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แตกตางทางดานภาษาพูด สังคมและวัฒนธรรมที่ตางกันของแตละทองถิ่น ดังนั้นสามเณรชาวเขา
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองเรียนรูและยอมรับในความแตกตางและความหลากหลายของสังคมพหุ
วัฒนธรรม โรงเรียน วัดและครูอาจารยมุงเนนการใหความรูเรื่องการปรับตัวทั้งดานภาษาในการ
สื่อสารดวยการปลูกฝงใหนักเรียนสามเณรชาวเขาพูดจาภาษาไทยกลางไดชัดเจน สุภาพ ไพเราะ ไม
หยาบคาย เคารพซึ่งกันและกัน ไมแสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผูอื่น การอยูรวมกันอยางมีระเบียบวินัย 
โดยสามเณรชาวเขาทุกคนมีหนาที่ที่ตองปฏิบัติตอโรงเรียนและวัด เพราะเปนสถานที่ที่ใหความรูและที่
อยูอาศัย มอบหมายการทํากิจวัตรประจําวันที่พรอมเพรียงกันในวัดและโรงเรียน เพื่อเปนการฝกให
นักเรียนไดเรียนรูที่จะอยูรวมกันในสังคมและเพื่อสรางความสามัคคีความมีระเบียบวินัยความเปนน้ํา
หนึ่งใจเดียวกันกัน 
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The objectives of this qualitative research were 1) to study the adaptation of 
the hill tribe novices of Mae TaengWittayaPariyattitham School, WatNong Kong, Khilek 
Sub-District, Mae Taeng District, Chiang Mai Province, 2) to analyze the adaptation of 
the hill tribe novices of Mae TaengWittayaPariyattitham School, WatNong Kong, Khilek 
Sub-District, Mae Taeng District, Chiang Mai Province, and 3) to study the problems 
and obstacles of co-existence of the novices in order to further modify and apply. 
Data was collected from 25 interview forms. The populations were 25 people 
consisting of the Director, teachers, escorts and hill tribe novices who were studying 
and living in Mae TaengWittayaPariyattitham School, WatNong Kong, Khilek Sub-District, 
Mae Taeng District, Chiang Mai Province. 

The results of the research were found that: 
Mae TaengWittayaPariyattitham School, WatNong Kong, Khilek Sub-District, 

Mae Taeng District, Chiang Mai Province has a policy of receiving all different hill tribe 
novices to attend and live in school and temple. So the director, teachers, escorts, 
senior novices and those involved people in temple and school are good examples of 
morality, ethics. They lead new comer novices to practice charity, precepts and 
meditation and they teach academic knowledge, reading, speaking and writing in order 
to promote the adaptation of coexistence of new hill tribe novice students coming 
every year. 

The novices come from different ethnic groups with their own local dialects, 
different traditions, beliefs and cultural concepts. Adaptation to the coexistence under 
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differences in many aspects is an important thing in casting ethics and morality of hill 
tribe novice students. The school focuses on moral education. In addition to teaching 
and learning activities, teachers will always emphasis on living with others and being a 
good friend to each other. 

Problems and obstacles of adaptation in coexistence in Mae 
TaengWittayaPariyattitham School, WatNong Kong, Khilek Sub-District, Mae Taeng 
District, Chiang Mai Province are caused by local dialects, different traditions, beliefs 
and cultural concepts. Thus hill tribe novices need to learn and accept the 
differences and diversity of multicultural society. The school, temple and teachers 
focus on giving knowledge of adaptation of both language and communication. They 
teach novice students to use Thai, clear, polite, not vulgar language and respect each 
other; do not show modesty and verbal insults, to live together in a disciplined 
manner. All hill tribe novices are obliged to treat the school and temple, for these are 
places to educate and shelter. Students are assigned daily activities in both temple 
and school to teach them to learn living together in society and to create harmony, 
discipline, and solidarity. 
 
Keywords: Adaptation, hill tribe novice, Pariyattitham School 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

สังคมปจจุบันที่มีความแตกตางและหลากหลายทั้งทางภาษา วัฒนธรรมการอยูรวมกัน
จําตองมีการปรับตัวซึ่งเปนเรื่องที่หลีกเลี่ยงไมได ดังนั้น จึงจําเปนตองมีศาสตรและศิลปในการอยู
รวมกันจึงจะอยูรวมกันไดอยางเปนระเบียบและมีความสุข ในขณะเดียวกันเมื่ออยูรวมกันในสังคมที่
หลากหลายและมีความแตกตางก็ตองมีความเคารพในอัตลักษณ การอยูรวมกันของบุคคลที่มีความ
แตกตางทางดานเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี รวมทั้งทัศนคติความเชื่อ อาจนํามาซึ่ง
ความไมเขาใจกันได ดังนั้น การเรียนรูการปรับตัวเพื่อยอมรับในความแตกตางและความหลากหลาย
ของสังคมจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง ที่ควรเรียนรู เพื่อการอยูรวมกัน สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑการ
อยูรวมกันในรูปของกฎระเบียบ หรือกฎหมาย และมีคุณธรรม จริยธรรมในการชวยเหลือเกื้อกูลกัน 
การมีสวนรวมกิจกรรมตาง ๆ การปฏิบัติตามคุณธรรมของการอยูรวมกัน การเคารพกฎเกณฑ เปน
หลักการพื้นฐานของการอยูรวมกันของผูคนในสังคม การอยูรวมกันในสังคมตองอาศัยกฎระเบียบ
กติกาของสังคม ตองเรียนรูกฎกติกาของสังคม ตองยอมรับและปฏิบัติตามกฎเกณฑกติกาทาง สังคม 
การอบรมคนใหเกิดการเรียนรูกฎเกณฑและกติกา ของสังคม คือ การถายทอดวิถีชีวิตวัฒนธรรม และ
สามารถดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสมถูกตอง การเคารพกฎเกณฑ การอบรมใหเรียนรู กฎเกณฑของ
สังคมเปนกระบวนการที่จะตองกระทํา เริ่มตั้งแตวัยเด็ก จนถึงผูใหญ ในการเคารพกฎเกณฑของ 
สังคม การเคารพซึ่งกันและในการอยูรวมกันในสังคมอยางเหมาะสม คือการ ยึดมั่นในสิทธิ เสรีภาพ 
และหนาที่และตางปฏิบัติไดอยางถูกตองครบถวน ยอมอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข และ
กอใหเกิดการพัฒนาและเจริญกาวหนาได อยางรวดเร็ว การเคารพซึ่งกันและกัน การปฏิบัติตนตาม
สิทธิของตนเองและผูอื่นในสังคม เปนสิ่งที่ชวยจัด ระเบียบใหกับสังคมสงบสุข  

โรงเรียนเปนสถานศึกษาซึ่งถือเปนสังคมหนึ่งของการอยูรวมกันมีขอตกลงเปนแนวปฏิบัติ
เชน ประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของโรงเรียนโดยเครงครัด มีความรับผิดชอบตอตนเอง มี
ความรับผิดชอบตอโรงเรียน รูจักใหอภัยผูอื่น มีความสัมพันธในการอยูรวมกันในสังคม ภายใต
กฎเกณฑโดยมีวัตถุประสงครวมกัน ในการอยูรวมกัน ตองคํานึงถึงมารยาทและประโยชนสวนรวมเปน
หลัก 

ปจจุบันในสวนของกระทรวงศึกษาไดใหความสําคัญกับการศึกษาเปนอันดับแรกโดยจัดตั้ง
สถานศึกษาที่รัฐจัดใหมีการเรียนฟรี ทั้งในสวนของบุคคลทั่วไป และสําหรับพระภิกษุสามเณร เชน 
โรงเรียนสงเคราะหชาวเขา โรงเรียนวัดตามโครงการพระจาริก โรงเรียนปริยัติธรรม ซึ่งเปนการให
โอกาสอยางทั่วถึงเพื่อใหเกิดคุณภาพของผูรับการศึกษาอยางเทาเทียมกัน ซึ่งผูเขามาเรียนสวนใหญก็
จะมาจากครอบครัวที่มีความแตกตางทั้งทางดานสังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมที่แตกตางกันไป 

โรงเรียนปริยัติธรรมแมแตงวิทยา วัดหนองโคง ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัด
เชียงใหม เปนวัดที่ใหโอกาสชาวเขาเผาตาง ๆ เขารับการศึกษาและพักพิงตั้งแตมัธยมศึกษาตอนตน
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ตามโครงการพระธรรมจาริก โดยไมเสียคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น ทางวัดไดรับ การสนับสนุนงบประมาณ
ดําเนินการจากมูลนิธิเผยแพรพระพุทธศาสนาแกชนถิ่นกันดารในพระราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยและสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ซึ่งโอกาสทางการศึกษาของชาวเขาเผาตาง ๆ ในแตละ
ปที่มีความประสงคจะศึกษาหาความรูมาพัฒนาศักยภาพของตนและชุมชนใหอยูในระดับสูงตอไป 
ภายใตวัฒนธรรม ความเชื่อ ภาษาพูด ภาษาเขียน ความเปนอยูและวิถีการดําเนินชีวิตภายใตการ
ปกครองของเจาอาวาส ซึ่งมีความแตกตางของชาวเขาเผาตาง ๆ จึงจะตองมีการปรับตัวเองใหเขากับ
สังคมโดยไมใหความเชื่อ วัฒนธรรม วิถีการดําเนินชีวิตเดิมมาเปนอุปสรรค 

ผูวิจัยมีความสนใจถึงการปรับตัวภายใตความแตกตางทั้งในดานสังคมวัฒนธรรมรวมถึงการ
ดําเนินชีวิตในสิ่งแวดลอมภายใตกฎเกณฑที่มีแนวปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยสามเณรชาวเขาเผาตาง 
ๆ ที่กําลังศึกษาที่โรงเรียนปริยัติธรรมแมแตงวิทยา วัดหนองโคง ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัด
เชียงใหม มีการปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรมกันอยางไรมากนอยเพียงใดและอะไรคือเหตุปจจัยใน
การปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะเปนประโยชนตอการวางแผน
การศึกษาเปนแนวทางในการปรับกระบวนการอยูรวมกันทางสังคม การจัดกระบวนการเรียนการสอน
ของสามเณรชาวเขาเผาตาง ๆ ใหสัมฤทธิ์ผลตามที่ไดตั้งไว 

 
1.2 โจทยงานวิจัย 

1.2.1 การปรับตัวของสามเณรชาวเขาที่จะตองอยูรวมกันของสามเณรชาวเขาภายใน
โรงเรียนปริยัติธรรมแมแตงวิทยา วัดหนองโคง ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ยังมี
ปญหาในการปรับตัวและอยูรวมกัน 

1.2.2 วิเคราะหปญหาและอุปสรรคของการอยูรวมกันของสามเณรชาวเขาภายในโรงเรียน
ปริยัติธรรมแมแตงวิทยา วัดหนองโคง ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม มีปญหาในการ
ปรับตัวและอยูรวมกัน 

1.2.3 ปญหาและอุปสรรคของการอยูรวมกันของสามเณรชาวเขาภายในโรงเรียนปริยัติ
ธรรมแมแตงวิทยา วัดหนองโคง ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหมสามารถนําไปแกไขและ
ประยุกตใชตอไป 

 
1.3 วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.3.1 เพื่อศึกษาการปรับตัวของสามเณรชาวเขาโรงเรียนปริยัติธรรมแมแตงวิทยา        
วัดหนองโคง ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

1.3.2 เพื่อวิเคราะหการปรับตัวของสามเณรชาวเขาโรงเรียนปริยัติธรรมแมแตงวิทยา     
วัดหนองโคง ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

1.3.3 เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคที่พบของการอยูรวมกันของสามเณรไปแกไขและ
ประยุกตใชตอไป 
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1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
เนื่องจากการวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดําเนินการศึกษา

บทบาทหนาที่และการอยูรวมกันเพื่อใหการรวบรวมขอมูลในแตละดานที่กําหนดไวใหครบถวน
สมบูรณผูวิจัยจึงไดกําหนดระยะเวลาไวดังนี้ 

1.4.1 ขอบเขตดานประชากร 
ผูวิจัยศึกษาจากสามเณรชาวเขาเผาตาง ๆ ที่กําลังศึกษาและพักอาศัยรวมกันภายใน

โรงเรียนปริยัติธรรมแมแตงวิทยา วัดหนองโคง ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 
25 รูป 

1.4.2 ขอบเขตดานเนื้อหา 
ศึกษาและวิเคราะหลักษณะการปรับตัวและอาศัยในโรงเรียนภายใตการมีพื้นฐานความเชื่อ

ความคิด และวิถีชีวิตที่แตกตางกันวามีความสอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกันไดมากแคไหน โดย
เนนการสัมภาษณ การแสดงความคิดเห็นมุงเนนเรื่อง 

 1. การปรับตัวของสามเณรชาวเขาดานสังคมและวัฒนธรรม 
 2. การปรับตัวการปรับตัวของสามเณรชาวเขาดานการเรียนรู 
 3. การปรับตัวของสามเณรชาวเขาดานกิจวัตรในการอยูรวมกัน 
1.4.3 ขอบเขตดานพื้นที ่
พื้นท่ีที่ศึกษาครั้งนี้คือ โรงเรียนปริยัติธรรมแมแตงวิทยา วัดหนองโคง ตําบลขี้เหล็ก อําเภอ

แมแตง จังหวัดเชียงใหม เปนโรงเรียนที่ทําการสอนใหแกสามเณรชาวไทยภูเขาเผาตาง ๆ ซึ่งเปนหนึ่ง
ในโครงการพระธรรมจาริก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย  เปดการสอนระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่  1–6และได รับอนุญาตจากกรมการศาสนา
กระทรวงศึกษาธิการมาตั้งแต พ.ศ.2541 เพื่อใหสามเณรชาวไทยภูเขาตาง ๆ ที่มาเรียนที่มาใชชีวิตอยู
รวมกัน 

1.4.4 ขอบเขตดานเวลา 
เนื่องจากการวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดําเนินการศึกษา

การปรับตัวบทบาทหนาที่และไดอยูทํางานรวมกันในโรงเรียนเพื่อใหไดรวบรวมขอมูลในแตละดานที่
กําหนดไวใหครบถวนสมบูรณผูวิจัยจึงกําหนดระยะเวลาไว 1 ป 

 
1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.5.1 ทําใหทราบถึงการปรับตัวของสามเณรชาวเขา ที่ศึกษาและพักอาศัยในโรงเรียน
ปริยัติธรรมแมแตงวิทยา วัดหนองโคง ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม  

1.5.2 ทําใหทราบถึงแนวทางและวิธีการวิเคราะหการปรับตัวของสามเณรชาวเขา ที่กําลัง
ศึกษาและพักอาศัยที่โรงเรียนปริยัติธรรมแมแตงวิทยา วัดหนองโคง ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง 
จังหวัดเชียงใหม  

1.5.3 ทําใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคของการอยูรวมกันเพื่อแกไขและพัฒนาตอไป 
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1.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
วิทยานิพนธนี้เพื่อศึกษาการปรับตัวของสามเณรชาวเขา กรณีศึกษาโรงเรียนปริยัติธรรม  

แมแตงวิทยา วัดหนองโคง และเพ่ือใหการรวบรวมขอมูลในแตละดานที่กําหนดไวใหครบถวนสมบูรณ 
ดังนั้นผูวิจัยจึงไดประกอบงานวิจัยที่เกี่ยวของไว ดังนี้ 

ทิพวรรณ  สุวรรณโณ(2543, หนา 22)ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การปรับตัวและการธํารง
รักษาวัฒนธรรมในสภาพแวดลอมใหมของชาวเขา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาการปรับตัวของ
ชุมชนทางดานสังคมและวัฒนธรรมและกระบวนการในการถายทอดความเชื่อระบบความคิดและวิถี
ชีวิตใชในการขัดเกลาสมาชิกภายในครอบครัวเพื่อใหสามารถธํารงรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมของ      
ชาวอีสานอพยพในสภาพแวดลอมใหม 

ผลการศึกษาวิจัยพบวา ชาวเขาอพยพยังมีความเชื่อ ความคิด วิถีชีวิต และการปฏิบัติตาม
ประเพณีดั้งเดิม สวนการดํารงชีวิตนั้นไดนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาชวยเสริมกับการพึ่งพา
ธรรมชาติซึ่งไดจากประสบการณที่ไดเรียนรูและความรูจากวัฒนธรรมมาปรับใชในสิ่งแวดลอมใหม 
ขณะเดียวกันก็ไดถายทอดวัฒนธรรม ภูมิปญญา และความเชื่อสูชนรุนหลังซึ่งทําใหเกิดการปฏิบัติที่
สืบเนื่องกันมาในชุมชนจนถึงปจจุบัน อยางไรก็ตามขนบธรรมเนียมประเพณีบางอยางอาจลด
ความสําคัญลง ทั้งนี้เนื่องจากสิ่งแวดลอมไมเอื้ออํานวยและอิทธิพลของความเจริญทางสังคมและ
เศรษฐกิจที่กําลังแผขยายเขามาในชุมชนทีละเล็กทีละนอย 

พัชราภา  เอื้ออมรวนิช (2558, บทคัดยอ)การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม แนวทางการ
ปรับตัว อาจารยตางชาติ นักศึกษาไทย งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาในการสื่อสาร
ระหวางวัฒนธรรมและแนวทางการปรับตัวของอาจารยตางชาติกบนักศึกษาไทยในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ มีกรอบทฤษฎีการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม
และแนวคิดการปรับตัวในการศึกษา เก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกกับอาจารยตางชาติ 
และการสัมภาษณกลุมกับนักศึกษาชาวไทย รวมทั้งการวิเคราะหเอกสารที่เกี่ยวของผลการวิจัยพบวา 
อาจารยตางชาติที่เขามาทําการสอนในระยะแรก เกิดความตระหนกทางวัฒนธรรม เนื่องจากไมไดมี
การเรียนรูถึงพื้นฐานวัฒนธรรมไทยมากอน อีกทั้งบรรยากาศในชั้นเรียนมีความแตกตางจากประเทศ
ของตนเอง ซึ่งอุปสรรคที่สําคัญที่กอใหเกิดปญหาในการสื่อสารระหวางวัฒนธรรมกับนักศึกษาไทย คือ 
ปญหาดานภาษานอกจากนี้ประเด็นแนวทางการปรับตัว ผลการวิจัยพบวา เมื่อเกิดปญหาในการ
สื่อสารระหวางวัฒนธรรม อาจารยตางชาติจะมีแนวทางในการปรับตัวที่หลากหลาย ทั้งการเรียนรูจาก
สิงแวดลอม และการเรียนรูจากสื่อตาง ๆ การใชภาษากาย หรือความพยายามในการสื่อสารภาษาไทย
รวมถึงเพื่อนรวมงานยังมีสวนชวยใหอาจารยชาวตางชาติเขาใจถึงวัฒนธรรมไทยและสามารถปรับตัว
ไดงายขึ้น โดยปจจัยหลักทีสงผลใหสามารถปรับตัวเพื่อความสําเร็จในการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม
รวมกันไดคือภาษา นอกจากนี้การเรียนรูถึงมิติความหลากหลายทางวัฒนธรรมของไทย และปรับ
รูปแบบการเรียนการสอนใหมีความเหมาะสมมีสวนชวยใหอาจารยตางชาติสามารถประสบผลสําเร็จ
ใน การสื่อสารรวมกับนักศึกษาไทยได 

ดารารัตน  อุทัยพยัคฆ, ดร.(2556) ไดกลาววา แนวคิดการศึกษาปฐมวัย แนวคิดที่เรา
นําไปใชในการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเปนแนวคิดของนักการศึกษาที่ไดทดลองและพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง สําหรับครูปฐมวัยที่จะนําแนวคิดของนักการศึกษาไปใชในการจัดการเรียนการสอน รอง
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ศาสตราจารย ดร.ภรณี  คุรุรัตนะ ไดกลาววาตองอาศัยหลักมนุษยปรัชญาและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรไปพรอม ๆ กัน (Humanistic and scientific bases) ผูใชนวัตกรรมตองมีความรูความ
เขาใจในปจจัย 3 ประการ คือ 

1. ความเชื่อ 
2. ความเขาใจในทฤษฎี 
3. ความสามารถในการปรับการสอน 
ปจจัยทั้ง 3 ประการนี้ มีความสําคัญเทาเทียมกัน การนํานวัตกรรมไปใชขึ้นอยูกับการที่

บุคคลตองการสรางความเชื่อใหกับตนเองดวยการนํานวัตกรรมไปปฏิบัติ โดยมีการศึกษาทฤษฎีเพื่อให
เหตุผลและคําอธิบายกับตนเองในสิ่งที่ปฏิบัติ การเลือกนวัตกรรมตองเลือกตามความเหมาะสม ไม
จําเปนตองใชแนวเดียวกันทุกโรงเรียนในตางประเทศนั้นโรงเรียนมีอิสระและมีเหตุผลในการเลือกใช
แนวคิด สามารถที่จะนําขอดีของแนวคิดตาง ๆ มาประยุกตใชที่สําคัญตองพิจารณาปรับตาม
สภาพการณของโรงเรียน แตละแหงโดยอาจเริ่มทีละสวนจากกิจกรรมขยายไปสูหลักสูตร ครูผูสอน
จําเปนตองมีความสนใจอยากทดลอง สวนผูบริหารตองสนับสนุนไมใหเกิดแรงกดดันจากครูระดับ
ประถมศึกษา หรือผูปกครอง และเหตุผลสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การติดตามผลที่ชี้ใหเห็นวาเด็กที่
เรียนตาม แนวใหมมีทักษะกระบวนการเรียนรูภายในตัวเองมากกวาเด็กที่เรียน โดยเนนเนื้อหาการ
ทองจํา ซึ่งทําใหเกิดวิกฤตการณทางการศึกษาของเราในปจจุบันการนําแนวคิดทางดานการศึกษา
ปฐมวัยมาสูการปฏิบัติ และมีการติดตามผลอยางเปนระบบในลักษณะการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ในชั้น
เรียน (Classroomresearch)วิธีนี้ทําใหครูมีแนวคิดและแนวปฏิบัติของตนเอง เกิดการพัฒนาวิชาชีพ
ไดอยางตอเนื่อง และเกิดผลดีตอการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามวิสัยทัศนที่กําหนด 

ผูเขียนจึงขอย้ําใหครูไทยเรานั้น เวลาจะใชนวัตกรรมอะไรตองมีความเชื่อ มีความเขาใจใน
ทฤษฎีพหุปญญา หรือ Multiple Intelligences ของการดเนอร เราตองมีความเชื่อและความเขาใจ
ในทฤษฎีดังกลาว ทฤษฎีนี้การดเนอรเรียกรองใหมองลึกลงไปในตัวตนของเด็กทุกคนวาเด็กมี
ความสามารถที่จะเก็บรับความรูสึกในการเขียน อาน และคิดคํานวณเทานั้นหรือที่จริงยังมีความรูอีก
มากมายที่ทําใหมนุษยมีชีวิตอยูรอดและสืบทอดเผาพันธุ ความรูทั้งหลายก็ลวนแตสะสมสืบทอดมา
จากรุนสูรุน และสมองเปนกระบวนการที่ทํางานสืบทอดอารยธรรมนี้ ดังนั้น ที่แทจริงแลวสมองของ
มนุษยเปนผลผลิตของการพัฒนาการแหงการเรียนรูของมนุษยชาติ สมองไมใชมีไวเพื่อการอาน เขียน
และการคิดคํานวณ ทฤษฎีพหุปญญาของการดเนอรไดอธิบายถึงความสามารถของสมองซึ่งมีอยาง
หลากหลายไมใชมีแตความสามารถที่จะเรียนรูเฉพาะดานตรรกะ คณิตศาสตรและภาษา ศักยภาพ
ของสมองหรือมีปญญาแยกได 8 ดาน ที่เรียกวาพฤติกรรมที่แสดงออก (ปญญา ทักษะ ความชํานาญ 
ความสามารถ) ดังนี้ 

1. ความสามารถในการใชคํา ทั้งในภาษาพูดและภาษาเขียน 
2. ความสามารถในการใชตัวเลขและการใชเหตุผล 
3. ความสามารถในการเขาใจความสัมพันธระหวางระยะ ขนาด ตําแหนง และการมองเห็น 
4. ความสามารถในการใชและแสดงออกผานอวัยวะตาง ๆ ของรางกาย เชน มือ เทา 
5. ความสามารถที่จะซึมซับและเขาถึงสุนทรียทางดนตรี รวมถึงการเลน การคิดประดิษฐ

และการสื่อแสดงออกดวยดนตรี 
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6. ความสามารถในการเขาใจ รับรูและแยกแยะ สภาพอารมณ ความตองการ แรงกระตุน 
แรงจูงใจและความรูสึกของผูอื่น 

7. ความสามารถในการยอนมองสํารวจ ความนึกคิดและปรับปรุงตนเอง 
8. ความสามารถในการมองเห็นและเขาถึงกฎเกณฑความสัมพันธและความเปนไปใน

ธรรมชาติ 
จากสมองทั้ง 8ดานนี้ ถึงแมมีศักยภาพก็จริงแตไมไดถูกพัฒนาเปนสมองที่เรียนรูและเขาถึง

ความสามารถที่สมองมีอยูอยางเพียงพอ ปญหาไมไดอยูที่ศักยภาพของสมองแตอยูที่กระบวนการสราง
เสริมศักยภาพสมองนั้นไมถูกตอง ทําใหสมองหลังกระบวนการเรียนรูกลายเปนสมองพิการ ไมใชมี
ศักยภาพเพ่ิมขึ้น 

ดังนั้น ตองทําความเขาใจความหมายและลักษณะของการเรียนรูเสียใหม ไมใชยังมี
ความคิดความเขาใจวาการเรียนรูมีความหมายเพียงการทําใหสมองอานออกเขียนได คิดเลขเปน หรือ
จํากัดอยูแตเฉพาะการเรียนรูวิชาการในหองเรียน สรุปไดวาความเชื่อและความเขาใจในทฤษฎีของพหุ
ปญญานี้ถาครูปฐมวัยนํามาใชจะทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูที่เกิดผลดีตอเด็กของเราอยางยั่งยืน 

เรวดีพินลา (2551, บทคัดยอ) การพัฒนาการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ หนวยการเรียนรู 4 
เรื่อง “สารในชีวิตประจําวัน วิทยาศาสตรเปนเครื่องมือในการเรียนรูที่สําคัญยิ่งในโลกปจจุบันและ
อนาคตเพราะชวยพัฒนาผูเรียนใหไดพัฒนาวิธีการคิด ความคิดที่เปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิด
วิเคราะหวิจารณ คิดอยางเปนระบบดวยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ตองอาศัยหลักการทาง
วิทยาศาสตร นําความรูความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวที่กําลังเผชิญอยูในโลกปจจุบัน 
วิทยาศาสตรเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของคนทุกคนทุกสาขาอาชีพ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ที่เนนการเรียนรูวิทยาศาสตรที่เชื่อมโยงชีวิตกับสภาพแวดลอมสรางองค
ความรูที่ใหผูเรียนทํากิจกรรมที่หลากหลายทั้งเปนกลุมและรายบุคคลในการสังเกตสิ่งแวดลอมตาง ๆ 
ใหรูจักตั้งคําถามหรือปญหาเกี่ยวกับสิ่งที่จะศึกษาคนควาเพื่อพัฒนากระบวนการคิดขั้นสูง ดังนั้นการ
วิจัยปฏิบัติการในครั้งนี้ มีความคาดหวังเพื่อพัฒนาใหผูเรียน รูจักการคิด ใชทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร รูจักการแกปญหาแสวงหาความรูเพื่อนําไปปรับใชกับชีวิตประจําวันของผูเรียนใหอยูใน
สังคมอยางมีความสุข ดวยการพัฒนาการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เปนรูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูที่มุงเนนพัฒนาผูเรียนดานปฏิบัติภารกิจในชั้นเรียน ประเมินผูเรียนจากการสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรูการรวมกลุมปฏิบัติกิกรรม และการทดสอบความรูควบคูไปกับกระบวนการเรียนการสอน 
การสรางนิสัยความรับผิดชอบ การใหความรวมมือภายในกลุม เปนการชวยใหนักเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงคตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

การพัฒนาการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ ทําใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนวิทยาศาสตร
ในดานการวัดผลประเมินผล โดยรวมจัดอยูในระดับดีมาก ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ดาน
พฤติกรรมของนักเรียน พบวา นักเรียนเรียนอยางมีความสุขสนุกสนานเพลิดเพลิน ในการปฏิบัติ
กิจกรรมการทดลอง การศึกษาคนควา สืบคนขอมูล การนําเสนอผลงานกลุมหนาชั้นเรียน การ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ในการแกปญหาของแตละกลุม เชน การปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง การ
แบงปนสารเคมี และสื่อ/วัสดุอุปกรณการทดลอง นักเรียนกระตือรือรนสนใจใครรู กลาแสดงออก ซึ่ง
เปนไปตามความคาดหวังของการวิจัยปฏิบัติการ สงผลใหนักเรียนสามารถเรียนรูวิทยาศาสตรอยูใน
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ระดับดี ถึงดีมากและสงผลใหผูวิจัยไดนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูงรูปแบบการพัฒนาการเรียนรูแบบกลุม
รวมมือเรื่อง “สารในชีวิตประจําวัน” 

ดาวิน(Darwin) เปนผูเริ่มใชคําวา “การปรับตัว” (Adaptation) ในทฤษฎีวาดวยการ
วิวัฒนาการใน ค.ศ.1859 โดยไดสรุปความคิดวาสิ่งมีชีวิตที่สามารถปรับตัวใหเขากับสภาวะแวดลอม
ของโลกท่ีเต็มไปดวยภยันตรายไดเทานั้นที่จะดํารงชีวิตอยูได ตอมานักจิตวิทยาไดนําคําวาการปรับตัว
มาใชในความหมายทางจิตวิทยาโดยเปลี่ยนมาใชคําวา Adjustment ในการศึกษาและเขาใจ
พฤติกรรมของมนุษย จําเปนตองศึกษาทั้งในแงชีววิทยาและจิตวิทยา ในแงชีววิทยา ไดแก การปรับตัว
ใหเปนไปตามความตองการของรางกาย สวนในแงของจิตวิทยา หมายถึง การปรับตัวใหเปนไปตาม
ความตองการของจิตใจ 

พระอินจันทรกนฺตจารี (ศรีบุญ) (2549, หนา 183) ไดทําการวิจัยเรื่อง วิถีชีวิตการ
เปลี่ยนแปลงทางดานวัฒนธรรมของชุมชนชาวยองชุมชนบานดอนปน ตําบลแชชาง อําเภอสันกําแพง 
จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา ชุมชนชาวยองบานดอนปนกอนที่จะยายถิ่นฐานมาตั้งอยูบานดอนปน
นั้นมีบรรพบุรุษสืบทอดเชื้อสายมาจากเมืองสิบสองปนนาประเทศพมา หรือเมียนมาร ชาวยองในอดีต
อยูกันอยางเรียบงาย มีสภาพเปนชุมชนขนาดเล็ก มีผูนําที่ดีชาวบานใหความเคารพ นับถือ มีการดํารง
ชีพดวยการทําไรทํานาและงานฝมือในครัวเรือน มีฐานะพออยูพอกิน ชาวยองไดนําเอารูปแบบ
วัฒนธรรมดั้งเดิมไมวาจะเปนดานภาษา การแตงกาย และประเพณี พิธีกรรมความเชื่อตาง ๆ นํามา
ประพฤติปฏิบัติตอการดําเนินวิถีชีวิตของตนเองครอบครัวและชุมชน ขณะเดียวกันยังชวยรักษาและ
สืบทอดอยางยาวนาน  

ในปจจุบันชาวยองไดมีการเปลี่ยนแปลงจากชุมชนขนาดเล็กไป สูสภาพชุมชนขนาดใหญ 
ผูนําจะตองมาจากคนที่มีฐานะ มีการศึกษาสูง มีการพัฒนาทําใหชาวบานจากอาชีพการไรทํานา
เปลี่ยนเปนอาชีพคาขาย พนักงานบริษัททําใหครอบครัวมีฐานะทางการเงินที่ดี สงบุตรหลานเขาไป
ศึกษาในตัวเมืองมากขึ้น การรักษาสุขภาพจากเคยที่ตองพึ่งหมอยาในชุมชน ปจจุบันชาวยองนิยมใช
บริการโรงพยาบาลมากขึ้น เพราะความทันสมัยมีถนนหนทางการคมนาคมที่ดีสะดวกสบายในการ
เดินทาง วัฒนธรรมของชาวยองมีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการแตงกายเดิมทีใชผาที่ทอขึ้นเอง    
แตปจจุบันหาซื้อไดตามรานคาทั่วไป ภาษายองสวนมากจะมีพูดคุยกันเฉพาะกลุมผูสูงอายุเทานั้น   
สวนเด็กเยาวชนพูดภาษาไทยภาคกลางและภาษาพื้นเมือง สิ่งของที่จะใชในประเพณีการตานธรรม 
ปจจุบันนิยมซื้อตามทองตลาดเพื่อความรวดเร็ว พิธีเลี้ยงใจบานเมื่อกอนชวยกันทําอาหารแตปจจุบัน
นิยมจางแมครัวมาทําอาหารแทน การเปลี่ยนแปลงเกิดจากปจจัยภายนอกและภายในที่สงผลกระทบ
ตอชุมชนชาวยอง  

กันยา สุวรรณแสง(2536, หนา 50) กลาววามนุษยสัตวสังคมที่อยูรวมกับผูอื่นการกระทํา
ใดที่เปนแกตนเองแลวก็ตองไปตามแนวคิดของสังคมอื่น ๆ อีกดวย แนวคิดของสังคมที่ก็เปนอุปสรรค
ในการดําเนินชีวิตของบุคคลเปนอยางมาก ในทางจิตวิทยากลาววา การเปลี่ยนแปลงการปรับปรุงตัว
ของบุคคลนั้นเปนไปสองรูปแบบ การปรับตัวภายในและการปรับตัวภายนอก ผูที่มีการปรับตัวภายใน
ของตนเองเรียกวา well Adjusted สวนลักษณะการปรับตัวภายนอก ผูที่มีการปรับตัวภายในเขากับ
สภาพภายนอก คือสิ่งแวดลอมไดดี เรียกวา well adapted และเรียกบุคคลที่มีการปรับตัวภายใน
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และภายนอกไดดีทั้งคูเปนผูที่มีความสมบูรณทางบุคลิกภาพอยางเต็มที่ (integrated personality) 
ดังนั้นถามนุษยจะตองมีการปรับตัวกันแลวตามแนวกวาง ๆ ก็คงจะเปนในเรื่อง 

1. ปรับตัวใหอยูรวมกับมนุษยดวยกันเอง 
2. ปรับตัวใหเขากับดินฟาอากาศ 
3. ปรับตัวใหเขากับระเบียบแบบแผนและวัฒนธรรมในทองถิ่น 
4. ปรับตัวใหเขากับสภาพสังคม 
5. ปรับตัวใหเขาตัวของตัวเอง 
สุทัศน  กันทะมา (2542, หนา 100-104) ไดทําการวิจัยเรื่อง การคงอยูของวัฒนธรรม

พื้นบานของชาวไทยใหญ ซึ่งผูวิจัยใชวิธีการเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณสังเกตการณอยางมีสวนรวม 
และคนควาเอกสารที่เกี่ยวของเปนสวนประกอบของการวิจัยซึ่งผลการวิจัยพบวาปจจุบันแมวาสภาพ
ของสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนตาง ๆ ไดมีการเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงจากสังคม
ภายนอกที่มีอิทธิพลสูงและมีการเคลื่อนไหวอยางรวดเร็วแตชาวไทยใหญหมูบานขุนยวม ตําบล
ขุนยวม อําเภอขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน ก็ยังสามารถรักษาวัฒนธรรมพื้นบานของตนเองไวได การ
คงอยูของวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยใหญที่คงอยูและสืบทอดกันมาจากรุนสูรุนจนปจจุบันนั้น 
เปนกระบวนการของชาวไทยใหญที่มีวิถีชีวิตทางสังคมภายใตบริบทของชุมชน ที่ไมไดแยกระหวางการ
เรียนรูกับวิถีชีวิต กระบวนการชวยใหบุคคลและชุมชนสามารถดําเนินชีวิตตนเองดวยการปฏิบัติตาม
ผูรูโดยมีภูมิปญญาพื้นบานของชุมชนเปนองคประกอบที่สําคัญ โดยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ
วัฒนธรรมประเพณีจากเดิม เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมปจจุบัน แตยังคงไวซึ่ง
คุณคาของวัฒนธรรมพื้นบาน ที่ชาวไทยใหญสั่งสมกันมานับแตบรรพบุรุษจนถึงปจจุบัน 

การสรางแผนที่แนวแบงเขตภาษาระหวางภาษาไทยถิ่นกลางและภาษาไทยถิ่นอื่นดวย
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

สมศักดิ์  ศรีสันติสุข, สุวรรณ  บัวบาน (2527, หนา 157) ไดทําการวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนสองแหงในจังหวัดขอนแกน กรณีศึกษาหมูบานอัมพวัน และ
หมูบานคําแกคูณ ทําใหทราบถึงแนวทางการศึกษาและลักษณะการเปลี่ยนแปลงของหมูบานทั้งสอง  
ที่ผานมาในอดีต (พ.ศ.2512-2513)กับปจจุบัน (พ.ศ.2526)วาแตกตางกันอยางไร ผลการวิจัยพบวา 
การเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจและระบบการพักผอนหยอนใจมีมากกวาการเปลี่ยนแปลงในระบบ
เครือญาติระบบความเชื่อและระบบกลุมทางสังคมทราบถึงปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลง
พบวาปจจัยภายนอก เชน สาธารณูปโภค การแพรกระจายทางวัฒนธรรม สื่อสารมวลชนมีการ
เปลี่ยนแปลงมากกวาปจจัยภายใน เชน สาเหตุหรืออิทธิพลของบุคคล หนวยงาน ระบบสถาบัน หรือ
กลุมตาง ๆ ทราบถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง เชน การเปลี่ยนไปสูความทันสมัยของวัตถุ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยูการเชื่อฟงผูอาวุโส การเปลี่ยนไปดานจิตใจ สังคมวัฒนธรรมบาง
ประการของชุมชนบานคําแกนคูณ  

ชลิตานนท  สะชาโต (2546, หนา 22) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องความรูสึกนึกคิดเกี่ยวกับ
ตนเองและการปรับตัวทางสังคมของนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาตอเนื่องระดับปริญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบความรูสึก
นึกคิดเก่ียวกับตนเองและการปรับตัวทางสังคม กลุมตัวอยางคือ นักศึกษาหลักสูตรปการศึกษา 2545 
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จํานวน 200 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจับคือแบบสอบถามความรูสึกนึกคิดเกี่ยวกับตนเองและการ
ปรับตัวทางสังคม 

สนิท  สมัครการ (2519, หนา 42) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอาจทําใหเกิดความพอใจ
หรือไมพอใจ ซึ่งสิ่งเหลานี้มีปจจัยทําใหเกิดการยอมรับหรือการตอตานอยู 6 ประการ คือ 

ความตองการในการเปลี่ยนแปลงหารบุคคลไมตระหนักเห็นความสําคัญของการ
เปลี่ยนแปลงอัตรายอมรับจะชา ในการที่บุคคลจะยอมรับสิ่งใหมในสังคมเห็นวาเปนประโยชน 
สามารถบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค การไดรับการพึงพอใจอยางสูงผลของการยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงนั้น ตองเปนสิ่งที่บุคคลพอใจทั้งทางดานสังคม เศรษฐกิจ การสาธิตผลประโยชนอยางมี
คุณคา จะทําใหการยอมรับการเปลี่ยนแปลงขึ้นไดสะดวก จึงเปนเกณฑสําคัญในการยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงทั้งวัตถุธรรม และอวัตถุธรรม การเขากันไดกับวัตถุธรรมที่มีอยู หากการเปลี่ยนแปลงไม
ขัดกับการวัฒนธรรม ศีลธรรมของสังคม การยอมรับยอมเกิดขึ้น ตนทุนของการเปลี่ยนแปลง หากเสีย
คาใชจายมากก็ยอมรับนอยลงไป ผูนําในการเปลี่ยนแปลงมียุทธวิธีที่ดีรูจักเสนอการเปลี่ยนแปลงไดดี 
เพื่อใหเกิดความตองการการเปลี่ยนแปลงยอมเปนไปไดงายขึ้น 

ฮาวิกเฮิรสท(ธัญมาส  วรงคสิงหรา, 2547, หนา 10 ; อางอิงมาจาก Havighurst, 1953 : 
unpaged)พิจารณาการปรับตัวในแงของการเรียนรูงานตามขั้นพัฒนาของชีวิต เขามีความเห็นวา 
พัฒนาการของชีวิตในแตละวัยนั้น บุคคลมีงานประจําวัยหรืองานประจําขั้นที่ตองเรียนรูควบคูกันไป 
ถาบุคคลสามารถพัฒนางานประจําวัยไดสําเร็จก็จะเปนบุคคลที่มีความสุขและสามารถพัฒนางาน
ประจําวัยในขั้นตอไปไดอยางสําเร็จดวย ในทางตรงกันขามงานในชวงวัยใดไมประสบผลสําเร็จจะทํา
ใหบุคคลนั้นไมมีความสุขและพัฒนางานประจําวัยในชวงตอไปไดยากลําบาก ดังนั้นบุคคลที่มีการ
ปรับตัวไดในทัศนะของฮาวิกเฮิรสท จึงหมายถึงบุคคลที่ประสบความสําเร็จในการเรียนรูและพัฒนา
งานประจําวันใหผานพนไดดวยดี 

ลักขณา  สริวัฒน(2544, หนา 105) ไดใหความหมายของการปรับตัวไววา การปรับตัว คือ 
การที่บุคคลสามารถสรางหรือขัดเกลาพฤติกรรมใหเขากับแบบแผนของสังคมหรือสิ่งแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงใหสามารถบรรลุจุดหมายที่ตองการ ทําใหมีชีวิตอยูอยางปกติสุขทั้งทางกายและจิตใจ ไม
เกิดผลเสียทั้งตอตนเองและผูอื่น 

สรุปปญหาการปรับตัวและการอยูรวมกันของสามเณรชาวเขาในโรงเรียนปริยัติธรรมแม
แตงวิทยา วัดหนองโคง ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ยังตองมีการปรับตัวอีกหลาน
ดานคือดานภาษา วัฒนธรรมและประเพณีรวมถึงการใชชีวิตรวมกันดวยความพรอมเพรียง ทฤษฏีการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม เปนการศึกษาวิเคราะหผลกระทบ ทางสังคมและสิ่งแวดลอมใน
ครั้งนี้ ปจจัยหนึ่งมีความสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไปสูสังคมเมืองและปจจัย
ภายนอก ซึ่งไดมีผลตอความเปลี่ยนแปลงของชาวเขา เชน เมื่อรัฐบาลไดดําเนินการพัฒนาโดยเรง
สรางถนนหนทาง ไฟฟา ประปา โรงเรียน จึงทําใหชุมชนไดมีการพัฒนาที่ดีขึ้น 
 
 
 
 



10 

 

1.7 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
การศึกษางานวิจัยเรื่อง การปรับตัวของสามเณรชาวเขากรณีศึกษาโรงเรียนปริยัติธรรม      

แมแตงวิทยา วัดหนองโคง ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหมการศึกษางานวิจัยเรื่อง การ
ปรับตัวของสามเณรชาวเขากรณีศึกษาโรงเรียนปริยัติธรรมแมแตงวิทยา วัดหนองโคง ตําบลขี้เหล็ก 
อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยไดศึกษาจากเอกสาร แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของคือ 
ทฤษฎีการปรับตัวของ พัชราภา  เอื้ออมรวนิช (2558, บทคัดยอ) การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม แนว
ทางการปรับตัว อาจารยตางชาติ นักศึกษาไทย งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาในการ
สื่อสารระหวางวัฒนธรรมและแนวทางการปรับตัวของอาจารยตางชาติกบนักศึกษาไทยใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ มีกรอบทฤษฎีการสื่อสาร
ระหวางวัฒนธรรมและแนวคิดการปรับตัวในการศึกษา เก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกกับ
อาจารยตางชาติ และการสัมภาษณกลุมกับนักศึกษาชาวไทย รวมทั้งการวิเคราะหเอกสารที่เกี่ยวของ
ผลการวิจัยพบวา อาจารยตางชาติที่เขามาทําการสอนในระยะแรก เกิดความตระหนกทางวัฒนธรรม 
เนื่องจากไมไดมีการเรียนรูถึงพื้นฐานวัฒนธรรมไทยมากอน อีกทั้งบรรยากาศในชั้นเรียนมีความ
แตกตางจากประเทศของตนเอง ซึ่งอุปสรรคที่สําคัญที่กอใหเกิดปญหาในการสื่อสารระหวาง
วัฒนธรรมกับนักศึกษาไทย คือ ปญหาดานภาษานอกจากนี้ประเด็นแนวทางการปรับตัว ผลการวิจัย
พบวา เมื่อเกิดปญหาในการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม อาจารยตางชาติจะมีแนวทางในการปรับตัวที่
หลากหลาย ทั้งการเรียนรูจากสิงแวดลอม และการเรียนรูจากสื่อตาง ๆ การใชภาษากาย หรือความ
พยายามในการสื่อสารภาษาไทยรวมถึงเพื่อนรวมงานยังมีสวนชวยใหอาจารยชาวตางชาติเขาใจถึง
วัฒนธรรมไทยและสามารถปรับตัวไดงายขึ้น โดยปจจัยหลักทีสงผลใหสามารถปรับตัวเพื่อความสําเร็จ
ในการสื่อสารระหวางวัฒนธรรมรวมกันไดคือภาษา นอกจากนี้การเรียนรูถึงมิติความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของไทย และปรับรูปแบบการเรียนการสอนใหมีความเหมาะสมมีสวนชวยใหอาจารย
ตางชาติสามารถประสบผลสําเร็จใน การสื่อสารรวมกับนักศึกษาไทยได 

