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Abstract
The male sterile line is a very important component in the hybrid breeding program of rapeseed. This study 
was conducted to evaluate the average performance of hybrids involving male sterile lines and their heterosis 
of many characters. Ten recessive genetic male sterile (RGMS) lines were used as parents to cross in a half 
diallel	cross	method	to	produce	45	single	cross	hybrids.	These	forty	five	crosses	and	their	10	parents	were	
evaluated at Guiyang during 2007-2008.  The results showed that mean squares for parents and hybrids were 
significant	for	all	characters.		Among	45	single	crosses,	the	means	for	seed	yield	of	top	five	crosses	including	
crosses between lines Qianyou 8A × You 2894B, You 2894A × Qianyou 6B, Qianyou 3A × Qianyou 8B, 
Qianyou 8A × QH303-4B and Qianyou 8A × Qianyou 6B were 2,951, 2,817, 2,782, 2,683 and 2,661 kg ha-1, 
respectively. These crosses could be used in the breeding program.  Both positive and negative heterosis and 
heterobeltiosis were found for all characters in this study. The percentages for heterosis and heterobeltiosis 
for seed yield in some crosses were considerably high indicating the high degree of genetic diversity among 
parents.  The highest heterosis and heterobeltiosis for seed yield were found in the cross between lines Qianyou 
3A × Qianyou 8B with the values of 78% and 59%, respectively. 

Keywords :  Brassica napus L.,malesterileline,heterosis,yield
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Introduction
China	 is	 the	 largest	 producer	 of	 rapeseed	 in	 both	

planting	 area	 and	 total	 production	 of	 rapeseed.	

Among	 three	main	 species	 of	 rapeseed,	Brassica 

napus  L.	accounts	for	about	95%	of	total	planting	area	

in	China	(Wang	etal.,	2007).	Prior	to	1985,	pure	lines	

were	grown	on	a	commercial	scale.	Until	recently,	

more	than	70%	of	planted	areas	are	grown	to	hybrids	

(Zhou	 and	Fu,	 2007).	Many	 research	 institutes	 in	

China	 have	been	working	on	 the	 development	 of	

hybrid	varieties	to	replace	pure	line	cultivars.	

For	the	breeding	of	hybrid	varieties	in	rapeseed,	

one	of	the	most	important	parent	is	the	male	sterile	

line.	This	is	because	rapeseed	is	a	self-pollinated	and	

androgynous	crop	(Rakow	and	Woods,	1987;	Li,	1999)	

and	it	is	difficult	to	obtain	hybrid	by	emasculation.	

Therefore,	 use	 of	male	 sterile	 system	 is	 the	most	

practical	method	for	hybrid	seed	production.

Heterosis	is	the	most	important	indicator	for	

hybrid	breeding	in	rapeseed.	It	is	the	‘hybrid	vigour’	

manifested	 in	 increased	size,	growth	 rate	or	other	

parameters	 resulting	 from	 the	 increase	 for	

heterozygosity	in	F
1
	generation	from	crosses	between	

inbred	lines.	Heterosis	in	rapeseed	had	been	studied	

by	many	researchers	for	different	characters	but	more	

emphasis	was	 put	 on	 seed	 yield	 and	 oil	 content	

(Sernyk	and	Stefansson,	1983;	Grant	and	Beversdorf,	

1985;	 Lefort-Buson et al.,	 1987;	 Brandle	 and	

McVetty,	1989;	Anand,	1987;	Prajapati	etal.,	2007;	

Shen	etal.,	2002.

The	objectives	of	this	study	were	to	evaluate	

the	performance	of	hybrids	involving	10	male	sterile	

lines	in	rapeseed	(Brassica napus 	L.),	and	to	estimate	

amount	 of	 heterosis	 and	heterobeltiosis	 expressed	

for	seed	yield,	oil	content,	plant	height,	pods	per	plant,	

seeds	per	pod,	branches	per	plant	and	seed	size.	

Materials and Methods
Crossing of Plant Materials
Plant	materials	used	in	this	study	consisted	of	

10	recessive	genetic	male	sterile	lines	(RGMS)	with	

low	erucic	acid	and	glucosinolate	contents	and	varied	

oil	 contents.	 These	 lines	 are	 shown	with	 basic	

information	in	Table	1.	These	parents	were	planted	

in	Sept.	2006	and	crossed	in	a	half	diallel	manner	in	

spring	2007.	For	each	cross,	plants	with	male	sterile	

were	 pollinated	 by	 male	 fertile	 plants	 in	 all	

combinations	 including	 selfing.	 The	 pollinated	

flowers	were	covered	by	paper	bays	after	pollination,	

and	the	bags	were	removed	after	15	days.	Four	to	

five	plants	were	pollinated	for	each	cross.	According	

to	Griffing’s	method	2	(Griffing,	1956).	Onesed	of	

F1	&	ten	parents	were	obtained.	Seeds	were	used	in	

the	 experiment	 by	 bulking	 of	 4-5	 plants	 in	 each	

cross.

Field Experiment
Experiment	was	carried	out	in	a	randomized	

complete	 block	 design	with	 three	 replications	 at	

Guiyang,	Guizhou,	China,	during	Sept.,	2007	and	

May,	2008.	Plots	consisted	of	two	rows	of	5-m	in	

length	with	45-cm	inter-row	and	33.3-cm	intra-row	

spacings.	 Before	 planting,	 plots	were	 prepared	

carefully	and	600	kg	ha-1	N,	P	and	K	fertilizers	and	

15	kg	ha-1	borax	were	applied	 in	hills.	All	 the	45	

crosses	and	10	parents	were	planted	in	hills	on	27	

Sept.,	2007,	and	thinned	to	two	plants	per	hill	within	

45	days	after	planting.	Each	plot	contained	60	plants.	
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Seed	yield	(Yield)	:	Y=																x	F.W	x	

where	Y	=	yield	 in	kg	ha-1,	X	=	moisture	content	

(measured),	Ys	=	standard	moisture	content	(9%),	

F.W.	=	harvested	yield	in	kg	plot-1,	A	=	area	harvested	

(m2).

Percentage	of	oil	content	(OC)	:	Proportion	of	

oil	content	from	dried	seeds	determined	by	NIRS.

Statistical Analysis
The	analyses	of	variance	for	the	experiment	

were	made	by	using	DPS	9.50	data	processing	system	

that	copyright	belonging	to	Tang	Qiyi,	China.

The	 analysis	 of	 variance	 for	 each	 character	

was	performed	by	using	the	following	model:

Y
ij
		=	m	+	V

i
	+	B

j
	+	e

ij

where	

Y
ij
		=	observed	value	of	the	ij th	plot

m		=	grand	mean

V
i
		=	effect	of	the	i th	entry

B
j
		=	effect	of	the	j th	block	

e
ij
		=	 the	 error	 associated	 with	 the	 ij th 

observation.

and	where

i		 =	1,	2,	…,	v;	v	=	55	(v	=	number	of	entry)

j		 =	1,	2,…,	r;	r	=	3	(r	=	number	of	replication)

Heterosis	and	heterobeltiosis	were	estimated	

as	follows:

Heterosis	(%)	=																×100	(Shull,	1914)	

Heterobeltiosis	(%)	=																	×100	

(Fonseca	and	Patterson,	1968)

where	MP	is	the	mean	of	two	parents	and	HP	

is	the	value	of	the	high	parent.

During	growing	period,	the	total	amount	of	375	kg	

ha-1	urea	was	used	by	applying	in	hills	for	two	times.	

Pesticide	 application	was	 done	 three	 times,	 and	

weeding	was	made	twice.	Supplementary	irrigation	

was	made	as	needed.	The	experiment	was	harvested	

from	May	7	through	May	19,	2008.

Data Collection
After	blooming,	 ten	plants,	five	male	sterile	

and	five	male	fertile,	were	selected	randomly	for	each	

plot	and	tagged.	At	maturity,	these	ten	tagged	plants	

were	measured	for	plant	height,	branches	per	plant,	

pods	per	plant	and	seeds	per	pod.	Means	of	 these	

characters	were	used	for	analysis.	One	thousand	seed	

weight	was	measured	by	using	a	bulk	of	seed	from	

each	plot.	Days	to	flowering,	days	to	maturity,	and	

yield	were	based	on	plot	observation.	Oil	 content	

was	analyzed	by	using	open	pollinated	bulked	seeds 

Data	for	characters	were	recorded	as	follows	:	

Days	to	flowering	(DF)	:	Days	from	sowing	until	

50%	of	the	plants	flowered.	

Days	to	maturity	(DM)	:	Days	from	sowing	until	

90%	of	the	pods	matured.

Branches	per	plant	(B/P)	:	Productive	branches	

originating	from	the	main	stem.

Pods	per	plant	(P/P)	:	Productive	pods	borne	

on	all	branches	of	a	plant.

Plant	height	(PH)	:	Main	stem	length	measured	

from	the	cotyledonary	node	to	the	top	of	the	plant.

Seeds	 per	 pod	 (S/P)	 :	 Seeds	 of	 twelve	

individual	pods	per	plant,	four	each	from	bottom-,	

middle-,	and	top-borne	branches.	

1,000-seed	weight	(TSW)	:	Weight	in	grams	of	

1,000	seeds	taken	randomly,	average	of	three	samples.

100	-	X
100	-	Y

s

10,000
A

F
1
	-	MP

MP
F

1
	-	HP

HP
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Results
Growing Condition

Growing	conditions	during	2007-2008	were	

quite	 unfavorable	 for	 rapeseed.	 Early	winter	 at	

Guiyang	was	quite	dry	and	late	winter	was	quite	cold	

with	long	hail	period	during	Jan	12,	2008	-	Feb	4,	

2008.	The	hail	damaged	early	buds.	Spring	in	2008	

was	late,	but	the	temperature	was	good	for	rapeseed	

pollination.	 Therefore,	 seed	 yield	was	 not	much	

affected.	However,	 due	 to	 the	 cold	weather,	 the	

flowering	 and	maturity	 periods	 of	 rapeseed	were	

longer	than	usual.	

Analyses of Variance and Performance of 
Hybrids

The	results	from	analyses	of	variance	shown	

in	Table	2	were	highly	significant	among	treatments	

for	 all	 characters.	Means	 of	 seed	 yield	 and	 other	

characters	are	given	in	Table	3.	Seed	yield	of	hybrids	

ranged	from	1,841	to	2,951	kg	ha-1	with	the	mean	of	

2,294	 kg	 ha-1.	 The	 highest	 yield	 of	 2,951	 kg 

ha-1	was	 recorded	 in	 the	 cross	 of	Qianyou	 8A	×	 

You	2894B,	followed	by	the	crosses	of	You	2894A	

×	Qianyou	 6B	 and	Qianyou	 3A	×	Qianyou	 8B,	 

which	 yielded	 2,817	 kg	 ha-1	 and	 2,782	 kg	 ha-1,	

respectively	(Table	3).	All	hybrids	performed	better	

than	 the	mean	of	parents.	The	difference	between	

the	mean	of	hybrids	and	 the	mean	of	parents	was	 

553	kg	ha-1.

All	 yield	 component	 traits	 were	 highly	

significant	(Table	2).	Pods	per	plant	of	single	crosses	

ranged	from	372	to	554	pods	with	the	mean	of	468	

pods.	The	highest	pod	number	was	found	in	the	cross	

between	IIA	×	You	2894B	which	produced	554	pods	

per	plant,	and	followed	by	the	crosses	of		You	2894A	

×	Qianyou	6B	(548	P/P)	and	You	157A	×	You	2341B	

(546	P/P)	(Table	3).	Difference	between	the	mean	

of	hybrids	and	the	mean	of	parents	was	47	pods	per	

plant.

The	range	of	seeds	per	pod	for	single	crosses	

was	between	15.1	and	20.1	seeds	pod-1,	and	the	mean	

was	18.1	seeds	pod-1.	The	highest	seed	per	pod	was	

detected	in	the	crosses	of	IIA	×	QH303-4B	and	You	

2894A	×	Qianyou	6B,	both	giving	20.1	seeds	pod-1 

(Table	3).	Seed	size	of	single	crosses	as	measured	

by	1,000-seed	(TSW)	weight	 ranged	from	2.92	 to	

4.06	g	with	the	mean	of	3.39	g.		The	largest	seed	was	

found	in	the	single	cross	of	IIA	×	Qianyou	5B	which	

was	4.06	g	and	followed	by	the	crosses	of	Qianyou	

5A	×	You	2341B	and	Qianyou	6A	×	You	157B	which	

were	 4.00	 and	 3.90	 g,	 respectively	 (Table	 3).	

Branches	per	plant,	an	agronomic	yield	related	trait,	

was	found	to	range	from	6.4	to	9.0	branches	per	plant,	

and	the	mean	was	7.8	branches	per	plant.	The	highest	

branches	per	plant	was	found	in	the	cross	of	Qianyou	

3A	×	Qianyou	7B,	followed	by	the	crosses	of	You	

2894A	×	Qianyou	6B	and	Qianyou	6A	×	You	2341B	

(Table	3).

Plant	 height	 of	 rapeseed	 is	 an	 important	

agronomic	 character	 related	 to	 seed	 yield.	 It	was	

found	 that	 the	 range	 of	 single	 crosses	 for	 this	

character	was	from	153.2	to	182.6	cm	with	the	mean	

of	169.5	cm.	The	highest	plant	height	was	measured	

in	the	cross	of	Qianyou	8A	×	Qianyou	6B,	followed	

by	 the	 crosses	 of	Qianyou	5A	×	You	2341B	and	

Qianyou	5A	×	QH303-4B.	The	lowest	plant	height	

was	measured	in	the	cross	of	Qianyou	3A	×	Qianyou	

5B,	and	followed	by	Qianyou	3A	×	Qianyou	7B	and	
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Table 1  Designations, names and origins of rapeseed lines used in producing single cross hybrids

Name Prominent character Origin

IIAB Medium	flowering	 Introduced	from	Sinan	county,	Guizhou	province.

Qianyou	3AB Early	flowering	and	maturity Introduced	from	Yunan	province.

Qianyou	5AB Low	oil	content	and	medium	
maturity

Introduced	from	Sinan	county,	Guizhou	province.

Qianyou	7AB Medium	maturity Derived	from	a	hybrid	combination	named	Youyan	no.	7.	
in	Guizhou.

Qianyou	8AB Yellow	seedcoat,	late	
flowering	and	maturity

Derived	from	a	hybrid	combination	named	You	1162	in	
Guizhou	province.

You	2894AB High	oil	content	with	yellow	
seed	coat

Derived	from	a	hybrid	combination	named	Youyan	no.	
10	in	Guizhou	province.

Qianyou	6AB Medium	oil	content	and	
maturity

Derived	from	a	hybrid	variety	named	Shuza	no.	6	in	
Shichuan	province.

QH303-4AB High	oil	content	with	yellow	
seedcoat

A	mutation	from	a	open-pollinated	variety	Youyan	no.6

You	157AB High	oil	content	 Derived	from	a	hybrid	combination	named	You	157	in	
Guizhou	province.

You	2341AB High	oil	content	with	yellow	
seedcoat	and	late	maturity

Derived	from	a	hybrid	combination	named	You	2341	in	
Guizhou	province.

Table 2  Mean squares from analyses of variance for nine characters of diallel cross involving 10 lines of rapeseed

Sources of  
Variation df

Mean squares

Yield P/P S/P TSW B/P PH DF DM OC

Replicationsns 2 	253,611 24,757 ** 4.63 0.15 2.60 ** 116.10 * 1.82 1.35 1.08

Treatments 54 	340,346 ** 6,339 ** 5.21 ** 0.25 ** 1.47 ** 222.59 ** 14.72 ** 20.39 ** 11.43 **

Error 1088 	84,111 2,490 2.03 0.05 0.34 37.31 1.31 1.92 0.94

*,	**	=	significant	at	0.05	and	0.01	levels	of	probability,	respectively.

Abbreviations	:	df	=	degrees	of	freedom;	P/P	=	pods	per	plant;	S/P	=	seeds	per	pod;	TSW	=	1,000-seed	weight;	B/P	

=	branches	per	plant;	PH	=	plant	height;	DF	=	days	to	flowering;	DM	=	days	to	maturity;	OC	=	oil	content



Table 3  Means of nine characters of single cross hybrids of rapeseed
Single cross hybrid Yield P/P S/P TSW B/P PH  DF  DM OC

(kg	ha-1) (no.) (no.) 	(g) (no.) (cm) 	(no.) (no.) (%)

IIA×Qianyou	3B 1,981 456 17.9 3.65 8.4 154.4 173.3 231.3 36.6
IIA×Qianyou	5B 2,405 422 17.5 4.06 7.3 173.3 174.3 231.7 38.0
IIA×Qianyou	7B 2,379 454 17.1 3.62 7.5 173.3 174.0 231.7 36.2
IIA×Qianyou	8B 2,330 406 16.6 3.63 6.4 163.7 173.0 232.0 37.9
IIA×You	2894B 2,504 554 18.8 3.25 7.6 172.8 174.7 234.0 36.7
IIA×Qianyou	6B 2,371 426 18.2 3.35 7.2 175.7 174.3 232.0 36.5
IIA×QH303-4B 2,573 472 20.1 3.58 7.6 175.7 174.3 232.7 39.2
IIA×You	157B 2,138 442 15.1 3.63 7.4 163.3 172.7 230.7 38.9
IIA×You	2341B 2,172 433 18.6 3.43 7.3 170.6 174.7 234.3 38.5
Qianyou	3A×Qianyou	5B 1,928 444 19.7 2.88 8.3 153.2 172.0 227.0 37.3
Qianyou	3A×Qianyou	7B 1,841 447 17.1 3.36 9.0 153.3 168.3 225.3 36.7
Qianyou	3A×Qianyou	8B 2,782 540 19.6 3.10 8.1 164.0 173.7 230.0 37.7
Qianyou	3A×You	2894B 2,324 498 19.6 2.92 8.2 170.4 170.7 229.0 39.6
Qianyou	3A×Qianyou	6B 2,050 462 19.5 2.94 8.4 164.6 173.0 227.7 38.5
Qianyou	3A×QH303-4B 2,191 441 19.9 3.14 8.3 169.9 171.7 231.3 39.8
Qianyou	3A×You	157B 2,313 483 18.9 3.00 7.9 155.4 168.7 225.0 39.1
Qianyou	3A×You	2341B 2,104 491 18.6 3.06 8.2 168.6 171.7 228.7 39.5
Qianyou	5A×Qianyou	7B 2,155 452 17.0 3.58 7.6 163.7 173.7 229.0 35.6
Qianyou	5A	×Qianyou	8B 2,503 473 18.6 3.33 7.1 174.7 175.0 231.7 35.4
Qianyou	5A×You	2894B 2,235 472 17.4 3.71 6.9 170.0 173.7 231.7 38.5
Qianyou	5A×Qianyou	6B 2,243 467 17.2 3.53 7.8 163.2 172.3 228.0 36.2
Qianyou	5A×QH303-4B 2,103 372 18.8 3.64 6.9 179.2 174.3 232.7 39.4
Qianyou	5A×You	157B 2,079 401 18.7 3.55 7.9 162.8 172.0 227.0 37.9
Qianyou	5A×You	2341B 2,235 416 15.4 4.00 7.3 180.8 172.7 233.3 38.9
Qianyou	7A×Qianyou	8B 2,137 468 17.8 3.17 7.6 170.0 174.7 232.7 34.8
Qianyou	7A×You	2894B 2,495 483 18.9 3.15 7.9 171.7 174.0 228.7 37.7
Qianyou	7A×Qianyou	6B 2,324 453 18.2 3.50 7.9 173.1 174.7 229.0 38.9
Qianyou	7A×QH303-4B 2,139 476 18.3 3.42 8.4 160.5 175.3 232.3 37.1
Qianyou	7A×You	157B 2,251 495 16.5 3.47 8.1 174.0 173.0 230.3 37.5
Qianyou	7A×You	2341B 1,899 496 17.3 3.30 7.6 170.5 173.7 233.0 38.4
Qianyou	8A×You	2894B 2,951 518 18.3 3.36 7.2 177.5 174.3 232.3 40.3
Qianyou	8A×Qianyou	6B 2,661 438 20.0 3.46 6.9 182.6 175.0 233.3 39.1
Qianyou	8A×QH303-4B 2,683 531 19.3 3.33 7.3 173.4 175.0 234.0 39.6
Qianyou	8A×You	157B 2,117 449 18.9 3.29 7.3 176.2 176.0 233.0 40.3
Qianyou	8A×You	2341B 2,001 465 17.2 3.18 7.1 174.1 176.3 234.3 39.9
You	2894A×Qianyou	6B	 2,817 548 20.1 2.93 8.9 173.3 172.3 229.0 40.4
You	2894A×QH303-4B 2,155 395 18.9 3.61 8.3 158.4 170.3 230.0 42.3
You	2894A×You	157B 2,452 508 15.3 3.59 7.9 175.9 174.3 231.7 40.9
You	2894A×You	2341B 2,518 462 17.2 3.58 8.1 174.5 174.3 233.0 42.2
Qianyou	6A×QH303-4B 1,913 428 16.2 3.49 8.3 170.2 175.0 233.7 39.6
Qianyou	6A×You	157B 2,493 496 16.9 3.90 8.6 165.6 172.7 232.0 40.4
Qianyou	6A×You	2341B 2,587 490 19.0 3.45 8.9 178.2 174.7 233.3 39.8
QH303-4A×You	157B 2,259 496 19.3 2.94 8.1 171.7 174.7 230.7 42.4
QH303-4A×You	2341B 2,151 488 17.8 3.34 8.3 165.8 173.0 233.0 42.5
You	157A×You	2341B 2,303 546 18.6 3.30 8.9 172.8 172.7 232.3 41.8
LSD,	0.05 			470 81   2.3 0.37 0.9 				9.9 1.9     2.2 		1.6
LSD,	0.01 									622 107   3.1 0.48 1.2   13.1 2.5 				3.0   2.1
Mean	of	hybrids 2,294 468 	18.1 3.39 7.8 169.5 173.4  231.1 	38.8
Mean	of	parents 1,741 421 17.8 3.15 8.3 157.7 172.1 229.3 	38.8

Abbreviations	:	See	Table	2
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IIA	×	Qianyou	3B	crosses	(Table	3).

Days	 to	 flowering	 and	 days	 to	maturity,	 

the	indicators	of	early	and	late	maturity,	are	being	

important	 characters	 in	 our	 breeding	 program	 

of	rapeseed.	It	was	found	that	the	cross	of	Qianyou	

8A	×	You	 2341B	 expressed	 the	 longest	 days	 to	

flowering	 (176.3	 days),	 while	 the	 shortest	 was	

expressed	by	the	cross	of	Qianyou	3A	×	Qianyou	7B	

(168.3	days).	The	range	of	days	to	maturity	of	45	

crosses	was	 between	 225	 and	 234.3	 days,	 and	 

the	 mean	 was	 231.1	 days.	 The	 longest	 days	 

to	maturity	was	 recorded	 in	 the	 crosses	 of	Qian 

you	8A	×	You	2341B	and	IIA	×	You	2341B,	followed	

by	Qianyou	8A	×	QH303-4B	 cross.	The	 shortest	 

days	to	maturity	expressed	by	the	cross	of	Qianyou	

3A	×	You	157B,	followed	by	Qianyou	3A	×	Qianyou	

7B	cross	(Table	3).	

Oil	 content,	 an	 important	 character	 related	 

to	 rapeseed	 quality,	 ranged	 from	 34.8	 to	 42.5%	 

with	 the	mean	 of	 38.8%	 for	 single	 crosses.	 The	

highest	 oil	 content	 was	 found	 in	 the	 cross	 of	 

QH303-4A	×	You	2341B,	followed	by	the	crosses	

of	QH303-4A	×	You	157B,	You	2894A	×	QH303- 

4B	 and	You	 2894A	×	You	 2341B,	which	 gave	 

oil	 content	 of	 42.4,	 42.3	 and	42.2%,	 respectively	

(Table	3).

Heterosis
For	oil	content,	heterosis	ranged	from	-6.3	to	

6.5%,	and	the	mean	of	heterosis	was	0%	(Table	4).	

Twenty	five	out	of	45	crosses	gave	positive	heterosis,	

among	them,	three	crosses	gave	significant	values.	

The	highest	heterosis	was	found	in	the	cross	of	lines	

Qianyou	8A	×	You	2894B	which	gave	 relatively	

high	oil	content	of	40.3%	(Table	3).

Heterosis	of	pods	per	plant	ranged	from	-9.9	

to	48.6%	with	the	mean	of	11.4%	(Table	4)	39	out	

of	45	crosses	gave	positive	heterosis,	among	them,	

6	crosses	gave	significant	values.	The	highest	value	

was	found	in	the	cross	of	lines	Qianyou	3A	×	Qianyou	

8B	which	also	gave	high	pods	per	plant	and	seed	

yield	(Table	3).	All	the	top	four	crosses	for	seed	yield	

expressed	 significantly	 positive	 heterosis	 for	 this	

character.		

Heterosis	for	seeds	per	pod	ranged	from	-17.9	

to	17.6%	with	the	mean	of	1.9%	(Table	4).	Out	of	

45	crosses,	3	crosses	showed	significantly	positive	

heterosis.	They	were	 crosses	between	 lines	 IIA	×	

QH303-4B,	You	2894A×	Qianyou	6B	and	Qianyou	

6A×	You	2341B.	The	cross	between	lines	Qianyou	

6A	×	You	2341B	expressed	the	highest	heterosis	for	

this	character.

Most	crosses	showed	higher	1,000-seed	weight	

than	mid-parent.	The	heterosis	ranged	from	-11.3	to	

25.4%,	 and	 the	mean	heterosis	was	7.5%	 for	 this	

character	(Table	4).	Out	of	45	crosses,	39	crosses	

gave	positive	heterosis,	and	9	crosses	among	them	

showed	significant	values.	The	cross	between	lines	

IIA	×	Qianyou	3B	showed	the	highest	heterosis	value.	

Among	 three	 high-yielding	 hybrids,	 two	 crosses	

(Qianyou	3A	×	Qianyou	8B	and	Qianyou	8A	×	You	

2894B)	 showed	positive	 heterosis,	 but	 cross	You	

2894A	 ×	 Qianyou	 6B	 failed	 to	 give	 positive	

heterosis.

Most	crosses	had	lower	branches	per	plant	than	

mid-parent.	The	heterosis	ranged	from	-22.5	to	11.3%	

with	the	mean	of	-5.3%	(Table	4).	Out	of	45	crosses,	

7	 crosses	 showed	positive	 heterosis,	 but	 only	 the	



Table 4  Heterosis of single cross hybrids involving 10 lines of rapeseed

Single cross hybrids   Yield OC P/P S/P TSW B/P PH
IIA×Qianyou	3B 44* -2.5 15.0 -3.2	 25.4** -0.6 	1.5	
IIA×Qianyou	5B 60** 2.2 	7.4 -2.0	 24.0** -8.2 12.0	**

IIA×Qianyou	7B 49** -3.7 6.8 -2.8	 12.6* -0.7 6.6	*

IIA×Qianyou	8B 49** 3.0 10.0 -14.0* 18.4** -7.9 	0.6	

IIA×You	2894B 39** -5.8** 29.0** 5.3 -0.8 -3.8 8.0*

IIA×Qianyou	6B 62** -4.7	* 5.1	 2.5	 4.7		 -2.7 13.0	**

IIA×QH303-4B 63** -1.8 14.8	 13.2 * 13.7	* -7.9 	10.5	*

IIA×You	157B 20 -1.3 1.6	 -17.9** 15.4** -7.5 2.8

IIA×You	2341B 40* -3.3 -4.1	 12.7	 6.4 -10.4* 	3.8

Qianyou	3A×Qianyou	5B 29 1.2 14.6	 7.9 -4.5 -8.8 4.6

Qianyou	3A×Qianyou	7B 16 -1.5 6.6	 -5.0	 13.7		 3.4 -0.6

Qianyou	3A×Qianyou	8B 78** 3.4 48.6** -0.5	 10.5		 0.0 	6.2

Qianyou	3A×You	2894B 29* 2.6 17.5	 7.4	 -3.2		 -9.4* 12.3 **

Qianyou	3A×Qianyou	6B 40* 1.4 15.5	 7.4	 0.0		 -1.8 11.8	**

Qianyou	3A×QH303-4B 39* 0.6 8.8	 9.6	 8.7		 -11.7* 12.8	**

Qianyou	3A×You	157B 30* 0.1 12.5	 0.5	 4.0		 -13.7	**  3.3

Qianyou	3A×You	2341B 36* 0.1 10.1	 10.1	 3.2  -11.8* 	8.1*

Qianyou	5A×Qianyou	7B 25 -3.5 8.7	 -2.0	 7.8		 -7.3 	4.3

Qianyou	5A	×Qianyou	8B 48** -1.9 31.4** -2.4	 5.0		 -6.6 11.1 **

Qianyou	5A×You	2894B 16 0.7 12.2 -1.1	 9.8		 -19.3	** 10.1	**

Qianyou	5A×Qianyou	6B 41** -3.7 17.8	 -1.7	 6.8		 -3.1 8.8	**

Qianyou	5A×QH303-4B 23 0.5 -7.5	 7.4	 11.8	* -22.5	** 16.8	**

Qianyou	5A×You	157B 9 -2.1 -5.9	 3.0	 9.2		 -8.7 	6.2

Qianyou	5A×You	2341B 33* -0.5	 -6.0	 -5.2	 	20.1	** -17.0	** 13.9	**

Qianyou	7A×Qianyou	8B 20 -4.7	* 19.4	 -5.3	 1.9	 	5.6 	3.0

Qianyou	7A×You	2894B 24* -2.5	 6.7	 8.9	 -5.1	 	-3.1	 	5.8

Qianyou	7A×Qianyou	6B 38** 2.4 5.7	 5.5	 7.9	  3.3 	9.7	**

Qianyou	7A×QH303-4B 19 -6.3** 9.7 6.1	 7.0 -1.2 -0.4
Qianyou	7A×You	157B 13 -4.1	* 8.1	 -7.8	 8.8	 	-1.8	 8.0*

Qianyou	7A×You	2341B 7 -2.8	 4.5	 8.1	 0.9 	-9.5	 	2.4

Qianyou	8A×You	2894B 48** 	6.5** 30.6	** -3.9	 6.0 	-4.6	 	9.3	**

Qianyou	8A×Qianyou	6B 61** 	5.1	* 17.6	 5.5	 11.8 	-2.1	 15.6	**

Qianyou	8A×QH303-4B 52**  2.1 40.5	** 1.8	 9.4 	-7.6	 	7.4	*

Qianyou	8A×You	157B 8 	5.2* 11.4	 -3.6	 8.2 	-4.6	 9.3	**

Qianyou	8A×You	2341B 15  3.1 11.1 -2.8	 1.9 	-9.0	 	4.4	

You	2894A×Qianyou	6B	 49** 	2.7	 26.3	** 14.9	* -11.3* 11.3 * 11.7	**

You	2894A×QH303-4B 7  3.3 -9.9	 8.0	 10.9 	-6.2 -0.2	

You	2894A×You	157B 11  1.1 9.8	 -15.7	* 10.5 	-8.1 11.0	**

You	2894A×You	2341B 27*  3.3 -3.5	 5.8	 7.5 	-7.4 	6.4	*

Qianyou	6A×QH303-4B 15 -1.7	 3.3 -6.9	 9.7 	-0.6 10.4	**

Qianyou	6A×You	157B 34** 	1.5	 13.1 -6.4	 	22.8** 	6.2 	7.5	*

Qianyou	6A×You	2341B 58** -1.0	 7.7	 17.6	* 6.0 	7.9 11.8	**

QH303-4A×You	157B 14 2.4 11.7	 6.9	 -5.9 	-9.5* 	9.1	**

QH303-4A×You	2341B 22 1.7 6.0	 10.2	 4.2 	-8.8 1.8	
You	157A×You	2341B 18 1.2 12.7	 10.7	        3.1 	0.6 	6.2	*

Mean 32.8 0.0 11.4 	1.9 						7.5 -5.3 7.5

Abbreviations	:	See	Table	2
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cross	between	lines	You	2894A	×	Qianyou	6B	gave	

significant	value.

Heterosis	for	plant	height	ranged	from	-0.6	to	

16.8%	with	and	the	mean	was	7.5%	(Table	4).	Forty	

three	out	of	45	crosses	showed	positive	heterosis,	

and	 28	 crosses	 gave	 significant	 values	 for	 this	

character.	The	highest	value	was	found	in	the	cross	

between	 lines	Qianyou	 5A	 ×	QH303-4B	which	

ranked	the	third	in	plant	height.

Heterobeltiosis

Percentages	 heterobeltiosis	 of	 single	 cross	

hybrids	for	all	characters	are	presented	in	Tables	5.	

The	heterobeltiosis	of	single	crosses	for	seed	yield	

ranged	from	-5	to	59%	with	the	mean	of	21.6%	(Table	

5).	From	these,	eighteen	out	of	40	crosses	showed	

significant	 positive	 heterobeltiosis.	 The	 highest	

heterobeltiosis	was	expressed	by	the	cross	of	lines	

Qianyou	3A	×	Qianyou	8B.

For	oil	content,	the	heterobeltiosis	ranged	from	

-11.5	 to	 1.4%	with	 the	mean	of	 -3.3%	 (Table	 5).	

Twelve	out	of	45	crosses	showed	positive	heterosis	

for	 this	 character,	 but	 none	was	 significant.	 The	

highest	positive	value	was	found	in	the	cross	between	

lines	QH303-4A	×	You	 2341B.	 The	 three	 high-

yielding	hybrids	gave	positive	heterobeltiosis	for	oil	

content	and	gave	relatively	high	oil	contents.

The	heterobeltiosis	of	pods	per	plant	ranged	

from	-17	to	38.1%	with	the	mean	of	4.5%	(Table	5).	

Thirty	 one	 out	 of	 45	 crosses	 showed	 positive	

heterosis	 and	 5	 gave	 significant	 values	 for	 this	

character.	The	highest	value	was	found	in	the	cross	

of	lines	Qianyou	3A	×	Qianyou	8B.	

The	heterobeltiosis	for	seeds	per	pod	ranged	

from	-19.3	to	14.2%,	with	the	mean	of	-2.3%	(Table	5).	

Out	 of	 45	 crosses,	 18	 crosses	 showed	 positive	

heterobeltiosis,	but	only	one	cross	gave	significant	

value.	The	cross	of	lines	You	2894A	×	Qianyou	6B	

gave	significant	positive	heterobeltiosis	for	seeds	per	

pod.

	 The	heterobeltiosis	 of	 1,000-seed	weight	

ranged	from	-14.8	to	20.7%	with	the	mean	of	3.6%	

(Table	5).	From	these	crosses,	32	crosses	out	of	45	

gave	positive	heterobeltiosis,	and	7	crosses	showed	

significant	values.	The	cross	between	lines	Qianyou	

6A	×	You	157B	showed	the	highest	heterobeltiosis	

value.

The	 heterobeltiosis	 for	 branches	 per	 plant	

ranged	 from	 -25	 to	 4.7%,	 and	 the	 mean	 of	

heterobeltiosis	was	 -11.3%	 (Table	 5).	Out	 of	 45	

crosses,	 only	 two	 crosses	 showed	 positive	

heterobeltiosis,	 they	were	 crosses	 between	 lines	

Qianyou	 7A	 ×	Qianyou	 6B,	 and	You	 2894A	×	

Qianyou	6B.

For	 plant	 height,	 the	 heterobeltiosis	 ranged	

from	-7	to	13.7%,	and	the	mean	was	4.5%	(Table	5).	

Thirty	 six	 out	 of	 45	 crosses	 showed	 positive	

heterobeltiosis.	The	 highest	 significant	 value	was	

found	 in	 the	 cross	 between	 lines	Qianyou	 5A	×	

QH303-4B,	while	 the	 lowest	 negative	 significant	

value	was	found	in	the	cross	between	lines	Qianyou	

3A	×	Qianyou	7B.

Discussion
The	percentages	for	heterosis	and		heterobel- 

tiosis	for	seed	yield	in	some	crosses	were	considerably	

high	 indicating	 the	 high	 degree	 genetic	 deversity	

among	parents.	The	 cross	 of	 lines	Qianyou	3A	×	



Table 5  Heterobeltiosis of single cross hybrids involving 10 lines of rapeseed

Single cross hybrids Yield OC       P/P        S/P     TSW B/P   PH
IIA×Qianyou	3B 44* -3.4 13.4 	-5.3 15.1** -12.5** -3.7
IIA×Qianyou	5B 	48** 	0.3 	5.0 	-3.3 20.1** -15.1** 8.0*

IIA×Qianyou	7B 31* 	-4.5*  1.3 	-5.5 11.0 -3.8 5.2
IIA×Qianyou	8B 33* 0.0 1.0 -19.0** 14.5* -12.3* -0.9
IIA×You	2894B 12 -8.2** 21.2* 	3.9 -3.8 -10.6* 	7.7*

IIA×Qianyou	6B 53** 	-5.7** 4.2 	0.6 	3.7 -4.0 	9.5**

IIA×QH303-4B 44** 	-6.4** 12.4 	11.0 12.9* -17.4** 	9.5**

IIA×You	157B -2 	-4.9* 	-5.6 -19.3** 14.5* -14.9** 1.8
IIA×You	2341B 25* 	-7.7** -13.6 	2.8 	4.6 -18.9** 1.4
Qianyou	3A×Qianyou	5B 19 	0.3 13.6 	4.2 -14.8* -13.5** 2.7
Qianyou	3A×Qianyou	7B 2 -1.6 -0.2 -9.5  3.1 -6.3 -7.0*

Qianyou	3A×Qianyou	8B 	59**  1.3 38.1** -4.4 	4.7 -15.6** -0.7
Qianyou	3A×You	2894B 4 	-1.0 	9.0 	3.7 -13.6* -14.6** 	6.7*

Qianyou	3A×Qianyou	6B 32* 	-0.5 13.0  3.2 -9.0 -12.5** 	9.2**

Qianyou	3A×QH303-4B 23 	-5.0** 	5.0 	5.3 	0.3 -13.5** 	7.8*

Qianyou	3A×You	157B 	6 	-4.4*  3.2 	0.0 -3.8 -17.7** -1.2
Qianyou	3A×You	2341B 21 	-5.3** -2.0 -1.6 -6.7 -14.6** 0.2
Qianyou	5A×Qianyou	7B 19 	-4.6* 	0.9 -3.4 	5.9 -11.6* -0.7
Qianyou	5A	×Qianyou	8B 	43** -3.0 23.2* -9.3 -1.5 -17.4** 5.8

Qianyou	5A×You	2894B 0 -3.8  3.3 -1.1 	9.8 -19.8** 6.4*

Qianyou	5A×Qianyou	6B 38* 	-6.5** 14.2 -2.3 	4.4 -9.3 8.3*

Qianyou	5A×QH303-4B 18 	-6.0** -11.4 	6.8 	7.7 -25.0** 13.7**

Qianyou	5A×You	157B -5 	-7.3** -14.3 	0.0 	5.0 -9.2 3.5
Qianyou	5A×You	2341B 29* 	-6.7** -17.0* -12.5 18.3** -18.9** 7.5*

Qianyou	7A×Qianyou	8B 18 	-6.7** 	4.5 -13.2* -2.8 -2.6 2.9
Qianyou	7A×You	2894B 12 	-5.7** 	5.7 7.4 -6.8 -7.1 4.2
Qianyou	7A×Qianyou	6B 28* 	0.5  1.1 4.6 7.4 1.3 5.0
Qianyou	7A×QH303-4B 18 	-11.5** 	6.3 5.2 4.9 -8.7 -2.6
Qianyou	7A×You	157B 3 	-8.3** 	5.8 -11.8 6.4 -6.9 5.6
Qianyou	7A×You	2341B 5 	-7.9** -1.0 1.2 0.6 -15.6** 1.4
Qianyou	8A×You	2894B 33** 	0.7 13.3 -10.7 -0.6 -15.3** 7.4*

Qianyou	8A×Qianyou	6B 52** 	1.0 	7.1 -2.4 7.1 -8.0 10.5**

Qianyou	8A×QH303-4B 50** 	-5.5** 26.4** -5.9 6.4 -20.7** 5.0
Qianyou	8A×You	157B -3 -1.5 -4.3 -7.8 5.4 -16.1** 6.7*

Qianyou	8A×You	2341B 14 	-4.3* -7.2 -16.1** -3.0 -21.1** 3.5
You	2894A×Qianyou	6B	 27* 	1.0 19.7* 14.2* -13.3* 4.7 	8.5**

You	2894A×QH303-4B -3 	1.0 -13.6 7.4 6.8 -9.8* -0.8
You	2894A×You	157B 10 	0.0 8.5 -18.2** 6.2 -9.2 10.1**

You	2894A×You	2341B 13  1.2 -7.8 -2.3 5.9 -10.0 3.7
Qianyou	6A×QH303-4B 7 	-5.5** 1.9 -6.9 8.0 -9.8* 8.0*

Qianyou	6A×You	157B 14 -1.2 6.0 -9.6 20.7** -1.1 5.3
Qianyou	6A×You	2341B 	49** 	-4.6* -2.2 9.2 5.2 -1.1 5.9*

QH303-4A×You	157B 4  1.2 6.0 3.2 -6.1 -12.0* 8.9**

QH303-4A×You	2341B 21 	1.4 -2.6 2.3 1.8 -9.8* -1.4
You	157A×You	2341B 6 	0.2 9.0 -0.5 0.6 -1.1 2.7
Mean 21.6 -3.3 4.5 -2.3 3.6 -11.3 4.5

Abbreviations	:	See	Table	2
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Qianyou	 8B	gave	 both	 the	 highest	 heterosis	 and	

heterobeltiosis	 for	 seed	yield,	besides	giving	high	

seed	yield.	It	was	found	that	percentages	of	heterosis	

and	heterobeltiosis	 for	 seed	yield	were	associated	

with	those	of	yield	related	characters,	especially	pods	

per	 plant	 and	 seed	 size.	 For	 example,	 the	 lines	

Qianyou	3A	×	Qianyou	8B	cross	gave	 significant	

heterosis	for	seed	yield	and	pods	per	plant,	while	the	

lines	 IIA	 ×	Qianyou	 5B	 cross	 gave	 significant	

heterosis	for	seed	yield	and	seed	size	(TSW).	

