมายถึงติดหน้ี ซึ่งคําวา 负翁 กับ 
富翁 ออกเสียงเหมือนกันคือ fùwēng  
4.辣鸡 là jī คํานาม ขยะ 
辣鸡 เปนคํานามในคําสแลงภาษาจีน หมายถึงขยะ คําวา 辣鸡 (là jī) มี
เสียงคลายคลึงกับ 垃圾(lājī) ซึ่งมีความหมายวาขยะ 
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5. 盆友  pényǒu คํานาม เพ่ือน 
 盆友 เปนคํานาม ในคําสแลงภาษาจีน หมายถึงเพ่ือน คําวา 盆友 มีเสียง
ใกลเคียงกับคําวา 朋友(péngyou) ซึ่งมีความหมายวาเพ่ือน  

1.2 การสรางคําใหม หมายถึง การประสมคําท่ีมีอยู การสะกดคําใหม 
และการสรางคําดวยภาษาอ่ืน ๆ การสรางใหม มีจํานวน 31 คํา ดังน้ี 

      1.2.1 การประสมคําใหม หมายถึง การประสมคําระหวางภาษาจีน 
และคําภาษาจีนกับภาษาอ่ืน ๆ เชน    不鸟你 (bùniǎonǐ) มาจากการประสมคํา
จีน 3 คํา คือ 不(bù) แปลวา ไม คําวา 鸟(niǎo) แปลวา นก และ 你(nǐ) แปลวา 
คุณ รวมกันแลวมีความหมายใหมวา ไมสนใจคุณ คําสแลงท่ีสรางดวยวิธีน้ีมีท้ังหมด 
30 คํา โดยขอยกตัวอยางมา 5 คํา ดังน้ี  

 
ตารางท่ี 4  คําแสลงภาษาจีนท่ีมีการสรางคําโดยการประสมคําใหม 

คําสแลง พินอิน ชนิดของคํา ความหมาย 
1. 不鸟你 bùniǎonǐ คํากริยา ไมสนใจคุณ 
不鸟你 มาจากการประสมคําจีน 3 คํา คือ 不(bù) แปลวา ไม 鸟(niǎo) 

แปลวา นก และ 你 (nǐ) แปลวาคุณ  แตในความหมายสแลงเกิดเปน
ความหมายใหมวาไมสนใจคุณ  
2.铁公鸡 tiěgōngjī คํานาม คนข้ีเหนียว 
แปลตรงตัวหมายถึง ไกเหล็กตัวผู มาจากการประสมคําจีน 2 คํา คือ 铁
(tiě)แปลวา เหล็ก และ  公鸡(gōngjī) แปลวา ไกตัวผู แตในความหมาย
สแลง เกิดเปนความหมายใหมวาคนข้ีเหนียว 
3.草包 

 
 

cǎobāo 
 
 

คํานาม 
 
 

ไมมี
ความสามารถ
ออนหัด 

草包 แปลตรงตัว กระเปาหญา มาจากการประสมคําจีน 2 คํา คือ 草 

(cǎo) แปลวาหญา และ 包 (bāo) แปลวา กระเปา แตในความหมาย 
สแลงเกิดเปนความหมายใหมวา ไมมีความสามารถหรือออนหัด 
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4.花痴 huāchī คํานาม บาผูชาย 
花痴 แปลตรงตัวคือหลงดอกไม มาจากการประสมคําจีน 2 คํา คือ 花

(huā) แปลวาดอกไมและ 痴(chī)แปลวาหลง แตในความหมายสแลง 
เกิดเปนความหมายใหมวา บาผูชาย 

5.桃花运 táohuāyùn คํานาม 
มีคนจีบ, เจอคน
รูใจ 

桃花运 แปลตรงตัวคือโชคดอกทอ มาจากการประสมคําจีน 2 คํา คือ 桃

花(táohuā)แปลวาดอกทอ และ 运 (yùn) แปลวาโชคชะตา แตใน
ความหมายสแลง เกิดเปนความหมายใหมวา มีคนจบีหรือเจอคนรูใจ 

 
   1.2.2 การเกิดคําใหม หมายถึง การสรางคําสแลงข้ึนมาใหมและมี

ความหมายใหม เชน Cfan เปนคําสแลงจีนใหมท่ีสรางจากภาษาอังกฤษ C หมายถึง 
Chinese Bilingual และFan หมายถึงแฟนคลับ กลุมวัยรุนไดสะกด C และ fan เปน
คําใหม หมายถึง คนท่ีหลงชอบดลูะครโทรทัศนจีน  

    1.2.3 การยืมคํา   หมายถึง การยืมรูปคํา การออกเสียงหรือ
ความหมายจากภาษาตางประเทศและภาษาถ่ินตาง ๆ  

 1) คําท่ียืมมาจากภาษาอังกฤษ เชน  狗带(gǒudài) หมายถึง 
ไปตายซะ โดยยืมคําวา go die จากภาษาอังกฤษ คําประเภทน้ีมีท้ังหมด 4 คํา ดังน้ี  

 
ตารางท่ี 5 คําแสลงภาษาจีนท่ีมีการสรางคําโดยการยืมคําจากภาษาอังกฤษ 

คําสแลง พินอิน ชนิดของคํา ความหมาย 
1.米兔 mǐ tù วลี ฉันดวย 
米兔 เปนคําท่ียืมมาจากภาษาอังกฤษ คําวา  me too 
2.狗带 gǒu dài คํากริยา ไปตายซะ 

狗带 ยืมคําจากภาษาอังกฤษ คําวา go die 

3.玻璃 bōlí คํานาม คูรักเกย 
玻璃 เมื่อแปลตรงตัวแปลวา กระจก แตในความหมายของคําสแลงเปนคํา
ท่ียืมมาจากภาษาอังกฤษ คือคําวาBoy Love 
 
 



วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปที่ 16 ฉบับที ่1 (มกราคม-มิถนุายน 2563)              109 

4.沙发 shāfā คํานาม คอมเมนตแรก 
沙发 ความหมายเดิมคือ โซฟา แตคําน้ีในคําสแลงเปนคําท่ียมืคํามาจาก
ภาษาอังกฤษ โดยยืมคาํวา so fast 

 

 2) คําท่ียืมมาจากภาษาญี่ปุน เชน 卖萌(màiméng) เป็น

คาํคณุศพัท ์แปลตรงตัววาขายนารัก หมายถึง แอบแบว โดยคําวา 萌(méng) ใน

ภาษาญี่ปุนแปลวา นารักหรือนาเอ็นดู คําสแลงท่ียมืจากภาษาญี่ปุนพบเพียง 1 คํา
เทาน้ัน  

จากผลการศึกษาวิธีการสรางคําสแลงจีนในสื่อสังคมออนไลนพบวา มี
วิธีการสรางคําท้ังหมด 3 วิธี ไดแก การเปลี่ยนแปลงจากคําท่ีมีอยู การสรางคําจีนใหม 
และการยืมคํา  

 
2. ลักษณะการสื่อความหมายของคําสแลงภาษาจีนท่ีปรากฏในสื่อสังคมออนไลน  

ผูวิจัยไดแบงวิธีการสื่อความหมายของคําสแลงภาษาจีนไว 3 วิธี คือ การ
สื่อความหมายโดยนัย การสื่อความหมายโดยตรง และการสื่อความหมายเชิงอารมณ 
โดยยึดวิธีการแบงประเภทตามแนวทางของ Li (2012) ซึ่งไดแบงวิธีการสื่อความหมาย
ของคําสแลงภาษาจีนไว 2 วิธี คือ การสื่อความหมายโดยนัยและการสื่อความหมาย
โดยตรง และการสื่อความหมายของคําสแลงภาษาจีนเชิงการสื่ออารมณ ท้ังน้ีผูวิจัยได
นําทฤษฎีท้ัง 2 สวนน้ีมาวิเคราะหไวในหัวขอน้ี โดยผูวิจัยจะแบงวิธีการสื่อความหมาย
เปน 3 วิธี คือ การสื่อความหายโดยตรง การสื่อความหมายโดยนัย และการสื่อ
ความหมายเชิงอารมณ ดังน้ี  

2.1 การสื่อความหมายโดยตรง หมายถึง การใชคําสแลงภาษาจีนสื่อ
ความหมายใหกระชับ ไมตองตีความตามบริบทหรือกาลเทศะตางๆ คําแสลงน้ันอยู
ตามลําพังไดเสมอ เปนการใชความหมายตรงตัว เชน   拉黑 (lāhēi) คําวา 拉

แปลวา ลาก และ คําวา 黑 แปลวา ดํา รวมกันหมายถึง ลากเขาบัญชีดํา เปนคําท่ีสื่อ
ความหมายโดยตรงวา แบล็คลิสต หรือบล็อกน่ันเอง คําสแลงภาษาจีนท่ีสื่อ
ความหมายโดยตรง มีจํานวนท้ังหมด 9 คํา  

2.2 การสื่อความหมายโดยนัย  หมายถึงการสื่อความหมายของคําสแลง
โดยตองตีความหมายแฝงท่ีอยูในคําสแลงน้ัน สามารถแบงได 6 ประเภท ดังน้ี  



110               วารสารศิลปศาสตร มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี ปที ่16 ฉบับที ่1 (มกราคม-มิถนุายน 2563) 

2.1.1 อุปลักษณ หมายถึง การเปรียบเทียบสิ่งหน่ึงกับอีกสิ่งหน่ึง 
โดยท่ีสิ่งท่ีนํามาเปรยีบเทียบน้ันมาจากวงความหมายท่ีตางกัน (Panpothong, 2009: 
249) 

การสื่อความหมายแบบอุปลักษณท่ีพบในคําสแลงจีนมีเพียงคํา
เดียว คือคําวา 学神 (xuéshén)  คําน้ีสื่อความหมายโดย      อุปลักษณ เพราะมีการ
เปรียบความเกงของคนกับอิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริยของเทพเจา （神）ซึ่งคําสแลงน้ี
สะทอนใหเห็นถึงคานิยมของชาวจีนในการบูชา ยกยองหรือสรรเสริญเทพเจา  

2.1.2 อติพจน หมายถึง การเปรียบเทียบโดยการกลาวขอความท่ี
เกินจริง โดยใหผูฟงรูสึกวาหนักแนนจริงจัง มีเจตนา เนนขอความท่ีกลาวน้ันใหมี
นํ้าหนักยิ่งข้ึน เชน คําวา 雷人（léi rén）มีท่ีมาจากภาพยนตรการตูนมนุษยไฟฟา
ของญี่ปุนท่ีปลอยแสงใสคูตอสู แลวฝายท่ีโดนพลังแสงก็จะหมดพลังและพายแพแนน่ิง

ไป อาการน้ีเรียกวา 被雷人（Bèi léi rén）สวนคําวา 雷（léi） แปลวา
ฟาผา จึงมีการนํามาใชเปนคําสแลงวา  雷人  หมายถึง อ้ึง ท่ึงจนพูดไมออก หรือเงิบ
ไปน่ันเอง (Sodsongkrit,  2013: 92)  

2.1.3 อุปมาโวหาร หมายถึง การใชคําสแลงเชิงเปรียบเทียบ ซึ่ง
เปรียบเทียบสิ่งหน่ึงเปนอีกสิ่งของหน่ึงท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน โดยใชความหมาย
แฝงในการสื่อความหมาย เชน 乌鸦嘴(wūyā zuǐ) ในคําสแลง หมายถึง ปาก
อัปมงคล ซึ่งคําน้ีเปรียบเทียบกับคนท่ีปากเสียหรือปากอัปมงคล ท่ีมีลักษณะเหมือน
ปากอีกา  

2.1.4  นามนัย หมายถึง การใชคําสแลงท่ีบงบอกลักษณะหรือ
คุณสมบัติของสิ่งใดสิ่งหน่ึงมาแสดงความหมายแทนสิ่งน้ันท้ังหมด (Li, 2012: 56) คํา
สแลงภาษาจีนท่ีสื่อความหมายโดยใชนามนัย มีจํานวนเพียง 1 คํา คือคําวา 光棍 
(guānggùn)ความหมายเดิมหมายถึง “ชายอันธพาล นักเลงหัวไม  ผูชาย
สํามะเลเทเมา ไมเอาการเอางาน” ตอมาใชในความหมายวา “ชายโสด” และ “สาว
โสด” ซึ่งสะทอนใหเห็นแนวคิดในแงลบกับคนโสด  

2.1.5  สัญลักษณ หมายถึง การใชรูปภาพ ตัวเลขตางๆ ในการ
สื่อความหมาย เพ่ือสะดวกตอการพิมพ เชน  7456 （qīsìwǔliù）ในคําสแลงจีน 
และ 气死我啦 (qìsǐwǒla)มีการใชพยัญชนะตนท่ีเหมือนกันและมีสระใกลเคียงกัน 
หมายถึง โกรธมาก ซึ่งสามารถสรุปไดวา คําวา 7456（qīsìwǔliù）  ไดใชตัวเลขท่ี
มีเสียงพองกับคําจีน คําวา 气死我啦 (qìsǐwǒla)  
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2.1.6  การใชคําผิดสื่อความหมาย หมายถึง การใชคําผิดสื่อ
ความหมายเดิมในการพิมพ คําประเภทน้ีมักใชคําท่ีมีการออกเสียงคลายคลึงกัน เชน   
沙发 (shāfā)แปลวา โซฟา เปนคําสแลงท่ีใชคําผิด คําท่ีถูกตองควรจะเปน so fast 
ในภาษาอังกฤษ แปลวา เร็วมาก แตมีการออกเสียงท่ีคลายกับ 沙发 วัยรุนจึงมักใช
คําน้ีในการแสดงความคิดเห็นในโพสตของผูอ่ืน โดยในคําสแลงจีนคําน้ีสามารถเทียบ
กับความหมายในภาษาไทยไดวา “คอมเมนตแรก” คือเปนคนท่ีมาแสดงความคิดเห็น
เปนคนแรก ถือวาเร็วมาก  

2.1.7 การใชนัยเฉพาะสื่อความหมาย หมายถึง การใชคําสแลง
สื่อความหมายตางๆ โดยใชความหมายใดความหมายหน่ึงของคํา ความหมายขยาย 
หรือความหมายพิเศษ แตไมใชโวหารภาพพจนตางๆ เชน 飞机场 (fēijī chǎng) 
ความหมายเดิม คือ  “สนามบิน”  แตในปจจุบันมีความหมายวา ผูหญิงท่ีไมมีหนาอก 
ซึ่งเปรียบเหมือนกับสนามบินท่ีมีลักษณะราบเรียบเหมือนกับผูหญิงไมมีหนาอก  

2.3    การสื่อความหมายเชิงการสื่ออารมณ หมายถึง การใชคําแสลง
จีนเพ่ือแสดง ความรูสึกนึกคิด และอารมณตางๆ  การใชคําสแลงเชิงอารมณ หมายถึง 
การใชคําสแลงแสดงอารมณตางๆ เชน การใชคําสแลงเพ่ือสื่ออารมณขบขัน ประชด
ประชัน ชมเชย สมหวัง ประหลาดใจ เศรา โกรธ ซาบซึ้ง สับสน ดีใจ เครียด เปนตน 
สามารถแบงไดดังน้ี   

