การประชุมวิชาการระดับชาติศรีโคตรบูรณ์ศกึ ษา ครั้งที่ 1
“แลสายน้้าโขงกับงานวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่น”
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เขตพื้นที่การศึกษามรุกขนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม ต้าบลนาราชควาย อ้าเภอเมือง จังหวัดนครพนม
----------------------------------------------------คณะกรรมการวิชาการ
ศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี
รองศาสตราจารย์ ดร.ยศ บริสุทธิ์
รองศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ก้านจักร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี ซามาตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส
ดร.แก้วตา จันทรานุสรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมัย วรรณอุดร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สักรินทร์ แซ่ภู่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมพงศ์ ณ จัมปาศักดิ์
ดร.พิษณุ บุญศรีอนันต์
รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย สมบูรณ์
ดร.สานิตย์ ศรีคุณ
ดร.ชุลิดา เหมตะศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชู ภูศรี
ดร.สุทธินันท์ ศรีอ่อน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราวิธ ราศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา พุฒิวรากุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา นาแพงหมื่น
ดร.สถิตย์ ภาคมฤค
ดร.อธิป เกตุสิริ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงทอง เพชรโทน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร เรืองบริบูรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรมน กาสี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา มิขะมา
ดร.วิสิฏฐ์ คิดคาส่วน
ดร.ปุณณฑรีย์ เจียวิริยบุญญา
ดร.อภิกนิษฐา นาเลา
ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ
ดร.อธิราชย์ นันขันตี
ดร.พีรพงษ์ ธีระเผ่าพงศ์
ดร.ปรมะ แขวงเมือง
ดร.สุวิสาข์ จรัสกมลพงศ์
ดร.วัชรี แซงบุญเรือง
อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี
อาจารย์อนุชิต สิงห์สุวรรณ
อาจารย์กษฒา ประเสริฐสังข์
อาจารย์เจษฎา ไชยตา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะกรรมการฝ่ายเอกสารการประชุมวิชาการและประชาสัมพันธ์
อาจารย์วัชระ สุตะโคตร
มหาวิทยาลัยนครพนม
ดร.สุวิสาข์ จรัสกมลพงศ์
มหาวิทยาลัยนครพนม
อาจารย์สุภัทรชรี บุญประชุม
มหาวิทยาลัยนครพนม
อาจารย์นันทิญา พันธ์โชติ
มหาวิทยาลัยนครพนม
อาจารย์เฉลิมพล อะทาโส
มหาวิทยาลัยนครพนม
นางสาววรรณชิรา จันทะเมธี
มหาวิทยาลัยนครพนม

ก้าหนดการ
การประชุมวิชาการระดับชาติศรีโคตรบูรณ์ศึกษา ครั้งที่ 1
“แลสายน้้าโขงกับงานวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่น”
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เขตพื้นที่การศึกษามรุกขนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม ตาบลนาราชควาย อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม
----------------------------------------------------08.00 น.
08.45 น.
09.00 น.

09.30 น.
10.15 น.
11.00 น.
12.00 น.
13.30 น.

ลงทะเบียน
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
โดย ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติศรีโคตรบูรณ์ศึกษา ครั้งที่ 1
“แลสายน้าโขงกับงานวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่น”
โดย ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
บรรยายพิเศษ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกับการสร้าง “พลัง” ท้องถิ่นในลุ่มแม่นาโขง
้
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศลิ ป์ สืบวัฒนา
บรรยายพิเศษ เรื่อง “สถาบันอุดมศึกษากับพันธกิจด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม:
กรณีศึกษา กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ”
โดย รองศาสตราจารย์วีณา วีสเพ็ญ
บรรยายพิเศษ เรื่อง “แลสายน้าโขงกับงานชาติพันธุ์ศึกษาสู่การพัฒนาท้องถิ่น”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติศุข
พักรับประทานอาหารกลางวัน
นาเสนอบทความ
- ห้องประชุมพนมศิลป์ หัวข้อ การจัดการมรดกทางวัฒธรรมและพื้นที่มรดกโลก
- ห้อง 211 หัวข้อ ความเชื่อ ประวัติศาสตร์และโบราณคดี
- ห้อง 212 หัวข้อ ศิลปกรรมและดนตรี
- ห้อง 221 หัวข้อ การศึกษา 1
- ห้อง 222 หัวข้อ การศึกษา 2
- ห้อง 223 หัวข้อ กฎหมาย ชุมชนท้องถิ่นและรัฐ
- ห้อง 224 หัวข้อ การบริหารจัดการรัฐกิจและทรัพยากรมนุษย์
- ห้อง 225 หัวข้อ ภาษา คติชนและลัทธิพิธี
- ห้อง 231 หัวข้อ สุขภาพ ภูมิปัญญาและชาติพนั ธุ์
- ห้อง 232 หัวข้อ การศึกษา 3
- ห้อง 233 หัวข้อ การศึกษา 4
- ห้อง 234 หัวข้อ การศึกษา 5
- ห้อง 235 หัวข้อ การศึกษา 6

กำหนดกำรนำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติศรีโคตรบูรณ์ศึกษำ ครั้งที่ 1
“แลสำยน้ำโขงกับงำนวัฒนธรรม เพื่อพัฒนำท้องถิ่น”
HKE: กลุ่มสุขภำพ ภูมิปัญญำและชำติพันธุ์
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้องนำเสนอย่อย: อำจำรย์ณรงค์ฤทธิ์ สุมำลี
รหัส
ชื่อผู้นำเสนอ
HKE01 อวิรุทธ์ สิงห์กุล
HKE02 ภัคณัฐ วีรขจร
HKE03 กรกฎ ไชยมงคล
HKE04 สุรสั วดี สินวัต
HKE05 วิทยา บุษบงค์
HKE07 นพรัตน์ ไชยชนะ
HKE08 อ้อมทิพย์ มาลีลยั
HKE09 สุภัทรชรี บุญประชุม
HE010 ยโสธารา ศิรภิ าประภากร

ชื่อบทควำม
ประสิทธิผลของการนวดไทยราชสานักกับการนวดไทย
ราชสานักยาจุดสัญญาณ 4 หลังและสัญญาณ 4 หัวไหล่
ในผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังส่วนบน
การพัฒนาระบบพิธสี ุนัตให้ถูกต้องตามหลักสาธารณสุข
กรณีศึกษา อาเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
รูปแบบส่งเสริมสุขภาวะผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมใน
ผู้สูงอายุด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยกับการบูรณาการการ
รักษาสตรีวัยทอง โรงพยาบาลพระปกเกล้า
จังหวัดจันทบุรี
กัญชากับการรักษาโรคที่ปรากฏอยู่ในหนังสือบุด
ตารายาภาคใต้
ภูมิปัญญาการพิทักษ์อาหารในมิตวิ ัฒนธรรมบ้านป่านาง
เย้อ ตาบลหนองบัว อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของชนเผ่าไทกวน
ชนเผ่าไทกะเลิง และชนเผ่าไทพวน
การสื่อสารกับการสืบทอดอัตลักษณ์การฟ้อน
ผู้ไทยเรณูนคร อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
“ประเกือม”อิทธิพลบทบาทและฐานคติความเชื่อของ
กลุ่มชาวไทยเขมรจังหวัดสุรินทร์

1

หน้า
14-15
16-17
18
19-20
21-22
23-24
25-27
28-29
30

LFR: กลุ่มภำษำ คติชนและลัทธิพิธี
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้องนำเสนอย่อย: อำจำรย์อนุชิต สิงห์สุวรรณ และ อำจำรย์สุทธิลักษณ์ สวรรยำวิสุทธิ์
รหัส
ชื่อผู้นำเสนอ
LFR01 สันติ หอมยมณ์

หน้า
31-32

LFR02

33-34

LFR03
LFR04
LFR05
LFR07
LFR08
LFR09
LFR10

ชื่อบทควำม
ความเชื่อและสัญลักษณ์ในจิตรกรรมฉากบังเพลิง
งานพระเมรุมาศหรือพระเมรุ
ประเสริฐศักดิ์ มีหมู
การเมืองในความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับ
เจ้าพ่อพญาแล จังหวัดชัยภูมิ
เกียรติพงศ์ ตระการจันทร์ ความเชื่อและการปฏิบตั ิตามความเชื่อพิธีกรรมพราหมณ์
เพื่อคาจุนสังคมของชาวไทยลาว จังหวัดอุดรธานี
นราวิทย์ ดาวเรือง
เจ้าพ่อศรีนครเตา : การกลายเป็นผีใหญ่ภายใต้
ความหลากหลายทางความเชื่อในอาณาบริเวณ
พืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ หลังทศวรรษที่ 2540-2560
พระมหาวิจติ ร
การปฏิบัติและการสอบอารมณ์กรรมฐานตาม
กลฺยาณจิตฺโต
หลักพุทธศาสนาเถรวาทในกัมพูชา
บุญชู ภูศรี
บทบาทในการสร้างและการอนุรักษ์เอกสารใบลานของ
พ่อถ่านหัน จนฺทสาโร
พัฒนาภรณ์ คาอุ่น
พระสงฆ์ในเอกสารใบลานวัดเกษมสาราญ ตาบลเกษม
อาเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
ดิเรก อินจันทร์
คัมภีร์ใบลานอักษรธรรมลาวในพิพิธภัณฑ์
วัดสูงเม่น จังหวัดแพร่
ลอยลุนันท์ อุดมญาติ
ภูมิทัศน์ภาษากับการใช้ภาษาลาวบนป้ายโฆษณาสินค้า
และบริการ ตังแต่ด่านช่องเม็กถึงอาเภอเมือง
อุบลราชธานี

2

35-36
37-38
39-40
41-42
43-44
45
46-47

BHA: กลุ่มควำมเชื่อ ประวัติศำสตร์และโบรำณคดี
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้องนำเสนอย่อย: รองศำสตรำจำรย์ ดร.ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ
รหัส
ชื่อผู้นำเสนอ
BHA01 ชาญชัย คงเพียรธรรม
BHA02 อิสระ ตรีปัญญา
BHA03 สุทธินันท์ ศรีอ่อน
BHA04 วัลลภ บุญทานัง
BHA05 ณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร
BHA06 ยโสธารา ศิรภิ าประภากร
BHA07 สัมพันธ์ ยิ่งยุทธ
BHA08 สุขเกษม ขุนทอง
BHA09 สมิทธิ เสมพูล
BHA010 นพพล แก่งจาปา

ชื่อบทควำม
นาคสถานในภาคอีสานของไทย
แนวคิดพุทธปรัชญาในการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัย
ของคามิน เลิศชัยประเสริฐ
โปงอีสาน: วัตถุสญ
ั ลักษณ์กับภาพแทนความเป็นชายใน
วัฒนธรรมพุทธศาสนาแบบชาวบ้าน
ความเชื่อและวิถีปฏิบัติ: วัฒนธรรมหลังความตายของ
คนไทยเชือสายเวียดนามในจังหวัดนครพนม
กางของ: ดอกไม้มงคลในบริบทสังคมวัฒนธรรมอีสาน
การศึกษาปัญจะปราสาท ช ย ภ ต ร ศาสนาสถานใน
อริยธรรมขอมโบราณพันปีที่มีอิทธิพลบทบาทต่อ
การดาเนินชีวิตของชุมชนท้องถิ่นใน จังหวัดสุรินทร์
ชื่อบ้านนามเมืองในอาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
อัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ชุมชนม้ง ผ่าน “ตานาน”
บทสวดชี นาทางคนตาย
การเขียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชาติพันธุ์ในพืนที่ชุมชน
ภาคเหนือตอนล่างแบบมีส่วนร่วม
ประวัติศาสตร์การพัฒนาเมืองเลยใน “ยุคสงครามเย็น”
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55-56
57-58
59-60
61-62
63
64-65

LCS: กลุ่มกฏหมำย ชุมชนท้องถิ่นและรัฐ
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้องนำเสนอย่อย: ดร.ปุณณฑรีย์ เจียวิริยะบุญญำ
รหัส
LCS01
LCS02

ชื่อผู้นำเสนอ
สิรพัชญ์ หาญนอก
สามเณรพิทวัส จาปา

LCS03

คาล่า มุสิกา

LCS05

วศิน โกมุท

LCS06
LCS07

วรพล นาหนองตูม
อภิชาติ ใจอารีย์

LCS09

สมชาย ธรรมสุทธิวัฒน์

LCS010 ทักษะ ปาระแก้ว

ชื่อบทควำม
กลวิธีการตังชื่อนักร้องลูกทุ่ง หมอลาในภาคอีสาน
การทาบทามเจรจาสู่ขอของชาวโคราช ตาบลด่านคล้า
อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : ชาติพันธุ์วรรณนา
แห่งการสื่อสาร
ท่องเที่ยววัฒนธรรมชาวนา วิถีข้าว ปลา นา นา บ้าน
หนองบ่อ อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
กลไกการทางานเพื่อการพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมเชิง
พืนที่ : กรณีศึกษาอาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
ทุนทางสังคมสู่ชุมชนจัดการตนเองด้านยาเสพติด
การวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการเล่นพนันของเด็กและเยาวชนชุมชนหนองโรง
จังหวัดกาญจนบุรี
วิเคราะห์อานาจการสอบสวนและประสิทธิภาพการ
ทางานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต:
ไทยกับสิงคโปร์
การศึกษาการเปรียบเทียบกฎหมายในกรณีเมาแล้วขับ
ของประเทศไทยกับต่างประเทศศึกษาเฉพาะกรณี
การปรับบทลงโทษ ตามระดับแอลกอฮอล์ในเลือดและ
การปรับบทลงโทษตามจานวนครังที่กระทาผิด
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70-71
72-73
74-75
76-77
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CAH กลุ่มบริหำรจัดกำรรัฐกิจและทรัพยำกรมนุษย์
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้องนำเสนอย่อย: รองศำสตรำจำรย์ ดร.ยศ บริสุทธิ์
รหัส
ชื่อผู้นำเสนอ
CAH01 พีระยุทธ ศิลาพรหม
CAH02 ธีรวัฒน์ หินแก้ว
CAH04 ธนาศักดิ์ ข่ายกระโทก
CAH05 สิริมา บูรณ์กุศล
CAH06 กนกกาญจน์ ศรีสุรินทร์
CAH07 ณัฏยา บูรณะพล
CAH08 วรรณวิษา ขาวรุ่งเรือง

CAH09 ปารย์กัญจน์ วิจติ รสงวน

ชื่อบทควำม
ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการปฏิบัติงานตามอานาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลโพนงาม อาเภอ
หนองหาน จังหวัดอุดรธานี
การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองของสมาชิกกองทุนในอาเภอหนองวัวซอ
จังหวัดอุดรธานี
พฤติกรรมการซือสินค้าของผู้ใช้แอปพลิเคชันลาซาดาใน
จังหวัดอุบลราชธานี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีบารุงท้องที่ของ
ประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี
ความคาดหวังผลการเรียนรู้และผลการเรียนรูจ้ ริงของ
นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.)
ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด (7 Ps) ของ
ห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge สายการบิน
บางกอกแอร์เวย์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ความพึงพอใจของผู้โดยสารขาออกทังชาวไทยและ
ชาวต่างชาติต่อคุณภาพการให้บริการห้องรับรองพิเศษ
ชันหนึ่ง และชันธุรกิจของสายการบินโอมานแอร์
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
การเข้าถึงบริการของผู้พิการในท่าอากาศยานและการ
เดินทางทางอากาศ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึน กรณีศึกษา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและบริษทั การบินไทยจากัด
(มหาชน)
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CHW: กลุ่มกำรจัดกำรมรดกทำงวัฒนธรรมและพื้นที่มรดกโลก
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้องนำเสนอย่อย: ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สักรินทร์ แซ่ภู่
รหัส
ชื่อผู้นำเสนอ
CHW01 ณัฏฐกรณ์ คาลุน
CHW02 ธนกร สุธีรศักดิ์
CHW03 ธันยพงศ์ สารรัตน์
CHW04 ทินภัทร ถาวร
CHW05 สุพัตรา วยลุน

CHW06 ยโสธารา ศิรภิ าประภากร

CHW04 กฤษนันท์ แสงมาศ
CHW08 ศิริพร อาไพลาภสุข
CHW09 ปัทถาพร สุขใจ
CHW10 ชัยณรงค์ ศรีรักษ์
CHW11 ชัยณรงค์ ศรีรักษ์

ชื่อบทควำม
ลูกพระธาตุพนม : ความเป็นมา พิธีกรรม ความเชื่อ
การจัดการแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมวัดคูหาภิมุข
อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
แนวทางการจัดการและสื่อความหมายโบราณวัตถุสถาน
ในวัดเทพปราสาทสระกาแพงน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
การอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะงานคัวตองของวัดกู่ม่าน
มงคลชัย ตาบลสันปูเลย อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่
การศึกษาบริบทพืนที่การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
ปราสาทขอมกรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว
ปราสาทบ้านไพล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
จุดยุทธศาสตร์เส้นทางเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง
ระหว่าง 2 ประเทศสู่การบูรณาการ การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมตามเส้นทางอริยธรรมขอมโบราณ
อาเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
การพัฒนาระบบ GPS เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมปราสาทโบราณจังหวัดสุรินทร์
ปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงมรดก
วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน: ตลาดโก้งโค้ง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศักยภาพทางวัฒนธรรมวิถีชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชน
ท่องเที่ยวนางบวช-เขาพระ อาเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี
รูปแบบการประยุกต์ศิลปะการแสดงพืนบ้านหมอลา
สาหรับกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน หมู่บ้านหมอลาบ้าน
ปลาค้าว จังหวัดอานาจเจริญ
กระบวนการวิเคราะห์อัตลักษณ์ชมุ ชนเพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวโดยกระบวนการมีส่วนร่วมชุมชนวัฒนธรรม
ไท-ยวน ลาวครั่ง อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
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ARM: กลุ่มศิลปกรรมและดนตรี
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้องนำเสนอย่อย: ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. วิศปัตย์ ชัยช่วย และ
อำจำรย์ ดร.พีระพงษ์ ธีระเผ่ำพงษ์
รหัส
ชื่อผู้นำเสนอ
ARM01 ณัฐพงค์ มั่นคง
ARM02
ARM03
ARM04
ARM05
ARM06
ARM07
ARM08
ARM09

ชื่อบทควำม
สิมโบราณ วัดมณีวนาราม : ประวัติศาสตร์และศาสนา
คารสาคัญของเมืองอุบลราชธานี
เจริญชัย ชนไพโรจน์
กลอนขึนในกลอนลาทางสันกลอนลาทางยาว:
ฉันทลักษณ์ เนือหา และทานอง
ปิยะนันท์ แนวคาดี
วาดแคนลายใหญ่ : หมอแคนสวน แอวซิ่ง
วัชระ แตงเทศ
กระบวนการเรียนรู้แบบฝึกดีดซึงเบืองต้น
ดิฐพงษ์ อุเทศธารง
การศึกษาวัฒนธรรมดนตรีจีนในจังหวัดอุบลราชธานี
กาพร ประชุมวรรณ
การพัฒนาชุดสื่อการเรียนการสอนสาหรับวงขับร้อง
ประสานเสียงระยะสัน
ธนวรรธน์ หิริภญ
ุ ชยานนท์ การอนุรักษ์และสืบสานองค์ความรู้งานพุทธศิลปกรรม
ของสล่าวัดบ้านตองด้วยสื่อสมัยใหม่ ในชุมชนบ้านตอง
ตาบลเวียงยอง อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน
ธีรวุฒิ มูลเมืองแสน
แนวทางการเพิ่มมูลค่าพิณอีสานบ้านท่าเรือ
อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
กุสุมาสต์ วารีไสย์
การศึกษากระบวนการฝึกซ้อมวงโยธวาทิต
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยและโรงเรียนสุรนารีวิทยา
จังหวัดนครราชสีมา
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ED1: กำรศึกษำ 1
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้องนำเสนอย่อย: ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชำญณรงค์ วิเศษสัตย์
รหัส
ชื่อผู้นำเสนอ
ED001 วุฒิชัย ภูดี
ED002 พรหมลิขติ จิตจักร

ED003 พนิดา ศรีไสว
ED004 ทัศนัย ทั่งทอง

ED005 มยุรา ตังจาตุรันต์
ED006 มริสา ภูบังดาว

ED007 อภิญญา มะเสนา

ED008 ไอลัดดา โถชาลี

ชื่อบทควำม
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การ
แปลงทางเรขาคณิต โดยใช้การสอนแบบเปิดด้วย
โปรแกรม GeoGebra
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Gsp ที่มตี ่อมโน
ทัศน์และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
วิชารากฐานเรขาคณิต เรื่อง เรขาคณิตแบบยุคลิด ของ
นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชันปี 2 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด
การจัดการเรียนการสอนสาหรับเด็กกลุ่มแรงงานอพยพ
ข้ามชาติชาวเมียนมาร์ในศูนย์การเรียน
“โรงเรียนนิวบลัด” อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
บทบาทในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
กฎหมายในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของสาขาวิชา
นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ประสิทธิภาพการใช้แบบฝึกหัดรายกลุ่มในรายวิชา
คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจาวัน
การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ รายวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ความร้อนกับการขยายตัวหรือหดตัว
ของสสาร โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4ค
สาหรับนักเรียน ชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกุฉิ
นารายณ์
การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ วิชาวิทยาศาสตร์
เรื่อง การแบ่งชันบรรยากาศ โดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบ BIG2Show สาหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนอนุกูลนารี
การพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม วิชาวิทยาศาสตร์
เรื่องเอกภพและกาแล็กซี โดยใช้รปู แบบการจัดการ
เรียนรู้แบบ 5ส สาหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา
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หน้า
135-136
137-138

139-140
141-142

143-144
145-146

147-148

149-150

ED2: กำรศึกษำ 2
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้องนำเสนอย่อย: ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์
รหัส
ชื่อผู้นำเสนอ
ED009 โอปอล์ รังสิมันตุชาติ

ED010 อัญชลี อาจอานวย

ED012 ราตรี ทองจรัส
ED013 ณิชนันทน์ แสงจันทร์

ED014 สุชารัตน์ ทองลือ
ED015 รัฐกานต์ มูนเมืองแสน
ED016 สุนิสา ผลทิพย์

ED017 บุษบาวรรณ บุญศรีนาค

ชื่อบทควำม
แนวทางการจัดการเรียนการสอน รายวิชา 1653301z
หลักการจัดการโรงแรมและศิลปะการต้อนรับใน
การบริการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม วิชาวิทยาศาสตร์
เรื่อง การถ่ายโอนความร้อน โดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบ Relax Learning Easy สาหรับนักเรียน
ชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุกูลนารี
การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์โดยใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบ Learning for fun ชันมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมดุลความร้อน
การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์โดยใช้รูปแบบ
Learning Fun Ideas ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ สาหรับ
นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหนองกุงศรี
วิทยาคาร
การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ ในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4
ให้ 1ป สาหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่2
การพัฒนาทักษะการคิดแบบวิจารณญาณโดยใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ “เด็กวิทย์คดิ ไปด้วยกัน” สาหรับ
นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผลการศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ SAE ในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะ
การทางานเป็นทีม และความพึงพอใจของนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1
การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบ 2ต 3ส เรื่อง ความผิดปกติทาง
พันธุกรรมสาหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร
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หน้า
151-152

153-154

155-156
157-158

159-160
161-162
163-164

165-166

ED3: กำรศึกษำ 3
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้องนำเสนอย่อย: อำจำรย์ ดร.ปรมะ แขวงเมือง และ อำจำรย์ ดร.สุวิสำข์ จรัสกมลพงศ์
รหัส
ชื่อผู้นำเสนอ
ED018 สุรชัย ชูคง
ED019 เชษฐา เดชพันธ์
ED020 จักรกฤษณ์ วังคะฮาต

ED021 มงคล สีหอม

ED022 ธวัชชัย ภูพวก
ED023 กาลณรงค์ สุริกัน
ED024 สรวุฒิ ภูอ่าว
ED025 บุรพล ตาลวงค์
ED026 ณัฐนันท์ เพ็ญพิชัย

ชื่อบทควำม
ความสาเร็จในการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศกึ ษาหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงในเขตอาเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
การพัฒนาเกมคณิตศาสตร์ผา่ ด่านผจญภัย
การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน ใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์”
ผลการพัฒนาทักษะการสื่อสาร โดยใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบ FRIEND LEARNING รายวิชา
วิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนเมืองสมเด็จ
การพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม โดยใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบ PLPE รายวิชาวิทยาศาสตร์
สาหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 2
การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูส้ อนสื่อลงมือทา
สาหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 2
การพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม โดยใช้รูปแบบ
TTCE ในรายวิชาวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมืองสมเด็จ
ผลการพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม โดยใช้รูปแบบ
แผนการจัดการเรียนรู้ เรียน เล่น สื่อ ชันมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 รายวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนคาม่วง
ผลการพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม โดยใช้รูปแบบ
แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Mix ชันมัธยมศึกษาปีที่ 3
รายวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนคาม่วง
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หน้า
167-168
169
170-171

172-173

174-175
176-177
178-179
180-181
182-183

ED4: กำรศึกษำ 4
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้องนำเสนอย่อย: รองศำสตรำจำรย์ ดร.นิรำศ จันทจิตร
รหัส
ชื่อผู้นำเสนอ
ED027 ศิรินทร์ อินทรวิชะ
ED028 กนกวรรณ นวาวัตน์
ED029 พิมพฤทธิ์ เที่ยงภักดิ์
ED030 อภิวัฒน์ สุภาทอง
ED031 กมลพัฒน์ ไชยสงคราม
ED032 ศุภชัย ศรีหาตา
ED033 อรทัย แซ่เบ๊
ED034 อัญชลี บุบผามาลา

ชื่อบทควำม
บทบาทในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสิทธิ
มนุษยชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของศูนย์ศึกษา
และประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันตก
กรณีศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้าน
การท่องเที่ยวเชิงศาสนา และวัฒนธรรม ในเขตพืนที่
พุทธอุทยานพระพุทธมหาธรรมราชา จังหวัดเพชรบูรณ์
ปัจจัยความสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์
ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเขตพืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลาพูน เขต 1
ผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้นวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้แบบ (3ร1ส) สาหรับนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร
การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรม
จิกซอว์ของ นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์
การพัฒนาความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ
โดยใช้การเรียนรู้แบบภาระงานของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ศึกษาการรับรู้และความเข้าใจสิทธิมนุษยชนของครู
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในเขต
การศึกษา 7
ผลการใช้เทคนิคการเขียนแผนผังความคิด (Mind
Mapping) สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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หน้า
184-185
186-188
189-190
191-192
193-194
195-196
197-198
199-200

ED5: กำรศึกษำ 5
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้องนำเสนอย่อย: อำจำรย์ ดร.วัชรี แซงบุญเรือง
รหัส
ชื่อผู้นำเสนอ
ED035 พิมนภา หัสจันทอง

ED036 เนตรนภา บรรเทา

ED037 นาฝน นันทกุล
ED038 พัชราภรณ์ หลักคา
ED039 นภาพร บุญหล้า
ED040 เกียรติศักดิ์ โยทะคง
ED041 จุฑามณี หงจันทา
ED042 ธรรมรักษ์ มีภูคา
ED043 นาฝน ชมพูทัศน์

ชื่อบทควำม
การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์วิชาวิทยาศาสตร์
เรื่อง ชันบรรยากาศของเราโดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบ 3ล สาหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์
การพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมวิชาวิทยาศาสตร์
เรื่องการขยายพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืชโดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 2จ 2ร สาหรับนักเรียน
ชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร
การพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมด้านวิทยาศาสตร์
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 4 ขันสู่การเรียนรู้
สาหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 1
การพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม ด้านวิทยาศาสตร์
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4 แก้ว สาหรับ
นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 2
การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ 3S1P เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารของนักเรียน
ชันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนห้วยผึงพิทยา
การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ PLCP สาหรับนักเรียน
ชันมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผลการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้าน
วิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 2 เริม่ 3ส.
ตาม สาหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 3
การพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมด้วยรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบ Learning For เรื่อง การถ่ายโอน
ความร้อนในชีวิตประจาวัน ชันมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผลการศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ 4 “ช”ในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะ
การสื่อสารและความพึงพอใจของนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปีที่1
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หน้า
201-202

203-204

205-206
207-208
209-210
211-212
213-214
215-216
217-218

ED6: กำรศึกษำ 6
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้องนำเสนอย่อย: ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุมำลี ศรีพุทธรินทร์
รหัส
ชื่อผู้นำเสนอ
ED044 วรัญญา อิ่มพูล

ED045 พรพิมล โถแพงจันทร์

ED046 กัลยรัตน์ ไกยะฝ่าย

ED047 รวมพร สมผล

ED048 กฤษดากร หีบแก้ว
ED049 จิรวัฒน์ ตังวันเจริญ
ED050 จิรวัฒน์ ตังวันเจริญ
ED051 ธัญญากาญจน์ จันโอ
ED052 พณัฐดา รูปชาติ

ชื่อบทควำม
การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์วิชาวิทยาศาสตร์
เรื่อง การนาความร้อน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบ EBACE สาหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนอนุกลู นารี
การพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมวิชาวิทยาศาสตร์
เรื่องอาหารและสารอาหาร โดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบบันได 3 ขัน สาหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม
การพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมโดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ สาหรับ
นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา
“กรป.กลางอุปถัมภ์”
นวัตกรรมการจัดการเรียนรูแ้ บบ RuamC เพื่อพัฒนา
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์
สาหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคาเพิม่
วิทยา
ผลการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบ R.L.P.E สาหรับนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดงมูลวิทยาคม
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนที่ดีของวิชาสถิติ
และความน่าจะเป็น กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชธานี
การเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนวิชาแคลคูลสั 3 โดยใช้
โปรแกรม Geogebra กรณีศึกษา นักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
ผลการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบ
แผนการจัดการเรียนรู้ SDS learning ชันมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 รายวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์
การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์วิชาวิทยาศาสตร์
เรื่อง ระบบประสาท โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบ Sugar learning สาหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม
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ประสิทธิผลของการนวดไทยราชส้านักกับการนวดไทยราชส้านักย้าจุดสัญญาณ
ในผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังส่วนบน
The Comparative Effectiveness of Court Type Massage and Court Type
Massage with Acupressure among Upper Back Pain Patients
วรุฒ ศรีดุกา1 อวิรุทธ์ สิงห์กุล2 อับดุลมาเละ กามา3 และ กัสมัน ยะมาแล4
Warut Sriduka1, Awirut Singkun2, Abdulmalek Kama3, and Kasman Yamalae4
บทคัดย่อ
โรคลมปลายปัตคาดสัญญาณ 4 หลัง หรืออาการปวดหลังส่วนบน เกิดจากการใช้กล้ามเนื้อมากเกินไป ซึ่ง
จะมีอาการตึงตัวของกล้ามเนื้อ อักเสบ และมีอาการปวด การศึกษากึ่งทดลองนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผล
และเปรียบเทียบประสิทธิผลของการนวดไทยราชสานัก กับการนวดไทยราชสานักย้าจุดสัญญาณ 4 หลัง และ
สัญญาณ 4 หัวไหล่ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงที่มีความปวดระดับ 3 ขึ้นไป จานวน 30 คน จากคลินิก
การแพทย์แผนไทยเอกชนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดยะลา ระหว่างเดือน มกราคม - พฤษภาคม พ.ศ.2560 แบ่งเป็น 2 กลุม่
กลุ่มละ 15 คน ผู้ป่วยประเมินความปวดด้ วยตนเองก่อนได้รับการนวด และหลังได้รับการนวด 24 ชั่วโมง โดยใช้
แบบประเมินตัวเลขร่วมกับการแสดงสีหน้า เปรียบเทียบความแตกต่างของอาการปวดภายในกลุ่มด้วยสถิติ Paired
Samples t - test และระหว่างกลุ่มด้วย Independent t - test การศึกษานี้ได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยมีระดับความปวดก่อนและหลังได้รับการนวดไทยราชสานัก เท่ากับ 4.09 ±
1.87 และ 2.17 ± 1.72 ซึ่งผู้ป่วยมีความปวดลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p – value < .05, 95% CI 1.087 –
2.646) ส่วนความปวดก่อนและหลังได้รับการนวดไทยราชสานักย้าจุดสัญญาณ เท่ากับ 5.37 ± 1.96 และ 3.77 ±
1.71 ซึ่งความปวดของผู้ป่วยมีแนวโน้มลดลง (p – value < .05, 95% CI 0.850 – 2.250) ผลการศึกษาครั้งนี้
สามารถใช้การนวดไทยราชสานักเป็นทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังส่วนบนโดยไม่จาเป็นต้องย้าจุด
สัญญาณ อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาเพิ่มเติมโดยเพิ่มจานวนตัวอย่าง และมีการควบคุมปัจจัยแทรกซ้อนอื่น รวมถึง
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการนวดรักษา
ค้าส้าคัญ : นวดไทยราชสานัก นวดย้าจุดสัญญาณ ปวดหลังส่วนบน

1

แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านสองแพรก จังหวัดนครศรีธรรมราช
อาจารย์ประจาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา awirut@yala.ac.th
3 อาจารย์ประจาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
4 นักวิชาการ สานักงานเกษตรจังหวัดยะลา
2
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Abstract
Upper back pain is the symptoms of muscle spasms, inflammation, and pain because of
overuse of muscles. The objectives of this study are to study the effectiveness of court type
massage (Thai Royal massage) and court type massage with acupressure at back and shoulder
points and compare the effectiveness between both interventions among upper back pain patients.
A quasi – experiment pilot study of 30 participants was study at a private Thai traditional medicine
clinic in Yala province. Recruited the upper back pain patients with the pain score at the 3 level
and above, have no any precaution or contraindication to get massage between January and May
2 0 1 7 . Participants were divided into two groups, 1 5 patients for each group, to get court type
massage or court type massage with acupressure. Pain score was self assessment by using
combined numerical and facial scale. Paired t-test and independent t-test were use for data
analysis. Ethical approved was done before studying. The results found that the patients’ pain level
before and after received court type massage were 4.09 ± 1.87 and 2.17 ± 1.72. That was significant
decreasing of pain level (p – value < .05, 95% CI 1.087 – 2.646). Those of receiving court type
massage with acupressure at back and shoulder points were 5.37 ± 1.96 and 3.77 ± 1.71, the pain
level trend to be reduced (p – value < .05, 95% CI 0.850 – 2.250). The finding outcome of this
study could be applied the court type massage without acupressure for alternative treatment of
pain among upper back pain patients. However, more patients should be added for further study
as well as control confounder variable and design for the association with the effectiveness of
massage.
Keywords: Court type massage, Acupressure, Upperเbackเpain
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การพัฒนาระบบพิธีสุนัตให้ถูกต้องตามหลักสาธารณสุข
กรณีศึกษา อ้าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
The development of the Hadith ceremony system to be in accordance
with public health principles Case study of Krong Pinang District,
Yala Province
สมหมาย บุญเกลียง1 และ ภัคณัฐ วีรขจร2
Sommai Boonkliang1 and Phakkhanat Weerakhachon2
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการทาพิธีสุนัตให้ถูกต้องตามหลักสาธารณสุข
2)พัฒนาระบบการทาพิธีสุนัตให้ถูกต้องตามหลักสาธารณสุข กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ผู้นาศาสนา ผู้นาชุมชน เจ้าหน้าที่ของ
โรงพยาบาลกรงปินัง หมอพื้นบ้านและผู้รับบริการทาพิธีสุนัต จานวน 100 คน เก็บข้อมูลระหว่างวันที่1 มิถุนายน –
31 กรกฎาคม 2559 สถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ
ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 62 อายุระหว่าง 21-40 ปี ร้อยละ 72 ระดับการศึกษาขั้น
สูงสุดส่วน ม.ต้น/ม.ปลาย/เทียบเท่า ร้อยละ 46 และสถานภาพส่วนใหญ่คือมุสลิมชาย ร้อยละ 54 และปัจจัยภายใน
องค์กรที่มีผลต่อการทาพิธีสุนัตให้ถูกต้องตามหลักสาธารณสุขคือ การนาแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติยงั ขาดการบูรณา
การกับหน่วยงานอื่นโดยเฉพาะกลุ่มผู้นาชุมชน/ปราชญ์ ชาวบ้าน/หมอพื้นบ้าน ส่วนปัจจัยภายนอกคือนโยบายขาด
การเชื่อมโยงกับบริบทและวิถีมุสลิมในพื้นที่ทาให้ในบางครั้งขาดการต่อเนื่องในการดาเนินงาน สังคมภายนอก คน
นอกพื้นที่ ไม่เข้าใจในบริบทและวิถีมุสลิม และควรพัฒนาระบบสาธารณสุขโดยใช้ภาคีเครือข่ายในการให้ค วาม
ร่วมมือในการดาเนินงาน เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง ประชาชนมีวิถีตามแบบวิถีมุสลิม
ค้าส้าคัญ : พิธีสุนัต หลักสาธารณสุข การพัฒนาระบบ

1
2

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ (ด้านการสอน) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
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Abstract
This research aims to 1 ) Know the factors that affect the hadith ceremony according to
public health principles 2) Developing the system of hadith to be correct according to public health
principles The sample group used religious leaders, community leaders, staff of Krong Pinang
Hospital. Folk doctors and service recipients of 100 sunnah ceremonies, collected during June 1 July 31, 2016. Statistics used were percentage.
The research found that Most of them are male, 62 percent, aged between 21-40 years,
7 2 percent, the highest level of education. Primary / High School / 4 6 % equivalent and most of
the status is 5 4 % male Muslims and the factors within the organization that affect correcting the
hadith according to public health principles are Implementing a strategic plan into action still lacks
integration with other agencies. Especially community leaders / villagers / folk doctors As for
external factors, the policy is lacking in connection with the context and way of Muslims in the
area, resulting in the lack of continuity in the operation of external society, people outside the area
do not understand in the context and way of Islam. And should develop the public health system
by using network partners to cooperate in operations For strengthening People have a way of being
Muslim.
Keywords : The Hadith ceremony, Public health principles, The development system
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รูปแบบส่งเสริมสุขภาวะผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุด้วยศาสตร์การแพทย์
แผนไทย โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี
Health promotion Model for Osteoarthritis of knee in elderly patients
by using Thai Traditional Medicine
Prapokklao Hospital, Chanthaburi Province.
กรกฎ ไชยมงคล1
Korakot Chaimongkhon1
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ วัตถุประสงค์ของการศึกษาทาวิจัย 1.ศึกษาความเป็นมาของการรักษา
ผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยการแพทย์แผนไทย 2. ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาสุขภาวะของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมที่
ได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย 3. ศึกษารูปแบบการดูแลสุขภาวะผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมที่ได้รับการรักษาด้วย
การแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี โดยผู้วิจัยทาการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ สังเกต
การสนทนากลุ่มและประชุมเชิงปฏิบัติการจากแพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้าน ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยพบว่า
1. ศึกษาความเป็นมาของการรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยการแพทย์แผนไทย โรคข้อเข่าเสื่อมในทางการแพทย์
แผนไทยเรียกว่าลมจับโปง มีวิธีการรักษาด้วยการนวด ช่วยทาให้กล้ามเนื้อคลายตัว ช่วยบรรเทาอาการปวด การ
ประคบสมุนไพร ช่วยบรรเทาอาการอักเสบ ปวดตามกล้ามเนื้อ ปวดข้อ ข้อบวม 2. ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา
สุขภาวะผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมที่ได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย พบว่า สภาพปัจจุบันของผู้ป่วยโรคข้อเข่า
เสื่อมที่ได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรี มีการรักษาโดยวิธีหัตถบาบัด
ประคบสมุนไพรและรับประทานยาสมุนไพร ได้แก่ ยาแคปซูลเถาวัลย์เปรียง ยาครีมไพล บรรเทาอาการ ปวดตามข้อ
เคล็ดขัดยอก และจากการศึกษาองค์ความรู้หมอพื้นบ้านในจังหวัดจันทบุ รี สภาพปัจจุบันพบว่า หมอพื้นบ้านส่วน
ใหญ่อายุมากกว่า 60ปีขึ้นไป มีการท่องสวดมนต์คาถาเพื่อให้หายเจ็บหายไข้ หมอพื้นบ้านไม่เรียกค่ารักษาพยาบาล
ใช้นิ้วมือจับเส้นบริเวณหัวเข่า รักษาติดต่อกันอย่างน้อย 3 วัน รักษาต่อเนื่องกัน 1 สัปดาห์ หรือจนอาการผู้ป่วยดีขึ้น
3. แนวทางส่งเสริมสุขภาวะของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมที่ได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย ในรูปแบบการดูแล
สุขภาพแบ่งออกเป็น 3 ด้าน กาย จิต สังคม ด้านกาย รักษาด้วยการนวด ประคบสมุนไพร ยาสมุนไพร ด้านจิต ให้
คาแนะนาสมาธิบาบัด คลายความกังวล นอนหลับได้สนิท ด้านสังคมผู้ป่ วยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ญาติเข้าใจ
และสร้างกาลังใจให้ ผู้ป่วยรวมทั้งผู้ป่วยสามารถมีส่วนร่วมในการเข้าสังคมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม รูปแบบการ
ดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมนี้นับเป็นภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของผู้ป่วยที่เป็นทางเลือกหนึ่ง
ในการดูแลสุขภาพในปัจจุบัน
ค้าส้าคัญ : รูปแบบส่งเสริมสุขภาวะ ผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก ผู้สูงอายุ
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ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยกับการบูรณาการการรักษาสตรีวัยทอง
โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี
Thai Traditional Medicine Wisdom and Integration in The Treatment
of Postmenopausal Women Prapokklao Hospital, Chantaburi
สุรัสวดี สินวัต1
Suratsawadee Sinwat1
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัญหาการรักษาสตรีวัยทองด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและ
ศึกษาการบูรณาการรักษาสตรีวัยทองด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนปัจจุบัน โรงพยาบาลพระปกเกล้า
จังหวัดจันทบุรี ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง กลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 50 คน และนาเสนอผลการวิจัยโดยการพรรณนาวิเคราะห์ ทาการเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยการ
สั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (Indepth Interview) การสั ง เกต (Observation) และการสนทนากลุ่ ม (Focus Group
Discussion) ผลการวิจัยปัญหาในการรักษาพบว่า การตรวจร่างกายและวิเคราะห์โรคมีอาการหลายอย่างทาให้การ
แยกโรคลาบาก การที่แพทย์แผนไทยใช้วิธีการจับชีพจร และใช้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์ที่สั่งสมมาอาจทาให้
วินิจฉัยอาการที่ผิดพลาดได้ในกรณีที่ผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง การใช้สมุนไพรตารับร่วมกับอาหารแสลง
และไม่มีหัตถการทาให้ไม่สามารถควบคุมปัจจัยการเกิดอาการสตรีวัยทองได้ การติดตามผลการรักษาที่สตรีวัยทองมี
ความเข้าใจว่าอาการหายแล้วก็มักตัดสินใจที่จะหยุดการที่รักษา ในด้านการบูรณาการการรักษา พบว่า การซัก
ประวัติให้ครอบคลุม ใช้หลักวิทยาศาสตร์ร่วมด้วย การรักษาด้วยสมุนไพรตารับร่วมกับการงดอาหารแสลงโดยการใช้
สมุนไพรตารับที่เป็นยาต้มเพื่อเพิ่มทางเลือกให้สตรีวัยทองบูรณาการการให้บริการด้านหัตถการเพื่ อส่งเสริ ม มี
ผลการรักษาดีขึ้น การติดตามผลการรักษาด้วยการตรวจทางห้องปฏิบัติการทาให้การรักษาดีขึ้น
ค้าส้าคัญ : ภูมิปัญญา แพทย์แผนไทย สตรีวัยทอง
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Abstract
The research aims to study the problems of treatment for postmenopausal women with
Thai traditional medicine and modern medicine at Prapokklao hospital, Chanthaburi, Thailand. This
research applied qualitative research approach selecting specific information providers the sample
group of 50 people and presented the research results by descriptive analysis. Field data collection
By in-depth interviews, observation and focus group discussion. When Thai traditional medicine
doctor takes the pulse to diagnose the symptoms, error may occur due to cases that patients have
many complicated symptoms. Moreover using medical herbs in combination with inappropriate
food (in Thailand called slang) and no specific therapeutic treatment can not control the incidence
of the symptoms of menopause. Follow-up of treatment for postmenopausal women is
understood to stop the treatment when there is no symptom. In terms of integrated treatment, it
was found that taking comprehensive history based on scientific, using herbal medicine together
with avoiding the inappropriate food and follows up with laboratory tests can promote effective
of treatment. Make treatment better.
Key words : Wisdom, Thai traditional medicine, Postmenopausal women
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กัญชากับการรักษาโรคที่ปรากฏในหนังสือบุดต้ารายาภาคใต้
Application of marijuana for the treatment of diseases,
as recorded in Southern medical texts
วิทยา บุษบงค์1
Witthaya busabong
บทคัดย่อ
บทความเรื่อง “กัญชากับการรักษาโรคที่ปรากฏในหนังสือบุดตารายาภาคใต้” เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์
เอกสารโบราณประเภทตารายา โดยศึกษาข้อมูลตารายาที่ปรากฏในหนังสือบุดภาคใต้ จานวน 10 เล่ม จากห้อง
วรรณกรรมท้องถิ่น สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ วัตถุประสงค์การนาเสนอ คือเพื่อรวบรวมตารับยา
ที่ปรากฏการใช้กัญชาเป็นส่วนประกอบตัวยาในการรักษาโรค และจาแนกประเภทของโรคที่รักษาด้วยตารับยาที่มี
กัญชาเป็นส่วนประกอบ ผลการศึกษาพบว่าหนังสือบุดจานวน 10 เล่มที่ใช้ศึกษานั้นมีตารับยาที่ ใช้ กัญชาเป็ น
ส่วนประกอบในตารับ เพื่อใช้ในการรักษาโรค จานวน 26 ตารับยา จาแนกตามชนิดของโรคได้เป็น 8 กลุ่ม ดังนี้ 1)
โรคเกี่ยวกับระบบประสาท 9 ตารับยา 2) รักษาอาการไข้ 2ตารับยา 3) โรคลมภายใน 8 ตารับยา 4) โรคพยาธิ 1
ตารับยา 5) โรคตาลขโมย 1 ตารับยา 6) โรคริดสีดวง 2ตารับยา 7) โรคโลหิต 2 ตารับยา 8) โรคเกี่ยวกับสายตา 1
ตารับยา นอกจากนี้ยังใช้เป็นตัวยาช่วยทาให้เจริญอาหาร 2 ตารับยา
จากการศึกษาดังกล่าวพบว่ากัญชาเป็นตัวยาสาคัญที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคที่หลากหลาย และเป็นภูมิ
ปัญญาของหมอพื้นบ้านภาคใต้ที่ได้สังเกต เรียนรู้ และทดลอง จนเกิดความมั่นใจและจดบันทึกไว้เป็นตารายา และใช้
รักษาโรคต่างๆ สืบทอดต่อกันมารุ่นสู่รุ่น และนับว่าเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่าของชาวใต้ด้วย นอกจากนี้
ยังเป็นสิ่งที่ยืนยันได้เป็นอย่างดีว่ากัญชามิใช่สิ่งเสพติดให้โทษแต่เพียงอย่างเดียว แต่กัญชายังเป็นพืชที่มีสรรพคุณทาง
ยาอันทรงคุณค่าที่คนภาคใต้รู้จักและใช้ในการรักษาโรคกันมาอย่างยาวนาน
ค้าส้าคัญ : กัญชา การรักษาโรค หนังสือบุด ตารายา
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Abstract
This article on "Application of marijuana for the treatment of diseases, as recorded in
Southern medical texts" relates to a study conducted by analysis of ten ancient books of southern
medicine obtained from the local literature room of the Institute for Southern Thai Studies, Thaksin
University. The objective was to collect medical texts that recommend marijuana for medical use,
and to classify its uses. The study found that in the past, southern folk doctors used marijuana to
treat many different diseases. The ten texts studied were references containing pharmacopeia, of
which twenty-six describe marijuana’s medical uses. These can be further classified into eight
groups based on the conditions treated:
1) Nine pharmacopeias for neurological diseases
2) Two pharmacopeias for fever
3) Eight pharmacopeias for respiratory diseases
4) One pharmacopeia for parasitic disease
5) One pharmacopeia for malnutrition
6) Two pharmacopeias for hemorrhoids
7) Two pharmacopeias for blood diseases
8) One pharmacopeia for eyes diseases
Additionally, two pharmacopeias describe how marijuana was used to stimulate appetite.
This study demonstrates that cannabis was recognized as an important drug with properties for the
treatment of various diseases. Folk wisdom pertaining to this drug has been transmitted by folk
doctors who have observed, studied and experimented until confident in its abilities. Their wisdom
has been recorded in medical texts, as the herb has been used to treat various diseases from
generation to generation. Such wisdom is a valuable part of southern heritage. Additionally, folk
wisdom confirms that marijuana has low potential to cause addictions. Above all, it is a valuable
drug that southern people know and use in the treatment of diseases.
Keywords: marijuana, treatment of diseases, ancient book, medical text
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ภูมิปัญญาการพิทักษ์อาหารในมิติวัฒนธรรมบ้านป่านางเย้อ
ต้าบลหนองบัว อ้าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
Wisdom of food protection in a cultural dimension of Ban Pa Nang
Yoe, Nong Bua Sub-district, Mueang District,
Kanchanaburi Province
นพรัตน์ ไชยชนะ1
Nobparat Chaichana1
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทชุมชนและภูมิปัญญาการพิทักษ์อาหารในมิติวัฒนธรรมบ้านป่า
นางเย้อ ตาบลหนองบัว อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีในบริบทสังคมปัจจุบัน ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บ
ข้ อ มู ล โดยการค้ นคว้ าจากเอกสาร ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ลสาคั ญ คื อ เจ้ า อาวาสวั ดหนองบั ว ผู้ น าชุ ม ชน ก านั น ผู้ ใ หญ่บ้าน
ชาวบ้านจานวน 6 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูลรอง คือ หน่วยงานราชการในพื้นที่ จานวน 3 คน ข้อมูลจากภาคสนามใช้แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยมีการ
ตรวจสอบข้อมูลทุกขั้นตอน พื้นที่ศึกษา คือ บ้านป่านางเย้อ หมู่ที่ 6 ตาบลหนองบัว อาเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
ผลการวิจัยพบว่า “ป่านางเย้อ” เป็นการเรียกชื่อท้องถิ่นตามสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ของหมู่บ้าน
เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีต้นเย้อขึ้นเป็นจานวนมาก ต้นเย้อเป็นพืชประเภทไม้เลื้อยจะขึ้นมากบริเวณชุมชนป่านาง
เย้อ อดีตชาวบ้านมักเรียกชื่ อหมู่บ้ านดั งกล่า วว่ า “ป่าอีเย้อ” แต่ฟังดูไม่สุภาพจึงเปลี่ยนมาเป็น “ป่านางเย้ อ ”
ลักษณะของหมู่บ้านป่านางเย้อมีภูเขาสลับกับพื้นที่ราบเชิงเขาและพื้นที่ราบริมฝั่งแม่น้า มีแม่น้าศรีสวัสดิ์ประชากร
บ้านป่านางเย้อมีวิถีชีวิตเป็นสังคมเกษตรกรรมหาพืชผัก จากแหล่งธรรมชาติมาบริโภค พึ่งพาอาศัยทรัพยากรท้องถิ่น
ถึงแม้กาลเวลาจะเปลี่ยนแปลงไปซึ่ งส่งผลต่อวิถีชีวิตแบบเดิม แต่ชุมชนยังสามารถปรับตัวให้ดารงชีวิตและแสดงอัต
ลักษณ์ของชุมชนแห่งนี้ โดยอาศัยภูมิปัญญาจากบรรพชนที่ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ ทาให้ชุมชนแห่งนี้มีรูปแบบการ
พิทักษ์อาหารให้สามารถมีกินมีใช้ตลอดปี ทั้งวิธีการหมัก ดอง และตาก เป็นวิธีการที่หลากหลาย แต่อย่างไรก็ดี
วิธีการดังกล่าวเป็นลักษณะของการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ทาให้ชุมชน
แห่งนี้ยังสามารถมีรูปแบบวิถีชีวิตบนความหลากหลายท้องถิ่นที่มีอยู่ในชุมชนได้อย่างยั่งยืน
ค้าส้าคัญ : ภูมิปัญญา, พิทักษ์อาหาร, บ้านป่านางเย้อ
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ABSTRACT
The purpose of this area study was to investigate the community context and wisdom of
food protection in a cultural dimension of Ban Pa Nang Yoe, Nong Bua Sub-district, Mueang District,
Kanchanaburi Province. Qualitative research methods and applied anthropological research
methods were employed. Data were collected from related documents and field data were
collected through semi-structured in-depth interviews, and participant and non-participant
observations. The data were validated at all the steps of collection. The study area was Ban Pa
Nang Yoe, Nong Bua Sub-district, Mueang District, Kanchanaburi Province.
The results revealed that the area, “Pa Nang Yoe”, is named according to its geological
environment as a lot of Yoe, a climbing plant, grow there. In the past the area was called “Pa Ee
Yoe” but the word “ee” did not sound polite and was, thus, officially changed to “Pa Nang Yoe”.
This area has mountains and plains on foothills and along river banks. Srisawat or Kwai Yai River
flows through the village. Consequently, the community is an agricultural society where people
collect vegetables from natural sources for consumption and depend on local resources. Even
though time has passed and affected the traditional way of life, the community is able to adapt
and exist with its identities using wisdoms inherited from their ancestors that give them food
protection methods: fermenting, pickling, and drying which make food available all year round.
Therefore, the community’s way of life will be sustainable on its local natural diversity.
Keywords: Wisdom, food protection, Ban Pa Nang Yoe
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ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของชาติพันธุ์ไทกวน ไทกะเลิง และไทพวน1
Comparative study of the characteristics of the Tai Guan,
Tai Ka Loeng and Tai Phuan
อ้อมทิพย์ มาลีลัย2
Aomthip Maleelai
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของชาติพันธุ์ไทกวน ชาติพันธุ์ไทกะเลิง และ
ชาติพันธุ์ ไทพวน 2) เพื่อหาข้อสรุปว่าชาติพันธุ์ไทกวนเป็นชาติพันธุ์เดียวกับชาติพันธุ์ไทกะเลิงหรือไทพวน ด้วย
วิธีการศึกษาวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการศึกษาภาคสนามด้วยวิธีการสัมภาษณ์ผู้บอก
ข้อมูลภาษาไทกวนและไทกะเลิงถิ่นละ 2 คน โดยใช้แนวคิดเรื่องการจาแนกกลุ่มชาติพันธุ์ ผลการศึกษาพบว่า
1) ชาติพันธุ์ไทกวน ชาติพันธุ์ไทกะเลิง และชาติพันธุ์ไทพวน มีลักษณะที่เหมือนและแตกต่างกัน ดังนี้
1.1 ด้านภาษา
ลักษณะที่เหมือนกันของทั้งสามกลุ่มชาติพันธุ์คือ เป็นภาษาตระกูลไท โดยมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันทั้ง
ด้านหน่วยเสียงและคาศัพท์พื้นฐาน ได้แก่ ไม่มีหน่วยเสียง /ร/, /ช/, /ฉ/ โดยใช้หน่วยเสียง /ฮ/, /ล/, /ซ/, /ส/ แทน
และมีหน่วยเสียง /ญ/ นาสิก ด้านความแตกต่างทางภาษานั้น ภาษาไทกวนและไทกะเลิงไม่มีหน่วยเสียง /ฟ/, /ฝ/
โดยใช้หน่วยเสียง /พ/, /ผ/ แทน มีอักษรควบใช้เป็นบางคา ได้แก่หน่วยเสียง /ขว/, /สว/, /คว/ เช่น ขว้าม (ข้าม)
สวาบ (สวบ) และมีสาเนียงคล้ายกับทางกลุ่มภาษาลาว ส่วนภาษาไทพวน ไม่มีการออกเสียงควบกล้า ออกเสียงสระ
“ใอ” เป็นสระ “เออ” ไม่มีตัวสะกดแม่กก และมีสาเนียงการพูดคล้ายคลึงกับภาษาพูดของชาวผู้ไท และไทยล้านนา
แต่ศัพท์ส่วนมากจะคล้ายกับภาษาไทยอีสาน และมีตัวอักษรคืออักษรไทยน้อย
1.2 ด้านวัฒนธรรม
ลักษณะที่เหมือนกันของทั้งสามกลุ่มชาติพันธุ์คือ มีอาชีพดั้งเดิมคือการทาเกษตรกรรม มีคติความเชื่อ
เรื่ อ งผี มี ป ระเพณี พิ ธี ก รรมที่ แ สดงถึ ง ความศรั ท ธาต่ อ ผี บ รรพบุ รุ ษ ส่ ว นลั ก ษณะที่ แ ตกต่ า งกั น จะมี ลั ก ษณะ
เฉพาะเจาะจง ได้แก่ ไทกวนมีอาชีพที่สร้างชื่อเสียงคือการตีเหล็ก มีประเพณีการไหว้ปู่ตาแสง โดยจะนุ่งชุดสีแดงใน
งานเฉลิมฉลองต่างๆ และมีชุดประจาชาติพันธุ์คือสีเหลืองดา ไทกะเลิง มีประเพณีที่จัดทาเป็นงานบุญยิ่งใหญ่ คือบุญ
เผวส การแต่งกายแบบดั้งเดิมนิยมนุ่งผ้าย้อมครามทอมือ ส่วนไทพวน มีชื่อเสียงในด้านการทอผ้า การตีเหล็ก ทา
เครื่องเงิน เครื่องทอง มีประเพณีกาฟ้าและพิธีเลี้ยงผีปู่ตา ด้านการแต่งกายแบบดั้งเดิมคือผ้าย้อมครามและผ้ามัดหมี่
บางถิ่นมีการรื้อฟื้นการแต่งกายเป็นแบบประยุกต์ด้วยชุดที่ได้รับอิทธิพลแบบไทลื้อ

