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บทคัดย่อ 

	 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิถีการดำเนินชีวิตของนักดนตรีตาบอดในสังคมไทย	 และเพื่อ

ศึกษาการสร้างอัตลักษณ์ของนักดนตรีตาบอดในสังคมไทย	 เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนักดนตรีตาบอดจำนวน	

9	คน	พี่เลี้ยงนักดนตรี	3	คน	ผู้ประกอบการในพื้นที่ใกล้เคียงกับการแสดง	3	คน	และผู้บริจาค	6	คน	โดยใช้วิธี

การวิจัยเชิงคุณภาพ	ด้วยวิธีวิทยาแบบชาติพันธุ์วรรณา	 (Ethnomethodology)	วิธีการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์

เชิงลึก	 (In-Dept	 Interview)	 การสนทนากลุ่ม	 (Focus	 Group)	 และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม	 (Participate	

Observation)		

	 ผลวิจัยพบว่า	 นักดนตรีตาบอด	 มีครอบครัวโดยแต่งงานกับคนปกต	ิ ภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด	 ระดับ					

การศึกษาสูงสุดคือมัธยมศึกษาตอนต้น	 นักดนตรีคนตาบอดสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงกับคนปกติ	

นอกจากการแสดงดนตรีแล้วอาชีพเสริมคือการค้าขาย	 โดยแสดงดนตรีในสถาบันการศึกษาเป็นหลัก	 รูปแบบ

การตั้งวงมีลักษณะความเป็นครอบครัว	 เครื่องดนตรีเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้แล้ว	 กลยุทธ์ในการแสดงดนตรีคือ	

การเลือกเพลงให้ตรงกับกลุ่มผู้ฟัง	 และเปิดโอกาสให้ผู้ฟังขอเพลงได	้ การจัดสรรรายได้เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วจะ

แบ่งเท่ากัน	ปัญหาและอุปสรรคในการแสดงดนตรีคือ	สภาพอากาศ	สภาพเศรษฐกิจ	การแยกวงเป็นศิลปินเดี่ยว	

มิจฉาชีพ	และเจ้าหน้าที่เทศกิจ		

	 นักดนตรีตาบอดได้สร้างอัตลักษณ์แห่งตนขึ้นมาผ่านความสามารถในการแสดงดนตร	ี เพื่อรื้อถอนวาท

กรรมของสังคมที่มองว่าเป็นผู้ด้อยโอกาส	 แต่ถึงแม้ว่านักดนตรีตาบอดจะพยายามสร้างอัตลักษณ์	 ความเป็นตัว

ตนให้สังคมทั่วไปประจักษ์	 แต่วิถีชีวิตของพวกเขาก็จำเป็นที่จะยังคงอยู่ในโครงครอบของกฎเกณฑ์ในสังคม	

บางครั้งนักดนตรีตาบอดได้นำเอาสิ่งที่สังคมคาดหวังและนิยามความหมายให้กับพวกเขามาใช้สร้างอัตลักษณ์	

คำสำคัญ	:	วิถีชีวิต	นักดนตรีตาบอด	อัตลักษณ์	
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ABSTRACT 

	 The	purpose	of	this	research	was	to	study	a	characteristic	of	the	way	of	life	of	blind	musicians	in	

Thai	society	and	to	construct	identity	on	their	life.	Data	were	collected	from	a	sampling	group	of	9	blind	

musicians,	3	entrepreneurships	who	locate	near	the	performing	state	and	6	donators	by	applying	a	qualitative 

research	method	by	means	of	ethnomethodology,	a	data-gathering	means	with	the	in-debt	interview,	focus	

group	and	participate	observation.	

	 The	research	findings	demonstrate	 that	most	of	blind	musicians	were	congenitally	blind;	have	a	family		  

by	 getting	 married	 with	 normal	 people;	 were	 people	 with	 domiciles	 in	 the	 countryside	 and	 had	 the	

maximum	educational	level	being	a	secondary	school.	The	blind	could	live	their	daily	lives	the	same	as	

people	 with	 normal	 eyesight.	 Other	 than	 performance	 of	 music,	 their	 supplementary	 occupation	 was	

trading.	There	had	been	emphasis	on	playing	in	the	educational	institutions.	A	format	for	setting	up	a	band 

was	of	a	familial	character.	Musical	instruments	were	those	already	used.	Strategies	in	performing	music	

were	selection	of	songs	befitting	a	group	of	audients.	Allocation	of	income	after	deduction	of	expenses	

would	 be	 equally	 divided.	 Problems	 and	 obstacles	 in	 performing	music	were	 a	weather	 and	 economic	

condition,	band	seclusion	to	become	soloists,	criminals	and	municipal	officials		

	 Blind	musicians	constructed	identity	by	play	music	for	deconstruct	social	‘s	discourse,	that	they	

were	disadvantaged	people.	Although	blind	musicians	 construct	 their	 identity	 to	 appear	 for	 people,	 but	

their	way	of	life	still	under	social	construction.	Perhaps	blind	musicians	get	expectation	and	define	my	

meaning	to	construct	identity.		

Keywords	:	The	Way	of	Life,	Blind	Musicians	

บทนำ 

	 ชวีติของมนษุย์มคีวามแตกตา่งหลากหลาย	ไมว่า่จะเป็นดา้นเพศ	เช้ือชาต	ิร่างกาย	ทำให้มนษุยม์กีารดำเนนิชวีติ

ที่ต่างกัน	และในยุคที่ผู้คนต่างต้องแข่งกันดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบัน	ผู้คนที่ด้อยโอกาส	หรือผู้คนที่สังคมมองว่า

ไม่สามารถดูแลตนเองได้	 ถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง	 (พงศ์สฤษฏ์	 บำรุงพงศ์,	 2550 : 1)	 คนกลุ่มหนึ่งที่สังคมมองว่าไม่

สามารถดูแลตัวเองได้เราเรียกว่า	ผู้พิการ		

	 ผู้พิการเป็นทรัพยากรมนุษย์ส่วนหนึ่งของประเทศ	 แต่เนื่องจากสภาพของความไม่สมประกอบทางด้าน

ร่างกาย	เป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิต	การประกอบอาชีพ	และการมีส่วนร่วมในสังคม	(เกศกนก	นรเดชานนท์,	

2554 : 16)	กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย	์ไดป้ระกาศกำหนดประเภทความพกิาร	6	ประเภท	

ได้แก่	 ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย	 ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย	 ความพิการ

ทางจิตใจหรือพฤติกรรม	 หรือออทิสติก	 ความพิการทางสติปัญญา	 ความพิการทางการเรียนรู้	 และ	 ความพิการ

ทางการเหน็	 จากขอ้มลูของสำนกังานสง่เสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาต	ิ (พก.)	 พบว่า	 ในประเทศไทย 

นับตั้งแต่วันที่	 1	 พฤศจิกายน	พ.ศ.2537	 –	 30	 พฤศจิกายน	พ.ศ.2555	 มีจำนวนคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคน

พกิารทัง้หมด	1,315,030	คน	โดยเปน็ผูพ้กิารทางการไดย้นิ	 209,807	คน	ทางการเคลือ่นไหว	605,180	คน	ทางจติใจ

หรือพฤติกรรม	87,299	คน	ทางสติปัญญา	108,468	คน	ทางการเรียนรู้	 3,321	คน	ทางการเห็น	 146,977	คน	
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ทางออทิสติก	3,475	คน	พิการซ้ำซ้อน	94,538	คน	และไม่ระบุ	55,965	คน	(ข้อมูล	ณ	วันที่	7	ธันวาคม	2555)	

จะเห็นได้ว่าจำนวนผู้พิการมีจำนวนไม่น้อยในสังคมไทย		

	 การดำเนินชีวิตของผู้พิการหลายคนยังต้องประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง	 เพื่อไม่ให้เป็นภาระของครอบครัว	

ดังนั้นการประกอบอาชีพของผู้พิการเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากต่อคุณภาพชีวิต	 ผู้พิการหลายคนยังขาดโอกาสใน

การประกอบอาชีพในหลาย	 ๆ	 ด้าน	 เพราะถูกจำกัดสิทธิด้วยเหตุแห่งความพิการ	 สังคมไทยยังเลือกปฏิบัติต่อ	

คนพกิาร	 โดยทีไ่มไ่ดเ้ปดิโอกาสใหค้นพกิารไดม้สีว่นรว่มในกจิกรรมทางสงัคมและไมเ่ปดิโอกาสสำหรบัวชิาชพี

ตา่ง	ๆ	อย่างทั่วถึง	 (อานนท์	วันลา,	 2553 : 5)	อย่างไรก็ตามจะเห็นว่าผู้พิการบางกลุ่มไม่ต้องการที่จะเป็นภาระ	

ใหก้บัครอบครวัและสงัคม	พยายามทีจ่ะสรา้งงานสร้างอาชีพดว้ยตนเอง	เพ่ือแสดงให้เห็นวา่ตนเองมคุีณค่า	มปีระโยชน ์

เช่น	ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว	แต่มีความสามารถในการวาดภาพ	ประดิษฐ์สินค้าหัตถกรรมต่าง	ๆ	ผู้พิการทาง

สายตาหรือคนตาบอด	 มีความสามารถที่จะเป็นนักวิชาการ	 อาจารย์	 และนักดนตรีได้	 โดยในสังคมไทยมีคน

ตาบอดที่ใช้เครื่องดนตรีเป็นเครื่องมือหาเลี้ยงชีพ	 เช่น	 เป็นครูสอนดนตรี	นักดนตรีอาชีพ	นักดนตรีที่บรรเลงอยู่

ตามข้างถนนหรือที่สาธารณะต่าง	ๆ		

	 วงดนตรีคนตาบอดเราสามารถพบได้ทุกจังหวัด	 รูปแบบการแสดงจะมีตั้งแต่วงดนตรีขนาดเล็ก	 หรือ

เรียกว่าศิลปินเดี่ยว	 ไปจนกระทั่งวงดนตรีขนาดกลางที่มีจำนวนสมาชิกตั้งแต่	 3	 คนขึ้นไป	 มีเครื่องดนตรีและ

อปุกรณเ์ครือ่งเสยีงตา่ง	 ๆ	หลายชิน้	 จดัแสดงตามสถานทีท่ีม่คีนเดนิผา่นไปมาจำนวนมาก	 เชน่	 ตลาดนดั	 งานกาชาด	

ทางเท้า	 ริมถนน	 ไปจนถึงสถานศึกษา	 หน่วยงานราชการและเอกชน	 อย่างไรก็ตาม	 สังคมยังขาดความเข้าใจ		

อันลึกซึ้ง	 ขาดการยอมรบัในความรูค้วามสามารถ	 ตลอดจนวถิชีวีติทีแ่ทจ้รงิของนกัดนตรตีาบอด	นกัดนตรีตาบอด		

ทั้งที่เป็นนักดนตรีอาชีพและวณิพกต่างก็มีปัญหาในการดำรงชีวิต	 และการประกอบอาชีพด้วยกันทั้งสองฝ่าย		

นักดนตรีตาบอดคาดหวังว่าในอนาคตรัฐบาลควรจัดตั้งหน่วยงานท่ีรับผิดชอบและสามารถช่วยเหลือคนตาบอด

ใหม้โีอกาสไดร้บัการศกึษาอยา่งทัว่ถงึ	เพือ่พฒันาความรูค้วามสามารถ	จนนำไปใชใ้นการประกอบอาชพี	เพือ่จะได้

มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	(พีระชัย	ลี้สมบูรณ์ผล,	2536	:	40)		

	 ดงักลา่วมาขา้งตน้	 ผูว้จิยัมคีวามประสงคศ์กึษาวถิชีวีตินกัดนตรตีาบอดในสงัคมไทย	 ตลอดจนปญัหาและ

อุปสรรคในการดำเนินชีวิต	 เพื่อให้เกิดการรื้อถอนวาทกรรมใหม่ท่ีเกี่ยวกับบริบททางสังคม	 เพ่ือเปิดโลกทัศน	์

ให้สังคมได้มีความรู้	 ความเข้าใจ	 ในวิถีชีวิตของนักดนตรีตาบอด	 นำไปสู่การยอมรับ	 การให้ความช่วยเหลือ	

และการเปิดโอกาสให้นักดนตรีตาบอดได้มีสิทธิและเสรีภาพในการใช้ชีวิตได้เท่าเทียมกับคนปกติ	

วัตถุประสงค์การวิจัย 

	 1.	 เพื่อศึกษาวิถีการดำเนินชีวิตของนักดนตรีตาบอดในสังคมไทย	

	 2.	 เพื่อศึกษาการสร้างอัตลักษณ์ของนักดนตรีตาบอดสังคมไทย		

ขอบเขตของการวิจัย 

 1.  ขอบเขตด้านเนื้อหา	 ผู้วิจัยกำหนดขอบเขตด้านเนื้อหา	 โดยศึกษาวิถีชีวิต	 และการอัตลักษณ์ของ	

นักดนตรีตาบอดในสังคมไทย	

 2.  ขอบเขตดา้นผูใ้หข้อ้มลูหลกั	 ผูใ้หข้อ้มลูหลกั	 คอื	 นกัดนตรตีาบอด	พีเ่ลีย้งนกัดนตร	ี กลุม่ผูป้ระกอบ

การค้าบริเวณใกล้เคียงพื้นที่การแสดงดนตรี	และประชาชนที่บริจาคเงิน		



กระแสวัฒนธรรม6   

 3.  ขอบเขตด้านพื้นที่ พื้นที่ที่ใช้ในการวิจัย	คือ	กรุงเทพมหานคร		

 4.  ขอบเขตด้านเวลา	 ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 คือ	 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือน

ธันวาคม	2555	

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 1. แนวคิดเกี่ยวกับวิถีชีวิต  

	 ธงชัย	ลุมเพชร	(2554 : 9)	กล่าวว่า	วิถีชีวิต	หมายถึง	ปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต	หรือแบบแผนใน

การดำรงชีวิตของบุคคลแต่ละคน	หรือกลุ่มคนในสังคม	 ซึ่งแสดงถึงการประกอบกิจกรรมต่างๆ	 เพื่อการอยู่รอด	

และเพ่ือให้ตัวเองมีความสุขตามที่ตัวเองต้องการ	 โดยมีปัจจัยภายนอกเป็นตัวกำหนดในการเปลี่ยนแปลงวิถีการ

ดำเนินชีวิตให้เป็นไปตามสภาพสังคมและสภาพแวดล้อม	 ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อการอยู่รอดของชีวิต	 โดย	 สันธาร	

หอมนาน	(2548 : 10-11)	กล่าวว่า	การปรับตัวมีหลายระดับ	ทั้งสรีรวิทยา	การปรับตัวในเชิงพฤติกรรมและการ

ปรับตัวในระดับจิตสำนึก	อีกทั้งด้านของการปรับก็มีทั้งการจัดการกับตัวเอง	 และการเข้าไปจัดการกับปัจจัยรอบ

ตัวเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะให้สามารถเผชิญกับแรงกดดันนานาชนิดจากสิ่งแวดล้อมได้อย่างราบรื่น		

	 องค์ประกอบของวิถีชีวิต	มี	2	ส่วน	

	 	 1.1	ส่วนที่เป็นวัตถุ	หมายถึง	เครื่องมือเครื่องใช้	ที่ใช้ในการดำเนินชีวิต	ทั้งที่ได้จากธรรมชาติ	และ

การสืบทอดมาแต่คนยุคก่อน	 ๆ	 และหรือประดิษฐ์คิดค้นข้ึนใหม่	 ซึ่งจะเกิดมาได้มนุษย์ต้องอาศัยความรู้	 ความ

สามารถและฝีมือความชำนาญในการประดิษฐ์	

	 	 1.2	 ส่วนที่เป็นเทคนิควิธีการ	 วิธีในการดำเนินชีวิตแบบแผนพฤติกรรมซึ่งรวมถึง	 วิธีกิน	 วิธีอยู่			

วิธีแต่งกาย	 วิธีพักผ่อน	 วิธีแสดงอารมณ์	 วิธีสื่อความ	 วิธีจราจรและขนส่ง	 วิธีรวมกันอยู่เป็นคณะ	 ตลอดจน				

วิธีแสวงหาความสุขต่อมนุษย์ด้วยกัน	และต่อธรรมชาติแวดล้อม	

 2. แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างอัตลักษณ์ 

	 พศิษิฏ	์คณุวโรตม์	(2545 : 6)	กล่าววา่	อตัลกัษณห์มายถงึ	ความรูส้กึนกึคิดท่ีบุคคลมตีอ่ตนเองวา่	“ฉนัคือใคร” 

ซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิสังสรรค์ระหว่างตัวเรากับคนอื่น	โดยผ่านการมองตนเองและคนอื่นมองเรา	ความเชื่อมโยง

ระหว่างตัวเราเองกับคนอื่นไม่เพียงชี้วัดด้วยความสัมพันธ์ระหว่างวิธีที่เรานิยามตัวเอง	(self-ascription)	และวิธีที่

ผู้อื่นนิยามตัวเรา	(ascription	by	others)	เท่านั้น	หากยังชี้วัดด้วยความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่เราต้องการจะเป็นกับ

อิทธิพล	ความกดดัน	และโอกาสต่าง	ๆ	ที่เป็นไปได้	ความบีบคั้นด้านกายภาพทางสังคมและวัตถุนั้นขวางกั้นเรา

จากการแสดงตัวของเราเองในตำแหน่งแห่งที่บางอย่างให้เป็นผลสำเร็จ	 อันเป็นความบีบค้ันซ่ึงรวมถึงการรับรู้

เข้าใจของผู้อื่นด้วย	(เรืองฟ้า	บุราคร, 2550 : 31)		

	 Durkheim	 (อ้างถึงใน	นิลวดี	 พรหมพักพิง,	 2547 : 11)	 กล่าวว่า	 สังคมที่ดีต้องเป็นสังคมที่เปิดช่องให้

ปจัเจกเปน็ตวัของตัวเอง	 โดยไม่เกดิความแตกแยกหรอืเกดิความวุน่วาย	 อตัลกัษณร์ว่มของสงัคมนัน้มอิาจลดทอน

ลงไปเป็นจิตสำนึกของปัจเจกคนใดคนหนึ่งได้	 เพราะอัตลักษณ์ของสังคมไม่ใช่การนำเอาอัตลักษณ์ของปัจเจก

แตล่ะคนมารวมกัน	โดยเชือ่วา่สงัคมมโีครงสรา้งยิง่ใหญก่วา่นัน้	และเป็นสิง่ท่ีมคุีณภาพใหมใ่นตวัเอง	อนัเป็นการแสดง

ให้เห็นถึงอำนาจเหนือกว่าของสังคมที่มีต่อปัจเจกนั้นเอง	 การสร้างลักษณะร่วมของสังคมนั้น	 มีการใช้ศาสนา	



กระแสวัฒนธรรม 7   

พิธีกรรม	 ความเชื่อ	 เป็นต้น	 มาเป็นตัวกำหนดอัตลักษณ์ของกลุ่ม	 ซ่ึงมีนัยของการควบคุมทางสังคมโดยผู้มี

อำนาจเหนือเท่านั้น	 ที่จะเป็นผู้สามารถสร้างวาทกรรมต่าง	 ๆ	 ขึ้นมาครอบงำผู้คนในสังคมได	้ ในขณะที่ปัจเจก	

ไม่อาจมีพลังพอที่จะส่งเสียงตอบโต้ขึ้นมาได้	

 3. แนวคดิเกีย่วกบัลกัษณะการทำงานของคนพิการ	ของ	กติยิา	นรามาส	(อา้งถงึในจตรุงค์	บุณยรตันสนุทร 
และคณะ,	2555)	กล่าวว่า	งานและการทำงานของคนพิการมีข้อควรพิจารณาและทำความเข้าใจ	ดังต่อไปนี้	

	 	 3.1	 คนพิการต้องทำงานเพื่อแสดงความสามารถในการช่วยเหลือตนเองและครอบครัว	 ไม่ว่าด้าน

เศรษฐกจิหรอืภาระการรบัผดิชอบดแูล	 มคีนพกิารจำนวนมากตอ้งเข้าโรงพยาบาลโรคจติเพราะไมส่ามารถปรบัตวั

ได้เมื่อไปใช้ชีวิตที่บ้าน	และเป็นภาระให้ครอบครัวรับผิดชอบดูแลหาเลี้ยง	

	 	 3.2	 คนพิการต้องการทำงานที่ตนสนใจหรือชอบ	 และเป็นงานที่ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้กำลังและ

ความสามารถที่มีอยู่	

	 	 3.3	 คนพิการต้องการทำงานที่ทำให้เกิดความรู้สึกประสบผลสำเร็จ	 เพราะจะทำให้เกิดความเชื่อมั่น

มากขึ้น	มีความรู้สึกว่าได้มีส่วนช่วยสร้างความเจริญให้ชุมชนและสังคม	และเกิดความรู้สึกพอใจในงานที่ทำ	

วิธีการดำเนินการวิจัย 

 วิธีวิทยาสำหรับการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	 ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีวิทยาแบบชาติพันธุ์วรรณา	

(Ethnomethodology)	 เนื่องจากเป็นวิธีที่มุ่งเน้นกระบวนการสังเกตพฤติกรรม	 และวิถีชีวิตของกลุ่มทางสังคม

และวัฒนธรรมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	 แล้วรายงานโดยละเอียดถึงพฤติกรรม	 ความเชื่อ	 ความรู้	 ความเข้าใจ	 ทัศนคติ	

ตลอดจนค่านิยมอันเป็นผลมาจากพฤติกรรมของคนในกลุ่มนั้นๆ	 (ชาย	 โพธิสิตา,	 2548 : 34)	 ทั้งนี้เพื่อให้ได้

ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	โดยผู้วิจัยจะใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม	ไปพร้อมกับ

การสนทนากลุ่ม	และการสัมภาษณ์เชิงลึก	

 วิธีการเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก	 ผู้ให้ข้อมูลหลักซึ่งเป็นนักดนตรีตาบอด	 จำนวน	 9	 คน	 พี่เลี้ยงนักดนตรี	

จำนวน	 3	 คน	 ผู้ประกอบการที่อยู่บริเวณที่มีการแสดงของวงดนตรีคนตาบอดจำนวน	 3	 คน	 และประชาชนที่

บริจาคอีก	6	คน		

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล	 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีการเก็บ

รวบรวมขอ้มลูทีห่ลากหลาย	ไดแ้ก	่การสมัภาษณเ์ชงิลกึ	(In-Dept	Interview)	กบันกัดนตรตีาบอด	พีเ่ลีย้งนกัดนตร	ี

ผู้บริจาค	 และผู้ประกอบการที่อยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่ในการแสดงดนตร	ี ข้อมูลการปฏิสัมพันธ์พฤติกรรมของ

นกัดนตรตีาบอดจะเกบ็ขอ้มลูดว้ยวธิกีารสนทนากลุ่ม	 (Focus	 Group)	 และการสังเกตแบบมส่ีวนรว่ม	 (Participate 

Observation)		

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 การวิจัยในคร้ังนี้เลือกใช้การบันทึกข้อมูลด้วยวิธีการจดบันทึก	

บนัทกึเสยีง	 บนัทกึภาพนิง่และภาพเคลือ่นไหว	 โดยเคร่ืองมอืท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูไดแ้ก	่ เครือ่งบันทึกเสยีง	

กล้องถ่ายรูปและสมาร์ทโฟน	 และที่สำคัญคือผู้วิจัยซ่ึงถือว่าเป็นเครื่องมือท่ีสำคัญท่ีสุดในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการวจิยัเชงิคณุภาพ	เพราะเปน็ผูด้ำเนนิการวจิยัตลอดทกุขัน้ตอน	เริม่ตัง้แตก่ำหนดหวัขอ้การวจิยั	คำถามการวจิยั 

วัตถุประสงค์การวิจัย	 วิธีการออกแบบการวิจัย	 เก็บรวบรวมข้อมูล	 วิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอผลการวิจัย		

(ชาย	โพธิสิตา,	2552 : 44)		
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 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล	 การตรวจสอบความน่าเช่ือถือสำหรับการวิจัยในคร้ังนี้เลือกใช้

วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือแบบสามเส้า	 (Triangulation)	 แบบเลือกใช้วิธีการเก็บข้อมูลท่ีหลากหลาย	 โดย

เก็บข้อมูลด้วยวิธีการ	 สัมภาษณ์เชิงลึก	 (In-Dept	 Interview)	 และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม	 (Participate	

Observation)	 และการสนทนากลุ่ม	 (Focus	 Group)	 เพื่อเป็นการสอบทานการให้ข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลหลัก

ระหว่างการเก็บข้อมูล	

 การวิเคราะห์ข้อมูล	 ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	 Method)	 ในรูปแบบพรรณนา

วเิคราะห	์ (Descriptive	Analysis)	สำหรบัขัน้ตอนของการวเิคราะหข์อ้มลู	 เริม่จากการถอดเทปการสมัภาษณเ์ชงิลึก 

ซึ่งในการดำเนินการสัมภาษณ์กลุ่มผู้วิจัยได้มีแนวคำถามสำหรับการสัมภาษณ์	 เมื่อดำเนินการถอดเทปแล้วผู้วิจัย

ได้ดำเนินการแบ่งข้อมูลโดยการกำหนดรหัสให้กับข้อมูลหลักสองกลุ่มคือด้านวิถีการดำเนินชีวิตและด้านการ

สร้างอัตลักษณ์ของนักดนตรีตาบอด	จากนั้นดำเนินการเปรียบเทียบข้อมูล	และนำเสนอข้อมูลการวิจัยด้วยวิธีการ

เขียนบรรยาย	

ผลการศึกษา 

	 จากการรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์นักดนตรีตาบอดผู้ให้ข้อมูลหลัก	 และนำมาวิเคราะห์ข้อมูลตาม

แนวทางของการวิจัยเชิงคุณภาพ	ผลการศึกษามีดังนี้	

 1. วิถีการดำเนินชีวิตของนักดนตรีตาบอด 

  1.1 ข้อมูลพื้นฐาน 

  ครอบครัว	 นักดนตรีตาบอดทุกคนได้แต่งงานมีครอบครัว	 คู่ชีวิตของแต่ละคนเป็นผู้ที่มีสายตาปกติ	

และมีบุตรเป็นผู้ที่มีสายตาปกติเช่นกัน	 จากการที่ไม่รู้วิธีคุมกำเนิด	 ทำให้มีลูกมาก	 ประกอบกับไม่มีเวลาดูแล

เพราะต้องไปแสดงดนตรีในต่างจังหวัด	ทำให้ลูกเป็นเด็กมีปัญหา	ไม่เรียนหนังสือ	มีครอบครัวตั้งแต่อายุยังน้อย	

สร้างภาระให้กับพ่อแม่	 แนวทางการแก้ไขของครอบครัวนักดนตรีตาบอดคือ	 ต้องยอมให้ลูกไม่เรียนหนังสือใน

ระบบ	 แตใ่หเ้รยีนผา่นระบบกศน.แทน	 และทกุครัง้ทีแ่สดงจะนำลกูไปดว้ย	 เพือ่เปน็กำลงัเสรมิในการยกเครือ่งดนตรี

สำหรับเตรียมการแสดง	และยังสามารถดูแลได้อย่างใกล้ชิด	

  ทีพ่กัอาศยั	 นกัดนตรตีาบอดสว่นใหญเ่ป็นคนตา่งจงัหวดั	 จงึตอ้งเช่าห้องพักในพ้ืนท่ีท่ีตนเองใช้ทำมา

หากนิเป็นประจำ	 ในการเลือกที่พักมักจะเลือกที่พักใกล้กัน	 เพื่อความสะดวกในการฝึกซ้อมและการรวมตัวเพื่อ

ออกไปแสดงดนตรี	 ราคาค่าเช่าที่พักไม่เกิน	 3,000	 บาทต่อเดือน	 บางครอบครัวอยู่ต่างจังหวัดที่มีระยะทางไกล

จากกรุงเทพฯมาก	ไม่สามารถเดินทางกลับได้ในวันนั้น	จะซื้อห้องพักไว้ตามชานเมือง	เพื่อใช้พักอาศัยชั่วคราว	

  การศึกษา นักดนตรีตาบอดมีระดับการศึกษาไม่สูงมากนัก	 มีตั้งแต่ไม่รู้หนังสือ	 ไปจนกระทั่งจบ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 และหลายคนเรียนที่โรงเรียนสอนคนตาบอด	 การศึกษามีส่วนสำคัญอย่าง

มากต่อโอกาสในการประกอบอาชีพนักดนตรี	 เนื่องจากนักดนตรีที่ไม่รู้หนังสือ	 มุมมองความคิด	 โอกาสในการ

หารายได้จากการแสดงดนตรีจะถูกจำกัด	 เพราะไม่ทราบว่าช่องทางในการแสดงดนตรีมีที่ใดบ้าง	 นอกจากนี้ยัง

ไม่สามารถประกอบอาชีพอื่นได้	เช่นไม่สามารถขายลอตเตอรี่	หรือค้าขายอื่นได้เพราะไม่รู้ว่าจะทอนเงินอย่างไร	

สว่นนกัดนตรตีาบอดทีไ่ดรั้บการศึกษา	 จะมีทกัษะความคดิ	 การแสวงหาขอ้มลูสถานทีแ่สดง	 เรยีนรูแ้ละใชช้อ่งทาง			

การหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต	และมีการสร้างเครือข่ายที่ดีกว่า	
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  อาชีพเสริมและรายได้ พบว่า	นักดนตรีตาบอดนอกจากจะแสดงดนตรีเป็นงานหลักแล้ว	ยังมีอาชีพ

เสริมที่นักดนตรีตาบอดส่วนใหญ่ทำ	 คือการค้าขาย	 เช่นขายลอตเตอรี	่ ในยามว่างหากไม่มีงานแสดง	 และช่วง

ใกล้วันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลจะงดแสดงดนตรี	 ขณะที่นักดนตรีตาบอดกำลังแสดงดนตร	ี ครอบครัวอาศัย

เวลาว่างขายอาหารเป็นรายได้เสริมหลังจากที่ช่วยเตรียมการแสดงดนตรีแล้ว	 ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย	

นอกจากนี้คนตาบอดจะมีรายได้ประจำจากเบี้ยยังชีพผู้พิการเดือนละ	 500	 บาท	 เมื่อรวมกับรายได้จากการแสดง

ดนตรีแล้ว	 รายได้เฉล่ียต่อเดือนประมาณ	 5,000	 บาท	 รายได้มีเพียงพอใช้จ่ายแบบวันต่อวัน	 นักดนตรีบางคน

ต้องการออกมาแสดงดนตรีแต่ประสบปัญหาสุขภาพรุมเร้า	 เช่น	เบาหวาน	หอบ	ความดัน	ทำให้เหนื่อยง่ายและ

แสดงได้ไม่นาน	 ขณะที่บางคนคิดแค่มีเงินเพียงพอที่จะใช้แบบวันต่อวัน	 หากมีเงินเพียงพอแล้วจะหยุดพักผ่อน	

เมื่อเงินใกล้หมด	จึงเริ่มจัดการแสดงใหม่		

  การเดินทาง	 เมื่อต้องไปแสดงดนตรียังสถานที่ต่าง	 ๆ	 นักดนตรีตาบอดจะไปกันเป็นกลุ่มโดยอาศัย	

พี่เลี้ยงนักดนตรีซึ่งมีสายตาปกติทำหน้าที่ในการขับรถรับส่ง	 ไม่สามารถเดินทางกันเองได	้ หากเป็นเส้นทาง					

ที่ใช้ประจำนักดนตรีตาบอดสามารถขึ้นและลงรถโดยสารประจำทางได้อย่างถูกต้อง	 สำหรับการขึ้นรถโดยสาร

ประจำทางแต่จะสายนั้น	จะอาศัยสอบถามเส้นทางของรถโดยสารประจำทางจากคนที่อยู่ที่ป้ายจอดรถประจำทาง	

สว่นการลงรถจะใชป้ระสาทสมัผสั	ความรูส้กึ	การจดจำสภาพของเสน้ทางทีใ่ชป้ระจำ	เชน่	การขึน้สะพาน	ลงเนนิ 

การเลีย้ว	 การสะเทอืนเมือ่ผา่นลูกระนาด	 จากสภาพดงักลา่วช่วยใหค้นตาบอดจดจำสถานท่ีตา่ง	 ๆ	 และลงรถโดยสาร

ประจำทางได้อย่างถูกต้อง		

  1.2 การเตรียมการแสดงดนตรีและกลยุทธ์ในการแสดง 

  การเลอืกสถานทีใ่นการแสดงดนตร ีปจัจบุนันกัดนตรตีาบอดใหค้วามสำคญักบัสถานทีใ่นการแสดง	

หากเป็นวงดนตรีที่มีสมาชิกในวงประมาณ	 3	 คนขึ้นไป	 จะมีเครื่องดนตรีหลายชิ้น	 มักเลือกแสดงตามสถาน

ศกึษามากกวา่แสดงในตลาดหรอืขา้งถนน	 เนือ่งจากมสีิง่อำนวยความสะดวก	 ไมต่อ้งประสบปญัหาเรือ่งฝน	 มผีูฟ้งั

จำนวนมากพอ	และรายไดม่ั้นคง	อย่างไรกต็ามถา้ในวงดนตรมีจีำนวนนกัดนตรตีำ่กวา่	3	คน	จะไมส่ามารถจดัการแสดง

ในสถานศึกษาได	้ เพราะไม่สามารถดึงดูดหรือสร้างความบันเทิงได้เท่าท่ีควร	 เหมาะกับการแสดงบริเวณตลาด

มากกว่า	 ในการขออนุญาตเข้าไปแสดงดนตรีในสถานศึกษานักดนตรีตาบอดจะอาศัยให	้ คนในครอบครัว	 หรือ

พี่เลี้ยง	ช่วยค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต	และโทรศัพท์ไปยังองค์การโทรศัพท์เพื่อขอเบอร์	หลังจากได้เบอร์แล้ว

จะโทรตดิตอ่กบัสถานศึกษาเพือ่นดัหมายวนัเวลา	 และมกีารสง่รายละเอยีดอกีครัง้ผา่นแฟกซ	์ ทกุวนันีจ้ะมวีงดนตรี

ตาบอดหมุนเวียนมาแสดงตามสถานศึกษาไม่ขาดสาย	 ทำให้แนวโน้มการแสดงในสถานศึกษาของแต่ละวง				

ถกูจำกดัลงเหลอืวงละ	 1	 ครัง้ตอ่ป	ี ระยะเวลาในการแสดงท่ีแตกตา่งกนัโดยเฉพาะการแสดงในสถานศกึษามีรอบเดยีว 

ระยะเวลาประมาณ	 1-2	 ชัว่โมง	 ทำใหน้กัดนตรไีมเ่หนือ่ยมาก	 แตห่ากแสดงบรเิวณตลาด	 จะตอ้งเตรยีมการแสดง	

ถงึ	2	รอบ	คอืรอบเชา้	และรอบเยน็	รอบเชา้ตอ้งตืน่ตัง้แตต่	ี5	เพือ่มาเตรยีมความพรอ้ม	เริม่แสดง	6.00	–	8.00	น. 

รอบเย็นต้องเตรียมตัวตั้งแต่	15.00	เริ่มแสดง	16.00-17.00	น.	ซึ่งจะเหนื่อยมากสำหรับนักดนตรี		

  การเตรยีมความพรอ้มกอ่นแสดง	 นกัดนตรแีตล่ะวงจะวางแผนเกีย่วกบัเพลงทีจ่ะใชแ้สดง	 โดยนกัดนตรี

จะใช้เกณฑ์พจิารณาเลือกเพลง	 คอืสถานทีท่ีจ่ะไปแสดง	 เชน่	 โรงเรียนประถมศกึษา	 โรงเรียนมธัยมศกึษา	 วทิยาลยั

อาชีวศกึษา	มหาวทิยาลยั	องคก์ารเอกชน	หนว่ยราชการ	และตลาดท่ีมคีนมาจบัจา่ยใช้สอย	หากเป็นกลุ่มสถานศกึษา 
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ผู้ฟังส่วนใหญ่เป็นเด็ก	วัยรุ่น	ดังนั้นเพลงที่ร้องจะเป็นเพลงสตริง	เพลงวัยรุ่นที่กำลังดังทันยุคทันสมัย	หากแสดง

ตามตลาดสด	 หรือตลาดนัด	 เพลงที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นเพลงลูกทุ่ง	 ลูกกรุง	 เพลงเพื่อชีวิต	 และเพลงที่กำลังได้รับ

ความนิยมในขณะนั้นผสมอยู่ด้วย	 เครื่องดนตรีท่ีใช้แสดงแต่ละคร้ังข้ึนอยู่กับศักยภาพของวง	 เคร่ืองดนตรีหลัก

ได้แก่	 กีตาร์	 อุปกรณ์เสริม	 เช่น	 ลำโพง	 เครื่องปั่นไฟ	มิกเซอร์	 แอมป์	 ไมค์	 สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดง

ส่วนใหญ่จะซื้อที่คลองถม	 เครื่องเสียงมักมีราคาค่อนข้างสูง	 ดังนั้นนักดนตรีเลือกที่จะใช้สินค้ามือ	 2	 มากกว่า	

อย่างไรก็ตามอุปกรณ์เครื่องเสียงเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่ง	 ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ฟัง	 หากแสดง

ดนตรีแล้วเครื่องเสียงมีปัญหา	จะได้รับเสียงบ่นจากผู้ฟัง	และส่งผลต่อรายได้ของนักดนตรีด้วย	

  รูปแบบการดำเนินงาน	 วงดนตรีตาบอดในปัจจุบันมีรูปแบบการดำเนินงาน	 2	 แบบคือ	 แบบ

ครอบครัว	และการรวมตัวของเพื่อนหรือคนรู้จัก	โดยในแบบครอบครัว	สมาชิกในครอบครัวมีคนหนึ่งที่ตาบอด

และเป็นนักดนตรี	 ไปชักจูงหรือรวมตัวกับเพื่อนที่ตาบอดเหมือนกันทำวงดนตรีออกแสดง	 โดยให้สมาชิกใน

ครอบครัว	 เช่นภรรยาหรือลูกทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงหรือผู้ประสานงาน	 ส่วนการรวมตัวแบบที่	 2	 เกิดจากกลุ่ม

เพื่อนหรือคนรู้จักมาแสดงดนตรีด้วยกัน	สมาชิกในวงและพี่เลี้ยงไม่มีความเกี่ยวข้องในฐานะญาติ	พี่เลี้ยงสำหรับ

นักดนตรีตาบอด	 จัดว่าเป็นบุคคลที่สำคัญมาก	มีหน้าที่จัดพิมพ์หนังสือขออนุญาตแสดงดนตรี	 ส่งแฟกซ์	 ขับรถ

รับส่งนักดนตรี	พาเข้าห้องน้ำ	ซื้ออาหารและน้ำดื่ม	ยกอุปกรณ์	จัดวางตำแหน่งของกล่องรับบริจาค	และอำนวย

ความสะดวกให้กับนักดนตรีจนกว่าจะเสร็จสิ้นการแสดง	 ในส่วนของนักดนตรีจะต้องมีทั้งผู้หญิง	 และผู้ชาย		

นักดนตรีหญิงจะต้องร้องเพลงของนักร้องผู้หญิง	 และเป็นคนถือกล่องรับบริจาค	 ส่วนนักดนตรีชายจะร้องเพลง

ผู้ชายและเล่นเครื่องเล่นกีตาร์	

  การรวมตัวต้ังวง วงดนตรีตาบอดนั้น	 จะต้องประกอบด้วยนักดนตรีตาบอดประมาณ	 3	 คน	 เป็น

ชายและหญิงผสมกัน	 และมีพี่เลี้ยงนักดนตรี	 ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน	 ขับรถรับส่ง	 ยกอุปกรณ์เครื่องเสียง	

เครื่องดนตรีต่าง	 ๆ	 ช่วยติดตั้ง	 ความสัมพันธ์มีทั้งที่เป็นญาติ	 คนในครอบครัว	 และเป็นเพียงคนรู้จักที่มีความไว้

เนื้อเชื่อใจกัน	 ดนตรีแต่ละวงจะมีชื่อวง	 และตราสัญลักษณ์วง	 เพ่ือใช้ในการทำหนังสือขอจัดแสดงตามสถานที่

หรือหน่วยงานต่าง	 ๆ	 แนวโน้มของวงดนตรีตาบอดในปัจจุบัน	 มีรูปแบบท่ีเป็นศิลปินเดี่ยวมากข้ึน	 การรวมตัว

เป็นวงลดลง	 เพราะรายได้เฉลี่ยต่อคนที่ลดน้อยลงเมื่อรวมตัวเป็นวงไม่คุ้มค่า	 แต่หากแสดงเดี่ยวสามารถเลือกวัน

เวลาทีแ่สดงได	้ อปุกรณน์อ้ย	 ลงทนุนอ้ยกวา่	 รายไดต้อ่คนมากกวา่	 เชน่	 บางคนแสดงตามตลาดนดัคนเดยีวไดเ้งนิ 

800	 บาท	 แต่หากแสดงเป็นวง	 3	 คน	 ได้เงิน	 3,000	 บาท	 เมื่อหักค่าเดินทาง	 ค่าอาหาร	 และให้กับพี่เลี้ยง									

ผู้ประสานงานแล้ว	 เหลือเงินเฉลี่ยต่อหัวนักดนตรีต่ำกว่า	800	บาท	ดังนั้นทำให้วงดนตรีคนตาบอดในปัจจุบันมี

แนวโน้มลดน้อยลง	

  ระยะเวลาในการแสดงดนตรี	 ระยะเวลาที่ใช้ในการแสดงดนตรีมีจำกัด	 ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่

อนุญาตให้ไปแสดง	 เช่น	 หน่วยงานราชการและเอกชนมักอนุญาตในช่วงเวลากลางวัน	 เช่น	 12.00-13.00	 น.	

