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การก าหนดหวัเรือ่งภาษาไทยด้านวฒันธรรมล้านนา 
 

ณภทัร ฉิมพาลี 1  ทศันา สลดัยะนันท ์2 และ วรรษพร อารยะพนัธ ์3 

 

บทคดัย่อ 

 
การวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษารวบรวมค าศพัท์ด้านวฒันธรรมล้านนา และจดัท าบญัชหีวัเรื่อง

ภาษาไทยดา้นวฒันธรรมลา้นนา เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพโดยใชว้ธิกีารวเิคราะหเ์นื้อหา ประชากร คอื หนงัสอืที่
มเีนื้อหาดา้นวฒันธรรมลา้นนา จ านวน 352 ชือ่เรือ่ง เครือ่งมอืทีใ่ชไ้ดแ้ก่ แบบวเิคราะหเ์นื้อหา และแบบประเมนิ
ความเหมาะสมของหวัเรือ่ง วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยวธิกีารทางสถติโิดยใชค้า่ความถี ่คา่รอ้ยละ 

ผลการวจิยัพบว่า บญัชหีวัเรื่องภาษาไทยดา้นวฒันธรรมลา้นนาที่จดัท าขึน้มหีวัเรื่องใหญ่ที่ผ่านการ
ประเมินความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ  จ านวน 1,708 หัวเรื่อง และหัวเรื่องย่อย จ านวน 237 หัวเรื่อง           
ในจ านวนนี้เป็นหวัเรื่องทีก่ าหนดขึน้ใหม่ จ านวน 259 หวัเรื่อง และหวัเรื่องย่อย จ านวน 18 หวัเรื่อง  หวัเรื่อง
ส่วนใหญ่อยู่ในวฒันธรรมประเภทแนวปฏบิตัทิางสงัคม ความเชื่อ ศาสนา พธิกีรรม และประเพณี  จ านวน 422     
หวัเรือ่ง ส าหรบัการอา้งองิความสมัพนัธก์บัหวัเรือ่งอื่น มกีารอา้งองิความสมัพนัธก์บัหวัเรือ่งอื่นแบบรายการโยง
ค าทีก่วา้งกวา่ มจี านวนมากทีสุ่ด 1,140 หวัเรือ่ง 
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Constructing Thai Subject Headings on Lanna Culture 
 

Napat Chimpalee 1  Tasana Saladyanant 2  and Watsaporn Arayaphan 3      

 

Abstract 

 

The objective of this research was to study and collect cultural Lanna vocabulary words and 
construct Thai subject heading list on Lanna culture. This research was a qualitative research utilizing 
content analysis. The population was 352 books on Lanna culture. Research tool used for data collection 
were content analysis form and evaluation appropriate of subject headings form. The data were 
analyzed by using frequency and percentage. 

The finding was that the list of subject headings in Thai language on Lanna culture contained 
1,708 main headings and 237 subdivisions that have been evaluated for appropriateness of which 259 
main headings and 18 subdivisions are newly.  From all those subject headings, 422 were categorized 
as social practice, faith, religion, ritual, and tradition. As a reference to the relationship between 
headings, the number of subject headings on Lanna culture with reference to other broad terms was 
the highest in number which was 1,140. 
 

 
Keywords:  Thai subject headings, Lanna culture, Subject headings on Lanna culture 
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บทน า 
วฒันธรรมลา้นนาถอืเป็นวฒันธรรมทอ้งถิน่ทีม่กีารสบืทอดและส่งต่อกนัมาอย่างยาวนานจากรุ่นสู่รุ่น 

เป็นเครือ่งมอืส าคญัทีช่ว่ยใหเ้ขา้ใจถงึประวตัศิาสตรค์วามเป็นมา วถิชีวีติความเป็นอยู ่ ขนบธรรมเนียมประเพณ ี
ความเชื่อของคนในสงัคม และเป็นตวัชี้วดัพฒันาการของสงัคมอนัเป็นรากฐานความเจรญิของทอ้งถิน่  เมื่อ
พจิารณาตามสภาพภูมศิาสตร์และประวตัศิาสตร์ ในอดตีล้านนาแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คอื กลุ่มเมอืงล้านนา
ตะวนัตก ประกอบดว้ย เชยีงใหม ่ล าพนู ล าปาง เชยีงราย พะเยา และกลุม่เมอืงลา้นนาตะวนัออก ประกอบดว้ย 
แพร่ น่าน นอกจากนัน้ยงัมดีนิแดนชายขอบลา้นนาดา้นใต ้ซึ่งอยู่ในส่วนตอนบนของจงัหวดัตาก สุโขทยั และ
อุตรดติถ์ ทีใ่ชว้ฒันธรรมลา้นนา ในปัจจุบนัดนิแดนลา้นนาหมายถงึดนิแดน 8 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ไดแ้ก่ 
เชยีงใหม ่ล าพนู ล าปาง เชยีงราย พะเยา แพร ่น่าน และแมฮ่อ่งสอน (Ongsakul, 2010; Sutthi, 1996)   

จากหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์สะทอ้นใหเ้หน็ว่ากลุ่มคนที่อาศยัอยู่ในดนิแดนแถบลา้นนาแต่ดัง้เดมิ
เป็นชนหลายเผ่าพนัธุ์  มแีบบแผนทางวฒันธรรม ประเพณี และวถิชีวีติทีม่แีบบแผนเป็นของตนเอง ปัจจุบนั
ประชาชนทีอ่ยูอ่าศยัอยูใ่นภาคเหนือตอนบนหรอืเขตวฒันธรรมลา้นนา สว่นใหญ่คอืคนไทย แต่เป็นคนไทยเชือ้
สายทีเ่รยีกวา่ ไทยวน หรอื ไทยลา้นนา มกันิยมเรยีกตนวา่เป็น คนเมอืง (Samakkhan,1997; Damrikun,1999) 
วฒันธรรมลา้นนาถอืวา่เป็นวฒันธรรมยอ่ยของวฒันธรรมไทย ไดม้กีารผสมผสานทางวฒันธรรมดัง้เดมิกบัแบบ
แผนที่แพร่กระจายออกมาจากเมืองหลวงของประเทศไทย  จนเกือบเป็นรูปแบบอันเดียวกัน แต่ในทาง
ประวตัศิาสตร์และวฒันธรรมแลว้ มเีหตุผลทีเ่พยีงพอทีจ่ะถอืว่าชาวไทยในภาคเหนือมลีกัษณะทางสงัคมและ
วฒันธรรมเฉพาะต่างหากของตน แตกต่างจากชาวไทยในภาคอื่น ๆ ของประเทศ (Sunthonphesat, 1970)  
และเนื่องจากสภาพภูมปิระเทศทีม่ลีกัษณะเป็นภูเขา ท าใหเ้มอืงในลา้นนามกีารกระจายตวัอยู่ตามแอ่งต่าง  ๆ 
เป็นเหตุใหแ้ต่ละเมอืงตดิต่อกนัอยา่งล าบาก เพราะมเีทอืกเขาขวางกัน้ แต่ละเมอืงจงึมลีกัษณะเฉพาะถิน่ ดงัเชน่
ภาษาทอ้งถิน่ ส าเนียงของคนแต่ละเมอืงแตกต่างกนั และมคี าศัพท์เฉพาะถิน่ รวมถงึศลิปวฒันธรรมกม็คีวาม
แตกต่างกนัในแต่ละเมอืงเช่นกนั (Ongsakul, 2010) ดงันัน้จะเหน็ไดว้่าวฒันธรรมลา้นนานอกจากจะมลีกัษณะ
พเิศษแตกต่างจากวฒันธรรมภาคอื่น ๆ ของประเทศไทย  ถอืเป็นมรดกทางวฒันธรรมทีส่ าคญัทีแ่สดงใหเ้หน็
รากเหงา้ประวตัศิาสตร์ความเป็นมาของชาวล้านนา หากมกีารจดัระบบความรู้เกี่ยวกบัวฒันธรรมล้านนาที่
เหมาะสม กจ็ะสามารถน าความรูม้าใชป้ระโยชน์ในการพฒันาสงัคมลา้นนาในดา้นต่าง ๆ ทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ 
สงัคม การศกึษา การเมอืง  การปกครอง รวมถงึยงัเป็นการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูวฒันธรรมลา้นนาทีก่ าลงัตกอยูใ่น
กระแสความเปลีย่นแปลงทางสงัคมไดอ้กีทางหนึ่ง 

ในปัจจุบนัสถาบนัการศกึษาไดเ้ขา้มามบีทบาทส าคญัดา้นลา้นนาคดศีกึษา จะเหน็ไดจ้ากมกีารจดัตัง้
หน่วยงานขึน้มาด าเนินการในสว่นนี้ เชน่ ศนูยข์อ้มลูภาคเหนือ ส านกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัพายพั  ศนูยส์นเทศ
ภาคเหนือ ส านักหอสมุด มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ งานสารนิเทศทอ้งถิน่ภาคเหนือ ส านักหอสมุด มหาวทิยาลยั
แม่โจ้ ห้องขอ้มูลล้านนา ส านักหอสมุด มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่ เป็นต้น สถาบนัเหล่านี้มทีรพัยากร
สารสนเทศทีเ่กี่ยวกบัวฒันธรรมลา้นนาทัง้ในรูปแบบทีเ่ป็นวสัดุตพีมิพ ์เช่น หนังสอื วารสาร  จุลสาร เป็นต้น 
วสัดุไม่ตีพิมพ์ เช่น ต้นฉบับตัวเขียน โสตทัศน์วสัดุ วสัดุอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น นอกจากนี้บางแห่งยงัมี         
การจัดท าฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมล้านนา เช่น อาหารพื้นบ้านล้านนา           
ภาพล้านนาในอดีต เป็นต้น ซึ่งขัน้ตอนส าคัญขัน้ตอนหนึ่งในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศเกี่ยวกับ
วฒันธรรมเหลา่น้ี คอื การจดัหมวดหมูแ่ละการจดักลุ่มความรูโ้ดยการใหห้วัเรือ่ง 
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หวัเรื่อง คอื ค าหรอืวล ีซึง่ก าหนดแทนเนื้อเรือ่งของทรพัยากรสารสนเทศ หวัเรื่องสว่นมากเป็นค าทีส่ ัน้ 
ไดใ้จความ และมคีวามหมายเฉพาะอยา่งเด่นชดั (Thai Library Association, 1982) ในการก าหนดหวัเรื่องเพือ่
ใชเ้ป็นตวัแทนทรพัยากรสารสนเทศผูป้ฏบิตังิานจะมกีารตรวจสอบกบับญัชหีวัเรือ่ง  ส าหรบัหวัเรือ่งภาษาไทยมี
บญัชหีวัเรื่องที่เป็นทีน่ิยมใชก้นัในหอ้งสมุดสถาบนัการศกึษา ไดแ้ก่ หวัเรื่องภาษาไทย ของคณะท างานกลุ่ม
วเิคราะห์ทรพัยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบนัอุดมศกึษา ซึ่งเป็นรายการหวัเรื่องที่ครอบคลุมเนื้อหาสาระ    
ทุกสาขาวิชา ในการปฏิบตัิงานก าหนดหวัเรื่องทรพัยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาด้านวฒันธรรมล้านนานัน้        
พบหวัเรือ่งเกีย่วขอ้งคอ่นขา้งน้อย อาท ิค าวา่ “ลา้นนา” พบในบญัชหีวัเรือ่ง 4 ค า ไดแ้ก่ กฎหมายลา้นนา ไทย--
ประวตัศิาสตร์--ลา้นนา ภาษาลา้นนา และศลิปกรรมไทย--ลา้นนา ส าหรบัหวัเรื่องอื่น ๆ จะใชห้วัเรื่องย่อยทาง
ภูมศิาสตร์มาก าหนดเป็นหวัเรื่องย่อยเพื่อบ่งชี้ว่ามเีนื้อหาทางดา้นวฒันธรรมลา้นนา เช่น ไทย (ภาคเหนือ)--
ความเป็นอยู่และประเพณี  พธิทีางศาสนาและพธิกีรรม--ไทย (ภาคเหนือ)  วฒันธรรมไทย (ภาคเหนือ) และ
ศลิปกรรมไทย (ภาคเหนือ) เป็นตน้ (Cataloging Working Group of Academic Libraries, 2017a) ซึง่ลกัษณะ
ต่างๆ เหล่านี้ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศไม่สามารถก าหนดหัวเรื่อง            
ด้านวฒันธรรมล้านนาได้อย่างเหมาะสมซึ่งอาจส่งผลกระทบไปยงัผูใ้ช้บรกิารในการสบืค้นท าให้ไม่สามารถ
เขา้ถงึขอ้มลูทีต่อ้งการได ้

ผูว้จิยัจงึมแีนวคดิทีจ่ะท าการศกึษา รวบรวม วเิคราะห์ค าศพัท์ ทีม่คีวามเหมาะสมในการเป็นหวัเรื่อง 
น าเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ และน ามาจดัท าเป็นบญัชีหวัเรื่องวฒันธรรมล้านนา เพื่อใช้เป็นคู่มือใน       
การก าหนดหวัเรื่องของทรพัยากรสารสนเทศของผูป้ฏบิตังิานดา้นการวเิคราะห์ทรพัยากรสารสนเทศ   อนัจะ
ส่งผลให้ผูใ้ช้บรกิารสามารถค้นหาทรพัยากรสารสนเทศได้ตรงกบัความต้องการ อกีทัง้ห้องสมุดยงัสามารถ
ทราบถึงเนื้อหาและจ านวนทรพัยากรสารสนเทศด้านวฒันธรรมล้านนาที่มอียู่ในห้องสมุด เพื่อที่จะสามารถ
ด าเนินการจดัหา รวบรวม จดัเกบ็ และพฒันาทรพัยากรสารสนเทศ รวมถงึเป็นแหล่งบรกิารสารสนเทศดา้น
วฒันธรรมลา้นนาทีช่ว่ยสง่เสรมิและอนุรกัษ์วฒันธรรมลา้นนาใหค้งอยูส่บืไป 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
เพื่อศึกษาและรวบรวมค าศัพท์ด้านวัฒนธรรมล้านนา  และน ามาจัดท าบัญชีหัวเรื่องภาษาไทย        

ดา้นวฒันธรรมลา้นนา 

การทบทวนวรรณกรรม 
วฒันธรรม คอื สิง่ทีม่นุษยส์รา้งขึน้มา เป็นทัง้สิง่ทีจ่บัตอ้งไดแ้ละจบัตอ้งไมไ่ด ้สิง่เหล่านัน้ไดแ้ก่ วถิกีาร

ด าเนินชวีติ ความคดิ ความเชื่อ ค่านิยม จารตี ประเพณี พธิกีรรม และภูมปัิญญา มกีารสัง่สม เรยีนรู ้ถ่ายทอด 
จนกลายเป็นแบบอย่างในการปฏบิตั ิวฒันธรรมจะมลีกัษณะเฉพาะแตกต่างกนัไปตามกลุ่มคนและสงัคมแต่ละ
พืน้ที ่(Anumanratchathon, Phraya, 1972; National Culture Act, B.E. 2553, 2010; Kendall, 2013)   

หน่วยงานทีม่กีารแบง่วฒันธรรมแบง่ออกเป็นประเภทต่าง ๆ ไดแ้ก่ ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรม
แห่งชาต ิมูลนิธสิารานุกรมวฒันธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย ์และกรมส่งเสรมิวฒันธรรม ดงัมรีายละเอยีด
ดงันี้ 
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ตารางที ่1 ประเภทวฒันธรรม 
หน่วยงาน ประเภทวฒันธรรม 

ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแหง่ชาต ิ
(Office of the National Culture Commission, 
1996) 

1) ขนบธรรมเนียม ประเพณี และศาสนา  
2) ภาษาและวรรณกรรม  
3) ศลิปกรรมและโบราณคด ี 
4) การละเล่น ดนตร ีและการพกัผอ่นหยอ่นใจ  
5) ความเป็นอยู ่และวทิยาการ  
6) ประวตัศิาสตร ์

มลูนิธสิารานุกรมวฒันธรรมไทย  
ธนาคารไทยพาณิชย ์
(Thailand Cultural Encyclopedia Foundation  
of Siam Commercial Bank, 1999) 

1) หมวดความเชื่อและประเพณี    
2) หมวดอาชพี              
3) หมวดเครือ่งมอืเครือ่งใช ้ 
4) หมวดการปกครองและสงัคม  
5) หมวดอาหารการกนิ   
6) หมวดการแต่งกายและเครือ่งประดบั  
7) หมวดสขุภาพอนามยั  
8) หมวดภาษา  
9) หมวดวรรณกรรม  
10) หมวดศลิปกรรม    
11) หมวดศลิปะการแสดง  
12) หมวดการละเล่นและกฬีา  
13) หมวดสถานที ่  
14) หมวดกลุม่ชาตพินัธุ ์   
15) หมวดธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม     
16) หมวดมาตราชัง่ ตวง วดั   
17) หมวดบุคคลส าคญั 

กรมสง่เสรมิวฒันธรรม 
(Department of Cultural Promotion, 2016) 

1) สาขาวรรณกรรมพืน้บา้นและภาษา  
2) ศลิปะการแสดง  
3) แนวปฏบิตัทิางสงัคม พธิกีรรม ประเพณี และเทศกาล  
4) ความรูแ้ละแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัธรรมชาตแิละจกัรวาล  
5) งานชา่งฝีมอืดัง้เดมิ  
6) การเลน่พืน้บา้น กฬีาพืน้บา้น และศลิปะการต่อสูป้้องกนัตวั   

 

จากการศึกษาประเภทของวัฒนธรรมดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้น าประเภทวัฒนธรรมจากทัง้                
3 หน่วยงาน มาวเิคราะห์ประเภทวฒันธรรมให้ครอบคลุมขอบเขตที่ใช้ในการวจิยั สามารถแบ่งออกเป็น 8 
ประเภท ประกอบดว้ย 1) แนวปฏบิตั ิทางสงัคม ความเชือ่ ศาสนา พธิกีรรม และประเพณ ี2) ความรูภ้มูปัิญญา 
ประวตัศิาสตร ์แนวปฏบิตัเิกีย่วกบัธรรมชาติและจกัรวาล 3) กลุ่มชาตพินัธุ ์4) วรรณกรรมและภาษา 5) อาชพี
และงานชา่งฝีมอื 6) ศลิปกรรม 7) ศลิปะการแสดง 8) การละเลน่ กฬีาพืน้บา้น และศลิปะการต่อสู ้
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ส าหรบัแนวคดิเกีย่วกบัหวัเรื่อง จากการศกึษาพบวา่ หวัเรื่องเป็นการจดัระบบความรูร้ปูแบบหนึ่งทีอ่ยู่
ในประเภทการจดัหมวดหมู่และการจดักลุ่มความรู้  มลีกัษณะของโครงสรา้งแบบล าดบัขัน้ ซึ่งรายการหวัเรื่อง
นัน้สามารถจะขยายและครอบคลุมสาขาวิชาต่าง  ๆ ได้ (Hodge, 2000)  มีผู้ให้ค านิยามของหัวเรื่องไว้
หลากหลายความหมาย โดยสรุปแล้วหวัเรื่อง หมายถึง ค าหรือวลี ที่ก าหนดขึ้นเพื่อแทนเนื้อหาสาระของ
ทรพัยากรสารสนเทศ มลีกัษณะเป็นค าทีส่ ัน้ไดใ้จความ มคีวามหมายเฉพาะอยา่งเดน่ชดั ค าทีน่ ามาก าหนดเป็น
หัวเรื่องเป็นค าที่ได้ร ับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญและเป็นมาตรฐาน  (Thai Library Association, 1982; 
Sacchanand, 1985; Usuparat, 1992)   

ในการก าหนดค าหรอืวลขีึน้เพื่อใชเ้ป็นหวัเรื่องจะมกีารก าหนดลกัษณะทางภาษาไวเ้ป็นแนวทาง ซึ่ง 
หอ้งสมุดรฐัสภาอเมรกินัมกีารก าหนดลกัษณะภาษาของหวัเรื่องไวด้งันี้ 1) ค านามทัว่ไป (Simple nouns) 2) 
ค านามประสม (Compound nouns) 3) ค านามทีม่คี าอธบิายในเครื่องหมายวงเลบ็ (Nouns with parenthetical 
qualifiers)  4) ค านามทีม่คี าคุณศพัท ์(Nouns with adjectives) 5) วลทีีม่คี าบุพบท (Phrases with prepositions)  
6) วลปีระสม (Compound phrases) 7) วลซีอ้น (Complex phrases) และ 8) หวัเรือ่งทีม่หีวัเรือ่งยอ่ย (Topical, 
name, or form headings with subdivisions) (Library of Congress, 2016a) 

การแบ่งประเภทของหวัเรื่อง หอ้งสมุดรฐัสภาอเมรกินัซึ่งเป็นหน่วยงานทีม่กีารจดัท าบญัชหีวัเรื่องที่
ได้ร ับการยอมรับและใช้เ ป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของห้องสมุดในต่างประเทศ  รวมถึงห้องสมุด 
สถาบนัอุดมศกึษาในประเทศไทยทีน่ ามาใชเ้ป็นคู่มอืในการก าหนดหวัเรื่องทรพัยากรสารสนเทศภาษาองักฤษ  
ส าหรบัการก าหนดหวัเรื่องทรพัยากรสารสนเทศภาษาไทย คู่มอืบญัชหีวัเรื่องทีม่คีวามส าคญัและใชก้นัอย่าง
แพร่หลาย คือ บัญชีหัวเรื่องภาษาไทยของคณะท างานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุด
สถาบนัอุดมศกึษา ซึ่งใชห้ลกัเกณฑใ์นการแบ่งหวัเรื่องเช่นเดยีวกนัหอ้งสมุดรฐัสภาอเมรกินั มกีารแบ่งหวัเรื่อง
ออกเป็น 2 ประเภท คอื หวัเรื่องใหญ่ และหวัเรื่องย่อย (Library of Congress, 2016b; Cataloging Working 
Group of Academic Libraries, 2004) มรีายละเอยีดดงันี้ 

1. หวัเรือ่งใหญ่ (Main headings)  
2. หวัเรือ่งยอ่ย (Subdivisions) สามารถแบง่ออกเป็น  

2.1 หัวเรื่องย่อยทัว่ไป (Topical subdivisions) เป็นหัวเรื่องย่อยที่แสดงขอบเขต
เนื้อหา 

2.2 หัวเรื่องย่อยที่แสดงรูปแบบ (Form subdivisions) ใช้ส าหรับแสดงรูปแบบที่
เนื้อหาของหวัเรือ่งไดถู้กรวบรวมและน าเสนอ เชน่ การประชุม พจนานุกรม และสิง่พมิพต์่อเนื่อง เป็นตน้ จะถูก
เพิม่ในรายการเป็นส่วนสุดทา้ยของหวัเรื่อง หวัเรื่องย่อยที่แสดงรูปแบบแสดงใหเ้หน็ลกัษณะของชิ้นงาน หวั
เรือ่งยอ่ยประเภทนี้สามารถใชภ้ายใตห้วัขอ้ใดกไ็ด ้

2.3 หวัเรื่องยอ่ยแสดงล าดบัเหตุการณ์ (Chronological subdivisions) ใชเ้พือ่ก าหนด
หวัเรื่องหรอืหวัเรื่องและหวัเรื่องย่อย ใหเ้จาะจงเฉพาะช่วงเวลา หวัเรื่องย่อยเฉพาะเรื่องและหวัเรื่องย่อยแสดง
ล าดบัเหตุการณ์ น ามาใชภ้ายใตช้ือ่ประเทศและอาณาเขตอื่น ๆ หรอืชือ่ภมูภิาค 

2.4 หัวเรื่องย่อยแสดงชื่อภูมิศาสตร์ (Geographic subdivisions) จะมีค าที่ระบุที่     
หวัเรือ่งใหญ่วา่สามารถแบง่ยอ่ยออกไปตามภมูศิาสตร ์   
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การอ้างอิงความสมัพนัธ์ เป็นรายการที่จดัท าขึ้นเพื่อช่วยในการพจิารณาเลือกหวัเรื่องที่ตรงหรือ
สมัพนัธก์บัเนื้อหาของทรพัยากรสารสนเทศทีท่ ารายการ ดงันี้ 1) รายการโยงจากค าทีไ่มใ่ชเ้ป็นหวัเรือ่งไปยงัหวั
เรื่อง ตวัอกัษรยอ่ทีใ่ชเ้ชื่อมโยงส าหรบัการโยงประเภทนี้ คอื “USE” และรายการโยงค าทีแ่สดงใหเ้หน็วา่เป็นค า
ทีไ่ม่ใชเ้ป็นหวัเรื่อง “UF”  (Use for) 2) รายการโยงค าทีก่วา้งกว่าและค าทีแ่คบกว่า ตวัอกัษรย่อทีใ่ชเ้ชื่อมโยง
ส าหรบัรายการประเภทนี้ คอื “BT” (Broader term) ใชโ้ยงหวัเรื่องอื่นทีส่มัพนัธ์กนัแต่มเีนื้อหากวา้งกว่า “NT” 
(Narrow term) ใช้โยงหวัเรื่องอื่นที่สมัพนัธ์กันแต่มีเนื้อหาแคบกว่า 3) รายการโยงค าที่มีความสมัพนัธ์กนั 
ตวัอกัษรยอ่ทีใ่ชเ้ชือ่มโยงส าหรบัรายการประเภทน้ี คอื “RT” (Related term) ใชโ้ยงหวัเรือ่งอื่นทีส่มัพนัธก์นัและ
มเีนื้อหาเท่ากนั  4) การอา้งองิทัว่ ๆ ไป (General references) เป็นการอา้งองิถงึกลุ่มของหวัเรื่อง เช่น ใชโ้ยง
หวัเรื่องอื่นที่ขึ้นต้นค าเหมอืนกนั ตวัอกัษรย่อที่ใช้เชื่อมโยงส าหรบัรายการประเภทนี้ คือ “SA” (See Also) 
(Library of Congress, 2016b; Cataloging Working Group of Academic Libraries, 2004) 

นอกจากนี้ผูว้จิยัได้ศกึษาความรู้เกี่ยวกบัการวเิคราะห์เนื้อหาเพื่อน ามาใช้ในการวจิยัครัง้นี้ ซึ่งการ
วเิคราะห์เนื้อหาประกอบดว้ยกระบวนการในการก าหนดความหมาย การหาค่า และการวเิคราะห์  ทัง้ในส่วน
เนื้อเรื่องและความหมายของขอ้ความ หรอืข่าวสาร หรอืเอกสาร มกีารสรุปผลออกมาตามวตัถุประสงค์ที่ได้
ก าหนดไว ้รวมถงึมกีระบวนการในการตรวจสอบ (Suthinirunkul, 2008; Palmquist, 2017; Beck & Manual, 
2008; Krippendorff, 2004) ซึง่รายละเอยีดของวธิกีารวเิคราะหเ์นื้อหามดีงันี้ 

1. การก าหนดกรอบแนวคดิของการวเิคราะหเ์นื้อหา ซึง่กรอบแนวคดิของการวเิคราะหเ์นื้อหา
ประกอบไปด้วย 1.1) ขอ้มูล (Text) 1.2) ค าถามในการวจิยัหรอืเป้าหมาย (Research question) 1.3) บรบิท
ของขอ้มูล (A context of the analyst’s choice within) 1.4) ความรู้ของผูว้เิคราะห์ (An analytical construct) 
1.5) การสรุป (Inferences) และ 1.6) การตรวจสอบ (Validating evidence)  

2. การก าหนดรหัส เป็นกระบวนการอย่างมีระบบในการก าหนดรหัสและจัดกลุ่มข้อมูล
ออกเป็นหน่วยต่างๆ ซึ่งสามารถบรรยายลกัษณะเนื้อหาทีเ่กี่ยวขอ้งไดอ้ย่างถูกตอ้ง ในการก าหนดรหสัข้อมลู
จะตอ้งปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ทีก่ าหนดขึน้ เป็นตวัเชื่อมระหว่างขอ้มูลและทฤษฎหีรอืสมมตฐิาน กฎเกณฑ์การ
ก าหนดรหสัขอ้มลูประกอบดว้ย 2.1) การก าหนดนิยามกลุม่ประเภท เป็นการคดัเลอืกและก าหนดนิยามขอบเขต
ของกลุ่มประเภท ซึ่งเป็นหวัใจส าคญัของการออกแบบวจิยั การวเิคราะห์เนื้อหาจะสามารถกระท าไดห้รอืไม่
ขึน้อยู่กบักลุ่มประเภททีก่ าหนดขึน้ หลกัการทัว่ไปในการสรา้งกลุ่มประเภทนัน้จะมเีกณฑแ์ละขอ้พจิารณา คอื 
กลุ่มประเภทตอ้งครอบคลุมประเดน็ต่าง ๆ ของการวจิยั กลุ่มประเภทตอ้งมคีวามชดัเจนไมค่ลุมเครอื และกลุ่ม
ประเภทตอ้งมหีลกัการจากหลกัการจดัหมวดหมู่แบบใดแบบหนึ่งเท่านัน้ 2.2) หน่วยการวเิคราะห์ (Unitizing) 
แบ่งออกเป็น หน่วยจากการสุ่ม (Sampling units) หน่วยจากการบนัทึก (Recording units) และหน่วยจาก
เนื้อหา (Context units) 

3. การก าหนดรายละเอยีดของเนื้อหา เป็นการวดัเชงิปรมิาณซึ่งก าหนดว่าจะใชว้ธิกีารใด เช่น 
ความถี ่เนื้อที ่และเวลา เป็นตน้ 

จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมดงักล่าวข้างต้น  ผู้วจิยัด าเนินการวจิยัโดยน าหลกัการและ
ความรู้ต่าง ๆ มาเป็นกรอบแนวคดิในการวจิยัเพื่อด าเนินการรวบรวมและวเิคราะห์หวัเรื่องภาษาไทยด้าน
วฒันธรรมลา้นนา ดงันี้ 
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ภาพที ่1  กรอบแนวคดิการวจิยั 

 

วิธีด าเนินการวิจยั 
การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ โดยใชว้ธิกีารวเิคราะหเ์นื้อหา (Content analysis) ประชากรที่

ใชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื หนังสอืทีม่เีนื้อหาดา้นวฒันธรรมลา้นนา จ านวน 352 ชื่อเรื่อง เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็
รวบรวม ไดแ้ก่ แบบวเิคราะหเ์นื้อหา ประกอบดว้ย 1) รายการทางบรรณานุกรมของหนงัสอื 2) ค าส าคญั 3) ค า
ทีเ่กีย่วขอ้ง 4) ค าอธบิาย และ 5) ประเภทวฒันธรรมของค าส าคญั และแบบประเมนิความเหมาะสมของหวัเรื่อง
ภาษาไทยด้านวัฒนธรรมล้านนา เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 4 ท่าน ประเมินความเหมาะสม การเลือก
ผูเ้ชีย่วชาญใชว้ธิเีฉพาะเจาะจง ประกอบดว้ย ผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นวฒันธรรมลา้นนาทีม่ีผลงานดเีด่นทางการ
อนุรกัษ์ศิลปวฒันธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญาล้านนา จ านวน 1 ท่าน บรรณารกัษ์ผู้ปฏิบตัิงานวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศล้านนาและเป็นคณะท างานฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุด
สถาบนัอุดมศกึษา จ านวน 2 ท่าน และผูเ้ชีย่วชาญดา้นการก าหนดหวัเรื่องของทรพัยากรสารสนเทศ จ านวน    
1 ทา่น ส าหรบัขัน้ตอนด าเนินการวจิยัมรีายละเอยีดดงันี้ 

 

วฒันธรรมล้านนา 

1. ความรู้ด้านวฒันธรรม  

2. วฒันธรรมล้านนา 2.1 แนวปฏบิตัทิางสงัคม  

ความเชื่อ ศาสนา  ประเพณีและพธิกีรรม 2.2 ความรู ้ 

ภมูปัิญญา ประวตัศิาสตร ์แนวปฏบิตัเิกีย่วกบัธรรมชาตแิละ

จกัรวาล 2.3 กลุ่มชาตพินัธุ ์2.4 วรรณกรรมและภาษา   

2.5 อาชพีและงานช่างฝีมอื 2.6 ศลิปกรรม  

2.7 ศลิปะการแสดง 2.8 การละเลน่ กฬีาพืน้บา้น และศลิปะ

การต่อสู ้(Office of the National Culture Commission, 

1996; Thailand Cultural Encyclopedia Foundation, 1999; 

Department of Cultural Promotion, 2016) 

การวิเคราะหเ์น้ือหา 
 

1. ขัน้ตอนการวิเคราะหเ์น้ือหา 1.1 การก าหนดประเดน็และ

ปัญหาการวจิยั 1.2 การก าหนดวตัถุประสงคก์ารวจิยั และการ

ปริทัศน์ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  1.3 การก าหนด

ประชากรและการเลอืกกลุม่ตวัอยา่ง 1.4 การออกแบบ 

การวจิยั 1.5 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูตามวธิกีารทีไ่ด ้

ออกแบบไว ้1.6 การสรุปผลและน าเสนอผลการวเิคราะห ์

2. วิธีการวิเคราะหเ์น้ือหา 2.1 การก าหนดกรอบแนวคดิของ

เน้ือหา 2.2 การก าหนดรหสั 2.3 การก าหนดรายละเอยีดของ

เน้ือหา เป็นการวดัเชงิปรมิาณซึง่ก าหนดว่าจะใชว้ธิกีารใด 

เช่น ความถี ่เน้ือที ่เวลา เป็นตน้ (Suthinirunkul, 2008; Beck 

& Manual, 2008; Krippendorff, 2004; Palmquist, 2017) 

แนวคิดเก่ียวกบัหวัเรื่อง 

1. ลกัษณะทางภาษาของหวัเรื่อง 1.1 ค านาม

ทัว่ไป 1.2 ค านามประสม 1.3 ค านามทีม่คี าอธบิาย

ในเครื่องหมายวงเลบ็ 1.4 ค านามทีม่คี าคณุศพัท ์     

1.5 วลทีีม่คี าบุพบท 1.6 วลปีระสม 1.7 วลซี้อน   

1.8 หวัเรื่องทีม่หีวัเรื่องยอ่ย 

2. ประเภทของหวัเรื่อง 

    2.1 หวัเรื่องใหญ่  

    2.2. หวัเรื่องยอ่ย   

        2.2.1 หวัเรื่องยอ่ยทัว่ไป   

        2.2.2 หวัเรื่องยอ่ยทีแ่สดงรปูแบบ   

        2.2.3 หวัเรื่องยอ่ยแสดงล าดบัเหตุการณ์   

        2.2.4 หวัเรื่องยอ่ยแสดงชื่อภมูศิาสตร์ 

3. การอ้างอิงความสมัพนัธ ์

    3.1 รายการโยงจากค าทีไ่ม่ใชเ้ป็นหวัเรื่องไปยงั

หวัเรื่อง (USE) 

    3.2 รายการโยงค าทีไ่มใ่ชเ้ป็นหวัเรื่อง (Use for) 

    3.3 รายการโยงค าทีก่วา้งกวา่ (Broader term) 

    3.4 รายการโยงค าทีแ่คบกวา่ (Narrow term) 

    3.5 รายการโยงค าทีม่คีวามสมัพนัธก์นั  

 (Related term) 

    3.6 การอา้งองิทัว่ๆ ไป (General references) 

เป็นการอา้งองิถงึกลุม่ของหวัเรื่อง เช่น ใชโ้ยง 

หวัเรื่องอื่นทีข่ ึน้ตน้ค าเหมอืนกนั (See also) 

(คณะท างานกลุม่วเิคราะหท์รพัยากรสารสนเทศ

หอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษา, 2547; Library of 

Congress, 2016a; Library of Congress, 2016b) 

การก าหนดหวัเรื่องภาษาไทย 

ด้านวฒันธรรมล้านนา 
 

1. หวัเรื่องใหญ่  

2. หวัเรื่องย่อย  

   2.1 หวัเรื่องยอ่ยทัว่ไป  

   2.2 หวัเรื่องยอ่ยทีแ่สดงรปูแบบ  

   2.3 หวัเรื่องยอ่ยแสดงล าดบัเหตุการณ์  

   2.4 หวัเรื่องยอ่ยแสดงชื่อภมูศิาสตร์ 

3. การอ้างอิงความสมัพนัธ ์

   3.1 รายการโยงจากค าทีไ่มใ่ชเ้ป็นหวั

เรื่องไปยงัหวัเรื่อง (USE) 

   3.2 รายการโยงค าทีไ่มใ่ชเ้ป็นหวัเรื่อง 

(Use for) 

   3.3 รายการโยงค าทีก่วา้งกวา่  

(Broader term) 

   3.4 รายการโยงค าทีแ่คบกวา่  

(Narrow term) 

   3.5 รายการโยงค าทีม่คีวามสมัพนัธก์นั 

(Related term) 

   3.6 การอา้งองิทัว่ๆ ไป (General 

references) เป็นการอา้งองิถงึกลุม่ของ 

หวัเรื่อง เช่น ใชโ้ยงหวัเรื่องอื่นทีข่ ึน้ตน้ค า

เหมอืนกนั (See also) 
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ภาพที ่2 ขัน้ตอนด าเนินการวจิยั 

ผลการวิจยั 
ผลการจัดท าบัญชีหัวเรื่องภาษาไทยด้านวัฒนธรรมล้านนา ผู้วิจัยน าเสนอเป็น 3 ส่วน ได้แก่                 

การรวบรวมและวเิคราะหค์ าศพัท์ การตรวจสอบบญัชหีวัเรื่องภาษาไทยดา้นวฒันธรรมลา้นนาจากผูเ้ชีย่วชาญ 
และการวเิคราะหบ์ญัชหีวัเรือ่งภาษาไทยดา้นวฒันธรรมลา้นนา ดงันี้ 

1. การรวบรวมและวเิคราะหค์ าศพัท ์  
การรวบรวมค าศพัทจ์ากหนังสอืทีม่เีนื้อหาดา้นวัฒนธรรมลา้นนาตามขอบเขตวฒันธรรมทีก่ าหนด

ไว ้จ านวน 352 ชื่อเรื่อง ไดค้ าส าคญัจ านวนทัง้หมด 7,663 ค า ด าเนินการตรวจสอบกบัหวัเรื่องภาษาไทยของ
คณะท างานฝ่ายวเิคราะห์ทรพัยากรสารสนเทศ หอ้งสมุดสถาบนัอุดมศกึษา พบว่า  มคี าที่สามารถใชเ้ป็นหวั
เรื่องได ้โดยแบ่งเป็นหวัเรื่องใหญ่ จ านวน 1,449 หวัเรื่อง และหวัเรื่องย่อย จ านวน 219 หวัเรื่อง นอกจากนี้
ผูว้จิยัไดม้กีารก าหนดหวัเรื่องใหม่โดยใชห้ลกัเกณฑล์กัษณะทางภาษาของหวัเรื่องเพิม่เตมิ แบ่งเป็นหวัเรื่อง
ใหญ่ จ านวน 296 หวัเรื่อง และหวัเรื่องย่อย จ านวน 18 หวัเรื่อง  น ามาจดัท าบญัชหีวัเรื่องภาษาไทยด้าน

พบ ไมพ่บ 

ส ารวจหนงัสอืทีม่เีนื้อหาเกีย่วกบัวฒันธรรมลา้นนา 

เกบ็รวบรวมค าศพัทจ์ากหนงัสอืดา้นวฒันธรรมลา้นนา จ านวน 352 ชือ่เรือ่ง 

บนัทกึลงในโปรแกรมคอมพวิเตอร ์

จดัเรยีงค าศพัทท์ีเ่กบ็รวบรวมเพือ่วเิคราะหแ์ละตดัค าซ ้าออก 

 

หวัเรือ่งภาษาไทยของคณะท างานฯ  

ทีใ่ชเ้ป็นหวัเรือ่งได ้

ก าหนดเป็นหวัเรือ่งใหมโ่ดยใชห้ลกัลกัษณะ 

ทางภาษา 

ของหวัเรือ่งเป็นแนวทาง 

รวบรวมหวัเรือ่งภาษาไทยเรยีงตามล าดบัตวัอกัษรและท ารายการโยง 

สง่ผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบความเหมาะสม 

ตรวจสอบค าศพัทก์บั 

หวัเรือ่งภาษาไทยของคณะท างาน 

กลุ่มงานวเิคราะหท์รพัยากรสารสนเทศ หอ้งสมดุ
สถาบนัอุดมศกึษา 

บญัชหีวัเรือ่งภาษาไทยดา้นวฒันธรรมลา้นนา 



TLA Research Journal  Vol 11 No. 1 Jan-June 2018 

 10  

วฒันธรรมลา้นนา โดยมหีวัเรื่องใหญ่ทัง้หมด จ านวน 1,745 หวัเรื่อง และหวัเรื่องย่อย จ านวน 237 หวัเรื่อง 
น าเสนอใหผู้เ้ชีย่วชาญตรวจสอบความเหมาะสม 
 

ตารางที ่2 แสดงตวัอยา่งหวัเรือ่งทีไ่ดจ้ากการตรวจสอบกบับญัชหีวัเรือ่งภาษาไทยและหวัเรือ่งทีก่ าหนดขึน้ใหม ่

 
 
 
 
 

หวัเรือ่งทีไ่ดจ้าก 
การตรวจสอบกบั 

บญัชหีวัเรือ่งภาษาไทย 

กฎหมายลา้นนา กฐนิและผา้ป่า กบฏชาวนา กรรมฐาน กะเหรีย่ง กบัดกัสตัว ์ 
การกนิหมาก การเกบ็กกัน ้า การเกดิเป็นเมอืง การเกดิใหม ่การแกะสลกั  
การขนสง่ การชนไก่ การเชา่นา การใชท้ีด่นิ การตกแต่งและการประดบั    
การท านา การท านายโชคชะตา การปรบัตวัทางสงัคม การฟ้ืนฟูล าน ้า   
การมดัยอ้ม การมสีว่นรว่มทางสงัคม การเมอืงกบัวฒันธรรม การยา้ยถิน่   
การสือ่สารทางคตชินวทิยา การอนุรกัษ์เกษตรกรรม การอนุรกัษ์วฒันธรรม 
ขอ้หา้ม (คตชินวทิยา) คตชินวทิยา ครอบครวั ความขดัแยง้ทางชาตพินัธุ ์ 
ความขดัแยง้ทางวฒันธรรม ความขดัแยง้ทางสงัคม ความสมัพนัธท์างชาตพินัธุ ์  
ความสมัพนัธท์างวฒันธรรม เครือ่งใชใ้นพธิกีรรม จกัรวาลวทิยา ชนกลุม่น้อย  
ชนชัน้ในสงัคม ชือ่ภมูศิาสตร ์ทรพัยากรทางวฒันธรรม เทศน์มหาชาต ิ 
นโยบายวฒันธรรม นิทานคตธิรรม บายศรสีูข่วญั บุคลากรทางวฒันธรรม 
ประตมิากรรมพทุธศาสนา ประวตัศิาสตรท์อ้งถิน่ ป่าชุมชน ไสยศาสตร์ 
หตัถกรรมสิง่ทอ โหราศาสตร ์อตัลกัษณ์ชาตพินัธุ ์อุตสาหกรรมพืน้บา้น 

 
 
 
 
 

หวัเรือ่ง 
ทีก่ าหนดขึน้ใหม ่

 
 

กบฏไทใหญ่ กระดาษสา กลุม่ชาตพินัธุใ์นวรรณกรรม กวา่ง กวลีา้นนา  
การกนิเมีย่ง การขบัซอ การชนกวา่ง การต่อสูด้ว้ยดาบ การนบัถอืผ ีการผดิผ ี
กาแล ขว่งเมอืง ขนัดอก ครกกระเดือ่ง คมัภรีใ์บลาน คา่ว ค าจัง๋โก๋    
จารกึลา้นนา จติรกรรมฝาผนงัลา้นนา จติรกรรมลา้นนา ชา่งซอ ซิน่  
ดนตรกีบัพธิกีรรม ตุง ไทเขนิ บทบาทตามเพศกบัพธิกีรรม บุหรีข่ ีโ้ย   
ปฏทินิชาวเขา ปฏทินิลา้นนา ปราสาทศพ ผา้กบัพธิกีรรม ผา้หอ่คมัภรี ์ 
พระพมิพด์นิเผา พอ่คา้ววัต่าง พบัสา พชิยัสงครามลา้นนา พธิสีบืชะตา 
ภาษาไทเขนิ  ภาษาในวรรณกรรม ภาษาในศลิปกรรม ภาษาลวัะ ยา่ม 
เรอืหางแมงป่อง ละครซอ ลา้นนา (อาณาจกัร) ลายค า วรรรณกรรมลา้นนา  
วรรณกรรมลือ้ วรรณคดลีา้นนา วฒันธรรมลา้นนา ศลิาจารกึภาษาลา้นนา 
สตรชีาวเขา สถาปัตยกรรมลา้นนา สะดอืเมอืง สุภาษติและค าพงัเพยไทเขนิ  
สุภาษติและค าพงัเพยไทใหญ่ สภุาษติและค าพงัเพยลา้นนา สุรากบัพธิกีรรม  
เสาอนิทขลิ  เสือ้หมอ้หอ้ม หบีพระธรรม อาหารกบัพธิกีรรม อาหารไทใหญ่  

 

2. การตรวจสอบบญัชหีวัเรือ่งภาษาไทยดา้นวฒันธรรมลา้นนาจากผูเ้ชีย่วชาญ 
จากการประเมนิความเหมาะสมผูเ้ชีย่วชาญเหน็วา่จากหวัเรือ่งใหญ่ทัง้หมด 1,745  หวัเรื่อง  มหีวัเรือ่ง