Studies	on	the	manifestations	of	heterosis	and	

heterobeltiosis	 of	 yield	 and	other	 characters	were	

made	by	many	workers.	Our	result	on	heterosis	for	

seed	yield	was	high	and	impressive.	Which	is	similar	

to	that	found	by	Shen	et	al.	(2002)	who	reported	that	

heterosis	for	seed	yield	ranged	from	5.5	to	64.11%	

with	the	mean	of	29.41%.	Other	workers	reported	

either	 higher	 or	 lower	 heterosis	 than	 this	 study	

(Brandle	and	McVetty,	1989;	Singh,		2007;	Radoev,	

etal.,	2007;	Sernyk	and	Stefansson,	1983;	Starmer	

etal.,	1998).	For	oil	content,	the	range	of	heterosis	

in	this	study	were	bigger,	but	the	mean	of	heterosis	

was	smaller	than	those	found	by	some	researchers	

(Shen	etal.,	2002;	Hu	and	Liu,	1989),	but	the	range	

of	heterosis	was	smaller	than	that	found	by	Wang	

(1992).	 For	 other	 characters,	 similar	 or	 different	

results	could	be	found	in	many	reports	(Fray	etal.,	1997;	

Shen	etal.,	2002;	Pourdad	and	Sachan,	2003).

Conclusion
Ten	 recessive	 genetic	male	 sterile	 (RGMS)	

lines	were	crossed	 in	 a	diallel	manner	 to	produce	 

45	single	crosses.	These	crosses	and	 their	parents	

were	evaluated	for	average	performance	of	hybrids	

and	 their	 heterosis.	Analyses	 of	 variance	 showed	

significant	 variations	 among	 parents	 and	 hybrids 

for	seed	yield,	pods	per	plant,	seeds	per	pod,	seed	

size,	 branches	 per	 plant,	 plant	 height,	 days	 to	

flowering,	 days	 to	 maturity	 and	 oil	 content.	 

Among	45	single	crosses,	the	means	for	seed	yield	

of	 five	 crosses	 including	 crosses	 between	 lines	

Qianyou	8A	×	You	2894B,	You	2894A	×	Qianyou	

6B,	 Qianyou	 3A	 ×	 Qianyou	 8B,	 Qianyou	 8A	 

×	QH303-4B	and	Qianyou	8A	×	Qianyou	6B	were	

2,951,	 2,817,	 2,782,	 2,683	 and	 2,661	 kg	 ha-1,	

respectively.	These	 crosses	 could	 be	 used	 in	 the	

breeding	program.

Both	 positive	 and	 negative	 heterosis	 and	

heterobeltiosis	were	 found	 for	 all	 characters	 in	 

this	 study.	 The	 percentages	 for	 heterosis	 and	

heterobeltiosis	 for	 seed	 yield	 in	 some	 crosses	 

were	considerably	high	indicating	the	high	degree	

genetic	diversity	among	parents.	It	was	found	that	

percentages	 of	 heterosis	 and	 heterobeltiosis	 for	 

seed	 yield	were	 associated	with	 those	 of	 yield	 

related	 characters,	 especially	 pods	 per	 plant	 and	 

seed	size.	
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A Development of Dye-sensitized Solar Cells Using Chlorophyll

Thuanthong  Thananimit1, Wachirapan  Pattanachot2 and Pattara  Aiyarak3*

Abstract
A dye-sensitized solar cell using extracted chlorophyll from lemon leaves adsorbed on a TiO

2
	film	as	the	

visible light sensitization was developed. The visible spectrum of chlorophyll adsorbed on a TiO
2
	film	and	

cell photovoltage characteristics was studied. The dye sensitized solar cells were prepared using different 
types of the electrolyte which were KI/I

2
 and the evaporated I

2
. The dye sensitized solar cells using KI/I

2
 or 

evaporated I
2
 an electrolyte under light illumination of 1000 lux gave the maximum open-circuit voltage 

about 91.6 and 93.5 mV, respectively. The evaporated I
2
 dye-sensitized solar cells was tested with the sunlight, 

and as an electrolyte the result showed that the open circuit voltage was 273 mV. The obtained response of 
I

2
 dye-sensitized solar cells gave long term stability obtained with this new type of solar cell. The advantages 

of the fabricated dye-sensitized solar cells in applying with the sunlight, when compared to silican solar cell, 
were the low cost and the ease in preparation.

Keywords : Dye-sensitizedsolarcells,chlorophyll;TiO
2
,visiblelightsensitisat,renewableenergy;low 

 costsolarcell
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Introduction
Dye	sensitized	solar	cells	(DSCs)	have	been	obtained	

considerable	attention	for	the	conventional	solid-state	

photovoltaic	 cells	 because	 of	 simple	 fabrication	

process	 and	 low	 fabrication	 cost	 (O’Regan	 and	

Grätzel,	1991).	Many	studies	on	the	dye-sensitized	

solar	cell	have	been	reported	in	recent	years	(Grätzel,	

2001;	Hagfeldt	and	Grätzel,	2000;	Wang	etal.,	2003;	

Grätzel,	2004).	The	most	successful	photo-induced	

electron	transfer	sensitisers	employed	so	far	in	these	

cells	are	ruthenium(II)	polypyridyl	complexes.	The	

overall	 photovoltaic	 conversion	 efficiencies	were	

10%	 in	 the	 dye-sensitized	 solar	 cells	 using	

organometallic	compounds	based	on	the	ruthenium(II)	

polypyridyl	complexes	(O’Regan	and	Grätzel,	1991;	

Nazeeruddin	etal.,	1993).	To	further	 improve	 the	

dye-sensitized	solar	cells,	chlorophyll	instead	of	the	

organimetallic	dye	should	be	used	as	it	is	cheaper	

and	easier	to	prepare.	Chlorophylls,	which	act	as	an	

effective	photosensitizer	in	photosynthesis	of	green	

plant,	has	maximum	absorption	at	670	nm	(Scheer,	

1991).	Thus,	chlorophylls	are	an	attractive	compound	

as	a	photosensitizer	for	the	dye-sensitized	solar	cell	

in	visible	region.	A	new	kind	of	solar	cell,	based	on	

dye	sensitized	nanocrystalline	titanium	dioxide	has	

been	developed	(O’Regan	and	Grätzel,	1991).	In	the	

simplest	form	the	dye	sensitized	solar	cell	consists	

of	 two	glass	 plates	with	 a	 transparent	 conducting	

coating	such	as	SnO
2
.	One	side,	the	photoelectrode,	

is	 coated	with	a	porous	 layer	of	 a	wide	band	gap	

semiconductor,	usually	TiO
2
,	which	was	sensitized	

for	 visible	 light	 by	 an	 adsorbed	 dye.	 The	 other	

conducting	glass	was	coated	with	a	catalytic	platinum	

and	served	as	counter	electrode.	The	space	between	

the	 two	 electrodes	was	 filled	with	 an	 electrolyte	

containing	a	redox	couple	such	as	iodide	(I-)/triiodide	

(Kay	and	Grätzel,	1996).		We	also	have	utilized	the	

use	of	the	evaporated	I
2
	as	the	electrolyte.	The	use	

of	evaporated	I
2
	has	not	been	yet	reported.	In	this	

work,	 chlorophyll	 solution,	 extracted	 from	 lemon	

leave	 and	 immobilized	 on	 TiO
2
	 electrode	was	

prepared	and	the	photoelectrochemical	properties	of	

the	 dye-sensitized	 solar	 cell	 using	 visible	 light	

sensitization		chlorophyll	were	investigated.

Research Procedures
Materials

Titanium	dioxide	 powder	was	 purchased	 in	

commercial	grade.	The	I
2
	(purity	100%)	was	obtained	

from	BDH	Laboratory	Supplies,	England.	Tin(IV)	

chloride	 pentahydrate	 (SnCl4.5H2O,	 purity	 99%)	

and	 KI	 were	 purchased	 from	 Aldrich.	 Other	

chemicals	were	analytical	grade	or	the	highest	grade	

available.	

Preparation of dye sensitizer

As	a	simplified	procedure,	fresh	lemon	green	

leaves	were	minced	to	pieces	and	put	in	the	50	ml	

(99.5%)	of	acetone.	The	solution	was	shaken	for	200	

times	 and	 then	 left	 it	 overnight.	 The	 dark	 green	

acetone	solution	was	obtained	from	this	procedure	

(Smestad,	1998).	The	obtained	solution	was	studied	

using	spectroscopy	measurements	UV-Vis	absorption	

with	Lamda	35	spectrophotometer	(Perkin	Elmer).	

The	UV	spectra	are	shown	in	Fig.	3.

The preparation of dye-sensitized solar cell.

The	 conductive	 glass	 plate	was	first	 coated	

with	a	 layer	of	SnO
2
	by	the	rocedure	modified	by	

Tanaka	and	Suib	(1984).	The	oven	was	cleaned	by	
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Fig. 1  The structure of the dye-sensitized solar cell.

heating	 1200	 °C	 for	 12	 hours.	 Put	 a	 ceramic	 tile		

glazed	side	up	in	an	oven	to	serve	as	a	support.	The	

oven	was	preheated	to	650	°C.	A	glass	microscope	

slide	was	placed	on	the	unglazed	side	of	a	ceramic	tile	

and	both	were	placed	in	the	oven.	After	heating	the	

glass	and	tile	for	2	minutes,	both	were	removed	from	the	

oven,	immediately	sprayed	with	a	fine	mist	of	tin	(IV)	

chloride	solution	and	30	g	of	SnCl
4
5H

2
O	dissolved	

in	300	ml	methanol	and	returned	the	glass	and	tile	to	the	

oven.	The	treatment	was	then	repeated	for	15	cycles.

Secondly,	TiO
2
	electrode	was	prepared	on	the	

conductive	glass.	The	preparation	was	as	follows	:	

Ten	grams	of	titanium	dioxide	(TiO
2
)	were	ground	

in	a	mortar	and	mixed	with	a	few	drops	of	very	dilute	

acetic	 acid.	 It	was	 alternatedly	 grinding	 and	 the	

addition	 of	 a	 few	 drops	 of	 acetic	 acid,	 0.1	ml	

concentrated	acetic	acid	 to	50	ml	of	water	until	a	

colloidal	suspension	with	a	smooth	consistency	was	

obtained.		Few	drops	of	clear	dishwashing	detergent	

(triton	X-100	surfactant)	were	added.

With	 the	 conducting	 side	 up,	 the	 glass	was	

taped	on	three	sides	using	the	250-270	micrometer	

thick	tape	to	control	the	thickness	of	the	paste	layer.	

The	cleaning	was	made	by	using	 	 tissue	wet	with	

acetone	 to	 remove	 any	fingerprints	 or	 oils.	 	 The	

titanium	dioxide	was	pasted	and	spreaded	using	a	

glass	rod	on	the	space	on	the	taped	glass	slide.	The	

tape	was	 removed	without	 scratching	 the	 TiO
2
 

coating.	A	glass	was	heated	on	a	hotplate	in	a	hood	

for	60	minutes.	The	glass	was	cooled	at	 the	room	

temperature	 and	 the	 slide	was	 immersed	 in	 the	

chlorophyll	solution	to	obtain	coating.	The	white	TiO
2
 

will	change	color	as	the	dye	was	absorbed.	Another	

piece	of	tin	oxide	glass,	conducting	side	down,	was	

prepared	through	a	candle	flame	to	coat	the	conducting	

side	with	carbon	(soot).	 	For	the	best	results,	pass	

the	glass	piece	quickly	and	repeatedly	through	the	

middle	part	of	the	flame.	The	two	glass	plates	with	

coated	sides	were	assembled	together	and		clamped	the	

plates	together.	The	two	types	of	dye-sensitized	solar	

cell	were	prepared	with	different	electrolytes	which	were	

clamped	KI/I
2
	(triiodide)	and	evaporated	I

2
	crystal.

The	dye-sensitized	 solar	 cell	with	 the	KI/I
2
 

(triiodide)	was	prepared	by	adding	a	few	drops	of	a	

KI	solution	were	to	the	edge	of	the	plate.	The	dye-

sensitized	solar	cell	with	evaporated	I
2
	crystal	was	

prepared	by	placing	the	TiO
2
	electrode	on	the	I

2
	crystal.	

Then	the	I
2
	crystal	was	evaporated	and	doped	on	the	

TiO
2
	electrode	surface.	The	solar	cell	was	connected		

(the	negative	electrode	is	the	TiO
2
	coated	glass	and	

the	positive	electrode	is	the	carbon	coated	glass)	to	test	

the	voltage	produced	by	dye-sensitized	solar	cell.
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Photovoltage response of chlorophyll 

adsorbed on a TiO
2
 electrode

Photovoltage	 response	 of	 the	 chlorophyll	

adsorbed	on	a	TiO
2
	electrode	was	measured	with	a	

sandwich	type	cell.	The	working	electrode	with	the	

chlorophyll	adsorbed	on	a	TiO
2
	electrode	was	gently	

squeezed	 together	 with	 a	 carbon-coated	 glass	

electrode.	 The	 KI/I
2
	 (triiodide)	 solution	 and	

evaporated	 I
2
	 crystal	 were	 used	 as	 the	 redox	

electrolyte.	A	500	W	tungsten	lamp	was	used	as	the	

light	source	for	the	voltage	response	with	the	digital	

multimeter	with	model	 197	 (Fluke)	 (Curri	et al.,	

2003).	A	scheme	of	the	experimental	set-up	is	shown	

in	Fig.	2.	The	distance	between	lamp	and	tested	cell	

was	60.00± 0.05	cm.	The	active	electrode	area	was	

8	x	5.5	cm2.	The	light	illumination	on	the	surface	of	

cell	was	1,000	lux	measured	by	lux	meter	The	light	

illumination	of	1,000	lux	was	applied	to	the	solar	cell.	

Then,	 the	 light	was	 applied	 to	 the	 solar	 cell	 and	

repeated	the	experiment	3	times.	

Fig. 2  The experimental set-up for the 

measurement of photovoltage response of dye-

sensitized solar cells on a TiO
2
 electrode with light 

illumination 1,000 lux.

Results and Discussion
Spectroscopic  characterizat ion of 

chlorophyll adsorbed on a TiO
2
 electrode.

The	 absorption	 spectrum	 of	 extracted	

chlorophyll	solution	from	fresh	lemon	green	leaves	

is	shown	in	Fig.	3.	The	absorption	band	of	chlorophyll	

in	the	visible	region	had	a	maximum	at	431.97	and	

662.46	 nm	which	was	 the	working	 range	 of	 the	

sensitizer.	This	result	showed	that	this	chlorophyll	

was	useful	sensitizer	for	a	dye-sensitized	solar	cell	

in	visible	light.	

Fig. 3  UV-Vis absorption spectra of extracted chlorophyll  from the lemon leaves in acetone solution

Voltage response of dye-sensitized solar cell with KI/I
2
 (triiodide) solution as an electrolyte.
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Voltage response of dye-sensitized solar cell 

with KI/I
2
 (triiodide) solution as an electrolyte

Fig . 	 4 	 shows	 the 	 vol tage 	 response	 

of	 a	 sandwich	 solar	 cell	 based	 on	 chlorophyll	 

adsorbed	 on	 TiO
2
	 film	 electrode	 irradiated	with	 

500	W	 tungsten	 lamp	with	 a	 light	 illumination	 

of	1,000	lux	as	the	light	source.	The	voltage	versus	

time	was	 investigated.	 The	 result	 showed	 that	 

the	 voltage	 increased	 after	 applying	 the	 light.	

Electrons	 in	 the	 sensitizer	were	 excited	 by	 the	

photons	 and	 conversed	 energy	 from	ground	 state	 

to	excited	state.	Therefore,	the	electrons	drifted	to	

the	 external	 circuit.	When	 the	 sensitizer	 lost	 

its	electrons,	the	molecules	will	receive	the	electrons	

from	 the	 electrolyte	 and	 returned	 to	ground	 state.	

The	V
max
	 of	 each	measurement	were	 72.6,	 91.6	 

and	 64.3	mV,	 respectively,	which	 are	 indicated	 

in	Fig.	4.		

If	 the	 light	 was	 not	 applied,	 the	 voltage	

decreased	continuously	because	the	electron	was	not	

generated	from	the	dye.	The	voltage	changes	were	

observed,	 indicating	 that	 dye	 sensitizer	 solar	 cell	

using	chlorophyll	adsorbed	on	a	TiO
2
	electrode	was	

relatively	response	with	irradiation.

Fig. 4  Voltage response of dye-sensitized solar cell with KI/I
2
 (triiodide) solution as an electrolyte.

Voltage response of dye-sensitized solar cell 

with evaporated I
2
 crystal as an electrolyte

Fig.	 5	 shows	 the	 voltage	 response	 of	 a	

sandwich	solar	cell	based	on	chlorophyll	adsorbed	

on	TiO
2
	film	electrode	irradiated	with	500	W	tungsten	

lamp	with	a	 light	 illumination	of	1,000	 lux	as	 the	

light	source.	The	voltage	versus	time	was	investigated.	

The	result	showed	that	 the	voltage	increased	after	

applying	 the	 light.	The	V
max
	 of	 the	measurements	 

were	93.5,	76.4	and	59.0	mV,	respectively,	which	

are	 indicated	 in	Fig.	5.	Three	measurements	were	

investigated	within	1	months	by	testing	2	weeks	of	

each	measurements	without	any	filling	the	electrolyte	

solution.

If	 the	 light	 was	 not	 applied,	 the	 voltage	

decreased	continuously	because	the	electron	was	not	

generated	from	the	dye.	The	voltage	changes	were	

observed,	 indicating	 that	 dye	 sensitizer	 solar	 cell	

using	chlorophyll	adsorbed	on	a	TiO
2
	electrode		was	

relatively	responsive	with	irradiation.
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Fig. 5  Voltage response of dye-sensitized solar cell with evaporated I
2
.

Voltage response of dye-sensitized solar cell 

with evaporated I
2
 crystal as an electrolyte with 

the sunlight

Fig.6	shows	the	voltage	response	of	a	sandwich	

solar	cell	based	on	chlorophyll	adsorbed	on	TiO
2
	film	

electrode	 irradiated	with	sunlight	 for	20	min.	The	

voltage	 versus	 time	was	 investigated.	The	 result	

showed	 that	 the	 voltage	 increased	 from	29.3	mV	

after	 applying	 the	 light.	 The	V
max
	 is	 	 273.0	mV	 

which	is	indicated	in	Fig.	6.	Then	the	dark	box	was	

covered,	 the	 voltage	 decreased	 continuously	 until	

34.5	mV	because	the	electron	was	not	generated	from	

the	 dye.	 The	 voltage	 changes	 were	 observed,	

indicating	 that	 dye	 sensitizer	 solar	 cell	 using	

chlorophyll	 adsorbed	 on	 a	 TiO
2
	 electrode	was		

relatively	responsive	to	irradiation.

Fig. 6  Voltage response of dye-sensitized solar cell with evaporated I
2
 crystal as ann electrolyte with 

the sunlight.
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Conclusions
In	this	work	the	chlorophyll	extracted	from	the	

lemon	 leaves	was	 investigated	 for	 spectroscopic	

characterization.	The	dye-sensitized	solar	cell	using	

the	 extracted	 chlorophyll	 adsorbed	 TiO
2
	 film	

electrode	 was	 prepared	 and	 its	 photovoltage	

characteristics	 voltage	 response	was	 studied.	The	

dye	 sensitized	 solar	 cells	 were	 prepared	 using	

different	types	of	the	electrolyte	which	were	KI/I
2
 

and	 the	 evaporated	 I
2
.	 The	 performance	 of	 dye-

sensitized	solar	cells	using	KI/I
2
	and	the	evaporated	

I
2
	a	electrolyte	under	light	illumination	of	1,000	lux	

gave	the	maximum	of	open	circuit	voltage	were	91.6	

and	93.5	mV	,	respectively.	The	dye	sensitized	solar	

cell	using	the	evaporated	I
2
	as	an	electrolyte	was	also	

tested	with	the	sunlight.	The	result	showed	that	the	

open	circuit	voltage	was	273	mV.
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ผล	สัมฤทธ์ิ	ทางการ	เรียน	วิทยาศาสตร์	และ	ความ	สามารถ	ใน	การ	คิด	อย่าง	มี	
วิจารณญาณ	ของ	นักเรียน	ช้ัน	มัธยมศึกษา	ปี	ท่ี	 3	 เร่ือง	ระบบ	นิเวศ	ท่ี	เรียน	โดย	ใช้ 
วิธีส	ตอ	ร่ี	ไลน์	กับ	การ	เรียน	ตาม	คู่มือ	ครู

A Comparative Study of Science Learning Achievement and Critical- 
Thinking Ability of Students in Junior High School Level 3, Title  
“Ecological System” by Using Storyline Method and Teacher’s Manual.

สุภา	รัตน์		ทวี	วงศ์1*	,	ประดิษฐ์		มี	สุข2	และ	ลำดวน		เกษตร	สุนทร3

Supharat  Taweewong, Pradit  Meesook and Lamdoun  Kaseatsoonthorn

Abstract
The objectives of this research were 1) to compare the academic achievement in science and critical thinking 
ability on ecological system of Mathayomsueksa 3 students taught using the storyline method with those 
taught using teacher’s manual, 2) to compare the academic achievement in science and critical thinking 
ability on ecological system of Mathayomsueksa 3 students before to after being taught using the storyline 
method and 3) to compare the academic achievement in science and critical thinking ability on ecological 
system of Mathayomsueksa 3 students before to after being taught using the teacher’s manual.

The sample for the study consisted of 90 Mathayomsueksa 3 students attending Kobkarnsueksa 
Moonnithi School during the second semester of academic year 2010.  The class were chosen by the simple 
random	sampling	technique	and	students	were	divided	into	two	groups	:	the	first	group	of	45	students	were	
taught using  the storyline method and the second group of 45 students were taught using the teacher’s 
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์	ของ	การ	วิจัย	ครั้ง	นี้	เพื่อ	 1)	 เปรียบ	เทียบ	ผล	สัมฤทธิ์	ทางการ	เรียน	และ	ความ	สามารถ	ใน	การ	คิด	อย่าง	มี	

วิจารณญาณ	ของ	นักเรียน	ชั้น	มัธยมศึกษา	ปี	ที่	3	เรื่อง	ระบบ	นิเวศ	ที่	เรียน	โดย	ใช้	วิธี	ส	ตอ	รี่	ไลน์	กับ	การ	เรียน	ตาม	คู่มือ	ครู		

2)	เพือ่	เปรยีบ	เทยีบ	ผล	สมัฤทธิ	์ทางการ	เรยีน	และ	ความ	สามารถ	ใน	การ	คดิ	อยา่ง	ม	ีวจิารณญาณ	ของ	นกัเรยีน	ชัน้	มธัยมศกึษา	

ปี	ที่	 3	 	 ก่อน	และ	หลัง	เรียน	โดย	ใช้	วิธี	ส	ตอ	รี่	ไลน์	 	 3)	 เพื่อ	เปรียบ	เทียบ	ผล	สัมฤทธิ์	ทางการ	เรียน	และ	ความ	สามารถ	 

ใน	การ	คิด	อย่าง	มี	วิจารณญาณ	ของ	นักเรียน	ชั้น	มัธยมศึกษา	ปี	ที่	3	ก่อน	และ	หลัง	เรียน	ตาม	คู่มือ	ครู

กลุ่ม	ตัวอย่าง	ได้แก่	นักเรียน	ชั้น	มัธยมศึกษา	ปี	ที่	3		ภาค	เรียน	ที่	2		ปี	การ	ศึกษา	2552		โรงเรียน	กอ	บกาญ	จน์	ศึกษา	

มูลนิธิ	จำนวน	90	คน		แบ่ง	เป็นก	ลุ่ม	ทดลอง	ที่	1	จำนวน	45	คน		ได้	รับ	การ	เรียน	โดย	ใช้	วิธี	ส	ตอ	รี่	ไลน์	และ	กลุ่ม	ทดลอง	

ที่	2	จำนวน	45	คน		ได้	รับ	การ	เรียน	ตาม	คู่มือ	ครู	การ	สุ่ม	กลุ่ม	ตัวอย่าง	ห้องเรียน	ด้วย	วิธี	การ	สุ่ม	อย่าง	ง่าย		เครื่อง	มือ	ที่	ใช้	

ใน	การ	วิจัย		ประกอบ	ด้วย		1)	แผนการ	จัด	กิจกรรม	การ	เรียน	รู้	โดย	ใช้	วิธี	ส	ตอ	รี่	ไลน์	และ	แผนการ	จัด	กิจกรรม	การ	เรียน	รู้	

ตาม	คู่มือ	ครู	 	 2)	 เครื่อง	มือ	ที่	ใช้	ใน	การ	เก็บ	ข้อมูล	ประกอบ	ด้วย	แบบ	ทดสอบ	วัดผล	สัมฤทธิ์	ทางการ	เรียน	 	 เรื่อง	ระบบ	

นเิวศ	และ	แบบ	ทดสอบ	วดั	ความ	สามารถ	ใน	การ	คดิ	อยา่ง	ม	ีวจิารณญาณ	วเิคราะห	์ขอ้มลู	การ	ทดสอบ	สมมตฐิาน	ดว้ย	สถติ	ิ

ค่าที	(t-test		independent		และ		dependent)	

	 ผล	การ	วิจัย	พบ	ว่า	 1)	คะแนน	เฉลี่ย	ผล	สัมฤทธิ์	ทางการ	เรียน	เรื่อง	 	 ระบบ	นิเวศ	และ	ความ	สามารถ	ใน	การ	คิด	

อย่าง	มี	วิจารณญาณ	ของ	นักเรียน	ชั้น	มัธยมศึกษา	ปี	ที่	3		ที่	เรียน	โดย	ใช้	วิธี	ส	ตอ	รี่	ไลน์	สูง	กว่า	การ	เรียน	ตาม	คู่มือ	ครู	อย่าง	

มี	นัย	สำคัญ	ทาง	สถิติ	ที่	ระดับ	0.01	2)	คะแนน	เฉลี่ย	ผล	สัมฤทธิ์	ทางการ	เรียน	เรื่อง	ระบบ	นิเวศ	และ	ความ	สามารถ	ใน	การ	

คิด	อย่าง	มี	วิจารณญาณ	ของ	นักเรียน	ชั้น	มัธยมศึกษา	ปี	ที่	 3	หลัง	เรียน	โดย	ใช้	วิธี	ส	ตอ	รี่	ไลน์	สูง	กว่า	ก่อน	เรียน	 	 อย่าง	มี	 

นัย	สำคัญ	ทาง	สถิติ	ที่	ระดับ	0.01		3)	คะแนน	เฉลี่ย	ผล	สัมฤทธิ์	ทางการ	เรียน	เรื่อง	ระบบ	นิเวศ	และ	ความ	สามารถ	ใน	การ	

คดิ	อยา่ง	ม	ีวจิารณญาณ	ของ	นกัเรียน	ชัน้	มธัยมศกึษา	ชัน้	ปี	ที	่3		หลงั	เรียน	ตาม	คูม่อื	ครู	สงู	กวา่	กอ่น	เรยีน	อยา่ง	ม	ีนยั	สำคญั	

ทาง	สถิติ	ที่	ระดับ	0.01

คำ	สำคัญ	 :	การเรียนโดยใช้วิธีสตอรี่ไลน์, การเรียนตามคู่มือครู, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์, 

  ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

manual technique.  The instrument used in the study included 1) the teaching plans based on the storyline 
method and those based on the teacher’s manual and 2) the tools used for data collecting consisted of academic 
achievement test on ecological system and critical thinking ability test.  The hypothesis testing result was 
analyzed using a statistic dependent and indepent t-test.

The	findings	of	the	study	revealed	that	1)	the	students	taught	with	the	storyline	method	showed	higher	
mean scores for academic achievement and critical thinking ability than those taught with the teacher’s 
manual	at	0.01	level	of	significantly;	2)	the	students	taught	using	the	storyline	method	showed	higher	mean	
scores for academic achievement and critical thinking ability than before they were taught with this method 
at	0.01	level	of	significantly;	3)	similarly,	the	students	taught	with	the	teacher’s	manual	showed	higher	mean	
scores for academic achievement and critical thinking ability than before they were taught it at 0.01 level of 
significantly.

Keywords : Storyline techniquemethod, teacher’smanual learning technique,academicachievement in 
 sciencesubject,criticalthinkingability
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บทนำ
การ	ศึกษา	ด้าน	วิทยาศาสตร์	และ	เทคโนโลยี	 เป็น 

กระบวนการ	สำคญั	ใน	การ	พฒันา	ประเทศ		โดย	เฉพาะ	

อย่าง	ยิ่ง	การ	เรียน	การ	สอน	ใน	โรงเรียน	วิชา	นี้	ส่ง	เสริม	

ให้	นักเรียน	ได้	มี	ความ	รู้	ความ	เข้าใจ	เกี่ยว	กับ	ธรรมชาติ	

สิง่	แวดลอ้ม	และ	สิง่	ประดษิฐ	์ตา่ง	ให	้ม	ีความ	สามารถ	ใน	

การ	คิด	 	 ตลอด	จน	ทักษะ	ที่	จำเป็น	ต่อ	การ	แสวงหา	 

ความ	รู้	และ	การ	แก้	ปัญหา	รัฐบาล	ได้	กำหนด	แนวทาง	

การ	ให้การ	ศึกษา	 โดย	ยึด	หลัก	ความ	สำคัญ	ว่า	นักเรียน	

ม	ีความ	สามารถ	เรยีน	รู	้และ	พฒันา	ตนเอง		และ	นกัเรยีน	

สำคัญ	ที่สุด	 	 ซึ่ง	เป็นการ	จัดการ	ศึกษา	แนว	ใหม่	 

และ	เป็นการ	จัดการ	ศึกษา	เพื่อ	พัฒนา	ศักยภาพ	ของ	

แต่ละ	บุคคล	ใน	การ	เสริม	สร้าง	ความ	สามารถ	ที่	มี	อยู่	

อย่าง	เต็ม	ขีด	ความ	สามารถ	ด้วย	การ	จัด	กระบวน 

การ	เรยีน	รู	้ที	่เนน้	การ	ปฏบิตั	ิจรงิ	(กระทรวง	ศกึษาธกิาร,	

2544	:	21)

จาก	รายงาน	ผล	การ	ทดสอบ	ขั้น	พื้น	ฐาน	ระดับ	

ชาติ	(O-NET)	ของ	โรงเรียน	กอ	บกาญ	จน์	ศึกษา	มูลนิธิ		

ปี	พ.ศ.	2550	-	พ.ศ.	2551	พบ	ว่า	นักเรียน	มี	ผล	สัมฤทธิ์	

ทางการ	เรียน	กลุ่ม	สาระ	การ	เรียน	รู้	วิทยาศาสตร์	เฉลี่ย					

รอ้ย	ละ	37.28		และ	25.63	ตาม	ลำดบั	(สถาบนั	ทดสอบ	

ทางการ	ศึกษา	แห่ง	ชาติ	(องค์การ	มหาชน),	2551	:	28)		

ซึ่ง	แสดง	ว่า	ผล	การ	เรียน	ที่	ต่ำ	กว่า	เป้า	หมาย	ที่	โรงเรียน	

กำหนด	ไว้	 กล่าว	คือ	 ผล	การประเมิน	ดัง	กล่าว	อยู่	ใน	

ระดบั	ปรบัปรงุ			แสดง	ให	้เหน็	วา่	นกัเรยีน	ม	ีผล	สมัฤทธิ	์

ทางการ	เรยีน	วทิยาศาสตร	์ตำ่	จน	นา่	เปน็	หว่ง	บง่บอกถงึ	

การ	ขาด	ทกัษะ	ใน	การ	แสวงหา	ความ	รู	้	และ	ขาด	ทกัษะ	

ใน	การ	คดิ	เปน็	เหต	ุให	้ตอ้ง	ม	ีการ	แก	้ปญัหา	ดงั	กลา่ว	ดว้ย	

มี	การ	ส่ง	เสริม	ให้	นักเรียน	พัฒนา	ด้าน	สติ	ปัญญา	ความ	

สามารถ	ใน	การ	คิด	อย่าง	มี	วิจารณญาณ	 มี	ทักษะ	ที่	

จำเปน็	ตอ่	การ	แสวงหา	ความ	รู	้และ	การ	แก	้ปญัหา		ดว้ย	

การ	ส่ง	เสริม	การ	เรียน	การ	สอน	วิทยาศาสตร์	ซึ่ง	เป็น	

วิชา	ที่	มิได้	มุ่ง	ให้	มี	การ	เรียน	รู้	เนื้อหา	ความ	รู้	 แต่	ยัง 

	รวม	ถึง	การ	เรียน	รู้	กระบวนการ	แสวงหา	ความ	รู้	ทาง	

วทิยาศาสตร์		(พมิ	พนัธ	์	เดชะ	คปุต,์	2547	:	6)	สามารถ	

ฝึก	ให้	นักเรียน	เกิด	ทักษะ	อย่าง	มี	ขั้น	ตอน	 	 เกิด	ทักษะ 

	ใน	การ	คิด	เพิ่ม	ขึ้น	 ลงมือ	ปฏิบัติ 	ด้วย	กิจกรรม	ที่ 	 

หลาก	หลาย	 	 (นิ	เชต	 	 สุนทร	พิทักษ์,	 2543	 :	 12)		

นอกจาก	นี้	การ	เรียน	การ	สอน	วิทยาศาสตร์	ยังพัฒนา	

ด้าน	เจตคติ	 	 ทำให้	เกิด	ความ	ใฝ่	รู้	 	 อยาก	รู้	อยาก	เห็น		

ยอมรบัความ	คดิ	เหน็	ของ	ผู	้อืน่	ม	ีความ	ซือ่สตัย	์ม	ีเหตผุล	

(Haney,	1969	:	198)

การ	สอน	แบบ	ปฏิบัติ	การ	 เป็น	วิธี	การ	ที่	ครู	 

จะ	ต้อง	เป็น	ผู้	จัดการ	เรียน	การ	สอน	ให้	นักเรียน	มี	 

ส่วน	ร่วม	ใน	การ	ทำ	กิจกรรม	มาก	ที่สุด	เพื่อ	ให้	นักเรียน	

ได	้ม	ีโอกาส	คน้	พบ	ความ	รู	้ดว้ย	ตนเอง	(ภพ		เลา	ไพบลูย,์	

2542	:	122)	สอดคลอ้ง	กบั	แนวคดิ	ทฤษฎ	ีการ	สร้างสรรค์	

ความ	รู้	ท่ี	เช่ือ	ว่า	บุคคล	สามารถ	เกิด	การ	เรียน	รู้	ได้ 	 

โดย	การ	ปฏิสัมพันธ	์กับ	สิ่ง	แวดล้อม	 	 เน้น	ให้	นักเรียน	

เปน็	ผู	้สรา้ง	ความ	รู	้จาก	การ	ปฏสิมัพนัธ	์กบั	สิง่	ที	่พบเหน็	

กับ	ความ	รู้	ความ	เข้าใจ	ที่	มี	อยู่	เดิม	 	 เกิด	เป็น	โครงสร้าง	

ทาง	ปญัญา	(วรรณ	ทพิา	รอด	แรง	คา้,	2541	:	12)	ซึง่	การ	

จดั	กจิกรรม	การ	เรยีน	รู	้โดย	ใช	้วธิ	ีส	ตอ	รี	่ไลน	์เปน็การ	จดั	

กจิกรรม	การ	เรยีน	รู	้ที	่นำ	ทฤษฎ	ีการ	เรยีน	รู	้หลาย	ทฤษฎ	ี

มา	ใช	้รว่ม	กนั	เพือ่	นำ	มา	ใช	้ใน	ชวีติ	ประจำ	วนั	(วฒันา	พร	

ระงับ	ทุกข์,	 2542	 :	 51)	 	 และ	ยัง	เป็น	วิธี	การ	ที่	สร้าง	 

ความ	สนุกสนาน	ใน	การ	เรียน	สามารถ	พัฒนา	ความ	รู้	

ความ	เข้าใจ	 และ	ทักษะ	ที่	เกี่ยวข้อง	กับ	เนื้อหา	ไป	 

พร้อม	ๆ	กัน	ดัง	รายงาน	การ	วิจัย	ของ	สุ	ริน	ธร	 วัง	คะ	ฮาด 

(2543	 :	 58)	 ที่	ศึกษา	กระบวนการ	และ	ผล	การ	จัด	

กิจกรรม	การ	เรียน	การ	สอน	แบบ	บูรณ	า	การ	ตาม	วิธี	 

ส	ตอ	รี่	ไลน	์ เพื่อ	การ	อนุรักษ	์พลังงาน	และ	สิ่ง	แวดล้อม	

สำหรบั	นกัเรยีน	ชัน้	มธัยมศกึษา	ป	ีที	่1	โรงเรยีน	หนึง่	ใน	

จังหวัด	ร้อยเอ็ด	 ผล	การ	วิจัย	พบ	ว่า	 การ	สอน	โดย	วิธี	 

ส	ตอ	รี่ 	ไลน์	เปิด	โอกาส	ให้	นักเรียน	ได้	คิด	 ค้นคว้า	

แสดงออก	และ	ลงมือ	ปฏิบัติ	ด้วย	ตนเอง	อย่าง	อิสระ	

ทำให้	นักเรียน	มี	ความ	มั่นใจ	ใน	ตนเอง	ใฝ่	เรียน	รู้	 รู้จัก	

การ	วางแผน	การ	ทำงาน	ทำงาน	เป็น	คณะ	 เผชิญ	กับ	
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ปัญหา	และ	การ	แก้ 	ปัญหา	ร่วม	กัน	 จน	มี 	ความ 