2.3.1 สื่ออารมณเชิงบวก หมายถึง การใชคําสแลงเพ่ือสื่ออารมณ
ในทางท่ีดี เชน ชมเชย สมหวัง ซึ่งใจ ดีใจ ขําตลก เปนตน เชน คําสแลง lol เปนคําท่ี
ยอมาจากคําภาษาอังกฤษ  laugh out loud หมายถึง การหัวเราะดังๆ  

2.3.2 การสื่ออารมณเชิงลบ หมายถึง การใชคําสแลงสื่ออารมณใน
ดานท่ีไมดี โดยเกิดจาก ความผิดหวัง ความโกรธ ความเศราเสียใจ ความเครียด เปน
ตน เชน คําวา 炒鱿鱼 (Chǎoyóuyú) หากแปลตรงตัวจะหมายถึง ผัดปลาหมึก 
แตคําสแลงหมายถึง การถูกไลออก ซึ่งเปนการสื่ออารมณเชิงลบ   

2.3.3 การสื่ออารมณเปนกลาง หมายถึง การใชคําสแลงท่ีไมไดสื่อ
อารมณท้ังเชิงลบและเชิงบวก แตเปนการสื่ออารมณกลาง ๆ การสื่ออารมณแบบเปน
กลางพบเพียงคําเดียว คือคําวา 菜鸟 (càiniǎo) หมายถึง มือใหม หรือคนท่ีเพ่ิง
เริ่มทําอะไรใหมๆ ยังไมรูวิธีการหรือยังทําไดไมคลอง ออนหัด ซึ่งการสื่อความหมาย
ทางอารมณเปนอารมณกลางๆ ไมไดบวกหรือลบ  
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ผลการศึกษาลักษณะการสื่อความหมายของคําสแลงพบวา มีลักษณะการ
สื่อความหมายหลัก ๆ 3 วิธี คือการสื่อความหมายโดยตรง การสื่อความหมายโดยนัย 
และการสื่อความหมายเชิงอารมณ  
 
อภิปรายผล 

การศึกษาวิเคราะหคําสแลงภาษาจีนท่ีปรากฏในสื่อสังคมออนไลน มี
วัตถุประสงคเ พ่ือศึกษาวิธีสรางของคําสแลงในภาษาจีน และลักษณะการสื่อ
ความหมายของคําสแลงในภาษาจีน ผลการศึกษาจากวัตถุประสงคแรกพบวามีวิธีการ
สรางคําสแลงอยู 3 วิธี ไดแก การเปลี่ยนแปลงจากคําท่ีมีอยู การสรางคําใหม และ
การยืมคํา สวนผลการศึกษาจากวัตถุประสงคถัดมาพบวา ลักษณะการสื่อความหมาย
ของคําสแลงในภาษาจีนพบวา คําสแลงภาษาจีนใชสื่อความหมายโดยนัยเปนหลัก 
รองลงมาคือการสื่อความหมายโดยตรง และสุดทายคือการสื่อความหมายเชิงอารมณ 

ผลการวิจัยท่ีวามีวิธีการสรางคําสแลงอยู 3 วิธี ไดแก การเปลี่ยนแปลง
จากคําท่ีมีอยู การสรางคําใหม และการยืมคําน้ัน สอดคลองกับงานวิจัยของ Li 
(2012) คือมีกลวิธีการสรางคําอยู 3 วิธี ท้ังน้ีผลการศึกษาสนับสนุนแนวคิดของ 
Angsuviriya (2016) ท่ีกลาวไววา “ความสัมพันธระหวางภาษาและนวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ กอใหเกิดลักษณะการใชภาษาเฉพาะกลุมท่ีตางไปจากการใช
ภาษาเขียนท่ัวไป เชน การเปลี่ยนแปลงรูปอักษร การยืมอักษรภาษาอังกฤษมาใช
สื่อสาร และการใชสัญลักษณหรือรูปสัญลักษณเพ่ือสื่อความหมาย” อีกท้ังในคําท่ี
ปรากฏในสื่อออนไลน ไมมีมีกฎเกณฑวาจะตองเขียนใหถูกตองตามหลักภาษา จึงทํา
ใหผูใชภาษาพิมพภาษาลงไปแบบไมตองไตรตรองใดๆ จนเกิดเปนคําสแลงข้ึนมา หาก
คําใดมีผูอ่ืนเขาใจรวมกัน สามารถสื่อถึงความหมายไดดีก็เกิดการใชซ้ําและเปนท่ี
ยอมรับและเขาใจกันในสังคมออนไลน  

นอกจากน้ี ผลการวิจัยท่ีพบวาคําสแลงภาษาจีนใชสื่อความหมายโดยนัย
เปนหลัก รองลงมาคือการสื่อความหมายเชิงอารมณ และสุดทายคือการสื่อ
ความหมายโดยตรง เน่ืองจาก คําบางคําเปนคําไมสุภาพ หรือลอแหลม ทําใหผูสื่อสาร
ตองการหลีกเลี่ยงการสื่อความหมายแบบตรงตัว หรือลดทอนความรุนแรงของคําลง
เพ่ือไมใหกระทบตอสังคม เชน คําวา 小三（Xiǎosān）หมายถึงมือท่ีสาม เปน
ตน 
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แมจะมีนักวิชาการท่ีศึกษาเก่ียวกับคําสแลงมาแลว แตยังไมพบการศึกษา
คําสแลงในสื่อออนไลนเวยปอ ซึ่งเปนสื่อสังคมออนไลนท่ีไดรับความนิยมอยาง
แพรหลายดังท่ีไดกลาวไปแลวในขางตน จากผลการศึกษานอกจากจะชวยใหมีความ
เขาใจเก่ียวกับวิธีการสรางคําสแลง ลักษณะการสื่อความหมายของคําสแลงแลว ยังมี
ขอมูลท่ีสะทอนใหเห็นถึงความคิด ทัศนคติของคนในโลกออนไลน รวมถึงวัฒนธรรม
จีนผานการใชภาษาอีกดวย อีกท้ังยังเปนประโยชนสําหรับผูศึกษาภาษาจีน โดย
สามารถพิจารณาใชคําสแลงใหเหมาะสมตามบริบทและสถานการณในโลกออนไลน 
นอกจากน้ี ผลการวิจัยยังเปนประโยชนในแวดวงวิชาการ สามารถนําไปพัฒนาการ
เรียนการสอนไดอีกดวย 

 
ขอเสนอแนะการวิจัย 
        แมวา คําสแลงท่ีปรากฏในสื่อสังคมออนไลนมีอยูเปนจํานวนมาก แตงานวิจัย
ทางดานน้ียังมีอยูนอย ผูวิจัยจึงขอเสนอใหผูท่ีสนใจศึกษาในประเด็นอ่ืน ๆ หรือ
กลุมเปาหมายอ่ืน เชน การศึกษาคําสแลงท่ีปรากฏในสื่อสังคมออนไลนอ่ืน ๆ หรือ 
การศึกษาคําสแลงท่ีใชเฉพาะกลุมหรือเฉพาะอาชีพ เพ่ือจะไดเห็นมุมมองท่ีสะทอน
จากคําสแลงในแงมุมท่ีแตกตางกันออกไป  
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การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เปรียบเทียบการรับรูสื่อประกอบการ
เรียนรูแบบอินโฟกราฟก ในวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง ดาราศาสตรและอวกาศ สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนจานกรอง ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 
และ 2) ศึกษาระดับความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอการเรียนการสอนโดยการใชสื่อ
ประกอบการเรียนรูแบบอินโฟกราฟก ในวิชาวิทยาศาสตร เรื่องดาราศาสตรและ
อวกาศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนจานกรอง ประชากรท่ีใชใน
การศึกษาครั้งน้ีไดแกนักเรียน 40 คนจากวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจงคือนักเรียน
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ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนจานกรองอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก เครื่องมือ
ท่ีเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบประเมินการรับรูของผูเรียนตอสื่อประกอบการเรียนรู
แบบอินโฟกราฟก และแบบสํารวจความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอสื่อประกอบการ
เรียนรูแบบอินโฟกราฟก ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีการรับรูสื่อประกอบการเรียนรู
แบบอินโฟกราฟก ในวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง ดาราศาสตรและอวกาศ หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมี นัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 และความพึงพอใจตอสื่อ
ประกอบการเรียนแบบอินโฟกราฟกเรื่องดาราศาสตรและอวกาศสําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 ท้ังดานความเขาใจ ดานรูปแบบ และดานการใชงาน มีคะแนน
เฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน โดยดานความเขาใจมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือ
ดานรูปแบบ และดานการใชงาน ตามลําดับ  
 
คําสําคัญ: การรับรู, ความพึงพอใจในการเรียน, การเรียนรูแบบอินโฟกราฟก, ดารา
ศาสตรและอวกาศ 
 
Abstract 
         The objectives of this study were 1) to compare Mathayomsuksa 
Secondary 3 students’ pre-lesson perception level with their post-lesson 
perception level of astronomy and space lessons in Science Subject of 
Cha Nok Rong School, and 2) to investigate satisfaction levels of the 
students towards their learning materials for astronomy and space 
lessons in Science Subject by using infographic learning media. The 
sample group consisted of 40 Mattayomsuksa 3 students in Cha Nok 
Rong School, Muang District, Phitsanulok Province, selected by a 
purposive sampling method.  The data was collected by using the 
assessment form which measures the perception of the learners towards 
infographic learning media and the students’ satisfaction levels of the 
infographic learning materials. The results revealed that the students had 
more positive perceptions towards the infographic learning media for 
astronomy and space lessons in Science Subject in post-lesson than pre-
lesson with the statistical significance of 0.05. The satisfaction towards 
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infographic learning media for astronomy and space for Mathayomsuksa 
3 students, in terms of comprehension, form and usage were at a high 
level.  While the comprehension’s satisfaction level ranked the highest, 
the form’s and usage’s satisfaction levels were lower than the 
comprehension’s, respectively.   
  
Keywords: perception, study satisfaction, infographic learning, astronomy 
and space. 
 
บทนํา 
 การเรียนการสอนในยุคใหมน้ีไดเปลี่ยนไปจากเดิมท่ีเคยเปนแคการเรียนใน
หองเรียนธรรมดาก็ไดถูกเปลี่ยนใหเปนหองเรียนท่ีมีสภาพแวดลอมเอ้ือตอการเรียนรู
และดึงดูดตอการเรียนรูมากข้ึน ทําใหวิธีการเรียนการสอนเปลี่ยนไปเปนรูปแบบท่ี
สงเสริมทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 มากข้ึนตามไปดวย การเรียนการสอนยุคใหม
จะตองมีการพัฒนาผูเรียน จัดการเรียนการสอนท่ีเนนการบูรณาการ การจัดการ
เรียนรูตามสภาพจริง การจัดการเรียนรูเนนการวิจัย เปนตน การจัดการเรียนรู
ดังกลาวเนนผูเรียนเปนสําคัญ ชวยใหผูเรียนเกิดประโยชนสูงสุด เรียนรูตามความ
สนใจตามความถนัด เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพของตน พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ (National Education Act, 2013: 2) ไดระบุไวในพระราชบัญญตัิ
ป 2542 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2553 มาตรา 24 (5) วา การจัดการศึกษาตอง
ยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมี
ความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการสงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัด
บรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการสอน และอํานวยความสะดวกเพ่ือใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูและมีความรอบรู รวมท้ังสามารถใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการ
เรียนรู ท้ังน้ีผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและ
แหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ  

การจัดการศึกษาดังกลาวสอดคลองอยางยิ่งกับการจัดทําแผนภาพขอมูล
ดวยกราฟฟก (Infographics) ในปจจุบันท่ีเริ่มนิยมถูกนํามาใชในการรวบรวมขอมูล
ตางๆ จากขอมูลท่ีมีอยูเปนจํานวนมากและไมดึงดูดตอการศึกษา ขอมูลแบบกราฟกก็
ไดทําใหขอมูลปริมาณมากดังกลาวมีความนาสนใจมากยิ่งข้ึนและดึงดูดความสนใจได
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ดี ชวยลดเวลาในการอธิบายเพ่ิมเติมและตัดสวนท่ีไมจําเปนออกไปเหลือแตสวนท่ีเปน
ขอมูลหลักๆ และขอมูลแบบกราฟกยังมีการออกแบบรูปแบบใหมีความสวยงาม อาจ
เปนภาพ ลายเสน สัญลักษณ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม ตาราง แผนท่ี ฯลฯ จัดทําให
มีความสวยงาม นาสนใจ เขาใจงาย สามารถจดจําไดนาน ทําใหการสื่อสารมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนและดึงดูดตอการศึกษาทําความเขาใจมากตามไปดวย ดังน้ัน
อินโฟกราฟก จัดเปนเครื่องมืออันทรงพลังท่ีมีศักยภาพในการเพ่ิมคุณภาพการเรียนรู
ไดดีเมื่อใชเปนเครื่องมือสื่อสาร โดยเปนเครื่องมือการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพในดาน
ความนาสนใจ ความเขาใจ และการจดจํา ซึ่งเมื่อนําอินโฟกราฟกไปใชก็สามารถชวย
สื่อสารอธิบายสรางความเขาใจ ความนาสนใจและการจดจําเน้ือหาสําคัญท่ีนําเสนอ
ไดดีและนําไปสูการเรียนรู ท่ีดีกวาการสื่อสารอธิบายดวยขอมูลเพียงอยางเดียว 
(Vanichvasin, 2015: 229) ดังน้ันจึงมีความเหมาะสมอยางยิ่งสําหรับเน้ือหาการ
เรียนท่ีมีความซับซอน 

จากการคนควางานวิจัยท่ีเก่ียวกับการนําอินโฟกราฟกไปใชสําหรับการ
เรียนรูก็พบวามีผลทําใหนักเรียน นิสิต นักศึกษา เกิดการรับรูเน้ือหาสื่อดีข้ึน มีความ
พึงพอใจในการเรียน และนําไปสูผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน ดังผลการวิจัยของ  
พัชรา วาณิชวศิน (Vanichvasin, 2015: 227) ไดศึกษาเรื่องศักยภาพของอินโฟ
กราฟก (Infographic) ในการเพ่ิมคุณภาพการเรียนรู พบวา กลุมตัวอยางมีความ
คิดเห็นวา อินโฟกราฟกชวยเพ่ิมความนาสนใจ ความเขาใจและการจดจําใหมากยิ่งข้ึน 
สื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพดวยความชัดเจนและความเขาใจ และผลการวิจัยของพงษ
พิพัฒน สายทอง (Saithong, 2014: 87) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาโมชันอินโฟกราฟก 
เรื่องกระบวนการวิจัยสําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบวา นิสิตมีความพึงพอใจหลังใชโมชันอินโฟกราฟก เรื่อง
กระบวนการวิจัยในระดับมาก  