เรวดี  พินลา (2551, บทคัดยอ) การพัฒนาการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ หนวยการเรียนรู 4 
เรื่อง “สารในชีวิตประจําวัน วิทยาศาสตรเปนเครื่องมือในการเรียนรูที่สําคัญยิ่งในโลกปจจุบันและ
อนาคตเพราะชวยพัฒนาผูเรียนใหไดพัฒนาวิธีการคิด ความคิดที่เปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิด
วิเคราะหวิจารณ คิดอยางเปนระบบดวยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ตองอาศัยหลักการทาง
วิทยาศาสตร นําความรูความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวที่กําลังเผชิญอยูในโลกปจจุบัน 
วิทยาศาสตรเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของคนทุกคนทุกสาขาอาชีพ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ที่เนนการเรียนรูวิทยาศาสตรที่เชื่อมโยงชีวิตกับสภาพแวดลอมสรางองค
ความรูที่ใหผูเรียนทํากิจกรรมที่หลากหลายทั้งเปนกลุมและรายบุคคลในการสังเกตสิ่งแวดลอมตาง ๆ 
ใหรูจักตั้งคําถามหรือปญหาเกี่ยวกับสิ่งที่จะศึกษาคนควาเพื่อพัฒนากระบวนการคิดขั้นสูง ดังนั้นการ
วิจัยปฏิบัติการในครั้งนี้ มีความคาดหวังเพื่อพัฒนาใหผูเรียน รูจักการคิด ใชทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร รูจักการแกปญหาแสวงหาความรูเพื่อนําไปปรับใชกับชีวิตประจําวันของผูเรียนใหอยูใน
สังคมอยางมีความสุข ดวยการพัฒนาการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เปนรูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูที่มุงเนนพัฒนาผูเรียนดานปฏิบัติภารกิจในชั้นเรียน ประเมินผูเรียนจากการสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรูการรวมกลุมปฏิบัติกิกรรม และการทดสอบความรูควบคูไปกับกระบวนการเรียนการสอน 
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การสรางนิสัยความรับผิดชอบ การใหความรวมมือภายในกลุม เปนการชวยใหนักเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงคตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

ดาวิน(Darwin) เปนผูเริ่มใชคําวา “การปรับตัว” (Adaptation) ในทฤษฎีวาดวยการ
วิวัฒนาการใน ค.ศ.1859 โดยไดสรุปความคิดวาสิ่งมีชีวิตที่สามารถปรับตัวใหเขากับสภาวะแวดลอม
ของโลกท่ีเต็มไปดวยภยันตรายไดเทานั้นที่จะดํารงชีวิตอยูได ตอมานักจิตวิทยาไดนําคําวาการปรับตัว
มาใชในความหมายทางจิตวิทยาโดยเปลี่ยนมาใชคําวา Adjustmentในการศึกษาและเขาใจพฤติกรรม
ของมนุษย จําเปนตองศึกษาทั้งในแงชีววิทยาและจิตวิทยา ในแงชีววิทยา ไดแก การปรับตัวใหเปนไป
ตามความตองการของรางกาย สวนในแงของจิตวิทยา หมายถึง การปรับตัวใหเปนไปตามความ
ตองการของจิตใจ 

นงพะงา ลิ้มสุวรรณ (2542, หนา 89) วัยรุน เปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงมากทั้งรางกาย
และจิตใจ วัยรุนจึงตองมีการปรับตัวมาก ซึ่งอาจทําใหวัยรุนมีปฏิกิริยาตอการเปลี่ยนแปลงของรางกาย
และอารมณ บางครั้งปฏิกิริยาเหลานี้อาจเหมือนความผิดปกติที่ตองการความชวยเหลือได แต
โดยทั่วไปแลว ปฏิกิริยาบางครั้งจะเปนอยูชั่วคราวแลวหายไปเองได ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของวัยรุน 
สามารถแบงไดเปน การเปลี่ยนแปลงทางกายและการเปลี่ยนแปลงดานจิตใจ 

โรเจอรส(จุมจินต สลัดทุกข, 2543, หนา 16 ; อางอิงมาจาก Rogers, 1972, หนา 108) 
ผูนําทฤษฎีวาดวยตน และทฤษฎีการใหคําปรึกษาแบบผูรับคําปรึกษาเปนศูนยกลาง เขาไดพิจารณา
การปรับตัวในแงของการปรับตัวภายในตนเองโดยเขาเชื่อวามนุษยทุกคนเปนศูนยกลางของ
ประสบการณตาง ๆ รอบตัวซึ่งเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา สวนหนึ่งของประสบการณที่บุคคลไดรับรู
และมีการปฏิสัมพันธกับผูอื่น รวมทั้งการประเมินผลจากการมีปฏิสัมพันธนั้นกอใหเกิดตัวเรา (Self) 
หรือ “โครงสรางของตน”ขึ้นมาเปนการรับรู เกี่ยวกับตนในดานตาง ๆ เชน บุคลิกลักษณะ 
ความสามารถของตน บทบาทตาง ๆ ของตนในการเกี่ยวของกับผูอื่นและสิ่งแวดลอม ทัศนคติและ
คานิยมตาง ๆ ของตัวเราประสบการณที่แตละบุคคลไดรับจึงมีสวนสําคัญในการกําหนดบุคลิกภาพ 
ของบุคคลใหแตกตางกัน โดยที่แตละคนจะเขาใจและรูจักโลกสวนตัวของเขาไดดีที่สุด บุคคลที่ปรับตัว
ได คือ บุคคลที่เปนตัวของตัวเอง เขาใจและยอมรับตนเองและผูอื่นรวมทั้งสามารถรับรูประสบการณ
ตาง ๆ ตามความ เปนจริง นาประสบการณนั้นมาจัดใหสอดคลองกับโครงสรางหรือบุคลิกลักษณะของ
ตนอยาง ไมขัดแยงหรือบิดเบือน จะมีการรับรูและความคิดเกี่ยวกับตนเองในทางบวก สวนบุคคลที่
ปรับตัวไมได จะมีความขัดแยงระหวางความคิดเกี่ยวกับตนกับประสบการณที่เกิดขึ้นมาใหมอยางมาก 
ทําใหเกิดความตึงเครียด วิตกกังวล สับสนไมแนใจ สูญเสียความเปนตัวของตัวเองและมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับตนจะเปนไปในทางลบ 

จากแนวคิดและงานวิจัยที่มีความเกี่ยวของกับการปรับตัวของสามเณรชาวเขากรณีศึกษา
โรงเรียนปริยัติธรรม กําหนดเปนกรอบแนวคิดและแนวทางในการสรางแบบสอบถามสําหรับเก็บ
รวบรวมขอมูล ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว โดยเขียนเปนแผนภูมิแสดงกรอบแนวคิดในการวิจัยเพื่อใหได
ขอมูลตามกรอบประเด็นที่ตองการศึกษาและไดนําไปสูกรอบแนวคิดในการวิจัยที่ผูวิจัยมาเปนแนวใน
ออกแบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลและตอบวัตถุประสงคไว ดังนี้ 
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 ตัวแปรตน     ตัวแปรตาม 
 (Independent Variable)  (Dependent Variable) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 1.1 แสดงกรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 

1.8 นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 
การปรับตัว หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือใชปรับพฤติกรรมของสามเณร

ชาวเขาใหเขากับสถานการณ บอยครั้งมักจะกําหนดวา เปนพฤติกรรมประเภทที่ชวยใหบุคคลเปลี่ยน
พฤติกรรมกอกวนหรือที่ไมสรางสรรคใหดีขึ้น พฤติกรรมเชิงลบอาจจะเปนเรื่องทางสังคมหรืออาจจะ
เปนเรื่องสวนตัว 

การปรับตัวทางสังคมหมายถึง พฤติกรรมของสามเณรชาวเขาที่กําลังศึกษาและพักอาศัย
โรงเรียนปริยัติธรรมแมแตงวิทยา วัดหนองโคง ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ที่
เปลี่ยนแปลงตัวเองใหสามารถดําเนินชีวิต สามารถสรางปฏิสัมพันธกับผูอื่นไดและสามารถอยูภายใต
กฎระเบียบขอบังคับ 

การปรับตัวทางวัฒนธรรมหมายถึง พฤติกรรมของสามเณรชาวเขาที่กําลังศึกษา ที่ปรับตัว
เองใหเขากับความเชื่อขนบธรรมเนียนประเพณี คานิยม วัฒนธรรมของผูอื่นที่อยูรอบขาง โดยผาน
กระบวนการเรียนรูการถายทอด การปรับความรูสึก และความเปนอยูใหสอดคลองเปาหมาย 

การอยูรวมกัน หมายถึง กลุมคนอยางนอยสองคนขึ้นไปมาอาศัยอยูรวมกันในบริเวณหนึ่ง 
ซึ่งคนเหลานี้จะมีความสัมพันธหรือการกระทําโตตอบกันและกัน ทั้ งทางตรงและทางออม 
ความสัมพันธทางตรง เชน การพูดจาทักทาย การทํางานรวมกัน การซื้อของขายของ และใหความ  
เอื้ออาทรตอกัน 

สามเณรชาวเขาหมายถึง ชาวไทยภูเขาเผาตาง ๆ ที่เปนชายนับถือพระพุทธศาสนาที่ผาน
การบรรพชาเปนสามเณรที่ถูกตองตามพระธรรมวินัยจบการศึกษาระกับประถมศึกษาปที่ 6 มีความ
ประสงคจะศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย 

- สามเณรชาวเขา 
- โรงเรียนปริยัติธรรม 
- คร ู
- พระพี่เลี้ยง 
 
 
 
 

1. การปรับตัวของสามเณร 
- ดานภาษา  
- ดานสังคมวัฒนธรรม 
- ดานการอยูรวมกัน 

2. แนวทางและวิธีการวิเคราะห
การปรับตัว 
3. ทราบถึงปญหาและอุปสรรค
การปรับตัวเพื่อนํามาประยุกตใช 
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ชาติพันธุ หมายถึง การสืบทอดทางสายโลหิต เชื้อชาติ ภาษา ความเชื่อ วิถีการดํารงชีวิต 
วัฒนธรรม ประเพณีของกลุมชนใดกลุมชนหนึ่ง ตั้งแตอดีตถึงปจจุบันโดยทั่วไปใชคําวา “เผา” เพื่อ
แยกกลุมชนที่แตกตางกันอยางชัดเจนออกจากกัน  

สังคม หมายถึง การอยูรวมกันของมนุษยโดยมีลักษณะความสัมพันธซึ่งกันและกันหลาย
รูปแบบ เชน อาชีพ อายุ เพศ ศาสนา ฐานะ ที่อยูอาศัย ฯลฯ 

สิ่งแวดลอม หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางที่อยูรอบตัวมนุษยทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต รวมทั้งที่
เปนรูปธรรม (สามารถจับตองและมองเห็นได)และนามธรรม (ตัวอยางเชนวัฒนธรรมแบบแผน 
ประเพณี ความเชื่อ) มีอิทธิพลเกี่ยวโยงถึงกัน เปนปจจัยในการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ผลกระทบจาก
ปจจัยหนึ่งจะมีสวนเสริมสรางหรือทําลายอีกสวนหนึ่ง อยางหลีกเลี่ยงมิได สิ่งแวดลอมเปนวงจร
และวัฏจักรที่เก่ียวของกันไปทั้งระบบ 

การศึกษา หมายถึง วิธีการสงผานจุดมุงหมายและธรรมเนียมประเพณีใหดํารงอยูจากรุน
หนึ่งสูอีกรุนหนึ่ง เปนการสรางคนใหมีความรู ความสามารถมีทักษะพื้นฐานที่จําเปน มีลักษณะนิสัย
จิตใจที่ดีงาม มีความพรอมที่จะตอสูเพ่ือตนเองและสังคม มีความพรอมที่จะ ประกอบการงานอาชีพได 
การศึกษาชวยใหคนเจริญงอกงาม ทั้งทางปญญา จิตใจ รางกาย และสังคม การศึกษาจึงเปน      
ความจําเปนของชีวิตอีกประการหนึ่ง 

ปญหาหมายถึง ประเด็นที่เปนอุปสรรคความยากลําบาก ความตานทาน หรือความ     ทา
ทาย หรือความบกพรอง ขอสงสัย หรือความไมสอดคลองที่ปรากฏขึ้น ซึ่งขัดขวางมิใหผลลัพธประสบ
ผลสําเร็จ 

อปุสรรคหมายถึง เครื่องขัดของ ความขัดของ เครื่องขัดขวาง 



 

 

 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเรื่องการปรับตัวของสามเณรชาวเขา:ศึกษาเฉพาะกรณี

โรงเรียนปริยัติธรรมแมแตงวิทยาวัดหนองโคง ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ศึกษาการ
ปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรมการอยูรวมกันของสามเณรชาวเขาในโรงเรียนปริยัติธรรมแมแตง
วิทยา ซึ่งผูวิจัยไดนําแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของมาเปนแนวทางในการวิจัย ดังตอไปนี้ 

2.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการปรับตัว 
2.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาษา 
2.3 แนวคิดทฤษฎีทางสังคม 
2.4 แนวคิดทฤษฎีทางวัฒนธรรม 

 
2.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการปรับตัว 

ความหมายของแนวคิดทฤษฎีการปรับตัวทางสังคมคือเปนการอธิบายเรื่องหนึ่งเรื่องใดตาม
วิธีทางของนักวิทยาศาสตร ทฤษฎีจะตองเปนคําอธิบายตามหลักเหตุผลแสดงความสัมพันธระหวาง
สวนตาง ๆของสังคมนั้นๆอยางมีระบบจนสามารถพยากรณสิ่งนั้นในอนาคตได นักสังคมวิทยาไดให
ความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม(SocialChange)ไวหลายทานและคลายคลึงกันการปรับตัว 
หมายถึง ผลของความพยายามของบุคคลที่พยายามปรับสภาพ ปญหาที่เกิดขึ้นแกตนเอง ไมวาปญหา
นั้นจะเปนปญหาดานบุคลิกภาพ ดานความตองการ หรือดานอารมณ ใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม 
จนเปนสภาพการณที่บุคคลนั้น สามารถอยูไดในสภาพแวดลอมนั้น ๆ ได และถาบุคคลนั้นปรับตัวแลว 
และสามารถอยูในสภาพแวดลอมนั้น ๆ ไดอยางมีความสุข แสดงวาบุคคลนั้นมีสุขภาพจิตดี มีแบบ
แผนของการปรับตัวที่ดี เนื่องดวยชีวิตทุกชีวิตตองมีการปรับตัว เพื่อจุดมุงหมายอยางใดอยางหนึ่ง 
เชน เพื่อการมีชีวิตอยูรอด เพื่อความสําเร็จในการงาน เพื่อเอาชนะตนเอง หรืออุปสรรคตาง ๆ ตลอด
ทั้ง เพื่อการอยูรอดอยางมีความสุขในสังคม เปนตน ดังนั้น แตละบุคคลตางก็มีแบบแผนของการ
ปรับตัวเปนของตนเอง แบบแผนของการปรับตัวนี้แบงเปน 2 ประเภทคือ 

1. การปรับตัวที่ปราศจากศิลปะ เปนการปรับตัวแบบโบราณ (Primitive Adjustment) 
สําหรับการปรับตัวแบบนี้ จะเปนแบบสู หรือถอยก็ได คือ เมื่อบุคคลใดเกิดความคับของใจแลวเขาจะ
สู แตหากสูไมได เขาจะเลือก การถอยหนีนาจะปลอดภัยกวา 

2. การปรับตัวที่มีการปรับอยางเหมาะสม หรือสอดคลองกับปญหา หรือสถานการณ 
(ModifiedAdjustment)สําหรับการปรับตัวแบบนี้ บุคคลที่เผชิญปญหา หรือสถานการณที่ไมพึง
ปรารถนา บุคคลจะปรับตัว หรือแกไขปญหาตลอดทั้งพฤติกรรมของเขาใหเหมาะสมกับตนเอง และ
พยายามใหสอดคลองกับสถานการณไมวาจะเปนสาขาจิตวิทยาและมานุษยวิทยา ไดมีการศึกษา
ปรับตัวกันอยางมาก โดยนักชีววิทยาไดกลาวถึงในการปรับตัวดานโครงสรางสรีรวิทยาเพื่อใหสามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสิ่งแวดลอมรอบตัวสวนนักจิตวิทยาและนักชีววิทยาไดกลาวถึงการปรับตัวดานรางกาย
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และพฤติกรรมและความรูสึกนึกคิดเพื่อจะมีชีวิตอยูอยางเหมาะสมกับความตองการซึ่งมีผู ให
ความหมายการปรับตัวดังนี้ 

เปลื้อง ณ นคร (2539, หนา 53-59) ไดกลาวไววา ความสัมพันธ ความเขาใจกันระหวาง
เอกัตตบุคคลกับสิ่งแวดลอมตัวอยางมีประสิทธิภาพและความสุข 

ศุภนิตย วัฒนธาดา (2535, หนา 72) ไดกลาวไววา การเปลี่ยนแปลงของบุคคลทั้งรางกาย
และจิตใจใหอยูในลักษณะที่สมดุลของธรรมชาติ 

สุชา จันทรเอม (2544,หนา151) ไดกลาวไววา ขบวนการที่บุคคลแสดงพฤติกรรมบรรลุ
เปาหมายตางๆ ในสิ่งแวดลอมของเขา 

หัทยา  สารสิทธิ์ (2541, หนา 27)ไดใหความหมายคําวาวินัยไววา หมายถึง ระเบียบ แบบ
แผนกฎเกณฑขอบังคับที่กําหนดขึ้น ในสังคมหนึ่ง ๆ อันเปนที่ยอมรับของสมาชิกในสังคมเพื่อใชเปน
หลักหรือแนวทางในการปฏิบัติของบุคคลในสังคมใหเกิดความสงบสุข  

ดังนั้นวิธีการกระบวนการปรับตัวนี้คือโดยธรรมชาติและสิ่งที่ไดรับในหลักสูตรของการ
พัฒนาทางชีวภาพสําแดงการปรับตัวที่โดดเดนคือการเกิดของทารก การเปลี่ยนแปลงจากการดํารงอยู
กอนคลอดผูใหญตองใชรางกายมนุษยเล็ก ๆ อยางรุนแรงกิจกรรมการปรับโครงสรางทั้งหมดของ
ระบบหลักเชนระบบไหลเวียนเลือด, ระบบยอยอาหารระบบทางเดินหายใจ เมื่อถึงเวลาของการเกิด
ของระบบจดทะเบียนจะตองมีความสามารถในการทํางานของการเปลี่ยนแปลงในคําอื่น ๆ จะตองมี
ในการปรากฏตัวของการเตรียมความพรอมโดยธรรมชาติที่เกี่ยวของของเครื่องมือการปรับตัว ทารก
แรกเกิดที่มีสุขภาพดีมีระดับที่เหมาะสมของการเตรียมความพรอมไดอยางรวดเร็วและปรับใหเหมาะ
กับการอยูในสภาพแวดลอมที่ extra uterine ระบบนี้เปนระบบที่คลายกับกลไกการปรับตัวระบบการ
ทํางานอ่ืน ๆ เพื่อดําเนินการตอการพัฒนาของตัวเองและปรับปรุงกวาปของontogenyหลังคลอด เด็ก
ทันทีหลังคลอดที่สรางโอกาสสําหรับกระบวนการการปรับตัวทางสังคมขึ้นเรื่อย ๆ การเรียนรูรอบเด็ก
สภาพแวดลอมทางสังคม ที่มาของความเปนไปไดที่จะปรับตัวในมือขางหนึ่งที่เกิดขึ้นพรอมกับการ
พัฒนาระบบการทํางานของกิจกรรมประสาทและอื่นๆ มีการเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับการพัฒนาของ
การตอบสนองพฤติกรรมสภาพแวดลอมทางครอบครัวทั่วไป 

กันยา  สุวรรณแสง (2536,หนา 128) ไดกลาววา มนุษยตองอยูในสภาวะที่สมดุลระหวาง
ตนเองกับสิ่งแวดลอม ซึ่งบางครั้งสิ่งแวดลอมก็มีอิทธิพลตอมนุษย แตบางกรณีมนุษยก็เอาชนะ
สิ่งแวดลอมได ดังนั้นการปรับตัวจึงมีความมุงหมายสําคัญ 

1. ปรับตัวเพื่อเอาชนะสิ่งแวดลอม เพื่อถวงดุลสิ่งที่ตนเองยังขาดอยู 
2. ปรับตัวเขาไดกับสิ่งแวดลอม คือยอมตามสิ่งแวดลอม เมื่อไมสามารถเอาชนะ

สิ่งแวดลอมไดก็ทําตัวใหสอดคลองกับสิ่งแวดลอมนั้นเพื่อความสมดุลไวคนเราจะปรับตัวเมื่อเกิดความ
ไมสบายใจ ความวิตกกังวล(Anxiety)ความคับของใจ(Frustration)และความเครียด(Tension)ซึ่ง
อาจจะเกิดจากสิ่งตอไปนี้ 

1. ไมสามารถตอบสนองความตองการพ้ืนฐาน(need)ของตนได 
1.1 ความตองการทางดานรางกาย 
1.2 ตองการความปลอดภัย 
1.3 ตองการความรักและความเปนเจาของ 
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1.4 ตองการไดรับการยกยองนับถือ 
1.5 ตองการผูทําสัญญาแหงตน 

2. เกิดจากความขัดแยงความขัดแยง หมายถึง การที่บุคคลไมสามารถจะตัดสินใจเลือก
กระทําทั้ง 2 อยางได ในขณะเดียวกันแตจะตองเลือกกระทําเพียงอยางเดียว กลาวคือไมสามารถจะ
สนองความตองการของคนไดเด็ดขาดลงไป ความขัดแยงมี 3 ลักษณะ 

2.1 เปนความขัดแยงที่เกิดจากการที่จะตองเลือกเพียงอยางเดียว ในสิ่งที่ตัวชอบเทาๆ 
กัน ตั้งแต 2-3 อยางขึ้นไป จะไมเลือกก็ไมได เลือกไปแลวก็ไมสบายใจเพราะสิ่งตางๆ เหลานั้นเราไม
ชอบเลยแตเราก็ตองเลือกอยางใดอยางหนึ่ง 

2.2 เกิดจากการที่ตัวเองตองเลือกในสิ่งที่ไมชอบเลยตั้งแต 2-3 อยางขึ้นไป จะไมเลือกก็
ไมได เลือกไปแลวก็ไมสบายใจ เพราะสิ่งตางๆ เหลานั้นเราไมชอบเลย แตเราก็ตองเลือกอยางใดอยาง
หนึ่ง 

2.3 เกิดขึ้นในกรณีที่สิ่งตางๆ หรือบุคคลหรือสัตว ที่เราตองเลือกนั้นมีทั้งถูกใจและไม
ถูกใจเราในระดับที่เทาๆ กันทั้งหมดตั้งแต 2 อยางข้ึนไป แตเราก็ตองเลือกเพียงอยางเดียว 

สุชา จันทรเอม(2544, หนา 120) ไดกลาวไววามนุษยเกิดการปรับตัวเพราะแรงขับและ
ความตองการซึ่งในชีวิตของบุคคลมีความตองการพื้นฐาน เชน ความตองการทางกาย ความตองการ
ทางใจ ความตองการทั้งสองอยางนี้ทําใหเกิดแรงขับ เชน ความหิว เปนแรงขับทําใหมนุษยดิ้นรน 
แสวงหาเพื่อความตองการของตน แรงกระตุนจากสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยางรวดเร็วหรือ
การมีสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนไป ทําใหคนมีปญหาในการปรับตัวใหทันกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงไป
ดังนั้น ความหมายของทฤษฎีการปรับตัวทางสังคม คือ คําอธิบายเรื่องปรากฏการณของสังคมและ
ความสัมพันธระหวางกันในสังคมตามหลักเหตุผลอยางมีระบบ 

ทฤษฎีการปรับตัวของรอย (Roy, หนา1,999)การปรับตัวของบุคคลเปนพฤติกรรม
ตอบสนองของบุคคลเมื่อตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นทั้งภายในและ
ภายนอกเพื่อทรงไวสภาพความสมดุลของรางกายจิตใจและสังคมเปนผลใหเกิดสภาวะสุขภาพที่ดีซึ่ง
รอยไดประยุกตทฤษฎีระบบมาใชซึ่ งประกอบดวยสิ่งนําเขากระบวนการควบคุมสิ่งนําออก
กระบวนการยอนกลับซึ่งสิ่งนําเขาหมายถึง สิ่งเรา และระดับของการปรับตัวโดยอธิบายไดดังนี ้

สิ่งเรา หมายถึงสิ่งกระตุนการปรับตัวของบุคคล มีทั้งสิ่งเราภายนอกและสิ่งเราภายใน โดย
สิ่งเราภายในจะมาภายในตัวบุคคลซึ่งอาจจะเปนสิ่งเราทางกายภาพ เสรีภาพ จิตสังคม 

ระดับการปรับตัวหมายถึงระดับหรือขอบเขตที่แสดงถึงความสามารถของบุคคลในการ
ตอบสนองทางบวกตอสถานการณหนึ่ง ถาสิ่งเราอยูในเขตของสถานการณในทางบวกหรือพฤติกรรม
การปรับตัวที่ไมเหมาะสมเมื่อเกิดนําเขาคือสิ่งเรา และทําใหเกิดกระบวนการปรับตัวบุคคลมี
กระบวนการควบคุมสิ่งเราเรียกวากลไกเผชิญหนาความเครียดซึ่งจําแนกออกเปน 2 ระบบ คือ 

1. ระบบควบคุม หมายถึง การตอบสนองที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเปนผลมาจากการทํางาน
รวมกันของระบบประสาท เคมี และตอไทรอยด เมื่อมีสิ่งเราเขามาในระบบควบคุมระบบประสาทจะ
รับและสงความรูสึกไปกระตุนการทํางานของสารเคมีและตอมไรทอที่จะควบคุมการทํางานของระบบ
ตางๆ ภายในรางกายใหอยูในสภาพสมดุลอีกระบบคือการรับรู หมายถึง การตอบสนองสิ่งเราโดยผาน
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ทางอารมณและสงผลใหเกิดการปรับตัวทั้ง 4 ดาน ซึ่งแสดงออกมาทางพฤติกรรมที่สังเกตได
ประกอบดวย 

1) การปรับตัวทางเสรีวิทยา เปนปฏิกิริยาที่บุคคลตอบสนองตอสิ่ งเรามาจาก
สิ่งแวดลอมโดยจะเปนการทํางานของเซลล เนื้อเยื่อ และระบบตางๆ ในรางกายของบุคคลมีความ
มั่นคงทางจิตใจที่เนนในดานจิตวิญญาณของบุคคลเกี่ยวของกับความเชื่อความรูสึกของบุคคลยึด
เหนี่ยวกับตนเองที่ชวงเวลาหนึ่งโดยจะเปนการรับรูปฏิกิริยาจากบุคคลอื่นๆ ที่มีตอตนเองโดยแบงเปน 
2 สวน คือ 

2) อัตมโนทัศนดานสุขภาพเปนความรูสึกของตนเอง รูปราง การทําหนาที่ ความรูสึก
ภาวะสุขภาพ และสมรรถภาพทางเพศ ซึ่งอัตโนมัติดานกายภาพจะประกอบไปดวย ดานการรับรู
ความรูสึกดวยรางกายจิตใจเปนความรูสึกดานสมรรถภาพทางกาย ดานภาพลักษณ เปนความรูสึก
เกี่ยวกับขนาดรูปรางหนาตาและทาทางของตนเอง  

3) อัตมโนทัศนสวนตน เปนความรูสึกเกี่ยวกับตนเอง ดานความเชื่อคานิยม ความ
คาดหวังและความรูสึกมีคุณคาในตน ประกอบดวยความสม่ําเสมอของตน ซึ่งหมายถึง การดํารงไวซึ่ง
ความรูสึกของตน ปลอดภัยในตนเองดายปณิธานตอตน หมายถึงสิ่งที่บุคคลมุงหวัง หรือปรารถนาที่จะ
เปน และดานศีลธรรมจริยธรรมและวิญญาณแหงตนหมายถึง เกณฑการปฏิบัติพิจารณาสิ่งตางๆ ที่
เกี่ยวกับของตนเองวาเปนสิ่งที่ถูกหรือผิด 

4) การปรับตัวดานบทบาทหนาที่ เปนปฏิกิริยาตอบสนองของบุคคลตอสิ่งเราเพื่อให
เกิดความมั่นคงในสังคมโดยปรับตัวทางสังคมเนนบทบาทตําแหนงบุคคลที่เกี่ยวของกับบุคคลอื่นๆ ซึ่ง
จะตองปรับตัวบทบาทหนาที่ของตนที่สังคมคาดหวังไวไดอยางเหมาะสม ซึ่งจะแสดงออกทาง
พฤติกรรมเปนเครื่องวัดซึ่งเปนพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกถึงการปฏิบัติหนาที่ที่สังคมกําหนดไวและ
ปฏิบัติใหมีความหมายเปนพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกทางความรูหรือตามทัศนคติ ความชอบหรือ
บทบาทหนาที่ตนเองไดรับรายไดกลาวถึงบทบาทของบุคคลวามีอยู 3 ระดับ คือ 

1) บทบาทปฐมภูมิ เปนบทบาทตามอายุเพศระดับพัฒนาการบทบาทเหลานี้เปนสิ่ง
กําหนดพฤติกรรมที่เหมาะสมของบุคคลในชวงหนึ่งๆ ของชีวิตเชนบทบาทในวัยเด็ก วัยรุน ผูใหญ วัย
สูงอายุเปนตน 

2) บทบาททุติยภูมิ อันเปนบทบาทที่มีอิทธิพลตอพฤตกิรรมในสถานการณตางๆ กัน
ที่เกี่ยวกับงานในระดับพัฒนาการและตามบาทบาทภูมิไดแก บทบาทในครอบครัว เชน พอ แม สามี 
ภรรยา บทบาทตามอาชีพ เชน ครู พยาบาล 

3) บทบาททุติยภูมิ บทบาทชั่วคราวที่บุคคลไดรับ เชน บทบาทสมาชิก สมาคม 
ชมรม หรือองคกรตางๆ บทบาทผูปวย เปนตน 

2. การปรับตัวดานการพึ่งพาอาศัยเปนการปรับตัวที่เนนในดานความสัมพันธระหวาง
บุคคลเกี่ยวกับการใหและการไดรับความรัก การเคารพการมองเห็นคุณคาโดยบุคคลจะแสดง
พฤติกรรมดานการปรับตัวดานพฤติกรรมความรักและพฤติกรรมแสดงความชวยเหลือเพื่อตอบสนอง
ความตองการพื้นฐานของการไดรับความรัก ความเคารพและมองเห็นคุณคาในการรักษาปฏิกิริยากับ
บุคคลอ่ืนทั้งบุคคลมีความสําคัญในชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวของในระบบเกื้อหนุน 
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การปรับตัวทั้ง 4 ดานออกมานั้นมีความสําคัญซึ่งกันและกัน และมีลักษณะเฉพาะของแต
ละบุคคลโดยจะเปนสิ่งที่สังเกต ตรวจสอบ หรือวัดไดจากพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกมาในการตัดสิน
ประสิทธิภาพพฤติกรรมจําเปนจะตองคํานึงถึงการประเมินดวยตนเองหรือการรับรูของบุคคลอื่นๆ 
และภาวะแวดลอมในลักษณะนั้นๆ ดวย ซึ่งพฤติกรรมปรับตัว จัดเปนสิ่งแสดงออกของระบบการ
ปรับตัว ถาพฤติกรรมการตอบสนองของบุคคลสงเสริมใหเกิดความมั่นคงในเปาหมายการปรับตัวจัดวา
เปนพฤติกรรมการปรับตัวที่เหมาะสมแตถาพฤติกรรมตอบสนองออกในทางตรงขาม จัดวาเปน
พฤติกรรมการปรับตัวที่ไมเหมาะสมจะยอนกลับเปนสิ่งนําเขาสูระบบการปรับตัวที่เหมาะสมตอไป 

มาลม และเจมิสัน(Malm&Jamison)กลาววา การปรับตัว หมายถึง วิธีการที่คนเราปรับตัว
ใหเปนไปตามความตองการของตัวเอง ในสภาพแวดลอม ซึ่งบางครั้งสงเสริม บางครั้งขัดขวาง และ
บางครั้งสรางความทุกขทรมานแกเรา กระบวนการปรับตัวนี้ เกิดขึ้นจากความจริงที่วา มนุษยทุกคนมี
ความตองการและเราสามารถใชวิธีการแบบตางๆ ในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุถึงความตองการนั้นๆ 
ในสภาวะแวดลอมที่ปกติธรรมดาหรือมีอุปสรรคขัดขวางตางๆ กันไป 

ลาซารัส (Lazarus) กลาววา การปรับตัว ประกอบข้ึนดวยกระบวนการหรือวิธีการทั้งหลาย
ทางจิตซึ่งมนุษยใชในการเผชิญขอเรียกรองหรือแรงผลักดันภายนอกและภายใน ตอมาในป 1981 โคล
แมน และแฮมแมน (ColemanandHamman)กลาววา การปรับตัว หมายถึง ผลของความพยายาม
ของบุคคลที่พยายามปรับสภาพปญหาที่เกิดขึ้นแกตนเอง ไมวาปญหานั้นจะเปนปญหาดานบุคลิกภาพ 
ดานความตองการหรือดานอารมณใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม จนเปนสถานการณที่มีบุคคลนั้น
สามารถอยูในสภาพแวดลอมนั้นๆ เชนเดียวกับพจนานุกรมทางพฤติกรรมศาสตร ไดใหความหมาย
ของการปรับตัว 

1. เปนความสัมพันธที่สอดคลองระหวางสภาพแวดลอมกับความตองการของตนเองทั้ง
ทางดานรางกายและจิตใจ 

2. เปนการปรับและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่จําเปน เพื่อสนองความตองการและความพึง
พอใจอยางสูงสุด โดยสรางความสัมพันธที่กลมกลืนกับสภาพแวดลอม  

นงพะงาลิ้มสุวรรณ (2542,หนา 89) วัยรุน เปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงมากทั้งรางกายและ
จิตใจ วัยรุนจึงตองมีการปรับตัวมาก ซึ่งอาจทําใหวัยรุนมีปฏิกิริยาตอการเปลี่ยนแปลงของรางกายและ
อารมณ บางครั้งปฏิกิริยาเหลานี้อาจเหมือนความผิดปกติที่ตองการความชวยเหลือได แตโดยทั่วไป
แลว ปฏิกิริยาบางครั้งจะเปนอยูชั่วคราวแลวหายไปเองได ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของวัยรุน สามารถแบง
ไดเปน การเปลี่ยนแปลงทางกายและการเปลี่ยนแปลงดานจิตใจ 

กันยา สุวรรณแสง (2536,หนา 50) ไดใหความหมายของการปรับตัวไววา การปรับตัว 
หมายถึง การปรับกายใจใหอยูในสังคมไดในสภาวะแวดลอมและสถานการณตางๆ อยางมีความสุข 

ลักขณาสริวัฒน (2544,หนา 105) ไดใหความหมายของการปรับตัวไววา การปรับตัว คือ 
การที่บุคคลสามารถสรางหรือขัดเกลาพฤติกรรมใหเขากับแบบแผนของสังคมหรือสิ่งแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงใหสามารถบรรลุจุดหมายที่ตองการ ทําใหมีชีวิตอยูอยางปกติสุขทั้งทางกายและจิตใจ ไม
เกิดผลเสียทั้งตอตนเองและผูอื่น 

จุมพลหนิมพานิช (2538,หนา126) ไดใหความหมายวา “เปลี่ยนแปลงทางสังคม” 
หมายถึงการเปลี่ยนรูปแบบของโครงสรางทางสังคมและพฤติกรรมทางสังคมและอธิบายวาตัวอยาง
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ของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของโครงสรางทางสังคมเชนการเปลี่ยนแปลงจากระบบครอบครัวขยาย
เปนครอบครัวเดี่ยวการเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองจากเผด็จการเปนประชาธิปไตยการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางการจัดชวงชั้นทางสังคมจากระบบไพรเปนระบบอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางทางเศรษฐกิจจากระบบเกษตรกรรมเปนระบบอุตสาหกรรม เปนตน ตัวอยางการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบของพฤติกรรมทางสังคมเชนการเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตเพื่อบริโภคเปนการ
ผลิตเพื่อขายการเปลี่ยนพฤติกรรมเลี้ยงดูบุตรจากแบบบังคับเปนแบบให“การเปลี่ยนแปลงทางสังคม”
หมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโครงสรางสังคมไดแกระเบียบแบบแผนตางๆเชนแบบแผน
ความสัมพันธในสังคมตลอดจนสถานภาพและบทบาทของสมาชิกในสังคมหรือการเปลี่ยนแปลง
ระเบียบแบบแผนความสัมพันธระหวางสมาชิกในสังคมเปนการเปลี่ยนแปลงโครงสรางหนาที่หรือ
กระบวนการตางๆ ของความสัมพันธระหวางโครงสรางและหนาที่อยางใดอยางหนึ่งและมักจะเปนการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งหรือสมัยใดสมัยหนึ่งเสมอ 

พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยา อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2532, หนา 334) ได
ใหความหมายของการปรับตัวทางสังคมวา หมายถึง การที่บุคคลปรับตัว ใหเขากับผูอื่นไดในการอยู
รวมกันในสังคม ซึ่งจะตองมีการติดตอสัมพันธหรือแขงขันกัน คนในสังคมจะสามารถดํารงชีวิตอยู
รวมกันไดโดยการปรับปรุงไมใหเกิดความขัดแยงจนถึงตองแตกกลุมกัน แมวาแตละคนอาจจะมีนิสัยใจ
คอหรือผลประโยชนแตกตางกัน 

ฮาวิกเฮิรสท (ธัญมาส วรงคสิงหรา, 2547, หนา 10 ; อางอิงมาจาก Havighurst, 1953 : 
unpaged)พิจารณาการปรับตัวในแงของการเรียนรูงานตามขั้นพัฒนาของชีวิต เขามีความเห็นวา 
พัฒนาการของชีวิตในแตละวัยนั้น บุคคลมีงานประจําวัยหรืองานประจําขั้นที่ตองเรียนรูควบคูกันไป 
ถาบุคคลสามารถพัฒนางานประจําวัยไดสําเร็จก็จะเปนบุคคลที่มีความสุขและสามารถพัฒนางาน
ประจําวัยในขั้นตอไปไดอยางสําเร็จดวย ในทางตรงกันขามงานในชวงวัยใดไมประสบผลสําเร็จจะทํา
ใหบุคคลนั้นไมมีความสุขและพัฒนางานประจําวัยในชวงตอไปไดยากลําบาก  

รอย (Roy, 1976, หนา 135) กลาววา พื้นฐานที่เกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษยประกอบดวย
รางกาย จิตใจ และสังคม ซึ่งทํางานผสมผสานเปนหนวยเดียวกัน เพื่อคงภาวะปกติสุขหรือภาวะ
สุขภาพดี ความเจ็บปวยหรือสิ่งกระตุนอ่ืนๆ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกหรือภายในบุคคลที่
เขาสูระบบชีวิต กอใหเกิดความกระทบกระเทือนตอบุคคลทั้งดานรางกาย จิตใจ และสังคม ดังนั้น 
บุคคลยังตองมีการปรับตัวเพื่อรักษาสมดุลของรางกาย จิตใจ และสังคมของบุคคล บุคคลที่ประสบ
ความสําเร็จในการปรับตัวจะมีความมั่นคงในชีวิต ซึ่งพฤติกรรมที่แสดงออกคือมีสุขภาพดี ยอมรับ
ความเปนจริง มีความพึงพอใจในชีวิต เปนตน สวนผูที่ประสบความลมเหลวในการปรับตัวกอใหเกิด
ดานสุขภาพไมยอมรับความเปนจริง มีความซึมเศรา เปนตน 

โรเจอรส (จุมจินตสลัดทุกข, 2543, หนา 16 ; อางอิงมาจาก Rogers, 1972, หนา 108) 
ผูนําทฤษฎีวาดวยตน และทฤษฎีการใหคําปรึกษาแบบผูรับคําปรึกษาเปนศูนยกลาง เขาไดพิจารณา
การปรับตัวในแงของการปรับตัวภายในตนเองโดยเขาเชื่อวามนุษยทุกคนเปนศูนยกลางของ
ประสบการณตางๆ รอบตัวซึ่งเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา สวนหนึ่งของประสบการณที่บุคคลไดรับรู
และมีการปฏิสัมพันธกับผูอื่น รวมทั้งการประเมินผลจากการมีปฏิสัมพันธนั้นกอใหเกิดตัวเรา (Self) 
หรือ “โครงสรางของตน”ขึ้นมาเปนการรับรู เกี่ยวกับตนในดานตางๆ เชน บุคลิกลักษณะ 
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ความสามารถของตน บทบาทตางๆ ของตนในการเกี่ยวของกับผูอื่นและสิ่งแวดลอม ทัศนคติและ
คานิยมตางๆ ของตัวเราประสบการณที่แตละบุคคลไดรับจึงมีสวนสําคัญในการกําหนดบุคลิกภาพ 
ของบุคคลใหแตกตางกัน โดยที่แตละคนจะเขาใจและรูจักโลกสวนตัวของเขาไดดีที่สุด บุคคลที่ปรับตัว
ได คือ บุคคลที่เปนตัวของตัวเอง เขาใจและยอมรับตนเองและผูอื่นรวมทั้งสามารถรับรูประสบการณ
ตางๆตามความเปนจริง นาประสบการณนั้นมาจัดใหสอดคลองกับโครงสรางหรือบุคลิกลักษณะของ
ตนอยาง ไมขัดแยงหรือบิดเบือน จะมีการรับรูและความคิดเกี่ยวกับตนเองในทางบวก สวนบุคคลที่
ปรับตัวไมได จะมีความขัดแยงระหวางความคิดเกี่ยวกับตนกับประสบการณที่เกิดขึ้นมาใหมอยางมาก 
ทําใหเกิดความตึงเครียด วิตกกังวล สับสนไมแนใจ สูญเสียความเปนตัวของตัวเองและมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับตนจะเปนไปในทางลบ 

วิลเลียมสัน (นิภา คาภาทู, 2547, หนา 15 ; อางอิงจาก Williamson, 1950 : unpaged) 
ผูนําทฤษฎีการใหคําปรึกษาแบบนําทางมีความเชื่อวามนุษยมีสติปญญาและเหตุผล ตลอดจนมี
แนวโนมที่จะพัฒนาตนเองได แตการที่จะพัฒนาไดนั้นตองอาศัยความชวยเหลือจากผูอื่นโดยเฉพาะ
สังคมที่แวดลอมเขาอยู การที่บุคคลมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นในสังคมจะทําใหเขามองเห็นและรูจัก
ตนเองในดานตางๆ เชน ความรู ความสามารถ ความสนใจ คานิยมและทัศนคติความตองการและ
เปาหมายที่เขาเลือก ในขณะเดียวกันก็ไดเรียนรูจากผูอื่น ไดรับรูประสบการณสังคมในดานตางๆ เชน 
คานิยมทางสังคม มาตรฐานและขอจากัดทางสังคม ปญหาตางๆ ในสังคมตลอดจนวิธีการที่จะจัดการ
แกไขทั้งทางตรงและทางออม จากความเชื่อดังกลาว วิลเลียมจึงสรุปวาบุคคลสามารถปรับตัวไดถามี
ความรูความเขาใจในตนเองรวมทั้งการรูจักและการเขาใจสังคม เพราะที่ทาใหเขาสามารถตัดสินใจ
เลือกวิธีการดําเนินชีวิตหรือแกไขปญหาไดอยางมีสติและมีเหตุผล โดยการใชขอมูลที่ไดรับจาก
ประสบการณในสังคมมาประกอบการพิจารณาจนสามารถสรางความสอดคลองหรือความหยุน
ระหวางความตองการและเปาหมายที่พึงประสงคของตนเองกับสภาพแวดลอม 

พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยาอังกฤษ - ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน(2532, หนา 337)    
ไดใหความหมายวา “การเปลี่ยนแปลงทางสังคม” หมายถึง การที่ระบบสังคม กระบวนการแบบอยาง
หรือรูปแบบทางสังคมเชนระบบครอบครัวระบอบการปกครองไดเปลี่ยนแปลงไปไมวาจะเปนดานใดก็
ตามการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนี้อาจเปนไปในทางกาวหนาหรือถดถอยเปนไปอยางถาวรหรือชั่วคราว
โดยวางแผนใหเปนไปหรือเปนไปเองและท่ีเปนประโยชนหรือใหโทษก็ไดทั้งสิ้น  

สรุปไดวาการปรับตัวหมายถึงการเปลี่ยนแปลงตนเองใหเขากับสิ่งที่เกิดขึ้นกับโครงสราง
ของสังคมนั้นๆอันเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสังคมหรือการกระทําทางสังคม          
ทําใหความสัมพันธทางสังคมเกิดมีความแตกตางกันขึ้นในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งจากทฤษฎีเกี่ยวกับการ
ปรับตัวที่กลาวมาขางตนคือการดํารงชีวิตอยูในสังคมของบุคคลนั้นเปนกระบวนการปรับตัวที่เกิดขึ้น
ตั้งแตเกิด เพราะในแตละชวงวัยจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยมีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกัน ประสบการณ
ที่ผานมาหรือไดเรียนรูจึงเปนสิ่งกอใหเกิดการรับรูและไดมี การปรับตัวใหเขากับสถานการณในแตละ
ชวงวัยนั้น การปรับตัวจึงเปนพื้นฐานที่สําคัญในการดําเนินชีวิตของแตละชวงวัย 
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2.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาษา 
ความหมายและความสําคัญของภาษา มนุษยใชภาษาเปนเครื่องมือในการ ติดตอสื่อสาร

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และใชภาษาเปนเครื่องมือในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ รอบตัวจนทํา
ใหเกิดการพัฒนาการดานสังคมและสติปญญา ภาษาเปนสื่อกลางในการตอบโต ทําความเขาใจ
ระหวางบุคคล อีกทั้งเปนเครื่องมือในการ เรียนรูสิ่งใหม ๆ ดังนั้นจึงมีนักการศึกษาไดให ความหมาย
ของภาษาไวดังนี้ 

