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 วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปที่ 9 ฉบับที่ 2 มี
บทความตีพิมพทั้งสิ้น 12 บทความ ซึ่งทั้งสิบสองบทความนี้มีนัยสําคัญทาง
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วารสารฉบับนี้ไดหยิบยกมาพูดถึงก็คือ กระบวนการเรียนการสอนและการสราง
กระบวนการเรียนรูของสังคมไทยควรจะเปนไปในทิศทางใด กลาวคือ จาก
บทความที่ตีพิมพในวารสารฉบับนี้ มีขอเสนอแนะและบทเรียนมากมาย ไมวา 
การทําความเขาใจผูเรียนมากขึ้น ดังที่มีการเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
นักศึกษาที่ผานการสอบคัดเลือกดวยวิธีรับตรงกับวิธีรับผานสวนกลางมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาหรือไมอยางไร จากบทความนี้ไดชวยทําใหเราหันมาตั้ง
คําถามกับการระบบคัดเลือกนักศึกษาที่ควรจะเปนนั้นควรเปนเชนไร  

บทความในวารสารฉบับนี้ยังชี้ใหเห็นประเด็นสําคัญที่สถาบันการศึกษา
ทุกระดับควรที่จะมีการพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไมวา
การเรียนรูเชิงประสบการณและภาคสนามที่กระตุนใหนักศึกษามีความเขาใจ
บริบทของการพัฒนาประเทศอยางลึกซึ้งมากข้ึน จากบทความเรื่อง Experiential 
learning in the case of Pak Mun Dam, Thailand ไดถอดบทเรียน
กระบวนการเรียนการสอนผานการศึกษาภาคสนามที่ชวยกระตุนใหผูเรียนมีความ
กระตือรือรนที่จะเรียนรูไดอยางไร  

ยิ่งไปกวานั้น ในดานภาษาศาสตร จะพบวาการเรียนการสอนดานภาษา 
ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุนในระดับอุดมศึกษา จําเปนที่จะตองมีการสราง
องคความรูใหมๆ ตลอดจนกลวิธีในการเรียนการสอนที่สอดคลองกับผูเรียนที่
สงเสริมใหเกิดการทําความเขาใจวา เรื่องของภาษาศาสตรหรือการใชภาษานั้น
ไมไดมีกฎตายตัว หากแตผูเรียนจะตองเขาใจวา การใชภาษาเปนเรื่องของการ
ตีความและการเลือกสรรของผูพูดหรือเขียนท่ีจะเปนผูเลือกใชสํานวนหรือรูปแบบ
ที่เหมาะสมที่สุดในการสื่อความหมายใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งจากบทเรียนในเรื่อง
ของการเรียนวิชาคณิตศาสตรเปนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
การทํ าความเข า ใจการกล าวคํ าขอโทษของผู เ รี ยนภาษาอั งกฤษเปน
ภาษาตางประเทศระดับปริญญาตรี พบวา ปญหาในการเรียนการสอนมาจาก
ความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของนักเรียนอยูในระดับต่ํา ตลอดจนความ
แตกตางทางวัฒนธรรม ทําใหเปนอุปสรรคในการเรียนการสอนอยางมาก ดังนั้น 



  
  

 
 

เราควรจะตองมีการปรับปรุงแนวทางการเรียนการสอนใหม ดังที่พบวา การใช
เทคนิคการสอนโดยการเลานิทานกับนกัศึกษาระดับมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 1 สามารถ
ทําใหผูเรียนสามารถจดจําคําศัพทไดดีขึ้น แนวทางการสอนเชนนี้แมจะเปน
ตัวอยางเล็กๆ แตถานําไปขยายผลใหกวางขึ้น เราก็จะมีการพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพการเรียนการสอนใหดีขึ้นไดไมมากก็นอย 

หากขยายมุมมองในการเรียนรูใหกวางออกไปสูสังคม วารสารฉบับนี้มี
บทความหลากหลายเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู ดังเชน ขอเสนอแนะวาดวยการ
จัดการพลังงานในระดับชุมชน การสรางวัฒนธรรมองคการกับประสิทธิผล
องคการของศาลยุติธรรม การศึกษาวนเกษตรของเกษตรกรและชุมชนเพื่อการ
พึ่งตนเอง ซึ่งการเรียนรูในระดับสังคมนั้น เกี่ยวของกับการปรับทัศนคติของ
ประชาชนหรือหนวยงาน ตลอดจนแนวทางการพัฒนาของรัฐที่จะตองมีนโยบาย
ในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางจริงจังมากขึ้น การสรางกระบวนการมี
สวนรวม ตลอดจนการพัฒนาองคกรหรือหนวยงานตางๆใหเปนองคกรการเรียนรู 
ทั้งหมดนี้เปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนรูของสังคมไทยวงกวางที่บทความใน
วารสารฉบับนี้ไดพยายามบอกกลาวเอาไว  

ในขณะที่สังคมไทยกําลังพัฒนาอยางรวดเร็ว เรามีความจําเปนอยาง
ยิ่งยวดในการสรางองคความรูหลากหลายมิติ ดังเชน การทําความเขาใจ
สุนทรียศาสตร วาอะไรคือความงาม เปนคําถามเชิงปรัชญาที่ไมใชเฉพาะนัก
ปรัชญาเทานั้นที่ควรถกเถียง หากประชาชนคนธรรมดาก็ควรที่จะทําความเขาใจ
และตั้งคําถามกับสิ่งเหลานี้ในเบื้องตนดวย ในดานความเปลี่ยนแปลงภาค
การเกษตรก็เชนกัน การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในการพัฒนาขาวลูกผสมวา 
เกษตรกรควรจะมีสิทธิที่จะเขาถึงขอมูล ตลอดจนมีสวนรวมในการตัดสินใจเชิง
นโยบายในเรื่องนี้ เพราะที่ผานมา การผูกขาดความรูโดยบรรษัทขนาดใหญไมได
คํานึงถึงสิทธิของเกษตรกรมากนัก  
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Experiential learning  

in the case of Pak Mun Dam, Thailand1 
การเรียนรูเชิงประสบการณจากกรณี 

เขื่อนปากมูลในประเทศไทย 
 

Kanokwan  Manorom / กนกวรรณ มะโนรมย2 
 

Abstract 
 

This article explains how experiential learning contributes to 
the creation of knowledge about hydropower dam, based on the 
case of the Pak Mun Dam. The paper argues that field based 
experiences lead to knowledge through the transformation of 
students’ experience in different ways. First, experiential learning 
encourages students to transform their knowledge based on a 
simple and shallow understanding about the dam into a more 
complex understanding after the field visit to the site. Second, out-
of-classroom learning stimulate students to narrate and reconstruct 
new stories and the meanings about the dam based on their own 
memories and perceptions they derived from what people have 
told them. Lastly, experiential learning supports students’ 

                                                        
1 Many thanks go to Professor Dr. Phillip Hirsch, the University of Sydney in 
vigorously encouraging and advising the author to write this article.  
2 Assistant Prof. Dr. Kanokwan Manorom, Faculty of Liberal Arts, Ubon 
Ratchathani University, Thailand 
 



2 วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ีปที่ 9 ฉบับ 2 (2556) 

argumentative explanation of how the Pak Mun Dam issues had 
been integrated into broader development contexts. 

 
Keywords : Experiential learning, Pak Mun Dam 
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บทคัดยอ 

 

 
บทความนี้อธิบายใหเห็นวาการเรียนรูเชิงประสบการณมีสวนสําคัญใน

การพัฒนาใหนักศึกษาสรางองคความรูเกี่ยวกับเขื่อนไฟฟาพลังน้ํากรณีเขื่อนปาก
มูล บทความถกเถียงใหเห็นวาการเรียนรู เชิงประสบการณหรือการเรียนรู
ภาคสนามนํามาสูการเปลี่ยนแปลงความรูของนักศึกษาในหลากหลายแนวทาง 
ประการแรกการเรียนรูภาคสนามสนับสนุนใหนักศึกษาปรับเปลี่ยนจากการมี
ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับเขื่อนปากมูลแบบงายๆและตื้นเขินสูการมีความรู
และความเขาใจที่ซับซอนมากขึ้นเกี่ยวกับเขื่อนนี้ ประการที่สอง การศึกษาเรียนรู
ภาคสนามสามารถกระตุนใหนักศึกษาสรางเรื่องเลาและสรางความหมายใหมๆ
เกี่ยวกับเขื่อนปากมูลที่มาจากความทรงจําและการรับรูของนักศึกษาที่ไดยินไดฟง
จากปากของชาวบานระหวางนักศึกษาอยูในภาคสนาม ประการสุดทายการเรียนรู
เชิงประสบการณสนับสนุนใหนักศึกษาไดตั้งประเด็นการถกเถียงตางๆเกี่ยวกับ
เขื่อนปากมูลโดยเชื่อมโยงกับบริบทใหญของการพัฒนาในสังคม 
 
คําสําคัญ  การเรียนรูเชิงประสบการณ, เขื่อนปากมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ีปที่ 9 ฉบับ 2 (2556) 

Introduction 
 

Out-of-classroom teaching on subject of hydropower dam 
and its impacts on local peoples provides students an experiential 
learning terrain. Students have a great opportunity to link concepts 
to the contexts through interaction, immersion and experimentation 
sequences (Kolb 1984). An out-of-classroom teaching on the subject 
of hydropower is proven to be a powerful tool to achieve the goal 
of directly interactive and experiential learning transformation as 
noted by Kolb (1984: 38) that “learning is the process whereby 
knowledge is created through the transformation of experience”. 
Additionally, classroom teaching is relatively limited to the learning 
cycles and complementary to learning (Hirsch and Lloyd 2005: 322). 
Therefore, bringing students to the villages where this hydropower 
dam is located would provide a learning space for students to 
immerse in a situation particularly relevant to subject and allow 
students to interact with local people through interviews and 
participation observation.  

Unlike most other papers written about student’s learning 
cycles and their behavioral outcomes, this paper describes the 
process of students’ experiential learning; it highlights how students 
transform, link and interpret the livelihoods of vulnerable groups 
persistently facing the adverse impacts of the Pak Mun Dam, the 
most controversial and notorious dam in the history of Thailand’s 
development since its beginning in 1991. This paper will shed light 
on the concept of experiential learning in social development and 
sustainability. The field visit is also described, followed by stories of 
the Pak Mun Dam and how experiential learning transforms 
knowledge on the dam issues created by students. Finally it 
discusses a relationship between experiential learning and how 
knowledge is created.   
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Research methods 
 

Field data presenting in this paper mainly came from 1) 
interviews with 20 Ubon Ratchathani University’s students majoring 
in Social Development, Tourism and English language who had 
participated in field based learning.2) three times class discussions 
on field based learning with 40 students who enrolled in social 
development theories in 2009; 3) participatory observation by 
instructor during field studies in PaK Mun communities and 
classroom lecture; 4) participatory observation in the Mekong Field 
School in the Pak Mun communities in a collaboration with the 
University of Sydney during the years 2007-2010 and 5) literature 
reviews from journal articles. 

 
Experiential learning in the teaching of social development 
courses 

 
Social development is a field of study which has been 

offered in many programs in Thai universities.  This field has a wide 
range of subject areas covering theories and contents of diverse 
development aspects, one of which is a sustainable development of 
natural resource management. A literature review shows that 
teaching sustainable development and public awareness of 
environmental impacts have been steadily growing (Posch and 
Steiner 2006; Fien, 1995; Cotton et al., 2007; Daweet al; 2005 and 
Tilbury1995). Since the publication of the World Commission         
on Environment and Development ‘Brundtland’ report, the 
establishment of an international agenda for action on sustainable 
development (Agenda 21, 1992) and later reinforced at the 
Johannesburg Summit in 2002 on environmental management and 
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sustainable development, students are increasingly required to visit 
real cases and link the concepts to actual social lives (Cotton et al., 
2007).  

Environmental education has been promoted in the United 
Nations Agenda 21 (Bonnett 1999). According to this, education is 
one crucial way of promoting sustainable development as it can 
increase people’s concern over environment and development 
issues and to raise ethical awareness, values and attitudes 
consistent with sustainable development (Tilbur, 1995). In practice, 
Cotton et al (2007) notes that practical examples are a very useful 
tool to aid students’ understanding and involvement in the subject 
of sustainable development issues via experiential teaching and 
learning practices. 

Kolb’s experiential learning theory is developed mostly 
from the Dewey’s ideas on philosophical pragmatism, Lewin’s on 
social psychology and Piaget’s on cognitive development (Kolb, 
1984). Four key components of this theory include concrete 
experience, observation and reflection, formation of abstract 
concepts and generalizations, testing implications of concepts in 
new situations (Kolb 1984: 21). 

Kolb (1984: 21) characterizes key aspects of an experiential 
learning. He posits that learning is best conceived as a process, not 
in terms of an outcome. Learning enquiry is adaptively stimulated 
and modified. Learning is a continuous process grounded in 
experience. Knowledge is often obtained from and tested out of the 
experience, and re-learning of the learner. Educators’ job is to 
implant new ideas, dispose of or modify the learner’s old idea who 
has held some certain beliefs or knowledge. Thus a learner should 
have the ability to learn from or adopt a new experience through 
integration and substitution.  Experiential learning is a resolution of 
conflicts between dialectically opposed modes of adaptation to the 
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world. There are two dialectics of learning and adaptation of 
human– a conflict between observation concrete experience and 
abstract concepts and a conflict between the observation and 
action. In the real world learning situation, the learner is often 
confronted by these dialectics. Kolb (1984) further argues that to 
achieve new knowledge and skills, learners need to have four 
different kinds of abilities, namely, concrete experience ability (CE), 
reflective observation abilities (RO), abstract conceptualization 
abilities (AC) and active experimentation (AE). His idea is then 
developed into an experiential learning cycle as shown in Figure 1. 

 
Kolb (1984: 38), describes experiential learning as involving 

the whole person (intellectual and sensory faculties as well as 
emotional responses. It is an active use of all previous relevant life 
and learning experiences. It reflects upon earlier experiences so as 

Concrete 
experience 

Observation and 
reflection 

Formation of abstract 
concepts and generalizations 

Testing implication of 
concepts in 

new situations 
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to allow an evolution of thought and hence a deeper 
understanding. He further argues that process of learning is very key 
stage of learning. Behavioral outcomes of learning are seen to be 
fixed and immutable, which are of course a good indicator of how 
much someone can learn and accumulate knowledge or subject 
matters. But experiential learning, he posits, “proceeds from a 
different set of assumptions. Ideas are not fixed and immutable 
elements of thought but are formed and re-formed through 
experience” (Kolb, 1984: 26). 

Additionally, experiential learning is a holistic process 
dealing with human adaptation to the social world and physical 
environment. It involves the integrated functions and 
interconnectedness of total organism and human process such as 
thinking, feeling, perceiving and behaving. Learning often involves a 
transaction between a person and his or her environment, reflecting 
a relationship between a learner’s personal subjectivity and 
objectivity about the environment. Finally, an experiential learning is 
a process of creating knowledge. Knowledge creation can occur in 
learning at different stages of human beings and is a result of the 
transaction between objective and subjective experiences.  Kolb 
refers to the work of Stephen Pepper on world hypothesis, which 
states that “all knowledge systems are refinements of common 
sense based on different assumptions about the nature of 
knowledge and truth” (1984: 38).  
 
Integration of field trips into the classroom-based courses 
 

Two field based learning activities are carried out in the Pak 
Mun Dam area: field visits of students majoring in social 
development at the Faculty of Liberal Arts, Ubon Ratchathani 
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University, Thailand and the Southeast Asia Field School of the 
University of Sydney, Australia.  

The Social Development program offered at 
UbonRatchathani University consists four main types of courses. The 
first group is compulsory courses emphasizing on concepts and 
theories in social sciences and development. After taking these 
courses, the students are expected to have basic abilities to explain 
critical issues in development studies including environmental and 
sustainable development issues from different development and 
social aspects. The second group of courses consists of content 
areas in development including local, regional, and global issues 
such as environment, development planning, gender studies, human 
rights, globalization, social dynamics, community, and so on. The 
third group of courses offers practical activities such as field trips 
and a three-month summer practicum. The last group focuses on 
methods such as basic social science research, training and seminar 
skills.  

Overall, about two thirds of the courses in the program 
involve a combination of field and classroom-based learning 
activities. An example of such course is the one titled Development 
Theories. In some years, students who were enrolled in this course 
were required to have a one day visit to the Pak Mun Dam, 75 
kilometers far from the University.  After that, in the classroom, 
bringing together concepts and practice was done through case 
studies using many materials and methods such as VDOs, 
newspapers, lectures, internets, role plays and readings.   Students 
were asked to discuss a topic according to a conceptual framework 
provided by instructors. In the case of the Pak Mun Dam, instructors 
presented key pieces of information about the Dam including its 
background information, villagers’ livelihoods, emerging conflicts, 
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protests by the Assembly of the Poor (AoP), responses by the 
government and the Electricity Generating Authority of Thailand 
(EGAT) and ongoing attempts at conflict resolution. Prior to visiting 
the Pak Mun area, students were divided into several groups. Each 
group had to discuss among its members in terms of what issues 
about the Pak Mun Dam to be investigated after the instructors gave 
some guidance on the subject matters and the report to be 
submitted after the trip.   

The University of Sydney 2001 Southeast Asia Field School 
is a collaborative program between the University of Sydney and 
five universities located in Laos, Vietnam and Thailand. This program 
offers a five-week field school during a summer break. Twenty-four 
Australian students were required to finish various comparative 
report presentations based on both conceptual frameworks and 
fieldwork; these presentations included short essays, papers, and 
group presentations with their Thai, Lao, and Vietnamese 
counterparts (Hirsch and Lloye, 2005).  Ubon Ratchathani University 
joined this program in 2006, participating every two years. In the 
case of the Pak Mun visit, both Thai and Australian students were 
required to stay in Pak Mun villages for 2 nights and expected to do 
a group presentation.  

Critical selection criteria to recruit students from the Ubon 
Ratchathani University to participate in the program were highly 
rigorous and competitive. Requirements include English language 
communication skills, an interest in development and 
environmental issues, a motivation to be exposed to multicultural 
interactions, endurance, and commitment to stay in the villages 
with only basic facilities available. About 10-12 students who 
majored in social development, history, tourism, and English and 
communication were recruited to join the field trip. Preparation of 
these students before joining the Australian and Lao students had 



วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ีปที่ 9 ฉบับ 2 (2556) 11 
  

 

 

been made ahead including English language communication, 
contents and technical terms in development and environment 
issues especially with respect to the Pak Mun Dam ones, adaptation 
to cross-cultural interaction, and awareness of multicultural 
interactions.  
 
Pre-trip Instructors’ Lecture Notes: Information on the Pak Mun 
Dam 

 
Pak Mun Dam, the most unique example in Thailand’s 

history of development, was selected as a case study to reflect 
students’ experiential learning process and allow them to create 
knowledge about the dam.  Prior to visiting the villages affected by 
this Dam, students were given key detailed information about the 
dam. The following information was briefly given to students. 

The dam is considered to the most notorious and 
controversial hydropower construction since the country had 
launched its first national development plan in 1961. The history of 
the Pak Mun Dam in Thailand has been one of tensions between 
social costs/economic gains, exploitation/development and 
sustainability. Competition between vocal interest groups and key 
players has characterized the history of the dam from its 
completion until today.  

The Pak Mun hydroelectric project was initiated by the 
National Energy Authority (NEA) in 1970, but was transferred to the 
Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) in 1979 for further 
study.  At the time electricity demand in Northeastern Thailand was 
estimated to be 670 MW, but only 20% could be reliably generated 
by local power plants. With load growth forecast at 14% per annum, 
the Pak Mun Dam was proposed. The project was transferred to the 
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Electricity Generating Authority ofThailand (EGAT) to continue further 
study in 1979. It was planned to provide 136 MW and was included 
in the Power Development Plan of Thailand in November 1987 
(EGAT, 2005).  

The dam is located approximately 80km downstream from 
the provincial centre of Ubon Ratchathani and 5.5 kilometers 
upstream of the confluence of the Mun and the Mekong. The Mun’s 
living aquatic resources are noted for their high biodiversity and 
contribution to subsistence and trade (Roberts, 1993).  Constructed 
during 1990–94, the dam is 17meters high, 300meters wide, with 
eight hydraulic gates that can be fully opened to release water.  

From the start, the dam was opposed by local people as 
the blasting of rapids had an immediate impact on their fisheries. 
Opposition to the dam gave birth to a powerful people’s 
organization that was eventually to force the government to 
negotiate. It stimulated the emergence of the AoP, which became a 
highly influential force within four years. The AoP, supported by 
many NGO workers and academics, claimed that the commissioning 
of the dam (through closure of the gates) had harmed their 
livelihoods as it had prevented fish from migrating from the Mekong 
and had inundated their riverbank gardens. The AoP used a variety 
of methods to pressurize successive Governments over a decade. 
These included street demonstrations, media presentations, 
documentation of their livelihoods, leaflets, CDs, local songs, rituals, 
workshops, seminars, conferences, campaigns, presentation of 
petitions, vows and so on (Missingham, 2003).  

The AoP adapted its negotiating strategy with successive 
governments (four in 10 years). The AoP produced marathon 
demonstrations for livelihood restoration in 1994–95 (157 days) and 
again in 1997 (99 days) and established a ‘protest village’ adjacent 
to the dam between 1999 and 2002. The protestors staged actions 
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in ways that were calculated to maximize the odds of favourable 
media coverage. Outcomes were mixed: the 157-day sit-in (during 
the Chuan I government) and the 99-day rally in Bangkok (during the 
government of Chavalit Yongchaiyudh) led to negotiations resulting 
in unprecedented agreements to compensate for damage to fishery-
dependent livelihoods (Foran, 2006).  

Often this entailed having to mount pressure on the new 
Government if it failed to keep promises made by the previous 
administration. For example, in 1997 Chavalit’s administration had 
agreed to provide 2.4 hectare of land (or monetary equivalent at 
US$8,750 per hectare) for 3,080 Pak Mun fishing households but had 
not fulfilled this promise before being replaced. When the incoming 
Chuan II government refused to pay the compensation promised by 
its predecessor, the AoP made another bold demand: that the 
government decommission the Dam in order to restore natural 
flows and fisheries to the river (Missingham, 2003). To maintain the 
pressure, in March 1999, the AoP launched a new campaign, 
establishing a protest village occupying several hectares of a public 
park and river bank immediately adjacent to the Pak Mun Dam site. 
This continued until the Thaksin Government came to power in 
2001. 

In early 2002, Thaksin established two committees to look 
at the Pak Mun issue. The first committee, chaired by Deputy Prime 
Minister Pongpol, was tasked to address 16 concerns brought to the 
table by the AoP. The second committee, chaired by Deputy Prime 
Minister Chawalit, was tasked to look specifically at flow allocations. 
The two committees worked closely together. Later that year, 
Thaksin’s cabinet accepted the recommendations of the 
committees to open all eight sluice gates of Pak Mun Dam for four 
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months, May–August, and for Ubon Ratchathani University (UBU) to 
conduct a multi-disciplinary impact assessment (Foran, ibid).  

The study by UBU academics offered four flow allocation 
options: 1) closing the sluice gates so as to use the Dam for year-
round electricity generation; (2) opening the sluice gates during the 
rainy season for five months, July - November; (3) opening the sluice 
gates from April - November, for a total of eight months and (4) 
opening the sluice gates year-round.  

The UBU report recommended the fourth flow allocation 
option to the government as the first three would not adequately 
compensate for the impacts of the dam on the ecosystem, notably 
for loss of fisheries, the destruction of riverbanks, changes in the 
diversity of aquatic animals and riverside vegetation. This 
recommendation was based on the consideration that while 
auxiliary energy could be obtained from other sources in Thailand 
(or from Lao PDR) the fisheries and livelihoods could not easily be 
restored or sustained by technical means (UBU, 2005). 

According to Foran (2006) the Thaksin government regarded 
this option as too regressive and institution-bending and therefore 
maintained what it saw as a compromise position. The January 2003 
cabinet resolution was followed by a three-year period in which Pak 
Mun’s opening and closing was regularly contested, but the flow 
allocation not significantly changed. To better accommodate wet-
season upstream fish migrations, AoP requested that the Thaksin 
government allow Pak Mun’s annual four-month opening to begin 
slightly earlier, in May rather than June. The change was agreed 
upon and announced in a June 2004 cabinet resolution (Kanokwan, 
2005).  

In June 12, 2007, the interim government (installed by the 
military) overrode the decision by the Thaksin government regarding 
Pak Mun through a resolution to keep the dam gates closed. This 
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was done with the EGAT’s support and on the ‘advice’ of the 
Internal Security Operations Command (ISOC), better known for its 
suppression of leftist groups than for its management of water 
resources. The ISOC claimed that the closure was supported by 
20,000 signatories who wanted the gates closed, ignoring the fact 
that most of these signatories were not affected by the dam and 
had simply signed the EGAT-sponsored petition on the 
understanding that this would result in a reliable electricity supply 
(Bangkok post June 12, 2007) 

The Multi-Stakeholder Committee (MSC) was appointed and 
tasked with making a decision on how to manage flows in a manner 
that would restore the ecology for fish production, while the dam 
was still generating some electricity. The MSC members came from 
six main groups: (1) affected villagers (from either groups that were 
pro or against the dam); (2) academics; (3) line agencies at the 
provincial level; (4) local administrative organizations; (5) the EGAT 
and 6) NGOs.  As the decision had been taken to re-open the gates 
for four months a year, the MSC was asked to consider four key 
issues: (1) the opening and closing dates of the gates; (2) the 
improvement of the quality of life of affected people; (3) the 
agricultural and irrigation needs of farmers and (4) public relations 
and communications with stakeholders (Pak Mun Dam Provincial 
Committee, 2008) 

However, in 2010 a new multi-stakeholders committee on 
the Pak Mun Dam was appointed again to finalize the Pak Mun 
Dam’s resolution as the existing 2007 multi-stakeholders committee 
could not resolve the conflict. In 2011, the new multi-stakeholders 
committee recommended that the government permanently 
opened the sluice gates of the Pak Mun Dam, in order to restore the 
Mun River‘s ecosystem.  The committee also recommended to 
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restore people’s livelihoods and compensate for the losses suffered 
by more than 65 dam-affected fishing communities. However this 
proposal has been deferred by the government in March (Bangkok 
Post, March 7, 2011). 

 
Experiential learning and knowledge production 
 

Social development students were taken to the village after 
attending a lecture on the issues of the Pak Mun Dam.  Australian 
students from the University of Sydney had received lectures and 
given some readings on the dam issues ahead of their visit to the 
affected villages. The following observations are based on the 
process of experiential learning in which students from both 
universities underwent as a result of the visit with affected villagers. 
Since cultural differences in experiential learning between the Thai 
and Australian students are not the focus of this paper, all 
information described in the following section is mainly a linkage 
between experiential learning and knowledge production.   

 
1. Transformation of a basic to a complex understanding 
 
Relationship between process of experiential leaning and 

knowledge created by students about the Pak Mun Dam were 
recorded and conceptualized by instructors through the course of 
the field visit. Students had transformed a simple and shallow 
understanding about the dam toward a more complex 
understanding after the field visit. Given the fact that people’s 
livelihoods are very complex, the DFID sustainable livelihood 
framework identifies five types of capital assets associated with local 
livelihoods: financial, physical, natural, social and human (DFID 
1999), the field visit of the Pak Mun Dam then provided students 
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with a chance to immerse themselves in the communities and 
understand the multifaceted river-based livelihoods. 

Both Thai and Australian students were divided into several 
groups. All students were assigned to write a paper on any issues 
they were interested to explore. Prior to being assigned to various 
households in the village, they were asked to assemble at the 
village head’s house to receive his welcoming remark and 
background information about the village and the Pak Mun Dam. 
The village head told students broadly about the history of the 
villages, main livelihoods of villagers who were dependent on 
fishery resources, impacts of the dam on the Munriver and the 
villager’s livelihoods, the struggles of the AoP, and the 
government’s roles in resolving the conflict.  

Some students asked questions about the village and the 
dam both during and after the presentation by the village head. 
Examples of those questions were: Why did villagers decide to 
settle by the Mun river? What were the main sources of the 
villager’s income? Where were the market places for the fish? Who 
were the people that told villagers about damming the river? What 
were the impacts of the dam on local people and the river? Who 
were the actors that helped the poor to fight against the EGAT? And 
what were the roles of government in solving the conflict? 
Answering to the above questions was promptly made by the 
village leader. Then, the students spread throughout the village to 
conduct their interviews with villagers at their houses.  

The instructors had observed the student’s learning during 
the village head’s presentation and the students’ interviews with 
the villagers.  Topics chosen to be investigated by students included 
villagers’ livelihoods based  on river resources, river-related culture, 
fish trade, the AoP’s roles, impacts of the Pak Mun Dam, conflicts 
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and resolutions, the EGAT’s roles, the government’s roles, utilization 
of riverine resources, and media’s roles. 

During the debriefing and discussion after the field visit, 
instructors found that students initially explained the Pak Mun 
Dam’s issues based crucially on their simple understanding about 
the dam. Their presentations were mostly based on the information 
about the dam from some sources, such as readings, instructors, 
papers, news and the Internet. Some of them had had fixed and 
immutable presumptions, beliefs and attitudes about the dam 
before entering the village.  

For example, some students went to the affected village 
with sympathetic views. They understood that dam had made 
mostly negative impacts on local people. Those impacts included a 
loss of local income made from fishery resources. Villagers had lost 
food security as river resources for household’s food had 
completely gone after the dam. The dam caused bad social division 
among local people. The AoP was relatively homogenous and well 
organized. The EGAT (Electricity Generating Authority of 
Thailand)caused a lot troubles to local communities.   

On the other hand, some students visited the affected 
village with optimistic perspectives. They had thought that the dam 
was a good example of development that helped to stimulate 
national growth; otherwise, it would not have been built and it 
would not have been supported by many local people who were 
not members of the AoP.   

During students’ presentations, the instructors added to the 
students’ perspectives a conceptual framework, such as political 
economy of dam development, and social and biophysical 
dimensions of river and basin management; this was done in order 
to set a theoretical scope and stimulate a discussion, feedback and 
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analysis among the students and between the students and 
instructors. 

Based on an observation, some students came up with 
some new ideas and interpretation about the dam issues.  For 
example, they started to see that the Pak Mun Dam issues were 
associated with many different aspects, agencies, and levels; this 
was not the same as what they thought before.  It appears then that 
they have learnt that the dam issues were very complicated. Some 
of these complex dam issues were raised in the discussion.  For 
example, they became aware that the livelihoods of local people 
were changed in many ways after the Pak Mun Dam. The river had 
more than just physical attributes; it had social aspects such as 
cultures, politics and economy. There were many actors involved in 
the dam management.  Politics played crucial role in the dam 
issues. Therefore, the debriefing session has provided a learning 
process for the students to reshape, re-explain and re-think their 
observed data. Debriefing also helped the students to use their 
learning abilities to reform new thoughts and knowledge about the 
dam issues especially when it comes to the complexity of the 
hydropower development.   

 
2. Construction of narratives 
Vandsemb (1995: 415) elaborates a construction of personal 

narratives that “personal narrative involves remembering but also 
reconstructing the past meaning in the light of the present. Stories 
are subjected to reformulation in the light of new stories. Narrative 
helps form the experiences.  Narrator’s narrative biases, subjectivity, 
and beliefs influence what narrators want to remember and chose 
to remember”. He also addresses that social contexts shape 

personal narratives. 
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Vandsem’s argument was applicable to incidents of 
experiential learning regarding the Pak Mun Dam visit. Many 
students, who met some members of the AoP, reported that they 
had been told mostly about the severe impacts of the dam to the 
villagers’ livelihoods and the sufferings which the villagers had been 
through. They mostly complained about the loss of their fishery 
income and the need for them to demand both the EGAT and the 
Thai government to resolve the problem by opening of the dam’s 
sluice gates permanently.  

One student reported, “a villager told me that the Pak Mun 
Dam must be opened for good in order to restore the Mun river and 
his income”.  Another student said that according to the affected 
villager, the Pak Mun dam was very poorly constructed at the 
mouth of the river, and thus blocked all the fish migration from the 
Mekong to the Mun River. The dam destroyed his life. His children 
had no opportunity to earn any income from river resources, which 
were once so abundant. Villagers could not adjust themselves to 
new ways of lives because they have always been fishers.” 

On the other hand, students interviewing villagers who were 
not the members of the AoP, were told mostly about the positive 
sides of the dam, the rehabilitation programs supported by the 
EGAT and their new way of life after the dam.  One student 
reported that EGAT had tried to improve local livelihoods after the 
dam. The EGAT has offered villagers some new development 
projects including roads, schools, fish stocking and so on. They 
sponsored development projects such as prawn stocking and cloth- 
and fireworks-making projects. The villagers had to accept the dam 
as it was already built with a big financial investment. They had to 
make use of it. It was still useful. They villagers had already adjusted 
to new livelihoods, depending more on other resources than the 
Mun river resources as before. Their children would never care 
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about the dam issues anymore. They would depend more on off-
farm income. They went to school and cities and got new jobs 
there.  

Some students who interviewed NGO staff supporting the 
AoP were told that the Pak Mun Dam was completely a bad project 
which caused great harm to local livelihoods and the ecological 
systems of the Mun River. The NGO workers selected some stories 
to tell the students because this group of people had been working 
with the AoP and helping them to negotiate with the EGAT and the 
government. Narratives of NGOs workers are entirely based on their 
experiences associated with the environmental and moral issues, as 
well as unfair development for affected peoples and political 
struggles revolving around the Pak Mun Dam over the years. To 
them, the only solution to resolve the conflict over the dam was to 
open the dam’s gates permanently. The narratives made by the 
NGO workers on the dam conflict resolution reflected a concept of 
deep ecology associated with a self-reliance approach based on 
recourses endowment extraction and availability which reflects 
Roe’s (1995) idea that personal narratives framed problem in a 
particular way and in turn suggests particular suggestion.  

The EGAT staff members were also chosen to be key 
informants for Pak Mun Dam field visit. They created counter 
narratives to those given by affected villagers and NGO workers 
about the dam during their presentation to the students.  Stories 
told about the dam made by the EGAT staff seriously took into 
consideration the grievances of the AoP and other information. 
These included facts and merits of the dam, compensation for 
relocation and income loss during the dam construction, energy 
generation and its benefits after its commission, key events such as 
the occupation of the dam by the AoP, conflict resolution made by 
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the government, the opening the dam’s gates for 4 months a year, 
impacts of the opening of the sluice gates on pumping, mitigation 
plans and implementation supported by the EGAT such as prawn 
and fish stocking in the Mun river, irritation canal expansion, and 
their opposition to the attempt to open the gates proposed by anti-
AoP groups.  

During the wrap-up and debriefing session on the Pak Mun 
visit, many narratives were presented including students’ own 
narratives, narratives made by affected villagers, NGO staff members, 
villagers supporting the EGAT and the EGAT’s own staff members.   
Based on the instructors’ observation, each student gave a personal 
narrative about the dam which was relatively different from one 
another. This depended on who each of them had heard from 
(affected villagers, villagers who supported the EGAT, the EGAT or 
NGO workers) and on those people’s standpoints and perceptions 
about the dam. Hence, students’ own narratives were also 
influenced by conceptualization by the instructors.   

For example, students selected different issues to report. 
Some presented the impacts of the dam on local livelihoods, roles 
of the AoP and the EGAT, conflict resolution and gender’s roles in 
the resistance. Some students proposed dam management based 
on win-win solution which was not based on the request made by 
the NGOs or affected villagers, that is, the opening of the dam’s 
gates permanently. Some students critiqued the government’s roles 
in terms of its ignorance of people’s participation in resource 
management. All these narratives reflect student’s experiential 
learning in which they tried to organize their own narrative from the 
words that they heard from the villagers and from the instructor as 
well as from their personal understanding and experience about the 
Pak Mun Dam.  
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Spence (1984) argues that listeners, in this case,the 
students, have to listen to three elements: the contents, the words 
that the informant selected and build up the meaning based on the 
information given by informants. So in the case of experiential 
learning, all of students’ narratives about the Pak Mun Dam were 
obtained from re-learning and implanted concepts and perspectives 
provided by the instructors. Students seemed to build up meaning 
based on what each group of people expressed about the Pak Mun 
Dam. Some students came up with new perspectives based more 
on an abstract conceptualization such as sustainable development, 
livelihoods, modernization, or feminism, which reflect their ability to 
learn and link concepts to actual contexts. Some students made 
narratives about the dam based on their perception, personal 
feelings, attitudes or prejudice such as sympathy or passion about 
affected people who had long been suffering from the Pak Mun 
Dam.  

 
3. Integration into broader development contexts  
Merrey et al., (cited in http://www.sarpn.org/documents/ 

d0000575/) situate their discussion in a placement of local 
livelihoods related water management in the broader context of 
regional water governance. They state that to understand 
livelihoods one must “take a holistic approach especially a 
reduction of poverty, encouragement of better livelihoods and 
balanced economic growth through effective democratic 
development and management of water and other natural 
resources in an integrated multi-level framework that is as equitable, 
sustainable and transparent as possible, and conserves vital 

ecosystems”. Ratner (2003: 59-76) gives an example of integration of 
local to regional perspectives of a hydropower dam in the Mekong 
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region. He points out that analyzing a loss of local livelihoods 
resulting from hydropower dam must take a regional  views on how 
hydropower dam promotion have been configured by multi-
stakeholders at different levels. 

The field visit to Pak Mun Dam has provided the students 
basically with concrete experiences as students had direct 
interaction with different key informants in the real setting. In 
grasping this experience, not only did the students see what 
affected people had been doing for their livelihoods, but they also 
heard words that the villagers expressing about the Pak Mun Dam 
and its impacts on their lives. During the interviews, the students 
learned to use their learning abilities to observe and perceive 
tangible information. Their knowledge on the dam issues also relied 
on theirown perceptions of the dam. Some students reflected that 
physical, socio economic and political contexts revolving around the 
dam made them understand the dam thoroughly. 

During the debriefing, instructors broadened student’s 
perspectives by giving them a lecture on the contexts of Pak Mun 
Dam development in order to stimulate students’ analysis and their 
ability to link the dam project and the contexts of the Northeast 
regional development

3
 and Thailand. 

                                                        
3 The Northeast Region of Thailand (called Isan) Isan’s soil quality is among the 
poorest in Thailand, characterized by low fertility, sandy composition and poor 
water retention. Large swaths of the region contain rock salt deposits and saline 
groundwater, resulting in high levels of natural soil salinity. The high salinity 
level depletes the annual crop yields. It is estimated that more than 30 % of 
Isan’s arable land is affected by salinity, and the problem appears to be 
escalating. The condition of the soil makes large areas unsuitable for cultivation 
(Kanokwan and Hall 2008).  
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These contexts of Isan enable students to place issues of 
their interest within some contexts of the Pak Mun dam and allow 
them to link field data with broader contexts of the country’s 
development. For example, some students presented that national 
economic growth warranted energy demands, and thus hydropower 
dams were constructed in the Northeast region.  Poverty in the 
Northeast region could be eradicated through hydropower dams. 
Modernization was promoted through dam building.  

 
Discussion  

 
In the paper, the concept of experiential learning and a 

detailed field visit of the Pak Mun Dam as a sample case have been 
elaborated on. Experiential learning is acknowledged as a useful and 
critical tool to support students to grasp, transform concrete 
knowledge, scale up and generalize data based on a particular 
conceptual framework. Relationships between the process of 
experiential learning and production of knowledge created by the 

                                                                                                                
The process of nation-building and ‘Thaification’ continued throughout the 20th 
century, with the Lao language being effectively suppressed in all official 
quarters in Isan. Since the rule of the last absolute monarch (Rama VII – 1925-
1935), both military and democratic governments in Bangkok have effectively 
ensured that Isan’s social and economic development is controlled by central 
government. Concrete example of development projects provided in Isanis  a 
number of hydropower dams had been built dating back to 1971 when the 
Lam Dom Noi (Sirinthorn dam) was completed. Currently, Isan has 17 
hydropower dams with the Pak Mun Dam, completed in 1998, being the latest 
one. Despite the large number of dams, demand for electricity exceeds supply 
and Isan imports power from the national grid and from neighboring countries, 
particularly Laos (Kanokwan and Hall 2008). 
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students about the dam were described. These include: the 
transformation of simplistic stereotypes into a deep  understanding 
and the construction of narratives and their integration to broader 
development contexts.  

Inspired by Dewey (1938/1963) and Kolb (1984) that 
pedagogies of adult education should be done through re-grounding 
knowledge in contextualized and diverse life experiences, field trips 
taking place in the community settings are believed to be a classic 
example of out-of-class activities in environmental and 
development education. Experiential learning through field trips 
enables students to hear people’s voices, see the place where they 
live, and imagine the storylines of the Pak Mun Dam. With this direct 
experience, students are allowed to think, rethink, transform, and 
retransform their knowledge about the dam overtime. 

Learning about the Pak Mun Dam is a very complex matter 
both in terms of student’s own experiential learning and the Pak 
Mun Dam in itself is a complicated issue. Many students differed in 
their simple understanding of the dam issues prior to having the 
visit. Many of them visited the affected village from the dam with a 
polarized belief about it; they either had a positive or negative view 
about the dam. After having direct interaction and interviews with 
different agents including affected villagers, villagers supporting the 
EGAT, NGOs and EGAT staff members, students’ perception and 
knowledge about the dam were relatively changed.   

Hence, the instructors’ lecture about such conceptual 
frameworks as sustainable development and environmentalism 
provides abstract views and a foundation for the students in their 
further analysis. The students had learnt that Pak Mun Dam issues 
were highly diversified and socially and politically constructed. 
Likewise, Kolb and Klob (2005, p.195), development of learning is 
complex “as it is multilinear based on individual styles and life part-
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development of CE increases affective complexity, of RO increases 
perceptual complexity and of AC increases symbolic complexity and 
of AE increases behavioral complexity.” 

For example, real experience gained from a field visit 
provides an opportunity for students to realize that the Pak Mun 
Dam involves complicated issues. Interaction with many groups of 
people in the real settings aids some students to learn that a 
simplistic conclusion and dichotomist interpretation of the Pak Mun 
Dam, which they had in mind before coming into contact with these 
people, are not enough to capture multifaceted layers of the Pak 
Mun Dam stories.  

According to Kolb (1984), adults construct knowledge 
differently depending crucially on their background experiences and 
learning styles. Therefore, in writing a portfolio or presenting their 
knowledge about the dam, some students could only reiterate what 
they heard from the people while some other students could be 
place their data within complex abstract categories. Some students 
present their knowledge about the dam with reference to their 
personal prejudice about the dam, be it similar either to that of the 
NGOs or to that of the EGAT staff members. Michelson (1996, p. 190) 
states, “experience itself is, at least in part, knowledge-driven. 
Knowledge is not in isolation from experience”.  Similarly, Haraway 
(1991) and Harding (1991) highlight that knowledge is shaped by 
social norms and discourses, and it is socially constructed. It can be 
distorted through disinterested and disengaged reasoning.  

In terms of narrative construction, Vandsemb (1995) points 
out that personal narrative is considered as autobiographical specific 
life stories of individual based on the narrator’s experiences 
associated with times, events, places, peoples and social contexts.  
If we accept that a narrative is one form of knowledge, then 
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knowledge is socially constructed and partially true. A personal 
narrative has a variety of individual experiences. Barnes (2000) 
argues that all knowledge is partially true, including knowledge 
about oneself. Blumenfeld-Jones (1995) assert that a narrative is one 
of the many knowledge forms that is partially representative of the 
truth. It is formulated through social interaction. Thus, during the 
field visit, it was found many narratives about the Pak Mun Dam 
were made by many different groups of people associated directly 
with the dam. Some were considered to be counter narratives to 
others based on their background experiences, perception, bias and 
knowledge about the dam.   

First, they were narratives by different informants including 
affected villagers, NGOs staffs, the EGAT and villagers supporting the 
EGAT. Stories that students were told by these people were voices 
of agents in terms of their perceptions and facts about the Pak Mun 
Dam. These narratives inform those peoples’ own perception, 
standpoint and actions towards the dam.  For example, the stories 
given by affected villagers were mainly about the negative sides of 
the dam.  

Second, some narratives were given by students who re-
told the Pak Mun stories in the debriefing session after the field trip. 
Students learned to transform narratives told by informants using 
analytical skills directed by instructors in order to make selective 
field data more scientific and theoretically grounded. According to 
Grant and Hall (1991) and Gudmunsdottir(1991), narratives reported 
by the knowers, in this case, never represent the whole story, rather 
it has been transformed. Similarly, Kenyon and Randall (1997) point 
out that transformative learning regards people’s narratives as a 
process of restoring, which in not necessarily coherent. To link it 
with Kolb’s experiential learning, transformative learning through 
narratives stimulates student’s further conversation and thinking.   
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As Kolb (1984: 41) points out that roles of subjective experience in 
learning process are very critical. He states, “the process whereby 
knowledge is created through the transformation of experience. 
Knowledge results from combination grasping and transforming 
experience.”  

Kolb and Kolb (2005) explain that experiential learning is a 
process of construction of knowledge through a recursive process 
which involves experiencing, reflecting, thinking and acting. Four of 
these are responsive to a learning situation and what is being learnt. 
In the learning situation regarding the Pak Mun case ,the students 
see, think and reflect their learning by producing some sort of 
knowledge about the dam such as putting the particular issues 
within the bigger contexts of national development. This reflects 
students’ experiential learning process.  

 
Conclusion 
 

This article analyzes a linkage between experiential learning 
by students from the University of Sydney and UbonRatchathani 
University and knowledge production through a field-study visit 
made to the Pak Mun Dam.  The article shows that the process of 
students’ experiential learning involved students’ transformation, 
linkage and interpretation about what they had learned, seen and 
felt in the villages in terms of their river-based livelihoods affected 
by the Pak Mun Dam. Hence, experiential learning has reflected a 
construction of students’ own narratives about the Pak MunDam 
throughtheir prior knowledge, perception, personal feelings, 
attitudes or even prejudice. Lastly, the students’ experiential 
learning shows how they somehow integrated the Pak Mun Dam 
issues into broader development contexts. 
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แนวคิดและทฤษฎีในการศึกษาการจัดรูปแบบใหม 

ของเครือขายขาวลูกผสม 
Theory and concept in the study of 

reconfiguration of hybrid rice network 

อารตี อยุทธคร / Arratee  Ayuttacorn1 
 

บทคัดยอ 
 

บทความนี้ไดเสนอแนวคิด และทฤษฎีในการวิเคราะหการจัดรูปแบบ
ใหม  ( reconfigure).ของกระบวนการผลิ ตข าว ในประ เทศไทย ภายใต
เทคโนโลยีชีวภาพดานการเกษตร โดยการศึกษาการนําขาวลูกผสมเขาสูวงจรการ
ผลิตโดยบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ (CP) ประการแรกบทความนี้ ไดนําเสนอ
แนวคิด การเมืองชีวญาณ เพื่อแสดงใหเห็นถึงความรวมมือระหวางสถาบันวิจัย
ภาครัฐและภาคเอกชน เปนการอํานวยความสะดวกในนําขาวลูกผสมออกสูตลาด 
นอกจากนี้ยังไดอธิบายถึงวิธีการที่บริษัทเมล็ดพันธุนําเสนอขาวลูกผสมใหแก
เกษตรกร  และผลกระทบของเทคโนโลยีขาวลูกผสมตอปฏิบัติการ และวิถีชีวิต
ของเกษตรกร ประการที่สองผูเขียนไดใชทฤษฎีเครือขายผูกระทําการ (actor 
network...theory)..เพื่ อแสดงให เห็นกระบวนการของตอรองเพื่ อรั กษา
ผลประโยชนของผูกระทําการ ที่เปนมนุษยและไมใชมนุษย ในเครือขายที่มีความ
แตกตางหลากหลาย  แนวคิดของ 'การปฏิบัติการทางไกล' ไดอธิบายบทบาทที่
สําคัญอยางยิ่งของบริษัทซีพี ในการควบคุมการปฏิบัติการของเกษตรกรที่อยูใน
พื้นที่หางไกล  โดยบริษัทเมล็ดพันธุมีจุดมุงหมายที่จะควบคุมกระบวนการผลิต
ขาว ตั้งแตการปลูกตนกลาจนถึงการเก็บเกี่ยวสูโรงสี  ทั้งนี้ดูเหมือนวาการปฏิบัติ
ของเกษตรกร จะถูกควบคุม ภายใตอํานาจและความรูของบริษัทเมล็ดพันธุ และ
พวกเขาไมไดครอบครองปจจัยการผลิตอีกตอไป ประการสุดทาย บทความนี้ได

                                                        
1นักศึกษาปริญญาเอก คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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เสนอแนวคิด “double movement” เพื่ออธิบายถึงการเคลื่อนไหวทางสังคม 
ของกลุมเกษตรกรที่จะตอรองกับนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ และมีวิธีการรับมือ
กับเทคโนโลยีขาวลูกผสม ที่มีความซับซอนอยางไร 
 
คําสําคัญ : ทฤษฎีเครือขายผูกระทําการ, การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการเกษตร, 
เทคโนโลยีชีวภาพ, ขาวลูกผสม 
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Abstract 

 

This paper aims to propose theories and concepts for analyzing the 
reconfiguration of rice production system in Thailand under the 
emergence of agricultural biotechnology. It is illustrated by a case 
study of the introduction of hybrid rice by Charoen Pokphand Group 
(CP), a powerful conglomerate company. First, this paper 
demonstrates how the concept of ‘governmentality’ explains the 
cooperation of public and private research institutes facilitated the 
conditions in distribution of hybrid rice into the market. Moreover, 
the paper explains how hybrid rice has been introduced to farmers, 
how it effects farmers’ practice and their livelihoods. Secondly, 
through the application of actor network theory, it shows the 
process of negotiation that balances the benefits amongst human 
and non-human actors in this heterogeneous network. The concept 
of ‘action at a distance’ describes the central role of CP to regulate 
farmer’s practices in the periphery. The seed company aims to 
control rice production from seedling to the miller. It seems that 
farmers’ practices are controlled under power and knowledge of 
this company; and they are dispossessed from their means of 
production. Finally, the author applies the concept of “double 
movement’ to explain social movements of farmers, how they 
negotiate and contest with the sophisticated hybrid rice technology. 
 
Keywords: actor-network theory, agrarian transformation, 
biotechnology, hybrid rice 
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1. บทนํา 
ขาวลูกผสม (hybrid rice) หมายถึง ตนขาวที่เกิดจากเมล็ดพันธุที่เปน

ลูกผสมชั่วอายุที่ 1 (F1 seed) ที่ไดจากการผสมขามพันธุ ระหวางขาวสายพันธุ
แท (inbred) สองสายพันธุท่ีมีพื้นฐานทางพันธุกรรมตางกัน ลูกผสมชั่วอายุที่ 1 นี้
จะมีความแข็งแรงและมีลักษณะเดนเหนือกวาพอแม เชน ใหผลผลิตที่มากกวา
พันธุพอแม  ตนขาวลูกผสม (F1) เมื่อออกดอกและผสมตัวเองแลว จะไดเมล็ดขาว
ชั่วอายุที่ 2 (F2)  

เนื่องจากขาวเปนพืชผสมตัวเอง (self-pollinated) ซึ่งมีดอกเกสรตัวผู
และเกสรตัวเมียอยูในดอกเดียวกัน การผสมขามพันธุจึงทําไดยาก และจะทําไดก็
ตอเมื่อกําจัดเกสรตัวผูทิ้งกอน แลวจึงผสมพันธุกับเกสรตัวผู ของพอพันธุที่เปน
พันธุอื่น การกําจัดเกสรตัวผูทําไดโดยการทําใหตนแมเปนหมันดวยการถายทอด
พันธุกรรมความเปนหมัน  ผลจากการผสมขามพันธุนี้จะไดขาวลูกผสม F1 ที่ไม
เปนหมันผสมตัวเองไดเมล็ดขาวชั่วอายุที่ 2 ซึ่งเปนเมล็ดขาวที่เกษตรกรนําไป
บริโภคหรือจําหนาย  เมล็ดขาวช่ัวอายุที่ 2 นี้ไมสามารถนําไปใชเปนเมล็ดพันธุใน
ครั้งตอไปได เพราะตนขาวในรุนลูกมีการกระจายตัวทางพันธุกรรมไมสม่ําเสมอ 
เมล็ดพันธุขาวลูกผสมจึงใชไดเพียงฤดูกาลเดียว (กรมการขาว, 2012) 

โครงการขาวลูกผสมไดริเริ่มขึ้นที่ประเทศจีน ในป คศ. 1964 โดย ดร.
หยวน ลอง ปง (Yaun Long Ping) ไดคนพบขาวที่ไมมีเกสรตัวผู ที่เกาะไหนาน 
(Hainan Island) เขาไดพัฒนาคุณลักษณะลูกผสม เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
ผลิตขาว และเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุขาวลูกผสมไดเริ่มกระจายสูชาวนาจีน 
ในป 1976 (Janaiah et al., 2002) มีการปลูกขาวลูกผสม ในพื้นที่การปลูกขาว
ของจีน ถึง 50%   

หลังจากการพัฒนาพันธุขาวลูกผสม และการเผยแพรเทคโนโลยีขาว
ลูกผสมในจีนประสพความสําเร็จ สถาบันวิจัยขาวนานาชาติ (IRRI)  ไดเขามา
เกี่ยวของในการวิจัยพันธุขาวลูกผสม ตั้งแตป 1979 โดยเนนการผลิตเมล็ดพันธุที่
ใหคุณลักษณะลูกผสมที่คงที่ สามารถเพิ่มผลผลิต และในขณะเดียวกัน มีความ
ทนทานตอโรคและแมลง และการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม   ในป 1998 IRRI 
ไดกอตั้งเครือขายขาวลูกผสมโดยรวมมือกับ องคการอาหารและการเกษตรแหง
สหประชาชาติ (FAO) ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) สมาคมเมล็ดพันธุ
เอเชียและแปซิฟก (the Asia and Pacific Seed Association , APSA) และ
ประเทศจีน เพื่อพัฒนาสายพันธุขาวลูกผสม (www.irri.org) โดยสถาบันวิจัยขาว
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นานาชาติ ไดเปนผูนําในการพัฒนา และกระจายเทคโนโลยีขาวลูกผสม ไปยัง
สถาบันตางๆ ทั้งของรัฐและเอกชน และในป 2003 มีการปลูกขาวลูกผสมในพื้นที่ 
หนึ่งลานเฮกแตร  ในหลายประเทศ ไดแก เวียดนาม อินเดีย ฟลิปปนส บังคลา-
เทศ อินโดนีเซีย  มีการเสนอวาเทคโนโลยีขาวลูกผสม มีความสําคัญในการสราง
ความมั่นคงทางอาหาร เปนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และปกปองสิ่งแวดลอม 
(Virmani and Kumar, 2004)   

 อยางไรก็ตาม ปญหาการขาดแคลนอาหารโลกในป 2007 ไดสะทอนให
เห็นวา การปฏิวัติเขียวที่เริ่มตน ในชวงกลางทศวรรษ 1960 เพื่อแกไขปญหาการ
ขาดแคลนอาหาร โดยใชเมล็ดพันธุมหัศจรรย (miracle seed) การชลประทาน 
การใชปุย และยาฆาแมลงนั้น ไมสามารถสรางอาหารเพื่อเลี้ยงประชากรโลกได  
แตมีผูวิจารณวาอาหารนั้นมีเพียงพอ แตปญหาเกิดจากการกระจายอาหาร  ความ
ไมเทาเทียมกันในดานสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ซึ่งมีผลในการเขาถึงตลาด 
และอํานาจในการซื้อของปจเจกบุคคล และกลุมตางๆในสังคม ที่แตกตางกัน  

การปฏิวัติเขียวที่วาใหประโยชนกับทุกคนนั้นเปนเพียงแคทฤษฎี แตใน
ความเปนจริง ไดทําลายความหลากหลายทางชีวภาพ ของประเทศทางซีกโลกใต 
การสงเสริมการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ไดทําลายความสมดุลยของสิ่งแวดลอม และเปน
ปฏิบัติการที่ไมยั่งยืน  ดังนั้นการเกษตรแนวใหม ท่ีพัฒนาพืชสายพนัธุใหมโดยการ
ใชเทคโนโลยีชีวภาพ ไดถูกนําเสนอเพื่อแกไขปญหาทางสังคมและสิ่งแวดลอม ที่
เกิดจากการปฏิวัติเขียว (Kumbamu, 2010) เทคโนโลยีขาวลูกผสมไดแสดงให
เห็นถึงผลของการปฏิวัติทางพันธุกรรม (Gene revolution) ที่อางวาจะแกปญหา
การขาดแคลนอาหาร และคุณภาพสิ่งแวดลอมที่เสื่อมโทรม 
 
การผลิตขาวลูกผสมในประเทศไทย 
 

ในชวงวิกฤติเรื่องอาหาร และพลังงานในป 2008 ธนินทร เจียรวรานนท 
ประธานบริษัทเจริญโภคภัณฑ (CP) ไดเสนอความคิดที่จะใหมีการลดพื้นที่ปลูก
ขาว เพื่อใชพื้นที่สําหรับปลูกยางและปาลมน้ํามันแทน ทั้งนี้ธนินทรไดเสนอให
รัฐบาลใชพันธุขาวลูกผสมที่ใหผลผลิตสูงเพื่อทดแทนพ้ืนที่ปลูกขาวที่ลดลง (Grain, 
2008) โดยบริษัทเจริญโภคภัณฑคาดวาจะมีรายไดจากเมล็ดพันธุขาวลูกผสม ตน
กลายาง และปาลมน้ํามัน มูลคา 600 ลานบาท (Bangkok Post, 19 Apr 2010) 
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กลุมเจริญโภคภัณฑไดลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุขาว
ลูกผสม มาตั้งแตป 2000 โดยใชเงิน 200 ลานบาท ซีพีไดนําขาวลูกผสมสายพันธุ
ซีพี  304 และ ซีพี  357 มาปลูกในบริ เวณพื้นที่ชลประทาน ของจังหวัด
กําแพงเพชร ชัยนาท และพิษณุโลก (Bangkok Post, 12 mar 2008) โดยขาว
ลูกผสมใหผลผลิตเฉลี่ย 1000 กิโลกรัมตอไร ซึ่งมากกวาพันธุทั่วไปถึง 20-30 
เปอรเซนต (Prachachat, 21 June 2010) และยังลดการใชยาฆาแมลงดวย  
นอกจากนี้ขาวลูกผสมยังเก็บเกี่ยวไดภายในเวลา 95-115 วัน ทําใหชาวนาทํานา
ไดปละหลายครั้ง ซีพีไดทําการประชาสัมพันธวาตลาดของขาวลูกผสมไดขยาย
เพิ่มขึ้น เนื่องจากพันธุขาวใหผลผลิตสูง และยังมีความตานทานโรค และแมลง    
ซีพีไดผลิตเมล็ดพันธุขาวลูกผสม 100 ตัน ในป 2010 และเพิ่มเปน 600 ตัน ในป 
2011 โดยมีแผนที่จะทําการตลาดเมล็ดพันธุขาวลูกผสม ใหเกษตรกรปลูกในพื้นที่
ชลประทาน 12 ลานไร (Prachachat, 21 June 2010) 

เกษตรกรในกําแพงเพชรไดเริ่มปลูกขาวพันธุลูกผสมตั้งแตป 2008 
เนื่องจากเกษตรกรมีปญหา เรื่องขาววัชพืช หรือขาวดีด-ขาวเดง เกษตรกรจึงยอม
ลงทุนซื้อเมล็ดพันธุขาวลูกผสมที่มีราคาแพงกวาเมล็ดพันธุขาวทั่วไปถึง 6 เทา 
และยังตองเปลี่ยนวิธีปลูกขาว จากนาหวานเปนนาดํา ตามคําแนะนําของซีพี เพื่อ
เปนการประหยัดเมล็ดพันธุ และตัดวงจรชีวิตของขาววัชพืช  แตเกษตรกรชาวนา
ตองจายคาปกดํา คาสารเคมีที่เพิ่มขึ้น สวนผลกําไรยังขึ้นอยูกับราคาขาวในตลาด 
และปริมาณผลผลิต 

ในป 2009 ซีพีไดขยายตลาดเมล็ดพันธุขาวลูกผสมไปที่อําเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม เกษตรกรที่บางเลนตองรับมือกับปญหาเรื่องขาววัชพืช และการ
ระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล ที่ทําใหผลผลิตขาวตกต่ํา ดังนั้นเกษตรกรจึง
ตองการขาวพันธุใหมที่มีคุณสมบัติ 4 ประการคือ ขาวที่เก็บเกี่ยวไดในระยะสั้น 
เพื่อทําการปลูกไดหลายครั้งในหนึ่งป, พันธุขาวตองใหผลผลิตอยางนอย 1000 
กิโลกรัมตอไร, มีความตานทานตอแมลงโดยเฉพาะเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล, และ
โรงสีรับซื้อขาวชนิดนั้น ดวยเหตุนี้เกษตรกรจึงนําขาวลูกผสมมาปลูกเพื่อแกปญหา
ดังกลาว พวกเขาคาดหวังที่จะไดผลกําไร จากปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นและคา
สารเคมีที่ลดลง ในขณะที่ซีพีตองการขยายเครือขายของขาวลูกผสม ไปสูชาวนา  
300-500 คน ในพื้นที่เพาะปลูก 10,000 ไร (The Nation, 11 June 2010) 

คูแขงของซีพีในตลาดเมล็ดพันธุขาวลูกผสมคือ บริษัทไบเออร  (Bayer 
Crop Science) ที่เปนผูนําในดานการผลิตเมล็ดพันธุที่ใหผลผลิตสูง และทนตอ
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โรคเชนกัน ไบเออรไดเปดศูนยพัฒนา พันธุขาวลูกผสม ที่จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อ
พัฒนาสายพันธุใหเหมาะสมตอสภาวะภูมิอากาศในประเทศไทย ไบเออรได
วางแผนลงทุน 100 ลานบาท ในการพัฒนาพันธุขาวลูกผสม ในชวงป 2008-
2012 (Bangkok Post, 11 Dec 2008)   โดยไบเออรคาดวาจะสรางรายได 440 
ลานบาท จากการทําตลาดเมล็ดพันธุ ขาวลูกผสม ภายใตแบรนด“อไรซ” (Arize) 
ในป 2011  และจะจับจอง 3-4  เปอรเซ็นต ของมูลคาตลาด เมล็ดพันธุขาว
ลูกผสมทั้งหมด ในป 2015-2016 (The Nation, 19 Nov 2008) 

จะเห็นไดวา บริษัทท่ีมีอํานาจทางการเมือง และบรรษัทขามชาติ ไดเขา
มามีบทบาทสําคัญ ในอุตสาหกรรมการผลิตขาว โดยใชเทคโนโลยีชีวภาพเปน
ปจจัยหลัก  บริษัทเหลานี้ยอมลงทุน ในการวิจัยและพัฒนาพันธุขาวลูกผสม เปน
เงินจํานวนมาก และคาดหวังที่จะสรางรายไดมหาศาล จากตลาดเมล็ดพันธุขาว
ลูกผสม   ดวยการใชเทคโนโลยีชั้นสูง บริษัทเมล็ดพันธุเทานั้นที่จะมีสิทธิ์ และ
ความรู (rights and knowledge) ในการผลิตเมล็ดพันธุ  สวนชาวนาได
กลายเปนตลาดใหม (new market) ของเมล็ดพันธุขาวลูกผสม และบริษัทเมล็ด
พันธุตองการควบคุมขั้นตอนการผลิตทั้งหมด ตั้งแตการปลูกตนกลาจนถึงการเก็บ
เกี่ยวสงโรงสี   ดูเหมือนวาปฎิบัติการ (practice) ของชาวนาถูกควบคุมภายใต
คําแนะนํา และ การอบรมของบริษัทเมล็ดพันธุ  ชาวนาจะสูญเสียความเปนอิสระ 
(autonomy) และภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวของกับการผลิตขาว แตผูเขียนมี
ความเห็นวา ชาวนาไมใชผูกระทําการที่อยูนิ่งเฉย (passive actors) ภายใต
อิทธิพลของเทคโนโลยีชีวภาพ แตชาวนาไดพยายามที่จะตอตาน ตอรอง กับ
เทคโนโลยีขาวลูกผสม  

บทความนี้ ผูเขียนมีวัตถุประสงคท่ีจะนําเสนอแนวคิด และทฤษฎีในการ
วิเคราะหกระบวนการผลิตขาว โดยมองผานเครือขายขาวลูกผสม และเพื่อตอบ
คําถามวา เทคโนโลยีชีวภาพไดเปลี่ยนแปลงโครงสรางกระบวนการผลิตขาว
อยางไร และเทคโนโลยีนี้มีผลตอวิถีชีวิตชาวนาอยางไร ดังนั้นผูเขียนไดใชแนวคิด
การเมืองชีวญาณ (governmentality) เพื่อแสดงใหเห็นความสัมพันธ ระหวางรัฐ
เสรีนิยมใหม และบริษัทเอกชน   การลดกฎระเบียบและระบบตลาดเสรีของเสรี
นิยมใหม  เปนการปรับโครงสรางทางนโยบายของรัฐ และเสริมสรางอํานาจใหแก
บริษัทเอกชนและบรรษัทขามชาติ  อยางไรก็ตามรัฐไมไดสูญเสียอํานาจไป แตเปน
กลยุทธใหมของการควบคุมดูแล โดยการ outsources หนาที่ของรัฐใหกับเอกชน 
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และองคกรขามชาติ โดยที่รัฐไมตองดูแลใหความคุมครองประชาชน แตประชาชน
ตองมีความรับผิดชอบในตนเอง ในกรณีการผลิตขาว รัฐไมไดเขามาดูแลเรื่องพันธุ
ขาวใหม ที่มีความตานทานโรคและแมลง ที่สามารถเพิ่มผลผลิต  หรือใหความรู
แกเกษตรกร แตปลอยใหเปนหนาที่ ของบริษัทเอกชนในการวิจัยและพัฒนาเมล็ด
พันธุใหมที่แกไขปญหาของเกษตรกรได และเกษตรกรเองตองรับภาระจายคา
เมล็ดพันธุท่ีแพงขึ้นหลายเทา โดยรัฐไมไดเขามาชวยรับภาระเหลานี้ และปลอยให
บริษัทเอกชน สรางกําไรมหาศาลจากมูลคาเมล็ดพันธุ 

ผูเขียนไดใชแนวคิดการจัดรูปแบบใหม (reconfiguration) ของระบอบ
อาหาร   มาอธิบายเพื่อใหเขาใจบทบาทของ บริษัทเอกชนที่มีอิทธิพลตอ
กระบวนการผลิตแบบอุตสาหกรรม จะเห็นไดวาเมื่อทุนนิยมไดมีสวนเกี่ยวของกับ 
การสะสมทรัพยากรทุกรูปแบบบริษัทเอกชน และบรรษัทขามชาติไดสะสมความรู
ดานเทคโนโลยีชีวภาพ และทําใหเปนสินคา ดังนั้นเกษตรกร ไมไดครอบครอง
ปจจัยการผลิตและสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นและอีกตอไป นอกจากนี้
กระบวนการผลิตที่ไดรับการจัดรูปแบบใหมโดยมีผูกระทําการใหมเขามารวมใน
เครือขายอาหาร ภายใตสถานการณใหมนี้ ผูกระทําการทุกคนไดทําการแทนที่ 
(displace) และตอรองกันเอง เพื่อรักษาผลประโยชนของตน  

ในตอนทายผูเขียนไดแสดงใหเห็นถึงกลยุทธทางเลือกในการตอรองของ
ชาวนากับบริษัทเอกชน เนื่องจากอํานาจของรัฐ บริษัทเอกชน และบรรษัทขาม
ชาติ ไดกดดันผูผลิตขนาดเล็ก ทําใหพวกเขาไมสามารถซื้อปจจัยการผลิตที่มีราคา
แพง และจําหนายผลผลิตของตนในตลาดโลกได ผูเขียนไดใชแนวคิด double-
movement เพื่อทําความเขาใจการเคลื่อนไหวทางสังคม (social movement) 
ที่พยายามทวงคืนความเปนอิสระ (autonomy) ที่เกี่ยวของกับสิทธิของการเขาถึง
ทรัพยากรที่ดิน และพันธุกรรม รวมถึงการมีสิทธิตัดสินใจในกระบวนการผลิต 
และการเลือกใชเทคโนโลยี  

 
2. แนวคิดการเมืองชีวญาณ (Politics of governmentality) 

 
David Harvey (2005) ชี้ใหเห็นวารัฐเสรีนิยมใหมควรสนับสนุนสิทธิใน

ทรัพยสินของปจเจกบุคคล  บุคคลมีเสรีภาพในการแสดงออก ในการกระทําและมี
สิทธิในการเลือก เชนเดียวกับเสรีภาพขององคกรธุรกิจ และการคาในตลาดเสรี 
อยางไรก็ตามสิทธิในทรัพยสินทางปญญาจะถูกเก็บรักษาไว เพื่อสงเสริมใหมีการ
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เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  การเพิ่มผลผลิต จะทําใหคุณภาพชีวิตของประชากร
ดีขึ้น และกําจัดความยากจน การแปรรูปรัฐวิสาหกิจและการลดกฎระเบียบของ
นโยบาย เปนการกําจัดความลาชาของระบบราชการ “รัฐที่เปนกลาง” (Neutral 
state) เปนสิ่งจําเปนในการสรางบรรยากาศที่ดีเพื่อการลงทุน และเพื่อรักษา
เสถียรภาพเงื่อนไขทางการเมืองไว (Harvey, 2005) 

ใน Anti-Politic Machine (1990) เฟอรกูสันชี้ใหเห็นวา รัฐถูกมองวา
เปนเครื่องมือที่เปนกลาง สําหรับการดําเนินการตามแผน และรัฐบาลเปน
เครื่องมือที่ใหบริการทางสังคม เพื่อใหเกิดความเจริญเติบโต  รัฐไมเกี่ยวของกับ
การเมือง (de-politicized) และไมมีผลประโยชนอื่นใด ยกเวนเรื่องของ “การ
พัฒนา” แตในความเปนจริงแลว รัฐไมใชเครื่องมือที่เปนกลาง หรือเปนเครื่องมือ
ที่ไมเกี่ยวกับการเมือง มีกิจกรรมทางการเมืองมากมายที่เกี่ยวของใน “โครงการ
พัฒนา” (Ferguson, 1990)  

อยางไรก็ตาม แนวคิดเสรีนิยมใหมไมไดลดหรือจํากัดอํานาจของรัฐ  โรส 
(1996) เชื่อวา เสรีนิยมใหมไมละทิ้งความตั้งใจที่จะควบคุม (will to govern) 
ความลมเหลวของรัฐเปนไป เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของตัวเอง เปนกลยุทธใหม
ของรัฐเพื่อที่จะประสบความสําเร็จ "(Rose, 1996 อางใน Walker, 2010) 
Cheshire และ Lawrence (2005) ยังโตเถียงวารัฐไมไดสูญเสียอํานาจ แก
ผูกระทําการในระดับทองถิ่นและระดับโลก มากนัก พวกเขาอธิบายวารัฐชาติได
เนนการปรับปรุง การดํารงอยูของตัวเอง ดังนั้นรูปแบบของการปกครองไดปรับ
ขนาด (rescaling) ผานการจัดตั้งโครงสรางแนวตั้งใหม (new vertical 
structure) โครงสรางอํานาจไดจัดรูปแบบ โดยมีความแตกตางในแนวนอน
ระหวางรัฐและภาคประชาสังคม และยังมีผูกระทําการอื่น เขามามีบทบาทสําคัญ
ในการสรางอํานาจทางการเมือง โดยรัฐยังคงเปนผูควบคุมกระบวนการ 
reterritorializationในการสนับสนุนโลกาภิวัตน และเสรีนิยมใหม   รัฐไดทําการ
ลดอํานาจการปกครอง (degovernmentalized) โดยใหอํานาจไปอยูกับบุคคล
และหนวยงานอื่น ๆ ท่ีไมเกี่ยวของกับหนวยงานของรัฐ อยางไรก็ตาม รัฐยังคงเปน
ผูกระทําการที่มีอํานาจอยู  (Cheshire and Lawrence, 2005) 

รูปแบบใหมของการเชื่อมตอขามชาตินี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทําใหมี
ผูกระทําการทองถิ่น เริ่มมีอํานาจมากขึ้น ซึ่งเจาหนาที่ของรัฐนอกจากสามารถหา
ผลประโยชนในระดับชาติแลว รัฐก็ยังควบคุมดูแลในระดับทองถิ่นดวย ซึ่งสวน
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ขยายนี้ เปนผลมาจากกระบวนการทางสังคมและการเมือง จะเห็นไดวา
ความสัมพันธระหวางรัฐและองคกรขามชาตินี้ ซอนทับกับการทํางานแบบดั้งเดิม
ขององค กร  ดั งนั้ น เฟอร กู สั น  และ  กุฟต า  (2005 )  ไดพัฒนาแนวคิ ด 
“transnational governmentality” โดยการขยายแนวคิด “การเมืองชีวญาณ” 
(governmentality) ที่เสนอโดยมิเชล ฟูโกต  การเมืองชีวญาณนั้นเกี่ยวของกับ 
'การนําของปฏิบัติการ' (conduct of conduct) ที่เปนวิธีการที่ปฏิบัติการของ
มนุษยถูกกํากับดวยการคิดคํานวณถึงผลประโยชน (Foucault, 1991 อางใน 
Ferguson and Gupta, 2005) 

ลัทธิเสรีนิยมใหมกับนโยบายตลาดเสรีเปนเหมือนการลาถอย (Retreat) 
ของรัฐ การดําเนินงานของรัฐถูกโอนใหกับองคกรที่ไมใชของรัฐ โดยที่หนวยงาน
นั้นดูเหมือนเปนเอกเทศ แตยังอยูภายใตการดูแลของรัฐ ตรรกะของตลาดไดขยาย
ไปสูการดําเนินงานของหนวยงานรัฐ การดําเนินงานดานสังคมและกฎระเบียบ
ของรัฐมีการผอนปรน (de-statized)  มากขึ้น และถูกควบคุมโดย องคกรกึ่ง
อิสระที่ไมใชของรัฐ (Ferguson and Gupta, 2005) 

การขยายของแนวคิดของฟูโกต จาก “การเมืองชีวญาณ”ไปสู “ลัทธิ
เสรีนิยมใหม” ไดแสดงใหเห็นวา รัฐเปนชุดของปฏิบัติการ เปนความสัมพันธเชิง
อํานาจ และเปนตัวแทนที่มีการเชื่อมตอ กับสถาบันตางประเทศ,  องคกรพัฒนา
เอกชน, และผูบริจาค  เปนการสรางความเชื่อมโยงในแนวนอน (horizontal 
linkage) เพื่อขามพรมแดนของรัฐชาติ รัฐจึงเปนหนวยงานที่อยูนอกเหนือจาก
พื้นที่อาณาเขต (territorial space)  วิถีการปกครองที่ถูกตั้งขึ้นในระดับโลกนั้น 
ไมใดเปนเพียงการควบคุม และกํากับจากองคการการคาโลก (WTO) หรือกองทุน
การเงินระหวางประเทศ  (IMF) เทานั้น แตยังรวมถึงพันธมิตรขามชาติ ที่เปนนัก
เคลื่อนไหว และองคกรระดับรากหญาทั้งหลายดวย การ outsource การ
ปกครองของรัฐใหแกองคกรพัฒนาเอกชนและองคกรขามชาตินั้น เปนลักษณะ
ของระบบ transnational governmentality (Ferguson and Gupta, 2005; 
Walker, 2010) 

ในปจจุบันประเทศไทยตองการเมล็ดพันธุขาว 900,000 ตันตอป 
ในขณะที่กรมการขาว ซึ่งเปนผูผลิตเมล็ดพันธุขาวรายใหญ สามารถผลิตเมล็ด
พันธุขาวคุณภาพไดเพียง 100,000 ตันตอป (กรุงเทพธุรกิจออนไลน, 14 
มิถุนายน 2010) ในสวนของเมล็ดพันธุขาวลูกผสม ภาคเอกชนคือซีพี เปนผู
สงเสริมใหเกษตรกรปลูก เปนจํานวน 100 ตัน ในป 2010 และ 600 ตัน ในป 
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2011 (Bangkokpost, 11 June 2010)  สวนหนวยงานของรัฐคือกรมการขาวได
ทําการพัฒนาขาวลูกผสมตั้งแตป 1981 โดยการนําพันธุกรรมขาวมาจากประเทศ
จีน แตโครงการไมมีความคืบหนาเพราะมีงบประมาณนอย และขีดจํากัดของ
กําลังคน (Bangkok Post, 11 Dec 2008) อยางไรก็ตาม ในขณะที่กรมการขาว 
อยูในระหวางการพัฒนาและวิจัยพันธุขาวลูกผสม    ในวันที่  24 มิถุนายน 2011 
กรมการขาว ไดประกาศรับรองพันธุขาวซีพี 304 ซึ่งเปนขาวลูกผสมที่ปรับปรุง
พันธุ โดยบริษัท เจริญโภคภัณฑเมล็ดพันธุ จํากัด  ใหเปนขาวลูกผสมทางการคา
รายแรกของประเทศไทย ที่ใหผลผลิตสูง และมีความตานทานโรคและแมลง (CP 
e-news, Nov 2011)  ดวยเหตุที่รัฐไมสนับสนุนใหเกษตรกรปลูกขาว ที่เก็บเกี่ยว
ไดในระยะสั้น ดังนั้นขาวระยะสั้นจึงไมไดรับการประกันราคา หรือรับจํานํา  การ
รับรองพันธุขาวลูกผสมซีพี นั้นทําใหเกษตรกรที่ปลูกขาวพันธุนี้สามารถทําการ
จํานําขาวได แมขาวลูกผสมซีพีจะเก็บเกี่ยวไดในระยะสั้นก็ไมมีปญหาในเรื่องการ
จํานํา หรือประกันราคาขาว 

นอกจากนี้ เกษตรกรตองการพันธุขาวที่ทนตอศัตรูพืช โดยเฉพาะเพลี้ย
กระโดดสีน้ําตาล แตกรมการขาวไมสามารถผลิตพันธุขาวนี้ใหแกเกษตรกรได 
ขณะนี้ซีพีไดรวมกับกรมขาว ในการพัฒนาขาวสายพันธุ ที่ทนตอเพลี้ยกระโดดสี
น้ําตาล และไดทําการตลาด ขายเมล็ดพันธุนี้ใหกับเกษตรกรในพื้นที่ภาคกลาง 
และภาคเหนือตอนลาง (ประชาชาต,ิ 21 มิถุนายน 2010) 

ในสวนของเกษตรกรนั้น ไมไดรับการดูแลจากหนวยงานของรัฐ ในเรื่อง
ความรูเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ ที่เพิ่มผลผลิต และมีความตานทานโรค และแมลง 
กรมการขาวเองไมสามารถพัฒนา และผลิตเมล็ดพันธุขาวที่เกษตรกรตองการได 
แตปลอยใหเปนหนาที่ของบริษัทเอกชน ที่สงเสริมการปลูกขาวพันธุใหมและ
กอบโกยผลกําไรจากเมล็ดพันธุขาวชนิดตางๆ เกษตรกรที่ตองการแกปญหา
ผลผลิตตกต่ําจากโรค และแมลง จึงตองรับภาระคาใชจาย คาเมล็ดพันธุขาว
ลูกผสม ที่แพงกวาพันธุขาวทั่วไปถึงหกเทา   และคาดหวังวาผลผลิตจะเพิ่มมาก
ขึ้น  
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3. แนวคิดวาทกรรม.(Discourse) .และ.Accumulation.by dispossession 
 

ในยุคของการปฏิวัติทางพันธุกรรมนั้น เทคโนโลยีชีวภาพไดกลายเปน
เครื่องมือใหม ของจักรวรรดินิยม เพื่อควบคุมปจจัยการผลิตของเกษตรกร ใน
ระบบทุนนั้น มีความจําเปน ที่จะตองทําใหปจจัยการผลิตเปนสินคา  เชนเดียวกับ
การสงเสริมอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ และผูกขาดการวิจัยและพัฒนา เกษตรกร
ไมไดเปนผูครอบครองเมล็ดพันธุ และสืบทอด ภูมิปญญาทองถิ่นซึ่งเปนปจจัยของ
การผลิต  ระบอบเทคโนโลยีชีวภาพจะกดดันชีวิตของเกษตรกร ไดรุนแรงและ   
ลึ กล้ํ า กว า ร ะบอบการ เกษตรแบบพันธะสัญญา  ความรู ไ ด ข า มชาติ 
(transnationalized) มาจากตางประเทศ และกําไรสวนเกินจะถูกสงกลับไปนอก
ประเทศ มากกว าการใช เพื่ อพัฒนาชาติ  กระบวนการวิทยาศาสตร ใน
ภาคอุตสาหกรรมที่เขมขนนี้ เริ่มตนดวยการควบรวมกิจการ การบูรณาการใน
แนวตั้ง (vertical integration) ทําใหเกิดความขัดแยงทางสังคมและนิเวศวิทยา
เพิ่มขึ้น เกิดความไมเทาเทียมกันในสังคมชาวนา และทําใหเกิดความสัมพันธแบบ
พึ่งพามากขึ้น (Kumbamu, 2010; Poitras, 2003) กระบวนการนี้สามารถ
อธิบายไดโดยใชแนวคิด accumulation by dispossession ของฮารวีย 

กระบวนการของการสะสม (accumulation) ไดเริ่มใชโดยมารกซใน
ทฤษฎีการสะสมแบบดั้งเดิม (primitive accumulation) การสะสมจะเกิดขึ้น
ภายใตเงื่อนไขของตลาดที่มีการแขงขันอยางเสรี เงื่อนไขเหลานี้มีความเกี่ยวของ
กับทรัพยสินสวนบุคคล เรื่องที่เกี่ยวกบักฎหมายของปจเจกบุคคล  เสรีภาพในการ
ทําสัญญา และโครงสรางท่ีเหมาะสมของกฎหมาย โดยรัฐใหความคุมครอง ความ
มั่นคงทางการเงิน  บทบาทของนายทุนคือเปนผูผลิต และผูแลกเปลี่ยนสินคา 
สวนแรงงาน ไดกลายเปนสินคาที่ถูกตีคาในราคาที่เหมาะสม การสะสมแบบ
ดั้งเดิมไดเกิดขึ้นมากอนแลว และการสะสมในขณะนี้ไดขยายตัวไปสูการผลิตซ้ํา
ภายใตเงื่อนไขของ 'ความสงบ, ทรัพยสิน, และความเสมอภาค' (Harvey, 
2003:144) ฮารวียไดใชแนวคิด accumulation by dispossession มาแทนที่ 
แนวคิดการสะสมแบบดั้งเดิมของมารกซฮารวียกลาววาการสะสมแบบดั้งเดมิยงัคง
ปฏิบัติการไลลาอยู แตวิธีการของการไลลาแบบเกาไดรับการดัดแปลงเพื่อใหมี
ความเขมขนมากขึ้นกวาในอดีต เพื่อไมใหปจเจกชนมีการครอบครองปจจัยการ
ผลิต  อยางไรก็ตามกระบวนการทําใหเปนชนชั้นแรงงาน (proletarianization) 
ยังคงอยูเพื่อใหเกิดการผลิต   กลไกการผลิตแบบใหมไดถูกสรางขึ้น โดยแนวคิด
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เสรีนิยมใหม ภายใตการควบคุมของสถาบันการเงินระหวางประเทศ เชน World 
Bank, IMF และ WTO (Harvey, 2003; Kumbamu, 2010) 

นอกจากนี้ผูเขียนไดเสนอแนวคิด “วาทกรรม” (discourse) ของ 
Foucault เพื่อทําความเขาใจ การทํางานของเทคโนโลยี   ใน Power/ 
Knowledge (1992) Foucault กลาววา ความรูทางวิทยาศาสตร เปนประเภท
หนึ่งของวาทกรรม มันไมเพียงแตประกอบไปดวยถอยความที่เปนความจริง 
(truth) แตยังมีวิธีการพูด การมอง ชุดของปฏิบัติการซึ่งสนับสนุนความรูทาง
วิทยาศาสตร ท่ีจริงแลวมันไมใชการคนพบใหม แตเปนระบอบใหมของวาทกรรม
และรูปแบบของความรู  ความจริง (truth) ถูกเขาใจวาคือระบบคําสั่ง ในการผลิต 
การจัดระเบียบ การกระจาย การไหลเวียนและการปฏิบัติการ ของถอยความ   
ความจริงไดมีการเชื่อมโยงกับระบบอํานาจ ที่ผลิตและรักษาตัวมันเอง ระบอบ
ของความจริง(regime of truth) ไมไดเปนเพียงอุดมการณหรือโครงสรางสวนบน 
(superstructure) แตเปนเงื่อนไขของการสรางและพัฒนาระบบทุนนิยม 
(Foucault, 1992: 112,133) 

ความรูที่สรางข้ึนมานี้เพื่อควบคุมกระบวนการผลิต และความรูไดถูกทํา
ใหเปนสินคา เพื่อการสะสมทุน ไบโอเทคโนโลยีทําใหมีการนําทรัพยากรธรรมชาติ
ไปใชัในระบบอุตสาหกรรม  (Dickens, 1996 อางใน Poitras, 2003) 
กระบวนการนี้เกี่ยวของกับการทําใหกระบวนการทางชีวภาพ และความรูแบบ
ดั้งเดิมใหกลายเปนสินคา โดยผานการประมวลผลเพื่อหา DNAของพืชและสัตว 
ในหองทดลอง แลวทําการจดสิทธิบัตรเพื่ออางสิทธิในสารพันธุกรรม และเพื่อ
แสวงหาผลกําไร ความรูดานเทคโนโลยีไดถูกจดลิขสิทธิเปนทรัพยสินทางปญญา
เพิ่มมากขึ้น และยังเกี่ยวของ กับองคกรขามชาติอีกดวย (Poitras, 2003) 

การกําหนดองคความรูใหมในระดับโลกนี้ทําใหชาวนาขาดทักษะ 
(deskilling) ในการควบคุมการผลิต ในชุมชนชาวนาดั้งเดิม  ชาวนาเก็บและ
แบงปนเมล็ดพันธุ ผานปฏิบัติการทางสังคมและวัฒนธรรม ความสัมพันธแบบ
พึ่งพาอาศัยนี้ ทําหนาที่เปนชองทางทางสังคมสําหรับการแบงปน และเคลื่อนยาย
ความรูเพื่อสรางทักษะ หรือความชํานาญใหแกคนรุนตอไป แตเมื่อเมล็ดพันธุ
กลายเปนสินคา ที่มีแตความสัมพันธภายนอกกับผูคน การกลายเปนสินคา 
(commodification) จึงทําใหชาวนาขาดความชํานาญหรือทักษะในการผลิต 
และความสัมพันธในชุมชนจึงออนแอลง (Kumbamu, 2010) 
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การศึกษาของ Kumbamu (2010) เรื่องการปลูกฝายบีทีในประเทศ
อินเดีย พบวาเดิมการปลูกฝายในอินเดียมีปญหาผลผลิตต่ํา และปญหาที่สําคัญคือ
โรคและแมลง  บริษัทมอนซานโตไดพัฒนาฝายพันธุบีที โดยใชวิธีตัดตอทาง
พันธุกรรม โดยมีสารพันธุกรรม Cry1Ac ที่นํามาจากแบคทีเรียในดิน เปน
สวนประกอบในเมล็ดพันธุ  ซึ่ งทํ าใหฝ ายชนิดนี้มี สามารถสรางสารพิษ 
(endotoxin) เพื่อฆาแมลง โดยเฉพาะหนอน  bollworm  อยางไรก็ตามรัฐบาล
อินเดีย อนุญาติใหมีการนําเมล็ดพันธุฝายบีทีเขามาปลูก โดยรับรองวาฝายบีทีไมมี
สารพันธุกรรม ที่เปนอันตรายปนอยู รวมถึงมีการทดลองวาฝายบีทีมีความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ  จึงมีการสงเสริมใหปลูกฝายบีที เพื่อเพิ่มผลผลิต และชวย
ลดการใชสารเคมีในการกําจัดแมลง แตจากงานวิจัยของ Kumbamu แสดงให
เห็นวา การปลูกฝายบีทีในประเทศอินเดีย เสริมสรางความไมเทาเทียมกันในสังคม
ชนบท เพิ่มคาใชจายในการผลิตของเกษตรกร  โดยเกษตรกรพึ่งพาเงินกูและขาด
เครดิตจากสถาบันการเงินของรัฐ เทคโนโลยีใหมไมสามารถแกไขปญหาหนี้ พวก
เขาไมสามารถเขาถึงกลไกตลาด การเปนหนี้มากมายทําใหเกิดฆาตัวตายของ
เกษตรกร สิ่งนี้คือผลที่เกิดขึ้นโดยไมตั้งใจของการนําเมล็ดพันธุใหมเขามาปลูก 
เปนปฏิบัติการที่ไมยั่งยืน  ซึ่งทําใหเกิดการพังทลายของความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  เปนการสูญเสียของความรูทองถิ่น และสังคมลดคุณคา (de-valuing) 
ของผูหญิงลง 