เป็นช่วงพักรับประทานอาหาร	 เพราะพิจารณาว่าเป็นเวลาท่ีเหมาะสมไม่รบกวนการทำงาน	 แต่หากเป็นสถาน

ศึกษาเวลาเรียน	 เวลาพักไม่ตรงกัน	 ดังนั้นเมื่อถูกจำกัดเวลาในการแสดงเฉพาะช่วงเที่ยง	 เงินบริจาคที่ได้รับมี

จำนวนไม่มากนักไม่คุ้มกับค่าใช้จ่าย	 นักดนตรีจึงมักละเมิดสัญญาคือแสดงตั้งแต่ประมาณ	 10.00-13.00	 น.	 ซึ่ง

ทำให้ผู้ประสานงานของสถานศึกษาไม่พอใจ	เพราะเสียงดนตรีไปรบกวนการเรียนของนักเรียน	การแสดงดนตรี

ในสถานศึกษากำลังได้รับความนิยมจากวงดนตรีตาบอดอย่างมาก	 เนื่องด้วยมีข้ันตอนขออนุญาตท่ีไม่ยุ่งยาก	
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ประกอบกับสถานศึกษามีนโยบายในการช่วยเหลือสังคมอยู่แล้ว	 และกิจกรรมดังกล่าวช่วยสร้างความบันเทิงให้

กับนักเรียน	 ลดความเครียดจากการเรียน	 ส่วนใหญ่จะอนุญาตให้แสดงเทอมละ	 1	 ครั้ง	 หมุนเวียนเปลี่ยนวงกัน

มาเรื่อย	 ๆ	 การแสดงแต่ละครั้งจะได้เงินบริจาคข้ันต่ำประมาณ	 2,000	 บาท	 สถานศึกษาท่ีแสดงแล้วได้รับเงิน

บริจาคมากได้แก่โรงเรียนคริสเตียน	 ซึ่งมีระบบและระเบียบในการจัดนักเรียนลงมาชมการแสดง	 ความประทับ

ใจของนักดนตรีตาบอดไม่ใช่แค่เงินบริจาคที่ได้รับ	 แต่จากการมีส่วนร่วมในการร้องเพลงของผู้ชม	 ทำให้รู้สึก

ตนเองมีความสำคัญ	 เหมือนเป็นนักร้องกำลังแสดงคอนเสิร์ต	 ประกอบกับการดูแลเอาใจใส่ของอาจารย์ท้ังเรื่อง

การจัดเตรียมสถานที่	 อาหาร	 และน้ำดื่ม	 แต่ไม่บ่อยครั้งที่วงดนตรีตาบอดจะมีโอกาสในการเข้าไปแสดงดนตรี

ในโรงเรียนคริสเตียน	 ขณะเดียวกันอาจารย์ผู้ประสานงานบางคนก็สร้างความรู้สึกที่ไม่ดีด้วยการใช้คำพูดที่

รุนแรงว่ากล่าว	ดูถูก	ตำหนิติเตียน	ไม่ให้เกียรตินักดนตรีตาบอด		

  การจัดสรรรายได้จากการแสดงดนตรีเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งมี	2	แบบ	คือหากเป็นวงดนตรีประเภท

ครอบครัว	 จะประกอบด้วยนักดนตร	ี และผู้ประสานงานท่ีเป็นคนในครอบครัว	 เช่น	 ภรรยา	 น้องสาว	 ลูกชาย	

แต่ก็จะมีนักดนตรีอื่นที่ไม่ใช่คนในครอบครัว	เกณฑ์ในการแบ่งรายได้	จะแบ่งให้กับนักดนตรีคนละ	10	%	จาก

เงินรายได้ทั้งหมด	 เงินที่เหลือผู้ประสานงานหลักจะแบ่งเงินให้คนในครอบครัวตามความเหมาะสม	 อีกประเภท

หนึ่งคือการรวมตัวของเพื่อนหรือคนรู้จัก	เกณฑ์ในการแบ่งคือนำรายได้หักค่าใช้จ่าย	เงินที่เหลือนำมาแบ่งเท่ากัน	

นอกจากนี้นักดนตรีตาบอดยังยินดีแสดงเพื่อเป็นการกุศลเพื่อช่วยเหลือสังคม	

  กลยทุธ์ในการแสดงดนตร ีการเลอืกเพลงทีส่อดคลอ้งกบัอายขุองผูฟ้งั	 เชน่ ผูฟ้งัเปน็เดก็นกัเรยีน วยัรุน่ 

จะเน้นเพลงสมัยใหม่	เพลงของนักร้องวัยรุ่น	เพลงสตริง	ถ้าเป็นวัยผู้ใหญ่	จะเป็นเพลงเพื่อชีวิต	เพลงลูกทุ่ง	และ

เพลงที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน	การวางกล่องรับบริจาค	เลือกวางกล่องในจุดที่คนเดินผ่าน	และจะให้นัก

ดนตรีตาบอดถือกล่องรับบริจาคพร้อมกับร้องเพลงด้วย	 อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมด้วยการขอเพลง	

นอกจากนี้ยังมีการหยุดร้องเพื่อพูดคุยสร้างความคุ้นเคยเป็นกันเอง	 ทักทายผู้ฟังและกล่าวขอบคุณ	 การหยุดร้อง

เป็นระยะเป็นการช่วยพักเสียงและพักเหนื่อยของนักดนตรีอีกทางหนึ่ง	

  1.3 ปัญหาและอุปสรรคของนักดนตรีตาบอด 

	 	 นักดนตรีตาบอดต้องเผชิญกับปัญหาสภาพแวดล้อมทั่วไป	 ได้แก่	 ฝนตก	 โดยเฉพาะแสดงตาม

ตลาดหรือสถานที่เปิดโล่ง	น้ำฝนจะส่งผลกับเครื่องดนตรีที่เป็นไฟฟ้าเมื่อกระทบความชื้น	เกิดไฟฟ้ารั่ว	อีกทั้งยัง

ทำให้	รายได้จากการบริจาคลดลง	อีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้รายได้ลดลง	คือค่าครองชีพที่สูงขึ้น	ทำให้คนส่วนใหญ่

ระมดัระวงัการใชจ้า่ยเงนิในการทำบญุ	 นอกจากนีน้กัดนตรีตาบอดยังตอ้งเผชิญกบัการกดทับ	 จากกลุ่มคนหลายกลุม่

ในสังคม	ได้แก่	กลุ่มประชาชนทั่วไป	ผ่านสายตาและคำพูดที่ดูถูก	ไม่ให้เกียรติ	กลุ่มมิจฉาชีพซึ่งแฝงตัวมาขโมย

เงินในกล่อง	 โดยเฉพาะกล่องที่ตั้งอยู่ไกลดูแลไม่ท่ัวถึง	 บางครั้งเจอนักเลงหรือคนเมามาหาเรื่องและนำเงินไป				

นักดนตรีตาบอดส่วนใหญ่จะไม่ตอบโต้	 แต่จะปรับวิธีเก็บเงินไม่ให้เหลือเศษเงินที่เป็นธนบัตรอยู่ในกล่อง	 เพื่อ

ไม่ให้เป็นสิ่งล่อตาแก่กลุ่มมิจฉาชีพ	 กลุ่มเจ้าหน้าท่ีรัฐ	 โดยเฉพาะเทศกิจท่ีคอยตรวจจับเวลาออกไปแสดงใน

สถานที่ไม่เหมาะสม	กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มนักดนตรีตาบอดด้วยกันเอง	 โดยเฉพาะคนที่มีความสามารถในการร้อง	

เสียงดี	 จะเรียกเก็บค่าตัวในราคาสูง	 และมีการลาออกจากวง	 ไปเป็นศิลปินเดี่ยว	 ทำให้วงดนตรีเดิมต้องหยุด

ชะงัก	นักดนตรีที่เหลือรู้สึกถึงความไม่มั่นคงในอาชีพ	 
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 2. การสร้างอัตลักษณ์ของนักดนตรีตาบอด 

	 นักดนตรีตาบอดสร้างอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนจากความสามารถในการแสดงดนตรี	การร้องเพลง	การ

แสดงที่สร้างความสุขให้กับผู้ฟัง	 โดยต้องการให้ตนเองมีค่าแตกต่างจากขอทาน	พยายามพัฒนาคุณภาพการร้อง

เพลง	 เรียนรู้เพลงใหม่	ๆ	ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน	ปรับกลยุทธ์การแสดง	 เช่นในวงจะมีทั้งนักร้องหญิง	และนัก

ร้องชาย	ทำให้สามารถร้องเพลงได้ถูกใจผู้ฟังทุกเพศ	ทุกวัย	ในมุมมองของนักดนตรีตาบอด	เขาเชื่อว่าเขาไม่ต่าง

อะไรกับคนปกติที่มีเป้าหมายอย่างเดียวกันคือขายเสียงแลกเงิน	 อาชีพของเขาคือนักดนตรีหรือนักร้อง	 ไม่ใช่

ขอทาน	 ขณะท่ีคนในสังคมมองนักดนตรีตาบอดเป็นเพียงผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	 ไม่ให้การยอมรับ	 การให้เงิน

หรือการช่วยเหลือเพราะความเมตตาสงสาร	 ไม่ได้เกิดจากคุณภาพหรือความสามารถในการแสดงดนตรี	

นอกจากนี้ในด้านกฎหมาย	นักดนตรีตาบอดมักถูกเทศกิจตรวจจับ	 ไม่ให้แสดงในสถานที่	 ทั้ง	 ๆ	ที่บางจุดมีคน

เร่ร่อน	หรือหาบเร่แผงลอยสามารถขายได้	แต่ถ้าเป็นนักดนตรีตาบอดมาแสดงมักถูกเทศกิจจับ	ดังนั้น	แม้ว่านัก

ดนตรีตาบอดจะพยายามสร้างอัตลักษณ์	 หรือสร้างความเป็นตัวตนให้สังคมทั่วไปประจักษ	์ แต่วิถีชีวิตของพวก

เขาก็จำเป็นที่จะยังคงอยู่ในโครงครอบของกฎเกณฑ์ในสังคม		

สรุปผลการวิจัย 

	 จากผลการวิจัยวิถีชีวิตนักดนตรีตาบอดในสังคมไทย	 พบว่า	 นักดนตรีตาบอดมีรูปแบบการใช้ชีวิตใกล้

เคียงกับคนปกติ	คือ	แต่งงานมีครอบครัว	มีบุตร	ภูมิลำเนาเป็นคนต่างจังหวัด	พักอาศัยตามห้องเช่าราคาถูก	โดย

รวมกันอยู่เป็นกลุ่ม	 อาชีพหลักคือการเป็นนักดนตรี	 ซ่ึงรายได้จากการแสดงนั้นไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ	 ดัง

นั้นจึงต้องมีอาชีพเสริมได้แก่การขายอาหารและสลากกินแบ่งรัฐบาล	อย่างไรก็ตามนักดนตรีตาบอดก็ยังให้ความ

สำคัญกับการแสดงดนตรีมากกว่าเพราะส่วนใหญ่มีใจรักในเสียงเพลง	 มีความสุขในการร้องเพลง	 ซึ่งพวกเขาได้

พยายามพัฒนากลยุทธ์ในการแสดงดนตร	ี ตั้งแต่การเลือกสถานที่แสดง	 โดยจะเลือกสถาบันการศึกษามากกว่า

สถานที่อื่นเพราะจุดแข็งเรื่องสถานที่ที่มีความสะดวกสบาย	 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายมีจำนวนมาก	 แม้จะมีระยะเวลา

ในการแสดงส้ันแต่รายได้ที่ได้รับก็คุ้มค่ากับการแสดง	 มีนักร้องท้ังหญิงและชายเพ่ือให้สอดคล้องกับเนื้อเพลง	

ก่อนการแสดงจะมีการเลือกเพลงไว้ล่วงหน้า	 เพลงท่ีร้องจะข้ึนอยู่กับกลุ่มลูกค้าในสถานท่ีนั้น	 ๆ	 ระหว่างที่ร้อง

เพลงจะมีการพูดคุยเป็นระยะ	 ๆ	 กับผู้ฟัง	 เพื่อให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมในการแสดงด้วย	 นอกจากนี้มีการปรับกลยุทธ์

การวางจุดตั้งกล่องรับบริจาคให้สะดวกและปลอดภัยจากมิจฉาชีพ		

	 การสร้างอัตลักษณ์ของนักดนตรีตาบอด	 พบว่า	 นักดนตรีตาบอดสร้างอัตลักษณ์แห่งตนขึ้นมา	 เพ่ือให้

คนทั่วไปยอมรับ	 ว่าไม่ใช่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม	 สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ด้วยความสามารถในการ

ร้องเพลง	 การแสดงดนตร	ี สังคมกดทับนักดนตรีตาบอด	 โดยถูกวาทะกรรมไปแล้วว่าคนตาบอดที่แสดงดนตรี

นั้นเป็น	 “ขอทาน	 หรือ	 วณิพก”	 ขณะที่คนปกติเล่นดนตรีริมทางเท้า	 หรือสถานท่ีสาธารณะเพ่ือรับเงินบริจาค	

สังคมเรียกกลุ่มคนเหล่านี้ว่า	 “นักดนตรีเปิดหมวก”	 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการแสดงออกของนักดนตร	ี ตาบอด

ทั้งหมดยังอยู่ภายใต้กรอบโครงสร้างและวาทกรรมของสังคม	 ซึ่งคงต้องอาศัยเวลา	 ในการพิสูจน์ความสามารถ

หรือศักยภาพในการแสดงให้สังคมประจักษ์เพื่อนำไปสู่การยอมรับต่อไป		



กระแสวัฒนธรรม 13   

อภิปรายผลการวิจัย 

	 จากผลการศึกษาผู้วิจัยมีความเห็นว่า	 การใช้ชีวิตประจำวันของคนตาบอดไม่ได้แตกต่างจากคนท่ัวไป	

แต่งงานมีสามี	 ภรรยา	 และลูกเหมือนคนปกติ	 ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน	 แต่ก็ไม่ต้องการให้ตนเองเป็นภาระของ

สังคม	 โดยพยายามพัฒนาศักยภาพด้านใดด้านหนึ่งตามที่ตนเองถนัด	 เพื่อใช้ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและ

ครอบครัว	อาชีพที่คนตาบอดนิยมทำกันอาชีพหนึ่งคือการเป็นนักดนตรี	สอดคล้องกับ	พรจันทร์	เกียรติศิริโรจน์	

(2551)	 ที่กล่าวว่า	 ผู้พิการต้องการทำงานเพื่อแสดงความสามารถในการช่วยเหลือตนเองและครอบครัว	 ทั้งใน

ด้านเศรษฐกิจและภาระความรับผิดชอบในครอบครัว	 ต้องการทำงานท่ีตนสนใจหรือชอบ	 เป็นงานท่ีสามารถ

ทำได้โดยใช้กำลังความสามารถที่มีอยู่	 ต้องการทำงานที่ทำให้เกิดความรู้สึกประสบผลสำเร็จเพราะจะทำให้เกิด

ความเช่ือมัน่มากขึน้	 การแสดงดนตรใีนปจัจบุนัมคีวามยากลำบากมากข้ึน	 การดำเนนิงานในลักษณะธรุกจิครอบครวั 

ขนาดวงไม่เกนิ	 5	 คน	 กลยุทธใ์นการแสดงตอ้งมกีารปรบัรปูแบบในการแสดงใหส้อดคลอ้งกบัสถานทีแ่ละกลุม่ผูฟ้งั 

อย่างไรก็ตามความสามารถทางด้านดนตรีของนักดนตรีตาบอดไม่สูงมากนัก	 ขาดความรู้	 ขาดทักษะในการร้อง

เพลงและแสดงดนตร	ี ไมม่กีารพฒันาเพลงใหม	่ ๆ	ทำใหไ้มเ่ปน็ทีป่ระทบัใจของคนบรจิาค	สอดคลอ้งกบั	พรีะชยั 

ลี้สมบูรณ์ผล	 (2536)	 พบว่า	 มีคนตาบอดจำนวนน้อยมากที่ใช้ดนตรีเป็นอาชีพหลักอย่างแท้จริง	 เนื่องมาจากคน

ตาบอดส่วนใหญ่ยังไม่สามารถแสดงดนตรีได้คุณภาพถึงระดับที่ทำให้ได้รับความสนใจ	 และยกย่องจากบุคคล

ทั่วไป	 อย่างไรก็ตามนักดนตรีตาบอดมีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการแสดงดนตรี	 ท้ังการเลือกเพลงท่ีเหมาะสม

กับผู้ฟังและสถานที่	 การสร้างความเป็นกันเอง	 เทคนิคการวางจุดรับบริจาค	 ซึ่งจะสอดคล้องและแตกต่างกันไป

ตามสถานการณ์		

	 นกัดนตรตีาบอดพยายามสรา้งอตัลักษณใ์หต้นเองผา่นการแสดงดนตรี	 เปน็การแสดงใหเ้หน็ความสามารถ 

และคุณค่าที่อยู่ในตนเอง	 สอดคล้องกับอานนท์	 วันลา	 (2553)	 ที่พบว่า	 ทัศนคติของคนตาบอด	 คือการมอง

ตนเองว่าไม่เคยสูญเสียอะไร	 ประเมินตามความรู้สึกว่าตนเองไม่แตกต่างมีความสามารถและมีคุณค่านั่นคือการ

เหน็คณุค่าของตนเอง	 ซึง่เปน็จดุเริม่ตน้ของการพัฒนาศกัยภาพของตนเอง	 และเป็นพ้ืนฐานของการสรา้งอตัลักษณ์

แห่งตนขึ้นมาใหม่	แทนที่อัตลักษณ์ของผู้พิการที่สังคมมอบให้	ที่ว่าคนพิการน่าสงสาร	น่าเวทนา	ควรได้รับการ

ช่วยเหลือ	สู่อัตลักษณ์แห่งตัวตนใหม่	ทำให้สังคมยอมรับในความสามารถ	

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

	 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยจากผลการวิจัย	 พบว่า	 นักดนตรีตาบอดมีลักษณะวิถีชีวิตใกล้เคียงกับคนปกติ	

แต่จะประสบปัญหาความยากลำบากในการทำมาหากิน	 ทางเลือกในการประกอบอาชีพมีไม่มากนัก	 โดยเฉพาะ

การเป็นนักดนตรีตาบอด	 ขายเสียงแลกกับเงินบริจาค	 ซึ่งปัจจุบันการแข่งขันค่อนข้างสูง	 มีนักดนตรีศิลปินเดี่ยว

เพิ่มขึ้นจำนวนมาก	 สังคมไม่ให้การยอมรับในความสามารถทางการแสดงดนตรีของนักดนตรีมากนัก	 เหตุผล

ของการบริจาค	 มาจากความสงสารมากกว่าชื่นชมในเสียงเพลง	 อีกทั้งการช่วยเหลือจากรัฐบาลไม่มีความชัดเจน

ทั้งระดับนโยบายและความเป็นรูปธรรม	ดังนั้นผู้วิจัยขอเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขแก่บุคคล	3	ฝ่ายได้แก่	

	 1.		 นักดนตรตีาบอด	 ควรพฒันาความสามารถในการแสดงดนตร	ี หมัน่ฝกึฝนการรอ้งเพลงใหไ้ดม้าตรฐาน 

สามารถรอ้งไดท้กุแนว	 ติดตามเพลงทีก่ำลังไดร้บัความนยิมในปจัจบุนั	 กอ่นการแสดงทกุครัง้ควรเตรยีมความพรอ้ม

ศึกษาข้อมูลของกลุ่มลูกค้าในสถานที่ที่จะไปแสดง	ว่าเป็นกลุ่มใดคนทำงาน	นักเรียน	นักศึกษา	อายุเท่าใด	 เพื่อ

ใหส้นองความตอ้งการของผูบ้รจิาคไดท้กุกลุ่ม	การแตง่กายควรสภุาพเรยีบร้อย	เพ่ือภาพลกัษณท่ี์ด	ีและสร้างความสนใจ

ให้กับกลุ่มผู้ฟังได้	 
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	 2.		 ประชาชนทั่วไป	ทั้งกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	และกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในสถานที่ใกล้เคียงกับการแสดง

ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการแสดงดนตร	ี ซึ่งทุกกลุ่มควรให้เกียรติซึ่งกันและกันเคารพสิทธิความเป็นมนุษย์

ของทุกคน	 หากนักดนตรีทำอะไรที่ไม่ถูกต้องเช่นเสียงดนตรีดังเกินไป	 ควรพูดจาด้วยความสุภาพไม่ต้องใส่

อารมณ์เพราะกลุ่มนักดนตรีตาบอดส่วนใหญ่ไม่ต้องการมีปัญหาหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับใคร	 ปัญหาท่ี

ผ่านมาเกิดจากความไม่รู้ไม่เจตนามากกว่า	

	 3.		 ภาครัฐควรเพิ่มโอกาสในการแสดงความสามารถทางดนตร	ี จัดเวทีการแสดงในสถานที่หน่วยงาน

ราชการ	หรือสวนสาธารณะ	ให้นักดนตรีตาบอดได้แสดง	เพื่อเป็นการสร้างงาน	สร้างรายได้	เปรียบเสมือนการ

โฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปเห็นความสามารถเชิงประจักษ์	 เพราะคนในสังคมบางกลุ่มไม่มั่นใจ

ในความสามารถ	ขณะที่วงดนตรีคนตาบอดที่มีศักยภาพเป็นนักดนตรีมืออาชีพยังมีอยู่		

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

	 การศกึษาในครัง้นี	้ผูวิ้จยัไดศึ้กษาเรือ่ง	“วถิชีีวตินกัดนตรตีาบอดในสงัคมไทย	:	กรณศีกึษา	กรงุเทพมหานคร”	

ซึ่งเป็นการศึกษาการดำเนินชีวิตประจำวันของนักดนตรีตาบอด	 และการประกอบอาชีพ	 ของนักดนตรีตาบอด	

ทั้งในบริบทกระบวนการแสดงดนตรี	 กลยุทธ์ในการแสดงดนตรี	 การสร้างอัตลักษณ์ของนักดนตรีตาบอด	 ซึ่ง

เป็นการศึกษาสมรรถนะด้านการร้องเพลงเพียงอย่างเดียว	 ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไป	 ผู้วิจัยขอเสนอแนะให้

ทำการศึกษาสมรรถนะด้านอ่ืนของนักดนตรีตาบอด	 เพื่อให้ทราบสมรรถนะ	 ความรู้	 ความสามารถอื่น	 ๆ	 ของ

นักดนตรีตาบอด	 เพื่อนำไปสู่การวางแผนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาอาชีพ	 เป็นการเพ่ิมทางเลือกใน

การประกอบอาชีพ	 สร้างรายได	้ และควรศึกษาคุณภาพชีวิตของนักดนตรีตาบอดก่อนฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	

และหลังการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	มีความเปลี่ยนแปลงในคุณภาพชีวิตหรือไม่	นอกจากนี้ยังใช้เป็นแนวทางใน

การพัฒนาผู้พิการประเภทอื่นให้เขาสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองโดยไม่เป็นภาระของผู้อื่น	
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บทคัดย่อ  

	 การศกึษาครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ศกึษาระดบัและปัจจยัท่ีมผีลตอ่ความพึงพอใจในการทำงานของข้าราชการ

ในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา	และเพื่อเสนอแนะแนวทางในการเสริมสร้างระดับความ	พึงพอใจในการทำงาน

ใหแ้กข่า้ราชการในสงักดัสำนกังานเขตยานนาวา	 กรงุเทพมหานคร	 ผู้วจิยัใช้ข้าราชการท่ีทำงานในสังกดัสำนกังาน

เขตยานนาวา	 จำนวนทั้งสิ้น	 120	 คนโดยศึกษาประชากรทั้งหมด	 ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ	 (Quantitative	 research)	 ได้แก่	 ความถี่	 ร้อยละ	

ทดสอบสมมติฐานการวิจัย	ใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลด้วย	ไคสแควร์	และวัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับ

ตัวแปรตาม	ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ	0.05	ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้	1.	ระดับความพึงพอใจด้านต่างๆ	ในการ

ทำงานโดยรวมของข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา	 อยู่ในระดับมาก	 4	 ด้าน	 ได้แก่	 ด้านความสำเร็จ

ของงาน	 ด้านลักษณะงานและความรับผิดชอบ	 ด้านความเจริญก้าวหน้า	 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน		

ส่วนด้านการยอมรับนับถือ	 มีระดับความพึงพอใจในการทำงานของข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา

อยู่ในระดับปานกลาง	2.	ปัจจัยด้านต่างๆที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของข้าราชการในสังกัดสำนักงาน

เขตยานนาวา	มรีะดบันยัสำคญัทางสถติทิี	่ 0.01	ไดแ้ก	่อาย	ุและมรีะดบันยัสำคญัทางสถติทิี	่ 0.05	ไดแ้ก	่อายรุาชการ 

3.	 ข้อเสนอแนะแนวทางในการเพิ่มระดับความพึงพอใจในการทำงานของข้าราชการสังกัดสำนักงานเขตยานาวา	

โดยหัวหน้าหน่วยงานควรจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาข้าราชการ	 ได้แก่	 ด้านความสำเร็จของงาน	

ด้านการยอมรับนับถือ	 ด้านลักษณะงานและความรับผิดชอบ	 ด้านความเจริญก้าวหน้า	 ด้านการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน	เพื่อเป็นการเพิ่มระดับความพึงพอใจในการทำงานให้มากขึ้น	

คำสำคัญ	:	ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ	ข้าราชการสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา	

มานะชัย		กฤตอำไพ	

สำนักงานเขตยานนาวา	
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Abstract  

	 The	purposes	of	 this	 research	were:	1.To	 study	 the	 level	of	work	 satisfaction	of	 the	Yannawa	

District	officials.	2.	To	study	the	factors	which	affect	the	satisfaction	of	the	Yannawa	District	officials.	3.	

To	suggest	how	to	enchance	the	level	of	satisfaction	in	the	work	of	Yannawa	District	official.	Population	

is	120	Yannawa	District	officials.	The	researcher	used	a	questionnaire	to	collect	data.	The	statistic	was	

used	 to	 analyze	quantitative	 research	which	 included	 the	 frequency,	 the	percentage,	 the	hypothesis,	 the	

testing	which	were	statistically	analyzed	by	Chi-square,	and	the	measure	of	the	relationship	between	the	

Independent	and	Dependent	Variables	with	0.05	level	of	significance.	The	results	of	the	study	were	as	the	

following	:	1.	The	working	satisfaction	of	Yannawa	District	officials	was	at	a	high	level	in	all	5	factors,	

2.	The	factors	which	affected	the	overall	satisfaction	of	Yannawa’s	officials	with	significant	level	of	0.05	

were	 the	 age	 leve,	 the	 policy	 and	 management,	 the	 advancement	 in	 position,	 the	 relationship	 with	

colleagues,	 the	 atmosphere	 in	 the	 office	 and	 the	 income	 and	 welfare	 of	 Yannnawa	 District	 officials.						

3.	The	suggestion	to	promote	working	satisfaction	of	Yannawa	District	officials	was	that	the	department	

head	should	organize	to	promote	respect	such	as	coaching	mentors	some	techniques,	building	a	system	to	

work	 effectively,	 putting	 the	 man	 on	 the	 right	 job,	 and	 manifesting	 honor,	 pride,	 and	 loyal	 to	 the	

organization	to	enhance	work	satisfaction.		

Keywords	:	Factors	Affecting	Satisfaction,	Yannawa	District	Officials	

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา  

	 พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 “การเลือกคนใช้ให้เหมาะแก่ตำแหน่ง		

เปน็สิง่สำคญัสำหรบัผูเ้ปน็นายคน	 การทีจ่ะรูว้า่ถกูหรอืผิดนัน้จะตอ้งขยันเอาใจใส่ดอูยู่เสมอวา่	 ผลงานท่ีเขาทำนัน้

เป็นอย่างไร	ถ้าเขาทำได้ดีต้องยอมให้ว่าเป็นความดีของเขาเอง	เราจะรับเอาได้เพียงแต่ว่าเลือกคนถูก	ถ้าเขาทำผิด

เราต้องรับเสียเองว่าเพราะเราเลือกเขาๆจึงมีโอกาสทำผิด	 ทั้งนี้เพราะอำนาจอยู่ที่ไหนความรับผิดชอบต้องอยู่ที่

นั่นด้วย	 ถ้าเรียกผู้ใดมาสั่งงานจะให้ไปรับตำแหน่งใหม	่ ผู้นั้นตอบรับว่าได้โดยเร็วและอ้ายนั่นก็ทำได	้ อ้ายนี่				

ก็ง่านละก็เตรียมหาคนใหม่ไว้ได้ทันที	ถ้าคนใดหนักใจ	ซักถามถี่ถ้วนเห็นความลำบากละก็	 เรานอนหลับตาได้”	

(เทพมนตรี	ลิมปพะยอม,	2555)		

	 พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน	พ.ศ.	2551	มาตรา	59	วรรคหนึง่	กำหนดวา่ผูไ้ดร้บัการบรรจุ

และแต่งตั้งตามมาตรา	 53	 วรรคหนึ่ง	 หรือมาตรา	 55ให้ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ	 และให้ได้รับการพัฒนา	

เพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็นข้าราชการท่ีดี	 และหมวด	 4	 การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและ

เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน	 มาตรา	 72	 กำหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่ดำเนินการให้มีการเพิ่มพูน

ประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ	 เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญมีคุณภาพ	

คณุธรรม	 จรยิธรรม	 คณุภาพชวีติมขีวญักำลงัใจในการปฏบิตัริาชการ	 ให้เกดิผลสมัฤทธิต์อ่ภารกจิของรฐั	 รวมทัง้

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ	 พ.ศ.	 2551	 –	 2555	 มีจุดมุ่งหมายในการยกระดับการให้บริการและ

การทำงานของข้าราชการ	 เพื่อตอบสนองความคาดหวัง	 และความต้องการของประชาชนที่มีความสลับซับซ้อน	
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หลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	ปรับรูปแบบการทำงานให้มีลักษณะเชิงบูรณาการ	เกิดการแสวงหา

ความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับฝ่ายต่างๆ	 รวมท้ังเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม	 มุ่งสู่การเป็น

องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง	 บุคลากรมีความพร้อม	 และความสามารถในการเรียนรู้	 คิดริเริ่ม	 เปลี่ยนแปลงและ

ปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่างๆ	และสร้างระบบการกำกับดูแลตนเองที่ดี	เกิดความโปร่งใส	มั่นใจ	

และสามารถตรวจสอบไดร้วมทัง้ทำใหบ้คุลากรปฏบัิตงิานอย่างมจีติสำนกึความรบัผิดชอบตอ่ตนเอง	 ตอ่ประชาชน	

และต่อสังคม	 ประกอบกับยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน	 มีเป้าประสงค์หลักในการพัฒนาข้าราชการ

พลเรือนให้มีสมรรถนะและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติราชการ	 โดยยึดหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่	

และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด	ี นักบริหารทุกระดับมีศักยภาพในการเป็นผู้นำการบริหารราชการยุคใหม่	

ภาคราชการมีขีดความสามารถ	 และมาตรฐานการปฏิบัติงานในระดับสูงเทียบเท่าเกณฑ์สากล	 ทั้งนี้เพื่อ

ประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ	 กระทรวงยุติธรรมเห็นความสำคัญของการ

พัฒนาข้าราชการเพื่อรองรับกับภารกิจของกระทรวงยุติธรรม	 และทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งใน

ด้านเศรษฐกิจ	สังคม	การเมือง	และเทคโนโลยี	(คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน,	2552)		

	 วิวัฒนาการข้าราชการพลเรือนไทยได้เริ่มมาแต่สมัยกรุงสุโขทัย	 ซ่ึงมีลักษณะการปกครองแบบพ่อ

ปกครองลูก	 พระมหากษัตริย์เป็นเสมือนพ่อข้าราชการเป็นเสมือนลูก	 หรือคนในครอบครัว	 ครั้นต่อมาในสมัย

กรุงศรีอยุธยา	 ระเบียบข้าราชการพลเรือนได้มีลักษณะเป็นระบบทหาร	 ถือว่าชายฉกรรจ์ทุกคนต้องเป็นทหาร	

ไม่มีการแยกทหารกับพลเรือนออกจากกัน	 ในยามปกติก็เป็นพลเรือน	 เมื่อเกิดศึกสงครามก็เปลี่ยนสภาพเป็น

ทหาร	ต่อมาได้วิวัฒนาการเป็นระบบอุปถัมภ์	คือใครเป็นข้าราชการก็นำญาติพี่น้องหรือพรรคพวกเข้ารับราชการ	

ตลอดจนการเลื่อนขั้นตำแหน่ง	 การรับราชการมีลักษณะเป็นอาชีพของชนชั้นสูงหรือผู้ดีมีสกุลและเกือบเป็นการ

สบืมรดกตกทอดกนัไป	 ในระยะเวลานัน้	 ขา้ราชการมลีกัษณะเป็นข้าราชบรพิารมากกวา่ท่ีจะเป็นพนกังานของรฐั 

และระเบียบราชการพลเรือนก็ยังไม่ค่อยมีระเบียบกฎเกณฑ์อะไรมากนัก	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้ารับราชการยัง

ไม่มีการสอบคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถแต่อย่างใด	 คงใช้วิธีนำญาติพี่น้องเข้ารับราชการกันอยู	่ ทั้งนี้	 อาจเป็น

เพราะหน้าที่ความรับผิดชอบของรัฐที่มีต่อประชาชนไม่มีขอบเขตกว้างขวางมากนัก	 ระบบราชการก็ยังไม่ยุ่งยาก

ซับซ้อน	ข้าราชการก็มีจำนวนไม่มากนัก	การรับคนเข้ารับราชการ	การปูนบำเหน็จความดีความชอบ	การแต่งตั้ง

ถอดถอน	 จึงเป็นอำนาจสิทธ์ิขาดของพระมหากษัตริย์หรือผู้มีอำนาจ	 โดยยึดหลักธรรมหรือจารีตประเพณีเป็น

หลักเท่านั้น	 ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ระเบียบข้าราชการพลเรือนได้เริ่ม

วิวัฒนาการเข้าระบบใหม่หลายประการ	 แต่ก็ยังคงเป็นไปในรูประบบอุปถัมภ์อยู่	 จนกระท่ังปี	 พ.ศ.	 2471	 เมื่อ

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตราพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนขึ้น	 โดยระเบียบ

ข้าราชการพลเรือนไทยจึงได้ยึดถือหลักการของระบบคุณธรรมมาจนกระทั่งปัจจุบันและได้พัฒนาไปในทาง

เสริมสร้างที่ดีขึ้นกว่าแต่ก่อน	โดยการปรับปรุงและได้นำวิธีการบริหารงานบุคคลแผนใหม่มาใช้ปฏิบัติเพื่อก่อให้

เกิดประโยชน์แก่การปฏิบัติงานขององค์การมากขึ้น	(กรมการปกครอง,	2525)		

	 บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานถือเป็นทรัพยากรท่ีจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานของหน่วยงานนั้น	

การกระทำใด	 ๆ	 ของเจ้าหน้าที่แต่ละคนย่อมส่งผลกระทบต่อหน่วยงานในภาพรวมมากน้อยตามตำแหน่งอำนาจ

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้นั้น	 ดังนั้นทุกหน่วยงานจึงต้องให้ความสำคัญมากที่สุดในการบริหารจัดการด้านบุคลากร	

จากข้อมูลการขอย้ายหน่วยงานและการลาออกจากราชการของข้าราชการสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา	 พบว่า	
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ในปีงบประมาณ	2552	มีข้าราชการขอโอนย้าย	8	ราย	ลาออกจากราชการ	1	ราย	และลาออกจากราชการก่อน

กำหนด	6	ราย	ในปีงบประมาณ	2553	มีข้าราชการขอย้าย	10	ราย	ลาออกจากราชการ	2	ราย	และลาออกจาก

ราชการก่อนกำหนด	 –	 ราย	 (กรุงเทพมหานคร	 ไม่อนุมัติให้มีโครงการฯ)	 ในปีงบประมาณ	 2554	 ท่ีผ่านมามี

ข้าราชการขอย้าย	 10	 ราย	 ลาออกจากราชการ	 2	 ราย	 และลาออกจากราชการก่อนกำหนด	 8	 ราย	 (ข้อมูลด้าน

บุคลากร	 ฝ่ายปกครอง	 สำนักงานเขตยานนาวา,	 2554)	 แสดงให้เห็นว่า	 ข้าราชการบางส่วนของสำนักงานเขต

ยานนาวา	 ต้องประสบปัญหาและขาดขวัญกำลังใจ	 ไม่พึงพอใจในการทำงาน	 ทั้งนี้การที่ข้าราชการที่มีความรู้

ความสามารถ	มีประสบการณ์ในการทำงานสูง	ขอย้ายและขอลาออกจากราชการ	ย่อมมีผลต่อประสิทธิภาพโดย

รวมในการทำงาน	มีผลทำให้สูญเสียข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงาน	ซึ่งถ้าไม่

บำรุงรักษาข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถ	 มีประสบการณ์ในการทำงานไว	้ สำนักงานเขตยานนาวาก็คงจะ

ประสบปัญหาด้านบุคลากร	 อันส่งผลกระทบต่อหน่วยงานและประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการที่เหลืออยู่	

ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดความสูญเสียข้าราชการ	 หน่วยงานควรสร้างแรงกระตุ้นให้ข้าราชการได้ทำงาน

ด้วยความเต็มใจ	 กระตุ้นการแสดงออกถึงความสามารถท่ีมีอยู่	 และสร้างความพึงพอใจในการทำงาน	 เพราะ

ความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรในองค์การนั้นมีผลต่อความสำเร็จของงานและยังเป็นเคร่ืองหมายแสดง

ถึงประสิทธิภาพของการทำงานตลอดจนแสดงถึงภาวะผู้นำของผู้บริหารองค์การเพราะการที่แต่ละบุคคลใช้ชีวิต

การทำงานอยูก่บัสิง่ทีต่นเองพอใจ	 จะทำใหม้สีภาพจติใจและอารมณ์ดส่ีงผลให้ผลการทำงานดตีามไปดว้ย	 ดงันัน้

จึงจำเป็นอย่างย่ิงที่แต่ละองค์การจะต้องศึกษาหรือแสวงหาหนทางให้เกิดความสอดคล้องตามความต้องการของ

บุคคลเพื่อสนองความต้องการของหน่วยงาน	 โดยการส่งเสริมให้ผู้ทำงานมีความพึงพอใจให้สูงขึ้นช่วยลดอาการ

เบื่องาน	 การขาดงานและอัตราการลาออก	 ของผู้ทำงาน	 อีกทั้งยังส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น	มีผลทำให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจกันทำงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การในที่สุด	

	 ผู้วิจัยซึ่งรับราชการอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา	 กรุงเทพมหานคร	 ต้องการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ

ความพึงพอใจในการทำงานของข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา	 กรุงเทพมหานคร	 เพื่อนำข้อมูลผล

การวิจัยมาเป็นแนวทางในการจัดระบบงานและพัฒนาบุคลากร	 ให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าท่ีโดยเสริมสร้าง

ระดับความพึงพอใจในการทำงานให้มากยิ่งขึ้น	 อันจะส่งผลสำเร็จต่อการจัดการศึกษาต่อไป	 และเป็นแนวทาง

ในการบริหารของหน่วยงานอื่นโดยการสร้างความพึงพอใจในการทำงานอันจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพ	 และ

ประสิทธิผลในการทำงาน	และจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การและประเทศชาติโดยรวม		

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

	 1.	 เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในการทำงานของข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา	

กรงุเทพมหานคร		

	 2.	เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขต	ยานนาวา	

กรุงเทพมหานคร		

	 3.	 เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการเพิม่ระดบัความพึงพอใจในการทำงานให้แกข้่าราชการในสังกดัสำนกังาน

เขตยานนาวา	กรุงเทพมหานคร		
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ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการทำงาน 

¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ·Õèà¡ÕèÂÇ¢éÍ§¡Ñº¤ÇÒÁ¾Ö§¾Íã¨ã¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹	 อัญชลา	สงวนสัตย์	(2546 : 47 - 56)	ศกึษาความพึงพอใจของพนกังานในการบรหิารงานดา้นทรพัยากรมนษุย์

ในองค์การญี่ปุ่น	 กรณีศึกษาบริษัท	 โซนีโลจิสติคส์	 (ประเทศไทย)	 จำกัด.	 พบว่า	 (1)	 พนักงานเพศชายมคีวาม	

พงึพอใจในการทำงานมากกวา่พนกังานเพศหญงิ	 อย่างมนียัสำคัญทางสถติท่ีิระดบั	 0.01	 (2)	 พนกังานท่ีมีระดับ	

การศึกษาสูงกว่ามีความพึงพอใจในการทำงานมากกว่าพนักงานที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญทาง

สถติทิีร่ะดบั	0.01	(3)	พนกังานทีมี่ตำแหนง่สงูกวา่มคีวามพึงพอในใจในการทำงานมากกวา่พนกังานท่ีมตีำแหนง่ตำ่กวา่

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.01	 (4)	 พนักงานที่มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่ามีความพึงพอใจ			

ในการทำงานมากกว่าพนักงานที่มีประสบการณ์ในการทำงานน้อยกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05		

	 ชุติมา	 เที่ยงคำ	 (2547 : 55 - 68)	 ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของนักบัญช	ี					

บริษัท	ปตท.	พบว่า	นักบัญชีของบริษัท	ปตท.จำกัด	(มหาชน)	มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง	 ผลการทดสอบสมมุติฐาน	พบว่า	 (1)	 นักบัญชีที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

แตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั	0.05	โดยเพศชายมรีะดบัความพงึพอใจมากกวา่เพศหญงิ	(2)	นกับัญชี

ทีม่อีายมุากกวา่	มคีวามพงึพอใจในการทำงานมากกวา่นกับญัช	ีทีม่อีายนุอ้ยกวา่อยา่งมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั	 0.05 

(3)	 นักบัญชีที่มีตำแหน่งสูงกว่ามีความพึงพอใจในการทำงานมากกว่านักบัญชีที่มีตำแหน่งต่ำกว่า	 อย่างมีนัย