อยางไรก็ดีในปจจุบันพบวา การนําสื่อขอมูลแบบกราฟกมาใชในการ
ประกอบการเรียนรูยังมีไมมากนัก โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับวิชาวิทยาศาสตรท่ี
เก่ียวกับดาราศาสตร จากการท่ีผูวิจัยสอบถามคณะครูอาจารยท่ีโรงเรียนจานกรองท่ี
สอนรายวิชาวิทยาศาสตรเบ้ืองตนพบวารูปแบบการเรียนเก่ียวกับดาราศาสตรมักจะ
เนนไปในทางการเรียนจากตําราตามหลักสูตรการเรียนการสอนเทาน้ัน ซึ่งตางจาก
หลักสูตรวิทยาศาสตรอ่ืนๆ ท่ีมักจะมีสื่อการเรียนรูและการทดลองอยางชัดเจน อาทิ
เชน เรื่องชีววิทยา พืช รางกาย เปนตน แตตางกับดาราศาสตรท่ีรูปแบบของสื่อ
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ประกอบการเรียนรูท่ีดึงดูดผูเรียนยังมีไมมาก ทําใหยังไมสามารถทําใหผูเรียนพัฒนา
ไดตามวัตถุประสงคของการเรียนรู วิทยาศาสตรในแขนงดาราศาสตรได เต็ม
ประสิทธิภาพมากนัก และอีกหน่ึงสาเหตุก็มาจากการท่ีผูสอนขาดความรูความเขาใจ
เก่ียวกับธรรมชาติของการเรียนรูของผูเรียนธรรมชาติของการเรียนรูดวยโครงงาน
วิทยาศาสตรดวย ทําใหการพัฒนาสื่อการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชขอมูลแบบอินโฟ
กราฟกจึงเปนสิ่งท่ีเหมาะสมท่ีจะมาชวยใหผูเรียนเกิดการสนใจและเขาใจเก่ียวกับ
ดาราศาสตรมากยิ่งข้ึน หากผูสอนมีความรูความเขาใจในเรื่องดังกลาวอยางชัดเจนดี
พอและมีความมุงมั่นท่ีจะพัฒนาผูเรียนโดยเช่ือและมั่นใจในการเรียนรูของผูเรียนก็จะ
ทําใหการเรียนรูโครงงานวิทยาศาสตรประสบความสําเร็จไดในท่ีสุด  

จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงสรางสื่อประกอบการเรียนแบบอินโฟกราฟก 
เรื่อง ดาราศาสตรและอวกาศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนจานก
รอง โดยจะเปนหนังสือท่ีรวบรวมความรูเก่ียวกับดาราศาสตรและอวกาศตางๆ เชน 
ระบบสุริยะจักรวาล ดวงดาวตางๆ ในระบบสุริยะ การกอกําเนิดของเอกภพและ
ดวงดาวรวมไปถึงเทหวัตถุตางๆ ในเอกภพ และกาแล็กซี่ตางๆ ไปจนถึงเทคโนโลยี
ดานอวกาศมาสรางเปนสื่อประกอบการเรียนแบบอินโฟกราฟกสําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนจานกรอง 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบการรับรูสื่อประกอบการเรียนรูแบบอินโฟกราฟก ใน
วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง ดาราศาสตรและอวกาศ สําหรับนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปท่ี 3 
โรงเรียนจานกรอง ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 
 2. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอการเรียนการสอนโดย
การใชสื่อประกอบการเรียนรูแบบอินโฟกราฟก ในวิชาวิทยาศาสตร เรื่องดาราศาสตร
และอวกาศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนจานกรอง  
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 การศึกษาการรับรูและความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
โรงเรียนจานกรองท่ีมีตอสื่อประกอบการเรียนรูแบบอินโฟกราฟก รายวิชา
วิทยาศาสตร เรื่อง ดาราศาสตรและอวกาศ ผูศึกษาไดทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ
ดังน้ี  
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เอกสารท่ีเกี่ยวของกับสื่ออินโฟกราฟก  
อินโฟกราฟก (Infographic) หมายถึง การนําเสนอขอมูล ความรู ดาตา 

ปริมาณมาก ในหมวดเรื่องเดียวกันใหออกมาเปนรูปภาพลายเสนกราฟกท่ีเขาใจงาย 
โดยปจจุ บันเกิดคําเรียกเฉพาะ “ Infographic” มีการใชภาพบวกกับเทคนิค
หลากหลายประเภทข้ึนชวยในการนําเสนอขอมูลท่ีซับซอน และมีการเผยแพร
แจกจายทางอินเตอรเน็ต คนหาและพบเห็นไดงายข้ึน จนกลายเปนท่ีนิยม โดย
ลักษณะสําคัญ 3 ประการของการสื่อสารผานอินโฟกราฟกท่ีมีประสิทธิภาพ คือ 1. 
ความนาสนใจ (Appeal) โดยการสื่อสารน้ันๆ ควรตองดึงดูดความสนใจ 2. ความ
เขาใจ (Comprehension) โดยการสื่อสารน้ันๆ ควรตองใหความรูท่ีทําใหเกิดความ
เขาใจในขอมูล ท่ีนําเสนอ หรือกลาวไดวา ผูอานจะตองเขาใจเมื่อไดเห็น ขอมูลท่ี
นําเสนอ 3. การจดจํา (Retention) โดยการสื่อสารน้ันๆ ควรตองทําใหเกิดความรูท่ี
จดจําได หรือกลาวไดวา ผูอาน จะตองสามารถจดจําขอมูลท่ีนําเสนอดวยอินโฟ
กราฟกน้ันๆ ได (Lankow, Ritchie and Crooks, 2012: 11) จากความหมายและ
ความสําคัญทําให อินโฟกราฟก จัดเปนเครื่องมืออันทรงพลังท่ีมีศักยภาพในการเพ่ิม
คุณภาพการเรียนรูไดดีเมื่อใชเปนเครื่องมือสื่อสารโดยเนนพ้ืนฐานสําคัญ 3 ประการ
ของการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพในดาน ความนาสนใจ ความเขาใจ และการจดจํา ซึ่ง
เมื่อนําอินโฟกราฟกไปใชก็สามารถชวยสื่อสารอธิบายสรางความเขาใจ ความนาสนใจ
และการจดจําเน้ือหาสําคัญท่ีนําเสนอไดดีและนําไปสูการเรียนรูท่ีดีกวาการสื่อสาร
อธิบายดวยขอมูลเพียงอยางเดียว (Vanichvasin, 2015: 229) 

สามารถกลาวไดวาอินโฟกราฟก เปนภาพหรือกราฟกซึ่งบงช้ีถึงขอมูล ท้ังใน
รูปแบบของ สถิติ ตัวเลข เน้ือหาความรูโดยยอ เพ่ือใหงายตอความเขาใจ ดังน้ัน 
อินโฟกราฟกจึงมีความเหมาะสมสําหรับใชเปนสื่อการเรียนรูโดยเฉพาะเน้ือหาท่ีมี
รายละเอียดท่ีซับซอน เขาใจและจดจําไดยาก ผูศึกษาจึงพัฒนารูปแบบสื่อการเรียนรู
แบบอินโฟกราฟกสําหรับการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร เรื่องดาราศาสตรและ
อวกาศ เน่ืองจากเปนเรื่องท่ีมีเน้ือหาท่ียากตอการจดจํา และเขาใจ 

แนวคิดการรับรู 
การรับรู  (Perception) หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลเขาติดตอกับ

สิ่งแวดลอมหรือสิ่งเราท่ีอยูรอบ ๆ ตัว โดยใชอวัยวะสัมผัส (Sense Organ) ท่ีมีอยู 
ไดแก หู ตา ปาก จมูก ผิวหนัง เปนตน โดยการรับรูจะตองมีการตีความหมายจากการ
รับสัมผัส หรือตองมีการใสความหมายใหกับสิ่งตาง ๆ ท่ีผานเขามาในการรับสัมผัสน้ัน
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ดวย (Chan-aim, 2001: 38) นอกจากน้ีนันทสารี สุขโข (Sukkho, 2005: 66) กลาว
วา การรับรู (Perception) เปนการเปดรับ ผานกระบวนการของความเขาใจ ท่ีบุคคล
ตองมีการจัดและรวบรวมสิ่งตาง ๆ ผานประสาทสัมผัสท้ัง 5 ซึ่งไดแก การมองเห็น ได
ยิน ไดกลิ่น ไดรสชาติ และไดสัมผัสออกมาเปนผลรวมท่ีมีความหมาย การรับรูของแต
ละบุคคลจะแตกตางกันโดยข้ึนอยูกับความรูและประสบการณในอดีต 

จากความหมายขางตนผูวิจัยสรุปวา การรับรู หมายถึง การแปลความหมาย
ท่ีเกิดจากการรับสัมผัสผานประสาทสัมผัสท้ัง 5 ของแตละบุคคล ไดแก การมองเห็น 
การไดยิน การไดกลิ่น การไดรสชาติ และการไดสัมผัส ดังน้ันการศึกษาน้ี ผูศึกษาจึง
ใชแนวคิดเรื่องการรับรู ในการศึกษาการรับรูสื่อของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
โรงเรียนจานกรอง ท่ีมีตอสื่อประกอบการเรียนรูแบบอินโฟกราฟก โดยการศึกษาน้ีใช
สื่อ     อินโฟกราฟกเปนสื่อท่ีนักเรียนจะรับรูผานการมองเห็น รวมกับการไดยิน โดย
วิธีการเรียนในหองเรียน เพ่ือทราบถึงการรับรูสื่อของนักเรียนท่ีผูศึกษาไดออกแบบข้ึน 
 แนวคิดความพึงพอใจ 

ประชุม พลเมืองด ี(Poonlamuengdee, 2010: 40) ไดใหความหมายของ
ความพึงพอใจวา ความรูสึกหรืออารมณของบุคคลท่ีมีความสัมพันธตอสิ่งเรา ตางเปน
ผลตอเน่ืองจากการท่ีบุคคลประเมินผลสิ่งน้ันแลวพอใจ ตองการ หรือดี อยางไร 
คลายคลึงกับปนัดดา ยอดระบํา (Yodrabum, 2001: 1) ท่ีไดกลาววา ความพึงพอใจ
เปนความรูสึกท่ีดีท่ีชอบท่ีพอใจหรือท่ีประทับใจของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงท่ีไดรับโดย
สิ่งน้ันสามารถตอบสนองความตองการท้ังทางดานรางกายและจิตใจ นอกจากน้ีถวิลย 
ธาราโภชน (Taraposh, 2013: 77) ไดกลาวถึง ความพึงพอใจวามีอยู 2 ทิศทาง คือ 
ทางบวก หรือทางลบ ทางบวกหมายถึง การประเมินคาความรูสึกไปในทางท่ีดี ชอบ 
หรือพอใจ สวนทางลบ จะเปนการประเมินคาความรูสึกไปในทางไมดี ไมชอบ หรือไม
พอใจ สวนความพึงพอใจในการเรียนน้ันภพ เลาหไพบูลย (Laohapibool, 2009: 
14) ไดกลาววา เปนการใหสิ่งเราเพ่ือใหนักเรียนแสดงพฤติกรรมใดพฤติกรรมหน่ึง ใน
การเรียนโดยมีสถานการณหรือสัญลักษณเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ดังน้ัน
กระบวนการเรียนรูจะตองมีสื่อท่ีดี ถาเลือกการใชสื่อการเรียนรูเปนไปในแนวทางท่ี
เหมาะสมแลวความรูความเขาใจการแสวงหาความรูและความพึงพอใจจะสะสมเปน
ระบบแลว ผลของการของผูเรียนตอสถานการณท่ีเกิดข้ึนจากการใชสื่อการเรียนรูก็จะ
ทําใหเกิดความรู ความเขาใจ และความพึงพอใจ 
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จากแนวคิดความพึงพอใจอาจกลาวไดวา ความพึงพอใจในการเรียนเปน
การท่ีนักเรียนไดรับสื่อการเรียนท่ีเหมาะสมกับความตองการ และเหมาะสมสําหรับ
นักเรียนแลวเกิดเปนความพึงพอใจ ดังน้ันการศึกษาน้ีจึงสนใจศึกษาโดยใชสื่อการ
เรียนรูแบบอินโฟกราฟก แลวประเมินความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากไดรับสื่อ 
วิธีการวิจัย  
 การวิจัยครั้งน้ี มีระเบียนวิธีวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) 
เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนแบบอินโฟกราฟก มุงเนนใหผูเรียนสามารถเกิดการเรียนรูได
งาย รวดเร็ว เกิดการรับรูไดในเรื่องดาราศาสตรและอวกาศไดดียิ่งข้ึน เพ่ือหาคุณภาพ
ของสื่ออินโฟกราฟก โดยมีวิธีดําเนินการวิจัยดังน้ี  
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง  
 ประชากร ในการการรับรูสื่อและความพึงพอใจตอการเรียนการสอนโดย
การใชสื่อประกอบการเรียนรูแบบอินโฟกราฟก ในวิชาวิทยาศาสตร เรื่องดาราศาสตร
และอวกาศ คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนจานกรอง อําเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก ปการศึกษา 2560 จํานวน 10 หอง รวม 407 คน  

กลุมตัวอยาง ในการศึกษาน้ี ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง โดย
เลือกหองเรียน 1 หอง ซึ่งมีนักเรียนท่ีสะดวกตอการรวมเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 40 
คน 

2. การสรางและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 การสรางเครื่องมือวิจัย จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับ
ดาราศาสตรและอวกาศ และตามเน้ือหาในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สาระท่ี 
7 ดาราศาสตรและอวกาศ รวมถึงมาตรฐานการเรียนรู ว 7.1 สําหรับการใชในการ
สรางสื่อการเรียนรูเปนรูปแบบของหนังสืออินโฟกราฟก (One group Pretest - 
Posttest Design) หลังจากน้ันจึงสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับ
ประเมินผลการการรับรูสื่อ แบบสอบถามความพึงพอใจ และแบบประเมินคุณภาพสือ่ 
ประกอบการเรียนรูแบบอินโฟกราฟก รายวิชาวิทยาศาสตร เรื่องดาราศาสตรและ
อวกาศ โดยแตละสวนมีรายละเอียดดังน้ี  

1. แบบประเมินคุณภาพของสื่อประกอบการเรียนรูแบบอินโฟกราฟก 
รายวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง ดาราศาสตรและอวกาศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป
ท่ี 3 โรงเรียนจานกรอง นําหนังสือประกอบการเรียนรูเสนอตอผูเช่ียวชาญจํานวน 5 
ทาน โดยเปนผูเช่ียวชาญเฉพาะ 2 ดาน คือผูเช่ียวชาญดานรายวิชาวิทยาศาสตร และ
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ผูเ ช่ียวชาญดานกราฟก เพ่ือพิจารณาใหขอคิดเห็นความครอบคลุมดานเน้ือหา 
มาตรฐานการเรียนรู พฤติกรรมท่ีคาดหวัง การจัดกิจกรรมการเรียนรู การวัดผล
ประเมินผล ความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรู โดยมีความเห็นตอสื่อ
ประกอบการเรียนรูแบบอินโฟกราฟกอยูในเกณฑท่ีเหมาะสม โดยแบบประเมิน
คุณภาพของหนังสืออินโฟกราฟกแบบ 5 ระดับ เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating 
scale) ตามข้ันตอนดังน้ี 

