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บทคัดยอ 
 

ครูเปนอาชีพที่มีความสําคัญตอคุณภาพของทรัพยากรมนุษย ระบบการศึกษา ตลอดจนการ

พัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาตอไปในอนาคต ประเทศใดที่มีครูทีมีคุณภาพยอมเปนเครื่องแสดงได

ถึงแนวโนมในการมีทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่ใหความสําคัญใน

การพัฒนาศักยภาพของครูใหมีสมรรถนะและมีความสามารถเพียงพอท่ีจะเปนบุคคลสําคัญในการ

พัฒนาประเทศ ตั้งแตปพุทธศักราช 2542 ไดมีการปฏิรูปการศึกษา ครู คณาจารยและบุคลากร

ทางการศึกษาโดยเปนการปฏิรูปครูทั้งระบบ ตั้งแตระบบการผลิตครู การพัฒนาครู การควบคุม

วิชาชีพครูและการบริหารงานบุคคล 

การเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21 สงผลตอวิถีชีวิตของคนในสังคม ระบบการศึกษาจึง
จําเปนตองพัฒนาเพ่ือตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในอดีตการศึกษามุงเนนใหผูเรียนมี
ทักษะเพียงอานออก เขียนได (Literacy) เทานั้น แตสําหรับในศตวรรษที่ 21 การศึกษาตองมุงเนน
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ใหผูเรียนเกิดการเรียนรู การปฏิบัติและการสรางแรงบันดาลใจไปพรอมกัน ผูเรียนตองฝกการเรียนรู
จากการลงมือปฏิบัติและการแสวงหาความรูดวยตนเอง (Active Learning) โดยมีครู เปน
ผูอํานวยการเรียนรูและออกแบบการเรียนรูเพื่อชวยใหผูเรียนบรรลุผลได และประการสําคัญคือ     
ครูในศตวรรษที่ 21 ตองแสวงหาความรูไปพรอม ๆ กันกับผูเรียนในขณะเดียวกัน 
 

คําสําคัญ : การปฏิรูป, ความเปนครู, ครูมืออาชีพ 

 
 

Abstract 
 

Teacher is the importance profession toward on human resources, educational 

system and national development in future. The quality teachers of nation will 

indicate as a sign of good trend in quality human resources. Thailand focuses on the 

importance of teachers’potential development in order that teachers will have 

competencies and abilities for mainly personnels in national development. Thai 

educational reform occurred in the year of 1999 and teachers, faculty of teachers and 

educational personnels were included. That is the whole educational system which 

involve teacher development, teacher profession control and personnel 

management. 

The changes in 21 st century, which affect the lives of many people,               
the education system must develop and respond to the changes that happen, 
Formerly, the education system focuses on the students with just the Literacy skills , 
while the education in the 21 st century must focuses on the students to learn, 
practice and inspire along the way. Students have to find what to called “learning by 
doing” and pursuit. 
 

Keywords : Reform, Self Actualization for Teacher, Professional Teacher 
 
 

บทนํา 
ถาจะกลาวคงไมผิดนักวาครูที่มีอยูในปจจุบันนับเปนแสน ๆ คนนั้นจะมีสักก่ีคนที่เปนครูดวย  

ใจรัก มิใชกาวผานเขามาดวยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่ทําใหมาเปนครู ซึ่งคงตองยอมรับวาเปนเรื่อง
ธรรมดาในโลกที่จะมีของคูกัน มีขาวมีดํา มีถูกมีผิด มีมืดมีสวาง มีลบมีบวก ดังนั้นไมวาจะอาชีพไหน
ก็ลวนแลวแตประกอบไปดวยคนดีกับคนไมดีทั้งสิ้น ดังมีคนกลาวกันวา “ถาไมมีคนชั่วก็คงไมทราบวา
คนดีเปนอยางไร” อาชีพครูจึงไมพนกฎธรรมดาของธรรมชาตินี้ไปได พลเอกเปรม  ติณสูลานนท 
กลาวถึงครูมืออาชีพวา คือ ครูที่เปนครูดวยใจรัก เปนครูดวยจิตและวิญญาณ มีความเปนครู           
ทุกลมหายใจตั้งแตเกิดจนตาย เปนครูที่รักและหวงแหน หวงใย มีความเอ้ืออาทรตอศิษยดุจลูกในไส
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ของตนเองจะทําทุกวิถีทางที่จะใหศิษยเปนคนดี ไมยินยอมใหศิษยเปนคนไมดีเปนอันขาด จะติดตาม
สอดสองศิษยทุกเมื่อเชื่อวันโดยไมละทิ้งและมีความสุขมากในการที่ไดเกิดมาเปนครู รักเกียรติเทิดทูน
สถาบันครูอยางภาคภูมิใจ นอกจากนี้พนม พงษไพบูลย กลาววา ครูมืออาชีพ คือ ครูที่มีความพรอมใน
ทุก ๆ ดานที่จะเปนครู มีความประพฤติดี วางตัวดี เอาใจใสดูแลศิษยดี มีวิญญาณของความเปนครู 
และปฏิบัติหนาที่ครูดวยจิตวิญญาณของความเปนครู (สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์, 2544, น. 8 – 12) 
 

ครูมืออาชีพกับอาชีพครู 
 อาชีพครู คือ ครูที่ใชวิชาที่ร่ําเรียนมาเปนเครื่องมือในการหาเลี้ยงชีพ ไมไดเปนครูดวย   
ความรักสมัครใจ ครูประเภทนี้ไมจําเปนตองเรียนรูวิชาครู ไมจําเปนตองมีความเขาใจในวิชาที่ตน
สอนมากนัก แคสอนจบไปวัน ๆ หนึ่งก็พอแลว ศิษยจะเขาใจหรือไมเขาใจก็ชางศิษย ไมสนใจ ขอใหมี
เงินเดือนตามวิทยฐานะก็พอแลว บางคนอาจเปดสํานักกวดวิชา โดยเกณฑนักเรียนท่ีตนเองสอนไป
เรียนพิเศษกับตน โดยอางวาเปนการเพ่ิมเติมเนื้อหาวิชาใหนักเรียนมีความรูความเขาใจมากยิ่งข้ึน    
บางก็อางวาเด็กออนตองไดรับการสอนพิเศษเพ่ิมเติม โดยแทที่จริงแลวครูเหลานั้นไดมองยอนกลับไป
ดูหรือไมวา ยามที่ตนสอนถายทอดความรูใหแกศิษยของตนในชั้นเรียนนั้นไดทุมเทมากนอยแคไหน 
เนื้อหาที่มอบใหแกศิษยนั้นเพียงพอหรือไม ไดใชทักษะและเทคนิคการสอนตาง ๆ ในการถายทอด
ความรูแกศิษยแลวหรือยัง สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่ครูที่เปนครูดวยอาชีพครูควรตองตระหนักอยางถองแท 
 แตอยางไรก็ตามโดยหนาที่แลว ครูเปนผูไดรับบทบาทใหแสดงตนเปนผูใชวิชาความรูแก
บุคคลอ่ืนและบทบาทนี้ถูกคาดหวังไววาผูเปนแมพิมพนี้ควรเปนคนดีมีคุณสมบัติที่สังคมยอมรับ         
จึงจะถายทอดความรูและความดีใหแกเยาวชนเปนพลเมืองดีของสังคมได ดังนั้นผูท่ีเปนครูจึงควรเปน
ครูดวยศรัทธา ความเชื่อมั่น และดวยจิตวิญญาณของความเปนคร ู
 

ครูมืออาชีพกับการสรางศรัทธา ความเชื่อมั่นและจิตวิญญาณความเปนครู 
 ดวยกระแสความเปลี่ยนแปลงที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ไมวาจะเปนกระแสของเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง เทคโนโลยี ทําใหสงผลกระทบใหมีครูมืออาชีพนอยลงไป ทําอยางไรจึงจะเตรียม
ระบบใหมท่ีจะสรางครูใหเปนครูมืออาชีพ เพ่ือที่จะไดเปนแบบอยางเปนแมพิมพของชาติ ดังท่ีมีการ
กลาวขวัญถึงอาชีพครูมาอยางยาวนาน หากยอนทบทวนวาสิ่งท่ีมีความสําคัญตอการดํารงอยู รักษา
ไวซ่ึงส่ิงใดก็ตามคืออะไร คําตอบที่ไดคงหนีไมพน ศรัทธา ความเชื่อมั่น และจิตวิญญาณ 
 ศรัทธา ความเชื่อมั่นและจิตวิญญาณครูจะมีจุดเริ่มตนที่การสรางความมุงมั่น และศรัทธา        
เฉกเชนมนุษยทุกคนที่ดํารงอยูในโลกนี้ดวยความมุงมั่นแหงความสําเร็จ แหงการอยูรอด และดวย
ศรัทธาอยางแรงกลาตอการฟนฝาอุปสรรคที่ถาโถมเขามา ท่ีจะทําใหชีวิตดํารงอยูในโลกนี้ตอไปดวย
ความมั่นคง 
 ธีรนันต ไกรนิธิสม (2542, น. 31 -36) กลาววาการสรางศรัทธานั้นจะมีความหมาย 3 มิติ 
คือ ประการแรก ศรัทธาตอตนเอง ตองเชื่อมั่นและศรัทธาในความรูความคิด ความสามารถของ
ตนเองวาจะเปนครูที่ดี สามารถเปนแบบอยางตอศิษยและสังคมได กระตุนใหผูเรียนเปนคนใฝรู       
ใฝเรียน แสวงหาความรูเพ่ิมเติมจากแหลงวิชาการที่หลากหลาย และสามารถนําความรูมาประยุกตใช
กับสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม ประการท่ีสอง คือ ศรัทธาตออาชีพ ครูตองไมดูถูกวาอาชีพ
ครูเปนอาชีพที่เงินเดือนนอย ไมมีเกียรติเหมือนอาชีพอื่น ๆ ในทางกลับกันครูตองรักษาเกียรติและ
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ศักดิ์ศรีแหงความเปนครูที่เปนวิชาชีพชั้นสูง เปนผูให ใหทั้งความรู ปลูกฝงสิ่งที่ดีงามใหแกศิษย       
อันเปนที่รักทุกคน ประการสุดทาย คือ ศรัทธาตอองคกร ครูพึงรักษาไวซึ่งเกียรติแหงตนและสถาบัน 
ทั้งสถาบันท่ีใหการศึกษาและสถาบันที่ตนเองเปนผูให ครูตองประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู ถาครูทุกคนมีศรัทธาความมุงมั่นแลว จิตสํานึกวิญญาณความเปนครูก็จะ
ตามมา และก็จะสามารถขยายและถายทอดไปสูเยาวชนตอไป แตสิ่งหนึ่งที่ครูมืออาชีพจะขาดไมได
และถือเปนส่ิงที่อยูควบคูกับจิตใจของคนท่ีไดชื่อวาเปนครูดวยใจรักนั้น สิ่งนั้นคือ คุณธรรมและ
จริยธรรม 

กลาวไดวาความเปนครูมืออาชีพนั้น จะเกิดข้ึนไดจากความมีศรัทธาที่สามารถสรางใหเกิดได
ซึ่งประกอบดวย ศรัทธาตอตนเอง ศรัทธาตอวิชาชีพ และศรัทธาตอหนวยงานของตนเอง เมื่อศรัทธา
ในความเปนครูเกิดขึ้น จิตวิญญาณของความเปนครูจะแสดงออกผานการถายทอดสูนักเรียนที่เปน    
ลูกศิษยตอไป 

 

ครูมืออาชีพกับคุณธรรมและจริยธรรม 
มนุษยไดชื่อวาเปนสัตวชั้นสูงที่มีความแตกตางจากสัตวตรงที่มนุษยทุกคนสามารถพัฒนา

ตนเองไดดวยการศึกษาอบรมโดยสามารถพัฒนาตนเองใหเปนคนที่สมบูรณทั้งดานสติปญญา
ความสามารถและดานคุณธรรม ดังนั้นมนุษยเปนสัตวเพียงประเภทเดียวที่มีศักยภาพทางปญญา      
ที่สามารถพัฒนาไดอยางไมมีขอบเขตจํากัด 
 ผูมีบทบาทสําคัญยิ่งในกระบวนการทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพปลูกฝงคานิยม        
ความดีงามใหนักเรียนที่จะเปนกําลังท่ีสําคัญในการพัฒนาชาติบานเมืองตอไปคือ ครู ครูจึงเปนบุคคล
สําคัญในชีวิตคน เพราะทุกคนตองมีครู แตทั้งนี้การเปนครูไมใชการเปนเพียงผูสอน หรือผูบอกวิชา
เพ่ือหาเลี้ยงชีพเทานั้น ครูที่แทจริงตองทําหนาที่ชี้ถูกผิดและอบรมสั่งสอนคุณธรรมแกศิษย อันเปน
การยกระดับจิตวิญญาณของมนุษยที่ใหสูงสุดกวาสัตวท้ังหลาย หรือกลาวไดวาครูคือผูกําหนดอนาคต
ของสังคม และในสวนของสังคมเองก็ไดมอบความไววางใจใหกับครูสูง โดยฝากฝงบุตรอันเปนที่รัก     
มาไวในออมอกของครู และหวังวาบุตรของตนจะไดรับการอบรมบมนิสัยใหเปนคนดีมีคุณธรรม และ
ไดรับความรูที่ครูจะถายทอดใหแกบุตรของตน แตการที่ครูจะทําหนาที่ครูใหมีประสิทธิภาพนั้น           
ผูเปนครูจะตองฝกฝนและพัฒนาตนใหเปนคนท่ีมีความรู ความสามารถและมีคุณธรรมในตนเอง
กอนที่จะไปปลูกฝงหรือใหการอบรมสั่งสอนผูอื่น มิฉะนั้นจะไมเปนที่นาเชื่อถือศรัทธาและไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ของตนไดอยางม่ันใจ 
 คุณธรรมและจริยธรรมนั้น ในขั้นพ้ืนฐานที่ผู เปนครูตองมีทุกคน อันอาจถือไดวาเปน
คุณลักษณะเฉพาะของผูมีวิชาชีพครูมีหลายประการ  เชน ความเมตตา กรุณา ความเสียสละ       
ความอดทน ความยุติธรรม ความโอบออมอารี ความไมเห็นแกตัว โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณธรรม        
ประจําใจที่คนในสังคมกําลังขาดแคลนอยู คือความซื่อสัตย สุจริต ความมีวินัย ความละอาย        
ความเกรงกลัวตอบาป ซึ่งหากบุคคลที่มีวิชาชีพครูขาดคุณธรรมท่ีจําเปนเหลานั้นแลว จะไมอาจเปน
ครูท่ีดีได สมกับครูไดรับการขนานนามวาเปนพอเปนแมที่สองของศษิยทั้งหลาย 
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ครูมืออาชีพกับการจัดกระบวนการเรียนรู 
ครูมีหนาที่ที่สําคัญอยางหนึ่ง ซึ่งถือวาเปนหนาที่หลักของครูคือ การจัดการเรียนรู ครูทุกคน

ตองสอน การวางแผนการจัดการเรียนรูจึงตองใหความสําคัญกับผูเรียนตั้งแตการวางรากฐานพัฒนา
ชีวิตตั้งแตแรกเกิด การพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถดานตาง ๆ ที่จะทําใหผูเรียนเปนคนเกง 
ดี มีความสุข ดังปณิธานที่ไดตั้งไว 
 การจัดกระบวนการเรียนรูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่3) พ.ศ. 2553 หมวดท่ี 4 มาตราท่ี 24 บัญญัติไววา การวางแผนจัดกระบวนการ
เรียนรูในสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินงานดังตอไปนี้ (สํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาแหงชาติ, 2554, น. 8-9) 

1. การจัดเนื้อหาสาระการเรียนรู ครูตองเลือกเนื้อหา สาระการเรียนรูใหสอดคลองกับ
ความสนใจ ความถนัด ความแตกตางของผูเรียนและสภาพทองถ่ิน โดยใหผูเรียนมีสวนรวมในการ
เลือกเนื้อหาสาระ จัดเนื้อหาสาระเพ่ิมเติมจากในหลักสูตร มีการบูรณาการกับรายวิชาอ่ืน สามารถ
ยืดหยุนดานความเหมาะสมและเนื้อหาสาระใหมีความทันสมัย เพื่อนําไปสูการพัฒนาการเรียนรู         
และสามารถนําเนื้อหาสาระนั้นไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู  ครูตองจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ และความ
ถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล การจัดกระบวนการเรียนรู ครูจะตองให
ความสําคัญกับผู เรียนเปนหลัก(Child centered) ครูตองเปลี่ ยนบทบาทมาเปนผู อํานวย                  
ความสะดวก (Facilitators)  จัดกิจกรรมการเรียนรู ท่ี เหมาะสมสอดคลองกับความสนใจ               
และความถนัดของผูเรียน จัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย ใหกับผูเรียนไดพัฒนาความสามารถ
ของตนเองตามที่ตนเองถนัด กิจกรรรมที่ครูจัดนั้นตองคํานึงถึงความแตกตางของผูเรียนดวย ผูเรียน
แตละคนมีความชอบ ความถนัดไมเหมือนกัน ครูจะตองชวยประสานและมุงพัฒนาในลักษณะ      
องครวม ใหมีความสมดุลทั้งดานรางกายและจิตใจ ปญญาและสังคม โดยใหผูเรียนไดเรียนรู                  
จากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติจริงมีปฏิสัมพันธกับผูเรียนเปนรายบุคคล และสงเสริมใหผูเรียนได
คนควา แสวงหาความรูอยางตอเนื่อง เพ่ือใหผูเรียนไดเกิดทักษะกระบวนการคิด การจัดการ           
การเผชิญสถานการณ รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมท่ีดีงาม เพ่ือที่ผูเรียนจะไดบูรณาการความรู       
มาประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

3. การเลือกสื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู ครูจะตองจัดสื่อการเรียนและแหลงเรียนรู     
โดยคํานึงถึงความตองการและความสนใจของผูเรียน ซึ่งควรมีความหลากหลายเชื่อมโยงกับ
ประสบการณจริง เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ จุดประสงค การเรียนรู มุงพัฒนาความคิดและศักยภาพ
ของผูเรียน และนําแหลงการเรียนรูตาง ๆ มาประยุกตเปนสื่อการเรียนรูเพื่อตอบสนองการเรียนรู 
ความแตกตางระหวางบุคคลและสงเสริมใหผูเรียนสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง ปจจุบัน
นวัตกรรมเทคโนโลยีตาง ๆ ไดมีการพัฒนาความกาวหนาอยางรวดเร็ว แหลงเรียนรูมิไดมีเพียงเฉพาะ
ภายในหองเรียนเทานั้น ครูตองใชแหลงเรียนรูที่หลากหลาย เชน หองสมุด สถานที่ตาง ๆ ในชุมชน 
และทองถ่ิน หรือแมกระทั่งอินเทอรเน็ต ถือเปนการเรียนรูอยางไรพรมแดนที่เขามามีบทบาท         
ตอการศึกษาอยางมากมาย ครูตองเปนผูชี้แนะ แนะนําใหคําปรึกษาตอการเรียนรูจากแหลงเรียนรู
ตาง ๆ ใหผูเรียนสามารถเลือกใชไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตอผูเรียนมากที่สุด 
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4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู ครูตองมีการวัดและประเมินผลการปฏิบัติตามสภาพ
จริงของผูเรียนอยางตอเนื่อง เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการประเมินผลและใหผูเรียน                   
มีการประเมินตนเอง ซึ่งการวัดและประเมินผลการเรียนรูนี้จะใชวิธีการที่หลากหลาย มีการสังเกต
การทํากิจกรรม การจัดทําแฟมผลงาน โดยตองสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูและเนื้อหาสาระ
ของหลักสูตร และครอบคลุมท้ังดานพุทธิพิสัย ดานทักษะพิสัยและดานจิตพิสัย มีการรายงานผลการ
ประเมินใหผูเรียนและผูปกครองทราบ ใหคําแนะนําเพ่ือปรับปรุงการเรียน และนําผลจากการ
ประเมินไปปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน 

เพ่ิมวุธ บุปผามาตะนัง (2543, น. 36 -38) ไดกลาววาการวัดและประเมินผลการเรียนรูนั้น 
ครูควรนําการประเมินผลตามสภาพจริงมาใช ซึ่งลักษณะที่สําคัญของการประเมินผลตามสภาพจริง 
มีดังนี้  

1. งานที่ใหผูเรียนปฏิบัติเปนงานที่มีความหมาย (Meaning Task) สอดคลองกับ
สภาพความเปนจริงในชีวิตประจําวันมากกวาการจําลองเหตุการณเพ่ือทดสอบ 

2. การประเมินดวยวิธีการที่หลากหลาย (Multiple Assessment) ทั้งดานความรู 
ความสามารถ ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะดานตางๆ โดยเนนการลงมือปฏิบัติมากกวาการ
ประเมินความรู 

3. ผลผลิตมีคุณภาพ (Quality Products) โดยผูเรียนจะตองรูจักการประเมิน 
ปรับปรุงแกไขผลงานตลอดเวลา เพ่ือพัฒนาตนเองใหไดตามเกณฑที่กําหนดไว 

4. การใชความคิดระดับสูง (Higher-order Thinking) ในการแสดงออกหรือการ 
ผลิตผลงานของผูเรียน จะตองเปนการแสดงออกหรือผลงานที่เกิดจากการวิเคราะห สังเคราะหและ
ประเมินแลวเปนอยางด ี

5. งานมีมาตรฐานชัดเจน (Clear Task and Standard) งานและกิจกรรมที่ให
ผูเรียนปฏิบัติ ตองมีขอบเขตและมาตรฐานที่ชัดเจน สอดคลองกับจุดมุงหมายหรือความคาดหวังที่
ตองการใหเกิดข้ึน 

6. การสะทอนตนเอง (Self Reflections) เปนการใหผูเรียนมีโอกาสแสดงความคิด 
ความรูสึก ความคิดเห็น หรือเหตุผลตอพฤติกรรมการแสดงออกหรือผลงานของตนเองวา ทําไมถึง
ปฏิบัติ หรือไมปฏิบัติ ทําไมจึงชอบหรือไมชอบ เปนตน 

7. การเรียนรูสอดคลองกับสภาพความเปนจริงในชีวิตประจําวัน (Transfer into 
Life) เปนการประเมินการเรียนรูสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง (Ongoing or Formative) 
ประเมินตลอดเวลาในทุกสถานการณ ทุกสถานที่ อันจะทําใหเห็นพัฒนาการและพฤติกรรมที่แทจริง
ของผูเรียน 

8. การบูรณาการความรู (Integration of Knowledge) ในลักษณะที่ตองใชความรู 
ความสามารถ และทักษะที่เกิดจากการเรียนรูในวิชาตาง ๆ มาชวยในการทํางานหรือแกปญหา         
อันจะสอดคลองกับสภาพความเปนจริงของชีวิตของคนเรามากท่ีสุด 
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5. การจัดสภาพบรรยากาศการเรียนรู ครูตองจัดสภาพแวดลอมที่สงผลตอการ              
เรียนรูของผูเรียน ทั้งภายนอกหองเรียนและภายในหองเรียน การจัดมุมหนังสือในหองเรียน                    
จัดหองปฏิบัติการใหมีความปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการคนควาหาความรู สภาพ
โรงเรียนมีความรมรื่น สะอาด มีแหลงพักผอนอยางเพียงพอ มีการเสริมกําลังใจในการเรียนรูและ
สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู เพ่ือเอ้ือตอการเรียนรูและใฝรูของผูเรียนมากที่สุด 

การที่จะเปนครูมืออาชีพไดอยางมีศักยภาพนั้น สิ่งที่ตองคํานึงถึงหนาที่หลักของความเปนครู 
นั่นคือหนาที่สอน หากครูทุกคนมีการจัดกระบวนการเรียนรูที่เหมาะสม จัดการเรียนรูที่มุงพัฒนา
ผูเรียนในลักษณะองครวม มีสมดุลทั้งทางดานจิตใจ รางกาย สติปญญา และสังคม เนนการฝกปฏิบัติ
ใหผูเรียนพ่ึงตนเอง มีความรับผิดชอบ มีวินัย และมีสวนรวมในการเรียนรู อีกทั้งมุงพัฒนาใหผูเรียน   
มีความสามารถทางอารมณ มีคุณธรรม และจริยธรรมไดแลวนั้น ครูผูนั้นก็ถือวาไดกาวเขามาสู        
ความเปนครูมืออาชีพแลว 
      

ครูมืออาชีพกับทักษะในอนาคต 
เมื่อสังคมโลกเปลี่ยนไป ผูเรียนไมไดเรียนรูจากโรงเรียนเพียงแหงเดียว แตสามารถเรียนรูได

จากแหลงเรียนรูภายนอกท่ีเปนสังคมรอบตัว โดยเฉพาะอยางยิ่งจากอินเทอรเน็ต บทบาทของครู      
มืออาชีพในศตวรรษท่ี 21 จึงตองเปลี่ยนแปลงตามไปดวย (นภาภรณ ธัญญา, 2560, น. 170-171) 
โดยครูตองชวยแกไข และชี้แนะความรูทั้งถูกหรือผิด ที่ผูเรียนไดรับจากสื่อภายนอก รวมทั้งสอนให
รู จักการคิดวิเคราะห กลั่นกรองความรูอยางมีวิจารณญาณ กอนนําขอมูลมาใชอยางถูกตอง         
และเหมาะสม นอกจากนี้ครูยังตองปรับเปลี่ยนวิธีการสอนและตองพัฒนาทักษะท่ีจําเปนในการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21  

ถนอม เลาหจรัสแสง (2562) กลาววา ทักษะที่จําเปนสําหรับครูมืออาชีพในอนาคต              
(C-Teacher) มี 9 ประการ คือ 

1. Content ครูตองมีความรูและทักษะในเรื่องที่สอนเปนอยางดี หากไมรูจริง      
ในเรื่องที่สอนแลว ก็ยากที่นักเรียนจะมีความรูความเขาใจในเนื้อหานั้น ๆ 

2. Computer (ICT) Integration ครูตองมีทักษะในการใชเทคโนโลยีเขามาชวย
ในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใชเทคโนโลยีจะชวยกระตุนความ
สนใจใหกับนักเรียน และหากออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ จะชวย
สงเสริมความรูและทักษะที่ตองการไดเปนอยางดี  

3. Constructionist ครูผูสอนตองเขาใจแนวคิดที่วา ผู เรียนสามารถสราง          
องคความรูไดดวยตัวเอง โดยเชื่อมโยงความรูเดิมท่ีมีอยูภายในเขากับการไดลงมือปฏิบัติกิจกรรม       
ตาง ๆ ดังนั้นครูจึงควรนําแนวคิดนี้ไปพัฒนาวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือใหนักเรียนเกิด
ความรู ที่คงทนและเกิดทักษะที่ตองการ  

4. Connectivity ครูตองสามารถจัดกิจกรรมใหเชื่อมโยงระหวางผูเรียนดวยกัน 
ผู เรียนกับครู ครูภายในสถานศึกษาเดียวกันหรือตางสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษา และ
สถานศึกษากับชุมชน เพื่อสรางสภาพแวดลอมในการเรียนรูที่เปนประโยชน ใหนักเรียนไดลงมือ
ปฏิบัติอันจะกอใหเกิดประสบการณตรงกับนักเรียน  
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5. Collaboration ครูมีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในลักษณะการเรียนรู
แบบรวมมือระหวางนักเรียนกับครู และนักเรียนกับนักเรียนดวยกัน เพ่ือฝกทักษะการทํางานเปนทีม 
การเรียนรูดวยตนเอง และทักษะสําคัญอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  

6. Communication ครูตองมีทักษะการสื่อสาร ทั้งการบรรยาย การยกตัวอยาง 
การเลือกใชสื่อ และการนําเสนอ รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรู เพ่ือถายทอด
ความรูใหกับนักเรียนไดอยางเหมาะสม  

7. Creativity ครูตองออกแบบ สรางสรรคกิจกรรมการเรียนรู จัดสภาพแวดลอม
ใหเอ้ือตอการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียนมากกวาการเปนผูถายทอดความรูหนาหองเพียงอยางเดียว  

8. Critical Thinking ไดแก การที่ครูผูสอนจะตองเปนผูที่มีความคิดเชิงวิพากษ      
ซึ่งหมายถึง ความสามารถในการพิจารณา เปรียบเทียบ เพ่ือการตัดสินใจ เรื่องใดเรื่องหนึ่ง เนื้อหาใด
เนื้อหาหนึ่ง หรือ แกปญหาใดปญหาหนึ่ง ผูสอนท่ีสามารถคิดเชิงวิพากษไดดี จะสามารถระบุประเด็น 
วิเคราะห สังเคราะห เปรียบเทียบความเหมือน-ความตาง และตัดสินไดวา ขอมูลใดที่นาเชื่อถือ 
สามารถนําไปใชไดหรือเก่ียวของกับปญหานั้น ๆ สามารถตั้งคําถามที่เหมาะสมเพ่ือใหผูเรียนไดคิด
วิเคราะห สามารถแยกแยะระหวางความจริงและความเห็น 
                     9. Caring ครูตองมีมุทิตาจิตตอนักเรียน ตองแสดงออกถึงความรัก ความหวงใย
อยางจริงใจตอนักเรียน เพ่ือใหนักเรียนเกิดความเชื่อใจ สงผลใหเกิดสภาพการเรียนรู ตื่นตัวแบบ             
ผอนคลาย ซึ่งเปนสภาพท่ีนักเรียนจะเรียนรูไดดีที่สุด เมื่อหนาที่และบทบาทของครูผูสอนไดเปลี่ยน
จากการบรรยายหนาชั้นเรียนเพียงอยางเดียวมาเปนการกลาวนําเขาสูบทเรียน ทําหนาที่เปนเพียง       
ผูแนะนํา ใหคําปรึกษา และแกปญหาใหแกผูเรียน จึงเกิดวิธีการสอนที่หลากหลายมากขึ้น มีการนํา
คอมพิวเตอรมาใชในการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธผานเครือขาย (Network) อยางมี
ประสิทธิภาพ ทําใหครูตองมีการปรับทัศนคติใหม พัฒนาความรูและทักษะความสามารถที่จําเปน
ตามแนวทาง C-Teacher ที่ไดกลาวมาขางตน  
  