สำคัญทางสถติทิีร่ะดบั	 0.05	 (4)	นกับญัชมีปีระสบการณ์ในการทำงานมากกวา่มคีวามพึงพอใจมากกวา่และนกับญัชี

ที่มีประสบการณ์ในการทำงานน้อยกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05		

	 วชิรพล	 รัตนสุวรรณ	 (2548 : 80 - 104)	 ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจในการทำงานของข้าราชการ		

กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่าและพันธุ์พืช	หลังการปฏิรูประบบราชการ	ผลการวิจัยพบว่า	ในภาพรวมข้าราชการ

มีความพึงพอใจในการทำงานอยู่ในระดับปานกลาง	 ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล	พบว่า	 ข้าราชการชายมีความ

พึงพอใจในการทำงานมากกว่าข้าราชการเพศหญิง	 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 ข้าราชการที่มีระดับ

การศึกษาสูงกว่ามีความพึงพอใจในการทำงานมากกว่าข้าราชการท่ีมีระดับการศึกษาต่ำกว่า	 อย่างมีนัยสำคัญทาง

สถติทิีร่ะดบั	0.01	ขา้ราชการทีม่ตีำแหนง่สงูกวา่มคีวามพงึพอใจในการทำงานมากกวา่ขา้ราชการทีม่ตีำแหนง่ต่ำกวา่ 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05		

	 จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 พบว่า	 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรมี

ความสำคัญและได้รับความสนใจทำการศึกษาเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร

ในองคก์าร	 ความพงึพอใจในการทำงานนัน้มคีวามเกีย่วข้องกบั	 เจตคตใินการทำงานและความตอ้งการเป็นสำคญั

ซึง่มอีงค์ประกอบทีค่ล้ายคลึง	 และแตกตา่งกนัตามลกัษณะของบคุลากรซึง่ผูว้จิยันำแนวคดิทฤษฎแีละความหมาย

ของปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทำงานจากงานวิจัย	ดังนี้	

 ปจัจยัสว่นบคุคล	หมายถงึ	รายละเอยีดสว่นตวัของขา้ราชการทีป่ฏบิตังิานในสงักดัสำนกังานเขตยานนาวา 

กรุงเทพมหานครเกี่ยวกับ	อายุ	ตำแหน่งหน้าที่	อายุราชการ	ระดับการศึกษา	และเงินเดือน	

 อายุราชการ หมายถึง	 ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มรับราชการปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา	

กรุงเทพมหานคร	 จนถึงปีงบประมาณ	 2555	 โดยจำแนกเป็นระยะเวลาการทำงานต่ำกว่า	 5	 ปีระหว่าง	 5-10	 ปี	

ระหว่าง	11-15	ปี	ระหว่าง	16-20	ปีระหว่าง	21-30	ปี	และมากกว่า	31	ปี	ขึ้นไป		

 ความพึงพอใจในการทำงาน	 หมายถึง	 ความรู้สึกที่ดีของบุคคลที่มีต่องานที่ทำอยู่เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้น

จากการที่ได้รับการตอบสนองทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ		
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วิธีการศึกษาวิจัย 

	 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของข้าราชการ

ในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา	 กรุงเทพมหานคร	 ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น	 120	 คน	 โดยใช้ศึกษาประชากรทั้งหมด	

ดำเนินการศึกษาวิจัยในลักษณะของการวิจัยเชิงปริมาณ	 และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม	 กำหนดให้มี

ตัวแปรต้น	/	อิสระและตัวแปรตาม	ซึ่งได้กำหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา	แสดงในรูปที่	1	ดังนี้		

ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล 

 1.	อายุ	

	 2.	ตำแหน่งหน้าที่	

	 3.	อายุราชการ	

	 4.	ระดับการศึกษา	

ปัจจัยด้านลักษณะองค์การ 

	 5.	นโยบายและการบริหาร	

	 6.	การปกครองบังคับบัญชา	

	 7.	ความสัมพันธ์กับเพื่อน		

		 	 ร่วมงาน	

	 8.	บรรยากาศในการทำงาน	

	 9.	รายได้และสวัสดิการ	

ความพึงพอใจในการทำงานของ 

ข้าราชการสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา  

	 1.	ความสำเร็จของงาน	

	 2.	การยอมรับนับถือ		

	 3.	ลักษณะงานและความรับผิดชอบ		

	 4.	ความเจริญก้าวหน้า		

	 5.	การประเมินผลการปฏิบัติงาน	

ตัวแปรตาม 

ตัวแปรต้น/อิสระ 

 รูปที่ 1	กรอบแนวคิดการวิจัย	

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

	 การวิจัยครั้งนี	้ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม	 (Questionnaire)	 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 โดย

แบ่งแบบสอบถามออกเป็น	3	ตอน	ดังนี้		

	 ตอนที	่1	 เปน็แบบสอบถามเกีย่วกบัปจัจยัสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม	ไดแ้ก	่อาย	ุตำแหนง่หนา้ท่ี	

อายุราชการและระดับการศึกษา	ข้อคำถามเป็นแบบสำรวจรายการ	(Check	List)		

	 ตอนที่	 2	 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของ

ข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา	 ซึ่งแบ่งเป็น	 5	 ด้าน	 ได้แก่ด้านนโยบายและการบริหาร	 ด้านการ
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ปกครองบังคับบัญชา	 ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน	 ด้านบรรยากาศในการทำงาน	 ด้านรายได้และ

สวัสดิการ	 โดยข้อคำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	 Scale)	 5	 ระดับ	 ได้แก	่ น้อยที่สุด	 =	 1,				

น้อย	=	2,	ปานกลาง	=	3,	มาก	=	4	และมากที่สุด	=	5	

	 ตอนที่	 3	 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทำงานของข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขต

ยานนาวา	 กรุงเทพมหานคร	 โดยข้อคำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	 Scale)	 5	 ระดับได้แก	่		

น้อยที่สุด	 =	 1,	น้อย	=	 2,	ปานกลาง	=	 3,	มาก	=	 4	และมากที่สุด	 =	 5	ซึ่งในการวัดความ	พึงพอใจในการ

ทำงานของข้าราชการสังกัดสำนักงานเขตยานนาวาในครั้งนี้	 ผู้วิจัยได้ปรับใช้จากเครื่องมือวัดความพึงพอใจใน

การปฏบิตังิานของขา้ราชการครสูงักดัสำนกังานเขตบางขุนเทียน	กรุงเทพมหานคร	(มจุรินทร์	ดษิาภริมย,์	2547	:	43)	 

วิธีการสร้างเครื่องมือ  

	 ผู้วิจัยได้มีการพัฒนาแบบสอบถาม	 (Questionnaire)	 เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล									

โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน	ดังนี้	

	 1.	ศึกษาทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อนำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดคำถามใน

แบบสอบถามฉบับร่าง	ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในครั้งนี้		

	 2.	 สร้างแบบสอบถามให้ตรงกับเนื้อหาท่ีต้องการ	 แล้วนำแบบสอบถามฉบับร่างเสนอต่ออาจารย์ที่

ปรึกษาเพื่อพิจารณาตรวจสอบ	 ความครบถ้วน	 ความถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงให้สมบูรณ์ถูก

ต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย	

	 3.	 นำแบบสอบถามไปทดสอบ	 เพื่อหาความเชื่อมั่นของการตอบแบบสอบถามของกลุ่มทดสอบที่มี

ลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่างจริง	จำนวน	30	ตัวอย่าง	และมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น	(Realiability)	โดยหาค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟ่า	 (α –	coefficient)	ของครอนบาค	 (Cronbach,	 1970)	พบว่า	 ในการทดสอบครั้งนี้คำนวณ

ไดค้า่สมัประสทิธิข์องความเชือ่ถอืไดข้องแบบสอบถามในตอนที	่ 1	 จำนวน	 10	 ขอ้	 มคีา่ความเชือ่มัน่	 0.92	 ตอนท่ี	 2 

จำนวน	15	ข้อ	มีค่าความเชื่อมั่น	0.93	หมายถึงมีค่าความเชื่อมั่นอยู่ในระดับสูง	ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่เชื่อถือยอมรับ

ได้และสามารถนำแบบสอบถามไปใช้เป็นเครื่องมือเก็บข้อมูลได้	

การวิเคราะห์ข้อมูล    

	 การใช้สถติ	ิ Nonpara	 Para	 ไมไ่ดข้ึน้กับระดบักรจดัของตวัแปรแตข้ึ่นกบัการทดสอบ	Assmition	 วเิคราะห์

ขอ้มลูโดยนำแบบสอบถามทีท่ำการตอบแล้วมาทำการนำเสนอผลการศกึษาในรปูแบบคำบรรยายประกอบตาราง			

โดยข้อมูลส่วนใหญ่เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพที่มีระดับมาตรวัด	ได้แก่		

	 1)	สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณา	(Descriptive	Analytical	Statistics)	เป็นสถิติที่ใช้บรรยายคุณลักษณะทั่วไป

ของข้อมูล	ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยสถิติ	ค่าความถี่	(Frequency)	ค่าร้อยละ	(Percentage)		

	 2)	 สถิติวิเคราะห์เชิงอนุมาน	 (Inference	 Statistics)	 ใช้ทดสอบสมมติฐานเป็นแบบไม่มีพารามิเตอร์	

(Nonparametric)	 ได้แก่	 ค่าไคสแควร	์ (Chi-Square	 Test)	 ใช้ในการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่	และ	ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ	Gamma	

(Jamss	A	Davis	1971	:	49)		
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ผลการวิจัย  

 1.	 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการตอบแบบสอบถาม	 พบว่า	 ข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา

กรุงเทพมหานคร	ส่วนใหญ่	มีอายุอยู่ระหว่าง	31-35	ปี	และ	46	–50	ปี	ขึ้นไปเป็นจำนวน	23	คนเท่ากัน	คิด

เปน็รอ้ยละ	19.16	ทำงานอยูใ่นตำแหนง่ประเภททัว่ไป	ระดบัชำนาญงานมากทีส่ดุ	จำนวน	33	คน	คดิเปน็รอ้ยละ 

27.50	 มีอายุราชการระหว่าง	 21–30	 ปี	 มากที่สุด	 จำนวน	 30	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 25.00	 มีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามากที่สุด	จำนวน	65	คน	คิดเป็นร้อยละ	54.16		

 2. ระดับความพึงพอใจในการทำงานของข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

มีผลการวิจัย ดังนี้  

	 	 2.1	ระดับความพึงพอใจในการทำงานโดยรวมของข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา	ด้าน

ความสำเร็จของงาน	พบว่า	ข้าราชการสามารถทำงานสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย	ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจใน

ระดับมาก	 จำนวน	 60	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 50.00	 การที่ผู้บังคับบัญชามีความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานของ

ท่าน	 ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง	 จำนวน	 56	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 46.67	 และผลสำเร็จในการ

ทำงานของท่านนำความก้าวหน้ามาสู่หน่วยงาน	ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก	จำนวน	63	คน	คิดเป็น

ร้อยละ	 52.50	 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในการทำงานของข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา

กรุงเทพมหานครโดยรวม	ด้านความสำเร็จของงานอยู่ในระดับมาก	

	 	 2.2	 ระดับความพึงพอใจในการทำงานโดยรวมของข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา	

กรุงเทพมหานคร	 ด้านการยอมรับนับถือ	 พบว่าการเป็นท่ียอมรับของผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน	

ข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา	ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับปานกลางจำนวน	57	คน	คิดเป็น

ร้อยละ47.50	 การได้รับความไว้วางใจในการทำงานจากผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา	 ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ

เท่ากันในระดับมากและปานกลาง	จำนวน	56	คน	คิดเป็นร้อยละ	46.67	และความรู้สึกมีเกียรติและภาคภูมิใจที่

ได้ทำงานอยู่ในหน่วยงานนี้	ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง	จำนวน	51	คน	คิดเป็นร้อยละ	42.50	

ผลการศกึษาความพงึพอใจในการทำงานของขา้ราชการในสงักดัสำนกังานเขตยานนาวากรงุเทพมหานคร	 โดยรวม

ด้านการยอมรับนับถืออยู่ในระดับปานกลาง		

	 	 2.3	 ระดับความพึงพอใจในการทำงานโดยรวมของข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา	

กรุงเทพมหานคร	 ด้านลักษณะงานและความรับผิดชอบ	 พบว่า	 งานที่ทำมีรูปแบบระเบียบแบบแผนที่ชัดเจน	

ขา้ราชการในสงักดัสำนกังานเขตยานนาวา	สว่นใหญม่คีวามพงึพอใจในระดบัมาก	จำนวน	56	คน	คดิเปน็รอ้ยละ 

46.67	งานในความรับผิดชอบเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ	ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก	จำนวน	

61	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 50.84	 และความพร้อมปฏิบัติงานได้ตลอดเวลาทั้งงานประจำและงานมอบหมายพิเศษ	

ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก	 จำนวน	 70	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 58.37	 ผลการศึกษาความพึงพอใจ					

ในการทำงานของข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา	 กรุงเทพมหานคร	 โดยรวมด้านลักษณะงานและ

ความรับผิดชอบอยู่ในระดับมาก	

	 	 2.4	 ระดับความพึงพอใจในการทำงานโดยรวมของข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา	

กรุงเทพมหานคร	 ด้านความเจริญก้าวหน้า	 พบว่า	 ความเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าท่ีท่ีทำอยู่ในปัจจุบัน	

ข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา	ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง	จำนวน	60	คน	คิดเป็น

ร้อยละ	 50.00	 การที่ผู้บังคับบัญชาสนับสนุนให้ได้รับความก้าวหน้าในการศึกษาต่อ	 การฝึกอบรมดูงานและการ

ประชุมสัมมนา	ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก	จำนวน	55	คน	คิดเป็นร้อยละ	45.83	และความต้องการ
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ได้รับการส่งเสริมให้ก้าวทันกับวิทยาการหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัย	 ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก	

จำนวน	 62	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 51.65	 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในการทำงานของข้าราชการในสังกัด

สำนักงานเขตยานนาวา	กรุงเทพมหานคร	โดยรวมด้านความเจริญก้าวหน้าอยู่ในระดับมาก		

	 	 2.5	 ระดับความพึงพอใจในการทำงานโดยรวมของข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา	

กรุงเทพมหานคร	 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน	 พบว่า	 หน่วยงานมีการกำหนดเกณฑ์การประเมินผลการ

ปฏิบัติงานที่ชัดเจน	 ข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา	 ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเท่ากันในระดับมาก

และระดับปานกลาง	 55	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 45.83	 การใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสม	 เที่ยงตรง	

โปร่งใสตรวจสอบได้	ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก	จำนวน	57	คน	คิดเป็นร้อยละ	47.50	และการที่	

ผู้บังคับบัญชามีความเป็นธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน	ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก	จำนวน	

51	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 42.50	 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในการทำงานของข้าราชการในสังกัดสำนักงาน

เขตยานนาวา	กรุงเทพมหานคร	โดยรวมด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก		

	 สรุป	 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในการทำงานของข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา

กรุงเทพมหานคร	ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่	1	โดยรวมจำนวน	5	ด้าน	พบว่า	มีระดับความพึงพอใจใน

การทำงานของข้าราชการฯ	อยู่ในระดับมาก	จำนวน	4	ด้าน	ได้แก่	ด้านความสำเร็จในงาน	ด้านลักษณะงานและ

ความรับผิดชอบ	 ด้านความเจริญก้าวหน้า	 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน	 และมีระดับความพึงพอใจในการ

ทำงานของข้าราชการอยู่ในระดับปานกลาง	ได้แก่	ด้านการยอมรับนับถือ		

 3. ปจัจยัทีม่ผีลตอ่ความพงึพอใจในการทำงานของข้าราชการในสังกดัสำนกังานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

เมื่อวิเคราะห์จากสมมุติฐานการวิจัยแล้วได้ผล ดังนี้  

สมมติฐานที่ 1	ข้าราชการที่มีอายุมากกว่า	 7.06	 <.05	 .38	 <.01	 ยอมรับสมมติฐาน	

มีความพึงพอในใจในการทำงาน	

มากกว่าข้าราชการที่มีอายุน้อยกว่า	

สมมติฐานที่ 2 ข้าราชการที่มีตำแหน่ง	 .31	 >.05	 .02	 	>.05	 ปฏิเสธสมมติฐาน	

หน้าที่สูงกว่า	มีความพึงพอในใจ	

ในการทำงานมากกว่าข้าราชการ	

ที่มีตำแหน่งหน้าที่ต่ำกว่า	 	

สมมติฐานที่ 3	ข้าราชการที่มีอายุราชการ	 3.98	 <.05	 .35	 <.05	 ยอมรับสมมติฐาน	

มากกว่ามีความพึงพอใจในการทำงาน	

มากกว่าข้าราชการที่มีอายุราชการน้อยกว่า	 	

สมมติฐานที่ 4 ข้าราชการที่มีระดับ	 2.92	 >.05	 .26	 >.05	 ปฏิเสธสมมติฐาน	

การศึกษาสูงกว่ามีความพึงพอในใจ	

ในการทำงานมากกว่าข้าราชการ	

ที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่า	 		

 สมมติฐานการวิจัย Chi Sq  (Sig.)  Gamm  (Sig.) ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 
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	 	 สรุปผลการพิสูจน์สมมุติฐาน	 พบว่า	 ปัจจัยด้านต่างๆท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของ

ข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา	 กรุงเทพมหานคร	 ได้แก่	 อายุมีผลต่อความพึงพอใจในการทำงาน	

ระดบันยัสำคญัทางสถติทิี	่ .01	 และอายรุาชการมผีลตอ่ความพงึพอใจในการทำงาน	 ระดบันยัสำคญัทางสถติทิี	่ .05 

ส่วนด้านตำแหน่งหน้าที่และระดับการศึกษาไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของข้าราชการในสังกัด

สำนักงานเขตยานนาวา	

 4. การเสนอแนะแนวทางในการเพิ่มระดับความพึงพอใจในการทำงานของข้าราชการในสังกัดสำนักงาน

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

	 จากผลการศกึษาปจัจยัทีม่ผีลตอ่ความพงึพอใจในการทำงานของขา้ราชการในสงักดัสำนกังานเขตยานนาวา

กรุงเทพมหานคร	ได้แก่	อายุ	อายุราชการ	ด้านนโยบายและการบริหาร	ด้านการปกครองบังคับบัญชา	ด้านความ

สมัพนัธก์บัเพือ่นรว่มงาน	ดา้นบรรยากาศในการทำงานและดา้นรายไดแ้ละสวสัดกิาร	ทีม่ผีลการวจิยัอยูใ่นระดับสงู	

ซึ่งจะทำให้มีระดับความพึงพอใจในการทำงานสูงมากข้ึนไปด้วย	 ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า	 หัวหน้าหน่วยงาน

สามารถเพิ่มระดับความพึงพอใจในการทำงานของข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวาได้สูงมากขึ้นอีกทั้ง	

5	ด้าน	ดังนี้		

	 ด้านความสำเร็จของงาน	 ควรให้หน่วยงานมีการประชุม	 ช้ีแจงนโยบายและแนวทางในการทำงานให้

ทราบอย่างน้อยเดือนละ	 1	 ครั้งและมีความชัดเจนในการกำหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ	 ส่งเสริมให้ข้าราชการ

สามารถทำงานหรือสามารถแก้ปัญหาต่างๆ	 ในการทำงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย	 มีนโยบายสนับสนุน

และส่งเสริมการฝึกอบรม	ดูงานเพื่อให้ข้าราชการได้เพิ่มพูนความรู้	จึงจะทำให้ข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขต

ยานนาวากรุงเทพมหานคร	มีความพึงพอใจในการทำงานระดับมากที่สุด		

	 ด้านการยอมรับนับถือ	 หัวหน้าหน่วยงานควรจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมการยอมรับซึ่งกันและกัน

ด้วยลำดับอาวุโส	 ควรมีการยกย่องชมเชยแสดงความยินดีทำให้มีเกียรติและภาคภูมิใจ	 การให้กำลังใจจาก							

ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน	 ผู้บังคับบัญชาควรสนับสนุนความเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ที่ทำอยู่ใน

ปัจจุบันให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา	 อีกทั้งควรส่งเสริมให้บุคคลในหน่วยงานมีความรัก	 ซื่อสัตย์ต่อหน่วยงานเพ่ิม

มากขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มระดับความพึงพอใจในการทำงานของข้าราชการสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา	 ด้านการ

ยอมรับนับถือ	ในระดับมากหรือมากที่สุดได้เช่นกัน		

	 ด้านลักษณะงานและความรับผิดชอบ	 การมอบหมายงานได้ตรงตำแหน่งงานกับความรู้ความสามารถ

ของตนเอง	 ทำให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มท่ีและมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานและการได้รับความเชื่อถือ

และไวว้างใจในความสามารถทีจ่ะทำงานใหป้ระสบความสำเร็จถอืวา่เป็นแรงกระตุน้อยา่งดใีนการทำงานร่วมกนั

ในองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งความไว้วางใจที่ได้รับจากผู้บังคับบัญชาก็จะสามารถเพ่ิมระดับความพึงพอใจในการ

ทำงานให้สูงมากขึ้นได้		

	 ด้านความเจริญก้าวหน้า	 การให้ข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตยานาวา	 กรุงเทพมหานครมีโอกาสได้

พฒันาตนเองโดยเขา้รว่มการอบรมสมัมนาตา่งๆท่ีหนว่ยงานของกรุงเทพมหานคร	 จดัข้ึนจะเป็นการพัฒนาความรู้

ความสามารถในการปฏิบัติงาน	 การพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการทำงาน	 มีการส่งเสริมให้ได้รับการ

ศกึษาตอ่ในระดบัปรญิญาตรถีงึระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอก	 อนัจะสง่ผลใหม้โีอกาสกา้วหนา้ในหนา้ทีก่ารงาน

ระดับสูงต่อไปในอนาคตก็จะสามารถเพิ่มระดับความพึงพอใจในการทำงานให้สูงมากขึ้นได้		
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	 ดา้นการประเมนิผลการปฏิบตังิานควรสง่เสริมให้ข้าราชการในสงักดัสำนกังานเขตยานาวา	 กรุงเทพมหานคร	

ได้มีโอกาสได้พัฒนาตนเองโดยเข้าร่วมการอบรมสัมมนาต่างๆที่หน่วยงานของกรุงเทพมหานครจัดขึ้นเป็นการ

พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นฐานรองรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน	และหน่วยงาน

ของกรุงเทพมหานคร	 เน้นให้ผู้บริหารทุกหน่วยงานต้องจัดประชุมชี้แจงให้ข้าราชการทุกคนได้รับรู้	 รับทราบถึง

ความสำคญัของการกำหนดเกณฑก์ารประเมนิผลการปฏบัิตงิานประจำปีและผลของการประเมนิผลการปฏบัิตงิาน 

ที่มีผลต่อความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและการรับรางวัลผลการปฏิบัติงาน	 ประจำป	ี (โบนัส)	 ของ

กรุงเทพมหานครอีกด้วย	จะสามารถเพิ่มระดับความพึงพอใจในการทำงานให้สูงขึ้นได้		

การอภิปรายผลการวิจัย 

	 จากการวจิยัเรือ่งปจัจยัทีม่ผีลตอ่ความพึงพอใจในการทำงานของข้าราชการสงักดัสำนกังาน	 เขตยานนาวา 

กรุงเทพมหานคร		

	 1.	 ระดับความพึงพอใจในการทำงานของข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา	 กรุงเทพมหานคร	

สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้	ดังนี้	

	 	 1.1	 ผลการศึกษาความพึงพอใจในการทำงานของข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา

กรุงเทพมหานครโดยรวมด้านความสำเร็จของงานอยู่ในระดับมากที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากข้าราชการในสงักดั

สำนักงานเขตยานาวา	 กรุงเทพมหานคร	 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ	 ได้รับการอบรมพัฒนางานอยู่ตลอดเวลา								

จงึสามารถนำความรูค้วามสามารถทีไ่ดร้บัการฝกึฝนมาใช้ในการปฏบัิตงิานเพ่ือให้เกดิความสำเรจ็และสรา้งช่ือเสยีง 

ความก้าวหน้ามาสู่หน่วยงาน	 สอดคล้องกับแนวคิดปรียาพร	 วงศ์อนุตรโรจน์	 (2548 : 121)	 กล่าวว่าบุคคลจะ

เลือกทำงานในระดับที่ผลออกมาแล้วได้รับประโยชน์มากที่สุดเขาจะทำงานหนักถ้าเขาคาดหวังว่าความพยายาม

ของเขาจะนำไปสู่รางวัลที่เขาต้องการในด้านรายรับหรือตำแหน่งที่สูงขึ้นเพราะว่าความรู้สึกรวมของพนักงานที่มี

ต่อการทำงานในทางบวกเป็นความสุขของพนักงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานและได้รับผลตอบแทนคือผลที่เป็น

ความพึงพอใจที่ทำให้พนักงานเกิดความรู้สึกกระตือรือร้นมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานมีขวัญและกำลังใจสิ่งเหล่านี้

จะมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำงานรวมทั้งการส่งผลต่อความสำเร็จของงานและเป็นไปตาม

เป้าหมายขององค์การ		

	 	 1.2	 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในการทำงานของข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา

กรุงเทพมหานคร	 โดยรวมด้านการยอมรับนับถืออยู่ในระดับปานกลาง	 ท่ีเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากบุคคลที่

ทำงานเป็นข้าราชการมีการแต่งกายเครื่องแบบที่เรียบร้อย	มีความภูมิฐานประกอบกับสำนักงานเขตยานนาวาเป็น

องค์กรที่มีความน่าเชื่อถือจึงทำให้สังคมยอมรับและยกย่องว่าข้าราชการมีความพิเศษเหนือกว่าผู้ที่ทำงานใน

บริษัทห้างร้านทั่วๆ	ไป	สอดคล้องกับผลการศึกษาของฐิติยา	ไชยวุฒิ	(2545 : 42)	ที่ได้ทำการศึกษาเรื่องคุณภาพ

ชีวิตการทำงานของพนักงานกรุงไทยจำกัด	 (มหาชน)	 ในเขตภาคเหนือ	 สรุปได้ว่าผู้บังคับบัญชาให้คำปรึกษา

แนะนำและให้โอกาสในการทำงานเป็นอย่างดี	 การได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจในความสามารถที่จะทำงาน

ให้ประสบความสำเร็จถือว่าเป็นแรงกระตุ้นอย่างดีในการทำงานร่วมกันในองค์กรโดยเฉพาะอย่างย่ิงความไว้

วางใจที่ได้รับจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน		

	 	 1.3	ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในการทำงานของข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขต	ยานนาวา	

กรุงเทพมหานครโดยรวมด้านลักษณะงานและความรับผิดชอบอยู่ในระดับมาก	 ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า
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ขา้ราชการไดร้บัมอบหมายใหป้ฏบิตังิานไดต้รงตำแหนง่งานกบัความรู้ความสามารถของตนเองจงึมคีวามพึงพอใจ

เนือ่งจากสามารถปฏบิตังิานไดอ้ยา่งเตม็ทีแ่ละมคีวามมัน่ใจในการปฏบัิตงิานและมโีอกาสท่ีจะกา้วหนา้ในอนาคต 

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ	 ฐิติยา	 ไชยวุฒิ	 (2545 : 41)	 ท่ีได้ทำการศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการทำงานของ

พนักงานกรุงไทยจำกัด	 (มหาชน)	 ในเขตภาคเหนือพบว่าความอบอุ่นและบรรยากาศในการทำงานด้านลักษณะ

ของงานกลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจในการทำงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก	 ได้แก่ลักษณะงานในหน้าที่

ความรับผิดชอบมีความเหมาะสมและมีโอกาสปฏิบัติงานได้สำเร็จ		

	 	 1.4	 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในการทำงานของข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา	

กรุงเทพมหานครโดยรวมด้านความเจริญก้าวหน้าอยู่ในระดับมาก	 ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องจากข้าราชการ	 มีโอกาส

ได้พัฒนาตนเองจากการเข้าร่วมการอบรมสัมมนาต่างๆที่หน่วยงานของกรุงเทพมหานครจัดขึ้นเป็นการพัฒนา

ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน	 การพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการทำงาน	 มีการส่งเสริมให้ได้

รับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีถึงระดับปริญญาโทอันจะส่งผลให้มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานระดับ

สูงต่อไปในอนาคตซึ่งสอดคล้องกับ	 ฐิติยา	 ไชยวุฒิ	 (2545 : 40)	 ซึ่งได้ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการทำงานของ

พนักงานกรุงไทยจำกัด	 (มหาชน)	 ในเขตภาคเหนือพบว่าโอกาสท่ีได้ใช้ความรู้ความสามารถในการทำงานอย่าง

เต็มที่โอกาสในการเป็นผู้ตัดสินใจได้ด้วยตนเอง	 เป็นผู้ได้รับการพัฒนาระบบงานท่ีทันสมัย	 ได้รับการส่งเสริม

อบรมดูงานสัมมนา	 ทำให้บุคคลากรมีการพัฒนาความสามารถก้าวหน้าสูงข้ึน	 มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การ

งานมากยิ่งขึ้น	

	 	 1.5	 ผลการศึกษาความพึงพอใจในการทำงานของข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา	

กรุงเทพมหานครโดยรวม	 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก	 ที่ผลเป็นเช่นนี้อาจเนื่องจาก

ข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตยานาวา	 กรุงเทพมหานคร	 ได้มีโอกาสได้พัฒนาตนเองจากการเข้าร่วมการ

อบรมสัมมนาด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานที่หน่วยงานของกรุงเทพมหานครจัดขึ้นเป็นการพัฒนาความรู้

ความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นฐานรองรับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำป	ี สอดคล้องกับผล

การศึกษาของฐิติยา	 ไชยวุฒิ	 (2545 : 40)	 ซึ่งได้ศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานกรุงไทยจำกัด	

(มหาชน)	 ในเขตภาคเหนือพบว่าโอกาสที่ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการทำงานอย่างเต็มที่โอกาสในการเป็น	

ผู้ตัดสินใจได้ด้วยตนเอง	 เป็นผู้ได้รับการพัฒนาระบบงานที่ทันสมัย	 ได้รับการส่งเสริมอบรม	 ดูงานสัมมนาของ

หนว่ยงาน	ทำใหบ้คุลากรมกีารพฒันาความสามารถกา้วหนา้สงูขึน้	มโีอกาสกา้วหนา้ในหนา้ทีก่ารงานมากยิง่ขึน้	 

	 2.	ปจัจยัทีม่ผีลตอ่ความพงึพอใจในการทำงานของข้าราชการในสงักดัสำนกังานเขตยานนาวา	กรงุเทพมหานคร 

สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้	ดังนี้		

	 	 2.1	ข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวาที่มีอายุมากกว่ามีความพึงพอในใจในการทำงานมาก

กว่าข้าราชการที่มีอายุน้อยกว่า	 นั้นอาจเป็นเพราะข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวาที่มีอายุมาก	 ย่อมมี

วยัวฒุ	ิคณุวฒุแิละวฒุภิาวะในดา้นตา่ง	ๆมาก	ประกอบกบัไดร้บัราชการมานาน	ยอ่มมรีายไดแ้ละสวสัดกิารมากขึน้ 

มปีระสบการณใ์นการทำงานมาก	 และมีโอกาสกา้วหนา้ในตำแหนง่หนา้ทีก่ารงานสงูขึน้	 สอดคลอ้งกบัผลการศกึษา

ของประจบ	 แสงวิเชียร	 (2543)	 ได้ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูประถมศึกษาจังหวัดตราดตาม

ทฤษฎีของเฮิร์ก	 พบว่าครูที่มีอายุต่างกันมีความพึงพอใจแตกต่างกัน	 ในระดับนัยสำคัญทางสถิติ	 .05	 ครูที่มีอายุ

ตั้งแต่	30	ปีขึ้นไปมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก	ครูที่มีอายุต่ำกว่า30	ปีมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก		
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	 	 2.2	 ขา้ราชการในสงักดัสำนกังานเขตยานนาวา	 ทีม่อีายรุาชการมากกวา่มคีวามพงึพอใจในการทำงาน

มากกวา่ขา้ราชการทีม่อีายรุาชการนอ้ยกวา่	 นัน้	 อาจเป็นไปไดว้า่ข้าราชการท่ีมอีายุการทำงานมาเป็นระยะเวลานาน

ย่อมมีค่าตอบแทนหรือรายได้ต่อเดือนสูง	และมักจะมีความอาวุโสในงานได้รับการยอมรับจากสังคม	การทำงาน

ทีม่รีะบบงานทีม่คีวามมัน่คง	มโีอกาสเจรญิกา้วหนา้ในหนา้ทีก่ารงาน	สอดคลอ้งกบังานวจิยัของอญัชลา	สงวนสตัย	์

(2546)	 ศึกษาความพึงพอใจของพนักงานในการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์การญี่ปุ่น	 กรณีศึกษา

บริษัท	โซนีโลจิสติคส์	(ประเทศไทย)	จำกัด.ผลการศึกษาพบว่าพนักงานที่มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า	

มีความพึงพอใจในการทำงานมากกว่าพนักงานที่มีประสบการณ์ในการทำงานน้อยกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ	0.05		

สรุปผลการวิจัย  

	 1.	 ระดบัความพงึพอใจดา้นตา่งๆในการทำงานโดยรวม	 จำนวน	 5	 ดา้นของขา้ราชการในสงักดัสำนกังาน

เขตยานนาวาอยู่ในระดับมาก	โดยมีด้านที่มีความพึงพอใจในระดับมาก	คือด้านความสำเร็จในงาน	ด้านลักษณะ

งานและความรับผิดชอบ	 ด้านความเจริญก้าวหน้าและด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน	 ยกเว้น	 ด้านการ

ยอมรับนับถือมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง	

	 2.	 ปัจจัยด้านต่างๆที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา

ได้แก่	 ด้านนโยบายและการบริหาร	 ด้านการปกครองบังคับบัญชา	 ด้านสัมพันธภาพกับเพ่ือนร่วมงาน	 อยู่ใน

ระดับมาก	และด้านบรรยากาศในการทำงาน	ด้านรายได้และสวัสดิการ	อยู่ในระดับ	ปานกลาง		

	 3.	 ขอ้เสนอแนะแนวทางในการเพิม่ระดบัความพึงพอใจในการทำงานใหแ้กข้่าราชการในสังกดัสำนกังาน

เขตยานนาวา	 กรุงเทพมหานคร	 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า	 ระดับความพึงพอใจในการทำงาน	 ด้านการยอมรับ

นับถืออยู่ในระดับปานกลาง	ด้านเดียว	ส่วนด้านอื่นๆนั้นมีระดับความพึงพอใจในการทำงานอยู่ในระดับมาก	

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  

	 1.	 ควรใช้วิธีการศึกษาระดับความพึงพอใจของข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา	 ในลักษณะ

การเก็บข้อมูลระยะยาว	 เพื่อศึกษาการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของความพึงพอใจของข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขต

ยานนาวาในแต่ละช่วงเวลา	 เพื่อหาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของความพึงพอใจในการ

ทำงานที่แท้จริง		

	 2.	 ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของข้าราชการกับสำนักงานเขตอื่น	 ๆ	 ของ

กรุงเทพมหานคร	 เพื่อเปรียบเทียบหน่วยงานเหล่านี้ว่าจะมีระดับความพึงพอใจในการทำงานของข้าราชการเป็น

อย่างไร	 เพื่อที่จะได้มีข้อมูลที่กว้างขวางและหลากหลายมากขึ้น	 สามารถนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการส่งเสริม

ให้บุคลากรในหน่วยงานมีความพึงพอใจในการทำงานให้มากขึ้น		
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การสำรวจย่านชุมชนดั้งเดิมที่มีคุณค่าเชิงวัฒนธรรมในเขตจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อสร้าง
ทางเลือกทางการท่องเที่ยว 

THE SURVEY OF TRADITIONAL COMMUNITIES THAT ARE 
SIGNIFICANCE IN CULTURE IN  UBONRATCHATHANI PROVINCE 
FOR THE CREATION OF ALTERNATIVE TOURISM 

บทคัดย่อ 

	 วตัถปุระสงคใ์นงานวจิยันี	้ เปน็วตัถปุระสงคเ์ชงิปฏบิตักิาร	 (Operational	Objectives)	 โดยแบง่เปน็	 2	ขอ้ 

ดังนี้	 (1)	 เพื่อจัดทำฐานข้อมูล	 โดยการสำรวจท่ีตั้งและศึกษาประวัติความเป็นมาของท่ีอยู่อาศัยในย่านชุมชน

ดั้งเดิม	 ที่มีเอกลักษณ์	 มีคุณค่าทางมรดกวัฒนธรรม	 และความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีต่อชุมชน	 (2)	 เพื่อพิจารณา

คณุคา่ของตวัอาคารทีอ่ยูอ่าศยั	ในดา้นสนุทรยีภาพ	ประวตัศิาสตร	์และสงัคม	สำหรบัสรา้งขอ้เสนอใหเ้กดิทางเลือก

ทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	 โดยมีโจทย์ของการวิจัยคือ	 การจัดทำฐานข้อมูล	 โดยการสำรวจที่ตั้งและศึกษา

ประวตัคิวามเปน็มาของทีอ่ยูอ่าศยัในยา่นชมุชนดัง้เดมิ	 ทีม่เีอกลกัษณ	์ มคีณุคา่ทางมรดกวฒันธรรม	 และความสมัพนัธ์

ทางสังคมที่มีต่อชุมชน	

	 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงประยุกต์	 และเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	 จึงใช้วิธีการที่หลากหลายรูปแบบใน

การดำเนินการวิจัย	ประกอบด้วยการใช้การสำรวจระดับกว้าง	แบบการสำรวจระดับละเอียด	การสัมภาษณ์อย่าง

ไมเ่ปน็ทางการ	การสมัภาษณผ์ูใ้หข้อ้มลูสำคญั	การวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสีว่นรว่ม	การสนทนากลุม่	 การสังเกต

แบบมีส่วนร่วม		

	 ผลการศึกษาพบว่ามี	 4	 ชุมชนดั้งเดิมที่มีศักยภาพ	 คือ	 มีจุดเด่น	 มีความน่าสนใจ	 และมีสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพรอบชมุชนทีเ่อือ้ตอ่การทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรมตามขอบเขตของงานวจิยั	 ปรากฏชัดในเขตอำเภอเมอืง 

ได้แก่	 ชุมชนถนนหลวง	 และชุมชนบุ่งกาแซว	 ในเขตอำเภอวารินชำราบ	 ได้แก่	 ชุมชนถนนทหาร	 และในเขต

อำเภอเขมราฐ	ได้แก่ชุมชนถนนวิศิษฐ์ศรี		

คำสำคัญ :	วัฒนธรรมชุมชนดั้งเดิม			ทางเลือกทางการท่องเที่ยว	

ผศ.สืบพงศ์		หงษ์ภักดี	

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	
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ABSTRACT 

	 The	 research	 objective	 in	 this	 study	 is	 an	 operation	 objective.	 The	 research	 has	 2	 objectives,	

which	 are	 (1)	 to	 survey,	 identify	 and	 collect	 background	data	 of	 the	 communities	 in	 terms	of	 history,	

their	location,	cultural	heritage	as	well	as	social	cohesion	and	characteristics	(2)	to	evaluate	the	value	of	

localbuildings	 on	 aesthetics,	 history	 and	 culture	 for	 the	 promoting	 of	 an	 alternative	 tourism	

destination.The	 purpose	 of	 this	 research	 is	 the	 creation	 of	 inventory	 of	 background	 data	 of	 the	 local	

communities	 concerning	 the	 study	 of	 location,	 historical	 background,	 and	 social	 characteristics	 of	 the	

communities.	

	 The	 research	 is	 an	 applied	 and	 qualitative	 research	 using	 different	 techniques,	 which	 are	

reconnaissance	survey,	detailed	survey,	an	in	dept	interview,	key	informants	interview,	participatory	action	

research,	focus	group,	and	participated	observation.	

	 The	 research	 shows	 that	 there	 are	 4	 local	 communities	 in	Ubonratchathani	 province	 that	 have	

potential	for	promoted	as	an	alternative	tourism	destination.	These	communities	are	Laung	community	and	

Bung	 Gasaew	 community	 in	 Muang	 District,	 TanonTahan	 community	 in	Warinchamrap	 district,	 and	

TanonVisitsri	in	Khemmarat	District.	