1

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยหัวข้อ “อัตลักษณ์ชุมชนสู่การประกอบสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชนเผ่าไทกวน
ตาบลนาถ่อน อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม” ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจยั และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
งบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
This article is part of a research project titled “ The Community Identity toward the Construction of Cultural
Attractions of Ti Guan Tribe in Na Ton, That Phanom District, Nakhon Phanom Province”
2 อาจารย์สาขาวิชาพื้นฐานอาชีวศึกษา คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
Teacher of Basic Education Faculty of Agriculture and Technology Nakhon Phanom University
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1.3 ด้านประวัติศาสตร์และการเมือง
ลักษณะที่เหมิอนกันของสามกลุ่มชาติพันธุ์คือ มีถิ่นฐานดั้งเดิมที่ใกล้เคียงกันคือต่างอพยพมาจากเขต
พื้นที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ส่วนลักษณะที่แตกต่างกันคือ ปัจจุบันการตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย
ของชาติพันธุ์ไทกวนกับไทกะเลิงอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเท่านั้น แต่ชาติพันธุ์ไทพวนมีการตั้งถิ่นฐานที่
กระจัดกระจายอยู่ในภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคอีสาน
2) ชาติพันธุ์ไทกวนไม่ได้เป็นชาติพันธุ์เดียวกับชาติพันธุ์ไทกะเลิงหรือไทพวน
ค้าส้าคัญ : ชาติพันธุ์ ไทกวน ไทกะเลิง ไทพวน
ABSTRACT
This research aimed to 1) comparative study the characteristics of Tai Guan, Tai Ka Loeng,
and Tai Phuan 2) to find the conclusion if that Tai Guan is the same as Tai Ka Loeng or Tai Phuan
using the methods of studying and analyzing documents and related research and also field studies
by means of interviews with informants of Tai Kuan and Tai Ka Leng languages for 2 people each
by using the concept of classifying ethnic groups.
The findings were as follows:
1 ) Tai Guan, Tai Ka Loeng and Tai Phuan are similar and different in characteristics as
follows.
1.1 Dialects characteristics
The similar characteristics of all three ethnic groups are Tai family language, which are
similar in both the phonemes and the basic vocabulary. There is no /r/, /kh/, ch/ but the phonemes
/h/, /l/, /s/ was used instead and there are /j/ nasal sound. The different of Tai Guan and Tai Ka
Loeng dialects, there is no the phonemes /f/ but the phoneme /ph/ is used instead. There are
some diphthong words /kh/, /sw/ such as “kwaam” (cross), “swaap” (bite) and a similar accent to
the Lao dialects group. There is non diphthong pronunciation in Tai-phuan dialect. The
Pronunciation of vowels /ay/ as vowels /oe/, with no final consonant /-k/ and the accent is similar
to the spoken dialects of the Phu-Tai and Thai Lanna. The most vocabulary are similar to Isaan
Thai. There have Thai-Noi alphabet.
1.2 Culture
The same characteristics of all three ethnic groups are having traditional occupation as
farming, having the belief in ghost, having a ritual tradition that represents faith in ancestral spirits.
While the different characteristics are specific characteristics for example Tai Guan has famous
career as a smith. There is a tradition of worshiping the “Pu Ta Saeng Shrine” by wearing a red
dress in various celebrations and there is an ethnic dress, yellow-black. Tai Ka Loeng, there is a
great merit tradition that is “Boonphawhet”. The traditional dress is Indigo hand dyed fabric cloth.
Tai Phuan It is famous for weaving, smith, silverware, goldware, and the tradition of “Kam-Fa” and
Ancestral ceremony or “Pu Ta”. The traditional dress style is indigo dyed fabric and Mudmee fabric.
Some localities have resurrected the dress as an application with the Tai Lue influence.
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1.3 History and politics
The similar characteristic of these three ethics is having nearby traditional settlement
which moved from Loa PDR. While the difference is current settlement of Tai Guan and Tai Ka
Loeng is only in the north eastern of Thailand only but Tai Phuan scattered settle in the eastern,
central, northern and and northeastern regions.
2) Tai Kuan is not the same ethnic as Tai Ka Loeng and Tai Phuan.
Keywords: Ethnicity, Tai Guan, Tai Ka Loeng, Tai Phuan
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การสื่อสารกับการสืบทอดอัตลักษณ์การฟ้อนผู้ไทยเรณูนคร
อ้าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
Communication and the Reproduction of Phuthai Renu Nakhon
Dance Identity in Renu Nakhon District,
Nakhon Phanom Province
สุภัทรชรี บุญประชุม1 ณัฐพงศ์ เขียวศรี2 คงฤทธิ์ รีวงษ์3 และ สาวิณี โกพลรัตน์4
Supatcharee Boonprachoom1, Nuttapong Khiaosri2, Kongrid Reewong3
and Sawinee Kopolrat4
บทคัดย่อ
งานวิจัยเชิงคุณภาพเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานภาพของการฟ้อนผู้ไทยเรณูนคร การสื่อสารและ
การสืบทอดอัตลักษณ์ รวมไปถึงแนวทางในการสืบทอดสื่อพื้นบ้านการฟ้อนผู้ไทยเรณูนคร เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
การวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และสนทนากลุ่ม
ผลการศึกษาพบว่า สถานภาพของการฟ้อนผู้ไทยเรณูนคร กลุ่มผู้ส่งสารยังคงมีอยู่ในชุมชน มีการสืบทอด
และมีจานวนเพิ่มขึ้น เนื้อหาที่ถ่ายทอดผ่านการฟ้อนยังมีการรักษาไว้ งานพิธี สถานที่จัดแสดง รวมไปถึงกลุ่มผู้ชมมี
จานวนเพิ่มขึ้นและหลากหลาย ด้านการทาหน้าที่ในฐานะสื่อพื้นบ้าน พบว่า การฟ้อนผู้ไทยเรณูนครยังทาหน้าที่
บันทึกและถ่ายทอดวิถีชีวิตของชาวผู้ไทยในอดีต สร้างความบันเทิง สร้างอาชีพ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้าง
อัตลักษณ์ของชุมชน ถึงแม้ว่าวิถีชีวิตของชาวเรณูผู้ไทยจะเปลี่ยนไปแต่การฟ้อนผู้ไทยเรณูนครยังคงคุณค่าและคง
ความหมายด้านจิตวิญญาณของคนเรณูผู้ไทยไว้อย่างดี เป็นสื่อพื้นบ้านของชาวเรณูผู้ไทยตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน
ซึ่งปัจจัยที่เอื้ออานวยต่อการสืบทอด คือ เนื้อหา รูปแบบของการฟ้อนและรูปแบบการจัดแสดงที่ปรับเปลี่ยนและ
ประยุกต์ได้หลากหลาย กลุ่มผู้ชมเข้าถึงและมีส่วนร่วมได้เป็นอย่างดี และความสานึกถึงอัตลักษณ์ของชุมชน
ค้าส้าคัญ: การสืบทอดอัตลักษณ์ การฟ้อนผู้ไทยเรณูนคร สื่อพื้นบ้าน
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boonprachoom.s@gmail.com
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Abstract
The objective of this qualitative research was to study the status of Phuthai Renu Nakhon
dance, the communication and reproduction of identity, including the ways to reproduce folk
media of Phuthai Renu Nakhon dance. The data was collected by document analysis, in-depth
interview and focus group discussion.
The results showed that the status of Phuthai Renu Nakhon dance; there is a group of
senders in the community, an increasing of reproduction, the content conveyed by the dance is
being preserved, ceremonies, venues and audience are increasing and various. Phuthai Renu
Nakhon dance is still being used to record and convey Phuthai people’s way of life in the past, to
entertain, create job opportunities, promote tourism and create community identity. Even though
Phuthai Renu Nakhon people’s way of life is changing, Phuthai Renu Nakhon dance is still value
and meaningful in terms of spirituality of Phuthai Renu Nakhon people as it has been folk media
of Phuthai Renu Nakhon people from the past to the present. Factors facilitating for reproduction
of identity are content, dance pattern and show pattern that can be changed and adapted
diversely, audience are able to reach easily and well-attended, and awareness of community
identity.
Keywords: Reproduction of Identity, Phuthai Renu Nakhon Dance, Folk Media
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“ประเกือม”อิทธิพลบทบาทและฐานคติความเชื่อ
ของกลุ่มชาวไทยเขมรจังหวัดสุรินทร์
“PRA-GURM” INFLUENCE RULE AND BELIEF OF THAI-KHMER PEOPLE
IN SURIN PROVINCE
ยโสธารา ศิริภาประภากร1 ส้าเริง อินทยุง2 และ สุริยา คลังฤทธิ์3
บทคัดย่อ
บทความวิ ชาการเรื่อ ง “ประเกื อ ม” อิ ท ธิ พ ลบทบาทและความเชื่ อ ของชาวไทยเขมรจังหวั ดสุรินทร์
จุดประสงค์ของบทความ เพื่อนาเสนอถึงคุณลักษณะแห่งอัตลักษณ์ทางมรดกทางวัฒนธรรมของภูมิปัญญาพื้นบ้าน
หรือ “ประเกือม”อันเป็นนวัตกรรมมรดกวัฒนธรรมของกลุ่มของกลุ่มชาวไทยเขมรจังหวัดสุรินทร์ โดยผู้เขียนได้เรียบ
เรียงการทบทวนวรรณกรรมเอกสารงานวิจัยและการศึกษาภาคสนาม โดยนาเสนอประเด็นหลักๆ ได้ แก่ ประเกือม
ลวดลายประเกื อ มโบราณ อิ ท ธิ พ ลจากประเกื อ ม บทบาทของประเกื อ มและฐานคติ ค วามเชื่ อ แห่ งประเกื อ ม
ประโยชน์สาระจากแนวคิดนี้สามารถให้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะแห่งอัตลักษณ์ทางมรดกทางวัฒนธรรมของ
ภูมิปัญญาพื้นบ้านหรือ “ประเกือม” ซึ่งสื่อออกมาในมิติแห่ง จาก อิทธิพล บทบาทแลความเชื่อในฐานะเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของกลุ่มชาวไทยเขมรสุรินทร์
ค้าส้าคัญ : ประกือม, อิทธิพล, บทบาท, ความเชื่อ, ชาวไทยเขมรสุรินทร์
ABSTRACT
This article name is “Pra-gurm” influence rule and belief of Thai-Khmer people in Surin
province. It is an academic reviewed article was written by using literature review from experience
and the books and research papers. The purpose of the article is to describe the characteristic of
the identities of cultural heritage of local wisdom as Pra-gurm or silver ware handicraft or cultural
heritage from Thai-Khmer people in Surin province. The main ideas of the paper are 1) Pra-gurm 2)
The ancient patterns of Pra-gurm 3 ) the roles of Pra-gurm 4 ) The based belief of Pra-gurm The
benefit ideas from this article was that understandings deeply about the identities characteristic of
cultural heritage of local wisdom as Pra-gurm or silver ware handicraft which reflect to the various
of dimensions are influence, rule and belief as the cultural heritage from Thai-Khmer people in
Surin province.
Keyword : Pra-gurm, Influence, Role, Belief, Thai-Khmer
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ความเชื่อ และสัญลักษณ์ในจิตรกรรมฉากบังเพลิงงานพระเมรุมาศหรืองานพระเมรุ1
BELIEFS, AND SYMBOLS OF THE FIRE SCREEN PAINTINGS
IN THE GOLDEN ROYAL FUNERAL PYRES OR THE ROYAL FUNERAL PYRES
สันติ หอมยมณ์2 เสาวลักษณ์ อนันตศานต์3
สุภัทรา บุญปัญญโรจน์4 และ สนั่น รัตนะ5
บทคัดย่อ
ภาพจิ ต รกรรมฉากบั งเพลิ งคื อ วั ฒ นธรรมวั ต ถุ ที่ แ สดงถึ งความส าคั ญ ของสถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ ไ ทย
การออกแบบภาพจิตรกรรมฉากบังเพลิงคือการออกแบบเชิงสัญลักษณ์สื่อถึงคติความเชื่อเรื่องไตรภูมิโลกสัญฐาน
ใช้ประกอบสถาปัตยกรรมงานพระเมรุมาศหรืองานพระเมรุ งานวิจัยนี้ศึกษาถึงรูปแบบ รูปภาพ และการตีความภาพ
สัญลักษณ์ที่ปรากฏในจิตรกรรมฉากบังเพลิง โดยศึกษาจากภาพถ่ายเก่า ชิ้นงานที่เก็บรักษาในพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พระนคร งานพระเมรุมาศรัชกาลที่ 9 และการสัมภาษณ์ช่างผู้ออกแบบ ผลจากการศึกษาพบหลักฐาน
ชิ้นงานและภาพถ่ายที่ปรากฏในสมัยรัตนโกสินทร์ จานวน 19 ฉาก มี 2 รูปแบบ คือ ฉากตั้ง และ ฉากบานพับ
ภาพจิตรกรรมที่วาดบนฉากบังเพลิงจาแนกได้ 10 สัญลักษณ์ ประกอบด้วย (1) สัญลักษณ์ที่สื่อถึงคติสมมติ
เทวราชหรือพุทธราชา ภาพนารายณ์อวตาร พระพรหม พระอินทร์ เทพทวารบาล เทพชุมนุม (2) สัญลักษณ์ที่สื่อถึง
การถวายความเคารพสักการะ (3) สัญลักษณ์ที่สื่อถึงสรวงสวรรค์ (4) สัญลักษณ์ที่สื่อแทนพระองค์ (5) สัญลักษณ์ที่
สื่อถึงพระราชจริยวัตรส่วนพระองค์ (6) สัญลักษณ์ที่สื่อถึงพระราชวงศ์ (7) สัญลักษณ์ที่สื่อถึงพระราชกรณียกิจ (8)
สัญลักษณ์ที่สื่อการลอยขึ้นสู่ที่สูง (9) สัญลั กษณ์ที่สื่อถึงประชาชนชาวไทย (10) สัญลักษณ์ที่สื่อถึงปริศนาธรรม
คาสาคัญ : จิตรกรรมฉากบังเพลิง, ฉากบังเพลิง, พระเมรุมาศ, พระเมรุ, สัญลักษณ์, ความเชื่อ

Abstract
1

บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง รูปแบบ ความเชื่อ และสัญลักษณ์ ในจิตรกรรมฉากบังเพลิงงานพระเมรุ
มาศหรืองานพระเมรุ หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาไทยศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2 นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาไทยศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง โทร. 08605258420 ,
0804259883 E-Mail. vatinsansanti@gmail.com
3 รองศาสตราจารย์ ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประธานกรรมการที่ปรึกษา
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยรามคาแหง กรรมการที่ปรึกษา
5 ครูชานาญการพิเศษ วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ภาคีสมาชิกสานักศิลปกรรมแห่งราชบัณฑิตยสถาน
กรรมการที่ปรึกษา
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The mural painting is the material culture which present how important of Thai royal
institution. The symbolic design for the fire screen paintings presents Tribhum mural which use for
architecture in the golden royal funeral pyres or the royal funeral pyres. This research studies the
from, photographs and interpreting the symbolic pictures that appears in the fire screen paintings,
by studying from the old photographs, the piece of works storage into the Bangkok Nation Museum,
the golden royal funeral pyre of King Rama IX and interview the technician. The results of the
research are the piece of works, and photographs which was appeared in Rattanakosin period, 19
screens including two types are set screen and folding screen.
The mural painting which was painted on the fire screen is categorized into 10 symbols;
(1) The symbols of beliefs in Devaraja or Buddhistraja, Narayana avatar, Brahma, Indra, Dvarapala,
and Angel assembly. (2) The symbols of beliefs in worship. (3) The symbols of beliefs in heaven.
(4) The symbols of replacement of the King and dynasty. (5) The symbols of The royal behavior
and liking personal. (6) The symbols of dynasty. (7) The symbols of royal duties. (8) The symbols
of floating up. (9) The symbols of Thai people. (10) The symbols of Dharma puzzle.
Keywords : The fire screen paintings, The fire screen, The golden royal funeral pyres, The royal
funeral pyres, Symbols, Beliefs
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การเมืองในความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับเจ้าพ่อพญาแลจังหวัดชัยภูมิ*
Politics in Beliefs and Rituals of Chaoporpayalae in
Chaiyaphum Province
ประเสริฐศักดิ์ มีหมู่1 เสาวลักษณ์ อนันตศานต์2
สุภัทรา บุญปัญญโรจน์3 และ สนั่น รัตนะ4
บทคัดย่อ
พระยาภักดีชุมพล เจ้าเมืองชัยภูมิคนแรก ได้มีบทบาทในฐานะวีรบุรุษผู้สร้างบ้านแปงเมืองยกสถานะ
หมู่บ้านสู่เมืองชัยภูมิ สมัยรัชกาลที่ 2 อีกทั้งยังมีบทบาทในเหตุการณ์เจ้าอนุวงศ์กบฏ พ.ศ.2369 โดยไม่เข้าร่วมกับ
ฝ่ายเวียงจันทน์จนนาไปสู่การประหารจนเสียชีวิต ชาวชัยภูมิเคารพนับถือจึงได้ตั้งศาล เรียกขานท่านว่า “เจ้าพ่อ
พญาแล” เป็นการยกสถานะจากวีรบุรุษสู่เทพเจ้าประจาเมืองชัยภูมิตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา บทบาทของเจ้าพ่อพญา
แลนั้นมีอิทธิพลต่อจิตใจชาวชัยภูมิมายาวนาน นับตั้งแต่ พ.ศ.2500 เป็นต้นมา เจ้าพ่อพญาแลได้เป็นส่วนหนึ่งของ
หน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนนโยบายจากภาครัฐ ความแยบยลของการใช้ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับเจ้าพ่อ
พญาแล เด่นชัดเมื่อ พ.ศ.2408 จากการสร้างอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลทาให้เกิดงานเจ้าพ่อพญาแล ซึ่งนับเป็นจุด
เปลี่ยนจากระบบความเชื่อของชาวบ้านเกี่ยวกับเจ้าพ่อพญาแลในฐานะมเหศักดิ์หลักเมืองมีพิธีกรรมเพื่อความอุดม
สมบูรณ์สู่สัญลักษณ์ของความเป็นหนึ่งเดียวของรัฐไทยซึ่งเป็นแนวคิดทางการเมืองเรื่องชาตินิยม
คาสาคัญ: เจ้าพ่อพญาแลความเชื่อและพิธีกรรม การเมือง จังหวัดชัยภูมิ
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0863220933/prasertsakmeemoo@gmail.com
2 รองศาสตราจารย์ ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประธานกรรมการที่ปรึ กษา
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยรามคาแหง กรรมการที่ปรึกษา
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Abstract
Prayaphakdeechumphon was the first governor of Chaiyaphum Province. He played the
role as a hero of the establishment of the village to become Chaiyaphum City in the reign of King
Rama II. Besides, he was the part of incident that Chaoanuwong, the king of Vientiane, in 1826, not
to participate in the war with him until he was executed. Consequently, Chaiyaphum people have
paid respected to him, and they built the shrine and called him “Chaoporpayalae.” This has been
raised the status from the hero to be the God of Chaiyaphum Province since then. The roles of
Chaoporpayalae has influenced to Chaiyaphum people for a long time. Beliefs and rituals of
Chaoporpayalae are parts of the governmental organizations to implement the administrative
policies. From the building of Chaoporpayalae Monument in 1965, there was Chaoporpayalae
festival which was the change of beliefs of the villagers about Chaoporpayalae as the position of
the mourning city. There were the rituals of the prosperity as the symbol of the unity of Thai State
which was the political idea of nationalism
Keywords: Chaoporpayalae Beliefs and Rituals Politics Chaiyaphum Province
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ความเชื่อและการปฏิบัติตามความเชื่อพิธีกรรมพราหมณ์เพื่อ
คาจุนสังคมของชาวไทยลาว จังหวัดอุดรธานี
Inherit Brahmin ritual beliefs for social support of
Lao Thai ethnic group in udonThani Province
เกียรติพงศ์ ตระการจันทร์1 สุภีร์ สมอนา และ ประจญกิ่งมิ่งแฮ
Keatipong Trakanjan1, Supee Samoran and Pjon Gingmingha
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเชื่อและการปฏิบัติตามความเชื่อพิธีกรรมพราหมณ์ในการทา
หน้าที่ค้าจุนสังคม ในพื้นที่ชุมชนชาวไทยลาว บ้านพันดอน อาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ตั้ งแต่เดือน เมษายน 2561 – กรกฎาคม 2561
แนวทางการสั ม ภาษณ์ แ บบกึ่ ง โครงสร้ า ง (Semi-Structured Interview : SSI)การสั ง เกตแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
(ParticpativeObsevative) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (NonparticpativeObsevative) และการสนทนากลุ่ม
(Group Discussion) เลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) แบบเจาะจง ประกอบด้วย ผู้รู้ กลุ่มคน 3 ช่วงวัย คือ
ผู้สูงอายุ วัยกลางคน และคนรุ่นใหม่ กลุ่มละ 3 คน
ผลการวิจัยพบว่า ในพื้นที่ศึกษาชุมชนพันดอน มีกลุ่มชาติพันธุ์ ที่พบคือ ชาวไทยลาว ชาวไทยเชื้อสายจีน
ชาวไทยเบิ้ง(ไทโคราช) และชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม(ไทแกว) พบว่าความเชื่อคติพราหมณ์เกาะติดอยู่ในโครงสร้าง
ทางสังคมในกลุ่มชาวไทยลาว โดยมีความเชื่อที่ปรากฏอยู่คือ ความเชื่อฤกษ์ยาม ความเชื่อทิศมงคล ความเชื่อด้าน
การเสริมสวัสดิมงคล ความเชื่อขวัญ ความเชื่อด้านที่อยู่อาศัย และมีการปฏิบัติตามความเชื่อในรู ปแบบพิธีกรรม คือ
บายศรีสู่ขวัญ สะเดาะเคราะห์ การแต่งแก้ การกาหนดวันในการทาพิธีเพื่อให้ตรงตามฤกษ์ยามมงคล พิธีกรรม
พราหมณ์ทาหน้าที่ค้าจุนสังคมโดยการเสริมสร้างกาลังใจ และความสงบสุขของคนในชุมชน
คาสาคัญ : ความเชื่อ การปฏิบัตติ ามความเชื่อ พิธีกรรมพราหมณ์
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ABSTRACT
This research aimed to study inherit Brahmin ritual beliefs for social support of Lao Thai
ethnic group in Ban Phan Don, Kumphawapi District,UdonThani Province. Qualitative research was
employed for data collectionfrom Aprilto July 2018. The data were collected through semistructured interview, participatory observation, non-participatory observation and group
discussionwith the key Informants who were purposively selected from three expert groups:
elderly, middle age and new generation 3 people per group.
The research results revealed that in the Lao Thai community study area there were
several ethnic groups, including Lao Thai, Chinese Thai,Korat Thai (Thai Bueng)and Vietnamese Thai
(ThaiKaew).It was found that Brahmanbeliefs adhered to social structures in the Lao Thai ethnic
group were as follows:auspicious time, auspicious directions, auspicious fortunesupport, morale
and housing. These beliefs werepracticedthrough ritualsconsisting of traditional welcoming
ceremony, eliminating misfortune, blessing alms and fixing auspicious time. The Brahmin rituals
were intended to strengthen the spirit, peace and happiness of people in the community.
KEYWORDS : beliefs , inherit Brahmin ritual
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เจ้าพ่อศรีนครเตา : การกลายเป็นผีใหญ่ภายใต้ความหลากหลายทางความเชื่อ
กรณีบ้านเมืองเตา อาเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
หลังทศวรรษที่ 2540-2560
นราวิทย์ ดาวเรือง1 และ และทวีศิลป์ สืบวัฒนะ2
บทคัดย่อ
“...ทาไมความเชื่อเจ้าพ่อศรีนครเตาจึงเป็นความเชื่อสูงสุด
ในอาณาบริเวณพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้?..”
คาถามข้างต้นจึงนามาสู่การอธิบาย เพื่อแสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของความเชื่อเจ้าพ่อศรีนครเตาซึ่ง
กลายเป็นผีคุ้มครองที่มีอานาจสูงสุดในอาณาบริเวณพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ท่ามกลางความหลากหลายของความเชื่อ
ของผีคุ้มครองอื่นๆ บทความชิ้นนี้เริ่มจากการวิเคราะห์ให้เห็นถึงพัฒนาการของความเชื่อเจ้าพ่อศรีนครเตาผ่าน
เอกสารและหลักฐานต่างๆ ซึ่งงานศึกษาที่ผ่านมาขาดการอธิบายและทาการศึกษาความเชื่อเจ้าพ่อศรีนครเตาในมิติ
ของบทบาทและความสาคัญที่มีต่ อชุม ชนท้ องถิ่น ในอาณาบริเวณพื้นที่ ทุ่ งกุลาร้ องไห้เ ท่านั้ น แม้มีงานศึกษาที่
พยายามอธิบายถึงความสาคัญของความเชื่อเจ้าพ่อศรีนครเตาในมิติใหม่ที่แตกต่าง โดยเฉพาะทาการศึกษาด้านการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและด้านคติชนวิทยา ทว่ายังขาดการอธิบายพัฒนาการของความเชื่อเจ้าพ่อศรีนครเตาที่มี
พลวัตเช่นเดียวกับงานศึกษาที่ผ่านมา
ความเชื่อเจ้าพ่อศรีนครเตาที่กลายเป็นผีคุ้มครองและมีอานาจสูงสุดในบทความนี้ นอกจากจะอธิบายผ่าน
พัฒนาการของความเชื่อดังกล่าวแล้ว ยังอธิบายความเชื่อที่สัมพันธ์กับนิเวศวิทยาทางเศรษฐกิจและการแพร่กระจาย
ผ่านเรื่องเล่าและข่าวลือ ซึ่งมีความสาคัญต่อการดาเนินชีวิตของผู้คนในอาณาบริเวณพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ นอกจากนี้
การปรับเปลี่ยนความเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ให้กลายเป็นประเพณีประดิษฐ์ (invention of tradition) นั้นก็มีความสาคัญที่
ท าให้ ค วามเชื่ อ เจ้ า พ่ อ ศรี น ครเตาเป็ น ความเชื่ อ สู ง สุ ด ในอาณาบริ เ วณพื้ น ที่ ทุ่ ง กุ ล าร้ อ งไห้ ม าจนถึ งปั จ จุ บั น
คาสาคัญ : เจ้าพ่อศรีนครเตา, อัตลักษณ์, นิเวศวิทยาทางเศรษฐกิจ
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Abstract
“.... Why does Spiritual God Srinakhontao
has become an ultimate belief in the area of Thong Kula Ronghai ”
The question above leads to an explanation of the complicated belief of Spiritual God
Srinakhontao, the becoming of the most significant spiritual God in the area of Thong Kula Ronghai.
Among the diverse spiritual beliefs the article is aiming at identifying the development of the beliefs
on Spiritual God Srinakhontao through the document evidences. This article argues that most
previous studies related to the issue tend to have inadequate explanation on God Srinakhontao in
terms of its dimension, roles and significance toward the local community in the area of Thong
Kula Ronghai. There are some work illustrating the significance of God Srinakhontao’s belief in
various aspects, especially in a dimension of tourism, however, in a similar fashion to the previous
works, they still provide insufficient annotation of development of God Srinakhontao’s belief.
The becoming of the most significant belief of spiritual God Srinakhontao mentioned in
this article does not only portray its development, it also describes the interrelationship between
the ecosystem economic and the spreading of the myth of God Srinakhontao, in which it is crucial
for way of life of the people dwelling in the area of Thong Kula Ronghai. Therefore, modifying the
belief into invention tradition, God Srinakhontao has become the ultimate spiritual belief in the
area of Thong Kula Ronghai up until present.
Key words: Spiritual God Srinakhontao, identity, ecosystem economic
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การปฏิบัติและการสอบอารมณ์กรรมฐานตามหลักพุทธศาสนาเถรวาทในกัมพูชา
The Practical Form and Examination of Theravada Meditation
in Cambodia
พระมหาวิจิตร กลฺยาณจิตฺโต (ศรีจันทร์)1
Phramaha Wichit Kalyanajetto (Srichan)1
บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษา หลักการสอบอารมณ์ตามหลักคาสอนพระพุทธศาสนาเถรวาทของ
สานักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในประเทศกัมพูชา และวิเคราะห์หลักการปฏิบัติสอบอารมณ์ที่ถูกต้องมาประยุกต์ใช้เพื่อ
แก้ปัญหาผู้ปฏิบัติกรรมฐาน โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ ค้นคว้าจากเอกสารปฐมภูมิและการสัมภาษณ์ ผลวิจัยพบว่า การ
ปฏิบัติกรรมฐานในพระไตรปิฎกแบ่งเป็น ๒ อย่างคือ สมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน สมถะมีอารมณ์กรรมฐาน
๔๐ อย่าง ส่วนวิปัสสนามี อารมณ์ ๖ อย่าง เรียกว่า วิปัสสนาภูมิ ส่วนการสอบอารมณ์กรรมฐานไม่ปรากฎเป็นระบบ
แต่พระพุทธเจ้าใช้วิธีเทศน์สอน และให้คาแนะนาเป็นส่วนตัวเพื่อนาจิตผู้ปฏิบัติให้บรรลุถึงมรรค ผล นิพพาน การ
ปฏิบัติกรรมฐานในประเทศกัมพูชา ได้รับอิทธิจากคาสอนของพระอาจารย์ สม บุญเธือน ซึ่งเน้นอานาปานสติ
กรรมฐานเป็นหลัก ใช้การรู้เท่าทันอิริยาบถปัพพะ ในการเริ่มทากรรมฐานจะต้องบูชาและขอมาโทษต่อพระรัตนตรัย
ก่อนแล้วพิจารณามรณัสติแล้วจึงนั่งสมาธิภาวนาตามหลักอานาปานสติ จนจิต เข้าสู่สมถะและพัฒนาสูงขึ้นไปเป็น
วิปัสสนาอย่างต่อเนื่องไม่แยกจากกัน ส่วนการสอบอารมณ์กรรมฐานไม่ปรากฏเป็นรูปแบบแน่นอนแต่อาศัยการเรียน
ในชั้น การเทศน์สอน และการให้คาแนะนาเฉพาะผู้ปฏิบัติที่ประสบปัญหา หลักการปฏิบัติแบบอานาปาสติกรรมฐาน
ก็มีความสอดคล้องกับหลักมหาสติปัฏฐานซึ่งเป็นทางไปสู่การบรรลุมรรคผลและ นิพพาน
คาสาคัญ กรรมฐาน การสอบอารมณ์ อิริยาบถ
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Abstract
This research article aims at investigation on the meditation practice and examining
tradition found in Tipitaka, in Cambodia and analysis for its consistency of original Tipitaka scripture.
It is qualitative research by collecting from primary source, Tipitaka as well as interviews. The result
revealed that meditation practice in the Tipitaka was classified into 2 types; Samatha and Vipassana.
Samatha contains 40 objects of concentration and Vipassana contains 6 objects called as
Vipassanabhumi. The formal meditation examination was not found in the Buddha’s time but he
taught and advices each person for realizing Magga and Phala. Meditation practice in Cambodia
was popularly influenced by the teachings of Master Som Boonthern. He emphasizes on
contemplating on breathing, main posture awareness. In the beginning of meditation, one must
worship Triple Gems, reminding to his body with death mindfulness, and meditating, observing his
own breathing in-out until his mind became restless interring into tranquility stage and cultivating
the insight continuously without separate between Samatha and Vipassana. The meditation
examining found no official system but the practitioners will learn in the class, the preaching and
advices from Vipassana master. Only those who found difficulties while practicing, will ask for
individual solution from master. The breathing meditation is consistent with Mahasatipatthana
practice which leads to the noble path and Nibbana in final.
Keywords: Meditation, Meditation examining, Main posture
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บทบาทในการสร้างและการอนุรักษ์เอกสารใบลานของพ่อถ่านหัน จนฺทสาโร
A Role of Pho Tan Han Cantasãro in
Creating and Conserving Palm-leaf Manuscripts
บุญชู ภูศรี1
Boonchoo Poosri1
บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ชีวประวัติของพ่อถ่านหันจากเอกสารใบลาน 2) การสร้างเอกสาร
ใบลานของพ่อถ่านหัน จนฺทสาโร และ 3) บทบาทการอนุรักษ์ใบลานของพ่อถ่านหัน จนฺทสาโร โดยศึกษาจาก
เอกสารที่สร้างโดยพ่อถ่านหัน จนฺทสาโร ระหว่าง พ.ศ. 2466-2485 จานวน 13 เรื่อง ผลการศึกษาพบว่า 1) พบ
ประวัติของพ่อถ่านหันที่บันทึกไว้ในบทอวสานพจน์ค่อนข้างละเอียด 2) พบเอกสารใบลานที่สร้างโดยพ่อถ่านหัน 13
เรื่อง ซึ่งจารด้วยตัวอักษรธรรมอีสาน 12 เรื่อง และเป็นการสร้างหนังสือเลียนแบบคัมภีร์ใบลานอักษรพิมพ์ไทย
จานวน 1 เรื่อง 3) การอนุรัก ษ์ใบลานของพ่อถ่านหัน พบว่า พ่อถ่านหัน จนฺทสาโร ได้เขียนระบุวันเวลาในการยืม
เอกสารใบลานไปคัดลอกและนาไปอ่าน และนามาคืนอย่างเร็ว รวมถึงพบว่า มีการให้ชดใช้เมื่อยืมเอกสารใบลานไป
แล้วทาใบลานให้เกิดความเสียหาย โดยการชดใช้เป็นเงิน และนาใบลานมาถวายเพื่อคัดลอกใหม่ด้ว ย คุณค่าของ
การศึกษา ทาให้เห็นคุณค่าของการรักษาหนังสือใบลานของพระเถระสมัยก่อน และเห็นถึงคุณูปการของการสร้าง
และรักษาเอกสารของวัด และควรที่จะเผยแพร่เพื่อประกาศเกียรติคุณของพระเถระในแต่ละท้องถิ่นที่สร้างเอกสาร
ใบลานสืบต่อไป
คาสาคัญ : พ่อถ่านหัน จนฺทสาโร, การสร้างเอกสารใบลาน, การอนุรักษ์เอกสารใบลาน

1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, Responsible
teacher in Thai Language, Faculty of Liberal Arts, Ubon Ratchathani University
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Abstract
This study aimed to find the history of Pho Tan Han Cantasãro form Palm-leaf Manuscripts,
creation and the conservation concerning palm-leaf manuscripts established by Pho Tan Han
Cantasãro found during 2466 – 2485 B.E. The results of the study demonstrated that there were 13
manuscripts created by Pho Tan Han Cantasãro; 12 matters were created by Tham Esan alphabet
and the one was imitated as palm-leaf scripture by applying Thai types. Regarding the conservation,
Phra Han Cantasãro indicated that date and time of borrowing, copying, and reading of palm-leaf
manuscripts were clearly noted and the manuscripts were returned punctually. In case of any
damages during borrowing periods, borrowers had to compensate and afford the new palm-leafs
in order to make the new one. According to the study advantages, conservation of the manuscripts
occupied by senior monks in the past, palm-leaf creation, and document management of Buddhist
temples were appreciated. Significantly, honors of senior monks living in each village (creating palmleaf manuscripts) should be promoted and broadcasted consecutively.
Key Words: Pho Tan Han Cantasãro, Creation of Palm-leaf Manuscripts, Conservation of Palm-leaf
Manuscripts
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พระสงฆ์ในเอกสารใบลานวัดเกษมสาราญ ตาบลเกษม
อาเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี1
Monks Found in Manuscripts of Wat Kasemsamran, Kasem Sub-District
Trakan Phuetphon District, Ubon Ratchathani Province
พัฒนาภรณ์ คาอุ่น2 และ บุญชู ภูศรี3
Pathanapon kamun2 and Boonchoo Poosri3
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ตาแหน่งและคาเรียกชื่อของพระสงฆ์ 2) ความสัมพันธ์ของพระสงฆ์
ที่ปรากฏในบทอวสานพจน์ในเอกสารใบลานวัดเกษมสาราญโดยศึกษาจากเอกสารใบลานวัดเกษมสาราญ ทั้งหมด
111 มัด
ผลการวิจัยพบว่า มีตาแหน่งพระสงฆ์ 7 ตาแหน่ง คือ หลักคา มหาราชครู พระสังฆราช พระครู พระชา
พระสมเด็จ พระธรรมดา และพบคาเรียกพระสงฆ์ตาแหน่งหลักคา คือคาว่า ญาท่านหลักคา ตาแหน่งสังฆราช พบคา
เรียก 2 คา คือ มหาสังฆราช และเจ้าสังฆราชา คาเรียกพระครู จาวน 3 คา คือ อัญญาครู, ญาครู และญาท่านพระ
ครู คาเรียกพระชา พบคาเรียก 5 คา คือ ญาชา, หัวชา, หัวพ่อชา และหัวเจ้าชา คาเรียกพระสมเด็จ พบคาเรียก 6
คา คือ เจ้าหัวสมเด็จ, สาเด็จ, โสมเด็จ, หัวพ่อสาเด็จ, เจ้าสมเด็จ และสาเร็จ คาเรียกพระธรรมดา จานวน 12 คา คือ
ครูบาหัว, พระ, ภิกษุ, พระอาจารย์, ขนาน, ขนัน, หัวเจ้าพ่อ, เจ้าขนัน, ญาพ่อ, คุณ, เจ้าหม่อม และหม่อม
คาสาคัญ : พระสงฆ์, เอกสารใบลาน, วัดเกษมสาราญ
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2 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,
Graduate students Thai Language, Faculty of Liberal Arts,
3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,
Responsible teacher Thai Language, Faculty of Liberal Arts, Ubon Ratchathani University
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ABSTRACT
This study aimed to find monk’s positions and name of each position in a total of 111 set
of manuscripts found in Wat Kasemsamran.
The findings indicated that (1) there were six monks’ positions: Lak Kham, Maharajakhru,
Phra sangaraj, Phra Khru, Phra Cha, Phra Somdet, and Phra Thammada (Normal Monks). For position
name, Ya Tan Lak Kham was the position name of Lak Kham while there were two position names
of Sang Kha Rat consisting of Maha Sangkharat and Jao Sangkaraja. Utya Khru, Ya Khru, and Ya Tan
Phra Khru were called for Phra Khru position. Regarding Phra Cha position, there were five position
name comprising of Ya Cha, Hua Cha, Hua Po Cha, and Hua Jao Cha. For Somdet position, Jao Hua
Somdet, Sam Det, Som Det, Hua Po Somdet, Jao Somdet, and Sam Ret were called. Additionally,
there were 12 position names of Phra Thammada: Khru Ba Hua, Phra, Piksu, Phra Ajarn, Ka Narn,
Kanan, Hua Jao Po, Jao Kanan, Ya Po, Khun, Jao Mom, and Mom.
Key Words: Monks, Manuscripts, Wat Kasemsamran
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คัมภีร์ใบลานอักษรธรรมลาวในพิพิธภัณฑ์วัดสูงเม่น จังหวัดแพร่
Dham Lao Palm Leaf Manuscripts at Wat Sungmen’s Museum, Phrae
Province.
ดิเรก อินจันทร์1
Direk Injan1
บทคัดย่อ
พิพิธภัณฑ์วัดสูงเม่น ตาบลสูงเม่น อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เป็นที่จัดเก็บคัมภีร์ใบลานที่สาคัญแห่งหนึ่งใน
จังหวัดแพร่ มีจานวนทั้งสิ้น 9,391 ผูก โดยส่วนมากจะเป็น ผลงานที่ครูบากัญจนอรัญวาสี (พ.ศ.2332-2419) พร้อม
ศิษย์ ได้คัดลอกและรวบรวมจากที่ต่างๆ ทั้งในเขตเมืองแพร่ ลาปาง ลาพูน เชียงใหม่ ตาก น่านและหลวงพระบาง
ในช่วง พ.ศ.2363-2406 พบว่ามีคัมภีร์ใบลานที่จารด้วยอักษรธรรมลาว จานวน 2,750 ผูก เนื่องจากครูบากัญจน
อรัญวาสีพร้อมด้วยศิษย์เคยเดินทางไปคัดลอกคัมภีร์ใบลานที่เมืองหลวงพระบาง ภายใต้การสนับสนุนจากเจ้าเมือง
แพร่และเจ้าเมืองหลวงพระบาง ในช่วงปี พ.ศ.2379-2380
คัมภีร์ใบลานอักษรธรรมลาวในพิพิธภัณฑ์วัดสูงเม่น ส่วนมากจะเป็นคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา
อนุฎีกา โยชนา คัณฐี ปกรณ์วิเสส และคัมภีร์ไวยากรณ์ภาษาบาลี มีทั้งที่เป็นฉบับภาษาบาลี ฉบับแปลยกศัพท์
(นิสสัย) และโวหาร ถือได้ว่าเป็นคัมภีร์ใบลานที่หายาก มีความสาคัญในการศึกษาคัมภีร์พุทธศาสนา นอกจากนั้นยัง
แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะสงฆ์และเจ้าผู้ปกครองเมืองแพร่และเมืองหลวงพระบาง
คาสาคัญ : คัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมลาว เมืองหลวงพระบาง ครูบากัญจนอรัญวาสีมหาเถร
Abstact
Wat Sungmen Museum, Tambol Sungmen, Amphoe Sungmen, Phrae province, is an
importace palm leaf manuscript museum in Phrae province. There are 9,391 phuk of Buddhist palm
leaf manuscripts (BPLM) that had been copied and collected from Phrae, Lampang, Lamphun,
Chiang Mai, Tak, Nan and Loung Phrabang ( Laos PDR) by Kruba Kanchana Aranyavasi (1789-1876
A.D.) and his followers during 1820-1863 A.D. In 1836-1837 A.D. Kruba Kanchana Aranyavasi,
Venerable monk of Phrae province, went to Loung Prabang for copied 242 sets (2,825 phuk) of
BPLM and took back to Wat Sungmen, supported by the King of Loung Prabang and Phrae include
the Sangha of both cities. The copied of BPLM are both Pali and Local Language, Dham Lanna and
Dham Lao scripts, such as Tipitaka, Atthakatha, Tika, Anutika, Yojana, Kanthi, Pakaranavisesa, Pali
grammar and others. So, in the present day, Wat Sungmen is the most important place that collect
many rare Dham Laos BPLM in Thailand.
Keywords: Palm leaf manuscript, Dhamma script, Loung Prabang, Kruba Kanchana Aranyavasi
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ภูมิทัศน์ภาษากับการใช้ภาษาลาวบนป้ายโฆษณาสินค้าและบริการ
ตังแต่ด่านช่องเม็กถึงอาเภอเมืองอุบลราชธานี
Linguistic landscape and use of Lao language on billboards
from Chong Mek checkpoint to Mueang Ubon Ratchathani district
ลอยลุนันท์ อุดมญาติ1
Loylounant Oudhomyath1
บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการใช้ภาษาลาวบนป้ายโฆษณาสินค้าและบริการ ตั้งแต่ด่านช่องเม็ก
ถึงอาเภอเมืองอุบลราชธานี 2) ศึกษาข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาลาวบนป้ายโฆษณาสินค้าและบริการ ตั้งแต่ด่านช่อง
เม็กถึงอาเภอเมืองอุบลราชธานี 3) เพื่อทราบลักษณะข้อผิดพลาดจากการใช้ภาษาลาวบนป้ายโฆษณาสินค้า และ
บริการ ตั้งแต่ด่านช่องเม็กถึงอาเภอเมืองอุบลราชธานี กลุ่มประชากร ได้แก่ป้ายโฆษณาสินค้าและบริ การ ทั้งหมด
ตั้งแต่ด่านช่องเม็กถึงอาเภอเมืองอุบลราชธานี และ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ป้ายโฆษณาสินค้าและบริการที่มีภาษาลาว
ในเขตชายแดนช่องเม็กถึงอาเภอเมืองอุบลราชธานี ซึ่งมีจานวนป้ายทั้งหมด 61 ป้าย ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่ การจดบันทึกและการถ่ายภาพนิ่งจากภาคสนามตัวจริงที่ได้ลง
สารวจและเก็บข้อมูล ตามกลุ่มประชากรตัวอย่างที่กาหนดไว้
ผลการศึกษาพบว่า 1) จานวนป้ายโฆษณาสินค้าและบริการที่ตั้งแต่ด่านช่องเม็กถึงอาเภอเมืองอุบลราชธานีมี
จานวนป้ายที่มีภาษาลาวทั้งหมด 61 ป้าย ในจานวนนี้ การใช้ภาษาลาวที่ถูกต้องบนป้ายโฆษณาสินค้าและบริการ
ตั้งแต่ด่านช่องเม็กถึงอาเภอเมืองอุบลราชธานีมีจานวน 34 ป้าย คิดเป็นร้อยละ 55.73 % เป็นสิ่งที่สื่อให้เห็นว่า ภูมิ
ทัศน์ทางภาษาในเขตพื้นที่กลุ่มตัวอย่างนั้นมีความถูกต้อง ทั้งทางด้านไวยากรณ์และการใช้คาในภาษาลาว ร้อยละ
มากกว่าครึ่งของจานวนป้ายทั้งหมด ใช้ภาษาลาวมีประสิทธิภาพสูง การสร้างภูมิทัศน์ที่ดีนับเป็นกลยุทธ์ในการ
สื่อสาร ส่งผลทางด้านการตลาดและมีทัศนะคติที่ ดีต่อกันโดยใช้ภาษาเป็นสื่อกลางยิ่งกว่านั้นเป็นสัญญาณบอกถึง
ความสัมพันธ์ให้ประเทศทั้งสองอิกด้ว ย 2) จากจานวนป้ายโฆษณาสินค้าและบริการ ตั้งแต่ด่านช่องเม็กถึงอาเภอ
เมืองอุบลราชธานีจานวนทั้งหมด 61 ป้าย ในจานวนนี้ การใช้ภาษาลาวที่ผิดพลาดบนป้ายโฆษณาสินค้าและบริการ
มีจานวน 27 ป้าย คิดเป็นร้อยละ 44.26 % 3) จากการศึกษาพบว่าป้ายโฆษณาสินค้าและบริการ ในกลุ่มตัวอย่างนี้
มีความผิดพลาดทางด้านไวยากรณ์และการใช้คา จานวน 81 จุด สามารถแบ่งออกได้ดังนี้ (1) การสะกดคาผิดพลาด
มีจานวนมากที่สุดมี 68 จุด คิดเป็นร้อยละ 83.95 % (2) การแปลคาผิดความหมาย จานวน 13 จุด คิดเป็นร้อยละ
16.04 %
คาสาคัญ : ภูมิทัศน์ภาษา ภาษาลาว ป้ายโฆษณาสินค้าและบริก

1

อาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมภิ าคลุ่มน้าโขงศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Lecturer in B.A. Mekong Region Studies Program, Faculty of Liberal Arts, Ubon Ratchathani University.
loylounant.oudhomyath@gmail.com.