นอกจากนี้ Kumbamu ไดศึกษาถึงการยอมรับพืชจีเอ็มคาโนลา (GM 
canola) ที่เปนพืชน้ํามันในแคนาดา เพื่อแกปญหาทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม  
เชนเดียวกับกรณีฝายบีท ีบริษัทมอนซานโตไดเสนอใหปลูกพืช Roundup Ready 
canola เพื่อลดคาใชจาย และประหยัดแรงงานในการกําจัดวัชพืช เนื่องจากจีเอ็ม
คาโนลาไดถูกตัดแตงพันธุกรรม ใหมีความตานทานตอสาร  glyphosate ที่เปน
สวนประกอบสําคัญของยาฆาหญา Roundup  ดังนั้นวัชพืชจะถูกควบคุมโดย
สารเคมี Roundup โดยสารนี้ไมทําลายตนคาโนลา นอกจากนั้นจีเอ็มคาโนลา ยัง
สามารถใหผลผลิตสูงกวาคาโนลาพันธุดั้งเดิม  แตงานวิจัยของ Kumbamu พบวา  
บริษัทสารเคมีดานการเกษตร ไดใชกลยุทธหลากหลายที่จะโนมนาวใหเกษตรกร
ยอมรับเมล็ดพันธุใหม   ภายใตการปฏิวัติยีน (Gene revolution) เกษตรกรไมได
เปนเจาของปจจัยการผลิต และขาดการสืบทอดความรูทองถิ่น ซึ่งเปนการลด
ความชํานาญในการผลิตของเกษตรกร  พืชจีเอ็มและการเกษตรแบบอุตสาหกรรม 
ทําใหเกิดชองวางระหวางความสัมพันธทางสังคม และเงื่อนไขทางชีวภาพเพิ่มมาก
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ขึ้น วิธีการเหลานี้ไดสรางวัฒนธรรมทางเคมี เชนเดียวกับการเกษตรเชิงเดี่ยว 
(Kumamu, 2010) 

 
4. แนวคิด Actor-network theory (ANT) และการจัดรูปแบบใหมของ

กระบวนการผลิตอาหาร (Reconfiguration of food regime) 
 

งานวิจัยหลายชิ้นในประเทศอินเดียและบังคลาเทศ (Chengappa et 
al., 2003; Hossain et al., 2003a.; Janaiah, 2003) พบวาขาวลูกผสมไมสราง
ผลกําไรเมื่อเทียบกับขาวสายพันธุอื่นที่เกษตรกรปลูก เกษตรกรตองรับภาระ
คาใชจายที่เพิ่มขึ้นสําหรับเมล็ดพันธุ ยาฆาแมลงและปุย ขาวลูกผสมใหผลผลิต
นอยลง ในขณะที่พวกเขาจางแรงงานมากขึ้นสําหรับการจัดการศัตรูพืชและโรค  
เกษตรกรตองซื้อเมล็ดพันธุ ขาวลูกผสม ในทุกฤดูกาลใหม ทําใหพวกเขาไมมีการ
ปฏิบัติแบบดั้งเดิม ในเรื่องของการเก็บ และการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ  สวน
การศึกษาในประเทศเวียดนาม (Hossain et al. 2003b) ใหผลในทางตรงกันขาม
คือ ขาวลูกผสมใหผลผลิตสูงกวาสายพันธุดั้งเดิมรอยละ 20 แมจะมีคาใชจาย คา
เมล็ดพันธุที่มีราคาสูง และเมล็ดขาวดอยคุณภาพ แตก็ยังมีผลกําไรมาก ขาว
ลูกผสมในเวียดนาม ประสบความสําเร็จ เพราะรัฐบาลใหการสนับสนุน การผลิต
เมล็ดพันธุทั้งในภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้สหกรณการเกษตรและระบบ     
คอมมูนยังมีบทบาทสําคัญ ในการตัดสินใจเลือกพันธุขาวของเกษตรกร 

ในกรณีของขาวลูกผสมในประเทศไทย บริษัทเมล็ดพันธุจัดการกับวิถี
ปฏิบัติของเกษตรกร ผานเทคโนโลยีชีวภาพ   เกษตรกรจะไมไดครอบครองปจจัย
การผลิตอีกตอไป ทั้งนี้เพื่อสะสมความมั่งคั่งใหแกบริษัทเมล็ดพันธุ จะเห็นวามี
ผูกระทําการตางๆไดเขาสูเครือขายขาวลูกผสม และกระบวนการผลิตไดมีการ
จัดรูปแบบใหม โดยมีการตอรองเพื่อใหเกิดความสมดุลยในเรื่อง ของผลประโยชน
ระหวางผูกระทําการทั้งหลาย 

การนําเทคโนโลยีขาวลูกผสมมาใชตองมีเทคนิคพิเศษ เกษตรกรตอง
เปลี่ยนแปลง วิธีปฏิบัติของพวกเขา ภายใตคําแนะนําของบริษัทเมล็ดพันธุ  
เกษตรกรที่กําแพงเพชร ตองเปลี่ยนวิธีการปลูกขาว จากนาหวานเปนนาดํา เพื่อ
ประหยัดเมล็ดพันธุขาวลูกผสม โดยคาเมล็ดพันธุและการบริการปกดําตนกลาดวย
การใชรถปลูกขาว (planter) ไดรวมอยูในแพคเกจเรียบรอยแลว ในขณะที่
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เกษตรกรที่บางเลนยังคงใชวิธีการปลูกแบบนาหวาน  และพวกเขาไดรับคําแนะนํา
ใหหวานเมล็ดพันธุเพียง 10 กิโลกรัมตอไร หรือหนึ่งในสาม ของขาวสายพันธุ
ทั่วไป   การใชสารกําจัดศัตรูพืช, ปุย และการจัดการน้ํา ไดถูกกําหนดโดยซีพี  
เนื่องจากราคาของเมล็ดพันธุขาวลูกผสมสูงกวาเมล็ดพันธุทั่วไปถึงหกเทา ดังนั้น
เกษตรกรที่ปลูกขาวลูกผสม สวนใหญเปนเกษตรกรขนาดกลางหรือขนาดใหญ 
เกษตรกรขนาดเล็กไดถูกกีดกัน ออกจากเครือขายขาวลูกผสม หรือเปนไดเพียงแค
แรงงานใหแกเกษตรกรขนาดกลางหรือขนาดใหญเทานั้น 

ซีพีไดใชกลยุทธตางๆที่จะโนมนาวใหเกษตรกรยอมรับเมล็ดพันธุขาว
ลูกผสม กลยุทธแรกคือ บริษัทซีพีไดทําแปลงสาธิตในศูนยวิจัยขาวที่กําแพงเพชร 
และในหมูบาน โดยเกษตรกรสามารถสังเกตดูผลผลิตของขาวลูกผสมจากฟารม
ของเพื่อนบาน กลยุทธที่สองคือ ซีพีไดจัดการประชุมในหมูบานใหกับเกษตรกร 
ไดรับรูถึงเทคโนโลยีใหมและผลประโยชนที่จะไดรับ  กลยุทธสุดทาย บริษัทเมล็ด
พันธุไดจัดตั้งระบบการขายตรงข้ึน และกําหนดใหเกษตรกรในหมูบานเปนตัวแทน
จําหนาย ดังนั้นเมล็ดพันธุจะถูกสงจากบริษัทไปถึงเกษตรกรโดยตรง  และไมผาน
พอคาคนกลาง 

นอกจากนี้ซีพีไดทําการเผยแพรความรูในการปลูกขาวลูกผสม โดยการ
พาเกษตรกรไปดูงานที่ศูนยวิจัยขาวที่กําแพงเพชร  เกษตรกรไดเรียนรูถึงวิธีการ
ผลิตและการเก็บรักษาเมล็ดพอพันธุและแมพันธุ  เพื่อใหเกษตรกรเขาใจวาทําไม
เมล็ดพันธุจึงมีราคาแพง  ประสิทธิภาพของขาวลูกผสม ในเรื่องการเพิ่มผลผลิตได
ถูกแสดงใหเห็นในศูนยวิจัยนี้เพื่อตอกย้ําถึงความคุมคาของพันธุขาว นอกจากนี้ซีพี
ยังจัดการประชุมในหมูบาน เพื่อฝกฝนเกษตรกรใหมีความรูทางวิทยาศาสตร ที่ใช
ในกระบวนการผลิตและเทคนิคใหม ๆ เพื่อที่จะไดรับผลตอบแทนสูงขึ้น แปลง
สาธิตและการประชุม ไมใชเปนเพียงแคการสงเสริมการขายเมล็ดพันธุลูกผสม แต
ยังไดถูกใชเปนสังคมการเรียนรูที่เกษตรกรไดรับทราบเกี่ยวกับประโยชนของเมล็ด
พันธุลูกผสม และไดแพรกระจายความรูนีภ้ายในเครือขายทางสังคมของพวกเขา 

หลังจากที่แปลงสาธิตประสบความสําเร็จ เกษตรกรหลายคนไดเขาสู
ธุรกิจเมล็ดพันธุ และกลายเปนตัวแทนจําหนายในหมูบาน การที่เกษตรกรพูดคุย
กันเองเกี่ยวกับขอดีของเมล็ดพันธุขาวลูกผสม จะมีประสิทธิภาพมากกวาตัวแทน
บริษัทมานําเสนอ  เครือขายทางสังคมของผูแทนจําหนายในทองถิ่นยังมีอิทธิพล
ตอญาติและเพื่อนบานในการยอมรับเมล็ดพันธุขาวลูกผสม เกษตรกรไววางใจ
ตัวแทนจําหนาย เมล็ดพันธุท่ีเปนชาวนาดวยกัน มากกวาพอคาเมล็ดพันธุในตลาด
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ทองถ่ินที่ไมนาเชื่อถือ เกษตรกรสามารถเขาถึงเทคโนโลยีของเมล็ดพันธุใหม โดย
ไมมีคาใชจายในการขนสง เนื่องจากตัวแทนจําหนายเมล็ดพันธุไดจัดสงเมล็ดพันธุ
จากบริษัทไปถึงเกษตรกรโดยตรง และซีพีไมขายเมล็ดพันธุใหกับพอคาคนกลาง  
ในบริบทนี้ พอคาเมล็ดพันธุในตลาดทองถิ่น ที่เปนคนกลางไดถูกกีดกันจาก
เครือขายขาวลูกผสม  

นอกจากนี้ซีพียังรับประกันราคาขาวลูกผสมโดยทําขอตกลงกับโรงสีที่
ทําธรุกิจกับซีพี เกษตรกรจะขายขาวไดในราคาที่เพิ่มขึ้น 200 บาท / ตันเมื่อพวก
เขาขายขาวลูกผสมใหโรงสีนี้ อยางไรก็ตามโรงสีตั้งราคาขาวตามคุณภาพและ
ปริมาณความชื้นของขาว   ขาวลูกผสมมีขอเสียเรื่องลักษณะของเมล็ดขาวที่เปน
แปง ดังน้ันราคาขาวลูกผสมจึงข้ึนอยูกับคุณภาพของขาว สวนใหญโรงสีจะนําขาว
ลูกผสมที่สีแลวไปขายรวมกับขาวชนิดอื่น และปริมาณขาวลูกผสมยังมีนอย จึงยัง
ไมมีผลในเรื่องเปอรเซนตขาวหัก เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวขาวลูกผสมกอน และมี
คุณภาพดีมีโอกาสที่จะไดรับราคาที่สูงกวาผูที่เก็บเกี่ยวทีหลัง  เนื่องจากขาวเริ่ม
ลนตลาด ราคาที่โรงสีตั้งจึงต่ํากวา 

ซีพีไดขยายตลาดโดยเขาไปมีสวนรวมในระบบการเงิน โดยซีพีใหความ
รวมมือ กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)  และสงเสริม
ใหเกษตรกรรีไฟแนนซเงินกูของพวกเขา ธนาคารจะพิจารณาสินเชื่อแกเกษตรกร 
ดวยการใหสินเชื่อแบบเปนชุด (Package) คือใหเมล็ดพันธุขาวลูกผสมและปจจัย
การผลิตอื่น เชน ยาฆาแมลงและปุย อยางไรก็ตาม ชองทางนี้ ไมไดผลในการทํา
ตลาดเมล็ดพันธุ เมื่อเทียบกับระบบขายตรง 

ภายใตสถานการณใหม  การผลิตขาวลูกผสมตองการผูกระทําการที่เปน
มนุษย (human actor) และไมใชมนุษย (non-human actor) ไดแก เกษตรกร 
บริษัท เมล็ดพันธุ  ศูนยวิจัยพันธุขาว ผูใหบริการ ตัวแทนจําหนายในทองถิ่น 
(local dealer) โรงสี และ ธ.ก.ส. ผูเขียนไดใชทฤษฎีเครือขายผูกระทําการ 
(Actor Network Theory: ANT) อธิบายความสัมพันธของผูกระทําการที่เปน
มนุษยและไมใชมนุษย  ภายในเครือขายที่แตกตางหลากหลาย  ANT อธิบายวา
โครงสรางทางสังคมเปนผลของความสัมพันธที่สราง และผลิตซ้ําตัวเอง กลับไป
กลับมา อํานาจหรือคําสั่งจะถูกตอรองโดยผูกระทําการที่เปนมนุษย และไมใช
มนุษย เพื่อประโยชนของตัวเอง  Latour เรียกกระบวนการนี้วา “การถายทอด” 
(translation)  นอกเหนือจากความหมายทางภาษา (linguistic meaning) ของ
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คําวา “translation” แลว Latour ยังใชความหมายทางเรขาคณิต (Geometric 
meaning) ที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนยาย จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง (Latour, 
1987)  การถายทอดหมายถึง กระบวนการเจรจาตอรอง การเปนตัวแทน และ
การแทนที่ (displacement) เพื่อสรางความสัมพันธ ระหวางผูกระทําการ, 
หนวยงาน และสถานที่  และการถายทอดไดเนนถึงการเปลี่ยนแปลง และการ
แทนที่ ซึ่งเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของการถายทอด และผลของการเปลี่ยนแปลงนี้ 
ทําใหผูกระทําการหนึ่งไปควบคุมผูกระทําการอื่น    ผูกระทําการที่ทําหนาที่เปน
โฆษก (spokesperson) มีสิทธิที่จะเปนตวแทน และแสดงความเห็นใหกับ
ผูกระทําการที่ไรเสียง (silent actors)  ดังนั้นจึงมีการตอรอง และการแกไข
ปรับปรุงเกิดขึ้นในกลไกนี้   นอกจากนั้น การถายทอดนี้ทําใหเกิดความสมมาตร 
(symmetry) และกระบวนการที่ซับซอน ไดเกิดขึ้นในเครือขายที่ประกอบไปดวย
สรรพสิ่งตางๆในสังคม และธรรมชาติ (Callon, 1986) 

Law (1992) กลาววาทฤษฎีเครือขายผูกระทําการเปนเรื่องของอํานาจ  
แตเขามองอํานาจที่เปนผลกระทบ (effect) มากกวาชุดของสาเหตุ (cause) การ
ถายทอดเปนกลยุทธของอํานาจ เพื่อการจัดระเบียบ และเอาชนะการตอตาน ที่
ประกอบดวย กลยุทธสี่แบบ ประการที่หนึ่งคือ ความจริงที่วาวัตถุบางอยางมี
ความคงทนมากกวาวัตถุอื่น จึงรักษารูปแบบความสัมพันธไดนานกวา ดังนั้นกล
ยุทธของคําสั่งที่ดีคือการรวบรวม ชุดของความสัมพันธไวในวัตถุที่คงทน เชน 
ตัวอักษรมีความคงทนมากกวาคําพูด   กลยุทธที่สองคือ ถาเรื่องของความคงทน
คือการที่คําสั่งท่ีถูกสงผานกาลเวลา ดังน้ันเรื่องท่ีเกี่ยวกับการเคลื่อนยาย คือการที่
คําสั่งไดสงผานพื้นที่ กลยุทธนี้เปนวิธี “การปฏิบัติทางไกล” (Action at a 
distance) จากแนวคิดทฤษฎีเครือขายผูกระทําการ กระบวนการสื่อสาร เชน 
การเขียน การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส ระบบธนาคาร เปนการออกคําสั่งผานพื้นที่  
Latourเรียกวา “การเคลื่อนท่ีที่คงรูป” (immutable mobile)  

กลยุทธที่ สามคือ ระบบของการเปนตั วแทนและการคํ านวณ 
(representation and calculation) ศูนยกลางของการถายทอดคือผลของ
ความสัมพันธ (relational effect) เราตองพิจารณาเงื่อนไข ที่สรางผลของ
ความสัมพันธนั้น ซึ่งยังมีการตอตานอยูดวย  ภายใตความสัมพันธท่ีเหมาะสม การ
คํานวณไดเสริมสรางความแข็งแกรงใหเครือขาย การคํานวณคือชุดของวิธีการทาง
สังคม หรือความสัมพันธทางสังคม ซึ่งการคํานวณนี้จะสามารถทํางานผานตัวแทน 
(representation) เทานั้น  อยางไรก็ตาม ระบบตัวแทนนั้นก็เหมือนกับผูแทน
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ทางการเมือง คือเราไมสามารถทํานายไดวา ผูแทนจะประสบความสําเร็จในการ
พูด ในฐานะที่เปนตัวแทนใหผูอื่นหรือไม  กลยุทธสุดทายคือขอบเขตของคําสั่ง 
(scope of ordering) เปนกลยุทธที่แตกกิ่งกานสาขา และผลิตซ้ําตัวเองใน
เครือขาย กลยุทธการคํานวณที่ชัดเจนมีความเปนไปได เมื่อมีศูนยกลางของการ
ถายทอดเทานั้น (Law, 1992)  การปฏิบัติทางไกล คือการออกคําสั่งจาก
ศูนยกลาง เพื่อครอบงําพื้นท่ีชายขอบ เปนการเริ่มวงจรของการสะสม ที่ตองระดม
กําลังโดยใชเครื่องมือที่มีความเสถียร และเคลื่อนที่ไปกลับระหวางศูนยกลาง และ
พื้นท่ีชายขอบได (Latour, 1987:232-233) โดยศูนยกลางจะคํานวณวาวิธีใดที่จะ
เกิดผลประโยชนสุงสุด 

โลกาภิวัฒนทางดานอาหาร มีเปาหมายในการสรางความเชื่อมโยงใหม 
ระหวางผูปฏิบัติการหลัก ไดแก ชาวนา โรงงานแปรรูป  และตัวแทนจําหนาย 
เปนตน นอกจากนี้ยังมีการกระจายความรูทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ใหกับ
ผูปฏิบัติการ รวมถึงการนําผลิตภัณฑใหมเขาสูตลาด  เนื่องจากหวงโซของวงจร
การผลิต ที่ควบคุมโดยบรรษัทตางชาติ มีการติดตอในระยะทางไกลเพิ่มมากขึ้น  
(Murdoch et al., 2000:109) และความรูดานชีววิทยามีความสําคัญมาก ใน
กระบวนการผลิต เพื่อสรางกําไรในอุตสาหกรรมอาหาร   

ANT ไดถูกนําเสนอเพื่ออธิบายถึงบทบาทของผูปฏิบัติการทั้งหลาย ที่
อยูในเครือขาย แนวคิดนี้ทําใหเขาใจถึงการที่ภาคเอกชน ใชเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อ
ควบคุมการผลิตขาว ปฏิบัติการของเกษตรกรจะถูกกําหนดโดยซีพี วิธีการ
เพาะปลูกมีการเปลี่ยนแปลงและถูกควบคุม ภายใตตารางเวลาใหม เมล็ดพันธุใหม
และความรูทางวิทยาศาสตรเปนเงื่อนไข ที่ทําใหเกิดวงจรของการสะสมขึ้น และ
ลักษณะของเง่ือนไขนั้นจะตองมีความเสถียร เคลื่อนที่ และรวมกันได ความรูทาง
วิทยาศาสตรสามารถเคลื่อนไปไดทุกที่ มีเสถียรภาพที่จะเคลื่อนยาย โดยไมมีการ
บิดเบือนหรือเสื่อมสลาย  มันสามารถรวมกันเพื่อที่จะสามารถเก็บสะสม 
(accumulate) และรวบรวมเขาดวยกัน เมื่อมีเงื่อนไขครบถวนแลว ซีพีจะ
กลายเปนศูนยกลางอํานาจ ท่ีออกคําสั่ง จากสถานที่หางไกล เปนสิ่งที่เราเรียกวา 
“การปฏิบัติทางไกล” (Action at a distance) 

ภายใตบริบทใหม  บริษัทเมล็ดพันธุ  ไดจัดรูปแบบ (reconfigure) 
กระบวนการผลิตใหม โดยนําผูกระทําการใหมเขามา ไดแก เมล็ดพันธุขาวลูกผสม 
ความรูทางวิทยาศาสตร และตัวแทนจําหนายในทองถิ่น เขาสูเครือขาย ดังน้ันการ
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ผลิตขาวลูกผสม  ไดพึ่งพาเทคโนโลยี และผูกระทําการอื่นเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้
ซีพีเปนตัวแทน (representation) ใหกับผูกระทําการที่ไมใชมนุษย เชน เมล็ด
พันธุลูกผสม และกําหนดบทบาทที่สําคัญ และจะขาดไมไดใหแกเมล็ดพันธุ  
เนื่องจากชาวนาไมสามารถเก็บเมล็ดพันธุขาวลูกผสมไวทําพันธุได ตองซื้อเมล็ด
พันธุใหมทุกฤดูกาลเพาะปลูก  และซีพีมีความรูในการผลิตเมล็ดพันธุขาวลูกผสม 
และไดผลกําไรจากการขายเมล็ดพันธุ  ดังนั้นเมล็ดพันธุขาวลูกผสมจึงมี
ความสําคัญอยางยิ่งในเครือขาย จะเห็นไดวาซีพีเปนศูนยกลาง ของการคํานวณ ท่ี
ใชนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรในการหาผลประโยชน เพื่อเสริมสรางความ
แข็งแกรง ใหตัวเองในเครือขายขาวลูกผสม 

กลไกการทํางานของ 'การถายทอด' ทําใหเกิดการแทนที่และการ
ประสานงานใหม มีคําสั่งและการเจรจาตอรอง เพื่อรักษาผลประโยชนใหสมดุล
ระหวางผูกระทําการ  ซีพีใชความรูของเทคโนโลยีขาวลูกผสม ที่เปนเหมือนคําสั่ง
จากทางไกล เพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีการปลูกขาว และตารางเวลาปฎิบัติการ การ
จัดการน้ํา การใชสารเคมี ที่ชาวนาตองปฏิบัติตาม   ซีพีจัดตั้งระบบการขายตรง 
ไดรวมเอาตัวแทนจําหนาย ในทองถิ่นที่เปนชาวนา และกีดกันพอคาในตลาด
ทองถิ่น และคนกลางออกจากเครือขาย  ตัวแทนจําหนายในทองถิ่นไดเปลี่ยน
เครือขายสังคมแบบเดิม จากสังคมชาวนาเขาสูวงการธุรกิจ นอกจากนี้แมวา
เกษตรกรจะตองซื้อเมล็ดพันธุ ในราคาแพง แตพวกเขาก็ไดรับความรูทาง
วิทยาศาสตร ไดรับเมล็ดพันธุขาวที่มีคุณภาพสูง และไดราคาเพิ่มขึ้นจากการขาย
ขาวลูกผสมใหกับโรงสี  เนื่องจากเมล็ดพันธุขาวลูกผสมมีราคาที่สูง เกษตรกร
ขนาดกลางและขนาดใหญเทานั้น ที่สามารถเขาสูเครือขาย ในขณะที่เกษตรกร
ขนาดเล็กและเกษตรกรไรที่ดิน ไมมีโอกาสเขาถึงเมล็ดพันธุขาวลูกผสม  การที่
โรงสีเขารวมในเครือขายขาวลูกผสมนั้น แมวาจะตองจายเงินเพิ่มใหกับเกษตรกรที่
นําขาวลูกผสมมาขาย แตโรงสีมีจุดมุงหมาย ที่จะใชประโยชนจากการมีความ
เชื่อมโยงกับซีพี และเนื่องจากซีพีสงออกขาวเปนจํานวนมาก โรงสีจึงตองการขาย
ขาวใหกับซีพี  ปรากฏการณนี้ไดแสดงอยางชัดเจนใหเห็นถึง คําสั่งและการเจรจา
ตอรองระหวางผูกระทําการทั้งหมด ในการที่จะรักษาผลประโยชนใหแกตัวเอง 

 แนวคิดของ ANT  คือ “การรื้อถอนอํานาจ” (deconstruct) ของ
ผูกระทําการที่มีอิทธิพล โดยแสดงให เห็นถึงการตอรอง และการรักษา
ความสัมพันธระหวางผูกระทําการ ที่แตกตางหลากหลาย เพื่อผลประโยชนของ
ตนในเครือขาย นอกจากนี้แนวคิดสมมาตร (Symmetry) ของเครือขายยังได
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แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของ ปจจัยทางสังคม และธรรมชาติ (social and nature 
entities) ที่มีผลตอกระบวนการผลิต มีอํานาจเทาเทียมกับผูกระทําการอื่น  กรณี
ของเชื้อโรค Bovine Spongiform Encolopathy (BSE) ที่กอใหเกิดโรควัวบา 
เปนตัวอยางที่แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของธรรมชาติ ที่มีผลตอเศรษฐกิจของ
อุตสาหกรรมอาหาร (Murdoch et al., 2000: 110-113) 

อยางไรก็ตาม  Ben Fine (2005) ไดโตแยง แนวคิดสมมาตร 
(symmetry) ระหวางผูกระทําการที่เปนมนุษย และไมใชมนุษย (haman and 
non-human actor) ของ ANT วา ใหความสําคัญแกผูกระทําการที่ไมใชมนุษย
มากกวา  นอกจากนั้นวิธีวิทยาของ ANT ใชหลักโครงสรางเครือขาย (Topology) 
ที่เนนการเชื่อมโยง การเคลื่อนไหว การจัดวางตําแหนง (situated-ness) และ
ความเปนไปได (contingency) ดังนั้น ANT จึงไมมีบริบททางสังคม และ
ประวัติศาสตรมาเกี่ยวของ  Fine กลาววา ไมมีความสัมพันธแบบสมมาตร ในการ
ปฏิเสธความแตกตางระหวาง Micro/macro เนื่องจากมุมมองแบบมหภาพ 
(macro) ยังไมไดถูกยกเลิกอยางชัดเจน ในขณะเดียวกันมุมมองแบบจุลภาพ 
(micro) ก็ยังจําเปนตองใชในการวิเคราะห    ANT พยายามปฏิเสธแนวคิดคูตรง
ขาม (dualism) แตก็ยังหนีไมพนการนําคูตรงขามมาใชในการอธิบาย เชน สังคม
และธรรมชาติ (social/ nature) ผูกระทําการที่เปนมนุษย และไมใชมนุษย 
(human/ non-human actor) 

ดังนั้น Fine เสนอใหนํา ทฤษฎีเศรษฐศาสตรการเมือง ของมารก 
(Marxist political economy) มาบูรณาการกับแนวคิด ANT ในการวิเคราะห 
เนื่องจากทฤษฎีเศรษฐศาสตรการเมือง สามารถอธิบายเรื่องอํานาจ, โครงสราง, 
ความขัดแยง, และ กระบวนการแรงงาน (labor process) ภายใตบริบททาง
สังคม และประวัติศาสตร  (Fine, 2005: 96-97, 104) ซึ่งจะชวยใหการวิเคราะห
กระบวนการผลิตอาหารโดยใชแนวคิด ANT มีความสมบูรณยิ่งขึ้น 

 
5. แนวคิด Double movement และทางเลือกในการตอรองของ

เกษตรกร (Alternative strategies for negotiation) 
 

สวนหนึ่งของการปรับโครงสรางการเกษตรก็คือการที่รัฐปลอยให
บริษัทเอกชนเขามาลงทุน และดําเนินการในกระบวนการผลิตขาว เริ่มจากกอน
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การผลิต จนถึงหลังการผลิต เกษตรกรสูญเสียอิสรภาพในการควบคุม ปจจัยการ
ผลิต และไดกลายเปน 'ทาสชีวภาพ' (bio-serf) ของบริษัทเมล็ดพันธุ 
(Kumbamu, 2010) การตอสูทางการเมืองในดานเทคโนโลยีชีวภาพ ของ
เกษตรกรไดเนนที่การเคลื่อนไหวทางสังคม โดยเกษตรกรพยายามที่จะเรียกคืน
เอกราช (autonomy) ทางเศรษฐกิจของพวกเขา จากรัฐและระบบทุนนิยม  
ผูเขียนใชแนวคิด double movement ของ Karl Polanyi   มาวิเคราะหการ
เคลื่อนไหวทางสังคมที่ทาทายกระบวนการทําใหเปนสินคา และโลกาภิวัตนเสรี
นิยมใหม (Neoliberal globalization) 

Polanyi (1957) ระบุวาในระบบเศรษฐกิจที่ตลาดควบคุมตนเอง (self-
regulating market) ความสัมพันธทางสังคมไดฝงลึกอยูในระบบเศรษฐกิจ การ
เปลี่ยนแปลงในความสัมพันธระหวาง สังคมและเศรษฐกิจ จําเปนตองมีการทําให
เปนสินคา (commodification) ระบบเศรษฐกิจที่แยกออกมา (Disembedded) 
ไดสรางความวิตกกังวลความไมมั่นคงทางสังคม และมันจะทําลายรูปแบบพื้นฐาน 
ของการอยูรวมกัน ไดแก การแลกเปลี่ยนและแบงปน   สําหรับ Polanyi แลว 
เปนไปไมไดที่จะควบคุม สั่งการ และกํากับดูแลตลาดเพียงอยางเดียว เพราะ
ความสัมพันธทางสั งคมและสถาบันทางการเมือง ไมสามารถฝ งลงไป 
(embedded) ในระบบเศรษฐกิจที่ตลาดเปนอิสระ ดังนั้นเครื่องมือของรัฐจะตอง
จัดการกับอุปสงคและอุปทานของสินคาโภคภัณฑทั้งหมด นอกจากนี้การขยายตัว
ของตลาดที่ควบคุมตนเอง  ไดกระตุนใหสังคมปกปองตัวเองจากการรุกคืบของ
ตลาด  การเคลื่อนไหว เปนปฏิกิริยาที่ตอตานระบบเศรษฐกิจ ที่ทําลายโครงสราง
ของสังคมและการผลิต ขององคกรทางสังคม  Polanyi เรียกการปะทะกัน
ระหวางการเคลื่อนไหวที่ขัดแยงกันสองดานนี้วา “double movement” 
(Polanyi, 1957 อางใน Kumbamu, 2010) 

ตัวอยางการเคลื่อนไหวทางสังคมที่ตอตานเทคโนโลยีชีวภาพ และ
บรรษัทตางชาติ ไดแก กลุม UNORCA (National union of regional peasant 
organizations) ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของชาวนาในเม็กซิโก เพื่อตอตานการปลูก
ขาวโพดตัดแตงพันธุกรรม ที่ทนตอแมลงบีที และผลผลิตที่ไดจากพืชตัดแตง
พันธุกรรมอื่น  กลุม UNORCA มีเปาหมายในการเรียกรองเอกราช การจัดการ
ตนเอง (Self-management) ในกระบวนการผลิต, การจัดการทรัพยากร และ
เทคโนโลยี นอกจากนั้นกลุมชาวนายังเสนอใหมีการพัฒนาชนบทแบบทางเลือก ที่
รักษาสิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพ  กลุม UNORCA ไดทํางาน



วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ีปที่ 9 ฉบับ 2 (2556) 57 
  

 

 

รวมกับองคกร Via Campesina เพื่อกาวสูเวทีโลกในการตอสูเพื่อเรียกรองสิทธิ
ใหชาวนา, การตอตานการจดสิทธิบัตรเมล็ดพันธุ และพันธุพืช, การสรางความ
รับรูใหสังคมวาชุมชนชาวนาไดรักษาความหลากหลายทางชีวภาพไว, และให
ความรูแกเกษตรกรเรื่องเมล็ดพันธุตัดแตงพันธุกรรม ที่ทําใหพวกเขาสูญเสีย
อิสรภาพในกระบวนการผลิต และมีปญหาทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการพึ่งพา
เทคโนโลยีของบรรษัทขามชาติ (Poitras, 2003: 331-332) 

การทบทวนงานวิจัยในประเทศอินเดียและบังคลาเทศ (Chengappa 
et al., 2003; Hossain et al., 2003a.; Janaiah, 2003) พบวาขาวลูกผสมให
ผลผลิตนอยกวาท่ีบริษัทประชาสัมพันธ และไมสรางผลกําไรเมื่อเทียบกับ ขาวสาย
พันธุอื่นที่เกษตรกรปลูก  เกษตรกรตองรับภาระคาใชจายที่เพิ่มขึ้นสําหรับเมล็ด
พันธุ ยาฆาแมลงและปุย และยังตองจางแรงงานมากขึ้นสําหรับการจัดการศัตรูพืช
และโรค   เกษตรกร ตองซื้อเมล็ดพันธุที่มีราคาแพงสําหรับฤดูกาลเพาะปลูกใหม   
เทคโนโลยีขาวลูกผสมนี้ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการแรงงาน(labor 
process) โดยใชแรงงานที่มีทักษะนอยลง   ดังนั้นเกษตรกรจะสูญเสียความอิสระ
ในการควบคุมปจจัยการผลิต และพึ่งพาบริษัทเมล็ดพันธุมากข้ึน 

การเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อการทาทายวาทกรรมที่ครอบงําของ
เทคโนโลยีชีวภาพ และตอตานการกํากับดูแลของระบอบเสรีนิยมใหมนั้น  มี
ตัวอยางในประเทศไทยคือ  มูลนิธิชีววิถี (Biothai foundation)  ซึ่งเปนกลุม
เกษตรยั่งยืนที่ไดริเริ่มกอตั้งโดยเกษตรกร  เอ็นจีโอ นักกิจกรรมทางสังคม และ
นักวิชาการไดทําการเคลื่อนไหวรูปแบบตางๆ  พวกเขามุงมั่นที่จะอนุรักษความ
หลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปญญาทองถ่ิน สนับสนุนการเกษตรแบบพอเพียง 
สรางความเชื่อมโยงระหวางผูผลิตและผูบริโภค และสรางความเหนียวแนนของ
สังคมในชุมชน การเคลื่อนไหวเหลานี้ เปนความพยายามที่จะเรียกคืน ไมเพียงแค
สิทธิในการควบคุมทรัพยากรที่ดินและพันธุกรรม แตยังรวมถึงการตัดสินใจ ใน
การบริหารจัดการเทคโนโลยีดวย นอกจากนี้กิจกรรมการเคลื่อนไหว ไดขยายไปสู
เรื่องของความมั่นคงทางอาหาร, การเฝาระวัง FTA  และองคกรตางชาติ การ
เคลื่อนไหวยังตอสูกับ สิทธิทรัพยสินทางปญญาของเมล็ดพันธุ และพืชชนิดตางๆ 

กรณีขาวลูกผสม มูลนิธิชีววิถีไดทําการสํารวจชาวนา 7 รายที่ปลูกขาว
ลูกผสมในจังหวัดกําแพงเพชร และอุตรดิตถ ในชวงเดือนกุมภาพันธถึงพฤษภาคม 
ป 2008 พบวาผลผลิตเฉลี่ยของขาวลูกผสมไดแค 960 กิโลกรัมตอไร หรือ ไดต่ํา
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กวาท่ีซีพีประชาสัมพันธไว 36 เปอรเซนต และที่สําคัญคือขาวลูกผสมของซีพี ให
ผลผลิตสูงกวาขาวพันธุทั่วไปเพียงเล็กนอย ในบางพ้ืนที่สูงกวา 15 เปอรเซนต เมื่อ
เทียบกับราคาเมล็ดพันธุขาวลูกผสมที่แพงกวา 5-6 เทา และคาสารเคมีตางๆที่
ตองจายเพิม่เปน 2 เทา เมื่อคํานวณรายไดของชาวนาท่ีปลูกขาวพันธุทั่วไป พบวา
ไดมากกวาชาวนาท่ีปลูกขาวลูกผสมถึง 60 เปอรเซนต  เมื่อถามความคิดเห็นของ
ชาวนา พบวาคุณภาพของขาวลูกผสมต่ํา และไมเหมาะสมที่จะขายในตลาด
ทองถิ่น มูลนิธิชีววิถีระบุวา ซีพีซื้อขาวลูกผสมจากชาวนา แลวไปทําเปนขาวนึ่ง 
สงไปขายที่อาฟริกา (Grain, 2008) 

การเคลื่อนไหวของมูลนิธิชีววิถี นอกจากทําการสํารวจขอมูลจาก
เกษตรกรแลว ยังทําเปนรายงานแลวนําเสนอในเว็บไซตของไทยและตางประเทศ 
เพื่อเผยแพรขอมูลใหคนรับรูถึงปญหา ของเมล็ดพันธุขาวลูกผสม รวมทั้ง
ผลประโยชนที่บริษัทเมล็ดพันธุไดรับ เมื่อมีการผูกขาด และจดสิทธิทรัพยสินทาง
ปญญาของเมล็ดพันธุ  นอกจากนี้ มูลนิธิชีววิถียังเคลื่อนไหวตอตาน การจด
สิทธิบัตรขาวหอมมะลิไทย ติดตามและตรวจสอบผลกระทบของพันธุวิศวกรรม 
ตอระบบเกษตรและอาหาร ในกรณีการปนเปอนทางพันธุกรรมของพืชดัดแปลง
พันธุกรรม เชน ฝายบีที มะละกอจีเอ็มโอ ขาวโพดบีที และถั่วเหลือง Roundup 
ready โดยรายงานปญหาดังกลาว ตอสาธารณชนตั้งแตป 2540 เปนตนมา มูลนิธิ
ชีววิถียังผลักดันใหเกิดนโยบายและกฎหมาย เพื่อคุมครองทรัพยากรชีวภาพและ
ภูมิปญญาทองถิ่น โดยใชกฎหมายที่มีลักษณะเฉพาะ (sui generis) เชน พ.ร.บ.
คุมครองพันธุพืช พ.ศ.2542 พ.ร.บ.คุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผน
ไทย พ.ศ.2542   คัดคานนโยบายการปลูกพืชจีเอ็มโอในเชิงพาณิชย และการ
ทดลองในสภาพเปด  ที่ ขาดการควบคุมอย างมีประสิทธิภาพ (  ฺBiothai 
foundation, 2012) วัตถุประสงคของการเคลื่อนไหวเหลานี้ มีจุดมุงหมายเพื่อ
นําเสนอความคิดทางเลือก เพื่อปกปองตัวเอง เปนการเสนอแนวคิดการพัฒนา
อยางยั่งยืน และภูมิปญญาทองถิ่น  

 
6. บทสรุป 

 
ภายใตเสรีนิยมใหมและตลาดเสรี นโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ และ

การลดกฎระเบียบตางๆ เปนไปเพื่อให  รัฐสงผานหนาที่การปกครองใหแก
หนวยงานเอกชน โดยภาครัฐรวมมือกับภาคเอกชน ในการจัดรูปแบบใหม 
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(reconfigure)  ระบบการควบคุม ระบบรัฐสวัสดิการจะถูกแทนที่ดวยตรรกะ 
ของการแขงขัน และการตลาด ซึ่งไดแสดงใหเห็นในกรณีของ สถาบันวิจัยของรัฐ
ไดถูกจัดการ และไดรับทุนจากบริษัทขามชาติ นโยบายการเกษตรไดรับการปรับ
โครงสราง เพื่ออํานวยความสะดวกแกภาคเอกชน 

ในยุคของการปฏิวัติทางพันธุกรรม เทคโนโลยีชีวภาพไดกลายเปน
เครื่องมือใหมของบริษัทเมล็ดพันธุ เพื่อควบคุมปจจัยการผลิตของเกษตรกร 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการทําใหเมล็ดพันธุกลายเปนสินคา  เทคโนโลยีชีวภาพทําให
ความสามารถในการสรางตัวเองขึ้นใหม (regeneration) ของเมล็ดพันธุหายไป 
โดยการใชเทคโนโลยี และการจดสิทธิบัตร  แตเดิมนั้นธรรมชาติเมล็ดพันธุตอตาน
การกลายเปนสินคา เนื่องจากมันสามารถผลิตซ้ําได ชาวนาสามารถเก็บเมล็ดพันธุ
จ ากการ เก็บ เ กี่ ย วและนํ า ไปปลู ก ใหม ในปต อ ไป  เทค โนโลยี ลู กผสม 
(Hybridization) ทําใหความสามารถในการผลิตซ้ําของเมล็ดพันธุหายไป ชาวนา
ตองซื้อ เมล็ดพันธุทุกป  เทคโนโลยีลูกผสมไดทะลายกําแพงทางชีวภาพ 
(Biological barrier) ของเมล็ดพันธุที่ตานการกลายเปนสินคา อยางมี
ประสิทธิภาพ (Kloppenburg 2004, 11) เมื่อบริษัทเมล็ดพันธุไดสรางความรู 
และทําใหเมล็ดพันธุกลายเปนสินคา เพื่อการสะสมทุน ดังนั้นเกษตรกรจึงไมได
ครอบครองปจจัยการผลิตอีกตอไป  ในยุคปฏิวัติทางพันธุกรรม (Gene 
revolution) การคิดคนเมล็ดพันธุใหม เปนขออางวาจะลดการใชปุย และยาฆา
แมลง และแกปญหาของผลกระทบดานลบจากการปฏิวัติ เขียว (Green 
Revolution) เทานั้น จากงานวิจัยที่ผูเขียนไดทบทวนพบวาเมล็ดพันธุใหมไม
สามารถเพิ่มผลผลิต และลดการใชสารเคมี  ดังนั้นจึงตองมีการศึกษาตอไปใน
ระยะยาววา  เมล็ดพันธุขาวลูกผสมจะเพิ่มผลผลิต และลดตนทุนไดหรือไม  
อยางไรก็ตาม เกษตรกรตองรับภาระตอคาใชจายที่สูงของเมล็ดพันธุภายใตระบบ
สิทธิบัตร  ดวยเหตุนี้กลุมเกษตรกร และมูลนิธิชีววิถี ไดทาทายวาทกรรมของ
เทคโนโลยีชีวภาพ และการกํากับของเสรีนิยมใหม โดยพยายามที่จะตอรองโดยใช
กลยุทธตางๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการผูกขาดของบริษัทเมล็ดพันธุ นอกจากนี้มูลนิธิชีว
วิถียังไดเคลื่อนไหวทางสังคม ในการเรียกคืนสิทธิ์ในการควบคุมทรัพยากรที่ดิน
และพันธุกรรม 

ในเครือขายขาวลูกผสม บริษัทเมล็ดพันธุไดสรางองคความรูและกําหนด
สิทธิในการผลิตซ้ําเมล็ดพันธุ การปฏิบัติของเกษตรกรจะถูกควบคุมภายใต
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เทคโนโลยีชีวภาพ   โดยบริษัทเมล็ดพันธุ  จะกลายเปนศูนยกลางอํานาจ ที่ออก
คําสั่งแบบ “การปฏิบัติทางไกล” (Action at a distance)  เกษตรกรจะไมได
ครอบครองปจจัยของการผลิต และสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นอีกตอไป  อยางไรก็
ตาม บทความนี้แสดงใหเห็นวาเกษตรกรไมไดเปนเพียงผูกระทําการที่นิ่งเฉย 
ภายใตอิทธิพลของเทคโนโลยีชีวภาพ แตพวกเขาพยายามที่จะแขงขันและตอรอง
กับบริษัทเมล็ดพันธุ  ทั้งนี้ยังไมสามารถสรุปไดวา เกษตรกรจะเอาชนะพลังอํานาจ
ของบริษัทเมล็ดพันธุได แตอยางนอยพวกเขารับรูวา เทคโนโลยีขาวลูกผสมเปน
เกษตรกรรมที่ไมยั่งยืน  และเกษตรกรไดแสดงความสามารถ ในการจัดการกับ
เทคโนโลยีที่ซับซอน สิ่งท่ีนาสนใจสําหรับการศึกษาตอไปคือ เกษตรกรจะสามารถ 
นําเทคโนโลยีขาวลูกผสมมาใชอยางยั่งยืนไดอยางไร 
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีคณะศิลปศาสตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ที่ผานการสอบคัดเลือกโดยวิธีรับตรงและวิธีรับผานสวนกลาง 

ปการศึกษา 2551-2554 
A Comparative Study of Liberal Art Faculty of 
Ubonratchathani University Students’ Learning 

Achievement between Those Who Enter Through 
the Direct Examination and Who Enter Through 

The Admission During  2008-2011 
 

นีลนารา  ศรีสําราญ / NealnaraSrisamran1
 

 
บทคัดยอ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ1)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ผานการสอบ
คัดเลือกโดยวิธีรับตรงและวิธีรับผานสวนกลาง และ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ
ระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีระดับอุดมศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมปลายที่ผาน
การสอบคัดเลือกโดยวิธีรับตรงและวิธีรับผานสวนกลาง ขอมูลที่ใชในการวิจัยครั้ง
นี้เปนขอมูลแหลงทุติยภูมิ ไดแก เกรดเฉลี่ยสะสมระดับอุดมศึกษา  เกรดเฉลี่ย

                                                        
1คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่อยู 85 ถนนสถลมารค  ตําบลศรีไค อําเภอ    
วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี E-mail: Nealnara2@hotmail.com 
 



66 วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ีปที่ 9 ฉบับ 2 (2556) 

สะสมเมื่อสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  วิธีการรับ  สาขาวิชา 
ของนักศึกษาที่รับเขาในปการศึกษา 2551-2554จํานวน ทั้งสิ้น 1,134 คน 
คาสถิติที่ใชในการวิเคราะหคือ คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน วิเคราะหโดย t-test การวิเคราะหความสัมพันธ และการวิเคราะหการ
ถดถอย  

ผลการวิจัยพบวา 
1. ในภาพรวมการรับเขาตั้งแตปการศึกษา 2551-2554 นักศึกษาที่ผาน

การคัดเลือกโดยวิธีผานสวนกลางกับวิธีรับตรงมีเกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศกึษา
ตอนปลายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 โดยในปการศึกษา 2551 
2553 และ 2554 นักศึกษาที่ผานการคัดเลือกโดยวิธีรับตรงมีเกรดเฉลี่ยสะสม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสูงกวา และปการศึกษา 2552 นั้นไมแตกตางกัน
สําหรับความแตกตางของเกรดเฉลี่ยสะสมระดับอุดมศึกษานั้น นักศึกษาที่ผาน
การคัด เลือกโดยวิธี ผ านส วนกลางกับวิ ธี รั บตรงจะมี เ กรด เฉลี่ ยสะสม
ระดับอุดมศึกษาชั้นปที่ 1-3 ไมแตกตางกัน แตเกรดเฉลี่ยสะสมระดับอุดมศึกษา
ชั้นปที่  4 นั้นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดยนักศึกษาที่ผานการคัดเลือกโดยวิธี
รับตรงมีเกรดเฉลี่ยสะสมสูงกวา  

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะศิลปศาสตรมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีระดับอุดมศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายที่ผานการสอบคัดเลือกโดยวิธีรับตรงและวิธีรับผานสวนกลางนั้นมี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปนความสัมพันธทางบวก
ระดับต่ําถึงปานกลาง โดยที่เกรดเฉลี่ยสะสมระดับอุดมศึกษาเมื่อศึกษาชั้นปที่ 1 
ถึง 4 ของนักศึกษาที่ผานการคัดเลือกโดยวิธีรับตรงมีความสัมพันธกับเกรดเฉลี่ย
สะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสูงกวานักศึกษาที่ผานการคัดเลือกโดยวิธีผาน
สวนกลาง 
 
คําสําคัญ:ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, การสอบคัดเลือกโดยวิธีรับตรง, การสอบ
คัดเลือกโดยวิธีรับผานสวนกลาง 
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Abstract 

 

The purposes of this research were 1) to compare the 
learning achievement of Liberal Art Faculty of UbonRatchathani 
University students’ between those who enter through the 
University’s direct entrance examination and those who enter 
through the admission. 2) to study the relation learning achievement 
between higher education and high school. Database used in this 
study was student data who educated in Liberal Art Faculty during 
2008-2011. Populations were 1,134 students. The data were 
analyzed frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, 
relation analysis and regression analysis. 

The research findings were summarized as follows: 
Learning achievement in high school of Liberal Art Faculty 

of UbonRatchathani University students’who enter through the 
University’s direct entrance examination and those who enter 
through the admission were statistically significant difference at 
α=0.05 in 2008, 2010 and 2011. There was no significant difference 
in 2009. And learning achievement in higher education were no 
statistically significant difference at α=0.05 in first, second and third 
year but there was statistically significant difference at α=0.05 in 
fourth year. The cumulative of Grade point average of students 
whoenter through the University’s direct entrance examination was 
higher than who enter through the admission. 
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The relationship between learning achievement in higher 
education and high school of students was positive significant at 
α=0.05 level. And the relationship of student who entered through 
the University’s direct entrance examination was higher than who 
enter through the admission. 

 
Keywords : Learning Achievement, Direct Examination, Admission 
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บทนํา 
 

การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนปจจัยที่สําคัญอยางยิ่งในการพัฒนา
ประเทศ ทั้งนี้เนื่องมาจากการศึกษาในระดับดังกลาว  เปนการศึกษาวิชาการขั้น
สูง อันจะนําไปสูวิชาชีพตางๆ  ที่ผูศึกษาจะยึดถือเปนอาชีพตอไปในอนาคต  
(สมหวัง พิธิยานุวัฒน และคณะ,2531)  ซึ่งหากประเทศใดมีประชากรที่ไดรับ
การศึกษาในดานวิชาการ และวิชาชีพขั้นสูงอยางทั่วถึง ประเทศนั้นยอมมี
ประชากรที่มีคุณภาพ พึ่งพาตนเองได  เปนทรัพยากรบุคคลที่สําคัญในการรวม
พัฒนาประเทศในดานตางๆ ตามวิชาชีพท่ีตนไดศึกษาเลาเรียนมา  ซึ่งเปนรากฐาน
สําคัญของการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน      

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เปนสถาบันการศึกษาใน
สวนภูมิภาคที่มีพันธกิจมุงผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรูทางวิชาการ    มีคุณธรรม
และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม รวมทั้งมุงสรางและบูรณาการความรู
ทางดานภาษา สังคม วัฒนธรรม   และภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาอีสานใต ประเทศ และภูมิภาคลุมน้ําโขง (แผนพัฒนาการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)  คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน,ี 2549)    

ซึ่งคณะศิลปศาสตร  เปดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน  10 
สาขาวิชา  ไดแก ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร การทองเที่ยว การพัฒนาสังคม  
ประวัติศาสตร ภาษาไทยและการสื่อสาร ภาษาจีน ภาษาและวรรณคดีเวียดนาม 
ภาษาญี่ปุน  ศิลปะการแสดง  และนิเทศศาสตร  ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากคณะศิลป-
ศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปนมหาวิทยาลัยในระบบจํากัดรับของรัฐ  ซึ่ง
มีขีดความสามารถในการรับนักศึกษาในแตละปการศึกษาในอัตราที่จํากัด และยัง
ตองคํานึงถึงพื้นฐานความรู ระดับความสามารถของบุคคลที่จะเขาศึกษาตอดวย
ดังนั้นการเขาศึกษาในคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงจําเปนตอง
มีระบบการคัดเลือกบุคคลที่มีความรู ความสามารถเหมาะสมกับการศึกษาใน
สาขาวิชาชีพตางๆ ดังกลาวนั้น  ซึ่งมีวิธีการคัดเลือก 2 วิธี คือ วิธีรับเขาโดยผาน
สวนกลาง (Admissions) และวิธีรับตรง   โดยวิธีรับเขาผานสวนกลาง  การ
คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาจะคัดเลือกจากองคประกอบที่ที่ประชุมอธิการบดีแหง
ประเทศไทยกําหนด เปดรับนักศึกษาทั่วประเทศ โดยกําหนดสัดสวนการรับ
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นักศึกษาแตละปการศึกษาในอัตรารอยละ 40 สวนวิธีรับตรง การคัดเลือกบุคคล
เขาศึกษาจะดําเนินการคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัยกําหนดรูปแบบและเกณฑการ
คัดเลือก  โดยเนนรับนักเรียนในสวนตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปน
เปาหมายหลัก  โดยมีสัดสวนการรับนักศึกษาแตละปการศึกษาในอัตรารอยละ 60  

จากวิธีการรับนักศึกษาที่แตกตางกันทั้งในเรื่องพื้นที่ของนักศึกษา และ
องคประกอบดานรูปแบบและเกณฑการคัดเลือกดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจ
ศึกษาวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ที่ผานการคัดเลือกจากสวนกลางและวิธีรับตรง มีความแตกตางกัน
หรือไม เพื่อนําผลที่ไดไปใชในการพัฒนาระบบการคัดเลือก    การกําหนดสัดสวน
การรับนักศึกษา และการปรับปรุงระบบการเรียนการสอนใหดีและเหมาะสมกับ
ผูเรียนยิ่งขึ้น   

 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค  
 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะศิลป
ศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีท่ีผานการสอบคัดเลือกโดยวิธีรับตรงและวิธีรับ
ผานสวนกลาง  

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา
คณะศิลปศาสตร    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีระดับอุดมศึกษากับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับมัธยมปลายที่ผานการสอบคัดเลือกโดยวิธีรับตรงและวิธีรับ
ผานสวนกลาง 

 

 วิธีรับเขาศึกษา 
 ป ก า รศึ กษาที่

รับเขา 

 ชั้นปที่ศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสมระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

เ ก ร ด เ ฉ ลี่ ย ส ะ ส ม
ระดับอุดมศึกษา 
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วิธีการวิจัย  
 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive research) โดยใช
ฐานขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากงานทะเบียนนักศึกษาและ
ประมวลผล กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศึกษา ของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่รับเขาในป
การศึกษา 2551-2554  ไดแก เกรดเฉลี่ยสะสมระดับอุดมศึกษา  เกรดเฉลี่ย
สะสมเมื่อสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  วิธีการรับ สาขาวิชา  

ประชากรคื อ  นั กศึ กษาระดั บปริญญาตรี  คณะศิ ลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน  4  รุน ที่รับเขาศึกษาในป 2551, 2552, 
2553 และ 2554 จํานวน 271คน, 291คน, 272คน และ 300 คนตามลําดับ 
รวมทั้งสิ้น 1,134 คน 

  
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวยตารางการเก็บขอมูลเพื่อใชใน
การวิจัย ที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นเพือ่บันทึกขอมูลที่ใชในการวิจัย 

 
ลําดับ

ที ่
ปที่

รับเขา 
รหัส

นักศึกษา 
สาขาวิชา GPAX 

ม.ปลาย 
GPAX 

อุดมศึกษา 
วิธี

รับเขา 

1       
2       
...       
 
วิธีดําเนินการ  
 

ผูวิจัยดําเนินการติดตอขอความอนุเคราะหขอมูลประวัติของนักศึกษา
คณะศิลปศาสตรที่รับเขาในปการศึกษา 2551-2554 ตอผูอํานวยการกองบริการ
การศึกษา  กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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และดําเนินการสํารวจ และบันทึกขอมูลลงในตารางการเก็บขอมูลเพื่อใชในการ
วิจัยดังกลาว โดยผูวิจัยตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของขอมูลที่ได
จากการรวบรวมขอมูลทั้งหมด โดยใชโปรแกรม Microsoft Excel และ SPSS for 
Windowsสําหรับขั้นตอนการวิเคราะหขอมูลแบงเปน 4 ตอน ตอนที่ 1 การ
วิเคราะหขอมูลเบื้องตน เพื่อศึกษาสถานภาพทั่วไปของนักศึกษา ซึ่งไดแก ความถี่ 
รอยละ คาเฉลี่ย คาสูงสุด คาต่ําสุด และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของตัวแปรที่ใช
ศึกษา ตอนที่ 2 วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางดวยเทคนิคการวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียวโดยใชคาt ในกรณีเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
กลุม 2กลุมและใชคา F ในการวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ย 
3 คาขึ้นไป ตอนที่ 3 วิเคราะหความสัมพันธระหวางคาคะแนนเฉลี่ยสะสม
มัธยมศึกษาตอนปลายกับคาคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับอุดมศึกษา ดวยเทคนิคการ
วิเคราะหความสัมพันธเพียรสัน และตอนที่ 4 การวิเคราะหถดถอย เพื่อการ
ทํานายคาเฉลี่ยสะสมระดับอุดมศึกษา  

 
ผลการวิจัย 
 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของขอมูลทั่วไป 

นักศึกษาคณะศิลปศาสตรที่รับเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2551 - 
2554 จํานวน 1,134 คน พบวา ตั้งแตปการศึกษา 2551 - 2554 จํานวน
นักศึกษาที่เขามาศึกษาโดยวิธีรับตรงและกําลังศึกษาอยูมีจํานวน 712 คน คิดเปน
รอยละ 62.79  จํานวนนักศึกษาที่เขามาศึกษาโดยผานสวนกลางและกําลังศึกษา
อยูมีจํานวน 422 คน คิดเปนรอยละ 37.21 ปการศึกษารับเขาศึกษาที่มีจํานวน
นักศึกษาที่กําลังศึกษามากที่สุดคือปการศึกษา 2554 จํานวน 300 คน โดยแยก
เปนนักศึกษาที่เขามาศึกษาโดยวิธีรับตรงและกําลังศึกษาอยูมีจํานวน 233 คน คิด
เปนรอยละ 77.67  และนักศึกษาที่เขามาศึกษาโดยผานสวนกลางและกําลังศึกษา
อยูมีจํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 22.33  และเมื่อแยกพิจารณาแตละสาขาวิชา
มีรายละเอียดดังตารางที่ 1  
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ตารางที ่1   จํานวนและรอยละของนักศึกษาคณะศิลปศาสตรที่รับเขาศึกษาโดย
วิธีรับตรงและวิธีผานสวนกลาง ประจําปการศึกษา 2554 จําแนกตามสาขาวิชา
และปที่รับเขาศึกษา 
 

สาขา 
วิชา 

ปที่
รับเขา
ศึกษา 

วิธีผานสวนกลาง วิธีรับตรง รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

การ
ทองเที่ยว 

2551 24 63.16 14 36.84 38 100 
2552 16 34.78 30 65.22 46 100 
2553 15 42.86 20 57.14 35 100 
2554 13 26.53 36 73.47 49 100 
รวม 68 40.48 100 59.52 168 100 

การ
พัฒนา
สังคม 

2551 29 61.70 18 38.30 47 100 
2552 11 30.56 25 69.44 36 100 
2553 23 45.10 28 54.90 51 100 
2554 25 49.02 26 50.98 51 100 
รวม 88 47.57 97 52.43 185 100 

นิเทศ
ศาสตร 

2551 11 44.00 14 56.00 25 100 
2552 22 53.66 19 46.34 41 100 
2553 3 12.50 21 87.50 24 100 
2554 6 15.38 33 84.62 39 100 
รวม 42 32.56 87 67.44 129 100 

ประวัติศ
าสตร 

2551 2 40.00 3 60.00 5 100 
2552 - - - - - - 
2553 3 18.75 13 81.25 16 100 
2554 1 4.35 22 95.65 23 100 
รวม 6 13.64 38 86.36 44 100 

ภาษาจีน 

2551 17 51.52 16 48.48 33 100 
2552 7 18.42 31 81.58 38 100 
2553 - - 25 100.00 25 100 
2554 1 3.23 30 96.77 31 100 
รวม 25 19.69 102 80.31 127 100 
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ตารางที่  1 (ตอ)  จํานวนและรอยละของนักศึกษาคณะศิลปศาสตรที่รับเขา
ศึกษาโดยวิธีรับตรงและวิธีผานสวนกลาง ประจําปการศึกษา 2554 จําแนกตาม
สาขาวิชาและปที่รับเขาศึกษา 

 

สาขา 
วิชา 

ปที่
รับเขา
ศึกษา 

วิธีผานสวนกลาง วิธีรับตรง รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ภาษาญี่ปุน 

2551 14 43.75 18 56.25 32 100 

2552 14 38.89 22 61.11 36 100 

2553 2 6.67 28 93.33 30 100 

2554 1 3.45 28 96.55 29 100 

รวม 31 24.41 96 75.59 127 100 

ภาษาไทยและ
การสือ่สาร 

2551 15 50.00 15 50.00 30 100 

2552 18 47.37 20 52.63 38 100 

2553 20 52.63 18 47.37 38 100 

2554 2 11.11 16 88.89 18 100 

รวม 55 44.35 69 55.65 124 100 

ภาษาและ
วรรณคดี
เวียดนาม 

2551 4 80.00 1 20.00 5 100 

2552 - - - - - - 

2553 - - - - - - 

2554 - - - - - - 

รวม 4 80.00 1 20.00 5 100 

ภาษาอังกฤษ
และการสือ่สาร 

2551 31 62.00 19 38.00 50 100 

2552 21 37.50 35 62.50 56 100 

2553 27 54.00 23 46.00 50 100 

2554 18 30.00 42 70.00 60 100 

รวม 97 44.91 119 55.09 216 - 
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ตารางที่ 1 (ตอ)  จํานวนและรอยละของนักศึกษาคณะศิลปศาสตรที่
รับเขาศึกษาโดยวิธีรับตรงและวิธีผานสวนกลาง ประจําปการศึกษา 
2554 จําแนกตามสาขาวิชาและปท่ีรับเขาศึกษา 
 

สาขา 
วิชา 

ปที่ 
รับเขา 
ศึกษา 

วิธีผานสวนกลาง วิธีรับตรง รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ศิลปะการแสดง 

2551 4 66.67 2 33.33 6 100 

2552 - - - - - - 

2553 2 50.00 2 50.00 4 100 

2554 - - - - - - 

รวม 6 60.00 4 40.00 10 100 

รวม 

2551 151 55.72 120 44.28 271 100 

2552 109 37.46 182 62.54 291 100 

2553 95 34.93 177 65.07 272 100 

2554 67 22.33 233 77.67 300 100 

รวม 422 37.21 712 62.79 1,134 100 

 
พิจารณาขอมูลคาต่ําสุด สูงสุด คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของ

เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร แยก
ตามสาขาวิชา ประเภทที่รับเขาศึกษา และปที่เขาศึกษา พบวา ตั้งแตปรับเขา
ศึกษา 2551-2554 นักศึกษาสาขาวิชาการทองเที่ยว มีคาของเกรดเฉลี่ยสะสม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่ําสุดเทากับ 1.63 และสูงสุดเทากับ 3.86 เมื่อ
พิจารณาแยกนักศึกษาตามประเภทการรับเขาศึกษาพบวานักศึกษาที่เขาศึกษา
ดวยวิธีรับตรงจะมีคาของเกรดเฉลี่ยสะสมต่ําสุดเทากับ 2.07 (ปการศึกษา 2554) 
และสูงสุดเทากับ 3.86 (ปการศึกษา 2554) นักศึกษาที่เขาศึกษาดวยวิธีผาน
สวนกลางจะมีคาของเกรดเฉลี่ยสะสมต่ําสุดเทากับ 1.63 (ปการศึกษา 2554) และ
สูงสุดเทากับ 3.71 (ปการศึกษา 2551) สําหรับคาเฉลี่ยของเกรดเฉลี่ยสะสมระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายนั้นพบวานักศึกษาสาขาการทองเที่ยว การพัฒนาสังคม  
ประวัติศาสตร ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร และสาขา
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ศิลปะการแสดง ท่ีเขาศึกษาดวยวิธีรับตรงจะมีคาเฉลี่ยของเกรดเฉลี่ยสะสมระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสูงกวานักศึกษาที่เขาศึกษาดวยวิธีผานสวนกลาง  มีเพียง
สาขานิเทศศาสตรเทานั้นที่คาเฉลี่ยของเกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายของนักศึกษาที่เขาศึกษาดวยวิธีผานสวนกลางสูงกวาวิธีรับตรง  สวนสาขา
ภาษาไทยและการสื่อสารคาเฉลี่ยของเกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายเทากันท้ังของนักศึกษาที่เขาศึกษาดวยวิธีผานสวนกลางและวิธีรับตรง  และ
เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของเกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดย
ภาพรวมของคณะศิลปศาสตรตามปที่รับเขาพบวา นักศึกษาที่รับเขาในป
การศึกษา 2551 2553 และ 2554 คาเฉลี่ยของเกรดเฉลี่ยสะสมระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายของนักศึกษาที่รับเขาโดยวิธีรับตรงสูงกวานักศึกษาที่รับ
ผานสวนกลาง   แตในปการศึกษา 2552 คาเฉลี่ยของเกรดเฉลี่ยสะสมระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายของนักศึกษาที่เขาศึกษาดวยวิธีรับตรงจะต่ํากวานักศึกษาที่
เขาศึกษาดวยวิธีผานสวนกลาง  ดังตารางที่ 2  
 
ตารางที่2  คาต่ําสุด สูงสุด คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของเกรดเฉลี่ยสะสม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แยกตามสาขาวิชา ประเภทที่รับเขาศึกษา และปที่
เขาศึกษา 

 
 

สาขาวิชา 
ปที่
รับเขา 

จํานวนนศ. คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

วิธีผานสวน 
กลาง 

วิธี
รับ
ตรง 

วิธีผาน
สวน 
กลาง 

วิธี
รับ
ตรง 

วิธีผาน
สวน 
กลาง 

วิธีรับ
ตรง 

วิธีผาน
สวน 
กลาง 

วิธีรับ
ตรง 

วิธีผาน
สวน 
กลาง 

วิธีรับ
ตรง 

การ
ทองเที่ยว 
  
  
  
  

2551 67 44 2.29 2.13 3.71 3.74 2.93 3.12 0.37 0.43 

2552 45 90 2.68 2.1 3.51 3.85 3.06 3.07 0.23 0.47 

2553 30 40 2.02 2.5 3.63 3.77 2.85 3.14 0.49 0.34 

2554 13 33 1.63 2.07 3.7 3.86 2.47 2.92 0.58 0.49 

รวม 155 207 1.63 2.07 3.71 3.86 2.92 3.07 0.40 0.44 
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สาขาวิชา 

ปที่
รับเข
า 

จํานวนนศ. คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

วิธีผานสวน 
กลาง 

วิธี
รับ
ตรง 

วิธีผาน
สวน 
กลาง 

วิธี
รับ
ตรง 

วิธีผาน
สวน 
กลาง 

วิธีรับ
ตรง 

วิธีผาน
สวน 
กลาง 

วิธีรับ
ตรง 

วิธีผาน
สวน 
กลาง 

วิธีรับ
ตรง 

ก า ร พั ฒ น า
สังคม 
  
  
  
  

2551 88 52 1.98 2.23 3.4 3.81 2.83 3.01 0.39 0.36 

2552 33 75 2.52 2.34 3.46 3.67 3.01 2.97 0.36 0.35 

2553 46 53 1.82 2.53 3.39 3.63 2.57 2.93 0.45 0.24 

2554 25 25 2.06 2.04 3.42 3.49 2.73 2.86 0.39 0.40 

รวม 192 205 1.82 2.04 3.46 3.81 2.79 2.96 0.42 0.33 

นิเทศศาสตร 
 

  
  
  

2551 31 48 2.62 2.35 3.38 3.72 3.04 3.25 0.28 0.41 

2552 62 57 2.12 2.27 3.61 3.81 3.03 2.89 0.37 0.49 

2553 6 38 1.96 2.52 3.36 3.8 2.65 3.06 0.70 0.36 

2554 6 26 2.15 2.11 3.29 3.24 2.84 2.60 0.38 0.35 

รวม 105 169 1.96 2.11 3.61 3.81 2.99 2.98 0.37 0.46 

ประวัติ 
ศาสตร 

 
 
 

2551 11 8 2.51 2.47 2.91 3.37 2.71 2.92 0.28 0.64 

2553 6 22 2.53 2.77 3.04 3.54 2.70 3.14 0.29 0.28 

2554 1 17 2.87 2.04 2.87 3.18 2.87 2.62 0.00 0.35 

รวม 18 47 2.51 2.04 3.04 3.54 2.68 2.91 0.22 0.41 
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ตารางที่2 (ตอ)  คาต่ําสุด สูงสุด คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของเกรดเฉลี่ย
สะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แยกตามสาขาวิชา ประเภทที่รับเขาศึกษา 
และปที่เขาศึกษา 

 

 

สาขาวิชา 

ปที่
รับเข
า 

จํานวนนศ. คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

วิธีผานสวน 
กลาง 

วิธี
รับ
ตรง 

วิธีผาน
สวน 
กลาง 

วิธี
รับ
ตรง 

วิธีผาน
สวน 
กลาง 

วิธีรับ
ตรง 

วิธีผาน
สวน 
กลาง 

วิธีรับ
ตรง 

วิธีผาน
สวน 
กลาง 

วิธีรับ
ตรง 

ภาษาจีน 

2551 43 36 2.50 2.65 3.27 3.80 2.86 3.07 0.32 0.36 

2552 18 97 2.52 2.13 3.45 3.62 2.91 2.85 0.37 0.45 

2553 - 48 - 2.52 - 3.82 - 3.04 0.00 0.31 

2554 1 25 2.76 2.48 2.76 3.66 2.76 3.10 0.00 0.35 

รวม 62 206 2.50 2.13 3.45 3.82 2.87 2.94 0.31 0.40 

ภาษาญี่ปุน 

2551 28 48 2.32 2.26 3.7 3.35 2.78 2.85 0.52 0.36 

2552 42 66 2.61 2.47 3.63 3.51 3.09 3.03 0.29 0.28 

2553 4 55 2.56 2.56 3.42 3.71 2.99 3.17 0.61 0.31 

2554 1 24 2.75 2.03 2.75 3.51 2.75 3.01 0.00 0.38 

รวม 75 193 2.32 2.03 3.70 3.71 2.97 3.02 0.41 0.34 

ภาษาไทย
และการ
สื่อสาร 

 
 
 
 

2551 40 44 2.42 2.23 3.26 3.45 2.91 2.77 0.24 0.37 

2552 54 57 2.32 2.37 3.53 3.78 3.02 2.95 0.36 0.41 

2553 40 36 2 2.64 3.46 3.58 2.87 3.08 0.37 0.33 

2554 2 15 2.05 2.09 2.22 3.59 2.14 2.97 0.12 0.44 

รวม 136 152 2.00 2.09 3.53 3.78 2.93 2.93 0.34 0.39 
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ตารางที่2 (ตอ)  คาต่ําสุด สูงสุด คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของเกรดเฉลี่ย
สะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แยกตามสาขาวิชา ประเภทที่รับเขาศึกษา 
และปที่เขาศึกษา 

 
*ขอมูลของสาขาวิชาเวียดนามไมพบในฐานขอมูลมีนักศึกษาจํานวนนอยและได
สําเร็จการศึกษาแลว 

 
พิจารณาขอมูลคาต่ําสุด สูงสุด คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของเกรด

เฉลี่ยสะสมระดับอุดมศึกษา แยกตามประเภทที่รับเขาศึกษา ปที่เขาศึกษา และ
ชั้นปที่ศึกษาพบวา การศึกษาระดับอุดมศึกษาช้ันปท่ี1-4 นักศึกษาที่เขาศึกษาดวย
วิธีรับตรงจะมีคาเฉลี่ยของเกรดเฉลี่ยสะสมระดับอุดมศึกษาสูงกวานักศึกษาที่เขา
ศึกษาดวยวิธีผานสวนกลาง โดยคาเฉลี่ยของเกรดเมื่อศึกษาชั้นปที่ 4   จะมี
คาเฉลี่ยของเกรดเฉลี่ยสะสมสูงที่สุดซึ่งมีคาเทากับ 2.74 โดยมีรายละเอียดดัง
ตารางท่ี 3 

 

สาขาวิชา 
ปที่
รับเขา 

จํานวนนศ. คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

วิธีผาน
สวน 
กลาง 

วิธี
รับ
ตรง 

วิธีผาน
สวน 
กลาง 

วิธีรับ
ตรง 

วิธีผาน
สวน 
กลาง 

วิธี
รับ
ตรง 

วิธีผานสวน 
กลาง 

วิธี
รับ
ตรง 

วิธีผาน
สวน 
กลาง 

วิธี
รับ
ตรง 

ศิลปะ 
การแสดง 

2551 8 4 1.96 3.1 2.32 3.1 2.14 3.10 0.25 0.00 

2553 4 2 2.18 3.27 2.61 3.27 2.40 3.27 0.30 0.00 

รวม 12 6 1.96 3.10 2.61 3.27 2.23 3.16 0.24 0.09 

รวม 

2551 403 352 1.96 2.13 3.71 3.87 2.96 3.10 0.40 0.42 

2552 311 543 2.12 2.1 3.91 3.85 3.09 3.01 0.35 0.42 

2553 190 340 1.82 2.5 3.66 3.87 2.84 3.11 0.45 0.33 

2554 66 207 1.63 2.03 3.7 3.86 2.70 2.91 0.44 0.44 
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ตารางที่ 3คาต่ําสุด สูงสุด คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาความโดง คาความ
เบ ของเกรดเฉลี่ยสะสม ระดับอุดมศึกษา แยกตามประเภทที่รับเขาศึกษา ปที่เขา
ศึกษา และชั้นปศึกษา 
 

ชั้นปที่
ศึกษา 

ปที่
รับเข

า 

ประเภทที่
รับเขา 

จํานวน 
นศ. 

คา
ต่ําสุด 

คา 
สูงสุด 

คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คา 
ความโดง 

คา 
ความเบ 

ชั้นปที่ 1 2551 รับตรง 120 1.68 3.82 2.50 .43 .58 -.06 
ผานสวนกลาง 157 1.54 3.64 2.48 .45 .11 -.11 

2552 รับตรง 185 1.50 3.80 2.47 .54 .29 -.52 
ผานสวนกลาง 109 1.50 3.79 2.55 .49 -.08 -.17 

2553 รับตรง 177 1.29 3.73 2.53 .52 -.03 -.80 
ผานสวนกลาง 95 1.50 3.6 2.42 .47 .36 -.26 

2554 รับตรง 233 .89 3.83 2.44 .61 .04 -.34 
ผานสวนกลาง 67 1.03 3.45 2.35 .52 -.08 -.37 

รวม รับตรง 715 .89 3.83 2.48 .54 .09 -.35 
ผานสวนกลาง 428 1.03 3.79 2.47 .48 .09 -.19 

   
ชั้นปที่ 2 

2551 รับตรง 120 1.87 3.76 2.62 .39 .33 -.29 
ผานสวนกลาง 155 1.78 3.69 2.58 .38 .35 .29 

2552 รับตรง 185 1.66 3.86 2.60 .45 .41 -.18 
ผานสวนกลาง 108 2.05 3.70 2.69 .40 .45 -.30 

2553 รับตรง 177 1.76 3.78 2.68 .42 .24 -.51 
ผานสวนกลาง 95 1.61 3.67 2.52 .39 .52 .25 

รวม รับตรง 482 1.66 3.86 2.63 .43 .31 -.32 
ผานสวนกลาง 358 1.61 3.70 2.60 .39 .42 .05 

ชั้นปที่3 2551 รับตรง 120 1.86 3.82 2.70 .40 .31 -.37 
ผานสวนกลาง 157 1.95 3.75 2.65 .37 .45 .39 

2552 รับตรง 182 1.81 3.82 2.67 .43 .46 -.32 
ผานสวนกลาง 109 1.80 3.75 2.69 .41 .34 -.33 

รวม รับตรง 302 1.81 3.82 2.69 .42 .39 -.35 
ผานสวนกลาง 266 1.80 3.75 2.67 .39 .42 -.07 

ชั้นปที่ 4 2551 รับตรง 120 1.89 3.83 2.74 .40 .25 -.43 
ผานสวนกลาง 151 1.84 3.76 2.68 .37 .19 -.15 

 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกตาง 
 

2.1 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางวิธีการรับเขาศึกษาในเรื่อง
ของเกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในแตละปที่รับเขาศึกษา 

การศึกษาความแตกตางระหวางวิธีการรับเขาศึกษาในเรื่องของเกรด
เฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในแตละปที่รับเขาศึกษา ของนักศึกษา
คณะศิลปศาสตร นั้นพบวา ภาพรวมตั้งแตการรับเขาปการศึกษา 2551-2554 
นักศึกษาที่ผานการคัดเลือกโดยวิธีผานสวนกลางกับวิธีรับตรงมีเกรดเฉลี่ยสะสม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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โดยนักศึกษาที่ผานการคัดเลือกโดยวิธีรับตรงมีเกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายสูงกวา นักศึกษาที่ผานการคัดเลือกโดยวิธีผานสวนกลาง  

เมื่อพิจารณาแตละปการศึกษาที่รับเขาศึกษาพบวา ปการศึกษา 2551 , 
2553 และ 2554 นักศึกษาที่ผานการคัดเลือกโดยวิธีผานสวนกลางกับวิธีรับตรงมี
เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่ผานการคัดเลือกโดยวิธีรับตรงมีเกรดเฉลี่ยสะสม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสูงกวา นักศึกษาที่ผานการคัดเลือกโดยวิธีผาน
สวนกลาง และสําหรับปการศึกษา 2552นักศึกษาที่ผานการคัดเลือกโดยวิธีผาน
สวนกลางกับวิธีรับตรงมีเกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไมแตกตาง
กัน โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4 

 
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความแตกตาง ของเกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ระหวางนักศึกษาที่รับเขาศึกษาดวยวิธีรับตรงกับวิธีผานสวนกลาง ของ
แตละปการศึกษาที่รับเขาศึกษา  

ปที่รับเขา ประเภทวิธีรับเขา
ศึกษา 

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

t p 

2551 รับตรง 120 3.10 .42 -2.575 .011* 
 ผานสวนกลาง 151 2.94 .40 
2552 รับตรง 182 3.01 .41 1.230 .220 
 ผานสวนกลาง 109 3.09 .35 
2553 รับตรง 177 3.11 .32 -5.245 .000* 
 ผานสวนกลาง 95 2.84 .45 
2554 รับตรง 233 2.91 .44 -3.357 .001* 
 ผานสวนกลาง 67 2.70 .44 

รวม 
รับตรง  3.04 .40 -4.920 .000* 
ผานสวนกลาง  2.95 .41 

*p-value < 0.05 
 

2.2 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางวิธีการรับเขาศึกษาใน
เร่ืองของเกรดเฉลี่ยสะสมระดับอดุมศึกษาเมื่อศึกษาในแตละชัน้ป ในแตละปที่
รับเขาศึกษา 

การศึกษาความแตกตางระหวางวิธีการรับเขาศึกษาในเรื่องของเกรด
เฉลี่ยสะสมของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร ระดับอุดมศึกษาเมื่อศึกษาช้ันปท่ี 1และ 
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ชั้นปที่ 3  พบวา เมื่อพิจารณาทั้งภาพรวม และพิจารณาแยกแตละปที่รับเขา
ศึกษานั้นเกรดเฉลี่ยสะสมระดับอุดมศึกษา ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05สวนเกรดเฉลี่ยสะสมเมื่อศึกษาชั้นปที่ 2 พบวาภาพรวมตั้งแต
การรับเขาปการศึกษา 2551-2553 เกรดเฉลี่ยของนักศึกษาไมแตกตางกัน แตเมื่อ
พิจารณาแยกแตละปที่รับเขาศึกษาพบวานักศึกษาทีร่ับเขาศึกษา 2553เกรดเฉลี่ย
สะสมระดับอุดมศึกษาเมื่อศึกษาชั้นปที่ 2  ของนักศึกษาผานการคัดเลือกโดยวิธี
รับตรงนั้นสูงกวานักศึกษาผานการคัดเลือกโดยวิธีผานสวนกลางและเมื่อนักศึกษา
ศึกษาชั้นปที่ 4พบวาทั้งภาพรวมตั้งแตการรับเขาปการศึกษา 2551 เกรดเฉลี่ย
ของนักศึกษาเมื่อศึกษาชั้นปที่  4 แตกตางกัน โดยเกรดเฉลี่ยนักศึกษาที่ผานการ
คัดเลือกโดยวิธีรับตรงสูงกวานักศึกษาผานการคัดเลือกโดยวิธีผานสวนกลางโดยมี
รายละเอียดดังตารางที่ 5 

 
ตารางที่5  เปรียบเทียบความแตกตาง ของเกรดเฉลี่ยสะสมระดับอุดมศึกษา 
ระหวางนักศึกษาที่รับเขาศึกษาดวยวิธีรับตรงกับวิธีผานสวนกลาง ของแตละป
การศึกษาที่รับเขาศึกษา 

 
ชั้นปท่ีศึกษา ปที่รับเขา ป ร ะ เ ภ ท ที่

รับเขาศึกษา 
จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
t p 

ชั้นปที่ 1 2551 รับตรง 120 2.50 .43 
-.208 .835 

 ผานสวนกลาง 151 2.48 .45 
2552 รับตรง 182 2.47 .54 

1.230 .220 
 ผานสวนกลาง 109 2.55 .49 
2553 รับตรง 177 2.53 .52 -

1.730 
.085 

 ผานสวนกลาง 95 2.42 .47 
2554 รับตรง 233 2.44 .61 -

1.037 
.301 

 ผานสวนกลาง 67 2.35 .52 
รวม รับตรง 718 2.48 .54 

-.398 .690 
ผานสวนกลาง 428 2.46 .48 

ชั้นปที่ 2 2551 รับตรง 120 2.62 .39 
-.806 .421 

 ผานสวนกลาง 155 2.58 .38 
2552 รับตรง 185 2.60 .45 

1.741 .083 
 ผานสวนกลาง 108 2.69 .40 
2553 รับตรง 177 2.68 .42 -

2.946 
.003* 

 ผานสวนกลาง 95 2.52 .39 
รวม รับตรง 482 2.63 .73 -

1.151 
.250 

ผานสวนกลาง 358 2.60 .39 
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ตารางที5่ (ตอ) เปรียบเทยีบความแตกตาง ของเกรดเฉลี่ยสะสมระดับอุดมศึกษา 
ระหวางนักศึกษาที่รับเขาศึกษาดวยวิธีรับตรงกับวิธีผานสวนกลาง ของแตละป
การศึกษาที่รับเขาศึกษา 

 
ชั้นปท่ีศึกษา ปที่รับเขา ป ร ะ เ ภ ท ที่

รับเขาศึกษา 
จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
t p 

ชั้นปที่3 2551 รับตรง 120 2.70 .40 -1.210 .227 
ผานสวนกลาง 157 2.65 .37   

2552 รับตรง 182 2.67 .43 .413 .680 
ผานสวนกลาง 109 2.69 .41   

รวม รับตรง 302 2.69 .42 -.547 .585 
ผานสวนกลาง 266 2.67 .39   

ชั้นปที่ 4 2551 รับตรง 120 2.74 .40 
-2.370 

.019
* 

*p-value <0.05 

 
ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะหความสัมพันธ 
 

พบวาเกรดเฉลี่ยสะสมระดับอุดมศึกษาแตละชั้นป กับเกรดเฉลี่ยสะสม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันตั้งแต  .126 - .367โดยเกรด
เฉลี่ยระดับอุดมศึกษาเมื่อศึกษาชั้นปที่ 4 ของนักศึกษาที่ผานการคัดเลือกโดยวิธี
รับตรง มีความสัมพันธกับเกรดเฉลี่ ยระดับมัธยมปลายสูงสุด โดยมีคา          
สัมประสิทธิสหสัมพันธแบบเพียรสัน เทากับ .376 และเกรดเฉลี่ยระดับอุดมศึกษา
และมัธยมศึกษาที่มีความสัมพันธต่ําสุดคือเกรดเฉลี่ยระดับอุดมศึกษาเมือ่ศกึษาชัน้
ปที่ 3 ของนักศึกษาที่ผานการคัดเลือกโดยผานสวนกลาง คือ .126  โดยมี
รายละเอียดดังตารางที่ 6 
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ตารางที ่6ผลการวิเคราะหความสัมพันธเพียรสัน ระหวางเกรดเฉลี่ยสะสมระดับ
มัธยมศึกษากับเกรดเฉลี่ยระดับอุดมศึกษาเมื่อศึกษาอยูในแตละชั้นป 

 
*p-value < 0.05 

 
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหการถดถอย 
 

การวิเคราะหความถดถอยเพื่อทํานายเกรดเฉลี่ยระดับอุดมศึกษาของ
แตละชั้นป เมื่อทราบเกรดเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้

 
ชั้นปที่ วิธีการรับ การทํานายเกรดเฉลี่ยระดับอุดมศึกษา  

1 ผานสวนกลาง อิทธิพลทางตรงของเกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีม่ีตอเกรดเฉลี่ยสะสมระดบัอุดมศึกษาเมื่อ
สิ้นการศึกษาช้ันปที่ 1 มีคา .351 เปนอิทธิพลทางบวกขนาดปานกลางคอนขางต่ํา  
แสดงวาถาเกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศกึษาตอนปลายของนักศึกษาที่คัดเลือกผานสวนกลางเพิม่ขึ้น 1.00 
นักศึกษามีแนวโนมที่เกรดเฉลี่ยสะสมระดบัอุดมศึกษาเมื่อศกึษาช้ันปที่ 1 เพิ่มขึ้น 0.398 

รับตรง อิทธิพลทางตรงของเกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีม่ีตอเกรดเฉลี่ยสะสมระดบัอุดมศึกษาเมื่อ
สิ้นการศึกษาช้ันปที่ 1 มีคา .364 เปนอิทธิพลทางบวกขนาดปานกลางคอนขางต่ํา  
แสดงวาถาเกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศกึษาตอนปลายของนักศึกษาที่คัดเลือกผานวิธีรบัตรงเพิ่มขึ้น 1.00 
นักศึกษามีแนวโนมที่เกรดเฉลี่ยสะสมระดบัอุดมศึกษาเมื่อศกึษาช้ันปที่ 1 เพิ่มขึ้น 0.485 

2 ผานสวนกลาง อิทธิพลทางตรงของเกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีม่ีตอเกรดเฉลี่ยสะสมระดบัอุดมศึกษาเมื่อ
สิ้นการศึกษาช้ันปที่ 2 มีคา .196 เปนอิทธิพลทางบวกขนาดต่ํา 
แสดงวาถาเกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศกึษาตอนปลายของนักศึกษาที่คัดเลือกผานสวนกลางเพิม่ขึ้น 1.00 
นักศึกษามีแนวโนมที่เกรดเฉลี่ยสะสมระดบัอุดมศึกษาเมื่อศกึษาช้ันปที่ 2 เพิ่มขึ้น 0.192 

รับตรง อิทธิพลทางตรงของเกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีม่ีตอเกรดเฉลี่ยสะสมระดบัอุดมศึกษาเมื่อ
สิ้นการศึกษาช้ันปที่ 2 มีคา .276 เปนอิทธิพลทางบวกขนาดต่ํา 
แสดงวาถาเกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศกึษาตอนปลายของนักศึกษาที่คัดเลือกผานวิธีรบัตรงเพิ่มขึ้น 1.00 
นักศึกษามีแนวโนมที่เกรดเฉลี่ยสะสมระดบัอุดมศึกษาเมื่อศกึษาช้ันปที่ 2 เพิ่มขึ้น 0.307  

ชั้นปที่ วิธีการรับ เกรดเฉลี่ยสะสมระดับอุดมศกึษา เกรดเฉลี่ยสะสมระดับ
มัธยมศึกษา 

คา Pearson 
Correlation 

R 
Square 

คาเฉลี่ย S.D. คาเฉลี่ย S.D. 
1 ผานสวนกลาง 2.48 .48 2.92 .43 .351* .123 

รับตรง 2.50 .55 3.02 .41 .364* .132 
2 ผานสวนกลาง 2.62 .41 2.97 .42 .196* .039 

รับตรง 2.65 .43 3.07 .39 .276* .076 
3 ผานสวนกลาง 2.70 .40 3.02 .38 .126* .016 

รับตรง 2.70 .42 3.04 .42 .210* .044 
4 ผานสวนกลาง 2.72 .38 2.96 .40 .199* .040 

รับตรง 3.76 .40 3.10 .42 .367* .135 
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ชั้นปที่ วิธีการรับ การทํานายเกรดเฉลี่ยระดับอุดมศึกษา  

3 
 

ผานสวนกลาง 
 

อิทธิพลทางตรงของเกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีตอเกรดเฉลี่ยสะสมระดับอุดมศึกษาเมือ่
สิ้นการศึกษาช้ันปที่ 3 มีคา .126 เปนอิทธิพลทางบวกขนาดต่ํามาก 
แสดงวาถาเกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศกึษาตอนปลายของนักศึกษาที่คัดเลือกผานสวนกลางเพิม่ขึ้น 1.00 
นักศกึษามีแนวโนมที่เกรดเฉลี่ยสะสมระดบัอุดมศึกษาเมื่อศกึษาช้ันปที่ 3 เพิ่มขึ้น 0.134 

รับตรง อิทธิพลทางตรงของเกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีม่ีตอเกรดเฉลี่ยสะสมระดบัอุดมศึกษาเมื่อ
สิ้นการศึกษาช้ันปที่ 3 มีคา .210 เปนอิทธิพลทางบวกขนาดต่ํา 
แสดงวาถาเกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศกึษาตอนปลายของนักศึกษาที่คัดเลือกผานวิธีรบัตรงเพิ่มขึ้น 1.00 
นักศึกษามีแนวโนมที่เกรดเฉลี่ยสะสมระดบัอุดมศึกษาเมื่อศกึษาช้ันปที่ 3 เพิ่มขึ้น 0.210 

