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บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ
บรรณาธิการ
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บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาโลกทัศน์ของลาวจากบทความที่
ปรากฏในคอลัมน์ “นานาสาระ” ของหนังสือพิมพ์เวียงจันใหม่ โดยอาศัยกรอบแนวคิด
เรือ่ งโลกทัศน์ ผลการศึกษาในส่วนของโลกทัศน์ดา้ นการปกครองพบว่า ลาวได้ผกู โยง
“ชาติ” กับความเชื่อมั่นศรัทธาต่อพรรคประชาชนปฏิวัติลาวไว้ด้วยกันอย่างเหนียว
แน่น ด้วยการชี้ให้เห็นว่า ความสำ�เร็จของการพัฒนาประเทศจะควบคู่ไปกับความ
สำ�เร็จในการพัฒนาพรรคฯ ส่วนโลกทัศน์ด้านเศรษฐกิจนั้น ลาวมีโลกทัศน์ว่าการ
พัฒนาเศรษฐกิจตามแบบประเทศอืน่ โดยปราศจากการพิจารณาอย่างรอบคอบจะส่ง
ผลเสียหายอย่างมากต่อประเทศชาติ ส่วนโลกทัศน์ดา้ นวัฒนธรรมพบว่าลาวให้ความ
สำ�คัญกับวัฒนธรรมของชาติเป็นอย่างยิง่ โดยมองว่าหากสูญเสียวัฒนธรรมเท่ากับการ
สูญชาติ เพราะลาวตระหนักดีถงึ กระแสวัฒนธรรมต่างชาติทไี่ หลบ่าเข้าสูล่ าวผ่านทาง
เทคโนโลยี นอกจากนีล้ าวยังมีทศั นะว่าวัฒนธรรมการแต่งกายประจำ�ชาติของลาวนัน้
งดงามไม่ได้น้อยหน้าชาติอื่น ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าโลกทัศน์ของลาวด้านต่างๆ
ทีป่ รากฏในคอลัมน์นานาสาระนี้ สะท้อนถึงการปรับตัวของลาวต่อกระแสโลกาภิวตั น์
โดยอยู่ภายใต้การชี้นำ�ของพรรค
คำ�สำ�คัญ : โลกทัศน์, ลาว, หนังสือพิมพ์เวียงจันใหม่, คอลัมน์นานาสาระ
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รองศาสตราจารย์ประจำ�ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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Abstract

This research article aimed to study
the worldviews of Laos as perceived in the
“Nana Sara” column of The Vientiane Mai
using the framework of worldviews. The
findings could be presented as follows. For
the worldview regarding the government, it
was found that Laos ties the concept of “the
nation” tightly to the faith for Lao People’s
Revolutionary Party by pointing out that the
success of the national development was
in tandem with the success of the Party’s
development. For the worldview regarding
the economy, Laos projects that developing
the country’s economy without careful
consideration in the wake of other nations’
economic advancement will bring great
damage to the country. For the worldview
regarding culture, Laos puts great emphasis
on the national culture, with a view that
should the national culture be lost, the
nation itself would also be lost. This was
because the people were well aware of the
influence of the foreign cultures flooding
into Laos through technological
advancement. In addition, Laos views
that its national costumes were as attractive
as any other nations’. It could be observed,
however, that the worldviews of Laos as
perceived in the “Nana Sara” column reflect
the country’s adjustment to globalization
under the direction of Lao People’s
Revolutionary Party.
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บทนำ�

ประเทศสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาวเป็ น ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นที่ มี
ความใกล้ชดิ กับไทยทัง้ ด้านพรมแดนทางภูมศิ าสตร์
ภาษา และวัฒนธรรม หากมองบริบททางภาษาและ
วัฒนธรรมแล้วจะเห็นว่าไทยกับลาวแทบจะไม่มี
ความแตกต่างกัน แต่แท้จริงแล้วกลับมีความแตก
ต่างกันอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความแตก
ต่างของวิถีความคิดหรือ “โลกทัศน์” ดังสะท้อนให้
เห็นจากคำ�เรียกชื่อประเทศ กล่าวคือ ไทยมักพูดว่า
ไทยกับลาวเป็น “บ้านพี่เมืองน้อง” กัน โดยมอง
ว่าไทยเป็นพี่ เพราะเป็นประเทศที่พัฒนามากกว่า
และสามารถให้ความช่วยเหลือหรือให้การพึ่งพาแก่
ประเทศลาวซึง่ มีฐานะเป็น “เมืองน้อง” แต่ลาวกลับ
ต้องการให้ใช้คำ�ว่า “บ้านใกล้เรือนเคียง” มากกว่า
(ศิรมิ ติ ร ประพันธ์ธรุ กิจ, 2551) เพราะเป็นคำ�ทีแ่ สดง
ถึงการเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกัน
และต่างก็มีศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกัน (คำ�ฮุง แสนมะนี,
2546)
การทีไ่ ทยและลาวมีวถิ คี วามคิดทีแ่ ตกต่าง
กันนั้น เป็นผลมาจากโลกทัศน์ที่แตกต่างกันอันส่ง
ผลให้กระบวนการประพฤติปฏิบตั ขิ องไทยและลาว
แตกต่างกันด้วย ดังที่ วิทย์ วิศทเวทย์ (2540 : 169)
ได้ ก ล่ า วถึ ง ความหมายและความสำ � คั ญ ของโลก
ทัศน์ซงึ่ เป็นสิง่ ทีท่ �ำ ให้บคุ คลมีแนวทางการประพฤติ
ปฏิบัติแตกต่างกัน ความว่า “โลกทัศน์คือความเชื่อ
อันเป็นระบบในวิถชี วี ติ ของคนคนหนึง่ อันเป็นทัศนะ
พื้นฐาน … ทุกคนมีโลกทัศน์ ไม่ว่าเจ้าตัวจะรู้หรือ
ไม่ก็ตาม ... โลกทัศน์จะเป็นตัวกำ�หนดทิศทางของ
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ชีวิตแต่ละคน และเป็นตัวกำ�หนดทิศทางของสังคม
มนุษย์ดว้ ย ในการเดินทางของนาวาชีวติ ความรูท้ าง
วิทยาศาสตร์เปรียบดั่งเครื่องยนต์ที่ทำ�ให้เรือเดิน
แต่สิ่งที่กำ�หนดทิศทางคือโลกทัศน์” ทั้งนี้แนวทาง
หนึง่ ในการศึกษาโลกทัศน์กค็ อื การศึกษาจาก “งาน
เขียน” เนื่องจากเป็นที่ยอมรับกันว่าโลกทัศน์ของ
บุคคลจะปรากฏในงานที่เขาผลิตหรือประพันธ์ขึ้น
(อร่ามจิต ชิณช่วง, 2531 : 125)
คอลัมน์ “นานาสาระ” ในหนังสือพิมพ์
เวียงจันใหม่ เป็นคอลัมน์ที่นำ�เสนอบทความเชิง
วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ในด้านต่างๆ อย่างหลาก
หลาย ความน่าสนใจของคอลัมน์นี้คือ มีผู้เขียน
หลายคนซึ่งบางคนเป็นบุคลากรของหนังสือพิมพ์
บางคนเป็นนักเขียนอิสระที่เขียนประจำ�คอลัมน์
ที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเขียน นอกจากนี้ยัง
เปิดโอกาสให้นักเขียนอิสระ เขียนบทความวิพากษ์
วิจารณ์ลงตีพิมพ์ด้วย (คำ�เฮือง คำ�ปะสิทธิ์, 2554 :
54) ความน่าสนใจอีกประการหนึง่ ก็คอื หนังสือพิมพ์
เวี ย งจั น ใหม่ เ ป็ น หนั ง สื อ พิ ม พ์ ที่ มี ย อดจำ � หน่ า ย
สูงสุดของประเทศ คือประมาณ 6,000 ฉบับต่อ
วัน (ทองเลื่อน พิมมะวง, 2558) ทั้งๆ ที่เป็นเพียง
หนังสือพิมพ์รายวันท้องถิน่ ของอำ�นาจการปกครอง
นครหลวงเวียงจันเท่านั้น แต่ก็เป็นหนังสือพิมพ์เชิง
คุณภาพ เพราะกลุ่มเป้าหมายเป็นชนชั้นมันสมอง
ของประเทศ ได้แก่ พนักงาน ข้าราชการ นักศึกษา
และประชาชนทัว่ ไปในนครหลวงเวียงจันและจังหวัด
ใกล้เคียง (คำ�เฮือง คำ�ปะสิทธิ์, 2554 : 44)
ด้ ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วผู้ วิ จั ย จึ ง สนใจที่ จ ะ
ศึกษาโลกทัศน์ของลาวที่ปรากฏในคอลัมน์ “นานา
สาระ” ของหนังสือพิมพ์เวียงจันใหม่ ว่ามีโลกทัศน์
อย่างไรเพื่อที่จะ“เข้าใจ” และเข้าถึงลาวในฐานะที่
เป็นประเทศเพือ่ นบ้านในอาเซียนทีม่ พี รมแดนติดกัน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อศึกษาโลกทัศน์ของลาวจากบทความ
ในคอลัมน์ “นานาสาระ” ของหนังสือพิมพ์เวียงจัน
ใหม่ ด้านการปกครอง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม

ขอบเขตของการวิจัย

ศึกษาจากคอลัมน์ “นานาสาระ” ของ
หนังสือพิมพ์เวียงจันใหม่ ระหว่างปี ค.ศ. 2011 –
2014 จากเว็บไซต์ http://www.vientianemai.net/

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย

การศึกษาโลกทัศน์ของลาวที่ปรากฏใน
คอลัมน์ “นานาสาระ” ของหนังสือพิมพ์เวียงจันใหม่
อาศัยกรอบแนวคิดเกีย่ วกับโลกทัศน์ที่ สุภาพร คงศิริ
รัตน์ (2553 : 12) ได้ประมวลสังเคราะห์ไว้ ความว่า
โลกทัศน์ (Worldview) หมายถึงทัศนะในการมอง
โลกและสังคมของบุคคล เป็นภาพของโลกหรือสังคม
ที่บุคคลรับรู้โดยผ่านกระบวนการและระบบวิธีคิด
ในการประเมินคุณค่าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยมีพื้นฐานอัน
หล่อหลอมจากวัฒนธรรมแวดล้อมในสังคมที่บุคคล
นัน้ เติบโตมาอันได้แก่ทศั นะ ความคิด ความเชือ่ และ
ค่านิยม ทั้งของบุคคลและของสังคมนั้น ๆ โลกทัศน์
จึงเป็นตัวกำ�หนดทิศทางชีวิตของแต่ละคน อีกทั้ง
เป็นตัวกำ�หนดทิศทางสังคมของมนุษย์ด้วย กล่าว
อีกนัยหนึ่งคือ การศึกษาโลกทัศน์เป็นการพยายาม
ทำ�ความเข้าใจว่ากลุม่ คนทีเ่ รากำ�ลังศึกษาอยูน่ นั้ มอง
สังคมและโลกรอบ ๆ ตัวเขาอย่างไร

วิธีดำ�เนินการวิจัย

งานวิจยั นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ ทีอ่ าศัย
การเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารเกีย่ วกับประเด็นทีจ่ ะ
วิจยั ทัง้ ภาษาไทยและภาษาลาว และนำ�มาวิเคราะห์
ข้อมูลตามกรอบของโลกทัศน์ จากนัน้ นำ�เสนอผลใน
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ลักษณะของการพรรณนาวิเคราะห์ ดังจะได้เสนอ
โดยลำ�ดับ ดังนี้

โลกทัศน์ด้านการปกครอง

โลกทัศน์ด้านการปกครองของลาว พบใน
สองประเด็นหลัก ได้แก่ โลกทัศน์เกีย่ วกับผูป้ กครอง
ที่ทำ�หน้าที่บริหารประเทศ และโลกทัศน์เกี่ยวกับ
พรรคประชาชนปฏิวัติลาว มีรายละเอียดดังนี้
1. โลกทัศน์เกี่ยวกับผู้ปกครอง ลาวมี
โลกทัศน์ว่า ผู้บริหารประเทศมีความสำ�คัญอย่าง
ยิ่ ง ต่ อ ประเทศมากยิ่ ง กว่ า รู ป แบบการปกครอง
เพราะประเทศจะมี ค วามสงบสุ ข เจริ ญ รุ่ ง เรื อ ง
ขึ้ น อยู่ กั บ ผู้ บ ริ ห ารประเทศเป็ น สำ � คั ญ ดั ง ความ
ว่ า “ ປ ະ ເ ທ ດ ໃ ດ ໜຶ່ ງ ຈ ະ ມີ ຄ ວ າ ມ ສ ະ ຫ ງົ ບ ສຸ ກ ,

