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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง รูปลักษณ์ศิลปกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในงานศิลปกรรมไทยในทศวรรษหน้า 
เป็นการศึกษาภาพรวมของงานจิตรกรรมไทยเชิงประวัติศาสตร์ศิลป์ ผลงานจิตรกรรมในงานแสดงศิลปกรรม
แห่งชาติ และผลงานจิตรกรรมของศิลปินแห่งชาติ พบว่า มีเนื้อหาเรื่องราวเก่ียวกับพระพุทธศาสนา ความเชื่อ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชาวบ้าน ท่ีส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยตรง  หลังรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลกาลท่ี 4 ศิลปะของประเทศทางตะวันตกหรือศิลปะสากลเข้ามาผสมผสาน เกิดเป็นศิลปะ
ไทยประยุกต์ ศิลปะสมัยใหม่ และศิลปะร่วมสมัยต่อเนื่องมาจนปัจจุบันซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ 
อย่างรวดเร็ว ส่งผลโดยตรงต่อการสร้างงานศิลปกรรม เช่น ด้านสังคม วัฒนธรรม ศิลปะช่วยสร้างความเป็น
เอกภาพ ให้คนในสังคมเข้าใจร่วมกันผ่านเอกลักษณ์ทางศิลปกรรม ด้านเศรษฐกิจ ควรรส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ท่ีพัฒนามาจากศิลปะและวัฒนธรรมไทย การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ท่ีส่งผลท้ังกระบวนการ
สร้างสรรค์และการเผยแพร่ผลงาน ผู้วิจัยสรุปเป็นทิศทางท่ีเหมาะสมสําหรับการพัฒนากระบวนการสร้างสรรค์
งานศิลปกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้สอดคล้องกับสภาพสังคมไทยในทศวรรษหน้า ว่าควรจะแสดง
เนื้อหาเรื่องราวท่ีส่งเสริมแนวคิดเชิงคุณธรรมจริยธรรมท่ีง่ายแก่การรับรู้ โดยมีรูปแบบท้ังเหมือนจริง ก่ึง
นามธรรม และ นามธรรม ด้วยกลวิธีการสร้างงานท่ีมีอิสระในการเลือกใช้วัสดุให้เหมาะกับกลวิธีสร้างงานของ
ศิลปินแต่ละคน และควรนําเสนอท้ังการนําเสนอโดยตรง มีนัย และโดยอ้อมเพ่ือกระตุ้นให้เกิดแนวคิดเชิง
จริยธรรมข้ึนในหัวใจผู้ดูผู้ชม  

คําสําคัญ : รูปลักษณ์ศิลปกรรม, คุณธรรมจริยธรรมในงานศิลปกรรมไทย 
 

ABSTRACT 
The research expanded  the  formation  of Fine arts  for  ethics  and  morals  of  Thai 

art  in  next  decade.  The formation of fine art for enhancement of Thai virtues and ethics in 
history of Thai art , the works of the national artists, and  national art exhibitions of Thailand 
10 years latter. Painting  was a man  making  the Thai artists still do Thai Traditional painting  
creation to   Art for Religion’ sack  to show  Buddha religious concept and believe, and Thai 
custom.  All of them are increasing of art for ethics and morals.  After King Rama  4  the 
Influence of western art (international art) was mixed white Thai Traditional art by Thai artist. 
The work of art named Thai applied art contemporary art a modern art in sequences to the 
present. The trend of Thai art which affected by the changing of  society culture economy 
and technology. The world while changes to Globalization, Thai culture affected by them the 



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งท่ี 3 
22 พฤษภาคม 2556 สถาบนัการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

 840 
 

international culture. Something light or wrong  was happened in the present of Thai society 
so that the artist’ inspiration to create the Work of Art for enhancement of Thai virtues and 
ethics.  

The study conclude that : To establish and direction of the process development   for  
creating  The Formation of Work of Art for enhancement of Thai virtues and ethics according 
to Thai society  in decade. The suggestions is  1) The content of the work of art for ethics and 
morals should  be  easy  based  on the perception  of the audience   2) Style of art  should  
be creating in Realistic art, Se-mi  Abstract art, and  Abstract art. To continue the  finding  of 
the new style for art creation. 3) Materials and techniques  should  be free to make a painting  
according  to the    interesting of the audiences      4)  All  kinds of presentation are allow  as  
direct pattern  significance pattern  and indirect pattern, on of them are increasing  the 
positive opinions  actively  of  Thai Virtues and  Ethics. 

Keywords : Formation of Fine Arts, Ethics and Morals of Thai Art 
 

บทนํา 
             คุณธรรมจริยธรรม เป็นเรื่องของการประพฤติ ปฏิบัติ ในสิ่งท่ีดีงามท้ังทางกาย วาจา ใจ เป็นหลักหรือ
แนวทางปฏิบัติให้เป็นคนดีและเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืน เป็นประโยชน์สุขต่อตนเองและ
ส่วนรวม โดยท่ัวไปถือว่าคุณธรรมจริยธรรมเป็นองค์ประกอบของความเป็นมนุษย์ ซ่ึงพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺ
โต. 2546, หน้า 45) กล่าวว่า ความเป็นมนุษย์ประกอบด้วย 1) คุณลักษณะ เป็นสิ่งท่ีปรากฏเห็นทางกายภาพ  
2) คุณสมบัติ เป็นสิ่งท่ีอยู่ภายในตัวของแต่ละบุคคล 3) คุณธรรม เป็นธรรมท่ีเป็นคุณ เช่น ความซ่ือสัตย์ ความ
มานะอดทน ความมีมนุษยสัมพันธ์ มีน้ําใจเอ้ืออาทร ให้ความเป็นมิตรกับบุคคลท่ัวไป ไม่ทําร้ายจิตใจผู้อ่ืน ไม่เห็น
แก่ตน คิดจะให้มากกว่ารับ เป็นต้น 

คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมมีบทบาทสําคัญต่อความสงบสุขและส่งผลไปสู่ความม่ันคงของ
การดํารงอยู่ของรัฐด้วย ดังท่ี ขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท์, (2551 หน้า 67) กล่าวว่า ในประเทศไทยคุณธรรม
จริยธรรมมีความสําคัญมากในระดับชาติ ดังปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่ฉบับท่ี 
8-10  ซ่ึงให้ความสําคัญกับการพัฒนาคน โดยเน้นท่ีการพัฒนาจิตใจ ด้วยการกําหนดให้คนต้องได้รับการพัฒนา
อย่างครบถ้วน ได้แก่  1) การพัฒนาให้เป็นคนเก่งท่ีมีปัญญา ใฝ่เรียนใฝ่รู้ รู้จักคิด มีเหตุผล รู้จักพ่ึงตนเอง และมี
จิตสํานึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม สังคม ประเทศชาติ  2) การพัฒนาให้เป็นคนดี มีความเมตตากรุณา กตัญญูรู้คุณ 
สามัคคี ซ่ือสัตย์สุจริต ละเว้นจากอบายมุข มีระเบียบวินัย ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ประกอบกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2544 ให้ความสําคัญกับ
คุณธรรมจริยธรรมดัง มาตรา 4 ท่ีกําหนดว่า การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคล
และสังคม...การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ คุณธรรมจริยธรรม และมีวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

ในทางตรงกันข้าม การขาดหรือบกพร่องทางคุณธรรมจริยธรรม จะก่อให้เกิดความเสื่อมทรามในจิตใจ
ของประชาชน เป็นผลให้สังคมสับสนวุ่นวาย แก่งแย่งชิงดีกัน ส่งผลให้คนบางกลุ่มทําผิดคุณธรรมจริยธรรมซํ้า
แล้วซํ้าเล่า จนคนส่วนใหญ่ชินชา เห็นเป็นเรื่องปกติ โดยไม่สนใจท่ีจะต่อต้าน คัดค้าน ตรวจสอบ และปล่อยให้
มันดําเนินต่อไปจนกลายเป็นเรื่องธรรมดาของสังคมไปในท่ีสุด  
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ปัจจุบันพบว่า การบกพร่อง หย่อนยาน ทางคุณธรรมจริยธรรม ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
สังคม เปล่ียนแปลงไปในทางลบ ทําให้เกิดปัญหาต่างๆข้ึนในสังคม เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาครอบครัว 
ความยากจน ความเหลื่อมล้ําทางสังคม การมีเพศสัมพันธ์ก่อนเวลาอันควร ส่งผลสู่การทําแท้งผิดกฏหมาย ฯลฯ 
ปัญหาดังกล่าวล้วนมีผลกระทบต่อบุคคล สังคม โดยตรง และเป็นสิ่งท่ีผิดท้ังกฎหมายและศีลธรรม ดังท่ี แพง ชิน
พงศ์ (2553) กล่าวว่า “...น่าแปลกท่ีแม้จะมีข้อห้ามและบทลงโทษทางสังคมและทางกฎหมายหนักหนาอย่างไร
กลับดูเหมือนว่าปัญหานี้ไม่ลดลงเลย นับวันแต่จะรุนแรงและน่ากลัว ท้ังในแง่ของรูปแบบ วิธีการท่ีผู้กระทําผิด
นํามาปฏิบัติ กลายเป็นปัญหาท่ีเรื้อรังยังไม่สามารถหาทางแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง ”  สอดคล้องกับแนวคิดของ 
เกษม วัฒนชัย (2550 หน้า 94) ท่ีกล่าวว่า     ” คุณธรรมและจริยธรรมเมืองไทย  จากท่ีเคยงดงามเป็นท่ีกล่าว
ขานของคนท่ัวโลก เวลานี้อยู่ในข้ันวิกฤติ...”  และแนวคิดของ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ (เสถียร ธรรมสถาน, 
2551) ท่ีว่า “ สังคมไทยในขณะนี้อยู่ด้วยความรู้สึกท่ีหดหู่ใจ ไร้ความหวัง เพราะสังคมไทยกลายเป็นสังคมเห็น
แก่ตัว เห็นแก่ได้ เห็นแก่พวกพ้อง ไม่เห็นแก่ส่วนรวม ประเทศชาติ มีการแก่งแย่งชิงดี เอารัดเอาเปรียบ กลั่น
แกล้งผู้อ่อนแอ เป็นสังคมท่ีไม่มีจิตสํานึกในความรักชาติอย่างเป็นรูปธรรม” 

คุณธรรมจริยธรรมกลายเป็นปัญหาของเยาวชนไทยจนเกิดเป็นภาวะวิกฤตของชีวิตทางด้านสติปัญญา 
โดยพบว่าเยาวชนมีการรู้คิดอยู่ในระดับตํ่าและมักจะพึงพอใจท่ีจะทําตามผู้อ่ืนมากกว่าการมีหลักคุณธรรม
จริยธรรมของตนเอง จึงเกิดการทําสิ่งไม่ดีไม่งามซํ้าซาก จากการเสวนาเรื่อง วิกฤตินักศึกษาไทย : ความรุนแรง
และทางออก ในการประชุมวิชาการระดับชาติ  " 2552 ปีแห่งคุณภาพการอุดมศึกษาของไทย " อมรวิชช์ นาค
รทรรพ, (2552) ได้กล่าวถึงผลการสํารวจการดําเนินชีวิตของนิสิตนักศึกษาปี 2551 พบว่า นักศึกษา 28% ไม่ได้
อยู่กับพ่อแม่ มีความเสี่ยงท่ีจะเป็นโรคสําลักเสรีภาพ  กินเหล้า 42% สูบบุหรี่ 22% เพราะไม่มีผู้ใหญ่ควบคุม 
อัตรากินเหล้าสูบบุหรี่มีมากกว่าเด็กท่ีอยู่กับพ่อแม่สูงถึง 4 เท่า และนนักศึกษา 7% กินเหล้าครั้งแรกในงานรับ
น้องใหม่ และจากนั้นก็ไม่เคยหยุดกินเหล้าอีกเลย 31% ยอมรับว่าเคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้ว และ 54% ยอมรับ
การใช้ชีวิตแบบอยู่ก่อนแต่ง ท่ีน่าแปลกใจคือ เรียนหนังสือน้อยลงเรื่อยๆ แม้จะมามหาวิทยาลัยทุกวันก็ตาม  

จากสภาพแนวโน้มการเกิดปัญหาเชิงคุณธรรมจริยธรรมท่ีเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง หากปล่อยไป
โดยไม่ได้แก้ไขหรือป้องกันล่วงหน้า จะเกิดผลเสียหายมาก  จึงเกิดแนวคิดท่ีจะกู้วิกฤติสังคม เห็นได้จากมติของท่ี
ประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันอังคารท่ี 31 ตุลาคม 2549 ...ในประเด็นการกู้วิกฤติสังคมทุกฝ่ายมีความเห็น
สอดคล้องต้องกันว่าการสร้างสังคมท่ีแข็งแกร่งมีจริยธรรม รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามท่ีบรรพบุรุษสอนสั่ง
สืบทอดกันมานานนั้นเป็นวาระแห่งชาติท่ีต้องเร่งปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จริงจัง ท้ังการแก้ไขและการป้องกัน 
(สถาบันอนาคตศึกษาเพ่ือการพัฒนา, 2549) ส่งผลให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกระดับมีความกระตือรือร้น เอาจริงเอา
จังกับการบริหารจัดการกับปัญหาความเสื่อมทรามของสังคมและประชาชนท่ีมีพฤติกรรมเชิงลบในการดําเนิน
ชีวิตอันเนื่องมาจากการบกพร่องทางจริยธรรม จึงจําเป็นต้องพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้มากข้ึน โดยมุ่งทิศ
ทางการผลิตและพัฒนากําลังคนให้เป็นคนดีควบคู่ไปกับการเป็นคนเก่ง...” 

ศิลปกรรมเป็นสิ่งท่ีมนุษย์สร้างข้ึนเป็นผลรวมมาจากความรู้สึกนึกคิดของศิลปินท่ีต้องการแสดงออก
โดยสร้างสรรค์เป็นผลงานท่ีมีท้ังความสวยงามและมีคุณค่าต่อความรู้สึกนึกคิดเชิงบวกของคนในสังคม จาก
การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ศิลป์ พบว่า ศิลปินมีการแสดงออกโดยการสร้างสรรค์งานศิลปะเป็นเรื่องราวเพ่ือ
ส่งเสริมศาสนา (Art for art Religion’ sake) ส่งเสริมสังคม (Art for social’ sake) ส่งเสริมขนบธรรมเนียม
ประเพณี คุณงามความดี ซ่ึงอาจจะเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาการบกพร่องทางคุณธรรมจริยธรรมได้ โดย
เฉพาะงานวิจิตรศิลป์ (Fine Arts) แขนงจิตรกรรม (painting) ซ่ึงเป็นการเขียนภาพท้ังท่ีเป็นภาพขาวดําและภาพ
ระบายสี โดยศิลปินสามารถถ่ายทอดจินตนาการ ความรู้สึกนึกคิดจากสิ่งแวดล้อมและเหตุการณ์ต่างๆในสังคม
เชิงคุณธรรมจริยธรรมได้อย่างรวดเร็ว ไม่มีข้อจํากัดทางวัสดุเหมือนงานวิจิตรศิลป์แขนงอ่ืนๆ จนทําให้จิตรกรรม
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เป็นพ้ืนฐานสําคัญของงานศิลปะทังมวล และสามารถถ่ายทอดเรื่องท่ีลึกซ้ึงให้ปรากฏชัดเจนข้ึน ท้ังนี้เป็นเพราะ
เรื่องราวท่ีส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมถึงแม้จะเป็นนามธรรม แต่กระบวนการสร้างสรรค์ทางจิตรกรรมก็สามารถ
ทําให้เรื่องราวดังกล่าวปรากฏเป็นรูปธรรมประจักษ์แก่คนในสังคม โดยศิลปินจึงใช้ผลงานศิลปะเป็นสื่อท่ีสะท้อน 
กระตุ้นเตือน ให้เกิดความคิดเชิงคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้คนในสังคมได้เป็นอย่างดี  

1) รูปลักษณ์ศิลปกรรม หมายถึง ภาพรวมของจิตรกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
ศิลปกรรมไทยใน10 ปีข้างหน้า ประกอบด้วยความเป็นเอกภาพ (Unity) ของเนื้อหาเรื่องราว รูปแบบ กลวิธีการ
สร้างงาน และการนําเสนอ  

2) คุณธรรมจริยธรรม หมายถึงหลักหรือแนวทางการประพฤติปฏิบัติให้เป็นคนดีในสังคม ซ่ึงศิลปิน
ผู้สร้างงานได้นําเสนอไว้ในงานศิลปกรรมไทยท้ังท่ีเป็นแบบไทยประเพณี ไทยประยุกต์ สมัยใหม่ และแบบร่วม
สมัยในปัจจุบัน เพ่ือเป็นสิ่งท่ีมีท้ังความงามและเป็นสิ่งกระตุ้นให้ผู้ดูชมเกิดแนวคิดเชิงจริยธรรม นับเป็นการนําสิ่ง
ท่ีดีเข้าสู่จิตใจ ส่งผลต่อพฤติกรรมเชิงบวกของคนในสังคม นํามาสู่ความเข้าใจต่อกัน และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษารูปลักษณ์ศิลปกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ การ
แสดงศิลปกรรมแห่งชาติ และผลงานของศิลปินแห่งชาติ 

2. เพ่ือศึกษาแนวโน้มของศิลปกรรมในสังคมท่ีได้รับอิทธิพลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ เทคโนโลยี 

3. เพ่ือกําหนดทิศทางท่ีเหมาะสมสําหรับการพัฒนากระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้สอดคล้องกับสภาพสังคมไทยในทศวรรษหน้า 
 
ระเบียบวิธีวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นแบบพหุวิธี (Multi-methods) โดยมีตัวแปรท่ีศึกษาเป็นรูปลักษณ์ของศิลปะท่ีส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในทศวรรษหน้า ในด้านเนื้อหา รูปแบบ กลวิธีการสร้างงาน และการนําเสนอ  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นผลงานศิลปกรรมไทยท่ีปรากฏในประวัติศาสตร์ศิลป์ของไทยสมัย
รัตนโกสินทร์  ผลงานจิตรกรรมในงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ และผลงานของศิลปินแห่งชาติ กลุ่มตัวอย่าง 
ได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling random) เป็นผลงานจิตรกรรมไทยท่ีมีเนื้อหาส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในประวัติศาสตร์ศิลป์ไทยสมัยรัตนโกสสินทร์ ผลงานจิตรกรรมในงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ 
ย้อนหลัง 10 ปี (ระหว่างปี พ.ศ.2543-2553) และผลงานจิตรกรรมของศิลปินแห่งชาติ (สาขาทัศนศิลป์)  
            2. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสัมภาษณ์เพ่ือการศึกษา
รูปลักษณ์ศิลปกรรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในงานศิลปกรรมไทยในทศวรรตหน้า จํานวน 10 ข้อ มีข้ันตอน
การสร้าง ดังนี้ 1) ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสร้างกรอบตามจุดมุ่งหมายท่ี
กําหนดไว้ 2) ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการสร้างแบบสัมภาษณ์ เพ่ือกําหนดข้อคําถาม 3) การหาคุณภาพเครื่องมือ 
โดยนําร่างแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนให้ผู้ทรงคุณวุฒิ  3 ท่าน เป็นผู้ตรวจพิจารณา ให้ความเห็นว่า ใช้ได้ (agree) 
หรือใช้ไม่ได้ (disagree) กําหนดเกณฑ์ ต้องตรงกันท้ัง 3 ท่าน  

3. การเก็บข้อมูล มีการเก็บข้อมูลดังนี้  1) การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) เป็น
การศึกษาจากแหล่งข้อมูลท้ังท่ีเป็นห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ และแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเก่ียวกับการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม ตัวศิลปินผู้สร้างงาน เนื้อหาเรื่องราว รูปแบบ  กลวิธีการสร้างงาน การนําเสนอ  
สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม คุณธรรมจริยธรรม  2) การศึกษาภาคสนาม (Field study) เก็บข้อมูลปฐม
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ภูมิด้วยการสังเกตวิเคราะห์ ผลงานจิตรกรรมของศิลปินแห่งชาติ (สาขาทัศนศิลป์) และผลงานจิตรกรรมในงาน
แสดงศิลปกรรมแห่งชาติย้อนหลัง 10 ปี ณ หอศิลป์แห่งชาติ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร และ หอศิลป์สนาม
จันทร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ด้วยการสังเกต การคิดอย่าง
ใคร่ครวญ (Reflective thinking) 3) การสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้การเก็บรวบรวม
ข้อมูลแบบ Ethnographic Futures Research (EFR) โดยทําการสัมภาษณ์ภาพอนาคตแบบก่ึงมีโครงสร้าง 
(Semi–structured Interview)  4) เทคนิคเดลฟายประยุกต์ (Delphi Applied Technique) โดยกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญทางศิลปกรรม และศิลปินอิสระ ให้ความเห็นเพ่ือหาฉันทามติในประเด็นเนื้อหาสาระเพ่ือส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม รูปแบบ กลวิธีการสร้างงาน และการนําเสนอ โดยดําเนินการสอบถาม 2 รอบ จากกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญท่ีคัดเลือกโดยวิธีเจาะจง (Purposive sampling random) จํานวน 13 ท่าน ประกอบด้วย 
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปกรรมท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
ศาสตราจารย์  ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์  อาจารย์ผู้สอนรายวิชาสังคมศึกษาทางคุณธรรมวัฒนธรรม  
ศิลปินอิสระมีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี   
 ผลการวิจัยและการอภิปรายผล พบว่าจิตรกรรมไทยในอดีตเป็นแบบไทยประเพณี (Thai 
Traditional Painting) จัดเป็นศิลปะเพ่ือศาสนา ท่ีมีบทบาท 1) เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมทางศาสนา ท่ี
แสดงถึงความเชื่อถือ คตินิยมในด้านต่างๆ   2) เพ่ือการส่ังสอน โดยแสดงเป็นภาพเรื่องราวทางพุทธศาสนา 
ทศชาติชาดก วรรณคดี ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสอดแทรกวิถีชีวิตไทยไว้อย่างแยบยล ตลอดจนสรรพวิชา
ต่างๆท้ังท่ีเป็นตํารายา การนวดแผนโบราณ การแต่งโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ฯลฯ สอดคล้องกับบริบทของคน
ไทยในขณะนั้น ซ่ึงมีคนอ่านหนังสือออกน้อยมาก จิตรกรรมฝาผนังจึงทําหน้าท่ีสื่อความหมายได้ดีกว่าภาษา 
ช่างเขียนไทยได้ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกในรูปภาพได้อย่างเหมาะสม สวยงาม เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชน
ชาติไทย นอกจากนี้ยังมีลักษณะบูรณาการอย่างเหมาะสม ลงตัว โดยเป็นท้ังสิ่งสุนทรีย์ (Aesthetic objects) 
และสิ่งกระตุ้นให้เกิดการคิดเชิงคุณธรรมจริยธรรมตามจุดมุ่งหมายในการสร้างงานของศิลปิน ซ่ึงสอดคล้องกับ 
ทฤษฏีการคิดเช่ือมโยง (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548 หน้า 27) ท่ีว่า “ ศิลปะเป็นสิ่งท่ีจุด
ประการให้เกิดการเชื่อมโยงเชิงบวกได้เป็นอย่างดี การมองเห็นพระพุทธรูป จะกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมท่ีสุภาพ
อ่อนน้อม แสดงความเคารพ การยกมือไหว้ มีการควบคุมพฤติกรรมของตนให้เหมาะสม และเม่ือได้ปฏิบัติแล้ว
จะเกิดความสุขทางใจเป็นศิริมงคลกับตนเอง ”  เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่า 1) ด้านเนื้อหาเรื่องราว 
เป็นเรื่องก่ียวกับพระพุทธศาสนา หลักธรรม คําสอน พุทธชาดก เพราะเชื่อว่าศาสนาเป็นสิ่งท่ีดีงาม ดังทฤษฎี
จริยธรรมตามแนวศาสนา ท่ีว่า ศาสนาเป็นแหล่งกําเนิดด้านจริยธรรม ทุกศาสนามีคัมภีร์ท่ีให้ผู้นับถือศรัทธา
ยึดถือไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนตามศาสนกิจ และตามวิถีการดําเนินชีวิตในสังคมด้วย ต่อมาในปัจจุบัน
ศิลปินผู้สร้างงานแสดงเรื่องราวอย่างมีนัย ลึกซ้ึงกว่างานในอดีต เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี ท่ีเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ดังท่ี ญาณวิทย์ กุญแจทอง (2554) กล่วถึงผลงานศิลปะ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ว่า “ ในสมัยแรกๆ ศิลปินจะนําเสนอผลงานเชิง
นามธรรมเป็นส่วนใหญ่ แต่ในระยะหลังๆ ศิลปินท่ีส่งผลงานเข้าประกวดจะทํางานเชิงรูปธรรมท่ีสะท้อนหรือ
วิพากษ์วิจารณ์สังคมมากข้ึน ถ้ามองย้อนหลังกลับไป ผลงานศิลปะในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติแต่ละปีก็เป็น
เหมือนกับการบันทึกสภาพสังคมในสมัยนั้นๆ " นอกจากนี้ยังนําเสนอเนื้อหาท่ีแสดงพลังทางปัญญาเชิง
สร้างสรรค์ของศิลปินผู้สร้างงานในปัจจุบันด้วย   
 ศิลปะเพ่ือคุณธรรมจริยธรรมในอดีตมีการสร้างงานกันมาอย่างต่อเนื่อง  ในรูปแบบจิตรกรรม
ฝาผนังแบบไทยประเพณี โดยเน้นเรื่องของนรก สวรรค์  ความดี ความชั่ว  ต่อมามีการผสมผสานกับศิลปะ
ตะวันตก (สากล) เกิดงานศิลปะไทยประยุกต์ ศิลปะร่วมสมัย และศิลปะสมัยใหม่ในปัจจุบัน ก็ยังคงนําเนื้อหา
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เรื่องราวพุทธปรัชญาดั้งเดิมมาสร้างในรูปแบบศิลปะสมัยใหม่ ซ่ึงมีความเป็นเหตุเป็นผลเป็นความจริงนิรันดร์ 
สอดคล้องกับทฤษฏีอภิปรัชญาของลัทธิจิตนิยม (สมบูรณ์ พรรณาภพ.  2554 หน้า 96) ท่ีว่า “ แก่นแท้ของ
มนุษย์คือจิต ความเป็นมนุษย์ท่ีแท้จริงได้แก่สภาวะทางจิตใจ (a man is a spiritual being) และมนุษย์เป็น
ส่วนหนึ่งของจักรวาลซ่ึงย่อมมีวิวัฒนาการ ไปสู่สภาวะสูงสุด ด้วยเหตุนี้ชีวิตมนุษย์จึงมีจุดมุ่งหมายปลายทางท่ี
แน่นอน...ได้แก่   ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณท่ีสุด...” ซ่ึงประกอบด้วย ความมีปัญญา ความมีจริยธรรม และ
การมีความสุขในความพอดี ดังนั้นหัวใจสําคัญของงานศิลปะส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจึงอยู่ท่ีเนื้อหาสาระ ซ่ึง
ศิลปะไทยแบบประเพณีนิยมยุคใหม่ได้แบ่งออกเป็นสามแนวทาง ได้แก่ 1) การแสดงจินตนาการผ่านการฟ้ืนฟู
ศิลปะแบบประเพณี   2) การถ่ายทอดภาพชนบทท่ีเชื่อมโยงกับอดีตหรือมรดกทางวัฒนธรรมท่ีสูญหายไป 3) 
การยกย่องเชิดชูความเป็นผู้นําและพระราชภารกิจต่างๆ ของพระมหากษัตริย์ ศิลปินผู้สร้างงานแนวนี้ ปัจจุบัน
เป็นเสมือนผู้ประกอบการสังคม (Social Entrepreneur) ท่ีทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีเป็นประโยชน์ 
สามารถแก้ปัญหาของสังคมได้ ช่วยให้คุณภาพชีวิตของคนในสังคมดีข้ึน เป็นบุคคลท่ีไม่มุ่งหวังผลทางเศรษฐกิจ
แต่เพียงอย่างเดียว แต่มุ่งหวังให้เกิดความตระหนักและการคิดแก้ปัญหาของสังคมไปด้วย เช่น แสดงเนื้อหา
สาระเก่ียวกับความยากจน ความเหลื่อมล้ําในสังคม ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาทางสาธารณสุข ฯลฯ นับเป็น
การทําประโยชน์กลับคืนสู่สังคม นอกจากนี้ ศิลปะส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ยังช่วยกระตุ้นให้ผู้ดูผู้ชมคิด
เชื่อมโยงถึงความดีงาม ซ่ึงมีเชื้ออยู่ในใจของมนุษย์แต่ละคนอยู่แล้ว ดังท่ี ประเวศ วะสี (มปป.หน้า 73) กล่าว
ว่า    “ทุกคนมีเมล็ดพันธุ์แห่งความดีอยู่ในหัวใจ ถ้าหากรดน้ําพรวนดินให้เหมาะสมก็จะงอกงามเติบโตต่อไปได้ 
เป็นพลังแห่งความกรุณาปรานีท่ีหลั่งไหลออกมา...การเป็นอาสาสมัครเพ่ือเพ่ือนมนุษย์ คือ รูปธรรมของความ
เมตตากรุณา เป็นการเชื่อมต่อความเป็นมนุษย์เข้ากันด้วยกัน และทําให้เกิดสิ่งดีงามข้ึนต่อไปอีกมากมาย ”  2) 
ด้านรูปแบบ ศิลปะส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สร้างสรรค์ได้ท้ังรูปแบบเหมือนจริง (Realistic)  แบบก่ึง
นามธรรม (Semi abstract) และนามธรรม (Abstract art) นอกจากนี้ยังมีการคิดค้นหารูปแบบการสร้างงาน
ท่ีเหมาะสมกับยุคสมัยต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ และมีการเผยแพร่ไปสู่สาธารณชนมากกว่าในอดีตท่ีผ่านมา  
สอดคล้องกับแนวคิดเชิงสังคมของ สายธาร  ธรรมศิลป์ (2552) ท่ีกล่าวว่า “ จากความเติบโตของประชากรใน
สังคม มีผลให้จํานวนศิลปินผู้สร้างงานเพ่ิมมากข้ึน เกิดศิลปินอิสระหลายกลุ่ม ซ่ึงต่างก็เพียรพยายามสร้าง
ผลงานและนําออกแสดงให้ปรากฏแก่สาธารณชนอยู่ตลอดเวลา โดยได้รับการสนับสนุนท้ังจากหน่วยราชการ
และเอกชน มากบ้างน้อยบ้าง ตามแต่ละกรณี ในขณะเดียวกัน ด้านคุณภาพของงานท่ีสร้างข้ึนก็ยิ่งนับวันจะ
เป็นท่ียอมรับของประชาชนท้ังภายในและภายนอกประเทศมากข้ึน อย่างไรก็ตาม ศิลปินหรือผู้สร้างงานท้ังใน
ปัจจุบันและในทศวรรษหน้า ท้ังท่ีสร้างสรรค์งานในรูปแบบประเพณีนิยม แบบร่วมสมัย แบบสมัยใหม่ ใน
แผ่นดินไทยท่ีซ่ึงเป็นดินแดนท่ีมีความม่ังค่ังทางศิลปวัฒนธรรม ทําให้ศิลปินผู้สร้างงาน มีความหลากหลายท้ัง
มุมมองความคิด เทคนิควิธี การนําเสนอ ปรากฏเป็นศิลปะในรูปแบบท่ีหลากหลายซ่ึงต่างก็ถ่ายทอดอารมณ์ 
ความคิด ความรู้สึกท่ีมีจุดหมายปลายทางเดียวกันคือการถ่ายทอดความจริงผ่านผลงานศิลปะ 3) ด้านกลวิธี
การสร้างงาน มีความหลากหลายในการเลือกใช้วัสดุและเทคนิควิธีท่ีเหมาะสมกับรูปแบบ เนื้อหาสาระ โดยอยู่
ในกรอบของงานจิตรกรรม ซ่ึงส่วนใหญ่จะใช้เทคนิคระบายสีเกลี่ยเรียบ  4) ด้านการนําเสนอ มีท้ังการนําเสนอ
โดยตรงเพ่ือให้ภาพบอกเล่าเรื่องราวได้ทันท่ีท่ีเห็น (ส่วนใหญ่เป็นงานศิลปะในอดีต) การนําเสนออย่างมีนัย
เพ่ือให้ผู้ดูได้ใช้ความคิด เกิดความตระหนักรู้ท่ีลึกซ้ึง  การนําเสนอแบบมีนัยเชิงเปรียบเทียบ เพ่ือเน้นความ
ชัดเจนในประเด็นท่ีต้องการนําเสนอ และการนําเสนอโดยอ้อมท่ีให้ความสําคัญในความงามขององค์ประกอบ
ศิลป์มากกว่าเนื้อหาสาระ โดยศิลปินผู้สร้างงานสามารถใช้เป็นพ้ืนฐาน เป็นแนวทาง ในการค้นคิดเพ่ือค้นหา
รูปแบบการนําเสนอท่ีเหมาะสมกับยุคสมัยในอนาคตต่อไปเรื่อยๆ ท้ังนี้เป็นเพราะวงการศิลปกรรมในปัจจุบันได้
ผ่านกาลเวลมาไกลจากศิลปะในอดีต จึงมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงของสังคม
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เดิมสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นผลให้ศิลปินผู้สร้างสรรค์งานศิลปะมีอิสระในสร้างสรรค์ มีการศึกษาค้นคว้าเพ่ือ
แสวงหาการนําเสนองานในลักษณะท่ีเหมาะสมกับการรับรู้ของสาธารณชนอยู่ตลอดเวลา 

2. แนวโน้มของศิลปกรรมในสังคมท่ีได้รับอิทธิพลมาจากการเปล่ียนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี พบว่า 1) การเปลี่ยนแปลงของสังคม จากสังคมในอดีตท่ีต้องหาของป่ามา
เพ่ือการดํารงชีพ มาสู่สังคมปัจจุบันท่ีเป็นยุคแห่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆท่ี
เกิดผลท้ังเชิงบวกและลบกับสังคมนุษย์และสิ่งแวดล้อม จึงควรใช้งานศิลปะ กระตุ้นให้เกิดความตระหนักใน
ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมท่ีตนเองอาศัยอยู่  และใช้งานศิลปะสร้างความชัดเจนระหว่างยุคสมัย 
เพ่ือนําไปสู่การเชื่อมต่อทางความคิดระหว่างคนรุ่นเก่า กลาง และรุ่นใหม่ ในมุมมองท่ีอิสระเพ่ือเป็นตัวกลางใน
การขับเคลื่อนให้เกิดความเข้าใจในความคิดท่ีแตกต่างเพ่ือการเปลี่ยนแปลงของชีวิตและสังคมไทยอย่างมี
สุนทรียภาพ 2) การเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรม  มีผลกระทบโดยตรงเพราะศิลปะเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะงานพุทธศิลป์ (ศิลปะเพ่ือพุทธศาสนา) เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทย เป็นผลของการแสดงออก
อย่างเป็นรูปธรรม ท่ีผสมผสานกับความเชื่อถือของพุทธศาสนิกชน จึงควรมีการบูรณาการซ่ึงกันและกัน โดย
ศิลปะแสดงเนื้อหาสาระทางวัฒนธรรม ในขณะท่ีวัฒนธรรมก็ใช้ศิลปะเป็นสื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันให้เกิด
ความเป็นเอกภาพ ผลงานศิลปะท่ีสะท้อนวัฒนธรรมเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างความม่ันคงของชาติได้ ใน
ลักษณะของการสร้างอุดมการณ์ สร้างเอกลักษณ์ร่วมกัน  3) การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ จากเศรษฐกิจ
แบบพ้ืนบ้าน เป็นแบบทุนนิยม เสรีนิยม ทําให้มีการแข่งขันกันสูง มีการกีดกันทางการค้าในลักษณะต่างๆ เกิด
อิทธิพลภาคธุรกิจและบรรษัทข้ามชาติมากข้ึน และในอนาคตอันใกล้นี้จะมีการร่วมมือกันระดับภูมิภาคเป็น
ประชาคมอาเซ่ียน (Asian Economics cooperation : AEC) จึงควรส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative 
Economy) โดยใช้งานศิลปะซ่ึงเป็นผลมาจากความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินและนักออกแบบ ท่ีเก่ียวกับศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย  ซ่ึงนับเป็นทุนทางสังคม   จึงควรจัดช่องทาง เวที ในการแสดงผลงานเชิงสร้างสรรค์ของ
ไทยท้ังท่ีเป็นงานวิจิตรศิลป์และประยุกตศิลป์ ท้ังในระดับประเทศ ภูมิภาค และนานาชาติ เพราะผลผลิตทาง
ศิลปกรรมเป็นของแปลกใหม่ของบุคคลในสังคมอ่ืนเสมอ  4) ด้านเทคโนโลยี เป็นการนําความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทํางานหรือแก้ปัญหาต่างๆ เพ่ือให้การดํารงชีวิตสะดวก
สะบายยิ่งข้ึน  โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีทําให้มีการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ท่ีทําให้การ
ดําเนินชีวิตเปลี่ยนไปในทางบวก ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทําให้การสร้างสรรค์และการนําเสนองานทาง
ศิลปกรรมเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันมากข้ึน เช่น ความสวยงามของนาฬิกา รองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้า 
รถยนต์ ฯลฯ  เทคโนโลยีมีส่วนช่วยท้ังในกลวิธีการสร้างงานศิลปกรรมและการเผยแพร่ผลงาน เช่น 
Computer Aids Design : CAD โปรแกรม AutoCAD, CorelDraw,Illustrator โปรแกรมแบบ 3 มิติ ซ่ึง
สามารถเขียนให้ดูมีความลึกได้ใกล้เคียงความจริงตามตาเห็น เช่น โปรแกรม SolidWork,PoweShape, 
Rhino , 3DStudio Max, Maya ซ่ึงนิยมใช้ในการสร้างภาพเพ่ือทําแอนนิเมชั่น (Animation) 