เพี ย เจท  (Piaget) (บั งอร  จํ าปา .  ม .ป .ป ,  หน า  8 ; อ า งอิ งจาก 
Gabin.2011;citingPiaget.n.d.)ไดใหความหมายของภาษาไววาภาษาเปนสิ่งที่ชวยใหมนุษยสื่อความคิด
ใหผูอื่นทราบได 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ไดใหคําจํากัดความของคําวา ภาษา ไววา 
ถอยคําที่ใชพูดหรือเขียนเพื่อสื่อความของชนกลุมใดกลุมหนึ่ง เชน ภาษาไทย ภาษาจีน หรือเพื่อสื่อ
ความเฉพาะวงการ เชน ภาษาราชการ ภาษากฎหมาย ภาษาธรรม; เสียง ตัวหนังสือ หรือกิริยาอาการ
ที่สื่อความได เชน ภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษาทาทาง ภาษามือ 

คารโรลล (Carroll.2014, หนา 4) ไดกลาววาภาษายังเปนเครื่องมือสื่อความรูสึก ความคิด 
ความรูสึกสูกันและกัน  

ศรีเรือน แกวกังวาล (2558, หนา20) ไดกลาววาภาษาเปนสื่อกลางในการตอบสนองตกลง 
บอก กลาวทําความเขาใจระหวางบุคคลเปนเครื่องมือชวยในการเรียนรูสิ่งใหมๆ   

ศรียา นิยมธรรม (2558, หนา21) ไดกลาววาภาษาเปนกิจกรรมชนิดหนึ่ง ซึ่งเปนตัวใหเด็ก
ไดมีพัฒนาการทาง สังคม ชวยใหเด็กเกิดความอบอุนมั่นคง ชวยใหเกิดการเรียนรู ชวยใหมีแนวคิด 
ความรูสึก ตลอดจนเจตคติตาง ๆ  

หรรษา นิลวิเชียร (2557, หนา201) ไดกลาววา ภาษาเปนสิ่งที่มนุษยใชในการสื่อสาร 
ระหวาง กันดวยวิธีการหลายรูปแบบ ซึ่งวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือ การพูดและการเขียน ซึ่ง 
พัฒนา ดังกลาวชวยใหเด็กเขาใจและเรียนรูสิ่งตาง ๆ ในสิ่งแวดลอมไดดีขึ้น สรุปวาภาษาคือเครื่องมือ
ที่เด็กใช เพือ่การสื่อสาร การแสดงออกทางสังคม ความคิด ความรูสึกตลอดจนการทําความเขาในโดย
เนนการ ใชภาษาเพื่อสื่อความหมาย แลกเปลี่ยนความ คิดเห็นประสบการณและความรูสึกใหผูอื่น
เขาใจเปนความสําคัญของภาษา คนทุกคนที่เกิดมาตองรูจักพูดจากการสื่อความหมายและใชภาษา
ของตนใหถกูตอง การสอนศิลปะภาษาสําหรับ เด็กกอนวัยเรียนควรเปนการเตรียมความพรอมในการ 
สื่อสารใหกับ เด็กโดยเด็กจะเรียนรูพื้นฐานของภาษาไดอยางรวดเร็ว จากการจัดกิจกรรมทั้งทางตรง 
และทางออม 

ดวงเดือน ศาสตราภัทร (2553, หนา214-215) ไดใหความสําคัญของภาษาไว3 ประการ 
คือ 

1. เด็กสามารถจะใชภาษาเพื่อการติดตอสื่อสารกับ บุคคลอื่นและเปดโอกาสใหเกิด
กระบวนการทางสังคมขึ้น 

2. เด็กสามารถใชภาษาเปนคําพูดที่เกิดขึ้นภายในจากรูปแบบของการคิดโดยระบบของ
การใชสัญลักษณซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญตอการพัฒนาการทางภาษาในระดับตอไป 
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3. ภาษาเปนการกระทําที่เกิดขึ้นภายในตัวเด็ก ดังนั้นเด็กจึงไมตองอาศัยการจัดกระทํากับ
วัตถุจริง ๆ เพื่อแกปญหา เด็กสามารถสรางจินตนาการถึงแมนวัตถุนั้นจะอยูนอกสายตาหรือเคยพบ
มาแลว เด็กสามารถทําการทดลองในสมองและทําการไดเร็วกวาการจัดกระทํากับวัตถุนั้นจริง ๆ 

จะเห็นไดวา ภาษามีความสําคัญตอกระบวนการพัฒนามนุษยเนื่องจากเปนเครื่องมือในการ
ติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น ทําใหเกิดการเรียนรูซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาทางสติปญญาและการพัฒนา
ทางสังคม 

ทิศนา แขมมณ ี (2553, หนา 107) ไดกลาวถึงความสําคัญของภาษาไววา เด็กจําเปนตองรู
ภาษาเพื่อใชในการคิด และสื่อความหมาย การปรับตัว รับความรูใหม เด็กสามารถ ใช ภาษาในการ
ติดตอกับผูอื่น ทําใหเกิดความเขาใจซึ่งกันและกัน  

ปยลักษณ อัครรัตน (2554, หนา 17) ไดกลาววาภาษาเปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง 
สําหรับ มนุษยเปนรากฐานของการเรียนรูตาง ๆ เด็กสามารถใชภาษาในการสื่อสารใชบอกถึง 
ความรูสึกนึกคิด ของตัวเขาเองใหผูอื่นไดรับรูพัฒนาการดานภาษาของเด็กเกิดขึ้นแบบรวดเร็ว มีการ
พัฒนาตาม ขั้นตอนซึ่งเริ่มตั้งแตเด็กสามารถพูดคําแรกออกมาไดภาษาของเด็กเกิดจากกระบวนการ 
ความคิด มีการเลือกและนําคํามาผสมผสานตามกฎกติกาของภาษาใหเกิดความหมายและสื่อสารกับ 
ผูอื่นได  

ที่กลาวมาพอสรุปไดวา ภาษามีความสําคัญตองการเรียนรูของเด็กปฐมวัย เปน อยางมาก 
เด็กจําเปนจะตองเรียนรูภาษาเพื่อใชในการสื่อความหมายและความรูสึกนึกคิดของ ตนเอง ใหผูอื่น
เขาใจตลอดจนใชใหเปนประโยชน ในการเรียนรูการดําเนินชีวิตในสังคมและการปรับตัวเขากับ
สิ่งแวดลอม การเรียนรูเหลานี้จะเกิดขึ้นไดเด็กก็จะตองมีความพรอมทางภาษา ในดานการฟง การพูด 
การอาน การเขียน ไปพรอม ๆ กัน เพื่อเด็กไดมีการพัฒนาการครบทุกดาน 

 
2.3 แนวคิดทฤษฎีทางสังคม 

สังคม หรือ สังคมมนุษย คือการอยูรวมกันของมนุษยโดยมีลักษณะความสัมพันธซึ่งกันและ
กันหลายรูปแบบ เชน อาชีพ อายุ เพศ ศาสนา ฐานะ ที่อยูอาศัย ฯลฯ สําหรับระบบสังคมที่รวมถึง
สิ่งมีชีวิตประเภทอื่นนอกเหนือจากมนุษยอาจใชคําวาระบบนิเวศ ซึ่งมีความหมายเกี่ยวกับ
ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตตางๆกับสภาพแวดลอม สังคมของมนุษยเกิดจากกลุมบุคคลที่มีความสนใจ
รวมกันไมวาจะในดานใด เชน ประเทศ จังหวัด และอื่นๆ และมักจะมีวัฒนธรรมหรือประเพณีรวมถึง
ภาษา การละเลนและอาหารการกินของตนเองในแตละสังคม การที่มนุษยรวมกันเปนสังคมนั้น ชวย
ใหมนุษยสามารถสรางและพัฒนาสิ่งตางๆ ใหประสบความสําเร็จได ซึ่งอาจเปนไปไมไดถาตองทําสิ่ง
นั้นโดยลําพัง ขณะเดียวกันสังคมที่พัฒนาหรือกําลังพัฒนาเปนเมืองขนาดใหญ ซึ่งมีการใชเทคโนโลยี
ชวยในการทํางานอยางมากนั้น ก็อาจสงผลใหประชากรที่ไมสามารถปรับตัวตามสภาพสังคมที่
เปลี่ยนแปลง เกิดความรูสึกโดดเดี่ยวหรือความรูสึกวาตนเองไมมีสวนรวมในสังคมข้ึนมาได 

ความหมายของทฤษฎีสังคม คือ คําอธิบายเรื่องของคนและความสัมพันธระหวางคนตาม
หลักเหตุผลและความสัมพันธระหวางสวนตาง ๆ ของคนหรือระหวางคนตอคน คนตอกลุม คนตอ
สภาพแวดลอมอยางมีระบบจนสามารถพยากรณได ทฤษฎีสังคมตามความหมายดังกลาวจึงมีขอบเขต
กวางขวาง เปนคําอธิบายเกี่ยวกับคนแตละบุคคล กลุมคน ความสัมพันธระหวางคนตางๆรวมไปถึง
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คําอธิบายความสัมพันธระหวางคนกับสิ่งแวดลอมทั้งที่เปนสิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิต ขอสําคัญนั้นจะตอง
เปนไปตามหลักเหตุผล มีระบบระเบียบพอที่จะเปนฐานในการพยากรณเรื่องทํานองเดียวกันใน
อนาคตได  

สังคมไทยมีคนไทยเชื้อสายไทยใหญ หรือคนไต เปนกลุมที่อยูบนพื้นที่ราบ และเปน
ประชากรสวนใหญของจังหวัด ชาวไทยใหญเรียกตัวเองวา “ไตโหลง” เรียกสั้น ๆ วา “ไต” พมา 
เรียกวา “ฉาน” หรือ “ชาน” ชาวไทยใหญอพยพมาจากรัฐฉาน ซึ่งเปนบานเมืองเดิมในประเทศพมา
เขามาตั้งถิ่นฐานในจังหวัดแมฮองสอน หลายครั้งหลายคราดวยกัน แบงตามสาเหตุที่เขามาไดเปน 3 
กลุมใหญคือ พวกที่เขามาหักรางกางพงหาที่ทํากินกับพวกที่หนีศึกสงครามเขามา คนในปกครองของ
อังกฤษที่เขามาทําไมและคาขาย จากการอพยพเขามาของชาวไทยใหญ ทําใหวัดวาอารามหลายแหง
ไดรับอิทธิพลทางศิลปะจากไทยใหญผสมผสานกับศิลปะ พมาที่เห็นไดชัดเจนที่สุด คือ สถาปตยกรรม
ที่ปรากฏในวัด ไมวาจะเปนโบสถ วิหาร จอง จะมีรูปแบบหลังคาที่ทําซอนขึ้นไปหลาย ๆ ชั้น โดยยก
จั่วขึ้นและมีหลังคาขนาดเล็กกวาทิ้งชายครอบลงมาอีกชั้น ชาวไทยใหญ จะมีภาษาพูดเปนของตนเอง
เรียกวา “กําไต” เวลาพูดภาษาไต เรียกวา“อุบไต” คลายคลึงกับภาษาไทยแมเมื่อพูดตอกันเปน
ประโยคเราอาจฟงไมรูเรื่องแต หากแยกเปนคําเดี่ยว ๆ จะเขาใจไดงาย สวนภาษาเขียนตัวอักษรไทย
เรียกวา “ลีกไต” มีใชกันมาตั้งแตสมัยโบราณลักษณะกลมปอมคลายตัวอักษรมอญและพมา 

การแตงกายผูหญิงนิยมนุงผาซิ่นเปนสีพื้น ไมมีการตอชายผาซิ่นทอหรือปกลายอยาง ซิ่น
ตีนจกที่คนเมืองนิยมใสกัน สวนเสื้อเปนแบบที่ชาวพมาใส คือ สาบเสื้อดานหนาจะปายจากดานซาย
มาติดกระดุมดานขวา มีทั้งแบบแขนสั้นและแขนยาว ตามคอและชายเสื้อนิยมปกฉลุ สําหรับผูชาย
นิยมสวมกางเกงแบบเตี่ยวโยง หรือ เตี่ยวสะดอ แบบที่ชาวลานนาใสกัน เสื้อคอกลมแบบตอแขนยาว 
ติดกระดุมผาดานหนาแบบเสื้อคนจีนมีของประจํากาย คือ ยาม และดาบเงิน ไมวาชายหรือหญิงเวลา
ออกนอกบาน มักโพกผาหรือสวมหมวก ที่เรียกวา “กุบไต” เปนหมวกปกกวางยอดแหลมคลายหมวก
เวียดนาม 

ชาวไทยภูเขา สวนใหญจะอาศัยและประกอบอาชีพอยูบนพื้นที่สูงมีจํานวนใกลเคียงกับคน
เชื้อ สายไทยใหญ โดยชาวไทยภูเขาจะอยูในทุกอําเภอ มีทั้งหมด 576 กลุมบาน ประกอบดวยเผาตาง 
ๆ ดังนี้ 

-กะเหรี่ยง เปนชนเผาที่มีประชากรมากที่สุดของชาวไทยภูเขา คือ ประมาณรอยละ 79.3 
จะตั้งถิ่นฐานอยูทุกอําเภอ เปนกลุมชนที่อาศัยในดินแดนแถบนี้มาชานาน บางหมูบานมีอายุมากกวา 
100 ป กะเหรี่ยงในแมฮองสอนมีสองกลุม คือ กะเหรี่ยงโปว พบมากที่ อ.แมสะเรียง,อ.สบเมย กับ
กะเหรี่ยงสะกอพบอยูทุกอําเภอ  

- มูเซอ แบงออกเปน2กลุมคือ มูเซอแดง และมูเซอดํา   
- ลีซอ พบไดใน อ.ปาย และ อ.ปางมะผา   
- ลัวะ เปนกลุมชนที่อาศัยในดินแดนลานนา รวมถึงแมฮองสอนมาตั้งแตโบราณปจจุบัน 

ชาวลัวะอพยพขึ้นไปอยูบนพื้นที่ภูเขาสูง ตั้งชุมชนเปนแนวยาวไปตามสันเขา พบไดมากที่เขตรอยตอ 
อ.แมลานอย กับ อ.แมแจม จ.เชียงใหม  

- แมวหรือมง เปนกลุมชาวเขาที่มีประชากรนอยที่สุดในแมฮองสอนแตมีอยูทุกอําเภอ แบง
ออกเปน 2 กลุม คือ มงขาวและมงลาย ซึ่งเรียกจาก สีกระโปรงของผูหญิงชาวมงนั่นเอง   
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- ปาดอง หรือกะเหรี่ยงคอยาว ปจจุบันมีอยูที่บานในสอย บานน้ําเพียงดิน และบานหวย
เสือเฒา ในเขตอําเภอเมือง   

- จีนฮอ เปนกลุมชาวจีนที่เปนอดีตทหารกองพล 93 ที่หนีภัยทางการเมืองเขามาใน
ประเทศไทย อยูที่ อ.ปาย,อ.ปางมะผา และ อ.เมือง บางแหงตั้งเปนชุมชนถาวรมีเฉพาะชาวจีนฮอ
เทานั้น เชน หมูบานสันติสุข อ.ปาย และหมูบานแมออ อ.เมือง 

สังคมไทย (ThaiSociety)จัดเปนรูปแบบสังคมเกษตรกรรม (AgratianSociety) ประมาณ 
รอยละ80 ของประชากรทั่วประเทศทําการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตวระบบสังคมไทย(Society system) 
อาจแบงเปน 2 ระบบคือ สังคมชนบท (Rural Society) และสังคมเมือง (Urban Society)ทั้งสอง
ระบบนี้เปนตัวกําหนดบทบาทหนาที่และวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงนอย จะ
เปลี่ยนแปลงนอยจะเปลี่ยนแปลงเฉพาะผูอยูในเมืองเปนสวนใหญซึ่งถือวาเปนเพียงคนกลุมนอยของ
สังคมไทยเพราะประชากรสวนใหญจะอยูในชนบททําการเกษตรยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีมี
การศึกษานอยฐานะยากจนไมคอยยอมรับความคิดเห็นใหมๆ ยึดถือเงินตราเกียรติอํานาจมีโครงสราง
ของชนชั้นยกยองความเปนเจาคนนายคน ยึดบุคคลเปนหลัก ยกยองผูอาวุโส 

ทฤษฎีสังคม (Social Theory) ความหมายของทฤษฎี คือ คําอธิบายสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือเรื่อง
หนึ่งเรื่องใดสําหรับนักวิทยาศาสตร ทฤษฎีจะตองเปนคําอธิบายตามหลักเหตุผลแสดงความสัมพันธ
ระหวางสวนตางๆของสิ่งนั้นอยางมีระบบจนสามารถพยากรณสิ่งนั้นในอนาคตได ดังนั้นความหมาย
ของทฤษฎีสังคม คือ คําอธิบายเรื่องของคนและความสัมพันธระหวางคนตามหลักเหตุผล และ
ความสัมพันธระหวางสวนตางๆของคน หรือระหวางคนตอคน คนตอกลุม คนตอสภาพแวดลอม อยาง
มีระบบจนสามารถพยากรณได 

ทฤษฎีสังคมตามความหมายดังกลาว จึงมีขอบเขตกวางขวาง เปนคําอธิบายเกี่ยวกับคนแต
ละบุคคล กลุมคน ความสัมพันธระหวางคนตางๆรวมไปถึงคําอธิบายความสัมพันธระหวางคนกับ
สิ่งแวดลอมทั้งที่เปนสิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิตขอสําคัญนั้นจะตองเปนไปตามหลักเหตุผลมีระบบระเบียบ
พอที่จะเปนฐานในการพยากรณเรื่องทํานองเดียวกันในอนาคตได  

ประการแรก ทฤษฎีทางสังคมเปนคําอธิบายเรื่องเกี่ยวกับคนหรือความสัมพันธระหวางคน 
ซึ่งเปนการรูระดับหนึ่งที่ยังไมถึงขั้นอธิบาย 

ประการที่สอง ทฤษฎีทางสังคม แสดงความสัมพันธระหวางสวนตางๆของคนหรือระหวาง
คนตอคนอยางมีระบบ แตความคิดทางสังคมไมกําหนดวาตองเปนเชนนั้น 

ประการที่สาม ทฤษฎีทางสังคมมีความสามารถพยากรณอนาคตไดแตความคิดทางสังคมไม
ถึงข้ันนั้น 

ประการที่สี่ ทฤษฎีทางสังคมอาจมีรูปของขอความที่เตรียมไวสําหรับการพิสูจนดวยขอมูล
ประจักษ ทฤษฎีทางสังคมอาจมีทั้งที่เคยตรวจสอบดวยขอมูลประจักษ หรือยังไมเคยผาน แตไดมีการ
เตรียมหรือมีลักษณะท่ีพรอมจะใหพิสูจน 

กลาวโดยสรุป ทฤษฎีสังคม คือ คําอธิบายปรากฏการณสังคมอยางใดอยางหนึ่งตามหลัก
เหตุผล โดยแสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบของปรากฏการณสังคมนั้น จนสามารถที่จะ 
พยากรณปรากฏการณสังคมในอนาคตได ทฤษฎีสังคมมีความหมายกวางเปนทฤษฎีของจิตวิทยา ซึ่ง
อาจหมายถึงเรื่องของคนแตละคนก็ได (Psychology studies human interaction of individuals) 
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หรืออาจหมายถึงทฤษฎีรัฐศาสตร ซึ่งเปนเรื่องของอํานาจของคนหลายคนที่เกี่ยวของกัน หรืออาจ
หมายถึงทฤษฎีเศรษฐศาสตร อันเปนเรื่องของคนหลายคนกับวัตถุในการผลิตการจําหนายจายแจก
ผลิตภัณฑและบริการในการอุปโภคบริโภคได และอาจเปนทฤษฎีสังคมวิทยา เปนเรื่องของรูปแบบ
ความสัมพันธระหวางมนุษยหรืออาจจะเปนทฤษฎีของมานุษยวิทยาเปนเรื่องของคนที่มีแบบแผนการ
คิด การกระทําหรือวัฒนธรรมที่แตกตางกัน ทฤษฎีทางสังคมจึงคลายกับแนวคิดทางสังคม ที่เกี่ยวของ
กับคนและความสัมพันธระหวางคน รวมทั้งระหวางคนกับสิ่งแวดลอม แตก็มีความแตกตางกันที่ทฤษฎี
เปนขอความที่เปนไปตามหลักเหตุผล มีระบบและพยากรณปรากฏการณในอนาคต 

Jame Miley โดยทั่วไป ความพยายามท่ีจะอธิบายสวนหนึ่งสวนใดของสังคม (Social life) 
ถือไดวาเปนทฤษฎีสังคม 

Henry P Fairchild ใหความหมายวา ทฤษฎีสังคม คือ การวางนัยทั่วๆไปหรือขอสรุปที่
ใชไดท่ัวไป เพื่ออธิบายปรากฏการณสังคมอยางใดอยางหนึ่ง 

สุวรรณา จันทรประเสริฐ(2538, หนา 32) แนวคิดของทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล เชื่อวา 
การที่มนุษยจะแสดงพฤติกรรมใดๆ จะตองมีความตั้งใจหรือเจตนา   

1. ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เจตคติตอพฤติกรรมหรือการประเมินทางบวกและทางลบของ
บุคคลตอการกระทํา 

2. ปจจัยทางสังคม ไดแก การคลอยตามกลุมอางอิง (ความคาดหวังทางสังคม) สวนตัวแปร
ภายนอกอื่นๆ เชน ตัวแปรทางชีวสังคม ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส ศาสนา 
เจตคติตอบุคคล เจตคติตอสถานที่ ลักษณะ บุคลิกภาพ จะมีผลตอพฤติกรรมก็เมื่อตัวแปรนั้นมี
อิทธิพลตอเจตคติตอพฤติกรรม มีอิทธิพลตอความคาดหวังทางสังคมหรือมีอิทธิพลตอน้ําหนัก
ความสัมพันธของตัวแปร ทั้งสองนี้ขึ้นอยูกับเจตคติพฤติกรรม จากทฤษฎีดัง กลาว ผูวิจัยจึงไดใช
ทฤษฎีเปนพื้นฐานในการกําหนด ตัวแปรตางๆ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ของนักศึกษาที่มีตอความ
พึงพอใจตอ กระบวนการเรียนการสอน 

ภัทรธิรา ผลงาม (2544, หนา 32) พฤติกรรมของบุคคลเกิดจากความตองการที่จะ
เปรียบเทียบความคิดเห็นและความสามารถของตนวา เหมาะสมหรือถูกตองหรือไม ผลของการ
ประเมินเปรียบเทียบความคิดเปนและ ความสามารถกับบุคคลอื่นจะทําใหบุคคลเปลี่ยนพฤติกรรม ไป
ใกลเคียงกับบุคคลอื่น ๆ ในกลุมใกลชิดโดยเฉพาะกลุมญาติ พี่ นองและเพื่อน ๆ แมวา กระบวนการ
ประเมินเปรียบเทียบทั้งสองอยางจะมีสาระสําคัญคลายคลึงกันแตมีขอแตกตางที่วาเมื่อมีการ 
เปรียบเทียบความคิดเห็นของตนเองกับบุคคลอื่นแลว ผลของการเปรียบเทียบจะทําใหเกิดบุคคลนั้น
ปรับตัวใหมีความสามารถเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เพราะความสามารถสูงมากเทาไร ก็จะไดรับการประเมินวามี
ความเหมาะสมมากเทานั้น  

การเลือกบุคคลที่จะเปรียบเทียบดวยนั้น เฟสติงเกอร  เห็นวา บุคคลมักจะเลือก
เปรียบเทียบกับบุคคลใกลชิด โดยเฉพาะคนที่มีความคิดเห็นและ ความสามารถที่ใกลเคียงกันบุคคลจะ
ไมคอยชอบสถานการณที่บุคคลอื่น ๆ มีความ คิดเห็นและความสามารถแตกตางกับตน แตจะชอบ
สถานการณที่บุคคลอื่นๆ มีความ คิดเห็นและความสามารถคลาย ๆ กับตน และมีแนวโนมที่จะหลบ
หลีกออกจากกลุมที่มี ความคิดเห็นและความสามารถแตกตางกับสมาชิกในกลุม ในสังคมไทยนั้น 
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อิทธิพล ของกลุมญาติ หรือผูใกลชิดเปนเรื่องสําคัญมาก เพราะคนไทยความผูกพันกับกลุม ญาติหรือผู
ใกลชิดคอนขางสูง 

ไอเลนเฟนท (Ihlenfeld. 1986, หนา 669-A อางถึงใน สุรัตน ไชยชมพู, 2535, หนา 39) 
ไดนําทฤษฎีการเปรียบเทียบทางสังคมของเฟสติงเกอร มาทดสอบ ความเปนไปไดการนําไปใช
ประโยชน ไดขอสรุปวากลุมใกลชิดนั้นประกอบดวยตัวแปรตางๆ ที่มีความคลายคลึงกันในดาน อายุ 
เพศ ระดับการศึกษา ฐานะและอาชีพ เปนตน ในการศึกษาครั้งนี้ มุงใชแนวทฤษฎีของเฟสติงเกอร 
เพื่อมาเปนแนวทางในการอธิบายถึงความพึงพอใจของนักศึกษา ตอกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ในมหาวิทยาลัยสงฆ จังหวัดเลย โดยมีความเชื่อวานักศึกษาที่มีสถานภาพตางกันยอมมีความพึงพอใจ
เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนตางกัน ซึ่งกอใหเกิดการเปรียบเทียบระหวางเพศหรือ
สถานภาพของนักศึกษา จากทฤษฎีนี้ ผูวิจัยใชเปนแนวทางในการกําหนดตัวแปร เพศ สถานภาพ และ
ชั้นปที่ศึกษา 

กลุมอางอิง หมายถึง บุคคลหนึ่งหรือกลุมหนึ่งซึ่งเปนบุคคลในความคิด (Like-minded 
people)ซึ่งจะเปนตัวแทนของคานิยมและบรรทัดฐานและเปน กลุมมาตรฐานที่บุคคลจะใช
เปรียบเทียบในการประเมินการกระทําพฤติกรรมบุคคลในความคิดนี้อาจจะมีลักษณะเดนพิเศษที่คุณ
ลักษณะเฉพาะสวน ที่ดึงความสนใจหรือไมก็ได หรืออาจจะเปนกลุมใกลชิดก็ได 

พฤติกรรมของกลุมอางอิง จะมีสวนในแงของการเปนเครื่องมือให ความรูอยางดียิ่งดีตอ
การกระทําพฤติกรรมใดๆ และเปนตัวกําหนดบรรทัดฐานของการ กระทําอันจะสงผลตอการสราง
พฤติกรรมใหมของบุคคล ทั้งนี้ บุคคลอาจจะเปน สมาชิกของกลุมหรือไมเปนสมาชิกของกลุมก็ได แต
บุคคลพึงพอใจที่จะยึดรูปแบบ พฤติกรรมดังกลาวมาเปนตัวแบบ ดังนั้น กลุมอางอิงอาจเปนกลุมที่
บุคคลติดตอ สัมพันธดวยหรือรูจักเปนการสวนตัว หรือเปนลักษณะของปจเจกบุคคล (Individual) ที่
เปนนามธรรมอันจะเปนตัวแทนของรูปแบบพฤติกรรมที่บุคคลยึดถือ (Landis. 1986, หนา 65) กลุม
อางอิงทั้งหมดมิใชจะเปน “บุคคลในความคิด” (Like - minded people) ของบุคคลเสมอไป บาง
กลุมอาจเปน เพียงกลุมมาตรฐานที่บุคคลเปรียบเทียบ ในบางบทบาทเทานั้น ดังนั้นแตละบุคคลอาจมี
กลุมอางอิงหลายๆ แบบ เชน ในบทบาทของครูอาจจะมีตัวแบบของความเปนครูกลุมหนึ่ง ในบทบาท
ของแมบานก็มีตัวแบบอีกอยางหนึ่ง เปนตน เพราะในชีวิตของบุคคลนั้นมีบทบาทในสังคมอยูหลาย
บทบาท ดังนั้นในการจะพิจารณาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของปจเจกบุคคลจะอาศัย ขอมูลจาก
กลุมอางอิง ซึ่งมีความแตกตางจากบุคคลในแงของความคาดหวัง การประเมินผลที่จะตัดสินใจกระทํา
สิ่งใดนั้น ปจเจกบุคคลจะประเมินจากผลได (Benefits) ของบุคคลอื่นที่มีความคลายคลึงกับตนเองใน
แงของสถานภาพทางเศรษฐกิจ และสังคม  

จากแนวความคิดนี้ ไดขอสรุปวา บุคคลจะตองมีบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งถูกใชเปนเกณฑ
เปรียบเทียบทั้งในทางบวกและทางลบ กลาวคือจะพยายาม กระทําพฤติกรรมใด ๆ ใหเหมือนหรือ
เทียบเทาบุคคลที่เขาใชเปนบรรทัดฐาน (ทางบวก) หรือกระทําพฤติกรรมใหสูงกวากลุมที่ใช
เปรียบเทียบ (ทางลบ) 

ในการศึกษาครั้งนี้มุงใชแนวคิดทฤษฎีกลุมอางอิง เพื่อเปนแนวทาง ในการอธิบายถึงความ
พึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอกระบวนการเรียนรูการสอนของนักศึกษา โดยมีความเชื่อพื้นฐานวา 
นักศึกษาอาจจะมีกลุมอางอิงเปนเกณฑในการ เปรียบเทียบทั้งในทางบวกและทางลบ 
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2.4 แนวคิดทฤษฎีทางวัฒนธรรม 
วัฒนธรรมพื้นบานเปนวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตของชาวบาน ซึ่งในแตละทองถิ่นจะสืบทอด

กันมาดวยการพูดจา บอกเลา สั่งสอนหรือทําใหดูเปนตัวอยางเปนเรื่องที่ เกี่ยวกับการดําเนิน
ชีวิตประจําวันและการรวมกลุม รวมพลังกันทํากิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวันตามความเชื่อ
นั้น ๆ สามารถอธิบายได4ประเภท ไดแก มุขปาฐะตาง ๆ เชน ตํานานหรือนิทานพื้นบาน สุภาษิตที่ถือ
เปนคติสอนใจการดําเนินชีวิต คําพังเพย ปริศนาคําทาย เพลงพื้นบานและการละเลนพื้นบานตาง ๆ 
ซึ่งมักจะเปนเอกลักษณของภูมิปญญาชาวบานในแตละทองถิ่น ความเชื่อ ประเพณีและพิธีกรรม 
ความเชื่อมีทั้งความเชื่อดั้งเดิมที่ถายทอดสืบตอกันมา เชน การนับถือผี เปนตน และความเชื่อที่มี
เหตุผลตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา ปจจุบันมักเปนแบบผสมผสานรวมกัน หัตถกรรมพื้นบาน
เปนงานที่เกิดจากการสรางสรรคหรือประดิษฐสิ่งของเครื่องใชในชีวิตประจําวันจากวัสดุที่มีอยูใน
ทองถิ่นของตน ในแตละทองถิ่นยอมแตกตางกันไป ทั้งดานการใชวัสดุ เทคนิคและการถายทอดสืบตอ
กัน เชน งานจักสาน งานถักทอ งานปน งานแกะสลัก และงานวาดภาพ ภาษาไทยพื้นบาน คนไทยทุก
ภาคสวนใหญใชภาษาไทยเปนปกติ แตมีสําเนียงและการใชคําแตกตางกันมากนอยแตละทองถิ่น ซึ่ง
อาจไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมใกลเคียงดวย ภาษาไทยพ้ืนบานที่ใชกันอยูในกลุมทองถิ่นตาง ๆ ไดแก 
ภาษาลานนา ภาษาไทยใหญ ภาษาไทยอีสาน ภาษาไทยภูเขา เปนตน วัฒนธรรมในระดับภูมิภาคและ
พื้นบานของไทยมีความสําคัญที่ชาวไทยทุกคนควรชวยกันฟนฟู ปรับปรุง ใหเหมาะสมและสอดคลอง
กับการพัฒนาของประเทศชาติเพื่อเปนเอกลักษณคูกับชาติไทยสืบไป 

วัฒนธรรมมาจากการสรางสรรคของมนุษยชาติ ซึ่งในแตละทองถิ่นยอมมีความแตกตางกัน
ไปตามปจจัยตาง ๆ ดังนั้นเราจึงไมควรดูถูกวัฒนธรรมของชาติอื่น 

ความหมายการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเปนการเปลี่ยนแปลงที่เนนการเปลี่ยนแปลง
ของวิถีชีวิตและกิจกรรมประเพณีโดยทั่วไป มักจะศึกษาไปพรอม ๆ กันทั้งสองสวนจึงมักเรียกรวมกัน
วา การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 

Davis(1967,หนา 622) ไดใหความหมายวา “การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม” หมายถึง
การเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอยางที่เกิดขึ้นในวัฒนธรรมทุกสาขาทุกประเภท กลาวคือไมวาจะเปน
วัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับวัตถุหรือวัฒนธรรมที่ไมเก่ียวของกับวัตถุ  

สุพิศวงธรรมพันธา(2538, หนา 68) ไดใหความหมายวา การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
เปนการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับความรูความเชื่อและลักษณะการแสดงออกของวิถีชีวิตทั่วไปในสังคมผล
ของการคนพบทางวิทยาศาสตรทําใหเกิดเทคโนโลยีใหม ที่ทําใหเปลี่ยนแปลงวิถีใหมมาใหผูคนเชน
ความกาวหนาของวิชาฟสิกส ทําใหเกิดการผลิตระบบสื่อสารแบบโทรเลขและโทรศัพทขึ้นใชทั่วโลกทํา
ใหเกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกวางขวางทั่วโลกเปนตน  

ณรงคเส็งประชา(2541, หนา 207) ไดใหความหมายวาการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเปน
การเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มนุษยกําหนดใหมีขึ้นทั้งสิ่งที่ เปนวัตถุและไมใชวัตถุที่นําเอามาใช เปน
องคประกอบในการดําเนินชีวิตรวมกันในสังคม  

สุริชัย หวันแกว (2540,หนา156-157) ได ใหความหมายวา“การเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรม” หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในดานตาง ๆ ที่มนุษยประดิษฐและสรางขึ้นและที่
สําคัญก็คือทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานคานิยมบรรทัดฐานและระบบสัญลักษณตาง ๆในสังคม
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นั้น ๆเชนการเปลี่ยนแปลงของคานิยมจากสถานภาพและบทบาทชายเปนใหญมาเปนหญิงและชาย
เทาเทียมกัน คานิยมในการเลือกคูคานิยมในการแตงงานเปลี่ยนแปลงเปนตนทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรม เปนการศึกษาวิเคราะหผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบ
อันเกิดจากการดําเนินโครงการอพยพชาวเขา ซึ่งมีความสําคัญในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 

พัทยา  สายหู(2536,หนา 229)ไดใหความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมก็คือการ
เปลี่ยนแปลงขนบธรรมเนียมประเพณีที่กําหนดการกระทําและความสัมพันธของคนที่มีตอกันนั่นเอง 
เนื่องจากสังคมเนนระบบความสัมพันธของคนที่อยูรวมกันในกลุม โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมก็คือการเปลี่ยนแปลงของระบบความสัมพันธของคนที่อยูรวมกัน 

Steward(1955, หนา 277)ไดใหคํานิยามของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวาเปนลักษณะ
หนึ่งของกระบวนการ แบบแผนหรือรูปแบบสังคม ซึ่งการผันแปรหรือมีการเปลี่ยนแปลงเปนแนวคิด
รวม หมายถึงผลการเปลี่ยนแปลงทุกอยางของกระบวนการทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอาจ
กาวหนาหรือลาหลังก็ไดเปนการเปลี่ยนแปลงอยางถาวรหรือชั่วคราว มีการวางแผนหรือเปลี่ยนแปลง
โดยไมมีการวางแผน เปนการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวหรือหลายทิศทางอาจกอใหเกิดประโยชน
หรือโทษก็ได 

Moore(1968, หนา 366) ไดใหความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในลักษณะที่
แตกตางจากการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม กลาวคือ เปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบสังคมนั้น
คือการเกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมหมายถึง การเปลี่ยนแปลง
ทุกอยางที่เกิดขึ้นในวัฒนธรรมทุกสาขา เชนเดียวกับการเปลี่ยนแปลงในรูปของกฎเกณฑของการจัด
ระเบียบทางสังคม  

2.4.1สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญคือ 
1. เกิดจากการพัฒนาดานวัตถุ คือความเจริญทางวิทยาศาสตร เจริญกาวหนาอยาง

รวดเร็วมีการผลิตเครื่องจักรใหมๆ ขึ้น และผลจากความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาการนี้ทําใหไดผล
ผลิตเพิ่มขึ้นจึงทําใหมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเดิมมุงทางเกษตรกรรมมาทํางานดานอุตสาหกรรมมากขึ้น 

2. เกิดจากการเปลี่ยนแปลงคานิยมที่ยึดถืออยูเดิม คือชวยเหลือซึ่งกันและกัน เห็นใจ
กันและกัน มาเปนตัวใครตัวมัน ใครดีใครอยู ผลการเปลี่ยนแปลงคานิยมที่เคยยึดถือกันมาทําให
กลายเปนคนในแคบเห็นแกตัว 

3. เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางครอบครัวจากครอบครัวที่อยูรวมกันทั้งบิดา 
มารดา ปูยา กลายเปนครอบครัวสมัยใหมที่มีเฉพาะพอแมลูกและจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทาง
ครอบครัว ผลทําใหความอบอุนและความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัวในรูปแบบเดิม
เปลี่ยนแปลงไปกลายเปนความหางเหิน 

ลักษณะของการเปลี่ ยนแปลงทางสังคมจากคํานิยามขางตนอาจกลาวไดวาการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมเปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งเปรียบเทียบความ
แตกตางจากระยะเวลาหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปอีกระยะเวลาหนึ่ง นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงในระบบ
โครงสรางและหนาที่ของระบบความสัมพันธทางสังคมระหวางมนุษยหรือกลุมคนในสังคม ตลอดจน
เปนการเปลี่ยนแปลงการกระทําระหวางกันทางสังคมในการติดตอการกระทําระหวางมนุษย หรือกลุม
ของสังคม ซึ่งเปลี่ยนแปลงอาจจะเปนไปในทางที่ดีข้ึนหรือเลวลงได 
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2.4.2ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรม  
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรม 2 ปจจัย คือ 

1. ปจจัยภายนอก เปนปจจัยที่เกิดขึ้นภายนอกชุมชน ซึ่งไดมีผลตอการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรม เชน การสาธารณูปโภค เมื่อรัฐบาลไดดําเนินการพัฒนาโดยการเรงสรางถนน
หนทาง ไฟฟา โรงเรียน ทําใหชุมชนชนบทไดรับการพัฒนาที่ดีขึ้น การแพรกระจายทางวัฒนธรรมเปน
อีกปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ทั้งนี้เพราะวาการ
แพรกระจายทางวัฒนธรรมจากสังคมเมืองไปสูชนบท เปนเรื่องที่เกิดขึ้นตอเนื่องอยูตลอดเวลา
ความสัมพันธระหวางสังคมชนบทและสังคมเมืองมีอยูมากมาย ซึ่งตองพึ่งพาอาศัยกันในดานเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรมตลอดจนการสื่อสารมวลชน มีอิทธิพลอยางมากและรวดเร็วตอชุมชนชนบท ที่
จะทําใหชาวชนบทไดรับขาวสารตางๆ อยูตลอดเวลาทําใหการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 

2. ปจจัยภายใน เปนปจจัยที่เกิดขึ้นหรือมีอยูในชุมชน ซึ่งสงผลใหมีการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม ปจจัยที่เกี่ยวของไดแก ปจจัยทางนิเวศวิทยา ซึ่งไดแก สิ่งแวดลอม ที่ตั้งของหมูบานที่ดิน
และอื่นๆ ถาหากชุมชนตั้งอยูในสภาพนิเวศที่ดีก็อาจจะพัฒนาชุมชนของตนเองใหดีขึ้น ทําใหมีการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ปจจัยทางดานบุคลิกภาพของปจจัยบุคคลหรือสมาชิกแตละคน
ก็มีสวนที่จะชวยใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนความเปนผูนําของชุมชน
ที่มีความรูความสามารถก็อาจมีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไดเชนกัน 

2.4.3 ปจจัยท่ีเกี่ยวกับการยอมรับ หรือตอตานการเปลี่ยนแปลง 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นดังที่ไดกลาวมาแลววาอาจจะทําใหเกิดความพอใจ

หรือไมพอใจ ซึ่งสิ่งเหลานี้ มีปจจัยที่ทําใหเกิดการยอมรับหรือการตอตานอยู 6 ประการ คือ 
1. ความตองการในการเปลี่ยนแปลงหากบุคคลยังไมตระหนักหรือเห็นความสําคัญของ

การเปลี่ยนแปลงแลว อัตราการยอมรับยอมจะชาในการที่บุคคลจะยอมรับสิ่งใหมนั้นจะตองเปนสิ่งที่
บุคคลในสังคมเห็นวามีประโยชน สามารถบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคของตนหรือสังคมได 

2. การไดรับความพึงพอใจอยางสูง ผลของการยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้นตองทําให
เกิดความพึงพอใจตอบุคคลอยางสูงทั้งดานสถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และจะตองชดเชยหรือ
สมน้ําสมเนื้อกับปญหาและความยากลําบากในการสนับสนุนและเปลี่ยนแปลงนั้น 

3. การสาธิตผลประโยชน การสาธิตใหเห็นประโยชนอยางมีคุณคาจะทําใหการยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนไดสะดวก จึงเปนเกณฑสําคัญในการยอมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในรูปของวัตถุ
ธรรมและอวัตถุธรรม 

4. การเขากันไดกับวัตถุธรรมที่มีอยูหากการเปลี่ยนแปลงไมขัดกับการสวนวัฒนธรรมวิถี
ประชา กฎศีลธรรมของสังคมแลว การยอมรับยอมเกิดขึ้นไดโดยปรับใหเขากันไดกับวัฒนธรรมเดิม 
ฉะนั้นก็จะปฏิเสธ 

5. ตนทุนของการเปลี่ยนแปลง หากเสียคาใชจายมากก็ยอมรับนอยลงไป 
6. ผูนําในการเปลี่ยนแปลงหากผูนําการเปลี่ยนแปลงมียุทธวิธีที่ดีเขาใจชาวบาน รูจักวิธี

เสนอการเปลี่ยนแปลงรูจักเนื้อหาของการเปลี่ยนแปลงไดดีพอ ประกอบกับความชํานาญในการใช
เทคนิควิธีการชวนหรือเสนอแนะ เพื่อใหเกิดความตองการในการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งมีบุคลิกภาพภูมิ
หลังที่ดีก็ยอมทําใหการเปลี่ยนแปลงเปนไปไดงายขึ้น 
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สรุปไดวาทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม เปนการศึกษาวิเคราะห
ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอม ในครั้งนี้ ผูวิจัยไดมุงเนนสนใจศึกษาปจจัยที่สําคัญอันมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงชุมชน 2 ปจจัย อันไดแกปจจัยภายในไดแก การแพรกระจายทางวัฒนธรรมเปนอีกปจจัย
หนึ่งที่มีความสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไปสูสังคมเมืองและปจจัยภายนอก 
ซึ่งไดมีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวเขา เชน เมื่อรัฐบาลไดดําเนินการ
พัฒนาโดยการเรงสรางถนนหนทางไฟฟาประปา โรงเรียน ทําใหชุมชนไดรับการพัฒนาที่ดีขึ้นมากใน
ความเปนมาของชุมชนชาวเขาในประเทศไทย 

2.4.4 แนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
การเกิดวัฒนธรรมและชาติพันธุนั้นระยะแรกมนุษยอยูรวมกันเปนกลุมเล็กๆ มีลักษณะ

คลายครอบครัวขนาดใหญ เมื่อคนกลุมเล็กอาศัยอยูดวยกัน ก็สามารถเขาใจกัน และประพฤติปฏิบัติ
ตอกันไดโดยไมมีความขัดแยงเทาใดนัก เมื่อสังคมมีขนาดใหญขึ้น มีคนหลายครอบครัวอาศัยอยูใน
บริเวณเดียวกัน การใชวิถีชีวิตอาจแตกตางกันบาง ความคิดความอานอาจไมสอดคลองกัน และปญหา
เรื่องความขัดแยงก็คงจะตามมา ฉะนั้นเมื่อสังคมมีขนาดใหญขึ้นจําเปนตองมีระบบระเบียบมากขึ้น ซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมนั้นยอมเกิดขึ้นไดเสมอ  

วราคม ทีสุกะ (2544,หนา 19-20) ไดกลาววา ไมมีสังคมใดที่ปราศจากการเปลี่ยนแปลง 
ทั้งนี้เพราะสภาพแวดลอมของชีวิตเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา วิธีการดํารงชีวิตก็ตองเปลี่ยนไปเพื่อให
เขากับสภาพใหมที่เกิดขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นอาจจะดีขึ้นหรือเลวลงก็ได อยางไรก็ดี เมื่อกลาวถึง
มูลเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแลวมักจะมีการอภิปรายกันแทบหาจุดจบไมได เพราะสังคมที่
เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น มักจะเกิดจากหลายสาเหตุประกอบกัน นอกจากนี้ นักสังคมวิทยารุนเกา ๆ 
มักจะมองการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวาเปนความเจริญกาวหนา (Progress) แตปจจุบันนี้ความ
เจริญกาวหนาจะมีหรือไมนั้นอยูที่การตีคุณคาและขึ้นอยูกับทัศนะของคน ซึ่งการศึกษาเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมจําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําความเขาใจความหมายของการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมในทางสังคมวิทยา ทั้งนี้เพราะการเปลี่ยนแปลงบางอยางที่เกิดขึ้นในสังคมนั้นไมเปนการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมเสมอไป ในทางสังคมวิทยานั้นถือวามนุษยเปนสัตวสังคมซึ่งตองอยูรวมกับผูอื่น 
และมีการปะทะสังสรรคซึ่งกันและกัน การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธตอกันของคนคือ ที่มาของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ดังนั้น เมื่อกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจึงหมายถึงการเปลี่ยนแปลง
ระบบความสัมพันธของมนุษย หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงในระบบความสัมพันธของ
บุคคลแตกตางไปจากที่เคยเปนอยูมาแตเดิม 

สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ (เลมที่ 16 เรื่องที่ 5 สังคมและวัฒนธรรมไทย) ไดให
ความหมายวา การเปลี่ยนแปลงทางสังคม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในระบบความสัมพันธของมนุษย
ที่อยูรวมกันในสังคม เปนการเปลี่ยนแปลงที่มองเห็นไดดวยตาในลักษณะตาง ๆ ของวิธีการดํารงชีวิต
หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม อยางไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงในความเปนอยู
ของมนุษยบางอยางมิไดหมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเสมอไป เชน การแตงกาย การ
ลอกเลียนแบบวัฒนธรรมของชาติอื่น การพักผอนหยอนใจ เปนตน การเปลี่ยนแปลงดังกลาวไมถือวา
เปนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เวนเสียแตการเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลสะทอนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ระบบความสัมพันธของคนแตกตางไปจากที่เคยเปนอยูเดิม นอกจากนี้เปนที่นาสังเกตวาคนสวนมาก
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มักนึกถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวาเปนการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางวัตถุ แตนักสังคมวิทยาให
ความสนใจการเปลี่ยนแปลงทั้งในดานวัฒนธรรมทางวัตถุและมิใชวัตถุรวมกัน 

สังคมไทยก็เหมือนกับสังคมมนุษยทั้งหลายในโลกที่ไมหยุดอยูนิ่งๆ หากมีการเปลี่ยนแปลง
อยูตลอดเวลาซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับสังคมอื่นๆ ในระดับเดียวกันแลวก็อาจกลาวไดวามีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วจนคนสวนใหญในสังคมปรับตัวเองไมทันจนเกิดปญหาทางวัฒนธรรมที่ตอง
มีการแกไขกันตลอดมาทั้งนี้ก็เพราะแตเดิมสังคมไทยเปนสังคมเกษตรกรรมประชาชนสวนใหญอยูใน
ชนบทที่มีการทํานาและการเพาะปลูกเปนอาชีพหลัก การผลิตแตเดิมก็เปนแตเพียงใหพอมีพอกิน 
ไมไดผลิตอยางใหญโตเพื่อสงออกไปคาขายกับตางประเทศ จึงไมมีความจําเปนในการพัฒนาทางดาน
เทคโนโลยีแตอยางใดแตในปจจุบันสังคมเปลี่ยนมาเปนสังคมอุตสาหกรรมที่มุงหวังผลิตสิ่งตางๆ เพื่อ
สงออกไปขายนอกประเทศ การผลิตผลิตผลทางการเกษตรซึ่งแตเดิมผลิตเพื่อเลี้ยงตัวเองดวย
เทคโนโลยีงายๆ แบบดั้งเดิมก็เปลี่ยนมาเปนการผลิตเปนจํานวนมากโดยอาศัยเทคโนโลยีที่กาวหนา
ทันสมัยเขามาชวยมีการลงทุนและการใชที่ดินอยางกวางขวางโดยเฉพาะการใชที่ดินก็มีการขยายเขต
การเพาะปลูกพืชพันธุนานาชนิดไปตามบริเวณตางๆ โดยเฉพาะที่ดอนและที่ตามปาเขากอใหเกิดการ
รุกล้ําปาสงวนและการทําลายสภาพแวดลอมอยางกวางขวาง การผลิตแบบที่เปนแบบเกษตร
อุตสาหกรรมที่ชาวบานธรรมดาทั่วไป ซึ่งไมมีศักยภาพทั้งในดานเงินทุนกําลังคนและเทคโนโลยีจะทํา
ไดจึงเปนเรื่องของบุคคลร่ํารวยที่เปนนายทุน สิ่งที่ควบคูกันไปกับการเกษตรอุตสาหกรรมคือการ
ขยายตัวทางอุตสาหกรรม เกิดโรงงานอุตสาหกรรมที่นําทรัพยากรตางๆ ของประเทศมาผลิตสินคา
ประเภทตางๆอยางมากมายทําใหเกิดยานอุตสาหกรรมและยานพาณิชยกรรมขึ้นตามเมืองตาง ๆ ทั้ง
ในสวนกลางและสวนภูมิภาคมากมายเหลานี้ลวนมีผลทําใหเกิดการเคลื่อนยายถิ่นฐานของผูคนใน
ทองถิ่นตางๆ อยูตลอดเวลามีทั้งการยายจากถิ่นหนึ่งไปอีกถิ่นหนึ่งเชน ในภาคอีสานไปอยูทางภาค
กลางและภาคใต เปนตนกับการยายจากทองถิ่นในชนบทเขามาทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือ
ทํางานเปนกรรมกรในเมือง ซึ่งการเคลื่อนยายถิ่นฐานดังกลาวนี้มีผลทางสังคมและวัฒนธรรมของผูคน
ที่อยูในชนบทและในเมืองเปนอยางมากในสังคมชนบทนั้นแตเดิมอยูกันอยางเรียบงายในกรอบของ
ประเพณีที่มีจารีตและขนบธรรมเนียมทองถิ่นคอยควบคุมใหผูคนอยูกันอยางสงบสุขปจจุบันเมื่อคนรุน
หนุมสาวยายออกไปทํางานที่อื่นโดยเฉพาะผูที่เปนหัวหนาครอบครัวขาดหายไปเปนเวลาหลายๆ 
เดือน ทําใหสภาพครอบครัวขาดความสมบูรณ เด็กไมมีความอบอุนในขณะที่คนรุนใหมก็หมดความ
เชื่อถือในความรูความสามารถตอการเปนผูนําของคนรุนกอนเพราะตนไดเลาเรียนความรูใหมๆ จาก
ในเมืองมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีใหมๆ ไดพรอมกันนั้นก็รับเอาความทันสมัยหลายๆ อยาง
มาจากภายนอก จึงทําใหหมดความเลื่อมใสและเชื่อถือในสิ่งที่เปนจารีตและประเพณีของทองถิ่นที่เคย
มีบทบาทในการสรางและควบคุมความสัมพันธทางสังคม ความขัดแยงจึงเกิดขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะใน
บางแหงที่มีกลุมชนกลุมใหมเขาไปขยายที่ทํากินและตั้งถิ่นฐาน จนทําใหเกิดลักษณะบานแบบใหมๆ 
เชน บานจัดสรร ขึ้นนั้นเกือบจะทําใหความเปนสังคมทองถิ่นแตเดิมลมสลายลงไปก็วาได ทั้งนี้เพราะ
คนในทองถิ่นปรับตัวไมทันความเรียบงายและการอยูรวมกันที่ไมมีความแตกตางในเรื่องของชนชั้นก็
หมดไป สังคมใหมที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้เปนสังคมที่ซับซอนแบบมีชนชั้นและความรูสึกในเรื่องการเปน
ปจเจกบุคคลก็มีปรากฏทั่วไปในชนบท 
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สวนในสังคมเมืองนั้นภาวะความแออัดเพิ่มขึ้นจนยากแกการควบคุมความเปนสังคมเปดที่
ทําใหติดตอกับภายนอกไดอยางสะดวกสบายนั้นเปนผลใหคนไดแตรับอิทธิพลวัฒนธรรมที่หลากหลาย
จากภายนอกเขามาโดยไมมีความรูความเขาใจวาสิ่งที่รับเขามานั้นเหมาะสมหรือไมกับบานเมืองของ
ตนเขากันไดกับสิ่งที่มีมาแตเดิมเพียงใดเมื่อไมมีการกลั่นกรองความขัดแยงก็เกิดขึ้น การยึดมั่นถือมั่น
ในลักษณะการปกครองแบบประชาธิปไตยที่หยุดนิ่งอยางเปนอุดมคติก็ดี นโยบายทางเศรษฐกิจทุน
นิยมแบบเสรีที่เปนการสงออกของรัฐบาลก็ดีลวนเปนสิ่งที่ชักจูงคนในสังคมรุนใหมใหหันไปเห็น
ความสําคัญทางวัตถุและความเปนปจเจกบุคคลตลอดเวลา ทําใหสังคมมีความซับซอนทางเศรษฐกิจ
และสังคมเพิ่มขึ้นจนยากแกการควบคุมเกิดกลุมอาชีพกลุมผลประโยชนที่หลากหลายจนเปนชนชั้นที่มี
ความแตกตางกันมากมายโดยเฉพาะชองวางระหวางคนรวยกับคนจน จนกลาวไดวาปจจุบันผูมีอํานาจ
ทางเศรษฐกิจเทานั้นที่มีอิทธิพลในเรื่องการเมืองการปกครองของประเทศและการรักษาผลประโยชน
สวนตัวก็ดีหรือผลประโยชนของแตละกลุมแตละเหลาก็ดีมีผลนําไปสูการละเมิดกฎหมายอยูเนืองๆ   
การเนนในเรื่องอุตสาหกรรมทําใหเมืองมีประชากรเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วอันเนื่องมาจากการเคลื่อนยาย
ของประชากรจากภายนอกเขามาโดยเฉพาะการเคลื่อนยายของพวกชาวนาในชนบทที่เขามาเปน
กรรมกรตามโรงงานอุตสาหกรรม กรรมกรทํางานกอสรางตลอดจนคนงานลูกจางดานบริการตางๆ  
นั้น ทําใหเกิดปญหาทางสังคมอยางมากมายอยางเชน ปญหาชุมชนแออัด แหลงเสื่อมโทรม ปญหา
เรื่องการลักขโมย ปลนจี้ ซึ่งรวมไปถึงปญหาทางโสเภณีและการวางงาน ดวยสิ่งตางๆ เหลานี้นํามาสู
ปญหาของความไมมั่นคงภายในที่เปนสวนรวมถามองใหกวางกวาเมืองออกไปถึงบริเวณชานเมืองรอบ
นอกที่แตเดิมเปนชนบทก็จะพบวาหลายๆ แหงทีเดียวที่เปลี่ยนแปลงจากสังคมชาวนามาเปนสังคม
กรรมกรเพราะผูที่เปนชาวนาแตกอนเคยมีที่ดินทําการเพาะปลูกดวยตนเองนั้นมีเปนจํานวนมากที่ขาย
ที่ดินใหกับนายทุนเพื่อสรางโรงงานอุตสาหกรรมหรือไมก็เพื่อทําการเพาะปลูกพืชไรในลักษณะที่เปน
เกษตรอุตสาหกรรมจึงตองเปลี่ยนสภาพและฐานะตนเองเปนกรรมกรรับจางทํางานใหกับกิจการทาง
อุตสาหกรรมเหลานั้นซึ่งนับวาเปนการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตจากรูปแบบหนึ่งมาสูอีกรูปแบบหนึ่งที่
แตกตางไปจากเดิม ซึ่งการปรับตัวเองเขาสูวิถีชีวิตความเปนอยูแบบใหมนี้ไมใชของงาย ผูที่ประสบ
ความลมเหลวอาจกลายเปนคนยากจนที่มีความเสื่อมทางดานจิตใจและศีลธรรมที่จะนําไปสูปญหาทาง
สังคมนานัปการได 

ปจจุบันเปนที่ยอมรับกันแลววาการเปลี่ยนแปลงเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นทั่วไปอยาง
หลีกเลี่ยงไมพนแตอัตราการเปลี่ยนแปลงในแตละสภาพของสังคมอาจแตกตางกัน กลาวคือในสังคม
เมืองการเปลี่ยนแปลงดําเนินไปในอัตรารวดเร็วและสลับซับซอน สวนในสังคมชนบทการเปลี่ยนแปลง
ดําเนินไปในอัตราที่ชากวาสังคมเมืองแตก็มีผลตอวิถีชีวิตของบุคคลหลายอยาง กลาวคือ ชุมชนที่ไม
สามารถปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงไดอาจจะดํารงชีวิตอยางเต็มไปดวยความทุกขและความ
ทรมานและบางทีก็ปรับตัวผิด (Maladjustment) กอใหเกิดความเดือดรอนแกคนอื่นในสังคมจน
กลายเปนการสรางปญหาสังคมขึ้นมาและบางครั้งปรับตัวไมไดก็อาจหาทางออกดวยการทําลายชีวิต
ตนเองการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในสังคมไทยโดยทั่วไปในขณะนี้ก็อาจกลาวไดวา การ
เปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมมาเปนสังคมอุตสาหกรรมก็ดีหรือการเปลี่ยนแปลงจากสังคม
ชาวนามาเปนสังคมกรรมกรก็ดีเปนไปในลักษณะที่ผูคนสวนใหญในสังคมปรับตัวไมทันเพราะเปนการ
เปลี่ยนแปลงจากสังคมที่มีคานิยมทางวัฒนธรรมที่เนนการทําตัวเองใหกลมกลืนกับจักรวาลและการ
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สรางดุลยภาพระหวางความตองการทางวัตถุกับทางจิตใจที่มีผลทําใหผูคนตองพึ่งพากันเองและ
รวมมือกันอนุรักษทรัพยากรและสภาพแวดลอมทางธรรมชาติมาเปนสังคมสมัยใหมที่มีแตความ
ตองการทางวัตถุและการเปนปจเจกบุคคลแลวสรางคานิยมทางวัฒนธรรมที่เนนการควบคุมจักรวาล
แทนผลที่เห็นในปจจุบันก็คือการใชเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตรเพื่อการผลิตผลิตผลทางเศรษฐกิจจน
เกินความจําเปนทําใหทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอมธรรมชาติที่พอจะเหลือไวใหคนในรุน
หลัง ไดดํารงอยูอยางราบรื่นนั้นหมดสิ้นไปโดยไมจําเปน 

ดังนั้นวัฒนธรรม คือ สิ่งที่มนุษยสรางขึ้น กําหนดขึ้น มิใชสิ่งที่มนุษยทําตามสัญชาตญาณ        
อาจเปนการประดิษฐวัตถุสิ่งของขึ้นใชหรืออาจเปนการกําหนดพฤติกรรมหรือความคิดตลอดจนวิธีการ
หรือระบบการทํางาน ฉะนั้นวัฒนธรรมก็คือระบบในสังคมมนุษยที่มนุษยสรางขึ้นมิใชระบบที่เกิดขึ้น
โดยธรรมชาติตามสัญชาตญาณ เมื่อมีการสรางขึ้นแลวจึงมีการถายทอดใหคนรุนหลังไดเรียนรูหรือ
นําไปปฏิบัติเมื่อมนุษยเรียนรูเกี่ยวกับวัฒนธรรม มนุษยก็รูวาอะไรคือขนบธรรมเนียมประเพณีของ
สังคมและสวนใหญมนุษยจะรูวาอะไรควรทําและอะไรไมควรทํา ฉะนั้นความสัมพันธระหวาง
วัฒนธรรมและพฤติกรรมของมนุษยในสังคมจึงเปนความสัมพันธที่ใกลชิดมาก   

 
 



 

 

 
บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
  

งานวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวัตถุประสงค
และทําความเขาใจในการวิจัยเพื่อศึกษาการปรับตัวของสามเณรชาวเขา: ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียน
ปริยัติธรรมแมแตงวิทยาวัดหนองโคง ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม วาสามารถปรับตัว
และเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของสามเณรชาวเขาอยางไรโดยมีวิธีการวิจัย ดังนี้ 

3.1 ประชากรที่ศึกษา 
3.2 ขอมูลที่ใชในการวิจัย 
3.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
3.4 การสรางการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 
3.6การตรวจสอบขอมูล 
3.7 การวิเคราะหขอมูลและประมวลผล 
3.8 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 

3.1 ประชากรที่ศึกษา 
ผูวิจัยไดเลือกประชาการกลุมตัวอยางคือเขาไปสอบถามขอมูลจากผูใหขอมูลหลัก (Key 

Informants) ไดแก เจาอาวาส ผูอํานวยการ ครูอาจารย และสามเณรชาวเขาที่ศึกษาและอาศัยใน
โรงเรียนปริยัติธรรมแมแตงวิทยาวัดหนองโคง ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 
25 รูป/คน โดยการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางคือมีการกําหนดหัวขอหรือกรอบที่จะสัมภาษณแตจะ
ปลอยใหผูใหขอมูลรูสึกอิสระในการเลา โดยผูวิจัยจะเจาะลึกในประเด็นที่สําคัญ บางครั้งมีการ
บันทึกเสียงแลวนํามาจดบันทึกในสมุดบันทึกภาคสนาม ซึ่งเรื่องท่ีสัมภาษณจะเกี่ยวกับบริบทของพื้นที่
ศึกษาและเรื่องพฤติกรรมการปรับตัวทางสังคมและทางวัฒนธรรม การอยูรวมกัน การปฏิสัมพันธกัน
ทางสังคม 

 
3.2 ขอมูลที่ใชในการวิจัย 

3.2.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primarydata)เปนขอมูลที่เปนบุคคล วัตถุ สิ่งของ และสถานที่ที่
เกี่ยวของที่ผูวิจัยไดจัดเก็บขอมูลโดยตรงจากแหลงขอมูลไดแกคณาจารยผูรูในโรงเรียนปริยัติธรรมแม
แตงวิทยาวัดหนองโคง ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

3.2.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondarydata)เปนขอมูลที่ไดจากการรวบรวมเอกสารสิ่งพิมพ
และรายงานการวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องการทําวิจัยแหลงขอมูลที่สําคัญไดแกหอสมุดมหาวิทยาลัยมหาม
กฏุราชวิทยาลัย วิทยาเขตลานนา หอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม  
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3.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือใหไดขอมูลที่ครอบคลุมตรงวัตถุประสงคของ

งานวิจัยไดอยางชัดเจนและใชเทคนิควิธีการ ดังนี้ 
3.3.1 การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant Observation)โดยเฉพาะเวลาที่มีกิจกรรม

การสอนในโรงเรียนปริยัติธรรมแมแตงวิทยาวัดหนองโคง ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัด
เชียงใหม 

ผูทําวิจัยก็จะเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมนั้นเพื่อเก็บขอมูลโดยการจดบันทึก ถายภาพ แลว
นํามาวิเคราะหตอไป 

3.3.2 แบบสัมภาษณ(Interview) เปนแบบสัมภาษณที่ผู วิจัยไดกําหนดหัวขอที่จะ
ทําการศึกษาไวลวงหนา 

3.3.3 การศึกษาจากเอกสาร(DocumentaryStudy)โดยการศึกษาจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบของการปรับตัวของสามเณรชาวเขาในศึกษาเรื่องชาวเขา
จากหนังสือชาวเขา ความเขาใจกับชนเผาตางวัฒนธรรมของชมรมวิชาการ สถาบันวิจัยชาวเขา การ
ควบคุมทางสังคมของชุมชนชาวเขาโดยวัฒนธรรมจากเอกสารวิทยานิพนธ    

3.3.4 วัสดุอุปกรณตางๆ วัสดุอุปกรณที่ผูวิจัยไดนําไปใชเปนเครื่องมือในการศึกษา ไดแก 
1) แบบบันทึกขอมูล 
2) เทปบันทึกเสียง 
3) กลองถายรูป 

 
3.4 การสรางการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

3.4.1 ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของรวบรวมขอมูลที่ไดมาเรียบเรียงจัดหมวดหมูแลว
สรางเปนแบบสัมภาษณ 

3.4.2 นําแบบสัมภาษณปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาแลวปรับปรุงแกไข 
3.4.3 นําแบบสัมภาษณใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบจํานวน 3 ทานพิจารณาความครอบคลุม

เนื้อหา ความชัดเจนและความเหมาะสมทางภาษาของขอความพรอมท้ังใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
3.4.4 ปรับปรุงแกไขแบบสัมภาษณอีกครั้งแลวนําเสนออาจารยที่ปรึกษา 
3.4.5 นําเครื่องมือไปใชเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อวิจัยตอไป 
 

3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 
ในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลดวยตนเองมีขอมูลหลายสวนที่

ตองการรวบรวมขอมูลมาประกอบกันใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยไดดําเนินการ
รวบรวมขอมูลเปน 3 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที ่1 การสํารวจและศึกษาขอมูลพื้นฐานเพื่อกําหนดพื้นที่ในการศึกษาวิจัยผูวิจัยเขาไป
ทําการสอนในพื้นที่โรงเรียนปริยัติธรรมแมแตงวิทยาวัดหนองโคง ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัด
เชียงใหม 
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ระยะที ่2 เก็บขอมูลในประเด็นที่จะศึกษาโดยกําหนดประเด็นไวลวงหนาลวงหนาการ
ออกแบบสัมภาษณ โดยการสํารวจพื้นที่การสัมภาษณ การสังเกต เปนตน ทั้งเจาะลึกและมีสวนรวม 

ระยะที ่3 ระยะตรวจสอบขอมูลและนําขอมูลที่ไดมาปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษางานวิจัย
เพื่อรับฟงคําแนะนําและหาแนวทางใหไดขอมูลตรงตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 

 
3.6 การตรวจสอบขอมูล  

เพื่อใหการวิจัยครั้งนี้สามารถตอบปญหาของการวิจัยไดอยางชัดเจนและครอบคลุมใน
รายละเอียดของประเด็นที่ทําการศึกษา ผูวิจัยจะมีการตรวจสอบขอมูลหลังการเก็บรวบรวมขอมูลสิ่งที่
ไดจากคําสัมภาษณของผูที่มีสวนเกี่ยวของในโรงเรียน โดยใชวิธีการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา 
(Triangulation) คือ การตรวจสอบขอมูลในองคประกอบที่เกี่ยวของกับ เวลา สถานที่ และบุคคล วา
ทั้งสามองคประกอบนี้มีความสอดคลองสัมพันธกันเชื่อถือไดหรือไม รวมทั้งการตรวจสอบเปรียบเทียบ
กับเอกสารและปรากฏการณจากการสังเกตแบบมีสวนรวมดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 3.1 แสดงการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา 
 
3.7การวิเคราะหขอมูลและประมวลผล 

การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการปรับตัวในการอยูรวมกันของสมา
เณรชาวเขาในโรงเรียนปริยัติธรรมแมแตง วัดหนองโคง ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
เพื่อที่จะบรรยายและอธิบายประกอบขอเท็จจริงตางๆเกี่ยวกับการปรับตัวและการใชชีวิตอยูรวมกันใน
โรงเรียนและวัดหนองโคง ทั้งในสวนของการเรียนรูดานตางๆ การอยูรวมกันภายใตความแตกตางของ
ชาติพันธุ  ภาษา ประเพณีและวัฒนธรรมวาสามเณรชาวเขาที่มีที่มาจากถิ่นตางๆ จะปรับตัว 
เปลี่ยนแปลงและรวมกันสามัคคีภายใตการปกครองของวัดและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
ใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันไดมากนอยเพียงใดและพรอมกับสิ่งที่ตองการศึกษาโดยมองในบริบทของ
องครวม (Holistic) มีการอางอิงเปรียบเทียบขอมูลในเอกสารงานวิจัยที่ผูอื่นไดศึกษาไวกับขอมูลที่เก็บ
รวบรวมไดจากงานภาคสนามซึ่งระหวางเขียนรายงานการวิจัยนั้นเพื่อใหงานวิจัยมีความถูกตอง
สมบูรณมากยิ่งข้ึนเพื่อนําผลการวิจัยไปวิเคราะหความถูกตองรวมบุคคลากรในโรงเรียนอีกครั้ง 

เวลา 

 ขอมลู 
 

บุคคล 
 

สถานที ่
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3.8 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล เปนขั้นตอนสุดทายของการวิจัยโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาการปรับตัวของสามเณรชาวเขาในโรงเรียนปริยัติธรรมแมแตงวิทยาวัดหนองโคง ตําบลขี้เหล็ก 
อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม วาสามารถปรับตัวและเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของสามเณรชาวเขา
อยางไร มีพัฒนาการดานการปรับตัว การเรียนรู รับรู ยอมรับการอยูและใชชีวิตประจําวันรวมกันได
และผูวิจัยดําเนินการโดยนําขอมูลจากผลการศึกษามาวิเคราะห นําผลการวิเคราะหมาเขียนเรียบเรียง
โดยการบรรยายสรุปเพื่อแสวงหาองคความรูที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัยโดยมีการนํา
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของมาประกอบการวิเคราะหและตีความในการปรับตัวนั้นๆ ไปดวย โดย
การเสนอนําผลการวิเคราะหขอมูลจะเปนไปในลักษณะของการเขียนงานวิจัยเชิงพรรณนา 

 



 

 

 

บทท่ี 4 
สภาพพ้ืนทีท่ีศ่ึกษา 

 
วัดหนองโคง บานหนองโคง หมูที่ 4 ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม อยูหาง

จากที่วาการอําเภอแมแตง ไปทางทิศใตประมาณ 4 กิโลเมตร หางจากตัวเมืองเชียงใหมประมาณ 32 
กิโลเมตร เดิมทีชาวบานอาศัยวัดร่ําเปงเปนสถานที่ทําบุญและอบรมจิตใจ มีประชากรอยูประมาณ 50 
ครอบครัว เปนชุมชนเล็กๆ ติดถนนสายเชียงใหมโชตนา - ฝาง 

วัดหนองโคง เปนวัดที่สรางขึ้นกอนป พ.ศ.2475 มีพระครูสุตาลงกตเจาอาวาสในปจจุบัน 
เปนผูมาบูรณะปฏิสังขรณเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนวัดที่มีตํานานเชื่อวาเปน
เสนทางเสด็จทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กอนจะออกรบไปเสนทางพมาทางอําเภอเวียงแหง 
จึงมีการสรางนํารูปปนสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกัลยา ในศาลที่ประทับ โดย
มีศิษยานุศิษยที่เคารพสักการะบูชา สรางเสนาสนะที่สวยงามทั้งวิหารขาว อุโบสถขาว ตลอดจนศาลา
การเปรียญเพื่อใหพุทธศาสนิกชนไดรวมประกอบกิจกรรมทางศาสนา เพื่อเปนพุทธบูชาและเปนวัด
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวครบ 60 พรรษา 

ปจจุบันวัดหนองโคง โรงเรียนปริยัติธรรมแมแตงวิทยา โดยมีพระครูสุตาลงกต เปนเจา
อาวาส มีพระภิกษุจําพรรษาจํานวน 5 รูป สามเณร 38 รูป ศิษยวัด 2 คน ผูปฎิบัติธรรม 468 คน
ในชวงเขาพรรษาที่ผานมา สามเณรในโรงเรียน 90 รูป  

การเดินทางไปวัดหนองโคง ตั้งอยูที่ ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม  
-อยูหางจากกรุงเทพประมาณ 722 กม.ใชเวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณ 9 ชั่วโมง 3 

นาที  
-อยูหางจากตัวจังหวัดประมาณ 29.7 กม.ใชเวลาเดินทางตัวจังหวัดประมาณ 31 นาที  
-อยูหางจากตัวอําเภอประมาณ 9.0 กม.ใชเวลาเดินทางตัวอําเภอประมาณ 12 นาท ี
ปพ.ศ.2531 มีนายทองอินทร ตนเงิน พรอมชาวบานไดเผี้ยวถางที่ปาเศรษฐกิจของกรมปา

ไม ตั้งเปนที่พักสงฆ มีพระครูดิลกสนฺติกโร อดีตเจาอาวาสวัดปยาราม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 
เปนที่ปรึกษาและไดมีพระสงฆเขามาจําพรรษาโดยมิไดขาดแตวาอยูไดไมนาน เพราะสภาพที่พักสงฆ
ขาดความสะดวกหลายประการ เชน ไมมีไฟฟา ไมมีน้ําใช ไมมีหองน้ําหองสุขา ซึ่งในขณะนั้นมีแต
ศาลามุงตองตึง 1 หลัง ในการใชประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและมีศาลา 1 หลังสําหรับเปน
ที่พักของพระสงฆ  

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2535 มีพระมหาภาณุพงษธมฺมเสโน (เสนาธรรม)ป.ธ. 3 ซึ่ง
ปจจุบันไดรับสมณะศักดิ์ เปนพระครูสุตาลงกต เจาอาวาสวัดราษฎรชั้นเอก ไดเขามาพัฒนาและปลูก
ตนไม สรางเสนาสนะตางๆ ตลอดจนถึงจัดใหมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนามาตลอดเปนประจําทุกป 
เชน จัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน เพื่อหาศาสนทายาทสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา โครงการ
อบรมศีลธรรมแกเยาวชน จัดใหมีการเขาคายพุทธบุตร อบรมศีลธรรมกรรมมัฎฐานแกประชาชนทั่วไป 
ชวยเหลือผูดอยโอกาสและสนับสนุนการศึกษาแกเยาวชนทั่วไปเปนจํานวนมากในทุกๆ ป 
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สวนดานการพัฒนาฟนฟูปาไม ไดมีการปลูกปาทดแทนของเดิมที่ถูกตัดโคนไปเกือบหมด 
โดยไดปลูกไมนานาพันธุ แบบผสมผสานเปนปาเชิงอนุรักษ ไดรับการดูแลจากเด็กนักเรียนโรงเรียน
โรงเรียนแมแตงวิทยาและพระภิกษุสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมแมแตงวิทยา วัดหนองโคงเปน
อยางด ี

ในปพ.ศ.2537 คณะสงฆอําเภอแมแตง มีความเห็นวาในอําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ยัง
ไมมีสถานศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา มัธยมศึกษาปที่ 1-6 และแผนกธรรม-บาลี จึงเปน
เหตุใหพระภิกษุ สามเณรในอําเภอแมแตง ตองเดินทางไปอยูที่อื่นเพื่อศึกษาหาความรู ดังนั้นทางคณะ
สงฆอําเภอแมแตงจึงลงมติวา ใหเปดสํานักเรียนขึ้นที่วัดหนองโคง อําเภอแมแตง เมื่อวันที่ 8 
พฤศจิกายน พ.ศ.2537 มีพระเทพสิงหคณาจารย อดีตเจาคณะจังหวัดเชียงใหม วัดพระสิงห
วรมหาวิหาร และนายแพทยเกษม วัฒนชัย ในขณะนั้น เปนประธานวางฤกษ สรางอาคารเรียนสิงห
คณาศึกษา ตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปน โรงเรียนปริยัติธรรมแมแตงวิทยา วัดหนองโคง 

วันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2538 หมอมเจาภีศเดช รัชนี และทานผูหญิงดัชรี รัชนี ประธาน
มูลนิธิโครงการหลวง เสด็จเปนองคประธานวางฤกษอุโบสถ พรอมดวยนายแพทยเกษมวัฒนชัย  

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2550 ไดรับอนุญาตจากกรมปาไมใหใชสถานที่ในการสรางวัด โดย
มีนายอินทอง ชุมใจ เปนผูไดรับอนุญาตและไดรับมอบหมายจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
ใหเปนผูดําเนินการสรางวัด เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 มีเนื้อที่ 14 ไร 3 งาน 94 ตารางวา  

โรงเรียนปริยัติธรรมแมแตงวิทยา วัดหนองโคง เปนที่ราบเชิงเขา มีภูเขาเตี้ยๆ มีปาไม
หนาแนน มีลําเหมืองแมแตงไหลผาน มีน้ําตลอดป โดยมีอาณาเขตติดตอและที่ตั้งดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดตอกับ ลําเหมืองสาธารณะประโยชน วัดได 433.598 เมตร 
ทิศใต ติดตอกับ ลําหวยสาธารณะประโยชน วัดได 448.833 เมตร 
ทิศตะวันออก ติดตอกับ ทางสาธารณะประโยชน วัดได 73.345 เมตร 
ทิศตะวันตก ติดตอกับ บานเรือนที่มีใบครอบครอง วัดได 53.128 เมตร 
ปจจุบันวัดหนองโคงไดพัฒนายกระดับที่พักสงฆใหเปนวัดที่ขึ้นทะเบียนถูกตองตาม

กฎหมายเปนที่เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2552 โดยไดสรางถาวรวัตถุตางๆ อาทิ 
อุโบสถ พระนอนทรงเครื่องแบบลานนา วิหารลานนาประยุกต เจดียสามองค วิหารคด ศาลาปฏิบัติ
ธรรม หอหลวง โรงอาหาร ที่พักรับรองอาคันตุกะ ที่พักสําหรับพระภิกษุสามเณร พระปางสี่ทิศสี่ปาง 
และโรงเรียนปริยัติธรรมแมแตงวิทยา วัดหนองโคง สังกัดมหาเถระสมาคม โดยโรงเรียนปริยัติธรรมแม
แตงวิทยา วัดหนองโคง เปดทําการสอนทั้งแผนกธรรม-บาลี และแผนกสามัญตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปจจุบันมีนักเรียน 90 รูป พรอมกันนี้ทางวัดไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2553 และไดจัดพิธีผูกพัทธสีมาตัดหวายลูกนิมิต เมื่อวันที่ 23 มกราคม 
พ.ศ.2555 โดยมี ฯพณฯ ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เปนประธาน
ฝายฆราวาส พระเทพปริยัติ รองเจาคณะจังหวัดเชียงใหม เปนประธานฝายสงฆ มีพระภิกษุสงฆรวม
พิธีจํานวน 126 รูป สวดถอนสีมาและประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา อนึ่ง วัดหนองโคงไดรับพระ
มหากรุณาโปรดเกลาจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ดังนี้ 

ลําดับที่ 1 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2554 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณา
โปรดเกลาโปรดกระหมอม พระราชทานผาพระกฐิน ใหฯพณฯศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทย
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เกษมวัฒนชัย องคมนตรี เปนผูแทนพระองค นํามาทอดถวายพระสงฆที่จําพรรษาถวนไตรมาส ณ วัด
หนองโคง (ม) ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหมโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนสรางหอ
หลวงพระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ไดปจจัย 4,674,096 บาท 

ลําดับที่ 2 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2557 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณา
โปรดเกลาโปรดกระหมอม พระราชทานผาพระกฐินใหคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)นํามาทอดถวายพระสงฆที่จําพรรษาถวนไตรมาส ณ วัดหนอง
โคง(ม)ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหมโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนสรางองคพระสี่
ทิศสี่ปาง ไดปจจัย 5,914,689 บาท 

ลําดับที่ 3 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม พระราชทานผาพระกฐินใหนางเยาวภา ลิ้มสวัสดิ์วงศ นํามาทอด
ถวายพระสงฆที่จําพรรษาถวนไตรมาส ณ วัดหนองโคง(ม)ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัด
เชียงใหมโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนสรางอาคารกุฏิที่พักพระภิกษุ-สามเณร ไดปจจัย 7,500,000 
บาท 

ตราสัญลักษณประจําโรงเรียน 
ตราสัญลักษณประจําโรงเรียนเปนตรารูปวงลอธรรมจักรวางบนดอกบัวสีชมพู ในกรอบบน 

มีชื่อภาษาบาลี ปรัชญาของโรงเรียนวา สติ โลเกอิสฺสริยํในกรอบลาง มีอักษรชื่อ โรงเรียนปริยัติธรรม
แมแตงวิทยา วัดหนองโคง 

ปรัชญาของโรงเรียน 
สติ โลเกอิสฺสริยํ แปลวา สติเปนใหญที่สุดในโลก เพราะวาการมีสติทําใหเขาใจชีวิต และ

สามารถพัฒนาจิตของเราทั้งทําใหพัฒนางานที่ทําใหดีขึ้น ทําใหจิตใจมีความสุข ไมมีความวิตกกังวล 
ทําใหพูดถูก ทําถูก ไมลืมตัว เผลอตัว รูผิดชอบชั่วดี รูทันอารมณและความคิด ทําใหไมโมโหงาย และ
ควบคุมความคิดไดไมประมาท เปนคนรอบคอบขึ้น 

คําขวัญของโรงเรียน 
รูหนาที่ มีวินัย ใฝศึกษาเพ่ือทําใหบรรดานักเรียน ไดทอง ไดจํา ไดนําไปปฏิบัติเมื่อเจริญวัย

เติบใหญไปในวันขางหนา จะไดนําพาเอาแนวทางนี้ไปเปนแบบ เปนกรอบ ในการดําเนินชีวิต จะได
เปนคนผูมีความรับผิดชอบในหนาที่ของพลเมืองของประเทศ จะไดมีวินัยในการใชชีวิต จะไดมีวินัยใน
การทํางาน ใฝสรางแตสิ่งที่ดีงาม แลวผลลัพธที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาเหลานั้นก็จะดีจะงามไปดวย 
เปนคนมีระเบียบ มีวินัย เปนคนดี เปนผูนํา นําตัวเอง นําครอบครัว นําชุมชน นําบานเมืองให
เจริญรุงเรืองไปขางหนาได 

อัตลักษณของโรงเรียน (Identities) 
คุณธรรมดี กิจกรรมเดนเนนศาสนทายาทที่ดีสูสังคม เรียนดีหมายถึง ความพรอม ความ

ตั้งใจและความเพียรพยายามในการศึกษาเลาเรียนมีระเบียบหมายถึงการปฏิบัติตามกฎขอบังคับ หรือ
แบบแผนที่โรงเรียนวางไวเพียบพรอมคุณธรรมหมายถึง ผูมีคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานที่โรงเรียน
กําหนดไว 4ประการ คือ ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบ ความพอเพียง และการรักและรับใชชาติ 

เอกลักษณของโรงเรียน (Uniqueness) 
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โรงเรียนสงเสริมเนนคุณธรรมจริยธรรม มุงเนนสรางศาสนาทายาท ความซื่อสัตย 
(Honesty) หมายถึงซื่อตรง ไมคดโกง มีความจริงใจตอผูอื่นทั้งตอหนาและลับหลังความรับผิดชอบ 
(Responsibility) คือขยันหมั่นเพียร ทุมเทและอดทนตอหนาที่และงานที่ไดรับ มอบหมายความ
พอเพียง (Sufficiency) คือพอใจในสภาพของตน อดออม รูจักประมาณ มีชีวิตอยูอยางเรียบงายและ 
มคีวามสุขและความรักเพื่อนมนุษยและพรอมท่ีจะรับใชสังคม 
 วิสัยทัศนของโรงเรียน (Vision) 

โรงเรียนปริยัติธรรมแมแตงวิทยา วัดหนองโคง มุงสรางศาสนทายาทใหมีจิตสํานึกและดํารง
ตนอยูในสมณะสารูปอยางถูกตอง เนนผูเรียนมีคุณธรรม มีความรูความสามารถดานวิชาการและใช
เทคโนโลยีในการเรียนรู ตลอดจนอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมประเพณีไทย 

พันธกิจในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน (Mission) 
- สงเสริมพัฒนาผูเรียนใหเปนศาสนทายาทท่ีดีของพระพุทธศาสนา 
- จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนา 
- จัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนมีความรูความสามารถในทักษะที่จําเปนตามหลักสูตรของ

สถานศึกษา 
- พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีมาตรฐานดานวิชาชีพ 
- จัดกิจกรรมสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นใหคงอยูสืบตอไป 
- เปาหมายของโรงเรียน (Goal) 
- ผูเรียนเปนศาสนาทายาทที่ดีของพระพุทธศาสนา 
- ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนา 
- ผูเรียนมีความรูความสามารถในทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตรของสถานศึกษา 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษามีมาตรฐานดานวิชาชีพ 
- สถานศึกษาและชุมชนมีสวนรวมในการอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
- กลยุทธของโรงเรียน (Strategies) 
- พัฒนาผูเรียน 
- พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
- สงเสริมอัตลักษณของสถานศึกษาใหโดดเดน 
- พัฒนาครูและบุคลากร 
กิจกรรมการเสริมสรางความมั่นใจเริ่มจากการที่คุณรูจักตัวเอง เขาใจตัวเอง รูวาตัวเองมีจุด

ดี จุดดอยตรงไหน ยอมรับความสามารถของตนเองวาบางอยางตัวเองทําไดดี บางอยางก็มีขอจํากัดทํา
ไดไมดี การคิดสิ่งตาง ๆ โดยยึดหลักของเหตุผลและความเหมาะสมตามกาลเทศะก็จะทําใหเกิดความ
มั่นใจมากขึ้นได เพราะเปนสิ่งที่คนทั่วไปใหการยอมรับดังนั้นจึงไดมาอยูในวัดที่มีระเบียบวินัย มีกฎ
กติกาที่อาจจะมากกวาอยู “บาน” ดวยซ้ํา ดังนั้น “วัด” จึงมีสวนอยางมากในการกลอมเกลาจิตใจ 
และปลูกฝงคุณธรรมใหกับเด็กและเยาวชนเหลานี้เปนกําลังสําคัญของชาติตอไปในอนาคต 

โรงเรียนปริยัติธรรมแมแตงวิทยา วัดหนองโคง ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัด
เชียงใหม มีนักเรียนสามเณรชาวเขาเผาตางๆ มาเรียนและอาศัยอยูมากมาย จึงมีความแตกตางทาง
สังคมและวัฒนธรรมตลอดจนถึงประเพณีทองถิ่นของแตละคนที่ตางกัน ดังนั้นการมาอยูรวมกันจึง
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ตองการปรับตัว เพราะสังคมและวัฒนธรรมสังคมมนุษยแมวาจะมีขนาดของสังคมหรือลักษณะเฉพาะ
ของสังคมแตกตางกัน แตเมื่อกลาวถึงโครงสรางทางสังคมโดยทั่วไปหรือโครงสรางพื้นฐานทางสังคม
เบื้องตนแลวทุกสังคมตางมีองคประกอบสําคัญอยูบนพื้นฐานสองประการที่สําคัญคือกลุมสังคมและ
สถาบันทางสังคม การศึกษาในเรื่องโครงสรางทางสังคมจะชวยใหเขาใจเกี่ยวกับสังคมในแงมุมตางๆ  
ไดดียิ่งขึ้น ดังนั้นถาหากรูจักสังคมและวัฒนธรรมไทยจะตองพิจารณาจากโครงสรางสังคมชนบทเปน
หลักและจะตองพิจารณาถึงอิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรมเมืองที่มีตอสังคมและวัฒนธรรมชนบท
ประกอบไปพรอมกัน   



 

 

 

บทท่ี 5 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
วิทยานิพนธเรื่อง “การปรับตัวของสามเณรชาวเขา: ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนปริยัติธรรม

แมแตงวิทยาวัดหนองโคง ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม” เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ 
ผูวิจัยจะไดชี้ใหเห็นถึงการแกปญหาเรื่องการปรับตัวและการเรียนการสอนในโรงเรียนปริยัติธรรมแม
แตงวิทยาวัดหนองโคง ผูวิจัยไดตั้งวัตถุประสงคของการวิจัยไว 3ประการดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาการปรับตัวของสามเณรชาวเขาโรงเรียนปริยัติธรรมแมแตงวิทยาวัดหนองโคง 
ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

2. เพื่อวิเคราะหการปรับตัวของสามเณรชาวเขาโรงเรียนปริยัติธรรมแมแตงวิทยาวัดหนองโคง 
ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

3. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคที่พบของการอยูรวมกันของสามเณรไปแกไขและ
ประยุกตใชตอไป 

ผูวิจัยไดทําการสุมตัวอยางและเก็บรวบรวมขอมูลดวยเครื่องมือแบบสัมภาษณสอบถาม
จํานวน 25 ชุดรวมทั้งขอมูลจากการสัมภาษณแบบเชิงลึกแลวนํามาวิเคราะหสรุปผลสําหรับการตอบ
ปญหาการวิจัยและวัตถุประสงคของการวิจัย พรอมทั้งนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยไดแยก
วิเคราะหขอมูลโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ  
โดยแบงออกเปน 4 ตอน ผูใหสัมภาษณจํานวน 25รูป/คน  
ตอนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลของผูรับการสัมภาษณ 
ตอนท่ี 2 การปรับตัวของสามเณรชาวเขา: กรณีศึกษาโรงเรียนปริยัติธรรมแมแตงวิทยา วัด

หนองโคง ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 
ตอนท่ี 3 การวิเคราะหการปรับตัวของสามเณรชาวเขา : กรณีศึกษาโรงเรียนปริยัติธรรม

แมแตงวิทยา วัดหนองโคง ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 
ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขปญหาการปรับตัวของ

สามเณรชาวเขาเพื่อนําไปประยุกตใช 
 

ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลของผูรับการสัมภาษณ 
จากขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสัมภาษณจํานวนทั้งหมด 25รูป/คน แบงออกเปน 2 กลุม 

คือ 1. กลุมบุคลากร ซึ่งจะประกอบดวย 1.1 ผูอํานวยการโรงเรียนปริยัติธรรมแมแตงวิทยา วัดหนอง
โคง ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 1.2 ครูและพระพี่เลี้ยงฝายบรรพชิตโรงเรียนปริยัติ
ธรรมแมแตงวิทยา วัดหนองโคง ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 1.3 ครูฝายฆราวาส
โรงเรียนปริยัติธรรมแมแตงวิทยา วัดหนองโคง ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม และ 2. 
กลุมสามเณรนักเรียนชาวเขาเผาตางๆ จากหลายชาติพันธุ ที่เขามาบวชเรียนและพักอาศัยในโรงเรียน
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ปริยัติธรรมแมแตงวิทยา วัดหนองโคง ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหมผูตอบแบบ
สัมภาษณแบงเปนครูเพศชายจํานวน 5คน ครูเพศหญิงจํานวน 2 คน ครูพระ4 รูป สามเณรชาวเขา
เผาตางๆจํานวน 5เผา คือ1.กะเหรี่ยง 2.มง3.อีกอ 4.ลีซอ 5.ไทใหญ อายุระหวาง 13-18ปและ
ครอบครัวของสามเณรประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจางเปนสวนมาก  

 
ตอนที่2 การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณแนวทางการปรับตัวของสามเณร
ชาวเขา :กรณีศึกษาโรงเรียนปริยัติธรรมแมแตงวิทยา วัดหนองโคง ตําบลขี้เหล็ก 
อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหมจากจํานวนแบบสอบถามท้ังสิ้น 25รูป/คน ดังนี้ 