             5     มีระดับคุณภาพท่ีระดับมากท่ีสุด 
             4     มีระดับคุณภาพท่ีระดับมาก  
             3     มีระดับคุณภาพท่ีระดับปานกลาง 
             2     มีระดับคุณภาพท่ีระดับนอย 
             1     มีระดับคุณภาพในระดับควรปรับปรุง 
จากการประเมินระดับคุณภาพสื่อประกอบการเรียนแบบอินโฟกราฟกเรื่อง

ดาราศาสตรและอวกาศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จากผูเช่ียวชาญจํานวน 
5 ทาน โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย เทากับ 4.00 ซึ่งเมื่อพิจารณา
เปนรายดานพบวาดานภาษาภาพ ดานตัวอักษรและพ้ืนหลัง ดานเน้ือหา และดาน
คุณภาพของสื่อตอผูเรียน อยูในคุณภาพมากทุกดาน ดังน้ันจึงดําเนินการใชสื่อการ
เรียนรูท่ีสรางข้ึนน้ีในการทดสอบการรับรูเน้ือหา และความพึงพอใจของผูเรียนตอไป  

2. แบบประเมินการรับรูสื่อประกอบการเรียนรูแบบอินโฟกราฟก รายวิชา
วิทยาศาสตร เรื่อง ดาราศาสตรและอวกาศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
โรงเรียนจานกรอง สําหรับใชในการประเมินการรับรูเน้ือหาการเรียนรูแบบอินโฟ
กราฟก ในวิชาวิทยาศาสตร เรื่องดาราศาสตรและอวกาศ เพ่ือวิเคราะหผลของการ
รับรูเน้ือหาจากสื่อท่ีผูวิจัยไดพัฒนาข้ึนรวมถึงการเปรียบเทียบระหวางกอน และหลัง
เรียน โดยแบบประเมินน้ีผานการตรวจสอบความเหมาะสม และแกไขปรับปรุงตาม
คําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา โดยแบบประเมินการรับรูสื่อการเรียนซึ่งเปนหนังสือ
อินโฟกราฟกแบบ 5 ระดับ เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ตามข้ันตอน
ดังน้ี 

             5     มีระดับการรับรูท่ีระดับมากท่ีสุด 
             4     มีระดับการรับรูท่ีระดับมาก  
             3     มีระดับการรับรูท่ีระดับปานกลาง 
             2     มีระดับการรับรูท่ีระดับนอย 
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             1     มีระดับการรับรูในระดับควรปรับปรุง 
3. แบบสํารวจความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอสื่อการเรียนซึ่งเปนหนังสือ

ประกอบการเรียนรูแบบอินโฟกราฟก รายวิชาวิทยาศาสตร เรื่องดาราศาสตรและ
อวกาศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนจานกรอง โดยแบบสํารวจความ
พึงพอใจน้ีผานการตรวจสอบความเหมาะสม และแกไขปรับปรุงตามคําแนะนําของ
อาจารยท่ีปรึกษา โดยแบบสํารวจความพึงพอใจของหนังสืออินโฟกราฟกแบบ 5 
ระดับ เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ตามข้ันตอนดังน้ี 

             5     มีระดับความพึงพอใจท่ีระดับมากท่ีสุด 
             4     มีระดับความพึงพอใจท่ีระดับมาก  
             3     มีระดับความพึงพอใจท่ีระดับปานกลาง 
             2     มีระดับความพึงพอใจท่ีระดับนอย 
             1     มีระดับความพึงพอใจในระดับนอยท่ีสุด 
 
3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
จากการสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยแลว ผูวิจัยจึงดําเนินการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีการทดสอบการรับรูสื่อกอนเรียน และหลังจาก
น้ันใหนักเรียนไดเรียนดวยสื่อท่ีผูวิจัยไดพัฒนาข้ึน แลวจึงทดสอบหลังเรียน รวมถึง
การสอบถามความพึงพอใจกับนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนจานกรอง จํานวน 
40 คน 1 หองเรียน ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมลู ตรวจสอบความเรียบรอย
ของขอมูล แลวจึงจัดเตรียมขอมูลเพ่ือวิเคราะหและสรุปผลตอไป  

 
4. สถิติและการวิเคราะหขอมูล  
การวิเคราะหขอมูลเพ่ือสรุปผลการวิจัยน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะห

ขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยมีสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
ประกอบดวย สถิติพ้ืนฐาน และสถิติอนุมาณ โดยสถิติพ้ืนฐานประกอบดวยการ
วิเคราะหคาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย และคาสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สวนสถิติเชิงอนุมาณท่ีใชคือการวิเคราะห T– test แบบ 
(Paired t-Test) สําหรับขอมูลท่ีวิเคราะหคาเฉลี่ยมกีารแปรผลคาเฉลีย่ตามเกณฑดงัน้ี  
          4.50 – 5.00 สื่อมีคณุภาพในระดับมากท่ีสุด   
           3.50 – 4.49  สื่อมีคณุภาพในระดับมาก 
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           2.50 – 3.49  สื่อมีคณุภาพในระดับปานกลาง 
           1.50 – 2.49  สื่อมีคณุภาพในระดับนอย 
           1.00 – 1.49  สื่อมีคณุภาพในระดับท่ีควรปรับปรุง 
ผลการศึกษา 

สื่อประกอบการเรียนรูเร่ืองดาราศาสตรและอวกาศ 
ผูศึกษาไดการออกแบบสื่อตามเน้ือหาในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

สาระท่ี 7 ดาราศาสตรและอวกาศ รวมถึงมาตรฐานการเรียนรู ว 7.1 สําหรับการใช
ในการสรางสื่อการเรียนรูเปนรูปแบบของหนังสืออินโฟกราฟก จํานวน 1 ฉบับ 
ภายในหนังสือกราฟกมีรายละเอียดท่ีเปนขอมูลสถิติ ความรู ตัวเลข ท่ีถูกออกแบบ
และจัดวางไวบนภาพกราฟก โดยสื่อ ท่ีออกแบบและผานการพิจารณาจาก
ผูทรงคุณวุฒิประกอบดวยสาระสําคัญ คือ 1) ความหมายและความสัมพันธของดาว
เคราะหตาง ๆ ในระบบสุรยิะจักรวาล 2) องคประกอบของเอกภพ 3) กาแล็กซี่ และ 
4) เทคโนโลยีอวกาศ มีตัวอยางดังน้ี 

 

 
 

ภาพ ตัวอยางสื่ออินโฟกราฟกประกอบการเรียนรูเร่ืองดาราศาสตรและอวกาศ 
 

 จากการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียน โดยใหนักเรียนไดศึกษาดวยสื่อ
แบบอินโฟกราฟก เรื่องดาราศาสตรและอวกาศ แลวเก็บขอมูลโดยวิธีการใช
แบบทดสอบกอน และหลังเรียน รวมถึงการวัดความพึงพอใจ ของนักเรียนท่ีมีตอสื่อ
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อินโฟกราฟกรายวิชาวิทยาศาสตร เรื่องดาราศาสตรและอวกาศ สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนจานกรอง จากการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล โดยมี
ผลการวิจัยประกอบดวย 2 สวนคือ การเปรียบเทียบการรับรูสื่อประกอบการเรียน
แบบอินโฟกราฟก ระหวางกอนและหลังเรียน และการประเมินความพึงพอใจในการ
เรียนเรื่องดาราศาสตรและอวกาศสําหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนจานก
รอง โดยผลการวิจัยมีดังน้ี  
 

ผลการเปรียบเทียบการรับรูสื่อประกอบการเรียนรูแบบอินโฟกราฟก ใน
วิชาวิทยาศาสตร เร่ือง ดาราศาสตรและอวกาศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ท่ี 3 โรงเรียนจานกรอง ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 
ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบการรับรูสื่อประกอบการเรียนแบบอินโฟกราฟกเรื่องดารา
ศาสตรและอวกาศสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนจานกรอง ระหวาง
กอนเรียน และหลังเรียน  

(n = 40) 

การรับรู 
การเรียน x  S.D. 

t-Value p-Value 

1. ความเขาใจ
เก่ียวกับระบบ
สุริยะ 

กอน
เรียน 

1.63 .628 
-24.513* .000 

หลังเรียน 4.68 .474 
2. การรูจักดวงดาว

และกาแล็กซี ่
กอน
เรียน 

1.60 .672 
-20.376* .000 

หลังเรียน 4.50 .599 
3. การรูจักเทคโนโลยี

อวกาศ 
กอน
เรียน 

1.75 .776 
-17.619* .000 

หลังเรียน 4.55 .639 
4. ความสามารถใน

การเรยีนรูเก่ียวกับ
ดาราศาสตรและ
อวกาศ 

กอน
เรียน 

2.05 1.061 

-6.754* .000 
หลังเรียน 3.50 .847 
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5. ความสนใจเรื่อง
ดาราศาสตรและ
อวกาศ 

กอน
เรียน 

2.23 1.165 
-7.350* .000 

หลังเรียน 4.00 .987 
6. การกระตุนการ

เรียนรูจากสื่อ
เก่ียวกับดารา
ศาสตรและอวกาศ 

กอน
เรียน 

2.70 1.506 

.242* .000 
หลังเรียน 3.63 1.254 

ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบการรับรูสื่อประกอบการเรียนแบบอินโฟกราฟกเรื่องดารา
ศาสตรและอวกาศสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนจานกรอง ระหวาง
กอนเรียน และหลังเรียน (ตอ) 

(n = 40) 

การรับรู 
การเรียน x  S.D. 

t-Value p-Value 

7. ความนาสนใจและ
ดึงดูดการเรียนรู 

กอนเรียน 1.95 .904 -
11.610* 

.000 
 หลังเรียน 4.10 .744  

8. ความรูและสาระ
ได เ ก่ียวกับดารา
ศาสตรและอวกาศ 

กอนเรียน 2.18 .931 -7.712* .000 
หลังเรียน 3.63 .740 

  

9. การสงเสริมการคดิ
วิเคราะห 

กอนเรียน 1.98 1.025 -7.662* .000 
หลังเรียน 3.63 .897   

10. การประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันและ
รายวิชาหลัก 

กอนเรียน 2.25 1.149 -6.489* .000 

หลังเรียน 3.70 .823   

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 

จากตาราง 1 ผลการการเปรียบเทียบการรับรูสื่อประกอบการเรียนแบบอินโฟ
กราฟกเรื่องดาราศาสตรและอวกาศสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนจานก
รอง ระหวางกอนเรียน และหลังเรียน พบวา นักเรียนมีการรับรู เน้ือหาจากสื่อ
ประกอบการเรียนแบบอินโฟกราฟกเรื่องดาราศาสตรและอวกาศสําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนจานกรอง หลังเรียนมากกวากอนเรียนทุกดาน โดยมีคา 
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Sig. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวา หลังจากการเรียนดวยสื่อ
ประกอบการเรียนแบบอินโฟกราฟกเรื่องดาราศาสตรและอวกาศ ชวยใหนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาโรงเรียนจานกรอง สามารถรับรูเน้ือหาสื่อการเรียนไดมากข้ึน ซึ่งมากกวา
กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

    เมื่อพิจารณารายละเอียดของการรับรูสื่อประกอบการเรียนแบบอินโฟ
กราฟกท่ีมีคาเฉลี่ยหลังเรียนเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด 3 ประเด็น พบวา  
 ความเขาใจเก่ียวกับระบบสุริยะ มีคาเฉลี่ยหลังเรียนมากกวากอนเรียน 
โดยมีคา Sig. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวา หลังจากการเรียนดวยสือ่
ประกอบการเรียนแบบอินโฟกราฟกเรื่องดาราศาสตรและอวกาศ ชวยใหนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาโรงเรียนจานกรองมีความเขาใจเก่ียวกับระบบสุริยะมากกวากอนเรียน  
 การรูจักเทคโนโลยีอวกาศมีคาเฉลี่ยหลังเรียนมากกวากอนเรียน โดยมี
คา Sig. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวา หลังจากการเรียนดวยสื่อ
ประกอบการเรียนแบบอินโฟกราฟกเรื่องดาราศาสตรและอวกาศ ชวยใหนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาโรงเรียนจานกรองมีการรูจักเทคโนโลยีอวกาศมากกวากอนเรียน 
 การรูจักดวงดาวและกาแล็กซี่ มีคาเฉลี่ยหลังเรียนมากกวากอนเรียน 
โดยมีคา Sig. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวา หลังจากการเรียนดวยสือ่
ประกอบการเรียนแบบอินโฟกราฟกเรื่องดาราศาสตรและอวกาศ ชวยใหนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาโรงเรียนจานกรองมีการรูจักดวงดาวและกาแล็กซี่มากกวากอนเรียน 
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ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอการเรียนการสอนโดย
การใชสื่อประกอบการเรียนรูแบบอินโฟกราฟก ในวิชาวิทยาศาสตร เร่ืองดารา
ศาสตรและอวกาศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนจานกรอง 

 
ตารางท่ี 2 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับระดับความพึงพอใจ
หนังสือประกอบการเรียนแบบอินโฟกราฟกเรื่องดาราศาสตรและอวกาศสําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนจานกรอง 

ประเด็น x  SD. ความหมาย 

ดานรูปแบบสื่อ    

1. ตัวอักษรท่ีใชมีความเหมาะสม 4.75 0.44 มากท่ีสุด 

2. ภาพประกอบมีความสายงาม นาสนใจ 4.48 0.64 มาก 

3. ความนาสนใจของสีสันตัวอักษร  4.23 0.58 มาก 

4. ความนาสนใจของเน้ือหา 4.43 0.68 มาก 

5. ความเหมาะสมในการจัดวาง
องคประกอบ 

4.50 0.68 มากท่ีสุด 

6. ขนาดรูปเลมมีความเหมาะสม 4.35 0.89 มาก 
เฉลี่ยดานรูปแบบสื่อ 4.42 0.66 มาก 

ดานการใชงาน    

1. หนังสือประกอบการเรียนแบบอินโฟ
กราฟกสามารถใชงานไดงาย 

4.70 0.46 มากท่ีสุด 

2. รูปแบบของหนังสือประกอบการเรียน
แบบอินโฟกราฟกมีความนาสนใจ 

4.38 0.70 มาก 

3. ความพึงพอใจในเน้ือหาของสื่อ                4.15 0.77 มาก 

4. ประโยชนท่ีไดรับจากสื่อ 4.20 0.61 มาก 

เฉลี่ยดานการใชงาน  4.36 0.68 มาก 
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ตารางท่ี 2 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับระดับความพึงพอใจ
หนังสือประกอบการเรียนแบบอินโฟกราฟกเรื่องดาราศาสตรและอวกาศสําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนจานกรอง (ตอ) 