สนกุสนาน	กบั	การ	เรยีน	สง่	ผล	ให	้นกัเรยีน	ม	ีผล	สมัฤทธิ	์

ทางการ	เรียน	เฉลี่ย	อยู่	ใน	ระดับ	ที่	น่า	พอใจ	นอกจาก	นี้	

การ	สอน	โดย	ใช้	วิธี	ส	ตอ	รี่	ไลน์	ช่วย	ให้	นักเรียน	ซึมซับ	

ความ	รู้ที	ละ	น้อย	 เป็นการ	ฝึก	ให้	นักเรียน	คิด	เป็น		 

ทำ	เปน็		แก	้ปญัหา	เปน็		สามารถ	นำ	ความ	รู	้ไป	ใช	้ใน	ชวีติ	

ประจำ	วนั	ได	้	ดงั	นัน้	การ	จดัการ	เรยีน	รู	้โดย	ใช	้วธิ	ีส	ตอ	รี	่

ไลน	์จงึ	เปน็การ	จดั	กจิกรรม	การ	เรยีน	รู	้อกี	รปู	แบบ	หนึง่	

ท่ี	จะ	สามารถ	พัฒนา	กระบวนการ	คิด	อย่าง	มี	วิจารณญาณ	

เพื่อ	ให้	นักเรียน	มี	ผล	สัมฤทธิ์	ทางการ	เรียน	รู้	สูง	ข้ึน	 ซ่ึง	

เร่ือง	ระบบ	นิเวศ	เป็น	เร่ือง	เก่ียว	กับ	วิถี	ชีวิต	ที่	ใกล้	ตัว	

นักเรียน	นักเรียน	สามารถ	ค้นคว้าหา	ข้อมูล	ข่าวสาร	 

ที่	เป็น	ปัจจุบัน	 และ	หา	แหล่ง	การ	เรียน	รู้	ได้	ง่าย	ทำให้	

นักเรียน	เกิด	ความ	รู้	ความ	เข้าใจ	ได้	เร็ว

วัตถุประสงค์	ของ	การ	วิจัย
1.	เพือ่	เปรยีบ	เทยีบ	ผล	สมัฤทธิ	์ทางการ	เรยีน	และ	

ความ	สามารถ	ใน	การ	คิด	อย่าง	มี	วิจารณญาณ	ของ	

นักเรียน	ชั้น	มัธยมศึกษา	ปี	ที่ 	 3	 ที่ 	เรียน	โดย	ใช้	วิธี	 

ส	ตอ	รี่	ไลน์	กับ	การ	เรียน	ตาม	คู่มือ	ครู

2.	เพือ่	เปรยีบ	เทยีบ	ผล	สมัฤทธิ	์ทางการ	เรยีน	และ	

ความ	สามารถ	ใน	การ	คิด	อย่าง	มี	วิจารณญาณ	ของ	

นักเรียน	ชั้น	มัธยมศึกษา	ปี	ที่	3	ก่อน	และ	หลัง	เรียน	โดย	

ใช้	วิธี	ส	ตอ	รี่	ไลน์

3.	เพือ่	เปรยีบ	เทยีบ	ผล	สมัฤทธิ	์ทางการ	เรยีน	และ	

ความ	สามารถ	ใน	การ	คิด	อย่าง	มี	วิจารณญาณ	ของ	

นกัเรยีน	ชัน้	มธัยมศกึษา	ป	ีที	่3	กอ่น	และ	หลงั	เรยีน	ตาม	

คู่มือ	ครู

วิธี	ดำเนิน	การ	วิจัย
การ	วิจัย 	ครั้ ง 	นี้ 	เป็นการ	วิจัย 	กึ่ ง 	ทดลอง	มี 	

กระบวนการ	วิจัย	ดังนี้		

ขั้น	ตอน	ที่	 1	 การ	ศึกษา	และ	วิเคราะห์	ข้อมูล	 

พ้ืน	ฐาน	โดย	การ	ศึกษา	เอกสาร	และ	งาน	วิจัย	ท่ี	เก่ียวข้อง		

ขั้น	ตอน	ที่	 2	 	 การ	สร้าง	เครื่อง	มือ	ใน	การ	เก็บ	

รวบรวม	ขอ้มลู	ประกอบ	ดว้ย		1)	แผนการ	จดั	กจิกรรม	

การ	เรียน	รู้	โดย	ใช้	วิธี	ส	ตอ	รี่	ไลน์	 และ	แผนการ	จัด	

กิจกรรม	การ	เรียน	รู้	ตาม	คู่มือ	ครู	 	 เรื่อง	 ระบบ	นิเวศ	

จำนวน	8	แผน		รวม	16	คาบ	ได้	ให้	ผู้	เชี่ยวชาญ	จำ	นวน	

3	คน		ตรวจ	สอบ	หาความ	สอดคลอ้ง	ของ	องค	์ประกอบ	

แผนการ	จดั	กจิกรรม	การ	เรยีน	รู	้	2)	แบบ	ทดสอบ	วดัผล	

สัมฤทธิ์	ทางการ	เรียน	วิชา	วิทยาศาสตร์	 เรื่อง	 ระบบ	

นิเวศ	และ	แบบ	ทดสอบ	วัด	ความ	สามารถ	ใน	การ	คิด	

อย่าง	มี	วิจารณญาณ	 ได้	ให้	ผู้	เชี่ยวชาญ	จำ	นวน	 3	คน		

ตรวจ	สอบ	หาความ	สอดคลอ้ง	ของ	แบบ	ทดสอบ	กบั	จดุ	

ประสงค์	การ	เรียน	รู้	และ	ได้	นำ	ไป	ทดสอบ	กับ	นักเรียน	

โรงเรียน	พะ	ตง	วิทยา	มูลนิธิ	ที่ 	ไม่ใช่	กลุ่ม	ตัวอย่าง		

จำนวน	50	คน	 	 ได้	แบบ	ทดสอบ	วัดผล	สัมฤทธิ์	ทาง 

การ	เรียน	จำนวน	40	ข้อ	และ	แบบ	ทดสอบ	วัด	ความ	

สามารถ	ใน	การ	คิด	อย่าง	มี	วิจารณญาณ	จำนวน	25	ข้อ		

แต่ละ	ข้อ	มี	ค่า	อำนาจ	จำแนก	และ	ค่า	ความ	ยาก	ง่าย	ใน	

ระดับ	ที่	เหมาะ	สม	 โดย	แบบ	ทดสอบ	วัดผล	สัมฤทธิ์	

ทางการ	เรียน	มี	ค่า	ความ	เชื่อ	มั่น	(KR-20)	เท่ากับ	0.87	

และ	แบบ	ทดสอบ	วัด	ความ	สามารถ	ใน	การ	คิด	อย่าง	มี	

วิจารณญาณ	มี	ค่า	ความ	เชื่อ	มั่น	(KR-20)	เท่ากับ	0.76	

ขั้น	ตอน	ที่	 3	 การ	เก็บ	รวบรวม	ข้อมูล	 โดย	ใช้	

นักเรียน	โรงเรียน	กอ	บกาญ	จน์	ศึกษา	มูลนิธิ	 จำนวน	 

90	คน	 โดย	แบ่ง	นักเรียน	ออก	เป็น	 2	กลุ่ม	 	คือ	กลุ่ม	

ทดลอง	ที	่1	และ	กลุม่	ทดลอง	ที	่2	โดย	ได	้ดำเนนิ	การ	ดงันี	้

1)	ทดสอบ	ก่อน	เรียน	ด้วย	แบบ	ทดสอบ	วัดผล	สัมฤทธิ์	

ทางการ	เรยีน	วชิา	วทิยาศาสตร	์	เรือ่ง	ระบบ	นเิวศ		และ	

แบบ	ทดสอบ	วัด	ความ	สามารถ	ใน	การ	คิด	อย่าง	มี	

วิจารณญาณ	กบั	นกัเรยีน	ทัง้	2	กลุม่		2)	ดำเนนิ	การ	สอน	

ตาม	แผนการ	จัด	กิจกรรม	การ	เรียน	รู้	โดย	ใช้	วิธี	ส	ตอ	รี่	

ไลน	์กบั	นกัเรยีน	กลุม่	ทดลอง	ที	่1	และ	สอน	ตาม	คูม่อื	คร	ู

กบั	นกัเรยีน	กลุม่	ทดลอง	ที	่2	ใน	เรือ่ง	เดยีวกนั	คอื	ระบบ	

นิเวศ	จำนวน	8	คร้ัง	รวม	16	ช่ัวโมง		3)	ทดสอบ	หลัง	เรียน	

ด้วย	แบบ	ทดสอบ	วัดผล	สัมฤทธิ์	ทางการ	เรียน	วิชา	
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วิทยาศาสตร์	 และ	แบบ	ทดสอบ	วัด	ความ	สามารถ	ใน	

การ	คิด	อย่าง	มี	วิจารณญาณ	 โดย	ใช้	แบบ	วัด	ฉบับ	

เดียวกัน	กับ	แบบ	วัด	ก่อน	เรียน	ทั้ง	2	ฉบับ	กับ	นักเรียน	

ทั้ง	2	กลุ่ม		

ขั้น	ตอน	ที่	4		การ	วิเคราะห์	ข้อมูล	นำ	ข้อมูล	ที่	ได้	

มา	วิเคราะห์	เพื่อ	สรุป	ผล	การ	วิจัย

ผล	การ	วิจัย	และ	อภิปราย	ผล
การ	ศึกษา	ค้นคว้า	สรุป	ผล	การ	วิจัย	ได้	ดังนี้

1.	 คะแนน	เฉลี่ย	ผล	สัมฤทธิ์	ทางการ	เรียน	เรื่อง	

ระบบ	นิเวศ	 และ	ความ	สามารถ	ใน	การ	คิด	อย่าง	มี	

วจิารณญาณ	ของ	นกัเรยีน	ชัน้	มธัยมศกึษา	ป	ีที	่3		ที	่เรยีน	

โดย	ใช	้วธิ	ีส	ตอ	รี	่ไลน	์สงู	กวา่	การ	เรยีน	ตาม	คูม่อื	คร	ูอยา่ง	

มี	นัย	สำคัญ	ทาง	สถิติ	ที่	ระดับ	0.01

2.	 คะแนน	เฉลี่ย	ผล	สัมฤทธิ์	ทางการ	เรียน	เรื่อง	

ระบบ	นิเวศ	 และ	ความ	สามารถ	ใน	การ	คิด	อย่าง	มี	

วิจารณญาณ	ของ	นักเรียน	ชั้น	มัธยมศึกษา	ปี	ที่	 3	หลัง	

เรียน	โดย	ใช้	วิธี	ส	ตอ	รี่	ไลน์	สูง	กว่า	ก่อน	เรียน	 อย่าง	มี	 

นัย	สำคัญ	ทาง	สถิติ	ที่	ระดับ	0.01

3.	 คะแนน	เฉลี่ย	ผล	สัมฤทธิ์	ทางการ	เรียน	เรื่อง	

ระบบ	นิเวศ	 และ	ความ	สามารถ	ใน	การ	คิด	อย่าง	มี	

วิจารณญาณ	ของ	นักเรียน	ชั้น	มัธยมศึกษา	ชั้น	ปี	ที่	 3	

หลัง	เรียน	ตาม	คู่มือ	ครู	สูง	กว่า	ก่อน	เรียน	 อย่าง	มี	 

นัย	สำคัญ	ทาง	สถิติ	ที่	ระดับ	0.01	

จาก	การ	วิจัย	เปรียบ	เทียบ	ผล	สัมฤทธ์ิ	ทางการ	เรียน	

วิทยาศาสตร์	เรื่อง	 ระบบ	นิเวศ	และ	ความ	สามารถ	ใน	

การ	คิด	อย่าง	มี	วิจารณญาณ	ของ	นักเรียน	ช้ัน	มัธยมศึกษา	ปี	

ที่	3	ที่	เรียน	โดย	ใช้	วิธี	ส	ตอ	รี่	ไลน์	กับ	การ	เรียน	ตาม	คู่มือ	

ครู	ผู้	วิจัย	ได้	แยก	อภิปราย	ผล	เป็น	ประเด็น	ต่าง	ๆ		ดังนี้

การ	วิจัย	และ	การ	เปรียบ	เทียบ	ผล	สัมฤทธิ์ 	

ทางการ	เรียน	และ	ความ	สามารถ	ใน	การ	คิด	อย่าง	มี	

วิจารณญาณ	ของ	นักเรียน	ชั้น	มัธยมศึกษา	ปี	ที่	 3	ก่อน	

ได้	รับ	การ	เรียน	โดย	ใช้	วิธี	ส	ตอ	รี่	ไลน์	กับ	ก่อน	ได้	รับ 

	การ	เรียน	ตาม	คู่มือ	ครู	 	พบ	ว่า	นักเรียน	ทั้ง	 2	กลุ่ม	มี	

ความ	รู	้ความ	สามารถ	ไม	่แตก	ตา่ง	กนั		แสดง	วา่		นกัเรยีน	

ทั้ง	สอง	กลุ่ม	มี	ผล	สัมฤทธิ์	ทางการ	เรียน		 เรื่อง	 	ระบบ	

นเิวศ		และ	ความ	สามารถ	ใน	การ	คดิ	อยา่ง	ม	ีวจิารณญาณ	

กอ่น	เรยีน	รู	้ไม	่แตก	ตา่ง	กนั	ทำให	้อน	ุมาน	ได	้วา่	ผล	ที	่เกดิ	

ขึ้น	หลัง	จาก	ได้	รับ	การ	เรียน	รู้	ดว้ย	วิธ	ีการ	ที่	แตก	ตา่ง	กัน	

เป็นการ	เปลี่ยนแปลง	ที่	ได้	รับ	จาก	กระบวนการ	สอน	

แต่ละ	วิธี		ซึ่ง	มี	ราย	ละเอียด	ดังนี้

1.	 คะแนน	เฉลี่ย	ผล	สัมฤทธิ์	ทางการ	เรียน	และ	

ความ	สามารถ	ใน	การ	คิด	อย่าง	มี	วิจาร	ณญาณ	ของ	นักเรียน	

ชั้น	มัธยมศึกษา	ปี	ที่	 3	ที่	เรียน	โดย	ใช้	วิธี	ส	ตอ	รี่	ไลน์	สูง	

กวา่	การ	เรยีน	ตาม	คูม่อื	คร	ู	อยา่ง	ม	ีนยั	สำคญั	ทาง	สถติ	ิที	่

ระดับ	0.01	เป็น	ไป	ตาม	สมมติฐาน	ที่	กำหนด	ไว้	การ	ที่	

ผล	วิจัย	เป็น	เช่น	นี้	อาจ	เนื่อง	มา	จาก	การ	เรียน	โดย	ใช้	วิธี	 

ส	ตอ	รี่	ไลน์	มี	จุด	เด่น	และ	มุ่ง	ความ	สำคัญ	ที่	การ	เรียน	รู้	ที่	

เนน้	นกัเรยีน	เปน็	ศนูยก์ลาง	โดย	นกัเรยีน	จะ	เปน็	ผู	้สรา้ง	

ความ	รู้	ด้วย	ตัว	เอง	จึง	ทำให้	เกิด	ความ	รู้	ที่	คงทน	 	มี	การ	

พัฒนา	นักเรียน	ใน	เชิง	บูรณาการ	ทั้ง	ทาง	ด้าน	 เจตคติ	

ทักษะ	 โดย	อาศัย	องค์	ความ	รู้	และ	กระบวนการ	เรียน	รู้	

ช่วย	ตอบ	สนอง	ความ	แตก	ต่าง	ของ	นักเรียน	 	 และ	

นักเรียน	สามารถ	แสดง	ศักยภาพ	ของ	ตนเอง	ใน	การ	

เรยีน	รู	้ได	้อยา่ง	เตม็	ที	่ชว่ย	สรา้ง	แรง	จงูใจ	จาก	การ	ปฏบิตั	ิ

จริง	กระตุ้น	ให้	นักเรียน	มี	ความ	กระตือรือร้น	และ	เรียน	รู้	

อย่าง	มี	ความ	สุข	เนื่องจาก	เป็น	วิธี	การ	เรียน	การ	สอน	ที่	

ครู	และ	นักเรียน	ต่าง	ช่วย	กัน	สร้าง	เนื้อหา	และ	เปิด	

โอกาส	ให	้นกัเรยีน	ได	้สำรวจ	สิง่	แวดลอ้ม	และ	ใช	้ทกัษะ	

ใน	การ	อธบิาย	ความ	คดิ	ได	้อยา่ง	เตม็	ที	่ซึง่	สอดคลอ้ง	กบั	

งาน	วิจัย	ของ	สม	นึก	ปฏิป	ทา	นนท์	 (2542	 :	 64-65)		 

ที่	ศึกษา	วิจัย	กับ	นักเรียน	ชั้น	มัธยมศึกษา	ปี	ที่	 1	 ผล	 

การ	วิจัย	พบ	ว่า	ผล	สัมฤทธ์ิ	ทางการ	เรียน	และ	ความ	สามารถ	

ใน	การ	คิด	วิเคราะห	์ของ	นักเรียน	ทั้ง	สอง	กลุ่ม	แตก	ต่าง	

กัน	อย่าง	มี	นัย	สำคัญ	ทาง	สถิติ	ที่	ระดับ	0.01	สอดคล้อง	

กบั	งาน	วจิยั	ของ	ธาร	ิณ	ีว	ิทยา	อนวิรรต	น	์(2542	:	68-69)		

ที่	ศึกษา	วิจัยกับ	นักเรียน	ชั้น	มัธยมศึกษา	ปี	ที่	2		ผล	การ	

วิจัย	พบ	ว่า	ผล	สัมฤทธิ์	ทางการ	เรียน	วิชา	วิทยาศาสตร์	 
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ของ	นักเรียน	ชั้น	มัธยมศึกษา	ปี	ที่	 2	ที่	เรียน	โดย	ใช้	วิธี	 

ส	ตอ	รี่	ไลน์	สูง	กว่า	นักเรียน	ที่	เรียน	โดย	ใช้	วิธี	การ	สอน	

แบบ	ปกติ	 อย่าง	มี	นัย	สำคัญ	ทาง	สถิติ	ที่	ระดับ	 0.05		

สอดคล้อง	กับ	แนวคิด	ของ	 อรทัย	 มูล	คำ	และ	 

คณะ	(2544	:	29)	ที่	กล่าว	ส	ตอ	รี่	ไลน์	ทำให้	ครู	พัฒนา	

นักเรียน	ใน	เชิงบูรณา	การ	จึง	ทำให้	ความ	สามารถ	 

ใน	การ	คิด	อย่าง	มี	วิจารณญาณ	หลัง	ได้	รับ	การ	สอน	โดย	

วิธี	ส	ตอ	รี่ 	ไลน์	สูง	กว่า	การ	สอน	ตาม	คู่มือ	ครู	 และ 

	ยัง	สอดคล้อง	กับ	แนวคิด	ของวลัย	พา	นิช	(2547	:	31)		

ที	่กลา่ว	วา่การ	สอน	แบบ	ส	ตอ	รี	่ไลน	์นัน้	เนน้	พฒันาการ	

นักเรียน	ตาม	ศักยภาพ	นักเรียน	ได้	เรียน	รู้	ตาม	ศักยภาพ	

จึง	ทำให้	นักเรียน	มี	ผล	สัมฤทธิ์	ทางการ	เรียน	สูง	กว่า 

	การ	สอน	ตาม	คู่มือ	ครู

2.	 คะแนน	เฉลี่ย	ผล	สัมฤทธิ์	ทางการ	เรียน	และ	

ความ	สามารถ	ใน	การ	คิด	อย่าง	มี	วิจารณญาณ	หลัง	 

การ	เรยีน	สงู	กวา่	กอ่น	เรยีน	โดย	ใช	้วธิ	ีส	ตอ	รี	่ไลน	์อยา่ง	ม	ี

นยั	สำคญั	ทาง	สถติ	ิที	่ระดบั	0.01	เปน็	ไป	ตาม	สมมตฐิาน	

ที	่กำหนด	ไว	้และ	สอดคลอ้ง	กบั	งาน	วจิยั	ของ	เกรยีง	ไกร		

ยิ่ง	สง่า	 (2543	 :	 58)	 ศึกษา	ผล	การ	ใช้	ส	ตอ	รี่	ไลน์	และ 

	การ	ประเมิน	โดย	ใช้	แฟ้ม	สะสม	งาน	ที่	มี	ต่อ	ผล	สัมฤทธิ์	

ทางการ	เรียน	 	 เจตคติ	และ	ทักษะ	การ	แก้	ปัญหา	ของ	

นักเรียน	ชั้น	มัธยมศึกษา	ปี	ที่	 2	 พบ	ว่า	 ผล	สัมฤทธิ์	

ทางการ	เรียน	หลัง	การ	เรียน	สูง	กว่า	ก่อน	เรียน	อย่าง	มี	 

นัย	สำคัญ	ทาง	สถิติ	ที่	ระดับ	 0.05	 ซึ่ง	สอดคล้อง	กับ	

แนวคิด	ของ	วลัย		พา	นิช	(2547	:	31)	ที่	ว่า		ส	ตอ	รี่	ไลน์	

เป็น	วิธี	การ	สอน	ที่	เน้น	ให้	นักเรียน	เป็น	ศูนย์กลาง	 

การ	เรียน	รู้	เน้น	การ	เสริม	แรง	เน้น	การ	บูรณาการ	เน้น	

การ	พฒันา	นกัเรยีน	ตาม	ศกัยภาพ	จงึ	เนน้	ให	้ผล	สมัฤทธิ	์ 

ทางการ	เรยีน	หลงั	เรยีน	สงู	กวา่	กอ่น	เรยีน	สว่น	คา่	เฉลีย่	

ความ	สามารถ	ใน	การ	คิด	อย่าง	มี	วิจารณญาณ	หลัง 

	ได้	รับ	การ	สอน	โดย	วิธี	ส	ตอ	รี่	ไลน์	สูง	กว่า	ก่อน	สอน	

อย่าง	มี	นัย	สำคัญ	ทาง	สถิติ	ที่	ระดับ	 0.05	 เป็น	ไป	ตาม	

สมมตฐิาน	ที	่กำหนด	ไว	้ทัง้นี	้อาจ	เปน็	เพราะ	วา่	นกัเรยีน	

ได้	รับ	การ	พัฒนา	ตาม	ศักยภาพ	 ตาม	แนวคิด	ของ 

	วลัย	พา	นิช	 	 (2547	 :	 31)	การ	สอน	แบบ	ส	ตอ	รี่	ไลน์		

เปน็การ	จดัการ	เรยีน	การ	สอน	ที	่คำนงึ	ถงึ	นกัเรยีน	ให	้ได	้

เรียน	รู้	อย่างมี	ความ	สุข	ตาม	ความ	ถนัด	และ	ความ	

ตอ้งการ	ของ	ตนเอง		และ	สามารถ	พฒันา	ตนเอง	ได	้เตม็	

ตาม	ศักยภาพ	 	นอกจาก	นี้	ยัง	ส่ง	เสริม	ให้	นักเรียน	ได้	มี	

ปฏิสัมพันธ์	ทั้ง	กับ	เพื่อน	และ	ครู	ทำให้	บรรยากาศ	ใน	

การ	เรียน	เต็ม	ไป	ด้วย	ความ	สนุกสนาน	นักเรียน	พอใจ	

ใน	การ	ปฏบิตั	ิกจิกรรม	และ	รว่ม	กนั	แสดง	ความ	คดิ	เหน็	

ซึ่ง	กัน	รวม	ทั้ง	ได้	ช่วย	เหลือ	เพื่อน	ๆ	 ใน	กลุ่ม	เดียวกัน	

ตลอด	จน	สามารถ	อธิบาย	ใน	สิ่ง	ที่	เพื่อน	ไม่	เข้าใจ	ด้วย	

ภาษา	ของ	ตวั	นกัเรยีน	เอง	จงึ	ทำให	้ความ	รูส้กึ	วติก	กงัวล	

ของ	นักเรียน	ลด	ลง	ไป	และ	จาก	การ	จัด	กิจกรรม	 

การ	เรียน	การ	สอน	ใน	ชั้น	เรียน	ผู้	วิจัย	พบ	ว่า		นักเรียน	มี	

ความ	สนุกสนาน	ใน	การ	เรียน	พอใจ	ใน	การ	ร่วม	ทำ	

กจิกรรม		โดย	สงัเกต	ได	้จาก	กจิกรรม	ที	่จดั	ใน	แตล่ะ	ครัง้	

พบ	ว่า	นักเรียน	แสดง	พฤติกรรม	ปรากฏ	ให้	เห็น	ดังนี้	 

1)	ตัว	ละคร	จะ	สังเกต	เห็น	ว่า	นักเรียน	แต่ละ	กลุ่ม	ให้	 

ความ	รว่ม	มอื	ใน	การ	รบั	บทบาท	สมมตุ	ิโดย	ไม	่หลกี	เลีย่ง	

และ	รับ	ผิด	ชอบ	ใน	บทบาท	ของ	ตัว	เอง	อย่าง	ตั้งใจ 

	และ	สนุกสนาน	 2)	 การ	สร้าง	ฉาก	พบ	ว่า	นักเรียน	 

แต่ละ	กลุ่ม	ร่วม	มือ	กัน	และ	แบ่ง	หน้าที่	กัน	ทำงาน	 

มี	ความ	คิด	สร้างสรรค์	 ยอมรับ	ฟัง	ความ	คิด	เห็น	ของ	

เพือ่น	3)	การ	ดำเนนิ	ชวีติ	สงัเกต	เหน็	วา่การ	ดำเนนิ	เรือ่ง	

ของ	ตัว	ละคร	ใน	แต่ละ	ฉาก	จะ	เป็น	ไป	ตาม	บทบาท	 

และ	หน้าที่	ของ	ตัว	ละคร	แต่ละ	ตัว	ซึ่ง	สอดคล้อง	กับ	

เนื้อหา	ของ	แต่ละ	เรื่อง		4)	เหตุการณ์	หรือ	ปัญหา	ที่	เกิด	

ขึน้	จะ	เหน็	วา่	นกัเรยีน	รว่ม	กนั	แก	้ปญัหา		ม	ีการ	ประชมุ	

เพือ่	แสดง	ความ	คดิ	เหน็	และ	หา	ทาง	แก	้ปญัหา	ที	่เกดิ	ขึน้	

ใน	แต่ละ	ครั้ง

3.	 คะแนน	เฉลี่ย	ผล	สัมฤทธิ์	ทางการ	เรียน	และ	

ความ	สามารถ	ใน	การ	คิด	อย่าง	มี	วิจารณญาณ	หลัง 

	การ	เรียน	สูง	กว่า	ก่อน	เรียน	ตาม	คู่มือ	ครู	 อย่าง	มี	นัย	

สำคญั	ทาง	สถติ	ิที	่ระดบั	0.01	เปน็	ตวั	ชี	้วดั	การ	สอน	การ	

เรียน	รู้	ตาม	หลักสูตร	การ	ศึกษา	ขั้น	พื้น	ฐาน	ซึ่ง	เน้น	ให้	 



การเรียนโดยใช้วิธีสตอรี่ไลน์และเรียนตามคู่มือครู
สุภารัตน์		ทวีวงศ์,	ประดิษฐ์		มีสุข	และลำดวน		เกษตรสุนทร 29

ผู้	เรียน	เป็น	ศูนย์กลาง	การ	เรียน	รู้	และ	กา	รบู	รณา	การ 

	ให้	ความ	สำคัญ	กับ	ศักยภาพ	ของ	นักเรียน	ส่ง	ผล 

	ให้	ผล	สัมฤทธิ์	ทางการ	เรียน	และ	ความ	สามารถ	ทาง 

การ	คดิ	อยา่ง	ม	ีวจิารณญาณ	หลงั	ได้	รบั	การ	เรยีน	สงู	กวา่	

การ	เรียน	ตาม	คู่มือ	ครู	ซ่ึง	สอดคล้อง	กับ	งาน	วิจัย	ของ	 

สุ	วรรณี	 	หมัด	อา	ด้ำ	 (2546	 :	 95)	 ได้	ศึกษา	ผล	สัมฤทธิ์	

ทางการ	เรยีน	วทิยาศาสตร	์ของ	นกัเรยีน	ชัน้	มธัยมศกึษา	

ปี	ที่	2	หลัง	เรียน	ตาม	คู่มือ	ครู	สูง	กว่า	ก่อน	เรียน	อย่าง	มี	 

นัย	สำคัญ	ทาง	สถิติ	ที่	ระดับ	 0.001	สอดคล้อง	กับ	งาน	

วิจัย	ของ	เลิศ	ศักดิ์		ประกอบ	ชัยชนะ	(2544	:	50)	ที่	พบ	

ว่า	ค่า	เฉลี่ย	ของ	คะแนน	ผล	สัมฤทธิ์	ทางการ	เรียน	ของ	

นกัเรยีน	วชิา	ฟสิกิส	์หลงั	การ	เรยีน	ของ	นกัเรยีน	กลุม่	ที	่

ได้	รับ	การสอน	ตาม	คู่มือ	ครู	สูง	กว่า	ก่อน	การ	เรียน	ที่	

ระดับ	0.01	สอดคล้อง	กับ	งาน	วิจัย	ของ	มโนช	โป	นุ้ย	

(2541	 :	 55)	 ที่	ได้	ศึกษา	ผล	สัมฤทธิ์	ทางการ	เรียน	 

ก่อน	และ	หลัง	ได้	รับ	การ	สอน	ตาม	คู่มือ	ครู	ผล	การ	วิจัย	

พบ	วา่	หลงั	การ	เรยีน	นกัเรยีน	ที	่ได	้รบั	การ	สอน	ตาม	คูม่อื	

คร	ูม	ีผล	สมัฤทธิ	์ทางการ	เรยีน	สงู	ขึน้	กวา่	กอ่น	การ	เรยีน	

สอดคล้อง	กับ	งาน	วิจัย	 	ของ	วีระ	ยุทธ	 คุณา	รักษ์ 

	 (2543	 :	 50)	 	 ที่	ได้	ศึกษา	ผล	สัมฤทธิ์	ทางการ	เรียน	 

กอ่น	และ	หลงั	ได	้รบั	การ	สอน	โดย	การ	สอน	ตาม	คูม่อื	คร	ู

ผล	การ	วิจัย	พบ	ว่า	 	 หลัง	การ	เรียน	นักเรียน	ที่	ได้	รับ	 

การ	สอน	ตาม	คูม่อื	คร	ูม	ีผล	สมัฤทธิ	์ทางการ	เรยีน	สงู	ขึน้	

กว่า	ก่อน	การ	เรียน	นอกจาก	นี้	กระบวนการ	สอน	ตาม	

คู่มือยัง	ประกอบ	ด้วย	 กระบวนการ	เรียน	รู้	ที่	สำคัญ	 

3	 ประการ	 คือ	 1)	 การ	อภิปราย	ก่อน	การ	ทดลอง	 

ก่อน	การ	ทดลอง	ครู	และ	นักเรียน	ร่วม	กัน	อภิปราย 

	เกี่ยว	กับ	ปัญหา	ใน	เรื่อง	ต่าง	ๆ	เพื่อ	นำ	ไป	สู่	การ	ทดลอง	

2)	 การ	ทดลอง	นักเรียน	ปฏิบัติ	การ	ทดลอง	ตาม	ที่	ได้	

กำหนด	ไว้ 	ใน	แบบ	เรียน	 3)	 การ	อภิปราย	หลัง	 

การ	ทดลอง	นักเรียน	แต่ละ	กลุ่ม	จะ	นำ	ข้อมูล	ที่	ได้	จาก	

การ	ทดลอง	มา	อภิปราย	ร่วม	กัน	ระหว่าง	ครู	และ	นักเรียน	

เพื่อ	สรุป	ผล	การ	ทดลอง	และ	ให้	ได้	ความ	รู้	ใหม่		ซึ่ง	เป็น	

วิธี	การ	ที่	ช่วย	พัฒนา	กระบวนการ	คิด	วิธี	การ	หนึ่ง	ที่	จะ	

ช่วย	พัฒนา	ผล	สัมฤทธิ์	ทางการ	เรียน	 และ	การ	คิด	 

อย่าง	มี	วิจารณญาณ	แก่	นักเรียน	ได้

จาก	ผล	การ	ศึกษา	ข้าง	ต้น	 แสดง	ให้	เห็น	ว่า 

การ	เรียน	โดย	ใช้	วิธี	ส	ตอ	รี่	ไลน์	ให้	ผล	สัมฤทธิ์	ทาง 

การ	เรียน	และ	ความ	สามารถ	ใน	การ	คิด	อย่าง	มี 	

วิจารณญาณ	ของ	นักเรียน	ที่	เพิ่ม	ขึ้น	โดย	นักเรียน	มี	

ระดับ	คะแนน	เฉลี่ย	ที่	สูง	กว่า	การ	เรียน	ตาม	คู่มือ	ครู		

ทั้งนี้	ระดับ	คะแนน	ที่	ได้	จาก	การ	ที่	นักเรียน	ทำ	แบบ	

ทดสอบ	หลัง	เรียน	พบ	ว่า	นักเรียน	มี	คะแนน	เฉลี่ย	ใน	

ระดบั	ปาน	กลาง	ซึง่	ผู	้วจิยั	ได	้นำ	ขอ้มลู	คะแนน	จาก	การ	

ทดสอบ	ระดับ	ชาติ	 ขั้น	พื้น	ฐาน	 (O-NET)	 เฉพาะ	

รายวชิา	วทิยาศาสตร	์ป	ีการ	ศกึษา	2552	พบ	วา่	คะแนน	

เฉลีย่	ของ	นกัเรยีน	อยู	่ใน	เกณฑ์	ปรบัปรงุ	โดย	ม	ีคา่	เฉลีย่	

ของ	คะแนน	เท่ากับ	25.33	คิด	เป็น	ร้อย	ละ	25	ซึ่ง	จัด	ว่า	

เป็น	ระดับ	คะแนน	ที่ 	ต่ำ	และ	ต้อง	มี	การ	ปรับปรุง 

	การ	เรยีน	การ	สอน	และ	ผู้	วจิยั	ได้	พบ	วา่การ	เรยีน	โดย	ใช้	

วธิ	ีส	ตอ	รี	่ไลน	์จะ	สามารถ	ชว่ย	พฒันา	กระบวนการ	เรยีน	

รู	้และ	พฒันา	ศกัยภาพ	ของ	นกัเรยีน	ใน	โรงเรยีน	ได	้และ	

สามารถ	นำ	วิธี	การ	สอน	ไป	ปรับ	ใช้	กับ	การ	สอน	วิชา	อ่ืน	ๆ 	

ตอ่	ไป			นอกจาก	นี	้ผู	้วจิยั	ยงั	ได	้พบ	พฤตกิรรม	หลาย	ดา้น	

ที่	เกิด	ขึ้น	กับ	นักเรียน	ที่	เรียน	โดย	ใช้	วิธี	ส	ตอ	รี่	ไลน์	ดังนี้		

1)	ดา้น	ผล	สมัฤทธิ	์ทางการ	เรยีน	พบ	วา่	นกัเรยีน	ม	ีความ	

กระตือรือร้น	ใน	การ	เรียน	มาก	ขึ้น	 ใน	ขณะ	เดียวกัน	

นักเรียน	ให้	ความ	ร่วม	มือ	ใน	การ	จัด	กิจกรรม	ทุก	ๆ 	ข้ัน	ตอน	

อย่าง	ตั้งใจ	และ	สนุกสนาน	ร่วม	กัน	ทำงาน	เป็น	ทีม	 

ส่ง	ผล	ให้	ผล	การ	ทดสอบ	หลัง	การ	เรียน	ของ	นักเรียน	 

ดี	ขึ้น	เนื่อง	มา	จาก	นักเรียน	สามารถ	จดจำ	สิ่ง	ที่	เรียน	ไป	

ได้	อย่าง	แม่นยำ	มาก	ขึ้น	 และ	มี	การ	ฝึก	สังเกต	 และ	 

คิด	ด้วย	กระบวนการ	ทาง	วิทยาศาสตร์	เพิ่ม	ขึ้น	 2)	 

ด้าน	ความ	สามารถ	ใน	การ	คิด	อย่าง	มี	วิจารณญาณ	พบ	ว่า	

นักเรียน	มี	วิธี	การ	คิด	อย่าง	มี	ระบบ	มาก	ขึ้น	มี	ความ	กล้า	

ใน	การ	แสดง	ความ	คิด	เห็น	 และ	นำ	ความ	คิด	เห็น 

	มา	ใช้	อย่าง	เป็น	ประโยชน์	ใน	การ	เรียน	และ	การ	ใช้	ชีวิต	

ประจำ	วัน	ของ	นักเรียน
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ข้อ	เสนอ	แนะ
ผู้	วิจัย	ได้	ค้น	พบ	ข้อ	ควร	พิจารณา	ที่	เป็น	องค์	 

ความ	รู้	ท่ี	ได้	รับ	จาก	การ	ศึกษา	ใน	คร้ัง	น้ี	และ	มี	ข้อ 

	เสนอ	แนะ	สำหรบั	ผู	้สนใจ	ที	่จะ	ทำการ	ศกึษา	โดย	กำหนด	

ข้อ	เสนอ	แนะ	ออก	เป็น	2	ส่วน	ดังนี้	

1.	ข้อ	เสนอ	แนะ	การนำ	ผล	การ	วิจัย	ไป	ใช้

	 	1.1	จาก	ผล	การ	ศกึษา		พบ	วา่	การ	เรยีน	โดย	ใช	้

วธิ	ีส	ตอ	รี	่ไลน	์สง่	ผล	ตอ่	ผล	สมัฤทธิ	์ทางการ	เรยีน	ด	ีและ	

ความ	สามารถ	ใน	การ	คิด	อย่าง	มี	วิจารณญาณ	สูง	ขึ้น		

แสดง	ให้	เห็น	ว่าการ	เรียน	โดย	ใช้	วิธี	ส	ตอ	รี่	ไลน์	เป็น 

การ	เรียน	ที่	สามารถ	นำ	ไป	ใช้	เพื่อ	พัฒนา	ผล	สัมฤทธิ์	

ทางการ	เรียน	และ	ความ	สามารถ	ใน	การ	คิด	อย่าง	มี	

วิจารณญาณ	ดัง	นั้น	ครู	จึง	ควร	นำ	วิธี	การ	สอน	ไป	ใช้	

จดัการ	เรยีน	การ	สอน	ใน	รายวชิา	วทิยาศาสตร	์และ	วชิา	

อื่น	 เช่น	 วิชา	สังคม	ซึ่ง	มี	ผล	งาน	วิจัย	ของ	 	เกรียง	ไกร		 

ยิ่ง	สง่า	(2543	:	58)		ได้	ศึกษา	ผล	การ	ใช้	ส	ตอ	รี่	ไลน์	และ	

การ	ประเมิน	โดย	ใช้	แฟ้ม	สะสม	งาน	ที่	มี	ต่อ	ผล	สัมฤทธิ์		

เจตคติ	และ	ทักษะ	การ	แก้	ปัญหา	ของ	นักเรียน	ช้ัน	มัธยม- 

ศึกษา	ปี	ที่	2	ใน	วิชา	ส	053		ประชากร	และ	สิ่ง	แวดล้อม	

โดย	ใช้	กลุ่ม	ตัวอย่าง	เป็น	นักเรียน	ชั้น	มัธยมศึกษา	ปี	ที่	2	

โรงเรยีน	ปกัธงชยั	ประชา	นริมติ	จำนวน	40	คน	ผล	การ	

วจิยั	พบ	วา่	นกัเรยีน	ที	่เรยีน	โดย	วธิ	ีสอน	แบบ	ส	ตอ	รี	่ไลน	์

และ	การ	ประเมิน	โดย	ใช้	แฟ้ม	สะสม	งาน	มี	ผล	สัมฤทธิ์	

ทางการ	เรยีน	เจตคต	ิตอ่	วชิา	ประชากร	และ	สิง่	แวดลอ้ม		

และ	ทักษะ	การ	แก้	ปัญหา	หลัง	การ	เรียน	สูง	กว่า	ก่อน	

เรียน	อย่าง	มี	นัย	สำคัญ	ทาง	สถิติ	ที่	ระดับ	0.05	

	 	1.2	จาก	ผล	การ	วิจัย	พบ	ว่า	 	การ	เรียน	โดย	ใช้	

วธิ	ีส	ตอ	รี	่ไลน	์	สามารถ	พฒันา	ผล	สมัฤทธิ	์ทางการ	เรยีน	

และ	ความ	สามารถ	ใน	การ	คดิ	อยา่ง	ม	ีวจิารณญาณ	ให	้สงู	

ขึ้น	ได้	 	 จึง	เหมาะ	สมอ	ย่าง	ยิ่ง	ที่	จะ	นำ	เทคนิค	การ	สอน	

ดงั	กลา่ว	มา	ใช	้ใน	การ	จดัการ	เรยีน	รู	้วทิยาศาสตร	์	เพราะ	

เป็น	วิธี	การ	ที่	เปิด	โอกาส	ให้	นักเรียน	ได้	เรียน	รู้	ใน	สิ่ง	ที่	

ตนเอง	ต้องการ	รู้	 เป็น	เจ้าของ	ปัญหา	หรือ	ผู้	กำหนด	

ปัญหา	เอง	แทน	การ	กำหนด	ของ	ครู		และ	ได้	เรียน	รู้	โดย	

การ	ลงมือ	ปฏิบัติ	จริง	 ทำให้	นักเรียน	เกิด	การ	พัฒนา 

การ	คิด	อย่าง	เป็น	ระบบ	สามารถ	วางแผน	การ	ทำงาน		

และ	ทำงาน	ร่วม	กับ	ผู้	อื่น	ได้	เป็น	อย่าง	ดี

	 	1.3	การ	พัฒนา	นักเรียน	ใน	เชิง	บูรณาการ	ทั้ง	

ด้าน	ความ	รู้		เจตคติ	และ	ทักษะ	โดย	อาศัย	องค์	ความ	รู้			

ทักษะ	การ	เรียน	 	 และ	กระบวนการ	เรียน	รู้	จาก	หลาย	

สาขา	วิชา	(อรรถ	พล	อนันต	ว	รส	กุล,	2545	:	77)	ดัง	นั้น		

การ	ส่ง	เสริม	ให้	มี	การ	จัด	กิจกรรม	การ	เรียน	โดย	ใช้	 

วิธีส	ตอ	รี่	ไลน์	 โดย	การ	จัด	อบรม	สัมมนา	 และ	ส่ง	ผู้	รู้	 

ผู	้เชีย่วชาญ	ไป	ให	้ความ	รู	้และ	ชีแ้นะ	แนวทาง	ใน	การ	จดั	

กิจกรรม	การ	เรียน	โดย	ใช้	วิธี	ส	ตอ	รี่	ไลน์	ให้	กับ	ครู	 โดย	

การ	เช่ือม	โย	งบู	รณา	การ	กับ	สาขา	วิชา	ต่าง	ๆ		เข้า	ด้วย	กัน	

และ	ลงมอื	ฝกึ	ปฏบิตั	ิจรงิจงั	จน	ทำให	้คร	ูเกดิ	ความ	เขา้ใจ	

ใน	กิจกรรม	การ	เรียน	โดย	ใช้	วิธี	ส	ตอ	รี่	ไลน์	 	 เพื่อ	นำ	ไป	

จัด	กิจกรรม	การ	เรียน	รู้	ที่	มี	ประสิทธิภาพ	มาก	ยิ่ง	ขึ้น

2.	ข้อ	เสนอ	แนะ	สำหรับ	การ	ศึกษา	ค้นคว้า	วิจัย	

ครั้ง	ต่อ	ไป

	 	2.1	ควร	ทำการ	ศกึษา	เกีย่ว	กบัการสอน	โดย	วธิ	ี

ส	ตอ	รี	่ไลน	์ไป	ศกึษา	กบั	ตวัแปร	อืน่	เพิม่	เตมิ	ที	่คาด	วา่	เปน็	

ผล	ทีม่า	จา	กการ	เรยีน	ดว้ย	วธิ	ีนี	้เชน่	ทกัษะ	กระบวนการ	

ทาง	วิทยาศาสตร์		เจตคติ	ทาง	วิทยาศาสตร์		เป็นต้น

	 	2.2	 ควร	ศึกษา	เรื่อง	ของ	ปัจจัย	ด้าน	อื่น	 ๆ	 

สิ่ง	แวดล้อม	ทางการ	เรียน	ว่า	มี	ความ	สัมพันธ์	ต่อ 

	ผล	สัมฤทธิ์	ทางการ	เรียน	โดย	ใช้	วิธี	ส	ตอ	รี่	ไลน์	 ของ	

นักเรียน	หรือ	ไม่	

	 	2.3		ควร	ม	ีการ	ศกึษา	คน้ควา้	เกีย่ว	กบั	คณุภาพ	

ของ	เครื่อง	มือ	ที่	นำ	มา	เรียน	โดย	ใช้	วิธี	ส	ตอ	รี่	ไลน์	 เช่น	

รปูภาพ	การต์นู	หรอืสญัลกัษณ	์ตา่ง	ๆ 	ที	่นำ	มา	ประกอบ	

การ	สอน	ว่า	มี	ความ	เหมาะ	สม	กับ	ระดับการ	เรียน	รู้	 

ของ	นักเรียน	มาก	น้อย	เพียง	ใด
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บทความวิจัย