46

ABSTRACT
This article aims to (1) study the use of Lao language on billboards from Chong Mek
Checkpoint to Mueang Ubon Ratchathani District, (2) study the errors in using Lao language on
billboards from Chong Mek Checkpoint to Mueang Ubon Ratchathani District, and (3) know the
nature of errors in using Lao language on billboards from Chong Mek Checkpoint to Mueang Ubon
Ratchathani District. The population of this study was advertising signs for all products and services
from Chong Mek Check Point to Mueang Ubon Ratchathani District. The sample groups included 61
billboards of advertising signs for products and services from Chong Mek Checkpoint to Mueang
Ubon Ratchathani District. Specific methods were used to collect the data, including taking notes
and shooting still images from the actual field that had been surveyed before.
The results showed that (1) there were 61 billboards for products and services from Chong
Mek Checkpoint to Mueang Ubon Ratchathani District which used Lao language. Out of 61
billboards, there were 34 billboards (55.73%) which used Lao language correctly. The linguistic
landscape in the area of the sample group is correct. In terms of grammar and word usage, over
half of the total number of badges showed the high efficiency of the use of Lao language. Creating
a good landscape is a communication strategy. Moreover, it is a sign of a good relationship between
the two countries. (2) From the total of 61 billboards of products and services from Chong Mek
Checkpoint to Mueang Ubon Ratchathani District, the errors in using Lao language amounted to 27
billboards (44.26%). (3) The study revealed that there were 81 words errors on the billboards of
products and services from Chong Mek Checkpoint to Mueang Ubon Ratchathani District, which
were grouped into spelling mistakes (68 words = 83.95%) and misinterpretation (13 words =
16.04%).
Keywords : Linguistic Landscape Lao language Billboards products and services
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นาคสถานในภาคอีสานของไทย
NAGA’ S PLACE IN ESAN OF THAILAND
ชาญชัย คงเพียรธรรม1
Chanchai Khongphianthum
บทคัดย่อ
“พญานาค” ถือเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสาคัญมากที่สุดในภาคอีสานของประเทศไทย เป็นความเชื่อที่มี
การปะทะประสานระหว่างกระแสความเชื่อดั้งเดิมของคนพื้นถิ่น เข้ากับความเชื่อที่มาจากศาสนาพราหมณ์ และ
ศาสนาพุทธได้อย่างลงตัว ความเชื่อดังกล่าวได้สร้างปรากฏการณ์ที่ เรียกว่า“พญานาคฟีเวอร์ ” ขึ้นในสังคมไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน ในช่วงปี พ.ศ. 2560-2561 ทั้งนี้เป็นเพราะ 1) พื้นฐานของสังคมไทยที่
เป็นสังคม “อุดมศรัทธา” ผู้คนล้วนแสวงหาที่พึ่งทางใจในยุคที่สภาพสังคมและเศรษฐกิจไม่ปรกติ 2) พื้นฐานความ
เชื่อเรื่องพญานาคที่มีอยู่แล้วในสังคม รอเพียงแค่การผลิตซ้าเพื่อตอกย้าวาทกรรมที่มีอยู่เดิม 3) กระแสละครเรื่อง
“นาคี” และภาพยนตร์เรื่อง “นาคี 2” ที่ได้รับความนิยมอย่างท่วมท้น 4) สื่อมวลชนได้นาเสนอเรื่องราวของ “ผู้นา
ทางความคิด” ในสังคมไทย เช่น พระสงฆ์ ดารานักแสดง ที่เชื่อเรื่องพญานาค รวมทั้งเรื่องราวของบุคคลที่เคยพบ
เห็นหรือสัมผัสกับอิทธิฤทธิ์ของพญานาค เช่น พญานาคช่วยบันดาลทรัพย์สินเงินทอง หรือความสาเร็จในหน้าที่การ
งาน
ผลจากปรากฏการณ์พญานาคฟีเวอร์ดังกล่าวได้ทาให้เกิดสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพญานาค หรือ “นาค
สถาน” ขึ้นเป็นจานวนมาก มีทั้ง 1) สถานที่ดั้งเดิมที่คนในพื้นที่เชื่อว่าเป็นนาคสถานอยู่ก่อนแล้ว และ 2) สถานที่ที่
อุปโลกน์ขึ้นมาใหม่ นาคสถานเกิดขึ้นในแทบทุกพื้ นที่ ในภาคอีสานโดยเฉพาะอย่า งยิ่งในแถบจั งหวัดอุด รธานี
หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร และอุบลราชธานี ผลดีที่เกิดขึ้น คือ ช่วยทาให้เศรษฐกิจดีขึ้น
เกิดการกระจายรายได้ ชาวบ้านในพื้นที่มีงานทา ส่วนผลเสียที่ตามมา เช่น ความเชื่อที่ปราศจากปัญญากากับ คือ
ความงมงายที่ทาลายศักยภาพของมนุษย์ลง และถ้าหากขาดการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานพอ อาจ
ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมาภายหลังได้
คาสาคัญ : ความเชื่อ พญานาค ภาคอีสาน
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Abstract
Naga is considered the most sacred animal and has played a major role in Isan region of
Thailand. The faith in Naga based on Brahman has collided and been integrated with the traditional
belief of local people based on Buddhism. The faith has led to a phenomenon called “Naga Fever”
in Thai society especially in the Northeast Thailand between 2017 and 2018. There are three main
reasons for this. 1) Thai society is considered “faith society” because its people always search for
spiritual anchor particular in the unsettled society and economy. 2) The belief about Naga has
evidently existed in the society which awaits to be repeated to emphasize the existing discourse.
3) “The Nakee T.V. series” and “Nakee 2 Film” have become Overwhelmingly popular. 4) Mass
media has reported the stories of “opinion leaders” in Thai Society such as Buddhist monks and
actors and actresses who believe in Naga not excluding ones related to people who experienced
the magical power of Naga. For example they believe the Naga has blessed them wealth and career
success.
The Naga Fever led to the establishment of extensive places related to Naga or the socalled “Naga’s places”. There are they types of Naga’s places. 1) The existing Naga places where
people believe as the Naga places and 2) The newly established Naga places. Naga’s places are
established everywhere in Isan region particularly Udon Thani, Nong Kai, Bueng Kan, Sakon Nakhon,
Nakhon Phanom, Mukdahan, and Ubon Ratchathani. The advantage of the Naga Fever helped
improve the economy such as income distribution due to the availability of careers. The
disadvantage of the phenomenon resulted in the blind faith which can hinder human potential. In
addition, a lack of standard tourism management might later result in environmental problems.
KEY WORD: belief, Naga, Isan region
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แนวคิดพุทธปรัชญาในการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยของคามิน เลิศชัยประเสริฐ
Concept of Buddhist Philosophy in Creating Process on
Thai Contemporary Arts of Kamin Lertchaipresert
อิสระ ตรีปัญญา
Isara Treepunya
บทคัดย่อ
บทความเรื่อง “แนวคิดพุทธปรัชญาในการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยของคามิน เลิศชัยประเสริฐ ” มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์การนาแนวคิดพุทธปรัชญามาใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยของคามิน เลิศ
ชัยประเสริฐ ใช้วิธีการศึกษาทั้งข้อมูลเชิงเอกสาร ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม จากแหล่งข้อมูลคือ
ศิลปิน นักวิชาการและบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยใช้แนวคิดพุทธปรัชญาและทฤษฎีคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์นามา
วิเคราะห์
ผลการศึกษาพบว่า ศิลปินนาแนวคิดของพุทธปรัชญามาใช้ในการกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วม
สมัยเพื่อนาเสนอความหมายในการเข้าใจชีวิตและโลกอย่างเป็นองค์รวม ในกระบวนการสร้างสรรค์ ศิลปิน ใช้การ
สร้างสรรค์งานศิลปะเชิงแนวความคิด (Conceptual Art) โดยความสาคัญกับการทางานเชิงกระบวนการมากกว่า
ผลลัพธ์ที่เป็นตัวงานศิลปะ และหากวิเคราะห์ผ่านทฤษฎีทางสุนทรียศาสตร์ พบว่า มีคุณค่าทางสุนทรียะสอดคล้อง
ไปกับทฤษฎีอุปกรณ์นิยม (Instrumentalism) กล่าวคือ ศิลปินใช้การทางานศิลปะเป็นเครื่องมือในการเข้าใจความ
จริงในแนวทางของตน
คาสาคัญ : พุทธปรัชญา, พุทธศิลป์, คามิน เลิศชัยประเสริฐ
Abstract
This research entitled “ Concept of Buddhist Philosophy in Creating Process on Thai
Contemporary Arts of Kamin Lertchaipresert” that aims to examine the usage of the concept of
Buddhist philosophy that Kamin Lertchaipresert brings to creating his contemporary arts. This study
is based on qualitative research which collected the data from relative documents and the
fieldwork that collected by interview, group discussion on artists, academic persons and relative
persons. The data were analyzed from Buddhist philosophy concept and aesthetic theory.
The research found that the artist bring Buddhist philosophy concept to use in his art work
produce process that for show about the meaning of life and world perceive holistically. The artist
was producing his artworks by conceptual art that more emphasize the process than art products.
If I analyze by aesthetic theory, I found this aesthetic value are according by instrumentalism that
is the artist use artwork to instrument for understanding himself truth concept.
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โปงอีสาน: วัตถุสัญลักษณ์กับภาพแทนความเป็นชายใน
วัฒนธรรมพุทธศาสนาแบบชาวบ้าน
Poang Isan: A Symbol and presentation of Men in Folk
Buddhism Culture
สุทธินันท์ ศรีอ่อน1
บทคัดย่อ
บทความนี้มุ่งศึกษาเรื่องโปง (ระฆังไม้) ในวิถีวัฒนธรรมอีสานและการสื่อความหมายในฐานะภาพแทน
ความเป็นชาย จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า “โปง” เป็นวัตถุให้เสียงที่สาคัญในวัฒนธรรมพระพุทธศาสนา
แบบชาวบานในภาคอีสาน โดยปรากฏว่าวัดส่วนมากในพื้น ที่ภาคอีส านมั กสร้า งโปงไว้ประจาวัดเพื่อ ใช้ ตี บ อก
สัญญาณ ๑) แสดงให้รู้ว่าเป็นเวลาที่พระสงฆ์จะออกบิณฑบาตเช้า ๒) เตือนให้ชาวบ้านไปฟังธรรมที่วัดในฤดูพรรษา
และ ๓) การทาบุญทอดถวายบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลไปให้ญาติ ทั้งนี้ ข้อมูลยังแสดงว่า “โปง” ใช้ตีเพื่อบอกสัญญาณ
ก่อนทาบุญเสมอ โปงยังเป็นคาที่สื่อความถึงกิริยาอาการนอนของคนคือมีใช้ในคาว่า นอนคลุมโปงและเปิดโปง ซึ่ง
เป็นคาที่น่าจะสัมพันธ์กับการขุดโปงในวิถีวัฒนธรรมพุทธแบบชาวบ้านในอีสาน
นอกจากนี้ “โปง”ยังเป็นวัตถุสื่อให้เป็นความเป็นชายปรากฏ โดยพบว่าโปงเป็นวัตถุขนาดยาวที่ทาจาก
ไม้ผ่านการกลึงแล้วมีลักษณะเช่นเดียวกับหอก เสาไม้ และด้ามพร้าเป็นต้น อันเป็นวัตถุสัญลักษณ์สื่อให้เห็นภาพของ
ความเป็นชาย ทั้งนี้ยังพบว่า โปงมีที่ตั้งในพื้นที่วัด คือใต้ถุนกุฏิพระสงฆ์หรือหอกลองที่ถือกันว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
ในทางพระพุ ท ธศาสนา และยั งถื อ เป็ น พื้ น ที่ ข องผู้ ชายในระบบคิ ด สั งคมไทยแบบดั้ งเดิ มที่ อิ งอยู่ กั บ แนวคิ ด ใน
พระพุทธศาสนา ดังนั้น “โปง” จึงเป็นทั้งวัตถุที่ใช้เสียงสื่อความหมายสาหรับผู้คนในสังคมอีสานและเป็นวัตถุ
สัญลักษณ์ภาพแทนความเป็นชายในพื้นที่พระพุทธศาสนาแบบเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานดังกล่าวแล้วนั่นเอง
คาสาคัญ: โปง, สัญลักษณ์, ภาพแทน, วัฒนธรรมพุทธศาสนาแบบชาวบ้าน
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Abstract
This study aims to explore the representative images and interpretations of Poang (poʊŋ)
- a wooden bell in Isan culture as a phallic symbol. It has been found that “Poang” is an important
instrument to produce sound signals in temples of Isan Region. Poang is hit for 1) signaling monks
to receive food offerings in the morning 2) reminding the Isan people to listen to Buddhist sermons
and 3) making merit for people who passed away. The data shows that “Poang” is hit before meritmaking ritual begins. In addition, the word “Poang” signifies the actions of a person lying down with
a blanket covering his whole body, and of revealing secrets. Such actions are believed to be related
to Poang digging in the Folk Buddhism culture in Isan.
Furthermore “Poang” is clearly a representation of masculinity because Poang, made
from wood using woodcarving technique, has a shape similar to a knife handle. Poang in Isan culture
is placed in temple grounds under housing for Buddhist monks or in the drum tower. These are
the sacred areas according to the patriarchal society where Folk Buddhism is prevalent.
Keyword: poang, pong, phallic, symbol, representation, folk Buddhism culture
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ความเชื่อและวิถีปฏิบัติ: วัฒนธรรมหลังความตายของ
คนไทยเชื้อสายเวียดนามในจังหวัดนครพนม
Belief and Practice: Funeral Culture of Vietnamese – Thai
in Nakhon Phanom Province.
วัลลภ บุญทานัง1
บทคัดย่อ
การศึกษาวัฒนธรรมหลังความตายของคนไทยเชื้อสายเวียดนามในอาเภอเมือง จังหวัดนครพนม เป็น
การศึกษาในลักษณะพื้นที่ศึกษา (Area Study) ที่ศึกษาตรวจสอบ “ความทรงจาทางสังคม” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)
ศึกษาวัฒนธรรมหลังความตายของชาวไทยเชื้ อสายเวียดนาม และ 2) ศึกษาการดารงอยู่และแนวโน้มในอนาคต
สาหรับวัฒนธรรมหลังความตายของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative approach)
การเก็บข้อมูลหลักในหลักปฐมภูมิ (Primary data) คือการสารวจสนาม การสัมภาษณ์เชิงลึก และเก็บข้อมูลทุติยภูมิ
(Secondary data) อันได้แก่การวิเคราะห์เอกสาร และเอกสารวิจัยต่าง ๆ ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพ ด้วยการให้รหัสข้อมูล จัดกลุ่มประเด็น และสรุปผล
ผลการวิจัยมีดังนี้ 1) ภาพรวมของวัฒนธรรมหลังความตายของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามสามารถจาแนก
ได้ในสามด้านสาคัญ ประกอบด้วย หนึ่งพิธีกรรมงานศพ สองรูปแบบสุสาน และสามคุณค่าต่อสังคม ทั้งนี้เนื่องจาก
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ รูปแบบสังคม ความเชื่อเรื่องศาสนา มีผลต่อความเชื่อและวิถีปฏิบัติ ดังนั้นวัฒนธรรม
หลังความตายของชาวเวียดนามได้แสดงให้เห็นความหลากหลาย ขณะเดียวกัน วัฒนธรรมหลังความตายของชาวไทย
เชื้อสายเวียดนามในอาเภอเมือง จังหวัดนครพนม ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมความเชื่อต่าง ๆ ของชาวเวียดนาม
เช่น วัฒนธรรมด้านความกตัญญู ความเชื่อเรื่องบรรพบุรุษ ความเชื่อเรื่องข้อห้าม ความเชื่อเกี่ยวกับโลกของคนตาย
เป็นต้น รวมทั้งได้รับอิท ธิพลจากสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมทางสังคมไทย โดยเฉพาะความเชื่อเรื่องศาสนาพุทธใน
ท้องถิ่น จากอิทธิพลของสองปัจจัยดังกล่าว ทาให้ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในอาเภอเมือง จังหวัดนครพนม มี
วัฒนธรรมหลังความตายที่เป็นเอกลักษณ์ 2) การดารงอยู่และแนวโน้มในอนาคตสาหรับวัฒนธรรมหลังความตายของ
ชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม วัฒนธรรมหลังความตายของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม ยังมีคุณค่าต่อสังคมในด้านต่าง ๆ
ได้แก่ หนึ่งสามารถบรรเทาความรู้สึกและปลอบประโลม สองกระชับความปรองดอง ลดความขัดแย้ง และเสริมสร้าง
ความสามัคคีภายในครอบครัวและวงศ์ตระกูลได้ สามการสืบทอดวัฒนธรรมด้านความกตัญญู และสี่ช่วยเหลือผู้ที่
ต้องการความช่วยเหลือ ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดารงอยู่ของวัฒนธรรมหลังความตาย สรุปได้ว่า หนึ่งการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสมัย ใหม่ สองอิทธิพลของการศึ กษาที่สู งขึ้น ทาให้ความเชื่ อและค่ านิ ยมเกิ ด การ
เปลี่ยนแปลง สี่การแต่งงานกับคนท้องถิ่นจึงทาให้วัฒนธรรมเกิดการผสมผสาน สุดท้ายเรื่องการปรับตัวของชาวไทย
เชื้อสายเวียดนาม เช่น การปรับตัวด้านพิธีกรรม เป็นต้น
คาสาคัญ: วัฒนธรรมหลังความตาย คนไทยเชื้อสายเวียดนาม ความเชื่อ การปรับตัว การดารงอยู่
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Abstract
The Funeral Culture of Vietnamese - Thai in Nakhon Phanom was an Area Study in order
to investigate “Landscape of Memory”. The purpose of this research was to study the funeral
culture of Vietnamese - Thai in Nakhon Phanom, including study factors influencing towards
adjusting of the funeral culture of Vietnamese - Thai in Nakhon Phanom. This study used a
qualitative research design. The researcher analyzed the data qualitatively through coding
categorizing and theming.
The results of the research are as follows 1) An overview of the post-mortem culture of
Vietnamese descent can be classified in three important areas, including one funeral ritual. Two
styles of cemeteries And three values for society This is due to the natural environment, social
patterns, religious beliefs. Affecting beliefs and practices Therefore, the culture after the death of
Vietnamese people shows the diversity. At the same time, the culture after the death of
Vietnamese people in the city of Muang Nakhon Phanom Province Influenced by Vietnamese
culture and beliefs such as appreciation culture Ancestral belief Beliefs about taboos Beliefs about
the world of the dead, etc., as well as being influenced by the environment Thai social culture
Especially the belief in local Buddhism From the influence of these two factors Make Thai people
of Vietnamese descent in Mueang District Nakhon Phanom Province There is a unique post-death
culture. 2) The existence and future trends for the post-death culture of Thai-Vietnamese people.
Culture after the death of Vietnamese people There is also value to society in various ways,
including one can relieve feelings and soothe Second, strengthen harmony Reduce conflict And
can strengthen unity within the family and family Third, the culture of gratitude And four help
those who need help As for the factors that influence the existence of the culture after death, it
can be concluded that one of economic and modern technology developments Two influences
of higher education Making beliefs and values change Four marriages with local people make the
culture a blend. Finally, the adaptation of Thai people of Vietnamese descent, such as ritual
adaptation, etc.
Keywords: funeral culture, Vietnamese – Thai, belief, adaptation, existing.
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กางของ : ดอกไม้มงคลในบริบทสังคมวัฒนธรรมอีสาน
Kang Khong: Lucky Flower in Isan Sociocultural Context
นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์1
Narongsak Rawarin1
บทคัดย่อ
บทความชิ้นนี้มุ่งนาเสนอใน 2 วัตถุประสงค์ คือ 1) วิเคราะห์ความหมายของคาว่า “กางของ” ที่ปรากฏใน
บริบทสังคมวัฒนธรรมอีสาน และ 2) เพื่อวิเคราะห์คุณค่าและสรรพคุณทางยาของกางของที่ปรากฏในเอกสาร
โบราณอื่น ๆ ซึ่งผู้ศึกษาพบว่า นามอันเป็นที่มาของความหมายของคาว่า “กางของ” มีปรากฏใน 2 บั้น (บรรพ) ของ
ตานานอุรังคธาตุ ได้แก่ บรรพที่ 8. อินทาธิราชสักการะบูช าอุรังคธาตุ ณ ภูกาพร้า ปรากฏใช้เป็น “ร่มดอกไม้ใน
ขบวนแห่ ข องเทวดา” และ บรรพที่ 15. พระยาสุ มิต ตธั มมเจ้า หดสรงอุ รังคธาตุแ ละสถาปนาธาตุ กระดูกหลัง
พระพุทธเจ้า ปรากฏเป็นดอกไม้ที่เหล่าเทวดาโปรยลงมาเพื่อบูชาอุรังคธาตุ จึงมีข้อสังเกตว่า “กางของ” น่าจะเป็น
ไม้พื้นถิ่นสาคัญของลุ่มน้าโขง เนื่องจากคาว่า “ของ” นั้น เป็นคาเรียกแม่น้าโขงอีกคาหนึ่ง ซึ่งทางล้านนามีคาเรียก
ใกล้เคียงกันคือ กาสะลอง อันหมายถึง ต้นปีบ. ชื่อไม้ต้นชนิด Millingtonia hortensis L.f. ในวงศ์ Bignoniaceae
ใบมีลักษณะเป็นใบประกอบ ดอกยาว สีขาว มีกลิ่นหอม และผู้ศึ กษายังพบคุณค่าและสรรพคุณทางยาในตารายา
โบราณอีสาน เช่น ยาแก้คอแห้ง, ยาแก้ฝีชื่อว่านิสิลา, ยาแก้ฝีเดือน 5, ยาแก้ฝีทูนสะหวาด, ยาแก้ฝีปะอากหลวง, ยา
ฟก, ยาแม่เฮ็ง, ยาสานิบาดกุม และ ยาไอ เป็นต้น ในด้านความเชื่ออื่น ๆ นั้น “กางของ/ปีบ” ถือเป็นไม้มงคล
สาหรับคนเกิดวันจันทร์ ควรปลูกทางทิศตะวันตกและปลูกวันเสาร์เพื่อเอาเคล็ด โดยอ้างอิงตานานว่าเป็นดอกไม้
ประจาตัวนางโคราคะเทวี อันเป็นธิดาของท้าวกบิลพรหม นอกจากนี้ ดอกปีบ ยังเป็นสัญลักษณ์ของพยาบาลไทย
อันหมายถึงยาอายุวัฒนะ ทั้งเป็นดอกไม้ประจาจังหวัดปราจีนบุรี และ มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาอีก
ด้วย
คาสาคัญ : นามศัพท์, อุรังคธาตุ, กางของ, ความหมาย, คัมภีร์ใบลาน
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ABSTRACT
This article present the study with 2 objectives: 1) to analyze the definition of “Kang
Khong” mentioned in the Isan Sociocultural Context; and 2) to analyze the value and medical
property of Kang Khong as mentioned in other ancient documents.
The researcher found that the definition of “Kang Khong” was presented in 2 parts (Ban)
of the mamusctiption including Part8: King Intathirat respecting the Urangadhatu at Phu Kampra
as “a floral shade along the angel’s parade” and Part 15: Phraya Sumittathammachao sprinkling
water on the Urangadhatu and founding a backbone relic of the Lord Buddha as flowers spread
by the angels on the Urangadhatu. Accordingly, it was noted that Kang Khong could be a local
flower along Mekhong River since “Khong” was derived from “Kong”, another name for Mekong
River in which the Lanna people had a similar word “Kasalong” referred to the cork tree (peep),
Millingtonia hortensis L.f. in Bignoniaceae family. The flower has compound leaves and long petal
with strong aroma and it also contains a value and medical property as found in Isan ancient
medical recipes for many illnesses such as dry throat medicine, abscess (Nisila), Pheee Duan Hah,
Phee Toon Sawad, Phee Pa Ak Luang, Ya Fok, Ya Mae Heng, YaSanibadkum, or cough, etc. In term
of a local belief, “Kang Khong/ Peep” is a holy plant for people who were born on Monday and it
should be planted on the west and on Saturday for luck. By legend, this was a flower that
represents Nang Koraka Tawee, a daughter of Tao Kabinlaprom. Moreover, Peep is a symbol of
Thai nursing referred to an eternal life. Also, it is a flower of Prachinburi province and a logo of
Rajamangala University of Technology Lanna.
Keywords: Name, Urangadhatu, Kang Khong, Defition, Palm-Leaf Manuscript
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การศึกษาปัญจะปราสาท ช ย ภ ต ร ศาสนาสถานในอริยธรรมขอมโบราณพันปี
ที่มีอิทธิพลบทบาทต่อการดาเนินชีวิตของชุมชนท้องถิ่นใน จังหวัดสุรินทร์
Education Panga Castles "CH Y P T R" Religion Place of the Ancient
Khmer Ancient Thousand Years That Has an Influence on
The Role of Local Communities in Surin Province
ยโสธารา ศิริภาประภากร1 สุพัตรา วยะลุน2 ทิตยาวดี อินทรางกูร3
กฤษนันท์ แสงมาศ4 และ สุริยา คลังฤทธิ์5
บทคัดย่อ
การศึกษาปัญจปราสาท ช ย ภ ต ร ศาสนาสถานในอริยธรรมขอมโบราณพันปี ที่มีอิทธิพลบทบาทต่อ
การดาเนินชีวิตของชุมชนท้องถิ่นใน จังหวัดสุรินทร์ ถือ เป็นสิ่งสาคัญยิ่งต่อการศึกษาถึง ศาสนสถาน ประวัติความ
เป็นมา ประวัติศาสตร์ ความสาคัญ ความเชื่อที่กลุ่มชนมีต่อปราสาท พิธีกรรม และประเพณีที่เกิดขึ้นในรอบปี ตาม
อักษรย่อของปราสาท เป็นที่มาของการนาเสนอ และมีความสาคัญถึงการดาเนินชีวิต ความเป็นอยู่ในด้านการพัฒนา
ด้านอาชีพ รายได้ ให้เกิดขึ้นกับชุมชนท้องถิ่น ความสาคัญในการศึกษานี้คือ การทอดรหัสทางวัฒนธรรม และ
การศึกษาถึง บทบาทของปราสาทที่มีอิทธิพลต่อการดาเนินชี วิต ของกลุ่มชนนี้ได้ และร่วมพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน
ต่อไปได้
ภาพสะท้อนที่ออกจากปราสาท สามารถกล่าวได้ถึงอัตลักษณ์ ของปราสาทนั้นๆได้การถอดอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม ที่จาเป็นต้องกล่าวถึง ความเชื่อที่มีต่อสถานที่ องค์รวมที่รวมกันเป็นกลุ่มก้อน ถ้าไม่สามารถถอดรหัสทาง
วัฒนธรรมนี้ได้ เราจะไม่สามารถนาสิ่งสาคัญ ประโยชน์ คุณค่า ที่ซ่อนอยู่ภายในออกมาได้เลยและจะไม่ดีพอ ดังนั้น
การถอดฐานวัฒนธรรมเดิม ชุมชน และความเชื่อ โดยการศึกษาปรากฏการแสดงเสียง สี เสียง ประจาปี การ
ประกอบพิธีกรรมในพื้นที่ของกลุ่มชน แล้วจัดลาดับ ตามระบบโครงสร้ างโดยภายรวม สามารถกาหนด ประเด็นที่
ถอกออกมาจากข้อมูลเดิม โดยการสัมภาษณ์เข้าร่วมพิธีกรรม ชุมชนมีต่อสถานที่ การศึกษาตานาน เรื่องเล่า ได้
ประเด็น การศึกษาครั้งนี้ คือ 1.ความหมาย อาจมีฐานคติจากคติชน ดั้งเดิมผสมผสานอยู่ แต่ความหมายนั้นจะไม่
เปลี่ยนไปเป็นเหตุผล นอกจากความหมายที่เกิดมงคล โชคดีอานวยผล และนามาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ 2.การให้
เหตุผล มนุษย์ย่อมต้องการเหตุผล เหตุผลเป็นตัวบ่งบอกถึงคุณภาพ ที่มาและสิ่งที่เกิดขึ้น หรือ สิ่งที่ควรจะเป็น
เหตุผลเป็นตัวกากับ ให้สิ่งนั้นเกิดประโยชน์ อย่างน่าจับต้องและครอบครอง หรือเกิดการแสวงหา 3.ปรัชญา สิ่งที่
สามารถเป็นตัวบ่งบอก แนวคิด แนวทาง ความหมาย ที่มา สิ่งสาคัญที่สะท้อนออกมาจากอัตลักษณ์ที่ได้จากปราสาท
ได้ จนทาให้เกิดความอยากติดตาม ต่อยอด และพัฒนาในด้านอื่นๆได้ 4.คาสอน อัตลักษณ์ที่บรรจุด้วยคาสอนย่อม
ก่อให้เกิดมนต์ขลัง พลัง ประโยชน์หรือคุณค่าทางงจิตใจและเป็นสื่อที่เป็นสิ่งซึ่งแสดงออกจากคาสอนเพื่อให้เกิดการ
จรรโลงและสร้างสรรค์ได้ 5.และพลังวิเศษที่เอื้อประโยชน์ของเทพเจ้ามีต่อมนุษย์ ปราสาทที่ถูกสร้างขึ้นเพราะ
มนุษย์มีต่อเทพเจ้า ด้วยเหตุนี้มนุษย์จึงเชื่อพลังของเทพเจ้าด้วย ดังนั้นอัตลักษณ์ที่เป็นภาพสะท้อนออกมาจึงต้องถูก
ควบคุมด้วย อานาจและสิ่งวิเศษ ด้วยเหตุเพราะพลังเทพเจ้าเป็นสิ่งที่มนุษย์ให้การยอมรับและเคารพบูชา
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คาสาคัญ : ปัญจะปราสาท ช ย ภ ต ร, ศาสนสถานอริยธรรมขอม, อิทธิพล บทบาท ,การดาเนินชีวิตของชุมชน
ท้องถิ่น, จังหวัดสุรินทร์
Abstract
Panjatpat's study "CH Y P T R" Religion place of nobility ancient Khmer thousand years
That has an influence on the role of local communities in Surin Province. Is very important to the
study of religious places, history and History, importance, beliefs that people have for the castle,
rituals and traditions that occur in the year According to the initials of the castle Is the source of
the presentation And is important to life Living in career development, income, and local
community The importance of this study is Cultural code frying And education The role of the
castle that influences life Of this group And can develop to be sustainable
The identity of sanctuary can be shown by it’s reflection. The culture decoding must be
relied on belief to location or holistic context. The core value and benefit of culture can not be
Understood clearly without decoding. So, this study aimed to decode belief and local culture of
community through annual Light and Sound Festival and local rituals. Then, rearrange the overall
structure system and determine each issue by interview the ritual participants. The issues of this
study are as follow: 1. Meaning, the meaning may originated from folklore in the area. The meaning
is not refer to reason except the meaning of auspicious, luck which bring abundance 2 . Reason,
human need reason because it determines quality, sources and happening or what it’s should be.
Reason determines what is benefit, what should captured, Occupied or looking for. 3. Philosophy,
it can indicates conceptual, guidelines, meaning, sources and important issue reflected from
sanctuaries. So, it activates desire to track and develop in other areas.4 . Doctrines, the identity
that is filled with doctrines creates magical, power, benefit or sentimental value. And, it is medium
to bring Sustainability and creativity 5 . The magic power of gods to benefit human. Sanctuaries
were built by belief of god, thus, human also believe in god’s power. So, the identity reflected
from the sanctuary is controlled by power and sacred of god which human accepted and
respected.
Keywords: Panga Castles "CH Y P T R", Religious places, Dharma Khmer, influence, roles and
lifestyle of local communities, Surin Province
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ชื่อบ้านนามเมืองในอาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
Place Names in Amphoe Tha Sae, Changwat Chumphon.
สัมพันธ์ ยิ่งยุทธ1 เสาวลักษณ์ อนันตศานต์2 สุภัทรา บุญปัญญโรจน์3 และ สนัน่ รัตนะ4
Sampan Yingyut1, Saowalak Anantasant2 , Supatra Boonpanyarote3 and Sanan Ratana4