โรงเรียนปริยัติธรรมแมแตงวิทยา วัดหนองโคง ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัด
เชียงใหม เปนโรงเรียนที่ทําการสอนใหแกสามเณรชาวไทยภูเขาเผาตางๆ ซึ่งเปนหนึ่งในโครงการพระ
ธรรมจาริก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปดการ
สอนระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ 1-6 และไดรับอนุญาตจากกรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการมาตั้งแต 
พ.ศ.2541 เพื่อใหสามเณรชาวไทยภูเขาตางๆที่มาเรียนที่มาใชชีวิตอยูรวมกันภายใตความแตกตางใน
ดานตาง ๆสามเณรชาวเขาที่เขามาศึกษายังโรงเรียนปริยัติธรรมแมแตงวิทยา วัดหนองโคง ตําบล
ขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม จะมีความหลากหลายทางภาษาตามทองถิ่นและชาติพันธุตาม
ชนเผาของตนเอง และนอกจากทางสถานศึกษาจะไดจัดประสบการณตาง ๆ มากมายใหแกนักเรียน
นักศึกษาแลว นักศึกษายังมีหนาที่จะตองเตรียมตนเอง สรางโอกาสและทางเลือกใหแกตนเอง และ
หาทางขวนขวายใหแกตนเองในการที่จะตักตวงสิ่งที่ดีมีประโยชนเพื่อพัฒนาตนเองใหถึงขีดสุด
ความสามารถ จะคอยรอใหอาจารยปอนดังเชนอดีตไมได นี่คือพฤติกรรมและวิธีคิดที่จะตอง
เปลี่ยนแปลงไป ตําราเรียน และหองสมุดเปนหลักการเรียนรูดวยตนเอง จากแหลงการเรียนรูทั่วโลก
ผานระบบและเครือขายอ่ืนๆปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรูจากเดิมที่เนนการฟง จด ตาม และทองจํา 
การเรียนรูที่เนนการฟง การคิดตามวิเคราะหและสรุปประเด็น ปรับการเรียนรูจากวิธีการอานและ
ทองจํา การอาน การคิด วิเคราะหและสรุปความปรับการเรียนรูที่จํากัดเฉพาะในตําราการคนควาจาก
หลากหลายแหลงความรูปรับทาทีการเรียนรูโดยเพิ่มการแสวงหาความรอบรูจากสรรพศาสตรใหมาก
ขึ้น เพื่อขยายโลกทัศนความรูของตนเองใหกวางขวางขึ้น และทําใหเกิดความเชื่อมโยงทางความรู
ระหวางศาสตรที่ตนเองศึกษากับศาสตรอื่น พัฒนาทักษะการแสวงหาความรู เพื่อสรางโอกาสการ
เขาถึงความรูจากแหลงความรูตาง ๆ ที่มีอยูอยางมากมายในปจจุบัน พัฒนาพื้นฐานทักษะการเรียนรู
ของตนเอง ใหเหมาะสมกับการเรียน รูในยุคปจจุบัน เชน พัฒนาทักษะการอาน ทักษะการฟง ทักษะ
การสังเกต ทักษะ การจับประเด็นทักษะการวิเคราะหสังเคราะหขอมูล และนําเสนอขอมูล เนื่องจาก 
ทักษะเหลานี้เปนพื้นฐานทักษะที่จําเปนจะตองใชสําหรับการศึกษาในระดับอุดม ศึกษา พัฒนาทักษะ
วิธีการเรียนรูเพื่อใหการเรียนรูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพจากเอกสาร ตําราที่มีอยูอยางมากมายใน
ขณะนี้ พัฒนาทักษะการใชภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เพื่อ สรางศักยภาพในการ
เขาถึงขอมูลขาวสาร และเมื่อเขามาศึกษาแลว ครูจะมีการจะพัฒนาการศึกษามุงเนนการสอน
ภาษาไทยกลางในการสื่อสารระหวางกัน และถาจะใหมีคุณภาพจึงยอมตองพึ่งพาอาศัยครูที่มีคุณภาพ
ครูที่มีความเปนครู คําวา ครู หรือคุรุ ในภาษาไทย มาจากคําวา คุรุธาตุ หรือ ครุธาตุ ซึ่งแปลความได
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วาเปนผูที่หนักในวิชาความรูในคุณธรรม และในภารกิจการงาน รวมทั้งการทําหนาที่ยกยองเชิดชูศิษย
ของตนเอง จากผูที่ไมรูใหกลายเปนผูรู ผูที่ไมมีความสามารถใหมีความสามารถ ผูที่ไมมีความคิดใหมี
ความคิดผูที่มีความประพฤติไมเหมาะสมใหมีความเหมาะสม และจากผูที่ไมพึงปรารถนาใหเปนผูที่พึง
ปรารถนา ซึ่งตามนัยของความเปนครูในภาษาไทยจึงเปนผูที่ตองทํางานหนักจริง ๆอยางไรก็ตามการ
สอนของครูแตละคนนั้นขึ้นกับทักษะและลักษณะของตนเอง(Teaching skill and style) เปนการนํา
เทคนิควิธีและทักษะหลายๆดานมาผสมผสานใหเหมาะสมสอดคลองกัน จึงตองใชเทคนิคและทักษะ
หลายดานรวมกับประสบการณเพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรู และตองมุงจัดสรรการเรียนรูนั้นไปใน
ทิศทางที่ดีและมีคุณธรรมในสังคมบทบาทการสอนของครูจึงตองดําเนินการโดย 

- สอนเนื้อหาวิชาการตามหลักสูตรรายวิชาที่ไดรับมอบหมายโดยการมีการเตรียมการสอน
อยางเปนข้ันเปนตอน ตั้งแตการทํา (CourseSyllabus)แผนจัดการเรียนรูหรือแผนการสอนรายชั่วโมง 
การดําเนินการสอน และการประเมินผลมีการปรับปรุงพัฒนา และสรางผลงานทางวิชาการอยูเสมอ 

- สอนการปรับตัวใหเหมาะสมในสังคม 
- สอนใหใหเจริญเติบโตมีความคิด มีเหตุผลและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ตามแผนที่ได

กําหนดหรือเตรียมการไวเปนอยางดี ผูเรียนโดยทั่วไปนั้นจะ “เรียน”และ “เลียน”จากตัวครู การทํา
ตัวเปนตนแบบหรือแบบอยางจึงเปนสิ่งที่มีอิทธิพลมากกวาการบอกกลาวเฉยๆ เพราะการแสดง
ตนแบบใหเห็นดวยสายตานั้น เปนภาพที่มองเห็นชัดเจนและงายตอการลอกเลียนยิ่งกวาการรับฟง
และบอกเลาอยางปกติ ถาตองการใหผูเรียนเปนอะไร จงพยายามแสดงออกเชนนั้นทั้งในการดําเนิน
ชีวิตและในการสนทนา การวางตัวของครูเปนตัวอยางหรือเยี่ยงอยางใหแกผูเรียนไดมาก แมวาผูเรียน
จะมีความคิด ความอานของตนเองที่ไมตองการเลียนแบบผูใหญทุกประการเหมือนเด็กเล็ก แตครูก็ 
คือครูที่ผูเรียนพิจารณาวามีความหมายสําคัญอยูมาก โดยเขาจะสนใจและเฝาสังเกตนับตั้งแตการแตง
กาย ไปจนถึงการประพฤติปฏิบัติ จะเปนประสบการณใหเขาไดพิจารณา นอกจากนี้การรูตัวเองของ
ครู การแนะนําใหผูเรียนประพฤติใหเหมาะสม ก็เปนสิ่งจําเปนที่ครู (ตัวเรา) ตองประพฤติและปฏิบัติ
ตนใหเหมาะสมดวยโดยเฉพาะเรื่องภาษาในการสื่อสารผูที่เรียนภาษาก็ตองการการฝกฝนการฟง
เชนเดียวกันซึ่งนี่จะเปนการทําใหไดเรียนรูเกี่ยวกับคําศัพทและโครงสรางรวมถึงรูปแบบของภาษาดวย
การฟงเปนทักษะการสื่อสารที่เราใชมากที่สุดในชีวิตประจําวันดังนั้นมันจึงกลายเปนเรื่องยากในการ
เรียนภาษา ทัศนคติสามารถเปนปจจัยสําคัญในกระบวนการเรียนรูของนักเรียน มีแนวโนมที่จะมี
ปญหาในการเรียนภาษาการเรียนภาษานั้นจะเกี่ยวของกับสิ่งตางๆมากมาย โดยนักเรียนจะตอง
เผชิญหนากับศัพทใหมๆในทุกวันและไวยากรณแตละตัวก็มีกฎขอยกเวนของตัวเองซึ่งกวาที่สามารถ
เขาใจไดชัดเจนเหมือนเจาของภาษานั้น ก็อาจจะตองพบกับความคลุมเครือมากมายประเภทของ
ผูเรียนที่เห็นคําใหมๆ และมองหาดิกชั่นนารีเพื่อมองคําแปลแทนที่จะคาดเดาความหมายจากบริบท
นั้นจะมีแนวโนมที่จะเครียดและสับสนมากกวาในหองเรียนมากกวานั้นพวกเขาอาจจะเลิกเรียนไปเลย
เพราะความสับสนมันอาจจะเปนเรื่องยากที่จะแกไขความคิดหรือความเชื่อที่มีผลตอพฤติกรรมแตถึง
อยางนั้นก็ยังมีแบบฝกที่สามารถชวยไดอยู โดยการหาเพลงหรือหนังสือ และฝกที่จะสรุปใจความ
สําคัญของมัน ถึงแมวามันจะมีคําศัพทที่เราไมรูจักก็ตามผูเรียนบางคนรูสึกสบายใจที่จะฝกฝนการฟง
ในหองเรียนภาษาบางคนก็ชอบที่จะอานหนังสือเรียนเพื่อเขาใจถึงทฤษฎีทั้งหมดซึ่งแตละวิธีนั้นก็ถือวา
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เปนวิธีที่ดี แตไมไดหมายความวาคุณจะตองยึดติดอยูกับวิธีนั้นวิธีเดียวตลอดไป โดยไมสนใจวิธีอื่นรวม
ดวย ผูเรียนภาษาจะตองเรียนรูผานวิธีการที่หลากหลาย เพื่อสรางทักษะตางๆและเพื่อมองเห็นใน
มุมมองที่หลากหลายและที่มากกวานั้น คือความหลากหลายก็จะทําใหผูเรียนหลุดออกจากความ
สับสนทางภาษาที่เกิดขึ้นดวยการใหความรูความเขาใจเรื่องการปรับตัวอยูรวมกันดานสังคมและ
วัฒนธรรม ของสามเณรนักเรียนชาวเขา เพื่อเปนการฝกใหนักเรียนไดวิเคราะหและสามารถแยกแยะ
ไดวาสิ่งไหนควรปฏิบัติและไมควรปฏิบัติ อีกทั้งโรงเรียนยังมีกิจกรรมที่คอยสงเสริมใหนักเรียนไดทํา
กิจกรรมรวมกัน ภายใตความแตกตางของสามเณรแตละรูปที่มีถิ่นฐานและความเปนอยูที่แตกตางกัน
ทั้งเรื่องความเชื่อ คานิยมสังคมและวัฒนธรรมผูบริหารและครูทั้งฝายบรรพชิตและฝายฆราวาสทุกคน
จะเนนย้ําการสอนและใหความรูในปญหาที่เกิดขึ้นจากการมาจากแตละทองถิ่นของสามเณรชาวเขา 
เมื่อพวกเขามีความเขาใจหลักการและวิชาการดีแลวจะสามารถปรับตัวไดดีขึ้นในหลายๆ ดาน
ตามลําดับ ดังนั้นคณะครูอาจารยทุกทานจะตองมีการสอนเนนดานการใหความรูความเขาใจเรื่องการ
ปรับตัวของสามเณรมอบหมายงานสอน ตองมีการวางแผน การเตรียมการและดําเนินงานอยางดี แบง
งานกันทําอยางมีระบบ เนนดานการใหความรูความเขาใจเรื่องการปรับตัวของสามเณรโดยคํานึงถึง
ความรูเดิม เนนความสําคัญของการปรับตัวดานการอยูรวมกันภายใตสังคมและวัฒนธรรมเดียวกัน
อยางพรอมเพรียง อันจะนําไปสูการปรับตัวที่ดีทุกดานตามวัตถุประสงคการปรับตัวดานการเรียนรู
เรื่องสังคมและวัฒนธรรมเปนกระบวนการเรียนรูที่มุงพัฒนากระบวนการทางความคิดของผูเรียน โดย
ผูสอนจะปอนคําถามในลักษณะตางๆ ที่เปนคําถามที่ดี สามารถพัฒนาความคิดผูเรียน ถามเพื่อให
ผูเรียนใชความคิดเชิงเหตุผล วิเคราะห วิจารณ หรือการประเมินคาเพื่อจะตอบคําถามเหลานั้นการ
สรางสันติวัฒนธรรมขึ้นในสังคมไมประสบความสําเร็จหรือเปนไปอยางไมตอเนื่อง ลวนเกิดขึ้นมาจาก
คนในสังคมที่ยังยึดติดกับความคิด ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ลัทธิ อุดมการณ 
และความเปนชาติพันธุของตนเองอยางเหนียวแนน ไมยอมปรับหรือยอมการมีอยูของสายความคิด
หรือแนวปฏิบัติที่แตกตางจากกลุมตน ในทัศนะของพุทธศาสนากลาวถึงอุปสรรคหรือสาเหตุที่สงผลให
การพัฒนา การคิดริเริ่ม การทําสิ่งสรางสรรคสังคม การปรับเปลี่ยนสังคม ไมประสบความสําเร็จ 
เพราะมนุษยมีอุปนิสัยหรือแนวทางการประพฤติปฏิบัติ การรวมทํากิจกรรมมีความสําคัญตอการ
ดําเนินชีวิตประจําวันในทางสังคมถือวาผูที่สามารถใชจิตวิทยาทางสังคมในการดําเนินชีวิตจะมี
ลักษณะสนใจและเขาใจความคิดของคนรอบขางรับรูและตอบสนองตอความตองการของผูอื่นไดดีและ
มีความจริงใจตอกันเพราะความจริงใจเปนรากฐานของการผูกพันอันลึกซึ้ง มนุษยเปนสัตวสังคมฉะนั้น
การอยูรวมกันจึงเปนสิ่งสําคัญมากและเปนสิ่งจําเปนอยางที่สุดปญหาความขัดแยงตาง ๆสวนมากที่
เกิดขึ้นประจํานั้นมีสาเหตุมาจากความไมเขาใจกันของมนุษยนั่นเอง ความสุขอันเปนยอดปรารถนา
ของมนุษยเราก็คือความสุขอันเกิดจากความสามารถที่จะเขากันไดหรือทําตัวใหเขากันไดและมี
ความสามารถที่จะอยูรวมกันไดอยางราบรื่นวัฒนธรรม คือรูปแบบของกิจกรรมมนุษยและโครงสราง
เชิงสัญลักษณที่ทําใหกิจกรรมนั้นเดนชัดและมีความสําคัญ วิถีการดําเนินชีวิต ซึ่งเปนพฤติกรรมและสิ่ง
ที่คนในหมูผลิตสรางขึ้นดวยการเรียนรูจากกันและกันและรวมใชอยูในหมูพวกของตน ซึ่งสามารถ
เปลี่ยนแปลงไดตามยุคสมัยและความเหมาะสม แตถาเปนในวิชาหนาที่พลเมืองจะแปลวาสิ่งที่มนุษย 
เปลี่ยนแปลงเพื่อความเจริญงอกงามและสืบตอกันมา นักมานุษยวิทยาโดยทั่วไปมักกลาวถึงวัฒนธรรม
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วามิไดเปนเพียงสินคาบริโภคแตหมายรวมถึงกระบวนการในการผลิตสินคาและการใหความหมายแก
สินคานั้นๆ ดวย ทั้งยังรวมไปถึงความสัมพันธทางสังคมและแนวการปฏิบัติที่ทําใหวัตถุและ
กระบวนการผลิตหลอมรวมอยูดวยกัน ในสายตาของนักมานุษยวิทยาจึงรวมไปถึงเทคโนโลยี ศิลปะ 
วิทยาศาสตรรวมทั้งระบบศีลธรรม วัฒนธรรมในภูมิภาคตางๆ อาจไดรับอิทธิพลจากการติดตอกับ
ภูมิภาคอ่ืน เชน การเปนอาณานิคม การคาขาย การยายถิ่นฐาน การสื่อสารมวลชนและศาสนาอีกทั้ง
ระบบความเชื่อ ไมวาจะเปนเรื่องศาสนามีบทบาทในวัฒนธรรมในประวัติศาสตรของมนุษยชาติมาโดย
ตลอด การอยูรวมกันของชีวิตประจําวันเพื่อความสามารถของบุคคลในการควบคุมอารมณและพฤต
กรรมของตนเองใหเปนไปตามที่ตนมุงหวัง โดยเกดจากการสํานึกขึ้นมาเอง ทั้งนี้จะตองไมกระทําการ
ใดๆ อันจะเกิดความยุงยากแกตนเองในอนาคต แตจะตองกอใหเกิดความเจริญตอตนเองและผูอื่นโดย
ไมขัดตอระเบียบของสังคมและศีลธรรม มีความตั้งใจ และมั่นใจในพฤติกรรมที่แสดงออกมาวาเปนสิ่ง
ที่ดีตอตนเองและสังคม 

การทํากิจวัตรประจําวันที่พรอมเพรียงกันในวัดและโรงเรียน เพื่อเปนการฝกใหนักเรียนได
เรียนรูที่จะอยูรวมกันในสังคมและเพื่อสรางความสามัคคีความมีระเบียบวินัยความเปนน้ําหนึ่งใจ
เดียวกัน เชน กิจกรรมทําความเคารพกันสัมพันธฉันพี่นอง เปนกิจกรรมที่ปลูกฝงใหนักเรียนไดทํา
กิจกรรมรวมกันและไดมีโอกาสรูจักกันมากข้ึน โดยมุงเนนใหรุนนองไดมีโอกาสรูจักรุนพี่มากขึ้น อีกทั้ง
โรงเรียนยังมีการปลูกฝงและสงเสริมใหนักเรียนเปนผูที่มีกิริยามารยาทที่ดีแตงกายใหเรียบรอยถูกตอง
ตามกฎระเบียบของโรงเรียน รูจักใหเกียรติซึ่งกันและกัน เคารพสถาบันการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม อนุรักษภาษาไทยกลาง เคารพสิทธิของผูอื่น มีความรับผิดชอบตอวัดและโรงเรียน รูจัก
แยกแยะในการเลือกดูสื่อที่มีประโยชนและสื่อที่ทําใหเกิดความเสียหาย รูจักวางตัวใหเหมาะสมกับ
สมณะสารูปประกอบกิจวัตร กิจของสงฆและใชชีวิตประจําวันรวมกันอยางสันติสุขสามเณรชาวเขาใน
โรงเรียนปริยัติธรรมแมแตงวิทยา วัดหนองโคง ในการทํากิจวัตรประจําวันดวยความพรอมเพรียงของ
นักเรียนสามเณรชาวเขาดานตาง ๆ เปนไปไดชาเพราะสามเณรนักเรียนชาวเขามีการใชภาษาทองถิ่น
ของตนในการสนทนากับเพ่ือน ๆ คณะพระพี่เลี้ยง สามเณรรุนพี่ครูอาจารยจะตองมีการมอบหมายกิจ
ของเณร หนาที่ การเรียน ตองมีการวางแผนและดําเนินงานอยางดี แบงงานกันทําอยางมีระบบ ระบุ
ความรับผิดชอบเรื่องการเรียนรูการปรับตัวพรอมเพรียงกันของสามเณร โดยคํานึงถึงความรูเดิม 
ภาษาไทยกลาง ความสามารถและทักษะในการเรียนรูภาษาไทยของผูเรียนตองมีการสื่อสารใหชัดเจน
ทั้งวาจาและลายลักษณอักษรรวมอยางเต็มที่ บอกถึงบทลงโทษหากกระทําความผิด เนนความสําคัญ
ของการทํากิจวัตรประจําวันโดยพรอมเพรียงกัน เชน การตื่นนอน บิณฑบาต ฉันเขา ทําเวร ไปเรียน 
ทําวัตรสวดมนตไปจนถึงการจําวัด เพื่อความสามัคคีปรองดองในหมูคณะภายใตการปกครองของวัด
และโรงเรียน อันจะนําไปสูการปรับตัวตามเปาหมายตามที่คาดหวังไวการใหความรูความเขาใจเรื่อง
การปรับตัวอยูรวมกันของสามเณรนักเรียนชาวเขา เพื่อเปนการฝกใหนักเรียนไดวิเคราะหและสามารถ
แยกแยะไดวาสิ่งไหนควรปฏิบัติและไมควรปฏิบัติ อีกทั้งโรงเรียนยังมีกิจกรรมที่คอยสงเสริมให
นักเรียนไดทํากิจกรรมรวมกัน ภายใตความแตกตางของสามเณรแตละรูปที่มีถิ่นฐานและความเปนอยู
ที่แตกตางกันผูบริหารและครูทั้งฝายบรรพชิตและฝายฆราวาสทุกคนจะเนนย้ําการสอนและใหความรู
ในปญหาที่เกิดข้ึนจากการมาจากแตละทองถิ่นของสามเณรชาวเขา เมื่อพวกเขามีความเขาใจหลักการ
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และวิชาการดีแลวจะสามารถปรับตัวไดดีข้ึนในหลาย ๆ ดานตามลําดับ ดังนั้นคณะครูอาจารยทุกทาน
จะตองมีการสอนเนนดานการใหความรูความเขาใจเรื่องการปรับตัวของสามเณรมอบหมายงานสอน 
ตองมีการวางแผน การเตรียมการและดําเนินงานอยางดี แบงงานกันทําอยางมีระบบ เนนดานการให
ความรูความเขาใจเรื่องการปรับตัวของสามเณรโดยคํานึงถึงความรูเดิม ภาษาไทยกลาง ความสามารถ
และทักษะในการเรียนรูภาษาไทยของนักเรียนสามเณร ตองมีการสื่อสารใหชัดเจนทั้งวาจาและลาย
ลักษณอักษรรวมอยางเต็มที ่เนนความสําคัญของการปรับตัวดานการสื่อสารที่ถูกตองชัดเจน เนนสอน
การอาน เขียน พูด อันจะนําไปสูการปรับตัวที่ดีทุกดานตามวัตถุประสงคการปรับตัวดานการเรียนรู
เปนกระบวนการเรียนรูที่มุงพัฒนากระบวนการทางความคิดของผูเรียน โดยผูสอนจะปอนคําถามใน
ลักษณะตางๆ ที่เปนคําถามที่ดี สามารถพัฒนาความคิดผูเรียน ถามเพื่อใหผูเรียนใชความคิดเชิง
เหตุผล วิเคราะห วิจารณ หรือการประเมินคาเพ่ือจะตอบคําถามเหลานั้น 

 
ตอนที่3 การวิเคราะหแนวทางวิธีการปรับตัวของสามเณรชาวเขา :กรณีศึกษา
โรงเรียนปริยัติธรรมแมแตงวิทยา วัดหนองโคง ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัด
เชียงใหม วิเคราะหการปรับตัวของสามเณรชาวเขาตามรายละเอียดดังนี้ 

จากผลการสัมภาษณผูบริหารวัดและโรงเรียน เรื่องการปรับตัวของสามเณรชาวเขาใน
โรงเรียนปริยัติธรรมแมแตงวิทยาวัดหนองโคง ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม25รูป/คน 
แสดงความคิดเห็นวาการปรับตัวของสามเณรโดยผูบริหารโรงเรียน ครูอาจารย สรุปไดดังนี้การปรับตัว
ของนักเรียนสามเณรชาวเขาดานภาษาเปนไปไดชาเพราะสามเณรนักเรียนชาวเขามีการใชภาษา
ทองถิ่นของตนในการสนทนากับเพื่อนๆ พระพี่เลี้ยงและสามเณรรุนพี่และคณะครูอาจารยจะตองมี
การอบรมสั่งสอนภาษาไทยกลางและกิริยามารยาทอันดีงามตามแบบชาวพุทธแกสามเณรชาวเขา ตอง
มีการวางแผนการ เตรียมการและดําเนินงานอยางดี แบงงานกันทําอยางมีระบบ ระบุความรับผิดชอบ
เรื่องมารยาทและการพูดจา โดยคํานึงถึงความรูเดิม ภาษาไทยกลาง ความสามารถและทักษะในการ
เรียนรูภาษาไทยของผูเรียนตองมีการสื่อสารใหชัดเจนทั้งวาจาและลายลักษณอักษรรวมอยางเต็มที่ 
บอกถึงความสําคัญของการปรับตัวดานการใชภาษาไทยที่ถูกตองชัดเจน เนนสอนการอาน เขียน พูด 
มารยาทชาวพุทธอันจะนําไปสูการปรับตัวตามเปาหมายตามที่คาดหวังไว 

ผูที่เรียนภาษาก็ตองการการฝกฝนการฟงเชนเดียวกันซึ่งนี่จะเปนการทําใหไดเรียนรู
เกี่ยวกับคําศัพทและโครงสรางรวมถึงรูปแบบของภาษาดวยการฟงเปนทักษะการสื่อสารที่เราใชมาก
ที่สุดในชีวิตประจําวันดังนั้นมันจึงกลายเปนเรื่องยากในการเรียนภาษา ทัศนคติสามารถเปนปจจัย
สําคัญในกระบวนการเรียนรูของนักเรียน มีแนวโนมที่จะมีปญหาในการเรียนภาษาการเรียนภาษานั้น
จะเก่ียวของกับสิ่งตางๆมากมาย โดยนักเรียนจะตองเผชิญหนากับศัพทใหมๆในทุกวัน และไวยากรณ
แตละตัวก็มีกฎขอยกเวนของตัวเองซึ่งกวาที่สามารถเขาใจไดชัดเจนเหมือนเจาของภาษานั้น ก็อาจจะ
ตองพบกับความคลุมเครือมากมายประเภทของผูเรียนที่เห็นคําใหมๆ และมองหาดิกชั่นนารีเพื่อมอง
คําแปลแทนที่จะคาดเดาความหมายจากบริบทนั้นจะมีแนวโนมที่จะเครียดและสับสนมากกวาใน
หองเรียนมากกวานั้นพวกเขาอาจจะเลิกเรียนไปเลยเพราะความสับสนมันอาจจะเปนเรื่องยากที่จะ
แกไขความคิดหรือความเชื่อที่มีผลตอพฤติกรรมแตถึงอยางนั้นก็ยังมีแบบฝกที่สามารถชวยไดอยู โดย
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การหาเพลงหรือหนังสือ และฝกที่จะสรุปใจความสําคัญของมัน ถึงแมวามันจะมีคําศัพทที่เราไมรูจักก็
ตามผูเรียนบางคนรูสึกสบายใจที่จะฝกฝนการฟงในหองเรียนภาษาบางคนก็ชอบที่จะอานหนังสือเรียน
เพื่อเขาใจถึงทฤษฎีทั้งหมดซึ่งแตละวิธีนั้นก็ถือวาเปนวิธีที่ดี แตไมไดหมายความวาคุณจะตองยึดติดอยู
กับวิธีนั้นวิธีเดียวตลอดไป โดยไมสนใจวิธีอื่นรวมดวยผู เรียนภาษาจะตองเรียนรูผานวิธีการที่
หลากหลาย เพื่อสรางทักษะตางๆและเพ่ือมองเห็นในมุมมองที่หลากหลายและที่มากกวานั้น คือความ
หลากหลายก็จะทําใหผูเรียนหลุดออกจากความสับสนที่เกิดขึ้นดวยการสรางความตระหนักในการ
ปรับตัวรวมกันความตระหนักรูทางสังคม (SocialAwareness)หมายถึง ความสามารถของเด็กในการ
แสดงออกถึงการรับรูเกี่ยวกับตนเองวาเปนสวนหนึ่งของสังคมและสิ่งแวดลอม การแสดงพฤติกรรม
อยางเหมาะสมในการสรางความสัมพันธระหวางตนเองกับสังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อใหสามารถอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข การจัดกิจกรรมเพ่ือใหเด็กเกิดความตระหนักรูทางสังคมควรเริ่มจากเรื่องราว
ที่อยูใกลตัวไปสูเรื่องราวที่ไกลตัวออกไป และควรเนนการเรียนรูจากสภาพการณที่เกิดขึ้นจริง ไดแก 
การเรียนรูความสัมพันธกับบาน ความสัมพันธกับโรงเรียน ความสัมพันธกับชุมชน และความสัมพันธ
กับสิ่งแวดลอม 

ความตระหนักรูทางสังคมจะมุงเนนการทําความเขาใจคนในสังคม และสามารถอยูรวมกัน
ในสังคมได บุคคลที่มีความตระหนักรูทางสังคมจะมีความสามารถในการรับรูสถานการณที่เกิดขึ้นใน
สังคม สามารถสรางปฏิสัมพันธที่ดีกับผูอื่น สามารถจัดการกับปญหาที่เกิดจากสังคม สามารถเขาไปมี
สวนรวมกับกิจกรรมของสังคม และสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางปกติ ในทางตรงขาม 
บุคคลที่มีความบกพรองในดานความตระหนักรูทางสังคม พฤติกรรมอาจไมแตกตางจากบุคคลทั่วๆ ไป 
แตจะขาดทักษะการเขาใจทางสังคม ทักษะความรูสึกไวตอสังคม และทักษะการสื่อสาร ทําใหขาดการ
ไตรตรองพิจารณารอบคอบกอนแสดงพฤติกรรม รวมทั้งไมสามารถเขาใจปฏิกิริยาการแสดงออกหรือ
พฤติกรรมของผูอื่นไดอยางถูกตอง แมวาบุคคลนั้นจะมีความตั้งใจที่ดีในการแสดงออกทางพฤติกรรม
นั้นๆ นอกจากนี้ บุคคลที่ไมสามารถรับรูหรือขาดความตระหนักรูทางสังคม จะไมคอยมีความเห็นอก
เห็นใจ (Empathy) ขาดทักษะและไหวพริบ (Tact) ในการสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่น ซึ่งแตกตาง
จากบุคคลที่มีความตระหนักรูทางสังคมที่มีการแสดงออกทางพฤติกรรมอยางเหมาะสม ในการสราง
สัมพันธกับผูอื่นในสังคม และบุคคลที่ขาดความตระหนักรูทางสังคมจะกระทําสิ่งตางๆ โดยขาดการยั้ง
คิดอันเปนผลใหเกิดปญหาในสังคมตามมาอีกมากมาย 

การอยูรวมกันของชีวิตประจําวันเพื่อความสามารถของบุคคลในการควบคุมอารมณและ
พฤตกรรมของตนเองใหเปนไปตามที่ตนมุงหวัง โดยเกดจากการสํานึกขึ้นมาเอง ทั้งนี้จะตองไมกระทํา
การใดๆ อันจะเกิดความยุงยากแกตนเองในอนาคต แตจะตองกอใหเกิดความเจริญตอตนเองและผูอื่น
โดยไมขัดตอระเบียบของสังคมและศีลธรรม มีความตั้งใจ  

การทํากิจวัตรประจําวันที่พรอมเพรียงกันในวัดและโรงเรียน เพื่อเปนการฝกใหนักเรียนได
เรียนรูที่จะอยูรวมกันในสังคมและเพื่อสรางความสามัคคีความมีระเบียบวินัยความเปนน้ําหนึ่งใจ
เดียวกัน เชน กิจกรรมทําความเคารพกันสัมพันธฉันพี่นอง เปนกิจกรรมที่ปลูกฝงใหนักเรียนไดทํา
กิจกรรมรวมกันและไดมีโอกาสรูจักกันมากข้ึน โดยมุงเนนใหรุนนองไดมีโอกาสรูจักรุนพี่มากขึ้น อีกทั้ง
โรงเรียนยังมีการปลูกฝงและสงเสริมใหนักเรียนเปนผูที่มีกิริยามารยาทที่ดีแตงกายใหเรียบรอยถูกตอง
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ตามกฎระเบียบของโรงเรียน รูจักใหเกียรติซึ่งกันและกัน เคารพสถาบันการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม อนุรักษภาษาไทยกลาง เคารพสิทธิของผูอื่น มีความรับผิดชอบตอวัดและโรงเรียน รูจัก
แยกแยะในการเลือกดูสื่อที่มีประโยชนและสื่อที่ทําใหเกิดความเสียหาย รูจักวางตัวใหเหมาะสมกับ
สมณะสารูปประกอบกิจวัตร กิจของสงฆและใชชีวิตประจําวันรวมกันอยางสันติสุข 

ดานการใหสามเณรชาวเขาในโรงเรียนปริยัติธรรมแมแตงวิทยาวัดหนองโคง ในการทํา
กิจวัตรประจําวันดวยความพรอมเพรียงของนักเรียนสามเณรชาวเขาดานตางๆเปนไปไดชาเพราะ
สามเณรนักเรียนชาวเขามีการใชภาษาทองถิ่นของตนในการสนทนากับเพื่อนๆ คณะพระพี่เลี้ยง 
สามเณรรุนพี่ครูอาจารยจะตองมีการมอบหมายกิจของเณร หนาที่ การเรียน ตองมีการวางแผนและ
ดําเนินงานอยางดี แบงงานกันทําอยางมีระบบ ระบุความรับผิดชอบเรื่องการเรียนรูการปรับตัวพรอม
เพรียงกันของสามเณร โดยคํานึงถึงความรูเดิม ภาษาไทยกลาง ความสามารถและทักษะในการเรียนรู
ภาษาไทยของผูเรียนตองมีการสื่อสารใหชัดเจนทั้งวาจาและลายลักษณอักษรรวมอยางเต็มที่ บอกถึง
บทลงโทษหากกระทําความผิด เนนความสําคัญของการทํากิจวัตรประจําวันโดยพรอมเพรียงกัน เชน 
การตื่นนอน บิณฑบาต ฉันเขา ทําเวร ไปเรียน ทําวัตรสวดมนตไปจนถึงการจําวัด เพื่อความสามัคคี
ปรองดองในหมูคณะภายใตการปกครองของวัดและโรงเรียน อันจะนําไปสูการปรับตัวตามเปาหมาย
ตามที่คาดหวังไว เพราะผูที่สามารถปรับตัวไดนั้นจะตองรูและเขาใจบุคคลที่เปนตัวของตัวเอง เขาใจ
และยอมรับตนเองและผูอื่นรวมทั้งสามารถรับรูประสบการณตางๆตามความเปนจริง นําประสบการณ
นั้นมาจัดใหสอดคลองกับโครงสรางหรือบุคลิกลักษณะของตนอยาง ไมขัดแยงหรือบิดเบือน จะมีการ
รับรูและความคิดเกี่ยวกับตนเองในทางบวก สวนบุคคลที่ปรับตัวไมได จะมีความขัดแยงระหวาง
ความคิดเกี่ยวกับตนกับประสบการณที่เกิดขึ้นมาใหมอยางมาก ทําใหเกิดความตึงเครียด วิตกกังวล 
สับสนไมแนใจ สูญเสียความเปนตัวของตัวเองและมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตนจะเปนไปในทางลบ
สถาบันครอบครัว นอกจากเปนหนวยยอยที่สุดในสังคมที่คอยอบรม และเลี้ยงดูเด็กๆใหเปนคนดีแลว 
สถาบันโรงเรียน ก็เปนอีกหนึ่งสถาบันในการอบรม และใหความรูแกเด็กๆ เพื่อนําไปใชประกอบ
วิชาชีพตอไปในภายภาคหนาวัดเปนอีกหนึ่งสถาบันที่เคยมีบทบาทในการอบรมสั่งสอน และใหความรู
แกเยาวชน ควบคูไปกับการปลูกฝงคุณธรรม ศีลธรรม เพื่อใหเยาวชนตัวเล็กๆ ไดเติบโตขึ้นมาเปนเด็ก
ที่มีพรอมท้ังความรูความสามารถ และศีลธรรม นําความรูไปใชในทางที่เปนประโยชนทั้งตอตนเองและ
สวนรวม ซึ่งหากสังคมไหนมีเยาวชนที่ “เกง และดี” อยางเพียงพอ ก็ยอมสามารถสรางความมั่นคงแก
ประเทศชาติไดโดยผูที่ทําหนาที่เปน “คร”ู ในการหลอหลอมเยาวชนมาตั้งแตครั้งอดีต ก็คือ พระภิกษุ
สงฆ 

ดังนั้น สังคมไทยจึงมีความสัมพันธในชุมชนแบบ “บาน วัด โรงเรียน” ที่คอยเกื้อกูลกันอยู
ตลอดมา จนกระทั่งถึงยุคปจจุบันที่ความสัมพันธระหวาง บาน วัด โรงเรียน คอยๆเลือนหายไปจน
เหลือไวแคเพียง “บาน - โรงเรียน” โดยลืมไปวาผูที่จะทําหนาที่ ครู ในการสอนศีลธรรมไดดีที่สุด ก็
คือพระภิกษุสงฆที่ปฏิบัติตนเองตามคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา และดํารงตนอยูในพระธรรม
วินัยไดอยางเปนปกติ 
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เริ่มจากหองนอนหรือหองมหาสิริมงคล เราฝกสามเณรใหมีความเคารพในพระรัตนตรัย ให
นั่งสมาธิกอนนอน ใหทบทวนบัญชีบุญ-บาป กลับบานไปก็ใหกราบพอแมกอนนอน เปนการปลูกฝง
ความกตัญูกตเวท ี

หองน้ําหรือหองมหาพิจารณา เราฝกใหสามเณรรูจักทําความสะอาดหองน้ําจนคุนเคยเปน
นิสัยติดตัวไปถึงบาน เมื่อพอแม ผูปกครอง เห็นความเปลี่ยนแปลงของเด็ก ก็จะเกิดความรักและ
ศรัทธาในพระพุทธศาสนายิ่งขึ้น 

หองอาหารหรือหองมหาประมาณ ฝกใหสามเณรรูประมาณในการขบฉันภัตตาหารที่ญาติ
โยมนํามาถวายดวยความยากลําบาก เปนการฝกใหเปนคนมีน้ําใจ รูจักเห็นใจผูอื่น และใหระลึกอยู
เสมอวา เราฉันภัตตาหารเพื่อใหชีวิตดํารงอยูได จะไดนําเรี่ยวแรงไปทําความดี  

หองแตงตัวหรือหองมหาสติสอนวิธีรักษาความสะอาดและการนุงหมสบงจีวรใหสุภาพ
เรียบรอย 

หองทํางานหรือหองมหาสมบัติ สอนใหรูจักทําความสะอาดหองทํางาน จัดเก็บสิ่งของให
เปนระเบียบเรียบรอย เปนตน 

นอกจากนี้ สามเณรยังไดฝกการอยูรวมกันเปนหมูเปนคณะ รูจักการทํางานเปนทีม รูจัก
การเสียสละ มีจิตอาสา มีน้ําใจ เชน ชวยกันลางจาน ชวยกันทําความสะอาดที่พัก ชวยกันหมจีวร ซึ่ง
ในการฝกนั้น เราฝกผานระบบหมู โดยสามเณรทุกรูปในแตละหมู มีตําแหนงหนาที่และความ
รับผิดชอบ และมีการปรับเปลี่ยนตําแหนงหนาที่กันเพื่อใหแตละรูปไดเรียนรูหนาที่ของแตละตําแหนง
วาทําอะไรบาง ซึ่งถือเปนการฝกความเปนผูนําและผูตามที่ดีดวย เพราะในอนาคตสามเณรเหลานี้จะ
เติบโตเปนผูใหญ จะตองไปอยูในสังคม จะตองพบเจอการกระทบกระทั่งกับผูคน หากเราฝกใหเขา
รูจักการอยูรวมกับคนหมูมาก เขาก็จะสามารถปรับตัวไดดีขึ้น มีความสุขมากขึ้น และไมกอปญหาให
ผูอื่น เหลานี้คือสวนหนึ่งที่สามเณรไดรับจากการอบรมที่ผานมา 

สําหรับพอแมและผูปกครองนั้น สวนมากเมื่อมาเห็นพิธีกรรมที่เราจัดขึ้นก็รูสึกปลื้มใจมาก 
พวกเขาปลื้มพิธีกรรมเปนอันดับแรกเลย เวลาเขามาเยี่ยมสามเณรที่วัดและโรงเรียนเขาก็มีศรัทธานํา
ไทยธรรมมาถวาย เราก็ใหเขารับศีล กอนที่จะรับพรก็ใหเขานั่งหลับตาระลึกนึกถึงบุญที่ไดมาถวาย
ภัตตาหาร และใหนอมนําภัตตาหารไปอยูที่กลางทองตามหลักวิชา รูสึกวาเขาปลื้ม อยากมาทําบุญอีก 
และเมื่อเขามาทําบุญ เขาจะไดทําครบทั้ง ทาน ศีล ภาวนา ซึ่งคุณภาพของบุญจะมากกวาแคทําทาน
อยางเดียว แลวเขาจะเห็นคุณคาของศาสนามากขึ้น ที่สําคัญ เมื่อลูกเขากลับบานไป และเขาไดเห็น
การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นของลูก ๆ เขาจะอยากใหลูกของเขามาบวชอีก และจะแนะนําใหคน
อื่นสงลูกมาบวชดวย 

จากคํากลาวขางตนจะเห็นวาทุกชีวิตจะตองอยูรวมกันกับผูอื่นหรือกลาวไดอีกอยางหนึ่งวา
ทุกคนตองอาศัยซึ่งกันและกันการดํารงชีวิตอยูในสังคมคนเราจะตองดิ้นรนและมีพฤติกรรมที่ สามารถ
นํามาวิเคราะหเพื่อศึกษาทางจิตวิทยาและศึกษาบุคคลแตละคนการกระทําติกรรมตาง ๆ ไมมีสิ้นสุด
การกระทําหรือที่เรียกวาพฤติกรรมนี้เองเปนสิ่งที่ของแตละบุคคลจะไมเหมือนกันทั้งนี้เพราะคนมี
ความคิดและแรงจูงใจที่แตกตางกัน 
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ดังนั้นการรวมกิจกรรมในชีวิตประจําวัน จึงหมายถึงการศึกษาพฤติกรรมของมนุษยเพื่อ
อธิบายคาดการณหรือควบคุมพฤติกรรมของมนุษยเพื่อจะไดเขาใจและสามารถนําชีวิตของเราให
ดําเนินไปไดอยางเฉลียวฉลาดและยังมีอิทธิพลตอบุคคลอื่นที่อยูรวมกับเราดวยถาเรามีจิตวิทยาดีเรา
ยอมจะเปนที่พึ่งพาแกผูอื่นไดและถาเรามีความจําเปนตองไปขอความชวยเหลือจากผูอื่นเราก็ยอม
ไดรับความชวยเหลือเปนอยางดีเชนกัน 

กิจกรรมในชีวิตประจําวันมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตของบุคคลดังตอไปนี ้
1. ชวยใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษยเชนรูวาอะไรเปนความ

ตองการพื้นฐานของมนุษยมนุษยเกิดความรูสึกอยางไรเมื่อไมสามารถสนองตอบความตองการของ
ตนเองไดและอะไรเปนแรงผลักดันใหคนแสดงพฤติกรรมตางกัน 

2. ชวยในการปรับตัวและแกปญหาทางจิตใจของตนเองเชนรูวิธีรักษาสุขภาพจิตของ
ตนเองรูวิธีเอาชนะปมดอยวิธีการแกปญหาความขัดแยงและขจัดความวิตกกังวลตาง ๆ ได 

3. ชวยใหเกิดการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและผูอื่นไดดีขึ้นสามารถเขาใจและรูจักปรับตัว
เองใหเขากับผูอื่น  

ดังนั้นจะเห็นไดวาการรวมทํากิจกรรมมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตประจําวันในทาง
สังคมถือวาผูที่สามารถใชจิตวิทยาทางสังคมในการดําเนินชีวิตจะมีลักษณะสนใจและเขาใจความคิด
ของคนรอบขางรับรูและตอบสนองตอความตองการของผูอื่นไดดีและมีความจริงใจตอกันเพราะความ
จริงใจเปนรากฐานของการผูกพันอันลึกซึ้ง มนุษยเปนสัตวสังคมฉะนั้นการอยูรวมกันจึงเปนสิ่งสําคัญ
มากและเปนสิ่งจําเปนอยางท่ีสุดปญหาความขัดแยงตาง ๆสวนมากที่เกิดขึ้นประจํานั้นมีสาเหตุมาจาก
ความไมเขาใจกันของมนุษยนั่นเอง ความสุขอันเปนยอดปรารถนาของมนุษยเราก็คือความสุขอันเกิด
จากความสามารถที่จะเขากันไดหรือทําตัวใหเขากันไดและมีความสามารถที่จะอยูรวมกันไดอยาง
ราบรื่น 

พฤติกรรมปรับตัวเปนตัวสะทอนถึงทักษะทางสังคมและทักษะการดําเนินชีวิตใน
ชีวิตประจําวัน เราจะมีรูปแบบพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปตามพัฒนาการ ตามสถานการณในชีวิตและ
สถานการณในสังคม ตามคานิยมในชีวิต และตามความคิดความตองการของผูอื่น การประเมิน
พฤติกรรมปรับตัว เปนสวนสําคัญในการประเมินสมรรถภาพของบุคคลในการดําเนินชีวิต จะเปนการ
ทําอาชีพก็ดี ปฏิสัมพันธในสังคมก็ดี หรือวาในเรื่องของการศึกษาก็ดี 