ครูมืออาชีพกับศาสตรแหงการสอน 
การสอนกับความเปนครูเปนสิ่งที่แยกจากกันไมได เหมือนกับพระอาทิตย เมื่อมีขึ้นก็ตอง     

มีลง มีเกิดก็ตองมีตาย เปนตน ดังนั้นแนวทางการสอนจึงเปนสิ่งสําคัญสําหรับครูมืออาชีพที่ควร          
นําไปปฏิบัติ ซึ่งพลสัณฑ โพธิ์ศรีทอง (2542, น. 40 – 47) ไดกลาวถึงการสอนและการพัฒนาครู                
ในศตวรรษใหม ดังนี้  

1. การสอนจะเปน Reciprocal Teaching ครูผูสอนจะเปลี่ยนไปเรียนรูจากผู เรียน      
เสมือนกับวาผูเรียนจะเปนผูสอนใหกับครู หรือครูผูสอนจะเรียนรูจากผูเรียนมากขึ้น 

2. การสอนจะเปน Coaching ครูผูสอนจะทําตัวเปนผูสอนใหคําแนะนําแกผูเรียน 
 3. การสอนจะเปน Cognitive Apprenticeship โดยเนนใหผูเรียนไดฝกทักษะกระบวนการ
คิด ผูเรียนสรางกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง ครูเปนผูสนับสนุน กระตุน อํานวยความสะดวก 
(Facilitators) แกผูเรียนเทานั้น 

4.  การสอนจะเปน Modeling โดยทั้ งตัวครู  สังคม ชุมชน รวมถึงองคกรสถาบัน                  
และสถานการณหรือกรณีจะเปนตัวแบบใหผูเรียนไดศึกษา วิเคราะห สังเคราะห แลวนําไปสรางเปน
องคความรูของผูเรียนเอง 
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5. รูปแบบการสอนจะเปน Problem-based Learning (PBL) เนนที่ปญหาเปนหลักในการ
เรียนรูของผูเรียน โดยผูสอนจะเปนผูจัดสถานการณหรือกรณีใหผูเรียนไดศึกษา วิเคราะห สังเคราะห
และสรางกระบวนการเรียนรูจากสถานการณหรือกรณทีี่เปนปญหาซึ่งผูเรียนสนใจ 

6. การสอนจะเปน Process-oriented Instruction หรือ Construction การสอนจะไป
เนนที่กระบวนการมากกวาเนื้อหาสาระความรู โดยการเรียนรูจะเปลี่ยนจาก Instruction ไปเปน 
Construction ความรูดวยตัวผูเรียนเอง 

นั่นแสดงให เห็นวาบทบาทของครูเปลี่ยนไป เปลี่ยนจากผูใหความรู ผูสอน มาเปน                 
ผูอํานวยความสะดวก จัดกิจกรรมที่สงเสริม กระตุนใหผูเรียนเกิดทักษะ กระบวนการคิด ใชปญหา
เปนตัวสรางสถานการณใหผูเรียนไดศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และสรางความรูดวยตนเอง ซึ่งจะ
เห็นไดวางานทั้งหลายของผูที่เปนครูหนักหนาสาหัสมาก สมกับที่มาของคําวาครู ที่มาจากภาษาบาลี 
“คุร”ุ ที่แปลวา “หนัก” 

 

บทสรุป 
 การที่จะเปนครูมืออาชีพไดนั้น ตองหลอมรวมมาจากองคประกอบตาง ๆ มากมาย         
บุคคล หนึ่งที่จะเปนผูสรางคนอีกคนหนึ่งหรือหลายรอย หลายพัน หลายหม่ืนคนไดนั้น บุคคล ๆ นั้น
ยอมตองมีคุณคาและมีดีอยู ในตนเอง การที่จะเปนครูมืออาชีพตองมีศรัทธา ความเชื่อมั่น             
และจิตวิญญาณความเปนครูซึ่งจะสามารถถายทอดและเสริมสรางนักเรียนใหเปนบุคลากรที่ มี
คุณภาพในอนาคต ครูมืออาชีพตองมีคุณธรรม จริยธรรม มีบุคลิกลักษณะของความมีเมตตา กรุณา 
ความเสียสละ ความอดทน ความยุติธรรมและความโอบออมอารี เปนแบบอยางท่ีดีของนักเรียน        
ครูมืออาชีพตองมีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรูที่เหมาะสมกับความสามารถและ
ศักยภาพของนักเรียน สอดคลองตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และมีทักษะท่ีสําคัญสําหรับ
การเปนครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูใหกับนักเรียนไดเหมาะสมกับ    
การเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต ดังนั้นจึงเปนสิ่งสําคัญและจําเปนในการที่จะพัฒนาครูใหสมกับ
ความเปนครูมืออาชีพใหเหมาะสมกับความไววางใจของผูปกครองที่สงบุตรหลานอันเปนท่ีรักของ
ตนเองมามอบใหกับผูท่ีเปนครู ดังนั้นครูควรมองยอนกลับมาดูท่ีตนเองสักนิดวา วันนี้สามารถปฏิบัติ
หนาที่ในความเปนครูอาชีพไดดีเพียงพอแลวหรือยัง ใหสมกับสมญานามที่วา “แมพิมพของชาติ” 
 

................................ 
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บทคัดยอ 
 

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็วสงผลกระทบตอทุกภาคสวนทั้งภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม การสื่อสาร โทรคมนาคม การทําธุรกิจ และการดําเนินชีวิตของผูคน รัฐบาลไทยมี
นโยบาย “ประเทศไทย 4.0” มาขับเคลื่อนประเทศไปสูยุคเศรษฐกิจดิจิทัลท่ีเนนการใชนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี รวมถึงการทําธุรกรรมดานการเงินและบัญชีภายใตยุทธศาสตร National e-Payment 
และการพัฒนาของเทคโนโลยีและนวัตกรรม เชน Cloud Computing, Optical character recognition, 
Artificial Intelligence, Big Data มาใชเพิ่มขีดความสามารถ ในการแขงขันของธุรกิจ สงผลใหนักบัญชียุค
ดิจิทัลตองปรับความคิด พัฒนาตนเองในการเรียนรูและใชเทคโนโลยีตาง ๆ สรางความสัมพันธกับ
ฝายตาง ๆ ในองคกร เพ่ือนําขอมูลของทุกฝายมาวิเคราะห และคาดการณอนาคตเพ่ือทําเปนรายงาน
เสนอผูบริหารใชในการวางแผนกลยุทธ วางแผนดานความเสี่ยง การขยายธุรกิจ รวมถึงการจัดการ
องคกรในดานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพ 
 

คําสําคัญ : เศรษฐกิจดิจิทัล, การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลย,ี นักบัญชียุคดจิิทัล   
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Abstract 
 

The rapid change in technology affects all sectors including agriculture, 
industry, communication, telecommunication, business and people’s lifestyle. Thai 
government has a policy of “Thailand 4.0” to drive the country towards the digital 
economy era that emphasizes on using innovation and technology including financial 
and accounting transections under the strategy of National e-Payment and technology 
and innovation development such as Cloud Computing, Optical character recognition, 
Artificial Intelligence and Big Data, which are used to increase business competition 
ability.  As a result, the digital accountants need to adapt their minds, develop 
themselves in learning and using technologies, build up relationship with other 
departments in the organization in order to gather information from every department 
to analyze and predict the future and write a report for the management team so 
they can use it for strategic planning, risk planning, and business expansion as well as 
effective organization management. 

 

Keywords : Digital economy, Technological change, Digital Accountant 
 
 

บทนํา 
 การพัฒนาเทคโนโลยีทําใหโลกเขาสู “ยุคดิจิทัล” เห็นไดจากการใชชีวิตประจําวันและการ
ประกอบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ในอดีตที่ผานมาองคกรที่ประสบความสําเร็จสวนใหญเปนบริษัท
ขนาดใหญและมีบุคลากรจํานวนมาก แตปจจุบันองคกรช้ันนําหลายแหงกลับประกอบดวยกลุมคนรุน
ใหมเพียงไมกี่คนที่นําเทคโนโลยีมาใชในการทํางานจนประสบผลสําเร็จมียอดขายที่สูง (อุณากร พฤฒิ
ธาดา,2559)   เชน Apple ท่ีไมมีโรงงานผลิตแตจางบริษัทอ่ืนผลิต ซึ่งสามารถทํากําไรและเปนธุรกิจ
ที่ครองตลาดอันดับหนึ่งของโลก หรืองานดานการตลาดที่ใชวิธีการขายสินคาแบบออนไลนท่ีประสบ
ผลสําเร็จแตมีตนทุนที่ต่ํากวา เชน Facebook, Google ที่ไมมีพนักงานขายโฆษณาแตใชหุนสวน     
ทางธุรกิจ (Partner) และใหลูกคาทําเองแตมีกําไรข้ันตน (Margin) สูงมาก หรือรูปแบบการประกอบ
ธุรกิจรูปแบบใหมที่มีเ พ่ิมมากข้ึน เชน การใหบริการรถแท็กซี่ของ Uber ซึ่งเปนบริษัทแท็กซี่              
ที่ใหญที่สุดในโลก ใหบริการรถโดยสารตามเมืองท่ีมีการติดตอกันทางอินเตอรเน็ตที่ผูโดยสารสามารถ
ใชบริการออนไลน โดยที่ไมมีรถและพนักงานขับรถเปนของตัวเอง หรือธุรกิจที่พักของ Airbnd        
ที่ใหบริการจัดหาหองพักใหญที่สุดในโลกแตไมไดเปนเจาของโรงแรมหรือมีหองพักเปนของตัวเอง 
หรือธุร กิจของ Alibaba ที่ เปนแหลงคาปลีกออนไลนโดยที่ ไมการผลิตและคลังเก็บสินค า          
Wongnai เปนบริการคนหารานอาหารโดยที่ไมไดมีรานอาหารเปนของตนเอง แตมีอัตราการเติบโต
มากกวา 10 เทา ตั้งแตป 2556-2559 และในอนาคตมีแนวโนมที่จะนําเขาตลาดหุนในประเทศไทย             
(อศินา พรวศิน, 2559, น. 34 - 53) ทั้งหมดนี้คือการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจที่ทําใหวิถีการใชชีวิต
เปลี่ยนแปลงไป ระบบเศรษฐกิจของประเทศตาง ๆ เปลี่ยนเปนเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)  
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รัฐบาลแตละประเทศมีนโยบายและกฎหมายในการกํากับและสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้ง
ประเทศไทยใชนโยบายไทยแลนด 4.0 (พระราชบัญญัติการพัฒนาดิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม        
พ.ศ.2560, 2560) เปนโมเดลเศรษฐกิจที่จะทําใหประเทศหลุดพนจากประเทศที่มีรายไดปานกลาง
ไปสูประเทศท่ีมีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนตามแนวทางแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป โดยขับเคลื่อน
ผานกลไกประชารัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม การใชเครื่องมือดิจิทัลในการ
ทํางาน เชน นําระบบ National e-Payment ชวยสรางโอกาสทางธุรกิจใหกับภาคธุรกิจสามารถ
แขงขันไดในระดับสากล สงผลใหตองพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเปนผูที่มีความรู ความสามารถ       
และศักยภาพอยางตอเนื่อง ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี รวมถึงผูประกอบวิชาชีพบัญชี
เองตองตระหนักและเตรียมตั้งรับกับการพัฒนาเทคโนโลยีทางดานการเงินและบัญชีตาง ๆ ที่สงผล
กระทบตอการประกอบวิชาชีพในอนาคตและวางแผนปรับตัวใหกาวไปในโลกยุคดจิิทัลใหเทาทัน 

 
เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)  
 ความหมายเศรษฐกิจดิจิทัล 

   คํ าว าเศรษฐกิจดิ จิทั ล (Digital Economy) บัญญัติครั้ งแรก ค.ศ.1995 ในหนั งสื อ                              
The Digital Economy : Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence (ตฤตณั ย น พ คุ ณ                
และมณฑชนก มณีโชติ, 2559) หมายถึง เศรษฐกิจที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชใน
ชีวิตประจําวันจนถึงการทําธุรกิจเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม โดยปฏิรูปกระบวนการผลิต การดําเนินธุรกิจ 
การคา การบริการ การศึกษา การสาธารณสุข การบริหารราชการแผนดิน รวมถึงกิจรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมอ่ืนๆ ที่สงผลตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและ
กอใหเกิดการจางงานที่เพ่ิมขึ้น 
 ความสําคัญของเศรษฐกิจดิจิทัล 
     สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร (2558) ไดกลาวถึงความสําคัญและ
ผลดีตอระบบเศรษฐกิจที่เปนผลมากจากเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี ้
  1. ลดตนทุนในการประกอบการ ไดแก ตนทุนการผลิต การขายดวยการติดตอสื่อสาร      
การสงขอมูลตางๆ ผานระบบอินเตอรเน็ตหรือระบบแอพพลิเคชั่นในมือถือ 
    2. ออกแบบผลิตภัณฑและบริการใหมตามความตองการของลูกคาไดทันทวงที โดยการนํา
ขอมูลขาวสารจากอินเตอรเน็ตมาชวยตอยอดหรือพัฒนาผลิตสินคาหรือบริการใหม ๆ ออกสูตลาด 
   3. ลดตนทุนในการจําหนายสินคา โดยจําหนายสินคาผานอินเตอรเน็ตทําใหไมตองมีรานคา 
สต็อกสินคาและผูซื้อไมตองเดินทางไปซ้ือสินคาโดยตรงกับผูจําหนาย  
  4. เกิดการขยายและสรางการจางงานรูปแบบใหม ๆ ที่เกิดจาก Social Media ตาง ๆ เชน 
นักโฆษณาสินคาทาง Social Media ที่ปรึกษา E-commerce 
  5. กอใหเกิดการลงทุนธุรกิจขามชาติมากยิ่งขึ้น เชน การลงทุนซื้อหุน การคาขายเงินตรา
ตางประเทศ การจองโรงแรม ตั๋วเครื่องบิน โปรแกรมทองเท่ียวในตางประเทศ 
  6. สงเสริมคุณภาพของทรัพยากรมนุษยและแรงงานใหมีคุณภาพโดยผานการเรียนการสอน
แบบออนไลน (E-learning)  
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  แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
  รัฐบาลไทยมีนโยบายเพ่ิมศักยภาพประเทศดวยการสงเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัล เพ่ือให
เศรษฐกิจไทยแขงขันในโลกสมัยใหมได โดยมีแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2559) และกําหนดทิศทางการพัฒนาและเปาหมายเปน       
4 ระยะ ไดแก  
   ระยะที ่1 (1 ป 6 เดือน) : Digital Foundation ดวยการลงทุนและสรางรากฐาน
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
   ระยะที่  2 (5 ป) : Digital Thailand Inclusion ทุกภาคสวนของประเทศ           
มีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตามแนวประชารัฐ  
   ระยะที่  3 (10 ป) : Full Transformation ประเทศไทยสูการเปน Digital 
Thailand ที่ขับเคลื่อนและใชประโยชนจากนวัตกรรมดิจิทัลไดเต็มศักยภาพ  
   ระยะที่ 4 (10-20 ป) : Global Digital Leadership ประเทศไทยอยูในกลุม
ประเทศท่ีพัฒนาแลวใชเทคโนโลยีดิจิทัลสรางมูลคาทางเศรษฐกิจคุณคาอยางยั่งยืน   
  นอกจากนี้ แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ไดกําหนดกรอบยุทธศาสตรการพัฒนา
ไว 6 ดาน คือ ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงใหครอบคลุม              
ทั่วประเทศใหประชาชนสามารถเขาถึงและใชประโยชนไดทุกที่ทุกเวลาและมีความเร็วเพียงพอ         
ตามความตองการและมีราคาคาบริการที่เหมาะสม ยุทธศาสตรที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวย
เทคโนโลยีดิจิทัล ผลักดันใหภาคธุรกิจใชเทคโนโลยีในการลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การดําเนินธุรกิจใหแขงขันไดในระยะยาว ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางสังคมคุณภาพดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
มุงสรางใหประชากรทุกกลุมสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากบริการตางๆ ของรัฐผานเทคโนโลยี
ดิจิทัล มีความรูเทาทันขอมูลขาวสารและมีทักษะในการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลอยางมี
ความรับผิดชอบตอสังคม ยุทธศาสตรที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล มุงใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลในการบริหารจัดการ ใหเกิดการบริการในรูปแบบดิจิทัลท่ีประชาชนเขาถึงบริการไดโดยไมมี
ขอจํากัดทางภายภาพพื้นที่และภาษา ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสู           ยุค
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล พัฒนาบุคลากรวัยทํางานทุกสาขาอาชีพทั้งภาครัฐและเอกชนใหมี
ความสามารถในการสรางสรรคและใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยางชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ และ 
ยุทธศาสตรที่ 6 สรางความเชื่อม่ันในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีกฎหมาย กฏระเบียบ กติกา      
และมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสอดคลองกับหลักเกณฑสากล เพ่ืออํานวยความสะดวก 
ลดอุปสรรคในการประกอบกิจกรรมทางธุรกรรมออนไลนตาง ๆ และสรางความมั่นคงปลอดภัย 
รวมทั้งความเชื่อมั่นและคุมครองสิทธิใหแกผูใชงาน  
  ทิศทางการพัฒนาสูเศรษฐกิจดิลิจทัลใน 20 ปขางหนาภายใตยุทธศาสตรชาติ “ประเทศไทย 
4.0” เปนการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจไปสู “Value- Based Economy” 
หรือ“เศรษฐกิจขับเคลื่อน ดวยนวัตกรรม” คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินคา “โภคภัณฑ” ไปสูสินคาเชิง 
“นวัตกรรม” เปลี่ยนการขับเคลื่อนประเทศจากภาคอุตสาหกรรมไปสูภาคเทคโนโลยีความคิด
สรางสรรคและนวัตกรรม เปลี่ยนจากภาคการผลิตสินคาไปสูภาคบริการ เชน เทคโนโลยีการศึกษา 
( Educational Technology)  เ ทค โน โ ลยี ท า ง ก า ร เ งิ น  ( Financial Technology) พ าณิ ช ย
อิเล็กทรอนิกส (e-Commerce) อี-มารเก็ตเพลส (E- Marketplace) เปนตน และกลุมอุตสาหกรรม
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สรางสรรควัฒนธรรมและบริการที่มีมูลคาสูง เชน เทคโนโลยีการออกแบบ ธุรกิจไลฟสไตล 
เทคโนโลยีการทองเที่ยว การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ เปนตน  
   ดั งนั้นแผนยุทธศาสตร ในการพัฒนาโครงสราง พ้ืนฐานระบบการชําระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกสแหงชาติ National e-Payment แบบครบวงจรไดมาตรฐานสากล สามารถรองรับ
ธุรกรรมทางการเงินและกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหดําเนินไปไดอยางสะดวก และรวดเร็วยิ่งข้ึน 
(Anytime, Anywhere, Any Device) เพ่ือยกระดับศักยภาพและความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ ซึ่งเปนรากฐานที่สําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ประกอบดวย
ระบบพรอมเพย (PromptPay) ซึ่งเปนการชําระเงินแบบ Any ID ที่มีความสะดวกและจดจํา            
ไดงายข้ึน การขยายการใชบัตรอิเล็กทรอนิกส เชน สงเสริมการใชบัตรเดบิตแทนเงินสด และขยายจุด
รับชําระ e-Payment ใหทั่วถึงดวยการกระจายอุปกรณรับชําระเงิน เชน เครื่อง EDC (Electronic 
Data-Capture)  ไปยังรานคาและหนวยงานภาครัฐ การบูรณาการฐานขอมูลสวัสดิการสังคม       
และพัฒนาระบบการรับจายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส การประชาสัมพันธใหความรูและมาตรการ
จูงใจ เชน โครงการมอบโชคจากการใชบัตร และที่สําคัญเก่ียวของกับผูทําบัญชี คือ การปรับปรุง
ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสของกรมสรรพากร (กรมสรรพากร, 2559) 
ประกอบดวย 3 ระบบงาน ไดแก  
     1. ระบบภาษีหัก ณ ที่จาย (e-Withholding Tax) เปนระบบที่เปดใหผูจายเงินไดที่จาย
ผานธนาคาร มีหนาที่หักภาษีและนําสงตอธนาคารทันทีที่มีการจายเงิน และใหธนาคารรับเงินและสง
เงินรวมทั้งสงขอมูลหักภาษี ณ ที่จายใหกรมสรรพากร  สงผลใหผูจายเงินไดไมตองยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายที่เกี่ยวของ แตตองนําสงเงินภาษีหัก ณ ที่จายใหกับธนาคารทันที      
ท่ีจายเงนิไดและผูจายเงินได/ผูเสียภาษีสามารถตรวจสอบขอมูลการหักภาษี ณ ที่จาย และการถูกหัก
ภาษี ณ ที่จายของตนเองไดในระบบของกรมสรรพากร  ธนาคารจะรับเงินและขอมูลจากผูจายเงินได
นําสงเงินภาษีและขอมูลใหกรมสรรพากร ยืนยันการทําธุรกรรมใหผูจายเงินไดและผูถูกหักภาษีและ
ตองรับผิดเทาจํานวนภาษี และเงินเพิ่ม 1.5 ตอเดือนถาธนาคารรับเงินแลวไมนําสงตามกําหนดหรือ
นําสงไมครบถวน  
     2. ระบบใบกํากับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน (e-Tax Invoice/e-Receipt) เปนระบบที่คูคาสง
ขอมูลใบกํากับภาษีหรือใบเสร็จรับเงินทางอิเล็กทรอนิกสใหแกกันแลว ตองสงใหกับกรมสรรพากร
ดวย และกรมสรรพากรจะพัฒนาระบบจัดทํารายงานภาษีมูลคาเพิ่มเปนรายตัวผูประกอบการ มีผล
ใหขอมูลอยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส สถานที่จัดเก็บขอมูลอยูในระบบคอมพิวเตอรของ ผูซื้อ ผูขาย 
และกรมสรรพากร โดยผูออกใบกํากับภาษีตองสงขอมูลใหกรมสรรพากรภายใน 3 วันทําการ
นับตั้งแตวันที่ออกใบกํากับภาษ ี
      3. ระบบ e-Filing เปนระบบการชําระภาษีผานทางอินเตอรเน็ต โดยจะปรับเปลี่ยนใหการ
ยื่น e-Filing เปนการยื่นตามปกติทั่วไป (ปจจุบันยื่นดวยกระดาษเปนการยื่นตามปกติทั่วไป) และการ
ยื่นดวยกระดาษเปนกรณียกเวน รวมทั้งใหมีการจัดทําบัญชีในรูปอิเล็กทรอนิกส 
  โครงการ National e-Payment ที่ใหผูทําธุรกรรมเขารวมโครงการแบบสมัครใจ ไดแก 
โครงการใหบริการลงทะเบียน Prompt Pay (Any ID) โครงการวางอุปกรณรับชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกสจายสวัสดิการภาครัฐโดยใชเลขบัตรประชาชน โครงการใหบริการจายสวัสดิการภาครัฐ
โดยการใชเลขบัตรประชาชน โครงการสงใบกํากับภาษีทาง e-mail โครงการคืนภาษีเงินไดบุคคล
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ดวย Prompt Pay  โครงการใชระบบ e-Tax Invoice/ e-Receipt ซึ่งผูทําธุรกรรมตองเขารวม
โครงการแบบภาคบังคบั ดังนี ้
 

ผูประกอบการ จํานวนรายได   
(ลานบาท) 

เขาระบบ 
e-Tax Invoice 

/e-Receipt 

เขาระบบ 
e-Filling 

รายใหญ > 500 1 ม.ค.61 1 ม.ค.62 
รายกลาง > 30 - 500 1 ม.ค.61 1 ม.ค.62 
สวนราชการ ทั้งหมด 1 ม.ค.61 1 ม.ค.62 
องคการหรือ 
สถานสาธารณกุศล 

ตามมาตรา 47(7) (ข) 
แหงประมวลกฎหมาย 

 ไมเกี่ยวของ 

รายเล็ก > 1.8 - 30 1 ม.ค.63 1 ม.ค.65 
รายเล็กมาก ≤ 1.8 1 ม.ค.63 1 ม.ค.65 

 

ที่มา : กรมสรรพากร, 2560  
   จากการศึกษาความพรอมของนักบัญชีตอนโยบาย Nation e-Payment โครงการ                 

3 ระบบภาษีและเอกสารลิเล็กทรอนิกส กรณีศึกษาสํานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย พบวา         
นักบัญชีมีความพรอมตอนโยบาย Nation e-Payment ดังกลาวในระดับปานกลาง (สุกัญญา ฮิวส 
และภูษิต วงศหลอสายชล, 2560) และจากการสํารวจความคิดเห็นของนักบัญชีที่มารวมงานสัมมนา
ในหลักสูตร “ภาษียุคดิจิทัล สิ่งที่นักบัญชีตองเตรียมตัว” มีความคิดเห็นตอนโยบาย Thailand 4.0  
เห็นวานโยบาย Thailand 4.0 ตอภาพรวมธุรกิจของประเทศมีประโยชนมาก 61% ปานกลาง 23% 
และ 15% มากที่สุด และมีเพียง 1% เทานั้นที่เห็นวามีประโยชนนอย การใชระบบ e-Tax invoice 
และ e-Receipt นั้นเห็นวาเปนประโยชนตอธุรกิจในระดับมาก 43% ปานกลาง 35% มากที่สุด 
15% นอย 6% และนอยที่สุด 1% ดานความพรอมในการเขาสู ระบบ e-Tax invoice และ               
e-Receipt ภายในป 2561 มีความพรอม 59%  อีก 41% ยังไมพรอมกับการเขาสูระบบใหมนี้ และ
นโยบายภาคธุรกิจบัญชีและภาษีที่นักบัญชีตองการใหภาครัฐผลักดันมากที่สุด คือ ความยืดหยุนใน
การตรวจสอบภาษี 29% ความสะดวกและงายในการทําธุรกรรมทางการเงิน 26% สิทธิประโยชน
ทางภาษี 24% ระบบภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส  20% การใหความรู เจ าหนาที่รั ฐและ
ผูประกอบการที่ถูกตอง ภาษีและบัญชีที่ปรับไปในทิศทางเดียวกัน ระบบภาษีที่งาย และจากการนํา
นโยบาย National e-Payment มาใชนักบัญชีจึงตองศึกษาความรูเรื่องดังกลาวโดยมีปจจัยสนับสนุน
จากผูนําองคกรท่ีตองเตรียมพรอมดานบุคลากร อุปกรณคอมพิวเตอร และระบบสารสนเทศใหพรอม
ใชงานและพัฒนาระบบสารสนเทศใหทันสมัยและตองพัฒนาองคกรเปนองคกรแหงการเรียนรู 
(บริษัทสํานักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ, 2560) 
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การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่กระทบตอวิชาชีพบัญช ี
ในชวงทศวรรษที่ผานมาเทคโนโลยีเขามามีบทบาทกับวิชาชีพบัญชีในหลายๆดาน (Andrew 

Tucker, 2017) ไดกลาวถึงแนวโนมเทคโนโลยีท่ีจะมีบทบาทสําคัญกับงานบัญชีในอนาคตไว ดังนี ้
1. ระบบคลาวด (The cloud) 
ระบบคลาวด คือ การประมวลผลแบบแบงปนขอมูลผานเครือขายท่ีใชประโยชนจาก