ມີ ຄ ວາມຈະເລີ ນ ຮຸ່ ງ ເຮື ອ ງ ປະຊາຊົ ນ ມີ ຄ ວາມສຸ ກ
ຄວາມສາມັກຄີ ບໍໄ່ ດ້ຂນ
ຶ້ ຢູກ
່ ບ
ັ ລະບອບ ແຕ່ຂນ
້ຶ ຢູທ
່ ຜ
ີ່ ນ
ູ້ ຳ

- ประเทศใดประเทศหนึ่งจะมีความสุข ความเจริญ
รุ่งเรือง ประชาชนมีความสุข ความสามัคคี ไม่ได้ขึ้น
อยู่กับระบอบการปกครอง แต่ขึ้นอยู่ที่ผู้นำ�” (พีซ,
2013) แต่ทงั้ นีผ้ บู้ ริหารประเทศจะต้องประกอบด้วย
คุณสมบัติสองประการคือ มีความดี และมีความรู้
ความสามารถ ความดีของผู้บริหารคือ มีความรัก
ชาติ รักประชาชน และเห็นแก่ผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติและประชาชนเป็นสำ�คัญ ดังความว่า
“มีคณ
ุ งามความดีตอ่ ชาติบา้ นเมืองด้วยความรักชาติ
รักในความเป็นลาว รักในความเป็นเชือ้ เผ่าพงศ์พนั ธุ์
รักในวัฒนธรรมและคุณค่าแห่งคำ�ว่าลาว...จงอย่า
เห็นแก่เงินแสนไถ้(ถุง) มากกว่าไพร่แสนเมือง” (คน
รุ่นหลัง, 2011) โดยยกตัวอย่างผู้บริหารประเทศที่
อยูใ่ นหัวใจของคนลาว คือเจ้าสุพานุวงหรือทีค่ นลาว
เรียกว่า “ลุงประธาน” ซึ่งเป็นประธานคนแรกของ
ประเทศว่า เป็นคนดีที่มี “จิตใจอดทน ประหยัด
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ยึดมั่นในความสัตย์ซื่อบริสุทธิ์ต่อประเทศชาติ”
(ผิวอ่อน, 2011)
นอกจากความดีแล้วผูบ้ ริหารต้องมีความรู้
ความสามารถด้วย ดังที่กล่าวถึงบรรดาผู้นำ�ในอดีต
ของชาติว่าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถในการ
รวบรวมลาวให้เป็นปึกแผ่น มีความสามัคคี และ
ร่วมกันต่อสู้กับศัตรูของชาติจนสามารถปลดปล่อย
ชาติเป็นอิสระมาจนทุกวันนี้ ดังความว่า “…ก็เพราะ
ผู้นำ�ของเราทั้งนั้นที่ปรีชาสามารถ ฉลาดหลักแหลม
ในการรวบรวมลาวทุกชนชั้นให้มีความสามัคคีเป็น
นํ้าหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมกันต่อสู้และกู้อิสรภาพมา
ให้ประเทศชาติของเรา” (ทุกคนที่อยู่ในสังคมยุค
ใหม่ต้องรู้บุญคุณผู้นำ�, 2011) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในสถานการณ์โลกยุคปัจจุบันที่ลาวต้องการพัฒนา
ประเทศให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศที่ยากจน
และด้อยพัฒนา ความรูค้ วามสามารถของผูน้ �ำ ก็ยงิ่ มี
ความสำ�คัญเป็นอย่างมาก ดังความว่า “ไม่วา่ ยุคสมัย
ใด ความรูแ้ ละสติปญ
ั ญาย่อมเป็นสิง่ สำ�คัญทีจ่ ะทำ�ให้
คนเรามีทางออกสำ�หรับการดำ�รงชีวิต ประเทศชาติ
ก็เหมือนกัน ถ้าอยากลบล้างหรือหลุดพ้นจากความ
ทุกข์ยากก็ตอ้ งการคนทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถทีผ่ า่ น
การศึกษามาจัดตั้งปฏิบัติแนวทางนโยบายของรัฐ”
(เอ็กซ์เรย์, 2013) โลกทัศน์ดังกล่าวนี้สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของสุภาพร คงศิริรัตน์ (2557 : 119)
ความว่า “คนลาวมีทัศนะว่าคนที่เป็นผู้นำ�ปกครอง
ประเทศต้องมีความรูค้ วามสามารถ เพราะนอกจาก
ความรู้จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ของผู้นำ�ให้ดูน่าเชื่อ
ถือ ทำ�ให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใต้ปกครองแล้ว ยัง
สามารถใช้ความรู้ความสามารถในการบริหารบ้าน
เมือง เพื่อนำ�บ้านเมืองสู่ความเจริญผาสุกด้วย หาก
ปราศจากความรูค้ วามสามารถ ผูน้ �ำ นัน้ ย่อมไร้คณ
ุ ค่า
ไร้ศักดิ์ศรี จึงไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้นำ�ปกครอง
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คนอื่น”