การ	ศึกษา	ความ	ต้องการ	การ	พัฒนา	บุคลากร	ของ	พนักงาน	ครู	โรงเรียน	สังกัด	
เทศบาล	นคร	หาดใหญ่		จังหวัด	สงขลา

Teachers’ Need for Personnel Development of Teachers in Hatyai  
Municipality Schools, Songkhla Province

สม	ศักดิ์		เดช	นวล1*	และ	ผดุง		พรม	มูล2

Somsak  Datnuan and Padoung  Prommul

1 มหา	บณัฑติ	สาขา	การ	บรหิาร	การ	ศกึษา			2ผู	้ชว่ย	ศาสตราจารย	์	บณัฑติวทิยาลยั	มหาวทิยาลยั	ราชภฏั	สวนดสุติ		แขวง	ดสุติ	 
	 เขต	ดุสิต		กรุงเทพฯ		10300
* ผู้ให้การติดต่อ
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Abstract
The objectives of the research were to study the need for personnel development of teachers in the schools 
under the jurisprudence of Hatyai City Municipality and to compare the teachers’ need based on their 
personal variables as ages and work experiences.  A total of 190 teachers working in the municipality schools 
in 2008 academic year served as the sample for this survey research.  The instrument used in the study was 
a set of questionnaire with 0.9517 reliability and the data were analyzed using such statistics as percentage, 
arithmetic means, standard deviations,  t-test and  One-way Analysis of Variance and paired comparison 
using	Scheffe’s	method.		The	findings	of	the	study	reveal	the	followings	:	1.	Overall,	the	teachers’	need	for	
personnel development is average. By individual aspects, the requirement for further study is average, and 
the need for training and self-development is high.  2. A comparison of the need for personnel development 
reveals that the teachers who differ in their ages show no differences in their requirement for training and 
self-development.		However,	they	show	a	0.01		significant	difference	in	their	requirement	for	further	study.			
The teachers who differ in their work experience  show no differences in the overall personnel development 
need.	Similarly,	by	individual	aspects,	they	show	no	significant	differences	in	their	needs	for	further	study	
and	training.	 	However,	the	teachers	show	a	0.05	significant	difference	between	in	their	requirement	for	
self-development.
 Keywords : Personneldevelopment,furtherstudy,training,self-development
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บทคัดย่อ
การ	วิจัย	ความ	ต้องการ	การ	พัฒนา	บุคลากร	ของ	พนักงาน	ครู	โรงเรียน	สังกัด	เทศบาล	นคร	หาดใหญ่	มี	วัตถุประสงค์	 

เพื่อ	ศึกษา	ระดับ	ความ	ต้องการ	การ	พัฒนา	บุคลากร	ของ	พนักงาน	ครู	โรงเรียน	สังกัด	เทศบาล	นคร	หาดใหญ่	 และ	 

เพื่อ	เปรียบ	เทียบ	ความ	ต้องการ	การ	พัฒนา	บุคลากร	ครู	ของ	พนักงาน	ครู	โรงเรียน	สังกัด	เทศบาล	นคร	หาดใหญ่	 ที่	มี	

สถานภาพ	แตก	ต่าง	กัน	 โดย	ศึกษา	กับ	พนักงาน	คร	ูโรงเรียน	สังกัด	เทศบาล	นคร	หาดใหญ่	จังหวัด	สงขลา	 	ที่	ปฏิบัติ	งาน 

	ปี	การ	ศึกษา	 2551	 จำนวน	 190	คน	 	 เครื่อง	มือ	ที่	ใช้	ใน	การ	วิจัย	เป็น	แบบสอบถาม	ลักษณะ	มาตราส่วน	ประมาณ	ค่า	 

ม	ีคา่	ความ	เชือ่	มัน่	0.9517		และ	วเิคราะห	์ขอ้มลู	ดว้ย	สถติ	ิรอ้ย	ละ	คา่	เฉลีย่		สว่น	เบีย่ง	เบน	มาตรฐาน	และ	ทดสอบ	สมมตฐิาน	

ด้วย	สถิติ	ที	 (t	 –	 test)	 วิเคราะห์	ความ	แปรปรวน	ทาง	เดียว	และ	เปรียบ	เทียบ	ค่า	เฉลี่ย	ราย	คู่	ด้วย	วิธี	เซฟ	เฟ	 (Scheffe’)		 

ผล	การ	วิจัย	พบ	ว่า	 1.	พนักงาน	ครู	โรงเรียน	สังกัด	เทศบาล	นคร	หาดใหญ่	มี	ความ	ต้องการ	พัฒนา	โดย	ภาพ	รวม	ใน	ระดับ	

ปาน	กลาง	 เมื่อ	พิจารณา	ราย	ด้าน	พบ	ว่า	ต้องการ	ได้	รับ	การ	พัฒนา	ด้าน	การ	ฝึก	อบรม	และ	ด้าน	การ	พัฒนา	ด้วย	ตนเอง	 

ใน	ระดับ	มาก	ส่วน	ความ	ต้องการ	ด้าน	การ	ศึกษา	ต่อ	ใน	ระดับ	ปาน	กลาง		2.	พนักงาน	ครู	โรงเรียน	สังกัด	เทศบาล	ที่	มีอายุ	

ต่าง	กัน	มี	ความ	ต้องการ	พัฒนา	ด้าน	การ	ฝึก	อบรม	และ	ด้าน	การ	พัฒนา	ด้วย	ตนเอง	ไม่	แตก	ต่าง	กัน	ส่วน	ด้าน	การ	ศึกษา	ต่อ	

ม	ีความ	ตอ้งการ	แตก	ตา่ง	กนั	อยา่ง	ม	ีนยั	สำคญั	ทาง	สถติ	ิที	่ระดบั	0.01		สว่น	พนกังาน	คร	ูที	่ม	ีตำแหนง่	ตา่ง	กนั	ม	ีความ	ตอ้งการ	

พัฒนา	โดย	ภาพ	รวม	และ	ราย	ด้าน	ไม่	แตก	ต่าง	กัน	 และ	พนักงาน	ครู	ที่	มี	ประสบการณ์	ต่าง	กัน	มี	ความ	ต้องการ	พัฒนา 

	โดย	ภาพ	รวม	ไม	่แตก	ตา่ง	กนั	เมือ่	พจิารณา	ราย	ดา้น	พบ	วา่	ดา้น	การ	ศกึษา	ตอ่	และ	ดา้น	การ	ฝกึ	อบรม	ม	ีความ	ตอ้งการ	พฒันา	

ไม่	แตก	ต่าง	กัน	แต่	มี	ความ	ต้องการ	พัฒนา	ด้วย	ตนเอง	แตก	ต่าง	กัน	อย่าง	นัย	สำคัญ	ทาง	สถิติ	ที่	ระดับ	0.05

คำ	สำคัญ	:	การพัฒนาบุคลากร,การศึกษาต่อ,การฝึกอบรม,การพัฒนาด้วยตนเอง

บทนำ
รฐัธรรมนญู	แหง่	ราช	อาณาจกัร	ไทย	พทุธศกัราช	2550		

บัญญัติ	ให้	รัฐ	ต้อง	พัฒนา	คุณภาพ	และ	มาตรฐาน 

	การ	จดัการ	ศกึษา	ใน	ทกุ	ระดบั	ทกุ	รปู	แบบ	ให	้สอดคลอ้ง	

กับ	ความ	เปลี่ยนแปลง	ทาง	เศรษฐกิจ	และ	สังคม	จัด	ให้	

มี	แผนการ	ศึกษา	แห่ง	ชาติ	 	 กฎหมาย	เพื่อ	พัฒนาการ	

ศกึษา	ของ	ชาต	ิให	้ม	ีการ	พฒันา	คณุภาพ	คร	ูและ	บคุลากร 

	ทางการ	ศึกษา	 พัฒนา	วิชาชีพ	ครู	 จาก	บทบัญญัติ	

รฐัธรรมนญู	ฉบบั	ดงั	กลา่ว	ได	้ม	ีการ	ตรา	พระ	ราช	บญัญตั ิ

	การ	ศึกษา	แห่ง	ชาติ	 พุทธศักราช	 2542	 และ	แก้ไข 

	เพ่ิม	เติม	(ฉบับ	ท่ี	2)	พุทธศักราช	2545	กำหนด	ให้	มี	ระบบ	

กระบวนการ	ผลิต	 การ	พัฒนา	ครู	 คณาจารย์	และ 

	บุคลากร	ทางการ	ศึกษา	ให้	มี	คุณภาพ	เหมาะ	สม	กับ	การ 

	เป็น	วิชาชีพ	ชั้น	สูง	 	 โดย	การ	กำกับ	และ	ประสาน	ให้	 

สถาบัน	ที่	ทำ	หน้าที่	ผลิต	และ	พัฒนา	ครู	 คณาจารย์	 

รวม	ทั้ง	บุคลากร	ทางการ	ศึกษา	ให้	มี	ความ	พร้อม	และ	มี	

ความ	เข้ม	แข็ง	ใน	การเต	รี 	ยม	บุคลากร	ใหม่	และ 

	การ	พัฒนา	บุคลากร	ประจำ	การ	อย่าง	ต่อ	เนื่อง	 โดย	รัฐ	

ต้อง	จัดสรร	งบ	ประมาณ	เพื่อ	การ	พัฒนา	อย่าง	เพียง	พอ	

สอดคล้อง	กับ	สำนักงาน	คณะ	กรรมการ	พัฒนา 

การ	เศรษฐกิจ	และ	สังคม	แห่ง	ชาติ	ได้	กำหนด	กรอบ 

	วิสัย	ทัศน์	ใน	แผน	พัฒนาการ	เศรษฐกิจ	และ	สังคม	แห่ง	

ชาติ	 ฉบับ	ที่	 9	 (คณะ	กรรมการ	พัฒนาการ	เศรษฐกิจ	

และ	สังคม	แห่ง	ชาติ,	 2543,	หน้า	 23-28)	 	 ยึด	หลัก	

ปรัชญา	เศรษฐกิจ	พอ	เพียง	เป็น	แนวทาง	ใน	การ	ดำเนิน	

ชีวิต	ของ	คน	ไทย	ที่	มี	 “คน”	 เป็น	ศูนย์กลาง	ของ	การ	

พัฒนา	ทุก	มิติ	อย่าง	เป็น	องค์	รวม	มุ่ง	เน้น	ให้	เกิด	การ	

พฒันา	ที	่ยัง่ยนื	และ	ความ	อยูด่	ีม	ีสขุ	ของ	คน	ไทย	นำ	ไป	สู	่

การ	เป็น	สังคม	ที่	เข้ม	แข็ง	และ	มี	ดุลยภาพ	สังคม	แห่ง	

ภูมิปัญญา	และ	การ	เรียน	รู้	 สังคม	สมานฉันท์	และ 

	เอือ้	อาทร	ตอ่	กนัรวม	ทัง้	แผน	พฒันาการ	เศรษฐกจิ	และ	
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สงัคม	แหง่	ชาต	ิฉบบั	ที	่10	กำหนด	วสิยั	ทศัน	์มุง่	พฒันา	

สู่	การ	เป็น	สังคม	อยู่เย็น	เป็นสุข	ร่วม	กัน	 คน	ไทย	มี	

คุณธรรม	นำ	ความ	รอบรู้	พัฒนา	คน	ให้	มี	คุณภาพ	มี	เป้า	

หมาย	การ	พัฒนา	คุณภาพ	คน	ไทย	ให้	มี	ความ	พร้อม	ทั้ง	

ด้าน	ร่างกาย	สติ	ปัญญา	คุณธรรม	จริยธรรม	อารมณ์	

สามารถ	แก้	ปัญหา	และ	ดำรง	ชีวิต	อย่าง	มี	ศักดิ์ศรี	และ	

อยู่	ร่วม	กัน	อย่าง	มี	ความ	สุข

เทศบาล	นคร	หาดใหญ่	ได้	รับ	แนว	นโยบาย	 

ดัง	กล่าว	โดย	ดำเนิน	การ	จัดการ	ศึกษา	และ	การ	พัฒนา 

การ	จัดการ	ศึกษา	ให้	สอด	รับ	และ	ครอบคลุม	ทั้ง	ด้าน	

ระดับ	การ	ศึกษา	 มาตรฐาน	ประสิทธิภาพ	สู่	ความ 

	เป็น	สากล	 	มี	การ	ปรับปรุง	โครงสร้าง	องค์กร	สำนัก	 

การ	ศึกษา	และ	โรงเรียน	เทศบาล	 มุ่ง	สู่	การ	บริหาร	

จดัการ	อยา่ง	มอื	อาชพี	รวม	ทัง้	เนน้	ความ	เปน็	เลศิ	ใน	การ	

ให้	บริการ	ทาง	ด้าน	วิชาการ		อีก	ทั้ง	ส่ง	เสริม	สนับสนุน	

ให้	มี	การ	วิจัย	พัฒนา	ใน	สถาน	ศึกษา	ของ	เทศบาล		 

เพื่อ	ผลัก	ดัน	ให้	นคร	หาดใหญ่	เป็น	 “นคร	แห่ง	ความ	

รุ่งเรือง	ด้าน	การ	ศึกษา	ใน	ระดับ	ภูมิภาค”	 ใน	ส่วน	ของ	

การ	พัฒนา	บุคลากร	ให้ 	มี 	การ	เสริม	สร้าง	ระบบ	

สวัสดิการ	 บำรุง	ขวัญ	และ	ให้	กำลัง	ใจ	 พัฒนา	และ 

	สง่	เสรมิ	ให	้บคุลากร	สามารถ	นำ	เทคโนโลย	ีสารสนเทศ	

มาบ	ริ	หาร	สถาน	ศึกษา	และ	จัด	กิจกรรม	การ	เรียน	รู้	 

ซึ่ง	ครู	และ	บุคลากร	ทางการ	ศึกษา	ถือ	เป็น	ปัจจัย	หนึ่ง	 

ที่	สำคัญ	เป็น	อย่าง	ยิ่ง	ต่อ	การนำ	นโยบาย	ดัง	กล่าว	 

ไป	ปฏิบัติ	ให้	เป็น	ผล	สำเร็จ	 และ	การ	ทราบ	ข้อมูล 

	เกี่ยว	กับ	ความ	ต้องการ	รับ	การ	พัฒนา	ของ	พนักงาน	ครู	

โรงเรียน	สังกัด	เทศบาล	นคร	หาดใหญ่	ถือ	เป็น	จุด	 

เริ่ม	ต้น	ที่	ดี	สำหรับ	การ	กำหนด	แนว	นโยบาย	ของ	 

คณะ	ผู	้บรหิาร	เทศบาล	การ	กำหนด	วางแผน	โครงการ	

กิจกรรม	พัฒนา	ครู 	และ	บุคลากร	ทางการ	ศึกษา	 

เพื่อ	ให้การ	วางแผน	สอดคล้อง	กับ	ความ	ต้องการ	 

ของ	พนักงาน	ครู	ใน	การ	พัฒนาการ	ศึกษา	ของ	ท้อง	ถิ่น	

เทศบาล	นคร	หาดใหญ่	ต่อ	ไป

การ	วิจัย	ความ	ต้องการ	การ	พัฒนา	บุคลากร	ของ	

พนักงาน	ครู	โรงเรียน	สังกัด	เทศบาล	นคร	หาดใหญ่	 

โดย	ศึกษา	ระดับ	ความ	ต้องการ	พัฒนา	ด้าน	การ	ศึกษา	 

ต่อ	ด้าน	การ	ฝึก	อบรม	และ	ด้าน	การ	พัฒนา	ด้วย	ตนเอง	

ว่า	มี	ความ	ต้องการ	พัฒนา	ระดับ	มาก	น้อย	เพียง	ใด		 

ม	ีความ	ตอ้งการ	ใน	ดา้น	ใด	บา้ง	ตาม	ลำดบั		และ	ตอ้งการ	

ทราบ	ความ	ต้องการ	พัฒนา	ตาม	ความ	แตก	ต่าง	ของ	

ตัวแปร	อายุ	 ตำแหน่ง	และ	ประสบการณ์	การ	ทำงาน 

	ว่า	ต่าง	กัน	หรือ	ไม่	อย่างไร	 เพื่อ	จะ	ได้	นำ	ข้อมูล	จาก	 

การ	วจิยั	ใช	้เปน็	แนวทาง	ใน	การ	พฒันา	คณุภาพ	บคุลากร	

ให้	มี	ประสิทธิภาพ	สูงสุด	ต่อ	ไป

วัตถุประสงค์	การ	วิจัย
1.	เพื่อ	ศึกษา	ระดับ	ความ	ต้องการ	การ	พัฒนา	

บุคลากร	ของ	พนักงาน	ครู	โรงเรียน	สังกัด	เทศบาล 

	นคร	หาดใหญ่

2.	 เพื่อ	เปรียบ	เทียบ	ความ	ต้องการ	การ	พัฒนา	

บุคลากร	ของ	พนักงาน	ครู	โรงเรียน	สังกัด	เทศบาล 

	นคร	หาดใหญ	่ที	่แตก	ตา่ง	กนั	ตาม	ตวัแปร	อาย	ุ	ตำแหนง่	

และ	ประสบการณ์	การทำงาน

สมมุติฐาน	การ	วิจัย
1.	พนกังาน	คร	ูสงักดั	เทศบาล	นคร	หาดใหญท่ี	่ม ี

อายุ	ต่าง	กัน	มี	ความ	ต้องการ	การ	พัฒนา	บุคลากร	ต่าง	กัน

2.	พนกังาน	คร	ูสงักดั	เทศบาล	นคร	หาดใหญท่ี	่ม	ี

ตำแหน่ง	ต่าง	กัน	มี	ความ	ต้องการ	การ	พัฒนา	บุคลากร	

ต่าง	กัน

3.	พนักงาน	ครู	สังกัด	เทศบาล	นคร	หาดใหญ่	 

ที่	มี	ประสบการณ์	การ	ทำงาน	ต่าง	กัน	มี	ความ	ต้องการ	

การ	พัฒนา	บุคลากร	ต่าง	กัน

วิธี	ดำเนิน	การ	วิจัย
1.	ประชากร	ใน	การ	วิจัย	ได้แก่	 พนักงาน	ครู	

โรงเรียน	สังกัด	เทศบาล	นคร	หาดใหญ	่จังหวัด	สงขลา	

ที่	ปฏิบัติ	งาน	ใน	ปี	การศึกษา	2551	จำนวน	362	คน
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2.	 กลุ่ม	ตัวอย่าง	 ได้	จาก	การ	ใช้	วิธี	การ	กำหนด	

ขนาด	กลุ่ม	ตัวอย่าง	ของ	Taro	Yamane	ที่	นัย	สำคัญ 

0.05	 และ	คลาด	เคลื่อน	ร้อย	ละ	 5	 ได้	จำนวน	กลุ่ม	

ตัวอย่าง	 190	 คน	 	 ดำเนิน	การ	สุ่ม	ตัวอย่าง	ด้วย	วิธี	 

การ	สุ่ม	อย่าง	ง่าย	 (Simple	Random	Sampling)	ด้วย	 

การ	จบั	ฉลาก	ตาม	สดัสว่น	จำนวน	พนกังาน	คร	ูใน	แตล่ะ	

โรงเรียน	จำนวน	5	โรงเรียน

เครื่อง	มือ	ที่	ใช้	ใน	การ	วิจัย
เครื่อง	มือ	ใน	การ	วิจัย	เป็น	แบบสอบถาม	ที่	ผ่าน	

กระบวนการ	พัฒนา	ทั้ง	ด้าน	ความ	เที่ยง	ตรง	เชิง	เนื้อหา	

และ	ค่า	ความ	เชื่อ	มั่น	 (Reliability)	 คำนวณ	โดย	วิธี	 

การ	หา	สัมประสิทธ์ิ	แอลฟา	ของ	ค	รอ	นบาค	(Cronbach’s	

Alpha	Coefficient)		ได้	ค่า	ความ	เชื่อ	มั่น	0.9517 	ส่วน	

ลักษณะ	ของ	แบบสอบถาม	แบ่ง	เป็น	2	ตอน

ตอน	ที่	1	เป็น	แบบ	สำรวจ	รายการ	(Check	list)	

เกี่ยว	กับ	สถานภาพ	ของ	ผู้	ตอบ	แบบสอบถาม	 ได้แก่	

อายุ	ตำแหน่ง	และ	ประสบการณ์	การ	ทำงาน

ตอน	ที่	 2	 เป็น	แบบ	มาตราส่วน	ประมาณ	ค่า	

(rating	scale)	5	ระดับ	สอบถาม	ความ	ต้องการ	การ	พัฒนา	

บุคลากร	ของ	พนักงาน	ครู	โดย	จำแนก	เป็น	3	ด้าน	คือ	

การ	ศึกษา	ต่อ	 จำนวน	12	ข้อ	การ	ฝึก	อบรม	จำนวน	 

16	ข้อ	และ	การ	พัฒนา	ด้วย	ตนเอง	จำนวน	12	ข้อ

ผล	การ	วิจัย
1.	พนักงาน	ครู 	โรง เรี ยน	สั งกัด 	เทศบาล	 

นคร	หาดใหญ่	 มี	ความ	ต้องการ	พัฒนา	บุคลากร	โดย 

	ภาพ	รวม	และ	พัฒนา	ด้าน	การ	ศึกษา	ต่อ	ใน	ระดับ	 

ปาน	กลาง	สว่น	ความ	ตอ้งการ	พฒันา	ดา้น	การ	ฝกึ	อบรม	

และ	ด้าน	การ	พัฒนา	ด้วย	ตนเอง	ใน	ระดับ	มาก

2.	พนักงาน	ครู 	โรง เรี ยน	สั งกัด 	เทศบาล 

	นคร	หาดใหญ่	ที่	มีอายุ	ต่าง	กัน	มี	ความ	ต้องการ	พัฒนา	 

ด้าน	การ	ฝึก	อบรม	และ	ด้าน	การ	พัฒนา	ด้วย	ตนเอง	 

ไม	่แตก	ตา่ง	กนั	สว่น	ดา้น	การ	ศกึษา	ตอ่	ม	ีความ	ตอ้งการ	

แตก	ต่าง	กัน	อย่าง	มี	นัย	สำคัญ	ทาง	สถิติ	ท่ี	ระดับ	0.01		

3.	พนักงาน	ครู 	โรง เรี ยน	สั งกัด 	เทศบาล	 

นคร	หาดใหญ่	 ที่	มี	ตำแหน่ง	ต่าง	กัน	มี	ความ	ต้องการ	

พัฒนา	โดย	ภาพ	รวม	และ	ราย	ด้าน	ไม่	แตก	ต่าง	กัน

4.	พนักงาน	ครู 	โรง เรี ยน	สั งกัด 	เทศบาล 

	นคร	หาดใหญ่	ที่	มี	ประสบการณ์	การ	ทำงาน	ต่าง	กัน	มี	 

ความ	ต้องการ	พัฒนา	โดย	ภาพ	รวม	ไม่	แตก	ต่าง	กัน 

เมื่อ	พิจารณา	ราย	ด้าน	พบ	ว่า	ด้าน	การ	ศึกษา	ต่อ	และ	 

ด้าน	การ	ฝึก	อบรม	มี	ความ	ต้องการ	พัฒนา	ไม่	แตก	ต่าง	

กัน	แต่	มี	ความ	ต้องการ	พัฒนา	ด้วย	ตนเอง	แตก	ต่าง	กัน 

	อย่าง	นัย	สำคัญ	ทาง	สถิติ	ท่ี	ระดับ	0.05	โดย	พนักงาน	ครู	

ที่	มี	ประสบการณ์	การ	ทำงาน	ต่ำ	กว่า	 10	ปี	 มี	ความ	

ต้องการ	ด้าน	การ	พัฒนา	ตนเอง	มากกว่า	พนักงาน	ครู 

	ที่	มี	ประสบการณ์	การ	ทำงาน	10	ปี	และ	มากกว่า

อภิปราย	ผล
การ	ศึกษา	ความ	ต้องการ	พัฒนา	บุคลากร	ของ	

พนักงาน	ครู	โรงเรียน	สังกัด	เทศบาล	นคร	หาดใหญ่	 

ผู้	วิจัย	อภิปราย	ผล	ใน	ประเด็น	สำคัญ	ดังนี้

1.	ความ	ต้องการ	การ	พัฒนา	บุคลากร	ของ	

พนักงาน	ครู	โรงเรียน	สังกัด	เทศบาล	นคร	หาดใหญ่	 

โดย	ภาพ	รวม	อยู่	ใน	ระดับ	ปาน	กลาง	สอดคล้อง	กับ	 

งาน	วิจัย	ของ	อารีย์	 	 กอ	เซ็ม	 (2546,	บทคัดย่อ)	ที่	วิจัย	

เรื่อง	ศึกษา	ความ	ต้องการ	พัฒนา	บุคลากร	ของ	

ข้าราชการ	ครู	 สังกัด	สำนักงาน	การ	ประถม	ศึกษา	 

กิ่ง	อำเภอ	นิคม	พัฒนา	สำนักงาน	การ	ประถม	ศึกษา	

จังหวัด	ระยอง	พบ	ว่า	ความ	ต้องการ	พัฒนา	บุคลากร	

ของ	ข้าราชการ	ครู	สังกัด	สำนักงาน	การ	ประถม	ศึกษา	

กิ่ง	อำเภอ	นิคม	พัฒนา	สำนักงาน	การ	ประถม	ศึกษา	

จงัหวดั	ระยอง	โดย	รวม	อยู	่ใน	ระดบั	ปาน	กลาง		ผล	เปน็	

เช่น	นี้	อาจ	เป็น	เพราะ	ว่า	พนักงาน	ครู	โรงเรียน	สังกัด	

เทศบาล	นคร	หาดใหญ่	มี	ตำแหน่ง	ครู	คศ.2	ขึ้น	ไป	และ	

มี	ประสบการณ์	การ	ทำงาน	10	ปี	และ	มากกว่า		ได้	ผ่าน	

กระบวนการ	พัฒนา	บุคลากร	ใน	ด้าน	ต่าง	ๆ		 มา	แล้ว	
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และ	บาง	ครัง้	ใน	การ	พฒันา	พนกังาน	คร	ูโรงเรยีน	สงักดั	

เทศบาล	นคร	หาดใหญ่	 ต้อง	รับ	ผิด	ชอบ	ค่า	ใช้	จ่าย	เอง	 

จึง	ทำให้	แรง	จูงใจ	ใน	การ	พัฒนา	บุคลากร	มี	ไม่	มาก 

	เท่า	ที่	ควร	เมื่อ	พิจารณา	เป็น	ราย	ด้าน	พบ	ว่า

	 1.1	 ความ	ต้องการ	การ	พัฒนา	บุคลากร	ของ	

พนักงาน	ครู	โรงเรียน	สังกัด	เทศบาล	นคร	หาดใหญ่	 

ดา้น	การ	ศกึษา	ตอ่	พบ	วา่	โดย	รวม	อยู	่ใน	ระดบั	ปาน	กลาง		

สอดคล้อง	กับ	งาน	วิจัย	ของ	 สม	ปรารภ	 แสน	แก้ว	

(2550,	บทคัดย่อ)	วิจัย	เรื่อง	ปัญหา	และ	ความ	ต้องการ	

พฒันา	บคุลากร	ใน	โรงเรยีน	ที	่จดัการ	ศกึษา	ขัน้	พืน้	ฐาน	

สังกัด	สำนักงาน	เขต	พื้นที่	การ	ศึกษา	สกลนคร	 เขต	3	

พบ	ว่าการ	ส่ง	บุคลากร	ไป	ศึกษา	ต่อ	หรือ	ดู	งาน	อยู่	ใน	

ระดับ	ปาน	กลาง	 ผล	เป็น	เช่น	นี้	อาจ	เป็น	เพราะ	ว่า	 

การ	ศึกษา	ต่อ	เป็นการ	พัฒนา	ที่	มี	ความ	ชัดเจน	สามารถ	

ช่วย	เพิ่มพูน	ความ	รู้	ความ	สามารถ	และ	ประสบการณ์	

ได้	อย่าง	กว้าง	ขวาง	เป็นการ	กระตุ้น	ให้	บุคลากร	เกิด	 

การ	พัฒนา	ปรับปรุง	งาน	และ	มี	ความ	ชัดเจน	และ	ต้อง	

ใช้	เวลา	ใน	การ	ศึกษา	รวม	ทั้ง	ต้อง	มี	ค่า	ใช้	จ่าย	ใน	การ	

ศกึษา	ตอ่	ดว้ย	ทนุ	สว่น	ตวั	ซึง่	สภาพ	เศรษฐกจิ	และสงัคม	

ปัจจุบัน	ไม่	เอื้อ	ให้	เกิด	การ	พัฒนา	ด้วย	การ	ศึกษา	ต่อ

	 1.2	 ความ	ต้องการ	การ	พัฒนา	บุคลากร	ของ	

พนกังาน	คร	ูโรงเรยีน	สงักดั	เทศบาล	นคร	หาดใหญ	่ดา้น	

การ	ฝกึ	อบรม	พบ	วา่	อยู	่ใน	ระดบั	มาก		ซึง่	สอดคลอ้ง	กบั	

งาน	วิจัย	ของ	 	 ลภัส	รดา	 	 ธาดา	นุ	กูล	วัฒนา	 (2549,	

บทคดัยอ่)	การ	วจิยั	เรือ่ง	ความ	ตอ้งการ	พฒันา	บคุลากร	

ของ	ครู	ใน	สถาน	ศึกษา	เอกชน	 เขต	อำเภอ	เมือง	ชลบุรี	

จงัหวดั	ชลบรุ	ีพบ	วา่	ความ	ตอ้งการ	พฒันา	บคุลากร	ดา้น	

การ	ฝึก	อบรม	อยู่	ใน	ระดับ	มาก		ผล	เป็น	เช่น	นี้	อาจ	เป็น	

เพราะ	ว่าการ	พัฒนา	บุคลากร	โดย	การ	ฝึก	อบรม	เป็น 

	วิธี	การ	ที่	มี	ประสิทธิภาพ	สูง	 ใน	การ	สร้าง	ความ	รู้	 

ความ	เข้าใจ	โดย	เฉพาะ	เรื่อง	ที่	สนใจ	และ	ใช้	เวลา	ใน 

	การ	อบรม	ไม่	นาน	เพียง	 1	 สัปดาห์	หรือ	 2	 สัปดาห์		 

รวม	ทัง้	คา่	ใช	้จา่ย	สว่น	ใหญ	่หนว่ย	งาน	ตน้	สงักดั	จะ	เปน็	

ผู้รับ	ผิด	ชอบ	และ	โดย	เฉพาะ	ช่วง	เวลา	ที่	มี	การ	ปฏิรูป	 

การ	ศึกษา	 เป็นการ	เพิ่มพูน	ความ	ชำนาญ	และ	

ประสบการณ์	เพื่อ	ให้	ทุก	คนใน	หน่วย	งาน	สามารถ	

ปฏิบตัิ	หนา้ที่	ใน	ความ	รบั	ผิด	ชอบ	สามารถ	พัฒนา	และ	

เปลี่ยนแปลง	พฤติกรรม	การ	ปฏิบัติ	งาน	ให้	สอด	รับ	 

กับ	การเปล่ียนแปลง	ใน	ปัจจุบัน	และ	เทคโนโลยี	 

ไป	อย่าง	รวดเร็ว

	 1.3	 ความ	ต้องการ	การ	พัฒนา	บุคลากร	ของ	

พนกังาน	คร	ูโรงเรยีน	สงักดั	เทศบาล	นคร	หาดใหญ	่ดา้น	

การ	พัฒนา	ด้วย	ตนเอง	พบ	ว่า	โดย	รวม	อยู่	ใน	ระดับ	มาก		

ซึ่ง	สอดคล้อง	กับ	งาน	วิจัย	ของ	 เอก	พนธ์	 ภิรมย์	ภักดี	

(2547)	 การ	วิจัย	เรื่อง	ศึกษา	ความ	ต้องการ	พัฒนา	

บคุลากร	ของ	ขา้ราชการ	คร	ูใน	สถาน	ศกึษา	ขัน้	พืน้	ฐาน	

อำเภอ	เขาสมิง	 	สังกัด	สำนักงาน	เขต	พื้นที่	การ	ศึกษา	

ตราด	 	พบ	ว่า	การ	พัฒนา	ด้วย	ตนเอง	มี	ความ	ต้องการ	

อยู่	ใน	ระดับ	มาก	 	 ผล	เป็น	เช่น	นี้	อาจ	เป็น	เพราะ	ว่า	

พนักงาน	ครู	โรงเรียน	สังกัด	เทศบาล	นคร	หาดใหญ่	จะ	

ต้องเต	รี	ยม	ตัว	เข้า	สู่	โครงสร้าง	การ	บริหาร	งาน	ตาม 

พ	ระ	ราช	บญัญตั	ิการ	ศกึษา	แหง่	ชาต	ิพ.ศ.	2542	ซึง่	ตอ้ง	

ได้	รับ	การ	ประเมิน	มาตรฐาน	จึง	ต้อง	เร่งรัด	พัฒนา	

ตนเอง	ประกอบ	กับ	สภาวะ	ปัจจุบัน	วิทยาการความ	รู้	

ต่าง	ๆ	สามารถ	แสวงหา	ได้	จาก	ทุก	ที่	 โดย	เฉพาะ	จาก	

หนังสือ	วารสาร	วีดี	ทัศน์	โทรทัศน์	และ	อิน	เท	อร์เน็ต	

เป็นต้น	พนักงาน	ครู	ต้อง	เพิ่มพูน	ความ	รู้	ใหม่	 ๆ	 อยู่	

เสมอ	เพื่อ	ให้	ทัน	การ	เปลี่ยนแปลง	เพื่อ	นำ	ความ	รู้	ใช้	ใน	

การ	ปฏิบัติ	งาน	ให้	ได้	ผล	ดี	ที่สุด	ด้วย	ตนเอง	 	 จาก	การ	

ลงมือ	ทำ	ใน	ฐานะ	ผู้	ปฏิบัติ

2.	ผล	การ	เปรียบ	เทียบ	ระดับ	ความ	ต้องการ	 

การ	พัฒนา	บุคลากร	ของ	พนักงาน	ครู	โรงเรียน	สังกัด	

เทศบาล	นคร	หาดใหญ่	 ที่	มี	สถานภาพ	แตก	ต่าง	กัน	 

พบ	ว่า

	 2.1	 ความ	ต้องการ	การ	พัฒนา	บุคลากร	ของ	

พนักงาน	ครู	โรงเรียน	สังกัด	เทศบาล	นคร	หาดใหญ่	 

ที่	มีอายุ	ต่าง	กัน	พบ	ว่า	 โดย	รวม	พนักงาน	ครู	โรงเรียน	

สังกัด	เทศบาล	นคร	หาดใหญ่	ท่ี	มีอายุ	30	-	40	ปี		มี	ความ	
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ต้องการ	พัฒนา	อยู่	ใน	ระดับ	มาก	มี	ค่า	เฉลี่ย	สูงสุด	รอง	