3. ทิศทางท่ีเหมาะสมสําหรับการพัฒนากระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมเพ่ือส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมให้สอดคล้องกับสภาพสังคมไทยในทศวรรษหน้า พบว่า 1) ด้านเนื้อหาเรื่องราว ควร
กําหนดข้ึนบนพ้ืนฐานท่ืง่ายแก่การรับรู้ การทําความเข้าใจของผู้ดูผู้ชมท่ัวไป ในขณะเดียวกันศิลปินท่ีสร้างงาน
เพ่ือการแสดงผลงานก็สามารถท่ีจะสร้างงานท่ีมีเนื้อหาเรื่องราวลึกซ่ึงมากข้ึนเพ่ือแสดงถึงพลังปัญญาเชิง
สร้างสรรค์ได้ 2) ด้านรูปแบบ สามารถสร้างสรรค์ได้ท้ังแบบเหมือนจริง  แบบก่ึงนามธรรม และนามธรรม 
อย่างไรก็ตามศิลปินยังสามารถท่ีจะคิดค้นหารูปแบบใหม่ๆท่ีเหมาะสมกับยุคสมัยได้ต่อไป 3) ด้านกลวิธีการ
สร้าง ในทศวรรษหน้าจะมีความหลากหลายในการเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับรูปแบบ เนื้อหา ได้มากข้ึน โดย
อาจจะไม่ต้องอยู่ในกรอบของงานจิตรกรรม อาจะเป็นลักษณะของสื่อประสม และการจัดแสดง ซ่ึงทําให้ศิลปิน
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ผู้สร้างงานมีอิสระในการเลือกวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างงานอย่างเหมาะสม ดังภาพเง่ือนปมแห่งรัก โดย ธนวัฒน 
พรหมสุข เป็นงานสื่อประสมรางวัลเกียรตินิยมยอดเยี่ยมเหรียญทอง ศิลป์ พีระศรี ท่ีมีแรงบันดาลใจมาจาก
ความห่างจากครอบครัว หรือบุคคลอันเป็นท่ีรัก เป็นการนําเสนอถึงกาลเวลาท่ีเปลี่ยนไป โดยนําช้ินส่วนของ
ผ้าถุงเส้นด้ายของพ่อแม่ พ่ีน้อง หรือคนท่ีตนมีความผูกพัน มีความรู้สึกดีๆ มาผสมผสานรวมกับรูปแบบท่ี
เป็นบุคคล โดยใช้เทคนิคดิจิทัลพริ้นท์ (Digital print) ร่วมกับการเย็บปักถักร้อยของเส้นด้าย ซ่ึงสื่อความหมาย
ได้อย่างลึกซ้ึง อย่างไรก็ตามควรใช้วัสดุชั้นดี ท่ีทําให้ชิ้นงานอยู่ได้นานโดยไม่เสียคุณค่าของงานอันเนื่องมาจาก
การเลือกใช้วัสดุท่ีม่คุณภาพน้อย นอกจากนี้การสร้างงานศิลปะด้วยสื่อสมัยใหม่จะได้รูปแบบงานท่ีมีความ
หลากหลาย ดังท่ี วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2551) กล่าว่า ” ส่ือดิจิตอล เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงทํางานโดยใช้
คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องประมวลผล สื่อดิจิตอลมีท้ังภาพ เสียง วิดีโอ สื่อผสม ท่ีนํามาซ่ึงการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ใหญ่หลวง...” 4) ด้านการนําเสนอ ในทศวรรษหน้าควรมีการนําเสนอท้ังโดยตรงเพ่ือให้ภาพบอกกล่าว การ
นําเสนออย่างมีนัยเพ่ือให้ผู้ดูได้ใช้ความคิด เกิดความตระหนักรู้ เกิดความภาคภูมิใจในการแปลความหมาย 
โดยเฉพาะการนําเสนอแบบมีนัยเชิงเปรียบเทียบ เพ่ือเน้นความชัดเจนในประเด็นท่ีต้องการสื่อ  

ศิลปะเพ่ือคุณธรรมจริยธรรม อาจทําให้หลายๆคนมองไปท่ีศิลปะท่ีเก่ียวข้องกับศาสนา ในลักษณะ
จิตรกรรมแบบไทยประเพณี ในขณะท่ีงานศิลปกรรมแบบร่วมสมัย ศิลปะแบบสมัยใหม่ในปัจจุบันก็สามารถ
ส่ือสารด้านคุณธรรมจริยธรรมได้อย่างกว้างขวาง เหมาะสมกับ การรับรู้ของผู้ดูได้ ดังทฤษฏีการเรียนรู้อย่าง
มีความหมาย (A Theory of Meaningful Verbal Learning  ของ ออซูเบล (Ausubel. 1968 p.67)  ท่ีว่า 
การเรียนรู้จะมีความหมายแก่ผู้เรียน  หากการเรียนรู้นั้นสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีรู้มาก่อน  การจัด
ส่ิงแวดล้อม ด้วยกิจกรรมท่ีคล้ายคลึงกับชีวิตจริง ทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ดังนั้นงาน
ศิลปกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จึงควรจัดแสดงในรูปแบบต่างๆอย่างต่อเนื่อง ท้ังการนําไปต้ังแสดง 
ประดับอาคารสถานท่ีสาธรณะ โดยจัดวางให้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม ผลงานดังกล่าวจะกล่อมเกลา
ความคิดความรู้สึกเชิงบวกของคนในสังคมได้อีกทางหนึ่ง  ดังท่ี ผู้จัดการออนไลน์, (2555) กล่าวว่า การสัมผัส
กับผลงานศิลปะ จะนําไปสู่ความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนและเป็นรากฐานของคุณธรรมจริยธรรม  
  ข้อเสนอแนะเพ่ือการนําไปใช้ 

1.ควรปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ในลักษณะของการร่วมกิจกรรม การผลักดันให้มีโอกาสเข้าร่วมใน
เหตุการณ์ท่ีดีงาม เช่น กิจกรรมทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีตามสมัยนิยม 

2.  ศิลปะเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เหมาะสําหรับเยาวชนและประชาชนทุกกลุ่ม แต่รูปลักษณ์
ของผลงานศิลปะต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย  

3. ควรมีการศึกษา วิจัย ผลงานศิลปะเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในอดีต แล้วสังเคราะห์มา
นําเสนอใหม่ด้วยวิธีการต่างๆสู่สาธารณชนเพ่ือใช้เป็นสิ่งกระตุ้นเตือนให้ระลึกถึงสิ่งท่ีดีงามในอดีตท่ีเป็นฐานการ
คิดของปัจจุบัน และเป็นแนวทางการพัฒนาสู่อนาคต ศิลปินควรสร้างงานให้มีความต่อเนื่องระหว่างศิลปะไทย
แบบประเพณีกับศิลปะร่วมสมัย ศิลปะสมัยใหม่ เพ่ือให้เกิดการเชื่อมต่อทางวัฒนธรรม ส่งผลให้สังคมเกิด
ความรู้ ความเข้าใจ สามารถแยกแยะ คัดเลือกเอาสิ่งทีดีงามจากศิลปะต่างวัฒนธรรม และ นําเข้ามาผสมผสาน
ได้อย่างเหมาะสม ลงตัว 
 4. ควรสร้างงานศิลปะท่ีผลักดันสังคม ให้หลุดพ้นจากความเข้าใจผิดท่ีว่า ชีวิตท่ีดีเป็นชีวิตท่ีต้องมุ่ง
ตอบสนองต่อกิเลสอย่างไร้ขีดจํากัด โดยไม่รู้จักการยับยั้งชั่งใจ หรือรู้จักพอ 

   5. ในการแสดงงานศิลปะแต่ละครั้ง ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ดูผู้ชม โดยเปิดโอกาสให้มีการ
วิพากษ์วิจารณ์ เป็นเสียงสะท้อนกลับจากประชาชนคนดู เพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับศิลปินแต่ละคนจะได้นําไป
พิจารณาปรับปรุงพัฒนาในโอกาสต่อไป  
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   6. ควรใช้งานศิลปะเสริมพลังการรวมชาติ โดยขจัดความแตกต่าง เพราะความแตกต่างเป็น 
ความงามรูปแบบหนึ่ง ศิลปะเป็นสิ่งท่ีเข้าใจร่วมกันได้ ความถูก/ผิด นํามาสู่การขัดแย้ง แต่ความเหมาะสม
สวยงามนํามาสู่การเข้าใจกัน ปรองดองกัน 
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สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
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คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากลวิธีการเรียนรู้และความถ่ีของการใช้กลวิธีการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีท่ีสอง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาเป็น
นักศึกษาหลักสูตรโลจิสติกส์ จํานวน 30 คน มีสถานภาพการทํางานร้อยละ 100 และความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 70 เครื่องมือในการศึกษา คือ แบบสอบถามกลวิธีการ
เรียนรู้ท่ีใช้มาตราประเมินค่าแบบ 5 ช่วงระดับของลิเคิร์ต  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
        ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีความถ่ีของการใช้กลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษท้ัง 6 วิธีในภาพรวม อยู่
ในระดับความถ่ีของการใช้เป็น “บางครั้ง” ( X = 2.78, SD = 0.40) โดยกลวิธีท่ีนักศึกษาใช้เป็นอันดับแรก คือ 
กลวิธีด้านการชดเชยข้อบกพร่อง ( X = 3.03, SD =0.58) รองลงมาคือ กลวิธีด้านอารมณ์ ( X = 2.84, SD = 
0.47)   ส่วนอันดับสุดท้ายคือ กลวิธีด้านความรู้ความเข้าใจ ( X = 2.55, SD = 0.46) ผลการวิเคราะห์ระดับ
ความถ่ีของการใช้กลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาโดยรวมหลายด้าน แสดงให้เห็นว่านักศึกษาได้ใช้
กลวิธีด้านการชดเชยข้อบกพร่อง (Compensation Strategies) มากท่ีสุดเป็นอันดับหนึ่งโดยมีค่าเฉลี่ย 3.03 
และระดับความถ่ีของการใช้อยู่ในระดับ “ใช้เป็นบางครั้ง” กลวิธีชดเชยข้อบกพร่องนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ การใช้การเดาหรือการใช้คําเหมือน (synonyms) ทําให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษได้ท้ังท่ีมีความรู้ด้านภาษา
อย่างจํากัด กล่าวคือ ผู้เรียนสามารถเอาชนะข้อจํากัดทางภาษา โดยใช้การเดาอย่างชาญฉลาดในการฟังและ
การอ่าน รวมท้ังเป็นการเอาชนะข้อจํากัดในการพูดและการเขียน ส่วนกลวิธีด้านความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับ
ของความถ่ี “แทบจะไม่ได้ใช้” ท้ังๆท่ีเป็นกลวิธีท่ีสําคัญมากในการเรียนรู้ภาษาใหม่นอกเหนือไปจากภาษาแม่ 
(native language) ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า นักศึกษาแทบจะใม่ได้ใช้กลวิธีการเรียนรู้ภาษาแบบนี้เลย จึงเป็นสาเหตุ
สําคัญท่ีทําให้นักศึกษาขาดทักษะและความชํานาญในการใช้ภาษาอังกฤษ 
 คําสําคัญ: กลวิธีการเรียนรู้ภาษา, กลวิธีด้านการชดเชยข้อบกพร่อง, กลวิธีด้านอารมณ์, กลวิธีด้าน
ความรู้ความเข้าใจ 
 
ABSTRACT 
 The purpose of this research is aimed at studying   the frequency of learning 
language strategies used by sophomore students’ Panyapiwat Institute of Management and 
which learning language strategies students used most and least. The samples were 30 
students in Logistics curriculum with 100 percent of work status, and 70 percent of students 
were fair in English proficiency. The instrument of this study was the 5-point Likert Scale 
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questionnaire of learning language strategies. Statistics used in analysis of data was mean, 
and standard deviation  

The findings found, in the whole picture, that the frequency of using six learning 
language strategies used by students was in the frequency of “sometimes-use” range ( X = 
2.78, SD = 0.40). The first rank of strategies was Compensation Strategies   ( X = 3.03, SD = 
0.58), The second one was Affective Strategies ( X = 2.84, SD = 0.47), and the last rank was 
Cognitive Strategies ( X = 2.55, SD = 0.46). 
 The analysis showed as well that students used Compensation Strategies most in the 
first rank with  the mean of 3.03 despite limitation in knowledge and the level of using was 
“sometimes-use”. This Compensation Strategies clustered into two sets : Guessing 
Intelligently in listening and reading ,or using synonyms, and overcoming limitations in 
speaking and writing. As of the Cognitive Strategies, students used in the level of “rarely-
use”. These strategies ,however, are essential in learning a new language apart from the 
native language.  
 The findings showed, consequently, that students who hardly use these Cognitive 
Strategies would result in their lack of skills and fluency in using English. 
 Keywords: Learning language strategies, Compensation Strategies,  Affective 
Strategies, Cognitive Strategies 
 
บทนํา 
         ในสังคมโลกปัจจุบัน คงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลของโลกท่ีใช้กันอย่าง
แพร่หลาย และเข้ามามีบทบาทสําคัญในวิถีชีวิตของผู้คนจํานวนไม่น้อยจากอิทธิพลของความก้าวไกลทางด้าน
เทคโนโลยีและการสื่อสาร ส่งผลให้ภาษาอังกฤษยิ่งทวีความสําคัญมากยิ่งข้ึนเพราะถือเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารการศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย รวมถึงเม่ือประเทศไทยเป็นอีก
หนึ่งสมาชิกท่ีกําลังจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกล้ ภาษาอังกฤษยิ่งทวีความสําคัญและความจํา
เป็นมากข้ึน คงถึงเวลาแล้วท่ีจะต้องมีการวางแผนและเตรียมพร้อมพัฒนาเด็ก เยาวชน และคนไทยให้มี
คุณภาพและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสังคมคาดหวัง ครูผู้สอนซ่ึงเป็นบุคลากรสําคัญในการถ่ายทอด
ความรู้เพ่ือพัฒนาสังคม ต้องมีการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ตลอดเวลาแสวงหาเทคนิควิธี
สอนใหม่ ๆ เพ่ือสร้างบรรยากาศและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และผู้บริหารต้องให้ความสําคัญ
พร้อมสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอน กระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นความสําคัญของภาษาประจําชาติและ
ภาษาต่างประเทศ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสําคัญในการแสวงหาความรู้ในสังคมอาเซียนและเวทีโลกต่อไป (ฟาฏิ
นา วงศ์เลขา, 2552) 

แม้รัฐบาลบังคับให้ทุกคนเรียนภาษาอังกฤษอยู่ในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แต่ก็ยังมีคนไทย
จํานวนมากท่ีไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษ หรือไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ ท้ังๆท่ีรวมเวลาในการ
เรียนภาษาอังกฤษแล้วส่วนใหญ่ไม่ตํ่ากว่า 10 ปี หรือแม้แต่ผู้ท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือแม้กระท่ัง
ปริญญาโทยังมีจํานวนไม่น้อยท่ีไม่สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการสรุปผลการ
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติข้ันพ้ืนฐาน (โอเน็ต) ในปีล่าสุด ท่ีดําเนินการโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (สทศ.) โดยจัดสอบ 8 กลุ่มสาระทุกช่วงชั้น พบว่าในระดับชั้น ป.6 มีผู้เข้าสอบประมาณ 898,000 คน 
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วิชาท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด (31.75) คือภาษาอังกฤษ ส่วนชั้น ม.3 มีผู้เข้าสอบ 794,000 คน วิชาท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด 
(22.54) คือ ภาษาอังกฤษ สําหรับชั้น ม.6 มีผู้เข้าสอบ 350,000 คน วิชาท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด (23.98) คือ 
ภาษาอังกฤษจากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุดทุกระดับชั้นท้ัง ป.6  ม.3 และ ม.
6 แม้ว่าทุกวันนี้เด็กไทยจะมีแนวทางและโอกาสในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษท่ีหลากหลายข้ึน ท้ังจากครูผู้สอนใน
ห้องเรียน สื่อ เพลงภาพยนตร์ อินเทอร์เน็ต แต่ยังมีคําถามเสมอว่า ทําไมเด็กไทยปัจจุบันพัฒนาการทาง
ภาษาอังกฤษยังไม่ได้แตกต่างไปจากสมัยก่อนมากนัก (เดลินิวส์, 2552) 

จากรายงานผลสรุปดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ชัดเจนว่า การเรียนภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะวิชา
ภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยไม่ประสบความสําเร็จ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีประสบ
กับความล้มเหลว ในขณะเดียวกันมีนักวิจัยหลายคน (Lai, 2005.,O’Malley and Chamot(1990), และ
Oxford(1990) ได้พยายามศึกษาปัจจัย คือ ตัวแปรต่างๆท่ีเขาได้ต้ังสมมติฐานไว้ว่ามีความสัมพันธ์กับวิธีการ
เรียนภาษาของผู้เรียน และการศึกษาวิจัยเหล่านี้ได้ทําให้เกิดแรงบันดาลใจ ให้กับนักวิจัยท่ีพยายามศึกษา และ
ชี้ให้เห็นว่า ผู้เรียนภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะผู้ท่ีประสบความสําเร็จในการเรียนภาษานั้นทําอย่างไรบ้าง 
(ชาญณรงค์ อินทรประเสริฐ, 2546: 1) 

ดังนั้นความสําเร็จในการเรียนรู้ภาษาข้ึนอยู่กับผู้เรียน และกระบวนการเรียนหรือสิ่งต่างๆ ท่ีผู้เรียนทํา
เพ่ือให้เกิดความสามารถในการใช้ภาษา  มีการหันเหความสนใจจากการมุ่งเน้นท่ีจะปรับปรุงวิธีการสอนมาเป็น
ความสนใจ กระบวนการท่ีทําให้เกิดการเรียนรู้ภาษาของผู้เรียน (Cohen, 1990) ผู้เรียนสามารถปรับตัวเองใน
ด้านการเรียนโดยให้สอดคล้องกับการใช้กลวิธีการเรียนรู้ภาษาท่ีสอง และถ้าผู้เรียนได้ฝึกทักษะและใช้กลวิธี
การเรียนรู้ทุกรูปแบบแล้ว ผู้เรียนย่อมสามารถประสบผลสําเร็จในการเรียนรู้ภาษาได้ (Oxford, 1992/1993) 
ผลจากการศึกษา วิธีการเรียนรู้ทักษะการสื่อสารของนักศึกษาจีนท่ีเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 
พบว่าวิธีการเรียนรู้ภาษามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาความสามารถด้านการพูดโดยเฉพาะคือการฝึกใช้ภาษา
ในสถานการณ์ท่ีเป็นจริงภายนอกห้องเรียน เช่นการคิดเป็นภาษาอังกฤษ การสนทนากับเพ่ือน ครู และเจ้าของ
ภาษา (Huang Xiao-Hua, 1985: 167-168) 

ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงปัญหาและต้องการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้ดีข้ึน จาก
การศึกษาเอกสารงานวิจัยต่างๆ เก่ียวกับความสามารถในการเรียนรู้ภาษา พบว่าแนวคิดเก่ียวกับการใช้กลวิธี
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษท่ีกล่าวมานี้ตรงกับจุดสนใจของนักวิจัยด้านภาษาส่วนใหญ่ท่ีได้ศึกษาปัจจัยหรือตัวแปร
ต่างๆท่ีส่งผลต่อวิธีการเรียนภาษาของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ โดยนักวิจัยทาง
ภาษาได้ต้ังสมมติฐานว่า การท่ีผู้เรียนประสบความสําเร็จหรือเรียนรู้ภาษาได้ดีนั้นมีความสัมพันธ์กับวิธีการ
เรียนภาษาของผู้ เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเรียนภาษาต่างประเทศ ปัจจัยเหล่านี้อาจจะได้แก่ 
ประสบการณ์การเรียนรู้ภาษา เพศของนักศึกษา สาขาวิชาท่ีเรียน สถานภาพของภาษาต่างประเทศท่ีเรียนหรือ
เชื้อชาติของผู้เรียน (ชาญณรงค์ อินทรประเสริฐ, 2546)  

ดังนั้นจากเหตุผลและสภาพปัญหาในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจดําเนินการทําวิจัย
เรื่องการศึกษากลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษซ่ึงจะนํากลวิธีในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียน
ของผู้เรียนให้ดีข้ึน โดยเน้นระเบียบวิธีและเทคนิควิธีในการพัฒนากลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้นักศึกษา
สามารถใช้กลวิธีในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้เพ่ิมข้ึน ซ่ึงจากการศึกษาดังกล่าวจะทําให้ทราบความถ่ีของการใช้
กลวิธีการเรียนรู้ของนักศึกษา และกลวิธีการเรียนรู้แบบใดท่ีนักศึกษาใช้มากท่ีสุดและแบบใดท่ีใช้น้อยท่ีสุด 
และนําไปสู่การออกแบบเพ่ือพัฒนานักศึกษาในรายวิชา  English for Communication 4 เป็นการศึกษา
ระยะท่ี 1 ส่วนในระยะท่ี 2 จะนําผลท่ีได้จากการศึกษาความถ่ีในระยะท่ี 1 มาทําการทดลองแบบท่ีแท้จริง 
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(True-Experimental Design) รูปแบบ Randomized Control – Group Pretest – Posttest Design 
เพ่ือนํากลวิธีท่ีได้มาวัดก่อนและหลังการให้สิ่งทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม 
แล้วนําผลการวัดหลังการทดลองท้ังสองกลุ่มมาเปรียบเทียบกัน เพ่ือให้สอดคล้องกับกลวิธีการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศในทักษะฟัง-พูดท่ีประสบผลสําเร็จ และสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ และการประกันคุณภาพมาตรฐานหลักสูตร  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษากลวิธีการเรียนรู้และความถ่ีของการใช้กลวิธีการเรียนรู้ของนักศึกษา  
 

วิธีการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 หลักสูตรโลจิสติกส์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ท่ีลงทะเบียน

เรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4 จํานวน 30 คน   
เครื่องมือการวิจัย เป็นเครื่องมือท่ีพัฒนาตามแบบของ Oxford เก่ียวกับการใช้กลวิธีการเรียนรู้ภาษา 

อังกฤษ โดยนํามาปรับภาษาเพ่ือให้ครอบคลุมครบถ้วนตามองค์ประกอบของตัวแปรและความเหมาะสม 
แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนท่ี 1 เป็นคําถามเก่ียวกับข้อมูลพ้ืนฐานของนักศึกษา  ส่วนท่ี 2 เป็นคําถามเก่ียวกับ
กลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับโดยยึด
หลักการจําแนกประเภทกลวิธีการเรียนภาษา Strategy Inventory for Language Learning – SILL ของ 
Oxford (Oxford, 1990) และ Ni Qingquan (2007) โดยถามเก่ียวกับกลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษจาก 6 
กลวิธีหลัก ดังนี้กลวิธีด้านความจํา (Memory Strategies) กลวิธีด้านความรู้ความเข้าใจ (Cognitive 
Strategies) กลวิธีด้านการชดเชยข้อบกพร่อง (Compensation Strategies) กลวิธีด้านอารมณ์ (Affective 
Strategies) กลวิธีด้านสังคม (Social Strategies) และกลวิธีด้านอภิปัญญา (Metacognitive Strategies) 
และตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามด้วยการวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดย
ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน พิจารณา ประเด็น ความถูกต้อง และความสอดคล้องของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้
ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญและจึงนําไปใช้เก็บข้อมูลจริง 

การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ และค่าสถิติแบบพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของนักศึกษา พบว่า จํานวนนักศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน 
เป็นเพศชาย จํานวน 10 คน เพศหญิง จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 33.30 และ 66.70 ตามลําดับ เป็น
นักศึกษาหลักสูตรโลจิสติกส์ จํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100  ซ่ึงนักศึกษาท้ัง 30 คน มีสถานภาพการ
ทํางาน ร้อยละ 100 ส่วนใหญ่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษปานกลาง จํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 
70   
  ความถ่ีของการใช้วิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา พบว่า นักศึกษามีความถ่ีของการใช้กลวิธี
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษท้ัง 6 กลวิธี ในภาพรวมอยู่ในระดับความถ่ีของการใช้เป็นบางครั้ง ( X  = 2.78, SD. = 
0.40) โดยอันดับแรกคือ กลวิธีด้านการชดเชยข้อบกพร่อง ( X  = 3.03, SD. = 0.58) รองลงมาคือ กลวิธีด้าน
อารมณ์      ( X  = 2.84, SD. = 0.47) ส่วนอันดับสุดท้ายคือ กลวิธีด้านความรู้ความเข้าใจ ( X  = 2.55, SD. 
= 0.46)     
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2.1 กลวิธีด้านความจํา (Memory Strategies) พบว่า นักศึกษาใช้วิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอยู่ใน
ระดับความถ่ีของการใช้เป็นบางครั้ง ( X  = 2.67, SD. = 0.54)  

2.2 กลวิธีด้านความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Strategies) พบว่า นักศึกษาใช้วิธีการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับความถ่ีของการใช้แทบจะไม่ได้ใช้ ( X  = 2.55, SD. = 0.46)  

2.3 กลวิธีด้านการชดเชยข้อบกพร่อง (Compensation Strategies) พบว่า นักศึกษาใช้วิธีการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับความถ่ีของการใช้เป็นบางครั้ง ( X  = 3.03, SD. = 0.58)  

2.4 กลวิธีด้านอารมณ์ (Affective Strategies) พบว่า นักศึกษาใช้วิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอยู่ใน
ระดับความถ่ีของการใช้เป็นบางครั้ง ( X  = 2.84, SD. = 0.47)  

2.5 กลวิธีด้านสังคม (Social Strategies) พบว่า นักศึกษาใช้วิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ
ความถ่ีของการใช้เป็นบางครั้ง ( X  = 2.82, SD. = 0.49)  

  2.6 กลวิธีด้านอภิปัญญา (Metacognitive Strategies) พบว่า นักศึกษาใช้วิธีการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับความถ่ีของการใช้บ่อยๆ ( X  = 2.75, SD. = 0.67)  

 
สรุปและอภิปรายผล 
        ผลการวิจัยครั้งนี้ชี้ให้เห็นถึงการใช้รูปแบบกลวิธีการเรียนรู้ภาษาของนักศึกษาของชั้นปีท่ี 2 ของ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยในภาพรวมของนักศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี ร้อยละ 13.30 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับปานกลางและอ่อน 
ร้อยละ70 และ    ร้อยละ 16.70 ตามลําดับ ผลการวิเคราะห์ระดับความถ่ีของการใช้กลวิธีการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาโดยรวมหลายด้านแสดงให้เห็นว่า นักศึกษาได้ใช้กลวิธีด้านการชดเชยข้อบกพร่อง 
(Compensation Strategies) มากท่ีสุดเป็นอันดับหนึ่งโดยมีค่าเฉลี่ย 3.03 และระดับความถ่ีของการใช้อยู่ใน
ระดับ “ใช้เป็นบางครั้ง” กลวิธีการชดเชยข้อบกพร่องนี้ได้แก่การใช้การเดาหรือการใช้คําเหมือน (synonyms) 
(Oxford 1990) ทําให้ผู้เรียนใช้ภาษาได้ท้ังท่ีมีความรู้ด้านภาษาอย่างจํากัด นั่นคือสามารถเอาชนะข้อจํากัดทาง
ภาษาในการพูดและการเขียน 
 กลวิธีชดเชยข้อบกพร่องนี้ เป็นกลวิธีท่ีนักศึกษาเลือกใช้เพ่ือชดเชยข้อบกพร่องหรือมีความรู้ด้าน
ไวยากรณ์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคําศัพท์ท่ีมีอยู่อย่างจํากัด กล่าวโดยสรุปกลวิธีชดเชยข้อบกพร่องนี้จัดกลุ่มเป็น 
2 กลุ่มคือ กลุ่มเดาอย่างชาญฉลาดในการฟังและการอ่าน และกลุ่มท่ีสองเป็นการเอาชนะข้อจํากัดในการพูด
และการเขียน (Oxford 1990)  
 กลวิธีการเรียนรู้ภาษาท่ีนักศึกษาได้ใช้ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นอันดับท่ีสองคือกลวิธีด้านอารมณ์
(Affective Strategies) ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยของการใช้ร้อยละ 2.84 และระดับความถ่ีของการใช้อยู่ในระดับ“ใช้เป็น
บางครั้ ง”ความหมายของ Affective นี้หมายถึงอารมณ์ (emotions), ทัศนคติ(attitudes), แรงจูงใจ 
(motivations), และค่านิยม (values) กลยุทธ์ทางด้าน Affective ของผู้เรียนนี้นับว่าเป็นสิ่งหนึ่งท่ีมีอิทธิพล
ต่อความสําเร็จหรือความล้มเหลวของการเรียนรู้ภาษาของผู้เรียน ผู้เรียนท่ีมีความรู้ทางภาษาดีมักจะเป็นบุคคล
ซ่ึงรู้วิธีการควบคุมอารมณ์และทัศนคติเก่ียวกับการเรียนรู้ของตน ความรู้สึกท่ีเป็นลบจะเป็นตัวสกัดก้ัน
ความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ ในทางตรงกันข้าม อารมณ์และทัศนคติเชิงบวกสามารถทําให้การเรียนรู้ภาษามี
ประสิทธิภาพและเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้มากข้ึน (Oxford 1990) ฉะนั้น อาจารย์ท่ีสอน
ภาษาอังกฤษควรใช้อิทธิพลและความพยายามอย่างมากในการสอดแทรกบรรยากาศทางอารมณ์ในชั้นเรียน
ด้วยสามวิธีท่ีแตกต่างกัน คือ ประการแรกโดยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมของชั้นเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนมี
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ความรับผิดชอบสูงข้ึน ประการต่อมา คือ การจัดสรรหรือเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนได้มีการติดต่อสื่อสารกันอย่าง
เป็นธรรมชาติให้มากข้ึน และประการสุดท้าย คือ สอนให้ผู้เรียนใช้กลยุทธ์ทางอารมณ์ (Affective Strategies)  
 กลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษท่ีมีระดับความถ่ีของการใช้อยู่ในอันดับท่ี 3 คือ กลวิธีด้านสังคม (Social 
Strategies) ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยของการใช้ร้อยละ 2.82 และระดับความถ่ีของการใช้อยู่ในระดับ “ใช้เป็นบางครั้ง” 

กลวิธีด้านสังคม (Social Strategies) หมายถึงรูปแบบพฤติกรรมทางสังคม นั่นคือ การติดต่อสื่อสาร
(Communication) ระหว่างบุคคล 2 คนหรือมากกว่าเพราะการเรียนรู้ภาษาเก่ียวข้องกับบุคคลต่างๆ ดังนั้น     
กลยุทธ์ทางสังคมท่ีเหมาะสมจึงมีความสําคัญมากในกระบวนการนี้และกลยุทธ์ทางสังคมประกอบด้วยสิ่ง
ต่อไปนี้ คือ การถามคําถาม (Asking Questions) การให้ความร่วมมือกับบุคคลต่างๆ และความเข้าใจบุคคล
อ่ืนๆ 

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดสิ่งหนึ่ง คือ การถามคําถามเป็นสิ่งท่ีผู้เรียนได้ผลกําไร
มากท่ีสุดเพราะการถามคําถามช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายได้ชัดแจ้งและช่วยให้มีความเข้าใจได้มากข้ึน 

นอกจากการถามแล้ว การร่วมมือโดยท่ัวไป คือ ความร่วมมือกับเพ่ือนๆ (peers) และผู้เชี่ยวชาญใน
ภาษาใหม่ท่ีเป็นภาษาแม่ เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับผู้เรียนภาษา ความร่วมมือบอกเป็นนัยถึงการไม่แข่งขันชิงดีชิง
เด่นและเป็นการแสดงออกถึงความม่ันใจ (spirit) 

สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งของกลยุทธ์ทางสังคมคือ Empathy ซ่ึงหมายถึง การรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจ
เรา (put yourself in someone else’s shoes) เพ่ือท่ีจะเข้าใจมุมมอง (perspective) ของผู้อ่ืนได้ดียิ่งข้ึน 
Empathy เป็นสิ่งท่ีจําเป็นต่อการสื่อสารท่ีประสบความสําเร็จในภาษาต่างๆ แม้ว่าบางครั้งจะเป็นการยากท่ีจะ
เกิดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้อีกภาษาหนึ่ง (Oxford 1990)  

กลวิธีการเรียนรู้ภาษาท่ีนักศึกษาได้ใช้ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นอันดับท่ี 4 คือ กลวิธีด้านอภิ
ปัญญา (Metacognitive Strategies) ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยของการใช้ร้อยละ 2.75 และระดับความถ่ีของการใช้อยู่ใน
ระดับ“ใช้เป็นบางครั้ง”  

กลวิธีด้านอภิปัญญา หมายถึง การกระทํา (action) ซ่ึงคําเน้นไปมากกว่าทําโดยการจําแต่อย่างเดียว 
และซ่ึงให้วิธีการแก่ผู้เรียนเพ่ือเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ของตน 

กลวิธีด้านอภิปัญญา เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการเรียนรู้ภาษาให้ประสบผลสําเร็จ (Oxford 1990) 
ผู้เรียนภาษามักจะพบกับสิ่งใหม่ๆมากเกินไป ได้แก่ คําศัพท์ท่ีไม่คุ้นเคย กฎเกณฑ์ท่ีสร้างความสับสน ระบบการ
เรียนท่ีแตกต่างกัน ด้วยสิ่งใหม่ๆท่ีกล่าวมานี้ผู้เรียนภาษาจํานวนมากจึงพลาดจากสิ่งท่ีควรใส่ใจนั่นคือ ประเด็น
สําคัญของภาษา วิธีแก้ไขทําได้โดยการรับรู้ถึงกลวิธีด้านอภิปัญญา เช่น การเพ่งความสนใจและทบทวนหรือ
เชื่อมโยงกับสิ่งท่ีคุ้นเคยมาก่อนแล้ว 

กลวิธีด้านอภิปัญญา สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ด้าน คือ ประการแรก เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ได้แก่ 
การทบทวนหรือเชื่อมโยงกับสิ่งท่ีได้เรียนรู้มาก่อนแล้ว การใส่ใจต่อภาษาท่ีเรียน และพูดให้ช้าลงโดยเน้นการฟัง 
ประการท่ีสองจัดเตรียมและวางแผนการเรียน และประการสุดท้าย ประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง ซ่ึงทําได้
โดยเน้นการจัดตามผลการเรียนด้วยตนเอง และประเมินผลด้วยตนเอง 

แม้ว่ากลวิธีด้านอภิปัญญามีความสําคัญอย่างยิ่ง ผลการวิจัยกลับแสดงว่าผู้เรียนไม่ค่อยได้ใช้กลวิธี
เหล่านี้และไม่รู้สึกหรือรับรู้ถึงความสําคัญของกลวิธีนี้ ในการศึกษาหลายๆครั้งพบว่านักศึกษาท่ีเรียน
ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาท่ีสองใช้กลวิธีอภิปัญญาน้อยกว่ากลวิธีด้านความจําและจํากัดขอบเขตของกลวิธี
อภิปัญญาเฉพาะท่ีเป็นกลวิธีด้านการวางแผนท่ีใช้บ่อยมากท่ีสุด และท่ีใช้น้อยท่ีสุด คือ ด้านการประเมินผลและ
การติดตามผลของตนเอง 
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กลวิธีการเรียนรู้ภาษาท่ีนักศึกษาได้ใช้ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นอันดับท่ีห้า คือ กลวิธีด้าน
ความจํา (Memory Strategies) ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยของการใช้ร้อยละ 2.67 และระดับความถ่ีของการใช้อยู่ในระดับ
“ใช้เป็นบางครั้ง”  

กลวิธีด้านความจํา (Memory Strategies) หรือบางครั้งจะใช้คําว่า “mnemonics” ได้ถูกใช้มานาน
นับพันปีในความหมายของความจํา หรือ เทคนิคการจดจํา 

กลวิธีด้านความจํา แบ่งออกเป็น 4 ประการ ได้แก่ ประการแรก การสร้างความเชื่อมโยงกับจิตหรือ
ความคิด ประการท่ีสอง การประยุกต์ใช้ภาพและเสียง ประการท่ีสาม การทบทวน และประการท่ีสี่ การใช้
ท่าทาง 