โรงเรียนและวัดใหความสําคัญตอการปลูกฝงใหนักเรียนสามเณรชาวเขามีการปรับตัวใน
การอยูรวมกันภายใตความแตกตางทางสังคมและวัฒนธรรมประจําทองถิ่นกําเนิดของตนเอง โดยการ
มุงเนนใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจ ในเรื่องการปรับตัวอยูรวมกันในโรงเรียนและวัดอยาง
สม่ําเสมอ มีการประยุกตใชตัวอยางจากขาวในชีวิตประจําวัน จากหลักธรรมคําสอนของ
พระพุทธศาสนา มาประกอบในเรียนการสอน เพื่อเปนการกระตุนใหนักเรียนสามเณรชาวเขาเกิด
ความสนใจในการปรับตัวอยูในสังคมและวัฒนธรรมเดียวกันอยางสามัคคีไดอยางชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
สําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูภายในโรงเรียนมีการประยุกตใชโดยการสอดแทรกลง
ในทุกกลุมสาระการเรียนรูมีการอบรมสั่งสอนเนื้อหาวิชาการทั้งแผนกบาลีและสามัญศึกษาพรอมทั้ง
บอกเหตุผลใหนักเรียนเกิดความเขาใจและแกไขพฤติกรรมใหถูกตอง อีกทั้งโรงเรียนยังมีกิจกรรมที่
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หลากหลาย เพื่อเปนการพัฒนาและปลูกฝงใหนักเรียนสามเณรชาวเขาไดเรียนรูดวยตนเอง เชน การ
เรียน การมีจิตสาธารณะ การจัดกิจกรรมทัศนะศึกษานอกโรงเรียน การจัดกิจกรรมไหวพระสวดมนตแผ
เมตตา จัดกิจกรรมบวชเณรภาคฤดูรอนทุกปเพื่อสืบทอดศาสนทายาท ซึ่งเปนกิจกรรมที่เปนการสราง
ความตระหนักใหนักเรียนสามเณรชาวเขาไดเห็นถึงความสําคัญการปฏิบัติตนในการปรับตัวอยูรวมกัน
ไดเปนอยางดี  

 
ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขปญหาการปรับตัวของ
สามเณรชาวเขาเพ่ือนําไปประยุกตใช 

สามเณรชาวเขาอยูในโรงเรียน ทุกคนมีหนาที่ที่ตองปฏิบัติตอโรงเรียนและวัด เพราะเปน
สถานที่ที่ใหความรูและอยูอาศัย ซึ่งตองอยูรวมกับคนอ่ืน ๆ อีกมากมาย ดังนั้นเราจึงจําเปนตองปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของวัดและโรงเรียน เพื่อที่จะไดอยูรวมกันอยางมีความสุขและเกิดความเปนระเบียบ
เรียบรอย เชน แตงกายใหถูกตองตามระเบียบมาใหทันเขาแถวเคารพธงชาติในตอนเชาใหความเคารพ
เชื่อฟงครูอาจารย ตั้งใจเรียนหนังสือเราควรปฏิบัติตนใหเปนสมาชิกที่ดีของหองเรียนและรูจักรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่นถาเกิดขอขัดแยงกัน ใหแกปญหาดวยหลักเหตุผล ไมใชอารมณหรือพละกําลังใน
การแกปญหา ตองฝกฝนตนเองใหเปนผูรูจักแพ ชนะ และใหอภัยและจําเปนตองเปนผูนํามีน้ําใจ
ประชาธิปไตย และเห็นแกประโยชนการพูดการใชภาษาไทยกลางในการสื่อสารสนทนากัน ตองไมเปน
การพูดภาษาทองถิ่นของตนเอง ไมพูดแสดงความคิดเห็นที่ใสรายผูอื่นใหเสียหายมีความรับผิดชอบตอ
ตนเอง โรงเรียน วัด สังคม ชุมชน ประเทศชาติ ในการอยูรวมกันในสังคม ยอมตองมีการทํางานเปน
หมูคณะ จึงตองมีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบในงานนั้นๆใหสมาชิกแตละคนนําไปปฏิบัติตามที่
ไดรับหมอบหมายไวอยางเต็มที ่

การอยูรวมกันอยางสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม ปจจุบันสังคมไทยเขาสูความเปนพหุสังคม
มากขึ้น การอยูรวมกันของ บุคคลที่มีความแตกตางทางดานเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม 
ประเพณี รวมทั้งทัศนคติความเชื่อ อาจนํามาซึ่งความไมเขาใจกันได ดังนั้น การเรียนรูเพื่อยอมรับใน
ความแตกตางและความหลากหลายของ สังคมพหุวัฒนธรรมจําเปนอยางยิ่งที่สามเณรชาวเขาใน
โรงเรียนควรเรียนรู เพื่อการอยู รวมกันอยางสันติสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑการอยูรวมกันในรูปของ
กฎระเบียบของวัดและโรงเรียน และมีคุณธรรม จริยธรรมในการชวยเหลือเกื้อกูลกัน การ มีสวนรวม
กิจกรรมตาง ๆ เคารพซึ่งกันและกัน ไมแสดงกิริยาและวาจาดู หมิ่นผูอื่น และการปฏิบัติตามคุณธรรม
ของการอยูรวมกันตามหลักศาสนาที่ตนเองนับถือ จะทําใหสามเณรชาวเขาอยูรวมกันอยางสันติสุข 

ขอเสนอแนะและความคิดเห็นจากขอมูลแบบสัมภาษณจากปญหาเพื่อแกไขและปรับปรุง
จากสาเหตุที่เกี่ยวของกับการปรับตัวของสามเณรชาวเขา: ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนปริยัติธรรมแม
แตงวิทยาวัดหนองโคง ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ตามรายละเอียดดังนี้ 

1. รัฐบาลควรสงเสริมใหมีการสนับสนุนงบประมาณและหลักหลักสูตรการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาแกโรงเรียนปริยัติธรรมใหพอเพียงทั่วถึง 

2. ครูและพระพี่เลี้ยงในวัดและโรงเรียนควรมีการเนนการใชภาษาไทยกลางในการสื่อสาร
ระหวางสามเณร เพราะการปลูกฝงใหนักเรียนสามเณรชาวเขาพูดจาภาษาไทยกลางไดชัดเจน สุภาพ 
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ไพเราะ ไมหยาบคาย มีการประกาศยกยองชมเชยและใหรางวัลนักเรียนที่ทําความดี พูดจาไพเราะ มี
ความซื่อสัตยชื่อตรง เพื่อเปนปลูกฝงและกระตุนและใหกําลังใจนักเรียนสามเณรชาวเขาปรับตัวและ
เรียนรูภาษาไทยกลางไดดีขึ้น หากเรื่องสงเสริมการปรับตัวของสามเณร โดยคํานึงถึงความรูเดิม 
ภาษาไทยกลาง ความสามารถและทักษะในการเรียนรูภาษาไทยของผูเรียนตองมีการสื่อสารใหชัดเจน
ทั้งวาจาและลายลักษณอักษรรวมอยางเต็มที่  

3. โรงเรียนและวัดควรเรื่องสงเสริมการปรับตัวของสามเณรเรื่องสังคมและวัฒนธรรมที่
แตกตางจากถิ่นที่อยูเดิมของสามเณรเพราะครอบครัวไทยเปนครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น ทําใหพอแมรุน
ใหมไมไดซึมซับเรียนรูในเรื่องทักษะของการเปนพอแมที่ดตีามสังคมเมือง การศึกษาไทยก็เนนการสอน
เพื่อไปประกอบอาชีพ การอบรมปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมถูกผลักใหเปนภาระของสถาบันอื่นเชน วัด 
โรงเรียน พอแมมีเวลาดูแลลูกนอยหรือแทบจะไมมีเวลาเลย บางครอบครัวอบรมเลี้ยงดูเด็กแบบ
ตามใจมากเกินไปและเนนสอนลูกใหทํามาหากิน เด็กจึงขาดผูใหคําชี้แนะในการที่จะใหความรู ความ
เขาใจในหลักภาษาไทยกลาง สังคมเมืองและการปรับตัวในสังคม ดังนั้นเด็กจึงขาดความรูความเขา
และไมมีสิ่งจูงใจ เพราะขาดการปลูกฝงจากครอบครัว เนื่องจากผูปกครองไมไดเขามามีบทบาทในการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใหกับลูกหลานตามหนาที่ของตนอยางเหมาะสมเทาที่ควร จากประเด็น
ปญหาและอุปสรรคขางตน 

4. โรงเรียนและวัดควรมอบหมายการทํากิจวัตรประจําวันที่พรอมเพรียงกันในวัดและ
โรงเรียน เพื่อเปนการฝกใหนักเรียนไดเรียนรูที่จะอยูรวมกันในสังคมและเพื่อสรางความสามัคคีความมี
ระเบียบวินัยความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันเนนความสําคัญของการทํากิจวัตรประจําวันโดยพรอมเพรียง
กัน เชน การตื่นนอน บิณฑบาต ฉันเขา ทําเวร ไปเรียน ทําวัตรสวดมนตไปจนถึงการจําวัด เพื่อความ
สามัคคีปรองดองในหมูคณะภายใตการปกครองของวัดและโรงเรียน อันจะนําไปสูการปรับตัวตาม
เปาหมายตามที่คาดหวังไว ใหมีกิจกรรมทําความเคารพกันสัมพันธฉันพี่นอง เปนกิจกรรมที่ปลูกฝงให
นักเรียนไดทํากิจกรรมรวมกันและไดมีโอกาสรูจักกันมากขึ้น รูจักใหเกียรติซึ่งกันและกัน เคารพ
สถาบันการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อนุรักษภาษาไทยกลาง เคารพสิทธิของผูอื่น มีความ
รับผิดชอบตอวัดและโรงเรียน รูจักแยกแยะในการเลือกดูสื่อที่มีประโยชนและสื่อที่ทําใหเกิดความ
เสียหาย รูจักวางตัวใหเหมาะสมกับสมณะสารูป ประกอบกิจวัตร กิจของสงฆและใชชีวิตประจําวัน
รวมกันอยางสันติสุข 



 

 

 

บทท่ี 6 
สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

  
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การปรับตัวของสามเณรชาวเขา : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียน

ปริยัติธรรมแมแตงวิทยา วัดหนองโคง ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม”ในครั้งนี้มี
วัตถุประสงคดังนี้ 1) เพื่อศึกษาการปรับตัวของสามเณรชาวเขาโรงเรียนปริยัติธรรมแมแตงวิทยา วัด
หนองโคง ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 2) เพื่อวิเคราะหการปรับตัวของสามเณร
ชาวเขาโรงเรียนปริยัติธรรมแมแตงวิทยา วัดหนองโคง ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 
3) เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคที่พบของการอยูรวมกันของสามเณรไปแกไขและประยุกตใชตอไป  

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก ผูบริหารจัดการ คณะครู สามเณรชาวเขาและผูมีสวน
เกี่ยวของในโรงเรียนปริยัติธรรมแมแตงวิทยา วัดหนองโคง ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัด
เชียงใหม จํานวน 25 รูป/คนการเก็บรวบรวมขอมูลมี 2 ประเภท คือ 1) ขอมูลขั้นปฐมภูมิเปนขอมูลที่
เปนบุคคลที่ผูวิจัยไดจัดเก็บขอมูลโดยตรงจากประชากรกลุมตัวอยาง 2) ขอมูลขั้นทุติยภูมิ เปนขอมูลที่
ไดจากการรวบรวมเอกสาร สิ่งพิมพ และรายงานการวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องที่ทําการวิจัย  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใชการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อไดมาซึ่งขอมูลที่ละเอียด 
ครอบคลุม ถูกตอง ตอบคําถามและตรงวัตถุประสงคของการวิจัยไดอยางชัดเจน โดยใชเทคนิควิธีการ
ในหลายรูปแบบ เครื่องมือที่ใช ไดแก 1) การสํารวจพื้นที่วิจัยโดยศึกษาสภาพวิถีชีวิตความเปนอยูของ
การปรับตัวอยูรวมกันของสามเณรชาวเขาในวัดหนองโคงและโรงเรียนปริยัติธรรมแมแตงวิทยา2) การ
สัมภาษณแบบมีโครงสราง โดยใชคําถามซึ่งเปนลักษณะคําถามปลายเปด เพื่อใหโอกาสผูใหขอมูลได
พูดคุยแลกเปลี่ยนกับผูวิจัยไดอยางเปนใกลชิดกัน 3) ผูวิจัยมีโอกาสไดรวมเปนอาจารยสอนในโรงเรียน
ปริยัติธรรมแมแตงวิทยา จึงมีการเก็บขอมูลดวยการจดบันทึก ถายภาพ บันทึกเสียง เพื่อจะไดนํามาใช
วิเคราะหตอไป4) การสนทนากลุมยอย มีการทําการสนทนากลุมยอยกับสามเณรชาวเขาในโรงเรียน
ปริยัติธรรมแมแตงวิทยา โดยเนนไปที่การสนทนากลุมยอยอยางไมเปนทางการกับกลุมยอยที่อยู
รวมกัน5) การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความเปนมาของสามเณรชาวเขาในโรงเรียน
ตลอดจนการปรับตัวอยูรวมกันทางดานสังคมวัฒนธรรมและการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับชีวิตความเปนอยู
ของการปรับตัวอยูรวมกันของสามเณรชาวเขาในวัดหนองโคงและโรงเรียนปริยัติธรรมแมแตงวิทยา 6) 
วัสดุอุปกรณที่ผูวิจัยไดนําไปใชเปนเครื่องมือในการศึกษา ไดแก แบบบันทึกขอมูล เทปบันทึกเสียง 
และกลองถายรูป 

การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย ไดแก ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่
เกี่ยวของ รวบรวมขอมูลที่ไดมาเรียบเรียงจัดหมวดหมูแลวสรางเปนแบบสัมภาษณ จากนั้นนําแบบ
สัมภาษณปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาแลวปรับปรุงแกไข ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบจํานวน 3 ทาน
พิจารณาความถูกตองชัดเจน ความครอบคลุมเนื้อหาและความเหมาะสมทางภาษาสํานวนขอความ
แบบสัมภาษณที่ตรงจุด พรอมทั้งใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม จากนั้นปรับปรุงแกไขแบบสัมภาษณอีกครั้ง 
เพื่อไปใชเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อวิจัยตอไปการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลดวยตนเอง
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ในทุกวันตลอดระยะเวลาที่ทําการสอน จึงไดขอมูลหลายสวนที่ตองการรวบรวมมาประกอบกันให
ครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัย  

การตรวจสอบขอมูลจะมีการตรวจสอบขอมูลหลังการเก็บรวบรวมขอมูล ในองคประกอบที่
เกี่ยวของกับ เวลา สถานที่ และบุคคล รวมทั้งการตรวจสอบเปรียบเทียบกับเอกสารและปรากฏการณ
จากการสังเกตแบบมีสวนรวมดวย การวิเคราะหขอมูลและประมวลผลผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูล
เกี่ยวกับการปรับตัวของสามเณรชาวเขาโรงเรียนปริยัติธรรมแมแตงวิทยา วัดหนองโคง ตําบลขี้เหล็ก 
อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม เพื่อที่จะบรรยายและอธิบายประกอบขอเท็จจริงตางๆ ตลอดจนการ
แปรความหมายตามเนื้อหาสาระจากการรวบรวมขอมูลตามเทคนิคของการสังเกตอยางมีสวนรวม
อยางใกลชิด เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหเชื่อมโยงถึงความสัมพันธของขอมูล อธิบายความสัมพันธ
ระหวางการปรับตัว การอยูรวมกันภายใตสังคมประเพณีและวัฒนธรรมเดียวในวัดและโรงเรียน ซึ่ง
สงผลตอการปรับตัวที่ดี ซึ่งสรุปไดดังนี้ 

6.1 สรุปผลการวิจัย 
6.2 อภิปรายผล 
6.3 ขอเสนอแนะ 
 

6.1 สรุปผลการวิจัย 
ในการปรับตัวเปลี่ยนแปลงตนเองใหทันโลกทันสังคมอยูตลอดเวลา ไมมีสังคมใดหยุดนิ่งกับ

ที่ได เมื่อทุกสิ่งทุกอยางมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาทุกคนก็ตองการปรับตัวเองใหเขากับ
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทางสังคมวัฒนธรรม มนุษยเปนสัตวสังคมจะอาศัยอยู
รวมกันเปนกลุม มีความสัมพันธกันและสรางวัฒนธรรมรวมกันเพื่อยึดถือปฏิบัติ มีภาษาและ
วัฒนธรรมเปนสิ่งที่มนุษยเปลี่ยนแปลงปรับปรุงขึ้นมา เพื่อความเจริญงอกงามในวิถีของการอยูรวมกัน
และถายทอดวัฒนธรรมจากรุนสูรุนภายใตภาษาและการปรับตัวรวมกัน  

สามเณรชาวเขาโรงเรียนปริยัติธรรมแมแตงวิทยา วัดหนองโคง ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง 
จังหวัดเชียงใหม กระบวนการภายใตนโยบายรวมพวกที่รัฐบาลไดสนับสนุนสงเสริมใหประชากร
ชาวเขาเปนคนไทยที่มีคุณภาพสามารถชวยเหลือตนเองได ชวยลดชองวางความไมเขาใจระหวาง
ชาวเขากับประชาชนคนไทยจากการรับรูขาวสารขอมูลเกี่ยวกับชาวเขาอยูเสมอ ปจจุบันคนไทย
สวนมากมีโอกาสสรางประสบการณตรงกับชาวเขาใหกับตนเองไดไมยากนัก ครอบครัวมีเงินก็จะให
ศึกษาโรงเรียนเอกชนหรือโรงเรียนรัฐบาลที่มีคาใชจายในการเลาเรียนการศึกษา ถาครอบครัวใด
ยากจนก็จะใหศึกษาในสถานที่ศึกษาที่เรียนฟรี เชน โรงเรียนสงเคราะหชาวเขา โรงเรียนวัดตาม
โครงการพระจาริก โรงเรียนปริยัติธรรมแมแตงวิทยา วัดหนองโคง ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง 
จังหวัดเชียงใหมเปนวัดที่ใหโอกาสชาวเขาเผาตางๆ เขารับการศึกษาและพักพิงตั้งแตมัธยมศึกษา
ตอนตนตามโครงการพระธรรมจาริก โดยไมเสียคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น โดยทางวัดไดรับการสนับสนุน
งบประมาณดําเนินการจากมูลนิธิเผยแพรพระพุทธศาสนาแกชนถิ่นกันดารในพระราชูปถัมภสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยและสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ จึงเปนโอกาสทางการศึกษาของชาวเขาเผา
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ตางๆ ในแตละปเพ่ือประสงคจะศึกษาหาความรูมาพัฒนาศักยภาพของตนและชุมชนใหอยูในระดับสูง
ตอไปโดยเฉพาะปการศึกษา 2560 มีสามเณรชาวเขาเขาศึกษาและจําพรรษาในโรงเรียนปริยัติธรรม
แมแตงวิทยา วัดหนองโคง ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 90 รูป ภายใต
วัฒนธรรม ความเชื่อ ภาษาพูด ภาษาเขียน ความเปนอยูและวิถีการดําเนินชีวิตภายใตการปกครอง
ของเจาอาวาส ซึ่งมีความแตกตางของชาวเขาเผาตางๆ ที่บางเผาอาจคลายคลึงกัน และบางเผาอาจจะ
แตกตางกันอยางสิ้นเชิง ความแตกตางและความคลายคลึงนี้ เมื่อเยาวชนขาวเขาเผาตางๆ ไดตัดสินใจ
ที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองโดยการบวชเรียนที่วัดหนองโคง จึงจะตองมีการปรับตัวเองใหเขากับ
สังคมที่อยูกับอยางหลากหลายทางชาติพันธุ หลากหลายเผาพันธุ เพื่อใหเขาสังคมแหงการเรียนรูได
โดยไมใหความเชื่อ วัฒนธรรม วิถีการดําเนินชีวิตเดิมมาเปนอุปสรรค 

จากสถานการณดังกลาวทําใหผูวิจัยเกิดความสงสัยวาสามเณรชาวเขาเผาตางๆ ที่กําลัง
ศึกษาที่โรงเรียนปริยัติธรรมแมแตงวิทยา วัดหนองโคง ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 
มีการปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรมกันอยางไรมากนอยเพียงใดและอะไรคือเหตุปจจัยในการปรับตัว
ทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะเปนประโยชนตอการวางแผนการศึกษาเปน
แนวทางในการปรับกระบวนการอยูรวมกันทางสังคม การจัดกระบวนการเรียนการสอนของสามเณร
ชาวเขาเผาตางๆ ใหสัมฤทธิ์ผลตามที่ไดตั้งไวคือ 

1. เพื่อศึกษาการปรับตัวของสามเณรชาวเขาโรงเรียนปริยัติธรรมแมแตงวิทยา วัดหนอง
โคง ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

2. เพื่อวิเคราะหแนวทางการปรับตัวของสามเณรชาวเขาโรงเรียนปริยัติธรรมแมแตงวิทยา 
วัดหนองโคง ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

3. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคที่พบของการอยูรวมกันของสามเณรไปแกไขและ
ประยุกตใชตอไป 

แบบระเบียบวิธีวิจัยประกอบดวย ประชากรที่ศึกษา การเก็บรวบรวมขอมูล เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัย การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและ
ประมวลผล การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

การเลือกกลุมผูใหขอมูลหลักที่ผูวิจัยมุงทําการศึกษา คือ ผูบริหาร คณะครู สามเณร
ชาวเขาและผูมีสวนเกี่ยวของในโรงเรียนปริยัติธรรมแมแตงวิทยา วัดหนองโคง ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแม
แตง จังหวัดเชียงใหม ทั้งหมด สําหรับกลุมตัวอยางในการศึกษามีจํานวน 25 รูป/คน ซึ่งเปนผูใหขอมูล
หลัก (KeyInformants) นั้นผูวิจัยเลือกจากผูมีบทบาทในวัดและโรงเรียน ไดแก เจาอาวาส พระสงฆ 
ครูทั้งฝายบรรพชิต และผูที่มีสวนเกี่ยวของ ไดแก เจาหนาที่ศูนยพัฒนาชาวเขาจังหวัดเชียงใหม 
เจาหนาที่ศูนยพัฒนาโครงการชวยเหลือชาวเขา เจาอาวาสของสามเณรชาวเขาในพื้นที่อําเภอแมแตง
จังหวัดเชียงใหม   

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) การสํารวจพื้นที่วิจัย โดยศึกษาการปรับตัวของสามเณร
ชาวเขาทางดานชีวิตความเปนอยู ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม การเรียนรูและ
กิจวัตรประจําวัน 2) การสัมภาษณแบบมีโครงสราง โดยใชคําถามซึ่งเปนลักษณะคําถามปลายเปด 
เพื่อใหโอกาสผูใหขอมูลไดพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผูวิจัยไดอยางใกลชิด3)ผูวิจัยมีโอกาสไดรวมเปน
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อาจารยสอนในโรงเรียนปริยัติธรรมแมแตงวิทยา จึงมีการเก็บขอมูลดวยการจดบันทึก ถายภาพ 
บันทึกเสียง เพื่อจะไดนํามาใชวิเคราะหตอไป 4)การสนทนากลุมยอย มีการทําการสนทนากลุมยอยกับ
สามเณรชาวเขาในโรงเรียนปริยัติธรรมแมแตงวิทยา โดยเนนไปที่การสนทนากลุมยอยอยางไมเปน
ทางการกับกลุมยอยที่อยูรวมกัน 5)การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความเปนมาของ
สามเณรชาวเขาในโรงเรียนตลอดจนการปรับตัวอยูรวมกันทางดานสังคมวัฒนธรรมและการเรียนรูที่
เกิดข้ึนกับชีวิตความเปนอยูของการปรับตัวอยูรวมกันของสามเณรชาวเขาในวัดหนองโคงและโรงเรียน
ปริยัติธรรมแมแตงวิทยา 6)วัสดุอุปกรณที่ผูวิจัยไดนําไปใชเปนเครื่องมือในการศึกษา ไดแก แบบ
บันทึกขอมูล เทปบันทึกเสียง และกลอง 

การสรางเครื่องมือในการวิจัย มีดังนี้ 
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ รวบรวมขอมูลที่ไดมาเรียบเรียงจัดหมวดหมูแลว

สรางเปนแบบสัมภาษณ 
2. นําแบบสัมภาษณปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาแลวปรับปรุงแกไข 
3. นําแบบสัมภาษณใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบจํานวน 3 ทานพิจารณาความครอบคลุม

เนื้อหา ความชัดเจนและความเหมาะสมทางภาษาของขอความ พรอมทั้งใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
4. ปรับปรุงแกไขแบบสัมภาษณอีกครั้ง แลวนําเสนออาจารยที่ปรึกษา 
5. นําเครื่องมือไปใชเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อวิจัยตอไป 
ในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลดวยตนเอง มีขอมูลหลายสวนที่

ตองการรวบรวมมาประกอบกันใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยไดดําเนินการรวบรวม
ขอมูลเปน 3 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 เนื่องจากผูวิจัยไดเขาไปทําการสอนในโรงเรียนบริบทพื้นที่เปนเวลานาน 1 ป ใน
โรงเรียนปริยัติธรรมแมแตงวิทยา วัดหนองโคง ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม  

ระยะที่ 2 เก็บขอมูลในประเด็นที่จะศึกษา โดยกําหนดประเด็นไวลวงหนา การออกแบบ
สัมภาษณ โดยการสํารวจพื้นที่ การสังเกตการณ การสัมภาษณ ทั้งเจาะลึก ทั้งแบบมีสวนรวมและไมมี
สวนรวม  

ระยะที่ 3 ระยะตรวจสอบขอมูล และนําขอมูลที่ไดมาปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษางานวิจัย 
เพื่อรับฟงคําแนะนําและหาแนวทางใหไดขอมูลตรงตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 

การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการปรับตัวอยู
รวมกันของสามเณรชาวเขาในวัดหนองโคงและโรงเรียนปริยัติธรรมแมแตงวิทยา เพื่อที่จะบรรยาย 
และอธิบายประกอบขอเท็จจริงตางๆ ตลอดจนการแปลความหมายตามเนื้อหาสาระจากการรวบรวม
ขอมูลตามเทคนิคของการสังเกตอยางมีสวนรวมอยางใกลชิด จากการสัมภาษณ สังเกต มีการจด
บันทึก การถายภาพกิจกรรมการสัมภาษณ เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหเชื่อมโยงถึงความสัมพันธของ
ขอมูล อธิบายการปรับตัวอยูรวมกันตลอดจนถึงการเปลี่ยนแปลงตนเองทั้งประเพณี สังคมและ
วัฒนธรรม การเรียนรูของสามเณรชาวเขา โดยมองในบริบทขององครวม มีการอางอิงเปรียบเทียบ
ขอมูลในเอกสารงานวิจัย ที่ผูอื่นไดศึกษาไวกับขอมูลที่เก็บรวบรวมไดจากงานภาคสนาม ซึ่งระหวาง
เขียนรายงานการวิจัยนั้นเพื่อใหงานวิจัยมีความถูกตองสมบูรณมากยิ่งขึ้น ผูวิจัยไดปฏิบัติดังนี้ คือ มี
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การตรวจสอบขอมูลซ้ําดวยการสังเกตการปรับตัวอยูรวมกันของสามเณรชาวเขาในวัดหนองโคงและ
โรงเรียนปริยัติธรรมแมแตงวิทยา อีกเปนระยะ เพื่อนําผลการวิจัยไปวิเคราะหความถูกตองรวมกับผูมี
สวนเกี่ยวของในโรงเรียนอีกครั้ง 

การวิเคราะหขอมูลในเบื้องตนจะทําไปพรอมๆ กับการเก็บขอมูล โดยผูวิจัยเก็บขอมูลไดใน
สวนหนึ่งและนํามาตรวจสอบขอมูลแลววานาเชื่อถือได ก็จะทําการวิเคราะหขอมูลพรอมๆ กันไปดวย 
ประเด็นที่ทําการศึกษาเปนการศึกษาถึงการปรับตัวอยูรวมกันของสามเณรชาวเขาในวัดหนองโคงและ
โรงเรียนปริยัติธรรมแมแตงวิทยา ปจจัยที่สงผลตอการปรับตัวทั้งทาง ดานภาษา ดานสังคม ดาน
วัฒนธรรมและดานการเรียนรูการปรับตัวอยูรวมกันของสามเณรชาวเขาในวัดหนองโคงและโรงเรียน
ปริยัติธรรมแมแตงวิทยา ในทุกดาน เพื่อที่จะแยกการปรับตัวของแตละดาน เพื่อนํามาวิเคราะหขอมูล
ใหชัดเจนยิ่งขึ้น โดยใชโรงเรียนและวัดบริบทมาเปนตัวชี้วัดและมีองคประกอบ เหตุการณ และปจจัย
ตางๆ มีการนําทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของมาประกอบการวิเคราะหและตีความในปรากฏการณ
นั้นๆ ไปดวยโดยการเสนอนําผลการวิเคราะหขอมูลจะเปนไปในลักษณะของการเขียนงานวิจัยเชิง
พรรณนา 

6.1.1 วิเคราะหผลการวิจัย การปรับตัวของสามเณรชาวเขาภายในโรงเรียนปริยัติธรรม
แมแตงวิทยาวัดหนองโคงตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

1. ดานภาษาในการสื่อสารของสามเณรชาวเขา 
โรงเรียนและวัดและครูอาจารย ไดมีการอบรมสั่งสอนเนื้อหาวิชาการทั้งแผนกบาลีและ

สามัญศึกษาพรอมทั้งบอกเหตุผลใหนักเรียนเกิดความเขาใจและแกไขพฤติกรรมใหถูกตอง อีกทั้ง
โรงเรียนยังมีกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อเปนการพัฒนาและปลูกฝงใหนักเรียนสามเณรชาวเขาได
เรียนรูดวยตนเอง เชนการเรียน การมีจิตสาธารณะ การจัดกิจกรรมทัศนะศึกษานอกโรงเรียน การจัด
กิจกรรมไหวพระสวดมนตแผเมตตา จัดกิจกรรมบวชเณรภาคฤดูรอนทุกปเพื่อสืบทอดศาสนทายาท 
ซึ่งเปนกิจกรรมที่เปนการสรางความตระหนักใหนักเรียนสามเณรชาวเขาไดเห็นถึงความสําคัญการ
ปฏิบัติตนในการปรับตัวอยูรวมกันไดเปนอยางด ี

ทุกฝายใหความสําคัญตอการปลูกฝงใหนักเรียนสามเณรชาวเขามีการปรับตัวในการอยู
รวมกันภายใตความแตกตางเรื่องภาษา เนนสอนใหใชภาษาไทยไกลในการสื่อสารตอกัน เพราะ
สามเณรชาวเขาสวนใหญมักใชภาษาทองถิ่นของตนเอง มุงสอนการปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรม
ประจําทองถิ่นกําเนิดของตนเอง โดยการมุงเนนใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจ ในเรื่องการปรับตัว
อยูรวมกันในโรงเรียนและวัดอยางสม่ําเสมอ มีการประยุกตใชตัวอยางจากขาวในชีวิตประจําวัน จาก
หลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา มาประกอบในเรียนการสอน เพื่อเปนการกระตุนใหนักเรียน
สามเณรชาวเขาเกิดความสนใจในการปรับตัวอยูในสังคมและวัฒนธรรมเดียวกันอยางสามัคคีไดอยาง
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน    

2. ดานสังคมและวัฒนธรรมของสามเณรชาวเขา 
สามเณรในโรงเรียนปริยัติธรรมแมแตงวิทยา มีสามเณรหลากหลายเผาพันธุมารวมตัว

อยูในวัดหนองโคงจึงเห็นไดวานักศึกษาตองปรับและเตรียมตนเองในหลายๆ ดานตั้งแตสังคมและ
วัฒนธรรม คานิยม ประเพณี ในการอยูรวมกัน จึงจะสงผลดีตอบุคลิกภาพ การเรียน การใชชีวิต และ
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ที่สําคัญคือ ตองปรับ วิธีคิดของเราใหพรอมตอการศึกษาในโรงเรียน และสิ่งที่ตองคํานึงถึงอยู เสมอ
คือ ถึงแมชีวิตการศึกษาจะดูมีอิสระมาก แตตองคํานึงอยูในใจวาความมี อิสระจะตองควบคูกับความมี
วินัยในตนเอง นักเรียนนักศึกษาจะตองควบคุมและดูแลตนเอง ได ใหความอิสระเปนเสมือนโอกาสที่
จะเอื้ออํานวยใหเราสามารถแสวงหาสิ่งที่ จะเกื้อกูลและนําเราไปสูความสําเร็จของการใชชีวิต และ 
นอกจากทางสถานศึกษาจะได จัดประสบการณตาง ๆ มากมายใหแกนักเรียนสามเณรชาวเขาแลว
แลว นักเรียนยังมีหนาที่จะตองเตรียมตนเอง สรางโอกาสและทางเลือกใหแกตนเอง และหาทาง
ขวนขวายใหแกตน เองในการที่จะตักตวงสิ่งที่ดีมีประโยชนเพื่อพัฒนาตนเองใหถึงขีดสุดความ 
สามารถ จะคอยรอใหอาจารยปอนดังเชนอดีตไมได นี่คือ พฤติกรรมและวิธีคิด ที่จะตองเปลี่ยนแปลง
ไป 

3. ดานการปรับตัวในการอยูรวมกันของสามเณรชาวเขา 
การปรับตัวในการอยูรวมกันภาใตความหลาหลายทําใหเกิดการเรียนรูใหม ไดแก 

ปรับเปลี่ยนทาทีการเรียนรูจากเดิมที่เคยพึ่งพาความรูจาก อาจารย ตําราเรียน และหองสมุดเปนหลัก 
การเรียนรูดวยตนเอง จากแหลงการเรียนรูทั่วโลกผานระบบและเครือขายอื่นๆปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การเรียนรูจากเดิมที่เนนการฟง จด ตาม และทองจํา การเรียนรูที่เนนการฟง การคิดตามวิเคราะห
และสรุป ประเด็น ปรับการเรียนรูจากวิธีการอานและทองจํา การอาน การคิด วิเคราะหและสรุป
ความปรับการเรียนรูที่จํากัดเฉพาะในตําราการคนควาจากหลากหลายแหลงความรูปรับทาทีการ
เรียนรูโดยเพิ่มการแสวงหาความรอบรูจากสรรพศาสตรใหมากขึ้น เพื่อขยายโลกทัศนความรูของ
ตนเองใหกวางขวางขึ้น และให เกิดความเชื่อมโยงทางความรูระหวางศาสตรที่ตนเองศึกษากับศาสตร
อื่น พัฒนาทักษะการแสวงหาความรู เพื่อสรางโอกาสการเขาถึงความรูจากแหลงความรูตาง ๆ ที่มีอยู
อยางมากมายในปจจุบัน พัฒนาพื้นฐานทักษะการเรียนรูของตนเอง ใหเหมาะสมกับการเรียน รูในยุค
ปจจุบัน เชน พัฒนาทักษะการอาน ทักษะการฟง ทักษะการสังเกต ทักษะ การจับประเด็นทักษะการ
วิเคราะหสังเคราะหขอมูล และนําเสนอขอมูล เนื่องจาก ทักษะเหลานี้เปนพื้นฐานทักษะที่จําเปน
จะตองใชสําหรับการศึกษา 

การมีระเบียบวินัยหลายคนเมื่อมุงม่ันจะตองปฏิบัติภารกิจของตนเองใหสําเร็จ จึงนําเอา
ความมุงมั่นตั้งใจดังกลาวมาฝกฝนตนเองใหมีวินัยเพื่อไปสูความสําเร็จ โดยเมื่อเขาสูชุมชนแลวก็ฝก
ตนเองในการอยูใหไดตามแบบแผนของโรงเรียนและวัดดวยความอดทน แมจะยากลําบาก แปลกแยก
แตกตางจากความคุนเคยเดิมๆก็ตาม ความมุงมั่นไปสูเปาหมายจึงเปนแรงกระตุนของการฝกฝนวินัย
ไดทางหนึ่งดวย วิธีนี้จะตองหมั่นสังเกตวาในโรงเรียนและในวัดมีระเบียบแบบแผนในวิถีชีวิตดานตางๆ
อยางไร มีกฎเกณฑในการทํากิจกรรมรวมกันอยางไร มีอะไรที่เปนขอที่พึงทําหรือไมพึงทํา แลวก็ตั้งใจ
ปฏิบัติตามโดยไมยอทอ ตรงไหนที่ไมแนใจก็สอบถาม วินัยของผูคนก็คือการกระทําที่เคารพตอกฎ ไม
ทําอะไรที่ “ผิดกฎ”หรือละเมิดวินัยของสถานศึกษานั่นเอง ดังนั้นการที่เราปฏิบัติตนในแบบแผน
เดียวกับโรงเรียนก็เปนการพัฒนาวินัยของเราไปดวย 

6.1.2 ปญหาและอุปสรรค 
1. ปญหาและอุปสรรคดานภาษา 



61 

 

นักเรียนสามเณรชาวเขาตองปรับและเตรียมตนเองในหลายอยาง ตั้งแตเรื่องภาษา 
บุคลิกภาพ การเรียน การใชชีวิต และที่สําคัญคือ ตองปรับวิธีคิดของเราใหพรอมตอการศึกษาใน
โรงเรียน และสิ่งที่ตองคํานึงถึงอยู เสมอคือ ถึงแมชีวิตการศึกษาจะดูมีอิสระมาก แตตองคํานึงอยูในใจ
วาความมอีิสระจะตองควบคูกับความมีวินัยในตนเอง นักเรียนนักศึกษาจะตองควบคุมและดูแลตนเอง 
ได ใหความอิสระเปนเสมือนโอกาสที่จะเอื้ออํานวยใหเราสามารถแสวงหาสิ่งที่ จะเกื้อกูลและนําเรา
ไปสูความสําเร็จของการใชชีวิต และ นอกจากทางสถานศึกษาจะได จัดประสบการณตาง ๆ มากมาย
ใหแกนักเรียนนักศึกษาแลว นักศึกษายังมีหนาที่จะตองเตรียมตนเอง สรางโอกาสและทางเลือกใหแก
ตนเอง และหาทางขวนขวายใหแกตนเองในการที่จะตักตวงสิ่งที่ดีมีประโยชนเพื่อพัฒนาตนเองใหถึง
ขีดสุดความสามารถ จะคอยรอใหอาจารยปอนดังเชนอดีตไมได นี่คือ พฤติกรรมและวิธีคิด ที่จะตอง
เปลี่ยนแปลงไปการเสริมสรางความมั่นใจเริ่มจากการที่คุณรูจักตัวเอง เขาใจตัวเอง รูวาตัวเองมีจุดดี 
จุดดอยตรงไหน ยอมรับความสามารถของตนเองวาบางอยางตัวเองทําไดดี บางอยางก็มีขอจํากัดทําได
ไมดี การคิดสิ่งตาง ๆ โดยยึดหลักของเหตุผลและความเหมาะสมตามกาลเทศะก็จะทําใหเกิดความ 
มั่นใจมากขึ้นได เพราะเปนสิ่งที่คนทั่วไปใหการยอมรับ 

2. ปญหาและอุปสรรคดานสังคมและวัฒนธรรม 
สังคมและวัฒนธรรมที่ตางกันจากแตละถิ่นที่อยูอาศัยเดิมก็เปนปญหาและอุปสรรค

สภาพความเปนอยูในการอยูรวมกันของสามเณรชาวเขาควรเปลี่ยนแปลงคานิยมที่ยึดถืออยูเดิม คือ
ควรอยูรวมกันอยางสามัคคีพรอมเพรียงภายใตสังคมและวัฒนธรรมเดียวกัน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
เห็นใจกันและกัน มาเปนตัวใครตัวมัน ใครดีใครอยู ผลการเปลี่ยนแปลงคานิยมท่ีเคยยึดถือกันมาทําให
กลายเปนคนเห็นแกตัวโรงเรียนสถานศึกษาก็ดีเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางการเรียนการสอนที่
มีครูบาอาจารยและศิษยเคยเคารพนับถือ กลายเปนการเรียนการสอนแบบสมัยใหมที่มีการสื่อสารมา
ประกอบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางสถานศึกษา ผลทําใหความอบอุนและความสัมพันธ
ระหวางสมาชิกในสถาบันในรูปแบบเดิมเปลี่ยนแปลงไปกลายเปนความหางเหิน 

3. ปญหาและอุปสรรคดานการอยูรวมกัน 
การอยูรวมกันของนักเรียนนั้นมีความสําคัญมากกับการเรียนรูของแตละคนโดยอาจจะ

มองยอนกลับไปในอดีตของนักเรียนจะพบวามีบางสิ่งบางอยางที่นักเรียนรูไดเองโดยไมตองมีคนสอน
หรือตองมานั่งเรียนในหองเรียนนั่นคือนักเรียน เรียนรูไดเองจากความสนใจสวนตัวหรือเรียนรูไดจาก
ความตองการของนักเรียนเองเพราะนักเรียนรักและสนใจที่จะเรียนรูสิ่งนั้นโดยไมตองมีใครมาบอก
หรือมาสั่งใหเรียนถึงแมวาบางครั้งจะมีปญหาเกิดขึ้นก็ตามจะแสวงหาวิธีการแกปญหานั้นดวยตัวเอง
จากแหลงความรูตางๆจะเห็นวาถาครูจัดบรรยากาศการเรียนการสอนที่ตอบสนองความแตกตาง
ระหวางบุคคลและทําใหผูเรียนเห็นความสําคัญและเกิดความสนใจในเนื้อหาที่สอนจะทําใหผูเรียนมี
ความชอบ และสามารถเรียนรูไดดวยตนเองแสวงหาความรูดวยตนเองนอกเหนือจากการสอนใน
หองเรียน 

แตในทางกลับกันการจัดการเรียนการสอนที่ยึดครูเปนศูนยกลางเปนการจัดการเรียน
การสอนที่ครูเปนผูควบคุมการจัดการเรียนการสอนเองทั้งหมดตั้งแตการสอนการมอบหมายงานและ
การประเมินผลซึ่งทําใหผูเรียนไมมีสวนรวมในการกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนแมแตนอย ปญหา
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นี้จึงสงผลกระทบโดยตรงตอผูเรียนเพราะทําใหผูเรียนขาดทักษะในการคนควาหาความรูไมสามารถ
แกไขปญหาไดดวยตนเองขาดความคิดสรางสรรคมีเพียงความรูทางทฤษฎีแตขาดทักษะในการนํา
ความรูไปประยุกตใชซึ่งสงผลเสียระยะยาวตอผูเรียนคือเมื่อเรียนจบไปแลวไมสามารถแกไขปญหาที่
เกิดข้ึนในการทํางานไดและขาดทักษะในการใชชีวิต 

6.1.3 ขอมูลการสัมภาษณ 
จากการสัมภาษณผูบริหารจัดการโรงเรียน คณะครูและผูเกี่ยวของในโรงเรียน พบวาทุก

ฝายเนนใหมีการสั่งสอนอบรมและอธิบายถึงการใชภาษาไทยกลางที่ถูกตองชัดเจน เนื่องจากนักเรียน
สามเณรชาวเขา มีหลายเผาพันธุ เชน ไทใหญ กะเหรี่ยง ลีซอ อีกอ และมักใชภาษาทองถิ่นของตนเอง
ในการสนทนากับเพื่อน จากภาษาทองถิ่นของแตละชนชาติเดิมของสามเณรชาวเขาที่แตกตาง ทําให
เกิดการสับสนและตองมีการปรับเปลี่ยนปรับตัว ภาษาในความหมายอยางกวาง หมายถึงกริยาอาการ
ที่แสดงออกมาแลวสามารถทําความเขาใจกันได ไมวาจะเปนระหวางมนุษยกับมนุษย มนุษยกับสัตว 
หรือสัตวกับสัตว สวนภาษาในความหมายอยางแคบนั้น หมายถึงเสียงพูดที่มนุษยใชสื่อสารกันเทานั้น 
ภาษามนุษยหรือเรียกวาภาษาธรรมชาติและอยูในเนื้อหาของวิชาภาษาศาสตร ภาษามนุษยโดยทั่วไป
เชื่อวามีพัฒนาการเริ่มแรกสําหรับใชในการพูด หลังจากนั้นจึงถูกนํามาใชในการเขียน และไดมีการ
ทําการศึกษาเพื่อทําความเขาใจหลักไวยากรณภาษาตาง ๆ มีการดํารงชีวิต เดินทางจากสถานที่หนึ่ง
ไปอีกสถานที่หนึ่ง มีการเปลี่ยนแปลงไปกับเวลาและตายไป ภาษาใดๆ ที่หยุดการพัฒนาหรือการ
เปลี่ยนแปลงจะถูกจัดใหเปนภาษาตาย สวนภาษาที่ยังคงมีสภาวะไมหยุดนิ่งหรือมีการเปลี่ยนแปลง
อยางตอเนื่องก็จัดเปนภาษาที่ยังมี พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ไดใหคําจํากัดความของคําวา 
ภาษา ไววา ถอยคําที่ใชพูดหรือเขียนเพื่อสื่อความของชนกลุมใดกลุมหนึ่ง เชน ภาษาไทย ภาษาจีน 
หรือเพื่อสื่อความเฉพาะวงการ เชน ภาษาราชการ ภาษากฎหมาย ภาษาธรรม เสียง ตัวหนังสือหรือ
กิริยา อาการที่สื่อความได เชน ภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษาทาทาง ภาษามือ วิชาที่วาดวยการศึกษา
ภาษาในแงตางๆ เรียกวา “ภาษาศาสตร” เริ่มบุกเบิกโดยแฟรดินอง เดอโซซูร (Ferdinand de 
Saussure) บุคคลที่พูดภาษาใดก็ตามถือไดวาเปนสวนหนึ่งของชุมชนเชิงภาษาศาสตรของภาษานั้นๆ  

จากผลการสัมภาษณนักเรียนสามเณรชาวเขา เรื่องการปรับตัวของสามเณรชาวเขาใน
โรงเรียนปริยัติธรรมแมแตงวิทยาวัดหนองโคง ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 25 รูป/คน 
สรุปไดดังนี้ การปรับตัวของนักเรียนสามเณรชาวเขาดานภาษาเปนไปไดชาเพราะสามเณรนักเรียน
ชาวเขามีการใชภาษาทองถิ่นของตนในการสนทนากับเพื่อนๆ ดังนั้นคณะครูอาจารยทุกทานจะตองมี
การสอนเนนดานการใหความรูความเขาใจเรื่องการปรับตัวของสามเณรมอบหมายงานสอน ตองมีการ
วางแผน การเตรียมการและดําเนินงานอยางดี แบงงานกันทําอยางมีระบบ เนนดานการใหความรู
ความเขาใจเรื่องการปรับตัวของสามเณรโดยคํานึงถึงความรูเดิม ภาษาไทยกลาง ความสามารถและ
ทักษะในการเรียนรูภาษาไทยของนักเรียนสามเณร ตองมีการสื่อสารใหชัดเจนทั้งวาจาและลายลักษณ
อักษรรวมอยางเต็มที่ เนนความสําคัญของการปรับตัวดานการสื่อสารที่ถูกตองชัดเจน เนนสอนการ
อาน เขียน พูด อันจะนําไปสูการปรับตัวที่ดีทุกดานตามวัตถุประสงค 