Keywords :	Culture,	Traditional	Community,	Alternative	Tourism	

 

บทนำ 

	 ประเทศไทยมีทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม	 ประเพณีและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่

หลากหลายและโดดเด่นแตกต่างจากชนชาติอ่ืนๆโดยเฉพาะ	 “วัฒนธรรม”	 ถือเป็นทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่

สำคัญและมีบทบาทในการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากดินแดนต่างๆ	 สู่แหล่งท่องเท่ียวแต่ละแห่งได้ไม่น้อย	 โดยเหตุ

ทีช่นชาตติา่งๆทัว่โลกตา่งกม็วีถิชีวีติแตกตา่งกนั	 มวีฒันธรรมท่ีสมาชิกชนชาตนิัน้ๆ	 รว่มกนัสร้างข้ึนมา	 กลายเปน็

เอกลกัษณท์ีช่ดัเจนของแตล่ะชนชาตแิตกตา่งกนัไป	 ท้ังรูปแบบวถิชีีวติหรือความเป็นอยู	่ โดยเหน็ไดจ้ากการดำรงชวีติ

และบรรดาภมูปิญัญาของคนทอ้งถิน่	 ทีไ่ดส้รา้งสรรคข์ึน้ตามภมูปิญัญาของตน	 รวมทัง้สิง่ประดษิฐต์า่งๆ	 ความเชือ่

และพฤติกรรม	เป็นต้น	โดยจะมีความหลากหลายแตกต่างกันไป	ความแตกต่างและความหลากหลายนี้เองที่เป็น

ส่ิงที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยว	 ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปสู่ท้องถิ่นต่างๆ	 มากยิ่งขึ้น	 ผลที่จะตามมาก็คือ

การสรา้งงาน	สรา้งอาชพี	และการกระจายรายไดใ้นทอ้งถิน่	ซึง่	Pigram	(1993	:	156 - 174)	ไดก้ลา่ววา่	“สิง่จงูใจ

สำคญัของการทอ่งเทีย่วเชงิวัฒนธรรมกค็อื	 ความเขา้ใจอยา่งลกึซึง้ในความแตกตา่งของวถิชีวีติ	 การไดแ้ลกเปลีย่น

ความรูแ้ละความคดิซึง่กนัและกนั”	 ดงันัน้	 ประเทศตา่งๆทัว่โลกจงึไดอ้าศยัเอกลกัษณค์วามแตกตา่งทางวฒันธรรม

ของชนชาติเป็นทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่สำคัญ	 มีการนำเสนอวัฒนธรรมของตนให้กับนักท่องเท่ียวเพื่อให้

ได้รับความรู้และคุณค่าของความรุ่งเรืองแห่งอารยธรรมในอดีต	 ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี	 เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพ

ด้านการท่องเที่ยว	 สืบเนื่องมาจากการเป็น	 “ราชธานี”	 แห่งเดียวในประเทศไทยซ่ึงบ่งบอกได้ถึงความเป็นเมือง	

ที่มีคุณค่าและมีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า	200	ปี	มีศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์จึงมีย่านที่อยู่อาศัยดั้งเดิม
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ที่มีความเป็นเอกลักษณ์	มีคุณค่ามรดกวัฒนธรรมและมีความหมายต่อผู้อยู่อาศัยในชุมชน	ย่านที่อยู่อาศัยดั้งเดิมนี้

มีวิวัฒนาการมาเป็นเวลานานหลายสิบปีหรือบางแห่งนับเป็นร้อยปีก็มี	 แต่ปัจจุบันย่านชุมชนที่อยู่อาศัยดั้งเดิม

ต่างๆมีการสำรวจเพื่อหยิบยกมาเป็นทางเลือกทางการท่องเที่ยว	น้อยมาก	ในงานวิจัยชิ้นนี้จะมีผลต่อคุณภาพชีวิต

ของผูอ้ยูอ่าศยัและโอกาสในการพฒันาเมอืงทีม่าจากรากฐานดัง้เดมิ	 เปน็ตน้ทนุในการพฒันาเศรษฐกจิสรา้งสรรค์	

(Creative	 Economy)	 ซึ่งจะช่วยสร้างทางเลือกทางการท่องเท่ียวและเป็นการเผยแพร่คุณค่าทางประวัติศาสตร์

และวัฒนธรรม	ที่มีความสำคัญของจังหวัดอุบลราชธานี		

วัตถุประสงค์ 

	 วัตถุประสงค์ในงานวิจัยนี้	เป็นวัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติการ	(OperationalObjectives)	โดยแบ่งเป็น	2	ข้อ

ดังนี้	 (1)	 เพื่อจัดทำฐานข้อมูล	 โดยการสำรวจท่ีตั้งและศึกษาประวัติความเป็นมาของท่ีอยู่อาศัยในย่านชุมชน

ดั้งเดิม	 ที่มีเอกลักษณ์	 มีคุณค่าทางมรดกวัฒนธรรม	 และความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีต่อชุมชน	 (2)	 เพื่อพิจารณา

คุณค่าของตัวอาคารที่อยู่อาศัย	 ในด้านสุนทรียภาพ	 ประวัติศาสตร	์ และสังคม	 สำหรับสร้างข้อเสนอให้เกิดทาง

เลือกทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม		

ประโยชน์ที่ได้รับ 

	 1.	 ทราบถงึประวตัคิวามเปน็มา	 ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมและคุณค่าทางดา้นสุนทรียภาพประวตัศิาสตร์

และสังคมรวมทั้งความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนาทั้งจากภาครัฐ	เอกชนและประชาชนในพื้นที่	

	 2.	ไดฐ้านขอ้มลู	ชมุชนในยา่นทีอ่ยูอ่าศยัดัง้เดมิทีเ่ปน็เอกลกัษณ	์มคีณุคา่มรดกวฒันธรรมและมคีวามหมาย

ต่อชุมชน	

	 3.	 ได้เผยแพร่ความรู้และผลการวิจัยต่อสาธารณะตลอดจนการเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

ทำการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างรายได้แก่ชุมชนและท้องถิ่นต่อไป		

วิธีดำเนินการวิจัย 

	 เพ่ือใหเ้ปน็ไปตามวตัถปุระสงคใ์นการศกึษาวจิยัเรือ่ง	 การสำรวจยา่นชมุชนดัง้เดมิทีม่คีณุคา่เชงิวฒันธรรม

ในเขตจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อสร้างทางเลือกทางการท่องเที่ยว	ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงประยุกต์	(Applied	Research)	

และเปน็การวิจยัเชงิคณุภาพ	 (Qualitative	 Research)	 โดยมวีธิหีลกัของการทำงานวจิยัคอื	 การเขา้พืน้ทีจ่รงิ	 สงัเกต 

จดบนัทกึ	 ถา่ยภาพ	 สอบถาม	 สมัภาษณ์บคุคลตา่งๆเพือ่นำขอ้มลูทีไ่ดม้าประยกุตใ์ชก้บัระเบยีบวธิวีจิยัหลากหลาย

ชนิดเข้าด้วยกัน	ดังนี้	

 การทบทวนเอกสาร	(Literature	Review)	ไดแ้ก	่การศกึษาเอกสาร	รายงาน	สิง่ตพิีมพ์	ข้อมลูดจิติอล	ท่ีเกีย่วขอ้ง

โดยการทบทวนเอกสารเกี่ยวกับการศึกษาชุมชนท่ีอยู่อาศัยดั้งเดิมในประเทศ	 และต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการ

อนุรักษ์เมืองและชุมชนประวัติศาสตร์	 เนื่องจากการรักษาเอกลักษณ์ชุมชนที่อยู่อาศัยดั้งเดิมเกี่ยวข้องกับการ

อนุรักษ์ชุมชนประวัติศาสตร์ในระดับสากล	 จึงได้มีการทบทวนเอกสารรายงานและบทความวิชาการของต่าง

ประเทศที่ได้มีการดำเนินการอนุรักษ์ชุมชนหรือย่านประวัติศาสตร์	 โดยมีเกณฑ์พิจารณาคือ	 การกำหนดคุณค่า

ความสำคัญ		



กระแสวัฒนธรรม 33   

	 การสำรวจพื้นที่	เป็นการเดินทางไปสำรวจพื้นที่จริง	โดยการสำรวจมี	2	ระดับ	คือ	

	 ก)	 การสำรวจระดับกว้าง	 (Reconnaissance	 Survey)	 หมายถึงการเก็บข้อมูลในพ้ืนท่ีชุมชนท่ีจัดไว้ใน

ฐานขอ้มลู	 แตท่ีย่งัไมม่รีายละเอยีดครบถว้น	 โดยเฉพาะดา้นกายภาพ	 ไดแ้ก	่ ทีต่ัง้	 ลกัษณะการตัง้ถิน่ฐาน	 รปูแบบ 

องค์ประกอบทางกายภาพและวิถีชีวิต	

 ข)	การสำรวจระดบัละเอยีด	(Detailed	Survey)	หมายถงึการเกบ็ขอ้มลูชมุชนทีม่ศีกัยภาพในการดำเนนิการ 

ประกอบด้วยข้อมูลด้านกายภาพอาท	ิ ชื่ออาคารหรือชื่อบ้าน	 (ถ้ามี)	 ที่ตั้ง	 เจ้าของหรือผู้ครอบครอง	 สถานะ				

ในการครอบครอง	 การใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน	 ประวัติความเป็นมา	 และความสัมพันธ์กับชุมชนท่ีส่งผลต่อวิถี

ชีวิตชุมชน		

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ขอบเขตด้านพื้นที่ทำการวิจัย 

	 ขอบเขตในการศกึษา	จากการสำรวจเบือ้งตน้ครอบคลุมบริเวณพ้ืนท่ีจำนวน	7	ชุมชนเป้าหมายใน	5	อำเภอ		

ได้แก่	อำเภอเมือง	อำเภอวารินชำราบ	อำเภอพิบูลมังสาหาร	อำเภอโขงเจียม	และอำเภอเขมราฐ	

 ขอบเขตด้านประชากรที่ทำการวิจัย 

	 การศกึษาในเรือ่งนีไ้ดแ้ยกกลุม่ตวัอยา่งการศกึษาออกเปน็กลุม่คนในทอ้งถิน่	ไดแ้ก	่ผูน้ำชมุชนและประชาชน

ที่อาศัยอยู่ในชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดอุบลราชธานี	

 -	ผูน้ำชมุชน	ไดแ้ก	่ปราชญ์ชาวบา้น	ผูรู้	้ผู้นำทางความคิด	และผู้อาวโุสจำนวน	14	คนใน	7	ชุมชนเป้าหมาย

ใน	5	อำเภอ	

	 -	ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน	ได้แก่	ประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในย่านชุมชนดั้งเดิม	 35	คน	จำนวน	

7	ชุมชนเป้าหมายใน	5	อำเภอ	

	 -	หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งไดแ้ก	่หนว่ยงาน	ทัง้ภาครฐั	 เอกชน	และองคก์รตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้งจำนวน	7	ชมุชน

เป้าหมายใน	5	อำเภอ	

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

 การสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มลูสำคญั (KeyInformants)	เพ่ือศกึษาข้อมลูพ้ืนฐานดา้น	สังคม	วฒันธรรม	วถิชีวีติ		

 การสัมภาษณ์เจาะลึก	 (In-Depth	 Interview)	 เน้นการสัมภาษณ์ผู้ดำเนินการหรือขับเคลื่อนโครงการ	

(Actors)	ในชุมชนที่มีศักยภาพ	ซึ่งมีทั้งประชาชน	เจ้าของอาคาร	สถาบันการศึกษา	ผู้บริหารท้องถิ่น		

 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	 (Participatory	Action	Research)	 เป็นวิธีการที่ให้ชาวบ้านเข้ามา

มีส่วนร่วมในการวิจัยที่มีความเหมาะสมกับโครงการวิจัยประยุกต	์ โดยชาวบ้านจะเป็นทั้งผู้ให้ข้อมูล	 วิเคราะห์

ข้อมูล	และร่วมส่งเสริมกิจกรรมใดๆ		

 การสนทนากลุม่ (Focus	Group)	 ใชก้ารสนทนากลุม่กบัผูใ้หข้อ้มลูสำคญั	 (ผูรู้)้	 และกลุม่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

ในพื้นที่	 โดยแบ่งเป็นกลุ่มๆ	 เพราะการสนทนากลุ่มเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพผ่านการสัมภาษณ์คนหลายๆ	 คนใน

กลุ่มพร้อมๆ	กันเกี่ยวกับประเด็นที่มีความสนใจ	
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 วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และเรียบเรียงข้อมูลที่ได้เพื่อรายงานผล	

 1)	ศกึษาบรบิททัว่ไป	ขอ้มลูทางกายภาพ	หมายถงึ	ประวตัศิาสตรเ์มอืง	บรบิทของพืน้ที	่ ระบบเศรษฐกจิ	

สังคม	วัฒนธรรม	การปกครอง	และสิ่งแวดล้อมของ	จังหวัดอุบลราชธานี	

	 2)	 สำรวจที่ตั้งและศึกษาประวัติความเป็นมาของท่ีอยู่อาศัยในย่านชุมชนดั้งเดิม	 ท่ีมีเอกลักษณ์	 มีคุณค่า

ทางมรดกวฒันธรรม	 และความสมัพนัธท์างสงัคมท่ีมตีอ่ชุมชนและพิจารณาคุณค่าของตวัอาคารท่ีอยู่อาศยั	 ในด้าน

สุนทรียภาพ	ประวัติศาสตร์	และสังคม		

	 3)	ศึกษาข้อมูล	ทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าและ	ข้อมูลที่มีความเป็นเอกลักษณ์ที่น่าจะได้รับความสนใจจาก

นักท่องเที่ยว	(จุดขาย)	สำหรับสร้างข้อเสนอให้เกิดทางเลือกทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	

นิยามและคุณค่าความสำคัญของชุมชนดั้งเดิม (กองโบราณคดี 2532)  

	 คำวา่	 ชมุชนดัง้เดมิ	 ในการศกึษานีห้มายถงึชุมชนท่ีอยู่อาศยัท่ีมลัีกษณะพิเศษในแง่ของคุณค่าทางวฒันธรรม 

ซึ่งเกี่ยวพันกับการเป็นมรดกวัฒนธรรม	โดยมีประเด็นที่ต้องพิจารณา	ดังนี้	

	 1)	 ด้านความสำคัญทางประวัติศาสตร	์ นับเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด	 เนื่องจากเป็นหลักฐานที่แสดงออกถึง

ความเจริญรุ่งเรือง	 ภูมิปัญญา	 และพัฒนาการของมนุษย์	 ซ่ึงแต่ละพ้ืนท่ีจะไม่เหมือนกันตามคติ

ความเชื่อ	ลักษณะภูมิประเทศและความสามารถในการปรับตัวของมนุษย์ในพื้นที่นั้น		

	 2)	 ด้านอายุ	 ตามหลักปฏิบัติสากลได้กำหนดเส้นแบ่งระหว่างอดีตกับปัจจุบันไว้ที	่ 50	 ปีจึงมักใช้เป็น

เกณฑ์ในการกำหนดอายุของโบราณสถานว่าต้องมากกว่า	 50	 ปี	 ซ่ึงประเทศสหรัฐอเมริกาก็ใช้

เกณฑ์นี้	และอังกฤษใช้	30	ปีเป็นอย่างน้อย		

	 3)	 ลักษณะเฉพาะ	(Character)	ถือเป็นคุณภาพที่สำคัญ	ชุมชนดั้งเดิมไม่จำเป็นต้องมีสถาปัตยกรรมที่มี

ความสวยงามเปน็ทีส่ดุแตค่วรมลีกัษณะโดยรวมทีม่คีวามเฉพาะอาจมคีวามเปน็พืน้ถิน่	(Vernacular)	สงู	 

	 4)	 ด้านวิถีชีวิต	 (Way	 of	 Life)	 เป็นคุณภาพท่ีปัจจุบันให้ความสำคัญมากข้ึน	 ไม่ได้พิจารณาเฉพาะ

กายภาพหรอืการรบัรูก้ายภาพอยา่งเดยีว	 อาจนบัไดว้า่เป็นมรดกวฒันธรรมดา้นจติใจซ่ึงจบัตอ้งไมไ่ด้	

(Intangible	Cultural	Heritage)	ซึ่งหมายถึงภูมิปัญญา		

ดังนั้น	ในการกำหนดนิยามชุมชนที่อยู่อาศัยดั้งเดิมในงานวิจัยนี้จึงได้กำหนดคุณสมบัติ	ดังนี้	

	 1)	 เป็นชุมชนที่อยู่อาศัยเป็นหลัก	มีที่ตั้งทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท	

	 2)	 มีลักษณะเฉพาะทางกายภาพที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์	

	 3)	 มีการตั้งถิ่นฐานมาเป็นเวลานาน	50	ปีขึ้นไป	

	 4)	 มีประวัติศาสตร์	ความเป็นมาและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์	

สรุปผลการวิจัย 

	 ในการสำรวจขอ้มลูและการสำรวจพืน้ที	่ ไดช้มุชนทีเ่ขา้ลกัษณะตามนยิามทีใ่ห้ไวข้า้งตน้	 จำนวน	 7	 แหง่ 

ใน	 5	 อำเภอได้แก่	 อำเภอเมือง	 อำเภอวารินชำราบ	 อำเภอพิบูลมังสาหาร	 อำเภอโขงเจียมและอำเภอเขมราฐ	

สามารถแบ่งตามลักษณะชุมชนที่ปรากฏและการตั้งถิ่นฐานได้	3ประเภท	ดังนี้	
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	 1)	 ชุมชนริมน้ำ	 หมายถึง	 ย่านที่อยู่อาศัยที่ตั้งอยู่ริมน้ำโดยอาศัยการเข้าถึงทางน้ำในอดีต	 ซึ่ง	 ส่วนใหญ่

มักมีองค์ประกอบอื่นๆ	ด้วย	 เช่น	ตลาด	 ร้านค้า	 ศาสนสถาน	อาคารราชการ	อาคารบ้านเรือนมักเป็นแบบห้อง

แถวไม้	 ชุมชนลักษณะนี้พบมากในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำ	ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมในอดีตเช่นชุมชนบุ่งกาแซวในเขต

อำเภอเมือง		

ภาพที่ 1	ชุมชนริมน้ำ	กลุ่มอาคารชุมชนบุ่งกาแซว 

	 2)	 ชมุชนยา่นการพาณชิย	์ หมายถงึ	 ชมุชนทีม่ลีกัษณะทีต่ัง้อยูใ่นพืน้ทีใ่จกลางเมอืงเปน็สว่นใหญ	่ มลีกัษณะ

สถาปัตยกรรมรูปแบบอาคารที่สวยงามตามอิทธิพลแบบช่างเวียดนาม	 (ญวนหรือแกว)	 มักพบจำนวนหลายหลัง

ในยา่นเดยีวกนั	 เปน็กลุม่อาคารทีอ่ยูอ่าศยัผสมพาณิชยกรรมท่ีตัง้อยู่สองฟากถนน	 เป็นส่วนหนึง่ของย่านพาณิชยกรรม

ใจกลางเมือง	 หรือเป็นถนนพาณิชยกรรมสายหลักของเมือง	 อาคารมักเป็นรูปแบบตึกแถว	 มีทั้งที่เป็นไม้และ

คอนกรีตหรือปูน	 ย่านถนนการค้านี้พบได้ในหลายพื้นที่เช่น	 ชุมชนถนนวิศิษฐ์ศรีเชื่อมต่อถนนเขมรัฐการและ

ถนนกงพะเนียงในเขตอำเภอเขมราฐและชุมชนถนนหลวง	(เชื่อมต่อท่าน้ำวัดหลวง)	ในเขตอำเภอเมือง	
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ภาพที่ 2	ชุมชนย่านการพาณิชย์	กลุ่มอาคารในถนนวิศิษฐ์ศรี	ถนนเขมรัฐการเชื่อมต่อถนนกงพะเนียง 

ภาพที่ 3	ชุมชนย่านการพาณิชย์	กลุ่มอาคารในชุมชนถนนหลวงอำเภอเมือง 
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	 3)	 ชุมชนศูนย์กลางคมนาคมใหม่	 หมายถึงชุมชนที่ประกอบไปด้วยที่อยู่อาศัยและตลาดที่ตั้งอยู่บนถนน	

มักอยู่ในพื้นที่ศูนย์กลางเมืองดั้งเดิมหรืออยู่ในพื้นที่เมืองเก่า	 เป็นชุมชนที่น่าจะมีต้นกำเนิดมาจากการเป็น

ศูนย์กลางหรือศูนย์รวมกิจกรรม	 (Node)	 การค้าที่อาศัยการเดินทางด้วยถนนและทางรถไฟเป็นหลัก	 แต่อยู่แบบ

กระจัดกระจาย	 ทั้งที่เป็นบ้านของเอกชน	 ศาสนสถาน	 อาคารพาณิชย์	 แต่เมื่อมีการสร้างถนนและได้รับความ

นิยมมากขึ้นจึงปรับตัวให้เข้ากับเส้นทางคมนาคมแบบใหม่	ได้แก่	ชุมชนถนนทหารเชื่อมต่อชุมชนรถไฟ	ในเขต

อำเภอวารินชำราบ	

ภาพที่ 4	ชุมชนศูนย์กลางคมนาคมใหม่	กลุ่มอาคารในชุมชนถนนทหารเชื่อมต่อชุมชนรถไฟ 

ผลการสำรวจและศึกษาศักยภาพย่านชุมชนดั้งเดิม 

ตารางที่ 1	แสดงจำนวนชุมชนดั้งเดิมจำแนกตามรายอำเภอ	(Reconnaissance	Survey)	 

*	 ประเภทย่านชุมชน		A	=	ชุมชนริมน้ำ		B	=	ชุมชนย่านการพาณิชย์		C	=	ชุมชนศูนย์กลางคมนาคมใหม่	

**	 ชุมชนดั้งเดิมที่สำรวจพบมีการอยู่อย่างกระจาย	(มีจำนวนน้อย)	ไม่เหมาะกับการท่องเที่ยว 



เมือง 2 1 1 - 2   

วารินชำราบ 1 - - 1 1   

พิบูลมังสาหาร 2 1** 1** - -   

โขงเจียม 1 1** - - -   

เขมราฐ 1 - 1 - 1 

						รวม	 7	 3	 3	 1	 4 

อำเภอ จำนวนชุมชน  
ที่สำรวจ 

ประเภทย่านชุมชน* จำนวนชุมชนที่มีศักยภาพ
ทางการท่องเที่ยว 	 A	 B	 C	
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ตารางที่	2	แสดงการดำเนินงานในระดับของการอนุรักษ์	/	ฟื้นฟูด้านต่างๆ	ต่อชุมชน 

อำเภอเมือง 

	 -	 ย่านชุมชนถนนหลวง	 	 	 l     

		 -	 ย่านชุมชนบุ่งกาแซว	 	 l 
อำเภอวารินชำราบ  

	 -	 ย่านชุมชนถนนทหารเชื่อมต่อชุมชนรถไฟ	 	 l 
อำเภอพิบูลมังสาหาร 

	 -	 ย่านชุมชนถนนหลวง	 l       

	 -	 ย่านชุมชนถนนบำรุงราษฏร์	 l 
อำเภอโขงเจียม 

	 -	 ย่านชุมชนแกล้วประดิษฐ์	 l 
อำเภอเขมราฐ  

	 -	 ย่านชุมชนถนนวิศิษฐ์ศรีเชื่อมต่อถนนเขมรัฐการ	 	 	 	 l 

	 จากผลการสำรวจขา้งตน้	พบวา่ระดบัการดำเนนิการอนรัุกษ	์/	ฟ้ืนฟูสว่นใหญอ่ยูใ่นระดบั	0	จำนวน	3	ชมุชน 

เพราะยังไม่มีการเก็บข้อมูลหรือดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์หรือฟื้นฟ	ู หรือยังไม่พบข้อมูล	 ในระดับ	 1	 ที่มี

การศึกษาหรือริเริ่มโดยการศึกษาประวัติความเป็นมาหรือการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนไว้ประชาสัมพันธ์						

มีจำนวน	 2	 ชุมชน	 ในระดับ	 2	 ที่มีองค์กรหรือกลุ่มชุมชนท้องถิ่นท่ีก่อตั้งเพ่ือการฟ้ืนฟูหรืออนุรักษ์ชุมชน					

ทั้งอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการมีจำนวน	 2	 ชุมชน	 ในระดับ	 3	 มีแผนงานหรือโครงการที่ดำเนินการ

เกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟื้นฟู	โดยแผนงานนั้นจะต้องมาจากกระบวนการมีส่วนร่วมที่ชุมชนเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้มีส่วน

ได้เสียด้วยมีจำนวน	 1	 ชุมชน	 และในระดับ	 4	 มีการนำแผนมาปฏิบัติในระดับท้องถิ่น	 มีผลงานให้เห็นเป็น			

รูปธรรมนั้น	ยังไม่พบ	

	 เมื่อจะทำการศึกษาต้องพิจารณาถึงคุณค่าทางการท่องเท่ียว	 ของพ้ืนท่ีหรือชุมชนประวัติศาสตร์ในฐานะ

มรดกทางวัฒนธรรมแห่งหนึ่งแห่งใดแล้วจะต้องทำการระบุ	 (Identification)	 คุณค่าความสำคัญในด้านต่างๆ	

ดว้ยปจัจบุนัการแบง่คณุคา่มรดกวฒันธรรมทีไ่ดร้บัการยอมรบัอยา่งกวา้งขวางคอืกฎบตัรบรูา	 (The	Burra	Charter) 

ได้แบ่งคุณค่าออกเป็น	4	ด้านคือ	

	 ก.	คุณค่าทางด้านสุนทรียภาพ	(Aesthetic	Value)	หมายถึงคุณค่าที่รับรู้จากประสาทสัมผัสได้แก่รูปทรง

ขนาดสีและวัสดุที่ประกอบขึ้นเป็นกายภาพของสถานท่ีทางประวัติศาสตร์นั้นและการใช้สอยสถานท่ีนั้นด้วย

คณุคา่ทางดา้นสนุทรยีภาพนีแ้บง่คณุคา่ออกเปน็	2	ดา้นคอืคณุคา่ทางศลิปกรรม	(Artistic	Value)	เชน่ความสวยงาม

ของลวดลายตกแต่งบนอาคารและคุณค่าทางสถาปัตยกรรม	 (Architectural	 Value)	 เช่นรูปทรงอาคารท่ีสวยงาม	

มลีกัษณะเฉพาะเปน็อาคารทีม่คีณุคา่ทางเศรษฐกจิทีส่ามารถนำมาปรับเปลีย่นประโยชนใ์ชส้อยสนองความตอ้งการ

ของคนปัจจุบันได้	

ย่านชุมชนด้ังเดิมในเขตพ้ืนที่ 
ระดับการดำเนินการอนุรักษ์ / ฟื้นฟู* 

	 0	 1	 2	 3	 4	
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	 ข.	คุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์	(Historic	Value)	เป็นพื้นฐานของคุณค่าในทุกๆด้านสถานที่ใดๆ	จะมี

คุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ก็ต่อเมื่อสถานที่นั้นมีอิทธิพลหรือได้รับอิทธิพลจากเหตุการณ์และบุคคลในช่วงใด

ชว่งหนึง่ในประวตัศิาสตรเ์ปน็สถานทีท่ีเ่กดิเหตกุารณ์สำคัญคุณค่าทางประวตัศิาสตร์จะมคีวามเดน่ชัดเมือ่หลักฐาน

ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือบุคคลนั้นยังปรากฏอยู่ในพื้นที่หรือสถานที่นั้นยังมีความสมบูรณ์อยู่	

	 ค.	คณุค่าทางดา้นวทิยาศาสตร	์(Scientific	Value)	หมายรวมถงึคุณค่าทางดา้นการศกึษาวจิยั	(Research	Value) 

คุณค่านี้ขึ้นอยู่กับความสำคัญของข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับพื้นที่ความหายากและการที่สถานที่นั้นสามารถใช้เป็น

แหล่งข้อมูลในอนาคตได้	

 ง.	 คณุคา่ทางดา้นสงัคม	 (Social	Value)	 ครอบคลมุคณุคา่ของสถานทีใ่นฐานะทีเ่ปน็ศนูยก์ลางของจติวญิญาณ

ความเชื่อการเมืองชนชาติหรือวัฒนธรรมของชุมชน	

ตารางที่ 3	แสดงการประเมินระดับคุณค่าเพื่อสร้างทางเลือกทางการท่องเที่ยว	(จุดขาย)	 

l หมายถึง	มีปรากฏชัดเจน		 	l หมายถึง	มีปรากฏ 

	 จากผลการสำรวจข้างต้น	 พบว่าระดับการปรากฏชัดของคุณค่าทางการท่องเที่ยวใน	 4	 ด้านเป็นดังนี้

คุณค่าทางด้านสุนทรียภาพ	ชุมชนที่มีปรากฏชัดเจน	จำนวน	2	ชุมชนได้แก่	ย่านชุมชนถนนหลวง	(อำเภอเมือง)	

และย่านชุมชนถนนวิศิษฐ์ศรีเชื่อมต่อถนนเขมรัฐการ	 ชุมชนท่ีมีปรากฏ	 จำนวน	 3	 ชุมชน	 ได้แก่	 ย่านชุมชน			

บุ่งกาแซวย่านชุมชนถนนทหารเชื่อมต่อชุมชนรถไฟ	 และย่านชุมชนแกล้วประดิษฐ์คุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์	

ชุมชนที่มีปรากฏชัดเจน	 จำนวน	 4	 ชุมชนได้แก่	 ย่านชุมชนถนนหลวง	 (อำเภอเมือง)	 ย่านชุมชนบุ่งกาแซว			

ย่านชุมชนถนนทหารเชื่อมต่อชุมชนรถไฟ	 และย่านชุมชนถนนวิศิษฐ์ศรีเชื่อมต่อถนนเขมรัฐการ	 ชุมชนที่มี

ปรากฏ	จำนวน	2	ชุมชน	ได้แก่	ย่านชุมชนถนนหลวง	(อำเภอพิบูลมังสาหาร)	และย่านชุมชนถนนบำรุงราษฏร์

คณุคา่ทางดา้นวทิยาศาสตรไ์มม่ปีรากฏชดัเจน	 มีเพียงชุมชนท่ีมปีรากฏ	จำนวน	4	 ชุมชน	ไดแ้ก	่ ยา่นชุมชนถนนหลวง	

ย่านชุมชนดั้งเดิมในเขตพื้นที่ 
คุณค่าทางการท่องเที่ยว 

อำเภอเมือง 

	 -	 ย่านชุมชนถนนหลวง	 l l l l 
	 -	 ย่านชุมชนบุ่งกาแซว	 l l l l 
อำเภอวารินชำราบ 

	 -	 ย่านชุมชนถนนทหารเชื่อมต่อชุมชนรถไฟ	 l l l l 
อำเภอพิบูลมังสาหาร 

	 -	 ย่านชุมชนถนนหลวง	 -	 l	 -	 -	 	

	 -	 ย่านชุมชนถนนบำรุงราษฏร์	 -	 l	 -	 -	

อำเภอโขงเจียม 

	 -	 ย่านชุมชนแกล้วประดิษฐ์	 l	 -	 -	 -	

อำเภอเขมราฐ  

	 -	 ย่านชุมชนถนนวิศิษฐ์ศรีเชื่อมต่อถนนเขมรัฐการ	 l l l l 

 Aesthetic Historic Scientific Social 
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(อำเภอเมือง)	 ย่านชุมชนบุ่งกาแซว	 ย่านชุมชนถนนทหารเช่ือมต่อชุมชนรถไฟ	 และย่านชุมชนถนนวิศิษฐ์ศรี

เชื่อมต่อถนนเขมรัฐการคุณค่าด้านสังคมชุมชนท่ีมีปรากฏชัดเจน	 จำนวน	 1	 ชุมชนได้แก่	 ย่านชุมชนบุ่งกาแซว	

ชุมชนที่มีปรากฏ	 จำนวน	 3	 ชุมชน	 ได้แก่	 ย่านชุมชนถนนหลวง	 (อำเภอเมือง)	 ย่านชุมชนถนนทหารเชื่อมต่อ

ชุมชนรถไฟ	และย่านชุมชนถนนวิศิษฐ์ศรีเชื่อมต่อถนนเขมรัฐการ		

	 ผลการศึกษาชุมชนดั้งเดิมที่มีศักยภาพ	 คือ	 มีจุดเด่น	 มีความน่าสนใจ	 มีกลุ่มที่อยู่อาศัยในย่านชุมชน

ดั้งเดิมที่ยังคงสภาพดีและมีความเป็นลักษณะชุมชนดั้งเดิมในลักษณะกลุ่มที่ปรากฏชัด	 การเข้าถึงเหมาะกับการ

ทอ่งเทีย่วและมสีภาพแวดลอ้มทางกายภาพรอบชุมชนท่ีเอือ้ตอ่การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมตามขอบเขตของงานวจิยั	

ทั้งนี้ปรากฏชัดในอำเภอเมือง	 จำนวน	 2	 ชุมชน	 คือ	 (1)	 ชุมชนย่านการพาณิชย	์ ได้แก่ชุมชนถนนหลวง												

(2)	 ยา่นชมุชนรมินำ้ไดแ้กช่มุชนบุง่กาแซว	 ในอำเภอวารินชำราบ	 จำนวน	 1	 ชุมชน	 คือชุมชนศนูยก์ลางคมนาคมใหม่

ได้แก่ชุมชนถนนทหารเชื่อมต่อชุมชนรถไฟ	 และในอำเภอเขมราฐ	 จำนวน	 1	 ชุมชนคือชุมชนย่านการพาณิชย์	

ได้แก่ชุมชนถนนวิศิษฐ์ศรีเชื่อมต่อถนนเขมรัฐการและถนนกงพะเนียง	

ชุมชนที่เอื้อต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามขอบเขตของงานวิจัย 

ตารางที่ 4	แสดงจำนวนอาคารที่มีลักษณะตามนิยามชุมชนที่อยู่อาศัยดั้งเดิมในงานวิจัย 



อำเภอเมือง 

	 -	 ย่านชุมชนถนนหลวง	 14	 10	 4	 3	 31	

	 -	 ย่านชุมชนบุ่งกาแซว	 7	 11	 3	 3	 24	

อำเภอวารินชำราบ  

	 -	 ย่านชุมชนถนนทหารเชื่อมต่อชุมชนรถไฟ	 9	 5	 1	 2	 17	

อำเภอเขมราฐ   

	 -	 ยา่นชมุชนถนนวิศิษฐ์ศรเีชือ่มตอ่ถนนเขมรัฐการ	 13	 10	 2	 2	 27	  

ย่านชุมชนด้ังเดิมในเขตพ้ืนที่ 
ประเภทอาคาร 

รวม 
(หลัง) อาคาร

ราชการ 
อาคาร	

ศาสนสถาน 
อาคาร	

ที่อยู่อาศัย	
อาคารเพื่อ
การพาณิชย์	

ศักยภาพ จุดแข็ง และเอกลักษณ์ของชุมชนที่เอ้ือต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามขอบเขตของ

งานวิจัย 
	 ผลการวเิคราะห	์ชมุชนดัง้เดมิทีป่รากฏชดัดา้นเอกลกัษณท์ีเ่อือ้ตอ่การทอ่งเทีย่วทางวฒันธรรมทัง้	4	ชมุชน 

มีศักยภาพและมีความเป็นเอกลักษณ์	ทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่นับเป็นจุดแข็ง	(จุดขาย)	ดังนี้	

 ย่านชุมชนถนนหลวงและ ย่านชุมชนบุ่งกาแซวในอำเภอเมือง	 มีศักยภาพในการง่ายต่อการเข้าถึง		

เพราะตั้งอยู่ในเขตเมืองใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆที่สำคัญ	 และเป็นที่ตั้งสำคัญของ	 ศาสนสถาน	 ศาสนาพุทธ	

ศาสนาคริสต์	และเป็นที่ตั้งสถานที่ราชการ	(ในอดีต)	ทั้งยังเป็นย่านการค้าในอดีตที่ตั้งเป็นแนวตามสองฝากถนน

ตลอดระยะทาง	 2.3	 กิโลเมตร	 (ระยะทางเชื่อมต่อสองชุมชนโดยประมาณ)	 ทำให้สามารถพัฒนาเป็นเส้นทาง			

ขี่จักรยาน	 หรือนั่งสามล้อท้องถิ่นท่องเที่ยวได้	 โดยจัดเป็นประเภทการท่องเที่ยวความสนใจต่อเมืองและชุมชน	

(Interesting	Urban	Area	or	City	Tour)		
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 ย่านชุมชนถนนทหารเชื่อมต่อชุมชนรถไฟ	 ในอำเภอวารินชำราบและย่านชุมชนถนนวิศิษฐ์ศรีเชื่อมต่อ

ถนนเขมรัฐการ	 ในอำเภอเขมราฐ	 ทั้งสองชุมชนนี้มีศักยภาพในการเข้าถึงน้อยกว่าเนื่องจากอยู่ในเขตต่างอำเภอ    

แตส่ามารถพฒันาจดุเดน่คอืความเปน็มติรของผูค้นในท้องถิน่	(Friendliness	of	Residents)	ให้เป็นรปูแบบการท่องเทีย่ว 

สัมผัสวิถีชุมชน	 (Homestay)	 ได้	 ทั้งนี้เพราะยังคงมีลักษณะความเป็นสังคมดั้งเดิมในด้านวิถีชีวิต	 พิธีกรรมทาง

ศาสนา	ภาษา	และ	มิตรภาพแบบเอื้ออาทร	

อภิปรายและสรุปผล 

	 จากผลการศึกษาพบวา่ย่านชมุชนดัง้เดมิในจงัหวดัอบุลราชธานทีีม่ศีกัยภาพสามารถสรา้งใหเ้กดิทางเลอืก

ทางการทอ่งเทีย่วแบบใหมต่อ้งมกีารบรูณาการหลกัและวธิกีารตา่งๆ	 โดยพฒันาจากงานวจิยัทัง้ในและตา่งประเทศ 

ทั้งนี่มีจุดที่สำคัญอย่างย่ิงในการดำเนินการคือผู้ที่อาศัยในชุมชนดังตัวอย่างงานวิจัยของ	 Peter	 E.	 Murphy	

(2004)	ศึกษาในประเทศแคนาดาพบว่า	ชุมชนในเขตบริติชโคลัมเบีย	อยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาการทอ่งเท่ียว

เพือ่ใหเ้ปน็เศรษฐกจิชมุชน	 โดยเล็งเหน็ว่าชมุชนและภาคอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว	 สามารถทำงานและได้รับผล

ประโยชน์ร่วมกันได้ด้วยการผสานพลัง	 (Synergy)	Peter	Murphy	ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ	 (Workshop)	

ให้แก่ชุมชนต่างๆในเขตดังกล่าว	 เพื่อให้ได้มาซึ่งการวางแผนการท่องเท่ียวท่ีขับเคลื่อนโดยชุมชน	 เพราะชุมชน

ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ร่วมกันในพื้นที่หนึ่งๆ	 ที่มีความสนใจและมีเอกลักษณ์ร่วมกัน	 ก่อให้เกิดความผูกพัน

ระหว่างผู้คนและสถานที	่ จึงมีลักษณะที่โดดเด่นและมีแรงขับเคลื่อน	 เพื่อการอยู่รอด	 การกระจายอำนาจการ

ตัดสินใจ	 เพื่อแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นนั้นจึงเป็นสิ่งที่เหมาะสม	 เนื่องจากชุมชนมีมรดกทางวัฒนธรรม	ทัง้ท่ีเป็น

ธรรมชาตแิละประเพณวีฒันธรรม	ทีก่อ่รา่งสรา้งเปน็วถิกีารดำเนนิชวีติ	จงึเปน็ธรรมดาทีช่มุชนจะรูถ้งึความตอ้งการ

ในการอนรุกัษท์รพัยากรทอ้งถิน่ของตนเองเปน็อยา่งด	ี สิง่เหลา่นีส้มัพนัธก์นัไดด้กีบัการทอ่งเทีย่ว เพราะนอกจาก

การท่องเที่ยวจะเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดการจ้างงาน	 และแหล่งรายได้ของชุมชนแล้ว	 การท่องเที่ยวยังเป็น

เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม	

	 ชุมชนดั้งเดิมถือเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางศิลปกรรมประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมดังนั้นแนวทาง

ในการอนุรักษ์และพัฒนาเพื่อให้มีศักยภาพทางการท่องเที่ยว	 ซึ่งจากงานวิจัยนี้ได้ศึกษาและค้นพบว่ามีแนวทางที่

สามารถดำเนินการได้ประกอบด้วย	

	 1.	 มกีารสำรวจทางดา้นกายภาพและระบุคุณค่าความสำคัญเพ่ือใช้ในการจดัลำดบัความสำคัญและแนวทาง

ในการอนุรักษ์ที่เหมาะสมการสำรวจด้านกายภาพจะพิจารณาความสมบูรณ์ของการเข้าถึงและสภาพพื้นที่โดย

รอบส่วนการระบุคุณค่าความสำคัญจะพิจารณาในคุณค่าทางด้านศิลปกรรมคุณค่าทางประวัติศาสตร์และคุณค่า

ทางสถาปัตยกรรม	

	 2.	 ในการสำรวจและระบคุณุคา่ความสำคญัมกีารศกึษาถงึความเปน็ไปไดใ้นการปรบัปรงุและเปลีย่นแปลง

ประโยชนใ์ชส้อยรวมทัง้ความสำคญัทางดา้นเศรษฐกจิสังคมท่ีเคยมีตอ่ชุมชนโดยแนวทางท่ีสามารถดำเนนิการไดค้อื

การปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้สอยเป็นห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้หรือห้องประชุมของชุมชนซึ่งจะเป็นการช่วยรักษา

มรดกของชาตไิดด้ว้ยในการปรบัปรงุชมุชนและภาครฐัควรมสีว่นรว่มในการดำเนนิการรว่มกนัใหม้คีวามสอดคล้อง

กับคุณค่าทางศิลปกรรม	ประวัติศาสตร์	และสถาปัตยกรรมรวมทั้งความต้องการในการพัฒนาเมืองสมัยใหม่	

	 3.	จัดรูปแบบของการท่องเที่ยวในเมือง	(Urban	Tourism)		

การท่องเที่ยวในเมืองประวัติศาสตร์	คือ	รูปแบบการท่องเที่ยวประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันนอกจาก

จะได้รับการวางแผนในด้านอนุรักษ์ทางประวัติศาสตร์แล้ว	 สิ่งที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจท่องเที่ยวในเมือง

ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ได้แก่	 
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	 1.	 รูปแบบทางวัฒนธรรม	ความเชื่อ	วิถีชีวิตความเป็นอยู่	(Distinctive	Cultural	Patterns)		

	 2.	 ความสนใจศิลปท้องถิ่น	(Arts	and	Handicrafts)		

	 3.	 ความสนใจต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ	(Interesting	Economic	Activities	

	 4.	 ความสนใจต่อเมืองและชุมชน	(Interesting	Urban	Area)		

	 5.	 สถานที่จัดแสดงรูปแบบทางวัฒนธรรม	(Museums	and	Other	Cultural	Facilities)		

	 6.	 ประเพณีและเทศกาลท้องถิ่น	(Cultural	Festival)		

	 7.	 ความเป็นมิตรของผู้คนในท้องถิ่น	(Friendliness	of	Residents)		

ข้อเสนอแนะ 

	 การเกิดขบวนการอนุรักษ์ชุมชนดั้งเดิมได้มีในประเทศต่างๆ	 ได้มีพัฒนาการมาเป็นลำดับ	 ในหลาย

ประเทศเกิดขึ้นก่อนประเทศไทย	 ประเทศต่างๆ	 ที่มีพัฒนาการดังกล่าวมักเริ่มจากการอนุรักษ์สิ่งก่อสร้างที่มี

ความสำคัญอาทิ	 ประเทศอังกฤษ	 กำหนด	 Conservation	 Area	 (พื้นที่อนุรักษ์)	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	 กำหนด	

Historic	District	(ยา่นประวตัศิาสตร)์	และ	Landmark	District	(ยา่นภมูสิญัลกัษณ)์	ในญีปุ่น่	กำหนด	Preservation 

District	of	Groups	of	 Important	Buildings	 (ยา่นอนรุกัษก์ลุม่อาคารประวตัศิาสตรส์ำคญั)	และมกีารขายขอบเขต

จากโบราณสถานมาถงึการอนรุกัษช์มุชนประวตัศิาสตร์หรือชุมชนดัง้เดมิ	 ซึง่ไดม้กีารปรับปรงุกฎหมายดา้นงบประมาณ 

และการจัดตั้งองค์กรเพื่อให้ประชาชนและให้ท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้	ทั้งนี้เป็นเพราะส่วนใหญ่พื้นที่ชุมชน

ดั้งเดิมที่มีอาคารสำคัญทางประวัติศาสตร์นั้นมักเป็นทรัพย์สินของเอกชน	 รัฐบาลไม่มีงบประมาณจะเวนคืนหรือ

เข้าครอบครองมาอนุรักษ์เองได้	 นอกจากนั้นยังมีประเด็นเร่ืองการใช้ประโยชน์	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 ซ่ึงต่างจาก

แนวคิดการอนุรักษ์	 วัด	 วัง	 โบราณสถาน	 แหล่งโบราณคด	ี ซึ่งมักอยู่ในพื้นที่รัฐบาลเป็นเจ้าของเป็นส่วนใหญ	่

และมีการปกป้องคุ้มครองที่ชัดเจนอยู่แล้ว	

กิตติกรรมประกาศ  

	 โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา
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การปฏิบัติคีย์บอร์ดระดับเบื้องต้น 

FUNDAMENTAL KEYBOARD PERFORMANCE  

วิสุทธิ์		ไพเราะ	

มหาวิทยาลัยสยาม	

บทคัดย่อ 

	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเอกสารการเรียนปฏิบัติดนตรีคีย์บอร์ด

ระดับเบื้องต้น	และ	ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนปฏิบัติเครื่องดนตรีคีย์บอร์ดระดับเบื้องต้นโดย

ใช้เอกสารการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น	ประชากรที่ใช้ในการวิจัย	จำนวนทั้งสิ้น	300	คน		

	 ผลการศึกษาพบว่า	 การสร้างเอกสารการสอนปฏิบัติเพื่อใช้ในการเรียนการสอนปฏิบัติคีย์บอร์ดระดับ

เบือ้งตน้	 ใหเ้ปน็ไปตามเงือ่นไขตอ่ไปนี	้ (1)	 สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รยีน	สรปุไดว้า่	 เอกสารดา้นเนือ้หา

ทำให้ผู้เรียนเข้าใจง่าย	และสามารถปฏิบัติได้ตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนการสอน	ส่วน	(2)	ผู้สอนสามารถใช้

ปฏิบัติงานได้จริง	 เนื่องจากมีการสร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจได้ผลว่าบทเพลงมีความเหมาะสมกับ

ผู้เรียนอยู่ในระดับมากที่สุด	 (X 
_  
	=	4.62)	 (3)	ผู้เรียนแต่ละคนสามารถฝึกปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง	

หลงัจากผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากครผููส้อนเบือ้งตน้สามารถฝกึปฏบิตัติามสดัสว่นทีเ่คยเรียนไดอ้ยา่งถกูตอ้ง	 ทำใหส้ง่ผล

ตอ่เนือ่งไปยงัขอ้ที	่ (4)	มคีวามเหมาะสมกบัผูเ้รยีนท่ีมจีำนวนมาก	จงึตอ้งคำนงึถงึความเหมาะสมของผู้เรียน	เกีย่วกบั

ความสามารถ	 เพราะผูเ้รยีนมีพืน้ฐานทีต่า่งกนั	 จงึมคีวามจำเปน็ตอ้งสรา้งเอกสารการปฏบิตัใิหเ้หมาะสมกบัผูเ้รยีน	

โดยมีการวัดความพึงพอใจหลังการเรียนจบคอร์ส	

	 ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงที่มีอายุระหว่าง	15	-	20	ปี	กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่	1	มีจำนวน

ทั้งสิ้น	202	คน	ในจำนวนนี้เป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจสูงถึง	99	คน	ด้านการจัดการเรียนการสอน	ผู้เรียน

ส่วนใหญ่คิดว่าอาจารย์ผู้สอนมีวิธีการสอนมีลำดับการสอนที่เหมาะสมจัดอยู่ในระดับมาก	 (X 
_  
	 =	 4.49)	 ด้าน

ประสิทธิภาพของเอกสารการเรียนรู้	 พบว่าบทเพลงช่วยพัฒนาทักษะการปฏิบัติมากข้ึนจัดอยู่ในระดับมากที่สุด			

(X 
_  
	=	4.62)	ดา้นทกัษะการปฏบิตัพิบวา่ผูเ้รยีนสามารถปฏบัิตเิคร่ืองดนตรคีีย์บอรด์ตามท่ีกำหนดไดแ้ละยังพบวา่	การ

สอนให้ปฏิบัติคีย์บอร์ดช่วยทำให้สมาธิดีขึ้นจัดอยู่ในระดับมากท่ีสุด	 (X 
_  
	 =	 4.61)	 ด้านอุปกรณ์และสถานที่ใน

การเรียนปฏิบัติพบว่าผู้เรียนมีความพอใจต่อห้องเรียนปฏิบัติคีย์บอร์ดจัดอยู่ในระดับมากที่สุด	(X 
_  
	=	4.59)	

คำสำคัญ :	การปฏิบัติคีย์บอร์ดเบื้องต้น	เอกสารการเรียนปฏิบัติดนตรี			
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ABSTRACT 

	 This	 research	 aims	 to	 learn	 the	 basic	 keyboard	 instrument	 using	 learning	materials	 developed.	