2. โลกทัศน์เกี่ยวกับพรรคการเมือง ลาว
มีโลกทัศน์ว่าผู้นำ�กับพรรคประชาชนปฏิวัติลาว มี
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่อาจแยกขาดจาก
กันได้ คือมีอุดมการณ์ร่วมกันในการนำ�พาประเทศ
ให้เป็นอิสระจากศัตรูของชาติ และพัฒนาประเทศ
ให้ เจริ ญ รุ่ ง เรื อ ง ดั ง ความว่ า “นั บ แต่ อ ดี ต จนถึ ง
ปัจจุบัน...สิ่งที่สำ�คัญยิ่งกว่านั้นก็คือ พรรค และผู้นำ�
เราได้ยืนหยัดในหลักการเกี่ยวกับชนชั้น มีสติชาติ
(สำ�นึกของความเป็นชาติ) อย่างสูง ยอมสละสิทธิ์
ส่วนตัวเพือ่ ประเทศชาติเสมอ ดังคำ�ขวัญทีว่ า่ พรรค
ประชาชนปฏิวัติลาว กำ�เนิดจากประชาชน ทำ�งาน
รับใช้ประชาชน ทุกสิ่งทุกอย่างก็ล้วนแต่มุ่งหวังให้
ประเทศชาติมีความเจริญผาสุก” (ทุกคนที่อยู่ใน
สังคมยุคใหม่ต้องรู้บุญคุณผู้นำ�, 2011)
อีกทั้งมีโลกทัศน์ว่า พรรคฯ นอกจากจะมี
ความแนบแน่นเป็นอันหนึง่ อันเดียวกับผูน้ �ำ ทีบ่ ริหาร
ประเทศแล้ว ยังมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับ
ประชาชนด้วยการยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กบั ประชาชน
เพื่ อ พั ฒ นาประชาชนและประเทศชาติ ใ ห้ เจริ ญ
รุ่งเรือง ดังความว่า “พรรคประชาชนปฏิวัติลาวไม่
ได้อยู่โดดเดี่ยว ไม่ว่าเวลาใดก็ยืนเคียงบ่าเคียงไหล่
กับมหาชนหรือพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่า เพื่อ
พัฒนาประชาชนให้กินดีอยู่ดี และเพื่อประเทศชาติ
เสมอ” (ทุกคนที่อยู่ในสังคมยุคใหม่ต้องรู้บุญคุณ
ผู้นำ�, 2011) พร้อมทั้งตอกยํ้าว่าการยืนหยัดเคียง
บ่าเคียงไหล่ประชาชนนั้น พรรคได้ดำ�เนินการมา
นับตั้งแต่อดีตที่มีการก่อตั้งพรรค ไม่ว่าจะเป็นการ
ต่อสู้เพื่อปลดแอกลาวจากจักรวรรดินิยม เรื่อยมา
จนถึงปัจจุบัน พรรคประชาชนปฏิวัติลาวจึงเป็น
พรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวเท่านั้นที่สามารถ
นำ�พาชาติและประชาชนให้รอดปลอดภัยและสร้าง
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ความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศ ดังความว่า (สุวัน
ทีละวง, 2011)
ประเทศลาวเราได้รับการปลดปล่อยมา
ได้ 35 ปีแล้ว ชั่วระยะเวลา 35ปีนี้ พรรค
และรัฐบาลได้ชี้นำ�และนำ�พาปกปักรักษา
และพั ฒ นาประเทศชาติ ไว้ ไ ด้ เ ป็ น อย่ า ง
ดี จะเห็นได้ว่า...ประเทศเราได้พัฒนาให้
เจริญก้าวหน้าในหลายด้าน ถึงแม้จะมีศตั รู
พยายามใช้วิธีการหลายรูปแบบที่จะล้ม
ล้างระบอบการปกครองของเรา แต่พรรค