กลวิธีด้านความจํา สะท้อนให้เห็นกฎเกณฑ์ท่ีง่ายมากท่ีสุด เช่น การจัดเรียงลําดับสิ่งของ การเชื่อม
สัมพันธ์และการทบทวน หลักเกณฑ์เหล่านี้ล้วนเก่ียวข้องกับความหมาย (meaning) สําหรับจุดประสงค์ของ
การเรียนรู้ภาษาใหม่ การเรียงลําดับและการเชื่อมสัมพันธ์ต้องมีความหมายเป็นส่วนตัวกับผู้เรียนและสิ่งท่ีจะ
ถูกทบทวนต้องมีความสําคัญ 

โดยปกติแล้วครู-อาจารย์บางคนคิดว่าการเรียนรู้คําศัพท์เป็นเรื่องง่าย แต่จริงๆแล้วผู้เรียนภาษามี
ปัญหาอย่างยิ่งในการจําศัพท์จํานวนมากท่ีจําเป็นต่อการทําให้เกิดความชํานาญ ความคล่องแคล่วทางภาษา 
“คําศัพท์เป็นองค์ประกอบในการเรียนรู้ภาษาใดภาษาหนึ่งท่ีมีจํานวนมากและไม่สามารถจะจัดการได้ ไม่ว่าจะ
เป็นภาษาแม่หรือภาษาต่างประเทศ” เพราะความแตกต่างในความหมายท่ีมีจํานวนมาก (Oxford 1990) และ
กลยุทธ์ด้านความจํายังช่วยให้ผู้เรียนภาษาเตรียมรับกับความยากในการเรียนรู้ศัพท์นี้ได้เพราะกลยุทธ์นี้ช่วยให้
ผู้เรียนเก็บสะสมศัพท์และใช้ออกได้ทันทีเม่ือมีการสื่อสาร 

แม้ว่ากลวิธีด้านความจําส่งผลอย่างมากต่อการเรียนรู้ภาษางานวิจัยบางงานยังแสดงให้เห็นว่า
นักศึกษาทางด้านภาษาไม่ใคร่จะรายงานถึงการใช้กลยุทธ์เหล่านี้ ซ่ึงอาจเป็นเพราะว่านักศึกษาไม่ค่อยได้ใช้
กลวิธีนี้มากนัก โดยเฉพาะผู้ท่ีเรียนภาษาท่ีผ่านระดับต้นมาแล้ว อย่างไรก็ตามยังมีคําอธิบายอ่ืนๆท่ีเป็นคําตอบ 
คือ นักศึกษาอาจจะไม่รู้ว่าตนเองได้ใช้กลวิธีบ่อยมากเพียงใด 

กลวิธีการเรียนรู้ภาษาท่ีนักศึกษาได้ใช้ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นอันดับท้ายสุด คือ กลวิธีด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ (Cognitive Strategies) ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยของการใช้ร้อยละ 2.25 และระดับความถ่ีของการใช้
อยู่ในระดับ “แทบจะไม่ได้ใช้” 

กลวิธีด้านความรู้ความเข้าใจ มีความสําคัญอย่างมากในการเรียนรู้ภาษาใหม่กลวิธีนี้มีความแตกต่าง
กันในการส่งผลต่อผู้ ใช้โดยเริ่มจากการทําซํ้าไปจนถึงการวิเคราะห์สํานวนภาษาไปสู่การสรุปความ 
(summarizing) ด้วยความหลากหลายท้ังหมดนี้กลวิธีความรู้ความเข้าใจ มีลักษณะโดดเด่น โดยมีหน้าท่ีท่ีรู้จัก
กันแพร่หลาย คือการจัดกระทํา (manipulation) หรือการเปลี่ยนรูปแบบ (transformation) ของ
ภาษาเป้าหมายโดยผู้เรียน กลวิธีความรู้ความเข้าใจนี้เป็นกลวิธีท่ีใช้กันแพร่หลายมากท่ีสุดในหมู่ผู้เรียนภาษา 

กลวิธีความรู้ความเข้าใจนี้แบ่งออกได้เป็น 4 กลวิธี ได้แก่ การฝึกปฏิบัติ (Practicing) การรับและการ
ส่งสาร (Received and sending Massages) การวิเคราะห์และการให้เหตุผล (Analyzing and Reasoning) 
การสร้างโครงสร้างสําหรับการนําเข้าและผลท่ีได้ (Creating Structure for Input and Output)  

กลวิธีเพ่ือการฝึกฝน (Strategies for Practicing) นับว่ามีความสําคัญมากท่ีสุดของกลวิธีความรู้
ความจํา (Oxford 1990) ท้ังนี้เพราะผู้เรียนรู้ภาษาไม่เห็นความสําคัญของการฝึกฝน ระหว่างการเรียนในชั้นจะ
พบว่าผู้เรียนพลาดโอกาสในการฝึกฝนเพราะว่าในขณะท่ีผู้เรียนคนหนึ่งกําลังท่องศัพท์ ผู้เรียนคนอ่ืนๆกลับนั่ง
ฟังอย่างเกียจคร้านโดยไม่ได้ฝึกฝนวิชาท่ีกําลังศึกษาอยู่ถึงแม้ว่ากิจกรรมของกลุ่มเรียนกลุ่มเล็กเพ่ิมปริมาณการ
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ฝึกมากข้ึนความต้องการการฝึกฝนยังคงมีอีกมากเพ่ือบรรลุถึงความชํานาญการท่ียอมรับได้ เป้าหมายซ่ึง
ต้องการการฝึกฝนหลายร้อยหรือเป็นพันชั่วโมง ข้ึนอยู่กับความยากของภาษาและปัจจัยอ่ืนๆ 

ผลของการวิจัยครั้งนี้ทําให้เห็นภาพของรูปแบบกลวิธีการเรียนรู้ภาษาท่ีนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 ของสถาบัน
การจัดการปัญญาภิวัฒน์ใช้อยู่ในภาพรวม คือ นักศึกษาใช้กลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับความถ่ี “ใช้
เป็นบางครั้ง” ใน 5 อันดับแรก โดยกลวิธีด้านความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับของความถ่ี “แทบจะไม่ได้ใช้” ซ่ึง
กลวิธีนี้เป็นกลวิธีท่ีสําคัญมากในการเรียนรู้ภาษาใหม่ นอกเหนือไปจากภาษาแม่ (native speaker) ซ่ึงแสดงให้
เห็นว่า นักศึกษาแทบจะไม่ได้ใช้กลวิธีการเรียนรู้ภาษาเลย จึงเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีทําให้นักศึกษาขาดทักษะ ความ
ชํานาญในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จึงส่งผลให้ผลการเรียนและความสามารถทางภาษาอยู่ในระดับท่ีไม่ดีนัก 
นักศึกษาจึงไม่สามารถพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว และไม่กล้าใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสาร 
         ฉะนั้นเราจึงอาจสรุปได้ว่า นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนตํ่าหรือท่ีเริ่มสนใจเรียนภาษาอังกฤษจะขาดความ
ตระหนักถึงความสําคัญของกลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และความสําคัญของกลวิธีการเรียนรู้เหล่านี้ท่ีมี
บทบาทสําคัญในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และจากผลการวิจัยของนักวิจัยเก่ียวกับกลวิธีการเรียนรู้ เป็นท่ีน่า
สังเกตว่านักศึกษาท่ีประสบความสําเร็จในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จะใช้กลวิธีการเรียนรู้ภาษาหลากหลายวิธี 
และกลวิธีการเรียนรู้เหล่านี้จะส่งผลต่อความสําเร็จในการเรียนภาษาท่ีสอง (กรรณิการ์ อนัคฆกุล, 54: 2551) 
และในการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาท่ีประสบผลสําเร็จในการเรียน จะใช้สื่อผสมต่างๆในการ
พัฒนาการเรียน เช่น ภาพยนตร์ ดนตรี นิตยสารภาษาอังกฤษ รายการโทรทัศน์และวิทยุท่ีเป็นภาษาอังกฤษ 
ช่วยให้การเรียนรู้ภาษาเป็นไปแบบธรรมชาติ มีการเลียนสําเนียง และการพูดจากเจ้าของภาษา จึงทําให้ผู้เรียน
มีความแคล่วคล่อง และมีความสามารถในการใช้ภาษาได้ดี (กรรณิการ์ อนัคฆกุล, 54: 2551) 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการนําบทเพลงมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนรัฐระดับประถม-มัธยมศึกษาของประเทศไทย โดยต้องการศึกษาแนวทางใน
การคัดเลือกเพลง ตลอดจนรูปแบบ วิธีการและจุดมุ่งหมายในการประยุกต์ใช้บทเพลงจีนในการเรียนการสอน  
รวมท้ังปัญหาและอุปสรรคในการประยุกต์ใช้ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่โรงเรียนรัฐท่ีมีการ
จัดการเรียนการสอนภาษาจีนในระดับประถมและมัธยมศึกษา จํานวน 460 โรงเรียน เครื่องมือท่ีใช้เป็น
แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติร้อยละ 

ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนท่ีตอบแบบสอบถามกลับมา จํานวน 176 โรงเรียน ในจํานวนนี้ มีโรงเรียนท่ี
ประยุกต์ใช้บทเพลงในการเรียนการสอนภาษาจีน จํานวน 172 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 97.73 ส่วนวิธีการนํา
บทเพลงจีนมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนภาษาจีนนั้น โรงเรียนส่วนใหญ่มีการคัดเลือกเพลงจากแบบเรียน
และสื่อการสอน ประเภทของเพลงท่ีเลือกใช้เป็นเพลงจีนอมตะ จากละครและภาพยนตร์  โดยมีแหล่งท่ีมาจาก
จีนแผ่นดินใหญ่ ท่ีมีเนื้อหาเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และเลือกใช้เพลงท่ีมีท่วงทํานองสนุกสนาน ส่วนปัจจัย
อ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อการคัดเลือกเพลง ได้แก่ ครูผู้สอน ผู้เรียน และศิลปินนักร้อง สําหรับรูปแบบ วิธีการและ
จุดมุ่งหมายในการประยุกต์ใช้บทเพลงนั้น มีการใช้บทเพลงในการเรียนการสอน 1 – 5 ครั้งต่อเทอม และใช้
เวลาสอนระหว่าง 1 – 50 นาที ท้ังนี้  มีข้ันตอนการสอนตามลําดับ ได้แก่ 1) เปิดเพลงให้นักเรียนฟัง 
2) ให้นักเรียนฝึกอ่านเนื้อเพลง 3) สอนคําศัพท์ในบทเพลง 4) ทําความเข้าใจกับเนื้อหาในบทเพลง 5) ฝึกหัด
ร้องเพลง 6) สอนโครงสร้างประโยค 7) แนะนําท่ีมาของบทเพลง และ 8) สอดแทรกความรู้เชิงวัฒนธรรม 
ส่วนจุดมุ่งหมายในการประยุกต์ใช้บทเพลงในการเรียนการสอนคือการสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน 
ท้ังนี้พบว่าปัญหาและอุปสรรคในการประยุกต์ใช้บทเพลงคือ 1) ครูผู้สอนขาดความรู้ความถนัดในการร้องเพลง 
2) ผู้เรียนมีพ้ืนฐานภาษาไม่เพียงพอ 3) การคัดเลือกเพลงท่ีเหมาะสม 4) ข้อจํากัดของเวลา 5) ขาดการ
สนับสนุนในด้านสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน และ 6) การบริหารจัดการด้านหลักสูตรท่ีเน้นวิชาการโดยไม่
เอ้ืออํานวยต่อการจัดกิจกรรม 

 จากผลการศึกษาดังกล่าว คณะวิจัยมีข้อเสนอแนะว่า ควรพัฒนาสื่อการสอนด้วยบทเพลง โดยมี
เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง โดยแบ่งตามระดับชั้นของผู้เรียน รวมท้ังมีการจัดฝึกอบรมทักษะการ
ร้องเพลง การผลิตสื่อการสอนและเทคนิคการจัดกิจกรรมให้กับครูผู้สอน 
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มัธยมศึกษา  

 
ABSTRACT 

The Application of Songs for Chinese Language Teaching in Primary and Secondary 
Public Schools 

This study is a survey research. The purpose of this research is to focus on the use of 
Chinese songs as teaching techniques for teaching Chinese language in primary and 
secondary public schools in Thailand.  The applications of using Chinese songs include song 
selection process, methods and objectives of using the songs, as well as problems and 
obstacles in the application. The population is 460 Thai primary and secondary public 
schools. Questionnaires and Percentage are also used as research instruments for this study.  

Research result found that among 176 schools responding to the questionnaires,  
there are 172 schools using Chinese songs as a teaching technique, which is accounting for 
97.73 percent. The selection of Chinese songs is based on the textbook. Types of songs 
mostly are classical songs selected from miniseries and movies from Mainland China.  Lyrics 
are chosen to suit the students’ ages and rhythms are enjoyable and fun. However, 
instructors, students and singers are the other factors for song selection. As for methods and 
objectives for application, Chinese songs will be used 1-5 times per semester, for 1-50 
minutes in each time. The process of Chinese teaching through songs includes 1) listening to 
the songs 2) practicing reading the lyrics 3) learning vocabularies 4) understanding the 
meaning 5) singing along the songs 6) studying structuring of the sentences 7) introducing 
background of the songs and 8) integrating knowledge and culture from the songs. The 
problems and obstacles are 1) instructors’ lack of knowledge and skills for singing 2) 
students’ inadequacy of basic Chinese language 3) the appropriateness of song selection 4) 
timing 5) supporting for teaching materials and 6) curriculum administration nowadays which 
is focusing on academic rather than activities.                  

According to the results of the study, the research team has suggested that the 
Instructional media should be developed in relevant to the core curriculum and course 
levels. Furthermore, the schools should organize more training for instructors on singing 
skills, media production and activity arrangements. 

Keywords: application of the songs, teaching Chinese, primary and secondary public 
schools  
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บทนํา 
ปัจจุบัน การเรียนการสอนภาษาจีนในสังคมไทยได้ขยายตัวอย่างกว้างขวาง เนื่องจากภาษาจีนเป็น

ภาษาต่างประเทศท่ีมีความสําคัญภาษาหนึ่งในสังคมโลก ด้วยมีประชากรผู้ใช้ภาษาจีนอยู่ท่ัวโลกมากกว่าหนึ่ง
พันสามร้อยล้านคน ภาษาจีนจึงเป็นเครื่องมือสําคัญในการติดต่อสื่อสาร การแสวงหาความรู้ในการประกอบ
อาชีพ เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมท้ังเข้าถึงองค์
ความรู้ต่างๆ ได้ง่ายและกว้างข้ึน 

โดยต้ังแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา รัฐบาลไทยมีนโยบายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนอย่าง
จริงจัง ปัจจุบันการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยได้รับการบรรจุในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของ
สถานศึกษาท่ีจะจัดทํารายวิชาและจัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 

อย่างไรก็ดี ท่ามกลางกระแสความต้องการเรียนภาษาจีนในประเทศไทยท่ีเพ่ิมสูงข้ึนในหลายปีท่ีผ่าน
มา ได้เกิดคําถามต่างๆ เก่ียวกับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาจีนกันมาก และได้มีความพยายามในการ
แสวงหาและผลิตสื่อหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ในการเรียนการสอน ซ่ึงนอกเหนือจากรูปแบบการใช้สื่อการสอน
แบบเดิมตามบทเรียนในหลักสูตรแล้ว การนวัตกรรมสื่อการสอนในชั้นเรียนต่างก็ได้รับความสนใจจากวงการ
การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนเป็นอย่างมาก 

การใช้บทเพลงประกอบการสอนภาษาจีน จัดเป็นสื่อการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งท่ีมีความสําคัญต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียน เนื่องจากเป็นเครื่องมือหนึ่งท่ีจะช่วยดึงดูดให้นักเรียนสนใจท่ีจะเรียนรู้ ช่วยผ่อนคลาย
บรรยากาศในการเรียน โดยในความเพลิดเพลินของบทเพลง ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ท้ังคําศัพท์ การออกเสียงและ
ยังสามารถนํามาใช้ในการฝึกทักษะอ่ืนๆ ท้ังในด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน นอกจากนี้ กิจกรรม “การร้อง
เพลง” ยังสามารถเสริมสร้างทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาจีนได้อีกด้วย 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน แม้ว่ามีการนําเพลงจีนมาใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนภาษาจีนกัน
อย่างแพร่หลาย แต่ยังขาดการศึกษาวิจัยหรือเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ดังกล่าวอย่างเป็นระบบ  คณะทํางาน
วิจัยจึงมีความต้องการศึกษาว่ามีการนําบทเพลงมาใช้ในการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนมากน้อยเพียงไร 
มีแนวทางการคัดเลือกบทเพลง รวมถึงรูปแบบและวิธีการประยุกต์ใช้บทเพลงจีนในการเรียนการสอนภาษาจีน
อย่างไร อีกท้ังมีปัญหาในการประยุกต์ใช้หรือไม่อย่างไร ท้ังนี้ เพ่ือหารูปแบบการเรียนการสอนภาษาจีนด้วยบท
เพลงท่ีเหมาะสม ภายใต้พ้ืนฐานแนวคิดการสอนภาษาตามแนวทางแบบธรรมชาติ (Natural Approach) ของ 
Krashen (1982) ท่ีได้เสนอเก่ียวกับแนวคิดการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารของผู้เรียนว่า กระบวนการ
เรียนการสอนควรเป็นการเรียนรู้ตามธรรมชาติท่ีใกล้เคียงกับการเรียนรู้ภาษาแรก ซ่ึงกระบวนการเรียนการ
สอนดังกล่าว ผู้สอนควรจัดสภาพการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและจูงใจผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ภาษาตามธรรมชาติ ซ่ึงจะช่วยให้ผู้เรียนใช้ภาษาได้ในท่ีสุด (อ้างถึงใน กาญจนา ปราบพาล. http://pioneer. 
chula.ac.th/~pkanchan/pdf/article1.pdf) 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการนําบทเพลงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียน 
2. เพ่ือศึกษาวิธีการนําบทเพลงจีนมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนภาษาจีน 

2.1 วิธีการคัดเลือกเพลง 
2.2 รูปแบบ วิธีการ และจุดมุ่งหมายในการประยุกต์ใช้บทเพลง 

3. เพ่ือศึกษาปัญหาหรืออุปสรรคในการนําบทเพลงมาใช้ในการเรียนการสอนภาษาจีน 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้ 
1. ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคือโรงเรียนรัฐท่ีมีการเรียนการสอนภาษาจีนในระดับประถมและ
มัธยมศึกษาในประเทศไทย จํานวน 460 โรงเรียน  

2. เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนเอง ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนท่ีหนึ่ง  ข้อมูลพ้ืนฐานของประชากรท่ีศึกษา 
ส่วนท่ีสอง  การนําบทเพลงมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนภาษาจีน 
ส่วนท่ีสาม  ปัญหาและอุปสรรคของการนําบทเพลงมาใช้ในการเรียนการสอน 
ส่วนท่ีสี่     ข้อเสนอแนะ 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการแจกแบบสอบถามทางไปรษณีย์ ใช้วิธีส่งแบบสอบถามไปให้

โรงเรียนทางไปรษณีย์ และให้ส่งกลับภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ท้ังนี้ คณะวิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในเดือนพฤษภาคม 2555 มีโรงเรียนท่ีตอบแบบสอบถามกลับมา จํานวน 176 โรงเรียน ในจํานวนนี้มี
โรงเรียนท่ีประยุกต์ใช้บทเพลงในการเรียนการสอนภาษาจีน ท่ีตอบแบบสอบถาม จํานวนท้ังสิ้น 172 โรงเรียน 
คิดเป็นร้อยละ 97.73 

3. สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จะนํามาประมวลและวิเคราะห์ผลโดยวิธีการคํานวณค่าร้อยละทางสถิติ   

 
ข้อจํากัดในการวิจัย 

ข้อมูลประชากรท่ีตอบแบบสอบถามกลับมามีจํานวนไม่มากนัก เนื่องจากช่วงเวลาของการเก็บ
ข้อมูลแบบสอบถามนั้น โรงเรียนหลายแห่งท่ัวประเทศได้รับผลกระทบจากภัยน้ําท่วม เม่ือปลายปี 2554 
บางส่วนอยู่ระหว่างการปรับปรุงฟ้ืนฟูโรงเรียน และส่งผลต่อการเปิดภาคเรียนประจําปี 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

คณะผู้วิจัยได้ศึกษาเก่ียวกับการประยุกต์ใช้บทเพลงในการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนรัฐ
ระดับประถมและมัธยมศึกษา  โดยมีผลการศึกษาเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลท่ัวไป การประยุกต์ใช้บทเพลงใน
การเรียนการสอน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการนําบทเพลงมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 

1. ข้อมูลท่ัวไป  
จากโรงเรียนท่ีตอบแบบสอบถามกลับมา จํานวน 176 โรงเรียน ในจํานวนนี้ มีโรงเรียนท่ี

ประยุกต์ใช้บทเพลงในการเรียนการสอนภาษาจีนท่ีตอบแบบสอบถาม จํานวนท้ังสิ้น 172 โรงเรียน คิดเป็นร้อย
ละ 97.73 โดยส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมต้นถึงมัธยมปลาย คิดเป็นร้อยละ 
61.63 รองลงมาเป็นโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมปลาย คิดเป็นร้อยละ 22.09 (ดังตารางท่ี 1) 
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ตารางท่ี 1: จํานวนและร้อยละของโรงเรียนท่ีใช้บทเพลงในการเรียนการสอนภาษาจีน โดยจําแนกตาม
ระดับชั้นเรียน 
 

ระดับชั้น จํานวนโรงเรียน ร้อยละ 
ประถม 10 5.81 
มัธยมต้น 11 6.40 
มัธยมปลาย 38 22.09 
มัธยมต้นและมัธยมปลาย 106 61.63 
ประถมถึงมัธยมปลาย 5 2.91 
ไม่ระบุ 2 1.16 
รวม 172 100.00 

 
ท้ังนี้ โรงเรียนโดยมากจัดการเรียนการสอนภาษาจีนมาเป็นระยะเวลา 6 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 

56.98 จํานวนครูผู้สอนจากโรงเรียนท่ีตอบแบบสอบถามท้ังหมด 488 คน คิดเป็นสัดส่วนจํานวนครู 2.82 คน
ต่อ 1 โรงเรียน ในจํานวนนี้ เป็นครูชาวไทย 284 คน คิดเป็นร้อยละ 58.20 และครูชาวจีน 204 คน คิดเป็น
ร้อยละ 41.80 จํานวนนักเรียนทุกระดับชั้นรวม 111,902 คน คิดเป็นเป็นสัดส่วนจํานวนนักเรียน 650.59 คน
ต่อ 1 โรงเรียน ส่วนมากเป็นนักเรียนในระดับมัธยมต้น คิดเป็นร้อยละ 51.60 รองลงมาเป็นระดับมัธยมปลาย 
ร้อยละ 40.04 และระดับประถมศึกษา ร้อยละ 8.36  จํานวนชั่วโมงเรียน ส่วนมากมีการจัดการเรียนการสอน 
1-3 คาบ/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 62.29 รองลงมาเป็น 4-6 คาบ/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 25.99 โรงเรียนท่ี
จัดการเรียนการสอนในระดับประถมและมัธยมต้น ส่วนมากมีจํานวนชั่วโมงเรียน 1-3 คาบ/สัปดาห์ คิดเป็น
ร้อยละ 94.03 และ 91.64 ตามลําดับ ในขณะท่ีระดับมัธยมปลายส่วนมากมีการจัดการเรียนการสอน 
4-6 คาบ/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 45.95 รองลงมาเป็น 1-3 คาบ/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 34.64 ชื่อรายวิชาท่ี
เปิดสอนค่อนข้างหลากหลายและแตกต่างกันไปในแต่ละโรงเรียน โดยส่วนใหญ่เป็นรายวิชาภาษาจีน คิดเป็น
ร้อยละ 56.99 แบบเรียนท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในทุกระดับชั้น ส่วนมากคือ แบบเรียน
สัมผัสภาษาจีน《体验汉语》คิดเป็นร้อยละ 52.92 รองลงมาเป็นเอกสารท่ีจัดทําเอง ร้อยละ 23.04 

จากผลการศึกษาพบว่าโรงเรียนมีแนวโน้มเปิดการเรียนการสอนภาษาจีนต้ังแต่ระดับชั้นมัธยมต้น
มากข้ึน ทว่าในการจัดการเรียนการสอน จํานวนชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ยังไม่เพียงพอต่อการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ แบบเรียนท่ีเลือกใช้และชื่อรายวิชามีความหลากหลาย อีกท้ังมีสัดส่วนจํานวนครูต่อนักเรียน
ค่อนข้างตํ่า ประสิทธิผลในการเรียนรู้จึงอยู่ในสถานการณ์ท่ีน่าเป็นห่วง สภาพการณ์เรียนรู้โดยท่ัวไปจึงยากจะ
คาดหวังในประสิทธิผล 

2. การประยุกต์ใช้บทเพลงในการเรียนการสอน 
มีผลการศึกษาใน 4 ประเด็น คือ การคัดเลือกบทเพลง รูปแบบการสอน วิธีการสอน 

และจุดมุ่งหมายในการนําบทเพลงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
2.1  การคัดเลือกบทเพลง  

การศึกษาแนวทางในการคัดเลือกบทเพลงเพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนภาษาจีน
ในโรงเรียน คณะวิจัยได้ทําการสํารวจในประเด็นต่างๆ ได้แก่ ช่องทางการคัดเลือก แหล่งท่ีมา ประเภท 
ลักษณะของเพลง เนื้อหาบทเพลง ท่วงทํานองดนตรี รวมท้ังปัจจัยของครูผู้สอน นักเรียนและศิลปินนักร้อง 
โดยมีผลการศึกษาดังนี้ (ดังแผนภูมิท่ี 1 แสดงผลเฉพาะรายการท่ีได้รับเลือกเป็นอันดับแรกของแต่ละหัวข้อ) 
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รูปท่ี 1: การคัดเลือกบทเพลง  

 
 ในการคัดเลือกเพลง โรงเรียนส่วนใหญ่มีช่องทางในการคัดเลือกบทเพลงจากแบบเรียนและสื่อการ
สอนเป็นอันดับแรก คิดเป็นร้อยละ 52.38 รองลงมา อันดับสองและอันดับสาม เลือกใช้ YouTube และสื่อ
ออนไลน์ ตามลําดับ ท้ังนี้ ช่องทางท่ีโรงเรียนเลือกใช้เป็นอันดับท้ายสุดคือ สื่อวิทยุ จากการศึกษาพบว่า การท่ี
โรงเรียนส่วนใหญ่เลือกใช้ช่องทางการคัดเลือกบทเพลงจากแบบเรียน/สื่อการสอนเป็นอันดับแรกนั้น เนื่องจาก
แบบเรียนสัมผัสภาษาจีนท่ีโรงเรียนส่วนใหญ่เลือกใช้นั้นได้สอดแทรกกิจกรรมการร้องเพลงและเนื้อเพลงไว้ใน
กิจกรรมท้ายบทเรียน ทําให้เป็นทางเลือกท่ีสะดวกและประหยัดเวลาในการเตรียมการสอน ขณะเดียวกัน 
มี โ รง เรี ยน อีกไ ม่น้ อย ท่ี เลื อกใช้  YouTube และสื่ อออนไลน์  เ ป็นช่องทาง ในการ คัด เลื อก เพลง 
 ซ่ึงมาจากกระแสความนิยมและการขยายตัวของสื่อเทคโนโลยีในสังคมปัจจุบัน อีกท้ังเป็นความพยายามของ
ครูผู้สอน เพ่ือคัดสรรบทเพลงใหม่ๆ ท่ีอยู่ในความสนใจของนักเรียนมาประกอบการเรียนการสอน โดยโรงเรียน
ท่ีเข้าถึงสื่อเทคโนโลยีดังกล่าว ย่อมจะมีทางเลือกในการคัดสรรบทเพลงมากข้ึน  
 ประเภทของบทเพลงท่ีโรงเรียนเลือกนํามาใช้ในการเรียนการสอนเป็นอันดับแรก ร้อยละ 29.52 
เป็นเพลงจีนอมตะ อันดับสองเป็นเพลงสําหรับเด็ก และอันดับสามเป็นเพลงรัก ส่วนลักษณะของเพลงโดยมาก
เลือกใช้เพลงจากภาพยนตร์หรือละครเป็นอันดับแรก ร้อยละ 52.15 รองลงมาเป็นเพลงท่ีให้คติสอนใจ 
และเพลงเชิงวัฒนธรรม ตามลําดับ ท้ังนี้ เพลงท่ีเก่ียวกับธรรมชาติได้รับเลือกในอันดับท้ายสุด สําหรับ
แหล่งท่ีมาของบทเพลง ส่วนมากเลือกแหล่งท่ีมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 80.61 รองลงมาเป็น
ไต้หวันและฮ่องกง ตามลําดับ ท้ังนี้ จากการศึกษาพบว่า การท่ีเพลงจีนอมตะได้รับคัดเลือกเป็นอันดับแรก เป็น
ผลท่ีเก่ียวเนื่องจากปัจจัยของครูผู้สอนซ่ึงเลือกเพลงท่ีรู้จักเป็นอันดับแรก ส่วนการเลือกใช้เพลงจากภาพยนตร์
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หรือละคร เป็นผลมาจากกระแสความนิยมในการนําเข้าสื่อเพลงและละครจากจีนแผ่นดินใหญ่ท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
ขณะท่ีสื่อจากไต้หวันยังคงได้รับความนิยมในส่วนของเพลงจีนอมตะ เพลงจากฮ่องกงส่วนใหญ่เป็นภาษาจีน
กวางตุ้งซ่ึงเป็นภาษาท้องถ่ิน จึงไม่เหมาะท่ีจะนํามาใช้เป็นสื่อการสอน  
 สําหรับเนื้อหาของบทเพลง โรงเรียนส่วนใหญ่เลือกเนื้อหาบทเพลงท่ีเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนเป็น
อันดับแรก ร้อยละ 56.98 อันดับสองเลือกเพลงท่ีมีเนื้อหาน่าสนใจ และอันดับสามคัดเลือกจากความยากง่าย
ของเนื้อเพลง อย่างไรก็ดี เป็นท่ีน่าสังเกตว่าเนื้อหาบทเพลงท่ีได้รับเลือกน้อยท่ีสุด และโรงเรียนส่วนใหญ่เลือก
เป็นอันดับสุดท้ายหรืออันดับท่ีห้า คือเนื้อหาท่ีมีส่วนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
 การคัดเลือกท่วงทํานองดนตรีของบทเพลงท่ีนํามาใช้ในการเรียนการสอน โรงเรียนเลือกเพลงท่ีมี
ท่วงทํานองสนุกสนานเป็นอันดับแรก คิดเป็นร้อยละ 48.24 อันดับสองเลือกเพลงเพราะๆ และอันดับสาม 
เลือกใช้เพลงในจังหวะช้า ท้ังนี้ การท่ีทํานองเพลงสนุกสนานได้รับเลือกสูงสุด มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
ในการเรียนการสอน ซ่ึงจากผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่โรงเรียนใช้บทเพลงในการเรียนการสอนโดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนท่ีสนุกสนานและผ่อนคลายเป็นสําคัญ  
 นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อการคัดเลือกบทเพลง ได้แก่ ปัจจัยด้านครูผู้สอน และศิลปิน
นักร้อง โดยครูผู้สอนเลือกเพลงท่ีรู้จักเป็นอันดับแรก ร้อยละ 50.97 รองลงมาเลือกเพลงท่ีชอบและเพลงท่ีร้อง
ได้ตามลําดับ ส่วนปัจจัยของศิลปินนักร้อง อันดับแรก ร้อยละ 41.84 เลือกศิลปินท่ีรู้จัก อันดับท่ีสอง เลือก
ศิลปินท่ีชื่นชอบ และอันดับสามเลือกศิลปินท่ีเสียงดี สําหรับปัจจัยด้านผู้เรียน ส่วนใหญ่เลือกเพลงท่ีนักเรียน
ชอบและสนใจเป็นอันดับแรก คิดเป็นร้อยละ 50.68  อันดับสองเลือกเพลงท่ีร้องได้ง่าย และอันดับสามเลือก
เพลงท่ีนักเรียนรู้จัก ท้ังนี้ เป็นท่ีน่าสนใจว่า จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ความยากง่ายของบทเพลงสําหรับผู้เรียน 
ได้รับการคํานึงถึงในอันดับรองลงมา และมาตรฐานการออกเสียงชัดเจนของศิลปินนักร้อง ได้รับการคํานึงถึงใน
อันดับท้ายสุด 

2.2 รูปแบบการสอนโดยใช้บทเพลง  
 

 
รูปท่ี 2: รูปแบบการสอน  
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 โรงเรียนมีความถ่ีในการใช้บทเพลงในการเรียนการสอนต้ังแต่ 1 – 30 ครั้ง/เทอม ส่วนมากร้อยละ 
86.14 ใช้บทเพลงในการจัดการเรียนการสอน 1 – 5 ครั้ง/เทอม รองลงมาร้อยละ 10.84 ใช้บทเพลงในการ
จัดการเรียนการสอน 6 -10 ครั้ง/เทอม และร้อยละ 3.01 ใช้บทเพลงในการจัดการเรียนการสอน 10 ครั้งข้ึนไป  
 ระยะเวลาท่ีใช้สอนมีต้ังแต่ 1 – 120 นาที โดยมากระยะเวลาในการสอนอยู่ระหว่าง 1 – 50 นาที 
รวมคิดเป็นร้อยละ 85.89  โดยช่วงระยะเวลาท่ีโรงเรียนเลือกใช้มากท่ีสุดคือ 41 – 50 นาที คิดเป็นร้อยละ 
28.24 รองลงมาร้อยละ 21.18 ใช้ระยะเวลา 21 – 30 นาทีและร้อยละ 20 ใช้เวลา 11 – 20 นาที  
 ระบบท่ีใช้ในการสอนออกเสียง ส่วนมากร้อยละ 54.44 ใช้ระบบเสียงพินอินเพียงอย่างเดียว รองลงมา
เป็นการใช้ระบบเสียงพินอินประกอบกับตัวอักษรจีน คิดเป็นร้อยละ 28.40 อย่างไรก็ดียังมีโรงเรียนบางส่วนท่ี
เลือกใช้ระบบเสียงพินอินร่วมกับระบบอ่ืนในการสอนออกเสียงภาษาจีน อาทิ ใช้ระบบพินอินกับการสะกด
เสียงภาษาไทย ร้อยละ5.33 ระบบเสียงพินอินกับระบบจู้อิน ร้อยละ 1.18  ระบบพินอิน สะกดเสียงภาษาไทย
และอักษรจีน ร้อยละ1.18 ระบบพินอิน ระบบจู้อินและตัวอักษรจีน ร้อยละ 0.59 หรือใช้ทุกระบบรวมกันคือ 
ระบบพินอิน จู้อิน เสียงภาษาไทยและตัวอักษรจีน ร้อยละ 1.78  นอกจากนี้ ยังมีการเลือกใช้ระบบอ่ืนเป็น
หลักในการสอนออกเสียง ได้แก่ อ่านจากอักษรจีนโดยตรง ร้อยละ 4.14 การถอดเสียงเป็นภาษาไทย ร้อยละ 
1.78 และใช้ระบบเสียงจู้อิน ร้อยละ 0.59 (ดังแผนภูมิท่ี 2) 
 จากการศึกษาพบว่า รูปแบบการสอน ท้ังในด้านความถ่ีและช่วงระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน
มีความหลากหลายสูงมาก และไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้ได้ 
ซ่ึงระบบท่ีใช้ในการสอนออกเสียงของโรงเรียนท่ีหลากหลาย อาจทําให้ผู้เรียนรู้สึกสับสนในการเรียนรู้ 
นอกจากนี้ การใช้เสียงสะกดในภาษาไทยเพ่ือเทียบเสียงภาษาจีนยังมีโอกาสทําให้ผู้เรียนออกเสียงผิดเพ้ียนไป
อีกด้วย 

2.3 วิธีการสอนโดยใช้บทเพลง  
วิธีการสอนโดยใช้บทเพลงในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน มีการศึกษาใน 3 ประเด็นคือ 

ลําดับข้ันตอนในการสอนบทเพลง การเปิดเพลงท่ีใช้ในการสอนและกิจกรรมภายหลังการสอน โดยมีผล
การศึกษาดังต่อไปนี้ 

ข้ันตอนการสอนบทเพลงของโรงเรียนเรียงตามลําดับ ได้แก่ 1) เปิดเพลงให้นักเรียนฟัง 
2) ให้นักเรียนฝึกการอ่านเนื้อเพลง 3) ทําความเข้าใจกับเนื้อหาบทเพลง 4) สอนคําศัพท์ 5) ให้นักเรียนฝึกหัด
ร้องเพลง โดยข้ันตอนในการทําความเข้าใจเนื้อหาบทเพลง อาจเลือกสอนก่อนหรือหลังข้ันตอนการสอน
คําศัพท์ ท้ังนี้ โรงเรียนส่วนหนึ่งไม่ได้เลือกสอนใน 3 ข้ันตอน คือ 6) ส่วนโครงสร้างประโยค 7) แนะนําท่ีมาของ
บทเพลงและศิลปินนักร้อง และ 8) การสอดแทรกความรู้เชิงวัฒนธรรม 