4 ผานสวนกลาง อิทธิพลทางตรงของเกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีม่ีตอเกรดเฉลี่ยสะสมระดบัอุดมศึกษาเมื่อ
สิ้นการศึกษาช้ันปที่ 4 มีคา .199 เปนอิทธิพลทางบวกขนาดต่ํา 
แสดงวาถาเกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศกึษาตอนปลายของนักศึกษาที่คัดเลือกผานสวนกลางเพิม่ขึ้น 1.00 
นักศึกษามีแนวโนมที่เกรดเฉลี่ยสะสมระดบัอุดมศึกษาเมื่อศกึษาช้ันปที่ 4 เพิ่มขึ้น 0.189 

รับตรง อิทธิพลทางตรงของเกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีม่ีตอเกรดเฉลี่ยสะสมระดบัอุดมศึกษาเมื่อ
สิ้นการศึกษาช้ันปที่ 4 มีคา .367 เปนอิทธิพลทางบวกขนาดปานกลางคอนขางต่ํา 
แสดงวาถาเกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศกึษาตอนปลายของนักศึกษาที่คัดเลือกผานวิธีรบัตรงเพิ่มขึ้น 1.00 
นักศึกษามีแนวโนมที่เกรดเฉลี่ยสะสมระดบัอุดมศึกษาเมื่อศกึษาช้ันปที่ 4 เพิ่มขึ้น 0.345 

 
อภิปรายผลการวิจัย  
 

จากการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะ
ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ผานการสอบคัดเลือกโดยวิธีรับตรงและ
วิธีรับผานสวนกลาง ปการศึกษา 2551-2554 สามารถอภิปรายผลตาม
วัตถุประสงคของการวิจัยที่กําหนดไว ดังตอไปนี ้

1. การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะ
ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ผานการสอบคัดเลือกโดยวิธีรับตรงและ
วิธีรับผานสวนกลางนั้น ในภาพรวมตั้งแตการรับเขาปการศึกษา 2551-2554 
นักศึกษาที่ผานการคัดเลือกโดยวิธีผานสวนกลางกับวิธีรับตรงมีเกรดเฉลี่ยสะสม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแตกตางกัน โดยนักศึกษาที่ผานการคัดเลือกโดยวิธี
รับตรงมีเกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสูงกวาในปการศึกษา 2551 
2553 และ 2554 สําหรับปการศึกษา 2552 นั้นไมแตกตางกันซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ สุพิชญ ลาลุน(2535) และ มีนา  สุนันตา(2546)   นั่นแสดงวาการที่
เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนักศึกษาที่ผานการคัดเลือกโดย
วิธีรับตรงสูงกวานักศึกษาท่ีรับผานสวนกลาง ในปการศึกษา 2551 , 2553   และ 
2554   เนื่องจากเกณฑคุณสมบัติวิธีรับตรงกําหนดไวสูงและชัดเจน  คือ GPA ไม
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ต่ํากวา 2.00 หรือคะแนนทดสอบความรูตองไมต่ํากวารอยละ 25   จึงจะมีสิทธิ
สมัครเขารับการคัดเลือก รวมทั้งกระบวนการสอบสัมภาษณที่เขมขน ชวงเวลา
การคัดเลือกที่วิธีรับตรงจะดําเนินการคัดเลือกนักศึกษากอนวิธีผานสวนกลาง ทํา
ใหไดนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสูง  และหาก
นักศึกษาจะสมัครสอบคัดเลือกผานสวนกลางนักศึกษาตองสละสิทธิ์รับตรงกอน   
สวนนักศึกษาคณะศิลปศาสตรที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2552 มีผลการเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไมแตกตางกัน ไมวาจะเขามาศึกษาดวยวิธีใดโดย
เฉลี่ยแลวจะมีเกรดเฉลี่ยสะสมที่ไมแตกตางกันแสดงใหเห็นวานักศึกษาที่เรียนใน
โรงเรียนทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคนักศึกษามีความสนใจ ตั้งใจเรียนตลอดปจน
จบหลักสูตร รวมทั้งนโยบายการจัดการเรียนการสอนของผูบริหารสถานศึกษา   
และความเอาใจใสของครูผูสอน   ทําใหเกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมปลายของ
นักศึกษาสูง  เพ่ือนําไปใชสมัครสอบแขงขันศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา  รวมทั้ง
นักศึกษาที่เขาศึกษาผานสวนกลางนั้นเกณฑหลักในการพิจารณามาจากคะแนน
การสอบซึ่งบงบอกไดวานักศึกษาที่ไดคะแนนสูงๆจะมีเกรดเฉลี่ยสะสมที่สูงเชนกัน 
ดังนั้นนักศึกษาที่ผานเขาศึกษาในคณะศิลปศาสตรดวยวิธีใดก็ตามจะมีเกรดเฉลี่ย
สะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไมตางกัน 

สําหรับความแตกตางระหวางวิธีการรับเขาศึกษาในเรื่องของเกรดเฉลี่ย
สะสมระดับอุดมศึกษาในแตละปที่รับเขาศึกษาในภาพรวมการศึกษาชั้นปที่ 1-3 
นักศึกษาที่ผานการคัดเลือกโดยวิธีผานสวนกลางกับวิธีรับตรงเกรดเฉลี่ยสะสม
ระดับอุดมศึกษาเมื่อศึกษาชั้นปนั้นๆ ไมแตกตางกัน แตภาพรวมการศึกษาชั้นปที่ 
4 นักศึกษาที่ผานการคัดเลือกโดยวิธีผานสวนกลางกับวิธีรับตรงเกรดเฉลี่ยสะสม
ระดับอุดมศึกษาเมื่อศึกษาชั้นปที่ 4 แตกตางกันซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
รัตนะ บัวสนธ (2544)และ มีนา สุนันตา(2546) โดยเกรดเฉลี่ ยสะสม
ระดับอุดมศึกษาเมื่อศึกษาช้ันปท่ี 4  ของนักศึกษาผานการคัดเลือกโดยวิธีรับตรง
นั้นสูงกวานักศึกษาผานการคัดเลือกโดยวิธีผานสวนกลางนั่นแสดงวาไมวา
นักศึกษาจะเขามาศึกษาคณะศิลปศาสตรโดยวิธีใดก็ไมทําใหเกรดเฉลี่ยสะสมเมื่อ
ศึกษาชั้นปที่1-3 แตกตางกัน แสดงวาระบบการคัดเลือกไมสงผลใหเกรด
ระดับอุดมศึกษาแตกตางกัน เพราะแตละประเภทหรือวิธีการคัดเลือกนั้น คณะได
กําหนดหลักเกณฑที่สามารถคัดเลือกนักศึกษาที่มีความรู ความสามารถเขามา
ศึกษาไดอยางเหมาะสม ทั้งยังชี้ใหเห็นวาการรับเขาดวยวิธีรับตรงที่เนนรับ
นักศึกษาในสวนภูมิภาคมีคุณภาพเทียมเทานักศึกษาที่รับผานสวนกลาง ซึ่งเปน
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นักศึกษาจากทั่วประเทศ เปนประเด็นที่สนับสนุนวานโยบายกระจายโอกาสทาง
การศึกษาใหนักเรียนในสวนภูมิภาคในโรงเรียนมัธยมขนาดใหญกลาง เล็ก ในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค  นอกจากนี้ระบบ
การดูแลและพัฒนานักศึกษาเรื่องการเรียนรูจะเปนไปดวยความเสมอภาค แม
นักศึกษาจะเขามาศึกษาคนละระบบแตก็ไมทําใหผลการเรียนแตกตางกัน แตจะ
แตกตางกันเฉพาะชั้นปที่ 4 เทานั้น ซึ่งนักศึกษาผานการคัดเลือกโดยวิธีรับตรง
เกรดเฉลี่ยสะสมระดับอุดมศึกษาสูงกวาสวนกลาง อาจจะมีองคประกอบอื่นๆ 
สนับสนุน เชน ความตั้งใจเรียนของนักศึกษาเปนตน แตเมื่อดูจากคาความ
แตกตางแลวไมไดแตกตางกันมากนัก หางกันเพียง0.06 เทานั้น 

2. การศึกษาความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
คณะศิลปศาสตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีระดับอุดมศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับมัธยมปลายที่ผานการสอบคัดเลือกโดยวิธีรับตรงและวิธีรับผาน
สวนกลางนั้นสัมพันธกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุวิทย  สมานมิตร (2515) 
สุมา  สุทธิวาทนฤพุฒิ( 2522) จิตราภา กุณฑลบุตร (2523) สุทธนู ศรีไสย 
(2532) ผาณิต บุญชวย(2534) ผุสดี อมรสันฑสุขศรี (2539) พรรณี  บุญสุยา 
(2543) Keller (1993) Richard (1994) Guyot(1997)House (1997) และ 
Jackson (2010) ซึ่งความสัมพันธนั้นเปนทางบวกระดับต่ําถึงปานกลาง โดยที่
เกรดเฉลี่ยสะสมระดับอุดมศึกษาเมื่อศึกษาชั้นปที่ 1 ถึง 4 ของนักศึกษาที่ผานการ
คัดเลือกโดยวิธีรับตรง นั้นมีความสัมพันธกับเกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายสูงกวานักศึกษาท่ีผานการคัดเลือกโดยวิธีผานสวนกลางและเกรดเฉลี่ย
สะสมระดับอุดมศึกษาเมื่อศึกษาชั้นปที่ 4 กับเกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายของนักศึกษาที่ผานการคัดเลือกโดยวิธีรับตรงนั้นมีความสัมพันธกัน
สูงสุด สําหรับเกรดเฉลี่ยสะสมระดับอุดมศึกษาเมื่อศึกษาชั้นปที่ 3 ของนักศึกษาที่
ผานการคัดเลือกโดยวิธีสวนกลางนั้นมีความสัมพันธกับเกรดเฉลี่ยสะสมระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายต่ําสุด  

สําหรับสมการถดถอยที่ใชเพื่อการทํานายดังนี ้
2.1   สมการที่ 1   
Y =  1.319 + 0.398X 
เมื่อ Y = เกรดเฉลี่ยสะสมระดับอุดมศึกษาเมื่อสิ้นการศึกษาช้ันปท่ี 1 
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X = เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของนักศึกษาที่ผาน
การคัดเลือกโดยวิธีผานสวนกลาง 

 
2.2   สมการที่ 2 
Y  =  1.036 + 0.485X 
เมื่อ Y = เกรดเฉลี่ยสะสมระดับอุดมศึกษาเมื่อสิ้นการศึกษาช้ันปท่ี 1 
X = เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของนักศึกษาที่ผาน
การคัดเลือกโดยวิธีรับตรง 
 
2.3   สมการที่ 3 
Y  =2.048 + 0.192X 
เมื่อ Y = เกรดเฉลี่ยสะสมระดับอุดมศึกษาเมื่อสิ้นการศึกษาช้ันปท่ี 2 

X = เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของนักศึกษาที่ผานการ
คัดเลือกโดยวิธีผานสวนกลาง 

 
2.4   สมการที่ 4   
Y  =  1.703 + 0.307X 
เมื่อ Y = เกรดเฉลี่ยสะสมระดับอุดมศึกษาเมื่อสิ้นการศึกษาช้ันปท่ี 2 

X = เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของนักศึกษาที่ผานการ
คัดเลือกโดยวิธีรับตรง 

 
2.5   สมการที่ 5   
Y  =  2.289 + 0.134X 
เมื่อ Y = เกรดเฉลี่ยสะสมระดับอุดมศึกษาเมื่อสิ้นการศึกษาช้ันปท่ี 3 

X = เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของนักศึกษาที่ผานการ
คัดเลือกโดยวิธีผานสวนกลาง 

  
2.6   สมการที่ 6 
Y  =2.054 + 0.210X 
เมื่อ Y = เกรดเฉลี่ยสะสมระดับอุดมศึกษาเมื่อสิ้นการศึกษาช้ันปท่ี 3 
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X = เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของนักศึกษาที่ผานการ
คัดเลือกโดยวิธีรับตรง 

 
2.7   สมการที่ 7   
Y  =  2.153 + 0.189X 
เมื่อ Y = เกรดเฉลี่ยสะสมระดับอุดมศึกษาเมื่อสิ้นการศึกษาช้ันปท่ี 4 

X = เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของนักศึกษาที่ผานการ
คัดเลือกโดยวิธีผานสวนกลาง 

 
2.8   สมการที่ 8 
Y  =1.687 + 0.345X 

เมื่อ Y = เกรดเฉลี่ยสะสมระดับอุดมศึกษาเมื่อสิ้นการศึกษาช้ันปท่ี 4 
X = เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของนักศึกษาที่ผานการ
คัดเลือกโดยวิธีรับตรง 

  
เกรดเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีความสัมพันธกับเกรด

เฉลี่ยสะสมในระดับอุดมศึกษา ซึ่งถานักศึกษามีเกรดเฉลี่ยในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายสูงก็จะมีเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับอุดมศึกษาสูงเชนกัน นั่นแสดงวา 
ระดับคะแนนหรือเกรดเปนขอสรุปที่ชี้ถึงระดับผลสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน  ซึ่งมี
ความหมายมากสําหรับผูเรียนนั้น การใหเกรดเปนไปในทิศทางเดียวกันตาม
ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ ผลสําเร็จที่เกิดขึ้นจากการเรียนซึ่งมี
สวนเชื่อมโยงและคลายคลึงกับการเรียนรู  เนื่องจากการเรียนรู  ซึ่งเปนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือการตอบสนองที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากประสบการณ
ของบุคคล ดังน้ันเมื่อผูเรียนเกิดการเรียนรูแลวยอมกอใหเกิดผลการเรียนดวย ซึ่ง
ผลการเรียนที่ไดนั้นจะเปนดัชนีที่สําคัญที่แสดงใหเห็นถึงความสําเร็จหรือความ
ลมเหลวของผูเรียนได ทั้งนี้เพราะการวัดผลทางการเรียนนั้นเปนการตรวจสอบ
ระดับความสามารถหรือความสัมฤทธิ์ผล ของบุคคลวาเกิดการเรียนรูแลวเทาใด มี
ความสามารถชนิดใด และการที่นักศึกษาจะประสบผลสําเร็จในการเรียนหรือไม
นั้น เปนผลเนื่องมาจากองคประกอบตาง ๆ หลายองคประกอบ ซึ่งเปนสิ่งที่มีสวน
ในการสงเสริม หรือเปนอุปสรรตอความสามารถของผูเรียนไดซึ่งผูสอนไดใชความ
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รอบคอบและยุติธรรมในการกําหนดเกรดผลการเรียน  ที่สอดคลองตามสภาพการ
เรียนรูที่แทจริงของผูเรียน  ดําเนินการอยางถูกวิธี  ตั้งแตการวัดที่ดี  โดยใช
เครื่องมือหรือวิธีการวัดที่ถูกตองเหมาะสม และใชเครื่องมือท่ีมีคุณภาพ    

 
ขอเสนอแนะในการวิจัย 
 

1.การศึกษาครั้งนี้เปนการวิเคราะหในภาพรวมของคณะศิลปศาสตร ใน
เรื่องของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและ
ระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาที่รับเขาศึกษาในคณะศิลปศาสตรดวยวิธีรับที่
แตกตางกัน  ซึ่งจากผลการศึกษาทําใหเห็นวาหากคณะตองการรับนักศึกษาให
เปนไปตามแผนการรับ คณะจะพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่สมัครสอบคัดเลือก
โดยวิธีรับตรงไวในจํานวนมากกวาเกินการรับที่กําหนดก็ได เพราะนักศึกษาที่ผาน
การคัดเลือกโดยวิธีรับตรง  ก็เปนนักศึกษาที่มีความสามารถ มีพื้นฐานความรูที่
สามารถศึกษาในคณะศิลปศาสตรไดอยางมีคุณภาพ   
 
ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 

1. การศึกษาครั้งตอไป หากศึกษาแยกลงไปถึงแตละสาขาวิชา และ
ศึกษาความสัมพันธหรือการวิเคราะหดวยสมการถดถอยของตัวแปรอื่นๆ เพิ่มเติม 
เชนการตกออกของนักศึกษา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร    หรือเจตคติของนักศึกษาที่มีตอคณะที่ผานการ
รับเขาดวยวิธีที่แตกตางกัน จะทําใหไดขอมูลที่นําไปชวยในการตัดสินใจในระดับ
นโยบายเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการ และจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา
ไดเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

2. ควรมีการศึกษาแนวโนมของเกรดเฉลี่ยของนักศึกษาตั้งแตชั้นปที่ 1 
จนสําเร็จการศึกษาวามีแนวโนมเปนอยางไร และวิเคราะหแยกกลุมที่มีผลการ
เรียนดีและออนเพื่อศึกษาตัวแปรที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแตละ
กลุม 
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ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

Factors Affecting Job Satisfaction among  
Ubon Ratchathani University Employees 

 

วรัครศิริ  โหตระไวศยะ1, ธันยมัย เจียรกุล
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 Waraksiri  Hotrawaisaya / Tanyamai  Chiarakul 
 

บทคัดยอ 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และศึกษา
เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยางบุคลากร คณะ/สํานัก ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 14  หนวยงาน 
จํานวน 312 คน แบงเปนบุคลากรสายวิชาการ 156 คน และสายสนับสนุน
วิชาการ 156 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การศึกษาความแตกตางของตัวแปร (T-test) และการ
วิเคราะหถดถอยพหุเชิงเสน (Multiple Linear Regression Analysis) 

ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญกับปจจัย
จูงใจที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ทั้ง 5 ดาน ไดแก 
ความสําเร็จของงาน การไดรับการยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน ความ
รับผิดชอบในงาน ความกาวหนาในตําแหนงงาน โดยภาพรวมอยูในระดับความพึง
พอใจมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.581 และ

                                                        
1 วรัครศิริ  โหตระไวศยะ, คณะศิลปศาสตร, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี E-mail address: 
nuttho@hotmail.com 
2
 ดร.ธันยมัย เจียรกุล, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ, E-mail 

address: tchiarakul@yahoo.com  
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ใหความสําคัญกับปจจัยบํารุงรักษาท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทั้ง 8 ดาน ไดแก กฎ/ระเบียบ/นโยบาย การบริหารจัดการ/การบังคับ
บัญชา สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน คาจางและคาตอบแทนที่ ไดรับ 
ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ชีวิตสวนตัว สถานภาพ และความมั่นคงในหนาที่
การงาน โดยภาพรวมอยูในระดับความพึงพอใจปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.57 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.555           

การเปรียบเทียบปจจัยจูงใจและปจจัยบํารุงรักษาที่สงผลตอความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ พบวา โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน จํานวน 
7 ขอ คือ ดานความสําเร็จของงาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานลักษณะ
ของงาน ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน ดานกฎ ระเบียบ นโยบาย ดานการ
บริหารจัดการ การบังคับบญัชา ดานสถานภาพ  

ผลกระทบของปจจัยจูงใจที่มีตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน พบวา 
ภาพรวมของปจจัยจูงใจ สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 49.1% สวนอีก 
50.9% จะเปนอิทธิพลจากตัวแปรอื่นที่ไมไดอยูในตัวแบบ และสามารถอธิบาย
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได 50.0% 

ผลกระทบของปจจัยบํารุงรักษาที่มีตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
พบวา ภาพรวมของปจจัยบํารุงรักษา สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
57.0% สวนอีก 43.0% จะเปนอิทธิพลจากตัวแปรอื่นที่ไมไดอยูในตัวแบบ และ
สามารถอธิบายความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได 58.1% 
 
คําสําคัญ:ปจจัยจูงใจ, ปจจัยบํารุงรักษา, ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน, 
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ,  บุคลากรสายวิชาการ, บุคลากรมหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
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Abstract 

 

The purpose of this research is to study factors affecting job 
satisfaction among Ubon Ratchathani University employees and 
compare the job satisfaction between academic staff and supporting 
staff. Questionnaires were used as a tool by which to gather 
information from the sampling group from a combination of 14 
faculties and offices at Ubon Ratchathani University. The sampling 
group consisted of 312 employees: 156 were academic staff and 156 
were supporting staff. The statistical analyses including percentage, 
average, standard deviation, T-test, and multiple linear regression 
analysis were performed to determine factors influencing job 
satisfaction among the employees.  

The research findings show the respondents acknowledged 
the importance of the 5 motivator factors of job satisfaction: 
achievement, recognition, work itself, responsibility, and 
advancement. The level of their overall job satisfaction was high 
with an average of 3.67 and with the standard deviation of 0.581. 
The respondents also acknowledged the importance of the 8 
maintenance factors: rules and policies, management and 
supervision, work environment, salary and rewards, collegiality, 
private life, status, and job security. The level of their overall 
satisfaction was moderate with an average of 3.57 and with the 
standard deviation of 0.555.  

In comparing the motivator factors with the maintenance 
ones to identify job satisfaction among the university employees in 
both academic and supporting tracks, the research revealed that 
their overall job satisfaction differed significantly in 7 components: 
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achievement, recognition, work itself, advancement, rules and 
policies, management and supervision, and status.   

In terms of the influence of the motivator factors on job 
satisfaction, the research showed that the overall motivator factors 
explained 49.1 % job satisfaction while other components that were 
not included in the study explained 50.9 % of job satisfaction. The 
motivator factors explained 50 % of job satisfaction among the 
university employees.  

In terms of the influence of the maintenance factors on job 
satisfaction, the research revealed that the overall maintenance 
factors explained 57.0 % of job satisfaction whereas other variables 
or components that were not included in the research explained 
43.0 % of job satisfaction. The maintenance factors explained 58.1 
% of job satisfaction among the university employees.   
 
Keywords: Motivator Factors, Maintenance Factors, Job Satisfaction, 
Supporting Staff, Academic Staff, Ubon Ratchathani University’s 
Employees 
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1. บทนํา 
 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนมหาวิทยาลัยที่ยกฐานะมาจากวิทยาลัย
อุบลราชธานี สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามมติคณะรัฐมนตรี ป พ.ศ. 2533 ใน
รั ฐบ าลของพล เ อกชาติ ช า ย  ชุณหะวัณ  ด ว ยคว ามมุ ง หม าย ให เ ป น
สถาบั นอุ ด มศึ กษาแห งที่  2  ขอ งภาคตะวั นออก เ ฉี ย ง เ หนื อต อ จ าก
มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยการจัดการศึกษาเนนหนักทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เพื่อตอบสนองตอความตองการพัฒนากําลังคนของประเทศ ซึ่งกําลัง
มุงพัฒนาประเทศไปสูการเปนประเทศกึ่งอุตสาหกรรมและเพื่อเปนการกระจาย
โอกาสทางการศึกษาใหแกประชาชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหไดรับ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งใหมหาวิทยาลัยเปนแหลงเผยแพร
ความรูทางวิชาการใหแกประชาชนในทองถิ่นสามารถนําความรูที่ไดไปปรับปรุง
การประกอบวิชาชีพของตนเองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตใหสูงขึ้นตอไป 

วิทยาลัยอุบลราชธานีเปดทําการเรียนการสอนครั้งแรกในปการศึกษา 
2531 ภายใตชื่อ “วิทยาลัยอุบลราชธานี” โดยเปดทําการสอนในสาขาวิชา
เกษตรศาสตร และวิศวกรรมศาสตร มีนักศึกษารุนแรก จํานวน 67 คน ซึ่งฝาก
เรียนไวที่มหาวิทยาลัยขอนแกน ตอมาในปการศึกษา 2533 วิทยาลัยอุบลราชธานี
ไดยกฐานะมาเปนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2533 และ
ยายสถานที่จัดการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแกนมาประจํา ณ สถานที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัยบริเวณกิโลเมตรที่ 10 – 11 ถนนวารินเดชอุดม ตําบลเมืองศรีไค 
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี บนเนื้อที่ประมาณ 5,228 ไร  ในป 2531 
ไดสรางอาคารเอนกประสงค เปนอาคารหลังแรก  

ป 2533 วิทยาลัยอุบลราชธานีไดรับการยกฐานะเปนมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2533 ดังนั้น วันที่ 30 กรกฎาคมของทุกป
จึงนับเปนวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย และไดเริ่มกอสรางอาคาร สถานที่
ปฏิบัติการ และจัดการเรียนการสอนใหนักศึกษาชั้นปที่ 3 ของคณะเกษตรศาสตร
และคณะวิศวกรรมศาสตร ในป พ.ศ.2534 คณาจารยและนักศึกษาทั้งหมดไดมา
ประจํา ณ สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยโดยสมบูรณ โดยมี รองศาสตราจารย ดร.
สมจิตต ยอดเศรณี ไดรับการโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหเปนอธิการบดีเปนคนแรก 
(งานพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน,ี 2554) 
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ปจจุบันมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปนศูนยกลางของการศึกษาและการ
วิจัยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง โดยครอบคลุมทั้งสาขาวิชา
วิทยาศาสตรสุขภาพ มนุษยศาสตร สังคมศาสตร และวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มีคณะ/ สํานัก ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 14  หนวยงาน ไดแก สํานักงาน
อธิการบดี สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย สํานักวิทยบริการ คณะนิติศาสตร 
คณะบริหารศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะรัฐศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะ
วิศวกรรมศาสตร คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ คณะศิลปศาสตร คณะ
เกษตรศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มี
บุคลากรจํานวนท้ังสิ้น 1,421 คน แยกเปนบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 604 คน 
และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 817 คน(โครงการจัดตั้งกองการ
เจาหนาที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน,ี 2554) 

บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีถือเปนทรัพยากรที่สําคัญยิ่งสําหรับ
องคกร การที่องคกรจะดําเนินงานและขับเคลื่อนไปขางหนาใหบรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายที่ตั้งไวตามวิสัยทัศนและพันธกิจขององคกรนั้น  จําเปนยิ่งที่จะตอง
อาศัยความรวมมือรวมใจของบุคลากรภายในองคกรที่มีความรู ความสามารถ 
ความชํานาญ และมีทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดระยะเวลาการดําเนินงานที่
ผานมามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีบุคลากรที่สรางชื่อเสียงและผลงานใหแก
มหาวิ ทยาลั ยมากมาย นอกจากนี้  การจั ดอันดับ โดย เว็บ โอ เมตริ กซ 
(Webometrics) ซึ่งจัดทําขึ้นเพื่อแสดงความตั้งใจของสถาบันตาง ๆ ในการ
เผยแพรความรูสูเว็บไซต และเปนความริเริ่มเพื่อสงเสริมการเขาถึงความรูอยาง
เปดกวาง (Open Access) ทั่วโลก โดยบงบอกถึงปริมาณและคุณภาพของสิ่ง
ตีพิมพอิเล็กทรอนิกสของสถาบัน เพื่อใชรวมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ ในการประเมินผล
งานวิจัยของสถาบัน ซึ่งทางเว็บโอเมตริกซไดจัดอันดับปละ 2 ครั้งในเดือน
มกราคม และกรกฎาคม ลาสุดเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี อยูในอันดับท่ี 1,758 ของโลก อันดับที6่1 ของเอเชียตะวันออกเฉียง
ใตอันดับท่ี 23 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย (wikipedia , 2554 : เว็บไซต)  

ดังนั้น องคกรควรจะทําอยางไรเพื่อรักษาคนเกง คนดี และคนที่มีคุณคา
ใหอยูกับองคกร เพื่อรวมกันดําเนินงานและสรางสรรคผลงานใหแกมหาวิทยาลัย
ตอไป จากปญหาที่กลาวมา ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่สงผลตอ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อนํา
ขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัยใชเปนแนวทางในการพัฒนาและบริหารงานบุคคล
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ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตอไป รวมถึงการลดอัตราการลาออก ลดการขาด
งาน เพื่อใหบุคลากรมหาวิทยาลัยเกิดความพึงพอใจและมีขวัญกําลังใจที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน อันจะนําไปสูการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนา
องคกรใหเขมแข็ง เติบโต และยั่งยืนในระยะยาว บรรลุตามเปาประสงคท่ีตั้งไว 
 

กรอบแนวคิด 
ตัวแปรอิสระ    ตัวแปรตาม 

ปจจัยจูงใจ : *ความสําเร็จของงาน    

  
*การไดรับการ
ยอมรับนับถือ   

   

 *ลักษณะของงาน      

  
*ความรับผิดชอบใน
งาน   

   

 
 
ความพึงพอใจ 
ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

  
*ความกาวหนาใน
ตําแหนงงาน 

  

    
ปจจัย
บํารุงรักษา : 

*กฎ ระเบียบ 
นโยบาย 

  

 
*การบริหารจัดการ 
การบังคับบัญชา 

  

  
*สภาพแวดลอมใน
การทํางาน 

  

  
*คาจางและ
คาตอบแทนที่ไดรับ 

   

  
*ความสัมพันธกบั
บุคคลในองคกร 

   

 
*ชีวิตสวนตัวของ
พนักงาน 

   

 *สถานภาพ    

 
*ความมั่นคงในหนาที่
การงาน 

   

 
ภาพที่ 1กรอบแนวคิดในการวจิัย 
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วัตถุประสงค 
 

1. เพื่อศึกษาปจจัยจูงใจ ไดแก ความสําเร็จของงาน การไดรับการ
ยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบในงาน ความกาวหนาในตําแหนง
งาน ที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

2. เพื่อศึกษาปจจัยบํารุงรักษา ไดแก กฎ/ระเบียบ/นโยบาย การบริหาร
จัดการ/การบังคับบัญชา สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน คาจางและ
คาตอบแทนที่ไดรับ ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ความมั่นคงในหนาที่การงาน 
ที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 
วิธีการวจิัย 
 

ประชากร คือ บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวนทั้งสิ้น 1,421 
คน  ประกอบดวย บุคลากรสายวิชาการ จํานวน 604 คน และบุคลากรสาย
สนับสนุน จํานวน 817 คน (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  : โครงการจัดตั้งกองการ
เจาหนาที่, 2554) 

กลุมตัวอยาง คือ บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 
สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยกําหนดวิธีการสุมตัวอยางแบบ Quota 
Sampling การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรในกรณีที่ทราบจํานวน
ประชากร (ธานินทร ศิลปจารุ, 2548 : 47-48) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และ
กําหนดสัดสวนบุคลากรโดยใชวิธีโควตา ซึ่งเนนใหกลุมตัวอยางเทากันระหวาง
บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน และผูวิจัยไดใชการพิจารณาปรับ
จํานวนกลุมตัวอยางใหเหมาะสมในแตละคณะและสํานัก เนื่องจากในสวนของ
สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย สํานักงานอธิการบดี และสํานักวิทยบริการ ไมมี
บุคลากรสายวิชาการ ดังนั้น กลุมตัวอยาง 312 คน จะไดกลุมตัวอยางบุคลากร
สายวิชาการ จํานวน 156 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 156 คน 
จากนั้นหาจํานวนกลุมตัวอยางตามสัดสวนโควตาในแตละคณะ/สํานัก ดังตารางที่  
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ตารางที่ 1 การกําหนดกลุมตัวอยาง 

 

คณะ/สํานัก 
จํานวน
บุคลากร

(คน) 

สัดสวน
โควตา 
(รอย
ละ) 

กลุมตัวอยาง
ตามโควตา 

(คน) 

กลุมตัวอยาง
จริง 
(คน) 

แบงเปน 
สาย

วิชาการ
(คน) 

สาย
สนับสนุน

(คน) 
คณะนิติศาสตร 
คณะบริหารศาสตร 
คณะพยาบาลศาสตร 
คณะรัฐศาสตร 
คณะวิทยาศาสตร 
คณะวิศวกรรมศาสตร 
คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ 
คณะศิลปศาสตร 
คณะเกษตรศาสตร 
คณะเภสัชศาสตร 
คณะแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 
สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย 
สํานักงานอธิการบดี 
สํานักวิทยบริการ 

45 
97 
22 
45 
195 
159 
39 
155 
134 
94 
98 
15 
275 
48 

 
 
 
 
 
 
 

22% 

9.90 
21.34 
4.84 
9.90 
42.90 
34.98 
8.58 
34.10 
29.48 
20.68 
21.56 
3.30 
60.50 
10.56 

13 
25 
8 
13 
47 
39 
12 
38 
33 
24 
24 
1 
30 
5 

8 
14 
5 
8 
25 
21 
7 
21 
19 
14 
14 
- 
- 
- 

5 
11 
3 
5 
22 
18 
5 
17 
14 
10 
10 
1 
30 
5 

 1,421  312.62 312.00 156 156 

 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง ตามกรอบ

แนวคิดที่ศึกษา จากการทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวของ เพื่อใชในการ
สอบถาม แบงออกเปน 4 สวน โดยสวนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคล สวนที่ 2 ขอมูล
เกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงาน แบงเปน 2 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 ขอมูล
ปจจัยจูงใจ ไดแก ความสําเร็จของงาน การไดรับการยอมรับนับถือ ลักษณะของ
งาน ความรับผิดชอบในงาน ความกาวหนาในตําแหนงงาน ตอนที่ 2 ขอมูลปจจัย
บํารุงรักษา ไดแก กฎ/ระเบียบ/นโยบาย การบริหารจัดการ/การบังคับบัญชา 
สภาพแวดลอมในการทํางาน คาจางและคาตอบแทนที่ไดรับ ความสัมพันธกับ
บุคคลในองคกร ชีวิตสวนตัวพนักงาน สถานภาพ ความมั่นคงในหนาที่การงาน 
สวนที่ 3 ความพึงพอใจของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเกี่ยวกับปจจัยที่มี
ผลตอการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาเปนรายดาน ไดแก ความสําเร็จของงาน การ
ไดรับการยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบในงาน ความกาวหนา
ในตําแหนงงาน กฎ/ระเบียบ/นโยบาย การบริหารจัดการ/การบังคับบัญชา 
สภาพแวดลอมในการทํางาน คาจางและคาตอบแทนที่ไดรับความสัมพันธกับ
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บุคคลในองคกร ชีวิตสวนตัวพนักงาน สถานภาพ ความมั่นคงในหนาที่การงาน 
และสวนที่ 4 ปญหาและขอเสนอแนะ และใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน ไดแก 
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย ผูปฏิบัติงานบุคคล 2 ทาน และตัวแทน
บุคลากร 2 ทาน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) เพื่อขอ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขแบบสอบถามใหตรงตามวัตถุประสงคของ
การศึกษาและสอดคลองกับการวิจัย และทําการทดสอบ (Pre test) จํานวน 30 
ชุด เพื่อหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชวิธี Alpha Coefficient ของ 
Cronbachมีคา Alpha = 0.80 ขึ้นไป ซึ่งผลการวิเคราะหคาความเชื่อมั่น พบวา 
ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ ปจจัย
จูงใจ มีคา Alpha = 0.81  ปจจัยบํารุงรักษา มีคา Alpha = 0.94 และปจจัยที่มี
ผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยพิจารณาเปนรายดาน มีคา Alpha = 
0.92 

วิธีดําเนินการ ขอความรวมมือในการเก็บขอมูลวิจัย โดยทําหนังสือขอ
ความอนุเคราะหถึงคณะ/สํานัก จํานวน 14 หนวยงาน ภายในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี การวิเคราะหขอมูลผูวิจัยและผูชวยวิจัยจะรวบรวมและตรวจสอบ
ความถูกตองและความสมบูรณของแบบสอบถามทั้งหมด ลงรหัสคาตัวแปร 
บันทึกและตรวจสอบการบันทึกขอมูล ตรวจสอบชวงของขอมูล ( range 
checking) และตรวจสอบความสอดคลองของขอมูล (logical check) โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติสังคมศาสตรในการวิเคราะหขอมูล คาสถิติที่ใชคือ 
การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางบุคลากร นําเสนอโดยใชสถิติเชิง
พรรณา (Descriptive Statistics)  รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) 
ความถี่(Frequency) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ
ใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ทดสอบสมมติฐาน การศึกษาความ
แตกตางของตัวแปร (T-test) และการวิเคราะหถดถอยพหุเชิงเสน (Multiple 
Linear Regression Analysis 

ผลการวิจัย 

บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตอบแบบสอบถาม จํานวน 312 คน 
สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 59.94 เพศชาย รอยละ 40.06 มีอายุระหวาง 25 
– 35 ป รอยละ 44.87 รองลงมามีอายุระหวาง 36 - 45 ป รอยละ 41.99 และมี
อายุระหวาง 46 – 55 ป รอยละ 8.97 ตามลําดับ มีการศึกษาอยูในระดับปริญญา
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โท รอยละ 42.31 รองลงมามีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี รอยละ 34.94 
และมีการศึกษาอยูในระดับปริญญาเอก รอยละ 20.51 ตามลําดับ อยูในสายการ
ปฏิบัติงานสายวิชาการ รอยละ 50.00 และสายการปฏิบัติงานสายสนับสนุน รอย
ละ 50.00 เปนบุคลากรประเภทพนักงาน รอยละ 57.37 รองลงมาเปนบุคลากร
ประเภทขาราชการ รอยละ 28.53 และเปนบุคลากรประเภทลูกจางชั่วคราว รอย
ละ 8.65 ตามลําดับ มีระยะเวลาการปฏิบัติราชการ /ปฏิบัติงาน ระหวาง 5 – 10 
ป รอยละ 36.86 รองลงมามีระยะเวลาการปฏบิัติราชการ / ปฏิบัติงาน ต่ํากวา 5 
ป รอยละ 28.84 มีระยะเวลาการปฏิบัติราชการ / ปฏิบัติงาน  ตั้งแต 15 ปขึ้นไป 
รอยละ 17.95 ตามลําดับ และไดรับเงินเดือน/คาจาง ตั้งแต 10,001 – 20,000 
บาทตอเดือน รอยละ 53.85 ตั้งแต 20,001 – 30,000 บาทตอเดือน รอยละ 25 
และตั้งแต 5,001 – 10,000 บาทตอเดือน รอยละ 11.54 ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยจูงใจและปจจัยบํารุงรักษา
ที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

ปจจัยจูงใจ Mean S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
ดานความสําเร็จของงาน 3.93 0.612 มาก 
ดานการไดรับการยอมรับนับถือ 3.72 0.702 มาก 
ดานลักษณะของงาน 3.79 0.591 มาก 
ดานความรับผิดชอบในงาน 3.66 0.672 ปานกลาง 
ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน 3.34 0.926 ปานกลาง 

รวม 3.67 0.581 มาก 

 

ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อประเมินขอมูล
ปจจัยจูงใจ จากการสอบถามบุคลากรถึงปจจัยที่สําคัญที่คิดวาจะสงผลตอความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานนั้น พบวา บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวม ทั้ง 5 ดาน อยูในระดับความพึงพอใจมาก มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.67 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.581 เมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวามีความพึงพอใจดานความสําเร็จของงานมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.93 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.612  อยูในระดับความพึงพอใจมาก 
รองลงมาดานลักษณะของงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.79 และสวนเบี่ยงเบน
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มาตรฐานเทากับ 0.591 อยูในระดับความพึงพอใจมาก และดานความกาวหนาใน
ตําแหนงงานนอยที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.34 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.926 อยูในระดับความพึงพอใจปานกลาง  

 
ตารางที่ 3 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยบํารุงรักษาที่สงผลตอความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
ปจจัยบํารุงรักษา    

ดานกฎ ระเบียบ นโยบาย 3.48 0.693 ปานกลาง 
ดานการบริหารจัดการ  การบังคับบัญชา 3.54 0.741 ปานกลาง 
ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 3.61 0.794 ปานกลาง 
ดานคาจางและคาตอบแทนที่ไดรับ 3.20 1.054 ปานกลาง 
ดานความสัมพันธกับบุคคลในองคกร 3.61 0.756 ปานกลาง 
ดานชีวิตสวนตัวของพนักงาน 3.63 0.631 ปานกลาง 
ดานสถานภาพ 3.77 0.632 มาก 
ดานความมั่นคงในหนาที่การงาน 3.72 0.781 มาก 

รวม 3.57 0.555 ปานกลาง 

 
 
ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อประเมินขอมูล

ปจจัยบํารุงรักษา จากการสอบถามบุคลากรถึงปจจัยที่สําคัญที่คิดวาจะสงผลตอ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนั้น พบวา บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวม ทั้ง 8 ดาน อยูในระดับความพึงพอใจ
ปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.57 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.555 เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวามีความพึงพอใจดานสถานภาพมากที่สุด มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.77 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.632  อยูในระดับความพึง
พอใจมาก รองลงมาดานความมั่นคงในหนาที่การงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.72 และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.781 อยูในระดับความพึงพอใจมาก และมีความ
พึงพอใจนอยที่สุดในดานคาจางและคาตอบแทนที่ไดรับนอยที่สุด มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.20 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.054 อยูในระดับความพึง
พอใจปานกลาง 
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ตารางที่ 4 ผลกระทบของปจจัยจูงใจที่มีตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

ตัวแปร (β) SE(β) Standardized(β) t p 
คาคงที่  1.050 0.179 - 5.861 0.00*** 
ดานความสําเร็จของงาน 0.240 0.065 0.241 3.667 0.00*** 
ดานการไดรับการยอมรับนับถือ 0.205 0.054 0.237 3.768 0.00*** 
ดานลักษณะของงาน  -0.001 0.062 -0.001 -0.012 0.99 
ดานความรับผิดชอบในงาน  0.119 0.055 0.131 2.166 0.03*** 
ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน 0.160 0.034 0.244 4.653 0.00*** 

R2 = 0.500, Adjusted R2 = 0.491, F = 61.118, Sig = 0.000 

 

ผลกระทบของปจจัยจูงใจที่มีตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบวา ภาพรวมของปจจัยจูงใจ ไดแก 
ความสําเร็จของงาน การไดรับการยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน ความ
รับผิดชอบในงาน และความกาวหนาในตําแหนงงานสงผลตอความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และมีคา Adjusted R2 = 0.491 อธิบายไดวา ตัวแปรอิสระ ไดแก 
ปจจัยจูงใจ ดานความสําเร็จของงาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานความ
รับผิดชอบในงาน และดานความกาวหนาในตําแหนงงานสงผลตอความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน 49.1% สวนอีก 50.9% จะเปนอิทธิพลจากตัวแปรอื่นท่ีไมไดอยู
ในตัวแบบ 

เมื่อทําการวิเคราะหถดถอยพหุเชิงเสน โดยวิธี Enter พบวา ปจจัยจูงใจ 
ไดแก ดานความสําเร็จของงาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานความ
รับผิดชอบในงาน และดานความกาวหนาในตําแหนงงาน ไดอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีตัวแบบดังสมการที่ 1 
 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  = 1.050 + 0.240 (ดานความสําเร็จของ
งาน) + 0.205 (ดานการไดรับการยอมรับนับถือ) + 0.119 (ดานความ
รับผิดชอบในงาน) + 0.160 (ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน) .........(1)    
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สวนคาสัมประสิทธิ์การกําหนด Adjusted R2 มีคาเทากับ 0.491 แสดง
วาปจจัยจูงใจสามารถอธิบายความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได 49.1% 
 
 
ตารางที่ 5 ผลกระทบของปจจยับํารุงรักษาที่มีตอความพึงพอใจในการปฏบิัติงานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 

ตัวแปร (β) SE (β) 
Standardized 

(β) 
t p 

คาคงที่  0.535 0.170 - 3.150 0.00*** 
ด า น ก ฎ  ร ะ เ บี ย บ 
นโยบาย 

0.094 0.049 0.107 1.920 0.06 

ดานการบริหารจัดการ 
การบังคับบัญชา 

0.117 0.050 0.143 2.347 0.02*** 

ดานสภาพแวดลอมใน
การทํางาน 

0.016 0.039 0.021 0.411 0.68 

ด า น ค า จ า ง แ ล ะ
คาตอบแทนที่ไดรับ 

0.035 0.028 0.060 1.221 0.22 

ดานความสัมพันธกับ
บุคคลในองคกร 

0.138 0.040 0.172 3.437 0.00*** 

ด า น ชี วิ ต ส ว น ตั ว
พนักงาน 

0.091 0.045 0.095 2.031 0.04*** 

ดานสถานภาพ 0.225 0.046 0.234 4.866 0.00*** 
ด า น ค ว า ม มั่ น ค ง ใ น
หนาที่การงาน 

0.160 0.035 0.205 4.532 0.00*** 

R2 = 0.581, Adjusted R2 = 0.570, F = 5.451, Sig = 0.000 

 
ผลกระทบของปจจัยบํารุงรักษาที่มีตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพบวา ภาพรวมของปจจัยบํารุงรักษา 
ไดแก ดานกฎ ระเบียบ นโยบาย ดานการบริหารจัดการ การบังคับบัญชา ดาน
สภาพแวดลอมในการทํางาน ดานคาจางและคาตอบแทนที่ ไดรับ ดาน
ความสัมพันธกับบุคคลในองคกร ดานชีวิตสวนตัวพนักงาน ดานสถานภาพ และ
ดานความมั่นคงในหนาที่การงานสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05และมีคา 
Adjusted R2 = 0.570 อธิบายไดวา ตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยบํารุงรักษา ดาน
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การบริหารจัดการ การบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับบุคคลในองคกร ดาน
ชีวิตสวนตัวพนักงาน ดานสถานภาพ และดานความมั่นคงในหนาที่การงานสงผล
ตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 57.0% สวนอีก 43.0% จะเปนอิทธิพลจากตัว
แปรอื่นท่ีไมไดอยูในตัวแบบ 

เมื่อทําการวิเคราะหถดถอยพหุเชิงเสน โดยวิธี Enter พบวา ปจจัย
บํารุงรักษา ไดแก ดานการบริหารจัดการ การบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับ
บุคคลในองคกร ดานชีวิตสวนตัวพนักงาน ดานสถานภาพ และดานความมั่นคงใน
หนาที่การงานไดอธิบายการเปลี่ยนแปลงของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมี
ตัวแบบดังสมการที่ 2 

 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  = 0.535 + 0.117 (ดานการบริหาร
จัดการ การบังคับบัญชา) + 0.138 (ดานความสัมพันธกับบุคคลในองคกร) 
+ 0.091 (ดานชีวิตสวนตัวพนักงาน) + 0.225 (ดานสถานภาพ) + 0.160 
(ดานความมั่นคงในหนาที่การงาน) .........(2)    

 
สวนคาสัมประสิทธิ์การกําหนด Adjusted R2 มีคาเทากับ 0.570 แสดง

วาปจจัยบํารุงรักษาสามารถอธิบายความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได 57.0% 
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ตารางที่ 6 เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและบุคลากร
สายสนับสนุนตอปจจัยจูงใจและปจจัยบํารุงรักษา 

 
เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย

วิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนตอปจจัยจูงใจและปจจัยบํารุงรักษา พบวา 
ความพึงพอใจการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยภาพรวม 

ความพึงพอใจในการ
ปฏิบตัิงาน 

ของบคุลากรสายวิชาการ
และสายสนบัสนุน 

ตอปจจัยจูงใจและปจจัย
บํารุงรกัษา 

สายวิชาการ สายสนับสนุน 

t p 
Mean S.D. Mean S.D. 

ปจจัยจูงใจ       
ดานความสําเร็จของ
งาน 

4.01 0.614 3.85 0.601 2.30 0.02*** 

ด า น ก าร ไ ด รั บ ก า ร
ยอมรับนับถือ 

3.87 0.702 3.57 0.671 3.89 0.00*** 

ดานลักษณะของงาน 3.92 0.598 3.67 0.560 3.71 0.00*** 
ดานความรับผิดชอบ
ในงาน 

3.70 0.710 3.62 0.632 1.07 0.28 

ดานความกาวหนาใน
ตําแหนงงาน 

3.63 0.874 3.05 0.891 5.72 0.00*** 

ปจจัยบํารุงรักษา       
ด า น ก ฎ  ร ะ เ บี ย บ 
นโยบาย 

3.58 0.727 3.38 0.643 2.62 0.00*** 

ดานการบริหารจัดการ  
การบังคับบัญชา 

3.66 0.744 3.43 0.724 2.71 0.00*** 

ดานสภาพแวดลอมใน
การทํางาน 

3.68 0.782 3.55 0.803 1.44 0.15 

ด า น ค า จ า ง แ ล ะ
คาตอบแทนที่ไดรับ 

3.20 1.243 3.19 0.828 0.07 0.94 

ดานความสัมพันธกับ
บุคคลในองคกร 

3.69 0.758 3.54 0.749 1.74 0.08 

ดานชีวิตสวนตัวของ
พนักงาน 

3.70 0.606 3.56 0.650 1.90 0.05 

ดานสถานภาพ 3.87 0.652 3.67 0.597 2.73 0.00*** 
ด านคว ามมั่ นค ง ใน
หนาที่การงาน 

3.72 0.707 3.72 0.850 0.00 1.00 

รวม 3.71 0.529 3.52 0.512 3.13 0.00*** 
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จําแนกตามสายการปฏิบัติงาน คา p = 0.00 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่มีสายการปฏิบัติงานตางกันมีความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่มี
สายการปฏิบัติงานตางกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน จํานวน 7 
ขอ คือ  ดานความสําเร็จของงาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานลักษณะ
ของงาน ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน ดานกฎ ระเบียบ นโยบาย ดานการ
บริหารจัดการ การบังคับบัญชา ดานสถานภาพ ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา
บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่มีสายการปฏิบัติงานตางกันมีความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

 
จากการสอบถามถึงปจจัยที่บุคลากรเห็นวาสําคัญที่สุดที่สงผลตอความ

พึงพอใจในการปฏิบัติงานนั้น สามารถอภิปรายผลไดดังนี ้
1. ความพึงพอใจในปจจัยจูงใจของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

พบวา ใหความสําคัญกับปจจัยจูงใจที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานทั้ง 
5 ดาน โดยภาพรวมอยูในระดับความพึงพอใจมาก โดยใหความสําคัญดาน
ความสําเร็จของงานมากที่สุด และใหความสําคัญดานความกาวหนาในตําแหนง
งานนอยที่สุด สอดคลองกับผลงานวิจัยของกันยารัตน มูลกองแกว (2552) ที่
พบวา ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน บริษัทครีเอทีพมั้งกี้ จํากัด 
อําเภอเชียงใหม ใหความสําคัญดานงานมากที่สุดและใหความสําคัญดานโอกาสที่
จะไดรับการเลื่อนขั้น/เลื่อนตําแหนงนอยที่สุด สอดคลองกับผลการวิจัยของรัชนี 
ตรีสุทธิวงษา (2552) ที่พบวา ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใหความสําคัญดานความสําเร็จของงานมากที่สุดและ
ใหความสําคัญดานความกาวหนาในตําแหนงงานนอยที่สุด สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของสิตภรณกุล จันทวาด (2552) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
ครูเทศบาลสังกัดเทศบาล ตําบลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ใหความสําคัญดาน
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ความสําเร็จในงานมากที่สุดและใหความสําคัญดานความกาวหนาในหนาที่การ
งานนอยท่ีสุด สอดคลองกับผลการวิจัยของพิมใจ วิเศษ (2554) ที่พบวา ความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู อําเภอบานนา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครนายก ใหความสําคัญดานความสําเร็จในงานมากที่สุด
และใหความสําคัญดานความกาวหนานอยที่สุด สอดคลองกับผลการวิจัยของ สุข
ฤทัย สุขใจ (2553) ที่พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติของพนักงานราชการใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ให
ความสําคัญดานความสําเร็จในการทํางานมากที่สุด สอดคลองกับผลการวิจัยของ 
สุชาดา ภาคพูล (2554) ที่พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานใน
สายงานฝายผลิต ระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา : กรมอูทหารเรือ ใหความสําคัญ
ดานความสําเร็จในงานมากที่สุด 

ความพึงพอใจในปจจัยจูงใจของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยัง
พบวาใหความสําคัญดานความกาวหนาในตําแหนงงานนอยที่สุดสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของฤทัยรัตน ลิ่มวัน (2552) ที่พบวา ความพึงพอใจในการทํางานของ
ครูโรงเรียนจุงฮัวโซะเซียวใหความสําคัญดานความกาวหนานอยที่สุด สอดคลอง
กับผลการวิจัยของศิริกาญจน จิระภคญาดา (2553) ที่พบวา ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล 
ในจังหวัดอุดรธานี ใหความสําคัญดานความกาวหนาในการปฏิบัติงานนอยที่สุด 
สอดคลองกับผลการวิจัยของ ธีรดา สืบวงษชัย (2553) ที่พบวา ความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี 
เขต 2 ใหความสําคัญดานความกาวหนาในตําแหนงงานนอยที่สุด สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของประภาพร ศรีสมบูรณ (2553) ที่พบวา ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 
ใหความสําคัญดานความกาวหนาในที่หนาที่การงานนอยที่สุด สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของศิรินทิพย เนียมมูสิก (2553) ที่พบวา ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริหารสินทรัพยทาเรือดอนสัก – สมุย จํากัด (มหาชน) 
ใหความสําคัญดานความกาวหนานอยที่สุด สอดคลองกับผลการวิจัยของพระอุทัย 
วรรณทอง (2554) ที่พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี ใหความสําคัญดาน
ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่นอยที่สุด สอดคลองกับผลการวิจัยของอุมาพร 
เปรมานุพันธ (2554) ที่พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
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วิศวกรรมเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ จังหวัดชลบุรี ใหความสําคัญดานความกาวหนา
ในตําแหนงหนาที่การงานนอยที่สุด และสอดคลองกับผลการวิจัยของรสริน กิติ
เกียรติศักดิ์ (2554) ที่พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเครือ
มารีวิทย จังหวัดชลบุรี ใหความสําคัญดานความกาวหนานอยที่สุด 

2. ความพึงพอใจในปจจัยบํารุงรักษาของบุคลากรมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พบวา ใหความสําคัญกับปจจัยบํารุงรักษาที่สงผลตอความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานท้ัง 8 ดาน โดยภาพรวมอยูในระดับความพึงพอใจปานกลาง โดย
ใหความสําคัญดานสถานภาพมากที่สุด และสอดคลองกับผลการวิจัยของบุษกร 
วงศสุวรรณ (2553) ที่พบวา ดานตําแหนงงานสงผลตอความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูการศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดยโสธรมากที่สุด  

ความพึ งพอใจในปจจัยบํารุ งรั กษาของบุคลากรมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ยังพบวาใหความสําคัญดานคาจางและคาตอบแทนที่ไดรับนอยที่สุด 
สอดคลองกับผลงานการวิจัยของกันยารัตน มูลกองแกว (2552) ที่พบวา ความพึง
พอใจในการทํางานของพนักงาน บริษัทครีเอทีพมั้งกี้ จํากัด อําเภอเชียงใหม ให
ความสําคัญดานคาจางนอยที่สุด สอดคลองกับผลการวิจัยของเพ็ญนภา เอี่ยม
พลอยงาม (2552) ที่พบวา ความพงึพอใจในการปฏิบัติงานตามการรับรูของครูใน
สถานศึกษา อําเภออรัญประเทศ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 
ใหความสําคัญดานเงินเดือนนอยที่สุด สอดคลองกับผลการวิจัยของศิริรัตน 
ประชุมวัด (2552) ที่พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูใน
โรงเรียนขยายโอกาสในเขตอําเภอเมืองจันทบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจันทบุรี เขต 1 ใหความสําคัญดานเงินเดือนและผลประโยชนนอยที่สุด
สอดคลองกับผลการวิจัยของชินวุธ จงอยูสุข (2553) ที่พบวา ความพึงพอใจของ
พนักงานตอปจจัยบํารุงรักษาที่สงผลในการทํางานของบริษัท สยามคาสทไอออน
เวอรคส  จํากัด ใหความสําคัญดานเงินเดือนและสวัสดิการนอยที่สุด ให
ความสําคัญดานคาตอบแทนนอยที่สุด สอดคลองกับผลการวิจัยของสมจิต อมินท
ลาช (2553) ที่พบวา ความพึงพอใจในการทํางาน บริษัท ไฮ-เทคลาวแอ็พแพเร็ล 
จํากัด ใหความสําคัญดานรายไดและสวัสดิการนอยท่ีสุด สอดคลองกับผลการวิจัย
ของนฤมล งวนออน (2553) ที่พบวา ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน
ฝายการตลาด การเคหะแหงชาติ ใหความสําคัญดานคาตอบแทนและสวัสดิการ
นอยท่ีสุด สอดคลองกับผลการวิจัยของศิริกาญจน จิระภคญาดา (2553) ที่พบวา 
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ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องคการบริหารสวนตําบล ในจังหวัดอุดรธานี ใหความสําคัญดานรายได 
คาตอบแทนนอยท่ีสุด สอดคลองกับผลการวิจัยของ บุษกร วงศสุวรรณ (2553) ที่
พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูการศึกษานอกโรงเรียน ให
ความสําคัญดานรายไดและสวัสดิการนอยที่สุด สอดคลองกับผลการวิจัยของ สุข
ฤทัย สุขใจ (2553) ที่พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติของพนักงานราชการใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ให
ความสําคัญดานรายไดนอยที่สุด สอดคลองกับผลการวิจัยของ พรศิริ กิจเกษตร 
(2553) ที่พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูโรงเรียนขนาด
กลาง อําเภอบานบึง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 1 ให
ความสําคัญดานเงินเดือนนอยที่สุด สอดคลองกับผลการวิจัยของ นาตยา ไชยกูล 
(2553) ที่พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู อําเภอเทพา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสงขลา เขต 3 ใหความสําคัญดานเงินเดือนและ
ผลประโยชนตอบแทนนอยท่ีสุด สอดคลองกับผลการวิจัยของพระอุทัย วรรณทอง 
(2554) ที่พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี ใหความสําคัญดานเงินเดือนและ
ผลประโยชนเกื้อกูลนอยที่สุด สอดคลองกับผลการวิจัยของอุมาพร เปรมานุพันธ 
(2554) ที่พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนวิศวกรรม
เทคโนโลยีบริหารธุรกิจ จังหวัดชลบุรี ใหความสําคัญดานรายไดนอยที่สุด และ
สอดคลองกับผลการวิจัยของบรรจบ โนนทะพา (2554) ที่พบวา ความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของลูกจางชั่วคราว สถาบันโรคทรวงอก ใหความสําคัญดาน
เงินเดือนนอยที่สุด 

3. ผลกระทบของปจจัยจูงใจที่มีตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบวา ดานความสําเร็จของงานสงผลตอความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานมากที่สุด สอดคลองกับผลงานวิจัยของกันยารัตน มูลก
องแกว (2552) ที่พบวา ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน บริษัทครีเอ
ทีพมั้งกี้ จํากัด อําเภอเชียงใหม ใหความสําคัญดานงานมากที่สุด สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของรัชนี ตรีสุทธิวงษา (2552) ที่พบวา ความพึงพอใจในการทํางาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใหความสําคัญดานความสําเร็จของงาน
มากที่สุด สอดคลองกับผลการวิจัยของรัตนา เสือโต (2552) ที่พบวา ความพึง
พอใจในการทํางานของพนักงานฝายผลิต บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล (ประเทศไทย) 
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จํากัด ใหความสําคัญดานความสําเร็จในการทํางานมากที่สุด สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของวรางคณา กายราช (2552) ที่พบวา ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจนทพัทยา อําเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี  ใหความสําคัญดานความสําเร็จในหนาที่การงานมากที่สุด 
สอดคลองกับผลการวิจัยของ สุขฤทัย สุขใจ (2553) ที่พบวา ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติของพนักงานราชการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ใหความสําคัญดานความสําเร็จในการทํางานมาก
ที่สุด สอดคลองกับผลการวิจัยของพิมใจ วิเศษ (2554) ที่พบวา ความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของขาราชการครู อําเภอบานนา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครนายก ใหความสําคัญดานความสําเร็จในงานมากที่สุด 
และสอดคลองกับผลการวิจัยของ สุชาดา ภาคพูล (2554) ที่พบวา ความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานในสายงานฝายผลิต ระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา : 
กรมอูทหารเรือ ใหความสําคัญดานความสําเร็จในงานมากที่สุด 

4. ผลกระทบของปจจัยบํารุงรักษาที่มีตอความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบวา ดานสถานภาพสงผลตอ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากที่สุด สอดคลองกับผลการวิจัยของบุษกร วงศ
สุวรรณ (2553) ที่พบวา ดานตําแหนงงานสงผลตอความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูการศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดยโสธรมากที่สุด 

5. เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
วิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนตอปจจัยจูงใจและปจจัยบํารุงรักษา พบวา 
ความพึงพอใจการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จําแนกตาม
สายการปฏิบัติงาน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน จํานวน 7 ขอ 
คือ  ดานความสําเร็จของงาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานลักษณะของ
งาน ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน ดานกฎ ระเบียบ นโยบาย ดานการ
บริหารจัดการ การบังคับบัญชา ดานสถานภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของ 
ธนวัฒน ซื่อสัตย (2552) ที่พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ธนาคารแหงประเทศไทยสํานักงานใหญ จําแนกตามระดับตําแหนงงาน มีความพึง
พอใจในการทํางานแตกตางกัน จํานวน 4 ขอ คือ ดานคุณลักษณะของงาน ดาน
ผูบังคับบัญชา ดานคาตอบแทน และดานโอกาสความหนาในการทํางาน 
สอดคลองกับผลการวิจัยของ ทวิชชัย จันตะคาด (2552) ที่พบวา ความพึงพอใจ
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ในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท สยามเอทีอุตสาหกรรม จํากัด จําแนกตาม
ตําแหนงงาน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกันจํานวน 2 ขอ คือ ดาน
ลักษณะงาน และดานความกาวหนา สอดคลองกับผลการวิจัยของ สุรเชษฐ ผกา
รัตนสกุล (2552)  ที่พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ภาคนครหลวง 2 จําแนกตามตําแหนง มีความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานแตกตางกัน จํานวน 1 ขอ คือ ดานการไดรับการยอมรับนับถือ
จากบุคคลภายนอก สอดคลองกับผลการวิจัยของนาคินทร กากแกว (2553) ที่
พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสํานักงานวิศวกรรม บริษัท 
อสมท จํากัด (มหาชน) จําแนกตามตําแหนงงาน มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานแตกตางกัน จํานวน 1 ขอ คือ ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน 
สอดคลองกับผลการวิจัยของ ศิรินทรทิพย เนียมมูสิก (2553) ที่พบวา ความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย ทาเรือดอนสัก – สมุย 
จํากัด (มหาชน) จําแนกตามตําแหนงงาน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
แตกตางกัน จํานวน 1 ขอ คือ ความกาวหนา สอดคลองกับผลการวิจัยของ สุมาริ
นทร ยามสุข (2553) ที่พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู
โรงเรียนบานฉางกาญจนกุลวิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดระยอง 
เขต 1 จําแนกตามวิทยฐานะ มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 
จํานวน 2 ขอ คือ ดานความสําเร็จในงาน และดานความกาวหนา และสอดคลอง
กับผลการวิจัยของ สุชาดา ภาคพูล (2554) ที่พบวา ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในสายฝายผลิตระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา : กรมอู
ทาเรือ จําแนกตามระดับตําแหนง มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 
จํานวน 1 ขอ คือ การไดรับการยอมรับนับถือ 

 
ขอเสนอแนะ 

 
จากการสอบถามถึงปจจัยที่บุคลากรเห็นวาสําคัญที่สุดที่สงผลตอความ

พึงพอใจในการปฏิบัติงานนั้น จึงมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 
1. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปจจัยจูงใจ 

1.1 ดานความสําเร็จของงาน หนวยงานควรเปดโอกาสให
บุคลากรไดแสดงความรู ความสามารถ ความคิดริเริ่มสรางสรรคในการปฏิบัติงาน 
แกไข และปองกันปญหาตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานอยางเต็มที่ ซึ่งจะ



วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ีปที่ 9 ฉบับ 2 (2556) 119 
  

 

 

ทําใหบุคลากรมีความภูมิใจในผลสําเร็จของงานและรูสึกวาตนเองมีคุณคาเปนสวน
หนึ่งท่ีทําใหงานสําเร็จ  

 1.2 ดานการไดรับการยอมรับนับถือ หนวยงานควรแสดงให
บุคลากรเห็นวาพึงพอใจในความสําเร็จของบุคลากรดวยการกลาวยกยอง ชมเชย 
ใหรางวัล เลื่อนตําแหนง หรือปรับเงินเดือน เปนตน เพื่อสงเสริมใหบุคลากรมี
ความภาคภูมิใจในตนเองและเกิดแรงจูงใจในการทํางานใหแกองคกรตอไป 

 1.3 ดานลักษณะของงาน หนวยงานควรมอบหมายภาระงาน
ใหเหมาะสมกับความรู ความสามารถ และทักษะของบุคลากร รวมถึงการกําหนด
ขอบเขตของงาน ปริมาณงาน และกระบวนการทํางานใหมีความชัดเจน ซึ่งหาก
หนวยงานสามารถทําใหบุคลากรรูสึกวาตนเองมีความเหมาะสมและสําคัญกับงาน
ที่ไดรับมอบหมายจะทําใหบุคลากรรูสึกมีคุณคาและพึงพอใจงานที่ตนเองทําอยู 

 1.4 ดานความรับผิดชอบในงาน ผูบังคับบัญชาควรมอบหมาย
ใหผูปฏิบัติงานรับผิดชอบงานบางอยางและมีอํานาจในการรับผิดชอบอยางเต็มที่ 
โดยไมตองรอคําสั่งกอนการดําเนินการ เพื่อลดขั้นตอนการทํางาน เพิ่มความ
คลองตัว ซึ่งจะทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจจากงานที่รับมอบหมาย   

 1.5 ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน หนวยงานควรเปด
โอกาสใหบุคลากรไดพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่ รวมถึงการใหความรู
แกบุคลากรเกี่ยวกับเสนทางความกาวหนาในตําแหนงงาน เชน การจัดประชุม 
อบรม หรือจัดทําในรูปแบบของคูมือ เพื่อใหบุคลากรมีความรูและเขาใจ และ
สามารถเตรียมพรอมเพื่อขอรับการประเมินเขาสูตําแหนงตอไป ซึ่งปจจุบัน
บุคลากรสวนใหญยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว ทั้งนี้ หนวยงาน
สามารถสงเสริมและสนับสนุนในดานตาง ๆ เชน การจัดอบรม ทุนวิจัย 
ทุนการศึกษา หรือการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาตนเอง 
ตลอดจนการเผยแพรขาวมูลขาวสารตาง ๆ ใหแกบุคลากรรับทราบอยางตอเนื่อง  

 
2. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปจจัยบํารุงรักษา 

2.1 ดานกฎ ระเบียบ นโยบาย หนวยงานควรมีการเผยแพร 
ประชาสัมพันธ และชี้แจงเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และนโยบายใหทราบอยางทั่วถึง 
เปดโอกาสใหบุคลากรมีโอกาสรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายหรือแนว
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ปฏิบัติตาง ๆ เพื่อลดขอขัดแยง เกิดความยืดหยุน และเปนแนวทางสําหรับ
ผูบริหารในการบริหารงาน  

2.2 ดานการบริหารจัดการ การบังคับบัญชา หนวยงานควร
เปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา อุปสรรคในการทํางาน 
ความคิดริเริ่มสรางสรรค การพัฒนางาน หรือขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่เปนประโยชน
ตอการทํางานและหนวยงาน ซึ่งขอมูลที่ไดจากผูปฏิบัติงานโดยตรงจะเปน
ประโยชนตอหนวยงานในการพัฒนางานและการแกไขปญหาตาง ๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้นไดเปนอยางด ี

2.3 ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน หนวยงานควรจัด
สถานที่ทํางานใหเหมาะสม เปนสัดสวน ไมแออัด มีความเปนระเบียบเรียบรอย 
อากาศถายเทสะดวก สะอาด และปลอดภัย รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุ
ตาง ๆ ควรมีความพรอม ทันสมัย มีปริมาณเพียงพอ และพรอมสําหรับการใชงาน 
เพื่อสนับสนุนการทํางานของบุคลากรใหเกิดประสิทธิภาพ  

2.4 ดานคาจางและคาตอบแทนที่ไดรับ หนวยงานควร
พิจารณาเรื่องความเหมาะสมของอัตราคาจาง เงินเดือน และสวัสดิการใหมีความ
เหมาะสมกับสภาพการทํางาน สภาพเศรษฐกิจ และการดํารงชีวิตของบุคลากร 
ใหใกลเคียงกับหนวยงานภายนอกเพื่อไมใหเกิดความแตกตางมากนัก  

2.5 ดานความสัมพันธกับบุคคลในองคกร หนวยงานควรมี
การจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเชื่อมความสัมพันธระหวางบุคลากรในองคกร เชน 
กีฬาเชื่อมความสัมพันธ การจัดประกวดแขงขันตาง ๆ โดยใหทุกคณะ/หนวยงาน 
ในมหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการทํากิจกรรม ซึ่งกิจกรรมเหลานี้จะสงผลใหเกิด
ความรัก ความสามัคคี ความรวมมือรวมใจ ของบุคลากรในองคกรไดเปนอยางดี 

2.6 ดานชีวิตสวนตัวของพนักงาน หนวยงานควรพิจารณา
ความเหมาะสมของภาระงาน ปริมาณงาน และหนาที่ความรับผิดชอบในงานของ
บุคลากรใหมีความเหมาะสม ไมใหสงผลกระทบตอเวลาสวนตัว เพื่อใหบุคลากรมี
ความสุขในการทํางาน   

2.7 ดานสถานภาพ จากการศึกษาพบวา หนวยงานควร
พิจารณาใหความสําคัญกับทุกตําแหนงงาน โดยการยกยอง เชิดชู ใหเกียรติ ซึ่ง
เปนการสงเสริมใหบุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติ 
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2.8 ดานความมั่นคงในหนาที่การงาน หนวยงานควรสราง
ภาพลักษณและชื่อเสียงท่ีดีเปนท่ียอมรับของนักศึกษา ผูปกครอง ประชาชน และ
สังคม ซึ่งจะสงเสริมใหบุคลากรเกิดความภาคภูมิใจในหนวยงาน 

 
3. ขอเสนอแนะอื่น ๆ  
หนวยงานควรทําการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรเปนประจํา 

อยางนอยปละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบริหาร เพื่อเปน
ขอมูลสําหรับหนวยงานและผูบริหารเพื่อนําไปพัฒนาและปรับปรุงปจจัยทั้ง 13 
ดาน เพื่อเสริมสรางขวัญและกําลังใจใหแกบุคลากร หรือปรับปรุงแกไขปญหาใน
การบริหารงานที่เกิดจากความไมพึงพอใจของบุคลากรไดอยางทันทวงที ซึ่งจะทํา
ใหพนักงานเกิดความพึงพอใจในการทํางาน มีความสุขในการทํางาน และทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังชวยลดอัตราการลาออกจากงาน การมา
สาย และการขาดงาน ซึ่งลวนกอใหเกิดประโยชนแกหนวยงาน   
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การจัดการพลังงานชุมชน กรณีศึกษา ตําบลน้ําปลีก อําเภอเมือง  
และตําบลไมกลอน อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ 

Community Energy Management : A Case Study  
OfNampleeksubdistrict, Muang District  
andMaiklonsubdistrict, Phana District  

inAmnatcharoen Province 
 

เย็นใจ พันธวงค
1
, รชยา อินทนนท

2
 

YenjaiPhanwong /RachayaIntanon 
 

บทคัดยอ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อ 1) ศึกษาเปรียบเทียบการใชพลังงานใน
ครัวเรือนของตําบลน้ําปลีก อําเภอเมือง และตําบลไมกลอน อําเภอพนา จังหวัด
อํานาจเจริญ   2) ศึกษาเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชพลังงาน
ระหวางสองตําบล 3) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใช
พลังงานกับการใชพลังงานในสองตําบล  4)  ศึกษาแนวทางการจัดการพลังงาน
ชุมชนของทั้งสองตําบลดังกลาว โดยทําการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บขอมูลดวย
แบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง 360 คน ดวยวิธีการสุมแบบงาย  (Simple 
random sampling) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแก 
คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสหสัมพันธของเพียร
สัน  

ผลการวิจัยพบวา 1) คาใชจายพลังงานดานไฟฟา น้ํามันเชื้อเพลิง และ 
ถาน ของทั้งสองตําบลมีความแตกตางกัน  2) ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใช

                                                        
1เย็นใจ พันธวงค, นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต คณะบริหาร
ศาสตร มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
2ดร.รชยา อินทนนทอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ คณะบริหารศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
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พลังงานในครัวเรือน ดานความรูดานพลังงาน ทัศนคติในการใชพลังงาน การ
ไดรับขอมูลขาวสารดานพลังงานและทรัพยากรในทองถิ่น ของสองตําบลมีความ
แตกตางกัน (P<.05) สวนปจจัยเทคโนโลยีที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ ของ
สองตําบลไมมีความแตกตางกัน  3) ความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอ
พฤติกรรมการใชพลังงานกับการใชพลังงานของสองตําบล พบวา ในตําบลน้ําปลีก 
ความรูดานพลังงาน การไดรับขอมูลขาวสารดานพลังงาน และทรัพยากรใน
ทองถิ่น มีความสัมพันธกับการใชพลังงานถาน เทคโนโลยีที่ไดรับการสนับสนุน
จากภาครัฐมีความสัมพันธกับการใชพลังงานไฟฟาและการใชพลังงานน้ํามัน
เชื้อเพลิง สวนในตําบลไมกลอน ทัศนคติในการใชพลังงาน มีความสัมพันธกับการ
ใชพลังงานไฟฟา ทรัพยากรในทองถิ่น มีความสัมพันธกับการใชพลังงานน้ํามัน
เชื้อเพลิง เทคโนโลยีที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมีความสัมพันธกับการใช
พลังงานกาซหุงตม การใชพลังงานน้ํามันเชื้อเพลิงการใชพลังงานถาน และการใช
พลังงานฟน 4) สวนแนวทางการจัดการพลังงาน รัฐควรพัฒนาองคความรู
ประชาชน และมีแผนการจัดการพลังงานที่เปนระบบและสอดคลองกับบริบทของ
ชุมชน 

 
คําสําคัญ: พลังงาน, ชุมชน, การจัดการพลังงาน 
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Abstract 

 

The research has the objectives 1) to comparatively study 
the household use of energy in Nam Plik Sub-district, Mueang 
District and Mai Klon Sub-district, Phana District, Amnat Charoen 
Province; 2) to comparatively study factors that influence household 
energy use behavior between these two Sub-districts; 3) to study 
the relationship between factors that influence energy use behavior 
and the use of energy in the two Sub-districts; and 4) to study the 
guideline to manage community energy. This research is a 
quantitative research by which a set of questionnaire was used with 
360 participants by a simple random sampling. Analyzed Statistics 
are Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, and Pearson’s 
correlation. 

The results revealed that the expenses on electricity, 
petrol, and charcoal of Nam Plik Sub district and MaiKlon Sub 
district were different. In terms of factors that influence the 
household use of energy, the comparative study on each aspect 
between the two Sub-districts showed that the factors of knowledge 
on energy, attitudes towards energy use, the receiving information 
on energy, and local energy resources were different (P<.05). In 
terms of the relationship between factors that influence energy use 
behavior and the use of energy, in Nam Plik Sub-district it is found 
that the knowledge of energy, the receiving information on energy, 
and the aspect of local energy resources correlated with the use of 
charcoal. The aspect of technology supported by the government 
correlated with the use of electricity and the use of petrol. 
Meanwhile, in MaiKlonSub-district, the attitudes towards the use of 
energy correlated with the use of electricity. The aspect of local 
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resources correlated with the use of petrol. On the technology 
supported by the government, it is found that this had the 
correlation with the use of cooking gas, the use of petrol, the use of 
charcoal, and the use of firewood. Suggestion for energy 
management is that government needs to train people to manage 
community energy. It also needs to develop a systematic energy 
plan that is based on the community context. 

 
Keywords: Energy, Community, Energy Management 
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1. บทนํา 
 

จากปริมาณความตองการใชพลังงานของโลกที่นับวันจะเพิ่มขึ้น  
ในขณะที่แหลงพลังงานตางๆ โดยเฉพาะแหลงพลังงานท่ีมาจากซากดึกดําบรรพมี
อยูอยางจํากัด ดังนั้นการใชพลังงานจากแหลงเหลานี้จําเปนตองคํานึงถึงความ
สมดุลระหวางความตองการใชพลังงานกับปริมาณของแหลงพลังงานที่มีอยู อีกทั้ง
จําเปนตองทําการศึกษาคนควาหาแหลงพลังงานใหมๆ หรือแหลงพลังงานใน
รูปแบบใหมๆ ตอไป นอกจากนี้สิ่งที่ตองตระหนักเปนอยางยิ่ง คือผลกระทบที่จะ
เกิดตามมาอันเนื่องมาจากการใชพลังงาน โดยเฉพาะปญหาดานสิ่งแวดลอมที่
นับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ความสัมพันธระหวางการใชพลังงานเพื่อสราง
ความเจริญดานเศรษฐกิจและผลกระทบดานสิ่งแวดลอม  และทุกประเทศทั่วโลก
กําลังประสบปญหาวิกฤติราคาพลังงาน ดวยแหลงพลังงานหลัก ไดแก น้ํามัน ถาน
หิน และกาซธรรมชาติ ราคาสูงขึ้นมาก การวางแผนพลังงานใหเกิดความยั่งยืน 
เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณดังกลาว จึงเปนเรื่องจําเปนและตองไดรับความ
รวมมือจากทุกภาคสวน  ท่ีผานมาแมวาประเทศไทยจะมีการรณรงคใหประชาชน
เกิดความตระหนักรูตอสถานการณดานพลังงาน และใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ พรอมทั้งแสวงหาพลังงานทางเลือกอื่นๆ มาทดแทน แตกลับพบวา
ประชาชนในหลายๆ พื้นท่ี ยังไมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชพลังงาน  (กระทรวง
พลังงาน, 2554) 

สาเหตุสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหการใชพลังงานในระดับครัวเรือนและ
ชุมชนไมมีประสิทธิภาพ หรือเกิดประโยชนเทาที่ควร เนื่องจากประชาชนไมเกิด
ความรูสึกในการเปนเจาของพลังงาน ซึ่งในการแกไขปญหาการใชพลังงานใน
ระดับครัวเรือนและชุมชนจะตองควบคูไปกับการแกปญหาสิ่งแวดลอมดวย เพราะ
ทั้งพลังงานและสิ่งแวดลอมจะมีความสัมพันธกัน เมื่อมีการใชพลังงานก็จะมี
ปญหาสิ่งแวดลอมตามมาเสมอ เชน การตัดไมทําลายปา การเกิดมลพิษ อันเปน
ผลใหเกิดภาวะโลกรอน ทําใหผูเกี่ยวของหลายฝายตองกลับมาพิจารณาทบทวน
ทิศทางของการวางแผนพลังงานในรูปแบบใหม โดยเฉพาะการวางแผนพลังงาน
ระดับชุมชนทีมุ่งเนนกระบวนการสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการ
ดานพลังงานและแผนงบประมาณในทองถ่ินของตนใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นใน
อนาคต ซึ่งแผนพลังงานที่เกิดขึ้นนี้จะขึ้นอยูกับทรัพยากรในแตละพื้นที่และอยูบน
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พื้นฐานแหงความพอเพียงและความเหมาะสมของทองถิ่นนั้นๆ สิ่งสําคัญ คือ การ
เนนใหคนในทองถ่ินทุกภาคสวนไดมีสวนรวมและเปนเจาภาพในการทํางานตลอด
ทั้งกระบวนการ เพื่อใหกระบวนทัศนใหมในการใชพลังงานพรอมกับการปรับวิถี
การดําเนินชีวิตใหไปสูความพอเพียงดวยการลงมือปฏิบัติ 

จากแนวทางดังกลาว จึงทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาถึงการใชพลังงาน
ในแตละชุมชนวาเปนอยางไร โดยตองการศึกษาเปรียบเทียบการใชพลังงานใน
ครัวเรือนระหวางชุมชนเมืองและชุมชนชนบท รวมถึงปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรม
การใชพลังงานในระดับครัวเรือน เพื่อจะไดนําผลการศึกษาที่ไดมาเสนอแนะถึง
แนวทางการจัดการพลังงานในชุมชน ซึ่งจะกอใหเกิดการจัดการพลังงานในชุมชน
อยางมีประสิทธิภาพ นําไปสูความสําเร็จในการจัดการพลังงานชุมชนอยางยั่งยืน 
สามารถขยายผลไปสูชุมชนอื่นๆ ได และเพื่อนําขอมูลไปศึกษา วิเคราะห และ
วางแผนดานการใชพลังงานใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งใชใน
การตอยอดการวางแผนพลังงานระดับภูมิภาคและประเทศตอไป  

 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการใชพลังงานในครัวเรือนของตําบลน้ําปลีก 
อําเภอเมือง  และตําบลไมกลอน อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ 

2. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชพลังงานของ
ตําบลน้ําปลีก อําเภอเมือง และตําบลไมกลอน  อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ 

3.เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชพลังงาน
ในครัวเรือนกับการใชพลังงานในครัวเรือน ของตําบลน้ําปลีก อําเภอเมือง และ
ตําบลไมกลอน อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ  

4. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการพลังงานชุมชน ของตําบลน้ําปลีก อําเภอ
เมือง และตําบลไมกลอนอําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ 

 
2.แนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

การศึกษาครั้งนี้   ผูวิจัยไดทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการศึกษา ดังนี ้   

 



วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ีปที่ 9 ฉบับ 2 (2556) 133 
  

 

 

2.1 ความรูดานพลังงาน 
ความรู  หมายถึง การรับรู เกี่ยวกับขอเท็จจริง ขอมูล เหตุการณ 

รายละเอียดและพฤติกรรมตางๆ ที่บุคคลไดรับจากการสังเกต การศึกษา 
ประสบการณ ความรูพื้นฐานและภูมิของแตละบุคคล ที่บุคคลสามารถที่จะจดจํา
และระลึกได เพราะฉะนั้น บุคคลหากมีความรูเกี่ยวกับพลังงานในระดับที่แตกตาง
กันก็ยอมจะทําใหมีความคิดเห็นและพฤติกรรมตอการใชพลังงานที่แตกตางกัน
ออกไปดวยความรูเปนพฤติกรรมเบื้องตนที่ผูเรียนสามารถจดจําได หรือระลึกได 
โดยการมองเห็นหรือไดยิน ซึ่งความรูในที่นี้คือ ขอเท็จจริง กฎเกณฑ คําจํากัด
ความ เปนตน หรืออาจกลาวไดวาความรูเปนพฤติกรรมขั้นตนที่คนเราเพียงแตจํา
ได อาจจะโดยการนึกได ความรูขั้นนี้ ไดแก ความรูเกี่ยวกับคําจํากัดความ 
ความหมาย ขอเท็จจริง ทฤษฎี กฎโครงสราง และวิธีการแกปญหา ดังนั้น จึง
กลาวโดยสรุปไดวา ความรู หมายถึง การเรียนรูที่เนนความจํา และการระลึกได
ของคนเราที่มีตอความคิดปรากฏการณ หรือวัตถุตางๆ ความจํานี้อาจเริ่มจากสิ่งท่ี
งายไมซับซอนหลายขั้นตอน (สุตชาติ วงษหุน, 2539)  

พลังงาน  หมายถึง ความสามารถในการทํางานหรืออํานาจที่แฝงอยูใน
วัตถุซึ่งสามารถเปลี่ยนรูปแบบได หรือสามารถกลาวไดวาวัตถุใดที่มีพลังงาน วัตถุ
นั้นจะสามารถทํางานได พลังงานของวัตถุตางๆ อาจจะสะสมอยูในหลายรูปแบบ 
เชน พลังงานกล พลังงานศักย พลังงานจลน ความรอน แสง ไฟฟา เสียง เปนตน 
ซึ่งพลังงานแบงเปน 2 ประเภท คือ 1)  พลังงานที่ใชแลวหมดไปหรือพลังงาน
สิ้นเปลือง (Non-renewable Energy) เปนพลังงานที่ใชแลวหมดสิ้นไป ไม
สามารถนํากลับมาใชไดอีกหรือไมสามารถเกิดขึ้นใหมทดแทนพลังงานที่ใชไปแลว
ไดในระยะเวลาอันสั้น เชน เชื้อเพลิงฟอสซิล แรนิวเคลียร เปนตน และ 2)  
พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) เปนพลังงานที่ไดมาจากแหลงพลังงาน
ที่ใชแลวสามารถหมุนเวียนนํากลับมาใชไดอีก ไดแก น้ํา แสงอาทิตย ลม มูลสัตว 
ของเหลือทิ้งทางเกษตร ไมฟน เปนตน (กระทรวงพลังงาน, 2554) 

สุรางคนา ไมตราวัฒนา (2543) ไดศึกษาเรื่อง ความรู ทัศนคติ และการ
มีสวนรวมในการอนุรักษพลังงานของพนักงานบริษัทผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
พบวา พนักงานสวนใหญมีความรูในการอนุรักษพลังงานอยูในระดับปานกลาง  
สอดคลองกับ กระทรวงพลังงาน (2551) ที่พบวา ในการจัดทําแผนพลังงานชุมชน
ยังคงมีปญหากระบวนการใหความรูการจัดกิจกรรมเสริมสรางการใชพลังงาน
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ทดแทน การอนุรักษพลังงาน เปนตน นอกจากนั้นยังสอดคลองกับงานวิจัยของ เส
ริฐเขียนนอก และคณะ (2547) ซึ่งพบวา คนในชุมชนยังไมรูจักพลังงานทดแทน 
ไมมีการใชและยังไมมีหนวยงานในเรื่องนี้ ไปใหความรูและไปกระตุนการใช
พลังงานทดแทน ซึ่งคลายคลึงกับงานวิจัยของ วีระ  ธีระวงศสกุล (2540) ที่พบวา 
ความรูกับพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟาในที่อยูอาศัยมีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกัน และคลายคลึงกับผลงานวิจัยของ อุมาพร บอพิมาย (2549) ที่
พบวา ปจจัยทางดานการอบรมจากครอบครัวและโรงเรียนสงผลตอพฤติกรรมการ
ใชพลังงานไฟฟาของนักศึกษาอาชีวะศึกษาในจังหวัดนครราชสีมามากที่สุด ใน
เรื่องของการประหยัดพลังงาน    

 
2.2 ทัศนคติในการใชพลังงาน 
ทัศนคติ คือ ความคิดและความรูสึกของบุคคลที่มีตอบางสิ่งบางอยาง

หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เชน วัตถุ บุคคล สถานการณ หรือสถาบัน  ซึ่งอาจเปนไปใน
ทางบวกหรือในทางลบก็ได  โดยเกิดจากการเรียนรูจากประสบการณทั้งทางตรง
และทางออม ที่อาจสงผลตอพฤติกรรมในอนาคตไดซึ่งทัศนคติแบงออกเปน 3 
ประเภท คือ 1) ทัศนคติเชิงบวก 2) ทัศนคติเชิงลบ หรือไมดี 3) ทัศนคติที่บุคคล
ไมแสดงความคิดเห็นในเรื่องราว 

ทัศนคติหรือทาทีที่บุคคลจะมีตอการใชพลังงานอยางประหยัด คือ 
หัวหนาครัวเรือนจะตองมีทัศนคติหรือทาทีในทางที่ เห็นดวยและยอมรับ
ความสําคัญ ตลอดจนความจําเปนที่ตองใชพลังงานอยางประหยัด แมวาหัวหนา
ครัวเรือนจะรูและเขาใจวิธีการใชพลังงาน แตถาไมมีทัศนคติที่เห็นดวยและเห็น
ความจําเปนที่ตองใชพลังงานอยางประหยัดแลว การใชพลังงานในครัวเรือนก็
เปนไปในทางที่ไมประหยัดดวย (เทียนฉาย กีรนันท และคณะ, 2527) 

ศิริรัตน อุปทินเกตุ (2544) ไดวิจัยพบวา ทัศนคติเกี่ยวกับการประหยัด
พลังงานไฟฟา มีผลบวกตอพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟา และสอดคลอง
กับงานวิจัยของเทียนฉาย กีรนันท และคณะ (2527) ที่พบวา ทัศนคติมีผลทางลบ
ตอการใชพลังงานในครัวเรือน 

 
2.3 การไดรับขอมูลขาวสารดานพลังงานขาวสาร 
เปนปจจัยสําคัญในการนํามาประกอบการตัดสินใจของบุคคล บุคคลที่

จะมีการเลือกเปดรับขาวสารเพื่อตอบสนองความตองการและสอดคลองกับ
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ทัศนคติของแตละบุคคล ซึ่งจะแตกตางกันไปตามขอบเขตแหงประสบการณ
สําหรับการเปดรับขาวสารของบุคคล (สุรพงษ โสธนะเสถียร, 2533) กลาววา ใน
การเปดรับขาวสารของบุคคลนั้น มีวัตถุประสงค เพื่อ 1) เพื่อการรับรู 2) เพื่อ
ความหลากหลาย 3) เพื่ออรรถประโยชนทางสังคม 4) การผละสังคม  