ประเด็น x  SD. ความหมาย 

ดานความเขาใจ    

1. เน้ือหามีความชัดเจน กระชับ และเขาใจ
งาย 

4.35 0.66 มาก 

2. มีการดําเนินเรื่องท่ีทําใหเขาใจงาย 4.65 0.62 มากท่ีสุด 

3. การเช่ือมโยงบทเรยีนไปยังสวนตาง ๆ 
ถูกตองและเหมาะสม 

4.68 0.53 มากท่ีสุด 

4. ภายในหนังสือประกอบการเรยีนแบบ
อินโฟกราฟกชวยในการทบทวนความรู 

4.53 0.51 มากท่ีสุด 

เฉลี่ยดานความเขาใจ 4.55 0.63 มากท่ีสุด 

รวม 4.44 0.66 มาก 
 

จากตาราง 2 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจหนังสือประกอบการเรียน
แบบอินโฟกราฟกเรื่องดาราศาสตรและอวกาศ โดยนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
โรงเรียนจานกรอง พบวา โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( x = 4.44) และ
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ (S.D. = 0.66) ซึ่งเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
นักเรียนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือดานความเขาใจ ( x = 4.55) รองลงมาคือดาน
รูปแบบ ( x =4.42) และดานการใชงาน ( x = 4.36) ตามลําดับ โดยแตละดานมี
รายละเอียดดังน้ี 
 ดานรูปแบบสื่อของหนังสือประกอบการเรียนแบบอินโฟกราฟกเรื่อง
ดาราศาสตรและอวกาศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนจานกรอง โดย
ลําดับแรกคือตัวอักษรท่ีใชมีความเหมาะสม (  = 4.75) รองลงมาคือ ความเหมาะสม
ในการจัดวางองคประกอบ (  = 4.50) ภาพประกอบมีความสายงาม นาสนใจ (  = 
4.48) ความนาสนใจของเน้ือหา (  = 4.43) ขนาดรูปเลมมีความเหมาะสม (  = 
4.35) สวนดานท่ีมีความพึงพอใจนอยท่ีสุดคือ ความนาสนใจของสีสันตัวอักษร (  = 
4.23) 

x
x x

x x
x



วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปที่ 16 ฉบับที ่1 (มกราคม-มิถนุายน 2563)              131 

 ดานการใชงานของหนังสือประกอบการเรียนแบบอินโฟกราฟกเรื่อง
ดาราศาสตรและอวกาศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนจานกรอง โดย
ลําดับแรกคือสื่อประกอบการเรียนแบบอินโฟกราฟกสามารถใชงานไดงาย           (

 = 4.70) รองลงมาคือรูปแบบของหนังสือประกอบการเรียนแบบอินโฟกราฟกมี
ความนาสนใจ (  = 4.38) ประโยชนท่ีไดรับจากสื่อ (  = 4.20) สวนดานท่ีมีความ
พึงพอใจนอยท่ีสุดคือ ความพึงพอใจในเน้ือหาของสื่อ (  = 4.15) 
 ดานความเขาใจของหนังสือประกอบการเรียนแบบอินโฟกราฟกเรื่อง
ดาราศาสตรและอวกาศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนจานกรอง โดย
ลําดับแรกคือการเช่ือมโยงบทเรียนไปยังสวนตาง ๆ ถูกตองและเหมาะสม (  = 
4.68) รองลงมาคือมีการดําเนินเรื่องท่ีทําใหเขาใจงาย (  = 4.65) ภายในสื่อประ
กอบการเรียนแบบอินโฟกราฟกชวยในการทบทวนความรู (  = 4.53) และดานท่ีมี
ความพึงพอใจนอยท่ีสุดคือ เน้ือหามีความชัดเจน กระชับ และเขาใจงาย (  = 4.35) 
 
อภิปรายผล 

การเปรียบเทียบการรับรูสื่อประกอบการเรียนรูแบบอินโฟกราฟก ในวิชา
วิทยาศาสตร เร่ือง ดาราศาสตรและอวกาศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
โรงเรียนจานกรอง ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 

จากผลการเปรียบเทียบการการรับรูสื่อ อินโฟกราฟกในการใชสื่ อ
ประกอบการเรียนรูแบบอินโฟกราฟก รายวิชาวิทยาศาสตร เรื่องดาราศาสตรและ
อวกาศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนจานกรอง โดยพบวาหลังเรียน
ดวยสื่อประกอบการเรียนแบบอินโฟกราฟกเรื่องดาราศาสตรและอวกาศ นักเรียนมี
การรับรูเน้ือหาสื่อการเรียนมากกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ดังน้ันจึงกลาวไดวาสื่อการเรียนรูแบบอินโฟกราฟกท่ีสรางข้ึนมีความเหมาะสมตอการ
รับรูของนักเรียน จากผลการศึกษาท่ีพบ สอดคลองกับแนวคิดการรับรูท่ีนันทสารี สุข
โข (Sukkho, 2005: 66) กลาววา การรับรูเปนการเปดรับจากประสาทสัมผัสท้ัง 5 
แลวผานกระบวนการของความเขาใจ ดังน้ันจากผลการวิจัยจึงสามารถอธิบายไดวา 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ไดเปดรับสื่ออินโฟกราฟกผานประสาทสัมผัส คือ การดู 
และการไดยิน แลวผานกระบวนการของความเขาใจ เปนผลใหเกิดการรับรูมากข้ึน
กวากอนเรียนดวยการใชสื่ออินโฟกราฟก ผลการวิจัยท่ีพบน้ีสอดคลองกับผลการวิจัย
ของสุรียพร  พันธุมาตย (Panthumart, 2010: 1) ไดศึกษาคนควาการจัดกิจกรรม

x
x x
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x
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x
x
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การเรียนรู เรื่องสารในชีวิตประจําวัน กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร ช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 โดยการเรียนรูแบบสืบเสาะ 7 ข้ัน ผลการศึกษาพบวา นักเรียนท่ี
เรียนโดยการเรียนรูแบบสืบเสาะ 7 ข้ัน มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ัน
พ้ืนฐานหลังเรียนเพ่ิมข้ึนจากกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
สอดคลองกับงานวิจัยของพัชรา วาณิชวศิน (Vanichvasin, 2015: 227) ไดศึกษา
เรื่องศักยภาพของอินโฟกราฟก (Infographic) ในการเพ่ิมคุณภาพการเรียนรู พบวา 
กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวา อินโฟกราฟกชวยเพ่ิมความนาสนใจ ความเขาใจและ
การจดจําใหมากยิ่งข้ึน สื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพดวยความชัดเจนและความเขาใจ 
สอดคลองกับนฤมล ถ่ินวิรัตน (Thinwirat, 2012: 107-111) ไดศึกษาเรื่อง อิทธิพล
ของอินโฟกราฟกตอการสื่อสารขอมูลเชิงซอน กรณีศึกษาโครงการ “รูสู! food” 
ผลการวิจัยพบวา การแปลงขอมูลเปนภาพในรูปแบบของอินโฟกราฟกจะชวยให
ประชาชนมีความรูและความเขาใจไดดีข้ึน เร็วและแจมชัดข้ึนกวาการสื่อสารใน
รูปแบบของตัวอักษรเพียงอยางเดียว และสอดคลองกับยุทธพงษ สีลาขวา ฐิติชญา 
หมูสี และนิพล สังสุทธิ (Seelakwa, Moosee and Sungsutthi, 2015: 22) ไดศึกษา
เรื่องการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย เรื่องสวัสดีอาเซียน ตามแนวคิดทฤษฎี
พฤติกรรมนิยม พบวา นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชสื่อการเรียนการสอนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05  
 

ความพึงพอใจของผู เ รียนท่ีมีตอการเรียนการสอนโดยการใชสื่อ
ประกอบการเรียนรูแบบอินโฟกราฟก ในวิชาวิทยาศาสตร เร่ืองดาราศาสตรและ
อวกาศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนจานกรอง  

ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอกระบวนการเรียนการสอน
โดยการใชสื่อประกอบการเรียนรูแบบอินโฟกราฟก ในวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง ดารา
ศาสตรและอวกาศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนจานกรอง พบวา 
ระดับความพึงพอใจสื่อประกอบการเรียนแบบอินโฟกราฟกเรื่องดาราศาสตรและ
อวกาศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนจานกรองโดยรวมมีคะแนน

เฉลี่ยอยูในระดับมาก ( x  = 4.20) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ (S.D. = 0.69) 
จากผลการวิจัยท่ีพบ อาจกลาวไดวาสื่อประกอบการเรียนรูแบบอินโฟกราฟกเปนสื่อ
ท่ีเหมาะสมตอการเรียน ทําใหนักเรียนเกิดความพึงพอใจ สอดคลองกับแนวคิดความ
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พึงพอใจ โดยภพ เลาหไพบูลย (Laohapibool, 2009: 14) ไดอธิบายวา ความพึง
พอใจเกิดจากการใหสิ่งเราเพ่ือใหนักเรียนแสดงพฤติกรรมใดพฤติกรรมหน่ึง โดยมี
สถานการณหรือสัญลักษณเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ดังน้ันกระบวนการเรียนรู
จะตองมีสื่อท่ีดี ถาเลือกการใชสื่อการเรียนรูเปนไปในแนวทางท่ีเหมาะสมแลวความรู
ความเขาใจการแสวงหาความรูและความพึงพอใจจะสะสมเปนระบบแลว ผลการ
เรียนของผูเรียนตอสถานการณท่ีเกิดข้ึนจากการใชสื่อการเรียนรูก็จะทําใหเกิดความรู 
ความเขาใจ และความพึงพอใจ จากแนวคิดสามารถอธิบายไดวา สื่อการเรียนรูแบบ
อินโฟกราฟกเปนสื่อท่ีดี สามารถใชในการเปนสื่อกลางในการสื่อสารขอมูลเรื่องดารา
ศาสตรและอวกาศ ไดอยางเหมาะสมตามความตองการเปนผลทําใหนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนจานกรองเกิดความพึงพอใจในระดับมาก  

ผลการวิจัยท่ีพบสอดคลองกับผลการวิจัยหลายเรื่อง คือ ผลการวิจัยของพัช
รา วาณิชวศิน (Vanichvasin, 2015: 227) ไดศึกษาเรื่องศักยภาพของอินโฟกราฟก 
(Infographic) ในการเพ่ิมคุณภาพการเรียนรู พบวา อินโฟกราฟกชวยสรางความพึง
พอใจอยู ในระดับมากท่ีสุด สอดคลองกับงานวิจัยของเบญจรัตน  มงคลสาร 
(Mongkhonsan, 2012 : 1) ศึกษาการพัฒนาสื่อการสอนแบบการตูนมัลติมีเดีย 2 
มิติโดยการ เรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD เรื่องโลก ดาราศาสตรและอวกาศ 
ผลการวิจัย พบวา ผู เรียนมีความพอใจอยูในระดับมากสอดคลองกับงานวิจัย
ของนฤมล ถ่ินวิรัตน (Thinwirat, 2012: 107-111) พบวา ประชาชนมีความพ่ึงพอใจ
ในเชิงบวกอยู ในระดับมากท่ีสุด อีกท้ังยังสอดคลองกับพงษพิพัฒน สายทอง 
(Saithong, 2014: 87) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาโมชันอินโฟกราฟก เรื่อง
กระบวนการวิจัยสําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ 
ผลการ วิจั ยพบว า  นิสิ ตมี ความพึงพอใจหลั ง ใช โม ชัน อินโฟกราฟก  เ รื่ อ ง
กระบวนการวิจัยโดยรวมอยูในระดับมาก เน่ืองจากการนําเสนอขอมูลลักษณะ
ดังกลาวเปนการกระตุนความสนใจเช่ือมโยงและสนับสนุนใหนิสิตแสวงหาความรูไป
ยังแหลงขอมูลอ่ืน ทําใหมีความเขาใจขอมูลเก่ียวกับข้ันตอนและแนวปฏิบัติในการทํา
วิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ิมข้ึนและนําความรู ท่ี ได ไปใชในการทําวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาได 
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ขอเสนอแนะจากการวิจัย  
 จากการวิจัยในครั้งน้ี ทําใหคนพบประเด็นท่ีสําคัญ ซึ่งจะชวยใหเกิดการ
พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร เรื่องดาราศาสตรและอวกาศ สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีดังน้ี  
 1. การวิจัยในครั้งน้ีทําใหทราบวาการเรียนดวยสื่อประกอบการเรียนรูแบบ
อินโฟกราฟก ชวยใหนักเรียนมีการรับรูเน้ือหาการเรียนไดมากยิ่งข้ึน ดังน้ันในการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร ควรนําวิธีการพัฒนาสื่อแบบอินโฟ
กราฟฟกไปใชในการสอนมากยิ่งข้ึน รวมถึงการเรียนในรายวิชาอ่ืนๆ ท่ีมีรูปแบบท่ี
คลายคลึงกัน เชน เน้ือหาท่ีมีรายละเอียดซับซอน และยากตอการจํา ซึ่งการใชสื่อ
อินโฟกราฟฟกจะชวยใหการรับรูเน้ือหาของนักเรียนดีข้ึน  

2. ในระหวางการจัดการเรียนการสอน ผูสอนควรมีการตั้งคําถามกระตุน
ความคิดของผูเรียนอยูเสมอเพ่ือกระตุนความสนใจในการเรียนของผูเรียนอยาง
ตอเน่ือง ควรนําสื่อประกอบการเรียนรูแบบอินโฟกราฟกไปใชในการเรียนการสอนท้ัง
ในวิชากลุมวิทยาศาสตรเพ่ิมเติมโดยอาจจะเสริมสลับไปกับกิจกรรมในทักษะอ่ืนๆ 
เชนทักษะการเขียนทักษะการพูดซึ่งจะทําใหการเรียนรูของผูเรียนเปนไปอยางมีระบบ
และข้ันตอนท่ีดี 

 3. ครูผูสอนควรพยายามปรับปรุงและพัฒนาทักษะดานการเรียนรูของ
นักเรียนอยางตอเน่ืองซึ่งทําไดโดยการนําสื่อประกอบการเรียนรูสําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนจานกรองไปใชในชวงกิจกรรมกอนเรียนและหลังเรียน 

4. ครูผูสอนควรคัดเลือกบทอานท่ีมีความยากงายเหมาะสมกับระดับช้ันโดย
พิจารณาจากความยากงายของสื่อโดยเริ่มสอนจากเรื่องงายๆ กอนเพ่ือไมใหนักเรียน
รูสึกวิตกกังวลมากเกินไปและมีกําลังใจในการเรียนอันจะทําใหการเรียนประสบ
ผลสําเร็จ 