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาที่มาของชื่อบ้านนามเมืองในอาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 2) ศึกษา
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วิถีชีวิต คติความเชื่อและค่านิยมของชาวบ้าน ที่ปรากฏตามชื่อบ้านนามเมืองในเขตอาเภอท่า
แซะ จังหวัดชุมพร โดยผู้วิจัยได้ศึกษาและเก็บข้อมูลจากการสุ่มตัวอย่างของชาวบ้าน ใช้วิธีการสัมภาษณ์และใช้
ข้อมูลด้านเอกสารประกอบในการวิเคราะห์
ผลการวิจัยพบว่า 1) ที่มาของชื่อบ้านนามเมืองในอาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร สามารถจาแนกที่มาของชื่อ
ได้ 15 ประเภท 2) ชื่อบ้านนามเมืองที่ปรากฏแสดงให้เห็นถึง ข้อมูลพื้นฐานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วิถีชีวิต คติความ
เชื่อ และค่านิยมของสังคมของชาวอาเภอท่าแซะในอดีต แต่ในปัจจุบันชื่อบ้านนามเมืองหลายแห่งถูกเปลี่ยนชื่อ
เพื่อให้มีความหมาย ประกอบกับวิถีชีวิต การดารงชีวิตของชาวบ้านที่เปลี่ยนแปลงไป ทาให้ที่มาของชื่อบ้านนาม
เมืองในบางหมู่บ้านมีความขัดแย้งกับความเป็นจริง แต่ชื่อบ้านนามเมืองยังคงเป็นภูมิปัญญาสาคัญของชาวบ้านใน
อดีตที่ตั้งเอาไว้เพื่อแฝงข้อมูลของสังคมในอดีตให้กับลูกหลานสืบไป
คาสาคัญ : ชื่อบ้านนามเมืองในอาเภอท่าแซะ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วิถีชีวิต คติความเชื่อ ค่านิยม
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นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาไทยศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง. tc424@sriyapai.ac.th
Thai Studies disciplines graduate students studying Ramkhamhaeng University. tc424@sriyapai.ac.th
2 รองศาสตราจารย์ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประธานกรรมการที่ปรึกษา
Associate Professor, Department Thailand and Eastern languages, Ramkhamhaeng University,
Advisory Committee Chairman.
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยรามคาแหง กรรมการที่ปรึกษา
Assistant Professor Dr. Department Thailand and Eastern languages, Ramkhamhaeng University, Advisory Board.
4 ผู้ชานาญการพิเศษ วิทยาลัยช่างศิลป ภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสถาน กรรมการที่ปรึกษา
Specialist College Consortium member, the Royal Academy, Advisory Board.
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Abstract
This research aims to study 1) Study place names city in Tha Sae district, Chumphon
province. 2) Study the local history, lifestyles, beliefs and values of people who appear by place
names in Tha Sae district, Chumphon province. The researchers study and collect data from
random samples of villagers by using the method of interview and the use of the information in
the documentation for analysis.
The research found that 1) Place names in Tha Sae district, Chumphon province, the
origin name can be various up to 15 types. 2) The name appears to demonstrate the basic data
of local history lifestyles beliefs and values of a society of the district in the past to currently.
Many place names are renamed so that the meaning attributed to their lives and some livelihood
of the villagers changed make the place names, in some villages, conflicts with reality but place
names is still the name of the villagers wisdom that remain to the next generations.
Keywords: Place names in Tha Sae district/ Local history/ Lifestyles/ Beliefs/ Values of a society
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อัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ชุมชนม้ง ผ่าน “ตานาน” บทสวดชี้นาทางคนตาย
The Historical Identity of the Hmong Community through
the “Legend”of the Psalm to Guide the Deceased
สุขเกษม ขุนทอง1, พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข2 และ ถิรวิท ไพรมหานิยม3
Sukkasem Khunthong1, Pitsamai Robchanachai Poolsuk 2 and
Thirawit Praimahaniyom3
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาอัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ชุมชนม้ง ผ่าน “ตานาน” บทสวดชี้นา
ทางคนตาย และ 2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์อัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ชุมชนม้ง ผ่าน “ตานาน” บทสวดชี้นาทาง
คนตาย เป็ น การวิ จั ย เชิ งคุ ณ ภาพ ประเด็ น อั ต ลั กษณ์ ท างประวั ติ ศาสตร์ ตามหลัก สังคมวิ ท ยา โดยวิ ธี ก ารทาง
ประวัติศาสตร์ (ความเชื่อแบบดั้งเดิม) กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้อาวุโส และปราชญ์ จานวน 9 คน ที่สมัครใจและยินดี
ให้ข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต และข้อมูลแบบทุติยภูมิจากเอกสาร และงานวิจัยอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเนื้อหาผ่านระบบสังคมและการทาหน้าที่พื้นฐาน 4 ประการ ผลการศึกษาพบว่า 1)
ชุมชนม้งนาเรื่องเล่าบทสวดชี้นาทางคนตายทางประวัติศาสตร์มาร้อยเรียง เพื่อการธารงรักษาไว้ซึ่งแบบแผนแบบ
ดั้งเดิมพร้อมกับสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์เฉพาะขึ้นในพิธีบาเพ็ญกุศลศพ และ 2) บทสวดชี้นาทางคนตาย มี
ความเกี่ยวโยงถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมทางประวัติศาสตร์ มีการจัดเครือข่ายความสัมพันธ์ของระบบสังคมเพื่อทาหน้าที่ผลิต
ซ้าทางวัฒนธรรม และมีการรักษาอัตลักษณ์ของความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ม้งได้อย่างเป็นองค์รวม
คาสาคัญ : อัตลักษณ์ / ประวัติศาสตร์ / ตานาน / บทสวดชี้นาทางคนตาย / ชุมชนม้ง
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ABSTRACT
This study aimed 1) to investigate the historical identity of the Hmong community
through the “legend” of the psalm to guide the deceased and 2) to analyze the relationship of
the historical identity of the Hmong community through the “legend” of the psalm to guide the
deceased. It was a qualitative research. Historical identity issues were based on sociology via
historical methods (traditional beliefs). The target group consisting of 9 people who were the
elderly persons and scholars and willing to contribute the information through these instruments;
interview form, observation form, and the secondary data; documents and other relevant
documents. Data were analyzed by content analysis through Social System and four elements of
Functional-Prerequisites. The findings were shown that; 1) The Hmong community has composed
the story of the psalm to guide the deceased through the history for traditional maintenance and
to generate a specific identity and uniqueness in the funeral ceremony, and 2) the psalm to guide
the deceased is related to the traditional way of life in a history. The network relationship of the
social system was integrated to reproduce the culture and able to maintain the holistic identity
of Hmong ethnic group.
Keywords: Identity / History / Legend / The psalm to guide the deceased / The Hmong
Community
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การเขียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชาติพันธุ์ในพื้นที่ชุมชนภาคเหนือตอนล่าง
แบบมีส่วนร่วม
วศิน ปัญญาวุธตระกูล1 และ สมิทธิ เสมพูล2
WASIN PANYAVUTTRAKUL, Ph.D.1 and Samitti Sempool2
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเรื่อง การเขียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชาติพันธุ์ในพื้นที่ชุม ชนภาคเหนื อตอนล่า งแบบมี
ส่ ว นรวมมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการวิ จั ย คื อ 1.เพื่ อ พั ฒ นานวั ต กรรมในการเขี ย นประวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น ชาติ พั น ธุ์
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชาติพันธุ์ในพื้นที่ชุมชนภาคเหนือตอนล่างแบบมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการแบบมีส่ว นร่วม
2.เพื่อศึกษาเงื่อนไขปัจจัยของความสาเร็จในการพัฒนารูปแบบนวัตกรรมในการเขียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชาติพันธุ์
ในพื้นที่ชุมชนภาคเหนือตอนล่างแบบมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพ โดยมีระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ คือ การวิจัยแบบมีส่วนรวม
โดยมีโรงเรียนคู่พัฒนาจานวน 7 โรงเรียน ในเขตภาคเหนือตอนล่าง เพื่อรวมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ประวัติศาสตร์ ภายใต้ตัวแปร 4 ตัวแปร ได้แก่ U = Unit หมายถึง กลุ่มผู้มีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรม ในที่นี้
หมายถึง ผู้มีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรม 7 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น ครู นักเรียน ชุมชน พี่เลี้ยง (มหาวิทยาลัย) S =
System หมายถึง ข้อมูล เรื่องราว ระบบการจัดเก็บ K = Knowledge หมายถึง ความรู้และวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ความรู้ N = Network หมายถึ ง เครื อ ข่ า ยผู้ มี ส่ ว นร่ ว มในการด าเนิ น กิ จ กรรม โดยมี ขั้ น ตอนในการด าเนิ น งาน
4 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 KU คือ กระบวนการอบรมครูแกนนานักเรียน ขั้นที่ 2 US คือ กระบวนการจัดเก็บ
ข้อมูล ขั้นที่ 3 SK คือ กระบวนการวิเคราะห์และเขียนประวัติศาสตร์และนวัตกรรม ขั้นที่ 4 KN คือ กระบวนการนา
ความรู้คืนสู่ชุมชน
ผลการวิจัยพบว่า แต่ละโรงเรียนมีกระบวนการ การเรียนรู้ในแต่ละระดับที่แตกต่างกัน พบว่าขั้นตอนที่ 1
และขั้นตอนที่ 2 ทุกโรงเรียนประสบความสาเร็จในการดาเนินงาน ขั้นตอนที่ 3 มีกระบวนการเรียนรู้ในลักษณะที่
แตกต่างกันใน 3 รูปแบบ โดยแต่ละโรงเรียนยุติการพัฒนาในระดับขั้นนี้ รูปแบบที่ 1 สามารถวิเคราะห์และเรียบเรียง
ประวัติศาสตร์ได้ในกลุ่มนักเรียนตามประเด็นที่กาหนด แต่ยังไม่เกิดเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จานวน 3 โงเรียน
รูปแบบที่ 2 เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีควาเข้าในในกระบวนการวิจัยทางประวัติศาสตร์ จนนาไปสู่
กิจกรรมใหม่และการเพิ่มกระบวนการวิจัยทางประวัตศิ าสตร์ในกลุ่มสาระอื่น จานวน 1 โรงเรียน รูปแบบที่ 3 พัฒนา
กระบวนการและเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลของตนเองในรูปแฟ้มสะสมงาน และพิพิธภัณฑ์ทางโรงเรียน จน
นาไปสู่ความภาคภูมิใจ จานวน 1 โรงเรียน ขั้นที่ 4 โรงเรียนสามรถพัฒนาต่อไปสู่การสร้างเครือข่ายคือความรู้สู่
ชุมชนจานวน 2 โรงเรียน เพื่อนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างรายได้ ตลอดจนก่อเกิดจิตสานึกในท้องถิ่นของตน
ปัจจัยและเงื่อนไขของความสาเร็จแต่ละขั้นตอนที่มีความแตกต่างกัน ได้แก่ 1.บทบาทของครูพี่เลี้ยงต้องมี
ความสนใจและเห็นความสาคัญของชุมชน 2.กระบวนการจัดการเรียนการสอนในรูปรายวิชาจะนาไปสู่การพัฒนาได้
อย่างเป็นระบบ และสม่าเสมอ 3.บทบาทของผู้บริหารในการเอื้ออานวยและสนับสนุนต่อการทางานของครูและ
นักเรียน 4. กลุ่มนักเรียนแกนนาและกลุ่มนักเรียนพี่เลี้ยงมีส่วนสาคัญในการขยายองค์ครามรู้ไปสูเ่ พื่อนในกลุ่ม 5.การ
ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ต่อชุมชน ระหว่างชุมชนและโรงเรียนโดยผ่านคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วน
ผลักดันการดาเนินงาน
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การพัฒนาเมืองเลยใน “ยุคสงครามเย็น”
Development of Loei City During the Cold war Era
นพพล แก่งจาปา1 ทม เกตุวงศา2และ ณัฐหทัย มานาดี3
บทคัดย่อ
บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาและความเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลจากการพัฒนาเมืองเลยใน
ยุคสงครามเย็น โดยวิธีการศึกษาใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ การดาเนินงานเก็บข้อมูลในพื้นที่ใช้การสัมภาษณ์และ
การสนทนากลุ่มจากประชาชนในเขตเทศบาลเมือ งเลย ควบคู่ กั บ ข้ อ มู ล จากเอกสาร ส าหรั บ เครื่ อ งมือ ที่ ใ ช้ใน
การศึกษาประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์ ประเด็นการสนทนากลุ่ม และการทาแผนที่ชุมชน แล้วนาเสนอรายงาน
การศึกษาในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า ยุคสงครามเย็นเป็นยุคแห่งความเปลี่ยนแปลงมากที่สุด
ยุคหนึ่งของเมืองเลย อันเนื่องมาจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ทาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายภาพ
สังคม และความคิดของผู้คนเมืองเลย สิ่งแรกคือการพัฒนาทางหลวงที่เชื่อมเมืองเลยกับพื้นที่ส่วนอื่นๆ ของประเทศ
ไทย ปลดพันธนาการของพื้นที่ทางกายภาพเมืองเลยที่เคยขัดขวางการเคลื่อนไหวเดิ นทางไปของผู้คนให้หมดไป
รวมทั้งเชื่อมคนเมืองเลยกับพื้นที่ชนบทโดยรอบส่งผลให้เมืองเลยกลายเป็นศูนย์รวมของหน่วยงานราชการและเป็น
ศูนย์กลางของความทันสมัยในท้องถิ่น ประการต่อมาคือการพัฒนาไฟฟ้าและอุปกรณ์สื่อสารที่เชื่อมเมืองเลยกับโลก
ภายนอก ควบคู่ไปกับการเกิดสิ่งใหม่ๆ และวิถีชีวิตสมัยใหม่ของคนเมืองเลย ทั้งกิจการโรงภาพยนตร์ ร้านถ่ายรูป
และสถานเริงรมย์ เมื่อประกอบเข้ากับปัจจัยอื่นๆ เช่นการเข้ามาทาธุรกิจของกลุ่มคนจีน ยิ่งส่งผลทาให้เมืองเลยมี
การขยายตัวของชุมชนที่รวดเร็ว รวมทั้งการประกาศขยายพื้นที่เขตเทศบาลออกไปเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง
ที่เกิดขึ้น
คาสาคัญ: เมืองเลย,การพัฒนา,สงครามเย็น
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Abstract
The study aims at investigating the results of the development and changes of Loei during
the Cold War. The study adopted qualitative research method. Data were collected by means of
interview and group discussion as oral history method and obtained from municipal people as well
as other relating documents. The research instruments were interview questions, discussion topics,
and community mapping. The data then were analyzed and presented in descriptive writing style.
The study shows that the Cold War appears to be the period that brings about many changes due
to infrastructure development, which causes physical, social and mind changes for Loei people.
The first adjustment is the highway that connects Loei with other parts of Thailand. It eliminates
the problem that Loei physically used to be a barrier that prevented people from traveling as well
as helps to connect Loei urban people with rural area. This makes Loei become the center of
government agencies and modernity. The second change is electrical and communication tools
which join Loei with the global community. Moreover, it innovates a modern lifestyle such as
business in movie theatre, photography, and nightclubs. Together with Chinese investment in Loei,
urbanization is rapidly expanded and officially pushes Loei to enlarge its municipality.
Keywords: Loei, development, Cold War
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กลวิธีการตั้งชื่อนักร้องลูกทุ่ง หมอลาในภาคอีสาน
Strategy choose the name a folk singer Mor-Lam in E-San region
สิรพัชญ์ หาญนอก1
Siraphat Hannok1
บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี้ มี จุ ด มุ่ งหมายเพื่ อ ศึ ก ษากลวิ ธี ก ารตั้ งชื่ อ นั ก ร้ อ งลู ก ทุ่ ง หมอล าในภาคอี ส านและเพื่ อ ศึ ก ษา
วิเคราะห์ชื่อนักร้องลูกทุ่งหมอลาในภาคอีสานที่สะท้อนค่านิยมตลอดจนความเชื่อของชาวอีสาน โดยการวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์และจากการสัมภาษณ์ ได้รายชื่อนักร้องทั้งสิ้น 92 รายชื่อ
ผลการวิจัยพบว่า กลวิธีการตั้งชื่อนักร้องลูกทุ่ง หมอลาในภาคอีสานจานวน 2 กลวิธี ดังนี้ 1) การวิเคราะห์
จานวนพยางค์ที่ใช้ในการตั้งชื่อ 2) วิธีการประกอบชื่อ จากการวิเคราะห์จานวนพยางค์ที่ใช้ในการตั้งชื่อนักร้องลูกทุ่ง
หมอลาในภาคอีสานแบ่งเป็นคาต้นชื่อและคาท้ายชื่อ คาต้นชื่อพบมากที่สุดคือ จานวน 2 พยางค์ รองลงมาคือ
1 และน้อยที่สุด 3 พยางค์ ส่วนคาท้ายชื่อพบมากที่สุดคือ จานวน 3 พยางค์ รองลงมาคือ 2 , 4 พยางค์และน้อยทีส่ ดุ
1 พยางค์ ด้านวิธีการประกอบชื่อพบทั้งหมด 6 รูปแบบ คือ วิธีการประกอบชื่อนักร้องลูกทุ่ง หมอลาในภาคอีสานที่
ขึ้นต้นชื่อด้วยชื่อเล่น ขึ้นต้นด้วยคา ขึ้นต้นด้วยสิริมงคล ขึ้นต้นด้วยชื่อจริง ขึ้นต้นด้วยลักษณะเฉพาะตัว ขึ้นต้นด้วย
คาพ้องความหมายของชื่อ ด้านการวิเคราะห์ที่มาและความหมายของชื่อนักร้องลูกทุ่ง หมอลาในภาคอีสานที่สะท้อน
ค่ า นิ ย มและความเชื่ อ ของชาวอี ส านแบ่ งเป็ น การวิ เ คราะห์ คาต้ น ชื่ อ และค าท้ า ยชื่ อ โดยค าต้ น ชื่ อ ที่ มี ที่ ม าและ
ความหมายที่ใช้มากที่สุด คือ ชื่อที่มีคาต้นมาจากชื่อเล่น รองลงมาคือ ที่มาจากสิ่งถักทอ พืชและสิ่งที่เกิดจาก
ธรรมชาติ ส่ ว นค าท้ า ยชื่ อ ที่ มีที่ มาและความหมายที่ ใ ช้ มากที่ สุด คื อ ชื่ อ ที่ มี ค าท้ า ยชื่ อ มากจากภูมิ ลาเนา สิ่ งที่
ทรงคุณค่าของสถานที่ และชื่อสถานที่ รองลงมาคือ ที่มาจากคาที่เกี่ยวกับโชค สิริมงคล และพร
จากการศึกษาทาให้ทราบว่าค่านิยมและความเชื่อของชาวอีสานที่นามาตั้งชื่อนักร้องลูกทุ่ง หมอลาที่นิยม
มาตั้งคาต้นชื่อมากที่สุดคือ ชื่อที่มีที่มาจากชื่อเล่น ที่มีจานวนพยางค์เพียง 1 พยางค์ สะท้อนความเป็นอยู่ของคน
อีสานที่มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายไม่พิถีพิถันในการตั้งชื่อให้ยุ่งยากมากนักเท่าที่ควร ส่วนที่มาและความหมายของ
คาท้ายชื่อที่ชาวอีสานนิยมนามาต่อท้ายคาต้นชื่อของชื่อนักร้องลูกทุ่ง หมอลาในภาคอีสานมากที่สุดคือ ชื่อที่มีคาท้าย
ชื่อมากจากภูมิลาเนา สิ่งที่ทรงคุณค่าของสถานที่ และชื่อสถานที่ สะท้อนความเชื่อของชาวอีสานที่เป็นคนไม่ลืม ถิ่น
ฐานบ้านเกิด ถึงแม้จะไปอยู่ที่ไหนหรือมีความโด่งดังมากเพียงไหนก็ยังคงความเป็นอีสานรับประทานข้าวเหนียว ไม่
อายว่าตัวเองมาจากต่างจังหวัดที่ราบสูงของประเทศและมีภาษาพูดที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
คาสาคัญ : กลวิธี , การตั้งชื่อ. นักร้องลูกทุ่งหมอลา , ภาคอีสาน
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Abstract
The purposes of the research were 1) to study the strategy to choose the name of folk
singers and mor-lam in E-San region 2) to study and analyze the name of folk Singers and morlam E-San that reflect value and the belief of E-San people. The researcher collected the data
from electronic media , Interview 92 singers and the professors.
The research’s results were the following the strategy to name the folk singers has 2 ways
1) Analyze from the number of syllables of the name 2) Assemble the name from the analysis of
syllables of the name. The first name has 1-3 syllables , the most found 2 syllables the second
was 1 and the least was 3 syllables. The last name has 1-4 syllables the most found 3 syllables
the second found 2,4 and the least is 1 syllables. There are 6 Types of assemble , range by the
most to the least as follow : begin with nick name , prosperity name , real name , identity name
identical and the meaning of the name the analysis of source and meaning of the name of folk
singers and mor-lam in E-San that reflect the value and the belief devided into the first name and
the last name ; the most popular first name is from nick name , second is from weaving , plants
and natural , from animals goodness , graciousness , sex , beauty , drinks , holy blessing , musical
instruments , value things the prosperity , freedom , royalty , brave , intelligence, foreign language.
The first name that least is guantity word , The last name that is the most is from hometown ,
value places , name of places . The second is from luck graciousness , natural and beauty. From
the last name of the original who has given , light , cheerful , the song style is the least.
The values and the beliefs of E-San people that is the most popular for folk singers and
mor-lam name. The nick name with 1 syllables reflect the ways of life of E-San people that is
simple and easy. The last name of folk singers and mor-lam that is the most popular is from
hometown, that reflect that E-San people never forgot their hometown although they move to
live in another places and are very famous, they still have sticky rice and never shy that they are
from the north eastern region of Thailand and also have their own language.
Keyword : strategy , choose the name , folk singers and mor-lam , E-San region
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การทาบทามเจรจาสู่ขอของชาวโคราช ตาบลด่านคล้า อาเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา : ชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร
Making a marriage proposal of Korat people who live in Dan Khla
Subdistrict, Nonsung District, Nakhon Ratchasima :
The Ethnography of Communication.
สามเณรพิทวัส จาปา1
Sammnen phittawat champa1
บทคัดย่อ
การทาบทามเจรจาสู่ขอของชาวโคราชนั้น มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากภาษาที่ใช้โดยทั่วไป เนื่องจาก
การทาบทามเจรจาสู่ขอของชาวโคราชนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเจราต่อรองขอให้ฝ่ายหญิงมาเป็นลูกสะใภ้ของตน
และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ปรองดองกันระหว่างครอบครัวกับครอบครัว ดังนั้นภาษาที่ใช้คือภาษาถิ่นโคราช และเน้น
วาทกรรมในการเจรจาต่างๆ ที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน และการตกลงยอมมอบลูกสาวให้เป็นลู กสะใภ้ของ
ฝ่ายชาย บทความนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะนาแนวชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรอบแนวคิดของ
Saville-Troike ซึ่ ง เป็ น กรอบที่ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ ใ นการสื่ อ สารมาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นกั บ การวิ เ คราะห์
สถานการณ์สื่อสารในการเจรจาสู่ขอของชาวโคราช ซึ่งการนากรอบดังกล่าวมาใช้จะทาให้รู้แบบแผนของการสื่อสาร
ในแต่ละเหตุการณ์อันจะทาให้การเจรจาสู่ขอสาเร็จลุล่วงดี
ผลการศึ ก ษาพบว่ า การทาบทามเจรจาสู่ ข อของชาวโคราช ต าบลด่ า นคล้ า อ าเภอโนนสู ง จั งหวั ด
นครราชสีมา เกิดขึ้นจากประเพณี จารีต ที่ชาวโคราชได้ประพฤติปฏิบัติมา นอกจากนี้ ยังพบว่า สถานการณ์การ
ทาบทามเจรจาสู่ขอของชาวโคราช ตาบลด่านคล้า อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วยเหตุการณ์สื่อสาร
ทั้งหมด 5 เหตุการณ์ การทักทาย การแนะนาตัว การทาบทาม การเจรจาต่อรอง และการสรุป แต่ละเหตุการณ์
ประกอบด้วยวัจนกรรมย่อยลงไปตามลาดับ โดยยึดเกณฑ์การเปลี่ยนวัตถุประสงค์ในการแยกเหตุการณ์สื่อสารออก
จากกัน
คาสาคัญ : การทาบทามเจรจาสู่ขอ/ชาวโคราช/ชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร
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Abstract
There are different characteristics of the language used in making a marriage proposal of
Korat people. Due to the overture of the Korat people, the purpose is to negotiate with the woman
to be their daughter-in-law and to reconcile the relationship between the family and the family
and focus on discourse in the negotiations to create a relationship. And agreed to give the daughter
to the daughter of the man. This article aims to bring the ethnography of communication, especially
the conceptual framework Saville-Troike. This is a framework for studying the behavior of human
beings in communicating with the analysis of communication situation in the negotiation of Korat
people. The use of such a framework will make it possible to know the patterns of communication
in each event that will make the negotiations successful.
The study indicated that overture talks to the Korat people in Don Khla Subdistrict, Non
Sung District, Nakhon Ratchasima happened from the traditional tradition that the Korat people
have practiced. Also found Situation of the negotiation of Korat people in Dan Khla Subdistrict, Non
Sung District, Nakhon Ratchasima contains all 5 communication events, greetings, introductions,
overtures, negotiations, and summaries. Each event consists of subsections in chronological order.
The purpose is to change the purpose of splitting communication events.
Key word : Making a marriage proposal, Korat people, The Ethnography of Communication
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ท่องเที่ยววัฒนธรรมชาวนา วิถี ข้าว ปลา นา น้า บ้านหนองบ่อ
อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
Farmer’s Cultural Tourism: Ways of Lives of Nong Bor Villagers,
Rice Farming and Fishing Techniques, Nong Bor Village,
Muang District, Ubon Ratchathani Provincec
คาล่า มุสิกา1
Khamla Musika1
บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี้ เ ป็ น งานวิ จั ย คุ ณ ภาพ เพื่ อ การพั ฒ นาเชิ ง พื้ น ที่ ที่ มุ่ ง หวั ง ให้ ชุ ม ชนชาวนาในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
อุบลราชธานี พัฒนาพื้นที่ของตนเป็นแหล่งท่องเที่ยว ผ่านวิถี ข้าว ปลา นา น้า บทความนี้มุ่งนาเสนอพื้นที่วิจัยบ้าน
หนองบ่อ ตาบลหนองบ่อ อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
บ้านหนองบ่อ ตาบลหนองบ่อ อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นหมู่บ้านที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
อาทิ สาเนียงการพูด การฟ้อนกลองตุ้มในบุญบั้งไฟ การทอผ้าไหมที่สวยงาม เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาว ที่เคลื่อนย้าย
ถิ่นฐานมาพร้องกับพระวอ พระตา มีภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ และเป็นหนึ่งในพื้นที่วิจัยของงานวิจัยนี้
ผลจากงานวิจัยพบว่า จากการทดลองการท่องเที่ยว พื้นที่บ้านหนองบ่อ สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม เนื่องจากชุมชนมีความพร้อมทางด้านทรัพยากรบุคคล และสถานที่ท่องเที่ยว รวมทั้งวิถีชาวนาที่น่าสนใจ
คือการทานาทาม (การทานานอกฤดูกาล) และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ตามที่นักท่องเที่ยวสนใจ
คาสาคัญ: การท่องเที่ยววัฒนธรรมชาวนา, ชาวนา, บ้านหนองบ่อ
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Abstract
This qualitative research aims at developing a local area and ways of lives of people in
Ubon Ratchathani province to promote the village into a tourist attraction through the villager’s
unique ways of lives, rice farming and fishing methods along Xi River. This article presents a case
study of Nong Bor Village, Nong Bor Subdistrict, Muang Distrit, Ubon Ratchathani Province.
Nong Bor villagers have unique in their cultural, traditional and social practices. For
instance, they have created their distinguished accent, practiced a drum performance during their
Rocket Festival in May, and passed through the indigenous knowledge of silk weaving. Their
ancestors had been migrated from Laos when Phra Wor and Phra Ta, Ubon Ratchathani Province’s
founders, established the city. With this interesting historical background, the village has a high
potential to become a tourist destination. The results from the research revealed that Nong Bor
Village can be a sustainable cultural destination since the village is fully equipped with human
resources, and cultural spots. In addition, off-season rice faming called “Na Tham”, the village’s
rice faming method can attract those who are interested in the ways of lives of rice farmers, social
and cultural studies.
Keywords : Farmer’s Cultural Tourism, Rice Farmers, Nong Bor Village
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กลไกการทางานเพื่อการพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมเชิงพื้นที่
กรณีศึกษาอาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
The mechanism for the area- based development of art and culture
in Khemarat district, Ubon Ratchathani Province
วศิน โกมุท1
WASIN KOMUT1
บทคัดย่อ
กลไกภายในพื้ น ที่ เ พื่ อ การพั ฒ นาศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมเชิ งพื้ น ที่ กรณี ศึ ก ษาอ าเภอเขมราฐ จั งหวั ด
อุบลราชธานี ประกอบด้วย ชุมชน ผู้ประกอบการ เครือข่ายศิลปิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน และ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) โดยมีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมสร้างกลไกภายในพื้นที่เพื่อการพัฒนาศิลปะ
และวัฒนธรรมเชิงพื้นที่ อาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
การด าเนิ น งานพั ฒ นาเชิ ง พื้ น ที่ อ ย่ า งมี ส่ ว นร่ ว ม โดยใช้ ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมเป็ น ตั ว ขั บ เคลื่ อ น
ประกอบด้ ว ย การสร้ า งภาคี เ ครื อ ข่ า ยศิ ล ปวั ฒ นธรรม และกลไกภายในพื้ น ที่ การศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร์
ศิลปวัฒนธรรมเมืองเขมราฐ การจัดทาแผนที่ทางวัฒนธรรมและปรับภูมิทัศน์วัฒนธรรม การฟื้นฟูลาตังหวาย
ศิลปะการแสดงเขมราฐ การพัฒนาผู้ประกอบการสินค้าทางวัฒนธรรม การอบรมทูตวัฒนธรรมเขมราฐ การจัดทา
เว็บไซต์และแอพพลิเคชัน และการจัดงาน “เขมราฐเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรม”
การดาเนินงานพัฒนาพื้นที่ ทาให้ชุมชนมีศักยภาพเพิ่มขึ้น ทั้งด้านบริการจัดการ ด้านการเรียนรู้และการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน การเพิ่มความสามัคคีและพลังชุมชนเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาตนเอง การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่
คาสาคัญ : กลไกการทางาน ศิลปะและวัฒนธรรม การพัฒนาเชิงพื้นที่
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Abstract
The mechanism for the area- based development of art and culture in Khemarat district,
Ubon Ratchathani Province consists of communities, entrepreneurs, network of artists, Local
administrative organizations, schools and Community Organizations Development Institute(Public
Organization): CODI. Ubon Ratchathani University played a role to create mechanism in the area for
the area- based development of art and culture in Khemarat district, Ubon Ratchathani Province.
The operations of the participatory area- based art and culture-driven development were consist
of creating a network of arts and culture and local mechanisms, arranging the study about art and
cultural history of Khemarat City, making the cultural mapping and reshaping cultural landscape,
Restoring Lum Tang wai ( Khemarat traditional dance), promoting cultural product entrepreneur
development, training for Khemarat Culture Ambassadors, creating a website and mobile
application, and organizing "Khemarat, the city of art and culture" fair.
The area- based development operations strengthened the communities to be more
potential in management, learning, sustainable development. It also contributed to more united
and stronger community for self-development and conservation of culture and local wisdom in
order to convey to the new generation.
Keyword : mechanism art and culture area- based development
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ทุนทางสังคมสู่ชุมชนจัดการตนเองด้านยาเสพติด
SOCIAL CAPITAL TO COMMUNITY SELF MANAGEMENT OF DRUG
วรพล นาหนองตูม11 สุภีร์ สมอนา2 และ สังคม ศุภรัตนกุล2
Vorraphol Nanongtoom1, Supee Samorna2 , and Sungkom Suparatanagool2
บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะ ประเภท การทาหน้าที่ของทุนทางสังคมในชุมชน เป็น
การศึกษาเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนเมษายน 2560 - มิถุนายน 2561 พื้นที่ในการศึกษา คือ
ชุมชนบ้านทุ่งโปร่ ง ตาบลกุดจิก อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู โดยใช้แนวทางการสัมภาษณ์ แบบกึ่ ง
โครงสร้าง สัมภาษณ์ทั้งรายบุคคล การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสนทนากลุ่ม ผู้ให้ข้อมูลหลัก ประกอบด้วย
ผู้นาชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน และชาวบ้านทั่วไป จานวน 12 คน การตรวจสอบข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลใช้
วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า
ผลการวิจัยพบว่า ทุนทางสังคมมีลักษณะเป็นทุนที่ยึดติดอยู่ในโครงสร้างสังคมในชุมชน ประเภททุน
มนุษย์ ทาหน้าที่นาความรู้ประสบการณ์มาแก้ไขปัญหายาเสพติด ประเภททุนทางสังคมในสถาบัน ได้แก่ ทุนทาง
สังคมในครอบครัวทาหน้าที่สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ทุนทางสังคมในชุมชนทาหน้าที่สร้างความไว้เนื้อใจกันร่วมแรง
ร่วมใจกันในการต่อต้านยาเสพติด ทุนทางสังคมในโครงสร้างทาหน้าที่สร้างวิถีชุมชนบนแบบแผนที่ดีในการดาเนิน
ชีวิตให้ห่างไกลยาเสพติด ประเภททุนทางปัญญาและวัฒนธรรมทาหน้าที่สร้างความกลมเกลียว หลอมรวมความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชุมชนให้มีวิถีชีวิตที่ดีงาม จะเห็นได้ว่าทุนทางสังคมได้ผสมผสานนาไปสู่การจัดการ
ตนเองของชุมชนด้านยาเสพติดทั้งนั้น
คาสาคัญ : ทุนมนุษย์ / ทุนทางสังคมในสถาบัน (ครอบครัว/ชุมชน/โครงสร้าง) / ทุนทางปัญญาและวัฒนธรรม
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ABTRACT
The purpose of this research is to study the types of functions of social capital in the
community. Is a qualitative study Data were collected between April 2017 - June 2018 The study
area is Ban Thung Prong community, Kut Chik sub-district, Mueang district, Nongbualamphu
province. by using interview for guidelines and use Semi-structured and individual interviews
Participant Observation and Group Discussions. The main contributors include community leaders,
philosophers, and villager’s about 1 2 people in village. Data validation and data analysis using
triangular data verification method
The research found that Social capital is a capital that is attached to the social structure
in the community. Human capital type Acting to bring knowledge and experience to solve drug
problems. Social capital in institutions. Types of social capital in institutions, namely, Social capital
in the family, acting as a drug immunity. The social capital in the community serves to build
confidence together in the fight against drugs. The social capital in the community is responsible
for creating mutual trust. Social capital in the structure serves to create a community way on a
good map to live far away from drugs. Intellectual and cultural capital serves to bring good wisdom
that has passed from the past to solve drug problems in the community. It can be seen that social
capital has been integrated into self-management.
Keywords : human capital / social capital in institutions (Family / community / structure) /
intellectual and cultural capital
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การวิเคราะห์สภาพปัญหาและศักยภาพชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นพนัน
ของเด็กและเยาวชนชุมชนหนองโรง จังหวัดกาญจนบุรี
Problems and Community Potentials Analysis for Preventing and
Solving Gambling Problems in Children and Youth of Nongrong
Community, Kanchanaburi Province
อภิชาติ ใจอารีย์1
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและระดับความรุนแรงของปัญหาการเล่นการพนันของ
เด็กและเยาวชน และวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นพนันของเด็กและเยาวชนของ
ชุมชนหนองโรง อาเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เอกสาร
การสัมภาษณ์เชิงลึก การประชุมกลุ่มย่อย และการสารวจพื้นที่ ผู้ให้ข้อมูลหลัก ประกอบด้วย แกนนาชุมชน สมาชิก
ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ตัวแทนกลุ่ม/องค์กรในชุมชน ตัวแทนเด็กและเยาวชน และตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ ของ
สังคม จานวน 35 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา อีกทั้งมีการสะท้อนประสบการณ์การเรียนรู้ผ่าน
เวทีชุมชน
ผลการวิจัย พบว่า สภาพปัญหาและระดับความรุนแรงของปัญหาการเล่นการพนันของเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านหนองโรงยังอยู่ในระดับที่ไม่รุนแรงมาก แต่มีเด็กและเยาวชนส่วนหนึ่งเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนัน ชุมชนจึง
มีความต้องการในป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อลดแนวโน้มในการทวีความรุ่นแรงขึ้น โดยชุมชนบ้านหนองโรงมี
ศักยภาพและทุนทางสังคมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นพนันของเด็กและเยาวชนแบบมีส่วนร่วมใน 6 ด้าน
คือ 1) ด้านความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรท้องถิ่น 2) ด้านภูมิปัญญาท้อ งถิ่น 3) ด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรมและ
ประเพณีชุมชน 4) ด้านการรวมกลุ่ม 5) ด้านความสัมพันธ์ทางเครือญาติ และ 6) ด้านศักยภาพของผู้นา โดย
ศักยภาพที่โดดเด่นที่สุด คือ ด้านความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรท้องถิ่น ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี
จากการสะท้อนประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านเวทีชุมชน เสนอแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นพนันของ
เด็กและเยาวชนเป็นการบูรณาการระหว่างศักยภาพและทุนทางสังคมชุมชน โดยเน้นที่กิจกรรมป่าชุมชนเป็นหลัก
ตามด้วยทุนวัฒนธรรมประเพณีและทุนมนุษย์ผสานกับมาตรการทางกฎหมายและกระบวนการเรียนรู้
คาสาคัญ : ศักยภาพชุมชน, ปัญหาการเล่นพนันของเด็กและเยาวชน, ทุนทางสังคม
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Abstract
The major objective of this qualitative research was to analysis of community potentials for
preventing and solving gambling problems in children and youth of Nongrong Community,
Kanchanaburi Province. Nongrong Community in Kanchanaburi province was selected as the study site.
Data collection with document analysis, in-depth interview, focus group discussion, and community
servey.
Key informants include community leaders, community members, local wisdom scholars,
representatives of group and community organization, representatives of children and youth, and
external participants from various local organizations, totaling 35 persons. Data were obtained and
analyzed with content analysis. In addition, the lesson learned was reflected through a community
forum.
It was revealed that Nongrong Community has gambling problem of children and youth was
not very serious. The community has a need for prevention and resolution to reduce the tendency to
increase strength. Nongrong community has the potential and social capital to participate in 6 aspects:
1) the abundance of local resources, 2) the local wisdom, 3) the way of life, cultural and community
traditions, 4) group integration, 5) relative relationships, and 6) leadership potential. Ban Huai
Sapansamakkee community forest is the most prominent community capital. In addition, the lesson
learned was reflected through a community forum to proposed prevention and resolution was the
integrated between potential and community capital, with emphasis on natural resources capital,
namely, community forest along with cultural and tradition capital, and human capital, combined with
legal and learning process.
Keywords : community potentials, gambling problems in children and youth
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วิเคราะห์อานาจการสอบสวนและประสิทธิภาพการทางาน ตามกฎหมายป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต: ไทยกับสิงคโปร์*
THE ANALYSIS OF ANTI-BRIBERY AND CORRUPTION INVESTIGATION AND
ITS EFFICIENCY: THAILAND AND SINGAPORE.
สมชาย ธรรมสุทธิวัฒน์1 และ ฉลองรัฐ เจริญศรี2
บทคัดย่อ
การสืบสวนสอบสวนตามรัฐบัญญัติป้องกันการทุจริต บทที่ 241 ของสิงคโปร์มีบทบัญญัติในเชิงรุก โดยให้
อานาจกับผู้อานวยการหรือผู้สอบสวนพิเศษจับโดยไม่ต้องมีหมายจับ อัยการมีอานาจที่จะเรียกดูข้อมูลแม้ว่าจะมี
กฎหมายอื่นระบุข้อห้ามไว้ ระวางโทษทั้งจาทั้งปรับอย่างสูงกับบุคคลที่ไม่ยอมเปิดเผยข้อมูล เป็นต้น กฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของไทยมีเนื้อหาความเป็นกฎหมายสากล กล่าวคือ
ประกอบด้วยหลักสิทธิมนุษยชน หลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ รวมทั้งหลักประกันความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหา
เมื่อได้ศึกษาการดาเนินงานของ คณะกรรมการ ป.ป.ช. และ สานักงานสอบสวนการทุจริต ในสี่มิติ คือ ความเป็น
อิสระ ความชัดเจนและรวดเร็ว ความเป็นมืออาชีพและภาพลักษณ์ พบว่าประเทศไทยควรกาหนดแนวทางการ
ต่อต้านการทุจริต ดังนี้ 1. รัฐบาลทุกชุดควรแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองอย่างชัดเจนในการต่อต้านการทุจริต
2. นารัฐบัญญัติป้องกันการทุจริตของสิงคโปร์มาปรับใช้ตามความเหมาะสม 3. สนับสนุนการทางานของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ในสานักงาน ป.ป.ช. อย่างเท่าเทียม 4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบต่างๆของสานักงาน ป.ป.ช. เช่น
ระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล เทคนิคการสืบสวนสอบสวน 5. สร้างแนวร่วมและเครือข่ายต่อต้านการทุจริต
และป้องกันการกลั่นแกล้งใส่ความเจ้าหน้าที่ของรัฐ
คาสาคัญ : การทุจริต, คณะกรรมการ ป.ป.ช., สานักงานสอบสวนการทุจริต
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ABSTRACT
Chapter 241 of Singapore’s Prevention of Corruption Act stipulates a proactive investigative
approach. This chapter empowers the Director or Special Investigators of the Corrupt Practices
Investigation Bureau to make an arrest without a warrant. The Public Prosecutor, notwithstanding
any statement in any other law, may demand access to information and hand a severe fine penalty
and imprisonment sentence to any individual who denies such access. Thailand’s organic laws on
prevention and suppression of corruption have been written based on internationally accepted
principles of legislation, with an emphasis on protection of human rights, transparency,
accountability, and justice for the accused.
This study examined the operation of Thailand’s Office of the National Anti-Corruption
Commission and Corruption Investigation Bureau in four aspects, namely, autonomy, clarity &
speed, professionalism, and image. The study has identified five principles that Thailand should
follow in its fight against corruption. First, it is essential that the government make a clear political
stand against corrupt practices. Second, the government might apply Singapore’s anti-corruption
act when and where appropriate. Third, officials of the Office of the National Anti-Corruption
Commission need to be given equal operational support. Fourth, the supporting facilities of Office
of the National Anti-Corruption Commission, for example, the information technology, databases,
and technical support for investigation, have to be regularly improved and upgraded. Finally, it is
necessary that alliances and networks be established to combat corrupt practices and prevent
attempts to defame, slander, or wrongly accuse state officials.
Keywords : Corruption, Anti-Corruption Commission, Corrupt Practices Investigation Bureau.
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การศึกษาการเปรียบเทียบกฎหมายในกรณีเมาแล้วขับของประเทศไทยกับต่างประเทศ
ศึกษาเฉพาะกรณีการปรับบทลงโทษตามระดับแอลกอฮอล์ในเลือดและ
การปรับบทลงโทษตามจานวนครั้งที่กระทาผิด
THE EDUCATIONS LAW COMPARISON IN CASE DRIVING WHILE
INTOXICATED OF THAILAND WITH FOREIGN COUNTRIES STUDY OF
SPECIFIC CASE THE PENALTY AMENDMENT VARIED BY LEVELS OF BLOOD
ALCOHOL CONTENT AND NUMBER OF OFFENSES.
ทักษะ ปาระแก้ว1 พีระยุทธ ศิลาพรหม สุรชัย ชูคง และ ดร.บุญเหลือ บุบผามาลา
Taksa Parakaew1 , Peerayut Silaprom , Surachai Chukong
and Dr.Boonlua Boobpamala
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในกรณีเมาแล้วขับของประเทศไทยและ
ต่างประเทศตลอดจนศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาข้อกฎหมายในกรณีเมาแล้วขับของประเทศไทย ซึ่งการวิจัย
ครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ กล่าวคือ เป็นการศึกษาข้อกฎหมายของประเทศไทยและศึกษาข้อกฎหมายของ
ต่างประเทศ แล้วนามาวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อให้รู้ข้ อบกพร่อ งและหาแนวทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้ นภายใต้
หลั ก การทางกฎหมาย โดยมี เทคนิ คการวิ เคราะห์ข้ อมูลเชิงคุณภาพ ใช้ วิ ธี ก ารสังเคราะห์คุ ณภาพ เทคนิ คการ
วิเคราะห์เนื้อหา ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 1. การบังคับใช้กฎหมายในกรณีเมาแล้วขับของประเทศไทยและต่างประเทศ
มีความแตกต่างกัน กล่าวคือ กฎหมายของไทย ไม่ได้แบ่งระดับการลงโทษตามระดับแอลกอฮอล์ในเลือด และไม่ได้
ปรับบทลงโทษตามจานวนครั้งที่กระทาผิดซึ่งต่างจากกฎหมายของต่างประเทศ 2. ควรที่จะมีแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาข้อกฎหมายในกรณีเมาแล้วขับโดยการบัญญัติกฎหมายให้มีการแบ่งระดับการลงโทษตามระดับแอลกอฮอล์ใน
เลือด และเพิ่มระดับโทษตามจานวนครั้งที่กระทาผิด เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างเด็ดขาดและให้เกิดการเรียนรู้
กฎหมายอย่างยั่งยืน
คาสาคัญ : การศึกษาการเปรียบเทียบกฎหมาย// กรณีเมาแล้วขับ// การปรับบทลงโทษ
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Abstract
The research objectives were to study law problems to enforced in case driving while
intoxicated of Thailand and foreign countries and study measure to solve in case driving while
intoxicated laws to performance. This research referred to qualitative research methodology is The
study law in case driving while intoxicated of Thailand and foreign countries to comparison and
analysis to know to The laws mistake and study measure to solve in this case under the principle
of laws. The results found that 1. The laws measure in case driving while intoxicated of Thailand
and foreign countries to enforced are difference. 2. The measure to solve law problems is to
amendment at the current law to The penalty amendment varied by levels of blood alcohol
content and number of offenses for strictly problem solving and sustainable learning by laws.
Keywords : A Study comparison of law, Driving while intoxicated case, The penalty amendment
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ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลโพนงาม อาเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานี
Factors Affecting The Success on Duty Operation of Phon Ngam
Subdistrict Administrative Oganization. Nong Han District
Udon Thani Province.
พีระยุทธ ศิลาพรหม1 สุรชัย ชูคง ทักษะ ปาระแก้ว และ ชิตพล วิไลงาม
Peerayut Silaprom1, Surachai Chukong, Taksa Parakaew, and
Chitaphol Wilaingarm
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1)การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โพนงาม และ(2) ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลโพน
งาม อาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีวิธีการดาเนินการวิจัยดัง นี้ ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่เจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลโพนงามทั้งหมดจานวน 108 คน กลุ่มตัวอย่างจานวน 86 คน ใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
ค่ า เฉลี่ ย (X) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) สมการถดถอยเชิ ง พหุ คู ณ (Multiple
Regression)
ผลการวิจัยพบว่า 1)การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลโพนงานในภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่า ด้านการจัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก ด้านการ
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ด้านบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นปฏิบัติได้ในระดับมาก ส่วนด้านอื่นๆนั้นปฏิบัติได้ในระดับปานกลาง 2)ปัจจัยที่มีผล
ต่อความสาเร็จในการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลโพนงาม พบว่าปัจจัยทั้ง 10 ด้าน มี
ผลต่อการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลโพนงานในภาพรวม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ถึงร้อยละ 30.10 และเมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่ า ด้านภาวะผู้นามีผลต่อการปฏิบัติงานตามอานาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลโพนงามอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อเสนอแนะจากการวิจัยมีดังนี้ 1) การจัดทาแผน
กลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลโพนงามต้องเกิดจากทุกภาคส่วน 2)จัดให้มีองค์กรภาคประชาชนในท้องถิ่น
รูปแบบต่างๆ 3)จัดให้มีการชาระระเบียบปฏิบัติทางราชการภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อลดขั้นตอนการ
ทางานให้สั้นลง
คาสาคัญ : ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จ อานาจหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตาบล.
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Abstract
The purposes of the research were 1) to examine the performance by authority of Phon
Ngam Subdistrict Administrative Oganization in Nong Han District, Udon Thani Province 2) to study
the factors affecting the accomplishment on performance by authority of Phon Ngam Subdistrict
Administrative Oganization in Nong Han District, Udon Thani Province 3) to compare the factors
affecting the accomplishment on the performance by authority of the local administrative
organizations in Nong Han District, Udon Thani Province. In conducting the research, the samples,
the researcher selected 86 out of the population of 108 in Phon Ngam Subdistrict Administrative
Oganization in Nong Han District, Udon Thani Province
The results after studying revealed average level of overall aspect. After considering in
each section, related watercourse by land development woman child elder maintain artistic
custom section showed high performance, and besides they showed average performance.
Furthermore, the analysis of the factors affecting the accomplishment on performance by authority
of Phon Ngam Subdistrict Administrative Oganization revealed significant statistical value at .05
30.10 percentage on all of the 10 factors.
Keywords : Factors Affecting The Success, Duty, Subdistrict Administrative Oganization.
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การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองของสมาชิกกองทุนใน
อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
Member’s Opinions Analysis About Village and Urban Community
Fund Project in Nongwuasaw District, UDONTHANI Province
ธีรวัฒน์ หินแก้ว1, พีระยุทธ ศิลาพรหม, สุรชัย ชูคง, วนิดา ณ ลาพูน, ชิตพล วิไลงาม
Theerawat Hinkaew1, Peerayut Silaprom, Surachai Chukong,
Vanida Na Lamphu. And Chitaphol Wilaingarm
บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้งนี้ มี วัต ถุ ประสงค์ เพื่ อ วิ เคราะห์ค วามคิด เห็ นเกี่ ยวกั บกองทุ น หมู่ บ้า นและชุ มชนเมือ งของ
คณะกรรมการกองทุนและสมาชิกกองทุนในอาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี กลุ่มตัวอย่างจานวน 320 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อ มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ และ ChiSquare
ผลการวิจัยพบว่า เพื่อวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองของคณะกรรมการ
กองทุนและสมาชิกกองทุนในอาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ได้ผลคือ คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05
คาสาคัญ : กองทุนหมู่บ้าน สมาชิกกองทุน การจัดการกองทุน
Abstract
The purposes of this research was to analyze the attitude of village fund committees and
village fund member to Nongwuasaw District, UDONTHANI. This research is a surway research. The
sample was 320 people and were classified be positions and education level. The research tool 5
rating scales questionnaire. The data received was analyzed using percentage, frequency, and Chisquare.
The results of analysis of opinions of village fund committees and village fund member
were different opinions. The relate legal issues that concerned to duties of the committees are
significant at .05 level.
Key words : village and Urban Community fund, Committee and Member, village fund
Management.
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พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้ใช้แอปพลิเคชันลาซาดาในจังหวัดอุบลราชธานี
Product Purchasing Behaviors of Lazada Application’s User
in Ubon Ratchathani Prevince
ธนาศักดิ์ ข่ายกระโทก1 สิริมา บูรณ์กุศล1 ศรัณยา วรินทรเวช1 และ ศรัณย์ ตันวัฒนะพงษ์2
Tanasak Kaykratok1, Sirima Boonkuson1, Saranya Varindaravej1
and Saran Tunwattanapong2
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้ใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันลาซาดา
2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันลาซาดา กลุ่ม
ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ งนี้ คื อ ประชาชนที่ เ คยใช้ บ ริ ก ารแอปพลิ เ คชั น ลาซาดาในการซื้ อ สิ น ค้ า ในจั ง หวั ด
อุบลราชธานี จานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถาม ตรวจสอบเนื้อหาของแบบสอบถาม และ
ความเชื่อมั่น มีค่ามากกว่า 0.81 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก สถิติที่ใช้ได้แก่ ความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติไค-สแควร์ และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์พบว่า 1) พฤติกรรมในการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันลาซาดา กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีความถี่ในการสั่งซื้อสินค้า 1-2 ครั้งต่อเดือน ค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้งน้อยกว่า 500 บาท ชาระค่าสินค้า
โดยวิธีเก็บเงินปลายทาง ประเภทสินค้าที่ซื้อคือ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย และซื้ อจากแอปพลิเคชันลาซาดาในมือถือ
2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันลาซาดามากที่สดุ คือ การส่งเสริม
การตลาด ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่าง
กันมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันลาซาดาแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และส่วน
ประสมทางการตลาดได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย และการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันลาซาดา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : พฤติกรรมการซื้อ ส่วนประสมทางการตลาด แอปพลิเคชัน จังหวัดอุบลราชธานี
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ABSTRACT
The objective of this research was 1 ) to study buying behavior of Lazada application’s
users 2) to study marketing mixed affecting their buying behavior of Lazada application’s users. The
sample size was 400 Lazada application ‘s users in Ubon Ratchathani province. The method used
questionnaires to collect the data. Content validity for questionnaires and confidence level more
than 0 . 8 1 selected by convenience sampling method. The data analysis was done by using
frequency, percentage, mean, standard deviation chi-square and ANOVA.
The results research according to objectives were found that 1) buying behavior of Lazada
application’s users: The frequency in shopping was 1 - 2 times per month. The expense spent on
each time of shopping was approximately under 5 0 0 Baht and pay for the product price by cash
on delivery. The type of product purchased is clothing and buy from Lazada application on mobile
phones. 2 ) The marketing mix influencing the shopping at high level was promotion. Personal
factors, gender, age, education level, occupation, status and average income per month had an
impact on in the buying behavior of Lazada application’s users at the statistical significance level
of 0.05 and marketing mixed was related to buying behavior of Lazada application’s users at the
statistical significance level of 0.05.
Keywords : Buying behaviors, Marketing Mixed, Application, Ubon Ratchathani Province
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ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีบารุงท้องที่ของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี
Knowledge and Understanding on Local Maintenance Tax
of the People in Ubon Ratchathani Prevince
สิริมา บูรณ์กุศล1 ธนาศักดิ์ ข่ายกระโทก1 สุเมธ สุภัทรจาเนียร2 และ กนกกาญจน์ ศรีสุรินทร์3
Sirima Boonkuson1, Tanasak Kaykratok1, Sumate Supatjamnien2
and Kanokkarn Srisurin3
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีบารุงท้องที่ และ
2) เพื่อเปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีบารุงท้องที่ตามตัวแปรส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษาครั้งนี้คือ ประชาชนที่เคยเสียภาษีบารุงท้องที่ในจังหวัดอุบลราชธานี จานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้คือ
แบบสอบถาม ตรวจสอบเนื้อหาของแบบสอบถาม และความเชื่อมั่น มีค่ามากกว่า 0.81 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก สถิติที่ใช้ได้แก่ความถี่ ร้อยละ และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์พบว่า 1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีบารุงท้องที่ของประชาชนในจังหวัด
อุบลราชธานีอยู่ในระดับปานกลาง 2) เปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีบารุงท้องที่ตามตัว
แปรส่วนบุคคล พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ที่ต่างกันมีผลต่อความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับภาษีบารุงท้องที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
คาสาคัญ : ความรู้ความเข้าใจ ภาษีบารุงท้องที่ จังหวัดอุบลราชธานี
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ABSTRACT
The objective of this research was to study knowledge and understanding, compare the
relationship between the personal factors and knowledge and understanding. The sample group
used in this research was 4 0 0 on people who used to lose local maintenance tax in Ubon
Ratchathani province. . The method used questionnaires to collect the data. Content validity for
questionnaires and confidence level more than 0. 81 selected by convenience sampling method.
The data analysis was done by using frequency, percentage and ANOVA.
The results research according to objectives were found that 1 ) the sample have
knowledge and understanding about the local maintenance tax in average level. 2) The comparison
of the knowledge and understanding about the local tax by analyzing with independent variable
such as personal factors, it was found at the difference personal factors such as gender, age,
education level and career has effect on the level of knowledge and understanding about the
local maintenance tax at the significance of 0.05 levels.
Keywords : Knowledge and Understanding / Local Tax / Application / Ubon Ratchathani Province
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ความคาดหวังผลการเรียนรู้และผลการเรียนรู้จริงของนักศึกษาปริญญาตรี
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.)
Expected Learning Outcome and Authentic Learning Outcome of
Undergraduate Students by Thai Qualification Framework for Higher
Education (TQF)
กนกกาญจน์ ศรีสุรินทร์1 โอฬาร จรุงพรสวัสดิ์2 สุเมธ สุภัทรจาเนียร3 และ ณภ ศรีพุทธรินทร์4
Kanokkarn Srisurin1, Olarn Jarungpornsawat2, Sumate Supatjamnien3
and Napa Sribhudarintr4
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความคาดหวังผลการเรียนรู้และผล
การเรียนจริงของนักศึกษาปริญญาตรี ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ใน 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ และ ด้าน
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ งตั ว เลข การสื่ อ สาร การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ คื อ นั ก ศึ ก ษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ปีการศึกษา 2560 จานวน 40 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 25 ข้อ ค่าคุณภาพของเครื่องมือมากกว่า
0.81 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบ
ความแตกต่างรายคู่ (Paired-Samples T-Test) และการทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (Independent Samples
T-Test, One Way ANOVA)ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความคาดหวังผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากสุด ระดับผลการเรียนรู้จริงอยู่ในระดับปานกลาง 2) เปรียบเทียบความคาดหวังผลการเรียนรู้และผลการ
เรียนรู้จริง พบว่า ค่าเฉลี่ยทั้ง 5 ด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 และ 3) ข้อเสนอแนะพบว่า คณะ
ควรฝึกอบรมนักศึกษาในด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และกฎหมาย
คาสาคัญ : ผลการเรียนรู้ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
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ABSTRACT
The Purpose of this study was to compare between expected learning outcome and
Authentic learning outcome of undergraduate student by Thai Qualification Framework for Higher
Education (TQF). Five aspects were taken into account: morals and ethics, knowledge, intellectual
skills, interpersonal skills and responsibility, and numerical analysis, communication and
information technology skills. The samples consisted of Engineering students, Ratchathani
University. Amount of 4 0 students enrolled in the academic year 2 0 1 7 were purposive random
sampling. The data were collected by using the questionnaires with 2 5 items, 5 rating scales and
open end. Content Validation Index up to 0.81. The statistic used in data analysis were frequency,
percentage, mean, standard deviation, pair sample t-test, independent samples t-test, and ONE
WAY ANOVA.
The results of this study were as this following 1) Level of expected learning outcome of
undergraduate students in overview were at high level. The Level of Authentic learning outcome
in overview were at middle level. 2 ) The comparison of expected of learning outcome and
Authentic learning outcome in five factors found that there was significant difference at .05. 3) The
suggestions were faculty should update students’ skills with training on the use of foreign language,
new technologies and legality.
Keywords: Learning Outcome, Thai Qualification Framework for Higher Education, Undergraduate
Students
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ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด (7 Ps) ของห้องรับรองพิเศษ
Boutique Lounge สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
The Satisfaction on Marketing Mix '7Ps of Bangkok Airways
Boutique Lounge at Suvarnabhumi Airport
ณัฏยา บูรณะพล1 และ เนตร์ศิริ เรืองอริยภักดิ์2
Nattaya Buranaphol1 and Natesiri Ruangariyapuk2
บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาด (7Ps)
ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร
ด้ า นกระบวนการ และด้ า นสภาพแวดล้อมทางกายภาพของห้ องรั บรองพิ เศษ boutique lounge สายการบิน
บางกอกแอร์เวย์ส ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ 2) ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ความถี่ในการเข้าใช้บริการ และวัตถุประสงค์ของการเดินทางที่มีผลต่อความ
พึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาด (7Ps) ของห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge สายการบินบางกอกแอร์เวย์ ณ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม โดยการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง จานวนทั้งสิ้น
400 คน
ผลการศึกษาพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดห้องรับรองพิเศษ Boutique
Lounge โดยภาพรวมในระดับมาก (X = 4.11) โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดในด้านบุคลากร และมีความ
พึงพอใจในระดับมาก ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการ ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจาหน่าย และ ด้านการส่งเสริมการตลาด ตามลาดับ 2) ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
0.05 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ความถี่ของการใช้
บริการ และวัตถุประสงค์การเดินทางที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาด (7Ps) ของห้อง
รับรองพิเศษ Boutique Lounge สายการบินบางกอกแอร์เวย์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยภาพรวมแตกต่าง
กัน อีกทั้งพบว่าอาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด (7Ps)
ในทุกด้าน
คาสาคัญ : ความพึงพอใจ ส่วนประสมทางการตลาด ห้องรับรองพิเศษ
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Abstract
The independent study aimed to study 1 ) marketing mixes (7 Ps) which consisted of
product, price, channel of distribution, promotion, personnel, process and physical evidence of
boutique lounge, Bangkok Airways at Suvarnabhumi Airport and 2 ) demographic factors which
included genders, ages, education levels, average income per month and frequency of using service
and objectives of travelling affecting satisfaction towards marketing mixes (7Ps) of boutique lounge,
Bangkok Airways at Suvarnabhumi Airport. The research instrument was the questionnaires which
were asked 400 samples.
The results showed that the most samples were satisfied with marketing mixes of the
boutique lounge at the highest level (X= 4.11). They were satisfied with personnel at a high level
and satisfied with product, process, physical evidence, price, channel of distribution and promotion,
respectively. The results of hypothesis testing at a significance level of 0.05 found that the different
gender, age, education level, occupation, average income per month, frequency in using service
and travelling objectives affected the different satisfaction towards product of boutique lounge,
Bangkok Airway at Suvarnabhumi Airpot. And there were only different occupation and average
income per month (for the demographic factors) affected different satisfaction towards every
marketing mix (7Ps).
Keywords : Satisfaction, Marketing Mixes, Boutique Lounge
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ความพึงพอใจของผู้โดยสารขาออกทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ต่อคุณภาพการให้บริการห้องรับรองพิเศษชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ
ของสายการบินโอมานแอร์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Thai and Foreign Passenger’s Satisfaction towards the Service
Quality on First and Business Class Lounge of Oman Air
at Suvannabhumi Airport
วรรณวิษา ขาวรุ่งเรือง1 และ เนตร์ศิริ เรืองอริยภักดิ์2
Wanvisa Khawrungruang1 and Natesiri Ruangariyapuk2
บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษา 1) ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการห้องรับรองพิเศษชั้นหนึ่ง และชั้นธุรกิจสายการบินโอมานแอร์ 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการให้บริการห้องรั บรองพิเศษชั้นหนึ่ง และชั้นธุรกิจสายการบินโอมานแอร์จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกาหนดคุณภาพการบริการกับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ห้ อ งรั บ รองพิ เ ศษชั้ น หนึ่ ง และชั้ น ธุ ร กิ จ สายการบิ น โอมานแอร์ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ แบบสอบถาม
(Questionnaire) โดยการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง จานวนทั้งสิ้น 400 คน ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารขา
ออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีความคิดเห็นต่อปัจจัยกาหนดคุณภาพการให้บริการห้องรับรองพิเศษชั้นหนึ่ง และ
ชั้นธุรกิจโดยภาพรวมระดับมากที่สุด ( =4.45) โดยมีความคิดเห็นระดับมากที่สุดในด้านความมั่นใจ ความน่าเชื่อถือ
ความเอาใจใส่ สิ่งที่สัมผัสได้ และการตอบสนอง และมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการห้องรับรองพิเศษ
ชั้นหนึ่ง และชั้นธุรกิจของสายการบินโอมานแอร์ โดยภาพรวมระดับมากที่สุด ( =4.47) โดยมีความพึงพอใจระดับ
มากที่สุดในด้านบุคลากร อาหาร และเครื่องดื่ม สถานที่ และอุปกรณ์อานวยความสะดวก ผลการทดสอบสมมติฐาน
ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า 1) เพศ และระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการห้องรับรองพิเศษชั้นหนึ่ง และชั้นธุรกิจของสายการบินโอมานแอร์ในด้านบุคลากร อุปกรณ์อานวยความ
สะดวกแตกต่างกัน 2) สัญชาติแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการห้องรับรองพิเศษชั้นหนึ่ง และ
ชั้นธุรกิจของสายการบินโอมานแอร์ในด้านอุปกรณ์อานวยความสะดวก และโดยภาพรวมแตกต่างกัน 3) จุดประสงค์
ของการเดินทางแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการห้องรับรองพิเศษชั้นหนึ่ง และชั้นธุรกิจของสาย
การบินโอมานแอร์ในด้านอาหาร และเครื่องดื่ม และโดยภาพรวมแตกต่างกัน 4) ความถี่ในการใช้บริการแตกต่างกัน
มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการห้องรับรองพิเศษชั้นหนึ่ง และชั้นธุรกิจของสายการบินโอมานแอร์ในด้าน
บุคลากร อุปกรณ์อานวย ความสะดวกแตกต่างกัน และ 5) ปัจจัยกาหนดคุณภาพการบริการในด้านสิ่งที่สัมผัสได้
ความน่าเชื่อถือ การตอบสนอง ความมั่นใจ ความเอาใจใส่ และโดยภาพรวม ต่างมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการให้บริการห้องรับรองพิเศษชั้นหนึ่ ง และชั้นธุรกิจของสายการบินโอมานแอร์ในด้านบุคลากร สถานที่
อาหาร และเครื่องดื่ม อุปกรณ์อานวยความสะดวก และโดยภาพรวม
คาสาคัญ: ความพึงพอใจ, คุณภาพการให้บริการ, ห้องรับรองพิเศษ
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Abstract
This independent study aimed 1 ) to study satisfaction level towards service provision of
first and business class lounge of Oman Air 2 ) to compare satisfaction towards service quality of
first and business class lounge of Oman Air segmented by personal factors and 3 ) to study the
relationship between factors determining service quality and satisfaction towards service quality of
first and business class lounge of Oman Air. The research instrument was the questionnaires which
were distributed to the 400 samples. The results found that the samples of departure passengers,
Suvarnabhumi Airport rated the factors determining service quality of first and business class lounge
overall at a highest level. (=4 . 4 5 ) and rated assurance, reliability, empathy, tangibility and
responsiveness and were satisfied with service quality of first and business class lounge of Oman
Air overall at a highest level ( =4 . 4 7 ) . The highest satisfaction levels were personnel, food and
beverage, place and facilities.
The results of hypothesis testing at a significance level of 0.05 showed that 1) the different
gender and education level affected different satisfaction towards service quality of first and
business class lounge of Oman Air in the aspects of personnel and facilities 2) different nationalities
affected satisfaction towards service quality of first and business class lounge of Oman Air in the
aspect of equipment and overall at a different level 3 ) different objectives of travelling affected
different level of service quality of first and business class lounge of Oman Air in the aspect of food
and beverage and overall at a different level 4 ) different frequency of using service affected
different satisfaction towards service quality of first and business class lounge of Oman Air in the
aspect of personnel and facilities and 5) factors determining service quality in terms of tangibility,
reliability, responsiveness, assurance, empathy and the overall has a relationship with satisfaction
towards service quality of first and business class lounge of Oman Air in the aspect of personnel,
place, food and beverage, facilities and overall.
Keywords: Satisfaction, Service Quality, Lounge
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การเข้าถึงบริการของผู้พิการในท่าอากาศยานและการเดินทางทางอากาศ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กรณีศึกษา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและ
บริษัทการบินไทยจากัด (มหาชน)
Accessibility of Air Transportation Services to Provide a Better Quality
of Life for Persons with Disabilities, case study: Suwannabhumi
airport and Thai Airways International Public Co.,Ltd.
ปารย์กัญจน์ วิจิตรสงวน1 วิลาศ ดวงกาเนิด2 และ เนตร์ศิริ เรืองอริยภักดิ์3
Parnkan Vijitsanguan1, Vilas Duangkumnerd2, and Natesiri Ruangariyapuk3
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยแบบผสมเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษา 1) ระดับ
ปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงบริการด้านการเดินทางทางอากาศเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้พิการ 2) เปรียบเทียบ
ความแตกต่างของปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงบริการด้านการเดินทางทางอากาศเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้พิการ
จ าแนกตามปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลและข้ อ มู ล การเดิ น ทางทางอากาศ เครื่ องมื อ ในการวิ จั ย คื อ แบบสอบถาม
(Questionnaire) โดยการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง จานวน 200 คน และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการศึกษาพบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงบริการและสิ่งอานวยความสะดวกในท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ และการบริการของสายการบิน ในระดับปานกลาง (=2.03) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า1) ท่าอากาศยาน
มีความคิดเห็นระดับปานกลางต่อปัญหาอุปสรรค ทั้งในด้านการจัดอุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก และในด้าน
การบริหารจัดการและการบริการของท่าอากาศยาน และ2) สายการบิน มีความคิดเห็นระดับปานกลางต่อปัญหา
อุปสรรคในการเข้าถึงบริการเกี่ยวกับสายการบิน ในด้านการบริการของสายการบินภาคพื้น แต่จะมีปัญหาอุปสรรค
ในระดับน้อย ในด้านการบริการของสายการบินบนเครื่องบิน ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
0.05 พบว่า 1) เพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงบริการด้านการเดินทางทาง
อากาศเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้พิการในด้านการบริหารจัดการและการบริการของท่าอากาศยาน และเกี่ยวกับ
สายการบิน ด้านการบริการของสายการบินภาคพื้น ด้านการบริการของสายการบินบนเครื่องบิน โดยภาพรวม
แตกต่างกัน 2) การบกพร่อง ทางร่างกาย อุปกรณ์เสริมที่ใช้ จานวนผู้ร่วมเดินทางแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงบริการด้านการเดินทางทางอากาศเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้พิการเกี่ยวกับท่าอากาศ
ยาน ด้านการจัดอุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวกของท่าอากาศยาน ด้านการบริหารจัดการและการบริการของท่า
อากาศยาน และเกี่ยวกับสายการบิน ด้านการบริการของสายการบินภาคพื้น ด้านการบริการของสายการบินบน
เครื่องบิน โดยภาพรวมแตกต่างกัน และ 3) ผู้ร่วมเดินทางแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการ
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เข้าถึงบริการด้านการเดินทางทางอากาศเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของ ผู้พิการในด้านการบริหารจัดการและการบริการ
ของท่าอากาศยานแตกต่างกัน
คาสาคัญ : ปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงบริการ การเดินทางทางอากาศ ผู้พิการ
ABSTRACT
The research is mixed methods research by uses both quantitative and qualitative
approaches which aimed aimed 1 ) to study the obstacle level in access to air travel service in
order to increase quality of life of the person with disabilities 2 ) to compare the differences of
obstacles in access to air travel service in order to increase quality of life of the person with
disabilities, categorized by personal factors and air travel data. The instrument was questionnaires,
which were distributed to 200 samples and in-depth interview. The results of the study found that
the samples have an opinion of the obstacles in access to service and facility in the airport and
the service of the airline at a moderate level (=2.03), As for part consideration, 1) Airport, have an
opinion of obstacles of equipment and facility provision and management and service in the airport
at a moderate level, and 2 ) Airline, have an opinion of obstacles of airline, particularly ground
service of the airline at a moderate level. However, the obstacles of in-flight service were at a low
level. The results of hypothesis testing at a significance level of 0.05 found that 1) different genders
have different opinions of obstacles to access to air travel in order to increase quality of life of the
person with disabilities in management and service of the airport, and ground service and inflight
service of airlines and overall 2) different physical impairment, appliances, and numbers of travelers
have different opinion of obstacles in access to air travel service to order to increase quality of life
of the person with disabilities about the airport, equipment and facility of the airport, management
and service of the airport and about ground service, in-flight service and overall of the airline and
3) different traveling companions have different opinion of obstacles in access to air travel service
in order to increase quality of the life of the person with disabilities in management and service of
the airport.
Keywords : Obstacles to access to service, air travel, the person with disabilities
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ลูกพระธาตุพนม : ความเป็นมา พิธีกรรม ความเชื่อ1
Phra That Phanom’s offspring: History, Worships, Beliefs.
ณัฏฐกรณ์ คาลุน2
Nattakhon Khomlun2
บทคัดย่อ
บทความนี้มุ่งศึกษาประวัติความเป็นมา ความเชื่อ พิธีกรรม ของเหล่าบรรดาลูกพระธาตุพนม หลักฐานที่
ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์คือ เอกสารร่วมสมัยต่าง ๆ จารึก บันทึก ประวัติศาสตร์บอกเล่า ตลอดจนบทสัมภาษณ์
บุคคลที่อยู่ในกระบวนการทาให้เกิดลูกพระธาตุพนม ผลการศึกษาพบว่า ลูกพระธาตุพนมมีอยู่ 2 ลักษณะคือ
1. บุคคลผู้เป็นข้าโอกาสพระธาตุพนมโดยการสืบสายจากบรรพบุรุษ 2. บุคคลที่เกิดจากการขอจากพระธาตุพนม คือ
ครอบครัว ที่ ไม่มีบุต รธิด า แล้ ว มาขอกับ องค์ พระธาตุพ นม บุ ต รธิ ด าที่ เกิ ดมานั้ นคื อ ลูกพระธาตุพ นม และ/หรือ
ครอบครัวใดมีบุตรธิดาเลี้ยงยาก เจ็บป่วย ไม่สบาย บิดามารดานามาถวายให้เป็นลูกพระธาตุพนม กรณีนี้บุคคลคน
นั้นก็เป็นลูกพระธาตุพนมเช่นเดียวกัน พิธีกรรมความเชื่อนั้น ผู้ที่เป็นลูกพระธาตุพนมต้องมากราบสักการะพระธาตุ
พนมเป็นประจาทุกปีมิได้ขาด ทั้งนี้ยังพบว่าบุคคลที่เป็นลูกพระธาตุพนมมีความเชื่อว่ า อดีตชาติตนมีความเกี่ยวข้อง
กับองค์พระธาตุพนมในมิติการกลับชาติมาเกิดอีกด้วย
คาสาคัญ : ลูกพระธาตุพนม, พิธีกรรม, ความเชื่อ
ABSTRACT
The purpose of this article was to study history, beliefs, and faiths of Phra That Phanom’s
offspring (those who had faith in Phra That Phanom). The evidence used in the study were
inscriptions, reports, untold history, including the interviews of the people who were in the process
of establishing Phra That Phanom’s offspring. The findings indicated that there were 2 types of Phra
That Phanom’s offspring. 1. The person who had faith in Phra That Phonom by descending from
ancestors. 2. The person who was born from the request of Phra That Phanom. That was the family
did not have any children then they begged from Phra That Phanom. The son or daughter who
was born after requesting from Phra That Phanom was called ‘Phra That Phanom’s offspring’ and
/ or any family which had a child who was difficult to feed and frequent illness, his parents had
brought him to be the son of Phra That Phanom. He was also called ‘Phra That Phanom’s offspring.
In the part of ritual, Phra That Phanom’s offspring had come to pay homage to Phra That
Phanom annually. It was also believed that Phra That Phanom’s offspring’s previous life was
related to Phra That Phanom in reincarnation dimension.
Key words: Phra That Phanom’s offspring, Worships, Faiths
1