Populations	used	in	this	study	were	Siam	University	students	enrolled	subject	Art	and	Music	Appreciation	

school	 year	 2011	 totaled	 300,	 the	 researcher	 collected	 the	 following	 information	 for	 research.	 (1)	

development	 of	 course	materials,	 practice	 basic	 keyboard	 instrument	 for	 concert	 in	 popular	 subjects	 to	

teach	music	 to	fit	 the	way	“Kodaly”	style.	 (2)	observe	and	evaluate	 the	performance	of	 the	 individual	

student	 and	 the	 group	 to	 study	 the	 effectiveness	 of	 teaching	 basic	 keyboard	 performance	 and	 the	

achievement	of	compliance	with	specific	learning	disabilities	prepared.	(3)	At	the	end	of	the	course	is	to	

study	the	satisfaction	questionnaires	to	learn	the	basics	of	keyboard	students	each	semester.		

	 The	results	showed	that	Most	of	the	students	think	that	teachers	are	taught	how	to	be	organized	

in	order	to	teach	the	proper	level	(X 
_  
	=	4.49)	On	the	performance	of	specific	learning	disabilities	found	

that	music	helps	develop	more	practical	is	the	highest	level	(X 
_  
	=	4.62),	the	practical	skills	that	students	

can	 practice	 keyboard	 instruments	 as	 required,	 and	 also	 found	 that	 teaching	 to	 the	 keyboard	 helps	

concentration.	Up	close	 at	 the	highest	 level	 (X 
_  
	=	4.61),	 and	place	 the	device	 in	 the	 study	 found	 that	

students'	classroom	practice	satisfaction	keyboard	is	at	the	highest	level	(X 
_  
	=	4.59).		

Keywords :	Fundamental	Keyboard	Performance,	Keyboard	Learning	Material													

บทนำ  

ที่มาและความสำคัญของปัญหา 

	 สังคีตนิยม	 (Music	 Appreciation)	 เป็นรายวิชาหนึ่งในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปในสถาบันอุดมศึกษาของ

รัฐและเอกชนในปัจจุบัน	 เริ่มเปิดสอนครั้งแรกที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 เมื่อ	 พ.ศ.	 2500	 โดยเป็นวิชาบังคับ

ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	 ต่อมามีปรับเปล่ียนเป็นวิชาเลือกในหมวดศึกษาท่ัวไปเพ่ือเปิดสอนแก่นิสิต		

คณะครศุาสตรแ์ละนสิติตา่งคณะดงัปรากฏในปจัจบัุน	นอกจากนีวิ้ชาสังคีตนยิมยังมีการเปิดสอนในสถาบันอดุมศกึษา

ทั่วโลกทั้งนี้เพื่อเป็นพื้นฐานเรื่องความเข้าใจดนตรีซ่ึงเป็นวัฒนธรรมทางสุนทรีย์ท่ีมนุษย์บรรจงสร้างสรรค์ขึ้นมา

เพ่ือใหเ้พ่ือนมนุษย์ดว้ยกนัเองไดช้ืน่ชม	 (ณรทุธ	์ สทุธจติต,์	 2544)	 จากการทีร่ายวชิาดงักลา่วถกูกำหนดเปน็วชิาเลอืก	

ในหมวดศึกษาทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งท่ัวประเทศ	 จำนวนผู้เรียนแต่ละภาคการศึกษาในสถาบัน

อดุมศกึษาแตล่ะแหง่จงึมจีำนวนมาก	 กอ่ใหเ้กดิปญัหาดา้นการเรยีนการสอนทีค่ลา้ยคลงึกนั	นัน่คอื	 จำนวนผูเ้รยีนมาก

ในขณะที่อุปกรณ์การสอนปฏิบัติ	รวมทั้งวัสดุการสอนและวัสดุที่ใช้ฝึกฝนเพิ่มเติมด้วยตนเองของแต่ละสถาบันมี

จำนวนจำกดั	 ไม่ว่าจะเปน็	 เคร่ืองดนตรทีัง้ไทยและสากล	 เครือ่งเลน่แผน่เสยีงและแผน่เสยีงดนตรคีลาสสคิ	 เปน็ตน้ 

สำหรับวิชาสังคีตนิยมที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสยามนั้นใช้ชื่อรายวิชา	129-102	ศิลปะและสังคีตนิยม	(Art	and	

Music	 Appreciation)	 จำนวน	 2	 หน่วยกิต	 จัดอยู่ในกลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา	 สังกัดหมวดศึกษา

ทั่วไปซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะศิลปศาสตร์	 มีการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกคณะทั้งใน

ภาคเรียนที	่ 1	 และภาคเรียนที่	 2	 ของปีการศึกษา	 ตามที่ปรากฏในเอกสารรายละเอียดรายวิชา	 (มคอ.3)	 ของ
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รายวิชา	 ระบุให้ผู้เรียนต้องฝึกปฏิบัติทักษะด้านดนตรี	 จำนวน	 30	 คาบ	 และมีการสอบปฏิบัติทักษะด้านดนตร	ี

คดิเปน็รอ้ยละ	 50	 ของสดัสว่นการประเมนิผลผูเ้รยีน	 เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามทีก่ำหนดไวใ้นเอกสารรายละเอยีดรายวชิา	

ผู้สอนต้องใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย	 ได้แก่	 การบรรยาย	 การสอนปฏิบัติเครื่องดนตร	ี การอภิปรายกลุ่ม

เกีย่วกบัดนตร	ี การเปดิโอกาสใหผู้เ้รยีนสอนเพือ่นรว่มชัน้ฝกึปฏบิตัเิครือ่งดนตร	ี เปน็ตน้ซึง่สอดคลอ้งกบั	 ธวชัชยั	

นาควงษ	์(2547,	หนา้	2	-	3)	การสอนอา่นโนต้ตามแบบโคดายม	ี5	ขัน้ตอนดงันี	้	(ก)	ขัน้เตรยีม	นกัเรยีนจะเรยีน

เพลงสะสมไวแ้ละตอ้งจำเพลงนัน้ใหข้ึน้ใจเพือ่ไปวเิคราะห์ในข้ัน	2	ตอ่ไป		(ข)	ข้ันวเิคราะห	์จะวเิคราะห์ตวัโนต้จงัหวะ	

และทำนอง	 โดยครเูปน็ผูค้อยชว่ยเหลอืหาวธิกีารทีจ่ะทำใหน้กัเรยีนคน้พบดว้ยตนเอง  (ค)	 ขัน้เสรมิความรูจ้ะให้

วิเคราะห์เพลงอื่นๆ	 ที่มีโน้ตที่เคยเรียนมาก่อนให้รู้จักเพิ่มขึ้น	 เพื่อทำให้ครูผู้สอนแน่ใจว่านักเรียนมีความรู้แล้ว

จรงิๆ		(ง)	ขัน้ประเมนิผล	ครหูาเพลงใหม	่แตม่โีนต้ท่ีเคยเรยีนมา	โดยให้นกัเรียนอา่นโนต้แบบแรกเห็นพร้อมกนั			

เพื่อทดสอบว่านักเรียนมีความเข้าใจตรงกัน	และปฏิบัติได้ถูกต้อง	อาจจะมีแบบทดสอบแบบอื่นเช่น	การปรบมือ

เข้าจังหวะกับโน้ตเพลง	การร้องทำนองตามโน้ตเพลง	เป็นต้น		(จ)	ขั้นสังเคราะห์	ให้นักเรียนสร้างวลีเพลงง่ายๆ	

โดยใช้ความรู้ที่เรียนมา	 เพื่อทดสอบความรู้ว่านักเรียนเข้าใจ	 วิเคราะห	์ สังเคราะห์ได้ถูกต้อง	 การสอนลักษณะ

แบบนี้จะทำให้เกิดการจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกสนุกสนาน	 มีความพึงพอใจในการเรียนและสนใจฝึกปฏิบัติ

เครือ่งดนตรทีีต่นเองเลือกอย่างสมำ่เสมอและตอ่เนือ่ง	 ซึง่จะนำไปสูก่ารพฒันาทกัษะดา้นดนตรขีองผูเ้รยีนแตล่ะคน

ต่อไป	 ซึ่งการเลือกการสอนแบบโคดายนั้นผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูล	 รายละเอียดเนื้อหา	 วิธีการสอนอย่างละเอียด	

รวมทัง้ผูวิ้จยัได้ผา่นกระบวนการอบรมปฏบิตักิารเกีย่วกบัวธิกีารสอนแบบโคดาย	 ดงันัน้ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาเรือ่ง	

การปฏบิตัเิครือ่งดนตรคีย์ีบอรด์	 ระดบัเบือ้งตน้ดว้ยวธิกีารสอนแบบโคดาย	สำหรบัใช้ในสถานศกึษาระดบัอดุมศกึษา	

รวมทั้งศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนปฏิบัติเคร่ืองดนตรีคีย์บอร์ดโดยใช้ชุดการเรียนรู้นั้น	 อันจะ

ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียนโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้	

วัตถุประสงค์ 

	 1.		 สร้างเอกสารการสอนปฏิบัติเพื่อใช้ในการเรียนการสอนปฏิบัติวิชาสังคีตนิยมแบบเน้นผู้เรียนเป็น

สำคัญว่าด้วยการปฏิบัติเครื่องดนตรีคีย์บอร์ดระดับเบ้ืองต้น	 ให้เป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้	 	 (1)	 สอดคล้องกับ

ความตอ้งการของผูเ้รยีน	 	 (2)	ผูส้อนสามารถใชป้ฏบิตังิานไดจ้รงิ	 	 (3)	ผูเ้รยีนแตล่ะคนสามารถฝกึปฏบิตักิจิกรรม

การเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง	และ		(4)	มีความเหมาะสมกับผู้เรียนที่มีจำนวนมาก	

	 2.		 ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนปฏิบัติเครื่องดนตรีคีย์บอร์ดระดับเบื้องต้นโดยใช้

เอกสารการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น	

ประโยชน์ที่ได้รับ 

	 1.	 ได้เอกสารประกอบการสอนปฏิบัติและแนวทางการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติวิชาสังคีตนิยมแบบ

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการปฏิบัติเครื่องดนตรีคีย์บอร์ดระดับเบ้ืองต้นท่ีสามารถใช้เป็นตัวอย่างการวางรูปแบบ

การจัดการเรียนการสอนปฏิบัติวิชาสังคีตนิยมท่ีเปิดสอนในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่างๆ	 ท้ังของรัฐ

และของเอกชนได้	

	 2.	 ทราบความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนปฏิบัติเครื่องดนตรีคีย์บอร์ดระดับเบื้องต้นโดยใช้

เอกสารการเรียนรู้ที่จัดทำขึ้น	รวมทั้งทราบแนวทางการปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้น	
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ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 

	 1.		 ขอบเขตด้านประชากร	

 ประชากรในการศึกษาวจิยัครัง้นี	้ ไดแ้ก	่ นกัศกึษามหาวทิยาลยัสยามจากทกุคณะทีเ่รยีนปฏบิตัเิครือ่งดนตรี

คีย์บอร์ดในระดับเบื้องต้นในการเรียนวิชา	129	–	102	ศิลปะและสังคีตนิยมในภาคเรียนที่	1	และภาคเรียนที่	2	

ประจำปีการศึกษา	2554	มีจำนวนทั้งสิ้น	300	คน		

	 2.		 ขอบเขตด้านพื้นที่	

	 การศึกษาเรื่อง	 การเรียนปฏิบัติดนตรีในวิชาสังคีตนิยมแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	 :	 ปฏิบัติเครื่องดนตรี

คีย์บอร์ดระดับเบื้องต้นด้วยวิธีการสอนแบบโคดาย	 ผู้วิจัยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการศึกษาวิจัยท่ีห้องเรียน

ดนตรีภายในมหาวิทยาลัยสยาม	จังหวัดกรุงเทพมหานคร		

	 3.		 ขอบเขตด้านเนื้อหาและระยะเวลา	

 ผูว้จิยัทำการวจิยั	 โดยเริม่ตน้จากสรา้งเอกสารการสอนปฏบิตัเิครือ่งดนตรคียีบ์อร์ดระดบัเบือ้งตน้ให้เหมาสม

กับบทเพลงและวิธีการสอนดนตรีแบบโคดาย	 แล้วศึกษาผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติและความพึงพอใจของผู้เรียน	

รวมทัง้ข้อคิดเหน็ทีม่ตีอ่เอกสารทีส่รา้งขึน้เพือ่นำมาใชป้รับปรุงเอกสารประกอบการสอนปฏบิตัเิครือ่งดนตรคียีบ์อรด์

ให้ดีขึ้น	 โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารท่ีเกี่ยวข้องและข้อมูลปฐมภูมิระหว่างเดือนมิถุนายน	 2554	 –	

เดือนพฤษภาคม	2555	รวมระยะเวลาที่ใช้ทำการศึกษาวิจัยทั้งสิ้นจำนวน	11	เดือน	

วิธีดำเนินการวิจัย 

 ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 

	 1.		 ขอบเขตด้านประชากร	

	 ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้	 ได้แก	่ นักศึกษามหาวิทยาลัยสยามจากทุกคณะที่เรียนปฏิบัติเครื่อง

ดนตรีคีย์บอร์ดในระดับเบื้องต้นในการเรียนวิชา	 129	 –	 102	 ศิลปะและสังคีตนิยมในภาคเรียนท่ี	 1	 และภาค

เรียนที่	2	ประจำปีการศึกษา	2554	มีจำนวนทั้งสิ้น	300	คน		

	 2.		 ขอบเขตด้านพื้นที่	

	 การศึกษาเรื่อง	 การปฏิบัติคีย์บอร์ดระดับเบ้ืองต้น	 ผู้วิจัยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการศึกษาวิจัยที่

ห้องเรียนดนตรีภายในมหาวิทยาลัยสยาม	จังหวัดกรุงเทพมหานคร		

	 3.		 ขอบเขตด้านเนื้อหาและระยะเวลา	

	 ผูว้จิยัทำการวจิยั	 โดยเริม่ตน้จากสรา้งเอกสารการสอนปฏบัิตเิคร่ืองดนตรคีีย์บอร์ดระดบัเบ้ืองตน้ให้เหมาะสม

กับบทเพลงและวิธีการสอนดนตรีแบบโคดาย	 แล้วศึกษาผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติและความพึงพอใจของผู้เรียน	

รวมทั้งข้อคิดเห็นที่มีต่อเอกสารที่สร้างขึ้นเพื่อนำมาใช้ปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนปฏิบัติเคร่ืองดนตรี

คีย์บอร์ดให้ดีข้ึน	 โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องและข้อมูลปฐมภูมิระหว่างเดือนมิถุนายน	

2554	–	เดือนพฤษภาคม	2555	รวมระยะเวลาที่ใช้ทำการศึกษาวิจัยทั้งสิ้นจำนวน	11	เดือน	

 ประชากรและตัวอย่าง 

	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี	้ ได้แก่	 นักศึกษามหาวิทยาลัยสยามท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาศิลปะและ

สังคีตนิยมมหาวิทยาลัยสยามในปีการศึกษา	2554	จำนวนทั้งสิ้น	300	คน	
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 เครื่องมือ 

	 เพือ่ทำการวจิยัในครัง้นี	้ ผูว้จิยัไดส้รา้งเอกสารการสอนปฏบิตัเิครือ่งดนตรคียีบ์อรด์ระดบัเบือ้งตน้สำหรบั

ในวิชาสังคีตนิยมขึ้นให้เหมาะสมกับวิธีการสอนดนตรีแบบโคดาย	 แล้วนำมาใช้สอนนักศึกษาในภาคเรียนที่	 1	

และภาคเรียนที่	2	ของปีการศึกษา	2554	ผู้วิจัยทำการสังเกต	จดบันทึกและประเมินการปฏิบัติของนักศึกษาเป็น

รายบคุคลและรายกลุ่มเพือ่ศกึษาประสทิธภิาพของการเรียนการสอนปฏบิตัคิยีบ์อรด์เบือ้งตน้โดยใชเ้อกสารทีส่รา้งขึน้ 

เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนจึงใช้แบบสอบถามเพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนการปฏิบัติคีย์บอร์ดเบื้องต้น

ของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา		

	 เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม	 (Questionnaire)	 โดยผู้วิจัยได้สร้างจาก

แนวคิดที่ได้ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้	

	 ส่วนที่	 1	 สร้างเอกสารเพื่อการเรียนปฏิบัติวิชาสังคีตนิยมแบบเน้นผู้เรียนเป็นหลักว่าด้วยการปฏิบัติ

เครื่องดนตรีคีย์บอร์ดระดับเบื้องต้นสำหรับใช้ในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามขั้นตอนต่อไปนี้	

	 1.	 ใช้วิธีการสังเกตจากการสร้างแบบบันทึกการสอนให้มีความสอดล้องกับความต้องการของผู้เรียนท่ี

มีจำนวนมากโดยสามารถใช้ปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง	

 	 1.1		ดา้นเนือ้หา	 เกีย่วกบัทฤษฎดีนตรีสากลเบ้ืองตน้	 เทคนคิการปฏบัิตคีิย์บอรด์เบ้ืองตน้เช่น	 การฝกึ

พัฒนาการกล้ามเนื้อนิ้ว	 เริ่มจากง่าย	 –	 ยาก	 เทคนิคการสอนแบบโคดายเช่น	บทเพลงจะมีลักษณะแบบวลีสั้นๆ	

ทำนองมีโน้ต	2	ตัวหลักคือ	ซอล	มี	แต่สามารถใส่เนื้อเพลงให้สอดคล้องกับทำนอง		

	 	 1.2	 ด้านแผนการเรียน	 (ก)	 ความรู้ด้านทฤษฎี	 (ข)	 ความรู้ด้านการปฏิบัติคีย์บอร์ดเบ้ืองต้น											

(ค)	เทคนิคการเรียนการสอนแบบโคดาย		

	 	 1.3	 ด้านวิธีการสอน	 (ก)	 ขั้นเตรียม	 กำหนดจุดมุ่งหมายการเรียนปฏิบัติ	 รายละเอียด	 ขั้นตอนการ

ปฏิบัติ	 เตรียมสื่อการเรียนการสอน	 ได้แก่	 เอกสารตำราปฏิบัติคีย์บอร์ด	 อุปกรณ์คีย์บอร์ดส่ือในการอธิบาย

เป็นต้น	 (ข)	 ขั้นดำเนินการ	 ผู้สอนให้ความรู้และทักษะที่เป็นพื้นฐานในการปฏิบัต	ิ การบันทึกผลการปฏิบัติ

คีย์บอร์ดของผู้เรียน	 เช่น	 อ่านคำร้องที่เห็น	 อ่านตัวโน้ต	 ปรบมือตามสัดส่วนโน้ตพร้อมกัน	 โดยครูผู้สอนนับ

จังหวะ	 (ค)	 ขั้นสรุป	 ผู้สอนและผู้เรียน	 ช่วยกันสรุปการปฏิบัติคีย์บอร์ด	 (ง)	 ขั้นประเมินผล	 สังเกตพฤติกรรม

ของผู้เรียน	เช่น	ความสนใจ	พัฒนาการกล้ามเนื้อในส่วนนิ้วมือ	บุคลิกท่าทาง	สมาธิ	ความเอาใจใส่	การใช้และ

การเก็บรักษาเครื่องมือ		

	 	 1.4	 แบบบันทึกผลการเรียนการสอน	(ก)	แบบประเมินรายชั่วโมง	แบบประเมินความคิดเห็นเกี่ยว

กับการเรียนปฏิบัติคีย์บอร์ดเบื้องต้น	ก่อนเรียน	กลางภาคเรียน	และปลายภาคเรียน	 (ข)	ปัญหาและอุปสรรคต่อ

การปฏิบัติ	(ค)	ข้อเสนอแนะ		

	 2.	 สร้างเกณฑ์การวัดผลการปฏิบัติคีย์บอร์ดเบื้องต้น	โดยมีเงื่อนไขดังนี้	

	 	 2.1	 บุคลิกภาพ	ท่าทาง	การหายใจ	การวางมือ	

	 	 2.2	 ผู้เรียนสามารถบรรเลงเพลงตามโน้ต,	ค่าโน้ตและค่าตัวหยุด	ของบทเพลงได้ถูกต้อง	

	 	 2.3	 ผู้เรียนสามารถบรรเลงเพลงตามอัตราความเร็ว	(Tempo)	ได้ถูกต้อง	

	 	 2.4	 ผู้เรียนสามารถบรรเลงเพลงโดยมีการแสดงออกทางอารมณ์ที่สอดคล้องกับบทเพลงได้ถูกต้อง	
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 ส่วนที่ 2		แบบสอบถาม	แบ่งออกได้เป็น	3	ตอน	ดังต่อไปนี้	

 ตอนที่ 1	สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม	

 ตอนที ่2	ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาตอ่การจดัการเรยีนการสอนในชัน้เรยีนปฏบิตัคิยีบ์อรด์เบือ้งต้น

ในวิชาสังคีตนิยม	แบ่งออกเป็น	4	ด้าน	ได้แก่	

	 	1.		ด้านการจัดการเรียนการสอน		 	 จำนวน			 3	 ข้อ	

	 	2.	 ด้านประสิทธิภาพเอกสารการเรียนปฏิบัติ	 จำนวน		 5		 ข้อ	

	 	3.		ด้านการพัฒนาทักษะปฏิบัติดนตรี	 	 จำนวน		 5		 ข้อ	

	 	4.		ด้านอุปกรณ์และสถานที่เรียน		 	 จำนวน		 2		 ข้อ	

	 แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	Scale)	ตามแบบของลิเคิร์ท	(Likert	Scale)	แบ่งออก

เป็น	5	ระดับ	ดังต่อไปนี้	

	 5	 หมายถึง	 	มีระดับความพึงพอใจต่อการเรียนปฏิบัติคีย์บอร์ดเบื้องต้นมากที่สุด	

	 4	 หมายถึง	 	มีระดับความพึงพอใจต่อการเรียนปฏิบัติคีย์บอร์ดเบื้องต้นมาก	

	 3	 หมายถึง	 	มีระดับความพึงพอใจต่อการเรียนปฏิบัติคีย์บอร์ดเบื้องต้นปานกลาง	

	 2	 หมายถึง	 	มีระดับความพึงพอใจต่อการเรียนปฏิบัติคีย์บอร์ดเบื้องต้นน้อย	

	 1	 หมายถึง	 	มีระดับความพึงพอใจต่อการเรียนปฏิบัติคีย์บอร์ดเบื้องต้นน้อยที่สุด	

 ตอนที่ 3	ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม	เป็นคำถามปลายเปิดเพื่อให้นักศึกษาแสดง	

ความคิดเห็นอย่างอิสระด้วยการเขียนระบุถึงประเด็นที่ไม่ได้กล่าวถึงในแบบสอบถาม	

การสร้างเครื่องมือวิจัย   

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	ผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างแบบสอบถามตามลำดับขั้นตอนดังนี้	

	 1.		 ศึกษารูปแบบและวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร	ตำรา	วิทยานิพนธ์	และงานวิจัยอื่นๆ	ที่	

เกี่ยวข้อง	แล้วกำหนดขอบเขตของข้อคำถามตามตัวแปรที่ศึกษา	

	 2.		 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติคีย์บอร์ดเบื้องต้น	

	 3.		 นำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

	 1.	 ผูว้จิยันำสง่แบบสอบถามดว้ยตวัเองในวนัสุดท้ายของการเรียนการสอนปฏบัิตดินตรีในภาคเรียนที	่ 1 

และภาคเรียนที่	2	ของปีการศึกษา	2554	จำนวนทั้งสิ้น	300	ชุด	

	 2.		 หลังจากนำส่งแบบสอบถามแล้ว	1	วัน	ผู้วิจัยรับแบบสอบถามกลับด้วยตัวเอง	

	 3.		 ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามทำการคัดแยกเฉพาะแบบสอบถามที่

สมบูรณ์เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป	

การวิเคราะห์ข้อมูล 

	 เมื่อนำข้อมูลตามที่ต้องการแล้ว	ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนต่อไปนี้	

	 1.	 วิเคราะห์ข้อมูลด้านสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม	 โดยนำแบบสอบถามมาจัดหมวดหมู่ตาม

ลักษณะตัวแปรที่ศึกษาแล้วหาค่าเฉล่ียและหาค่าร้อยละแต่ละรายการ	 นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

ตารางและการบรรยาย	
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	 2.	 หาค่าเฉลี่ย	(X 
_  
)	และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(SD)	เกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของนักศึกษา	

มหาวิทยาลัยสยามต่อการเรียนปฏิบัติคีย์บอร์ดเบ้ืองต้นในปีการศึกษา	 2554	 โดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์	 (Absolute	
Criteria)	ซึ่งแบ่งเป็นช่วงๆ	มีความหมายดังนี้	
	 ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง	 4.51	 –	 5.00	 หมายความว่า	 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนปฏิบัติ
คีย์บอร์ดเบื้องต้น	อยู่ในระดับมากที่สุด	
	 ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง	 3.51	 –	 4.50	 หมายความว่า	 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนปฏิบัติ
คีย์บอร์ดเบื้องต้น	อยู่ในระดับมาก	
	 ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง	 2.51	 –	 3.50	 หมายความว่า	 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนปฏิบัติ
คีย์บอร์ดเบื้องต้น	อยู่ในระดับปานกลาง	
	 ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง	 1.51	 –	 2.50	 หมายความว่า	 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนปฏิบัติ
คีย์บอร์ดเบื้องต้น	อยู่ในระดับน้อย	
	 ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง	 1.00	 –	 1.50	 หมายความว่า	 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนปฏิบัติ
คีย์บอร์ดเบื้องต้น	อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย   

	 1.		 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	

	 	 1.1		คำนวณค่าร้อยละ	(Percentage)	จากสูตร	

	 	 	 ร้อยละของรายการใด	 	=	 ความถี่ของรายการนั้น	x	100	

	 	 	 	 	 	 	 							ความถี่ทั้งหมด	

สรุปผลการวิจัย 

 ประเด็นที่ 1	เอกสารประกอบการเรียนการสอนปฏิบัติคีย์บอร์ดเบื้องต้น	โดยใช้วิธีการสร้างแบบโคดาย
ให้เป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้	 	 (1)	สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน	เนื่องจากผู้สอนให้แบบประเมินหลัง
การสอนเพ่ือสอบถามเกีย่วกบัความเหมาะสมเก่ียวกบัเอกสารประกอบการสอนและเพ่ือปรับใหส้อดคล้องใหเ้ขา้กบั
ความตอ้งการของผูเ้รยีน	 	 (2)	ผูส้อนสามารถใชป้ฏบิตังิานไดจ้รงิ	พบวา่สามารถนำไปใชไ้ดจ้รงิเนือ่งจากผูส้อนได้
นำไปทดลองใช้ในการสอนกับนักเรียนโรงเรียนดนตรีสาธุการผลออกมาคือผู้เรียนสามารถเข้าใจและปฏิบัติได	้
(3)	ผู้เรียนแต่ละคนสามารถฝึกปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง	หลังจากผู้สอนได้สอนพื้นฐานการปฏิบัติ
ในช่วงระยะแรก	หลังจากนั้นมีการให้ผู้เรียนปฏิบัติเอง	และผู้สอนใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วมผลที่ได้คือผู้เรียน
สามารถปฏิบัติได้	 สุดท้ายคือ  (4)	 มีความเหมาะสมกับผู้เรียนที่มีจำนวนมาก	 ผลที่ได้รับคือ	 เอกสารเหมาะ
สำหรับผู้เรียนเริ่มต้น	ยังทำให้ผู้เรียนมีความสนใจ	และมีความต้องการศึกษาต่อเนื่องหลังจากจบคอร์สเบี้องต้น	

 ประเด็นที่ 2	จากแบบสอบถามความพึงพอใจต่อผู้เรียนการปฏิบัติคีย์บอร์ดเบื้องต้น	
	 1.	 สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม	
	 จากการศึกษาสถานภาพส่วนตัวของนักศึกษาที่เรียนวิชาปฏิบัติคีย์บอร์ดเบื้องต้น	 พบว่าเป็นนักศึกษา
หญิงจำนวน	237	คน	และเป็นนักศึกษาชายจำนวน	63	คน	ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง	15-20	ปี	กำลังศึกษาอยู่ใน
ระดับชั้นปีที่	1	มีจำนวนถึง	202	คน	โดยส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ	จำนวนทั้งสิ้น	99	คน	
	 2.	 ความพึงพอใจด้านการจัดการเรียนการสอน	แบ่งออกเป็น	4	ด้านดังนี้	
	 	 2.1	 ด้านการจัดการเรียนการสอนพบว่าอาจารย์ผู้สอนมีวิธีการสอนมีลำดับการสอนที่เหมาะสมจัด		

อยู่ในระดับมาก	(X 
_ 
=	4.49) 
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	 	 2.2	 ด้านเอกสารประกอบการสอนพบว่าบทเพลงช่วยพัฒนาทักษะการปฏิบัติมากขึ้นจัดอยู่ใน
ระดับมากที่สุด	(X 

_ 
=	4.62)	

	 	 2.3	 ด้านทักษะการปฏิบัติพบว่าการสอนให้ปฏิบัติคีย์บอร์ดช่วยทำให้สมาธิดีข้ึนจัดอยู่ในระดับมาก
ที่สุด	(X 

_ 
=	4.61)	

	 	 2.4	 ด้านอุปกรณ์สถานที่พบว่าผู้เรียนมีความพอใจต่อห้องเรียนปฏิบัติคีย์บอร์ดจัดอยู่ในระดับมาก
ที่สุด	(X 

_ 
=	4.59) 

อภิปรายผล 

	 จากผลการวิจัยที่แสดงไว้ในบทที่	4	ผู้วิจัยได้ทำการอภิปรายผลแต่ละประเด็นดังต่อไปนี้	

 ประเด็นที่ 1 เอกสารประกอบการเรียนการสอนปฏิบัติคีย์บอร์ดเบื้องต้น	โดยใช้วิธีการสร้างแบบโคดาย	
	 ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่ากระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ทฤษฎีแบบโคดาย	 ซึ่งประกอบด้วยเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนปฏิบัติคีย์บอร์ดเบื้องต้นโดยปรับปรุงขึ้นให้เหมาะสมกับผู้เรียนที่มีจำนวนมาก
สามารถนำไปปฏบิตัไิดจ้รงิ	รวมถงึเทคนคิ	วธิกีารสอนโดยใชห้ลกัจติวทิยาการเรยีนการสอนดนตร	ีทำใหน้กัศึกษา
ส่วนใหญ่มีความตั้งใจ	มีความสนใจ	มีสมาธิและสอบปฏิบัติผ่านตามเกณฑ์การวัดผลทุกคน	ซึ่งมีผลค่าเฉลี่ยจาก
แบบสอบถามชัดเจนว่าอาจารย์ผู้สอนมีวิธีการสอนมีลำดับการสอนที่เหมาะสมจัดอยู่ในระดับมาก	 และนักศึกษา
มีความพึงพอใจต่อการจัดเตรียมเอกสารประกอบการสอนเกี่ยวกับบทเพลงอยู่ในระดับมากที่สุด	 โดยมีค่าเฉลี่ย
รองลงมาได้แก่	 เรื่องบทเพลงมีความเหมาะสมกับผู้เรียน	 ส่วนในด้านทักษะการปฏิบัติผู้เรียนคิดว่าการสอนให้
ปฏิบัติคีย์บอร์ดช่วยทำให้สมาธิดีขึ้น	 ส่วนด้านปัจจัยส่งเสริมการเรียนการสอน	 ผู้เรียนมีความพอใจต่อห้องเรียน
ปฏิบัติคีย์บอร์ด		

ตัวอย่างเอกสารประกอบการสอนปฏิบัติคีย์บอร์ดตามแบบโคดาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

	 การสรา้งเอกสารการสอนปฏบิตัเิพือ่ใช้ในการเรียนการสอนปฏบัิตคีิย์บอรด์ระดบัเบ้ืองตน้	 ใหเ้ป็นไปตาม
เงือ่นไขตอ่ไปนี ้ (1)	 สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผู้เรียน	 สรุปไดว้า่	 เอกสารดา้นเนือ้หาทำให้ผู้เรยีนเข้าใจงา่ย 
และสามารถปฏบิตัไิดต้รงตามวตัถปุระสงคก์ารเรยีนการสอน	สว่น  (2)	ผูส้อนสามารถใชป้ฏบิตังิานไดจ้รงิ	พบวา่ 
เอกสารที่นำมาใช้การสอนปฏิบัติคีย์บอร์ดสามารถใช้งานได้จริง	เนื่องจากมีการสร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับความ
พึงพอใจได้ผลว่าบทเพลงมีความเหมาะสมกับผู้เรียนอยู่ในระดับมากที่สุด	 (X	 =	 4.62)  (3)	 ผู้เรียนแต่ละคน
สามารถฝึกปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง	 หลังจากผู้เรียนได้เรียนรู้จากครูผู้สอนเบื้องต้นสามารถฝึก
ปฏิบัติตามสัดส่วนที่เคยเรียนได้อย่างถูกต้อง	 ทำให้ส่งผลต่อเนื่องไปยังข้อที่  (4)	 มีความเหมาะสมกับผู้เรียนที่มี
จำนวนมาก	 เนื่องจากผู้เรียนมีจำนวนมาการสร้างเอกสารประกอบการสอนปฏิบัติต้องคำนึงถึงความเหมาะสม
ของผู้เรียน	เกี่ยวกับความสามารถ	เพราะผู้เรียนมีพื้นฐานที่ต่างกัน	
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 ประเด็นที่ 2	จากแบบสอบถามความพึงพอใจต่อผู้เรียนการปฏิบัติคีย์บอร์ดเบื้องต้น	

	 1.	 ด้านการจัดการเรียนการสอน	 ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยผู้สอน	 ในภาพรวมพบว่ามีการ

ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก	และข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดคือ	อาจารย์ผู้สอนมีวิธีการสอนมีลำดับการสอนที่

เหมาะสมจัดอยู่ในระดับมาก		

	 2.	 ด้านเอกสารประกอบการสอน	 ในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดเตรียมเอกสาร

ประกอบการสอนเกี่ยวกับบทเพลงอยู่ในระดับมากที่สุด	(X 
_
 =

 
4.62	)	โดยมีค่าเฉลี่ยรองลงมาได้แก่	เรื่องบทเพลง

มีความเหมาะสมกับผู้เรียน		

	 3.	 ด้านทักษะการปฏิบัติ	 โดยภาพรวมพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	 โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่	 ผู้

เรียนคิดว่าการสอนให้ปฏิบัติคีย์บอร์ดช่วยทำให้สมาธิดีขึ้น	(X 
_
 =

 
4.61	)		

	 4.	 ด้านปัจจัยส่งเสริมการเรียนการสอน	 โดยภาพรวมพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด	 โดยมีค่า

เฉลี่ยสูงสุดได้แก่	ผู้เรียนมีความพอใจต่อห้องเรียนปฏิบัติคีย์บอร์ด	(X 
_
 =

 
4.59	)		

ข้อเสนอแนะทั่วไป 

	 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของผู้เรียนสามารถสรุปได้ดังนี้	

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 

	 ผู้เรียนมีความเห็นว่าอาจารย์ผู้สอนมีวิธีการสอนท่ีดี	 ในการเรียนการสอนมีเทคนิคการสอนท่ีดี	 และ

ทำให้เข้าใจง่าย	ผู้สอนมีหลักวิธีการใช้จิตวิทยาการเรียนการสอนดนตรีเป็นอย่างดี	มีการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนในแต่ละชั่วโมงทำให้ไม่น่าเบื่อ	 วิธีการสอนในส่วนเนื้อหาทฤษฎีเข้าใจง่าย	 และให้คำแนะนำว่าควรลด