5. ผูบริหารควรสงเสริมใหมีการจัดการอบรมเทคนิคการสอนการเรียนรูสื่อ
ประกอบการเรียนรูใหมๆ เชน การใชผังความสัมพันธของดาราศาสตร และอวกาศ 
ซึ่งจะทําใหครูผูสอนมีเทคนิคการสอนดาราศาสตร และอวกาศ ท่ีทันสมัย และเรา
ความสนใจของผูเรียน และสงเสริมใหมีการนําสื่อประกอบการเรียนรูแบบอินโฟ
กราฟกไปใชกับการสอนในรายวิชาอ่ืน ๆ เชน ภาษาไทยสังคมศึกษา และคณิตศาสตร 
เปนตน 
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การมีสวนรวมในการอภิปรายในช้ันเรียนของนักศึกษาไทย 
ที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ 

Thai EFL Undergraduate Students’ Participation in1 
Classroom Discussions 

กิตติญา พรมพา 
Kitiya Prompa2 

 
บทคัดยอ 
 งานวิจัยน้ี เปนการศึกษาการมีสวนรวมของนักศึกษาในการอภิปรายในช้ันเรียน 
(Discussion) ซึ่งเปนรูปแบบการเรียนการสอนท่ีไมเพียงแตสรางโอกาสใหนักศึกษาได
เขาถึง input ทางภาษา และนําไปสูความสามารถในการผลิต output เพียงเทาน้ัน 
แตยังเปนชองทางท่ีทําใหเกิดการพัฒนาทักษะทางดานความคิดเชิงวิพากษ (Critical 
thinking skill) งานวิจัยเชิงคุณภาพน้ี ศึกษาลักษณะการมีสวนรวมของนักศึกษาใน
การอภิปรายในช้ันเรียน และเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาในการเรียนแบบ
การอภิปรายในช้ันเรียน มีกลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษและการ
สื่อสาร คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเทศไทย จํานวนท้ังสิ้น 25 
คน ท่ีเรียนรายวิชาทักษะการทําวิจัย ซึ่งเปนวิชาเอกบังคับในหลักสูตร มีข้ันตอนการ
ดําเนินการวิจัยโดยการสังเกตการณในช้ันเรียนและการสัมภาษณ โดยเก็บขอมูลการ
สังเกตการณในช้ันเรียนจํานวน 8 ครั้ง ครั้งละ 3 ช่ัวโมง รวมเปนจํานวนท้ังสิ้น 24 
ช่ัวโมง ท้ังน้ี ผูวิจัยไดสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมของนักศึกษาในการอภิปรายท้ัง
ในระดับหองเรียนและระดับกลุมยอย หลังจากน้ันไดดําเนินการสัมภาษณนักศึกษา
จากการสุมจํานวน 10 คน เพ่ือสะทอนความคิดเห็นในการเรียนการสอนแบบ

                                                           
1 This article is a part of the thesis, titled “Students’ participation in classroom 

discussions.” 
2 Master of Arts Program in Teaching English as a Foreign Language 
Faculty of Liberal Arts, Ubon Ratchathani University, Thailand 
Email: kitiya.pr@ubu.ac.th Tel: (+66) 8744 33435 
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อภิปรายในช้ันเรียน และนํามาสูปจจัยท่ีเปนอุปสรรคของการเรียนการสอนแบบ
อภิปรายในช้ันเรียน จากการวิเคราะหขอมูลพบวา การอภิปรายในช้ันเรียนกระตุนให
นักศึกษาไดแลกเปลี่ยนความรูและความคิดเห็นระหวางกัน อยางไรก็ตาม ระดบัการมี
สวนรวมของนักศึกษามีความสัมพันธเช่ือมโยงกับความแตกตางขนาดของกลุม 
ประเภทของคําถาม และประเภทของหัวขอ รวมไปถึงปจจัยภายในของนักศึกษา 
งานวิจัยพบวา ความสัมพันธระหวางผูสอนกับนักศึกษาและนักศึกษาดวยกันเอง รวม
ไปพ้ืนความรู (Background knowledge) สงผลตอระดับการมีสวนรวมในการ
อภิปรายในช้ันเรียนของนักศึกษา 

 
คําสําคัญ:  การมีสวนรวม  การอภิปรายในช้ันเรียน  การสอนภาษาอังกฤษ 
 
Abstract 
 This study aimed to explore undergraduate EFL students’ 
participation in classroom discussions, as they provide not only 
opportunities for the students’ exposure to linguistic input and ability to 
produce output, but also a platform to develop critical thinking skill. This 
qualitative research analyzed the nature of students’ participation in 
classroom discussions and examined their reflections on the discussions. 
The participants were 25 undergraduate students majoring in English and 
communication at the Faculty of Liberal Arts, Ubon Ratchathani 
University, Thailand. These students took a mandatory course aiming to 
develop their research and critical thinking skills. The data was collected 
through classroom observations and interviews.  Eight 3-hour class 
meetings were observed in their entirety and analyzed for characteristics 
of the students’ participation in both whole class and group discussions. 
Later, ten students were randomly selected for interviews, which sought 
to understand the students’ experiences in discussions. The analysis 
shows that classroom discussions encouraged students to share their 
understandings and thoughts on lessons. However, the degree of 
students' participation in classroom discussions was related to different 
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characteristics including class size, question type, and topic of discussions 
as well as students’ individual differences. The findings also suggest that 
student-to-student and teacher-to-student relationships and students’ 
background knowledge contribute to the degree of engagement in 
classroom discussions. 

 
Keywords: participation, classroom discussions, English language 
pedagogy  
 
Introduction  
 In Thailand, English is the only foreign language required as a 
compulsory course in the Basic Education Core Curriculum B.E. 2551. Thai 
students have to study English for at least 12 years from the first grade 
to high school. However, not many students are successful in learning 
English. According to the results of the Ordinary National Educational 
Test (O-NET), the average score in English for the academic year 2017 for 
Grade 12 students was 28.31 out of 100 percent. The low average score 
was similar to the results from the academic years 2014 to 2016 (National 
Institute of Educational Testing Service, 2019). This reveals that Thai 
students struggle with learning English.   
 Another result of Thailand’s English proficiency was disclosed 
worldwide by the EF English Proficiency Index (EF EPI) organized by 
Education First, a world educational organization. In 2019, Thailand was 
ranked 74th out of a total of 100 non-native English-speaking countries. 
Thailand had a score of 47.62, which was classified in the lowest score 
range (Education First, 2019). For years the country has been at a low 
and very low proficiency range. Interestingly, for seven out of nine years 
between 2011 to 2019, Thailand would remain in the very low 
proficiency range. These proficiency rankings have shown that Thai 
students have been struggling with English for a long period of time. This 
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raises concerns about the state of teaching and learning English in 
Thailand.    
 When it comes to learning English, although many Thai people have 
studied English for more than ten years (since they are in kindergarten 
until they graduate from university), they generally do not succeed in 
English. We can see that English is still a difficult subject for a lot of Thai 
learners. In my opinion, there is a great need for practical ways of 
teaching and learning English to improve learners’ success. But the reality 
of English teaching in Thailand is less than desirable.  From my point of 
view, lecture-based teaching, which is used by many classrooms in 
Thailand is not sufficient for learners. Moreover, many Thai teachers 
prefer rote learning and memorization (Stone, 2017), which does not 
draw upon learners’ active engagement in the production of language 
output. 
 In the field of second language (L2) learning, Krashen (1981) claims 
that comprehension input is essential for second language acquisition. 
On the other hand, several scholars and researchers have argued that 
only input is not sufficient (Bygate, Skehan & Swain, 2001). The output is 
also needed for successful second language learning. (Swain, 1985; Swain 
& Lapkin, 1995). According to Mackey (1999), Long’s interaction 
hypothesis (1983, 1996) facilitates second language acquisition. Mackey 
(2012) states that “The interaction approach highly values output that 
involved learners going beyond their current level of knowledge.” Long 
(1996) also perceived that students’ interaction with teachers or peers 
provides feedback as a useful aspect for language development. To 
move forward through different stages of learning, students need input, 
output, and feedback. The way to get there is through interaction with 
one another in class. Vygotsky (1978), who developed the sociocultural 
theory of learning known as the “zone of proximal development”, 
proposes that learning occurs when people interact with one another 

https://www.google.co.th/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Martin+Bygate%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
https://www.google.co.th/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Peter+Skehan%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
https://www.google.co.th/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Merrill+Swain%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
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such as parents, peers, and teachers. He further emphasizes that social 
interaction influences learners’ development.  Based on this model of 
learning then learners can learn not only from the teachers but also from 
one another as well. 
 Thai education has been seen as teacher-dominated, in which 
students have been dependent and passive recipients for years 
(Kulsirisawad, 2012). Mascolo (2009) states that “Teacher-centered 
pedagogy is often described as being based upon a model of an active 
teacher and a passive student.” Most classes in Thailand are teacher-
fronted and controlled (Hayes, 2008). The traditional ways of teaching 
and learning English tend to be one-way communication-- teacher to 
students. English language teaching (ELT) in Thailand usually prioritizes 
classroom methods and materials (Hayes, 2010). While students can gain 
the linguistic input necessary for the language learning process, input 
alone is not sufficient for language learning to take place. I believe that 
classroom discussion is one of the means of instruction that facilitates 
two-way communication. Ewens (2000) defines the term discussion as “a 
diverse body of teaching techniques that emphasize participation, 
dialogue, and two-way communication.” Discussion develops critical 
understanding, self-awareness, appreciation for different perspectives, 
and ability to take action (Brookfield & Perskill, 1999). Learning in 
discussion-based pedagogy requires students to be more than passive 
recipients of knowledge (Witherspoon, Sykes & Bell, 2006). In classroom 
discussions, students have opportunities to speak and share their 
understanding with their classmates. A main challenge is that 
encouraging students to actively participate in classroom discussions can 
be a difficult task. It is not a surprise then that students’ participation in 
the college classroom is frequently found to be low (Weaver & Qi, 2005).  
 Scholars point out several aspects that can affect student’s 
participation in EFL classrooms. For example, Mustapha, Rahman, and 
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Yunus (2010) found that lecturer traits and classmate traits play 
important roles in encouraging and discouraging students’ participation. 
Moreover, student-to-student relationships in terms of friendship in the 
classroom facilitate learning skills; working together with friends would 
work more effectively because they know each other well (Hartup, 1992; 
Blatchford & Baines, 2010).  Background knowledge is also one of the 
aspects reportedly influencing student participation in the classroom. 
Prior knowledge can either facilitate or hinder learner’s connections in 
acquiring new knowledge. If the prior knowledge is active, sufficient, 
appropriate, and accurate, it helps to learn new knowledge. On the other 
hand, if the knowledge is inactive, insufficient, inappropriate, or 
inaccurate, it hinders learning (Ambrose, Bridges, Lovett, DiPietro, & 
Norman, 2010). 
 Additionally, Bui (2014) found that topic familiarity influences 
students’ performance in the L2 classroom. Based on the study, students 
produced longer accounts on familiar topics. Previous studies therefore 
suggest that class discussions as a form of participation or engagement 
in the learning process have long been of interest to second language 
scholars. However, the reality of English language teaching in Thailand 
seems to lag behind current second language acquisition theory. This has 
sparked my interest in exploring this topic and examining an English 
language classroom in which discussions are encouraged and to see 
whether any insights can be gained and discussed in terms of the second 
language learning process. 
 
Research Questions 
 Two research questions guided this study: 
 1. How do students participate in classroom discussions? 
 2. What are the students’ perspectives toward classroom discussion? 
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Methods 
 This section discusses in detail the research participants, instruments, 
procedures, and data analysis as follows. 
 
Participants 
 The participants were students who took a course aiming to 
develop the students’ critical thinking and research skills. The course 
covered the types of research, topic selection, literature review, research 
questions, research proposal, data collection, data analysis and 
synthesis, and research report. It was a mandatory course for students 
majoring in the English and Communication Program, Faculty of Liberal 
Arts, Ubon Ratchathani. In the second semester of 2019, there were two 
sections of the course. I observed a section with 25 students. In general, 
the teacher initiated classroom discussions and assigned students to 
discuss topics related to the contents of the lesson in groups. The 
teacher usually spoke English to the class. She sometimes used Thai to 
give explanation or translate her messages. She sometimes used Lao as 
well. On the other hand, the students used Thai, Thai-English switching, 
English, and Lao respectively. In the following findings section, I provided 
excerpts that were translated in English. However, to keep EFL classroom 
context, I use brackets for verbal interaction in Thai and parentheses for 
nonverbal interaction and to complete messages. Italicized text in the 
brackets referred to technical terms, words or phrases that were spoken 
in English. I focused on students’ participation in both group discussions 
and whole-class discussions. Of these 25 students, ten students were 
randomly selected for an individual interview. 
 
Data-collection procedure 
 Two main research methods used were class observations and 
interviews. The observation started in the eighth week of the course. 
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When I was in the class, I took notes and recorded audio of the student 
discussions. Discussions occurred when the teacher or student asked and 
answered questions. The participation was collected from teacher-to-
student and student-to-student verbal interaction. I observed each 3-
hour class in its entirety and analyzed the characteristics of the students’ 
participation in both whole class and group discussions. In group 
discussions, I moved occasionally when each discussion session was 
done. 
 After the class observations, I randomly selected ten students for 
interviews about their perspectives on classroom discussions and their 
participation in them. I made an appointment with each student for 
individual interviews. The interviews took about 40 to 60 minutes for 
each student. The interviews were in Thai and sometimes technical 
terms and English words emerged. Each interview started with warm-up 
questions. Then I asked the students about their participation in 
classroom discussions. To gain students’ reflection on participation and 
reasons that could affect their engagement, I also used stimulated recall 
interviews as a method. The stimulated recall is defined as “a form of 
introspective inquiry that has been employed extensively in education 
research, primarily as a means of investigating individuals’ concurrent 
thinking during specific past events” (King, 2016). I collected the data by 
note-taking and sound recording which were approved by the 
participants.         
        
Data Analysis 
 I analyzed several aspects related to classroom discussions 
including the degree of students’ participation, language choices, signs 
of the learning process, and paralinguistic in classroom discussions. 
However, I emphasized the degree of students’ engagement in this 
article. The data of students’ participation in classroom discussions was 
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analyzed from the notes and transcribed sound recordings from the 
observations and interviews. Based on observations, the ways that the 
students participated in classroom discussions were analyzed through 
the different sizes, question types, and topics of discussions. I examined 
students’ interaction in whole-class and group discussions, students’ 
responses to close-ended and open-ended questions. I also focused on 
student’s participation in different topics as I divided them into three 
types, namely, course content-related topics, topics not directly related 
to course content, and grammar and language usage-related topics. 
Additionally, I consulted with an experienced researcher in the process 
of data analysis. 
 Furthermore, the data from the interviews were analyzed by 
focusing on how students perceived classroom discussions and their 
participation in them. For example, I analyzed how they estimated their 
participation in both whole-class and group discussions, what they liked 
or did not like about taking part in the discussions, what they were 
concerned about when having discussions, which topics encouraged and 
discouraged participation in classroom discussions from their perspective. 
Additionally, I identified the participants by using pseudonyms for 
students with English letters such as student A, student B, and student 
C. The pseudonyms were used in both observation and interview 
findings. 
 Next, I discuss the research findings based on the degree of 
students’ participation in classroom discussions.  
 