ทอดดฮันทและเบรนท ดี รูเบน  (Todd Hunt and Brent d. Ruben, 
1993: 65; อางอิงจาก ปรมะ สตะเวทิน, 2541 : 122-124)  กลาววา ปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการเลือกเปดรับขาวสารของบุคคลคือ ขาวสารที่กลุมตัวอยางสามารถ
นําไปใชประโยชนได หมายถึง หากมีขาวสารใดที่ทําเปนประโยชนของตนเอง  จะ
ใหความสนใจและใชความพยายามในการที่จะเขาใจ และจดจําขาวสารที่เรา
สามารถนําไปใชประโยชนได เชน หากมีแนวทางหรือวิธีการใดทําใหสามารถ
ประหยัดรายจายของการใชพลังงานได ประชาชนจะใหความสนใจและทําความ
เขาใจและนําไปใชกับตนเองได งานวิจัยที่สอดคลองกับแนวคิดของ ทอดดฮันท
และเบรนท ดี รูเบน นี้ ไดแกงานวิจัยของไกร คําวงษา และคณะ (2548)  ที่พบวา 
การรับรูขาวสารดานการประหยัดพลังงานไฟฟาจากสมาชิกในครัวเรือนมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟา และงานวิจัยของจุลดา ใช
ฮวดเจริญ (2536) ที่พบวา แมบานที่มีการรับรูขาวสารมากกวา มีพฤติกรรมใน
การประหยัดพลังงานไฟฟามากกวาแมบานที่มีการรับรูขาวสารปานกลางและนอย  

 
2.4 ทรัพยากรในทองถิ่น 
ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง อะไรก็ไดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติบนพื้น

โลกที่มนุษยคนพลและสามารถนํามาใชประโยชนเพื่อสนองความตองการของ
มนุษยที่เกิดขึ้น ซึ่งแบงเปน (คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาเศรษฐศาสตร
ทรัพยากรธรรมชาต,ิ 2545) 

1)ทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวหมดไป หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติที่
ตองใชเวลานานนับลานปในการสรางข้ึนใหม เชน ดิน แรธาตุทุกชนิด น้ํามัน กาซ
ธรรมชาติ  บางชนิดไมสามารถนํากลับมาใชใหมได ไดแก ถานหิน น้ํามัน กาซ
ตางๆ  แตบางชนิดเมื่อนํามาใชประโยชนแลวยังสามารถนํากลับมาใชใหมได หรือ
นํามารีโซเคิลได  เชน แรเหล็ก โมลิบดินัม ดีบุก ปรอท ทอง เงิน เปนตน 

2)ทรัพยากรธรรมชาติที่สรางข้ึนใหมได หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติที่
สรางขึ้นใหมไดตามลักษณะทางเคมี ทางชีวภาพโดยธรรมชาติ หรืออาจชวยโดย
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มนุษยในกระบวนการสราง ระยะเวลาที่ใชในการสรางไมนานนัก   ซึ่งแบงไดเปน 
1) ชนิดหมุนเวียน ไดแก พลังแสงอาทิตย พลังงานลม  พลังงานน้ํา เปนตน 2) 
ชนิดที่มีจํานวนจํากัด ไดแก ดิน และ 3) ชนิดทรัพยากรชีวภาพ ไดแก พืชตางๆ 
ปาไม สัตวทุกชนิด   

ในงานวิจัยของ Hammer (1980) ที่ทําการศึกษาสถานการณการใช
พลังงานจากไมในเมือง Bara ประเทศซูดานพบวา แหลงที่มาของพลังงานจากไม
สวนใหญไดจากเขตทุงหญาสะวันนา มีปริมาณนอยและจะหมดไปในระยะเวลาอกี
ไมนาน แตพลังงานประเภทไฟฟา น้ํามันเชื้อเพลิง กาซหุงตม นั้น ในพื้นที่ยังไม
สามารถผลิตใชประโยชนไดเอง  และพลังงานแสงอาทิตย  พลังงานลม  และ
พลังงานน้ํา ยังมีการใชจากทรัพยากรดังกลาวในระดับปานกลาง ทั้งที่เปน
พลังงานที่ใชแลวไมมีวันหมด ยังไมไดนํามาใชใหเกิดประโยชนมากเทาที่ควร 
 

2.5 เทคโนโลยีที่ไดรับสนับสนุนจากภาครัฐ  
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่กระทรวงพลังงานสนับสนุนเพื่อเปนการ

สงเสริมใหเกิดการพึ่งพาตนเองดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสมตามศักยภาพของแตละ
ชุมชน เทคโนโลยีพลังงานที่กระทรวงพลังงานสนับสนุนใหกับชุมชนที่เขารวม
โครงการจัดทําแผนพลังงานชุมชน  

กระทรวงพลังงาน (2551) ไดวิจัยพบวา ภาครัฐยังคงมีปญหาในการ
สนับสนุนเทคโนโลยีดานพลังงานแกประชาชน และสงผลทําใหการขยายผลดาน
เทคโนโลยีมีขอจํากัดจึงอาจไมตอบสนองความตองการที่แทจริงของประชาชนซึ่ง
คลายคลึงกับ  ศราพร ไกรยะปกษ (2553) พบวา  การนําอุปกรณพลังงานมาใช
ในชุมชน ยังไมเพียงพอ  และมีการใชประโยชนจากอุปกรณพลังงานทดแทนนอย 
 

2.6 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน   
การจัดการพลังงาน หมายถึง การกําหนดนโยบาย เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ ในการนําไปปฏิบัติการวางแผนจะตองรอบคอบ ตองมีความรูความ
เขาใจ และมีการติดตามประเมินผลเพื่อนําไปสูการปรับปรุงแกไข เพื่อใหการจัด
การพลังงานนั้นมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงคที่ไดตั้งไวโดยตอง
ครอบคลุมและใหความสําคัญในทุกๆมิติ ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งวัฒนธรรม โดยมีการบริหารจัดการที่ดี มีพหุภาคีรวมทุก
ขั้นตอนเปนตัวขับเคลื่อนระบบการจัดการพลังงาน สิ่งสําคัญประการแรกที่ตองมี
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คือนโยบายพลังงาน ซึ่งกําหนดโดยผูบริหารระดับสูงขององคกร หรือผูที่ไดรับการ
แตงตั้งใหรับผิดชอบ ดูแลพลังงาน เพื่อที่จะไดนํานโยบายที่กําหนดขึ้นนี้ไป
ประกาศใหทราบและถือปฏิบัติทั้งองคกร ประการตอมาคือตองมีการกําหนด
โครงสรางหนาที่และความรับผิดชอบ เพื่อดําเนินการวางแผนอนุรักษพลังงาน 
โดยผูรับผิดชอบดําเนินการจัดการพลังงาน ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการ
ทั้งหมดของโครงการจําเปนที่จะตองมีความรู ความเขาใจในการอนุรักษพลังงาน
เปนอยางดี และตองรวบรวมมาตรฐานและขอกําหนดตางๆ ในการอนุรักษ
พลังงานของอุปกรณแตละประเภท เพื่อใชเปนแนวทางในการกําหนด และ
ดําเนินการอนุรักษพลังงาน เมื่อวางแผนอนุรักษพลังงานเปนที่เรียบรอยแลวก็
นําไปปฏิบัติโดยมีการตรวจสอบและปฏิบัติการแกไข ซึ่งตองมีการตรวจวัดการใช
พลังงานที่ถูกตอง และนําบทสรุปของการดําเนินการทั้งหมดมาทบทวน ปรับปรุง 
เพื่อนําไปวางแผนและกําหนดนโยบาย พลังงานใหม จึงจะกอใหเกิดการอนุรักษ
พลังงานที่ยั่งยืนในท่ีสุด (รัฐฐาน ฤทธิเกริกไกร, 2546) 

การจัดการพลังงาน หมายถึง ระบบดําเนินงานภายในองคกรอยางเปน
ระเบียบและแบบแผน เพื่อใหเชื่อวาการใชพลังงานขององคกรมีประสิทธิภาพอยู
ตลอดไป ขณะเดียวกันก็มีการพัฒนาและปรับปรุงอยางตอเนื่อง  (อภิชิต เทอด
โยธิน, 2553 : 7;  อางอิงจากวิสาขา ภูจินดา,  2555 : 7) 

การจัดการพลังงาน หมายถึง ขั้นตอนในการใชพลังงานอยางระมัดระวัง 
เพื่อลดคาใชจายดานพลังงาน ซึ่งทําไดตั้งแต การซอมบํารุง การลงทุนที่ต่ําและ
งาย และการปรับเปลี่ยนอุปกรณโดยที่การจัดการพลังงานจะมีทั้งทางเทคนิคและ
การบริหารจัดการ เพื่อหาวิธีและโอกาสในการประหยัดพลังงานที่เหมาะสม การมี
ความตระหนักและความชวยเหลือของผูเชี่ยวชาญก็จะมีสวนชวยใหการจัด
การพลังงานมีประสิทธิภาพ (Dincer and Rosen, 2007: 5;  อางอิงจาก วิสาขา 
ภูจินดา,  2555 : 7) 

การจัดการพลังงานจะมีสวนชวยใหเกิดการลดคาใชจาย สามารถที่จะ
เพิ่มกําไรและคุณภาพการบริการได  และยังเปนการปรับสภาพการทํางานใหดีขึ้น 
สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดพฤติกรรมที่ดีและการมีสวนรวมของผูปฏิบัติงานและ
ชวยลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ซึ่งหลักในการจัดการพลังงาน มี 2 ประการ 
คือ  
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(1)การซื้อพลังงานที่มีคุณภาพในราคาต่ําที่สุดเทาที่จะทําได ซึ่งอาจทํา
ไดโดยการหาขอมูลเกี่ยวกับราคาพลังงานและแหลงพลังงานอยางละเอียดถี่ถวน 
เพื่อใชในการตัดสินใจ 

(2)การใชพลังงานใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุดเทาที่จะเปนไปไดและหลีกเลี่ยงการสูญเปลาของพลังงาน 

กลาวโดยสรุป การจัดการพลังงานเปนกระบวนการตอเนื่องเพื่อใหมีการ
ใชพลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพยั่งยืนและเพื่อลดคาใชจายพลังงาน  การจัด
การพลังงานชุมชนเปนการดําเนินการตามขั้นตอนเหมือนการบริหารจัดการ ตาม 
PDCA (Plan Do Check Act)  โดยการประหยัดพลังงาน และการหาพลังงาน
ทางเลือกหรือการผลิตพลังงานใชเองในชุมชนนั้นจะตองมี    1) การวางแผน 
(Plan) โดยการพิจารณาทรัพยากรที่มีในชุมชน มีการสํารวจสภาพชุมชน มีการมี
สวนรวมของชุมชน 2) การลงมือทํา (Do) เมื่อมีการวางแผนพลังงานชุมชนสําเร็จ
แลว มีการนําไปปฏิบัติ ซึ่งมีความสอดคลองกับแผนพลังงาน โดยใหชุมชนมีสวน
รวม มีบุคลากรและผูเชี่ยวชาญใหการสนับสนุน มีงบประมาณที่เหมาะสมและมี
วัสดุหรือเครื่องไมเครื่องมือที่เหมาะสม 3) มีการตรวจสอบ (Check) การ
ตรวจสอบมีความสําคัญเพราะเปนการพิจารณาวาสิ่งที่ไดทํานั้นเปนไปตามแผน
พลังงานทีว่างไวหรือไม และมีปญหาและอุปสรรคอยางไร 4) การแกไข (Act) เปน
ขั้นตอนเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการพลังงานชุมชนเพื่อนําไปสูความ
ยั่งยืน  
 

2.7 การจัดการพลังงานชุมชน  
วิกฤตดานพลังงานที่เกิดขึ้น ไมวาจะเปนเรื่องของพลังงานฟอสซิล ไดแก 

น้ํามัน ถานหิน กาซธรรมชาติที่เราใชจะมีปริมาณลดนอยลง ราคาสูงขึ้นทุกวัน 
ติดตามมาดวยผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ทําใหทั่วโลกตองแสวงหาพลังงาน
ทดแทนเพื่อเตรียมการสําหรับอนาคต นอกจากนี้ เรื่องพลังงานยังเปนเรื่องที่
กระทบโดยตรงกับทุกคนทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ สิ่งแวดลอม 
การเมือง การวางแผนพลังงานของทองถิ่น หรือของชุมชน จึงเปนวิถีทางหนึ่งที่จะ
ชวยคลี่คลายปญหาที่เกิดขึ้นดวยฐานการมีสวนรวมของประชาชนสําหรับประเทศ
ไทย กระทรวงพลังงาน ไดดําเนินโครงการสนับสนุนการวางแผนจัดการพลังงาน 
ระดับทองถิ่น (Local Energy Plan: LEP) ขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2549 โดยมีเปาหมาย
สําคัญคือ การเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศ และพัฒนาพลังงาน
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อยางมีดุลยภาพควบคูกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมและการมีสวนรวมของภาค
ประชาสังคม โดยมีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนกลไกประสานงานหลักทศพนธ
นรทัศน (2551) ไดกลาววา จากผลการดําเนินงานดังกลาว พบวา "แผนจัด
การพลังงานระดับทองถิ่น" หรือ "แผนพลังงานชุมชน" ไดมีสวนชวยลดคาใชจาย
ดานพลังงาน และพบวา "ความไมรู" ทําใหชาวบานตองประสบกับความยากจน
โดยไมรูตัว บางครัวเรือนมี "คาใชจายพลังงาน" สูงถึงรอยละ 60 หากปลอยทิ้งไว
ตัวเลขจะเพิ่มสูงขึ้นจนไมสามารถพึ่งพาตนเองได โครงการดังกลาวถือเปนการ
สนองแนวพระราชดําริ "เศรษฐกิจพอเพียง" ที่มุงเนนการลดรายจาย เพิ่มรายได
ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองดานพลังงานไดอยางยั่งยืน โดยใชเทคโนโลยีพลังงานที่
เหมาะสมเปนเครื่องมือ การวางแผนพลังงานระดับชุมชน จะมุงเนนกระบวนการ
สรางการมีสวนรวมของประชาคมในการจัดการพลังงาน สิ่งแวดลอม และแผน
งบประมาณในทองถิ่นของตนเองใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต โดยผาน
กระบวนการเรียนรูเพื่อทําความเขาใจในเรื่องพลังงาน ศึกษาเทคโนโลยีพลังงาน
ทางเลือก รวบรวมวิเคราะหขอมูลในชุมชน แลวนํามาประเมินผลกระทบของ
ระบบพลังงานในอนาคตได จากนั้นจึงรวมกันวางแผนปฏิบัติการในการจัดการ
ดานพลังงานและสิ่งแวดลอมในชุมชนโดยคนในชุมชนนั่นเอง (บัณฑิต เอื้ออาภรณ, 
2548 : 10) 

การวางแผนพลังงานชุมชนอาจกลาวไดวา เปนกระบวนการสรางการมี
สวนรวมของประชาคมในการจัดการดานพลังงานและสิ่งแวดลอมในทองถิ่นของ
ตนเองเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเนนตามศักยภาพในพื้นที่ บนพื้นฐาน
แหงความพอเพียงและความเหมาะสมของทองถิ่นนั้นๆ (วิจิตรา ชูสกุล, 2555 : 
เว็บไซต) 

จะเห็นไดวาการวางแผนพลังงานชุมชนนั้นเนนการมีสวนรวมของคนใน
ชุมชนในการจัดการพลังงานโดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม ตามศักยภาพของชุมชน 
เพื่อใหเกิดการใชพลังงานที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนจากรายงานติดตาม
ประเมินผลโครงการจัดทําแผนพลังงานในระดับชุมชน (กระทรวงพลังงาน, 2551 : 
22-25) สามารถสรุปแนวทางในการจัดการพลังงานระดับชุมชนจากปญหา
อุปสรรคและขอเสนอแนะของโครงการที่ดําเนินการแลว ดังน้ี 

(1) เนนการพัฒนาอยางมีสวนรวม ทําใหเปนกระบวนการเชิงระบบ คือ
เริ่มตั้งแตขั้นของการคิดริเริ่มการจัดทําโครงการ การวางแผนและพัฒนาโครงการ 
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การลงมือทํา การติดตามผลการรับผลประโยชนรวมกันทั้งที่เปนรูปธรรมและ
นามธรรม เพื่อความตอเนื่องและการเปนเจาของการดําเนินงานหลังจากที่สิ้นสุด
โครงการทั้งในเรื่ องของ แนวคิด กระบวนการทํางาน ทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณและการสนับสนุน 

(2) การบูรณาการ จัดกิจกรรมอนุรักษพลังงาน การใหความรูและจัด
การพลังงานตองใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริง ชีวิตจริง สามารถที่จะ
เชื่อมโยงกับกิจกรรมชุมชน เพื่อความกลมกลืนเปนเนื้อเดียวกับวิถีชีวิต 

(3).การเรียนรูพัฒนาภูมิปญญาจากการปฏิบัติ  หลอมรวมเปน
กระบวนการเรียนรูกอเกิด การคิดใหม ทําใหม ในเรื่องการอนุรักษพลังงานและ
การจัดการพลังงาน 

(4) การจัดหาเทคโนโลยีตองใหสอดคลองกับศักยภาพของชุมชน เพื่อให
ชุมชนไดประโยชนอยางแทจริง สามารถสนองตอบความตองการที่แทจริงของ
ประชาชนและตองคํานึงถึงการดูแลรักษา ชุมชน ตองมีศักยภาพมากพอในการ
ดูแลดวย 

(5) เสริมสรางความตระหนักรู และพัฒนาศักยภาพองคกรชุมชน ใน
การจัดการความรูและประสานความรวมมือกับภาคีหนวยงานองคกรทองถิ่น เพื่อ
แกปญหาในชุมชนรวมกันอยางมีระบบและเกิดการขยายผล 

(6) ยกระดับความรูที่บูรณาการใน 3 ระดับ คือ ระดับวิชาการ ระดับ
การจัดการ ระดับวิถีวัฒนธรรมชุมชนในแตละบริบท ใหเกิดการขยายผลที่เปน
รูปธรรม โดยใชประเด็น วิถีวัฒนธรรมชุมชน เปนสื่อหรือตัวเดินเรื่องใหเกิดเวที
ทางสังคมในการจัดการความรู 

(7) เสริมสรางพลังการขับเคลื่อนทางสังคมและชุมชน สูการผลักดันใน
ระดับนโยบายสาธารณะในการเสริมสรางความตระหนักรวมใหกับชุมชนและ
สังคมในการแกปญหาที่เหมาะสมกับวิถีวัฒนธรรม ภูมิปญญาของชุมชนแตละ
บริบท หรือใหชุมชนเปนตัวตั้ง 

(8) เสริมสรางความรูใหกับทีมงานในการจัดการความรูที่สามารถ
เชื่อมโยงกับเนื้องานเดิมและใชทุนทางสังคมเปนสื่อสรางการเรียนรูรวมกันใน
ชุมชนใหเกิดการขับเคลื่อนที่ตอเนื่องและยั่งยืน 
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2.8การวางแผนพลังงานชุมชน   
การวางแผนพลังงานชุมชน (Local Energy Planning) เปน

กระบวนการที่จะผลักดันแผนปฏิบัติการพลังงานใหบรรลุวัตถุประสงคออกมาได
จริงเปนรูปธรรมโดยการมีสวนรวมของคนในชุมชนตลอดทั้งกระบวนการของการ
วางแผนและการปฏิบัติตามแผน โดยตองมุงเนนไปในทิศทางของพลังงานยั่งยืน 
สิ่งสําคัญของการวางแผนพลังงานนั้น คือ การจะทําใหแผนที่คิดออกมานั้น นํามา
ปฏิบัติใหเปนจริงเปนรูปธรรมไดอยางไร การคิดจนไดแผนออกมา จะไมมี
ความหมายใดๆ หากแผนท่ีวานี้ไมสามารถขับเคลื่อนลงสู    การปฏิบัติจนเกิดผล
ตามที่ไดตั้งไวอยางแทจริง  ตัวชี้วัดที่สําคัญ คือ ในกระบวนการวางแผนพลังงาน
สามารถดึงชุมชนเขามามีสวนรวมรับรูสถานการณ ปญหาที่เกิดขึ้น และวิเคราะห
เพื่อหาทางเลือกใน  การแกปญหา ตลอดจนมีคํามั่นสัญญาที่จะรวมกันแกปญหา
ในปจจุบันและอนาคตได  (สํานักงานพลังงานแหงชาติ, 2554) 

การวางแผนพลังงานที่เกิดจากระดับรากหญาหรือทองถิ่น (Bottom-
Up) ซึ่งหมายรวมถึงระดับจังหวัด อําเภอ เทศบาล ตําบล ชุมชนเล็กๆ นั้น 
กอใหเกิดพัฒนาการในการเรียนรูของชุมชนในดานพลังงาน พรอมๆ กับการ
ปลูกฝงและปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคคลที่ใชพลังงานอยางรูคุณคาและเห็นความ
เปนไปของสถานการณพลังงานที่เกิดขึ้น  
 จากแนวคิด ทฤษฎีที่กลาวมาขางตนจึงสามารถกําหนดกรอบแนวคิด
การวิจัย ดังนี ้
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1กรอบแนวคิดการวิจัย 

ขอมูลทั่วไป 
1.  รายไดตอเดือน  
2.  อาชีพหลักของหัวหนาครัวเรือน  
3.  จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 
4.  ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน  

 
ปจจัยที่มีผลตอพฤตกิรรมการใชพลังงาน 
1.  ความรูดานพลังงาน 
2.  ทัศนคติในการใชพลังงาน 
3.  การไดรับขอมูลขาวสารดานพลังงาน 
4.  ทรัพยากรในทองถ่ิน 
5.  เทคโนโลยีพลังงานที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ 

 

ประเภทและคาใชจายดานพลังงานท่ีใช
ในครัวเรือน 
1) ไฟฟา 
2) นํ้ามันเช้ือเพลิง 
3) กาซหุงตม(LPG) 
4) ถาน 
5) ฟน 

แนวทางการจัดการพลังงานในชุมชน 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
1. ครัวเรือน หมายถึง ครัวเรือนอาศัยอยูในเขตตําบลน้ําปลีก อําเภอ

เมือง และตําบลไมกลอน อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ  
2. หัวหนาครัวเรือนหมายถึง  ผูที่เปนหลักในการหาเลี้ยงครอบครัวใน

ปจจุบัน หรือผูที่รูเรื่องครอบครัวมากที่สุดในครัวเรือนนั้น 
3. การใชพลังงานในครัวเรือน หมายถึง ประเภทและคาใชจายในการ

ใชพลังงานในครัวเรือน ของตําบลน้ําปลีก อําเภอเมือง และตําบลไมกลอน อําเภอ
พนา จังหวัดอํานาจเจริญ  ในงานวิจัยครั้งนี้ ใหหมายถึงเฉพาะ ไฟฟา น้ํามัน
เชื้อเพลิง กาซหุงตม (LPG) ถาน ฟน 

4. การจัดการพลังงานชุมชน หมายถึง การวางแผนอยางเปนระบบใน
การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยแผนพลังงานที่จะเกิดขึ้นจะมีความ
สอดคลองกับศักยภาพและทรัพยากรที่มีในชุมชน เพื่อลดการใชจายเกี่ยวกับ
พลังงานและลดการพึ่งพาพลังงานจากภายนอก 

 
3. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
งานวิจั ยนี้  ผู วิ จั ย เลือกพื้นที่ ในการวิจั ยด วยวิ ธี เฉพาะเจาะจง 

(Purposive Selective Sample) ทั้งนี้ เพื่อตองการศึกษาเปรียบเทียบเชิงพื้นที่ที่
มีปญหาดานการจัดการพลังงาน ระหวางชุมชนเมืองและชุมชนชนบท  โดยผูวิจัย
เลือกศึกษาตําบลน้ําปลีก  อําเภอเมือง  จังหวัดอํานาจเจริญ ซึ่งเปนตัวแทนของ
หมูบานที่มีลักษะเปนชุมชนเมือง มีจํานวนประชากร 1,080 ครัวเรือน และตําบล
ไมกลอน   อําเภอพนา  จังหวัดอํานาจเจริญ เปนหมูบานที่มีลักษณะเปนชุมชน
ชนบท มีจํานวนประชากรจํานวน 1,784 ครัวเรือน ประชากรที่ใชในการศึกษาคือ 
สมาชิกของทั้งสองชุมชน โดยกําหนดกลุมตัวอยางเปน 360 ครัวเรือน (ตัวอยาง) 
จาก 2 ตําบลที่เทากัน ตามสูตรของ Taro Yamane (ป 2549) (กัลยา วานิชย
บัญชา, 2549) ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Sample random sampling)  

  
3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูล 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผาน

กระบวนการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content 
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Validity จากผูเชี่ยวชาญ และมีความเที่ยงตรงของเนื้อหา (IOC) เทากับ 0.8 
จากนั้นผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) กับกลุม
ตัวอยางในชุมชนตําบลน้ําปลีก อําเภอเมือง และ ชุมชนตําบลไมกลอน   อําเภอ
พนา จังหวัดอํานาจเจริญ ที่ไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัย จํานวน 30 ชุด พรอม
กับหาคาสัมประสิทธิ์ (แอลฟา) ตามสูตรของครอนบัค (ป 2549) (Chronbach’s 
alpha) มีคาเทากับ 0.94  

แบบสอบถามแบงเปน 3 สวน คือ สวนที่หนึ่ง เปนแบบสอบถามขอมูล
ทั่วไป ไดแก  รายไดตอเดือน อาชีพหลักของหัวหนาครัวเรือน  จํานวนสมาชิกใน
ครัวเรือน ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน ประเภทพลังงานและคาใชจายพลังงานที่
ใชในครัวเรือน สวนที่สอง เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรม
การใชพลังงานในครัวเรือน มี 5 หัวขอ ไดแก  (1) ความรูดานพลังงาน (2) 
ทัศนคติในการใชพลังงาน (3) การไดรับขอมูลขาวสารดานพลังงาน (4)  
ทรัพยากรในทองถิ่น (5) เทคโนโลยีพลังงานที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ สวน
ที่สาม เปนแบบสอบถามปลายเปดเพื่อใหผูตอบไดแสดงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการจัดการพลังงานในชุมชน 

 
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล  
ผูวิจัยแบงการเก็บขอมูลออกเปน 2 สวน คือ เก็บขอมูลปฐมภูมิ 

(Primary Data)และขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ขอมูลปฐมภูมิ ไดแก 
ขอมูลทั่วไป ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชพลังงานในครัวเรือนและแนว
ทางการจัดการพลังงานชุมชน เก็บขอมูลโดยแบบสอบถามที่สรางขึ้น และขอมูล
ทุติยภูมิ ไดแก แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับพฤติกรรม แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความรู 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความเขาใจ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ แนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับการสื่อสาร โดยมีการเก็บรวบรวมขอมูลจาก เอกสาร หนังสือ และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมทั้งบทความจากวารสารวิชาการ หรือ เอกสารทาง
อิเล็กทรอนิคส  

การวิเคราะหและนําเสนอขอมูล เมื่อเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม
เรียบรอยแลว ผูวิจัยไดประมวลผลและวิ เคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก สถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใช
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คาสหสัมพันธของเพียรสันในการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอ
พฤติกรรมการใชพลังงานกับการใชพลังงานในสองตําบล นําเสนอขอมูล ใน
รูปแบบของตาราง ภาพ และแผนภูมิ พรอมการอภิปรายผล 

 
4. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 

4.1 สรุปผลการวิจัย 
1) ขอมูลทั่วไปและขอมูลการใชพลังงาน พบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญ 

คิดเปนรอยละ 71.4 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก   รอยละ 29.7 มีรายได 
ระหวาง 2,000-4,000  บาท/เดือน สวนใหญมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนไมเกิน 
5 คน  มีระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชนมากกวา 25 ปขึ้นไป และจากการศึกษา
คาใชจายดานพลังงานของครัวเรือน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีคาใชจายการ
ใชพลังงานในครัวเรือนมากที่สุดคือ  ประเภทน้ํามันเชื้อเพลิง  โดยมีคาใชจาย
เฉลี่ยเทากับ  912.77  บาท/เดือน รองลงมาคือ คาไฟฟา กาซหุงตมและถาน 
เทากับ  438.64 บาท 277.22 บาท และ84.61 บาท/เดือน ตามลําดับ สวน
คาใชจายพลังงานที่ต่ําที่สุดคือ ฟน เทากับ  4.75  บาท/เดือน ทั้งนี้เนื่องจากเปน
ทรัพยากรที่สามารถหาไดในชุมชน  

2) การเปรียบเทียบคาใชจายดานพลังงานของตําบลน้ําปลีกและตําบล
ไมกลอน พบวา ทั้งสองตําบลมีคาใชจายดานพลังงานเหมือนกัน แตตําบลน้ําปลีก
มีคาใชจายดานพลังงานสูงกวาตําบลไมกลอนทุกประเภท ตารางท่ี 1 

 
ตารางที่ 1เปรียบเทียบคาใชจายดานพลังงานในครัวเรือนระหวางตําบลน้ําปลีก 
และตําบลไมกลอน 

 
พลังงานในครัวเรือน ตําบลน้ําปลีก ตําบลไมกลอน รวม 

เฉลี่ย  
(บาท/เดือน) 

SD  
(บาท/เดือน) 

เฉลี่ย  
(บาท/เดือน) 

SD  
(บาท/เดือน) 

เฉลี่ย 
(บาท/เดือน) 

SD  
(บาท/เดือน) 

ไฟฟา 549.27 329.19 328.01 251.59 438.64 290.39 
น้ํามันเชื้อเพลิง 997.50 880.33 828.04 612.73 912.77 746.53 
กาซหุงตม 277.89 143.59 276.55 106.55 277.22 125.07 
ถาน 144.94 132.87 24.28 77.38 84.61 105.12 
ฟน 6.72 24.83 2.78 22.25 4.75 23.54 

รวม 329.39 251.80 243.28 178.42 286.33 215.11 
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3) เปรียบเทียบความแตกตางคาใชจายดานพลังงานในระดับครัวเรือน 
ระหวางตําบลน้ําปลีก และตําบลไมกลอน จังหวัดอํานาจเจริญ ในดานคาใชจาย
ดานพลังงาน พบวามีเพียง 2 ดานเทานั้น คือ ดานคาใชจายดานไฟฟา และถานที่
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<.01) อยางเห็นไดชัดหากพิจารณาเปน
รายดาน เชน ดานไฟฟา ตําบลน้ําปลีก จะมีคาเฉลี่ยสูงกวาตําบลไมกลอน ถึง 
221.26 บาท คาใชจายดานน้ํามันเชื้อเพลิง ตําบลน้ําปลีก จะสูงกวาตําบลไม
กลอน เทากับ 169.46 บาท และคาใชจายดานถาน ของตําบลน้ําปลีก สูงกวา 
ตําบลไมกลอน เทากับ 120.66 บาท เชนเดียวกัน ตารางท่ี 2  

 
ตารางที่ 2เปรียบเทียบความแตกตางคาใชจายดานพลังงานในระดับครัวเรือน 
ระหวางตําบลน้ําปลีก และตําบลไมกลอน  

 
การใชพลังงานในครัวเรือน คาเฉลี่ยคาใชจาย (บาท) 

 – test -value 
ตําบลน้ําปลีก ตําบลไมกลอน 

ไฟฟา 549.27 328.01 7.165** .000 

น้ํามันเชื้อเพลิง 997.50 828.04 2.116* .035 

กาซหุงตม 277.89 276.55 .100 .920 
ถาน 144.94 24.28 10.529** .000 
ฟน 6.72 2.78 1.587 .113 

*   มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
4) ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชพลังงานในครัวเรือน พบวา กลุม

ตัวอยางท้ังสองตําบลมีความรูดานพลังงาน อยูในระดับปานกลาง มีทัศนคติในการ
ใชพลังงาน อยูในระดับมาก ไดรับขอมูลขาวสารดานพลังงานอยูในระดับมาก มี
ทรัพยากรพลังงานในทองถิ่นอยูในระดับนอย มีเทคโนโลยีที่ไดรับการสนับสนุน
จากภาครัฐอยูในระดับปานกลาง หากพิจารณาเปนรายดานระหวางตําบล พบวา 
ปจจัยดานความรูดานพลังงาน ดานทัศนคติในการใชพลังงาน ดานการไดรับขอมูล
ขาวสารดานพลังงาน ดานทรัพยากรในทองถิ่น ของทั้งสองตําบลมีความแตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<.05)  
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของตัวแปรปจจัยที่มีผลตอ
พฤติกรรมการใชพลังงาน ระหวางตําบลน้ําปลีก และตําบลไมกลอน ตารางท่ี 3 

 
ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชพลังงาน คาเฉลี่ย 

 – test -value 

ตําบลน้ําปลีก ตําบลไมกลอน 

ความรูดานพลังงาน 3.38 3.11 4.168* .000 
ทัศนคติในการใชพลังงาน 3.70 3.16 8.736* .000 
การไดรับขอมูลขาวสารดานพลังงาน 3.69 3.18 7.290* .000 
ทรัพยากรในทองถ่ิน 2.22 2.60 -3.282* .001 
เทคโนโลยีที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ 2.76 2.79 -0.400 .690 

*   มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
5) ความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชพลังงานกับ

การใชพลังงานในครัวเรือนผูวิจัยไดวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรโดยใช
สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation 
coefficient) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และ 0.01 โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) 
จะมีคาระหวาง -1 ถึง 1 พบวา 

ในตําบลน้ําปลีก ปจจัยความรูดานพลังงาน มีความสัมพันธกับการใช
พลังงาน ถาน (r = 0.159) โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ําและในทิศทาง
เดียวกัน  (P<.05) ปจจัยดานการไดรับขอมูลขาวสารดานพลังงานมีความสัมพันธ
กับการใชพลังงาน ถาน  (r = 0.158) โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ําและใน
ทิศทางเดียวกัน (P<.05) ปจจัยดานทรัพยากรในทองถ่ิน มีความสัมพันธกับการใช
พลังงาน ถาน  (r = 0.241) โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ําและในทิศทาง
เดียวกัน (P<.01) ปจจัยดานเทคโนโลยีที่ ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมี
ความสัมพันธกับการใชพลังงาน ไฟฟา (r = 0.152) โดยมีความสัมพันธกันใน
ระดับต่ําและในทิศทางเดียวกัน (P<.05)  และ มีความสัมพันธกับ การใชพลังงาน
น้ํามันเชื้อเพลิง (r = -0.239) โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ําและในทิศทาง
ตรงกันขาม (P<.01) ตารางท่ี 4 
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ตารางที่ 4ความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชพลังงานใน
ครัวเรือนกับการใชพลังงานในครัวเรือนของตําบลน้ําปลีก 

 

ปจจัยที่มีผลตอการใชพลังงาน  
การใชพลังงาน 

ไฟฟา น้ํามัน
เช้ือเพลิง 

กาซหุงตม ถาน ฟน 

ค ว า ม รู ด า น
พลังงาน 

Pearson 
Correlation 

0.015 -0.094 0.073 .159
*
 0.035 

Sig. (2-tailed) 0.846 0.208 0.333 0.033 0.642 

ทัศนคติในการใช
พลังงาน 

Pearson 
Correlation 

0.018 -0.006 0.019 0.129 0.118 

Sig. (2-tailed) 0.812 0.936 0.804 0.084 0.116 

การไดรับขอมูล
ข า ว ส า ร ด า น
พลังงาน 

Pearson 
Correlation 

-0.129 0.049 -0.139 .158
*
 0.115 

Sig. (2-tailed) 0.084 0.514 0.062 0.034 0.124 

ท รั พ ย า ก ร ใ น
ทองถ่ิน 

Pearson 
Correlation 

-0.137 0.007 0.007 .241
**
 -0.079 

Sig. (2-tailed) 0.066 0.923 0.927 0.001 0.29 

เ ท ค โ น โ ล ยี ที่
ได รับสนับสนุน
จากภาครัฐ 

Pearson 
Correlation 

.152
*
 -.239

**
 0.14 0.021 -0.029 

Sig. (2-tailed) 0.042 0.001 0.061 0.777 0.703 

*   มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
สํ าหรับตําบลไมกลอน พบว า ปจจัยความรู ด านพลั งงานไมมี

ความสัมพันธกับการใชพลังงานทุกประเภท   ปจจัยดานทัศนคติในการใชพลังงาน 
มีความสัมพันธกับการใชพลังงาน ไฟฟา (r = 0.168) โดยมีความสัมพันธกันใน
ระดับต่ําและในทิศทางเดียวกัน (P<.05)  ปจจัยดานทรัพยากรในทองถิ่น มี
ความสัมพันธกับการใชพลังงาน น้ํามันเชื้อเพลิง  (r = - 0.184) โดยมี
ความสัมพันธกันในระดับต่ําและในทิศทางตรงกันขาม (P<.05)   ปจจัยดาน
เทคโนโลยีที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมีความสัมพันธกับการใชพลังงาน กาซ
หุงตม (r = 0.270) โดยมีความสัมพันธกันในระดับปานกลางและในทิศทาง
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เดียวกัน (P<.01) นอกจากนั้นยังมีความสัมพันธกับการใชพลังงาน น้ํามัน
เชื้อเพลิง(r = -0.151) โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ําและในทิศทางตรงกันขาม 
(P<.05)    มีความสัมพันธกับการใชพลังงาน ถาน (r = -0.269) โดยมี
ความสัมพันธกันในระดับปานกลางและในทิศทางตรงกันขาม(P<.01)และมี
ความสัมพันธกับการใชพลังงาน ฟน  (r = -0.271) โดยมีความสัมพันธกันในระดับ
ปานกลางและในทิศทางตรงกันขาม (P<.01) ตารางท่ี 5 

 
ตารางที่ 5ความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชพลังงานใน
ครัวเรือนกับการใชพลังงานในครัวเรือนของตําบลไมกลอน 

ปจจัยที่มีผลตอการใชพลังงาน 
 

การใชพลังงาน 
ไฟฟา น้ํามัน

เช้ือเพลิง 
กาซหุง

ตม 
ถาน ฟน 

ค ว า ม รู ด า น
พลังงาน 

Pearson 
Correlation 

0.075 -0.098 0.053 -0.078 0.045 

Sig. (2-tailed) 0.32 0.19 0.48 0.296 0.552 

ทัศนคติในการใช
พลังงาน 

Pearson 
Correlation 

.168
*
 -0.103 0.018 -0.037 0.004 

Sig. (2-tailed) 0.024 0.17 0.812 0.625 0.954 

การ ได รับข อมู ล
ข า ว ส า ร ด า น
พลังงาน 

Pearson 
Correlation 

0.035 0.029 -0.097 0.077 0.078 

Sig. (2-tailed) 0.639 0.699 0.196 0.302 0.298 

ท รั พ ย า ก ร ใ น
ทองถ่ิน 

Pearson 
Correlation 

0.1 -.184
*
 0.05 -0.103 -0.118 

Sig. (2-tailed) 0.184 0.013 0.508 0.168 0.116 

เทคโนโลยีที่ไดรับ
ส นั บ ส นุ น จ า ก
ภาครัฐ 

Pearson 
Correlation 

0.13 -.151* .270** -.269** -.271** 

Sig. (2-tailed) 0.081 0.043 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
6)แนวทางการจัดการพลังงาน จากผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางยัง

ขาดองคความรูและวิธีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ และกลุมตัวอยางได
เสนอแนะวา รัฐบาลควรพัฒนาองคความรูการจัดการพลังงานใหแกชุมชน พัฒนา
องคความรูใหชุมชนสามารถจัดการเทคโนโลยีไดเอง เชน การใหความรูในการ
เลือกใชอุปกรณประหยัดพลังงาน เพื่อใหชุมชนใชอุปกรณที่มีประสิทธิภาพและลด
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การใชพลังงาน  การสงเสริมความรูใหชุมชนเขาถึงเทคโนโลยีไดจริง  รวมทั้ง การ
พัฒนาและประยุกตเทคโนโลยีพลังงานใหเหมาะสมกับศักยภาพของชุมชน การ
สงเสริมใหชุมชนสามารถผลิตพลังงานใชเอง เชน การนําเอาพลังงานชีวมวลจาก
เศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรและการนํามูลสัตวจากการปศุสัตวมาผลิตเปน
พลังงานหมุนเวียน เพราะมีทรัพยากรในชุมชนอยูแลว ควรสงเสริมใหมีการจัด
การพลังงานตามบริบทหรือรูปแบบของแตละชุมชน และควรมีการจัดทําแผนการ
จัดการพลังงานที่เปนรูปธรรมอันนําไปสูการปฏิบัติจริง  

 
4.2อภิปรายผล 
1) ปจจัยความรูดานพลังงาน จากผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวน

ใหญมีความรูดานพลังงานในระดับปานกลาง ทั้งในตําบลน้ําปลีกและตําบลไม
กลอนซึ่งสอดคลองกับการประเมินผลโครงการจัดทําแผนพลังงานชุมชนของ 
กระทรวงพลังงาน (2551) ที่พบวา ในการจัดทําแผนพลังงานชุมชนยังคงมีปญหา
กระบวนการใหความรู การจัดกิจกรรมเสริมสรางการใชพลังงานทดแทน การ
อนุรักษพลังงาน นอกจากนั้นผลวิจัยยังเปนไปในแนวเดียวกับงานวิจัยของ เสริฐ
เขียนนอก และคณะ (2547) ซึ่งพบวา คนในชุมชนยังไมรูจักพลังงานทดแทน ไมมี
การใชพลังงานทดแทนและยังไมมีหนวยงานในเรื่องนี้ ไปใหความรูและไปกระตุน
การใชพลังงานทดแทน  และสอดคลองกับการศึกษาของ สุรางคนา ไมตราวัฒนา 
(2543) ที่พบวา พนักงานบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)สวนใหญมีความรูใน
การอนุรักษพลังงานอยูในระดับปานกลาง  อยางไรก็ตาม งานวิจัยนี้มีความ
แตกตางจากงานวิจัยที่ผานมา ในสวนที่งานวิจัยนี้มีการเปรียบเทียบความรูของ
ประชาชนในชุมชนเมืองและประชาชนในชุมชนชนบท โดยเฉพาะอยางยิ่งไดแสดง
ใหเห็นวาประชาชนในชุมชนเมืองมีระดับความรูดานพลังงาน ทัศนคติในการใช
พลังงาน  และการไดรับขอมูลขาวสารดานพลังงานแตกตางกับประชาชนในชุมชน
ชนบท 

2) ปจจัยทัศนคติในการใชพลังงานผลวิจัย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ
มีทัศนคติในการใชพลังงาน อยูในระดับมากซึ่งคําถามเกี่ยวกับทัศนคติทุกขอเปน
การสอบถามความคิดเห็นในเรื่องการประหยัดพลังงาน ซึ่งชี้ใหเห็นวา กลุม
ตัวอยางสวนใหญเห็นดวยในระดับมากในการประหยัดพลังงานซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ สุรางคนา ไมตราวัฒนา (2543) ที่ระบุวา ประชาชนมีทัศนคติที่พึง
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ปรารถนาในการอนุรักษพลังงาน รวมทั้งมีสวนรวมในการอนุรักษพลังงานอยูใน
ระดับสูงนอกจากนั้น ประชาชนยังมีทัศนคติที่ดีในการรวมกันประหยัดการใช
พลังงานเพื่อการลดคาใชจายดวย  ซึ่งมีความสอดคลองกับหลักปรัชญาของ 
“เศรษฐกิจพอเพียง” คือ หลักความพอประมาณ โดยมีการใชพลังงานอยางไม
ฟุงเฟอสามารถมองผลของการประหยัดเชื่อมโยงสูสิ่งตางๆ รอบตัวและสอดคลอง
กับงานวิจัยของ ศราพร  ไกรยะปกษ (2553)ที่พบวา การจัดการพลังงานในชุมชน 
หากตองการใหไดประสิทธิผลที่ดีตองมีการนําเอาหลักการพอเพียงเขามาบูรณา
การจัดการดวย และตองมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชพลังงานใหมีการ
ประหยัดพลังงานในดํารงชีวิตมากขึ้นดวยจุดเดนของงานวิจัยนี้ คือ ทําใหทราบวา 
กลุมตัวอยางทั้งในชุมชนเมืองและชุมชนชนบทมีทัศนคติในการใชพลังงานอยูใน
ระดับมากเหมือนกัน หรือมีทัศนคติเปนบวกตอการใชพลังงานเหมือนกัน  

3) ปจจัยการไดรับขอมูลขาวสารดานพลังงาน  พบวา โดยภาพรวม 
ปจจัยการไดรับขอมูลขาวสารดานพลังงาน อยูในระดับมาก แสดงวาใหเห็นวา 
กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นดวยในระดับมาก ปจจัยดานการไดรับขอมูลขาวสาร
ดานพลังงานมีผลอยางมากในการตัดสินใจดานพลังงานของกลุมตัวอยาง ผลวิจัย
นี้สอดคลองกับทฤษฎปีจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกเปดรับขาวสารของบุคคล ของ
ทอดดฮันทและเบรนท ดี รูเบน  (Todd Hunt and Brent d. Ruben, 1993: 
65; อางอิงจาก ปรมะ สตะเวทิน, 2541 : 122-124)  ที่กลาววา ปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการเลือกเปดรับขาวสารของบุคคลคือ ขาวสารที่กลุมตัวอยางสามารถนําไปใช
ประโยชนได เชน หากประชาชน ไดรับรูแนวทางหรือวิธีการที่ทําใหสามารถ
ประหยัดรายจายของการใชพลังงานได ประชาชนจะใหความสนใจและทําความ
เขาใจและนําไปใชกับตนเองได นอกจากนั้นผลวิจัยยังสอดคลองกับงานวิจัยของ 
ดานินทร กิจนิชี (2540) ที่กลาววา การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ
พลังงานจากสื่อนิตยสาร ทําใหเกิดการอนุรักษพลังงานพลังงานดวยอยางไรก็ตาม
ในงานวิจัยนี้ ไดปรากฏวา กลุมตัวอยางของสองตําบลมีการรับรูขาวสารรายดาน
ในระดับที่แตกตางกัน 

4) ปจจัยทรัพยากรในทองถิ่น  กลุมตัวอยางสวนใหญ มีความเห็นวา
ปริมาณทรัพยากรในทองถิ่น อยูในระดับนอย มีทรัพยากรประเภทเดียวที่มี
ปริมาณมากในทองถิ่นคือ พลังงานชีวมวล (ไมฟน ถาน แกลบ มูลสัตว) ซึ่ง
แตกตางกับงานวิจัยของ Hammer (1980) ที่ไดทําการศึกษาสถานการณการใช
พลังงานจากไมในเมือง Bara ประเทศซูดานพบวาแหลงที่มาของพลังงานจากไม
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สวนใหญไดจากเขตทุงหญาสะวันนา มีปริมาณนอยและจะหมดไปในระยะเวลาอกี
ไมนาน แสดงวาชุมชนในประเทศไทยมีทรัพยากรพลังงานชีวมวลปริมาณมากและ
ยังไมประสบปญหาวิกฤติเชนในประเทศซูดาน ดังนั้น ผลจากงานวิจัยนี้จะทําให
ประชาชนไทยตระหนักในคุณคาของทรัพยากรพลังงานชีวมวลที่มีในประเทศ 
และควรจะไดชวยกันจัดการการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน จะได
ไมประสบปญหาเหมือนซูดาน นอกจากนี้งานวิจัยนี้ไดสอดคลองกับ Hammer 
คือ พลังงานประเภทไฟฟา น้ํามันเชื้อเพลิง กาซหุงตม นั้น ในพื้นที่ยังไมสามารถ
ผลิตใชประโยชนไดเอง  และพลังงานแสงอาทิตย  พลังงานลม  และพลังงานน้ํา 
ยังมีการใชจากทรัพยากรดังกลาวในระดับปานกลาง ทั้งที่เปนพลังงานที่ใชแลวไม
มีวันหมด ยังไมไดนํามาใชใหเกิดประโยชนมากเทาท่ีควร งานวิจัยนี้ ไดชี้ใหเห็นวา 
กลุมตัวอยางมีการใชพลังงานไฟฟา น้ํามันเชื้อเพลิง กาซหุงตม ปริมาณมากทั้งที่
ไมสามารถผลิตใชไดเอง สังเกตไดจากคาใชจายของการใชพลังงานสามประเภท
ดังกลาวของท้ังสองตําบลอยูในระดับสูง ขณะที่กลุมตัวอยางทั้งสองตําบลมีการใช
พลังงานชีวมวลในปริมาณนอย ทั้งที่มีปริมาณมากกวาทรัพยากรประเภทอื่นๆ 
ดังนั้น ประชาชนในประเทศไทยควรจะไดมีการจัดการการใชพลังงานอยางคุมคา
และมีประสิทธิภาพ ไมปลอยทิ้งพลังงานธรรมชาติที่มีคุณคา ควรนํามาใชชดเชย
พลังงานไฟฟา น้ํามันเชื้อเพลิง กาซหุงตม เพื่อจะไดลดปริมาณการใชพลังงาน
ดังกลาว 

5) ปจจัยเทคโนโลยีที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ กลุมตัวอยางสวน
ใหญไดรับเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ในสวนของเตาหุงตมประสิทธิภาพสูง หรือ
เตาซุปเปอรอั้งโล โดยภาพรวมไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐอยูในระดับปาน
กลาง ซึ่งสอดคลองกับการประเมินผลโครงการจัดทําแผนพลังงานชุมชนของ 
กระทรวงพลังงาน (2551) พบวา ภาครัฐยังคงมีปญหาในการสนับสนุนเทคโนโลยี
ดานพลังงานแกประชาชน และสงผลทําใหการขยายผลดานเทคโนโลยีมีขอจํากัด
จึงอาจไมตอบสนองความตองการที่แทจริงของประชาชนดังนั้น รัฐบาลจึงควรให
ความสําคัญกับการสนับสนุนเทคโนโลยีดานพลังงานใหมากขึ้น ควบคูกับการสราง
ความรูความเขาใจในการใชเทคโนโลยีดังกลาวใหถูกตอง  

6) การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของคาใชจายดานพลังงาน
ในระดับครัวเรือนระหวางตําบลน้ําปลีก กับตําบลไมกลอน พบวา ทั้งสองตําบลมี
ลําดับคาใชจายดานพลังงานท่ีเหมือนกัน แตเปนที่นาสังเกตวา ตําบลน้ําปลีกมีการ
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ใชพลังงานมากกวาตําบลไมกลอน ทั้งที่จํานวนครัวเรือนของตําบลน้ําปลีกมีนอย
กวาตําบลไมกลอนถึง 704 ครัวเรือน และประชาชนมีรายไดนอยกวาตําบลไม
กลอน แตจากขอมูลพบวามีประเด็นที่นาสนใจคือ ตําบลน้ําปลีกมีจํานวนสมาชิก
ตอครัวเรือนมากกวาตําบลไมกลอน ดังนั้นจึงเปนสาเหตุที่สงผลตอปริมาณ
คาใชจายที่เกิดขึ้น  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเทียนฉาย กีรนันท และคณะ 
(2527)  ที่ระบุวา ถารายไดและรายจายเพิ่มขึ้นก็จะมีปริมาณการใชพลังงานมาก
ไปดวย 

7) การศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใช
พลังงานในครัวเรือนกับการใชพลังงาน  พบวา ตําบลน้ําปลีก ปจจัยความรูดาน
พลังงาน มีความสัมพันธกับการใชพลังงานดานถาน ในระดับต่ําและในทิศทาง
เดียวกัน คลายคลึงกับงานวิจัยของ วีระ  ธีระวงศสกุล (2540) ที่พบวา ความรูกับ
พฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟาในที่อยูอาศัยมีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกัน นอกจากปจจัยความรูดานพลังงานแลว งานวิจัยนี้ยังแสดงใหเห็นวา ใน
ตําบลน้ําปลีก มีปจจัยอื่น เชน ทัศนคติตอการใชพลังงาน การไดรับขอมูลขาวสาร 
ทรัพยากรที่มี ในทองถิ่น เทคโนโลยีที่ ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ  มี
ความสัมพันธกับการใชพลังงานในระดับต่ํา กลาวอีกนัยหนึง่คือ ปจจัยเหลานี้มีผล
ตอการใชพลังงาน แตมีผลไมมากนัก และดวยผลวิจัยที่คลายคลึงจากตําบลไม
กลอน ปจจัยทุกตัวมีความสัมพันธต่ํากับการใชพลังงาน ยกเวน ปจจัยความรูดาน
พลังงานไมมีความสัมพันธกับการใชพลังงานทุกประเภท   และปจจัยเทคโนโลยีที่
ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐที่มีความสัมพันธระดับปานกลางกับการใชพลังงาน
กาซหุงตม ถานและฟน ซึ่งในภาพรวมแลว ทุกปจจัยในงานวิจัยนี้มีผลตอการใช
พลังงานไมมากนัก พรอมกันนี้มีขอมูลที่นาสนใจจากแบบสอบถามปลายเปด ที่
กลุมศึกษาไดแสดงความคิดเห็นวา มีปจจัยอื่นๆ ที่มีผลตอพฤติกรรมการใช
พลังงานมากกวา เชน ความสะดวกสบายในการจัดหาพลังงาน ความจําเปนใน
การดํารงชีวิตประจําวัน ดังนั้นผลวิจัยดังกลาว จึงเปนขอมูลที่ภาครัฐจะตองนํามา
พิจารณาเพื่อวางแผนสนับสนุนสงเสริมใหประชาชนมีหลักการจัดการพลังงานที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
 
 
 



วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ีปที่ 9 ฉบับ 2 (2556) 153 
  

 

 

5. ขอเสนอแนะ 
 

5.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
1) จากผลวิจัยในสวนการศึกษาเปรียบเทียบการใชพลังงานในครัวเรือน

ของสองตําบล จะเห็นวา ทั้งสองตําบลยังมีพฤติกรรมการใชพลังงานที่ตอง
ปรับปรุง เชน การใชพลังงานเชื้อเพลิง และไฟฟา ที่มีอัตราการใชสูงมากสอง
อันดับแรก ภาครัฐจะตองมีกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธ และสงเสริมใหมีการใช
พลังงานอยางประหยัด โดยการสรางความรู ความเขาใจ การปลูกจิตสํานึกดาน
พลังงาน เชน การลดหรือการปรับเปลี่ยนการใชน้ํามันเชื้อเพลิง การตั้งอุณหภูมิ
เครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส ปดสวิตซไฟและเครื่องใชไฟฟาทุกครั้งที่
เลิกใชงาน เปนตน   

2) จากผลวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรม
การใชพลังงานกับการใชพลังงาน และผลวิจัยในสวนแนวทางการจัดการพลังงาน 
ชี้ใหเห็นวา ประชาชนใหความสําคัญกับความตองการใชพลังงานของตนมากกวา
ปจจัยที่ศึกษาในงานวิจัยนี้ แตหากรัฐใหการสนับสนุนเทคโนโลยีดานพลังงาน 
ประชาชนก็พรอมที่จะใชเทคโนโลยีพลังงานที่รัฐสนับสนุนนั้น ดังนั้น รัฐบาลจึง
ควรใหความสําคัญกับการสนับสนุนเทคโนโลยีดานพลังงานแกประชาชนใหมาก
ขึ้น ควบคูกับการสรางความรูความเขาใจในการใชเทคโนโลยีดังกลาวใหถูกตอง
ชัดเจน          

3) ปจจัยความรูดานพลังงาน มีผลตอพฤติกรรมการใชพลังงานหรือ
ประหยัดพลังงาน ปรากฏเปนเชิงประจักษทั้งงานวิจัยนี้และงานวิจัยอื่น ถึงแมใน
ผลวิจัยนี้ที่ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชพลังงาน
กบัการใชพลังงานไดพบวา ปจจัยความรูดานพลังงานมีความสัมพันธนอยกับการ
ใชพลังงาน แตในดานความแตกตางทางสถิตินั้นปจจัยความรูดานพลังงานมี
ความสําคัญอยางยิ่ง เพียงแตประชาชนยังไมไดรับความรูที่ชัดเจนเพียงพอ ภาครัฐ
ควรเรงหาวิธีการหรือรูปแบบการใชพลังงานอยางถูกตองที่ไดผลในการใหความรูที่
จะทําใหประชาชนมีความรูอยางแทจริง พรอมทั้งใหประชาชนมีความตระหนักใน
การที่จะนําความรูดานพลังงานไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันใหมากที่สุดเทาที่
ประชาชนจะทําไดดวยความเต็มใจ 
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4) ตามที่ปรากฏผลวิจัยในสวนการศึกษาเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอ
พฤติกรรมการใชพลังงานในครัวเรือนวา สองตําบลมีปจจัยดังกลาวในระดับที่
แตกตางกัน รวมทั้งผลวิจัยในสวนแนวทางการจัดการพลังงานที่ชี้วาชุมชน
ตองการแผนการจัดการพลังงานชุมชนนั้น การที่ภาครัฐจะสงเสริมใหมีการจัด
การพลังงานชุมชนอยางมีประสิทธิภาพในพืน้ที่ดังกลาว ภาครัฐตองใหความสําคัญ
ในการประเมินศักยภาพของแหลงพลังงาน ศักยภาพพื้นที่และชุมชน ความ
ตองการของชุมชน รวมถึงองคความรูตางๆ ในชุมชน เพื่อใหความชวยเหลือและ
การสนับสนุนจากภาครัฐตรงตามความตองการของชุมชน รวมทั้งการคัดเลือก
เทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมกับชุมชนซึ่งจะสามารถนําพาใหชุมชนมีการจัด
การพลังงานอยางยั่งยืนได แตหากภาครัฐมีการสนับสนุนดานเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ
พลังงานไมเพียงพอหรือไมตรงกับความตองการของชุมชน หรือมีการถายทอด
เทคโนโลยีหรือการสนับสนุนอุปกรณการประหยัดพลังงานนอย  ก็จะสงผลให
ประชาชนมีพฤติกรรมการใชพลังงานมากเกินความจําเปน ทําใหคาใชจายดาน
พลังงานสูงขึ้นดวย 

5) แนวทางการจัดการพลังงานชุมชน สําหรับตําบลน้ําปลีก อําเภอเมือง 
ซึ่งมีลักษณะเปนชุมชนเมือง ควรมุงเนนไปที่การอนุรักษพลังงาน และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน เนื่องจากประชาชนในชุมชนเมือง มีความตองการใน
การใชพลังงานมากกวา ประกอบกับชุมชนเมือง มีความสะดวกในการจัดหาพลังงาน
เชิงพาณิชยมาใชไดงายกวา และมีทรัพยากรที่ใชทดแทนพลังงานเชิงพาณิชยนอย
กวา ชุมชนชนบท สวนตําบลไมกลอน อําเภอพนา ซึ่งมีลักษณะเปนชุมชนชนบท 
ควรมุงเนนไปที่การใชพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น เนื่องจากชุมชนชนบทมีทรัพยากร
ทองถิ่นที่เปนพลังงานที่สรางหรือจัดหาในทองถิ่น เชน ฟน พลังงานชีวมวล และ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ชุมชนชนบทมีโอกาสนํามาใชทดแทนพลังงานน้ํามัน
เชื้อเพลิงหรือไฟฟา ไดมากกวาชุมชนเมือง เชน พลังงานลม พลังงานน้ํา และ
พลังงานแสงแดด 

6) จากผลวิจัยในสวนของการศึกษาแนวทางการจัดการพลังงานที่พบวา 
กลุมศึกษายังขาดองคความรูและวิธีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ และ
ตองการใหมีการพัฒนาแผนจัดการพลังงานที่เปนระบบ ผูวิจัยขอเสนอแนะวา ใน
การจัดการพลังงานชุมชน ควรมีการดําเนินการตามขั้นตอนเหมือนการบริหาร
จัดการตาม PDCA (Plan Do Check Act) โดยเนนกระบวนการหลัก ตามวงจร 
PDCA  ดังนี ้
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-การวางแผน (Plan)  โดยมีการกําหนดแผนทางเลือกตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับพลังงานและสิ่งแวดลอมแลวนําแผนเหลานี้เขาสู เวทีประชาคมเพื่อการ
ตัดสินใจเลือกแผน จากนั้นประชาคมจะรวมกันกําหนดแผนปฏิบัติการหรือ
รายละเอียดกิจกรรมที่นําไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม ซึ่งจะทําใหไดประชาชน
รูจักกระบวนการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพลังงาน เกิดความตระหนักในการ
รวมมือดําเนินกิจการและแกไขปญหาพลังงานที่เกิดขึ้น 

- การปฏิบัติ (Do) คือ ขั้นตอนดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ (Action 
plan implementation)  เปนชวงของการนําแผนปฏิบัติการมาใชจริงในชุมชน
และเปนขั้นตอนสําคัญที่ตองอาศัยพลังประชาคมในการผลักดันและขับเคลื่อนงาน
ใหเกิดความตอเนื่องซึ่งจะสงผลใหชุมชนไดรูจักเทคโนโลยีพลังงาน รูวิธีการใช  รู
ประสิทธิภาพการใชงาน 

-การตรวจสอบ (Check) การติดตามโครงการพลังงานที่ดําเนินการแลว
อยางตอเนื่องประชาชนควรมีการตรวจสอบผลการดําเนินโครงการเปนระยะ  

-การแกไข (Action) การสรุปผลการดําเนินโครงการ และถอดบทเรียน
รวมกันของชุมชน ปญหา อุปสรรค ขอดี ขอเสีย เพื่อพัฒนา การดําเนินการ
โครงการจัดทําแผนพลังงานในปตอไป 

 
5.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยในอนาคต 
1) ควรศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชพลังงานและปจจัยที่มีผลตอ

การใชพลังงาน ในชุมชนอื่น เพื่อเปนขอมูลในการจัดการพลังงานของชุมชน
ดังกลาว  

2) ควรศึกษาการจัดการพลังงานของชุมชนตางๆ เพื่อประโยชนในการ
เสนอแนะการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแกชุมชนนั้น และเปนแนวทาง
สําหรับชุมชนอื่น พรอมเปนการวิเคราะหเปรียบเทียบอันเปนประโยชนตอการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง 

3) ควรมีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอ
พฤติกรรมการใชพลังงาน เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกอันเปนประโยชนตอการแกปญหา
และพัฒนาสงเสริมการใชพลังงานที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตอไป 



156 วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ีปที่ 9 ฉบับ 2 (2556) 

4) ควรศึกษาเจาะลึกในปจจัยแตละตัวที่มีผลตอการใชพลังงาน โดย
ศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเกี่ยวกับอิทธิพลของปจจัยนั้นที่มีตอ
พฤติกรรมการใชพลังงานประเภทตางๆ พรอม เหตุผลเชิงลึก  

5) ควรศึกษาเจาะลึกในพลังงานแตละประเภท โดยศึกษาทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชพลังงานนั้น และพลังงาน
ทางเลือกท่ีประชาชนสนใจ  
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ความเขาใจในทฤษฎีสุนทรียะ 

Understanding of Aesthetics 
 

สุพจน  จิตสุทธิญาณ1/ Supot Chittasutthiyan 
 

บทคัดยอ 
 

สุนทรียศาสตร เปนศาสตรที่ท่ีพูดถึงเรื่องของความงาม  ทฤษฏีสุนทรียะ 
เปนทฤษฏีที่วาดวยเรื่องเกี่ยวกับความงามตามที่เขาใจกันโดยทั่วไป  แตการที่จะ
เขาใจในทฤษฎีสุนทรียะ ตองเขาใจในองคประกอบอื่นๆอีก 3 เรื่องดวยกัน คือ 1)
สุนทรียภาวะ (Aesthetic State)  2) รูปแบบสุนทรียะ (Aesthetic State)  และ 
3) ทฤษฏีของความงาม (Theory of Beauty) 

สุนทรียภาวะคือความมีอยูของความงาม ซึ่งตองเขาใจวามีอยูอยางไร 
อยูในสภาวะใด  รูปแบบสุนทรียะ คือเรื่องของสิ่งที่เราเรียกวาสุนทรียะนั้นมีอยูกี่
รูปแบบ ซึ่งโดยทั่วไปเราจะพูดถึงเฉพาะแตเรื่องของความงาม (beauty) แตตาม
ทฤษฏีของ Max Dessoir นั้น กลาววามีอยู 5 รูปแบบดวยกัน คือ 1) สวยงาม 
(beauty)  2) งามอยางนาทึ่ง หรือมหึมายักษา (sublime)  3) โศกเศรา (tragic)  
4) ตลก (comic)  5) นาเกลียด (ugly)  อีกเรื่องหนึ่งท่ีตองทําความเขาใจดวย คือ 
ความคิดของนักปรัชญา และนักสุนทรียปรัชญา หรือที่เราเรียกวา ทฤษฏีของ
ความงาม ในบทความนี้ไดยกตัวอยางทฤษฎีของนักปรัชญามานําเสนอเปน
แนวทางเพื่อความเขาใจจํานวน 8 คน  คือ เปลโต  โปรตินุสเซนทโทมัสอควินัสฟ
ซิโน และ อัลเบอรติ  ชาฟเตสเบอรี่  ฮัทจิสัน และ เบอรค  เมื่อไดทําความเขาใจ

                                                        
1 อ.ดร.สุพจน จิตสุทธิญาณ   อาจารยผูเชี่ยวชาญโครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ สาขาการ
จัดการมรดกทางสถาปตยกรรมกับการทองเที่ยว  คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
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กับองคประกอบทั้งสามตามที่กลาวแลวในขางตนก็จะสามารถเขาใจในทฤษฎี
สุนทรียะไดอยางชัดเจน 

 
คําสําคัญ : สุนทรียภาวะ  รูปแบบสุนทรียะ  ทฤษฎีของความงาม  อัตวิสัย  วัตถุ
วิสัย  ความงาม งามอยาง นาท่ึง  โศกเศรา  ตลก  นาเกลียด 
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Abstract 
 

Aesthetics is the science of beauty or philosophy of beauty. 
Understanding aesthetics requires understanding three factors: 1) 
Aesthetic State  2) Aesthetic Form  3) Theory of Beauty 
          Aesthetic state is the existence of beauty. We have to 
understand how it exists and in what state. Generally we think that 
there is only one form of aesthetics, and that is beauty. However, 
according to Max Dessoir, there are 5 forms which are 1) beauty 2) 
sublime 3) tragic  4) comic  and 5) ugly. As for philosophical theory 
of beauty, this article shall present the thoughts of 8 philosophers, 
namely Plato, Protinus, St Thomas Aquinas, Ficino and Alberti, 
Shaftesbery, Hutcheson and Burke. After understanding the three 
factors, we can then understand the aesthetic theory clearly. 
 
Keywords :  aesthetic state, aesthetic form, theory of beauty, 
subjective, objective, beauty, sublime, tragic, comic, ugly 
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บทนํา 
ทฤษฎีสุนทรียะ หรือสุนทรียศาสตร เปนศาสตรที่พูดถึงเรื่องของความ

งาม หรือสุนทรียะ ตามที่เราเขาใจกันอยูโดยทั่วไป แตความงามที่พูดถึงจะเปน
เรื่องที่เขาใจตรงกันหรือไมเปนอีกเรื่องหนึ่ง เชนพูดวาดอกไมงาม รูปปนนี้สวย รูป
เขียนรูปนี้สวย เปนการใชคําๆ เดียวกัน คือ “สวย” แตความเขาใจในความสวย
ของสิ่งเดียวกันท่ีพูดถึงจะเขาใจในความหมายเดียวกันหรือเปลา เปนอีกเรื่องหนึ่ง 
อาจจะตรงหรือไมตรงกันก็ได 

เมื่อพูดถึงเรื่องของสุนทรียะ เพื่อใหเกิดความเขาใจในเรื่องดังกลาวให
ชัดเจน คงตองกลาวถึงเรื่องท่ีสําคัญเกี่ยวของกัน 3 เรื่อง กลาวคือ 

1) สุนทรียภาวะ (Aesthetic State) 
2) รูปแบบสุนทรียะ (Aesthetic Form) 
3) ทฤษฎีของความงาม (Theory of Beauty) 
ตอไปจะพูดถึงรายละเอียดของเรื่องทั้ง 3 เรื่องที่ไดตั้งเปนหัวขอไว

ขางตน จะพูดถึงเรื่องดังกลาวในแตละประเด็น คือ 
 
1) สุนทรียภาวะ  หรือภาวะของความงาม หรือความมีอยูของความ

งาม ความงามมีอยูอยางไร อยูในสภาวะใด เรื่องความมีอยูของความงามนั้น  เรา
จะพิจารณาถึงความมีอยูของความงามใน 2 ประเด็น คือ  

1.1) ความงามมีอยูอยางอัตวิสัย (Subjectivism) 
1.2) ความงามมีอยูอยางวัตถุวิสัย (Objectivism) 
 
2) รูปแบบสุนทรียะ ในเรื่องของรูปแบบสุนทรียะ โดยทั่วไปเราจะ

คุนเคยกับรูปแบบของสุนทรียะ ในแบบเดียว คือ ความงาม หรือสวยงาม แตใน
ที่นี้เราจะพิจารณาถึงรูปแบบของสุนทรียะ ใน 5 รูปแบบดวยกัน คือ 

2.1) สวยงาม (Beauty) 
2.2) งามอยางนาทึ่ง หรือ มหึมายักษา (Sublime) 
2.3) โศกเศรา (Tragic) 
2.4) ตลก (Comic) 
2.5) นาเกลียด  (Ugly) 
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3) ทฤษฎีของความงาม ในเรื่องทฤษฎีของความงาม เราจะพูดถึง
แนวความคิดของนักปรัชญา และนักสุนทรียปรัชญา 7 คน คือ 

3.1) เปลโต (Plato) 
3.2) โปรตินุส (Protinus) 
3.3) เซนทโทมัสอควินัส (St.Thomas Aquinas) 
3.4) ฟซิโน และ อัลเบอรติ (Ficino and Alberti) 
3.5) ชาฟเตสเบอรี่ (Shaftesbery) 
3.6) ฮัทจิสัน  (Hutcheson) 
3.7) เบอรค (Burke) 
 
เรื่องของทฤษฎีสุนทรียะ  หรือ เรื่องทฤษฎีของความสวยความงามนั้น  

โดยเนื้อหาแลวเปนเรื่องของปรัชญา เพราะสุนทรียศาสตรนั้นเปนสาขาหนึ่งของ
ปรัชญา ที่เรียกกันในภาษาอังกฤษวา Aesthetics  ซึ่งเปนปรัชญาสาขาหนึ่งที่พูด
ถึงเรื่องของความงามวา ท่ีเรียกกันวาความงามนั้น มีอยูจริงหรือไม ถาความงามมี
อยูจะมีอยูอยางไร  มีอะไรเปนตัวกําหนดวาสิ่งนี้งาม สิ่งนี้ไมงาม ซึ่งสิ่งเหลานี้เปน
ปญหาของปรัชญา  สุนทรียศาสตรเปนแขนงหนึ่งของปรัชญาประยุกตที่ใชปรัชญา
บริสุทธ์ิตีความผลสรุปของศิลปะตางๆ 

สุนทรียศาสตรมาจากศัพทวา สุนทรียะ + ศาสตร “สุนทรีย” แปลวา ดี 
งาม สุนทรียศาสตรจึงมีความหมายตามรากศัพทวา วิชาวาดวยความงาม ผู
บัญญัติศัพทตองการใชแปลคําภาษาอังกฤษวา  aesthetics มาจากศัพทภาษากรี
กวา aistheticos ซึ่งเปนคุณศัพทของคํากริยา aisthanomai แปลวา รูดวยผัสสะ 
(to perceive) แตทวาศัพท aestietics ในภาษาอังกฤษกําหนดไวใหหมายถึงวิชา

วาดวยศิลปะโดยทั่วไป
2
 

ดังไดกลาวแลววา สุนทรียศาสตรเปนสาขาหนึ่งของปรัชญาประยุกตที่
ใชปรัชญาบริสุทธิ์ตีความผลสรุปของศิลปะตางๆ จึงขอยกตัวอยางสาขาของ
ปรัชญาซึ่งถือวาเปนปรัชญาบริสุทธ์ิมาเพื่อใหเกิด 

                                                        
2
ปรัชญาศิลปะ, กีรติ  บุญเจือ, กรุงเทพฯ , ไทยวัฒนาพาณิชย, 2552, หนา 3 
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ความเขาใจที่ชัดเจนขึ้น เมื่อนักสุนทรียศาสตรเสนอแนวคิดปรัชญา
สุนทรียะของเขา สาขาปรัชญาที่สําคัญ คือ 

1) อภิปรัชญา (Metaphysics)  ปรัชญาสาขานี้ถกเถียงกันเกี่ยวกับเรื่อง
สภาวะแหงความเปนจริงอันที่สุด (Ultimate Reality)  อะไรเปนสิ่งที่จริงแท 
อะไรเปนผลพลอยไดจากสิ่งที่จริงแท จิตหรือวัตถุเปนความจริงมูลฐาน มีภาวะ
จริงที่อยูนอกเหนือจากวัตถุและปรากฏการณของวัตถุหรือไม  มนุษยคืออะไร 
เปนเพียงกลุมกอนของอิเล็กตรอน โปรตอน เหมือนสิ่งอื่นๆ หรือวามีอะไร
บางอยางนอกเหนือไปจากกลุมกอนสสารเหลานี้  มนุษยเปนอิสระหรือวาถูกหลอ
หลอมโดยอิทธิพลภายนอกโดยสิ้นเชิง มนุษยมีฐานะอยางไรในโลกแหงความเปน
จริง เปนเพียงสัตวตัวหนึ่งหรือวามีลักษณะบางอยางของตนที่สรรพสัตวไมมี  
ปญหาเหลานี้และอื่นๆ ทํานองนี้ไดมีนักปรัชญาตั้งแตอดีตถึงปจจุบันพยายามให
คําตอบ 

2) ตรรกวิทยา (Logic) ตรรกวิทยาศึกษากฎเกณฑของการใชเหตุผล  
การอางเหตุผลอยางไรจึงจะเรียกไดวาสมเหตุสมผล  มีหลักอะไรที่จะตัดสิน
เชนนั้น  เหตุผลใหความจริงเสมอไปหรือไม  การอางเหตุผลมีไดกี่วิธี เหลานี้เปน
ความพยายามของตรรกวิทยาที่จะใหคําตอบ 

3) ทฤษฎีความรู (Epistemology) ปรัชญาสาขานี้วิเคราะหปญหาเรื่อง
ความจริง เรารูความจริงไดอยางไร เรามีหลักอะไรที่จะชวยในการตัดสินวานี้จริง 
นี้เท็จ ประสาทสัมผัสเปนตัวตัดสินหรือวาเหตุผล หรือวาญาณทัศน (Insight)  
หรือวามีวิธีอ่ืนใด  ความจริงมีกี่ประเภท มนุษยเราจะรูความจริงไดเพียงใด ทําไม
จึงเปนเชนนั้น นี่คือปญหาที่นักปรัชญาสาขานี้พยายามจะวิเคราะหออกมา 

4) จริยศาสตร (Ethics) สาขานี้พอเรียกไดวาเปนปรัชญาชีวิต  คือพูดถึง
ความหมายของชีวิต ชีวิตที่ดีมีลักษณะอยางไร  อะไรคือสิ่งที่นาพึงปรารถนาที่สุด
ของชีวิต  ความดีคืออะไร เอาอะไรมาเปนเกณฑวัด  ดีชั่วเปนเรื่องของจิตใจแตละ
คน หรือวามีอยูจริงนอกเหนือจากอารมณและความรูสึกของมนุษย 

ทั้ง 4 นี้เปนปญหาหลักที่ปรัชญาพยายามใหคําตอบ มติที่ไดจากเรื่อง
เหลานี้ยอมนําไปประยุกตกับกิจกรรมของมนุษยดานอื่นๆ ได จึงเกิดปรัชญาใน
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สาขาวิชาตางๆ กัน เชน ปรัชญาการศึกษา ปรัชญาการเมือง ปรัชญาศาสนา 
ปรัชญาศิลปะ ปรัชญาวิทยาศาสตร และอื่นๆ

3
 

เมื่อไดทราบความหมายของปรัชญาโดยทั่วๆ ไปแลว คงจะพอเปน
แนวทางใหเขาใจแนวคิดปรัชญาในเรื่องสุนทรียศาสตรไดงายขึ้น 

ดังไดกลาวแลววาสุนทรียภาวะ (Aesthetic State) คือความมีอยูของ
ความงามนั้นเราจะพิจารณาไดเปน 2 ประเด็น คือ ความงามมีอยูอยางอัตวิสัย 
(Subjectivism) และความงามมีอยูอยางวัตถุวิสัย (Objectivism) รายละเอียด
ของ 2 ประเด็นนี้เปนอยางไร 

 
1.1 ความงามมีอยูอยางอัตวิสัย  คือ การมีอยูของความงามขึ้นอยูกับ

สิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่ง  (Depens on someone) หมายความวาความ
งามขึ้นอยูกับเรา  เราเปนผูบอกวาสิ่งนี้งาม  

ความงามไมไดมีอยูโดยตัวของมันเอง ซึ่งสุนทรียภาวะของศิลปวัตถุ
ขึ้นอยูกับตัวเรา  ถาไมมีตัวเราสุนทรียภาวะหรือความงามก็ไมมี  สุนทรียภาวะ
ของศิลปวัตถุหรือสิ่งที่เปนศิลปะ ทําใหเกิดความยินดี  (delight) หรือ ความพอใจ
ทางสุนทรียะ (aesthetic pleasure) แกตัวเรา คําวา delight นั้น หมายถึง 
ความพอใจอยางยิ่ง (great pleasure) ความสุข (happiness) สิ่งที่นําความพอใจ
มาสู (Satisfaction) สิ่งที่กลาวมานี้เกิดขึ้นในจิตใจของผูเสพงานศิลปะ นั่นก็
หมายความวาตองมีตัวคนเปนผูเสพงานศิลปะอยูดวย   ความพอใจทางสุนทรียะ
จึงจะมีขึ้นได  ดังนี้เองจึงกลาววาความงามขึ้นอยูกับคนใดคนหนึ่งผูเสพงานศิลปะ 
หรือกลาววาความงามมีอยูอยางอัตวิสัย 

1.2 ความงามมีอยูอยางวัตถุวิสัย  แนวคิดนี้เห็นวา ความงามมีอยูโดย
ตัวของมันเอง ไมไดขึ้นอยูกับสิ่งใดหรือใครคนใดคนหนึ่ง คือเห็นตรงขามกับ
แนวคิดแรกที่เห็นวาความงามมีอยูอยางอัตวิสัย แนวคิดในประเด็นหลังนี้ เห็นวา
ความงามมีอยูโดยตัวของมันเอง ไมวาใครจะเห็นหรือไมก็ตาม  ความงามก็ยังคงมี
อยู  ดั งนั้ นความงามจึ ง ไ ม ขึ้ นอยู กั บสิ่ ง ใ ดหรื อผู ใ ด   มี อยู อ ย า งอิ ส ระ  

                                                        
3
ปรัชญาการศึกษา, วิทยวิศทเวทย, ดร, กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพรผลงานวิชาการ คณะ

อักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2555, หนา 8-9. 
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(independent) สุนทรียภาวะในลักษณะนี้เรียกวาเปนรูปแบบสุนทรียะ 
(aesthetic form) ซึ่งหมายความวาสิ่งศิลปะ หรือศิลปวัตถุ มีคุณสมบัติของ
สุนทรียะอยูในตัวของมันเอง ไมไดอยูนอกตัวมัน 

 
2) รูปแบบของสุนทรียะ (aesthetic form)  นี้ Max Dessoir (1867-

1947) ซึ่งเปนศาสตราจารยของมหาวิทยาลัยเบอรลิน  ประเทศเยอรมันนี กลาว
วา  มีอยู 5 รูปแบบดวยกัน (5 forms of aesthetics) คือ 

 
2.1 สวยงาม  (Beauty)  เปนคําที่เราคุนเคยกันอยูโดยทั่วไป เมื่อพูดถึง

เรื่องสุนทรียะ เราก็จะนึกถึงความสวย ความงาม เปนที่เขาใจกัน  ความสวย 
ความงามเปนคุณสมบัติของสิ่งที่เปนความพอใจ หรือสิ่งที่กอใหเกิดความพอใจ  
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมองใครบางคนหรือมองสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ใหความพึงพอใจ
อยางยิ่งแกเรา รูปแบบของสุนทรียะที่เขาใจกันโดยทั่วไปก็มีแบบเดียวคือ ความ
งาม สําหรับแนวคิดของ Max Dessoirรูปแบบของสุนทรียะมีได 5 รูปแบบ 

 
 

 
 
 

2.2 งามอยางนาทึ่ง หรือ มหึมายักษา
4
 (Sublime)  หมายความวา ดี

อยางยิ่ง  งามอยางยิ่ง หรือสามารถใหความสุขได (enjoyable) ซึ่ง Shaftesbury 

                                                        
4
มหึมายักษา ศัพทนี้ศาสตราจารยแสงอรุณ รัตกสิกร เปนผูบัญญัติไว ซึ่งผูเขียนเปนวาตรงกับ

ความหมายของคําวา Sublime มากที่สุด 

รูปแบบสุนทรยีะ  สวยงาม 
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(1671-1713) ใหความหมายของความงามแบบนี้วาเปนสิ่งที่รังสรรคโดยพระเจา 
(creation of God) หรือเปนสิ่งท่ีพระเจาสราง เลยทีเดียว 
 

 
 
 

 
2.3 โศกเศรา (Tragic)  เปนรูปแบบสุนทรียะอีกแบบหนึ่งที่หมายถึง  

เหตุการณหรือสถานการณที่เศรามากๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง เปนเรื่องราวหรือ
เหตุการณที่เกี่ยวกับความตาย หรือความทุกขทรมาน รูปแบบของสุนทรียะนี้เรา
จะพบไดในวรรณกรรมตางๆ ที่จบลงดวยความสูญเสีย ความตาย ความโศกเศรา 
เชนเรื่องโรมีโอแอนดจูเลียต   เปนตน 

 

 
 

 
2.4 ตลก (Comic) เปนรูปแบบสุนทรียะที่หมายถึงเรื่องราวหรือรูปแบบ 

หรืองานศิลปะที่ใหความขบขัน สาระสําคัญของรูปแบบนี้ก็คือ ตองเปนอะไรที่ผิด
ไปจากปรกติ  ถาเปนคนก็ตองมีรูปรางผิดปรกติ เชน หัวโตกวาธรรมดาทั่วไป หรือ

รูปแบบสุนทรยีะ  นาทึ่ง 

 

รูปแบบสุนทรยีะ  โศกเศรา 
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ตาโตมากๆ เชน รูปการตูนตางๆ เปนตน เราจะพบวารูปรางหนาตาจะไมเหมือน
คนทั่วไป  ดูแลวทําใหเกิดความขบขัน หัวเราะออกมาได 

 

 
 
 
 
2.5 นาเกลียด (Ugly) นาเกลียดก็เปนรูปแบบหนึ่งของสุนทรียะ   

หมายถึงสิ่ งที่ ไมดึงดูดใจอยางมาก  ที่ ไมมี เสนหอยางที่สุด   (extremely 
unattractive) ที่ไมนาสนใจอยางยิ่งยวด ที่ไมนารัก แตในความนาเกลียดนี้
จะตองมีคุณสมบัติอะไรบางอยางอยูดวย ซึ่งทําใหดูแลวอยากกลับมาดูอีก ที่
เรียกวามีความยวนนิยม (Pleasure) อยูดวย  เชน ภาพเขียนของปกัสโซ ที่เขียน
ภาพคนบิดเบี้ยว ผิดปรกติ หู ตา ปาก อยูในตําแหนงท่ีผิดปรกติ  แตเราดูภาพนั้น
แลวยังชวนใหหันกลับมาอยากดูอีก  เพื่อคนหาอะไรบางอยางที่ซอนอยูในภาพนั้น 
ชวนใหนาคนหาติดตาม แตถาถามวาเราอยากมีหนาตาแบบนั้นหรือไม  เราคง
ตอบวาไมอยาก เพราะนาเกลียด งานศิลปะที่มีลักษณะแบบนี้ก็เปนรูปแบบ
สุนทรียะอีกแบบหนึ่ง อาจมีผูแยงวา ความนาเกลียดก็คือความนาเกลียด  จะมี
สุนทรียะไดอยางไร  คําตอบคือ  ความนาเกลียดที่ไมมีความยวนนิยมอยูเลย จะ
ไมสามารถเปนรูปแบบของสุนทรียะไดตามแนวคิดนี้  เชน หมาเนาตายลอยน้ํามา 
จะมีแตความนาเกลียดเพียงอยางเดียว 

 
 
 
 

รูปแบบสุนทรยีะ  ตลก 
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ที่กลาวมาแลวเปนความเขาใจโดยทั่วไปของเรื่องสุนทรียศาสตร ซึ่งเมื่อ

กลาวถึงเรื่องของความสวย ความงามแลวก็จะตองกลาวถึงแนวคิดหรือทฤษฎี
เรื่องความงาม  (Theory of Beauty)  ไวดวย  นักปรัชญาหรือนักปรัชญา
สุนทรียศาสตร ก็มีความคิดในเรื่องสุนทรียปรัชญาแตกตางกันไป  ซึ่งแตละทาน
ตางก็มีเหตุผลสนับสนุนแนวคิดของตนเอง เปนเรื่องที่เราควรศึกษาตอไป 
 

3) ทฤษฎีของความงาม (Theory of Beauty) ในที่นี้จะกลาวถึง
แนวคิดของนักปรัชญาที่พูดถึงเรื่อง ความงามหรือทฤษฎีของความงามซึ่งแตละ
ทานไดนําเสนอไวในเรื่องของศิลปะพอสังเขป ดังน้ี  

 
3.1 เปลโต (Plato  428-348 B.C)  
เปลโต ไดเขียนไวในหนังสือของเขาชื่อซิมโปเซียม (Symposium) 

สาระสําคัญโดยทั่วไปของ The Symposium คือ ความรัก  ตัวละครแตละตัวใน
บทสนทนาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความรัก  และคําถามเรื่องความงาม มาจากขอสรุป
ที่วาความงาม คือเรื่องราวของความรัก หรือภววิสัยแหงความรัก  ซึ่งอยู

นอกเหนือโลกของประสบการณทางผัสสะ
5
  ตามแนวคิดปรัชญาของเปลโต ที่วามี

ความจริงในเรื่องของความงามอยูในโลกของแบบ (World of Ideas, World of 

                                                        
5
Aesthetics ; An Introduction, Gorge Dickie, The Boffs-Merrill Company, Inc., 

1979, pp. 3-5 

รูปแบบสุนทรยีะ  นาเกลียด 
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Forms) และความคิดเรื่องความงามก็เปนสิ่งที่มีอยูอยางอิสระ นอกเหนือ
ประสบการณ  แนวคิดนี้เปรียบเทียบกับปจจุบันอาจเทียบไดกับที่บางคนกลาววา 
“เมื่อมีความรัก โลกก็สวยงาม” กระมัง 

สิ่งเชิงเดียว (simple things) หรือสิ่งที่มีองคประกอบเพียงอยางเดียว
ทั้งหลาย ยอมมีความเปนหนึ่งเดียว (unity)  เปนธรรมดา  สิ่งที่สลับซับซอน 
(complex things) หรือสิ่งท่ีมีองคประกอบมากมายทั้งหลาย มีกระบวนการ และ
สัดสวนของสวนตางๆ ที่ประกอบกันขึ้นมาเปนสิ่งนั้นเปนตัวรวม ซึ่งสิ่งนี้คือ
รูปแบบของความเปนหนึ่งเดียว สิ่งที่สวยงามทั้งหลาย เปนสิ่งที่เกิดจากหลายๆ สิ่ง
รวมกันเปนหนึ่งเดียว หมายความวา เกิดจากความหลากหลายที่รวมกันเปนหนึ่ง
เดียวได (unified) 

สําหรับความเห็นของเปลโต  ความงาม เปนคุณลักษณะที่สามารถ
วิเคราะหไดวาเปนสิ่งเชิงเดียว  คําวาความงามไมสามารถนิยามได คําวาความงาม 
เปนสิ่งที่คลายกันในเชิงตรรกวิทยา กับคําที่ “งายๆ  ไมซับซอน”  อยางเชน  คํา
วา “แดง” หรือสีแดง  ซึ่งความหมายของคําน้ีเรียนรูไดจากประสบการณตรง โดย
การไปชี้ใหดูสีแดง  แปลวาเราไมสามารถนิยามไดวาสีแดงคืออะไร ตอง
ยกตัวอยางของสิ่งที่มีสีแดงจึงจะเขาใจ จะนิยามอยางไรก็จะกลายเปนการ
ยกตัวอยางของสิ่งที่มีสีแดงทั้งสิ้น ความงามของเปลโต เปนสิ่งที่มีอยูอยางอิสระ
เหนือประสบการณ  (a transcendental entity)  

3.2 โปรตินุส (Protinus204-269 A.D.) 
นักปรัชญาคนตอไปผูซึ่งไดพัฒนาทฤษฎีของความงามอยางเต็มที่ ซึ่งจะ

กลาวถึงในที่นี้คือ โปรตินุส แนวคิดปรัชญาของโปรตินุส คือ การตีความปรัชญา
แบบเปลโต ซึ่งพลังหรืออํานาจที่ลึกลับที่เหนือความเขาใจของมนุษยของปรัชญา
เปลโตไดถูกพัฒนาไปอยางเต็มที่ที่สุด 

โปรตินุสยอมรับเรื่องทฤษฎีแหงแบบ (Thetory of Forms) หรือ 
ทฤษฎีเรื่องโลกของแบบ ของเปลโต และถือวาโลกแหงผัสสะ ในบางระดับที่จํากัด 
“สะทอน” และเปดเผยใหเห็นรูปแบบ (forms) จากการทําสมาธิ  ประสบการณ
ของความงามนั้นไมใชประสบการณทางผัสสะ  แตเปนประสบการณทาง
สติปญญาที่ตองใชเหตุผลมากกวาอารมณ  สิ่งที่สําคัญที่มีผลมาจากทฤษฎีของเปล
โตและโปรตินุสก็คือการวางรากฐานความคิดเรื่องการทําสมาธิ ในฐานะที่เปน
ความคิดหลักที่สําคัญในทฤษฎีของความงาม และผลที่เกิดขึ้นตามมาคือ เปน
แนวคิดที่สําคัญในทฤษฎีของเรื่องประสบการณทางสุนทรียะ  
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“การทําสมาธิ” เปนหนึ่งในวลีที่เปนนามธรรมทั้งหลาย ซึ่งบางครั้งก็
ซอนความแตกตางที่สําคัญเอาไว  ประสบการณบางอยางของศิลปะหรือในศิลปะ
และธรรมชาติ  ก็เปนสิ่งที่เกี่ยวกับการทําสมาธิไดอยางเหมาะสม เชน การฟง
เพลงเกี่ยวกับศาสนา เชนเพลงในโบสถคริสต หรือการจองมองดูพระพุทธรูป แตก็
มีประสบการณของเราที่เกี่ยวกับศิลปะและธรรมชาติจํานวนมากมายที่ไมใชเปน
เรื่องที่เกีย่วกับการทําสมาธิ  เชน ความราเริง ความกลาหาญ ความตื่นเตน ความ

ตลกขบขัน ความสนุกอยางอึกทึกครึกโครม และอื่นๆ อีกมาก
6
 

3.3 เซนตโทมัสอควินัส (St. Thomas Aquinas  1225-1274 A.D.) 
ปรัชญาของเปลโต มีอิทธิพลอยูเปนเวลาหลายศตวรรษ  ยกตัวอยาง

เชน  เซนตออกัสติน (St. Augustin354-430 A.D.) ผูซึ่งเปนนักเทววิทยา และนัก
ปรัชญาคนสําคัญ ก็ยังทําใหทฤษฎีความงามของเปลโตอยูในความทรงจําของเขา
ตลอดไปเทาๆ กับหลักการทางปรัชญาอื่นๆ ของเปลโต 

ภายในแวดวงของหรือขอบเขตของคริสเตียนเทววิทยาไดรับอิทธิพลจาก
ปรัชญาของอริสโตเติ้ล พลังและอิทธิพลของแนวปรัชญาทั้งหมดไดแสดงใหเห็นใน
งานของ เซนตโทมัสอควินัส 

สําหรับอริสโตเติ้ลไมมีโลก 2 โลก (คือโลกของประสบการณที่เราอยูทุก
วันนี้กับโลกของแบบ) อยางที่เปลโตยึดถือ  แตมีโลกเพียงหนึ่งเดียว และเปนสิ่งที่
เรารูและเขาใจไดดวยสติปญญาอยางสมบูรณอยางแทจริง  โลกที่ เรามี
ประสบการณทางผัสสะ ไมใชสิ่งที่ไมเปนจริง ไมใชสิ่งที่ลวงตา คือเห็นวาโลกที่
แทจริงคือโลกของประสบการณ แนวคิดปรัชญาของเขาเตรียมพื้นฐานไวเพื่อให
ความสนใจในเรื่องปรากฏการณทั้งทางธรรมชาติ และทางศิลปะ  

ความคิดหรือแนวคิดเรื่องความงามของอควินัส ไมใชความคิดที่ไมมี
พื้นฐานอยูบนโลกนี้  เขานิยาม “ความงาม” วาเปน “สิ่งที่พอใจเมื่อเรามองสิ่ง
นั้น” หมายความวา สิ่งที่มองแลวทําใหเกิดความพอใจ สิ่งนั้นก็มีความงาม  ความ
งามเปนสิ่งที่สัมพันธกับความปรารถนาใน “สิ่งที่สวยงาม” ดวย  สิ่งที่สวยงาม คือ
สิ่งที่ทําใหความปรารถนาสงบลงไดเมื่อกําลังมองหรือรูจักสิ่งนั้นแลว 

 

                                                        
6
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อควินัสสรุปวา เงื่อนไขของความงามมี 3 เงื่อนไข คือ 
1) ความสมบูรณ (perfection) หรือความไมเสียหาย 
2) สัดสวน (proportion) หรือ ความกลมกลืน (harmony) 
3) ความแจมแจง  (brightness) หรือ ความชัดเจน  (clarity) 
 
หมายความวา สิ่งที่มีความงาม ตองอยูใน 3 เงื่อนไข คือ มีความ

สมบูรณ มีความกลมกลืนในสัดสวน และมีความชัดเจนแจมแจง 
ทฤษฎีของอควินัสมีมุมมองปรากฏใหเห็นทั้ง 2 ดาน คือทั้งมุมมองเชิง

วัตถุวิสัยและมุมมองเชิงอัตวิสัย สภาวะในเงื่อนไขของความงาม เปนลักษณะของ
โลกแหงประสบการณเชิงวัตถุวิสัย แตทวาความคิดเรื่องความพึงพอใจในฐานะที่
เปนสวนหนึ่งของความหมายของคําวา “สวยงาม” นั้น นําไปสูทฤษฎีของความ
งามที่เปนสวนประกอบของปจจัยที่เปนอัตวิสัย เหตุที่กลาวเชนนี้ก็เพราะวา ความ
เปนหรือความมีอยูของความพึงพอใจนั้นมันเปนเรื่องของคนหรือเปนคุณสมบัติ
ของคนที่มีประสบการณของความพึงพอใจ ไมใชคุณสมบัติของวัตถุที่คนมี
ประสบการณกับมันหรือกับงานศิลปะใดๆ การอารัมภบทเรื่องความพึงพอใจ หรือ
การเผยแพรแนวคิดเรื่องความพึงพอใจของอควินัส เปนกาวที่สําคัญของอวินัสที่
กาวออกไปจากความเขาใจเรื่องความงามเชิงวัตถุวิสัยแบบเปลโต ไปสูความเขาใจ

เรื่องความงามเชิงอัตวิสัย
7
 

3.4 ฟซิโน และ อัลเบอรติ (MarsilioFicino1433-1499 A.D., Leon 
Battista Alberti1409-1472 A.D.) 