ส่วนวิธีการเปิดเพลงในการเรียนการสอนพบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 58.79 ก่อนสอน
เปิดเพลง 1 รอบ ในระหว่างการสอน ส่วนใหญ่เปิดเพลงหลายรอบคิดเป็นร้อยละ 55.83 และหลังการสอนมี
การเปิดเพลงหลายรอบ ร้อยละ 44.51 (ดังแผนภูมิท่ี 3) 
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รูปท่ี 3: การเปิดเพลงท่ีสอน  

 
สําหรับกิจกรรมภายหลังการสอน โรงเรียนส่วนใหญ่ ร้อยละ 77.27 ให้ความสําคัญต่อการ

ทบทวนความรู้ก่อนเข้าสู่บทเรียนครั้งต่อไปเป็นอันดับแรก รองลงมาคือให้ความสําคัญต่อการเชื่อมโยงเข้ากับ
เนื้อหาท่ีเรียนคราวต่อไป และอันดับสามเลือกให้ความสําคัญต่อการทดสอบความรู้ท่ีได้รับ 

 
2.4  จุดมุ่งหมายในการเรียนการสอนโดยใช้บทเพลง (แผนภูมิท่ี 4)  

 
รูปท่ี 4: จุดมุ่งหมายในการเรียนการสอน  
 

จุดมุ่งหมายท่ีโรงเรียนเลือกสอนบทเพลงเรียงตามลําดับ ได้แก่ 1) เพ่ือการสร้างบรรยากาศใน
ชั้นเรียน คิดเป็นร้อยละ 37.13  2) เพ่ือใช้นําเข้าสู่เนื้อหา  3) เพ่ือฝึกการออกเสียง 4) เพ่ือผ่อนคลายจากการ
เรียน และ 5) เพ่ือเรียนศัพท์เพ่ิม   โดยจุดมุ่งหมายท่ีได้รับเลือกน้อยท่ีสุดคือ การใช้เป็นกิจกรรมในหลักสูตร 
ร้อยละ 1.20 

3. ปัญหาในการใช้บทเพลงมาประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาจีน  
จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการนําบทเพลงมาประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาจีน มีโรงเรียน

ท่ีตอบแบบสอบถามในส่วนนี้ 151 โรงเรียน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87.28 ของผู้ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงสะท้อน
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ให้เห็นถึงความสนใจต่อประเด็นปัญหาดังกล่าว โดยคณะวิจัยได้สรุปเป็น 6 ประเด็น เรียงตามลําดับ ได้แก่ 1) 
ข้อจํากัดของผู้เรียน 2) ข้อจํากัดของสื่อและอุปกรณ์การสอน 3) ข้อจํากัดของครูผู้สอน 4) ข้อจํากัดในการ
คัดเลือกเพลง 5) ข้อจํากัดด้านเวลา และ 6) ข้อจํากัดในการบริหารหลักสูตร (ดังตารางท่ี 2)  

 
ตารางท่ี 2: จํานวนและร้อยละของประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการประยุกต์ใช้บทเพลงในการเรียนการสอน
     ท่ีโรงเรียนตอบแบบสอบถาม 
 

ประเด็นปัญหาและอุปสรรค จํานวน ร้อยละ 
1. ข้อจํากัดของผู้เรียน 150 28.52 
2. ข้อจํากัดของสื่อและอุปกรณ์การสอน 142 27.00 
3. ข้อจํากัดของครูผู้สอน 77 14.64 
4. ข้อจํากัดในการคัดเลือกเพลง 73 13.88 
5. ข้อจํากัดด้านเวลา 46 8.75 
6. ข้อจํากัดในการบริหารหลักสูตร 38 7.22 

รวม 526 100.00 
 
จากการศึกษาพบว่า ข้อจํากัดของผู้เรียนท่ีสําคัญท่ีสุดคือ ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานภาษาไม่เพียงพอ 

หรือขาดทักษะในการฟัง การออกเสียง สะกดคํา ทําให้ไม่สามารถจดจําคําศัพท์หรือเนื้อเพลง ตลอดจนไม่
สามารถทําความเข้าใจเนื้อหาเพลงได้ ท้ังนี้อาจมาจากสาเหตุหลายประการ ส่วนหนึ่งได้แก่ ปัจจัยทางอารมณ์
ของผู้เรียนเอง ผู้เรียนรู้สึกยากทําให้ท้อใจ หรือไม่รู้จักคุ้นเคยกับเพลงจีนมาก่อน ไม่ชอบร้องเพลง เพลงไม่ตรง
กับความสนใจ ทําให้ขาดความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ ไม่กล้าแสดงออก  และไม่หวังผลจากการเรียนรู้ 
นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยจากการคัดเลือกเพลง การท่ีครูผู้สอนส่วนใหญ่เลือกเพลงท่ีครูรู้จัก ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเพลง
จีนอมตะ หรือแม้แต่เพลงจากภาพยนตร์และละครท่ีนักเรียนสนใจ แต่เนื้อหาเพลงและภาษาในบทเพลงไม่
สอดคล้องกับเนื้อหาในบทเรียน และด้วยพ้ืนฐานภาษาของผู้เรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับพ้ืนฐาน ยังไม่มีคลังศัพท์
ท่ีเพียงพอ หรือแม้แต่ทักษะในการสะกดคํา หากบทเพลงท่ีเรียนมีเนื้อหานอกเหนือจากบทเรียน ในขณะฝึกหัด
ร้องเพลง จะมีเนื้อหาคําศํพท์และโครงสร้างประโยคใหม่ท่ีนักเรียนยังไม่ได้เรียนรู้เป็นจํานวนมาก ทําให้นักเรียน
รู้สึกยาก และต้องใช้เวลาเรียนรู้มาก จนกลายเป็นข้อจํากัดในการจัดการเรียนการสอน 

ข้อจํากัดของสื่ออุปกรณ์การสอนในโรงเรียนท่ีไม่อํานวย อาทิ ห้องเรียน โสตทัศนูปกรณ์ 
อินเทอร์เน็ต ตลอดจนสื่อซีดีเพลง หนังสือเพลง เป็นต้น เป็นอุปสรรคสําคัญต่อการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศได้ในทุกภาษา เนื่องจากสื่ออุปกรณ์ดังกล่าวเป็นปัจจัยท่ีมีความสําคัญยิ่งต่อการสร้าง
สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การท่ีโรงเรียนสามารถจัดหาและบํารุงรักษาสื่ออุปกรณ์ดังกล่าว
ให้เอ้ืออํานวยพร้อมใช้นั้น  ย่อมจะเป็นการเพ่ิมสมรรถนะให้กับครูผู้สอนในการสร้างสีสันและอรรถรสในการ
เรียนการสอนได้เป็นอย่างดี  

ข้อจํากัดของครูผู้สอนท่ีสําคัญ ได้แก่ ครูขาดทักษะในการร้องเพลง ครูไม่ค่อยได้ฟังเพลงจีน ไม่รู้จัก
นักร้องหรือเพลงใหม่ๆ อีกท้ังขาดทักษะในการจัดกิจกรรม ขาดทักษะทางภาษา เช่น ครูออกเสียงไม่ชัด ไม่
เข้าใจความหมายของคําศัพท์ในบทเพลง เป็นต้น และปัจจัยอ่ืน ได้แก่ ขาดแคลนบุคลากรและปัจจัยทาง
อารมณ์ คือครูไม่ชอบร้องเพลง จากข้อจํากัดดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากการเรียนการสอนด้วยบทเพลงยังไม่ได้
เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในหลักสูตรการเรียนรู้ การนําบทเพลงมาใช้ในการเรียนการสอนจึงเกิดข้ึนได้ด้วยแรง
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บันดาลใจของครูผู้สอนเป็นสําคัญ ดังนั้น หากครูผู้สอนขาดทักษะความรู้เก่ียวกับเพลง ขาดทักษะทางภาษา
หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ชอบการร้องเพลง ย่อมเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการจัดการเรียนการสอน อย่างไรก็ดี 
จะเห็นได้ว่ายังมีครูผู้สอนส่วนหนึ่งได้เห็นถึงความสําคัญของสื่อเพลงในการเรียนการสอนภาษาจีน และแม้จะมี
ข้อจํากัดดังกล่าวข้างต้น ยังได้มีความพยายามในการจัดการเรียนการสอนด้วยบทเพลง 

ข้อจํากัดในการคัดเลือกเพลงท่ีสําคัญท่ีสุดคือ การสรรหาบทเพลงท่ีเหมาะสมต่อการจัดการเรียน
การสอน ท้ังในด้านความสมบูรณ์ของสื่อท่ีได้มา อาทิ เนื้อเพลง เป็นตัวอักษรจีนตัวย่อหรือตัวเต็ม มีระบบเสียง
พินอินกํากับหรือไม่ ความสอดคล้องกับเนื้อหาบทเรียนและจุดมุ่งหมายในการเรียน ท้ังยังต้องคํานึงถึงพ้ืน
ฐานความรู้ทางภาษา วัยและความสนใจของผู้เรียน ตลอดจนระยะเวลาในการสอน ความสั้นยาว ยากง่าย 
ท่วงทํานองช้าเร็วของบทเพลง นอกจากนี้ ผลการศึกษาช่องทางการคัดเลือกเพลงของโรงเรียนพบว่า 
นอกเหนือจากหนังสือแบบเรียนแล้ว ส่วนใหญ่ใช้การสืบค้นผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต อาทิ YouTube และเพลง
ออนไลน์ ซ่ึงยังมีข้อจํากัดของการนําเสนอบทเพลง เนื่องจากส่วนใหญ่ไม่ได้มีเป้าหมายเพ่ือการเรียนรู้ภาษา 
ดังนั้น บทเพลงท่ีค้นหาได้มาจึงอาจมีเนื้อหาไม่ครบตามต้องการ เช่น เนื้อเพลงเป็นระบบอักษรจีนตัวเต็มหรือ
ตัวย่อ ซ่ึงอาจไม่สอดคล้องกับระบบท่ีเรียนรู้ ไม่มีระบบเสียงพินอินประกอบ ไม่มีบทแปลหรือคําอธิบายเนื้อหา
ในบทเพลง โดยข้อมูลท่ีขาดหายไปนี้ ครูผู้สอนต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างยิ่งในการเติมเต็ม ซ่ึงจะ
กลายเป็นข้อจํากัดของเวลาในการเตรียมการสอนในภายหลัง นอกจากนี้ เง่ือนไขในการสนับสนุนของระบบสื่อ
อินเทอร์เน็ตของโรงเรียนก็มีความสําคัญอย่างยิ่ง ท้ังในกระบวนการคัดเลือกบทเพลง ตลอดจนถึงการสืบค้น
ข้อมูลเพ่ิมเติม ซ่ึงท้ังหมดนี้ ครูผู้สอนต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างยิ่งในการเตรียมบทเพลงในการสอน
แต่ละครั้ง  

ข้อจํากัดด้านเวลา ท่ีสําคัญได้แก่ เวลาในชั้นเรียนน้อย ไม่เพียงพอจะสอดแทรกกิจกรรมท่ีไม่อยู่ใน
หลักสูตร อีกท้ังครูยังต้องใช้เวลาในการเตรียมการสอนมากจากปัจจัยการคัดเลือกเพลงดังกล่าวข้างต้น 
และท่ีสุดแล้วคือปัจจัยของผู้เรียนเอง ซ่ึงต้องใช้เวลาในการเรียนรู้มาก ทําให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอน
โดยใช้บทเพลงได้ หรือจัดสอนได้แต่หวังผลไม่ได้ โรงเรียนส่วนใหญ่จึงเลือกใช้การสอนเพลงเพียงเพ่ือ
จุดมุ่งหมายในการสร้างบรรยากาศผ่อนคลายในชั้นเรียน  

ข้อจํากัดในการบริหารหลักสูตรท่ีสําคัญ ได้แก่ เนื้อหาหลักสูตรมุ่งเน้นวิชาการมากเกินไป โดยมุ่ง
พัฒนาทักษะในการสื่อสารของนักเรียน โรงเรียนยังไม่ให้ความสําคัญหรือส่งเสริมความรู้เก่ียวกับจีน ประกอบ
กับยังไม่มีโครงสร้างหลักสูตรพ้ืนฐานสําหรับภาษาจีนท่ีแน่ชัด การจัดการเรียนการสอนด้วยบทเพลงเป็นเพียง
กิจกรรมท่ีครูผู้สอนจัดแผนการสอนข้ึนเอง  

 
สรุป 

กล่าวโดยสรุป โรงเรียนเห็นว่าการนําบทเพลงมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนเป็น
กิจกรรมท่ีดี มีส่วนช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ศัพท์ใหม่ๆ เข้าใจความหมายและจดจําคําศัพท์ได้ โดยสนุกกับการ
เรียนยิ่งข้ึน อย่างไรก็ดี อาจกล่าวได้ว่ากิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าว เกิดข้ึนจากความมานะพยายามของ
ครูผู้สอนเป็นสําคัญ ต้ังแต่การวางแผนการสอนโดยนําบทเพลงมาประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน กระบวนการในการ
คัดเลือกบทเพลง เตรียมเพลงจนถึงการสอน และด้วยข้อจํากัดในหลายประการ คณะวิจัยพบว่าการนําบท
เพลงมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน ส่วนใหญ่ยังจํากัดเพียงเพ่ือการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน โดยท่ีประโยชน์ใน
เชิงการพัฒนาทักษะทางภาษาของนักเรียนยังไม่อาจคาดหวังในผลสัมฤทธิ์ได้เต็มท่ีนัก   
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ข้อเสนอแนะจากโรงเรียน 
• ต้องการให้มีการจัดทําสื่อประกอบการเรียนการสอนด้วยบทเพลง โดยมีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตร

แกนกลาง รวมท้ังมีการจัดอบรมเก่ียวกับเทคนิคการสอนและการจัดกิจกรรมดังกล่าวให้กับครูผู้สอน 
• ต้องการให้กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเพลงได้รับการบรรจุอยู่ในเนื้อหาหลักสูตร 
• ต้องการให้จัดอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโดยท่ัวถึง และมีอุปกรณ์การเรียนครบทันสมัย 
• ต้องการให้รัฐสนับสนุนครูไทยท่ีมีความสามารถในการสอนภาษาจีน โดยบรรจุเป็นข้าราชการหรือ

ลูกจ้างให้มากข้ึน 
ข้อเสนอแนะจากคณะวิจัย 

• พัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยบทเพลง โดยมีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง แบ่งตาม
ระดับชั้นของผู้เรียน  

• ศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนต่อการเรียนการสอนโดยใช้บทเพลง เพ่ือปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของผู้เรียน 

• รวบรวมสื่อการสอนด้วยบทเพลงท่ีจัดทําข้ึนอย่างเป็นระบบ โดยมีการแบ่งปันการใช้ประโยชน์จาก
ฐานข้อมูลดังกล่าว 

• จัดอบรมและแลกเปลี่ยนความรู้เก่ียวกับเพลงจีนให้กับครูผู้สอน อาทิ ทักษะในการร้องเพลง การผลิต
สื่อการสอน เทคนิคการจัดกิจกรรม เป็นต้น 

• ยกระดับพ้ืนฐานความรู้ทางภาษาของผู้เรียน 
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Abstract 
 This research aims to find what the students’ problem of insufficient language proficiency 
of summary writing of English marketing news.  In addition, it is to find what the factors are 
affecting with the problems of insufficient language proficiency of the students of three 
universities when summarizing English marketing news.  By doing the research, the students also 
know and recognize their problems so that they have awareness, if they are asked to do 
summary writing tasks.  By finding to answer the research question, the researcher asked all 
students to summarize the English marketing news and asked them to answer the questions by 
following the semi-structure interviews.  To the result, the students have problem of language 
proficiency with vocabulary, paraphrasing, grammar and sentence structure respectively. 
 Keywords: Insufficient language proficiency, English marketing news, summary writing 
 
บทคัดย่อ  
 วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือค้นหาว่าอะไรคือปัญหาเก่ียวกับความสามารถทางการใช้ภาษาในการเขียนย่อ
ความข่าวภาษาอังกฤษของนักศึกษาสามมหาวิทยาลัย และเพ่ือเป็นการค้นหาว่าอะไรคือผลกระทบต่อปัญหา
ดังกล่าว  โดยการวิจัยนี้จะสามารถเป็นเครื่องมือท่ีทําให้นักศึกษาได้รู้ถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับตนเองและจะมีสํานึกถ้ามี
โอกาสในการเขียนย่อความในงานชนิดอ่ืนๆ ต่อไป  ในการหาผลการวิจัยครั้งนี้ นักวิจัยให้กลุ่มตัวอย่างเขียนย่อความ
ข่าวทางด้านการตลาดเป็นภาษาอังกฤษ จากนั้น นักวิจัยจะถามคําถามตามแบบสอบถาม ซ่ึงผลการวิจัยปรากฎว่า 
กลุ่มตัวอย่างพบปัญหาในเรื่องความสามารถในการใช้ภาษาโดยปัญหาท่ีเกิดข้ึนนั้นคือ คําศัพท์ การเขียนข้อประโยค
ใหม่โดยมีความหมายเดิม ไวยากรณ์ และ โครงสร้างประโยค ตามลําดับ 
 คําสําคัญ: ปัญหาของความสามารถในการใช้ภาษา, ข่าวภาษาอังกฤษด้านการตลาด, การเขียนย่อความ 
 
Introduction 
 Summarization is one of writing activity which graduate students even though high school 
students were assigned to do summarizing English texts. By summarizing, it provides the students 
do various process such as trying to comprehend the information, reading strategies, finding 
keywords and phrases, finding main idea and important information through writing process.  
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However, the students lack language ability for doing summarization so they copy, cut and paste 
the information to write summarizing paper. To this problem, it is interesting to investigate what 
is students’ problem of language ability of summary writing as presented follows. 
 

General Background 
 The English courses at Panyapiwat Institute of Management (PIM), the students of 
every faculty have to learn English 1 to 4 (General English 1002 to 1004). The English courses 
practice the students with language skills and assign as individual or group works.  
The learning tasks require students to practice four language skills, i.e. listening, speaking, 
reading and writing both inside and outside class. Furthermore, the students are assigned to 
do summary writing of various sources.   
 To undergraduate students at Burapa university at BangSean Campus (BUU), all 
students have to study four fundamental English courses; English 1 to English 4 through 
business English.  In the course, the students have chance to do writing tasks and they have 
a chance to practice summary writing. 
 According to the students of South East Asia University (SAU), they are learning in 
Faculty of Liberal Art in the major of Business English.  So, they have much more chances to 
practice four English language skills.  In English courses, the students learn various courses of 
English language, so the students have higher qualification than those who are learning in 
other majors.   

 
The purpose of study 
 To this view above, it does not mean that all students who have learned and 
practiced various tasks of English have high language proficiency even though those who 
study in major of English. Thus, the researcher is interesting to study “What are the 
students’ problems of insufficient language proficiency of summarizing of English 
marketing News?” 

 
Problems 
 According to summary writing, those who are learning in business fields and / or 
working in business organization, they can not avoid summarizing the reports and / or the 
business news from news papers, etc to present in class or in the meeting.  To the students’ 
problems, they also meet the problem when summarize information such as news, articles 
and else.  Moreover, they rarely practice summary writing in daily lives.  Hence, the 
researcher has seen that a problem which is a factor affecting with summary writing of 
English marketing news is students’ insufficient language ability. 
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Nature of Summarizing News 
 Summarizing news in this research means that it is a brief of pages into meaningful 
and short as well as it is a shortened version of the original information but it must be 
disturbed or changed (Semple 2009).  In addition, Northan (2011) said that summary writing 
news is to explain and to brief as the restatement of the original information or text and it is 
also to report back what the writers have described in the paper.  Moreover, the summary 
writers of news should manage the written information in the text in their own words (Doyle 
2012).  However the summarizing is a brief of information but it needs complete sentences 
and the use of full word forms (Tribble, 1996).  Moreover, the summarizing paper of news 
must be well written language and the writer has to pay attention to language accuracy and 
organizing of ideas of original text and have arrangements of discourse form in the context 
of each paragraph.  According to organizing idea, the summarizing news needs the writers’ 
care of topic sentences, thesis statement or main idea and it must be supported by details 
(Leki, 1998).   
 

Example of Summarizing Activity         
Wong (1983:52) suggested various tasks of summary writing, however it is interesting to 
present a task as well. 

The recent alarming increase in the number of road accidents has provoked many 
readers to write to the Forum Column.  One reader said serious traffic 
offenders should be flogged and given a jail sentence.  “They should be treated 
like murderers,” he said.  Murderers and drug offenders are subject to flogging, a 
jail sentence, and even hanging.  The reader wanted the same heavy penalties 
for anyone causing death or serious injuries in a road accident.  “Killing is murder; 
the means may be different,” he commented angrily. 

Wong (1983:60) suggested “Firstly, a writer should make complete sentences of each point.  
Secondly, he has to decide paragraphing is needed and how many paragraphs and where 
each one will begin.  Thirdly, the writer should use connective link between sentences.  
Fourthly, the summary writing is required simple and own words.”  According to this view, 
the summarizing text is shown as below. 

“A reader in the Forum Column suggested that serious traffic offenders be treated in 
the same way as murderers and drug offenders.  They should, therefore, be subject 
to the same punishments like flogging, a jail sentence and hanging.” 

The example of teaching summary writing and how language is used to create complete 
summarizing, it is, therefore, given what is a good summary writing as the following topic. 

 



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งท่ี 3 
22 พฤษภาคม 2556 สถาบนัการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

 874 
 

Good Summarizing 
 We have known that summary writing is to share information quickly and efficiently.            
To this view, summarizing should not be avoided its good characteristics.  According to Reid 
(2003), good summary is objective account of the main idea and features of a text and the 
length should be only one third of the original text and it is as clear as possible in 
communicating information for the audiences so, those who summarize texts should assume 
that the readers do not have access to the summary.  Moreover, the important thing is that 
good summarizing has to focus on the most important idea which is prominent to the 
audiences and it should be transferred into the writers’ own words. Additionally,                   
the summarizing text should provide the readers to understand the summarizing massage 
without reading original text (Cargo 2010 and Marsen 2003).   
 To the researcher’s situation, he has seen that most students have problem when 
asking to summarize texts.  Particularly, they cut and paste the information from original text 
and they could not connect sentences and use their own words to compose their summary 
writing.  Thus, it means that the students have problem with their language proficiency with 
summarizing as explained below. 

 
Lack of Language Ability 
 Leki (1998) said that the use of language in summary writing requires a large number 
of elements such as correct spelling, word choice and grammar rules.  He continued that a 
summary writer should be careful with grammatical mistakes, spelling, punctuation in his/her 
written work.  This means that the writers who have limitation of language proficiency might 
have more difficult in writing of summarizing paper concerning vocabulary, grammar and 
sentence structure than the proficient ones.  As a result, less proficient writers might fail in 
their written language because of their limitation of language proficiency. Thus,  language use is 
the problem in summarizing texts. Sorapat (2001) claimed that a kind of formal writing, 
summarizing news is the one which students at colleges or universities are required to do.  
Thus, to summarize the news from newspaper or other sources requires high level of 
language concerning vocabulary, grammar and structure since it is an evidence to verify the 
writers’ knowledge.  Furthermore, to summarize such a new needs complete sentences and 
the writers should use of full word forms (Tribble, 1996).  Additionally, the summary writers 
have to pay attention to language accuracy and organizing of surface link and have 
arrangements of discourse form in the context of each paragraph.  To the detail of students’ 
problems of language ability, it explains in finding. 
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Research Methodology 
 The research methodology will be presented as followings. 
 
Subjects 
 The subjects of this research were 50 second year students.  They were divided into 
5 groups. The 30 students are from the Department of Business Administration at 
Panyapiwat Institute of Management (PIM). The first group is 10 students from the major of 
Logistics (LG) and the second group is 10 students from the major of Food Business (FB).  
The third group is 10 students from the major of Retail (RT).  Secondly, the subjects were 10 
students at South East Asia University (SAU) from the major of Business English.  Thirdly, they 
were 10 students from Burapa University (BUU) at Bangsaen campus.  They were studying in 
the major of Marketing.  All of subjects were selected by simple random sampling.  
 
Research Material  
 The marketing news were divided into two groups.  Firstly, the marketing news 
selected by the researcher and this news was the same news provided to all subjects to 
practice of summarization.  It was used for introducing for writing summary.  Secondly, the 
marketing news was selected by the subjects themselves according to their satisfaction and 
criteria for selecting marketing news. Cotter (2012) suggested that the summary writers 
should have existing knowledge about the news because it is easy for the writer to interact 
with news information and the selected news should be considered the length of news.  It 
should be about 800 to 1000 words (Cotter 2012).  Bell (2003) added that the situation of 
the news should interest the summary writers for selecting news to summarize and the 
summary writers should have sufficient content of the heading.  Hyland (2003) suggested 
that the marketing news can be taken from various sources. 
 
Research Instruments 
 The research instruments were divided into the following topics. 
 
Semi-Structured Interview for Subjects   
 The questions in semi-structured interview were asked about the problems of the 
subjects’ language proficiency when they summarized the news. The semi-structured 
interview was conducted from fifty subjects after they summarized their news.   
 

The Procedure 
 In this stage, the researcher prepared materials, pilot the semi-structured interview 
for the subjects and the teachers.  First of all, the whole process of the research was piloted 
with five students who are studying in the second academic year at Panyapiwat Institute of 
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Management (PIM).  Then, the semi-structured interview was piloted in order to check 
students’ understanding about the questions before doing the real procedure.   
 In the real procedure, the researcher asked the subjects to find their own English 
marketing news from news papers or internet and gave them for two weeks to summarize 
their own news.  When they finished summarizing the news, each subject was separately 
interviewed. The researcher interviewed each group of subjects for one time about their 
problems of language proficiency when doing summary writing.  Then, the researcher did the 
same process with other groups until finish the real procedure. 

 
Data Analysis 
 The data from semi-structured interview were investigated the frequency of language 
problems which the subjects met in summarizing. The frequency had been calculated as 
percentage.  

 
Finding 
 According to the subjects’ problems of language ability, the following table indicates 
overall picture of the students’ perception on their difficulties when they wrote their 
assignments. It should be noted that they could identify more than one difficulty under 
each category. 
 
Table 1: Problem of Language Abilities of Summary Writing 
 

            Subjects  
            and            

              Major of 
Problems     Study 
of Language 
Abilities 

Students at Panyapiwat 
Institute of 

Management (PIM) 

Students at 
Burapha 

University 
(BUU) 

Students at 
South East 

Asia 
University 

(SAU) 

 
Total 

number 
of 

students 
50 

 
Total 
100% 

 
Average 
Number 

of 
Students 

( X ) 
Retail (RT) 

10 
Students 

Food 
Business 
(FB) 10 

Students 

Logistic 
(LG) 10 

Students 

Marketing 10 
Students 

Business 
English 10 
Students 

Grammar 7 7 8 6 5 33 66  
 

35 Sentence Structure 4 5 5 5 3 22 44 

Vocabulary 9 10 10 10 10 49 98 

Paraphrasing 6 10 8 7 10 36 72 
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 By interviewing about the students’ problems in summarizing English marketing news,          
the subjects’ responses can be divided into four points.  The priority of their problems was 
considered from the average number of students identifying each category.                   
With reference to the table, the majority of the students met problems of insufficient 
language proficiency with vocabulary, paraphrasing, grammar and sentence structure 
respectively.  Concerning the vocabulary, 49 students (98%) out of 50 students answered 
that they mostly had problems of their knowledge of vocabulary.  The followings are the 
examples of students’ responses in the semi-structure interviews.    

“I don’t know how to use appropriate own words to write in summarizing paper, so 
it is difficult for me to write.” 

(Student 2 at BUU) 
“I can’t simplify the words into own words to write the summarizing news because    
I do not have enough knowledge of vocabulary.” 

         (Student 3 of FB at PIM) 
“I don’t have much knowledge of vocabulary. As a result, I can’t write good 
summarizing paper.” 

(Student 4 at SAU) 
It is said that the students had problem of vocabulary when they summarized the news. 
 
 To the second problem, 36 students out of 50 students or (72%) had problem in 
paraphrasing. The followings are the illustration of their responses in semi-structure 
interviews.  

“Because I don’t know what own words.  Consequently, I can not used the words to 
paraphrase.” 

    (Student 1 at SAU) 
“The most difficult thing is that I don’t know techniques to paraphrase such as 
words, grammar and sentence structure.  As a result, I can’t write good summary.” 

(Student 1 at BUU) 
“I don’t know techniques of paraphrasing such as vocabulary use, sentence 
structure and apply them to write my summarizing paper.” 

(Student 4 of LG at PIM) 
 From students’ responses, it can be concluded that paraphrasing is very crucial since             
it enables them to summarize from original text. 
 
 The third problem which affected 33 students’ summarizing is grammar (66%).                   
The examples of their clarification are given as follows. 

“I don’t know grammar so I don’t know how to link words and phrases to write as 
the sentences.” 
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(Student 2 at SAU) 
“I don’t have enough knowledge of English grammar so, I can not write a good 
paper.” 

         (Student 3 of RT at PIM) 
“I don’t have much knowledge of grammar. As a result, I can’t summarize a good 
papers.” 

(Student 4 at BUU) 
 The students viewed that their main difficulties about language were paraphrasing, 
vocabulary and grammar. 
 

The last problem of summarizing news, 22 students or 44% had problem of sentence 
structure.  The following extracts illustrate their ideas. 

“Although I can write summarizing news but I don’t know how to correct sentence 
structures should be used.” 

    (Student 1 of LG at PIM) 
“I write good summarizing news because I don’t know how to compose by using 
sentence structure.” 

(Student 3 of FB at PIM) 
“It is difficult to write summarizing news because I can’t compose as corrected 
sentence structure.” 

(Student 4 of RT at PIM) 
“The most difficult thing is that I can’t support my ideas with logical reasoning.” 

(Student 5 of FB at PIM) 
 To sum up, some students could not compose a good summarizing news because 
they lack knowledge of sentence structure.  
 
 In conclusion, students could identify their problems with summary writing English 
marketing news.  Their main problems are caused by vocabulary, paraphrasing, grammar and 
sentence structure respectively. 
 

Insufficient of Language ability  
 Focusing on insufficient language ability, the student concerned vocabulary and 
paraphrasing much more than grammar and sentence structure.  The justification of the 
students’ responses was due to their problems when they attempted to summarize the 
important information of original text.  They also mentioned about vocabulary problem 
when the students tried to select words and phrases to compose their summary. Dees 
(2003) said that students should be able to combine original details, language and their own 
words in order to make the information clearer to their summary writing. Chapelle and 
Hunston (2001) support that students must have good vocabulary proficiency so that they 
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are able to select words choice and use their own words to paraphrase and compose in 
their summary.   
 

Implications of the Study 
 The findings reveal that students especially who have low proficiency of language 
they should be prepared for their language abilities such as grammar, sentence structure.         
They should be practiced to learn vocabulary in context.  The preparation may be offered in 
a form of extra-curricular short training course.  To this view, the students can be taught 
before they write a real summarizing as suggest below. 
 
Preparation 
 To enable the students to summarize news, the students should be started with 
how to summarize a text.  Moreover, they should be learned grammar such as knowing 
connective words; conjunction and sentence structure.  In addition, they should know the 
cohesion. Furthermore, the students should be practiced reading and writing skills.  
According to Nuttal (1996), he supported that reading and writing is interactive which the 
readers can be motivated their critical thinking to analyze the information they read and to 
find the important information, main idea, keywords, etc to summarize (Leki, 1998). 
 
 The teachers should encourage the students to see full text and example of 
summarizing of the text and the teachers practice them to summarize such a paragraph.  To 
practice students, the teachers might teach them to find keywords, topic sentence, main 
idea, supporting detail, etc.  Then, the teachers teach them to write by cohesion to connect 
information and use their own words.  By teaching to summarize text, teachers should 
provide from easy to more difficult texts (Leki, 1998). 
 