และรัฐบาลก็ได้ชี้นำ�และนำ�พาประชาชน
ลาวบรรดาเผ่าต่อสู้ปกปักรักษาประเทศ
ชาติไว้ได้อย่างมั่นคง สร้างประเทศลาวให้
เจริญรุ่งเรือง แก้ไขชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนบรรดาเผ่า ยกระดับชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ
แม้ แ ต่ ใ นปั จ จุ บั น พรรคก็ ไ ด้ รั บ ความไว้
วางใจจากประชาชนให้นำ�พาประเทศให้มีความ
เจริญเท่าเทียมกับประเทศต่างๆ ในอาเซียน ความว่า
“ ... ปัจจุบนั ก็ก�ำ ลังนำ�พาปวงชนลาวเราสืบต่อสร้าง
และบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนตามจุด
มุง่ หมายของสังคมนิยม ... ประชาชนลาวบรรดาเผ่า
ล้วนมีความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมต่อความสามารถ
ของพรรคทีจ่ ะนำ�พาประเทศชาติกา้ วสูค่ วามรุง่ เรือง
วัฒนา เทียบเท่ากับการพัฒนาของบรรดาประเทศ
ในภาคพื้น (อาเซียน) และในโลก” (เพื่อกองประชุม
ใหญ่ของพรรคเรา, 2011) ด้วยเหตุดังกล่าวข้าง
ต้น พรรคจึงมีความสำ�คัญอย่างยิ่งต่อประเทศชาติ
และประชาชนลาว อีกทั้งยังมีความชอบธรรมที่จะ
ปกครองลาวด้วย
โลกทัศน์ของลาวทีเ่ กีย่ วกับการปกครองนี้
เป็นการประกอบสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับระบอบ
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การปกครองของลาวที่พรรคฯกับผู้บริหารประเทศ
มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน กล่าวคือ พรรคเป็น
ผูเ้ ลือกผูน้ �ำ ของพรรคฯคือเลขาธิการใหญ่ศนู ย์กลาง
พรรค ซึง่ เลขาธิการใหญ่ศนู ย์กลางพรรคฯก็จะดำ�รง
ตำ�แหน่งประธานประเทศ รวมทั้งยังเป็นผู้เลือก
คณะรัฐมนตรีในการบริหารประเทศด้วย ด้วยเหตุ
นี้ พรรคฯ ผู้นำ�ประเทศ และรัฐบาลจึงมีความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน ทั้งนี้ก็เพื่อความมั่นคงทางการ
เมืองทั้งของพรรคฯ และของประเทศ ดังนั้น บุคคล
ที่พรรคฯคัดเลือกเข้ามาทำ�หน้าที่บริหารประเทศ
จึ ง ต้ อ งมี ค วามดี มี ค วามรู้ ค วามสามารถเป็ น ที่
ยอมรับของประชาชน และทีส่ �ำ คัญคือต้องยึดมัน่ ใน
อุดมการณ์ของพรรคด้วย เพื่อจะได้นำ�พาประเทศ
ให้เจริญรุ่งเรือง และประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี
ซึ่งจะส่งผลให้เสถียรภาพของรัฐบาลมีความมั่นคง
เมือ่ รัฐบาลมีเถียรภาพนัน่ ก็หมายถึงความมัน่ คงของ
พรรคประชาชนปฏิวัติลาวด้วย เพราะพรรคฯเป็น
ผู้คัดเลือกบุคคลขึ้นมาบริหารประเทศอีกทั้งเป็นผู้
กำ�หนดนโยบายในการบริหารประเทศ