โครงสรางพื้นฐานไอทีที่ทํางานเชื่อมโยงกัน เพ่ือใหการประสานกันเปนหนึ่งเดียวและสะดวก เชน 
การประชุมผานอินเตอรเน็ต, Web conferencing เปนตน การใชระบบคลาวดในการดําเนินธุรกิจ
ใหความสะดวกในการเขาถึงขอมูลไมวาจะอยูในสถานที่ใด เพียงเปนการเชื่อมตอทางอินเตอรเน็ตก็
สามารถเขาถึงขอมูลที่ตองการได ลดความซ้ําซอนและความยุงยากการใชบริการ ประหยัดพลังงาน
และลดคาใชจาย ดานความปลอดภัยลดความเสี่ยงในการจัดเก็บขอมูล ในการพัฒนาของโปรแกรม
บัญชีกําลังเปลี่ยนจาก Desktop เปนระบบ Cloud หรือเรียกวาโปรแกรมบัญชีออนไลน (Cloud 
Based Accounting Software) ผูใชงานจากฝายตาง ๆ นักบัญชีและผูบริหารสามารถบันทึกและ
เขาถึงขอมูลไดจากทุกที่ผานหลากหลายอุปกรณบนฐานขอมูลเดียวกันทําใหการแสดงผลทําได
รวดเร็ว (ศิริรัฐ  โชติ เวชาการ, 2561) สวนในดานขอดีของระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน                 
อมรา ติรศรีวัฒน (2561) ไดกลาววาระบบดังกลาว สามารถทํางานไดทุกที่ทุกเวลา (Anywhere 
Anytime) รองรับการใชงานทุกระบบการดําเนินงาน (Multiple Operating Systems) รองรับการ
ทํางานผานเครื่องมือหลากหลาย เชน คอมพิวเตอร แทปเลต หรือโทรศัพทเคลื่อนที ่โปรแกรมใชงาน
งาย คนที่ไมมีความรูบัญชีก็สามารถทํางานได (Easy to Use) ขอมูล Update ที่ฐานขอมูลเดียวกัน
แบบทันที (Real-Time Collaboration) สะดวก รวดเร็วในการทํางาน ลดเวลาลดตนทุน (Reduce 
Time, Reduce Cost) ชวยใหการตัดสินใจทางธุรกิจไดอยางถูกตอง (Better business decisions) 
รองรับเปาหมายของธุรกิจในอนาคต  

2. Mobile Technology  
  เปนเทคโนโลยีท่ีผูคนนิยมใชมากที่สุดไมวาจะสมารทโฟน, แวรเอเบิล, แท็บเล็ต และอุปกรณ
เชื่อมตอสัญญาณอินเทอรเน็ต (สภาวิชาชีพบัญชีฯ, 2559) จากผลสํารวจของ Oracle (2014) พบวา
มีผูใชบริการมือถือ 87% ของประชากรทั้งหมดบนโลก สงผลใหอุปกรณโมบายกลายเปนสวนหนึ่งใน
ทุกกิจกรรม เปนท้ังเครื่องมือสื่อสาร การคนหาความรู ติดตามขาวสาร การซือ้สินคา การทําธุรกรรม
ทางการเงิน และการแสดงออกทางความคิดเห็นผานอุปกรณที่เชื่อมตอไปในเครือขายสังคมออนไลน 
เชน Facebook,Line, Instagram, WhatsApp ทําใหภาคธุรกิจตองคิดคนและพัฒนาโมบาย
เทคโนโลยี หรือแอปพลิเคชั่นตาง ๆ เพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายในการเผยแพรขอมูลขาวสาร         
สรางความสัมพันธที่ดีระหวางลูกคาและองคกร ในงานบัญชีที่  Cloud Based Accounting 
Software ไดพัฒนา Mobile Application ใหสามารถออกใบสั่งซื้อ อินวอยซ-รับ-จายเงิน ฯลฯ     
ผานโทรศัพทมือถือ หรือแทปเล็ต แลวขอมูลเช่ือมโยงผานระบบ Cloud ไปประมวลผลในระบบบัญช ี

3. Optical Character Recognition (OCR) tools 
  คือ การแปลงไฟลภาพเอกสารใหเปนไฟลขอความโดยอัตโนมัติ เชน การถายภาพ หรือการ
สแกนภาพใบเสร็จรับเงินคาใชจายผานทางโทรศัพทและอัพโหลดภาพนั้นไปยังระบบบัญช ีโดย OCR 
จะอานขอความโดยอัตโนมัติจากนั้นก็จะลงรหัสบัญชีและเชื่องโยงกับ Cloud Based Accounting 
Software ตาง ๆ เพ่ือบันทึกบัญชีใหโดยอัตโนมัติ ทําใหรายการทางบัญชีตาง ๆ ถูกบันทึก              
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อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน และการตรวจสอบเอกสารตนทางก็สามารถทําไดอยาง
นาเชื่อถือมากยิ่งข้ึน โดยท่ีไมตองใชกระดาษ Paperless  

4. Artificial Intelligence (AI) 
  ปญญาประดิษฐ หรือที่เรียกกันวา AI คือ โปรแกรมที่ถูกเขียนและพัฒนาใหมีความฉลาด       
มีความสามารถคิด วิเคราะห วางแผน และตัดสินใจได โดยการประมวลผลจากฐานขอมูลขนาดใหญ 
สามารถดัดแปลงการประมวลผล ประยุกตใหเปนไปตามสถานการณตาง ๆ เชน Amazon Alexa  
และ Siri ดังนั้นงานที่มีการทํางานเปนรูปแบบก็สามารถถูกปญญาประดิษฐแทนที่ไดทั้งหมด ไมวา     
จะเปนงานบัญชี หรือการวิเคราะหการเงิน การลงทุน และสินเชื่อ แมแตงานที่ซับซอน ตองใชการคิด 
วิเคราะห ก็สามารถถูกแทนที่ไดเชนกัน เชน ดานการเงินมีการนํา AI มาใชไมวาจะเปนธุรกิจการ     
กูยืมเงิน ธุรกิจประกัน การเรียกเก็บหนี้หรือการทํา Credit Scoring ในงานดานบัญชี AI สามารถมา
ชวยจัดการกระบวนการบัญชี รวบรวม ประมวลผล และวิเคราะหการทํางานแบบอัตโนมัติไดอยาง
รวดเร็วข้ึน โดยการแสกนเอกสารรายการคาตาง ๆ  โดยระบบจะเปลี่ยนขอความใหเปนรหัสจัดให
เปนรูปแบบบัญชี บันทึกรายการคาท่ีเกิดข้ึนไดทันที ตรวจสอบความถูกตองของตัวเลข สามารถ
ติดตามขอมูลลูกคา และชวยจัดการสภาพคลองทางการเงินในองคกรได การพัฒนาของโปรแกรม
บัญชีในระดับสากล เชน QuickBooks, Xero, Sage และซอฟทแวรอ่ืน ๆ ตางก็มุงไปในทางที่
พยายามนํา AI มาชวยในการลงรหัสบัญช ีบันทึกบัญชีและทําการทบยอดรายการธนาคาร หรือจัดทํา
แบบฟอรมภาษีโดยอัตโนมัต ิเพ่ือความรวดเรว็และเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น 

5. Big Data  
   Big Data คือ ปริมาณขอมูลที่มีจํานวนมหาศาลท่ีเพ่ิมขึ้นในทุกขณะ (Volume) เชน คําสั่ง
ซื้อของลูกคา ประเภทขอมูลมีความหลากหลาย (Variety) เชน การแจงเตือนชําระหนี้ไปยังลูกคา
เปนขอความ รูปภาพ อีเมล การเพ่ิมขอมูลเปนไปอยางรวดเร็ว (Velocity) เขาถึงไดทุกที่ทุกเวลา 
เชน การประมวลผลการขายสินคาผานระบบออนไลน (ศรีสุดา อินทมาศ, 2560) การนํา Big Data 
มาวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ในเชิงลึกที่เขาใจงายนําไปใชอยางรวดเร็ว ประกอบการบริหารและการ
จัดการองคไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  

คุณสมบัตินักบัญชียุคดิจิทัล 
  ความกาวหนาของเทคโนโลยีสงผลใหรูปแบบการดําเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปมีการ
ขับเคลื่อนประเทศดวยนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล มีการนําเทคโนโลยีตางๆ ไมวาจะเปน Cloud, COR, 
AI, Big Data มาปรับใชในการจัดทําบัญชีใหงายและสะดวกรวดเร็วขึ้น นักบัญชีจึงตองปรับตัวและ
เตรียมความพรอมเพ่ือใหตนเองมีทักษะในการทํางาน อันจะทําใหไมถูกแทนที่ดวยหุนยนต ใหเปน     
นักบัญชียุคดิจิทัล (วริยา ปานปรุง และคณะ, 2561) ดังนี้  
  1. ปรับทัศนคติท่ีมีตอเทคโนโลยีสารสนเทศ  
      นักบัญชีตองคิดวาเทคโนโลยีจะเปนเครื่องมืออํานวยความสะดวกในการทํางานใหงาย      
และรวดเร็วข้ึน โดยไมตองเสียเวลาการบันทึก วิเคราะหขอมูลการเงิน และจัดทํารายงานทางการเงิน
ที่ผานมาในอดีต (Backward-Looking) ลดเวลาการทํางานแบบซ้ํา ๆ ลดใชแรงงาน และลด
ขอผิดพลาด และเปลี่ยนเปนการวิเคราะห Business Insight แบบมองไปขางหนา (Forward-
Looking) แทน  
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2. เรียนรูและมีทักษะการใชเทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลง 
       นักบัญชีควรเรียนรูการใชเทคโนโลยีตาง ๆ ท่ีมีผลตอวิชาชีพ เชน Cloud, Mobile 
Technology, OCR การติดตอผานระบบอินเตอรเน็ตไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐที่ใช National 
e-Payment ระบบสถาบันการเงิน (Fin tech) พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Commerce) อี-มารเก็ต
เพลส (Electronic Marketplace) เพ่ือใหสามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป        
ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการติดขาวสารใหม ๆ ดานการเงิน เชน “สกุลเงินดิจิทัล” อาทิ 
Bitcoin, Ethereum ที่มีการใชงานอยูจริง เปนเรื่องที่นักบัญชีควรติดตามในอนาคต เพราะจะเปนสิ่ง
ที่เขามาสรางโอกาสหรือเปนอุปสรรคทําใหนักบัญชีตองปรับตัวมากข้ึน 
  3. มีความรูรอบดานและพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง  
      นักบัญชีควรศึกษาลักษณะธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งดานการทําธุรกิจ การตลาด การเงิน 
ดวยความเขาใจ และสามารถปรับเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจเขากับแมบท หรือมาตรฐานการบัญชี           
ที่เก่ียวของ เชน การรายงานรายไดในการดําเนินธุรกิจของกิจการ จากเดิมรายไดจะถูกรับรู          
ตามหลักการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนในสินคาไปยังผูซื้อ แตของใหมรายไดจะถูกรับรูตาม
หลักการควบคุม โดยตองสะทอนถึงการโอนการควบคุมสินคาหรือบริการใหกับลูกคาดวยจํานวนเงิน
ที่สะทอนถึงมูลคาท่ีแทจริงของสินคาหรือบริการที่ไดทําการโอนไปแลว เพ่ือใหเกิดการเขาใจ         
และการเปรียบเทียบกันไดของงบการเงิน ติดตามมาตรฐานการบัญชีท่ีเปลี่ยนแปลงไป กฎหมาย
ขอบังคับการจัดทําและการนําเสนอสารสนเทศทางการบัญชีดวยระบบออนไลน ไดแก ระบบ           
e-Withholding Tax, e-Tax Invoice ,e-Filing ดั งนั้ น นั กบั ญชี ต อ ง เ รี ย น รู แ บบ ตล อด ชี วิ ต            
(Life-Long learning) 
  4. มีทักษะการบริหารจัดการ 
    การบริหารจัดการที่ดีสําหรับนักบัญชี คือ การจัดระบบการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ     
ทั้งตนเองและองคกร การบริหารจัดการตนเอง เชน การสราง Calendar หรือปฏิทินงานจดเวลา        
นัดหมายและ Deadline ตาง ๆ หรือการทํา To-Do-List สําหรับงานแตละวัน/สัปดาห/เดือน
ปจจุบันมีโปรแกรมและ Application ใหเลือกใชมากมายเพ่ือบริหารเวลาการทํางานใหเสร็จตาม
กําหนด อีกทั้งนักบัญชีตองปรับตัวเปนคูคิดผูบริหาร เศรษฐกิจดิจิทัลทําใหองคกรตองเผชิญกับความ
ไมแนนอนอยูตลอดเวลา การวางกลยุทธจึงตองปรับอยางรวดเร็วเพ่ือใชงานไดกับสถานการณ         
ที่เปลี่ยนแปลง โดยนักบัญชีตองใชขอมูลทางการเงินและขอมูลดานอื่น ๆ มาวิเคราะหรวมกัน เชน 
รายงานปจจัยภายในและภายนอกที่สงผลกระทบทางการเงินขององคกร นักบัญชีตองมีทักษะในการ
สื่อสารกับบุคลากรฝายอื่น ๆ เพ่ือนําขอมูลมาจัดทํารายงานท่ีมีประสิทธิภาพในการวางแผนการ
บริหารงานองคกรทั้งการลดตนทุน การวางแผนงบประมาณในอนาคต วางแผนภาษี รวมทั้งวิเคราะห
ชี้ใหเห็นถึงโอกาสใหม ๆ ในการขยายงานในอนาคตและสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร
ใหกับผูบริหาร  

5. ทักษะการจัดการความเสี่ยงความปลอดภัยขอมูล   
     การนําเทคโนโลยีตาง ๆ มาใชงานบัญชี เชน Cloud ซึ่งก็มีความเสี่ยงเกิดจากการใชอินเตอรเน็ต 
(สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ, 2560) เชน การปลอมอีเมลของผูบริหารระดับสูงสั่งใหโอน
เงินไปยังบัญชีของแฮ็กเกอร หรือการทําใบแจงหนี้สงไปยังลูกคาของกิจการในการโอนเงินไปยังบัญชี
ของแฮ็กเกอร การเปดเอกสารที่แนบมาทางอีเมลที่เปนมัลแวร (Malware) ที่เขาระบบคอมพิวเตอร
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ของเราทั้ งหมดทําใหผู ใชงานไมสามารถเปดไฟล ใดๆ ได ท้ังใน Drive Server และ Cloud             
ตองจายเงินคาไถเพ่ือรับรหัสปลดล็อคขอมูล เปนตน นักบัญชีตองยกระดับทักษะและความตะหนัก
รูเทาทันในเรื่องปกปองขอมูลตัวเอง ขอมูลขององคกร ตลอดจนการระมัดระวังในการเก็บ หรือตั้ง
รหัสที่แสดงตัวตน ผานเครื่องมือทางเทคโนโลยีตาง ๆ และยังรวมไปถึงตองมีความรับผิดชอบในการ
ดูแล และปองกันขอมูลของผูอ่ืนที่เก่ียวของกับเราหรือบริษัทดวยเชนกัน เชน ขอมูลลูกคา 
 

สรุป 
  การพัฒนาเทคโนโลยีและการแขงขันดวยเศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้งรูปแบบการประกอบธุรกิจ
ที่เปลี่ยนแปลง สงผลใหโครงสรางองคกรการบริหารงานเปลี่ยนแปลงไป นักบัญชียุคดิจิทัลจึงตอง
เรียนรูการใชเทคโนโลยีตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป เชน Cloud , Mobile, OCR , AI การติดตองาน 
ผานระบบอินเตอรเน็ต ไมวาจะระบบ National e-Payment ระบบ Fintech รวมถึงเทคโนโลยี      
ที่ติดตอกับลูกคา และมาตรฐานรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงไป นักบัญชียุคดิจิทัลตอง
ปรับเปลี่ยนหนาที่จากการบันทึกขอมูลการเงินและจัดทํารายงานทางการเงินจากอดีตมาเปนนักบัญชี
ที่เนนการวิเคราะหและหา Business Insight แบบมองไปขางหนา (Forward Looking) ตองปรับ
ความคิดและสรางบทบาทตนเองเปนคูคิดของผูบริหาร สรางความสัมพันธและทํางานควบคูกับฝาย
อ่ืน ๆ ในองคกร เพ่ือนําขอมูลมาวิเคราะหและคาดการณอนาคตและจัดทําเปนรายงานใหผูบริหารใช
ในการวางแผนกลยุทธ สรางโอกาสใหม ๆ ในการขยายธุรกิจ และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน
เพ่ือใหธุรกิจมีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นและแขงขันได   
 
 

………………………. 
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บทคัดยอ 
 

บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธของวรรณกรรมลาวกับสังคมใน
เรื่องสั้น “ประเพณีและชีวิต” ของบุนเสิน แสงมณี ผลการศึกษาพบวา เรื่องสั้นประเพณีและชีวิตเปน
การปะทะทางดานความคิดของคนรุนใหมกับคนรุนเกา ดังนั้นสภาพสังคมภายในเรื่องจึงแบงออกเปน
สภาพสังคมของคนลาวรุนเกาในแถบชนบทกับคนลาวรุนใหม โดยคนรุนเกายังปรากฏ ความเชื่อเรื่องภูตผี 
จารีตประเพณี การใหความสําคัญกับการประกอบอาชีพมากกวาการศึกษา และความคิดเหลานั้นลวนแต
ไดรับอิทธิพลมาจากการสืบทอดมาในอดีต แตในขณะเดียวกันภายในเรื่องประเพณแีละชีวิตก็ยังคงนําเสนอ
ความคิดของคนรุนใหมที่ขัดแยงกับความคิดของคนรุนเกา โดยไดมีการใหความสําคัญในเรื่องการศึกษา   
อีกทั้งไดรับการสนับสนุนในเรื่องการศึกษาจากรัฐบาลและหนวยงานที่เปนปจจัยและตัวแปรสําคัญทําให
ความคิดของคนรุนใหมเปลี่ยนไปจากเดิม แตอยางไรก็ตามผูเขียนยังคงไดสรางตัวละครรุนกลาง เพื่อคอย
ผสานระหวางความคิดของคนรุนเกากับความคิดของคนรุนใหมไวดวยกัน เรื่องสั้นประเพณีและชีวิต          
ยังแสดงใหเห็นถึงความเสมอภาค ท้ังในเรื่องของการใหความสําคัญกับกลุมชนตาง ๆ  เห็นไดจากการที่เด็ก
ในกลุมตาง ๆ ไดรับการศึกษาอยางเทาเทียม การใหผูหญิงมีสิทธิและบทบาทที่เทาเทียมกับผูชาย รวมไป
ถึงการนําเสนอบทบาทที่สําคัญของผูหญิงในฐานะ แม ภรรยา และบุตรสาว ที่มีบทบาทสําคัญในสังคมท้ัง      
ในบานและนอกบาน เปนผูอยูเบ้ืองหลังของความสําเร็จตาง ๆ เปนกําลังในการพัฒนาชาติ ซึ่งสิ่งเหลานี้
สะทอนใหเห็นความเปนผูหญิงลาวที่มีบทบาทสําคัญในสังคมของประเทศ และยังคงรักษาความเปน  
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แมหญิงลาวในอุดมคติตามความคาดหวังของสังคมไวอีกดวย เหลานี้เองทําใหเห็นถึงความเปดกวาง      
และยอมรับใหผูหญิงมีบทบาททางสังคมของประเทศลาว นอกจากนี้ยังมีการนําเสนอผลกระทบจาก
บาดแผลสงคราม ผานตัวละครและการดําเนินเรื่อง อีกทั้งยังใหภาพของการสรางชาติและการพัฒนา                           
ประเทศของลาว โดยปลูกฝงใหประชาชนมีความรักชาติและมีความตองการพัฒนาประเทศ 
 

คําสําคัญ : วรรณกรรมลาว, เรื่องสั้น, ประเพณีและชีวิต 

 
 

Abstract 
 

The purpose of this research was to study the relationship between Laos 
literature and society from the “Tradition and Life” short story written by Boonsem 
Saagmanee. The results found that the “Tradition and Life” short story was a battle 
of thoughts between the older and new generations. Thus, the social condition stated 
in the story was divided into the social condition of Lao’s older generation in the 
countryside and Lao’s new generation. In which, superstition in sprits, tradition and 
placing more importance on occupation than on education still could be seen in the 
older generation. And all of those thoughts were influenced by inheritance from the 
past. Meanwhile, the “Tradition and Life” short story also presented the new 
generation’s thoughts that conflicted with the older generation’s thoughts, by which 
they placed importance on education. Moreover, they also got support from the 
government and agencies which was the vital factor and variant that made the new 
generation’s thoughts change.  However, the writer had created the middle generation 
to combine the older and new generations’ thoughts together. The “Tradition and 
Life” short story also represented the equality of giving importance on ethnic groups, 
by which children from these ethnic groups could gain education equally, allowing 
women to have equal rights and roles as men and presenting women’s crucial roles 
as a mother, wife and daughter who had important roles in society both inside and 
outside their homes, who were behind the success, and who were the power in 
national development. In which, these reflected Lao femininities that had significant 
roles in the society of their country and still maintained the ideal Lao women 
according to the society’s expectation. All of these revealed openness and 
acceptance of women roles in society of Laos country. In addition, there was                  
a presentation of war effects and wounds through the characters and narration 
including presenting the image of Laos nation building and development by educating 
the citizens to have patriotism and need to develop their country. 
 

Keywords : Laos literature, short story, Tradition and Life 
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บทนํา 
 วรรณกรรมกับสังคมนั้นมีความเก่ียวพันกันและไมสามารถแยกออกจากกันได เนื่องดวย
วรรณกรรมเปนผลผลิตของผูประพันธ ซึ่งเปนผูท่ีมีประสบการณรวมและเปนสวนหนึ่งของสังคม 
วรรณกรรมท่ีถูกนําเสนอและถายทอดออกมาจึงสะทอนความเปนไปของสังคมนั้น ๆ ผานมุมมองของ
ผูประพันธ ดังท่ีวิทย ศิวะศริยานนท (2544, น. 196-197) ไดกลาวถึงความสัมพันธระหวาง
วรรณกรรมกับสังคมวา  

“วรรณกรรมอันเปนเครื่องแสดงออกซึ่งความรูสึกนึกคิดของมนุษยและของสังคม ก็ยอมจะ
หนีบทบาททางการเมืองไมได... ในชั้นหนึ่ง ความรูสึกของปจเจกบุคคลที่อยูในโลกของธรรมชาติ 
แสดงออกในรูปแบบของความสัมพันธที่ปจเจกบุคคลนั้นมีตอธรรมชาติหรือมีตอมนุษยชาติ อาจจะ
เปนความรูสึกในดานอภิปรัชญาที่แฝงอยูในวรรณกรรม ในชั้นท่ีสอง ถาจะมองเลยไปจากความรูสึก
สวนตัว ไปถึงความสัมพันธระหวางปจเจกบุคคลหนึ่งกับเพ่ือนรวมโลกอีกคนหนึ่ง ซึ่งในขอบขายของ
วรรณคดีอาจจะถายทอดออกมาในรูปของอารมณรักหรืออารมณชัง ความสัมพันธเชนนี้ก็ยังนับไดวา
เปนความสัมพันธระหวางคนสองคน ที่อาจจะยังไมมีผลตอสังคม หรือยังไมอาจมีบทบาทใดที่เปน
บทบาททางการเมืองได ถาจะมองกวางออกไปถึงชั้นท่ีสาม คือความผูกพันของปจเจกบุคคลกับ     
กลุมชนผูรวมอยูในสังคมเดียวกัน ถาความสัมพันธนั้นเปนความสัมพันธที่กอใหเกิดอารมณไปในดาน
ที่จะแสดงใหเห็นถึงความรักหรือความชังที่มีตอสังคม อารมณหรือความรูสึกเชนนั้นก็นับวาเปน 
“วัตถุดิบ” สําหรับวรรณกรรมการเมืองได” 

นอกจากนี้  ตรีศิลป  บุญขจร (2553, น. 92-114) กลาวถึงแนวคิดทฤษฎีที่ เกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางวรรณกรรมกับสังคม โดยสรุปวา สังคมวิทยา (Sociology) และวรรณกรรมมี
ลักษณะรวมกันหลายประการ กลาวคือ สังคมวิทยาเปนการศึกษาเรื่องราวของมนุษยในสังคม          
อยางวัตถุวิสัย วิเคราะหสถาบันของสังคมขบวนการและพยายามหาคําตอบวาสังคมมีกลไกอยางไร 
สวนวรรณกรรมมีเนื้อหาเก่ียวกับชีวิต มนุษยทั้งในฐานะปจเจกบุคคลและในฐานะสมาชิกในสังคม 
วรรณกรรมบันทึกประสบการณทางความรูสึกและความรูสึกนึกคิดของคนในสังคม 

     “ประเพณีและชีวิต” เปนเร่ืองส้ันของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเร่ืองหน่ึงท่ีอยูใน
หนังสือรวมเร่ืองสั้นชื่อ “ใบไมใบสุดทาย” เขียนโดย บุนเสิน แสงมะนี และแปลโดยรองศาสตราจารย     
ดร. สุนทร โคตรบรรเทา เรื่องสั้นเรื่องนี้ไดรับรางวัล “สินไซ” รางวัลวรรณกรรมสรางสรรคดีเดน 2004  
ซึ่งเปนรางวัลที่วารสารวรรณศิลป (วันนะสิน) จัดขึ้นเปนครั้งแรกของชาติลาว และไดรับรางวัลซีไรต 
(S.E.A. Write Award) รางวัลวรรณกรรมยอดเยี่ยมแหงอาเซียน ป 2005 

     เรื่องสั้น “ประเพณีและชีวิต” เปนเรื่องราวเก่ียวกับวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมของ       
กลุมชาติพันธุในประเทศลาวยุคสมัยใหม อันจะเห็นรอยตอของวิถีและวิธีคิดของประชาชนแหงยุคสมัยเกา
และสมัยใหมของลาวไดกระจางชัด โดยกลาวถึงเด็กหนุมที่ชื่อลีจู ซึ่งอาศัยอยูในครอบครัวกลุมชนของ
ประเทศลาว โดยลีจูเปนนองคนเล็กที่มีความตองการจะศึกษาเลาเรียน และมีพ่ีสะใภท่ีคอยสงเสริมให      
ลีจูเรียนหนังสือ ซึ่งความคิดของคนทั้งสองขัดกับความคิดของคนอ่ืน ๆ ในครอบครัว ที่เห็นความสําคัญ      
ในการประกอบอาชีพมากกวาการเรียน เม่ือลีจูไปเรียนก็ไดพบกับนองเยียที่เปนคนเรียนเกงและเกิดเปน         
ความรักขึ้นระหวางคนทั้งสอง เม่ือเรียนจบตางคนตางก็ไดโอกาสในการสานฝนอาชีพที่ตนรัก แตตอมา
พ่ีชายของลีจูก็ไดมาเสียชีวิต เพราะพอของลีจูเชื่อวาอาการเจ็บปวยเกิดจากภูตผี จึงมีการทําพิธีเซนไหว 
พ่ีชายของลีจูจึงถูกนําตัวสงโรงพยาบาลชาเกินไป ลีจูไดกลับไปที่บานและพบเจอกับประเพณีที่ตอง
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รับภาระตอจากพ่ีชายดวยการแตงงานกับพ่ีสะใภของตนเพ่ือรับชวงตอในการดูแลพ่ีสะใภและครอบครัว        
ลีจูตองเลือกระหวางทําตามประเพณี หรือจะเลือกใชชีวิตตามที่ตนตองการ ตอมาพี่สะใภไดพูดกับลีจู          
ใหเห็นถึงสิ่งท่ีสําคัญในการใชชีวิต ลีจูจึงตัดสินใจเดินตามชีวิตที่ตนเลือกเองตอไปเฝารอความสําเร็จของตน
และนองเยีย 
 การศึกษาวิเคราะหความสัมพันธของวรรณกรรมกับสังคมในเรื่องสั้นเรื่อง “ประเพณีและ
ชีวิต” จึงสามารถสะทอนใหเห็นความเปนไปของสังคมลาวในสมัยนั้น ซึ่งเปนการปะทะกันระหวาง
ความคิด ความเชื่อ และวิถีชีวิตของคนลาวรุนเกากับคนลาวรุนใหม นอกจากนี้ยังเห็นรอยตอของ    
ยุคสมัยในสังคมลาวสมัยเกาและสังคมลาวสมัยใหม อันจะสงผลตอความเขาใจบริบทของสังคมลาว
ในฐานะประเทศในประชาคมอาเซียนได เปนอยางดี กอให เกิดทัศนคติที่ดีตอกันและสราง
ความสัมพันธอันดีระหวางประเทศ เพื่อนําไปสูการยอมรับลักษณะรวมและลักษณะเฉพาะตอกัน     
อีกทั้งเปนการขยายมุมมองการศึกษาทางวิชาการใหกวางขวางยิ่งข้ึน 
 

ความสัมพันธของเรื่องสั้น “ประเพณีและชีวิต”กับสังคมลาว  
 จากการศึกษาวิเคราะหเรื่องสั้นเรื่อง ประเพณีและชีวิต ของ บุนเสิน แสงมะนี ปรากฏ           
ภาพสะทอนสังคมลาว ดังตอไปนี ้

1. การรักษาดวยพิธีกรรมทางไสยศาสตรกับการแพทยสมัยใหม 
เรื่องประเพณีและชีวิตมีการปะทะกันระหวางความเชื่อคนรุนเกากับคนรุนใหม โดยมีคนรุนกลาง

คอยผสานความคิด ความเชื่อที่แตกตางนั้นเขาไวดวยกัน ซึ่งในเรื่อง ครอบครัวของลีจูเปนครอบครัวที่อยูใน
ชนบทของประเทศลาว ซึ่งความเชื่อตาง ๆ ยังคงมีบทบาทสําคัญแทรกอยูทุกชวงชีวิตของคนในครอบครัว
และชาวบานโดยรอบในชนบทที่ลีจูอาศัยอยู เชน ความเชื่อในเรื่องผีและพิธีการเซนไหวเจาของพอ             
ซึ่งปรากฏในตอนที่พอของลีจูปวย โดยพอของลีจูเปนคนรุนเกาที่มีความเชื่อในเรื่องผีและพิธีการเซนไหว     
เชื่อวาอาการเจ็บปวยทั้งหมดเกิดขึ้นจากภูตผี เทวดาที่ไมพอใจ ในสิ่งท่ีตนขัดหรือปฏิบัติตนผิดตอความเชื่อ 
ความศรัทธาที่เคยมีมาจึงถูกเทวดาลงโทษ และจะตองแกดวยการทําพิธีเซนไหว ดังขอความวา 

  
“พอเจ็บหนักแตหมอผีเคามาดูบอกวา ผิดผีเหยาผีเรือนเอาคนไปตายไมถูก

วันเวลา...อยากใหพอหายดีและชวยใหวิญญาณลีซงไดไปถึงเมืองฟาพระยาแถนก็ตอง
เซนไหว ลมหมู ฆาไก...” 

