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ช่ือผลงาน :  รายงานผลการวเิคราะห์ค่านิยมของคนไทยที่ปรากฏในส านวนไทย 

ผู้รายงาน :  นางอุบลวรรณ    หลา้แกว้ 

ปีที่รายงาน :  2557 

บทคดัย่อ 

รายงานผลการวจิยัการวเิคราะห์ค่านิยมของคนไทย จากการศึกษาส านวนไทย วตัถุประสงค์
เพือ่วเิคราะห์ค่านิยมของคนไทยที่ปรากฏในส านวนไทย  และเพื่อประเมินความเหมาะสมและความ
เป็นประโยชน์ ของส านวนไทย ที่ปรากฏ ค่านิยมของคนไทย  

โดยผูว้จิยัไดด้ าเนินการศึกษาและรวบรวมส านวนจากหนังสือในหอสมุดต่างๆ รวม 20 เล่ม  
ให้นักเรียนศึกษาและเลือกส านวนที่เคยพบและคุน้เคย  คนละ 15 ส านวน    ผูว้ิจยัรวบรวมส านวน
ทั้งหมด และตดัส านวนที่ซ ้ ากนัออก  ไดส้ านวนทีค่ดัเลือกแลว้ จ านวน  918  ส านวน  ผูว้ิจยัน ามาเรียบ
เรียงและจดัหมวดหมู่ตามล าดบัอกัษร ก-ฮ 

การวเิคราะห์หาค่านิยมที่ปรากฏในส านวนไทยใชเ้กณฑก์ารจ าแนก ตามแนวคิด ทฤษฎีของ
เพญ็แข  วจันสุนทร จ านวน  19  ขอ้ ไดผ้ลการวเิคราะห์ดงัน้ี 

 1. ผลการวิจยัจากการวิเคราะห์ส านวนไทยจากการศึกษาส านวนไทย จ านวน  918  ส านวน  
พบวา่  ส านวนที่ปรากฏค่านิยมของคนไทย  ตามหัวขอ้ที่ก  าหนด  19  หัวขอ้  มีจ  านวน  826  ส านวน  
และเป็นส านวนที่ไม่ปรากฏค่านิยมของคนในสงัคม จ านวน 92 ส านวน  จดัล าดบัจากมากไปหาน้อย  
ไวด้งัน้ี 

  ค่านิยมที่พบมากที่สุด คือ เห็นความส าคญัของการพดู  พบทั้งหมดจ านวน  131  ส านวน  คิด

เป็นร้อยละ14.27 รองลงมาคือ ยดึหลกัธรรมและคุณธรรมค าสอนตามแนวปรัชญา พระพุทธศาสนา  

จ  านวน  122  ส านวนคิดเป็นร้อยละ13.28 รักหนา้ที่รักเกียรติ ชอบความมีหนา้มีตา จ  านวน 69  ส านวน  

คิดเป็นร้อยละ  7.51 ยกยอ่งอ านาจ  ยศศกัด์ิ  ต  าแหน่ง  ฐานานุรูปและเผ่าพนัธุ์  จ  านวน  68  ส านวน  

คิดเป็น ร้อยละ7.40 ชอบชีวติง่ายๆ รักความสันโดษ มกัน้อยหาความสุขจากการกลมกลืน จ านวน 50 

ส านวน คิดเป็นร้อยละ  5.44 ยกยอ่งผูมี้อาวุโส  ครูบาอาจารย ์ นักปราชญ ์ ผูรู้้  และสนับสนุนการเล่า

เรียน  วชิาการศึกษาอบรมของกุลบุตร จ านวน 46  ส านวน คิดเป็นร้อยละ  5.01  รักพวกพอ้ง ใจนักเลง  

จ  านวน 43  ส านวน คิดเป็นร้อยละ4.68  รู้จกัประสานประโยชน์  ประนีประนอม จ านวน  37  ส านวน  

คิดเป็นร้อยละ 4.03 ชอบความสนุกสนาน หรูหรา โอ่อ่า ท  าอะไรใหญ่โต ใจกวา้ง จ  านวน 36  ส านวน  

คิดเป็นร้อยละ  3.92 รู้จกัที่ต  ่าที่สูง  ความเกรงใจ  ความอดกลั้น  จ  านวน  34  ส านวน  คิดเป็นร้อยละ  

3.70 ยอมรับธรรมชาติหรือเคราะห์กรรม  จ  านวน  32  ส านวน  คิดเป็นร้อยละ 3.48 ให้อภยัง่าย ลืมง่าย  

ก 



ไม่ผกูพยาบาท  อะลุ่มอล่วย  ออมชอม  ปรับตวัเก่ง  ไม่สนใจส่ิงเล็กน้อยจ านวน  31  ส านวน  คิดเป็น