ความเคลื่อนไหวที่สําคัญอยางหนึ่งคือการกลับมาของแนวคิดปรัชญา
แบบเปลโต ที่เรียกวา  Neoplatonismคือลัทธิเปลโตสมัยใหม เปนระบบปรัชญา
และศาสนาที่รวบรวมความคิดของเปลโตเขากับความลี้ลับของโลกตะวันออก โดย
เชื่อวาสัตวโลกลวนถือกําเนิดมาจากพระเจาองคเดียว และวิญญาณจะกลับคืนสู
พระเจาเมื่อสิ้นชีวิต 

ฟซิโน เปนผูมีบทบาทสําคัญในความเคลื่อนไหวนี้ เขาใหความสําคัญ
ทฤษฎีการทําสมาธิ ซึ่งยังคงรักษาจิตวิญญาณของปรัชญาแบบเปลโตเอาไว  ใน
การทําสมาธิ จิตถอนจากรางกายและจากความสนใจที่เกี่ยวของกับรางกาย และ
วัตถุแหงการทําสมาธิ ก็เปนรูปแบบของเปลโตอยางที่เราคุนเคยหรือรูกัน 
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สําหรับอัลเบอรติ  ทฤษฎีความงามของอัลเบอรติเปนเรื่องที่งายและ
ตรงไปตรงมา  เขานิยามความงามในคําพูดที่วา  “เปนความกลมกลืนของสวน
ตางๆ” ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ความกลมกลืนนั้นก็จะกอใหเกิดความเลว
ลง พูดงายๆ คือ ความงาม คือความกลมกลืนของสวนตางๆ  ถาไมกลมกลืน ก็ไม
มีความงาม คํานิยามของอัลเบอรติเปนคํานิยามที่เปนวัตถุวิสัย  เนื่องดวยคํานิยาม
นี้ อางอิงถึงคุณสมบัติของวัตถุเทานั้น (ซึ่งเปนคุณสมบัติเชิงเดี่ยวอยางที่เปนอยู
จริง) และไมไดกลาวถึงเรื่องจิตของคนผูเสพศิลปะแตอยางใด 

Alexander Baumgarten (1714-1762) เปนนักปรัชญาชาวเยอรมัน 
เปนผูบัญญัติศัพทคําวา “aesthetics” ขึ้นเปนคนแรก ความงามแบบอัตวิสัย 
ยอมเกี่ยวของกับจิต (mind) ของคนเสมอ พฤติกรรมและปรากฏการณที่เกี่ยวกับ
จิตใจ เปนความสามารถท่ีแตกตางกันของจิตใจ  ปรากฏการณที่เกี่ยวกับจิตใจเปน
ความสามารถทางสติปญญาซึ่งใชเหตุผลมากกวาอารมณความรูสึก (rationalist) 
สวนพฤติกรรมนั้นเปนความสามารถที่เกี่ยวกับอารมณ ความรูสึกจากประสาท
สัมผัสทั้ง 5 ที่รับรูจากประสบการณ (empiricist)  

Buamgartenเปนพวก rationalist เขาคิดวาศิลปะเปนสื่อกลางที่จะให
ความรูในระดับที่ต่ํา  เขาจินตนาการถึงศิลปะ หรือมองวาศิลปะนั้นเปนเรื่องที่อยู
ภายใตอาณาเขตของทั้ง 2 อยางคือ ทั้งเรื่องของความสามารถทางสติปญญา ซึ่ง
ใชเหตุผลมากกวาอารมณ ความรูสึก และเรื่องของความสามารถที่เกี่ยวกับ
อารมณความรูสึก  ในฐานะที่เปนรูปแบบการใหความรูที่ไมดี ที่ต่ํากวามาตรฐาน 
ในทางที่ขัดแยงกัน แนวโนมหลักของนักปรัชญาชาวอังกฤษ คือรวมเอา
ประสบการณของความงามใหอยูภายใตความสามารถที่ เกี่ยวกับอารมณ 
ความรูสึกจากประสาทสัมผัสแตเพียงอยางเดียว  โดยเห็นวาศิลปะเปนเรื่อง
ปรากฏการณของรสนิยม (taste) ความสามารถในเรื่องรสนิยมควรเปนพื้นฐาน
ของวัตถุประสงคในการตัดสินเรื่องศิลปะ  ปรัชญาของพวกนี้จึงกลายเปนอัตวิสัย 
นั่นคือ นักปรัชญาพวกนี้กลับมาใหความสนใจในเรื่องอัตตา หรือตัวตน และ
กลับมาวิเคราะหสภาวะของจิตของบุคคลและความสามารถเกี่ยวกับจิตของ

บุคคล
8
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3.5 ชาฟเตสเบอร่ี (Shaftesbury 1671-1713) 
ความเห็นของเขาที่แพรหลายออกไปและไมเปนระบบ เปนหัวเลี้ยว

หัวตอทางความคิดเพราะวา เขายึดถือทฤษฎีความงามแบบเปลโต แตก็ถือวา
ทฤษฎีความงามแบบเปลโตเปนแหลงกําเนิดหลักที่มีอิทธิพลตอทฤษฏีเรื่อง
ความสามารถของรสนิยม  ทฤษฎีทั้ง 2 นี้ ไมขัดกันอยางถูกตองตามหลัก
ตรรกวิทยา  หมายความวาไปดวยกันไดอยางดี 

เขาคิดวา มีความสามารถในเรื่องรสนิยมที่เปนเชิงเดี่ยว  ซึ่งสามารถจะ
ทําหนาที่ได ทั้งในฐานะที่เปนความรูสึกทางศีลธรรม เพื่อการตัดสินเกี่ยวกับ
พฤติกรรมหรือในฐานะที่เปนความรูสึกเรื่องความงาม เพื่อการตัดสินเกี่ยวกับบาง
สิ่งบางอยางไมวาจะมีคุณสมบัตินั้น (ความงาม) หรือไมก็ตาม  ภววิสัยของการ
ตัดสินเรื่องความงามเปนภววิสัยที่อยูนอกเหนือประสบการณ (transcendental) 
เขาเปนคนหนึ่งในชวงแรกของนักคิดในศตวรรษที่ 18 ที่เนนความสนใจในเรื่อง
ของความนาทึ่ง (sublime)  หรือความงามอยางนาทึ่ง ความสนใจในเรื่องความ
นาทึ่งของเขาบางทีจะไดรับมาจากความคิดความเขาใจเกี่ยวกับโลกของเขาใน
ฐานะที่เปนการสรางสรรคของพระเจาเพราะความงามแบบนาทึ่งในความคิดของ
เขานั้นเปนสิ่งที่พระเจาเทานั้นท่ีจะสรางความงามแบบน้ีได  ไมใชสิ่งที่มนุษยจะทํา
ไดเชนนั้น ความยิ่งใหญและไมอาจจะเขาใจไดในการสรางสรรคอยางนั้น ควรจะ
อธิบายไดอยางเดียวเทานั้นวาเปนความนาท่ึง 

หลักการเรื่องรสนิยมเปนเรื่องที่มีอิทธิพลมากตอความคิดในศตวรรษที่ 
18 ความนาทึ่ง เริ่มตนกระบวนซึ่งมีผลตอการกอตัวขึ้นของความเขาใจในเรื่อง
สุนทรียศาสตร  Shaftesberyจัดใหเรื่องความนาทึ่งเปนความงามชนิดหนึ่ง  เขา
แนะนําความคิดเรื่องความไมอคติ (คือไมเอาตัวเองเขาไปเกี่ยวของดวย)  ซึ่งได
กลายเปนหลักหรือแกนกลางของความคิดเรื่องสุนทรียศาสตร  เรื่องหลักของเขาก็
คือการปกปองหลักการหรือขอสรุปของเปลโตที่วา “อะไรก็ตามในธรรมชาติ จะ
สวยหรือมีเสนหก็เปนแตเพียงเงาที่จางๆ ของความงามตนแบบเทานั้น” (ความ

งามตนแบบก็คือความงามในโลกของแบบตามแนวคิดปรัชญาของเปลโตนั่นเอง)
9
 

 
 
 

                                                        
9
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3.6 ฮัทจิสัน (Francis Hutcheson 1694-1746) 
เป น ไปไดที่ ฮั ทจิ สั น  จะ เป นตั วแทนคนเดี ย วที่ ดี ที่ สุ ดของนั ก

สุนทรียศาสตรอังกฤษในศตวรรษที่ 18  หัวเลี้ยวหัวตอหรือการเปลี่ยนแปลงไปสู
หลักการซึ่งเปนคุณลักษณะสําคัญของกลุมนี้ เปนสิ่งที่มีความสมบูรณในความคิด
ของเขา  ไมมีรองรอยของความทรงจํา เรื่องภววิสัยที่อยูนอกเหนือประสบการณ
แบบเปลโต ทฤษฎีของเขาเนนอยางตรงไปตรงมาในเรื่องปรากฏการณทางผัสสะ 
และการไมเอาตัวบุคคลเขาไปเกี่ยวของดวยก็เปนหลักการที่ใชไดอยางนุมนวลใน
ความคิดเรื่องผัสสะของเขา 

เขาเห็นวา คําวา “ความงาม” เปนสิ่งที่ใชเรียกชื่อ “ความคิดที่เกิดขึ้น
ในตัวเรา” นั่นคือ มันบงบอกถึงวัตถุในสํานึกสวนตัวของเราซึ่งกระตุนโดยการรับรู
วัตถุภายนอกที่แนนอนชนิดใดชนิดหนึ่ง กรณีนี้ ความงามก็เปนอัตวิสัยอยาง
สมบูรณ เพราะความคิดเรื่องความงามเกิดขึ้นในตัวเรา เมื่อเรารับรูวัตถุภายนอก 

ในประสบการณของความงาม  รูปที่โดดเดนของวัตถุที่เรารับรูไดก็คือ
ความเปนหนึ่งเดียวของความหลากหลาย  คือ ความงาม ในทฤษฎีของเขา สิ่งนี้
คือที่มาหรือสาเหตุของความงาม ความรูสึกของความงาม ใหความหมายวาเปน
พลังหรือความสามารถที่ถูกปลุกเราขึ้นในจิตใจ ความคิด หรือความรูสึกเรื่องความ
งามเปนความคิดที่ถูกกระทําจากภายนอก ความคิดเรื่องความงามเปนปฏิกิริยา
ตอบโตที่เกิดขึ้นอยางงายๆ เปนอัตโนมัติ  เขาถือวามีความรูสึกที่แตกตางกัน
จํานวนมาก ซึ่งแตละอยางมีเพียงหนาที่เดียว เชน ความรูสึกเรื่องศีลธรรม 
ความรูสึกเรื่องความงาม ความรูสึกของความยิ่งใหญ และอื่นๆ  ประสบการณ
เรื่องความงาม ก็เหมือนกับการไดลิ้มรสของเกลือ หรือน้ําตาลในประเด็นนี้
ความรูสึกเชิงความงามจึงไมใชสิ่งที่ไดรับมาจากความรูใดๆ เกี่ยวกับหลักการ 

สัดสวน เหตุหรือสาเหตุใด หรือแมแตความมีประโยชนของวัตถุนั้น
10

 
3.7 เบอรค (Edmund Burke 1728-1797) 
เบอรค ไดพิมพหนังสือของเขาซึ่งเกี่ยวกับความนาทึ่งและความงาม ไม

นานนักหลังจากชวงกลางศตวรรษท่ี 18 สิ่งที่เปนประโยชนสําคัญที่สุดของหนังสือ
นี้ตอเสนทางประวัติศาสตรที่ปรากฏรองรอยหลักฐานในที่นี้คือ ทฤษฎีเรื่องความ
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นาทึ่งทีเ่ขาทําไวเต็มที่  เขากลาววา “ความงามที่ขาพเจาหมายถึง เปนคุณสมบัติ
ชนิดหนึ่ง (หรือคุณสมบัติหลายอยางในตัวคน) ที่เปนสาเหตุของความรัก หรือ
ความปรารถนาบางอยางที่คลายกับความรัก” 

ความนาทึ่ง คืออะไรก็ตามที่ทําใหเกิดความตื่นเตน ในความพอใจ  เขา
ทําเรื่องความนาทึ่งเปนอีกเกณฑหนึ่งแยกออกจากเรื่องความงาม  ในความเปน
จริงเขาเห็นวาความนาทึ่งเปนสิ่งตรงขามกับความงามดวยซ้ํา  เขาแยกความ
แตกตางระหวางความพอใจในฐานะผูกระทํา (positive pleasure) กับความ
พอใจสัมพัทธ (relative pleasure) ซึ่งเขาเรียกวา “ความยินดี” เชน ความพอใจ
ที่เกิดขึ้นในความงาม คือ ความรัก เปนความพอใจท่ีเราเปนผูกระทํา  ความพอใจ
ที่เกิดขึ้นในความนาท่ึง คือ ความยินดี เปนความพอใจแบบสัมพัทธ คือสัมพันธกับ
สิ่งอื่น หรือธรรมชาติที่ทําใหเกิดความนาทึ่ง 

ประสบการณของความนาทึ่งนั้น ถูกโนมนาวชักจูงโดยสิ่งที่เราไมรู ไม
เขาใจแจมแจงชัดเจน และเปนวัตถุหรือสิ่งที่มีขนาดใหญมากๆ  ถาเราสามารถที่
จะมีสมาธิเพงพิจารณากับสิ่งนั้นได และยังมีความรูสึกปลอดภัยสิ่งทั้งหลาย
เหลานั้นนั่นแหละเปนสิ่งที่เรามีประสบการณไดอยางที่เรียกวานาทึ่ง

11
 

 
ที่กลาวมาทั้งหมดเปนแนวทางท่ีพอจะทําใหเรามีความเขาใจในเรื่องของ

สุนทรียะ ไดพอสมควร  ซึ่งคงตองใชเวลาในการทําความเขาใจในแตละประเด็น
อยูบาง  เมื่อเคยชินและคุนเคยกับแนวคิดเชิงปรัชญาแลว ก็จะเขาใจเรื่องของ
สุนทรียศาสตรไดไมยาก และเปนการเปดโลกทัศนใหรับรูรูปแบบของสุนทรียะ
แบบอ่ืนๆนอกจากรูปแบบของ ความงาม ดวย 
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ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการ  

องคการการเรียนรูกับประสิทธิผลองคการของศาลยุติธรรม : 
ตัวแบบสมการโครงสราง 

A Relationship between Organizational Culture 
Learning Organization and Effectiveness of Court 

of Justice: Structural Equation Model 
 

ปริณ บุญฉลวย
1
 / Prin Boonchaluay 

 
บทคัดยอ 

 

การศึกษา เรื่อง ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการ องคการ
การเรียนรู และประสิทธิผลองคการของศาลยุติธรรม: ตัวแบบสมการโครงสราง 
มีวัตถุประสงคเพื่อพิจารณาความสัมพันธเชิงโครงสรางระหวางปจจัยดาน
ประสิทธิผลองคการ ปจจัยดานวัฒนธรรมองคการปจจัยดานองคการการเรียนรู
ของศาลยุติธรรม และความสามารถในการอธิบายและทํานายปจจัยประสิทธิผล
องคการ ดวยปจจัยวัฒนธรรมองคการ และปจจัยดานองคการการเรียนรูของศาล
ยุติธรรมผลการวิจัย พบวา 1) ปจจัยดานวัฒนธรรมองคการ ปจจัยดานองคการ
การเรียนรูและประสิทธิผลองคการในภาพรวม ตางมีความสัมพันธเชิงบวกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อศึกษาในบริบทของศาลยุติธรรม 2) ปจจัยวัฒนธรรมองคการ 
และปจจัยดานองคการการเรียนรูมีอิทธิพลตอประสิทธิผลองคการอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 3) เมื่อศึกษารวมกันระหวางปจจัยดานวัฒนธรรมองคการ กับ ปจจัยดาน
องคการการเรียนรู พบวา ปจจัยดานวัฒนธรรมองคการมีอิทธิพลตอประสิทธิผล
องคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยรอยละ 83.60 ของคาความแปรปรวนใน

                                                        
1
 นักศึกษาปริญญาเอก คณะพัฒนาสังคมและการจัดการสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนา

บริหารศาสตร 
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แนวคิดประสิทธิผลองคการสามารถถูกอธิบายและทํานายโดยปจจัยดานวัฒนธรรม
องคการ แตปจจัยดานองคการการเรียนรูมีอิทธิพลเชิงลบตอประสิทธิผลองคการ
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  

 
คําสําคัญ:วัฒนธรรมองคการ องคการการเรียนรู ประสิทธิผลองคการ 
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Abstract 

 
The purposes of this study were to investigate the structural 

relationship model among the concepts of Organizational 
Effectiveness, Organizational Culture and Learning organization of 
the Court of Justice and the ability of concepts of Organizational 
Culture and Learning Organization to explain and predict the 
organizational effectiveness. The results indicated the statistically 
significant positive associations were found among Organizational 
Effectiveness, Organizational Culture and Learning organization when 
studied in the context of the Court of Justice.  The study also found 
that Organizational Effectiveness and Learning Organization can be 
explained and predicted by the Organizational Culture in a very high 
level. The 83.60 percent of the variance in organizational 
effectiveness was explained by Organizational Culture respectively 
which considered in a very high level. But Learning Organization had 
statistically significant negative influence on organizational effectiveness. 
 
Keywords: OrganizationalCulture, Learning Organization, Effectiveness 
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บทนํา 
 

ศาลยุติธรรมถือเปนสถาบันหลักสําคัญของชาติ งานของศาลยุติธรรม
นอกจากการพิจารณาคดี และงานทําคําสั่งพิพากษาซึ่งอาจเรียกวาเปนการบริหาร
คดีระบบการทํางาน ไดแก กฎหมายวิธีพิจารณาคดีตางๆ แลว ยังมีงานบริหาร
องคการ ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหศาลบรรลุเปาหมายการบริหารองคการนั้นมี
ปจจัยแวดภายนอกตาง ๆ เขามาเกี่ยวของ ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
แตเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของปจจัยภายนอกดังกลาวจึงมีผลกระทบตอ
กระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะศาลยุติธรรมที่จะตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ดําเนินการใหสอดคลองและทันตอสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว
เพื่อใหคงเปาหมาย หรือผลลัพธสุดทายที่พึงประสงคของสังคมและศาลยุติธรรมไว
เชนเดิมซึ่งก็คือประสิทธิผลองคการ (Effectiveness)  ประสิทธิผลองคการจึงเปน
แนวคิดที่นักทฤษฎีองคการใหความสําคัญและสนใจศึกษามาเปนเวลายาวนาน 
เนื่องจากมีความจําเปนและสําคัญยิ่งในการบริหารองคการ ดวยเหตุนี้การ
ศึกษาวิจัยเพื่อหาความรูเกี่ยวกับองคการ จึงมุงเปาหมายไปที่ความตองการ
ปรับปรุงประสิทธิผลขององคการ (Cameron, 1981) และความตองการที่จะ
คนหาสาเหตุของประสิทธิผลองคการ โดยคําวาประสิทธิผลองคการ จะมีนัยถึง
ระดับความสามารถขององคการในการบรรลุถึ ง เปาหมายขององคการ 
(Kimberly, 1979) ซึ่งเปนเงื่อนไขสําคัญในการที่จะบงชี้ถึงความสามารถในการ
อยูรอดขององคการ ดวยเหตุนี้การศึกษาโดยมีวัตถุประสงคมุงไปที่การอธิบาย
ความสัมพันธระหวางปจจัยสาเหตุกับประสิทธิผลองคการ จึงมีความสําคัญและ
เปนประเด็นที่นาสนใจอยางยิ่ง  

นอกจากประสิทธิผลองคการแลว องคการโดยทั่วไปจะมีระบบคานิยม
ของตนเองที่ยึดถือ ทําใหเกิดบรรทัดฐานทางพฤติกรรม และระบบควบคุม
บุคลากรซึ่งก็คือวัฒนธรรมองคการ (Organizational Culture) กลาวไดวา
วัฒนธรรมเปนเครื่องมือในการควบคุมกลยุทธขององคการอยางหนึ่ง และยังเปน
เครื่องมือที่ใชในการสื่อสารใหบุคลากรไดรับทราบแนวทางปฏิบัติตาง ๆ ดวย  
วัฒนธรรมองคการของแตละองคการจึงจําเปนตองผานการทดสอบตามกาลเวลา
จนเปนที่ยอมรับจากบุคลากรในองคการวาสามารถแกปญหาตางๆขององคการได 
โดยมีเปาหมายเพื่อความอยูรอดขององคการ (Schein, 1990) นอกจากนี้ 
Denison (1990) ไดนําเสนอทฤษฎีแสดงความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการ



วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ีปที่ 9 ฉบับ 2 (2556) 185 
  

 

 

และประสิทธิผลอยางเปนรูปธรรม ดวยเหตุนี้อาจสรุปไดวาวัฒนธรรมองคการมี
อิทธิพลตอประสิทธิผลองคการ (Schein,1978; Denison, 1990; Kotter and 
Heskett, 1992; Knapp, 1998) ดังนั้นวัฒนธรรมองคการจึงสมควรที่จะไดรับ
การบริหารจัดการอยางใกลชิดและถูกตอง เพื่อกอใหเกิดประสิทธิผลองคการ  

ศาลยุติธรรมไดพยายามสรางวัฒนธรรมองคการ โดยยึดเอาพื้นฐาน
ความมีเหตุผล ความซื่อสัตยสุจริต และความโปรงใส แตเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ 
สังคมและการเมืองประมาณ 10 ป ที่ผานมา ประกอบกับความแตกตางทาง
ความคิดและสภาพแวดลอมตาง ๆ ทําใหขอขัดแยงหรือขอพิพาทในสังคมซับซอน
ทวีสูงขึ้นเปนอยางมาก   ไมวาจะเปนขอพิพาทระหวางเอกชนกับเอกชน หรือขอ
พิพาทระหวางเอกชนกับรัฐ การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีจึงมีความยุงยาก
ซับซอนมากขึ้น อีกทั้งคานิยม ความเชื่อ ของสมาชิกในองคการสงผลใหการ
บริหารจัดการองคการมีความซับซอนมากข้ึน  

จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา นอกจากปจจัยดานวัฒนธรรม
องคการที่สามารถสงผลตอประสิทธิผลองคการแลว   ปจจัยดานองคการการ
เรียนรูก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่จะสงผลตอการปรับปรุงประสิทธิผลองคการ Agyris 
(1999) แสดงความเห็นไววา การเรียนรูภายในองคการสามารถเกิดขึ้นไดภายใต
เงื่อนไขสองประการ ไดแก ประการแรก เมื่อมีการปฏิบัติงานจนบรรลุเปาหมาย
ตามแผนงานที่ไดกําหนดไว และประการที่สอง เมื่อมีการปฏิบัติงานแลวไมบรรลุ
ตามเปาหมาย จนกอใหเกิดการตั้งคําถามวาวา เพราะสาเหตุใด และดําเนินการ
แกไขจนกระทั่งบรรลุเปาหมายตามแผนงาน ดวยเหตุนี้ การเรียนรูเชิงองคการ
(Organizational Learning) ตลอดจนการพัฒนาองคการจนมีสภาวะเปน
องคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) จึงมีความสําคัญตอการบรรลุ
เปาหมายขององคการ  ดังนั้นองคการที่มีระดับความเปนองคการแหงการเรียนรู
สูง ก็จะมีคุณสมบัติในการกอใหเกิดปญญา อันเนื่องมาจากการตรวจสอบหรือ
สังเกตการณปฏิบัติงานของตนเอง และมีการทดลองเพื่อใหทราบถึงผลกระทบ
ในทางปฏิบัติในแตละทางเลือก ตลอดจนมีการปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติเพื่อให
บรรลุเปาหมายขององคการ ซึ่งก็คือประสิทธิผลขององคการนั่นเอง  

จากเหตุผลดังกลาวจึงกอใหเกิดความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ
ระหวางปจจัยดานวัฒนธรรมองคการ องคการแหงการเรียนรูและประสิทธิผล
องคการของศาลยุติธรรม ซึ่งศาลยุติธรรมมีลักษณะองคการที่แบงแยกการบริหาร



186 วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ีปที่ 9 ฉบับ 2 (2556) 

 

ภายในออกจากกันอยางชัดเจนมีความเปนหนวยงานยอยภายใตองคการใหญ มี
ผูบริหารศาลเปนผูนําองคการ และมีสมาชิกองคการที่ปฏิบัติงานขึ้นตรงตอ
หนวยงานนั้นๆในสภาพแวดลอมที่แตกตางกันในแตละหนวยงาน และแตกตางกัน
ในดานภูมิศาสตร และเมื่อพิจารณาความเหมาะสมทางดานประชากร จึงมีความ
เหมาะสมในการใชเปนหนวยวิเคราะห (Unit of Analysis) ในระดับองคการ 
เนื่องจากตัวแปรในการศึกษาครั้งนี้เปนตัวแปรระดับองคการทั้งสิ้น และการศึกษา
ครั้งนี้จะทําใหหนวยงานในศาลยุติธรรมไดรับขอมูลที่เปนประโยชนในการ
ดําเนินงานและจัดการใหเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยผานแนวทางการ
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคการและแนวทางการสรางองคการการเรียนรู      
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

เพื่อศึกษาความสัมพันธเชิงโครงสรางระหวางปจจัยดานประสิทธิผล
องคการ ปจจัยดานวัฒนธรรมองคการ และปจจัยดานองคการการเรียนรู ของ
ศาลยุติธรรมวามีความสัมพันธกันอยางไร และความสามารถในการอธิบายและ
ทํานายประสิทธิผลองคการของศาลยุติธรรมในภาพรวมดวยปจจัยดานวัฒนธรรม
องคการ และปจจัยดานองคการการเรียนรู 

 
แนวคิด ทฤษฎี 
 
 แนวคิดประสิทธิผลองคการ 

แนวคิดเรื่องประสิทธิผลขององคการเกิดขึ้นอยางกวางขวางและ
ยาวนานตั้งแตยุคเริ่มแรกของการศึกษาทฤษฎีองคการ (พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 
2552) ซึ่งเปนแกนแนวคิดที่สงผลตอการขับเคลื่อนองคการในดานตาง ๆ เชน 
การวางแผนยุทธศาสตรองคการ โครงสรางองคการ ภาวะผูนํา และวัฒนธรรม
องคการ ใหเกิดผลตรงตามเปาประสงคขององคการ  ประสิทธิผลขององคการจึง
เปนเปาหมายสูงสุดของผูบริหารที่ตองการจะบรรลุถึง โดยประสิทธิผลของ
องคการ (Organization Effectiveness) หมายถึง ระดับที่องคการบรรลุ
เปาประสงคระยะสั้นและระยะยาว ทั้งในเชิงผลลัพธและกระบวนการ 
(Robbins,1990) ซึ่งจะสงผลตอความอยูรอดขององคการ  ในยุคแรกของ
การศึกษาเรื่องประสิทธิผลขององคการมีแนวคิดหลักอยู 2 แนวคิดที่แตกตางกัน  
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แนวคิดแรกจะใชหลักเกณฑอยางใดอยางหนึ่งเพียงอยางเดียวเทานั้นในการวัด
ประสิทธิผลขององคการเชน วัดจากความสามารถในการผลิตเปนตน แนวคิดนี้
เรียกวา แนวคิดเกณฑวัดประสิทธิผลเชิงเดี่ยว (Ultimate Effectiveness 
Measures) (Steers, 1977) สวนอีกแนวคิดหนึ่งน้ันมีลักษณะตรงขามคือใชหลาย
เกณฑในการวัดประสิทธิผลคือ แนวคิดเกณฑวัดประสิทธิผลแบบหลายเกณฑ 
(Multivariate Effectiveness Measures) Thorndike (1949 อางถึงในพงษ
เทพ จันทสุวรรณ: 2553)   จากการศึกษาพบวาแนวคิดศึกษาประสิทธิผลที่ยึด
แบบเกณฑเดี่ยว สามารถแบงเปนแนวคิดที่สําคัญ 4 แนวคิด คือ แนวคิดตัวแบบ
เชิงเปาหมาย (The Goal-Attainment Approach) แนวคิดตัวแบบทรัพยากร
เชิงระบบ (The System-Resource Approach) แนวคิดตัวแบบกระบวนการ
ภายในองคการ (Internal Process Approach) แนวคิดตัวแบบกลุมยุทธศาสตร 
( StrategicConstituenciesApproach)  ซึ่ ง แต ล ะแนวคิ ดจะมี แนวทาง ใน
การศึกษาที่แตกตางกัน (Cameron ,1981) 

ในขณะที่แนวทางการศึกษาประสิทธิผลแบบหลายเกณฑ   เปนอีก
วิธีการหนึ่งในการนํามาใชในการศึกษาประสิทธิผลองคการ โดยมีฐานคติเบื้องตน
วา ประสิทธิผลมิใชแนวคิดที่เกิดจากการสังเกตปรากฏการณแลวอุปนัยมาอยูใน
ระดับนามธรรม แตเปนสิ่งที่ประกอบสรางขึ้นมาตามคานิยม (พงษเทพ จันท
สุวรรณ, 2553, Quinn and Rohrbaugh, 1983) กลาวคือแนวทางนี้มีมุมมองวา 
ประสิทธิผลขององคการนั้น จะผันแปรไปตามคานิยมของแตละบุคคล การ
ประเมินประสิทธิผลขององคการ จะขึ้นอยูกับวา ใครเปนผูประเมิน และผูประเมิน
นั้นใหน้ําหนักในเรื่องใดเปนสําคัญในการประเมิน และไมมีแนวทางใดที่ดีที่สุดใน
การประเมินประสิทธิผล เนื่องจากแนวคิดเรื่องประสิทธิผลเปนจิตวิสัย เปนไปได
ยากที่ทุกคนจะเห็นพองตองกัน ขึ้นอยูกับคานิยมและผลประโยชนดวย   ซึ่ง
แนวทางนี้ เกิดจากความพยายามของนักวิชาการในการบูรณาการแนวคิด
ประสิทธิผลเพื่อแสวงหาแนวทางในการประกอบสรางองคประกอบของ
ประสิทธิผล โดย Steer (1977) และ Campbell (1977) ไดเสนอแนวทางที่
คลายกันคือ ขั้นแรกควรกําหนดตัวแปรที่คาดวาจะเปนตัววัดประสิทธิผล หลังจาก
นั้นก็ใหทําการศึกษาวาตัวแปรเหลานั้นมีความสัมพันธที่เหมือนกันอยางไร (พงษ
เทพ จันทสุวรรณ, 2553) จากแนวทางดังกลาวนี้ไดมีนักวิชาการหลายทาน
พยายามที่จะทําตาม เชน Scott (1977), Cameron (1979) และ 
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Seashore(1979) โดยพยายามที่จะบูรณาการตัวแบบประสิทธิผลองคการเขา
ดวยกัน อยางไรก็ตาม Quinn และ Rohrbaugh (1983) ไดแสดงความเห็นวา 
ความพยายามในการบูรณาการแนวคิดประสิทธิผลที่ไดกระทํามาขางตน ยังมี
ความคลุมเครือเพราะแนวคิดที่บูรณาการขึ้นมานั้นยังมีความแตกตางหลากหลาย
และไมสามารถเชื่อมโยงไดวาแนวคิดแตละแนวคิดมีความเชื่อมโยงกันอยางไร 
และควรจัดกลุมอยางไรจึงจะเหมาะสมไมทับซอนกัน และสาเหตุที่กอใหเกิดภาวะ
คลุมเครือของตัวแบบเชิงบูรณาการดังกลาวขางตน อาจเกิดจากการขาดเครื่องมือ
หรือวิธีการในการวิเคราะหตัวแปรหลายตัวแปรที่เหมาะสมในขณะนั้น  ดวยเหตุนี้ 
Quinn and Rohrbaugh (1983) จึงไดทําการศึกษาประสิทธิผลองคการโดยการ
จัดระบบเกณฑวัดประสิทธิผลองคการอยางเปนรูปธรรมจนไดตัวแบบเชิงบูรณา
การคือ  ตัวแบบการแขงขันของคานิยม (The Competing-Values Approach)   
โดยจําแนกออกเปน 4 ตัวแบบดังนี้  

ตัวแบบมนุษยสัมพันธ (Human Relations Model) จะมีชุดคานิยมที่
มีความสําคัญ คือ ชุด คานิยมดานความยืดหยุน (Flexibility) และชุดคานิยมที่
เนนภายในองคการ ( Internal) โดยมีวิธีการ (means) คือ ความสามัคคี 
(Cohesion) และขวัญกําลังใจ (Morale) และมีผลลัพธหรือเปาหมาย (Ends) คือ 
การพัฒนาทักษะของผูปฏิบัติ (Skilled Work Force) 

ตัวแบบระบบเปด (Open System Model) จะมีชุดคานิยมที่สําคัญ 
คือ ชุดคานิยมดานความยืดหยุน (Flexibility) และชุดคานิยมที่เนนภายนอก
องคการ (External) โดยมีวิธีการ (Means) คือ ความยืดหยุน (Flexibility) และ 
ความเตรียมพรอม (Readiness) และมีผลลัพธหรือเปาหมาย (Ends) คือ การ
แสวงหาและสะสมทรัพยากร (Acquisition of Resources) 

ตัวแบบเปาหมายเชิงเหตุผล (Rational Goal Model) จะมีชุดคานิยมที่
สําคัญ คือ ชุคานิยมดานการควบคุม (Control) และชุดคานิยมที่เนนภายนอก
องคการ (External) โดยมีวิธีการ (Means) คือการวางแผน (Planning) และมี
ผลลัพธหรือเปาหมาย (Ends) คือ ความสามารถในการผลิต (Productivity) และ
ประสิทธิภาพ (Efficiency) 

ตัวแบบกระบวนการภายใน  (Internal Process Model) จะมีชุด
คานิยมที่สําคัญคือ ชุดคานิยมดานการควบคุม (Control) และชุดคานิยมที่เนน
ภายในองคการ (Internal) โดยมีวิธีการ (Means) คือ การจัดการระบบขอมูล
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ขาวสาร (Information Management) และมีผลลัพธหรือเปาหมาย (Ends) คือ 
ความมีเสถียรภาพ (Stability)และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
 

แนวคิดวัฒนธรรมองคการ 
แนวคิดเรื่องวัฒนธรรมองคการไดรับอิทธิพลมาจากหลายสาขาวิชา เชน 

วิชาสังคมวิทยา  และมานุษยวิทยา (Ouchi,1981) โดยมีสาขามานุษยวิทยาเปนผู
บุกเบิกการศึกษาวัฒนธรรมซึ่งจะเนนการศึกษาวัฒนธรรมของชุมชน และสังคม 
ซึ่งการพัฒนาองคความรูดานวัฒนธรรมองคการนี้ สามารถพิจารณาไดวาเปน
เนื้อหาสาระที่เกี่ยวของกับ ความทับซอนของแนวคิดดานความสัมพันธของมนุษย 
กับแนวคิดเชิงระบบสังคม (Parson, 1977, พงษเทพ จันทสุวรรณ,2553)โดยคํา
วา “วัฒนธรรมองคการ” นี้ไดเริ่มปรากฏในโลกวิชาการโดยถือเอาผลงานของ 
Pettigrew (1979) เปนจุดเริ่มตน  แมวากอนหนา Jacques  ไดพูดถึงวัฒนธรรม
องคการกอน แต Jacques ไดใชคําวา “วัฒนธรรมโรงงาน”(Culture of a 
Factory) Jacques (1952, พงษเทพ จันทสุวรรณ, 2553)  จากนั้นในชวง
ทศวรรษ 1980’s วัฒนธรรมองคการไดรับความสนใจอยางจริงจัง เนื่องมาจาก
หนังสือ 4 เลม  คือหนังสือของ Ouchi (1981) เรื่องทฤษฎี Z : How American 
Business Can Meet the Japanese Challenge. ติดตามดวยหนังสือของ 
Pascale and Athos (1981) เรื่อง The Art of Japanese Management : 
Application for American Executive. Peter and Waterman (1982) เรื่อง 
In Search of Excellence: Lesson from America’s Best Run 
Companies.และหนังสือของ Deal and Kennedy (1982) Corperate 
Culture ซึ่งหนังสือทั้งสี่เลมนี้แสดงใหเห็นวาวัฒนธรรมองคการนั้นมีความสําคัญ
ตอความสําเร็จขององคการอยางไร โดยสองเลมแรกนั้น ชี้ใหเห็นถึงสาเหตุสําคัญที่
ทําใหบริษัทสัญชาติญี่ปุนประสบความสําเร็จเหนือบริษัทสัญชาติอเมริกาซึ่งสาเหตุ
สําคัญนั้นก็คือ ตัววัฒนธรรมองคการของญี่ปุนนั่นเอง และหนังสือทั้งสี่เลมนี้ได
เสนอแนะเหมือนกันอยูอยางหนึ่งวา วัฒนธรรมองคการคือกุญแจสําคัญในการ
เปนองคการที่มีประสิทธิผล  ดวยเหตุดังกลาวนี้วัฒนธรรมองคการจึงสมควรไดรับ
การบริหารจัดการ และดวยเหตุผลเดียวกันนี้จึงทําให นักวิชาเริ่มหันมาสนใจ
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีวัฒนธรรมองคการอยางจริงจัง  เพราะจะเห็นวา
วัฒนธรรมองคการนั้นสงผลตอประสิทธิผลองคการ กลาวคือ คานิยมที่ถูกยึดถือ
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อยางเขมแข็งและกวางขวางภายในองคการนั้น จะชวยใหฝายบริหารสามารถ
คาดการณพฤติกรรมของสมาชิกในองคการได      และยังสามารถควบคุมไมให
เกิดผลลัพธที่ไมพึงปรารถนาไดอีกดวยดังนั้นประสิทธิผลขององคการมักจะแปร
ผันตามคานิยมรวม ท่ีสมาชิกในองคการยึดถือซึ่งก็คือวัฒนธรรมองคการนั่นเอง    

Cameron และ Ettington (1988) ไดสรุปผลการศึกษาแนวคิด
วัฒนธรรมองคการวาแนวคิดวัฒนธรรมองคการนั้นมีตนกําเนิดมาจากรากฐานที่
แตกตางกัน 2 หลักคือ  หลักคิดที่มาจากรากฐานทางมานุษยวิทยา (An 
Anthropological Foundation) ที่กลาววาองคการคือวัฒนธรรมและหลักคิด
ที่มาจากรากฐานทางสังคมวิทยา (Sociological  Foundation) ที่กลาววา ใน
องคการมีวัฒนธรรมอยูซึ่งในรากฐานทั้งสองนี้ยังมีอีก 2 แนวทางการศึกษาคือ 
แนวทางการศึกษาเชิงหนาที่ (Functional Approach) เชน วัฒนธรรมเกิดขึ้น
จากการมีพฤติกรรมรวมกัน และแนวทางการศึกษาภาษาสัญลักษณ (Semiotic 
Approach)เชน วัฒนธรรมจะเกิดขึ้นจากการรับรูและตีความของแตละบุคคล   

แนวทางการศึกษาวัฒนธรรมองคการทั้งสอง มีความเชื่อพื้นฐานที่
แตกตางกันคือ แนวทางการศึกษาเชิงหนาที่ (Functional Approach)  มีความ
เชื่อวานักวิจัยสามารถกําหนดความแตกตางดานคุณสมบัติของวัฒนธรรมองคการ
ได หรือสามารถเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคการไดและสามารถวัดไดในเชิง
ประจักษ   และวัฒนธรรมองคการมีศักยภาพในการทํานายประสิทธิผลองคการ
หรือผลลัพธอื่นๆได    และใชระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณเปนหลัก 
ขณะที่แนวทางการศึกษาภาษาสัญญะ (Semiotic Approach) เชื่อวาไมมีสิ่งใด
ดํารงอยูในองคการนอกเสียจากวัฒนธรรมองคการเทานั้น ทุกคนภายในองคการก็
จะอยูทามกลางวัฒนธรรมองคการตลอดเวลา  ซึ่งจะถูกกลอมเกลาดวย
ปรากฏการณตาง ๆ ภายในองคการ  และแนวคิดนี้ยังเชื่อวาวัฒนธรรมองคการ
สามารถทําความเขาใจปรากฏการณที่เกิดขึ้นภายในองคการได และใชระเบียบ
วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเปนหลัก นอกจากนี้ยังมีการแยกยอยอีก 4 มุมมอง
คือ 1) มุมมองแบบมานุษยวิทยาเชิงหนาที่ (Functional, Anthropological 
Perspective) มีมุมมองวาวัฒนธรรมเกิดจากพฤติกรรมกลุม  ผูคนหาวางตัวเปน
กลาง  โดยสังเกตการณอยางเปนวัตถุวิสัย ตองการเขาใจตัววัฒนธรรม ฐานคติวา
องคการคือตัววัฒนธรรม 2) มุมมองแบบมานุษยวิทยาเชิงสัญลักษณ (Semiotic, 
Anthropological Perspective) มีมุมมองวาวัฒนธรรมเกิดจากการตระหนักรู
ของแตละบุคคล ผูคนหาเขาไปมีสวนรวมกับกลุม มีความตองการเขาใจวัฒนธรรม 
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และมีฐานคติวาองคการคือตัววัฒนธรรม 3) มุมมองแบบสังคมวิทยาเชิงหนาที่ 
(Functional, Sociological Perspective) มีมุมมองวาวัฒนธรรมเกิดจาก
พฤติกรรมรวมของกลุม ผูคนหาวางตัวเปนกลางโดยสังเกตการณอยางเปนวัตถุ
วิสัย วัฒนธรรมสามารถทํานายผลลัพธอื่นได ฐานคติวาในองคการมีวัฒนธรรม 4) 
มุมมองแบบสังคมวิทยาเชิงสัญลักษณ (Semiotic, Sociological Perspective) 
มีมุมมองวาวัฒนธรรมเกิดจากการตระหนักรูของแตละบุคคล ผูคนหาเขาไปมีสวน
รวมกับกลุม วัฒนธรรมสามารถทํานายผลลัพธอื่นได ฐานคติวาในองคการมี
วัฒนธรรม (Cameron และ Quinn, 1999) ตัวแบบที่ใชในการศึกษาวัฒนธรรม
องคการนั้นถือวามีความหลากหลายเปนอยางยิ่ง เพราะมีทั้งตัวแบบที่ใชในการ
วิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ยกตัวอยางเชนตัวแบบวัฒนธรรมองคการของ 
Schein (2004) ตัวแบบวัฒนธรรมองคการของ Denison (1990) ตัวแบบ
วัฒนธรรมองคการของ Kotter และ Heskett (1992) และตัวแบบวัฒนธรรมของ 
Cameron และ Quinn (1999) เปนตน  

ในป 1990 Daniel R. Denison ไดนําเสนอทฤษฎีที่แสดงใหเห็น
ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการและประสิทธิผล โดยชี้ใหเห็นวา
การศึกษาวัฒนธรรมองคการของนักวิชาการในอดีตมีแนวโนมละเลยการเชื่อมโยง
ระหวางการปฏิบัติของการจัดการกับรากฐานคติและความเชื่อ หรือกลาวอีกนัย
หนึ่งคือไมใหความสําคัญในการศึกษาความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการ
และประสิทธิผลนั่นเอง ทั้งที่คานิยมและความเชื่อขององคการกอใหเกิดกลุมของ
แนวทางปฏิบัติของการจัดการ หรือนโยบายและการปฏิบัติเชิงรูปธรรมของ
องคการและสิ่งเหลานั้นสงผลตอการมีหรือไมมีประสิทธิผลขององคการ (พิชาย 
รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2552: 240)  โดยวัฒนธรรมองคการในทรรศนะของ 
Denison นั้น จะอางถึงคานิยม ความเชื่อ และหลักการรากฐาน ที่ทําหนาที่
เสมือนเปนรากฐานของระบบการจัดการภายในองคการ ซึ่งหมายรวมถึงชุดของ
วิธีปฏิบัติทางดานการจัดการและชุดของพฤติกรรม ที่เปนแบบแผนและสงเสริมให
เกิดหลักการพื้นฐานดังกลาว โดยหลักการพื้นฐานและวิธีปฏิบัตินี้จะตองมีสภาพ
คงทนถาวรในระดับหนึ่ง (Endure) เนื่องจากวา สิ่งเหลานี้จะตองมีความหมายตอ
สมาชิกภายในองคการ (Denison, 1990) 

Denison (1990) ไดพยายามตอบคําถามที่สําคัญ 2 คําถามดวยกัน 
โดยมี ประเด็นคําถามแรกคือ วัฒนธรรมองคการในรูปแบบตางๆกันนั้นมี
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ผลกระทบ (Impact) หรือมีความสัมพันธ (Relationship) ตอการปฏิบัติงาน 
(Performance) และประสิทธิผล (Effectiveness) ขององคการอยางไร (ระดับ
ความสัมพันธ) และประเด็นคําถามที่สอง คือ ประวัติศาสตรและภูมิหลังของ
องคการ ที่เปนรากฐานของวัฒนธรรมองคการในปจจุบัน   ตลอดจนแนวทางการ
จัดการของผูบริการ และประสิทธิผลองคการของแตละองคการนั้นเปนเชนไร  ซึ่ง
ประเด็นคําถามแรกนั้น ใชแนวทางการศึกษาเชิงปริมาณเพื่อหาความสัมพันธ
ระหวางวัฒนธรรมองคการและประสิทธิผลองคการ สวนประเด็นคําถามที่สองนั้น
ใชแนวทางการศึกษาเชิงคุณภาพแนวทางเปรียบเทียบ (Comparative 
Approach) เพื่อหาหลักฐานสนับสนุนการคนพบของการตอบคําถามแรก  โดยใน
การศึกษาเชิงคุณภาพนั้นไดทําการคัดเลือกองคการจํานวน 5 องคการจากจํานวน 
34 องคการ เพื่อเปนตัวแทนในการเปรียบเทียบลักษณะของวัฒนธรรมองคการ
แตละรูปแบบ (Denison, 1990) 

Denisonไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีอยางมากมายเพื่อตั้งสมมติฐานถึง
ลักษณะของวัฒนธรรมองคการและแนวโนมความสัมพันธกับประสิทธิผลองคการ
ซึ่งสามารถสรุปถึงรูปแบบของวัฒนธรรมองคการไดดังนี้คือ วัฒนธรรมสวนรวม 
(Involvement Culture) วัฒนธรรมเอกภาพ (Consistency Culture) 
วัฒนธรรมการปรับตัว (Adaptability Culture) และวัฒนธรรมพันธกิจ (Mission 
Culture) โดยวัฒนธรรมองคการแตละรูปแบบสามารถเกิดขึ้นพรอม ๆ กันภายใน
องคการเดียวกันได เพียงแตอาจมีระดับมากนอยตางกัน ซึ่งแตละรูปแบบของ
วัฒนธรรมเหลานี้จะสงผลกระทบหรือมีความสัมพันธกับประสิทธิผลองคการ
ทั้งสิ้น (Denison, 1990) 

วัฒนธรรมสวนรวม (Involvement Culture) มีสมมติฐานมาจาก
ทฤษฎีมนุษยสัมพันธ (Human Relations Theory) ซึ่งมีรากฐานมาจากงาน
ดั้งเดิม เชนงานของ Chirs Argyris (1964) งานของ Rensis Likert (1961) และ
งานของ McGregor (1960) เปนตน ซึ่งงานเหลานี้ไดแสดงใหเห็นถึงความสําคัญ
ของหลักการผูกพัน (Principles of Involvement) การมีสวนรวม 
(Participation) และการผนึกกําลั งหรือการบูรณาการ ( Integration) ซึ่ ง 
Denison ไดทบทวนงานวิจัยหลายชิ้นและพบวางานวิจัยเหลานั้นไดแสดงใหเห็น
ถึงการมีความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมกับระดับประสิทธิผลองคการ  

วัฒนธรรมเอกภาพ (Consistency Culture) มีสมมติฐานมาจาก
แนวคิดเรื่องบูรณาการเชิงปทัสถาน (Normative Integration) หรือเรียกอีก
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อยางหนึ่งวาการมีความหมายรวมกัน (Shared Meaning) ซึ่งมีรากฐานมาจาก
งานของ Seashore (1945) งานของ Moch และ Seashore (1981)  งานของ 
Cameronและ Freeman (1989) และงานของ Georgopoulos (1986) เปนตน
ซึ่งงานเหลานี้ไดแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของคานิยมรวมกับประสิทธิผล
องคการ และ Denison ยังไดทบทวนงานวิจัยอีกหลายชิ้นและพบวางานวิจัย
เหลานั้นไดแสดงใหเห็นถึงการมีความสัมพันธระหวางระดับการมีเอกภาพในดาน
ความเชื่อ (Beliefs) และคานิยม (Values) กับระดับประสิทธิผลขององคการ  

วัฒนธรรมการปรับตัว (Adaptability Culture)มีสมมติฐานมาจาก
แนวคิดเรื่องสภาพแวดลอมภายนอกองคการ (External Environment)  ซึ่งมี
รากฐานมาจากงานของ Lawrence และ Losrch (1967) งานของ Katz และ 
Kahn (1978) งานของ Pfeffer และ Salancik (1978) และงานของ Aldrich 
(1979) เปนตน ซึ่งงานเหลานี้แสดงใหเห็น ถึงความสําคัญในการปรับตัวของ
องคการใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอก และเมื่อ 
Denison ไดทบทวนงานวิจัยอีกหลายชิ้นและพบวางานวิจัยเหลานั้นไดแสดงให
เห็นถึงการมีความสัมพันธระหวางระดับการปรับตัวขององคการกับระดับ
ประสิทธิผลขององคการ  

วัฒนธรรมพันธกิจ (Mission Culture) มีสมมติฐานมาจากแนวคิดเรื่อง
เปาหมายทิศทาง (Goal-Directed) และการที่สมาชิกสวนใหญ (ในองคการ) มี
สํานึกรวมในเปาหมายระยะยาว (shared sense of the borad long-term 
goals) ซึ่งมีรากฐานมาจากงานของ Locke(1968) งานของ Weick (1979) งาน
ของ Davis (1987) และงานของ Torbert (1987) ซึ่งงานดังกลาว ทําให 
Denison ไดตั้งสมมติฐานวามีความสัมพันธระหวางระดับพันธกิจกับระดับ
ประสิทธิผลองคการ 

 
แนวคิดองคการการเรียนรู 
แนวคิดเกี่ยวกับองคการการเรียนรู (Learning Organization) เริ่มตน

จากงานเขียนของ Argyris และ Shon (1978) ซึ่งใชคําวา “การเรียนรูองคการ” 
(Organizational Learning หรือ OL) โดยใหความเห็นวา องคการเรียนรูโดย
บุคลากรในองคการ การเรียนรูในองคการมีสองลักษณะคือ การเรียนรูแบบวงจร
เดี่ยว (Single Loop Learning) คือ ความสามารถในการตรวจหา และแกไข
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ขอผิดพลาดในการทํางานประจําภายใตธรรมเนียมปฏิบัติในการดําเนินงานที่เคยมี
มา แมวาการเรียนรูแบบวงจรเดียวจะใชในการแกไขปญหาของงานประจําที่
ปฏิบัติภายในองคกร แตการเรียนรูแบบวงจรเดียวนี้ไมไดคํานึงถึงเหตุผลหรือ
สาเหตุที่ตองปฏิบัติตามนโยบายหรือแผนงาน  และการเรียนรูแบบวงจรสองระดับ 
(Double Loop Learning) การเรียนรูแบบนี้เกิดขึ้นเมื่อมีการตรวจพบ
ขอผิดพลาด และมีการทบทวนปรับปรุงธรรมเนียมปฏิบัติ  นโยบายและ
วัตถุประสงคขององคการดวย การเรียนรูแบบนี้ทําใหองคการสามารถติดตาม
แกไขพฤติกรรม และสามารถกําหนดมาตรฐานหรือแนวทางที่ควรจะดําเนินการ
เองได การเรียนรูแบบสองวงจรจึงเปนการเรียนรูแบบเปลี่ยนแปลงรากฐาน ที่
เกี่ยวของกับคานิยมและทิศทางขององคการดวยจากแนวคิดของ Argyris และ 
Shon (1978) ดังกลาวไดถือเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาแนวคิดเรื่ององคการ
การเรียนรูในยุคตอมา 

Watkins and Marsick (1993) ไดนําเสนอแนวคิดองคการการเรียนรู
เชิงปฏิบัติ  โดยใหความเห็นวา  การเรียนรูเกิดจากโอกาสตามธรรมชาติที่เกิดขึ้น
ในชีวิตของคนเราเมื่อเขาควบคุมการเรียนรูของตนเอง (Cseh, Watkins, 
&Marsick, 1999) นั่นคือการเรียนรูอยางไมเปนทางการและการเรียนรูโดย
บังเอิญ (Informal and Incidental Learning)(Cseh, Watkins, &Marsick, 
1999;  Marsick& Watkins, 1999, 2001)   Informal and Incidental 
Learning คือ การเรียนรูอยางไมเปนทางการคือการเรียนรูซึ่งมีลักษณะสวนใหญ
ที่ไมมีรูปแบบ  เปนไปตามประสบการณ   และไมมีลักษณะเปนสถาบัน 
(Marsick& Volpe, 1999) โดย Watkins and Marsick(1993,1996) ไดนิยาม
ความหมายที่เปนพื้นฐานวา องคการการเรียนรูคือองคการที่มีลักษณะการเรียน
เรียนรูอยางตอเนื่อง เพื่อการปรับปรุงอยางตอเนื่อง และสามารถเปลี่ยนแปลง
ตัวเองได นอกจากนี้Marsick and Watkins (1999) ไดสรางเปนตัวแบบขอ
คําถามดานมิติขององคการการเรียนรู (The Dimension of the Learning 
Organization Questionnaire หรือ DLOQ) ประกอบดวย 7 มิติ คือ 1.การ
สรางบรรยากาศการเรียนรูใหเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง (Create continuous 
learning opportunities)2. การสงเสริมใหมีการพูดคุยสนทนา การซักถาม 
(Promote inquiry and dialogue) 3. การกระตุนใหมีการเรียนรูรวมกันระหวาง
บุคคล และระหวางทีม (Encourage collaboration and team learning)4. 
การกําหนดระบบที่จะทําใหคนมีความสนใจในการเรียนรู และแบงปนการเรียนรู
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รวมกัน (Establish systems to share and capture learning) 5.การให
อํานาจหรือกระจายอํานาจในองคการโดยผานการกําหนด วิสัยทัศนขององคการ
รวมกัน (Empower people toward a collective vision) 6. การเชื่อมโยง
องคการเขากับสภาพแวดลอม และปรับตัวใหเหมาะสม (Connect the 
organization to its environment) 7. การเตรียมกลยุทธภาวะผูนําสําหรับการ
เรียนรู (Provide strategic leadership for learning) (Marsick and Watkins, 
1999) มีรายละเอียดดังนี ้

 
1.การสรางโอกาสการเรียนรูอยางตอเนื่อง (Create continuous 

learning opportunities) คือการสรางใชการเรียนรูอยางไมเปนทางการ 
(Informal Learning) การสอนใหเรียนรูวาจะเรียนรูไดอยางไร อาจจะใช Justin 
TimeLearning หรือ DesktopLearning มีการพัฒนาการสอนแบบพี่เลี้ยง 
(Coaching) ใหเกิดความสอดคลองกับการวางแผนการทํางานตามหนาที่ของ
พนักงาน มีการมอบหมายงานที่ทาทายใหรับผิดชอบ หรืออาจจะมีการใชระบบพี่
เลี้ยงโดยการใหหัวหนาทําหนาที่เปนครูผูสอน และเปนผูอํานวยการการเรียนรู
ขณะเดียวกัน โดยเปาหมายสูงสุดของขั้นตอนนี้คือ กระบวนการเรียนรูจะชวยให
พนักงานมีความสามารถในการปรับปรุงธรรมชาติของงานไดดวยตนเอง (Nature 
of work) โดยไดรับมอบหมายงานที่มีความหลากหลาย มีความเปนอิสระในการ
ทํางานและรูสึกวาเกิดความคุมคากับเวลาที่ใชในการทํางาน นอกจากนี้ยังตอง
ไดรับขอมูลยอนกลับอยูเสมอ โดยอาศัยระบบฐานขอมูลที่หลากหลายและไดรับ
การสงเสริมใหมีการสนทนา แลกเปลี่ยนความรูระหวางสมาชิกภายในองคการ
และผูมีสวนเกี่ยวของภายนอกองคการ  

2.  การสงเสริมใหมีการสนทนา และซักถาม (Promote inquiry and 
dialogue) การสนทนาเปนกระบวนการที่มุงสรางการเรียนรูรวมกันระหวาง
บุคคล และทีม เนื่องจากการพูดคุยจะเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุมมอง 
รวมถึงการเปดเผยสิ่งที่อยูในจิตใจของผูสนทนา เปนการเปดกวางดานการสื่อสาร
ระหวางคูสนทนา ผานการตั้งคําถาม การฟง เมื่อเกิดการสนทนา และตั้งคําถาม
ดังกลาวแลวก็จะเกิดการขยายความรู หรือแนวคิดใหม จากบุคคล สูทีม และสู
องคการในท่ีสุด  
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 3.การสนับสนุนให เกิดการเรี ยนรู ร วมกัน เปนทีม  (Encourage 
collaboration and team learning) โดยการออกแบบใหมีการทํางานเปนทีม 
เพื่อเกิดการรับรูและการแลกเปลี่ยนความคิดที่แตกตางระหวางสมาชิก 

4. การสรางระบบเพื่อเขาถึงและแบงปนการเรียนรู (Establish 
systems to share and capture learning) โดยการสราง และผสมผสานระบบ
เทคโนโลยีทั้งเทคโนโลยีระดับสูงและเทคโนโลยีระดับต่ํา (Both high and low 
technology systems) เขามาใชในการทํางาน เพื่อใชในการแบงปน ถายทอด
การเรียนรู ระบบนี้จะชวยอํานวยความสะดวกใหผูเรียนและสามารถถายทอดแก
ผูอื่น รวมถึงการผลิตความรูหรือสรางนวัตกรรม 

5.การใหอํานาจและนําไปสูการมีวิสัยทัศนรวมกัน (Empower people 
toward a collective vision) เปนวิธีการที่มุงใหสมาชิกในองคการมีสวนรวม
กําหนดวิสัยทัศน รวมถึงการใหอํานาจในการตัดสินใจ และกระตุนใหเรียนรูเพื่อให
สามารถรับผิดชอบตนเองได 

6. การเชื่อมโยง และปรับตัว องคการเขากับสภาพแวดลอม (Connect 
the organization to its environment) โดยการติดตามขอมูลขาวสารจาก
ภายนอกองคการที่อาจจะสงผลกระทบตอการทํางาน และสามารถนําขอมูล
เหลานั้นมาปรับใชกับการทํางาน รวมถึงการเชื่อมโยงองคการกับชุมชน เพื่อการ
ปรับเปลี่ยนองคการใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม 

7. การเตรียมกลยุทธภาวะผูนําสําหรับการเรียนรู (Provide strategic 
leadership for learning) เปนตัวแบบของผูนํา และสนับสนุนใหเรียนรูกลยุทธ
ของผูนําเพื่อผลลัพธขององคการ 
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วิธีวิจัย 
 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดการวจิัย 
 
การออกแบบวิจัย 

 
การวิจัยครั้งนี้ใชแนวทาง การวิจัยเชิงปริมาณ จําเปนตองใชกลุม

ตัวอยางจํานวนมาก เพื่อนําไปสูความสามารถในการอธิบายและทํานายที่
เที่ยงตรงและนาเชื่อถือ ดวยเหตุนี้การวิจัยครั้งนี้จึงใชการวิจัยแบบภาคตัดขวาง 
(Cross Section Design) โดยมีหนวยการวิเคราะห (Unit of Analysis) คือ
หนวยงานศาลยุติธรรม ดําเนินการศึกษาโดยรวบรวมขอมูลจากการทบทวน
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมทั้งเอกสารขององคการที่เปนกรณีศึกษา 
และแหลงขอมูลปฐมภูมิจากการใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล

วัฒนธรรมองคการ 
 (Organizational Culture) 
1 วัฒนธรรมสวนรวม 
2 วัฒนธรรมเอกภาพ 
3 วัฒนธรรมการปรับตัว 
4 วัฒนธรรมพันธกิจ 

ประสิทธผิลขององคการ 
(Organizational Effectiveness) 
1. ดานเปาหมายเชิงเหตุผล 
2. ดานกระบวนการภายใน 
3. ดานระบบเปด 
4. ดานมนุษยสัมพันธ องคการการเรียนรู 

(Learning Organization) 
1.ดานสรางโอกาสการเรียนรูอยางตอเน่ือง  
2.ดานสงเสริมใหเกิดการสนทนา การซักถาม  
3.ดานสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูรวมกันเปนทีม  
4.ดานสรางระบบเพื่อเขาถึงและแบงปนการเรียนรู   
5.ดานใหอํานาจและนําไปสูการมีวิสัยทัศนรวม  
6.ด า น เ ช่ื อม โย ง แล ะปรั บตั วอ ง ค ก า ร เ ข า กั บ
สภาพแวดลอม  
7.ดานเตรียมกลยุทธผูนําสําหรับการเรียนรู  
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จากกลุมตัวอยาง จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
SPSS และ Lisrel8.52 เพื่อวิเคราะหหาอิทธิพลเชิงสาเหตุ ระหวางแนวคิด
ประสิทธิผลองคการ วัฒนธรรมองคการ และองคการการเรียนรู 

สมมติฐาน  
สมมติฐานที่ 1  ปจจัยวัฒนธรรมองคการ ปจจัยองคการการเรียนรู 

และประสิทธิผลองคการในภาพรวมมีความสัมพันธเชิงโครงสรางอยางมีนัยสําคัญ
เชิงบวกเมื่อศึกษาในบริบทของศาลยุติธรรม 

สมมติฐานที่ 2 ปจจัยวัฒนธรรมองคการ มีความสามารถในการทํานาย
และอธบิาย ประสิทธิผลองคการในภาพรวมไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อศึกษา
ในบริบทของศาลยุติธรรม 

สมมติฐานที่  3 ปจจัยดานองคการการเรียนรู มีความสามารถในการ
ทํานายและอธิบาย ประสิทธิผลองคการไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อศึกษาใน
บริบทของศาลยุติธรรม 

สมมติฐานที่ 4 ปจจัยดานวัฒนธรรมองคการทุกองคประกอบ และ
ปจจัยด านองคการการเรียนรูทุกองคประกอบเมื่อพิจารณารวมกัน มี
ความสามารถในการทํานายและอธิบาย ประสิทธิผลองคการไดอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติเมื่อศึกษาในบริบทของศาลยุติธรรม 

 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง  ในการวิจัยครั้งนี้ มีประชากรคือศาล

ยุติธรรมทั้งหมด ทั้งสิ้น 239 ศาล มีจํานวนผูพิพากษา 4,173 คน ขาราชการศาล
ยุติธรรม พนักงานราชการศาลยุติธรรม ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราวทั้งสิ้น
ประมาณ 11,376 คน (สํานักงานศาลยุติธรรม, 2555)   จากการพิจารณา
โครงสรางองคการของศาลยุติธรรมโดยผูเชีย่วชาญในศาลยุติธรรม จึงเลือกใชการ
เจาะจงตําแหนงเนื่องจากมีความเหมาะสมและเปนตัวแทนที่ดีในการใหขอมูล
เกี่ยวกับการบริหารงานและการปฏิบัติงานในองคการศาลยุติธรรม มีดังนี้ 1) 
ผูบริหารศาล (ประธานศาล หรือ อธิบดีผูพิพากษา หรือหัวหนาศาล) 2) รอง
ผูบริหารศาล (รองประธานศาล หรือรองอธิบดีผูพิพากษา หรือผูพิพากษารอง
หัวหนาศาล) 3) ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาล หรือ ผูอํานวยการ
สํานักงานประจําศาล  4) ผูพิพากษาในแตละศาลที่ผูบริหารศาลมอบหมายให
ตอบแบบสอบถาม 5) ขาราชการศาลยุติธรรมที่ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
ประจําศาล/ผูอํานวยการสํานักงานประจําศาลมอบหมายใหตอบแบบสอบถาม 
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ดังนั้นกลุมตัวอยางคือศาล 239 ศาลละ 5 คน รวมแบบสอบถามที่สงไปทั้งหมด
คือ 1,195 ชุด  และจํานวนแบบสอบถามที่ไดรับกลับคือ 845 ฉบับ จาก 217 
ศาล โดยทําการเก็บขอมูลชวงเวลา ระหวางเดือน พฤศจิกายน 2555- มกราคม 
2556 
 
ความเหมาะสมของกลุมตัวอยาง 

 
การศึกษาครั้งนี้ใชหนวยในการวิเคราะหระดับองคการ (Unit Of 

Analysis) เนื่องจากแนวความคิดดานประสิทธิผลองคการ วัฒนธรรมองคการ 
และองคการการเรียนรูเปนแนวคิดที่ใชหนวยในการวิเคราะหเปนองคการ ดังนั้น 
เมื่อพิจารณาจํานวนประชากรในระดับองคการซึ่งก็คือ ศาลในสังกัดศาลยุติธรรมมี
ศาลทุกชั้นศาลทั่วประเทศ จํานวน 239 ศาล เมื่อคํานวณในระดับความเชื่อมั่น 
(Confidence Level) เทากับรอยละ 95 และมีชวงความเชื่อมั่น (Confidence 
Interval) เทากับรอยละ 5 ดวยโปรแกรม MACORR ขนาดของกลุมตัวอยางที่
เหมาะสมจะเทากับ จํานวน 149 ศาล และเมื่อเพิ่มระดับความเชื่อมั่น เทากับ 
รอยละ 99 และมีชวงความเชื่อมั่น เทากับ รอยละ 5 เชนเดิม ขนาดของกลุม
ตัวอยางท่ีเหมาะสมจะเทากับ จํานวน 179 ศาล ดังนั้น จึงสรุปวา ขนาดของกลุม
ตัวอยางที่เหมาะสมในการศึกษาครั้งนี้คือ จํานวน 150-180 ศาล  เมื่อใชจํานวน
ประชากรเปนฐานในการคํานวณ ซึ่งถือวาเปนขนาดของกลุมตัวอยางที่เหมาะสม
ในการนํามาวิเคราะหภายใตตัวแบบสมการโครงสราง Loehlin (1992), Hoyle 
(1995), Schumacker and Lomax (2004)  
 
เคร่ืองมือในการเก็บขอมูล 
 

 เครื่องมือในการเก็บขอมูลครั้งนี้ไดแปลงจากนิยามปฏิบัติการ ออกมา
เปนแบบสอบถามซึ่งประกอบดวย 4 สวน คือ สวนที่หนึ่ง ประกอบดวยขอมูล
ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ขอคําถาม 12 ขอ สวนที่สอง คือคําถามดาน
ประสิทธิผลองคการ 4 ดาน คือ  มนุษยสัมพันธ(EFF_HU)  ระบบเปด(EFF_OP)  
เปาหมายเชิงเหตุผล(EFF_RA) และกระบวนการภายใน(EFF_IN) ปรับปรุงจาก 
Quinn and Rohrbaugh (1983) มีขอคําถาม 26 ขอ สวนที่สาม คือคําถามดาน
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วัฒนธรรมองคการ ปรับปรุงจาก พงษเทพ จันทสุวรรณ (2554) โดยคําถามสราง
ขึ้นจากนิยามปฏิบัติการประกอบดวยปจจัยดานวัฒนธรรมองคการ 4 ดาน คือ 
วัฒนธรรมสวนรวม (IC) วัฒนธรรมเอกภาพ (CC) วัฒนธรรมการปรับตัว(AC)  
และ วัฒนธรรมพันธกิจ(MC) มีขอคําถาม 64 ขอ  สวนที่สี่ คือคําถามดานองคการ
การเรียนรู ปรับปรุงจาก Watkins and Marsick (1996)   ประกอบดวย  7  
ดาน คือ   1) สรางบรรยากาศการเรียนรูใหเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง(LO_CL)   2) 
สงเสริมใหมีการสนทนา การซักถาม(LO_ID)   3) กระตุนใหมีการเรียนรูรวมกัน   
ระหวางบุคคล และ ระหวางทีม(LO_TL) 4)  กําหนดระบบที่จะทําใหคนมีความ
สนใจในการเรียนรู และแบงปนการเรียนรู(LO_ES)  5) ใหอํานาจหรือกระจาย
อํานาจในองคการโดยผานการกําหนด วิสัยทัศนขององคการรวมกัน(LO_EM) 6) 
เชื่อมโยงองคการเขากับสภาพแวดลอม และปรับตัวใหเหมาะสม(LO_SC)  7) 
เตรียมกลยุทธภาวะผูนําสําหรับการเรียนรู (LO_SL) มีขอคําถาม 43 ขอ โดย
ลักษณะของแบบสอบถาม  ประกอบดวยคําถามที่ใชมาตรวัดแบบ  Likert Scale  
และ ใชระดับการวัดโดยใชมาตรอันดับ (Interval Scale) แบงระดับความคิดเห็น
ออกเปน 6 ระดับ ซึ่งมีการเรียงลําดับคะแนนสูงสุดเทากับ 6 ไปจนถึงคะแนน
ต่ําสุดเทากับ 1  

 
การตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 

 
เสนอใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบ และพิจารณาแบบสอบถามโดย

ครอบคลุมถึงเนื้อหา ความเหมาะสมในการใชภาษา ความถูกตอง  จากนั้นนํา
ขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาความนาเชื่อมั่น แตละองคประกอบดวยวิธีการหาคา
สัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบัค (Cronbachs’ Alpha Coefficient) ซึ่งเปนคาใช
วัดความนาเชื่อมั่น (Reliability) หรือความสอดคลองกันภายใน (Internal 
Consistency) ที่อยูบนฐานของการพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน 
(Pearson Correlation Coefficient) ระหวางตัวแปรหรือขอความทั้งหมดที่อยู
ในองคประกอบเดียวกัน ไดคาความเชื่อมั่นของปจจัยประสิทธิผลองคการระหวาง 
0.871-0.904 ปจจัยวัฒนธรรมองคการมีคาความเชื่อมั่นระหวาง 0.913-0.967 
และองคการการเรียนรูมีคาความเชื่อมั่น  ระหวาง 0.859–0.932 ซึ่งใชเกณฑ
ยอมรับคาที่มากกวา 0.700 กัลยา วานิชยบัญชา (2548) 
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การวิเคราะหขอมูล  
 

ขั้นแรกจะหาคาเฉลี่ยของตัวแปรที่อยูในปจจัยดานประสิทธิผลองคการ 
ปจจัยดานวัฒนธรรมองคการ และปจจัยดานองคการการเรียนรูของแตละศาลใน
สังกัดศาลยุติธรรม กลาวคือ การแปลงหนวยการวิเคราะหจากระดับบุคคลมาเปน
ระดับองคการ  

ขั้นตอนที่สอง จะทําการวิเคราะหขอมูลโดย การวิเคราะหดวยสถิติเชิง
พรรณนา    โดยใชสถิติเชิงรอยละ (Percentage) ใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Mean and Standard Deviations) ใชเกณฑการแบงชวงคะแนน
เฉลี่ย (Class Interval) โดยใชสูตรอันตรภาคชั้นสําหรับแบบสอบถามในแตละขอ  
จํากัดใหมีความผันแปรออกเปน 6 ชวงกําหนดใหคะแนนสูงสุดเทากับ 6 และ
คะแนนต่ําสุดเทากับ 1 โดยกําหนดใหแตละคะแนนมีความผันแปรเปนชวง ๆ ละ
เทา ๆ กัน 

ขั้นตอนที่สาม จะเปนการทดสอบตัวแบบมาตรวัด โดยมุงเนนไปที่ความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ความเที่ยงตรงเชิงลูเขา (Convergent 
Validity) และความนาเชื่อถือทางโครงสราง (Composite Reliability) ตาม
ทฤษฎี ความเที่งตรงเชิงเนื่อหาจะพิจารณาจากนิยามเชิงปฏิบัติการ และการ
ทดสอบความ เที่ ย งตรง เชิ งลู เ ข านั้ น ใช การวิ เ คราะหป จจั ย เชิ งยื นยั น 
(Confirmatory Factor Analysis) ของแตละกลุมขอความ โดยมีเกณฑในการ
พิจารณาจากความสัมพันธเชิงโครงสรางระหวางแตละขอความและตัวแปร
ประกอบ (Composite Variable) วามีนัยสําคัญทางสถิติหรือไม ซึ่งถา t   Value 
ของแตละขอความมีนัยสําคัญทางสถิติ ก็อาจสรุปไดวาขอความนั้น ๆ มีความ
เที่ยงตรงเชิงลูเขา ดังนั้น ถา t  Value มีคามากกวา 1.96 ก็แสดงวามีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ α = 0.05 ซึ่งหมายความวาคา Lambda () มีคาแตกตางจาก 
0 ซึ่งแสดงวามีความเที่ยงตรงเชิงลูเขา Holmes-Smith (2001) สวนการทดสอบ
ความนาเชื่อถือทางโครงสราง ใชการพิจารณาคา R2 วามีคาเกิน 0.50 หรือไม 
(คา R2 หมายถึง สัดสวนของความแปรปรวนที่ขอความ (ตัวแปร) ถูกอธิบายได
ดวยตัวแปรประกอบ) นอกจากนี้ควรพิจารณาคา Average Variance Extracted 
(AVE) ประกอบดวย ซึ่งการคํานวณใชสูตรของ Fornell and Larcker (1981) 
โดยคา AVE ควรมีคาเกิน 0.50 Diamantopoulos and Siguaw (2000) (คา 
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AVE นี้จะพิจารณาวาคาผิดพลาดจากการวัด (Measurement Error) สงผลตอ
ความแปรปรวนของตัวชี้วัด (Variance of Indicators) มากนอยเพียงไร) ถาคา 
AVE มีคานอยกวา 0.50 ก็จะแสดงวาคาผิดพลาดจากการวัดจะสงผลตอความ
แปรปรวนของตัวชี้วัดมากกวาตัวแปรแฝง (Latent Variable) ที่กําลังวัดอยู 
ดังนั้น จึงกอใหความไมนาเชื่อถือขึ้นได Diamantopoulos and Siguaw (2000) 
ซึ่งสามารถกลาวอีกนัยหนึ่งไดวา คา AVE เปนคาที่ใชวัดคาความไมนาเชื่อถือทาง
โครงสรางจะเหมาะกวา โดยสูตรในการคํานวณหาคาความนาเชื่อถือทาง
โครงสรางและ Average Variance Extracted (AVE) ของ Fornell and 
Larcker (1981)  

ขั้นตอนที่สี่ จะเปนขั้นตอนการทดสอบความเหมาะสมของตัวแบบมาตร
วัดโดยรวม (Overall Model) วา มีความเหมาะสมกับขอมูลเชิงประจักษมาก
นอยเพียงใด ซึ่งเปนการพิจารณาถึงดัชนีความเหมาะสม (Fit Indices) การศึกษา
ครั้งนี้ จะเลือกใชดัชนีความเหมาะสมโดยยึดตามเกณฑของ Hooper (2008) 

ดังตอไปนี้ 2(p Value), 2/df, RMSEA(CI), CFI, NNFI (or TLI) และ SRMR 
รวม 6 ดัชนี โดยจะใชเกณฑในการพิจารณาวาตัวแบบโดยรวมมีความเหมาะสม
และมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษมากนอยเพียงใดตามเกณฑที่ไดแสดง
ไว ในตารางท่ี 1  โดยเกณฑที่ใชตัดสินความเหมาะสมและความสอดคลองของตัว
แบบ (Model Fit) ในการศึกษาครั้งนี้จะมีเกณฑดังนี้ คือ จะใหความสําคัญกับ
ดัชนีความเหมาะสมอยางแทจริง (Exact Fit) คือ คาดัชนี 2/dfกับ ดัชนีความ
เหมาะสมแบบประมาณการ (Approximate Fit) คือ คาดัชนี RMSEA(CI) กอน 
กลาวคือ ถาทั้งสองดัชนีผานเกณฑขั้นต่ําตามคาที่แสดงไวในตารางที่  ก็จะถือวา
ตัวแบบมีความสอดคลองกับขอมูลที่จัดเก็บได ในกรณีที่ดัชนีความเหมาะสมอยาง
แทจริง (Exact Fit) สวนคาดัชนีอื่น ๆ จะใชเปนเกณฑพิจารณาเสริมเพิ่มเติมวาตัว
แบบใดมีความเหมาะสมมากนอยกวากัน โดยดัชนีที่ใชรายงาน Fit Indices 
เปนไปตามขอเสนอแนะของ Hooper, Coughlan  และ Mullen (2008) สวน
เกณฑที่ใชในการพิจารณาความเหมาะสมตัวแบบ    เปนไปตามขอเสนอแนะของ 
Schermelleh-Engel และ Moosbrugger (2003) 

ขั้นตอนที่หา จะเปนการวิเคราะหแนวคิดแตละแนวคิดโดยใชสถิติเชิง
พรรณนา เพื่อแสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงแบนมาตรฐานคาสูงสุด คาต่ําสุด แสดง
ระดับและอันดับตามคาเฉลี่ยของแตละองคประกอบของแตละแนวคิด  โดยเริ่ม
ดวยการหาคาเฉลี่ยสูงสุดและต่ําสุดของแตละแนวคิด แลวแบงชวงระยะหาง
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ระหวางคาเฉลี่ยต่ําสุดและคาเฉลี่ยสูงสุดออกเปน 3 ชวง เพื่อแสดง ระดับคอนขาง
ต่ํา ปานกลาง และสูง ของตัวแปรรายดานของแตละแนวคิด  

ขั้นตอนที่หก จะเปนขั้นตอนตรวจสอบความเที่ยงตรงทางโครงสรางใน
ประเด็นที่วาดวยความสัมพันธเชิงโครงสรางภายใตแนวคิดแตละแนวคิด  เปนการ
ทดสอบสมมติฐานที่ 1 นั่นเอง แนวทางในการวิเคราะหใชเทคนิคการวิเคราะห
ปจจัยเชิงยืนยันและทําการตรวจสอบความสัมพันธระหวางปจจัยที่อยูภายใต
แนวคิดนั้นวามีความเที่ยงตรงตามทฤษฎีหรือไมอยางไร ซึ่งถาเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว ก็แสดงวามีความเที่ยงตรงทางโครงสรางในระดับหนึ่ง 

ขั้นตอนที่เจ็ด จะเปนการทดสอบตัวแบบสมการโครงสรางที่สรางขึ้น
ตามทฤษฎีดวยตัวแปรประกอบโดยการวิเคราะหตามสมมติฐาน เปนการทดสอบ
ทฤษฎีดวยการพิสูจนสมมติฐานที่ไดตั้งตามกรอบแนวคิดตาง ๆ ที่นํามาใชใน
การศึกษานั่นเอง เมื่อทราบวาสมมติฐานไดรับการยอมรับหรือปฏิเสธ ก็ถือวาเปน
สิ้นสุดกระบวนการในการวิเคราะหปจจัยเชิงยืนยัน (Byrne, 1998)  

สําหรับการตีความ ความเขมแข็ง (Strength) ของคาอิทธิพล (Effect) 
ระหวางตัวแปรในการศึกษาครั้งน้ี ไดประยุกตใชแนวคิดของ Cohen (1988) ที่วา 
ในตระกูล R (R Family) สามารถตีความความเขมแข็งของคาอิทธิพล Leech, 
Barrett และ Morgan (2005)    

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

ขอมูลทั่วไปพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายรอยละ 
60.36 อายุเฉลี่ยสวนใหญ 46-55 ป คิดเปนรอยละ 58.11 การศึกษาสวนใหญคือ
ระดับปริญญาโท ตําแหนงสวนใหญคือขาราชการศาลยุติธรรมคิดเปนรอยละ 
23.55 รองลงมาคือผูอํานวยการศาลคิดเปนรอยละ 21.90 และสวนนอยที่สุดคือ
รองผูบริหารศาลคิดเปนรอยละ 14.32 และเลขานุการคิดเปน รอยละ 7 
ระยะเวลาทํางานในศาลยุติธรรมสวนใหญ 11-20 ป คิดเปนรอยละรอยละ 46.27 
สวนขอมูลพื้นฐานของหนวยงาน มีจํานวนบุคลากรสวนใหญ นอยกวาหรือเทากับ 
100 คน คิดเปนรอยละ 87.56 สวนใหญผูบริหารมีอายุระหวาง 41-50 ป คิดเปน
รอยละ 55.76 และระดับชั้นของศาลสวนใหญคือศาลชั้นตนและมีที่ตั้งอยู
ตางจังหวัด 
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ผลการทดสอบตัวแปรและความนาเชื่อถือของเคร่ืองมือในการเก็บขอมูล 
 

เมื่อนํากลุมขอความที่ไดจากนิยามเชิงปฏิบัติการ และผานการทดสอบ
คาสัมประสิทธ์ิอัลฟาครอนบัคในขั้นตอนการตรวจสอบเครื่องมือแลวมาทดสอบคา

ความนาเชื่อถือทางโครงสราง (Composite Reliability) Rho c (c) และ 
ความเที่ยงตรงเชิงลูเขา (convergent validity) โดยทําการวิเคราะหปจจัยเชิง
ยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ของแตละกลุมขอความเพื่อพิจารณา
คุณภาพของตัวแบบมาตรวัด ตามเกณฑในการวิเคราะหขอมูลขั้นตอนที่สาม 

(ijมีความแตกตางจาก 0, R2 มีคาเกิน 0.50 และAVE หรือ Rho_v (v) ควรมี
คาเกิน 0.50 พบวา 

องคประกอบของประสิทธิผลองคการ(EFF) ทั้ง 4 ดาน คือดานมนุษย
สัมพันธ ดานระบบเปด ดานเปาหมายเชิงเหตุผล และดานกระบวนการภายใน มี

คา ijอยูระหวาง 0.699 - 0.840   และนอกจากนี้ คา R2 ขององคประกอบของ
ประสิทธิผลองคการทั้ง4 ดาน มีคาระหวาง  0.489-0.705  มีคา AVE หรือ 

Rho_v (v)  เทากับ 0.5720 และมีคาความนาเชื่อถือทางโครงสราง Rho c 

(c) เทากับ0.8418 
องคประกอบของวัฒนธรรมองคการ (OC) ทั้ง 4 ดาน คือดาน

วัฒนธรรมสวนรวม วัฒนธรรมเอกภาพ วัฒนธรรมการปรับตัว และวัฒนธรรม

พันธกิจ มีคา ijอยูระหวาง 0.884 – 0.925 และนอกจากนี้ คา R2 ของ
องคประกอบของวัฒนธรรมองคการทั้ง 4 ดาน มีคาระหวาง 0.781 – 0.856 มีคา 

AVE หรือ Rho_v (v)  เทากับ 0.8148 มีคาความนาเชื่อถือทางโครงสราง Rho 
c (c) เทากับ 0.9462 

 องคประกอบขององคการการเรียนรู (LO) ทั้ง 7 ดาน คือ 1) สราง
บรรยากาศการเรียนรูใหเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง   2) สงเสริมใหมีการสนทนา การ
ซักถาม   3) กระตุนใหมีการเรียนรูรวมกัน   ระหวางบุคคล และ ระหวางทีม  4)  
กําหนดระบบที่จะทําใหคนมีความสนใจในการเรียนรู และแบงปนการเรียนรู  5) 
ใหอํานาจหรือกระจายอํานาจในองคการโดยผานการกําหนด วิสัยทัศนของ
องคการรวมกัน 6) เชื่อมโยงองคการเขากับสภาพแวดลอม และปรับตัวให