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจยั เรื่อง การศึกษาเอกลักษณ์ด้านความเชื่อและวัฒนธรรมประเพณีของประชาชนทั้งสองฟากฝั่ง
แม่น้าโขงต่อองค์พระธาตุพนม
2 สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
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การจัดการแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมวัดคูหาภิมุข อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา1
Cultural Heritage Management of Wat Kuhapimook,
Mueang Yala District, Yala Province
ธนกร สุธีรศักดิ2์ สืบศักดิ์ แสนยาเกียรติคุณ3 วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์4
Thanakorn Suteerasak2 Assoc. Prof. Suebsak Saenyakiatikhun, Ph.D.3
Assoc. Prof. Woralun Boonyasurat, Ph.D.4
บทคัดย่อ
การจั ด การแหล่ ง มรดกทางวั ฒ นธรรมวั ด คู ห าภิ มุ ข อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ยะลา เป็ น การศึ ก ษาวิ จั ย ที่ มี
จุดประสงค์ของการศึกษาเพื่อ 1) ศึกษาถึงบริบททางประวัติศาสตร์ของดินแดนคาบสมุทรภาคใต้และประวัติความ
เป็ น มา ตลอดจนลั ก ษณะสั ง คมและวั ฒ นธรรมของจั ง หวั ด ยะลา เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง ภู มิ ห ลั ง และบริ บ ททางการ
เปลี่ยนแปลงของตัวพื้นที่ และลักษณะทางกายภาพของสังคมและวัฒนธรรมของพื้นที่ในการศึกษา 2) ศึกษาชุมชน
สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนบ้านหน้าถ้า เพื่อทาให้ทราบถึงลักษณะทางภาย
ภาพและสภาพของชุมชน ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของผู้คนในพื้นที่ชุมชน ตลอดจนศักยภาพและความ
เข้มแข็งของชุมชนบ้านหน้าถ้า ในการมีส่วนร่วมกับการจัดการแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมในพื้นที่ และ 3) เพื่อเสนอ
รูปแบบแนวทาง และวิธีการจัดการแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมวัดคูหาภิมุข อาเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อให้เกิดเป็น
แหล่งเรียนรู้ของผู้คนในพื้นที่และตลอดคนในพื้นที่ใกล้เคียง ให้สามารถเข้ามาศึกษาและค้นคว้า เกิดเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งแนวทางในการจัดการภายใต้แนวคิดและทฤษฎี ดังนี้ 1) แนวคิดการจัดการมรดก
วัฒนธรรม คือการดูแลอย่างเป็นระบบที่นามาใช้เพื่อรักษาและธารงคุณค่าทางวัฒนธรรมของทรัพย์สินหรือแหล่ง
มรดกนั้น ๆ เพื่อให้ยังคงอยู่สืบไปในภายภาคหน้ า 2) แนวคิดการจัดการแหล่งเรียนรู้ แหล่ง ที่รวม หรือศูนย์รวมที่
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และ 3) แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้นาแนวคิด
และทฤษฎีทั้งสามมาเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้เพื่อหารูปแบบและแนวทางในการจัดการแหล่งมรดกทาง
วัฒนธรรมวัดคูหาภิมุข เพื่อให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้คนในพื้นที่และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ผลการศึกษาพบว่า จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่ชุมชนบ้านหน้าถ้า อาเภอเมืองยะลา จังหวัด
ยะลา สามารถเป็นตัวบ่งชี้ และแสดงให้เห็นถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของตัวพื้นที่ได้อย่างชัดเจนผนวกกับร่องรอย
ของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม โบราณสถาน และโบราณวัตถุ ที่มีการขุดค้นพบภายในบริเวณตัวชุมชนบ้านหน้าถ้า
และภายในวัดคูหาภิมุข ซึ่งแสดงถึงร่อยรอยอารยธรรมของวัฒนธรรมที่สืบเนื่องมาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุคสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์เรื่อยมาจนปัจจุบัน โดยแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมทั้งหลายนี้ถือเป็นเครื่องยืนยันและแสดงให้เห็นถึง
ความเจริญรุ่งเรืองของเมืองในคาบสมุทรทางตอนใต้ข องประเทศ และบ่งบอกถึงลักษณะวิถีชีวิตความเป็ น อยู่
1บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์
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ตลอดจนคติ ค วามเชื่ อ ของผู้ ค นในพื้ น ที่ ซึ่ งผลกระทบจากปั จ จั ย ในปั จ จุ บั น ที่ ห ลากหลายส่ งผลให้ แ หล่ งมรดก
วัฒนธรรม โบราณสถานและโบราณวัตถุที่สาคัญในเขตพื้นที่วัดคูหาภิมุขเกิดความเสื่อมโทรมตามกาลเวลา ถูกปล่อย
ปละละเลย และยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และความภาคภูมิใจจากคนในพื้นที่ จึงส่งผลให้คุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ยิ่งลดน้อยลงตามกาลเวลา โดยหากแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมแห่งนี้ขาดการดูแลรักษา และการเอาใจ
ใส่อาจส่งผลกระทบต่อไปได้ในระยะยาว ถือเป็นการสูญเสียแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่สาคัญแห่งหนึ่งของชาติ จาก
การศึกษาข้อมูลสามารถชี้ให้เห็นได้ถึงจุดเด่นของรูปแบบแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่สาคัญในจังหวัดยะลา เป็นเขต
พื้นที่ที่มีหลากหลายทางด้านกลุ่มวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์เด่น และส่งเสริมเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางด้าน
การศึกษา การท่องเที่ยว ตลอดทั้งด้านเศรษฐกิจของจังหวัดยะลา ให้กลายเป็นที่รู้จักและเป็นพื้นที่สาหรับการสร้าง
แหล่งเรียนรู้ในรูปแบบทางประวัติศาสตร์ และการท่องเที่ยวให้แก่เขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ต่อไป
คาสาคัญ : แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม, แหล่งเรียนรู้, การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, คาบสมุทรภาคใต้
ABSTRACT
The research Cultural Heritage Management of Wat Kuhapimook, Mueang District, Yala
Province aims at study the background knowledge of southern peninsula of Thailand including
social and cultural context of Yala province. Moreover, it also studies social and cultural context
of Ban Na Tham community, as well as the residents’ potential of participating the cultural
heritage management of the area, in order to provide the plan for cultural heritage management
of Wat Kuhapimook, Mueang District, Yala province, to be a learning center and cultural tourist
attraction. The management process will go along with 3 major concepts, 1) cultural heritage
management concept, a sustainable conservation and development for the cultural heritage site
and precious objects, 2) learning resource management concept, meaning of the learning center
is a place that gathering information, and 3) cultural tourism concept.
Regarding to the history of Ban Na Tham community, Mueang District, Yala province, shows
clearly historical values itself, while the ancient remains and priceless antiques were also found
in the area of Ban Na Tham community and in Wat Kuhapimook. These cultural heritages indicate
the civilization that inherited since prehistorical period until present day. Moreover, they
obviously show the prosperity of the southern peninsula of Thailand involving people’s way of
life and their beliefs. Now, because of many factors including lacking of knowledge and
understanding the historical values, these cultural heritages have been deteriorated. If people still
ignore this problem and not realize about the conservation, they may lose their important
heritages. According to the information found in this research, cultural diversity is one of the
outstanding points of Yala province, which should be supported to make more benefit for many
issues, like education, tourism and economic. This area should be known as a cultural learning
center and one of tourist attraction of southern Thailand.
Key word: Cultural heritage site, Learning Resource, Cultural tourism, Southern peninsula
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แนวทางการจัดการและสื่อความหมายโบราณวัตถุสถาน
ในวัดเทพปราสาทสระกาแพงน้อย จังหวัดศรีสะเกษ1
Guidelines for the Management and Interpretation of Archeological
In Wat Thep Prasat Sa Kamphaeng Noi, Sisaket
ธันยพงศ์ สารรัตน์2 ดร.คนึงชัย วิริยะสุนทร3 และ ชลธิชา โรจนแสง4
Thanyapong Sararat2, Khanungchai Viriyasoonthon,Ph.D.3
and Chonthicha Rojanasang4
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์และสื่อความหมายโบราณวัตถุสถานในวัดเทพปราสาท
สระกาแพงน้อย จังหวัดศรีสะเกษ เนื่องจากในปัจจุบันโบราณวัตถุสถานในวัดเทพปราสาทสระกาแพงน้อยขาดการ
ดูแลรักษา จึงทาให้มีสภาพที่ทรุดโทรม คณะผู้วิจัยจึงต้องการเสนอแนวทางในการอนุรักษ์และสื่อความหมายแก่
โบราณวั ต ถุ ส ถานในวั ด เทพปราสาทสระก าแพงน้ อ ยในฐานะที่ เ ป็ น ทรั พ ยากรทางวั ฒ นธรรมประเภทแหล่ ง
ประวัติศาสตร์ของชุมชนให้ดารงอยู่ต่อไปและเป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไปในสังคม โดยมีวิธีการศึกษาจากการค้นคว้า
โดยการเก็บข้อมูลจากบุคคลในพื้นที่ และศึกษาจากเอกสารทางประวัติศาสตร์ชั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิ
ผลการวิจัยพบว่า โบราณวัตถุสถานภายในวัดเทพปราสาทสระกาแพงน้อยที่สาคัญ คือ ปราสาทสระ
กาแพงน้อย และสระน้ารัชดาภิเษก มีการจัดการในการทาความสะอาดสถานที่ แต่สภาพของโบราณสถานนั้น
บางส่ ว นมี ค วามทรุดโทรมจากธรรมชาติแ ละการกระท าของมนุษ ย์ อี ก ทั้ งขาดการท าการอนุรั กษ์ อ ย่ างจริงจัง
เนื่องจากขาดแผนและงบประมาณด้านทางการอนุรักษ์ และขาดความสนใจจากบุ คคลในพื้นที่ จึงทาให้คณะผู้วิจัย
สนใจเสนอแนวทางการอนุรักษ์และสื่อความหมายเพื่อให้โบราณวัตถุสถานภายในวัดเทพปราสาทสระกาแพงใหญ่
เป็นที่รู้จักและได้รับการบูรณะเพื่อให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของ
ชุมชนต่อไป
คาสาคัญ : ปราสาทสระกาแพงน้อย, การจัดการโบราณวัตถุสถาน, วัดเทพปราสาทสระกาแพงน้อย,การอนุรักษ์,
การสื่อความหมาย
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ABSTRACT
The objective of this research is to determine ways to conserve and interpret ancient
artifacts in Wat Thep Prasat Sa Kamphaeng Noi, Si Sa Ket Province due to currently, antiques or
ancient places in Wat Thep Prasat Sa Kamphaeng Noi lack maintenance, causing a deteriorating
condition, so the research team would like to propose ways to conserve and convey meaning to
antiques in Wat Thep Prasat Sa Kamphaeng Noi as a cultural and historical resource in the area of
the community, and to be known to the general public in society by studying methods from
research by collecting information from local people and studying from primary and secondary
historical documents.
The results of the research found that the important antiques and ancient places in Wat
Thep Prasat Sa Kamphaeng Noi such as Prasat Sa Kamphaeng Noi and Ratchadaphisek pool had
cleanliness management but the condition was partially decayed by nature and human actions as
well as lack of serious conservation due to the lack of plans and budget for conservation and lack
of interest from people in the area Therefore, the research team was interested in proposing
guidelines for conservation and interpretation in order to make antiques and ancient places inside
Wat Thep Prasat Sa Kamphaeng Noi to be well known and recovered to be a local cultural heritage
and a historical learning resource of the community
Key word: Prasat Sa Kamphaeng Noi, Antiques and ancient places management, Wat Thep
Prasat Sa Kamphaeng Noi, Conservation, Conveyin
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การอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะงานคัวตองของวัดกู่มา่ นมงคลชัย
ตาบลสันปูเลย อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
Conservation and Development of Kua Tong in
Kumanmongkolchai Temple, San Pu Loei Sub-district, Doi Saket District,
Chiangmai Province
ทินภัทร ถาวร1 และ รศ.ดร.สุกรี เกษรเกศร2
Tinnapat Thaworn1 and Assoc. Prof.Sugree Gasorngatsara, Ph.D.2
บทคัดย่อ
วัดกู่ม่านมงคลชัย ตาบลสันปูเลย อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้สืบทอดงานศิลปะคัวตองและ
ปัจจุบันยังคงมีการดาเนินงานด้านนี้อยู่ แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ทาให้มีปัญหาขาดผู้
สืบทอดและขาดการต่อยอดของการพัฒนารูปแบบที่ให้สามารถปรับ หรือประยุกต์ใช้งานได้ตามยุคสมัย การศึกษา
ครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่ อศึ กษาบริบ ทของศิลปะงานคัวตอง ทั้งด้ านความเป็นมา เทคนิควิธีการทา ลักษณะ
รูปแบบและประเภทต่าง ๆ ของศิลปะคัวตองในล้านนาหรือภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย รวมทั้งศึกษาประวัติ
ความเป็นมาของวัดกู่ม่านมงคลชั ย ตาบลสันปูเลย อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และการทาศิลปะคัวตอง
ตลอดจนสภาพปัญหา เพื่อเสนอแนวทางอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะงานคัวตอง ของวัดกู่ม่านมงคลชัย ตาบลสันปูเลย
อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ให้ดารงคงอยู่และเพิ่มพูนมูลค่าให้เกิดประโยชน์ต่อไป
ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ศิลปะงานคัวตองของพื้นที่การศึกษายังคงเป็นประเภทงานพุทธศิลป์เสียส่วนใหญ่
จึงเป็นข้อจากัดในการนาไปใช้มีเพียงเฉพาะวัดเท่านั้น การทางานด้านประยุกต์ศิลป์ยังค่อนข้างน้อย จึงทาให้มีการ
สั่งซื้อชิ้นงานไม่มากนัก จึงทาให้เป็นปัญหาขาดการสืบสานและต่อยอด ในการจัดการเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาจึง
เสนอให้สร้างจิตสานึกรักของเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีต่องานหัตถศิลป์คัวตอง ควรจัดสร้างให้เป็นศูนย์แหล่งเรียนรูใ้ นชุมชน
และส่งเสริมในการปลูกจิตสานึกรักในงานศิลปะแขนงนี้ให้กับเยาวชน หรือประชาชนในชุมชนที่มีความสนใจ รวมถึง
การสร้างแรงจูงใจโดยการจัดการประกวดแข่งขันและให้รางวัลสาหรับผู้ที่ทางานศิลปะคัวตองที่มีความประณีตและมี
ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐควรยกให้งานศิลปะคัวตองเป็นหนึ่งในภูมิปัญญาในด้านภูมิศิลป์ของ
กลุ่มชาติพันธุ์ที่ควรหวงแหนและรักษาไว้ เพราะเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความมีอัตลักษณ์ของกลุ่มชนล้านนา
นอกจากนี้ควรดาเนินการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย และสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลาย
ประเภท ควรจะทาการริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานร่วมสมัยให้เกิดขึ้น โดยใช้งานพุทธศิลป์เป็นแรงบันดาลใจ เช่น โคมไฟ
ดอกไม้ ที่ใช้กับโรงแรมรีสอร์ท หรืออาคารบ้านเรือน มีการออกแบบให้มีความร่วมสมัยมากขึ้น อาจจะขอความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กร สถาบันการศึกษาเพื่อขอกาลังการสนับสนุนนักวิชาการด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อต่อยอดศิลปะงานคัวตองนี้ให้ยั่งยืนสามารถเพิ่มพูนมูลค่าให้กับชุมชน และเศรษฐกิจของประเทศได้
คาสาคัญ : คัวตอง, อนุรักษ์, พุทธศิลป์, ประยุกต์
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ABSTACT
The Ku Man Mongkolchai Temple, San Pu Loei Subdistrict, Doi Saket District, Chiangmai
province has inherited the Kua Tong art work and currently, there are still operations in this work.
But due to social and cultural changes causing problems, lacking of successors and further
development of the style that can be adapted or applied according to the period. Therefore, the
propose of this study is to study the context of the Kua tong art work , history techniques for
making the work, styles and types of kua tong art work in Lanna or the upper northern part of
Thailand, including study of history of the Ku Man Mongkolchai temple, San Pu Loei Subdistrict,
Doi Saket District, Chiangmai province and making the Kua Tong art work, including the problems
to propose guidelines for conservation and development of the Kua tong art work of the Ku Man
Mongkolchai Temple, San Pu Loei Subdistrict, Doi Saket District, Chiangmai province for staying and
increasing value benefit, continually.
The results of the study concluded that the Kua tong art work of the study area is still the
Buddhist art work, mostly. Therefore, a limitation in the using of the Kua tong art work is using in
the temple only. Applied art Working is quite a few so that there is not much purchase order
according to problems of lacking of continuation and extension for management to conservation
and development. Therefore, creating a love of new generation youth towards the Kua tong
craftsmanship is proposed. It should be created to be a center for learning resources in the
community and to promote the awareness of art in this field for youth or people in the community
who are interested, including creating incentives by organizing competitions and giving prizes for
them who do the neat and creative Kua tong art work as well as government agencies should raise
let the Kua tong art work be a part in the landscape art wisdom of ethnic groups. It should be
cherished and preserved because it is signifies of the Lanna group identities. In addition, the
development of products should be developed variously and can be used in many types of
applications. It should be done creating contemporary works by using Buddhist art as inspiration,
such as flower lamps used in hotels, resorts or houses with designing more contemporary.
Requesting cooperate with government agencies or educational institution organizations to request
support for product design academics in order to extend the Kua tong art work to be able to sustain
the value of the community and the economy of the country.
Keyword: Kua Tong, Conservation, Buddhist Art, Applied
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การศึกษาบริบทพื้นที่การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมปราสาทขอม กรณีศึกษาการ
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาเส้นทางแหล่งท่องเทีย่ ว
ปราสาทบ้านไพล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
THE CONTEXT STUDY IN CULTURE TOURISM AREAS, KHMER TEMPLE:
A CASE STUDY OF APPLICATION GEOGRAPHIC INFORMATION
SYSTEMS FOR KHMAR PRASAT TEMPLE DISTRICT
SURIN PROVINCE
ดร.สุพัตรา วะยะลุน1 , ดร.ยโสธารา ศิริภาประภากร2
Suphatra Wayalun, Ph.D.1, Yasothara Siriphaprapakorn, Ph.D.2
บทคัดย่อ
ความเชื่อและพิธีกรรมที่ได้รับปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน เป็นตัวก่อให้เกิดวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณีขึ้นมาจากฐานคติความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติ อาทิ อานาจวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ ของเทพ
เจ้า และอานาจของบรรพบุรุษผู้กล้า การปฏิบัติด้านพิธีกรรมเช่นนี้มี มาตั้งแต่สมัยโบราณของชาวไทยเขมรจังหวัด
สุรินทร์ ที่มีต่อปราสาทบ้านไพล ชาวไทยเขมรในพื้นที่นี้มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ประกอบอาชีพการเกษตร
ที่ต้องพึ่งพิงอาศัยธรรมชาติ เช่น น้าฝน เหตุนี้เองชาวไทยเขมรแถบนี้ จึงได้จัดประกอบพิธีกรรมสาคัญต่อปราสาทหิน
ที่เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือเป็นประเพณีที่สาคัญของชาวไทยเขมร จังหวัดสุรินทร์และกลายเป็นเทศกาล
สาคัญประจาปี นอกจากนี้แล้วในพื้นที่ดังกล่าวยังจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ชุมชนที่สามารถมาเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของชุมชนอีกมากมาย ที่ดึงดูดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างหลั่งไหลเข้ามาเยี่ยมชมอย่างไม่ขาดสาย
จากนโยบายด้านการท่องเที่ยวที่สนับสนุนการชูอัตลักษณ์เมืองรอง โดยสร้างสรรค์เส้นทางท่องเที่ยวที่
กระจายการเดินทางจากเมืองหลักสูเ่ มืองรองตามแนวคิด A B C (A-Additional B-Brand New และ C-combined)
ส่งผลให้ ชุมชนเกิดการเรียนรู้และเพิ่มศักยภาพชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว ดังนั้นเพื่อความพร้อมด้านการ
ท่องเที่ยวของชุมชน การศึกษาบริบทพื้นที่การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมปราสาทขอม โดยการประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวปราสาทบ้านไพล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งข้อมูล
ดังกล่าวนี้จะอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในการสืบค้นข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ
สามารถนาความรู้ไปต่อยอดเพิ่มการกระจายฐานข้อมูลลูกค้า และชุมชนสามารถนาสารสนเทศจากระบบฐานข้อมูล
ไปวางแผนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวต่อไป
คาสาคัญ : การศึกษาบริบทการท่องเที่ยว, ปราสาทขอม, สารสนเทศภูมิศาสตร์, ปราสาทบ้านไพล
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ABSTRACT
Beliefs and rituals that have been traditionally performed until now. Causing cultural
traditions and comes from a belief based on the supernatural such as divine spirit power and power
of ancient brave ancestors. The ritual practice has existed since ancient times of the Thai-Khmer
people, Surin province with Ban Plai temple. The Thai-Khmer people in this area have a simple
way of life. There is an agricultural occupation that relies on nature such as rain. The stone castle.
They believe to a holy place. This is important for Thai-Khmer people in Surin province and became
an important annual festival. In addition, the area also provides a community learning resource
that can learn many ways of living in the community. That attracts people and tourists to come
and visit uninterruptedly.
The tourism policies that support the secondary city identity and creating a tourist route
that spreads travel from the main city to the secondary city according to the A B C conceptual (AAdditional B-Brand New and C-combined). This is resulting in community learning and increasing
community potential to support tourism. Therefore, the availability of community tourism. A study
in the context of cultural tourism areas, Khmer Temple with application Geo-information system
for tourist attractions in Ban Phi Temple, Prasat District, Surin Province. This information will
facilitate tourists to search for tourist information. The entrepreneurs can apply knowledge to
increase the distribution of customer databases. And the community can use information from the
database system to plan the activities of tourism.
Keywords: Context Study, Tourism, Culture Kramer Castle, Geographic Information Systems,
Khmar Prasat Temple
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จุดยุทธศาสตร์เส้นทางเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ระหว่าง 2 ประเทศ
สู่การบูรณาการ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามเส้นทางอริยธรรมขอมโบราณ
อาเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
The Strategic Points Economic Routes Politics Administration Between
2 Countries to integration Cultural Tourism Along the Ancient
Khmer path Phanom Dong Rak District Surin Province
ดร.ยโสธารา ศิริภาประภากร1 ดร.สุพัตรา วยลุน1 ดร.ทิตยาวดี อินทรากูร1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษนันท์ แสงมาศ1 และ สุริยา คลังฤทธิ์1
บทคัดย่อ
จุดยุทธศาสตร์ถือเป็นพื้นที่ หรือ จุดหนึ่งที่มีความสาคัญ ด้านประวัติศาสตร์ ความเป็นมา ความสาคัญ ถือ
เป็นความสาคัญของชาติ ที่ต้องเร่งพัฒนาเพื่อเป็นส่วนช่วยพัฒนา ชุมน สังคม ประเทศชาติ ต่อไปได้ ในพื้นที่ของ
อาเภอพนมดงรัก เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีความสาคัญมาก เพื่ อการพัฒนา เพราะในพื้นที่นี้ไม่เพียงแต่ประเทศไทยที่
ได้รับผลประโยชน์ หากแต่ ประเทศกัมพูชา ก็จะได้รับผลประโยชน์ได้เช่นกัน จุดยุทธศาสตร์นี้คือ พื้นที่ “ปราสาทตา
เมือน” กับ “ปราสาทตาควาย” ซึ่งเป็นพื้นที่สัมพันธ์ เชื่อมต่อระหว่างประเทศ และมีปัญหาด้านความมั่นคงมาเป็น
เวลาช้านาน ดังนั้น ความสาคัญยิ่งที่จาเป็นต้องเร่งพัฒนาเพื่อผลประโยชน์ของทั้ง 2 ประเทศ และสิ่งที่สาคัญที่สุดนัน้
คือ ชุมชน ท้องถิ่นที่จาเป็นต้องแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
ปราสาทขอมฐานคติการสร้างตามคติความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ เป็นการจาลองจักรวาล มาอยู่บนพื้น
โลก เปรียบเสมือนเขาไกรลาศ หรือเขาพระสุเมรุ เป็นที่ประทับของเทพเจ้า ที่เป็นศูนย์กลางของจักรวาล คุณค่าของ
ปราสาทตาควาย พบว่า ปราสาทแห่งนี้เป็นที่เชื่อมต่อระหว่างชายแดนทั้งสองประเทศ คือ ประเทศไทย กับ ประเทศ
กัมพูชา จึงทาให้เกิดเอกลักษณ์ประจาถิ่นของจังหวัดสุรินทร์ คุณค่าอิทธิพลที่ได้จากปราสาทขอมที่มีต่อชุมชนทั้งสอง
ประเทศ คือ ความเชื่อที่มีต่อปราสาท มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมประเพณี มีผลต่อเศรษฐกิจชุมชน เพื่อให้
เกิดผลผลิตในด้านต่างๆขึ้น โดยต้องอาศัยปราสาทตาควายเป็นสื่ อกลาง ปราสาทตาควาย ทาให้เกิดเอกลักษณ์
ประจาท้องถิ่น เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านโบราณคดี โบราณสถาน ทาให้เกิดรายได้แก่ชุมชน จากความโดดเด่นของพื้นที่
สามารถพัฒนาเป็นประเพณีประจาปี
คาสาคัญ : จุดยุทธศาสตร์, เศรษฐกิจ ,บูรณาการ, การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, สุรินทร์
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ABSTRACT
Stronghold Considered as an area or one that is important in history, history, importance
is considered a national significance Which needs to be developed to be a part to help develop
the community of the nation. In the area of Phanom Dong Rak District Is another area that is very
important For development Because in this area, not only Thailand that receives benefits, but
Cambodia Will receive benefits as well This strategic location is the area of "Prasat Ta Maen" and
"Prasat Ta Khuay" which is a relative area. International connection And have security problems for
a long time, so the great importance that is needed to accelerate development for the interests
of both countries and the most important thing is that local communities need to exchange
economic and cultural
Khmer sanctuaries were built based on Brahmanism belief. They are models of universe
placed on earth which have the Mount Kailash or the Mount Meru as a stated of god. The mount
was believed as a Centre of universe. Ta Khuay sanctuary was valued as a medium or border to
connect 2 countries’ Thailand and Cambodia. This is an outstanding point of Surin province. Values
and Influences of this Khmer Sanctuary toward communities of two countries are belief of
sanctuary, culture and tradition exchange and community economics. The sanctuary plays role as
a medium to produce community unique products and historical attraction which bring incomes
to people. This outstanding of the area can be develop to organize an annual festival.
Key words: strategic points, economy, integration, cultural tourism, Surin

107

การพัฒนาระบบ GPS เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาทโบราณ
จังหวัดสุรินทร์
THE DEVELOPMENT OF GPS SYSTEM FOR CULTURAL TOURISM
PROMOTION IN SURIN PROVINCE
ผศ.กฤษนันท์ แสงมาศ1 ดร.ยโสธารา ศิริภาประภากร1 ดร.สุทัศน์ ประทุมแก้ว1
สุริยา คลังฤทธิ์1 และสาเริง อินทยุง1
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบ GPS เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาทโบราณจังหวัดสุรินทร์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ 1.ศึกษาประวัติความเป็นมาและบริบทพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม
ปราสาทจังหวัดสุรินทร์ 2.ศึกษาสารสนเทศและระบบการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมปราสาทจังหวัด
สุรินทร์ 3. เพื่อพัฒนาระบบ GPS แหล่งท่องเที่ยวอนุรักษ์วัฒนธรรมปราสาทจังหวัดสุรินทร์
ผลวิจัยพบว่า ข้อมูลทั่วไปขั้นพื้นฐานที่เป็นสิ่งอานวยความสะดวกตามปราสาทโบราณ สถานที่ท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในพื้นที่การวิจัย มีสภาพที่เก่า ถูกการใช้งานมาหลายปี สิ่งอานวยความสะดวก ที่เป็นส่วนช่วยเสริม
นักท่องเที่ยวเพื่อความเข้าใจ เข้าถึง แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม ยังไม่มี ที่มีความหลากหลายที่สามารถเลือกศึกษาได้ แผ่น
พับที่ปรากฏมีเพียง ปราสาทบ้านพลวง ตาบลบ้านพลวง อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เท่านั้น ที่สามารถให้บริการ
ได้ ก่อนเข้าเที่ยวชม พร้อมทั้งเสียค่าบริการ จัดทาขึ้นโดยกรมศิลป์ นอกจากนั้นคือ ปราสาทภูมิโปน ตาบลดม อาเภอ
สังขะ จังหวัดสุรินทร์ ยังไม่มีการบริการแผ่นพับที่มีคุณภาพที่สามารถบอกพื้นที่ท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้ และข้อมูลด้าน
อื่นๆ น้อย ปราสาทบ้านไพล ตาบลเชื้อเพลิง อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ยังไม่มีการบริการแผ่นพับ และข้อมูล
การเข้าถึงน้อยมาก ทั้งๆที่พื้นที่ดังกล่าวมีแหล่งท้องเที่ยวเพิ่มเติมในสถานที่ชุมชน มีฐานการเรียนรู้ และสามารถเสริม
การท่องเที่ยวตามแบบวิถีชุมชนได้ ส่วนมากเป็นข้อมูลที่ต้องเข้าศึกษาดูในอินเตอร์เน็ ตเสียส่วนให้ แต่ข้อมูลก็ไม่
ครอบคลุมในด้านอื่นๆที่จาเป็น ปราสาทตาควาย ตาบลบักได อาเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ถือเป็นปราสาทที่
นักท่องเที่ยวต้องการเข้าเที่ยวชม เพราะมีความน่าสนใจ ทั้งแหล่งธรรมชาติที่สมบูรณ์ และอยู่ติดเขตแดนระหว่าง
ราชอาณาจักรไทย และราชอาณาจั กรกัมพูชาสร้างความน่าสนใจมาก พื้นที่ได้รองรับทั้งสถานที่จอดรถ ห้องน้า
ร้านอาหารเครื่องดื่ม และสามารถดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวได้ สิ่งที่ขาดการนาเสนอในพื้นที่นี้คือ แผ่นพับ
ที่สามารถบอก ความเป็นมา การสร้าง งานประเพณีประจาปี การให้ความสาคัญของระหว่าง 2 ประเทศ และ
กิจกรรมอื่นๆที่สาคัญ ตลอดถึง เพิ่มเติมแหล่งท่องเที่ยวสาคัญที่อยู่แถบบริเวณนั้นได้ จึงถือเป็นเรื่องที่น่าเสียด้ายเพื่อ
การดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามา
กระบวนการช่วยเสริมศักยภาพของชุมชน ที่มีต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดสุรินทร์ มี
ความสาคัญมากต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว เช่น 1.ช่วยส่งเสริภูมิความรู้ในการสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ที่ได้
จากปราสาทขอมตามพื้นที่ 2.ช่วยส่งเสริม เพื่อพัฒนา เด็ก เยาวชน ผู้สนใจ ในการนาเสนอข้อมูล พื้นฐาน ที่
เกี่ยวข้องกับ ปราสาท แหล่งท่องเที่ยว และอาหารที่สาคัญ ที่มีการจัดงานประจาปี 3.ภาครัฐ หรือ มหาวิทยาลัย คิด
แนวทางช่วยส่งเสริม รักษา ดูแล ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านแต่ละที่และช่วยรักษา ส่งเสริมให้เป็นกิจลักษณ์พื้นจัดการ
แสดงในเวทีที่สาคัญเพื่อโปรโมท และร่วมกันรักษาสิ่งที่สามารถบอกเล่าถึง ตัวตน เอกลักษณ์ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างไว้
ให้น่าสนใจตามพื้นที่
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ปัญหาของกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัด
สุรินทร์ พบว่า ยังขาดการร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ และเอกชน ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล และการ
ช่วยเหลือ สนับสนุน และพัฒนา ร่วมทั้ งชุมชนเองยังขาด การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้เชิง
วัฒนธรรมในท้องถิ่น เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างหลากหลาย เป็นต้น
คาสาคัญ : การพัฒนาระบบ GPS, เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว, เชิงวัฒนธรรมปราสาทขอม,จังหวัดสุรินทร์
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ABSTRACT
The research titled the GPS development to promote cultural tourism of sanctuaries in
Surin Province was aimed to 1) study background and context of sanctuaries as cultural attractions
in Surin Provinces 2) study information and accessibility system to the attractions and 3) develop
GPS system of the attractions. The research data was collected from related documents, reports,
related researches and interview. The 18 informants living around sanctuaries were selected by
specific selection included officers of Tourism Authority of Thailand (Surin Province), community
leaders, headmen and assistants, governed officers from sun-district administration officers in each
areas, monks and entrepreneurs.
The result was found that basic infrastructure at the cultural attractions are old and had
been used long years. The information resources in order to make tourists understand attractions
and reach related information are less possibility. There was only Baan Pluang Sanctuary in Baan
Pluang Sub-District, Prasart District of Surin Province that provided brochure to tourists included
visiting fee. The brochure was produced by Art Department. Other sanctuaries do not have
brochures and less information resources to link to other attractions such as Phumpon Sanctury in
Dom Sub-Distric, Sanka District, Surin Province. Baan Prai Sanctury in Chue-Ploeng Sub-District,
Prasart District of Surin Province has other local attractions and learning center nearby but less
accessibility information and brochures also are not provided. The information found in internet is
not covered tourism aspects. Ta-Kuay Sanctury in Bakdai Sub-District, Phnom Dongrak District of
Surin Province is one of popular attractions for tourists because of its abundant natural resources
and located in border line of Thailand and Cambodia. There are tourism facilities provided such as
car park, restrooms, food and drink and safety system. But, the brochures to inform tourists of its
history, festival, relationship between two countries and other attractions nearby are also not
provided.
The result from informant interview was found that brochures are important tools for
reaching and accessing the attractions. After tourism system has been developed together with
basic infrastructure, more information can be updated by internet, websites and other possibilities
in order to attract tourist visiting. So, brochure is necessary and important for the four study areas.
The process to promote cultural tourism in Surin province found in this research were 1) promote
knowledge of identity creation from each area 2) promote human resources development such as
youth and interested people to present attraction information and other identities which organized
annual activities 3) government sections or universities find concrete guidelines to preserve and
promote local culture which present identity of each area such as exhibition or festival annually.
The problems of community empowerment to promote cultural tourism in Surin province
are lack of cooperation from government and private organization on attraction accessibility,
support and development. Moreover, communities are lack of network building and local cultural
learning resources to attract tourists widely.
Keywords : GPS system development, Tourism promotion, Khmer sanctuary for cultural tourism,
Surin province
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ปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
: ตลาดโก้งโค้ง บ้านแสงโสม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Factors Affecting the Sustainability of Sustainable Cultural Heritage
Attraction: Kongkhong Market Phra Nakhon Si Ayutthaya Province
ศิริพร อาไพลาภสุข1
Siriporn Ampailapsuk1
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่ของตลาดโก้งโค้ง บ้านแสงโสม อาเภอบางปะ
อิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้บริหารตลาด แกนนาในการพัฒนา
ตลาด พ่อค้าแม่ค้าในตลาด และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการถอดเทปบทสนทนาแบบคาต่อ
คาและวิเคราะห์เนื้อหารายงานผลด้วยวิธีการเชิงพรรณนา
ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่ของตลาดโก้งโค้ ง เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรม
อย่างยั่งยืนคือความสามัคคีของชาวตลาดที่เกิดจากการมีพื้นฐานวัฒนธรรมด้านความเชื่อเดียวกัน และการบริหาร
จัดการที่ดีโดยนาอัตลักษณ์ความเป็นตลาดด่านขนอนในอดีตมาสร้างความโดดเด่นให้กับตลาด นอกเหนือจากนี้ควร
ส่ ง เสริ ม ให้ มี กิ จ กรรมที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วสามารถท าร่ ว มกั บ พ่ อ ค้ า แม่ ค้ า ในตลาดได้ เช่ น หั ต ถกรรมจั ก สาน ปั้ น
เครื่องปั้นดินเผา ประกอบอาหาร เป็นต้น เพื่อให้ตลาดโก้งโค้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมของชาวอยุธยา
อย่างยั่งยืนต่อไป
คาสาคัญ: การคงอยู่, การท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรม, ความยั่งยืน, ตลาดโก้งโค้ง
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ABSTRACT
The objective of this research is to study factors affecting the sustainability at Kongkhong
Market Phra Nakhon Si Ayutthaya Province to be a sustainable cultural heritage attraction This
research is a qualitative research. By using in-depth interview method. Market executive Leading
the market development Market trader And stakeholders in the community Analyze data by
transcribing verbatim dialogue. And analyze content Report by descriptive method
The results showed that factors affecting the persistence of the market To be a sustainable
cultural tourism destination, which is the unity of the market caused by having the same culture
of beliefs And good management by bringing the identity of Dan Khanon market in the past to
create a distinctive market In addition to this, there should be activities that tourists can do with
vendors in the market, such as basketry. Molding pottery, cooking, etc. to make the Khang Kheng
market a sustainable cultural tourism destination for Ayutthaya people
Keywords Sustainability, Cultural Heritage Attraction, Sustainable, Kongkhong Mark
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ศักยภาพทางวัฒนธรรมวิถีชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวนางบวช-เขาพระ
อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
Community Cultural Potential for Developing Nang Buat – Khao Pra
Tourism Community, Doem Bang Nang Buat District,
Suphan Buri Province
ปัทถาพร สุขใจ1 และ ดร.ชัยณรงค์ ศรีรักษ์1
Patthaporn Sukjai1 and Chainarong Srirak, Ph.D.1
บทคัดย่อ
การศึ ก ษานี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) ศึ ก ษาศั ก ยภาพทางวั ฒ นธรรมวิ ถี ชุ ม ชนนางบวช-เขาพระ
อ าเภอเดิ ม บางนางบวช จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี และ 2) เพื่ อ พั ฒ นาฐานเรี ย นรู้ ภ ายในชุ ม ชนนางบวช-เขาพระ
อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ศึกษาโดยวิธีการวิจัยแบบผสมโดยข้อมูลเชิงปริมาณรวบรวมด้วยแบบ
ประเมินศักยภาพทรัพยากรท่องเที่ยว ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก การประชุม
กลุ่มย่อยและการสังเกตแบบมีส่วนร่วมโดยใช้แบบสอบถามกึ่งโครงสร้าง กลุ่มผู้ให้ข้อมูลได้แก่ นายกเทศมนตรี 2 คน
ผู้นาท้องถิ่น 10 คน ตัวแทนส่วนราชการ 5 องค์กร ตัวแทนกลุ่มสตรี 15 คน นักวิชาการ 12 คน ปราชญ์ชาวบ้าน
และสมาชิกในชุมชน 20 คน โดยเลือกแบบเจาะจงคุณสมบัติ (Purposive Sampling) ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า
จากแหล่งข้อมูลหลากหลาย ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ด้วยระบบเทคนิคจัดระเบียบข้อมูล
นาเสนอแบบพรรณนา จากแนวคิดศักยภาพทรัพยากรท่องเที่ยวชุมชน (Nature-based Tourism Site Potential;
ENTSP) แนวคิดการท่องเที่ยวชุมชน (Community-based Tourism; CBT)
ผลการประเมิ น ศั ก ยภาพทางวั ฒ นธรรมวิ ถี ชุ ม ชนนางบวช -เขาพระ อ าเภอเดิ ม บางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้ง 4 มิติ พบว่า ภาพรวมของชุมชนมีศักยภาพทางวัฒนธรรมที่เหมาะสมต่อการพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมชุมชนอยู่ในระดับสูง เพราะมีฐานการเรียนรู้ที่หลากหลายกลมกลืนตามนิเวศวัฒนธรรม
ชุมชนลุ่มแม่น้าท่าจีน โดยองค์ประกอบศักยภาพด้านการดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวมีระดับคะแนนสูงสุด อยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม เหมาะสมในการส่งเสริมเพื่อพัฒนาท่องเที่ยววิถีชุมชนในรูปแบบผสานศักยภาพชุมชนภายใต้กิจกรรม
การท่องเที่ยวแบบการผลิตซ้าทางวัฒนธรรมด้วยกระบวนการประกอบสร้างอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับภูมิสังคมใน
ลักษณะหลากหลายทั้งวัฒนธรรมการกิน การแต่งกาย ที่อยู่อาศัยและวิถีชุมชนลุ่มแม่น้าท่าจีน
คาสาคัญ: ศักยภาพทางการท่องเที่ยว, วิถีวัฒนธรรมชุมชน, อัตลักษณ์
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ABSTRACT
This research aimed to: 1) study Nang Buat – Khao Pra Community cultural potential, Doem
Bang Nang Buat District, Suphan Buri Province; and 2) develop learning base in Nang Buat – Khao
Pra Community, Doem Bang Nang Buat District, Suphan Buri Province. The mixed methods were
applied for this research. The quantitative data was derived from tourism resources potential
evaluation form, while qualitative data was compiled through in-depth interview, focus group and
participant observation. The questionnaire was semi-structured questionnaire. The key informants
included two mayors, ten local leaders, five representatives from government authorities, 15
women group representatives, 12 scholars and 20 community members. The key informants were
selected with purposive sampling method. The data was inspected with triangulation inspection.
The content analysis was applied through descriptive presentation based on cultural-based tourism
site potential and community-based tourism.
The results of Nang Buat – Khao Pra Community cultural potential evaluation in four
dimensions showed that the overall community had appropriate cultural potential for
development to be community cultural tourist destination at high level because it had diversified
learning base associated with Tha Chin River community eco culture. The tourism attraction
potential gained the highest score or excellent level. It was appropriate to promote community
tourism development through potential combination. It was suggested to propose tourism activities
in term of cultural reproduction through identity building relevant to diversified social geography
in term of culinary culture, apparel, dwelling and way of life of people along Tha Chin River.
Keywords: Tourism Potential, Community Cultural Way, Identity
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รูปแบบการประยุกต์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านหมอลาสาหรับกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน
หมู่บ้านหมอลาบ้านปลาค้าว จังหวัดอานาจเจริญ
An Application of Mo Lam Performing Arts for Tourism Activity,
Ban Pla Khao Mo Lam Village, Amnat Charoen Province
ดร.ชัยณรงค์ ศรีรักษ์1, เบญจมาพร ปีตะวนิค2, ไอรดา ทิพมลทา2, กริษฐา ปินตาคา2
ทอฝัน ยังวิเศษ2 และ อนัญญา วารสิทธิ์2
บทคัดย่อ
บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษามรดกทางวัฒนธรรมประเภทศิลปะการแสดงพื้นบ้านหมอ
ลาของหมู่บ้านหมอลาบ้านปลาค้าว จังหวัดอานาจเจริญ และ 2) ศึกษารูปแบบการประยุกต์ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
หมอลาสาหรับกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน หมู่บ้านหมอลา บ้านปลาค้าว จังหวัดอานาจเจริญ ตามกรอบการศึกษาแบบ
ปรากฏการณ์นิยม โดยใช้แนวคิด มรดกทางวัฒนธรรม (Culture Heritage) ศิลปะการแสดงพื้นบ้านหมอลา การ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน กลุ่มชาติพันธุ์ภูไท เก็บข้อมูลโดยการศึกษาเอกสารร่วมกับข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการสังเกตแบบ
ไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ได้แก่ จากผู้ให้ข้อมูลสาคัญประกอบด้วย ผู้นา
กลุ่ ม โฮมสเตย์ ห มู่ บ้ า นปลาค้ า ว สมาชิ ก ในชุ ม ขน และปราชญ์ ห มอล า โดยใช้ วิ ธี เ ลื อ กแบบเจาะจงคุ ณ สมบั ติ
(Purposive Sampling) จานวน 30 ราย ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis) และนาเสนอข้อค้นพบ
แบบพรรณนาความ พบว่า
มรดกทางวัฒนธรรมประเภทศิลปะการแสดงพื้นบ้านหมอลาของหมู่บ้านหมอลาบ้านปลาค้าว จังหวัด
อานาจเจริญ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ จาก การเล่าเรื่องในรูปแบบนิทาน หรือคาสอน ต่อมา
พัฒนาใส่ทานอง จังหวะ ใส่เครื่องดนตรี เกิดเป็นรูปแบบหมอลาพื้น ลากลอน ลาชิงชู้ และลาหมู่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านหมอลาของท้องถิ่นไว้ และเพื่อให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบใน
การประยุกต์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านหมอลาสาหรับกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน หมู่บ้านหมอลาบ้านปลาค้าว จังหวัด
อานาจเจริญ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ประยุกต์ และสร้างใหม่ ภายใต้สโลแกน “มัดหมี่ดอกสะแบง เบิ่งแยงหมอลา เรียนรู้
หัตถกรรม วัฒนธรรมบ้านปลาค้าว”
คาสาคัญ: การประยุกต์ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน, ชุมชนท่องเที่ยว, ศิลปะการแสดงพื้นบ้านหมอลา
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ABSTRACT
The objectives of this academic article are to: 1) study Mo Lam performance cultural
heritage of Ban Pla Khao Mo Lam Village, Amnat Charoen Province and; 2) study application of Mo
Lam performance culture for community tourism activity, Ban Pla Khao Mo Lam Village, Amnat
Charoen Province. This study is conducted under phenomenalism study framework with application
of cultural heritage, Mo Lam performing arts and tourism by Phu Thai ethnic group. The data is
compiled from document study together with primary data derived from non-participant
observation and semi-structured in-depth interview. The key informants consist of thirty cases of
Ban Pla Khao homestay leaders, community members and Mo Lam scholars. They are selected by
purposive sampling method. The content analysis is applied and the results are presented in
description. The results indicate that: Mo Lam performing arts of Ban Pla Khao Mo Lam Village,
Amnat Charoen Province has been inheriting for generations through folk tales and teachings. Since
then, melody, rhythm and music have been added and developed to Mo Lam Phuen (storytelling),
Lam Klon (poet singing), Lam Ching Chu (three male singers sing to flirt one female singer) and Lum
Moo (singing team). To preserve Mo Lam performing arts and create tourism activities applied with
Mo Lam, Ban Pla Khao Mo Lam Village preserves, restores, applies and rebuilds under the slogan
“Wear Madmee Doksabang, Watch Mo Lam, Learn Handicraft and Culture of Ban Pla Khao”.
Keywords: Local Performing Arts Application, Tourism Community, Mo Lam Local Performing Arts
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กระบวนการวิเคราะห์อัตลักษณ์ชุมชนเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดย
กระบวนการมีส่วนร่วมชุมชนวัฒนธรรมไท-ยวน ลาวครั่ง
อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
An Analysis on Community Identity for Developing Tourist
Destination through Participation Process, Tai Yuan and
Lao Krang Community, Kamphaeng Saen District,
Nakhon Pathom Province
ดร.ชัยณรงค์ ศรีรักษ์1 และ ปัทถาพร สุขใจ1
Chainarong Srirak,Ph.D.1 and Patthaporn Sukjai1
บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อวิเคราะห์อัตลักษณ์ชุมชน เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยกระบวนการมีส่วน
ร่วม ชุมชนวัฒนธรรมไท-ยวน ลาวครั่ง อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม และ 2) เพื่อพัฒนารูปแบบและกิจกรรม
ท่องเที่ยวของชุมชนภายใต้อัตลักษณ์วัฒนธรรมไท-ยวน ลาวครั่ง อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม ศึกษาโดยวิธีเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ข้อมูลเชิงคุณภาพเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง การสัมภาษณ์เชิงลึก การ
ประชุมกลุ่มย่อย และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ข้อมูล เชิงปริมาณเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบประเมินศักยภาพทรัพยากร
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ด้วยกระบวนการวิเคราะห์ตนเองโดยชุมชน จานวน 60 คน ประกอบด้วย ผู้นาชุมชน แกนนา
ชุมชน และชาวบ้านชุมชน นาเสนอ ข้อค้นพบแบบพรรณนาความ
ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนห้วยม่วงเป็นชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสูง มีกิจกรรมหลัก คือ การ
เลี้ยงกุ้ง มีประวัติศาสตร์ก่อตั้งชุมชนจากลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่ง และไท-ยวน เมื่อ 300 ปี ปัจจุบัน มีการผสมผสานทาง
วัฒนธรรมส่งผลให้ปรากฏเป็นอัตลักษณ์ชุมชน 4 ลักษณะเด่น ได้แก่ ที่อยู่อาศัย ภาษา อาหาร และ การแต่งกาย จน
กลายเป็นสิ่งบ่งชี้ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสาคัญของชุมชนอยู่ในระดับมาก เหมาะที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ด้วย
รูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวภายใต้อัตลักษณ์ชุมชน ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้การเพาะเลี้ยงกุ้ง ชมผ้าโบราณ การทอ
ผ้าไท-ยวน ชมบ้านไม้ร้อยปีตามแบบอัตลักษณ์ลาวครั่ง และกิจกรรมพาแลง ชมการแสดงชุด “สมมาขันหมากเบ็ง” ตามวิถี
ชุมชนลาวครั่ง ณ ลานวัฒนธรรม ทั้งนี้กระบวนการวิเคราะห์อัตลักษณ์ชุมชนเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยกระบวนการมี
ส่วนร่วม ส่งผลให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่เข้มแข็งผ่านการเรียนรู้ทั้งด้านความรู้ ทักษะ
และเจตคติในฐานะผู้มีส่วนได้เสีย และส่งเสริมให้ระบบความสัมพันธ์ของสมาชิกชุมชนพัฒนาการมีส่วนร่วมของสมาชิก
ชุมชน ให้มีจิตสานึกร่วมในการพัฒนาชุมชนมากขึ้น ภายใต้แนวคิด “เยี่ยมนากุ้ง ชมผ้านุ่ง 200 ปี”
คาสาคัญ : การวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม, การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว, อัตลักษณ์ชุมชน/ไท-ยวน ลาวครั่ง
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หลักสูตรนวัตกรรมการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
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ABSTRACT
The purposes of this article were to: 1) to study context Tai Yuan and Lao Krang cultural community,
Kamphaeng Saen District, Nakhon Pathom Province; 2 ) conduct analysis on community identity for
developing tourist destination through participation process of Tai Yuan and Lao Krang cultural community,
Kamphaeng Saen District, Nakhon Pathom Province; and 3) develop tourism model and activity of community
under identity of Tai Yuan and Lao Krang culture, Kamphaeng Saen District, Nakhon Pathom Province. This
study was a participatory research. The qualitative data was gathered through semi-structured in-depth
interview, focus group and participant observation. The quantitative data was acquired through agricultural
tourism potential evaluation form. The self-analysis process was conducted with 60 cases including
community leaders and villagers.
The findings reveal that Huai Muang Community has high potential in agricultural tourism. The major
activity was shrimp farming. The Tai Yuan and Lao Krang ethnic people settled the community about 300
years ago. They presently have 4 points of outstanding community identity including dwelling, language, food
and dressing. These are indicators of tourism potential at high level and suitable for tourist destination
development. The tourism model and activities under community identity are shrimp farming, Tai Yuan
textile weaving, Palang (dining), “Somma Khan Mak Beng” performing art at cultural square. The analysis on
community identity for developing community tourist destination results in driving strong community tourist
destination through learning of knowledge, skill and attitude of stakeholders as well as promoting relationship
system among community members. This allows community members to participate in community
development under the concept “Visit Shrimp Farming, View 200-year Textile”.
Keywords : Participatory Community Analysis, Tourism Development, Community Identity, Tai Yuan and
Lao Krang Community
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สิมวัดมณีวนาราม : ประวัติศาสตร์และศาสนาคารสาคัญของเมืองอุบลราชธานี
Sim at Maneewanaram Temple : History and Buddhist sacred place
of Ubon Ratchathani
ณัฐพงค์ มั่นคง1 วีณา วีสเพ็ญ2 และ ปกรณ์ ปุกหุต3
Nattaphong Mankong1, Weenah Weesapen2, and Pakorn Pukahuta3
บทคัดย่อ
สิม (อุโบสถ) วัดมณีวนาราม (วัดป่าน้อย) อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นับเป็นศาสนาคารที่มี
ความสาคัญแห่งหนึ่งในเมืองอุบลราชธานี ในฐานะสิม ที่มีรูปแบบศิลปะท้องถิ่นอันมีเ อกลักษณ์และคุณค่ า ทาง
ประวัติศาสตร์ แม้อาคารจะได้ถูกรื้อถอนไปแล้ว หากแต่มีความน่าสนใจในการรวบรวมองค์ความรู้เนื่องด้วยพบ
หลักฐานประเภทภาพถ่ายเก่าและเอกสารต่างๆ ตลอดถึงชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมของสิมหลังนี้เก็บรักษาไว้ที่วัดมณี
วนาราม และวิทยาลัยอาชีวศึกษา อุบลราชธานี ขณะที่ผ่านมายังมีการศึกษาสิมหลังนี้น้อย ดังนั้นบทความนี้จึงมี
วัตถุประสงค์ในการศึกษาประวัติศาสตร์และศิลปกรรมของสิมวัดมณีวนาราม ได้แก่ 1) ประวัติความเป็นมา 2)
ความสาคัญและประโยชน์การใช้สอยทางศาสนาคาร 3) รูปแบบและศิลปะของสิมวัดมณีวนาราม ในฐานะศาสนา
คารที่ มี ค วามส าคั ญ และทรงคุ ณ ค่ า ทางประวั ติ ศ าสตร์ ข องเมื อ งอุ บ ลราชธานี โดยศึ ก ษาผ่ า นหลั ก ฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่พบในปัจจุบัน เช่น ศิลาจารึก สมุดข่อย ภาพถ่าย ชิ้นส่วนสถาปัตยกรรม เป็นต้น และเอกสารต่าง ๆ
ที่มีผู้ศึกษาไว้แล้ว นาเสนอในรูปแบบพรรณาวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า 1) สิมวัดมณีวนารามมีประวัติการสร้างที่
ยาวนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 และปฏิสังขรณ์เรื่อยมา 2) สิมมีความสาคัญจากที่เป็นที่บรรพชาอุปสมบทของ
พระภิกษุรูปสาคัญในเมืองอุบลราชธานี และการเอาใจใส่ปฏิสังขรณ์ของคณะสงฆ์มาโดยตลอด 3) รูปแบบของสิมมี
รูปทรงศิลปะลาวผสมไทย แม้ตัวอาคารจะรื้อถอนไปแล้ว หากแต่หลักฐานที่เหลืออยู่มีคุณประโยชน์ต่อการศึกษา
ด้านต่าง ๆ ในปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาแก่ผู้สนใจต่อไป
คาสาคัญ : สิม/อุโบสถ/วัดมณีวนาราม/ศาสนาคาร
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Abstract
“Sim” (Ubosoth : main hall) at Wat Maneewanaaram temple (Wat Pa Noi temple) located
in the Ampur Muang district, Ubon Ratchathani province is one of the Buddhist sacred places of
this province as the sacred hall showing the valuable aspects of its artistic identity as well as the
local history. Though the old hall was demolished, there are numbers of related evidences
regarding to its important role as one of the well –known Buddhist sacred halls of the city. The
historical evidences are found such as old pictures, religious documents and architectural structures
recently kept at Wat Maneewanaram temple and the Ubon Ratchathani Polytechni ccollege, but
very less academic research has been done so far regarding to the significant role of this old sacred
hall in the history of Ubon Ratchathani province. Therefore, this article aims to study 1) The history
of the old main hall (sim). 2) The significant role of this old main hall as the Buddhist sacred place
and also 3) the artistic features showing the traditional style which having historical value of Ubon
ratchathani through the inscriptions, old manuscripts, photos and the architectural structures as
well as other historical documents that academically studied was conducted before by the other
scholars. The result of this study stated that 1) The history of old Sim at Maneewanaram temple
can be traced back to the time of early construction in the reign of King Rama III and had always
been restored until to the present time. 2) This old main hall at Maneewanaaram temple has
shown the historical significant role as it was the place where some of venerable monks in the past
had got their ordination. 3), This old Sim of this temple reflects the influence of Laos arts that
amalgamated with the arts from Siam dated to the contemporary period, though the old main hall
was demolished, the remaining structures and other related evidences are still valuable for further
studies of various subjects such as Arts and History.
Keywords : Sim, Ubosot, Manewanaaram Temple, Buddhist sacred place
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กลอนขึ้นในกลอนลาทางสั้นกลอนลาทางยาวฉันทลักษณ์ เนื้อหา และทานอง
Openning Poem in Lam Thang San and Lam Thang Yao Poetry:
Form, Content, and Melody
เจริญชัย ชนไพโรจน์*
Jarernchai Chonpairot
บทคัดย่อ
กลอนลาแต่ละกลอนมีองค์ประกอบแบ่งเป็นสามส่วนคือ ส่วนหัว เรียกว่ากลอนขึ้น ส่วนกลางเรียกว่าตัว
กลอนหรือเนื้อในกลอน และ ส่วนหางหรือส่วนปลาย เรียกว่ากลอนลง บทความทางวิชาการเรื่องนี้ เป็นการวิเคราะห์
กลอนขึ้น ซึ่งเป็นเสมือนคานาหรืออารัมภกถาของกลอนลาทางสั้นและกลอนลาทางยาวแต่ละกลอนว่า มี ฉันท
ลักษณ์ เนื้อหา และทานอง เป็นอย่างไร
ผลจากการศึกษาพบว่า ในด้านฉันทลักษ์ ที่ใช้สาหรับกลอนขึ้นของกลอนลาทางสั้น เป็นกลอนร่ายหรือโสก
(โฉลก หรือสะโหลก) ส่วนฉันทลักษณ์ที่ใช้ในกลอนขึ้นของการลาทางยาวนั้นใช้กลอนเยิ้นวรรคที่สามและวรรคที่สี่
หรือเฉพาะวรรคที่สี่ก็ได้ สาหรับด้านเนื้อหาของกลอนขึ้นจะต้องสอดคลองกับเนื้อหาหลักหรือตัวกลอนของกลอนลา
นั้นๆ ในด้านทานองของกลอนขึ้นของการลาทางสั้นเป็นทานองร่าย ส่วนทานองกลอนขึ้นของการลาทางยาวก็จะเป็น
ทานองลาทางยาว เช่นเดียวกับทานองของตัวกลอน
คาสาคัญ กลอนขึ้น กลอนลาทางสั้น กลอนลาทางยาว ฉันทลักษณ์ เนื้อหา ทานอง
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วาดแคนลายใหญ่ : หมอแคนสวน แอวซิ่ง
Lai Yai of Khaen Music Playing by Mr. Susn Aew Sing
นายปิยะนันท์ แนวคาดี1
Piyanan Nawkamdee
บทคัดย่อ
บทความวิจัยเรื่อง วาดแคนลายใหญ่ของหมอแคนสวน แอวซิ่ง เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจัยเรื่อง
เทคนิคเป่าแคนและกระบวนการถ่ายทอดของ นายบุญสวน สมภาร ซึ่งมีฉายาว่า “หมอแคนสวน แอวซิ่ง” ครั้งนี้
มุ่งประเด็นในการศึกษาวิจัย ดังนี้ 1.เพื่อวิเคราะห์ทานองแคนลายใหญ่ของ หมอแคนสวน แอวซิ่ง 2. เพื่อวิเคราะห์
เทคนิคการเป่าแคนลายใหญ่ของหมอแคนสวน แอวซิ่ง ผลการวิจัยพบว่า วาดแคนลายใหญ่ คือ ทานองแคนลาย
ใหญ่ ซึ่งมีอยู่ 3 ท่อน ดังนี้ 1.ทานองเกริ่น 2.ทานองเดินกลอน 3.ทานองลงจบ ประกอบด้วยโน้ต 7 เสียง อยู่บันได
เสียงแบบไดอาโทนิกสเกล ซึ่ง หมอแคนสวน แอวซิ่ง เป็นหมอแคนที่มีคีตปฏิภาณในการสร้างทานอง คัดกรองร้อย
เสียงจนเป็นสาเนียงวาดแคนลายใหญ่ อันมีความไพเราะซาบซึ้ง สาหรับเทคนิคการเป่าแคนลายใหญ่ ประกอบด้วย
เทคนิคการใช้ลม ใช้ลิ้นและใช้นิ้วให้สัมพันธ์กัน เพิ่มสีสันด้วยการจาดแคนและการดัดลิ้น เติมเสน่ห์แห่งเสียงแคน
ด้วยการพรมนิ้วและการเป่าเสียงกล้า สาเนียงแคนจึงอ่อนหวานไพเราะเสนาะหูผู้ฟังยิ่งนัก
คาสาคัญ: วาดแคน/ลายใหญ่/แอวซิ่ง
Abstract
Research article on Drawing a large pattern of Mol Khaen Suan Aew Sing is part of the
research study on Techniques and processes of the transfer of Mr. Boon Suan Somphan, which has
the nickname "Molkhaen Suan Aew Sing ". This issue focuses on the research as follows.1) To
analyze the large melody Lai Yai of khaen by Molkhaen Suan Aew Sing the style. 2)Analyze the
technique of khaen Performing by Mol Khaen Suan Aew Sing.
The research found that Draw a large pattern of Khaen Melody, which is a large melody,
the melody khaen lai yai consists of 3 sections: 1. Introduction 2.Main body 3. Ending ,consists of
7 notes on the sound of the diatonic scale, which Mol Khaen Suan Aew Sing is a Musician
Professional who has an unbiased set of melodies. Screening the sound of a large accent Which is
sweet and warm for the lai yai technique,the techniques for large stripes consisting of wind
techniques Use the tongue and fingers to relate. Add Texture and tone color with tongue bending.
Fill the charm of the sound of the khaen with the technique of Trill notes, the carpet and the note
passing note.The accent is so sweet and sweet.
Keywords: Lai Yai of Khaen Music Playing / Molkhaen Suan Aew Sing
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กระบวนการเรียนรู้แบบฝึกดีดซึงเบื้องต้น
The basic learning process of Zueng flicking
วัชระ แตงเทศ
Watchara Tangted
บทคัดย่อ
ซึงเป็นเครื่องดนตรีที่บรรเลงในภาคเหนือของประเทศไทย มีลักษณะโครงสร้างทางกายภาพคล้ายกระจับปี่
และมีความคล้ายกับพิณอีสาน แตกต่างกันที่ซึงมี 2 เสียง แต่มีสาย 4 สาย ทาให้ซึงมีคุณลักษณะพิเศษต่างจาก
กระจับปี่และพิณอีสาน การฝึกหัดการดีดซึงมีองค์ประกอบที่สาคัญคือปิ๊กดีดซึง ผู้เรียนต้องมีความเข้าใจในการอ่าน
โน้ตเบื้องต้นของดนตรีไทย และมีสัญลักษณ์ที่ใช้ประกอบในการฝึกดีดซึงเบื้องต้น โดยในการฝึกเบื้องต้นผู้เรียนต้อง
ฝึกการใช้ปิ๊กดีดซึงก่อน ในการใช้ปิ๊กดีดจะมีวิธีดีดแบบขึ้ นลง จึงมีแบบฝึกในการใช้ปิ๊กดีดซึง 3 รูปแบบในขั้นต้นดังนี้
(1) แบบฝึกหัดการใช้ป๊กที่ 1 โดยใช้มือซ้ายกดเสียงไล่จากเสียง โด เร มี ฟา ซอล ลา ที โด มือขวาจับปิ๊กดีด ขึ้นลงขึ้นลง สลับกันไปจนถึงโน้ตตัวสุดท้าย แล้วย้อนถอยหลังไปจากเสียง โด ที ลา ซอล ฟา มี เร โด ฝึ กแบบนี้ซ้า ๆ
ประมาณ 4 – 6 รอบ (2) แบบฝึกหัดที่ 2 โดยใช้มือซ้ายกดเสียงไล่จากเสียง โดฺ เร มี ฟา ซอล ลา ที โด มือขวา
จับปิ๊ดดีด ขึ้นขึ้น-ลง สลับกันไปจนถึงโน้ตสุดท้าย แล้วย้อนถอยหลังไปจากเสียง โด ที ลา ซอล ฟา มี เร โด ฝึกแบบนี้
ซ้า ๆ ประมาณ 4 – 6 รอบ (3) แบบฝึกหัดการใช้ปิ๊กที่ 3 ใช้มื้อซ้ายกดไล่เสียงจากเสียง โด เร มี ฟา ซอล ลา ที โด
มือขวาจับปิ๊กดีด ขึ้น-ลง สลับกันไปจนถึงโน้ตตัวสุดท้าย แล้วย้อนถอยหลังไปจากเสียง โด ที ลา ซอล ฟา มี เร โด
ฝึกแบบนี้ซ้า ๆ ประมาณ 4 – 6 รอบ เมื่อฝึกแบบฝึกหัดทั้ง 3 แบบจนคล่องแล้วผู้เรียนจะเริม่ ฝึกเพลงแรกของการดีด
ซึงซึ่งเป็นเพลงฝึกเบื้องต้นจะเน้นการบังคับใช้ปิ๊กเพื่อให้มีความชานาญในการดีด เมื่อเล่นเพลงในการฝึกเบื้องต้นได้
แล้วก็จะเรียนเพลงต่อไปให้เกิดความชานาญมากขึ้นและสามารถบรรเลงรวมวงดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือในขั้นต่อไป
คาสาคัญ : กระบวนการเรียน,รูปแบบฝึก
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Abstract
Zueng is a musical instrument which played in the northern of Thailand. Its physical
structure is like Krajab Bhee and similar to Isan Pin (Northern Thai Mandolin ) . Its difference is that
Zueng has 2 sound levels but 4 lines that is special different from Krajab Bhee and Isan Pin
(Northern Thai Mandolin ).
The important element for Zueng flicking practice is “Zueng Pick” . The learners have
to understand in reading of Thai musical note and know about each symbol in basically.
Firstly, the learners have to practice how to use the Zueng pick.
How to use the Zueng pick, consists with 3 styles as following;
Style 1 : Use left hand at the score bar “ Do re mī fā sxl lā thī do “ respectively and use
the right hand hold the Zueng pick up down - up down continuous switch until the last score
bar(do) . Then, use left hand at the score bar “Do thī lā sxl fā mī re do “respectively and use the
right hand hold the Zuneg pick up down – up down continuously until the last score bar (do) .
Repeat practicing for 4-6 times.
Style 2 : Use left hand at the score bar “ Do re mī fā sxl lā thī do “ respectively and use
the right hand hold the Zueng pick up up down and up up down continuous switch until the last
score bar(do) . Then, use left hand at the score bar “Do thī lā sxl fā mī re do “respectively and
use the right hand hold the Zueng pick up up down and up up down continuously until the last
score bar (do) . Repeat this practicing for 4-6 times.
Style 3 : Use left hand at the score bar “ Do re mī fā sxl lā thī do “ respectively and use
the right hand hold the Zueng pick up down continuous switch until the last score bar(do) . Then,
use left hand at the score bar “Do thī lā sxl fā mī re do “respectively and use the right hand hold
the Zueng pick up down continuously until the last score bar (do) . Repeat this practicing for 4-6
times.
After practicing these 3 styles skillfully, the learner can start to play song which is the first
song for the beginner with Zueng ;especially, to practice more with the Zueng pick as fluently.
Then the learner can play the next song and continuous practice to get it better and better and
finally the learner can join with the Northern local music band then.
Keyword : Learning process ,Practice styles.
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วัฒนธรรมดนตรีจีนในจังหวัดอุบลราชธานี
Chinese Musical Culture in Ubon Ratchathani Province
ดิฐพงษ์ อุเทศธารง1 และ นิสิต ภาคบุบผา2
Ditthapong Uthetthamrong1 and Nisit Phakbubpha2
บทคัดย่อ
ดนตรีจีน เป็นอีกหนึ่งร่อยรอยทางวัฒนธรรมของชาวจีนที่ติดตัวมาเมื่อคราวอพยพย้ายถิ่นฐานมาอยู่ใน
ประเทศไทย จนกลายเป็นมรดกตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น มีความสาคัญต่อการดาเนินกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมของชาว
ไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทยและในจังหวัดอุบลราชธานี การวิจัยเรื่อง วัฒนธรรมดนตรีจีนในจังหวัดอุบลราชธานี
มี วั ต ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ศึก ษาองค์ป ระกอบของดนตรี จีน ในจังหวัด อุบ ลราชธานี และเพื่ อ ศึก ษาบทบาทและหน้าที่
ของดนตรีจีนต่อการดาเนินงานด้านวัฒนธรรมจีนในจังหวัดอุบลราชธานี ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูล
จากเอกสารและภาคสนาม โดยใช้แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มบุคลากรผู้ให้ข้อมูล
ด้านต่าง ๆ ผลการวิจัยพบว่า
1. องค์ประกอบของดนตรีจีนในจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย เครื่องดนตรีจีนหลายชนิด เช่น ขิม
หรื อ ฉิ น หลั ว (โหม่ ง ) กลองต้ า ถั ง กลองถงกู่ ฉาบเล็ ก ฉาบใหญ่ ขลุ่ ย หรื อ ตี๋ จื่ อ สั ว น่ า ซอเอ้ อ ร์ หู เป็ น ต้ น
วงดนตรี เช่น วงหล่อโก้ว และวงดนตรีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป็นต้น บทเพลง เช่น บทเพลงเพลงที่ใช้บรรเลง
ในพิธีกรรมแห่เปียของวงดนตรี หล่อโก้ว แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) เพลงประกอบพิ ธีกรรม 2) เพลงบรรเลงทั่วไป
เป็นต้น
2. บทบาทและหน้าที่ของดนตรีจีนต่อการดาเนินงานด้านวัฒนธรรมจีนในจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่
บทบาทของดนตรีจีนในการประกอบพิธีกรรม เช่น พิธีกรรมเชิญเจ้า พิธีกรรมแห่เปีย พิธีกรรมส่งเจ้า พิธีขึ้นเสาทีกง
เต็ง และพิธีกงเต็ก เป็นต้น บทบาทของดนตรีจีนในการบรรเลงในงานประเพณีต่าง ๆ เช่น ประเพณีถือศีลกินเจ เป็น
ต้น ซึ่งประเพณีและพิธีกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดอุบลราชธานียังยึดถือปฏิบัตินับแต่อดีตสืบ
ต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน โดยการดาเนินงาน การร่วมแรงร่วมใจกันของมูลนิธิ สมาคม และชมรมต่าง ๆ ในเขตอาเภอ
เมือง และอาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
คาสาคัญ : วัฒนธรรม, ดนตรีจีน, จังหวัดอุบลราชธานี
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ABSTRACT
Chinese music is one of the culture traces Chinese people brought with them when they
first emigrated and moved to settled down in Thailand, it is also a heritage transferred from
generation to generation too, and it is essential for musical activities performed by Thai-Chinese
people living in Ubon Ratchatani. This research study, titled ‘Chinese Musical Culture in Ubon
Ratchatani province, was aimed to investigate the elements of Chinese music in Ubon Ratchatani
province and the roles of Chinese music influencing Chinese musical culture in Ubon Ratchatani
province. This research is a qualitative research, gathering data from reviewing the related
documents and a field-trip study. Observation form, interviewing form and in-depth interviewing
form were used as research instruments to collect the data from the informants to obtain various
types of information. The results of the research were as follows.
1. Elements of Chinese music in Ubon Ratchatani province comprised various kinds of
Chinese music instruments such as Khim or Chin Lua (Mong), Ta-Tang drum, Tong Ku drum,
cymbals, flute or Dizi, Zuana, and Erhu. Luogu is a type of music band; and the music played in
Hae Pia ceremony can be classified into 2 types: 1) music for ceremony, and 2) music for playing
in general.
2. The roles of music on Chinese music influencing cultural performance in Ubon
Ratchatani province included the role of Chinese music performed in various ceremonies, such as,
for inviting God for blessing, Hae Pia procession, sending God to heaven, and Chinese funeral or
Kongtek. The role of Chinese music was being played in various ceremonies such as vegetarian
festival. The traditions and rituals of these Chinese-Thai people in Ubon Ratchathani still adhere
to the past since the past. By operation the co-operation of the foundation, associations and
clubs in Muang District and Warin Chamrap District Ubon Ratchathani.
Keywords : Culture, Chinese music, Ubon Ratchatani province