ทีม่คีวามเหมาะสม จ านวน 1,708 หวัเรื่อง คดิเป็นรอ้ยละ 97.88  หวัเรื่องยอ่ยมคีวามเหมาะสมทัง้หมด จ านวน 
237 หัวเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100  ซึ่งจากจ านวนหวัเรื่องใหญ่ 1,708 หัวเรื่อง ที่ผ่านการตรวจสอบความ
เหมาะสมเป็นหวัเรือ่งทีผู่ว้จิยัก าหนดขึน้ใหม ่จ านวน 259 หวัเรือ่ง คดิเป็นรอ้ยละ 15.16   
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ภาพที ่3 แสดงตวัอยา่งหวัเรือ่งภาษาไทยดา้นวฒันธรรมลา้นนาทีผ่า่นการประเมนิจากผูเ้ชีย่วชาญ 
 

3. การวเิคราะหบ์ญัชหีวัเรือ่งภาษาไทยดา้นวฒันธรรมลา้นนา 
3.1 หวัเรื่องภาษาไทยดา้นวฒันธรรมลา้นนามจี านวน 1,708 หวัเรื่อง แยกตามประเภทของ

วฒันธรรมลา้นนา พบว่าหวัเรื่องส่วนใหญ่จดัอยู่ในวฒันธรรมประเภทแนวปฏบิตัทิางสงัคม ความเชื่อ ศาสนา 
พิธีกรรม และประเพณี มีมากที่สุด จ านวน 422 หวัเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 24.71 โดยมีจ านวนใกล้เคียงกบั
วฒันธรรมประเภทความรู้ ภูมปัิญญา ประวตัิศาสตร์ แนวปฏบิตัิเกี่ยวกบัธรรมชาติและจกัรวาลที่มจี านวน     
หวัเรื่องทัง้หมด 417 หวัเรื่อง คดิเป็นร้อยละ 24.41 รองลงมาเป็นวฒันธรรมประเภทอาชพีและงานช่างฝีมอื     
มจี านวนหวัเรือ่งทัง้หมด 338 หวัเรือ่ง คดิเป็นรอ้ยละ 19.79       

3.2 จ านวนหวัเรื่องภาษาไทยด้านวฒันธรรมล้านนาที่ก าหนดขึน้ใหม่ จ านวน 259 หวัเรื่อง 
แยกตามประเภทวฒันธรรมลา้นนาพบว่า หวัเรื่องส่วนใหญ่จดัอยู่ในวฒันธรรมประเภทแนวปฏบิตัทิางสงัคม 
ความเชื่อ ศาสนา พธิกีรรม และประเพณี มจี านวนหวัเรื่องทัง้หมด 66 หวัเรื่อง คดิเป็นรอ้ยละ 25.48 รองลงมา
เป็นวฒันธรรมประเภทอาชพีและงานช่างฝีมอื มจี านวนหวัเรื่องทัง้หมด 57 หวัเรื่อง คดิเป็นรอ้ยละ 22.01 และ 
วฒันธรรมประเภทศลิปกรรม มจี านวนหวัเรือ่งทัง้หมด 52 หวัเรือ่ง คดิเป็นรอ้ยละ 20.08 ตามล าดบั    

3.3 จ านวนหวัเรือ่งภาษาไทยดา้นวฒันธรรมลา้นนาทีม่กีารอา้งอิงความสมัพนัธก์บัหวัเรือ่งอื่น
พบวา่ รายการโยงค าทีก่วา้งกวา่ (Broad term - BT) มจี านวนมากทีสุ่ด จ านวนทัง้หมด 1,140 หวัเรื่อง คดิเป็น
ร้อยละ 67.36 รองลงมาคือ รายการโยงค าที่แคบกว่า (Narrow term - NT) มีจ านวนทัง้หมด 563 หวัเรื่อง      
คดิเป็นร้อยละ 32.96 และรายการโยงจากค าที่ไม่ใช้เป็นหวัเรื่องไปยงัค าที่ใช้เป็นหวัเรื่อง (USE) มจี านวน     
หวัเรือ่งทัง้หมด 538 หวัเรือ่ง คดิเป็นรอ้ยละ 30.91 ตามล าดบั 

การอภิปรายผล 
ผลการวจิยัในครัง้นี้ไดห้วัเรื่องภาษาไทยดา้นวฒันธรรมลา้นนา แบ่งเป็นหวัเรื่องใหญ่ จ านวน 1,708   

หวัเรือ่ง และหวัเรือ่งยอ่ย จ านวน 237 หวัเรือ่ง มปีระเดน็ทีน่่าสนใจ ดงันี้ 

ค่านิยมสงัคม   แบ่งตามชื่อภมูศิาสตร ์

   BT คา่นิยม 

ค่าว   UF ครา่วร ่า 

             ครา่วฮ ่า 

   BT กวนิีพนธล์า้นนา 

ค่าวซอ   BT วรรณกรรมพืน้บา้นลา้นนา 

ค าคม   แบ่งตามชื่อภมูศิาสตร ์

ค าจัง๋โก๋   แบ่งตามชื่อภมูศิาสตร ์

   แผน่โลหะทีใ่ชบุ้หุม้และประดบัองคพ์ระพทุธเจดยีใ์นดนิแดนลา้นนา  

   BT ศลิปกรรมพุทธศาสนา -- ประวตั ิ  

ค ำปันพร   USE ค าอวยพร 

ค ำสวด   USE บทสวดมนต ์

ค าอวยพร   แบ่งตามชื่อภมูศิาสตร ์

   UF การใหพ้ร 

             ค าปันพร 

ค ำอูบ้่ำวสำว   USE การเกีย้วพาน  
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1. หวัเรื่องใหญ่ทีไ่ดก้ าหนดเป็นหวัเรื่องใหม่มคีวามเฉพาะเจาะจงถงึความเป็นวฒันธรรมลา้นนามาก
ยิง่ขึน้ โดยเฉพาะหวัเรือ่งทีม่คี าวา่ “ลา้นนา” ปรากฏอยู ่ ซึง่หวัเรือ่งภาษาไทยของคณะท างานกลุม่งานวเิคราะห์
ทรพัยากรสารสนเทศ หอ้งสมุดสถาบนัอุดมศกึษา พบค าว่า “ลา้นนา” มกีารใชเ้ป็นหวัเรื่อง 4 หวัเรื่อง ไดแ้ก่ 
กฎหมายลา้นนา  ไทย--ประวตัศิาสตร-์-ลา้นนา  ภาษาลา้นนา  และ ศลิปกรรมไทย--ลา้นนา  ผลการวจิยัครัง้นี้
พบว่ามคี าว่า “ลา้นนา” ปรากฏอยู่ในบญัชหีวัเรื่องภาษาไทยดา้นวฒันธรรมลา้นนามากขึน้ ท าใหส้ามารถระบุ
เนื้อหาสารสนเทศไดเ้ฉพาะเจาะจงมากขึน้ ไดแ้ก่  กวนีิพนธ์ลา้นนา กวลีา้นนา การอนุรกัษ์วฒันธรรมลา้นนา  
การอนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรมลา้นนา จารกึลา้นนา จติรกรรมฝาผนังลา้นนา จติรกรรมลา้นนา นาฏศลิป์ลา้นนา  
นิทานพื้นเมอืงล้านนา ปฏิทินล้านนา ประติมากรรมล้านนา พชิยัสงครามล้านนา เพลงกล่อมเด็กล้านนา  
เยาวชนกบัการอนุรกัษ์วฒันธรรมลา้นนา  ลา้นนา (อาณาจกัร) วรรณกรรมพืน้บา้นลา้นนา วรรณกรรมลา้นนา    
วรรณคดีล้านนา วัฒนธรรมล้านนา ศิลปกรรมล้านนา ศิลปวัฒนธรรมล้านนา  ศิลาจารึกภาษาล้านนา  
สถาปัตยกรรมลา้นนา สุภาษติและค าพงัเพยลา้นนา   

2.  บญัชหีวัเรื่องภาษาไทยดา้นวฒันธรรมลา้นนา จะไม่ปรากฏหวัเรื่องใหญ่ทีม่ใีนหวัเรื่องภาษาไทย
ของคณะท างานกลุ่มงานวเิคราะหท์รพัยากรสารสนเทศ หอ้งสมุดสถาบนัอุดมศกึษา จ านวน 2  หวัเรื่อง ไดแ้ก่   
“ไทย--ประวตัศิาสตร-์-ลา้นนา” และ “ศลิปกรรมไทย--ลา้นนา”  โดยผูว้จิยัใชค้ าวา่ “ลา้นนา (อาณาจกัร)” แทนค า
ว่า “ไทย--ประวตัศิาสตร์--ลา้นนา” เนื่องจากพบว่าในหวัเรื่องภาษาองักฤษของหอ้งสมุดรฐัสภาอเมรกินัมกีาร
ก าหนดหวัเรื่อง “Lanna (Kingdom)” (Library of Congress, 2017)  ผูว้จิยัจงึไดเ้ทยีบเคยีงและก าหนดเป็นหวั
เรื่องใหม่ในงานวจิยัครัง้นี้  นอกจากนี้  ผูว้จิยัไดใ้ชห้วัเรื่อง “ศลิปกรรมลา้นนา” แทน  “ศลิปกรรมไทย--ลา้นนา” 
เนื่องจากศิลปกรรมแบบล้านนานัน้มรีูปแบบเฉพาะตัว (Leksukhum, 2003; Saisingha, 2013) จึงมีความ
เหมาะสมในการก าหนดเป็นหวัเรือ่ง 

3.  หวัเรื่องย่อยที่ไดก้ าหนดขึน้ใหม่ มหีวัเรื่องที่มคีวามเฉพาะเจาะจงถงึความเป็นวฒันธรรมลา้นนา
มากขึ้น เช่น หวัเรื่องย่อยภายใต้หวัเรื่องใหญ่ศิลปกรรมไทย ที่ค าว่า “สกุลช่าง” ซึ่งหวัเรื่องภาษาไทยของ
คณะท างานกลุม่งานวเิคราะหท์รพัยากรสารสนเทศ หอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษา มกีารก าหนดหวัเรือ่งยอ่ย  เชน่ 
สกุลช่างไชยา (สุราษฎร์ธานี); สกุลช่างนครหลวง (กรุงศรอียุธยา); สกุลช่างเพชรบุร;ี  สกุลช่างรตันโกสนิทร์; 
สกุลช่างวงัหลวง เป็นต้น (Cataloging Working Group of Academic Libraries, 2017b) ซึ่งยงัไม่ครอบคลุม
สกุลช่างทางลา้นนา ผลการวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัไดม้กีารก าหนดหวัเรื่องยอ่ย “สกุลช่าง”  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัทางลา้นนา
ขึน้ ไดแ้ก่ สกุลชา่งเชยีงใหม่; สกุลชา่งลือ้; สกุลชา่งไทใหญ่; สกุลชา่งน่าน; สกุลชา่งพะเยา; สกุลชา่งล าปาง 

4. หวัเรื่องทีเ่ป็นค าเฉพาะ การวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัไม่ไดน้ าค าเฉพาะมาเป็นหวัเรื่องทัง้หมด เนื่องจากใช้
แนวทางในการจดัท าบญัชหีวัเรื่องภาษาไทยของคณะท างานกลุ่มงานวเิคราะหท์รพัยากรสารสนเทศ หอ้งสมุด
สถาบนัอุดมศกึษา ทีก่ าหนดวา่ค าเฉพาะสามารถใชเ้ป็นหวัเรื่องได ้ผูว้จิยัจงึน าค าเฉพาะบางค ามาเป็นตวัอย่าง
หวัเรื่อง เพื่ออธบิายว่าสามารถใชเ้ป็นหวัเรื่องได ้เช่น หวัเรื่อง “กลอง”  มคี าอธบิายว่า ชื่อกลองใชเ้ป็นหวัเรื่อง
ได้ เช่น กลองมโหระทึก (Cataloging Working Group of Academic Libraries, 2017c) แนวทางดังกล่าว
ขา้งต้นปรากฏในผลการวจิยัครัง้นี้ด้วย โดยมกีารน าค าเฉพาะบางค ามาเป็นหวัเรื่องตวัอย่าง เพื่ออธบิายว่า
สามารถใชเ้ป็นหวัเรื่องไดเ้ช่นกนั เช่น หวัเรื่อง “กลอง” มคี าอธบิายว่า “ชือ่กลองใชเ้ป็นหวัเรือ่งได ้เช่น กลองปู่
เจ่; กลองมองเซิง; กลองสะบดัชยั เป็นต้น” จากตวัอย่างดงักล่าวจะพบว่ามีการใช้ตวัอย่างค าเฉพาะเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมลา้นนาซึ่งมลีกัษณะทางวฒันธรรมบางประการแตกต่างจากวฒันธรรมทอ้งถิน่อื่น  ๆ 
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ของประเทศไทย สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัเรื่อง ระบบการจดัระบบความรูด้า้นวฒันธรรม ของ Lankhajornchai 
& Manmart (2013) ทีพ่บว่าความรูด้า้นวฒันธรรมมคีุณลกัษณะทีแ่ตกต่างตามแต่ละทอ้งถิน่ ดงันัน้การจดัท า
บญัชหีวัเรื่องภาษาไทยดา้นวฒันธรรมลา้นนาครัง้นี้ จงึมหีวัเรื่องทีบ่่งบอกถงึความเป็นวฒันธรรมลา้นนาซึ่งพบ
ได้น้อยมากในหัวเรื่องภาษาไทยของคณะท างานกลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้ องสมุด
สถาบนัอุดมศกึษา 

5. การจดัท าบญัชีหวัเรื่องภาษาไทยด้านวฒันธรรมล้านนา ผู้วจิยัได้จดัท าตามแนวทางของบญัชี     
หวัเรื่องภาษาองักฤษของหอ้งสมุดรฐัสภาอเมรกินั (Library of Congress, 2016b) และหวัเรื่องภาษาไทยของ
คณะท างานกลุ่มวเิคราะห์ทรพัยากรสารสนเทศห้องสมุดสถาบนัอุดมศกึษา (Cataloging Working Group of 
Academic Libraries, 2004) ซึง่ประกอบดว้ย หวัเรื่องใหญ่ หวัเรื่องยอ่ย และหวัเรื่องยอ่ยสามารถแยกออกเป็น 
4 ประเภท ไดแ้ก่ 1) หวัเรื่องย่อยทัว่ไป 2) หวัเรื่องย่อยทีแ่สดงรูปแบบ 3) หวัเรื่องย่อยแสดงล าดบัเหตุการณ์ 
และ 4) หวัเรื่องย่อยแสดงชื่อภูมศิาสตร์ นอกจากนี้ยงัไดม้กีารจดัท าการอ้างองิความสมัพนัธ์ เพื่อช่วยในการ
พจิารณาเลอืกหวัเรื่องทีต่รงหรอืสมัพนัธก์บัเนื้อหาของทรพัยากรสารสนเทศทีท่ ารายการ ไดแ้ก่ 1) รายการโยง
จากค าทีไ่ม่ใชเ้ป็นหวัเรื่องไปยงัหวัเรื่อง “USE” และรายการโยงค าทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าเป็นค าทีไ่ม่ใชเ้ป็นหวัเรื่อง 
“UF 2) รายการโยงค าทีก่วา้งกว่าและค าทีแ่คบกว่า “BT” ใชโ้ยงหวัเรื่องอื่นทีส่มัพนัธ์กนัแต่มเีนื้อหากวา้งกว่า 
“NT” ใชโ้ยงหวัเรื่องอื่นที่สมัพนัธ์กนัแต่มเีนื้อแคบกว่า 3) รายการโยงค าที่มคีวามสมัพนัธ์กนั “RT” ใชโ้ยงหวั
เรื่องอื่นทีส่มัพนัธก์นัและมเีนื้อหาเท่ากนั และ 4) การอา้งองิทัว่ๆ ไป (General references) เป็นการอา้งองิถงึ
กลุ่มของหวัเรื่อง เช่น ใชโ้ยงหวัเรื่องอื่นทีข่ ึน้ตน้ค าเหมอืนกนั “SA” สอดคลอ้งกบังานวจิยัเรื่องการจดัท าบญัชี
หวัเรือ่งภาษาไทยดา้นพุทธศาสนาของ Umasangthongkul  (2003) ซึง่หลกัเกณฑต์่าง ๆ เหลา่น้ีจะชว่ยอ านวย
ความสะดวกใหแ้ก่ผูป้ฏบิตังิานในการก าหนดหวัเรื่องทรพัยากรสารสนเทศภาษาไทยทีม่เีนื้อหาดา้นวฒันธรรม
ล้านนา โดยเฉพาะรายการโยงจากค าที่ไม่ใช้เป็นหวัเรื่องไปยงัหัวเรื่อง “USE” ที่มีการโยงหวัเรื่องที่เป็น
ภาษาไทยถิน่เหนือไปยงัหวัเรือ่งทีเ่ป็นภาษาไทยมาตรฐาน 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ 
ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะและการน าผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์เกี่ยวกบัหวัเรื่องภาษาไทยดา้นวฒันธรรม

ลา้นนา ดงันี้ 
1. การจดัท าบญัชหีวัเรื่องภาษาไทยดา้นวฒันธรรมลา้นนา เป็นงานวจิยัทีใ่ชแ้นวทางการจดัท าบญัช ี  

หวัเรื่องของหอ้งสมุดรฐัสภาอเมรกินั และหวัเรื่องภาษาไทยของคณะท างานกลุ่มวเิคราะหท์รพัยากรสารสนเทศ 
ห้องสมุดสถาบนัอุดมศกึษา มกีารตรวจสอบหวัเรื่องกบับญัชหีวัเรื่องภาษาไทยและผ่านการประเมนิความ
เหมาะสมจากผูเ้ชีย่วชาญ องคก์รสารสนเทศต่าง ๆ อาท ิหอ้งสมุด และศนูยส์ารสนเทศ สามารถน าไปเป็นคู่มอื
ในก าหนดหวัเรื่องทรพัยากรสารสนเทศดา้นวฒันธรรมลา้นนาไดอ้ย่างเฉพาะเจาะจงและครอบคลุมเนื้อหามาก
ยิง่ขึน้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสบืคน้และเขา้ถงึสารสนเทศดา้นวฒันธรรมลา้นนาของผูใ้ชบ้รกิาร นอกจากนี้
บญัชหีวัเรือ่งภาษาไทยดา้นวฒันธรรมลา้นนาสามารถน าไปจดัท าเป็นบญัชหีวัเรือ่งภาษาองักฤษดา้นวฒันธรรม
ลา้นนา เพือ่ใชเ้ป็นคูม่อืในการก าหนดหวัเรือ่งทรพัยากรสารสนเทศดา้นวฒันธรรมลา้นนาภาษาองักฤษได ้

2. บญัชีหวัเรื่องภาษาไทยด้านวฒันธรรมล้านนา สามารถน าไปวิจยัและพฒันาโปรแกรมในการ
รวบรวม จดัเกบ็ และคน้คนืหวัเรื่องภาษาไทยด้านวฒันธรรมล้านนาที่รองรบับญัชหีวัเรื่องทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ 
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การพฒันาฐานความรูอ้อนโทโลยีส าหรบัภาชนะดินเผา 
แหล่งโบราณคดีบา้นเชียง จงัหวดัอดุรธานี 

 
ราชวิทย ์ทิพยเ์สนา 1 

 
บทคดัย่อ 

 
 การวิจัยครัง้นี้  มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาฐานความรู้ออนโทโลยีส าหรับภาชนะดินเผาแหล่ง
โบราณคดบีา้นเชยีง จงัหวดัอุดรธานี 2) เพื่อพฒันาระบบสบืคน้ฐานความรูอ้อนโทโลยสี าหรบัภาชนะดนิเผา
แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง จังหวดัอุดรธานี และ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสืบค้น
ฐานความรูอ้อนโทโลยสี าหรบัภาชนะดนิเผาแหล่งโบราณคดบีา้นเชยีง จงัหวดัอุดรธานี โดยใชว้ธิกีารวจิยัแบบ
ผสม ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการวจิยัเกบ็รวบรวมจากพพิธิภณัฑสถานแหง่ชาตบิา้นเชยีง และจากการสมัภาษณ์เชงิลกึ ใช้
วธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอย่างผูใ้หข้อ้มูลหลกัแบบเจาะจง ไดแ้ก่ 1) บุคลากรประจ าพพิธิภณัฑสถานแห่งชาตบิ้าน
เชยีง ประกอบดว้ย หวัหน้าพพิธิภณัฑ ์จ านวน 1 คน ภณัฑารกัษ์ จ านวน 3 คน และพนกังานประจ าพพิธิภณัฑ ์
จ านวน 2 คน 2) ชาวบา้นผูม้คีวามรูด้า้นภาชนะดนิเผาบา้นเชยีงและกลุ่มผลติภาชนะดนิเผาลายเขยีนสบี้าน
เชยีง จาก 3 หมู่บ้าน จ านวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ได้แก่ แบบส ารวจขอ้มูล แบบ
สมัภาษณ์เชงิลกึ และแบบสอบถาม พฒันาออนโทโลยจีากขอ้มลูภาชนะดนิเผาบา้นเชยีงดว้ยโปรแกรมโพรทเีจ 
เพื่อใหไ้ดภ้าษา OWL ที่ใชส้ าหรบัการอธบิายออนโทโลยแีละก าหนดความสมัพนัธ์ระหว่างขอ้มูล น าไปใชใ้น
การพฒันาระบบสบืคน้ฐานความรูอ้อนโทโลยสี าหรบัภาชนะดนิเผาแหลง่โบราณคดบีา้นเชยีง 
 ผลการวจิยัพบว่า การพฒันาออนโทโลยสี าหรบัภาชนะดนิเผาแหล่งโบราณคดบีา้นเชยีง มคีลาสหลกั 
จ านวน 4 คลาส ประกอบด้วย คลาสขอ้มูลทางลกัษณะ คลาสขอ้มูลอายุสมยั คลาสขอ้มูลรูปทรง และคลาส
ขอ้มูลลวดลาย มคีลาสย่อย จ านวน 25 คลาส คุณสมบตัขิองคลาส ประกอบด้วย คุณสมบตัสิ าหรบัก าหนด
ความสมัพนัธร์ะหวา่งคลาส จ านวน 7 ความสมัพนัธ ์และคุณสมบตัขิองชนิดขอ้มลู จ านวน 26 คุณสมบตั ิระบบ
สบืคน้ฐานความรูอ้อนโทโลยีพฒันาในรูปแบบเวบ็แอพพลเิคชนั ผลการประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชร้ะบบ
สบืคน้ฐานความรูอ้อนโทโลยสี าหรบัภาชนะดนิเผา แหล่งโบราณคดบีา้นเชยีง จงัหวดัอุดรธานี โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก (x̅ = 4.25) ดา้นทีม่คีา่เฉลีย่สงูสดุ คอื ดา้นประสทิธภิาพของระบบสบืคน้ฐานความรู ้(x̅ = 4.43) 
 
 
ค าส าคญั: ระบบสบืคน้ฐานความรู;้ ออนโทโลย;ี ภาชนะดนิเผา; บา้นเชยีง; อุดรธานี 
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Development an Ontology Knowledge Base for Clay Pottery of 
Ban Chiang Archaeological Site, Udon Thani Province 

 
 Rachawit Tipsena 1  

 
Abstract 

 
 The purposes of this research were 1) to develop an ontology knowledge base for clay pottery, 
Ban Chiang archaeological site at Udon Thani Provice 2)  to develop an ontology knowledge based 
retrieval system for clay pottery, Ban Chiang archaeological site at Udon Thani Province and 3)  to 
evaluate users' satisfaction towards the ontology knowledge based retrieval system. The mixed methods 
were used for the study, collecting data from the Ban Chiang National Museum and in-depth interviews. 
A proprosed sampling was used to select key informants, including 1)  the staff of the Ban Chiang 
National Museum consists of 1 head of the museum, 3 curators and 2 staff, 2) nine villagers who have 
knowledge of Ban Chiang clay pottery and producer group of Ban Chiang painted pottery from 3 villages. 
The data collections of instrument were a survey form, an in-depth interview form and a questionnaire. 
The Protégé software was used to obtain the OWL language for describing the ontology and defining 
the data relationship, in order to develop the ontology knowledge based retrieval system. 
 It is found that there are 4 main classes of the ontology, namely, Feature class, Period class, 
Form class, and Pattern class, and 25 subclasses.  A class property consists of properties for defining 
the 7 relationships between classes and 26 properties. A web application was designed to be an 
ontology knowledge based retrieval system. The users’ overall satisfaction score was at high level (x̅ = 
4. 25)  with the highest mean score was on the efficiency of the knowledge based retrieval system ( x̅= 
4.43). 
 
 
Keywords: Knowledge Based Retrieval System, Ontology, Clay Pottery, Ban Chiang, Udon Thani 
 

                                                            
1 Department of Information Science, Udon-Thani Rajabhat University E-mail: rachawit.tip@gmail.com 



วารสารวจิยั สมาคมหอ้งสมดุแหง่ประเทศไทยฯ  ปีที ่11 ฉบบัที ่1 ม.ค.-ม.ิย. 2561 

 18 

บทน า 

 แหลง่โบราณคดบีา้นเชยีง อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอุดรธานี มรดกวฒันธรรมทางประวตัศิาสตรท์ีถู่ก
ค้นพบ มีร่องรอยการตัง้ถิ่นฐานของมนุษย์ครอบคลุมระยะเวลานับพันปี เป็นการค้นพบหลักฐานทาง
ประวตัศิาสตร์ที่ท าใหท้ราบถงึววิฒันาการของเผ่าพนัธุ์มนุษย์ อารยธรรม และวถิกีารด ารงชวีติของมนุษยใ์น
อดตี ไม่ว่าจะเป็นววิฒันาการของเครื่องมอืเครื่องใช ้เครื่องประดบัร่างกาย และสิง่อ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
แหล่งโบราณคดบีา้นเชยีงจงึเป็นแหล่งเรยีนรูท้างประวตัศิาสตรส์ าคญัทีค่วรค่าแก่การศกึษา อกีทัง้ยงัเป็นแหลง่
ท่องเที่ยวเชงิประวตัศิาสตร์ที่ดงึดูดนักโบราณคด ีนักวจิยั และนักท่องเที่ยวจากทัว่โลกให้มาเยอืนบ้านเชยีง 
ก่อใหเ้กดิการศกึษาคน้ควา้ การวจิยัทางดา้นประวตัศิาสตร ์รวมถงึการวจิยัทางดา้นการประยุกต์ใชล้วดลายที่
ไดร้บัอทิธพิลจากศลิปกรรมภาชนะดนิเผาบา้นเชยีงอย่างกวา้งขวาง (Office of National Museum, 2007: 27) 
การขุดคน้พบวตัถุโบราณที่ฝังอยู่ใต้ดนิจนน ามาสู่การจดัเกบ็ การอนุรกัษ์ และการเผยแพร่ขอ้มูลที่คน้พบใน
รูปแบบต่าง ๆ อาท ิการประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วเชงิโบราณคดบีา้นเชยีง การจดัท าของทีร่ะลกึเลยีนแบบ
ภาชนะดนิเผาลายเขยีนส ีอนัเป็นเอกลกัษณ์ของบา้นเชยีง และการจดัตัง้พพิธิภณัฑสถานแห่งชาตบิา้นเชยีง 
ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมขอ้มูลทางประวตัิศาสตร์บ้านเชยีง ภายในพพิธิภณัฑ์มสี่วนจดัแสดงวตัถุโบราณที่ขุด
คน้พบเพือ่อธบิายถงึความเป็นมาและรายละเอยีดของวตัถุโบราณแต่ละชิน้ วตัถุโบราณทีพ่บโดยสว่นใหญ่มกัจะ
เป็นเครือ่งปัน้ดนิเผาหรอืภาชนะดนิเผาทีม่ลีวดลายอนัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะแหลง่โบราณคดบีา้นเชยีง และยงัมี
รูปทรงของภาชนะดนิเผาทีบ่่งบอกถงึลกัษณะการน าไปใชง้าน การศกึษารายละเอยีดของภาชนะดนิเผาบ้าน
เชยีง นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิง่ ทีจ่ะท าใหท้ราบถงึขอ้มลูทางวฒันธรรมของมนุษยใ์นยุคก่อนประวตัศิาสตร์
ได้เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตามหากมีการเผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง โดยการน า
เทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพร่ขอ้มลู จะท าใหผู้ส้นใจสามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดส้ะดวก รวดเรว็ ไดร้บั
ขอ้มูลที่ถูกต้อง ซึ่งการศกึษาขอ้มูลทางด้านภาชนะดนิเผาโดยเฉพาะนัน้ ต้องอาศยัระยะเวลาในการศกึษา
คน้ควา้ขอ้มูลนานพอสมควร หากมกีารรวบรวมขอ้มูลภาชนะดนิเผามาจดัท าเป็นฐานขอ้มลู จดัเกบ็อย่างเป็น
ระบบ และพฒันาเป็นระบบสบืคน้ขอ้มลู กจ็ะท าใหเ้กดิความสะดวกในการศกึษาคน้ควา้ อกีทัง้ยงัลดระยะเวลา
ในการเดนิทางไปทีบ่า้นเชยีง หรอืหากเดนิทางไปทีพ่ิพธิภณัฑสถานแห่งชาตบิา้นเชยีง กส็ามารถสบืคน้ขอ้มลู
ระหวา่งการเขา้เยีย่มชมพพิธิภณัฑไ์ด ้
 การเพิ่มขึ้นของปริมาณข้อมูลจ านวนมหาศาล อันเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศในปัจจุบนั การจดัเกบ็ขอ้มลูไวใ้นฐานขอ้มลูอยา่งเดยีวอาจไมเ่พยีงพอ จงึเกดิการพฒันาเทคโนโลยทีี่
เรยีกว่า ออนโทโลย ีเพื่อใชส้ าหรบัการจดัเกบ็และน าเสนอขอ้มลูใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ซึ่งออนโทโลยเีป็น
ลกัษณะการจดัเก็บและน าเสนอขอ้มูลแบบมโีครงสร้างล าดบัชัน้ สามารถวเิคราะห์ จ าแนกหมวดหมู่ แสดง
ความสมัพนัธข์องขอ้มลู และสามารถเชือ่มโยงขอ้มลูทีม่คีวามสมัพนัธก์นัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เทคโนโลยอีอนโทโลยี
จงึเขา้มามบีทบาทในการจดัเกบ็ขอ้มลู และนิยมน าฐานความรูอ้อนโทโลยไีปพฒันาเป็นระบบสบืคน้ขอ้มลู ซึง่มี
ประสทิธภิาพสงูกวา่การสบืคน้จากฐานขอ้มลูในรปูแบบฐานขอ้มลูเชงิสมัพนัธ์ 
 จากความกา้วหน้าของเทคโนโลยใีนการจดัเกบ็และการสบืคน้สารสนเทศทีม่คีวามทนัสมยั ผูว้จิยัจงึมี
แนวคดิที่จะรวบรวมขอ้มูลภาชนะดนิเผาบ้านเชยีงให้ครอบคลุมทุกด้าน และน าขอ้มูลที่ได้มาออกแบบและ
พฒันาฐานความรูอ้อนโทโลยสี าหรบัภาชนะดนิเผา แหล่งโบราณคดบีา้นเชยีง จงัหวดัอุดรธานี น าฐานความรู้
ออนโทโลยไีปพฒันาระบบสบืคน้เชงิความหมาย (Semantic search) ซึ่งเป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูภาชนะดนิ
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เผาบา้นเชยีงจากแหล่งขอ้มลูทีม่คีวามถูกตอ้ง น ามาจดัเกบ็อยา่งเป็นระบบ ท าใหม้ฐีานขอ้มลูองคค์วามรู ้และมี
ระบบสบืคน้ฐานความรูภ้าชนะดนิเผา แหล่งโบราณคดบี้านเชยีง จงัหวดัอุดรธานี อนัจะเป็นประโยชน์ส าหรบั
การสบืคน้ขอ้มูลภาชนะดนิเผาบา้นเชยีง ผูส้นใจขอ้มูลภาชนะดนิเผาบา้นเชยีง สามารถสบืคน้ขอ้มูลไดอ้ย่าง
สะดวก รวดเร็ว สามารถน าข้อมูลไปใช้ในการศึกษาค้นคว้า วจิยั เพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้งาน
ลวดลายและรูปทรงของภาชนะดินเผาบ้านเชียงได้เป็นอย่างดี รวมถึงเป็นช่องทางในการเผยแพร่ 
ประชาสมัพนัธแ์หลง่โบราณคดบีา้นเชยีง จงัหวดัอุดรธานี ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัของสาธารณชนมากยิง่ขึน้ 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 1. เพือ่พฒันาฐานความรูอ้อนโทโลยสี าหรบัภาชนะดนิเผา แหลง่โบราณคดบีา้นเชยีง จงัหวดัอุดรธานี 
 2. เพื่อพฒันาระบบสบืคน้ฐานความรู้ออนโทโลยสี าหรบัภาชนะดนิเผา แหล่งโบราณคดบีา้นเชยีง  
จงัหวดัอุดรธานี 
 3. เพื่อประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชง้านระบบสบืคน้ฐานความรูอ้อนโทโลยสี าหรบัภาชนะดนิเผา 
แหลง่โบราณคดบีา้นเชยีง จงัหวดัอุดรธานี 

วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 1. ออนโทโลย ี(Ontology) คอืการก าหนดวธินี าเสนอขอ้มลูและแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างโดเมน มี
การใชง้านอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะทางดา้นปัญญาประดษิฐ์ (Artificial intelligence) และการจดัการขอ้มูล 
โดยออนโทโลยเีป็นการพฒันาโครงสร้างฐานความรู้ทางด้านใดด้านหนึ่ง หรือขอบเขตใดขอบเขตหนึ่งที่มี
แนวคดิและความเขา้ใจตรงกนั ออนโทโลยนีิยมใชใ้นการอธบิายความหมายของสิง่ต่าง ๆ สามารถจดัหมวดหมู่
ของขอ้มลูในขอบเขตความสนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การประยุกต์ใชง้านออนโทโลย ีสามารถใชง้านไดห้ลายดา้น 
เช่น เว็บเชิงความหมาย (Semantic web) การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge management) ธุรกรรม
อเิลก็ทรอนิกส ์(e-Business) พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์ (e-Commerce) และการสบืคน้สารสนเทศเชงิความหมาย 
(Semantic search) มคีวามสามารถในการใชข้อ้มลูรว่มกนั สามารถน าขอ้มลูกลบัมาใชใ้หม ่และมคีวามสามารถ
ในการถ่ายทอดคุณสมบตั ิ(Inheritance) ดงันัน้ การน าออนโทโลยมีาใชง้านจงึเป็นการแยกองคค์วามรูอ้อกจาก
ฐานขอ้มูลอย่างชดัเจน (Thongjing, 2009: 8-9) ออนโทโลยมีขีอ้ก าหนดที่ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องมคีวามเขา้ใจใน
ขอบเขตขององค์ความรูน้ัน้ ๆ มโีดเมนไปในทศิทางเดยีวกนั โดยใชน้ิยามแนวคดิใหอ้ยู่ในรูปแบบของคลาส 
(Class) ความสมัพนัธ์ระหว่างคลาส (Relation) คุณสมบตัขิองคลาส (Properties) สลอ็ต (Slot) ส่งผลให้เกิด
ความสมัพนัธ์แบบล าดบัชัน้ มรีูปแบบและโครงสรา้งในการอธบิายออนโทโลยดีว้ยภาษาที่ใชส้ าหรบัเวบ็เชงิ
ความหมาย เชน่ ภาษา XML, RDF, RDFS, OWL เป็นตน้ (Chuenta, Thongkam, & Phuboon-ob, 2014: 16-
17)  
 2. ฐานความรู้ออนโทโลยี (Ontology knowledge based) เป็นการอธิบายรูปแบบโครงสร้าง
ความสมัพนัธ์ระหว่างขอ้มูล ตามเขตขอ้มูลที่สนใจ (Domain) เชงิมโนภาพ โดยสามารถใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐาน
ความสมัพนัธ์ของเทอม (Term) เพื่อใชเ้ป็นฐานความรูไ้ด ้ฐานความรูอ้อนโทโลยมีอีงค์ประกอบ คอื แนวคดิ 
(Concepts) รายละเอียดด้านคุณสมบัติ (Properties) ความสัมพันธ์ (Relations) ข้อก าหนดการสร้าง
ความสมัพนัธ ์(Axioms) และตวัอยา่งขอ้มลู (Instance) (Chotirat, Boonrawd, & Na-Wichian, 2011: 14) 
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 3. การสบืค้นเชงิความหมาย (Semantic search) คอื โปรแกรมประยุกต์บนเวบ็ส าหรบัการสบืคน้
ขอ้มลูจากเวบ็เชงิความหมาย การใชเ้ทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งกบัความหมายจะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการสบืคน้
ขอ้มูล ซึ่งการสบืค้นแบบเดมิจะใช้เทคโนโลย ีTraditional Information Retrieval (IR) ที่ใช้พื้นฐานการค้นหา
จากค าทีป่รากฏในเอกสารและพจิารณาเพิม่เตมิจากการเชือ่มโยง (Hyperlink) ระหวา่งเอกสาร เมือ่น าระบบการ 
สบืคน้เชงิความหมายเขา้มาใช ้จะช่วยขยายความสามารถในการคน้หาผลลพัธ์เชงิวตัถุและคุณสมบตัติ่าง ๆ  
ของวตัถุทีเ่กีย่วขอ้งกบัค าคน้ (Panyamee, 2009: 4) การสบืคน้เชงิความหมายถูกพฒันาขึน้เนื่องจากขอ้จ ากดั
ของภาษา HTML (Hypertext Markup Language) ส าหรบัการอธบิายขอ้มูล ซึ่งคอมพวิเตอร์สามารถอ่านได้
เพยีงโครงสร้างพื้นฐานของขอ้มูลที่แสดงบนหน้าเวบ็เพจเท่านัน้ แต่ไม่สามารถรู้ความหมายของขอ้มูลหรอื
แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างขอ้มูลได ้ ท าใหค้อมพวิเตอร์สามารถเขา้ใจความหมายและความสมัพนัธ์ของค า
ต่างๆ ได้เช่นเดยีวกบัมนุษย์ และสามารถน าขอ้มูลและความหมายของค าเหล่านัน้ไปประมวลผลอตัโนมตัิ 
(Guha, McCool, & Miller, 2003: 700-709) การสืบค้นข้อมูลเชิงความหมายมักจะใช้ภาษา PHP (PHP: 
Hypertext Preprocessor)  ในการพัฒนาระบบสืบค้นร่วมกับแฟ้มข้อมูล  RDF (Resource Description 
Framework) หรือ OWL (Web Ontology Language) ที่ได้จากการพฒันาออนโทโลยี การเชื่อมต่อระหว่าง
ภาษา PHP กบัแฟ้มขอ้มลู RDF หรอื OWL นัน้ ตอ้งอาศยั RAP-RDF API for PHP ซึง่เป็นชุดโปรแกรมเสรมิ
ของ PHP ส าหรบัเชื่อมต่อระหว่างโครงสร้างออนโทโลยกีบัระบบสบืค้น โดยที่ RAP จะท าการค้นขอ้มูลใน
แฟ้มข้อมูล RDF หรือ OWL สามารถสืบค้นข้อมูลที่มีความสมัพนัธ์กับค าค้น และแสดงผลการสืบค้นที่มี
ความสมัพนัธอ์ื่น ๆ กบัค าคน้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ (Dhamabutra, & Prakan-Charoen, 2010: 718-719) 
 4. แหล่งโบราณคดบี้านเชยีง (Ban Chiang archaeological site) อยู่ในเขตพื้นที่บ้านเชยีง ต าบล
บา้นเชยีง อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอุดรธานี และหมูบ่า้นใกลเ้คยีง ก่อนทีจ่ะมกีารศกึษาทางโบราณคดบีา้นเชยีง
ชาวบา้นพบเหน็เศษภาชนะดนิเผาลายเขยีนสกีระจดักระจายอยู่บนเนินดนิบรเิวณทีต่ัง้บา้นเรอืน จนเมื่อ พ.ศ. 
2500 ชาวบา้นเชยีงเริม่ใหค้วามสนใจภาชนะดนิเผาลายเขยีนสทีีพ่บ จงึรวบรวมใหค้รใูหญ่โรงเรยีนบา้นเชยีงใน
เวลานัน้ เก็บรักษาไว้ในโรงเรียนเพื่อให้ผู้คนได้ชม (Wachirapatharakul, 2002: 5) หลังจากนัน้ได้มีนัก
โบราณคดนี าเศษภาชนะดนิเผาไปตรวจวเิคราะห์ตามกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ พบว่า เป็นศลิปวตัถุที่มี
ความเก่าแก่สมยัก่อนประวตัศิาสตร์เป็นเวลากว่า 5,600 ปีมาแล้ว จงึมกีารศกึษาค้นควา้วจิยัทางโบราณคดี
อยา่งจรงิจงั นับตัง้แต่ พ.ศ. 2510 เป็นตน้มา บา้นเชยีงกลายเป็นแหล่งโบราณคดทีีส่ าคญั (Kasviset, 2010: 4) 
หลงัจากทีบ่า้นเชยีงเป็นทีรู่จ้กัของนักโบราณคด ีนักวจิยั นักวชิาการ และบุคคลทัว่ไปจากทัว่โลก เขา้มาศกึษา
ค้นคว้า อีกทัง้ยงัเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมของมนุษย์ในอดีต ในการประชุม
คณะกรรมการมรดกโลกสมยัสามญัครัง้ที่ 16 ที่เมอืงแซนตาเฟ ประเทศสหรฐัอเมรกิา แหล่งโบราณคดบี้าน
เชยีงไดร้บัการขึน้บญัชใีหเ้ป็นมรดกโลก จากองคก์ารศกึษาวทิยาศาสตรแ์ละวฒันธรรมแห่งสหประชาชาต ิหรอื 
UNESCO โดยการประกาศใหแ้หล่งโบราณคดบีา้นเชยีงเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมือ่ ค.ศ. 1992 หรอืเมือ่ 
พ.ศ. 2535 (UNESCO World Heritage Centre, 2012: 1) 
 5. ภาชนะดนิเผาบา้นเชยีง เป็นภาชนะดนิเผาทีม่รีูปทรงต่าง ๆ และมลีวดลายปรากฏอยู่บนพืน้ผวิ
ของภาชนะ กรมศลิปากรไดส้ง่ภาชนะดนิเผาบา้นเชยีงทีม่กีารขุดคน้พบ ไปตรวจสอบค านวณหาอายุโดยใชว้ธิ ี
Thermoluminescence: TLD ทีห่อ้งปฏบิตักิารของพพิธิภณัฑม์หาวทิยาลยัเพนซลิเวเนีย ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
พบว่า มอีายุประมาณ 7,000-5,000 ปี โดยลกัษณะเด่นของภาชนะดนิเผา เป็นภาชนะดนิเผาสเีทาท าเป็น
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ลวดลายขดูขดี ลายเชอืกทาบ ลายเขยีนสแีดง มคีวามเกีย่วขอ้งกบัวถิกีารด ารงชวีติและพธิกีรรม ภาชนะดนิเผา
ส่วนใหญ่จะขุดพบในหลุมฝังศพ ซึ่งมกีารฝังสิง่ของเครื่องใชแ้ละอาหาร รวมกบัศพ สนันิษฐานว่าเป็นการอุทศิ
ใหก้บัผูต้าย (Khaengkhan, 2011: 12) โดยแบง่ลกัษณะตามอายุสมยัของวตัถุโบราณ ไดแ้ก่ สมยัตน้ มอีายรุาว 
5,600-3,000 ปีมาแลว้ สมยักลาง มอีายุราว 3,000-2,300 ปีมาแลว้ และสมยัปลาย มอีายุราว 2,300–1,800 ปี
มาแลว้ (Pengchai, 2006: 34-37) 

วิธีด าเนินการวิจยั 

 การวิจัยครัง้นี้ เ ป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed methods research) คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative research) และการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative research) มวีธิดี าเนินการวจิยั ดงันี้ 