ลง	มา	อายุ	ต่ำ	กว่า	 30	 ปี	มี	ความ	ต้องการ	พัฒนา	อยู่	ใน	

ระดับ	มาก	และ	อายุ	มากกว่า	41	ปี	และ	มากกว่า	มี	ความ	

ต้องการ	พัฒนา	อยู่	ใน	ระดับ	ปาน	กลาง	ตาม	ลำดับ		และ	

เมื่อ	นำ	มา	เปรียบ	เทียบ	 พบ	ว่า	ด้าน	การ	ฝึก	อบรม 

	และ	ด้าน	การ	พัฒนา	ด้วย	ตนเอง	มี	ความ	ต้องการ	 

ไมแ่ตก	ตา่ง	กนั	สว่น	ดา้น	การ	ศกึษา	ตอ่	ม	ีความ	ตอ้งการ	

แตก	ต่าง	กัน	อย่าง	มี	นัย	สำคัญ	ทาง	สถิติ	ท่ี	ระดับ	0.01	คือ	

พนักงาน	ครู	โรงเรียน	สังกัด	เทศบาล	นคร	หาดใหญ่		 

ที่	มีอายุ	41	ปี	และ	มากกว่า		มี	ความ	ต้องการ	การ	พัฒนา	

บคุลากร	ดา้น	การ	ศึกษา	ต่อ	น้อย	กว่า	พนักงาน	ครู	โรงเรียน	

สังกัด	เทศบาล	นคร	หาดใหญ่	 ท่ี	มีอายุ	 30	 -	 40	 ปี		 

อย่าง	มี	นัย	สำคัญ	ทาง	สถิติ	ที่	ระดับ	0.01	สอดคล้อง	กับ	

งาน	วิจัย	ของ	ศุภ	ฤดี	 	 กิม	ทรง	 (2545,	หน้า	 76)	 ผล	 

การ	เปรียบ	เทียบ	ความ	ต้องการ	พัฒนาการ	เรียน	 

การ	สอน	จำแนก	ตาม	อายุ	ของ	ครู	โดย	รวม	แตก	ต่าง	กัน	

โดย	ครู	ที่	มีอายุ	ต่ำ	กว่า	 40	ปี	 	 มี	ความ	ต้องการ	พัฒนา	

บคุลากร	มากกวา่	คร	ูที	่มอีาย	ุมากกวา่	40	ป	ี	ผล	เปน็	เชน่	

นี	้อาจ	เปน็	เพราะ	วา่	พนกังาน	คร	ูโรงเรยีน	สงักดั	เทศบาล	 

ที่	มีอายุ	 41	ปี	ขึ้น	ไป	มี	ความ	คิด	ว่า	ตนเอง	อายุ	มาก	คง	

ศึกษา	ต่อ	ไม่ทัน	ผู้	อื่น	และ	อยู่	ใน	ช่วง	ชีวิต	ที่	ต้อง	ดูแล	

ครอบครัว	การ	ศึกษา	ต่อ	ต้อง	ใช้	งบ	ประมาณ	ใน	การ	ใช้	

จ่าย	มาก	ซึ่ง	เกี่ยวข้อง	กับ	ภาวะ	เศรษฐกิจ	ใน	ครอบครัว	

จึง	ให้	ความ	สำคัญ	ใน	ครอบครัว	มากกว่า	 ดัง	น้ัน	จึง	มี	 

ความ	ต้องการ	ใน	การ	ศึกษา	ต่อ	น้อย

	 2.2	 ความ	ต้องการ	การ	พัฒนา	บุคลากร	ของ	

พนกังาน	คร	ูโรงเรยีน	สงักดั	เทศบาล	นคร	หาดใหญ	่ที	่ม	ี

ตำแหน่ง	ต่าง	กัน	 พบ	ว่า	มี 	ระดับ	ความ	ต้องการ	 

การ	พัฒนา	บุคลากร	โดย	ภาพ	รวม	และ	ราย	ด้าน	ไม่	 

แตก	ต่าง	กัน	 ไม่	สอดคล้อง	กับ	งาน	วิจัย	ของ	 ขัตติย	า	

พันธุ์	ทรัพย์	สาร	 (2546,	 บทคัดย่อ)	 ความ	ต้องการ	

พัฒนา	บุคลากร	โรงเรียน	สังกัด	สำนักงาน	การ	ประถม	

ศึกษา	 อำเภอ	บ่อ	ทอง	 จังหวัด	ชลบุรี	 พบ	ว่า	 ความ	

ต้องการ	พัฒนา	บุคลากร	โรงเรียน	สังกัด	สำนักงาน 

	การ	ประถม	ศกึษา	อำเภอ	บอ่	ทอง	จงัหวดั	ชลบรุ	ีจำแนก	

ตาม	ตำแหนง่	โดย	รวม	และ	ราย	ดา้น	ม	ีความ	แตก	ตา่ง	กนั	

โดย	ครู	วิชาการ	มี	ความ	ต้องการ	พัฒนา	มากกว่า	ผู้	บริหาร		

ผล	เป็น	เช่น	นี้	อาจ	เป็น	เพราะ	ว่า	 พระ	ราช	บัญญัติ	 

การ	ศึกษา	แห่ง	ชาติ	พ.ศ.	 2542	 	 ท่ี	ต้องการ	ยก	ระดับ	

มาตรฐาน	วิชาชีพ	ครู	ทำให้	พนักงาน	ครู	โรงเรียน	สังกัด	

เทศบาล	ต้อง	พัฒนา	ตนเอง	นอกจาก	นี้	ฝ่าย	การ	ศึกษา	

เทศบาล	นคร	หาดใหญ่	 มีน	โย	บาย	ให้	พนักงาน	ครู	

โรงเรียน	สังกัด	เทศบาล	นคร	หาดใหญ่	ทุก	ตำแหน่ง 

	ได้	รับ	การ	พัฒนาอย่าง	ทั่ว	ถึง	 ตลอด	จน	มี	ส่วน	ร่วม 

	ใน	การ	พัฒนา	ตนเอง

	 2.3	 ความ	ต้องการ	พัฒนา	บุคลากร	ของ	

พนกังาน	คร	ูโรงเรยีน	สงักดั	เทศบาล	นคร	หาดใหญ	่ที	่ม	ี

ประสบการณ์	ต่าง	กัน	พบ	ว่า	 มี	ระดับ	ความ	ต้องการ	

พัฒนา	บุคลากร	โดย	ภาพ	รวม	ไม่	แตก	ต่าง	กัน	 เมื่อ	

พจิารณา	ราย	ดา้น	พบ	วา่	ดา้น	การ	ศกึษา	ตอ่	และ	ดา้น	การ	

ฝึก	อบรม	มี	ความ	ต้องการ	พัฒนา	บุคลากร	ไม่	แตก	ต่าง	

กัน	ส่วน	ด้าน	การ	พัฒนา	ด้วย	ตนเอง	มี	ความ	ต้องการ	

พัฒนา	บุคลากร	แตก	ต่าง	กัน	อย่าง	นัย	สำคัญ	ทาง	สถิติ	ท่ี	

ระดับ	0.05	 	คือ	พนักงาน	ครู	โรงเรียน	สังกัด	เทศบาล	

นคร	หาดใหญ่	ที่	มี	ประสบการณ์	ต่ำ	กว่า	10	ปี	มี	ความ	

ต้องการ	พัฒนา	บุคลากร	ด้าน	การ	พัฒนา	ด้วย	ตนเอง	

มากกว่า	 พนักงาน	ครู 	โรงเรียน	สังกัด	เทศบาล	 

นคร	หาดใหญ่	ที่	มี	ประสบการณ์	 10	ปี	และ	มากกว่า		

สอดคลอ้ง	กบั	งาน	วจิยั	ของ		ลภสั	รดา		ธาดา	น	ุกลู	วฒันา	

(2549)	การ	วจิยั	เรือ่ง	ความ	ตอ้งการ	พฒันา	บคุลากร	ของ	

ครู	ใน	สถาน	ศึกษา	เอกชน	 เขต	อำเภอ	เมือง	ชลบุรี	

จังหวัด	ชลบุรี	 	พบ	ว่า	ความ	ต้องการ	พัฒนา	บุคลากร	

ของ	ครู	ใน	สถาน	ศึกษา	เอกชน	 เขต	อำเภอ	เมือง	ชลบุรี	

จงัหวดั	ชลบรุ	ีจำแนก	ตาม	ประสบการณ	์ใน	การ	ปฏบิตั	ิ

การ	สอน	พบ	วา่	โดย	รวม	และ	ดา้น	การ	ศกึษา	ตอ่	เพิม่	เตมิ	

ด้าน	การ	พัฒนา	ตนเอง	แตก	ต่าง	กัน	อย่าง	มี	นัย	สำคัญ	

ทาง	สถติ	ิที	่ระดบั	0.05	สว่น	ดา้น	การ	ฝกึ	อบรม	แตก	ตา่ง	

กนั	อยา่ง	ไมม่	ีนยั	สำคญั	ทาง	สถติ	ิผล	เปน็	เชน่	นี	้อาจ	เปน็	



ความต้องการการพัฒนาบุคลากรของพนักงานครู	
สมศักดิ์		เดชนวล	และ	ผดุง		พรมมูล 39

เพราะ	ว่า	 พนักงาน	ครู	ที่	มี	ประสบการณ์	 10	ปี	และ	

มากกว่า	 ผ่าน	การ	พัฒนา	บุคลากร	โดย	วิธี	การ	ต่าง	ๆ		

และ	ได้	รับ	ประสบการณ์	จาก	การ	ปฏิบัติ	งาน	สั่งสม	มา	

จะ	รู้	ปัญหา	ใน	การ	ปฏิบัติ	งาน	และ	หา	แนวทาง	แก้ไข	

ปรับปรุง	พัฒนา	งาน	ใน	หน้าที่	ได้	จน	เกิด	ความ	ชำนาญ	

ซึ่ง	ประสบการณ์	ทำให้	คน	มี	โอกาส	ได้	เรียน	รู้	 มี	ความ	

เขา้ใจ	มอง	เหน็	ปญัหา	ได	้ชดัเจน	ถกู	ตอ้ง	ตาม	ความ	เปน็	

จรงิ	จน	ทำให	้เกดิ	ทกัษะ	และ	ทศันคต	ิที	่ด	ีใน	การ	ปฏบิตั	ิ

งาน	ส่วน	ที่	มี	ประสบการณ์	ต่ำ	กว่า	10	ปี	ยัง	ขาด	ความ	

ชำนาญ	จึง	ต้องการ	ศึกษา	หาความ	รู้	 ความ	เข้าใจ	ด้าน	

วิธี	สอน	เพิ่ม	หรือ	ต้องการ	พัฒนา	วิชาการ	ให้	ทัน	ต่อ	 

การ	เปลี่ยนแปลง	ใน	การ	ปฏิรูป	การ	ศึกษา

ข้อ	เสนอ	แนะ
ข้อ	เสนอ	แนะ	ใน	การนำ	ผล	การ	วิจัย	ไป	ใช้	ตาม	

ลำดับ	ดังนี้

1.	ดา้น	การ	ศกึษา	ตอ่	พบ	วา่	พนกังาน	คร	ูโรงเรยีน	

สังกัด	เทศบาล	 โดย	เฉพาะ	พนักงาน	ครู	ที่	มีอายุ	ต่ำ	กว่า	

40	ปี	มี	ความ	ต้องการ	ศึกษา	ต่อ	ใน	สถาบัน	การ	ศึกษา	ที่	

เปดิ	สอน	นอก	เวลา	ราชการ	ศกึษา	ด	ูงาน	ภายใน	ประเทศ	

และ	ต่าง	ประเทศ	ดัง	น้ัน	สำนักงาน	เทศบาล	นคร	หาดใหญ่	

ควร	จัด	งบ	ประมาณ	สนับสนุน	การ	ศึกษา	และ	ศึกษา	 

ดู	งาน	เพื่อ	ให้	บุคลากร	มี	แรง	จูงใจ	ใน	การ	พัฒนา	ตนเอง	

เพิ่ม	ขึ้น	

2.	ดา้น	การ	ฝกึ	อบรม	พบ	วา่	พนกังาน	คร	ูโรงเรยีน	

สังกัด	เทศบาล	มี	ความ	ต้องการ	ได้	รับ	การ	ปฐมนิเทศ	

หรือ	การ	ฝึก	อบรม	ก่อน	ปฏิบัติ	งาน	ก่อน	เข้า	สู่	ตำแหน่ง	

และ	ให	้ตรง	กบั	งาน	ที	่รบั	ผดิ	ชอบ	และ	สามารถ	ฝกึ	อบรม	

ได้	โดย	ไม่	จำกัด	อายุ	 ตำแหน่ง	และ	ประสบการณ์	 

การ	ทำงาน	ดัง	นั้น	สำนักงาน	เทศบาล	นคร	หาดใหญ่	

ควร	ดำเนิน	การ	จัด	ฝึก	อบรม	เชิง	ปฏิบัติ	การ	ที่	เกี่ยวข้อง	

กบั	งาน	ที	่ปฏบิตั	ิให	้แก	่พนกังาน	คร	ูเทศบาล	โดย	วธิ	ีการ	

ระดม	สมอง	เพื่อ	แก้ไข	ปัญหา	 ข้อ	บกพร่อง	ใน	 

การ	ปฏิบัติ	งาน	หรือ	วิธี	ฝึก	อบรม	โดย	วิธี	การ	สัมมนา	

เพื่อ	แลก	เปลี่ยน	ประสบการณ์	และ	ค้นหา	วิธี	ใหม่	 ๆ	 

มา	ใช้	ใน	การ	ปฏิบัติ	งาน

3.	ด้าน	การ	พัฒนา	ด้วย	ตนเอง	พบ	ว่า	พนักงาน	

ครู	โรงเรียน	สังกัด	เทศบาล	 โดย	เฉพาะ	พนักงาน	ครู	 

ที่	มี	ประสบการณ์	การ	ทำงาน	ต่ำ	กว่า	 10	ปี	 มี	ความ	

ต้องการ	ฟัง	คำ	บรรยาย	จาก	วิทยากร	ผู้ทรง	คุณวุฒิ	 

และ	เรียน	รู้	การ	ใช้	เทคโนโลยี	ใหม่	ๆ	ดัง	นั้น	สำนักงาน	

เทศบาล	นคร	หาดใหญ่	ควร	ส่ง	เสริม	ให้	มี	การ	เข้า	ร่วม	

ประชุม	อบรม	สัมมนา	เรื่อง	ที่	เกี่ยวข้อง	กับ	การ	ปฏิบัติ	

งาน	ที	่นอก	เหนอื	จาก	หนว่ย	งาน	ที	่จดั	และ	ควร	จดั	อบรม 

	เชิง	ปฏิบัติ	การ	ใน	การ	เรียน	รู้	การ	ใช้	เทคโนโลยี	ใหม่	ๆ	

ได้แก่	 คอมพิวเตอร์	 การ	ใช้	อินเทอร์เน็ต	การ	ส่ง	เมล์	

ฯลฯ		เพือ่	นำ	ความ	รู	้มา	พฒันา	ตนเอง	ใน	ความ	กา้วหนา้	

ใน	วิชาชีพ
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บทความวิชาการ

Abstract
In writing an academic article in Thai language, Thai grammar must be strictly attended to make the paper 
preserves the correct academic communication.  First thing to consider is the choice of words. In Thai 
language, it is very often that many words have the same meaning. Therefore, the most appropriate one 
should be used.  In writing Thai articles, many authors tend to integrate English words or use the English 
technical terms in the same sentence with Thai where those words should be translated into Thai.  The 
technical terms can be substituted with Thai translation made by the Royal Institute. The usage of punctuation 
is also one of the main concerns.  The errors in punctuation can lead to different meaning of sentences.
 Keywords : Thaigrammar,treatmentoftechnicalterms,punctuation,typesofsentense

บทคัดย่อ
ใน	การ	เขียน	บทความ	วิชาการ	เป็น	ภาษา	ไทย	นั้น	ต้อง	ยึดถือ	หลัก	ไวยากรณ์	อย่าง	เคร่งครัด	ทั้งนี้	เพื่อ	ให้	มี	การ	สื่อ	ความ	ที่	

ถูก	ต้อง	สิ่ง	แรก	ที่	ควร	พิจารณา	คือ	การ	ใช้	คำ	ใน	ภาษา	ไทย	คำ	หลาย	คำ	อาจ	มี	ความ	หมาย	เหมือน	กัน	แต่	ต้อง	เลือก	ใช้	คำ	ที่	

เหมาะ	สม	ใน	การ	เขียน	บทความ	ภาษา	ไทย	ผู้	เขียน	บาง	คน	ชอบ	ใช้	ภาษา	อังกฤษ	ปน	ไทย	หรือ	ใช้	ศัพท์	เทคนิค	คำ	เหล่า	นี้	

ควร	แปล	เป็น	ไทย	หรือ	ใช้	ศัพท์	ที่	บัญญัติ	โดย	ราชบัณฑิตยสถาน	การ	วรรค	ตอน	เป็น	สิ่ง	สำคัญ	ใน	การ	เขียน	บทความ	

วิชาการ	 ใน	ภาษา	ไทย	ไม่	นิยม	ใช้	เครื่องหมาย	วรรค	ตอน	แต่	การ	วรรค	ผิด	พลาด	อาจ	ทำให้	ความ	หมาย	ของ	ประโยค 

	เปลี่ยน	ไป

	 คำสำคัญ	:	ไวยากรณ์ไทย,วิธีการใช้ศัพท์เทคนิค,การวรรคตอน,ชนิดของประโยค

การ	วิจัย	ใน	มหาวิทยาลัย	4	:	ภาษา	ไทย	และ	การ	เขียน	ทาง	วิชาการ
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1.	คำนำ
การ	เขียน	ทาง	วิชาการ	 เช่น	 การ	เขียน	บทความ	วิจัย	

หนังสือ	 และ	ตำรา	 จัด	ได้	ว่า	เป็น	งาน	เขียน	ที่	ประณีต	

กะทดัรดั	และ	รดักมุ	เพือ่	ให	้อา่น	เขา้ใจ	ได	้งา่ย	ไม	่วก	วน	

และ	สับสน	 เพราะ	ว่า	วิชาการ	ย่อม	มี	ความ	ยาก	แก่	 

การ	เข้าใจ	อยู่	ใน	ตัว	มัน	เอง	แล้ว	 ถ้า	ผู้	เขียน	ใช้	คำ	หรือ	

ภาษา	ที่	ยาก	เพิ่ม	เข้าไป	อีก	 ย่อม	ทำให้	เข้าใจ	ยาก	ยิ่ง	ขึ้น	 

จึง	พบ	เสมอ	ว่า	หนังสือ	หรือ	ตำรา	ที่	ดี	บาง	เล่ม	ไม่	ติด	

ตลาด		คอื	ไม	่ได	้รบั	ความ	นยิม	เทา่	ที	่ควร	ทัง้	ๆ 	ที	่ม	ีคณุคา่	

ทาง	วิชาการ	ทั้งนี้	เพราะ	เทคนิค	ใน	การ	อธิบาย	ปัญหา	

บาง	อย่าง	ไม่	ดี	เท่า	ที่	ควร	นั่นเอง

เมือ่	ผู	้เขยีน	สง่	บทความ	ไป	ลง	พมิพ	์ใน	วารสาร	ถา้	

บทความ	เรือ่ง	ใดทำการ	เขยีน	อยา่ง	ด	ีม	ีการ	ใช	้ศพัท	์และ	

ภาษา	ไทย	ที่	ถูก	ต้อง	ตาม	หลัก	ไวยากรณ์	 และมี	การ	ใช้	 

วรรค	ตอน	ถูก	ต้อง	 ก็	จะ	ได้	รับ	การ	ตี	พิมพ์	ใน	เวลา	 

อัน	รวดเร็ว	แต่	ถ้า	บทความ	มี	ลักษณะ	ตรง	กัน	ข้าม	แม้	

จะ	เป็น	บทความ	ที่	มี	สาระ	ทาง	วิชาการ	ที่	ดี	แต่	มี	การ	ใช้	

ศัพท์	ภาษา	 ไวยากรณ์	ไม่	ถูก	ต้อง	 เขียน	อย่าง	ไม่	สนใจ	

วรรค	ตอน	 ใช้	ประโยค	ซับ	ซ้อน	 และอ่าน	เข้าใจ	ยาก	 

ผู	้ตรวจ	อา่น	ไป	ได	้สกั	พกั	ก	็วาง	ไว	้กอ่น	เมือ่	วา่ง	ก	็นำ	ออก	

มา	อ่าน	อีก	 ถ้า	ยัง	ไม่	เข้าใจ	ก็	อาจ	เลิก	ล้ม	ความ	ตั้งใจ	

กระบวนการ	ที	่จะ	นำ	บทความ	นัน้	เขา้	สู	่การ	ต	ีพมิพ	์ก	็จะ	

ยาก	ขึ้น	หรือ	อาจ	ไม่	ได้	รับ	การ	ตี	พิมพ์	เลย	ก็ได้

ปัญหา	เหล่า	นี้	แก้ไข	ได้	ไม่	ยาก	 เป็น	ปัญหา	ชนิด	

เส้นผม	บัง	ภูเขา	 ถ้า	เรา	เข้าใจ	หลัก	ภาษา	ไทย	เพียง	 

เล็ก	น้อย	และ	เข้าใจ	ถึง	ข้อ	กำหนด	ต่าง	ๆ	 ใน	การ	เขียน	

หนงัสอื	ตำรา	และ	บทความ	ทาง	วชิาการ	เรา	ก	็จะ	กลาย	

เป็น	นัก	เขียน	ที่	ดี	 และ	สามารถ	ผลิต	งาน	เขียน	ที่	มี	

คุณภาพ	ทั้งนี้	เพราะ	การ	เขียน	ทาง	วิชาการ	นั้น	ไม่	ต้อง	

ใช้	จินตนาการ	 แต่	เป็นการ	เขียน	ตาม	ความ	จริง	และ	

ขอ้มลู	ที	่ม	ี	ใช	้ภาษา	งา่ย	ๆ 		เพยีง	แต	่ตอ้ง	เครง่ครดั	รดักมุ	

และ	เขา้ใจ	กฎ	เกณฑ	์ใน	การ	เขยีน	คำ	ประโยค	วรรค	ตอน	

และ	การนำ	ภาษา	ต่าง	ประเทศ	มา	ใช้	 ซึ่ง	จะ	กล่าว	ถึง 

	ดัง	ต่อ	ไป

2.	การ	ใช้	คำ	ภาษา	ไทย
ใน	การ	เขยีน	ทาง	วชิาการ	นัน้	จะ	ม	ีความ	เครง่ครดั	

ใน	การ	ใช้	คำ	มาก	 ไม่	ใช้	คำ	ฟุ่มเฟือย	เหมือน	การ	เขียน	 

ทั่ว	 ๆ	 ไป	 การ	เขียน	ทาง	วิชาการ	ไม่	ต้องการ	ความ	 

สละ	สลวย	และ	ความ	ไพเราะ	ดัง	เช่น	การ	เขียน	นิยาย	

หรือ	กาพย์	กลอน	แต่	ก็	ไม่	ถึง	กับ	ให้	แข็ง	ทื่อ	พยายาม	

เลือก	คำ	ที่	มี	ความ	หมาย	เด่น	ชัด	 ไม่มี	ลักษณะ	หลาย 

	แง	่มมุ	และ	เปน็	คำ	ที	่นยิม	ใช	้ใน	ทาง	วชิาการ	ซึง่	อาจ	สรปุ	

วิธี	การ	เลือก	ใช้	คำ	ได้	ดังนี้

(1)	 เลอืก	ใช	้คำ	ที	่นยิม	กนั	มาก	ใช	้คำ	ที	่ใช	้ใน	ภาษา	

ราชการ	และ	คำ	ที่	เป็น	ภาษา	ไทย	ให้	มาก	ที่สุด	ใน	ภาษา	

ไทย	นั้น	การ	แสดง	วัตถุประสงค์	หนึ่ง	ๆ	หรือ	การ	เรียก	

ชื่อ	สิ่งของ	ชนิด	หนึ่ง	อาจ	โดย	ใช้	คำ	หลาย	คำ	 ใน	 

การ	เขียน	ทาง	วิชาการ	นั้น	ต้อง	เลือก	ใช้	คำ	ให้	ถูก	ต้อง	

และ	เหมาะ	สม	ตัวอย่าง	ของ	คำ	ท่ี	ใช้	แทน	กัน	ได้	เสมอ	คือ

	 กิน,	 รับ	ประทาน,	บริโภค	ตัวอย่าง	 การ	ให้	

สัตว์	กิน	อาหาร	คุณสมบัติ	ชวน	รับ	ประทาน	ของ	ข้าว	

การ	บริโภค	อาหาร	ของ	คน

	 ภาค	ตะวัน	ออก	เฉียง	เหนือ,	 ภาค	อีสาน	

ตัวอย่าง	 :	 ภาค	ตะวัน	ออก	เฉียง	เหนือ	เป็น	ภาค	ที่	มี	

ประชากร	มาก	ที่สุด	ของ	ประเทศ	เขา	เป็น	ชาว	อีสาน

	 ภาค	ใต,้	ปกัษ์	ใต	้ภาค	ใต	้ม	ี14	จงัหวดั		เขา	เปน็	

คน	ปักษ์	ใต้

	 ววั	โค	ใน	ปจัจบุนั	ยงั	สบัสน	วา่	จะ	ใช	้คำ	ใด	ด	ีใน	

บทความ	วชิาการ	ใช	้โค	มาก	ขึน้	เชน่	ใน	ฟารม์	นี	้เลีย้ง	ทัง้	

โคนม	และ	โค	เนื้อ,	 แต่	ก่อน	นี้	เรา	เลี้ยง	วัว	ไว้	เพื่อ	ใช้	งาน	

แต่	ปัจจุบัน	นี้	กลับ	เลี้ยง	ไว้	บริโภค

	 หมู,	 สุกร	 มี	การ	ใช้	ทั้ง	 2	 คำ	 ใน	บทความ	 

ส่ง	เสริม	ทางการ	เกษตร	ควร	ใช้	คำ	ว่า	หมู

	 ควาย,	กระบือ	มี	ใช้	ทั้ง	2	คำ

(2)		มี	ความ	คงท่ี	ใน	การ	ใช้	คำ	เน่ือง	ด้วย	การ	แสดง	

ความ	ประสงค์	หนึ่ง	ๆ	การ	บอก	สิ่งของ	หนึ่ง	ๆ	และ	

การ	แสดง	พฤติกรรม	หนึ่ง	ๆ	อาจ	กระทำ	ได้	โดย	ใช้	คำ	

หลาย	คำ	ดงั	นัน้	ผู	้เขยีน	ตอ้ง	ยดึถอื	วา่	เมือ่	ใช	้คำ	ใด	แลว้	ก	็
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ใช้	คำ	นั้น	โดย	ตลอด	 ไม่ใช่	ว่า	ตรง	นี้	ใช้	คำ	นี้	 แต่	ต่อ	ไป	 

ใช้	คำ	อื่น	 และ	ใช้	ภาษา	ไทย	บ้าง	 ต่าง	ประเทศ	บ้าง	

ตัวอย่าง	เช่น	 คำ	เหล่า	นี้	มี	ความ	หมาย	คล้าย	 ๆ	 กัน	 

หรือ	เหมือน	กัน	และ	มัก	มี	การ	ใช้	เพื่อ	จุด	ประสงค์	อัน	

เดียวกัน	

 แปรปรวน,ปรวนแปร,แปรผัน,ผันแปร

 ดังนั้น,ฉะนั้น,เพราะฉะนั้น

 อย่างไรก็ดี,อย่างไรก็ตาม,แม้กระนั้น,แต่

 ธาตุอาหาร,อาหารธาตุ

 มีความแตกต่างทางสถิติ,มีนัยสำคัญ

 รูป,ภาพ

 เรณู,ละอองเกสร

 ผลิตผล,ผลผลิต

(3)	 เลือก	ใช้	คำ	ให้	ถูก	ต้อง	ตรง	ตาม	จุด	ประสงค์	

ใน	การ	แสดง	การก	ระ	ทำ	หนึ่ง		ๆ		นั้น	อาจ	เลือก	ใช้	คำ	

ได้	หลาย	คำ	แต่	ก็	มี	คำ	ที่	ดี	ที่สุด	ซึ่ง	บอก	ความ	หมาย	ได้	

อย่าง	ชัดเจน	 เรา	ต้อง	เลือก	ใช้	คำ	นั้น	 เช่น	 คำ	ที่	ใช้	ใน	

การเกษตร

 ใส่ปุ๋ย	 การ	ให้	ปุ๋ย	แก่	พืช

 หว่านปุ๋ย	 การ	ใส่	ปุ๋ย	แก่	พืช	โดย	หว่าน	 

	 	 	 	 	 ทั่ว	ทั้ง	แปลง

 โรยปุ๋ย	 การ	ให	้ปุย๋	แก	่พชื	โดย	การ	โรย	 

	 	 	 	 	 เป็น	แถว

 เกษตรกรรม	 การ	ปลูก	พืช	และ	เลี้ยง	สัตว์

 กสิกรรม	 การ	ปลูก	พืช

(4)	 ควร	ระวัง	การ	ใช้	คำ	ที่	มี	ความ	หมาย	แฝง  

การ	ใช้	คำ	ที่	มี	ความ	หมาย	แฝง	ทำให้	มี	ความ	ยุ่ง	ยาก	ใน	

การ	แปล	ความ	หมาย	เช่น

	 เขา	รดน้ำ	ซ้ำ	ๆ	2	ครั้ง		คำ	ว่า	“ซ้ำ	ๆ”	นี้	น่า	จะ	

มี	ความ	หมาย	เกิน	2	ครั้ง

	 เขา	รัว	กระสุน	เข้า	ใส่	 1	 นัด	 	 คำ	ว่า	 รัว	

หมายความ	ว่า	ยิง	ติดต่อ	กัน	อย่าง	เร็ว	หลาย	นัด

(5)	 เลือก	ใช้ 	ศัพท์ 	วิชาการ	ที่ 	บัญญัติ 	โดย	 

คณะ	กรรมการ	ราชบัณฑติยสถาน	ใน	ปจัจบุนั	นี	้ม	ีศพัท	์

วิทยาศาสตร์	ศัพท์	วิชาการ	และ	คำ	ต่าง	ประเทศ	ได้	รับ	

การ	บญัญตั	ิออก	มา	เสมอ	เรา	จะ	ตอ้ง	สนใจ	ตดิตาม			และ	

รวบรวม	ไว้	ใช้	ประโยชน์

(6)	 ไม่	ใช้	คำ	ฟุ่มเฟือย	 	 	 คำ	ผวน	 	 	 คำ	ไม่	สื่อ	 

ความ	หมาย	 และ	คำ	พังเพย	 การ	เขียน	บทความ	ทาง	

วิชาการ	ไม่ใช่	การ	เขียน	นิยาย	 เรียง	ความ	หรือ	กาพย์	

กลอน	ไม่	ต้องการ	ความ	ไพเราะ	ความ	สอดคล้อง	หรือ	

ความ	กลมกลืน	ของ	คำ	เช่น

 “เขาปว่ยแต่อยา่งไรกต็ามเขาก็มาทำงานตาม

ปกติ”คำว่า “แต่”และ“อย่างไรก็ตาม”ควรใช้คำใด 

คำหนึ่งเพียงคำเดียวเพราะมีความหมายแทนกันได้

 ถงึแม้จะเปลีย่นอาหารที่ให้แก่ววัแต่การให้

นมก็ไม่ลดลงเลยควรตัดคำว่า“เลย”ออก

 “สถานการณ์ไม่สู้ดีนัก ประชาชนค่อย ๆ

อพยพออกจากหมู่บ้าน” เปลี่ยนคำว่า “สู้” เป็น

“ค่อย”

3.	การ	ใช้	คำ	ภาษา	อังกฤษ
เนื่องจาก	ภาษา	อังกฤษ	เป็น	สื่อ	เผย	แพร่	วิชาการ	

ที	่แพร	่หลาย	มาก	คำ	หรอื	ศพัท	์วชิาการ	จงึ	มกั	เปน็	ภาษา	

นี	้หรอื	ไม	่เชน่	นัน้	ก	็เปน็	ภาษา	ตะวนั	ตก	อืน่	ๆ 	ซึง่	เรา	นบั	

รวม	ๆ	 ว่า	เป็น	ภาษา	อังกฤษ	 ใน	การ	เขียน	บทความ	

วิชาการ	บาง	เรื่อง	 	 เรา	ไม่	อาจ	หลีก	เลี่ยง	ที่	จะ	ใช้	คำ	ใน	

ภาษา	นี้		ทั้งนี้	ด้วย	เหตุผล	ดังนี้

	 (1)	ยัง	ไม่มี	คำ	แปล	เป็น	ภาษา	ไทย

	 (2)	ยัง	ไม่มี	การ	บัญญัติ	ศัพท์	วิชาการ	แทน	คำ	

ดัง	กล่าว	

	 (3)	แปล	แล้ว	ให้	ความ	หมาย	ไม่	รัดกุม	หรือ	

ชัดเจน	เท่า	ภาษา	เดิม

อยา่งไร	ก	็ด	ีใน	การ	เขยีน	ทาง	วชิาการ	นัน้	เรา	ตอ้ง	

ถือ	หลัก	ว่า	 ต้อง	ใช้	ภาษา	ไทย	ให้	มาก	ที่สุด	 ไม่ใช่	เป็น	

บทความ	ลูก	ครึ่ง	มี	ภาษา	ไทย	ปน	ภาษา	อังกฤษ	เต็ม	ไป	

หมด	ดัง	นั้น	เรา	ควร	ที่	จะ	ศึกษา	วิธี	ลด	ภาษา	อังกฤษ	ใน	

บทความ	ของ	เรา	ดัง	ต่อ	ไป	นี้
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ก.		คำ	องักฤษ	ที	่อาจ	ใช	้เปน็	ภาษา	ไทย	ได	้ทนัท	ีโดย	

ไม่	ต้อง	วงเล็บ	เป็น	ภาษา	อังกฤษ	แต่	อย่าง	ใด	มี	ดังนี้

 (1)	ชื่อ	สถาน	ที่	ที่	รู้จัก	ดี	 เขียน	เป็น	ภาษา	ไทย	

ได้	ทันที	เช่น

   ชื่อทวีป	 ทวีป	ยุโรป	 อเมริกา	 เอเชีย	 

	 	 	 	 	 ออสเตรเลีย	แอฟริกา

   ชื่อประเทศ	 ฝรั่งเศส	 อังกฤษ	 สวีเดน	 

	 	 	 	 	 เดนมาร์ก	 นอร์เวย์	 สเปน	 

	 	 	 	 	 อเมริกา	 เม็กซิโก	 อินเดีย	 

	 	 	 	 	 ฟิลิปปินส์	ฯลฯ

   ชื่อเมือง		 วอชิงตัน	ปารีส	ลอนดอน	 

	 	 	 	 	 ออตตาวา	 โตเกียว	 มนิลา	 

	 	 	 	 	 ฯลฯ

   ชื่อสถานที่	 ทำ	เนีย	บ	ไวต์	เฮา	ส์	 	 โบสถ์	 

	 	 	 	 	 เซนต์	ปี	เตอร์	 พระ	รา	ชวัง 

	 	 	 	 	 แวร์	ซาย	สะ	พาน	โกล	เดน	เกต

   มหาสมุทร	 ม ห า ส มุ ท ร 	แ ป ซิ ฟิ ก	 

	 	 	 	 	 ม ห า ส มุ ท ร 	อิ น เ ดี ย	 

	 	 	 	 	 มหาสมุทร	แอตแลนติก

   ชื่อทะเล	 ทะเล	อันดามัน	 	ทะเลแดง		 

	 	 	 	 	 ทะเลดำ

   ชื่อภูเขา	 ย อด 	เ ข า 	เ อ 	เ ว อร์ เ รสต์ 		 

	 	 	 	 	 เทือก	เขา	แอลป์	 	 เทือก	เขา	 

	 	 	 	 	 หิมาลัย

 (2)	ชื่อ	ธาตุ	สสาร	และ	สิ่งของ	ที่	ใช้	เป็น	ภาษา	

ไทย	มา	ก่อน	อย่าง	แพร่	หลาย

   ธาตุสสาร	 ก๊าซ	คาร์บอนไดออกไซด์		 

	 	 	 	 	 โพแทสเซียม	 	ฟอสฟอรัส		 

	 	 	 	 	 แมงกานีส 	 ไนโตร เจน		 

	 	 	 	 	 ออกซิเจน

	 	 	 	 โปรตีน	 คาร์ โบไฮเดรต		 

	 	 	 	 	 มี เ ท น 	 อ ะ ลู มิ เ นี ย ม		 

	 	 	 	 	 โอโซน	 	 วิตามิน	 	 ลิกไนต์	 

	 	 	 	 	 ฮอร์โมน

   

  สิ่งของอื่นๆ	ฟุตบอล		แป๊บ		ลินิน		ฟิล์ม		

ไอศกรมี		นำ้มนั	เบนซนิ		ดอลลาร	์	นำ้มนั	ดเีซล		ชอลก์	

ไวรัส

  ช็อกโกแลต	 	 เอกซเรย์	 	 บัก	เต	รี	 	 อุล	ตรา	 

ไวโอเล็ต	 	 ข้าว	โอ๊ต	 	 ข้าว	บาร์เลย์	 	 ข้าว	ไรน์	 	 เยน		

กราฟ

	 (3)	ชื่อ	คน	ที่	มีชื่อ	เสียง	หรือ	ที่	รู้จัก	ดี

	 	 	 ลินคอล์น	 	 ลีก	วน	ยู	 	 มหา	ตมะ	คาน	ธี		 

คาร์	เตอร์		เบโธเฟน	ฟ	รัง	โก		ปิ	คาส	โซ

 (4)	มาตรา	วัด	ชั่ง	ตวง

	 	 	 มลิลเิมตร		เซนตเิมตร		กโิลเมตร	ฟตุ		ไมล	์	

ออนซ์	ปอนด์	ลิตร	กิโลกรัม	ตัน	เปอร์เซ็นต์

 (5)	ชื่อ	วิชา

	 	 	 เคมี		ฟิสิกส์		เทคโนโลยี		แคลคูลัส

มี	ข้อ	พึง	ระวัง	สำหรับ	ใน	ตอน	นี้	ก็	คือ	 ผู้	เขียน	

บทความ	ต้อง	หมั่น	ศึกษา	ติดตาม	และ	รวบรวม	เอา	ไว้	

ว่า	มี	คำ	ใน	ภาษา	อังกฤษ	คำ	ใด	ที่	ใช้	หรือ	เขียน	ภาษา	ไทย	

อยู่	แล้ว	บาง	คำ	ก็	มี	การ	แปล	เอา	ไว้	และ	ใช้	กัน	ทั่วไป	มี	

การ	พบ	ว่า	นัก	วิชาการ	มัก	เผลอ	เขียน	บาง	คำเป็น	ภาษา	

อังกฤษ	บ่อย	ๆ	ตัวอย่าง	เช่น

ข้าว	สาลี	 (wheat),	 เครื่อง	ปรับ	อากาศ	 (air	

conditioner),	เหลก็	(iron),	ทองแดง	(copper),	สงักะส	ี

(zinc),	 บัก	เต	รี	 (bacteria),	 ไวรัส	 (virus),	 เชื้อ	รา	

(fungus),	รา	สนิม	(rust),	สมมติฐาน	(hypothesis)	ฯลฯ

คำ	เหล่า	นี้	ใช้	เป็น	คำ	ไทย	จน	เคยชิน	หรือ	ยอมรับ	

ทั่วไป	แล้ว	ไม่	ควร	วงเล็บ	ภาษา	อังกฤษ	ไว้	อีก

ข.	คำ	ที่	ไม่	ค่อย	ใช้	หรือ	ไม่	เคย	ใช้	มา	ก่อน

	 คำ	ประเภท	นี้	มี	วิธี	การ	ที่	พึง	ปฏิบัติ	ดังนี้

	 (1)	ถ้า	มี	คำ	แปล	หรือ	คำ	อ่าน	คำ	เหล่า	นั้น	อยู่	

แล้ว	ถึง	แม้	ไม่	ค่อย	ได้	ใช้	กัน	ทั่วไป	แต่	ใน	สาขา	วิชา	นั้น	

กำลงั	นยิม	หรอื	เปน็	ที	่เขา้ใจ	ก	็ให	้ใช	้คำ	แปล	หรอื	คำ	อา่น	

นั้น	ได้	ทันที	 เช่น	มินต์	ซ้ำ	นัย	สำคัญ	ทาง	สถิติ	 	พิสัย		

เซลล์		ยีน	เอกซเรย์	ฯลฯ

	 (2)	แปล	คำ	เหล่า	น้ัน	เป็น	ภาษา	ไทย	แล้ว	วงเล็บ	
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ภาษา	องักฤษ	เอา	ไว	้โดย	เขยีน	อยา่ง	นี	้เพยีง	ครัง้	เดยีว	เมือ่	

จะ	ใช้	ต่อ	ๆ 	ไป	ใน	การ	เขียน	เรื่อง	เดียวกัน	หรือ	ใน	ตำรา	

เล่ม	เดียวกัน	ก็	ให้	ใช้	เพียง	คำ	แปล	เท่านั้น	ตัวอย่าง	เช่น

ใช้ครั้งแรก ใช้ครั้งต่อ	ๆ	ไป
ความแปรปรวน	(variation) ความแปรปรวน
พาหะ	(carrier) พาหะ
ค่าปรับตัว	(adaptive	value) ค่าปรับตัว
ปัญหา	(treatment) ปัญหา
พันธุ์แม่	(dam) พันธุ์แม่
รูปแบบ	(model) รูปแบบ
แถบร้อนชื้น	(tropics) แถบร้อนชื้น

 

(3)	 ถา้	ไมม่	ีการ	บญัญตั	ิศพัท	์ไว	้ที	่ใด	ก	็อาจ	บญัญตั	ิ

คำ	เหล่า	นั้น	ขึ้น	มา	เอง	 ใส่	ศัพท์	เดิม	ไว้	ใน	วงเล็บ	เพียง	 

ครัง้	เดยีว	เมือ่	ใช	้ตอ่	ไป	ใน	เรือ่ง	เดยีวกนั	ก	็ใช	้เฉพาะ	ศพัท	์

ที่	บัญญัติ	นั้น	ตัวอย่าง	เช่น

ใช้ครั้งแรก ใช้ครั้งต่อ	ๆ	ไป
ผลิวิสัย	(fecundity) ผลิวิสัย
พาหพันธุ์	(gamete) พาหพันธุ์
วิการลักษณ์	(symptom) วิการลักษณ์

เขียน	ตาม	สำเนียง	คำ	เดิม	 (ทับ	ศัพท์)	 แล้ว	 (4)	
วงเล็บ	ภาษา	อังกฤษ	เอา	ไว้	 ใช้	ดังนี้	ใน	ครั้ง	แรก	เพียง	 

คร้ัง	เดียว	เม่ือ	จะ	ใช้	ต่อ	ๆ 		ไป	ใน	การ	เขียน	เร่ือง	เดียวกัน	หรือ	

ตำรา	เล่ม	เดียวกัน	ก็	เขียน	เฉพาะ	ภาษา	ไทย	เท่านั้น	เช่น

ใช้ครั้งแรก ใช้ครั้งต่อ	ๆ	ไป
กลูโคส	(glucose) กลูโคส
เซลล์	(cell) เซลล์
โครโมโซม	(chromosome) โครโมโซม
วาเรียนซ์	(variance) วาเรียนซ์
ไลซีน	(lysine) ไลซีน

ค.	คำ	ที่	ไม่	ต้อง	ใช้	เป็น	ภาษา	ไทย

	 นอกจาก	คำ	ต่าง	ๆ		ดัง	ที่	กล่าว	มา	แล้ว	นี้	ยัง	มี	

คำ	ใน	ภาษา	องักฤษ	บาง	ชนดิ	ที	่ไม	่ตอ้ง	เขยีน	บญัญตั	ิหรอื	

แปล	เป็น	ภาษา	ไทย			คำ	เหล่า	นี้	ได้แก่	

	 (1)	คำ	ทัว่	ๆ 	ไป	ที	่ใช	้นอ้ย	ใน	บทความ	นัน้	เชน่	

ใช	้เพยีง	2	-	3	ครัง้	ก	็ให	้ใช	้เปน็	ภาษา	องักฤษ	ไป	เลย	ทัง้นี	้

ยกเว้น	คำ	ท่ี	มี	การ	ใช้	กัน	แพร่	หลาย	อยู่	แล้ว	ใน	ภาษา	ไทย

	 (2)	ชือ่	วงศ	์(family)	และ	ชือ่	วทิยาศาสตร	์ของ	

ส่ิง	มี	ชีวิต	ใช้	เป็น	ภาษา	ลา	ติน	เสมอ	เช่น	ข้าว	(Oryzasativa) 

	 	 (3)	สัญลักษณ์	ต่าง	ๆ	 ใช้	ตาม	ภาษา	เดิม	 เช่น	

สญัลกัษณ	์สถติ	ิ	(s2,		s,		x,		t,	F)		สญัลกัษณ	์พนัธ	ุศาสตร	์

(ยีน)	(vg,	e,	Hb,	B,	rg,	h)

วิธี	การ	เขียน	ภาษา	อังกฤษ	เป็น	ภาษา	ไทย

ใน	การ	เขยีน	ทาง	วทิยาศาสตร	์นัน้	เรา	จำเปน็	ตอ้ง	

เขยีน	ประโยค	ที	่ม	ีภาษา	องักฤษ	ปน	ไทย	อยู	่เสมอ	จงึ	อาจ	

สรุป	วิธี	การ	ไว้	ดังนี้

	 (1)	ถ้า	คำ	ใน	ภาษา	อังกฤษ	นั้น	เป็น	พหูพจน์	

เมือ่	ยก	มา	ไว	้ใน	ภาษา	ไทย	ให	้ใช	้เอกพจน	์เชน่	ในปีนี้เขา

ปลูกข้าวโพดถึง600เฮกตาร์ (hectare)	(คำ	hectare	

เขียน	เป็น	เอกพจน์	)