Conclusion 
 This research aims to investigate under graduate students’ and teachers’ perception 
of summary writing. They were four categories of problem of language ability, namely, 
vocabulary, paraphrase, grammar and sentence structure .  The findings indicate the needs 
of a preparatory course for summary writing especially for students with less background in 
language and writing experience. 
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บทคัดย่อ 
 ประเทศไทยและลาวมีความใกล้ชิดสัมพันธ์กันท้ังทางด้านภาษา สังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรม 
คําจํานวนมากในภาษาไทยและลาวใช้ตรงกันสามารถสื่อสารกันได้ การศึกษาคําศัพท์ธุรกิจสะท้อนให้เห็นถึง
ความเป็นไปทางธุรกิจในสังคมนั้น โดยเฉพาะคําศัพท์ธุรกิจท่ีเป็นคํายืมจากภาษาอังกฤษในภาษาไทยและลาว 
ได้สะท้อนให้เห็นถึงความเหมือนและแตกต่างทางสังคมวิธีการสร้างคําเลือกเฟ้นคําท่ีเหมาะสม จากการศึกษา
เปรียบเทียบ คําศัพท์ธุรกิจจํานวน 313 คํา พบว่า สังคมไทยและลาวสร้างคําศัพท์ธุรกิจสามแบบ คือแบบแรก 
ทับศัพท์ แบบท่ีสองคือการแปล และแบบท่ีสามการยืมความหมาย ซ่ึงพบว่าการสร้างคํายืมนั้นโดยปกติจะใช้
คําภาษาเดิมมาเพ่ิมเติมความหมาย หรือสร้างคําประสมใหม่เพ่ือเพ่ิมความหมายและคําในภาษา คําศัพท์ส่วน
ใหญ่ภาษาไทยและภาษาลาวใช้ตรงกัน มีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย สันนิษฐานว่าภาษาลาวได้ยืมคําศัพท์
เหล่านี้มาจากภาษาไทย และปรับใช้ให้เหมาะสมกับภาษาและสังคมลาว 
 คําสําคัญ: คํายืม, ศัพท์ธุรกิจ, ภาษาไทย, ลาว 
 
ABSTRACT 

Thai and Laos have closed relationship in terms of language, society, economy and 
culture. There are numerous words in Thai and Laos that share the same definition, which 
allows communicating between the two societies possible. Studying the business terms 
reflects the business development of a society. The business terms using in both Thai and 
Laos languages, especially the ones that lent from English language, demonstrated the social 
similarities and differences in creating as well as selecting appropriate words. This 
comparative study of 313 business terms found that both Thai and Laos created the terms 
using 3 patterns; 1) Loan word, 2) Calquing and 3) Semantic borrowing. The study also found 
that borrowing definition usually works by adding more meaning to the existing words or 
combining words together to give greater meaning and terms to the language. Thai and Laos 
mostly use the same terminology with slightly difference. Assumedly, Laos language 
borrowed these terms from Thai language and adapted the terms to fit with Laos social 
context.  
 Keywords: Loan, Business, Term, Thai Laos 
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บทนํา 
 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นประเทศเพ่ือนบ้านติดกับประเทศไทย ประชากรส่วนใหญ่
ใช้ภาษาลาว ซ่ึงลักษณะของภาษามีความใกล้เคียงกับภาษาไทย ดังนั้นการใช้ภาษาสื่อสารระหว่างคนลาวกับ
ไทยจึงไม่ได้มีอุปสรรคต่อความเข้าใจมากนัก รวมถึงมีชาวลาววัฒนธรรมประเพณีส่วนใหญ่คล้ายคลึงกับไทย 
จนทําให้เกิดคําพูดท่ีว่า “ลาวกับไทยก็คือกัน เป็นเหมือนบ้านพ่ีเมืองน้อง” นอกจากนี้แล้วนักภาษาศาสตร์ 
Fuang Kuei Li (1977) ได้จัดกลุ่มภาษาลาวให้อยู่ในตระกูลภาษาไต-กะได (Tai-Kadai Family) ในกลุ่มภาษา
ไท-ไตตะวันตกเฉียงใต้ และมีความใกล้ชิดกับภาษาอีสาน ซ่ึงจัดอยู่ในกลุ่มย่อย (Subgroup) เดียวกันโดย
พิจารณาจากคําศัพท์และเสียงวรรณยุกต์  
 นับต้ังแต่ยุคอาณานิคมเป็นต้นมาสังคมประเทศต่างๆ ในเอเชียอาคเนย์พบกับการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมจากยุโรป การเข้ามาของเทคโนโลยี วัตถุสิ่งของ และผู้คนแปลกหน้า ปรากฏการณ์นี้ทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ท้ังทางด้านความคิด และพฤติกรรม ดังจะเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงทางการแต่งกาย 
การสวมเสื้อผ้าแบบชาวยุโรป การส่งบุตรหลานไปเรียนต่างประเทศ การถ่ายภาพ การแพทย์สมัยใหม่ การทํา
แผนท่ี เป็นต้น 
 การเข้ามาของวิทยาการสมัยใหม่ ความคิด วัฒนธรรมจากยุโรป และชาติอ่ืนนับต้ังแต่ยุคอาณานิคม 
สังคมลาวได้สร้างคํายืมข้ึนมาใช้เป็นแกนเหมือนกับการสร้างคํายืมในภาษาไทย แต่มีข้อสังเกตว่า หลายคํานั้น
ตรงกับภาษาไทย เช่น วันนะกํา พาสาสาด วิชากาน และหลายคํานั้นใช้ไม่ตรงกับภาษาไทย เช่น Matrilineal 
Descent ภาษาลาวใช้ว่า มาตาทิลาด ส่วนไทยใช้มาตุพงศ์  
 ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยท่ีกําลังก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เสาหลักหนึ่งท่ีสําคัญคือ
เสาหลักด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การทําธุรกิจ ประเทศไทยและลาวจําเป็นต้องใช้ภาษาเพ่ือติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกัน ดังนั้นคําศัพท์ธุรกิจในภาษาลาวและไทยจึงมีความน่าสนใจในหลายๆมิติ ท้ังแง่ของการสะท้อน
ความคิด สังคมวัฒนธรรมจากการเลือกใช้คําเพ่ือมาประกอบเป็นคําศัพท์ รวมถึงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
ทางภาษาลาวและภาษาไทยซ่ึงมีความใกล้ชิดทางภาษาและสังคม เกิดการหยิบยืมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและ
ภาษากันมาโดยตลอด ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเปรียบเทียบระบบการสร้างคําศัพท์ธุรกิจไทย-ลาว รวมถึงการ
เปรียบเทียบการเลือกใช้คําท่ีสะท้อนมิติทางสังคมวัฒนธรรมของไทยและลาว โดยผ่านวัฒนธรรมการสร้างศัพท์
ธุรกิจ 
 การวิจัยเปรียบเทียบคําศัพท์ธุรกิจไทย-ลาว นอกจากจะเป็นภาพสะท้อนสังคมวัฒนธรรมของผู้คนสอง
ฝั่งลําน้ําโขง บ้านพ่ีเมืองน้อง และทําให้เราเข้าใจสังคมวัฒนธรรมลาวได้ดียิ่งข้ึนแล้ว ยังสร้างความรู้ความเข้าใจ
ประเทศลาว ซ่ึงจําเป็นและตอบสนองต่อพลวัตการขยายตัวและพัฒนาของประเทศสมาชิกอาเซียน ท่ีกําลัง
ขยายตัวไปสู่ประชาคมอาเซียนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ในปี 2558 อีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือวิเคราะห์โครงสร้างศัพท์ธุรกิจของภาษาไทยและภาษาลาว 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
การเก็บข้อมูลศึกษาศัพท์ธุรกิจภาษาลาวจากปะมวนคําสับกานเงินกานทะนาคาน และกานลงทึนซ่ึง

ได้รับอนุญาตการพิมพ์จากกะซวงถะแหลงข่าวและวัดทะนะทํา รวมถึงการรับรองจากทะนาคานแห่งประเทศ
ลาว เปรียบเทียบกับคําอธิบายประมวลศัพท์ธุรกิจท่ีใช้ท่ัวไปในภาษาอังกฤษ ของ ม.ร.ว. สฤษดิคุณ กิติยากร 
สําหรับ หนังสือปะมวนคําสับกานเงินกานทะนาคาน และกานลงทึนมีจํานวน 152 หน้า แบ่งศัพท์ออกเป็น
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หมวดตามอักษรภาษาอังกฤษ A –Z จํานวน 817 คํา ปะมวนคําสับกานเงินกานทะนาคาน และกานลงทึน 
เป็นหนังสือรวบรวมคําศัพท์การเงิน กานธนาคารและการลงทุน โดยท่านถาวอน สุพันทอง (ຖາວອນ ສຸພັນ

ທອງ) ในปีพ.ศ. 2540 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผู้ท่ีมีอาชีพการธนาคาร การเงินและการลงทุน 
รวมไปถึงนักศึกษา ซ่ึงหนังสือเล่มนี้ได้รับการตรวจทานจากนักวิชาการของธนาคารแห่ง สปป ลาว รวมถึง 
ได้รับการอนุญาตให้จัดพิมพ์จําหน่ายจากกรมวรรณคดีและวัฒนธรรมมหาชน กระทรวงแถลงข่าว 
และวัฒนธรรม 
 หนังสือคําอธิบายประมวลศัพท์ธุรกิจท่ีใช้ท่ัวไปในภาษาอังกฤษ โดย ม.ร.ว.สฤษดิคุณ กิติยากร ฉบับ
พิมพ์ท่ี 2 ปีพ.ศ. 2551 โดยสํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํานวน520 หน้า แบ่งศัพท์ออกเป็นหมวดตาม
อักษรภาษาอังกฤษ A –Z พบคําศัพท์จํานวน 4,097 คํา โดยม.ร.ว.สฤษดิคุณ กิติยากร ได้รวมรวมคําหรือวลีท่ี
เก่ียวกับมาตรการต่างๆ ท่ีภาครัฐกําหนดข้ึน 

เนื่องจากศัพท์ธุรกิจภาษาไทยและลาวนั้นต่างแบ่งคําศัพท์ออกเป็นหมวดตามภาษาอังกฤษ ดังนั้น
วิธีการเก็บข้อมูลจึงใช้ภาษาอังกฤษเป็นแกนกลาง โดยคัดเลือกคําท่ีมีรูปภาษาอังกฤษตรงกัน และมีความหมาย
เหมือนหรือใกล้เคียงกัน เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการสร้างคํายืม พบจํานวนท้ังสิ้น 313 คํา  

 
แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัย 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาไทยและลาว 
 ภาษาไทยและภาษาลาวต่างจัดอยู่ในภาษาตระกูลไท -กะได ซ่ึงเป็นภาษาคําโดด คําในภาษาส่วนใหญ่
มักเป็นคําพยางค์เดียว หรือคําประสมจากคําพยางค์เดียว ท่ีสําคัญภาษาในตระกูลนี้เป็นภาษาวรรณยุกต์ 
กล่าวคือเสียงวรรณยุกต์ทําให้ความหมายของคําแต่ละคํามีความแตกต่างกัน (อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2548: 
38, กาญจนา นาคสกุล และคณะ, 2554: 10 - 11, และ ສົມແສງ ໄຊຍະວົງ, 2005: 32) เนื่องจากภาษาไทย
กับภาษาลาวนั้นมีความใกล้ชิดกันมาก จึงทําให้เกิดการสัมผัสภาษา1เกิดข้ึน ซ่ึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาไทย
และลาวนั้นมีความใกล้ชิดกันท้ังทางด้านเสียง คําและความหมาย รวมไปถึงโครงสร้างประโยคอีกด้วย  
 2. การยืมคํา 
 ภาษาเป็นวัฒนธรรมท่ีมนุษย์ใช้เพ่ือสื่อสารในสังคม ซ่ึงภาษานั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา 
ท้ังนี้เม่ือคนในสังคมนั้นมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมอ่ืน ทําให้เกิดการสัมผัสภาษา แลกเปลี่ยนความคิด เทคโนโลยี 
ความรู้ต่างๆ รวมไปถึงภาษาของสังคมอ่ืนเข้ามาอีกด้วย ดังนั้นเม่ือสิ่งใดท่ีไม่เคยมีในสังคมนั้นมาก่อน ต้องถูก
เรียกเพ่ือใช้สื่อสารในสังคมนั้นๆ คนในสังคมจึงจําเป็นต้องหา “คํา” มาเรียกชุดความคิดใหม่ เป็นการให้คํา
นิยาม และการสร้างคําใหม่ในสังคม กระบวนการทางภาษาเช่นนี้เรียกว่า “คํายืม” วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์ 
(2526: 128 – 129.) ได้กล่าวถึงคํายืมไว้ว่า 

 การยืมอันเนื่องมาจากวัฒนธรรมในแง่ของภาษา หมายถึงว่า เม่ือชน 2 กลุ่มซ่ึงต่างภาษาต่าง
วัฒนธรรมกัน มีการติดต่อกัน กลุ่มวัฒนธรรมหรือความเป็นอยู่ท่ีก้าวหน้าน้อยกว่าหรือเจริญน้อยกว่า มักจะรับ
เอาลักษณะความเป็นอยู่ หรือวัฒนธรรมบางอย่างจากกลุ่มท่ีเจริญมากกว่าไป และเม่ือยืมลักษณะทาง
วัฒนธรรมก็ผูกพันไปถึงภาษา ซ่ึงหมายถึงคําท่ีใช้เรียกความคิด หรือสิ่งท่ีรับเข้ามาใหม่  
 กระบวนการยืมภาษาหรือคํายืมนั้น เริ่มต้นจากเม่ือสังคมต่างๆ รับเอาชุดความคิด หรือเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เข้ามาแล้ว ผู้คนในสังคมจะสรรหาคํามาเรียกสิ่งเหล่านั้น โดยแต่ละสังคมจะเลือกใช้คําท่ีแตกต่างกัน 
บางครั้งใช้การออกเสียงให้เหมือนกับคําเดิมนั้นหรือ การทับศัพท์ เช่น ฟุตบอล (อังกฤษ) คอมพิวเตอร์ 
                                                 

1 การสัมผัสภาษาหมายถึง การท่ีบุคคลหน่ึงพูดและใช้หลายภาษาได้ สามารถใช้ภาษาเหล่าน้ีสลับกันไปมาได้ การ
สัมผสัภาษาจะทําให้เกิดการยมืคําระหว่างภาษาได้ง่ายมากข้ึน (อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 2548: 92) 
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(อังกฤษ) เก้าอ้ี (จีน) ตู้ (จีน) เป็นต้น หรืออาจจะใช้การเพ่ิมความหมายให้กับคําเดิมท่ีมีใช้อยู่แล้ว เช่น รัฐ 
สาธารณะ ชาติ เป็นต้น หรืออาจจะใช้วิธีการสร้างคําใหม่ด้วยการประสมคําท่ีมีแต่เดิมในภาษาอยู่แล้ว เช่น 
วัฒนธรรม วิสัยทัศน์ แพทยศาสตร์ เป็นต้น 

2.1 ประเภทของการยืมภาษา 
2.1.1. การยืมทับศัพท์ (Loan word) เป็นการยืมคําท้ังรูป ความหมายและเสียง การทับศัพท์

เป็นการยืมท่ีพบมากท่ีสุดและเชื่อว่าเป็นการยืมท่ีมีมานานกว่าการยืมแบบอ่ืน ในกระบวนการยืมคํา ซ่ึงยืม
ลักษณะนี้บางภาษาจะปรับเสียงให้เข้ากับภาษาของตนเองอีกด้วย (ສົມແສງ ໄຊຍະວົງ 2005:53) ยกตัวอย่าง
เช่น กิโลเมตร ไมโครโฟน คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

2.1.2. การยืมแปล (Calquing) เป็นการยืมคําโดยการรักษาความหมายของคํานั้นไว้ โดยการ
แปลคํายืมนั้นอย่างตรงตัวคําต่อคํา (ສົມແສງ ໄຊຍະວົງ 2005:55) ซ่ึงในคํายืมส่วนใหญ่มักจะเป็นคําประสม 
เช่น Dead line – เส้นตาย, honey moon – น้ําผึ้งพระจันทร์, black market – ตลาดมืด เป็นต้น  

2.1.3. การยืมความหมาย (Semantic Borrowing) เป็นการยืมคําเฉพาะความคิดของคําหรือ
ความหมายของคําไม่ได้ยืมรูปหรือเสียงมาด้วย ซ่ึงในแต่ละภาษาจะมีการหาเลือกคํามาสร้างเพ่ือใช้แทน
ความคิดของคําท่ียืมมานั้น เพ่ือให้ได้ความหมายเหมือนกัน (ສົມແສງ ໄຊຍະວົງ 2005:56) คําส่วนใหญ่มักจะ
เป็นคํามูล เช่น Electric –ไฟฟ้า, Thesis –วิทยานิพนธ์, Map –แผนท่ี เป็นต้น 

2.2 คํายืมในภาษาลาว 
  การยืมคําศัพท์จากภาษาอังกฤษในภาษาลาวนั้น สมแสง ไซยะวง (ສົມແສງ ໄຊຍະວົງ, 
2005: 159 - 160) ได้ให้ความเห็นว่า สังคมลาวได้ยืมคําศัพท์จากภาษาอังกฤษเข้าหลังช่วงสงครามโลกครั้งท่ี
สองสิ้นสุดลง ซ่ึงก่อนหน้านี้ภาษาลาวส่วนใหญ่จะพบคํายืมจากภาษาฝรั่งเศส คําศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีใช้มัก
เก่ียวเนื่องกับเทคโนโลยี การค้า และวิทยาศาสตร์ เนื่องมาจากการขยายตัวของระบบทุนนิยม และการค้าการ
ลงทุนต่างๆ ซ่ึงหลายประเทศนั้นใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร  
 การขยายตัวการค้าและการลงทุนท่ีส่งผลต่อการใช้ภาษาในประเทศลาว  ภายหลังลาวเปลี่ยนแปลง
ระบบการปกครองในปี 1975 นั้น แม้ว่าช่วงแรกจะมีการหยุดเรียนภาษาต่างประเทศไปแล้วนั้น ต่อมาปี 1978 
ได้กลับมาเปิดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศอีกท่ีวิทยาลัยสร้างครูเวียงจันดงโดก โดยเปิดการเรียนการ
สอนวิชาภาษา รัสเซีย สเปน ฝรั่งเศส และอังกฤษ ซ่ึงการเรียนภาษาเหล่านี้อยู่ในวงจํากัด จนกระท่ังปี 1989 
ลาวได้มีนโยบายเปิดประเทศ การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศได้ขยายตัวเพ่ิมมากข้ึนซ่ึงสอดคล้องกับ
การค้าและการลงทุนท่ีขยายตัวมากข้ึนในสังคมลาว โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และวิชาท่ีเก่ียวข้องกับการค้า
การตลาด คําศัพท์เทคนิคต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับความรู้เหล่านี้ได้ถูกนํามาใช้ในภาษาลาว (ສົມແສງ ໄຊຍະວົງ, 
2005: 160) 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

4. ผลการศึกษาเปรียบเทียบคําศัพท์ธุรกิจไทย-ลาว 
 จากการวิจัยเปรียบเทียบคําศัพท์ธุรกิจไทย-ลาว จํานวน 313 คํา ท่ีมีท่ีมาจากคําภาษาอังกฤษคํา
เดียวกัน และความหมายเหมือนกัน สามารถจําแนกข้อมูลได้เป็นสามกลุ่มข้อมูลตามการยืมคําดังต่อไปนี้ 
 ก) การยืมทับศัพท์พบจํานวน 6 คํา 
 ข) การยืมแปลพบจํานวน 217 คํา 
 ค) การยืมความหมายพบจํานวน 90 คํา 
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รูปท่ี 3: แผนภูมิการยืมศัพท์ธุรกิจไทย-ลาว จากภาษาอังกฤษจํานวน 313 คํา 
 
 4.1 การยืมทับศัพท์ 
 การยืมทับศัพท์ เป็นการยืมท้ังเสียงและความหมายมาใช้ในภาษา จากการวิจัยพบคํายืมทับศัพท์
จํานวน 6 คํา ดังนี้ สามารถแบ่งเป็นกลุ่มย่อยได้ 3 กลุ่มคือ 
  4.1.1 การยืมทับศัพท์แบบภาษาไทยและลาวใช้คําเดียวกัน พบ 2 คําดังนี้ 

 ภาษาอังกฤษ ภาษาลาว ภาษาไทย ความหมายภาษาไทย-ลาว 
Check (Cheque) ແຊັກ เช็ค ตราสารซ่ึงผูส้ั่งจ่ายคือบุคคลหรือ

ธุรกิจหน่ึง เป็นเจ้าของบัญชีเงิน
ฝากกระแสรายวันในธนาคารน้ัน
สั่งให้ธนาคารจ่ายแก่บุคคลท่ีสาม
หรือผู้ถือ 

Trustee ທຣັດສຕີ ทรัสตี ผู้ทําหน้าท่ีพิทักษ์ทรัยพ์สินหรือ
บริหารกองทุนตามท่ีไดร้ับ
มอบหมาย 

 คําศัพท์ท้ังสองคํานี้ในภาษาไทยและลาว ใช้คําทับศัพท์คําเดียวกันและความหมายเหมือนกัน 
มีข้อแตกต่างกันในเรื่องอักขรวิธีและเสียง เช่นในคําว่า Check2 (Cheque) ในภาษาลาวออกเสียงว่า แซ็ก ส่วน
ภาษาไทยใช้ เช็ค 

4.1.2 การยืมทับศัพท์แบบภาษาหนึ่งทับศัพท์ ส่วนอีกภาษาใช้การยืมแปล พบ 2 คํา 
 ภาษาอังกฤษ ภาษาลาว ภาษาไทย ความหมายภาษาไทย-ลาว 

Bear ຕົກຕ່ຳ แบร์ นักลงทุนค้าหุ้นซ่ึงขายหุ้นเพราะ
เช่ือว่าตลาดหุ้นจะตก 

Trust ທຮັດສ บริษัทเงินทุน กลุ่มธุรกิจซ่ึงร่วมตัวกันเพ่ือผล
ประโชยน์ร่วมกัน 

จากข้อมูลจะเห็นได้ว่า การยืมคําในภาษาไทยและลาวมีความแตกต่างกันจากแบบแรก โดยภาษาใด
ภาษาหนึ่งเลือกท่ีจะใช้การยืมทับศัพท์ ในขณะท่ีอีกภาษาหนึ่งเลือกใช้คํายืมแบบแปลความหมายแทน 
  

                                                 
2 ยึดคําตามตน้ฉบับภาษาไทยและลาว ซ่ึงปกติทั่วไปมักนิยมเขียนว่า Cheque ตามแบบอังกฤษมากกว่า 
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4.1.3 การยืมทับศัพท์แบบผสม เป็นการยืมโดยการยืมทับศัพท์และแปลศัพท์คําศัพท์ด้วยพบ 
2 คําดังนี้ 

 ภาษาอังกฤษ ภาษาลาว ภาษาไทย ความหมายภาษาไทย-ลาว 
Bonus ເງິນລາງວັນ เงินโบนัส เงินพิเศษท่ีจ่ายให้แก่พนักงาน

เป็นรางวัลนอกเหนือจาก
เงินเดือน 

Credit card ບັດສິນເຂື່ອ / ບັດ
ຄະເຣດິຕ 

บัตรเครดิต การให้สินเช่ือแก่ผู้บริโภคชนิด
หน่ึง โดยผู้ซื้อสินค้าหรือบริการ
สามารถใช้บัตรซ่ึงออกให้โดย
สถาบันการเงินหน่ึงซ้ือสินค้าโดย
ไม่จ่ายเงินทันทีกับผู้ขาย โดย
สถานการเงินน้ันจะเป็นผู้เรยีก
เก็บเงินภายหลังกับผู้ซื้อ 

 จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าภาษาไทยและภาษาลาว มีข้อแตกต่างกันเล็กน้อย ในคําว่า Bonus ท้ังสอง
ภาษาเลือกท่ีเพ่ิมคําว่า เงินเพ่ือให้ความหมายของคําชัดเจนมากข้ึน ส่วนคําว่า credit card นั้นภาษาลาวได้ใช้
ท้ังการแปลและการทับศัพท์ด้วย  
 4.2 การยืมแปล  
 การยืมแปลเป็นการยืมท่ีพบจํานวนมากท่ีสุดถึง 217 คํา การยืมแปลโดยส่วนใหญ่คําในภาษาอังกฤษ
มักเป็นคําประสม สามารถจําแนกกลุ่มย่อยออกได้เป็นสามกลุ่มตามการสร้างคําดังนี้ 
  4.2.1 การยืมแปลแบบภาษาไทยและลาวใช้คําเดียวกัน พบจํานวน 62 คํา ตัวอย่างเช่น 

ภาษาอังกฤษ ภาษาลาว ภาษาไทย ความหมายภาษาไทย-ลาว 
Main Board ກະດານຫລັກ กระดานหลัก ส่วนของตลาดหลักทรัพยส์ําหรับ

การซ้ือขายหลักทรัพย์ท่ีจด
ทะเบียนแล้ว 

Clearing House ສຳນັກຫັກບັນຊີ สํานักหักบัญชี หน่วยงานกลางท่ีจัดตั้งข้ึนโดย
ธนาคารต่าง ๆ เพ่ือแลกเปลีย่น
เช็คและหักบัญชีธนาคารท่ีเป็น
สมาชิกในแต่ละวัน วิธีการน้ีทํา
ให้เกิดประสิทธิภาพและเปลือง
ค่าใช้จ่ายน้อยท่ีสุดสําหรับ
สมาชิก 

 คําในกลุ่มนี้ท้ังภาษาไทยและลาวต่างก็ใช้คําเดียวกัน สันนิษฐานได้ว่าภาษาไทยยืมแปลก่อนส่วนอีก
ภาษาลาวได้ยืมมาใช้อีกทีในภาษาของตน จึงทําให้คํายืมแปลตรงกัน 
  4.2.2 การยืมแปลแบบภาษาไทยและลาวใช้คําคล้ายคลึงกัน พบจํานวน 140 คํา  
 คํากลุ่มนี้พบเป็นจํานวนมากท่ีสุด คํากลุ่มนี้สันนิษฐานว่าภาษาไทยยืมแปลก่อนแล้วภาษาลาวจึงยืม
ภาษาไทยอีกทอดหนึ่ง แต่มีการปรับเปลี่ยนคําบางคําในคําประสมให้เหมาะสมกับภาษาลาว โครงสร้างคําส่วน
ใหญ่ใช้คําเดียวกัน มีเพียงคําในตําแหน่งเดียวกันท่ีภาษาไทยและลาวเลือกใช้ไม่ตรงกันเท่านั้นตัวอย่างเช่น 
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ภาษาอังกฤษ ภาษาลาว ภาษาไทย ความหมายภาษาไทย-ลาว 
Mutual fund ກອງທຶນຮວມໝູ່ กองทุนรวม กองทุนท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือลงทุนใน

กลุ่มหลักทรัพย์โดยระดมเงิน
จากประชาชนท่ัวไป 

Treasury bill ບິນເງິນຄັງ ต๋ัวเงินคลัง ตั๋วเงินท่ีออกโดยธนาคารชาติ
โดยการอนุมัติของ
กระทรวงการคลัง เป็นตั๋วเงิน
ระยะสั้นไม่มีอัตราดอกเบ้ีย 

 จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่าภาษาไทยและลาวเลือกใช้คําศัพท์ท่ีแตกต่างกันในบางตําแหน่งของคํา
เท่านั้น ซ่ึงคําในภาษาท้ังสองมีความหมายใกล้เคียงกัน เช่น Mutual fund ภาษาลาวใช้ ກອງທຶນຮວມໝູ່ 
(กองทึนรวมหมู่) ภาษาไทยใช้ กองทุนรวม ซ่ึงคําว่า รวมกับรวมหมู่มีความหมายใกล้เคียงกัน ในกรณีคําว่า 
Treasury bill มีความคล้ายคลึงกับการเลือกใช้คําในกลุ่มแรกท่ีใช้คําแตกต่างกันกล่าวคือคือการเลือกใช้คําทับ
ศัพท์ท่ีแตกต่างกัน ในกรณีนี้พบว่าไทยนิยมใช้คําว่าต๋ัว เช่น Bank draft - ต๋ัวแลกเงินของธนาคาร ส่วนลาวจะ
ใช้ ໃບແລກເງິນຊອງທະນາຄານ สันนิษฐานว่าท่ีลาวไม่ใช้คําว่าต๋ัวนั้น เพราะในภาษาลาวต๋ัวแปลว่า โกหก
หลอกลวง 

4.2.3 การยืมแปลแบบภาษาไทยและลาวใช้คําแตกต่างกัน พบจํานวน 15 คํา ตัวอย่างเช่น 
ภาษาอังกฤษ ภาษาลาว ภาษาไทย ความหมายภาษาไทย-ลาว 

At sight ເວລາເຫັນ ทันทีท่ีได้รับ ข้อความบนตั๋วแลกเงิน ซ่ึงผูร้ับ
ต้องจ่ายใหทันทีท่ีได้รับจากผู้
นํามาข้ึนเงิน 

Money order ໃບແລກເງິນທະນາຄານ ธนาณัติ เอกสารการจ่ายเงินโดยผู้ซื้อส่ง
ให้ผู้รับท่ีอยู่อีกแห่งหน่ึง โดยผู้ซื้อ
ต้องนําเงินสดไปซ้ือท่ีธนาคาร
หรือท่ีทําการไปรษณยี ์

คํายืมในกลุ่มท่ีแตกต่างกันนี้มีจํานวนน้อยเม่ือเทียบกับการยืมแปลแบบอ่ืน เป็นไปได้ว่าคําศัพท์ธุรกิจ
ส่วนใหญ่ในภาษาลาวยืมจากภาษาไทย แต่ในตัวอย่างข้างต้นภาษาไทยและลาวแปลเลือกใช้คําท่ีแตกต่างกัน 
ในคําว่า At sight ภาษาไทยใช้ ทันทีท่ีได้รับ ส่วนภาษาลาวใช้ เวลาเห็น (ເວລາເຫັນ) โดยเฉพาะภาษาไทยท่ี
นิยมสร้างคําโดยใช้คําบาลีสันสกฤตมาประกอบเป็นคํา ดังคําว่า Money order ภาษาไทยใช้ ธนาณัติ มาจาก 
ธน + อาณัติ (เงิน + คําสั่ง)  

4.3 การยืมความหมาย 
 คําในกลุ่มนี้เป็นคําศัพท์ธุรกิจท่ีภาษาไทยและลาวต่างก็ใช้การยืมความหมาย โดยภาษาผู้รับสร้างคํา
ลอกเลียนแบบคําในภาษาผู้ให้ โดยนําคําท่ีมีความหมายเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันกับคําในภาษาของตนมา
ประกอบคํา วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์ (2526: 133) ให้ความเห็นว่าเป็นการยืมคําโดยการสร้างคําใหม่ หรือใช้คํา
เดิมในภาษาท่ีมีอยู่แล้วมาเพ่ิมความหมายซ่ึงคําประเภทนี้มักเป็นศัพท์ทางวิชาการท่ีสร้างข้ึนมาแทนการทับ
ศัพท์ จากการเก็บข้อมูลพบการยืมความหมายจํานวน 90 คํา แบ่งออกเป็นสามกลุ่มดังนี้ 
  4.3.1 การยืมความหมายแบบภาษาไทยและลาวใช้คําเดียวกัน พบจํานวน 26 คํา 
ตัวอย่างเช่น 



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งท่ี 3 
22 พฤษภาคม 2556 สถาบนัการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

 888 
 

 

ภาษาอังกฤษ ภาษาลาว ภาษาไทย ความหมาย 
Bond ພັນທະບັດ พันธบัตร ตราสารแสดงหลักฐานการ

เป็นหน้ีหรือสัญญาใช้เงิน
จํานวนหน่ึงแก่ผู้ถือ คือตรา
สารออกโดยผู้กู้เงินให้แก่ผู้
กู้โดยกําหนดอัตราดอกเบ้ีย
และเวลาจ่ายคืน 

Share ຮຸ້ນ หุ้น หน่วยซ่ึงประกอบเป็นทุน
เรือนหุ้นของบริษัท ผู้ถือ
เป็นเจ้าของส่วนหน่ึงของ
บริษัทและมสี่วนในผลกําไร
และการจัดการ ประเภท
หุ้นท่ีสําคัญคือหุ้นสามญั 
และหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นมีการ
ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย ์

ลักษณะเด่นของการสร้างคํายืมแบบแปลความหมายนี้คือ การสร้างคําใหม่ท่ีนิยมใช้คําบาลี-สันสกฤต 
ในตัวอย่างข้างต้นนั้น จะเห็นได้ว่า คําว่า Bond ใช้คําบาลี-สันกฤตมาประกอบเป็นคําว่า พันธบัตร ส่วนลาวใช้ 
ພັນທະບັດ ส่วนคําว่า share นั้น ภาษาไทยและลาวเลือกใช้คําว่า หุ้น หรือ ຮຸ້ນ แทน ซ่ึงคํานี้เป็นคํายืมทับ
ศัพท์มาจากภาษาจีนแต้จิ๋วว่าหุ่ง (分) แปลว่า หุ้น หรือส่วน 
  4.3.2 การยืมความหมายแบบภาษาไทยและลาวใช้คําคล้ายคลึงกัน พบจํานวน 40 คํา 
ตัวอย่างเช่น 

ภาษาอังกฤษ ภาษาลาว ภาษาไทย ความหมาย 
Acceptance ການຮັບຮອງໃບສັ່ງ

ຈ່າຍ 
การรับรองต๋ัวเงิน การรับรองตั๋วเงินโดยผู้

จ่ายเงินประทับหรือเขียน
คําว่า รับรองแล้วหรือ 
accepted ลงบนตั๋วเงิน 

Delist ການຍົກເລິກຫລັກ
ຊັບ 

การเพิกถอนหลักทรัพย์ การเพิกถอนหลักทรัพย์ท่ี
ขาดคุณสมบัติจากทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย ์

 ตัวอย่างท่ียกมานี้แสดงให้เห็นว่าข้อมูลกลุ่มนี้ลักษณะการสร้างคําประสมในภาษาไทยและลาว 
มีลักษณะคล้ายกันมากแตกต่างท่ีการใช้คําบางคําในตําแหน่งเดียวกันซ่ึงมีลักษณะเหมือนคํายืมแปลข้างต้น 
เพียงแต่ต่างกับคํายืมแปลในรูปแบบการแปลกับการยืมความหมายเท่านั้น ในตัวอย่างเช่น Acceptance 
ภาษาลาวและไทยแตกต่างกันตรงคําว่า ໃບສັ່ງຈ່າຍ (ใบสั่งจ่าย) กับต๋ัวเงิน หรือคําว่า Delist ท่ีแตกต่างกัน
ในคําว่า ຍົກເລິກ (ยกเลิก) กับ เพิกถอน และเป็นท่ีน่าสังเกตว่าภาษาไทยนิยมใช้คําว่าต๋ัว .ซ่ึงเป็นคํายืมทับ
ศัพท์ภาษาจีน และภาษาไทยใช้คํานี้หลากหลายและกว้างมากเหมือนตัวอย่างคําว่า Treasury bill ดังท่ีกล่าว
มาแล้วนั้นภาษาไทยใช้คําว่าต๋ัวแปลว่า bill เช่นกัน 
  4.3.1 การยืมความหมายแบบภาษาไทยและลาวใช้คําแตกต่างกัน พบจํานวน 24 คํา 
ตัวอย่างเช่น 
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ภาษาอังกฤษ ภาษาลาว ภาษาไทย ความหมายภาษาไทย-ลาว 
reorganization ການປັບປຸງທຸລະ

ກິດ 
การปรับโครงสร้าง

องค์กร 
การปรับปรุงโครงสร้างกิจการ 
รวมถึงโครงสร้างทางด้าน
การเงินด้วยซ่ึงมผีลต่อสิทธ์ิและ
อํานาจการควบคุมกิจการผู้ถือ
หุ้น 

Spread ຜິດດ່ຽງ ช่วงราคา ผลตา่งระหว่างราคาทุนกับราคา
ขาย 

จากข้อมูลท่ียกตัวอย่างข้างต้นพบภาษาไทยและลาวเลือก ใช้คําท่ีแตกต่างและให้ความหมายท่ีเหมือน
หรือคล้ายคลึงกัน การใช้คําเพ่ือมาประกอบเป็นคําศัพท์ธุรกิจของไทยและลาว เช่นในคําว่า reorganization 
ท่ีภาษาลาวใช้ ການປັບປຸງທຸລະກິດ ส่วนไทยใช้ การปรับโครงสร้างองค์กร ส่วนคําว่าSpread ท่ีภาษาลาว
ใช้ ຜິດດ່ຽງ (ผิดเด่ียง) ภาษาไทยใช้ช่วงราคา ซ่ึงในภาษาลาวนั้นคําว่าผิดเด่ียงหมายถึงส่วนต่าง จากตัวอย่าง
คําท้ังสองนี้แสดงให้เห็นว่าภาษาไทยและลาวเลือกใช้คลังคําท่ีมีอยู่ในสังคมอยู่แล้วมาประสมแล้วเพ่ิม
ความหมายใหม่ลงไปโดยเห็นว่าคําเหล่านี้สามารถใช้อธิบายความหมายสื่อให้คนในสังคมเข้าใจได้ดีกว่า 

 
สรุป 

สังคมไทยและลาวมีความใกล้ชิดทางวัฒนธรรมและภาษา ดังจะเห็นได้จากการยืมคําศัพท์ธุรกิจสาม
แบบคือ 1) คําทับศัพท์ 2) คํายืมแปล และ 3) คํายืมความหมาย จากการวิจัยศัพท์ธุรกิจภาษาไทยและลาว
จํานวน 313 คํา พบคํายืมทับศัพท์ 6 คํา คํายืมแปล 217 คํา และคํายืมความหมาย 90 คํา คํายืมทับศัพท์มี
จํานวนน้อยท่ีสุด แสดงให้เห็นว่าภาษาไทยและลาวนิยมสร้างคําใหม่เพ่ือใช้แทนคํายืมจากภาษาต่างประเทศ 
คํายืมแปลจากคําศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นคําประสมพบจํานวนมากท่ีสุด เม่ือภาษาไทยและลาวยืมคํามาใช้และ
สร้างคําใหม่ด้วยการประสมคํา ส่วนคํายืมความหมายจากคําศัพท์ธุรกิจภาษาอังกฤษเป็นคํามูล ภาษาไทยและ
ลาวใช้การเพ่ิมความหมายใหม่เข้าไปในคําเดิมท่ีมีอยู่แล้วพบคําเดียวคือคําว่า หุ้น ท่ีเป็นคํายืมภาษาจีน 
และการประสมคํา  

เม่ือเปรียบเทียบคําศัพท์ธุรกิจภาษาไทยและลาวท่ีใช้คําคล้ายกันหรือใกล้เคียงกันมีจํานวนมากท่ีสุดคือ 
180 คํา ใช้คําเดียวกันจํานวน 91 คํา และใช้คําต่างกัน 42 คํา คําศัพท์ธุรกิจภาษาไทยและลาวท่ีใช้คําคล้ายกัน
และคําเดียวกันนี้สันนิษฐานได้ว่า คําศัพท์ธุรกิจภาษาลาวยืมคําจากภาษาไทย โดยภาษาลาวได้ปรับคําบางคํา
ในกลุ่มคําออกแล้วใช้คําศัพท์ภาษาลาวเข้าไปแทนท่ีให้เหมาะสมกับสังคมวัฒนธรรม ตัวอย่างเช่นคําว่า ต๋ัว 
ภาษาไทยยืมจากภาษาจีน เนื่องจากคําว่า "ต๋ัว" ในภาษาลาวแปลว่าโกหก ดังนั้นในคํายืมภาษาไทยท่ีมีคําว่า 
ต๋ัว ภาษาลาวจะใช้คําอ่ืนแทนว่า ປີ້ (ป้ี) หรือ ບິນ (บิล) เป็นต้น ส่วนคําศัพท์ธุรกิจภาษาไทยและลาวท่ีใช้คํา
แตกต่างกันเกิดจากภาษาไทยและลาวต่างเลือกใช้คําท่ีสื่อความหมายท่ีดีท่ีสุดเหมาะสมกับสังคมวัฒนธรรมของ
ตนเอง 

น่าสังเกตว่าจํานวนคําศัพท์ธุรกิจในภาษาไทยพบจํานวน 4,097 คํานั้น แสดงให้เห็นว่าสังคมไทยนั้นมี
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ธุรกิจการลงทุนมาก่อนลาวจึงทําให้คําศัพท์ท่ีใช้สื่อสารทางธุรกิจมีจํานวนมากกว่า 
ในขณะท่ีลาวพบจํานวนคําศัพท์ธุรกิจเพียง 817 คํา และใช้ตรงกันเพียง 313 คํา แสดงให้เห็นว่าสังคมลาวเพ่ิง
เริ่มขยายตัวทางเศรษฐกิจ และได้หยิบยืมคําจากภาษาไทยมาเพ่ิมพูนวงคําศัพท์ธุรกิจในสังคมลาว ส่วนเอกสาร
ภาษาลาวสําหรับการทําวิจัยคําศัพท์ค่อนข้างหายากและมีจํานวนน้อย รวมถึงคําศัพท์ธุรกิจท่ีภาษาไทยและ
ลาวใช้ในความหมายไม่ตรงกันเลยอีกจํานวนมาก สะท้อนให้เห็นว่า สังคมไทยควรศึกษาเรียนรู้คําศัพท์ธุรกิจ
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ภาษาไทยและลาวมากข้ึนเพ่ือใช้สื่อสารให้ถูกต้องเหมาะสม และควรแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
คําศัพท์ธุรกิจร่วมกัน เพ่ือสร้างความเข้าใจท่ีตรงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือประเทศไทยและลาวกําลังจะก้าว
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
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ABSTRACT 

In order to raise the standard of in-house textbooks, this study aimed to evaluate 
whether an in-house textbook “English for Work” met the criteria of the American Council 
on the Teaching of Foreign Languages (ACTFL) standards. The subjects consisted of the first-
year students who enrolled in English for Communication course II in the second semester 
and co-teachers teaching using this text. The instrument is the ACTFL standard textbook 
evaluation form which was translated into Thai for the students. Percentage, mean and 
standard deviation, were employed to analyze the data in terms of strengths and 
weaknesses of the textbook. The result of the study shows that both teachers and students 
perceived that the textbook provides lesson and activities complying with the universal 
characteristics of EFL textbooks based on the American Council on the Teaching of Foreign 
Languages (ACTFL) standards, but it needs some technological support.  