 1. ขอบเขตของการวิจยั 
  1.1 ขอบเขตดา้นพืน้ทีใ่นการศกึษาคน้ควา้และเกบ็รวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกบัภาชนะดนิเผา แหล่ง
โบราณคดบีา้นเชยีง ต าบลบา้นเชยีง อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอุดรธานี เป็นพืน้ทีจ่ดัเกบ็วตัถุโบราณบา้นเชยีง 
พืน้ทีก่ารขดุคน้พบภาชนะดนิเผา และชุมชนทีผ่ลติภาชนะดนิเผาลายเขยีนสบีา้นเชยีง ไดแ้ก่ พพิธิภณัฑสถาน
แหง่ชาตบิา้นเชยีง บา้นเชยีง บา้นค าออ้ และบา้นปลูู 
  1.2 ขอบเขตด้านเนื้อหาในการศกึษาขอ้มูลภาชนะดนิเผา แหล่งโบราณคดบี้านเชยีง จงัหวดั
อุดรธานี เพื่อน ามาออกแบบและพฒันาออนโทโลย ีและน าออนโทโลยไีปพฒันาระบบสบืคน้ฐานความรูอ้อน
โทโลยีส าหรับภาชนะดินเผา แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง โดยข้อมูลหลักเป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมจาก
พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาตบิา้นเชยีง มขีอบเขตของขอ้มลูทีจ่ะศกึษา ดงันี้ 
   1) ขอ้มลูทางลกัษณะ (Feature) ศกึษารายละเอยีดลกัษณะทัว่ไปของภาชนะดนิเผาบา้นเชยีง 
ไดแ้ก่ ชือ่วตัถุ เลขทะเบยีน เลขวตัถุ วฒันธรรม แบบศลิปะ สภาพ และประวตัคิวามเป็นมา 
   2) ข้อมูลอายุสมยั (Period) ศึกษารายละเอียดอายุสมยัของภาชนะดินเผาบ้านเชียง การ
ก าหนดอายุสมยัของภาชนะดนิเผา และลกัษณะของภาชนะดนิเผาแต่ละยุคสมยั ไดแ้ก่ สมยัตน้ สมยักลาง และ
สมยัปลาย 
   3) ขอ้มูลรูปทรง (Shape) ศกึษารายละเอยีดรูปทรงของภาชนะดนิเผาบ้านเชยีง ได้แก่ ชื่อ
เรยีกรูปทรง วธิกีารสรา้งรูปทรง ความหมายของรูปทรง ขนาดของรูปทรง ประโยชน์การใชง้าน และภาพถ่าย
รปูทรงของภาชนะดนิเผา 
   4) ขอ้มลูลวดลาย (Pattern) ศกึษารายละเอยีดลวดลายของภาชนะดนิเผาบา้นเชยีง ไดแ้ก่ ชือ่
เรยีกลวดลาย ประเภทของลวดลาย วธิกีารสรา้งลวดลาย ลายประกอบ ความหมายของลวดลาย ลกัษณะเด่น
ของลวดลาย และภาพถ่ายลวดลายทีป่รากฏบนภาชนะดนิเผา 
  1.3  ขอบเขตดา้นกลุม่ผูใ้หข้อ้มลูหลกั เพือ่เกบ็รวบรวมขอ้มลูภาชนะดนิเผา แหล่งโบราณคดบีา้น
เชยีง จงัหวดัอุดรธานี แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มที ่1 การวจิยัเชงิคุณภาพ ผูใ้หข้อ้มลูหลกัทีใ่ชใ้นการประชุม
กลุ่ม (Group meeting) คอื บุคลากรประจ าพพิธิภณัฑสถานแห่งชาติบ้านเชยีง ใช้วธิกีารเลอืกแบบเจาะจง 
ไดแ้ก่ 1) หวัหน้าพพิธิภณัฑ ์จ านวน 1 คน 2) ภณัฑารกัษ์ จ านวน 3 คน และ 3) พนักงานประจ าพพิธิภณัฑ ์
จ านวน 2 คน ผูใ้หข้อ้มูลหลกัทีใ่ชใ้นการสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth interview) ไดแ้ก่ ชาวบา้นผูม้คีวามรูด้า้น
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ภาชนะดนิเผาบา้นเชยีง และกลุ่มผูผ้ลติภาชนะดนิเผาลายเขยีนสบีา้นเชยีงจาก 3 หมู่บา้น ใชว้ธิกีารเลอืกแบบ
เจาะจง ไดแ้ก่ 1) ชาวบา้นเชยีง จ านวน 3 คน 2) ชาวบา้นปลู ูจ านวน 3 คน และ 3) ชาวบา้นค าออ้ จ านวน 3 คน 
กลุ่มที ่2 การวจิยัเชงิปรมิาณ ผูใ้หข้อ้มลูหลกัในการประเมนิความพงึพอใจต่อการใชง้านระบบสบืคน้ฐานความรู้
ออนโทโลยีส าหรับภาชนะดินเผา แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง จังหวดัอุดรธานี ได้แก่ 1) บุคลากรประจ า
พพิธิภณัฑสถานแห่งชาตบิา้นเชยีง และ 2) บุคคลทัว่ไปทีม่าเยอืนพพิธิภณัฑสถานแห่งชาตบิา้นเชยีง จงัหวดั
อุดรธานี ใชว้ธิกีารสุม่กลุม่ตวัอยา่งแบบงา่ย (Simple random sampling) จ านวน 50 คน  

 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
  การวจิยัเชงิคุณภาพ ประกอบดว้ย 1) แบบสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth interview) เพื่อรวบรวม
ขอ้มลูภาชนะดนิเผา แหลง่โบราณคดบีา้นเชยีง จากชาวบา้นในพืน้ที ่2) การประชุมกลุม่ (Group meeting) เพือ่
ประชุมหวัหน้าพพิธิภณัฑสถานแห่งชาตบิา้นเชยีง ภณัฑารกัษ์ และเจา้หน้าทีป่ระจ าพพิธิภณัฑ ์เพื่อวเิคราะห์
ความถูกตอ้งและความสมัพนัธ์ของขอ้มลูภาชนะดนิเผาบา้นเชยีง 3) แบบส ารวจขอ้มูล (Survey information) 
เพือ่รวบรวมขอ้มลูภาชนะดนิเผา แหลง่โบราณคดบีา้นเชยีง จากพพิธิภณัฑสถานแหง่ชาตบิา้นเชยีง 
  การวจิยัเชงิปรมิาณ ใช้แบบสอบถามความพงึพอใจต่อการใช้งานระบบสบืค้นฐานความรูอ้อน
โทโลยสี าหรบัภาชนะดนิเผา แหล่งโบราณคดบีา้นเชยีง จงัหวดัอุดรธานี เป็นแบบสอบถามแบบมาตรฐานสว่น
ประมาณคา่ (Rating scale) 5 ระดบั จ าแนกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเนื้อหาและภาพประกอบ ดา้นการออกแบบ
และการจดัรปูแบบ ดา้นประสทิธภิาพของระบบสบืคน้ฐานความรู ้และดา้นการน าไปใชป้ระโยชน์ 

 3. การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
  ทบทวนองคค์วามรูจ้ากเอกสาร หนังสอื และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง โดยท าการศกึษาขอ้มลูทีม่คีวาม
เกีย่วขอ้งกบัการวจิยั ลงพืน้ทีแ่หล่งโบราณคดบีา้นเชยีง เพื่อสบืหาผูม้คีวามรูท้างดา้นภาชนะดนิเผาบา้นเชยีง
จากการใหข้อ้มลูของบุคลากรประจ าพพิธิภณัฑสถานแห่งชาตบิ้านเชยีง และการเดนิส ารวจเพือ่สอบถามคนใน
ชุมชน จากนัน้จงึเดนิทางไปยงัครวัเรอืนของกลุ่มเป้าหมายทีใ่ชใ้นการสมัภาษณ์ และเกบ็รวบรวมขอ้มลูภาชนะ
ดนิเผาแหล่งโบราณคดบี้านเชยีง จากพพิธิภณัฑสถานแห่งชาตบิ้านเชยีง ซึ่งได้รบัการอนุญาตจากหวัหน้า
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง ให้ด าเนินการส ารวจและรวบรวมข้อมูลจากส่วนจัดแสดง และจาก
แฟ้มขอ้มลูวตัถุโบราณของทางพพิธิภณัฑ ์รวมถงึการถ่ายภาพภาชนะดนิเผาในสว่นจดัเกบ็ของทางพพิธิภณัฑ ์
สว่นการประเมนิระบบสบืคน้ ด าเนินการแจกแบบสอบถามแก่ผูใ้ชง้านระบบ โดยผูต้อบแบบสอบถามตอ้งใชง้าน
ระบบสบืคน้ฐานความรูอ้อนโทโลยกี่อน จงึจะท าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูความพงึพอใจต่อการใชง้านระบบสบืคน้
ฐานความรูอ้อนโทโลยสี าหรบัภาชนะดนิเผา แหลง่โบราณคดบีา้นเชยีง จงัหวดัอุดรธานี 

 4. การออกแบบโครงสร้างฐานความรู้ออนโทโลยี 
  น าขอ้มลูภาชนะดนิเผาแหลง่โบราณคดบีา้นเชยีงมาออกแบบและพฒันาออนโทโลยดีว้ยวธิกีารจดั
กลุ่มตามความสมัพนัธข์องขอ้มลู ซึง่จากการศกึษาและการวเิคราะหข์อ้มลูภาชนะดนิเผา แหล่งโบราณคดบีา้นเชยีง
ท าใหท้ราบถงึขอ้มูลทีอ่ยู่ในหมวดหมู่เดยีวกนั สามารถน ามาออกแบบโครงสรา้งขอ้มูลแบบล าดบัชัน้ลงไปใน
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยท าการก าหนดคลาส (Class) ตามกลุ่มความสัมพันธ์ของข้อมูล และก าหนด
ความสมัพนัธ์ระหว่างคลาส เพื่อแสดงให้เหน็ถึงโครงสร้างแบบล าดบัชัน้ตามหลกัการออกแบบออนโทโลย ี
แสดงดงัภาพที ่1 
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ภาพที ่1 การจดัล าดบัคลาสและความสมัพนัธร์ะหวา่งคสาสในออนโทโลย ี
 
 5. การพฒันาระบบสืบค้นฐานความรู้ออนโทโลยี 
  5.1 ออกแบบและพฒันาออนโทโลยดีว้ยโปรแกรมโพรทเีจ (Protégé) เพือ่สง่ออกขอ้มลูในรูปแบบ
ของภาษา OWL (Web Ontology Language) ซึ่งเป็นภาษาส าหรบัอธบิายขอ้มูลออนโทโลยสี าหรบัภาชนะดนิ
เผา แหลง่โบราณคดบีา้นเชยีง จงัหวดัอุดรธานี 
  5.2 พฒันาระบบสบืคน้ฐานความรูอ้อนโทโลยสี าหรบัภาชนะดนิเผา แหล่งโบราณคดบีา้นเชยีง 
จงัหวดัอุดรธานี โดยน าแฟ้มขอ้มูล OWL (Web Ontology Language) ที่ได้จากการพฒันาออนโทโลย ีมาใช้
ส าหรบัแสดงผลขอ้มลูในระบบ ใช้ภาษา PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) ส าหรบัพฒันาระบบสบืคน้เชงิ
ความหมายและเวบ็เชงิความหมาย ซึ่งสามารถแสดงผลดว้ยโปรแกรมแสดงผลเวบ็ (Web browser) ไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ และใช ้RAP-RDF API for PHP เป็นชุดโปรแกรมเสรมิของ PHP เพือ่เป็นชอ่งทางในการเชือ่มตอ่
ระหว่างโครงสร้างออนโทโลยีกับระบบสืบค้นข้อมูลเชิงความหมายที่พัฒนาโดยภาษา PHP ซึ่ง RAP มี
ความสามารถในการคน้ขอ้มลูในรปูแบบของ RDF หรอื OWL ทีเ่ป็นโครงสรา้งของออนโทโลย ี
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 6. การทดสอบระบบสืบค้นฐานความรู้ออนโทโลยี  
  การทดสอบระบบสบืค้นฐานความรูอ้อนโทโลยสี าหรบัภาชนะดนิเผา แหล่งโบราณคดบีา้นเชยีง 
จงัหวดัอุดรธานี เพื่อทดสอบความสามารถและประสทิธภิาพการท างานของระบบ พรอ้มทัง้ตรวจสอบความ
บกพร่องของระบบ ตามกระบวนการการทดสอบโปรแกรม (Software testing) ก่อนน าระบบไปใช้งานจริง 
เพื่อให้ระบบมคีวามพร้อมต่อการใช้งาน โดยท าการทดสอบความถูกต้องของขอ้มูลภายในระบบ ทดสอบ
ประสทิธภิาพการท างานของระบบ และทดสอบความปลอดภยัของการเขา้ถงึขอ้มลูภายในระบบ หากพบปัญหา
ในการใช้งานระบบ จะด าเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างเต็ม
ประสทิธภิาพ   

ผลการด าเนินการวิจยั 

 1. การรวบรวมขอ้มลูภาชนะดนิเผาแหล่งโบราณคดบีา้นเชยีง อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอุดรธานี 
โดยการใชแ้บบส ารวจขอ้มูลเพื่อรวบรวมขอ้มูลจากแฟ้มขอ้มูลวตัถุโบราณของพพิธิภณัฑสถานแห่งชาตบิ้าน
เชยีง และจากบุคลากรประจ าพพิธิภณัฑ ์ซึ่งขอ้มลูทีไ่ดจ้ากพพิธิภณัฑเ์ป็นขอ้มลูส่วนใหญ่ทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ 
ส่วนการสมัภาษณ์เชงิลกึจากชาวบา้นผูม้คีวามรูด้า้นภาชนะดนิเผาบา้นเชยีงและกลุ่มผูผ้ลติภาชนะดนิเผาลาย
เขยีนสบีา้นเชยีง เป็นขอ้มลูทีน่ ามาประกอบกบัขอ้มลูทีไ่ดจ้ากพพิธิภณัฑ ์เพือ่ใหข้อ้มลูมคีวามครบถว้น ถูกตอ้ง 
สมบูรณ์ เมื่อท าการวเิคราะหข์อ้มลูจงึสามารถจ าแนกองคค์วามรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัภาชนะดนิเผาแหล่งโบราณคดี
บา้นเชยีง ไดด้งันี้ 
  1.1 ขอ้มูลทางลกัษณะของภาชนะดนิเผาแหล่งโบราณคดบี้านเชยีง จากขอ้มูลที่เก็บรวบรวม
จ านวน 750 รายการ พบว่า 1) ชื่อวตัถุเรยีกว่า ภาชนะดนิเผา 2) เลขทะเบยีน ก าหนดโดยพพิธิภณัฑสถาน
แหง่ชาตบิา้นเชยีง 3) เลขวตัถุ ก าหนดโดยพพิธิภณัฑสถานแหง่ชาตบิา้นเชยีง 4) ภาชนะดนิเผาบา้นเชยีง เป็น
แบบศิลปะยุคก่อนประวตัิศาสตร์บ้านเชยีง มอีายุสมยั 3 สมยั คือ สมยัต้น สมยักลาง และสมยัปลาย 5) 
แหล่งทีพ่บภาชนะดนิเผาสว่นใหญ่คอืพืน้ทีบ่า้นเชยีง 6) ภาชนะดนิเผาทีม่กีารขดุคน้พบเป็นวฒันธรรมของบา้น
เชยีง 7) ภาชนะดนิเผาส่วนใหญ่มสีภาพช ารุด หากตวัภาชนะดนิเผาแตกรา้วจะมกีารซ่อมแซมโดยการต่อไว้
หรอืต่อขึน้ใหม ่หากภาชนะดนิเผาลายเขยีนสลีบเลอืนจะเขยีนสขีึน้ใหม ่หากภาชนะดนิเผาปากบิน่เลก็น้อย เชงิ
บิน่เลก็น้อย หรอืมรีอยรา้วเลก็น้อยจะคงสภาพเดมิไว ้8) ภาชนะดนิเผาส่วนใหญ่ไดร้บัมาจากบุคคล พระสงฆ ์
และหน่วยงานภาครฐัและเอกชน น ามามอบใหก้บัทางพพิธิภณัฑสถานแห่งชาตบิา้นเชยีงเพื่อเกบ็รกัษาไว ้มี
ภาชนะดนิเผาบางส่วนเป็นของกลางจากการตรวจยดึของเจา้หน้าทีต่ ารวจแลว้ส่งมอบใหก้บัทางพพิธิภณัฑ ์มี
ภาชนะดนิเผาบางสว่นทีพ่พิธิภณัฑท์ าการขดุคน้จากแหล่งต่าง ๆ ทัง้ในพืน้ทีต่ าบลบา้นเชยีง อ าเภอหนองหาน 
และพืน้ทีใ่กลเ้คยีง และมภีาชนะดนิเผาบางสว่นไมท่ราบทีม่า 
  1.2 ขอ้มลูอายุสมยัของภาชนะดนิเผาแหล่งโบราณคดบีา้นเชยีง จากขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมจ านวน 
750 รายการ พบว่า 1) ภาชนะดนิเผาทีอ่ยูใ่นสมยัตน้ มอีายุราว 5,600-3,000 ปีมาแลว้ มจี านวน 237 รายการ 
2) ภาชนะดนิเผาทีอ่ยูใ่นสมยักลาง มอีายุราว 3,000-2,300 ปีมาแลว้ มจี านวน 128 รายการ และ 3) ภาชนะดนิ
เผาทีอ่ยูใ่นสมยัปลาย มอีายรุาว 2,300-1,800 ปีมาแลว้ มจี านวน 385 รายการ 
  1.3 ขอ้มูลรูปทรงของภาชนะดนิเผาแหล่งโบราณคดบีา้นเชยีง จากขอ้มูลที่เกบ็รวบรวมจ านวน 
750 รายการ พบว่า 1) ชื่อเรยีกรปูทรง ไดแ้ก่ ทรงแจกนั ทรงกระโถน ทรงกระบอก ทรงกลม ทรงกลมสงู ทรง
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ชาม ทรงตรง ทรงตะเกยีง ทรงพาน ทรงมฐีาน ทรงสีเ่หลีย่ม และทรงสูง 2) วธิกีารสรา้งรูปทรง ไดแ้ก่ วธิทีี ่1 
ปั้นดนิเป็นเสน้แลว้น ามาวางขดเป็นวงต่อขึน้บนดนิทีท่ าเป็นแผ่นเรยีบ ใชว้ธิตีแีต่งขึน้รูปดว้ยไมล้ายและหนิดุ 
ซึง่การผลติภาชนะดนิเผาในปัจจุบนัยงัใชเ้ครื่องมอืไมล้ายและหนิดุในการขึน้รปูทรงร่วมกบัการใชแ้ป้นหมุนขึน้
รปู และวธิทีี ่2 แผด่นิปัน้ขึน้รปูดว้ยการปัน้ดนิเป็นกอ้นวางต่อลงบนดนิทีท่ าเป็นแผน่เรยีบ แลว้บบีสว่นกอ้นดนิ
ใหด้า้นในกลวงเป็นทรงกระบอก จากนัน้จงึตดีว้ยหนิดุและไมล้ายใหเ้ป็นภาชนะ 3) การใชง้านมกัจะเกีย่วขอ้ง
กบัพธิกีรรมและการด าเนินชวีติ ไดแ้ก่ บรรจุศพเดก็ บรรจุทรพัยส์มบตัขิองมคีา่ บรรจุน ้าและอาหาร 4) ลกัษณะ
เดน่ของรปูทรงคอืการปัน้ขึน้รปูดว้ยมอื 5) ขนาดของรปูทรง คอื วดัความสงูจากฐานและวดัความกวา้งของปาก
ภาชนะ มหีน่วยเป็นเซนตเิมตร 6) ภาชนะดนิเผาจะใชว้ธิตีากแดดใหแ้หง้หรอืเผาในเตาเพื่อใหภ้าชนะแขง็ตวั
ก่อนน าไปใชง้าน โดยปัจจุบนัภาชนะดนิเผาบา้นเชยีงจะผลติเพื่อใชเ้ป็นของประดบัตกแต่งและใชเ้ป็นของที่
ระลกึ 7) ภาพถ่ายภาชนะดนิเผาไดร้บัความอนุเคราะหจ์ากพพิธิภณัฑสถานแห่งชาตบิา้นเชยีง โดยภาชนะดนิ
เผาที่มภีาพถ่าย จ านวน 577 รายการ ซึ่งสามารถแสดงรูปทรงไดช้ดัเจนและรูปทรงมคีวามสอดคลอ้งกบัชื่อ
เรยีก สว่นภาชนะดนิเผาทีไ่มม่ภีาพถ่าย จ านวน 173 รายการ 
  1.4 ขอ้มลูลวดลายของภาชนะดนิเผาแหล่งโบราณคดบีา้นเชยีง จากขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมจ านวน 
750 รายการ พบว่า 1) ชื่อเรยีกลวดลาย ไดแ้ก่ ลายเขยีนส ีลายเชอืกขอ ลายเชอืกควัน่ ลายเชอืกคาด ลาย
เชอืกทาบ ลายเรขาคณติ ลายเสน้ ลายเสน้โคง้ ลายเสน้หยกั ลายกน้หอย ลายกา้นขด ลายขดูขดี ลายง ูลายจุด 
ลายดอกไม ้ลายตาขา่ย ลายทาบ ลายนิ้วมอื ลายมดัหวาย ลายวงกลม ลายสตัว ์ลายสนันูน และลายหอยสงัข ์
2) การจ าแนกประเภทของลวดลาย ไดแ้ก่ ลายธรรมชาติ และลายประดษิฐ ์3) วธิกีารสรา้งลวดลาย ไดแ้ก่ การ
เขยีนส ีการประทบั การกดลวดลาย การขดูขดี และการแต่งเตมิดนิ ส่วนการผลติภาชนะดนิเผาในปัจจุบนัใช้
วธิกีารเขยีนสเีป็นหลกั 4) ความหมายของลวดลายมกัสือ่ถงึความเป็นธรรมชาตแิละชวีติความเป็นอยู ่ขึน้อยูก่บั
จนิตนาการของมนุษย์ในยุคนัน้ ส่วนปัจจุบนัลวดลายที่สรา้งขึน้ใหม่จะแสดงถงึเอกลกัษณ์ของภาชนะดนิเผา
บ้านเชยีง 5) ลกัษณะเด่นของลวดลายบ้านเชยีงจะเน้นลวดลายตามธรรมชาต ิเขยีนด้วยสแีดงเป็นหลกั 6) 
ลวดลายประกอบที่พบ ไดแ้ก่ ลายสตัว์ ลายเรขาคณิต และลายอสิระ 7) ภาพถ่ายภาชนะดนิเผาไดร้บัความ
อนุเคราะห์จากพพิธิภณัฑสถานแห่งชาตบิา้นเชยีง โดยภาชนะดนิเผาที่มภีาพถ่าย จ านวน 577 รายการ ซึ่ง
สามารถแสดงลวดลายทีม่คีวามสอดคลอ้งกบัชือ่เรยีก สว่นภาชนะดนิเผาทีไ่มม่ภีาพถ่าย จ านวน 173 รายการ 
 2. การพฒันาฐานความรูอ้อนโทโลยสี าหรบัภาชนะดนิเผา แหลง่โบราณคดบีา้นเชยีง จงัหวดัอุดรธานี 
ไดค้ลาสหลกั (Super class) จ านวน 4 คลาส มรีายละเอยีดดงัตารางที ่1 
 
ตารางที ่1 คลาสหลกัและค าอธบิายคลาส 
ล าดบั คลาส ค าอธบิาย 
1 Feature (ขอ้มลูทางลกัษณะ) คลาสแทนขอ้มลูทางดา้นลกัษณะทัว่ไปของภาชนะดนิเผาบา้นเชยีง 
2 Period (ขอ้มลูอายุสมยั) คลาสแทนขอ้มลูทางดา้นอายสุมยัของภาชนะดนิเผาบา้นเชยีง 
3 Shape (ขอ้มลูรปูทรง) คลาสแทนขอ้มลูทางดา้นรปูทรงของภาชนะดนิเผาบา้นเชยีง 
4 Pattern (ขอ้มลูลวดลาย) คลาสแทนขอ้มลูทางดา้นลวดลายของภาชนะดนิเผาบา้นเชยีง 

  

 คุณสมบตัสิ าหรบัก าหนดความสมัพนัธร์ะหวา่งคลาส (Object properties) จ านวน 7 ความสมัพนัธ์
มรีายละเอยีดดงัตารางที ่2  
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ตารางที ่2 คุณสมบตัคิวามสมัพนัธร์ะหวา่งคลาส 

ล าดบั 
คุณสมบตัิ

ความสมัพนัธร์ะหวา่ง
คลาส 

โดเมน พสิยั ค าอธบิาย 

1 hasFeaTurePeriod Feature Period เชื่อมความสมัพนัธร์ะหวา่งคลาส Feature กบั Period 
2 hasFeatureShape Feature Shape เชื่อมความสมัพนัธร์ะหวา่งคลาส Feature กบั Shape 
3 hasFeaturePattern Feature Pattern เชื่อมความสมัพนัธร์ะหวา่งคลาส Feature กบั Pattern 
4 hasPeriodShape Period Shape เชื่อมความสมัพนัธร์ะหวา่งคลาส Period กบั Shape 
5 hasPeriodPattern Period Pattern เชื่อมความสมัพนัธร์ะหวา่งคลาส Period กบั Pattern 
6 hasPatternShape Pattern Shape เชื่อมความสมัพนัธร์ะหวา่งคลาส Pattern กบั Shape 
7 hasShapePattern Shape Pattern เชื่อมความสมัพนัธร์ะหวา่งคลาส Shape กบั Pattern 

 

 คุณสมบตัสิ าหรบัก าหนดชนิดขอ้มลู (Data type properties) จ านวน 26 คุณสมบตั ิมรีายละเอยีด
ดงัตารางที ่3 

ตารางที ่3 คุณสมบตัขิองชนิดขอ้มลู 

ล าดบั 
คุณสมบตัขิอง 
ชนิดขอ้มลู 

คลาส 
ประเภท
ขอ้มลู 

ค าอธบิาย 

1 FeatureName Feature String มหีน้าทีบ่อกชื่อของวตัถุ 
2 FeatureNumber Feature String มหีน้าทีบ่อกเลขทะเบยีน 
3 FeatureObjectNumber Feature String มหีน้าทีบ่อกเลขวตัถุ 
4 FeaturePlace Feature String มหีน้าทีบ่อกรายละเอยีดแหลง่ขอ้มลูหรอืแหล่งทีพ่บ 
5 FeatureCulture Feature String มหีน้าทีบ่อกวฒันธรรม 
6 FeatureArt Feature String มหีน้าทีบ่อกแบบศลิปะ 
7 FeatureHistory Feature String มหีน้าทีบ่อกรายละเอยีดประวตัคิวามเป็นมาของวตัถุ 
8 FeatureCondition Feature String มหีน้าทีบ่อกรายละเอยีดสภาพของวตัถุ 
9 PeriodEarly Period String มหีน้าทีก่ าหนดชว่งอายขุองภาชนะดนิเผาสมยัตน้ 
10 PeriodMedieval Period String มหีน้าทีก่ าหนดชว่งอายขุองภาชนะดนิเผาสมยักลาง 
11 PeriodLate Period String มหีน้าทีก่ าหนดชว่งอายขุองภาชนะดนิเผาสมยัปลาย 
12 ShapeName Shape String มหีน้าทีบ่อกชื่อเรยีกของรปูทรง 
13 ShapeCreate Shape String มหีน้าทีบ่อกรายละเอยีดของวธิกีารสรา้งรปูทรง 
14 ShapeInfo Shape String มหีน้าทีบ่อกรายละเอยีดหรอืความหมายของรปูทรง 
15 ShapeFeatured Shape String มหีน้าทีบ่อกรายละเอยีดลกัษณะเดน่ของรปูทรง 
16 ShapeHeight Shape String มหีน้าทีบ่อกความสงูของภาชนะดนิเผา 
17 ShapeWidth Shape String มหีน้าทีบ่อกความกวา้งของปากภาชนะดนิเผา 

18 ShapeInfoOther Shape String 
มหีน้าทีบ่อกรายละเอยีดอื่น ๆ เพิม่เตมิเกีย่วกบั
รปูทรง 
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ล าดบั 
คุณสมบตัขิอง 
ชนิดขอ้มลู 

คลาส 
ประเภท
ขอ้มลู 

ค าอธบิาย 

19 ShapeImage Shape String มหีน้าทีแ่สดงภาพถ่ายตวัอยา่งรปูทรง 
20 PatternName Pattern String มหีน้าทีบ่อกชื่อเรยีกของลวดลาย 
21 PatternType Pattern String มหีน้าทีบ่อกประเภทของลวดลาย 
22 PatternCreate Pattern String มหีน้าทีบ่อกรายละเอยีดของวธิกีารสรา้งลวดลาย 

23 PatternInfo Pattern String 
มหีน้าทีบ่อกรายละเอยีดหรอืความหมายของ
ลวดลาย 

24 PatternFeatured Pattern String มหีน้าทีบ่อกรายละเอยีดลกัษณะเดน่ของลวดลาย 
25 PatternOther Pattern String มหีน้าทีบ่อกรายละเอยีดของลวดลายประกอบ 
26 PatternImage Pattern String มหีน้าทีแ่สดงภาพถ่ายตวัอยา่งลวดลาย 

 

 3. การพฒันาระบบสบืคน้ฐานความรูอ้อนโทโลยสี าหรบัภาชนะดนิเผา แหล่งโบราณคดบีา้นเชยีง 
จงัหวดัอุดรธานี เพือ่ใชส้ าหรบัสบืคน้ขอ้มลูภาชนะดนิเผาบา้นเชยีง และแสดงผลขอ้มลูภาชนะดนิเผาบา้นเชยีง 
แสดงผลขอ้มลูภาชนะดนิเผาในรูปแบบเวบ็แอพพลเิคชนั โดยใชภ้าษา OWL ทีไ่ดจ้ากการออกแบบและพฒันา
ออนโทโลยีมาใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบร่วมกับการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันด้วยภาษา PHP 
ประกอบดว้ยหน้าจอส าหรบัสบืคน้ หน้าจอแสดงผลการสบืคน้ และหน้าจอส าหรบัแสดงรายละเอยีดภาชนะดนิ
เผาบา้นเชยีง ดงัภาพที ่2  
 

  
 

ภาพที ่2 ระบบสบืคน้ฐานความรูอ้อนโทโลยสี าหรบัภาชนะดนิเผา แหลง่โบราณคดบีา้นเชยีง 

 4. การประเมนิระบบสบืคน้ฐานความรูอ้อนโทโลย ีพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด จ านวน 50 คน 
สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 32 คน คดิเป็นรอ้ยละ 64.00 และเพศชาย จ านวน 18 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.00
ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มชี่วงอายรุะหวา่ง 20-30 ปี จ านวน 20 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.00 ชว่งอายรุะหวา่ง 
31-40 ปี จ านวน 14 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.00 ช่วงอายุระหวา่ง 41-50 ปี จ านวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.00 
ชว่งอายมุากกวา่ 50 ปี จ านวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.00 และชว่งอายตุ ่ากวา่ 20 ปี จ านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
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4.00 ตามล าดบั ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มกีารศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 41 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
82.00 การศกึษาต ่ากว่าระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.00 และการศกึษาระดบัปรญิญาโท 
จ านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.00 ตามล าดบั ความพงึพอใจต่อการใชง้านระบบสบืคน้ฐานความรูอ้อนโทโลยี
ของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ บุคลากรประจ าพพิธิภณัฑสถานแห่งชาตบิา้นเชยีงและบุคคลทัว่ไปทีม่าเยอืน
พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาตบิา้นเชยีง จงัหวดัอุดรธานี มผีลการวเิคราะหข์อ้มลูดงัตารางที ่4 
 
ตารางที ่4 ความพงึพอใจต่อการใชง้านระบบสบืคน้ฐานความรูอ้อนโทโลย ี

ดา้น x̅ S.D. ระดบัความพงึพอใจ 
1. ดา้นเน้ือหาและภาพประกอบ 4.14 0.80 มาก 
2. ดา้นการออกแบบและการจดัรปูแบบ 4.20 0.70 มาก 
3. ดา้นประสทิธภิาพของระบบสบืคน้ฐานความรู ้ 4.43 0.53 มาก 
4. ดา้นการน าไปใชป้ระโยชน์ 4.22 0.78 มาก 

รวม 4.25 0.70 มาก 
 

สรปุผลการวิจยั 

1. ขอ้มูลที่เก็บรวบรวมจากแฟ้มขอ้มูลวตัถุโบราณของพพิธิภณัฑสถานแห่งชาตบิ้านเชยีง จงัหวดั
อุดรธานี และจากบุคลากรประจ าพพิธิภณัฑ์ จ านวน 6 คน ประกอบดว้ย ขอ้มูลทางลกัษณะ ขอ้มูลอายุสมยั 
ขอ้มูลรูปทรง และขอ้มูลลวดลาย ใช้การสมัภาษณ์เชงิลกึรวบรวมขอ้มูลที่ส าคญัจากชาวบ้านผูม้คีวามรูด้า้น
ภาชนะดนิเผาบา้นเชยีง และกลุ่มผูผ้ลติภาชนะดนิเผาลายเขยีนสบีา้นเชยีง ในดา้นการสรา้งรูปทรง ดา้นการ
สรา้งลวดลายและขอ้มูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ในพื้นที่บา้นเชยีง บา้นค าอ้อ และบา้นปูลู ต าบลบา้นเชยีง อ าเภอ
หนองหาน จงัหวดัอุดรธานี จ านวน 9 คน จากการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ไดข้อ้มลูภาชนะดนิเผาบา้นเชยีงทัง้หมด 
จ านวน 750 รายการ 

2. พฒันาออนโทโลยดีว้ยโปรแกรมโพรทเีจ โดยพฒันาจากลกัษณะความสมัพนัธข์องขอ้มลูทีไ่ดศ้กึษา
คน้ควา้ จงึไดฐ้านความรูอ้อนโทโลยใีนรูปแบบของภาษา OWL ประกอบดว้ย คลาสหลกั จ านวน 4 คลาส คอื 
1) คลาสขอ้มลูทางลกัษณะ 2) คลาสขอ้มลูอายุสมยั 3) คลาสขอ้มลูรูปทรง และ 4) คลาสขอ้มลูลวดลาย คลาส
ย่อย จ านวน 25 คลาส คุณสมบตัสิ าหรบัก าหนดชนิดขอ้มูล จ านวน 26 คุณสมบตั ิและความสมัพนัธ์ระหว่าง
คลาส จ านวน 7 ความสมัพนัธ ์ 

3. การพฒันาระบบสบืค้นฐานความรู้ออนโทโลยสี าหรบัภาชนะดนิเผา แหล่งโบราณคดบี้านเชียง 
จงัหวดัอุดรธานี โดยใชภ้าษา OWL ทีไ่ดจ้ากการพฒันาฐานความรูอ้อนโทโลย ีมาใชใ้นการออกแบบและพฒันา
ระบบ ร่วมกบัการพฒันาเวบ็แอพพลเิคชนัด้วยภาษา PHP จงึได้ระบบสบืค้นฐานความรู้ออนโทโลยสี าหรบั
ภาชนะดนิเผา แหล่งโบราณคดบีา้นเชยีง จงัหวดัอุดรธานี ทีม่คีวามสมบรูณ์ พรอ้มใชง้าน โดยคุณลกัษณะเด่น
ของระบบ แบ่งเป็น 2 สว่น คอื 1) ผูใ้ชง้านระบบ สามารถสบืคน้ขอ้มลูภาชนะดนิเผาบา้นเชยีง จากค าคน้ทีผู่ใ้ช้
ป้อนเข้าสู่ระบบ ประมวลผลโดยใช้โครงสร้างของออนโทโลยี แสดงผลข้อมูลในรูปแบบข้อความและ
ภาพประกอบ ผ่านโปรแกรมแสดงผลเวบ็ และ 2) ผูดู้แลระบบ สามารถจดัการขอ้มูลภาชนะดนิเผาบา้นเชยีง 
โดยสามารถเพิม่ขอ้มลู แกไ้ข และลบขอ้มลูได ้
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4. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิมากกว่าเพศชาย มอีายุระหว่าง 20–30 ปี รองลงมาคอื 
อายุระหว่าง 31–40 ปี และผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มกีารศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีรองลงมาคอื ต ่ากว่า
ปรญิญาตร ีการประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ช้งานระบบสบืคน้ฐานความรูอ้อนโทโลย ีแบ่งออกเป็น 4 ดา้น 
ไดแ้ก่ 1) ดา้นเนื้อหาและภาพประกอบ 2) ดา้นการออกแบบและการจดัรปูแบบ 3) ดา้นประสทิธภิาพของระบบ
สบืคน้ฐานความรู ้และ 4) ดา้นการน าไปใชป้ระโยชน์ ผลการประเมนิความพงึพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 
เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น โดยเรยีงล าดบัจากค่าเฉลีย่มากไปหาน้อย คอื 1) ดา้นประสทิธภิาพของระบบสบืคน้
ฐานความรู้ 2) ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 3) ด้านการออกแบบและการจดัรูปแบบ และ 4) ด้านเนื้อหาและ
ภาพประกอบ 

อภิปรายผล 

 1. การรวบรวมขอ้มลูภาชนะดนิเผาบา้นเชยีง พบวา่ ขอ้มูลหลกัทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดร้บัขอ้มลูจาก
พพิธิภณัฑสถานแห่งชาตบิา้นเชยีง ซึง่มกีารรวบรวมขอ้มลูและจดัเกบ็ไวใ้นแฟ้มเอกสารขอ้มลูวตัถุโบราณ โดย
ผูว้จิยัไดเ้ลอืกเฉพาะขอ้มูลภาชนะดนิเผา ส่วนขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ชาวบา้นผูม้คีวามรูด้า้นภาชนะดนิเผา
บา้นเชยีงและกลุ่มผูผ้ลติภาชนะดนิเผาลายเขยีนสบีา้นเชยีง ใชเ้ป็นขอ้มลูทีน่ ามาประกอบกบัขอ้มลูหลกั เพือ่ให้
ขอ้มลูมคีวามสมบรูณ์มากยิง่ขึน้ ซึง่ท าใหท้ราบถงึลกัษณะของรปูทรงและลกัษณะของลวดลายทีเ่ป็นเอกลกัษณ์
ของบา้นเชยีง สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ Kasviset (2010) ไดศ้กึษาถงึลกัษณะเดน่ของลวดลายภาชนะดนิ
เผาบ้านเชียง โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและการลงพื้นที่ภาคสนาม พบว่า เอกลักษณ์ของงาน
ศลิปกรรมบา้นเชยีง คอื ภาชนะดนิเผาลายเขยีนสแีดง เขยีนดว้ยเสน้โคง้เป็นหลกั มคีวามอ่อนชอ้ยและมคีวาม
สลบัซบัซ้อน แสดงถงึการเคลื่อนไหว โดยแบ่งรูปแบบลวดลาย ไดแ้ก่ ลายธรรมชาต ิลายเรขาคณิต และลาย
อสิระ 

2. การพฒันาฐานความรูอ้อนโทโลย ีพบว่า การศกึษารายละเอยีดขอ้มลูภาชนะดนิเผาบา้นเชยีง เพื่อ
วเิคราะห์โครงสรา้งความสมัพนัธ์ สามารถน าขอ้มูลไปออกแบบและพฒันาฐานความรูอ้อนโทโลยไีด้ โดยใช้
โปรแกรมโพรทเีจ ท าให้ได้คลาสหลกั คลาสย่อย คุณสมบตัคิวามสมัพนัธ์ระหว่างคลาส คุณสมบตัขิองชนิด
ขอ้มูล และได้ออนโทโลยใีนรูปแบบภาษา OWL สามารถน าไปพฒันาเป็นระบบสบืค้นฐานความรู้ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ ซึ่งสอดคล้องกบัผลการศกึษาของ Vongworasurach (2013) ได้ท าการพฒันาออนโทโลยพีระ
ธรรมเทศนา สามารถสรา้งคลาสหลกัและความสมัพนัธร์ะหวา่งคลาสไดด้ว้ยโปแกรมโพรทเีจ ท าใหไ้ดโ้ครงสรา้ง
ออนโทโลยทีีม่คีวามเหมาะสมกบัพระธรรมเทศนา สามารถสบืคน้ขอ้มลูไดอ้ยา่งแมน่ย า และมปีระสทิธภิาพ 

3. การพฒันาระบบสบืคน้ฐานความรูอ้อนโทโลย ีเพื่อใชส้ าหรบัสบืคน้ขอ้มูลภาชนะดนิเผาบา้นเชียง 
และแสดงผลการสบืคน้ขอ้มลูภาชนะดนิเผาบา้นเชยีงในรูปแบบเวบ็แอพพลเิคชนั โดยใชภ้าษา OWL ทีไ่ดจ้าก
การพฒันาฐานความรูอ้อนโทโลย ีน ามาใชใ้นการออกแบบและพฒันาระบบร่วมกบัการพฒันาเวบ็แอพพลเิคชนั
ดว้ยภาษา PHP พบวา่ ระบบสบืคน้ใชง้านงา่ย เหมาะกบัผูใ้ชง้านทัว่ไป สามารถแสดงผลขอ้มลูไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
รวดเรว็ สนับสนุนการแสดงผลทุกโปรแกรมแสดงผลเวบ็ ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ Asawanopakiat, 
Thamchaipenet, & Waiyamai (2003) ไดศ้กึษาและพฒันาระบบออนโทโลย ีเพือ่สบืคน้และวเิคราะหฐ์านขอ้มลู
ทางดา้นชวีวทิยา พบวา่ ระบบทีพ่ฒันาดว้ยภาษา OWL สามารถสบืคน้ขอ้มลูทีซ่บัซอ้นไดด้ ีและใชง้านไดง้า่ย  
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4. การประเมินระบบสืบค้นฐานความรู้ออนโทโลยี พบว่า 1) ด้านประสิทธิภาพของระบบสืบค้น
ฐานความรู ้มคี่าเฉลีย่มากทีสุ่ด เนื่องจากการพฒันาระบบสบืคน้ฐานความรูอ้อนโทโลย ีใชภ้าษา OWL ซึ่งเป็น
ภาษาที่มคีวามยดืหยุ่นในการเชื่อมโยงข้อมูล จึงส่งผลให้ระบบสบืค้นฐานความรู้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ ผลลพัธ์ที่ได้จากการสบืค้น มคีวามถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกบัผลการศกึษาของ Walla (2011) 
พบวา่ การใชภ้าษา OWL เพือ่เป็นฐานความรูใ้นการสรา้งเวบ็แอพพลเิคชนั สามารถใชง้านไดใ้นระดบัด ีและยงั
สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ Asawanopakiat, Thamchaipenet, & Waiyamai (2003) พบว่า การออกแบบ
และพฒันารูปแบบการสบืคน้ขอ้มูล โดยอาศยัหลกัการออกแบบฐานความรูอ้อนโทโลย ีระบบสามารถสบืคน้
ขอ้มลูทีซ่บัซอ้นไดด้ ีและใชง้านงา่ย 2) ดา้นเนื้อหาและภาพประกอบ มคี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด เนื่องจากการรวบรวม
ขอ้มลูอาจยงัไมค่รอบคลุมองคค์วามรูเ้กีย่วกบัภาชนะดนิเผาบา้นเชยีง ผูท้ีต่อ้งการศกึษาขอ้มลูจากระบบสบืคน้
ฐานความรูอ้อนโทโลย ีจงึไม่สามารถศกึษาเอกลกัษณ์ทีแ่ทจ้รงิของรปูทรงหรอืลวดลายของภาชนะดนิเผาบา้น
เชยีงจากเนื้อหาและภาพประกอบได ้ซึ่งจากการรวบรวมขอ้มูล พบว่า ขอ้มลูทีม่กีารรวบรวมไวใ้นช่วงยุคแรก
ของการขุดค้นพบ อยู่ระหว่าง พ.ศ. 2518 ถึง พ.ศ. 2532 ลกัษณะของข้อมูลภาชนะดินเผาบางรายการมี
รายละเอยีดค่อนขา้งจ ากดั บางรายการไม่ปรากฏชื่อเรยีกรปูทรง ชื่อเรยีกลวดลาย หรอืขอ้มลูทางลกัษณะดา้น
อื่น ๆ ซึ่งต้องอาศยัผู้ที่มคีวามรู้ ความเชี่ยวชาญ แต่อาจเนื่องมาจากผู้รวบรวมขอ้มูลยงัขาดความรู้ ความ
เชี่ยวชาญทางด้านภาชนะดินเผาบ้านเชียง จึงไม่สามารถบอกรายละเอียดต่าง ๆ ได้ ท าให้ได้ข้อมูลที่ไม่
ครบถว้น และภาชนะดนิเผาบางสว่นมภีาพถ่ายทีไ่มม่คีวามคมชดั เนื่องจากอุปกรณ์ทีใ่ชส้ าหรบัการบนัทกึภาพ
ยงัขาดความทนัสมยั จงึท าใหเ้ป็นอุปสรรคในการศกึษารายละเอยีดของรูปทรงและลวดลายจากภาพประกอบ 
สว่นขอ้มลูทีร่วบรวมไวใ้นยุคทีม่คีวามกา้วหน้าทางดา้นอุปกรณ์ในการบนัทกึและการจดัเกบ็ขอ้มลู ประกอบกบั
ผูร้วบรวมขอ้มลูมคีวามรู ้ความเชีย่วชาญทางดา้นภาชนะดนิเผาบา้นเชยีง ลกัษณะของขอ้มลูจงึมรีายละเอยีดที่
ครบถ้วน สมบูรณ์ ภาพถ่ายมคีวามคมชดั สามารถน าขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์ได ้ซึ่งจากงานวจิยัของ Pengchai 
(2006) ได้กล่าวว่า ลวดลายเครื่องปั้นดนิเผาบ้านเชยีงมคีวามสวยงาม การศกึษาขอ้มูลเพื่อน าลวดลายไป
ประยุกต์ใชง้านดา้นต่าง ๆ สามารถแสดงถงึเอกลกัษณ์อนัทรงคุณค่าของลวดลายเครื่องปั้นดนิเผาบา้นเชยีง 
และบง่บอกถงึความเป็นบา้นเชยีงไดเ้ป็นอยา่งด ี

ข้อเสนอแนะ 

 1. การออกแบบและพฒันาฐานความรูอ้อนโทโลยใีนการวจิยัครัง้นี้ เป็นฐานความรูอ้อนโทโลยทีี่
พฒันาจากขอ้มูลภาชนะดนิเผาบางส่วนที่มอียู่ในพพิธิภณัฑสถานแห่งชาตบิา้นเชยีง หากต้องการใหม้ขีอ้มูล
ภาชนะดนิเผาครบทุกชิน้ ผูด้แูลระบบจะตอ้งเพิม่ขอ้มลูเขา้สูร่ะบบเพิม่เตมิ 
 2. เนื่องจากแหลง่โบราณคดบีา้นเชยีง จงัหวดัอุดรธานี ยงัมวีตัถุโบราณชนิดอื่น เชน่ เครือ่งประดบั 
เครื่องมอืทางการเกษตร ผ้า และอื่น ๆ ดงันัน้ การออกแบบและพฒันาฐานความรู้ออนโทโลยจีึงสามารถ
ออกแบบและพฒันาใหค้รอบคลุมถงึวตัถุโบราณชนิดอื่นได ้
 3. ระบบสืบค้นฐานความรู้ออนโทโลยีส าหรบัภาชนะดินเผา แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ที่ได้
พัฒนาขึ้นอยู่ในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชันนัน้ ยังสามารถพัฒนาระบบให้สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์
อเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น ๆ ได ้เช่น สมารท์โฟน แทบ็เลต็ ในรปูแบบแอพพลเิคชนั เพือ่ใหผู้ใ้ชส้ามารถใชง้านไดส้ะดวก
มากยิง่ขึน้ 
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การรูส้ารสนเทศของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภฏั 
 

ไปรมา เฮียงราช 1 ชติุมา  สจัจานันท ์2  และ ทรงพนัธ ์เจิมประยงค ์3 

 

บทคดัย่อ 

 

การวิจัยนี้มีว ัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวทิยาลยัราชภฏัในประเทศไทย กลุ่มตวัอย่าง คอื นักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่1 ปีการศกึษา 2559
มหาวทิยาลยัราชภฏั 38 แหง่ จ านวน 1,493 คน จ าแนกตามกลุ่มสาขาวชิา และประสบการณ์การศกึษาวชิาการ
รูส้ารสนเทศและวชิาที่เกี่ยวขอ้ง โดยสุ่มแบบก าหนดสดัส่วนตามกลุ่มสาขาวชิาตาม ISCED 8 กลุ่ม การเกบ็
ข้อมูลการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบการรู้สารสนเทศที่พัฒนาขึ้นโดยอิงมาตรฐานการรู้สารสนเทศ
ระดบัอุดมศกึษาของสมาคมห้องสมุดมหาวทิยาลยัและห้องสมุดวจิยัแห่งสหรฐัอเมรกิา เกณฑ์ผ่านก าหนด   
ร้อยละ 50 ขึ้นไป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน            
การทดสอบคา่เอฟ และการเปรยีบเทยีบรายคูต่ามวธิขีองเชฟเฟ่ 

ผลการวจิยัพบว่า นักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัราชภฏั มรีะดบัการรูส้ารสนเทศโดยภาพ
รวมอยู่ในระดบัต ่า เมื่อพจิารณาเป็นรายมาตรฐานพบว่า นักศกึษามรีะดบัการรูส้ารสนเทศอยู่ในระดบัต ่าทุก
มาตรฐาน มาตรฐานที่มรีะดบัต ่ามากที่สุดคอื  มาตรฐานที่ 2 ดา้นการเขา้ถงึสารสนเทศ ผลการเปรยีบเทยีบ   
การรูส้ารสนเทศตามตวัแปรดา้นกลุ่มสาขาวชิา พบว่า นักศกึษามรีะดบัการรูส้ารสนเทศแตกต่างกนั โดยกลุ่ม
สาขาครุศาสตร ์มรีะดบัการรูส้ารสนเทศสงูกว่านักศกึษากลุ่มสาขาวชิาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม เกษตรศาสตร์ 
และสาธารณสุขศาสตร ์ดา้นประสบการณ์การศกึษาวชิาการรูส้ารสนเทศและวชิาทีเ่กีย่วขอ้งพบว่า นักศกึษามี
ระดบัการรูส้ารสนเทศไมแ่ตกต่างกนั  
 

ค าส าคญั: การรูส้ารสนเทศ;  ทกัษะการเรยีนรู;้ มหาวทิยาลยัราชภฏั 
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Information Literacy of Undergraduate Students of Rajabhat Universities  
 

Praima Hiangrat 1, Chutima Sacchanand 2, and Songphan Choempayong 3 

 

Abstract 

 

This study aims to assess information literacy (IL) level of undergraduate students of Rajabhat 
Universities in Thailand in overall. Using proportionate stratified random sampling technique, the 
samples consist of 1,493 first-year undergraduate students from 38 Rajabhat Universities in the 
academic year of 2016. The stratification was based on fields of study according to the International 
Standard Classification of Education (ISCED 8). The measurement of information literacy utilized a 50 
item test which was developed based on Thai Library Association’s and Association of College & 
Research Libraries’ competency standards. The threshold for a passing level is 50 percent. The statistics 
used for data analysis include distribution, mean, standard deviation, F-test, and Scheffe’s test.             