จากการพูดคุยกับเด็กนักเรียนชายเกี่ยวกับความสนใจในการบวชเรียนเปนสามเณร ผูวิจัย
ไดทราบขอมูลเพิ่มเติมอีกวา เด็กไดใหความสนใจในการบวชเรียน และคิดวาตนเองยินดีจะบวชเรียน
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หากมีกลุมเพื่อนวัยเดียวกันในหมูบานหรือในโรงเรียนเดียวกันบวชเรียนดวย ดังนั้น การสงเสริม
เยาวชนใหบวชเรียนเปนสามเณร จะเปนผลสําเร็จอยางสูงได ก็ตอเมื่อคณะสงฆไดจัดทําเปนโครงการ
เพื่อใหเด็กมีโอกาสไดบวชเรียนเปนกลุม ตัวอยางเชน โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน ซึ่งพบวา 
หลังสิ้นสุดโครงการแลว มีสามเณรจํานวนหนึ่งที่ไมลาสิกขาแลวบวชเรียนตอไป 

จากการสนทนากับผูปกครองของเด็กบางสวน ไดทราบขอมูลเพิ่มเติมอีกวา หากมีสํานักศา
สนศึกษาตั้งอยูไมไกลจากหมูบานมากนัก สามารถไปมาหาสูเพื่อเยี่ยมเยียนบุตรหลานที่บวชเรียนได
สะดวก จะยินดีสงเสริมใหเด็กบวชเรียน แตหากตั้งอยูไกลจากหมูบานหรือหางไกลภูมิลําเนา ก็จะไม
อนุญาตใหเด็กบวชเรียน เพราะหวงใยในตัวเด็กซึ่งอายุยังนอย ดังนั้น การสงเสริมการบวชเรียนของ
เยาวชนในระยะเริ่มแรก วัดหรือสํานักศาสนศึกษาซึ่งตั้งอยูพื้นที่ของกลุมเปาหมาย จึงนาจะทําหนาที่
สงเสริมการบวชเรียนของเยาวชนไดดีท่ีสุด 

ดังนั้นการสรางความตระหนักในการปรับตัวรวมกันนั้นเนนความสําคัญอยูบนพื้นฐานสอง
ประการที่สําคัญคือกลุมสังคมและสถาบันทางสังคม ที่จะชวยใหเขาใจเกี่ยวกับสังคมในแงมุมตางๆไดดี
ยิ่งขึ้น ดังนั้นถาหากรูจักสังคมและวัฒนธรรมไทยจะตองพิจารณาจากโครงสรางสังคมชนบทเปนหลัก
และจะตองพิจารณาถึงอิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรมเมืองที่มีตอสังคมและวัฒนธรรมชนบท
ประกอบไปพรอมกับวัฒนธรรม คือรูปแบบของกิจกรรมมนุษยและโครงสรางเชิงสัญลักษณที่ทําให
กิจกรรมนั้นเดนชัดและมีความสําคัญ วิถีการดําเนินชีวิต ซึ่งเปนพฤติกรรมและสิ่งที่คนในหมูผลิตสราง
ขึ้นดวยการเรียนรูจากกันและกันและรวมใชอยูในหมูพวกของตน ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามยุค
สมัยและความเหมาะสม แตถาเปนในวิชาหนาที่พลเมืองจะแปลวาสิ่งที่มนุษย เปลี่ยนแปลงเพื่อความ
เจริญงอกงามและสืบตอกันมา นักมานุษยวิทยาโดยทั่วไปมักกลาวถึงวัฒนธรรมวามิไดเปนเพียงสินคา
บริโภคแตหมายรวมถึงกระบวนการในการผลิตสินคาและการใหความหมายแกสินคานั้นๆ ดวย ทั้งยัง
รวมไปถึงความสัมพันธทางสังคมและแนวการปฏิบัติที่ทําใหวัตถุและกระบวนการผลิตหลอมรวมอยู
ดวยกัน ในสายตาของนักมานุษยวิทยาจึงรวมไปถึงเทคโนโลยี ศิลปะ วิทยาศาสตรรวมทั้งระบบ
ศีลธรรม วัฒนธรรมในภูมิภาคตางๆ อาจไดรับอิทธิพลจากการติดตอกับภูมิภาคอื่น เชน การเปน
อาณานิคม การคาขาย การยายถิ่นฐาน การสื่อสารมวลชนและศาสนาอีกทั้งระบบความเชื่อ ไมวาจะ
เปนเรื่องศาสนามีบทบาทในวัฒนธรรมในประวัติศาสตรของมนุษยชาติมาโดยตลอด  

 
6.2 อภิปรายผล 

โรงเรียนปริยัติธรรมแมแตงวิทยา วัดหนองโคง ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัด
เชียงใหม มีนักเรียนสามเณรชาวเขาเผาตางๆ มาเรียนและอาศัยอยูมากมาย จึงมีความแตกตางทาง
สังคมและวัฒนธรรมตลอดจนถึงประเพณีทองถิ่นของแตละคนที่ตางกัน ดังนั้นการมาอยูรวมกันจึง
ตองการปรับตัว เพราะสังคมและวัฒนธรรม สังคมมนุษยแมวาจะมีขนาดของสังคมหรือลักษณะเฉพาะ
ของสังคมแตกตางกัน แตเมื่อกลาวถึงโครงสรางทางสังคมโดยทั่วไปหรือโครงสรางพื้นฐานทางสังคม
เบื้องตนแลวทุกสังคมตางมีองคประกอบสําคัญอยูบนพื้นฐานสองประการที่สําคัญคือกลุมสังคมและ
สถาบันทางสังคม การศึกษาในเรื่องโครงสรางทางสังคมจะชวยใหเขาใจเกี่ยวกับสังคมในแงมุมตางๆได
ดียิ่งขึ้น 
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6.2.1 การปรับตัวของสามเณรชาวเขาในโรงเรียนปริยัติธรรมแมแตงวิทยา วัดหนองโคง 
ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

โรงเรียนปริยัติธรรมแมแตงวิทยา วัดหนองโคง ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัด
เชียงใหม มีนักเรียนสามเณรชาวเขาเผาตางๆ มาเรียนและอาศัยอยูมากมาย จึงมีความแตกตางทาง
สังคมและวัฒนธรรมตลอดจนถึงประเพณีทองถิ่นของแตละคนที่ตางกัน ดังนั้นการมาอยูรวมกันจึง
ตองการปรับตัว เพราะสังคมและวัฒนธรรม สังคมมนุษยแมวาจะมีขนาดของสังคมหรือลักษณะเฉพาะ
ของสังคมแตกตางกัน สภาพความเปนอยูในปจจุบันของสามเณรชาวเขา คือ กลุมคนที่หลากหลาย
ภาษามาอาศัยอยูรวมกันซึ่งคนเหลานี้จะมีความสัมพันธหรือการกระทําโตตอบกันและกัน ทั้งทางตรง
และทางออม ความสัมพันธทางตรง เชน การพูดจาทักทาย การทํางานรวมกัน แลกเปลี่ยนกัน และให
ความเอื้ออาทรตอกัน เปนตนดังเชนมาลม และเจมิสัน (Malm&Jamison)กลาววา การปรับตัว 
หมายถึง วิธีการที่คนเราปรับตัวใหเปนไปตามความตองการของตัวเอง ในสภาพแวดลอม ซึ่งบางครั้ง
สงเสริม บางครั้งขัดขวาง และบางครั้งสรางความทุกขทรมานแกเรา กระบวนการปรับตัวนี้ เกิดขึ้น
จากความจริงที่วา มนุษยทุกคนมีความตองการและเราสามารถใชวิธีการแบบตางๆ ในการดําเนินการ
เพื่อใหบรรลุถึงความตองการนั้นๆ ในสภาวะแวดลอมที่ปกติธรรมดาหรือมีอุปสรรคขัดขวางตางๆ 

ในระหวางการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม ผูวิจัยพบวา ในทุกพื้นที่ซึ่งใชในการเก็บขอมูล
นั้น มีการขยายโอกาสทางการศึกษาจากระดับประถมศึกษา ไปถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตนแลว จาก
การสอบถามและพูดคุยกับชาวบานไดทราบขอมูลเพิ่มเติมวา หลังจากเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน
แลว เด็กในครอบครัวที่ฐานะคอนขางยากจน มักจะไมไดศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่ง
ตั้งอยูในตัวเมือง เนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย เพราะตองเพิ่มคาใชจายในการเดินทาง และตอง
สิ้นเปลืองมากขึ้นอีกในกรณีที่ตองเขาไปอาศัยอยูในตัวเมือง ดังนั้น การสิ่งเสริมการบวชเรียนในกลุม
เยาวชนที่ครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย จึงมีความเปนไปไดคอนขางสูง ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยใน
ภาคสนามฮาวิกเฮิรสท (ธัญมาส วรงคสิงหรา, 2547, หนา 10;อางอิงมาจาก Havighurst,1953 : 
unpaged)พิจารณาการปรับตัวในแงของการเรียนรูงานตามขั้นพัฒนาของชีวิต เขามีความเห็นวา 
พัฒนาการของชีวิตในแตละวัยนั้น บุคคลมีงานประจําวัยหรืองานประจําขั้นที่ตองเรียนรูควบคูกันไป 
ถาบุคคลสามารถพัฒนางานประจําวัยไดสําเร็จก็จะเปนบุคคลที่มีความสุขและสามารถพัฒนางาน
ประจําวัยในขั้นตอไปไดอยางสําเร็จดวย ในทางตรงกันขามงานในชวงวัยใดไมประสบผลสําเร็จจะทํา
ใหบุคคลนั้นไมมีความสุขและพัฒนางานประจําวัยในชวงตอไปไดยากลําบาก การปรับตัวของนักเรียน
สามเณรชาวเขาดานการเรียนรูเปนไปไดชา ทางวัด คณะพระพี่เลี้ยงและสามเณรรุนพี่จะตองมีการ
มอบหมายงานภารกิจภายในวัดและโรงเรียน ตองมีการวางแผน การเตรียมการและดําเนินงานอยางดี 
แบงงานกันทําอยางมีระบบ ระบุความรับผิดชอบเรื่องการเรียนรูการปรับตัวของสามเณร โดยคํานึงถึง
ความรูเดิม ความสามารถและทักษะในการเรียนรูภาษาไทยสังคมและวัฒนธรรมรวมกันของสามเณร 
ตองมีการสื่อสารใหชัดเจน สอนถึงความสําคัญของการปรับตัว การเรียนรูที่จะอยูรวมกัน เนนอบรมสั่ง
สอนเรื่องความรักความสามัคคี รูหนาที่มีวินัย ไมเอาเปรียบผูอื่น อันจะนําไปสูการปรับตัวตาม
เปาหมายตามตองการ 
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การปรับตัวของนักเรียนสามเณรชาวเขาดานภาษาเปนไปไดชาเพราะสามเณรนักเรียน
ชาวเขามีการใชภาษาทองถิ่นของตนในการสนทนากับเพื่อนๆ คณะพระพี่เลี้ยง สามเณรรุนพี่ครู
อาจารยจะตองมีการมอบหมายกิจของเณร หนาที่ การเรียน ตองมีการวางแผนและดําเนินงานอยางดี 
แบงงานกันทําอยางมีระบบ ระบุความรับผิดชอบเรื่องการเรียนรูการปรับตัวของสามเณร โดยคํานึงถึง
ความรูเดิม ภาษาไทยกลาง ความสามารถและทักษะในการเรียนรูภาษาไทยของผูเรียนตองมีการ
สื่อสารใหชัดเจนทั้งวาจาและลายลักษณอักษรรวมอยางเต็มที่ บอกถึงบทลงโทษหากกระทําความผิด 
เนนความสําคัญของการทํากิจวัตรประจําวันโดยพรอมเพรียงกัน เชน การตื่นนอน บิณฑบาต ฉันเขา 
ทําเวร ไปเรียน ทําวัตรสวดมนตไปจนถึงการจําวัด เพื่อความสามัคคีปรองดองในหมูคณะภายใตการ
ปกครองของวัดและโรงเรียน อันจะนําไปสูการปรับตัวตามเปาหมายตามที่คาดหวังไว ซึ่งสอดคลองกับ
โรเจอรส (จุมจินต สลัดทุกข. 2543, หนา 16;อางอิงมาจาก Rogers.1972, หนา 108) ผูนํา
ทฤษฎีวาดวยตน และทฤษฎีการใหคําปรึกษาแบบผูรับคําปรึกษาเปนศูนยกลาง เขาไดพิจารณาการ
ปรับตัวในแงของการปรับตัวภายในตนเองโดยเขาเชื่อวามนุษยทุกคนเปนศูนยกลางของประสบการณ
ตางๆ รอบตัวซึ่งเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา สวนหนึ่งของประสบการณที่บุคคลไดรับรูและมีการ
ปฏิสัมพันธกับผูอื่น รวมทั้งการประเมินผลจากการมีปฏิสัมพันธนั้นกอใหเกิดตัวเรา (Self)หรือ 
“โครงสรางของตน”ขึ้นมาเปนการรับรูเกี่ยวกับตนในดานตางๆ เชน บุคลิกลักษณะ ความสามารถของ
ตน บทบาทตางๆ ของตนในการเกี่ยวของกับผูอื่นและสิ่งแวดลอม ทัศนคติและคานิยมตางๆ ของตัว
เราประสบการณที่แตละบุคคลไดรับจึงมีสวนสําคัญในการกําหนดบุคลิกภาพ ของบุคคลใหแตกตางกัน 
โดยที่แตละคนจะเขาใจและรูจักโลกสวนตัวของเขาไดดีที่สุด บุคคลที่ปรับตัวได คือ บุคคลที่เปนตัว
ของตัวเอง เขาใจและยอมรับตนเองและผูอื่นรวมทั้งสามารถรับรูประสบการณตางๆตามความ เปน
จริง นําประสบการณนั้นมาจัดใหสอดคลองกับโครงสรางหรือบุคลิกลักษณะของตนอยาง ไมขัดแยง
หรือบิดเบือน จะมีการรับรูและความคิดเกี่ยวกับตนเองในทางบวก สวนบุคคลที่ปรับตัวไมได จะมี
ความขัดแยงระหวางความคิดเก่ียวกับตนกับประสบการณที่เกิดขึ้นมาใหมอยางมาก ทําใหเกิดความตึง
เครียด วิตกกังวล สับสนไมแนใจ สูญเสียความเปนตัวของตัวเองและมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตนจะ
เปนไปในทางลบ 

จากความคาดหวังที่สังคมอยากใหวัยรุนและเยาวชนไดประพฤติปฏิบัติในดานตางๆ
ประเด็นสําคัญอยูที่การสรางความตระหนักใหกับเยาวชนไดทราบวาการปฏิบัติตนแตละดานนั้น ควร
ปฏิบัติอยางไรจึงจะนําไปสูความคาดหวังไดและจะตองไดรับความรวมมือระหวางบานโดยเฉพาะพอ
แมและครูที่โรงเรียนซึ่งจะจุดประกายของการปฏิบัติตนของเยาวชนไดเปนอยางดีซึ่งสอดคลองกับหัท
ยา  สารสิทธิ์ (2541, หนา27)ไดใหความหมายคําวาวินัยไววา หมายถึง ระเบียบ แบบแผน
กฎเกณฑขอบังคับที่กําหนดขึ้น ในสังคมหนึ่ง ๆ อันเปนที่ยอมรับของสมาชิกในสังคมเพื่อใชเปนหลัก
หรือแนวทางในการปฏิบัติของบุคคลในสังคมใหเกิดความสงบสุขเพราะเยาวชนสวนใหญมีปญหา
หลายอยางท่ีตนไมสามารถแกไขปญหาเหลานั้นไดดวยตนเองเพราะไมมีวินัย ชี้แนะแนวทางการแกไข
หรือขอผิดพลาดที่เกิดข้ึนโดยการคิดท่ีขาดการยั้งคิด เชน ติดยาเสพติด ติดเกมส มีเพศสัมพันธกอนวัย
อันควร ไปหาความรุนแรงของเด็กและสตรี คานิยมความทันสมัยตามโฆษนาตามสื่อตางๆ เยาวชนเมื่อ
ประสบพบเจอกับปญหาตางๆสวนใหญมักปรึกษาเพื่อนเชื่อเพื่อนเพราะคิดวาเพื่อนเปนที่พึ่งใหแกตน
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ไดทั้งหมดเปนความคิดที่ผิดความจริงแลวเมื่อเกิดปญหาคนที่ควรไปขอคําปรึกษาคือ พอ แม เพราะ
พอแมเปนบุคคลที่ใกลชิดกับเรามากที่สุดและสามารถใหคําปรึกษาไดทุกเรื่อง  

6.2.2 วิเคราะหแนวทางการปรับตัวของสามเณรชาวในโรงเรียนปริยัติธรรมแมแตง
วิทยา วัดหนองโคง ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

1. ปญหาและอุปสรรคดานการปรับตัวของสามเณรชาวเขา 
สามเณรชาวเขามีหลายเผาพันธุ เชน ไทใหญ กะเหรี่ยง ลีซอ อีกอ เปนตน และมักใช

ภาษาทองถิ่นของตนเองในการสนทนากับเพื่อน จากภาษาทองถิ่นของแตละชนชาติเดิมของสามเณร
ชาวเขาจึงมีความยุงยากตอการเรียนการสอนอยางมาที่แตกตางที่เปนเชนนั้นสอดคลองกับพัชราภา
เอื้ออมรวนิช บทคัดยอ การสื่อสารระหวางวัฒนธรรมแนวทางการปรับตัวอาจารยตางชาตินักศึกษา
เมื่อเกิดปญหาในการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม อาจารยตางชาติจะมีแนวทางในการปรับตัวที่
หลากหลาย ทั้งการเรียนรูจากสิงแวดลอมและการเรียนรูจากสื่อตางๆการใชภาษากายหรือความ
พยายามในการสื่อสารภาษาไทยรวมถึงเพื่อนรวมงานยังมีสวนชวยใหอาจารยชาวตางชาติเขาใจถึง
วัฒนธรรมไทยและสามารถปรับตัวไดงายขึ้นความหมายและความสําคัญของภาษา มนุษยใชภาษาเปน
เครื่องมือในการ ติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และใชภาษาเปนเครื่องมือในการ
เรียนรูสิ่งตาง ๆ รอบตัวจนทําใหเกิดการพัฒนาการดานสังคมและสติปญญา ภาษาเปนสื่อกลางในการ
ตอบโต ทําความเขาใจระหวางบุคคล อีกทั้งเปนเครื่องมือในการ เรียนรูสิ่งใหม ๆ ดังนั้นจึงมีนักการ
ศึกษาไดให ความหมายของภาษาไวดังนี้ 

เ พี ย เ จ ท  ( Piaget)( บั ง อ ร   จํ า ป า .  ม . ป . ป ,  ห น า  8 ;อ า ง อิ ง จ า ก  Gabin. 
2011;citingPiaget.n.d.) ไดใหความหมายของภาษาไววา ภาษาเปนสิ่งที่ชวยใหมนุษยสื่อความคิดให
ผูอื่นทราบได 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ไดใหคําจํากัดความของคําวา ภาษา ไว
วา ถอยคําที่ใชพูดหรือเขียนเพื่อสื่อความของชนกลุมใดกลุมหนึ่ง เชน ภาษาไทย ภาษาจีน หรือเพื่อ
สื่อความเฉพาะวงการ เชน ภาษาราชการ ภาษากฎหมาย ภาษาธรรม; เสียง ตัวหนังสือ หรือกิริยา
อาการที่สื่อความได เชน ภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษาทาทาง ภาษามือ 

คารโรลล (Carroll. 2014,หนา 4) ไดกลาววา ภาษายังเปนเครื่องมือสื่อความรูสึก 
ความคิด ความรูสึกสูกันและกัน  

ศรีเรือน  แกวกังวาล (2558, หนา 20) ไดกลาววา ภาษาเปนสื่อกลางในการตอบสนอง
ตกลง บอกกลาวทําความเขาใจระหวางบุคคลเปนเครื่องมือชวยในการเรียนรูสิ่งใหม ๆ   

ศรียา  นิยมธรรม (2558, หนา 21) ไดกลาววา ภาษาเปนกิจกรรมชนิดหนึ่ง ซึ่งเปนตัว
ใหเด็กไดมีพัฒนาการทาง สังคม ชวยใหเด็กเกิดความอบอุนมั่นคง ชวยใหเกิดการเรียนรู ชวยใหมี
แนวคิด ความรูสึก ตลอดจนเจตคติตาง ๆ  

หรรษา  นิลวิเชียร (2557, หนา 201) ไดกลาววา ภาษาเปนสิ่งที่มนุษยใชในการสื่อสาร 
ระหวาง กันดวยวิธีการหลายรูปแบบ ซึ่งวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือ การพูดและการเขียน ซึ่ง 
พัฒนา ดังกลาวชวยใหเด็กเขาใจและเรียนรูสิ่งตาง ๆ ในสิ่งแวดลอมไดดีขึ้น สรุปวาภาษาคือเครื่องมือ
ที่เด็กใช เพื่อการสื่อสาร การแสดงออกทางสังคม ความคิด ความรูสึกตลอดจนการทําความเขาในโดย
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เนนการ ใชภาษาเพื่อสื่อความหมาย แลกเปลี่ยนความ คิดเห็นประสบการณและความรูสึกใหผูอื่น
เขาใจเปนความสําคัญของภาษา คนทุกคนที่เกิดมาตองรูจักพูดจากการสื่อความหมายและใชภาษา
ของตนใหถูกตอง การสอนศิลปะภาษาสําหรับ เด็กกอนวัยเรียนควรเปนการเตรียมความพรอมในการ 
สื่อสารใหกับ เด็กโดยเด็กจะเรียนรูพื้นฐานของภาษาไดอยางรวดเร็ว จากการจัดกิจกรรมทั้งทางตรง 
และทางออม 

ดวงเดือน  ศาสตราภัทร (2553,หนา 214-215) ไดใหความสําคัญของภาษาไว 3 
ประการ คือ 

1. เด็กสามารถจะใชภาษาเพื่อการติดตอสื่อสารกับ บุคคลอื่นและเปดโอกาสใหเกิด
กระบวนการทางสังคมขึ้น 

2. เด็กสามารถใชภาษาเปนคําพูดที่เกิดขึน้ภายในจากรูปแบบของการคิดโดยระบบของ
การใชสัญลักษณซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญตอการพัฒนาการทางภาษาในระดับตอไป 

3. ภาษาเปนการกระทําที่เกิดขึ้นภายในตัวเด็ก ดังนั้นเด็กจึงไมตองอาศัยการจัดกระทํา
กับวัตถุจริง ๆ เพื่อแกปญหา เด็กสามารถสรางจินตนาการถึงแมนวัตถุนั้นจะอยูนอกสายตาหรือเคย
พบมาแลว เด็กสามารถทําการทดลองในสมองและทําการไดเร็วกวาการจัดกระทํากับวัตถุนั้นจริง ๆ 

จะเห็นไดวา ภาษามีความสําคัญตอกระบวนการพัฒนามนุษยเนื่องจากเปนเครื่องมือใน
การติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น ทําใหเกิดการเรียนรูซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาทางสติปญญาและการ
พัฒนาทางสังคม 

ทิศนา  แขมมณี (2553, หนา 107) ไดกลาวถึงความสําคัญของภาษาไววา เด็ก 
จําเปนตองรูภาษาเพื่อใชในการคิด และสื่อความหมาย การปรับตัว รับความรูใหม เด็กสามารถ ใช 
ภาษาในการติดตอกับผูอื่น ทําใหเกิดความเขาใจซึ่งกันและกัน  

ปยลักษณ  อัครรัตน (2554, หนา 17) ไดกลาววา ภาษาเปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยาง
ยิ่ง สําหรับ มนุษยเปนรากฐานของการเรียนรูตาง ๆ เด็กสามารถใชภาษาในการสื่อสารใชบอกถึง 
ความรูสึกนึกคิด ของตัวเขาเองใหผูอื่นไดรับรูพัฒนาการดานภาษาของเด็กเกิดขึ้นแบบรวดเร็ว มีการ
พัฒนาตาม ขั้นตอนซึ่งเริ่มตั้งแตเด็กสามารถพูดคําแรกออกมาไดภาษาของเด็กเกิดจากกระบวนการ 
ความคิด มีการเลือกและนําคํามาผสมผสานตามกฎกติกาของภาษาใหเกิดความหมายและสื่อสารกับ 
ผูอื่นได  

ที่กลาวมาพอสรุปไดวา ภาษามีความสําคัญตองการเรียนรูของเด็กปฐมวัย เปน อยาง
มาก เด็กจําเปนจะตองเรียนรูภาษาเพื่อใชในการสื่อความหมายและความรูสึกนึกคิดของ ตนเอง ให
ผูอื่นเขาใจตลอดจนใชใหเปนประโยชน ในการเรียนรูการดําเนินชีวิตในสังคมและการปรับตัวเขากับ
สิ่งแวดลอม การเรียนรูเหลานี้จะเกิดขึ้นไดเด็กก็จะตองมีความพรอมทางภาษา ในดานการฟง การพูด 
การอาน การเขียน ไปพรอม ๆ กัน เพื่อเด็กไดมีการพัฒนาการครบทุกดาน 

2. ปญหาและอุปสรรคแนวทางการวิเคราะหการปรับตัวสามเณรชาวเขา 
อุปสรรคในเรื่องการปรับตัวของสามเณรโดยคํานึงถึงความรูเดิม ภาษาไทยกลาง 

ความสามารถและทักษะในการเรียนรูภาษาไทยของนักเรียนสามเณร ตองมีการสื่อสารใหชัดเจนทั้ง
วาจาและลายลักษณอักษรรวมอยางเต็มที่ เนนความสําคัญของการปรับตัวดานการสื่อสารที่ถูกตอง
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ชัดเจน เนนสอนการอาน เขียน พูด อันจะนําไปสูการปรับตัวที่ดีทุกดานตามวัตถุประสงคซึ่งสอดคลอง
กับฮาวิกเฮิรสท (ธัญมาส วรงคสิงหรา, 2547, หนา 10 ; อางอิงมาจาก Havighurst,1953 : 
unpaged)พิจารณาการปรับตัวในแงของการเรียนรูงานตามขั้นพัฒนาของชีวิต เขามีความเห็นวา 
พัฒนาการของชีวิตในแตละวัยนั้น บุคคลมีงานประจําวัยหรืองานประจําขั้นที่ตองเรียนรูควบคูกันไป 
ถาบุคคลสามารถพัฒนางานประจําวัยไดสําเร็จก็จะเปนบุคคลที่มีความสุขและสามารถพัฒนางาน
ประจําวัยในขั้นตอไปไดอยางสําเร็จดวยสังคม หรือ สังคมมนุษย คือการอยูรวมกันของมนุษยโดยมี
ลักษณะความสัมพันธซึ่งกันและกันหลายรูปแบบ เชน อาชีพ อายุ เพศ ศาสนา ฐานะ ที่อยูอาศัย ฯลฯ 
สําหรับระบบสังคมที่รวมถึงสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นนอกเหนือจากมนุษยอาจใชคําวาระบบนิเวศ ซึ่งมี
ความหมายเกี่ยวกับความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตตาง ๆ กับสภาพแวดลอม สังคมของมนุษยเกิดจากกลุม
บุคคลที่มีความสนใจรวมกันไมวาจะในดานใด เชน ประเทศ จังหวัด และอื่น ๆ และมักจะมีวัฒนธรรม
หรือประเพณีรวมถึงภาษา การละเลนและอาหารการกินของตนเองในแตละสังคม การที่มนุษยรวมกัน
เปนสังคมนั้น ชวยใหมนุษยสามารถสรางและพัฒนาสิ่งตาง ๆ ใหประสบความสําเร็จได ซึ่งอาจเปนไป
ไมไดถาตองทําสิ่งนั้นโดยลําพัง ขณะเดียวกันสังคมที่พัฒนาหรือกําลังพัฒนาเปนเมืองขนาดใหญ ซึ่งมี
การใชเทคโนโลยีชวยในการทํางานอยางมากนั้น ก็อาจสงผลใหประชากรที่ไมสามารถปรับตัวตาม
สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง เกิดความรูสึกโดดเดี่ยวหรือความรูสึกวาตนเองไมมีสวนรวมในสังคมขึ้นมา
ได 

ความหมายของทฤษฎีสังคม คือ คําอธิบายเรื่องของคนและความสัมพันธระหวางคน
ตามหลักเหตุผลและความสัมพันธระหวางสวนตาง ๆ ของคนหรือระหวางคนตอคน คนตอกลุม คนตอ
สภาพแวดลอมอยางมีระบบจนสามารถพยากรณได ทฤษฎีสังคมตามความหมายดังกลาวจึงมีขอบเขต
กวางขวาง เปนคําอธิบายเกี่ยวกับคนแตละบุคคล กลุมคน ความสัมพันธระหวางคนตาง ๆ รวมไปถึง
คําอธิบายความสัมพันธระหวางคนกับสิ่งแวดลอมทั้งที่เปนสิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิต ขอสําคัญนั้นจะตอง
เปนไปตามหลักเหตุผล มีระบบระเบียบพอที่จะเปนฐานในการพยากรณเรื่องทํานองเดียวกันใน
อนาคตได  

สังคมไทย (ThaiSociety) จัดเปนรูปแบบสังคมเกษตรกรรม (AgratianSociety) 
ประมาณ รอยละ80 ของประชากรทั่วประเทศทําการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตวระบบสังคมไทย 
(Society system) อาจแบงเปน 2 ระบบคือ สังคมชนบท (Rural Society) และสังคมเมือง (Urban 
Society) ทั้งสองระบบนี้เปนตัวกําหนดบทบาทหนาที่และวิถีชีวิตของคนในสังคมไทย ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงนอย จะเปลี่ยนแปลงนอยจะเปลี่ยนแปลงเฉพาะผูอยูในเมืองเปนสวนใหญ ซึ่งถือวาเปน
เพียงคนกลุมนอยของสังคมไทย เพราะประชากรสวนใหญจะอยูในชนบททําการเกษตรยึดมั่นใน
ขนบธรรมเนียมประเพณี มีการศึกษานอย ฐานะยากจนไมคอยยอมรับความคิดเห็นใหม ๆ ยึดถือ
เงินตรา เกียรติอํานาจ มีโครงสรางของชนชั้นยกยองความเปนเจาคนนายคน ยึดบุคคลเปนหลักยก
ยองผูอาวุโส 

ทฤษฎีสังคม (Social Theory) ความหมายของทฤษฎี คือ คําอธิบายสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือ
เรื่องหนึ่งเรื่องใดสําหรับนักวิทยาศาสตร ทฤษฎีจะตองเปนคําอธิบายตามหลักเหตุผลแสดง
ความสัมพันธระหวางสวนตาง ๆ ของสิ่งนั้นอยางมีระบบจนสามารถพยากรณสิ่งนั้นในอนาคตได 
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ดังนั้นความหมายของทฤษฎีสังคม คือ คําอธิบายเรื่องของคนและความสัมพันธระหวางคนตามหลัก
เหตุผล และความสัมพันธระหวางสวนตาง ๆ ของคน หรือระหวางคนตอคน คนตอกลุม คนตอ
สภาพแวดลอม อยางมีระบบจนสามารถพยากรณได 

ทฤษฎีสังคมตามความหมายดังกลาว จึงมีขอบเขตกวางขวาง เปนคําอธิบายเกี่ยวกับคน
แตละบุคคล กลุมคน ความสัมพันธระหวางคนตาง ๆ รวมไปถึงคําอธิบายความสัมพันธระหวางคนกับ
สิ่งแวดลอมทั้งที่เปนสิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิตขอสําคัญนั้นจะตองเปนไปตามหลักเหตุผลมีระบบระเบียบ
พอที่จะเปนฐานในการพยากรณเรื่องทํานองเดียวกันในอนาคตได  

ประการแรก ทฤษฎีทางสังคมเปนคําอธิบายเรื่องเกี่ยวกับคนหรือความสัมพันธระหวาง
คน ซึ่งเปนการรูระดับหนึ่งที่ยังไมถึงข้ันอธิบาย 

ประการที่สอง ทฤษฎีทางสังคม แสดงความสัมพันธระหวางสวนตาง ๆ ของคนหรือ
ระหวางคนตอคนอยางมีระบบ แตความคิดทางสังคมไมกําหนดวาตองเปนเชนนั้น 

ประการที่สาม ทฤษฎีทางสังคมมีความสามารถพยากรณอนาคตไดแตความคิดทาง
สังคมไมถึงขั้นนั้น 

ประการที่สี่ ทฤษฎีทางสังคมอาจมีรูปของขอความที่เตรียมไวสําหรับการพิสูจนดวย
ขอมูลประจักษ ทฤษฎีทางสังคมอาจมีทั้งที่เคยตรวจสอบดวยขอมูลประจักษ หรือยังไมเคยผาน แตได
มีการเตรียมหรือมีลักษณะที่พรอมจะใหพิสูจน 

กลาวโดยสรุป ทฤษฎีสังคม คือ คําอธิบายปรากฏการณสังคมอยางใดอยางหนึ่งตาม
หลักเหตุผล โดยแสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบของปรากฏการณสังคมนั้น จนสามารถที่จะ 
พยากรณปรากฏการณสังคมในอนาคตได ทฤษฎีสังคมมีความหมายกวางเปนทฤษฎีของจิตวิทยา ซึ่ง
อาจหมายถึงเรื่องของคนแตละคนก็ได (Psychology studies human interaction of individuals) 
หรืออาจหมายถึงทฤษฎีรัฐศาสตร ซึ่งเปนเรื่องของอํานาจของคนหลายคนที่เกี่ยวของกัน หรืออาจ
หมายถึงทฤษฎีเศรษฐศาสตร อันเปนเรื่องของคนหลายคนกับวัตถุในการผลิตการจําหนายจายแจก
ผลิตภัณฑและบริการในการอุปโภคบริโภคได และอาจเปนทฤษฎีสังคมวิทยา เปนเรื่องของรูปแบบ
ความสัมพันธระหวางมนุษยหรืออาจจะเปนทฤษฎีของมานุษยวิทยาเปนเรื่องของคนที่มีแบบแผนการ
คิด การกระทําหรือวัฒนธรรมที่แตกตางกัน ทฤษฎีทางสังคมจึงคลายกับแนวคิดทางสังคม ที่เกี่ยวของ
กับคนและความสัมพันธระหวางคน รวมทั้งระหวางคนกับสิ่งแวดลอม แตก็มีความแตกตางกันที่ทฤษฎี
เปนขอความที่เปนไปตามหลักเหตุผล มีระบบและพยากรณปรากฏการณในอนาคต 

Jame Miley โดยทั่วไป ความพยายามที่จะอธิบายสวนหนึ่งสวนใดของสังคม (Social 
life) ถือไดวาเปนทฤษฎีสังคม 

Henry P Fairchild ใหความหมายวา ทฤษฎีสังคม คือ การวางนัยทั่ว ๆ ไปหรือขอสรุป
ที่ใชไดท่ัวไป เพื่ออธิบายปรากฏการณสังคมอยางใดอยางหนึ่ง 

สุวรรณา  จันทรประเสริฐ (2538, หนา 32) แนวคิดของทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล    
เชื่อวา การที่มนุษยจะแสดงพฤติกรรมใด ๆ จะตองมีความตั้งใจหรือเจตนา   

1. ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เจตคติตอพฤติกรรมหรือการประเมินทางบวกและทางลบ
ของบุคคลตอการกระทํา 
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2. ปจจัยทางสังคม ไดแก การคลอยตามกลุมอางอิง (ความคาดหวังทางสังคม) สวนตัว
แปรภายนอกอื่น ๆ เชน ตัวแปรทางชีวสังคม ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส 
ศาสนา เจตคติตอบุคคล เจตคติตอสถานที่ ลักษณะ บุคลิกภาพ จะมีผลตอพฤติกรรมก็เมื่อตัวแปรนั้น
มีอิทธิพลตอเจตคติตอพฤติกรรม มีอิทธิพลตอความคาดหวังทางสังคมหรือมีอิทธิพลตอน้ําหนัก
ความสัมพันธของตัวแปร ทั้งสองนี้ขึ้นอยูกับเจตคติพฤติกรรม จากทฤษฎีดัง กลาว ผูวิจัยจึงไดใช
ทฤษฎีเปนพื้นฐานในการกําหนด ตัวแปรตาง ๆ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ของนักศึกษาที่มีตอความ
พึงพอใจตอ กระบวนการเรียนการสอน 

ภัทรธิรา  ผลงาม (2544,หนา 32) พฤติกรรมของบุคคลเกิดจากความตองการที่จะ
เปรียบเทียบความคิดเห็นและความสามารถของตนวา เหมาะสมหรือถูกตองหรือไม ผลของการ
ประเมินเปรียบเทียบความคิดเปนและ ความสามารถกับบุคคลอื่นจะทําใหบุคคลเปลี่ยนพฤติกรรม ไป
ใกลเคียงกับบุคคลอื่น ๆ ในกลุมใกลชิดโดยเฉพาะกลุมญาติ พี่ นองและเพื่อน ๆ แมวา กระบวนการ
ประเมินเปรียบเทียบทั้งสองอยางจะมีสาระสําคัญคลายคลึงกันแตมีขอแตกตางที่วาเมื่อมีการ 
เปรียบเทียบความคิดเห็นของตนเองกับบุคคลอื่นแลว ผลของการเปรียบเทียบจะทําใหเกิดบุคคลนั้น
ปรับตัวใหมีความสามารถเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เพราะความสามารถสูงมากเทาไร ก็จะไดรับการประเมินวามี
ความเหมาะสมมากเทานั้น  

การเลือกบุคคลที่จะเปรียบเทียบดวยนั้น เฟสติงเกอร เห็นวา บุคคลมักจะเลือก
เปรียบเทียบกับบุคคลใกลชิด โดยเฉพาะคนที่มีความคิดเห็นและ ความสามารถที่ใกลเคียงกันบุคคลจะ
ไมคอยชอบสถานการณที่บุคคลอื่น ๆ มีความ คิดเห็นและความสามารถแตกตางกับตน แตจะชอบ
สถานการณที่บุคคลอื่น ๆ มีความ คิดเห็นและความสามารถคลาย ๆ กับตน และมีแนวโนมที่จะหลบ
หลีกออกจากกลุมที่มี ความคิดเห็นและความสามารถแตกตางกับสมาชิกในกลุม ในสังคมไทยนั้น 
อิทธิพล ของกลุมญาติ หรือผูใกลชิดเปนเรื่องสําคัญมาก เพราะคนไทยความผูกพันกับกลุม ญาติหรือผู
ใกลชิดคอนขางสูง 

ไอเลนเฟนท (Ihlenfeld. 1986, หนา 669-A อางถึงใน สุรัตน  ไชยชมพู, 2535, หนา 
39) ไดนําทฤษฎีการเปรียบเทียบทางสังคมของเฟสติงเกอร มาทดสอบ ความเปนไปไดการนําไปใช
ประโยชน ไดขอสรุปวากลุมใกลชิดนั้นประกอบดวยตัวแปรตาง ๆ ที่มีความคลายคลึงกันในดาน อายุ 
เพศ ระดับการศึกษา ฐานะและอาชีพ เปนตน ในการศึกษาครั้งนี้ มุงใชแนวทฤษฎีของเฟสติงเกอร 
เพื่อมาเปนแนวทางในการอธิบายถึงความพึงพอใจของนักศึกษา ตอกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ในมหาวิทยาลัยสงฆ จังหวัดเลย โดยมีความเชื่อวานักศึกษาที่มีสถานภาพตางกันยอมมีความพึงพอใจ
เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนตางกัน ซึ่งกอใหเกิดการเปรียบเทียบระหวางเพศหรือ
สถานภาพของนักศึกษา จากทฤษฎีนี้ ผูวิจัยใชเปนแนวทางในการกําหนดตัวแปร เพศ สถานภาพ และ
ชั้นปที่ศึกษา 

กลุมอางอิง หมายถึง บุคคลหนึ่งหรือกลุมหนึ่งซึ่งเปนบุคคลในความคิด (Like-minded 
people) ซึ่งจะเปนตัวแทนของคานิยมและบรรทัดฐานและเปน กลุมมาตรฐานที่บุคคลจะใช
เปรียบเทียบในการประเมินการกระทําพฤติกรรมบุคคลในความคิดนี้อาจจะมีลักษณะเดนพิเศษที่คุณ
ลักษณะเฉพาะสวน ที่ดึงความสนใจหรือไมก็ได หรืออาจจะเปนกลุมใกลชิดก็ได 
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พฤติกรรมของกลุมอางอิง จะมีสวนในแงของการเปนเครื่องมือให ความรูอยางดียิ่งดีตอ
การกระทําพฤติกรรมใด ๆ และเปนตัวกําหนดบรรทัดฐานของการ กระทําอันจะสงผลตอการสราง
พฤติกรรมใหมของบุคคล ทั้งนี้ บุคคลอาจจะเปน สมาชิกของกลุมหรือไมเปนสมาชิกของกลุมก็ได แต
บุคคลพึงพอใจที่จะยึดรูปแบบ พฤติกรรมดังกลาวมาเปนตัวแบบ ดังนั้น กลุมอางอิงอาจเปนกลุมที่
บุคคลติดตอ สัมพันธดวยหรือรูจักเปนการสวนตัว หรือเปนลักษณะของปจเจกบุคคล (Individual) ที่
เปนนามธรรมอันจะเปนตัวแทนของรูปแบบพฤติกรรมที่บุคคลยึดถือ (Landis. 1986, หนา 65) กลุม
อางอิงทั้งหมดมิใชจะเปน “บุคคลในความคิด” (Like - minded people) ของบุคคลเสมอไป บาง
กลุมอาจเปน เพียงกลุมมาตรฐานที่บุคคลเปรียบเทียบ ในบางบทบาทเทานั้น ดังนั้นแตละบุคคลอาจมี
กลุมอางอิงหลาย ๆ แบบ เชน ในบทบาทของครูอาจจะมีตัวแบบของความเปนครูกลุมหนึ่ง ในบทบาท
ของแมบานก็มีตัวแบบอีกอยางหนึ่ง เปนตน เพราะในชีวิตของบุคคลนั้นมีบทบาทในสังคมอยูหลาย
บทบาท ดังนั้นในการจะพิจารณาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของปจเจกบุคคลจะอาศัย ขอมูลจาก
กลุมอางอิง ซึ่งมีความแตกตางจากบุคคลในแงของความคาดหวัง การประเมินผลที่จะตัดสินใจกระทํา
สิ่งใดนั้น ปจเจกบุคคลจะประเมินจากผลได (Benefits) ของบุคคลอื่นที่มีความคลายคลึงกับตนเองใน
แงของสถานภาพทางเศรษฐกิจ และสังคม  

จากแนวความคิดนี้ ไดขอสรุปวา บุคคลจะตองมีบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งถูกใชเปนเกณฑ
เปรียบเทียบทั้งในทางบวกและทางลบ กลาวคือจะพยายาม กระทําพฤติกรรมใด ๆ ใหเหมือนหรือ
เทียบเทาบุคคลที่เขาใชเปนบรรทัดฐาน (ทางบวก) หรือกระทําพฤติกรรมใหสูงกวากลุมที่ใช
เปรียบเทียบ (ทางลบ) 

ในการศึกษาครั้งนี้มุงใชแนวคิดทฤษฎีกลุมอางอิง เพื่อเปนแนวทาง ในการอธิบายถึง
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอกระบวนการเรียนรูการสอนของนักศึกษา โดยมีความเชื่อพื้นฐานวา 
นักศึกษาอาจจะมีกลุมอางอิงเปนเกณฑในการ เปรียบเทียบทั้งในทางบวกและทางลบ 

วัฒนธรรมพื้นบานเปนวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตของชาวบาน ซึ่งในแตละทองถิ่นจะสืบ
ทอดกันมาดวยการพูดจา บอกเลา สั่งสอนหรือทําใหดูเปนตัวอยางเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนิน
ชีวิตประจําวันและการรวมกลุม รวมพลังกันทํากิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวันตามความเชื่อ
นั้น ๆ สามารถอธิบายได 4 ประเภท ไดแก มุขปาฐะตาง ๆ เชน ตํานานหรือนิทานพื้นบาน สุภาษิตที่
ถือเปนคติสอนใจการดําเนินชีวิต คําพังเพย ปริศนาคําทาย เพลงพื้นบานและการละเลนพื้นบาน   
ตาง ๆ ซึ่งมักจะเปนเอกลักษณของภูมิปญญาชาวบานในแตละทองถิ่น ความเชื่อ ประเพณีและ
พิธีกรรม ความเชื่อมีทั้งความเชื่อดั้งเดิมที่ถายทอดสืบตอกันมา เชน การนับถือผี เปนตน และความ
เชื่อที่มีเหตุผลตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา ปจจุบันมักเปนแบบผสมผสานรวมกัน หัตถกรรม
พื้นบานเปนงานที่เกิดจากการสรางสรรคหรือประดิษฐสิ่งของเครื่องใชในชีวิตประจําวันจากวัสดุที่มีอยู
ในทองถิ่นของตน ในแตละทองถิ่นยอมแตกตางกันไป ทั้งดานการใชวัสดุ เทคนิคและการถายทอดสืบ
ตอกัน เชน งานจักสาน งานถักทอ งานปน งานแกะสลัก และงานวาดภาพ ภาษาไทยพื้นบาน คนไทย
ทุกภาคสวนใหญใชภาษาไทยเปนปกติ แตมีสําเนียงและการใชคําแตกตางกันมากนอยแตละทองถิ่น 
ซึ่งอาจไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมใกลเคียงดวย ภาษาไทยพื้นบานที่ใชกันอยูในกลุมทองถิ่นตาง ๆ 
ไดแก ภาษาลานนา ภาษาไทยใหญ ภาษาไทยอีสาน ภาษาไทยภูเขา เปนตน วัฒนธรรมในระดับ
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ภูมิภาคและพื้นบานของไทยมีความสําคัญที่ชาวไทยทุกคนควรชวยกันฟนฟู ปรับปรุง ใหเหมาะสม
และสอดคลองกับการพัฒนาของประเทศชาติเพื่อเปนเอกลักษณคูกับชาติไทยสืบไป 