เหมาะสม   7) เตรียมกลยุทธภาวะผูนําสําหรับการเรียนรู มีคา ij อยูระหวาง 
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0.827 – 0.904 และนอกจากนี้ คา R2 ขององคประกอบขององคการการเรียนรู
ทั้ง 7 ดานมีคาอยูระหวาง 0.684 – 0.817 มีคา AVE หรือ Rho_v (v)  เทากับ 

0.7791 มีคาความนาเชื่อถือทางโครงสราง Rho c (c) เทากับ 0.9610 
แสดงวาตัวแบบมาตรวัดประสิทธิผลองคการ ตัวแบบมาตรวัด

วัฒนธรรมองคการ และ ตัวแบบมาตรวัดองคการการเรียนรูมีคุณภาพนาเชื่อถือได
ในการใชเปนมาตรวัดตัวแปรประกอบ 
 
ผลการทดสอบความเหมาะสม สอดคลองของตัวแบบมาตรวัด 
 

ขั้นตอนนี้ เปนการพิจารณาวา ตัวแบบมาตรวัดมีความสอดคลอง
กลมกลืนกับขอมูลที่จัดเก็บไดของปจจัยดานประสิทธิองคการ ปจจัยดาน
วัฒนธรรมองคการ และปจจัยดานองคการการเรียนรูในบริบทศาลยุติธรรมมี
ลักษณะเปนอยางไร โดยใชเกณฑการวัดตามการวิเคราะหขั้นตอนท่ีสี่ พบวา  

ตัวแบบมาตรวัดดานประสิทธิองคการพบวาตัวแบบมาตรวัดยังไม
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ จึงทําการปรับปรุงตัวแบบมาตรวัด โดยเพิ่มเสน 
Correlation ระหวาง ประสิทธิผลองคการดานเปาหมายเชิงเหตุผลและ 

ประสิทธิผลองคการดานกระบวนการภายใน แลวจึงไดคา 2(p Value) เทากับ 

0.181, คา 2/ dfเทากับ 1.788, คา RMSEA(CI) เทากับ 0.000-0.203, CFI 
เทากับ 0.998, NNFI (or TLI) มีคาเทากับ 0.989 และ SRMR มีคาเทากับ 0.060 
ซึ่งมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษอยางแทจริง (Exact Fit)  

ตัวแบบมาตรวัดดานวัฒนธรรมองคการพบวาตัวแบบมาตรวัดยังไม
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ จึงทําการปรับปรุงตัวแบบมาตรวัด โดยเพิ่มเสน 
Correlation ระหวาง วัฒนธรรมองคการดานวัฒนธรรมเอกภาพ กับวัฒนธรรม

องคการดานวัฒนธรรมสวนรวม แลวจึงไดคา 2(p Value) เทากับ 0.355,  2/ 
dfเทากับ 0.857, คา RMSEA(CI) เทากับ 0.000-0.175, CFI เทากับ 1.000, 
NNFI (or TLI) มีคาเทากับ 1.001 และ SRMR มีคาเทากับ 0.003 ซึ่งมีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษอยางแทจริง (Exact Fit)  

ตัวแบบดานองคการการเรียนรูยังไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ จึง
ทําการปรับปรุงตัวแบบมาตรวัด โดยเพิ่มเสน correlation ระหวางดานการสราง
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โอกาสการเรียนรูอยางตอเนื่อง  กับดานสงเสริมใหมีการสนทนาซักถาม, ดาน
สงเสริมใหมีการสนทนาซักถาม กับ ดานสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูเปนทีม และ
ดานการเชื่อมโยงปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม กับดานเตรียมกลยุทธผูนํา

สําหรับการเรียนรู  แลวจึงไดคา 2(p Value) เทากับ 0.106,  2/ dfเทากับ 
1.552, คา RMSEA(CI) เทากับ 0.000-0.094, CFI เทากับ 0.998, NNFI (or TLI) 
มีคาเทากับ 0.996 และ SRMR มีคาเทากับ 0.011 มีความสอดคลองกับขอมูลเชิง
ประจักษอยางแทจริง (Exact Fit)     

แสดงวาตัวแบบดานประสิทธิผลองคการ ตัวแบบดานวัฒนธรรม
องคการ และตัวแบบดานองคการการเรียนรูมีความเหมาะสม สอดคลองกับขอมูล
เชิงประจักษท่ีจัดเก็บไดอยางแทจริง 
 
ตารางที่ 1แสดงดัชนีความเหมาะสมและเกณฑที่ ใชในการพิจารณาความ
เหมาะสมของตัวแบบ 
ดัชน*ี ประสิทธิผล

องคการ 
วัฒนธรรม
องคการ 

องคการการ
เรียนรู 

ความเหมาะสม
ระดับด*ี* 
(Good Fit) 

df 1 1 11 - 

2(P value) 1.788(0.181) 0.857(0.355) 17.079(0.106) (.05  p  1.00) 
2/ df 1.788 0.857 1.552 0 2/ df 2 
90%CIonRMSEA 0.000-0.203 0.000-0.0175 0.000-0.094 เ ข า ใ ก ล  RMSEA 

ขอบซาย CI=.00 
SRMR 0.060 0.003 0.998 0  SRMR  .05 
CFI 0.998 1.000 0.996 .97  CFI  1.00 
NNFI(TFI) 0.989 1.001 0.011 .97  NNFI  

1.00 
หมายเหตุ*Hooper, Coughlan  และ Mullen (2008),  **Schermelleh-Engel และMoosbrugger 
(2003) 

 
ผลการวิเคราะหระดับของตัวแบบมาตรวัด 
 

การพิจารณาระดับของประสิทธิผลองคการ ระดับของวัฒนธรรม
องคการและระดับขององคการการเรียนรู เพื่อนําไปปรับปรุงใชในการบริหาร
องคการและการดําเนินงานของศาลยุติธรรม ใชเกณฑการวัดตามการวิเคราะห
ขอมูลขั้นตอนที่หา โดยพบวาระดับของประสิทธิองคการอยูในระดับสูงทุก
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องคประกอบ ซึ่งดานเปาหมายเชิงเหตุผลสูงมากท่ีสุด (4.970) และดานระบบเปด
สูงนอยที่สุด (4.346) สวนระดับวัฒนธรรมองคการของศาลยุติธรรมอยูในระดับ
ปานกลางและระดับสงูในบางองคประกอบ โดยดานวัฒนธรรมสวนรวมมีระดับสูง
มากที่สุด (4.697) ขณะที่ดานวัฒนธรรมการปรับตัวมีระดับปานกลางและมี
คาเฉลี่ยต่ําที่สุด (4.612) และระดับขององคการการเรียนรูอยูในรับสูงทุก
องคประกอบ มีดานการเตรียมกลยุทธผูนําสําหรับการเรียนรูสูงที่สุด (4.846) 
ขณะที่ดานการสรางโอกาสการเรียนรูอยางตอเนื่องมีระดับสูงนอยที่สุด (4.374) 
 
ผลการวิเคราะหตัวแบบสมการโครงสรางและการทดสอบสมมติฐาน 
 

พิจารณาคาสัมประสิทธิสหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตได และคาสัม
ประสิทธิสหสัมพันธระหวางตัวแปรแฝง    โดยการพิจารณาคาสัมประสิทธิ
สหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดเพื่อทราบถึงความสัมพันธระหวางปจจัย
ประสิทธิผลองคการ ปจจัยวัฒนธรรมองคการ และปจจัยองคการการเรียนรู ของ
ศาลยุติธรรมมีลักษณะอยางไร โดยแยกเปนชุดคาสัมประสิทธิถดถอย แลว
พิจารณาคาสหสัมพันธ (r) พบวา 

องคประกอบของปจจัยวัฒนธรรมองคการ ดานวัฒนธรรมสวนรวม มี
ความสัมพันธเชิงบวกในระดับสูงกับทุกองคประกอบของประสิทธิผลองคการคือ
ระวาง r = 0.546 ถึง r=0.697 ในขณะที่ดานวัฒนธรรมเอกภาพ วัฒนธรรมการ
ปรับตัว และวัฒนธรรมพันธกิจ มีความสัมพันธเชิงบวกระดับสูง และระดับปาน
กลางกับบางองคประกอบของประสิทธิผลองคการ คือ ระหวาง r=0.494 ถึง 
r=0.707 

องคประกอบของปจจัยองคการการเรียนรู ดานการสรางโอกาสการ
เรียนรูอยางเนื่อง ดานการสงเสริมการสนทนา ดานการสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู
รวมกัน ดานการสรางระบบเพื่อเขาถึงแบงปน ดานการใหอํานาจและนําไปสูการมี
วิสัยทัศนรวม และดานการเชื่อมโยงและปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม และ ดาน
การเตรียมกลยุทธผูนําสําหรับการเรียนรูตางก็มีความสัมพันธกับองคประกอบของ
วัฒนธรรมองคการทั้งในระดับสูงและสูงมาก คือ ระหวาง r=0.643 ถึง r=0.762 

สวนองคประกอบของปจจยัองคการการเรียนรู ดานการสงเริมการดาน
การสงเสริมการสนทนา ดานการสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูรวมกัน ดานการสราง
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ระบบเพื่อเขาถึงแบงปน ดานการใหอํานาจและนําไปสูการมีวิสัยทัศนรวม และ
ดานการเชื่อมโยงและปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม ตางก็มีความสัมพันธกับ
องคประกอบของประสิทธิผลองคการทั้งในระดับปานกลางและระดับสูงระหวาง 
r=0.384 ถึง r=0.626 ในขณะที่ดานการสรางโอกาสการเรียนรูอยางเนื่องตางก็มี
ความสัมพันธกับองคประกอบของประสิทธิผลองคการทั้งในระดับต่ํา ระดับปาน
กลาง และระดับสูง ระหวาง r=0.335 ถึง r=0.618 และดานการเตรียมกลยุทธ
ผูนําสําหรับการเรียนรูมีความสัมพันธกับองคประกอบประสิทธิผลองคการทั้งใน
ระดับต่ํา และ ระดับปานกลางระหวาง r=0.483 ถึง r=0.625 

และเมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิสหสัมพันธระหวางตัวแปรแฝง (Phi 
;Φ) พบวาประสิทธิผลองคการมีความสัมพันธเชิงบวกระดับสูงกับองคการการ
เรียนรู (Phi ;Φ = 0.796) และมีความสัมพันธเชิงบวกระดับสูงกับกับวัฒนธรรม
องคการ (Phi ;Φ = 0.914) และเมื่อพิจารณาปจจัยวัฒนธรรมองคการ ก็จะ
พบวาวัฒนธรรมองคการมีความสัมพันธเชิงบวกระดับสูงกับองคการการเรียนรู
(Phi ;Φ = 0.884) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 1 ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2แสดงคาสหสัมพันธระหวางตัวแปรแฝงของปจจัยดานวัฒนธรรม
องคการ ปจจัยดานองคการการเรียนรูและ ประสิทธิผลองคการ 
 EFF LO OC 
EFF 1   
LO 0.796* 1  
OC 0.914* 0.884* 1 
หมายเหตุ *=p < 0.01 

 
ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์เสนทางของตัวแบบสมการโครงสราง 
 

การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์เสนทางของตัวแบบสมการโครงสรางเพื่อ
พิจารณาความสามารถในการทํานายและอธิบายของปจจัยเชิงสาเหตุ คือปจจัย
วัฒนธรรมองคการ ปจจัยองคการการเรียนรู  

เมื่อวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์เสนทางระหวางปจจัยวัฒนธรรมองคการ
และประสิทธิผลองคการในภาพรวมจะพบวาแนวคิดปจจัยดานวัฒนธรรมองคการ 
(OC) มีอิทธิพลตอแนวคิดประสิทธิผลองคการ (EFF) อยูในระดับสูง(OC 

EFF, = 0.912)และพบวา รอยละ 83.20 ของคาความแปรปรวนในแนวคิด
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ประสิทธิผลองคการ (EFF) สามารถถูกอธิบายและทํานายโดยแนวคิดปจจัยดาน
วัฒนธรรมองคการ ซึ่งถือวาอยูในระดับสูงมาก แสดงวา ยอมรับสมมติฐานที่ 2ดัง
ภาพที่ 2 และตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3แสดงชุดของคาสัมประสิทธิ์เสนทางระหวางปจจัยวัฒนธรรมองคการ
และประสิทธิผลองคการในภาพรวม 

Predicted 
Variable 

Exogenous (KSI) 

(KSI  ETA) 

Endogenous(ETA) 

(ETA  ETA) 
Gamma() 

R2
 

EFF OC EFF - 0.912* 0.832 

หมายเหตุ:  * = p < 0.01 
 

ภาพที่ 2 แสดงชุดของคาสัมประสิทธิ์เสนทางของตัวแบบสมการโครงสราง
ระหวาง ปจจัยดานวัฒนธรรมองคการ ปจจัยดานองคการการเรียนรู  และ
ประสิทธิผลองคการในภาพรวม 
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ตารางที่ 4 แสดงชุดของคาสัมประสิทธ์ิเสนทางระหวางแนวคิดปจจัยองคการการ
เรียนรูและ   แนวคิดประสิทธิผลองคการในภาพรวม 

Predicted 
Variable 

Exogenous (KSI) 

(KSI  ETA) 

Endogenous(ETA) 

(ETA  ETA) 
Gamma  

R
2
 

EFF LO EFF - 0.830* 0.688 

หมายเหตุ:  * = p < 0.01 

 
เมื่อวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์เสนทางของตัวแบบสมการโครงสราง

ระหวางปจจัยดานวัฒนธรรมองคการ ปจจัยดานองคการการเรียนรูและ
ประสิทธิผลองคการพรอมกัน พบวา แนวคิดปจจัยดานวัฒนธรรมองคการ(OC)มี

อิทธิพลตอแนวคิดประสิทธิผลองคการ   ในระดับสูง (OC EFF, = 0.961)
แต แนวคิดปจจัยดานองคการการเรียนรู  (LO) มีอิทธิพลเชิงลบตอแนวคิด

ประสิทธิผลองคการ   (LO EFF, = -0.053) และยังพบวา รอยละ 83.60 
ของคาความแปรปรวนในแนวคิดประสิทธิผลองคการ   สามารถถูกอธิบายและ
ทํานายโดยแนวคิดปจจัยดานวัฒนธรรมองคการเทานั้นแสดงวาไมยอมรับ
สมมติฐานที่ 4ดังภาพภาพที่ 2และตารางท่ี 5 
 
ตารางที่ 5แสดงชุดของคาสัมประสิทธิ์เสนทางของตัวแบบสมการโครงสรางตาม
กรอบแนวคิดการวิจัย 

Predicted 
Variable 

 

Exogenous 
(KSI) 

(KSI  ETA) 

Endogenous 
(ETA) 

(ETA  ETA) 

Gamma(g) R2 

EFF OC  EFF - 0.961* 0.836 

 LO  EFF - -.053*  
หมายเหตุ:  * = p < 0.01  

 
 
 
 
 



วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ีปที่ 9 ฉบับ 2 (2556) 211 
  

 

 

ตารางที่ 6 ผลการทดสอบความสอดคลองของตัวแบบสมการโครงสรางตาม
สมมติฐาน 

Fit Indices* Model 1 Model 2 Model 3 ความเหมาะสม
ระดับยอมรับได 
(Acceptable 

Fit)** 
df 82 83 83 - 
2(P value) 170.951(0.0

00) 
171.159(0.0

00) 
231.634(0.0

00) 
(.01 p 

.05) 
2/ df 2.084 2.062 2.790 22/ 

df 3 
RMSEA 0.0705 0.0698 0.0909 0.5RMS

EA .08 
90%CIonR
MSEA 

0.0554-
0.0854 

0.0548-
0.0847 

0.0771-
.0105 

เขาใกล
RMSEA 

CFI 0.991 0.991 0.985 .95 CFI 
 .97 

NNFI (TFI) 0.988 0.989 0.981 .95 
NNFI  

.972 
SRMR 0.0335 0.0337 0.0553 0.5<SRMR

 .10 
หมายเหตุ*Hooper, Coughlan  และ Mullen (2008),  **Schermelleh-Engel และ Moosbrugger 
(2003) 

 
กลาวโดยสรุปจากตารางที่ 2 ตัวแบบสมการโครงสรางระหวางปจจัย

ดานวัฒนธรรมองคการและประสิทธิผลองคการในภาพรวม (Model 1) องคการ
การเรียนรู และประสิทธิผลองคการในภาพรวม (Model 2) และตัวแบบสมการ
โครงสราง ระหวางปจจัยวัฒนธรรมองคการ ปจจัยองคการการเรียนรู และ
ประสิทธิผลองคการในภาพรวม (Model 3) ตางก็มคีวามเหมาะสมและสอดคลอง
กับขอมูลที่จัดเก็บไดภายใตบริบทของศาลยุติธรรมในระดับดีและอยาง
สมเหตุสมผล รวมทั้งขอมูลที่จัดเก็บไดก็มีความเหมาะสมและมีความสอดคลองกบั
ตัวแบบสมการโครงสรางทั้งสาม Model ดังกลาว 
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การอภิปรายผลการวิจัย 
 
 อภิปรายผลตามสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 สามารถอธิบายความสัมพันธเชิงโครงสรางระหวาง
ปจจัยรายคูไดวา  

1) วัฒนธรรมองคการมีความสัมพันธกับประสิทธิผลองคการในบริบท
ของศาลยุติธรรม (Phi ;Φ = 0.914) ศาลยุติธรรมซึ่งเปนองคการที่มีวัฒนธรรม
เขมแข็ง มีบรรพตุลาการที่ไดสรางความนาเชื่อถือ มีการปฏิบัติงานที่ยึดหลัก
คุณธรรม มีการกําหนดยุทธศาสตรที่ชัดเจน ทําใหสมาชิกเขาใจความหมายและ
ทิศทางขององคการ และมีการดําเนินงานในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีโดย
อาศัยการมีสวนรวม และมุงตอบสนองความตองการของประชาชนผูมาใชบริการ 
ซึ่งทําใหบรรลุเปาหมายขององคการ   จึงสรุปไดวาวัฒนธรรมองคการของศาล
ยุติธรรมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลองคการซึ่งสอดคลองกับ Kotterและ
Heskette (1992) ที่ไดทําการวิจัยองคการตางๆ จํานวน 200 องคการ พบวา
วัฒนธรรมองคการเปนปจจัยที่สําคัญซึ่งสามารถสงผลกระทบตอการดําเนนิงานใน
ระยะยาวขององคการ สามารถใชการคาดการณสําหรับการดําเนินงานของ
องคการวาสามารถบรรลุผลสําเร็จหรือไมและชวยสนับสนุนผลการดําเนินงานใหดี
ยิ่งขึ้น   

 2) วัฒนธรรมองคการมีความสัมพันธกับองคการการเรียนรูเมื่อ
พิจารณาในบริบทของศาลยุติธรรม (Phi ;Φ = 0.796) พบวาภายในศาลยุติธรรม
มีลักษณะการทํางานรวมกันในระบบการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีแบบครบองค
คณะ (องคคณะผูพิพากษาในศาลชั้นตนมี 2 คน ศาลอุทธรณหรือฎีกามี 3 คน 
ตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม) กลาวคือมีสวนรวมในการพิจารณา และมีสวน
รวมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อพิพากษาอรรถคดี สําหรับขาราชการศาล
ยุติธรรมซึ่งมีหนาท่ีสงเสริมการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีขององคผูพิพากษา ศาล
ยุติธรรมจึงมีหลักในการเสริมสรางใหเกิดองคการการเรียนรู โดยการสนับสนุน
ดานการศึกษาวิจัย จัดตั้งสถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมและ
หองสมุดเพื่อใหบริการแกสมาชิกในองคการไดเรียนรู และแลกเปลี่ยนขอมูล โดย
ที่สมาชิกในองคการตองเขาใจถึงความสัมพันธ ระหวางหนาที่ความรับผิดชอบของ
ตนเองกับเปาหมายของศาลในฐานะที่เปนองครวม สมาชิกในศาลเปนทั้งผูเรียน
และผูสอนซึ่งกันและกัน จนเกิดเปนคานิยมที่มีลักษณะเปนแบบอาจารยกับลูก
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ศิษย ระหวางผูพิพากษา กับขาราชการศาลยุติธรรม จากแบบแผนการปฏิบัติของ
สมาชิกในศาลยุติธรรมดังกลาว จึงสรุปไดวาวัฒนธรรมองคการมีความสัมพันธกับ
องคการการเรียนรู สอดคลองกับเบญจวรรณ ทิมสุวรรณ และคณะ(2549) ที่ได
ศึกษา “ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการกับสภาพองคการแหงการเรียนรู
ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข” แลวพบวา 
วัฒนธรรมองคการโดยรวมและรายดานมีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลาง
ถึงในระดับดีกับสภาพองคการแหงการเรียนรูทั้งโดยรวมและรายดาน  และ 
ขนิษฐา กาญจนรังสีนนท (2549) ที่พบวาวัฒนธรรมองคการมีความเกี่ยวของกับ
การเปนองคการแหงการเรียนรู องคการที่ใชความรูในการบริหารยอมไดเปรียบ
มากกวาองคการอื่นๆ 

 3)  องคการการเรียนรูมีความสัมพันธกับประสิทธิผลองคการ เมื่อ
พิจารณาในบริบทของศาลยุติธรรม (Phi ;Φ = 0.884) พบวาศาลยุติธรรมเปน
องคการที่ยึดถือความสุจริตและความเปนธรรมเปนเปาหมายสูงสุด มีการ
เสริมสรางความรูและทักษะของบุคลากรรวมทั้งสงเสริมการศึกษาและวิจัย
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานทันสมัย ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิผล 
จึงสรุปไดวาองคการการเรียนรูมีความสัมพันธกับประสิทธิผลองคการซึ่ง
สอดคลองกับ พงษเทพ จันทสุวรรณ (2554) ที่ไดศึกษาหนวยงานในสถานีตํารวจ
นครบาล จํานวน 440 หนวยงาน พบวาองคการที่มีการเรียนรูระดับสูง จะมี
คุณสมบัติในดานกอใหเกิดปญญา ดวยการตรวจสอบ สังเกต ทดลอง ตลอดจน
การปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการซึ่งก็คือ
ประสิทธิผลองคการ  
 

สมมติฐานที่ 2 
พบวา วัฒนธรรมองคการสามารถทํานายและอธิบาย ประสิทธิผล

องคการไดR2 = 0.832 และไปในทิศทางเดียวกันทั้งนี้นาจะมีสาเหตุมาจาก ศาล
ยุติธรรมตองการที่จะบูรณาการภายในองคการและมีการปรับเปลี่ยนตาม
สภาพแวดลอมภายนอกไปพรอมๆกัน โดยพิจารณาแยกเปนรายดานไดดังนี้  

1) ดานวัฒนธรรมสวนรวม นอกจากการดําเนินงานของศาลยุติธรรมใน
การพิจารณาคดีเปนภารกิจหลักที่ตองดําเนินการ  โดยอาศัยการมีสวนรวมของ
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สมาชิกที่ใชระบบการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีแบครบองคคณะแลว  ศาล
ยุติธรรมยังมีความเชื่อวา สมาชิกของศาลยุติธรรมไมวาจะเปนผูพิพากษา 
ขาราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการศาลยุติธรรม ลูกจางประจํา หรือ ลูกจาง
ชั่วคราวลวนแตเปนกลไกสําคัญในการทําใหองคการบรรลุเปาหมาย เนื่องจากการ
มีสวนรวม กระตุนใหสมาชิกในศาลยุติธรรมเกิดความผูกพันในหนาที่ท่ีตองกระทํา
ภายในองคการสอดคลองกับ วิรัชนิภาวรรณ(2547) ที่พบวาผลสําเร็จของการ
พัฒนาประเทศขึ้นอยูกับการรวมกลุม และการประสานของขาราชการอยาง
จริงจังและมีความตอเนื่อง  

2) ดานวัฒนธรรมเอกภาพ การที่ศาลยุติธรรมมีวัฒนธรรมองคการที่
เขมแข็งตามแนวทางปทัสถานของบรรพตุลาการ ซึ่งกอใหเกิด กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ ท่ีสมาชิกในองคการยอมรับ และปฏิบัติตาม โดยไมจําเปนตองเขียนเปน
ลายลักษณอักษร สมาชิกของศาลยุติธรรมจะตระหนักรูเสมอวาควรจะปฏิบัติตน
อยางไรเมื่อตกอยูในสถานการณที่ไมปกติหรือยากตอการตัดสินใจ สงผลใหนํามา
ซึ่งขอไดเปรียบในการดานบริหารจัดการ  ดังนั้นจึงสงผลใหเกิดประสิทธิผล
องคการของศาลยุติธรรม ซึ่งสอดคลองกับขนิษฐา กาญจนรังสีนนท (2549) ที่
พบวาเนื่องจากองคการที่มีวัฒนธรรมเขมแข็ง สงผลใหบุคลากรสวนใหญใน
องคการเกิดความสามารถพิเศษที่จะนํามาซึ่งขอไดเปรียบในการแขงขันไดชาญ
ณรงค   เศวตาภรณ (2553)ที่พบวา  ภายในหนวยงานสถานีตํารวจนครบาล     
มีคานิยมบางอยางที่ใชยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติและมีคานิยมบางอยางที่ไมให
เจาหนาที่ตํารวจคนใดทําการละเมิด ซึ่งหากเกิดขึ้นจะไดรับการพิจารณาวาเปน
บุคคลที่สรางปญหาใหกับหนวยงานทันทีมีการใชแนวทางแบบกําหนดขอตกลง
รวมกันหากมีความเห็นที่แตกตางกัน เจาหนาที่ตํารวจสวนใหญจะพยายามหา
ขอตกลงรวมกันจนเปนท่ีพอใจกับทุกฝายและมีการประสานบูรณาการ   พิจารณา
ไดจากรูปแบบแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทําใหสามารถคาดการณไดวาผลจะ
ออกมาเปนอยางไรแตอยางไรก็ดีสิ่งที่ศาลยุติธรรมควรตระหนักอยางยิ่งคือ 
วัฒนธรรมเอกภาพประเภทวัฒนธรรมที่เชื่อมั่นในผลสําเร็จในอดีตของศาล
ยุติธรรมที่สรางความศรัทธาในการอํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชนในสังคม 
และบรรพตุลาที่ไดรับการยอมรับ เชื่อถือ จากประชาชนนั้นเปนเพียงวัฒนธรรม
องคการที่มุงเนนแตภายใน จะสกัดกั้นความสามารถที่จะปรับตัวใหเขากับ
สภาพแวดลอมภายนอก ซึ่งเปนอุปสรรคตอการพัฒนาองคการได สอดคลองกับ 
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Rodriguez et al (2003) ที่พบวาวัฒนธรรมองคการสามารถทําหนาที่เปนไดทั้ง
ปจจัยสนับสนุนและปจจัยขัดขวางตอการเปนองคการการเรียนรูได 

3) ดานวัฒนธรรมปรับตัว  ในปจจุบันศาลยุติธรรมไดเผชิญกับการ
เปลีย่นแปลงสูงจึงสงผลใหศาลยุติธรรมตองปรับวิธีการทํางาน โครงสรางองคการ 
รวมไปถึงการจัดอัตราบุคลากรที่เหมาะสม โดยอาศัยคานิยม และแนวทางปฏิบัติ
ที่เปนการสงเสริมการเรียนรู คนควาและวิจัย การปฏิบัติงานของทุกหนวยงาน 
เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาองคการ ใหมีการปฏิบัติงานอยางทันสมัย มุงเพิ่ม
ผลผลิตเพื่อตอบสนองความตองการของ คูความ พยาน ประชาชน และสื่อมวลผู
มาใชบริการ นําไปสูการจัดใหบริการที่มีคุณภาพ อันจะสงผลใหเกิดประสิทธิผล
องคการที่เพิ่มสูงขึ้น สอดคลองกับผลการศึกษาของธวัชชัย สัตยสมบูรณ (2548) 
ที่พบวา รูปแบบวัฒนธรรมองคการที่พึงประสงคบางประเภทของวิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร สถาบันพระบรมราชนกก็คือ ความเปนหนวยงานใหบริการ 
เปนการจัดใหบริการที่มีคุณภาพ มีหลักประกันคุณภาพของมาตรฐานบริการ การ
คํานึงถึงผูรับบริการ  

4)ดานวัฒนธรรมพันธกิจ ศาลยุติธรรมนับตั้งแตแยกออกจากกระทรวง
ยุติธรรม ไดมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรศาลยุติธรรมมาโดยตลอด ซึ่งไดมีการ
กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคหลัก และยุทธศาสตรไวชัดเจน ทําให
บุคลากรในศาลยุติธรรมมีความเขาใจความหมายและทิศทางขององคการ สงผล
ใหดําเนินงานไปในทิศทางที่ตอบสนองวัตถุประสงคและเปาประสงค เปนการ
บริหารงานเชิงรุกที่เปนลักษณะการบริหารเชิงกลยุทธ ซึ่งตองมีการวางแผน
ยุทธศาสตรไวอยางชัดเจนดวยเหตุนี้จึงกอใหเกิดประสิทธิผลองคการ สอดคลอง
กับ วันชัยมีชาติ (2544) และ เอ็มไพร บุญรินทร(2549) ไดศึกษาวัฒนธรรม
องคการของโรงพยาบาลรอยเอ็ด พบวาบุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมี
วัฒนธรรมองคการที่มุงเนนผลสําเร็จในการดําเนินงานคือผลของงานที่ออกมาตอง
สอดคลองกับเปาหมายและวัตถุประสงคที่หนวยงานไดกําหนดไวรวมถึงความ
กระตือรือรนของบุคลากรในการปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่อยาง
มีประสิทธิภาพ และทําใหองคการบรรลุเปาหมาย 
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สมมติฐานที่ 3  
พบวาองคการการแหงการเรียนรูมีความสามารถทํานายและอธิบาย

ประสิทธิผลองคการไดสอดคลองกับ R2 = 0.688ผดุงศักดิ์หงสทอง (2547)การ
วิเคราะหความสัมพันธระหวางการพัฒนาองคการแหงการเรียนรูกับผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาพบวาการพัฒนาสูการเปนองคการแหง
การเรียนรูสงผลตอผลการประเมินคุณภาพภายนอกโดยเฉพาะการมีแบบแผน
ความคิดและความคิดเชิงระบบความสัมพันธกับการประเมินคุณภาพเห็นไดวา
การเปนองคการแหงการเรียนรูนั้นสงผลตอระดับผลการดาเนินงานขององคการ
ใหสูงขึ้นทั้งในสวนกลุมงานทั่วไปและงานดานการศึกษา โดย 

1) ดานการเสริมสรางการเรียนรูอยางตอเนื่องซึ่งคือการเรียนรูที่ถูก
สรางข้ึนในขณะที่ทํางาน อยางตอเนื่องตลอดเวลา ในบริบทของศาลยุติธรรมโดย
พื้นฐานแลว ลักษณะงานของศาลยุติธรรมตองมีการอานสํานวน สืบคนขอมูล 
ศึกษาตําราและสภาพแวดลอมอยูเสมอ เพื่อใชประกอบในการพิจารณาสํานวน 
ซึ่งตองใชวิจารณญาณอยางสูง อีกทั้งสมาชิกในองคการที่มีวุฒิการศึกษาสวนใหญ
อยูในระดับสูงแสดงใหเห็นวาพื้นฐานของสมาชิกองคการศาลยุติธรรมเปนผูที่ใฝรู 
สอดคลองกับEllinnerและคณะ (2000) ที่ศึกษาผลกระทบของมิติความเปน
องคการการเรียนรู ตอผลงานขององคการ พบวาการเสริมสรางการเรียนรูอยาง
ตอเนื่องมีความสัมพันธทางบวกตอประสิทธิผลองคการ  

2) ดานการสงเสริมใหเกิดการสนทนาการซักถาม   ในศาลยุติธรรมมี
ภาระผูกพันที่จะตองทําใหบรรลุเปาหมายคืองานพิจารณาพิพากษาอรรถคดี ที่
ตองมีการปรึกษา พูดคุยและซักถามขอสงสัยระหวางสมาชิกอยูเสมอ สอดคลอง
กับ พรชุลี อาชวบํารุง (2543)กลาววา การจัดใหมีกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางนักวิชาการและนักวิจัยอิสระในสถาบันอุดมศึกษา เปนแนวทางที่
จะทําบรรลุจุดมุงหมายขององคการในระดับสูงและยังสอดคลองกับวุฒิธรรม 
(หลักการสรางความเจริญงอกงามแหงปญญา) 4 ประการของพระธรรมปฎก
ป.อ.ปยุตโต (2541) คือเสวนาผูรูเลือกหาแหลงวิชาฟงดูคําสอนคนควาเขาถึง
ความรูที่แทจริงคิดใหแยบคายพิจารณาหาเหตุผลและปฏิบัติใหถูกหลักนําความรู
ที่ผานมาตรึกตรอง 

3) การสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูรวมกันเปนทีม  ในศาลยุติธรรม
สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีรวมถึงขาราชการศาล
ยุติธรรมที่มีหนาที่สงเสริมการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี อาจกลาวไดวา คํา
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พิพากษาแตละฉบับเปนผลผลิตของศาลยุติธรรม หาใชคําพิพากษาของบุคลากร
คนใดคนหนึ่งไม ดวยเหตุนี้จึงทําใหสมาชิกรูสึกวาตนเองมีความสําคัญตอองคการ
และมีความมุงมั่นในการทํางาน ซึ่งจะสงผลตอประสิทธิผลองคการของศาล
ยุติธรรมสอดคลองกับ สฎายุ ธีระวณิชตระกูล (2547)พบวาพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ แสดงการใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันระหวางเพื่อน
รวมงาน และระหวางทีม ทําใหปฏิบัติไดผลสําเร็จเร็วขึ้นและบรรลุเปาหมายของ
องคการ  

4) ดานการสรางระบบเพื่อเขาถึงและแบงปนการเรียนรูศาลยุติธรรมได
นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือขาย  มาใชในขั้นตอนการทํางาน 
เชนในการสืบพยานบุคคลที่อยูนอกศาล โดยระบบเชื่อมโยงขอมูลขาวสาร การ
ประชุมทางไกลผานจอภาพ ระหวางศาลยุติธรรมและหนวยงานที่เกี่ยวของ และ
ยังใชในการคนควาขอมูลเกี่ยวกับกฎหมายและคําพิพากษาศาลฎีกาเพื่อ
ประกอบการจัดทําคําพิพากษา การบริหารจัดการคดี การบริการประชาชน และ
การบริหารราชการศาลยุติธรรม อีกทั้งมีการเชื่อมตอเครือขายของศาลยุติธรรม
เขากับเครือขายภายนอกดวย เชน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารอยางเปนระบบ ซึ่งทําใหการ
ดําเนินงานของศาลมีความรวดเร็ว และสามารถเขาถึงขอมูลที่เปนประโยชนได 
อีกทั้งยังตอบสนองตอ e-court และ e-office ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดวย   
สอดคลองกับ Steer (1977) ที่พบวาเมื่อมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมาใชในกระบวนการบริหาร จะทําใหการบริหารดําเนินไปอยางรวดเร็ว 
และมีประสิทธิผลตอองคการมากขึ้น  

5) ดานการใหอํานาจ และนําไปสูการมีวิสัยทัศนรวมในศาลยุติธรรมมี
การแบงแยกการใชอํานาจ มีสายการบังคับบัญชาสั้นไมซับซอน มีการปฏิบัติงาน
ตามระเบียบเดียวกันอยางมีสวนรวม รวมทั้งผูมีอํานาจตัดสินใจในหนวยงานมี
ความอิสระในการปฏิบัติหนาที่ สมาชิกในองคการมีความรูสึกวาไดรับความสําคัญ
จึงกอใหเกิดความตั้งใจและมุงมั่นในการปฏิบัติงาน จนบรรลุเปาหมาย สอดคลอง
กับ ชูศักดิ์ ชาญชาง (2543) พบวาการที่ผูบริหาร ที่เปดโอกาสใหคณะกรรมการมี
สวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน และเปาหมาย จะมีแนวโนมที่คณะกรรมการ
จะตองพยายามดําเนินการใหบรรลุเปาหมายที่ตนเองไดมีสวนกําหนดขึ้น และยัง
สอดคลองกับ ศานิตย เชยชุม (2543) ที่ศึกษาเรื่องแนวทางการบริหารงานเพื่อ
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ความเปนเลิศของโรงเรียนเอกชน พบวา การจัดการโครงสรางอัตรากําลังที่
เหมาะสมจะสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

6) ดานการเชื่อมโยงและปรับตัวองคการเขากับสภาพแวดลอม ศาล
ยุติธรรมมีหลักปฏิบัติในการระงับขอพิพาทดวยวิธีการไกลเกลี่ยกอนการดาํเนิน
กระบวนพิจารณา โดยมีประชาชนในทองถิ่นรวมกับศาลในการระงับขอพิพาท 
ซึ่งศาลแตละศาลจะคัดเลือกประชาชนมาทําหนาที่ผูประนีประนอมประจาํศาล 
เพื่อไกลเกลี่ยขอพิพาทใหอรรถคดียุติโดยไมตองดําเนินกระบวนการพิจารณา
พิพากษาตามกระบวนการปกติ อรรถคดีตางๆที่เสร็จสิ้นลงดวยการไกลเกลี่ย
ประนีประนอมยอมทําใหไมมีผูแพและผูชนะ คูความทั้งสองฝายตางคือผูชนะ
เพราะไดรับสิ ่งที ่ตนเองพอใจ สงผลใหสังคมสงบสุข ซึ ่งเปนหนาที ่ความ
รับผิดชอบตอสังคมของศาลยุติธรรม ซึ่งนํามาสูประสิทธิผลองคการของศาล
ยุติธรรม สอดคลองกับ วีรวุธ มาฆะศิรานนท (2548) กลาววาคุณลักษณะที่
สําค ัญประการหนึ ่งขององค การที ่สามารถยืดหย ัดอยู ได ท ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงและการแขงขันที่รุนแรง คือองคการที่ปรับตัวเขากับโลกใหมได
อยางดีที่สุด 

7) การเตรียมกลยุทธผูนําสําหรับการเรียนรู   ในศาลยุติธรรมมีหลัก
ปฏิบัติในการสงเสริมใหผู พิพากษามีความรอบรู และมีความเชี ่ยวชาญใน
กฎหมายพิเศษเฉพาะดาน เพื ่อใหทันต อกระแสความเปลี ่ยนแปลงจาก
ภายนอก ทั ้งย ังมีการสงเสริมใหขาราชการฝายตุลาการ มีโอกาสพัฒนา
ศักยภาพสรางความกาวหนาตามความรู ความสามารถ รวมทั ้งส ง เสร ิม
สวัสดิการ สิทธิประโยชนและสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติกอใหเกิดการ
พัฒนาของสมาชิกและบรรลุเปาหมายของศาลยุติธรรม สอดคลองกับ รังสรรค 
และ ชวนชม (2554) ที่พบวาผูบริหารโรงเรียนเปนผูมีบทบาทสําคัญในการ
บริหารจัดการสรางบรรยากาศและสภาพที่เอื ้อตอการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรูการสอน และเสริมสรางขวัญกําลังใจพรอมทั้งผลักดันครูผูสอนใหมีความ
กระตือรือรน 

 
สมมติฐานที่ 4 
เมื่อพิจารณารายปจจัยทั้งดานวัฒนธรรมองคการและดานองคการการ

เรียนรู ตางก็พบวาปจจัยทั้งสองมีอิทธิพลประสิทธิผลองคการ แตเมื่อนํานําปจจัย
ทั้งสองสองซึ่งคือดานวัฒนธรรมองคการ และ องคการการเรียนรูมาพิจารณา
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รวมกัน วัฒนธรรมองคการสงอิทธิพลตอประสิทธิองคการ แตองคการการเรียนรู
ไมสงอิทธิพลตอประสิทธิผลองคการ ซึ่งผลการศึกษาดังกลาวเปนผลเนื่องมาจาก
ปจจัยสาเหตุคือวัฒนธรรมองคการ และองคการการเรียนรูมีระดับความสัมพันธ
ระหวางกันสูงมาก ดังนั้นจึงกอใหเกิดภาวะที่เรียกวา Multicollinearityระหวาง
ตัวแปรอิสระ และทําใหผลการวิเคราะหมีขอผิดพลาดเกิดขึ้น ซึ่งเมื่อตัวแปรอิสระ
มีความสัมพันธกันสูงมากจนเกิดความทับซอนกัน จะสงผลใหตัวแปรอิสระที่ทับ
ซอนจะถูกกําจัดและไมไดนําเขามาคํานวณ ดวยเหตุดังกลาวนี้ ปจจัยดานองคการ
การเรียนรูจึงถูกกดทับไวจากปจจัยดานวัฒนธรรมองคการจนไมแสดงอิทธิพลตอ
ประสิทธิผลของหนวยงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนาจะมีสามเหตุมาจากใน
องคประกอบของปจจัยดานวัฒนธรรมองคการของศาลยุติธรรม ครอบคลุม
องคประกอบขององคการการเรียนรูเชน ในวัฒนธรรมดานการมีสวนรวม ได
ครอบคลุม  องคการการเรียนรูดานการใหอํานาจและนําไปสูวิสัยทัศนรวม และ
ดานการสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูรวมกันเปนทีม  และวัฒนธรรมองคการดาน
การปรับตัว ก็ยังครอบคลุมองคการการเรียนรูดานการเตรียมกลยุทธผูนําสําหรับ
การเรียนรู   ดานการเชื่อมโยงและปรับตัวองคการเขากับสภาพแวดลอม และ
ดานการสงเสริมใหเกิดการสนทนาการซักถาม เปนตน 

 
ขอเสนอแนะ 
 

ขอเสนอแนะดานการบริหาร 
ศาลยุติธรรมควรใหความสําคัญกับการเพิ่มระดับของวัฒนธรรมองคการ 

โดย 
1) ศาลยุติธรรมควรปรับเปลี่ยนคานิยม ความเชื่อ ทัศนคติใหทันกับ

สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง โดยสรางระบบการทํางานในลักษณะการแขงขัน
การใหบริการสาธารณะ เปนระบบที่ขับเคลื่อนดวยภารกิจมากกวา กฎ ระเบียบ 
ใหความสําคัญตอการปฏิบัติงานมากกวาสนใจถึงปจจัยนําเขาทางการบริหารงาน
และขั้นตอนทั้งหลาย 

2) ศาลยุติธรรมควรเปนระบบที่มีการกระจายอํานาจอยางแทจริง โดย
เนนใหบุคลากรในศาลยุติธรรมมีสวนรวมในการตัดสินใจ และการทํางานเปนทีม 



220 วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ีปที่ 9 ฉบับ 2 (2556) 

 

รวมทั้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการเจริญเติบโตในหนาที่ยึดตามหลักอาวุโส เปนการ
พิจารณาจากผลงาน 

3) ศาลยุติธรรมควรพิจารณารูปแบบการเลื่อนตําแหนงดวยหลักอาวุโส 
เนื่องจากไมกอใหเกิดความกระตือรือรน และการแขงขันในองคการและสงผลตอ
การเพิ่มประสิทธิผลองคการในเชิงลบ 

ศาลยุติธรรมควรใหความสําคัญกับเพิ่มระดับองคการการเรียนรู โดย 
1) สนับสนุนใหเกิดการสื่อสาร และแสดงความคิดเห็น เชนจิบน้ํายาม

บาย สรางบรรยากาศที่ผอนคลายในการพูดคุย เพื่อที่ไดทราบความเห็นของ
สมาชิก และแกไขปญหาตางๆรวมกัน และเปนการสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวม 
การทํางานเปนทีม 

2) การนําเทคโนโลยีมาเปนเครื่องมือในการแบงปนขอมูลคําพิพากษา
ระหวางศาลชั้นตน ศาลฎีกา และศาลอุทธรณ และนําไปปรับปรับปรุง จะทําให
งานเสร็ จ เร็ วขึ้ น  รวมถึงการสร างบทเรียนง ายๆสํ าหรับผูปฏิบัติ งานที่
นอกเหนือจากสวนกลางเพื่อแลกเปลี่ยนระหวางฝายตางๆ  

3) การสนับสนุนการศึกษาเรียนรูโดยปรับปรุงแนวทางและรูปแบบการ
อบรมของสถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมใหเปนลักษณะสห
วิทยาการและมีการประเมินผลอยางสม่ําเสมอ และเพื่อเปนการเตรียมกลยุทธ
ผูนําสําหรับการเรียนรู เชนการจัดการอบรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค
เนื่องจากศาลยุติธรรมยังขาดการบริหารจัดการที่เปนมืออาชีพ เพราะผูบริหาร
ศาลสวนใหญ  มีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดานกฎหมาย    แตขาดความรู
ความเชี่ยวชาญในดานสหวิทยาการโดยเฉพาะดานการบริหาร ขาดการคะเนความ
เสี่ยง และยังขาดการศึกษาวิจัยและนําผลการวิจัยไปใชในการปฏิบัติงานเปนตน  

จากผลการวิจัยและขอเสนอแนะขางตน อาจกลาวไดวาการปรับปรุง
วัฒนธรรมองคการจะตองมีลักษณะที่สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูขึ้นภายใน
องคการควบคูกันไปอยางตอเนื่องในทุกระดับ ทั้งระดับบุคคล ระดับทีม และ
ระดับองคการ ซึ่งจะสงผลใหเกิดเปนวัฒนธรรมการเรียนรูและนํามาสูการเพิ่ม
ระดับประสิทธิผลองคการในท่ีสุด 
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ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 

1) ควรมีการวิจัยในบริบทเดิมอีกครั้งเมื่อเวลาผานไปชวงหนึ่งแลว 
ประมาณ 3-5 ปขางหนาเนื่องจากสภาพการณอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยเปนการ
ทดสอบความนาเชื่อถือและความเที่ยงตรงของตัวแบบภายใตบริบท ผานกาลเวลา 

2) ควรมีการศึกษาในระยะยาว เนื่องจากองคการมีชวงชีวิต (Life 
Time) แมศาลยุติธรรมจะไมมีการยุบหนวยงานซึ่งหมายถึงการสิ้นสุด แต
การศึกษาโดยติดตามผลอยางตอเนื่อง อาจทําใหคนพบขอมูลและความรูเพื่อการ
พัฒนาประสิทธิผลองคการที่เพิ่มขึ้น หรือแตกตางออกไป  

3) ควรมีการวิจัยในหนวยงานหรือองคการอื่น ไดแก หนวยงานราชการ
ที่สังกัดในกระทรวงตางๆ องคการมหาชนอิสระ รัฐวิสาหกิจ ตลอดจน องคการที่
เอกชน ซึ่งนอกจากจะเปนการทดสอบตัวแบบสมการโครงสรางตามการวิจัยนี้
แบบขามกลุมแลว ยังอาจเกิดขอเสนอแนะในทางทฤษฎีหรือในเชิงบริหารที่จะ
เปนประโยชนตอผูบริหารและการศึกษาตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการปลูก
ปาที่เหมาะสม 2) พัฒนารูปแบบวนเกษตรที่เหมาะสม  จากการศึกษาวิจัยโดยใช
วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ซึ่งประกอบดวย การศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ และ
การสังเกตแบบมีสวนรวม จากกลุมเกษตรกรหรือชุมชน หรือองคกรภายในเขต
จังหวัดอุดรธานี ที่ทําการเกษตรเกี่ยวของกับวนเกษตร  มามากกวา 10 ป ใน
จังหวัดอุดรธานี จํานวน 96 คน พบวา แนวทางการบริหารการปลูกปาที่
เหมาะสมในรูปแบบบุคคลจํานวน 2 แหง รูปแบบชุมชนจํานวน 1 แหง และ
รูปแบบองคกรจํานวน 2 แหง ที่มีการเชื่อมโยงกับภาครัฐ ราชการและหนวยงาน
เอกชนที่เกี่ยวของมากอนอยางนอย 20 ป  พบวาเกษตรกรที่ทําวนเกษตรสวน
ใหญเปนชาย และไมไดเรียนหนังสือ มีที่ดินถือครองเฉลี่ย  20 - 50 ไร อาศัย
แหลงน้ําธรรมชาติและน้ําฝนเปนหลัก ซึ่งการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสม พบวา
รูปแบบบุคคลและรูปแบบชุมชน ตองการปลูกปาตามหัวไรปลายนา เปนสวนหนึ่ง

                                                        
1สาขาพัฒนบูรณาการศาสตร คณะบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
2สาขาพืชไร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
3ภาควิชาวิทยาศาสตรเกษตร คณะเกษตรศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ของการปลูกปาของตนหรือของชุมชนใหชัดเจน สวนรูปแบบองคกรใหมีการ
สนับสนุนชวยเหลือกันและกัน เชน สหกรณ โดยมีการสนับสนุนงบประมาณ หรือ
วัสดุอื่น ๆ มีรายไดเฉลี่ยตอปประมาณ 50,000 - 100,000 บาท รับรูขาวสารดูแล
รักษาปาสวนใหญจากโทรทัศน สวนการใหความรวมมือทํากิจกรรมพัฒนาการ
ปลูกรักษาในทองถิ่นมีมากกวา 6 ครั้งตอป ปญหาและอุปสรรคที่สําคัญ คือ น้ํา
เพื่อการเกษตร และราคาสินคาเกษตรไมคงที่  เกษตรกรมีทัศนคติเห็นดวยเปน
อยางยิ่ง คือ ปาของเกษตรกรเปนของครอบครัวสวนปาชุมชนเปนของสวนรวม
ตองชวยกันปลูกและดูแลรักษาเพื่อไดประโยชนรวมกันตลอดไปวนเกษตร เปน
แหลงอาหารและยารักษาโรค เกษตรกรเห็นวา ไมควรกําหนดกฎหมาย 
พระราชบัญญัติปาไมกับครอบครัวผูปลูกปาในพื้นที่ของเกษตรกรอันยังประโยชน
แกสวนรวมรวมกัน ดานพฤติกรรม พบวา เกษตรกรเขารวมประชุมเกี่ยวกับการ
อนุรักษปาอยางสม่ําเสมอ มีแนวความคิดในการสรางบํานาญชีวิตใหแกลูกหลาน
โดยการปลูกปาวนเกษตรทั้งในสวนในไรนาของเกษตร 
 
คําสําคัญ: วนเกษตร  การพึ่งตนเอง เกษตรกร  ชุมชน 
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Abstract 

 

This research aims 1) to determine an appropriate approach 
to forest management, and 2) to develop an appropriate model for 
agroforestry. This study has been conducted with qualitative 
research by studying documents, carrying out interviews and 
observing participants. The population for the study consists of 96 
people representing groups of farmers, and representing 
communities and organizations in the area of Udonthani province.  
The participants have been involved in agriculture and agroforestry 
for more than 10 years. The research is based on the forest 
management of two individuals, one community, and two 
organizations that have worked cooperatively with the government 
sector and involved private sectors for at least 20 years.  We found 
that farmers who worked on ago-forestry were males who did not 
receive schooling. The average land according to documents of 
ownership they possessed was between 20 to 50 rais. Their agro-
forestry mainly depended on natural water resources and rain. We 
sought to develop an appropriate model for an individual and a 
community.  We found that farmers want the government sectors 
which are involved to clearly indicate the areas of forest that either 
belong to individual farmers or to the community. In regard to a 
model for organizations, each organization should support and help 
other organizations.  An example is to establish a cooperative that 
supports a budget and the necessary tools of agriculture which the 
organizations use.  Additionally, our results show that the average 
annual income for a farmer is between 50,000 and 100,000 baht per 
year. Farmers mainly follow the news through TV.  They carry out 
activities related to the conservation of local forest more than six 
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times a year. The farmers face certain problems such as lack of 
water for agricultural purposes and the fluctuating prices of 
agricultural products. They also agree that their own forest should 
belong to their family. At the same time, the community forest 
should belong to every community member. Everyone must 
cooperate in planting and conserving for the mutual interest. The 
farmers believe that ago-forestry provides a source of food and 
medicine. Additionally, farmers think the Forest Act should not be 
enacted against any families who plant trees in areas where 
everyone can mutually make use of the trees. We found that 
farmers usually participate in meetings concerning forest 
conservation. They also plan to provide a life pension to their 
children by doing ago-forestry on their own lands and farms. To 
accomplish this, they need support from the government sectors to 
establish a cooperative, provide training, and indicate the direction 
for continuing development of forests. 
 
Keywords: agroforestry, self–reliance,  farmer, community 
 



วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ีปที่ 9ฉบับ2 (2556) 235 
  

 

 

บทนํา 
 

ประเทศไทยในอดีตตั้งแตยุคสุโขทัยถึงยุครัตนโกสินทรกอนมาถึง พ.ศ. 
2475  มีความอุดมสมบูรณในดานกสิกรรม  หลังจากนั้นเกิดเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  มีภัยสงครามเกิดขึ้น สภาพแวดลอมเสื่อมโทรม 
เปลี่ยนแปลง จนเกิดวิกฤตการณของชาติไทย พ.ศ. 2540  เศรษฐกิจฟองสบูแตก 
(ยุค ศรีอาริยะ, 2553:13-14)  การศึกษาแบบแยกสวน แยกโรงเรียนออกจากวัด 
ทําใหคนมีความรูแตขาดคุณธรรม ขาดจริยธรรม  โดยการศึกษาของเกษตรกรผูรู
ไมไดทํา ผูทําไมไดรู  หรือแมผูรูก็ไดรูแบบแยกสวน  ผูทําจึงไดแยกสวน ขาด
การบูรณาการสัมพันธแบบองครวมและมีสวนรวม  การทําอาชีพเกษตรจึงเปน
การลองผิดลองถูก จนเกิดปญหาในบางครั้งใครควรเรียนและเรียนรูจากใคร แต
อาชีพการเกษตรเปนอาชีพหลักของประเทศ “ผูรูควรไดทํา ผูทําควรไดรู แตไมได
ปฏิบัติตามที่ควรจะเปน” จึงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง บกพรอง ขาดแคลน
อาหาร สมุนไพร และอื่น ๆ ในบางประเทศบางสวนอดอยากเปนปญหา เปนโรค  
ขาดแคลนอาหาร  ยากจนถาวร  เกิดสงครามแยงชิงเพื่อสะสมอาหาร ในทาง
เศรษฐกิจจะซื้อถูก ขายแพงเอาเปรียบทางการคาจะมีขอตกลง  การตลาดการคา 
องคกรตอรองขึ้น  และโครงการจากองคกรผลิตอาหารใหพอกับความตองการ
ของประชากรโลก เชน การปฏิวัติเขียว ปฏิวัติอุตสาหกรรม  ใหผลิตพืชเพื่อเปน
อาหารไดมากพอในการทดแทนกับการขาดแคลนเปนการแกไขโดยเนนที่ผลผลิต
เปนหลักโดย  การปลูกพืชเชิงเดี่ยว ใชปุยเคมี สารเคมี จนกระทบตอคนในสังคม
และสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมหนักขึ้นจนเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง สิ่งแวดลอมกระทบไปทั่วโลก (ยุค ศรีอาริยะ, 2553 : 56 - 57) 
 เมื่อ พ.ศ. 2504 ประเทศไทยมีปาปกคลุมประมาณ 171 ลานไรหรือ 53 
เปอรเซ็นต  ตอมาเมื่อปาไดถูกทําลาย ใชประโยชนเนื่องจากการเพิ่มประชากร 
และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะในชวง 4  
ทศวรรษที่ผานมา ในพ.ศ.2541 เนื้อที่ปาของประเทศลดลงเหลือเพียง  81  ลาน
ไร หรือ 25 เปอรเซ็นต  (ธวัชชัย  สันติสุข, 2549 : 23)  ถึงแมปาและสังคมพืช
ตามธรรมชาติถูกรบกวนอยูในภาวะถดถอย ปา และสังคม พืช สัตว จุลินทรีย  
ชีวภาพ  โดยมีปาเปนทรัพยากรหลักสําคัญเพื่อกอเกิดการพัฒนา สูชีวิตรอดของ
สังคมองครวมนี้  และการบริหารจัดการปาจึงจําเปนตองทําความเขาใจเรียนรู
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อยางถองแทเกี่ยวกับปาเพื่อการอํานวยผลประโยชนอยางยั่งยืนตลอดจนการ
อนุรักษใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ     
 ผลจากการพัฒนาประเทศที่ขาดความสมดุลใน 3 ดาน 1)  ดาน
เศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตจากการปลูกเพื่ออยูเพือ่กินไปเปนปลูกเพื่อ
ขายเปนหลัก การผลิตแบบสมัยใหมที่ตองลงทุนดานปจจัยการผลิตที่สูงขึ้นกวา
การเพิ่มขึ้นของรายได การกูยืมจากสถาบันการเงินหรือแหลงเงินกูนอกระบบโดย
ไมคํานึงถึงดอกเบี้ยที่ตามมา นําไปสูภาวะหนี้สินที่ทับถมทวี เกือบทุกครัวเรือนมี
หนี้สิน เนื่องจากจําเปนตองซื้อปจจัยการผลิต และมีแหลงเงินกูมากขึ้น สวนใหญ
ชวยเหลือตนเองไมได ตองจํานองที่ดิน ในที่สุดมักสูญเสียที่ดินตกเปนของนายทุน 
หรือขายใหกับเจาหนี้ กลายเปนผูเชาที่ดินของตนเองเปนจํานวนมาก (สุวิดา 
ธรรมมณีวงศ และคณะ, 2541 : 75) 2)  ดานสังคม (2.1)  ปญหาทางอาชีพ  
อาชีพหลักของชาวชนบทสวนใหญ คือ  ทําการเกษตร เกษตรกรไมรูชองทาง และ
ไมมีความรูในการประกอบอาชีพอยางอื่น โดยเฉพาะชาวนา ทํานาขาดทุนเรื่อยมา 
ทําขาวไดมากก็ขาดทุนมาก ไมเพียงพอตอการใชหนี้ อีกทั้งคาใชจายในครอบครัว
ก็นับวันสูงขึ้น ตองกูยืมเงิน เพื่อมาลงทุนในปตอไปเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ (ฤทธิ์ชัยภูตะวัน
, ทวี หอมหวน และปราณี มัคนันท, 2546 : 35)   (2.2)  ปญหาทางครอบครัว 
ในชวงเศรษฐกิจเจริญเติบโตคอนขางสูง พ.ศ. 2530 - 2538  มีการขายที่ดิน
สําหรับทํากินมากขึ้น บางสวนถูกยึดเนื่องจากการจํานอง เมื่อขาดแหลงทํากินจึง
จําเปนตองอพยพยายไปสูถิ่นอื่นที่สามารถเลี้ยงชีพรอดได คนหนุมสาวที่เปน
แรงงานหลักของครอบครัวตองไปทํางานในเมืองและไปทํางานตางประเทศเพื่อหา
เงินมาใชหนี้และเลี้ยงชีพ จะกลับมาเมื่อมีวันหยุดในเทศกาลสําคัญเทานั้น  
ครอบครัวเกษตรกรในชนบทสวนมากจึงมีแตผูสูงวัยและเด็ก นําไปสูการแตก
สลายของครอบครัวและชุมชน รวมทั้งกอใหเกิดปญหาคนจนในเมือง  (2.3)  
ปญหาทางสุขภาพ   การเพิ่มผลผลิตโดยใชสารเคมีทางการเกษตร กอใหเกิด
ปญหาการตกคางของสารเคมีในดินมากขึ้น ปริมาณการใชสารเคมีทางการเกษตร
มีอัตราเพิ่มขึน้อยาง สงผลใหผูบริโภคไมมีทางเลือกตองไดรับสารพิษเหลานี้สะสม
ในรางกายจนเกิดโรคภาวะแหงความเสื่อมของรางกาย  เชนโรคมะเร็ง อีกทั้งตัว
เกษตรกรเองยังตองตกอยูในภาวะที่เสี่ยงตอชีวิตและสุขภาพจากการใชสารพิษ
เหลานั้นดวย 3)  ดานคานิยม ความมีน้ําใจลดลง เกษตรกรหันเขาหาอบายมุข 
เพื่อจะลืมปญหาที่แกไมได  การสนับสนุนใหเกิดการลงทุนดานอุตสาหกรรมอยาง
มากมายเพื่อผลิตสินคาเพื่อบริโภคภายในประเทศ และสงออกนอกประเทศ  คา
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ทางสังคมในรูปแบบใหมของคนในชุมชนที่มีผลตอการบริโภคสินคา เกิดคานิยม
แขงขันกันบริโภคสินคาตามคําโฆษณาที่ทําใหคนฟุงเฟอ จนติดอยูในกระแสการ
บริโภคสินคาที่ไมจําเปนอยางดิ้นไมหลุด  (ประภาส  ปนตบแตง, สุภา ใยเมือง 
และบัญชร แกวสอง, 2546 : 111 -112) จะเห็นไดวาปรากฏการณที่เกิดขึ้นตอ
เกษตรกรสะทอนใหเห็นวา นอกจากปจจัยภายนอกที่สาเหตุมาจากการกระทํา
ของบุคคลอื่นแลว ยังมีปจจัยภายในที่เปนสาเหตุจากการกระทําของตนเองหลาย
ประการที่สงผลกระทบตอวิถีชีวิต การขาดภูมิคุมกันทางดานวิธีคิด ความรู และ
สติปญญา  เปนเหตุใหไมรูเทาทันสิ่งที่เกิดขึ้น ทําใหไมสามารถปรับตัวไดทันกับ
ความเปลี่ยนแปลง จึงไดรับผลกระทบจากการพัฒนาประเทศที่ขาดสมดุล จนชีวิต
ไดรับความเดือดรอน      
 เกษตรกรจํานวนหนึ่งไดตระหนักถึงปญหาในสิ่งที่เกิดขึ้น จึงไดพยายาม
แกปญหาโดยการปรับตัว และวิธีคิด กลับไปหาคุณคาดั้งเดิม แสวงหาแนวทางที่
เหมาะสมในการดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสรางภูมิคุมกันแนว
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ  และสามารถ
ดํารงชีวิตที่พอใจกับความพอเพียง ตัวอยางชุมชนที่ปรับวิถีชีวิต ไดแก 1) ชุมชน
ดินหนองแดนเหนือ  โดยการกอตัวคนที่มีแนวคิด ปรัชญา อุดมการณ  โดยใช
หลักศาสนาพุทธธรรมนําการพัฒนา  มีการปลูกปา ทําไร ทํานา ทําสวน พัฒนา
ระบบเกษตรไรสารพิษ เปนท่ีพึ่งตนเองไดดี พอเปนตัวอยางเปนชุมชนที่ใหความรู 
ความเขาใจแกนักศึกษา เกษตรกรผูสนใจตลอดมา เปนเวลากวา 32 ป  2) ชุมชน
บานไรไผงาม ซึ่งมีนายประยงค ใจเปน ปราชญชุมชน  “บานไรไผงาม” ผานการ
ฝกอบรมดานอาชีพเกษตรหลายดาน  ปศุสัตว  หมอดินอาสา การพัฒนาไรนาปา
สวนผสมตั้งแต พ.ศ. 2517  ดําเนินการตามแนวอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง อาชีพไร
นาปาผสม ปศุสัตว ประมง มีรายไดปละประมาณ  1,000,000 บาท  เปนรายจาย
คาครองชีพ การศึกษา ทําบุญ ชวยสังคม  ซื้อที่ดินขยายฐานอาชีพเกษตร  ปลูก
ปาผสมผสาน  เชิงวนเกษตร  มีรายไดจากผลิตผลจากปาปละประมาณ  500,000  
บาท 3) ชุมชนสุทธิพันธ มีอาจารยสุทธิพันธ  ชูคันหอม  อดีตอาจารย  2  ระดับ  
7  ที่ทําวนเกษตรไรนาสวนผสมมาตั้งแต พ.ศ. 2521 มีรายไดจากผลผลิตจากปาป
ละ  500,000  บาท ไดรับรางวัลลูกโลกสีเขียว ธนาคารอาหารโลก ชวยเหลือคน
ยากจนมีการศึกษามีอาชีพโดยการศึกษาในระบบโรงเรียน  และแปลงวนเกษตร
ฝกอาชีพในไรนาสวนของตนที่มั่นคง  จํานวน  130 คน 4) กลุมเครือขายอินแปง
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มีการปลูกปาเชิงวนเกษตรตามหัวไรปลายนา  ของโครงการเกษตรยั่งยืน  และ
โครงการคารบอนเครดิต  เมื่อพ.ศ. 2550 กรณีการปลูกปาชวยหยุดยั้งโลกรอน 
เปนการพัฒนาที่สะอาดตลาดทางการ และโดยสมัครใจ 5) กลุมโครงการนํารอง 
ตามแผนยุทธศาสตรการปลูกตนไมจาก 18  เครือขาย  31 จังหวัด  สมาชิก 
40,000  คน ซึ่งเปนสมาชิกองคกรทองถิ่นที่บานโนนสมโภชน  ตําบลนาคํา  
อําเภอบานดุง  จังหวัดอุดรธานี  มีธนาคารตนไม   มีขั้นตอนระเบียบ  วิธีการที่
กําหนดเปนหลักการนําสูการปฏิบัติรวมกันอยางชัดเจน  สมาชิกหมูบานเลือกมา  
5 ราย ใน  50  ราย ไดปลูกตนไมตามแนวทางเชิงวนเกษตรหัวไรปลายนา และใน
การใชหน้ีเพื่อแกปญหาความยากจน     
 อยางไรก็ดีทรัพยากรชีวภาพมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของคนใน
ชุมชนและสังคม  การเรียนรูและการจัดการใชประโยชนอยางยั่งยืน ในวัฒนธรรม
ไทยมักอาศัยความเชื่อประเพณีมาเปนองคความรู  ภูมิปญญาทองถิ่น แตใน
ปจจุบันแตกตางจากอดีตหลายชุมชนออนแอ ลมสลาย ดูแลทรัพยากรใหยั่งยืน
ไมได พึ่งพาภายนอกมากเกินไป เกิดปญหาไมมีทางออก ทรัพยากรเสื่อมสภาพ 
ตองอดอยากยากจน  คุณภาพชีวิตต่ํา เปนลูกโซ จากสถานการณดังกลาวผูวิจัยจึง
มีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการบริหารจัดการปาที่เหมาะสมในพื้นที่ของ
เกษตรกรและของชุมชนเพื่อใหพวกเขาเหลานั้นสามารถพ่ึงตนเองได รวมทั้งศึกษา
การพัฒนารูปแบบวนเกษตรที่เหมาะสมที่พวกเขาสามารถดําเนินการได 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1.) เพื่อการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการปลูกปาท่ีเหมาะสมในพื้นที่
ของเกษตรกรและชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง  

2.) เพื่อพัฒนารูปแบบ วนเกษตรที่เหมาะสมในระดับเกษตรกรและ
ชุมชน 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 

งานวิจัยนี้ ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) รูปแบบ
ของการศึกษาเฉพาะกรณี ในลักษณะมุงหาคําอธิบายและมุงหาความจริง (An 
Explanatory Case Study) โดยนําการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
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Research) มาใชสนับสนุนในการอธิบายการทําวนเกษตรของเกษตรกรและสภาพ
ความจริงอื่น ๆ ของกลุมศึกษา ดังนั้นจึงเปนการหาความรูแบบอุปนัย (Inductive 
method) โดยทําการวิจัยเริ่มตนจากสิ่งที่จําเพาะเจาะจง คือ ขอมูลที่ไดมาจากกลุม
ตัวอยางจํานวนหนึ่ง นําไปสูขอสรุปหรือคําอธิบายหรือแนวคิดหรือทฤษฎี ซึ่งสามารถ
นําไปใชไดกับประชากรในวงกวางนอกเหนือ จากกลุมตัวอยางที่มีเงื่อนไขและ
องคประกอบที่คลายคลึงกัน  (ชาย โพธิสิตา, 2550 : 31 - 32, 168) เหตุผลที่

เลือกรูปแบบน้ี เพราะตองการหาขอมูลเบื้องลึกจากกลุมตัวอยางที่มีการปฏิบัตินํา
รองเปนรูปธรรมมากอนแลวเพื่อใหไดขอมูลเชิงวิชาการที่สามารถนําไปปฏิบัติได
จริงในภาคสนามตอไป 
 
วิธีการวิจัย 
 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลทุติยภูมิ  เปนการศึกษากรอบแนวคิด
ทฤษฎี (Theoretical   Framework)  ขอมูลจากเอกสาร หนังสือ รายงานผลการ
ประชุม สัมมนา เกี่ยวกับ  วนเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียงแลวนํามาวิเคราะห 
สังเคราะหและสรุปผลเพื่อใชประกอบกับขอมูลในสวนอ่ืน ๆ  

ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาขอมูลปฐมภูมิ เปนการแสวงหาขอมูลปฐมภูมิ 
จากเกษตรกรกลุมตัวอยางซึ่งประกอบดวย 3 วิธีการดังนี้ 1)การใชแบบสอบถาม
ในการรวบรวมขอมูล โดยเปนแบบสอบถามที่มีโครงสรางจากเครื่องมือ 
(แบบสอบถาม)ที่พัฒนาขึ้นตามหลักวิชาการ 2)การสัมภาษณแบบเจาะลึก
เกษตรกร เจาหนาที่ของรัฐและสมณะที่เกี่ยวของ 3) การสํารวจเชิงประจักษใน
ภาคสนาม 

 
ประชากรและกลุมตัวอยาง  
 

1) ประชากร ไดแก  เกษตรกรหรือชุมชน หรือองคกรภายในเขตจังหวัด
อุดรธานี ที่ทําการเกษตรเกี่ยวของกับวนเกษตร  มามากกวา 10 ป และผานการ
อบรม สัมมนา ดูงาน ที่เกี่ยวของกับการปลูกปา  การอนุรักษปาไม  การใช
ประโยชนจากปาอยางยั่งยืน   เปนตน 
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2) กลุมตัวอยาง ไดแก  เกษตรกรหรือชุมชน หรือองคกรภายในเขต
จังหวัดอุดรธานี ที่ทําวนเกษตรอยางเปนรูปธรรม  โดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบ
เจาะจง ตัวอยาง  เพื่อการรวบรวมขอมูลโดยแบบสอบถาม  5  กลุมตัวอยาง 
ประกอบดวย 1.ชุมชนดินหนองแดนเหนือ จํานวน 16 คน 2. กลุมนายประยงค  
ใจเปน จํานวน 20 คน   3. กลุมอาจารยสุทธิพันธุ   ชูคันหอม จํานวน 20 คน 4. 
กลุมอินแปงอําเภอวังสามหมอ  จํานวน   20 คน 5. กลุมเกษตรธรรมชาติ อําเภอ
บานดุง จํานวน 20 คน รวม  96  คน  กลุมตัวอยางเพื่อการสัมภาษณ  5 กลุม
ตัวอยาง ประกอบดวย 1. เกษตรกรจากแหลงเรียนรูและพัฒนารูปแบบวนเกษตร
เพื่อการพึ่งตนเอง จํานวน 42 คน 2. เจาหนาที่จากสวนราชการที่เกี่ยวของ ที่มี
การเรียนรูและคนควาดวยตนเองพรอมทั้งสงเสริมและพัฒนารวมกับเกษตรกร 
จํานวน 10 คน  3. สมณะหรือพระสงฆจํานวน 5 รูป  จากวัดและพุทธสถานที่
เขาใจอาชีพวนเกษตรตอการพัฒนาตนเอง  รวมจํานวน 57 คน  

 
ตารางที่ 1 กลุมตัวอยางเพื่อการรวบรวมขอมูลโดยแบบสอบถาม 
 

อันดับที่ ชื่อกลุมตัวอยาง จํานวน (คน) 

1 ชุมชนดินหนองแดนเหนือ 16 
2 กลุมนายประยงค ใจเปน 20 
3 กลุมอาจารยสุทธพิันธ ชูคันหอม 20 
4 กลุมอินแปง อาํเภอวังสามหมอ 20 
5 กลุมเกษตรธรรมชาติ  อําเภอบานดุง 20 

รวมจํานวน 96 

 
 

การเลือกกลุมตัวอยาง  โดยเลือกแบบยึดจุดมุงหมายของการศึกษาเปน
หลัก  (Purposeful Sampling) โดยพยายามเลือกใหไดตัวอยางหลากหลาย
รูปแบบ และสถานที่ ที่มีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ และมีหลักฐานใหเชื่อวา
เหตุการณหรือกระบวนการที่เกิดขึ้นมีอะไรหลายอยางที่จะทดสอบแนวความคิด
ในการวิจัย (ชาย โพธิสิตา, 2550 : 128 - 129) เชน มีพื้นที่ในการทํากินแตกตาง
กัน มีการรวมกลุมทํากิจกรรมในลักษณะที่แตกตางกัน เปนตน ผูใหขอมูลไม
กําหนดจํานวนเพศ เนื่องจากงานวิจัยของสุรชัย ยะเครือ (2550 : 102) สรุปวา 
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ความสัมพันธระหวางเพศกับการเปลี่ยนพฤติกรรมไมมีนัยสําคัญ จํานวนผูให
ขอมูลขึ้นอยูกับขอมูลที่ไดมา หากยังมีความแตกตางกัน จะทําการเก็บขอมูลราย
ตอไปอีก จนไดคําตอบที่ซ้ํา ๆ กัน เมื่อคําตอบจากผูใหขอมูลเริ่มเหมือนกัน ก็จะ
หยุดเก็บขอมูล 
 
ผูประสานงานการวิจัย  
 

ผูทําหนาที่ประสานการเก็บขอมูลใหกับผูวิจัยซึ่งเปนบุคคลที่ไดรับคํา
ชี้แจง ถึงเปาหมายการวิจัย วิธีการเก็บขอมูล และกลุมตัวอยาง ประโยชนที่จะ
เกิดขึ้นตอชุมชน ดังนั้น  ผูประสานงานการวิจัยจึงเปนบุคคลที่รูขอมูลพื้นฐานของ
ชุมชนเปนอยางดีสวนใหญอาศัยอยูในชุมชนมากกวา 10 ปและมีความเขาใจถึง
เปาหมายของการวิจัยเปนอยางดีประกอบดวย ผูประสานงานการวิจัยจากชุมชน
ตาง ๆ  จํานวน 20 คน  ดังนี้ ชุมชนดินหนองแดนเหนือ จํานวน  5 ราย ศูนยนาย
ประยงค ใจเปน จํานวน  2 ราย ศูนยอาจารยสุทธิพันธ ชูคันหอม จํานวน 2 ราย 
กลุม อําเภอวังสามหมอ จํานวน  4 ราย พระที่มีประสบการณ จํานวน  3 ราย 
เจาหนาที่ของรัฐท่ีเกี่ยวของ จํานวน 4 ราย 
 
เคร่ืองมือในการวิจัย (Research Instruments)  
 

ผูวิจัยใชเครื่องมือหลายรูปแบบในการเก็บขอมูล ดวยวัตถุประสงค เพื่อ
สรางขอมูลแบบสามเสา (Data Triangulation) (Denzin, 1970 : 301)  เปนการ
ตรวจสอบและสรางความสมดุล (Check and Balance) ความถูกตองตรง
ประเด็น (Validity) นําไปสูความนาเชื่อถือได (Reliability) เครื่องมือสําหรับใชใน
การเก็บขอมูลวิจัยครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ เครื่องมือ
เหลานี้ไดทดลองใชกับเกษตรกรที่ผานการฝกอบรมเรียนรู ดูงานและปลูกปาแบบ
วนเกษตรแบบพึ่งตนเองมาแลวที่ชุมชนดินหนองแดนเหนือ แลวทําการปรับปรุง
ขอบกพรอง กอนที่จะนําไปใชกับกลุมตัวอยางตอไป  ซึ่งใช 1) แบบสอบถาม 
(Questionnaire)  2)การสัมภาษณแบบเจาะลึกเกษตรกร เจาหนาที่ของรัฐและ
สมณะที่เกี่ยวของ รวม 57 คน เพื่อใหไดรายละเอียดมากขึ้นและสรางความ
นาเชื่อถือของขอมูลประกอบดวย 3)การสํารวจเชิงประจักษและบันทึกภาคสนาม 
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เปนการบันทึกเหตุการณตาง ๆ และสภาพแวดลอมที่พบในขณะที่ใชเครื่องมือ
วิจัยแตละประเภทเก็บขอมูลภาคสนาม ดวยการจดบันทึก ถายภาพ และใชเครื่อง
บันทึกเสียงเพื่อนํามาใชเปนขอมูลเสริมในการวิเคราะหขอมูลตอไป (ชายโพธิสิตา,  
2550 : 338 - 346) 
 
ระยะเวลาในการศึกษา  
 

เก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 ถึง
เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2555 
 
ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล 
 

ใชการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยนําขอมูลบางสวนที่วิเคราะหใน
เชิงปริมาณ มารวมสนับสนุน แบงการดําเนินงานเปน 3 ขั้นตอนคือ (Miles and  
Huberman, 1994 : 10 - 12  ชาย โพธิสิตา, 2550 : 361)  ขั้นตอนที่ 1 การจัด
ระเบียบขอมูล (Data Organizing) นําขอมูลที่ไดจากเครื่องมือวิจัยทั้งหมด มาจัด
ระเบียบขอมูลทั้งในทางกายภาพ และในทางเนื้อหา ในทางกายภาพ ไดแก การ
ถอดเทปบันทึกเสียง การบรรณาธิกรณขอมูล และการจัดเก็บขอมูลในทางเนื้อหา
ไดแก การคนหาความหมายของขอความตาง ๆ ในขอมูล คัดสรรเอาขอความ
ตางๆที่กระจายอยูในขอมูล และที่มีความหมายตรงประเด็นกับเรื่องที่ตองการ
วิเคราะห ขั้นตอนที่ 2 การแสดงขอมูล (Data display) ของกลุมศึกษา โดย
เชื่อมโยงขอมูลที่จัดระเบียบแลวเขาดวยกันตามกรอบแนวคิดที่ใชในการวิเคราะห 
นําเสนอขอมูลที่ไดจากเครื่องมือแตละประเภทในรูปของการพรรณนาและ
สนับสนุนดวยการแสดงจํานวนและรอยละของเชิงปริมาณ แลวนําผลการ
วิเคราะหขอมูล มาสรุปเปนภาพรวมผลของการศึกษาวิจัย ขั้นตอนที่ 3  สราง
ขอสรุป ตีความหมายของผลหรือขอคนพบที่ไดจากการแสดงขอมูล และ
ตรวจสอบวา ขอสรุปและความหมายที่ไดนั้นมีความถูกตองตรงประเด็นและ
นาเชื่อถือ  ในรูปแบบความรู รูปแบบใหมวนเกษตรในระดับเกษตรกรและชุมชน
เพื่อการพึ่งตนเองที่ไดจากการบูรณาการความรูทั้ง 3 รูปแบบ ในจังหวัดอุดรธานี 
ซึ่งจะนํามาอธิบาย และอภิปรายผล 
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ผลการวิจัย 
 

จากการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการปลูกปาที่เหมาะสมในพื้นที่
ของเกษตรกรและชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง   ขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคม  ของ
เกษตรกร และชุมชนผูเรียนรูที่ทําวนเกษตรในจังหวัดอุดรธานี  สรุปไดดังนี้ 
เกษตรกรสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ72.90 อายุเกษตรกรสวนใหญมากกวา 50 
ป   คิดเปนรอยละ 52.10  แสดงใหเห็นวากลุมผูสูงอายุมักจะอยูกับบานเรือน
เวลาผูวิจัยออกสัมภาษณ จึงพบกับกลุมผูสูงอายุเปนสวนใหญ สวนกลุมที่เปนวัย
ทํางานมักออกไปทํางานนอกบานเรือนหรือตางพื้นที่  เกษตรกรสวนใหญนับถือ
ศาสนาพุทธ รอยละ 91.70 ระดับการศึกษา  สวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับ
ประถมศึกษา และไมไดเรียนหนังสือ คิดเปนรอยละ  14.60  เกษตรกรสวนใหญ
แตงงานและอยูรวมกัน คิดเปนรอยละ78.10  เกษตรกรสวนใหญมีภูมิลําเนาเกิด
ในหมูบานและอยูในตําบลนี้ คิดเปนรอยละ 76.00  จํานวนสมาชิกในครัวเรือนไม
เกิน 6 คน คิดเปนรอยละ 89.58  ไมมีตําแหนงในองคกรหรือชุมชน คิดเปนรอย
ละ 69.80 อาชีพหลักเกษตรกรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเปนรอย
ละ 90.60 การถือครองที่ดินของเกษตรกรสวนใหญมีที่ดินถือครองเฉลี่ย 20-50 ไร 
คิดเปนรอยละ 85.42  แหลงน้ําที่ใชในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของ
เกษตรกรสวนใหญใชแหลงน้ําจากธรรมชาติ คิดเปนรอยละ 56.30 ปริมาณน้ําที่
ใชในการประกอบอาชีพ พบวาปริมาณน้ําที่ใชในการประกอบอาชีพมีปริมาณไม
เพียงพอคิดเปนรอยละ 81.25 เกษตรกรสวนใหญมีรายไดระหวาง 50,000-
100,000 บาท คิดเปนรอยละ 52.08  

สวนทางดานทัศนคติตอระบบวนเกษตรพบวาเกษตรกรในภาพรวมสวน
ใหญมีทัศนคติเห็นดวยกับระบบวนเกษตร คือ ระบบวนเกษตรเปนการใช
ประโยชนที่ดิน ปาไม พืชเกษตรและการเลี้ยงสัตวตามความเหมาะสมในไรนา
,กลวย มะละกอ มะมวง ลําไย เปนไมผลมิใชไมปา ปลูกควบปาไมไดยางพารา 
ประดู มะคา กระถิน เทพา ยูคาลิปตัส เปนไมปาที่ควรมีกระบวนการเรียนรู
รวมกัน,การปลูกพืชเกษตรสมุนไพร มีมะมวงเปนไมประธานถือวาเปนระบบวน
เกษตรรวมการปลูกไผ ก็จะเกิดรายไดและมีงานทําตลอดป,การปลูกปามีไมประดู
เปนไมประธานควบพืชเกษตรสมุนไพรเปนระบบวนเกษตรรวมการปลูกไผ ก็จะ
เกิดรายไดและมีงานทําตลอดป,การปลูกไมสักเปนไมประธานควบพืชอาหาร 
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สมุนไพร และไมสักเจริญเติบโตดีกวานี้ไมไดปลูกตามแบบวนเกษตร,การปลูก
ยางพารา ควบพืชไร สมุนไพรเปนระบบวนเกษตร,แนวคิดการพัฒนาการปลูกปา
แบบพึ่งตนเองโดยมีการเรียนรูและการจัดการควรมีการสงเสริมตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง,การปลูกไมสัก ยางพารา ยูคาลิปตัส เปนไมประธานที่ทานควร
เลือก 1 อยางในการปลูกปาตามระบบวนเกษตร,คุณคาของการปลูกปาเกษตรกร
และปาชุมชนเปนการสนองตอบในการดํารงชีวิตมนุษยแทบทุกดานและ
โดยเฉพาะของเกษตรในดานปจจัย 4 อยางยั่งยืน,ความรูในพืชเกษตร การปาไม 
การเลี้ยงสัตวมีความจําเปนตอเกษตรกรและมีความสําคัญตอการพัฒนาจิต
วิญญาณที่สัมพันธกับเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดลอมดวย,การปลูกปา
วนเกษตรโดยใชตามความเหมาะสมเปนประธานเปนทางเลือกและทางรอดของ
สังคมมนุษยที่เปนเกษตรกรอยางสําคัญและมีผลกระทบตอรายไดของชุมชนและ
เปนหนาที่ตาม รัฐธรรมนูญที่รักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมใหอุดมสมบูรณ
,ระบบวนเกษตรเปนการใชประโยชนที่ดินระบบใหมที่สังคมไทยควรเลือกเปนตัว
แบบเพื่อใหผลผลิตสวนรวมสูงกวาระบบเดิมและเปนปาเพื่อสังคม,ยอมรับระบบ
วนเกษตรโดยการปลูกปาเกษตรกรและปาชุมชนในไรนา หรือพื้นที่เพื่อความ
สมดุลตามธรรมชาต ิ

วนเกษตรกับการพัฒนาการเกษตรเปนการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม มีปา
เกษตรจะทําใหมีความอุดมสมบูรณ ดิน น้ํา ปา จุลินทรีย ตลอดสัตวในปาตาง
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีความจําเปนอยางยิ่งทั้งพืชและสัตวเอื้ออาทรตอกัน
โดยระบบวนเกษตรในทุกระดับ การสนับสนุนภาคราชการควรมีความรวมมือ
สนับสนุนอยางยิ่งและจริงใจและเปนกองทุนวนเกษตรขยายอยางกวางขวาง การ
สนับสนุนภาคเอกชนมีการรวมกับกองทุนที่เอื้ออาทรตอเกษตรกรผูจัดทําวน
เกษตรอยางเปนธรรมทุกระดับ การสนับสนุนตอองคกรสวนทองถิ่น ควรมีความ
เสียสละตอชุมชนเปนหลักเพราะอยูใกลชิดกับชุมชนและสนับสนุนประโยชนตน 
ประโยชนทานอยางสมดุล ควรปลูกปาวนเกษตรเปนตัวอยาง เปนตนแบบกอน
จากนอยไปมาก จากเล็กสูใหญขยายออกไป ปาที่เสื่อมโทรมหรือที่สาธารณะควร
พิจารณารวมกันคิด ทําประโยชนเชิงสาธารณะเปนตลาดอาหาร ปจจัย 4 ของ
ชุมชนใหสมบูรณเปนแหลงทองเที่ยว พักผอนหยอนใจ ที่ดินวางเปลาของบุคคล
บางคนควรพิจารณาระบบวนเกษตร ปลูกสรางเปนปา นโยบายรัฐบาลนําสูการ
ปฏิบัติเปนรูปธรรม มีการพึ่งพา พึ่งตนเองและเปนสาธารณะชุมชนดวยความเปน
จริงและจริงจัง 
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จากการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบ วนเกษตรที่เหมาะสมในระดับ
เกษตรกรและชุมชน พบวา  1)  รูปแบบวนเกษตรชุมชน  โดยชุมชนดินหนอง
แดนเหนือ ไดพัฒนาการจัดทําวนเกษตร ของเกษตรกรในพ้ืนที่  128  ไร  มามาก
วา 30 ป มีไมยืนตน  พืชสมุนไพร  พืชผัก ไรนา ซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพ 
มีพันธุพืชตางๆมากกวา  50  ชนิด  ท่ีจัดปลูกและขยายพันธุโดยธรรมชาติ  มีสัตว  
เชน  นก สัตวเลื้อยคลาน กบ เขียด อื่น ๆ นอกจากนั้นยังมี แมลงผึ้ง มดแดง ตอ 
กี่นูน สวนเห็ดมีมากกวา  5  ชนิด เชน เห็ดตระไคร  เห็ดระโงก  เห็ดปลวก ( 
เห็ดโคน )  เปนแหลงชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงและแหลงศึกษาเรียนรู และการจัด
อบรมดานการดูแลสุขภาพดวยวิธีทางธรรมชาติ ซึ่งใชสมุนไพรที่ไดจากวนเกษตร
เปนหลักในการดูแลสุขภาพ ไดจัดขึ้นทุกเดือนโดยไมคิดคาใชจายกับผูที่มารับ
บริการ  2)  รูปแบบวนเกษตรบุคคล ทั้ง 2 คน คือนายประยงค  ใจเปน และอ.
สุทธิพันธ   ชูคันหอม   ไดพัฒนาวนเกษตรในเชิงระบบเกษตรรูปแบบทิศทาง
เดียวกัน มีรายไดจากวนเกษตร ครอบครัวละประมาณ  500,000.  บาท/ตอป  
และไดทําวนเกษตรมาแลว  30  ป  3)  รูปแบบกลุมวนเกษตรกลุมอินแปง  อ.วัง
สามหมอ  ซึ่งมีสมาชิก  63 คน  สมาชิกกลุมเกษตรธรรมชาติ  อ.บานดุง  มี
สมาชิก  83  คน  มีเครือขายกลุมเพาะชําตนไมยืนตน พืชอาหารพืชสมุนไพร  
พืชผัก พื้นหุนอาหารพื้นเมือง  ใหสมาชิกเลือกพืชตามความเหมาะสม ปลูกตาม
หัวไรปลายนาของตน หรือตามที่สาธารณะเปนกลุมตามโรงเรียนและวัดไดอยางมี
ความเหมาะสม ในรูปแบบธนาคารตนไมกับเครือขาย  500 ตนตอราย  พันธุพืช
อีกรายละ  30  ชนิดมาตั้งแต ป  2547  เปนตนมา   
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ตารางที่ 2 การใชประโยชนที่ดินทั้ง 3 รูปแบบ 

การบูรณาการรูปแบบองคความรูใหมวนเกษตรในระดับเกษตรกรและชุม
การพึ่งตนเองที่คนพบใหม  (Onfarm Agroforestry Model)
  

เกิดจากการนํารูปแบบองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่น ของเกษตรกร
และชุมชนเปาหมาย 5 แหง นํามาประกอบการวิเคราะห สังเคราะห จาก
เครื่องมือหลายประเภท จากการศึกษาเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
ตลอดจนปญหาที่เกิดขึ้นของชุมชน ในจังหวัดอุดรธานี และสภาวการณความ
เปนอยูดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอมโดยทั่วไป เพื่อจะแกปญหา
ของตนเอง และการอนุเคราะหแกชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง โดยกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ดูงานของตนเองเปนสําคัญ ซึ่งมีความสัมพันธสอดคลองกับ
แหลงความรูภูมิปญญาทองถิ่น บาน วัด โรงเรียน หรือชุมชน จนแนใจในแนวคิด 
ทฤษฏี ตามแนวทางพระพุทธศาสนา หลักไตรสิกขา มรรคองค 
สติปญญา มีศีล สมาธิปญญา บูรณาการเห็นผลแท เปนปญญาพละ 
บรรลุเปาหมาย พบความสุข ความเจริญ ตามสภาพที่ตนเอง ชุมชน ไดปฏิบัติตาม
เหตุผล ตามปจจัย ที่สมควรแกตนเอง ท่ีจะตองใชเวลาศึกษาเรียนรู บมเพาะ ของ
เกษตรกรและชุมชน เปนระยะเวลาไมนอยกวา 5-20 ป ตามพลังพัฒนาของ
ปญญาของแตละบุคคลหรือองคกร เปนรูปแบบของตนใหเหมาะสมกับตัวเองและ
ทองถิ่น เชน กรณีชุมชนดินหนองแดนเหนือ หรือที่อื่นๆ จนมั่นใจ เชื่อไดวามี
ความเปนไปไดในแนวคิด ทฤษฏี มีมรรคผล มีปา มีอาหาร มีปจจัย 
มีปศุสัตว และประมง ตามสภาวะความเหมาะสมของคน องคกร และภูมิปญญา
ของทองถิ่นน้ัน 
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มวนเกษตรในระดับเกษตรกรและชุมเพ่ือ

Onfarm Agroforestry Model) 

เกิดจากการนํารูปแบบองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่น ของเกษตรกร
สังเคราะห จาก

เครื่องมือหลายประเภท จากการศึกษาเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
ตลอดจนปญหาที่เกิดขึ้นของชุมชน ในจังหวัดอุดรธานี และสภาวการณความ
เปนอยูดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอมโดยทั่วไป เพื่อจะแกปญหา

ารพึ่งตนเอง โดยกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ดูงานของตนเองเปนสําคัญ ซึ่งมีความสัมพันธสอดคลองกับ
แหลงความรูภูมิปญญาทองถิ่น บาน วัด โรงเรียน หรือชุมชน จนแนใจในแนวคิด 
ทฤษฏี ตามแนวทางพระพุทธศาสนา หลักไตรสิกขา มรรคองค 8 จนเกิด

ณาการเห็นผลแท เปนปญญาพละ 4 พนภัย 5 ที่
บรรลุเปาหมาย พบความสุข ความเจริญ ตามสภาพที่ตนเอง ชุมชน ไดปฏิบัติตาม
เหตุผล ตามปจจัย ที่สมควรแกตนเอง ท่ีจะตองใชเวลาศึกษาเรียนรู บมเพาะ ของ

ป ตามพลังพัฒนาของ
งแตละบุคคลหรือองคกร เปนรูปแบบของตนใหเหมาะสมกับตัวเองและ

ทองถิ่น เชน กรณีชุมชนดินหนองแดนเหนือ หรือที่อื่นๆ จนมั่นใจ เชื่อไดวามี
ความเปนไปไดในแนวคิด ทฤษฏี มีมรรคผล มีปา มีอาหาร มีปจจัย 4 มีพืชเกษตร 

ร และภูมิปญญา
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ภาพท่ี 1 รูปแบบใหมวนเกษตรในระดับเกษตรกรและชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปแบบ

ชุมชน 

บุคคล 

องคกร  

อื่นๆ  

ปัจจัยแหงความสาํเรจ็โดย 

กจิกรรมวนเกษตร

ที่เหมาะสม 
Input 

ป าไม 
อื่นๆ

ๆ 

เกษตร 

เรียนรู ดูงาน 

รัฐบาล 

บาน 

โรงเรียน สื่อ 

วัด รปูแบบภมูิปัญญาทองถิ่น 

ปศสุตัว ประมง 

ขับเคลื่อนองคความรูโดย

ศนูยเรียนรูและศนูยปราชญ 

ไตรสกิขา 

ศลี สมาธิ ปัญญา
ปฏิบัติในทุกระดับของ

สงัคมเป็นองครวม Proc

มรรคองค 8

แบบบูรณาการ 

ปัญญาพละ  4 

กาํลังปัญญา 

กาํลังความเพียร 

เกดิกระบวนการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูดูงาน Outpu

พนภยั 5 

เลี้ ยงชีพ 

ไมถูกติเตียน 

เขาสงัคมได 

เกิดปัญญา 

วนเกษตรบูรณาการ 

เกดิจิตปัญญา

สมัมาอาชีวะ 
Outcome 

Impact ขั้นตอนพัฒนา 

จิตวิญญาณ 

อิสระเสรีภาพ   สันติภาพ 

ภราดรภาพ  สมรรถภาพ 

พอเพียง 

มั่นคง 

มั่งคั่ง 

ขั้นตอนพัฒนา 
จิตวญิญาณ 

อิสรภาพ สันติภาพ  
ภราดรภาพ  สมรรถภาพ 

พอเพียง  
มั่นคง  
 มั่งคั่ง 
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รูปแบบขององคประกอบของระบบองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นจาก
เกษตรกรและชุมชนที่คนพบใหม   
 

ประกอบไปดวยปจจัยนําเขา (input )  กระบวนการ ( process )  ผลที่
ไดรับ ( Output )  ผลที่ตามมา (  Outcome ) และผลกระทบ( Impact )   ดังนี ้

1  ปจจัยนําเขา (Input) เปนองคความรู ภูมิปญญาของเกษตรกรและ
ชุมชนดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง คานิยม สิ่งแวดลอม มีความคลายคลึงกัน 
แตมีความโดดเดนในดานเศรษฐกิจ กิจกรรมเลือกอาชีพวนเกษตร คือ ชุมชนดิน
หนองแดนเหนือ มีอาชีพที่พอเพียง มีความเปนอยูที่เรียบงาย มีปาไมยืนตน พืช
เกษตรซึ่งเปนอาหารปจจัย 4 ชวยอนุเคราะหสังคม ไดเปนศูนยเรียนรูศูนยปราชญ
ชาวบาน โดยบูรณาการเปนองครวมรวมกับรูปแบบบุคคลและองคกรไดดี โดยมี
คน เปนศูนย กลาง  ไดถ ายทอดความ เข า ใจ ทั้ งส วนบุคคล  ครอบครั ว 
สถาบันการศึกษา สวนราชการ ที่ใหความรวมมือในการประสานงานดวยดีตลอด
มา 

2)  กระบวนการ (Process) เปนกระบวนการพัฒนาองคความรูและภูมิ
ปญญาทองถ่ินซึ่งกระบวนการเรียนรูที่สําคัญของเกษตรกรและชุมชนคือ การปลูก
ปาในใจคน จากคําสอนดานศาสนา ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
สิ่งแวดลอม ปรับเปลี่ยนพุทธศาสตรเปนยุทธศาสตร ซึ่งมกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู ดู
งาน โดยมีศูนยเรียนรู ศูนยปราชญ ชุมชน หมูบาน ตําบล อําเภอ เปนประจํา เพื่อ
เพิ่มประสบการณแทบทุกดานใหสัมพันธกับประเพณี วัฒนธรรม ไดบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมาย โดยเกษตรกรและชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง โดยหลัก
ไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปญญา 

3). ผลที่ไดรับ (Output) ไดหลักคิด หลักทฤษฎี โดยพบมรรคองค 8 มา
บูรณาการ เปนทางเอกของอาชีพวนเกษตร โดยเริ่มที่แนวคิดเพื่อกําหนดทิศทาง
อยางมีรูปแบบ มีแผนงาน แลวปรึกษาหารือครอบครัวและผูเกี่ยวของ เพื่อตกลง 
ตัดสินใจแลวเริ่มทํางาน กิจกรรมวนเกษตรอยางตอเนื่อง 

4)  ผลที่ตามมา  (Outcome)  ไดกําหนดทิศทางในอาชีพอันมั่นคงแลว
พัฒนาสูรูปแบบ (Model) ของตนเอง เพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน โดยประกอบ
เปนสัมมาอาชีวะ ดวยหลักพุทธธรรมดวยศีล สมาธิ ปญญา โดยปญญาพละ 4 
เพื่อพนภัย 5 ดวยกิจกรรมเปนองครวมของครอบครัว องคกร และชุมชนท่ียั่งยืน 
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5)  ผลกระทบ  (Impact)  อิสระเสรีภาพ เชน รวมเรียนรูอาชีพกสิกร
รมไรสารพิษ  สันติภาพ ทําใหเลิกลดละเลิกอบายมุข  ภราดรภาพ เชนการลงแขก
ดํานา เกี่ยวขาว  สมรรถภาพ  เกิดผลิตภัณฑใหมๆ ที่จําเปนตองใชในครัวเรือน 
เชน การทําแชมพูสมุนไพร น้ํายาลางจาน สบูจากสมุนไพรเปนตน  บูรณาภาพ  
ดวยการเรียนรูจากภูมิปญญาทองถิ่น  ดวยกิจกรรม 8 อ.  (ลางพิษดวยกายและ
จิต  เชนที่ชุมชนดินหนองแดนเหนือ) 

 
สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

 
การบูรณาการรูปแบบองคความรูใหม วนเกษตรในระดับเกษตรกรและ

ชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองที่คนพบใหม (Onfarm Agroforestry Model)
การบูรณาการวนเกษตรของเกษตรกรและชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง ดังภาพท่ี 
 
ภาพที่ 2 ลักษณะการบูรณาการวนเกษตรของเกษตรกรและชุมชนเพื่อการ
พึ่งตนเอง 
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อิสระเสรีภาพ เชน รวมเรียนรูอาชีพกสิกร
รมไรสารพิษ  สันติภาพ ทําใหเลิกลดละเลิกอบายมุข  ภราดรภาพ เชนการลงแขก
ดํานา เกี่ยวขาว  สมรรถภาพ  เกิดผลิตภัณฑใหมๆ ที่จําเปนตองใชในครัวเรือน 

สบูจากสมุนไพรเปนตน  บูรณาภาพ  
ลางพิษดวยกายและ

วนเกษตรในระดับเกษตรกรและ
Onfarm Agroforestry Model) มีลักษณะ

การบูรณาการวนเกษตรของเกษตรกรและชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง ดังภาพท่ี 2 

ลักษณะการบูรณาการวนเกษตรของเกษตรกรและชุมชนเพื่อการ
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รูปแบบบูรณาการวนเกษตรของเกษตรกรและชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองที่
คนพบใหม คือ Onfarm Agroforestry Model แบบองครวมมีความเหมาะสม
กับทองถิ่นอยางมีอิสรเสรีภาพที่หลุดพนจากอัตตามานะ มีภราดรภาพที่เอื้ออาทร 
เลี้ยงดูแบงปนกัน มีสันติภาพที่สงบเรียบรอยดีงาม มีสมรรถภาพ ทํางานเพื่อให
ตนเองรอด แลวชวยเหลือคนอ่ืนได มีบูรณาการสรางสรรคเสมอเหมือนญาติพี่นอง 
และมีความสามัคคีอยางเปนเอกภาพ   

องคความรูแหงภูมิปญญาทั้ง 3 รูปแบบ คือ รูปแบบชุมชนดินหนอง
แดนเหนือ 1 แหง รูปแบบรายบุคคล 2 แหง รูปแบบองคกร 2 แหง มีความ
สอดคลองเปนหนึ่งเดียว คือ มีทัง้สมณะ พระคุณเจาธุดงครวม มารวมกันที่ชุมชน
ดินหนองแดนเหนือ และไดรวมปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาในหลัก
ไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปญญา ในการอบรม และฝกฝนตนเองในรูปแบบตางๆ ตั้งแต 
พ.ศ. 2529-2554 รวมระยะเวลา 25 ป โดยไดทํากิจกรรม และฝกอบรมตาม
โครงการของรัฐบาล สถานที่ศึกษา องคกรเอกชน รัฐวิสาหกิจ ที่สนใจมารวม
สั มมนา  เสวนา  ทางหลั กพุทธศาสนา  และนักศึ กษามาร วมวิ จั ยจาก
สถาบันอุดมศึกษาตางๆ เพื่อความรู ความเขาใจ ประสบการณเพื่อสรางลักษณะ
นิสัยดวยความกลมกลืนที่เหมาะสม   

ศูนยเรียนรู ศูนยปราชญ กรณีรูปแบบรายบุคคล รูปแบบรายองคกร
ของวนเกษตรของเกษตรกรและชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง จากการวิเคราะหแบบ
องครวม กอนการพัฒนามีสภาพดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม
ไมแตกตางกัน แตเมื่อไดพัฒนาองคความรูวนเกษตรของเกษตรกรและชุมชนเพื่อ
การพึ่งตนเองที่พบใหมที่โดดเดน คือ ที่ชุมชนดินหนองแดนเหนือ ซึ่งเปนแหลง
เรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินที่พัฒนาจิตวิญญาณและการปลูกปาในใจคน ที่เปนปจจัย 
4 และปา 3 อยางประโยชน 4 อยาง สวนการพัฒนารายบุคคลนั้น ความ
เปลี่ยนแปลงที่เห็นไดอยางชัดเจน คือ เกษตรกรมีรายไดปละ 500,000 บาทตอป 
และอยูภายใตความเปนอยูอยางพอเพียง พออยู พอกิน สวนเกษตรกรกลุมองคกร 
มีรายไดเฉลี่ย 50,000-100,000 บาทตอป และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในองคกร 
ตลอดจนมีการเอื้ออาทร ชวยเหลือกันและกัน 
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ขอเสนอแนะ  
 

1. เกษตรกรและคนในชุมชนตองมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรปา
ไมเบื้องตน ในชุมชนของตนเอง  โดยไมรอความชวยเหลือจากองคกรภาครัฐและ
เอกชนในดานงบประมาณ  

2. ผูนําชุมชนควรผลักดันและสนับสนุนใหมีกิจกรรมรณรงคในเรื่องการ
ปลูกปา การแจกพันธุไม การแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุพืชตางๆ และทําแนวกันไฟ
เพื่อปองกันไฟปาลุกลาม  สรางผายทดน้ําเพื่อกักเก็บน้ําใหปามีความชุมชื้น ในวัน
สําคัญไมวาจะเปน  วันพอ วันแม  วันเขาพรรษา  เปนตน 

3. รัฐบาลควรจะกําหนดนโยบายใหมีความชัดเจน เรื่องการอนุรักษ
ทรัพยากรปาไม  โดยกําหนดใหมีการปลูกไผแซมปาไมยืนตน ในพื้นที่รกรางวาง
เปลา  หรือปาบุงปาทาม  เชนไมประดู ไมมะคา  ฯลฯ โดยบรรจุใหเปนวาระของ
ชาติ   จะเปนการใชทรัพยากรปาไมไดอยางคุมคา 
 
ขอเสนอแนะการศึกษาวิจัยในครั้งตอไป 
 

1. ควรมีการศึกษารายไดอันเกิดจากแตละสวนของกิจกรรมภายใน
ระบบวนเกษตรเพื่อทราบผลถึงประสิทธิผลของปาไมที่มีผลตอรายไดของ
เกษตรกรและการลดตนทุนในการดํารงชีพ (ปาเปนแหลงปจจัย 4 )  

2. ควรมีการศึกษาการเพิ่มพื้นที่สีเขียว (วนเกษตร ) ที่มีผลกระทบตอ
ภูมิอากาศและสิ่งแวดลอมในบริเวณนั้นๆ  ดวย เพื่อเปนแนวทางในการลดปญหา
โลกรอน  ปญหาเศรษฐกิจ  ปญหาสังคม และคานิยมที่สรางสรรคตอไปเชนการ
ปลูกไผรวมกับไมประดู 

3. ควรมีการศึกษาระบบเครือขาย ระบบสหกรณ  โดยใชความรวมมือ
รวมใจอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดประสิทธิผลอยางมีคุณภาพและมีความ
ยุติธรรม 
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การศึกษาเปรียบเทียบความหมายของสํานวน 
「～なければならない」ในภาษาญี่ปุน 

กับคําวา“ตอง”ในภาษาไทย 

  วิศรุตา โมราชาติ
1
 

 

บทคัดยอ 
 
งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบสํานวน「～なけ

ればならない」กับคําวา“ตอง” ในภาษาไทยวามีความเหมือนหรือความตาง
ทางความหมายอยางไร การศึกษาครั้งนี้ใชตัวอยางประโยคที่คัดเลือกมาจาก
แหลงขอมูลประเภทนิยายฉบับภาษาญี่ปุนและภาษาไทย 

ผลการศึกษาพบวา สํานวน「～なければならない」ปรากฏการ
ใชได 3 ความหมาย คือ 1) แสดงหนาที่และความจําเปน  2) แสดงสิ่งที่เกิดขึ้น
แนนอนหลีกเลี่ยงไมได 3) แสดงการคาดคะเนตามหลักเหตุผล สวน “ตอง” 
ปรากฏการใชได 3 ความหมาย คือ 1) แสดงหนาท่ีหรือความจําเปน 2) แสดงสิ่งที่
เกิดขึ้นแนนอนหลีกเลี่ยงไมได 3) แสดงการคาดคะเนตามหลักเหตุผลและแสดง
การคาดคะเนจากความคิดเห็นหรือความรูสึกสวนตัวของผูพูด  

จากการเปรียบเทียบความหมายพบวา “ตอง” มีความหมายและ
ขอบเขตการใชที่กวางกวาสํานวน「～なければならない」กลาวคือ ใน
ความหมายที่ 1) 2)  ของคําวา “ตอง” สามารถใชสํานวน「～なければなら

ない」แทนได แตความหมายที่ 3) นั้น ใชแทนกันไดกรณีที่เปนการคาดคะเน
ตามหลักเหตุผลแตกรณีที่เปนการคาดคะเนตามความคิดเห็นหรือความรูสึก
สวนตัวของผูพูดจะไมสามารถใชสํานวน「～なければならない」แทนได 
จําเปนตองใชสํานวนอ่ืนแทนจึงจะเหมาะสมกวา 

                                                        
1ปริญญาโทสาขาญี่ปุนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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ในสวนของการเทียบเคียงระหวางสองภาษาพบวา มีการใชภาษาไทยคํา
อื่นนอกเหนือจากคําวา“ตอง” ในการแปลสํานวน「～なければならない」

และมีการใชสํานวน「～なければならない」ในการแปลคําอื่นที่ ไม ใช 
“ตอง” ดวยเชนกัน ทั้งนี้อาจกลาวไดวาการแทนที่หรือการแปลไปเปนอีกภาษา
หนึ่งมักไมมีคําแปลที่ตายตัว ขึ้นอยูกับตัวผูแปลวาจะตีความและเลือกใชสํานวนใด
ที่คิดวาเหมาะสมที่สุดเพื่อสื่อความหมายในบริบทนั้นๆ 

 
คําสําคัญ:  Modality 「～なければならない」“ตอง” 
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Abstract 
 

This research thesis aims to compare the use of 
~nakerebanaranai and tong. For the analysis of the meaning of the 
expression ~nakerebanaranai, the sample sentences were taken 
from Japanese fictions while those of tongexpression were taken 
from Thai fictions. 

The findings of the study resulted in the word 
~nakerebanaranai appearing in three meanings: 1) to indicate 
obligation and necessity, 2) to illustrate an unavoidable occurrence, 
and 3) to indicate expectations based on logical or evidential 
reasons.  

The word tong, exists in three meanings: 1) to show 
obligation and necessity, 2) to illustrate an unavoidable occurrence, 
and 3) to indicate expectations based on logical reasons or the 
individual reasons or feelings on the part of the speaker.   

In comparing the two words, it was found that the word 
tongwas used in a broader meaning and scope than 
~nakerebanaranai. The word ~nakerebanaranai can be substituted 
for the word tong in the first and second.  However, it in the case of 
the third meaning, it should only be used to indicate expectations 
based on logical reasons and not personal feelings.  In the latter 
case, another more appropriate word should be used instead. 

In comparing the use of two words in the Japanese and 
Thai languages, other word in Thai were found to be used rather 
than the wordtongto substitute for the word ~nakerebanaranaiand  
vice versa in translation. It is therefore reasonable to conclude that 
there are no fixed words in substitution or translation here from one 
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language to another. The words or expressions used depend upon 
the translators who interpret and select them and consider them to 
be appropriate for the messages that they want to send to the 
audience in a particular context. 

 
Keywords:  Modality  ~nakerebanaranai  tong 
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1. บทนํา 
 

สวนแสดงทัศนะ (Modality) มีอยูในทุกภาษาและถือเปนสวนสําคัญที่
ชวยทําใหประโยคซึ่งเปนสวนหนึ่งในการสื่อสารสมบูรณมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงมี
ความจําเปนที่ผูเรียนภาษาญี่ปุนควรจะรูจักสวนแสดงทัศนะในภาษาญี่ปุนและ
ฝกฝนจนสามารถนําไปใชไดอยางถูกตองและเหมาะสม ผูวิจัยสนใจศึกษาสํานวน
「～なければならない」 เนื่ อ งจากพบวาผู เ รี ยนมั กจดจํ าว าตรงกับ
ความหมายในภาษาไทยวา “ตอง” จึงทําใหเกิดขอผิดพลาดในการใชเมื่อผูเรียน
เห็นคําวา “ตอง” และแปลโดยทันทีวาเปนสํานวน「～なければならない」  
ตัวอยางการใชผิดของผูเรียนชาวไทยเมื่อตองแปลความหมายเปนภาษาญี่ปุน ซึ่ง
บุษบา(2549) ไดกลาวไวในหนังสือ “ทางลัดสูลาม” วาคําวา “ตอง” มีหลาย
ความหมาย ในความหมายที่เปน “หนาที่ที่ตองทํา” ก็ควรจะแปลวา「～なけ

ればならない」แตในกรณีที่ไมไดมีความหมายวาเปน “หนาที่ที่พึงกระทํา” ก็
ไมควรแปลดวย「～なければならない」เชน ประโยคตอไปนี้   

 
ถาไมสงรายงานจะตองถูกครูดุ (= มีความเปนไปไดสูง)  
ไมควรแปลวา レポートを出さなければ、先生にしかられ

なければならない。 
ควรแปลวาレポートを出さなければ、先生にしかられます。 

 

จะเห็นไดวาแมในประโยคนี้จะสามารถพูดโดยใชคําวา ”ตอง” ไดใน
ภาษาไทยโดยไมรูสึกวาผิดธรรมชาติ แตเมื่อผูเรียนที่เรียนในระดับช้ันตนไดรับการ
สอนอยางงายๆ วาสํานวน「～なければならない」แปลเปนภาษาไทยวา 
“ตอง” ทําใหเมื่อผูเรียนเห็นคําวา “ตอง“ จึงแปลกลับไปเปนภาษาญี่ปุนทันทีวา
「～なければならない」โดยไมคํานึงถึงความหมายที่แทจริงของประโยค
นั้นๆ จากปญหาดังกลาวทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาวิเคราะหความหมายของ
สํานวน「～なければならない」กับคํา “ตอง” วามีความหมายอยางไรและ
สามารถใชในสถานการณแบบใดไดบางรวมถึงเปรียบเทียบระหวางสองภาษาวามี
ความเหมือนหรือความตางอยางไรบาง 
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2. วัตถุประสงคในการวิจัย 
 

งานวิจัยนี้มุงศึกษาเปรียบเทียบความหมายและขอบเขตการใชสํานวน

「なければならない」ในภาษาญี่ปุนกับ“ตอง”ในภาษาไทย โดยได
ดําเนินการวิจัยตามขั้นตอน คือ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกําหนด
ขอบเขตของแหลงขอมูล กําหนดกรอบที่ใชในการวิเคราะหขอมูล รวบรวมขอมูล
จากแหลงขอมูล กําหนดขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล ดําเนินการวิเคราะหขอมูลที่
ไดมาและสรุปผลและรายงานผลการวิจัย 

 

3. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

ผูวิจัยไดคนควาและศึกษาเรื่องสวนแสดงทัศนะในภาษาไทยและใน
ภาษาญี่ปุน สํานวน 「なければならない」และคํา “ตอง“ ในภาษาไทย 
และศึกษาการวิเคราะหเปรียบตางระหวางสองภาษาสําหรับการศึกษาการใชและ
ความหมายของสํานวน 「なければならない」นั้นผูวิจัยศึกษางานของ市川

(1997, 2005, 2007)森山卓、安達(1996)宮崎(2004)郷丸(1995)雨宮

(1999)中畠(2003)田村直子(1999)庵功、高梨、中西、山田(2006) เปน
หลัก สวนคํา “ตอง”ในภาษาไทย ไดศึกษาตําราไวยากรณไทยและงานวิจัยของ
นักภาษาศาสตรและนักวิจัยดังนี้ พระยาอุปกิตศิลปสาร (2514) พรทิพย ภัทร
นาวิก (2515) นววรรณ พันธุเมธา (2534) ไพทยา มีสัตย (2540) สุดา รังกุพันธุ 
(2547)高橋清子(2008) และNaruadolChancharu (2009) และการวิเคราะห
เปรียบเทียบสวนแสดงทัศนะในภาษาญี่ปุนและภาษาไทยของラッチャニー

(1991) 
 

4. การกําหนดขอบเขตของแหลงขอมูล 

 

ผูวิจัยเลือกเฉพาะขอมูลที่เปนภาษาพูดที่ใชสื่อสารในชีวิตประจําวัน ที่
ปรากฏในวรรณกรรมประเภทนิยาย ในสวนการวิเคราะหภาษาญี่ปุนจะใชนิยาย
ญี่ปุนฉบับภาษาญี่ปุนจํานวน 10 เลม สวนการวิเคราะหภาษาไทยจะใชนิยายไทย
ฉบับภาษาไทยจํานวน 6 เลม เหตุผลที่ใชนิยายไทยเพียง 6 เลมเนื่องจากพบวา
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ความถี่ในการปรากฏคํา “ตอง” ตอนิยาย 1 เลมมีมากกวาการปรากฏสํานวน 「
なければならない」ในนิยายญี่ปุน 1 เลม ดังนั้นผูวิจัยคิดวาปริมาณตัวอยาง
ขอมูลที่เก็บไดจากนิยายจํานวน 6 เลมนี้ เพียงพอแกการวิเคราะหความหมายและ
การใชคํา ”ตอง” นอกจากนี้ในสวนการเปรียบเทียบการแทนที่ของทั้งสองภาษา
ในบริบทเดียวกันนั้นจะใชนิยายไทยจํานวน 3 เลม นิยายญี่ปุนจํานวน 3 เลม ซึ่ง
แตละเลมจะมีการดึงขอมูลการเทียบเคียงจากฉบับแปลของเลมนั้นๆ ที่มีผูแปลไว
แลว 

ในสวนของการจัดเก็บและเรียบเรียงขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะห ผูวิจัยได
คัดเลือกเอาประโยคทุกประโยคที่พบสํานวน「なければならない」และ 
“ตอง" มาจัดเก็บไวในฐานขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะห จัดกลุมแยกประเภทตาม
ความหมายและลักษณะการใชและเปรียบเทียบสํานวนภาษาญี่ปุนที่สามารถ
เทียบเคียงกับคําวา “ตอง" ในบริบทตางๆ 
ในการเลือกตัวอยางประโยคสําหรับการวิเคราะหสํานวน「なければならない

」ในภาษาญี่ปุน จะเลือก「なければならない」ที่ปรากฏทายหรือจบ
ประโยคและบริบทที่เปนสวนขยายคํานาม โดยกําหนดเลือกมาทั้งที่อยูในรูปของ
「なければならない」「なければいけない」「なきゃいけない」

「なけりゃいけない」「ねばならない」「なくてはならない」「

なくてはいけない」「ないといけない」หรือในลักษณะที่เปนการกลาว
ไมจบประโยค เชน「なきゃ」「なくっちゃ」 เปนตน สวนการวิเคราะห
คําวา “ตอง” ในภาษาไทยจะเลือกมาเฉพาะคําวา “ตอง” ที่ทําหนาที่เปนคําชวย
กริยาหรือกริยานุเคราะหในประโยคเทานั้น โดยไมรวมคําวา “ตอง” ที่ทําหนาที่
เปนคํากริยา และคําวา “ตอง” ทีต่ามหลังคําบอกความหมายปฏิเสธ  “ไม” และ
คําวา “ตอง” ที่ปรากฏในสํานวนหรือสุภาษิตตางๆ ทั้งที่เปนภาษาไทยหรือแปล
มาจากภาษาอื่น เชน คําวา “ตอง” ที่ปรากฏในสํานวน “เขาเมืองตาหลิ่วตองหลิ่ว
ตาตาม” ผูวิจัยจะไมนําคําวา “ตอง” ในลักษณะนี้มาเปนขอมูลในการวิเคราะห 
เนื่องจากลักษณะภาษาที่ใชในสํานวนสุภาษิตคําพังเพย มีลักษณะพิเศษที่ตางจาก
ภาษาที่ใชกันจริงทั่วไป กลาวคือ อาจเปนเพียงกลุมคําหรือวลี ซึ่งอยูนอกเหนือ
ขอบเขตการวิจัยครั้งน้ีที่ตองการศึกษาการปรากฏคําวา “ตอง” ในระดับประโยค 
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ตารางที่ 1รายชื่อนิยายญี่ปุนสําหรับวิเคราะหความหมาย「なければならな

い」 

 
ลําดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผูแตง รหัสในการวิจยั 

1 芽むしり仔撃ち 大江健三郎 MEM 

2 異人たちとの夏 山田太一 IJIN 

3 きらきら光る 江國香織 KIR 

4 夏の庭 湯本香樹実 NAT 

5 キッドナップ・ツアー 角田光代 KID 

6 失踪ホリデイ 乙一 HOL 

7 縁切り神社 
田口ランディ ENG 

8 手紙 東野圭吾 TEG 

9 呪怨 大石圭 JUO 

10 13階段 高野和明 13K 

 
ตารางที่ 2รายชื่อนยิายไทยสําหรับวิเคราะหความหมาย “ตอง” 

 

 

 

 
 

ลําดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผูแตง รหัสในการวิจยั 
1 คูกรรม ทมยันตี คูกรรม 
2 ฟาบกั้น ลาวคําหอม ฟาบกั้น 
3 ตลิ่งสูงซุงหนัก นิคม รายยาวา ตลิ่งสูง 

4 ดิฉันไมใชโสเภณี ผกามาศ ปรีชา ดิฉัน 
5 หนังสือโป อุดม แตพานิช หนังสือโป 
6 ความนาจะเปน ปราบดา หยุน ความนาจะ 
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ตารางที่ 3 รายชื่อนิยายสําหรับวิเคราะหเทียบเคียงระหวางภาษาไทยกับ
ภาษาญี่ปุน 
 
ลําดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผูแตง ชื่อแปล ชื่อผูแปล รหัสในการ

วิจัย 
1 夏の庭 湯本香樹実 เพื่อนรัก ขวัญใจ แซคู NAT 
2 キッドナップ

・ツアー 

角田光代 เมื่อพอลักพาตัว
ฉัน 

วิยะดา คะวะงุจิ KID 

3 13階段 高野和明 บันได13 ขั้น
ปริศนาจากแดน

ประหาร 

วราภรณ 
พิรุณสวรรค 

13K 

4 ฟาบกั้น ลาวคําหอม タイ人たち 星野龍夫 ฟาบกั้น 
5 หนังสือโป อุดม แตพานิช エロ本 白石昇 หนังสือโป 
6 ความนาจะเปน ปราบดา หยุน 鏡の中を数

える 

宇戸清治 ความนาจะ 

 

ผูวิจัยจะใชรหัสในการวิจัยดังที่กําหนดในตารางที่ 1 ตารางที่ 2 และ
ตารางท่ี 3 เพื่อระบุแหลงที่มาของขอมูล โดยกําหนดรหัสดังตัวอยางตอไปนี้(KID, 
P.11)KIDหมายถึง ประโยคตัวอยางที่ไดจากนิยายเรื่อง キッドナップ・ツア

ー และ 11 หมายถึง เลขหนาท่ีปรากฏตัวอยางประโยค 
หรือ (ฟาบกั้น, น. 7)ฟาบกั้น หมายถึง ประโยคตัวอยางที่ไดจากนิยาย

เรื่อง “ฟาบก้ัน” และ 7 หมายถึง เลขหนาท่ีปรากฏตัวอยางประโยค 

 

5. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

จากการสํารวจงานวิจัยเกี่ยวกับสํานวนแสดงทัศนะ「～なければな

らない」พบวามีการศึกษาอยูมาก ทั้งทางดานความหมายและการใช การศึกษา
ที่เนนการนําไปใชจริงของผูเรียน การศึกษาในเชิงการสอน การศึกษาเปรียบเทียบ
กับสํานวนที่มีความหมายและการใชใกลเคียงกัน และการศึกษาเปรียบเทียบ
สํานวนนี้กับภาษาอ่ืน เปนตน ในที่นี้จะขอกลาวถึงการศึกษาความหมายและการ
ใชของสํานวน 「なければならない」ที่พบในงานวิจัยที่ผานมา ซึ่งสวนใหญ
กลาวถึงความหมายหลักหรือความหมายพื้นฐานในทิศทางเดียวกันคือ แสดง
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หนาที่และความจําเปน เชน市川(2005)กลาววาสํานวน「なければならない

」เปนสํานวนที่แสดงหนาที่หรือความจําเปนโดย「なければならない」จะ
อยูในรูปปฏิเสธซอนปฏิเสธ（二重否定）แสดงความหมายวา “ถาไม.....ละก.็...
จะไมดี” ดังนั้น “สมควรทํา.....”หรือ “จําเปนตองทํา.....” 宮崎(2004)กลาวถึง
ความหมายพื้นฐานของสํานวน「なければならない」วาเปนการประเมิน
ตัดสินวาไมอาจยอมรับการไมเกิดขึ้นจริงของสถานการณนั้นๆ ได (ไมเกิดขึ้นจริง
ไมได 

เนื่องจากขอจํากัดเรื่องพื้นท่ี ดังน้ันจะขอกลาวถึงเฉพาะงานวิจัยบางชิ้น
ที่ผูวิจัยใชอางอิงเพื่อเปนกรอบในการวิเคราะหความหมายและการใชในงานวิจัยนี้ 
นั่นคือ งานวิจัยของ田村(1999)ที่แบงการใชสํานวน「なければならない」

โดยใชปจจัยหรือเงื่อนไขที่เรียกวา「自己制御性」(self-controllability) ซึ่ง
หมายถึง ความสามารถในการควบคุมกริยาในภาคแสดงของประธานผูทํากริยา 
โดยแบงเปนระดับ ไดแก มีความสามารถในการควบคุมมาก（自己制御性が

高い）มีความสามารถในการควบคุมนอย（自己制御性が低い）และไมมี
ความสามารถในการควบคุม เลย（自己制御性がない）และอธิบาย
ความหมายใหชัดเจนมากขึ้นโดยใชวิธีการแทนที่ดวยสํานวนที่มีความหมาย
คลายคลึงกัน（類義表現）ไดแก 「べきだ」「ざるを得ない」「はず

だ」ไวดังน้ี 
1) กรณีการใชที่แสดงหนาท่ีหรือความจําเปน（義務・必要） 

ถาเรื่องนั้นเปนเรื่องที่สามารถสั่งได（命令）หรือหามได（禁止）แสดง
วาในบริบทนั้นประธานมีความสามารถในการควบคุมกริยาในภาคแสดงมาก กรณี
เชนนี้จะสามารถใช「なければならない」แทนที่「べきだ」ได อยางไรก็
ตาม ไมสามารถใชแทนกันไดทุกกรณี เนื่องจากสํานวน「べきだ」สามารถ
แสดงความหมายอื่นนอกเหนือจากแสดงหนาที่ได เชน แสดงสิ่งที่เปนเรื่อง
ธรรมดาที่ตองเกิดขึ้น（当然） ตัวอยางประโยคการใชในบริบทนี้   (1) 

 

(1)内申書の場合はさらに「受験戦争に勝ち抜く」名目で

、ある生徒の点数を別の生徒の点数と取り換える、とい

う驚くべき操作が一部で行われている。（朝日新聞

88.4.8, อางถึงใน田村, 1999, p. 24) 

 
ในประโยคนี้「驚くべき操作」หมายถึง การกระทําที่นาตกใจ 

กลาวคือ การสลับผลการเรียนของนักเรียนในสมุดรายงานผลการเรียนนั้นถือเปน
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การกระทําท่ีไมวาใครไดยินก็ตองตกใจ หรือเปนเรื่องธรรมดาที่ตองตกใจ  กรณีนี้ 
หากแทนที่ดวย「驚かなければならない操作」จะสื่อความหมายแตกตาง
ออกไป ซึ่ง田村อธิบายวา สาเหตุที่แทนที่ในกรณีเชนนี้ไมได เพราะคํากริยา「驚

く」นั้นเปนคํากริยาที่ไมสามารถสั่งหรือหามไมใหเกิดขึ้นได ดังนั้นจึงถือไดวา
ประธานในภาคแสดงมีความสามารถในการควบคุมกริยาในภาคแสดงนอย กรณี
เชนนี้จะไมสามารถใช「なければならない」ได 
 

2) กรณีการใชที่แสดงสิ่งที่ตองเกิดขึ้นแนนอนหลีกเลี่ยงไมได（必然） 

จะพิจารณาวาไมมีทางเลือกอื่นใดแลวนอกจากตองกระทําสิ่งนั้นหรือ
ตองรับสภาพเชนนั้น ตัวอยางเชน ประโยค人間は誰しも死ななければな

らない。คํากริยาแสดงสภาพ「死ぬ」นั้นถือเปนสภาพหรือการกระทําที่
มนุษยไมสามารถบังคับไมใหเกิดขึ้นได ดังนั้นจึงกลาวไดวา ประธานในบริบทนี้มี
ความสามารถในการควบคุมกริยาในภาคแสดงนอย ซึ่งสามารถใช「ざるを得

ない」แทนที่ในบริบทนี้ได อยางไรก็ตาม อาจมีหลายกรณีที่ตัดสินไดยากวาเปน
「必要」หรือ「必然」กรณีเชนนี้แมวาภาคแสดงจะเหมือนกันแตหากมบีรบิท
แวดลอมที่บงชี้วาไมมีทางเลือกอื่นใดแลวนอกจากจะตองทําสิ่งนั้น จะสื่อ
ความหมายวาเปน「必然」มากกวา「必要」ตัวอยางเชน  

 
(2)10時である。もうそろそろ帰らなければならない。（

必要） 

(3)みんなが追い立てるものだから、帰らなければならな

い。（必然） 

 

ตัวอยางท่ี (3) แสดงความหมาย（必然）เพราะแสดงถึงสิ่งท่ีหลีกเลี่ยง
ไมไดตองกระทํา กรณีนี้สามารถใช「ざるを得ない」แทนได 

 

 
3)กรณีท่ีแสดงการคาดคะเนตามหลักเหตุผล（推論・必然的帰結） 
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ใหพิจารณาวาเปนสิ่งที่เกิดขึ้นแลวและกําลังดําเนินอยูหรือไม（パー

フェクト性）และเนื่องจากเปนการกลาวถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแลวและผลของสิ่งนั้น
ยังคงดําเนินสภาพใหเห็นอยู จึงอาจกลาวไดวา ประธานผูกระทํากริยาไม
จําเปนตองควบคุมกริยาในภาคแสดงนั้น ดังนั้นถือไดวา ประธานผูทํากริยาใน
บริบทนี้ไมมีความสามารถในการควบคุมกริยาในภาคแสดงนั้น ตัวอยางเชน 

 
(4)大正の生まれだというのが本当なら、もう還暦をすぎ

ていなければならない。 
 

 สภาพ「還暦を過ぎる」หรื อ「59歳から60歳になる」เ ป น
การเปลี่ยนแปลงที่แสดงถึงการเกิดขึ้นแลวของการกระทําและผลของการกระทํา
นั้นยังคงสภาพใหเห็นอยูในขณะที่พูด ในกรณีเชนนี้สามารถใช「はずだ」แทน
ได อยางไรก็ตาม「はずだ」สามารถใชกับคํากริยาหรือในบริบทที่ประธานผูทํา
กริยามีระดับความสามารถในการควบคุมกริยาในภาคแสดงมากไดเชนกัน ซึ่งกรณี
เชนนี้จะไมสามารถใช「なければならない」แทนได เนื่องจากจะทําให
ความหมายเปลี่ยนไป ตัวอยางเชน 
 

(5)それから菊池が明日にも君のところにゆくはずだが、家

をみせてもらってから、気にいったら、かえるそうだ。 

(6)それから菊池が明日にも君のところにゆかなければな

らないが、家をみせてもらってから、気にいったら、か

えるそうだ。 

 

ตัวอยางท่ี (5) 「はずだ」แสดง「予定」หมายถึง การกระทําหรือ
สภาพนั้นยังไมเกิดขึ้นและคํากริยาเปนคํากริยาทีส่ามารถควบคุมการเกิดขึ้นได 
ดังนั้นจึงถือวาประธานผูทํากริยามรีะดับความสามารถในการควบคุมกริยาในภาค
แสดงมาก แตหากแทนที่ดวย「なければならない」ในบริบทนี้ดังตัวอยางท่ี 
(6) ความหมายจะไมสื่อถึง「予定」แตจะเปนการกลาวถึงหนาท่ีหรือความ
จําเปน（義務・必要）แทน  

            จากงานวิจัยของ田村สามารถสรุปความหมายและจําแนก
การใชสํานวน「なければならない」ไดดังนี ้

1)แสดงหนาท่ีหรือความจําเปน（義務・必要） 

2)แสดงสิ่งท่ีตองเกิดขึ้นแนนอนหลีกเลีย่งไมได（必然） 

3)แสดงการคาดคะเนตามหลักเหตุผล（推論・必然的帰結） 
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จากมุมมองในการวิเคราะหความหมายและการใชสํานวน「なければ

ならない」ดังกลาวของ田村ผูวิจัยเห็นวานาสนใจและมีเหตุผลรวมทั้งการ
จําแนกความหมายและการใชโดยรวมคอนขางครอบคลุม ดังนั้นในงานวิจัยนี้จะ
อางอิงการแบงความหมายและการใชตามเกณฑของ田村มาเปนกรอบในการ
วิเคราะหประโยคตัวอยางจากนิยายที่ใชในการวิจัยครั้งนี ้
 
6. ผลการวิจัย 

ผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิจัยตามลําดับหัวขอตอไปนี้ 
1. ผลการวิเคราะหความหมายและการใชสํานวน「なければなら

ない」 
2. ผลการวิเคราะหความหมายและการใช “ตอง” ในภาษาไทย 

3. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความหมายของสํานวน「なければ

ならない」กับ “ตอง” 

 
1. ผลการวิเคราะหความหมายและการใชสํานวน「なければなら

ない」 

ในงานวิจัยนี้พบความหมายและการใชสํานวน「なければならない」 
ดังนี ้

1.1แสดงหนาท่ีหรือความจําเปน（義務・必要） 
1.2 แสดงสิ่งท่ีตองเกิดขึ้นแนนอนหลีกเลี่ยงไมได（必然） 
1.3แสดงการคาดคะเนตามหลักเหตุผลหรือเหตุผลที่ตองเปนอยางน้ัน

ตามธรรมชาต（ิ推論） 

 
1.1 แสดงหนาที่หรือความจําเปน（義務・必要） 
1.1.1แสดงหนาที่ （義務）สามารถใชสํานวน「～なければなら

ない」แสดงหนาที่ของบุรุษที่ 1บุรุษที่ 2 หรือบุรุษที่ 3 ซึ่งคําวา “หนาที่” ใน
งานวิจัยนี้หมายถึง สิ่งที่ถูกกําหนดขึ้นโดยสังคมหรือองคกรทางสังคม（社会的

な要求）เชน กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของราชการ บรรทัดฐาน แบบแผน
ประเพณี ฯลฯ ซึ่งผูอยูภายใตพลังบังคับเหลานี้ไมมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไมกระทําได 
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เพราะหากไมทําจะไดรับผลกระทบที่ไมดีตามมา เชน หากไมปฏิบัติตามกฎหมาย
จะตองถูกลงโทษ เปนตน 
 

 

ตัวอยางประโยค 
 

(7)本当は最近作った傑作を写真に撮って送ってやりたい

んだけど、この便箋には字しか書いちゃいけないことに

なってるんだ。絵をかきたい時にはまえもって許可をと

っておかなきゃならない。でもめんどうだから、あきら

めることにした。(TEG, p. 86) 
 
ความจริงพี่อยากถายรูปผลงานเด็ดในชวงหลังของตัวเองสงไปใหนายดู แต
เขาไมอนุญาต พี่เลยกะจะวาดรูปแทน แตจดหมายนี้เขียนไดเฉพาะตัว
หนังสือ ถาจะวาดรูปตองขออนุญาตลวงหนา พี่เห็นวาเร่ืองมากเลยไมวาด
ดีกวา 

 
ตัวอยางที่ (7) แสดงสิ่งที่เปนหนาที่ของบุรุษที่ 1 ซึ่งเปนประธานผูทํา

กริยาในประโยค โดยประธานผูทํากริยาเปนนักโทษที่อยูภายใตพลังบังคับจาก
กฎระเบียบของเรือนจําทําใหตองทําการขออนุญาตทุกครั้งกอนที่จะวาดภาพ 
เนื่องจากเปนพลังบังคับที่มาจากกฎระเบียบและประธานผูทํากริยาอยูภายใต
กฎระเบียบนั้น ดังน้ันประธานผูทํากริยาจึงไมมีอิสระในการเลือกที่จะไมกระทํา  
 

1.1.2  แสดงความจําเปน（必要） 

การใชสํานวน「～なければならない」ในการแสดงความจําเปนก็
เชนกันสามารถใชแสดงความจําเปนของบุรุษที่ 1 บุรุษที่ 2 หรือบุรุษที่ 3 ก็ได ซึ่ง
คําวา “ความจําเปน” ในงานวิจัยนี้หมายถึง ประธานผูทํากริยาในประโยคไดรับ
พลังบังคับจากสถานการณใหกระทําการบางอยางที่ประธานมีอิสระที่จะเลือก
กระทําหรือไมกระทําก็ไดเนื่องจากผลกระทบจากการเลือกไมกระทํามีไมมากเทา
ความหมายที่แสดงหนาท่ี ดังน้ันการกระทําที่เปนเรื่องสวนบุคคล（個人的なこ

と）จะถือวาเปน “ความจําเปน” เนื่องจากประธานผูทํากริยามีสิทธิ์ที่จะเลือก
กระทําหรือไมกระทําก็ได ดังตัวอยางตอไปนี้ 
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(8)ちずはおとなびた口調で言った。なんでいそがしいの

？ときかれるかと思ったが、「二人、仲よし？」予想も

しない質問をちずはした。またうそをつかなくてはなら

ない。(KID, p.64) 
จิสึพูดราวกับเปนผูใหญ ฉันนึกวาจิสึจะถามวา ‘ทําไมยุงละ’ เสียอีก “แลว
พอแมเธอรักกันดีหรือเปลา” จิสึถามคําถามที่ไมคาดคิด ฉันจึงตองโกหก
อีกคร้ัง 

 

ตัวอยางท่ี (8) แสดงความจําเปนของบุรุษท่ี 1 หรือผูพูด ซึ่งเปนประธาน
ผูทํากริยาในประโยค โดยผูพูดไดรับพลังบังคับจากสถานการณใหตองกระทําการ
บางอยาง กลาวคือ ตัวผูพูดถูกถามคําถามที่ไมคาดคิด ทําใหไมสามารถพูดความ
จริงออกไปได เนื่องจากไดโกหกเอาไวแตแรก ดังนั้นจึงตกอยูในสภาวะจําเปนที่
ตองโกหกตอไปซึ่งการโกหกนี้ถือเปนความจําเปนเพราะไมไดเปนสิ่งที่ถูกกําหนด
ไวโดยองคกรทางสังคมและผลกระทบจากการไมโกหกก็ไมไดรายแรงถึงขั้นถูก
ลงโทษตามกฎหมาย ดังนั้นการใชในตัวอยางนี้จึงแสดงความหมายที่เปนความ
จําเปน 

1.2แสดงสิ่งท่ีตองเกิดขึ้นแนนอนหลีกเลี่ยงไมได（必然） 
การใชในความหมายนี้จะสื่อนัยยะวาไมมีทางเลือกอื่นใดแลวนอกจาก

ตองทําเชนนั้น เพราะประธานในภาคแสดงไมสามารถควบคุมหรือมีอิสระในการ
เลือกกระทําหรือไมกระทําสิ่งนั้นได 
 

(9)そして尿意にかりたてられた仲間が扉を叩いて哀願し

ても外側からはどんな反応もなかった。彼は屈辱と羞恥

に青ざめ納屋の隅で放尿せねばならない。(MEM,p. 182)  

แมจะมีเพื่อนทุบประตูขอออกไปปสสาวะ ก็ไมมีเสียงตอบใดๆ จาก
ภายนอก เขาจึงตองปสสาวะที่มุมเพิงเก็บของอยางขัดเขินและอับอาย 

 

ตัวอยางที่ (9) ประธานผูทํากริยาไดรับพลังบังคับจากสถานการณให
ตองกระทําการบางอยางที่ถือเปนทางเลือกเพียงอยางเดียวสําหรับประธานผูทํา
กริยานั้น กลาวคือ ในบริบทนี้ผูพูดบรรยายสภาพเหตุการณที่ตนและเพื่อนโดนขัง
ไววา เพื่อนซึ่งเปนประธานผูทํากริยาในประโยคพยายามทุบประตูเพื่อขอออกไป
ปสสาวะ แตไมไดรับการตอบรับใดๆ จากผูใหญที่อยูขางนอกหอง ดังนั้นเพื่อนผู
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นั้นจึงไมมีทางเลือกอ่ืนใดนอกจากจะตองปสสาวะที่มุมเพิงเก็บของภายในหองนั้น 
ซึ่งการกระทําดังกลาวอาจถือไดวาเปนทางเลือกเดียวสําหรับประธานผูทํากริยา
เพราะจากบริบทเปนไปไดวาประธานผูทํากริยาปวดปสสาวะมากจนไมสามารถอัน้
ไวได ดังนั้นการปสสาวะในมุมหองนั้นถือวาเปนการกระทําที่ประธานผูทํากริยาไม
สามารถควบคุมไดหรือเลือกที่จะไมกระทําได 

อยางไรก็ตาม เนื่องจากความเกี่ยวเนื่องกันระหวางการแสดง
ความหมายที่เปนความจําเปน（必要）กับความหมายที่แสดงสิ่งที่หลีกเลี่ยง
ไมได（必然）ดังที่田村ไดแสดงความเห็นไววา สาเหตุที่การใชทั้งสองแบบนี้
แยกจากกันไดยากในหลายกรณี อาจเนื่องมาจากการใชทั้งสองแบบนี้มีความ
เกี่ยวเนื่องกัน（連続的につながっている）ซึ่งอาจเกี่ยวของกับเรื่องอิทธิพล
ของระดับความสามารถในการควบคุมกริยาของประธานในประโยคที่มีความมาก
นอยหลายระดับ กลาวคือ ความสามารถในการควบคุมกริยาของประธานมี
ลักษณะเปนระดับ（段階性）หรือเปนความสัมพันธเชิงสัมพัทธ（相対的）

ทําใหวิธีการใชที่แสดงความจําเปน「必要」หรือแสดงเรื่องที่หลีกเลี่ยงไมได「
必然」มีความสัมพันธแบบตอเนื่องกันดวย  

ในการแยกแยะวาเปนความหมายใดระหวาง「必要」กับ「必然」

นั้น ผูวิจัยมีความเห็นวา การแยกแยะมักทําไดยากในกรณีที่รูปประโยคนั้นใชกับ
คํากริยาที่ไมใชคํากริยาแสดงสภาพดังเชนคําวา 「死ぬ」ซึ่งในกรณีที่เปนคํานี้
คงไมสามารถจัดใหอยูในความหมายหรือการใชที่แสดงความจําเปน「必要」ได
แตสามารถตีความไดอยางเดียวคือเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได「必然」แตกรณีที่
เปนการใชกับคํากริยาที่ไมไดแสดงสภาพ เชนในตัวอยางตอไปนี้ 

 
 (2) 10時である。もうそろそろ帰らなければならない。 

10 โมงแลว เดี๋ยวจะตองกลับแลว 
 (3)みんなが追い立てるものだから、帰らなければならない。 

เพราะทุกคนทยอยกันออกไป ก็เลยตองกลับ 

        (丹羽, 1991 อางถึงใน田村, 1999, p. 24) 
 
ในตัวอยางท่ี (2) หรือ (3) นั้นการตีความวาเปน「必要」หรือ「必然

」ทําไดยากเพราะหากพิจารณาเนื้อความหรือบริบทแลวการที่ตองทําสิ่งนั้นอยาง
หลีกเลี่ยงไมไดก็อาจถือไดวาเปนความจําเปนประการหนึ่งก็ได แตอยางไรก็ตามใน
ภาษาญี่ปุนมีการแยกใชสํานวนแสดงความจําเปนออกเปนหลายสํานวนตามความ
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เหมาะสมในการสื่อความ กลาวคอื ไมใชวาจะสามารถใชสํานวน「ざるを得な

い」ไดในกรณีตองการแสดงความจําเปนท่ัวๆ ไป แตเฉพาะกรณีที่สื่อนัยยะวาไม
มีทางเลือกอ่ืนใดแลวนอกจากตองทําสิ่งนั้น「他に選択肢がない」เทานั้นจึง
จะสามารถใชสํานวน「ざるを得ない」ไดซึ่งกรณีนี้กส็ามารถใชสํานวน「な

ければならない」แทนไดเชนกัน 
ดังนั้นผูวิจัยเองมองวาในตัวอยางที่ (9) เปนการแสดงสิ่งที่ตองกระทํา

อยางหลีกเลี่ยงไมไดหรืออีกนัยหนึ่งคือเปนการแสดงความจําเปนที่ไมใชความจํา
เปนทั่วๆ ไปแตเปนความจําเปนที่สื่อนัยยะของการไมมีทางเลือกอื่นใดแลว
นอกจากตองทําเชนนั้น ซึ่งแตกตางจากการแสดงความหมายที่เปนความจําเปน
ทั่วไป ดังเชนตัวอยางตอไปนี้ที่สื่อความหมายถึงความจําเปนท่ัวไป 

 
( 1 0)煙突の先の白い煙は、空の青さに溶けるように消え

ていく。ぐっと目を開き、そのぼんやりとした煙をにら

む。すると、それは上空の風に吹かれて、気分よさそう

にかすかに揺れた。ぼくはしっかりと見届けなくてはな

らない。最後まで、決してそらしてはならない。(NAT, 
p. 138)  
ควันสีขาวจากปลองไฟลอยกลืนหายไปกับสีฟาของทองฟา ผมเบิกตาก
วางจองมองควันจางๆนั่น ควันถูกลมพัดไหวนอยๆ แลวจึงลอยขึ้นไปบน
ทองฟาอยางสบายอารมณ ผมตองมองดูใหถึงที่สุด จะละสายตาไมได
เด็ดขาด 

 
ตัวอยางที่ (10) เปนการแสดงความจําเปนของผูพูดซึ่งเปนประธานใน

ประโยค และสื่อนัยยะของความตั้งใจหรือความตองการที่จะกระทําการบางอยาง
ภายใตพลังบังคับจากตัวประธานผูทํากริยาเอง（自発的）กลาวคือ ผูพูดแสดง
ความตั้งใจที่จะเฝามองควันจากการเผาศพบุคคลที่ตนเคารพรักโดยไมละสายตา 
โดยผูพูดอาจจะมีเหตุผลบางประการที่จําเปนตองกระทําเชนนั้น ซึ่งจากบริบท
ไมไดสื่อความหมายวาการกระทํานั้นเปนทางเลือกเพียงอยางเดียวของประธาน
ผูทํากริยาในประโยค ดังนั้นในประโยคเชนนี้ จะสื่อความหมายเพียงแคแสดง
ความจําเปนทั่วไปเทานั้น ไมไดสื่อนัยยะถึงการตองทําอยางหลีกเลี่ยงไมได และไม
สามารถใช「ざるを得ない」แทนเพื่อสื่อความหมายที่ตองกระทําอยาง
หลีกเลี่ยงไมไดดวยเชนกัน 
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1.3 แสดงการคาดคะเนตามหลักเหตุผลหรือเหตุผลที่ตองเปนอยาง

นั้นตามธรรมชาติ（推論） 
 
จากการสํารวจและวิเคราะหตัวอยางประโยคที่คัดมาในงานวิจัยนี้ไมพบ

การใชสํานวน「なければならない」ที่แสดงความหมายถึงการคาดคะเนตาม
หลักเหตุผล แตปรากฏการใช「なければならない」รวมกับ「はずだ」ใน
รูป 「～なくてはいけないはずだ」และ「～なくてはならないはず

だ」จากรูปแบบการใชเชนนี้อาจกลาวไดวา การแสดงความหมายคาดคะเนใน
ประโยคตัวอยางท่ีพบน้ันเปนการแสดงความหมายของสํานวน 「はずだ」ไมใช
แสดงความหมายของสํานวน「なければならない」เนื่องจากการตัดสิน
ความหมายของประโยคจะพิจารณาสวนทายสุดของประโยคเปนสําคัญ ดัง
ตัวอยางท่ีพบ ดังนี ้

 

( 1 1)手足をしばられていたのなら、その跡がわたしにつ

いていなくてはいけないはずだ。(HOL, p. 192) 

ถามือเทาถูกมัดไว รองรอยนั้นก็ตองหลงเหลืออยูแน 
 

( 1 2)走らなくてはならない距離はわたしの方が長く、不

利に思える。しかし、向こうは人をかきわけて進まなく

てはならないはずだ。(HOL, p. 200) 

ดูเหมือนวาระยะทางที่ตองวิ่งทางฝายฉันจะเสียเปรียบเพราะไกลกวา แต
ทางนั้นตองฝาฝูงชนแนจึงจะไปได 

 

ตัวอยางท่ี (11) และ (12) เปนการแสดงความหมายของ 「はずだ」

เพื่อแสดงการคาดคะเนดวยความเชื่อมั่นตามหลักเหตุผลของผูพูด 
จากตัวอยางการใชที่กลาวมาทั้งหมด สรุปไดวาสํานวน「なければな

らない」มี 3ความหมาย โดยความหมายที่แสดงหนาที่และความจําเปนถือเปน
ความหมายหลัก เนื่องจากพบความถี่ในการปรากฏมาก ซึ่งความหมายที่แสดง
ความจําเปนมีความถี่ในการปรากฏมากกวาความหมายที่แสดงหนาที่ เนื่องจาก
สามารถใชไดในบริบทและสถานการณที่หลากหลายกวา กลาวคือ พลังบังคับให
เกิดการกระทํานั้นมีขอบเขตที่กวางกวา โดยความหมายที่แสดงหนาที่（義務）

มักจะพบในกรณีที่เปนการกระทําที่ไดรับพลังบังคับจากองคกรทางสังคมหรือแบบ
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แผนปฏิบัติที่กําหนดขึ้นโดยสังคม（社会的な要求）เชน กฏหมายกฏระเบียบ
ขององคกรตางๆ หนาท่ีของพลเมือง หนาทีข่องบิดามารดา หนาท่ีของบุตร หนาที่
ของอาจารย ฯลฯ  ซึ่งมีการใชที่จํากัดกวาความหมายที่แสดงความจําเปน 
เนื่องจากมักพบวา พลังบังคับที่กอใหเกิดความหมายที่แสดงหนาท่ีนั้น ตัวประธาน
ผูทํากริยาในประโยคจะไมมีอิสระในการเลือกที่จะกระทําหรือไมกระทําไดและ
ผลกระทบจากการเลือกไมกระทํานั้นมักรายแรงถึงขั้นถูกลงโทษ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งกรณีที่สิ่งนั้นเปนหนาท่ีที่พึงกระทําตามที่กฏหมายกําหนด สวนกรณีแสดงความ
จําเปนนั้น มักเปนการกระทําที่ไดรับพลังบังคับจากสถานการณบางอยางและเปน
เรื่องสวนบุคคล（個人的なこと） ซึ่งกรณีนี้ประธานผูทํากริยามักมีอิสระ
มากกวาในการเลือกที่จะกระทําหรือไมกระทําก็ได เนื่องจากผลกระทบที่ตามมา
จากการเลือกไมกระทํามักไมรายแรงถึงขั้นไดรับโทษตามกฏหมาย นอกจากนี้เมื่อ
ใชสํานวน「なければならない」ในบริบทหรือสถานการณที่เปนการสนทนา
ระหวางผูพูดและผูฟงซึ่งผูพูดเปนฝายเรียกรองการกระทําบางอยางจากผูฟง จะ
สื่อความหมายถึงการสั่ง บังคับหรือแนะนํา ไดดวย สวนความหมายที่แสดงการ
คาดคะเนหรือเหตุผลที่ตองเปนอยางนั้นตามธรรมชาตินั้น แมจะพบการใช
ความหมายนี้ในการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของที่ไดกลาวไวในบทที่ 2  แตจาก
ตัวอยางประโยคที่คัดมาในงานวิจัยนี้ไมพบการใชสํานวน「なければならない

」เพื่อแสดงความหมายคาดคะเนดังกลาว แตพบปรากฏการใชรวมกับสํานวนอื่น 
คือ 「はずだ」ในลักษณะที่「はずだ」ตอทาย「なければならない」

ซึ่งถือเปนการแสดงความหมายของ「はずだ」ไมใชความหมายของ「なけれ

ばならない」 
อยางไรก็ตามจากการที่ไมพบการใชสํานวน「なければならない」

ในความหมายที่แสดงการคาดคะเนตามหลักเหตุผลในงานวิจัยนี้ อาจเปนเพราะ
ตัวอยางประโยคที่เก็บมามีไมมากพอ และการแสดงความหมายนี้ไมใชความหมาย
หลักของ「なければならない」จึงทําใหไมปรากฏการใชในปริมาณมาก
เทากับการใชในความหมายที่แสดงหนาที่และความจําเปนที่ถือไดวาเปน
ความหมายหลักของ「なければならない」จากผลการวิเคราะหขอมูล
ตัวอยางประโยคที่ใชในงานวิจัยนี้สามารถสรุปความหมายและการใชของสํานวน
「なければならない」ได ดังตารางตอไปนี ้
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ตารางที่ 4 สรุปความหมายและการใชของสํานวน「なければならない」ที่
พบในงานวิจัยนี ้
ความหมาย บริบท/สถานการณ 

ที่พบ 
ตัวอยางประโยค 

1.แสดงหนาที่/
ความจําเปน 

1.1 แสดงหนาที่ 本当は最近作った傑作を写真に撮って

送ってやりたいんだけど、この便箋に

は字しか書いちゃいけないことになっ

てるんだ。絵をかきたい時にはまえも

って許可をとっておかなきゃならない

。でもめんどうだから、あきらめるこ

とにした。(TEG, p. 86 ) 
ความจริงพี่อยากถายรูปผลงานเด็ดในชวงหลังของ
ตัวเองสงไปใหนายดู แตเขาไมอนุญาต พี่เลยกะจะ
วาดรูปแทน แตจดหมายนี้ เขียนได เฉพาะตัว
หนังสือ  

1 . 2  แ ส ด ง ค ว า ม
จําเปน 

ちずはおとなびた口調で言った。なん

でいそがしいの？ときかれるかと思っ

たが、「二人、仲よし？」予想もしな

い質問をちずはした。またうそをつか

なくてはならない。(KID, p.64) 
จิสึพูดราวกับเปนผูใหญ ฉันนึกวาจิสึจะถามวา 
‘ทําไมยุงละ’ เสียอีก “แลวพอแมเธอรักกันดีหรือ
เปลา” จิสึถามคําถามที่ไมคาดคิด ฉันจึงตองโกหก
อีกคร้ัง 

2 . แ ส ด ง สิ่ ง ที่
ต อ ง เ กิ ด ขึ้ น
แ น น อ น
หลีกเลี่ยงไมได 

 そして尿意にかりたてられた仲間が扉

を叩いて哀願しても外側からはどんな

反応もなかった。彼は屈辱と羞恥に青

ざめ納屋の隅で放尿せねばならない。

(MEM, p. 182) 

แมจะมีเพื่อนทุบประตูขอออกไปปสสาวะ ก็ไมมี
เสียงตอบใดๆ จากภายนอก เขาจึงตองปสสาวะที่
มุมเพิงเก็บของอยางขัดเขินและอับอาย 

3 . แ ส ด ง ก า ร
คาดคะเนตาม
หลั ก เหตุ ผล /
เหตุ ผลที่ ต อ ง
เป นอย า งนั้ น
ตามธรรมชาต ิ

ไ ม พ บ ก า ร ใ ช ใ น
คว าม ห มา ย นี้ จ า ก
ประโยคตั วอย า งที่
เก็บมา 

- 
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2. ผลการวิเคราะหความหมายและการใช “ตอง” ในภาษาไทย 
ผูวิจัยใชกรอบความหมายของสํานวน「なければならない」เปน

เกณฑในการวิเคราะหความหมายของคําวา ”ตอง” และจากการวิเคราะห

ประโยคตัวอยางที่เก็บมาไดทําใหสามารถแบงความหมายของ “ตอง” ไดเปน 

3 ความหมาย ดังนี ้
1. แสดงหนาท่ีหรือความจําเปน 
2. แสดงสิ่งท่ีเกิดขึ้นแนนอนหลีกเลี่ยงไมได  
3. แสดงการคาดคะเน 

3.1 คาดคะเนตามหลักเหตุผล 
3.2 คาดคะเนจากความคิดเห็นหรือความรูสึกสวนตัวที่ไมใช

เหตุผลที่ตองเปนอยางน้ันตามธรรมชาต ิ
 
1. แสดงหนาที่หรือความจําเปน 
พบตัวอยางการใชคํา “ตอง” ในความหมายที่แสดงหนาที่หรือความ

จําเปนในบริบทตางๆ ดังนี ้
 
1.1แสดงหนาท่ี 
 
(13) “หมอเปนหมอ…จะหมอฟนหรือหมออยางอื่นเราก็มีจรรยา
เหมือนกันอยูประการหนึ่ง คือทําหนาที่ของความเปนหมอใหดีที่สุดและ
โดยเฉพาะเมื่อหมอเปนญี่ปุน หมอยังตองมีหนาที่ตอชาติดวย ฉะนั้นตอนนี้
หมอตองทําหนาที่ของตัวเองถึงสองประการใหดีที่สุด (คูกรรม, น. 94) 

 
ตัวอยางที่ (13) แสดงหนาที่ของผูพูดซึ่งเปนประธานผูทํากริยาใน

ประโยค โดยประธานผูทํากริยาในประโยคไดรับพลังบังคับจากองคทางสังคม คือ 
กฏหมายของประเทศใหทําหนาที่เปนทหารในสนามรบ และไดรับพลังบังคับจาก
บรรทัดฐานหรือแบบแผนปฏิบัติทางสังคมที่กําหนดหนาที่ของผูเปนแพทยดวย
เชนกัน วามีหนาที่ตองรักษาผูปวยหรือผูไดรับบาดเจ็บ ซึ่งจากพลังบังคับที่เปน
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หนาที่ทางกฏหมายและกฏระเบียบทางสังคมทําใหประธานผูทํากริยาในประโยค
ไมมีอิสระในการเลือกกระทําหรือไมกระทําได 

 
1.2 แสดงความจําเปน 
สามารถใชคําวา “ตอง” เพื่อแสดงความจําเปนของประธานบุรุษที่ 1 

บุรุษที่ 2 และบุรุษที่ 3 ไดเชนกัน ดังตัวอยางประโยคตอไปนี้ 
 
(14) ในชวงนั้นดิฉันตองระมัดระวังตัวมากคิดอยูตลอดเวลาวาตองสราง
ความประทับใจกับเขาใหได(ดิฉัน, น. 206) 

 
ตัวอยางที่ (14) แสดงความจําเปนของบุรุษที่ 1 ซึ่งเปนประธานใน

ประโยค โดยตัวอยางท่ี (14)เปนบริบทหรือสถานการณที่ผูพูดกลาวถึงความตั้งใจ
หรือความมุงมั่นของตนท่ีจะกระทําการบางอยาง ซึ่งความตั้งใจดังกลาวอาจถือได
วาเปนความจําเปนอันเกิดจากพลังบังคับจากสถานการณที่ทําใหประธานผูกระทํา
กริยาตัดสินใจท่ีจะลงมือกระทําการบางอยาง  

 
2. แสดงสิ่งท่ีเกิดขึ้นแนนอนหลีกเลี่ยงไมได  
จากตัวอยางประโยคที่คัดมาพบการใชคําวา “ตอง” ในความหมายที่

แสดงสิ่งท่ีตองเกิดขึ้นแนนอนหลีกเลี่ยงไมได ดังนี้  
 
(15)ถาหากจะเกลียดสงครามกันแลว ผมมีเหตุผลมากมายที่จะเกลียด
สงคราม แตเมื่อผมรูวาถึงเราจะเกลียดอะไรสักแคไหน แตถาเราแกไข
เปลี่ยนแปลงไมได บางทีเราก็ตองยอมรับสภาพนั้น...(คูกรรม, น.336) 

 
ตัวอยางที่15 แสดงถึงสิ่งที่ประธานในประโยคตองทําอยางหลีกเลี่ยง

ไมได โดยในบริบทเหลานั้นสื่อใหเห็นถึงการไมมีทางเลือกอื่นใดนอกจากตองทํา
เชนนั้นของประธานผูทํากริยาในประโยค และเนื่องจากการไมมีทางเลือกอื่นใด
นอกจากตองทําสิ่งนั้นสามารถตีความไดวาประธานผูทํากริยาในประโยคจะมี
อิสระนอยในการเลือกกระทําหรือไมกระทําสิ่งนั้นได 

นอกจากนี้ยังพบการใชในความหมายนี้ที่ใชสื่อถึงความรูสึกวาอดไมไดที่
จะทําเชนนั้นไดอีกดวย ซึ่งผูวิจัยมองวาการอดไมไดที่จะตองทําอะไรนั้น ยอม
หมายถึงการตองทําอะไรอยางหลีกเลี่ยงไมได เพียงแตในกรณีหลังเปนสื่อถึง
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ความรูสึกและมักพบการใชกับคํากริยาแสดงอารมณความรูสึกตางๆ ดังตัวอยาง
ประโยคตอไปนี ้

 
(16) บางครั้งเพียงแตเสียงควายพลิกตัวแกก็“แอมแอม” ออกมาแลวทํา
ใหตองยิ้มคนเดียวอยางพอใจในความรวดเร็วของลิ้นและลําคอ  (ฟาบกั้น, 
น. 86) 
 

水牛が寝返りを打つ音がすると、すぐに爺さまは「ウフ

ン、エヘーム」とやった。舌も喉もよどみなく働くのが

嬉しく、一人でほくそえまずにはいられなかった。 

 
ตัวอยางท่ี (16) สังเกตไดวาคําวา “ตอง” ในตัวอยางประโยคนี้เมื่อถอด

ความออกมาเปนภาษาญี่ปุนจะใชสํานวน「～ずにはいられない」ซึ่งใชใน
ความหมายวา อดไมไดที่จะ....ซึ่งมักใชกับคํากริยาที่เปนอากัปกิริยาที่เกี่ยวของกับ
ความรูสึกซึ่งไมสามารถใชแทนที่ดวยสํานวน 「なければならない」ได
เพราะอยูนอกเหนือขอบขายความหมายของ「なければならない」แมในอีก
มุมหนึ่งอาจมองไดวา “ตอง” ในความหมายนี(้อดไมไดที่จะ...) ก็สามารถจัดใหอยู
ในกลุมเดียวกับการใชแสดงสิ่งท่ีตองทําอยางหลีกเลี่ยงไมได อยางไรก็ตามจากงาน
ของ 田村(1999)ทีก่ลาววา「なければならない」สามารถใชแทนดวย「ざ

るを得ない」ไดในกรณีที่สื่อนัยยะวาไมมีทางเลือกอื่นใดแลวนอกจากตองทํา
สิ่งนั้น「他に選択肢がない」ซึ่งคํากริยาที่ใชในความหมายนี้ของทั้งสอง
สํานวนไมใชกริยาที่เกี่ยวของกับความรูสึก ดังนั้นอาจกลาวไดวานอกเหนือจาก
มุมมองเรื่องการพิจารณาการจัดกลุมความหมายดังกลาว การคํานึงถึงลักษณะ
ของคํากริยาที่นํามาใชกับสํานวนเหลานี้ก็มีความสําคัญมากเชนกัน เพราะบางครั้ง
คํากริยาประเภทเดียวกัน (เชน คํากริยาที่เกี่ยวของกับความรูสึก)  บางคําอาจ
สามารถใชสํานวนหนึ่ง ๆ  ได แตในบางกรณีกลับใชไมได  ยกตัวอยางคํากริยาที่
เกี่ยวของกับความรูสึก เชน 「にこにこする」กับ 「ほくそ笑む」ทั้งสอง
คํานี้เปนคํากริยาที่เกี่ยวของกับความรูสึกเหมือนกัน แต 「にこにこする」

สามารถใชกับสํานวน 「なければならない」ได แตจะใชในความหมายวา
เปนหนาที่หรือความจําเปนที่ตองกระทํา ไมใชใชในความหมายวา อดไมไดที่จะ.... 
ดังตัวอยางตอไปนี้ 



276 วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ีปที่ 9ฉบับ 2 (2556) 

 
(17) ดารานั้น แมจะยุงหรือเหนื่อยแคไหน แตก็ตองยิ้มตอหนาผูชม 
「アイドルは、どんなに忙しくて疲れていても、お客さ

んの前ではにこにこしていなければならない」 

 
จากตัวอยางที่ (17) คําวา “ตอง” ในบริบทนี้จะใชในความหมายที่ 1 

คือแสดงหนาที่หรือความจําเปน  ซึ่งแสดงใหเห็นวาแมเปนคํากริยาที่เกี่ยวของกับ
ความรูสึกก็สามารถใชกับสํานวน 「なければならない」ได เพียงแตไมไดใช
ในความหมายวา อดไมไดที่จะ.... แตจะตรงกับการใชในความหมายแบบที่ 1 
(แสดงหนาที่หรือความจําเปน) ของสํานวน「なければならない」ดังนั้นจึง
สามารถใชสํานวน「なければならない」ในการถอดความได  
 

(18)ถาหลอนเห็นฉันพลาด ตองหัวเราะเยาะฉันแนๆ  
「彼女は私の仕事の失敗をかげから見て、ほくそ笑んで

いるはずだ」 

 

จากตัวอยางที่ (18) คําวา “ตอง” ในประโยคนี้จะใชในความหมายที่ 
3.2 แสดงการคาดคะเนจากความคิดหรือความรูสึกสวนตัวที่ไมใชเหตุผลที่ตอง
เปนอยางน้ันตามธรรมชาติ  ซึ่งการใชในแบบนี้ไมเขาขายความหมายใดของ 「な

ければならない」เลยจึงไมสามารถใชในรปู「彼女は私の仕事の失敗をか

げから見て、ほくそ笑まなければならない」ได เพราะหากถอดความ
เ ป น ภ า ษ า ญี่ ปุ น ใ น รู ป  「ほくそ笑まなければならない」จ ะ ไ ม ไ ด
ความหมายที่แสดงการคาดคะเน และแมจะแสดงความหมายที่เปนหนาที่หรือ
ความจําเปน ก็ไมอาจทําไดเพราะถือเปนประโยคภาษาญี่ปุนที่ผิดธรรมชาติ
เนื่องจากคําวา 「ほくそ笑む」 นั้นเปนการแสดงออกทางสีหนาที่ไมสามารถ
ควบคุมได  และสําหรับคนญี่ปุนแลวคําๆ นี้ใหภาพพจนในแงลบที่สื่อนัยยะวาเปน
การแสดงออกทางสีหนาถึงความพึงพอใจเนื่องจากตนเองไดรับผลประโยชนอะไร
บางอยางจากเหตุการณนั้นๆ เทานั้น โดยไมคํานึงถึงวาสิ่งนั้นเปนเรื่องที่ถูกตองดี
งามหรือไม  ซึ่งตางจาก 「にこにこする」ที่เปนรอยยิ้มที่เกิดขึ้นโดยไมมี
เบื้องหลังแอบแฝง และเปนอากัปกิริยาที่สามารถควบคุมไดมากกวา「ほくそ笑

む」  จะเห็นไดวาแมเปนคําที่อยูในหมวดแสดงความรูสึกเหมือนกัน แตบางคํา
กลับสามารถใชกับสํานวน 「なければならない」ไดในขณะที่บางคําไม
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สามารถใชได ดังนั้นการพิจารณาความหมายโดยแทของคํากริยาแตละคํากอน
เลือกใชกับสํานวนใดสํานวนหนึ่งจึงเปนเรื่องสําคัญมาก 

 
3. แสดงการคาดคะเน 

3.1 แสดงการคาดคะเนตามหลักเหตุผล 
3.2 แสดงการคาดคะเนจากความคิดหรือความรูสึกสวนตัวที่ไมใช

เหตุผลที่ตองเปนอยางนั้นตามธรรมชาต ิ
 
3.1 แสดงการคาดคะเนตามหลักเหตุผล 
จากตัวอยางประโยคที่คัดมาในงานวิจัยนี้พบวิธีการใชคําวา “ตอง” เพื่อ

แสดงการคาดคะเนตามหลักเหตุผล ดังตัวอยางตอไปนี ้
 
(19) ถามือเทาถูกมัดไว รองรอยนั้นก็ตองหลงเหลืออยูแน (HOL, p. 192) 

 
ตัวอยางที่ 19  เปนการแสดงการคาดคะเนตามหลักเหตุผลวา ถามือ

เทาถูกมัดไวจริงๆ รองรอยการมัดนั้นตองหลงเหลืออยูตามขอมือขอเทาใหเห็น
อยางแนนอน ซึ่งเปนการแสดงเหตุและผลที่สอดคลองกันและเปนไปตามหลัก
เหตุผลที่ตองเกิดขึ้นตามธรรมชาต ิ

 
3.2 แสดงการคาดคะเนจากความคิดหรือความรูสึกสวนตัวที่ไมใช

เหตุผลที่ตองเปนอยางนั้นตามธรรมชาติ 
(20) “คุณตองทราบคุณตองทราบแนเพียงแตคุณไมอยากบอกตางหาก 
กรุณาเถอะคะคนพวกนั้นมาจากอังกฤษหรือเปลา” (คูกรรม, น.819)            
 

ตัวอยางที่ 20 ผูพูดแสดงการคาดเดาโดยอาศัยความคิดเห็นหรือ
ความรูสึกสวนตัว ซึ่งผูพูดกลาวประเมินตัดสินเกี่ยวกับความเปนไปไดที่เหตุการณ
บางอยางอาจหรือคาดเดาความเปนไปไดจากการอาศัยความรูสึกหรือความ
คิดเห็นสวนตัวของผูพูดไมใชการการคาดคะเนโดยอาศัยหลักเหตุผลที่ตองเปนไป
ตามธรรมชาต ิ
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จากรูปประโยคดังกลาวเหลานี้ เนื่องจากเปนการประเมินตัดสินความ
เปนไปไดโดยอาศัยการคาดเดาจากความรูสึก ประสบการณ หรือความคิดสวนตัว
ของผูพูด จึงไมสามารถใชกับสํานวน「～なければならない」ได ดังนั้น
เหตุผลนี้อาจสามารถตอบคําถามไดวาทําไมจึงไมสามารถใช「～なければなら

ない」ไดในรูปประโยค 

 
“ถาไมสงรายงาน จะตองถูกครูด”ุ  
レポートを出さなければ、先生にしかられます。 

 

เนื่องจากประโยคนี้แสดงความเปนไปไดที่อาจเกิดขึ้นโดยผูพูดคาดเดา
ความเปนไปไดจากบริบทแวดลอมหรือความรูสึก หรืออาจเปนการคาดเดาจาก
ประสบการณสวนตัวก็ได       

จากตัวอยางการใชที่กลาวมาทั้งหมด สามารถสรุปไดวา คําวา “ตอง” 
มีการใชอยู 3ความหมาย ไดแก  

1) แสดงหนาท่ีหรือความจําเปน  
2) แสดงสิ่งท่ีเกิดขึ้นแนนอนหลีกเลี่ยงไมได  
3) แสดงการคาดคะเนตามหลักเหตุผล/คาดคะเนจากความคิดเห็นหรือ

ความรูสึกสวนตัวที่ไมใชเหตุผลที่ตองเปนไปตามธรรมชาต ิ
โดยความหมายที่ 1) แสดงหนาที่หรือความจําเปนสามารถแทนที่ดวย

สํานวน 「～なければならない」ได สวนความหมายที่ 2) แสดงสิ่งที่เกิดขึ้น
แนนอนหลีกเลี่ยงไมไดสามารถแทนที่ดวยสํานวน 「～なければならない」

ไดกรณีที่สื่อความหมายวาไมมีทางเลือกอื่นใดแลวนอกจากตองทําเชนนั้น สวน
ความหมายที่ 3) แสดงการคาดคะเนนั้น กรณีที่เปนการคาดคะเนตามหลักเหตุผล
จะสามารถใช 「～なければならない」ได สวนกรณีที่เปนการคาดคะเนจาก
ความคิดเห็นหรือความรูสึกสวนตัวของผูพูดโดยไมอาศัยหลักเหตุผลที่ตองเปนไป
ตามธรรมชาติจะไมสามารถใชกับ「～なければならない」ได แตจะใชกับ
สํานวนอื่นคือ「～にちがいない」「～ます／～る」「まちがいない

」เปนตน  
 
3. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความหมายของสํานวน「なければならな

い」กับ “ตอง” 
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สามารถสรุปผลการเปรียบเทียบความหมายและการใชของทั้งสอง
ภาษาออกมาได ดังตารางตอไปนี้ 

 
ตารางท่ี 5  สรุปเปรียบเทียบความหมายและการใชสํานวน「～なければなら

ない」กับ “ตอง” 
ความหมายและการใช 「～なければ

ならない」 

“ตอง” 

1.แสดงหนาที่/ความจําเปน 
 

✓ 
 

 

✓ 

2.แสดงสิ่งที่เกิดขึ้นแนนอนหลีกเลี่ยงไมได ✓ ✓ 
3. แสดงการ
คาดคะเน 
 

3.1 ) คาดคะเนตาม
หลักเหตุผล 

 
✓ ✓ 

3.2) คาดคะเนจาก
ความคิดหรือ
ความรูสึกสวนตัวที่
ไมใชเหตุผลที่ตองเปน
อยางนั้นตาม
ธรรมชาติ 

× ✓ 

 
7. สรุปผลการวิจัย 

           จากผลการวิเคราะหและเปรียบเทียบความหมายและการใช
ของสํานวน「～なければならない」กับ “ตอง” พบวา “ตอง” มี
ความหมายและขอบเขตการใชที่กวางกวาสํานวน 「～なければなら

ない」กลาวคือ 「～なければならない」พบการใช 3 ความหมาย 
ในขณะที่คําวา “ตอง” พบการใช 3 ความหมายแตในความหมายที่ 3) 
มีรายละเอียดปลีกยอยในการใชมากกวาสํานวน「～なければならな

い」สําหรับความหมายที่ 1) และ 2) ของคําวา “ตอง” สามารถใช
สํ านวน「～なければならない」แทนได  แตความหมายที่  3 ) มี
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ขอจํากัดในการใชคือตองใชกับการคาดคะเนตามหลักเหตุผลเทานั้น 
การคาดเดาดวยเหตุผลหรือความรูสึกสวนตัวจะไมสามารถใช「～なけ

ればならない」แทนได แตจะใชสํานวนอื่นในการแสดงการคาดคะเน
แทน เชน 「はずだ」「にちがいない」「まちがいない」「かも

しれない」「～ます/～る」เปนตน   
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Using Storytelling to Facilitate L2 Vocabulary 
Learning and Retention: A Case Study of a 

Secondary School in Thailand 
การใชเทคนิคการสอนโดยการเลานิทานเพ่ือชวยการเรียนรู

และการจดจําคําศัพทในภาษาที่สอง  
กรณีศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย 
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1
 and TikampornWuttipornpong2 

 
 

Abstract 
 

This paper investigates whether vocabulary teaching 
through storytelling technique is more effective than the rote-
learning conventional method. The sample group was 79 Thai EFL 
students in Grade 7 at a secondary school who studied 20 new 
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vocabulary items from four stories within twelve classroom hours. 
The students were divided into the storytelling and the 
conventional groups. They took a pretest and a posttest of 20 
vocabulary items, which were of the same set, before and after the 
course of the learning respectively. Then they took a delayed 
posttest two weeks after the first one. Statistical results indicated 
that both methods could significantly increase the students’ 
vocabulary knowledge (p <0.001). However, the storytelling group 
outperformed the conventional group on the posttest (p <0.001). 
Results also indicated that the storytelling group could retain the 
learned words well (p <0.001) while the conventional group 
remembered less (p <0.05).  
 
Keywords:teachingvocabulary, storytelling technique, conventional 
method, Thai students 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ีปที่ 9 ฉบับ 2 (2556) 285 
  

 

 

 
บทคัดยอ 

 
งานวิจัยนี้ศึกษาวาเทคนิคการสอนโดยการเลานิทาน (storytelling 

technique) มีประสิทธิภาพในการสอนคําศัพทดีกวาการสอนแบบทองจํา 
(conventional method) หรือไม  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  จํานวน 79 คน ซึ่งไดเรียนรูคําศัพทใหม 20 คํา 
จากนิทาน 4 เรื่อง โดยใชเวลาเรียน 12 ชั่วโมง กลุมตัวอยางถูกแบงเปน 2 กลุม 
ไดแก กลุมที่เรียนดวยเทคนิคการสอนโดยการเลานิทาน และกลุมที่เรียนแบบ
ทองจํา กลุมตัวอยางทําแบบทดสอบกอนเรียน (pretest) และแบบทดสอบหลัง
เรียน (posttest) ซึ่งเปนชุดเดียวกันจํานวน 20 คําศัพท และไดทําการทดสอบ
หลังเรียนอีกครั้ง (delayed posttest)หลังการทําแบบทดสอบหลังเรียน 
(posttest) ครั้งแรก 2 สัปดาห  ผลทางสถิติแสดงใหเห็นวาทั้งสองวิธีการสามารถ
เพิ่มพูนความรูดานคําศัพทภาษาอังกฤษไดอยางมีนัยสําคัญ (p < 0.001)  แตกลุม
ที่เรียนดวยเทคนิคการสอนโดยการเลานิทานทําคะแนนสอบไดดีกวากลุมที่เรียน
แบบทองจําในการสอบหลังเรียนครั้งที่ 1  (p < 0.001) อยางมีนัยสําคัญ  สวนใน
ดานการจดจํา  ผลทางสถิติแสดงใหเห็นวากลุมที่เรียนดวยเทคนิคการสอนโดย
การเลานิทานสามารถจดจําคําศัพทไดดี (p < 0.001)  ในขณะที่กลุมที่เรียนแบบ
ทองจําจดจําคําศัพทไดนอยลง (p < 0.05) 

 
คําสําคัญ:การสอนคําศัพท  เทคนิคการสอนโดยการเลานิทาน (storytelling 
technique)   การสอนแบบทองจํา (conventional method)  ภาษาไทย   
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1. Introduction 
 

Word acquisition is the first thing and the most essential 
component for language learning. The more vocabulary L2 learners 
have, the more command of the language they have and the better 
they will understand L2 texts (Huckin, 1986; and Nation, 2001). 
However, with insufficient L2 knowledge, L2 learners across the 
globe often have difficulties with understanding L2 reading texts, 
and EFL Thai students are not an exception. 

Thai students study English as a foreign language. In Thai 
land, students seem to get exposed to and use English only in the 
formal classroom, where they study it for quizzes and exams. When 
they have troubles with comprehending an English text, the 
teachers generally encourage them to use a bilingual dictionary and 
discuss the meanings of words.  This is, however, considered to be 
the conventional way of teaching vocabulary. Frequently, learners 
forget words that they do not use often.  

To help L2 learners increase their vocabulary knowledge 
and enhance their ability to read, a language teaching technique 
highly recommended recently is storytelling. This technique is found 
to motivate students in formal classroom settings to be active 
learners in telling, writing, reading and listening to stories, and 
enhancing all of those language skills (e.g. Atta-Alla, 2012; Davies, 
2007; Haven, 2000; and Tsou, Wang &Tzeng, 2004). This is probably 
because when learning through telling stories, “Factual and 
conceptual information is learnt faster and better, and will be 
remembered longer, recalled more readily, applied more 
accurately” (Haven, 2000: 75). In fact, storytelling is a good linguistic 
activity because it allows individual learners to put what they learn 
into practice, sharing their personal understanding with others (Egan, 
1995, 1999). As discussed above, the storytelling technique may, 
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thus, motivate learners to learn more actively, and provide 
promising results, which may make this teaching technique more 
helpful for L2 learners than the rote-learning conventional method. 

Although storytelling is a success in several EFL/ESL 
contexts, it may not be successful with Thai learners in the rural 
region who do not use English in everyday life and who tend to be 
shy and not confident to speak English with their Thai peers. Thus, 
this paper investigates to what extent storytelling can facilitate Thai 
EFL students to learn and retain vocabulary knowledge in 
comparison to the conventional method. 

 
2. Literature Review 

 
2.1 Communicative Language Teaching and Vocabulary 
Learning 

It is evident that the conventional method yields 
unsatisfactory learning outcome in that it could not enable L2 
learners to succeed in mastering all the four language skills, i.e. 
reading, writing, listening and speaking. According to Johnson and 
Morrow (1981: 1), learners who learned in the conventional method 
turned out to be almost "structurally competent but 
communicatively incompetent". In point of fact, Dujmović (2006) 
points out that children do not learn their mother tongue through 
sitting at the desk, learning language structures through drills in 
isolated context and taking pencil and paper tasks and tests 
individually. In contrast, they learn it by making interactions and 
manipulating language in meaningful context with their peers (and, 
of course, with language users in the community). He makes a good 
point that 
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“If fragmented skill lessons, workbooks, and endless 
worksheets are not the best way for L1 learners to develop 
their language and master the art of reading and writing, they 
must be much less appropriate for young foreign language 
learners who need to learn a whole new language (ibid 75).”  