126

การพัฒนาชุดสื่อการเรียนการสอนสาหรับวงขับร้องประสานเสียงระยะสั้น
Development of instructional package for vibrating chorus
กาพร ประชุมวรรณ1 ฐนพรรณ ธูปหอม2 และ อุทัยวรรณ ศรีอรัญญ์3
Komphorn Prachumwan1, Thanaphan Toophom2 and Autaiwan Sriarun3
บทคัดย่อ
การขับร้องคือเครื่องดนตรีชนิดแรกที่มนุษยชาติได้สร้างขึ้นก่อนที่จะมีการประยุกต์มาเป็นเครื่องดนตรีต่าง
ๆ ในปัจจุบันนับแต่มนุษย์เริ่มรู้จักการออกเสียงเป็นภาษา การวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดสื่อการเรียนการสอนสาหรับวง
ขับร้องประสานเสียงระยะสั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาชุดสื่อการเรียนการสอนวงขับร้องประสาน
เสียงระยะสั้น งานวิจัยชิ้นนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน โดยศึกษาจากกลุ่มผู้รู้ 4 คน กลุ่มตัวอย่าง 20 คน และ
กลุ่มทดลอง 25 คน ระยะเวลาที่ทาการศึกษาเริ่มต้นตั้งแต่เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.
2561 ข้ อ มู ล ภาคสนามได้ จากการสัมภาษณ์และการสังเกต เครื่ อ งมื อ ที่ใ ช้ ใ นการวิ จั ยได้แ ก่ แบบสั ม ภาษณ์ที่มี
โครงสร้าง แบบสัมภาษณ์ที่ไม่มีโครงสร้าง แบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม แบบสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และนาเสนอ
ผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจับพบว่า การพัฒนาชุดสือ่ การเรียนการสอนสาหรับวงขับร้องประสานเสียงระยะสั้นแบ่งเป็น 1)
สภาพปัจจัยต่อการขับร้องประสานเสียง แบ่งเป็น พื้นฐานทฤษฎีดนตรี การออกเสียง และบทเพลง 2) การพัฒนาชุด
การเรียนการสอนวงขับร้องประสานเสียงระยะสั้น แบ่งเป็น การสร้างชุดการสอนวงขับร้องประสานเสียงระยะสั้น
และการนาไปใช้ประกอบการแสดง
คาสาคัญ : การพัฒนาชุดสื่อการเรียนการสอน, วงขับร้องประสานเสียง, ระยะสั้น
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Abstract
The chorus is the first instrument that mankind has created before being used as a musical
instrument at present, since humans began to recognize the pronunciation in language. Research
on the development of a set of instructional media for short chorus chorus The objective of this
study is to study the guidelines for developing a set of instructional media for short choir chorus
This research uses a hybrid research methodology. By studying from 4 Key Informants 20 samples
groups and 25 experimental groups, 20 practitioners and 25 general informants. The study period
begins from July 2018 to December 2018. Field data can be obtained from interviews. and
observation The tools used in the research are Structured interview Unstructured interview form
Participatory observation form Non-participant observation form And present the research results
in descriptive analysis form
The results showed that Development of instructional media sets for short chorus choirs
divided into 1) factors, factors for chorus, choir divided into basic music theory, pronunciation and
songs 2) development of teaching packages, short chorus choirs divided into Create a short choir
set and the use of the show
Keywords : Development of instructional media sets, Choir chorus, Short courses
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การอนุรักษ์และสืบสานองค์ความรู้งานพุทธศิลปกรรมของสล่าวัดบ้านตองด้วยสื่อ
สมัยใหม่ ในชุมชน บ้านตอง ตาบลเวียงยอง อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน1
Conservation and Inheritance of Buddhist Art with Modern Media in
Ban Tong Community, Wiang Young Sub-district, Mueang District,
Lamphun
ธนวรรธน์ หิริภุญชยานนท์2 และ สุกรี เกษรเกศรา3
บทคัดย่อ
การอนุรักษ์และสืบสานองค์่ความรู้ด้านพุทธศิลปกรรม การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษา
บริบทงานพุทธศิลปกรรมล้านนาโดยทั่วไป 2) ศึกษาชุมชนบ้านตอง สล่าวัดและงานพุทธศิลปกรรม 3) สภาพปัญหา
ของการถ่ายทอดองค์ความรู้พุทธศิลปกรรม ในชุมชนบ้านตอง 4) รูปแบบและวิธีการอนุรักษ์และเผยแพร่องค์ความรู้
พุทธศิลปกรรมด้วยสื่อสมัยใหม่ เพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมให้ยั่งยืนต่อไป โดยใช้วิธีการศึกษาทั้งภาคเอกสารและ
ภาคสนามในการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาและเสนอวิธีการอนุรักษ์และ
เผยแพร่องค์ความรู้พุทธศิลปกรรมด้วยสื่อสมัยใหม่
ผลการศึกษาสรุปได้ว่า งานพุทธศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมในล้านนานั้น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งใน
ด้านรูปแบบ และวิธีการ ที่แตกต่างจากภูมิภาคอื่นอย่างเห็นได้ชัด นับเป็นมรดกทางปัญญาอันสาคัญยิ่งต่อการสร้าง
สมบัติทางศิลปวัฒนธรรมของภูมิภาคนี้ ระบบการสร้างพระวิหารหรือพระอุโบสถ เป็นระบบการสร้างแบบขื่อม้าต่าง
ไหม เพื่อให้กระจายน้าหนักลงเสาด้านข้างเป็นหลัก การย่อเก็จ การย่อมุข การลดชั้นหรือตับของหลังคา ด้าน
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม ได้แก่ หน้าบัน นาคทัณฑ์ ซุ้มประตูหน้าต่าง ช่อฟ้า ปั้นลม ปากแลแผงแล คอสอง
แป้นน้าย้อย บัวกาบเสา แท่นแก้วบัลลังก์ บันไดนาค ส่วนระบบการสร้างพระเจดีย์และซุ้มโขง มีการย่อมุมไม้
ประดับด้วยลายปูนปั้นและกระจกเกรียบหรือแก้วจืน รูปแบบของพระเจดีย์ที่พบในล้านนานั้น พบแบบทวารวดี เป็น
รุ่นแรกที่สร้างขึ้นในดินแดนภาคเหนือของประเทศไทย พระเจดีย์แบบสุโขทัยลังกา และพระเจดีย์แบบล้านนาพุกาม
ส่วนงานพุทธศิลปกรรมในชุมชนบ้านตอง มีรูปแบบทั้งสถาปัตยกรรมโครงสร้างอาคารทางพุทธศาสนา โดยช่างใน
กลุ่มประเภทนี้จะสามารถเขียนแบบและก่อสร้างอาคารทางพุทธศาสนาโดยยึดถือแบบการสร้างตามคติเดิม และช่าง
อีกประเภทหนึ่งเป็นช่างเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมปูนปั้น การประดับกระจกสี โดยสภาพปัญหาของการถ่ายทอด
องค์ความรู้งานพุทธศิลปกรรมนั้น เกิดจากการไม่เห็นคุณค่าของงานศิลปกรรมของคนรุ่นใหม่ สภาพแวดล้อมในการ
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ศิลปกรรมของสล่า วัดบ้านตองด้วยสื่อสมัยใหม่ ในชุมชนบ้านตอง ตาบลเวียงยอง อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน”
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ จัดการศิลปะและวัฒนธรรม, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ซึ่งได้รับ
การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจาปี 2558 ของมูลนิธพิ ระบรมราชานุสรณ์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ ัวและสมเด็จพระนางเจ้าราไพพรรณี และทุน สนับสนุนการวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา
ปีงบประมาณ 2559 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
2 นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Master of Art Student Department of Art and Culture Management Faculty of Graduation Chiangmai University
3 รองศาสตราจารย์ ดร. ประจาสาขาวิชาประติมากรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Assoc.Prof.Dr. Department of Sculpture Faculty of Fine Art, Chiangmai University
cmdf.info@gmail.com, sugree_ga@cmu.ac.th

129

ทางาน การขาดการสนับสนุนจากคนในครอบครัว แรงจูงใจในด้านเศรษฐกิจ ผู้ถ่ายทอดเป็นวัยชรา รวมถึงเวลาและ
ความต่อเนื่องของการเรียนรู้
การส่งเสริมและอนุรักษ์ด้วยสื่อร่วมสมัย เช่น การใช้แอปพลิเคชั่น (Application) คิวอาร์โค้ท (QR Code)
ยูทูป (Youtobe) จึงเป็นการสร้างความตระหนักให้คนในชุมชนเห็นถึงความสาคัญของช่างฝีมือในด้านนี้ และให้การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เป็นสาธารณะ ไม่จากัดเพียงการถ่ายทอดให้เฉพาะญาติพี่น้อง และการประยุกต์ใช้สื่อที่มี
ความร่วมสมัยเพื่อช่วยในการถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้ ซึง่ ผู้สนใจเรียนรู้งานศิลปกรรมแขนงนี้ สามารถเข้าถึงช่างผู้
ถ่ายทอดองค์ความรู้ และผลงานตัวอย่าง รวมถึงข้อมูลทางด้านวีดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้ที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น และ
สามารถฝึกปฏิบัติได้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่ อวัด ที่ต้อ งการช่า งบูรณะอาคารทางพุท ธศาสนาด้ ว ย
ศิลปกรรมแขนงนี้
คาสาคัญ : สล่าวัด, ชุมชน, พุทธศิลปกรรม, อนุรักษ์, สื่อสมัยใหม่
Abstract
Ban Tong Subdistrict, Wiang Yong Subdistrict, Mueang District, Lamphun Province is a
community that continues to inherit the knowledge and work of Buddhist art in various fields. But
the social and cultural changes make the new generation does not appreciate person who inherit
Buddhist art art or called "Sala Temple", they are not much left which is a problem in conserving
and continuing the Buddhist arts knowledge. Therefore this study aims to 1) Study the context of
the Lanna Buddhist art in general. 2) Study of Ban Tong community Sala temple, and the Buddhist
work. 3) Study the problems of transferring the knowledge of Buddhist arts In Ban Tong community.
4) Study the style and method of conservation and dissemination of Buddhist arts knowledge with
modern media to preserve the cultural heritage to be sustainable by using both documentary and
field study methods to collect the data with interviewing and group discussion for Analyzing
problems and proposing methods for conservation and dissemination of Buddhist arts with modern
media.
The study concluded that Buddhist art and architecture in Lanna are unique. Both in form
and method that is different from other regions clearly considered an important intellectual
heritage for creation cultural treasures of this region. The temple building system or Phra Uubos is
a horse-drawn structure in order to spread the weight down the pole on the main side, abbreviation
of the corners, abbreviation of the roof, the lower layer or the level of the roof. The architectural
elements include the gable, naga, the arch, the window, the apex gable, the gable end of thai
houses, the eaves, the ploe , the Buddhist platform, and naga staircase. The Pagoda and Khong
arch systems there is a wooden recess decorated with stucco and glass, flattened or chinese glass.
The style of the pagoda found in Lanna is found in the Dvaravati style, the first model built in the
northern region of Thailand, the Sukhothai- Lanka style pagoda and Lanna Bagan Pagoda. The
Buddhist art work in Ban Tong community there are both forms of cattle architecture and building
a Buddhist building by technicians in this category can write form and construction of Buddhist
buildings by adhering to the original form. And another type of mechanic is a mechanic about
stucco architecture, stained glass decorations. The problem of the transfer of knowledge of
Buddhist art works is due to the lack of appreciation of the art of the new generation, working
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environment, lacking of support from family members , the economic motivation ,the relaying old
man Including time and continuity of learning.
Promotion and conservation with contemporary media such as using applications, QR Code
and YouTube is creating awareness for the people in the community to see the importance of
craftsmen in this field and to transfer knowledge to the public not limited to the relay only relatives
and applying of using contemporary media to help in transferring these knowledge. Who are
interested in learning the art of this field can access the technicians who transfer knowledge and
sample work including information Video for convenient and faster learning. And able to practice
on their own, as well as being useful to Buddhist temples that require the restoration craftsmen of
Buddhist buildings Religion with this art.
Keywords: Sala temple, Community, Buddhist art, Conservation, Modern media

131

แนวทางการเพิ่มมูลค่าพิณอีสาน บ้านท่าเรือ อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
Esan Phin Development Methods at Baan Ths Rua, Nawha District,
Nakhon Phanom Province
ธีรวุฒิ มูลเมืองแสน1
บทคัดย่อ
พิณเป็นเครื่องดนตรีอีสานเป็นประเภทเครื่องสาย ใช้ลักษณะการการดีดในการบรรเลง มีลักษณะคล้าย
กีตาร์แต่มีขนาดเล็ก พิณเป็นเครื่องดนตรีที่อยู่คู่กับวัฒนธรรมชาวอีสานมายาวนาน มีความสาคัญในวิถีชีวิตชาวอีสาน
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาการวิจัยครัง้ นี้มีวัตถุประสงค์ แนวทางการเพิ่มมูลค่า
พิณบ้านท่าเรือ อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม วิธีการได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีที่มีโครงสร้าง แบบสัมภาษณ์แบบ
มีที่ไม่มีโครงสร้าง แบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม แบบสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และนานาเสนอผลงานการวิจยั ในรูปแบบ
พรรณนาวิเคราะห์
ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการสร้างพิณอีสาน บ้านท่าเรือ อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม เป็นแหล่ง
ผลิตและจาหน่ายเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานที่ใหญ่ที่สุด โดยสามารถผลิตเครื่องดนตรีอีสานได้เป็นจานวนมาก แนว
ทางการเพิ่มมูลค่าพิณบ้านท่าเรือ แบ่งเป็น ปัจจัยด้านการผลิต ประกอบด้วย วัสดุอุปกรณ์ วัตถุดิบและการเตรียม
วัตถุดิบ ขั้นตอนและวิธีการสร้างพิณอีสาน ปัจจัยในการเพิ่มมูลค้าในด้านการเพิ่มมูลค่าพิณอีสาน ประกอบด้วย
พัฒนากระบวนการผลิต พัฒนาด้านคุณภาพวัสดุอุปกรณ์ เพื่อพัฒนาด้านการบรรเลงให้สามารถบรรเลงได้ทั้งระบบ
เดิมและระบบสากล
คาสาคัญ : แนวทางการเพิ่มมูล, พิณอีสาน, บ้านท่าเรือ อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
Abstract
Phin is and Esan ethnic stringed musical instrument. Phin can be played by strumming. Phin is
like quitter but it is smaller. Phin has existed with Esan ethnic culture for long time. It is vital in Esan
lifestyle. This qualitative research aimed to examine; Guidelines for increasing the value of Ban Harap Pier,
Na Wa District, Nakhon Phanom Province, Methods including Structured interview form Unstructured
interview form Participatory observation form Non-participant observation form And presenting research
results in descriptive analysis form
The results of the study indicated that making processes at Baan Ths Rua, Nawha District, Nakhon
Phanom Province is the biggest Esan musical instrument source of production and distribution. The
production capacity is much more when comparing with the other sources. Guidelines for increasing the
value of the harbor house harps. Divided into production factors, consisting of materials, equipment, raw
materials and raw material preparation. Steps and methods for creating the northeast harp. Factors in
increasing the value in terms of value added phin. to consist of Develop the production process Develop
quality of materials, In order to develop the instrumentation to be able to play both the original system
and the international system
Key words: Guideline for increasing information, Baan Ths Rua, Nawha District, Nakhon Phanom
Province
1
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การศึกษากระบวนการฝึกซ้อมวงโยธวาทิต โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
และโรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
The Study of Marching Band Rehearsal Process of Ratchasima
Witthayalai School and Suranaree Wittaya School, NakhonRatchasima
Province
กุสุมาสพ์ วารีไสย์1
Kusumas vareesai1
บทคัดย่อ
การศึกษากระบวนการการฝึกซ้อมวงโยธวาทิตของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยและโรงเรียนสุรนารีวิทยา
จังหวัดนครราชสีมา ครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการวางแผนและวิธีการฝึกซ้อมของ
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยและโรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา 2) เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไข
ปัญหาในการฝึกซ้อมของวงโยธวาทิตโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยและโรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้
แบบสัมภาษณ์ แบบสั งเกต มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหาร ผู้ควบคุมวงโยธวาทิต ผู้ฝึกสอน หัวหน้านักเรียนวงโยธ
วาทิต หัวหน้ากลุ่มเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต หัวหน้านักแสดงประกอบ จากทั้ง 2 โรงเรียน จานวน 16 คน
ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการฝึกซ้อมวงโยธวาทิตมีการวางแผนจัดการดาเนินกิจกรรมวงโยธวาทิตของทั้ง
สองโรงเรียนมีความคล้ายคลึงกัน มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ ด้านการฝึกซ้อมใช้ระบบรุ่นพี่รุ่นน้องในการฝึก
สาหรับด้านการฝึกวางแผนการฝึกซ้อม จะมีทั้งแบบซ้อมเดี่ยว ซ้อมรวมกลุ่ม และซ้อมรวมวง ปัญหาที่พบในการวาง
แผนการฝึกซ้อม ได้แก่ นักเรียนเกิดความย่อท้ อ ขีดจากัดด้านเวลาเย็นที่ไม่สามารถฝึกซ้อมได้อย่างเต็มที่ ซึ่งผู้
ฝึกสอน/ผู้ควบคุมวงจะต้องเป็นผู้หาแนวทางในการดาเนินการแก้ไข ปัจจัยสาคัญที่ทาให้วงโยธวาทิตทั้ง 2 โรงเรียน
ประสบความสาเร็จ คือ การสร้างความเข้าใจ การพลิกแพลง มุ่งสู่ความสาเร็จ
คาสาคัญ: การวางแผน / วิธีการฝึกซ้อม / แนวทางแก้ปัญหา
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ABSTRACT
The research of The Study of Marching Band Rehearsal Process of Ratchasima Witthayalai
School and Suranaree Wittaya School, Nakhon Ratchasima province, was a qualitative research. The
purposes of the research were (1) to study the planning and the rehearsal methods of Ratchasima
Witthayalai School and Suranaree Wittaya School, Nakhon Ratchasima province and (2) to study the
problems and solutions of the marching band rehearsal process of Ratchasima Witthayalai School and
Suranaree Wittaya School, Nakhon Ratchasima province by using observation form. The sample
consisted of executives, conductor, coache, student’s head of the marching bands, head of the
marching band musical instrument and the head of the actors from two schools consisting of 16
people.
The research found that the marching band rehearsal process of two school were similar,
having the systematic planning. For rehearsal , the seniors advised the junior. For planning for the
rehearsal, there were solo rehearsal, group rehearsal and band rehearsal. The problems during the
rehearsal were the students’ discouragement and limited of time in the evening for rehearsal which
was not efficient. Coach and conductor must take part to find the solutions. The key factor that
makes the two marching bands of these schools successful were the creation of understanding and
making progress towards success.
Keywords : Planning, Rehearsal Methods, Solutions
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การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต
โดยใช้การสอนแบบเปิดด้วยโปรแกรม GeoGebra
The Development Learning Mathematics of Geometric Transformations
Using Open Approach With GeoGebra
วุฒิชัย ภูดี1
Wuttichai Phoodee1
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ทดสอบประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การ
แปลงทางเรขาคณิต โดยการสอนแบบเปิดด้วยโปรแกรม GeoGebra ตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียนการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนวิ ชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลง
ทางเรขาคณิ ต โดยการสอนแบบเปิ ด ด้ว ยโปรแกรม GeoGebra 3) เพื่ อ ศึ ก ษาเจตคติ ข องนั ก เรี ย นที่ เ รี ย นวิ ชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต โดยการสอนแบบเปิดด้วยโปรแกรม GeoGebra กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน 35 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนชุมชนบ้านคาพอกท่าดอก
แก้ว จังหวัดนครพนม ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรูแ้ บบเปิดโดยใช้โปรแกรมGeogebra จานวน 13 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ มีค่าความยากระหว่าง 0.30–0.75 มีค่าอานาจจาแนก
ระหว่าง 0.40–0.90 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.94 แบบวัดเจตคติมีค่าอานาจจาแนกระหว่าง 0.51 - 0.59
และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.70 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อ ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test
(dependent)
ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต โดยการสอนแบบ
เปิดด้วยโปรแกรม GeoGebra มีประสิทธิภาพ(E1/E2)เท่ากับ 78.31 / 76.28 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 2)ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนมีเจตคติต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบเปิดด้วยโปรแกรม GeoGebra โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย (𝑥̅ = 4.01)
คาสาคัญ : การจัดการเรียนรู้ การสอนแบบเปิด โปรแกรม GeoGebra
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ABSTRACT
The purposes of this research were to: 1) Test of Investigate efficiency of Learning
Mathematics of Geometric Transformations Using Open Approach with GeoGebra with are quire
efficiency criteria of 75/75, 2) compare the Learning Mathematics of Geometric Transformations
Using Open Approach With GeoGebra and 3) attitude students Learning Mathematics of Geometric
Transformations Using Open Approach with GeoGebra. A sample of this research deriving from
cluster random sampling and 35 students at Chumchonbanchompoktadokgaw School. Four types
of the instruments used in the study were lesson plan of open approach, achievement in test
with 4 choices, whose difficulty value of each item ranged between 0.30–0.75, discrimination
power value of each item ranged between 0.40–0.90, and entire reliability value was 0.94; attitude
whose difficulty value of each item ranged between 0.51 - 0.59 and entire reliability value was
0.70. The statistics used for analyzing the data were; a percentage, a means, a standard deviation
and t-test (dependent).
The results of this research were as follows: 1) an efficiency of of Learning Mathematics
of Geometric Transformations Using Open Approach with GeoGebra were quire efficiency criteria
of 78.31 / 76.28 as higher than a role. 2) an achievement of the students’ pre-test and post-test
scores efficiency of Learning Mathematics of Geometric Transformations Using Open Approach
with GeoGebra was significantly different at .05. 3) a attitude of students Learning Mathematics of
Geometric Transformations Using Open Approach With GeoGebra. was at a approve level at (𝑥̅ =
4.01)
Keywords : Learning Open Approach GeoGebra
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ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Gsp ที่มีต่อมโนทัศน์และความสามารถในการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ วิชารากฐานเรขาคณิต เรือ่ ง เรขาคณิตแบบยุคลิด
ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
The Effect of Using Gsp Program on Mathematical Concept and
Reasoning Ability for Course Foundations of Geometry on
Geometry of Euclid for Students in Department of
Mathematic Second Year Roi Et Rajabhat University
พรหมลิขิต จิตจักร1 และ มนตรี จิตจักร2
Promlikhit jitjagr1 and Montri jitjagr2
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ วิชารากฐานเรขาคณิต เรื่อง
เรขาคณิตแบบยุคลิด ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปี 2 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Gsp
กับเกณฑ์ร้อยละ 70 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ วิชารากฐานเรขาคณิต เรื่อง
เรขาคณิตแบบยุคลิด ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปี 2 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Gsp
กับเกณฑ์ร้อยละ 70 กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปี 2 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา MAT2110
รากฐานเรขาคณิต ภาคเรียนที่ 2/2560 จานวน 70 คน โดยเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1)
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Gsp 2) แบบทดสอบวัดมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ วิชารากฐานเรขาคณิต
เรื่อง เรขาคณิตแบบยุคลิด เป็นแบบทดสอบแบบอัตนัยจานวน 9 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบซึ่ งมีค่า
เท่ า กั บ 0.92 3) แบบทดสอบวั ด ความสามารถในการให้ เ หตุ ผลทางคณิต ศาสตร์ วิ ชารากฐานเรขาคณิต เรื่ อง
เรขาคณิตแบบยุคลิด เป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย จานวน 15 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบซึ่งมีค่าเท่ากับ
0.82 การเก็บรวบรวมข้อมูล 1) จัดการการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Gsp จานวน 6 แผน
แผนการจัดการเรียนรู้ละ 75 นาที รวม 7 ชั่วโมง 30 นาที 2) แบบทดสอบวัดมโนทัศน์และความสามารถในการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ วิชารากฐานเรขาคณิต เรื่อง เรขาคณิตแบบยุคลิด จานวน 3 ฉบับ ดาเนินการทดสอบ 2
คาบ ต่อ 1 ฉบับ ใช้เวลาดาเนินการทดสอบฉบับละ 1 ชั่วโมง สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าที (t-test for one sample)
ผลการวิจัยพบว่า 1) มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ วิชารากฐานเรขาคณิต เรื่อง เรขาคณิตแบบยุคลิด ของ
นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปี 2 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Gsp กับเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่าง
มีนัยสาคัญที่ระดับ .05 2) ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ วิชารากฐานเรขาคณิต เรื่อง เรขาคณิต
แบบยุคลิดของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปี 2 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Gsp กับเกณฑ์
ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05
คาสาคัญ : โปรแกรม Gsp มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรขาคณิตแบบ
ยุคลิด
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ABSTRACT
The purposes of this research were to 1) to compare mathematical concept for course
foundations of geometry on geometry of euclid for students in department of mathematic second
year after studying with learning activities using gsp program with a criterion of 70 percent 2) to
compare Mathematical reasoning ability for course foundations of geometry on geometry of euclid
for students in department of mathematic second year after studying with learning activities using
gsp program with a criterion of 70 percent. The target is the two year Mathematics students enrolled
in the MAT2110 Geometry Foundation. 70 students in the 2/2017 semester by selecting a purposive
sampling. The research instruments were : 1) Lesson plans, by using the Gsp program. 2)
Mathematical concept test geometry of euclidean geometry is a subjective test of 9 items with
confidence values of the test which is equal to 0.92. 3) mathematical reasoning ability test
geometry of euclidean geometry is a subjective test of 15 items with confidence values of the test
which is equal to 0.82. Data collection method : 1) Learning management based lesson plans using
the Gsp program 6 plan, 75 minutes of learning plan, total 7 hours 30 minutes. 2) Test of concepts
and mathematical reasoning abilities for course foundations of geometry on geometry of Euclid 3
issue, tests conducted two lessons per 1 issue, taking 1 hour per test. The data were analyzed by
using percentage, mean, standard deviation and t-test for one sample .
The research findings showed that
1) The mathematical concept for course foundations of geometry on geometry of euclid
for students in department of mathematic second year after studying with learning activities using
gsp program was statistically higher than 70 percent criterion at the .05 level of significance.
2) The mathematical reasoning ability of course foundations of geometry on geometry
of euclid for students in department of mathematic second year after studying with learning
activities using gsp program was statistically higher than 70 percent criterion at the .05 level of
significance.
Keywords : Gsp Program, Mathematical Concept, Mathematical reasoning ability, Geometry of
Euclid
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การจัดการเรียนการสอนสาหรับเด็กกลุ่มแรงงานอพยพข้ามชาติชาวเมียนมา
ในศูนย์การเรียน “โรงเรียนนิวบลัด” อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
Management of Learning and Teaching for Myanmar Labor Migrants
In “New Blood School” Learning center, Mae Sot, Tak Province
พนิดา ศรีไสวการะเกด1 และ จรีพร นาคสัมฤทธิ์2
Panida Srisawhaikaraket1 and Jareeporn Naksamrit2
บทคัดย่อ
การวิจัยมีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนสาหรับเด็กกลุม่ แรงงานอพยพข้ามชาติชาว
เมียนมาในอาเภอแม่สอด 2) เสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมสาหรับเด็กกลุ่มแรงงานอพยพข้าม
ชาติชาวเมียนมา ทาการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลมี 48 คนเป็นชาวเมียนมา ได้แก่ ผู้บริหารศูนย์การเรียน 2 คน
ครู 8 คน นักเรียน 28 คน ผู้ปกครอง 10 คน ใช้แบบสัมภาษณ์และการสังเกตแบบมีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูล
สัมภาษณ์เป็นภาษากะเหรี่ยงและภาษาพม่าผ่านผู้แปลที่เป็นครูและนักเรียนภายในศูนย์ นาข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหา
การวิจัยพบว่า 1. สภาพการจัดการเรียนการสอนแก่เด็กกลุ่มแรงงานอพยพข้ามชาติชาวเมียนมา จัดแบบ
ศูนย์การเรียนโดยกลุ่มชาวเมียนมา องค์กรพัฒนาเอกชนให้การสนับสนุนงบประมาณจัดการศึกษา จัดการเรียนการ
สอน 3 หลักสูตร คือ 1) หลักสูตรพม่าที่เรียกว่า ตินโญโญต่า (Thin yo nyun tan) 2) หลักสูตรการศึกษานอกระบบ
หรือ กศน. 3) หลักสูตรโรงเรียนรัฐบาลไทย โดยครู นักเรียนและผู้ปกครองให้ความสนใจหลักสูตรพม่ามากที่สุด
ขณะเดียวกันผู้ปกครองยังต้องการให้ลูกเรียนแบบ กศน. และเรียนในโรงเรียนรัฐบาลไทย 2. แนวทางการจัดการ
เรียนการสอนที่เหมาะสมสาหรับเด็กกลุ่มแรงงานอพยพข้ามชาติชาวเมียนมา ได้แก่ การจัดหลักสูตรผสมผสาน
ระหว่างหลักสูตรไทย-พม่า ส่วนการเรียนเฉพาะหลักสูตรพม่าเมื่อกลับประเทศเมียนมา เด็กกลุ่มนี้สามารถนาความรู้
ไปเทียบใช้ได้ทันที นอกจากนี้การเรียนหลักสูตรไทยเด็กจะอยู่ทางานเป็นแรงงานในประเทศไทย และสื่อสารกับคน
ไทยได้
คาสาคัญ: การจัดการเรียนการสอน ศูนย์การเรียน แรงงาน ผู้อพยพข้ามชาติ เมียนมา
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Abstract
The purposes of this research were: 1) to study learning and teaching conditions for
Myanmar labor Migrants children in Mae Sot, 2) to introduce suitable learning and teaching
management guideline for Myanmar labor migrant children. This research was qualitative research.
The 48 Myanmar informants consisted of 2 administrators, 8 teachers, 28 students and 10 parents.
Data were collected by interviews and participant observation. Interview in ethnic (Karen) language
and Burmese language which were translate by Burmese teachers and students. Data collected
were analyzed using content analysis technique.
The findings reveal that: 1) learning and teaching conditions for Myanmar labor Migrants
children were managed as a learning center which was established by Burmese migrants group with
educational financial supported by Non-Government Organization (NGO). The learning center had
3 curriculums, including 1) Myanmar curriculum or “Thin yo nyun tan”, 2) Thai curriculum, Nonformal Education; Kor Sor Nor (NFE) and 3) Thai government school curriculum. The most interesting
and were chosen by Myanmar Labor Migrants, teacher students and parents was Myanmar
curriculum. At the same time migrants parents needed their children to study in Non- formal
curriculum and Thai government school. 2) Suitable learning and teaching management guideline
for Myanmar labor migrant children were Flexible syllabus balances between Thai curriculum and
Myanmar curriculum. When migrants graduated they can apply and accredit in Myanmar education
system. Thai curriculum still important, migrants can continue their labor work in Thailand and
communicate with Thai people.
Keywords: Management of Learning and Teaching, Learning Center, Labor, Migrants, Myanmar
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บทบาทในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนกฎหมายในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายของสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Roles of Law Programs, Faculty of Humanities and Social Sciences,
Phetchaburi Rajabhat University of Supporting for Teaching and
Learning about Laws at the Upper Secondary Level
ทัศนัย ทั่งทอง1 ศิรินทร์ อินทรวิชะ2 อรรถพล ศรีสวัสดิ์นุภาพ2 อรทัย แซ่เบ๊2
กฤษฎา แสงเจริญทรัพย์2 วันรัต รื่นบุญ2 สกุล กร่าธาดา2
และ พงษ์ลดา ทั่งทอง2
Thussanai Thungthong1 Sirin Intarsvicha2 Attapol Srisawatnupap2
Orathai Sae-bay2 Krisda Saengcharoensap2 Wanarat Ruenboon2
Sagul Kamtada2 and Phonglada Thungthong2
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มี วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เกี่ยวกับบทบาทของสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนกฎหมายใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2)ศึกษาความต้องการบริการทางวิชาการที่เป็นการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
กฎหมายในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยคืออาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาระการเรีย นรู้สังคม
ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนในเขตจังหวัด สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี
ประจวบคี รีขั น ธ์ ชุ ม พร ระนอง และราชบุรี จ านวน 28 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จัย คือ แบบสอบถาม ซึ่ งได้
ตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ งเนื้ อ หา (Content Validity) จากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ านวน 3 ท่ า น โดยใช้ ดั ชนี ค วาม
สอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับจุดประสงค์ (Index of Item-Objective Congruence : IOC) แล้วจึงนาไปหาความ
เชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) แล้วเก็บข้อมูล
โดยผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถาม จานวน 38 ชุด และได้ตอบกลับมาจานวน 28 ชุด คิดเป็นร้อยละ 73.68 จากนั้นจึง
วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

1
2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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ผลการวิจัยพบว่า 1) บทบาทที่มีระดับค่าเฉลี่ยสูงสุด คือจัดกิจกรรมเสริมความรู้ด้านกฎหมายแก่นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจัดอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (x̅ = 4.54) 2) ความต้องการบริการทางวิชาการที่
เป็นการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนกฎหมายในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาหรับอาจารย์ผู้สอน คือ การ
จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 96.43 และความต้องการบริการทางวิชาการที่เป็นการ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนกฎหมายในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาหรับนักเรียน คือ การจัดแข่งขันตอบ
ปัญหากฎหมาย คิดเป็นร้อยละ 89.29
คาสาคัญ : การจัดการเรียนการสอน กฎหมาย มัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Abstract
The quantitative research aimed at studying 1) the opinions of the teacher of social studies,
Religion and Culture about the roles of law programs, faculty of humanities and social sciences,
Phetchaburi Rajabhat University o f supporting for teaching and learning about laws at the upper
secondary level, 2) the academic service needs that support teaching and learning about laws at
the upper secondary level. This study was carried out with 28 teachers of social studies, Religion
and Culture at the upper secondary level in schools that under Samut Sakhon, Samut Songkhram,
Phetchaburi, Prachuap Khiri Khan, Chumphon, Ranong and Ratchaburi provinces. The subjects were
asked to fill out a questionnaire which examined the content validity from 3 experts using the
index of item-objective congruence (IOC) and then used to find reliability using Cronbach’s alpha
coefficient. The researcher distributed 38 questionnaires and 28 responses (73.68%). The data were
analyzed using descriptive statistics. The data were collected and analyzed for frequency, mean,
and standard deviation.
The research found that 1) the highest level of opinion about the role of teaching and
learning about laws is to organize legal knowledge activities for upper secondary level students (x̅
= 4.54) 2) the academic service needs that support teaching and learning about laws for the
teachers is to train on general laws (96.43%) and the need for academic services that support
teaching and learning about laws for the upper secondary level students is to organize a
competition to answer laws issues (89.29%)
Keyword : teaching and learning laws the upper secondary level law programs faculty of
humanities and social sciences Phetchaburi Rajabhat University
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ประสิทธิภาพการใช้แบบฝึกหัดรายกลุ่มในรายวิชา
คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจาวัน
Efficiency in Group-Exercise of Mathematics and
Statistics in Every Life course
มยุรา ตั้งจาตุรันต์1 อภินันทน์ มัณยานนท์2 มณฑา ทิพย์สุมณฑา3 และ ปพัชญา บัณฑิต3
Mayura Tangjaturan1, Apinan Manyanon2, Monta Tipsumonta3 and
Paphatchara Bundit3
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้แบบฝึกหัดรายกลุม่ ในรายวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ในชีวิตประจาวันตามเกณฑ์ 70/70 เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผล และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและ
หลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจาวัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะ
บริหารธุรกิจ ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจาวันในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จานวน 35 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบฝึกหัดรายกลุ่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความ
พึงพอใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยการใช้แบบฝึกหัดรายกลุ่ม มีค่า IOC ตั้งแต่ .80 -1.00 ได้ค่าอานาจจาแนก
รายข้อ (r) อยู่ระหว่าง 0.20-1.00 และ ตั้งแต่ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 0.20-0.80 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบ t-test ค่าดัชนีประสิทธิผล และ
ค่าประสิทธิภาพ
ผลการวิ จั ย พบว่ า การจั ด การเรี ย นรู้ เ พื่ อ หาประสิ ท ธิ ภ าพของแบบฝึ ก หั ด รายกลุ่ ม ของนั ก ศึ ก ษา มี
ประสิทธิภาพ 68.48/84.19 ใกล้เคียงกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ 70/70 มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.4985 นั่นคือ
นักศึกษามีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 49.85 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ .05 และนักศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนอยู่ที่ 4.42 ในระดับมาก
คาสาคัญ : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจาวัน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบฝึกหัดรายกลุ่ม ค่าประสิทธิภาพ
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี kanokkarn@rtu.ac.th
Faculty of Engineering, Ratchathani University
2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
Faculty of Engineering, Ratchathani University
3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชธานี
Faculty of Business Administration, Ratchathani University
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ABSTRACT
The Purpose of this study was to develop efficiency in Group-Exercise of Mathematics and
Statistics in Every Life course based on the 70/70 standardized criteria efficiency, to assess the
effectiveness index of the developed Group-Exercise of Mathematics and Statistics in Every Life
course, to compare the learning outcome before and after using the Group-Exercise and to
determine satisfaction of Group-Exercise technic. The sample consisted of 35 students from
faculty of Engineering and faculty of Business Administration who enrolled in Mathematics and
Statistics in Every Life course in the second semester of the academic year 2017. The research
tools were a group-exercise, an achievement test, and a satisfactory self-assessment form. The
IOC value between .80 -1.00, the discriminating value (r) between 0.20-1.00, and the reliability
value of 0.20-0.80. The statistic used in data analysis were frequency, percentage, mean, standard
deviation, t-test, effectiveness index and efficiency index.
The research results showed that the efficiency index was 68.48/84.19 which met the
70/70 prescribed criterion. The effectiveness index was 0.4985 which revealed that the students’
learning achievement increased 49.85%. The learning achievement of students after learning by
group-exercise was higher than before learning at the significant difference level of 0.05. The
satisfaction of this method was 4.42 in a high level.
Keywords: Mathematics and Statistics in Everyday Life, Learning Outcome, Group-Exercise,
efficiency index
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การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบ 4ค สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนกุฉินารายณ์
Developing creative skills Science course by using the 4 - Kho learning
management model for Mathayomsuksa 1 students Kuchinarai School
มริสา ภูบังดาว1 อภิญญา มะเสนา2 และ ตะวัน ทองสุข3
Marisa Phoobangdao1 Apinya Masena2 and Tawan Thongsuk3
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบ 4ค สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกุฉินารายณ์ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 2) เพื่อประเมินความพึง
พอใจของนักเรียน ที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4ค สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกุฉิ
นารายณ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้มาโดยวิธีการเลือ กแบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็นนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 จานวน 35 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4ค
ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นความพร้อม 2) ขั้นความรู้ 3) ขั้นความสร้างสรรค์ 4) ขั้นความสรุป เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4ค เรื่อง ความร้อนกับการขยายตัวหรือหดตัวของสสาร
2) แบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์ 3) แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ
ผลวิ จั ย พบว่ า 1) นั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การจั ด การเรีย นรู้ แ บบ 4ค มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ ได้ แ ก่ ความคิ ด
คล่องแคล่ว ความคิดริเริ่ม ความคิดยืดหยุ่น และความคิดละเอียดลออ รวมทั้ง 4 ด้าน คิดเป็นร้อยละ 88.83 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 75 2) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4ค ในระดับมากที่สุด
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54)
คาสาคัญ : ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ความพึงพอใจ รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4ค
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mmm0872287@gmail.com
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Aumaum3540@gmail.com
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Abstract
This research aims to 1) To develop creative skills by using 4-Kho learning management
model for MathayomSuksa 1 students, Kuchinarai School, Passed the criteria of 75 percent 2) To
study student satisfaction the 4- Kho learning management model for MathayomSuksa 1 students,
Kuchinarai School. The sample group used in this research was obtained by Purposive sampling
method is a student MathayomSuksa 1/1 amount 35 people 2nd semester, academic year 2018 by
using the 4-Kho learning management model. Consists of the following steps 1) Preparedness
2) Knowledge 3) Creative 4) Summary. tools used in the research consisted of 1) Learning
management 4-Kho about heat and expansion or contraction of matter. 2) Creative skills
assessment form. 3) satisfaction assessment form. Statistics used in data analysis include Average,
Standard Deviation and Percentage.
The research found that 1) Students who have been learning with 4-Kho learning are
creative. to consist of Fluency Originality Flexibility and Elaboration. Total score of 4 sides,
representing 88.83 percent Higher than the set critetion is 75 percent. 2) The students were satisfied
with the 4-Kho learning management model at the highest level. (Average is 4.54)
Keywords: Creative skills Satisfaction learning management model 4-Kho
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การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การแบ่งชั้นบรรยากาศ
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ BIG2Show สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุกูลนารี
The Development creative thinking skills in science for Atmospheric
division by the BIG2Show learning management model for
Mathayomsuksa 1 students Anukoolnaree School
อภิญญา มะเสนา1 วรัญญา อิ่มพูล2 และ ตะวัน ทองสุข3
Apinya Masena1, Waranya Impool2 and Tawan Thongsuk3