รายงานในภาคทฤษฎีลงแล้วเพิ่มจำนวนการปฏิบัติให้มากข้ึน	 การวางแผนการสอนเป็นข้ันตอน	 กระบวนการ

เรียนการสอนเป็นระบบ	 มีกระบวนการซักถามให้นักศึกษาได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติดนตรี

คีย์บอร์ด		

2. ด้านเอกสารประกอบการสอนปฏิบัติ 

	 ผู้เรียนส่วนใหญ่คิดว่าบทเพลงที่ใช้สอนซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแนวทางการสอนดนตรีของโคดาย	 นั้นมี

ความเหมาะสม	 จังหวะในบทเพลงเข้าใจง่าย	 นอกจากนี้ผู้เรียนส่วนหนึ่งต้องการให้เพ่ิมบทเพลงสมัยนิยมให้

สามารถเล่นเพื่อความสนุกสนานในหมู่เพื่อนได้		

3. ด้านทักษะการปฏิบัติ 

	 โดยภาพรวมการจัดการเรียนการสอนในเร่ืองปฏิบัติมีวิธีการจัดการอย่างเป็นระบบ	 ผู้เรียนท้ังหมด

ต้องการให้เพิ่มเวลาในการปฏิบัติเครื่องดนตรีคีย์บอร์ดให้มากขึ้นและลดจำนวนชั่วโมงของภาคทฤษฎีลง	

4. อุปกรณ์และสถานที่เรียน 

	 ผู้เรียนมีข้อคิดเห็นว่าอุปกรณ์คีย์บอร์ดมีจำนวนไม่เพียงพอต่อผู้เรียน	(ปัจจุบันมีจำนวน	10	เครื่อง)	และ

บางส่วนต้องการให้สัญลักษณ์โน้ตบ่งบอกตามคีย์บนเคร่ืองคีย์บอร์ด	 เกี่ยวกับระดับความดังเบาของระบบเสียง

คีย์บอร์ดควรเพิ่มระดับความดังให้มากขึ้นเองจากการท่ีห้องเรียนปฏิบัติในปัจจุบันเป็นห้องเรียนรวมระหว่าง
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เครื่องดนตรีคีย์บอร์ด	 กีตาร์	 และอูคูเลเล่	 จึงควรแบ่งแยกห้องในการปฏิบัติระหว่างปฏิบัติกีตาร์	 กับ	 ปฏิบัติ

คีย์บอร์ดให้ชัดเจน	 สำหรับเรื่องบรรยากาศในห้องเรียนควรปรับเร่ืองอุณหภูมิให้เหมาะสมกับจำนวนผู้เรียน

เพราะอากาศในห้องเรียนมีความเย็นจัด		

5. ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวอาจารย์ผู้สอน  

	 ผู้เรียนทั้งหมดมีความเห็นว่าตัวอาจารย์ผู้สอนมีอัธยาศัยดี	มีความเอาใจใส่ลูกศิษย์ทุกคนเท่าเทียมกัน	ให้

ความเป็นกันเองกับนักศึกษา	 ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคการเล่นและการร้องเพลงได้ดี	 มีกิจกรรมให้นักศึกษาทำ

ร่วมกัน	 วิธีการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนทำให้นักศึกษาทุกคนรู้จักและสนิทสนมกันมากขึ้น	 ได้เรียนรู้การ

ทำงานร่วมกันแบบเป็นทีม	 อาจารย์ผู้สอนไม่กดดันนักศึกษาแต่ให้กำลังใจและชมเชยเมื่อนักศึกษาสามารถเล่น

เพลงที่กำหนดในแบบฝึกปฏิบัติได้	

6. ช่วงเวลาในการสอน 

	 ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความเห็นว่าช่วงเวลาในการสอนปฏิบัติดนตรีควรเป็นช่วงเวลาเช้า	 ถ้าเป็นไปได้ควร

เริ่มเป็นวิชาแรกของวัน	 เนื่องจากการเรียนดนตรีทำให้เกิดการผ่อนคลายและทำให้เกิดสมาธิในการเรียนรู้วิชาถัด

ไปมากขึ้น	

7. ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

	 ผู้เรียนส่วนใหญ่เสนอแนะว่าควรจัดกิจกรรมดูงานนอกสถานท่ีบ้าง	 เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนประสบการณ์

ของผู้เรียนจากการสังเกตวิธีการและเทคนิคเล่นของนักดนตรีมืออาชีพ	

8. ผลลัพธ์จากการเรียนดนตรี (ด้านสุนทรียภาพ) 

	 ผู้เรียนส่วนใหญ่กล่าวว่าการเรียนปฏิบัติดนตรีช่วยทำให้ตนเองมีสมาธิดีขึ้น	 ผู้เรียนทั้งหมดมีความเห็น

ว่าได้รับความสนุกสนาน	 มีความสุขที่ได้เล่นดนตรีและเกิดความผ่อนคลายทางอารมณ์ทำให้ไม่เครียดและมี

ความเข้าใจเกี่ยวกับดนตรีมากขึ้น	

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 1.	 ควรมกีารศกึษาวจิยัเกีย่วกบัการพฒันาเอกสารประกอบการเรยีนการสอนวชิาปฏบิตัคิยีบ์อรด์เบือ้งต้น 

	 2.	 ควรทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อไปตามข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม	 เพื่อให้ได้มาตรฐานและตรง

ตามความต้องการต่อผู้เรียน	

	 3.	 ควรมีการศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติอื่นๆ	

กิตติกรรมประกาศ  

	 วิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาและช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากอาจารย	์ พชรภรณ	์ พิศุทธิสุวรรณ	

อาจารย์สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว	 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครที่กรุณาให้การช่วยเหลือ	รวมทั้งข้อมูล	เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	
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	 ขอกราบขอบพระคุณ	 คณาจารย์สาขาวิชาดนตรีตะวันตก	 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้านสมเด็จทุกท่าน	ที่ได้ให้ความรู้	ให้คำแนะนำให้กำลังใจตลอดการศึกษาที่ผ่านมา		

ขอกราบขอบพระคุณ	 คณาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้ความรู้ที่เสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน	์ และช่วยตรวจ

สอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ	ให้คำแนะนำกำลังใจจนกระทั่งงานวิจัยสำเร็จลุล่วงด้วยดี	

	 ท้ายที่สุด	ขอกราบขอบพระคุณ	คุณบิดา	มารดา	ขอบคุณญาติ	พี่ๆ	น้องๆ	และเพื่อนๆ	ร่วมรุ่นทุกท่าน

รวมทั้งเพ่ือนร่วมงานมหาวิทยาลัยสยามที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่เป็นกำลังใจสนับสนุนส่งเสริมผู้วิจัยด้วยดีตลอดมา	

และผู้เป็นที่รัก	ผู้ให้กำลังใจและให้โอกาสการศึกษาอันมีค่ายิ่ง	
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บทบาทของละครย้อนยุคที่มีต่อการสืบสานและอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทย 

THE ROLES OF RETRO DRAMA IN DISSEMINATING AND CONSERVING 
THAI CULTURAL HERITAGE 

กัญจน์ดามาศ	โกพล		

และ	สุพัชรจิต	จิตประไพ	

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

บทคัดย่อ 
	 การศึกษาเรื่อง	 “บทบาทของละครย้อนยุค	 ท่ีมีต่อการสืบสาน	 และอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทย”	 นี้		

มุ่งเน้นเพ่ือศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาบทละครย้อนยุค	 ท่ีสื่อแสดงให้เห็นมรดกวัฒนธรรมไทย	 และภาพเหตุการณ์

ประวัติศาสตร์ไทยในแต่ละยุคสมัย	 รวมทั้งศึกษาบทบาท	 และความสำคัญของละครย้อนยุคในด้านการถ่ายทอด

องค์ความรูว้ฒันธรรมไทย	และประวตัศิาสตรไ์ทยสู่ผู้ชม	อกีท้ังช้ีให้เห็นถงึคุณค่า	 และความสำคัญของละครย้อนยคุ

ในด้านวัฒนธรรมไทยที่มีต่อสังคม	ท่ามกลางกระแสความนิยมวัฒนธรรมและสื่อบันเทิงต่างชาติ	ตลอดจนเสนอ

แนะแนวทางทีเ่หมาะสม	ในการผลักดนัใหล้ะครยอ้นยคุ	ไดร้บัความสนใจจากผู้ชม	 ผู้ศกึษาไดใ้ช้วธิกีารวจิยัเชิงคุณภาพ	

โดยการวิเคราะห์เนื้อหาบทละครย้อนยุค	 จำนวน	 4	 เรื่อง	 คือ	 สายโลหิต	 รัตนโกสินทร์	 สี่แผ่นดิน	 และวนิดา		

ซึง่ละครแตล่ะเรือ่งเปน็ตวัแทนของการสือ่แสดงใหเ้หน็มรดกวฒันธรรมไทย	 และภาพเหตกุารณป์ระวตัศิาสตรไ์ทย

ในสมัยอยุธยาตอนปลาย	ถึง	สมัยรัตนโกสินทร์	คือช่วงปี	พ.ศ.	2300	ถึง	พ.ศ.	2500		

	 ผลการศึกษาพบว่า	 ละครย้อนยุค	 เป็นละครที่อยู่คู่สังคมไทยมายาวนาน	 ได้สะท้อนให้เห็นถึงรากเหง้า

ความเป็นไทย	 ซึ่งผู้แต่งได้จำลองบรรยากาศของยุคสมัยต่าง ๆ	 ท่ีผ่านพ้นไปแล้วในอดีต	 ให้คนในสมัยปัจจุบัน

ได้รับรู้	ด้วยการถ่ายทอดสำนวนภาษา	และบทสนทนาที่มีความแตกต่างจากยุคสมัยปัจจุบัน	รวมถึงการถ่ายทอด

ความรู้ด้านวัฒนธรรม	 และประวัติศาสตร์ไทย	 ออกมาให้เห็นในรูปแบบฉาก	 และการแต่งกาย	 ได้ชัดเจนท่ีสุด	

นอกจากนี้ยังพบว่า	 ละครย้อนยุคมีข้อจำกัดในการผลิตหลายประการ	 เช่น	 ต้องใช้งบประมาณในการผลิตสูง	

ต้องใช้เวลาศึกษาข้อมูลเป็นเวลานาน	ดังนั้น	จึงควรมีกองทุน	หรือองค์กรที่สนับสนุนละครย้อนยุคโดยตรง	เพื่อ

กระตุน้ใหท้กุภาคสว่นไดมี้สว่นรว่มในการสง่เสรมิสนบัสนนุความเป็นไทย	ยิง่ไปกวา่นัน้	บทบรรยายใตภ้าพ	(Subtitle)	

และบทละครควรมีหลายภาษา	 เพื่อผลักดันให้ละครย้อนยุคได้รับความสนใจทั้งในประเทศ	 และต่างประเทศ

อย่างจริงจัง	และ	เพื่อให้ผู้ชมชาวต่างชาติเข้าใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทยมากขึ้น	

คำสำคัญ :	ละครย้อนยุค	มรดกวัฒนธรรม	การอนุรักษ์	ความเป็นไทย	ละครพีเรียด	
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บทนำ 

	 วถิชีีวติความเปน็อยูข่องคนไทยในปจัจบัุน	มคีวามผูกพันใกล้ชิดกบัส่ือโทรทัศนเ์ป็นอย่างมาก	โทรทัศนน์ัน้

มีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาพ	 และเสียง	 สร้างความน่าเชื่อถือด้วยการนำเสนอภาพเหตุการณ์จริงได้อย่าง

รวดเรว็ฉบัไว	และยงัโนม้นา้วใจผูร้บัชมไดล้กึซึง้กวา่สือ่ประเภทอืน่	ซึง่โทรทศันน์บัเปน็ววิฒันาการทางเทคโนโลยี

ที่มีราคาไม่แพง	บุคคลทุกชนชั้นในสังคมสามารถเข้าถึง	 และมีกำลังซื้อหาเป็นเจ้าของ	สื่อโทรทัศน์จึงกลายเป็น

ขวัญใจผู้ชม	และได้รับความนิยมอย่างสูงในสังคมไทย		

	 เม่ือโทรทศันไ์ดร้บัความสนใจจากผูช้มมากขึน้สง่ผลใหพ้ืน้ทีส่ือ่ประเภทนีไ้ดร้บัการแขง่ขนัเปน็อยา่งมาก

ในการพัฒนาองค์ประกอบ	 เทคนิคพิเศษ	 ความทันสมัยต่าง	 ๆ	 ในการนำเสนอ	 เพ่ือให้ผู้ชมเกิดความพึงพอใจ	

และไดร้บัความนยิมสงูสดุ	อนัจะนำมาซึง่รายไดม้หาศาลจากผูส้นบัสนนุรายการ	 เมือ่กลไกเศรษฐกจิระบบทนุนยิม 

เขา้มามบีทบาทตอ่การนำเสนอของสือ่โทรทศัน	์สง่ผลตอ่รปูแบบรายการทีผ่ลติออกมาเพือ่สนองความตอ้งการผูช้ม 

ทุกวันนี้คนไทยจึงสามารถรับชมรายการต่างๆ	 ทั้งรายการบันเทิงของไทย	 และต่างประเทศในหน้าจอโทรทัศน์

ไดต้ลอดทัง้วนัทัง้คนื	 ทัง้นีก้ารรบัวฒันธรรมตา่งชาตเิขา้มานำเสนอมากเกนิไป	 กอ็าจกอ่ใหเ้กดิผลกระทบ	 มากมาย

ทั้งในด้านบวก	และด้านลบ	หากเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมที่ดีงามก็จะทำให้สังคมเจริญก้าวหน้า	แต่ถ้าเผยแพร่

ABSTRACT 

	 This	research,	“The	Roles	of	Lakorn	Yorn	Yuk	(Retro	Drama)	in	Disseminating	and	Conserving	

Thai	Cultural	Heritage”,	aims	to	analyze	the	content	of	retro	drama	that	illustrate	Thai	cultural	heritage	

and	historical	events	in	each	periods,	as	well	as	to	examine	its	roles	and	significances	in	delivering	Thai	

culture	and	history	to	the	audiences,	and	to	indicate	cultural	values	and	the	significances	of	retro	drama	

that	influences	Thai	society	among	the	popularity	of	foreign	cultures	and	entertainment	media.	Also,	the	study 

is	 to	provide	appropriate	ways	 to	promote	 the	popularity	of	Retro-drama.	This	qualitative	 research	was	

carried	out	via	the	content	analysis	of	4	retro	dramas	that	are;	Sailohit,	Rattanakosin,	See	Phaendin,	and	

Wanida.	Each	story	represents	Thai	cultural	heritage	and	history	in	different	periods	from	late	Ayutthaya	

to	early	Rattanakosin,	B.E.	2300	–	2500.		

	 The	findings	reveal	that	retro-drama	has	been	existed	in	Thai	society	for	long.	It	reflects	the	classical 

Thainess.	The	screenwriters	demonstrate	this	value	through	reproduction	of	each	period	setting	in	the	past, 

and	 through	 conversations,	 along	with	 ancient	 languages	which	 are	 different	 from	 the	 ones	 at	 present.	

Thai	culture	and	history	are	obviously	illustrated	in	terms	of	scenes	and	costume.	Besides,	the	research	

discovers	that	there	are	several	limitations	of	retro-drama	production	such	as	high	budget	requirement	and	

time-consuming.	Therefore,	funding	or	organizations	exclusively	supporting	retro-drama	should	be	set	up	

to	 stimulate	 involvement	 of	 all	 stakeholders	 in	 promoting	Thainess.	Moreover,	multi-language	 subtitles	

and	play	scripts	should	be	given	 to	earnestly	boost	people’s	 interest	 in	 retro-drama	at	 the	national	and	

international	level,	as	well	as	to	increase	comprehension	of	unique	Thainess	among	foreign	audiences.	

Keywords :	Retro-Drama,	Cultural	Heritage,	Conservation,	Thainess,	Period	Drama	
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วัฒนธรรมที่ขัดต่อหลักจารีตประเพณีไทยจนเกินพอดี	อิทธิพลความรวดเร็ว	และกว้างขวางของสื่อโทรทัศน์ก็จะ

แพร่กระจายเข้าถึงผู้ชม	 โดยเฉพาะวัยรุ่นซึ่งเป็นวัยที่มีความอยากรู้อยากเห็น	 จนนำไปสู่การลอกเลียนแบบท่ีไม่

เหมาะสม	เนือ่งจากสือ่โทรทศันเ์ปน็สือ่ทีว่ยัรุน่ใหค้วามสนใจในการนยิมชมมากทีส่ดุ	(ปรชัญา	เปีย่มการณุ,	2549) 

ดังนั้น	 กระแสความนิยมบริโภคสื่อบันเทิงต่างประเทศของคนไทย	 อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผู้ชม	 โดยเฉพาะ	

วัยรุน่ไทยใหค้วามสนใจกบัวฒันธรรมตา่งชาตมิากขึน้	 และใหค้วามสำคญักบัวฒันธรรมไทยนอ้ยลง	 จนอาจมองขา้ม

คุณค่าอันดีงามในวัฒนธรรมไทยที่สอดแทรกผ่านสื่อโทรทัศน์ไทยในปัจจุบัน	

	 กาญจนา	แก้วเทพ	(2539)	ได้กล่าวว่า	 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบรายการบันเทิงอื่น	ๆ	ในโทรทัศน์	 เช่น	

ขา่ว	 เกมโชว	์ ซรีสีต่์างประเทศ	 นบัว่าละครโทรทศันม์จีดุเหมาะสมทีส่ดุในการวเิคราะหอ์ดุมการณข์องสงัคมไทย 

เหตุผลประการแรกคือ	 ละครไทยมีภูมิหลัง	 เป็นผลผลิตจากบริบทของสังคมไทยเองตั้งแต่แก่นเร่ือง	 บุคลิกของ

ตวัละคร	บทสนทนา	ฉาก	และองคป์ระกอบอืน่	ๆ	ละครโทรทศันย์งัเปน็สือ่มวลชนประเภทหนึง่ทีม่คีวามสมัพันธ์

กับสังคมอย่างเหนียวแน่นในด้านการสะท้อนสังคมที่เป็นอยู่	สอดคล้องกับคำกล่าวของ	ชยพล	สุทธิโยธิน	และ	

สันติ	 เกษมสิริทัศน	์ (2548)	 ได้กล่าวว่า	 ละครโทรทัศน์เป็นสื่อความบันเทิงที่มีบทบาทสำคัญต่อผู้คนในสังคม	

เปน็เพือ่นผูบ้อกเล่าเรือ่งราว	 แกเ้หงายามทกุขใ์จ	 เป็นแรงบันดาลใจให้เกดิประกายความคิดข้ึนมา	 และละครโทรทศัน์

ยังเป็นศิลปะความบันเทิงที่ย้อมเยียวยาจิตใจให้เข้มแข็ง	 เนื่องจากได้พบเห็นชีวิตผู้คนที่หลากหลายผ่านตัวละคร

ทำให้เกิดความรู้สึกเปรียบเทียบกับตนเอง	 เกิดจินตนาการสมมุติเอาตนเองเข้าไปเป็นตัวละครในท้องเรื่อง	 ดังที่	

อรสิโตเตลิ	 กลา่วถงึละครไวว้า่	 “ละครเปน็การเลยีนแบบการกระทำของมนษุย”์	 มนษุยจ์งึมองเหน็ตนเองในละคร 

ขณะที่	 วิลเลียม	 เช็กสเปียร์	 กล่าวว่า	 “ละคร	 คือ	 กระจกส่องมนุษย์”	 การชมละครทำให้มนุษย์มองเห็นตนเอง

คล้ายดังที่เห็นภาพตนเองในกระจก	 เมื่อละครเป็นสิ่งท่ีได้มาจากการเลียนแบบการกระทำของมนุษย์	 และทำให้

มนุษย์มองเห็นตนเอง	 จึงทำให้มนุษย์เกิดความรู้สึกมีอารมณ์ร่วมไปกับเรื่องราวการกระทำของตัวละครได้ง่าย	

และทำให้เกิดความเข้าใจในชีวิต	ดังนั้น	ละครจึงถูกนำมาใช้ในการถ่ายทอดเป็นเรื่องราวต่าง	ๆ	จากผู้สร้างสรรค์

รายการโทรทศัน	์หรอื	ผูจ้ดัรายการโทรทศัน	์โดยผูจ้ดัรายการโทรทศันไ์ดแ้บง่ละครตามแนวเรือ่งออกเปน็ประเภท 

ได้แก่	1.	ละครในโอกาสพิเศษ	2.	ละครชีวิต	3.	ละครรัก	4.	ละครการต่อสู้	และ	5.	ละครพีเรียด	(Period)	หรือ

ที่คนไทยนิยมเรียกว่า	“ละครย้อนยุค”		

		 นอกจากรายการโทรทศันป์ระเภทสง่เสรมิศลิปวฒันธรรมทีม่อียูไ่มม่ากนกัในปจัจบุนัแลว้	 “ละครยอ้นยคุ” 

ถือเป็นละครที่อยู่คู่รายการโทรทัศน์ไทยมายาวนาน	 และกำลังทำหน้าที่ในการสร้างความสมดุลให้กับสังคมไทย	

ท่ามกลางกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ	 และความเจริญก้าวไกลของเทคโนโลยีสมัยใหม	่ โดยการนำเสนอภาพวิถี

ชีวิตในอดีตทั้งด้านความเชื่อ	 ค่านิยม	 ขนบธรรมเนียม	ประเพณีไทย	 ผ่านองค์ประกอบต่าง	 ๆ	 “ละครย้อนยุค”	

ยงัเปน็ละครประเภทหนึง่ทีค่นไทยทัง้รุน่เกา่	 รุน่ใหม	่ ยงัคงมโีอกาสไดเ้หน็มรดกทางดา้นวรรณกรรมไทย	ทีถ่า่ยทอด

เรื่องราวความเป็นมาของคนไทยในอดีต	 เป็นบทละคร	 ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการผลิต	 เพื่อให้ผู้ชมได้รับชม	

ละครยอ้นยคุทีจ่ำลองใหเ้หน็ถงึวถิชีวีติรากเหงา้ของคนไทยในแตล่ะยคุสมยั	 เมือ่กาลเวลาเปลีย่นแปลงไป	 การแขง่ขนั

ทางธรุกจิของแวดวงโทรทศันก์ส็งูขึน้	 ทำใหล้ะครประเภทนีม้กีารปรับเปลีย่นรูปแบบเพ่ือให้เป็นท่ีนยิม	 และร่วมสมยั 

มวีวิฒันาการใหม	่ๆ	กา้วเขา้มา	ทัง้เทคนคิพเิศษในการถา่ยทำ	การเลอืกนกัแสดงยอดนยิม	การมผีูจ้ดัละครรุน่ใหม	่

การเลอืกบทประพนัธท์ีส่ามารถเขา้ถงึอารมณ์คนดใูหม้ากทีส่ดุ	 “ละครยอ้นยคุ”	 ไมว่า่ยคุใด	 สมยัใด	 ตา่งสือ่แสดง

ให้เห็นภาพความเป็นมาเป็นไปของสังคมไทยในช่วงวันเวลานั้น	 ๆ	 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	 และมักมีลักษณะ
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เลียนแบบบุคคลในสังคม	 หรือบุคคลในจินตนาการของผู้ประพันธ์เอง	 ท่ามกลางพัฒนาการทางประวัติศาสตร์

ของละครโทรทศัน์	 ทำใหเ้รือ่งราวของละครโทรทศันม์บีทบาทเปน็หวัขอ้สนทนาเกอืบจะรวมเขา้ไปเปน็สว่นหนึง่

ในชีวิตประจำวันของผู้คนทุกเพศ	ทุกวัย	ทุกชนชั้น		

	 ด้วยเหตุที่ละครโทรทัศน์ขยับขยายออกไปถึงกลุ่มคนดูท่ีแตกต่างหลากหลายมากข้ึน	 ทำให้ละคร

โทรทัศน์ไม่มีทางเลี่ยงที่จะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองในองค์ประกอบทุก	ๆ	อย่าง	ไม่ว่าจะเป็นด้านเนื้อเรื่อง	หรือวิธี

การนำเสนอ	อกีทัง้กองงานคณะกรรมการกจิการวทิยกุระจายเสยีง	และวทิยโุทรทศันแ์หง่ชาต	ิกรมประชาสมัพันธ์ 

ได้ร่วมมือกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องต่าง	 ๆ	 จัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ที่มีต่อกลุ่มผู้ชม	 เพื่อ

ให้ผู้ชมสามารถเลือกชมได้ว่ารายการใดที่มีความเหมาะสมต่อตัวเอง	 และคนรอบข้างมากข้ึน	 ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับ

ความคิด	 วิจารณญาณของแต่ละบุคคลเพราะส่ือเป็นเพียงวัตถุอย่างหนึ่ง	 สำคัญอยู่ท่ีผู้ใช้ว่าจะเลือกใช้อย่างไร	

“ละครย้อนยุค”	 ก็เช่นกัน	 แม้บางฉากอาจดูเหนือความเป็นจริง	 ไม่สมเหตุสมผลนัก	 แต่อย่างน้อยที่สุดละครก็

เปน็สือ่กลางทีส่ามารถจำลองภาพวันวานในอดตีของไทยใหค้นรุน่หลงัไดย้อ้นนกึถงึ	 และไดเ้รยีนรู	้ อยา่งไรกต็าม 

ในขณะที่วงการโทรทัศน์ไทยยังคงนำเสนอละครไทยสู่สายตาผู้ชมอย่างต่อเนื่อง	แต่ช่วงเวลาเดียวกันนั้น	กระแส

ความนยิมในโลกสมยัใหมต่า่ง	 ๆ	 โดยเฉพาะปรากฏการณ	์ “เกาหลฟีีเวอร์”	 คือกระแสวฒันธรรมบันเทิงตา่งประเทศ

รายสำคญัทีเ่ขา้มาสรา้ง	 ปรากฏการณ์ความนยิมในสงัคมไทย	 ละครเกาหล	ี หรือท่ีคนไทยนยิมเรยีกกนัวา่	 Series	 นัน้ 

ได้เข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยมากขึ้น	 อย่างเช่น	 ละครแนวย้อนยุคเกาหลี	 เรื่อง	 “แดจังกึม	

จอมนางแห่งวังหลวง”	 เป็นละครที่ถ่ายทอดวัฒนธรรมชาติโดยการนำเสนอวิธีการทำอาหาร	 และวิธีการรักษา

ทางการแพทย์แบบโบราณ	 ซึ่งคนสมัยใหม่ทั่ว	 ๆ	 ไป	 ไม่ค่อยได้เห็นนัก	 ละครเรื่องดังกล่าวนี้ได้สร้างกระแส

ความนยิมวฒันธรรมเกาหลอียา่งรวดเรว็	 จนเกิดวฒันธรรมการกนิแบบเกาหลี	 ธรุกจิท่องเท่ียวตามรอยซีรีส์เกาหล ี

และชุดประจำชาติเกาหลีก็ได้รับความสนใจจากนานาประเทศมากเช่นกัน	 ด้วยความสำคัญของปัญหาวัฒนธรรม

ด้านค่านิยม	 ความเชื่อซึ่งเป็นสิ่งที่กำหนดแบบแผนในการดำเนินชีวิตของคนในสังคม	 ได้ถูกกระแสวัฒนธรรม

ต่างชาติเข้ามาทำให้สั่นคลอนจนทำให้คนไทยบางคนเริ่มมองข้ามวัฒนธรรมของตน	เยาวชนมีความรู้ความสนใจ

ในวัฒนธรรมไทยน้อยลง	 และให้คุณค่ากับวัฒนธรรมอื่นมากข้ึน	 (กานต์พิชชา	 วงษ์ขาว,	 2550;	 ธิษณ์ชัญญา		

อภิรัตนพันธุ์,	 2553)	 ซึ่งการรับเอาวัฒนธรรมใหม	่ ๆ	 เข้ามา	 ถ้าเกินความพอดีก็มีอันตรายอยู่อย่างหนึ่งคือ	 อาจ

ถอนรากวัฒนธรรมเดมิของตน	 อนัเปน็สว่นสำคญัทีคุ่ม้กนัอนัตราย	 และเปน็ความเจรญิของชาตมิาเปน็เวลาชา้นาน

หลายรอ้ยปใีหก้รอ่น	 และคอ่ยหมดไป	 ในทีส่ดุกลายเป็นหมดบุคลิกลักษณะ	 ไมม่รีากฐานแหง่ชาตขิองตน	 เพราะ

วัฒนธรรมที่มีคุณค่า	และเป็นประโยชน์แก่ชาติ	จะต้องเป็นวัฒนธรรมที่มีรากหยั่งลึก	และมีอาการเคลื่อนไหวให้

เป็นความก้าวหน้า	 การรับเอาวัฒนธรรมมาแต่ที่อื่นซึ่งเป็นวัฒนธรรมสากล	 จึงเป็นสิ่งจำเป็นต้องรับไว้เพียงเพ่ือ

แทรกซึมหล่อเลี้ยงชีวิต	 แต่ในคราวเดียวกันก็ต้องรักษาวัฒนธรรมของตนหรือรากฐานของตนไว้ด้วย	 (ภัทรวดี		

ภูชฎาภิรมย์,	2550)		

	 ในเมื่อทุกวันนี้กระแสความนิยมวัฒนธรรมต่างชาติ	 ส่ืออินเตอร์เน็ต	 และโทรทัศน์	 เข้ามามีบทบาทกับ

คนไทยมากข้ึน	 โดยเฉพาะละครโทรทัศน์นั้น	 มีกระบวนการที่สื่อสารจากผู้เขียนบทละครผ่านตัวบท	 (Text)		

อันประกอบด้วย	ตัวละคร	ฉาก	บทสนทนา	 เหตุการณ์ต่าง	ๆ	ผ่านผู้แสดงไปยังผู้ชม	ทำให้ผู้ชมสามารถรับรส

อารมณท์ีพั่ฒนาขึน้ตามลำดบั	 ตัง้แตก่า้วเขา้สูบ่รรยากาศของละคร	 เสยีง	 และภาพทีป่รากฏอยูต่รงหนา้	 ไดจ้งูผูช้ม

เข้าไปสู่โลกมายาของละครได้เต็มตัว	 โดยที่ผู้ดูไม่ต้องใช้จินตนาการเข้าเสริมต่อเลย	 (ศศิวิมล	 สันติราษฎร์ภักดี,	
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2539)	ด้วยเหตุนี้ทำให้ผู้วิจัยสนใจว่า	“ละครย้อนยุค”	ที่จำลองเรื่องราวประวัติศาสตร์รากเหง้าความเป็นไทยนั้น	

นอกจากจะให้ความบันเทิงเริงรมย์แก่ผู้ชมแล้ว	 ได้มีบทบาทในการเป็นสื่อกลางถ่ายทอดความรู้	 ความเข้าใจด้าน

มรดกวัฒนธรรมไทย	 และประวัติศาสตร์ไทย	 แก่ผู้ชมอย่างไร	 มีการสอดแทรกวัฒนธรรมไทยประเภทใดบ้าง

ผ่านเนื้อหาบทละครโทรทัศน์	 ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาเร่ือง	 “บทบาทของละครย้อนยุคท่ีมีต่อการสืบสาน	 และ

อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทย”	 โดยจะวิเคราะห์เนื้อหาบทละครย้อนยุคจำนวน	 4	 เรื่อง	 เพื่อคัดเลือกให้เป็น

ตัวแทนช่วงวันเวลาที่สะท้อนภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในแต่ละยุคสมัย	ได้แก่		(1)	ละครเรื่อง	“สายโลหิต”	

ผลงานการประพนัธข์อง	 โสภาค	สวุรรณ	 เปน็ละครทีน่ำเสนอเหตกุารณท์างประวตัศิาสตร	์ การปกปอ้งแผน่ดนิไทย	

ซึง่มชีว่งเวลาในสมยัอยธุยาตอนปลาย	สมยัธนบรุ	ี จนกระทัง่มกีารสถาปนาเปน็กรงุรตันโกสนิทร	์ 	 (2)	ละครเรือ่ง	

“รัตนโกสินทร์”	 ผลงานการประพันธ์ของ	 ว.วินิจฉัยกุล	 เป็นละครที่มีเค้าโครงเรื่องในสมัยรัชกาลที	่ 1	 ถึง	

รัชกาลที่	4	ที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของข้าราชการไทย	และคนไทยเชื้อสายจีนในยุคสมัยนั้น		(3)	ละครเรื่อง	

“สี่แผ่นดิน”	ผลงานการประพันธ์ของ	ม.ร.ว.	คึกฤทธิ์	ปราโมช	 เป็นละครที่สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่

ของคนไทย	ในสมยัรชักาลที	่ 5	ถงึ	สมยัรชักาลที	่ 8	ทา่มกลางการเปลีย่นแปลงการปกครองตา่ง	ๆ	ของบา้นเมอืง 

และ	 	 (4)	 ละครเรื่อง	 “วนิดา”	 ผลงานการประพันธ์ของ	 วรรณสิร	ิ เป็นละครที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความรัก		

รวมถงึการสือ่แสดงใหเ้หน็ถงึกจิกรรมทางสงัคมตา่ง	ๆ	ทีค่นไทยในสมยัรชักาลที	่ 7	ถงึ	สมยัรชักาลที	่ 9	ตอนต้น 

มักนิยมปฏิบัติกัน		

	 ผลทีไ่ดจ้ากการศกึษานัน้	 นอกจากจะสะทอ้นให้เห็นถงึมรดกวฒันธรรมของไทย	ทีป่รากฏในบทละครแลว้ 

ยังสามารถช้ีให้เห็นถึงคุณค่าความสำคัญของละครย้อนยุคในแง่การถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมไทย	 ประวัติศาสตร์ไทย	 อีกทั้ง	 ยังสามารถนำข้อมูลท่ีได้ไปเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยในหัวข้อ

เกี่ยวกับละครไทย	หรือประเพณีวัฒนธรรมไทยต่อไป	

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ละครย้อนยุค (Retro Drama) หมายถึง	 ละครที่จำลองให้เห็นภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นในสมัยอยุธยา

ตอนปลาย	ถงึ	สมัยรตันโกสนิทร	์คอืชว่งป	ีพ.ศ.	 2300	ถงึ	พ.ศ.	 2500	ซึง่เป็นละครท่ีผู้แตง่นำภาพจนิตนาการสมมตุิ

หรอืภาพเหตกุารณ์ทีเ่คยเกดิขึน้จรงิในประวตัศิาสตร์ไทยมาถา่ยทอดเป็นบทละครยอ้นยคุ	 ในขณะท่ี	 ละครพเีรยีด 

(Period Drama)	 เป็นละครที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอดีต	 ประวัติศาสตร	์ พงศาวดาร	 (ชยพล	 สุทธิโยธิน	 และ	

สนัต	ิเกษมสริทิศัน,์	2548	และ	มทัน	ีรตันนิ,	2546)	ไดก้ลา่วไวว้า่	ละคอน	“ยอ้นยคุ”	มกัจะเปน็ละคอนทีแ่ต่งขึน้

มาในสมัยปัจจุบัน	แต่เป็นเรื่องราวในอดีตสมัยหนึ่งสมัยใด	ซึ่งแนวความคิดของละคอน	“ย้อนยุค”	จะเป็นแนว

ความคิดของนักเขียนปัจจุบันที่คิดเกี่ยวกับอดีต		

	 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่าง	 ๆ	 ผู้วิจัยพบว่า	 “ละครพีเรียด”	 มีความหมายใกล้เคียงกับละคร

ย้อนยุค	 และ“ละครชีวิต”	 ที่ใช้เรื่องราวชีวิตของผู้คนเป็นตัวดำเนินเรื่อง	 ผู้วิจัยจึงได้นิยามความหมายของ	

“ละครย้อนยุค”	กับ“ละครพีเรียด”	เป็นละครประเภทเดียวกันและกำหนดให้ละครย้อนยุคหมายรวมไปถึงละคร

อิงประวัติศาสตร์และละครย้อนสมัยที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับชีวิตผู้คน	 เพื่อสะดวกในขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล

และเป็นที่เข้าใจสำหรับผู้ชมละครในสังคมไทย	ที่มักเรียกละคร	 “พีเรียด”	หรือละครที่ย้อนสมัยกลับไปหลายปี

ว่าเป็น	“ละครย้อนยุค”		
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วัตถุประสงค์ 

	 1.	 เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาบทละครย้อนยุค	 ที่สื่อแสดงให้เห็นมรดกวัฒนธรรมไทย	 และภาพเหตุการณ์

ประวัติศาสตร์ไทยในแต่ละยุคสมัย		

	 2.	 เพ่ือศึกษาบทบาท	 และความสำคัญของละครย้อนยุคในด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้วัฒนธรรมไทย	

และประวัติศาสตร์ไทยสู่ผู้ชม	

	 3.	 เพื่อแสดงให้เห็นคุณค่า	 และความสำคัญของละครย้อนยุคในด้านวัฒนธรรมไทยที่มีต่อสังคม	

ท่ามกลางกระแสความนิยมวัฒนธรรมและสื่อบันเทิงต่างชาติ	

	 4.	เพื่อเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสม	ในการผลักดันให้ละครย้อนยุค	ได้รับความสนใจจากผู้ชม	

วิธีดำเนินการวิจัย 

	 การศกึษาวจิยั	 เรือ่ง	 “บทบาทของละครยอ้นยคุทีม่ตีอ่การสบืสาน	 และอนรุกัษม์รดกทางวฒันธรรมไทย” 

ครั้งนี้	 เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษาวิเคราะห์บทละครโทรทัศน	์ ที่สื่อแสดงให้เห็นถึงมรดกวัฒนธรรม	

และภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ไทยในแต่ละยุคสมัย	 ตลอดจนศึกษาบทบาท	 ความสำคัญของละครย้อนยุคใน

ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมไทย	และประวัติศาสตร์ไทยสู่ผู้ชม	

	 ผูว้จิยัใชว้ธิกีารวจิยัเชงิพรรณนาโดยการวเิคราะห์เนือ้หา	(Content	Analysis)	จากบทละครโทรทัศน	์รวมถงึ 

เอกสารทางวิชาการ	 และบทความที่เกี่ยวข้องต่าง	 ๆ	 เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาสรุป	 และอภิปรายผล	

ตลอดจนเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสม	 ในการผลักดันให้ละครย้อนยุคได้รับความสนใจจากผู้ชม	 โดยมีเกณฑ์

ในการคัดเลือกละครสำหรับการศึกษาวิจัย	ดังนี้		

	 1)	 เป็นละครที่จำลองให้เห็นภาพเก่ียวกับพงศาวดารประวัติศาสตร์ชาติไทย	 รวมถึงวิถีชีวิต	 และ

ประเพณวีฒันธรรมของคนไทยสมยัอยุธยา	ถงึ	สมยัรตันโกสินทร	์คือช่วงปี	พ.ศ.	2300	ถงึ	พ.ศ.	2500	

	 2)		 เป็นละครที่จะต้องสื่อและแสดงให้เห็นถึงมรดกวัฒนธรรม	 และภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ไทย

ในแต่ละยุคสมัยอย่างชัดเจน	

	 3)		 เป็นละครที่เคยแพร่ภาพ	 ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่วงเวลาท่ีมีผู้รับชมรายการโทรทัศน์มาก

ที่สุด	(Prime	Time)	คือช่วงหลังข่าวภาคค่ำหลังเวลา	20.00	นาฬิกา	เป็นต้นไป	

	 จากเกณฑ์ดังกล่าวผู้วิจัยจึงคัดเลือกละครย้อนยุค	จำนวน	4	เรื่อง	ที่ได้ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์มา

ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	อันได้แก่	ละครเรื่อง	สายโลหิต	รัตนโกสินทร์	สี่แผ่นดิน	และวนิดา	ซึ่งละครทั้ง	4	เรื่องนี้

ได้มีการจัดทำขึ้นหลายครั้งและถูกนำไปออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องต่าง	ๆ	ดังต่อไปนี้		

 - สายโลหิต	ออกอากาศ	เมื่อปี	พ.ศ.	2529	(ช่อง	3),	พ.ศ.	2538	(ช่อง	7)	และ	พ.ศ.	2546	(ช่อง	3)	

 - รัตนโกสินทร์ ออกอากาศ	เมื่อปีปลายปี	พ.ศ.	2539	–	ต้นปี	พ.ศ.	2540	(ช่อง	7)	

 - สี่แผ่นดิน ออกอากาศ	เมื่อปี	พ.ศ.	2504	(ช่อง	4	บางขุนพรม),	พ.ศ.	2517	และ	2525	(ช่อง	5),		

	 	 พ.ศ.	2534	(ช่อง	3)	และ	2546	(ช่อง	9)		

 - วนิดา ออกอากาศ	เมื่อปี	พ.ศ.	2523,	พ.ศ.	2534	และ	พ.ศ.	2553	(ช่อง	3)	

	 อนึง่	 งานวจิยัฉบบันีจ้ะถกูนำเสนอและวิเคราะหเ์นือ้หาบนพ้ืนฐานของแนวคิดหลัก	 2	ประการ	 คือ	 แนวคดิ

เกี่ยวกับการสื่อความหมาย	และ	แนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม	เพื่อตอบวัตถุประสงค์ต่าง	ๆ	ดังนี้	
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	 1.	 วิเคราะห์เนื้อหาบทละครย้อนยุค	 ที่สื่อแสดงให้เห็นถึงมรดกวัฒนธรรม	 และภาพเหตุการณ์

ประวัติศาสตร์ไทยในแต่ละยุคสมัย	 เป็นการศึกษา	และสำรวจประเภทของมรดกวัฒนธรรม	จากการอ่าน	และดู

ละคร	 เรื่อง	 สายโลหิต	 รัตนโกสินทร	์ สี่แผ่นดิน	 และวนิดา	 เพื่อทราบว่ามีมรดกวัฒนธรรมประเภทใดบ้าง					

ได้ปรากฏในเนื้อหาบทละครในแต่ละยุคสมัย	ที่ผู้ประพันธ์	ผู้เขียนบทโทรทัศน์	หรือผู้ผลิตละคร	ได้นำเสนอแก่