Findings 
 This section discusses the observation and interview findings. The 
findings on the degree of students’ participation in classroom discussions 
were related to different sizes, question types, and topics of discussions.  
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Degree of students’ participation in classroom discussions  
      Based on the observations, I found that the degree of students’ 
participation in classroom discussions was related to the different sizes 
of discussions, types of questions, and types of topics as shown in the 
Table 1 as follows: 
 
Table 1 The categories of students’ participation 

Size - Whole-class discussion 

- Group discussion 
Question types - Close-ended question 

- Open-ended question 
Topic types - Course content-related topics 

- Topics not directly related to course content  

- Grammar and language usage-related topics 
 
 The table shows the categories of students’ participation in 
classroom discussions that were examined. The following data revealed 
that the students participated quite differently in different group sizes, 
which are discussed in detail below. 
   
Participation in different size 
 The following section provides the ways in which students 
participated differently in different sizes of discussions in terms of 
numbers of participants. The sizes of the discussions were separated into 
two groups: whole-class and group discussions. 
 
 Participation in whole-class discussions. In whole-class 
discussions, students participated at different levels. The participation in 
the whole-class discussions was mainly through teacher-student 
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interaction. The teacher regularly asked questions and the students’ 
opinions on any topics which were either directly related or not related 
to the course contents. Therefore, the student’s answering and sharing 
ideas in response to those questions show the students’ verbal 
participation in this regard. I found that the degree of students’ 
participation in this type of discussion was slight. Answering questions 
promptly rarely occurred in the class. In the whole-class discussions, the 
teacher frequently asked questions to the entire class. Then the teacher 
waited for the students’ responses. Apparently, the students could not 
answer the questions promptly. If nobody provided any answers, the 
teacher continued to explain and gave some examples until she got an 
answer from any of the students. They generally took time to think about 
the topics being discussed, and only some students answered the 
questions. Moreover, answering out loud in the class was not common. 
Many students answered questions quietly like they were simply talking 
or whispering to themselves. Murmuring occurred from time to time 
during these discussions. Some of the students either verbalized their 
answers or discussed them with their classmates sitting beside them, but 
they did not answer the questions directly to the class.    
 While the teacher generally asked the class several questions, 
students’ participation in terms of asking the teacher questions was only 
occasional. When they did ask, I noticed that the students’ questions 
that were asked in the class were only related to the contents of the 
lesson. The following excerpt occurred when the teacher lectured on 
qualitative sampling methods. The class was discussing different types of 
sampling methods in qualitative studies: purposive, convenience, 
snowball, and quota. While the teacher was giving a lecture on the last 
sampling method-- quota sampling-- one of the students raised his hand 
and asked a question as follows:  
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  Excerpt 1 
Teacher:Now, any questions? 
Student A:   [Teacher.]        
Teacher:      Yes. 
Student A:   [How big of a quota can we use?] 
Teacher:      [It depends on you. We have to think that 

if we have multiple quotas, the number 
of participants will decrease.] 

Then the teacher gave some examples of conditions 
that the students should be concerned about when 
considering quotas for research. 

 The excerpt above shows that the students asked the question 
loudly and directly to the teacher. It occurred after the teacher 
concluded the topic of stratified sampling and she asked if the students 
had any questions. The question was about using quotas related to the 
content the teacher had previously taught.   
 Another excerpt below was a question which occurred while the 
class was discussing an appropriate research question if they would like 
to know which of the two main singer contestants was more popular: E-
Ka or Durian, on The Mask Singer TV show, a popular celebrity singing 
contest in Thailand. The class also discussed methods that could be 
used to get data. At first, the discussion was in small groups. Then the 
teacher asked each group what the research question should be, what 
data-collecting method should be used, and what the sharing of the 
results of their discussions with the entire class should be.  
  Excerpt 2 

Teacher:  What method are you going to use, 
random   sampling or stratified sampling? 

The students turned to one another after the teacher 
asked the question.  
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Student A:     Random (whispering to the group members) 
Student B:     [Can convenience (sampling) be used?] 

(whispered to the group members) 
                     Student B:    [Can convenience (sampling) be used?]  

       (asked the teacher)     
 The two excerpts above show that both students asked questions 
directly related to the course contents which were being discussed at 
the moment. Moreover, their questions demonstrated their 
understanding of what was being discussed. According to the first 
excerpt, the student asked about quota sampling to expand his current 
understanding. The example also shows that the student understood 
what random, stratified, and convenience sampling methods were. When 
the teacher gave her two choices, she did not choose one of them. She 
asked the question if she could use another type of sampling method 
instead.     
 In summary, students’ participation in the whole-class discussions 
was to a limited degree. For the most part, the teacher started each 
discussion and asked many questions to the class.  However, the 
students’ engagement was inconsistent. Answering questions promptly 
and loudly was rare. However, I found that students’ participation in 
small group discussions was different from the whole-class discussions. 
The students normally engaged well in their group discussions. I will 
discuss the nature of students’ participation in group discussions as 
follows. 
 
 Participation in group discussions. Students’ participation in 
group discussions tended to be livelier than the whole-class discussions. 
In my estimate, participation in group discussions was moderate. Group 
discussion was an activity in which all group members were engaged. 
When the teacher assigned students to make a group of three to five 
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people and discuss any topics together, they talked with other members 
of their groups and expressed their ideas regularly. All students 
participated in their groups at different levels whether the group was 
chosen by the students themselves or randomly assigned. Nonetheless, 
students’ participation differed in these two types of group assignments. 
When the students grouped independently to discuss topics, friendliness 
to one another was apparent during their discussions. They discussed 
and talked to each other freely and smoothly in their groups. By contrast, 
when the students were in random groups, their participation was more 
academic. All group members gave their ideas and strictly focused on 
the task assigned.  
 Based on my interviews, although the teacher was not the focus 
on this study, asking the students to reflect on her helped me to 
understand how her presence interacted with their participation. 
Interestingly, all of the students interviewed said that they never initiated 
a question or asked the teacher questions in class. For instance, Student 
P reported, “When I had a question, I kept it to myself. I asked my friends. 
It was surprising that I did not ask the question to the teacher 
directly.”  One of them was surprised by the fact she was afraid to ask 
the teacher even when she regarded the teacher as easy-going. Despite 
the fact that whole-class discussions occurred quite frequently, most of 
the participants reflected that their participation in the whole-class 
discussion was mostly limited.  
 Participation in group discussions allowed the students to reflect 
on their classmates. Most of them reported that they participated more 
when they discussed with those they considered friends. For instance, 
Student T reported that when he was grouped independently with his 
friends, he talked much in each discussion, and he could sometimes talk 
about something else beside the topic which was being discussed. 
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 Another interesting point was that some of the students perceived 
that having discussions with members in random groups increased their 
participation and helped them to express ideas well. Student P reported 
“For me, I preferred random groups. The groups which I chose myself, 
what should I say? When my close friends had already given their ideas, 
I did not give mine or argue them. It was because we knew each other 
well, our ideas sometimes similar to each other, so I did not give my 
opinion.” She further reported that “In the random group, the members 
of the group did not know each other well. It encouraged us to give and 
argue ideas with other members independently. I also felt if I argued with 
my close friends, I may dissatisfy them.” 
  All interviews above pointed out that the degree of participation 
depends on others in the class as well. The teacher and their classmate 
seemingly influenced participation in classroom discussions. Moreover, 
in group discussions, their friendship with group members seemed to 
have influenced their participation as well.    
 In addition to this, the size of the classroom discussion based on 
the number of students engaged interplayed with the degree of 
students’ engagement. Participation of the whole-class and group 
discussion was at a different degree as discussed in the next section.  
 
Participation in different question types  
 In the classroom discussions, the types of questions that were 
asked in the class could be divided into two types: close-ended and 
open-ended questions. The degree of students’ engagement was related 
to the two types of questions as discussed below. 
 
 Close-ended questions. The students were able to answer close-
ended questions promptly. In the excerpt below, the whole class was 
discussing the definition and examples of the term Variable. The teacher 
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gave some examples and asked them if they thought each example 
could be considered a variable. 
  Excerpt 3 

Teacher:      [Variable, what does it mean?] 
Students:     (Silence) 
Teacher:      [Can weight be a variable?]            
Students:     [Yes.]                      
Teacher:      [Can colors be variables?]                          
Students:     [Yes.]                 
Teacher:      [Can schools be variables?] 
Students:     [Yes]                        
Teacher:      [Can provinces be variables?] 
Students:     [Yes.] 
Teacher:      [Can regions be variable?]                        
Students:     [Yes.]              

 The excerpt above shows that several students responded to the 
close-ended question promptly. When the teacher asked close-ended 
questions or give them choices, they always responded and the silence 
rarely occurred in this type of question.   
 
 Open-ended questions. Silence occurred when the teacher asked 
open-ended questions. The students tried to answer the type of 
questions after the teacher gave them clarification and encouragement.  
  Excerpt 4 

Teacher:     What would be a benefit of an oral questionnaire? 
Students:    [We provide convenience.]                     

                     Teacher:     [Apart from convenience, what else?] 
                     Students:    (Silence) 
 Another excerpt below shows that the students answered a 
question after they were encouraged by the teacher to try to answer the 
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question. It occurred when the class was discussing quantitative analysis. 
The teacher asked the students why a strong claim was important. The 
teacher started asking the question in English, then translated it in Thai 
and ended up with encouragement in Lao. 
  Excerpt 5 

Teacher:      Why do you want to make a strong claim? 
Students:     (Silence) 
Teacher:      Why do you have a yes/a no question? 
Teacher:      (Continued) [Why do we need claims? Tell 

me.] (Ended up by switching to Lao) 
Students:     [To make it clear and reliable.] 

 Furthermore, when the teacher kept asking questions and opinions 
about lessons and course content, it became apparent that the students 
struggled with expressing and clarifying their ideas. The teacher regularly 
answered the questions herself after getting no answers from the 
students. The following excerpt took place when the class was discussing 
the benefits and drawbacks of collecting data by using a questionnaire. 
After the class finished discussing a drawback of using questionnaires, the 
teacher asked the class about the challenge of using the said method. 
  Excerpt 6 

Teacher:      What is the challenge of a questionnaire?  
Teacher:     [It is different. It is not the drawback, but the 

challenge. What is the challenge?] 
Student:      [Challenge] (gave Thai meaning as a verb) 
Teacher:      As a noun. 
Student:      [Challenge] (gave Thai meaning as a noun) 
Teacher:    Yes, it is. [What is the challenge of using 

questionnaires?] 
No one answered the question 
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Teacher:       [It is not the drawback but it is a challenge. 
What is it?] 

No one answered the question 
Teacher:       So basically, you have to carefully 

...[unintelligible], look questions, you have to 
carefully verse your questions, aware they are 
not loaded, they are not misleading, they are 
easy to understand. They are clear...  

Then the teacher continued explaining the challenge of 
using questionnaires to the class. 

 Apart from silence, when students were asked open-ended 
questions, they answered with short words or phrases. In the following 
excerpt, the teacher asked a question of whether the students have 
recognized questions in the university’s evaluation system.       
  Excerpt 7 

Teacher:   [Do you remember what the questions 
were?]               

Student C:   [Teacher]                     
Student D:   [Curriculum]                 
Student E:   [Classroom] 

 To sum up, the degree of students’ participation in classroom 
discussions was related to close-ended and open-ended questions. The 
students highly and promptly participated in the discussions with closed-
ended questions, whereas there was less participation in the discussions 
with open-ended questions. Students’ engagement increased when the 
teacher gave more details and examples. Encouragement at the end of 
questions seemed to stimulate the students’ involvement. In the next 
section, I will discuss the degree of students’ participation in terms of 
different types of topics.  
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Participation in different topic types  
 Based on the contents, I divided the topics into three types, 
namely, course content-related topics, topics not directly related to 
course content, and grammar and language usage-related topics. The 
findings show that different topics were related to the degree of 
students’ participation. The description is provided as follows.     
 Course content-related topics. Course content-related topics 
were the topics that were related directly to the lessons and provided 
in the course pocket, such as topics of qualitative sampling methods, 
qualitative data-gathering methods, data analysis, reporting 
results/findings. Based on the course packet, the content mainly 
included definitions, concepts, strengths, weaknesses, comparison of 
different concepts, and examples of course content related to doing 
research. In each lesson, there were activities which also included 
different topics such as raw data from interviews with HIV positive 
individuals, mock data from an informant recalling a story about her 
fellow inmate, content analysis of Article 44, and Lamyai Haithongkham’s 
songs.  
 Based on my observations, topics in discussions at the beginning of 
each class meeting were directly related to the course content. The 
teacher usually started with a lecture on concepts of each course 
content-related topics and asked questions to the class for discussion. I 
found that the students had less participation in the whole-group 
discussions when the topics were related to the lesson. That is, they 
were silent when the teacher asked them about the differences between 
thematic and narrative analysis even though the class had talked about 
them previously.  
 However, course content-related topics that were provided in each 
activity show a large amount of the students’ participation. In each class 
meeting, students were assigned to discuss and complete tasks in the 
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course packet. For example, the students were assigned group 
discussions to see if any themes emerged. One of these involved 
interview data with HIV positive individuals who were shunned by their 
community and who had lived in exile in a cemetery. At the end of the 
group discussion, the students were asked to give a possible theme. I 
found that every group shared their ideas with the class. Later, the class 
discussed the most appropriate theme of the example data. I found that 
both group and whole-class discussions in this activity went very well. 
Student-to-student and teacher-to-student turn talking were smooth. 
Hence, a greater degree of students’ participation emerged when the 
students discussed course content-related topics in the final activities 
after they got background knowledge on each topic from the 
teacher.                  
 Interestingly, I found that the topics to which the students paid 
more attention were those involving general issues.  Several students 
participated in the topics that surrounded them as university students or 
a familiar topic that they heard or experienced before. In one of the class 
meetings, the students were assigned to make groups of two and choose 
a research question. They had to discuss methods that they would apply 
to their chosen research question. There were about 51 research 
questions provided in the activity. The research questions, which were 
chosen by the students, were related to customers’ motivation to buy 
drinks from coffee shops, kinds of pets that UBU (Ubon Ratchathani 
University) students would secretly keep in the dormitory room, 
controversies in Donald Trump’s speech, and reasons why some EC 
(English and Communication program) students do not wear a uniform 
to class. Although there were many questions provided, wearing a 
uniform and motivations for buying a drink were selected twice, each 
time by a different student pair. The most frequently chosen topics were 
linked to the students’ university, program, and daily lives.  
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 Topics not directly related to course content. There were not 
only course content-related topics that were discussed in the class. The 
teacher also discussed some topics which did not appear in the course 
packet including global situations, Thai society, political issues, social 
problems, local beliefs, university, and students’ university experiences. 
Each topic was not directly related to the course content. In a class 
meeting, the class discussed the concepts of validity and reliability. The 
teacher first asked students to look up the definition of the words 
“validity” and “reliability”. Then the class discussed the concept of 
validity and the teacher initiated the topic of the Coronavirus outbreak. 
The excerpt below shows a discussion on the validity of Coronavirus 
testing.  
  Excerpt 8 

Teacher:       Two days ago a Chinese passed through 
immigration in France, you know while 
taking some kind of a fever reduction, pain 
reliever, or fever-reduction medicine. So 
you take fever reduction medicine, then 
your temperature is lower, right? And she 
passes through the temperature detector 
to check the body temperature of the 
people passing through to determine 
whether the person has a fever or not. So, 
this woman was from China and she was 
able to pass through the detector without 
being detected as having a high 
temperature, but she ended up with 
Coronavirus in her system. But because 
she took the medicine before passing 
through the system...  
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Then the teacher started asking a question of what the 
students thought about the fact the temperature 
detector could not detect the woman’s temperature. 
The question was as follows: 
Teacher:     [Our question is, if we are authorities, 

research in daily life, the detector is our 
instrument. To measure who has a fever, 
is our instrument valid?]      