                                                                                           (ใบไมใบสุดทาย: หนา 21) 
 

หรือแมในตอนที่พอของลีจูจะใหลีจูแตงงานกับพ่ีสะใภของตนเอง เพ่ือรับชวงตอดูแลจากพ่ีชายที่
ตายไป ก็ไดมีการกลาวถึงเรื่องการหาฤกษยาม และมีการทําพิธีของผีบรรพบุรุษและเทวดาที่ตนเคารพ        
นับถือ ดังขอความวา 

 

  “ถาลูกตกลง พอจะเรียกลามมาหาฤกษยาม ทําพิธีไหวเจา ไหวผีบอกพ่ี
นอง แลวอาการเจ็บพอจะดีข้ึนเอง” 

  (ใบไมใบสดุทาย: หนา 22) 
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เหลานี้เองทําใหเห็นถึงความเชื่อในเรื่องภูตผี เทวดาของชาวลาวในชนบทที่สะทอนผานตัวละคร
พอของลีจู นอกจากนี้ผูเขียนก็ยังคงเสนอภาพของความเชื่อของคนรุนใหมที่มีการขัดแยงกับความคิดของ
คนรุนเกาโดยสิ้นเชิง กลาวคือไมเชื่อในเรื่องของความเชื่อเรื่องภูตผีที่มีมาแตเดิมโดยผูเขียนไดมีการเสนอ
ภาพคนรุนใหมกับความเชื่อผานตัวละครลีจู ดังขอความวา 

 
“แตทั้งหมดนี้ก็ถูกปฏิเสธ ตอวาตอขานอยางจริงจังจากพ่ีสเีฮอและลีจู ถารักษา

แกไขไมไดแกไขไมทนัก็ขอใหไปตายที่โรงพยาบาลโนน และในท่ีสดุพอก็ถูกนําสงไป
รักษาทีโ่รงพยาบาลเมืองฮม...ในท่ีสดุอาการปวยของพอคอย ๆ  หายวันหายคืน” 

                                                                                       (ใบไมใบสดุทาย: หนา 28) 
 

จากความขางตนจะเห็นถึงการปะทะกันระหวางความเชื่อในเรื่องภูตผีของคนรุนเกาและ                  
คนรุนใหม ซ่ึงเปนตอนท่ีพอของลีจูปวยและอาการทรุดหนักลง หมอผีจึงเสนอใหทําการเซนไหวภูตผี หรือ
เทวดาเพ่ือรักษาอาการ แตลีจูก็ไดปฏิเสธอยางหนักแนน โดยไมเชื่อความวิธีรักษาตามความเชื่อที่มีมา            
แตเดิม ลีจูจึงนําพอไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลจนอาการพอดีขึ้น ลีจูจึงเปรียบเสมือนภาพของคนรุนใหมใน
ประเทศลาวที่ไมเชื่อในเรื่องของความเชื่อท่ีมีมาแตเดิม อาจกลาวไดวาผูเขียนจงใจนําเสนอภาพใหเราเห็น
ถึงการปะทะกันทางดานความเชื่อของคนรุนเกาและคนรุนใหม 

อยางไรก็ตามผูเขียนก็ยังไดสรางตัวละครคนรุนกลางทีท่ําหนาท่ีผสานความเชื่อเรื่องภูตผรีะหวาง
คนรุนเกากับคนรุนใหมใหอยูรวมกันไดอยางลงตัวผานตวัละครท่ีชื่อสีเฮอ ดังเชนในตอนท่ีลีซงไมสบาย     
ดังขอความวา 

 

“ลีซงไดถูกนําสงโรงพยาบาลชาเกินกวาหมอจะชวยเหลือชีวิตไวไดทัน... พอไดทําพิธีเซนไหว
เจาที่เจาทาง เจาบานเจาเรือน จนเกือบหมดเนื้อหมดตัวก็ไมเห็นวาจะดีขึ้นเลย นอกจากนี้อาการของพ่ี
ลีซงนับวันยิ่งทรุดหนักลง เมื่อเปนเชนนั้นพี่สะใภสีเฮอจึงตอวาพออยางรุนแรง โดยยกเหตุผลใหพอฟง 
เพ่ือใหพอเลิกจากการเซนไหวงมงาย” 

                                             (ใบไมใบสุดทาย: หนา 19 - 20) 
 

จากขอความขางตนจะเห็นไดวา การท่ีสีเฮอมีความคิดท่ีจะพาสามีของตนเองไปโรงพยาบาล
แสดงใหเห็นวาเปนคนที่ไมไดมีความคิดงมงายเชื่อเรื่องภูตผีแบบคนรุนเกา แตกวาสีเฮอจะพูดใหพอ
นําลีซงไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลก็ตอนที่ลีซงอาการหนักแลว การที่สีเฮอรอเวลากอนที่จะพูดกับพอนี้
แสดงใหเห็นวาสีเฮอเคารพความคิดของคนรุนเกา กลาวคือถึงแมวาสีเฮอจะมีความคิดความเชื่อแบบ
คนรุนใหมที่ไมเชื่อเรื่องภูตผีแตก็ยังคงเคารพความคิดของคนรุนเกาดวยเชนกัน 

กลาวไดวา เรื่องสั้นประเพณีและชีวิตสะทอนไดชี้ใหเห็นถึงความคิด ความเชื่อทางดานการ
รักษาโรคในสังคมลาว ระหวางคนรุนเกาและคนรุนใหม ซึ่งความเชื่อทางไสยศาสตรเปนความเชื่อบน
รากฐานวัฒนธรรมเดิมท่ีฝงแนนในความรูสึกนึกคิดของประชาชน ในขณะเดียวกันวิทยาการทางดาน
การแพทยสมัยใหมเริ่มเขามาในสังคมลาว ทําใหคนลาวรุนใหมมีความคิดที่เปลี่ยนไปจากเดิม จึงเกิด
การปะทะกันทางความคิดของคนในสังคมลาว 
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2. การใหความสําคัญของศึกษาในยุคสมัยเกากับสมัยใหม 
เร่ืองการศึกษามีการกลาวถึงในหลายชวงของเรื่องส้ันประเพณีและชีวิต ซึ่งแทบจะกลายเปน

ประเด็นหลักที่เปนปจจัยในการดําเนินเรื่อง โดยใชตัวละครลีจู เปนผูที่นําเสนอภาพของการศึกษา           
ในประเทศลาว ทั้งยังเปนคนที่ใหความสําคัญในเรื่องการศึกษาเปนอยางมาก ดังขอความวา 

 

“ลีจูคิดอยากจากพอแมและพี่สะใภไปเขาโรงเรียนลองซานในช้ันมัธยม...ลีจูเรียน
จบประถมอยูบานหินสอ...ลีจูจบจากโรงเรียนลองซานแลวไดรับการคัดเลือกจากหนวย
บริหารสงใหไปเรียนตอมัธยมตอนปลายที่เมืองโพนโฮง...” 

                                                                  (ใบไมใบสุดทาย: หนา 17-18) 
 

จากขอความขางตนจะเห็นไดวา ลีจูผูที่อยูในระบบการศึกษามาโดยตลอด ซึ่งในชั้นประถมศึกษา
เรียนอยูโรงเรียนบานหินสอ และมัธยมเรียนอยูที่โรงเรียนลองซาน และไดเรียนตอในระดับมัธยมปลายท่ี
โรงเรียนโพนโฮง ถึงแมวาลีจูจะเปนนักเรียนจากชนบทแตกลับไดเรียนหนังสือมาโดยตลอด สะทอนใหเห็น
ถึงความเจริญและเปดกวางการเขาถึงทางการศึกษาของประเทศลาว รวมถึงการใหความสําคัญตอ
การศึกษาของคนรุนใหมของประเทศลาวในขณะนั้น ดังขอความวา 

 

   “นองก็ยังมีภาระมากมายในการศึกษาเลาเรียนตอใหสูงขึ้นเรื่อย ๆ ” 
                                                                                                            (ใบไมใบสดุทาย: หนา 25) 

 
จากขอความขางตนเปนตอนที่ลีจูพูดกับสีเฮอผูเปนพ่ีสะใภวา ตนมีภาระที่ตองไปเรียนตอ           

ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความใสใจและใหการใหความสําคัญในเร่ืองการศึกษาของคนลาวยุคใหม นอกจากนี้ใน
วรรณกรรมเรื่องนี้ยังไดสะทอนถึงการเรียนการสอนและการบมเพาะคนรุนใหมของประเทศลาวผานทาง
การศึกษาไวอีกดวย ดังขอความวา  

 

“การจดัการและมรีะเบียบวินยัอยางเขมงวด ตลอดระยะเวลาท่ีอยูที่น่ีเขาไดฝกฝน 
อบรมหลอหลอม และเลาเรยีนแบบแผนคณุลักษณะและทัศนะของคนลาวใหม” 
                                                                                     (ใบไมใบสุดทาย: หนา 19) 
 

จากขอความขางตน ทําใหเห็นรูปแบบการเรียนและกิจกรรมภายในโรงเรียนของประเทศลาว ที่มี
ความคิดวาโรงเรียนจะเปนที่ท่ีทําใหประชาชนมีระเบียบวินัย มีความรู เปนบุคคลที่มีคุณภาพมากขึ้น
กวาเดิม สรางใหเปน “คนลาวใหม” ตามที่รัฐบาลในสมัยนั้นตองการใหเปนเพ่ือเปนกําลังที่สําคัญในการ
พัฒนาประเทศใหดียิ่งข้ึน โดยลีจูผูท่ีผานการอบรมจากระบบการศึกษาก็ไดหลอหลอมเปนคนลาวใหม      
จะเห็นไดจากการพูดโตตอบปฏิเสธพอของตนเมื่อครั้งที่จะใหลีจงแตงงานกับพ่ีสะใภ ดังขอความวา 

  
“พอทําไมใหลูกทําเชนน้ีลกูยังจะไปเรยีนหนังสือตอ และลูกกไ็มสามารถ

ทําสิ่งท่ีฝนใจเชนนีไ้ดหรอกพอ พ่ีสาวก็ตองเปนพ่ีสาว พ่ีสีเฮอเปนเมียของพ่ีชายพวกเรา ลูกทาํ
เหมอืนพอพูดไมไดหรอก ลจีูยืนยนัปฏิเสธท้ังที่ตนไมเคยตอปากตอคําพอเชนนี้มากอนเลย” 
                                                                                      (ใบไมใบสุดทาย: หนา 24) 
 

จากขอความขางตน สะทอนใหเห็นผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ทําใหลีจูกลายเปนคนที่กลาพูด 
กลาคดิ แยกแยะ ปฏิเสธท่ีจะไมทําตามจารีตประเพณีท่ีไมถูกหรือไมเหมาะสมแมวาจะเปนประเพณีเกาแก              
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ที่สืบทอดมาก็ตาม นอกจากนี้ผูเขียนยังไดสรางคนรุนเกาใหปะทะกันในเรื่องของการใหความสําคัญ                          
ของการศึกษา โดยคนรุนเกาจะใหความสําคัญทางการศึกษาเพียงแคใหพออานออกเขียนได และออกมา
ประกอบอาชีพ ดังขอความวา 

 

“พออางเหตผุลวาไมมีใครชวย พ่ีชาย และพ่ีสะใภเก่ียวขาวและทําไรในปตอไป เรียนพออาน
ออกเขียนไดจนจบประถมอยูบานหินสอก็พอแลว” 

                                                                                   (ใบไมใบสดุทาย: หนา 17 ) 
 

 จากขอความขางตนจะเห็นไดวา พอของลีจูตองการใหลีจูเรียนจบแคประถม พออานออกเขียนได        
และออกมาชวยเหลืองานพอแม ซึ่งเปนความคิดแบบคนรุนเกาที่เห็นความสําคัญของการศึกษานอยกวา
การประกอบอาชีพ ขัดกับความคิดของคนรุนใหมอยางนองเยีย และลีจู ที่ตั้งใจจะศึกษาตอไปในระดับ               
ที่สูงขึ้น 
 กลาวสรุปไดวา สังคมลาวสมัยใหมใหความสําคัญกับการศึกษาเปนอยางมาก ดังที่รัตนา          
จันทรเทาว และคณะ (2547, น. 50) ไดกลาวา ลาวกาวเขาสูระยะการพัฒนา...โดยเฉพาะดานการศึกษา     
ซึ่งจัดวามีความสําคัญมากตอการพัฒนาประเทศ เพราะตองสรางคนที่มีความรู ความสามารถ เปนกําลัง
สําคัญในการกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ อีกทั้งการศึกษายังหลอหลอมวิธีคิดของคนลาวรุนใหมให
กลาคิด กลาพูด ใชหลักของเหตุผล และขอเท็จจริงประกอบการตัดสินใจ ซึ่งแตกตางไปจากวิธีคิดของ       
คนลาวในอดีต ที่เห็นความสําคัญของการประกอบอาชีพเพ่ือดํารงชีวิตมากวาการใหความสําคัญกับ
การศึกษา 

3. จารีตประเพณีกับความคิดตางระหวางรุน 
จารีตประเพณีที่ปรากฏในเรื่องประเพณีและชีวิตนั้นมีการปะทะกันทางความคิดของคนรุนเกา   

กับความคิดของคนรุนใหมในเรื่องของจารีตประเพณี โดยมีการนําเสนอภาพใหเห็นประเพณีเกาแกดั้งเดิม
ของชาวลาวในชนบท คือ ประเพณีที่นองชายตองรับหนาที่ตอจากพ่ีชาย ท้ังการแตงงานกับพ่ีสะใภเพื่อ
ดูแลพี่สะใภ ลูกของพี่ชาย และพอแม ดังขอความวา 

  
“ตามประเพณขีองเราแลวถือวาพ่ีตายพ่ียัง ผัวตายผัวยัง สิ่งนั้นก็หมายความวา พ่ีตายก็ตอง

เปนนองชายแทน เพื่อไมใหเสียเลือดเสียเนื้อของผูเปนพ่ี” 
(ใบไมใบสุดทาย: หนา 22) 
 

จากขอความขางตน พอของลีจูที่มีความคิดของคนรุนเกาในเรื่องจารีตและประเพณ ีโดยไดบอกใหลีจู
แตงงานกับพ่ีสะใภตามประเพณีนิยมท่ีสืบตอกันมา ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงประเพณีเกาแกในชนบทของ        
ประเทศลาว ที่สะทอนผานวรรณกรรมเรื่องประเพณีและชีวิต นอกจากนี้ยังสะทอนใหเห็นถึงความเครงครัดของ
จารีตประเพณีที่จําเปนจะตองปฏิบัติตาม โดยไดกลาวถึงบทลงโทษของการไมปฏิบัติตามจารีตและประเพณี
เหลานี้ไวดวย ดังขอความวา 

 

“นี่เปนจารีตประเพณีของพวกเราลูกเอย ถาไมทํา ไมปฏิบัติ พี่นองที่มีเชื้อสาย
นามสกุลพวกเราก็จะตําหนิ นินทา และไมเชื่อพวกเราอีก” 

                                                                                                               (ใบไมใบสุดทาย: หนา 23) 
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อยางไรก็ตามผูเขียนก็ยังไดนําเสนอภาพของคนรุนใหมกับคนรุนเกาที่มีการปะทะกันทางความคิด
ในเรื่องของจารีตและประเพณีที่มีมาแตเดิม ซึ่งเปนภาพของคนรุนใหมที่มีความคิดหรือเหตุผลชุดใหม
ขึ้นมาหักลางและปฏิเสธที่จะทําตามคนรุนเกาที่เชื่อจารีตประเพณีท่ีมีมาแตเดิมทั้งหมด ดังขอความวา 

 

“เปนอยางนี้พ่ีเอย ถาหากนองทาํอยางท่ีพอวา ก็หมายความวานองไดทรยศตอพ่ี
ลีซง ใชไหม พ่ีเขาเคยพูดกับนองเสมอเวลาทาํไรดวยกันวาพ่ีเขารักพ่ีสเีฮอมากท่ีสดุ...นองทํา
เหมอืนพอพูดนั้นไมไดหรอก ถึงจะวาเปนการปฏิเสธไมเชื่อฟงคาํพอแมหรือทรยศเนรคุณ
เชนไรนองก็ทาํตามไมได” 

                                                                                                               (ใบไมใบสุดทาย: หนา 25) 
 

จากขอความขางตนจะเห็นไดวาลีจูปฏิเสธท่ีจะแตงงานกับพี่สีเฮอที่เปนพ่ีสะใภของตน แมวาจะ
ถูกตําหนิวาเปนคนไมเชื่อฟงพอแม ทรยศหรือเนรคุณก็ตาม ลีจูจึงเปรียบเสมือนเปนตัวแทนของคนรุนใหม   
ในประเทศลาวที่ปฏิเสธตอจารีตประเพณีที่ปฏิบัติมาแตเดิม โดยเห็นวาเปนเรื่องท่ีไมถูกตองและไมควร
กระทํา นอกจากนี้ผูเขียนยังไดสรางตัวละครสีเฮอ เปนตัวละครกลางท่ีคอยผสานระหวางความคิดของคน
รุนใหมกับคนรุนเกาที่มีตอจารีตและประเพณี ดังในตอนที่สีเฮอพูดกับลีจูเรื่องการปฏิเสธการแตงงาน 
ความวา 

 

“สําหรับพี่ก็ไมถึงข้ันปฏเิสธไมแตงงานมีคูครอง...แตส่ิงทีไ่ดมาจากการบังคับขืน
ใจของกฎเกณฑ ประเพณีเกาลาหลังเชนนี้ พ่ีทําไมไดเดด็ขาด แตพ่ีจะไมเปนผูฝาฝนดาน
จารตีของพอแมและเช้ือสายนามสกุลซึ่งเคยปฏิบัติกันมาหรอก ถาหากสิง่นั้นถูกตอง 
สอดคลองกับนโยบายและระเบยีบของกฎหมายพรรคเรา” 

                                                                                                              (ใบไมใบสุดทาย: หนา 27) 
 

จากขอความขางตนจะเห็นไดวา ผูเขียนไดย้ําใหเห็นความคิดของคนรุนกลางในเรื่องการปฏิเสธ
จารีตประเพณีท่ีมีมาแตดั้งเดิมผานตัวละครสีเฮอ โดยสีเฮออยูภายใตการบีบบังคับของจารีตและประเพณี
มาโดยตลอด แตก็มีความคิดของคนรุนใหมเชนกัน กลาวคือการปฏิเสธจารีตประเพณีเกาแกของสีเฮอนี้ 
ไมไดหมายรวมถึงจารีตประเพณีทั้งหมด หากแตเปนเพียงการปฏิเสธเฉพาะในเรื่องของประเพณีที่เห็นวาไม
ถูกตองและไมควรกระทําเพียงเทานั้น หากประเพณีไหนที่ถูกและเหมาะสมก็จะคงยึดถือปฏิบัติตาม 

กลาวสรุปไดวา ในเรื่องของจารีตและประเพณีที่สะทอนผานในเรื่องนั้น แบงออกเปน                
สามกลุมใหญ คือความคิดในเรื่องจารีตประเพณีของคนรุนใหม รุนกลาง และรุนเกา โดยคนรุนเกา คือพอ
ของลีจู ที่ปฏิบัติตามจารีตประเพณีที่สืบตอมาอยางเครงครัด สวนลีจูก็มีความคิดแบบคนรุนใหมที่ไมเชื่อ
จารีตประเพณีที่มีมาแตเดิม และสีเฮอเปนคนที่คอยผสานระหวางความคิดของคนรุนเกากับความคิดของ
คนรุนใหม โดยกลาววาหากเปนประเพณีที่ถูกตองเหมาะสม ไมบังคับฝนใจก็จะยึดถือปฏิบัติตาม แตหาก
เปนประเพณีไมถูกตอง ไมเหมาะสม ก็จะไมปฏิบัติตาม 

4. คานิยมทางอาชีพสมัยเกากับสมัยใหม 
ในดานการประกอบอาชีพผูเขียนนําเสนอภาพความแตกตางทางความคิดในเรื่องของการประกอบ

อาชีพของคนรุนเกาและคนรุนใหม โดยในสังคมชนบท คนรุนเกาที่เปนชาวบานสวนใหญมักจะทําอาชีพ        
ลาสัตว และทําการเกษตร ซึ่งสะทอนผานครอบครัวของลีจู ดังความวา “นิ้วชี้ของพี่เตรียมพรอมเหนี่ยว       
ไกปนอยูตลอดเวลาหากเมื่อมีสัตวปาเดินผาน” (ใบไมใบสุดทาย: หนา 15)  และ “ลีจูทํางานตั้งแตเชาจน
ค่ํา...รวงขาวที่เก่ียวแลวไดจัดนํามาวางเปนทิวแถว” (ใบไมใบสุดทาย: หนา 24) 
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ปท่ี 2 ฉบับที ่2 (กรกฎาคม – ธนัวาคม 2562) 
 

จากความขางตนจะเห็นไดวา ครอบครัวของลีจูทําอาชีพลาสัตว และทํานา ซึ่งเปนอาชีพ           
ที่สืบทอดตอกันมาจากคนรุนเกาสูครอบครัวของลีจู แตลีจูซึ่งเปนตัวแทนของคนรุนใหมกลับไมคิดจะทํา
อาชีพเดิมซึ่งเปนพ้ืนฐานของครอบครัว แตกลับตองการประกอบอาชีพทหาร ดังขอความวา 

 

“นองเยยีมีพรสวรรคทางดานภาษาวรรณคดี ประวติัศาสตรและอยากเปนครู     
แตลีจูกลบัชอบการเปนทหารขับรถถังมากกวาอยางอื่น” 

(ใบไมใบสุดทาย หนา 19) 

 
จากขอความขางตนจะเห็นไดวานองเยียตองการจะประกอบอาชีพครูและลีจูอยากที่จะเปนทหาร 

ซึ่งเปนอาชีพที่ชาวลาวสวนใหญนิยมทํา ดังที่บัวริน วังคีรี (2556, น. 37) ไดกลาวถึงเรื่องการประกอบ
อาชีพของชาวลาวไววา ประชาชนชาวลาวเองสวนใหญ นิยมประกอบอาชีพเกษตรกรรม ตํารวจ ทหาร 
พนักงานของรัฐ เปนตน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับรัตนา จันทรเทาว และคณะ (2547, น. 33) ที่ไดกลาว
วา นอกจากอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเปนอาชีพหลักของสังคมลาวแลว ยังกลาวถึงอาชีพอ่ืน ๆ โดยเฉพาะ
อาชีพราชการ ซึ่งมีบทบาทหนาที่สําคัญในสังคมลาว 

จะเห็นไดวา ประชาชนลาวสวนใหญนิยมประกอบอาชีพเกษตรกรรม ตํารวจ ทหาร และพนักงาน
ของรัฐ ซึ่งตรงกับอาชีพท่ีลีจูตองการจะทํา นอกจากนี้การท่ีลีจูตองการประกอบอาชีพทหาร และนองเยีย
ตองการประกอบอาชีพครูนั้น ยังสะทอนใหเห็นถึงความคิดของคนรุนใหมที่ใหความสําคัญและยกยอง
อาชีพครูและทหาร โดยเชื่อวาทั้งสองอาชีพนี้เปนอาชีพนี้จะเปนกําลังหลักในการสรางชาติใหแข็งแกรง  
และสามารถสรางคนในชาติใหเปนประชากรท่ีมีคุณภาพเพ่ือมาพัฒนาประเทศชาติใหดียิ่งข้ึน มากกวา    
การเปนเกษตรกรดังความคิดของคนรุนเกา 

5. บทบาทสตรีในสังคมลาว     
ในสังคมลาวเปนสังคมที่ใหความสําคัญกับผูหญิงหรือแมหญิงลาวมาตั้งแตสมัยโบราณจนถึง

ปจจุบัน ซึ่งผูหญิงจะตองมีบทบาทหรือสถานภาพท้ังฐานะการเปนแม ภรรยา และลูกสาว เพื่อใหทุกคน
ตระหนักถึงความสําคัญนี้ ผูแตงหลายทานจึงนิยมแทรกความเปนแมหญิงลาวลงไปในวรรณกรรม            
เรื่องตาง ๆ เชนเดียวกับวรรณกรรมเรื่องประเพณีและชีวิตที่มีการสะทอนภาพของบทบาทแมหญิงลาวใน
สังคมของประเทศลาวผานตัวละครที่ชื่อวา “สีเฮอ” และ “นองเยีย” โดยปรากฏบทบาทสําคัญของ                        
แมหญิงลาวที่ปรากฏออกมาภายในเรื่อง ดังนี ้

1) บทบาทของสตรีในครอบครัว 
ในเรื่องประเพณีและชีวิตไดสะทอนบทบาทท่ีสําคัญในครอบครัวของผูหญิงลาว          

โดยกลาวถึงเรื่องของการที่ผูหญิงลาวจะตองทําหนาท่ีที่สําคัญในครอบครัว ท้ังในบทบาทของการเปนลูก       
ที่ตองรับภาระดูแลครอบครัว และนองชายของตัวละครนองเยีย ดังขอความวา 

 

“นองเยยีมีสีหนาเศราลงเม่ือพูดถึงพอแมที่พิการทางรางกาย พอขาดวน แตแม
ตาบอดขางหนึ่ง เน่ืองจากเครื่องบนิของสหรฐัอเมริกาท้ิงระเบิดลงสูบานเกิดเมืองนอนของ
พอแมในยามสงคราม นางไมเพียงแตดูแลพอแม แตยังเลีย้งดูนองชายจนอายุ 16 ป” 

                                                                                                                ใบไมใบสดุทาย: หนา 20) 
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            จากขอความขางตนจะเห็นไดวา นองเยียเปนตัวละครผูหญิงท่ีเปนหัวหนาหลักของ
ครอบครัว มีบทบาทหนาท่ีในการดูแลพอแมท่ีพิการและนองชาย ซึ่งสะทอนใหเห็นความเขมแข็งของ
ผูหญิงลาวที่ตองเปนผูดูแลคนในครอบครัว นอกจากบทบาทของความเปนลูกและพ่ีสาวที่ตองดูแล
ครอบครัวแลว ผูเขียนยังไดเสนอภาพของการเปนแมที่ตองดูแลลูกและภรรยาที่ตองดูแลพอแมของสามี            
ไวอีกดวย โดยสะทอนผานตัวละครสีเฮอ ดังขอความวา 

 

                       “เด๋ียวนี้พ่ีลซีงของพวกเธอก็ตายแลว เมียของเขาตองรบัภาระเลี้ยงพอ เล้ียงแม เล้ียงลูก” 
                                                                                                  (ใบไมใบสุดทาย: หนา 22) 
 

           จากขอความขางตนจะเห็นไดวาเมื่อพ่ีลีซงสามีของพ่ีสีเฮอตายไป พ่ีสีเฮอจึงตองรับ
ภาระหนาที่ในการที่ตองทั้งดูแลครอบครัวของสามีและดูแลลูกเลี้ยงดูลูกของตนเองดวย นอกจากนี้ในตอน
ที่ตัวละครนองเยียกลาวถึงการที่ตัดสินใจใหนองชายของตนแตงงานเพื่อใหฝายหญิงมาดูแลพอแม           
ของฝายชาย เปนการสนับสนุนในเรื่องของบทบาทหนาที่ที่สําคัญในครอบครัวของผูหญิงไดเปนอยางดี      
ดังขอความวา 

 

“นางไมเพียงแตดูแลพอแม แตยังเล้ียงดูนองชายจนอายุ ๑๖ ป จึงใหนองชาย
ตัดสินใจแตงงานใหเมยีมาดูแลพอแม” 

  (ใบไมใบสดุทาย: หนา 20) 
 

  นอกจากบทบาทหนาที่ในการดูแลครอบครัวและดูแลงานบานแลว ในเรื่องประเพณแีละ
ชีวิต ยังไดนําเสนอภาพของผูหญิงลาวที่มีบทบาทสําคัญในเรื่องของการชวยสามีหาเลี้ยงครอบครัวในการ
ประกอบอาชีพ ทํางานเคียงขางสามีของตน ดังขอความวา 

 

             “ขาวในผนืไรถูกนาํมากองข้ึนเปนเนินสูง พ่ีสเีฮอคอยชวยเหลือยกนั่นหามน่ี” 
 (ใบไมใบสดุทาย: หนา 24) 

 
 