ผู้ชม	(วัตถุประสงค์	ข้อ	1	และ	3)		

	 2.	 ศึกษาบทบาท	 และความสำคัญของละครย้อนยุคในด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมไทย	

และประวัติศาสตร์ไทยสู่ผู้ชม	 เป็นการศึกษาข้อมูลจากการอ่านงานวิจัย	 สื่ออินเตอร์เนท	 สื่อโทรทัศน์	 สื่อสิ่ง

พิมพ์ต่าง	ๆ	เพื่อทราบถึงบทบาทของละครย้อนยุคในการถ่ายทอดความรู้ด้านวัฒนธรรม	และประวัติศาสตร์ไทย	

แก่ผู้ชม	(วัตถุประสงค์	ข้อ	2	และ	4)		

สรุปผลการวิจัย 

	 จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า	การสร้างละครย้อนยุคได้มีการกำหนดรูปแบบ	หรือแนวทางละคร	ให้มีความ

เสมือนจริงเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและน่าติดตาม	รวมถึงเพื่อการสืบสานและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมไทย

ให้คงอยู่ต่อไป	 ดังนั้นผู้วิจัยจะอภิปรายและสรุปผลการศึกษาตามหัวข้อต่อไปนี	้ 	 (1)	 ละครย้อนยุคท่ีส่ือความ

หมายมรดกวัฒนธรรม	และ		(2)	ละครย้อนยุคต่อการอนุรักษ์และสืบทอดองค์ความรู้มรดกวัฒนธรรม		

1. ละครย้อนยุคที่สื่อความหมายมรดกวัฒนธรรม 

	 จากการศกึษาวเิคราะหข์อ้มลูตา่ง	ๆ	ผูว้จิยัพบวา่	ละครยอ้นยคุทัง้	4	เรือ่ง	นำเสนอเนือ้หาภาพและเรือ่งราว

ดา้นมรดกวฒันธรรมแต่ละประเภททีแ่ตกต่างกนัไป	 ขึน้อยูก่บัแนวทางการนำเสนอและโครงเรือ่งของละครเปน็หลกั	

มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้	 (Tangible	 Cultural	 Heritage)	 นำเสนอภาพกลุ่มวัฒนธรรมที่เคลื่อนย้ายได	้ เช่น	

สิง่ของเครือ่งใช	้โบราณวตัถ	ุยานพาหนะ	เครือ่งแตง่กาย	เครือ่งประดบั	อาวธุ	อาหาร	ยารกัษาโรค	สงูสดุคดิเป็น 

57%	 และนำเสนอภาพกลุ่มวัฒนธรรมที่อยู่ติดที่	 เช่น	 สิ่งปลูกสร้าง	 โบราณสถาน	 วัดวาอาราม	 ป้อมปราการ	

บ้านเรือนราษฎร	สโมสรทหาร	ห้างร้าน	น้อยที่สุด	คิดเป็น	43%	(ภาพที่	1)	สำหรับมรดกวัฒนธรรมที่จับต้อง

ไมไ่ด	้(Intangible	Cultural	Heritage)	นำเสนอภาพกลุม่ประเพณแีละสือ่มขุปาฐะ	เชน่เทศกาล	งานบญุ	งานรืน่เรงิ	

รวมถึงภาษา	กาพย์	 กลอน	สุภาษิต	สำนวนโวหาร	หรือถ้อยคำคล้องจองต่าง	ๆ	สูงสุดคิดเป็น	 31%	และกลุ่ม

ทกัษะการชา่ง	 เชน่	 การทำเครือ่งทอง	 การตดีาบ	 การกอ่สรา้งบา้นเรอืน	 การจกัสานไมไ้ผ	่ นำเสนอภาพนอ้ยท่ีสดุ 

คิดเป็น	12%	(ภาพที่	2)	

	 จากการเปรียบเทียบมรดกวัฒนธรรมท้ัง	 2	 ประเภท	 สรุปได้ว่า	 มรดกวัฒนธรรมท่ีพบในละครย้อนยุค

ทั้ง	 4	 เรื่อง	ส่วนใหญ่เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้	 เช่น	ภาษา	ความเชื่อ	 ค่านิยม	หลักปฏิบัติทางสังคม	

ขนบธรรมเนียมประเพณ	ี ซึ่งปรากฏสอดแทรกในเนื้อหาและถูกกล่าวถึงในบทละครย้อนยุคตลอดทั้งเรื่อง	

สำหรับมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้	เช่น	โบราณสถาน	สิ่งปลูกสร้างต่าง	ๆ	มักปรากฏในรูปแบบภาพ	ในส่วน

ของเนื้อหาวรรณกรรม	 ผู้เขียนบทละครโทรทัศน์จึงไม่ได้กล่าวถึงในทุกตอน	 แต่ในฉากแรกของการเปิดเรื่อง			

ผู้เขียนบทละครได้ให้ความสำคัญกับมรดกวัฒนธรรมท่ีจับต้องได้	 โดยได้เกร่ินนำถึงฉากสิ่งปลูกสร้าง	 ภูมิทัศน์	

บ้านเรือนราษฎร	มากกว่ามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้	ดังภาพต่อไปนี้	

 

กระแสวัฒนธรรม 63   



	 สำหรบัการนำเสนอเนือ้หามรดกวฒันธรรมผา่นงานละครยอ้นยคุ	มปีรมิาณทีแ่ตกตา่งกนั	เนือ่งจากมปัีจจยั

ที่เกี่ยวข้องต่อปริมาณการนำเสนอ	 ได้แก่	 เนื้อหาสาระและระยะเวลาการแพร่ภาพ	 เป็นตัวกำหนดความถ่ี						

ในการนำเสนอภาพมรดกวฒันธรรม	ซึง่สง่ผลตอ่การรบัรู	้ หรอืสือ่ความหมายตอ่ผูช้ม	ทัง้นี	้ ละครทีม่กีารนำเสนอภาพ

เนือ้หาอยา่งตอ่เนือ่งจะมผีลตอ่การรบัรูข้องผูช้ม	 และชว่ยตอกยำ้การสือ่ความหมายในการอนรุกัษม์รดกวฒันธรรมไทย

ได้เป็นอย่างดี	 สำหรับองค์ประกอบสำคัญของละครย้อนยุคท่ีมีการนำเสนอมีมากท่ีสุด	 ได้แก่	 ฉาก	 รองลงมา	

ได้แก่	การแต่งกาย	เสียง	และเทคนิคพิเศษ	ตามลำดับ		

	 ฉาก	 เป็นองค์ประกอบสำคัญในการบอกเล่าเรื่องราวให้ละครย้อนยุคมีความสนุกสนาน	 ดูสมจริง	

สามารถส่ือความหมายถึงผู้ชมให้รับรู้ได้โดยไม่มีบทสนทนา	 และสามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจด้าน

ประวัติศาสตร์ไทยได้อย่างชัดเจน	โดยเบื้องต้นผู้ชมจึงรับรู้ได้ว่าละครที่กำลังชมอยู่นั้น	มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหน	

ยุคสมัยใด	 ฉากได้ถ่ายทอดมรดกวัฒนธรรมอย่างไรบ้าง	 ซึ่งโดยภาพรวมของละครย้อนยุคได้มีการสร้างฉากขึ้น

มาใหม	่ เนือ่งจากความสมบรูณข์องสถานทีไ่ดเ้สือ่มโทรมเสยีหายไปตามสภาพกาลเวลา	 โดยเฉพาะในสมยัอยธุยานัน้ 

สิ่งปลูกสร้างและข้าวของเครื่องใช้ต่าง	 ๆ	 ที่ยังหลงเหลือมีน้อยมาก	 จึงมีการจำลองฉากเหล่านั้นขึ้นมาใหม่	 เพื่อ

ให้ฉากมีความสอดคล้องตรงตามยุคสมัย	ภูมิประเทศ	และคงไว้ซึ่งบรรยากาศแบบดั้งเดิม		

ภาพที่ 2 มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในละครย้อนยุค 

ภาพที่ 1	มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้ในละครย้อนยุค ภาพที่ 1 มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้ในละครย้อนยุค
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	 ในส่วนเครื่องแต่งกาย	ก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับฉาก	ช่วยสร้างบรรยากาศที่

เหมาะสม	ให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกประทับใจและคล้อยตาม	อีกทั้ง	ยังบ่งบอกถึงลักษณะนิสัย	รสนิยม	ชนชั้น	เพศ	

และวัยของตัวละครได้เป็นอย่างดี	ซึ่งในละครย้อนยุคได้มีการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า	 ให้มีความใกล้เคียงกับของ

เดิมและมีความร่วมสมัยกับปัจจุบัน	 โดยการใช้ผ้าและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ	 ท่ีสามารถทดแทนของเดิมได้	 จึงไม่

ทำใหเ้สยีอรรถรสในการชมมากนกั	 เชน่เดยีวกับเคร่ืองประดบัตกแตง่	 ท่ีมกีารประยุกตใ์ช้ของท่ีมรูีปทรงใกลเ้คยีง

แบบดั้งเดิม	ก็จะทำให้ละครย้อนยุคดูเสมือนจริง	น่าเชื่อถือ	และน่าติดตามมากขึ้น		

	 นอกเหนือจาก	 ฉาก	 เครื่องแต่งกาย	 เสียงพูด	 เสียงดนตรี	 และเทคนิคพิเศษต่างๆ	 ท่ีมีการนำเสนอและ	

สื่อแสดงให้เห็นมรดกวัฒนธรรมได้ชัดเจนแล้ว	 ส่ิงสำคัญอีกประการหนึ่งท่ีผู้ผลิต	 หรือผู้เขียนบทละครย้อนยุค

จะต้องคำนึงถึงนั่นก็คือ	 การศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ	 เพ่ือไม่ให้ข้อมูลทางมรดกวัฒนธรรมบิดเบือน	 หรือ

กระทบต่อวัฒนธรรมระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน	 แม้จะเป็นการหยิบยกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เพียงบางส่วน

มากล่าวถึง	 แต่เนื่องจากละครย้อนยุคเป็นละครท่ีมีความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ทางวัฒนธรรมหลายด้าน	 ผู้เขียน

บทละครจึงต้องตระหนักและให้ความสำคัญในการนำเสนออย่างถูกต้อง	ก่อนออกไปสู่สายตาสาธารณชน	

2. ละครย้อนยุคต่อการอนุรักษ์และสืบทอดองค์ความรู้มรดกวัฒนธรรม 

	 คุณค่าของมรดกวัฒนธรรมไม่ได้อยู่ที่ลักษณะทางกายภาพเท่านั้น	 แต่อยู่ท่ีความรู้ความเข้าใจท่ีเกี่ยวข้อง

กบัมรดกวัฒนธรรมนัน้ดว้ย	 โดยเฉพาะความสมัพนัธก์บัผูช้มในแงข่องจติใจและจติวญิญาณ	 สามารถแสดงใหเ้หน็

คุณค่าของละครย้อนยุค	ที่ถ่ายทอดความรู้	ความเข้าใจด้านมรดกวัฒนธรรมได้	ดังนี้	

 1) คุณค่าทางประวัติศาสตร์  

	 จากการศึกษาวิเคราะห์บทละครย้อนยุคท้ัง	 4	 เรื่อง	 พบว่า	 ละครย้อนยุคได้ให้คุณค่าทางประวัติศาสตร์

และการสืบค้นถึงที่มาในอดีตในแง่มุมต่างๆ	 แตกต่างกันไปตามยุคสมัย	 ซึ่งผู้เขียนบทละครย้อนยุค	 ได้หยิบยก

เรื่องราวประวัติศาสตร์ชาติไทยบางส่วน	 ที่ถูกจารึกและบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	 มาร้อยเรียงเป็นฉาก

เหตกุารณข์องละครในแตล่ะยุคสมัย	 โดยบางเรือ่งผูเ้ขยีนไดใ้ชจ้นิตนาการสมมตุติวัละครขึน้มาใหม่	 เพือ่เพิม่สสีนั

ให้ละคร	 แต่บางเรื่องก็ใช้นักแสดงสวมบทบาทเป็นบุคคลสำคัญที่มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์ไทย	 ตามแต่	

ผู้เขียนบทละครโทรทัศน์จะกำหนด	 ว่าต้องการให้ตัวละครดังกล่าว	 มีส่วนร่วม	 หรือมีบทบาทมากน้อยเพียงใด

ในละคร	 ซึ่งเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เป็นลักษณะมรดกวัฒนธรรมประเภทหนึ่งท่ีจับต้องไม่ได้	 (Intangible)	

แต่ได้สะท้อนความหมายและคุณค่าออกมาในบทละครย้อนยุคให้ผู้ชมได้เรียนรู้	

 - ละครสายโลหิต ผู้เขียนบทละครได้สร้างเนื้อเรื่องให้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับข้อเท็จจริงทาง

ประวัติศาสตร	์ ในช่วงสมัยอยุธยาตอนปลาย	 สมัยธนบุร	ี จนถึงช่วงการสถาปนาสร้างเมืองหลวงใหม่เป็น					

กรุงรัตนโกสินทร์	 ในสมัยรัชกาลที่	 1	 โดยกำหนดให้ตัวละครเอก	มีบทบาทสำคัญในการนำทัพไปออกรบต่อสู้

กบัข้าศกึ	 และตวัละครอืน่	 ๆ	 กม็สีว่นรว่มในการแสดงออกถงึอารมณค์วามรูส้กึโศกเศรา้	 สะเทอืนใจ	 เมือ่ประสบกบั

ความสูญเสีย	 ผิดหวัง	 พลัดพราก	 จากเหตุการณ์สงคราม	 ในขณะเดียวกันก็เกิดความรู้สึกฮึกเหิม	 ร่วมแรง

ร่วมใจสามัคค	ี ยอมเสียสละเลือดเนื้อเพื่อปกป้องแผ่นดิน	 ซึ่งอาจกระตุ้นให้ผู้ชมได้ย้อนกลับไปศึกษาเรียนรู้ถึง	

“รากเหง้า”	หรือ	 “ความเป็นมา”	 ของตนเองจากเรื่องราวในอดีต	ทั้งข้อผิดพลาด	 การสูญเสียเพื่อเป็นอุทาหรณ์

สอนใจให้ดำเนินชีวิตอย่างระมัดระวังและตระหนักถึงเกียรติยศศักดิ์ศรีความเป็นชาติไทยมากขึ้น	
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 - ละครรัตนโกสินทร์ ผู้เขียนบทละครได้จำลองภาพเหตุการณ์ให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย	

ในสมัยรัชกาลท่ี	 1	 ถึง	 สมัยรัชกาลที่	 4	 โดยการนำเรื่องราวทางประวัติศาสตร์บางส่วนมาสอดแทรกให้มีความ

เช่ือมโยงสัมพันธ์กับยุคสมัยเวลา	 เนื้อหาละครส่วนใหญ่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรม	 ความเป็นอยู่ของผู้คนที่

อาศัยอยู่ริมน้ำ	 โดยเฉพาะความรักอันงดงามของตัวละครเอก	อย่างพ่อฟักกับแม่เพ็ง	บนพื้นฐานขนบธรรมเนียม

ประเพณีที่เคร่งครัด	 แต่ทั้งสองก็ใช้ชีวิตครองรักกันด้วยความเข้าใจ	 นอกจากนี้ละครยังสะท้อนให้เห็นถึงการ

ประกอบอาชีพของคนไทยในช่วงสมัยนั้น	 เช่น	 การพิจารณาคดีความของศาล	 การทำกระเบื้องของพ่อค้าคนจีน	

นับเป็นสีสันที่ผู้เขียนบทละคร	 นำมาสร้างบรรยากาศย้อนสมัย	 เพื่อโน้มน้าวให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกประทับใจ	

แมว้า่จะเปน็การจำลอง	 แตส่ิง่ทีป่รากฏในละครยอ้นยคุกไ็ดห้ลอมรวมจติใจให้ผูช้มเกดิความภาคภมูใินความเปน็ไทย 

และอยากรู้เรื่องราวความเป็นมาเป็นไปของผู้คนในยุคสมัยนั้น	

 - ละครสี่แผ่นดิน	ผู้เขียนบทละครได้ใช้ลำดับเหตุการณ์ของละคร	มาเป็นกรอบกำหนดช่วงยุคสมัยเวลา

และได้นำข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ในสมัยรัชกาลที่	 5	 ถึง	 สมัยรัชกาลที่	 8	 มาอ้างอิง	 โดยการนำเสนอเรื่อง

ราวหลากหลายแง่มุม	ทั้งศิลปวัฒนธรรม	ขนบธรรมเนียมประเพณี	 ค่านิยม	ทัศนคติ	 การวางตัวของสตรีชาววัง	

ตลอดจนการเปล่ียนแปลงการปกครองของบ้านเมือง	 ซึ่งได้ถ่ายทอดให้ผู้ชมได้เรียนรู้ถึงความเป็นมาเป็นไปของ

เหตุการณ์ในแต่ละยุคสมัย	แม้ว่าละครสี่แผ่นดิน	จะมีเค้าโครงเรื่องที่มีลำดับสมัยเวลาที่ยาวนาน	มีเหตุการณ์และ

ตัวละครที่กล่าวถึงจำนวนมาก	 แต่ใจความสำคัญของละครก็ได้สะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่และสามารถยึด

เหนี่ยวจิตใจของผู้คนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้นั้น	 คือ	 พระมหากษัตริย์	 โดยเฉพาะพลอย	 สตรีท่ียึดมั่นถือ

มั่นในคุณงามความดี	มีจิตใจจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือกว่าสิ่งใด	

 - ละครวนิดา	 ผู้เขียนบทละครได้ดำเนินเรื่องโดยเน้นที่ตัวละครเอกเป็นหลักและได้นำเสนอภาพสังคม

ส่วนใหญ่เป็นวิถีชีวิตของคนในเมืองหลวง	 ซึ่งสะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรืองและการพัฒนาบ้านเมืองให้ก้าวหน้า

ตามยุคสมัย	 ทั้งด้านการแต่งกาย	 การออกงานเลี้ยงสังสรรค์	 การเต้นรำ	 และการรับวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามา			

ตัวละครในวนิดาจึงมีมุมมองแนวคิดที่เป็นสากลมากกว่าละครย้อนยุคทั้ง	3	 เรื่อง	แม้ว่าเนื้อหาสาระของละครจะ

มุ่งเน้นไปที่ความรักของตัวละครเอก	 ในเชิงพ่อแง่แม่งอน	 ไม่แตกต่างจากละครแนวสมัยนิยมท่ัวไปนัก	 แต่วิธี

การนำเสนอของผู้เขียนบทละครก็ไม่ซับซ้อน	 สามารถส่ือความหมายให้ผู้ชมเข้าถึงได้ง่าย	 โดยเฉพาะฉากการ

แต่งกายมีการประยุกต์ออกแบบได้สวยงามมีสีสัน	สามารถดึงดูดผู้ชมให้เกิดความรู้สึกประทับใจและช่วยกระตุ้น

ให้อยากรู้เรื่องราวในสมัยรัชกาลที่	7	ถึงสมัยรัชกาลที่	9	ตอนต้น	มากขึ้น	

	 อย่างไรก็ตาม	 แม้ว่าละครย้อนยุคเป็นเพียงการจำลองฉากขึ้นมาใหม	่ แต่ได้ชี้ให้เห็นถึงภูมิปัญญาและ

คุณค่าของเรื่องราวในอดีตที่บรรพบุรุษได้สั่งสมมา	 โดยเฉพาะเหตุการณ์การเสียสละพลีชีพ	 เสียเลือด	 เสียน้ำตา	

ในสมรภูมิรบเพื่อปกป้องแผ่นดินไทย	ได้ทำให้ผู้ชมที่เป็นอนุชนรุ่นหลัง	ซึมซับถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษ	

จนเกิดความรู้สึกยกย่อง	 เชิดชูเกียรติ	 เห็นคุณค่าความสำคัญของวีรบุรุษ	วีรสตรี	ผู้กล้าเหล่านั้น	ละครย้อนยุคจึง

มีบทบาทในการปลูกฝังให้ผู้ชมสำนึกรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย	ในแง่ของจิตใจและจิตวิญญาณ	

 2) คุณค่าในการอนุรักษ์และถ่ายทอดความรู้มรดกวัฒนธรรม 

	 มรดกวัฒนธรรมที่ปรากฏในละครย้อนยุค	 ล้วนมีคุณค่าในด้านอนุรักษ์ส่ิงดีงาม	 อันเป็นศิลปวัฒนธรรม	

วิถีชีวิตความเป็นอยู่	 ค่านิยม	 และการประพฤติปฏิบัติที่ยึดถือกันมา	 การปรากฏภาพวัฒนธรรมบางอย่างที่ลาง

เลือนหายไป	 ได้ก่อให้เกิดการรื้อฟื้น	 ซ่อมแซม	 และสร้างวัฒนธรรมเหล่านั้นขึ้นมาใหม	่ นับเป็นผลประโยชน์

จากละครที่ได้นำเสนอสู่ผู้ชม	 ซึ่งคุณค่าของละครย้อนยุค	 มีผลต่อการอนุรักษ์และถ่ายทอดมรดกวัฒนธรรมใน

ด้านการอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี	ภูมิปัญญาไทย	และการถ่ายทอดหลักปฏิบัติทางสังคมของไทย	
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	 การอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาไทย	 ฉากในละครย้อนยุคเป็นองค์ประกอบ

สำคัญ	 ที่ช่วยในการอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีได้อย่างมาก	 เพราะในฉากจะประกอบด้วยภาพ

มรดกวัฒนธรรม	 หลากหลายรูปแบบ	 ทั้งวัฒนธรรมท่ีจับต้องได้และจับต้องไม่ได	้ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

และสร้างความรู้สึกแก่ผู้ชมได้เป็นอย่างด	ี ขนบธรรมเนียมประเพณ	ี จึงเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์อันดีงาม

ของไทยที่ได้สืบทอดกันมา	ทั้งในรูปแบบพิธีกรรม	เทศกาล	และงานบุญต่าง	ๆ		

	 ละครย้อนยุคยังได้มีบทบาทในการถ่ายทอดภูมิปัญญาไทยที่เกิดจากองค์ความรู	้ สติปัญญาของคนไทย	

อันเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู	้ เลือกสรรปรุงแต่ง	 เพื่อนำมาใช้จนเกิดการยอมรับ	

ถ่ายทอด	 และพัฒนาไปสู่คนรุ่นต่อไป	 ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่มีอยู่ทั่วไปในสังคม	 ทั้งด้านเกษตร	 งานช่างฝีมือ	

จิตรกรรม	 สถาปัตยกรรม	 วรรณกรรม	 ดนตรี	 เศรษฐศาสตร์	 ส่ิงเหล่านี้ล้วนมีคุณค่า	 เป็นความรู้ท่ีสร้างสรรค์	

เสริมสร้างทักษะ	เสริมสร้างอาชีพ	และประสานความสัมพันธ์คนในชุมชน	ให้ก่อเกิดความสามัคคี	

	 การถ่ายทอดหลักปฏิบัติทางสังคมของไทย	 ในละครย้อนยุคทั้ง	 4	 เรื่อง	 ได้สะท้อนให้เห็นหลักปฏิบัติ

ทางสังคมของไทย	ในบริบทที่แตกต่างกันไป	ไม่ว่าจะเป็นหลักปฏิบัติด้านศาสนา	ด้านสถาบันชาติ	สถาบันพระ

มหากษัตริย์	 และด้านสังคม	 ซึ่งเป็นแนวคิด	 ระเบียบแบบแผน	 ความเชื่อ	 และค่านิยมต่าง	 ๆ	 ที่คนไทยได้

ประพฤติปฏิบัติสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น	 โดยสามารถจำแนกหลักปฏิบัติทางสังคมของไทยออกเป็น	 3	 กลุ่ม	

คือ	กลุ่มศาสนา	กลุ่มชาติและพระมหากษัตริย์	และกลุ่มสังคมทั่วไป	

	 -	 ด้านศาสนา	 คนไทยมีความผูกพันใกล้ชิดกับหลักปฏิบัติของพระพุทธศาสนามาตลอดอย่างยาวนาน	

จนเกดิความเช่ือ	 ความเล่ือมใสศรทัธา	 และเกดิขอ้ปฏบิตัติา่ง	 ๆ	 อนัเปน็ลกัษณะเฉพาะของชาวไทยพทุธทีต่อ้งการ

แสวงหาที่พึ่งทางใจ	หาหลักยึดเหนี่ยวเพื่อให้ชีวิตมีความเป็นสิริมงคล	เช่น	การบวช	การใส่บาตร	การเลี้ยงพระ	

การสวดมนต์ภาวนา	ดังนั้นผู้คนจึงสามารถซึมซับ	หลักธรรมคำสอนด้านคุณธรรม	จริยธรรม	เหล่านี้ได้จากการ

ชมละครย้อนยุค	

	 -	 ด้านสถาบันชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์	 คนไทยมีความหวงแหนและเทิดทูนสถาบันชาต	ิ พระ

มหากษัตริย์	มาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน	ความรักชาติ	ศาสนา	พระมหากษัตริย์	จึงเป็นค่านิยมพื้นฐาน

ที่สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้กำหนดไว	้ เพ่ือเสริมสร้างปลูกฝังให้ประชาชนชาวไทยได้

ปฏิบัติตาม	การถ่ายทอดฉากต่าง	ๆ	ในละครย้อนยุค	เช่น	การกราบไหว้พระบรมสาทิสลักษณ์ของพระเจ้าอยู่หัว	

การปลูกฝังให้ลูกหลานมีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์	 จึงเป็นเสมือนการช่วยย้ำเตือนให้ผู้ชม	 ได้ตระหนัก

ถึงบุญคุณของแผ่นดินและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์	

	 -	 ด้านสังคมทั่วไป	ละครย้อนยุคทั้ง	 4	 เรื่อง	 ได้กล่าวถึงหลักปฏิบัติทางสังคมในแง่มุมต่าง	ๆ	แตกต่าง

กันไปมากมาย	โดยจำแนกออกเป็น	2	กลุ่ม	คือ	กลุ่มค่านิยมและกลุ่มความเชื่อ		

 ค่านิยม	เป็นสิ่งที่คนในสังคมกลุ่มหนึ่งให้ความสนใจและเห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การกระทำ	น่าสนใจ	

น่ายกย่อง	 แสดงถึงตัวตนและรสนิยมความชื่นชอบ	ค่านิยมจึงเป็นวิถีความประพฤติที่บุคคลยึดถือเป็นแบบอย่าง

สำหรับปฏิบัติในสังคม	 ซึ่งในละครย้อนยุคได้ปรากฏเห็นค่านิยมในรูปแบบต่าง	 ๆ	 เช่น	 ค่านิยมการรับ

วัฒนธรรมต่างชาติ	 ค่านิยมการแต่งกาย	 ค่านิยมการวางตัวของสตรีไทย	 ค่านิยมการเคารพผู้มียศสูงกว่า	 ค่านิยม

การเคารพผู้อาวุโส	ค่านิยมการใช้ภาษาในการพูด	ค่านิยมการรับประทาน	ค่านิยมการสะสมสิ่งของ	ค่านิยมการ

มอบของฝาก	ค่านิยมการเล่นกีฬา	และค่านิยมเกี่ยวกับดนตรีนาฏศิลป์ต่าง	ๆ	
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 ความเชื่อ	 เป็นแบบแผนทางความคิดของคนกลุ่มหนึ่งในสังคม	 ที่มีความเชื่อถือเกี่ยวกับข้อปฏิบัติและ

สิ่งบอกเหตุก่อนจะเกิดผล	 ทั้งเรื่องดีและเรื่องร้าย	 ซึ่งความเชื่อส่วนมากมีความสัมพันธ์กับศาสนาตลอดจน

ไสยศาสตร์อำนาจลึกลับ	 โดยมีสมาชิกของชุมชนแต่ละคนนั้น	 เป็นผู้ควบคุมกันและกันเอง	 ซ่ึงในละครย้อนยุค

ได้ปรากฏความเชื่อในรูปแบบต่าง	 ๆ	 เช่น	 ความเชื่อเรื่องปรากฏการณ์ธรรมชาต	ิ ความเชื่อเรื่องนิมิตหรือลางดี	

ความเช่ือเรื่องอาเพศหรือลางร้าย	 ความเชื่อเรื่องคำสัตย์สาบาน	 ความเรื่องการทำดีทำชั่ว	 และความเชื่อทาง

โหราศาสตร์	

	 ในประเด็นเรื่องค่านิยมและความเชื่อ	 ได้สื่อแสดงให้เห็นถึงการดำรงชีวิตและแบบแผนของคนไทยที่ได้

ยึดถือปฏิบัติกันมา	 จากการได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนาที่สอนให้คนไทยรู้จักเสียสละให้ทาน	 สอนให้เชื่อ

เรื่องกฎแห่งกรรม	 ทำให้คนไทยมีจิตใจโอบอ้อมอารี	 มีลักษณะสุภาพอ่อนน้อม	 รู้จักปรับตัวเข้ากับยุคสมัย					

ได้เป็นอย่างด	ี ในขณะเดียวกันก็รักเกียรติยศศักดิ์ศรี	 ไม่ยอมให้ใครดูหมิ่นดูแคลน	 ส่ือละครย้อนยุคจึงมีบทบาท

ในการถ่ายทอดหลักปฏิบัติ	ข้อคิด	และคติเตือนใจที่ปรากฏสอดแทรกไว้ในเนื้อหา	ช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้ผู้ชม	

มีสติ	มุ่งทำคุณงามความดี	

	 ละครย้อนยุคจึงเป็นสื่อบันเทิงที่มีคุณค่าในแง่การเป็นเครื่องมือสื่อความหมายทางศิลปวัฒนธรรมไทยสู่

ผู้ชม	 สามารถมองเห็น	 เข้าใจภาพและเข้าใจเนื้อหาที่สะท้อนออกมาได้เป็นอย่างดี	 อีกทั้ง	 ยังช่วยดึงดูดผู้ชมให้มี

อารมณ์ร่วมในบรรยากาศของละคร	ก่อให้เกิดการรื้อฟื้นเรื่องราวทางวัฒนธรรม	จนเกิดการอนุรักษ์ซึ่งเป็นระบบ

แนวคิดที่ได้รับการสืบทอด	 และมีคุณค่าในฐานะที่เป็นเครื่องแสดงออกถึงรากฐานความเป็นมาของชาติบ้าน

เมือง	 จึงถือเป็นหน้าที่สำคัญของคนไทยที่จะต้องช่วยกันส่งเสริม	 พัฒนา	 และอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามเหล่านี้

ไว้	เพื่อเป็นมรดกของชาติและให้คนทั่วโลกได้ชื่นชม	

ข้อเสนอแนะ  

	 จากผลการศึกษาทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งต้นนัน้	 ผูว้จิยัขอเสนอแนวทางการอนรุกัษม์รดกวฒันธรรมไทย	 รวมถงึ

การพัฒนา	และส่งเสริมให้ละครย้อนยุคได้รับความสนใจจากผู้ชม	ดังนี้	

	 1)		 ผู้ผลิตหรือผู้สร้างละครต้องขอความร่วมมือจากภาครัฐ	 เอกชน	 รวมถึงภาคประชาชนต่าง	 ๆ	 เพื่อ

ผลักดันให้ละครย้อนยุคได้มีบทบาททางสังคมมากขึ้น	หรือจัดตั้งกองทุนในการพัฒนาละครย้อนยุคโดยตรง	

	 2)		 โรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่าง	ๆ	ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม	กระทรวงวัฒนธรรม	ควรจัด

กิจกรรมเพื่อปลูกฝังและกระตุ้นให้คนไทยโดยเฉพาะเยาวชน	 มีจิตสำนึกและตระหนักถึงคุณค่าของเอกลักษณ์

ความเป็นไทยมากขึ้น	

	 3)		 ผู้ผลิตละครย้อนยุคต้องประชาสัมพันธ์ให้ละครย้อนยุคได้มีพื้นที่ในการเผยแพร่วัฒนธรรมสู่

สาธารณชนมากขึ้น	 โดยเน้นการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางท่ีสามารถเข้าถึงผู้ชมส่วนใหญ่ได้ง่ายและสะดวก	

เช่น	โทรทัศน์และ	อินเตอร์เน็ต		

	 4)		 ผูผ้ลิตละครและผูเ้ขยีนบทควรแปลบทละครโทรทศันแ์ละบทบรรยายใตภ้าพ	 (Subtitle)	 ให้มหีลากหลาย

ภาษา	เพือ่ใหผู้ช้มชาวตา่งประเทศ	โดยเฉพาะประเทศสมาชิก	ASEAN	เข้าถงึและเข้าใจในวฒันธรรมไทยมากย่ิงขึน้ 

	 ถึงแม้ว่าละครย้อนยุค	 จะถูกนำมาสร้างใหม่หลายยุคหลายสมัยและบางครั้งก็ได้มีการปรับและดัดแปลง	

หรือสร้างองค์ประกอบต่าง	 ๆ	 ของละคร	 เช่น	 ฉาก	 เครื่องแต่งกาย	 ดนตรีประกอบ	บทสนทนา	 ขึ้นมาใหม่ให้

สอดคล้องกับยุคสมัยและกลุ่มผู้ชมในแต่ละช่วงเวลา	 แต่อย่างไรก็ตาม	 ความรู้ด้านมรดกวัฒนธรรม	 ศิลปะ	

กระแสวัฒนธรรม68   



กาญจนา	 แก้วเทพ.	 (2539).	 สื่อส่องวัฒนธรรม. 

กรุงเทพฯ:	มูลนิธิภูมิปัญญา.	 	

กานตพ์ชิชา	 วงษข์าว.	 (2550).	 “สือ่ละครโทรทศัน์

เกาหลีกับการเผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลีใน

สังคมไทย”.	 วิทยานิพนธ์ปริญญาวารสาร

ศาสตรมหาบณัฑติ,	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน,	

สาขาวิทยุและโทรทัศน์.	

ชยพล	 สุทธิโยธิน	 และ	 สันติ	 เกษมสิริทัศน์.	

(2548).	 การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์. 

นนทบุรี:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.	

ธิษณ์ชัญญา	 อภิรัตนพันธุ์.	 (2553).	 “ละครจักรๆ 

วงศ์ๆ กับบทบาทดา้นวฒันธรรมไทยทีม่ตีอ่

เด็กในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร”. 

วิทยานิพนธ์วารสารศาสตรมหาบัณฑิต,	

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร,์	คณะวารสารศาสตร์	

และสื่อสารมวลชน,	สาขาสื่อสารมวลชน.	

ปฐมา	 บรริกัษ.์	 (2551).	 “การสรา้งความหมายเชงิ

วัฒนธรรมญี่ปุ่นและเกาหลีผ่านการปฏิ

สัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์บนชุมชนเว็บล็อกใน

เว็บไซต์ www.exteen.com”.	 วทิยานพินธ์

ปรญิญา	นเิทศศาสตรมหาบณัฑติ,	จฬุาลงกรณ	์

มหาวทิยาลยั,	 คณะนเิทศศาสตร,์	 สาขาวชิา

วารสารสนเทศ. 

ปรชัญา	 เป่ียมการณุ.	 (2549).	 “ปัจจยัท่ีมผีลตอ่การ

ตัดสินใจเลือกรับชมละครโทรทัศน์ของ    

นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานคร”.	 วิทยานิพนธ์วารสาร

ศาสตรมหาบณัฑติ,	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์	

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน,	

สาขาการบริหารสือ่สารมวลชน	

ภทัรวด	ี ภชูฎาภริมย.์	 (2550).	 วฒันธรรมบนัเทงิใน

ชาติไทย การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม

ความบนัเทงิในสงัคมกรงุเทพฯ พ.ศ. 2491-

2500.	กรุงเทพฯ:	มตชิน.	

มทัน	ี รัตนนิ.	 (2546).	ความรู้เบือ้งตน้เกีย่วกบัศลิปะ

การกำกับการแสดงละคอนเวที.	 กรุงเทพฯ:	

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์	

ศศวิมิล	 สนัตริาษฎรภ์กัด.ี	 (2539).	 “การวเิคราะห์

เปรียบเทยีบการถา่ยทอดวฒันธรรมไทยผา่น

สื่อนวนิยายและสื่อละครโทรทัศน์เร่ือง      

“สี่แผ่นดิน”.	 วิทยานิพนธ์ปริญญานิเทศ

ศาสตรมหาบัณฑติ,	จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั,	

บัณฑติวทิยาลยั,	สาขาการสือ่สารมวลชน.	

ขนบประเพณี	วิถีชีวิต	ภาษา	ความสุภาพอ่อนน้อม	ความรักชาติ	ความสามัคคี	ค่านิยมและความเชื่อต่าง	ๆ	ของ

คนในยุคอดีตที่สอดแทรกผ่านละครย้อนยุคเหล่านี้จะสะท้อนและเตือนผู้ชมให้ตระหนักรู้และเห็นคุณค่าของ

มรดกวัฒนธรรม	 และจะต้องช่วยกันอนุรักษ์	 สืบสาน	 รวมถึงและเผยแพร่ให้ลูกหลานสืบต่อไปอย่างเหมาะสม

และถูกต้อง	 โดยผู้ผลิตละครย้อนยุคไม่ควรปรับเปลี่ยนหรือสร้างละครให้แตกต่างจากต้นฉบับของเดิมมากเพื่อ

คงไว้ซึ่งคุณค่าทางวัฒนธรรมของไทย	 ในขณะที่ผู้ชมละคร	 ไม่ควรดูละครเพื่อความบันเทิงหรือสนุกสนาน

เท่านั้น	 แต่ควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับละครดังกล่าวเพ่ือให้ได้มาซ่ึงองค์ความรู้ของมรดกวัฒนธรรมไทยที่

บรรพบุรุษต้องการสืบทอดให้ลูกหลานอย่างยั่งยืนผ่านละครย้อนยุค	
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การศกึษาเปรียบเทียบวฒันธรรมการรับประทานอาหารของคนไทยและคนอเมริกนัเพื่อการ
ปรับตัวของประชาชนของทั้งสองประเทศ 

A COMPARATIVE STUDY OF THAI AND AMERICAN’S EATING CULTURES 
FOR AN ADJUSTMENT OF PEOPLE OF THE TWO COUNTRIES 

Abstract 

	 Sophisticated	 and	 contemporary	 eating	 cultures	 appear	 more	 complicated	 than	 ever.	 Eating	

Culture	provides	 an	amount	of	diverse	viewpoints	 and	perspective	on	 some	of	 the	prominent	practices	

and	issues	associated	with	the	domain	of	eating	in	contemporary	culture.		

	 Definitions	of	‘the	cultural	globalization	of	eating’	enables	us	to	connect	and	exchange	thoughts	

instantaneously	 and	 communicate	 anyplace	 in	 the	 world.	 The	 contribution	 to	 the	 greater	

interconnectedness	and	interaction	between	people	of	miscellaneous	cultures	and	means	of	life,	such	as	an	

adoption	of	many	Asian	ideas	in	other	parts	of	the	world,	encourages	the	ideas	to	some	deeply	different	

and	similar	perspective	of	indigenous	Thai	and	American	in	terms	of	culture	and	tradition.	This	can	be	

conducted	through	the	significant	ways	of	living	that	can	be	focused	on	EATING	or	CONSUMING.		

	 This	 article	 reflects	 on	 the	 significances	 and	 differences	 of	 the	 two	 countries’	 consumptions	

(Thailand	 vs	 the	United	States	 of	America)	 by	means	 of	 different	 cultures	 as	well	 as	 providing	 some	

deliberated	suggestions	for	the	two	cultures’	adjustment	into	ONE.		

Keywords	:	Thai	vs.	American	Cultures	and	Traditions,	Indigenous,	Adjustment,	Eating	or	Consuming		

Sathita	Thanasabkasem	

Panyapiwat	Institute	of	Management	
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บทคัดย่อ 

	 การกนิมใิชเ่ปน็เรือ่งธรรมดาและการกนิในยคุปจัจบุนักด็เูหมอืนจะยิง่ซบัซอ้นมากกวา่ในอดตีทีเ่คยเปน็มา 

แม้จะมีการวิเคราะห์ในหลายมิติก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีการลดลงของความคิดเห็นเกี่ยวกับการกินในแง่มุมที่

แตกต่างและหลากหลาย	 เพราะการกินแสดงให้เห็นวิถีการดำเนินชีวิตในความเป็นจริงในหลากหลายมุมมองซึ่ง

นำไปสู่ตัวแปรที่ทำให้การกินเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมทั้งปัจจุบันและร่วมสมัย	

	 วัฒนธรรมแห่งโลกาภิวัฒน์	 (Cultural	 Globalization)	 คือ	 ความสามารถในการเช่ือมต่อแลกเปลี่ยน

ความคิดที่หลากหลายและไม่หยุดนิ่งของคนทั่วโลก	 เช่น	 ความคิดของคนเอเซียท่ีได้ปรับเปล่ียนเมื่ออยู่ต่างแดน	

คนไทยก็เช่นเดียวกัน	 ดังนั้นเราจึงควรเรียนรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความเหมือนและความแตกต่างในแง่มุมต่างๆ

ของประเพณีและวัฒนธรรมผ่านความโดดเด่นของวิถีชีวิต	 จากประเพณีการรับประทานที่บ่งบอกความแตกต่าง

ของบุคคล		

	 บทความนี้จะสะท้อนให้เห็นความสำคัญและความแตกต่างในการรับประทานอาหารของประชาชนของ

สองประเทศคือชาวไทยและชาวอเมริกัน	 พร้อมท้ังเสนอคำแนะนำท่ีน่าสนใจสำหรับการปรับตัวให้เข้ากับ

วัฒนธรรมของแต่ละประเทศการศึกษาวิถีการรับประทาน	

 

คำสำคัญ :	 ประเพณีและวัฒนธรรมของชาวไทยและสหรัฐอเมริกา,	 ท้องถิ่น	 พื้นเมือง	 โดยกำเนิด	 การปรับ			

การปรองดอง	การบริโภคหรือการรับประทาน	

Introduction 

	 The	 contribution	 to	 greater	 interconnectedness	 and	 interaction	 between	 peoples	 of	 different	

cultures	 promotes	 the	 idea	 to	 some	 deeply	 different	 and	 similar	 perspective	 of	 indigenous	 Thai	 and	

American	in	terms	of	culture	and	tradition	which	has	led	to	one	of	the	problematic	depictions	of	living	

abroad	-	the	differences	of	the	culture	of	eating.	It’s	hard	to	be	living	in	an	alien	country	and	surrounded	

by	strangers,	with	different	lifestyle.	The	feeling	of	discomfort	when	attending	a	party	or	even	a	dinner	

with	the	native	promotes	more	and	more	unconfident.	