ร้อยละ  3.37 นิยมความสุภาพอ่อนโยน  ไม่ชอบความกา้วร้าวมุทะลุ  ไม่ตดัรอนหักหาญน ้ าใจกนั มี

ความเมตตากรุณาและเอ้ือเฟ้ือ  จ  านวน  30  ส านวน  คิดเป็นร้อยละ  3.26 กตญัญูกตเวที  จ  านวน  23  

ส านวน  คิดเป็นร้อยละ  2.50ยกยอ่งเงินและความมัง่คัง่ จ  านวน 22 ส านวน  คิดเป็นร้อยละ 2.39  นิยม

อาชีพสบาย  งานเบา  ชอบอาชีพรับราชการ  รักความสวยงาม  ประณีต  จ  านวน  19  ส านวน  คิดเป็น

ร้อยละ 2.06 รักความเป็นไทย ความมีอิสรเสรีความสะดวกสบาย  จ  านวน  16  ส านวน คิดเป็น ร้อยละ

1.74ใหค้วามส าคญัแก่บุรุษมากกวา่สตรี   13  ส านวน  คิดเป็นร้อยละ 1.41  เทิดทูนสถาบนักษตัริย ์ มี

อยู ่ 6  ส านวน คิดเป็นร้อยละ  0.65และส านวนที่ไม่ปรากฏค่านิยมใด จ านวน  92 ส านวน  คิดเป็นร้อย

ละ  10.02 

2. จากการประเมินความเหมาะสมและความเป็นประโยชน์ของส านวนที่ปรากฏค่านิยมของ
คนไทย  มีระดบัความเหมาะสมอยูใ่นระดบั 4.00-5.00 ทุกส านวน  และเป็นประโยชน์อยูใ่นระดับ
4.00-5.00 ทุกส านวนที่ปรากฏค่านิยม 

 สรุปผลการศึกษาค่านิยมของคนไทย ที่ปรากฏในส านวนไทย  จากการประเมินความ
เหมาะสมและความเป็นประโยชน์ ทั้ง 19 หวัขอ้ จ  านวน 826 ส านวน  ผลการประเมินอยูใ่นระดบั 
4.00-5.00 ทุกส านวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ประกาศคุณูปการ 

การรายงานผลการวเิคราะห์ค่านิยมของคนไทย จากการศึกษาส านวนไทย  ในคร้ังน้ีส าเร็จได้

ดว้ยดี  

ขอขอบคุณคณะครู นกัเรียน โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพฒันา”อ าเภอเชียงกลาง จงัหวดัน่าน  

ที่ใหค้วามร่วมมือและช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลรายงานการวเิคราะห์ค่านิยมของคนไทยจาก

การศึกษาส านวนไทย  ในคร้ังน้ี 

ขอขอบพระคุณผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบความถูกตอ้งของเคร่ืองมือ การหาคุณภาพของ

เคร่ืองมือที่ใชใ้นการรายงานผล  ตลอดจนการแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ อยา่งดียิง่จาก 

 นางวชัรี  ทองอินตะ๊     ครูเช่ียวชาญ  ขา้ราชการบ านาญ  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

มธัยมศึกษาเขต  37  จงัหวดัน่าน 

 นางกรองทอง    จีรเดชากุล   ครูเช่ียวชาญ  ขา้ราชการบ านาญ  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเขต  1 จงัหวดัน่าน 

 นางจงลกัษณ์    รัตนวฑิูรย ์    ศึกษานิเทศกเ์ช่ียวชาญ  ขา้ราชการบ านาญ  ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาเขต  2 จงัหวดัน่าน 

 นายสมนึก  จนัทรักษ ์ ครูเช่ียวชาญโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพฒันา”  ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษา เขต  37  จงัหวดัน่าน 

 นายสนัติ  บูรณชาติ  อาจารยส์อนมหาวทิยาลยัพะเยา  จงัหวดัพะเยา  

 นอกจากนั้นผูร้ายงานได้รับแนวทางการศึกษาคน้ควา้หาความรู้และประสบการณ์อย่าง

กวา้งขวางในการรายงานการวิเคราะห์ค่านิยมของคนไทย จากการศึกษาส านวนไทย จึงขอกราบ

ขอบพระคุณอยา่งสูง   

 ขอขอบพระคุณนายประกวด  พายพัสถาน  ผูอ้  านายการโรงเรียนเชียงกลาง  “ประชาพฒันา”               

ที่กรุณาให้ค  าปรึกษาและสนับสนุนในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการรายงานคร้ังน้ีจนประสบ

ผลส าเร็จไดด้ว้ยดี 

   

                                                                    นางอุบลวรรณ    หลา้แกว้ 