2) บทบาทของสตรีในฐานะภรรยา 
    ผูหญิงลาวนั้นนอกจากจะมีความเขมแข็งที่ปรากฏออกมาแลว ผูหญิงของประเทศลาว
ยังคงตองรักษาความเปนเอกลักษณตามแบบของแมหญิงลาวในอุดมคติ ตามความคาดหวังของสังคม         
ไวอีกดวย นั่นคือ ความสุภาพ ความเรียบรอย ออนหวาน ทั้งในดานกริยา วาจา การแตงกาย และจิตใจ ซึ่ง
สอดคลองกับ รัตนา จันทรเทาว และคณะ (2547, น. 73-74) ที่ไดกลาวถึงบทบาทของสตรีลาวไววา          
นิทานพ้ืนบานลาว สะทอนถึงความเปนแมศรีเรือนที่ฝายหญิงจะตองมี ตองเรียนรูมาตั้งแตยังเล็ก         
และประพฤติปฏิบัติตามจารีตประเพณีที่มีมาแตอดีตอยางดี ซึ่งเรื่องสั้นเรื่องประเพณีและชีวิตไดนําเสนอ
ภาพของผูหญิงลาวที่มีความซื่อสัตยตอสามี ผานตัวละครสีเฮอ ในตอนที่สีเฮอกลาวถึงความรักที่มีตอลีซง   
ผูเปนสามีของตน ดังขอความวา 
 

“นองจู พ่ีรักลีซง พ่ีนบัถือความซ่ือสัตยตอพ่ีเขาเพียงคนเดียวและพ่ีไมสามารถมอบ 
ความรกัแบบผวั ๆ เมีย ๆ ใหแกใครไดอีกแลวในชีวิตของพ่ี”  

 (ใบไมใบสดุทาย: หนา 26) 
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ปท่ี 2 ฉบับที ่2 (กรกฎาคม – ธนัวาคม 2562) 
 

  จากขอความขางตน เปนตอนทีสี่เฮอพูดกับลีจูในตอนท่ีพอของลีจูจะบังคับใหลีจู
แตงงานกับพ่ีสีเฮอ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความรักเดียวใจเดียว ความซื่อสัตยตอลีซงผูเปนสามีของนาง 

3) บทบาทของสตรีกับความเทาเทียม 
ภายในเรื่องประเพณีและชีวิตปรากฏความเทาเทียมกันระหวางชายและหญิง โดยให

ผูหญิงภายในเรื่องมีบทบาทมาก ทั้งในเรื่องของการดําเนินชีวิต และบทบาทในสังคม จะเห็นไดจากการที่
นองเยีย ไดรับการศึกษาในระดับมัธยมปลายและไดรับการยอมรับจากลีจูที่เปนผูชายวาเปนผูหญิง           
ที่เรียนเกง สามารถสอนวิชาคณิตศาสตรใหลีจูได ดังขอความวา นองเยียอธิบายวิชาเลขใหลีจูฟง                 
เปนประจํา (ใบไมใบสุดทาย: หนา 19) จะเห็นไดวา นองเยียมีความสามารถทัดเทียมกับผูชายและไดรับ
การยอมรับ อีกทั้งภายในเรื่องยังไดกลาวถึงความเกงกาจของผูหญิงที่สะทอนผานตัวละครนองเยีย            
ที่สามารถผานการคัดเลือกไดรับทุนเรียน ดังขอความวา 

 

“ทางฝายบริหารไดแจงวานองเยยี ไดรับทุนการศึกษาไปเรียนวิชาเฉพาะที่ประเทศรัสเซยี 
 สาขาและวรรณคด”ี 
                                                                                       (ใบไมใบสุดทาย: หนา 25) 
 

              อยางไรก็ตามแมวาผูหญิงลาวจะเกงเพียงใดแตก็ยังคงลักษณะของความเปนผูหญิงที่
เรียบรอย สุภาพออนหวาน อยางแมหญิงลาวไวดวย โดยไดนําเสนอผานตัวละครนองเยียที่เรียนเกงและมี
คุณลักษณะที่เรียบรอย ดังขอความที่วา 
 

“นองเยยีเปนคนนารัก และนาสงสารมาก นางไมเพียงแตเปนคนเรยีนเกง มีคะแนนสูงข้ึน
ทุก ๆ  เดือนเทานั้น แตยังเปนเด็กดี มีคุณลักษณะเรยีบรอยอีกดวย” 

                                                                                              (ใบไมใบสดุทาย: หนา 18) 
 

           จากเหตุการณขางตนอาจกลาวไดวา สังคมลาวมีความเปดกวางและยอมรับ
ความสามารถของเพศหญิง และใหผูหญิงเขาไปมีบทบาทมากในสังคม ซึ่งสอดคลองกับสภาพสังคม         
ทางประวัติศาสตรที่ผูหญิงอยูเบ้ืองหลังความสําเร็จตาง ๆ ของประเทศลาว ดังที่  บัวริน วังคีรี             
(2556, น. 45) ไดกลาวถึงวรรณกรรมลาววาชี้ใหเห็นความสุข ความสดใส ความหวัง และความหาวหาญ
เขมแข็งของแมหญิงลาว ในการรวมเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาประเทศใหรุงเรืองสืบไป 

6. การเมืองกับการพัฒนาประเทศ 
ประเทศลาวเปนประเทศที่ตกเปนอาณานิคมของชาติตาง ๆ รวมถึงการผานศึกสงคราม              

มาอยางยาวนาน กอนที่จะมีการปฏิวัติประเทศไดสําเร็จ โดยหลังการปฏิวัติประเทศ รัฐบาลของประเทศ
ลาวพยายามที่จะสรางชาติและพัฒนาประเทศของตนโดยวิธีตาง ๆ  ปลูกฝงใหคนในชาติรักและตองการ
พัฒนาชาติของตน สิ่งเหลานี้ไดสะทอนออกมาใหเห็นผานวรรณกรรมเรื่องประเพณีและชีวิต ซึ่งในเรื่อง
ความคิดของการรักชาต ิและความตองการพัฒนาประเทศนั้น ปรากฏในแทบทุกตัวละครที่เปนตัวละครที่มี
ความคิดของคนลาวใหม โดยเฉพาะความคิดในเรื่องของการปฏิวัติประเทศลาว ที่ถูกปลูกฝงและสะทอน
ออกมาผานตัวละครลีจู ดังขอความวา 
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ปท่ี 2 ฉบับที ่2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2562) 
 

“ลีจูกลับชอบเปนทหารการเปนทหารขับรถถังมากกวาอยางอ่ืน...ลีจูมักอานหนังสอื
ที่พูดถึงชีวิต การเคลื่อนไหวของบรรดาทานผูนําผูใหกําเนิดการปฏิวัติลาว โดยเฉพาะ
ประวัติศาสตรการตอสูของนัก รบวีรชน” 

(ใบไมใบสุดทาย: หนา 19) 
 

ความคิดในเรื่องของการรักชาติและความตองการพัฒนาประเทศของตนนี ้นํามาซึ่งความเสียสละ
ในเรื่องสวนตัวและเห็นความสําคัญของประเทศชาติมากอนเปนอันดับแรก โดยในเรื่องประเพณีและชีวิต   
ไดกลาวถึงตัวละครลีจูและนองเยีย ที่เห็นความสําคัญของชาติมากอนเรื่องสวนตัว ดังขอความวา 

 

“ผูอํานวยการไดเสนอชื่อนักเรียนที่สอบจบ ม.6 ไปเรียนการทหาร ในน้ันมีช่ือของลจี ู    
คนหนึ่ง นองเยียวิ่งมาหาและกลาวชมเชย...ถึงนางจะยิ้มแตแววตาก็ยังมีความเหงาหงอยที่แสดง
ความเปนหวงเปนใย และขาวเบ้ืองตนนี้เองที่ไดกลายเปนสัญญารักของคนทั้งสองซึ่งกําลังจะ
พลัดพรากจากกัน...สองสัปดาหตอมาทางโรงเรียนไดแจงใหนองเยียรูวานางมีชื่อไดรับ
ทุนการศึกษาไปเรียนวิชาเฉพาะที่รัสเซีย...และนับตั้งแตวันนั้นมาทั้งสองก็ไดเพิ่มความเขาอก
เขาใจซึ่งกันและกัน ทั้งสองมักพูดถึงเรื่องอนาคตพูดถึงหนาที่การงาน เวลานี้สองเสนทางไดหัน
ไปคนละทางแตการนัดหมายจุดบรรจบกันนั้นคือวันที่ทั้งสองสําเร็จการศึกษาเลาเรียน นองเยีย
ไดใหคํามั่นสัญญารักเดียวใจเดียว และลีจูก็เหมือนกันถึงเขาจะไปทําหนาที่ทหาร แตนั่นก็เพื่อ
การบริหารท่ีประเทศชาติมอบหมาย เขาจะคอยจนนองเยียสําเร็จการศึกษา” 

 (ใบไมใบสดุทาย: หนา 26) 
 

จากขอความขางตนแสดงใหเห็นถึงการจากกันของคนทั้งสอง โดยนองเยียไปศึกษาตอที่รัสเซีย 
และลีจูไปเปนทหารรับใชชาติ ซึ่งการจากกันของคนท้ังสองนี้ สะทอนใหเห็นถึงความเสียสละในเรื่อง
สวนตัวของคนทั้งสองท่ีเห็นความสําคัญของการพัฒนาประเทศชาติมากอน 
 กลาวไดวา ประเทศลาวเปนประเทศที่พยายามฝาฟนและพัฒนาประเทศมาโดยตลอด วรรณกรรม
จึงมุงเนนในมิติของชาตินิยม ปลูกฝงใหคนในชาติมีความรักความสามัคคีกัน และตองการพัฒนาชาติ       
ของตนเปนหลักสําคัญ ดังที่ รัตนา จันทรเทาว และคณะ (2547, น. 100) ไดกลาววาเรื่องสั้นลาวมุงปลุก
อุดมการณชาตินิยมอยางเขมขน เพ่ือกระตุนสํานึกความเปนชาติและความรับผิดชอบที่ประชาชนลาวพึงมี
ตอชาติบานเมือง 

7. ผลกระทบจากสงคราม 
เรื่องสั้นประเพณีและชีวิต เปนวรรณกรรมที่ไมไดมีจุดมุงหมายที่จะตองการสื่อใหเห็นถึงเรื่องของ

สงครามโดยตรง จึงไมคอยปรากฏภาพของสงคราม และผลกระทบที่เกิดจากสงคราม แตถึงอยางไรก็ตาม
ผูเขียนยังคงแทรกเก่ียวกับผลกระทบที่เกิดจากสงครามไวผานครอบครัวของนองเยีย ดังขอความวา 

 

“นองเยียมีสีหนาเศราลงเม่ือพูดถึงพอแมที่พิการทางรางกาย พอขาดวน และแมตาบอดขาง
หน่ึง เนื่องจากเคร่ืองบินของสหรัฐอเมริกาทิ้งระเบิดลงสูบานเกิดเมืองนอนของพอแมในยาม
สงคราม นางไมเพียงแตดูแลพอแม แตยังเลี้ยงดูนองชายจนอายุ 16 ป” 
                                                                                          (ใบไมใบสุดทาย: หนา 20) 
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ปท่ี 2 ฉบับที ่2 (กรกฎาคม – ธนัวาคม 2562) 
 

จากขอความขางตนจะเห็นไดวา พอของนองเยียขาดวน สวนแมตาบอดหนึ่งขาง การพิการของ
พอและแมของนองเยียนี้ เกิดจากผลกระทบจากสงครามการทิ้งระเบิดของสหรัฐอเมริกา ซึ่งผูเขียนไดแทรก
ใหผูอานตีความผานการสูญเสียของพอแมของนองเยีย โดยทั้งแขนและดวงตาเปนอวัยวะท่ีสําคัญของ
รางกาย การสูญเสยีอวัยวะสวนนี้จึงสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตทั้งชีวิต  

จะเห็นวา ผูเขียนตองการสื่อใหเห็นถึงความรุนแรงของบาดแผลที่เกิดจากสงครามผานภูมิหลัง
ของตัวละคร แมวาวรรณกรรมเรื่องนี้จะไมไดมีจุดมุงหมายในการนําเสนอภาพสงครามหรือผลกระทบจาก
สงครามอยางชัดเจน แตผูเขียนก็ยังคงนํามาแทรกไวภายในเรื่อง สะทอนใหเห็นถึงการเก็บรายละเอียด     
ในทุกแงมุมของสภาพสังคมที่ไดนํามาใสไวในงานเขียนของตน อีกท้ังเปนการกระตุนเตือนคนในชาติใหรัก 
และหวงแหนชาต ิ
 

สรุป 
เรื่องประเพณีและชีวิตเปนการปะทะทางดานความคิดของคนรุนใหมกับคนรุนเกา ดังนั้นสภาพ

สังคมภายในเรื่องจะแบงออกเปนสภาพสังคมของคนลาวรุนเกาในแถบชนบทกับคนลาวรุนใหม โดยคนรุน
เกายังปรากฏ ความเชื่อเรื่องภูตผี จารีตประเพณี และการใหความสําคัญกับการประกอบอาชีพมากกวา
การศึกษา ที่สะทอนออกมาผานวรรณกรรม และความคิดเหลานั้นลวนแตไดรับอิทธิพลมาจากการสืบทอด
ในอดีต แตในขณะเดียวกันภายในเรื่องประเพณีและชีวิตก็ยังคงนําเสนอความคิดของคนรุนใหมที่ขัดแยง
กับความคิดของคนรุนเกา โดยไดมีการใหความสําคัญในเรื่องการศึกษาอีกทั้งไดรับการสนับสนุนในเรื่อง
ของการศึกษาจากรัฐบาลและหนวยงานที่เปนปจจัยและตัวแปรสําคัญทําใหความคิดของคนรุนใหม
เปลี่ยนไปจากเดิม ซ่ึงคนรุนใหมภายในเร่ืองน้ัน ไมเชื่อในเร่ืองภูตผี หรือการรักษาโรคโดยวิธีไสยศาสตร           
ไมปฏิบัติตามจารีตประเพณีที่ไมถูกตองและไมเหมาะสม ใหความสําคัญกับการศึกษามาเปนอันดับแรก 
และมุงประกอบอาชีพที่สรางประโยชนใหแกประเทศชาติ โดยชาวลาวใหความสําคัญกับอาชีพทหาร และ
อาชีพครู ซึ่งสะทอนแนวคิดวาการประกอบอาชีพทั้งสองนี้เปนรากฐานสําคัญในการขับเคลื่อนและสราง
ความมั่นคงใหแกประเทศชาติ โดยผูเขียนไดใชตัวละครพอแทนความคิดของคนรุนเกาที่ยังคงยึดถือปฏิบัติ
ตามจารีตประเพณีท่ีมีมาแตเดิม และใหตัวละครลีจูเปนตัวแทนคนรุนใหมท่ีไมเห็นดวยกับจารีตประเพณี
และความคิดท่ีมีมาแตเดิม ซึ่งผูเขียนตองการบอกกับผูอานวาเราควรจะเลือกใชชีวิตตามแบบที่เรา
ตองการ มากกวาที่จะทําตามจารีตประเพณีที่มีมาแตเดิมตอไป แตอยางไรก็ตามผูเขียนก็ยังคงไดสราง         
สีเฮอซึ่งเปนตัวละครรุนกลาง เพ่ือคอยผสานระหวางความคิดของคนรุนเกากับความคิดของคนรุนใหมไว
ดวยกัน กลาวคือสีเฮอจะเปนตัวละครที่มีทั้งความคิดของคนรุนเกากับความคิดของคนรุนใหมอยูในตัว 
เชน สีเฮอปฏิเสธที่จะทําตามจารีตประเพณีบังคับฝนใจที่ใหตนแตงงานกับนองของสามีตนเองที่เสียชีวิต
ไปแลว แตในขณะเดียวกันสีเฮอก็ยังคงเคารพและยึดถือปฏิบัติตามประเพณีอ่ืน ๆ ที่ถูกตองและเหมาะสม 
เปนตน อาจกลาวไดวาผูเขียนตองการใหเราเห็นถึงความขัดแยงทางความคิดระหวางคนรุนเกาและ          
คนรุนใหม และในขณะเดียวกันก็พยายามที่จะชวยหาทางออกของความขัดแยงทางความคิดใหอยูรวมกัน
ไดอยางลงตัวดวยการสรางตัวละครคนรุนกลางข้ึนมา รวมไปถึงการแสดงใหเห็นถึงความเสมอภาคทั้งใน
เรื่องของการใหความสําคัญกับกลุมชนตาง ๆ  เห็นไดจากการที่เด็กในกลุมตาง ๆ  ไดรับการศึกษาอยางเทา
เทียม และการใหผูหญิงมีสิทธิและบทบาทที่เทาเทียมกับผูชาย รวมไปถึงการนําเสนอบทบาทที่สําคัญของ
ผูหญิงในฐานะ แม ภรรยา และบุตรสาว ที่มีบทบาทสําคัญในสังคม ทั้งในบานและนอกบาน อยูเบื้องหลัง
ของความสําเร็จ เปนกําลังในการพัฒนาชาติ ซึ่งสิ่งเหลานี้สะทอนใหเห็นความเปนผูหญิงลาวท่ีมีบทบาท
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สําคญัในสังคมของประเทศ เปนผูหญิงที่มีความเขมแข็ง แข็งแกรง กลาคิด กลาแสดงออก และยังคงรักษา
ความเปนแมหญิงลาวในอุดมคติ ตามความคาดหวังของสังคมไวอีกดวย เหลานี้เองทําใหเห็นถึงความเปด
กวางและยอมรับใหผูหญิงมีบทบาททางสังคมของประเทศลาว นอกจากนี้ยังมีการนําเสนอภาพของการ
สรางชาติและการพัฒนาประเทศของลาว โดยปลูกฝงใหประชาชนมีความรักชาติและมีความตองการ
พัฒนาประเทศ ใหความสําคัญทางการศึกษาและการประกอบอาชีพที่มีสวนชวยในการพัฒนาประเทศ 
เรื่องสั้นประเพณีและชีวิตจึงสามารถสะทอนสังคมลาวในบริบทสมัยนั้นไดอยางเดนชัด 

  
 

………………………. 
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สุดารัตน วัฒนพฤติไพศาล1 

Sudarat Watthanapruetiphaisan 
 
 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาประสิทธิภาพชุดฝกปฏิบัตินาฏศิลป ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จํานวน 4 ชุด ตามเกณฑ 80/80 2) เปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในชวงระหวางกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชชุดฝกปฏิบัติ       

ที่พัฒนาขึ้น และ 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอชุดฝกปฏิบัตินาฏศิลป ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา คือ นักเรียน       

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6/1 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย         

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 40 คน 

ผลการวิจัยพบวา ชุดฝกทักษะนาฏศิลป ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ที่ไดพัฒนาขึ้นนั้น มีประสิทธิภาพเทากับ 85.33/87.92 เมื่อนําไปใชสําหรับ      
การประกอบการจัดการเรียนการสอน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรอยละ 87.92       
จากเดิมที่มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 65.17 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน        
และหลังเรียน พบวาคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ                          
ทางสถิติที่ระดับ .05 สวนในดานความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอชุดฝกปฏิบัตินาฏศิลปดังกลาว 
โดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งมีคาคะแนนเฉลี่ยที่ 4.63 
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และหลังเรียน พบวาคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ                               
ทางสถิติที่ระดับ .05 สวนในดานความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอชุดฝกปฏิบัตินาฏศิลปดังกลาว 
โดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งมีคาคะแนนเฉลี่ยที่ 4.63 
 

คําสําคัญ : ชุดฝกปฏิบัตินาฏศิลป, การพัฒนา, การเรียนรู 
 

 

Abstract 
 

The purposes of this research were to: 1) study the efficacy of dramatic arts 
practice packages according to the Basic Education Core Curriculum B.E. 2551 (A.D. 2008) 
for four sets based on the efficacy criteria of 80/80, 2) compare the students’ learning 
achievement before and after studying by using the developed practice packages, and    
3) study the students’ satisfaction towards the dramatic arts practice packages according 
to the Basic Education Core Curriculum B.E. 2551 (A.D. 2008). The sample was a group of 
40 Prathomsuksa 6/1 students of Anubal Jumpholphonphisai School, Phonphisai District, 
Nong Khai Province in the 2nd semester of academic year 2017. 

The results found that the developed dramatic arts practice packages according 
to the Basic Education Core Curriculum B.E. 2551 (A.D. 2008) had efficacy of 85.33/87.92.  
When applied them in learning and teaching management, the students’ learning 
achievement was at 87.92%, comparing to the previous learning achievement of 
65.17%.  The comparison of the students’ learning achievement both before and after 
studying showed that the average of learning achievement after studying was higher 
than before studying with statistical significance at the .05 level. The students’ 
satisfaction towards the dramatic arts practice packages as a whole was at the highest 
level with the average value of 4.63. 
 

Keywords : Dramatic Arts practice package, development, learning 
 
 

บทนํา 
 ปจจุบันการเรียนรูนาฏศิลปไดรับการยินยอมและถือวาระบํา รํา ฟอน เปนเอกลักษณ

ประจําชาติ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะประจําภาค การแสดงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนการแสดง               
ที่มีความสนุกสนานเราใจ เนื่องจากวิถีชีวิตของคนใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความเรียบงาย   
และประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนสวนใหญ ทารําจึงไดดัดแปลงมาจากการดําเนินชีวิตประจําวัน
และใสลีลาความออนชอยเพ่ือใหทารํามีความสวยงาม แตสภาพการเรียนการสอนในปจจุบันพบวา
นักเรียนสวนใหญไมสามารถฟอนรําประจําภาคตนเองได จากสภาพดังกลาวเปนปจจัยประการหนึ่ง 
สวนการสอนของครูผูสอนยังขาดกระบวนการถายทอด ครูไมฝกใหนักเรียนไดฝกฝนอยางอิสระ                      
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และการฟอนรําไมสอดคลองกับชีวิตประจําวัน นักเรียนไมเขาใจดนตรี ไมเห็นคุณคาของภูมิปญญา
ไทยและภูมิปญญาทองถ่ิน ซึ่งถือเปนปจจัยสําคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ครูผูสอนตองทําใหนักเรียนเกิดเจตคติที่ดีตอการฟอนรํา เพื่อใหผูเรียนเกิดความรักและเห็นคุณคา
ของนาฏศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรมไทย (ปยามรรัตน เศรษฐดาวิทย, 2547, น. 1) 
 การสอนนาฏศิลปนั้น จําเปนตองมีองคประกอบที่สําคัญคือ เอกสารในการฝกปฏิบัติ
นาฏศิลป ซึ่งสามารถชวยใหผูเรียนไดศึกษาคนควา เปนการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู           
ดวยตนเอง และสามารถเรียนรูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข นอกจากนี้การจะฝกทักษะปฏิบัติดาน
นาฏศิลปใหไดผลก็คือ การฝกทักษะพ้ืนฐานในการฝกหัดนาฏศิลปดวยชุดฝกปฏิบัติ ซึ่งเปนสื่อการ
เรียนการสอนที่ผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง เพราะผูเรียนจะไดมีโอกาสนําความรูเก่ียวกับทักษะ
พ้ืนฐานในการฝกหัดนาฏศิลปที่ไดเรียนมาแลว มาฝกใหเกิดความรูความเขาใจ และเกิดความชํานาญ
ใหมากขึ้น  

จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนาฏศิลปของโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย             
ที่ผานมา ยังไมเปนที่นาพอใจและประสบผลสําเร็จเทาที่ควร จะเห็นไดจากในปการศึกษาที่ผานมา  
นักเรียนสวนใหญในโรงเรียนไมมีทักษะพ้ืนฐานทางนาฏศิลป และมีกิจกรรมการแสดงเก่ียวกับ
นาฏศิลปไมมากนัก ผูศึกษาจึงไดสํารวจปญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนาฏศิลปใน
โรงเรียน โดยใชวิธีการเก็บขอมูลจากคณะครูและนักเรียนในโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย ซึ่งพบวา  
นักเรียนขาดทักษะพื้นฐานในการฝกหัดนาฏศิลป นักเรียนสวนมากไมกลาแสดงออก รําไมถูกจังหวะ  
นักเรียนไมมีความคิดสรางสรรคในการประดิษฐทารํา เนื่องจากนักเรียนและครูขาดสื่อการเรียน      
การสอนนาฏศิลปที่ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทําให
นักเรียนไดมีโอกาสเรียนรูไมตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดตามที่หลักสูตรกําหนด   

ดวยเหตุนี้ผูศึกษาจึงไดจัดทําชุดฝกปฏิบัตินาฏศิลปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สําหรับนักเรียนช้ันประถมศกึษาปที่ 6 ขึ้น โดยผูศึกษาคนควาไดศึกษา
หลักสูตรแกนกลางตามมาตรฐานและตัวชี้วัดเพ่ือจะไดใหนักเรียนไดฝกปฏิบัตินาฏศิลปโดยใชรูปแบบ
การสอนตามสภาพจริง (Authentic  Learning) คือกระบวนการจัดการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
กระตุนใหผูเรียนรูจักการเรียนรูดวยตนเองและเรียนรูจากกลุม โดยสมาชิกในกลุมตองชวยเหลือ        
ซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง การฝกใหผูเรียนไดรวมกิจกรรมในการเรียนเปน
การเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชความคิดวิเคราะหคิดคนสรางขอสรุปความรูดวยตนเอง มีความ
รับผิดชอบ สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน นําความรูไปใชประโยชนไดและเปนบุคคลแหงการเรียนรู
ตลอดชีวิต จะสามารถทําใหนักเรียนมีทักษะทางนาฏศิลปจะไดมีความสามารถตามมาตรฐาน       
และตัวชี้วัดตามที่หลักสูตรกําหนด เพื่อจะสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูง ข้ึน         
เปดโอกาสใหผูเรียนกลาแสดงออก มีความมั่นใจในตนเอง มีความคิดสรางสรรค และพัฒนาการเปน
มนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย สติปญญา อารมณและสังคม โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนนักเรียน
เปนสําคัญ ตลอดจนประเมินตามสภาพจริงและนําความรูความสามารถไปใชในชีวิตประจําวัน 
พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนนาฏศิลปใหมีประสิทธิภาพ และเพื่อประโยชนตออนุชนคนรุนหลัง 
ตอบสนองความตองการของชุมชนและอนุรักษสงเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมทองถ่ินตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพชุดฝกปฏิบัตินาฏศิลป ตามเกณฑ 80/80 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอชุดฝกปฏิบัตินาฏศลิป 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัยน้ี เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนอนุบาล
จุมพลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2        
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 
  1.2 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6/1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 
จํานวน 40 คน ซึ่งไดกลุมตัวอยางมาโดยการสุมแบบงาย (Sample Random Sampling) โดยใชวิธี          
จับฉลาก (Lottery) 
 2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
  2.1 ชุดฝกปฏิบัตินาฏศิลป  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย         
จํานวน 4 ชุด ประกอบดวย   
          ชุดที่  1  เรื่อง  พื้นฐานนาฏศิลป   
          ชุดที่  2  เรื่อง  โสภิณลีลาประกอบเพลง 
          ชุดที่  3  เรื่อง  ครื้นเครงการแสดงนาฏศิลป  
          ชุดท่ี  4  เรื่อง  ใสใจคุณคานาอนุรักษ 
   2.2 แผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (สาระที่ 3 นาฏศิลป)                      
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 20 แผน 
  2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (สาระที่ 3  
นาฏศิลป) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เปนแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 
  2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชชุดฝกปฏิบัติ
นาฏศิลป  
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  3.1 กอนการทดลอง ผูวิจัยไดชี้แจงหลักการและเหตุผลเพ่ือทําความเขาใจเก่ียวกับ
ขั้นตอนการใชชุดฝกปฏิบัตินาฏศิลป ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  
2551 สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใหนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางรับทราบ 
  4.2 ทําการทดสอบกอนเรียน (Pre - test) กับผูเรียนกลุมตัวอยาง โดยใชแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู จํานวน 30 ขอ    
  4.3 ดําเนินการสอนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูและชุดฝกปฏิบัตินาฏศิลป     
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา      
ปที่ 6   
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  4.4 ทําการทดสอบหลังเรียน (Post – test) กับผูเรียนกลุมตัวอยาง โดยใชแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู จํานวน 30 ขอ 
  4.5 เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรียนโดย
ใชชุดฝกปฏิบัตินาฏศิลป ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
 

ผลการวิจัย 
 1. ดานประสิทธิภาพชุดฝกปฏิบัตินาฏศิลป ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 จํานวน 4 ชุด ประกอบดวย ชุดพ้ืนฐานนาฏศิลป ชุดโสภิณลีลาประกอบเพลง        
ชุดครื้นเครงการแสดงนาฏศิลป และชุดใสใจคุณคานาอนุรักษ ผลการศึกษาพบวาชุดฝกทักษะ
นาฏศิลป ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ไดพัฒนาขึ้นนั้น          
ชุดครื้นเครงการแสดงนาฏศิลปมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.89 รองลงมาคือ ชุดโสภิณลีลาประกอบเพลง  
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.74 ชุดพื้นฐานนาฏศิลป มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.04 และชุดใสใจคุณคานาอนุรักษ     
มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.54 ตามลําดับ โดยการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของชุดฝกปฏิบัตินาฏศิลป     
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ตามเกณฑ 80/80 ซึ่งพบวา
ประสิทธิภาพของชุดฝกปฏิบัตินาฏศิลป ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 มีคาเทากับ 85.33/87.92 ดังปรากฏผลในตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 แสดงการหาประสิทธิภาพของชุดฝกปฏิบัตินาฏศิลป ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
  ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ท้ัง 4 ชุด ตามเกณฑ 80/80 
 

จํานวน

นักเรียน           

คะแนนระหวางเรียน 

รวมคะแนนระหวางเรียน ( 1 ) 