 

As such, the traditional way of learning may not even work 
with adolescent or adult foreign language learners. Because of this, 
linguists and language teachers looked for a more promising 
alternative way of teaching a language. In 1970s, the communicative 
language teaching (CLT) was introduced as a new approach (Nunan, 
1995), which encompasses (more) authentic language use and 
communicative activities where students are engaged in real 
communication or simulations with one another.    

In its early days of development, communicative language 
teaching (CLT) did not pay much attention to grammar, as some 
linguists argued that it was unnecessary to teach grammar rules 
because as learners focused on meaning or communication, 
grammar knowledge would automatically develop. However, this 
idea was challenged, and in 1980s CLT was defined as a teaching 
method which emphasizes language functions as well as language 
structures (Littlewood, 1981). In principle, CLT focuses on 
communication, and its goal is to enable learners to understand and 
produce the target language appropriately, and mistakes and errors 
are viewed as part of the learning process (Larsen-Freeman, 2000).  

Ladousse (1983, 1987) and Rinvolucri (1984) contend that 
communicative activities can promote vocabulary learning. During 
group activities, e.g. role-plays, simulations and group work, learners 
take turns to be listeners and speakers. They can help each other 
clarify and negotiate the meaning of unfamiliar words. They are 
required to actively participate in the activities and use the words in 
contexts repeatedly, which, in turn, can help them remember newly 
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learned words well. Moreover, group-based interaction provides an 
environment in which learners who make mistakes will not feel 
embarrassed in front of the class and the teacher.   

2.2  Storytelling and Vocabulary Teaching  
Storytelling is an oral practice in which language and 

gestures are performed to narrate connected events (Champion, 
2003). Humans have been telling stories as a powerful way of 
communication, sharing experiences, expressing their social and 
emotional values, imparting literary and cultural heritage, etc. 
(Barreras Gómez, 2010). Storytelling, in fact, offers a good learning 
environment for listening, talking, reading, writing, among other 
activities (Barreras Gómez, 2010).   

Storytelling as a language teaching technique shares three 
key characteristics with CLT. First, the goal of storytelling is getting 
the meaning across or communication, which is in the same as L1 
acquisition. Second, both are central to collaborative and interactive 
learning. Third and last, with the two characteristics aforementioned, 
CLT and storytelling encourage learners to produce language 
output, either written or spoken, through sharing meaningful, real-
life experiences or sequential connected events.   

With regard to language teaching, storytelling has provided a 
lot of contribution to improve language skills. Isbell et al (2004) 
assert that storytelling can be used as a powerful teaching tool for 
teaching and learning because it can draw learners’ attention, which 
allows what is taught to be imparted to learners more easily. 
Regarding vocabulary learning, with storytelling technique, they 
maintain that “words are not memorized, but are recreated through 
spontaneous, energetic performance, assisted by audience 
participation and interaction” (p. 158).    
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In more detail, storytelling requires all the four language 
skills and vocabulary knowledge, and learners are encouraged or 
forced to perform these skills as well as using the words in the story 
repeatedly (Lattimore, 1996). It also allows learners to appreciate 
language learning, as it provides language input necessary for 
producing language output (Shepard, 1996). Being equipped with the 
given words ready for them to use, learners may be more active in 
learning and practice using oral language and enrich their vocabulary 
by talking and telling stories (Shepard, 1996). In storytelling, they try 
to communicate, comprehend and negotiate meaning through 
exchanging and clarifying the information (Isbell, 2002). They pay 
attention to the story and use the context to capture the meaning. 
The sentences in the story provide good examples of how the 
target words are used in context (Lattimore, 1996). Then, to report 
the story, learners have to recall or revisit it and refine their 
comprehension of the words (Lattimore, 1996; McGee &Richgels, 
2000; and Shepard, 1996). Telling stories increases opportunity for 
learners to develop continuity in language learning, and reinforces 
the key vocabulary and structures (Ellis & Brewster, 1991). As 
storytelling makes them to put events in sequence, it helps increase 
their ability to organize their thoughts and ideas (Lattimore, 1996; 
McGee &Richgels, 2000; and Shepard, 1996).   

Although the storytelling technique has a lot of advantages 
as discussed above, there are some precautions when considering 
using it in the class. Writght (1995) has pointed out that students 
with limited words usually do not pay attention and rather keep 
silent in a big class. Moreover, students cannot remember a long 
story. Phillips (1993) claims that using storytelling can be very 
difficult because authentic materials are full of colloquial words, e.g. 
idioms, which are difficult for non-native speakers to understand.  
Therefore, teachers should be aware of and avoid these problems.  
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It is necessary to present storytelling in a friendly way and provide 
some help, e.g. giving learners unfamiliar words to be found in the 
story and their meaning.  

In conclusion, with some precautions in mind, storytelling as 
a communicative task can enhance the development of various 
language skills and vocabulary knowledge. This is because when 
learners are completing a storytelling task, they are discussing the 
topic, reaching clarity and refinement of the language input. All of 
these activities prompt learners to undergo some important 
processes underlying second language acquisition. These processes 
are negotiation of meaning of unfamiliar words, reconstruction of 
phrases and sentences, and making language output (the output 
hypothesis).   

2.3 Key Processes Underlying Vocabulary Acquisition   
2.3.1 Negotiation  
Negotiation can be defined as a process which 

eases second language acquisition when learners put effort to 
understand and convey meaning in the target language (Foster 
&Ohta, 2005). That is, learners talk to clarify and refine what is not 
clear to them in order to understand the meaning of the word in 
question.  Negotiation of meaning can be used to convey and 
discuss information between learners and their peers.  Learners 
have opportunity to clarify the input which, in turn, promotes 
comprehension and at the same time provides them with 
opportunity to use newly learned words.  Moreover, negotiation can 
help learners work with others in groups and demonstrate gains in 
receptive knowledge.  Group work helps promote learning dynamics 
and the results are better understanding of the input. It is a factor 
which significantly encourages language production. Lee (2004) 
suggests that negotiation of meaning in communication provides 
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comprehensible input and helps learners to internalize L2 forms 
and structures. Additionally, Pica and Doughty (1985, cited in Lee 
2004) have found that group work is a useful activity because it 
develops L2 fluency and facilitates a greater number of words 
produced by an individual learner.   

2.3.2 Reconstruction  
Reconstruction refers to an activity in which 

students first read or listen to a story given by the teacher, then 
reconstruct or retell it, either in written or spoken mode 
(Thornburry, 1997). In retelling the story, learners have to 
reconstruct sentences or strings of words, which prompt them to 
use words in the story repeatedly. During the reconstruction 
process, students are supposed to use all of their linguistic 
knowledge and often encounter problems with the target features.  
As a result, students have to revisit the story, and inevitably pay 
attention to form, which activates the bottom-up processes, which 
expectedly triggers noticing, a process that makes learners recognize 
some of their linguistic problems (Marton1988). Swain and Lapkin 
(1995) argue that an activity that prompts L2 learners to produce 
the target language may provoke them to discover their linguistic 
mistake, i.e. the mismatches between the learners’ version and the 
accurate version in the story. Through the processes of the noticing 
and correcting mistakes or mismatches, theoretically, language input 
may be converted to language intake. This is expected to help 
restructure learners’ interlanguage towards mastery of the target 
language. With regards to vocabulary acquisition, learners may 
notice the words for use later, the meaning of the words, the 
mismatches, and how the words are used in a particular context.  

2.3.3 Output Hypothesis  
The Output Hypothesis is essential for second 

language learning in that it is a mechanism to promote SLA, helping 
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the learners move from semantic processing, involving words and 
their meaning for comprehension, to more syntactic processing, 
involving grammar rules and accuracy (Lee, 2004). The output 
hypothesis holds that forced language production may enhance 
second language acquisition (Swain, 1985). Swain emphasizes that 
simply making language output is not adequate, the quality of the 
‘forced’ language output is necessary, explaining that making 
language output may assist language learning in four ways as 
discussed below.   

First, it increases chances learners practice in the 
target language meaningfully; however, this promotes automaticity 
or fluency rather than accuracy. Second, language production may 
push learners to move from semantic processing to syntactic 
processing. This is because, in general, to comprehend utterances, 
vocabulary or semantic information with some extra-linguistic 
information is focused, not grammar or syntactic information 
(Krashen, 1982). Thus, if the knowledge of that particular 
grammatical form is not important to comprehend the utterance, 
learners tend to overlook the syntactic information and pay 
attention to words and their meanings. However, when producing 
language output, either spoken or written, not only the semantic 
information but also the syntactic information is required. Hence, 
learners are forced to realize the grammatical knowledge they do 
not have or partially have. According to Swain, learning will take 
place only when learners can notice what they do not know or do 
not know adequately, and learn from the relevant input. Third, 
producing language output allows learners to test their hypothesis 
about the language forms they use. Fourth and last, having put their 
hypothesis to test, they then receive feedback to check whether 
what they understand is acceptable and to correct their 
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ungrammatical or unnatural language with well-formed forms. 
Feedback can come in many forms, e.g. confirmation checks, 
clarification requests, or direct and indirect corrections. It is learning 
from feedback which leads learners to ‘reprocess’ their language 
output, by modifying or correcting it.  

All in all, output is the production of input which is 
dependent on the appropriate way that a person puts that input 
into action. Through language output production, a network of 
competence will build and grow stronger, as well as comprehension 
and production of language. According to Long and Porter (1985), 
group work encourages interaction and helps increase the amount 
of language output and negotiation of meaning better than teacher-
fronted whole class activity does. Negotiation of meaning brings 
about modified output (Pica et al., 1989), and, as discussed earlier, 
storytelling is a group-work activity which is expected to generate 
interaction and encourage learners to produce language output.  

2.4 Previous Studies on Using Storytelling in Language 
Teaching.  

A number of studies undertaken overseas indicate that 
storytelling as a teaching tool can motivate L2 learners of different 
first language backgrounds to actively learn vocabulary and help 
them gain vocabulary knowledge.  Not until recent years, 
storytelling has been used to teach vocabulary to Thai EFL students 
in formal classroom settings, and the learning results seem 
promising.  

Chanphet (2004) conducted a study on vocabulary learning 
with 30 grade 9 Thai students to investigate whether vocabulary 
reinforcement techniques through storytelling could promote word 
learning, using the seven Aesop’s’ fables in 14 periods. The students 
learned the necessary words, predicted what was going on in the 
story, put the pictures in order, listened to the story and finished 
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the incomplete (same) story, and finally did gap-filling exercises 
where they were required to complete sentences. The results 
indicated that the students obtained significantly higher scores on 
the posttest than on the pretest. Chanphet concluded that 
vocabulary reinforcement technique through storytelling effectively 
help students learn vocabulary well.   

Kuntung (2007) examined vocabulary learning through 
storytelling with 39 Thai Mattayom1 (grade 7) students. The purpose 
was to investigate whether storytelling is effective for vocabulary 
learning, using eight Aesop’s’ fables in eight weeks.  The results 
showed that storytelling improved the students’ vocabulary learning 
in four aspects: pronunciation, spelling, meaning, and parts of 
speech. Furthermore, she concluded that the storytelling technique 
was appropriate to teach English vocabulary to Thai students.   

Findings from a number of previous studies conducted with 
L2 learners of different L1 backgrounds, including Thai, reviewed 
above indicate that the storytelling technique can encourage and 
enhance L2 learners to gain vocabulary knowledge. However, 
previous studies seem to neglect to examine its effectiveness on 
vocabulary retention. Therefore, this study investigates the 
effectiveness of the storytelling technique in improving adolescent 
L2 learners’ vocabulary learning and retention in comparison to the 
conventional method.  
 
3. Method 
 

3.1  Participants 
The participants in the study were students from two M. 1 

classes at a secondary school in Amnatcharoen, Thailand.  They 
were studying English during their first semester of the 
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2009academic year.  One class (41 students) was taught using 
storytelling technique while the other (41 students) received the 
conventional method. After the screening procedure, using the 
pretest to select purposive participants, only the students who 
could not provide the meaning of the words in the pretest were 
chosen for data collection. As a result, there were 40 student 
participants in the conventional classroom, hereafter the 
conventional group, and 39 in the storytelling classroom, hereafter 
the storytelling group.  

3.2 Instruments 
3.2.1 Pretest and posttests 
The pretest and the posttests, i.e. immediate and 

delayed posttests, were of the same set of test, consisting of 20 
vocabulary items (See Appendix A) selected from 40 words in the 
basic educational curriculum B.D. 2544 (A.D. 2001).  A pilot study 
was designed and launched to determine the words which were 
unfamiliar or unknown to the students to be used in the actual 
study.  In the pilot study, the students were required to give the 
meanings of 40 words in Thai, then only 20 unfamiliar words were 
selected to be included in the pretest and posttest for the actual 
study.  These words were common nouns, verbs, adjective, adverbs 
of degree, e.g.  basket, market, pole, look, keep, thin, hungry, very, 
etc. (except one word, opposite, which is a preposition).  The 
selected words were then used to invent four stories used as 
learning material in the study.    

3.2.2 The Four stories 
The stories consisted of 100-164 words in a story.  

They were two narratives and two expositions.  Although storytelling 
activities basically involve narratives, which describe past time 
situations, the present study included two expositions, presenting 
factual information about an event and a place in the present time, 
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as the focus was on using vocabulary in context, not genre 
difference, which did not serve the purpose of the present study.  
Both the conventional group and the storytelling group were 
exposed to these same four stories of every day-life situations, e.g.  
The Lost Basket and The Friday Fair.  The texts described past and 
present situations and therefore contained past tense and present 
tense forms of verbs.  The researcher also explained the uses of 
both past and present tense forms.  The task at the end of each 
story contained 10 questions for reading comprehension for both 
groups. 

3.3 Data Collection Procedure  
The course of data collection was 15 sessions, 50 minutes 

per session per day, and three days per week. Three periods were 
allocated for the pretest, the immediate posttest and the delayed 
posttest, and the other twelve periods were for learning activities. 
The pretest was distributed to all participants prior to instruction, 
the immediate posttest after the instruction, and the delayed 
posttest two weeks after the first one to check students’ retention 
of the learned words. The students were separated into two groups: 
the conventional group and the storytelling group.  The 
conventional group learned the given vocabulary items in the 
conventional way, i.e. listening to the story on the tape read by a 
native speaker, looking up for meanings in dictionaries or asking the 
teacher, then reading and doing a reading comprehension task 
individually, followed by teacher feedback.  In contrast, the 
storytelling group learned the vocabulary items through storytelling 
technique, requiring them to discuss and orally reconstruct the story 
before writing it up.   
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3.4  Data Analysis 
Descriptive and inferential statistics, including mean, 

standard deviation, and two-tailed paired and independent t-tests, 
were used on the pretest, immediate posttest and delayed posttest 
scores for both groups to determine the effectiveness of each 
teaching method in improving the students’ vocabulary knowledge 
and retention of the learned vocabulary knowledge.  
 
4. Results  

 
Since only the students from the two groups who scored 0 

on the pretest were chosen to be the research participants, there 
was no significant difference in the pretest scores for both groups. 
After twelve hours of instructions, the two groups completed the 
immediate posttest.  Table 1 presents the results of the paired t-
tests conducted on each group’s pretest and posttest mean scores 
to determine whether the storytelling technique and the 
conventional method could enable the students to learn the given 
vocabulary items.   
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Table 1 Comparison of increase in posttest mean scores between 
the two groups 
 

Measure by 
group 

N M SD 
T-

Value 

P-Value (t-
test) 

(2-tailed) 

Conventional 40 10.48  (52.40%) 2.35 -38.97 0.000* 

Storytelling 39 14.77  (73.85%) 2.37 -28.15 0.000* 

*p <0.001 
 
 

According to Table 1, the mean score of the conventional 
group is 10.48/20, or 52.40%, and that of the storytelling group is 
14.77/20, or 73.85%. The results from the paired t-tests on the 
pretest and posttest mean scores of both the storytelling group and 
the conventional group indicate that both teaching methods could 
help the students to learn new words at p <0.001 (t = -38.97, p = 
0.000 for the storytelling group, and t = -28.15, p = 0.000 for the 
conventional group).  

Next, to find out whether one of these methods 
significantly outperformed the other, an independent t-test was 
performed on the immediate posttest scores by the two groups and 
the results are presented in Table 2 below.   
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Table 2 Comparison of mean scores of the immediate posttest by 
the two groups  
 
Measure by 

group N M SD T-value P-value  
(t-test) 

Conventional 40 
10.48 

  (52.40%) 2.35 
 

-8.09 
 

0.000* 

Storytelling 39 
                             

14.77                       
(73.85%) 

2.37 

*p <0.001  
 

Table 2 shows the results from the immediate posttest 
obtained from the two groups after the 12-hour sap.  It is clear that 
the storytelling group significantly surpassed the conventional group 
at     p <0.001  (t = -8.09, p = 0.000).  This is seen by examining the 
mean scores in Table 2 out of a possible 20 points, the students in 
the storytelling group earned an average of 14.77 points, or 74%, 
whereas the conventional group earned 10.48 points, or 52%.  

To determine the retention effect of both teaching 
methods, paired t-tests were conducted on each group’s mean 
score difference between those from the immediate and the 
delayed posttests. The results are presented in Table 3.  
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Table 3 Mean score differences between immediate and delayed 
posttests by the two groups 
 

Measure by 
group N Posttest1 Posttest 2 

Gain/Loss 
of 

mean 
score  

T-
value 

 

P-value  
(t-test) 

 M M 

Conventional 40 
10.48 9.45 -1.03  3.27 0.002*  

(52.40%)  (47.25%)  (9.82%)      

Storytelling 39 
14.77 15.82 1.05  -4.84 0.000* * 

(73.85%)  (79.10%)  (7.11%)      
*p<0.01, **p<0.001  
 

According to the results in Table 3, the storytelling group 
could retain the learned vocabulary knowledge at p <0.001 (t = -
4.84, p = 0.000) whereas the conventional group showed a loss of 
the learned vocabulary knowledge at p <0.01 (t = 3.27, p = 0.002). 
When comparing the group mean scores from the immediate and 
delayed posttests, it was found that the storytelling group gained 
7.12% while the conventional group lost 9.82%.    
Therefore, it can be concluded that vocabulary reinforcement 
technique utilizing storytelling can help students learn and 
memorize words better than through the conventional method.  
The results of the study are discussed in the next section.   
 
5. Discussion 
 

The results of the study are discussed in order to answer 
the research question, “To what extent can storytelling facilitate 
Thai EFL students to learn and retain vocabulary knowledge in 
comparison to the conventional method?”  Based on the statistical 
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results in section 4, the storytelling technique has been 
demonstrated to improve the students’ performance on using the 
target vocabulary in their vocabulary learning tasks in that it helps 
the students match the spelling and meaning of a particular word in 
context and retain that knowledge gained in the training. The finding 
from the present study lends support to previous studies (e.g. 
Chanphet, 2004; and Kuntung, 2007) showing that storytelling 
technique effectively helps learners gain vocabulary knowledge. 
Explanations for findings are discussed below.   

Because storytelling is a fundamental source which conveys 
events, words, images, and sound to share culture, entertainment 
and education, therefore, it is a natural way to learn a language 
(Barreras Gómez, 2010; and Dujmović, 2006). Storytelling creates and 
caters a good learning environment, allowing learners to listen, talk, 
read, write in the target language (Barreras Gómez, 2010). The 
context in the story facilitates learners to understand words’ 
meanings and develop concepts about words (Lattimore, 1996; 
McGee & Richgels, 2000; Morrow, 2001; and Shepard, 1996). In telling 
the story, learners are forced to revisit the story, thus, recurrently 
notice how the words are used in context (Lattimore, 1996) and 
then use the key vocabulary and structures in the story, which helps 
improve their understanding of the words (Ellis & Brewster, 1991; 
Lattimore, 1996; McGee &Richgels, 2000; and Shepard, 1996).  

In more detail, storytelling helps learners to have 
opportunities to negotiate meaning. As discussed in section 2, when 
language learners are engaged in a communicative task, the context 
or the setting becomes meaningful, providing sufficient evidence to 
make a reasonable guess at the meaning of unfamiliar words. 
Learning words in such specific, meaningful setting and doing the 
actions or perceiving a particular experience help learners 
appropriately match the spelling and pronunciation with meaning. A 
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study by Kuntung (2007) supports this claim, reporting that 
storytelling activities improved her secondary school Thai EFL 
learners in terms of pronunciation, spelling, meaning and parts of 
speech.   

In addition, the fact that storytelling activities required the 
students to first listen to the story, then read it, and then orally 
cited it, and finally wrote about it allowed them to be frequently 
exposed to the same set of vocabulary items in repetitive 
meaningful context.  As Rinvolucri (1984) has pointed out, due to 
the recurrence of the meaningful context as learners are required to 
efficiently use the new vocabulary they have encountered in the 
activities, the ability of how new words are learned is likely to 
improve.  

Furthermore, according to the output hypothesis, the fact 
that learners are encouraged to produce language output using the 
target vocabulary items pushes them to undergo two information 
processing phases, (1) decoding and understanding language input, 
where negotiation of meaning is recurrent and (2) encoding often 
through negotiation of meaning, and forming phrases or sentences 
as language output, frequently from resconstructing the language 
they have previously noticed in the language input.  While making 
language output, learners are pushed to recall all the language 
knowledge, e.g. finding appropriate and necessary words in their 
lexicon, putting them in correct order to form a phrase or sentence 
and pronouncing the words correctly.  Often, learners, especially 
those with low proficiency, have difficulties in expressing thoughts 
including the target words.  Having gone through language 
difficulties, trails and errors in testing their hypotheses about the 
language with peers and the teacher, learners’ language abilities and 
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skills will build and grow stronger, which, in turn, allow them to 
actively gain comprehension and produce more language output.  
 Besides the major findings discussed above, there are also 
observational findings worth discussing here. Prior to the 
experiment, it was questionable whether these Thai students would 
welcome the storytelling technique which requires them to speak in 
English with their Thai friends. However, from the researcher’s 
observations, it was clearly seen that the students were active and 
tried to speak English with their peers to complete the task. In 
groups, they showed that they had learned with the others more 
successfully than their counterparts in the conventional group who 
did the tasks individually.  With group activities, they could help 
their peers check whether they were using the right words to recite 
the story.  This way, they helped each other understand, learn the 
vocabulary and meaning, as well as learn to use words in context.  
The strong students would help the weak students, and they both 
understood the meaning interaction of the texts.  They had fun, felt 
happy, had an opportunity to share their experience with friends 
and were able to use the vocabulary in listening and speaking tasks 
with confidence although not correctly all the time.  This study 
supports the theories of Lee (2004) which suggest that negotiation of 
meaning in communication provides comprehensible input and 
helps the students internalize L2 forms and structures. He also cited 
Pica and Doughty (1985) that group work is useful because it 
develops L2 fluency and creates a greater quantity of language 
learned by an individual student. Prior to the experiment, it was 
expected that these Thai students should have been unconfident 
and shy to speak English with their friends.    

On the other hand, the students in the conventional group 
performed in the tasks differently from those in the storytelling 
group, i.e. they completed the tasks by themselves. That is, they 
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took the task without interaction, thus, missed the chance to clarify 
the input and produce language output as they mainly read and 
answered comprehension questions, usually in short sentence or 
phrases.  Even though they also had the opportunity to produce 
language output, the process of their making output was not as 
powerful as the one with interaction and negotiation.   

Furthermore, the students in the storytelling group showed 
interest in subsequent lessons after they had learned through the 
storytelling technique.  From personal communications with the 
students, English became more meaningful to them. A student 
reported that before he learned English through this technique, he 
could simply make very short sentences and felt bored to learn 
English. But after having learned with the storytelling technique, he 
was able to make longer sentences and tell a story in English, which 
he was proud of. All in all, the students in the present study 
obviously welcomed and accepted the interactive, meaningful and 
enjoyable storytelling technique, which is confirmed by the fact that 
most of them scored higher on the delayed posttest than on the 
immediate one.  Above all, it works to facilitate Thai EFL students to 
learn and remember new words well. 

 
6. Conclusion and Recommendations for Teaching and Future 
Research 
 

The present study has demonstrated that storytelling 
significantly enhanced the students’ learning, understanding and 
retaining new vocabulary. In effect, this technique also appeared to 
improve their vocabulary pronunciation and spelling, and gave them 
confidence in using words. From the researcher’s observation, they 
were highly motivated and had a positive attitude towards learning 
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and using English. Apparently, the students were enthusiastic to talk 
about the stories.    

There are two limitations found during the experiment that 
need to be addressed to improve the implementation of the 
technique. The first limitation concerns the weak students who 
could not catch the words during the listening part, and could not 
pronounce and use the given words in the situations. This problem 
may be solved by grouping them up with strong students to do the 
activities so that the latter can help the former. The second 
limitation is the time. The students in the present study used a lot 
of time to prepare themselves to complete each activity, i.e. to 
negotiate and clarify the meaning of difficult words and to 
reconstruct the story in English. Therefore, the teacher should 
provide adequate time for students to do the activity comfortably.  

As it was observed during the class, the students in the 
storytelling group were more active to complete the storytelling 
tasks in English and could improve not only their vocabulary 
knowledge, as well as other four basic language skills, as also 
reported by some previous studies, but also past tense form usage. 
The storytelling students showed better use of the past tense forms 
in their written tasks than those in the conventional group. Thus, 
further research may be conducted on using the storytelling 
technique to teach complicated grammatical features, for example, 
word order, and tense and aspect. Further research may also 
explore the effectiveness of the storytelling technique in 
comparison with other communicative activities which require 
students to have interaction in which students have more control 
over the task, e.g. role plays and simulations, thus requiring less 
time, than in the storytelling task.    
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APPENDIX A 

 
PRE-TEST /  POSTTEST 

Instructions: Give the meaning of the words below in Thai 
 ใหนักเรียนเขียนบอกความหมายคําศัพทที่ใหขางลางนี้เปนภาษาไทย 
  

Word/English      Meaning/Thai 
คําศํพท      ความหมาย 
  …bird…..     …...นก….... 
1.  cave (n.)     …………… 
2.  keep (v.)     …………… 
3.  pole (n.)     …………… 
4.  sell (v.)     …………… 
5.  near (adv.)    …………… 
6.  floor (n.)     …………… 
7.  found (v.)     …………… 
8.  bought (v.)    …………… 
9.  inside (adj.)    …………… 
10.  locate (v.)    …………… 
11.  village (n.)    …………… 
12.  bargain (v.)    …………… 
13.  carried (v.)    …………… 
14.  cheaper (adj.)    …………… 
15.  merchant (n.)    …………... 
16.  opposite (prep.)    …………… 
17.  peaceful (adj.)    …………… 
18.  pet shop (n.)    …………… 
19.  Buddha image (n.)    …………… 
20.  home utensil (n.)    …………… 



312 วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ีปที่ 

 
APPENDIX B: The Four Stories 

 
The Lost Basket 

 

 
 
One day, Kob walked to the market.  The market was so 

noisy: she bought many fruits and put them in the basket.  The 
fruits were mangos, bananas, papayas, and oranges.  After that, she 
went into a pet shop.  
 
 

 
 

She walked around the pet shop.  She saw little birds, little 
dogs, and many other animals.  When she wanted to go home, she 
found that the basket was not there. She lost the basket. She didn’t 
know what to do and was very sad.  
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Later, a woman walked to her. She carried the basket in her 
hand and said she took it because she thought it was her basket.  
Kob was very glad and walked back home happily.  
 

 
 

A Parrot and A Dog 
 
 

 
 
 

There was a young girl called Malee.  She had a parrot and 
she loved it very much. She kept it in the house. 

One day in the morning, Malee wanted some fruit for the 
parrot, so she walked to the market and bought some mangos and 
bananas.  She put them in the basket and walked back home.  On 
the way home, she saw a little dog. It was very thin and hungry.  
She carried the dog home.  
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Later, a woman walked to her. She carried the basket in her 
said she took it because she thought it was her basket.  

There was a young girl called Malee.  She had a parrot and 

One day in the morning, Malee wanted some fruit for the 
parrot, so she walked to the market and bought some mangos and 
bananas.  She put them in the basket and walked back home.  On 
the way home, she saw a little dog. It was very thin and hungry.  
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When she came home, she said “Hi” to the bird on its pole.  
She put the dog on the floor and walked to the kitchen to find 
some food for the dog.  

Then she walked back to the room and didn’t see the 
parrot and the dog. They were not inside the house.  She walked 
outside and looked for them.  She saw the parrot in the mouth of 
the dog.  
 

The Friday Fair 
 

 
The Friday Fair is the market located on Arunprasert Road 

opposite Amnatcharoen Hospital.  The merchants sell used things. 
They use their cars to carry their goods to sell there.  

There are many things for sale for example: clothes, shoes 
and home utensils.  Things here are cheaper than things at Wichitsin 
market or in the supermarkets.  

To save your money, remember that you can bargain at the 
Friday Fair.  Because everything there is very cheap, you may want 
to also buy things that you do not need.  So, before you go there, 
make a list of the things you need and do not buy the things you 
do not need.  
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She put the dog on the floor and walked to the kitchen to find 

Then she walked back to the room and didn’t see the 
de the house.  She walked 

outside and looked for them.  She saw the parrot in the mouth of 

 

The Friday Fair is the market located on Arunprasert Road 
opposite Amnatcharoen Hospital.  The merchants sell used things. 

There are many things for sale for example: clothes, shoes 
.  Things here are cheaper than things at Wichitsin 

To save your money, remember that you can bargain at the 
Friday Fair.  Because everything there is very cheap, you may want 

fore you go there, 
make a list of the things you need and do not buy the things you 
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Poo Champa 
 

 
 
 

 
 

There is a beautiful hill in TambonNamoma called Poo 
Champa.  The hill has this name because there are a lot of Champa 
trees on the hill. 

Every year, people come to the hill and grow Champa 
trees.  There is a cave on the hill called “ThamPra”. It is a holy 
place, and it is peaceful. There are a lot of Buddha images over 
there.  

People like to go to Poo Champa.  In April, they always go
to bathe the Buddha images on Songkran  Day.  There is a small 
village near Poo Champa called Ban Poo Champa.  There are some 
guesthouses for tourists at this village.  The villagers are very friendly 
and always welcome tourists.  
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Thai Undergraduate EFL Learners’ Apologies: 

A Speech Act Perspective 
การกลาวคําขอโทษโดยผูเรียนภาษาอังกฤษเปน

ภาษาตางประเทศระดับปริญญาตร:ี มุมมองเชิงวัจนกรรม 
 

Khwanprapa Noptana
1
and Saowanee T. Alexander2 

ขวัญประภา นพตะนา และ เสาวนีย ตรีรัตน อเลกซานเดอร 
 

Abstract 

This research aimed at studying the apology speech act in English by 
Thai EFL learners in order to determine similarities and differences 
between EFL learners’ and native speakers’ apology strategies. It 
also sought to explore potential relationship between offense 
severity and their apology strategies. The participants were 100 
undergraduates majoring in English from Ubon Ratchathani Rajabhat 
University and 20 native speakers of American English. A discourse 
completion task (DCT) and oral interviews were used to collect the 
data. The findings showed that the learners predominantly used key 
IFID strategies regardless of the scenarios. Other strategies varied 

                                                        
1Khwanprapa Noptana received her MA in English and Communication at the 
Faculty of Liberal Arts, Ubon Ratchathani University. This paper is based on her 
MA independent study research under the supervision by the second author. 
2Saowanee T. Alexander teaches undergraduate English and graduate courses in 
applied linguistics. Her research interests include second language acquisition, 
L2 phonetics, L2 pragmatics, and political discourse. 
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across the two groups with some degree of similarities and 
differences. Also for the Thai learners, there is no relationship 
between the offense severity and the number of strategy types.The 
findings were attributable to cultural and individual differences and 
learners’ language proficiency levels.  

Keywords: apologies, Thai EFL learners, DCTs, speech act theory 
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บทคัดยอ 

 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการกลาวคําขอโทษโดยผูเรียนชาว
ไทยที่ เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศในระดับปริญญาตรี เพื่อ
เปรียบเทียบความคลายคลึงระหวางรูปแบบตางๆของการขอโทษระหวางผูเรียน
กับเจาของภาษา ผูใหขอมูลคือนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานีจํานวน 100 คน และผูพูดภาษาอังกฤษเปนภาษาที่หนึ่งจาก
สหรัฐอเมริกาจํานวน 20 คน วิธีการเก็บขอมูลคือ แบบจําลองสถานการณใหเติม
ความใหสมบูรณ และ การสัมภาษณ ผลการศึกษาหลักๆคือผูเรียนมักใชเครื่องมือ
แสดงเจตนาแบบตางๆเปนกลยุทธหลักไมวาสถานการณจะเปนอยางไร ทั้งสอง
กลุมใชกลยุทธอื่นๆในลักษณะที่ทั้งคลายคลึงและแตกตางกัน นอกจากนี้ในกลุม
ผูเรียนชาวไทย ไมพบความสัมพันธระหวางระดับความรุนแรงของความผิดและ
จํานวนประเภทของกลยุทธ กลาวไดวาผลการศึกษาดังกลาวเปนผลมาจากความ
แตกตางทั้ งทางวัฒนธรรมและทั้งพฤติกรรมรายบุคคล รวมไปถึงระดับ
ความสามารถทางภาษา  
 
คําสําคัญ: คําขอโทษ, ผูเรียนชาวไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ  
แบบจําลองสถานการณใหเติมความใหสมบูรณ, ทฤษฎีวัจนกรรม 
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Introduction 

Pragmatic competence is one of the core competences 
crucial to the success in second language acquisition (Bachman, 
1990). Pragmatic competence entails an appropriate use of language 
in social contexts including speech acts, such as apologizing, 
requesting, complimenting, refusing and thanking (CARLA, 2011).  
Among other speech acts, apology frequently occurs in our daily life 
transactions. Since it is highly face-threatening (Brown & Levinson, 
1987), a full understanding of its usage is warranted in order to 
minimize potential miscommunication. As far as language learning is 
concerned, research has found that Thai learner apologies are 
different from those performed by native speakers (Alexander, 2012; 
Bergman & Kasper, 1993; Thijittang& Le, 2010). Due to a small 
number of studies on Thai EFL apologies, we believe it is important 
to conduct further research to gain a better understanding of 
characteristics of learner apologies. This paper therefore attempts to 
answer the following questions: 

1.What are the similarities and differences between apology 
strategies used by Thai EFL learners and native English speakers? 

2.What is the relationship between perceived degree of 
offense severity and speakers’ apology strategies? 

 
Background 

 
Apology was defined by Goffman (1971) as remedial work 

used to rebalance social harmony after a real or potential offense 
has occurred. According to Goffman, to have an effective apology, 
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the apologizer needs to acknowledge that an offense has taken 
place, to take responsibility for that offense and to offer some 
compensation or reparation. This section offers background 
information to this research as follows. 

Native English speaker apologies. In linguistics, two major 
foci of native speaker apology research are: relationship between 
apology strategies and other factors (see Holmes, 1989) and hearers’ 
perception of apologies (see Edmundson, 1992). Holmes (1989) 
investigated a naturally occurring corpus of 183 apologies by New 
Zealanders. She found that there were significant differences 
between female and male apologizers. That is, females gave and 
received more apologies than did they male counterparts. 
Edmundson (1992) looked particularly at the perception of semantic 
formulas in apologies by American English native speakers. The 
study has shown that native speakers viewed certain apology 
formulas as less appropriate than others in a particular offense 
situation suggesting the effect of offense severity in apology choices. 

EFLlearner apologies. Several studies have been conducted 
on apologies by learners of English. A major finding is that there 
seems to be an effect of the speakers’ native culture (Nureddeen, 
2008; Rizk, 1997). Nureddeen (2008) examined apology strategies by 
110 Sudanese EFL learners by using a discourse completion task 
(DCT) to elicit the apologies. The author found that relatively more 
serious offenses tended to generate more elaborate apologies.  Rizk 
(1997) analyzed the apology strategies used by 110 Egyptian, Saudi, 
Jordanian, Palestinian, Moroccan, Lebanese, Syrian, Tunisian, Yemeni 
and Libyan learners of English. Interestingly, it was found that these 
learners showed relatively similar apology strategies.  Another 
interesting finding was that unlike native English speakers, these 
learners tended to minimize an offense against a child rather than 
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apologizing to the victim.  In another study, Alfatah(2010) 
investigated apology strategies of Yemeni FFL university students. 
The results revealed that the participants tended to use 
illocutionary force indicating devices (IFIDs) regardless of the apology 
situations.  

Offense severity and apology strategies. In addition to the 
classification of apology strategies, the study also attempts to 
determine whether there is any relationship between apology 
strategies and the degree of offense as observed in some previous 
studies (Bergman & Kasper, 1993; Holmes, 1990). It was found that 
the most frequent apology strategy that has been found in the 
studies is the IFIDs. Others were used occasionally, depending on 
situations. Factors related to the use of strategies mentioned in 
Holmes (1990) were degree of offense severity and social distance. 
Offense severity is a main factor causing different apologies. 
Different kinds of violations, e.g., time, social etiquette, damage or 
hurt result in different degrees of seriousness. For example, note 
that if one slightly bumps into someone may simple say “Excuse 
me,” while bumping into someone with a pile of books in hands 
consists of “Oh! Sorry! Let me help you pick the books.” The 
relationship of the interlocutors or social distance also determines 
the choices of strategies. The interaction between people unfamiliar 
with each other tends to be limited to formal situations. Between 
friends who share a room with and some you are not familiar with, 
their responses to apology situations are also different (Fraser, 1981).  

Theoretical Framework 

Blum-Kulka and Olhstain (1989) is one of the most adopted 
models in the investigation of apology as a speech act (see Searle, 
1976, for further details on speech act theory) because it is 
extensive and allows for a cross-linguistic comparison. This study 
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thus employs it as a framework. This coding scheme categorizes 
apology strategies into six different types: illocutionary force 
indicating devices (IFIDs), explanation or account, taking on 
responsibility, concern for the hearer, offer of repair, and promise of 
forbearance. A detailed discussion of this framework is given in the 
Method section.   

 
Method 

 
Participants 

 During the academic year 2011, 100 EFL students majoring 
in English from UbonRatchathaniRajabhat University and 20 
American teachers participated in this research. The American 
participants were from Vermont, United States of America. They 
came to Thailand through an exchange program to help Thai 
villagers in rural areas in terms of education. None of them spoke 
Thai and had no prior experience with the Thai culture. Sixteen 
American participants were under the age of 25 while the remaining 
four were above 25. This research only focused on apology 
strategies used by Thai EFL learners;the data gathered from the 
native speakers were used to establish the native norm for 
comparison purposes.  
 
Instruments  

It is important to note that while we believed that given the 
nature of this speech act, role-playing as a data-collecting method 
was more appropriate than a written task, feasibility was an issue 
given our time constraints and a large number of participants.  We 
therefore opted to select a discourse completion task as our data-
gathering method. 
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The Discourse Completion Task (DCT). This is a paper-based 
questionnaire consisting of personal information and different 
offense situations aiming to elicit apology strategies. The situations 
were designed to be familiar with the respondents’ sociocultural 
backgrounds. Also, the situations varied according to time, social 
etiquette and the nature of damage. The degree of seriousness of 
each situation is taken into account in order to establish potential 
relationship between perceived degree of offense severity and the 
speakers’ strategies. The situations in the DCT were as follows. 

 
Situation 1 (Specialist): You must go to the medical clinic for 
an appointment with a specialist. Your appointment is for 
9:30 a.m. You arrive at 9: 45 a.m. 
The receptionist: “I’m sorry. The doctor is now busy with 
another patient!”  

 
Situation 2 (Phone): You used your friend’s mobile phone 
without his/her permission to make an important call because 
yours is out of battery. Your friend found out later, and 
he/she got angry. 
Friend: “Did you use my phone?” 

 
Situation 3 (Bumping): At the library, you were carrying 
several books in your hand. You bumped into someone, and 
the books fell on his feet. 
The student: “Ouch!” 

 
Situation 4 (Presentation): Today you have a presentation 
with a friend. Your presentation is supposed to be the first 
one in class, but you are late. 
Friend: “Do you know that we are the first group to present?”  
 
Situation 5 (Library): You are having a loud discussion with 
your friends in a library. A librarian comes to warn you. 
Librarian: “Please be quiet!” 
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Situation 6 (Book): You unintentionally ripped off the book 
that you borrowed from your friend. It was torn apart. You 
returned it to your friend. 
Your friend: “Oh, my goodness.” 
 

The above situations were written in the questionnaire in 
such a way that each respondent had to 1) rate the offense severity 
on a five-point Likert scale whereby 0 = Not serious at all, and 6 = 
very serious, and 2) write what he or she would say in response to 
the scenario in the space provided.  

The interviews. Ten Thai speakers were chosen for a follow-
up interview in Thai based on their overall responses. Five 
respondents were randomly chosen from a pool of responses highly 
similar to NS responses. Another five were chosen from those 
responses highly different from NS responses. The purpose of the 
structured interview was to gain the speakers’ retrospective report 
(Cohen, 1993) on their own behavior. The questions asked were: 

1) What makes you apologize differently in each situation? 
2) When you graded the seriousness of the offense in each  
situation, did it make any difference in your apology? How? 
3) What are the differences between apologizing to your 
friends and to people you do not know well? 

 

Procedures 
 

The DCT (Discourse Completion Task) were given to the 
learners. This was carried out in the reading room of the English 
department, the Faculty of Humanities and Social Sciences. The EFL 
learners were divided into two groups of 50 respondents for ease of 
data-gathering.  They were given instructions on how to complete 
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the task. Translation into Thai was also provided when they did not 
understand any scenario.  

Later, the English speakers completed their DCT. This was 
carried out at Phachan village, Kemmarat District, UbonRatchathani 
during their break from activities with the villagers. The data from 
English native speakers were categorized to establish the apology 
norm. The data from both groups of participants were compared in 
order to locate five EFL learners who used apology strategies which 
were highly similar to those produced by the native speakers and 
five learners who responded differently from native speakers. Ten of 
the Thai EFL learners were later interviewed in person.  
 

Data analysis 
First, we coded the apologizing strategies based on the 

model proposed in the CCSARP project (Cross- Cultural Study of 
Speech Act Realization Patterns) (Blum- Kulka et al, 1989) discussed 
below. 

The CCSARP is a cross- cultural investigation of speech act 
realization patterns by comparing the two speech acts: request and 
apology in order to establish similarities and dissimilarities across 
languages, and to determine their universal features. According to 
this model, linguistic realization of the act of apologizing can take 
one or two forms, or a combination of both strategies: 

 
a. An explicit illocutionary force indicating device 

(IFID) -- the most direct realization of apology 
containing a routinized, formulaic expression of 
regret or known as a performative verbs  such as 
(be) sorry, apologize, regret, and excuse. 

b. An utterance containing reference to one or more 
of the following elements: (1) an explanation or 
account of the cause which brought about the 
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offense; (2) an expression of the speaker’s 
responsibility for the offense (be it accepting 
responsibility or denying intent to cause the 
damage); (3) an offer of repair; (4) a promise of 
forbearance. 

Once apology strategies were coded, they were tallied, 
recalculated into percentages,and compared across speaker groups 
in order to determine whether there were similarities and 
dissimilarities of apology strategies using between Thai EFL learners 
and English native speakers.  Then, interviewswith a subset of Thai 
participants were analyzed to determine whether there was any 
factor that could have affected the choices of apology strategies 
used by the Thai EFL learners and if there was any relationship 
between perceived degree of offense severity and the speakers’ 
apology strategies.   

 

Findings and Discussion 
  

To iterate, the purposes of this study were to determine 
whether or not Thai EFL learners and native English speakers were 
similar in their apology strategies and whether perceived degree of 
offense severity is related to the speakers’ choice of apology 
strategies.  

First, the strategies utilized by both groups for each 
situation were reviewed for similarities or differences. Second, the 
severity of the offense was reviewed with regards to the speakers’ 
choice of apology strategies.  
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Apology strategies 
To recall, the responses were classified based on the CCSARP 

coding scheme (Blum- Kulka et al, 1989). The results are presented in 
Table 1 in percentages. Tokens were counted for each strategy and 
converted into percentages. These percentages for each scenario were 
calculated from dividing the number of tokens for each strategy by total 
number of tokens for all strategies combined for each scenario. The 
overall distributions of the apology strategies by native English speakers 
and Thai EFL learners were illustrated and compared both quantitatively 
and qualitatively.  

  

Table 1: Percentages of Elicited Apology Strategies by Situation 
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1.Specialist EFL 79.21 17.82 1.98 0.99 0 0 0 

NS 75.00 12.50 12.5 0 0 0 0 

2.Phone  EFL 58.28 35.76 0 0.66 0.66 0.66 3.97 

NS 45.45 39.39 0 0 0 0 15.15 

3.Bumping 

 

EFL 64.43 10.74 1.34 8.05 0 14.77 0.67 

NS 52.63 2.63 10.53 7.89 0 26.32 0 

4.Presentation EFL 62.16 31.76 0.68 0.68 0 0 4.73 

NS 71.43 3.57 7.14 0 0 3.57 14.29 

5.Library 

 

EFL 70.08 1.57 0 2.36 0 0 25.98 

NS 60.71 0 0 0 0 0 39.29 

6.Book EFL 54.02 1.72 1.15 2.87 38.51 0.58 1.15 

NS 50.00 2.50 0 0 47.50 0 0 

EFL= Thai EFL learners (n= 100); NS= native speakers (n= 20) 
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In the first scenario, the offense involved the situation of 
being late for an appointment with a specialist. In this case, the EFL 
and the NS participants responded similarly choosing the IFID 
strategy (79.21 % and 75 %, respectively) as their primary strategy. 
Both the EFL and the NS participants selected the providing an 
explanation strategy as their second choice, with the EFL 
participants using it a little more frequently than the NS participants 
(17.82% and 12.50%, respectively). The self-blame strategy was 
selected as the third choice; in this situation the NS group opted for 
self- blame at a relative much higher level of frequency than did 
the EFL participants (12.50% and 1.98%, respectively). Finally, the 
showing lack of intent strategy was selected by less than 1% of the 
EFL participants and not selected at all by the NS participants. In 
other words, both groups showed a similarity in not preferring this 
strategy in the first scenario. 

The second scenario involved borrowing a friend’s phone 
without permission. Once again, both the EFL and the NS 
participants chose the IFID strategy as their primary response 
(58.28% and 45.45%, respectively) although this was to a much 
lesser degree of use than it was in some other scenarios. The 
secondary choice by both groups was the providing an explanation 
strategy, which accounted for 35.76% of all strategies used by the 
EFL participants and 39.39% by the NS participants. In this situation, 
the EFL participants also responded with three additional strategies 
(the showing lack of intent, offer for compensation and showing 
concern strategies) that were not selected by the NS participants. 
However, the NS participants overwhelmingly used the promise for 
forbearance strategy to a greater degree than did the EFL 
participants (15.15% vs. 3.97% of all strategies used in this scenario). 
This difference might indicate reluctance on the part of the EFL 
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participants to acknowledge their wrongdoing in this scenario. The 
reluctance could be from many possible reasons such as the 
differences in cultures, language ability, and pragmatic competence. 
In the American culture, a social value of privacy seemed to be 
highly respected among the NS participants as reflected through 
their responses in this scenario. As a result, using other people’s 
phone without their permission was viewed as very disrespectful by 
the NS participants. However, this should not be concluded that the 
Thai participants were not aware of personal privacy. They might 
want to express their apology as a native speaker would, but their 
limited language ability might have prevented them from producing 
adequate utterances to apologize. Furthermore, this could be 
because of the pragmatic failure in transferring intended meaning in 
L1 to L2 (Thomas, 1983). Evidently, the NS participants felt a higher 
degree of wrongdoing, and this resulted in an increased use of the 
promise for forbearance strategy.  

The third scenario involved accidently bumping into 
someone and causing the person to drop his/her belongings. The 
results of this scenario greatly varied across the speaker groups, 
suggesting that the participants viewed this scenario differently. 
Although the IFID strategy was selected as the most frequent choice 
by both groups (64.43% for NSs and 52.63% for EFLs), the EFL 
participants favored the providing an explanation strategy while it 
was not the case with the NS participants (10.74% and 2.63%, 
respectively). This suggests that the EFL participants may have 
thought that a brief explanation would have mitigated the 
seriousness of the offense. Also, the NS participants chose the 
showing concern strategy to a greater degree than did the EFL 
participants. This seems to indicate that there are differences 
between in how the EFL and the NS participants perceived this 
situation. The pattern of the strategies used by the NS participants in 
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descending order was: 1) the IFID strategy, 2) the showing concern 
strategy, 3) the self-blame strategy, 4) the showing lack of intent 
strategy and 5) the providing an explanation strategy. The EFL 
participants’ pattern was: 1) the IFID strategy, 2) the showing 
concern strategy, 3) the providing an explanation strategy, 4) the 
showing lack of intent strategy, 5) the self-blame strategy and 6) the 
promise for forbearance strategy. The patterns of apology strategies 
used by both groups were different in the third choice and number 
of strategies. The NS participants would blame themselves (10.53%) 
for causing the problem while the Thai EFL participants would 
provide an explanation (10.74%). This might be because the groups 
of participants perceived the severity differently, which will be 
discussed later. 

The fourth scenario involved a joint presentation with a 
friend in which the respondents’ character arrived late. The IFID 
strategy was selected most frequently by both participant groups, 
but a great variation occurred with the second choice, when the EFL 
participants chose the providing an explanation strategy with a larger 
percentage than the NS participants (31.76% and 3. 57%, 
respectively). These results suggested that the EFL participants 
would favor providing more information about their reasons for 
being late than the NS participants would. The Thai participants 
seemed to use explanation to justify their tardiness. In contrast, 
American speakers seemed to place considerable value on 
punctuality. This was probably why they felt reluctant to find an 
excuse for arriving late for the class presentation. Instead, the NS 
participants used more tokens of this strategy than did the EFL 
participants (7.14% vs. 0.68%).  Similar to the response patterns 
observed in the second scenario, the NS participants chose the 
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promise for forbearance strategy with a much higher frequency level 
than did the EFL participants (14.29% and 4.73%, respectively). 

In scenario five, like in the previous scenarios, the IFID 
strategy was preferred by both participant groups (EFLs at 70.08% 
and NSs at 60.71%). The major between-group difference for this 
scenario was that despite the fact that the EFL and the NS groups 
selected the promise for forbearance strategy as their second 
choice, their frequencies of distribution varied greatly (25.98% and 
39.29%, respectively).  
 In the sixth scenario involving the ripping off and damaging 
of a friend’s book, once again the most preferred strategy selected 
by both participant groups was the IFID strategy. However, both 
groups of participants chose this strategy with the lowest percentage 
level than shown in previous scenarios (54.02% for EFL and 50.00% 
for NS participants). This resulted in a wider selection of the 
remaining strategies by the EFL participants and a notable 
preference for the offer for compensation strategy by the NS 
participant group a (47.50%) and the EFL participant groups 
(38.51%). As this is the only scenario that involved any physical 
property or personal damage, it was likely that the participants 
believed that some form of compensation should be offered to 
make amends.  

As shown in Table 1, among the seven strategies, the IFID 
strategy was the most frequently used by both groups. It occurred in 
all situations. This finding was consistent with previous studies by 
Afghari (2007), Suszczynska(1999), Holmes (1989), and Olshtain and 
Cohen (1983). Thai EFL learners and native speakers all used this 
strategy to reveal the direct act of apologizing. This strategy seems 
to be universal and was used regardless of the social context of the 
apology.  
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The providing an explanation strategy was selected by the 
EFL and NS participants as their second choice in all scenarios. This 
strategy seems to be culture-specific. That is, the offenders could 
provide their explanation based on the context as well as what they 
see culturally appropriate in a given situation. In the scenario 
involving borrowing a friend’s mobile phone without permission, the 
providing an explanation strategy was selected by both participant 
groups at the highest level of frequency (35.76% for EFL and 39.39% 
for NS).  However, in the scenario involving arriving late for a 
presentation, the EFL participants chose the providing an 
explanation strategy at a much higher percentage level than the NS 
participants did (31.76% and 3. 57%, respectively). This scenario was 
concerned with time. Being punctual is considered quite serious in 
American culture, as evidenced in the common American expression 
“Time is Money”. Therefore, culture can be one of the reasons that 
influence participants’ apologies. 

Another notable similarity in the selection of apology 
strategies by both groups was observed in theoffer for 
compensation strategy. According to Table 1, this strategy was used 
by both the Thai EFL and the NS participants in the scenario 
involving ripping off and damaging a friend’s book. The nature of the 
scenario itself limits possible choices. When offering compensation, 
the offender carries out an action or provides a payment for damage 
which results from the infraction (Cohen and Oshtain, 1994). With 
such obvious physical damage, the participants were forced to 
address the offense and make amends by offering some form of 
compensation. 

The showing concern strategy appeared only in the scenario 
involving bumping into someone. It was selected by both groups. 
According to Fraser (1981), there were two kinds of apology: genuine 
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and ritual. People choose to apologize either because feel 
genuinely regretful or because they are expected to be liable for 
their actions and thus want to set things right by taking responsibility 
and expressing regret. As the scenario involved a physical offense 
without the speaker’s lack of intent to cause it, that both groups 
used this strategy was not at all surprising. 

The promise for forbearance strategy was selected by both 
groups of participants as their second choice in the scenario 
involving being noisy in the library. The selection of this strategy 
could easily be understood because being quiet in the library seems 
to be a standard practice. While in the scenarios involving arriving 
late for a class presentation and using a friend’s mobile phone 
without permission, the NS participants used this strategy more 
frequently than the EFL participants did. It was possible that the 
Thai EFL learners lacked the competence to produce the 
expressions that they wanted to convey in the situation. The other 
possible reason could be the learners’ lack of awareness in how to 
apologize appropriately in this context.  

 

Perceived degree of offense severity 
 

In Table 2 below, severity ratings by NS participant group 
and the EFL participant group were compared for each scenario. 
Recall that the rating scales went from 0, meaning not at all serious, 
up to 6, meaning very serious.  
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Table 2: Mean Ratings of Offense Severity by Group 

 
• In Table 2, the NS participant group and the EFL participant group rated the 
severity level as it related to the apology strategies selected for each given 
scenario. The rating scales went from 0, meaning not at all severe, up to 6, 
meaning very serious.  
• 0-1.00 not at all; 1.01-2.00 very mild; 2.01-3.00mild; 3.01-4.00 medium; 4.01-
5.00 serious; 5.01-6.00 very serious 

 

In the first scenario, the NS participants rated the severity 
level as higher than the EFL participants did. Of all six scenarios, the 
first one was the only scenario where the severity level was rated 
higher by the NS participants. The ratings for scenario 1 were in the 
medium range. This shows that the NS participants took punctuality 
for an appointment very seriously.  A failure to arrive on time would 
be considered a failure to honor their own commitment by the NS 
participants. While the EFL participants also seemed to value 
punctuality, but to a lesser degree than the NS participants did. 

In scenario 2, using a friend’s phone without permission, the 
EFL participants rated the scenario as significantly more severe than 
the NS participants. The EFL participants rated the offense as much 

 EFL NS   

Scenarios Ratings Tokens Types Ratings Tokens Types Notes Differential 

Specialist     3.16 101 4 3.7 24 3 NS>EFL 0.54 

Phone           4.2 151 6 2.75 33 2 EFL>NS 1.45 

Bumping      3.97 149 6 2.85 38 5 EFL>NS 1.12 

Presentation 4.68 148 5 3.65 28 5 EFL>NS 1.03 

Library         3.39 127 4 2.5 28 2 EFL>NS 0.89 

Book            4.68 174 7 4.5 40 3 EFL>NS 0.18 
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less seriously than did their NS counterparts. This scenario 
presented the highest degree of difference between the 
participants. The apology strategies chosen by the EFL participants 
reflected some remorse on their part but little evidence for a 
willingness to refrain from similar action in the future as indicated by 
their low e rating for the promise for forbearance strategy. In the 
same scenario, the NS participants appeared to believe that using 
the phone without permission was of little consequence or 
importance.  

In scenario 3, which involved bumping into someone, the 
EFL participants had a severity rating in the high-medium range. 
While the NS participants felt this was of low severity and gave a 
rating in the mild range. The results in Table 1 indicated that the NS 
participants seemed to have found it easier to accept the blame 
and demonstrate concern for the victim, rather than providing an 
explanation for the bumping accident. On the other hand, the EFL 
participants felt it was necessary to provide an excuse for the 
bumping incident and less concern for the welfare of the victims. 

Scenario 4 involved arriving late for a presentation. In this 
scenario, the EFL participants felt this had a severe consequence 
and rated the offense as serious. The NS participants seemed to feel 
that it was less severe and gave a rating in the medium range. While 
acknowledging that they were wrong for arriving late, the EFL 
participants felt explanations were required. Although the NS 
participants felt the situation was less severe, they did, however, 
offer more tokens of the promise for forbearance strategy. This 
shows that they were forward-looking in dealing with this type of 
offense. 

In scenario 5, which involved making noise in the library, 
the EFL participants felt this was of medium severity while the NS 
participants felt that this was of little consequence and applied a 
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rating in the mild range. A breach of library rules, is perceived as of 
little consequence by both groups, but they were willing to offer 
apologies for their loudness as evidenced by their predominant use 
of the promise for forbearance strategy.  

Scenario 6 involved the ripping off and accidentally 
damaging a friend’s book. This scenario was the only one in which 
both the EFL and the NS participants felt that it was a serious 
infraction. Both groups rated this scenario in the serious range. 
Taking someone’s possessions without permission was perceived by 
both groups as being severely offensive. Furthermore, accidently 
damaging the book further added more sense of guilt to the two 
groups, resulting in their frequent use of the offer for compensation 
strategy, to try to indicate a higher level of responsibility for their 
actions. 

With respect to the relationship between perceived severity 
of the offense and the strategies used, it appears that there is no 
relationship between the two variables in terms of both types and 
tokens. While the learners tended to rate all but the first scenario as 
more severe than did the native speakers and used more types of 
strategies than did the native speakers, the number of strategy 
tokens for each scenario did not show any particular trend for both 
speaker groups. For example, the native speakers rated the 
presentation scenario as more severe than the phone scenario but 
used few strategy tokens in the former than the latter.  Likewise, the 
learners rated the book and presentation scenarios as equally 
severe but used much more strategy tokens in the former than the 
latter (174 vs. 148 tokens) The only piece of possible anecdotal 
evidence for a relationship between the two variables can be seen 
in the last scenario in which both groups rated the offense as the 
most severe (see Table 2) with the highest numbers of apology 
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tokens (174 for ESLs and 40 for NSs). Still when it comes to strategy 
types, they differed. While the learners made use of all seven 
strategies, the native speakers used only three strategies. Therefore, 
in this scenario, while there appears to be a positive correlation 
between the numbers of strategies in terms of both types and 
tokens with the severity rating for the learner group, no such 
correlation in terms of severity rating and number of types is found 
for the native speakers. Despite this observation, this finding could 
at best serve to generate a hypothesis for future research. 
 Based on the interview data, the EFL respondents suggested 
that the severity of the offense influenced the choices of their 
apologies. This verbal report supported the findings by previous 
studies such as Holmes (1990) and Mekthawornwattana (1991) that 
the main factor that caused multiple apologies was the seriousness 
of the offense. However, with the EFL participants, the severity of 
the offense did not seem to be correlated with the number strategy 
types. In other words, the variety of apology strategies cannot be 
reliably predicted by severity ratings. As described earlier, only in 
one instance, the scenario involving damage to property (the book), 
did both groups deviate from their previous response patterns and 
opted for multiple strategies. 
 Based on the responses in the DCT, there were two 
possible factors in an apology that caused differences in the 
apology selection. They were 1) individual personalities and 2) 
language ability. Not all participants have the same characteristics or 
sensitivities to situations. This of course could have a direct impact 
on a respondent’s selection of apology strategies. A weaker 
character might feel they need to offer more apologies than a 
stronger character. Language ability also can have a major impact on 
a respondent’s ability to select the appropriate apology strategies. 
Some students who responded to situations differently from native 
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speakers pointed out their inabilities to produce sentences that 
would adequately express their apologies in a manner they wanted 
to.  

In conclusion, the apology strategies utilized by both the 
Thai EFL learners and the native English speakers were quite similar. 
There were differences observed in the severity of the offense in 
the scenarios and in the frequency of apology strategies selected. In 
addition, the ways in which Thai students apologized may 
sometimes be different from native speakers, but the results of this 
study could serve as a good resource for future cultural lessons 
related to teaching English. Also, it could be especially useful in 
cross-cultural communication courses. 
 

Conclusion 
 

The purpose of the study was to investigate apology 
strategies used by Thai EFL learners whether or not they were close 
to apology strategies used by native English speakers, as well as the 
relationship between the perceived degree of offense severity and 
the choice of apology strategies chose by the speakers. The findings 
supported several previous studies (Blum-Kulka et al, 1989; Thomas, 
1983; Fraser, 1981; Afghari, 2007; Suszczynska, 1999; Holmes, 1989; 
Holmes, 1990; Olshtain and Cohen, 1983 and Mekthawornwattana, 
1991). 
 The findings have shown that the most frequently used 
strategy, either as a singleton or in a combination with other 
strategies, was the Illocutionary Force Indicating Devices (IFIDs). This 
finding was consistent with previous studies by Afghari (2007), 
Suszczynska(1999), Holmes (1989), and Olshtain and Cohen (1983). 
The selection of apology strategies by both groups of participants 
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basically revealed a similarity in the strategies they used to 
apologize. The IFID strategy was used overwhelmingly by both 
groups of participants. This could be taken as a piece of evidence 
for a sorry-based strategy as the IFID regardless of social contexts 
(Blum-Kulka et al, 1989 and Alexander, 2012). Other similarities were 
also demonstrated through the results in the two scenarios involving 
ripping off and damaging a friend’s book and being noisy in a library. 
Both groups chose compensation and promise for forbearance 
strategies as the second-most frequent strategy after the IFID 
strategy for each scenario, respectively. 
 In addition to this, apology strategies were specifically 
selected by the speakers depending on other variables such as 
cultures, personal characters, and learners’ proficiency. For 
example, ownership over personal belongings was highly valued in 
the American culture while it may not be the case in the Thai 
culture as can be seen in the phone scenario. Another cultural 
value about time was also reflected the difference of apology 
strategies used by the two groups, especially in the scenario 
involved arriving late for a class presentation. Although both groups 
used the IFID strategy as the primary choice, a notable variation 
occurred with the second choice. While the EFL participants used a 
much higher percentage of frequency in providing explanation, the 
NS participants place the importance on promise for forbearance. 
Individual personalities might also have had an impact on 
apologizing. A weaker character might feel they need to give more 
apologies than a stronger character. Another variable was the 
learners’ proficiency. The inability to produce adequate sentences 
that would express their apologies in a manner they wanted to 
could prevent the EFL participants from the success in 
communication. In addition, perceived severity of offense was not 
found to have any relationship with apology strategies. Finally, 
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noted similarities and differences in apology strategies by the two 
groups of participants would help to raise awareness especially 
among learners when cross-cultural communication takes place. For 
teaching English, the use of apology strategies by native speakers 
can help teachers to choose appropriate strategies for certain types 
of situations when native norms prove to be useful.  
 

Limitations of the study 
 
This study has some limitations. First, the situations in the 

Discourse Completion Task (DCT) might not cover some situations 
requiring apologies. In other words, the situations used in this 
research might not suffice to elicit apologies which are 
representative of the speakers’ behavior. Second, collecting data 
through the DCT may have had a task effect in which some 
respondents may have not provided their answers as they would in 
real life situations because they had time to think what to answer or 
respond properly. Third, giving the DCT to the participants after their 
examination may cause some fatigue in writing responses, which 
could, in turn, lead to a question of whether or not the strategies 
reported were those used in authentic situations. Fourth, some 
students pointed out their inability to produce adequate sentences 
to express their apologies in a manner they wanted to. Finally, the 
findings may not be generalizable to other contexts since this study 
only examined undergraduate students who, as members of a 
subculture, may have their own style of apology.  
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Recommendations for further studies 
 

According to the limitations stated in the previous section, 
there are directions recommended for further study. First, there 
should be more situations in the Discourse Completion Task, in 
order to cover more sociocultural aspects. Second, it would be 
interesting to examine whether the present findings would hold true 
if the data were collected with other types of instruments such as 
role play and conversations from movies. Another potential 
investigation would be examining apologies occurring in real-life 
interactions instead of the hypothetical scenarios. Third, to increase 
generalizability, a future study should involve more participants at 
different proficiency levels.  
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PROBLEMS OF THAI STUDENTS IN 

COMPREHENDING ENGLISH MATHEMATICS 
ปญหาของนักเรียนไทยในการเขาใจคณิตศาสตร 

ที่เปนภาษาอังกฤษ 
 
 

ThiwapornThawarom
1
 and SaisuneeChaimongkol2 

ทิวาพร ทะวารมย และ สายสุนี ชัยมงคล 
 

Abstract 
 

The study aimed to investigate whether Matthayomsuksa 1 
(M1) students in the English Program at a large state-run high school 
in Northeastern Thailand had problems in studying mathematics in 
English and what kind of problem they had. The instruments 
employed in this study were two mathematics tests. One was an 
English test requiring the students to translate mathematic 
vocabulary, write algebraic expressions, and solve word problems 
whereas the other was a Thai test assessing only word problem 
solution ability. The data were analyzed, using percentages, means 
and t-test.   

The results of the study revealed that the students seemed 
to have problems in learning English mathematics due to 
vocabulary, phrases and sentences specific to mathematics. Among 

                                                        
1อาจารย, มหาวิทยาลัยราชภฎัศรีสะเกษ 
2อาจารย, มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
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these, the most problematic appeared to be word problem solving, 
and the least problematic was vocabulary recognition. The result of 
the Thai test seemed to affirm that the problems arose from the 
students’ low English proficiency.   

 
Keywords: English mathematics 
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บทคัดยอ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
1 ในโครงการการจัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ ในโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญของรัฐบาล ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย มีปญหาในการเรียนวิชาคณิตศาสตรเปนภาษาอังกฤษหรือไม และมี
ปญหาอะไร เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคือแบบทดสอบคณิตศาสตรจํานวน 2 ชุด 
แบบทดสอบชุดแรกเปนภาษาอังกฤษ ประกอบดวย การแปลคําศัพท การเขียน
นิพจนทางคณิตศาสตร และการแกโจทยปญหา สวนแบบทดสอบชุดที่สองเปน
ภาษาไทยและทดสอบเฉพาะโจทยปญหาเทานั้น ในการวิเคราะหและนําเสนอ
ขอมูล ใชคารอยละ คาเฉลี่ยและ t-test 

ผลการศึกษาพบวา นักเรียนมีปญหาในการเรียนคณิตศาสตรเปน
ภาษาอั งกฤษเนื่ องจากคํ าศัพท  วลี  และประโยคภาษาอั งกฤษมีความ
เฉพาะเจาะจงทางคณิตศาสตร โดยนักเรียนมีปญหาในการแกโจทยปญหามาก
ที่สุดและการแปลคําศัพทนอยท่ีสุด ผลจากแบบทดสอบภาษาไทยยืนยันวาปญหา
ในการเรียนคณิตศาสตรเปนภาษาอังกฤษมาจากความสามารถทางดาน
ภาษาอังกฤษที่อยุในระดับต่ําของนักเรียน 
 
คําสําคัญ:คณิตศาสตรที่เปนภาษาอังกฤษ 
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1. Introduction 
 

Without objections, English is a language used to 
communicate internationally.  In the education area, English is 
considered one of the core subjects in school curricula in many 
countries.  In addition, English becomes the language of instruction 
for many subjects, namely, science and mathematics, even in the 
countries where English is not the first language.  For example, the 
Malaysian government has changed the language of instruction from 
Malay to English in science and mathematics in order to keep up 
with globalization (Mohamed, 2008; Nordin, 2005). 

In the Thai educational system, English plays an important 
role from the elementary level to the tertiary level as a compulsory 
subject.  Realizing the importance of English, the Ministry of 
Education (2001) approved of the English Program in which the 
English language is a medium of instruction for mathematics, 
science, social studies and arts for eighteen hours a week. In such a 
program, the students are required to understand the above-
mentioned subjects by using their English competence including 
knowledge of vocabulary items and technical terms as well as 
linguistic structures. The requirements, however, cause difficulties in 
learning processes for English as a foreign language (EFL) learners as 
it usually takes them a number of years to have enough English 
proficiency to understand academic contexts (Cummins, 1980). In 
other words, using the English language in the classroom coupled 
with English authentic texts normally hinders the students’ 
comprehension of subject contents, especially science and 
mathematics (Dahlan et al., 2006; Nordin, 2005).  

To be specific, English mathematics is difficult for non-
native English learners, mainly due to unfamiliar words and 
sentence structures which are unique to English mathematics. The 
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learners have to interpret mathematic phrases to make a logical 
discourse, and the way of presenting numerals such as fractions, 
ratios, and powers in English mathematics has been found to 
confuse the learners who are not good at English (Barwell, 2008; 
Cuevas, 1984; Jarret, 1999).  When they study English mathematics, 
they tend to encounter double difficulties (Garegae, 2008): one from 
reading the authentic English texts and the other from 
communicating the mathematical ideas (Brown, 2005).  According to 
Moschkovich (2005), the students tend to have lower mathematics 
performance when dealing with mathematics in English than 
studying mathematics in their first language.  

 Most of the EFL students in the English Program normally 
studied mathematics in Thai at the elementary level. These non-
native speakers of English hardly use English in their daily lives. That 
is why they encounter difficulties in learning English mathematics in 
their first year in the English program. This study, therefore, aims to 
investigate the following research questions in order to come up 
with effective solutions to the problems: 

1.  DoMatthayomsuksa1 (M1) students in the English 
program at a large state-run high school in Northeastern Thailand 
have problems in studying mathematics in English? 

2. What kinds of problem do the students have in studying 
English mathematics? 

 
2. The language of English mathematics 
 

 According to the mathematics curriculum issued by the 
Ministry of Education (2008), the students are required to follow the 
Learning Contents and Standards – a set of guidelines for the 
students’ achievement in the core subjects - in order to have 
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abilities to think and communicate mathematically, which means 
they should be able to integrate mathematical skills such as 
reasoning, measuring, planning etc. into the “real world” 
circumstances (Ballantyne et al., 2008). To evaluate the students’ 
achievement in learning mathematics, most challenging 
mathematics tests often comprise word problems which the 
students are required to solve systematically and logically.  To 
successfully do so, the students also need the knowledge of 
mathematic vocabulary as well as phrases or algebraic expressions. 
The characteristics of vocabulary, phrases and sentences used in 
English mathematics are described below:  

 
2.1. English mathematic vocabulary 
Garegae (2008) stated that despite being native English 

speakers who are accustomed to using English in the real situation, 
the learners would still find mathematic vocabulary difficult. That is 
because the English mathematics language consists of terms whose 
meanings are different from those used in ordinary English. In this 
regard, EFL learners who have not mastered English generally 
struggle with such words (Ballantyne et al., 2008; Clarkson, 2006; 
Kazima, 2006).  According to Garegae (2008), mathematical terms are 
divided into two categories as follows:  

 (1) Technical terms specific to mathematics  
This group of words is connected with mathematics only. 

That is, it has meaning only in mathematics.  Some examples are 
given below: 

 Polynomial refers to one term  or the sum/difference of 
two or more terms. For example, 4x2 – 3y + 7 is a polynomial.  

Coefficient refers to the numerical factor in any term of a 
polynomial. For example, in the expression 2x + 3y – 16, the 
coefficient of x is 2 and the coefficient of y is 3.  
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(2) Terms with common meanings in ordinary English 
but different meanings in mathematics  
This group of vocabulary items has more than one meaning. 

These words are used both in ordinary English and mathematic 
English. However, when they are used in mathematics, their 
meanings have little or no relationship with their common ones 
(Mckenna and Robinson, 2006). An example is ‘odd’ which means 
‘different from what is normal or expected’ in ordinary English, but 
‘a number that cannot be divided exactly by two, for example 1, 3, 
and 5’ in mathematics.  

 
2.2 English mathematic phrases 
 A mathematic phrase, or an algebraic expression, is a 

composition of numbers, variables, and operation symbols (eg. 2x + 
1) which can be translated from word phrases. Algebraic expressions  
are formed by word phrases which are not complex but dense 
because the variables have to be interpreted restrictedly (Capraro et 
al., 2010).  However, word phrases that contain the terms with more 
or less the same concept may not generate the same algebraic 
expressions. For example, the terms decreased by, deduct, 
depreciate, less than ,  minus, subtract and take away all signal 
subtraction in mathematics operation, but they do not always 
generate the same algebraic expressions of subtraction as 
demonstrated below:                      

Word phrases               Algebraic expressions   
1.  5 minus b      5 - b 
2.5 less than b              b - 5 
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2.3 English mathematic sentences 
In English mathematics, the sentences are often presented 

in simple and declarative structures without ambiguities, hidden 
agendas or cultural assumptions (Dahlan et al., 2006). In addition, 
the sentences are often in active rather than passive. Paradoxically, 
these clear sentences are actually problematic for the beginners of 
English mathematics (Jamisson, 2000). That is, however simple the 
sentences in English mathematics are, the learners still require good 
English ability to understand their concepts (Barwell et al., 2007; 
Jamisson, 2000). Some examples of English mathematic sentences 
are  

1. Stephanie is six years old. She is one year older than 
one-sixth the age of her   mother. How old is Stephanie’s mother? 

2. A chicken dinner costs $2.50 more than a spaghetti 
dinner. If the cost of both is $18.40, how much does each meal 
cost? 

 
3.Methodology  

 
3.1 Subjects  
The subjects in the study were all 33Matthayomsuksa1 

students in the English Program at a large state-run high shool in 
Northeastern Thailand in the academic year 2010. All of them were 
familiar with the teaching method which uses Thai as a medium of 
instruction. Their average English language proficiency was 
considered lower than the standard level, based on the result of 
English for Speakers of Other Language (ESOL) Examination provided 
by the University of Cambridge. That is, only 6% passed the test. 
Taking three English mathematic classes per week in the English 
Program, they were found to struggle with the learning as they had 
to make sense of English texts used in this particular context.  
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3.2 Instruments 
Two tests were given to the subjects to examine the 

problems they were facing in studying mathematics in English. The 
following are the characteristics of the two tests.   

3.2.1 English test 
The test comprises three parts:  translating 20 

mathematic vocabulary, writing 10 algebraic expressions and solving 
10 word problems as elaborated below.  

(1) Translating mathematic vocabulary  
According to the study on mathematic vocabulary 

conducted by Garegae (2008), two kinds of mathematic vocabulary 
caused problems for L2 learners: words with more than one 
meaning (used differently in ordinary English and mathematics 
English) and words with meanings only in mathematics. Ten words 
of each kind were selected from Garegae’s study. The selection was 
based on whether the words had been introduced to the students 
and included in their lessons. The first group includes addition, 
different, factor, multiples, parallel, perimeter, product, remainder, 
substitute and sum, and the second group consists of equilateral 
triangle, highest common factor, perpendicular line, prime number, 
regular pentagon, right angle, significant figure, simple interest, 
square number and standard form.  

(2) Writing algebraic expressions 
This part aimed to evaluate the students’ abilities 

to decipher mathematical phrases into mathematics concepts, 
which are needed for solving problems or equations. It comprised 
ten word phrases that had been taught in the classroom, for 
instance, x dozen, twice a number, and 5 less than a number.  

(3) Solving word problems  
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In this part, ten word problems were given to the 
students in order to evaluate their understanding of English 
mathematic sentence structures and their ability to translate those 
descriptions into equations before the problems were to be solved. 
It is generally accepted that the ability to solve word problems 
correctly shows the students’ success in learning mathematics. An 
example of word problems in the test is “A chicken dinner costs 
$2.50 more than a spaghetti dinner. If the cost of both is $18.40, 
how much does each meal cost?” 

 
3.2.2 Thai test 
To ensure that the problem that might occur really 

arose from the students’ lack of English competence, not their poor 
mathematic ability, the ten word problems on the English test were 
translated into Thai for the students to solve. The result of the test 
in Thai was compared with that of the English test to see whether 
there was any significant difference. If the students could do the 
Thai mathematics test significantly better than the English one, it 
meant that their difficulties really resulted from poor English 
knowledge. 

 
3.3 Procedures 
The students had been informed about the test one week 

before the English mathematics test was to be taken. The time 
allowed for the completion of the test was two hours. The Thai test 
was given to the students three days after the first.  

 
4. Results  

The data drawn from the scores of the English test as seen 
in Table 1 show that the part that the subjects could do the best is 
the vocabulary (32.58%) (from the average of both types, 20 items), 
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followed by algebraic expressions (23.64%) and word problems 
(15.15%).  Considering each part of the test, it can be seen that the 
means of the technical terms and algebraic expressions are equal. 
This implies that translating technical terms seemed to be as 
difficult as writing algebraic expressions. However, the mean of both 
types of the vocabulary is statistically greater than that of the 
algebraic expressions, which means the students could translate 
vocabulary better than writing algebraic expressions. Overall, no part 
reaches 50 %; therefore, it can be concluded that the students had 
difficulties studying English mathematics.  

 
Table 1 Results of the English mathematics test 

 Translating vocabulary  (20) Writing 
algebraic 

expressions 
(10) 

Solving  
word 

problems 
(10) 1. Terms with 

common 
meanings in 
ordinary English 
but different 
meanings in 
mathematics 
(10) 

2. Technical 
terms specific 
to mathematics 
(10) 

Mean 4.15 (41.52%)                     2.36 (23.64%) 2.3636 
(23.64%) 

1.5151 
(15.15%) 

3.26 (32.58%) 

(P-value of the three pairs ≤ 0.20) 
 
 
Concerning the two types of vocabulary, the results as 

illustrated in Table 2 indicate that the mean score of the terms with 
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common meanings in ordinary English but different meanings in 
mathematics is 4.15, which means each student recognized and 
understood four words on average.  Meanwhile, they could 
remember averagely two technical terms. The statistical difference 
between both groups is significant at P = 0.00. This means the 
students did not know technical terms as well as terms with 
common meanings in ordinary English but different meanings in 
mathematics. 

 
Table 2 Comparison between two types of vocabulary  

                        Vocabulary  Mean S. D. 
 
1. Terms with common meanings in 
ordinary  English but different meanings 
in mathematics 

 
4.15     

 
2.25 

 

 
2. Technical terms specific to 
mathematics 

 
2.36 

 
2.10 

P = 0.00  
To be certain that the problems above were caused by the 

students’ poor English ability, the results of the tests on English and 
Thai word problems were compared and presented in Table 3. 
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Table 3 Results of the tests on English and Thai word problems  
 

 English 
Word problems 

(10) 

Thai Word 
problems 

(10) 

Score difference 

Total (330) 50 119 69 
Mean 1.52 (15. 15 %) 3.61 (36.1 %)     2.09 (20.9%) 

                                                           P=0.000 
 

According to the data above, on average each student 
could solve one or two English word problems correctly as the 
mean score was only 1.5151 or 15.15 %. On the other hand, they 
could solve three or four word problems in the Thai version as the 
mean of the Thai test was 3.6061 or 36.06%, which is about 21% 
different from the English one.  As the students had statistically 
different ability in solving the English and the Thai word problems, it 
can be concluded that the problems really arose from English 
ability, not mathematical skills.  
 
5. Discussion 
 

Based on the results presented above, the students’ 
average score of each part of the test is lower than 50%. Therefore, 
it can be said that the EFL learners found learning English 
mathematics difficult due to their limited language abilities, 
especially their insufficient knowledge of the English mathematic 
vocabulary, phrases and sentences.   

Vocabulary is important for comprehension of any subjects; 
English mathematics is no exception.  Similar to Clarkson (2006), 
Garegae (2008) and Kazima (2006) who stated that EFL students 
struggled with mathematic vocabulary, this study found that the 
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subjects also had problems with the vocabulary, especially the ones 
specific to mathematics or technical terms. This is because the 
technical terms are not usually used in daily life. When the students 
encounter their specific meanings, it is important that they recognize 
and understand their definitions in order to use them in class. On 
the other hand, the students have more opportunities to be 
exposed to the terms that have both meanings in ordinary and 
mathematics; therefore, the words look more familiar when being 
introduced in English mathematics class and more easily memorized 
(Gargare, 2008; Kasima, 2006).   

In addition, it happened that the students found English 
phrases in mathematics difficult to understand. For example, they 
incorrectly interpreted the phrase x dozen as the squared of x (x2) 
instead of 12x, which is probably caused by two factors –the 
unknown word dozen and the meaning of the phrase x dozen that 
refers to multiplication.  Another example is twice a number which 
was incorrectly decoded as the squared of a number (n 2, meaning 
n x n) instead of double a number (2n referring to n + n). This 
means the students could not distinguish the concept of 
multiplication from that of addition through the algebraic 
expressions.  One more case is “5 less than a number,” which must 
be translated as n-5, but most students decoded it as 5 – n. The 
cause of the problem is similar to what Ballantyne et al. (2008) 
mentioned that some algebraic expressions were produced 
differently from word phrase arrangement, thus causing confusion 
and misunderstanding.  

When it comes to word problems which contain precise 
and informatively dense sentences, the students need to pay 
attention to the structures in order to relate the relevant 
information to the modeling solution (Capraro et al., 2010; Jarret, 
1999). The results from the study revealed that the students failed 
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in forming complete mathematic equations. To elaborate on this, 
they could make a list of information presented in the word 
problems, but they were not able to apply the information into 
mathematic concepts to the modeling solution (+, -, x, ÷). As a 
result, they were unable to solve the problems.  

In other words, the students lacked good reading skills to 
understand and form mathematical concepts through English 
sentences.  That is why they gained the lowest average score in the 
word problem part. Word problem solving is, therefore, the most 
difficult part for the students in learning English mathematics. This 
corresponds to the fact claimed by Barwell (2003), Jarret (1999) and 
Verschaffel et al.(2000) that multi-skills such as reading, translating 
and decoding are crucial for English mathematics learning. On the 
contrary, the students gained the highest average score for the 
vocabulary part because they were required only to recognize single 
words or short word phrases without integration skills.   

The results of this study imply that the language barriers 
had a significant effect on the students’ abilities to make English 
mathematics comprehensible, as supported by Cuevas (1984) and 
Nordin (2005) that the students found mathematics more difficult 
when an English textbook was used in the classroom. The findings 
of the study support Moschkovich’s claim (2005) that ESL students 
tended to have lower performance in English mathematics than 
mathematics studied in their first language.  

On the contrary, when the students took the word 
problems on the Thai test, the average score increased significantly. 
The comparison between the English test and the Thai test indicates 
that the students could gain higher scores in solving word problems 
in their first language as they could write more correct equations. 
Even though some of them had a limited language skill when they 
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did the same item on the English test, they could draw a diagram to 
help write the equation.  For example, a few of them could sketch 
the diagram below in an attempt to solve the word problem “A 
chicken dinner costs $2.50 more than a spaghetti dinner. If the cost 
of both is $18.40, how much does each meal cost?” 

 
 
 
=   $18.40 

 
 

เมนูไก 
 

 The equation represented by the picture was correctly 
formed. Consequently, it can be assumed that the Thai test allowed 
the students to understand clearer mathematic concepts than the 
English test, indicating that English is the major cause of their 
difficulties in mathematics learning.  

 
6.1 Conclusion  
Based on the results of this study, it can be concluded that 

the students in the English Program at the high school under study 
had problems in learning mathematics in English due to their limited 
English proficiency. They were poor in all the three aspects 
investigated: mathematic vocabulary, algebraic expressions and 
word problems. The instructors in charge of the same or similar 
course are, therefore, suggested to familiarize the students with 
technical terms, phrases and sentences used in English mathematics 
earliest in the course. Integrating mathematics in English class may 
also be a possible way to build up sufficient background knowledge 
to study English mathematics, making it less difficult for EFL 
learners. 
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หลักเกณฑการเสนอบทความเพ่ือพิมพ 
ในวารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 
วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เปนวารสารที่มุง

เผยแพรบทความวิชาการและบทความจากการวิจัยทางดานมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  โดยเปดรับบทความจากบุคลากร/นักศึกษาภายในคณะศิลปศาสตร
และภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตลอดจนเปดรับบทความจากบุคลากร 
อาจารย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปจากภายนอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
มีกําหนดตีพิมพเผยแพรปละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) และ
ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) ของทุกป อีกท้ังยังมีการออกวารสารฉบับพิเศษ
ขึ้นมาตามวาระโอกาสตางๆตามความเหมาะสม 
 
หลักเกณฑการสงและพิจารณาบทความ 
1)  เปนบทความที่ไมเคยตีพิมพเผยแพรในท่ีใดมากอน และเปนบทความที่ไมได
สงใหวารสารวิชาการฉบับอ่ืนๆพิจารณา   
2)  ตนฉบับจะเขียนเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได  
3) ตนฉบับควรมีความยาวไมเกิน 25 หนากระดาษ A4 พิมพดวยระบบ 
Microsoft Word   
4) ใชตัวอักษร TH sarabun PSK ขนาด 14 พอยต 
5) บทความตองประกอบไปดวย  
 5.1 ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 5.2 บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวไมเกิน 15 บรรทัด 
 5.3 คําสําคัญ (keywords) ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไมเกิน 6 คํา  
 5.4 ใหระบุชื่อผูเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตําแหนง (เชน อาจารย 
นักศึกษา) และสถานที่ทํางานหรือสังกัด (เชน คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน)ี 
6) บทความที่เขียนเปนภาษาอังกฤษตลอดจนบทคัดยอที่ใชภาษาอังกฤษ จะตอง
ผานการตรวจสอบความถูกตองจากผูเชี่ยวชาญดานภาษากอนสงบทความมายัง
กองบรรณาธิการ 
7) การอางอิง เพื่อใหเปนมาตรฐานระบบเดียวกัน ใหใชระบบนามป ตวัอยางเชน 



  

-ในเนื้อเรื่อง ใหใชตามแบบดานลางน้ี 
(ชื่อผูแตง,/ปที่พิมพ/:/เลขหนา)  
-เชิงอรรถ ใหใช 
1ชื่อผูแตง,/ชื่อเรื่อง,/(เมืองหรือสถานที่พิมพ:/สํานักพิมพ,/ป

ทีพิมพ),/เลขหนาท่ีอางอิง. 
-บรรณานุกรมทายเรื่อง  ใหใช 
ชื่อผูแตง./(ปที่พิมพ)./ชื่อเรื่อง./สถานท่ีพิมพ:/สํานักพิมพ. 
*หมายเหตุ เครื่องหมาย / หมายถงึเวนวรรค 1 เคาะ 
สําหรับระบบบรรณานุกรมอยางละเอียด สามารถอางอิงกับ

คูมือการเขียนบรรณานุกรมระบบ APA style (โปรดดูรายละเอียดไดที่
http://eportfolio.hu.ac.th/library/images/stories/sample/apa
%20style%20psu.pdf ในกรณีที่บรรณานุกรมที่สงมาพรอมบทความ 
หากไมตรงกับเงื่อนไขของวารสารฯ ทางวารสารจะสงใหผูเขียนปรับ
รูปแบบใหเปนระบบ APA กอน จึงจะสงใหกับผูทรงคุณวุฒิอาน และ
ทางกองบรรณาธิการจะพิจารณาการเขียนบรรณานุกรมโดยละเอียดอีก
ครั้งหนึ่ง เพื่อใหมกีารแกไขโดยสมบูรณเมื่อบทความไดรับการพิจารณา
ตีพิมพเรียบรอยแลว 

8) ในการสงบทความ ใหแนบชื่อสกุลผูเขียน โดยระบุตําแหนง สถานที่ทํางาน 
หมายเลขโทรศัพท และอีเมลที่ติดตอไดสะดวก 
9) บทความที่สงมาเพื่อตีพิมพจะไดรับการกลั่นกรองจากผูทรงคุณวุฒิอยางนอย
หนึง่ทาน  
10) บทความที่ไมผานการพิจารณาใหตีพิมพ ทางกองบรรณาธิการจะแจงให
ผูเขียนทราบ แตจะไมสงตนฉบับคืนผูเขียน 
11) กรณีที่มีรูปภาพประกอบหรือแผนภาพ ใหสงไฟลแนบตางหากจากภาพใน
บทความ ซึ่งสามารถสงมาในสกุล jpg ขนาดไฟลควรอยูในระหวาง 500 kb – 
1500 kb  
12) ทัศนะและขอคิดเห็นในวารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปน
ของผูเขียนทุกทาน มิใชทัศนะและขอเขียนของกองบรรณาธิการ หรือคณะศิลป
ศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแตอยางใด ผูที่จะนําบทความไปผลิตหรือ
เผยแพรซ้ํา ใหแจงตอกองบรรณาธิการวารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีดวย 



  

  

 

 

ติดตอและสงบทความไดที ่
กองบรรณาธิการ วารสารศลิปศาสตร มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
ตําบลเมืองศรีไค  อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 34190 
โทรศัพท 045-353-705 โทรสาร 045-288-870  
 
หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส ใหสงมาตามที่อยูขางลางน้ี (โปรดสงมาทั้งสอง
อีเมล) 
 
e-mail :tikkk@hotmail.com, surasom@gmail.com 
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