Students:     [No.] (murmuring)         
                     Teacher:      [Right?] 

The teacher concluded that we could not use the 
instrument because it could not detect people who 
have or may have Coronavirus. The teacher continued 
asking the class about the validity of the instrument in 
the following excerpt.  
Teacher:      [This means screening people who might 

be detected with the first procedure being 
measurement of body temperature (by 
the detector) in France, was not valid, was 
it?] 

                     Students:     (nodded their heads) 
The class kept discussing Coronavirus testing. In the 
following excerpt, the teacher asked the class whether 
they knew the testing in Thailand. 
Teacher:      [Do you see what Thailand does?]  
Students:     [Yes.]                   
Teacher:     [When Thailand does, there are when 

Thailand does not do (anything) and when 
Thailand does (something).] 
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Teacher:       [Do you see the news?] Do you see that? [What 
do they do?] 

Student U:    [(I) did not see (how) they do, but (I) knew 
that they already did (test), (I) knew that 
(they) have already tested, I just knew 
that.] 

Then the teacher suggested the students try to find 
more information about Thai testing. Later, the teacher 
encouraged the class to continue discussing the reason 
why Thai people had been critical when Deputy Prime 
Minister and Public Health Minister Anutin Charnvirakul 
posted on his Facebook that Thailand did not need to 
install temperature detectors at the airports because all 
flights from Wuhan, China, had been canceled. The 
teacher asked the class, as shown in the excerpt below. 
Teacher:          [Let’s use (our) logic, critical thinking if 

(someone) said that it was 
unnecessary to scan (people at the 
airports), (because) there were no 
airplanes, (or) flights from Wuhan, why 
do people criticize (that)?] 

While some students were giving their opinions, one of 
the students shared her opinion audibly to the class 
that the virus could not be spread in only Wuhan was 
one of the reasons as according to the excerpt below.  
Student F:      [The virus could possibly have been 

contracted from elsewhere.] 
 The above excerpt shows that the students’ engagement increased 
when they discussed topics not directly related to course content. 
Nonetheless, the students participated differently when the topics 
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related to their experience and were close to them. For instance, when 
the class discussed campus life or courses that they had studied in the 
program, their discussions went smoothly. The student-to-student and 
teacher-to-teacher responses came out promptly. The excerpt below 
was a discussion on designing a questionnaire or a survey of popularity. 
The teacher gave the class a research question of which on-campus 
coffee house was the most popular among EC students. The details of 
the discussion are as follows: 
  Excerpt 9 

         Teacher:      [What do we compare first?] 
         Students:     Coffee houses. 

     Teacher:       [How many coffee houses? Let’s count 
how many of them.] How many? 

Some students answered the question.  
         Student A:   [Six or seven?] 
         Student P:   [Six.] 
         Teacher:      [Oh! It is countless.] 

Then, the teacher went to the point of the survey  
design. 
Teacher: [When we design the survey, what do we 

count? What do we compare?] 
Students were murmuring. 
The teacher explained that they needed to divide the 
survey into different sections addressing such topics as 
the opinions on atmosphere, price, and taste. The class 
continued the discussion as shown below. 
Teacher:       [Let’s think! If we have to do a survey, 

which coffee house do we vote as the 
number one for the atmosphere?] 
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Student A:    The Balcony Kiss. (Other students answer                
                   quietly) 
Teacher:       [For the atmosphere, we may vote for the 

Balcony as the number one.] 
The teacher continued asking the next question. 
Teacher:      [For price, which coffee house do we vote  
                  for?] 
Student B:    Chapayom (Other students were murmuring) 
Finally, the teacher asked another question on the 
design of the survey. 
Teacher:     [For taste, which coffee house do we vote  
                 for?] 
For the last question, several students were 
contributing their opinions, but they were not 
intelligible to me. They gave confidently different 
names of coffee houses. Then the teacher explained 
that the data of this aspect were various because 
people had different favorite tastes of coffee.  

 The excerpt above shows that if the topics of discussions were 
familiar to the students, ones that they could be a part of, such as a UBU 
student, an EC student, and a customer, the students’ verbal 
participation was clearly high. Their participation occurred promptly and 
frequently. Unlike the discussions of something that they did not have 
experienced or they were not interested in, where their participation was 
limited. Therefore, the familiarity of the topics was related to the degree 
of students’ participation in classroom discussions.  
 
 Grammar and language usage-related topics. The last topic was 
beyond the course content but it generally occurred while the class was 
having discussions. Grammar and language usage-related topics included 
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discussions of technical terms, vocabulary, and grammatical points. 
Pronunciation was also included. When the new course-related content 
topics were introduced to the class, the teacher regularly asked the class 
for definitions of words such as endanger, correlation, causation, and 
manipulate. When the students answered questions and shared their 
ideas, the teacher began discussing grammatical uses such as how to use 
singular and plural nouns, comparative adjectives, and punctuation. The 
excerpt below illustrates a discussion of how to use punctuation. Each 
group was asked to give a research question to examine the most 
popular singer on a TV show. Several groups gave their research 
questions with the same preposition between, so the teacher started to 
discuss another option to change the question. 
  Excerpt 10 

Teacher:      How are you going to collect data? (Asked a  
                  group) 
Student A:    Our question is who is more popular, E-Ka 

Dam or Durian? comma kon (She ended 
up a Thai word “kon” which meant 
“before” (to separate clause) 

Teacher:      Who is more popular? [Then what do we 
use?] (paused) [That group, what did I tell 
you if we did not use “between”] (the 
teacher pointed to another group at the 
back) [did you forget?] 

Student B:    Among 
Teacher:      [Which punctuation mark do we use?] 
 
Students:     Comma (answered by some of the  
        students) 
Students:      Colon (answered by some of the students) 
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Student A:   [Colon or semi(colon)?] (talked to friend 
beside him) 

Studen B:     Colon 
Teacher:       [It is colon. (Someone) still uses a comma.] 

(She said that while some students kept 
choosing “comma”). 

The teacher added another question. 
Teacher:      [Then, what do we use (between) and,  
       and or?] 
Several students verbalized both choices audibly. Most 
of them answered “or” and spoke louder and louder. 
However, the teacher did not give them the correct 
answer and she told them to find it themselves. 

 Furthermore, when the teacher asked them to pronounce some 
words, they were not confident. The excerpt below occurred when the 
teacher asked the students how to pronounce the commonly 
mispronounced word “determine”. She gave an example sentence to 
the class and the discussion was as follows:  
  Excerpt 11 

Teacher:      The goal of this research is to de… [what is 
it?] (She wrote the word “determine” on 
the whiteboard) 

Students:     (Murmuring) 
Teacher:      De...? De...? Deter..? Deter..? 
Teacher:      Petchy, deter... [what is it?] (Called on a  
         student) 
Teacher:      Determine (Gave the correct pronunciation) 
After the teacher gave them the right pronunciation, the 

students were laughing. The teacher continued pronouncing 
other mispronunciation words.  
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Teacher:       determine, examine (the teacher 
pronounced the final syllable as the 
possessive pronoun “mine”) 

Students:     (Laughing) 
Teacher:       When (you) see this word, undermine. (She 

pronounced the final syllable as min)  
Students:     (Continued laughing) 

 I also found that when the teacher introduced the class to new 
words. Some students repeated the teacher’s pronunciation quietly with 
him/herself. These actions show that they were not confident to 
pronounce some words. Therefore, they paid attention to the correct 
pronunciation and practiced in the classroom.  
 Moreover, the grammar and language usage-related topics were not 
initiated by the teacher only. The students also discussed this topic 
among themselves. In a class meeting, the class discussed methods of 
reporting findings. The teacher asked the class the importance of 
examples of findings. A student gave her idea to her friend beside her. 
The details were as follows: 
 Excerpt 12 
                  Student G:      To make our point clear, clearer. 
                  Student U:      More clear. 
                     Student G:      [More clear or clearer] 
                     Student U:      Clear.   
 Based on my observation, when the teacher initiated discussions of 
vocabulary and grammatical points, the students paid attention. Some 
of them answered the questions and some took notes on their handout 
or notebook. The class was not silent when they discussed grammar and 
language usage-related topics. These topics also appeared in student 
group discussions. So, discussions of grammar and language usage-
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related topics implied the students’ awareness of language uses as 
language learners. 
 I found that the differences in discussion topics were an important 
reason for the students’ participation or lack of it.  The students could 
participate and talk spontaneously on topics that were familiar to them 
such as day-to-day activities and so forth. Their participation in 
discussions was limited when they discussed course content-related 
topics or academic topics. For example, Student V reported that her 
participation went down when the class discussed the lessons of the day 
and her participation went up when the topics were related to something 
that she knew and experienced previously. She said that “It was because 
of something that we did not know, (and) were not familiar with. If I saw 
(something) a lot, I knew a lot. If I knew (something) a bit, my participation 
through answers and discussions decreases. It decreased our potential 
because I did not know it.” Then, I asked her about the topics that she 
could discuss to a great degree. She replied, “Talking about the poor, I 
could imagine. I was one of them. I could imagine clearly. When the 
teacher talked about the flood, I understood because I was one of the 
volunteers. I knew their real problems. I knew how they were in the 
situation. It was because I was a part of the situation. I saw it with my 
own eyes. I could recall it. So, I was confident when I answered the 
questions. It was 100 percent sure.” 
  
Discussions 
        Based on my findings, the degree of students' participation in 
classroom discussions was related to different characteristics including 
the size, question type, and topic of discussions. This points to the 
students’ lack of background knowledge, critical thinking skill, and as 
potential contributors to the degree of their engagement in classroom 
discussions. 
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Participation in classroom discussions 
        According to the different degree of students’ participation in the 
whole-class and group discussion, student-to-student and teacher-to-
student relationships affect participation. Whole-class discussions display 
teacher-to-student relationships and group discussions display student-
to-student relationships. As the findings have shown, the teacher-to-
student relationship is limited. As I said above, the teacher-initiated 
discussions where the class was asked several questions, which the 
students answered, the degree of the students’ participation was not 
consistent in the whole-class discussions. The students sometimes kept 
silent or gave answers quietly. Based on my interviews, most of the 
students did not participate much in the whole-class discussions. 
Voluntary responses to the teacher’s questions were rare. Moreover, 
some students reported that they had never asked or answered any 
questions in the whole-class discussions.  
 However, the students’ participation in group discussions was 
prompt and spontaneous either in their chosen or random groups. Based 
on my findings, all students were involved in group discussions. They 
shared their understanding with each other. They asked and answered 
each other’s’ questions. Their turns talking were natural. In addition, 
closeness among group members seemed to have influenced their 
amount of participation. Participation in the chosen groups with close 
friends encouraged them to talk much and independently, but it was 
difficult for some students to show disagreement with others. 
Participation in random group discussions provided more opportunities 
to get different ideas, share their opinion, and debate with others.   
 Students’ engagement in both the whole-class and group 
discussions shows social interaction in the classroom. Vygotsky (1962) 
claims that people learn through interaction with others including 
parents, teachers, peers, and experts. In classroom discussions, the 
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interaction between the teacher and the students, and students and 
students, supports students learning through the course. As Pica, Lincoln-
Porter, Paninos, and Linnell (1996) also stated, “Language learners are 
frequently and increasingly each other’s resources for language 
learning.’’ Moreover, friendship among students in the classroom 
supports crucial learning skills like cooperation, reciprocity, effective 
conflict management, intimacy, commitment, and self-disclosure 
(Hartup, 1992; Blatchford & Baines, 2010). On the other hand, friends 
usually distract others in classroom engagement (Hamm & Faircloth, 
2005). 
 
Lack of background knowledge 
 Based on my analysis, different discussion topics garnered different 
levels of students’ participation. The topics can be characterized as 
course content-related topics, topics not directly related to course 
content, and grammar and language usage-related topics. Topics 
related to the concepts in the handout received the least amount of 
students’ engagement. Students struggled with topics that they are not 
familiar with. In terms of the other two topics, students are able to 
participate promptly. It is probably because the topics are close to their 
daily life. As language learners, they pay attention to grammar. So, their 
participation occurs frequently with the grammatical points.  
 Background knowledge is important for learning because it 
influences students’ engagement. To follow the content and any topics, 
students’ knowledge is needed. As the interviewees have reflected, they 
can participate more in the discussion if the topics are familiar to them. 
Background knowledge helps to build confidence to share ideas. It is 
understandable that they are not confident when they have to discuss 
topics about which they do not have prior knowledge. Ambrose, Bridges, 
Lovett, DiPietro, and Norman (2010) state that students’ background 
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knowledge can either help or hinder their learning. They claim that 
students come to the class with their prior knowledge which includes a 
combination of facts, concepts, models, perceptions, beliefs, values, and 
attitudes. Their knowledge may be appropriate or inappropriate for 
different contexts. The authors further emphasize that if the students 
have insufficient knowledge for the task or learning situation, it might 
impede learning new things. Furthermore, Bui (2014) found that topic 
familiarity encouraged more fluent L2 language. 
 
Conclusion 
         The study explored the nature of students’ participation in 
classroom discussions. It also examined students’ reflection on 
classroom discussions. The amount of their participation was related to 
several characteristics including the size, question type, topic of 
discussions. Teacher-to-student and student-to-students relationships, 
lack of background knowledge, and lack of critical thinking skills seemed 
to influence the ways the students participated in classroom discussions. 
However, students’ participation did not depend on any single aspect. 
There is no dominant factor. In a discussion, participation can be related 
to many aspects. Moreover, a student’s engagement is based on 
different reasons at different times. In addition, this study shows that 
classroom discussion is an alternative way of teaching in the EFL 
classroom. The interaction between teacher-student and student-
student supports the students’ learning process. Everybody in the 
discussion can be a source of learning for each other.  
 
Limitations of this study 
 The research study suffers from methodological limitations. The 
observations were done by myself only, and therefore the study was 
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limited by ability to gather data from different angles and seating areas 
in the classroom. 

 
Recommendation for further study 
 Given the findings in this study, several dimensions should be 
explored in detail. Further research could examine students’ 
participation as a longitudinal study to see their development. Moreover, 
students’ grade results and teachers’ reflection should be 
examined.    Another aspect is doing research on students’ using English 
in EFL classroom and signs of L2 learning process in classroom 
discussions. 
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