Keywords: In-house textbook, textbook evaluation 
 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายท่ีจะประเมินหนังสือ English for Work ซ่ึงเป็นหนังสือประกอบการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เพ่ือเป็นการยกระดับมาตรฐานของหนังสือประกอบการ
เรียนรายวิชาภายในสถาบันฯ โดยประเมินเปรียบเทียบกับลักษณะท่ัวไปท่ีกําหนดไว้ในแบบประเมินของ 
American Council on the Teaching of Foreign Languages (ACTFL) ผู้ประเมินแบบสอบถามแบ่งเป็น 
2 กลุ่ม ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 และอาจารย์ผู้ร่วมสอน
รายวิชาดังกล่าว ผู้วิจัยใช้แบบประเมินหนังสือของ ACTFL เป็นเครื่องมือในการประเมินหนังสือ และได้แปล
เป็นภาษาไทยสําหรับนักศึกษา สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในแง่จุดอ่อนและจุดแข็งของหนังสือ ได้แก่ 
ค่าเปอร์เซนต์ ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลจากการประเมินพบว่านอกจากเรื่องจุดอ่อนของสื่อด้าน
เทคโนโลยีแล้ว บทเรียนและกิจกรรมในหนังสือนี้เป็นไปตามเกณฑ์ของ American Council on the 
Teaching of Foreign Languages (ACTFL) 

คําสําคัญ: หนังสือประกอบการเรียนรายวิชาภายในสถาบันฯ การประเมินหนังสือ 
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1. Introduction 
Panyapiwat Institute of Management is a corporate university focusing on work-based 

learning to form competent graduates in the workplace setting in terms of both knowledge 
and communication skills. Moreover, as a corporate university, the university is directly 
concerned about the ASEAN Economic Community (AEC) in 2015. For this reason, the 
university’s English curricula are geared towards the students’ communicative competence. 
To prepare students to achieve this purpose, basic English courses have been developed for 
in-house teaching to suit the students’ future career paths.  

Once the English curricula have been developed, textbooks relating to the above 
mentioned purpose have also been considered. Textbook writing also serves as teaching 
development from which the instructors can gain insights into their professional growth from 
textbook writing. Four text books have been designed and developed by the instructors 
under advisors from the Tertiary Education Committee.  

Theories of language learning and teaching have been applied in material design and 
development, the reliability of those textbooks is mainly targeted. To meet textbook 
standards, a textbook evaluation will be conducted. 

 
2. Review literature 

2.1 The impact of the Communicative Language Teaching (CLT) 
After the revolution of communicative language teaching, it impacts on the 

framework components: context and setting. 
In terms of contextual factors, the prior objective of language learners is to use 

language appropriately, in real life communication, more than grammar competence. For 
this reason, the setting should simultaneously provide various aspects of language and 
opportunities for language learners to practice in meaningful situations. Also materials and 
methods used in the classroom should support a real life communication which interweaves 
language forms and functions. (McDonough J. and Shaw C., 2003) 

It should be noted that the syllabus specification carried out within the Council of 
Europe also focus on both notions and functions as Van Ek (1977) cited in McDonough J. and 
Shaw C. (2003). 

The changes in syllabus, therefore, lead to a new concept of classroom implications 
and materials designs. (McDonough J. and Shaw C., 2003) 

2.2 Commercial textbook 
As mentioned above, material writers and publishers try to develop commercial 

textbooks for the purpose of a multi-syllabus approach, which provides learners an 
opportunity to practice four skills, with authentic or semi-authentic materials, as well as 
vocabulary learning and pronunciation. Grammar lessons aim at important grammar points. 
The commercial textbooks also claim that aspects of different learning styles and teaching 
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situation are under consideration. Moreover, they challenge the notion that the contents 
encourage learners to develop fluency, accuracy and also confidence (McDonough and 
Shaw, 2003). 

Another point of view, ‘textbooks for foreign language learning are often part of a 
graded series covering multiple skills (listening, reading, writing, speaking, and grammar) or 
deal with a single skill (e.g. reading)’ (Richards and Schmidt, 2002, p.550). 

Then, sometimes commercial textbooks are too generalized and irresponsive to 
target users of their needs and wants (Tomlinson and Masuhara, 2004). 

2.3 In-house textbook development 
Nowadays, most teachers rely on commercial textbooks and think that they are not 

able to develop their own teaching materials even though they are able to prepare 
supplementary materials directly to suit their students’ needs. Teachers, therefore, are 
encouraged to develop their own in-house textbooks to meet their learners’ needs as 
Bahumaid (2008) cited in Tomlinson and Masuhara (2010). For this reason, Hutchinson and 
Water (1987) cited in Tomlinson and Masuhara (2010), encouragingly state that ‘if you can 
teach you can write materials’ (p.137).  Once these teachers have tried writing teaching 
materials, they will gain experience and benefits of personal and professional development 
(Tomlinson and Masuhara, 2004). 

2.4 Background and ideology of in-house textbook development 
As aforementioned, Panyapiwat Institute of Management is a corporate university 

focusing on work-based learning to form competent graduates in the workplace setting in 
terms of knowledge and communication skills. In addition, as a corporate university, we are 
directly concerned with the ASEAN Economic Community (AEC) in 2015. For this reason, 
English curricula are aimed at students’ communicative competence.  

In order to serve the objectives at the corporate level, the English Group under the 
General Education Department, the Faculty of Liberal Arts, was assigned to develop in-house 
materials for Basic English courses as follows: 

• GE1002 – English for Communication I:  English in Daily Life 
• GE1003 – English for Communication II: English for Work 
• GE1004 – English for Communication III:  English in Business Services 
• GE1005 – English for Communication IV:  English Speaking Skill Development 

These four textbooks have been designed and developed by the instructors under 
advisors’ supervision for in-house use.  

This study focused on the textbook, “English for Work”, which served as the main 
material in English for Communication Course II. The Ideology of textbook development is 
based on learner-centered, social reconstruction, cultural pluralism, situational, functional-
notional, skill-based, topic-based and task-based syllabus. The textbook consists of six units: 
Unit 1 Introducing, Unit 2 Telephoning, Unit 3 Emailing, Unit 4 Meeting, Unit 5 Business Trip 
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and Unit 6 Party Arrangement. For the purposes of this textbook, each unit was composed 
of lessons and activities scaffolding language skills and cultural knowledge. The concepts of 
unit activities are Individual as well as pair and group work. Finally, and perhaps most 
importantly, students are expected to apply classroom knowledge to their work during their 
internship. 

2.5 Textbook evaluation 
Tomlinson B. and Masuhara H. (2004) identified three types of evaluation as follows: 

1) Pre-use evaluation which is a process that occurs prior to using materials by “making 
predictions about the potential value of materials for their users. Often it is impressionistic, 
subjective and unreliable”; 2) Whilst-use evaluation, which is a process that occurs during 
the use of materials. It can be “more objective and reliable more than pre-use evaluation”; 
3) Post-use evaluation which is a process that occurs after using materials. It is “most 
valuable type of evaluation as it can measure the actual effects of the materials on the 
users.” 

This study focuses on “post-use evaluation” because “it can measure such short 
term effects as motivation, impact, achievability and instant learning and such long term 
effects as durable learning and application,”  (Tomlinson and Masuhara, 2004, p.5). 

 
3. Objectives of the study 

This study aimed to examine students’ and instructors’ opinions towards an in-house 
material: English for Work textbook. 

 
4. Research question  

Does “English for Work” textbook comply with the American Council on the Teaching 
of Foreign Languages (ACTFL), standard universal characteristics of EFL textbooks? 

 
5. Methods  

Subjects 
The subjects in this study consist of two groups. The first group was the 510 first-year 

students who enrolled in GE1003 English for Communication II course in the second 
semester in 2012 and have already passed the prerequisite: GE1002 English for 
Communication I course. Most of the students are in the 18-22 age range. In this study, it is 
assumed that ages and genders do not affect the student perception. The second group was 
eight Thai instructors who taught GE1003 English for Communication II using the evaluated 
textbook, English for Work, as a classroom textbook. 
 Materials 

The textbook, English for Work, has been developed and employed as the main 
teaching material in this study. 
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 Instruments 
In order to answer the research question whether the textbook complies with 

universal characteristics of EFL textbooks based on the American Council on the Teaching of 
Foreign Languages (ACTFL) standards, the ACTFL standard textbook evaluation form was 
selected and employed to evaluate five aspects of the ideology of language teaching called 
the five C’s as well as the seven curricular elements. This form was translated to Thai for 
students and cut off the last three questions in the “Other Features” part concerning 
teachers only. Therefore, eight co-teachers completed the original ACTFL form to evaluate 
the textbook while students completed the translated ACTFL form. 

 
6. Data Collection and Analysis 

At the end of the course, the ACTFL standard textbook evaluation forms were 
administered: English version to eight co-teachers and Thai version to all students. All 
teachers completed the evaluation forms whereas 259 students completed the Thai version 
evaluation form. The response rates of students is greater than an acceptable representative 
sample which is 219 out of a total population of 510 students based on the Krejcie and 
Morgan sample size formula.  

Descriptive statistics, that is percentage, mean and standard deviation, were 
employed to analyze the data in terms of strengths and weaknesses of the textbook.  

 
7. Results and Discussion  

The ACTFL standard textbook evaluation forms of teachers’ and students were 
analyzed to examine whether this in-house textbook complies with universal characteristics 
of EFL textbooks. This evaluation form consists of three sections. The first section is the 
concept of five organizing principles (5 C’s). In looking at the 5 C’s, five distinct dimensions, 
that is communication, cultures, connections, comparisons and communities are major 
considerations. The aspect of communication is mainly considered. Therefore, the scores of 
this dimension are 20 whereas another four C’s scores are 10 each. The second section is  
seven curricular elements namely language systems, communication strategies, cultural 
knowledge, learning strategies, content from other subject areas, critical thinking skills and 
technology, are additions to the 5 C’s elements. The 7-section scores are 5 each. The last 
section is other features which are carried out on a modest scale. For this reason, the 
subsection scores are 5.  The results will be expressed as percentages which are defined in 
Table 2. 
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Table 2: The criteria of evaluation 
 

Percentage of textbook evaluation Meaning 
0-49 Strongly disagree 
50-59 Disagree 
60-69 Fair 
70-79 Agree 
80-100 Strongly agree 

 According to Table 2, it can be assumed that if the percentage of dimensions is less 
than 60, it implies that lessons and activities relating to those aspects must be 
supplemented for the textbook.  

The results of teachers’ and students’ textbook evaluation based on 5 C’s are 
illustrated as follows: 

 
Table 3: Results of teachers’ and students’ textbook evaluation based on 5 C’s 

EVALUATING ACCORDING TO THE 5 C’S 
Teachers’ Students’ 

Mean S.D. percentage Mean S.D. percentage 
Communication (Section total: 20 points) 16.81 1.41 84.05 16.61 2.91 83.05 
1. Are students introduced to essential vocabulary and 

grammatical structures? (4 pts) 
3.62 0.52 90.50 3.40 0.69 85.00 

2. Do the activities move from controlled to transitional to 
communicative? Is there a balance between listening, speaking, 
reading, and writing? (4 pts) 

3.25 0.71 81.25 3.35 0.72 83.75 

3. Are there a variety of meaningful activities that provide 
opportunities for individual, paired, cooperative learning, and 
information gap activities? (4 pts) 

3.50 0.53 87.50 3.30 0.73 82.25 

4. Are the activities set in an age-appropriate context and are they 
level-appropriate? (4 pts) 

3.12 0.64 78.00 3.29 0.78 82.25 

5. Is there a spiraling presentation of concepts that builds in a 
perpetual review of vocabulary and grammar concepts? (4 pts) 

3.31 0.46 82.75 3.26 0.84 81.50 

Cultures (Section total: 10 points) 9.06 1.37 90.60 8.43 1.71 84.50 
1. Are there wide varieties of authentic, up-to-date visual images of 

the target culture? (2 pts) 
1.88 0.35 94.00 1.70 0.47 85.00 

2. Is the cultural information age-appropriate to stimulate interest? 
(2 pts) 

2.00 0.00 100.00 1.73 0.45 86.50 

3. Is a broad range and diverse representation of countries 
presented? (2 pts) 

1.81 0.37 90.50 1.69 0.48 84.50 

4. Does the teaching of the target culture incorporate the learners 
exploring their own culture? (2 pts) 

1.50 0.76 75.00 1.70 0.47 85.00 

5. Are both “Little c” and “Big C” culture represented?  
(2 pts) 

1.87 0.35 93.50 1.61 0.51 80.50 

Connections (Section total: 10 points) 7.50 1.41 75.00 7.32 2.02 73.20 
1. Are the students afforded opportunities to utilize the target 

language in conjunction with other subject areas such as math 
and science? (5 pts) 

3.25 0.89 65.00 3.61 1.11 72.20 

2. Are there themes that encourage cross-disciplinary projects? (5 
pts) 

 
 
 
 

4.25 0.71 85.00 3.71 1.06 74.20 



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งท่ี 3 
22 พฤษภาคม 2556 สถาบนัการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

 897 
 

EVALUATING ACCORDING TO THE 5 C’S 
Teachers’ Students’ 

Mean S.D. percentage Mean S.D. percentage 
Comparisons (Section total: 10 points) 7.75 1.49 77.50 7.82 1.71 78.20 
1. Are students asked to look at their own native language and 

compare it linguistically to the target language?  
(5 pts) 

3.62 0.92 72.40 3.92 0.92 78.40 

2. Are students asked to compare their own culture and make 
comparisons with the target culture to discover similar and 
different cultural concepts and patterns?  
(5 pts) 

4.12 0.83 82.40 3.90 0.96 78.00 

Communities (Section total: 10 points) 9.19 0.92 91.90 7.81 1.81 78.10 
1. Are students provided with role models or individuals who use 

foreign languages in their lives for personal interest and 
enjoyment? (5 pts) 

4.44 0.82 88.80 3.83 1.01 76.60 

2. Are students given examples of ways they can use their foreign 
language in the future beyond the school experience? (5 pts) 

4.75 0.71 95.00 3.98 1.00 79.60 

Subtotal (1) 50.31 5.02 83.85 48.01 7.96 80.02 

 
As shown in Table 3, both the students and the teachers express very high 

satisfaction with the text (80.50% and 83.85% respectively). The percentage of communities 
and cultural dimensions is the highest (91.90 and 90.60 respectively), which is the top two of 
the 5 C’s in teachers’ view, whereas the students perceived that this textbook provides 
cultural knowledge and communicative circumstances the most (84.50% and 83.05% 
respectively). 

In the teachers’ opinions, it seems that they stressed the importance of knowledge 
application. In class, students were taught and practiced through textbook lessons and 
activities which teachers expected they could apply to their language knowledge and 
abilities in the future, both for their careers and personal interests.  

Unlike the teachers, the majority of students’ reckon that they were provided 
varieties of authentic, up-to-date visual images which are suitable for their age and can 
stimulate their interest. In addition, they were given opportunities to explore both their own 
culture and others’ such as customs, clothing, food as well as music and arts. 

Interestingly, most students ranked the communication aspect second, while the 
teachers ranked it third. According to the details of communication section, it could be 
implied that the textbook provided essential vocabulary and grammatical structures and 
various meaningful activities namely individual, pair work, group work and information gap as 
well. Those activities are age-appropriate and moving from controlled to communicative 
approach. Moreover, vocabulary and grammar are presented repeatedly. In addition, it 
should be noted that the section of communication is considered important by a proportion 
of 20 out of 100. It could be assumed that both teachers and students perceived that the 
textbook is supportive in achieving the expected communicative purpose. 

One of the most interesting findings is that the aspect of connections shows good 
satisfaction by both teachers and students (75.00% and 73.20% respectively). It could be 
interpreted that this textbook is relevant to other subject areas. 
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The aforementioned discussion leads to the conclusion that the means scores of 
teachers’ and students’ evaluation of 5 C’s are very high (50.31 and 48.01 out of 60 
respectively). However, the standard deviation of teachers’ evaluation compared to the 
students’ in each dimension indicates that teachers’ perception is less spread out than 
students’. 

The following section is the results of teachers’ and students’ textbook evaluation 
based on the seven curricular components.  

 
Table 4: Results of teachers’ and students’ textbook evaluation based on the seven 

curricular components 
 

EVALUATING ACCORDING TO 7 CURRICULAR COMPONENTS 
Teachers’ Students’ 

Mean S.D. percen
tage 

Mean S.D. percen
tage 

Language Systems (Section total: 5 points) 4.44 0.73 88.80 4.80 0.64 96.00 
1. Is the vocabulary functional, thematic authentic, and practical? (1 pt) 0.94 0.18 94.00 0.98 0.13 98.00 
2. Is the number of vocabulary words manageable? (1 pt) 1.00 0.00 100.00 0.97 0.17 97.00 
3. Is grammar presented in a logical way? (1 pt) 0.88 0.23 88.00 0.96 0.20 96.00 
4. Is there sufficient oral and written practice of the grammar concepts that 

lead from controlled to meaningful to communicative use of the 
language? (1 pt) 

0.81 0.37 81.00 0.97 0.17 97.00 

5. Is the grammar presented clearly and easy to understand? (1pt) 0.81 0.37 81.00 0.93 0.25 93.00 
Communication Strategies (Section total: 5 points) 4.38 0.74 87.60 4.03 0.88 80.60 
1. Are listening, speaking, reading, writing, and cultural strategies (such as 

circumlocution, making and verifying hypotheses, making inferences, and 
predicting) presented and practiced? 

4.38 0.74 87.60 4.03 0.88 80.60 

Cultural Knowledge (Section total: 5 points) 4.88 0.35 97.60 4.25 0.91 85.00 
1. Is the cultural content accurate and current? (3 pts) 2.88 0.35 96.00 2.51 0.58 83.67 
2. Are the cultural notes/reading interesting, significant, and appropriate for 

the age level? (2 pts) 
2.00 0.00 100.00 1.74 0.46 87.00 

Learning Strategies (Section total: 5 points) 4.87 0.35 97.40 4.46 0.82 89.20 
1. Does the text provide the learners with strategies at point of use to help 

them be successful listeners, speakers, readers, and writers of the 
language? (1 pt) 

1.00 0.00 100.00 0.98 0.14 98.00 

2. Are pair and cooperative learning activities plentiful and meaningful? (2 
pts) 

1.87 0.35 93.50 1.75 0.45 87.50 

3. Are the multiple intelligence (such as visual, musical, and kinesthetic) 
utilized so as to support the variety of learner types in the classroom? (2 
pts) 

2.00 0.00 100.00 1.74 0.46 87.00 

Content from Other Subject Areas (Section total: 5 points) 4.50 0.53 90.00 3.98 0.92 79.60 
1. Are there activities/projects in every chapter/unit that engage the 

students in meaningful activities that cross other disciplines where the 
students can use their emerging language skills and see the connection 
with other disciplines? (5 pts) 

4.50 0.53 90.00 3.98 0.92 79.60 

Critical Thinking Skills (Section total: 5 points) 3.87 1.25 77.40 4.15 0.97 83.00 
1. Are students asked to do more than rote memorization and recall? (2 pts) 1.75 0.71 87.50 2.45 0.63 81.67 
2. Are the students asked to utilize the higher order thinking skills of 

analysis, synthesis, and evaluation in every chapter and are expectations 
reasonable? (2 pts) 

 
 
 

2.12 0.64 70.67 1.70 0.48 85.00 
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EVALUATING ACCORDING TO 7 CURRICULAR COMPONENTS 
Teachers’ Students’ 

Mean S.D. percen
tage 

Mean S.D. percen
tage 

Technology (Section total: 5 points) 1.00 0.00 20.00 0.95 0.21 19.00 
1. Does the textbook have listening activities in the student’s edition? (1 pt) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2. Does the textbook have a video that is integrated with the text? (1 pt) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3. Does the textbook have a CD-ROM that provides meaningful and 

interactive practice? (1 pt) 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4. Does the textbook have a website? (1 pt) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5. Does the textbook suggest engaging, worthwhile Internet activities? (1 pt) 1.00 0.00 100.00 0.95 0.21 95.00 

Subtotal (2) (Subtract item 1-4) 27.94 3.95 79.83 26.62 5.35 76.05 

 
According to the figures in Table 4, the evaluation results are broken down by seven 

components as previously mentioned. From the teacher’s evaluation, it is apparent that 
cultural knowledge represents the highest percentage (97.60) which is followed by the 
learning strategies (97.40). The students, on the other hand, perceived that the dimension of 
language systems most (96.00%) with low standard deviation and its mean is close to 5.00. 
Interestingly, students also evaluated the aspect of learning strategies in the second rank 
(89.20%). It could be implied that the textbook covers a wide of vocabulary. At the same 
time, the grammar is presented clearly and easy to understand in a logical way. In addition, 
cultural knowledge is accurately presented and currently appropriate to the students’ ages. 
Moreover, textbook activities, for example, pair and group work provides learning strategies 
for students to be skillful in language skills: listening, speaking, reading and writing. In terms 
of technology, this textbook does not provide item 1 up to item 4. It only suggests engaging 
in worthwhile Internet activities. Therefore, the evaluation percentage of technology is 19.00. 
It is interpreted that the textbook fails in the technology support part and needs 
improvement. 

Consequently, it could be concluded that the percentage of the seven curricular 
components is 79.83. The mean scores of teachers’ evaluation and students’ are about the 
same (27.94 and 26.62 respectively). The standard deviation of teachers’ evaluation 
compared to the students’ in subtotal scores indicates that teachers’ perception is less 
spread out than students’. 

The results of teachers’ teachers’ and students’ textbook evaluation according to 
other features will be presented in Table 5. 
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Table 5: Results of teachers’ and students’ textbook evaluation according to other features 
 

OTHER FEATURES (Section total: 5 points0 
Teachers’ Students’ 

Mean S.D. percentage Mean S.D. percentage 
1. Is the general appearance of the text and accompanying 

ancillaries attractive and inviting? (1pt) 
1.00 0.00 100.00 .97 .15 97.00 

2. Are the chapters/units well organized and offer easy 
progression? (1 pt) 

1.00 0.00 100.00 .98 .13 98.00 

3. Is the teacher’s edition well organized with practical 
teaching suggestions at the point of need 

0.94 0.18 94.00    

4. Is the program easily adaptable to fit different teaching 
situation or schedule configurations 

1.00 0.00 100.00    

5. Does the testing program assess all four skills plus culture? 
Does it offer native speaker exams, scantron, multiple forms 
of exams, and portfolio  

0.81 0.37 81.00    

total 4.75 0.46 95.00 1.96 .25 98.00 

 
According to Table 5, it is clearly seen that items 3, 4 and 5 concerning teachers only 

were deleted in the students’ evaluation form. Teachers’ mean scores are 4.75 out of 5. It 
could be assumed that the textbook appearance is inviting and easy to follow. For the 
teachers’ edition, the textbook is also easy to follow. The teachers reckoned that the 
textbook is easily adaptable to different situations and teaching times. The activities also 
assess student language skills as well as the culture. 

Overall, notwithstanding some technology support, teachers and students perceived 
that the textbook provides lesson and activities complying with the American Council on the 
Teaching of Foreign Languages (ACTFL) standards.  

 
10. Recommendation  

In-depth interviews with both teachers’ and students’ to explore their perception as 
well as content analysis are recommended in order to diversify textbook contents and 
activities. 
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ABSTRACT  

The purpose of this study was to examine whether task-based instruction promotes 
students’ learning motivation of undergraduate learners at Panyapiwat Institute of 
Management. Participants were 36 first-year students who studied English as a compulsory 
subject.  The instruments used for collecting data were lesson plans, instructional materials, 
interview and teacher’s journal.  Data analysis employed techniques of colored-coding. 
Major findings revealed that task-based instruction could enhance learner motivation as it for 
reasons of promoting their confidence; real world relevance; enjoyable activities and 
interesting materials. In addition, the results suggested that the compatibility with the level 
of difficulty of the content and level of proficiency could lead to major improvements in the 
aspects of fluency, pronunciation, listening comprehension and communicating for meaning 
skills.  

Keywords: task-based instruction, motivation 

 
บทคัดย่อ  

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ เพ่ือศึกษาว่าการสอนแบบเน้นงานปฏิบัติสร้างแรงจูงใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์หรือไม่ กลุ่มตัวอย่างได้แก่
นักศึกษาปีท่ี 1 จํานวน 36 คนในชั้นเรียนปกติ เครื่องมือวิจัยท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่ แผนการสอน สื่อการ
สอน การสัมภาษณ์ และบันทึกหลังสอน วิธีวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการใส่รหัสระบายสี  ผลการวิจัย
พบว่า ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการเรียนในชั้นเรียนจากการเรียนการสอนแบบเน้นงานปฏิบัติ ในด้านการทําให้
ผู้เรียนมีความ่ันใจในการใช้ภาษาอังกฤษ  เป็นประโยชน์ในการนําไปใช้นอกชั้นเรียน กิจกรรมท่ีสนุกสนาน และ
สื่อการสอนน่าสนใจ   มีระดับความยากง่ายของเนื้อหาท่ีเหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้เรียน สามารถ
พัฒนาผู้เรียนในด้านทักษะการพูด การออกเสียง ความเข้าใจในการฟัง รวมท้ังทักษะการสื่อความหมาย  

คําสําคัญ: การสอนแบบเน้นงานปฏิบัติ, แรงจูงใจ 
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1. Introduction 
     Panyapiwat Institute of Management (PIM) is supported by CP All and is a pioneer of 
corporate educational institutes in Thailand.   All curricula emphasize work-based learning.  
At the end of each semester, PIM students work as interns with cooperating partners in 
accordance with their major study field.  The majority of students major in Retail Business 
Management and intern in 7-Eleven stores, where they are expected to be able to 
communicate in English with foreign customers.  However, I have experienced from teaching 
students here that their lacking of motivation in learning English is problematic.  That could 
preclude them from acquiring language skill.  As thus, task-based instruction was used in this 
study to examine if it could enhance student motivation in learning English. 

    1.2 Objective of the study 
            1. To explore whether task-based instruction promotes student motivation; and 

  2. To investigate student perceptions on task-based instruction. 
    1.3 Research questions 
            1. How does task-based instruction enhance student motivation? 
              2. How do students perceive task-based instruction? 
 
2. The review of literature  
     2.1 Theoretical background  
              For many decades English as a second language acquisition researchers and language 
teachers have been seeking an answer for this question.  As a result of the failure of traditional 
instructional environments, grammar translation and audiolingual methods, in promoting fluency 
and accuracy of second language learners communicative language teaching (CLT) has been 
developed and widely adopted (Lightbown and Spada, 1999).  The former methods view language 
as a set of linguistic systems and focus on the correctness of language use. The teacher’s goal is to 
examine the learners’ vocabulary and grammatical rules of the target language. In contrast, CLT is 
the teaching of English in more natural settings.  CLT classroom emphasizes interactions, 
conversations and language use that the learners are likely to encounter in real life.  The ultimate 
goal of CLT is to develop the language competence of the learners thus enabling them to use the 
language in real communication (Hall, 2011; Lightbown and Spada, 1999; Ellis, 1997). CLT is a 
broad approach of the language curriculum while task-based language teaching represents a 
realization of CLT philosophy at the levels of syllabus design and methodology (Nunan, 2004).   
    2.2 Task-based instruction 
   Ellis (2003) describes task as a useful device for planning a communicative 
curriculum.   Ellis defines task as “a workplan that required learners to process language 
pragmatically in order to achieve an outcome that can be evaluated in terms of whether the 
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correct or appropriate propositional content has been conveyed” (Ellis, 2003, p. 16).  Skehan 
(cited in Widdowson, 2003, p. 124) describes that a task or an activity must meet the 
following criteria: focus on meaning initially; set up a goal to work towards; evaluate the 
outcome; and relate to real-world.  ‘Strong’ interpretation of task-based language teaching 
involves communicative tasks rather than form (grammar) focused drills in which the view of 
language is acquired through communication (Ellis, 2003). However, Ellis (2003) also stated 
that task-based teaching is not only the accomplishing of a strong version of CLT.  
Nevertheless, Nunan (2004) has embraced a ‘weak’ interpretation of task-based language 
teaching.  He defines a pedagogical task as a piece of classroom work that aims for learners 
to deploy their grammatical knowledge to express the meaning.  He argues that form 
(grammar) should be focused as it is highly interrelated to meaning.  He states that form 
focused could be done initially as ‘pre-communicative stage’ to enable the learners to use 
the target language to communicate for meaning on the grounds that it is unrealistic to ask 
learners to deploy language that has not been explicitly or implicitly introduced.  
Nevertheless, Willis and Willis (2007) argue that focusing on form and meaning at the same 
time are difficult for learners.  Their communication is unlikely to be ‘real’ as they are 
thinking about ‘form’.  In this case, it would be a practice rather than communicative task.  
However, Long (1991) and Ellis (2001) point out that focus on meaning entirely is insufficient 
for language learners to achieve high levels of grammatical competence.  Learners need to 
attend to form during communication interaction for the benefit of target language 
comprehension and production.   
   I define task-based instruction as classroom activities which provide rich support to 
enable learners to apply grammatical knowledge in communicative task.   
 2.3 Advantages of task-based instruction 
    There are several advantages of tasked-based instruction. Firstly, it provides a 
learner-centered teaching environment and lets learners to practice language under the 
same conditions that they would apply in real-life context.  Secondly, learners have rich 
opportunities to practice the language relevant to the real world.  Thirdly, with support of 
the teacher as a ‘facilitator’, task promotes interactive or active classroom and collaborative 
learning as learners have to work with their peers to accomplish the assigned task (Ellis, 
2003).  Finally, the most important benefit is that task-based instruction could promote 
learning motivation.  Lightbown and Spada (1999) suggest that classroom settings in which 
learners find they enjoy learning is where the content is interesting and relevant to their age 
and level of ability and the atmosphere is supportive. This can increase levels of motivation.  
In a task-based classroom learners are encouraged to participate in task activities.  They are 
active learners rather than passive ones.  According to Lightbown and Spada (1999), 
motivated learners are ‘active’ learners who actively participate in class, show great interest 
in the subject-matter, and put an effort on study. The findings from a great deal of studies 
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reveal that positive attitudes and motivation are related to success in second language 
learning.    
  2.4 Relevant studies 
             The findings of many studies in the Thai context on the effect of task-based learning and 
teaching implementation reveal positive results (Arumporn, L. 2004; Yuyong, B. 2008; Ruemjai, P. 
2009; and Sae-ong, U. 2011).  Arumporn (2004) and Yooyong (2008) conducted similar 
experimental studies investigating the use of task-based learning to develop English speaking 
ability of secondary school students.  Arumporn’s participants were 40 Matthayomsuksa 4 
students in Pranakornsriayutthaya. The instruments used for collecting data were lesson 
plans, pre-post speaking test, observation, and student self-assessment.  The findings 
indicate that students speaking ability improved when comparing pre-test and post-test. 
Yooyong (2008) conducted the study among 20 Matthayomsuksa 2 students in Udon Thani 
using the same instruments. The findings also revealed the improvement of student 
speaking ability after the experiment. In addition, student attitude towards language learning 
was significant improved.   Likewise, Ruamjai P. (2009) conducted a study to investigate student 
speaking ability for tourism communication through task-based learning and real-life situation 
practice among 10 secondary school (Matthayomsuksa 3) students in Phangnga using lesson 
plans, pre-post speaking ability tests, a rubric-scoring form on student learning behavior and 
questionnaire as research tools.  The results of the study indicate that student speaking 
ability improved when comparing pre-test and post-test; and similarly, student attitude on 
language learning was notable improved.  Similarly, Sae-ong, U. (2011) did a study to 
investigate the effectiveness of task-based learning among 40 Matthayomsuksa 4 learners in 
Nakornpathom.  The research tools used for collecting data were seven lesson plans, pre-
post speaking tests, observation, learner self-assessment and group work assessment.  The 
results of this study indicated that the English speaking ability of learners through task-based 
learning after the experiment was significantly higher at the .05 level.  The learners gave 
positive comments reflecting on their satisfaction with task-based instruction.   Similarly, 
Pongsawong G. (2011) did a task-based study to investigate student speaking abilities, and student 
behavior and perception on task-based activities among 40 primary school (Prathom 5) students.  
The results has also suggested the effectiveness of task-based learning in terms of encouraging 
students to speak and study the language, giving opportunities to practice and supporting the 
students’ self-confidence.  Student speaking ability performance after the completion of the study 
was significant higher.  Students performed all tasks actively.  Also, they had positive perception of 
the task for reasons that it was interesting, fun and relevant to real world language skill.    
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3. Research design 
     3.1 Research instruments 
         3.1.1 Lesson plan 
           Six units of task-based instruction namely, greetings at work, answering a 
phone call, arranging an appointment, describing a process, giving directions and ordering food 
were included in the course syllabus. Each lesson plan followed task design adopting six-step 
procedure of Nunan’s task framework (Nunan, 2004). They are 1) schema building; 2) controlled 
practice; 3) authentic listening practice; 4) focusing on linguistic elements; 5) providing free practice;  
and 6) introducing the pedagogical task.   
                     Step 1: Schema building is to draw on the learners’ background knowledge.  
Step 2: Controlled practice is to provide learners with controlled practice in using the target 
language vocabulary, structures and functions.  Step 3: Authentic listening practice provides 
learners with intensive listening practice.  Step 4: Focusing on linguistic elements is to let learners 
practice using one or more linguistic elements.  Step 5: Providing freer practice is a stage where 
learners are required to use the target language to complete task in pair work or group work.  Step 
6: Introducing the pedagogical task as the final step where the teacher provides learners with 
feedback.   
            3.1.2 Teaching materials  
                  The instructional materials consisted of: 1) worksheets, 2) video clips, 3) audio 
programs, 4) task-sheets, and 5) image cards.  All materials were recreated, except for YouTube 
clips and commercial audio programs.   
   3.1.3 Interview 
           Semi-structured face-to-face interviews were conducted after course 
completion. The aim was to explore students’ perception about task-based instruction. 
Fourteen students participated in an individual interview.    
    3.1.4 Teacher’s journal 
             Teacher’s journal was used to record the teacher reflections on the effect 
of task-based instruction on student motivation.  The reflection mainly included the success 
or failure in each task-based unit; the students’ performance of tasks; and what could be 
done to further develop the task-based lesson.   
     3.2 The participants 
             The participants were 36 undergraduate (first year) students of Panyapiwat Institute 
of Management students, 13 females and 13 males.  Their mean length of exposure to the 
English language in a classroom setting was 14.5 years.  They were studying English for Work, 
the second compulsory English course.  The course was content-based and students use an 
in-house textbook as a basis for classroom work.  The English language classes were 6 hours 
per week (1.5 hours for native teacher, 1.5 hours for language lab and 1.5 hours, 2 sessions 
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for Thai teacher or the researcher of this study), during 12 weeks at the time the tasks were 
carried out.   
     3.3 Procedures for data collection 
            The task-based instruction was implemented with a total of 6 sessions in 6 weeks 
from the third week to the eighth week.  Teacher’s journal was written after each session.  
At the end of the course, the interview was carried out.   
     3.4 Data analysis 
           The techniques of colored coding were employed for data gained from the 
interview and the teacher’s journal. The data was analyzed to accomplish the two 
objectives of this study.  The first objective was to explore whether task-based instruction 
enhances student motivation.  The second objective was to examine student perception on 
task-based instruction.    
 
4. Findings 
     In response to the two research questions, which asked how task-based instruction 
enhances student motivation, and how students perceived task-based instruction, data 
analysis from the interview and the teacher’s journal revealed both learners and teacher 
impressions centered on two aspects.  They were 1) increased motivation, and 2) enhanced 
English skills.  
     4.1 Increased motivation 
             Tables 1, 2, 3 and 4 present the perceptions of learners and teacher that task-
based instruction could improve learner motivation in aspects of  1) promoting confidence, 
2) real world relevance, 3) enjoyable activities, and 4) interesting materials.  
 
Table 1 Promoting confidence 

Interview Teacher’s journal 
+ � adequate time to practice  

� frequent practice aided retention 
and listening comprehension 

� more confident  

� actively practiced  
� concentrated on listening practice 

and doing tasks  

- � needed more time to practice 
new language  

� subjected to peer cooperation 

� required more time to deal with 
meaning and pronunciation 

� subjected to peer participation and 
level of proficiency  

 
As shown in Table 1, learners and teacher believed that task-based learning and teaching 
enhanced learner confidence in applying the language outside class.  The students behaved 
as ‘active learners’ enthusiastically practicing the target language in task cycle. Learners 
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commented that repetitive practice of listening and speaking promoted their confidence and 
improved listening comprehension and retention.  For example, one learner commented 
that: 

“I like this learning style as we did a real practice that made me better in 
remembering what I had learned and in understanding the native’s speech.  I had 
more confidence to talk to native speakers”.    

 Likewise, another learner stated that:  
“I practiced speaking a lot, repeatedly practiced many rounds in task activities.  I 
felt more confident when having conversation with foreign customers in my part-
time job at 7-Eleven.  I did not dare to speak to them before”.  

However, learners required more explicit teaching on new form or expression, and more 
time for practicing.  Many participants expressed that, “There should be more time to 
practice speaking as the language use in the lesson was unfamiliar.” Practice time in task 
cycle could be subjected to their peer’s language knowledge and participation.   
 
Table 2   Real world relevance 

 Interview Teacher’s journal 
+ � practicing useful language 

applicable to real life   
� involved and encouraged to use 

the target language  

� Students valued task-based lesson 
as future needs. 