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
BIG2Show ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
BIG2Show กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/17 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
จานวน 40 คน โรงเรียนอนุกูลนารี อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มาโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดยรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ แบบ BIG2Show ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นปลุกสมอง (Brain) 2) ขั้นเติมความรู้ (Insert)
3) ขั้นเกม (Game) 4) ขั้นแสดงฝีมือ (Show Skill) 5) ขั้นแสดงผลงาน (Talent Show) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ
1) แผนการจัดการเรียนรู้ แบบ BIG2Show เรื่อง การแบ่งชั้นบรรยากาศ มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ
1.00 2) แบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์ มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ 1.00 3) แบบประเมินความ
พึงพอใจ มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ 1.00 สถิติที่ใช้ในการวิเ คราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าร้อยละ
ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบ BIG2Show สามารถพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 90.66 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 75 2) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนรู้ตามรูปแบบ BIG2Show อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68)
คาสาคัญ : ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ความพึงพอใจ รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ BIG2Show
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ABSTRACT
The purpose of this research was 1) To develop a creative skills by the BIG2Show
learning management model passed the criteria of 75 percent. 2) To study a satisfaction of
student by the BIG2Show learning management model. The sample group of this research is
Mathayomsuksa 1/17 students, 2nd semester, academic year 2018, number 40 persons,
Anukoolnaree School, Mueang District, Kalasin Province. Acquired by selecting specific. The
BIG2Show learning management model consisted of the following step 1) Brains 2) Insert 3) Game
4) Show Skill 5) Talent Show. Research instrument consisted of 1) BIG2Show Learning Management
Plan for Atmospheric division with the content validity of 1.00. 2) Creative skills assessment Form
with the content validity of 1.00 3) Student Satisfaction assessment form with the content validity
of 1.00. The statistic used in data analysis were, standard deviation and percentage.
The finding were as follows : 1) Learning Management by BIG2show Can develop
students' creative skills 90.66 percent Which is higher than the set criteria is 75 percent. 2)
Students were satisfied with the use of the BIG2show learning management model in at the
highest level. (average value was 4.68).
Keywords : Creative skills, Satisfaction, BIG2Show learning management model
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การพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องเอกภพและกาแล็กซี
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 5ส สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา
Development of teamwork skills Science About the universe and the galaxy by
using the 5-Sor learning management model for Mathayom Suksa 3 students,
Kutbakpattana sueksa School
ไอลัดดา โถชาลี1 อัญชลี อาจอานวย2 และตะวัน ทองสุข3
Iladda Thocharee1, Anchalee At-amnouy2 and Tawan Tongsuk3
บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบ 5ส ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 5ส
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จานวน 28 คน
โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา อาเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ได้มาโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดยรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบ 5ส ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 สบาย ขั้นที่ 2 เสาะหา ขั้นที่ 3 ส่งความรู้
ขั้นที่ 4 สะสม ขั้นที่ 5 สร้างสรรค์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 5ส เรื่อง เอกภพและ
กาแล็กซี ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ 0.89 คิดเป็นร้อยละ 80 2) แบบประเมินทักษะการทางานเป็นทีม ค่า
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ 1.00 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
เท่ากับ 0.89 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ
ผลการวิจัยการจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบ 5ส พบว่า 1) สามารถพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม คิดเป็น
ร้อยละ 90.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ทตี่ งั้ ไว้ คือ ร้อยละ 80 2) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
5ส ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.56)
คาสาคัญ : ทักษะการทางานเป็นทีม ความพึงพอใจ รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 5ส
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Abstract
The purpose of this research was 1) to develop a teamwork skills and to study a
satisfaction of students by the 5-Sor learning management model passed the criteria of 80 percent.
2) To study a satisfaction of student by the 5-Sor learning management model. The sample group
of this research is Mathayomsuksa 3/1 students, 2nd semester, academic year 2018, number 28
persons, Kutbakpattanasuksa School, Kut Bak District, Sakon Nakhon Province. Acquired by selecting
specific. The 5- So r learning management model consisted of the following step 1) Unstudied 2)
Search
3) Communicate 4) Cumulative 5) Creative. Research instrument consisted of 1) 5-Sor
Learning Management Plan for Universe and the galaxy with the accuracy of 0.89. 2) Teamwork
skills assessment form with the accuracy of 1.00 3) Satisfaction assessment form with the accuracy
of 0.89. The statistic used in data analysis were, standard deviation and percentage.
The finding were as follows: 1) Learning Management by 5-Sor Can develop students'
teamwork skills 90.00 percent which is higher than the set criteria is 80 percent. 2) Students were
satisfied with the use of the 5-Sor learning management model in the classroom at the highest
level (average value was 4.56).
Keywords: teamwork skills, satisfaction, learning management model 5-Sor.
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน รายวิชา 1653301z หลักการจัดการโรงแรมและ
ศิลปะต้อนรับในการบริการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
The Guidelines for Instructional Practices Problems of 1653301z
Principles of Hotel and The Art of Hospitality Services, Tourism
of Majoring in Faculty of Humanities and Social Sciences
โอปอล์ รังสิมันตุชาติ1
Opal Rungsimuntuchat1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอน เสนอแนวทางในการ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 1653301z หลักการจัดการโรงแรมและศิลปะการต้อนรับใน
การบริการ เก็บข้อมูลจากนักศึกษาผู้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 1653301 หลักการจัดการโรงแรมและศิลปะการ
ต้อนรับในการบริการ มีจานวน 25 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล เกี่ยวกับสภาพและปัญหาการจัดการ
เรียนการสอนใน 4 ด้าน คือ ด้านการสอนและเทคนิคการสอน ด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์ผู้สอน ด้า นสื่อ
ประกอบการสอนด้านการวัดและประเมินผล
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1 สภาพและปัญหา
การจัดการเรียนการสอน และ 2 การเสนอแนวทางเพื่อให้เกิดการพัฒนากับผู้เรียนในอนาคต และสิ่งที่สะท้อนกับ
ผู้เรียนในรายวิชานี้ คือ ขาดความมั่นใจ และทักษะที่ขาดการฝึกฝน ตลอดจนทักษะทางภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
สาหรับงานโรมแรมที่ผู้สอนสามารถนามาพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป และสิ่งที่พบในตัวผู้เรียนคือ
มารยาทแบบไทย การทางานเป็นทีม
คาสาคัญ: การจัดการเรียนการสอน หลักการจัดการโรงแรม ศิลปะการต้อนรับในงานบริการ
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ABSTRACT
The purpose of this research was to study the problems of teaching and learning
management with proposing guidelines for the development and improvement of teaching and
learning in the course 1653301z Principles of Hotel management and Hospitality arts in service by
collecting information from students enrolled in the course 1653301z Principles of Hotel
management and Hospitality arts in service. There are 25 people using questionnaires to collect
data about the conditions and problems of teaching and learning management in 4 areas: Teaching
and teaching techniques, The personality of the instructor, Teaching and learning media and
Measurement and evaluation.
The results of the study were as follows : The state the current instructional practices
management was considered as the "high" level in at all point. When considering in each piont.
Their opinions that the states in the point of teacher personality was at the high level. Other state
were been teaching techniques, measurement and evaluation methods and Instruction media.
Their opinions that the problem with 1653301z principles of hotel and The Art of Hospitality
services. The most problem was teacher personality. Other problems were been instruction medie
and been – teaching, techniques. Over all, all the levels was “Low”.
Key Word : The Instruction Practices and Problems, The Art of Hospitality Services
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การพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การถ่ายโอน
ความร้อน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Relax Learning Easy
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุกูลนารี
The Development teamwork skills in science for heat transfer by the
Relax Learning Easy learning management model for Mathayomsuksa 1
students Anukoolnaree School
อัญชลี อาจอานวย1 พรพิมล โถแพงจันทร์2 และ ตะวัน ทองสุข3
Anchalee At-amnouy1, Ponpimon Thopangjan2 and Tawan Tongsuk3
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
Relax Learning Easy ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบ Relax Learning Easy กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/12 ภาคเรียนที่
2 ปีการศึกษา 2561 จานวน 40 คน โรงเรียนอนุกูลนารี อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มาโดยการเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Relax Learning Easy ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้น Relax 2) ขั้น
Learning และ 3) ขั้น Easy เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1) แผนการจัดการเรียนรูแ้ บบ Relax Learning Easy เรื่อง
การถ่ายโอนความร้อน มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ 0.89 2) แบบประเมินทักษะการทางานเป็นทีม มีค่า
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ 0.96 3) แบบประเมินความพึงพอใจ มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ 1.00 สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ
ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบ Relax Learning Easy สามารถพัฒนาทักษะการ
ทางานเป็นทีมของนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 90.07 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 80 2) นักเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ Relax Learning Easy อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55)
คาสาคัญ : ทักษะการทางานเป็นทีม ความพึงพอใจ รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Relax Learning Easy
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ABSTRACT
The objectives of this research are 1) To develop teamwork skills by using the Relax
Learning Easy learning management model passed the criteria of 80 percent. 2) To study student
satisfaction by using the Relax Learning Easy learning management model. The sample in this
research is Mathayomsuksa 1/12 students, 2nd semester, academic year 2018, number 40 persons.
Anukoolnaree School, Mueang District, Kalasin Province. Acquired by selecting specific. By using the
Relax Learning Easy. Consists of the following steps 1) Step Relax 2) Steps Learning and 3) Steps
Easy. The tools used in the research are 1) Relax Learning Easy learning management plan for Heat
transfer with the content validity of 0.89. 2) Teamwork skills assessment form with the content
validity of 0.96. 3) Satisfaction assessment form with the content validity of 1.00. The statistics used
for data analysis are mean, standard deviation and percentage.
The results of the research were as follows : 1) Learning management by Relax Learning
Easy able to develop students' teamwork skills 90.07 percent, Which is higher than the set criteria
is 80 percent.
2) Students are satisfied with learning management according to Relax Learning
Easy format at the highest level. (The average is 4.55)
Keywords : Teamwork skills, satisfaction, Learning management model Relax Learning Easy.
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การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Learning
for Fun สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชาวิทยาศาสตร์
Developing creative skill by using Learning for Fun instrument for
Mathayomsuksa 1in science subject
ราตรี ทองจรัส1 พณัฐดา รูปชาติ1 พิมนภา หัสจันทอง1 และ วันวิสาข์ เพาะเจริญ2
Ratree Tongjarat1 , Panatda Rubchat1 , Pimnapa hatchantong1 and
Wanwisa Pohjaroen2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
Learning for Fun 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
Learning for Fun กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 จานวน 22 คน วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
คื อ 1) แผนการจั ด การเรี ยนรู้ โดยใช้ รู ป แบบการจั ด การเรี ยนรู้ แบบ Learning for Fun 2) แบบประเมิ น ทั กษะ
ความคิดสร้างสรรค์ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Learning for
Fun สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ
ผลการวิ จัย พบว่ า 1) หลั ง การจั ดการเรีย นรู้ โดยใช้ รู ปแบบการจั ดการเรีย นรู้ แบบ Learning for Fun
สามารถพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.38 จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 82.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ ร้อยละ 70 2) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบ Learning for Fun ในชั้นเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ4.73)
คาสาคัญ : ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ความพึงพอใจ รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Learning for Fun
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ABSTRACT
The purpose of this study were to investigate : 1) to develop creative skills by using
Learning for Fun learning management model 2) to study of satisfaction for Mathayomsuksa 1
student, The target group to this study included 22 Mathayomsuksa 1/1 during second. Semester
of 2018 ( 2561 ) school year. Kalasin College of Dramatic Arts , Muang District , Kalasin Province
There were 3 kinds of instrument using in this study 1) Knowledge Management plan of Learning
for Fun 2) The Evaluation of creative thinking 3) The Evaluation of satisfaction students with
Learning for Fun learning management model. The statistics used in this study were average value
( X ), standard deviation (S.D.) and percentage
The research Finding found that : 1) After Learning for Fun learnining model of student
can develop creative skills and the present average value at 3.38 ( score 4 point ) 82.00 percent
which is higher than the set criteria is 70 percent. 2)For students opinion on Learning for Fun
learning management model with satisfaction in the highest level.
Keywords: Creative skills : Creative skills ; Learning for Fun management model ; science
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การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
Learning Fun Ideas รายวิชาวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร
The Development of Creative Skills using the learning model Learning
Fun Ideas Model in the Science Courses for the Mathayomsuksa 2
students Nong Kung Si Witthayakhan School
ณิชนันทน์ แสงจันทร์1 และ ศศิธร แสนพันดร2
Nitchanan Saengchan1 and Sasitorn Sanpundorn2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
Learning Fun Ideas รายวิชาวิทยาศาสตร์ 2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่ อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ Learning Fun Ideas รายวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน
29 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ Learning Fun Ideas 2) แบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มี
ต่ อ การจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ รู ป แบบ Learning Fun Ideas สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน และค่าร้อยละ
ผลการวิจัย พบว่า 1) หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ Learning Fun Ideas นักเรียนมีคะแนนทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จากการประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์ทั้ ง 4 ด้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55 คิดเป็นร้อยละ 80.81 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 70 2) ระดับ
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ Learning Fun Ideas มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
คาสาคัญ : ทักษะความคิดสร้างสรรค์ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ Learning Fun Ideas
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ABSTRACT
This research aims to : 1) develop creative skills using the Learning Fun Ideas in the science
course. 2) Study the satisfaction of learners towards learning management by using model Learning
Fun Ideas science courses. The purposive sample of 29 Mathayomsuksa 2/1 students who study in
the second semester of the academic year 2018, Nong Kung Si Witthayakhan School, kalasin
province. Research tools include : 1) Learning plans by using learning management model Learning
Fun Ideas. 2) Creative skills assessment form. 3) Satisfaction questionnaire. The statistics used in
the research include mean, standard deviation and percentage.
The results showed that : 1) after learning by using the format Learning Fun Ideas Students
have more creative skills scores, Which can be seen from the creative skills assessment for all 4
sides average 3.23 standard deviation 0.55 as a percentage 80.81, which was higher than the set
percentage 7 0 . 2) The level of student satisfaction towards learning management using Learning
Fun Ideas with equal average 4.45 standard deviation 0.60, which is located in the very satisfaction
level.
Keywords : Creative skills Learning Fun Ideas Model
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การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบ 4 ให้ 1 ป สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
The Development of Creative Skills in Science Courses by using
The 4 give 1 P Learning Management Model for
Matthayomsuksa 2 Students
สุชารัตน์ ทองลือ1 และ ศศิธร แสนพันดร2
Sucharat Thonglue1 and Sasitorn Sanpundorn2
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
4 ให้ 1 ป2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มี่ต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4 ให้
1 ป กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จานวน 23 คน โรงเรียน
นามนพิ ท ยาคม อ าเภอนามน จั งหวั ด กาฬสิ นธุ์ ได้ ม าโดยการเลือ กแบบเจาะจง เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ
1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 4 ให้ 1 ป 2) แบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์
3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้แบบ 4 ให้ 1 ป สถิติที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ
ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัดการเรียนรู้ โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 4 ให้ 1 ป สามารถพัฒนาทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนโดยคะแนนเฉลี่ยรวม 13.61 จากคะแนนเต็ม 16 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.06 ซึ่ง
สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 70 2) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4 ให้ 1 ป
ในชั้นเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.67
คาสาคัญ : ทักษะความคิดสร้างสรรค์ รูปแบบการจัดการเรียนรูแ้ บบ 4 ให้ 1 ป
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ABSTRACT
The purposes of this study were to investigate: 1) to develop creative skills by using 4 give
1 P learning management model, 2) for a study of student satisfaction Matthayomsuksa 2 the Mimi
4 give 1 P learning management model. The sample is a Matthayomsuksa 2/1 semester academic
year 2018 were 23 people in Namonpittayakom school, district Namon in the province of Kalasin
Derived from Purposively selected. The instrument used in this study were 1) lesson plans by using
a learning management model 4 give 1 P, 2) Evaluate the skills, creativity, 3) the satisfaction of
students to form a learning management model 4 give 1 P, The statistics used in the research were
mean, standard deviation and percentage.
The results of this research were as follows: 1) The main learning management by using
a learning management model 4 give 1 P. Can develop the skills and creativity of students by the
total average score 13.61 from the full score 16 points as a percentage 85.06, which is higher than
the set criteria. and 70 percent. 2) students are satisfied to use this form of learning in classes 4
give 1 P in the mean score of 4.67.
Keywords : Creative skills 4 give 1 P Learning Management Model.
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การพัฒนาทักษะการคิดแบบวิจารณญาณโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบ "เด็กวิทย์คิดไปด้วยกัน" สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
The Development of Critical Thinking skills by using the Model of
Teaching "Dekwidkitpiduaikan" Learning Management model for
Mathayomsuksa 1 student
รัฐกานต์ มูนเมืองแสน1 และ บดินทร์ มงคลสิน2
Rattakan Moommungsan1 and Bodin Mongkhonsin2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณในรายวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ “เด็กวิทย์คิดไปด้วยกัน”และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 25 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ “เด็กวิทย์คิดไปด้วยกัน” มี 5 ขั้นตอนดังนี้ ขั้น
พร้อมคิด ขั้นคิดถึง ขั้นคิดตาม ขั้นคิด แลกคิด คิดสร้างสรรค์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบไปด้วย แผนการ
จัดการเรียนรู้ “เด็กวิทย์คิดไปด้วยกัน” แบบประเมินทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแบบประเมินความพึง
พอใจของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยนาคะแนนที่ได้จากแบบประเมินทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หาค่าเฉลี่ย
และค่าร้อยละของคะแนน
ผลการวิจัย พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบ “เด็กวิทย์คิดไปด้วยกัน ” สามารถพัฒนาทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 97.70 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 80 ดังนั้นรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบ “เด็กวิทย์คิดไปด้วยกัน” ทาให้นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณมากขึ้น และ
นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ “เด็กวิทย์คิดไปด้วยกัน”
คาสาคัญ : การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ“เด็กวิทย์คิดไปด้วยกัน”
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ABSTRACT
The this research aims to development critical thinking skills in science subject by
“Dekwidkitpiduaikan” learning management model and satisfaction of learning management
model. The purposive sample were 25 students in grade 1, purposive sampling. “Dekwidkitpi
duaikan” learning management model have 5 steps as ready to think, think of, pursue, exchange
ideas, and creative. The research tools include “Dekwidkitpiduaikan” learning management plan,
critical thinking skills assessment form and student satisfaction assessment form. The analyze data
waer used scores from the critical thinking skills assessment form, for average and percentage was
used for data analysis.
The result showed that Learning management by form “Dekwidkitpiduaikan” can be
developed critical thinking skills of students, as for 97.70 percent, which is higher than criteria at 80
percent. Finally students were satisfied highest level to use the “Dekwidkitpiduaikan” Learning
Management model.
KEYWORDS : critical thinking skills development./ Dekwidkitpiduaikan Learning Management
model.
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การพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ SAE
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
The development of Teamwork Skills using the SAE Learning
Management Courses for Science Students in
Matthayomsuksa 1
สุนิสา ผลทิพย์1 และ ศศิธร แสนพันดร2
Sunisa Pholthip1 and Sasitorn Sanpundorn2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ SAE กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น
นักเรียนโรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง บรรยากาศของเรา โดย
ใช้วิธีการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SAE แบบประเมินทักษะการทางานเป็นทีม จานวน 5 ด้าน
ประกอบด้วย ประกอบด้วย 1) ด้านความสมัครใจและเต็มใจทางาน 2) ด้านความเสมอภาค ในการทางาน3) ด้าน
เป้าหมายในการทางาน 4) ด้านความรับผิดชอบร่วมกัน และ 5) ด้านการใช้ ทรัพยากรร่วมกัน และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อวิธีการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SAE จานวน
4 ด้าน ประกอบด้วย1)ด้านเนื้อหาวิธีและเทคนิคการสอน 2)ด้านบุคลิกลักษณะของครู 3)ด้านสื่อการเรียนการสอน
และ4)ด้านการวัดและประเมินผล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการศึกษาพบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม ที่ได้รับการสอนโดยใช้
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ SAE มีทักษะการทางานเป็นทีมที่ดีขึ้น จากผลการวิจัย รวบรวมข้อมูลจากแบบ
ประเมินการมีส่วนร่วมในการทางาน ของแต่ละกลุ่ม จานวน 6 กลุ่ม นักเรียนแต่ละกลุ่มมีคะแนนทักษะการทางาน
เป็นทีม ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70
2. ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ SAE
พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในด้านการวัด
และการประเมินผลนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.40
คาสาคัญ: ทักษะการทางานเป็นทีม ; รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SAE ; ความพึงพอใจ
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Abstract
The objective of this research wont to study and to develop teamwork skills of
Matthayomsuksa 1 Kungcharoenpittayakhom schoolUsing SAE learning management super paresive
atmosphere were selected Five method of teamwork skill from and SAE learning management in
four method and the instrument Mean , percentage and Standard deviation.
The result of research
1. The students in Matthayomsuksa 1 Kungcharoenpittayakhom school that were taught
by using SAE have teamwork skills more. From the result of research compile the data from
evaluation that participation in working in each group amount 6 group. Students in each group have
the point of working as a team and pass 70%.
2. The results of the analysis satisfaction survey form to learning Management by Using
SAE found that overall image is high-grade. To consider in each student is also high-grade. Average
is on 4.84 and standard deviation is on 0.33
Keyword : Teamwork Skills; SAE Learning Management; Satisfaction
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การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความผิดปกติ
ทางพันธุกรรมโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 2ต 3ส
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Developing creative skills The style of learning 2o 3s about genetic
disorders for students at the 3/3 Nongkungsriwittayakarn
บุษบาวรรณ บุญศรีนาค1 และ อังคาร อินทนิล2
Budsabawan Bunsrinak1 and Angkhan Intanin2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 2ต
3ส กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 จานวน 36 คน โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร อาเภอหนองกุง
ศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มาโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 2ต 3ส จานวน 2 ชั่วโมงแบบประเมินพฤติกรรมความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนที่มี
ต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและร้อยละ
ผลการวิจัย พบว่า หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 2ต 3ส นักเรียนมี
คะแนนทักษะความคิดสร้างสรรค์แต่ละด้านดังนี้ คะแนนความคิดริเริ่ม คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของคะแนนมีค่าเท่ากับ 0.81 และร้อยละของคะแนนมีค่าเท่ากับ 79.17 คะแนนความคิดคล่องแคล่ว คิด
เป็นค่าเฉลี่ย 3.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนมีค่าเท่ากับ 0.81 และร้อยละของคะแนนมีค่าเท่ากับ 79.17
คะแนนความคิดยืดหยุ่น คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.03 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนมีค่าเท่ากับ 0.81 และร้อย
ละของคะแนนมีค่าเท่ากับ 75.69 และคะแนนความคิดละเอียดลออ คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.14 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของคะแนนมีค่าเท่ากับ 0.79 และร้อยละของคะแนนมีค่าเท่ากับ 78.47 ส่วนภาพรวมของคะแนนทั้งหมด
คิดเป็นค่าเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 0.35 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.08 และร้อยละมีค่าเท่ากับ 78.12 จากผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลพบว่านักเรียนได้มีทักษะความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นและผ่านเกณฑ์ร้อยละ 78.12 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
ที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 70
คาสาคัญ:ทักษะความคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
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Abstract
This research aims. To develop creative skills Please use the form lesson plans 2o3s
samples. Students at the school were 36 3/ 3 Nongkungsriwittayakarn School. Ban Nong Kung
Si Karasin Province Acquired by selecting specific. The instrument used for this research study plans
using a form of learning 2o3s 2 hours a behavioral assessment of learners with creative forms of
learning. The statistics used in this study were mean, standard deviation and percentage.
The results showed that after learning activities using the learning management 2o3s pupils
have the creative skills of the individual. The initiative An average of 3. 17 points with a standard
deviation of 0.81 and 79.17 percent of votes equal to the ideas fluently. An average score of 3.17
standard deviation equal to 0.81 percent of votes equal to 79.17 points flexible thinking. An average
of 3.03 points with a standard deviation of 0.81 and 75.69 percent of votes equal to the idea and
exhaustively. A mean of 3. 14 and standard deviation of scores is equal to 0. 79 percent of votes
equal to 78.47 The overall rating represents an average value of 0.35 and standard deviation equal
to 0. 08 percent, equal to 78. 12 from the results indicated that students have the skills, creativity
and increased the threshold percentage. 78.12, higher than the preset threshold is 70 percent.
Keyword : Creative skills ,Learning in the 21st century
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ความสาเร็จในการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
กรณีศึกษาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในเขตอาเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
The Success in implementing the sufficiency economy philosophies
used in the economic development community.
A case study of sufficiency economy village in
Gut Jap district, UdonThani province
สุรชัย ชูคง1 พีระยุทธ ศิลาพรหม2 ทักษะ ปาระแก้ว3 และ ธีระวัฒน์ หินแก้ว4
Surachai chukong1, Peerayut Silaprom2, Taksa Parakaew3,
and Theerawat Hinkaew4
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาวิธกี ารในการน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อ
การปรับ ตัวของชุมชนท้องถิ่นภายใต้บริบทของระบบเศรษฐกิจในปั จจุบนั 2) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ถึง
แนวทางในการน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น 3) เพื่อศึกษา
ปั จจัยความสาเร็จของการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เครื่องมือทีใ่ ช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วธิ กี ารการสัมภาษณ์ โดยใช้การสัมภาษณ์แบบทีไ่ ม่มโี ครงสร้าง และแบบสังเกต
กลุ่มตัวอย่างทีเ่ ลือกแบบเฉพาะเจาะจงจานวน 30 คน คือกลุ่มผูน้ าชุมชนหรือคณะกรรมการหมู่บา้ น 5 ตาบล
ตาบลละ 6 คน และตัวแทนชาวบ้านทีด่ าเนินชีวติ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ใช้วธิ กี ารเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตแบบมีสว่ นร่วม และการวิจยั เชิงเอกสาร ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างมี
แผนชุมชน กาหนดเป็ นแนวทางเพิม่ รายได้ ลดรายจ่ายทัง้ การผลิต และการดารงชีพ มีการพัฒนาระบบทุน
ชุมชนในรูปแบบของธนาคารชุมชน มีวสิ าหกิจชุมชน ชุมชนมีการสืบทอดภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ มีการสร้างภาคี
เครือข่ายระดับชุมชน ตัง้ กฎระเบียบในชุมชน และหลักคุณธรรม 5 ประการได้แก่ ซื่อสัตย์ต่อกัน ความเสียสละ
เพื่อส่วนรวม ความรับผิดชอบร่วมกัน ความเห็นอกเห็นใจกัน และความไว้วางใจกัน
คาสาคัญ : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนและชุมชน
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Abstract
The objective of the research are1) study how the philosophy of sufficiency economy in
induce used to adjust the local community under the context of the current economic system,
2)study and analyze the practices in the philosophy of sufficiency economy induce in the economic
development of local communities, 3) study the success factors of the sufficiency economy
philosophy applied in the economic development community. This the samples selected two
specific groups of community leaders or village committee representatives and villagers living the
sufficiency economy.Method of collecting data, interviewed of deep, participatory of observation
and research for the documents.The results found that ofthe samples have community plan, set
as of the increase in revenue, reducing both cost of production, and livelihood.Have the
communities the development of the funds in form of community bank, the community’s
enterprise, local the community, andthe wisdom inheritance.The creation of a network of
community associate, the community rules, and the five of moral principlesinclude that the faithful
to each other, sacrifice for the collective, a shared responsibility, compassion aside, and trust.
Keyword: Sufficiency Economy Philosophy, economic Community, and community
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การพัฒนาเกมคณิตศาสตร์ผ่าด่านผจญภัย
THE DEVELOPMENT OF MATCH OF ADVENTURE GAME
เชษฐา เดชพันธ์1 มริษา สุดอุดม1 สุทิพย์ เป้งทอง1 ชาญชัย นามพล1
Cheatha Dechpun1, Marisa Sududom1, Suthip Pengthong1
and Chanchai Nampol1
บทคัดย่อ
การพัฒนาเกมคณิตศาสตร์ผ่าด่านผจญภัย สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ให้เป็นสื่อเพื่อการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ โดยประเมินประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญและ
ประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง ใช้โปรแกรม Game maker Pro เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเกม ประเมินผล
ประสิทธิภาพของเกม โดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ การ
ประเมินแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเนื้อหาของเกม 2) ด้านภาพ แสง สี และเสียง 3) ด้านการเล่นเกมและ
การโต้ตอบกับผู้ใช้ โดยผลรวมพบว่าเกมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.95 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.09 ประเมินความพึงพอใจ โดยกลุ่มตัวอย่างจานวน 25 คน โดยใช้แบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.71 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 สรุปได้ว่าเกมที่พัฒนาขึ้นสามารถนาไปใช้
เป็นสื่อเพื่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ได้
คาสาคัญ: เกมคอมพิวเตอร์ เกมคณิตศาสตร์ เกมการเรียนรู้
Abstract
Abstract The purpose of this research was to develop computer game assisted instruction
on mathematics , Match Of Adventure Game. The efficiency of system was evaluated by the experts
and satisfaction of sample group by using Game maker as a tool in developing game. The game
efficiency was evaluated by 3 experts and satisfaction of 25 sample groups. The evaluation tools
were 5 rating score of questionnaires. Experts as follows : 1) Content of the game 2) Image Light
Color and Sound of the game 3) Play and Respond. The research results were found that the game
was rated at the highest level with average =4 . 9 5 and standard deviation = 0 . 0 9 . The result of
satisfaction assessment of 25 sample groups was found that satisfaction was rated a highest level
with average= 4.71 and standard deviation = 0.50. These results were concluded with Match of
Adventure Game, developed could be implemented efficiently and met the needs of the users.
Keywords : Computer Game Math Game Learning game.
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การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ Repcae
ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์”
The development of creativity skills by using the Repcae learning
management in Science subject for Mathayom Suksa 1
Ban Na Khu Phatthana School
จักรกฤษณ์ วังคะฮาต1 กัลยรัตน์ ไกยะฝ่าย1 อนุชา พิมศักดิ์2 และ ชุลิดา เหมตะศิป์3
Chakkit Wangkhahat1 , Kanyarat Kaiyafai1 , Anucha Pimsak2
and Chulida Hemtasin3
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาทั กษะความคิดสร้างสรรค์และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ Repcae เรื่อง บรรยากาศของเรา กลุ่ม เป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์” จังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 27
คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ รถไฟ Repcae
ประกอบไปด้วย 5 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 ผ่อนคลายสมอง ขั้นที่ 2 เตรียมความพร้อม ขั้นที่ 3 การใช้ความคิดสร้างสรรค์
ขั้นที่ 4 แบ่งปันความรู้ ขั้นที่ 5 ประเมินร่วมกัน 2) แบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์ 3) แบบประเมินความพึง
พอใจของผู้เรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจัยพบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ Repcae มีคะแนนทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์คิดเป็นร้อยละ 83.52 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 70 แสดงว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบ Repcae สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนได้ เมื่อวัดระดับความพึงพอใจ
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ Repcae มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 อยู่ในระดับ พึงพอใจมากที่สุด
คาสาคัญ : ทักษะความคิดสร้างสรรค์ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ Repcae แผนการจัดการเรียนรู้ รถไฟ Repcae
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Abstract
Aims of this research are to develop creative skills and study student satisfaction by using
the Repcae learning management model. The target group was 27 students from Mathayom Suksa
1/1 in the second semester, academic year 2018, Ban Na Khu Phatthana School, Kalasin province,
which was decided by purposive sampling. The research instruments are 1) Repcae train learning
plan consists of 5 steps: 1. Relax the brain, 2. Prepare, 3. Creativity 4. Apportion knowledge and 5.
Evaluate 2) Creative skills assessment form and 3) satisfaction assessment form. The data was
analyzed on the basis of percentage, average ( x ) and standard deviation (S.D.)
Mathayom Suksa 1/1 students who received Repcae learning management had 83.52
percent of creativity skills scores, which were higher than the set criteria of 70 percent. The results
indicated that the Repcae learning management model can be used to develop students' creativity
skills. The student satisfaction was 4.74 at the highest satisfaction level.
keyword : Creative skills, Repcae learning management model, Repcae train management plan
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การพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ FRIEND LAERNING
ในรายวิชาวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเมืองสมเด็จ
The development of communication skills by using FRIEND LAERNING
management in Science subject for Mathayom Suksa 3
Muang Somdet School
มงคล สีหอม1 กฤษดากร หีบแก้ว1 รวมพร สมผล1 ชุลิดา เหมตะศิลป์2 และ อนุชา พิมศักดิ์3
Mongkhon Seehom1, Kritsadakorn Heebkaew1, Ruambhom Somphon1,
Chulida Hemtasin2 and Anucha Pimsak3
บทคัดย่อ
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สารโดยใช้ รู ป แบบการจั ด การเรีย นรู้ แ บบ FRIEND
LEARNING กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จานวน 18 คน
โรงเรียนเมืองสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีดังนี้ 1) เครื่องมือที่
ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ FRIEND LEARNING ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 FUN ขั้นที่ 2 RESEARCS
ขั้นที่ 3 I และขั้นที่ 4 END และ 2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมินทักษะการสื่อสาร ค่า
คุณภาพของเครื่องมือได้จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน โดยการเลือกแบบเจาะจง เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการสังเกต วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีทักษะการสื่อสาร คิดเป็นร้อยละ 81.48 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือร้อยละ 75
แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบ FRIEND LAERNING สามารถพัฒนาทักษะการสื่อสารของนักเรียนได้
คาสาคัญ : ทักษะการสื่อสาร/รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ FRIEND LEARNING แผนแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
FRIEND LEARNING
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ABSTRACT
Aim of this research is to develop communication skills by using FRIEND LEARNING
management. The target group was 18 students in Mathayomsuksa 3/4 in the second semester,
academic year 2018 of Ban Muang Somdet School, Kalasin province, which was selected by
purposive sampling. The research instruments are as follows: 1) Instruments used in the
experiment is FRIEND LEARNING plan including 4 steps 1. FUN, 2. RESEARCS, 3. I and 4. END 2)
Instruments used data collection is assessment of communication skills. The quality of the
instruments can be obtained from the opinions of 3 experts selecting by purposive sampling. The
data was observed and analyzed by mean ( x ), percentage and standard deviation (S.D.)
The results found that Students had a total average of communication skills representing
81.48 percent higher than the set criteria. It was suggested that FRIEND LAERNING learning
management can be used to enhance the communication skills consisting, speaking, listening,
reading and writing.
Keywords : Communication skills, FRIEND LEARNING management, FRIEND LEARNING plan
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การพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ PLPE
รายวิชาวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
The development of science teamwork skills by using the PLPE learning
management model for Mathayomsuksa 2
ธวัชชัย ภูพวก และ ศศิธร แสนพันดร
Tawatchai Poopauk and Sasitorn Sanpundorn
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.) พัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
PLPE รายวิชาวิทยาศาสตร์ 2) ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบPLPE รายวิชาวิทยาศาสตร์
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จานวน 31 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบ PLPE มีขั้นการสอน 4 ขั้น ขั้นที่ 1) P(play) ขั้นที่
2) L(learning) ขั้นที่ 3) P(points) ขั้นที่ 4) E(evaluation) 2) แบบประเมินทักษะการทางานเป็นทีม 3)แบบ
ประเมินความพึงพอใจ สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย , ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า 1) จากแบบประเมินทักษะการทางานเป็นทีม ของนักเรียนโดยรวมทั้ง 5 ด้าน คือ
1.ความเป็นผู้นา 2.มีเป้าหมายร่วมกัน 3.การรับฟังความคิดเห็น 4.มีความรับผิดชอบทางานตามเวลา 5.แบ่งหน้าที่
กันชัดเจน มีค่าคะแนนรวมเฉลี่ย 16.64 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 89.03 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
คือร้อยละ 70 2) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ PLPE อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.65
คาสาคัญ : ทักษะการทางานเป็นทีม, รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ PLPE

174

ABSTRACT
The objective of this research were 1) To develop teamwork skills using the model of
learning PLPE Science 2) To study the satisfaction with the learning management model PLPE
science courses The target group is the students 2 / 5 semester academic year the school 2 2561
Kungcharoenpittayakhom school administration of Udon Thani Province, the 31 people they were
elected by purposive sampling. The sample of this research was 1) the PLPE learning management
model have 4 step teaching. Step1) P(play) Step 2) L(learning) Step 3) P(points) Step 4)
E(evaluation) 2) The assessment team work skills. 3) The data were analyzed, mean (𝑥̅), standard
deviation (S.D)
The results of the research were as follows : 1) From the assessment of teamwork skills
Of students, including 5 aspects Is 1. Leadership 2. Have a common goal 3. Listening to opinions
4. Responsible to work on time 5. Clearly share the duties With an average score of 16.64 from the
full score of 20 points, representing 89.03 percent, which is higher than the set criteria is 70 percent.
2) Students are satisfied with learning management according to PLPE format at the highest level.
(The average is 4.65)
Keywords : Teamwork skills, satisfaction, Learning management model PLPE.
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การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
สอนสื่อลงมือทา สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
The development of science creative skills by using “teach-mediadoing” learning management model for Mathayomsuksa 2
กาลณรงค์ สุริกัน1 และ บดินทร์ มงคลสิน2
Kannarong Surikan1 and Bodin Mongkhonsin2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้สอนสื่อ
ลงมือทา ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อการจัดการเรียนรู้ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 จานวน 38 คน โรงเรียนวัง
สามหมอวิทยาคาร จังหวัดอุดรธานี รูปแบบการจัดการเรียนรู้ สอนสื่อลงมือทา มี 5 ขั้นตอนคือ ขั้นเตรียมการ ขั้น
สอน ขั้นวางแผน ขั้นลงมือทา และขั้นนาเสนอ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้ สอนสื่อลงมือทา
แบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
ผลการวิจัย พบว่า หลั งจากการจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบ สอนสื่อลงมือทา นักเรียนมีคะแนนทั ก ษะ
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ด้ า นคิ ด ริ เ ริ่ ม ร้ อ ยละ 94.7 คิ ด ละเอี ย ดลออ ร้ อ ยละ 80.7 คิ ด ยื ด หยุ่ น ร้ อ ยละ 81.5 คิ ด
คล่องแคล่ว ร้อยละ 92.9 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ที่ตั้งไว้ ร้อยละ 75 และนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ต่อ
การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ สอนสื่อลงมือทา
คาสาคัญ : ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ความพึงพอใจ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ สอนสื่อลงมือทา วิทยาศาสตร์
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ABSTRACT
The research aims to develop science creative skills by used “teach-media-doing”
learning management model for the Mathayomsuksa 2 and satisfaction of learning management
model. The samples were 38 students of the Mathayomsuksa 2 of Wangsammowittayakhan
School, Udon Thani province. The “teach-media-doing” learning management model has 5 steps
as a warm-up, teaching, planning, doing, presentation. The research tools in this study consisted
lesson plan, teach media doing, creative skill assessment form and satisfaction assessment form.
The results of this study showed that after used “teach-media-doing” learning
management model the students have a score of creative skill as initiative 94.7 percent think
carefully 80.7 percent flexible thinking 81.5 percent think fluently 92.9 percent which higher than
criteria at 75 percent. Finally, students were satisfied at the highest level to use the “teachmedia-doing” learning management model.
Keywords : Creative skills satisfaction “teach-media-doing” learning management model science
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การพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมด้านวิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบ TTCE สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมืองสมเด็จ
Teamwork Skill Developing By Using the TTCE Learning management
For Mathayom2 students at TTCE School
สรวุฒิ ภูอ่าว1 และ อังคาร อินทนิล2
Sorawut Puorw1 and Angkan Intanin2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะการทางานเป็น ทีมของนักเรีย น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนเมืองสมเด็จ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ TTCE ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย
ครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเมืองสมเด็จ อาเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2561 จานวน 1 ห้องเรียน รวมทั้งเรียนทั้งหมด 23 คน การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้น
เรียน (Classroom Action Research) ซึ่งมีเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) เครื่องมือ
ที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติ คือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบ TTCE 2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่
แบบประเมินทักษะการทางานเป็นทีม สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ที่ได้รับการสอนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ TTCE พบว่า
นักเรียนมีคะแนนทักษะการทางานเป็นทีม ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 13.83 คะแนน จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน คิดเป็นร้อย
ละ 92.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 80 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และผลรวมคะแนนทักษะการทางาน
เป็นทีม คิดเป็นคะแนนเต็มด้านละ 69 คะแนน ได้ผลรวมและคิดเป็นร้อยละดังนี้ การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในกลุ่ม
ผลรวมคะแนน 66 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95.65 การวางแผนการทางานร่ วมกัน ผลรวมคะแนน 63 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 91.30 การให้ความร่วมมือของสมาชิก ผลรวมคะแนน 65 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 94.20 การยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น ผลรวมคะแนน 66 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 95.65 การแก้ปัญหาภายในกลุ่ม ผลรวมคะแนน 59
คะแนนคิดเป็นร้อยละ 85.51
ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ TTCE ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
โรงเรียนเมืองสมเด็จ จึงเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีความเหมาะสมกับการนาไปใช้จัดกิจกรรมในชั้น
เรียน และใช้ในการพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมของผู้เรียน
คาสาคัญ : ทักษะการทางานเป็นทีม การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
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Abstract
This research is aimed at In order to develop student teamwork skills Mathayom2 School,
Muang Somdet School By using a learning management model TTCE In science courses The target
group of this research is Mathayom2 / 1 , Muang Somdet School, Somdet District, Kalasin Province,
2nd semester, academic year 2018, 1 classroom, including 23 students. This research Is a classroom
action research (Classroom Action Research) which has tools used for collecting into 2 types,
namely 1 ) The tools used in the experiment are the learning management plan TTCE 2 . ) Tools
used for data collection include Teamwork skills assessment form The statistics used are
percentage, mean and standard deviation.
The results of the research showed that the students of Mathayom2 / 1 who were taught
the learning management model TTCE It was found that the students had a team working skill
score, mean score was 13.83 points from 15 full points, representing 92.17 percent, which is higher
than the set criteria, ie80 percent, according to the hypothesis set. And the sum of teamwork skills
Accounted for a full score of 6 9 points, each with a total and percentage The division of
responsibilities in the overall group scored 66 points, accounting for 95.65 percent. Collaboration
planning, total score of 63 points, accounted for 91.30 percent. The cooperation of members, total
score of 65 points, representing 94.20 percent. . Acceptance of opinions of others, total score of
6 6 points, accounting for 9 5 . 6 5 percent. Problem solving within the overall group score of 5 9
points, representing 85.51 percent.
Therefore, teaching and learning management received TTCE learning of Mathayom2 / 1
students at Muang Somdet School. Therefore is the teaching and learning management model that
is suitable for use in class activities And used to develop teamwork skills of learners
Keyword : Teamwork skills/ Learning in the 21st century
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การพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ เรียนเล่นสื่อ
(LEARN-PLAY-PRESENT) ในรายวิชาวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนคาม่วง
Teamwork Skill Development By using the LEARN-PLAY-PRESENT
Learning Management Plan Mattayom Suksa 1 Science course
KhamMuang School
บุรพล ตาลวงค์1 และ อังคาร อินทนิล2
Burapon Tanwong1 Angkhan Intanin2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม รายวิชาวิทยาศาสตร์ โดยการจัดการ
เรียนรู้แบบ เรียนเล่นสื่อ (LEARN-PLAY-PRESENT) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนคาม่วง จังหวัด
กาฬสินธุ์ กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โรงเรียนคาม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
ศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2561 จานวน 1 ห้องเรียน รวมทั้งเรียนทั้งหมด 41 คน การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) ซึ่งมีเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม แบ่งเป็น 3 ประเภท
คือ
1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติ คือ แผนการจัดการเรียนรู้โดยการจัดการ เรียนรู้แบบ เรียนเล่นสือ่
2) เครื่องมือที่ใช้ประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ คือ แบบประเมินการทางานเป็นทีม 3) สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึก ษาปีที่ 1/3 ที่ได้รับการสอนรูปแบบการจัด การเรีย นรู้ พบว่ า
นักเรียนมีคะแนนผลการพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบบ เรียนเล่นสื่อ เรื่อง
บรรยากาศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวนนักเรียน 41 คน (แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม) มีค่าเฉลี่ยคะแนน
เท่ากับ 14.2 จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 94.66 ของคะแนนเต็ม สรุปได้ว่านักเรียนมีทักษะการ
ทางานเป็นทีมสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือร้อยละ 80
คาสาคัญ: ทักษะการทางานเป็นทีม การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ เรียนเล่นสื่อ
(LEAN-PLAY-PRESENT)
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ABSTRACT
This purpose of this research to develop teamwork skills. Science course by LEARN-PLAYPRESENT learning management Of Mathayom Suksa 1 students, KhamMuang School Kalasin
Province. The target group in this research is Grade students 1/3 KhamMuang School Kalasin
Province. Study in semester 2/2018 1 classroom, including 41 students. This research Is a
classroom action research. Which has tools to Divided into 3 types: 1) Tools used in the
experiment are Learning Management Plan by LEARN-PLAY-PRESENT Learning Management.
2) Tools used to evaluate learning management efficiency are Teamwork Assessment Form.
3) Statistics used in data analysis are average and standard deviation.
The research found that Mattayom Suksa 1/3 students who have been taught Learning
management model. Found that students had scores Development of teamwork skills. By using a
LEARN-PLAY-PRESENT learning management model The atmosphere Of mathayom suksa 1
students, 41 students. With an average score equal to 14.2 From the full score of 15 points
Accounted for 94.66 percent of the full score. It can be concluded that students have teamwork
skills higher than the set criteria of 80 percent.
Keywords : Teamwork skills Learning management in the 21st century LEAN-PLAY-PRESENT
learning management style
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การพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Mix
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคาม่วง
Teamwork Skill Development By using mix for mathayomsuksa 3
Kham Muang School
ณัฐนันท์ เพ็ญพิชัย1 และ อังคาร อินทนิล2
Natthanan Penpichai1 and Angkhan Intanin2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมของนักเรียน โดยการจัดการ เรียนรู้แบบ
Mix เรื่องการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนคาม่วง อาเภอคาม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 39 คน โดยรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบ Mix การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research)
ซึ่งมีเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติ คือ แผนการ
จัดการเรียนรู้โดยการจั ดการ เรียนรู้แบบ Mix 2) เครื่องมือที่ใช้ประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ได้แก่
แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ ยร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนคาม่วง หลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
Mix เรื่องการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 39 คน มีค่าเฉลี่ยคะแนน
เท่ากับ 9.24 จากคะแนนเต็ม 12 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 76.97 ของคะแนนเต็ม สรุปได้ว่านักเรียนมีทักษะการ
ทางานเป็นทีมสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ ร้อยละ 70
คาสาคัญ : ทักษะการทางานเป็นทีม การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรู้แบบ Mix
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ABSTRACT
This research is aimed at To develop teamwork skill development of students by organizing
a mix of learning about energy transfer in the ecosystem The target groups used in this study were
Mattayom 3/2 students, semester 2, academic year 2018, Kham Muang School, Kham Muang
District, Kalasin Province. province By mix learning management model. This research Is a classroom
action research There are 2 types of tools used for collecting: 1) the tools used in the experiment
are the learning management plan by Mix learning management. 2) the tools used to evaluate the
learning management efficiency are Creative measurement test. The statistics used in data analysis
were mean, percentage, average and standard deviation.
Mattayomsuksa 3/2, Kham Muang School After using the Mix learning management model
on the transfer of energy in the ecosystem Of 39 Mathayom Suksa 3 students, with an average
score of 9.24 from a full score of 12, representing 76.97 percent of the full score. In conclusion,
students with teamwork skills higher than the set criteria were 70 percent.
Keyword : Teamwork skills Learning in the 21st century Mix learning management
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บทบาทในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสิทธิมนุษยชนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันตก
Roles of Center for Human Rights Study and Coordination, Western
Region of Supporting for Teaching and Learning about
Human Rights at the Upper Secondary Level
ศิรินทร์ อินทรวิชะ1 และ โชติรส คาแพง2
Sirin Intarsvicha1 and Chotiros Kamphaeng2
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มี วัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรี ย นรู้ สั งคม ศาสนา และวั ฒ นธรรม ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย เกี่ ย วกั บ บทบาทของศู น ย์ ศึ ก ษาและ
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันตก ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสิทธิมนุษยชนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 2)ศึกษาความต้องการบริการทางวิชาการที่เป็นการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน สิทธิ
มนุษยชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยคืออาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สั งคม
ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนในเขตจังหวัด สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี
ประจวบคี รีขั น ธ์ ชุ ม พร ระนอง และราชบุรี จ านวน 28 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จัย คือ แบบสอบถาม ซึ่ งได้
ตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ งเนื้ อ หา (Content Validity) จากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ านวน 3 ท่ า น โดยใช้ ดั ชนี ค วาม
สอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับจุดประสงค์ (Index of Item-Objective Congruence : IOC) แล้วจึงนาไปหาความ
เชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) แล้วเก็บข้อมูล
โดยผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถาม จานวน 38 ชุด และได้ตอบกลับมาจานวน 28 ชุด คิดเป็นร้อยละ 73.68 จากนั้นจึง
วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า 1) บทบาทที่มีระดับค่าเฉลี่ยสูงสุด คือเป็นสื่อกลางในการสานสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์
ผู้สอนสาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม ซึ่งจัดอยู่ในระดับเห็นด้วย (x̅ = 4.39) 2)
ความต้องการบริการทางวิชาการที่เป็นการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสิทธิมนุษยชนในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย สาหรับอาจารย์ผู้สอน คือ การจัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน คิดเป็น
ร้อยละ 78.57 และความต้องการบริการทางวิชาการที่เป็นการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสิทธิมนุษยชนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาหรับนักเรียน คือ การจัดแข่งขันตอบปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน คิดเป็นร้อยละ 75
คาสาคัญ : การจัดการเรียนการสอน สิทธิมนุษยชน มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้าน
สิทธิมนุษยชน ภาคตะวันตก
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สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Law Programs, Faculty of Humanities and Social Sciences, Phetchaburi Rajabhat University
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Human Rights Study and Coordination, Western Region
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Abstract
The quantitative research aimed at studying 1) the opinions of the teacher of social studies,
Religion and Culture about the roles of Center for human rights study and coordination, Western
Region of supporting for teaching and learning about human rights at the upper secondary level,
2) the academic service needs that support teaching and learning about human rights at the upper
secondary level. This study was carried out with 28 teachers of social studies, Religion and Culture
at the upper secondary level in schools that under Samut Sakhon, Samut Songkhram, Phetchaburi,
Prachuap Khiri Khan, Chumphon, Ranong and Ratchaburi provinces. The subjects were asked to fill
out a questionnaire which examined the content validity from 3 experts using the index of itemobjective congruence (IOC) and then used to find reliability using Cronbach’s alpha coefficient.
The researcher distributed 38 questionnaires and 28 responses (73.68%). The data were analyzed
using descriptive statistics. The data were collected and analyzed for frequency, mean, and
standard deviation.
The research found that 1)the highest level of opinion about the role of teaching and
learning about human rights is to be a coordinator between teachers who teaching citizenship,
culture and living in a society (Learning material 2) ( x̅ = 4.39) 2)the academic service needs that
support teaching and learning about human rights for the teachers is to organize a study tour
project to enhance knowledge and understanding of human rights (78%) and the need for academic
services that support teaching and learning about human rights for the upper secondary level
students is to organize a competition to answer human rights issues (75%).
Keyword : teaching and learning human rights the upper secondary level center for human
rights study and coordination, Western Region
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การศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการท่องเที่ยวเชิงศาสนา
ในเขตพื้นที่พุทธอุทยานพระพุทธมหาธรรมราชา จังหวัดเพชรบูรณ์
The Study of Communicative English in Spiritual Tourism of
Phra Buddha Maha Dhummaraja at the Buddhist Park,
Phetchabun Province
กนกวรรณ นวาวัตน์1
Kanokwan Nawawat1
บทคัดย่อ
การวิจัย ครั้งนี้ มีวัต ถุป ระสงค์เ พื่อ 1) ศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารด้านการท่องเที่ยว
เชิงศาสนาของเจ้าหน้าที่ส่วนหน้าของมูลนิธิพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณพุทธอุทยานพระพุทธ
มหาธรรมราชา จังหวัดเพชรบูรณ์ และ 2) วิเคราะห์รูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารด้านการท่องเที่ยวเชิง
ศาสนา ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
ใช้การสัมภาษณ์แบบเชิงลึกและแบบสนทนากลุ่ม ร่วมกับการสัง เกตจากขณะที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และการใช้
แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่เลือกใช้แบบการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จากเจ้าหน้าที่ส่วนหน้าของมูลนิธิ พระพุทธ
มหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ จานวน 21 คน โดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนคือ การศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษและ
วิเคราะห์รูปแบบการใช้ เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัญหาหลักเกิดจากเจ้าหน้าที่ส่วนหน้าคือ ผู้ให้บริการ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ทั้งเจ้าของภาษาและผู้ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเป็นภาษาต่างประเทศ ไม่สามารถ
สื่อสารกันได้อย่างถูกต้องและชัดเจน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ฯ ไม่มีความรู้พื้ นฐานทางภาษาอังกฤษ และไม่ได้รับการ
ฝึกอบรมทางด้านภาษาอังกฤษในการท่องเที่ยวเชิงศาสนาอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 2) รูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษ
ของเจ้าหน้าที่ส่วนหน้า แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มคือ เจ้าหน้าที่ธุรการ พนักงานขายพวงมาลัยและพนักงานขายอาหาร
ปลา แม่บ้าน คนสวน และพนักงานรักษาความปลอดภัย
คาสาคัญ : ภาษาอังกฤษ การท่องเที่ยวเชิงศาสนา เจ้าหน้าทีส่ ่วนหน้า
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Abstract
The objectives of the research were to 1) study the use of English communication in
spiritual tourism of Phra Buddha Maha Dhummaraja Foundation officers and 2) analyze the
forms how the officers use English for Spiritual tourism with the tourists both native speakers and
non-native speakers at the Buddhist Park in Phetchabun Province. The study was divided into 2
parts on the order of the research objectives. The data was gathered by in-depth interviews and
informal focus group and individual discussions together with observations on duty including a
questionnaire. The samples of this research were 21 municipality front officers. The research
results revealed that 1) the main obstacles of the front officers lack basic English language
communication with both native and non-native speakers, are not able to communicate fluently
and correctly in terms of spiritual tourism, and 2 ) since they are not well trained on English
communication for spiritual tourism, they select the basic language to communicate with the
foreigners instead which are divided into 5 groups; administration officers, garland and fish food
venders, maid, gardeners and security guards.
Keywords : English, Spiritual Tourism, Front Officer
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ปัจจัยความสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1
THE RELATION SHIP FACTOR AFFECTING VISIONARY LEADERSHIP FOR
BASIC SCHOOL ADMINISTRATORS LUMPHUN PRIMARY
EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1
พิมพฤทธิ์ เที่ยงภักดิ์1
Pimparit Tiangpak1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เ พื่ อ 1) ศึ ก ษาผู้ น าการเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้นาทางวิ ชาการ ความคิด
สร้างสรรค์ ความฉลาดทางอารมณ์ และภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา สัง กัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 12) ศึกษาปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างผู้นาการเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้นาทาง
วิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ ความฉลาดทางอารมณ์กับภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1 3) สร้างสมการพยากรณ์ที่เกิดจากผู้นาการเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้นาทาง
วิชาการ ความคิดสร้างสรรค์กับความฉลาดทางอารมณ์ที่ส่งผลต่อภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1
กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน
เขต 1 ปีการศึกษา 2561ที่ความเชื่อมั่น 95%ได้กลุ่มตัวอย่างผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 29 คน และครูผู้สอน
จานวน 295 คน รวมเป็น 324 คนโดยกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตารางสาเร็จรูป ของเครจซี่และมอร์แกน
จากนั้นสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น และสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจับสลาก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์สมการ
ถดถอยพหุคูณแบบ Stepwise เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่มีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.96
ผลการวิจัยพบว่า
1 ) ผลการวิเคราะห์ ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของตัวแปรปัจจัยด้านผู้นาการเปลี่ยนแปลงและ
ภาวะผู้ น าทางวิ ชาการ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ความฉลาดทางอารมณ์ และภาวะผู้ น าเชิ งวิ สั ย ทั ศ น์ ข องผู้บ ริหาร
สถานศึกษา โดยรวมพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x = 3.87) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
ด้านภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ (Vision) อยู่ในระดับมาก ( x = 3.96) รองลงมา คือ ด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา (Leadership) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x = 3.89)
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2) โดยรวมปัจจัยที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง คือปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์กับตัวแปรปัจจัย
ภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ อยู่ในระดับสูง (r =. 672) รองลงมาคือความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยความคิดสร้างสรรค์กับ
ตัวแปรความฉลาดทางอารมณ์ อยู่ในระดับปานกลาง (r = .529) และความสัมพันธ์ของปัจจัยความคิดสร้างสรรค์ กับ
ภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ อยู่ในระดับปานกลาง (r = .270) โดยทุกปัจจัยมีความสัมพันธ์กับภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในทางบวก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3) อานาจพยากรณ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1 พบว่า มีตัวแปรที่สามารถอธิบายความผันแปรที่มีอิทธิพลต่อ
ภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา มีจานวน 2 องค์ประกอบ คือ ผู้นาการเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้นา
ทางวิชาการ (Leadership) และความคิดสร้างสรรค์ (Creative) ซึ่งสามารถอธิบายความผันแปรที่มีผลต่อภาวะผู้นา
เชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมได้ร้อยละ 97.00 (R2 = 0.978) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คาสาคัญ

ผู้นาการเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้นาทางวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ ความฉลาดทางอารมณ์ และ
ภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์

ABSTRACT
This research aims to 1) to study Change Leaders and Academic leadership Creativity
Emotional Intelligence And Visionary Leadership of school Administrators Under the office of
Lamphun Primary Educational Service Area 1 2) to Study the Relationship between the Leaders of
Change and Academic Leadership Creativity Emotional Intelligence and Visionary Leadership of
school Administrators Under the office of Lamphun Primary Educational Service Area 1 3) to Create
Predictive Equations caused by change leaders and academic leadership Creative thinking and
Emotional intelligence affecting the visionary leadership of school Administrators Under the Office
of Lamphun Primary Educational Service Area 1
The Sample size was School Administrators and teachers Under the Office of Lamphun
Primary Educational Service Area 1 Academic year 2018, 95% confidence The sample group of 29
school administrators and 295 teachers, totaling 324 by specifying the size of the sample group
from Creggie and Morgan's finished table Then, randomly selected stratified samples and easily
randomized by lottery methods Statistics used in data analysis was percentage, arithmetic mean
standard deviation Pearson's correlation coefficient and stepwise multiple regression analysis the
research instrument wss 5-level estimation scale with a reliability of 0.96.
The research found that
1) Analysis results ( X ) and standard deviations (S.D.) Of the variables of leadership change
and academic leadership factors creativity Emotional Intelligence And visionary leadership of
school administrators Overall, it was found that was at A high level (= 3.87). When considering each
aspect, it was found that the highest mean value was the vision-oriented leadership at a high level
(= 3.96). Followed by transformational leadership of school administrators (Leadership) with a high
average (= 3.89)
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2) Overall, factors with high correlation coefficients was the emotional intelligence factor
and the visionary leadership factor variable At a high level (r =. 672) Followed by the relationship
between creative factor variables and emotional intelligence variables at a moderate level (r =
.529) And the relationship of creative factors and visionary leadership at a moderate level (r = .270)
All factors are related to the visionary leadership of school administrators in a positive way. With
statistical significance at the level of .01
3) Predictive power of factors affecting vision leadership levels of school administrators
Under the office of Lamphun Primary Educational Service Area 1 Found that there were variables
that could explain the variables that influenced the visionary leadership of school administrators
There are 2 elements change leaders and leadership and creative. Which can explain the variation
affecting the visionary leadership of school administrators by a total of 97.00 percent (R2 = 0.978)
with statistical significance at .01 level
Key words: Change leader and academic leadership, creativity Emotional Intelligence and visionary
Leadership
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ผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ (3ร1ส)
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร
The results of the development of analytical thinking skills By using
innovation in learning management (3R1S) For Mathayom 2
students, Khao Wong Phitthayakan School
นายอภิวัฒน์ สุภาทอง
Apiwat Suphathong
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์โดยใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
แบบ (3ร1ส) 2) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการจัด การเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ
(3ร1ส) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ตาบลคุ้มเก่า อาเภอเขา
วง จังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จาน วน
นักเรียน 39 คน เครื่องมือที่ใช้ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบ (3ร1ส) 2) แบบประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์
3) แบบประเมินความพึงพอใจ ค่าคุณภาพ ของเครื่องมือมีค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์
เท่ากับ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 1) ติดต่อประสานงานกับโรงเรียนที่ผู้วิจัยใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 2) ติดต่อขอ
หนังสือจาก คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา เพื่อขอความอนุเคราะห์และ ความร่วมมือในการใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้ ในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ (3ร1ส) สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) ดาเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้สอน โดยใช้เวลาใน
การสอน จานวน 1 สัปดาห์ ใช้เวลารวม 2 คาบ คาบละ 50 นาที 4) ดาเนินการทดลอง ตามแผนการจัดการเรียนรู้
เรื่อง ระบบย่อยอาหารในมนุษย์ โดยใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ (3ร1ส) 5) ประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์
และให้นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ที่ใช้แผน (3ร1
ส) โดยใช้แบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นในการรวบรวมข้อมูลนาไปวิเคราะห์ผลการศึกษาต่อไป 6) เก็บรวบรวมผล
เพื่อนาผลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ 7) ผู้วิจัยขอบคุณทางโรงเรียนที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ 1) ค่าเฉลี่ย 2) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้แบบ (3ร1ส) มีระดับทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการจาแนกแยกแยะ 2)
ด้านการคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 3) ด้านสรุปคาตอบ ระดับทักษะด้านการคิดวิเคราะห์พบว่า ด้านการจาแนก
แยกแยะ มีค่าเฉลี่ย 4.35 ด้านการคิดวิเคราะห์ความสัม พันธ์ มีค่าเฉลี่ย 4.41 ด้านสรุปคาตอบ มีค่าเฉลี่ย 4.79 2)
นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2/2 มี ค วามพึ งพอใจอยู่ ใ นระดั บ มากต่ อ คุ ณภาพการจั ดการเรี ย นการสอนโดยใช้
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ แบบ (3ร1ส)
คาสาคัญ : ทักษะการคิดวิเคราะห์ นวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนรูแ้ บบ (3ร1ส)
ความพึงพอใจ
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ABSTRACT
The objectives of this research are 1) to develop analytical thinking skills using innovative
learning management methods (3 R 1 S) 2) to study the level of satisfaction in teaching and
learning by using innovative learning management (3 R 1 S) Sample group used Is a grade 2/2
student at Khao Wong Phitthayakan School, Khum Kao Subdistrict, Khao Wong District, Kalasin
Province Office of Secondary Educational Service Area 24, 2nd semester, academic year 2018, 39
students Tools used 1) Traditional Learning Management Plan (3 R 1 S) 2) Analytical Thinking Skills
Assessment Form 3) Satisfaction Assessment Form The quality of the instrument has the
consistency between questions and objectives equal to 1 data collection. 1) Coordinate with
schools that the researcher uses to collect information. 2) Contact to request books from Faculty
of Education and Educational Innovation To ask for courtesy and Cooperation in the use of
learning plans In developing analytical thinking skills By using innovative learning management (3
Rs 1) for Mathayom Suksa 2 students 3) conducting experiments in the second semester,
academic year 2018, in which the researcher is the instructor By using 1 week of teaching time,
spending 2 periods of 50 minutes each 4) Conducting experiments According to the plan to learn
about the digestive system in humans By using innovative learning management (3 R 1S) 5)
evaluating analytical thinking skills And allow students to answer the student sati sfaction
questionnaire on the quality of teaching and learning management using the plan (3 Rs 1) by
using the evaluation form created by the researcher to collect data and analyze the results of
further studies 6) Collecting results to bring the results to analyze data using statistical methods
7) The researcher thanked the school for helping to collect data.
The research found that 1) Mathayomsuksa 2/2 students who received learning
management using innovative learning management (3R1S) with the level of analytical thinking
skills in 3 aspects, including 1) classification Distinguish 2) Thinking, analyzing relationships
3) Summary of answers Analytical thinking skills level found that In terms of discrimination, the
mean value is 4.35 The thinking of analyzing the relationship has an average of 4.41 In summary,
the answer has an average of 4.79 2) Mattayom 2/2 students are satisfied at a high level on the
quality of learning management. Teaching by using innovation in learning management (3R1S)
Keywords : Analytical Thinking Skills Innovation Learning Management Innovation in Learning
Management (3R1S) Satisfaction
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การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมจิกซอว์และการแสดงบทบาท
สมมติของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
Developing English speaking skills through jigsaw tasks and role playing
of undergraduate students at Kalasin University
กมลพัฒน์ ไชยสงคราม1
Kamollapat Chaisongkram1
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมจิกซอว์และการแสดงบทบาทสมมติของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถใน
การพู ด ภาษาอั งกฤษโดยใช้ กิ จกรรมจิ ก ซอว์ แ ละการแสดงบทบาทสมมุติ และศึ กษาเจตคติที่ มีต่ อ การสอนพูด
ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมจิกซอว์และการแสดงบทบาทสมมุติ ของนักศึกษาสาขาวิช าภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 1
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จานวน 13 คน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง แบบแผนการ
วิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
1) แผนการจัดการเรียนรู้การสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมจิกซอว์และการแสดงบทบาทสมมุติ 2) แบบวัด
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ และ 3) แบบวัดเจตคติต่อการสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมจิกซอว์และ
การแสดงบทบาทสมมุติ ดาเนินการทดลองใช้ระยะเวลา 12 สัปดาห์ๆละ 3 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 36 ชั่วโมง สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1) นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ ก่อนเรียนเท่ากับ
34.15 คิดเป็นร้อยละ 45.53 และหลังเรียนเท่ากับ 65.07 คิดเป็นร้อยละ 86.76 ซึ่งแสดงว่านักศึกษา มีคะแนน
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพบว่า
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมจิกซอว์และการแสดงบทบาทสมมุติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
2) นักศึกษามีเจตคติต่อการสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมจิกซอว์และการแสดงบทบาทสมมุติ อยู่ใน
ระดับดีมาก
คาสาคัญ: ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ, กิจกรรมจิกซอว์และการแสดงบทบาทสมมุติ, นักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ

1

อาจารย์หวั หน้าสาขาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
Lecturer, the Head of English Department, Faculty of Liberal Arts, Kalasin University, kamollapat_ch@hotmail.com
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ABSTRACT
The research title was developing English speaking skills through jigsaw tasks and role
playing of undergraduate students at Kalasin University. The purposes of this research were to study
and compare the English speaking ability using jigsaw tasks and role playing of the English program
first-year students before and after the instruction and to study the students’ attitude towards
teaching English speaking skills using jigsaw tasks and role playing. The sample consisted of
thirteenth first-year students of the English program at Kalasin University, in the second semester
of the academic year 2016. They were selected by purposive sampling. The design of this research
was a one group pretest-posttest design. The research instruments included 12 lesson plans, an
English speaking ability test, and an attitude questionnaire. The experiment lasted 12 weeks, 3
hours a week, or 36 hours for all. The mean, standard deviation, percentage, and t-test for
dependent samples were employed to analyze the data.
The findings for this research were as follows;
1) the students’ pretest and posttest mean scores on English speaking ability test were
34.15 or 45.53percent and 65.07 or 86.76 percent respectively. The students’ posttest score was
higher than the set criteria of 70%. The posttest score was significantly higher than that of the
pretest.
2) The students’ attitude towards teaching English speaking skills using jigsaw tasks and
role playing were at a very good level.
Key Words: English speaking ability, jigsaw tasks and role playing, the students of English program
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การพัฒนาความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้แบบภาระงาน
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
The Development of English Writing Ability Using Task-based Learning
of Undergraduate Students at Kalasin University
ศุภชัย ศรีหาตา1
Suphachai Srihata1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้
การเรียนรู้แบบภาระงาน และศึกษาเจตคติของผู้เรียนที่มีต่อการสอนการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้แบบ
ภาระงานของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 3 จานวน 13 คนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา การเขียนตามรูปแบบ ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยการสุ่มแบบกลุ่ม แบบแผนการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้การสอนเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้
การเรียนรู้แบบภาระงาน แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ และแบบวัดเจตคติต่อการสอน
เขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้แบบภาระงาน การดาเนินการทดลองใช้ระยะเวลา 12 สัปดาห์ๆละ 3 ชั่วโมง
รวมทั้งหมด 36 ชั่วโมง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่า ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านการเขียน
ภาษาอังกฤษก่อนเรียนเท่ากับ 10.61 คิดเป็นร้อยละ 42.44 และหลังเรียนเท่ากับ 20.61 คิดเป็นร้อยละ 82.44 เมื่อ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพบว่าความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้แบบภาระงาน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และ 2) นักศึกษามีเจตคติต่อการสอนเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้แบบภาระงาน
อยู่ในระดับดี
คาสาคัญ : การสอนเขียนภาษาอังกฤษ การเรียนรู้แบบภาระงาน เจตคติ
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Abstract
The purposes of this research were to study and compare the English writing ability using
task-based learning of the English program third-year students before and after the intervention
and to study the students’ attitude towards teaching English writing using task-based learning. The
sample consisted of 1 3 third year students of English program at Kalasin University, in the first
semester of the academic year 2018. They were selected by cluster random sampling. The design
of this research was a one group pretest-posttest design. The research instruments included 12
lesson plans, an English writing ability test, and an attitude questionnaire. The experiment lasted
12 weeks, 3 hours a week, or 36 hours for all. The mean, standard deviation, percentage, and ttest for Dependent Samples were employed to analyze the data. The findings for this research
were as follows: 1) the students’ pretest and posttest mean scores on English writing ability were
10.61 or 42.44 percent and 20.61 or 82.44 percent respectively. The posttest score was higher
than that of the pretest; and 2) The students’ attitude towards teaching English writing ability using
task-based learning was at a good level.
Keyword: Teaching English writing, Task-Based learning, Attitude
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ศึกษาการรับรู้และความเข้าใจสิทธิมนุษยชนของครูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ของโรงเรียนในเขตการศึกษา 7
Study the perception and conception on Human rights of
high school teachers in region 7
อรทัย แซ่เบ๊1
Orathai Sae-bay1
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้และความเข้าใจสิทธิมนุษยชนของครูในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายของโรงเรียนในเขต 7 โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลหลักจานวน 15 คน ซึ่งเป็นครูผู้สอนวิชาที่มีความเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายที่ได้รับการคัดเลือกจากโรงเรียนให้เป็นครูผู้เตรียมความพร้อมให้กับ นักเรียนเพื่อเข้าแข่งขันตอบปั ญ หา
กฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผลการวิจัยพบว่า 1) ทุกคนมีการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งช่องทางในการรับรู้ หลัก คือ การรับรู้
ข่าวสารทางโทรทัศน์ และ สื่อออนไลน์ มีน้อยคนที่ได้รับการรับรู้ผ่านช่องทางการอบรมสัมนา ซึ่งเป็นช่องทางที่
ส่งผลต่อกระบวนการรับรู้และความเข้าใจ 2) ประสบการณ์ในการรับรู้ พิจารณาจากประสบการณ์ด้านการสอน
สามารถแบ่ งได้ เ ป็ น 2 กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม แรกเป็ น ครู ผู้ ส อนที่ มี ป ระสบการณ์สอนมาไม่เ กิ น 5 ปี และกลุ่ ม ที่ ส องมี
ประสบการณ์สอน 9 ปีขึ้นไป ซึ่งประสบการณ์ในการสอนส่งผลกระบวนการรับรู้และความเข้าใจ 3) กระบวนการ
รับรู้ การแปลความและการตีความ พบว่ากลุ่มที่มีประสบการณ์สอน 9 ปีขึ้นไป มีกระบวนการรับรู้ ความเข้าใจ และ
มีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ได้ดีกว่าอาจารย์ผู้ สอนที่มีประสบการณ์ไม่ถึง 5 ปี แต่อาจารย์ผู้สอนที่มี
ประสบการณ์ไม่ถึง 5 ปีที่ได้รับรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนผ่านช่องทางการอบรมสัมนา มี กระบวนการรับรู้และความ
เข้าใจที่ดี เช่นเดียวกับอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์สอน 9 ปีขึ้นไป
ช่องทางในการรับรู้และประสบการณ์ที่ มากกว่า มีผลต่อกระบวนการรับรู้และความเข้าใจสิทธิมนุษยชน
ของครูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในเขต 7 แต่การอบรมสัมนาและสัมนาก็สามารถทาให้การรับรู้
และความเข้าใจของครูดีขึ้น ดังนั้นจึงควรมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ครูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน
ในเขต 7 เพื่อการถ่ายทอดความรู้และสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องให้กับนักเรียนต่อไป
คาสาคัญ : การรับรู้ การรับรู้และความเข้าใจ สิทธิมนุษยชน การรับรูส้ ิทธิมนุษชน
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ABSTRACT
The propose of this study is to study the perception and conception on Human rights
of high school teachers in region 7. Methodology is quantitative research method with depth
interview the 15 interviewees, who teach the subjects relating with human right for high school
students and were assigned to prepare the students for high school law competition.
The study found that 1) all interviewees have perceived the human right; main channels
are television and online publishing, but few interviewees have attended the human right training
and seminar which make the interviewees get more experience that impact to their understanding
perception and conception considerably. 2) The perception experience, which was considered by
teaching experience, was classified 2 groups; less 5 years teaching experience and over 9 years
teaching experience. The perception experience impact significantly to their understanding
perception and conception 3) Perception processing understanding and meaning show that over
9 years teaching experience group can explain with the correct example and analyze the
questions systematically better than less 5 years teaching experience group but less 5 years
teaching experience who have attended the human right training and seminar can explain the
correct example and analyze the questions systematically as well as 9 years teaching experience.
Perception with more channel and more experience impact significantly to
understanding perception and conception of high school teachers in region 7, but attending
attended the human right training and seminar can make them get more Human rights perception
understanding and meaning. Therefore it should held the Human right training and seminar for
high school teachers in region 7 due to teaching and communicate the Human right correctly to
their students.
Keywords : Perception / Perception and Conception /Human Right/ Perception on Human right
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ผลการใช้เทคนิคการเขียนแผนผังความคิด (Mind Mapping)
สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
The Effect of Using the Writing Technique of Mind Mapping for
Undergraduate Student of Rajamangala University of Technology Isan.
อัญชลี บุบผามาลา1
Aunchalee Boobpamala1
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาผลการใช้เทคนิคการเขียนแผนผังความคิดสาหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ 2) เพื่ อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้ด้วย
เทคนิคการเขียนแผนผังความคิดสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
สื่อสารมวลชน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางนครราชสีมา
ที่ลงทะเบียนกลุ่มวิชาเฉพาะทางการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ รายวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชนเพื่อการ
พั ฒ นา (Mass Communication Technology for Development) ในภาคการศึ ก ษาที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2561
จานวน 36 คน เป็นการวิจัยเชิงทดลอง แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (One group Pretest-Posttest
Design) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชนเพื่อการพัฒนาที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเขียนแผนผังความคิด 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จานวน 25
ข้อ และ 3) แบบสารวจความพึงพอใจ จานวน 15 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบค่า t-test แบบ Dependent ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยเทคนิคการเขียนแผนผังความคิดสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และ 2) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแผนผังความคิดอยู่ในระดับพึงพอใจมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 ( X = 4.42, S.D. = 0.47)
คาสาคัญ: แผนผังความคิด. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน.
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Abstract
The purposes of this study were : 1) to study the effect of using the writing technique of
mind mapping for undergraduate student of Rajamangala University of Technology Isan and 2) to
study the satisfaction with learning by the writing technique of mind mapping for undergraduate
student of Rajamangala University of Technology Isan. This experimental research was one group
pretest-posttest design. The samples used in this study were 36 students of the faculty of Sciences
and Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Isan, who were studying the subject of mass
communication technology for development in semester 1 of academic year 2018. The research
instrument included the lesson plan of mass communication technology for development that
organized learning activity by the writing technique of mind mapping, learning achievement test
and satisfaction survey form. Data was analyzed using percentage, mean, standard deviation and ttest. Statistic used in analysis for validation of the tests was validity, difficulty, discrimination and
reliability. The results of the study were as follows : 1) Posttest of learning achievement of student
who studied with the writing technique of mind mapping was higher than pretest at .05 level of
significance. 2) Student satisfaction with learning by the writing technique of mind mapping was at
high level with a mean of 4.42 ( X = 4.42, S.D. = 0.47)
Keywords: Mind Mapping. Learning Achievement
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การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ชั้นบรรยากาศของเรา

โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 3ล สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์
Development of creative skills in Our atmosphere by 3L Learning
Management model for Matnayomsuksa 1
at samkhasawangwit school
พิมนภา หัสจันทอง1 ราตรี ทองจรัส1 พณัฐดา รูปชาติ1 และ วันวิสาข์ เพาะเจริญ2
Pimnapa hatchantong1, Ratree Tongjarat1, Panatda Rubchat1 and
Wanwisa pohjaroen2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบ 3ล 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนั กเรียนมั ธยมศึ กษาปี ที่ 1 ที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 3ล
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
จานวน 12 คน โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1)
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบบ 3ล 2) แบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์ 3) แบบ
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 3ล สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 3ล สามารถพัฒนาทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.37 จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 3ล ในชั้นเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.83)
คาสาคัญ : ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ความพึงพอใจ รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 3ล
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Lecturer in General Science Faculty of Education and Educational Innovation Kalasin University
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Creative skills.
The purposes of this study were to investigate: 1) to develop creative skills by using 3L
Learning management model 2) to study of satisfaction for Mathayomsuksa 1 students. The target
group of this study included 12 matnayomsuksa 1/ 2 during second semester of 2018 school year,
Samkna sawangwit school, Kucninaria District, Kalasin Province. There were 3 kinds of instrument
using in this study 1) knowledge management plan of 3L Learning 2) the Evaluation of creative
skills 3) the Evaluation of satisfactions student with 3L Learning model.
The research finding found that: After 3L Learning model of student can develop creative
skills and the present average value at 3.37 (score 4 point). For students opinion on 3L learning
management model with satisfaction in the highest level (average value at 4.83).
Keyword : Creative skills ; knowledge management plan of 3L Learning; 3L Learning ; science
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การพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมด้านวิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบ 2จ 2ร เรื่อง การขยายพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืช สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร
Teamwork Skill Development, By Using the 2จ 2ร Learning
management, Subject Hansa Nutrients For Mathayom 1
students at Tha Khantho Witthayakhan School
เนตรนภา บรรเทา1 และ อังคาร อินทนิล2
Netnapa Bantao1 and Angkhan Intanin2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) โดยวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การขยายพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืช โดยการ
จัดการเรียนรู้แบบ 2จ 2ร กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 จานวน 29 คน ในโรงเรียนท่าคันโท
วิทยาคาร จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2/2561 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ "2จ 2ร" 2)
แบบประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อทดสอบทักษะการทางานเป็นทีม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าเฉลี่ยร้อยละค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนจานวนร้อยละ 24.80 ของนักเรียนทั้งหมด มีคะแนนด้านทักษะการทางานเป็น
ทีม ร้อยละ 86.70 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้
คาสาคัญ : ทักษะการทางานเป็นทีม การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรู้แบบ 2จ 2ร
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ABSTRACT
This classroom action research is aimed to develop creativity skills, in science subject
Propagation and growth of plants course using “2ร 2จ ” learning management, with target is 29
students in Mathayomsuksa 1/2 students in Tha Khantho Witthayakhan School School Karasin
Province. The tools used in this research were 1) "2จ 2ร" Learning Management Plan 2) Learning
Management Efficiency Assessment Form to test Teamwork Skills . The statistics used in data
analysis were mean, percentage, mean and standard deviation.
The research found that 24.80% of all students with Teamwork score of 86.70 percent
which passed the criteria
Keyword : Teamwork skill Learning in the 21st century “2จ 2ร” Learning management

204

การพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมด้านวิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
4 ขั้นสู่การเรียนรู้ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
The development of science teamwork skills using the learning
management model 4 steps to learning for Mathayom Suksa 1
น้าฝน นันทกุล1 บดินทร์ มงคลสิน2 และ พัชราภรณ์ หลักคา1
Namfon Nanthakul1 Bodin Mongkhonsin2 and Patcharaporn Lakkam1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมด้านวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 4 ขั้นสู่การเรียนรู้ และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ 4 ขั้น
สู่การเรียนรู้ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/12 จานวน 40 คน โรงเรียนสมเด็จ
พิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบ 4 ขั้นสู่การเรียนรู้ มีขั้นตอนคือ ขั้นเปิดสมอง ขั้นเร้าอารมณ์
ขั้นประลองเชาว์ และขั้นเก็บตก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 ขั้นสู่การเรียนรู้ แบบ
ประเมินทักษะการทางานเป็นทีม และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ 4 ขั้นสู่การเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนที่เรียนในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ มีทักษะการทางานเป็น ทีม มีการวางแผนก่อนการทางาน และรับผิดชอบงานตามหน้า ที่ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย โดยมีค่าเฉลี่ยของทักษะการทางานเป็นทีมเท่ากับ ร้อยละ 96.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ ร้อยละ 70
แสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนรู้แบบ 4 ขั้นสู่การเรียนรู้ สามารถนาไปใช้พัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมของผู้เรียน
ได้ และนักเรียนมีความพึงพอใจร้อยละ 97.45 ซึ่งอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
คาสาคัญ : ทักษะการทางานเป็นทีม ความพึงพอใจ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 4 ขั้นสู่การเรียนรู้ แผนการจัดการ
เรียนรู้ วิทยาศาสตร์
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Abstaract
This research aims to develop teamwork skills in science students by using the learning
management of 4 steps to learning model and study the satisfaction of learning management
model. The samples were used 40 students of Mattayomsuksa 1/12 Somdet-Phitthayakhom
School, Kalasin Province. The learning 4 steps model consists of prepare step, stimulation step,
competition step and summary step. The research tool was consisted of learning management
plan and satisfaction assessment form.
The results showed that learning management 4 steps to learning model able to develop
for 4 steps to learning teamwork skills in science subject and responsibility in the team. Average of
teamwork skills is 96.7 percent, which higher than the criteria as 70 percent. Moreover, the learning
management of 4 steps to learning model learning management could be used to improve the
skills in team working of students and the students were satisfied at 97.45 percent which highest
level.
Keywords : teamwork skills satisfaction learning management of 4 steps to learning model
learning management plan science
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การพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม ด้านวิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบ 4 แก้ว สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
The development of Science teamwork skills by using the learning
management model 4 cups for Mathayomsuksa 2
พัชราภรณ์ หลักคา1 บดินทร์ มงคลสิน2 และ น้าฝน นันทกุล1
Patcharaporn Lakkam1 Bodin Mongkhonsin2 and Namfon Nanthakul1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมในรายวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ 4 แก้ว และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 4 แก้ว กลุ่มเป้าหมายที่
ใช้ในการศึกษาคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 จานวน 30 คน โรงเรียนกุฉินารายณ์ อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 4 แก้ว มี 4 ขั้นตอคือ ขั้นเตรียมแก้ว ขั้นเติมน้าใส่แก้ว ขั้นรวมแก้ว และขั้นชน
แก้ว เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 แก้ว เรื่อง ความต้องการสารอาหารและพลังงานของ
ร่างกาย แบบประเมินทักษะการทางานเป็นทีม และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
ผลการวิจัย พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบ 4 แก้ว สามารถพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมของ
นักเรียน คิดเป็นร้อยละ 73.4 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 70 แสดงให้เห็นว่า หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้รูแบบ 4 แก้ว นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงไปสูล่ ักษณะการพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมมากขึ้น ทั้งการรับฟัง
ความคิดเห็นระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มและการมีส่วนร่วมในการทางาน และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4 แก้ว ในชั้นเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด
คาสาคัญ : ทักษะการทางานเป็นทีม ความพึงพอใจ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 4 แก้ว วิทยาศาสตร์
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ABSTRACT
This research aims to development teamwork skills in science subject here used the
learning management of 4 cups model and study the students' satisfaction of learning
management. The sample were used 30 students Mathayomsuksa 2/1, Kuchinarai School,
Kuchinarai District, Karasin Province. Learning management of 4 cups model, has 4 steps as
prepare step knowledge stem, combination step and summary step. The research tool we re
consisted learning management plan and satisfaction assessment form for 4 cups model.
The results showed that learning management of 4 cups model able to develop
teamwork skills of student at 73.4 percent, which higher than the criteria is 70 percent, moreover
the learning management of cup model have changed to hight teamwork skills. specially, listen
to opinions in group and participation in group. Finally, were satisfied the learning management of
4 cups model in at highest level.
Keywords : Learning management 4 cup model Teamwork skills Satisfaction Science
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การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 3S1P
เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
The effectiveness of the 3S1P based learning to develop of
Communication skill for mathayom 2 students
นภาพร บุญหล้า1 และ ศศิธร แสนพันดร2
Napaporn Boonla1 and Sasitorn Sanpundorn2
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 3S1P 2) ศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 3S1P กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา อาเภอห้วยผึ้ง จังหวัด
กาฬสินธุ์ จานวน 17 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยมีดังนี้
1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 3S1P 2) แบบประเมินทักษะการสื่อสาร 3) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ
ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 3S1P สามารถพัฒนาทักษะการ
สื่อสารของได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 คิดเป็นร้อยละ 84.5 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้ง
ไว้ คือ ร้อยละ 80 2) คะแนนแบบสอบถามความพึงพอใจนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ 3S1P อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.92 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.37
คาสาคัญ : ทักษะการสื่อสาร รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 3S1P
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ABSTRACT
The purposes of this research were to 1) improve communication skills by learning style
3S1P based learning 2) study the satisfaction of matthayomsuksa 2 students using learning style
3S1P based learning The sample consisted of 17 matthayomsuksa 2/4 students, in the second
semester of the academic year 2018 of Huai Phueng Phitthaya School, Karasin. They were
selected by a specific method. The research instruments were used: 1) learning by using learning
3S1P lesson plan to consist of Step 1 Stimulus step 2 Start step 3 play and step 4 Star, 2)
assessment forms of communication skill, and 3) satisfaction form of the students. The quality of
the equipment from the opinions of the experts 3 members selected by specific. Data were
collected by observation. The mean (𝑥̅), standard deviation, and percentage were employed to
analyze the data.
The results of this research were: 1) learning by using learning 3S1P were developed the
students communication skills average 4.23 standard deviation 0.56 scored at 84.50% which
higher than the set criteria at 80% 2) The satisfaction of matthayomsuksa 2 students using learning
style 3S1P were at the highest level, average 4.92 standard deviation 0.37
Keywords : Communication 3S1P based learning
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การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
PLCP สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
The development of science creative skills by using the PLCP learning
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบ PLCP เรื่อง การแบ่งชั้นบรรยากาศ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ นักเรี ยนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 20 คน เป็นนักเรียนชาย 9 คน
นักเรียนหญิง 11 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ PLCP มีขั้นตอนคือ ขั้น
เตรียมความพร้อม ขั้นเรียนรู้ ขั้นสร้างสรรค์ และขั้นนาเสนอ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรู้
และแบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์
ผลการวิจัย พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบ PLCP สามารถพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียนได้ โดยมีคะแนนทักษะความคิดสร้างสรรค์เฉลี่ย เท่ากับ 11.35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 12 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 94.97 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ ร้อยละ 75 แสดงให้เห็นว่าหลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบ PLCP นักเรียนมีการการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้นรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
PLCP นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ลักษณะการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น ในการตอบคาถามและ
การสร้างสรรค์ผลงาน
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ABSTRACT
This research aims to development creative skills in science by used the PLCP learning
management model. The sample used 20 students Grade Mathayomsuksa 1/1 at Khaminpittayasan
school Amphur Muang, Kalasin, consist 9 male 11 female students by purposive sampling. The
PLCP learning management model has 4 step as preparatory stage, learning stage, creative stage,
and presentation stage. The tools of research were learning management plans and show
assessment of creativity skills.
The results that management learning by PLCP format has develop the creative skills With
an average creative skill score11.35 points from the full score 12 points of students at 9 4 . 97
percent, which higher than criteria at 75 percent. After the PLCP learning management model the
students developed high creative thinking. Therefore, the PLCP learning management model could
be change and develop creative skills to answer questions and creations.
Keyword: creative skills learning management PLCP science
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ผลการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ 2 เริ่ม 3ส. ตาม สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
The development of creative skills in science by using the learning
management model 2 Start 3 S. according for Mathayomsuksa 3
จุฑามณี หงจันทา1 และ บดินทร์ มงคลสิน2
Juthamanee Hongjuntha1 and Bodin Mongkhonsin2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบ 2เริ่ม 3ส.ตาม มีขั้นการสอน 5 ขั้น คือ ขั้นเริ่มต้น ขั้นเริ่มรู้ ขั้นสรรค์สร้าง ขั้นแสดง ขั้น
สรุป และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีผลต่อการจัดการเรียนรู้ 2เริ่ม 3ส.ตาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 41 คน ซึ่งได้มาโดย
การเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้ 2เริ่ม 3ส.ตาม เรื่อ ง อาณาจักรของ
สิ่งมีชีวิต แบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
ผลการวิจัยพบว่า คะแนนจากแบบประเมินความคิด สร้างสรรค์ ของนักเรียนโดยรวมทั้ง 4 ด้าน คือ ความ
คล่องในการคิด ความยืนหยุ่นในการคิด ความริเริ่มในการคิดและความคิดละเอียดลออของนักเรียนคิดเป็น ร้อยละ
86.72 ของคะแนนเต็ม ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือร้อยละ 70 แสดงให้เห็นว่า หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 2เริ่ม 3ส.ตาม พบว่านักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ลักษณะการพัฒนาทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์ที่มากขึ้น ทั้งในการคิด การตอบคาถามและการสร้างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม่ได้ และนักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 2เริ่ม 3ส.ตาม อยู่ในระดับมากที่สุด
คาสาคัญ : ทักษะความคิดสร้างสรรค์ รูปแบบการจัดการเรียนรูแ้ บบ 2เริ่ม 3ส.ตาม แผนการจัดการเรียนรู้
2เริ่ม 3ส.ตาม วิทยาศาสตร์
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Abstract
This research aims to develop creative skills in science subject were used the learning
management of 2 Start 3S. according. The model has 5 steps as begin, knowledge, creative, show
and summary and studies the satisfaction to learning management model. The Sample was 41
students of Mathayomsuksa 3/11 Somdet Phitthayakhom School, Kalasin Province, chosen by
purposive sampling. The research tool was consisted of learning management plan creative skills
assessment and satisfaction assessment form.
The results showed that 4 skill of creativity, which consist is fluent thinking, flexibility
thinking, initiative thinking and thoughtful thinking of students accounted for 86.72 percent of the
total score. Which, higher than the criteria was 70 percent. The achievement shows that learning
the management of 2 Start 3S. according to the model have changed high creative skills as Thinking,
answering questions and creating works. Finally, students were satisfied with the learning
management of 2 Start 3S. according to the model at the highest level.
Keyword : creative skills the learning management model 2 Start 3S. according
learning management plan2 Start 3S. according science
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การพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Learning For
เรื่อง การถ่ายโอนความร้อนในชีวิตประจาวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
The development of teamwork skills with Learning For Management
Model for heat transfer stories in daily life of Mattayom 1
ธรรมรักษ์ มีภูคา1 จิตสุดา วรรณสิงห์2 และ วันวิสาข์ เพาะเจริญ3
Thammarak Meephukham1, Jitsuda wannasing2 and Wanwisa Pohjaroen3
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมของผู้เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบ Learning For 2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ Learning For กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้คือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จานวน 23 คน โรงเรียนนามนพิทยาคม อาเภอ
นามน จังหวัดกาฬสินธุ์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบประเมินทักษะการทางานเป็น
ทีม 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ Learning For สถิติในการวิจัยนี้ใช้
ค่าเฉลี่ย (x) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และร้อยละ
ผลการวิจัยพบว่า 1) หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Learning For
นักเรียนมีคะแนนทักษะการทางานเป็นทีม เฉลี่ยเท่ากับ 14.09 จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1.20 คิดเป็นร้อยละ 93.93 ของคะแนนเต็ม สรุปได้ว่านักเรียนมีทักษะการทางานเป็นทีมสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้ง
ไว้คือ ร้อยละ 80 2) ผลความพึงพอใจของผู้เรียนหลังจากใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Learning For ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.92 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.08
คาสาคัญ: ทักษะการทางานเป็นทีม รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Learning For ความพึงพอใจ

1

นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์,
Undergraduate student General Science, Faculty of Education and Educational Innovation, Kalasin University
2 นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ,
Undergraduate student General Science, Faculty of Education and Educational Innovation, Kalasin University
3 อาจารย์ประจา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลั ยกาฬสินธุ์
Lecturer in General Science, Faculty of Education and Educational Innovation, Kalasin University

215

ABSTRACT
The purposes of this research were: 1) to develop teamwork skills, 2) to satisfaction of
Learning For management. The sample group used was Mathayom Suksa 1/1, 2nd semester,
academic year 2018, 23 people, Namon Phitthayakhom School, Namon District, Kalasin Province.
The research instrument are 1) Learning management plan, 2) the teamwork skills assessment
form 3) the questionnaire for satisfaction of student to Leaning For management. The statistic in
this research used the average value (x) and Standard Deviation (S.D.) and percentage.
The research found that 1)the average score of sample group after used Learning For
management for Students the average value at 14.09 from 15 full points. The standard deviation
at 1.20, equivalent to 93.93 percent of the full score. In conclusion, students have higher
teamwork skills than the 80 percent of defind criterion. 2) the result of satisfied after using the
Learning For management model the average value at 4.92 from the full score of 5 points. with
standard deviation at 0.08.
Keywords: Teamwork skills, Learning for learning management style, satisfaction
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ผลการศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ “4ช” ในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
The results of learning by using learning pattern “4Ch” in
science course to develop communication skills of
matthayomsuksa 1 students.
น้าฝน ชมพูทัศน์1 ศศิธร แสนพันดร2 และ ศุภชัย ศรีหาตา3
Narmfon Chompootat1, Sasitorn Sanpundorn 2 and Suphachai Srihata 3
บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้งนี้ มี วัต ถุ ประสงค์ เพื่ อ 1)พั ฒ นาทั ก ษะการสื่อ สารโดยใช้ รู ปแบบการจั ดการเรีย นรู้ “4ช”
2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการรูปแบบการจัดการเรียนรู้ “4ช” กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จานวน 33 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีเลือกแบบ
เจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ “4ช” 2) แบบ
ประเมินทักษะการสื่อสาร 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ “4ช” สถิติที่
ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ
ผลการวิจัย พบว่า 1) การจัดการเรี ยนรู้โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 4 “ช” สามารถพัฒนาทักษะการ
สื่อสารของนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 83.87 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 80 2) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 4 “ช” อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.61 คิดเป็นร้อยละ 92.25
คาสาคัญ : ทักษะการสื่อสาร ความพึงพอใจ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ “4ช”
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ABSTRACT
The purposes of this research were: 1) to improve communication skills by learning style
"4Ch”, and 2) to study the satisfaction of matthayomsuksa 1 students using learning style “4Ch”.
The sample consisted of 33 matthayomsuksa 1/1 students, in the second semester of the
academic year 2018. They were selected by a specific method. The research instruments were
used: 1) learning by using learning “4Ch” lesson plan, 2) assessment forms of communication
skills, and 3) Satisfaction form of the students towards learning format “4Ch". The mean, standard
deviation, and percentage were employed to analyze the data.
The results of this research were: 1) learning by using learning “4Ch” were developed
the students communication skills scored at 83.87% which higher than the set criteria at 80%.
2) the satisfaction of matthayomsuksa 1 students using learning style“4Ch” were at the highest
level mean=4.61 or 92.25 %.
Keywords : Communication Skills satisfaction learning by using learning “4Ch”
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การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การนาความร้อน
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ EBACE สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุกูลนารี
The Development creative thinking skills in science for thermal
conductivity by the EBACE learning management model for
Mathayomsuksa 1 students Anukoolnaree School
วรัญญา อิ่มพูล1 มริสา ภูบังดาว2 และ ตะวัน ทองสุข3
Waranya Impool1, Marisa Phoobangdao2 and Tawan Thongsuk3
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
EBACE ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ EBACE
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จานวน
36 คน โรงเรียนอนุกูลนารี อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มาโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบ EBACE ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 1) E = Enjoy (ขั้นสนุก) 2) B = Brain box (ขั้นกล่องสมอง) 3) A =
Action (ขั้นลงมือปฏิบัติ) 4) C = Contest (ขั้นประกวด/แข่งขัน) 5) E = Evaluation (ขั้นประเมิน) เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบ EBACE เรื่อง การนาความร้อน มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ
1.00 2) แบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์ มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ 1.00 3) แบบประเมินความ
พึงพอใจของนักเรียน มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ 1.00 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าร้อยละ
ผลการวิจัย พบว่า 1) การจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบ EBACE สามารถพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียน คิดเป็นร้อยละ 81.92 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 75 2) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบ EBACE อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.66)
คาสาคัญ : ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ความพึงพอใจ รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ EBACE
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ABSTRACT
The purpose of this research was 1) To develop a creative skills by the EBACE learning
management model passed the criteria of 75 percent. 2) To study a satisfaction of student by the
EBACE learning management model. The sample group of this research is Mathayomsuks a 1/1
students, 2nd semester, academic year 2018, number 36 persons, Anukoolnaree School, Mueang
District, Kalasin Province. Acquired by selecting specific. The EBACE management model consisted
of the following step. 1) E = Enjoy, 2) B = Brain box, 3) A = Action, 4) C = Contest and 5) E =
Evaluation. Research instrument consisted of 1) EBACE learning management plan for thermal
conductivity with the content validity of 1.00 2) Creative skills assessment form with the content
validity of 1.00 3) Student satisfaction assessment form with the content validity of 1.00. The
statistics used in data analysis were mean, standard deviation and percentage.
The finding were as follows: 1) Learning management by EBACE can develop students'
creative skills 81.92 percent which is higher than the set criteria is 75 percent. 2) Students were
satisfied with the use of the EBACE learning management model at the highest level (average
value was 4.66).
Keywords: Creative skills, Satisfaction, EBACE learning management model
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การพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารและสารอาหาร
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้บันได 3 ขั้น สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม
The Development teamwork skills in science for food and nutrients by
the 3 steps stairs learning management model for Mathayomsuksa 2
students Mahachaiphitthayakhom School
พรพิมล โถแพงจันทร์1 ไอลัดดา โถชาลี2 และ ตะวัน ทองสุข3
Ponpimon Thopangjan1, Iladda Thocharee2 And Tawan Tongsuk3
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้บันได 3
ขั้นผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้บันได 3 ขั้น กลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จานวน 25 คน
โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม อาเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มาโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดยรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้บันได 3 ขั้น ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 1) การสร้างความสนใจ 2) การให้ความรู้ และ 3) สู่การนาไปใช้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบบันได 3 ขั้น เรื่อง อาหารและสารอาหาร มีค่าความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ 0.96 2) แบบประเมินทักษะการทางานเป็นทีม มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ
1.00 3) แบบประเมินความพึงพอใจ มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ 0.89 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ
ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบบันได 3 ขั้น สามารถพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม
ของนักเรียนคิดเป็นร้อยละ 86.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 80 2) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนรู้ตามรูปแบบบันได 3 ขั้น อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55)
คาสาคัญ : ทักษะการทางานเป็นทีม ความพึงพอใจ รูปแบบการจัดการเรียนรู้บันได 3 ขั้น
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ABSTRACT
The objectives of this research are 1) To develop teamwork skills by using the 3 steps stairs
learning management model passed the criteria of 80 percent. 2) To study Student satisfaction by
using the 3 steps stairs learning management model. The sample used in this research is
Mathayomsuksa 2/2 students, 2nd semester, academic year 2018, number 25 persons.
Mahachaiphitthayakhom School, District Somdet, Kalasin Province. Acquired by purposive sampling.
By using the 3 steps stairs. Consists of the following steps 1) Creating interest 2) Educate and 3) To
adoption. The tools used in the research are 1) 3 steps stairs Learning Management plan for Food
and nutrients content validity of 0.96. 2) Teamwork skills Assessment form with content validity of
1.00 3) Satisfaction Assessment form content validity of of 0.89. The statistics used for data analysis
are mean, standard deviation and percentage.
The results of the research were as follows : 1) Learning management by 3 steps stairs
able to develop students' teamwork skills 86.67 percent, Which is higher than the set criteria is 80
percent. 2) Students are satisfied with learning management according to 3 steps stairs format at
the highest level. (The average is 4.55)
Keywords : Teamwork skills, satisfaction, Learning management model 3 steps stairs.
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การพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ IE(GAS)
ในรายวิชาวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"
The development of teamwork skills by using IE(GAS) learning
management in Science subject for Mathayom Suksa 2
Bannakhupattana School
กัลยรัตน์ ไกยะฝ่าย1 จักรกฤษณ์ วังคะฮาต1 ชุลิดา เหมตะศิลป์2 และ อนุชา พิมศักดิ์3
Kanyarat Kaiyafai1, Chakkrit Wangkhahat1, Chulida Hemtasin2 and
Anucha Pimsak3
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ IE(GAS) กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2561 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลาง”อุปถัมภ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 33 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้มีดังนี้ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ IE(GAS) ประกอบด้วย ขั้นที่ 1
เป้าหมาย ขั้นที่ 2 โจมตี และขั้นที่ 3 แชร์ 2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ (1) แบบประเมินทักษะ
การทางานเป็นทีม และ (2) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน ค่าคุณภาพของเครื่องมือได้จากความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน โดยการเลือกแบบเจาะจง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต วิเคราะห์ข้อมูลโดยหา
ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีทักษะการทางานเป็นทีม คิดเป็นร้อยละ 94 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือร้อยละ
70 แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบ IE(GAS) ส่งผลให้ผเู้ รียนมีความร่วมมือในการทางาน มีความเป็นผู้นา มี
เป้าหมายก่อนทางาน และรับผิดชอบงานตามหน้าที่จนประสบผลสาเร็จได้ และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนรูเ้ ท่ากับ 4.67 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด
คาสาคัญ : ทักษะการทางานเป็นทีม การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ IE(GAS) แผนการ
จัดการเรียนรู้ IE(GAS)
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ABSTRACT
The purposes of this research are to develop teamwork skills and study student
satisfaction by using IE(GAS) learning management. The target group was 33 students from
Mathayomsuksa 2/1 in the second semester, academic year 2018 of Bannakhupattana School,
Kalasin province, which was selected by purposive sampling. The instruments used are as follows:
1) Instrument used in the experiment is IE(GAS) learning plan consisting of 3 steps, 1. Goal, 2.
Attack and 3. Share 2) Instruments used data collection are (1) assessment of team work skills
and (2) student satisfaction assessment form. The quality of the instruments can be obtained
from the opinions of 3 experts selecting by purposive sampling. The data was observed and
analyzed by mean ( X ), percentage and standard deviation (S.D.)
The results of this research found that students had a total average of teamwork skills in
value of 3.76 from 4 full points, representing 94 percent higher than the set criteria. It was
suggested that the students having cooperation in work leadership and responsible for the duties
until successful. The student satisfaction was 4.67 at the highest satisfaction level.
Keywords : Teamwork skills Cooperative learning management IE(GAS) learning management
IE(GAS) learning plan
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การจัดการเรียนรู้แบบ RuamC เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์
ในรายวิชาวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคาเพิ่มพิทยา
The RuamC learning management for developing creative thinking
skills in Science subject for Mathayom Suksa 3
Khamphoempittaya School
รวมพร สมผล1 มงคล ศรีหอม1 ชุลิดา เหมตะศิลป์2 และอนุชา พิมศักดิ์3
Ruambhorn Somphol1, Mongkhon Srihom1, Chulida Hemtasin2 and
Anucha Pimsak3
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้การจัดการเรี ยนรู้
แบบ RuamC เรื่องระบบสุริยะ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ภาคเรียนที่
2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนคาเพิ่มพิทยา จังหวัดสกลนคร จานวน 31 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบ RuamC ประกอบด้วย 4 ขั้นคือ ขั้นที่ 1 จิต
นาพา ขั้นที่ 2 ทุบกะลา ขั้นที่ 3 รับฟังเพื่อไปต่อ ขั้นที่ 4 ไปด้วยกัน 2) แบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์ 3)
แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจ ค่าคุณภาพของเครื่องมือได้จากความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่านโดยการเลือกแบบเจาะแจง สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้แบบ RuamC ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะความคิดสร้างสรรค์ คิดเป็นร้อย
ละ 83.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือร้อยละ 70 แสดงให้เห็นว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ RuamC สามารถ
นาไปใช้พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนได้ นอกจากนี้ระดับความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากได้รับ
จัดการเรียนรู้คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.88 อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
คาสาคัญ : ทักษะความคิดสร้างสรรค์ รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ RuamC แผนการจัดการเรียนรู้แบบ
RuamC
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Undergraduate student in Department of General Science, Faculty of Education and Educational Innovation,
Kalasin University
2 อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
Lecturer in Department of General Science, Faculty of Education and Educational Innovation, Kalasin University
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ABSTRACT
The purposes of this research are to develop creative thinking skills and study student
satisfaction by using RuamC learning management. The target group was 31 student s in
Mathayomsuksa 3/1 in the second semester, academic year 2018 of Khamphoempittaya School,
Sakon Nakhon, which was provided by simple method. The research instruments are as follows:
1) RuamC learning plan consisting of 4 steps 1. Compose, 2. Clarify, 3. Comprehened and 4. Come
Together, 2) assessment of creative thinking skills, 3) student satisfaction assessment form and 4)
behavior record. The quality of the instruments can be obtained from the opinions of 3 experts
by selecting by simple method. The data was observed and analyzed by mean ( x ), percentage
and standard deviation (S.D.) The results showed that students had a total average of creative
thinking skills of representing 83.33 percent higher than the set criteria. It was indicated that
RuamC learning management model can be used to develop students' creative thinking skills. In
addition, the level of satisfaction after learning management is at the highest satisfaction level.
Keywords : Creative thinking skills RuamC learning management RuamC learning plan
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ผลการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ R.L.P.E.
ในรายวิชาวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนดงมูลวิทยาคม
The development of creativity skills by using the R.L.P.E. learning
management in Science subject for Mathayomsuksa 2
at Dongmoon Wittayakom School
กฤษดากร หีบแก้ว1 มงคล สีหอม1 ชุลิดา เหมตะศิลป์2 และ อนุชา พิมศักดิ์3
Kritsadakorn Heebkaew1, Mongkhon Seehom1, Chulida Hemtasin2, and
Anucha Pimsak3
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
ความคิดสร้างสรรค์ R.L.P.E. กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
โรงเรี ย นดงมู ล วิ ท ยาคม จั งหวั ด กาฬสิ น ธุ์ จ านวน 39 คน โดยการสุ่ ม แบบเจาะจง เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย
ประกอบด้วย 1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบ R.L.P.E. แบ่งออกเป็น 4 ขั้น คือ 1.
Rap 2. Learn 3. Play และ 4. Exchange 2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมินความคิด
สร้างสรรค์ สาหรับสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (𝑥̅) , ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีทักษะความคิดสร้างสรรค์ คิดเป็นร้อยละ 66.28 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ
ร้อยละ 60 แสดงให้เห็นว่า หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัด การเรียนรู้แบบ R.L.P.E ส่งผลให้
ผู้เรียนมีการการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้นรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ R.L.P.E. สามารถนาไปใช้พัฒนา
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนได้
คาสาคัญ : ทักษะความคิดสร้างสรรค์ รูปแบบการจัดการเรียนรูแ้ บบ R.L.P.E แผนแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
R.L.P.E
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ABSTRACT
The purpose of this research is to develop creativity skills by using the R.L.P.E. learning
management. The target group was 39 students in Mathayomsuksa 2/2 in the second semester,
academic year 2018 of Dongmoon Wittayakom School, Kalasin province, which was selected by
purposive sampling. The research instruments are as follow : 1) Instruments used in the
experiment are 1) R.L.P.E. learning plan consisting of 4 steps, 1. Rap, 2. Learn, 3. Play and 4.
Exchange and 2) Instruments used data collection is assessment of creativity skills. The data was
analyzed on the basis of average (𝑥̅), percentage and standard deviation (S.D.)
The results showed the students have creativity skills in the value of 66.28 percent,
which is higher than the set criteria. Therefore, the R.L.P.E. learning management model can be
used to develop students' creativity skills.
Keywords : creativity skills R.L.P.E. learning management R.L.P.E. learning plan
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนที่ดีของวิชาความน่าจะเป็นและสถิติ
กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชธานี
Factors affecting the good learning outcomes of probability and
statistic. Case study Ratchathani university
จิรวัฒน์ ตั้งวันเจริญ1 จารุวรรณ สายชมภู2 และ วรพจน์ ฉายจรุง3
บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนที่ดีของวิชาสถิติ และ
ความน่าจะเป็น กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชธานี ชั้นปีที่
1 ปีการศึกษา 2/2560 และ 1/2561 จานวน 58 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีของวิชาความน่าจะเป็นและสถิติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย
ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีของวิชาความน่าจะเป็นและสถิติได้จากนักศึกษามี
เกรดเฉลี่ยระดับปานกลาง 2.51-3.00 คิดเป็นร้อยละ 41.38, พฤติกรรมการเข้าการเรียนไม่ขาดเรียน คิดเป็นร้อยละ
46.55 , การทาการบ้านร่วมกับเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 51.72, การรวมกลุ่มติวของนักศึกษาช่วงใกล้สอบคิดเป็นร้อย
ละ 70.37, นักศึกษาจะเรียนรู้เนื้อหาสื่อสังคมออนไลน์ยูทูปของอาจารย์ช่วงใกล้สอบ คิดเป็นร้อยละ 65.52 และ
เพื่อนนักศึกษามีส่วนในการชักจูงในการเรียนสูงมาก 63.79
เจตคติของนักศึกษาต่อวิชาที่มีต่อวิชาความน่าจะเป็นและสถิติเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย 4 ลาดับ
พบว่า วิชาสถิติและความน่าจะเป็นเป็นวิชาที่ยากและซักซ้อน(4.25), นักศึกษาไม่ชอบอ่านหนังสือวิชาสถิติและความ
น่าจะเป็นแต่ชอบเรียนรู้กับวีดีโอยูทูปการสอนของอาจารย์(4.13), ถ้าสอบวิชาสถิติและความน่าจะเป็นแล้วได้
คะแนนไม่ดีนักศึกษาจะพยายามให้มากขึ้น(4.10),นักศึกษารู้สึกสนุกกับการเรียนวิชาสถิติและความน่าจะเป็น(4.07)
เจตคติของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ผู้สอนวิชาความน่าจะเป็นและสถิติเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย 4
ลาดับ พบว่า ผู้สอนมีความตั้งใจในการสอนนักศึกษา(4.33), ผู้สอนเข้าใจและรู้ข้อสงสัยของนักศึกษา (4.21), ผู้สอน
มีเทคนิคในการสอนที่ดี(4.08) และผู้สอนมีความเอาใจใส่ดูแลนักศึกษาอย่างทั่วถึง ผู้สอนมีความเอาใจใส่ดูแล
นักศึกษา(3.96)
คาสาคัญ: ความน่าจะเป็นและสถิติ , การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการเรียน, สื่อสังคมออนไลน์ยูทูป
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Abstract
This article is offered this research has factors affecting the good learning outcomes of
probability and statistics . The samples were students from the faculty of engineering and the
faculty of business Administration, 58 students in ratchathani university of the first year of academic
year 2/2560 and 1/2561. The instrument used in the research was a questionnaire on the factors
affecting the good learning achievement of probability and statistics . Statistics used in data analysis
: data are frequency, mean, percentage, standard deviation.
The research results show that Good academic achievement of probability and statistics
subjects obtained from students with average grade point average 2.51-3.00, representing 41.38
percent ,attendance behavior is not absent 46.55 percent, homework with friends 51.72 percent,
tutoring groups of students near the exam period 70.37 percent, students will learn about youtube
social media content during the exam 65.52 percent and fellow students have a very high level of
persuasion in learning 63.79.
Student's attitude towards the subjects on probability and statistic ordered from the
average to a minimum of 4, found that statistics and probability are difficult and stacked subjects
(4.25), students do not like to read statistics and probability books, but prefer to learn with youtube
videos teacher of teaching (4.13), if the exam for statistics and probability and the score is not good
students will try more (4.10), students enjoy learning statistics and probability (4.07).
Students' attitudes towards probability and statistics instructors ordered from the
average to a minimum of 4, found that The instructors have the intention of teaching students
(4.33), instructors understand and understand students' doubts (4.21), instructors have good
teaching techniques (4.08) and the instructors are thoroughly caring for students instructors are
caring for students (3.96).
Keywords: probability and statistics , Enhancing Learning Achievement, Social Media, YouTube
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การเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนวิชาแคลคูลัส 3 โดยใช้โปรแกรม Geogebra
กรณีศึกษา นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
Increasement teaching efficiency Calculus III using Geogebra
Case study engineering Ratchathani university
จิรวัฒน์ ตั้งวันเจริญ1 รุจเรข อัศวจิตต์ภักดี2 และ กฤติกรณ์ ศรีโสภา3
บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ในวิชาแคลคูลัส 3 ระหว่างก่อนเรียน(ใช้วิธีการสอนแบบปกติ) กับหลังเรียน(วิธีใช้โปรแกรม
Geogebra) กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชธานีชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 1/2561
จานวน 22 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แคลคูลัส3โดยใช้โปรแกรม
Geogebra เรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความแปรปรวน และการทดสอบค่าที
ผลการวิจัยปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาวิธีโดยใช้โปรแกรม Geogebra(13.57) สูง
กว่าผลสัมฤทธิ์ทางเรียนวิธีการสอนแบบปกติ(7.64) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีต่อการสอนของอาจารย์อยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ: คณิตศาสตร์วิศวกรรม , การเพิ่มประสิทธิภาพการสอน , Geogebra, แคลคูลัส
Abstract
This article presents this study aimed to compare the achievement of students in the
faculty of engineering in engineering mathematics II during before studying the normal teaching
with after studying using Geogebra program. The sample of 22 students from the faculty of
engineering ratchathani university, 2nd year of the academic year 1/2018. Tools used in research
the planning of learning calculus using Geogebra's basic calculus. Test achievement the statistics
used for data analysis include average, value of the standard deviation, variance and t test
The findings appear achievement of using Geogebra program (13.57) higher achievement
to normal teaching methods(7.64), statistically significant at the 0.05 level and the level of student
satisfaction with the teaching at a high level.
Keywords: engineering mathematics , enhancement of teaching , Geogebra, calculus.
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) โดยวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบ SDS Learning กลุ่มเป้าหมาย คือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 จานวน 16 คน ในโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2/2561
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ "SDS Learning" 2) แบบประเมินประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนรู้เพื่อทดสอบทักษะความคิดสร้างสรรค์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า คะแนนจากแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนโดยรวมทั้ง 4 ด้าน คือ
ความคล่องในการคิด ความยืนหยุ่นในการคิด ความริเริ่มในการคิดและความคิดละเอียดลออของนักเรียนคิดเป็น คิด
เป็นร้อยละ 83.43 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 70 แสดงให้เห็นว่า หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SDS learning สามารถพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนได้ซึ่งมีคะแนน
รวม และร้อยละของคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ร้อยละ70 ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
รูปแบบ SDS learning ที่ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน ให้ดีขึ้น ทั้งนี้ยังช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด
กล้าคิด กล้าแสดง ความคิดเห็น คิดแปลก คิดใหม่ อีกทั้ง ผู้เรียนยัง มีอิสระในการคิดเป็นรายบุคคล
คาสาคัญ : ทักษะความคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ SDS Learning
แผนการจัดการเรียนรู้ SDS Learning
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Abstract
This classroom action research is aimed to develop creativity skills, in science course
using “SDS learning” learning management, with target is 16 students in Mathayomsuksa 2 students
in Sam Kha Sawangwit School Karasin Province. The tools used in this research were 1) Learning
Management Model "SDS Learning" 2) Learning Management Efficiency Assessment Form to test
creative skills. The statistics used in data analysis were mean, percentage, mean and standard
deviation.
The research found that Score from the creative evaluation form Of students, including
4 aspects Is the fluency of thinking Flexibility in thinking Initiative and thoughtful thinking of students
is thought of as Accounted for 83.43 percent, which is higher than the set criteria of 70 percent
show that After organizing learning activities using the SDS learning model, students can develop
their creative skills with a total score. And the percentage of the score is higher than the set
threshold of 70 percent Which may be the result of organizing learning activities in the form of SDS
learning that helps develop the creativity of the learners, which also helps motivate students to
practice thinking, daring to think, express opinions, think strange, think again Both learners are free
to think individually.
Keyword : Creative skills/ Learning in the 21st century the learning management model SDS
Learning Learning management SDS Learning
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบ Sugar learning 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ที่มี่ต่อรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบ Sugar learning กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จานวน 20 คน โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม อาเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ Sugar Learning 2) แบบประเมินทักษะ
ความคิ ด สร้างสรรค์ 3) แบบสอบถามความพึ งพอใจของนั ก เรี ยนที่ มีต่อ รู ปแบบการจัด การเรีย นรู้ แบบ Sugar
learning สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าร้อยละ
ผลการวิจัย พบว่า 1) การจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบ Sugar Learning สามารถพัฒนาทักษะความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 94.97 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 75 2) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบบ Sugar Learning ในชั้นเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 5.00)
คาสาคัญ : ทักษะความคิดสร้างสรรค์ รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Sugar learning ความพึงพอใจ
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ABSTRACT
The purposes of this study were to investigate: 1) to develop creative skills by using a
learning management Sugar learning model 2) for a study of student satisfaction Matthayomsuksa
2/1 the target group in this study is that students at 2/1 second semester of academic year 2561,
20 people in Mahachaipittayakom school, Somdet District, Kalasin Province. The instrument used
in this study were 1) lesson plans by using a learning management Sugar Learning 2) Evaluate of
Creative skills, 3) the satisfaction of student with Sugar Learning Model. The statistics used in this
study were average value ( X ), standard deviation (S.D.) and percentage.
The finding were as follows : 1) Learning management by Sugar Learning Model can
develop students' creative skills 94.97 percent which is higher than the set criteria is 75 percent. 2)
Students were satisfied with the use of the Sugar Learning Model in the classroom at the highest
level (average value was 5.00).
Keyword : Creative skills , Sugar Learning Model , Satisfaction
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