	 (2)	คำ	องักฤษ	ที	่อยู	่ใน	ประโยค	ใน	วงเลบ็	นอก	

วงเล็บ	และ	ขึ้น	ต้น	ประโยค	 (ถ้า	จำเป็น)	 ต้อง	ขึ้น	ด้วย	

อักษร	ตัว	เล็ก	เสมอ	

   กรดอะมิโน (amino acid) เป็นส่วน

ประกอบย่อยๆของโปรตีน

   การติดตาเขียว(greenbudding)เป็นวิธี

ที่นิยมกันมาในการขยายพันธุ์ยางพาราในปัจจุบัน

   การใช้ปุย๋superphosphateทำให้ผลผลติ

ของข้าวเพิ่มขึ้น

   molybdenumเปน็ธาตุที่พชืตอ้งการนอ้ย

แต่ก็ขาดไม่ได้

	 	 	 อย่างไร	ก็	ดี	ชื่อ	บุคคล	สถาน	ที่	ชื่อ	เฉพาะ	

อื่น	ๆ 	ชื่อ	ตน้	ของ	ชื่อ	วิทยาศาสตร์	(genus)	ให้	ใช้	อักษร	

ตัว	ใหญ่	เสมอ

	 (3)	ควร	หลีก	เลี่ยง	การ	ขึ้น	ต้น	ประโยค	และ	

ลงทา้ย	ประโยค	ดว้ย	คำ	ที	่เปน็	ภาษา	องักฤษ	ทัง้นี	้เพราะ	

จะ	มี	ปัญหา	เกี่ยว	กับ	การ	ใช้	อักษร	ตัว	ใหญ่-เล็ก	 และ	 
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การ	วรรค	เช่น

 การเสนอผลการทดลองอาจกระทำโดยใช้

histogramแต่ก็ไม่ใด้ความชดัเจนเทา่กบัการเสนอโดย

ใช้ตาราง

	 (4)	เมื่อ	ใช้	ภาษา	อังกฤษ	หลาย	คำ	ติดต่อ	กัน	 

ก็	อาจ	ใช้	เครื่องหมาย	วรรค	ตอน	ได้	เช่น	

   การใช้ปุย๋N,PและKทำให้ผลผลติของ

พืชเพิ่มขึ้น

   มีผู้ ยืนยันว่าสามารถผสมถั่วเหลือง 

ข้ามตระกูลได้ (Johnston, 1968;William, 1972;

Obaya,1987)

	 (5)	ควร	หลีก	เลี่ยง	การ	ใช้	ชื่อ	เรื่อง	 ชื่อ	บท	 

ชื่อ	ตอน	และ	ชื่อ	หัวข้อ	เป็น	ภาษา	อังกฤษ	ถ้า	จะ	ใช้	ก็	ให้	

แปล	หรือ	เขียน	ทับ	ศัพท์	แล้ว	ใส่	คำ	เดิม	ไว้	ใน	วงเล็บ

	 (6)	หลีก	เลี่ยง	การ	เขียน	คำ	ภาษา	อังกฤษ	ตาม	

ความ	เคยชิน	เหมือน	ภาษา	พูด	เช่น

 การทดลองนี้กระทำในห้องแอร์

 ผลการทดลองไม่ค่อยจะดีนัก เนื่องจาก 

การปลูกlateกว่าที่ควร

 เราต้องปลูกพืชจำนวนหลายplot จึงจะจับ

ความแตกต่างได้

 เรา ไม่ ได้ อิน ฟอร์ เม ชัน เพิ่ม เติม จาก 

การทดลองนี้

 การทดลองนี้สังเกตว่าmeanยังต่ำมาก

4.	การ	เขียน	ประโยค
การ	ที่	เรา	รู้จัก	ชนิด	และ	โครงสร้าง	ของ	ประโยค	

แต่ละ	ชนิด	ย่อม	ทำให้	สามารถ	เขียน	ภาษา	ไทย	ได้	ดี	ขึ้น	

และ	ช่วย	ใน	การ	สื่อ	ความ	หมาย	ที่	ถูก	ต้องการ	ระหว่าง	 

ผู้	เขียน	และ	ผู้	อ่าน	ประโยค	ใน	ภาษา	ไทย	อาจ	แบ่ง	ออก	

เป็น	2	ประเภท	ใหญ่	ๆ			คือ

ก.	 ประโยค	เดี่ยว 	 ประโยค	เดี่ยว	เรียก	ว่า	

เอกรรถประโยค	 คือ	ประโยค	ที่	มี	ใจความ	เดียว	 มี	

ประธาน	กริยา	 และ	กรรม	 เพียง	ชนิด	ละ	อย่าง	เดียว	

แตล่ะ	ชนดิ	อาจ	ม	ีคำ	ขยาย	กไ็ด	้เชน่		ฉนั	นัง่,		เขา	กนิ	ขา้ว,		

เขา	มา	ถึง	โรงเรียน	สาย,		พราน	ป่า	ล่า	สัตว์

ข.	 ประโยค	ซับ	ซ้อน	 ประโยค	ซับ	ซ้อน	คือ	

ประโยค	ที	่ม	ีใจความ	มากกวา่	1	ใจความ		เกดิ	จาก	การนำ	

ประโยค	ชนิด	ต่าง	 ๆ	 มา	ต่อ	กัน	 อาจ	แบ่ง	ประโยค	 

ซับ	ซ้อน	ออก	ได้	เป็น	2	ชนิด	คือ

 (1)	อเนก	ร	รถ	ประโยค	อเนก	ร	รถ	ประโยค	คือ	

ประโยค	ที	่เกดิ	จาก	การนำ	ประโยค	เดีย่ว	2	ประโยค	หรอื	

มากกว่า	มา	ต่อ	กัน	เช่น

 พ่ อ  และ  แม่  ท ำ ง าน หนั ก เพื่ อ ลู ก 

(เอกรรถประโยค	(อ)	+	เอกรรถประโยค	(อ))

	 ประ โ ยค 	ข้ า ง 	บน 	นี้ 	ไ ด้ 	จ าก 	ก า ร 	ร วม	

เอกรรถประโยค	จำนวน	2	ประโยค	คือ

   (1)พ่อทำงานหนักเพื่อลูก

   (2)แม่ทำงานหนักเพื่อลูก

เขาได้แต่กินนั่งและนอนตลอดทั้งวัน(อ+อ

+อ)

พอพืชได้รับปุ๋ยก็แตกใบอ่อนดูงดงาม(อ+อ)

ทัง้ๆ ที่เราฉดีสารเคมีแก่พชืแต่แมลงก็ระบาด

ไม่หยุดหย่อน(อ+อ)

รถที่วิ่งเร็วประสบอุบัติเหตุแต่รถคันอื่นๆถึง 

ที่หมายโดยปลอดภัย

(สังกรประโยค+เอกรรถประโยค)

 เพราะพืชที่มีรากลึกดูดน้ำไปหมด  พืชที่มี

รากตื้นจึงไม่เจริญเติบโต

(สังกรประโยค+สังกรประโยค)

เมื่อเที่ยงวันนี้นายแดงนายดำและนายขาว

เข้าพักที่โรงแรมนี้

(เอกรรถประโยค	รวม	กิริยา)

โดย	สรุป	อเนก	รรถประโยค	ที่	4	ชนิด	คือ	ชนิด	ที่	 

เสริม	กัน	ขัด	แย้ง	กัน	ทาง	เลือก	และ	อธิบาย	ความ

	 (2)	สังกร	ประโยค	 คือ	ประโยค	ซับ	ซ้อน	ที่	มี	

ประโยค	เดีย่ว	ตัง้แต	่2	ประโยค	มา	รวม	กนั		แต	่ม	ีประโยค	

หลัก	เพียง	ประโยค	เดียว	นอก	นั้น	เป็น	ประโยค	ขยาย	
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ประโยค	ที่	นำ	มา	รวม	กัน	เป็น	สังกร	ประโยค	ใช้	คำ	ว่า	ที่ 

ซึ่ง อัน เพราะ เมื่อ โดย	ฯลฯ	เป็น	ตัว	เชื่อม	เช่น

  ต้นไม้ที่ได้รับปุ๋ยย่อมเจริญเติบโตดี

  ข่าวซึ่งได้ยินมานั้นเป็นข่าวลวง

  เราต้องการคนที่มีความรับผิดชอบ

  พืชเจริญเติบโตเพราะมันได้รับน้ำและปุ๋ย

  เขาทำงานโดยเขาหวังรายได้

ราย	ละเอยีด	ใน	การ	เขยีน	ประโยค	ม	ีมาก	เกนิ	ที	่จะ	

กล่าว	ไว้	ใน	ที่	นี้	ได้	หมด	 จะ	เลือก	สรุป	เฉพาะ	หลัก	 

ใหญ่	ๆ 	นัก	วิชาการ	เป็น	จำนวน	มาก	ท่ี	ชอบ	เขียน	บทความ 

โดย	ใช	้ประโยค	ซบั	ซอ้น	สงักร	ประโยค	หรอื	อเนก	ร	รถ	

ประโยค	บาง	ครัง้	ประโยค	ที	่ใช	้อาจ	ยาว	เกนิ	ไป	กนิ	เนือ้ที	่

เป็น	หลาย	บรรทัด	 ข้อความ	ต่อ	เนื่อง	สอดคล้อง	กัน 

	เกิน	กว่า	ที่	จะ	วรรค	ได้	 	 จึง	เห็น	ว่า	ได้	ประโยค	ที่	ไม่มี	 

วรรค	ตอน	ม	ีความ	ยาว	ถงึ	2	-	3	บรรทดั	ก	็ยงั	ม	ีความ	จรงิ	

แล้ว	บทความ	ที่	ดี	ไม่	จำเป็น	ต้อง	ใช้	ประโยค	ยาก	และ	 

ยาว	แต่	ควร	ใช้	ประโยค	สั้น	ๆ	เช่น	ประโยค	เดี่ยว	หรือ	

ประโยค	ซับ	ซ้อน	ชนิด	สั้น	ๆ	 โดย	มี	ประโยค	มา	ต่อ	กัน	

เพียง	 2	 -	 3	ประโยค	เช่น	นี้	น่า	จะ	ดี	ที่สุด	 เพราะ	ทำให้	

เข้าใจ	ง่าย	 สะดวก	ใน	การ	ตรวจ	แก้	 ปรับปรุง	 และ	

ประเมิน	

ถึง	แม้	เรา	จะ	เรียน	และ	ใช้	ภาษา	ไทย	กัน	มา	เป็น	

เวลา	นาน	 แต่	ก็	มี	การ	เขียน	ประโยค	ผิด	 ๆ	 อยู่	เสมอ	

ประโยค	ที่	ผิด	 	หรือ	ไม่	ถูก	ต้อง	ตาม	หลัก	ไวยากรณ์	ที่	

พบเหน็	ม	ีดงันี	้คอื	ขาดคำ	ที	่เปน็	สว่น	สำคญั	ของ	ประโยค	

เช่น	ขาด	ประธาน	หรือ	กิริยา	นอกจาก	นั้น	ก็	เลือก	ใช้	คำ	

ไม่	ถูก	เรียง	คำ	ผิด	ลำดับ	และ	ใช้	คำ	ซ้ำ	ซ้อน	ดัง	ตัวอย่าง

1.	การ	เลือก	ใช้	คำ	ประโยค	ที่	ดี	สื่อ	ความ	หมาย	

ตาม	ต้องการ	มี	ความ	รัดกุม	และ	ไม่	คลุมเครือ	นั้น	ต้อง	

มี	การ	ใช้	คำ	ที่	ถูก	ต้อง	 	 อย่า	พยายาม	ใช้	คำ	ที่	คิด	ว่า	 

ใกล้	เคียง	 	 เพราะ	อาจ	ทำให้	ตีความ	หมาย	ประโยค 

	ได	้หลาย	แง	่หลาย	มมุ	เชน่	จาก	ตวัอยา่ง	ประโยค	ที	่คดั	มา	

จาก	ที่	ต่าง	ๆ	ดังนี้

ในปัจจุบันนี้สินค้ามีราคาแพง เศรษฐกิจของ

ประชาชนสูงขึ้น

ประโยค	ชนิด	นี้	มัก	พบ	ใน	คำนำ	ของ	บทความ	

เกี่ยว	กับ	การ	ส่ง	เสริม	อาชีพ	 เพื่อ	กระตุ้น	ให้	ประชาชน	

ยอมรับ	อาชีพ	ใหม่	หรือ	ทำ	กิจกรรม	ใหม่	ๆ	ฯลฯ	แต่	มี	

ข้อ	สงสัย	ว่า	 เมื่อ	สินค้า	ราคา	แพง	ทำให้	ประชาชน	

ร่ำรวย	ขึ้น	 หรือ	ยากจน	ลง	 ซึ่ง	ประโยค	ไม่	ได้	สื่อ	 

ความ	หมาย	ที่	ชัดเจน

การใช้ปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตครั้งนี้ คือ ใช้ปุ๋ย

วิทยาศาสตร์

	 ประโยค	นี้	ใช้	คำ	ไม่	ถูก	ต้อง	 อ่าน	เข้าใจ	ยาก	

ลักษณะ	ประโยค	เหมือน	กำลัง	จะ	อธิบาย	ศัพท์	เทคนิค	

ถา้	ให	้สอดคลอ้ง	กบั	จดุ	ประสงค	์ก	็ควร	จะ	เขยีน	วา่	“ปุย๋	

ที่	ใช้	เพื่อ	เพิ่ม	ผลผลิต	ครั้ง	นี้	คือ	ปุ๋ย	วิทยาศาสตร์”

รายงานพบวา่มีอบุตัเิหตุทางรถยนต์มากในชว่ง

ต้นฤดูฝน

ประโยค	นี้	ควร	แก้	“รายงาน	พบ	ว่า”	เป็น	“มี	การ	

พบ	ว่า”	หรือ	“มี	รายงาน	ว่า”

2.	 	 การ	เรียง	คำ	ประโยค	ที่	ดี	 สื่อ	ความ	หมาย	ที่	 

ถูก	ต้อง	 และ	รัดกุม	 ต้อง	มี	การ	เรียง	คำ	ให้	ถูก	ลำดับ	

ตัวอย่าง	ประโยค	ที่	เรียง	คำ	ไม่	ถูก	ต้อง	คือ

การปลกูถัว่เหลอืงในประเทศไทยไมม่ีหลกัฐาน

ว่าเริ่มเมื่อใด

ประโยค	นี	้ใช	้คำ	ได	้ดแีลว้	แต	่เรยีง	คำ	หรอื	จดั	คำ	ไม่	

ถูก	ต้อง	ทำให้	เข้าใจ	ยาก	ควร	จะ	เขียน	ใหม่	เป็น	“ไม่มี	หลัก	

ฐาน	ว่า	เร่ิม	ปลูก	ถ่ัว	เหลือง	ใน	ประเทศไทย	เม่ือ	ใด”

ความต้องการอาหารของโลกนับวันแต่จะเพิ่ม

มากขึ้นในอนาคต

ประโยค	นี้	วาง	“อนาคต”	ไว้	ผิด	ที่	ซึ่ง	ควร	วาง	อยู่	

ใกล้	ๆ	คำ	ว่า	 “ความ	ต้องการ”	ควร	จะ	เขียน	เป็น	 “ใน	

อนาคต	ความ	ตอ้งการ	อาหาร	ของ	โลก	นบั	วนั	แต	่จะ	เพิม่	

มาก	ขึ้น”

3.	การ	ใช้	คำ	ท่ี	ไม่	จำเป็น	หรือ	ซ้ำ	ซ้อน	ใน	การ	เขียน 

ประโยค	นัน้	เรา	ควร	ที	่จะ	ตดั	คำ	ที	่ไม	่จำเปน็	ออก	ไป	ทัง้นี	้

เพือ่	ให	้ไดใ้จ	ความ	ที	่รดักมุ	และ	สือ่	ความ	หมาย	ได	้ด	ีทีส่ดุ	
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ตัวอย่าง	ประโยค	ที่	ใช้	คำ	ไม่	จำเป็น	และ	ซ้ำ	ซ้อน	เช่น

 การปรากฏของโรคถั่วเหลืองพบปรากฏ 

ทุกแห่งที่ปลูกพืชนี้

 การปลูกยางพันธุ์เก่านั้นถ้าหลีกเลี่ยงได้เรา

ควรจะหลีกเลี่ยง

 สำหรับการปลูกถั่วเขียวหลังข้าวนั้นควร

กระทำอย่างยิ่ง

 ด้วยวิธีการทุกรูปแบบที่กล่าวมานี้ ทำให้

ผลผลิตของพืชสูงขึ้นอย่างแน่นอน

ใน	ประโยค	ที่	ยก	ตัวอย่าง	มา	นี้	 มี	คำ	ที่	เกิน	ความ	

ต้องการ	อยู่	เป็น	ลำดับ	ดังนี้	คือ	 ปรากฏ	 หลีก	เลี่ยง	

สำหรับ	 และ	ด้วย	ซึ่ง	สามารถ	ตัด	ออก	ไป	ได้	โดย	ไม่	

ทำให้	เสียใจ	ความ	แต่	อย่าง	ใด

การ	ใช้	คำ	เกิน	ความ	จำเป็น	หรือ	ซ้ำ	ซ้อน	นี้ 	 

บาง	ครัง้	ทำให	้เกดิ	ความ	รำคาญ	แก	่ผู	้อา่น		ดงั	นัน้	เรา	ควร	

จะ	ตัด	ออก	ไป	เหลือ	ให้	น้อย	เท่า	ที่	จำเป็น	 เช่น	บาง	ครั้ง 

	ผู้	เขียน	อาจ	ใช้	คำ	ว่า	ที่			ซึ่ง		เรา		จะ		ฯลฯ		ซ้ำ	ๆ	กัน	

มาก	อย่าง	ไม่	น่า	เชื่อ

5.	การ	เว้น	วรรค	ตอน
ใน	ภาษา	ไทย	นั้น	ไม่มี 	หลัก	เกณฑ์ 	การ	ใช้ 	

เครื่องหมาย	วรรค	ตอน	เหมือน	ภาษา	อังกฤษ	ทั้งนี้	

เพราะ	ไม่มี	การ	กำหนด	ว่า	ต้อง	ใช้	การ	จบ	ประโยค	หรือ	

ใจความ	ชดุ	หนึง่	จงึ	กระทำ	โดย	การ	เวน้	วรรค	และ	ถงึ	แม	้

เป็น	วิธี	การ	ที่	เรา	ต้อง	ปฏิบัติ	ก็ตาม	แต่	มัก	พบ	เสมอ	ว่า	 

มี	การ	เว้น	วรรค	ไม่	ถูก	ต้อง	บาง	ครั้ง	ก็	ไม่	วรรค	ใน	ที่	ควร	

จะ	วรรค	 และ	วรรค	ใน	ที่	ไม่	ควร	จะ	วรรค	ทำให้	เกิด	 

ความ	ยุ่ง	ยาก	แก่	ผู้	อ่าน	และ	การ	ตีความ	 มี	อยู่	เสมอ	 

ที่	พบ	ว่า	ผู้	เขียน	ใช้	ประโยค	ยาว	ถึง	 2	บรรทัด	 โดย	ไม่	 

เว้น	วรรค	เลย	เช่น

“วิธีการปลูกพืชในประเทศไทยซึ่งกระทำมา

ตัง้แต่สมยับรรพกาลนัน้ยงัเปน็วธิีการที่พบเหน็กนัอยู่

อย่างแพร่หลายในยุคปัจจุบัน”

ประโยค	นี้	ถูก	ต้อง	ตาม	หลัก	ไวยากรณ์	 เป็น	

ประโยค	ซับ	ซ้อน	เพียง	ประโยค	เดียว	แต่	มี	ใจความ	ยาว	

มาก	จึง	ควร	ท่ี	จะ	มี	การ	วรรค	กลาง	ประโยค	ณ	ท่ี	ใด	ท่ี	หน่ึง

ผู้	เขียน	บาง	คน	ชอบ	กระทำ	ใน	ทาง	ตรง	กัน	ข้าม	

คือ	ชอบ	วรรค	 เขียน	ประโยค	หรือ	ใจความ	ไม่ทัน	จบ	ก็	

วรรค	 ดัง	นั้น	ทำให้	เกิด	ข้อ	เสีย	เช่น	กัน	 คือ	 ทำให้	ตี 

ความ	หมาย	ของ	ประโยค	ได้	หลาย	แง่	มุม	ดัง	ตัวอย่าง

มรดกนี้ตกเปน็ของนายขาวนายดีและนายแดง

ไม่ได้รับอะไรเลย

มรดกนี้ตกเปน็ของนายขาวนายดีและนายแดง

ไม่ได้รับอะไรเลย

การ	วรรค	เชน่	นี	้ทำให	้นยั	ของ	ประโยค	ไม	่ตรง	กนั	

คือ	ต่าง	ก็	แยก	ผู้	ที่	รับ	มรดก	ออก	เป็น			2	กลุ่ม	แต	่มี	ความ	

แตก	ต่าง	กัน

 อาหารโปรตีนและน้ำจำเป็นต่อร่างกายมาก

 อาหารโปรตีนและน้ำจำเป็นต่อร่างกายมาก

ประโยค	ทัง้	สอง	นี	้แม	้ม	ีคำ	เทา่	กนั	แต	่ความ	หมาย	

ไม่	เหมือน	กัน	

 เขามีญาติพี่น้องผู้ใกล้ชิดและเพื่อนฝูงจึง

มีความอบอุ่นในยามเหงา

 เขามีญาติพี่นอ้งผู้ใกล้ชดิและเพือ่นฝงูจงึ

มีความอบอุ่นในยามเหงา

เหลา่	นี	้เปน็	เพยีง	ตวัอยา่ง	ที	่แสดง	ให	้เหน็	ถงึ	ความ	

สำคัญ	ของ	การ	เว้น	วรรค	ใน	ภาษา	ไทย	

การ	เว้น	วรรค

การ	เว้น	วรรค	มี	2	ขนาด	คือ	วรรค	เล็ก	มี	ขนาด	

เท่ากับ	ตัว	ก	และ	วรรค	ใหญ่	ขนาด	เท่ากับ	2	 	 เท่า	ของ 

	ตัว	ก	แบบ	ของ	การ	เว้น	วรรค	มี	ดังนี้

ก.	เว้น	วรรค	ใหญ่	เมื่อ	จบ	ประโยค	ที่	สมบูรณ์		ไม่	

วา่	ประโยค	นัน้	เปน็	ประโยค	เดีย่ว	หรอื	ประโยค	ซบั	ซอ้น	

ก็ตาม

ข.	เว้น	วรรค	เล็ก	ระหว่าง	กลุ่ม	คำ	ดัง	ต่อ	ไป	นี้

	 (1)	ระหว่าง	ภาษา	ไทย	กับ	ภาษา	อื่น	เช่น	

	 	 	 กรด	ไข	มัน	ที่	ไม่	อิ่ม	ตัว	 linoleic	 	มี	ความ	

จำเป็น	ต่อ	สุขภาพ
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	 (2)	ระหว่าง	รายการ	เช่น

	 	 	 อาหาร	วัน	นี้	ประกอบ	ด้วย	แกงจืด	ต้มยำ	

กุ้ง	และ	ผัด	ผัก	รวม	มิตร	

	 (3)	ระหว่าง	สถาน	ที่	เช่น

	 	 	 ถนน	มหาวิทยาลัย	 ต.สุร	นารี	 อ.เมือง	 

จ.นครราชสีมา

	 (4)	หลัง	เครื่องหมาย	วรรค	ตอน		เช่น

	 	 	 ใน	ตู้	นี้	มี	หนังสือ,	 ทั้ง	ปก	อ่อน	ปก	แข็ง,	

จำนวน	150	เล่ม

	 	 	 ใน	ชั้น	นี้	มี	นักเรียน	อายุ	12	ปี	5	คน,	13	ปี	 

10	คน		และ	14	ปี	5	คน

	 (5)	หลัง	ข้อความ	ที่	เป็น	หัวข้อ		เช่น

	 	 	 เมนเดล	 ผู้	ค้น	พบ	หลัก	วิชาการ	พันธุ-	

ศาสตร์	เป็น	ชาว	ออสเตรีย

	 (6)	หน้า	และ	หลัง	เครื่องหมาย	ดัง	ต่อ	ไป	นี้

	 	 	 (													)		เช่น		ความ	ดี	เด่น	(heterosis)	

พบ	ใน	ลูกผสม	

	 	 	 +,	=	เช่น		2	+	2		=		4	

	 	 ฯลฯ	 เขา	พบ	ว่า	มี	กระดาษ	 สมุด	 ดินสอ	

ยางลบ	ฯลฯ	กอง	อยู่	เต็ม	โต๊ะ

	 	 ๆ					พืช	ชนิด	นี้	พบเห็น	กัน	ทั่ว	ๆ	ไป

	 	 –				เช่น		การ	เดิน	ทาง	ใช้	เวลา	2	–	3	ชั่วโมง

	 (7)	หน้า	และ	หลัง	ของ	ตัวเลข		เช่น

	 ห้อง	นี้	มี	นักศึกษา	ทั้ง	สิ้น	52	คน

	 (8)	เว้น	วรรค	หลัง	วลี	บอก	จำนวน

	 	 	 ครั้ง	หนึ่ง		เรา	พบ	ว่า	เขา	มา	ทำงาน	สาย

	 	 	 หนึ่ง	หมื่น	บาท		คือ		เงิน	เดือน	ที่	เขา	ได้	รับ	

ทุก	เดือน

ค.	 วรรค	ระหว่าง	กลุ่ม	คำ	และ	ประโยค	เดี่ยว	 ใน	

ประโยค	ซับ	ซ้อน	(อเนก	ร	รถ	ประโยค)

	 (1)	วรรค	ใหญ่	ระหว่าง	ประโยค	เดี่ยว	ที่	มี	น้ำ		

	 	 	 	 หนัก	เท่า	กัน	เช่น

	 	 	 เพราะ	เขา	ขยัน		เขา	จึง	หาเงิน	ได้	คล่อง

	 	 	 เพราะ	เขา	กิน	มาก		เขา	จึง	อ้วน

	 (2)	วรรค	เล็ก	ใน	อเนก	ร	รถ	ประโยค	ที่	รวม	 

	 	 	 	 ประธาน	กริยา	ขยาย	และ	กรรม		เช่น

	 	 	 นาย	แดง	นาย	ดำ	และ	นาย	ขาว	อยู่	ใน	ห้อง	 

	 	 	 	 ขณะ	ที่	ฝน	ตก

	 	 	 เขา	อาบ	น้ำ	 	 ล้าง	หน้า	แต่ง	ตัว	 	 และ	ออก	 

	 	 	 	 จาก	บ้าน	ไป	ตั้งแต่	เช้า

	 	 	 ใน	ตู้	มี	เสื้อผ้า	สี	แดง		เขียว		และ	เหลือง	อยู่	 

	 	 	 	 เต็ม	ตู้

	 	 	 เรา	ปลูก	ยางพารา	มะพร้าว	ทุเรียน	และ	 

	 	 	 	 ปาล์ม	น้ำมัน

	 (3)	วรรค	เล็ก	ใน	สังกร	ประโยค		เช่น

	 	 	 พืช	ที่	ปลูก	ใน	ที่	ดอน	ต้อง	เป็น	พืช	ทน	แล้ง

	 	 	 โรค	เอดส์	 และ	วัณ	โรค	ที่	เกิด	รุนแรง	ใน	 

	 	 	 	 ปัจจุบัน	นับ	เป็น	ภัย	อัน	ใหญ่	หลวง

	 (4)	วรรค	เลก็	ใน	อเนก	ร	รถ	ประโยค	ที	่ม	ีสนัธาน	 

	 	 	 	 :	และ,	หรือ,	เพราะ

	 	 	 ถึง	เขา	ขี้	เกียจ		แต่	เขา	ก็	สอบ	ได้

	 	 	 นาย	ดำ	ไป	ตลาด	หรือ	นาย	ขาว	ไป	ตลาด

	 	 	 เขา	สอบ	ได้	คะแนน	ดี		เพราะ	เขา	ขยัน	เรียน

6.	การ	ใช้	เครื่องหมาย	วรรค	ตอน
ใน	การ	เขยีน	ภาษา	ไทย	เรา	ไม	่นยิม	ใช	้เครือ่งหมาย	

วรรค	ตอน	เหมือน	ภาษา	อังกฤษ		แต่	เขียน	ติดต่อ	กัน	ไป	

และ	มี	การ	แยก	กลุ่ม	คำ	ทุก	ครั้ง	เมื่อ	จบ	ประโยค	อย่างไร	

ก็ 	ดี 	 ใน	บาง 	ครั้ ง 	มี 	การ 	เขียน	และ	พิมพ์ 	ที่ 	ไม่มี 	 

การ	เว้น	วรรค	เมื่อ	จบ	ประโยค	หรือ	มี	การ	เว้น	วรรค 

	เมื่อ	ใช้	ประโยค	ยาว	ๆ	ทำให้	เกิด	ความ	สับสน	ใน	การ	ตี 

ความ	หมาย	 เช่น	จาก	ประโยค	นี้	 “อาหาร	โปรตีน	น้ำ	

จำเป็น	ตอ่	ร่างกาย”	ถ้า	ทดลอง	แยก	วรรค	เท่า	ที่	จะ	ทำได้	

ก็	จะ	ตีความ	หมาย	ได้	ถึง	 6	ความ	หมาย	ดัง	นั้น	 	 ถ้า	มี	 

การ	ใช้	เครื่องหมาย	วรรค	ตอน	จะ	ทำให้	อ่าน	ง่าย	 เขียน	

ง่าย	และ	เข้าใจ	ความ	หมาย	ของ	ประโยค	ที่แท้	จริง	และ 

	ง่าย	ขึ้น	 เครื่องหมาย	วรรค	ตอน	มี	อยู่	หลาย	ชนิด	ที่	น่า	 

จะ	ใช้	ใน	การ	เขียน	ทาง	วิชาการ	มี	ดังนี้
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ก.		มหัพ	ภาค	(full	stop,	period)

	 เครื่อง	หมา	ยมหัพ	ภาค	(	.	)	มี	การ	ใช้	ดังนี้

	 (1)	ใช้	เมื่อ	จบ	ข้อความ	และ	จบ	ประโยค

	 เม่ือ	จบ	ข้อความ	หรือ	จบ	ประโยค	หน่ึง	ๆ 	(เหมือน	

กับ	ภาษา	อังกฤษ)	ให้	ใช้	เครื่อง	หมา	ยมหัพ	ภาค	ดังนี้

  รอนี่นะ.

  ห้องสมุด เป็นสถานที่ที่นักศึกษาใช้ใน 

การอ่านหนังสือและค้นคว้า ควรมีความเงียบสงบ

ปราศจากเสียงรบกวนใดๆ.

   เขาได้แต่กนินัง่นอนและไม่ทำประโยชน์

ใดๆในแต่ละวัน.

	 (2)	ใช้	ประโยชน์	อย่าง	อื่น			เช่น

	 	 	 ใช้	เขียน	หลัง	คำ	ย่อ	เช่น		พ.ศ.,		ค.ศ.

	 	 	 ใช้	คั่น	หัวข้อ	เช่น	1.ก.,		3.1.5

	 	 	 ใช้	แสดง	จุดทศนิยม	เช่น		 1 .50	 เมตร, 

	2.30	บาท,	1.30	นาฬิกา

	 ใช้	แทน	เครื่องหมาย	คูณ	เช่น	a.b,		2.3		=		6

ข.	เครื่องหมาย	จุลภาค	(comma)

	 เครื่องหมาย	จุลภาค	(	,	)	หรือ	ลูกน้ำ		มี	การ	ใช้	

กัน	ใน	ภาษา	อังกฤษ	ใน	ภาษา	ไทย	ใช้	ดังนี้

	 (1)	ใช้	แยก	คำ	ภายใน	ประโยค	เช่น

  ส่วนของพืชประกอบด้วยราก,ลำต้น,ใบ,

ดอกและผล.

 เขาลุกขึ้นตอนเช้า อาบน้ำ, แต่งตัว แล้วก็

ออกไปทำงาน.

	 (2)	ใช้	แยก	วลี	หรือ	อนุ	ประโยค	เช่น

 การเขียนบทความวิจัยเป็นการเสนอผล 

การทดลอง,เปน็การเผยแพร่ให้นกัวจิยัอืน่ๆ ได้ทราบ

ถึงการค้นพบ, ทั้งยังสามารถทำให้มีการนำไปใช้

ประโยชน์ก็ได้, มิใช่ว่าเมื่อวิจัยแล้วเก็บข้อมูลไว้เป็น

ความลับ.

	 (3)	ใช้	อย่าง	อื่น	ๆ		เช่น

	 ใช้	คั่น	จำนวน	เลข	นับ	 3	 หลัก	 เช่น	 1,000		

1,000,000

	 ใ ช้ 	คั่ น 	น า ม ส กุ ล 	กั บ 	ชื่ อ 	เ มื่ อ 	เ ขี ย น 

บรรณานุกรม,	ดรรชนี				เช่น

 แบคลีน,อาร์โนลด์

 พงษ์ไพบูลย์,เนาวรัตน์

ค.	เครื่องหมาย	อัฒภาค	(semicolon)

	 เครื่องหมาย	อัฒภาค	(	;	)	มี	การ	ใช้	ดังนี้

	 (1)	ใช้	แยก	ประโยค	เปรียบ	เทียบ	ออก	จา	กกัน

	 พระอาทติย	์ม	ีขึน้	ม	ีตก	ฉนัใด;	บญุ	วาสนา	ของ	

คน	ก็	มี	การ	ขึ้น	ลง	ฉัน	นั้น

	 เมื่อ	น้ำ	มา	ปลา	กิน	มด;	เมื่อ	น้ำ	ลด	มด	กิน	ปลา

	 (2)	ใช้	แยก	ประโยค	ที่	มี	ใจความ	ต่อ	เนื่อง	กัน

 ประธาน	เดิน	ทาง	มา	ถึง	บริเวณ	งาน	เวลา	09.00	น.; 

	บรรดา	แขก	ที่	อยู่	ใน	บริเวณ	งาน	ลุก	ยืน	ขึ้น	พร้อม	กัน.

	 (3)	ใช้	แยก	ประโยค	กลุ่ม	คำ	หรือ	กลุ่ม	ตัวเลข	

ที	่ม	ีเครือ่งหมาย	จลุภาค	อยู	่แลว้	ออก	เปน็	สว่น	เปน็	ตอน		

ให้	ชัดเจน	ยิ่ง	ขึ้น	เพื่อ	ไม่	ให้	เกิด	ความ	สับสน

	 ส่วน	เหนือ	ดิน	ของ	พืช	ประกอบ	ด้วย	ลำต้น,	

ใบ,	ดอก	และ	ผล;	ส่วน	ใต้ดิน	ประกอบ	ด้วย	ราก	แก้ว,	

ราก	แขนง		และ	รากฝอย.

 อัตราส่วน1:2;1:8

	 (4)	ใช	้คัน่	คำ	ใน	รายการ	ที	่ม	ีจำนวน	มาก	ๆ 	เพือ่	

แยก	รายการ	ออก	เป็น	พวก	ๆ

	 ใน	ตู้	เย็น	มี	ปลา	ต่าง	 ๆ	 คือ	 ปลา	ช่อน,	 ปลา	

กะพง,	ปลา	นิล;	ผัก	ต่าง	ๆ	คือ										

ถั่วฝักยาว,	ผัก	กาด	หัว,	ผักชี.

ง.	เครื่องหมาย	ทวิภาค	(colon)

 เครื่องหมายทวิภาค(:)มีการใช้ดังนี้

 แสดงอัตราส่วนเช่น1:1,1:2

 แสดงมาตราส่วนเช่น1:1,000,000

 แสดงสัดส่วนเช่นกรวดหินทราย1:2:3 

 ในตู้เย็นมีสิ่งของดังต่อไปนี้:ผัก,ปลา,เนื้อ,

หัวหอม,และพริก

จ.	เครื่องหมาย	วิภัช	ภาค	

	 เครื่องหมาย	วิภัช	ภาค	(	:-	)	ใช้	หลัง	คำ	“ดังนี้,	



การวิจัยในมหาวิทยาลัย	4	:	ภาษาไทยและการเขียนทางวิชาการ

ไพศาล		เหล่าสุวรรณ 51

ดัง	ต่อ	ไป	นี้	ฯลฯ”	เพื่อ	แจกแจง	รายการ			เช่น	

	 จังหวัด	นครนายก	ประกอบ	ด้วย	 4	 อำเภอ	

ดังนี้	:-	(1)	อำเภอ	เมือง	นครนายก,	(2)	อำเภอ	บ้านนา,	

(3)	อำเภอ	ปากพลี,	(4)	อำเภอ	องครักษ์

ฉ.	เครื่องหมาย	ยัติภังค์	(hyphen)

	 เครื่องหมาย	ยัติภังค์	(	–	)	มี	การ	ใช้	ค่อน	ข้าง	

หลาก	หลาย	และ	ใช้	มาก	ใน	ภาษา	ไทย	จะ	สรุป	เพียง	ส้ัน	ๆ

	 (1)	เขียน	ไว้	สุด	บรรทัด	ซึ่ง	ต้อง	เขียน	แยก	คำ	 

	 	 	 	 เพือ่	ตอ่	กบั	สว่น	ของ	คำ	นัน้	ที	่อยู	่ใน	บรรทดั	

ถัด	ไป	เช่น	

 ลุม่นำ้ปา่สกักวา้งมากทอดยาวไปถงึภเูขาใน

ด้านทิศตะวันตก

	 (2)	ใช้	ใน	บท	ร้อย	กรอง	ใช้	เขียน	ใน	วรรค	ท้าย	

เพื่อ	ต่อ	พยางค์	หรือ	คำ	สมาส	ซึ่ง	ต้อง	เขียน	คาบ	วรรค	

เพื่อ	ให้	ถูก	ต้อง	ตาม	ฉันทลักษณ์	เช่น

   ยกทับมาประชิดปัจจามิตรก็ถอยร่น

   สมัยประเจ้าธน–บุรีรัฐเกริกเกรียงไกร

	 (3)	ใช้	ประโยชน์	อย่า	งอื่น	ๆ

	 	 	 ใช้	แยก	พยางค์	คำ	อ่าน	 	 เช่น	 	สวัสดิการ	

	 	 	 	 อ่าน	ส	ะ-หวัด	–	ดิ	–	กาน	

	 	 	 ใช้	ใน	ความ	หมาย	“และ	หรือ	กับ”			เช่น			 

	 	 	 	 ฟุตบอล	ไทย	–	เวียดนาม	

	 	 	 ใช้	แสดง	ช่วง			ถึง		เช่น			มี	คน	3	–	4	คน,	 

	 	 	 	 เวลา	13.00	–	14.00	น.

	 ใช้	เป็น	หัวข้อ	หรือ	รายการ	แทน	ตัวเลข		ฯลฯ

นอกจาก	นี้ 	ที่ 	กล่าว	มา	นี้ 	 ยัง	มี 	เครื่องหมาย	 

วรรค	ตอน	อกี	หลาย	ชนดิ	ซึง่	ใช	้กนั	อยู	่เคยชนิ	แลว้	จงึ	ไม	่

จำเป็น	ต้อง	อธิบาย	โดย	ละเอียด	ใน	ที่	นี้	 ผู้	สนใจ	หา	อ่าน	

ได้	จาก	เอกสาร	อ้างอิง

7.	ปัญหา	อื่น	ๆ	ใน	การ	ใช้	ภาษา	ไทย
จาก	การ	ศึกษา	ใน	งาน	เขียน	ทาง	วิชาการ	ต่าง	ๆ	

พบ	ว่า	 ผู้ 	เขียน	ยัง	ประสบ	ปัญหา	อื่น	 ๆ	 มาก	บ้าง	 

น้อย	บ้าง	ดังนี้

ใน	การ	บอก	จำนวน	 ปริมาณ	 และ	ระยะ	 ใน	 

งาน	เขียน	ทาง	วิชาการ	นั้น	ถือ	หลัก	ดังนี้

(1)	 การ	บอก	ค่าท่ี	แน่นอน	ให้	ใช้	ตัวเลข	เสมอ	เช่น

  ในปี พ.ศ. 2553 นั้น มหาวิทยาลัยนี้มี 

นักศึกษาทั้งสิ้น6,800คน

  เราปลูกพืชโดยใช้ระยะปลูก50x20ซม.

  กรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายมี8ชนิด

  การใช้ฟูราดานเพียง 2กก./ไร่ ก็สามารถ 

ป้องกันแมลงได้มาก

  ข้าวโพดแปลงน้ีให้น้ำหนัก1,000กิโลกรัม

  ชั้นนี้บางครั้งนักเรียนมาเรียนเพียง 2คน 

แต่บางครั้งมาถึง30คน

  ถ้ามีคน2หรือ3คนเราก็ทำงานนี้ได้แล้ว

	 (2)	การ	บอก	จำนวน	โดย	ประมาณ	 บอก	

จำนวน	ที่	ไม่มี	การ	เน้น	และ	จำนวน	ที่	บอก	ถูก	หรือ	ผิด 

	ก็	ไม่มี	ความ	สำคัญ	ให้	ใช้	ตัว	หนังสือ	ดังนี้

   คนมาในงานนี้นับพันคนจึงทำให้งาน 

ครึกครื้นมาก

   ถ้าเราใส่ปุ๋ยเกินร้อยกิโลกรัมต่อไร่ผลที่ 

ได้ก็ไม่คุ้มค่า

   ขา้วพนัธุ์ก.ข.7เปน็ขา้วพนัธุ์หนึง่ที่นยิม 

ปลูกกันมาก

   ขา้วโพดนบัเปน็พชืชนดิหนึง่ที่นยิมปลกู 

กันมากในแถวจังหวัดสระบุรี

   เมื่อร้อยปีมาแล้ว โลกมีประชากรเพียง 

หนึ่งในสี่ของปัจจุบัน

	 (3)	การ	บอก	จำนวน	โดย	ประมาณ	แต่	ค่า	นั้น	

ถือว่า	ถูก	ต้อง	ที่สุด	เท่า	ที่	หา	ได้	ใน	ขณะ	นั้น	 และ	เป็น	

จำนวน	ที่	มี	ความ	สำคัญ	มาก	ก็	ให้	ใช้	ตัวเลข	เช่น

   ในปีหน้าน้ีไทยมีประชากรถึง64ล้านคน

   ในปีนี้เราส่งข้าวออกขายต่างประเทศ 

    9.5ล้านตัน

   ในแต่ละวันทั่วโลกใช้น้ำมันถึง 80ล้าน 

    บาร์เรล

   ประเทศไทยมี อัตรา การ เพิ่ม ของ 
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    ประชากรร้อยละ0.7

   ดวงอาทิตย์ห่างจากโลก93ล้านไมล์

   ยอดเขาเอเวอร์เรสต์สูงถึง29,000ฟุต

	 (4)	การ	บอก	ลำดบั	อาจ	กระทำ	ได	้ดงันี	้ถา้	เปน็	

ลำดับ	ของ	การ	สอบ	 ให้	ใช้	ตัวเลข	เสมอ	ถ้า	เป็น	ลำดับ	

ชนิด	อื่น	ให้	ใช้	ตัว	หนังสือ	เช่น

   นายแดงสอบได้ที่1แต่นายดำได้ที่20

   ภูเขานี้สูงเป็นที่หนึ่งของโลก

   แม่น้ำนี้ยาวเป็นอันดับที่เจ็ดของโลก

   ในดา้นความกา้วหนา้หนว่ยงานของเรา 

    จัดเป็นอันดับหนึ่งเหมือนกัน

สรุป
ถึง	แม้ว่า	ภาษา	ไทย	เป็น	ภาษา	ของ	เรา	เอง	 แต่	 

การ	เขยีน	ให	้ถกู	ตอ้ง	นา่	อา่น	และ	อา่น	ได	้งา่ย		ไมใ่ช	่เปน็	

เรือ่ง	งา่ย	นกั	วชิาการ	ที	่ตอ้งการ	ประสบ	ความ	สำเรจ็	ใน	

การ	วิจัย	และ	การ	เขียน	หนังสือ	จะ	ต้อง	ตั้งใจ	ฝึกฝน	ให้	

สามารถ	ใช้	ภาษา	ได้	อย่าง	ถูก	ต้อง	 ใน	การ	เขียน	ทาง	

วิชาการ	นั้น	พยายาม	ใช้	ประโยค	ง่าย	ๆ	ถ้า	เป็น	ประโยค	

ซับ	ซ้อน	ต้อง	ระมัดระวัง	ใน	เรื่อง	การ	ขยาย	ข้อความ	 

การ	เวน้	วรรค	ตอน	เมือ่	เขยีน	แลว้	ก	็ตอ้ง	ทำการ	ตรวจ	แก	้

อย่าง	สุด	ความ	สามารถ	ก่อน	ที่	จะ	ส่ง	ไป	ยัง	วารสาร	ที่	

ต้องการ	ให้	ตี	พิมพ์	เผย	แพร่.	
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Abstract
International	relations	is	related	to	Exchange	and	Interaction	between	state	to	state,	non–state	actor	to	state,	
and	non	–state	actor	to	non–state		actor	in	the	dimensions	of	politics,	economic,	association,	soldiery	and	
culture. The collaboration can be of one dimension or many dimensions at a time. Each  dimension can be 
categorized  into 3 activity  frameworks. The  political activity  framework concerns state power and the 
state security.  The economic  activity framework concerns commerce investment and products trade.  The 
association  concerns  cultures, traditions and values. Every actor in the relationship holds different forms 
of	relation.		It	can	be	either	of	collaboration,	confliction,	difference,	or	competition	forms.		On	the	international	
relation stage, different actor posses different ideology and objectives depending on national power.  The 
national power indicates actor’s power and potential.  The international relations are then the complicated 
issue.		Sufficiency	of	knowledge	base	or	information	source	can	improve	the	understanding	and	can	be	used	
to describe circumstance and phenomenon logically

บทคัดย่อ
ความ	สัมพันธ์	ระหว่าง	ประเทศ	เป็น	เรื่อง	ที่	เกี่ยวข้อง	กับ	การ	แลก	เปลี่ยน	และ	การ	ปฏิสัมพันธ์	ต่อ	กัน	ของ	รัฐ	กับ	รัฐ	หรือ	 

ตัว	แสดง	ใด	ๆ 	ที่	ไม่ใช่	รัฐ	ใน	มิติ	ต่าง	ๆ 	ทั้ง	ใน	ด้าน	การเมือง		เศรษฐกิจ	สังคม		การ	ทหาร	และ	วัฒนธรรม	ใน	มิติ	ใด	มิติ	หนึ่ง	

หรือ	หลาย	ๆ	มิติ	พร้อม	ๆ	กัน	ไป	ก็ได้	 	 โดย	มิติ	ต่าง	ๆ	ของ	ความ	สัมพันธ์	สามารถ	นำ	มา	อธิบาย	อยู่	ใน	กรอบ	กิจกรรม	ได้	 

3	ด้าน	คือ	 	ด้าน	การเมือง	 	ซึ่ง	เป็น	เรื่อง	ของ	อำนาจ	และ	ความ	มั่นคง	ของ	รัฐ	 	ด้าน	เศรษฐกิจ	ซึ่ง	เป็น	เรื่อง	ของ	การ	ค้า		 

การ	ลงทุน	และ	แลก	เปลี่ยน	สินค้า		ด้าน	สังคม	เป็น	เรื่อง	ของ	วัฒนธรรม	ประเพณี	และ	ค่า	นิยม		โดย	ทุก	ตัว	แสดง	ที่	เข้า	มา	

เกี่ยวข้อง	สัมพันธ์	กัน	จะ	มี	ลักษณะ	รูป	แบบ	ของ	ความ	สัมพันธ์	ที่	แตก	ต่าง	กัน	ออก	ไป	 	 เป็น	ไป	ได้	ทั้ง	ใน	รูป	แบบ	ของ	 

ความ	ร่วม	มือ	กัน	ขัด	แย้ง	กัน	เหลื่อม	ล้ำ	กัน	หรือ	แข่งขัน	กัน	ก็ได้		บน	เวที	ความ	สัมพันธ์	ระหว่าง	ประเทศ	แต่ละ	ตัว	แสดง	
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บทนำ
ความ	สัมพันธ์	ระหว่าง	ประเทศ	 	 เป็นการ	ปฏิบัติ	ของ	

รฐั	ตอ่	รฐั	หรอื	ประเทศ	ตอ่	ประเทศ	เปน็	เรือ่ง	ของ	ความ	

สัมพันธ์	ระหว่าง	บุคคล	กลุ่ม	บุคคล	หรือ	ประเทศ		ซึ่ง	

ตัว	แสดง	ต่าง	ๆ	เหล่า	นี้	มี	บทบาท	ใน	การ	ขับ	เคลื่อน	ให้	

เวท	ีความ	สมัพนัธ	์ระหวา่ง	ประเทศ	เกดิ	การ	แสดง	หรอื	

การ	เคลื่อนไหว		ภาย	ใต้	ขอบเขต	ของ	ความ	สัมพันธ์	จะ	

มี	แนวทาง	ปฏิบัติ	 หรือ	การ	ปฏิสัมพันธ์	กัน	หลาย	 

รูป	แบบ	 	 ทั้ง	ที่	มี	ลักษณะ	เป็น	ทางการ	และ	ไม่	เป็น	

ทางการ	หรือ	อาจ	จะ	เปน็	ความ	สมัพันธ์	กนั	ใน	ลักษณะ	

ที่	ร่วม	มือ	กัน	หรือ	ขัด	แย้ง	กัน	ก็ได้	 ทั้งนี้	ขึ้น	อยู่	กับ	ผล	

ประโยชน์	ของ	บุคคล	หรือ	ของ	ประเทศ	ที่	จะ	ได้	รับ	จาก	

การ	ม	ีปฏสิมัพนัธ	์ตอ่	กนั	ซึง่	จะ	ศกึษา	หรอื	สงัเกต	ได	้จาก	

เหตุการณ์	หรือ	ปรากฏการณ์	ที่ 	เกิด	ขึ้น	จาก	ความ	

สัมพันธ์	 ต่อ	ไป	นี้	เป็นการ	แนะนำ	ให้	ทราบ	ถึง	เนื้อหา	

เบื้อง	ต้น	ของ	ความ	สัมพันธ์	ระหว่าง	ประเทศ	ใน	 

ภาพ	รวม	โดย	ทั่ว	ๆ	 ไป	 เพื่อ	ผู้	อ่าน	จะ	ได้	ใช้	เป็น	ความ	รู้	

พื้น	ฐาน	ที่	จะ	นำ	ไป	ศึกษา	ใน	ระดับ	ที่	สูง	ขึ้น	ต่อ	ไป

ความ	หมาย	และ	กรอบ	ความ	คิด	ของ	ความ	
สัมพันธ์	ระหว่าง	ประเทศ

“ความ	สัมพันธ์	ระหว่าง	ประเทศ”	 หมาย	ถึง	 

การ	แลก	เปล่ียน	และ	การ	ปฏิสัมพันธ์	ท่ี	เกิด	ข้ึน	ข้าม	

พรมแดน	ของ	รัฐ	ใน	ช่วง	เวลา	ใด	เวลา	หน่ึง	โดย	รัฐ	เอง	หรือ	

ตวั	แสดง	ใด	ๆ 	ที	่ไมใ่ช	่รฐั	ใน	รปู	แบบ	ที	่เปน็	ทางการ	และ 

	ไม่	เป็น	ทางการ	เพ่ือ	วัตถุประสงค์	ทางการ	เมือง	หรือ	

วัตถุประสงค์	อื่น	ๆ	ที่	ไม่ใช่	การเมือง	 โดย	ใน	ลักษณะ	

ความ	สัมพันธ์	ที่	ดี	ร่วม	มือ	กัน	หรือ	ความ	สัมพันธ์	ที่	 

ขัด	แย้ง	กัน	 ใน	ด้าน	ของ	การเมือง	การ	ทูต	การ	ทหาร	

เศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรม	ฯลฯ		ด้าน	ใด	ด้าน	หน่ึง	หรือ	

หลาย	ๆ	ด้าน	พร้อม	ๆ	กัน	ไป	(โค	ริน	เฟ่ือง	เกษม,	2548	:	5)

จาก	ความ	หมาย	ดัง	กล่าว	จะ	เห็น	ได้	ว่า	 ใน	เรื่อง	

ของ	ความ	สัมพันธ์	ระหว่าง	ประเทศ	จะ	มี	ความ	สลับ	 

ซับ	ซ้อน	อย่าง	มาก	หาก	จะ	เปรียบ	โลก	ใบ	น้ี	เป็น	เวที	แสดง	

บน	เวที	ความ	สัมพันธ์	ระหว่าง	ประเทศ	จะ	มี	ตัว	แสดง	

มากมาย	ที	่เขา้	มา	เกีย่วขอ้ง	ทำให	้เกดิ	การ	เคลือ่นไหว	ซึง่	

จะ	สามารถ	แยก	ตัว	แสดงออก	มา	ได้	ดัง	รูป	ที่	1

รูป	ที่	1	ตัว	แสดง	ใน	เวที	ความ	สัมพันธ์	ระหว่าง	ประเทศ

ตัว	แสดง	(Actor)

รัฐ องค์การ	ระหว่าง	ประเทศ	 	

	 -	ระดับ	ภูมิภาค	

	 -	ระดับ	สากล	

องค์การ	ข้าม	ชาติ	

	 -	บรรษัท	ข้าม	ชาติ	

	 -	ขบวนการ	ก่อการ	ร้าย

	 -	กลุ่ม	ศาสนา

บุคคล

กลุ่ม	บุคคล

 

ล้วน	มี	อุดมการณ์	หรือ	วัตถุประสงค์	ที่	แตก	ต่าง	กัน	ออก	ไป	โดย	มี	ปัจจัย	ต่าง	ๆ	แห่ง	อำนาจ	ของ	ชาติ	เป็น	ตัว	กำหนด	ความ	

ม	ีอทิธพิล	และ	ศกัยภาพ	ของ	ตวั	แสดง		ความ	สมัพนัธ์	ระหวา่ง	ประเทศ	จงึ	เปน็	เรือ่ง	ที	่สลบั	ซบั	ซอ้น		การ	ม	ีความ	รู	้พืน้	ฐาน	

หรือ		แหล่ง	ข้อมูล	ข่าวสาร	ท่ี	เพียง	พอ	จะ	ช่วย	ให้	เข้าใจ	และ	สามารถ	นำ	มา	อธิบาย	เหตุการณ์	ปราก	ฏการณ์	ท่ี	เกิด	ข้ึน	ได้	อย่าง	

เป็น	ระบบ
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กิจกรรม	ของ	ความ	สัมพันธ์	ระหว่าง	ประเทศ
สัน	สิทธิ์		ชวลิต	ธำรง	(2546	:	43)	ได้	อธิบาย	ถึง	

กรอบ	ความ	คดิ	ใน	การ	พจิารณา	กจิกรรม	ความ	สมัพนัธ	์

ระหว่าง	ประเทศ	ไว้	ว่า	ควร	อยู่	ใน	กิจกรรม	3	ด้าน	คือ		

ด้าน	การเมือง		ด้าน	เศรษฐกิจ	และ	ด้าน	สังคม

กิจกรรม	ทาง	ด้าน	เศรษฐกิจ	 การ	ค้า	ระหว่าง	

ประเทศ	เป็น	สิ่ง	ที่	สำคัญ	อย่าง	ยิ่ง	ใน	ปัจจุบัน	 ความ	

สำคัญ	นั้น	มาก	พอที่	จะ	ทำให้	ประเทศ	มหาอำนาจ	

เปลี่ยน	มุม	มอง	ไป	ใน	อีก	แง่	มุม	หนึ่ง			ใน	อดีต	เมื่อ	กล่าว	

ถงึ	ประเทศ	สหรฐัอเมรกิา			จะ	นกึถงึ	ภาพความ	ยิง่	ใหญ	่

และ	ความ	เป็น	อภิมหาอำนาจ	ใน	ด้าน	ทหาร	 	ปัจจุบัน	

ภาพ	ลักษณ์	ของ	สหรัฐอเมริกา	ได้	เปลี่ยนแปลง	ไป	สู่	

ความ	เป็น	มหาอำนาจ	ทาง	เศรษฐกิจ

ลักษณะ	กิจกรรม	ความ	สัมพันธ์	ระหว่าง	ประเทศ	

ทาง	ด้าน	เศรษฐกิจ	 เช่น	 เร่ือง	การ	ค้า	การ	ลงทุน	การ	ให้	

ความ	ช่วย	เหลือ	ทาง	เศรษฐกิจ	หรือ	การ	รวม	กลุ่ม	ทาง	

เศรษฐกิจ	เป็นต้น

	กจิกรรม	ทาง	ดา้น	การเมอืง	เนือ่งจาก	ม	ีการ	สู	้รบ	

เกิด	ขึ้น	เป็น	สงคราม	ยืด	เยื้อ	มากมาย	หลาย	แห่ง	ใน	โลก		

และ	การ	เข้าไป	ยุ่ง	เกี่ยว	กับ	กิจกรรม	ภายใน	ของ	แต่ละ	

ประเทศ	เชน่	สงคราม	อา่ว	เปอรเ์ซยี	ที	่ม	ีสหรฐัอเมรกิา	

เป็น	ผู้นำ	 เป็น	ผู้	ชำนาญ	การ	 เห็น	ได้	ว่า	แม้ว่า	จะ	เป็น	

เหตุผล	ทางการ	เมือง	แต่	ก็	นำ	โดย	เศรษฐกิจ	 เพราะ	 

การ	ม	ีทรพัยากร	นำ้มนั	ใน	อา่ว	เปอรเ์ซยี		เปน็	ประโยชน	์

ต่อ	ประเทศ	มหาอำนาจ	จน	กระทั่ง	ประเทศ	ญี่ปุ่น	เอง 

	ก็	เข้า	มา	มี	ผล	ประโยชน์	มาก	พอ	สมควร

ลักษณะ	กิจกรรม	ความ	สัมพันธ์	ระหว่าง	ประเทศ	

ทาง	ดา้น	การเมอืง		เปน็	กจิกรรม	ที	่รฐั	ทำ	เพือ่	สถานภาพ	

ทางการ	เมือง	 ความ	มั่นคง	 และ	อำนาจ	ของ	รัฐ	 เช่น	 

การ	เจรจา	และ	การ	ทูต		การ	แข่งขัน	ทาง	ทหาร	การ	สะสม	

พัฒนา	อาวุธ	 การ	ป้อง	ปราม	การ	แสวงหา	พันธมิตร	

หรอื	การ	ใช	้เวท	ีองคก์าร	ระหวา่ง	ประเทศ		เปน็ตน้		ทัง้นี	้

การเมอืง	และ	เศรษฐกจิ	มกั	ม	ีความ	เชือ่ม	โยง	กนั	และ	สง่	

ผล	ต่อ	กัน	และ	กัน

กจิกรรม	ทาง	ดา้น	สงัคม	คำ	วา่	“สงัคม”	เปน็	เรือ่ง	

ของ	วฒันธรรม	การ	แลก	เปลีย่น	การ	ศกึษา	เปน็	เรือ่ง	ที	่

ไม่	เกี่ยวข้อง	กับ	เศรษฐกิจ	และ	การเมือง	โดยตรง	แต่	จะ	

ส่ง	ผลก	ระ	ทบ	เกี่ยว	กับ	เศรษฐกิจ	และ	การเมือง	ด้วย	 

การ	เคล่ือน	ย้าย	ของ	วัฒนธรรม	(diffusion	of	culture)	การ	

ขยาย	ตัว	ของ	การ	ศึกษา	ล้วน	เป็นการครอบงำทาง	 

ความ	คิด	และ	ค่า	นิยม	ที่	จะ	ส่ง	ผล	ไป	ถึง	ด้าน	เศรษฐกิจ	

และ	การเมือง	ด้วย

ลักษณะ	กิจกรรม	ความ	สัมพันธ์	ระหว่าง	ประเทศ	

ทาง	ดา้น	สงัคม	เชน่	เรือ่ง	ความ	สมัพนัธ	์ดา้น	วฒันธรรม	

และ	ศาสนา		ความ	สมัพนัธ	์ดา้น	การ	ศกึษา	และ	วชิาการ		

หรือ	ความ	สัมพันธ์	ด้าน	กีฬา		เป็นต้น

ปจัจยั	แหง่	อำนาจ	ของ	ชาต	ิและ	ความ	สมัพนัธ	์
ระหว่าง	ประเทศ

หลกั	เกณฑ	์สำคญั	สำหรบั	ปจัจยั	แหง่	อำนาจ	ของ	

ชาติ	ที่	นำ	มา	ใช้	ศึกษา	ระบบ	ความ	สัมพันธ์	ระหว่าง	

ประเทศ		คือ	

1.	ปัจจัย	ทาง	ด้าน	ภูมิศาสตร์

สภาพ	ทาง	ภมูศิาสตร์	ของ	รฐั	ม	ีความ	สมัพนัธ	์ตอ่	

อำนาจ	และ	อิทธิพล	ของ	ประเทศ	เป็น	อย่าง	มาก	 มี	 

องค	์ประกอบ	สำคญั	ที	่ควร	นำ	มา	พจิารณา	อยู	่3	ประการ	

คือ	ที่	ตั้ง	ของ	ประเทศ		ขนาด	ของ	ประเทศ		และ	รูป	ร่าง	

ของ	ประเทศ

 1.1	ที่	ตั้ง	ของ	ประเทศ	 ที่	ตั้ง	ของ	ประเทศ	มี	

ความ	สัมพันธ์	กับ	อำนาจ	ของ	ประเทศ	เป็น	อย่าง	มาก		

หาก	มี	อาณาเขต	ติด	กับ	ทะเล	หรือ	มหาสมุทร	ก็	ย่อม	มี	

โอกาส	เสริม	สร้าง	อำนาจ	ทาง	ทะเล	เพ่ือ	คุ้มครอง	เส้น	ทาง 

คมนาคม	ทาง	ทะเลใน	การ	ติดต่อ	สัมพันธ์	ทางการ	ค้า	

หรือ	การ	ติดต่อ	กับ	ประเทศ	อ่ืน	ส่วน	ประเทศ	ท่ี	มี	อาณาเขต	

เปน็	แผน่	ดนิ	ขนาด	ใหญ	่	หรอื	ม	ีอาณาเขต	ตดิ	ทะเล	นอ้ย	

ก	็จำ	ตอ้ง	สรา้ง	แสนยานภุาพ	ทาง	บก	หรอื	กองทพั	บก	ที	่

เข้ม	แข็ง	ขึ้น	สำหรับ	ประเทศ	ที่	มี	อาณาเขต	ติดต่อ	กับ	

ประเทศ	อื่น	ทาง	แผ่นดิน	แต่	ไม่มี	ทางออก	ทะเล	ก็	ย่อม	
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จะ	ไมม่	ีโอกาส	สรา้ง	กำลงั	อำนาจ	ของ	ชาต	ิเพราะ	จำ	ตอ้ง	

อาศัย	ประเทศ	อื่น	เป็น	ทาง	ผ่าน	เข้า	ออก	 เช่น	ประเทศ	

มองโกเลีย	อู	กัน	ดา	และ	โบลิเวีย	 เป็นต้น	 ดัง	น้ัน	ท่ี	ต้ัง	

ของ	ประเทศ	จึง	เป็น	ปัจจัย	ทาง	ภูมิศาสตร์ท่ี	มี	ส่วน	 

สำคัญ	ใน	การ	ส่ง	เสริม	กำลัง	ของ	ชาติ	เป็นอย่าง	มาก

1.2	ขนาด	ของ	ประเทศ	 ขนาด	เนื้อที่	ของ	รัฐ	ใน	

โลก	นี้	มี	ขนาด	แตก	ต่าง	กัน	มากมาย	ตั้งแต่	ขนาด	พื้นที่	

เล็ก	ที่สุด	เช่น	โมนาโก	และ	วาติกัน	จนถึง	ประเทศ	ที่	มี	

พื้นที่	ขนาด	กว้าง	ใหญ่	 เช่น	 ประเทศ	แคนาดา	 จีน		

สหรัฐอเมริกา	และ	รัสเซีย	 เป็นต้น	 ขนาด	พื้นที่ 	 

กว้าง	ใหญ่	ของ	ประเทศ	จึง	เป็น	ที่มา	ของ	อำนาจ	 เพราะ	

ประเทศ	ที่	มี	พื้น	ดิน	กว้าง	ใหญ่	ย่อม	บรรจุ	ประชากร	ซึ่ง	

เป็น	กำลัง	ของ	ชาติ	มาก	และ	พื้น	ดิน	ที่	กว้าง	ใหญ่	อาจ	

เปน็	แหลง่	กำเนดิ	ของ	ทรพัยากรธรรมชาต	ิที	่ม	ีคา่	สง่	ผล	

ให	้เกดิ	ความ	มัง่คัง่	ทาง	เศรษฐกจิ	ที	่จะ	เปน็	กำลงั	อำนาจ	

ของ	ชาติ	อีก	ทาง	หนึ่ง	ด้วย	เช่น	กัน

1.3	 รูป	ร่าง	ของ	ประเทศ	 เป็น	อีก	ปัจจัย	สำคัญ	

ประการ	หนึ่ง	ของ	ลักษณะ	ภูมิศาสตร์	ของ	ประเทศ	 

ที่	มี	ผลก	ระ	ทบ	ต่อ	ความ	มี	อำนาจ	ของ	ชาติ		เช่น	รูป	ร่าง	

ของ	ประเทศ	ที่	เป็น	วงกลม	มี	ความ	กะทัดรัด	 และ	มี	 

ผืน	แผ่น	ดิน	ต่อ	เนื่อง	กัน	 เช่น	 ประเทศ	ออสเตรีย	 

ร	ูมา	เนยี	และ	ส	วติ	เซอร์	แลนด	์ลกัษณะ	เชน่	นี	้ทำให	้เกดิ	 

ความ	สะดวก	ใน	ด้าน	การ	คมนาคม	ติดต่อ	การ	บริหาร	

งาน	ของ	ชาติ	เป็น	ไป	โดย	รวดเร็ว	ทั่ว	ถึง		เพราะ	ทุก	ส่วน	

เชื่อม	โยง	มายัง	ศูนย์กลาง	ของ	ประเทศ	ได้	โดย	สะดวก	

คล่อง	ตัว	 ง่ายดาย	และ	หาก	สถานะ	ทาง	เศรษฐกิจ	หรือ	

สังคม	 ไม่	แตก	ต่าง	กัน	มาก	นัก	ก็	จะ	ทำให้	มี	ความ	เป็น 

	ปึก	แผ่น	อัน	หน่ึง	อัน	เดียวกัน	ใน	ทาง	กลับ	กัน	หาก	ประเทศ	

ม	ีรปู	รา่ง	ไม	่กะทดัรดั	เชน่	ม	ีรปู	รา่ง	ยาว	แคบ	หรอื	ม	ีสว่น	

ยาว	มากกวา่	สว่น	กวา้ง	เชน่	ประเทศ	ชลิ	ีอติาล	ีและ	ไทย	

เป็นต้น	หรือ	บาง	ประเทศ	ท่ี	มี	พ้ืนท่ี	ไม่	ติดต่อ	กัน	มี	รูป	ร่าง	

ที่	แตกแยก	ไม่	ปะ	ติด	ปะ	ต่อ	กัน	ลักษณะ	กระจัดกระจาย	

เป็น	เกาะ	เล็ก	เกาะ	น้อย		ลักษณะ	ดัง	กล่าว	ก็	เป็นการ	ยาก	

ที่	จะ	สร้าง	ความ	เป็น	ปึก	แผ่น	อัน	หนึ่ง	อัน	เดียวกัน	ของ	

ประชากร	ที่	อาศัยอยู่	ใน	แต่ละ	ส่วน	ของ	ประเทศ	 เช่น	

ประเทศ	ปากีสถาน	ใน	สมัย	ที่	มี	ปากีสถาน	ตะวัน	ตก	 

และ	ปากีสถาน	ตะวัน	ออก	 โดย	มี	ประเทศ	อินเดีย 

	กั้น	กลาง	ลักษณะดัง	กล่าว	เป็นการ	ยาก	ท่ี	จะ	สร้าง	ความ	

เป็น	น้ำ	หน่ึง	ใจ	เดียวกัน	ของ	ประชากร	ท่ี	อาศัย	อยู่	ใน 

	แต่ละ	ส่วน	 ใน	ที่สุด	ปากีสถาน	ตะวัน	ตก	ก็ได้	แยก	ตัว	

ออก	มาส	ถา	ปนา	ตนเอง	เป็น	ประเทศ	เอกราช	 โดย	

เปลี่ยน	ชื่อ	เป็น	ประเทศ	บังกลาเทศ	ใน	ปัจจุบัน

2.	ปัจจัย	ทาง	ด้าน	ทรัพยากรธรรมชาติ  

ประเทศ	ที่	มี	ทรัพยากรธรรมชาติ	อุดม	สมบูรณ์	

หรือ	มี	ความ	สามารถ	ใน	การนำ	ทรัพยากรธรรมชาติ	

ของ	ชาติ	อื่น	มา	ใช้	ให้	เป็น	ประโยชน์	ใน	การ	พัฒนา	

ประเทศ	และ	กำลัง	อำนาจ	ของ	ชาติ	ตน	ได้	นั้น				ย่อม	อยู่	

ใน	ฐานะ	ที	่ได	้เปรยีบ	ใน	การ	เสรมิ	สรา้ง	อำนาจ	แหง่	ชาต	ิ

เช่น	 	ประเทศ	สหรัฐอเมริกา	 รัสเซีย	และ	จีน	 เป็นต้น		

โดย	ทรัพยากรธรรมชาติ	ที่	มี	ความ	สำคัญ			เช่น		น้ำมัน		

ถ่านหิน		และ	แร่	เหล็ก		

3.	ปัจจัย	ทาง	ด้าน	ความ	สามารถ	ทาง	เทคโนโลยี		

โลก	แห่ง	ยุค	โลกา	ภิ	วัต	น์	นั้น	ประเทศ	ที่	มี	ความ	

สามารถ	ใน	การ	พฒันา	ทาง	เทคโนโลย	ียอ่ม	ม	ีโอกาส	มาก	

ใน	การ	สร้าง	อำนาจ	แห่ง	ชาติ	ถึงแม้ทรัพยากรธรรมชาติ	 

ที่	อุดม	สมบูรณ์	จะ	เป็น	สิ่ง	จำเป็น	ต่อ	การ	สร้าง	อำนาจ	

ของ	ชาต	ิแต	่การ	พฒันา	ขดี	ความ	สามารถ	ใน	การนำ	เอา	

เทคโนโลยี	มา	ใช้	ก็	ย่อม	มี	บทบาท	สำคัญ	ไม่	ต่าง	ไป	จาก	

การนำ	เอา	ทรพัยากรธรรมชาติ	มา	ใช	้ให	้เปน็	ประโยชน	์

ด้วย	เช่น	เดียวกัน	 เช่น	 ประเทศ	สหรัฐอเมริกา	มี	แร่	 

ยู	เร	เนียม	มาก	และ	มี	ความ	สามารถ	ทาง	เทคโนโลยี	สูง	

จึง	สามารถ	นำ	แร่	ยู	เร	เนียม	ไป	ใช้	ประกอบ	อาวุธ	นิวเคลียร์	

ที่	ร้าย	แรง	จน	ทำให้	เป็น	ชาติ	อภิมหาอำนาจ	ใน	ปัจจุบัน

4.	ปัจจัย	ทาง	ด้าน	ประชากร  

อีก	หนึ่ง	ปัจจัย	ที่	ต้อง	นำ	มา	พิจารณา	ใน	ความ	มี	

อำนาจ	ของ	ชาติ	 	 คือ	เรื่อง	ประชากร	 	 เพราะ	จำนวน	

ประชากร	ที่	มี	อยู่	นั้น	ย่อม	เป็น	เครื่อง	มือ	สนับสนุน	การ	

คุกคาม		หรือ	การ	ดำเนิน	กิจการ	ใน	ด้าน	ความ	สัมพันธ์	
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ระหวา่ง	ประเทศ	ได	้เปน็	อยา่ง	ด	ีกลา่ว	คอื		การ	ที	่ประเทศ	

หนึ่ง	ประเทศ	ใด	มี	จำนวน	ประชากร	มาก	ย่อม	ทำให้	มี	

กำลัง	ทหาร	และ	แรงงาน	ที่	มาก	ตาม	มา	ด้วย	 จำนวน	

ประชากร	ที	่ม	ีมากกวา่	ยอ่ม	จะ	สรา้ง	ความ	ลำบาก	ใจ	ให	้

กบั	ประเทศ	ที	่ม	ีจำนวน	ประชากร	นอ้ย	กวา่	ถงึ	แมว้า่	จะ	

มี	อาวุธ	ท่ี	ดี	กว่า	ก็ตาม	แต่	ท้ังน้ี	ก็	ข้ึน	อยู่	กับ	ความ	มี	คุณภาพ	

ของ	ประชากร	ด้วย	เช่น	กัน	หาก	ประชากร	มี	การ	ศึกษา	

ด	ีม	ีความ	รู	้ความ	สามารถ	สงู	ม	ีสขุภาพ	อนามยั	แขง็	แรง		

และ	มี	ความ	เข้าใจ	ใน	เรื่อง	สิทธิ	หน้าที่	ของ	พลเมือง 

	แห่ง	ชาติ	 คุณภาพ	ของ	ประชากร	ที่	กล่าว	มา	ข้าง	ต้น	ก็	

ย่อม	สามารถ	สร้าง	อำนาจ	แห่ง	ชาติ	ได้	 เช่น	ประเทศ	

ญ่ีปุ่น	มี	ประชากร	ท่ี	มี	คุณลักษณะ	ท่ี	ดี	หลาย	ด้าน	 เช่น	 

มี	ระเบียบ	วินัย	สูง	รู้จัก	ประหยัด	รู้จัก	สิทธิ	หน้าที่	ของ	

ตนเอง	และ	ถึง	แม้	ญ่ีปุ่น	จะขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ	 

อยู	่บา้ง	แต	่เมือ่	ญีปุ่น่	ม	ีประชากร	ที	่ม	ีคณุภาพ	ก	็สามารถ	

สร้าง	อำนาจ	ของ	ชาติ	ทาง	ด้าน	เศรษฐกิจ	ได้	เป็น	ผล	

สำเร็จ	อย่าง	รวดเร็ว	และ	เป็น	ประเทศ	มหาอำนาจ	ทาง	

เศรษฐกิจ	ประเทศ	หนึ่ง	ใน	ปัจจุบัน

5.	ปัจจัย	ทาง	ด้าน	การ	พัฒนา	ทาง	เศรษฐกิจ

ความ	มั่นคง	ทาง	เศรษฐกิจ	 เป็น	อีก	หนึ่ง	ปัจจัย	

สำคัญ	ใน	การ	สร้าง	ความ	เจริญ	ก้าวหน้า	ให้	แก่	ประเทศ	ได้		

หาก	มี	ความ	สามารถ	ใน	การ	พัฒนาการ	ด้าน	เศรษฐกิจ	สูง	

จน	สามารถ	ประสบ	ความ	สำเร็จ	ได้	ทั้ง	ใน	ทาง	ด้าน	

เกษตรกรรม	และ	ด้าน	อุตสาหกรรม	สำหรับ	ประเทศ	

ที	่ประสบ	ความ	สำเรจ็	ใน	การ	พฒันาการ	ทาง	เศรษฐกจิ	

ใน	ปัจจุบัน	 เช่น	ประเทศ	ใน	กลุ่ม	จี	8	 (ประเทศ	สหรัฐ- 

อเมริกา	รัสเซีย	ญี่ปุ่น	อังกฤษ	ฝรั่งเศส	แคนาดา	อิตาลี	

และ	เยอรมนี)

6.	ปัจจัย	ทาง	ด้าน	กำลัง	อำนาจ	ทาง	ทหาร

ใน	การ	ดำเนิน	ความ	สัมพันธ์	ระหว่าง	ประเทศ	

นั้น	 มี	การ	ใช้	กำลัง	อำนาจ	ทาง	ทหาร	เป็น	เครื่อง	มือ	

สนับสนุน	อยู่	เบื้อง	หลัง		โดย	ใช้	เป็น	พลัง	ใน	การ	เจรจา	

ต่อ	รอง	ทางการ	เมือง	ระหว่าง	ประเทศ	ฉะนั้น	ประเทศ	

ที	่ม	ีกำลงั	อำนาจ	ทาง	ทหาร	ที	่เขม้	แขง็	ทัง้	ใน	ดา้น	คณุภาพ	

ของ	อาวุธ	และ	กอง	กำลัง	ทหาร	จำนวน	มาก	ก็	ย่อม	เป็น	ฝ่าย	

ได้	เปรียบ	ใน	การ	ธำรง	ไว้	ซึ่ง	ความ	เป็น	ชาติ	มหาอำนาจ

ตัว	แสดง	ใน	ความ	สัมพันธ์	ระหว่าง	ประเทศ
ความ	สัมพันธ์	ระหว่าง	ประเทศ	เกี่ยวข้อง	กับ	

ปรากฏการณ	์และ	กจิกรรม	ตา่ง	ๆ 	ที	่หลาก	หลาย	ทัง้	ดา้น	

การเมือง	 เศรษฐกิจ	สังคม	การ	ทหาร	ความ	มั่นคง		

วัฒนธรรม	และ	สิ่ง	แวดล้อม	 ปรากฏการณ์	และ	

กิจกรรม	ต่าง	ๆ	 เหล่า	นี้	มี	ตัว	แสดง	 (actor)	 	ซึ่ง	ก็	คือ	ผู้	

กระทำ	และ	ผู้	ได้	รับ	ผลก	ระ	ทบ	จาก	การก	ระ	ทำ	ของ	ตัว	

แสดง	อื่น	ๆ	 ใน	ปรากฏการณ์	และ	กิจกรรม	ต่าง	ๆ	ที่	

กล่าว	มา	 	 โดย	เฉพาะ	ใน	สังคม	โลก	ปัจจุบัน	ที่	ประเทศ	

ต่าง	ๆ	 จะ	ต้อง	มี	ปฏิสัมพันธ์	กับ	ประเทศ	อื่น	ๆ	และ	

องค์กร	อื่น	ๆ	 ไม่	สามารถ	ที่	จะ	ดำรง	ตน	อย่าง	โดด	เดี่ยว		

หรือ	เลือก	ที่	จะ	ไม่	ติดต่อ	คบค้า	สมาคม	กับ	ตัว	แสดง 

	อืน่	ๆ 	ได	้จงึ	ทำให	้ปรากฏการณ	์และ	กจิกรรม	ตา่ง	ๆ 	ใน	

ความ	สัมพันธ์	ระหว่าง	ประเทศ	มี	ตัว	แสดง	เข้า	มา	เก่ียวข้อง	

มาก	ย่ิง	ข้ึน	ซ่ึง	สามารถ	แบ่ง	ออก	ได้	เป็น	2	ประเภท		ดังน้ี	

1.	รัฐ

“รัฐ”	หรือ	 “ชาติ”	หมาย	ถึง	ชุมชน	ที่	จัด	ตั้ง	ขึ้น	

อย่าง	ถาวร	ประกอบ	ด้วย	พลเมือง	ที่	อาศัย	ใน	ดิน	แดน	 

ที่	แน่นอน		มี	อำนาจ	อธิปไตย	ใน	การ	จัดการ	ปกครอง	

เป็น	อิสระ	ปราศจาก	การ	ควบคุม	ของ	รัฐ	อื่น	ภายใน	

เขตแดน	นั้น	(ทองหล่อ		วงษ์	ธร	รมา,	2550	:	5)

รฐั	ถอื	เปน็	ตวั	แสดง	ที	่สำคญั	ยิง่	ใน	ความ	สมัพนัธ	์

ระหว่าง	ประเทศ	 	 ใน	อดีต	รัฐ	เป็น	หน่วย	ทางการ	เมือง	

ที่	เป็น	ศูนย์กลาง	ใน	การ	ก่อ	เกิด	ระบบ	ระหว่าง	ประเทศ	

แต	่ปจัจบุนั	นี	้บทบาท	และ	อำนาจ	ที	่ม	ีมาก	ของ	รฐั	ดงั	เชน่	

อดีต	ได้	เปลี่ยนแปลง	ไป	ตัว	แสดง	ที่	ไม่ใช่	รัฐ	เข้า	มา	มี	

บทบาท	และ	อำนาจ	เพิ่ม	มาก	ขึ้นอย่างไร	ก็ตาม	 รัฐ	 

ต่าง	 ๆ	 ยัง	คง	มี	ความ	ต้องการ	ที่	จะ	เป็น	ตัว	แสดง	ที่	 

เข้ม	แข็ง	ด้วย	เหตุผล	อย่าง	น้อย	สาม	ประการ	 คือ	

ประการ	แรก	ต้อง	สามารถ	ควบคุม	และ	รักษา	อำนาจ	

เหนอื	ดนิ	แดน	ของ	ตน	ประการ	ที	่สอง	เปน็	ผู	้ที	่ม	ีอำนาจ	



วารสารหาดใหญ่วิชาการ	8(1)	ม.ค.	–	มิ.ย.	2553
Hatyai	Journal	8(1)		Jan	–	Jun		201060

อิสระ	ใน	การ	จัดสรร	ทรัพยากร	ใน	ประเทศ	 และ	

ประการ	สดุทา้ย	เปน็	องคก์ร	ทางการ	เมอืง	หลกั	ที	่สำคญั	

ใน	การ	สรา้ง	อตั	ลกัษณ	์ของ	คน	ทัง้	ประเทศ	(Henderson,	

1998	:	62		อ้าง	ถึง	ใน		บูฆ	อรี		ยีห	มะ,	2550	:	249)