วัฒนธรรมมาจากการสรางสรรคของมนุษยชาติ ซึ่งในแตละทองถิ่นยอมมีความแตกตาง
กันไปตามปจจัยตาง ๆ ดังนั้นเราจึงไมควรดูถูกวัฒนธรรมของชาติอื่น 

ความหมายการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเปนการเปลี่ยนแปลงที่เนนการเปลี่ยนแปลง
ของวิถีชีวิตและกิจกรรมประเพณีโดยทั่วไป มักจะศึกษาไปพรอม ๆ กันทั้งสองสวนจึงมักเรียกรวมกัน
วา การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 

Davis(1967,หนา 622) ไดใหความหมายวา “การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม” 
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอยางที่เกิดขึ้นในวัฒนธรรมทุกสาขาทุกประเภท กลาวคือไมวาจะ
เปนวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับวัตถุหรือวัฒนธรรมที่ไมเก่ียวของกับวัตถุ  

สุพิศวง  ธรรมพันธา (2538,หนา68) ไดใหความหมายวา การเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรม เปนการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับความรู ความเชื่อ และลักษณะการแสดงออกของวิถีชีวิต
ทั่วไปในสังคม ผลของการคนพบทางวิทยาศาสตรทําใหเกิดเทคโนโลยีใหม ที่ทําใหเปลี่ยนแปลงวิถีใหม
มาใหผูคน เชน ความกาวหนาของวิชาฟสิกส ทําใหเกิดการผลิตระบบสื่อสารแบบโทรเลขและ
โทรศัพทข้ึนใชทั่วโลก ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกวางขวางทั่วโลก เปนตน  

ณรงค  เส็งประชา (2541,หนา207)ไดใหความหมายวา การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม 
เปนการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มนุษยกําหนดใหมีขึ้นทั้งสิ่งที่เปนวัตถุและไมใชวัตถุที่นําเอามาใชเปน
องคประกอบในการดําเนินชีวิตรวมกันในสังคม  

สุริชัย  หวันแกว (2540,หนา156-157) ไดใหความหมายวา“การเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรม” หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในดานตาง ๆ ที่มนุษยประดิษฐและสรางขึ้นและที่
สําคัญก็คือทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานคานิยม บรรทัดฐานและระบบสัญลักษณตาง ๆ ในสังคม
นั้น ๆ เชน การเปลี่ยนแปลงของคานิยมจากสถานภาพและบทบาทชายเปนใหญมาเปนหญิงและชาย
เทาเทียมกัน คานิยมในการเลือกคู  คานิยมในการแตงงานเปลี่ยนแปลง เปนตน ทฤษฎีการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม เปนการศึกษาวิเคราะหผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอมที่มี
ผลกระทบอันเกิดจากการดําเนินโครงการอพยพชาวเขา ซึ่งมีความสําคัญในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 

พัทยา  สายหู(2536, หนา 229)ไดใหความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมก็คือ 
การเปลี่ยนแปลงขนบธรรมเนียมประเพณีที่กําหนดการกระทําและความสัมพันธของคนที่มีตอกัน
นั่นเอง เนื่องจากสังคมเนนระบบความสัมพันธของคนที่อยูรวมกันในกลุม โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมก็คือการเปลี่ยนแปลงของระบบความสัมพันธของคนที่อยูรวมกัน 

Steward(1955,หนา277) ไดใหคํานิยามของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวาเปนลักษณะ
หนึ่งของกระบวนการ แบบแผนหรือรูปแบบสังคม ซึ่งการผันแปรหรือมีการเปลี่ยนแปลงเปนแนวคิด
รวม หมายถึงผลการเปลี่ยนแปลงทุกอยางของกระบวนการทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอาจ
กาวหนาหรือลาหลังก็ไดเปนการเปลี่ยนแปลงอยางถาวรหรือชั่วคราว มีการวางแผนหรือเปลี่ยนแปลง
โดยไมมีการวางแผน เปนการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวหรือหลายทิศทางอาจกอใหเกิดประโยชน
หรือโทษก็ได 
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Moore(1968, หนา 366) ไดใหความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในลักษณะที่
แตกตางจากการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม กลาวคือ เปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบสังคมนั้น
คือการเกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมหมายถึง การเปลี่ยนแปลง
ทุกอยางที่เกิดขึ้นในวัฒนธรรมทุกสาขา เชนเดียวกับการเปลี่ยนแปลงในรูปของกฎเกณฑของการจัด
ระเบียบทางสังคม  

3. ปญหาและอุปสรรคดานการปรับตัวของสามเณรชาวเขาและการประยุกตใช 
ปญหาดานการสอน ครูไมมีเวลาเตรียมการสอน เนื่องจากภาระงานสอนและงานอื่น ๆ 

มากเกินไป และมีเทคนิคการสอนที่ซ้ําซาก เนนการเขียนบนกระดานขาดเทคนิคการสอนที่
หลากหลาย ขาดกิจกรรมการปฏิบัติ อธิบายไมชัดเจน ปญหาการใชสื่อที่ไมถูกวิธี ซึ่งเปนที่มาของเด็ก
ที่ไมตั้งใจเรียนและรูสึกวาการเรียนในหองไมจําเปนเทาที่ควรการศึกษาไทยจึงไมพัฒนาเทาที่ควรซึ่ง
สอดคลองกับดร.ดารารัตน อุทัยพยัคฆ แนวคิดการศึกษาปฐมวัย ครูผูสอนจําเปนตองมีความสนใจ
อยากทดลองสวนผูบริหารตองสนับสนุนไมใหเกิดแรงกดดันจากครูระดับประถมศึกษาหรือผูปกครอง
และเหตุผลสําคัญอีกประการหนึ่งคือการติดตามผลที่ชี้ใหเห็นวาเด็กที่เรียนตามแนวใหมมีทักษะ
กระบวนการเรียนรูภายในตัวเองมากกวาเด็กที่ เรียน โดยเนนเนื้อหาการทองจําซึ่งทําใหเกิด
วิกฤตการณทางการศึกษาของเราในปจจุบัน การนําแนวคิดทางดานการศึกษาปฐมวัยมาสูการปฏิบัติ
และมีการติดตามผลอยางเปนระบบในลักษณะการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน(Classroom 
research)วิธีนี้ทําใหครูมีแนวคิดและแนวปฏิบัติของตนเองเกิดการพัฒนาวิชาชีพไดอยางตอเนื่องและ
เกิดผลดีตอการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามวิสัยทัศนที่กําหนดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นดังที่ได
กลาวมาแลววาอาจจะทําใหเกิดความพอใจหรือไมพอใจ ซึ่งสิ่งเหลานี้ มีปจจัยที่ทําใหเกิดการยอมรับ
หรือการตอตานอยู 6 ประการ คือ 

1. ความตองการในการเปลี่ยนแปลงหากบุคคลยังไมตระหนักหรือเห็นความสําคัญของ
การเปลี่ยนแปลงแลว อัตราการยอมรับยอมจะชาในการที่บุคคลจะยอมรับสิ่งใหมนั้นจะตองเปนสิ่งที่
บุคคลในสังคมเห็นวามีประโยชน สามารถบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคของตนหรือสังคมได 

2. การไดรับความพึงพอใจอยางสูง ผลของการยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้นตองทําให
เกิดความพึงพอใจตอบุคคลอยางสูงทั้งดานสถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และจะตองชดเชยหรือ
สมน้ําสมเนื้อกับปญหาและความยากลําบากในการสนับสนุนและเปลี่ยนแปลงนั้น 

3. การสาธิตผลประโยชน การสาธิตใหเห็นประโยชนอยางมีคุณคาจะทําใหการยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนไดสะดวก จึงเปนเกณฑสําคัญในการยอมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในรูปของวัตถุ
ธรรมและอวัตถุธรรม 

4. การเขากันไดกับวัตถุธรรมที่มีอยูหากการเปลี่ยนแปลงไมขัดกับการสวนวัฒนธรรมวิถี
ประชา กฎศีลธรรมของสังคมแลว การยอมรับยอมเกิดขึ้นไดโดยปรับใหเขากันไดกับวัฒนธรรมเดิม 
ฉะนั้นก็จะปฏิเสธ 

5. ตนทุนของการเปลี่ยนแปลง หากเสียคาใชจายมากก็ยอมรับนอยลงไป 
6. ผูนําในการเปลี่ยนแปลงหากผูนําการเปลี่ยนแปลงมียุทธวิธีที่ดีเขาใจชาวบาน รูจักวิธี

เสนอการเปลี่ยนแปลงรูจักเนื้อหาของการเปลี่ยนแปลงไดดีพอ ประกอบกับความชํานาญในการใช
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เทคนิควิธีการชวนหรือเสนอแนะ เพื่อใหเกิดความตองการในการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งมีบุคลิกภาพภูมิ
หลังที่ดีก็ยอมทําใหการเปลี่ยนแปลงเปนไปไดงายขึ้น 

สรุปไดวา ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม เปนการศึกษาวิเคราะห
ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอม ในครั้งนี้ ผูวิจัยไดมุงเนนสนใจศึกษาปจจัยที่สําคัญอันมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงชุมชน 2 ปจจัย อันไดแกปจจัยภายในไดแก การแพรกระจายทางวัฒนธรรมเปนอีกปจจัย
หนึ่งที่มีความสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไปสูสังคมเมืองและปจจัยภายนอก 
ซึ่งไดมีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวเขา เชน เมื่อรัฐบาลไดดําเนินการ
พัฒนาโดยการเรงสรางถนนหนทางไฟฟาประปา โรงเรียน ทําใหชุมชนไดรับการพัฒนาที่ดีขึ้นมากใน
ความเปนมาของชุมชนชาวเขาในประเทศไทย การเกิดวัฒนธรรมและชาติพันธุนั้นระยะแรกมนุษยอยู
รวมกันเปนกลุมเล็ก ๆ มีลักษณะคลายครอบครัวขนาดใหญ เมื่อคนกลุมเล็กอาศัยอยูดวยกัน ก็
สามารถเขาใจกัน และประพฤติปฏิบัติตอกันไดโดยไมมีความขัดแยงเทาใดนัก เมื่อสังคมมีขนาดใหญ
ขึ้น มีคนหลายครอบครัวอาศัยอยูในบริเวณเดียวกัน การใชวิถีชีวิตอาจแตกตางกันบาง ความคิดความ
อานอาจไมสอดคลองกัน และปญหาเรื่องความขัดแยงก็คงจะตามมา ฉะนั้นเมื่อสังคมมีขนาดใหญขึ้น
จําเปนตองมีระบบระเบียบมากข้ึน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนั้นยอมเกิดข้ึนไดเสมอ  

วราคม  ทีสุกะ (2544, หนา 19-20) ไดกลาววา ไมมีสังคมใดที่ปราศจากการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เพราะสภาพแวดลอมของชีวิตเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา วิธีการดํารงชีวิตก็ตอง
เปลี่ยนไปเพ่ือใหเขากับสภาพใหมที่เกิดขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นอาจจะดีขึ้นหรือเลวลงก็ได อยางไร
ก็ดี เมือ่กลาวถึงมูลเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแลวมักจะมีการอภิปรายกันแทบหาจุดจบไมได 
เพราะสังคมที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น มักจะเกิดจากหลายสาเหตุประกอบกัน นอกจากนี้ นักสังคม
วิทยารุนเกา ๆ มักจะมองการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวาเปนความเจริญกาวหนา (Progress) แต
ปจจุบันนี้ความเจริญกาวหนาจะมีหรือไมนั้นอยูที่การตีคุณคาและข้ึนอยูกับทัศนะของคน ซึ่งการศึกษา
เรื่องการเปลี่ยนแปลงของสังคมจําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําความเขาใจความหมายของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมในทางสังคมวิทยา ทั้งนี้เพราะการเปลี่ยนแปลงบางอยางที่เกิดขึ้นในสังคมนั้น
ไมเปนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเสมอไป ในทางสังคมวิทยานั้นถือวามนุษยเปนสัตวสังคมซึ่งตองอยู
รวมกับผูอื่น และมีการปะทะสังสรรคซึ่งกันและกัน การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธตอกันของคนคือ 
ที่มาของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ดังนั้น เมื่อกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจึงหมายถึงการ
เปลี่ยนแปลงระบบความสัมพันธของมนุษย หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงในระบบ
ความสัมพันธของบุคคลแตกตางไปจากที่เคยเปนอยูมาแตเดิม 

สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ (เลมที่ 16 เรื่องที่ 5 สังคมและวัฒนธรรมไทย) ไดให
ความหมายวา การเปลี่ยนแปลงทางสังคม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในระบบความสัมพันธของมนุษย
ที่อยูรวมกันในสังคม เปนการเปลี่ยนแปลงที่มองเห็นไดดวยตาในลักษณะตาง ๆ ของวิธีการดํารงชีวิต
หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม อยางไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงในความเปนอยู
ของมนุษยบางอยางมิไดหมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเสมอไป เชน การแตงกาย การ
ลอกเลียนแบบวัฒนธรรมของชาติอื่น การพักผอนหยอนใจ เปนตน การเปลี่ยนแปลงดังกลาวไมถือวา
เปนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เวนเสียแตการเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลสะทอนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
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ระบบความสัมพันธของคนแตกตางไปจากที่เคยเปนอยูเดิม นอกจากนี้เปนที่นาสังเกตวาคนสวนมาก
มักนึกถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวาเปนการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางวัตถุ แตนักสังคมวิทยาให
ความสนใจการเปลี่ยนแปลงทั้งในดานวัฒนธรรมทางวัตถุและมิใชวัตถุรวมกัน 

สังคมไทยก็เหมือนกับสังคมมนุษยทั้งหลายในโลกที่ไมหยุดอยูนิ่ ง ๆ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับสังคมอื่น ๆ ในระดับเดียวกันแลวก็อาจกลาวไดวามี
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วจนคนสวนใหญในสังคมปรับตัวเองไมทันจนเกิดปญหาทางวัฒนธรรมที่
ตองมีการแกไขกันตลอดมา ทั้งนี้ก็เพราะแตเดิมสังคมไทยเปนสังคมเกษตรกรรมประชาชนสวนใหญ
อยูในชนบทที่มีการทํานาและการเพาะปลูกเปนอาชีพหลักการผลิตแตเดิมก็เปนแตเพียงใหพอมีพอกิน 
ไมไดผลิตอยางใหญโตเพื่อสงออกไปคาขายกับตางประเทศ จึงไมมีความจําเปนในการพัฒนาทางดาน
เทคโนโลยีแตอยางใดแตในปจจุบันสังคมเปลี่ยนมาเปนสังคมอุตสาหกรรมที่มุงหวังผลิตสิ่งตาง ๆ เพื่อ
สงออกไปขายนอกประเทศ การผลิตผลิตผลทางการเกษตรซึ่งแตเดิมผลิตเพื่อเลี้ยงตัวเองดวย
เทคโนโลยีงาย ๆ แบบดั้งเดิมก็เปลี่ยนมาเปนการผลิตเปนจํานวนมากโดยอาศัยเทคโนโลยีที่กาวหนา
ทันสมัยเขามาชวยมีการลงทุนและการใชที่ดินอยางกวางขวางโดยเฉพาะการใชที่ดินก็มีการขยายเขต
การเพาะปลูกพืชพันธุนานาชนิดไปตามบริเวณตาง ๆ โดยเฉพาะที่ดอนและที่ตามปาเขากอใหเกิดการ
รุกล้ําปาสงวนและการทําลายสภาพแวดลอมอยางกวางขวาง การผลิตแบบที่เปนแบบเกษตร
อุตสาหกรรมที่ชาวบานธรรมดาทั่วไป ซึ่งไมมีศักยภาพทั้งในดานเงินทุนกําลังคนและเทคโนโลยีจะทํา
ไดจึงเปนเรื่องของบุคคลร่ํารวยที่เปนนายทุน สิ่งที่ควบคูกันไปกับการเกษตรอุตสาหกรรมคือการ
ขยายตัวทางอุตสาหกรรม เกิดโรงงานอุตสาหกรรมที่นําทรัพยากรตาง ๆ ของประเทศมาผลิตสินคา
ประเภทตาง ๆ อยางมากมายทําใหเกิดยานอุตสาหกรรมและยานพาณิชยกรรมขึ้นตามเมืองตาง ๆ ทั้ง
ในสวนกลางและสวนภูมิภาคมากมายเหลานี้ลวนมีผลทําใหเกิดการเคลื่อนยายถิ่นฐานของผูคนใน
ทองถิ่นตาง ๆ อยูตลอดเวลา มีทั้งการยายจากถิ่นหนึ่งไปอีกถิ่นหนึ่ง เชน ในภาคอีสานไปอยูทางภาค
กลางและภาคใต เปนตน กับการยายจากทองถิ่นในชนบทเขามาทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือ
ทํางานเปนกรรมกรในเมือง ซึ่งการเคลื่อนยายถิ่นฐานดังกลาวนี้มีผลทางสังคมและวัฒนธรรมของผูคน
ที่อยูในชนบทและในเมืองเปนอยางมากในสังคมชนบทนั้นแตเดิมอยูกันอยางเรียบงายในกรอบของ
ประเพณีที่มีจารีตและขนบธรรมเนียมทองถิ่นคอยควบคุมใหผูคนอยูกันอยางสงบสุข ปจจุบันเมื่อคน
รุนหนุมสาวยายออกไปทํางานที่อื่นโดยเฉพาะผูที่เปนหัวหนาครอบครัวขาดหายไปเปนเวลาหลาย ๆ 
เดือน ทําใหสภาพครอบครัวขาดความสมบูรณ เด็กไมมีความอบอุนในขณะที่คนรุนใหมก็หมดความ
เชื่อถือในความรูความสามารถตอการเปนผูนําของคนรุนกอนเพราะตนไดเลาเรียนความรูใหม ๆ จาก
ในเมืองมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีใหม ๆ ไดพรอมกันนั้นก็รับเอาความทันสมัยหลาย ๆ อยาง
มาจากภายนอก จึงทําใหหมดความเลื่อมใสและเชื่อถือในสิ่งที่เปนจารีตและประเพณีของทองถิ่นที่เคย
มีบทบาทในการสรางและควบคุมความสัมพันธทางสังคม ความขัดแยงจึงเกิดขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะใน
บางแหงที่มีกลุมชนกลุมใหมเขาไปขยายที่ทํากินและตั้งถิ่นฐาน จนทําใหเกิดลักษณะบานแบบใหม ๆ 
เชน บานจัดสรร ขึ้นนั้นเกือบจะทําใหความเปนสังคมทองถิ่นแตเดิมลมสลายลงไปก็วาได ทั้งนี้เพราะ
คนในทองถิ่นปรับตัวไมทันความเรียบงายและการอยูรวมกันที่ไมมีความแตกตางในเรื่องของชนชั้นก็
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หมดไป สังคมใหมที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้เปนสังคมที่ซับซอนแบบมีชนชั้นและความรูสึกในเรื่องการเปน
ปจเจกบุคคลกม็ีปรากฏทั่วไปในชนบท 

สวนในสังคมเมืองนั้นภาวะความแออัดเพ่ิมขึ้นจนยากแกการควบคุมความเปนสังคมเปด
ที่ทําใหติดตอกับภายนอกไดอยางสะดวกสบายนั้นเปนผลใหคนไดแตรับอิทธิพลวัฒนธรรมที่
หลากหลายจากภายนอกเขามาโดยไมมีความรูความเขาใจวาสิ่งที่รับเขามานั้นเหมาะสมหรือไมกับ
บานเมืองของตน เขากันไดกับสิ่งที่มีมาแตเดิมเพียงใด เมื่อไมมีการกลั่นกรองความขัดแยงก็เกิดขึ้น 
การยึดมั่นถือมั่นในลักษณะการปกครองแบบประชาธิปไตยที่หยุดนิ่งอยางเปนอุดมคติก็ดี นโยบายทาง
เศรษฐกิจทุนนิยมแบบเสรีที่เปนการสงออกของรัฐบาลก็ดีลวนเปนสิ่งที่ชักจูงคนในสังคมรุนใหมใหหัน
ไปเห็นความสําคัญทางวัตถุและความเปนปจเจกบุคคลตลอดเวลา ทําใหสังคมมีความซับซอนทาง
เศรษฐกิจและสังคมเพิ่มขึ้นจนยากแกการควบคุมเกิดกลุมอาชีพกลุมผลประโยชนที่หลากหลายจนเปน
ชนชั้นที่มีความแตกตางกันมากมายโดยเฉพาะชองวางระหวางคนรวยกับคนจน จนกลาวไดวาปจจุบัน
ผูมีอํานาจทางเศรษฐกิจเทานั้นที่มีอิทธิพลในเรื่องการเมืองการปกครองของประเทศและการรักษา
ผลประโยชนสวนตัวก็ดีหรือผลประโยชนของแตละกลุมแตละเหลาก็ดีมีผลนําไปสูการละเมิดกฎหมาย
อยูเนือง ๆ การเนนในเรื่องอุตสาหกรรมทําใหเมืองมีประชากรเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วอันเนื่องมาจากการ
เคลื่อนยายของประชากรจากภายนอกเขามาโดยเฉพาะการเคลื่อนยายของพวกชาวนาในชนบทที่เขา
มาเปนกรรมกรตามโรงงานอุตสาหกรรม กรรมกรทํางานกอสรางตลอดจนคนงานลูกจางดานบริการ
ตาง ๆ นั้น ทําใหเกิดปญหาทางสังคมอยางมากมายอยางเชน ปญหาชุมชนแออัด แหลงเสื่อมโทรม 
ปญหาเรื่องการลักขโมย ปลนจี้ ซึ่งรวมไปถึงปญหาทางโสเภณีและการวางงาน ดวยสิ่งตาง ๆ เหลานี้
นํามาสูปญหาของความไมมั่นคงภายในที่เปนสวนรวมถามองใหกวางกวาเมืองออกไปถึงบริเวณชาน
เมืองรอบนอกที่แตเดิมเปนชนบทก็จะพบวาหลาย ๆ แหงทีเดียวที่เปลี่ยนแปลงจากสังคมชาวนามา
เปนสังคมกรรมกรเพราะผูที่เปนชาวนาแตกอนเคยมีที่ดินทําการเพาะปลูกดวยตนเองนั้น มีเปนจํานวน
มากที่ขายที่ดินใหกับนายทุนเพื่อสรางโรงงานอุตสาหกรรมหรือไมก็เพื่อทําการเพาะปลูกพืชไรใน
ลักษณะที่เปนเกษตรอุตสาหกรรมจึงตองเปลี่ยนสภาพและฐานะตนเองเปนกรรมกรรับจางทํางาน
ใหกับกิจการทางอุตสาหกรรมเหลานั้นซึ่งนับวาเปนการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตจากรูปแบบหนึ่งมาสูอีก
รูปแบบหนึ่งที่แตกตางไปจากเดิม ซึ่งการปรับตัวเองเขาสูวิถีชีวิตความเปนอยูแบบใหมนี้ไมใชของงาย 
ผูที่ประสบความลมเหลวอาจกลายเปนคนยากจนที่มีความเสื่อมทางดานจิตใจและศีลธรรมที่จะนําไปสู
ปญหาทางสังคมนานัปการได 

ปจจุบันเปนที่ยอมรับกันแลววาการเปลี่ยนแปลงเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นทั่วไปอยาง
หลีกเลี่ยงไมพนแตอัตราการเปลี่ยนแปลงในแตละสภาพของสังคมอาจแตกตางกัน กลาวคือในสังคม
เมืองการเปลี่ยนแปลงดําเนินไปในอัตรารวดเร็วและสลับซับซอน สวนในสังคมชนบทการเปลี่ยนแปลง
ดําเนินไปในอัตราที่ชากวาสังคมเมืองแตก็มีผลตอวิถีชีวิตของบุคคลหลายอยาง กลาวคือ ชุมชนที่ไม
สามารถปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงไดอาจจะดํารงชีวิตอยางเต็มไปดวยความทุกขและความ
ทรมานและบางทีก็ปรับตัวผิด (Maladjustment) กอใหเกิดความเดือดรอนแกคนอื่นในสังคมจน
กลายเปนการสรางปญหาสังคมขึ้นมาและบางครั้งปรับตัวไมไดก็อาจหาทางออกดวยการทําลายชีวิต
ตนเอง การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในสังคมไทยโดยทั่วไปในขณะนี้ก็อาจกลาวไดวา การ
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เปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมมาเปนสังคมอุตสาหกรรมก็ดีหรือการเปลี่ยนแปลงจากสังคม
ชาวนามาเปนสังคมกรรมกรก็ดีเปนไปในลักษณะที่ผูคนสวนใหญในสังคมปรับตัวไมทัน เพราะเปนการ
เปลี่ยนแปลงจากสังคมที่มีคานิยมทางวัฒนธรรมที่เนนการทําตัวเองใหกลมกลืนกับจักรวาลและการ
สรางดุลยภาพระหวางความตองการทางวัตถุกับทางจิตใจที่มีผลทําใหผูคนตองพึ่งพากันเองและ
รวมมือกันอนุรักษทรัพยากรและสภาพแวดลอมทางธรรมชาติมาเปนสังคมสมัยใหมที่มีแตความ
ตองการทางวัตถุและการเปนปจเจกบุคคลแลวสรางคานิยมทางวัฒนธรรมที่เนนการควบคุมจักรวาล
แทนผลที่เห็นในปจจุบันก็คือการใชเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตรเพื่อการผลิตผลิตผลทางเศรษฐกิจจน
เกินความจําเปนทําใหทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอมธรรมชาติที่พอจะเหลือไวใหคนในรุน
หลัง ไดดํารงอยูอยางราบรื่นนั้นหมดสิ้นไปโดยไมจําเปน 

ดังนั้น วัฒนธรรม คือ สิ่ งที่มนุษยสรางขึ้น กําหนดขึ้น มิใชสิ่ งที่มนุษยทําตาม
สัญชาตญาณอาจเปนการประดิษฐวัตถุสิ่งของขึ้นใชหรืออาจเปนการกําหนดพฤติกรรมหรือความคิด
ตลอดจนวิธีการหรือระบบการทํางาน ฉะนั้นวัฒนธรรมก็คือระบบในสังคมมนุษยที่มนุษยสรางขึ้นมิใช
ระบบที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติตามสัญชาตญาณ เมื่อมีการสรางขึ้นแลวจึงมีการถายทอดใหคนรุนหลังได
เรียนรูหรือนําไปปฏิบัติเมื่อมนุษยเรียนรูเกี่ยวกับวัฒนธรรม มนุษยก็รูวาอะไรคือขนบธรรมเนียม
ประเพณีของสังคมและสวนใหญมนุษยจะรูวาอะไรควรทําและอะไรไมควรทํา ฉะนั้นความสัมพันธ
ระหวางวัฒนธรรมและพฤติกรรมของมนุษยในสังคมจึงเปนความสัมพันธที่ใกลชิดมาก   

6.2.3 วิเคราะหปรับตัวของสามเณรชาวในโรงเรียนปริยัติธรรมแมแตงวิทยา วัด
หนองโคง ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหมเพื่อนําไปประยุกตใช 
 การปรับตัวเรื่องภาษา สังคมและวัฒนธรรมและการอยูรวมกัน พบปญหาดานบุคลากร 
ขาดความรูความเขาใจในการใชสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาไมเขาใจและรูจักวิธีการใชนวัตกรรมที่ทาง
โรงเรียนจัดทําขึ้น ขาดความชํานาญในการใชนวัตกรรม ขาดสื่อประกอบการเรียน ใหความรวมมือใน
การใชนวัตกรรม แตขาดความตอเนื่อง และปญหาดานวัสดุ อุปกรณ และงบประมาณ เกี่ยวกับ
นวัตกรรม คือ ขาดงบประมาณในการพัฒนานวัตกรรม ขาดวัสดุ – อุปกรณและงบประมาณที่จะ
พัฒนาสื่อนวัตกรรม การจัดหา การใช การดูแลรักษาและขาดงบจัดหาสื่อทันสมัยทั้งยังปญหาดาน
สภาพแวดลอมและสถานที่การใชนวัตกรรมดังเชนลักขณาสริวัฒน(2544, หนา 105) ไดให
ความหมายของการปรับตัวไววา การปรับตัว คือ การที่บุคคลสามารถสรางหรือขัดเกลาพฤติกรรมให
เขากับแบบแผนของสังคมหรือสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงใหสามารถบรรลุจุดหมายที่ตองการ ทําใหมี
ชีวิตอยูอยางปกติสุขทั้งทางกายและจิตใจ ไมเกิดผลเสียทั้งตอตนเองและผูอ่ืน 

 
6.3 ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษา “การปรับตัวของสามเณรชาวเขา : ศึกษาเฉพาะกรณี โรงเรียนปริยัติธรรม
แมแตงวิทยา วัดหนองโคง ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม” ผูวิจัยมีขอเสนอแนะไวดังนี้ 

6.3.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
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1. รัฐบาลควรมีการสงเสริมและสนับสนุนเรื่องงบประมาณและใหความรูเรื่องวิชาการ
ตามมาตรฐานการศึกษามีหลักสูตรมาตรฐานในระดับมัธยมศึกษาแกโรงเรียนปริยัติธรรมใหมากขึ้น
และครอบคลุมท่ัวถึงทั่วประเทศ 

2 โรงเรียนควรมีการอบรมสั่งสอนเนื้อหาวิชาการทั้งแผนกบาลีและสามัญศึกษาพรอม
ทั้งเนนการสอนเรื่องภาษาพูดเปนภาษาไทยกลาง และบอกเหตุผลใหนักเรียนเกิดความเขาใจและ
แกไขพฤติกรรมใหถูกตองเพื่อเปนการพัฒนาและปลูกฝงใหนักเรียนสามเณรชาวเขาไดเรียนรูดวย
ตนเองการทํากิจวัตรประจําวันที่พรอมเพรียงกันในวัดและโรงเรียน เพื่อเปนการฝกใหนักเรียนได
เรียนรูที่จะอยูรวมกันในสังคมและเพื่อสรางความสามัคคีความมีระเบียบวินัยความเปนน้ําหนึ่งใจ
เดียวกันเนนความสําคัญของการทํากิจวัตรประจําวันโดยพรอมเพรียงกัน เชน การตื่นนอน บิณฑบาต 
ฉันเขา ทําเวร ไปเรียน ทําวัตรสวดมนตไปจนถึงการจําวัด เพื่อความสามัคคีปรองดองในหมูคณะ
ภายใตการปกครองของวัดและโรงเรียน อันจะนําไปสูการปรับตัวตามเปาหมายตามที่คาดหวังไว 

3. ครูอาจารยควรเนนการสอนภาษาไทยกลาง ภาษาของแตละทองถิ่นถึงแมจะ
คลายกัน แตตางกันตรงสําเนียง จะสื่อสารกันไดถาพูดถึงเรื่องการใชภาษาในกลุมคนรุนใหมที่กําลัง
เติบโตมาทุกวันนี้แลว เปนเรื่องที่นาเปนหวงอยางยิ่ง เพราะความเจริญที่เขาไป ไมวาจะดวยเรื่อง
การศึกษา เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักเรียนสามเณรชาวเขาพูดจาภาษาไทยกลางไดชัดเจน สุภาพ 
ไพเราะ ไมหยาบคาย มีการประกาศยกยองชมเชยและใหรางวัลนักเรียนที่ทําความดี มีความซื่อสัตย
ชื่อตรง เพื่อเปนปลูกฝงและกระตุนและใหกําลังใจนักเรียนสามเณรชาวเขาปรับตัวและเรียนรู
ภาษาไทยกลางไดดีข้ึนอีกดวย เนนกิจกรรมทําความเคารพกันสัมพันธฉันพี่นอง เปนกิจกรรมที่ปลูกฝง
ใหนักเรียนไดทํากิจกรรมรวมกันและไดมีโอกาสรูจักกันมากขึ้น รูจักใหเกียรติซึ่งกันและกัน เคารพ
สถาบันการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อนุรักษภาษาไทยกลาง เคารพสิทธิของผูอื่น มีความ
รับผิดชอบตอวัดและโรงเรียน รูจักแยกแยะในการเลือกดูสื่อที่มีประโยชนและสื่อที่ทําใหเกิดความ
เสียหาย รูจักวางตัวใหเหมาะสมกับสมณะสารูป ประกอบกิจวัตร กิจของสงฆและใชชีวิตประจําวัน
รวมกันอยางสันติสุข 

4. วัดและพระพี่เลี้ยงควรใหความรูเรื่องการปรับตัวของสามเณร โดยคํานึงถึงความรู
เดิม ภาษาไทยกลาง ความสามารถและทักษะในการเรียนรูภาษาไทยของผูเรียนตองมีการสื่อสารให
ชัดเจนทั้งวาจาและลายลักษณอักษรรวมอยางเต็มที่ บอกถึงบทลงโทษหากกระทําความผิด เนน
ความสําคัญของการทํากิจวัตรประจําวันโดยพรอมเพรียงกัน เชน การตื่นนอน บิณฑบาต ฉันเขา ทํา
เวร ไปเรียน ทําวัตรสวดมนตไปจนถึงการจําวัด เพื่อความสามัคคีปรองดองในหมูคณะภายใตการ
ปกครองของวัดและโรงเรียน 

5. ครอบครัวควรเนนการสอนภาษากลาง เพราะสังคมไทยเปนครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น
ทําใหพอแมรุนใหมไมไดซึมซับเรียนรูในเรื่องทักษะของการเปนพอแมที่ดีตามสังคมเมืองการศึกษาไทย
ก็เนนการสอนเพื่อไปประกอบอาชีพการอบรมปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมถูกผลักใหเปนภาระของ
สถาบันอื่นเชน วัด โรงเรียน พอแมมีเวลาดูแลลูกนอยหรือแทบจะไมมีเวลาเลย บางครอบครัวอบรม
เลี้ยงดูเด็กแบบตามใจมากเกินไปและเนนสอนลูกใหทํามาหากิน เด็กจึงขาดผูใหคําชี้แนะในการที่จะให
ความรู ความเขาใจในหลักภาษาไทยกลาง สังคมเมืองและการปรับตัวในสังคม ดังนั้นเด็กจึงขาด
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ความรูความเขาและไมมีสิ่งจูงใจ เพราะขาดการปลูกฝงจากครอบครัว เนื่องจากผูปกครองไมไดเขามา
มีบทบาทในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใหกับลูกหลานตามหนาที่ของตนอยางเหมาะสมเทาที่ควร 
จากประเด็นปญหาและอุปสรรคขางตน 

6.3.2 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
จากการศึกษา “การปรับตัวของสามเณรชาวเขาที่จะตองอยูรวมกันของสามเณรชาวเขา

ภายในโรงเรียนปริยัติธรรมแมแตงวิทยา วัดหนองโคง ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม” 
ผูวิจัยไดเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งตอไปดังนี ้

1. ควรวิจัยเรื่อง การพัฒนาการของสามเณรแหงอื่น ๆ ตอเนื่องไปอีก เพื่อจะไดเห็นผล
ของการวิจัยวามีความแตกตางกันอยางไรบาง 

2. ควรวิจัยเรื่องสามเณรชาวเขาใหมากยิ่งขึ้นเพื่อจะไดรูวาสังคมชนบทเปลี่ยนแปลงไป
อยางไร 
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google.com/site/.../bth-thi-3.../3-1-khwam-hmay-khxng-kar-prab-taw 
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ภาคผนวก ก 
รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัย 
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รายช่ือผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัย 
 

1. ดร.สงเสริม แสงทอง 
 วุฒิทางการศึกษา  ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยา) มจร. 

ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
มนุษย สิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาสังคมวิทยา 

ตําแหนง   อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร 
สถานที่ทํางาน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

เชียงใหม 
 
2. ผศ.ดร. ตระกูล ชํานาญ 
 วุฒิทางการศึกษา  ศน.บ (สังคมวิทยา)  M.A (Soeiology) 
    ศศ.ด (การพัฒนาสังคม) 
 ตําแหนง   ผูชวยอธิการบดีวิทยาลัย มหามกฏมหาวิทยาลัย  

วิทยาเขตลานนา 
   อาจารยประจําหลักสูตรสังคมวิทยา 

 สถานที่ทํางาน  มหามกุฏมหาวิทยาลัย วิทยาเขตลานนา  
 
3. พระมหาวิเศษ  ปญฺาวชิโร,รศ.ดร. 
 วุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี ศษ.บ (สังคมวิทยา-มัธยมศึกษา) 
    ปริญญาตรี ศษ.บ. (การวัดผลและประเมินผลการศึกษา) 
    ปริญญาโท ศน.บ (พุทธศาสนศึกษา) 

ปริญญาเอก บร.ด (ผูนําทางการศึกษาและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย) 

ตําแหนง   อาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรและปรัชญา 
สถานที่ทํางาน  มหามกุฏมหาวิทยาลัย วิทยาเขตลานนา 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือเพ่ือการวิจัย 
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ภาผนวก ค 

หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการวิจัย 
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ภาคผนวก ง 
แบบสัมภาษณเพ่ือการวิจัย 
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แบบสัมภาษณเพ่ือการวิจัย 
เรื่อง 

การปรับตัวของสามเณรชาวเขา: ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนปริยัติธรรมแมแตงวิทยา  
วัดหนองโคง ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

 

คําชี้แจง: แบบสอบถามฉบับนี้ ผูวิจัยจัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคของการศึกษาดังตอไปนี ้
 1. เพื่อศึกษาการปรับตัวของสามเณรชาวเขาโรงเรียนปริยัติธรรมแมแตงวิทยา วัดหนองโคง 
ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 
 2. เพื่อวิเคราะหการปรับตัวของสามเณรชาวเขาโรงเรียนปริยัติธรรมแมแตงวิทยา วัดหนองโคง 
ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 
 3. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคที่พบของการอยูรวมกันของสามเณรไปแกไขและ
ประยุกตใชตอไป 

แบบสัมภาษณงานวิจัยฉบับนี้เปนเชิงคุณภาพ ที่ผูวิจัยไดใชสัมภาษณขอมูลในประเด็นที่
เกี่ยวของ เพื่อจะไดนําขอมูลที่ไดมาอธิบายผลการวิจัยในการตอมา โดยแบงขอมูลสัมภาษณออกเปน 
4 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลของผูรับการสัมภาษณ 
ตอนท่ี 2 การปรับตัวของสามเณรชาวเขาโรงเรียนปริยัติธรรมแมแตงวิทยา วัดหนองโคง 

ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 
ตอนท่ี 3 การวิเคราะหแนวทางและวิธีการปรับตัวของสามเณรชาวเขากรณีศึกษาโรงเรียน

ปริยัติธรรมแมแตงวิทยา วัดหนองโคง ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 
ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขปญหาการปรับตัวของ

สามเณรชาวเขาเพื่อนําไปประยุกตใช 
ผูวิจัยขอขอบคุณทุกทานเปนอยางสูงที่ใหความอนุเคราะหในการตอบแบบสัมภาษณ และ

ขอมูลในแบบสัมภาษณฉบับนี้ ขอมูลของทาน ถือเปนสวนสําคัญ และเปนประโยชนอยางยิ่งตอ
งานวิจัย ซึ่งผูวิจัยจะนําขอมูลนี้ไปใชประกอบการวิจัยครั้งนี้เทานั้น ขอรับรองวาขอมูลเหลานี้จะไมมี
ผลกระทบใด ๆ ตอทานทั้งสิ้น  
 
 
 
 
 
 
 

    พระกิตติกานตอินฺทปฺโ 
    นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาสังคมวิทยา 

       มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตลานนา 
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปสําหรับผูตอบแบบสัมภาษณ 
1.1 ชื่อ...............................................................นามสกุล...................................................... 
1.2 อาย.ุ..................ป เพศ................................ 
1.3 ระดับการศึกษา (ระบ)ุ.................................................................................................. 
1.4 อาชีพ (เชน รับราชการ, รับจาง, อาชีพอิสระ).............................................................. 
1.5 บรรพชาเปนสามเณรมาแลว………………………..ป 
1.6เปนสามเณรชาติพันธุ……………………………………………………………………………………….. 
1.7วัน เดือน ป ที่ใหสัมภาษณ............................................................................................ 
1.8 สถานที่ใหสัมภาษณ....................................................................................................... 

 

ตอนที่ 2การปรับตัวของสามเณรชาวเขาศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนปริยัติธรรมแมแตงวิทยา วัด
หนองโคง ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหมในแตละดานตอไปนี้ 
2.1 การปรับตัวดานภาษา 

1.ภาษาที่ใชในการสื่อสารมีผลตอการปรับตัวหรือไม อยางไร ? 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

2.ทานคิดวาควรใชภาษาใดเปนหลักในการสื่อสาร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

2.2 การปรับตัวดานสังคมและวัฒนธรรม 
1.จากสังคมท่ีแตกตางมีผลตอการปรับตัวอยางไร 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
2.ทานคิดวาวัฒนธรรมมีผลกระทบตอการอยูรวมกันหรือไม? 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
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................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
2.3.การปรับตัวดานการอยูรวมกัน 

1.การอยูรวมกันตองมีการปรับตัวดานใดบาง ? 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

2.พฤติกรรมมีความสําคัญตอการอยูรวมกันหรือไม อยางไร? 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

3.ทานคิดวาปจจัยสําคัญในการปรับตัวการอยูรวมกันคืออะไรบาง? 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

 
ตอนที่ 3 การวิเคราะหแนวทางและวิธีการปรับตัวของสามเณรชาวเขากรณีศึกษาโรงเรียนปริยัติ

ธรรมแมแตงวิทยา วัดหนองโคง ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 
3.1 กิจกรรมในการใหความรูความเขาใจในการเรียน  

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
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3.2 การสรางความตระหนักในการปรับตัวรวมกัน 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

3.3 การปรับพฤติกรรมในการทํากิจวัตรประจําวันรวมกัน 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

 
ตอนที่ 4 ปญหาและอุปสรรคในการปรับตัวของสามเณรชาวเขาศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนปริยัติ

ธรรมแมแตงวิทยาในดานตางๆ 
4.1 ดานการใหความรูความเขาใจเรื่องการปรับตัวของสามเณร   

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
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4.2 ดานการสรางความตระหนักและจิตสํานึกเรื่องการปรับตัวของสามเณร  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

4.3 ดานการทํากิจวัตรประจําวันดวยความพรอมเพรียงของสามเณร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

4.4ดานการบริหารและจัดการสถานที ่
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

 
 
 

(พระกิตติกานตอินฺทปฺโ) 
ผูสัมภาษณ 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
รายชื่อผูใหสัมภาษณ 
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ตารางรายช่ือผูใหสัมภาษณ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ เพศ สถานะ การศึกษา หมายเหตุ 
1 พระเกรียงศักดิ์  ธรรมวิริโย 40 ช ผูอํานวยการ ป.โท สนม.  
2 พระทรงศักย  ศิวะพรประสิทธิ์ 31 ช ผูบริหาร ป.โท สนม.  
3 พระเฉรียว  สายตา 60 ช คร ู ป.ตรี  
4 นายสงกรานต แสงงามแกว 28 ช คร ู ป.ตรี  
5 นายมนตรี  มณีชี่น 30 ช คร ู ป.ตรี  
6 นายกําธร   กาวี 42 ช คร ู ป.ตรี  
7 น.ส.กรรณิการ  ติ๊บถา 26 ญ คร ู ป.ตรี  
8 น.ส.ชมพูนุท   วันเพ็ญ  37 ญ คร ู ป.ตรี  
9 น.ส.สุดารัตน  อุปนนท 26 ญ คร ู ป.ตรี  
10 นายสมดุลย  ลาดด ี 48 ช คร ู ป.ตรี  
11 ส.ณ.อภิเทพ  หมั่นดี 14 ช นักเรียน   
12 ส.ณ.ประวิทย  บุญมา 16 ช นักเรียน   
13 ส.ณ.ธนวัฒน  แกววงคมูล 15 ช นักเรียน   
14 ส.ณ.รัฐติพงษ  จําปาหวาย 15 ช นักเรียน   
15 ส.ณ.ซื่อ  ลุงยาว 17 ช นักเรียน  ไทยใหญ 
16 ส.ณ.พงษสุวรรณ  สุริยะ 14 ช นักเรียน   
17 ส.ณ.ตั้ม  ลุงออง 17 ช นักเรียน  ไทยใหญ 
18 ส.ณ.ศรีกุล  กองแกว 13 ช นักเรียน   
19 ส.ณ.สุรพลลุงตะ 16 ช นักเรียน   
20 ส.ณ.หนึ่ง ซอนะ 18 ช นักเรียน  ไทยใหญ 
21 ส.ณ.อรรถชัย  ประสานทอง 15 ช นักเรียน   
22 ส.ณ.ปาง  คําหลา 17 ช นักเรียน  ไทยใหญ 
23 ส.ณ.ณัฐวุติ  มะโนใจ 14 ช นักเรียน   
24 ส.ณ.ธรรมรักษ  ทอนเล็ก 17 ช นักเรียน   
25 ส.ณ.กร  ลุงหลู 14 ช นักเรียน  ไทยใหญ 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
แผนที่แสดงพื้นที่ 
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ภาคผนวก ช 
ภาพถายระหวางการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการวิจัย 
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ประวัติผูวิจัย 
 

ชื่อ สกุล : พระกิตติกานต อินฺทปฺโ 

วันเดือนปเกิด : วันที่ 5 กุมภาพันธ พ.ศ.2521 

ชาติภูม ิ : จังหวัดแพร 

ที่อยูปจจุบัน : วัดหนองหลม ตําบลสันมหาพน อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

E-mail.  Kittikarn1987@gmail.com 

Tel. Mobile  087-7873887 

ID. Line  chuanchominn 

การศึกษา : ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร 

 : ปริญญาบัตรการนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชนครินทร ป 2543 

หนาที่การงานปจจุบัน : ครูพระสอนศีลธรรมประจําโรงเรียนบานหนองโคง ตําบลตนเปา อําเภอ

สันกําแพง จังหวัดเชียงใหม 

 