(500 คะแนน)  

คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน ( 2 ) 

(30คะแนน) 
ชุดที่  1 

(120) 

ชุดที่  2 

(140) 

ชุดที่  3 

(160) 

ชุดที่  4 

(80) 

40 

4,120 4,776 6,130 2,722 17,748 1,055  

                                    1 =  85.33   2 = 87.92   

 
 จากตาราง 1  แสดงใหเห็นถึง คะแนนจากการประเมินผลระหวางเรียน หรือกระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยผูเรียนสามารถทําชุดฝกปฏิบัตินาฏศิลป ทั้ง  4 ชุด ไดถูกตองเฉลี่ยรอยละ 
85.33 และทําแบบทดสอบไดหลังเรียนไดถูกตองเฉลี่ยรอยละ 87.92 ซึ่งแสดงวา ชุดฝกปฏิบัติ
นาฏศิลปมีประสิทธิภาพ 85.33/87.92 จึงสรุปวาชุดฝกปฏิบัตินาฏศิลปมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ
ที่ตั้งไว คือ 80/80 
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 2. ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน ผลการศึกษา
พบวา การใชชุดฝกปฏิบัตินาฏศิลป ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
ที่ไดพัฒนาขึ้น ในการประกอบการจัดการเรียนการสอนนั้นนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
รอยละ 87.92 จากเดิมที่มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 65.17 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนเรียนและหลังเรียน พบวาคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังปรากฏผลในตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช           
ชุดฝกปฏิบัตินาฏศิลป ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน  

คะแนนการทดสอบ           n   S.D. t 

กอนเรียน 40 19.55 1.99  

34.30** 

 
หลังเรียน 40 26.38 1.10 

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
 

 จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นถึงคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบกอนเรียน
และหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชชุดฝกปฏิบัตินาฏศิลป ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา      
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 19.55 สวนคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
เทากับ 26.38 เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน จึงสรุปวา
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 

  3. ดานผลการวิ เคราะหความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอชุดฝกปฏิบัตินาฏศิลป             
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจ    
โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งมีคาคะแนนเฉลี่ยที่ 4.63 และหากจําแนกเปนรายขอ พบวาในดาน
รูปภาพสื่อความหมาย นักเรียนมีความพึงใจในระดับมากท่ีสุด โดยมีคะแนนคาเฉลี่ยที่ 4.85 
รองลงมา 5 อันดับแรก คือ ดานความนาสนใจทําใหอยากเรียนมากยิ่งขึ้น และดานการนําไปใช
ประโยชนเก่ียวกับกิจกรรมสืบสานประเพณีทองถ่ิน มีคะแนนคาเฉลี่ยที่ 4.80 ดานเปนตัวชวยให
นักเรียนมีการเตรียมความพรอมในการเรียนมากยิ่งข้ึน มีคะแนนคาเฉลี่ยที่ 4.75 ดานการเรียงลําดับ
ความยากงายของเนื้อหาที่มีความเหมาะสม มีคะแนนคาเฉลี่ยที่ 4.73 และดานความรูความเขาใจ
ของนักเรียนที่สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนของชุดฝกปฏิบัติ มีคะแนนคาเฉลี่ยที่ 4.70 ซึ่งทั้ง 5 อันดับ
ดังกลาวนี้นักเรียนมีความพงึพอใจในระดับมากที่สุด ตามลําดับ 
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อภิปรายผล 
 ผลการจัดการเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชชุดฝกปฏิบัตินาฏศิลป        
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มีประเด็นที่คนพบและสามารถ
อภิปรายผลไดดังนี ้
             1. ผลการพัฒนาการพัฒนาชุดฝกปฏิบัตินาฏศิลป ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา                  
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีประสิทธิภาพเทากับ                   
85.33/87.92 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ กําหนดไว ทั้งนี้ เนื่องจากในการสรางชุดฝกปฏิบัตินาฏศิลป           
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา       
ปที่ 6 ไดทําการวิเคราะหหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (สาระที่ 3 นาฏศิลป) เพื่อเปนแนวทาง
ในการสรางชุดฝกปฏิบัตินาฏศิลป ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และไดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักการ วิธีเขียนชุดฝก 
และเอกสารตําราการสรางชุดฝก เพ่ือเปนแนวทางในการสรางชุดฝกปฏิบัตินาฏศิลปอยางถูกตอง     
จัดเรียงลําดับเนื้อหาและขั้นตอน การทํากิจกรรมใหเปนไปตามหลักการเรียนรูคือ จากงายไปหายาก 
มีการแสดงภาพประกอบคําบรรยาย สามารถฝกปฏิบัติทารําตามชุดฝกทักษะไดงาย ทําใหผูเรียนมี
ความรูความจําที่คงทนและยาวนานขึ้นสอดคลองกับผลการวิจัยของนวรัตน ศรีทองดีประพันธ 
(2551) ซึ่งไดพัฒนาชุดฝกทักษะกิจกรรมนาฏศิลปของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน
เทศบาล 1 วัดแกนเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ) ผลการศึกษา พบวาชุดฝกทักษะกิจกรรมนาฏศิลป        
ที่ผูเขียนสรางข้ึนมีประสิทธิภาพ 82.83/82.67 ซึ่งเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไว 80/80 แสดงวา 
ชุดฝกทักษะมีเนื้อหาความรู กระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอนแบบทดสอบ  
ตลอดจนสื่อการเรียนที่หลากหลาย ไดกําหนดรวบรวมไวอยางเหมาะสม จึงนับไดวาเปนชุดฝกทักษะ
ที่มคุีณคาเอ้ือประโยชนตอครูผูสอน และการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  
 2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (สาระที่ 3 
นาฏศิลป) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชชุดฝกปฏิบัตินาฏศิลป ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 นักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 19.55 คะแนน คิดเปนรอยละ 65.17 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
เทากับ 26.38 คิดเปนรอยละ 87.92 ผลการเรียนรูกาวหนาขึ้นรอยละ 22.75 และเมื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน พบวาคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง
กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจากผูเรียนไดฝกปฏิบัติกิจกรรม      
จากการเรียนรูโดยใชชุดฝกปฏิบัตินาฏศิลป ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช  
2551 สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ซึ่งเปนการเนนการแสวงหาความรูเปนขั้นตอน              
มีการศึกษาเนื้อหาและฝกปฏิบัติเปนกลุม อีกทั้งเปนการเรียนที่เปนระบบตามขั้นตอน ชุดฝกปฏิบัติ
นาฏศิลป มีเนื้อหาที่สงเสริมใหนักเรียนตระหนักถึงบทบาทของศิลปกรรมในสังคมในบริบทของการ
สะทอนวัฒนธรรม รวมทั้งสะทอนใหเห็นมุมมองของชีวิต สภาพเศรษฐกิจ สังคม และความเชื่อ        
ความศรัทธาทางศาสนาในทองถิ่นของตนเอง เนนใหนักเรียนเห็นคุณคาและเกิดความซาบซึ้ง         
ในคุณคาของศิลปะ มีทักษะ กระบวนการ วิธีการแสดงออก การคดิสรางสรรค ดวยลักษณะธรรมชาติ
ของกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ การเรียนรูเทคนิควิธีการทํางาน ตลอดจนการเปดโอกาสใหแสดงออก
อยางอิสระ นักเรียนไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหคิดริเริ่มสรางสรรค ดัดแปลง         จินตนาการ มี
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สุนทรียภาพ และเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทยและสากล นักเรียนเกิดการเรียนรูในเนื้อหาที่
กําหนด สามารถปฏิบัติกิจกรรมไดอยางเหมาะสม เกิดความภาคภูมิใจถึงความเปนเอกลักษณทองถิ่น 
ซึ่ ง เ ห็ น ไ ด จ า ก ค า เ ฉ ลี่ ย ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ ห ลั ง เ รี ย น สู ง ก ว า ค า เ ฉ ลี่ ย ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ                                                          
กอนเรียน สอดคลองกับผลการวิจัยของศศิธร ระเบียบพล (2557) ซึ่งไดพัฒนาชุดฝกทักษะปฏิบัติ
นาฏศิลป เรื่องระบํามโนราหโรงครูสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 1                                                       
(เอ็งเสียงสามัคคี) อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาทดลองใชพบวา ชุดฝกทักษะปฏิบัติ
นาฏศิลป เรื่อง ระบํามโนราหโรงครู ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใชชุดฝกทักษะปฏิบัตินาฏศิลป  
สูงกวากอนใชชุดฝกทักษะปฏิบัตินาฏศิลป อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจชุดฝกปฏิบัตินาฏศิลปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 อยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้
เนื่องจากชุดฝกปฏิบัตินาฏศิลปมีรูปภาพสื่อความหมายใหเขาใจงายดีนาสนใจทําใหอยากเรียน
นาฏศิลปมากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานของการศึกษาคนควาท่ีตั้งไวแสดงวา ชุดฝกปฏิบัติ
นาฏศิลป ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ที่พัฒนาขึ้น สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น และสามารถ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนไดจริง ซึ่งอาจเปนเพราะนักเรียนสวนใหญมีความตั้งใจจริงในการเรียนรู
โดยใชชุดฝกปฏิบัตินาฏศิลป ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ดวยความสามารถของตนเองและจากการรวมกันเรียนรู     
เปนกลุม เห็นไดจากการสังเกตท่ีพบวาผูเรียนสวนใหญไดพยายามฝกหัดทารํา ปรับปรุงการปฏิบัติ    
ทารํา และการนําเสนอผลงานโดยการแสดงทารํา การแสดงบนเวทีไดอยางถูกตองพรอมเพรียง       
และมีการแสดงออกดวยความมั่นใจ ยิ้มแยมแจมใส มีความสุข สอดคลองกับผลการวิจัยของ           
กนกภรณ เวียงคํา (2559) การประดิษฐทารําประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูความสามารถชวย
ใหนักเรียนเกิดความรูความสามารถปฏิบัติกิจกรรมไดอยางเหมาะสม เกิดความภาคภูมิใจถึง         
ความเปนเอกลักษณทองถิ่น   
             จากผลการศึกษาคนควา แสดงใหเห็นวาชุดฝกปฏิบัตินาฏศิลป ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 เปนเครื่องมือที่ใช       
ในการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (สาระที่ 3 นาฏศิลป) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีความ
เหมาะสมท่ีจะนําไปใชในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนตอไป 
 

ขอเสนอแนะ 
 1. ครูผูสอนวิชานาฏศิลป สามารถนําไปใชจัดกิจกรรมการเรียนรูไดและควรมีการยืดหยุน
เวลา รวมทั้งการบูรณาการในเรื่องเนื้อหาที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู และใชเปนสื่อการเรียน
การสอนทางดานความคิดสรางสรรคและเปนแนวทางในการประดิษฐชุดการแสดงใหม ๆ ตอไป 
 2. ครูผูสอนวิชานาฏศิลป ผูบริหารสถานศึกษา ตลอดจนผูมีสวนเก่ียวของในการจัด
การศึกษา ควรใหการสนับสนุนและสงเสริมการจัดการเรียนรูโดยใชชุดฝกปฏิบัตินาฏศิลป           
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา       
ปที ่6 เพ่ือเปนแนวทางหนึ่งในการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

………………………. 
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การสื่อสารทางการเมือง 
ของพรรคเพื่อไทยผานสื่อสังคมออนไลน 

Political communication  
of Pheu Thai Party throughs social media 

 
 

 

5 
  
 

 

 

 

 

 

 

เหมือนฝน คงสมแสวง1 

Muanfun Kongsomsawaeng  
 
 

บทคัดยอ 
 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหการสื่อสารทางการเมืองของพรรคเพ่ือไทยผานสื่อ

สังคมออนไลน ในชวงการหาเสียงกอนที่จะมีการเลือกตั้งทั่วไปในป 2562 ซึ่งพ้ืนที่ในโลกออนไลน          

มีการเคลื่อนไหวอยางมีนัยสําคัญ โดยเฉพาะการสื่อสารผานสื่อสังคมออนไลน 

ผลการศึกษาพบวา พรรคเพ่ือไทยบริหารจัดการโดยใชตนทุนเดิมที่พรรคมีอยูในรูปแบบของ
การสื่อสารแบบบูรณาการ ซึ่งมีประเด็นที่นาสนใจคือ มีการสื่อสารผานวิธีการอันหลากหลาย ไดแก 
การชวนเชื่อทางการเมืองของพรรคเพ่ือไทยผานสื่อสังคมออนไลน การใชสัญญะทางการเมืองของ
พรรคเพ่ือไทยอันปรากฏในสื่อสังคมออนไลน การใชภาพลักษณของพรรคเพ่ือไทยบนโลกออนไลน
และการสรางเนื้อหาใหอยูในกระแสทางการเมืองของพรรคเพ่ือไทย เพ่ือสื่อสารกับกลุมเปาหมาย 
 

คําสําคัญ : พรรคเพ่ือไทย, การสื่อสารทางการเมือง, สื่อสังคมออนไลน 
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Abstract 
 

The purpose of this research was to analyze political communication of       
Pheu Thai Party through social media during the campaign prior to the general 
election in 2019, in which there was a significant movement on the space in the online 
world especially the communication through social media. 
 The result found that Pheu Thai Party managed by using the party’s existing 
cost in the form of integrated communication, in which the interesting issue was that 
they communicated through several approaches including political persuasion of 
Pheu Thai Party through social media, the use of political symbols of Pheu Thai Party 
that appeared on social media, the use of image of Pheu Thai Party on the online 
world, and creating contents to be in the political trend of Pheu Thai Party in order 
to communicate with their target groups. 

 

Keywords : Pheu Thai Party, Political communication, Social Media 
 
 

บทนํา 
หลังจากวางเวนการเลือกตั้งของไทยรวมระยะเวลา 5 ป ภายใตการดําเนินงานของ                 

คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ตั้งแต พ.ศ. 2557 ตอจากยิ่งลักษณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี 
เมื่อมีการจัดการเลือกตั้งอีกครั้งในป พ.ศ. 2562 นี้ พรรคเพ่ือไทยอันเปนพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้น
อยางเปนทางการในป พ.ศ. 2550 (20 กันยายน พ.ศ. 2550) เปนพรรคซึ่งเปนสังกัดเดิมของ
นายกรัฐมนตรีคนกอน เปนพรรคที่ครองที่นั่งจํานวนมากในสภาผูแทนราษฎร และเปนพรรคที่        
ยังคงสถานะการเปนพรรคการเมืองที่ลงเลนในเกมการเมืองในครั้งนี้ จึงเปนที่นาจับตามอง                    
แมกลุมเปาหมายทางการสื่อสารทางการเมืองหลักอันเปนฐานเสียงของพรรคเพ่ือไทยนั้นจะมี
ภาพลักษณเปนประชาชนระดับฐานรากของประเทศ เม่ือพิจารณาจากพ้ืนที่ที่พรรคเคยไดคะแนน
เสียงและภาพตามสื่อตาง ๆ ที่พรรคนําเสนอ (พรรคเพ่ือไทย, 2562) 

ทวาในการเลือกตั้งครั้งนี้ที่หางเวนจากการเลือกตั้งมาถึง 5 ป หลายคนจึงตั้งตารอ รวมกับ
การไดออกไปใชสิทธิ์ครั้งแรกของประชาชนคนไทยที่มี เ พ่ิมขึ้นจํานวนมาก และผนวกกับมี
แพลตฟอรมออนไลนท่ีทรงประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งเปนสื่อที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจําวันของคน
กลุมหนึ่งมากขึ้นดวย นอกจากเปนสื่อท่ีจะเชื่อมตอไปยังกลุมคนอีกจํานวนหนึ่งดังกลาวแลว             
ยังเชื่อมโยงไปถึงชองทางสื่อกระแสหลักได อันเปนสิ่งหอมหวานสําหรับพรรคการเมือง (iLaw, 2561) 

ดังนั้นการท่ีพรรคการเมืองเลือกจะใชสื่อสังคมออนไลนในการเคลื่อนไหวดวย ก็เปนอีก
ทางเลือก ซึ่งเปนโอกาสในการกระจายสารไดดียิ่งข้ึน รวมกับพลเมืองเน็ตสวนหนึ่งใหความสนใจท่ีจะ
มีสวนรวมทางการเมือง เม่ือมีสัดสวนที่นาใสใจลงมาชวงชิงพ้ืนที่ จึงไมแปลกที่พรรคเพ่ือไทยจะเขามา
ลองโลดแลนในพ้ืนที่ดังกลาว อันเปนเหตุแหงการปรากฏของการสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจ ฉะนั้นจึง
เปนที่ใครรูวา การสื่อสารผานสื่อสังคมออนไลนดังกลาวมีประเด็นใดที่ควรตองพินิจพิเคราะหเพ่ือให
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เขาใจ และรูเทาทันตอสารท่ีพรรคการเมืองพยายามสื่อออกมา ดวยพรรคเพ่ือไทยมีการใชการสื่อสาร
ผานสื่อสังคมออนไลนเกือบครบทุกสื่อและมีฐานแฟนคลับทางการเมืองที่ใหการสนับสนุนพรรค 
 

วัตถุประสงคของการวิจยั  
เพ่ือวิเคราะหการสื่อสารทางการเมืองของพรรคเพ่ือไทยผานสื่อสังคมออนไลน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การศึกษานี้ใชเวลาในการเก็บรวบรวมและวิเคราะหตัวบทที่สืบคนไดจากสื่อสังคมออนไลน

ในชวงการหาเสียงเลือกตั้งจนกระทั่งถึงวันเลือกตั้ง 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 ผูศึกษาทําการวิเคราะห
ขอมูลควบคูไปกับการเก็บขอมูล โดยยึดตามเนื้อหาที่สอดคลองกับวัตถุประสงค จากนั้นจึงนําไป
เปรียบเทียบกับแนวคิดและทฤษฎี เพ่ือดูวามีสวนใดของขอมูลที่ไดคนพบมีความเหมือนหรือความ
แตกตางกันอยางไร 

  

ผลการวิจัย 
จากการเก็บขอมูลเรื่องการสื่อสารทางการเมืองของพรรคเพ่ือไทยผานสื่อสังคมออนไลน 

ไดแก เว็บไซต เฟซบุก ทวิตเตอร ไลน และยูทูปนั้น พบวา การสื่อสารทางการเมืองผานสื่อสังคม
ออนไลนของพรรคเพื่อไทย ปรากฏการใชตนทุนเดิมในการสื่อสาร จุดเดนหลักของพรรคคือ การที่มี 
Corporate identity (CI) ที่ชัดเจน ซึ่งเปนแกนแกนหลักท่ีใชในการสื่อสารอยางบูรณาการและ
สามารถเชื่อมโยงไปถึงสื่อออฟไลนดวย อันเปนการเชื่อมตอความทรงจําของผูรับสาร พรรคเพ่ือไทย
ใชการสื่อสารแบบบูรณาการในทุกชองทาง มีการควบคุม Mood & Tone ของการออกแบบอยางดี 
ทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และสารท่ีสื่อออกไปอยางเปน One sight, one sound อันเปนกลยุทธ
หนึ่งท่ีสําคัญในการสื่อสารแบบบูรณาการ (Integrated marketing communication) และยึด 
“เพ่ือไทยหัวใจคือประชาชน” เปนสโลแกนหลัก สวนสโลแกนหาเสียงมีอยู 2 ขอความหลัก ประการ
แรกคือ เลือกนักบริหารมืออาชีพ และประการที่สองคือ เขาใจอนาคต เขาใจประชาชน เขาใจวิธีทํา 
รวมทั้งเนนชัดในจุดยืนที่อยูตรงขามกับฝาย “ลุง”  

สําหรับสื่อสังคมออนไลนที่พรรคเพ่ือไทยใชสื่อสารทางการเมืองอยางเปนทางการ ไดแก 
เว็บไซต เฟซบุก ทวิตเตอร ไลน ยูทูป พรรคเพื่อไทยพยายามทําการสื่อสารในหลากหลายรูปแบบ      
ที่จะสอดรับการเปดรับสื่อของผูรับสาร เนื่องดวยแตละคนมีสิทธิ์เปนหนึ่งในฐานเสียงที่จะผลักดันให
พรรคชนะการเลือกตั้งได ทั้งนี้พบการใชสื่อหนึ่ง ๆ ในหลายชองทางเพ่ือเปนการสื่อสารเนนย้ํา อาทิ 
การใชโฆษณาที่สื่ อสารดวยตัวอักษรเปนหลัก (Copy ad) ชิ้น เดียวกันกับทั้ งภาพนิ่ งและ
ภาพเคลื่อนไหวของพรรคในหลากหลายชองทางการสื่อสารออนไลน มีการขยายความหลากหลาย
ของสารใหสอดรับกับความตองการของกลุมเปาหมายที่มีความแตกตางกัน ตัวอยางเชนในเว็บไซต
ของพรรค จะมีทั้งเนื้อหาที่เปนขาวสําหรับผูอานทั่วไปที่ตองการทราบกิจกรรม ทราบความ
เคลื่อนไหวของพรรคในแบบที่ไมไดตองการรายละเอียดเชิงลึก รวมทั้งมีวาไรตี้ประจําสัปดาหสําหรับ
ผูอานที่ตองการเนื้อหาอีกรูปแบบหนึ่งที่มีการลงรายละเอียดมากขึ้น ซึ่งมีทั้งบทความและ               
บทสัมภาษณ มีกราฟกคําคมและนโยบายของพรรค มีการนําเสนอคลิป มีการใชเพลงประกอบ         
มิวสิกวิดีโอเพื่อสื่อสารจุดยืนและนโยบายตาง ๆ ที่พรรคจะกระทํา มีการใชลักษณะการถายทอดสด
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ผานทางเฟซบุก ที่จะมีการแจงเตือนไปยังแฟนเพจและเปนการสื่อสารที่ดึงใหประชาชนมีสวนรวม
แบบทันทีทันใดได (Real time)  

นอกจากนี้ยังพบวา พรรคเพ่ือไทยอาศัยพ้ืนท่ีสื่ออ่ืน ๆ ในการสื่อสารดวย กลาวคือ สื่อสาร
ผานกระทู พันทิป อินสตาแกรมของ tv24official เพจเฟซบุกทั้งของตัวบุคคลท่ีเปนผูสมัคร               
ชิงตําแหนงนายกรัฐมนตรีคนปจจุบัน และเพจอื่น รวมทั้งการเผยแพรสารและลงเลนในหลายกระแส
เพ่ือชวงชิงพื้นท่ีสื่อ มีการสื่อสารแบบทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ เพ่ือใหครอบคลุม           
ทุกกลุมเปาหมาย อาทิ การเขาไปรวมงานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร - จุฬา ครั้งที ่73 ของชัชชาติ 
สิทธิพันธุ หรือการพบปะประชาชนของคุณหญิงสุดารัตน เกยุราพันธุ ซึ่งนําลูกสาวที่ไมไดลงเลน
การเมืองไปลงพื้นที่ดวย หรือการไปพบปะนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต                   
อันเนื่องมาจากกรณี #savechiangrak รวมทั้งการเกิดแฮชแท็กตาง ๆ ที่เชื่อมโยงมายังพรรคเพ่ือไทย 
เชน #เพ่ือไทย #ถามหนอย และคําจําที่มาควบคูกับการบรรยายภาพ อยางเชน “แข็งแกรงที่สุดใน
ปฐพี” 

อยางไรก็ดหีนึ่งในประเด็นที่สังเกตไดคือ กอนการเลือกตั้งครั้งปจจุบัน การหาเสียงของพรรค
เพื่อไทย จะผนึกสนิทแนบแนนกับนายกคนที่ 23 ของไทย หรือทักษิณ ชินวัตร แตสําหรับการ
เลือกตั้งครั้งนี้พรรคพยายามลดบทบาทของบุคคลดังกลาว รวมทั้งนายกรัฐมนตรีที่เคยสังกัดพรรค    
คนกอน ๆ ลง ทั้งนี้พบเนื้อหาแตเพียงในเว็บไซตที่ยังคงภาพหลักบางสวนที่ปรากฏภาพของยิ่งลักษณ 
ชินวัตร ในทางการสื่อสาร จึงเทากับวาพรรคเพ่ือไทยปรับเปลี่ยนมาสนับสนุนและมอบพื้นที่ใหกับ
แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี หรือคือผูสมัครชิงตําแหนงนายกรัฐมนตรีคนปจจุบัน นั่นคือคุณหญิง         
สุดารัตน เกยุราพันธุ และชัชชาติ สิทธิพันธุ เปนหลัก อยางไรก็ดี แมจะมีรายชื่อของชัยเกษม นิติสิริ 
รวมเปนผูสมัครชิงตําแหนงนายกรัฐมนตรีอีกหนึ่งราย แตพรรคเพ่ือไทยไดใหพื้นที่สื่อกับบุคคล
ดังกลาวไมเทียบเทาสองคนแรก มากไปกวานั้นการสื่อสารผานบุคคลของพรรคยังมีการใช                 
อวัจนภาษาในการสื่อสารรวมดวย อยางเชน การแตงกาย เมื่อเปนการนําเสนอการพูดถึงจุดยืนของ
พรรคก็จะมีการแตงกายที่ดูเปนทางการเพื่อความนาเชื่อถือ หากเปนการลงพ้ืนที่ก็จะแตงกายลําลอง
มากกวา เพ่ือเหมาะกับภาพที่ปรากฏและเหมาะกับการทํางาน หรือเม่ือไปรวมงานที่มีการขอความ
รวมมือเก่ียวกับการแตงกายก็จะใสไปตามที่งานนั้น ๆ ระบุเพื่อใหเหมาะกับกาลเทศะ 

 

อภิปรายผล  
เมื่อวิเคราะหพรรคเพ่ือไทยกับการสื่อสารผานสื่อสังคมออนไลนนั้น ปฏิเสธไมไดที่การ

สื่อสารของพรรคการเมืองจะเปนการโนมนาวใจดวยการชวนเชื่อผานสื่อดวยวิธีการอันหลากหลาย 
จึงปรากฏประเด็นนาสนใจหลายประการที่สามารถนํามาอภิปรายผลได ดังนี ้

1. การชวนเชื่อทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยผานส่ือสังคมออนไลน  
สําหรับประเด็นการชวนเชื่อนี้ เปนสิ่งเชื่อมโยงแนบแนนกับการสื่อสารทางการเมือง           

มาตั้งแตอดีต ซึ่งการโฆษณาชวนเชื่อไดรับความสนใจในหมูนักทฤษฎีสื่อสารมวลชนในยุคแรก ๆ 
เนื่องจากมีการนํากลยุทธโฆษณาชวนเชื่อมาใชเพื่อลมลางรากฐานของระบบการเมืองอเมริกัน    
รวมทั้งรัฐบาลประชาธิปไตย (พยุรี ชาญณรงค, 2555, น. 102) และในกรณีของฮิตเลอร ทั้งนี้
เนื้อความ ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวที่ปรากฏของพรรคเพ่ือไทย ลวนแลวแตเสมือนไดรับการ
สนับสนุนจากประชาชนเสมอ เนื่องดวยปรากฏภาพของกลุมคนที่ใหการตอนรับหรือรวมพูดคุย       
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กับทางพรรคเพื่อไทย จึงไดฉายใหผูรับสารตีความในทางหนึ่งไดวาเปนเสียงสวนใหญของคนทั้งประเทศ       
ราวกับวาใคร ๆ ก็เห็นดวยกับพรรคเพ่ือไทย ซึ่งเขากันกับการใชวิธีการสื่อสารแบบพวกมากลากไป 
(Bandwagon) นั่นเอง มากไปกวานั้นสารที่ออกมายังสะทอนความเปนฝูงชน มีการใชตัวเลข       
การอางอิงสถิติปญหา การชวนใหคิดตามเปนลําดับขั้นอยางเปนเหตุเปนผลถึงปญหาที่ประชาชน    
พบเจอในปจจุบัน ดวยการยอยสารใหงายตอการทําความเขาใจ และปรากฏการใชการอางวาเปน
พวกเดียวกัน (Plain folks) โดยสื่อสารวาทางพรรคนั้นเขาใจความทุกขรอนที่ประชาชนประสบ อาทิ 
เนื้อความทอนหนึ่งจากมิวสิกวิดีโอเพลงพรรคเพ่ือไทย หัวใจเพ่ือเธอ ที่ระบุวา “ผลิตผลของชาวสวน
ไรนา ไมมีราคาแถมยังไมมีที่ขาย เพ่ือไทยเฝามองก็เจ็บปวดหัวใจ จะทําอยางไร เพ่ือชวยพ่ีนองเราดี” 
แลวจึงตอดวย “เลือกตั้งคราวนี้ เลือกพรรคเพ่ือไทย” พรอมภาพประกอบในการลงพ้ืนที่ การพบปะ
เพ่ือเก็บรวบรวมปญหานํามาแกไข ซึ่งในสื่อสังคมออนไลนอ่ืนก็ปรากฏการสื่อสารลักษณะดังกลาว
และทําเปนวิดีโอสั้นและขอความโฆษณาจํานวนมากที่ชวยกันสื่อสารเพ่ือวัตถุประสงคเดียวกันคือ     
หาแนวรวมแหงความคิด อันสงตอไปยังการมอบคะแนนเสียงการเลือกตั้งใหกับพรรคในที่สุด             
ซึ่งในสวนนี้ก็มิไดแตกตางจากการโฆษณาชวนเชื่อเลย หากพิจารณจากนิยามในสวนที่บอกวา         
การโฆษณาชวนเชื่อนั้น หมายถึง “การใชการสื่อสารทุกรูปแบบเพ่ือโฆษณาความเชื่อและความ
คาดหวังที่เฉพาะเจาะจงเปาหมายของนักโฆษณาชวนเชื่อคือการเปลี่ยนพฤติกรรมของผูคน”                      
(พยุร ีชาญณรงค, 2555, น. 103) ทั้งนี้การสื่อสารของพรรคเพ่ือไทยนั้นจะตองมีการวางแผนทางการ
สื่อสารอยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งนอกจากจะมีการทําเรื่องซับซอน                     
มาใชภาษาใหเขาใจงาย (Simplification) อาทิ การยอยขอมูลเชิงตัวเลขตาง ๆ การวิเคราะหปญหา 
การทํามิวสิกวิดีโอของพรรค แลวจึงสื่อสารซ้ํา ๆ (Repetition) เพ่ือเปนการตอกย้ํา มากไปกวานั้น 
แมวาจะเปนการสื่อสารโดยออม หรือสื่อสารดวยสัญญะอันมีสวนชวยลดทอนความนาเชื่อถือของ
คูแขงก็เกิดขึ้น ในประเด็นนี้เห็นไดวาสอดคลองกับสิ่งที่ฟริช ฮิปเปอร (อางถึงใน พยุรี ชาญณรงค, 
2555, น. 104) ผูเปนหัวหนาแผนกภาพยนตรโฆษณาชวนเชื่อของประเทศเยอรมัน ไดกลาวถึง         
เคล็ดลับในการโฆษณาชวนเชื่อใหไดผลเอาไว ผนวกกับการโยกยายพ้ืนที่จากเดิมที่เคยทําการสื่อสาร
ทางการเมืองเพียงแตในพ้ืนที่ออฟไลน เม่ือเปลี่ยนมาสื่อสารในพ้ืนที่ออนไลน จึงยังผลใหการชวนเชื่อ
นี้แผแพรกระจายสารไปไดในวงกวางและรวดเร็วตามพลังของสื่อสังคมออนไลน ซึ่งผลตอการรับสาร
ของกลุมเปาหมายก็ปรากฏใหเห็นเปนประจักษ อาทิ การมีปฏิสัมพันธกับสารนั้น ๆ ที่ทางพรรค           
เพ่ือไทยไดเผยแพรไป 

2. การใชสัญญะทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยอันปรากฏในสื่อสังคมออนไลน 
การชวนเชื่อท่ีกลาวมานั้น ยังมีสวนที่เชื่อมโยงกับอีกประเด็นที่นาสนใจนํามาพิจารณา         

นั่นคือ การใชสัญญะ เนื่องดวยสัญญัติศาสตรอยูในหลักการของวิชาที่ศึกษาถึงสรรพสิ่งซึ่งสามารถ         
ถูกใชเพ่ือการชวนเชื่อหรือการหลอกลวง (สุรพงษ โสธนะเสถียร, 2561, น. 77) โดยสัญญะที่พบ
เดนชัดในการสื่อสารของพรรคเพ่ือไทยนั้น นอกจากวิธีการใชคําในการหาเสียงซึ่งเลือกใชตามแตละ
สถานการณเพื่อใหเกิดความเหมาะสมแลว สัญญะที่เห็นไดชัดเจนที่สุดปรากฏอยูที่ CI ของพรรค     
เพ่ือไทย ที่อธิบายความหมายของชื่อพรรค การกําหนดอักษรยอ การใชสีตาง ๆ ทัง้ในสวนที่เปนโลโก
และการกําหนดใหสื่อทุกสื่อใชรณรงคใหตรงกัน เพื่อเปนแนวทางการสื่อสาร เชน ใชสีคุมโทน             
ไปในทิศทางเดียวกัน ใชรูปแบบตัวอักษรแบบเดียวกัน เพื่อสรางความชัดเจน อันเชื่อมโยงไปสูพรรค
ไดงาย เพราะหากไมมีการกําหนดใหชัดเจน มีการเปลี่ยนแปลงอยูบอยครั้งในหลากหลายสื่อ            
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จะทําใหผูรับสารสับสนวาการสื่อสารครั้งนั้น ๆ ที่ตนไดรับเปนของพรรคเพ่ือไทยหรือไม ท้ังยังสะทอน
ความไมเปนมืออาชีพในการออกแบบสารอีกดวย ในสวนของอวัจนภาษาผานการปรากฏตัวของ
ผูส มัครชิงตําแหนงนายกรัฐมนตรี ก็เชนกัน จะมีการเลือกสรรใหแตละครั้ งดู เปนทางการ                                                
เปนมืออาชีพ หรือแบบเปนกันเอง เขาถึงประชาชน ก็ดวยภาษากาย การแตงกาย ซึ่งผันไปตาม
เหตุการณ 

อนึ่ง ดวยสารหลักท่ีใชบอยครั้งกับการสื่อสารทางการเมืองครั้งนี้ และใชในทุกชองทาง        
การสื่อสารคือ ประกาศจุดยืนชัดเจนวาตาน “ลุง” ซึ่งหากกลาวถึงความเขาใจโดยทั่วไปในบริบท
การเมืองของไทย ณ ปจจุบัน ลุงจึงมิใชพ่ีชายของพอหรือแม แตหมายถึงพลเอกประยุทธ จันทรโอชา 
นายกรัฐมนตรีคนปจจุบันท่ีสื่อมวลชนมอบคาํเรียกแทนวา “ลุงตู” ซึ่งความชาญฉลาดในการกลาวถึง
ลุงโดยใหนิยามใหมแกคําดังกลาวโดยพรรคเพ่ือไทยก็เปนการใชสัญญะที่นาสนใจ เนื่องดวยเพราะ 
การเขาใจสรรพสิ่งในโลกวัตถุหรือโลกสังคมอาจตองใชคําบรรยายอยางยืดยาวจึงพรรณนาได
ครบถวน แตการกําหนดชื่อทําใหเราสามารถเรียกชื่อแทนถอยความทั้งหมดของสรรพสิ่งโดยการรับรู
ระหวางกันของมนุษย (สุรพงษ โสธนะเสถียร, 2561, น. 73) นั่นเอง ดวยปฏิเสธไมไดวาเรื่องความ
ลื่นไหลของภาษาท่ีไมมีที่สิ้นสุดและขยับขยายมาเลนในพ้ืนที่แหงการเมือง เพราะนอกจาก             
เฟอรดินานด เดอ โซซูร ผูทําใหเราเขาใจองคประกอบของสัญญะแลว สิ่งที่โรล็องด บารธส ชี้ใหเห็น
วา ความหมายของสัญญะหนึ่ง ๆ นั้น หาไดมีเพียงความหมายโดยตรงอยางเดียวไม แตยังเสนอใหเรา
ตองพิจารณาความหมายโดยนัย อันเปนความหมายที่ถูกสรางขึ้น เปนความหมายโดยบริบท ไมได
แปลตรงตัวตามพจนานุกรมในการสื่อสารดวย (กาญจนา แกวเทพ, 2554, น. 305) ทั้งนี้ มีการ           
บิดความหมาย เพ่ือ แสดง ใหผูรับสารเห็นวา แมจะเหมือนเปนการชี้นําใหเขาใจวา ลุง = ความคิด
และสิ่งเกาที่สิ้นหวัง ดวยการมีดอกจันปรากฏเพ่ือการหมายเหตุแจงความหมายที่ตองการสื่อสาร 
เปนการพยายามจะสื่อสารวาพรรคตองการบอกเพียงแคความเช่ือมโยงกับคําวาลุงท่ีกําหนดข้ึนใหมนี้
เทานั้น แตอยางไรก็ดี แมผูคนจะรับรูความหมายของลุงเปนเชนไร พรรคเพื่อไทยก็จะยังคงได
ประโยชนในทุกทาง ทางแรกหากตีความวาลุงคือความคิดและสิ่งเกาที่สิ้นหวัง ก็จะทําใหมองเห็นวา
พรรคเพื่อไทยจะไมใชสิ่งนั้น ซึ่งทําใหเห็นภาพของพรรคชัดขึ้น และ/หรือหากประชาชนตีความวาลุง
คือ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา ก็นับเปนการกลาวโจมตีบุคคลดังกลาวไดอยางมีนัยสําคัญ โดยพรรค
เพ่ือไทยสามารถยืนกรานไดวาทางพรรคมิไดมีเจตนาหมิ่นประมาทบุคคลและ/หรือการทํางานของ
รัฐบาลปจจุบัน มากไปกวานั้นยังพบวา พรรคเพ่ือไทยพยายามระบุนิยามความหมายคําวาลุงตาม
พจนานุกรมของพรรคกํากับไวดวยทุกครั้งที่สื่อสาร ทวามิใชทุกครั้ง อาทิ ขอความท่ีปรากฏใน          
แอปพลิเคชันไลน ดังภาพที่ 1  
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ภาพที่ 1 การใชคําวาลุงในการสื่อสารของพรรคเพ่ือไทย  

จาก แอปพลิเคชันไลน @pheuthaiparty (11 มีนาคม 2562) 

 
จากตัวอยางดังกลาวอาจคิดไดวาการตรวจสอบชิ้นงานไมรัดกุมเพียงพอ จึงเกิดการจัดวาง       

ที่แมจะมีการใสดอกจันไวตรงคําวาลุง แตไมพบการระบุความหมายของคําดังกลาวเพ่ิมเติมวา       
เปนเชนไร ฉะนั้นหากมีผูรับสารบางรายตีความในอีกแงหนึ่งวาทางพรรคจงใจไมใสความหมายท่ี     
ดอกจันไวนี้ก็ยอมได มากไปกวานั้น การย้ําคําในเครื่องหมายคําพูด ยังสามารถชวยเสริมใหผูรับสาร
คิดเชื่อมโยงไดถึงสิ่งที่พรรคเพื่อไทยตองการจะสื่อสารกับคําวาลุงที่อาจไมไดเปนไปตามนิยามของ
พรรค แตหมายถึงพลเอกประยุทธ จันทรโอชาก็มีความเปนไปได 

มากไปกวานั้น การสื่อสารของพรรคเพื่อไทยครั้งนี้ ยังผูกรอยกับวิธีคิดแบบคูตรงขาม  
(Binary opposition) ดวย เลวี สโทรส ชี้ใหเห็นวา ความคิดในเชิงเปรียบเทียบความแตกตางภายใน
วัฒนธรรมนําไปสูคูคําตรงขามบางคูซึ่งรับรูไดถึงสิ่งที่คลายคลึงกันในเชิงอุปมากับวัฒนธรรมอ่ืน         
ซึ่งเปนความแตกตางที่คลายคลึงกันของคูตรงขาม เชน ประชาธิปไตย-เผด็จการ (สุรพงษ             
โสธนะเสถียร, 2561, น. 157) เมื่อกลาวถึงสองฝายนี้ จะเห็นไดวาพรรคเพ่ือไทยพยายามสื่อสารวา
พรรคของตนเปนฝายประชาธิปไตย ดังนั้นคูแขงสําคัญจึงถูกมอบใหเปนฝายสืบทอดอํานาจ/          
เผด็จการไดโดยปริยาย 

สําหรับการนําไปใชในสวนอ่ืนนั้น ก็ยึดหลักการของวิธีคิดแบบคูตรงขาม โดยสรางสิ่งท่ี        
แยกขาดจากกันอยูคนละฟากฝงชัดเจนเชนกัน เนื่องดวยสิ่งที่ตรงขามกันประกอบดวย 2 ลักษณะ 
คือ สิ่งที่ขัดแยงกัน (Contradiction) และสิ่งที่ตรงขามกัน (Contrariety) (สุรพงษ โสธนะเสถียร, 
2561, น. 161) แนนอนวา เมื่อ “ลุง” หมายถึงความคิดและสิ่งเกาที่สิ้นหวัง ฉะนั้นการที่พรรค          
เพ่ือไทยเปนคําตรงขาม ซึ่งนั่นหมายความวา พรรคเพื่อไทยเปนตัวแทนของความคิดและสิ่งใหม         



     วารสารบัณฑิตวิทยาลัยรําไพพรรณ ี
        Journal of Rambhai Barni Graduate School  

54 
 

ปท่ี 2 ฉบับที ่2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2562) 
 

อันเปนความหวัง โดยความหวังท่ีวานี้ก็คาดวาคือ ความหวังของประชาชน ดวยพิจารณาใหเปนไป
ตามคําขวัญของพรรคท่ีระบุไววา หัวใจของพรรคน้ันคอืประชาชน  

การใชคําวาลุง ยังนับเปนการตั้งชื่อ/ฉายา (Name calling) โดยมุงหมายเปรียบเทียบคูแขง
ใหเปนไปในเชิงลบ และมิใชแตเพียงคําเรียกวาลุงที่สื่อสารซ้ํา ๆ ในทุกชองทางเทานั้น ทางตรงกัน
ขามพรรคเพื่อไทยยังใชการสรางความแพรวพราว (Glittering generality) เสริมขอดีใหกับพวกตน 
ดวยการนําเสนอสโลแกน อาทิ การเปนนักบริหารมืออาชีพ ซึ่งขอดีดังกลาวก็เปรียบดังการกลาวถึง
ขอเสียของคูแขงโดยตรงอยางพรรคพลังประชารัฐที่ยังไมมีประสบการณทางการเมืองเทียบเทาและ
คูแขงหนาใหมที่เขามาในสนามการเมือง 

ทั้งนี้ยังปรากฏสัญญะอ่ืนดวย อาทิ ไดโนเสาร ซึ่งทางตัวแทนพรรคเพื่อไทย ท่ีมีการระบุ
ชัดเจนวา เปนความหมายโดยนัยสื่อถึงความลาหลังเชนกัน เมื่อครั้งที่ชัชชาติ สิทธิพันธุ ไปกิน
ปาทองโกที่มีลักษณะเปนรูปตัวไดโนเสารระหวางการลงพื้นที่หาเสียงในจังหวัดเชียงใหม และเกิด       
#กําจัดไดโนเสาร มีการเผยแพรคลิปในสื่อสังคมออนไลนจากท้ังทางพรรคเพ่ือไทย รวมทั้งพ้ืนที่ขาว
ของสื่ออ่ืนอีกหลากหลายชองทางดวย 

การสรางการแบงข้ัวดังกลาว ทําใหผูรับสารจินตนาการและเห็นภาพการเปรียบเทียบ
กระจางข้ึน ทั้งยังทําใหเกิดความเกลียดชังตอคูตรงขามไดไมยาก การผนึกติดความคิดดังกลาวแบบ
ตายตัว ไมยอมยืดหยุน อาจทําใหผูรับสารหลายคนพิจารณาพลาดในเนื้อสารท่ีพรรคการเมืองสื่อสาร
ได ดวยใจไมเปนกลางและติดยึดในการแบงข้ัวแบบเหมารวมผานสัญญะที่พรรคเพ่ือไทยใช  

 อยางไรก็ดี การสื่อสารทางการเมืองของพรรคเพ่ือไทยนั้น ยอมมีการวางแผนและสื่อสาร 
ในหลากหลายรูปแบบ แตเปนไปเพ่ือวัตถุประสงคหลักของพรรคท้ังสิ้น เพราะ “โฆษณาชวนเชื่อ       
ตองใชกลยุทธการรณรงคระยะยาวที่มีการวางแผนไวอยางดี เพ่ือเสนอแนะและปลูกฝงความคิดและ
ภาพลักษณใหม ๆ ดังนั้นจึงตองมีการสรางสัญลักษณขึ้นมา จากนั้นจึงคอย ๆ สอนใหประชาชน
เชื่อมโยงอารมณความรูสึกบางอยางเทากับสัญลักษณที่สรางข้ึนมา” (พยุรี ชาญณรงค, 2555,           
น. 110) เมื่อสรางและผูกสัญญะเปนเชนนี้แลวก็จะทําใหการสื่อสารเปนไปตามความตองการของ
พรรคไดงายข้ึน 

3. การใชภาพลักษณของพรรคเพื่อไทยบนโลกออนไลน 
พรรคเพ่ือไทยนับเปนแบรนด (Brand) หนึ่งที่ตองอาศัยภาพลักษณเพื่อใหไดรับความนิยม  

ซึ่งภาพลักษณของตราสินคา “เปนภาพในหวงความคิดหรือแนวคิดเก่ียวกับแบรนด” (Moriarty, S., 
Mitchell, N. D., Wood, C., & Wells, W. D., 2019, P. 78) ผูเขียนพบการชูนโยบาย 30 บาท
รักษาทุกโรคเพียงนโยบายเดียวท่ีดานบนของเว็บไซตพรรคเพ่ือไทย โดยไมปรากฏนโยบายอื่นเลย 
หากพิจารณาจะพบวานโยบายดังกลาวเปนนโยบายของพรรคที่ปฏิบัติแลวประสบความสําเร็จและ
เปนสิ่งที่คนหมูมากยังจดจําได ซึ่งเปนปกติที่เมื่อตองการสื่อสารภาพลักษณที่ดี นโยบายและการ
ทํางานเรื่องอ่ืนของพรรคที่ไมประสบความสําเร็จก็พึงตองเลี่ยง อาทิ การจํานําขาว รวมทั้งการสื่อสาร
ทางการเมืองคราวนี้ไมไดมีการเอยถึงนายกรัฐมนตรีคนกอน ๆ ของพรรคอยางชัดเจนเทาการสื่อสาร
ครั้งกอนเทาใดนัก ซึ่งผูเขียนเห็นวาเปนไปเพื่อจัดการเน้ือหาสารของเสียใหมและปองกันการเกิดอคติ
แบบฟงกันมาที่สามารถสงผลเชื่อมโยงพรรคกับตัวบุคคลเดิมได 

ในสวนของการใชความนาเชื่อถือของสื่อบุคคล นับวาพรรคเพ่ือไทยนํามาเสริมการสื่อสาร
ของพรรคไดอยางโดดเดน ซึ่งสอดรับกับสโลแกนของพรรค เพราะทั้งคุณหญิงสุดารัตน เกยุราพันธุ
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และชัชชาติ สิทธิพันธุ ก็มีภาพของการเปนนักบริหารมืออาชีพผูมีประสบการณ มากไปกวานั้น        
ภาพการลงพ้ืนที่เพื่อไปรับฟงปญหาและหาเสียงนั้นก็มีสวนสงเสริมภาพลักษณที่ดีและเขากันกับ
สโลแกนอีกประการนั่นคือ เขาใจอนาคต เขาใจประชาชน เขาใจวิธีทํา เพราะความนาเชื่อถือและ
ความนาเลื่อมใสของผูสงสารในสายตาของผูรับสาร (Source credibility) เปนสวนสําคัญที่จะทําให
การสื่อสารมีประสิทธิภาพ โดยแมคครอสก้ี (McCroskey, 1987, p. 28 อางถึงในกิติมา สุรสนธิ                    
ศุภกิจ แดงขาว และอนงคลักษณ สมแพง, 2557, น. 18) ไดกลาวถึงหนึ่งในปจจัยที่จะสรางความ
นาเชื่อถือใหแกผูสงสารนั่นคือ คุณลักษณะหรือบุคลิกลักษณะของผูสงสารที่จะตองแสดงถึงความ
เฉลียวฉลาด การเปนผูที่มีไหวพริบที่ดีสามารถตัดสินใจกระทําในสิ่งตาง ๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม 
ตนทุนที่ดีของผูสงสารจึงชวยในประเด็นของภาพลักษณของพรรคไดเปนอยางด ี

ประเด็นถัดมา เรื่องการอนุญาตลิขสิทธิ์ ถือวาทางพรรคเพื่อไทยไดรับผลทางออมใน          
ทิศทางบวกจากภาพลักษณที่ดีของบุคคลของพรรคเชนกัน ยกตัวอยางกรณีสติกเกอรไลนอยางไม
เปนทางการของชัชชาติ สิทธิพันธุ ซึ่งเกิดข้ึนจากการที่มีบุคคลมาขออนุญาตนําคาแรคเตอร 
(Character) ไปทําสติกเกอรไลน โดยชัชชาติ สิทธิพันธุ ไมไดคิดคาลิขสิทธิ์บุคคล แตขอใหผูจัดทํา
แบงสรรนํารายไดไปทําบุญ หรือการทําหุนจําลองตัวบุคคลของชัชชาติ สิทธิพันธุ ทีน่ํารายไดจากการ
จัดจําหนายสวนหนึ่งนําไปบริจาคใหมูลนิธิสุนัขและแมวจรจัด ในสวนนี้จึงเปนการเสริมย้ําภาพลักษณ
ที่ดีของตัวบุคคล โดยไมตองออกมาปาวประกาศวาตนเองเปนคนจิตใจเมตตาและมีใจเปดกวาง        
แตเปนการไดประโยชนจากผลสะทอนกลับจากการกระทําโดยใชผูอ่ืนเปนผูสงสาร รวมทั้งไดพ้ืนท่ี
ขาวจากสื่ออ่ืนที่มิใชของพรรคเพ่ือไทยเองดวย 

นอกจากนี้ การสื่อสารผานภาพลักษณที่ดีดังกลาวยังปรากฏการขยายระดับความเขมขน       
ในการชื่นชอบและการขยายอาณาจักรแฟน (Fandom) ของชัชชาติ สิทธิพันธุ ไดโดยไมยาก            
ซึ่งประเด็นนี้นาสนใจอยางมาก ดังท่ีกิตติ กันภัย (2556, หนา 88) กลาวไววา ความเปนแฟนที่เหนียว
แนนที่สุดคือการแสดงอารมณในระดับสูง รวมถึงกิจกรรมที่มีศูนยรวมอยูที่บุคคลในสื่อ เมื่อมีตนทุน
ในระดับของการเปนแฟนแลว การสื่อสารในเรื่องถัด ๆ ไปก็จะเสริมความชื่นชอบในตัวบุคคลได       
ไมยาก มากไปกวานั้นยังสามารถชวยใหเกิดการสรางเนื้อหาโดยแฟนของชัชชาติ สิทธิพันธุ ที่มีพลัง
ในการสื่อสารสูง และมากจนกระท่ังไดเขาไปในพ้ืนที่ของผูสมัครชิงตําแหนงนายกรัฐมนตรีจาก        
พรรคอ่ืน ตัวอยางเชน กรณีการคอมเมนตที่เกิดขึ้นในเพจของธนากร จึงรุงเรืองกิจ จากแฟนคลับ       
ของชัชชาติ สิทธิพันธุ ทั้งตัวจริงและผูที่ตองการรวมสนุกในพื้นที่ออนไลนที่มีฐานหวงความคิด
เก่ียวกับชัชชาติ สิทธิพันธุวา “เปนผูแข็งแกรงท่ีสุดในปฐพี” ดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 ชัชชาติ สิทธิพันธุ ผูแข็งแกรงท่ีสุดในปฐพี 

จาก เฟซบุก Thanathorn Juangroongruangkit - ธนาธร จึงรุงเรืองกิจ (1 มีนาคม 2562) 

 

 4. การสรางเนื้อหาใหอยูในกระแสทางการเมืองของพรรคเพื่อไทย  
ในการสื่อสารทางการเมืองของพรรคเพ่ือไทย การที่พรรคอยูในกระแสและมีพ้ืนที่สื่อนั้น     

เปนหนึ่งในเหตุปจจัยที่ทําใหมีโอกาสเขาไปอยูในความทรงจําและในใจของผูที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง 
ฉะนั้นการชวงชิงพ้ืนที่สื่อและพลิกวิกฤติใหเปนโอกาสจึงเปนเรื่องที่พรรคจะไมยอมปลอยผานโดยงาย 
อยางกรณีที่พรรคเพ่ือไทยเจอเหตุการณบุคลากรของพรรคไปแสดงความคิดเห็นที่ไมเหมาะสม
เก่ียวกับปมความขัดแยงระหวางคนในชุมชนที่จัดงานบวชกับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ศูนยรังสิต เรื่องการสงเสียงรบกวนนักศึกษาที่อานหนังสือเตรียมตัวในชวงการสอบ จนกลายเปนที่
วิพากษกันในสังคมท้ังออนไลนและออฟไลน ซึ่งชัชชาติ สิทธิพันธุ ผูสมัครชิงตําแหนงนายกรัฐมนตรี
ในบัญชีของพรรคเพ่ือไทย พรอมดวย ศุภชัย นพขํา ผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) ปทุมธานี 
เขต 2 จึงไดลงพ้ืนที่เพื่อขอโทษ พูดคุยกับนักศึกษา และถายภาพอยางเปนกันเอง อาทิ ทําทาทาง
ตาม ท่ีนั กศึ กษากลุ มที่ ม าถ า ยภาพด วยร องขอ ซึ่ ง สิ่ ง ที่ ไ ด คื อ พ้ืนที่ สื่ อและภาพลั กษณ                                                
ที่ดีสูสาธารณะ ทั้งยังเปนการเขาพบปะกับนักศึกษาโดยตรง อันเปนฐานเสียงอีกทางหนึ่งของการ
เลือกตั้ง หรือการท่ีชัชชาติ สิทธิพันธุ สวมเสื้อฟุตบอลของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเขารวมงาน
ฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร - จุฬา ครั้งที่ 73 ที่สามารถมองวาเปนการใชกลวิธีการอางวาเปน              
พวกเดียวกัน (Plain folks) ตามการชวนเชื่อ ในงานกิจกรรมท่ีมีสื่อใหความสนใจมอบพ้ืนที่ทางการ
สื่อสารให หรือการเกิดแฮชแท็กที่ใชกัน เชน #ถามหนอย และ #แมยาย ซึ่งเปนสิ่งที่ทางพรรคและ
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ผูสนับสนุนพรรคเปนผูสรางข้ึนมาใชสื่อสาร โดยการใชแฮชแท็กนี้เปนกระแสนิยมประการหนึ่งในการ
โพสตเพ่ือการสื่อสารของพลเมืองเน็ต อันสงผลใหสารเก่ียวกับพรรคไหลเวียนอยูในกระแสสังคมและ
สืบคนไดงาย  

อีกสิ่งที่เห็นไดชัดคือ การเห็นโอกาสของสิทธิ์เสียงของคนรุนใหม แตท้ังนี้พรรคเพ่ือไทยไมไดนํา      
ผูที่เปนคนรุนใหมเขามามีสวนรวมโดยตรงในการณรงคหาเสียง ทวามีการใชสื่อบุคคลรุนใหมในทางออม 
อันสามารถชวงชิงพื้นทีข่าวในโลกออนไลนไดไมนอย เชน กรณขีองจินนี ่ยศสุดา ลีลาปญญาเลิศ วัยรุนที่มี
สิทธิ์ลงคะแนนเสียงผูมีรูปรางหนาตาอยูในเกณฑดี ลูกสาวของคุณหญิงสุดารัตน เกยุราพันธุ ซึ่งลงพื้นที่      
หาเสียงกับผูเปนแมจนเกิดกระแส “พรรคเพ่ือเธอ” และ #แมยาย 

จาก 4 ประเด็นนาสนใจขางตนที่นํามาอภิปรายผลนี้ เปนสิ่งที่เกิดข้ึนในการสื่อสาร ทางการเมือง
ผานสื่อสังคมออนไลนของพรรคเพ่ือไทย ทั้งการสื่อสารกับกลุมเปาหมายเดิม การเปดกลุมเปาหมายใหม 
(New target) เพ่ิมเติม ซึ่งหลายพรรคการเมืองก็กระโจนเขามา เพ่ือถือครองพ้ืนที่ทางการสื่อสาร            
จากการแบงสวน (Segmentation) ที่มีอยู และยังพบการใช CI เดิมในทุกการสื่อสาร ใชสารหลัก             
ชุดเดียวกันในการสื่อสาร ทวาเปลี่ยนวิธีการสื่อสารออกไป ใชการผสมผสานการสื่อสารใหสอดคลองกัน 
ใชจุดแข็งเสริมจุดออนระหวางสื่อ เมื่อผนวกกับขอดีของสื่อสังคมออนไลนท่ีมีคาใชจายต่ํา เผยแพรไปได
อยางรวดเร็ว และใชรวมกันกับสื่อออฟไลนได ฉะนั้นจึงนับเปนความคุมคาที่พรรคเพ่ือไทยจะใชสื่อ
ดังกลาวในการสื่อสารเพื่อพรรคในครั้งนี้  
 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

1. การคงไวซึ่ง CI ของพรรคเมื่ออยูในโลกออนไลนนั้นเปนเรื่องสําคัญที่ทําใหผูรับสาร
เช่ือมโยงการสื่อสารอ่ืน ๆ ของพรรคซึ่งพบเจอในโลกจริงได  

2. แมการสรางและย้ําสัญญะจะชวยใหการสื่อสารทางการเมืองมีลูกเลนมากยิ่งข้ึน แตดวย
ปจจุบันผูรับสารกลายเปน Prosumer (ผูผลิต + ผูบริโภค) ฉะนั้น การที่พรรคการเมืองใชประเด็นใด
ในการสื่อสารตองระมัดระวังมากขึ้นวาจะเกิดผลกระทบในเชิงลบตอพรรคหรือไม อยางไร  

3. การแทรกซึมการหาเสียงเขาไปในประเด็นการสื่อสารอ่ืน ๆ ที่มีพ้ืนที่อยูในสื่อเปนสิ่งท่ี
นาสนใจ ดังนั้นตองชวงชิงอยางวองไว เพราะหากไดพ้ืนที่ของสื่อสังคมออนไลนก็อาจมีโอกาสไดพื้นที่
ของสื่อกระแสหลักอ่ืนดวย อาทิ สื่อวิทยุโทรทัศน สื่อหนังสือพิมพ 