ใน	ระบบ	ความ	สัมพันธ์	ระหว่าง	ประเทศ	ใน	ปัจจุบัน	

การ	ที่	รัฐ	หนึ่ง	รัฐ	ใด	จะ	ยัง	คง	เป็น	ตัว	แสดง	ที่	เข้ม	แข็ง	 

ได้	เป็น	เรื่อง	ที่	ยาก	ลำบาก	ยิ่ง	 เพราะ	มี	ความ	จำเป็น	ที่	จะ	

ต้อง	ติดต่อ	สัมพันธ์	กับ	ตัว	แสดง	ที่	เป็น	รัฐ	อื่น	ๆ		หาก	มี	

ทรัพยากร	เพ่ือ	จัดสรร	ให้	กับ	ประชาชน	ใน	ประเทศ	อยา่ง	

จำกัด	 ก็	จำเป็น	ต้อง	ปฏิสัมพันธ์	เพื่อ	แลก	เปลี่ยน	

ทรัพยากร	 และ	จัดหา	ทรัพยากร	ที่	ตนเอง	ขาดแคลน	

นอกจาก	นั้น	ยัง	มี	ประเด็น	ปัญหา	ใหม่	ๆ	เกิด	ขึ้น	ไม่ใช่	

เรือ่ง	ของ	รฐั	หนึง่	รฐั	ใด	โดย	เฉพาะ	และ	ไม	่สามารถ	แกไ้ข	

ได	้โดย	ลำพัง		รัฐ	ตา่ง	ๆ 	จงึ	จำเปน็	ตอ้ง	ม	ีปฏิสมัพนัธ์	กัน	

มาก	ข้ึน	เพ่ือ	แก้ไข	ปัญหา	ร่วม	กัน	 เช่น	ปัญหา	ส่ิง	แวดล้อม	

ปัญหา	เศรษฐกิจ	 ปัญหา	การ	เงิน	ระหว่าง	ประเทศ	

ปัญหา	โรค	เอดส์	เป็นต้น	(ชู	เกียรติ	พนัส	พร	ประสิทธิ์,	

2546	:166		อ้าง	ถึง	ใน		บูฆ	อรี		ยีห	มะ,	2550	:	249)

2.	ตัว	แสดง	ที่	ไม่ใช่	รัฐ

ความ	สัมพันธ์	ระหว่าง	ประเทศ	ใน	ปัจจุบัน	ตัว	แสดง	

ท่ี	ไม่ใช่	รัฐ	มี	บทบาท	และ	อำนาจ	มาก	ข้ึน	เร่ือย	ๆ 	นัก	วิชาการ	

บาง	คน	จึง	เห็น	ว่า	ตัว	แสดง	ที่	เป็น	รัฐ	จึง	มีบทบาท	และ	

อำนาจ	ลด	น้อย	ลง	 (Strange,	 1996	อ้าง	ถึง	ใน	บูฆ	อรี		

ยหี	มะ,	2550	:	249)		ตวั	แสดง	ที	่ไมใ่ช	่รฐั	ม	ีหลาย	ประเภท	

และ	หลาย	ระดับ	มี	ทั้ง	องค์การ	ระหว่าง	ประเทศ	ที่	เกิด	

จาก	การ	ที่	รัฐ	ต่าง	 ๆ	มา	ตกลง	ทำ	สัญญา	เป็น	สมาชิก	 

ร่วม	กัน	ใน	ระดับ	โลก	 	 เช่น	 องค์การ	สหประชาชาติ		

องค์การ	อนามัย	โลก		กองทุน	การ	เงิน	ระหว่าง	ประเทศ	

เป็นต้น	ใน	ระดับ	ภูมิภาค	เช่น		สมาคม	ประชาชาติ	เอเชีย	

ตะวัน	ออก	เฉียง	ใต้	หรือท่ี	รู้จัก	กันโดย	ทั่วไป	ว่า	กลุ่ม	

อาเซยีน	ซึง่	สมาชกิ	เปน็	ประเทศ	ตา่ง	ๆ 	ใน	เอเชยี	ตะวนั	

ออก	เฉียง	ใต้	 10	ประเทศ	 มี	วัตถุประสงค์	เพ่ือ	ส่ง	เสริม	

ความ	ร่วม	มือ	และ	บูรณ	า	การ	กิจกรรม	ด้าน	การเมือง	

เศรษฐกิจ	 สังคม	 วัฒนธรรม	และ	ส่ิง	แวดล้อม	หรือ	

องค์การ	สนธิ	สัญญา	ป้อง	กัน	แอต	แลน	ตกิเหนอื	ที	่รูจ้กั	กนั	

ใน	นาม	องค์การ	นา	โต้	เป็นต้น

นอกจาก	นั้น	 ยัง	มี	องค์	กรระหว่าง	ประเทศ	ที่	 

ไม่	ได้	เกิด	จาก	รัฐ	 แต่	เป็น	องค์การ	เอกชน	ระหว่าง	

ประเทศ	ที่	รู้จัก	ทั่วไป	ว่า	เอน	จี	โอ	 (NGO)	 (Non	 –	

Government	Organization	 :	 NGO)	ที่	มี	เครือ	ข่าย	

สมาชิก	กระจาย	ตัว	ท่ัว	ทุก	พ้ืนท่ี	ของ	โลก	เช่น	กลุ่ม	กรี	นพีซ	

องค์การ	นิรโทษ	กรรม	สากล	(Amnesty	International)		

องค์การ	เฝ้า	ระวัง	ปัญหา	การ	ละเมิด	สิทธิ	มนุษย	ชน	

(Human	Rights	Watch)	 เป็นต้น	 	หรือ	ขบวนการ	

ก่อการ	ร้าย	ระหว่าง	ประเทศ	ก็	จัด	เป็น	ตัว	แสดง	ที่	ไม่ใช่	

รัฐผู้	ม	ีบทบาท	มาก	ยิ่ง	ขึ้น	เรื่อย	 ๆ	 ใน	ความ	สัมพันธ์	

ระหว่าง	ประเทศ	ใน	ปัจจุบัน	 โดย	เฉพาะ	หลัง	จาก	เกิด	

เหตกุารณ	์เครือ่ง	บนิ	ชน	อา	คาร	แฝด	เวลิด	์เทรดเซน็เตอร ์

ของ	สหรัฐอเมริกา	เมื่อ	วัน	ที่	11	กันยายน	ปี	ค.ศ.	2001	

ได้	ส่ง	ผล	ต่อ	การ	ก่อ	ตัว	ของ	ระเบียบ	โลก	ใหม่	ที่	นำ	โดย	

สหรัฐอเมริกา	 ดึง	ชาติ	ต่าง	 ๆ	 ให้	หัน	มา	สนใจ	และ	 

ร่วม	มือ	กัน	หา	มาตรการ	รับมือ	ภัย	ที่	เกิด	ขึ้นจาก	การ 

	ก่อการ	ร้าย	(บูฆ	อรี		ยีห	มะ,	2550	:	149	-	150)

ตัว	แสดง	ท่ี	ไม่ใช่	รัฐ	แต่	มี	บทบาท	ใน	ความ	สัมพันธ์	

ระหว่าง	ประเทศ	ที่	ไม่	อาจม	อง	ข้าม	ได้	ใน	ปัจจุบัน	อีก	

ประเภท	หนึ่ง	 เป็น	ตัว	แสดง	ที่มา	จาก	ภาค	ธุรกิจ	 คือ	

บรรษัท	ข้าม	ชาติ	(Multinational	Corporations	:	MNCs)	

ซึ่ง	มี	เครือ	ข่าย	ธุรกิจ	ข้าม	พรมแดน	ที่	บริษัท	แม่	ตั้ง	อยู่	

กระจาย	ไป	สู	่ดนิ	แดน	ของ	รฐั	ตา่ง	ๆ 	ทัว่	โลก		เชน่		บรษิทั	

ผู้	ผลิต	อุปกรณ์	การ	กีฬา	ไน	กี้	และ	อาดิ	ดาส		หรือ	บริษัท	

อุตสาหกรรม	อาหาร	เนสท์เล่	และ	ยู	นิ	ลี	เวอร์		หรือ	บริษัท	

เครื่อง	ดื่ม	อัดลม	โค	คา	โค	ล่า	และ	เป๊ป	ซี่	 โค	ล่า	 เป็นต้น		

หาก	พืน้ที่	เหลา่	นัน้	สามารถ	สรา้ง	ผล	ตอบแทน	จำนวน	

มหาศาล	ได้	จาก	ปริมาณ	ของ	วัตถุดิบ	ท่ี	เหลือเฟือ	ราคา	ถูก	

และ	ค่าแรง	ต่ำ	บรรษัท	ข้าม	ชาติ	เหล่า	น้ี	พร้อม	ท่ี	จะ	โยก	ย้าย	

ฐาน	การ	ผลิต	จาก	ที่	เดิม	ไป	ยัง	ที่	อื่น	 ๆ	 ได้	เสมอ	หาก	

เงื่อนไข	ที่	กล่าว	มา	ข้าง	ต้น	เปลี่ยนแปลง	ไป	ซึ่ง	สัมพันธ์	

เช่ือม	โยง	กับ	เศรษฐกิจ	การเมือง	และ	นโยบาย	ของ	ประเทศ	
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นั้น	กับ	ประเทศ	แม่	ของ	บรรษัท	ข้าม	ชาติ	(Henderson,	

1998	:	74	-	84		อ้าง	ถึง	ใน	บูฆ	อรี		ยีห	มะ,	2550	:	250)

รูป	แบบ	ของ	ความ	สัมพันธ์	ระหว่าง	ประเทศ
ความ	สัมพันธ์	ระหว่าง	ประเทศ	มี	4	รูป	แบบ	คือ	

(โกวิท		วงศ์	สุร	วัฒน์,	2547	:	158-159)

1.	แบบ	ร่วม	มือ	กัน		ทั้ง	ทางการ	เมือง		เศรษฐกิจ		

สังคม	 และวัฒนธรรม	 รูป	แบบ	ของ	ความ	สัมพันธ์	

ระหวา่ง	ประเทศ	เปน็การ	ให	้และ	รบั	ตอ่	กนั	และ	กนั		เชน่		

คณะ	กรรมการ	บริหาร	แม่	น้ำ	ดานู	บ	 (พ.ศ.	 2299)	ซึ่ง 

	แม่	น้ำ	ดานู	บ	เป็น	แม่น้ำ	นานาชาติ	ที่	ไหล	ผ่าน	หลาย	

ประเทศ	ใน	ยุโรป	 เหมือน	กับ	แม่น้ำ	โขง	ใน	คาบสมุทร	

อิน	โด	จีน	ดัง	น้ัน	จึง	ได้	มี	การ	ร่วม	กัน	จัด	ต้ัง	คณะ	กรรมการ	

ควบคุม	แต่ละ	ประเทศ	 	 เพื่อ	มิ	ให้	มี	การ	กักกัน	น้ำ	ไว้	ใช้	

ใน	ประเทศ	ใด	ประเทศ	หน่ึง	จน	กระทบ	กระเทือน	ประเทศ	

อื่น	ๆ	 	หรือ	องค์การ	ไปรษณีย์	สากล	 (พ.ศ.	2406)	 	ก็	 

ก่อ	ต้ัง	ข้ึน	เพ่ือ	ให้การ	ติดต่อ	ส่ือสาร	กัน	ระหว่าง	ประชาชน	

ทั่ว	โลก	ได้	รับ	ประโยชน์	จาก	การ	นี้	โดย	ทั่ว	กัน

องค์การ	สหประชาชาติ	ก็	เป็น	องค์กร	กลาง	ที่	

แทบ	ทุก	ประเทศ	กลาย	เป็น	สมาชิก		มี	การ	ประชุม	ร่วม	

กัน	ทุก	ปี	ทำให้	เกิด	ความ	ร่วม	มือ	ระหว่าง	ประเทศ	ใน	

ด้าน	การเมือง		เศรษฐกิจ		สังคม		และ	วัฒนธรรม	โดย	

ผ่าน	ทาง	องค์การ	ชำนาญ	พิเศษ	ต่าง	ๆ	อาทิ	 องค์การ	

อนามยั	โลก	(WHO)	องคก์าร	กรรมกร	นานาชาต	ิ(ILO)		

องค์การ	อาหาร	และ	การเกษตร	 (FAO)	องค์การ	ศึกษา 

วิทยา	ศาสตร์	และ	วัฒนธรรม	แห่ง	สหประชาชาติ	

(UNESCO)	 โครงการ	พัฒนา	แห่ง	สหประชาชาติ	

(UNDP) 

2.	แบบ	ขดั	แยง้	กนั		เปน็	ความ	สมัพนัธ	์ที	่เกดิ	จาก	

ปัญหา	และ	ผล	ประโยชน์	ขัด	แย้ง	กัน	จน	ไม่	สามารถ	

ตกลง	กนั	ได	้เชน่	กรณ	ีปญัหา	ยวิ	และ	อาหรบั	ที	่ม	ีปญัหา	

ใน	เรือ่ง	การ	แกง่แยง่	ดนิ	แดน	ปาเลสไตน	์ตัง้แต	่ชว่ง	หลงั	

สงครามโลก	ครัง้	ที	่2	โดยที	่ไมม่	ีใคร	ยอม	ใคร	จน	กระทัง่	

เกดิ	สงคราม	ระหวา่ง	ยวิ	(ประเทศ	อสิราเอล)	กบั	บรรดา	

รัฐ	อาหรับ	ทั้ง	หลาย	 	หลาย	ครั้ง	หลาย	หน	ด้วย	กัน	แม้	 

ใน	ปจัจบุนั	ก	็ยงั	ไม	่สามารถ	ตกลง	กนั	ได	้ยงั	ม	ีอกี	ตวัอยา่ง	

คือ	ความ	ขัด	แย้ง	ระหว่าง	อินเดีย	และ	ปากีสถาน	 เม่ือ	ท้ัง	 

2		ประเทศ	ได้	รับ	เอกราช	จาก	อังกฤษ	ภาย	หลัง	สงครามโลก	

ครั้ง	ที่	2	แล้ว		ต่าง	ฝ่าย	ต่าง	ก็	อ้าง	สิทธิ์	การ	เป็น	เจ้าของ	

แคว้น	แคชเมียร์	 ซึ่ง	อยู่	ทาง	ตอน	เหนือ	ชายแดน	ของ	

อนิเดยี	ตดิ	กบั	ปากสีถาน	จาก	ความ	ขดั	แยง้	ที	่กลา่ว	มา	นี	้

กอ่	ให	้สงคราม	ระหวา่ง	อนิเดยี	กบั	ปากสีถาน	หลาย	ครัง้	

จน	ใน	ปัจจุบัน	ก็	ยัง	ไม่	สามารถ	ตกลง	กัน	ได้	เช่น	กัน

3.	แบบ	เหลือ่ม	ลำ้	กนั		เปน็	ความ	สมัพนัธ	์ระหวา่ง	

รัฐ	(กลุม่	รัฐ)	ที	่ม	ีฐานะ	ไม่	เทา่	เทยีม	กนั	โดย	อีก	ฝ่าย	หนึง่	

อยู่	เหนือ	กว่า		ก่อน	สงครามโลก	ครั้ง	ที่	2	นั้น	มี	อยู่	มาก	

คือ	 ระหว่าง	ประเทศ	มหาอำนาจ	ตะวัน	ตก	กับ	กลุ่ม	

อาณานคิม	ตา่ง	ๆ 		อาท	ิเชน่		องักฤษ	กบั	อนิเดยี		ฝรัง่เศส	

กับ	ประเทศ	ใน	อิน	โด	จีน	 (ประเทศ	เวียดนาม	กัมพูชา	

และ	ลาว)		สหรัฐอเมริกา	กับ	ฟิลิปปินส์		เป็นต้น	แต่	ใน	

ปัจจุบัน	นี้	ระบบ	อาณานิคม	เกือบ	สูญ	สิ้น	ไป	หมด	แล้ว		

ประเทศ	ต่าง	ๆ	ที่	เคย	เป็น	อาณานิคม	ก็ได้	รับ	เอกราช	

เกือบ	หมด	แล้ว

 4.	แบบ	แขง่ขนั	กนั	เกดิ	จาก	การ	ที	่รฐั	ตัง้แต	่2		รฐั	

ขึน้	ไป	ม	ีผล	ประโยชน	์ขดั	กนั	ไม	่รว่ม	มอื	กนั	อยา่ง	จรงิใจ	

แต	่จะ	หกั	ลา้ง	กนั	อยา่ง	เดด็	ขาด	ไม	่ได	้	จำเปน็	ตอ้ง	แขง่ขนั	

คู่	กัน	ไป	และ	พยายาม	รักษา	ดุลอำนาจ	ของ	ตน	มิ	ให้	

เพลี่ยง	พล้ำ	ต่อ	อีก	ฝ่าย	หนึ่ง	 ดัง	เช่น	กรณี	ของ	สงคราม	

เยน็	ใน	อดตี	(ค.ศ.	1945-1991)	ที	่คู	่แขง่ขนั	ไดแ้ก	่สหภาพ	

โซเวียต	กับ	สหรัฐอเมริกา	 	 โดย	ชาติ	อภิมหาอำนาจ	 

ทัง้	2		นี	้ม	ีอาวธุ	นวิเคลยีร	์ที	่ม	ีอำนาจ	ทำลาย	ลา้ง	รา้ย	แรง	

ถงึ	ขนาด	ทำลาย	ลา้ง	โลก	ได	้	หาก	เกดิ	สงคราม	นวิเคลยีร	์

ระหวา่ง	ชาต	ิทัง้	สอง	นี	้ใน	ทีส่ดุ	ก	็จะ	ไมม่	ีผู	้ชนะ	จะ	ม	ีก	็แต	่

เพียง	ผู้	แพ้	เท่านั้น	เพราะ	ทุก	ฝ่าย	จะ	พินาศ	วอดวาย	ด้วย	

กนั	ทัง้	สิน้		ดงั	นัน้	ทัง้	สอง	ประเทศ	นี	้จงึ	พยายาม	แขง่ขนั	

กัน	แสวงหา	พรรค	พวก	 ขยาย	อิทธิพล	 โดย	การ	

โฆษณาชวนเชื่อ	 ให้	ความ	ช่วย	เหลือ	ประเทศ	อื่น	 ๆ	

แข่งขัน	กัน	ผลิต	อาวุธ	ทำ	สงคราม	จำกัด	ขอบเขต	ใน	



วารสารหาดใหญ่วิชาการ	8(1)	ม.ค.	–	มิ.ย.	2553
Hatyai	Journal	8(1)		Jan	–	Jun		201062

บรเิวณ	ที	่อยู	่นอก	ประเทศ	ของ	ตน	เพราะ	ไม	่ตอ้งการ	ให	้

เกิด	สงคราม	นิวเคลียร์	ขึ้น	นั่นเอง

ปัจจุบัน	น้ี	ผล	ประโยชน์	และ	ความ	ขัด	แย้ง	ระหว่าง	

ประเทศ	กลาย	เป็น	เรื่อง	เศรษฐกิจ	ดัง	นั้น	การ	แข่งขัน	

กัน	ระหว่าง	รัฐ	จึง	มี	จุด	หลัก	อยู่	ที่	ด้าน	เศรษฐกิจ	แทน	

สงคราม	ใน	อดตี	เชน่	การ	แขง่ขนั	แยง่	ตลาด	การ	ค้า	ข้าว	

ใน	โลก	การ	แข่งขัน	ระหว่าง	สาย	การ	บิน	แห่ง	ชาติ	และ	

กลุ่ม	พันธมิตร	การบิน	การ	แข่งขัน	ด้าน	การ	ส่ง	เสริม	

การ	ท่อง	เที่ยว		เป็นต้น

ลักษณะ	ของ	ความ	สัมพันธ์	ระหว่าง	ประเทศ
ความ	สัมพันธ์	ระหว่าง	ประเทศ	อัน	หมาย	ถึง	 

การ	แลก	เปลี่ยน	 และ	ปฏิสัมพันธ์	ที่ 	เกิด	ขึ้น	ข้าม	

พรมแดน	ของ	รัฐ	 มี	ลักษณะ	คล้าย	เหรียญ	สอง	ด้าน	

ประกอบ	ด้วย	ลักษณะ	สำคัญ	 ดัง	ต่อ	ไป	นี้	 (จุฑา	ทิพ	

คล้าย	ทับทิม,	2551	:	5)

 1.	ความ	สมัพนัธ	์อยา่ง	เปน็	ทางการ	หรอื	ไม	่เปน็	

ทางการ		ความ	สัมพันธ์	ระหว่าง	ประเทศ	ใน	รูป	แบบ	ที่	

เป็น	ทางการ		คือ		ความ	สัมพันธ์	ที่	เกิด	จาก	การก	ระ	ทำ	

ของ	รัฐบาล	หรือ	ตัวแทน	ที่	ชอบ	ธรรม	ของ	รัฐ	 ได้แก่		

การ	สถาปนา	ความ	สัมพันธ์	ทางการ	ทูต	การประชุม 

สดุยอด		การ	เจรจา	หรอื	การ	ทำ	สนธ	ิสญัญา	ระหวา่ง	รฐั	

สว่น	ความ	สมัพนัธ	์ระหวา่ง	ประเทศ	ใน	รปู	แบบ	ไม	่เปน็	

ทางการ		หมาย	ถงึ	ความ	สมัพนัธ	์ที	่เกดิ	จาก	การก	ระ	ทำ	

ของ	ตัว	แสดง	ที่	มิใช่	รัฐ		เอกชน		หรือ	การก	ระ	ทำ	ที่	มิได้	

ทำ	ใน	นาม	ของ	รฐั		ไดแ้ก	่	การ	กอ่การ	รา้ย		การ	แทรกซมึ	

บ่อน	ทำลาย		การ	จาร	กรรม	ข้อมูล		และ	การ	ลักลอบ	ค้า	

สินค้า	ผิด	กฎหมาย

 2.	ความ	สมัพนัธ	์ใน	ลกัษณะ	ความ	รว่ม	มอื	หรอื	

ขัด	แย้ง	 	 ความ	สัมพันธ์	ระหว่าง	ประเทศ	ที่	ปรากฏ	ใน	

ลักษณะ	ของ	ความ	ร่วม	มือ	 เช่น	 การ	เป็น	พันธมิตร		 

การ	ให้	ความ	ช่วย	เหลือ	ทาง	เศรษฐกิจ		การ	แลก	เปลี่ยน	

ทาง	วัฒนธรรม	และ	การ	กระชับ	ความ	สัมพันธ์	ทางการ	ทูต		

ส่วน	ความ	สัมพันธ์	ระหว่าง	ประเทศ	ท่ี	ออก	มา	ใน	ลักษณะ	

ความ	ขัด	แย้ง	ได้แก่	สงคราม	การ	ก่อการ	ร้าย	การ	แทรกแซง	

บ่อน	ทำลาย	และ	การ	ขยาย	จักรวรรดินิยม

	3.	ความ	สมัพนัธ	์ใน	ลกัษณะ	เขม้	ขน้	รนุแรง	หรอื	

ห่าง	เหิน		ความ	สัมพันธ์	ระหว่าง	ประเทศ	ที่	ปรากฏ	ให้	

เห็น	ได้	ใน	ลักษณะ	ร่วม	มือ	หรือ	ขัด	แย้ง	น้ัน	อาจ	มี	ลักษณะ	

เข้ม	ข้น	 ได้แก่	 การ	เป็น	พันธมิตร	กัน	อย่าง	แนบ	แน่น		 

การ	ลอบ	สงัหาร	ผูน้ำ	รฐับาล	ของ	อกี	ประเทศ	หนึง่		การ	

ก่อ	วินาศกรรม	สถาน	ทูต	ของ	อีก	รัฐ	หนึ่ง	 	และ	การ	ตัด	

ความ	สัมพันธ์	ทางการ	ทูต	หรือ	มี	ลักษณะ	ห่าง	เหิน	

ไดแ้ก	่การ	สง่	นกัการ	ทตู	ไป	ประจำ	การ	อกี	ประเทศ	หนึง่	

พอ	เปน็	พธิ	ี	การ	คา้ขาย	แลก	เปลีย่น	สนิคา้	เพยีง	เลก็	นอ้ย	

หรือ	การ	โฆษณา	โจมตี	กัน	เพียง	ชั่ว	ครั้ง	ชั่วคราว

ดงั	นัน้	ความ	สมัพนัธ	์ระหวา่ง	ประเทศ	จงึ	เปรยีบ	

เสมือน	เหรียญ	สอง	ด้าน	ซ่ึง	มี	ลักษณะ	เป็น	ทางการ		หรือ	

ไม่	เป็น	ทางการ	 ร่วม	มือ	หรือ	ขัด	แย้ง	 เข้ม	ข้น	หรือ	 

ห่าง	เหิน	ก็ได้

ความ	สัมพันธ์	ระหว่าง	ประเทศ	ของ	ไทย
ความ	สัมพันธ์	ระหว่าง	ประเทศ	ของ	ไทย	ได้	 

เริ่ม	ต้น	นับ	ตั้งแต่	สมัย	น่าน	เจ้า	 เป็น	ความ	สัมพันธ์	

ระหว่าง	อาณาจักร	น่าน	เจ้า	กับ	ประเทศ	เพื่อน	บ้าน	 

มี	ลักษณะ	ความ	สัมพันธ์	ที่	ดี	ใน	รูป	แบบ	การ	ให้	 และ	 

การ	รับ	บรรณาการ	กับ	อาณาจักร	เพื่อน	บ้าน	และ	ไทย	

ได้	ทำการ	ติดต่อ	กับ	ประเทศ	จีน

ใน	สมัย	ราชวงศ์	สุโขทัย	อาณาจักร	ไทย	ยัง	คง	มี	

การ	ตดิตอ่	กบั	ประเทศ	จนี	และ	ศร	ีลงักา	ใน	ขณะ	เดยีวกนั	

ราชวงศ์ 	สุโขทัย	ก็ได้ 	ทำการ	สงคราม	เพื่อ	ขยาย	

อาณาจักร	 และ	ปกป้อง	อาณาเขต	 รวม	ทั้ง	สร้าง	เส้น	

ทางการ	ค้า	 และ	แสวงหา	ตลาด	ทางการ	ค้า	ของ	ตน	

ความ	สัมพันธ์	ระหว่าง	ประเทศ	ใน	สมัย	สุโขทัย	 

เป็น	รากฐาน	ที่	สำคัญ	ของ	ความ	สัมพันธ์	ระหว่าง	

ประเทศไทย	ทั้ง 	ใน	แง่ 	การ	ค้า	ระหว่าง	ประเทศ	 

กับ	ประเทศ	จีน	 การ	แลก	เปลี่ยน	ศาสนา	กับ	ประเทศ	 

ศรี	ลังกา	 และ	การ	แผ่	ขยาย	อาณาจักร	เพื่อ	แสดง	ถึง 
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	พลา	นุ	ภาพ	และ	ศักยภาพ	ทาง	ทหาร	ของ	อาณาจักร	ไทย

ใน	ยุค	สมัย	อยุธยา	ยัง	คง	มี	การ	แลก	เปลี่ยน	ความ	

สัมพันธ์	กับ	นานา	ประเทศ	ซึ่ง	เป็นการ	แลก	เปลี่ยน	

ทางการ	ค้า		และ	การ	บรรณาการ	กับ	ประเทศ	จีน		รวม	

ทั้ง	การ	ค้าขาย	กับ	ประเทศ	อื่น	ๆ	ซึ่ง	รวม	ทั้ง	ประเทศ	

ญี่ปุ่น	ที่	ราช	อาณาจักร	อยุธยา	ได้	ทำการ	ติดต่อ	ระหว่าง	

รัฐ	ใน	ช่วง	ปี	พ.ศ.	2148	-	2153	ใน	ยุค	อยุธยา	นั้น	เป็น	ยุค	

ที่	ประเทศไทย	ได้	เริ่ม	ความ	สัมพันธ์	ระหว่าง	ประเทศ	

กับ	ชาติ	ตะวัน	ตก	โดย	เริ่ม	ค้าขาย	กับ	ประเทศ	โปรตุเกส		

สเปน	ฮอลแลนด์		อังกฤษ		และ	ฝรั่งเศส	จน	กระทั่ง	ถึง	

ช่วง	ลัทธิ	ล่า	อาณานิคม	ตั้งแต่	ปลาย	อยุธยา	 จนถึง	

รตันโกสนิทร	์ที	่ชาต	ิตะวนั	ตก	เริม่	แผ	่ขยาย	อทิธพิล	ตาม	

ลทัธ	ิลา่	อาณานคิม	เพือ่	ผล	ประโยชน	์ทาง	เศรษฐกจิ	ของ	

ประเทศ	ตะวัน	ตก	 ไทย	จำ	ต้อง	ทำ	สนธิ	สัญญา	 ใน	

ลักษณะ	ที่	ไม่	เท่า	เทียม	 เช่น	สนธิ	สัญญา	เบอร์	นี	และ	 

สนธิ	สัญญา	เบา	ว์ 	ริง	 ไทย	จำ	ต้อง	ให้	 สิทธิสภาพ	

นอกอาณาเขต	ทาง	ศาล	กับ	ประเทศ	ตะวัน	ตก	ต่าง	 ๆ	

มากมาย	 จน	กระทั่ง	ใน	ยุค	รัตนโกสินทร์	รัชกาล	ที่	 4	 

และ	รชักาล	ที	่5	จำ	ตอ้ง	ยอม	เสยี	ดนิ	แดน	ให	้กบั	ประเทศ	

อังกฤษ	และ	ประเทศ	ฝรั่งเศส	ที่	แผ่	อิทธิพล	เข้า	มา

	หลัง	สงครามโลก	ครั้ง	ที่	2		โลก	ได้	เข้า	สู่	สภาวะ	

สงคราม	เย็น	 ซึ่ง	เป็น	ยุค	ของ	การ	ขัด	แย้ง	ระหว่าง	

ประเทศ	ฝ่าย	คอมมิวนิสต์	และ	ประเทศ	เสรีนิยม		เป็น	

ยุค	ที่	นโยบาย	ต่าง	ประเทศ	ของ	ไทย	 เอน	เอียง	เข้าหา	

ประเทศ	สหรัฐอเมริกา	เป็น	ส่วน	ใหญ่	เน่ืองจาก	 

ตระหนัก	ถึง	ภัย	คุกคาม	จาก	การ	รุกราน	ของ	คอมมิวนิสต์		 

จาก	การ	ที	่ประเทศ	จนี	เปลีย่น	ระบอบ	การ	ปกครอง	เปน็	

ระบอบ	คอมมวินสิต	์และ	ระบอบ	คอมมวินสิต	์เริม่	เขา้	

ครอบงำ	เอเชีย	ตะวัน	ออก	เฉียง	ใต้	มาก	ขึ้น

หลัง	จาก	ผ่าน	วิกฤติการณ์	การ	คุกคาม	ของ	ระบอบ	

คอมมิวนิสต์		ประเทศไทย	ได้	ดำเนิน	นโยบาย	สร้าง	ความ	

สมัพนัธ	์กบั	ประเทศ	เพือ่น	บา้น	มาก	ขึน้		โดย	ม	ีการ	รว่ม	

ประชมุ	ใน	ระดบั	ภมูภิาค	อาเซยีน	และ	ตัง้	เปา้	หมาย	ที	่จะ	

ส่ง	เสริม	ให้	ภูมิภาค	เอเชีย	ตะวัน	ออก	เฉียง	ใต้	เป็น	เขต	

สันติภาพ	 เสรีภาพ	 และ	ความ	เป็นก	ลาง	 (Zone	 of	

Peace,	Freedom,	and	Neutrality	–	ZOPFAN)		เป้า	หมาย	

นโยบาย	ตา่ง	ประเทศ	ของ	ไทย	ได	้เปลีย่น	ผนั	จาก	การ	เนน้	

ผล	ประโยชน์	ด้าน	ความ	มั่นคง	เป็น	หลัก	 (security	 –	

oriented	 policy)	มา	เน้น	เป้า	หมาย	ทาง	ด้าน	เศรษฐกิจ	

(economic	 -	 oriented	 policy)	 ประเทศไทย	ยัง	ได้	 

ผลกั	ดนั	ให	้ม	ีการ	จดั	ตัง้	เขต	การ	คา้	เสร	ีอาเซยีน	(ASEAN	

Free	Trade	Area	-	AFTA)	ขึ้น	ใน	ปี	พ.ศ.	2535	เพื่อ	

เป็น	กลไก	ทาง	เศรษฐกิจ	ของ	ประเทศ	ใน	เขต	เอเชีย	 

ตะวัน	ออก	เฉียง	ใต้	(สัน	สิทธ์ิ		ชวลิต	ธำรง,	2546	:	56	-	58)

สิ่ง	ต่าง	 ๆ	 เหล่า	นี้	 	 คือ	 	 แนวทาง	การ	ดำเนิน 

	ความ	สัมพันธ์	ระหว่าง	ประเทศ	ของ	ไทย	ตั้งแต่	ใน	อดีต	

จนถึง	ปัจจุบัน	ซึ่ง	จะ	เห็น	ได้	ว่า	มี	เป้า	หมาย	ใน	ปัจจุบัน	

คือ	 แนวทาง	ยุทธศาสตร์	ที่ 	จะ	ผลัก	ดัน	ให้	ระบบ	

เศรษฐกิจ	มี	ความ	เจริญ	เติบโต	เพื่อ	ประเทศไทย	จะ	ได้	

เป็น	ศูนย์กลาง	ทาง	เศรษฐกิจ	ของ	ภูมิภาค	เอเชีย 

	ตะวัน	ออก	เฉียง	ใต้	นั้น	เอง

สรุป
จะ	เห็น	ได้	ว่า	 	ความ	สัมพันธ์	ระหว่าง	ประเทศ	มี	

ลกัษณะ	ที	่ยุง่	ยาก	ซบั	ซอ้น		การ	ปฏสิมัพนัธ	์ตอ่	กนั	ลว้น	

ประกอบ	ไป	ด้วย	พฤติกรรม	และ	การก	ระ	ทำ	ทั้ง	หลาย		

ตัว	แสดง	จะ	ต้อง	ใช้	ความ	ระมัดระวัง	เพราะ	ความ	สัมพันธ์	

ระหวา่ง	ประเทศ	เปรยีบ	เสมอืน	เหรยีญ	สอง	ดา้น	เพราะ	

ผล	ที่	เกิด	ขึ้น	อาจ	มี	ทั้ง	ทาง	ดี	และ	ทาง	ไม่	ดี		ต้อง	ใช้	ความ	

ละเอียด	อ่อน	ยึด	หลัก	การ	และ	แนวทาง	สัมพันธไมตรี		

เนน้	ความ	เขา้ใจ	ที	่ด	ีตอ่	กนั		เพือ่	ให	้ความ	สมัพนัธ	์เปน็	ไป	

ใน	รปู	แบบ	ของ	ความ	รว่ม	มอื	มากกว่า	ความ	ขัด	แย้ง	หรือ	

ห่าง	เหิน	ท้ังน้ี	เพ่ือ	ผล	ประโยชน์	แห่ง	ชาติ	ของ	ประเทศ	ตน	

ท้ัง	ใน	ด้าน	การเมือง	เศรษฐกิจ	สงัคม		วทิยาศาสตร	์	และ	

เทคโนโลยี	สิ่ง	ต่าง	 ๆ	 เหล่า	นี้	ล้วน	เป็น	เหตุผล	และ	

ประเด็น	สำคัญ	ใน	เวที	ความ	สัมพันธ์	ระหว่าง	ประเทศ		 

ที่ 	จะ	คอย	ขับ	เคลื่อน	และ	สร้าง	สมดุล	ภาพของ 

	ความ	สัมพันธ์	ระหว่าง	ประเทศ	ให้	ดำเนิน	ต่อ	ไป
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รวม	ถึงการ	ตรวจ	เอกสาร	(Literature	review)	เพื่อ	อ้างอิง	งาน	ใน	เรื่อง	เดียวกัน	ที่	ทำ	มา	แล้ว	พร้อม	วัตถุประสงค์	

ไว้	ในตอน	สุดท้าย	ของ	บทนำ	การ	ตรวจ	เอกสาร	หลาย	ๆ	 เล่ม	 	 เขียน	แบบ	เชื่อม	ความ	 ให้	อ่าน	ต่อ	เนื่อง	กัน	ได้	 

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน



ความ	หมาย	 ใช้	ระบบ	นาม	ปี	 (name-year	 system)	 เช่น	สมร	รัตน์	 	 แก้ว	นิล	 (2547)	 พบ	ว่า	ปัจจุบัน	นี้	 

เกษตรกร	มี	อัตรา	การเป็น	หนี้	เพิ่ม	ขึ้น	 และ	เกษตรกร	ที่	ทำ	นา	มี	อัตรา	การ	เป็น	หนี้	สูง	กว่า	เกษตรกร	ที่	ทำ	สวน	 

สนอง	 โก	ศัล	วัฒน์	 (2548)	 แสดง	ความ	เห็น	ว่า	 การ	ให้	เกษตรกร	มี	อาชีพ	เสริม	มี	ส่วน	ทำให้	การ	เป็น	หนี้	ลด	ลง  

บทความ	แต่ละ	เรื่อง	ที่	ใช้ไม่	ต้อง	แสดง	ราย	ละเอียด	มาก	เกิน	ความ	จำเป็น

	 (2)	วัสดุ	อุปกรณ์	และ	วิธี	การ	(Materials	and	Methods)	หรือ	วิธี	การ	วิจัย	ทดลอง	(Research	Procedures)	

อธิบาย	เคร่ือง	มือ	และ	วิธี	การ	วิจัย	ให้	ชัดเจน	เขียน	แบบ	เรียง	ความ	ย่อหน้า	เม่ือ	จบ	แต่ละ	หมวด	ใช้	หัวข้อ	ให้	น้อย	ท่ีสุด

	 (3)	ผล	การ	วิจัย	(Results)	เขียน	แบบ	เรียง	ความ	เสนอ	ผล	การ	ทดลอง	อย่าง	ชัดเจน	ตรง	ประเด็น	ควร	

มี	รูปภาพ	และ/หรือ	ตาราง	ประกอบ	การ	อธิบาย	ผล	ใน	ตาราง	และ	รูปภาพ	ต้อง	ไม่	ซ้ำ	ซ้อน	กัน

รูปภาพ	และ	กราฟ	ใน	การ	ส่ง	ต้นฉบับ	ให้	แยก	ออก	จาก	เนื้อ	เรื่อง	โดย	ให้	มี	1	รูป	ต่อ	1	หน้า	คำ	บรรยาย	อยู่	ใต้	

รูป	บันทึก	เป็น	ไฟล์	ที่	มี	นามสกุล	JPEGs	ที่	ความ	ละเอียด	300	dpi	ขึ้น	ไป	เท่านั้น	ถ้า	เป็น	ภาพถ่าย	กรุณา	ส่ง	ภาพ 

ต้นฉบับ	 (original)	 ไม่	รับ	ภาพ	ประกอบ	บทความ	ที่	เป็นการ	ถ่าย	สำเนา	จาก	ต้นฉบับ	และ	ภาพ	สแกน	 เนื่องจาก 

จะ	มี	ผล	ต่อ	คุณภาพ	ใน	การ	พิมพ์	และ	จะ	พิมพ์	ภาพ	สี	เมื่อ	จำเป็น	จริง	ๆ	 เท่านั้น	 เช่น	แสดง	สี	ของ	ดอกไม้	 เป็นต้น	 

ใน	กรณี	ที่	เป็น	รูป	ลาย	เส้น	ให้	วาด	โดย	ใช้	หมึก	สี	ดำ	ที่	มี	เส้น	คม	ชัด	หมายเลข	รูปภาพ	และ	กราฟ	ให้	เป็น	เลข	อา	รบิก	

คำ	บรรยาย	และ	ราย	ละเอียด	ต่าง	ๆ	อยู่	ด้าน	ล่าง	ของ	รูปภาพ	และ	กราฟ

ตาราง	แยก	ออก	จาก	เนื้อ	เรื่อง	โดย	ให้	มี	1	ตาราง	ต่อ	1	หน้า	หมายเลข	ตาราง	ให้	เป็น	เลข	อา	รบิก	คำ	บรรยาย	

อยู่	ด้าน	บน	ของ	ตาราง	ราย	ละเอียด	ประเภท	ตาราง	อยู่	ที่	เชิงอรรถ	(footnote)

	 (4)	การ	อภิปราย	ผล	(Discussion)	เป็นการ	อภิปราย	ผล	การ	วิจัย		เพื่อ	ให้	ผู้	อ่าน	มี	ความ	เห็น	คล้อย	ตาม			 

เพื่อ	เปรียบ	เทียบ	กับ	ผล	การ	วิจัย	ของ	ผู้	อื่น	 เพื่อ	เสนอ	ลู่ทาง	ที่	จะ	ให้	ประโยชน์	 หา	ข้อ	ยุติ	ใน	ผล	การ	วิจัย	 ฯลฯ		 

ควร	อา้งองิ	ทฤษฎ	ีหรอื	การ	ทดลอง	ของ	ผู	้อืน่	ประกอบ	ผล	การ	วจิยั	และ	การ	อภปิราย	ผล	(Results	and	Discussion)	

อาจ	นำ	มา	เขียน	ไว้	ใน	ตอน	เดียวกัน	ก็ได้

	 (5)	บท	สรุป	(Conclusion)	สรุป	ประเด็น	และ	สาระ	สำคัญ	ของ	งาน	วิจัย

	 (6)	กิตติกรรมประกาศ	(Acknowledgements)	อาจ	มี	หรือ	ไม่มี	ก็ได้

	 (7)	 เอกสาร	อ้างอิง	 (References)	ถ้า	มี	ทั้ง	ภาษา	ไทย	และ	ภาษา	อังกฤษ	 ให้	เรียง	ภาษา	ไทย	ขึ้น	ก่อน	ใน	

แต่ละ	กลุ่ม	เรียง	ตาม	ลำดับ	ตัว	อักษร	วิธี	การ	เขียน	ตาม	ตัวอย่าง	ดังนี้	:
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