The results reveal that the IL level of first-year undergraduate students of Rajabhat Universities 
was at a low level in overall as well as in every standard. The standard with the lowest level was 
Standard Two: Access to Information. Students were varied in terms of IL level by fields of study. 
Students in education field, on average, tended of have a higher level of IL than those in the field of 
industrial technology, agriculture, and public health. However, the IL levels of students with prior training 
experience were not significantly different than those without training experience. 

 

Keywords: Information Literacy, Learning Skills, Rajabhat Universities 
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บทน า 

การจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษายุคปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ให้ความส าคัญ          
การปรบัเปลีย่นการเรยีนการสอนจากเนื้อหาสูแ่นวคดิการจดัการเรยีนรูใ้นรปูแบบต่าง ๆ ทีส่ง่เสรมิสนับสนุนให้
ผู้เรยีนการพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะห์ เน้นวธิกีารเรยีน และการเรยีนรู้แบบน าตนเอง (Trilling & Fadel, 
2009; Guglielmino, 2008) การรู้สารสนเทศจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่ช่วยสร้างผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถ การคดิวเิคราะห์ คุณธรรม จรยิธรรม ทกัษะการเรยีนรู้ดว้ยตนเอง และทกัษะการเรยีนรู้ตลอด
ชวีติ (ACRL, 2015; Truong, 2015; Eliss & Rowley, 2017)  

การศกึษาระดบัอุดมศกึษาเป็นการศกึษาขัน้สูง จดัการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั ซึ่ง
สมัพนัธ์กบัผลการเรียนรู้ที่มุ่งหมายให้เกิดขึ้นแก่นักศึกษาในระดบัอุดมศกึษา 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (Thai Qualifications Framework for Higher Education:  TQF)(Office of Higher 
Education Commission, 2009) คอื คุณธรรมจรยิธรรม ความรู ้ทกัษะทางปัญญา ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่ง
บุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศกึษาระดบัอุดมศกึษา ฉบบัที ่12 (พ.ศ.2560-2564)  มนีโยบายสรา้งบณัฑติทีม่ ี
คุณภาพส่งเสรมิผูเ้รยีนใหเ้กดิทกัษะการเรยีนรู้ โดยคุณลกัษณะบณัฑติที่พงึประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ควรมี
ทกัษะพืน้ฐานทีส่ าคญัไดแ้ก่ เทคโนโลยสีารสนเทศ การคดิวเิคราะห ์การคดิสรา้งสรรค ์การท างานเป็นทมี และ
การสื่อสาร ทกัษะดงักล่าวเกี่ยวขอ้งกบัการรูส้ารสนเทศ ซึ่งจะช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิผลการเรยีนรูท้ ัง้ 5 ดา้น ช่วย
พฒันาบณัฑติให้มคีุณภาพเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษา  สถาบนัอุดมศึกษาจึงเป็น      
อกีความคาดหวงัหนึ่งของสงัคมในการเสรมิสรา้งบุคคลใหเ้ป็นผูรู้ส้ารสนเทศ 

องค์กรและสถาบนัทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้ในระดับชาตแิละนานาชาตใิหค้วามส าคญัในเรื่องการรูส้ารสนเทศ 
จงึไดก้ าหนดมาตรฐานการรูส้ารสนเทศ โดยมขีอ้ก าหนดเกีย่วกบัความสามารถดา้นการรูส้ารสนเทศของบุคคล
ในระดบัอุดมศึกษา โดยสมาคมและองค์กรทางวิชาชีพต่าง ๆ ก าหนดมาตรฐานการรู้สารสนเทศส าหรับ
อุดมศกึษา (Information Literacy Standards for Higher Education) ไดแ้ก่ มาตรฐานการรูส้ารสนเทศส าหรบั
การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ก าหนดโดยสมาคมห้องสมุดวิทยาลัย และการวิจัยแห่งสหรัฐอเมริกา (The 
Association of College and Research Libraries: ACRL, 2000)  และฉบับปรับปรุง ค.ศ.2015 ได้ใช้ค าว่า 
กรอบแนวคิด (Framework) แทนค าว่า มาตรฐาน  คณะกรรมการบรรณารักษ์อุดมศึกษาของประเทศ
ออสเตรเลยี ร่วมกบัประเทศนิวซแีลนดก์ าหนดจดัท ามาตรฐานการรูส้ารสนเทศ (Australia and New Zealand 
Institute for Information Literacy Framework: ANZIL, 2004) ซึ่งครอบคลุมกลุ่มนักศึกษาระดบัอุดมศึกษา
และเป็นเครื่องมอืในการออกแบบการเรยีนการสอนและการประเมนิการรูส้ารสนเทศในประเทศออสเตรเลยีและ
นิวซีแลนด์ และสมาคมห้องสมุดมหาวิทยาลยัและวิทยาลยั (Society of College, National and University 
Libraries) ประเทศองักฤษ ไดพ้ฒันามาตรฐานการรูส้ารสนเทศ 7 ดา้น (Seven Pillars of Information Literacy)  

ประเทศไทยยงัไมม่มีาตรฐานการรูส้ารสนเทศส าหรบันักศกึษาระดบัอุดมศกึษา แต่มกีรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาติเป็นแนวทางเชื่อมโยงกบัการพฒันาการรูส้ารสนเทศ การวดัระดบัทกัษะการรู้
สารสนเทศส าหรบันักศกึษาอุดมศกึษา จงึมคีวามส าคญัและมกีารด าเนินการหลายวธิ ี (Burkhardt,  2007; 
Emmett & Emde, 2007) ที่ส าคัญคือ การใช้แบบทดสอบโดยการพฒันาแบบทดสอบจากผลการวิจัยและ
แบบทดสอบมาตรฐาน ได้แก่ แบบทดสอบการรู้สารสนเทศ (Information literacy Test: ILT) แบบทดสอบ
มาตรฐานการรู้ ส า รสน เทศ  (Standardized Assessment of Information Literacy Skills:  SAILS)  และ          



TLA Research Journal  Vol 11 No. 1 Jan-June 2018 

36 
 

แบบส ารวจทักษะสารสนเทศ ( Information Skill Survey: ISS) นอกจากการใช้แบบทดสอบแล้ว ยังมี           
การประเมินระดบัการรู้สารสนเทศวิธีอื่น เช่น การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงาน (Portfolio assessment) 
(Sonley et al., 2007) การประเมนิผลแบบการปฏบิตังิาน (Takoaka, 2014) การประเมนิแบบวธิกีารผสมผสาน 
และการประเมินรายงานการรับรู้ด้วยตนเอง (Self-reported perception) เป็นต้น ประเทศไทยยังไม่มี
แบบทดสอบมาตรฐาน แต่มกีารประเมินโดยแบบทดสอบที่ผู้วิจยัพฒันาขึ้นเองให้สอดคล้องกับบริบทกบั
สภาพแวดลอ้มและบรบิทของสถาบนั และส่วนใหญ่ใชม้าตรฐานการรู้สารรูส้ารสนเทศส าหรบัอุดมศกึษา ซึ่งมี
เนื้อหาครอบคลุม 5 ดา้น ไดแ้ก่ การก าหนดชนิดและขอบเขตสารสนเทศ การเขา้ถงึสารสนเทศ การประเมนิ
สารสนเทศ และการใชส้ารสนเทศอยา่งถูกตอ้งทัง้กฎหมายและจรยิธรรม   

จากผลการประเมนิการรูส้ารสนเทศของนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ.2549-
2559 พบว่ามกีารด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีขอ้คน้พบทัง้เหมอืนและแตกต่างกนั โดยรวมพบว่า นักศกึษามี
ระดบัการรูส้ารสนเทศภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลางและต ่า ผลการวจิยัดงักล่าวสะทอ้นใหเ้หน็ว่านักศกึษามี
ทกัษะการรู้สารสนเทศไม่เพยีงพอ อาจเป็นอุปสรรคต่อการเรยีนรู้ และการพฒันาคุณลกัษณะบณัฑิตที่พงึ
ประสงค์ เนื่องจากยงัไม่มกีารวจิยัการรูส้ารสนเทศของมหาวทิยาลยัราชภฏัในภาพรวมทัง้ 38 แห่ง ผูว้จิยัใน
ฐานะอาจารยผ์ูส้อนการรูส้ารสนเทศของมหาวทิยาลยัราชภฏั จงึสนใจศกึษาเรื่องการรูส้ารสนเทศของนักศกึษา
ระดบัปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลยัราชภฏั  โดยงานวจิยันี้เป็นงานวจิยัระยะแรกเพื่อน าไปใช้ ในการพฒันา
รปูแบบการสง่เสรมิการรูส้ารสนเทศของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัราชภฏัต่อไป  

วตัถปุระสงค ์        

เพือ่ศกึษาการรูส้ารสนเทศของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัราชภฏั  

สมมติฐานของการวิจยั 

 นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎ มีระดับการรู้สารสนเทศแตกต่างกันตามกลุ่ม
สาขาวชิาทีศ่กึษา และประสบการณ์การศกึษาวชิาการรูส้ารสนเทศและวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง 

วิธีด าเนินการวิจยั 

 การวจิยัชิ้นนี้เป็นงานวจิยัเชงิส ารวจ ตวัแปรที่ศึกษาได้แก่ กลุ่มสาขาที่ศึกษา และประสบการณ์      
การศกึษาวชิาการรูส้ารสนเทศและวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยเีพือ่ชวีติ เทคโนโลยี
เพือ่การเรยีนรู ้ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ระดบัการรูส้ารสนเทศ  
         1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื นักศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ีภาคปกต ิชัน้ปีที ่1 มหาวทิยาลยัราชภฏั ทีล่งทะเบยีนเรยีนปีการศกึษา 2559 จ านวน 116,370 คน 
(Ministry of Education, 2016)  

กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทัว่ประเทศไทย ได้จากการสุ่มแบบแบ่งชัน้ภูมิ โดยสุ่มจากนักศึกษาแต่ละ
มหาวทิยาลยัราชภฏั สุม่นกัศกึษาแต่ละสาขาวชิาแยกตามกลุม่ ISCED (International Standard Classification 
of Education) จ านวน 8 กลุ่ม ได้แก่ ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม สาธารณสุขศาสตร ์เกษตรศาสตร ์และการท่องเทีย่วและโรงแรม โดยใชว้ธิสีุ่มอย่างง่าย ไดก้ลุ่ม
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ตวัอยา่งจ านวน 1,493 คน ซึง่มากกวา่จ านวนขัน้ต ่า 384 คน ตามทีก่ าหนดไวใ้นตารางขนาดกลุ่มตวัอย่างของ
เครซีแ่ละมอรแ์กน (Krejcie & Morgan) 

 
ตารางที ่1 กลุม่ตวัอยา่งนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัราชภฏั 
 

สาขาวชิาตามกลุม่ ISCED จ านวนมหาวทิยาลยัราชภฏั 
ทีเ่ปิดสอนแต่ละสาขาวชิา 

กลุม่ตวัอยา่ง 

 1.   ครุศาสตร ์ 38 198 
 2.   มนุษยศาสตร ์ 38 199 
 3.   สงัคมศาสตร ์ 38 200 
 4.   วทิยาศาสตร ์ 38 200 
 5.   เทคโนโลยอุีตสาหกรรม 36 179 
 6.   เกษตรศาสตร ์ 35 161 
 7.   สาธารณสุขศาสตร ์ 37 180 
 8.   การทอ่งเทีย่วและโรงแรม 36 176 

รวม 1,493 
 

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ แบบทดสอบ มขี ัน้ตอนการพฒันาดงันี้  
    2.1 การทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรูส้ารสนเทศและการวดัผลการศกึษาทัง้ภาษาไทย

และภาษาองักฤษ พฒันาขอ้สอบโดยอิงมาตรฐานการรู้สารสนเทศ (ACRL, 2000) ทัง้ 5 มาตรฐาน ผลการ
พฒันาแบบทดสอบวดัการรูส้ารสนเทศของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรมีหาวทิยาลยัราชภฏั ประกอบดว้ยขอ้สอบ
แบบปรนัย ชนิดเลอืกตอบม ี4 ตวัเลอืก ไดข้อ้สอบครัง้แรก 104 ขอ้ และเลอืกขอ้สอบที่มคีะแนนขอ้สอบทีม่คี่า
สูง น าไปใช้จรงิมทีัง้หมด 50 ขอ้ จ าแนกตามรายมาตรฐาน  ดงันี้ มาตรฐานที่ 1 สามารถก าหนดชนิดและ
ขอบเขตสารสนเทศทีต่อ้งการได ้12 ขอ้ มาตรฐานที ่2 การเขา้ถงึสารสนเทศทีต่อ้งการอยา่งมปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิล 13 ขอ้ มาตรฐานที ่3 นกัศกึษาผูรู้ส้ารสนเทศประเมนิสารสนเทศและแหลง่ทีม่าอยา่งมวีจิารณญาณ
และเชื่อมโยงสารสนเทศทีเ่ลอืกสู่ฐานความรูเ้ดมิของตน 12 ขอ้ มาตรฐานที ่4 นักศกึษาผูรู้ส้ารสนเทศในฐานะ
บุคคลหรือสมาชิกของกลุ่มใช้สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5 ข้อ และมาตรฐานที่ 5 นักศึกษาผู้รู้
สารสนเทศเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจ กฎหมาย และประเด็นทางสงัคม สิ่งเกี่ยวข้องกับการใช้และการเข้าถึง
สารสนเทศ รวมถงึการใชส้ารสนเทศอย่างถูกต้องตามหลกัจรยิธรรมและกฎหมาย 8 ขอ้ รวมขอ้สอบทัง้ฉบบั 
จ านวน 50 ขอ้ 

   2.2 การหาคุณภาพของเครื่องมอื ขัน้แรกเป็นการหาความตรงของขอ้สอบ (Content validity) โดย
ใหผู้ท้รงคุณวุฒผิูเ้ชีย่วชาญเรื่องการรูส้ารสนเทศ ทัง้ที่เป็นผูบ้รหิาร ผูป้ฏบิตังิาน และอาจารย ์จ านวน 5 ราย 
โดยเกณฑค์า่ความสอดคลอ้งทีผ่า่น ก าหนดไวต้ัง้แต่ 0.50 ขึน้ไปผลการหาคา่ความสอดคลอ้งพบวา่ ขอ้สอบที่มี
ค่าความสอดคลอ้งระหว่าง 0.60-1.00 มจี านวน 88 ขอ้ มคี่าความสอดคลอ้ง 0.20-0.50 มจี านวน 10 ขอ้ และ
ผูเ้ชีย่วชาญเสนอแนะใหป้รบัปรุง ไดจ้ านวนขอ้สอบทัง้หมด 98 ขอ้ 
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    2.3 น าแบบทดสอบไปทดลองใชก้บันักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัราชภฏั จ านวน 60 
คน ด าเนินการระหว่างเดอืนสงิหาคม 2559 และน าแบบทดสอบตรวจสอบค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ 
พบว่า มคี่าความยากตัง้แต่ 0.20-0.78 สอดคลอ้งกบัเกณฑ ์ซึ่งถอืว่าผ่านเกณฑท์ัง้หมด 98 ขอ้ การตรวจสอบ
ค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ ที่มคี่าตัง้แต่ 0.20-0.95 มขีอ้สอบจ านวน 19 ขอ้ที่มคี่าจ าแนกต ่า คอืมคี่า
ระหว่าง -0.13 - 0.13 จงึตดัออก 19 ขอ้ เหลอื 79 ขอ้ คดัเลอืกขอ้สอบโดยครอบคลุม 5 มาตรฐานและผลลพัธ์
ตวับ่งชีค้วามส าเรจ็ 50 ผลลพัธ ์ไดข้อ้สอบ จ านวน 50 ขอ้  

    2.4 การหาค่าความเชื่อมัน่ โดยน าแบบทดสอบทีแ่กไ้ขแลว้เสนอกรรมการทีป่รกึษาเพื่อใหค้วาม
เหน็ชอบก่อนน าไปทดลองใชอ้กีครัง้กบันกัศกึษาปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่1 มหาวทิยาลยัราชภฏั จ านวน 60 คน เพือ่
หาความเที่ยงของแบบทดสอบโดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์-ริชาร์ดสนั (Kuder-Richardson) พบว่าได้ค่า
ความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.88 ซึ่งสอดคลอ้งกบัเกณฑก์ าหนดค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบมคี่าระหว่าง 
0.71-1.00 
            3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล  ผูว้จิยัประสานขอความร่วมมอืและร่วมวางแผนกบัอาจารย์ผูส้อนวชิา
เกี่ยวกบัการรู้สารสนเทศ และกลุ่มผูส้อนรายวชิาเฉพาะเพื่อการขอความอนุเคราะห์ขอเวลาให้นักศกึษาท า
แบบทดสอบการวดัระดบัการรูส้ารสนเทศ ในช่วงทา้ยชัว่โมงของรายวชิา ระยะเวลา 1 ชัว่โมง โดยผูว้จิยัได้
ด าเนินเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเองจ านวน 10 แห่ง และใหอ้าจารยผ์ูส้อนแต่ละสถาบนัเกบ็รวมให้จ านวน 28 
แหง่ โดยผูว้จิยัไดอ้ธบิายและมคี าชีแ้จงการด าเนินการสอบแก่ผูอ้าจารยผ์ูร้บัผดิชอบแจกแบบทดสอบ และผูว้จิยั
ตดิต่อประสานเพือ่ขอรบัขอ้สอบคนืเมือ่ด าเนินการเสรจ็ ระยะเวลาในการเกบ็รวบขอ้มลูระหว่างกนัยายน 2559 
ถงึธนัวาคม 2559 ไดก้ระดาษค าตอบรวมทัง้สิน้ จ านวน 1,493 ชุด  

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล ผูว้จิยัน าขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างทัง้หมดมาวเิคราะหข์อ้มลูแต่ละส่วนโดยใช้
สถติ ิโดยการวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยวธิหีาคา่ความถี ่และรอ้ยละ  

    การวเิคราะห์ระดบัการรูส้ารสนเทศของนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัราชภฏั โดยรวม
และรายดา้นจ านวน 5 ดา้น วเิคราะหโ์ดยหา คา่เฉลีย่ และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และเนื่องจากจ านวนค าถามใน
แบบทดสอบแต่ละดา้นไม่เท่ากนั ผูว้จิยัจงึน าคะแนนทีต่อบถูกแต่ละดา้นมาค านวณเป็นค่ารอ้ยละเพื่อเป็นฐาน
คะแนนทีเ่ป็นมาตรเดยีวกนั และด าเนินการแปลความหมายการประเมนิ  โดยก าหนดเกณฑด์งันี้ 
 ต ่ากวา่รอ้ยละ 50.00                หมายถงึ  มกีารรูส้ารสนเทศระดบัต ่า 
                       ระหวา่งรอ้ยละ 50.01 - 75.00     หมายถงึ  มกีารรูส้ารสนเทศระดบัปานกลาง   

  ระหวา่งรอ้ยละ 75.01 - 100.00   หมายถงึ  มกีารรูส้ารสนเทศระดบัสงู  
               การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย ในการเปรียบเทียบระดับการรู้สารสนเทศของ
นักศกึษา จ าแนกกลุ่มสาขาวชิา วเิคราะห์โดยการทดสอบค่าเอฟ (F-test) เมื่อพบความแตกต่างจงึท าการ
เปรยีบเทยีบรายคู่ตามวธิกีารของเชฟเฟ่ (Scheffe) สว่นจ าแนกประสบการณ์การศกึษาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรู้
สารสนเทศ วเิคราะหโ์ดยการทดสอบคา่ท ี(t-test)  

ผลการวิจยั  

 ผลการวจิยัสรุปตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัไดด้งันี้ 
1. ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 960 คน (ร้อยละ 64.30)              

เป็นนักศกึษากลุ่มสาขาวชิาสงัคมศาสตร ์จ านวน 200 คน (รอ้ยละ 13.40) เท่ากบักลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ 
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จ านวน 200 คน (ร้อยละ 13.40) มปีระสบการณ์การศึกษาหรือก าลงัศึกษาวชิาการรู้สารสนเทศและวชิาที่
เกีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่ชวีติ เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การสือ่สารและการเรยีนรู ้จ านวน 
1,380 คน (รอ้ยละ 92.40) 

2. ผลการวิเคราะห์ระดับการรู้สารสนเทศ พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ มีระดับการรู้
สารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดบัต ่า (รอ้ยละ 42.38) และมาตรฐานที่มรีะดบัต ่าสุด คอื มาตรฐานที่ 2 ดา้นการ
เขา้ถงึสารสนเทศทีต่อ้งการอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล (รอ้ยละ 34.08) ดงัภาพที ่1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1  ระดบัการรูส้ารสนเทศของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัราชภฏั 

 

3. ผลการเปรยีบเทยีบระดบัการรูส้ารสนเทศ ตามกลุม่สาขาวชิา ประสบการณ์การศกึษาวชิาการรู ้
สารสนเทศและวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง 

3.1 ตวัแปรกลุ่มสาขาวชิา โดยรวมและรายดา้นพบว่า นักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยั
ราชภฏักลุ่มสาขาวชิาต่างกนั มรีะดบัการรูส้ารสนเทศต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ  

           เมื่อเปรยีบเทยีบรายคู่ระดบัการรบัรูส้ารสนเทศโดยภาพรวมของนักศกึษา จ าแนกตามกลุ่ม
สาขาวชิาทีศ่กึษา พบวา่นักศกึษากลุ่มสาขาวชิาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม เกษตรศาสตร ์และสาธารณสุขศาสตร ์
โดยภาพรวมมรีะดบัการรูส้ารสนเทศต ่ากวา่กลุ่มสาขาวชิาครุศาสตร ์
            นอกจากนี้ นักศกึษากลุ่มสาขาวชิาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาธารณสุขศาสตร ์มรีะดบัการรู้
สารสนเทศในภาพรวม ต ่ากวา่กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร ์สงัคมศาสตร ์และวทิยาศาสตร์ ดงัตารางที ่2 
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ตารางที ่2  เปรยีบเทยีบระดบัการรูส้ารสนเทศของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัราชภฏั   
      จ าแนกตามกลุม่สาขาวชิา 

แหลง่ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
มาตรฐานที ่1 นกัศกึษาผูรู้ส้ารสนเทศสามารถก าหนดชนิดและ
ขอบเขตสารสนเทศทีต่อ้งการได ้   

 

ระหวา่งกลุม่ 136.02 7 19.43 3.93* .000 
ภายในกลุม่ 7342.73 1485 4.94   

รวม 7478.74 1492    
มาตรฐานที ่2 นกัศกึษาผูรู้ส้ารสนเทศเขา้ถงึสารสนเทศที่
ตอ้งการอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
 

ระหวา่งกลุม่ 125.27 7 17.90 4.31* .000 
ภายในกลุม่ 6168.66 1485 4.15   

รวม 6293.94 1492    

มาตรฐานที ่3 นกัศกึษาผูรู้ส้ารสนเทศประเมนิสารสนเทศและ
แหลง่ทีม่าอยา่งมวีจิารณญาณและเชือ่มโยงสารสนเทศทีเ่ลอืกสู่
ฐานความรูเ้ดมิของตน   

ระหวา่งกลุม่ 432.26 7 61.75 10.67* .000 
ภายในกลุม่ 8596.19 1485 5.79   

รวม 9028.46 1492    

มาตรฐานที ่4 นกัศกึษาผูรู้ส้ารสนเทศในฐานะบุคคลหรอืสมาชกิ
ของกลุ่มใชส้ารสนเทศไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 

ระหวา่งกลุม่ 160.50 7 22.93 13.05* .000 
ภายในกลุม่ 2609.31 1485 1.76   

รวม 2769.82 1492    
มาตรฐานที ่5 นกัศกึษาผูรู้ส้ารสนเทศเขา้ใจเรือ่งเศรษฐกจิ 
กฎหมาย และประเดน็ทางสงัคม  สิง่เกีย่วขอ้งกบัการใชแ้ละการ
เขา้ถงึสารสนเทศ รวมถงึการใชส้ารสนเทศอยา่งถูกตอ้งตามหลกั
จรยิธรรมและกฎหมาย 

ระหวา่งกลุม่ 208.40 7 29.77 7.12* .000 
ภายในกลุม่ 6211.41 1485 4.18   

รวม 6419.81 1492    

รวม 
ระหวา่งกลุม่ 3986.84 7 569.55 12.11* .000 
ภายในกลุม่ 69861.89 1485 47.05   

รวม 73848.74 1492    

*p < .05, **p < .01, ***p < .001 

ตารางที ่3 เปรยีบเทยีบรายคูร่ะดบัการรบัรูส้ารสนเทศโดยภาพรวมของนกัศกึษา จ าแนกตามกลุ่มสาขาวชิา 
 

กลุ่มสาขาวชิา 
ทีศ่กึษา 

 คร ุ
ศาสตร ์

มนุษยฯ์ สงัคม 
ศาสตรฯ์ 

วทิยฯ์ เทคโน 
โลยอุีตฯ 

เกษตรฯ สาธารณ 
สุขศาสตร ์

การ
ทอ่งเทีย่วฯ 

x̅  23.51 22.46 21.32 21.27 17.88 20.53 19.79 22.31 
ครุศาสตร ์ 23.51  1.05 2.19 2.24 5.62* 2.98* 3.72* 1.20 
มนุษยศาสตร ์ 22.46   1.14 1.19 4.57* 1.93 2.67* 0.15 
สงัคมศาสตร ์ 21.32    0.05 3.44* 0.79 1.53 -0.99 
วทิยาศาสตร ์ 21.27     3.39* 0.74 1.48 -1.04 
เทคโนโลยอุีตสาหกรรม 17.88      -2.65 -1.91 -4.42* 
เกษตรศาสตร ์ 20.53       0.74 -1.78 
สาธารณสขุศาสตร ์ 19.79        -2.52 
การทอ่งเทีย่วและโรงแรม 22.31         
           

 *p < .05, **p < .01, ***p < .001 

                3.2 ตวัแปรประสบการณ์การศกึษาวชิาการรูส้ารสนเทศและวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง โดยรวมและรายดา้น
พบวา่ นกัศกึษามปีระสบการณ์ต่างกนัมรีะดบัการรูส้ารสนเทศโดยรวมและรายดา้นไมต่่างกนั ดงัตารางที ่4  
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ตารางที ่4 เปรยีบเทยีบระดบัการรูส้ารสนเทศของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัราชภฏั  
             จ าแนกตามประสบการณ์การศกึษาวชิาการรูส้ารสนเทศและวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง        

มาตรฐาน ประสบการณ์ n x̅ S.D t 
มาตรฐานที ่1 นกัศกึษาผูรู้ส้ารสนเทศสามารถก าหนดชนิด
และขอบเขตสารสนเทศทีต่อ้งการได ้   

ม ี 1380 5.72 2.23 2.69* 
ไมม่ ี 113 5.13 2.32  

มาตรฐานที ่2 นกัศกึษาผูรู้ส้ารสนเทศเขา้ถงึสารสนเทศที่
ตอ้งการอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

ม ี 1380 4.43 2.04 -0.11 
ไมม่ ี 113 4.45 2.22  

มาตรฐานที ่3 นกัศกึษาผูรู้ส้ารสนเทศประเมนิสารสนเทศ
และแหลง่ทีม่าอยา่งมวีจิารณญาณและเชือ่มโยงสารสนเทศ
ทีเ่ลอืกสูฐ่านความรูเ้ดมิของตน   

ม ี 1380 5.00 2.44 -2.01 
ไมม่ ี 113 5.48 2.69  

มาตรฐานที ่4 นกัศกึษาผูรู้ส้ารสนเทศในฐานะบุคคลหรอื
สมาชกิของกลุ่มใชส้ารสนเทศไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ม ี 1380 2.22 1.36 -0.78 
ไมม่ ี 113 2.33 1.37  

มาตรฐานที ่5 นกัศกึษาผูรู้ส้ารสนเทศเขา้ใจเรือ่งเศรษฐกจิ 
กฎหมาย และประเดน็ทางสงัคม  สิง่เกีย่วขอ้งกบัการใชแ้ละ
การเขา้ถงึสารสนเทศ รวมถงึการใชส้ารสนเทศอยา่งถูกตอ้ง
ตามหลกัจรยิธรรมและกฎหมาย 

ม ี 1380 3.81 2.08 -0.78 
ไมม่ ี 113 3.96     2.06 

 

รวม ม ี 1380 21.18 6.99 -0.26 
ไมม่ ี 113 21.35 7.56  

*p < .05, **p < .01, ***p < .001 

อภิปรายผล 

 จากผลการวจิยัการรูส้ารสนเทศของนกัศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏั มปีระเดน็อภปิรายผลดงันี้ 
1. ผลการวจิยัพบว่า นักศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏั มรีะดบัการรูส้ารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดบัต ่า

เปรยีบเทยีบกบังานวจิยัที่ใชแ้บบทดสอบ พบว่า ผลการวจิยันี้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Narethorn (2012); 
Sirirat, Saccanand, & Panmekha (2013); Nualnang & Homkham (2016) แต่แตกต่างจากผลงานวจิยัที่ใช้
แบบสอบถามและพบว่ามีระดับการรู้สารสนเทศระดับมาก ได้แก่ Suchit  (2010); Banjongkhien (2008); 
Detkoet (2016)  
                เมื่อพจิารณาผลระดบัการรู้สารสนเทศของนักศกึษาระดบัปรญิญาตรเีป็นรายมาตรฐาน พบว่า 
มาตรฐานที่มีระดับต ่ าสุดคือ มาตรฐานที่ 2 ด้านการเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการใช้สารสนเทศอย่างมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ Nualnang & Homkham (2016) แต่ผลการวจิยั
แตกต่างจากงานวจิยัของ Sirirat, Saccanand, & Panmekha (2013) ซึ่งพบว่า มาตรฐานที่มรีะดบัต ่าสุดคอื 
มาตรฐานที่ 5 ด้านการใช้สารสนเทศอย่างมจีรยิธรรมและกฎหมาย ขณะที่  Prongmaneekul (2011) พบว่า 
มาตรฐานทีม่รีะดบัต ่าสดุคอื มาตรฐานที ่4 ดา้นการใชส้ารสนเทศ 

     ผลการวจิยัครัง้นี้ พบวา่ นกัศกึษามกีารรูส้ารสนเทศระดบัต ่า อาจเนื่องจาก 
      1.1 กลุม่ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นนกัศกึษาชัน้ปีที ่1 ภาคเรยีนที ่1 ซึง่สว่นหนึ่งก าลงัเรยีนวชิา 

เกี่ยวข้องกบัการรู้สารสนเทศ อาจยงัเรียนเนื้อหาไปได้ไม่มาก หรือยงัไม่ได้เรียนวชิาที่เกี่ยวข้องกบัการรู้
สารสนเทศ หรอืมหาวทิยาลยัไมม่กีารจดัการเรยีนการสอนรายวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรูส้ารสนเทศในภาคเรยีน
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ที่ 1 นักศกึษาจงึอาจใชค้วามรูแ้ละประสบการณ์เดมิจากการศกึษาในระดบัมธัยมศกึษา เนื่องจากการจดัการ
เรยีนการสอนระดบัมธัยมศกึษาหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐานไม่มรีายวชิาการรู้สารสนเทศหรือ
เกีย่วขอ้ง หรอืมกีารบูรณาการเนื้อหาการรูส้ารสนเทศในการเรยีนการสอนในรายวชิาต่าง ๆ แต่อาจมกีารสอน
บางมาตรฐานการรูส้ารสนเทศเท่านัน้  สง่ผลใหร้ะดบัการรูส้ารสนเทศของนักศกึษามไีมเ่พยีงพอ สอดคลอ้งกบั
ผลการวจิยัของ Varlejs & Stec (2014) พบว่า ปัจจยัของการสอนการรูส้ารสนเทศตัง้แต่ระดบัมธัยมศกึษา มี
ผลกระทบต่อทกัษะการรูส้ารสนเทศแก่นักศกึษาเมื่อเขา้เรยีนมหาวทิยาลยั ถงึแมร้ะดบัการรูส้ารสนเทศของ
นักศกึษาจะมรีะดบัต ่า แต่มโีอกาสจะพฒันาได ้ดงัผลการวจิยัของ Sirirat, Saccanand, & Panmekha (2013) 
ที่ศกึษาระดบัการรู้สารสนเทศของนักศกึษาครุศาสตร์ชัน้ปี (ปี1-5) พบว่า นักศกึษาชัน้ปีที่ 2, 3, 4 และ 5 มี
ระดบัการรูส้ารสนเทศสงูกว่านักศกึษาชัน้ปีที ่1 เป็นเพราะนักศกึษาชัน้ปีที ่2, 3, 4 และ 5 มปีระสบการณ์ทาง
การศกึษาในมหาวทิยาลยัมากขึน้ ไดร้บัการฝึกฝนคน้คว้ามากขึน้ สามารถบูรณาการความรู้ทีเ่รยีนมา จงึช่วย
เพิม่ทกัษะการรูส้ารสนเทศมากขึน้  

1.2 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ผูว้จิยัใชเ้ครือ่งมอืในวจิยัคอื แบบทดสอบ เชน่เดยีวกบังานวจิยัของ 
Sirirat, Saccanand, & Panmekha (2013) ใชว้ธิกีารสอบเชน่เดยีวกบัการสอบในรายวชิาต่างๆ ในมหาวทิยาลยั 
ซึ่งตอบถูกไดค้ะแนน ตอบผดิไม่ไดค้ะแนน ซึ่งแตกต่างกบัผลงานวจิยัทีใ่ชแ้บบสอบถาม ไดแ้ก่ Suchit (2010); 
Banjongkhien (2008); Detkoet (2016) พบว่า นักศึกษามีระดับการรู้สารสนเทศระดับมาก เครื่องมือวิจัย
ดงักลา่วนัน้เป็นวธิเีชค็รายการตามแบบมาตราสว่นประมาณค่า อาจท าใหม้รีะดบัการรูส้ารสนเทศสงูกวา่ เพราะ
การประเมนิความสามารถของคนทัว่ไป มกัประเมนิความสามารถของตนเองมากกว่าความเป็นจรงิ (Coated, 
2013)    
                 1.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการแปลผลคะแนน ซึ่งผู้วิจยัใช้เกณฑ์การแปลผลคะแนนจากการประเมนิ    
การสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เช่นเดยีวกบัเกณฑก์ารประเมนิการรูส้ารสนเทศของ Sirirat, Saccanand, 
& Panmekha (2013) การแปลผลแต่ละช่วงเป็น 3 ระดบั คอื คะแนนต ่ากว่ารอ้ยละ 50.00 ถอืว่าไม่ผ่าน และมี
ระดบัการรูส้ารสนเทศอยู่ในระดบัต ่า คะแนนระหว่างรอ้ยละ 50.01-75.00 ถอืว่ามรีะดบัการรูส้ารสนเทศอยู่ใน
ระหว่างปานกลาง ไดค้ะแนนระหว่างรอ้ยละ 75.01-100.00 ถอืว่ามกีารรูส้ารสนเทศในระดบัสงู แต่แตกต่างกบั
งานวจิยัทีใ่ชเ้กณฑก์ารแปลผลคะแนนจากการวดัระดบัความคดิเหน็ แต่ละชว่งเป็น 5 ระดบั แต่ละชว่งเทา่ๆ กนั 
คือ ระดบัสูงมาก สูง ปานกลาง ต ่า และต ่ามาก พบว่า นักศึกษามรีะดับการรู้สารสนเทศระดบัมาก ได้แก่
งานวิจยั Suchit  (2010); Banjongkhien (2008); Detkoet (2016) ซึ่งคะแนนการวดัความคิดเห็นดงักล่าวมี
ขอ้จ ากดัเน่ืองจากสามารถก าหนดไดต้ามความคดิของตนเอง จงึอาจไมเ่หมาะกบัการวดัความรู ้

2. การเปรียบเทียบระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษาจ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา และตาม
ประสบการณ์การศกึษาวชิาการรูส้ารสนเทศและวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง 
       2.1 ผลการเปรยีบเทยีบระดบัการรู้สารสนเทศของนักศกึษาจ าแนกตามกลุ่มสาขาวชิา พบว่า
นักศึกษากลุ่มสาขาวชิาต่างกนัมรีะดบัการรู้สารสนเทศแตกต่างกนั ผลการวจิยัสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
Wesoho, & Kiatwanit (2010) ซึ่งพบว่า นักศกึษาสาขาวชิาแตกต่างกนัมรีะดบัการรู้สารสนเทศแตกต่างกนั 
และงานวิจยัของ Pinto & Sales (2014) พบว่าสาขาวิชาต่างกันมีทัศนคติต่อการรู้สารสนเทศแตกต่างกัน 
ศาสตร์ต่างกนัส่งผลต่อการเรยีนรูแ้ตกต่างกนั ดงันัน้การจดัการศกึษาควรส่งเสรมิพฒันาการรูส้ารสนเทศให้
ผูเ้รยีนตามสาขาวชิา ใช้หลกัวธิกีารสอนต่างกนัไปตามลกัษณะเฉพาะของศาสตร์ (Willams & Evans, 2008; 
Anderson, 2009) เช่น สมาคมหอ้งสมุดอเมรกินั (ALA) ไดพ้ฒันาหลกัสตูรการรูส้ารสนเทศเฉพาะสาขาวชิาขึน้ 
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(ACRL, 2015) เพือ่เป็นแนวทางในการพฒันาหลกัสตูรแต่ละสาขาวชิา แต่ผลการวจิยัแตกต่างจากงานวจิยัของ 
Dumnern (2006); Japakeeya (2009) พบว่า นักศกึษาคณะวชิาต่างกนัมกีารรูส้ารสนเทศไม่แตกต่างกนั อาจ
เป็นเพราะนักศกึษามคีวามรูพ้ ืน้ฐานจากโรงเรยีนมธัยมใกลเ้คยีงกนั จงึมรีะดบัการรูส้ารสนเทศไม่แตกต่างกนั 
จากปัญหาดงักลา่วเป็นประเดน็ใหพ้จิารณาประเดน็เทคนิคการสอน แนวคดิการสอนแบบบรูณาการเนื้อหาการรู้
สารสนเทศในการเรยีนการสอนรายวชิาต่าง ๆ จะช่วยพฒันานักศกึษามรีะดบัการรูส้ารสนเทศมากขึน้ (Wang, 
2013; Harris, 2013; Adams et al., 2016)   

      ผลการวิจยันี้ยงัพบว่านักศึกษากลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์มีระดับการรู้สารสนเทศสูงกว่ากลุ่ม
สาขาวชิาอื่น ๆ อาจเป็นเพราะคุรุสภาก าหนดกรอบสมรรถนะส าหรบันักศกึษาครูในศตวรรษ 21 ทีเ่น้นทกัษะ
ส าคัญคือ ทักษะการเรียนรู้ การคิดสร้างสรรค์นวตักรรม การคิดวิจารณญาณ การแก้ปัญหา ทักษะด้าน
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลย ีการใช้ประเมนิสารสนเทศ การวเิคราะห์เลอืกใช้สื่ออย่างเหมาะสม การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Secretariat Office of the Teachers Council of Thailand, 
2017) จากกรอบสมรรถนะดงักล่าวคณะครุศาสตร์/ศกึษาศาสตร์จงึปรบัปรุงหลกัสูตรการเรยีนการสอนและ
ออกแบบการเรยีนรู้ใหม้สีมรรถนะสอดคลอ้งกบัทกัษะการรู้สารสนเทศ จงึอาจท าใหน้ักศกึษากลุ่มสาขาวชิาครุ
ศาสตร์มรีะดบัการรูส้ารสนเทศมากกว่านักศกึษากลุ่มสาขาวชิาอื่น ๆ แมอ้ยู่ในเกณฑ์ต ่า ขณะที่งานวจิยัของ 
Unchitti  (2004) พบว่า กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยมีรีะดบัการรู้สารสนเทศสูงกว่ากลุ่มสาขาวชิา
มนุษยศาสตร์ เพราะพื้นฐานธรรมชาตวิชิาแตกต่างกนั การศกึษาทางวทิยาศาสตร์ใช้กระบวนการแสวงหา
ความรูแ้ละวธิกีารศกึษาคน้ควา้ และคุน้เคยการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศมากกว่ากลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์ 
และสงัคมศาสตร์ เพราะหลกัสูตรการเรียนสอนเกี่ยวข้องกบัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ ส่วน
ผลการวจิยัของ Maurer, Schlögl, & Dreisiebner (2016) พบว่า กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์ ได้แก่ ศาสนา 
ภาษาและวรรณกรรม มรีะดบัการรูส้ารสนเทศทีส่งูกวา่กลุ่มสาขาวชิาอื่น อาจเป็นเพราะเป็นศาสตรท์ีต่อ้งศกึษา
และเกีย่วขอ้งกบัหนงัสอืท าใหอ้่านมากและระดบัการรูส้ารสนเทศเพิม่มากขึน้ 