- � rather dry topic  � not immediate need 
 
As reported in Table 2, learners valued task-based instruction on the grounds that it would 
be useful and relevant to their work.  For example, one learner perceived that, “I liked task-
based learning and teaching activities as it provided real practice opportunity for the 
language that could be used in real life”.  Role-play and simulation involved and 
encouraged the participants to take part and use learned language to communicate for 
meaning.  For instance, one participant stated “Learning in simulation motivated students to 
speak and use the vocabulary and the language, so we could gain more knowledge and 
skills”.    
Nevertheless, one learner pointed out that the topic was rather dry and teacher 
commented that some function such as answering a phone call in business context was 
beyond the learners’ immediate needs.   
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Table 3  Enjoyable activities   

 Interview Teacher’s journal 
+ � fun activities  

� enjoying working among friends 
� learning by doing 

� more freedom 
� active, interactive  
� achievable 
� improving self-esteem 
� peer approval 

- � a wider variety of activities 
� more exciting activities  

� time management 
� level of difficulty 
� tiredness  

 
As shown in Table 3, learners and teacher believed task-based instruction provided; more 
fun, was enjoyable, more freedom, was interactive and a cooperative learning environment.  
Participants were likely to be ‘active’ rather than ‘passive’ learners.  Learning by doing and 
completing tasks improved learner self-esteem.  As one learner mentioned, “I liked that I 
had an opportunity to present my group work to the class”.  However, it was noticeable 
that learner enjoyment might be pall at times if the tasks took too long to complete, or due 
to difficult lessons and tiredness. Learners suggested a wider variety of activities, as well as 
more exciting activities.   
 
Table 4 Interesting Materials   

 Interview Teacher’s journal 
+ Worksheet 

� precise, appropriate and 
comprehensible  

� speaking support 
 
Colored images 

� attractive and clear  

� Task-sheet aided the task flow. 
� Colored images boosted student 

interest. 
� Video clips caught student 

attention.  

- � fast audio programs 
� long and low resolution video 

clips  
� many exercises 
� complicated forms  
� unbound handouts 

� difficult to find virtue media to  
match to lower level  

� level of difficulty - could be a 
burden to limited English 
background learners  
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As presented in Table 4, learners and teacher revealed that interesting materials increased 
the learner motivation and aided the task flow.  Colored images incredibly boosted learner 
interest and they were very enthusiastic to participate in tasks.  Video clips caught learner 
attention and could be played with the subtitles in the second playing.  For example, one 
learner stated, “Interesting task sheets and clips were essential for task completion.  Task 
sheets helped me to continue speaking”. However, some learners found the audio programs 
were rather fast; the video clips were long and in low resolution; there were too many 
exercises in some worksheets and some task sheets were complicated.  The researcher 
found that it was quite difficult to find the audio and virtue media to match all levels 
especially limited English background learners.  It was advisable that all media should be 
tested before hand to ensure they match the learners’ need and to aid task instructional 
flow.  
    4.2 Enhanced English skills 
 

Table 5 English skills   
 Interview Teacher’s journal 
+ � became more fluent 

� pronunciation and listening 
comprehension improved 

� could apply learned skills 
outside class  

� good learners improved better on 
fluency rather than accuracy 

� showing communicating for meaning 
skills 

- � too difficult, not be able to 
apply the target language  

� inaccuracy of language use  
 

 
As presented in Table 5, learners reflected that their language skills improved including 
fluency, pronunciation, listening comprehension, and applying English outside class.  
Learners mentioned that they became more fluent that they could maintain conversation 
flow and could use more precise language.  For example, one learner stated, “I could use 
more specific language.  No long pause when having conversation, I didn’t have to think 
much.  I could catch the main idea and understand native teacher’s speech better”.    
However, data analysis from the teacher’s journal indicated good learners gained more 
benefit in language skill from task-based instruction.  They improved better on fluency 
rather than accuracy.  They were able to communicate for meaning rather than able to use 
the exact ‘form’.  Some learners were unlikely to be able to master the target language.  
For example, one learner stated, 

“I had a problem with listening. Sometimes I could not understand.  The language 
was rather difficult.  I also had problems with vocabulary.  I didn’t know the 
meaning of the language that I had to use to communicate.” 
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5. Discussions and conclusions  
   5.1 Discussions   
           The data analysis which emerged from interviews and the teacher’s journal indicated 
that task-based instruction could increase learner motivation and enhance speaking and 
listening skills, as evidenced in their proficient performance. Task-based instruction 
motivated learners to learn as it for reasons of promoting confidence, real world relevance, 
enjoyable activities, and interesting materials.  It was noticeable that the students gained 
more confidence in applying the language, needed in their part-time jobs, with foreign 
customers.  This might be resulted from repetition of listening and speaking practices in task 
activities.   
In terms of attitudes, the participants perceived task-based instruction useful and applicable 
to real world activities.  Learner enjoyment was possibly from fun activities, a supportive 
learning environment and interesting instructional media.  This is consistent with Lightbown 
and Spada (1999) that learner motivation increases if the content is interesting and relevant 
to their needs; and the atmosphere is supportive.  Positive attitudes and motivation are 
related to success in second language learning.   
In aspects of language skills, it was noticeable that good learners benefited more from task-
based instruction than low proficiency ones as a result of incompatible levels of difficulty 
and proficiency. Good learners’ language skills improved in aspects of fluency, pronunciation 
and listening comprehension.   They could apply learned skills and had more confidence in 
using English with native speakers outside class. Nevertheless, they could communicate for 
meaning rather than deploy accurate form or grammatical knowledge.  This was possibly 
because task-based instruction focuses on communicative skills rather than language skills.  
According to Hall (2011), way of teaching language has moved from teaching linguistic 
competence to communicative competence. Communicative meaning is primary in task-
based language teaching (Ellis, 2003; Nunan, 2004; Willis and Willis, 2007) 
5.2 Conclusions 
     The study evidently showed that learner motivation increased in task-based learning and 
teaching in four areas:  1) promoting their confidence;  2) relating to real world; 3) providing 
enjoyable activities; and 4) presenting interesting materials.  The other conclusion dealt with 
language proficiency.  Good learners improved their language skills in aspects of fluency, 
pronunciation and listening skills and could apply learned skills in communicating for meaning.     
5.3 Recommendations for further studies 
       There were two limitations in this study. It was advisable that time management and 
level of difficulty were crucial.  This should be carefully planned and considered during the 
task design and implementation.   To extend the practice time in class, pre-tasks should be 
assigned or explicitly taught in advance to equip students with some linguistic elements of 
the target language.  Another aspect emerging from this study was that students acquired 
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better listening and speaking skills.  Further study should be conducted to explore how task-
based instruction improves listening and speaking performance levels.  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการคุมกําเนิดของสตรีใน
ประเทศไทย และ 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองกับพฤติกรรมการคุมกําเนิด
ของสตรีในประเทศไทย โดยตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ หญิงสมรสอายุ 15-59 ปี และมีบุตรอายุตํ่า
กว่า 1 ปีในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล โดยการสุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นผู้ตอบแบบสอบถามการสํารวจ
อนามัยเจริญพันธุ์ในประเทศไทย พ.ศ.2552 จึงได้ตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้จํานวน 25,812 ราย 
โดยข้อมูลท่ีได้นํามาวิเคราะห์ด้วยสถิติ คือ การวิเคราะห์ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง (Descriptive 
Statistics) การแจกแจงความถ่ีและอัตราร้อยละ ในกรณีท่ีเป็นข้อมูลในระดับช่วงข้ึนไปจะเพ่ิมการนําเสนอ
ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าตํ่าสุด สูงสุด และการวิเคราะห์การแปรผันหลายทาง 
(Multivariate Analysis) โดยใช้การวิเคราะห์แบบ Probit  ผลการวิจัยพบว่า การวิเคราะห์การถดถอย 
พหุแบบ probit เนื่องจากตัวแปรตามเป็นตัวแปร dummy พบว่าตัวแปรอิสระท่ีสามารถอธิบายโอกาสท่ีจะ
เกิดพฤติกรรมการคุมกําเนิด  ได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มี 12 ตัว โดยร่วมกันอธิบายโอกาสของ
พฤติกรรมการคุมกําเนิด คือ ภูมิภาค ประกอบด้วย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ อายุ ศาสนา 
(อิสลาม) ระดับการศึกษาอ่ืน ๆ อาชีพ อายุของสามี จํานวนบุตรท่ีมี การมีบุตรอายุต่ํากว่า 1 ปี ความต้องการมี
บุตรเพ่ิม ระยะเวลาท่ีอยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยา การได้รับการตรวจมะเร็งเต้านม และการได้รับการตรวจ
มะเร็งปากมดลูก  
 คําสําคัญ: การคุมกําเนิด  
 
ABSTRACT 

The purpose of this research were to study 1) factors affecting to behavior of Thai 
women toward using contraceptive and 2) the relation between behavior in self healthcare 
and contraception behavior of Thai women. The sample which was picked by random 
consisted of 25,812 Thai women answering questions of reproductive health survey 2009. All 
of them were 15 -59 years old, having marriage status with a child who was under 1 year old 
and also lived in or not lived in municipal area. Some data was analyzed using only 
descriptive statistics, frequency and percentage however some used all of those as well as 
mean, standard deviation, minimum and maximum values and multivariate probit analysis.  
A result showed that regression probit according to dummy variant had 12 independent 
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variables that could explain a change leading to contraception behavior significantly 
(p<0.05). They included zones; northeast and south, age, religion (Islam), other education 
degree, occupation, age of husband, number of children, having a child under 1 year old, 
desiring to have more children, how long they live together as husband and wife, breast 
cancer check and cervical cancer check.  
 Keywords: Contraception 
 
บทนํา 

การเปลี่ยนแปลงในเรื่องนโยบายของรัฐบาลเก่ียวกับการสนับสนุนให้มีการเพ่ิมประชากร มาเป็นการ
จํากัดการเพ่ิมข้ึนของประชากรผ่านการควบคุมระบบเจริญพันธ์ของไทย หรือการเปลี่ยนแปลงแบบแผนจาก
การมีลูกมากท่ีได้รับการส่งเสริมในสมัยทศวรรษ 2480 มาเป็นการมีลูกน้อยนั้น สัมพันธ์กับบริบททางเศรษฐกิจ
การเมืองและสังคมท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการขยายตัวของวิถีการผลิตแบบทุนนิยม การขยายตัว
ของกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) และแบบแผนการบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปทําให้คนอยากซ้ือสินค้า
และบริการต่างๆ เพ่ือความสะดวกสบาย ไม่ใช้แค่เพียงสิ่งท่ีเป็นพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตเท่านั้น รวมถึงการ
พัฒนาในด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ท่ีส่งผลต่อทัศนคติของคนในสังคมปัจจุบันท่ีมองว่าการมีบุตรมากเป็น
ภาระทางเศรษฐกิจ มากกว่าจะเป็นกําลังสําคัญท่ีจะช่วยทํางานในครอบครัวเหมือนในอดีต ทําให้ความต้องการ
จํากัดขนาดครอบครัว และจํานวนบุตรเกิดข้ึนในเขตเมือง และขยายตัวออกไปในชนบทพร้อมกับการขยายตัว
ของทุนนิยมหรือระบบการผลิตเพ่ือตลาด รวมท้ังระบบกลไกของราชการ เม่ือสภาพการเปลี่ยนแปลงทาง
ประชากรท่ีเกิดข้ึนส่งผลให้การคุมกําเนิดเป็นสาเหตุสําคัญท่ีทําให้ภาวะเจริญพันธุ์ของประเทศไทยลดลงอย่าง
ต่อเนื่องในปัจจุบัน ดังท่ีแสดงในกราฟ  
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รูปท่ี 1: อัตราคุมกําเนิดของสตรีสมรสอายุ 15-44 ปี ของประเทศไทย พ.ศ. 2544 - 2552 
ท่ีมา: CPS1-3 การสํารวจภาวะคุมกําเนิดในประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
CUPS การสํารวจตัวกําหนดและผลกระทบของแบบแผนการใช้วิธีคุมกําเนิด ในประเทศไทย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
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FHPE โครงการประเมินผลงานอนามัยครอบครัวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 7 
กองวางแผนครอบครัวและประชากร กรมอนามัย   
 CPS96 การสํารวจภาวะคุมกําเนิดในประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหิดล 
 BCHP การประเมินผลงานส่งเสริมสุขภาพในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 
สํานักส่งเสริมสุขภาพกรมอนามัย 
 RHSE โครงการประเมินมาตรฐานอนามัยการเจริญพันธุ์สําหรับประชาชน กองอนามัยการเจริญ
พันธุ์ กรมอนามัย 

อัตราคุมกําเนิด (Contraception Prevalence Rate) หมายถึง ร้อยละของสตรีวัยเจริญพันธุ์ 
(อายุ 15-44 ปี) ท่ีแต่งงานแล้ว และยังอยู่กินกับสามี ท่ีสตรีคนนั้นหรือสามีกําลังใช้วิธีคุมกําเนิดวิธีใดวิธีหนึ่งอยู่ 
ซ่ึงพบว่า ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2521 อัตราคุมกําเนิดเพ่ิมสูงข้ึน จนถึงปี พ.ศ. 2549 อัตราคุมกําเนิด เป็นร้อยละ 81.1  

โดยในการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการคุมกําเนิดของประเทศไทยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึง
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางประชากรท่ีจะเกิดข้ึนในประเทศไทย ท่ีจะส่งผลต่อไปยังการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างทางประชากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าสู่สภาวะสังคมสูงวัย ย่อมส่งผลท้ังในภาคการเมืองในด้าน
การวางแผนนโยบายในการดูแลสภาพความเป็นอยู่ของประชากร ในขณะท่ีการลดงลงของภาวะเจริญพันธุ์ได้
ส่งผลต่อด้านเศรษฐกิจภาคการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการแรงงานในภาคการผลิต  ดังนั้นการลดลง
ของระดับภาวะเจริญพันธุ์ของประเทศไทยจึงเป็นสถานการณ์ทางประชากรท่ีส่งผลกระทบต่อในทุก ๆ 
ด้านอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาจึงทําการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม
การคุมกําเนิดของสตรีในประเทศไทย และศึกษาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองท่ีกับ
พฤติกรรมการคุมกําเนิดของสตรีในประเทศไทย 

ในการศึกษาครั้ งนี้ ผู้ วิจัยได้มีการนําทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางประชากร (Demographic 
Transition) และแนวคิดนโยบายการวางแผนครอบครัวของประเทศไทย และมีการทบทวนวรรณกรรมท่ี
เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ เพ่ือนํามาใช้ในการสร้างกรอบแนวคิดในการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการ
คุมกําเนิดของสตรีในประเทศไทย เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองกับพฤติกรรม
การคุมกําเนิดของสตรีในประเทศไทย 

ในการศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อการรับบริการคุมกําเนิดของสตรีไทยมุสลิมในจังหวัดยะลา โดยลัดดา 
แสงจันทร์ (2521) พบว่า การสนับสนุนของบุคคลท่ีเก่ียวข้อง และอาชีพ มีความสัมพันธ์กับการรับบริการ
คุมกําเนิดของสตรีไทยมุสลิมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ .05 ตามลําดับ ส่วนระดับการศึกษา 
ค่านิยมเก่ียวกับเพศบุตร อายุ อายุแรกสมรส ระยะเวลาการสมรส จํานวนบุตรท่ีมีชีวิต จํานวนบุตรท่ีต้องการ 
รายได้ของครอบครัว ความรู้เก่ียวกับการคุมกําเนิด ลักษณะการให้บริการ การมุ่งอนาคต แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
และเจตคติต่อการคุมกําเนิดไม่มีความสัมพันธ์กับการรับบริการคุมกําเนิดของสตรีไทยมุสลิม  และปัจจัยท่ีมีผล
ในการจําแนกการรับบริการคุมกําเนิดของสตรีไทยมุสลิมในจังหวัดยะลาได้คือ จําแนกบุตรท่ีมีชีวิต อายุ ความรู้
เก่ียวกับการคุมกําเนิด ลักษณะการให้บริการคุมกําเนิด และจํานวนบุตรท่ีต้องการ 

ในการศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อการคุมกําเนิดของสตรีชาวเขาเผ่าม้งและกะเหรี่ยงโดย วราพร วันไชย
ธนวงศ์ (2534) พบว่า ผลการศึกษา 1. พบว่าตัวแปรทางด้านประชากร ได้แก่ อายุภรรยา อายุสามี จํานวน
บุตรชาย จํานวนบุตรท่ีมีชีวิต จํานวนบุตรในอุดมคติ ความต้องการบุตรชาย และความต้องการบุตรหญิง มี
ความสัมพันธ์กับการใช้การคุมกําเนิดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<.01) ตัวแปรทางด้านสังคม ได้แก่ เผ่าถ่ินท่ี
อยู่อาศัย ความคิดเห็นในการให้การศึกษาแก่บุตรชาย และความคิดเห็นในการให้การศึกษาแก่บุตรหญิง 
มีความสัมพันธ์กับการใช้การคุมกําเนิดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<.01) และตัวแปรทางด้านสุขภาพ ได้แก่ 
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การได้รับการดูแลก่อนคลอด ประสบการณ์การคลอด ความรู้เรื่องวัคซีนฯ และสถานะภาพการฉีดวัคซีนของ
ลูก มีความสัมพันธ์กับการใช้การคุมกําเนิด อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<.01) 2. เม่ือวิ เคราะห์ด้วย 
Hiloglinear Model พบว่าอายุภรรยา เผ่า สถานะภาพการฉีดวัคซีนของลูก มีผลปฏิสัมพันธ์กับ การใช้การ
คุมกําเนิดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<.01) ทําให้ทราบว่าเง่ือนไขบางอย่างจะไม่เป็นจริงเสมอไปในกลุ่ม
ชาวเขา ดังนั้นการจะดําเนินงานวางแผนครอบครัวในชาวเขาให้ประสบผลสําเร็จจะต้องมีกลวิธีท่ีแตกต่างกันไป
ในแต่ละเผ่า แต่ละอายุ และแต่ละสถานการณ์ 

ในการศึกษาเรื่องเจตคติของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพท่ีมีต่อการวางแผนครอบครัวและการ
คุมกําเนิด โดยรัตนจินต์ สุดเสง่ียม (2536) ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่าในด้านเจตคติต่อขนาดครอบครัว 
กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าขนาดครอบครัวท่ีตนเองมีในปัจจุบันนั้นพอดี ตนเองต้องการมีครอบครัวขนาดเล็กโดยมี
เหตุผลเรื่องความสามารถในการเลี้ยงดู และคิดว่าจํานวนบุตรท่ีพึงประสงค์คือ 2 คน ท้ังนี้เจตคติในเรื่องขนาด
ครอบครัวจะมีความสัมพันธ์กับตัวแปรด้านจํานวนพ่ีน้อง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในด้านเจตคติ
ต่อการสมรส พบว่า ส่วนใหญ่เห็นว่าอายุแรกสมรสของเพศชายควรอยู่ระหว่าง 26-30 ปี และเพศหญิงอยู่
ระหว่าง 21-25 ปี อายุสมรสท่ีพึงประสงค์ของกลุ่มตัวอย่าง คือ 26-30 ปี เหตุผลท่ีกําหนดการสมรสในช่วงอายุ
ต่างๆ คือ ฐานะทางเศรษฐกิจท่ีม่ันคงผู้มีอํานาจในการตัดสินใจเลือกคู่สมรสคือตนเอง และต้องการจะมี
ครอบครัวเด่ียว โดยมีคู่สมรสเป็นผู้อบรมเลี้ยงดูบุตรเอง เจตคติต่อการสมรสจะมีความสัมพันธ์กับตัวแปรด้าน
เพศและรายได้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า คู่สมรสควรจะมีการวางแผน
ครอบครัวก่อนทําการสมรส ถ้ามีความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจควรมีบุตรทันทีหากยังไม่พร้อมก็ควรใช้วิธีการ
คุมกําเนิด ความคิดเห็นนี่จะมีความสัมพันธ์กับตัวแปรด้านเพศอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะมีความรู้เรื่องวิธีการคุมกําเนิดแบบต่างๆ มากมายแต่เป็นความรู้ในระดับเคยได้ยิน
มากกว่าการรู้ถึงวิธีใช้ แหล่งข้อมูลท่ีกลุ่มตัวอย่างรับทราบความรู้ถึงวิธีการวางแผนครอบครัวและคุมกําเนิด คือ 
สื่อมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ต่างๆ และสถานท่ีให้บริการด้านการวางแผนครอบครัว 
และการคุมกําเนิดท่ีกลุ่มตัวอย่างรู้จัก คือ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย 

ในการศึกษาเรื่องเหตุผลท่ีชาวชนบทจังหวัดน่านใช้การคุมกําเนิด : การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
โดย โยธิน แสวงดี(2531)ผลการศึกษาพบว่า เหตุผลของการใช้คุมกําเนิดของประชากรในชนบทจังหวัดน่านนั้น
มีเหตุผลเนื่องมาจากหลักการต่างๆ ดังนี้คือ ไม่ต้องการมีบุตรมากกว่า 2 คน ต้องการเว้นช่วงการมีบุตร ท่ีดิน
ทํากินมีน้อยและมีจํากัด เพ่ือความสะดวกสบายในการทํางาน การเลี้ยงดูและการประกอบอาชีพ และด้วย
เหตุผลอีกประการหนึ่ ง คือ เพราะภาวะเศรษฐกิจท่ีเ ป็นตัวกําหนดให้ครอบครัวประหยัดรายจ่าย 
สําหรับสถานท่ีรับบริการนั้น พบว่า ประชากรในชนบทส่วนใหญ่รับบริการท่ีสถานีอนามัย สสช. บ้าน อสม. 
มอ.บ. หน่วย ตชด. และทหาร ตลอดจนส่วนราชการต่างๆ ท่ีนําวิธีคุมกําเนิดไปให้บริการแก่ประชาชนซ่ึงเพ่ิม
ความสะดวกในการรับบริการอย่างมาก สําหรับเหตุผลในการเลือกใช้วิธีคุมกําเนิดท่ีแตกต่างกันนั้น ใน
การศึกษาครั้งนี้พบว่าข้ึนอยู่กับความสะดวกในการใช้ การรับบริการ ความต้องการบุตรเพ่ิมและความวิตก
กังวลในเรื่องอาการข้างเคียง เป็นต้น 

จากการทบทวนทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องดังกล่าวสามารถสร้างกรอบแนวคิดและกําหนดตัว
แปรท่ีใช้ในการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการคุมกําเนิดของสตรีในประเทศไทยในครั้งนี้  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการคุมกําเนิดของสตรีในประเทศไทย 
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองท่ีกับพฤติกรรมการคุมกําเนิดของสตรี

ในประเทศไทย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Exploratory Research) เป็นการนําข้อมูลจากการ
สํารวจอนามัยเจริญพันธุ์ พ.ศ. 2552 ของสํานักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร โดยเป็นข้อมูลภาคตัดขวาง (Cross Section Data)  
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ หญิงสมรสอายุ 15-59 ปีและมีบุตรอายุตํ่ากว่า 1 ปีในเขตเทศบาล 
และนอกเขตเทศบาล (สุ่มตัวอย่าง) ท่ีเป็นผู้ตอบแบบสอบถามการสํารวจอนามัยเจริญพันธุ์ในประเทศไทย พ.ศ.
2552 
• การเลือกตัวอย่าง 

การสํารวจอนามัยเจริญพันธุ์ พ.ศ. 2552 ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ใช้การสุ่มตัวอย่างท่ีใช้เป็นแบบ
สองข้ันตอน (Stratified Two - Stage Sampling) โดยมีจังหวัดเป็นสตราตัม ชุมรุมอาคาร (ในเขตเทศบาล) 
และหมู่บ้าน (นอกเขตเทศบาล) เป็นหน่วยตัวอย่างข้ันท่ีหนึ่งครัวเรือนส่วนบุคคล เป็นหน่วยตัวอย่างข้ันท่ีสอง 
ซ่ึงมีข้ันตอนการเลือกตัวอย่างดังนี้ 

1) การจัดสตราตัม  
จังหวัดเป็นสตราตัม ซ่ึงมีท้ังสิ้น 76 สตราตัม และในแต่ละสตราตัม ได้ทําการแบ่ง
ออกเป็น 2 สตราตัมย่อย ตามลักษณะการปกครองของกรมการปกครอง คือ ในเขต
เทศบาล และนอกเขตเทศบาล 

2) การเลือกหน่วยตัวอย่างข้ันท่ี 1 
จากแต่ละสตราตัมย่อย หรือแต่ละเขตการปกครอง ได้ทําการเลือกชุมรุมอาคาร/ 
หมู่บ้านตัวอย่าง ได้จํานวนหน่วยตัวอย่างท้ังสิ้น 1,449 ชุมรุมอาคาร/หมู่บ้าน จากท้ังสิ้น 
109,966 ชุมรุมอาคาร/หมู่บ้าน โดยกระจายไปตามภาค และเขตการปกครอง 

 ดังนั้นในการศึกษา ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการคุมกําเนิดของสตรีในประเทศไทย จึงได้ตัวอย่างท่ี
ใช้ในการศึกษาครั้งนี้จํานวน 25,812 ราย 
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ขอบเขตการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
  
 
 
 
 ขอบเขตและข้อจํากัดของการศึกษา 
 เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้เป็นการนําข้อมูลของสํานักงานสถิติแห่งชาติมาใช้ในการศึกษา ข้อมูลท่ีใช้
ในการศึกษาจึงเป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จึงมีข้อจํากัดในการศึกษาดังต่อไปนี้ 
 1. ตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ สตรีท่ีมีสถานภาพสมรสและเคยสมรส อายุระหว่าง 15 -59 ปี 
เป็นผู้ท่ีตอบแบบสอบถามการสํารวจอนามัยเจริญพันธุ์ในประเทศไทย พ.ศ.2552 ด้วยตนเอง  

2. ข้อมูลชุดนี้ถามเฉพาะสตรีท่ีมีอายุระหว่าง 15 - 59 ปี เป็นเหตุให้ไม่สามารถศึกษาตัวอย่างท่ีมี
ลักษณะทางประชากรอ่ืน ๆ ท่ีไม่ได้กล่าวรวมถึง เช่น เพศชาย สตรีท่ีไม่เคยสมรส เป็นต้น 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ทําการประมวลผล ซ่ึงใช้โปรแกรมสถิติสําเร็จรูป เพ่ือการวิจัย (STATA) โดยได้ทําการ

วิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
1. การวิเคราะห์ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง (Descriptive Statistics) ในส่วนนี้จะใช้สถิติเชิง

พรรณา ได้แก่ การแจกแจงความถ่ีและอัตราร้อยละในกรณีท่ีเป็นข้อมูลในระดับช่วงข้ึนไปจะเพ่ิมการนําเสนอ
ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าตํ่าสุด สูงสุดด้วย  

2. การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการคุมกําเนิด ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์การ
แปรผันหลายทาง (Multivariate Analysis) โดยใช้การวิเคราะห์ Probit เพ่ือศึกษาว่าตัวอิสระแต่ละตัวมี

การคุมกําเนิด 

ตัวแปรตาม 

1. ปัจจัยนํา 

-ภาค 
-เขตการปกครอง 
-อายุ 
-ศาสนา 
-ระดับการศึกษา 
-อาชีพ 
-อายุของสามี 
-จํานวนบุตร 
-การมีบุตรอายุต่ํากว่า 1 ปี 
-ความต้องการมีบุตรเพ่ิม 
-การอยู่กินฉันท์สามีภรรยาครั้งแรก 

2. การได้รับข้อมูลและการบริการสาธารณสุข 

-การได้รับข้อมูลเก่ียวกับการวางแผนครอบครัว 
-การตรวจหาก้อนท่ีเต้านม 
-การตรวจหามะเร็งปากมดลูก 

3. ความรุนแรงของครอบครัว 
 

ตัวแปรอิสระ 
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อิทธิพลต่อพฤติกรรมการคุมกําเนิดหรือไม่เพียงใด และมีความสัมพันธ์ในทิศทางใด ตลอดจนความสัมพันธ์
ดังกล่าวมีนัยสําคัญทางสถิติหรือไม่  

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ในการศึกษาครั้งนี้ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการคุมกําเนิดของ
ประเทศไทย ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ หญิงสมรสอายุ 15-59 ปีและมีบุตรอายุต่ํากว่า 1 ปีในเขตเทศบาล 
และนอกเขตเทศบาล (สุ่มตัวอย่าง) ท่ีเป็นผู้ตอบแบบสอบถามการสํารวจอนามัยเจริญพันธุ์ในประเทศไทย พ.ศ.
2552 จํานวน 25,812 ราย ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 1: การกระจายอัตราร้อยละของลักษณะท่ัวไปของตัวอย่างท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการคุมกําเนิด 
      (n = 25,812)  
 

ลักษณะท่ัวไปของตัวแปร จํานวน(คน) ร้อยละ 
ภูมิภาค 
- ภาคกลาง(รวมกรุงเทพมหานคร) 
- ภาคเหนือ 
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- ภาคใต้ 

รวม 

 
9,668 
5,251 
6,316 
4,577 

25,812 

 
37.46 
20.34 
24.47 
17.73 

100.00 

เขตท่ีอยู่อาศัย 
- นอกเขตเทศบาล 
- ในเขตเทศบาล 

รวม 

 
11,724 
14,088 
25,812 

 
45.42 
54.58 

100.00 

อายุ 
- อายุเฉลี่ยเท่ากับ 39.51 ปี 
- อายุน้อยท่ีสุดเท่ากับ 15 ปี 
- อายุมากท่ีสุดเท่ากับ 59 ปี 

  

ศาสนา 
- พุทธ 
- อิสลาม 
- คริสต์ 
- อ่ืนๆ 

รวม 

 
24,032 
1,632 

140 
8 

25,812 

 
93.10 
6.32 
0.54 
0.03 

100.00 

ระดับการศึกษา 
- ไม่มีการศึกษา 
- ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรีหรือเท่ากับปริญญาตรี 
- ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 

 

 
1,033 

21,870 
2,883 

 

 
4.00 

84.73 
11.17 
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ลักษณะท่ัวไปของตัวแปร จํานวน(คน) ร้อยละ 
- ระดับการศึกษาอ่ืนๆ 

รวม 
26 

25,812 
0.10 

100.00 
อาชีพ 

- ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
- พนักงานบริษัทเอกชน 
- ธุรกิจส่วนตัว 
- เกษตรกรรม 
- อ่ืนๆ 
- ไม่มีงานทํา 

รวม 

 
2,064 
3,712 
6,430 
6,474 
2,207 
4,942 

25,812 

 
8.00 

14.38 
24.91 
25.08 
8.55 

19.08 
100.00 

อายุของสามี 
- อายุของสามีเฉลี่ยเท่ากับ 42.67 ปี 
- อายุของสามีน้อยท่ีสุดเท่ากับ 13 ปี 
- อายุของสามีมากท่ีสุดเท่ากับ 87 ปี 

  

จํานวนบุตรท่ีมี 
- จํานวนบุตรท่ีมีโดยเฉลี่ยเท่ากับ 1.89 คน 
- จํานวนบุตรท่ีมีน้อยท่ีสุดเท่ากับ 0 คน 
- จํานวนบุตรท่ีมากท่ีสุดเท่ากับ 12 คน 

  

การมีบุตรอายุต่ํากว่า 1 ปี 
- ไม่มี 
- มี 

รวม 

 
23,379 
2,433 

25,812 

 
90.57 
9.43 

100.00 
ความต้องการมีบุตรเพ่ิม 

- ไม่มีความต้องการ 
- มีความต้องการ 

รวม 

 
21,483 
4,329 

25,812 

 
83.23 
16.77 

100.00 
ระยะเวลาท่ีอยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยา 

- ระยะเวลาท่ีอยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยาโดยเฉลี่ยเท่ากับ 
21.65 ปี 

- ระยะเวลาท่ีอยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยาน้อยท่ีสุดเท่ากับ 12 ปี 
- ระยะเวลาท่ีอยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยามากท่ีสุดเท่ากับ 56 ปี 

  

การได้รับข้อมูลและบริการสาธารณสุข 
การได้รับข้อมูลเก่ียวกับการวางแผนครอบครัว 

- ไม่ได้รับ 
- ได้รับ 

รวม 
 

 
 

22,389 
3,423 

25,812 

 
 

86.74 
13.26 

100.00 
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ลักษณะท่ัวไปของตัวแปร จํานวน(คน) ร้อยละ 
การได้รับการตรวจมะเร็งเต้านม 

- ไม่ได้รับ 
- ได้รับ 

รวม 

 
13,205 
12,607 
25,812 

 
51.16 
48.84 

100.00 
การได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูก 

- ไม่ได้รับ 
- ได้รับ 

รวม 

 
10,656 
15,156 
25,812 

 
41.24 
58.72 
100.00 

การได้รับความรุนแรงในครอบครัว 
- ไม่ได้รับ 
- ได้รับ 

รวม 

 
25,151 

661 
25,812 

 
97.44 
2.56 

100.00 
 

ตัวแปรตาม จํานวน(คน) ร้อยละ 
พฤติกรรมการคุมกําเนิด 

- ไม่คุมกําเนิด 
- คุมกําเนิด 

รวม 

 
7,071 

18,795 
25,812 

 
27.19 
72.81 

100.00 
  

จากตารางท่ี 1 ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในภาคกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 37.46 อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล คิดเป็นร้อยละ 54.58 มีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 39.51 ปี นับถือศาสนาพุทธ 
คิดเป็นร้อยละ 93.10 ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรีหรือเท่ากับ คิดเป็นร้อยละ 84.73 ตัวอย่างส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 25.08 โดยท่ีสามีมีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 42.67 ปี จํานวนบุตรท่ีมีโดย
เฉลี่ยเท่ากับ 1.89 คน และระยะเวลาการอยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยาโดยเฉลี่ยเท่ากับ 21.65 ปี การมีบุตรอายุ
ตํ่ากว่า 1 ปี พบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีบุตรอายุตํ่ากว่า 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 90.57 ความต้องการมีบุตรเพ่ิม
ของตัวอย่างไม่มีความต้องการมีบุตรเพ่ิม คิดเป็นร้อยละ 83.23 การได้รับข้อมูลและบริการสาธารณสุข
ทางด้านการได้รับข้อมูลเก่ียวกับการวางแผนครอบครัว สตรีส่วนใหญ่ไม่ได้รับข้อมูลการวางแผนครอบครัว คิด
เป็นร้อยละ 86.74  การได้รับการตรวจมะเร็งเต้านม สตรีไม่ได้รับการตรวจมะเร็งเต้านม คิดเป็นร้อยละ 51.16 
การตรวจมะเร็งปากมดลูก สตรีส่วนใหญ่ไม่ได้รับความรุนแรงในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 97.44  ในขณะท่ี
พฤติกรรมการคุมกําเนิด พบว่า สตรีส่วนใหญ่มีการคุมกําเนิด คิดเป็นร้อยละ 72.81  
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ตารางท่ี 2: การวิเคราะห์ probit เก่ียวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการคุมกําเนิดของประเทศไทย (n = 
25,812) 

ตัวแปรอิสระ dy/dy z 
ภูมิภาค 

- ภาคเหนือ 
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- ภาคใต้ 
(กลุ่มอ้างอิง : ภาคกลาง รวมกรุงเทพมหานคร) 

 
-0.0078479 

0.0247213*** 
-0.0461216*** 

 
-0.97 
3.22 

-4.84 
 

เขตท่ีอยู่อาศัย 
- นอกเขตเทศบาล 
 (กลุ่มอ้างอิง : ในเขตเทศบาล) 

 
0.0011294 

 
0.18 

อายุ (ตัวแปรเชิงปริมาณ) 0.015715*** 5.51 
ศาสนา 

- อิสลาม 
- คริสต์ 
- อ่ืนๆ 
(กลุ่มอ้างอิง : ศาสนาพุทธ ) 

 
-0.2832895*** 

-0.0263212 
-0.2851345 

 
-17.83 
-0.66 
-1.44 

ตัวแปรอิสระ dy/dy z 
ระดับการศึกษา 

- ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรีหรือเท่ากับปริญญาตรี 
- ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 
- ระดับการศึกษาอ่ืนๆ 
(กลุ่มอ้างอิง : ไม่มีการศึกษา) 

 
0.0173007* 
0.0140986* 

0.0214238** 

 
1.75 
1.65 
2.16 

อาชีพ 
- ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
- พนักงานบริษัทเอกชน 
- ธุรกิจส่วนตัว 
- เกษตรกรรม 
- อ่ืนๆ 
(กลุ่มอ้างอิง : ไม่มีงานทํา) 

 
-0.0609114** 
-0.0890348** 
-0.0479546** 

-0.0485827*** 
0.0311542** 

 
-2.41 
-1.97 
-2.57 
-3.89 
2.94 

อายุของสามี  (ตัวแปรเชิงปริมาณ) 0.0057193** 2.48 
จํานวนบุตรท่ีมี  (ตัวแปรเชิงปริมาณ) 0.035978*** 21.70 
การมีบุตรอายุต่ํากว่า 1 ปี   
(กลุ่มอ้างอิง : ไม่มีบุตรอายุต่ํากว่า 1 ปี) 

-0.043402*** 
 

-3.70 

ความต้องการมีบุตรเพ่ิม  (กลุ่มอ้างอิง : ไม่มีความต้องการมีบุตร
เพ่ิม) 