4. พลเมืองเน็ตตองรูเทาทันการสื่อสารของพรรคการเมืองดวยเขาใจในบริบทของกาล
ปจจุบัน ซึ่งสามารถรูเทาทันไดโดยพินิจพิเคราะหการสื่อสารอยางงายตามการแบงหมวดหมูขางตน 
อันหมายรวมทั้งการชวนเชื่อทางการเมือง การใชสัญญะทางการเมือง การใชภาพลักษณของพรรค 
และการสรางเนื้อหาใหอยูในกระแสทางการเมืองใหถวนถี่ หรือสามารถพิจารณาโดยยึดหลัก                                 
กาลามสูตรของพระพุทธเจาก็ไดเชนเดียวกัน 
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบการสื่อสารผานสื่อสังคมออนไลนกับพรรคอื่น ๆ เพื่อใหเห็น           

กลยุทธและกลวิธีในการใชสื่อที่หลากหลาย เพราะในการสื่อสารประเด็นเดียวกับตางพรรคการเมือง
จะมีวิธีการใชประเด็นนั้น ๆ แตกตางกันออกไปและมีเหตุผลในการใชที่ไมเหมือนกัน 

2. ผูวิจัยสามารถเก็บรวบรวมขอมูลจากผูท่ีมีสวนไดเสีย (Stakeholder) เพ่ิมเติม เพ่ือใหได
ขอมูลที่รอบดานมากข้ึน อาทิ การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญทางดานการสื่อสารทางการเมือง หรือผูใช     
สื่อสังคมออนไลนท่ีมีสิทธิ์และไปใชสิทธิ์เลือกตั้ง 
 
 

………………………. 
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 วารสารบัณฑิตวิทยาลัยรําไพพรรณี เปนวารสารวิชาการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ราชภัฏรําไพพรรณี ที่เปดรับบทความวิจัย (Research Article) และบทความวิชาการ (Academic 

Article) ในสายสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร แบบลักษณะสหวิทยาการ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวของหรือ

เปนไปในทิศทางเพ่ือการสงเสริมและพัฒนาทองถิ่นและสังคมในทุกมิติ ภายใตแนวคิด “เสริมสราง

พลังปญญา เพ่ือความกาวหนาของทองถิ่นและสังคม” 

 ดังนั้น เ พ่ือใหการเผยแพรวารสารเปนไปอยางถูกตอง และมีความเปนมาตรฐาน                 

กองบรรณาธิการวารสารบัณฑิตวิทยาลัยรําไพพรรณี จึงไดกําหนดแนวปฏิบัติและจริยธรรม            

การตีพิมพเผยแพรบทความไวสําหรับการดําเนินงานของวารสารบัณฑิตวิทยาลัยรําไพพรรณี ใหมี

ความสอดคลองกับมาตรฐานการตีพิมพนานาชาติ ทั้งนี้เพ่ือใหผูเขียนบทความ บรรณาธิการวารสาร           

และผูตรวจประเมินบทความ ไดยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. บทบาทหนาที่ของผูเขียนบทความ 
(Duties of Authors) 
 

 1) ตองรับรองวาผูเขียนบทความที่มีชื่อปรากฏในบทความทุกคนเปนผูที่มีสวนรวมในการ
ดําเนินการศึกษาหรือวิจัยจริง 

 2) ตองระบุแหลงทุนที่สนับสนุนในการทําวิจัยหรือทําการศึกษา และระบุผลประโยชน       
ทับซอนใหชัดเจน (ถามี) 
 3) ตองเขียนบทความใหมีความถูกตอง สมบูรณ และเปนไปตามรูปแบบการเขียน                       
ทีก่องบรรณาธิการกําหนดไว 
 4) ไมคัดลอกผลงานวิชาการของผูอื่น และตองรับรองวาผลงานที่สงมานั้นเปนผลงานที่ไม
เคยตีพิมพที่ใดมากอน หรืออยูในระหวางการเสนอเพ่ือพิจารณาตีพิมพในวารสารฉบับอื่น ๆ (ไมวา    
จะเปนภาษาใดก็ตาม) ซึ่งหากกองบรรณาธิการตรวจสอบพบวามีการตีพิมพซ้ําซอน ถือใหเปน       
ความรับผิดชอบของผูเขียนบทความแตเพียงผูเดียวในการละเมิดลิขสิทธิ ์
 5) ตรวจสอบวาการวิจัยทั้งหมดไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรมและมีจริยธรรม 

 6) ตองรายงานผลที่เกิดข้ึนจากการทําวิจัย โดยไมมีการบิดเบือนขอมูลหรือใหขอมูลอันเปน
เท็จ เมื่อเกิดขอผิดพลาดหรือพบการบิดเบือนขอมูลหลังจากที่ไดสงบทความแลว ใหรีบแจง
บรรณาธิการหรือผูชวยบรรณาธิการที่ไดรับมอบหมายทันที 

 7) หากมีการนําผลงานของผูอ่ืนมาใชในผลงานของตนเอง ผูเขียนบทความตองอางอิง
ผลงานดังกลาว รวมท้ังตองระบุไวในเอกสารอางอิงทายบทความและตองอางอิงแหลงขอมูลให
ถูกตอง 

จริยธรรมการตีพิมพบทความ 
เพื่อเผยแพรในวารสารบัณฑิตวิทยาลัยรําไพพรรณี 

Publication Ethics for Publication in the Journal of Rambhai Barni Graduate School  
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 8) หากมีการรองเรียนเก่ียวกับการละเมิดทางจริยธรรมการวิจัยหรือจริยธรรมการตีพิมพ 
เม่ือกองบรรณาธิการไดพิจารณาแลวเห็นวามีการละเมิดจริง ผูเขียนบทความจะตองถอนบทความ 

 9) บทความที่เก่ียวกับการวิจัยในมนุษย ควรผานการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคน (ถามี) โดยผูเขียนบทความตองแนบหลักฐานการรับรองจากคณะกรรมการ ฯ             
มาพรอมกับบทความที่สงใหกับกองบรรณาธิการ 

 10) ตองรับรองวาขอมูลท้ังหมดในบทความไมมีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพยสินทางปญญา 

 11) ผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารบัณฑิตวิทยาลัยรําไพพรรณี ถือเปนกรรมสิทธิ์ของ
วารสาร หามผูเขียนบทความนําขอความทั้งหมดหรือบางสวนไปพิมพซ้ํา เวนแตไดรับอนุญาตจาก
กองบรรณาธิการ 

 

2. บทบาทหนาที่ของบรรณาธิการ และคณะกองบรรณาธิการ  
(Duties of Editor and Editorial Board) 
 

 1) จัดหากองบรรณาธิการที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขาที่กําหนดตามนโยบายของวารสาร 
รวมทั้งเปดเผยชื่อและสังกัดที่ถูกตองของกองบรรณาธิการในเว็บไซตของวารสาร 

 2) ใหขอมูลการติดตอที่ถูกตองของวารสารในเว็บไซตของวารสาร 

 3) ใหขอมูลแกผูเขียนบทความและผูตรวจประเมินบทความ เก่ียวกับขั้นตอนการสง
บทความและคาธรรมเนียมหรือคาใชจายใด ๆ ที่จําเปนสําหรับผูเขียนบทความอยางชัดเจน 

 4) คัดเลือก กลั่นกรอง และพิจารณาคุณภาพของบทความเพื่อตีพิมพเผยแพรในวารสาร 
โดยพิจารณาจากความสอดคลองของเนื้อหากับวัตถุประสงค และขอบเขตของวารสาร 

 5) ดําเนินการออกวารสารใหตรงตามเวลาที่กําหนด 

 6) ไมเปดเผยขอมูลของผูเขียนบทความและผูตรวจประเมินบทความแกบุคคลอ่ืน ๆ           
ในทุกกรณ ี

 7) ตีพิมพเผยแพรบทความที่ผานกระบวนการตรวจประเมินจากผูตรวจประเมินบทความ
แลวเทานั้น 

 8) ตรวจสอบและปฏิเสธการตีพิมพบทความที่เคยเผยแพรที่อ่ืนมาแลว 

 9) ไมปฏิเสธการตีพิมพบทความโดยใชเหตุผลและความรูสึกสวนตัว 

 10) ไมมีผลประโยชนทับซอนกับผู เขียนบทความ ผูตรวจประเมินบทความ และ                  
กองบรรณาธิการ 

11) ตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการของผูอ่ืนในบทความอยางเครงครัด หากพบ
การคัดลอกผลงานดังกลาวจะตองหยุดกระบวนการประเมินบทความ และติดตอผูเขียนบทความ
หลักเพ่ือขอคําชี้แจง 

 12) ตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองของบทความที่ตีพิมพเผยแพรในวารสาร 
รวมทั้งชี้แจงการแกไขและการถอนบทความเมื่อจําเปน 
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 13) ตรวจสอบบทความที่ตีพิมพเผยแพร ตองไมละเมิดกฎหมายและทรัพยสินทางปญญา 

 14) ตรวจสอบขั้นตอนการประเมินบทความของวารสารใหเปนความลับ มีความเปนธรรม 
ปราศจากอคติ และตรงตามที่กําหนด 

 15) ตองจัดการและแกไขปญหาเมื่อเกิดการละเมิดทางจริยธรรมของบทความที่ตีพิมพ
เผยแพรในวารสารอยางถูกตองและเปนธรรม 

 

3. บทบาทหนาที่ของผูตรวจประเมินบทความ 
(Duties of Peer Review) 
 

 1) ตองรักษาความลับและไมเปดเผยขอมูลบางสวนหรือทุกสวนของบทความแกบุคคลอื่น     
ที่ไมเก่ียวของในระหวางการตรวจประเมินบทความ 

 2) ปฏิเสธการตรวจประเมินบทความนั้น ๆ เมื่อพิจารณาวาผูประเมินอาจมีผลประโยชน       
ทับซอนกับผูนิพนธบทความ เชน เปนผูรวมโครงการ หรือเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ หรือ
เหตุผลอ่ืน ๆ ที่ทําใหไมสามารถใหขอเสนอแนะไดอยางอิสระ ภายหลังจากที่ไดรับบทความจาก      
กองบรรณาธิการ 

 3) ตรวจประเมินบทความในสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญ โดยพิจารณาความสําคัญ                     
ดานเนื้อหาในบทความ คุณภาพของการวิเคราะหขอมูลและความเขมขนของผลงาน 

 4) ประเมินบทความบนพ้ืนฐานความเปนจริงตามหลักวิชาการ มีความเปนกลาง ไมมีอคติ 
และตรงตามเวลาที่กําหนด 

 5) หากมีขอสงสัยวาขอมูลบางสวนหรือทุกสวนของบทความมีความเหมือนหรือซ้ําซอนกับ
ผลงานอื่น ๆ ผูตรวจประเมินบทความตองแจงใหบรรณาธิการหรือกองบรรณาธิการทราบทันท ี
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สารสนเทศสําหรับการสงบทความเพื่อตีพิมพลงในวารสาร 

 

นโยบาย และวัตถุประสงค 
 วารสารบัณฑิตวิทยาลัยรําไพพรรณี เปนวารสารวิชาการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย       

ราชภัฏรําไพพรรณี  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรองคความรูในศาสตรแขนงตาง ๆ ทางดาน

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ของที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนาทองถ่ินและสังคมในทุกมิติ 

ซึ่งเปนผลงานท่ีไดจากการศึกษาหรือการวิจัยของคณาจารย นักวิชาการ นักวิจัย ครูผูสอน นักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา และประชาชนทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยนําเสนอผาน

รูปแบบของบทความวิจัย (Research Article) และบทความทางวิชาการ (Academic Article)         

ซึ่งกําหนดจัดพิมพและเผยแพรปละ 2 ฉบับ ดังนี ้

 ฉบบัท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 

 (กําหนดการรับบทความตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง วันที่ 31 ตุลาคม ของทุกป) 

 ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 

 (กําหนดการรับบทความตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 30 เมษายน ของทุกป) 

    

หลักเกณฑการรับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพในวารสาร 

 1. การรับบทความเพื่อตีพิมพลงในวารสารแตละฉบับ กําหนดรับบทความวิจัยและบทความ

วิชาการ ฉบับละ 5 - 10 บทความ 

 2. บทความที่สงมาเพ่ือตีพิมพ ตองเปนบทความใหม ไมจํากัดสาขาวิชา โดยไมเคยตีพิมพ

เผยแพรในวารสาร รายงาน หรือสิ่งพิมพอ่ืนใดมากอน และไมอยูในระหวางการพิจารณาของวารสาร

หรือสิ่ งพิมพอื่น ซึ่งตนฉบับบทความทุกบทความที่สงมาจะตองผานการตรวจสอบเนื้อหา            

จากผูทรงคุณวุฒ ิ(Peer review) ในสาขาวิชาที่เก่ียวของกับบทความ กอนสงตีพิมพลงในวารสาร 

 3. ในกรณีที่ตนฉบับบทความไดรับการตรวจสอบ และผูทรงคุณวุฒิไดมีขอเสนอแนะให       

ปรับปรุงแกไข หรือเพ่ิมเติม เจาของตนฉบับ (ผูเขียน) จะตองดําเนินการแกไข แลวสงกลับคืนไปยัง                 

กองบรรณาธิการภายใน 2 สัปดาห นับจากวันที่ไดรับแจง ซึ่งกองบรรณาธิการจะตอบรับการตีพิมพ         

ก็ตอเมื่อตนฉบับไดรับการแกไขจนครบถวนสมบูรณจากเจาของตนฉบับแลวเทานั้น 

 4. ตนฉบับท่ีสงมาเพ่ือพิจารณาตีพิมพ ตองเปนไปตามขอกําหนดของกองบรรณาธิการ

วารสาร 

 

การเตรียมตนฉบับ 
 การเตรียมตนฉบับบทความ กําหนดใหพิมพดวยกระดาษ ขนาด A4 พิมพหนาเดียว              

โดยกําหนดใหเวนระยะขอบหนากระดาษทางดานซาย 3.5 เซนติเมตร ดานบน ดานขวา และ

ดานลาง 2.5 เซนติเมตร ความยาวของแตละบทความจํานวนไมนอยกวา 10 หนา และไมเกิน          

15 หนา (รวมบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเอกสารอางอิง) พิมพดวยอักษร                 
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TH SarabunPSK ระบุชื่อเรื่องท่ีเปนภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พรอมทั้งระบุชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง และสถานที่ปฏิบัติงาน/สถาบันการศึกษาของเจาของบทความ ทั้งนี้มีรายละเอียดของ

ตนฉบับบทความในแตละประเภท ดังนี ้

 บทความวิจัย 

 1. บทความวิจัย ตองมีองคประกอบของบทความ ซึ่งเรียงตามลําดับดังนี ้

  1.1 ชื่อเรื่อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยชื่อภาษาไทยใหพิมพดวยอักษร

ตัวหนา ขนาด 22 point สวนชื่อภาษาอังกฤษใหพิมพดวยอักษรตัวหนา ขนาด 18 point 

  1.2 ชื่อเจาของบทความ (ถามีผูเขียนรวม ใหระบุดวย) พรอมระบุตําแหนงงาน และ

สถานศึกษา/หนวยงาน ที่เจาของบทความสังกัด พิมพดวยอักษรตัวปกติ ขนาด 14 point 

  1.3 บทคัดยอ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 300 คํา โดยใน      

แตละตอนของบทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตองมีคําสําคัญ (Keywords) ประมาณ                

3 – 5 คํา 

  1.4 สวนเนื้อหา ประกอบดวย บทนํา (ครอบคลุมความสําคัญ และที่มาของปญหา

การวิจัย) วัตถุประสงค กรอบแนวคิดในการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย (ประชากรและกลุมตัวอยาง 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล/ทดลอง วิธีดําเนินการวิจัย/ทดลอง) สรุปผลการวิจัย 

อภิปรายผล ขอเสนอแนะในการนํางานวิจัยไปใช 

  1.5 เอกสารอางอิง ใหรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่เจาของบทความใชอางอิงที่

ปรากฏเฉพาะในบทความเทานั้น มาจัดเรียงรายการตามลําดับตัวอักษรชื่อผูแตงในรูปแบบของ

บรรณานุกรม 

 2. การอางอิงในสวนของของเนื้อหา ใหใชรูปแบบการอางอิงแบบ APA style  

 3. ในสวนที่เปนหัวขอใหญ ใหพิมพดวยอักษรตัวหนา ขนาด 18 point และหัวขอยอยให

พิมพดวยอักษรตัวหนา ขนาด 16 point และในสวนที่เปนเนื้อหา ใหพิมพดวยอักษรตัวปกติ        

ขนาด 16 point 

 4. หากผู ส งบทความไมปฏิ บัติตามรูปแบบการพิมพ ท่ี ไดกํ าหนดขึ้ นขอหนึ่ งขอใด                 

กองบรรณาธิการจะไมรับพิจารณาลงตีพิมพในวารสาร ไมวาจะกรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

 บทความวิชาการ 

 1. บทความวิชาการ ตองมีองคประกอบของบทความ ซึ่งเรียงตามลําดับดังนี ้

  1.1 ชื่อเรื่อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยชื่อภาษาไทยใหพิมพดวยอักษร

ตัวหนา ขนาด 22 point สวนชือ่ภาษาอังกฤษใหพิมพดวยอักษรตัวหนา ขนาด 18 point 

  1.2 ชื่อเจาของบทความ (ถามีผูเขียนรวม ใหระบุดวย) พรอมระบุตําแหนงงาน และ

สถานศึกษา/หนวยงาน ที่เจาของบทความสังกัด พิมพดวยอักษรตัวปกติ ขนาด 14 point 

  1.3 บทคัดยอ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 300 คํา โดยใน       

แตละตอนของบทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตองมีคําสําคัญ (Keywords) ประมาณ             

3 – 5 คํา 
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  1.4 สวนเนื้อหา ประกอบดวย บทนํา ประเด็นการนําเสนอ และบทสรุป  

  1.5 เอกสารอางอิง ใหรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่เจาของบทความใชอางอิงท่ี

ปรากฏเฉพาะในบทความเทานั้น มาจัดเรียงรายการตามลําดับตัวอักษรชื่อผูแตงในรูปแบบของ

บรรณานุกรม 

 2. การอางอิงในสวนของของเนื้อหา ใหใชรูปแบบการอางอิงแบบ APA style  

 3. ในสวนที่เปนหัวขอใหญ ใหพิมพดวยอักษรตัวหนา ขนาด 18 point และหัวขอยอยให

พิมพดวยอักษรตัวหนา ขนาด 16 point และในสวนที่เปนเนื้อหา ใหพิมพดวยอักษรตัวปกติ        

ขนาด 16 point 

 4. หากผู ส งบทความไมปฏิบั ติตามรูปแบบการพิมพที่ ได กํ าหนดข้ึนขอหนึ่ งข อใด                   

กองบรรณาธิการจะไมรับพิจารณาลงตีพิมพในวารสาร ไมวาจะกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

การสงตนฉบับบทความ 
 ขั้นตอนการสงตนฉบับบทความ เจาของบทความจะตองดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี ้

 1. เขียนรายละเอียดการขอสงตนฉบับบทความในแบบฟอรมนําสง (ว01) ซึ่งสามารถติดตอ

ขอรับดวยตนเองไดที่สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี หรือสามารถ          

ดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่ www.grad.rbru.ac.th 

 2. ตรวจสอบความถูกตองและความเรียบรอยของตนฉบับบทความ จากนั้นสงตนฉบับบทความ

ที่พิมพออกมาเปนเอกสาร จํานวน 1 ฉบับ และที่บันทึกเปนไฟล Word ลงในแผน CD จํานวน           

1 แผน พรอมทั้งแบบฟอรมนําสง (ว01) จํานวน 1 ฉบับ มายังงานวารสาร สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ีเลขที่ 41 หมูที่ 5 ตําบลทาชาง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 

วงเล็บมุมซองวา “สงตนฉบับบทความ” โดยยึดถือวันประทับตราไปรษณียเปนสําคัญ ในกรณีที่

สงผานระบบออนไลน ใหบันทึกเปนไฟล Word และไฟล PDF พรอมทั้งแนบแบบฟอรมนําสง (ว01) และสง

มาที่ www.journal.grad.rbru.ac.th 
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ปฏิทินการดําเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ชวงเวลาการดําเนินงานของทุกป 

ฉบบัท่ี 1  
(มกราคม – มิถุนายน) 

ฉบบัท่ี 2  
(กรกฎาคม – ธันวาคม) 

1. ประชาสัมพันธรับบทความ มิถุนายน – กรกฎาคม ธันวาคม – มกราคม 
2. รับบทความ 1 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 1 มกราคม – 30 เมษายน 
3. ประชุมพิจารณาคัดเลือกบทความ, 
ตรวจรูปแบบตามหลักเกณฑที่กําหนด 

พฤศจิกายน – ธันวาคม พฤษภาคม – มิถุนายน 

4. ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาและประเมิน
บทความตามแบบประเมิน 

ธันวาคม – มกราคม มิถุนายน – กรกฎาคม 

5. ผูสงบทความสงบทความที่ไดรับ
การแกไขเสร็จสิ้นสมบูรณ (กรณีมี
ขอเสนอใหแกไข/เพ่ิมเติม) 

กุมภาพันธ สิงหาคม 

6. กองบรรณาธิการตรวจสอบความ
เรียบรอย และประชุมรับรองความ
สมบูรณของบทความกอนสงโรงพิมพ 

กุมภาพันธ – มีนาคม สิงหาคม – กันยายน 

7. สงโรงพิมพดําเนินการจัดพิมพ มีนาคม กันยายน 
8. เผยแพรสูสาธารณชน ปลายมีนาคม - ตนเมษายน ปลายกันยายน – ตนตุลาคม 

 

หมายเหต ุหากกิจกรรมใดดําเนินการเสร็จสิ้นเรียบรอยกอนกําหนด สามารถดําเนินกิจกรรมตอไปได 
โดยไมตองรอใหถึงกําหนดการที่ไดกําหนดไว 
 

รูปแบบการอางอิงแหลงที่มาของขอมูล 
1. การอางอิงในเนื้อหา 
 1.1 การอางอิงในเนื้อหาหนาขอความ 
 
 
 
 
 

 1.2 การอางอิงในเนื้อหาทายขอความ 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ เครื่องหมาย / หมายถึง เวนวรรค 1 ระยะ (เคาะ) 

รูปแบบ      ตัวอยาง 
1. ชื่อผูแตง/(ปที่พิมพ)    1. นาวา วารี (2555) 
2. ชื่อผูแตง/(ปที่พิมพ,/เลขหนา)   2. วนา ราตรี (2555, น. 16) 

รูปแบบ      ตัวอยาง 
1. (ชื่อผูแตง,/ปท่ีพิมพ)    1. (ชอฟา ใบระกา, 2560) 
2. (ช่ือผูแตง,/ปท่ีพิมพ,/เลขหนา)   2. (รจนา พาลี, 2555, น. 23 - 24) 
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2. การลงรายการอางอิงหรือบรรณานุกรม 
 2.1 ประเภทหนังสือ ตํารา เอกสารประกอบการสอน/คําสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ เครื่องหมาย / หมายถึง เวนวรรค 1 ระยะ (เคาะ) 
 

 2.2 ประเภทบทความในเอกสารประกอบการสัมมนา/การประชุมทางวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
หมายเหตุ เครื่องหมาย / หมายถึง เวนวรรค 1 ระยะ (เคาะ) 
 
 
 
 

รูปแบบ 
ชื่อผูแตง.//(ปที่พิมพ)./ชื่อเรื่อง.//(ครั้งท่ีพิมพ).//เมืองท่ีพิมพ:/ผูรับผิดชอบในการพิมพ. 

ตัวอยาง 
ชอฟา ใบระกา.  (2545).  หลักการเขียน.  กรุงเทพฯ: สมบูรณบุคส. 
เพ็ญพิศุทธิ์ ใจสนิท.  (2553).  เอกสารคําสอนการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาการคิด.  เชียงราย: คณะครุศาสตร 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.  
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.  (2545).  กฎหมายมหาชน เลม 1.  (พิมพครั้งท่ี 5). กรุงเทพฯ: วิญูชน. 
กิตติ ทองลงยา.  (2542).  นก.  ใน สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จ 

       พระเจาอยูหัว เลม 1 (พิมพครั้งท่ี 3) (น. 68-113).  กรุงเทพฯ: โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน. 
Magee, J. & Kramer, J.  (2006).  Concurrency state models & java programs.  West Sussex,UK:   
       John Wiley. 

รูปแบบ 
ชื่อผูเขียนบทความ.//(ปที่พิมพ).//ช่ือบทความ.//ชื่อเอกสาร.//(หมายเลขหนาบทความ).//หนวยงานผูรับผิดชอบ 
       จัดการประชุมหรือสัมมนา. 

ตัวอยาง 
เดนชัย เจรญิบุญญาฤทธ์ิ.  (2547).  มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) ขาวหอมมะลไิทย.  
       เอกสารประกอบการบรรยายเร่ือง การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑขางของกลุมเกษตรกร จังหวัด 

       ฉะเชิงเทรา ณ หองเพทาย โรงแรมแกรนดรอยัล พลาซา อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา.  สํานักงาน 

       อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา.  
งามชื่น คงเสรี.  (2537).  ศักยภาพพันธุขาวไทยสูการแปรรูป.  การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
       คร้ังท่ี 32 สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ศักยภาพขาวไทยทิศทางใหมสูอตุสาหกรรม.  (น. 5 – 17). 
       คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
Fitzroy, Felix R. and Kraft, Kornelius.  (1991).  Firm Size, Growth and Innovation: Some Evidence  
       From West Germany.  In Innovation and Technological Change: An International  
       Comparizon. Zottan J. Aes and David B. Audretsh, eds.  New York: Harester Wheatsheaf.   
       p. 152 – 159. 
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 2.3 ประเภทบทความในวารสาร 
 
 
 
 
 
 

 
 
หมายเหตุ เครื่องหมาย / หมายถึง เวนวรรค 1 ระยะ (เคาะ) 

 
 2.4 ประเภทสารสนเทศจากฐานขอมูลออนไลน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ เครื่องหมาย / หมายถึง เวนวรรค 1 ระยะ (เคาะ) 
 

2.5 ประเภทรายงานการวิจัย และเอกสารท่ีเสนอตอหนวยงานตาง ๆ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

หมายเหตุ เครื่องหมาย / หมายถึง เวนวรรค 1 ระยะ (เคาะ) 
 

รูปแบบ 
ชื่อผูเขียน.//(ปที่พิมพ).//ช่ือบทความ.//ชื่อวารสาร,/ปที่/(ฉบับที่),/เลขหนา. 

ตัวอยาง 
ทิพยสุดา ตั้งตระกลู. (2558).  ภาษาของดอกไม.  แมโจปริทัศน, 16 (5), 5-12. 
วิโรจน เรืองประเทืองสุข ชัยวัฒน กันหารี และเพ็ชร รักถนอม.  (2561).  อุปกรณแยกฝุนไซโคลนสําหรับ 
       การศึกษาในหองปฏิบัติการ.  บัณฑิตวิทยาลัยรําไพพรรณี, 1 (1), 85-98. 
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 2.6 ประเภทวิทยานิพนธ ภาคนิพนธ และสารนิพนธ 
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** ขอความ ขอคิดเห็น หรือขอคนพบ ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัยรําไพพรรณี นี ้
เปนของผูเขียน ซึ่งจะตองรับผิดชอบตอผลทางกฎหมายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากบทความ        

และงานวิจัยนั้น ๆ โดยมิใชความรับผิดชอบของคณะผูจัดทํา                                        
และบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ** 

 
 
 



 

-สามารถสําเนาเอกสารได- 

ใบสมัครขอสงบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ 
ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัยรําไพพรรณี 

…………………………………… 
 

เรียน บรรณาธิการวารสารบัณฑิตวิทยาลัยรําไพพรรณี 
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 ทั้งน้ี ขาพเจาขอยืนยันวาขอมูลดังกลาวขางตนเปนจริงทุกประการ และไมเคยตีพิมพเผยแพรในวารสาร รายงาน      
ทางวิชาการ หรือสิ่งพิมพอื่นใดมากอน และไมอยูในระหวางการพิจารณาหรือตรวจประเมินของวารสารหรือสิ่งพิมพอ่ืน ซึ่ง
หากกองบรรณาธิการวารสารบัณฑิตวิทยาลัยรําไพพรรณีตรวจสอบพบวาบทความของขาพเจามีการตีพิมพเผยแพรมาแลว 
หรืออยูระหวางการพิจารณาหรือตรวจประเมินของวารสารหรือสิ่งพิมพอื่น ขาพเจายินดีใหกองบรรณาธิการถอดถอน
บทความออกจากการพิจารณาได และหากบทความของขาพเจามีผลการตรวจประเมินผาน และไดรับการอนุมัติใหตีพิมพ
เผยแพรในวารสารบัณฑิตวิทยาลัยรําไพพรรณีได ขาพเจาจะไมขอถอนบทความออกแตอยางใดทั้งสิ้น เวนแตเหตุอันเปน
สมควร ซ่ึงจะตองไดรับการอนุญาตจากบรรณาธิการวารสารบัณฑิตวิทยาลัยรําไพพรรณีกอนเทานั้น  
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