      2.2  ผลการเปรยีบเทยีบระดบัการรูส้ารสนเทศของนักศกึษาจ าแนกตามประสบการณ์การศกึษา
วชิาการรูส้ารสนเทศและวชิาทีเ่กี่ยวขอ้ง พบว่า นักศกึษาทีม่ปีระสบการณ์การศกึษาวชิาการรูส้ารสนเทศและ
วชิาทีเ่กีย่วขอ้งต่างกนัมรีะดบัการรูส้ารสนเทศไม่แตกต่างกนั อาจเป็นเพราะขอ้จ ากดันิยามค าว่าประสบการณ์
การศกึษาเกีย่วกบัวชิาการรูส้ารสนเทศและวชิาทีเ่กีย่วขอ้งผูว้จิยัก าหนดกวา้งไป เช่น การรูส้ารสนเทศ การใช้
หอ้งสมดุ สารสนเทศและการศกึษาคน้ควา้ เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่ชวีติ เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การสือ่สาร
และการเรียนรู้ จึงอาจท าให้ระดบัการรู้สารสนเทศไม่แตกต่างกนั แต่แตกต่างจากผลการวจิยัของ Sirirat, 
Saccanand, & Panmekha (2013); Wesoho, & Kiatwanit (2010) พบวา่ นกัศกึษาทีม่ปีระสบการณ์การศกึษา
วชิาการรูส้ารสนเทศ ต่างกนัมรีะดบัการรูส้ารสนเทศแตกต่างกนั และนักศกึษาทีม่ปีระสบการณ์ทางการศกึษา
วชิาการรูส้ารสนเทศ จะมรีะดบัการรูส้ารสนเทศสงูกวา่นกัศกึษาทีไ่มม่ปีระสบการณ์การศกึษาวชิาเกีย่วกบัการรู้
สารสนเทศ และสอดคลอ้งกบัผลวจิยัของ Pullman (2016) พบว่านักศกึษาทีไ่ดร้บัประสบการณ์แนวคดิ การรู้
สารสนเทศก่อนเขา้เรยีนมหาวทิยาลยัสง่ผลใหม้กีารรูส้ารสนเทศเพิม่มากขึน้และมทีศันคตใินทางบวก  

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยัน้ี    
เนื่องจากการรูส้ารสนเทศเป็นทกัษะศตวรรษที ่21 ทีม่คีวามส าคญัต่อการเรยีนรู ้ และเป็นทกัษะ 
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การเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการศึกษาระดบัอุดมศึกษาและการเรียนรู้ด้วยตนเอง การที่นักศึกษามีระดับการรู้
สารสนเทศต ่า จงึเป็นปัญหาเร่งด่วนทีผู่บ้รหิารของมหาวทิยาลยัราชภฏัทุกระดบัและทุกหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
จะตอ้งใหค้วามส าคญัและร่วมกนัแกไ้ขเพื่อมใิหเ้ป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพของ
นักศกึษาและการผลติบณัฑิตทีม่คีุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์โดยควรมกีารก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัในการส่งเสรมิการรูส้ารสนเทศของนักศกึษา ก าหนดบทบาทของผูส้อนและบรรณารกัษ์
และแนวทางการพฒันาเทคนิคการสอนแบบบรูณาการ และความร่วมมอืระหว่างอาจารยผ์ูส้อนกบับรรณารกัษ์
ในการสง่เสรมิการรูส้ารสนเทศของนกัศกึษา 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป  
     ผูว้จิยัเสนอแนะใหม้กีารวจิยัครัง้ต่อไปในประเดน็ต่อไปนี้ 
     2.1 ควรมกีารวจิยัและพฒันาแบบทดสอบมาตรฐาน เพื่อวดัระดบัการรูส้ารสนเทศของนักศกึษา

ระดบัปรญิญาตร ีและมกีารวดัระดบัการรูส้ารสนเทศของนักศกึษาก่อนเขา้ศกึษาและเมื่อส าเรจ็การศกึษา เพื่อ
น าผลไปใชใ้นการพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศของนกัศกึษา 

     2.2. ควรศกึษาสภาพการส่งเสรมิการรูส้ารสนเทศและปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งในการพฒันาทกัษะการรู้
สารสนเทศของนักศกึษาของมหาวทิยาลยัราชภฏั และพฒันารูปแบบการส่งเสรมิการรู้สารสนเทศโดยเน้น
บทบาทของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัราชภฏั 
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การพฒันารปูแบบการส่ือสารเพ่ือการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรอย่างยัง่ยืน 
 

เฉลิมศกัด์ิ ตุ้มหิรญั 1 จินดา ขลิบทอง 2 และ เพชร ทวีวงษ์ 3 

 

บทคดัย่อ 
 

 การวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษา (1) บรบิทของแหล่งท่องเทีย่ว (2) กระบวนการสือ่สารภายใน (3) 
เครอืข่ายการสื่อสาร (4) การไดร้บัและความตอ้งการความรู้และปัญหา (5) พฒันารูปแบบการสื่อสารเพื่อการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยัง่ยืน  ประชากรเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ านวน 26 แห่ง  
สุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เป็นเจา้ของและผูใ้หค้วามร่วมมอื รวม 156 คน เกบ็ขอ้มูลจากแบบสมัภาษณ์ 
วเิคราะหด์ว้ยสถติพิรรณนา สถติเิปรยีบเทยีบ Factor analysis และวเิคราะหเ์ชงิเนื้อหา 

 ผลการวจิยัพบว่า บรบิทที่ส าคญัมาก 3 อนัดบั ได้แก่ สภาพแวดล้อม ความเชี่ยวชาญ และความ
ยัง่ยนืดา้นเศรษฐกจิ เปรยีบเทยีบความแตกต่างการสือ่สารภายในและภายนอก พบว่าส่วนใหญ่ไมแ่ตกต่างกนั
ทางสถติ ิอุปกรณ์สือ่สารภายใน เป็นสมารท์โฟน โทรศพัทพ์ืน้ฐาน โทรทศัน์ และอนิเทอรเ์น็ต สือ่ทีใ่ชพ้ฒันาการ
บรกิาร เป็นสือ่บุคคลและสิง่พมิพ ์สือ่สารเครอืขา่ยระดบัมากกบัหน่วยงานดา้นการทอ่งเทีย่วภาครฐัและกจิกรรม 
โดยระยะเตรยีมการเป็นการนดัรวมตวัและประชาสมัพนัธ ์ระยะก่อตัง้เป็นการก าหนดวตัถุประสงคแ์ละสรา้งผูน้ า 
ระยะด าเนินการเป็นการก าหนดกลยุทธ์และแกไ้ขปัญหาใหก้บัสมาชกิ ระยะขยายเครอืข่ายเป็นการตดิต่อกนั
เพื่อท ากจิกรรมร่วมกนัและพฒันาผูน้ ารุ่นใหม่ วเิคราะหอ์งคป์ระกอบดา้นสื่อสารได ้4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การ
สรา้งผูน้ า การประสาน การมสีว่นร่วม และการบรหิารเครอืขา่ย ไดร้บัความรู้มากทีสุ่ด คอื การจดักจิกรรมและ
พฒันาแหล่งท่องเที่ยว ความรู้ที่ต้องการ คอื การประชาสมัพนัธ์  การตลาด การให้บรกิาร และการจดัการ
เครอืขา่ยท่องเทีย่วเชงิเกษตร ผา่นช่องทางสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์สือ่สิง่พมิพ ์สือ่บุคคล วธิกีารสือ่สารเป็นฝึกปฏบิตั ิ
ทศันศกึษา สาธติ และบรรยาย ปัญหาระดบัมาก ไดแ้ก่ การบรกิารทีพ่กั พฒันาแหล่งท่องเทีย่ว และจ าหน่าย
สนิคา้และผลติภณัฑ ์
 
 
ค าส าคญั:   การสือ่สาร; การสง่เสรมิ; การทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร 
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Development of Communication Model for Sustainable Agro-Tourism Extension 
 

Chalermsak Toomhirun 1 Jinda Khlibtong 2 and Petch Taveewong 3 

 
Abstract 

 
The objectives of this research were to study (1) the organization’s context (2) internal 

communication process (3) network communication (4) gaining knowledge and knowledge needs, and 
problems (5) development of communication model for sustainable agro-tourism extension. Research 
population comprised a total of 26 agro-tourism attractions in Nonthaburi and agro-tourism in Eastern 
region. Purposive sampling were used to select 156 samples in 2 groups, 78 owners, and 78 cooperating 
informants. Data collecting via interview form, and statistics used in data analysis included descriptive 
statistics, comparative statistics, factor analysis and content analysis.   
 Findings: 1) the factors of importance in agro-tourism context at high level included 
environment, expertise, and sustainable economy. It was found that, majority, no statistical difference. 
2) Internal communication devices were smart phone, basic telephone set, television, and internet, 
respectively. Development of tourism by using media such as media people, and printed matter media, 
respectively. 3) For network communication, it was learned their communication at high level with 
tourism work office and private organization. Communication activities at the Preparation Stage started 
with meetings to form up groups and to launch dissemination of network. Founding Stage, objectives of 
the network establishment were identified and then building strong leaders. Activity implementation, the 
operation strategic plan was identified, and solved member’s problems. Network Expansion Stage, the 
effective internal communication was made and development of new generation. The factor analysis 
were used in grouping for communication, there were 4 groups for communication i.e. building leaders 
in network communication, coordination for communication, participation in communication and network 
administration. 4) They gained useful knowledge on organizing activity, tourist development and need 
public relations, marketing, providing services, and management of agro-tourism attractions network. 
The communication channels; electronic media i.e. internet, video, and television, printed matter media 
i.e. manual, poster and brochure, media people i.e. people and private sector. Problems in 
communication at high level included providing services, accommodation service, development of tourist 
attractions, and selling local products and goods, respectively. 
 
Keywords: Communication, Extension, Agro-tourism  
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บทน า 

 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมทีม่ชีื่อเสยีง และผลติสนิคา้ทางการเกษตรส่งออกไปยงัประเทศ
ต่าง ๆ ทัว่โลก การผลติสนิค้าเกษตรของไทยเป็นการผสมผสานระหว่างวฒันธรรม ภูมปัิญญา เทคโนโลยี
พื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่ ง เ ป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่มีลักษณะที่โดดเด่น ควรค่าแก่การ  
เยีย่มชมและเรยีนรู ้ประกอบกบัภูมปิระเทศทัง้ในพืน้ทีธ่รรมชาต ิและพืน้ทีก่ารเกษตรของไทย มคีวามสวยงาม 
ท าให้เป็นที่สนใจแก่นักท่องเที่ยว ทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ จึงท าให้การท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
(Agro-Tourism) มีความส าคัญมากขึ้น และสามารถเป็นแหล่งรายได้และตัวชี้ว ัดความส าเร็จของการท า
การเกษตรซึง่เป็นอาชพีหลกัไดอ้กีทางหนึ่ง 
 ส านักงานสถิติแห่งชาติ ได้แสดงขอ้มูลถึงจ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดนิทางเขา้มาใน
ประเทศไทย ในปี 2545-2556 โดยนักท่องเทีย่วเดนิทางเขา้มาในประเทศเพิม่ขึน้จากปี 2545 มนีักท่องเทีย่ว 
จ านวน 10,799,067 คน เป็น 26,735,583 คนในปี 2556 โดยใชเ้วลาในการท่องเทีย่วเฉลีย่ 10.02 วนั และใช้
จ่ายเฉลี่ย 4,393 บาทต่อวนั ท ารายได้ให้ประเทศในปี 2555 ถึง 983,928 ล้านบาท และนอกจากนี้  ยงัเป็น
นักท่องเที่ยวและนักทศันาจรชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ซึ่งเกิดรายได้หมุนเวียนในประเทศ 
483,225 ลา้นบาท ในปี 2554 (National Statistical Office, 2015) จากขอ้มลูขา้งตน้พบวา่การทอ่งเทีย่วถอืเป็น
รายไดห้ลกัอยา่งหนึ่งของไทย ซึง่หน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งจ าเป็นตอ้งศกึษาและใหค้วามส าคญั 
 การทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร เป็นรปูแบบของการทอ่งเทีย่วชนิดหนึ่งทีม่กีารจดักจิกรรมการทอ่งเทีย่วไปยงั
พืน้ทีเ่กษตรกรรม โดยมวีตัถุประสงคท์ีห่ลากหลาย เชน่ การจดักจิกรรมใหค้วามรู ้เพลดิเพลนิกบัความสวยงาม 
เยีย่มชมและชื่นชมความส าเรจ็ของการท าการเกษตร และการเรยีนรูป้ระสบการณ์ในพืน้ทีเ่กษตรกรรม เป็นตน้ 
โดยกจิกรรมของการท่องเที่ยวเชงิเกษตรประกอบดว้ยส่วนส าคญั 2 ส่วน ไดแ้ก่ กจิกรรมการเกษตร ซึ่งเป็น
กจิกรรมหลกั และกจิกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นกจิกรรมเสรมิ (Toomhirun, 2013)  ส าหรบัการส่งเสรมิการ
ท่องเทีย่วเชงิเกษตรในประเทศไทย เนื่องจากการท่องเทีย่วเชงิเกษตรมคีวามสมัพนัธก์บัการเกษตร ดงันัน้การ
ท่องเทีย่วเชงิเกษตรจงึเป็นหน้าทีห่ลกัอย่างหนึ่งของกรมส่งเสรมิการเกษตร ทีม่นีักวชิาการส่งเสรมิการเกษตร
เป็นผูถ้่ายทอดวทิยาการให ้แต่อย่างไรกต็าม มหีน่วยงานหลายหน่วยงานทีเ่ป็นผูใ้หก้ารสนับสนุนและส่งเสรมิ
ใหเ้กดิการทอ่งเทีย่วเชงิเกษตรในชุมชนของตน เพื่อใหเ้กดิการพฒันาทัง้องคค์วามรู ้รกัษาวฒันธรรม และสรา้ง
รายไดใ้หแ้ก่ประชาชน 
 จากเหตุผลขา้งตน้จะเหน็ไดว้า่การทอ่งเทีย่วเชงิเกษตรเป็นทางเลอืกทีส่ าคญัอยา่งหนึ่งแก่นกัทอ่งเทีย่ว 
ซึ่งจะน ามาซึ่งรายไดเ้สรมิแก่เกษตรกร การสรา้งงานในชุมชนเกษตร การพฒันาอาชพีการเกษตร การสรา้ง
ความเจริญแก่ชุมชน การอนุรักษ์อาชีพเกษตรกรรม การส่ง เสริมการ เรียนรู้  ด้านการ เกษตร  
สร้างความมัน่คง ลดความเสี่ยง และสร้างทางเลอืกให้แก่เกษตรกร การที่จะท าให้การท่องเที่ยวเชงิเกษตร
สามารถพฒันาไปสู่ความยัง่ยืนได้นัน้ การสื่อสารจัดเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อความส า เร็จในการพฒันาการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทัง้ในการสื่อสารภายในแหล่งท่องเที่ยว การสร้างเครอืข่ายการสื่อสารระหว่างแหล่ง
ท่องเที่ยว การสื่อสารระหว่างแหล่งท่องเที่ยวกบัผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้ง  ทัง้หน่วยงานสนับสนุนและนักท่องเที่ยว 
ดงันัน้งานวจิยัเพื่อพฒันารูปแบบการสื่อสารเพื่อการส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชงิเกษตรอย่างยัง่ยนืจงึมคีวาม
จ าเป็นและส าคญัต่อแหล่งท่องเทีย่วเชงิเกษตรและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ซึ่งจะไดน้ ารูปแบบนี้ไปใชห้รอืพฒันา
กระบวนการสื่อสารในหน่วยพื้นที่ระดบัต่าง ๆ ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และสร้างโอกาสให้แก่เกษตรกรและ
ผูส้นใจต่อไป 
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วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

คณะผู้วจิยัก าหนดวตัถุประสงค์การวจิยั ดงันี้ (1) เพื่อศกึษาบรบิทของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
(2)  เพือ่ศกึษากระบวนการสือ่สารภายในแหลง่ท่องเทีย่วเชงิเกษตร (3) เพือ่ศกึษาเครอืขา่ยการสือ่สารระหวา่ง
แหล่งท่องเทีย่วเชงิเกษตร (4) เพื่อศกึษาการไดร้บัความรู ้ความตอ้งการความรู ้และปัญหาในการส่งเสรมิการ
ทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร และ (5) เพือ่พฒันารปูแบบการสือ่สารเพือ่การสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วเชงิเกษตรอยา่งยัง่ยนื 

ขอบเขตการวิจยั 

ในการวจิยัการพฒันารูปแบบการสื่อสารเพื่อการส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชงิเกษตรนี้ คณะผู้วจิยัได้
ก าหนดขอบเขตการวจิยัไว ้3 ขอบเขต ไดแ้ก่ ขอบเขตดา้นเนื้อหา ท าการศกึษาในประเดน็ดงันี้ (1) บรบิทของ
แหล่งท่องเที่ยวเชงิเกษตร โดยประยุกต์เนื้อหาจากเกณฑ์การประเมนิองค์กรคุณภาพของส านักงานรางวลั
คุณภาพแห่งชาต ิ(2) รูปแบบของการสื่อสาร (Communication model) (3) เทคโนโลยกีารสื่อสาร (4) ปัจจยัที่
เกีย่วกบัความยัง่ยนื (5) กระบวนการสือ่สารภายในแหล่งท่องเทีย่วเชงิเกษตร (6) เครอืขา่ยการสือ่สารระหว่าง
แหล่งท่องเที่ยวเชงิเกษตร และ (7) การส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชงิเกษตร ขอบเขตดา้นพื้นที่ ท าการศกึษาใน
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่จ ังหวัดนนทบุรีและพื้นที่ภาคตะวันออก และขอบเขตด้านประชากร 
ท าการศกึษาจาก (1) ผูน้ าและสมาชกิในแหล่งท่องเที่ยว (2) ผูใ้หค้วามร่วมมอืกบัแหล่งท่องเที่ยวเชงิเกษตร 
ไดแ้ก่ ผูน้ า ผูป้ฏบิตังิานในองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ส านกังานเกษตรอ าเภอ  

วิธีการศึกษา 

การวจิยันี้เป็นรูปแบบการวจิยัแบบวจิยัและพฒันา (Research and development) ใช้วธิดี าเนินการ
วิจัยแบบผสม (Mixed method) ซึ่งเป็นการใช้เทคนิควิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาร่วมกันศึกษา 
หาค าตอบของงานวจิยั โดยก าหนดประชากรทีศ่กึษาเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิเกษตรในจงัหวดันนทบุร ีจ านวน 
13 แห่ง และจงัหวดัภาคตะวนัออก จ านวน13 แห่ง รวม 26 แห่ง สุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เป็น 2 กลุ่ม 
ไดแ้ก่ กลุ่มผูน้ าและสมาชกิในแหลง่ท่องเทีย่ว จ านวน 78 ราย และกลุ่มผูใ้หค้วามรว่มมอืกบัแหล่งท่องเทีย่วเชงิ
เกษตร จ านวน 78 ราย รวมตวัอยา่ง 156 ราย  

การวิจัยแบ่งเป็น 2 ขัน้ตอน คือ ขัน้ที่ 1 เป็นการวิจัยแบบส ารวจ (Survey research) เพื่อค้นหา 
และวเิคราะห์บรบิทของแหล่งท่องเทีย่วเชงิเกษตร อุปกรณ์การสื่อสาร การสื่อสารภายในแหล่งท่องเทีย่ว การ
สื่อสารของเครอืข่าย การไดร้บัความรูแ้ละความตอ้งการความรู ้รวมถงึความตอ้งการการส่งเสรมิ โดยใชแ้บบ
สมัภาษณ์ซึง่แบง่เป็น 5 ตอน ทดสอบความเชือ่มัน่ไดค้า่แอลฟาของครอนบรคั มากกวา่ 0.8 ซึง่สามารถน าไปใช้
เกบ็ขอ้มูลภาคสนามได ้จากนัน้วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถติพิรรณนาเพื่ออธบิายถงึคุณลกัษณะในปัจจยัต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้ง ท าการวเิคราะหค์วามแตกต่างระหว่างแหล่งท่องเทีย่วเชงิเกษตรใน 2 พืน้ที ่โดยใชส้ถติเิปรยีบเทยีบ
ความแตกต่างระหวา่ง 2 กลุม่ (t-Test) ขัน้ที ่2 เป็นการวเิคราะหเ์พือ่พฒันารปูแบบ (Model development) โดย
พจิารณาลดขนาดตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสือ่สาร โดยใชเ้ทคนิคการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ (Factor analysis) 
สงัเคราะหปั์จจยัภายในองค์ประกอบทัง้ดา้นบรบิทแหล่งท่องเทีย่ว การสือ่สารภายในแหล่งท่องเทีย่ว เครอืขา่ย
การสื่อสาร และการส่งเสรมิการสื่อสาร เพื่อหาความเชื่อมโยงกนั แลว้พฒันาเป็นรูปแบบการสื่อสารเพื่อการ
สง่เสรมิการทอ่งเทีย่วเชงิเกษตรอยา่งยัง่ยนื  
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ผลการศึกษา 

คณะผูว้จิยัไดแ้บ่งการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ผลการวจิยัเชงิส ารวจ และ 
ผลการวเิคราะหเ์พือ่พฒันารปูแบบ โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

ส่วนท่ี 1 ผลการวิจยัเชิงส ารวจ ซึ่งใชส้ถติิพรรณนา ประกอบดว้ย ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การจดัอนัดบั และสถติ ิt-Test เปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่ม อธบิายใน
ประเดน็ ดงันี้ 

 1.1 บรบิทของแหล่งท่องเทีย่วเชงิเกษตร จากบรบิทของแหล่งท่องเที่ยวตามองค์ประกอบที่
ประยุกต์จากเกณฑก์ารประเมนิองคก์รคุณภาพ พบว่า กลุ่มตวัอย่างทัง้หมดมากกว่ารอ้ยละ 90 เหน็ว่าปัจจยัที่
เกีย่วขอ้งกบับรบิทแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร จ านวน 18 ปัจจยัจาก 20 ปัจจยั มคีวามส าคญัในระดบัมาก โดยมี

ปัจจยัทีส่ าคญัเรยีงล าดบัจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้ม (�̅� = 4.16, SD = 0.762) ความเชีย่วชาญ (�̅� 

= 4.16, SD = 0.831) ผลติภณัฑ์หลกั (�̅� = 4.04, SD = 0.945) ความยัง่ยนืดา้นเศรษฐกจิ (�̅� = 4.07, SD = 

0.884) และการสื่อสารภายในและภายนอก (�̅� = 4.06, SD = 0.880) มเีพยีง 2 ปัจจยัทีม่คีวามส าคญัในระดบั 

ปานกลาง ได้แก่  ปัจจัยด้านคู่ แข่ง  ( �̅� = 3.33, SD = 1.049)  และคู่ เทียบ ( �̅� = 3.22, SD = 0.972)  
เมื่อวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบหาความแตกต่างระหว่างจงัหวดั พบว่า ปัจจยัทีม่คีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติ ิ(p < .05) มจี านวน 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลติภณัฑห์ลกั ผลติภณัฑร์อง ความเชีย่วชาญ คู่แขง่ 
และสนิทรพัย ์นอกนัน้จ านวน 15 ปัจจยัไมม่คีวามแตกต่างกนัทางสถติ ิ
  1.2 อุปกรณ์การสือ่สารทีใ่ช้สือ่สารภายในแหล่งท่องเทีย่วเชงิเกษตร   พบว่า กลุ่มตวัอย่าง
มากกว่าร้อยละ 70 เห็นว่าอุปกรณ์การสื่อสารที่ส าคญัใช้ในการสื่อสารภายในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
ม ี4 ประเภท ไดแ้ก่ สมารท์โฟน (79.5%) โทรศพัทพ์ืน้ฐาน (74.4%) โทรทศัน์ (73.7%) และระบบอนิเทอรเ์น็ต 
(71.2%) ส าหรบัอุปกรณ์การสือ่สารที่ใชน้้อยทีสุ่ด ไดแ้ก่ โทรทศัน์ดาวเทยีม (39.7%) เมือ่วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบ
หาความแตกต่างระหว่างจงัหวดั พบว่าอุปกรณ์ที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p < .05)  
ม ี6 ประเภท ได้แก่ สมาร์ทโฟน โทรศพัท์พื้นฐาน โทรทศัน์ เครื่องคอมพวิเตอร์ เครื่องเล่นดวีดี/ีวซีีดี และ
เครือ่งพมิพเ์อกสาร นอกนัน้อุปกรณ์ 8 ประเภทไมม่คีวามแตกต่างกนัทางสถติ ิ
  1.3 ระดบัการตดิต่อสือ่สารและสือ่ทีใ่ชใ้นแหล่งท่องเทีย่วเชงิเกษตร  พบว่า ระดบัการสื่อสาร

ภายในแหล่งท่องเที่ยวโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (�̅� = 3.93) โดยมรีะดบัการติดต่อสื่อสารมากที่สุด ในด้าน 

การน าชม บรรยาย สาธิต และให้ความรู้ (�̅� = 4.44, SD = 0.834) และด้านกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว  

(�̅� = 4.25, SD = 0.815) นอกนั ้นจ านวน 14 ประเภทอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.53 ถึง 4.15  
เมื่อวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบหาความแตกต่างระหว่างจงัหวดั พบว่า ปัจจยัทีม่คีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติ ิ(p < .05) มจี านวน 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ กจิกรรมในแหล่งท่องเทีย่ว การประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพร่แหล่ง
ท่องเที่ยว การบริการที่พกั และการพฒันาธุรกิจท่องเที่ยวเชงิเกษตร นอกนัน้จ านวน 11 ปัจจยัไม่มคีวาม
แตกต่างกันทางสถิติ  และเมื่อพิจารณาสื่อที่ใช้ในการสื่อสารภายในแหล่งท่องเที่ยว พบว่าส่วนใหญ่ใช ้
สื่อบุคคล (74.13%) ในการสื่อสาร รองลงมาเป็น สื่อสิ่งพิมพ์ (51.28%) และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (41.10%) 
ตามล าดบั  
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  1.4 ระดบัการตดิต่อสือ่สารของเครอืข่ายการสือ่สารแหล่งท่องเทีย่วเชงิเกษตร พบว่ากลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่ (97.07%) เหน็ว่าระดบัการตดิต่อสื่อสารของเครอืข่ายการสื่อสารแหล่งท่องเทีย่วเชงิเกษตร 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (�̅� = 3.82) โดยปัจจยัของการสื่อสารเครอืขา่ยทัง้ 5 องค์ประกอบ จ านวน 33 ปัจจยั
อยู่ในระดบัมากโดยมคี่าเฉลีย่ระหว่าง 3.57 ถงึ 3.98 โดยค่าเฉลีย่ทีม่คี่ามากทีสุ่ดในแต่ละองค์ประกอบ ไดแ้ก่

เครือข่ายของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  ได้แก่ หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของเอกชน (�̅� = 3.97,  

SD = 1.224) ระยะเตรียมการหรือก่อเกิด ได้แก่ การประชาสัมพันธ์เครือข่าย (�̅� = 3.96, SD = 0.951)  

ระยะก่อตัง้ ไดแ้ก่ การก าหนดวตัถุประสงค์ของเครอืข่าย (�̅� = 3.95, SD = 0.972) ระยะการด าเนินกจิกรรม 

ได้แก่ การลงมอืแก้ไขปัญหาให้กบัสมาชิกเมื่อมปัีญหา (�̅� = 3.93, SD = 1.195) และระยะขยายเครือข่าย 

ได้แก่ การติดต่อกันในการท ากิจกรรมร่วมกัน  (�̅� = 3.98, SD = 0.943) เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบหา 
ความแตกต่างระหว่างจังหวัด พบว่า ปัจจัยที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < .05)  
มจี านวน 7 ปัจจยั ได้แก่ การก าหนดการประชุมเครอืข่าย การประชาสมัพนัธ์เครอืข่าย การเขา้ร่วมประชุม 
ของสมาชกิเครอืขา่ย การสรุปประเมนิผลการด าเนินงานของเครอืขา่ย การตดิต่อกนัในการท ากจิกรรมร่วมกนั 
การใหค้วามร่วมมอืในการช่วยกนัแกไ้ขปัญหาต่างๆ ในเครอืขา่ย และการพฒันาผูน้ ารุ่นใหมเ่พือ่มาบรหิารงาน
เครอืขา่ย นอกนัน้จ านวน 26 ปัจจยัไมม่คีวามแตกต่างกนัทางสถติ ิและเมือ่พจิารณาสือ่ทีใ่ชใ้นการตดิต่อสื่อสาร
ของเครือข่ายการสื่อสารแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร พบว่าส่วนใหญ่ใช้สื่อบุคคล (68.81%) ในการสื่อสาร 
รองลงมาเป็น สือ่สิง่พมิพ ์(50.22%) และสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(48.94%) ตามล าดบั  
  1.5 ระดบัการไดร้บัความรู้ พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ (94.68%) มรีะดบัการไดร้บัความรู้

เกี่ยวกบัการท่องเที่ยวเชงิเกษตรในระดบัมาก (�̅� = 4.02) โดยความรูท้ี่ไดร้บัระดบัมากที่สุด จ านวน 2 ดา้น 

ได้แก่ ด้านกจิกรรมในแหล่งท่องเที่ยว (�̅� = 4.31, SD = 0.754) และด้านพฒันาแหล่งท่องเที่ยว (�̅� = 4.22,  
SD = 0.996) นอกนัน้จ านวน 8 ด้านได้รับในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยตัง้แต่ 3.82 ถึง 4.16 เมื่อวิเคราะห์
เปรยีบเทยีบหาความแตกต่างระหวา่งจงัหวดั พบวา่ การไดร้บัความรูท้ีม่คีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทาง
สถิติ (p < .05)  มีจ านวน 8 ด้าน ได้แก่  กิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว การบริการอาหาร เครื่องดื่ม   
การบรกิารทีพ่กั การจ าหน่ายสนิคา้และผลติภณัฑ ์การประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่แหล่งท่องเทีย่วเชงิเกษตร  
การตลาดการทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร เครอืขา่ยท่องเทีย่วเชงิเกษตร และการใหบ้รกิารในแหล่งท่องเทีย่ว  นอกนัน้
จ านวน 2 ดา้น ไดแ้ก่ การพฒันาแหล่งท่องเทีย่ว และการน าชม บรรยาย สาธติ ใหค้วามรู ้ไม่มคีวามแตกต่าง
กนัทางสถติ ิ
  1.6 ระดบัความตอ้งการความรู้ พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ (89.03) มคีวามตอ้งการความรู้

เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.33) โดยต้องการความรู้ในระดับมากที่สุด  

จ านวน 8 ด้าน ได้แก่ การประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวเชงิเกษตร (�̅� = 4.48, SD = 0.675) 

การตลาดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (�̅� = 4.48, SD = 0.713)  การให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว (�̅� = 4.43,  

SD = 0.674) เครอืข่ายท่องเทีย่วเชงิเกษตร (�̅� = 4.42, SD = 0.746) การพฒันาแหล่งท่องเทีย่ว (�̅� = 4.35, 

SD = 0.710)  กจิกรรมในแหล่งท่องเทีย่ว (�̅� = 4.32, SD = 0.738) การบรกิารทีพ่กั (�̅� = 4.27, SD = 0.855)  

การบริการอาหารและเครื่องดื่ม (�̅� = 4.25, SD = 0.794) โดยต้องการความรู้ในระดับมาก 2 ด้าน ได้แก่  
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การน าชม บรรยาย สาธิต ให้ความรู้  (�̅� = 4.15, SD = 0.901) และการจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์   

(�̅� = 4.15, SD = 0.937) ตามล าดบั เมื่อพจิารณาความแตกต่าง พบว่า ทัง้ 10 ปัจจยั ไม่มคีวามแตกต่างกนั
ทางสถติ ิ
  1.7 ระดบัความตอ้งการชอ่งทางการสือ่สาร พบวา่กลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญ่รอ้ยละ 83.14 มคีวาม

ต้องการ สื่อสารในระดับมากที่สุด ผ่านทางช่องทางอินเทอร์เน็ต (�̅� = 4.26) และ วีดิทัศน์ (�̅� = 4.21) 

นอกจากนัน้มีความต้องการในระดับมาก ได้แก่ โทรทัศน์ (�̅� = 4.15) คู่มือ (�̅� = 4.14) วิทยุ (�̅� = 4.12) 

โปสเตอร์ (�̅� = 4.11) สื่อบุคคลราชการ (�̅� = 4.05) แผ่นพบั (�̅� = 3.96) และสื่อบุคคลเอกชน (�̅� = 3.93) 
ตามล าดบั  
  1.8 ระดับความต้องการวิธีการสือ่สารเพือ่การส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิงเกษตร  พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการวิธีการสื่อสารในระดับมากที่สุด จ านวน 2 วิธี ได้แก่ ได้แก่ การฝึกปฏิบัติ  

(�̅� = 4.35) และทัศนศึกษา (�̅� = 4.35) และมีความต้องการในระดับมาก จ านวน 2 วิธี ได้แก่ การสาธิต  

(�̅� = 4.14)  
 1.9 ระดับความส าคัญของปัญหาในการสือ่สารของแหล่งท่องเทีย่วเชิงเกษตร  พบว่า  

กลุม่ตวัอยา่งเหน็วา่ปัญหาโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (�̅� = 4.32) โดยปัญหาในระดบัมากม ี4 ประเดน็ ไดแ้ก่ 
การให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว การบริการที่พัก การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการจ าหน่ายสินค้า 
และผลติภณัฑ์ นอกนัน้มปัีญหาระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่ตัง้แต่ 2.65 ถงึ 3.36 เมื่อวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบ
หาความแตกต่างระหว่างจังหวัดพบว่า ปัจจัยที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( p < .05)  
มีจ านวน 4 ปัจจัย ได้แก่ การบริการที่พัก  การน าชม บรรยาย สาธิต ให้ความรู้  การประชาสัมพันธ ์
และเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวเชงิเกษตร  และการพฒันาแหล่งท่องเที่ยว  นอกนัน้จ านวน 6 ปัจจยัไม่มคีวาม
แตกต่างกนัทางสถติ ิ

ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะหเ์พ่ือพฒันารปูแบบ ซึง่ใชส้ถติการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ (Factor analysis) 
สงัเคราะห์ปัจจยัภายในองคป์ระกอบ จ านวน 4 ดา้น ไดแ้ก่ บรบิทและอุปกรณ์การสื่อสารของแหล่งท่องเทีย่ว
การสือ่สารภายในแหลง่ทอ่งเทีย่ว การสือ่สารระดบัเครอืขา่ย และการสง่เสรมิการสือ่สาร ไดผ้ลการศกึษา ดงันี้ 

การวเิคราะหปั์จจยั (Factor Analysis)  
เพื่อวเิคราะหปั์จจยัและจดักลุ่มปัจจยัต่าง ๆ เป็นองคป์ระกอบทีม่คีวามสมัพนัธก์นั จากปัจจยัประเภท

ต่างๆ โดยใชส้ถติ ิFactor analysis วเิคราะหปั์จจยัทีส่ง่ผลต่อการสือ่สารของแหล่งท่องเทีย่วเชงิเกษตร โดยหา
ค่า  (1)  ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยใช้สถิติ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy) (2) องค์ประกอบ (Factor extraction) โดยวธิ ีPrinciple component analysis พจิารณาค่าไอเกน 
(Eigen value) ซึง่เป็นค่าความผนัแปรของตวัแปรทัง้หมดในแต่ละองคป์ระกอบ (3) เพือ่ใหก้ารแปลความหมาย
ชัดเจนยิ่งขึ้น ผู้วิจัยได้ใช้วิธีหมุนแกนองค์ประกอบแบบ ออโธกอนอล (Orthogonal) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ 
(Varimax) เพื่อใหต้วัแปรสมัพนัธ์กบัองค์ประกอบชดัเจนมากยิง่ขึน้ จากนัน้พจิารณาค่าน ้าหนักองค์ประกอบ
โดยใชค้า่องคป์ระกอบเทา่กบั 25 โดยสรุปผลการวเิคราะหปั์จจยั ไดด้งันี้ 
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  2.1 การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของปัจจยัดา้นบรบิทของแหล่งท่องเทีย่วเชงิเกษตร จ านวน 20 ตวัแปร 
ผลปรากฏวา่ตวัแปรทุกตวัถูกจดัเขา้องคป์ระกอบ โดยสรุปได ้ดงัเป็น 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
 องค์ประกอบที่ 1.1 ประกอบด้วยตัวแปร จ านวน 11 ตัวแปร ได้แก่ ความยัง่ยืนด้านสังคม  
พันธมิตร/เครือข่าย ก าหนดปัจจัยความส าเร็จ  สภาพแวดล้อม ความเชี่ยวชาญ โอกาส/ความท้าทาย  
ความยัง่ยนืดา้นสิง่แวดลอ้ม ความรู ้กระบวนการจดัการความรู้ สนิทรพัย ์และผลติภณัฑห์ลกั โดยมคี่าน ้าหนัก
ระหวา่ง 0.520 ถงึ 0.787 มคี่าไอเกนเท่ากบั 5.698 รอ้ยละความแปรปรวนเท่ากบั 28.491 เรยีกองคป์ระกอบนี้
วา่ “บรบิทดา้นสงัคม” 
 องค์ประกอบที่ 1.2 ประกอบด้วยตวัแปร จ านวน 7 ตวัแปร ได้แก่ ปัจจยัด้านบุคลากรหรอืแรงงาน  
การก าหนดผลลพัธ ์ผลติภณัฑร์อง การสรา้งนวตักรรม ความยัง่ยนืดา้นเศรษฐกจิ ก าหนดลกูคา้ และการสือ่สาร
ภายในและภายนอก โดยมีค่าน ้ าหนักระหว่าง 0.415 ถึง 0.804 มีค่าไอเกนเท่ากับ 4.324 ร้อยละความ
แปรปรวนเทา่กบั 21.619 เรยีกองคป์ระกอบนี้วา่ “บรบิทดา้นเศรษฐกจิ” 
 องค์ประกอบที่ 1.3 ประกอบด้วยตัวแปร จ านวน 2 ตัวแปร ได้แก่ ปัจจัยด้านคู่แข่งและคู่เทียบ  
โดยมคี่าน ้าหนักระหว่าง 0.858  ถึง 0.864 มคี่าไอเกนเท่ากบั 2.111 ร้อยละความแปรปรวนเท่ากบั 10.556  
เรยีกองคป์ระกอบนี้วา่ “บรบิทดา้นแวดลอ้ม” 

 2.2 การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของปัจจยัดา้นอุปกรณ์การสือ่สารของแหลง่ท่องเทีย่วเชงิเกษตร จ านวน 
14 ตวัแปร ผลปรากฏวา่ตวัแปรทุกตวัถูกจดัเขา้องคป์ระกอบ โดยสรุปไดเ้ป็น 2 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
 องค์ประกอบที่  2.1 ประกอบด้วยตัวแปร จ านวน 8 ตัวแปร ได้แก่  เครื่ องคอมพิว เตอร์   
ระบบอนิเทอร์เน็ต โทรทศัน์ เครื่องพมิพ์เอกสาร เครื่องเล่นดวีดี/ีวซีดีี โทรศพัท์พื้นฐาน เครื่องสแกนเอกสาร 
และเครื่องโทรสาร (แฟกซ์ )  โดยมีค่าน ้ าหนักระหว่าง 0.624 ถึง  0.877 มีค่าไอเกนเท่ากับ  5.388  
รอ้ยละความแปรปรวนเทา่กบั 35.921 เรยีกองคป์ระกอบนี้วา่ “อุปกรณ์สือ่สารพืน้ฐาน” 
 องคป์ระกอบที ่2.2 ประกอบดว้ยตวัแปร จ านวน 6 ตวัแปร ไดแ้ก่ วทิยกุระจายเสยีง โทรทศัน์ดาวเทยีม 
เ สีย งต ามสาย  กล้อ งถ่ า ย วิดี โ อ  เ ค รื่ อ ง ฉ าย โปร เ จค เตอร์  และสมา ร์ท โฟน  โ ดยมีค่ า น ้ า หนั ก 
ระหว่าง 0.428 ถงึ 0.791 มคี่าไอเกนเท่ากบั 4.159 รอ้ยละความแปรปรวนเท่ากบั 27.724 เรยีกองค์ประกอบ 
นี้วา่ “อุปกรณ์การสือ่สารเพือ่ประชาสมัพนัธ”์ 

 2.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจยัการติดต่อสื่อสารภายในของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
จ านวน 16 ตวัแปร ผลปรากฏวา่ตวัแปรทุกตวัถูกจดัเขา้องคป์ระกอบ โดยสรุปได ้ดงัเป็น 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
 องค์ประกอบที่ 3.1 ประกอบด้วยตวัแปร จ านวน 9 ตวัแปร ได้แก่ สถานที่จอดรถ การพฒันาธุรกจิ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร  การพัฒนาการให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว  การพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยว  
การรักษาความปลอดภัย การคมนาคมขนส่ง สิ่งอ านวยความสะดวก การจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์  
และการประชาสัมพันธ์เผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว โดยมีค่าน ้ าหนักระหว่าง 0.620 ถึง 0.869 มีค่าไอเกน 
เทา่กบั 5.347 รอ้ยละความแปรปรวนเทา่กบั 33.416 เรยีกองคป์ระกอบนี้วา่ “การจดัการแหลง่ทอ่งเทีย่ว” 
 องค์ประกอบที่ 3.2 ประกอบด้วยตัวแปร จ านวน 4 ตัวแปร ได้แก่ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
การจัดฝึกอบรมด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแก่พนักงาน  การบริการอาหาร  และการสุขาภิบาล  
โดยมคี่าน ้าหนักระหว่าง 0.611 ถึง 0.904 มคี่าไอเกนเท่ากบั 3.772 ร้อยละความแปรปรวนเท่ากบั 23.575 
เรยีกองคป์ระกอบนี้วา่ “การพฒันาการทอ่งเทีย่ว” 
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 องคป์ระกอบที ่3.3 ประกอบดว้ยตวัแปร จ านวน 3 ตวัแปร ไดแ้ก่  การบรกิารทีพ่กั การน าชม บรรยาย 
สาธติ ใหค้วามรู้ และกจิกรรมในแหล่งท่องเทีย่ว โดยมคี่าน ้าหนักระหว่าง 0.669 ถงึ 0.741 มคี่าไอเกนเท่ากบั 
2.387 รอ้ยละความแปรปรวนเทา่กบั 14.918 เรยีกองคป์ระกอบนี้วา่ “การใหบ้รกิาร” 

 2.4 การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของปัจจยัการตดิต่อสือ่สารระดบัเครอืขา่ยของแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร 
จ านวน 33 ตวัแปร ผลปรากฏวา่ตวัแปรทุกตวัถูกจดัเขา้องคป์ระกอบ โดยสรุปไดเ้ป็น 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
 องค์ประกอบที ่4.1 ประกอบดว้ยตวัแปร จ านวน 8 ตวัแปร ไดแ้ก่ การใหค้วามร่วมมอืในการช่วยกนั
แกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ในเครอืขา่ย การลงมอืแกไ้ขปัญหาใหก้บัสมาชกิเมือ่มปัีญหา การสรา้งผูน้ าทีเ่ขม้แขง็ในการ
ผลกัดนัใหเ้กดิการร่วมใจ การพฒันาผูน้ ารุ่นใหมเ่พือ่มาบรหิารงานเครอืขา่ยต่อไป การประชาสมัพนัธเ์ครอืขา่ย 
การแลกเปลี่ยนขอ้มลูเบือ้งตน้ระหว่างกลุ่ม การสนับสนุนทรพัยากรซึ่งกนัและกนัในเครอืขา่ย และการก าหนด
กลยุทธ์แผนการด าเนินงาน โดยมีค่าน ้ าหนักระหว่าง 0.546 ถึง  0.945 มีค่าไอเกนเท่ากับ  7.833  
รอ้ยละความแปรปรวนเทา่กบั 23.738 เรยีกองคป์ระกอบนี้วา่ “บทบาทผูน้ า” 
 องค์ประกอบที่  4.2 ประกอบด้วยตัวแปร จ านวน 12 ตัวแปร ได้แก่  การก าหนดประเด็น 
ในการประชุมแก้ไขปัญหาร่วมกนัได้ กรมส่งเสรมิการเกษตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ การประสานงาน  
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของเอกชน การติดต่อกัน  
ในการท ากจิกรรมร่วมกนั การก าหนดกจิกรรมของเครอืข่ายร่วมกนั การคดัเลอืกกรรมการบรหิารเครอืข่าย  
การก าหนดเป้าหมายเครอืข่าย การสรา้งแรงจูงใจในการร่วมเครอืขา่ย และการใหข้อ้มูลข่าวสารใหก้บัสมาชกิ  
ในเครอืขา่ย โดยมคี่าน ้าหนักระหวา่ง 0.421 ถงึ 0.850 มคี่าไอเกนเท่ากบั 7.789 รอ้ยละความแปรปรวนเทา่กบั  
23.603 เรยีกองคป์ระกอบนี้วา่ “การประสานงานเครอืขา่ย” 
 องค์ประกอบที่ 4.3 ประกอบด้วยตวัแปร จ านวน 7 ตวัแปร ได้แก่  การเขา้ร่วมประชุมของสมาชกิ
เครอืข่าย การก าหนดเวลาการประชุมร่วมกนั การก าหนดการประชุมเครอืข่าย หน่วยงานดา้นการท่องเที่ยว
ของรฐั (ยกเวน้กรมส่งเสรมิการเกษตร) การวางแผนการด าเนินงานของเครอืข่ายร่วมกนั การร่วมจดักจิกรรม 
และการก าหนดเป้าหมายของเครอืข่าย โดยมคี่าน ้าหนักระหว่าง 0.583 ถงึ 0.920 มคี่าไอเกนเท่ากบั 6.102 
รอ้ยละความแปรปรวนเทา่กบั 18.490 เรยีกองคป์ระกอบนี้วา่ “การบรหิารเครอืขา่ย” 
 องค์ประกอบที่ 4.4 ประกอบด้วยตัวแปร จ านวน 6 ตัวแปร ได้แก่ การก าหนดประเด็นปัญหา 
และการแก้ปัญหา การร่วมรบัผลประโยชน์ในการเขา้ร่วมเครอืข่าย การก าหนดวตัถุประสงค์ของเครอืข่าย  
การนัดรวมตวักนัของกลุ่ม การสรุปประเมนิผลการด าเนินงานของเครอืข่าย และการจดัท าระเบยีบขอ้บงัคบั  
ของเครอืข่าย โดยมคี่าน ้าหนักระหว่าง 0.602 ถึง 0.867 มคี่าไอเกนเท่ากบั 6.015 ร้อยละความแปรปรวน
เทา่กบั 18.227 เรยีกองคป์ระกอบนี้วา่ “การมสีว่นรว่ม” 

4. สรปุและอภิปรายผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษาสามารถสรุปเป็นองค์ประกอบด้านการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชงิ
เกษตรได ้เป็น 4 องคป์ระกอบ ดงันี้ 

1. ด้านบริบทของแหล่งท่องเท่ียว  
แหล่งท่องเที่ยวเชงิเกษตรส่วนใหญ่เห็นว่าปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งกบับรบิทของแหล่งท่องเที่ยวโดยรวม 

มีความส าคัญในระดับมาก มีเพียง 2 ปัจจัยที่อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบ 
หาความแตกต่างโดยใช้สถิติ t-Test พบว่าส่วนใหญ่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ มีเพียง 5 ปัจจัย 
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ที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และเมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยด้านบริบท  
ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ได้ 3 องค์ประกอบ ได้แก่  องค์ประกอบด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ  
และสภาพแวดลอ้ม ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิการพฒันาอยา่งยัง่ยนืทีก่ าหนดไวใ้น 3 ประเดน็ ไดแ้ก่ ความยัง่ยนื
ทางสงัคม ทางเศรษฐกจิ และทางสิง่แวดลอ้ม ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคดิ Holinhoij (1996: 42-43) ใหค้วามเหน็ 
วา่การท่องเทีย่วเชงิเกษตรเป็นการทอ่งเทีย่วในรปูแบบใหมท่ีน่่าสนใจ ซึง่เกีย่วขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทางสงัคม 
วฒันธรรม วถิีชวีติของประชาชนในชนบท เป็นจุดดงึดูดให้นักท่องเที่ยวมโีอกาสสมัผสั และมปีระสบการณ์  
ในการใช้ชวีติกบัผู้คนในชนบทในฐานะแขกหรอืผู้มาเยอืนในช่วงนัน้ ๆ และการท่องเที่ยวเชงิเกษตรไม่ใช่  
การท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทางทะเล แหล่งประวัติศาสตร์ ศาสนาการประกอบธุรกิจ  
และการเยี่ยมญาติ นอกจากนี้ย ังสอดคล้องกับ  Prakopsiri Pakdeepinit & Pannanat Baungoen (2018)   
ที่พบว่ารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรปลอดภยัที่เพิม่มูลค่าจากกิจกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งมคีุณลกัษณะ
กจิกรรมทีท่ าใหน้ักท่องเที่ยวไดเ้กดิการเรยีนรูเ้ชื่อมโยงระหว่างการท าเกษตรของชุมชน กบับรบิททางสงัคม 
วัฒนธรรม ประเพณี รวมถึง สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เป็นกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญา เทคนิค  
การท าเกษตรปลอดภยั นักท่องเทีย่วมโีอกาสแลกเปลีย่นเรียนรูก้บัชุมชน เกดิประสบการณ์ใหม่ ๆ ตลอดจนให้
นกัทอ่งเทีย่วไดเ้หน็ประโยชน์ของสิง่แวดลอ้มทีไ่ดจ้ากการท าเกษตรปลอดภยั 

2. กระบวนการติดต่อส่ือสารภายในแหล่งท่องเท่ียว   
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ส่วนใหญ่มรีะดบัการติดต่อสื่อสารตามประเภทของการสื่อสารภายใน 

อยู่ในระดับมาก โดยอยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านการน าชม บรรยาย สาธิต 
ใหค้วามรู ้และปัจจยัดา้นกจิกรรมในแหล่งท่องเทีย่ว นอกนัน้อยูใ่นระดบัมาก ซึง่สอดคลอ้ง Montee Ruangpan  
(2002) & Preecha Jearanai (2004) ทีไ่ดศ้กึษาเกีย่วกบัการท่องเทีย่วเกษตรในจงัหวดันครนายก พบวา่ปัจจยั
และความจ าเป็นในการให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวเกษตร ได้แก่ การบริการ การต้อนรบั และการสาธิต
ถ่ายทอดความรู้ นอกจากนี้  Duanpen Kampuang, Suppaporn Thaipakdee, & Panchit Srinieng (2016)  
ได้ศึกษากระบวนการสร้างเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยัง่ยืน ในอ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสมีา พบว่ากิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร กิจกรรมในพื้นที่เกษตรที่ส่วนใหญ่จดัไว้รองรบั
นักท่องเทีย่ว ม ี5 กจิกรรม ไดแ้ก่ 1) การศกึษาดงูานหรอืฝึกงานดา้นการเกษตร โดยเน้นทีก่ารถ่ายทอดความรู้
ใหก้บัผูม้าเยอืน 2) อนุญาตใหน้ักท่องเทีย่วเกบ็ผลผลติในฟารม์และซื้อกลบับา้นได ้3) ใหน้ักท่องเทีย่วเลอืกชม 
ชมิ และซื้อ ในจุดจ าหน่ายสนิคา้เกษตร 4) การน าชมฟาร์มแบบทัว่ไป เน้นสนุกสนานและผ่อนคลาย ไม่เน้น
วชิาการ เช่น นัง่รถนาเที่ยวชมรอบฟาร์มในโซนต่าง ๆ และ 5) มกีิจกรรมแสดงหรอืสาธติให้นักท่องเที่ยว 
ได้รบัชม เช่น กจิกรรมใน 1 ไร่ 1 แสน การผลติปุ๋ ยการแปรรูปผลผลติทางการเกษตร การท างานประดษิฐ์ 
และงานฝีมอื (25.8%) และเมื่อเปรยีบเทยีบหาความแตกต่างโดยใชส้ถติ ิ Independent t-Test พบว่าส่วนใหญ่
ไมม่คีวามแตกต่างกนัทางสถติ ิมเีพยีง 4 ปัจจยัทีม่คีวามแตกต่างอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p < 0.05) และเมือ่
สอบถามถึงสื่อที่ใช้ในการสื่อสารภายในแหล่งท่องเที่ยวเชงิเกษตร พบว่า ส่วนใหญ่เป็นสื่อบุคคล (74.13%) 
รองลงมาเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ (51.28%)และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (41.10%) ในส่วนของอุปกรณ์การสื่อสาร 
(Communication devices) ที่ใช้ในการสื่อสารของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร พบว่าส่วนใหญ่มอุีปกรณ์การ
สื่อสาร 4 ประเภท ได้แก่ สมาร์ทโฟน (79.5%) โทรศพัท์พื้นฐาน (74.4%) โทรทศัน์ (73.7%) และระบบ
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อนิเทอร์เน็ต (71.2%) และเมื่อเปรยีบเทยีบหาความแตกต่างโดยใชส้ถติ ิIndependent t-Test พบว่าส่วนใหญ่
ไม่มคีวามแตกต่างกนัทางสถติ ิมเีพยีง 6 ปัจจยัทีม่คีวามแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิจากการวเิคราะห์
องคป์ระกอบของปัจจยัการตดิต่อสือ่สารภายในของแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร และอุปกรณ์การสือ่สารของแหล่ง
ท่องเที่ยวแล้ว สามารถจดัเป็นองค์ประกอบของการสื่อสารภายในแหล่งท่องเที่ยวได้ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
อุปกรณ์การสือ่สาร การพฒันาการทอ่งเทีย่ว การจดัการแหลง่ทอ่งเทีย่ว และการใหบ้รกิาร 

3. ด้านเครือข่ายการส่ือสารระหว่างแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร  
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเกือบทัง้หมดมีระดับการติดต่อสื่อสารตามประเภทของการสื่อสาร 

แบบเครอืข่าย จ านวน 33 ปัจจยั อยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลี่ยรวม 3.82 โดยทัง้หมดอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ย
ระหว่าง 3.57 ถงึ 3.97 และเมื่อเปรยีบเทยีบหาความแตกต่าง พบว่า ส่วนใหญ่ไม่มคีวามแตกต่างกนัทางสถติ ิ 
มเีพยีง 7 ปัจจยัที่มคีวามแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิและเมื่อสอบถามถงึสื่อที่ใชใ้นการสื่อสารภายใน
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร พบว่า ส่วนใหญ่เป็นสื่อบุคคล รองลงมาเป็นสื่อสิง่พมิพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
ซึ่ งสอดคล้องกับ  Sunan Seesang (2015)  & Siriwan Winyayong (2015)  ที่กล่ าวว่ า เกษตรกรทัว่ ไป 
จะให้ความส าคญัต่อสื่อบุคคลมากกว่าสื่อประเภทอื่นทัว่ไป ส่วน Suwimon Tungprasert (2011) ได้ศึกษา 
การจดัการแหล่งท่องเทีย่วเชงิเกษตรในจงัหวดันครราชสมีาอย่างยัง่ยนื ภายใตห้ลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
พบว่าการประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยวเชงิเกษตร การประชาสมัพนัธ์ของหน่วยงานทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน  
และผูป้ระกอบการ ด้วยการผ่านสื่อต่างๆ ซึ่งเป็นสื่อหลกัของประเทศ เช่น วทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์
หนังสอืพมิพ ์อนิเทอรเ์น็ต เวบ็ไซตต์่างๆ จะมสีว่นส าคญัทีท่ าใหก้ารท่องเทีย่วเชงิเกษตรในจงัหวดันครราชสมีา
ขยายตวัได้ และท าให้นักท่องเที่ยวเชงิเกษตรเขา้ถึงขอ้มูลต่าง ๆ ได้อย่างทัว่ถึงและรวดเรว็จงึเป็นโอกาสดี 
ที่จะท าให้ผูป้ระกอบการสามารถสร้างสื่อต่าง ๆ ช่วยการประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยวเชงิเกษตรในรูปแบบ
กจิกรรมต่าง ๆ อนัจะส่งผลส าเรจ็ต่อการท่องเที่ยวเชงิเกษตร  จากการวเิคราะห์องค์ประกอบของปัจจยัการ
ตดิต่อสือ่สารภายในของแหล่งท่องเทีย่วเชงิเกษตร สรุปไดเ้ป็น 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ บทบาทผูน้ า การบรหิาร
เครอืขา่ย การมสีว่นรว่ม และการประสานงาน 

4. ด้านการส่งเสริมเพ่ือการส่ือสารการท่องเท่ียวเชิงเกษตร  
แหล่งท่องเทีย่วเชงิเกษตร สว่นใหญ่ (94.68 %) ไดร้บัความรูเ้กีย่วกบัการท่องเทีย่วเชงิเกษตรในภาพ

รวมอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลี่ยรวม 4.02 โดยอยู่ในระดบัมากที่สุด จ านวน 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นกจิกรรม 
ในแหล่งท่องเทีย่ว และปัจจยัดา้นการพฒันาแหล่งท่องเทีย่ว ซึง่สอดคลอ้งกบั Chalermsak Toomhirun (2013) 
ที่ให้ความหมายกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรว่า เป็นการจัดการให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ หรือ 
มปีระสบการณ์เพือ่การเรยีนรูท้างดา้นการเกษตร โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อการพกัผอ่น การบนัเทงิ การหาความรู ้
เปลี่ยนบรรยากาศหรือสิ่งแวดล้อม โดยใช้แรงกระตุ้นจากกิจกรรมการเกษตรที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น  
ของเกษตรกรในแหล่งเกษตรกรรมนัน้ ดงันัน้ในการจดัการด้านการท่องเที่ยวเชงิเกษตร เกษตรกรเจ้าของ 
แหลง่ทอ่งเทีย่วจงึจ าเป็นตอ้งไดร้บัความรูด้า้นกจิกรรมและการพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่ว เมือ่เปรยีบเทยีบหาความ
แตกต่าง พบว่าส่วนใหญ่มคีวามแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิเนื่องจากบรบิทของชุมชนมคีวามแตกต่าง
กนัโดยเป็นเขตชุมชนเมอืงกบัชุมชนชนบท และส่วนใหญ่มคีวามต้องการความรู้เกี่ยวกบัการท่องเที่ยวเชงิ
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เกษตร อยู่ในระดบัมากที่สุด และไม่มคีวามแตกต่างกนัทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกบั Pimpa Hirankitti, et al.  
(2014) ทีไ่ดศ้กึษาพฤตกิรรมการท่องเทีย่วเชงิเกษตรของนักท่องเทีย่วชาวไทย โดยนักท่องเทีย่วเหน็ว่า ควร
จดัตัง้ศูนยบ์รกิารใหข้อ้มูลแก่นักท่องเที่ยว และเป็นแหล่งซื้อสนิค้าเกษตรกร/ผลติภณัฑช์ุมชน และควรมกีาร
อบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการบรกิารการทอ่งเทีย่วแก่ผูเ้กีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร 

ดา้นความตอ้งการช่องทางและวธิกีารส่งเสรมิดา้นการสื่อสารเพื่อการท่องเทีย่วเชงิเกษตรของแหล่ง
ท่องเทีย่วเชงิเกษตร พบว่า แหล่งท่องเทีย่วเชงิเกษตร มคีวามตอ้งการความรูผ้่านช่องทางการสื่อสารในระดบั
มากทีสุ่ด จ านวน 2 ช่องทาง ไดแ้ก่ ช่องทางอนิเทอร์เน็ต และวดีทิศัน์ นอกนัน้อยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบั 
Pornrat Thonglert & Parichart Sathapitanon (2013) ได้ศึกษาการสื่อสารในการจัดการการท่องเที่ยวของ
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง พบว่าควรประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วง  
Low Season เพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่ของสถานีเกษตรหลวงอ่างข่ างตลอดทัง้ปี เช่น  
การประชาสมัพนัธผ์่านสื่ออนิเทอรเ์น็ต การจดัแพค็เกจท่องเทีย่ว และการจดักจิกรรมฝึกอบรมต่างๆ   และยงั
สอดคลอ้ง Paisarn Kanchanawong & Raktida Siri (2018) ทีก่ล่าวถงึพฤตกิรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสือ่สารทางการทอ่งเทีย่วของนกัทอ่งเทีย่ว ชาวจนีทีเ่ดนิทางมาเทีย่วในจงัหวดัเชยีงใหม ่พบวา่เครือ่งมอื
ช่วยวางแผนก่อนการเดนิทางของนักท่องเทีย่วมากทีสุ่ดคอื Google รองลงมาคอื เวบ็ไซต์ต่าง ๆ ส่วนอุปกรณ์
หลกัที่ใชใ้นระหว่างท่องเที่ยว ไดแ้ก่ กลอ้งถ่ายรูป สมาร์ทโฟน แทปเลต และคอมพวิเตอร์ และเมื่อสอบถาม 
วธิกีารการสง่เสรมิ พบวา่ แหล่งท่องเทีย่วเชงิเกษตร มคีวามตอ้งการวธิกีารสง่เสรมิความรู้อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 
จ านวน 2 วิธี ได้แก่ วิธีการฝึกปฏิบัติ และการทัศนศึกษา นอกนัน้อยู่ในระดับมาก จ านวน 2 วิธี ได้แก่ 
การบรรยาย และการสาธติ มคีา่เฉลีย่ 3.98 และ 4.14 ตามล าดบั  

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเกินครึ่ง (66.54%) มีปัญหาในการสื่อสารโดยรวมในระดับปานกลาง  
เป็นปัญหาระดบัมาก จ านวน 4 ปัจจยั ได้แก่ ปัญหาด้านการให้บรกิารในแหล่งท่องเที่ยว การบรกิารที่พกั  
การพฒันาแหล่งท่องเทีย่ว และการจ าหน่ายสนิคา้และผลติภณัฑ ์นอกนัน้อยู่ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้ง
กบั Nathawat Prangam (2012) ทีก่ล่าววา่เทคนิคการสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพภายในองคก์ร ตอ้งมคีวามเขา้ใจ
ในเรื่องที่ต้องการสื่อสาร ทักษะการสื่อสาร  และเมื่อพิจารณาวิเคราะห์ตามแบบจ าลองการสื่อสารของ 
เดวดิ เบอร์โลแลว้ (cited by Toomhirun, 2010)  สามารถสรุปเป็นองคป์ระกอบการส่งเสรมิเพื่อการสื่อสารได้ 
เป็น 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ นักสง่เสรมิ (Sender) ขอ้มลูขา่วสาร (Information) สือ่ (Media) และวธิกีารสง่เสรมิ 
(Method) 

5. ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวจิยัเรือ่งนี้ คณะผูว้จิยัสรุปขอ้เสนอแนะจากการวจิยั เป็นรปูแบบการสือ่สารเพือ่การสง่เสรมิ
การทอ่งเทีย่วเชงิเกษตรอยา่งยัง่ยนื ดงัภาพที ่1 
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ภาพที ่1 รปูแบบการสือ่สารเพือ่การสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วเชงิเกษตรอยา่งยัง่ยนื 

 
จากภาพที่ 1 แสดงรูปแบบการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยัง่ยนื  โดย

สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 องค์ประกอบใหญ่ๆ ไดแ้ก่ องค์ประกอบดา้นการส่งเสรมิ การตดิต่อสื่อสารระดบั
เครือข่าย การติดต่อสื่อสารระดับภายในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และตัวแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

1. การสง่เสรมิเพือ่การสือ่สาร การสง่เสรมิ (Extension) เป็นการใหก้ารศกึษาแบบนอกระบบการศกึษา 
โดยมเีป้าหมายในการส่งเสรมิทีแ่ตกต่างกนัไปตามศาสตร์ และผูร้บัขอ้มลูขา่วสาร ในการสง่เสรมิจ าเป็นตอ้งใช้
กระบวนการสื่อสารในการถ่ายทอดไปสู่เป้าหมาย  จากผลการวจิยัสามารถสรุปเป็นองค์ประกอบด้านการ
สง่เสรมิเพือ่การสือ่สารได ้4 องคป์ระกอบ ดงันี้  

1.1 นักส่งเสริม (Extensionist) เป็นสื่อบุคคลในหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ได้แก่ หน่วยงาน
ภาครฐั ภาคเอกชน และองคก์รเครอืขา่ยการทอ่งเทีย่ว 

1.2 ขอ้มูลข่าวสาร (Information) เป็นเนื้อหาความรู้ส าคญัที่จ าเป็นต่อการท่องเที่ยวเชงิเกษตร 
ไดแ้ก่  การประชาสมัพนัธ ์การบรกิาร การตลาด และการสรา้งเครอืขา่ย  

1.3 สื่อ (Media) เป็นตัวกลางระหว่างนักส่งเสริมไปยังแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  ได้แก่  
สือ่สิง่พมิพท์ีเ่ป็นคูม่อื และสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ทีเ่ป็นสือ่อนิเทอรเ์น็ต สือ่ทวี ีและสือ่วดีทิศัน์ 

1.4 วิธีการสื่อสาร (Method) เป็นลกัษณะของการส่งเสริมที่เป็นกระบวนการ  วิธีการส่งเสริม 
เพือ่การสือ่สารทีส่ าคญั ไดแ้ก่ การฝึกปฏบิตั ิและทศันศกึษา 
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2. การตดิต่อสือ่สารระดบัเครอืขา่ย 
2.1 ด้านบทบาทผู้น าเครือข่าย  ผู้น า  (Leader) มีความส าคัญต่อการคงอยู่ของเครือข่าย  

โดยองค์ประกอบของผูน้ าในการสื่อสารเพื่อพฒันาการท่องเที่ยวเชงิเกษตร ได้แก่ การสร้างและพฒันาผูน้ า  
การวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ การสนับสนุนการด าเนินงาน การแก้ปัญหา และการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ขา่วสาร 

2.2 ด้านการบริหารเครือข่าย ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การวางทิศทาง การก าหนดแผน  
การด าเนินการ และการประเมนิ 

2.3 ดา้นการมสีว่นรว่ม ประกอบดว้ย การรวมตวั การรว่มคดิ การรว่มท างาน การรว่มประเมนิ และ
การรว่มรบัผลประโยชน์ 

2.4 ด้านการประสานงานเครือข่าย ประกอบด้วย การสร้างภาคี การประชุมร่วม การสร้าง
เป้าหมาย การก าหนดกจิกรรม  และการสรา้งแรงจงูใจ 

3. การตดิต่อสือ่สารภายในแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร  
3.1 อุปกรณ์การสือ่สาร ประกอบดว้ย อุปกรณ์สือ่สารพืน้ฐาน อุปกรณ์สือ่สารเพือ่เผยแพรข่า่วสาร 
3.2 การพฒันาการทอ่งเทีย่ว ประกอบดว้ย การพฒันาคนและสขุภาวะ และการพฒันาพืน้ที ่
3.3 การจัดการแหล่งท่อง เที่ยว  ประกอบด้วย  การจัดการระบบพื้นฐานทางกายภาพ  

และการจดัการธุรกจิและบรกิาร 
3.4 การใหบ้รกิาร ประกอบดว้ย การน าชม บรรยาย ใหค้วามรู ้และกจิกรรมการทอ่งเทีย่ว 

4. บริบทแหล่งท่องเทีย่วเชิงเกษตร แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นเป้าหมายหลักในการพฒันา  
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Abstract 
 

 

 The purposes of the present study were 1) designing and developing a web application to 

enhance knowledge construction and analytical thinking in the 21st century learning for the students 

in higher education 2) evaluating web application to enhance knowledge construction and analytical 

thinking in the 21st century learning for students in higher education. The study employed the 

developmental research design method comprising 2 stages:  1) design and development and 2) 

evaluation.  Participants of the research were 12 experts and 39 third-year industrial engineering 

students, Faculty of Engineering, Ubon Ratchathani University.  The results revealed that:  1) the 

design and development of web application comprised of 5 components, namely, 1)  Problem Base 

2) Learning Resource 3) Scaffolding 4) Center for Collaborative Learning, and 5) Coach. The 

results of the experts’ evaluation suggested that all learning elements of the web application 

were suitable and had efficiency in enhancing the knowledge construction and analysis 

thinking of the students.  Moreover, the findings in terms of the use of the web application in 

terms of learners’ achievement and the analytical skills showed that the learners’ performance 

in the posttest was significantly higher than that of the pretest. With regard to the results of the 

questionnaire, the learners found that all aspects of the web application were appropriate and 

could help them improve their knowledge construction and analytical thinking skill. 
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Introduction 

 Technological advances have great impacts on learning process of people in the 21st 

century. Learning management, therefore, has to be adapted to correspond to today’s world. 

Learning in the 21st Century needs to go beyond “traditional subject themes” towards “21st 

Century skills,” abilities that cannot be taught by teachers. As a result, development of learning 

skills and knowledge construction are necessary tools in grasping ample of information 

available in today’s technology. As Chaijaroen (2014) puts it, knowledge construction is an 

important instrument in linking one’s existing experience to new knowledge, which leads to an 

effective problem-solving process. This is consistent with Thailand’s Education Reform Policy 

in the Second Decade, B.E. 2552-2561 (2009-2018) (Office of Education Council Thailand, 

2009) which focuses on the improvement of education quality and offers of learning 

opportunities to Thai people, and encouragement of more involvement from every sector in 

education management, as prescribed in Thailand’s National Education Act, B.E. 2542 (1999) 

amended (3rd Issue), B.E. 2553 (2010) (Thailand Office of the Basic Education Commission, 

2015) 

 One of the most influential principles or theories in designing learning media and 

materials that corresponds to today’s learning activities is the Constructivist Theory adapted 

from by Piaget’s (1965) constructivism and Vygotsky’s (1925) which emphasize social 

constructivism. Design of learning innovation in the present does not only focuses on 

learners’ abilities to remember, but also their abilities in constructing knowledge, 

scrutinizing, and thinking. Moreover, meaningful learning is also promoted (Chaijaroen, 

2014). Besides, it is also important to raise awareness of the preparation for such paradigm 

shift, which is one of the key strategies specified in the Strategies to Develop Quality and 

Society of Thai People to be the Society of Intelligence and Learning. This strategic scheme 

focuses on the enhancement of knowledge and basic skills such as thinking skills, analysis 

skills, problem-solving skills, creative skills, team-work skills, work ethics and disciplines, 

in order to support and promote learning in high-technology settings. These skills help 

improve learners’ abilities to adapt themselves in modern technology era and getting prepared 

for the upcoming society of learning and life-long learning development.   

 Technological development offers easy access to learning anytime and anywhere 

incorporated with useful portable devices such as smartphones and tablets. Moreover, web 

applications or any applications that are accessible on the Internet or intranet have also been 

developed. Web applications are becoming more and more popular because they offer easy 

upload platforms, web keeping, and ample add-on software free of charge. These features of 

web applications are a strong motivation for the research to conduct the present study on 

designing online lessons using web application.    

  Apart from the advantages mentioned above, web application also makes another 

learning channel for ubiquitous learning. In the other words, learners have access to learning 

anywhere and anytime, depending on individual needs. One of the most interesting advantages 

of web application is that users can change contents in the websites deliberately to make them 

up to date.  

  In spite of the advancement in technology, the educational outcome of Thailand has 

not met the standard, for example, lacking desired characteristics; lacking enthusiasm in 

learning, seeking new knowledge, thinking and decision skills; and most importantly lacking 

analytical skills. Analytical skills are fundamental for higher-level thinking skills. Moreover, 

they also elevate intelligence of modern learners to live their social lives. Because when they 

encounter difficult situations in their daily lives, they can make decisions what to do and not to 

do to overcome problems by themselves (Phinla, 2016).  
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  Recent studies have shown that instructional designs and learning innovations have 

been created to support analytical skills, using learning enviroments, lessons on multimedia 

network and knowledge construction programs (Chaijaroen, 2014; Yaisomboon & In-udom, 

2011). However, there is still no evidence in the utilization of web applications to promote 

thinking skills for learning in the 21st Century.  

  Therefore, this study emphasized a study to develop learning innovations to be a 

guideline for construction of new knowledge through web application to enhance knowledge 

construction and analytical thinking in 21st century learning for higher education. Moreover, 

learning achievements, analytical thinking abilities, and comments of learners were considered 

to assist 21st century learning management and to improve learners’ intellectual potentials. 

Besides, the study was expected to serve as a guideline in elevating efficiency in learning 

management at all levels of education with a primary emphasis on utilizing innovation and 

information technology, to be a guideline for education reform and educational personnel 

development. The research also hoped that the present work would be useful for learning 

management, innovation development, and study of higher-level skills for 21st century, which 

are beneficial to life-long learning process. Thus the Objectives of the study is as following:  

a) To design and develop a web application to promote knowledge construction and 

analytical skills in 21st century learning for students in higher education. 

b) To study the effects of the designed web application on knowledge construction and 

analytical skills of the students in higher education. 

 

This article is organized as following in session 2 the methodology will be presented. 

In the methodology session, the research design, the research participants, the instrument, and 

the data collection and analysis will be presented. Session 3 the result of the study will be 

discuss and follow by session 4 which is the conclusion and discussion. Last session the future 

research and implication is recommended.  

 

Methodology 
 

1. Research Design 

 This study was a developmental research adapted from Richey and Klein (2007). 

The procedure was divided into 2 stages: Stage 1 - Design and development stage, and Stage 2 

- Evaluation stage using quantitative and qualitative data collection methods. 

 

2. Research Participants 

 Participants in this research were classified into 2 stages. 

 The participants in Stage 1 were a group of 12 experts from the purposive sampling 

who were the evaluators of the web application developed by the researcher. Areas to be 

evaluated were contents, web application design on the basis of constructivism theory, use of 

media, and evaluation of learners’ outcomes. 
The participants in Stage 2 were 39 undergraduate students majoring in industrial 

engineering, Faculty of Engineering, Ubon Ratchathani University, who were enrolled in 

Production Planning and Control Course in semester 2/2017. 

 

3. Instruments 

      The instruments in this research were classified into 2 stages. 

3.1 The instrument in Stage1 were 1) the document examination and analysis  

recording form. The scope of document analysis regarding with constructivist theories, 

knowledge construction, analytical thinking in the 21st century and web application. 2 ) the 

record form for synthesis of the designing framework of web application in enhancing students’ 
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knowledge construction and analytical thinking and 3 ) the expert review record form for 

evaluation of the designing framework consists of  3 major issues which are: learning content, 

instruction design, and web application. 

3.2 The instrument in stage 2 as following: the instrument used in the experiment 

was the web application to enhance knowledge construction and analytical thinking in the 21st 

century learning for higher education. The instruments employed for the data collection were 

1) an evaluation form for the web application, 2) students’ achievement tests consisted 30 items 

that each of which has four multiple choices, the Index of Item-Objective Congruence value 

(IOC) is 0.67-1.00, the Difficulty index (p) is 0.21 -0.61, the discriminant power (r) is 0.29-

0.90 and the reliability (KR-20) is 0.92 3) the analytical thinking skills test is subjective tests 

consisted 5 items, the Index of Item-Objective Congruence value (IOC) is 0.80-1.00, the 

Difficulty index (p) is 0.53 -0.59, the discriminant power (r) is 0.47 -0.80 and alpha coefficient 

is 0.82 and 4) a questionnaire on the students’ opinions on the web application based on the 

learning environment assessing framework (Chaijaroen, 2014) which composed of 3 issues 

which were content, media, and instructional design. The survey was open-ended, providing a 

rationale or suggestion for improvement in the case of a consistent or inconsistent opinion. 

From the evaluation of the experts, it was found that all questions are consistent with the 

evaluation framework.  

 

4. Data Collection and Analysis 

     4.1 Stage 1 

    The design and development of the web application were carried out on the basis of 

Instructional Design theory (ID theory) with the following details. 

  4.1.1 Synthesis of Theory Framework 

  In this stage, the information was collected through analytical description and 

inference from information regarding related principles, theories, research and contextual 

studies of the constructivist theories, cognitive theories, and analytical thinking in the 21st 

century. The synthesis of theory framework including the document analysis, and the analysis 

of document verification.  
4.1.2 Synthesis of the Designing Framework 

The data were collected using analytical description and inference of 

information related to synthesis of designing framework.  

   4.1.3 Development of Web Application 

  In the last step of Stage 1, the web application was developed in accordance 

with the components synthesized from the designing framework. 

                4.2 Stage 2 

 The researcher brings a web application that has been evaluated and improved by 

experts for tested with the target group. There are 3 steps to learning with the web application 

as follows. The first step is to take the lesson. The students take a pre-test to measure the 

learning achievement and students' thinking skills. The next step is to process of learning. The 

web application is web supported courses in some topic. The learners spent 8 hours for learning 

with the web application. The researchers explain and guide for the learners on how to learn 

with the web applications. The students were divided into 3 persons per a group. The learners 

will study problem based and find the resource for solve the problems in learning task. They 

can solutions to problems or answers by the elements in the web application include: learning 

resource, scaffolding, center for collaborative learning, and the coach. During the learning 

process, students will collaborate to find and discuss the problems. The research will serve as 

the coach. The conclude step, the researchers summarizes the lesson. After learning with the 

web application. The researchers take students to make a post-test of learning achievement, 
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analytical thinking skills and in-depth interview on students’ opinions after using the web 

application. After the experiment has been executed, the evaluation of the web application will 

be performed. 
 Evaluation, quality control, and study of the effects of the web application in 

enhancing students’ knowledge construction and analytical thinking were performed using 

innovation evaluation framework on the basis of constructivist approach (Chaijaroen, 2014), 

which were comprised of evaluation in terms of product, context, cognitive abilities, learning 

achievements, and students’ opinions. Details of the framework are discussed below. 

 4.2.1 Evaluation of Product 

   The web application was evaluated in terms of contents, use of media, and 

design, using analytical description and inference.  

 4.2.2 Evaluation of Context 

  An interview was carried out to study web application context. The data were 

analyzed using analytical description and inference. 

4.2.3 Evaluation of Cognitive Ability 

  Analytical thinking skills test is subjective tests consisted 5 items. A pre-test 

and post-test on analytical skills were carried out to the learners.  The results of the tests were 

compared using the dependent t-test. 
4.2.4 Assessment of Learning Achievement 

  Students’ achievement tests consisted 30 items that each of which has four 

multiple choices. A pre-test and post-test were given to the learners before and after learning 

through the web application. The data was analyzed by mean, standard deviation and t-test 

dependent samples.  

4.2.5 Evaluation of Learners’ Opinions 

  The final step of data collection was conducted using a questionnaire and an in-

depth interview on students’ opinions after using the web application developed by the 

researcher.  

 

Results 

1. The results of the synthesis of the theoretical framework of the web application 

suggested that the web application was comprised of four crucial bases which compose of: 

context based, learning psychology based, pedagogical approach based, and technology and 

theory of media Based. The diagram of the components is shown in Figure 1.   

2. The Synthesis of the Theoretical Framework of the Web Application. 

 The results from the synthesis of the theoretical framework of the researchers were 

taken as the basis of the synthesis of the designing framework of the web application by 

transforming theory into practice. After that, components of web application were designed, as 

shown in Figure 2. 

With regard to the results of the synthesis of designing framework of the web 

application, 5 components were identified: 1) problem base; 2) learning resource; 3) 

scaffolding; 4) center for collaborative learning; and 5) coach. The five components are 

illustrated in Figure 3. And development the web application to enhance knowledge 

construction and analytical skills in 21st century learning of students in higher education base 

on designing framework as presented in Figure 4. 
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Figure 1. Theoretical framework of web application to enhance knowledge construction and analytical 

skills in 21st century learning of students in higher education 

 

2.1 Problem base 

 Problem base is the first component that serves as the door to learning. It 

stimulates cognitive structure on the basis of cognitive constructivism adapted from Piaget’s 

(1965). It emphasizes knowledge construction, in which learning activities were designed to 

be problem-solving situations that are based on real-world settings and context. These activities 

connect learner’s existing experiences to new missions assigned by the activities that focuses 

on learner’s analytical thinking skills. 

 2.2 Learning Resource  

The learning resource of the web application was designed in accordance with 

information processing theory introduced by Klausmeier (1985). The contents were designed 

to present a mind map showing the relation among all contents with regard to the course 

description specified in the Thailand’s Qualifications Framework for Higher Education (TQF). 

This component also focuses on the use of graphics and animation with an emphasis on key 

information such as use of colors, selection of size, underlining, and design of contents in the 

form of defined concepts, which shows the connection of the obtained information. Moreover, 

the web application was designed to encourage the learners to search for information from 

various learning sources to solve the problems specified in each learning mission. The learners 

use it to discovery learning through various information technologies. The instructor prepares 

the information in advance and it is embedded in the web application. However the learners 

can search for the information through the search engine. 
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Figure 2. Theoretical framework of the design of web application to enhance knowledge construction 

and analytical skills in 21st century learning of students in higher education 

 

 
 
Figure 3. The components of web application to enhance knowledge construction and analytical skills 

in 21st century learning of students in higher education 
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2.3 Scaffolding  

Scaffolding is one of the key components in intellectual balancing. It is based 

on Vygotsky’s (1925) theory who asserts that cognitive potential may be restricted by what is 

called the Zone of Proximal Development (ZPD). If the learner’s cognitive potential is below 

ZPD, a scaffolding comes into play. The web application was, therefore, designed to promote 

scaffolding, which is a strategy in helping learners with the utmost use of their efforts together 

with open learning environment to solve a problem (Hannafin, 1999). Also, scaffolding places 

its primary emphasis on divergent thinking. As a result, the researchers designed the web 

application to provide a scaffolding regarding concept, thinking, process, and strategies  as 

followings. 1) Conceptual Scaffolding were helping students to make concepts and 

suggestions or hints can help learners to access resources or other learning resources. It is 

designed to show the link to the relationship of each topic by bringing the content to a critical 

point, it is structured in a format that allows learners to recognize the key points of the content 

2) Meta-cognitive Scaffolding is a supportive foundation that deals with the processes 

involved in individual learning management and help to guide how to think while they are 

learning, the way of thinking to solve the problem under what they are studying and consider 

the possible strategies to solve the problem. It is designed as a guideline that helps to guide 

you through the way that they think. Students are supervised, monitored, assessed and 

evaluated on the problem solving of each person. 3) Procedural Scaffolding is a supportive 

base that guides how resources and tools relate to the system characteristics and the 

functionality, and 4) Strategic Scaffolding is a supportive base that focuses on alternative 

approaches that may prove to be useful and support analytical thinking, strategic planning, 

problem solving strategy during the learning, identify and select the required information, 

include the assessment of resources provided and link the relationship between knowledge and 

prior knowledge and the learner's experience. It is designed as a way to analyze students to 

solve problems in the learning task. 

2.4 Center for Collaborative Learning 

  Center for collaborative learning helps promote cognitive development according to 

Piaget’s (1965) socio-constructivist theory. Learners have the opportunity to collaborate with each 

other to create a society where members share knowledge and help each other solve problems, 

exchange ideas, and points of view, and to settle conflicts of understanding. The center for 

collaborative learning was designed to be a center for learning through social network such as 

Facebook, line application, and web board. This social network serves as a communication channel 

between the teacher and learners to share their opinions and suggestions.  Teachers observe the 

learners as they try to complete the task and prepare for the hint and help when they need.  

   2.5 Coach 

Based on Piaget’s (1965) social-constructivist theory, the teacher’s roles were 

to analyze learners, communicate and give feedback, provide a learning guideline, encourage 

learners’ cognitive process, and provide guidelines for active operation to complete learning 

missions. The teacher was set to be an online coach via social network and email. Besides, the 

learners could make queries to experts at any time they desire.  

3. Results of Evaluation of the Web Application 

Framework for the evaluation of innovation on the basis of constructivist theory was 

used in the evaluation of the web application, which was evaluated in the following aspects: 

product, context, intellectual abilities, learning achievement, and learner’s   
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3.1 Evaluation of Product  

Evaluation of the web application showed that its contents in  the production 

planning and control course on the topic of selected research activities for undergraduate 

students were correct and complete as specified in the course description, and suitable for 

learners’ age group. In terms of media, the web application was rated as being easy to install 

and having a consistent format regarding the use of fonts and icons. With reference to the 

design, every component of the web application was evaluated as having efficiency in 

assisting learners to construct their knowledge and improve their analytical thinking.  

3.2  Evaluation of Context 

In terms of context of the use of web application, the experts suggested that 

learners be arranged into groups of 3 people to maximize the opportunities in exchanging their 

opinions with each other.  

  3.3 Evaluation of Learner’s Cognitive Ability 

  The Cognitive Ability evaluation used analytical thinking skills test. The study 

revealed that abilities in analytical thinking of the learners significantly improved after using 

the web application (p < .05). 

  3.4 Evaluation of Learning Achievement 

  The results of the pre and post-test showed that learning achievements of the 

learners in the post-test was significantly higher that the set criteria (p < .05). 

3.5 Learners’ Opinions  

The survey indicated that the learners perceived the web application as being 

suitable for all aspects and agreed that it could help them construct knowledge and improve 

their analytical thinking skills. 

   4  Effects of the Web Application on Learners’ Knowledge Construction and 

Analytical Thinking  

  The results of the study regarding learning achievements, analytical thinking 

skills, and opinions of the learners are discussed below. 

  4.1 The study revealed that the learners’ average score in the post-test ( X

= 25. 90, S. D. = 1. 52)  was higher than that of the pre-test ( X = 16. 36, S. D.  = 1. 01)  at a 

significance level (p <.05). 

            4.2 The results of the tests on analytical thinking of the learners in the pre- and 

post-test revealed that the learners achieved a higher average score in the post-test ( X = 25.74, 

S.D. = 1.43) than in the pre-test ( X =13.31, S.D. = 1.00) at a significance level (p <.05). 

  4.3 The study on learners’ opinions on the use of web application revealed that 

the learners considered the web application to be suitable with their level of proficiency and 

provided sufficient examples to help them understand the contents. Furthermore, they agreed 

that the contents, images, and video clips assisted their learning. Regarding the design, the 

learners thought that the design, learning missions, and problems in the web application 

covered the contents of learning, and encouraged the learners to do more research to complete 

their assigned tasks. Moreover, the web application offered various learning missions which 

challenged the learners’ analytical skills such as synthesis and identifying relationship of 

information. In terms of media, the learners found that the web application was user friendly 

and easy to install on their computers and smartphones. However, there was a report on 

restriction of operating system of the application. The application was compatible with only 

android system making it a major barrier for IOS users, who were eventually forced to use the 

application on their PCs only.   
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Figure 4. Show web application to enhance knowledge construction and analytical skills in 21st 

century learning of students in higher education 

  

Conclusion and Discussion 
 

         The study showed that the web application to enhance knowledge construction and 

analytical skills in 21st century learning of students in higher education comprised 5 key 

components, 1) problem base, 2) learning resource, 3) scaffolding, 4) center for collaborative 

learning, and 5) coach.  

The results of the evaluation on various aspects of the application suggested that every 

component could effectively enhance knowledge construction and analytical thinking skills of 

the learners. This might be a result of the employment of cognitive constructivist and socio-

cognitive constructivist as a foundation of the design of the web application that was aimed to 

promote knowledge construction incorporated with analytical skills, in which learners were 

engaged in real practice using their existing experiences. 
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Furthermore, the web application was designed to challenge the learners to seek new 

ways to solve the given problems which is a foundation for the transformation of cognitive 

structure and requires the learning settings to be authentic with relation to learners’ contexts. 

This could optimize learning efficiency, which is consistent with previous studies that 

employed constructivist theory as a principle of the design and development (Kwangmuang & 

Chaijaroen, 2016; Tedtun et al, 2017; Jiambunsri et al, 2012). Also, the learners had more 

opportunities to exchange their ideas of problem solution with other learners, to choose what 

they wanted to learn and to promote their knowledge construction.  

The findings in terms of the effects of the web application on learners’ achievements in 

knowledge construction and analytical thinking skills revealed that the learners had significant 

improvement in both types of skills. This could be incurred from the application’s flexibility 

that allowed the teachers to modify or update the lessons at any time, while the learners had 

access to the lessons at any time they wanted too. In addition to the application’s flexibility, 

the learning activities were designed to promote analytical thinking that challenged the learners 

to synthesize and make connection of obtained information. This is consistent with the previous 

studies that adapted learner’s analytical thinking skills as a foundation of learning management 

(Multri, 2013; Suksuwan et al., 2017; Lumpkin, 1991; Rosman, 1996; Bergthold, 1999). 

 

Recommendations 
 

 1. Recommendations for Further Research 

 1.1 Learners’ satisfaction or comments about learning through web  

application to enhance knowledge construction and analytical thinking in 21st century learning 

should be studied. 

1.2 Qualitative studies regarding learners’ knowledge construction should be 

carried out to evaluate learners’ abilities in constructing knowledge on the basis of principle 

and theory used in the design of the web application. 