-0.3590994*** -36.21 

ระยะเวลาท่ีอยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยา (ตัวแปรเชิงปริมาณ) 0.0139867** 3.39 
การได้รับข้อมูลและบริการสาธารณสุข   



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งท่ี 3 
22 พฤษภาคม 2556 สถาบนัการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

 923 
 

ตัวแปรอิสระ dy/dy z 
การได้รับข้อมูลเก่ียวกับการวางแผนครอบครัว 
 (กลุ่มอ้างอิง : ไม่ได้รับข้อมูลเก่ียวกับการวางแผนครอบครัว ) 

-0.0025786 -0.30 

การได้รับการตรวจมะเร็งเต้านม 
 (กลุ่มอ้างอิง : ไม่ได้รับการตรวจมะเร็งเต้านม) 

0.0225187** 3.19 

การได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูก 
 (กลุ่มอ้างอิง : ไม่ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูก ) 

0.0360878*** 4.73 

การได้รับความรุนแรงในครอบครัว 
 (กลุ่มอ้างอิง : ไม่ได้รับความรุนแรงในครอบครัว) 

-0.0277236 -1.46 

 
เม่ือพิจารณาตารางท่ี 2: การวิเคราะห์ probit เก่ียวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการคุมกําเนิด

ของประเทศไทย (n = 25,812) พบว่าตัวแปรอิสระท่ีสามารถอธิบายโอกาสท่ีจะเกิดพฤติกรรมการคุมกําเนิด  
ได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มี 12 ตัว โดยร่วมกันอธิบายโอกาสของพฤติกรรมการคุมกําเนิด คือ 
ภูมิภาค ประกอบด้วย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ อายุ ศาสนา (อิสลาม) ระดับการศึกษาอ่ืน ๆ 
อาชีพ อายุของสามี จํานวนบุตรท่ีมี การมีบุตรอายุต่ํากว่า 1 ปี ความต้องการมีบุตรเพ่ิม ระยะเวลาท่ีอยู่ร่วมกัน
ฉันท์สามีภรรยา การได้รับการตรวจมะเร็งเต้านม และการได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูก 

 
อภิปรายผล 
การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการคุมกําเนิดของประเทศไทย” ในครั้งนี้ตัวอย่าง คือ หญิง

สมรสอายุ 15-59 ปีและมีบุตรอายุต่ํากว่า 1 ปีในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล (สุ่มตัวอย่าง) ท่ีเป็นผู้ตอบ
แบบสอบถามการสํารวจอนามัยเจริญพันธุ์ในประเทศไทย พ.ศ.2552  ผลการศึกษาและวิเคราะห์ มี
รายละเอียดดังนี้ 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการคุมกําเนิด 
1. ภูมิภาค พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาคกับพฤติกรรมการคุมกําเนิดของสตรี ปรากฏว่า มี

ทิศทางความสัมพันธ์เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ และมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงสรุปได้ว่าภูมิภาคมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการคุมกําเนิด กล่าวคือ สตรีท่ีอาศัยอยู่ในภาคกลาง มีโอกาสในการคุมกําเนิดมากกว่าสตรี
ท่ีอาศัยอยู่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ไม่รวมภาคเหนือ 

2. เขตท่ีอยู่อาศัย พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างเขตท่ีอยู่อาศัยกับพฤติกรรมการคุมกําเนิดของสตรี 
ปรากฏว่า ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ โดยตัวแปรท้ังสองไม่มีความสัมพันธ์ ท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 จึงสรุปได้ว่าเขตท่ีอยู่อาศัยไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการคุมกําเนิด  

3. อายุ พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับพฤติกรรมการคุมกําเนิดของสตรี ปรากฏว่า ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว้ โดยตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธ์โดยการแปรผันไปในทิศทางเดียวกัน ท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 จึงสรุปได้ว่าเม่ือสตรีมีอายุเพ่ิมมากข้ึนมีโอกาสในการคุมกําเนิดมากข้ึน   

4. ศาสนา พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับพฤติกรรมการคุมกําเนิดของสตรี ปรากฏว่า ไม่
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ และมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงสรุปได้ว่าศาสนามีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การคุมกําเนิด กล่าวคือ สตรีท่ีนับถือศาสนาพุทธมีโอกาสในการคุมกําเนิดน้อยกว่าสตรีท่ีนับถือศาสนาอิสลาม 
โดยไม่รวมสตรีท่ีนับถือศาสนาคริสต์ และศาสนาอ่ืน  

5. ระดับการศึกษา พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับพฤติกรรมการคุมกําเนิดของสตรี 
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ปรากฏว่า เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ และมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และจึงสรุปได้ว่าระดับการศึกษามี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการคุมกําเนิด กล่าวคือ สตรีท่ีมีการศึกษามีโอกาสในการคุมกําเนิดมากกว่าสตรีท่ีไม่มี
การศึกษามีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

6. อาชีพ พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับพฤติกรรมการคุมกําเนิดของสตรี ปรากฏว่า เป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ และมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงสรุปได้ว่าอาชีพมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
คุมกําเนิด กล่าวคือ สตรีท่ีประกอบอาชีพข้าราชการ  พนักงานบริษัทเอกชน ธุรกิจส่วนตัว เกษตรกรรม และ
อาชีพอ่ืน ๆ มีโอกาสในการคุมกําเนิดมากกว่าสตรีท่ีไม่ได้ประกอบอาชีพ 

7. อายุของสามี พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างอายุของสามีกับพฤติกรรมการคุมกําเนิดของสตรี ปรากฏ
ว่า เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ โดยตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธ์โดยการแปรผันไปในทิศทางเดียวกัน ท่ีมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงสรุปได้ว่าเม่ืออายุของสามีเพ่ิมมากข้ึนมีโอกาสในการคุมกําเนิดมากข้ึน   

8. จํานวนบุตรท่ีมี พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนบุตรท่ีมีกับพฤติกรรมการคุมกําเนิดของสตรี 
ปรากฏว่า เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ โดยตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธ์โดยการแปรผันไปในทิศทางเดียวกัน 
ท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงสรุปได้ว่าสตรีท่ีมีจํานวนบุตรมากกว่ามีโอกาสในการคุมกําเนิดมากกว่า
สตรีท่ีมีจํานวนบุตรน้อยกว่า 

9. การมีบุตรอายุตํ่ากว่า 1 ปี  พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการมีบุตรอายุตํ่ากว่า 1 ปีกับพฤติกรรม
การคุมกําเนิดของสตรี ปรากฏว่า เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้  ท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงสรุปได้ว่า 
สตรีท่ีมีบุตรอายุต่ํากว่า 1 ปีมีโอกาสในการคุมกําเนิดมากกกว่าสตรีท่ีไม่มีบุตรอายุต่ํากว่า 1 ปี 

10. ความต้องการมีบุตรเพ่ิม พบว่า ความสัมพันธ์ความต้องการมีบุตรเพ่ิมกับพฤติกรรมการคุมกําเนิด
ของสตรี ปรากฏว่า เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้  ท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงสรุปได้ว่า สตรีท่ีไม่มี
ความต้องการมีบุตรเพ่ิมมีโอกาสในการคุมกําเนิดมากกว่าสตรีท่ีมีความต้องการมีบุตรเพ่ิม 

11. ระยะเวลาท่ีอยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยา พบว่า ความสัมพันธ์ระยะเวลาท่ีอยู่ร่วมกันฉันท์สามี
ภรรยากับพฤติกรรมการคุมกําเนิดของสตรี ปรากฏว่า ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ โดยตัวแปรท้ังสองมี
ความสัมพันธ์โดยการแปรผันไปในทิศทางเดียวกัน ท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงสรุปได้ว่าสตรีท่ีมี
ระยะเวลาการอยู่กินฉันท์สามีภรรยาน้อยกว่ามีโอกาสในการคุมกําเนิดน้อยกว่าสตรีมีระยะเวลาการอยู่กินฉันท์
สามีภรรยามากกว่า 

 
ในขณะท่ีการศึกษาความความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองกับพฤติกรรมการ

คุมกําเนิดของสตรีในประเทศไทย มีดังต่อไปนี้ 
1. การได้รับข้อมูลเก่ียวกับการวางแผนครอบครัว พบว่า ความสัมพันธ์การได้รับข้อมูลเก่ียวกับการ

วางแผนครอบครัวกับพฤติกรรมการคุมกําเนิดของสตรี ปรากฏว่า เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ท่ีมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงสรุปได้ว่า การได้รับบริการการวางแผนครอบครัวไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
คุมกําเนิด 

2. การได้รับการตรวจมะเร็งเต้านม พบว่า ความสัมพันธ์การได้รับการตรวจมะเร็งเต้านมกับพฤติกรรม
การคุมกําเนิดของสตรี ปรากฏว่า เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงสรุปได้ว่า 
สตรีท่ีได้รับการบริการการตรวจหาก้อนท่ีเต้านม มีโอกาสในการคุมกําเนิดมากกว่าสตรีท่ีไม่ได้รับบริการการ
ตรวจหาก้อนท่ีเต้านม 

3. การได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูก พบว่า ความสัมพันธ์การได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกกับ
พฤติกรรมการคุมกําเนิดของสตรี ปรากฏว่า เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้  ท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึง
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สรุปได้ว่า สตรีท่ีได้รับการบริการการตรวจหามะเร็งปากมดลูกมีโอกาสในการคุมกําเนิดมากกว่าสตรีท่ีไม่ได้รับ
บริการการตรวจหามะเร็งปากมดลูก 

4. การได้รับความรุนแรงในครอบครัว พบว่า ความสัมพันธ์การได้รับความรุนแรงในครอบครัวกับ
พฤติกรรมการคุมกําเนิดของสตรี ปรากฏว่า ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้  ท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
จึงสรุปได้ว่า การได้รับความรุนแรงในครอบครัวกับพฤติกรรมการคุมกําเนิดของสตรีไม่มีความสัมพันธ์กัน 

ผลจากการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการคุมกําเนิดของประเทศไทยและการศึกษาความ
ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองกับพฤติกรรมการคุมกําเนิดของสตรีในประเทศไทย สามารถ
ชี้ให้เห็นว่าสถานกาณ์ทางประชากรท่ีปรากฏในปัจจุบัน พบว่า อัตราการเกิดของประชากรในประเทศไทยลดลง
อย่างรวดเร็วซ่ึงเกิดจากสภาพเศรฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปเป็นสาเหตุหลักท่ีทําให้ภาวะเจริญพันธุ์ลดลง
อย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อวิถีการดํารงชีวิตของสตรีท่ีอยูในวัยเจริญพันธุ์เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากบทบาทของสตรี
ท่ีมีมากข้ึนในสังคมไทย ส่งผลต่อให้สตรีไทยมีพฤติกรรมการคุมกําเนิดในอัตราท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ในขณะเดียวกัน
อัตราการเกิดของประเทศไทยท่ีลดลงเป็นผลให้กําลังแรงงานในภาคการผลิตของประเทศไทยลง และสัดสวน
ของผู้สูงอายุท่ีเพ่ิมขนาดสูงข้ึนจากการลดลงของภาวะเจริญพันธุ์ ดังนั้นเม่ือมองในทางประชากรศาสตร์การ
ลดลงของภาวะเจริญพันธุ์ในประเทศไทยในปัจจุบันอาจจะเป็นสิ่งท่ีก่อให้เกิดปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อภาคการ
ผลิตในด้านแรงงานอย่างท่ีกล่าวมาข้างต้นจึงควรเห็นให้มีการเพ่ิมประชากรเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าวท่ีเกิดข้ึน 

ในขณะท่ีอีกบริบทหนึ่งทางด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เม่ือพิจารณาสัดส่วนของประชากรของ
ประเทศไทยในปัจจุบันท่ีมีจํานวนประชากรประมาณ 70 กว่าล้านคนในประเทศไทย จะเห็นได้ว่า การเพ่ิม
จํานวนประชากรของประเทศไทยนั้นไม่สอดคล้องกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมท่ีมีอยู่อย่างจํากัดของประเทศ
ไทย เนื่องจากความต้องการการใช้ทรัพยากรอย่างไร้ขีดจํากัดของคนไทยในยุคสังคมแบบบริโภคนิยม ทําให้
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยกําลังเข้าสู่สภาวะขาดแคลนในเรื่องของท่ีอยู่อาศัย อาหาร น้ําด่ิม 
ท่ีดินทํากิน ตลอดจนสาธารณูปโภคต่าง ๆ จนทําให้เกิดปัญหาการแก่งแย่งทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมตามมาใน
อนาคต  

ดังนั้นจากการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการคุมกําเนิดดังกล่าว เป็นประเด็นท่ีสะท้อนให้เห็นถึง
ผลเชิงบวกและผลในเชิงลบของการลดลงของภาวะเจริญพันธุ์ของประเทศไทย ในการศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรม
การคุมกําเนิดของประเทศไทยครั้งต่อไป ผู้สนใจควรจะศึกษาในประเด็นเก่ียวกับผลดีและผลเสียจากการ
คุมกําเนิดภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางประชากรโดยท่ีมีอัตราการเกิดตํ่าและอัตราการตายตํ่า เพ่ือชี้ให้เห็นถึง
ผลกระทบของการลดลงของภาวะเจริญพันธุ์ท่ีมีทิศทางต่อไปอย่างไรในอนาคตต่อไป 

 
สรุป  

การวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบ probit เนื่องจากตัวแปรตามเป็นตัวแปร dummy พบว่าตัวแปร
อิสระท่ีสามารถอธิบายโอกาสท่ีจะเกิดพฤติกรรมการคุมกําเนิด  ได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มี 
12 ตัว โดยร่วมกันอธิบายโอกาสของพฤติกรรมการคุมกํา เนิด  คือ ภู มิภาค ประกอบด้วย ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ อายุ ศาสนา (อิสลาม) ระดับการศึกษาอ่ืน ๆ อาชีพ อายุของสามี จํานวน
บุตรท่ีมี การมีบุตรอายุตํ่ากว่า 1 ปี ความต้องการมีบุตรเพ่ิม ระยะเวลาท่ีอยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยา การได้รับ
การตรวจมะเร็งเต้านม และการได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูก 
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บทคัดย่อ  

มูลเหตุพฤติกรรมกับการรับรู้กฎหมายท่ีส่งผลต่อการใช้ความรุนแรงในครอบครัว มีวัตถุประสงค์การ
วิจัยเพ่ือศึกษามูลเหตุพฤติกรรมกับการรับรู้กฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว ท่ีส่งผล
ร่วมกันต่อการใช้ความรุนแรงในครอบครัว การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสม ท้ังเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ 
ทําการศึกษากับครอบครัวท่ีเคยมีการใช้ความรุนแรงต่อกัน ในกรุงเทพมหานคร นครราชสีมา และระยอง 
มีผู้ให้ข้อมูลหลักรวม 24 คน และมีกลุ่มตัวอย่างรวม 384 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
คือ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง ผลการศึกษาพบว่า มูลเหตุจูงใจในการแสดงพฤติกรรมการใช้
ความรุนแรงมาจาก สองสาเหตุหลักคือ พฤติกรรมด้ังเดิมจากพ้ืนฐานครอบครัว เช่น ทัศนคติ ความเชื่อ 
ลักษณะนิสัย การเล่นการพนัน การด่ืมสุรา ความหึงหวง  และพฤติกรรมท่ีเกิดจากสิ่งแวดล้อม เช่น สภาพ
เศรษฐกิจ แหล่งท่ีพัก สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ เป็นต้น ระดับความรุนแรงในครอบครัวอยู่ในรุนแรงมากท่ีสุด 
เปรียบเทียบระดับความรุนแรงในครอบครัวจําแนกตามมูลเหตุพฤติกรรม พบว่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เปรียบเทียบระดับความรุนแรงในครอบครัวจําแนกตามการรับรู้กฎหมาย พบว่าแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และมูลเหตุพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในครอบครัวกับการรับรู้กฎหมาย
คุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว ส่งผลร่วมกันต่อการใช้ความรุนแรงในครอบครัว อย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ   

 คําสําคัญ: มูลเหตุพฤติกรรม, การรับรู้กฎหมาย, การใช้ความรุนแรงในครอบครัว  
 
ABSTRACT  

The objective of the research was to study the influences of behavioral causes of 
domestic violence and perception of victim’s protection law on domestic violence. The 
study were carried out qualitatively and quantitatively on families who were experienced 
domestic violence in Bangkok, Nakron Ratsima and Rayong Provinces. This research studied 
on 24 informants and 384 samples and two-way analysis of variance (two-way ANOVA) was 
used to analyze collected data. The results illustrate that there are two main causes of 
domestic violence. The first cause is prior behaviors from background family, such as 
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attitude, trust, habit, gambling, alcohol drinking, and jealous; whereas the second cause is 
behaviors influenced by surrounded environment, for example economic situation, habitat, 
printing media, and television media. Domestic violence is found to be in the highest level. 
Although the comparison between level of domestic violence and behavioral causes shows 
no statistical significant difference, it is found that level of domestic violence compared to 
legal perception has significant difference at statistical level of .01. The results also show 
that the influences of behavioral causes of domestic violence and perception of victims’ 
protection law on domestic violence are not statistically significance.   

 Keywords: behavioral causes, legal perception, domestic violence 
 
บทนํา 

การใช้ความรุนแรงในครอบครัว เป็นปัญหาสังคมท่ีนับวันจะเพ่ิมความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง จากการ
ประชุมของคณะกรรมการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว กรุงเทพมหานคร 
เม่ือเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ได้มีการเปิดเผยผลการวิจัยของกองทุนสหประชาชาติเพ่ือยุติความรุนแรงต่อ
สตรี (UN Women) ว่า 1 ใน 5 ของผู้หญิงท่ัวโลก ถูกกระทําด้วยความรุนแรง และประเทศไทยอยู่ในอันดับ 2 
จาก 75 ประเทศ มีการกระทําความรุนแรง (ข่าวสดรายวัน: 2555) 

จากการศึกษาการใช้ความรุนแรงในครอบครัว พบว่า การใช้ความรุนแรงในครอบครัวส่วนใหญ่เกิด
ข้ึนกับคู่สมรสท่ีอยู่กันเป็นครอบครัว หรือมาอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว มีอายุระหว่าง 25-40 ปี อยู่ร่วมกัน
มาแล้วอย่างน้อย 2 ปี และพบว่ามีความขัดแย้งกันในครอบครัวถึงข้ันใช้ความรุนแรงต่อกันอย่างน้อยหนึ่งครั้ง 
ประมาณปีละ 100,000 ครอบครัว ครอบครัวท่ีพบว่ามีความรุนแรงต่อกันมักอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีมีสภาพเศรษฐกิจดี 
หรือมีค่าครองชีพสูง เช่นในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร นครราชสีมา และระยอง เป็นต้น (กระทรวงสาธารณสุข: 
2551) 

เพ่ือให้เกิดความคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรง จึงได้มีการแก้ไขกฎหมายต่างๆท่ีเก่ียวข้อง เช่น 
ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มาตรา 53 ท่ีว่า เด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว มีสิทธิได้รับความคุ้มครอง
โดยรัฐ จากการใช้ความรุนแรง และการปฏิบัติอันไม่ชอบธรรม มีมาตรการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและ
สตรี เป็นมติคณะรัฐมนตรี เม่ือ 29 มิถุนายน 2542 และให้เดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรง
ต่อเด็กและสตรี ตลอดจนมีการออกพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 
2550 แต่พบว่าสถิติการใช้ความรุนแรงในครอบครัวกลับมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน (ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี: 
2555) 

ผู้วิจัยมีความสนใจในปัญหาสังคมท่ีเกิดข้ึนนี้ว่า การใช้ความรุนแรงอาจไม่ใช่ปัญหาเชิงเด่ียว แต่อาจ
เป็นปัญหาท่ีเกิดจากปัจจัยร่วมกัน ท้ังมูลเหตุพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง และการรับรู้กฎหมายท่ีส่งผลต่อ
การใช้ความรุนแรงในครอบครัว จึงทําการศึกษาถึงมูลเหตุพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง กับการรับรู้กฎหมาย
คุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว ท่ีส่งผลร่วมกันต่อการใช้ความรุนแรงในครอบครัว เพ่ือให้
การแก้ปัญหาสังคมเป็นไปในทิศทางท่ีดี ลดจํานวนครอบครัว จํานวนครั้ง หรือขนาดความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน 
จากการใช้ความรุนแรงในครอบครัวได้ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษามูลเหตุพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในครอบครัว 
2. เพ่ือศึกษาระดับการใช้ความรุนแรงในครอบครัว 
3. เพ่ือเปรียบเทียบระดับความรุนแรงในครอบครัว จําแนกตามมูลเหตุพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง

ในครอบครัว และ การรับรู้กฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว 
4. เพ่ือศึกษามูลเหตุพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในครอบครัว กับ การรับรู้กฎหมายคุ้มครอง

ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวท่ีส่งผลร่วมกันต่อการใช้ความรุนแรงในครอบครัว 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มีขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    ประชากร คือประชาชนท่ีมีครอบครัว หรืออยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว ท่ีมีอายุระหว่าง 25-40 ปี 

อยู่ร่วมกันมาอย่างน้อย 2 ปี และเคยมีความขัดแย้งกันในครอบครัวถึงข้ันใช้ความรุนแรงต่อกันอย่างน้อย 
1 ครั้ง จํานวน 100,000 คน (ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี: 2555) 

    กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา และระยอง ซ่ึงเป็นจังหวัด
ท่ีมีสถิติการกระทําความรุนแรงจํานวนมาก(ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี: 2555) ในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
จํานวนผู้ให้ข้อมูลหลักรวม 24 คน สําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ จํานวนกลุ่มตัวอย่างได้จากการใช้ตารางเครจซี
และมอร์แกน ได้จํานวน 384 คน โดยใช้จังหวัดเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1: ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

จังหวัด ประชากร(คน) กลุ่มตัวอย่าง(คน) 
         กรุงเทพมหานคร  38,000 146 
        นครราชสีมา  32,000 123 
        ระยอง 30,000 115 

Iรวม              100,000 384 
 
2. ตัวแปร 
    2.1 ตัวแปรต้นประกอบด้วย 
     2.1.1 มูลเหตุพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในครอบครัว 
  1) พฤติกรรมด้ังเดิมจากพ้ืนฐานครอบครัว 
  2) พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจากสิ่งแวดล้อม 
     2.1.2 การรับรู้กฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว 
  1) ไม่รู้ว่ามีกฎหมายคุ้มครอง (ไม่รับรู้) 
  2) รู้ว่ามีกฎหมายแต่ไม่รู้รายละเอียด (รับรู้เล็กน้อย) 
  3) รู้และเข้าใจกฎหมายดี (รับรู้และเข้าใจ) 
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2.2 ตัวแปรตาม 
   ตัวแปรตาม คือการใช้ความรุนแรงในครอบครัว ตามมาตรา 3 ของพระราชบัญญัติคุ้มครอง

ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ประกอบด้วย 4 ด้านคือ ด้านการทําร้ายให้เกิดอันตราย 
ด้านการกระทําท่ีอาจก่อให้เกิดอันตราย ด้านการบังคับ และด้านการใช้อํานาจครอบงํา 

3. สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ในการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง 
4. ระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษา ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2555-ธันวาคม 2555 
5. ข้ันตอนในการวิจัย ประกอบด้วย 2 ข้ันตอน ดังนี้ 
    ตอนท่ี 1 ศึกษามูลเหตุจูงใจในการแสดงพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในครอบครัว 
    ข้ันตอนนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ทําการศึกษากับครอบครัวท่ีเคยมีการใช้ความรุนแรงต่อกัน 

ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร นครราชสีมา และระยอง โดยศึกษากับผู้กระทํารุนแรงรวม 30 ราย ได้ผู้ให้ข้อมูล
หลัก 14 ราย ศึกษากับผู้ให้ความช่วยเหลือท่ีเป็นองค์การ/มูลนิธิ รวม 22 ราย ได้ผู้ให้ข้อมูลหลัก 10 ราย 
รวมผู้ให้ข้อมูลหลัก 24 ราย ศึกษาด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือแบบสัมภาษณ์
แบบไม่มีโครงสร้าง การวิเคราะห์ข้อมูลได้จากการตรวจสอบแบบสามเส้า 

    ข้ันตอนท่ี 2 ศึกษาการใช้ความรุนแรงในครอบครัว 
    ข้ันตอนนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ทําการศึกษากับครอบครัวท่ีมีอายุระหว่าง 25-40 ปี อยู่ร่วมกัน

มาอย่างน้อย 2 ปี และเคยมีความขัดแย้งกันในครอบครัวถึงข้ันการใช้ความรุนแรงต่อกันอย่างน้อย 1 ครั้ง 
โดยศึกษากับผู้ท่ีเป็นผู้กระทําความรุนแรง ในกรุงเทพมหานคร นครราชสีมา และระยอง จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 
รวม 384 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน มีค่าความเชื่อม่ัน .90 มีค่าอํานาจ
จําแนก .46 - .82 ข้อมูลท่ีได้นําไปวิเคราะห์ด้วยสถิติ การหาค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
สองทาง 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผลการศึกษาประกอบด้วย 2 ตอน ดังนี้ 
ตอนท่ี 1 มูลเหตุจูงใจในการแสดงพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในครอบครัว 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก ท่ีเป็นผู้กระทําความรุนแรง และผู้ท่ีให้การช่วยเหลือเยียวยา
ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรง ท่ีเป็นองค์กรต่างๆ ด้วยการสัมภาษณ์ระดับลึก จากผู้ให้ข้อมูลหลัก พบว่า มูลเหตุ
จูงใจในการแสดงพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในครอบครัว มาจากสองสาเหตุหลักคือ 
 1. พฤติกรรมด้ังเดิมจากพ้ืนฐานครอบครัว 
     พฤติกรรมด้ังเดิมท่ีเป็นพฤติกรรมท่ีมาจากพ้ืนฐานครอบครัวของแต่ละคน ก่อนท่ีจะมาอยู่กิน
ร่วมกันเป็นครอบครัว เช่น พ้ืนฐานทางบ้านเป็นครอบครัวท่ีแตกแยก พ่อแม่แยกกันอยู่ หรืออยู่ร่วมกันแต่มีการ
ขัดแย้งกัน เคยเห็นพ่อแม่ใช้ความรุนแรงต่อกัน พ้ืนฐานการดํารงชีวิตท่ีผ่านมาเคยถูกกระทําด้วยความรุนแรง 
ทัศนคติของผู้กระทํา ท่ีมีทัศนคติว่าคนท่ัวไปท่ีไม่เข้าไปยุ่งเก่ียวถ้าเป็นเรื่องคนในครอบครัว เรืองของผัวเมียตี
กันเป็นเรื่องธรรมดา ความเชื่อในเรื่องสามีต้องเป็นใหญ่ ผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้า ผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลัง ลักษณะ
นิสัยส่วนตัวท่ีแตกต่างกัน เป็นคนท่ีมีพ้ืนฐานการตัดสินใจเรื่องต่างๆด้วยความรุนแรง ชอบทะเลาะวิวาท 
มีความเห็นว่าพฤติกรรมการเล่นการพนัน การด่ืมสุรา การเสพสิ่งเสพติด การเท่ียวกลางคืน การเท่ียวผู้หญิงหา
กิน เป็นเรืองปกติของผู้ชาย ผู้ชายทําได้ไม่ผิด แต่ผู้หญิงทําไม่ได้ ตลอดจนการแสดงความเป็นเจ้าของ การ
แสดงออกถึงความหึงหวง การด่าทอด้วยคําท่ีไม่สุภาพท่ีเป็นการยั่วยุฝ่ายตรงข้าม เป็นต้น 
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2. พฤติกรรมท่ีเกิดจากสิ่งแวดล้อม 
     พฤติกรรมท่ีเกิดจากสิ่งแวดล้อม เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนภายหลัง หลังจากมาอยู่กินร่วมกันเป็น
ครอบครัว สิ่งแวดล้อมท่ีทําให้พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป เช่น สภาพเศรษฐกิจฝืดเคือง มีปัญหาเรื่องการเงิน 
สภาพแวดล้อมของแหล่งท่ีพักอาศัยอยู่ในแหล่งท่ีมีการใช้ความรุนแรงต่อกัน ได้รับข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์
ประเภทข่าวสาร สื่อสิ่งพิมพ์ลามกอนาจาร เห็นภาพ/เรื่องต่างๆ จากสื่อโทรทัศน์ ประเภท ข่าวสาร ละคร 
เกมส์โชว์ รายการแสดง ท่ีมีการด่าทอ ใช้ความรุนแรงทําร้ายกัน สื่อภาพยนตร์ ท่ียั่วยุการใช้ความรุนแรง 
เป็นต้น  
 ตอนท่ี 2 การใช้ความรุนแรงในครอบครัว ผลการศึกษาในเชิงปริมาณ มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ระดับความรุนแรงในครอบครัว 
     ความรุนแรงในครอบครัวท้ังในรายด้านและในภาพรวม อยู่ในระดับรุนแรงมากท่ีสุด เม่ือพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการทําร้ายให้เกิดอันตราย มีระดับความรุนแรงสูงท่ีสุด และด้านการบังคับ มีระดับ
ความรุนแรงน้อยท่ีสุด รายละเอียด ดังแสดงในตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2: ระดับความรุนแรงในครอบครัว  
 

ด้านความรุนแรง ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความรุนแรง 
การทําร้ายให้เกิดอันตราย 4.788 .3419 มากท่ีสุด 
การกระทําท่ีอาจก่อให้เกิดอันตราย 4.621 .4427 มากท่ีสุด 
การบังคับ 4.653 .4551 มากท่ีสุด 
การใช้อํานาจครอบงํา 4.592 .4734 มากท่ีสุด 
ความรุนแรงในภาพรวม 4.611 .3211 มากท่ีสุด 
 

 2. การเปรียบเทียบระดับความรุนแรงในครอบครัว 
     ระดับความรุนแรงในครอบครัว จําแนกตามมูลเหตุพฤติกรรม และตามการรับรู้กฎหมาย พบว่า 
กลุ่มท่ีรับรู้กฎหมายเพียงเล็กน้อย มีการใช้ความรุนแรงในระดับสูงมากกว่า ท้ังกลุ่มท่ีไม่รู้ว่ามีกฎหมาย 
และกลุ่มท่ีรู้และเข้าใจกฎหมาย ทุกมูลเหตุพฤติกรรม รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3: แสดงการใช้ความรุนแรงในครอบครัวจําแนกตามมูลเหตุพฤติกรรมและการรับรู้กฎหมาย 
      
มูลเหตุพฤติกรรม การรับรู้กฎหมาย จํานวน(คน) ค่าเฉลี่ย S.D. 
พฤติกรรมด้ังเดิม ไม่รับรู้ 68 4.251 .1129 

รับรู้เล็กน้อย 120 4.801 .2879 
รับรู้และเข้าใจ 25 4.436 .1706 
รวม 213 4.583 .3442 

พฤติกรรมจาก 
สิ่งแวดล้อม 

ไม่รับรู้ 21 4.250 .1847 
รับรู้เล็กน้อย 120 4.850 .1744 
รับรู้และเข้าใจ 30 4.494 .0952 
รวม 171 4.714 .2738 
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มูลเหตุพฤติกรรม การรับรู้กฎหมาย จํานวน(คน) ค่าเฉลี่ย S.D. 
พฤติกรรมโดยรวม ไม่รับรู้ 89 4.251 .1321 

รับรู้เล็กน้อย 240 4.825 .2388 
รับรู้และเข้าใจ 55 4.468 .1365 
รวม 384 4.461 .3212 

  
 ผลการเปรียบเทียบ ระดับความรุนแรงในครอบครัว จําแนกตามมูลเหตุพฤติกรรม พบว่า ระดับความ
รุนแรงแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ผลการเปรียบเทียบระดับความรุนแรงในครอบครัวจําแนกตาม
การรับรู้กฎหมาย พบว่า ระดับความรุนแรงแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และเม่ือ
เปรียบเทียบมูลเหตุพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในครอบครัว กับ การรับรู้กฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วย
ความรุนแรงในครอบครัวท่ีส่งผลร่วมกันต่อการใช้ความรุนแรงในครอบครัว พบว่า ส่งผลร่วมกันต่อการใช้ความ
รุนแรงในครอบครัว อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 4: แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนเปรียบเทียบระดับความรุนแรงในครอบครัว กับมูลเหตุ 
     พฤติกรรมและการรับรู้กฎหมาย   
 
แบบความแปรปรวน SS. df. MS. F P 
มูลเหตุพฤติกรรม .074 1 .074     1.740 .188 
การรับรู้กฎหมาย 19.358 2 9.679 228.948** .000 

ปฏิสัมพันธ์(มูลเหตุ/การรับรู้) .037 2 .018       .432 .697 

ความคลาดเคลื่อน 15.981 378 .042   

รวม 8310.653 384    

**
 p < .01 

    จากผลการเปรียบเทียบระดับความรุนแรงในครอบครัวจําแนกตามการรับรู้กฎหมาย ท่ีพบว่า 
ระดับความรุนแรงแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 จึงนําไปทําการเปรียบเทียบรายคู่ เพือ
ทดสอบความแตกต่างต่อไป ผลการเปรียบเทียบรายคู่ ปรากฏตามตารางท่ี 5 
 
ตารางท่ี 5: แสดงการทดสอบความแตกต่างของการรับรู้กฎหมายท่ีมีต่อการใช้ความรุนแรงในครอบครัว   
 

การรับรู้กฎหมาย  ไม่รับรู้ รับรู้และเข้าใจ รับรู้เล็กน้อย 

 ค่าเฉลี่ย 4.251 4.468 4.825 

ไม่รับรู้ 4.251 - .2172** .5744** 
รับรู้และเข้าใจ 4.468 - - .3572** 
รับรู้เล็กน้อย 4.825 - - - 

**
 p < .01 
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     ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีไม่รับรู้กฎหมาย กลุ่มรับรู้และเข้าใจกฎหมาย และกลุ่มรับรู้
กฎหมายเล็กน้อย  มีการใช้ความรุนแรงในครอบครัวแตกต่างกันทุกกลุ่ม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01 
โดยกลุ่มรับรู้กฎหมายเล็กน้อย มีการใช้ความรุนแรงในครอบครัวสูงสุด รองลงมาคือ กลุ่มรับรู้และเข้าใจ
กฎหมาย และกลุ่มไม่รับรู้กฎหมาย ตามลําดับ 
 
สรุป 

ผลการศึกษาสรุปได้ว่า  
1. มูลเหตุพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงมาจากเหตุจูงใจ สองสาเหตุหลัก คือ พฤติกรรมด้ังเดิมท่ีมา

จากพ้ืนฐานครอบครัวก่อนมาอยู่ร่วมกันเช่น ทัศนคติ ความเชื่อ ลักษณะนิสัย การเล่นการพนัน การด่ืมสุรา 
ความหึงหวง และพฤติกรรมท่ีเกิดจากสิ่งแวดล้อมภายหลังการมาอยู่ร่วมกัน เช่น สภาพเศรษฐกิจ แหล่งท่ีพัก 
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ เป็นต้น  

2. ระดับความรุนแรงในครอบครัว ในภาพรวมอยู่ในระดับ รุนแรงมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่าทุกด้าน คือ การทําร้ายให้เกิดอันตราย การกระทําท่ีอาจก่อให้เกิดอันตราย การบังคับ และ การใช้
อํานาจครอบงํา มีระดับความรุนแรงท่ีระดับมากท่ีสุด เช่นกัน    

3. การเปรียบเทียบระดับความรุนแรงในครอบครัว เม่ือเปรียบเทียบการใช้ความรุนแรงจําแนกตาม
มูลเหตุพฤติกรรมพบว่าระดับความรุนแรงแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือเปรียบเทียบระดับความ
รุนแรงในครอบครัวจําแนกตามการรับรู้กฎหมายพบว่าระดับความรุนแรงแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .01  

4. การเปรียบเทียบมูลเหตุพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในครอบครัวกับการรับรู้กฎหมายคุ้มครอง
ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว ท่ีส่งผลร่วมกันต่อการใช้ความรุนแรงในครอบครัว พบว่ามูลเหตุ
พฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในครอบครัวกับการรับรู้กฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัว ส่งผลร่วมกันต่อการใช้ความรุนแรงในครอบครัว อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ คือ จากการวิจัยพบว่าการใช้ความรุนแรงในครอบครัวเกิดข้ึน
อย่างรุนแรงมากท่ีสุดในครอบครัวท่ีรู้กฎหมายเพียงเล็กน้อย และจะลดลงเม่ือเข้าใจกฎหมายข้ึน ดังนั้นผู้ท่ี
เก่ียวข้องควรมีการรณรงค์ให้เยาวชน และคนในวัยเจริญพันธุ์ได้มีความเข้าใจกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทํา
ความรุนแรงในครอบครัวให้รับรู้กันอย่างแพร่หลายมากยิ่งข้ึน ตลอดจนควรมีการใช้มาตรการทางกฎหมายต่อ
ผู้กระทําความผิดอย่างเคร่งครัด เพ่ือลดปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไปคือ ควรมีการศึกษาตัวแปรอ่ืนๆท่ีส่งผลร่วมกันกับการรับรู้
กฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว ทําการศึกษาต่อไป 
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