	 Culture	 is	 an	 integrated	 pattern	 of	 human	 knowledge,	 belief,	 and	 behavior	 that	 depends	 upon	

man’s	capacity	for	learning	and	transmitting	knowledge	to	succeeding	generations...	the	customary	beliefs,	

social	 forms,	 and	material	 traits	 of	 a	 racial,	 religious,	 or	 social	 group.	 Culture	 means	many	 different	

things	to	different	people:	the	clothing,	the	food,	the	values,	the	laws,	the	beliefs,	the	music	and	dance,	

the	material	things,	the	language,	the	art,	the	medicine	or	healing	practices,	the	shared	history,	the	kinship	

system	(whom	you	consider	 to	be	family)	 ,	 the	stories,	 the	hairstyles,	 the	economic	system,	and	much	

more,	of	a	group	of	people.	Families,	neighborhoods,	ethnic	groups	(groups	of’	people	from	the	same	part	

of	 the	 world),	 religious	 groups,	 regions,	 countries,	 all	 have	 their	 own	 cultures.	 Culture	 is	 constantly	

changing	as	people	and	places	change.	(White,	2oo5)		

	 Eating	 in	 globalized	 culture	 is	 a	 currently	 prominent	 in	 society.	 Food	 provides	 nourishments,	

entertainments	 and	 gratifications.	 Insufficient	 food	 develops	 extreme	 problems,	while	 excess	 amount	 of	
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food	consumption	can	be	 fatal	 affection.	Some	of	 these	 issues	will	be	considered	when	examining	 the	

issues	around	change	in	society’s	approach	to	food.	The	current	concern	with	food,	health,	and	eating	has	

evolved	 as	 a	 consequence	 of	 new	 social	 patterns	 globalization,	 marketing,	 industry	 and	 state	 policy.	

(Lury,	1996)		

Distinctive Differences between Thai and American Eating Culture 

	 Although	Thailand	is	positioned	between	two	great	and	very	different	countries,	China	and	India,	

the	uniqueness	of	Thai	eating	has	been	persevered	until	today.	The	uniqueness	of	Thai	cuisine	has	been	

mentioned	worldwide	because	of	its	exquisite	savory	flavors,	colors,	and	textures.	Eating	does	not	only	

signify	consumption	but	 the	manifestation.	While	all	 the	members	of	a	family	sitting	around	to	have	a	

meal	together,	the	sense	of	familyships	emerges.	Thai	people	generally	share	meals	with	the	family	and	

friends.	Steamed	rice	is	consumed	in	combination	with	several	Thai	dishes	and	is	usually	served	in	the	

middle	of	meals.	Everyone	apportions	the	meals,	talks	and	laughs	contentedly.	An	accountability	of	eating	

classifies	 social	 verification	 and	 levels	 through	 how	 luxury	 containers	 and	 types	 of	 food	 that	 are	

consumed	are.		

	 Likewise,	food	has	performed	a	distinctively	cultural	role	among	the	American	people;	it	is	not	

only	for	the	nourishment,	food	is	an	active	cultural	force	that	defines	social	status	of	people	from	their	

consuming	 alternatives,	 reject,	 or	 reform	 both	 culinary	 and	 cuisine.	 Food’s	 dual	 role	 as	 a	 universal	

requirement	and	as	a	defining	oblige	in	human	culture	provides	an	explanation	why	food	history	is	such	

an	 undeniable	 subject.	 Food	 history	 (not	 to	 be	 confused	 with	 culinary	 history,	 the	 study	 of	 specific	

recipes	 and	 preparations)	 is	 the	 examination	 of	 the	 economic,	 environmental,	 cultural	 and	 sociological	

impact	of	what	is	consumed.	Food	arrangement	acts	an	important	role	of	lubricant	of	a	camaraderie	and	

congeniality	 atmosphere	 productive.	An	 emphasizing	 on	 religious	 rituals,	 holidays	 and	 festivals,	 food’s	

power	fastens	individuals	into	communities	and	symbolizes	their	unity	and	goodwill	toward	one	another.	

Divergently,	 eating	 is	 generally	 indispensable	 to	 human	 continued	 existence;	 foodways	 have	 become	

inseparable	 from	 cultural	 connotation	 and	 powerful	 agents	 of	 social	 revolution	 and	 transformation	

deployment.	 Differences	 of	 eating	 distinctive	 forms	 are	 based	 upon	 the	 situations-	 either	 formal	 or	

informal	of	the	serving	and	tabled-	arrangement	styles.		

Values of Eating Culture  

	 Existences	 on	 a	 small	 planet	 with	 countless	 cultures	 are	 sometimes	 complicated	 to	 recognize	

someone	 from	 another	 culture	 without	 the	 perception	 of	 the	 nation’s	 belief.	 Culture	 and	 food	 are	 so	

invariably	inter-connected	to	each	other	that	any	culture	can	be	mentioned	without	referring	to	the	food	

and	 food	 habits	 of	 the	 natives	 of	 that	 area.	 An	 additional	 erudition	 about	 cultures	 values	 excellent	

atmosphere	 of	 the	 communities	 and	 respectful	 tradition	 for	 each	 other’s	 ways	 of	 life,	 without	

misunderstanding	or	hurting	each	other	by	increasing	people’	sense	of	community	belonging. 
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	 The	 proposable	 definitions	 of	 ‘sense	 of	 belonging	 to	 a	 community’	 involve	 the	 feeling	 and	

satisfaction,	agreement	with	 the	values	and	beliefs,	and	expectation	 that	one	appropriates	 for	 the	group	

and	populates	a	community,	a	feeling	of	acceptance	by	the	community,	and	a	willingness	to	sacrifice	for	

the	 community	 (Doolittle	 &	Mac-Donald,	 1978;	 Riger,	 LeBailly,	 &	 Gordon,	 1981;	 McMillan,	 1976).	

Therefore	the	acknowledgements	of	the	aliens	to	the	eating	culture	promote	one’s	confidence	in	living	in	

the	foreign	country.	This	also	directs	the	aliens	to	realize	that	various	attempt	of	the	adjustment	to	the	

new	country	with	different	culture	and	lifestyle	should	be	seriously	made.		

Similarities and Differences of the Thais and the Americans’ Eating Cultures 

	 A	confrontation	to	become	acquainted	with	the	complexity	of	the	differences	and	similarities	of	

food	cultures	by	the	specification	in	the	ways	in	which	people	in	Thailand	relates	to	the	US	on	the	basis	

of	“eating”	becomes	significant	among	the	globalized	communication	and	interaction.	Cultures	are	very	

complex	 systems-of	 differences	 and	 similarities	 -	 intertwined	 with	 each	 other,	 which	 confronted	 by.	

However	consciousness	of	differences	and	similarities	becomes	apprehensive	when	it	is	often	massive	to	

wonder	 at	 the	 peculiarities,	 and	 the	 culture	 members	 are	 guided	 by	 their	 alternatives.	 Coming	 from							

a	 different	 culture	 is	 concerning	 about	 food,	 it	 is	 an	 unavoidable	 confrontation.	 Concerning	 to	 the	

reflection	 of	 dissimilarity,	 3	 dimensions	 can	 be	 identified	 as	 regional	 cuisine,	 names	 of	 the	 foods	 and	

serving	and	setting.	

 1. Regional Cuisine 

	 As	mentioned	 above,	 good	 cuisine	 reflects	 the	 central	 influence	 of	 people’s	 lifestyle.	Regional	

cuisine	 may	 vary	 based	 upon	 food	 availability	 and	 trade,	 varying	 climates,	 cooking	 traditions	 and	

practices,	 and	 cultural	 differences.	 One	 prominent	 worthy	 definition	 is	 based	 upon	 traditional	 cuisine,						

a	coherent	tradition	of	food	preparation	that	rises	from	the	daily	lives	and	kitchens	of	a	people	over	an	

extended	period	in	a	specific	region	of	a	country,	and	the	daily	lives	and	kitcgens	which,	when	localized,	

have	notable	distinctions	from	the	cuisine	of	the	country	as	a	whole.	Regional	food	preparation	traditions,	

customs	in	combination	to	ingredients	are	often	progenitive	dishes	unique	to	a	particular	region.	

  1.1 Thai Native Cuisine of the Food of Each Region 

	 	 The	native	cuisine	of	Thailand,	characteristically	flourishing	flavor	and	attractive	utilization	

of	 scented	 herbs	 and	 spices,	 has	 produced	 a	 flavorful	 cuisine.	 The	 staple	 is	 rice,	 either	 ordinary	 or	

glutinous,	 accompanied	by	a	variety	of	dishes	 that	 can	be	eaten	 in	almost	 any	order,	 and	 seasoned	 to	

individual	 taste	with	several	condiments	such	as	fish	sauce	and	chili	peppers.	Most	often	 there	will	be				

a	soup	of	some	kind,	a	curry,	a	steamed	or	fried	dish,	a	salad,	and	one	or	more	basic	sauces.	Desserts	

may	consist	of	 fresh	fruit	or	one	of	 the	many	 traditional	Thai	sweets.	Thai	 food	 is	differentiable	from	

region	to	region.		
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	 It	is	comprised	of	four	culinary	regions,	each	with	their	own	specialties,	and	each	having	slight	

deviations	in	flavor	profile	from	that	of	the	Central	region,	which	is	considered	the	‘classic’	Thai	culinary	

style	by	most.	(Regional	Styles	of	Thai	Cuisine:	Madam	Mam’s	Article:)	Individually,	the	region	typically	

differentiates	 its	 own	 ingredient	 and	 flavor.	 The	 significance	 of	 food	 flavor	 in	 a	 culture	 equalizes	

overestimation.	The	ways	that	foods	are	prepared	and	seasoned	demonstrate	variability	on	the	consequent	

of	the	initial	selection	of	ingredients	in	the	development	of	food	habits.		

	 The	 food	 of	 the	 North	 is	 a	 distinctive	 as	 its	 culture.	 Consuming	 with	 the	 fingers,	 steamed	

glutinous	rice	is	preferred.	Northern	curries	are	generally	milder.	The	influence	of	neighboring	Burma	is	

evident	is	such	popular	dishes	as.	A	favorite	regional	specialty	is	Kaeng-Hang-Lay,	Khao-Soy	as	well	as	

a	 spicy	pork	 sausage	 called	Nam	and	Moo-Yor	 including	Thai	 chili	 sauces	 such	 as	“namprik	 noom”,	

“namprik	dang”,	“namprik	ong”	which	mostly	a	part	of	a	traditional	kantoke	dinner	(Myhrvold,	2007)	.	

	 The	Northeast,	where	glutinous	or	sticky	rice	is	popular,	 insects	were	traditionally	a	cheap	and	

quick	source	of	protein	in	the	Isarn	area.	One	of	the	most	popular	dishes	throughout	Thailand	is	Som-	

Tam,	a	spicy	salad	that	is	made	from	shredded	green	and	firm	papaya	and	dressed	with	a	sweet,	sour,	

and	spicy	dressings.	Other	dishes	 include	Kai	Yang,	Nam-tok	and	Larb,	a	spicy	salad	of	minced	beef,	

pork,	chicken,	or	fish.		

	 Food	 in	 the	central	 region	of	Thailand	mainly	consists	of	 shrimp,	 crab,	 fish	and	vegetables	 in	

addition	 to	 rice	 and	 pork;	 even	 dessert	 can	 be	made	 from	 these	 animals	 such	 as	 Khao-Niew-Na-Pla-

Haeng.	Although	the	presence	of	Bangkok	in	the	heart	of	the	Central	Region	has	acted	like	a	magnet	to	

draw	in	regional	 influences,	 there	are	still	many	local	specialties	 that	mark	out	 the	food	styles	here	as	

distinctively	Central.	The	best	rice	is	grown	in	this	region,	notably	the	hom	mali,	or	jasmine	rice,	that	is	

so	highly	rated	as	a	Thai	export.	There	are	three	curries	typical	of	the	region;	namely,	the	familiar	green	

curry	(Kaeng	khieo	wan)	to	which	is	usually	added	poultry	or	fish;	a	hot	curry	known	as	kaeng	phet,	and	

a	milder	version	called	kaeng	phanaeng.	All	are	based	on	coconut	milk.	Tom	yam,	the	famous	hot	and	

sour	soup,	originates	 from	the	Central	Region.	A	creamy	coconut	milk	soup	made	with	chicken	called	

tom	kha	kai	and	Gang-	Keow-Wan	(green	chicken	curry)	are	the	best	known	to	the	tourists	coming	to	

Thailand.	Haw	mok,	 little	 banana	 leaf	 cups	 of	 a	 soufflé-like	mix	made	 from	 red	 curry	 paste,	 egg	 and	

coconut	milk,	with	seafood	added,	are	a	popular	item.	Phat	phet	is	a	stir-fry	with	basil	and	curry	paste.	

Most	meals	in	the	Central	Region	will	include	an	omelets	of	some	kind,	either	a	plain	one	served	with				

a	thick	sweet	chili	sauce,	or	with	oysters	added.	There	is	a	more	substantial	omelets	filled	with	ground	

pork,	tomato	and	onion,	called	khai	yat	sai.	Furthermore	Thai	dishes	with	fish	as	their	main	ingredient	

are	 Kaeng-Som,	 Thord-Mon-	 Pla,	 Pla-	 Phao,	 Hor-	 Mok	 and	 Nam-	 Phrik-	 Pla-Too.	 (Regional	 Thai	

Cuisine,	1996-2010)	.	

	 Southern	 Thai	 food	 is	 typically	 the	 most	 spicy	 and	 colorful.	 The	 emphasis	 on	 seafood	 and	

vegetables,	 are	 both	 in	 abundance	 in	 the	 region.	Cashew	nuts	 from	 local	 plantations	 are	 consumed	 as	
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appetizers	or	as	a	part	of	a	dish.	A	pungent	flat	bean	called	Sator	provides	an	additional	exotic	flavor.	

Kang	 Lueng	 and	 Kang	 Tai-pla,	 very	 hot	 and	 spicy	 curries	 of	 the	 south,	 are	 often	 renowned	 as	 the	

originally	indigenous	food	of	the	South.	(Thai	Food	in	Southern	Thai,	2013)		

  1.2 American Native Cuisine of the Food of Each Region  

	 	 American	 cuisine	 is	 also	 regionally	 differentiated	which	 causes	 differences	 in	 flavors.	 The	

dissimilar	regions	have	their	own	significant	culinary.	For	example,	the	Northern	region	(which	was	once	

occupied	by	the	Native	American	tribe)	of	the	United	States,	has	typical	foods	as	Indian	pudding,	Boston	

brown	bread,	Boston	Baked	Beans,	New	England	 clam	chowder,	Succotash,	 Johnny	cakes,	 and	Coffee	

Milkshake.	(Native	American	Cuisine,	2010)	The	sustenance	was	designated	by	their	states	and	regions.	

	 Western	region	 is	well-known	for	spicy	chicken	 lettuce,	chipotle	gravy,	Chili	Verde-green	pork	

stew,	and	chimichanges.	In	addition,	the	most	distinctive	local	foods	are	the	fish	tacos	which	is	currently	

becomes	poplar	 across	 the	world	 as	well	 as	 in	Thailand.	 (Wood,	2008)	 .	As	 a	 lot	 of	 food	 shops	 and	

restaurants	in	Thailand	especially	in	city	centers	in	big	cities	like	Bangkok,	tacos	are	easily	found.		

	 The	Central-	Region	people	consume	the	grain	production	such	as	wheat,	corn	and	soybeans.	

	 The	upper	or	Northern	Central	is	a	prime	fruit-growing	region,	extensiveness	of	exploitations	of	

apples,	 blueberries,	 cranberries,	 cherries,	 peaches	 and	 other	 cold-climate	 fruit	 in	 its	 cuisine.	 Swedish	

pancakes	and	Polish	pierogi	are	original	while	 fish	 fry,	horseshoe	sandwich,	barbecue,	 fold	over	pizza,	

pork	sausages	and	potatoes	are	prevalent.	Chicago-style	deep	dish	pizza,	Cole	slaw	and	French	fries	of	

Chicago	are	distinctive.	Minneapolis	and	Saint	Paul	pioneered	the	Jucy	Lucy	(or	“Juicy	Lucy”),	a	hamburger 

with	a	core	of	melted	cheese.	.	(Welcome	to	America	the	Bountiful,	2001)		

	 Southern	region	has	been	recognized	for	the	most	delicious	flavor	sausage	and	shrimp,	jambalaya,	

red	velvet	cupcake,	peach	and	mustard,	glazed	pork	chops,	low-fat	Southern	fried	chicken,	sweet	potato	steak	

fries,	 and	 etc.;	 especially,	 fried	 chicken	 which	 has	 become	 a	 stereotype	 of	 Southern	 food,	 popularized							

by	Colonel	Sanders’	Kentucky	Fried	Chicken.	(Cuisine	of	the	Southern	United	Staes	-	2013)	 

 2. Sustenance Designation	Foods	are	initially	designated	based	on	their	origins,	sources	and	
incipiencies.	Signification	of	Plantation’s	culinary	is	usually	the	same	designation	of	the	vegetations,	such	

as	carrot,	potato,	peas,	and	spinach.	Names	for	prepared	foods	follow	several	patterns.	One	uniqueness	of	

conventional	 simplicity	 signifies	 the	 sustenance	 or	 nourishment	 after	 its	 places.	 The	 significance	 only	

indicates	 an	 origin	 and/or	 procedures.	 The	 meaning	 is	 initially	 performed	 in	 Polish	 sausage,	 Belgian	

waffle,	 or	 Spanish	 omelet.	 The	 inconspicuous	 remarks	 with	 the	 majority	 of	 ingredients	 as:	 chicken	

almond,	beef	and	mushrooms,	creamed	tuna	casserole,	or	with	the	cooking	method	as	well	as	the	food:	

poached	eggs	on	toast,	pork	and	vegetable	stir-fry.	
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  2.1 The Designation of Thai Food  

	 	 The	characterized	denominations	of	Thai	food’s	identifications	are	significantly	combined	by	

two	distinctive	variations	of	places	and	procedures,	as	followed;	

   2.1.1 The Denominations Reflected by Gastronomic Methods in Combination 

with Ingredients 

	 	 	 Some	 parochial	 or	 regional	 Thai	 traditionally	 gastronomic	 are	 inherited	 through	many	

generations.	 Significantly,	 the	 gastronomy	 segregation	 initiates	 the	 designations	 of	 those	 foodstuffs	 as	

followed:	

   - Tam is	to	pound	food	with	mortar	and	pestle.	Food	that	uses	this	method	of	cooking	

is	traditional	papaya	salad	“Som	Tam”	

   - Yum is	another	popular	method	to	gastronomize	Thai	food.	It	is	the	combination	of	

favorite	 cooked	meat	with	vegetables,	 fresh	herbs	 and	 seasoning	with	 salad	dressing.	Thai	 salads	have	

three	 balanced	 flavors;	 sour,	 sweet	 and	 salty.	 For	 example,	 Yum	 Tua	 Poo,	 Yum	 Sai	 Krok	 (sausage),		

Yum	Moo	Yor,	Yum	Woonsen,etc.	

   - Gaeng means	 to	 gastronomise	 food	with	 either	 water	 (soup)	 or	 coconut	milk	 with	

meat	 and	 vegetables.	 Gaeng	 also	 means	 curry	 dishes	 or	 a	 clear	 soup	 dish	 (Gaeng	 jued)	 .	 Here	 are	

examples	 of	Thai	“Gaeng”;	Gaeng	Som	 (Southern	 curry	 dish)	 ,	Gaeng	Ped	Ped	Yang	 (Roasted	Duck	

Curry)	,	Gaeng	Jud	Moo	sab	(clear	soup	with	minced	pork)	.	

   - Tom	 is	by	boiling	water	and	cooking	meat,	vegetables	or	eggs,	 such	as,	Tom	Jued	

Pakkad	Khao,	Tom	Yam	Koong,	etc.	

   - Yang	 is	 to	 grill	 or	 roasted	 food	 until	 cooked	 through	 with	 charcoal	 over	 low	 to	

medium	heat.	such	as	Gai	Yang	(grilled	chicken)	or	Pla	Yang	(grilled	fish)	.	

   - Larb	 is	 to	mince	or	 ground	pork,	 duck	or	 chicken	with	 spicy	 seasoning	with	Thai	

herbs	and	toasted	rice	

   - Tom	Yum	is	to	make	spicy	soup	by	putting	lemon	grass,	kaffir	lime,	and	chilly,	and	

seasoned	with	lime	juice,	and	fish	sauce.	Different	 types	of	meat	or	seafood	can	be	put	to	make	them	

more	specialties.	Tom	Yam	Goong	or	Tom	Yam	with	prawn	is	one	of	the	most	popular	ones	among	the	

tourists.	Rather	than	prawns,	you	may	like	to	add	squid,	fish,	shells	etc.	to	make	seafood	tom	yum.	

   - Ping	refers	to	the	method	of	cooking	by	grilling	over	a	medium	fire	until	done	with			

a	crispy	surface	such	as	Ping	pla	(fish),	ping	kai	(chicken),	ping	mu	(pork)...	(Methods	of	Thai	cooking-	

2013)		

   2.1.2 The Denominations Reflected by the Provenances (Toponymy), in Combination 

with Ingredient and Gastronomy 

	 	 Cultural	 value	 identifies	 what	 should	 be	 judged	 as	 good	 or	 bad.	 It	 reflects	 normative	

behaviors,	 and	 displays	 an	 increased	 interest	 in	 indigenous	 prosperity.	 Indigenous	 food	 of	 individualist	
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provenance	dominantly	 intensifies	certain	cultural	value.	For	example,	different	social	classes	of	people	

consume	different	types	of	food.	Population	studies	show	there	are	clear	differences	in	social	classes	with	

regard	to	food	and	nutrient	intakes.	Low-income	groups	in	particular,	have	a	greater	tendency	to	consume	

unbalanced	diets	and	have	low	intakes	of	fruit	and	vegetables.	(Tomlinson	–	1998)		

	 The	majority	reason	of	the	popularity	of	indigenous	food	is	based	upon	the	excellent	attribution	

of	ingredient	of	that	area	including	the	culinary	procedures	as	the	following	example;		

	 -	Kai	Yang	Vichienburi	-	grilled	chicken	of	Vichienburi	District,	Petchboon	Province	

	 -	Kai	Yang	Hoob	-born	-	grilled	chicken	of	Hoob-born	District,	Chonburi	Province	

	 -	Larb	Ped	Udorn	–	spicy	minced	duck	of	Udonthani	Province	

	 -	Mee	Pad	Poo	Hadyai	–	stirred	noodle	and	crab	of	Hadyai	district,	Songkla	Province	

  2.2 The Designation of American Foods  

	 	 Significant	similar	characteristic	of	the	American	denominational	designation	to	those	of	Thai	

is	 the	 significantly	 composing	 of	 the	 ingredients	 comprised	 with	 the	 provenance	 and	 the	 culinary	

procedures	 in	 combination;	 moreover,	 this	 plays	 important	 roles	 in	 clarificationally	 characterized	 the	

designation	of	the	American	cuisine	as	exhibited	in	the	following	examples:	

	 -	Baked	Alaska	 (also	known	as	glace	as	 four,	omelet	 à	 la	norvégienne	or	Norwegian	omelet)	 is				

a	dessert	made	of	ice	cream	placed	in	a	pie	dish	lined	with	slices	of	sponge	cake	or	Christmas	pudding	

and	topped	with	meringue.	

	 -	Boston	cream	pie	-	a	cake	fulfillment	with	a	custard	or	cream	filling	and	frosted	with	chocolate	

denominated	 after	 the	 city	 in	which	 it	was	 invented.	For	 example,	 a	Buffalo	wing,	 from	Buffalo-New	

York,	is	a	hot	wing	or	wing	of	chicken	(drumette	or	flat)	that	is	traditionally	deep-fried	unbreaded	and	

then	surfaced	in	sauce.		

Mississippi	mud	pie	-	a	chocolate-based	dessert	pie	that	is	likely	to	have	originated	in	the	US	state	of	

Mississippi	or	Philadelphia	Sandwich	-invented	in	Philadelphia,	but	without	adding	cheese	to	it.	

 3. Food Provision or Serving Performance 

	 The	procedures	between	gastronomy	and	consuming	are	far	from	insignificant.	With	sophisticated	

production	and	preparation,	the	serving	of	food	involves	important	role	divisions,	etiquette,	and	cultural	

forms.	The	social	 identifications	and	cultural	pressures	that	being	served	at	an	unfamiliar	 table	or	even	

just	the	arrival	of	an	unfamiliar	food	can	make	diners	uncomfortable.	Consequently,	gaining	knowledge	of	

cultural	differentiations	of	Thai	and	American	etiquette	serving	procedures	is	significantly	essential	to	be	

acknowledged.	

  3.1 Thai Serving Performance of Food  

	 	 Generally	 Thai	 people	 apportion	 repasts	 with	 the	 family	 and	 friends.	 For	 a	 big	 family,	

steamed	rice	preparation	is	initially	terminated	while	several	combined	Thai	dishes	are	performed	up	at	

the	plateau,	“family	style”	and	are	apportioned	in	the	middle	of	the	meals	in	no	particular	regulation.		
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	 	 Parenthetically,	 traditional	allocation	of	an	elderly	 initiates	 the	meal	at	 the	 table	before	 the	

other	members	or	companions	of	the	family,	and	the	sustenance	from	the	table	are	allocated	to	an	elderly	

first	before	the	others	can	start.	

	 	 Traditional	embracement	of	a	dish	of	soup	called	Tom-jued, a	dish	of	stir	fry	called	Pad	or	

Pad-pak,	a	dish	of	curry	called Kaeng or Kaeng-ped, a	dish	of	fried	food	called	Tord,	and	a	dish	of	

dips	(the	most	traditional	typical	food	that	has	been	part	of	Thai	cuisine	for	centuries)	called Nam Prik 

or Nam Prik Kapi	are	served	with	an	assortment	of	fresh	veggies.	All	of	these	food	dishes	excluding	

the	rice	are	called	Kab Kaow literally	means	“with	rice”.		

	 	 Thai	 people	 like	 to	 have	 3	 to	 5	meals	 a	 day	with	 a	 small	 portion	 for	 single	 serving	 in	

comparison	to	western	servings	which	are	normally	3	meals	a	day	with	a	more	immense	serves.	

	 	 Non-tradition	breakfast,	majority	of	Thai	people	don’t	specific	a	certain	breakfast	at	home.	

Breakfast	 is	certainly	not	 the	“most	 important	meal	of	 the	day”	in	Thailand,	and	many	people	slightly	

consume	or	omit	it	entirely.	(Shelli,	2010)	One	typical	breakfast	food	is	a	thick	rice	porridge	called	Joke.	

The	fried	yeast	donut,	patongco,	 is	an	alternatively	common	breakfast	 food,	 in	some	areas	of	Thailand	

and	some	proups	of	people,	served	with	green	pandan	custard,	alongside	a	cup	of	hot	Thai	coffee,	Thai	

tea,	 sweetened	 soy	 milk,	 or	 sweet	 ginger	 tea.	 Additionally,	 rice	 soup	 or	 Khao	 Tom	 performs	 an	

imperative	function	on	typical	Thai	breakfast.		

	 	 Thai	 lunch	 and	 dinner	 portions	 mostly	 perform	 almost	 equivalent	 menu.	 Generally,	 the	

combination	 of	 spicy	 and	 mild	 flavors	 balances	 the	 sensational	 flavors	 and	 to	 counterbalance	 tastes.						

A	prosperous	Thai	portion	of	individual	meal	habitually	consists	of	a	soup,	a	curry	dish	with	condiments,	

a	dip	with	accompanying	fish	and	fresh	vegetables.	A	spiced	salad	may	replace	the	curry	dish.	The	soup	

can	also	be	spicy,	the	curry	may	be	able	to	be	replaced	by	non	spiced	items	though.	Harmonious	flavor	

and	 texturizes	within	 individual	dishes	and	 the	entire	meal	 typically,	culmination	of	Thai	 lunch	 is	 fruit	

while	dinner	can	be	dessert	or/and	fruit.	(Shelli,	2010)		

  3.2 American Serving Performance of Food 

	 	 In	dissimilarity,	the	Americans	eat	individually.	Breakfast	seems	the	easiest	of	the	day.	Fruit	

may	be	served	at	every	breakfast,	but	not	acid	fruits	like	oranges	and	grapefruit	when	having	a	cereal.	

However	traditional	breakfast	can	be	simply	found	and	called	full	breakfast.	It	is	comprised	of	bacon	and	

eggs,	 fried	 sausages,	 mushrooms,	 bread	 or	 toast	 and	 baked	 beans.	Making	 someone	 breakfast	 in	 bed	

might	be	strange	for	Thai	culture,	but	it’s	a	nice	gesture	forwards	to	the	special	person	you	love.	Making	

breakfast	and	putting	it	on	a	tray	or	table	so	that	the	person	can	put	it	on	their	lap	is	special	more	fun	

and	romantic.	

	 At	 lunch	 time	 there’s	 nothing	 special,	 most	 American	 and	 Europeans	 have	 their	 lunch	 boxes	

containing	 sandwiches	 and	 some	 fruit,	 some	 of	 them	 may	 have	 salad	 during	 their	 summer	 months.	
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However,	casual	lunch	is	prepared	formally	with	cheese	and	crackers,	fresh	fruits	and	nuts	for	a	starter.	

Small	sandwiches	or	slices	of	pizza	or	chips	and	dip	are	follows	with	simple	drinks.	Americans	generally	

prefer	coffee	or	tea,	with	more	than	half	the	adult	population	drinking	at	least	one	cup	a	day,	especially	

after	lunch.		

	 Dinner	 is	 considered	 an	 important	meal	 of	 a	 day.	 It	 is	mostly	 including	 three	 to	 four	 or	 five	

courses	or	dishes	a	meal	together	with	sweet	and	some	drinks	after	 the	meal.	Traditional	formal	meals	

has	several	different	servings	of	food	is	called	a	full	course	meal	contains	the	most	20	dishes	situated	for	

really	formal	or	royal	occasion.	It	can	be	from	a	three	course	meal	to	a	20	course	meal.		

	 The	meal	begins	with	an	appetizer,	mostly	only	when	there	is	the	celebration	with	some	guests	at	

home.	It	is	a	small	serving	that	usually	does	not	include	red	meat.	This	may	be	followed	by	a	variety	of	

dishes,	including	a	possible	fish	course	or	other	relevés	(lighter	courses)	,	or	a	shrimp	cocktail,	each	with	

some	kind	of	vegetable.	

	 Second	main	dish	can	include	meat	as	well,	but	something	with	a	different	preparation	approach	

than	 the	 first.	 Subsequently	 the	 salad	 course	 is	 provided,	 accompany	 by	 the	 cheese	 course,	 with	

appropriate	selection	of	wine.	

	 The	meal	is	often	culminated	with	a	dessert,	either	hot	or	cold,	sometimes	followed	with	a	final	

serving	of	hot	or	cold	fruit	and	accompanied	by	a	suitable	dessert	wine.	One	more	tip	or	suggestion	but	

not	a	rule	about	the	drink	for	dinner	is	‘WINE’.	Wine	and	food	were	meant	for	each	other.	It	is	said	that	

red	wine	is	paired	with	red	meat	like	pork,	meat	or	lamb	while	white	wine	tends	to	be	drunk	with	white	

meat	as	fish,	chicken	or	duck.	Furthermore,	white	wine	is	good	matched	with	many	cheeses	and	desserts.	

Actually,	NO	rules	states	when	matching	your	favorite	wines	with	your	beloved	recipes.	There	are	hints	

and	popular,	even	“famous”	matches,	but	ultimately	the	best	match	is	what	pleases	your	palate.	It	is	truly	

personal	preference.	(eHow.com,	2012)		

	 Americans	generally	prefer	 coffee	or	 tea,	with	more	 than	half	 the	 adult	 population	drinking	at	

least	one	cup	a	day,	especially	after	lunch.	

 4. Table arrangements 

	 Table	arrangement	or	place	setting	refers	 to	the	procedure	of	 the	table	setting	with	tableware	-	

such	as	eating	utensils	and	dishes	 for	serving	and	eating.	The	arrangement	 for	a	single	diner	 is	called					

a	place	setting.	The	practice	of	dictating	the	precise	arrangement	of	tableware	has	varied	across	cultures	

and	historical	periods.	The	Thai	and	American	styles	of	arrangement	are	absolutely	different.	

  4.1 Thai table-arrangement distinctiveness 

	 	 Indigenous	style	of	Thai	eating-	 table	arrangement	presents	 the	uniqueness	of	Thai	culture.	

As	mentioned	above	concerning	with	the	Thai	serving	style	performs	the	assumption	that	the	requirement	
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of	 a	 table	 arrangements	 are	 far	 from	 necessity.	 Necessary	 utensils	 are	 individual	 plate	 and	 a	 spoon,	

together	with	 a	 fork	 deployed	 as	majority.	Knife	 is	 relinquished	used	 for	 the	 reason	 that	 some	dishes	

required	slicing	into	small	portions	before	cooking,	an	indigenous	wisdom.		

	 Specifically,	 traditional	 form	 of	meal	 typically	 in	 the	 north	 called	 a	 Kantoke	 dinner	 performs	

special	style	of	dining	arrangement.	During	Kantoke	diners,	 the	members	sit	around	a	small	 low	table.	

Nightly	 gala	 performances	 of	 a	 royal	 version	 of	 the	Kantoke	 banquet	 can	 be	 enjoyed	 at	 reconstructed	

wooden	palaces.	These	performances	include	troupes	of	local	dancers,	resplendent	in	traditional	costume.	

  4.2 American table-arrangement distinctiveness 

	 	 The	difference	of	the	style	between	the	Thais	and	the	Americans	is	that	the	Americans	eat	

individually,	 so	 they	 have	 their	 unique	 style	 of	 eating	 table	 arrangement,	 formal	 and	 informal	 styles.	

Generously,	the	eating	table	is	arranged	by	allocation	of	a	spoon	and	a	knife,	closer	to	the	service	plate	

(main	plate)	on	the	right	side,	a	fork	situated	on	the	right	before	a	napkin.	A	bread	plate	and	knife	are	

located	on	the	far	left	opposite	to	the	water	and	wine	glasses.	Formal	table	arrangement	is	displayed	by	

the	addition	of	a	desert	spoon	and	a	cake	fork	on	the	top	of	the	service	plate	together	with	a	salad	plate	

on	the	service	plate	and	a	cup	with	a	saucer	of	coffee	or	tea	on	the	far	right.	(Shelli	,	2001)		

Conclusion  

	 Foods	differentiate	the	U.S.	from	Thailand,	majority	in	flavors,	extent,	varieties,	and	ingredients.	

Nevertheless,	 serving	 as	 well	 as	 table	 arrangement	 and	 sustenance	 of	 designation	 perform	 significant	

differences	of	the	two	countries’	cuisines	and	styles	of	eating	

	 Conversely,	 the	 two	 countries	 are	 similar	 in	 values	 of	 eating	 which	 concentrates	 cultural	

reflection	 and	deliberation	 of	 the	 individual	 country.	Additionally,	 food	 consuming	 identifiably	 exhibits	

the	 senses	 of	 physical	 and	mental	well	 being	 as	well	 as	 promotes	 the	 sense	 of	 community	 belonging	

when	allocating	in	domestic	countries.		

	 The	 necessity	 of	 trying	 different	 meals,	 different	 ways	 of	 serving,	 different	 ingredients	 and	

specialties	 might	 cause	 consternation.	 More	 open	 mindedness	 to	 miscellaneous	 cuisines	 of	 the	

domesticated	 countries	 after	 making	 more	 acknowledgement	 of	 diversification	 of	 regional	 cuisine	

consequently	accommodates	possible	and	uncomplicated	adjustment.	Etiquette	habitual	performance	at	the	

table	when	eating	suffices	more	profitably	to	comprehend	serving	and	setting	styles	of	the	dinner	table	in	

a	formal	occasion.	
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	 1.	 การพิมพ์ต้นฉบับจะต้องพิมพ์ตามรูปแบบและขนาดตัวอักษรตาม	 template	 ที่กำหนดไว้	   

ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่	http://hotel.siam.edu/?page_id=122		

	 2.	 ผู้ส่งต้นฉบับผลงานเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ต้องรับรองว่าไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือสิ่ง

ใดมาก่อน	(ยกเว้นรายงานการวิจัยวิทยานิพนธ์)	และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณารอตีพิมพ์		

	 3.	 ผลงานทางวิชาการที่รับพิจารณาตีพิมพ์ ให้พิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ	บทความวิจัย

ความยาวไม่น้อยกว่า	5	หน้า	และไม่เกิน	15	หน้า	(ระยะ	double-spaced)	พิมพ์ต้นฉบับด้วย

กระดาษขนาดเอ	4	หน้าเดียว	ใช้แบบอักษร	Angsana	New	ขนาด	16	

	 4.	 เพื่อการกลั่นกรอง	 (double	 blind	 review)	 จากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอย่างน้อย	 2	 คน	 ขอให้   

ผู้ส่งต้นฉบับพิมพ์ชื่อ	ตำแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษาสูงสุด	สังกัด	เมล์ติดต่อ	โทรศัพท์	

โทรสาร	 ที่อยู่	 รหัสไปรษณีย์ของผู้แต่งทุกคนบนหน้าปกผลงานเท่านั้น	 ข้อความที่บ่งบอกถึง	

ผู้แต่งต้องไม่ปรากฏในที่อื่นของผลงานแต่อย่างใด 

	 5.	 โครงสร้างบทความผลงานประกอบด้วยบทคัดย่อท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษประมาณ 100 

-	 250	 คำ	 พรอ้มคำสำคญั	 (keywords)	 บทนำ	 วธิกีารศกึษา	 ผลการศกึษา	 อภปิรายผล	 สรปุ /  

ข้อเสนอแนะ	และเอกสารอ้างอิง	

	 6.	 ตารางหรอืรปูภาพประกอบตอ้งระบุลำดบัและหัวข้อใตภ้าพ	 หากเป็นภาพถา่ยควรมคีวามชัดเจน	

และให้แยกออกจากเนื้อเรื่องหน้าละ	1	รายการ	และระบุว่าอยู่ในหัวข้อใดของเนื้อหา	

	 7.	 การอา้งองิในเนือ้หาและการอา้งองิสว่นท้ายเลม่และรูปแบบการเขียนผลงานเพ่ือตพิีมพ์อยา่งอืน่

ใหใ้ชร้ปูแบบการเขยีนเอกสารอา้งองิ	APA	style	(www.apa.org)	ตพีมิพห์ลงัสดุ	(latest	edition 

of	the	Publication Manual of the American Psychological Association)	การอา้งองิใหเ้ปน็ไป

ตามลำดับอักษร		

	 8.	 ผู้เขียนบทความต้องรับผิดชอบในเรื่องลิขสิทธิ์ตามกระบวนการทางกฎหมายทุกประการ	

	 9.	 เมื่อบทความได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว	 ในกรณีที่ผลการประเมินระบุให้ต้อง

ปรับปรุงหรือแก้ไข ผู้เขียนจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนด	

	 10.	 ส่งต้นฉบับมาที่	คุณธนัญชนก	จันทร์แดง	กองบรรณาธิการ	วารสารกระแสวัฒนธรรม	เลขที่	

38	 ถนนเพชรเกษม	 เขตภาษี เจริญ	 กรุง เทพมหานคร	 10160	 หรือทาง	 email	 ที่	

cultural.su@gmail.com	หากมขีอ้สงสยัประการใดสอบถามทีภ่าควชิาการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว 

โทรศัพท์	0-2457-0068	ต่อ	5398	
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ชื่อ.........................................................................สกุล................................................................................................

ที่อยู่ เลขที่...............................ซอย/ตรอก........................................................ถนน...................................................

แขวง/ตำบล............................................เขต/อำเภอ.........................................จังหวัด..............................................

รหัสไปรษณีย์.................................โทรศัพท์..................................................โทรสาร..................................................

สถานที่ทำงาน..............................................................................................................................................................

ที่อยู่ เลขที่...............................ซอย/ตรอก.........................................................ถนน..................................................

แขวง/ตำบล............................................เขต/อำเภอ.........................................จังหวัด..............................................

รหัสไปรษณีย์.................................โทรศัพท์..................................................โทรสาร..................................................

ต้องการสมัครเป็นสมาชิกวารสารกระแสวัฒนธรรม ฉบับที่................................ประจำเดือน.....................................

พ.ศ. ............................ถึง ฉบับที่..............................ประจำเดือน.....................................พ.ศ. .................................

ราคาจำหน่าย : เล่มละ 60 บาท

สมัครเป็นสมาชิก : 1 ปี (2 เล่ม) 120 บาท   (ราคาส่ง) 

  2 ปี (4 เล่ม) 200 บาท   (ราคาส่ง) 

ใบสมัครสมาชิกวารสารกระแสวัฒนธรรม

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย 

 เลขที่ 138-2-23504-0 ชื่อบัญชี วารสารกระแสวัฒนธรรม

 สาขาซีคอนบางแค ประเภทออมทรัพย์ 

 แล้วส่งสำเนาการชำระเงินมาที่

  ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช

  บรรณาธิการวารสารกระแสวัฒนธรรม

  38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

หรือส่งโทรสาร 02-868-4351 

ทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมาชิกได้ที่ http://hotel.siam.edu/?page_id=122

สมัครสมาชิกทางเว็บไซต์หรือทางไปรษณีย์โดย
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