2. Recommendation for Implication 

The web application developed by the researchers may be used for learning  

management with consideration of the diversity of learners’ contexts, institution,  learning 

contents, and the suitability of media characteristics.  
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การพฒันาอรรถาภิธานสารสนเทศศาสตรด้์านการบริการสารสนเทศ 
 

กฤติกา  จิวาลกัษณ์ 1 

 

บทคดัย่อ  

 

 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อพฒันาอรรถาภิธานสารสนเทศศาสตร์ด้านการบรกิารสารสนเทศ    
การวจิยันี้ เป็นการวจิยัประยุกต์ ใช้ระเบียบวธิีวจิยัแบบผสมผสานทัง้การวจิยัเชิงปรมิาณและเชิงคุณภาพ 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ต าราภาษาไทยจ านวน 210 ชื่อเรื่อง บทความทางวชิาการ
ภาษาไทย จ านวน 225 บทความ ตัง้แต่ พ.ศ. 2548-2560  และหนังสอือา้งองิภาษาไทยจ านวน 5 ชือ่เรื่อง และ
กลุ่มผูท้รงคุณวุฒทิัง้ภายในและภายนอกทีร่่วมพจิารณาตรวจอรรถาภธิาน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั  คอื แบบ
บนัทกึขอ้มูลที่ใช้ในการรวบรวมค าศพัท์ และการสนทนากลุ่มซึ่งครอบคลุมประเดน็หลกัๆ คอื การคดัเลอืก
ค าศพัท์ที่สอดคลอ้งและครอบคลุมขอบเขตเนื้อหาด้านการบรกิารสารสนเทศ ความถูกต้องของการวเิคราะห์
ค าศพัท์ และการจดัล าดบัชัน้ค าศพัท์ วเิคราะห์ขอ้มูลโดยน าขอ้มูลที่ได้จากแบบบนัทกึขอ้มูลมาวเิคราะห์หา
ความถีโ่ดยการนบัจ านวนของค าศพัทท์ีป่รากฏในแต่ละความสมัพนัธ ์(USE, UF, BT, NT, RT ฯลฯ)  
 ผลการวจิยัพบวา่ มคี าศพัทท์ีป่รากฏในแต่ละความสมัพนัธ ์รวมทัง้สิน้ 579 ค า จ าแนกเป็นศพัทห์ลกั 
จ านวน 112 ค า ค าศพัท์ที่มคีวามหมายกวา้งกว่าศพัท์หลกั (Broader Term - BT) จ านวน 68 ค า ค าศพัท์ที่มี
ความหมายแคบกว่าศัพท์หลกั  (Narrower Term - NT) จ านวน 154 ค า ค าศพัท์ที่เกี่ยวข้องกับศพัท์หลกั 
(Related Term - RT) จ านวน 152 ค า ค าศพัท์ที่ไม่ใช้เป็นศพัท์หลกัแต่เป็นการโยงมาจากศพัท์หลกั  (Used 
For - UF) จ านวน 59 ค า และค าศพัทท์ีก่ าหนดใหเ้ป็นศพัทห์ลกัซึง่เป็นการโยงไปยงัศพัทห์ลกั  (USE) จ านวน 
34 ค า  
 

ค าส าคญั:   อรรถาภธิาน; ธซิอรสั; บรกิารสารสนเทศ; สารสนเทศศาสตร ์
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The Development of Information Science Thesaurus  
with Specific Focus on Information Services 

 
Krittika  Jiwaluk 1 

 

Abstract 

 

 The purpose of this study was to develop the information science thesaurus with specific 
focus on information services. This research methodology was applied both quantitative and 
qualitative research. The research samplings were selected 210 titles of Thai textbooks, 225 articles 
from 2005 to 2017 and 5 reference books related to information services. The instrument research 
was vocabulary collecting form and group of internal and external experts discussion about vocabulary 
selection, accuracy of vocabulary analysis and arrangement. Data analysis was counting frequency of 
terms appearance and their relation (USE, UF, BT, NT, RT, etc.). 
 It was found that there are 579 vocabularies in each of the categories, 112 terms for main 
vocabularies, 68 terms for broader term (BT), 154 terms for narrower term (NT), 152 terms for related 
term (RT). There are 59 terms for used for term (UF) that not used as the main term and 34 terms for 
USE which is a link to the main vocabulary. 

 

Keywords: Thesaurus, Information Services, Information Science 
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บทน า 

 ในสงัคมสารสนเทศทีม่สีารสนเทศและความรูเ้ป็นกลไกส าคญั ความกา้วหน้าและการเปลีย่นแปลงทาง
สงัคมและเทคโนโลยสีารสนเทศ และสภาพแวดลอ้มของการสื่อสารทางการศกึษาและวชิาการ สรา้งโอกาสให้
การผลติผลงานทางวชิาการขยายตวัอย่างรวดเรว็ ส่งผลให้เกดิการศกึษาคน้ควา้และวจิยัอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
คน้หาขอ้มลูและสารสนเทศใหม่ ๆ เกดิศาสตร ์ทฤษฎ ีและความรูใ้หมท่ี่ขยายตวัอยา่งรวดเรว็ วทิยาการความรู้
มีการแตกแขนงออกไป เกิดค าศัพท์ใหม่ ค าศัพท์เดิมล้าสมัย จากการที่ค าศัพท์มีการเคลื่อนไหวและ
เปลี่ยนแปลงตามยุคสมยัอยู่ตลอดเวลา ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องความหลากหลายของค าศพัท์ ทัง้ค าศพัท์ที่มี
ความหมายเหมอืนกนั คลา้ยกนั ใกลเ้คยีงกนั ค าพอ้งรปู ค าพอ้งเสยีง ค าทบัศพัทใ์นภาษาต่างประเทศ  
 ในบรบิทของวชิาชพีสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินการจดัหา รวบรวม 
จดัเกบ็ คน้หา คน้คนืและเผยแพร่เพื่อการบรกิารสารสนเทศ การเปลีย่นแปลงและความหลากหลายของภาษา
และการใชค้ าศพัท ์สง่ผลกระทบโดยตรงต่องานวชิาการดา้นการผลติต ารา บทความทางวชิาการ และงานเขยีน
อื่น ๆ  ในการเลอืกใชค้ าศพัทท์ีถู่กตอ้งเหมาะสมตามหลกัเกณฑด์า้นการปฏบิตังิานในองคก์ารสารสนเทศ เช่น 
การวเิคราะห์ การจดัเกบ็ และการคน้คนืสารสนเทศ การควบคุมค าศพัท์ใหเ้ป็นมาตรฐาน จงึเป็นกระบวนการ
ส าคญัต่อการจดัการให้ค าศพัท์อยู่ในสถานะที่สามารถเป็นกลไกเชงิภาษา เพื่อการเขา้ถึงสารสนเทศที่ผู้ใช้
ตอ้งการไดอ้ยา่งครบถว้นและตรงประเดน็ วตัถุประสงคข์องการควบคุมค าศพัท ์คอื เพือ่ใหเ้กดิความชดัเจนและ
สรา้งความคงทีใ่นการสรา้งค าแทนสาระของเอกสาร  ความคงเสน้คงวาของการก าหนดค าแทนเนื้อหาสาระ จะ
น าไปสู่การควบคุมค าศพัท์ที่มคีวามหมายเหมอืนกนั ความหมายใกลเ้คยีงกนั ค าก ากวม ค าพอ้งรูป ค าพอ้ง
เสยีง ค าทบัศพัท์ในภาษาต่างประเทศ และอื่น ๆ เพื่อป้องกนัมใิหเ้อกสารเรื่องเดยีวกนัหรอืเรื่องที่สมัพนัธ์กนั
กระจดักระจาย  ช่วยให้การค้นคนืได้ผลลพัธ์ที่สมบูรณ์ เพื่อเป็นคู่มอืในการสรา้งค าแทนสาระของค าถามใน
ขัน้ตอนการค้นคนื และเพื่ออ านวยความสะดวกและเพิม่ประสทิธภิาพในการคน้  กระบวนการและกลไกการ
จดัการควบคุมค าศพัท์ที่มคีุณภาพจงึเป็นสิง่จ าเป็นและส าคญั ซึ่งจะช่วยให้การรวบรวมค าศพัท์ในวชิาชีพ
สารสนเทศสารสนเทศศาสตร ์มมีาตรฐานและมศีกัยภาพในการเป็นทัง้ภาษาดรรชนีทีใ่ชใ้นการจดัการและภาษา
ค าคน้ที่ใชใ้นการคน้คนืสารสนเทศ ตลอดจนเป็นค าศพัท์ที่ทนัสมยั พฒันาควบคู่กบัไปกบัความเปลีย่นแปลง
ของสงัคม วฒันธรรม ตลอดจนความกา้วหน้าทางวชิาการทีเ่กีย่วขอ้ง 
 การพัฒนาอรรถาภิธานเพื่อควบคุมค าศัพท์เป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องการ
เปลีย่นแปลงและความหลากหลายของการใชค้ าศพัท์  ค าว่า Thesaurus ในค าเอกพจน์ หรอื Thesauri ในค า
พหูพจน์ หมายถึง ทรพัย์ คลงั ขุมคลงั หรอืขุมสมบตัิของสรรพสิง่ (Chanwangsa, 2000; Sirimanon, 1986 
cited in Prajayayothin, 2013: 1)  จากการศกึษาในเบื้องต้น พบว่า การใช้ค าไทยแทนค าว่า Thesaurus มี
หลากหลาย อาทิ “อรรถาภิธาน”และ “ธซิอรสั” Chanwangsa (2000) ได้กล่าวถึงอรรถาภิธานว่าเป็นศพัท์
บญัญัติทางภาษาศาสตร์ หมายถึง หนังสอือ้างอิงที่รวบรวมค าศพัท์ที่มีความหมายคล้ายกนัมาไว้ในกลุ่ม
เดยีวกนั และในแวดวงการศกึษาบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตรข์องไทย พบวา่ มกีารใชค้ าทบัเสยีง  
ธโีซรสั ธิซอรสั หรอื ธซีอรสั บ้าง จนกระทัง่เริม่ปรากฏค าว่า ศพัท์สมัพนัธ์ และมีการใช้ค าว่า บญัชี หรือ 
ทะเบยีน น าหน้าค าว่าศพัท์สมัพนัธ์ เป็นบญัชศีพัท์สมัพนัธ์ หรอืทะเบยีนศพัท์สมัพนัธ์ เพื่อใช้เรยีกหนังสอื
ประมวลรายการค าศพัท ์ 
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 อรรถาภิธานในวงวชิาชีพสารสนเทศศาสตร์มลีกัษณะเป็นศพัท์ควบคุม (Controlled vocabulary) ที่
ไดร้บัการพฒันาทัง้ในดา้นโครงสรา้งและวธิกีารทางไวยากรณ์ของค าศพัท์และชุดค าศพัท์ ประมวลค าทีใ่ชเ้ป็น
เครือ่งมอืประกอบการพจิารณาก าหนดค าดรรชนีใหก้บัเอกสารในกระบวนการจดัเกบ็สารสนเทศ และใชเ้ป็นคูม่อื
ในการพจิารณาเลอืกใชค้ าคน้ในกระบวนการคน้คนืสารสนเทศ  อรรถาภธิานเป็นศพัท์ควบคุมที่มไิดเ้ป็นเพยีง
ชุดค าศพัท์ที่ช่วยใหผู้ท้ าดรรชนีหรอืผูค้น้ตดัสนิใจเลอืกค าที่จะแทนเรื่องที่ตอ้งการไดด้ทีี่สุดเท่านัน้  แต่อรรถา
ภธิานจะช่วยใหผู้ใ้ชไ้ดเ้หน็ภาพรวมของค าทุกค า และสามารถประมวลสาระของเรื่องทีต่อ้งการไดค้รอบคลุมทุก
ประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งหากเปรยีบเทยีบกบัหวัเรื่อง (Subject headings) ซึ่งเป็นศพัทค์วบคุมเช่นเดยีวกนั จะพบว่า
ศพัท์ควบคุมแบบอรรถาภธิานมคีวามคลา้ยคลงึกบัหวัเรื่อง แต่โครงสรา้งของอรรถาภธิานมคีวามซบัซ้อนกว่า  
และสญัลกัษณ์แทนความสมัพนัธม์รีปูแบบและความหมายเฉพาะตวัทีช่ดัเจนกวา่หวัเรือ่ง (Prajayayothin 2013, 
pp. 11-18: Redmond-Neal & Hlava, Ed. 2005, p. vi) การพฒันาอรรถาภธิานมคีวามส าคญัและเป็นสิง่จ าเป็น
ที่สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ศพัท์ดรรชนีแทนเนื้อหาสาระของเรื่อง และชุดค าศพัท์ที่แทนความรูใ้นศาสตร์หรอื
วชิาชพี ซึง่ก าหนดขึน้ภายใตโ้ครงสรา้งและหลกัเกณฑท์ีเ่ป็นมาตรฐาน  
 ในวงวชิาชีพสารสนเทศศาสตร์การบรกิารสารสนเทศเป็นภารกิจหนึ่งที่เกี่ยวของกบัการจดับรกิาร
ประเภทต่าง ๆ ที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการในการเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ       
การบรกิารสารสนเทศครอบคลุมเนื้อหาทัง้ในด้านการจดับรกิาร อาทิ การจดับรกิารพื้นฐานประเภทต่าง ๆ 
บรกิารเฉพาะตามความตอ้งการของผูใ้ช้ บรกิารสารสนเทศดจิทิลั ช่องทางการจดับรกิารสารสนเทศ การตลาด 
คุณภาพการบรกิารมาตรฐานการบรกิาร เป็นตน้  นอกจากนี้ยงัเกี่ยวขอ้งกบัผูใ้หบ้รกิารในแง่มุมของบทบาท
หน้าที่ การพฒันาผู้ให้บรกิาร ฯลฯ ส่วนด้านผู้ใช้บรกิารเกี่ยวข้องในมุมมองของความต้องการสารสนเทศ 
พฤติกรรม การแสวงหาสารสนเทศ การใช้สารสนเทศ การศึกษาผู้ใช้ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้าน
คุณธรรมจรธิรรม และจรรยาบรรณ  สาระส าคญัของการบรกิารสารสนเทศปรากฏชดัเจน และเผยแพร่ทัง้ทีเ่ป็น
ต ารา บทความวชิาการ และเอกสารต่าง ๆ การใช้ค าศพัท์แทนเนื้อหาสาระของเรื่องมคีวามหลากหลายและ
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมยั จึงเกิดปัญหาจากการใช้ค าศพัท์แทนเนื้อหาสาระของเรื่องซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องใช้
ค าศพัทท์ีห่ลากหลายไม่เป็นมาตรฐานหรอืแนวทางเดยีวกนั ทัง้ดา้นการใชค้ าศพัทแ์ละการสะกดค า ดงันั ้นเพื่อ
เป็นการลดปัญหาดงักล่าว ประกอบกบัการพฒันาอรรถาภธิานสารสนเทศศาสตร์ดา้นการบรกิารสารสนเทศ
โดยตรงยงัไมป่รากฏในงานวจิยัใด ๆ  ผูว้จิยัจงึมคีวามเหน็วา่ การสรา้งมาตรฐาน/แนวทางในการใชค้ าศพัทเ์ป็น
สิง่ส าคญั อนัจะน าไปสู่การสรา้งองค์ความรูเ้กี่ยวกบัการพฒันาอรรถาภธิานสารสนเทศศาสตร์ดา้นการบรกิาร
สารสนเทศ  โดยการประมวลค าศพัท์ที่เกี่ยวขอ้ง น ามาจดักลุ่ม ก าหนดรหสั และแสดงความสมัพนัธ์ระหว่าง
ค าศพัทใ์นกลุ่มตามล าดบัขัน้  ครอบคลุมค าศพัทท์ีม่คีวามหมายกวา้ง ศพัทท์ีม่คีวามหมายแคบ และโยงค าศพัท์
ทีเ่กีย่วเน่ืองกนั โดยน าเสนอในรปูของอรรถาภธิานสองภาษา คอื ภาษาไทย-องักฤษ โดยใชภ้าษาไทยเป็นหลกั
และก ากบัดว้ยภาษาองักฤษในค าศพัท์ทุกค า ซึ่งผลลพัธ์ที่ไดจ้ะยงัประโยชน์ต่อผูผ้ลติต ารา บทความวชิาการ 
และงานวชิาการอื่นๆ ผู้ปฏบิตังิานในองค์การสารสนเทศ เช่น บรรณารกัษ์ นักสารสนเทศ ฯลฯ ที่ปฏบิตังิาน
เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สารสนเทศ การจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ และผู้ใช้สารสนเทศ มีค าศัพท์
สารสนเทศศาสตร์ด้านการบรกิารสารสนเทศที่เป็นมาตรฐาน สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการควบคุม
ค าศพัทท์ีใ่ชไ้ปในแนวทางเดยีวกนั    
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วตัถปุระสงคก์ารวิจยั  

เพือ่พฒันาอรรถาภธิานสารสนเทศศาสตรด์า้นการบรกิารสารสนเทศ  

วิธีการศึกษา  

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั   
  1.1 เอกสาร ประกอบดว้ย ต ารา บทความทางวชิาการ และหนงัสอือา้งองิ 
   1.1.1 ต าราภาษาไทยด้านสารสนเทศศาสตร์ ที่มเีนื้อหาเกี่ยวขอ้งกบัการบรกิาร
สารสนเทศ ตัง้แต่ พ.ศ. 2548-2560 โดยพจิารณาคดัเลอืกจากต าราซึง่ผลติและเผยแพรเ่ป็นวงกวา้ง จดัพมิพ์
โดยสถาบันอุดมศึกษาที่ใช้ต าราเป็นหลักในการเรียนการสอน อาทิ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เป็นตน้  
   1.1.2 บทความทางวชิาการภาษาไทยดา้นสารสนเทศศาสตร์ ทีม่เีนื้อหาเกีย่วขอ้งกบั
การบรกิารสารสนเทศ ตัง้แต่ พ.ศ. 2548-2560 โดยพจิารณาคดัเลอืกจากวารสารวชิาการทางสารสนเทศศาสตร์
ทีม่รีายชือ่อยูใ่นฐานขอ้มลูของศนูยก์ารอา้งองิวารสารไทย (TCI) 
  - หนั งสืออ้ างอิ งภ าษ าไทยประเภทพจนานุ กรม  สารานุ ก รม  วิท ยานุ ก รมทาง
บรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์ 
  1.2 ผูท้รงคุณวุฒทิัง้ภายในและภายนอก การจดัประชุมสนทนากลุ่มผูท้รงคุณวุฒทิัง้ภายใน
และภายนอก ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ คณาจารย์แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร ์
บรรณารกัษ์ห้องสมุดสถาบนัอุดมศกึษา นักเอกสารสนเทศ นักวชิาการ ฯลฯ  จ านวน 10 คน ร่วมพจิารณา
ตรวจอรรถาภธิานในเบือ้งตน้ และรว่มเสนอความเหน็ในประเดน็การคดัเลอืกค าศพัทท์ีส่อดคลอ้งและครอบคลุม
ขอบเขตเนื้อหาดา้นการบรกิารสารสนเทศ ความถูกต้องของการวเิคราะห์ค าศพัท์ และความถูกต้องของการ
จดัล าดบัชัน้ค าศพัท ์ 
 2. ขอบเขตเนื้อหาของอรรถาภิธานสารสนเทศศาสตร์ด้านการบริการสารสนเทศ  ผู้วิจยัน าเสนอ
แนวคดิ ทฤษฎ ีและเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาอรรถาภธิาน ดงันี้ 
  2.1 กรอบแนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกบัระบบการจดัระบบความรู้ (Knowledge Organization 
Systems - KOS) ซึ่ งแบ่งประเภทของการจัดระบบความรู้ออกเป็น 3 กลุ่ม  (Council on Library and 
Information Resources, n.d.) ไดแ้ก่ 
   2.1.1 กลุ่มรายการค าศพัท์ (Term lists) ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกบัการควบคุมการ
ใช้ค า (Authority files) อภิธานศัพท์ (Glossaries) พจนานุกรม (Dictionaries) และอกัขรานุกรมภูมิศาสตร ์
(Gazetteers)  
   2.2.2 กลุ่มการก าหนดหมวดหมู่และการจ าแนกประเภท  (Classification and 
categories) ได้แก่ หวัเรื่อง (Subject heading) วธิกีารก าหนดหมวดหมู่และจ าแนกประเภท (Classification 
and categorization schemes) และแทก็โซโนม ี(Taxonomies)  
   2.2.3 กลุ่ ม รายการที่ ส ัมพัน ธ์กัน  (Relationship lists) ได้ แก่  อ รรถ าภิ ธ าน 
(Thesaurus) ซแีมนตกิ เน็ตเวริค์ (Semantic network) และออนโทโลจ ี(Ontologies) 
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 จากแนวคดิและทฤษฎกีารแบ่งกลุ่มการจดัระบบความรูข้า้งตน้ การจดัระบบความรูใ้นลกัษณะของ
อรรถาภิธานจัดอยู่ในกลุ่มรายการที่ส ัมพันธ์กัน ซึ่งกลุ่มนี้ จะ ให้ความส าคัญกับแนวคิดและโครงสร้าง
ความสมัพนัธข์องค าศพัท์ ซึ่งแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างค าศพัทใ์นกลุ่มตามล าดบัขัน้  ครอบคลุมค าศพัท์ทีม่ ี
ความหมายกวา้ง ศพัทท์ีม่คีวามหมายแคบ และโยงค าศพัทท์ีเ่กีย่วเน่ืองกนั 
  2.2 กรอบแนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัขัน้ตอนการพฒันาธซิอรสั การวจิยัครัง้นี้เป็นการพฒันา
หรอืสรา้งธซิอรสัขึ้นมาใหม่ โดยมแีนวปฏบิตัใินลกัษณะของระบบผสมระหว่างระบบทฤษฎีและระบบปฏบิตั ิ
ดงันี้ (Prajayayothin, 2017) 
   2.2.1 ระบบทฤษฎี เป็นระบบที่อาศยัผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒสิร้างและพจิารณา
รวบรวมค าศพัท ์แลว้ก าหนดค าศพัท/์ชุดค าศพัทท์ีส่มัพนัธก์นั 
   2.2.2 ระบบปฏิบัติ เป็นระบบที่พัฒนาหรอืสร้างธิซอรสัด้วยการวเิคราะห์เนื้อหา
เอกสาร ตลอดจนแหลง่ค าศพัทอ์ื่น ๆ แลว้น ามาจดัสรา้งธซิอรสั 
  2.3 เกณฑ์พิจารณาความครอบคลุมเนื้อหา ผู้วิจยัเลือกใช้กรอบแนวคิดด้านการบริการ
สารสนเทศของสมาคมบรกิารตอบค าถามและช่วยการคน้ควา้และผูใ้ชบ้รกิาร หรอืรซูา (Reference and User 
Services Association - RUSA)  ซึ่งเป็นสมาคมวชิาชพีบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์ทีอ่ยู่ภายใต้
การก ากบัดูแลของสมาคมห้องสมุดอเมรกินั หรอืเอแอลเอ  (American Library Association - ALA)  รูซามี
บทบาทส าคญัในการพฒันาวชิาการและวชิาชพีบรรณารกัษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  และภารกจิส าคญั
ของรูซา  คือ การก าหนดแนวทางการปฏิบตัิงานที่เกี่ยวข้องกบัการบรกิารสารสนเทศ เพื่อให้ผู้ให้บรกิาร
สารสนเทศและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดใ้ชเ้ป็นเกณฑห์รอืแนวทางในการท างาน  เกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งคอื   Guidelines for 
Information Services (2000) ครอบคลุมเนื้อหา 6 กลุม่ ประกอบดว้ย   
   2.3.1 บริการ (Services) จุดมุ่งหมายของการบริการสารสนเทศ คือ การจดัให้มี
บรกิารประเภทต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ การน าเสนอสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ ทนัสมยั การช่วยเหลอืและใหค้ าแนะน ากบัผูใ้ชใ้นการเขา้ถงึสารสนเทศ และการส ารวจประเมนิขอ้มลู
ความตอ้งการของผูใ้ชเ้พือ่ปรบัปรุงสูก่ารบรกิารทีด่เียีย่ม  
   2.3.2 ทรพัยากรสารสนเทศ (Resources) การรวบรวมและจัดเตรียมทรัพยากร
สารสนเทศทีต่รงกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้ทัง้ดา้นเนื้อหาสาระ ความทนัสมยั รปูแบบ และปรมิาณ  
   2.3.3 การเขา้ถึงสารสนเทศ (Access) การเอื้ออ านวยผูใ้ชใ้นการเขา้ถงึสารสนเทศ
ดว้ยชอ่งทางทีห่ลากหลาย รวมถงึการพฒันาเครือ่งมอืชว่ยคน้สารสนเทศรปูแบบต่าง ๆ  
   2.3.4 บุคคล (Personnel) การพัฒนาผู้ให้บริการสารสนเทศ ต าแหน่งงานและ
บทบาทหน้าที ่คุณสมบตัดิา้นวชิาชพีและคุณสมบตัเิฉพาะ 
   2.3.5 การประเมนิการบรกิารสารสนเทศ (Evaluation) ครอบคลุมการประเมนิดา้นผู้
ให้บริการสารสนเทศ ด้านผู้ใช้บริการสารสนเทศ  ด้านทรัพยากรสารสนเทศ และด้านเครื่องมือช่วยค้น
สารสนเทศ 
    2.3.6 จรรยาบรรณและจรรยาวชิาชพี (Ethics) ครอบคลุมจรรยาบรรณและจรยิธรรม
ในวชิาชพี และแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบัผูใ้หบ้รกิารและผูใ้ชบ้รกิารสารสนเทศ 
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3. เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยั ผู้วจิยัสร้างเครื่องมือส าหรบับนัทึกข้อมูล โดยศึกษาเอกสารต่าง ๆ ที่
เกี่ยวขอ้งกบัการพฒันาแบบบนัทกึขอ้มูลอรรถาภธิาน ประมวล สรุป และพจิารณาดดัแปลงให้เหมาะสมกบั
งานวจิยั เพือ่ใชร้วบรวมและจดัท าโครงสรา้งค าศพัทเ์ป็นการเฉพาะ   
 4. ขัน้ตอนการพฒันาอรรถาภิธาน ผู้วจิยัศกึษาขัน้ตอนการพฒันาอรรถาภิธานจากเอกสารต่าง ๆ 
(Aitchison, Gilchrist, & Bawden, 2000; American National Standard Institute, 1974; Broughton, 2006; 
Prajayayothin, 2017) และด าเนินการดงันี้  
  4.1 ประมวลและพิจารณาคดัเลือกค าศพัท์จากแหล่งต่าง ๆ เช่น ต าราและบทความทาง
วชิาการทางสารสนเทศศาสตรท์ีม่เีนื้อหาเกีย่วขอ้งกบัการบรกิารสารสนเทศ  
  4.2 วเิคราะห์ค าศพัท์ที่รวบรวม ขจดัค าซ ้า รวมค าที่พอ้งความหมายหรอืค าที่มีความหมาย
ใกล้เคียงกนัไว้ด้วยกนั ค าที่มคีวามหมายที่กว้างกว่า แคบกว่า ค าที่ เกี่ยวเนื่องกนั และค าพ้องเสยีง (ถ้าม)ี 
รวมถงึการทบัศพัทค์ าในภาษาองักฤษตามหลกัเกณฑก์ารทบัศพัทท์ีร่าชบณัฑติยสถานก าหนด โดยใชเ้อกสาร
ดงัรายการต่อไปนี้เป็นคูม่อืทีใ่ชป้ระกอบการวเิคราะหค์ าศพัท ์(Reference source) (บรรณานุกรมแนบทา้ย)  
   - ASIST thesaurus of information science, technology and librarianship 
   - Thesaurus of ERIC descriptors 
   - Encyclopedia of library and information science 
   - UNESCO thesaurus 
   - ศพัทว์ชิาการดา้นบรรณารกัษศาสตร ์
   - ค าภาษาองักฤษทีใ่ชก้ ากบัหวัเรือ่งไทย 
   - หวัเรือ่งส าหรบัหนงัสอืภาษาไทย / หวัเรือ่งภาษาไทย 
   - หลกัเกณฑก์ารทบัศพัทฉ์บบัราชบณัฑติยสถาน 
  4.3 จดัล าดบัความสมัพนัธข์องค าในแต่ละกลุ่ม ตามโครงสรา้งอรรถาภธิานตามล าดบัขัน้ และ
เพิม่ค าทีเ่กีย่วขอ้งสมัพนัธใ์นลกัษณะต่าง ๆ เชน่ BT NT RT U/UF 
  4.4 พจิารณาปรบัค าศพัทท์ีไ่มไ่ดเ้ป็นศพัทห์ลกัตามขอ้ 2 เพือ่ใหทุ้กค ามโีอกาสไดเ้ป็นศพัทห์ลกั  
  4.5 ตรวจสอบและแกไ้ขเพิม่เตมิองคป์ระกอบทีจ่ าเป็นของชุดค าศพัทใ์หถู้กตอ้งสมบูรณ์ เช่น 
การจดัท ารายการโยง USE/ UF (USE FOR) ใหค้รอบคลุมค าศพัทใ์หค้รบถว้น  
  4.6 น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสนทนากลุ่มทัง้ขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะมาประมวล และปรบัแก้
ไขอรรถาภธิานตามทีผู่ท้รงคุณวุฒใิหค้ าแนะน า กรณีทีป่ระชุมมขีอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะทีห่ลากหลาย หรอืมี
ความเหน็ต่างเกีย่วกบัค าศพัท์ และไม่สามารถสรุปหรอืหาขอ้ยุตเิกีย่วกบัค าศพัทจ์ากทีป่ระชุมได ้  ผูว้จิยัจะน า
ค าศพัท/์ชุดค าศพัท์กลบัมาตรวจสอบกบัคู่มอื หนังสอื ต ารา บทความ ฯลฯ  และน าเสนอทีป่ระชุมเพือ่หาขอ้ยุติ
อกีครัง้ และหากยงัไมส่ามารถหาขอ้ยุตไิดอ้กี ผูว้จิยัจะเป็นผูค้ดัเลอืกโดยพจิารณาควบคู่ไปกบัความคดิเหน็ของ
ผูท้รงคุณวฒุ ิแหลง่ทีม่าของค าศพัท ์และจ านวนครัง้ของการน าไปใช ้เป็นแนวทางในการพจิารณาเลอืกค าศพัท ์
  4.7 ตรวจสอบการเรยีงศพัทห์ลกั และชุดค าศพัทต์ามล าดบัอกัษร  
  4.8 จดัแสดงรายการค าต่าง ๆ โดยมคีวามแตกต่างระหว่างค าที่เลอืกใชเ้ป็นศพัท์ดรรชนี ใน
ที่นี้ผูว้จิยัใชว้ธิพีมิพ์ตวัเขม้ในกรณีที่เป็นศพัท์หลกั หรอืเป็นค าศพัท์ที่อยู่ในชุดค าศพัท์และสามารถน ามาเป็น
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ศพัท์หลกั ส่วนค าที่ไม่ใช้เป็นศพัท์ดรรชนีจะพมิพ์ตวับาง ซึ่งหมายถึงค าศพัท์นัน้ ๆ ไม่สามารถน ามาใช้เป็น
ศพัทห์ลกัหรอืศพัทด์รรชนีได ้
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

 

2. การรวบรวมค าศพัทจ์ากต ารา/

บทความทางวชิาการดา้น

สารสนเทศศาสตร ์

3. การพจิารณา วเิคราะห ์และ

จดัล าดบัชัน้ค าศพัทต์ามลกัษณะ

โครงสรา้งของอรรถาภธิาน 

1. การพฒันาแบบบนัทกึขอ้มลู

เพือ่ใชใ้นการรวบรวมค าศพัท ์

ขอบเขตเน้ือหาของการบรกิาร

สารสนเทศ ตามแนวคดิของ 

สมาคมบรกิารตอบค าถามและ

ชว่ยการคน้ควา้และผูใ้ชบ้รกิาร 

หรอืรซูา (Reference and  

User Services Association - 

RUSA) 

1. การบรกิาร (Services) 

2. ทรพัยากรสารสนเทศ 

(Resources) 

3. การเขา้ถงึสารสนเทศ 

(Access) 

4. บุคคล (Personal) 

5. การประเมนิบรกิาร

สารสนเทศ (Evaluation) 

6. จรรยาบรรณและ 

จรรยาวชิาชพี (Ethics) 

 

ขัน้ตอนการพฒันาอรรถาภธิาน 

5. การปรับแก้ไขอรรถาภิธาน

ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้ค าแนะน า 

4. การพจิารณาปรบัค าศพัทแ์ละ

แกไ้ขเพิม่เตมิองคป์ระกอบของ

อรรถาภธิาน 

 

2. การสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ

เพื่อพิจารณาอรรถาภิธาน 

1. การก าหนดประเด็น 

การสนทนากลุ่ม 

3. การรวบรวมข้อมูลการสนทนา 

กลุ่มและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

6. การน าเสนออรรถาภธิาน

สารสนเทศศาสตรด์า้นการบรกิาร

สารสนเทศ 
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5. การวเิคราะหข์อ้มลู  
5.1 น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบบนัทกึขอ้มลูมาวเิคราะหห์าความถีโ่ดยการนบัจ านวนของค าศพัท์ 

ทีป่รากฏในแต่ละความสมัพนัธ ์(USE, UF, BT, NT, RT ฯลฯ)  
  5.2 น าขอ้มูลที่ได้จากแบบบนัทึกขอ้มูลมาประมวลและน าเสนอขอ้มูลเชงิคุณภาพ โดยจดั
กลุม่ค าและจดัล าดบัชัน้ของค าศพัทไ์ทย-องักฤษ ตามลกัษณะโครงสรา้งอรรถาภธิาน 

สรปุผลการวิจยั 

 ผลการวจิยัเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกบัอรรถาภิธานสารสนเทศศาสตร์ด้านการบรกิารสารสนเทศ ซึ่ง
ผลลพัธ์ที่ได้จะเอื้อประโยชน์ต่อผู้ผลิตต ารา บทความวชิาการ และงานวชิาการอื่น  ๆ และผู้ปฏิบัติงานใน
องค์การสารสนเทศ เช่น บรรณารักษ์ นักสารสนเทศ ฯลฯ มีค าศัพท์สารสนเทศศาสตร์ด้านการบริการ
สารสนเทศทีเ่ป็นมาตรฐาน สามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการควบคุมค าศพัทท์ีใ่ชไ้ปในแนวทางเดยีวกนั    
 ผลการวจิยัน าเสนอในรปูของอรรถาภธิานสองภาษา คอื ภาษาไทย-องักฤษ โดยใชภ้าษาไทยเป็นหลกั
และก ากบัดว้ยภาษาองักฤษ ผูว้จิยัวเิคราะหห์าความถีข่องค าศพัทท์ีป่รากฏในแต่ละความสมัพนัธ ์พบวา่มศีพัท์
หลกั ค าศพัท์ทีม่คีวามหมายกวา้งกว่าศพัท์หลกั (Broader Term - BT)  ค าศพัท์ทีม่คีวามหมายแคบกว่าศพัท์
หลกั  (Narrower Term - NT)  ค าศพัท์ที่เกี่ยวขอ้งกบัศพัท์หลกั (Related Term - RT)  ค าศพัท์ที่ไม่ใช้เป็น
ศพัทห์ลกัแต่เป็นการโยงมาจากศพัทห์ลกั  (Used For - UF) ค าศพัทท์ีก่ าหนดใหเ้ป็นศพัทห์ลกัซึ่งเป็นการโยง
ไปยงัศพัทห์ลกั  (USE) รวมทัง้สิน้ 579 ค า จ าแนกไดด้งันี้ 
 1. ศพัทห์ลกั จ านวน 112 ค า  
 2. ค าศพัทท์ีม่คีวามหมายกวา้งกวา่ศพัทห์ลกั (Broader Term - BT) จ านวน 68 ค า 
  ค าศพัทท์ีป่รากฏซ ้าสงูสดุ 7 ครัง้   หอ้งสมดุ (Libraries) 
  ค าศพัทท์ีป่รากฏซ ้า 6 ครัง้   บรกิารสารสนเทศ (Information services) 
  ค าศพัทท์ีป่รากฏซ ้า 5 ครัง้  สิง่พมิพอ์เิลก็ทรอนิกส ์(Electronic publications) 
 3. ค าศพัทท์ีม่คีวามหมายแคบกวา่ศพัทห์ลกั (Narrower Term - NT) จ านวน 154 ค า 
  ค าศพัทท์ีป่รากฏซ ้าสงูสดุ  4 ครัง้   บรกิารสารสนเทศ (Information services) 
  ค าศพัทท์ีป่รากฏซ ้า  3 ครัง้   วารสารวชิาการ (Journals) 
      หนงัสอื (Books) 
 4. ค าศพัทท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัศพัทห์ลกั (Related Term - RT) จ านวน 152 ค า 
  ค าศพัทท์ีป่รากฏซ ้าสงูสดุ  11 ครัง้  ผูใ้ช ้ (Users) 
  ค าศพัทท์ีป่รากฏซ ้า  7 ครัง้     หอ้งสมดุ (Libraries) 
  ค าศพัทท์ีป่รากฏซ ้า  5 ครัง้    วทิยานิพนธอ์เิลก็ทรอนิกส ์(Electronic dissertations) 
      หนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic books) 
  ค าศพัทท์ีป่รากฏซ ้า  4 ครัง้   การคน้ออนไลน์ (Online searching) 
      การฝึกอบรมผูใ้ช ้(User training) 
      ความคาดหวงัของผูใ้ช ้(User expectations) 
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      ความตอ้งการสารสนเทศ (Information needs) 
      พฤตกิรรมผูใ้ช ้(User behavior) 
      วารสารอเิลก็ทรอนิกส ์ (Electronic journals) 
 5. ค าศพัทท์ีไ่มใ่ชเ้ป็นศพัทห์ลกัแต่เป็นการโยงมาจากศพัทห์ลกั (Used For - UF) จ านวน 59 ค า 
 6. ศพัทท์ีก่ าหนดใหเ้ป็นศพัทห์ลกัซึง่เป็นการโยงไปยงัศพัทห์ลกั (USE) จ านวน 34 ค า 
  ค าศพัทท์ีป่รากฏซ ้าสงูสดุ 4  ครัง้   สารสนเทศศาสตร ์ (Information science)  
  ค าศพัทท์ีป่รากฏซ ้า  3 ครัง้   กลุม่สนทนาออนไลน์  (Online chat group) 

    การคน้คนืสารสนเทศ  (Information retrieval) 
    บรกิารอา้งองิ  (Reference services) 

ตวัอยา่งอรรถาภธิานสารสนเทศศาสตรด์า้นการบรกิารสารสนเทศ 

การศกึษาการใช ้(Use studies) USE การศกึษาผูใ้ช ้(User studies) 

RT การศกึษาการใชส้ารสนเทศ (Information use studies) 

การศกึษาผูใ้ช ้(User studies) UF การศกึษาการใช ้(Use studies) 

 การศกึษาผูใ้ชส้ารสนเทศ (Information user studies)  

BT ระเบยีบวธิวีจิยั (Research methodology) 

NT พฤตกิรรมผูใ้ช ้(User behavior) 

RT การใชส้ารสนเทศ (Information use) 

 การประชุมกลุม่ (Focus group)  

 การส ารวจหอ้งสมดุ (Library surveys) 

 ผูใ้ช ้ (Users) 

การศกึษาผูใ้ชส้ารสนเทศ  

(Information user studies) 

USE การศกึษาผูใ้ช ้(User studies) 

 

 จากตวัอย่างผลการวจิยัข้างต้น สะท้อนให้เห็นความเชื่อมโยงกบัเกณฑ์พิจารณาความครอบคลุม
เนื้อหา ซึ่งผูว้จิยัใชเ้ป็นกรอบแนวคดิในการคดัเลอืกค าศพัท์ ตวัอย่างดงักล่าวจะพบค าศพัท์ที่มคีวามเกีย่วขอ้ง
และสอดคลอ้งกบักรอบแนวคดิในหวัขอ้ บรกิาร (Services) ในประเดน็ทีมุ่ง่เน้นการจดัใหม้บีรกิารประเภทต่างๆ 
ทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้การช่วยเหลอืและใหค้ าแนะน ากบัผูใ้ชใ้นการเขา้ถงึสารสนเทศ  และการ
ส ารวจประเมนิขอ้มลูความตอ้งการของผูใ้ช้ และการประเมนิการบรกิารสารสนเทศ  (Evaluation) ทีมุ่ง่เน้นการ
ประเมนิผูใ้ชบ้รกิารสารสนเทศ  
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การอภิปรายผล 

 ผลการวจิยัมปีระเดน็ส าคญัทีจ่ะอภปิราย ดงันี้ 
 1. การพัฒนาอรรถาภิธาน จากการศึกษางานวิจยัที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอรรถาภิธาน พบว่า 
กระบวนการพฒันาอรรถาภิธานประกอบด้วยขัน้ตอนส าคญั ประกอบด้วย 1) ศกึษาและรวบรวมค าศพัท์ที่
เกีย่วขอ้งทุก ๆ วล ีหรอืค าส าคญัทีป่รากฏในเอกสาร 2) จดักลุ่มและวเิคราะหค์ าศพัทเ์พื่อหาความสมัพนัธข์อง
ค าศพัท์ และแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างค าศพัท์ในกลุ่มตามล าดบัขัน้  ครอบคลุมค าศพัท์ทีม่คีวามหมายกวา้ง 
ศพัทท์ีม่คีวามหมายแคบ และโยงค าศพัทท์ีเ่กีย่วเนื่องกนั  3) พจิารณาปรบัปรุงแกไ้ขค าศพัทใ์หถู้กตอ้งโดยจดั
ประชุมผูเ้ชีย่วชาญและผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง 4) จดัล าดบัความถี่ของค าศพัท์ทีป่รากฏ และการจดัท าฐานขอ้มูลอรรถา
ภธิาน (Wonglerdee 2010; Medelyan & Witten 2014; Brahmawong, et al., 2000) 
 2. ประเภทของอรรถาภธิาน อรรถาภธิานสารสนเทศศาสตรด์า้นการบรกิารสารสนเทศทีผู่ว้จิ ัยพฒันา
เป็นอรรถาภิธานสองภาษา คอื ภาษาไทย-องักฤษ โดยใช้ภาษาไทยเป็นหลกั และก ากบัด้วยภาษาองักฤษ 
จดัเป็นอรรถาภธิานหลายภาษา (Multilingual thesauri)  หรอืตัง้แต่สองภาษาขึน้ไป เช่นเดยีวกบั อรรถาภธิาน
ดา้นการเกษตร (Thai National AGRIS Centre, 2014) ทีร่วบรวมค าศพัทด์า้นการเกษตรและสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการเกษตรกว่า 46,000 ค า แสดงผลในสองภาษาหลกั คอืภาษาไทย ภาษาองักฤษ และสองภาษารอง คอื
ภาษาฝรัง่เศส และภาษาสเปน ในส่วนของการจ าแนกประเภทตามเนื้อหา อรรถาภธิานสารสนเทศศาสตรด์า้น
การบรกิารสารสนเทศ จดัเป็นอรรถาภิธานเฉพาะสาขาวชิา (Disciplinary thesauri หรอื Subject thesauri) 
เช่นเดยีวกบั อรรถาภธิานสาขาการศกึษา (The thesaurus of ERIC descriptor)  อรรถาภธิานดา้นสารสนเทศ
ศาสตร์ เทคโนโลย ีและบรรณารกัษศาสตร์ (ASIS&T thesaurus of information science, technology, and 
librarianship)  และหากจ าแนกตามวตัถุประสงค์ในการจดัการทรพัยากรสารสนเทศ อรรถาภธิานสารสนเทศ
ศาสตรด์า้นการบรกิารสารสนเทศ จดัเป็นอรรถาภธิานทีพ่ฒันาขึน้เพื่อเป็นคู่มอืเฉพาะดา้นทีร่วบรวมค าศพัท์ที่
เกีย่วขอ้งกบัสารสนเทศศาสตรด์า้นการบรกิารสารสนเทศ 

 ข้อเสนอแนะ  

 การพฒันาอรรถาภิธานครัง้นี้จะเป็นการพฒันาน าร่องไปสู่การวจิยัในประเด็นอื่น อาทิ การพฒันา
อรรถาภธิานสารสนเทศศาสตร์ดา้นการวเิคราะห์สารสนเทศ การจดัเกบ็และคน้คนืสารสนเทศ และการพฒันา
ทรพัยากรสารสนเทศ เป็นต้น ประเด็นส าคญัคอื การน าช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ในสงัคมออนไลน์มาร่วม
พฒันารูปแบบในการน าเสนอค าศพัท์ ซึ่งนอกเหนือจากการประชุมสนทนากลุ่มผูท้รงคุณวุฒเิพื่อหาขอ้ยุตใิน
การพจิารณาค าศพัท์แลว้ การเปิดโอกาสใหผู้ใ้ชท้ีส่นใจไดม้สี่วนร่วมและไดท้ดลองใชง้านจรงิ   ดว้ยการโพสต์
เนื้ อหาบนคลาวด์ (Cloud) หรือการใช้โปรแกรม Thesaurus & Taxonomy Management Software เช่น 
"Poolparty"  https://www.poolparty.biz/taxonomy-thesaurus-management/  ในการน าเสนอผลการวจิยั โดย
เชื่อมโยง (link) ให้ผู้อ่านสามารถเขา้ถึงผลการวจิยัทัง้หมดได้ ก็จะเป็นอีกทางเลอืกหนึ่งที่น่าสนใจ ผู้สนใจ
สามารถมสี่วนร่วมในการพจิารณาค าศพัท์และให้ขอ้คดิเห็น  ซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิม่ให้กบังานวจิยัอีก
ชอ่งทางหนึ่ง 

 

https://www.poolparty.biz/taxonomy-thesaurus-management/
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Enneagram Made Easy 

มองคนด้วยมมุใหม่ เปล่ียนใจให้
เป็นสขุ 
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กรงุเทพฯ: มลูนิธโิกมลคมีทอง, 2553 
ISBN: 978-616-7102-03-0   

 
บทคดัย่อ 

มองคนดว้ยมุมใหม ่เปลีย่นใจใหเ้ป็นสขุ ตพีมิพเ์ป็นครัง้ที ่4 โดยมลูนิธโิกมลคมีทอง เรนนี บารอน และ 
อลซิาเบท็ เวเทลิ เป็นผูเ้ขยีน ผูแ้ปลคอื วาจาสทิธิ ์ลอเสรวีานิช หนังสอืเล่มน้ีอธบิายความรูเ้กีย่วกบับุคลกิภาพ
พืน้ฐานของคน 9 แบบ คอื 1) ผูส้มบรูณ์พรอ้ม 2) ผูช้ว่ยเหลอื 3) ผูใ้ฝ่ส าเรจ็ 4) คนโรแมนตกิ 5) ผูส้งัเกตการณ์ 
6) ผู้ตัง้ค าถาม 7) นักผจญภัย 8) ผู้ปกป้องสิทธิ และ 9) ผู้ประสานไมตรี บุคลิกทัง้ 9 แบบอธิบายผ่าน 
สญัลกัษณ์วงกลมคลา้ยดาว 9 ต าแหน่ง เรยีกว่า “เอน็เนียแกรม” (Enneagram) น าเสนอผ่านหวัขอ้ บรรยาย
ความอยา่งกระชบัร่วมกบัลายเสน้การต์ูนทีเ่รยีบงา่ย เนื้อหาโดยรวมจงึอ่านงา่ยและสนุก ประโยชน์ของเอน็เนีย
แกรมคือ ผู้อ่านจะได้รู้จ ัก “ลักษณ์” (Characteristic) ของตนและผู้อื่น ผ่านแบบทดสอบบุคลิกภาพ การ
เปรียบเทียบระหว่างเอ็นเนียแกรมกับทฤษฎีบุคลิกภาพของคาร์ล ยุง และค าแนะน าต่อการปฏิบัติตัวให้
เหมาะสมส าหรบัคนแต่ละแบบ หากเชื่อตามทีอ่รสิโตเตลิ ปราชญ์ชาวกรกีกล่าวว่า “มนุษยเ์ป็นสตัวส์งัคม” การ
ท าความเขา้ใจเอน็เนียแกรม อาจเป็นแนวทางหนึ่งในการอยูร่ว่มกนัดว้ยความเขา้ใจ ดว้ยการพฒันาบุคลกิภาพ
ของตน รวมถงึความสมัพนัธก์บัคนในครอบครวั ญาตสินิทมติรสหาย เพือ่นรว่มงาน ไปจนถงึเพือ่นรว่มโลก      

 
 

ค าส าคญั: เอน็เนียแกรม; นพลกัษณ์; Enneagram 
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บทน า 
หากอ่านชื่อเรื่องภาษาองักฤษ จากตวัพมิพ์เขยีนของพยญัชนะสลบัสีในหนังสอืเล่มนี้โดยไม่ตัง้ใจ 

ผูอ้่านอาจเขา้ใจวา่ นี่เป็นหนงัสอืเกีย่วกบัการตรวจมะเรง็เตา้นม (Mammogram) แต่เมือ่กวาดสายตาอยา่งถว้น
ถี่จะสะกดไดว้่า Enneagram Made Easy หรอืในชื่อไทย “มองคนดว้ยมุมใหม่ เปลีย่นใจใหเ้ป็นสุข” (Baron & 
Wagele, 2010) ตพีมิพม์าแลว้ถงึ 4 ครัง้ หลงัจากพมิพค์รัง้แรกในปี 2549 โดยมลูนิธโิกมลคมีทอง  

การท าความเขา้ใจมนุษยน์ัน้ท าไดง้่ายๆ จรงิหรอื ผู้วจิารณ์ตัง้ค าถาม โดยพจิารณาจากรอ้ยกรองบท
หนึ่งในโคลงโลกนิติซึ่งกวกีล่าวว่า “พระสมุทรสุดลกึล้น คณนา สายดิง่ทิ้งทอดมา หยัง่ได้ เขาสูงอาจวดัวา 
ก าหนด จติมนุษยน์ี้ไซร ้ยากแท ้หยัง่ถงึ” (Prince of Dechadisorn, 2002, p. 72) 

โคลงบทนี้สอนว่า แมม้หาสมุทรจะลกึลน้อนธการ2 เพยีงใด สายดิง่ทิง้ทอดมากย็งัวดัได ้เช่นเดยีวกบั
ขุนเขา แต่ส าหรบั “จติ” หรอืความรูส้กึนึกคดิของมนุษย์ ยากจะหาเครื่องมอืใดมาเป็นมาตรวดั กระนัน้กต็าม 
การท าความเขา้ใจ ท าความรูจ้กั หรอืไวเ้นื้อเชื่อใจใครสกัคน ตอ้งอาศยัเวลาเพื่อเรยีนรูซ้ึ่งกนัและกนั หากมอง
แต่เพยีงหน้าตาอยา่งเดยีวไมอ่าจพจิารณาไดว้า่ควรคบหาสมาคมหรอืไม ่บุคลกิทัง้วจันและอวจันภาษา (verbal 
and non-verbal communication) กค็วรไดน้ ามาประกอบ คนไทยบางสว่นอาจสงัเกตบุคลกิของผูค้นงา่ยๆ โดย
ถามไถ่จาก วนั-เดอืน-ปี พ.ศ. ทีเ่กดิ อาท ิ

“...จุดเด่นของชาวจนัทร์นัน้เป็นคนมเีมตตาสูง เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ ชอบคบมติรสหาย ไม่อยากสรา้งศตัรู 
ค าพูดไพเราะน่าฟัง ไม่โหวกเหวกโวยวาย เป็นเสน่ห์ชัน้ยอด ความอ่อนโยนเช่นนี้ หลายคนชอบและชื่นชม 
ประกอบกบักรยิาทีสุ่ภาพเรยีบรอ้ย จงึเป็นจุดเด่นของคนวนัจนัทรท์ีห่ลายคนชอบคบหา....” (The Tarot Gypsy 
Service, 2012) บา้งพจิารณาจากราศ ีมโนนึกตามเทพปกรณมักรกี เช่นทีเ่หน็ผา่นวาไรตีเ้กมโชวท์างโทรทศัน์ 
“ศกึ 12 ราศ”ี (Wikipedia, 2018) หรอืมองอย่างไทยคอืตามปี 12 นักษตัร ชวด หนู ฉลู ขาล ฯลฯ ตามต ารา
พรหมชาติ (Por Suwan, 2010) แต่หากละโหราศาสตร์ไว้และพิจารณาในเชิงวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา 
การศกึษาผ่าน “เอน็เนียแกรม” เพื่อท าความเขา้ใจคน 9 แบบ จากหนังสอืเล่มนี้กเ็ป็นมุมมองใหม่ๆ  ทีน่่าสนใจ
ศกึษาเชน่กนั  

เน้ือหา 

เอ็นเนียแกรมคน 9 แบบ มองคนด้วยมุมใหม่ เปลี่ยนใจให้เป็นสุข จดัในหมวดจติวทิยา เขยีนโดย 
เรนนี บารอน (Renee Baron) ซึ่งเป็นนักเขยีน นักจติบ าบดั และโคช้ (Coach) เธอใชเ้อน็เนียแกรมในงานให้
ค าปรกึษา (Baron, Consultant and Coach, n.d) และ อลซิาเบท็ เวเกลิ (Elizabeth Wagele) ซึง่กเ็ป็นนกัเขยีน 
นักวาดการต์ูน และนักดนตร ี(Wagele, n.d) ทัง้สองมผีลงานอื่นร่วมกนัอกีคอื “ต่างเธอ ต่างฉนั: เอน็เนียแกรม
สานสมัพนัธ์: พรอ้มบทแนะน าการปรบัตวัใหเ้ขา้กบับุคลกิภาพแบบ MBTI (Are you my type, am I yours?: 
relationships made easy through the enneagram) ซึง่ วาจาสทิธิ ์ลอเสรวีาณชิ เป็นผูแ้ปลทัง้สองเรือ่ง (Baron 
& Wagele, 2011) 

เอน็เนียแกรม (Enneagram) คอื ความรูเ้กีย่วกบับุคลกิภาพพืน้ฐาน 9 แบบ เรยีกดว้ยค าไทยว่า “นพ
ลกัษณ์” (Sattayopat, 2012, p. 2) หรอื “ลกัษณ์” เป็นการอธบิายการแสดงพฤตกิรรมของบุคคล และเสนอแนะ
แนวทางพัฒนาตนที่เหมาะสมส าหรับคนแต่ละแบบ เอ็นเนียแกรมเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนา
ความสมัพนัธ์กบัคนในครอบครวั มติรสหาย และเพื่อนร่วมงาน แมไ้ม่เป็นที่แน่ชดัว่าตน้ก าเนิดมทีีม่าอย่างไร 
                                                 
2  อนธการ (น.) ความมดื ความมวั (Thai Dictionary of the Royal Institute of Thailand, 2011) 
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แต่เชือ่กนัวา่ ความรูน้ี้ไดร้บัการถ่ายทอดแบบมขุปาฐะต่อ ๆ กนัมาอยา่งจ ากดัในหมูช่าวซูฟู (Zufi) ในตะวนัออก
กลาง ต่อมา เกอรด์เจฟฟ์ (G. I. Gurdjieff) ชาวรสัเซยีไดน้ ามาเผยแพร่ในยุโรปราวช่วงทศวรรษ 1920 จากนัน้
จงึเผยแพรสู่อ่เมรกิาในชว่งทศวรรษ 1960 (Wagner, n.d) 

สญัลกัษณ์ของเอน็เนียแกรมคอื วงกลมทีม่รีูปคลา้ยดาว 9 จุดอยู่ขา้งใน ค าว่า “เอน็เนีย” (Ennea) มา
จากภาษากรกีแปลว่า เกา้ ส่วน “แกรม” (Gram) หมายถงึ รูปวาด รวมแลว้หมายถงึ รูปวาดทีม่เีกา้จุด ความรู้
จากเอน็เนียแกรมท าให้เขา้ใจผูอ้ื่นไดล้กึซึ้ง และผูศ้กึษาจะไดเ้รยีนรูพ้ฤตกิรรมทางเลอืกอื่น ซึง่ต่างจากทีป่ฏบิตัิ
อยู่เป็นประจ า เกิดความเป็นอสิระจากวธิกีารแบบเก่าที่ใช้โดยทัว่ไป และเริม่เหน็สิง่ต่าง ๆ ด้วยโลกทศัน์ที่
กวา้งไกลมากขึน้ ลกัษณ์พืน้ฐาน 9 แบบ ทีเ่อน็เนียแกรมเสนอไวม้ดีงันี้ (Baron & Wagele, 1994) 

ลกัษณ์ที่หนึ่ง เรนนีใช้ค าว่า “เพอร์เฟคชัน่นิสต์” (The Perfectionist/Reformer) หรอือาจเรยีกว่า “ผู้
สมบรูณ์พรอ้ม” คนลกัษณ์หนึ่งตอ้งการด าเนินชวีติไปในทศิทางทีถู่กตอ้ง ตอ้งการปรบัปรุงตนเองและสิง่รอบตวั 
ในเชงิบวกเป็นผูท้ีม่จีรยิธรรม มอุีดมคต ิมรีะเบยีบวนิัย แต่ดา้นลบอาจเคร่งครดัเกนิไป จนมผีลใหค้วบคุม คดิ
ตดัสนิหรอืต าหนิผูอ้ื่น ไมย่ดืหยุน่ มกัวพิากษ์วจิารณ์    

ลกัษณ์ทีส่อง ผูช้ว่ยเหลอื (The Helper) คนลกัษณ์สองตอ้งการเป็นทีร่กัของผูค้นรอบขา้ง ตอ้งการใหม้ี
คนเหน็คุณค่า และเป็นผูป้รารถนาดตี่อผูอ้ื่น ในเชงิบวกจงึเป็นคนน่ารกั ใจกวา้ง เขา้ใจและเหน็อกเหน็ใจผูอ้ื่น 
แต่ดา้นลบบางครัง้กแ็สรา้งเสยีสละเพือ่เรยีกรอ้งความสนใจ แสดงออกจนเกนิไป อารมณ์หวอืหวาไมม่ัน่คง หวง
แหนครอบครอง    

ลักษณ์ที่สาม ผู้ใฝ่ส าเร็จ (The Achiever/Motivator) คนลักษณ์สามต้องการสร้างความส าเร็จ ไม่
ตอ้งการเผชญิกบัความลม้เหลว ในเชงิบวกเป็นคนทีม่แีรงขบัผลกัดนัใหไ้ปสูเ่ป้าหมาย ขยนัและมัน่ใจตวัเอง แต่
ดา้นลบอาจกลายเป็นคนหลงตวัเอง ส าคญัตน แขง่ขนัจนเกนิไป 

ลกัษณ์ทีส่ ี ่คนโรแมนตกิ (The Romantic/Individualist) คนลกัษณ์สีต่อ้งการเขา้ใจตวัเอง พอ ๆ กบัที่
อยากใหผู้อ้ื่นเขา้ใจ เป็นผูแ้สวงหาความหมายของชวีติและหลกีเลีย่งความซ ้าซากจ าเจ ในเชงิบวกเป็นคนอบอุน่ 
มคีวามคดิสรา้งสรรค ์เขา้อกเขา้ใจ ประณีตอ่อนหวาน สว่นดา้นลบกอ็าจคดิถงึแต่ตนเอง เกบ็ตวั ซมึเศรา้ ดือ้ 

ลกัษณ์ทีห่า้ ผูส้งัเกตการณ์ (The Observer/Thinker/Investigator) คนลกัษณ์หา้เป็นผูม้คีวามพอดใีน
ตวัเอง ตอ้งการเรยีนรูเ้พือ่เขา้ใจสิง่ต่าง ๆ และไมพ่ยายามท าตวัเหมอืนคนโง ่ในเชงิบวกเป็นคนชา่งคดิวเิคราะห ์
ควบคุมอารมณ์ มุมานะ ฉลาด มีความเป็นกลาง ส่วนด้านลบคือเป็นคนตระหนี่  หยิ่งยโสทางปัญญา 
วพิากษ์วจิารณ์ผูอ้ื่น 

ลกัษณ์ที่หก ผูซ้กัถาม (The Questioner/Loyalist) คนลกัษณ์หกอาจมบีุคลกิเหมอืนเหรยีญสองด้าน 
ด้านที่กลวัแล้วถอย คอืกลวักงัวลกบัปัญหาและมองหาการยอมรบั อีกด้านคอื สู้ความกลวั เดนิหน้าพุ่งชน
ปัญหา แต่บางคนอาจมีบุคลิกเพียงด้านเดียวก็ได้ ในเชิงบวกเป็นคนซื่อสตัย์ อบอุ่น เห็นอกเห็นใจ ชอบ
ชว่ยเหลอืและรบัผดิชอบ สว่นดา้นลบคอื เอาแน่นอนไมไ่ด ้ระแวงระวงัจนเกนิเหตุ ไมใ่หก้ าลงัใจตนเอง    

ลกัษณ์ทีเ่จด็ นักผจญภยั (The Adventurer/Enthusiast) คนลกัษณ์เจด็ ตอ้งการแสวงหาความสุขกบั
กจิกรรมใหม่ ๆ หาทางสรา้งสรรคง์านและการใชช้วีติ หลกีเลีย่งเรื่องวุ่นวาย ในเชงิบวกเป็นคนรกัสนุก เตม็ไป
ดว้ยจนิตนาการ มัน่ใจ มเีสน่ห ์สว่นดา้นลบอาจหลงตวัเอง หุนหนัพลนัแลน่ เพอ้เจอ้ อยูน่ิ่งไมไ่ด้ 

ลักษณ์ที่แปด ผู้ปกป้องสิทธิ (The Asserter/Challenger/Leader) คนลักษณ์แปดจะพึ่งพาตนเอง 
เขม้แขง็ หลกีเลีย่งความรูส้กึอ่อนแอ หรอืตอ้งขึน้กบัผูอ้ื่น ในเชงิบวกเป็นคนตรงไปตรงมา ตดิดนิ ปกป้องคนอื่น 
มัน่ใจตนเอง สว่นดา้นลบคอื ชอบควบคุม ต่อตา้น ขาดความละเอยีดรอบคอบ กา้วรา้ว   
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ลกัษณ์ทีเ่กา้ ผูป้ระสานไมตร ี(The Peacemaker) คนลกัษณ์เกา้เป็นคนประนีประนอม สมานฉันทก์บั
ผูอ้ื่น หลกีเลีย่งการปะทะหรอืก่อความขดัแยง้ เป็นผูร้วมเอาคนทัง้ 8 ลกัษณ์มาไวใ้นตวัเอง ในเชงิบวกเป็นคน
อบอุ่น ใจด ีใจกวา้ง อดทน สว่นดา้นลบ อาจใจลอย ขีล้มื ไมป่กป้องสทิธิต์นเอง  

การจะรู้ว่าตนเองหรอืใครสกัคนจะมลีกัษณ์แบบใด จะต้องพจิารณาจากแบบทดสอบวดับุคลกิภาพ
จ านวน 20 ขอ้ ในทุกลกัษณ์ ซึง่ผูเ้ขยีนระบุใหเ้ลอืกขอ้ทีต่รงกบัตนขณะอายุยงัไมเ่กนิ 25 ปี เนื่องจากเป็นช่วงที่
พฤตกิรรมที่ท าเป็นนิสยัจะแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติ ลกัษณ์ใดไดค้ะแนนมากที่สุด กห็มายถงึบุคลกิของ
ผูต้อบเป็นไปตามลกัษณ์นัน้ หรอือาจมคี่าคะแนนเท่ากนัหรอืใกลเ้คยีงกนัระหว่างสองลกัษณ์กไ็ด ้จากนัน้จงึ
พจิารณาวา่คนลกัษณ์อื่น ๆ ทีจ่ะเขา้มาเป็นมติรไดน้ัน้จะตอ้งมลีกัษณะอยา่งไร ตอนเป็นเดก็ เป็นพอ่เป็นแม ่คน
แต่ละลกัษณ์เป็นเชน่ไร มอีาชพีอยา่งไร เวลาวา่งท ากจิกรรมใด ค าพดูเช่นไรทีจ่ะมผีลในแต่ลกัษณ์ อทิธิพลหรอื
ส่วนผสมจากลกัษณ์ขา้งเคยีงหรอืเรยีกว่า “ปีก” เช่นจากภาพที ่1 ลกัษณ์ทีส่ามผูใ้ฝ่ส าเรจ็ อาจแสดงลกัษณะ
แบบใดมากขึน้ระหวา่งปีก 2 ผูช้่วยเหลอื หรอืปีก 4 คนโรแมนตกิกไ็ด ้และเนื้อหาสว่นส าคญัคอื ค าแนะน าและ
กจิกรรมส าหรบัคนแต่ละลกัษณ์ ไดแ้ก่ 1) การเอาใจใสด่แูลตนเอง 2) การรบัรูค้วามโกรธและการจดัการ 3) การ
จดัการกบัหน้าทีก่ารงาน และ 4) ความสมัพนัธก์บัผูอ้ื่น 

นอกเหนือจากเอ็นเนียแกรม เรนนีได้เชื่อมโยงเขา้กบัการจดับุคลกิภาพตามแบบไมเออร์ส-บริกส์ 
(Myers-Briggs Type Indicator: MBTI) พฒันาโดย คาร์ล จ ียุง (Carl G. Jung) ซึ่งน ามาใช้วดัความโน้มเอยีง
ของบุคคลใน 4 มติ ิคอื 1) ความสมัพนัธ์กบัโลกภายนอกหรอืโลกภายใน (Extroversion/Introversion) 2) วธิี
รวบรวมหรอืรบัรูข้อ้มลู (Sensing/Intuition) 3) วธิปีระเมนิและตดัสนิใจ (Thinking/Feeling) และ 4) รปูแบบการ
ใช้ชวีติ (Judging/Perceiving) เนื้อหาของ MBTI เรนนี สรุปความอย่างย่นย่อไวใ้นหวัขอ้ 1) การนิยามความ
โน้มเอยีงทัง้ 8 ของ MTBI 2) การประยุกต์ใชค้วามโน้มเอยีงเหล่านี้กบัเอน็เนียแกรม 3) ค าอธบิายบุคลกิภาพ 
MBTI แต่ละแบบในมติขิองพืน้อารมณ์ 4 แบบของเคยีรซ์ี ่(Keirsey) และ 4) ผงัแสดงความสมัพนัธข์อง 2 ระบบ 

บทวิจารณ์ 

หนังสอืในหมวดจติวทิยา ปรชัญา หรอืแมแ้ต่ต าราวชิาการ มกัหยบิยกเอาค าพูด (Quotation) ในเชงิ
สรา้งสรรค ์เสรมิพลงัหรอืก าลงัใจเชงิบวกใหข้อ้คดิแก่ผูอ้่าน หนงัสอืเลม่นี้กใ็ชว้ธิกีารเชน่เดยีวกนั แต่ทีต่่างไปคอื 
วลคีวามทีน่ ามาใชส้ื่อแสดงถงึคนในแต่ละลกัษณ์ อาท ิขอ้ความของ อาวเดน (W. H. Auden Quotes, n.d.) ที่
กลา่ววา่ “เราเกดิมาเพือ่ชว่ยเหลอืคนอืน่ แต่ฉนักไ็มรู่เ้หมอืนกนัวา่ คนอืน่นัน้เกดิมาท าไม” (We are all here on 
earth to help others; what on earth the others are here for I don't know) ซึง่เนื้อความน้ีหมายความถงึ คน
ในลกัษณ์สอง – ผูช้่วยเหลอื การน าค าพดูเสรมิพลงัของบุคคลทีม่ชีื่อเสยีงมาใช ้ไมอ่าจสะทอ้นวา่เขาเป็นคนใน
ลกัษณ์นัน้ๆ เสมอไป แต่กเ็ป็นการสรุปในภาพกวา้งใหเ้ขา้ใจคนในแต่ละลกัษณ์ผ่านขอ้ความสัน้ๆ แต่มเีนื้อหา
ลกึซึง้และไดใ้จความ นี่จงึเป็นจุดเดน่ของหนงัสอืเลม่นี้ 

ในดา้นเนื้อหา เรนนีไดอ้ธบิายลกัษณะทัง้สองดา้นของคนในแต่ละลกัษณ์ ทัง้ดา้นบวก (ทีอ่าจจะม)ี และ 
ดา้นลบ (ทีอ่าจเป็น) ในแต่ละเรื่อง บรรยายความอย่างกระชบัโดยใชห้วัขอ้ (Bullet) ร่วมกบัลายเสน้การ์ตูนที่
เรยีบงา่ยประกอบเนื้อหา ผูแ้ปลจงึแนะวา่อ่านงา่ยและสนุกทีสุ่ด ในจ านวนหนงัสอืแบบเดยีวกนัในภาษาองักฤษ
กว่า 50 เล่ม และเมื่อเป็นหนังสอืที่อ่านง่าย ทัง้มเีสน้สายการ์ตูน ความเหมาะสมของหนังสอืจงึคลุมผูอ้่านได้
อย่างกวา้งตัง้แต่คนอาวุโส คนโตวยัท างาน กระทัง่เดก็และเยาวชนกอ็่านไดอ้่านด ีสิง่ทีเ่อน็เนียแกรมเสนอไว ้
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คอืการเขา้ใจตนเอง เขา้ใจผูอ้ื่น เป็นแนวทางหนึ่งในการอยู่ร่วมกนัดว้ยความเขา้ใจ ดว้ยการพฒันาบุคลกิภาพ
ของตน รวมถงึความสมัพนัธก์บัคนในครอบครวั ญาตสินิทมติรสหาย เพือ่นรว่มงาน ไปจนถงึเพือ่นรว่มโลก  

นอกเหนือจากหนังสอืเล่มนี้ ผูอ้่านสามารถศกึษาความรูเ้กีย่วกบัเอน็เนียแกรมไดจ้ากหนงัสอืเล่มอื่น ๆ 
อาทิ 1) เกิดมาต่างกันเลี้ยงดูฉันอย่างเข้าใจ (Enneagram of Parenting) (Elizabeth, 2011) 2) นพลกัษณ์: 
แผนทีเ่ขา้ถงึคนเขา้ถงึตน (Webb, 2012) 3) เอน็เนียแกรม: ศาสตร์เพื่อความเขา้ใจตนเองและผูอ้ื่น (Palmer, 
2009) หรอื 4) รูปแบบของบุคลกิภาพ: การใชเ้อน็เนียแกรมเพื่อคน้พบตนเอง (Personality Types: using the 
enneagram for self-discovery) (Riso & Hudson, 1996)  

วาจาสทิธิ ์ลอเสรวีาณิช ใหข้อ้คดิต่อการท าความเขา้ใจคนแต่ละลกัษณ์ไวอ้ยา่งเฉียบคมในสว่นค าน าผู้
แปลวา่ “...แมจ้ะรูก้นัอยูแ่ลว้วา่ คนเราคดิไมเ่หมอืนกนั แต่น้อยคนนกัทีจ่ะเขา้ใจไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ ไมเ่หมอืนกนั
ตรงไหน เพราะอะไร แลว้อยา่งไร เรายงัไมรู่จ้รงิ จงึมกัคดิวา่คนส่วนใหญ่ถงึจะคดิไม่เหมอืนกค็งจะคลา้ยกบัเรา
มากกว่า แลว้กอ็ดไม่ไดท้ีจ่ะถอืเอาตวัเองเป็นทีต่ัง้ เป็นศูนยก์ลางของจกัรวาล จนมองคนทีค่ดิและท าอะไรต่าง
ไปจากเราอย่างมากนัน้ว่า แปลก...ต้องปรบัปรุงแก้ไข...หรอือาจตดัสนิไปว่า คนนัน้ มปัีญหา...” เจ้าปัญหา 
กระทัง่เลยเถดิไปถงึสรา้งปัญหา 

ผูว้จิารณ์เหน็ไม่ต่างไปจากผูแ้ปลเลย เพราะผูใ้ดที่ยดึเอา “อตัตา” (Ego) ตวัเองเป็นที่ตัง้ โดยไม่พงึ
เขา้ใจผูอ้ื่น กอ็าจเปรยีบเป็นคนในลกัษณ์ทีส่บิ ทีพ่บไดท้ัว่ไปในสงัคม อธบิายใหแ้จม่ชดั ผูอ้่านอาจฟังจาก “สสีนั
แห่งสายลม” (Colors of The Wind) เพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง “โพคาฮอนทัส” (Pocahontas) ซึ่งมี
เนื้อความตอนหนึ่งวา่ “...You think the only people who are people, Are the people who look and think like 
you, But if you walk the footsteps of a stranger, You'll learn things you never knew, you never knew...” 
(Talbot, 2013) คุณคดิว่าคนทัว่ไปจะตอ้งเป็นคนทีม่หีน้าตาแบบคุณ และคดิแบบเดยีวกบัคุณเช่นนัน้หรอื ลอง
มองดคูนแปลกหน้ารอบตวั คุณจะรูว้า่ยงัมอีกีหลาย ๆ สิง่ทีคุ่ณไมเ่คยรู ้อุปมาความจากเนื้อเพลงสรุปไดว้่า ไม่
ผดิแปลกอะไร ทีค่นเราจะคดิต่างกนั แต่คงพลิกึพลิัน่หากเราไม่เปิดรบัและท าความเขา้ใจกบัความแตกต่างนัน้ 
ทา้ยทีสุ่ดแลว้ไมว่า่ผูอ้่านจะม ี“ลกัษณ์” ใด ๆ กค็งไมส่ าคญั เทา่กบัการม ี“รกั” ทีป่รารถนาดตี่อกนัสงัคม 
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ข้อก ำหนดในกำรส่งต้นฉบบับทควำมเพ่ือลงพิมพใ์น 
วำรสำรวิจยั สมำคมห้องสมดุแห่งประเทศไทยฯ 

 
เรื่องท่ีจะเสนอตีพิมพ ์ 

ผลงานทีร่บัตพีมิพ ์ตอ้งเป็นบทความวจิยั หรอืบทความปรทิศัน์ในสาขาวชิาบรรณารกัษศาสตร์ สารสนเทศ
ศาสตร์ สารสนเทศศาสตร ์เทคโนโลยสีารสนเทศ และสาขาวชิาอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสารสนเทศ ซึ่งจะตอ้งเป็น
บทความทีไ่ม่เคยตพีมิพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพจิารณาบทความทีจ่ะไดร้บัลง
พมิพ ์ตอ้งผา่นการอ่านและประเมนิโดยผูท้รงคุณวฒุใินเรือ่งนัน้ ๆ และยอมรบัใหล้งพมิพโ์ดยกองบรรณาธกิาร 
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 ตน้ฉบบัตอ้งมคีวามยาวไมเ่กนิ 15 หน้ากระดาษขนาด A4 พมิพห์น้าเดยีว พรอ้มไฟลข์อ้มลู  

 สว่นประกอบของตน้ฉบบับทความ ประกอบดว้ย  
 ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขยีนทุกคน พร้อมคุณวุฒิสูงสุด ต าแหน่ง และสถานที่ท างาน (ทัง้ภาษาไทยและ
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ขอ้เสนอแนะ และเอกสารอา้งองิ บทควำมปริทศัน์ ประกอบดว้ย บทน า หวัขอ้เนื้อหาทีน่ าเสนอ บทวเิคราะห์
สงัเคราะหท์างวชิาการตามประเดน็ของเรื่องทีจ่ะเขยีน บทสรุปและขอ้เสนอแนะ และเอกสารอา้งองิ  
 
กำรอ้ำงอิงในเน้ือเรื่องและรำยกำรอ้ำงอิง  

ใชว้ธิกีารอา้งองิตามรปูแบบ APA ฉบบัลา่สดุ แต่ละรายการทีม่กีารอา้งองิในเนื้อหา จะตอ้งมรีายการอา้งองิ
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ท้ำยบทควำม ต้องเขียนเป็นภำษำองักฤษ หำกเอกสำรท่ีใช้อ้ำงอิงเป็นภำษำไทย ต้องแปลหรือทบัศพัท์
แบบถอดอกัษร (Transliterate) และให้ระบทุ้ำยรำยกำรว่ำ [In Thai] 

 กำรอ้ำงอิงในเน้ือเรื่อง ใช้วธิกีารอ้างองิแบบนาม-ปี โดยระบุชื่อผูแ้ต่ง และปีที่พมิพ์ของเอกสารไว้
ขา้งหน้าหรอืขา้งหลงัขอ้ความที่ต้องการอ้างองิ เพื่อบอกแหล่งที่มาของขอ้ความนัน้ และอาจระบุเลขหน้าของ
เอกสารทีอ่า้งดว้ยกไ็ด ้ 

 

ตวัอย่าง  
Maxwell (2013) … หรอื … (Maxwell, 2013)  
Agosto & Hughes-Hassell (2005) … หรอื … (Agosto & Hughes-Hassell, 2005) 
Tuamsuk, Kwiecien, & Sarawanawong (2013) … หรอื … (Tuamsuk, Kwiecien, & Sarawanawong, 
2013) 
Browne et al. (2015) …  หรอื …  (Browne et al., 2015)  
University of Technology, Sydney (2015) หรอื (University of Technology, Sydney, 2015) 



 รำยกำรอ้ำงอิง  ใหร้วบรวมเอกสารทัง้หมดทีใ่ชอ้า้งองิไวท้า้ยบทความ จดัเรยีงตามล าดบัอกัษรชือ่    
ผูแ้ต่ง ใชร้ปูแบบการลงรายการตามระบบ APA ฉบบัลา่สดุ  

ตวัอย่าง  
 หนังสือ  

Maxwell, R. L. (2013). RDA and Serials Cataloguing. London: Facet Publishing.  
Wipawin, N., & Premkamolnetr, N. (2008). Library Innovation and Knowledge Management. Bangkok: 

CAT Solutions. [In Thai] 
 บทควำมวำรสำร  

Sacchanand, C. (2015). Internationalization of library and information science education in Thailand.  
TLA Research Journal, 8(2), 1-19. [In Thai] 

Tuamsuk, K., Kwiecien, K., & Sarawanawong, J. (2013). A university library management model for 
students’ learning support.  International Information & Library Review, 45, 94-107.  
 เอกสำรกำรประชมุวิชำกำร  

Sturges, P., & Gastinger, A. (2013).  The information literate brain. In Kurbanoğlu, S. et al. (Eds.), 
Worldwide Commonalities and Challenges in Information Literacy Research and Practice,  pp. 
31-40, European Conference, October 22-25, 2013. Istanbul, Turkey.  
 บทควำมหรือบทในหนังสือ  

Browne, M., Plovnick, C., Palmer, C., & Caldwell, R. (2015).  Framing a topic for library research. In 
Bravender, P., McClure, H. and Schaub, G. (Eds.), Teaching Information Literacy Threshold 
Concepts: Lesson Plans for Librarians, pp. 45-53, Chicago, IL: ACRL. 
 วิทยำนิพนธ ์ดษุฎีนิพนธ ์

Leenaraj, B., & Tuamsuk, K. (2012). Research Support Services Model for Thai Research  
University Libraries. Doctoral Dissertation, Ph.D. in Information Studies, Khon Kaen University, 
Thailand. [In Thai] 

 เอกสำรจำกเวบ็ไซต ์ 
University of Technology, Sydney. Center for Local Government. (2015). Regional Library 

Management Models. Summary Paper Prepared for the State Library of New South Wales.  
Retrieved from http://www.lgnsw.org.au/files/imce-uploads/ 346/Regional_ Library_Models_report-
LGNSW-Amalgamation-Toolkit.pdf 

 
กำรส่งต้นฉบบั  

สง่ไฟลต์น้ฉบบับทความ (Submission) ทางออนไลน์ ทีเ่วบ็ไซตว์ารสารบนระบบ ThaiJO ของ TCI  
https://www.tci-thaijo.org/index.php/tla_research 
หรอืสง่อเีมลมายงับรรณาธกิาร ruchareka.wit@mahidol.edu 
 

  



ส ำนักงำนวำรสำรวิจยั สมำคมห้องสมดุแห่งประเทศไทยฯ 
สมาคมหอ้งสมดุแหง่ประเทศไทยฯ  
1346 ถนนอาคารสงเคราะห ์5 แขวงคลองจัน่  
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  
โทร. 0-2734-9022-3 โทรสาร 0-2734-9021  
e-mail: tla2497@yahoo.com 
 

Requirements for Manuscript Submission 

To Publish in TLA Research Journal 
 

Contribution:  
Contributions can be research article or review article in library and information science, 

information technology, and related fields. All articles are considered for publication in TLA 

Research Journal with the understanding that they have not been published elsewhere and are not 

currently being submitted to any other journals. The article can be in Thai or English. All articles 

are reviewed evaluated by specialists in the topics and must be approved by editorial board before 

accepted for publication.  

 

Manuscripts:  

 The manuscripts of article should be longer than 15 pages, printed on one-side of the A4 

paper, submitted with and electronic document.  

 The article should include with the following components:  

 Title of the article, author’s name(s) and their affiliations (educational degree, 

professional title or position, name of organization) in both Thai and English.   

 Abstract, no longer than 200 words, and a maximum of 5 keywords in both Thai and 

English.  

 Contents of the article should include: For Research Article - Introduction, 

Methodology, Results, Conclusions, Discussion, Recommendations and References; For Review 

Article - Introduction, Topics that present the analysis and synthesis of the academic issues of the 

paper, Conclusions, Recommendations and References.  

 

Citations and References:  
APA style, latest edition requires both in-text citations and a reference list. Each reference 

cited in text must alphabetical reference list at the end of the article.  

 Citing References in Text. This journal uses the author-date method of citation; that is 

the name or surname of author(s) and the year of publication are inserted in the text at the 

appropriate point. If the name of the author appears as part of narrative, cite only the year of 

publication in parentheses. Otherwise, place both the name and the year, separated by a comma in 

parentheses. The page number(s) may be sited as a specific part of a source.  

 

Examples of in-text citation:  
Maxwell (2013) … OR  … (Maxwell, 2013)  

Agosto & Hughes-Hassell (2005) … OR … (Agosto & Hughes-Hassell, 2005) 

Tuamsuk, Kwiecien, & Sarawanawong (2013) … OR … (Tuamsuk, Kwiecien, & 

Sarawanawong, 2013) 

Browne et al. (2015) … OR … (Browne et al., 2015)  

University of Technology, Sydney (2015)  OR (University of Technology, Sydney, 2015) 

 



 Reference List. All the works cited in text must be listed alphabetically at the end of the 

article. APA style, latest edition is used for writing of the references.  

 

Examples of reference writing:  

 Books  
Maxwell, R. L. (2013). RDA and Serials Cataloguing. London: Facet Publishing.  

Wipawin, N., & Premkamolnetr, N. (2008). Library Innovation and Knowledge Management. 

Bangkok: CAT Solutions. [In Thai] 

 Journal article  
Sacchanand, C. (2015). Internationalization of library and information science education in 

Thailand.  TLA Research Journal, 8(2), 1-19. [In Thai] 

Tuamsuk, K., Kwiecien, K., & Sarawanawong, J. (2013). A university library management model 

for students’ learning support.  International Information & Library Review, 45, 94-107.  

 Paper in conference proceedings  
Sturges, P., & Gastinger, A. (2013).  The information literate brain. In Kurbanoğlu, S. et al. 

(Eds.), Worldwide Commonalities and Challenges in Information Literacy Research and 

Practice, pp. 31-40, European Conference, October 22-25, 2013. Istanbul, Turkey.  
 Article in book or book chapter 

Browne, M., Plovnick, C., Palmer, C., & Caldwell, R. (2015).  Framing a topic for library 

research. In Bravender, P., McClure, H. and Schaub, G. (Eds.), Teaching Information 

Literacy Threshold Concepts: Lesson Plans for Librarians, pp. 45-53, Chicago, IL: ACRL. 
 Thesis, dissertation  

Leenaraj, B., & Tuamsuk, K. (2012). Research Support Services Model for Thai Research  

University Libraries. Doctoral Dissertation, Ph.D. in Information Studies, Khon Kaen 

University, Thailand. [In Thai] 

 Document from web  
University of Technology, Sydney. Center for Local Government. (2015). Regional Library 

Management Models. Summary Paper Prepared for the State Library of New South Wales.  

Retrieved from http://www.lgnsw.org.au/files/imce-uploads/ 346/Regional_ 

Library_Models_report-LGNSW-Amalgamation-Toolkit.pdf 

 

Submission of the Manuscript:  

 Online submission at  
https://www.tci-thaijo.org/index.php/tla_research 

or e-mail to the editor ruchareka.wit@mahidol.edu 

 

Editorial Office: 
All correspondences should be submitted to:  

Thai Library Association  

1346 Arkarn Songkrua Road 5,  

Klongchan, Bangkapi,  

Bangkok 10240  

Tel. 0-2734-9022-3; Fax. 0-2734-9021  

e-mail: tla2497@yahoo.com 



 

คณะกรรมการบริหารสมาคมห้องสมดุแห่งประเทศไทยฯ (พ.ศ. 2560–2561) 

1. ศาสตราจารย ์ดร.ชุตมิา สจัจานนัท ์   นายกสมาคม 
2. รองศาสตราจารย ์ดร.สุขมุ เฉลยทรพัย ์  อุปนายก คนที ่1 
3. ศาสตรเมธ ีสวุคนธ ์ศริวิงศว์รวฒัน์   อุปนายก คนที ่2 
4. รองศาสตราจารย ์ดร.ทศันา หาญพล   เหรญัญกิ คนที ่1 
5. นางสาวเอมอร ตนัเถยีร    เหรญัญกิ คนที ่2 
6. นางสาวปรยีาพร ฤกษ์พนิยั    ประธานแผนกวชิาการ คนที ่1 
7. นางนภาลยั ทองปัน    ประธานแผนกวชิาการ คนที ่2 
8. นางสาวพณิทมิา เลศิสมบรูณ์   ประธานแผนกวชิาการ คนที ่3 
9. นางกมลชนก คชทรพัย ์    ประธานแผนกวชิาการ คนที ่4 
10. รองศาสตราจารย ์ดร.น ้าทพิย ์วภิาวนิ  ประธานแผนกวารสารและสือ่วชิาการ คนที ่1  

       และประธาน ชนช. 
11. นางจริาย ุดาศร ี     ประธานแผนกวารสารและสือ่วชิาการ คนที ่2 
12. นางสภุาพร สมจติต ์    ประธานแผนกวารสารและสือ่วชิาการ คนที ่3 
13. ดร.รุจเรขา วทิยาวุฑฒกุิล    ประธานแผนกวจิยัและพฒันา คนที ่1  
14. อาจารย ์ดร.มนสั สายเสมา    ประธานแผนกวจิยัและพฒันา คนที ่2 และประธาน ชสบ. 
15. รองศาสตราจารย ์ดร.กุลธดิา ทว้มสุข   ประธานแผนกมาตรฐานวชิาชพี คนที ่1 
16. นางสาวรุง้ทพิย ์หอ่วโนทยาน   ประธานแผนกมาตรฐานวชิาชพี คนที ่2 
17. ดร.ประจกัษ์ วฒันานุสทิธิ ์    ประธานแผนกวเิทศสมัพนัธ ์คนที ่1 
18. นางสาวพลูสุข ปรวิตัรวรวฒุ ิ   ประธานแผนกวเิทศสมัพนัธ ์คนที ่2 
19. ดร.นฤมล รืน่ไวย ์     ประธานแผนกประชาสมัพนัธ ์คนที ่1 และประธาน ชพ. 
20. นางองัสนา เกดิบุญสง่    ประธานแผนกประชาสมัพนัธ ์คนที ่2 และประธาน ชบร. 
21. นางสาวกนกอร ศกัดาเดช    ประธานแผนกหาทุน คนที ่1 และประธาน ชหช. 
22. นางนยัรตัน์ กลา้วเิศษ    ประชานแผนกหาทุน คนที ่2 และประธาน ชอท. 
23. นางสาวกรองกาญจน์ ถนอมพล   ปฏคิม คนที ่1 
24. นางกิง่แกว้ อ่วมศร ี    ปฏคิม คนที ่2 
25. นางสาวไขม่กุ เหลา่สนุทร    ปฎคิม คนที ่3 
26. นางสาวเนาวรตัน์ ปัญญางาม   นายทะเบยีน คนที ่1 
27. นายยทุธนา ไอยราพรต    นายทะเบยีน คนที ่2 
28. นางวรีะวรรณ วรรณโท    บรรณารกัษ์  
29. นางสาวสจุติร สุวภาพ    เลขานุการ คนที ่1 
30. ดร.ชมภนุูช สนุทรนนท ์    เลขานุการ คนที ่2 
31. นางดาวรตัน์ แทน่รตัน์     เลขานุการ คนที ่3 

 

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 
ในพระราชปูถมัภส์มเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 



     
 

Executive Board of The Thai Library Association (2017-2018) 

1. Professor Dr. Chutima Sacchanand    President 

2. Associate Professor Dr. Sukhum Chaleysub  Vice President 1 

3. Sastarametee Suwakhon Siriwongworawat  Vice President 2 

4. Associate Professor Dr. Tassana Hanpol   Treasurer 1 

5. Ms. Aim-orn Tanthien    Treasurer 2 

6. Ms. Preeyaporn Rerkpinai    Chairperson of Professional Development & Training 1 

7. Mrs. Naparlai Tongpan    Chairperson of Professional Development & Training 2 

8. Ms. Pintima Lertsomboon    Chairperson of Professional Development & Training 3 

9. Mrs. Kamonchanok Kotchasap   Chairperson of Professional Development & Training 4 

10.  Associate Professor Dr. Namtip Wipawin  Chairperson of Publication & Academic Media 1 

11.  Mrs. Chirayoo Dasri     Chairperson of Publication & Academic Media 2 

12.  Mrs. Supaporn Somjit    Chairperson of Publication & Academic Media 3  

13.  Dr. Ruchareka Wittayawuttikul    Chairperson of Research & Development 1 

14.  Dr. Manas Saisema    Chairperson of Research & Development 2 

15.  Associate Professor Dr. Kulthida Tuamsuk  Chairperson of Professional Standards 1 

16.  Ms. Rungtip Hovanotayan     Chairperson of Professional Standards 2 

17.  Dr. Prachark Wattananusit     Chairperson of International Relations 1 

18.  Ms. Poolsook Priwatrworawute   Chairperson of International Relations 2 

19.  Dr. Narumol Ruenwai    Chairperson of Public Relations 1 

20.  Mrs. Angsana Kirdboonsong    Chairperson of Public Relations 2 

21.  Ms. Kanok-on Sakdadate     Chairperson of Fundraising 1 

22.  Mrs. Naiyarat Klawisait    Chairperson of Fundraising 2 

23.  Ms. Krongkarn Thanompol   Hospitality 1 

24.  Mrs. Kingkaew Aumsri    Hospitality 2 

25.  Ms. Kaimuk Laosunthara     Hospitality 3 

26.  Miss Nawarat Panyangam    Registrar 1 

27.  Mr. Yuttana Aiyaraprote     Registrar 2 

28.  Mrs. Weerawan Wanato    Librarian  

29.  Ms. Suchit Suvaphab    Secretary 1 

30.  Dr. Chompoonuch Soonthornon   Secretary 2  

31.  Mrs. Dowrat Tanrat    Secretary 3 

 

The Thai Library Association 
Under the Royal Patronage of H.R.H. Princess Mahachakri Sirindhorn 



ISSN 1906-0793

Editorial

Constructing Thai Subject Headings on Lanna Culture     1
 Napat Chimpalee, Tasana Saladyanant, and Watsaporn Arayaphan 

Development an Ontology Knowledge Base for Clay Pottery of    16
Ban Chiang Archaeological Site, Udon Thani Province     
 Rachawit Tipsena

Information Literacy of Undergraduate Students of Rajabhat Universities  33
 Praima Hiangrat, Chutima Sacchanand, and Songphan Choempayong

Development of Communication Model for Sustainable Agro-Tourism Extension 48              
 Chalermsak Toomhirun,  Jinda Khlibtong, and Petch Taveewong

The Development of Web Application to Enhance Knowledge Construction   63
and Analytical Thinking in 21st Century Learning for Higher Education
 Parama Kwangmunag and Rapeepan Pitakaso

The Development of Information Science Thesaurus      75
with Specific Focus on Information Services               
 Krittika  Jiwaluk

Book Review           88
Enneagram Made Easy 
 Gwyntorn Satean

Vol. 11  No. 1  Jan - Jun 2018

Journal of the Thai Library Association