โลกทัศน์ด้านเศรษฐกิจ

ลาวมีทศั นะว่าการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นสิง่
จำ�เป็น ทำ�ให้ประเทศมีการพัฒนา และประชาชนมี
ความเป็นอยู่ที่ดี แต่ทั้งนี้ต้องให้สอดคล้องกับบริบท
ของประเทศและบริบทของเศรษฐกิจโลก มีราย
ละเอียดดังนี้
1. การพัฒนาเศรษฐกิจต้องสอดคล้อง
กับบริบทของประเทศ ลาวมีโลกทัศน์ว่า จุดแข็ง
ของ สปป.ลาวคื อ การมี ท รั พ ยากรธรรมชาติ ที่
อุดมสมบูรณ์ จึงควรใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ กล่าวอีกนัยหนึ่ง
คือ เป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นต้นทุนทาง
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เศรษฐกิจ ดังความที่กล่าวถึงการเปิด เออีซี (AEC)
ว่าต้องใช้จดุ แข็งของลาวทีเ่ ป็นประเทศเกษตรกรรม
ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ความว่า
(แนวลาว, 2013)
ลาวมีพลเมืองน้อย ในอนาคตเชื่อว่าภาค
บริการและสินค้ากสิกรรมจะเป็นกลุ่มที่
สร้างรายรับให้กับประชาชนได้ดี ...แสดง
ให้เห็นว่าการพัฒนาประเทศของเราไป
ถูกทางแล้ว ที่ส่งเสริมให้มีการปลูกพืช
และเลีย้ งสัตว์ในเขตกสิกรรมซึง่ ประชาชน
เราส่วนใหญ่ยึดถือเป็นอาชีพกว่า 80%
กสิกรรมอินทรีย์ กสิกรรมสะอาด กสิกรรม
ที่ดีจะเป็นตัวช่วยในการสร้างรายได้ของ
กสิกรให้สูงขึ้น
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นต้นทุนการ
ผลิตทางเศรษฐกิจนี้ได้ถูกตอกยํ้าให้เด่นชัดขึ้นด้วย
ภาพของการสร้ า งเขื่ อ นเพื่ อ ผลิ ต กระแสไฟฟ้ า ที่
นอกจากจะทำ�ให้ประเทศพัฒนา ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้และมีความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ แล้ว ยังเป็นการสร้างราย
ได้ให้แก่ประเทศชาติด้วย ดังความว่า“การพัฒนา
พลังงานไฟฟ้าจากพลังนํ้าได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ปัจจุบันมีทั้งหมด 21 เขื่อนแล้ว ทำ�ให้ทั่วประเทศ
สามารถใช้ไฟฟ้าได้ถึงร้อยละ 80 และหนึ่งในสาม
ของรายรับของประเทศก็ได้มาจากการขายไฟฟ้า
ดังนั้นเขื่อนจึงเป็นสิ่งสำ�คัญที่ช่วยลบล้างความทุกข์
ยากของประชาชนลาว” (ดอกซ้อน ดอนโขง, 2013)
อย่ า งไรก็ ต าม ลาวมี ทั ศ นะว่ า การใช้
ทรั พ ยากรธรรมชาติ เ ป็ น ต้ น ทุ น การผลิ ต ทาง
เศรษฐกิจนั้น ต้องไม่สร้างมลพิษให้แก่สิ่งแวดล้อม
และสังคม โดยยกตัวอย่างเขื่อนนํ้าเทิน 2 ซึ่งสร้าง
เพือ่ ผลิตกระแสไฟฟ้าว่า ได้รบั การยกย่องให้เป็นต้น
แบบของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืน เพราะ
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คำ�นึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังความว่า “ຕົວຢ່າງ

ເຂືອ
່ ນນ້ຳເທີນ 2 ສ້າງສຳເລັດເມືອ
່ ປີ 2010 ໄດ້ຖກ
ື ຍົກ

ຍ້ອງວ່າເປັນເຂືອ
່ ນຕົວແບບແຫ່ງຄວາມຍືນຍົງທາງເສດ

- ตัวอย่างเขื่อน
นํ้าเทิน 2 ที่สร้างเสร็จเมื่อปี 2010 ได้รับการยกย่อง
ว่าเป็นเขื่อนต้นแบบของความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม และสังคม” (ดอกซ้อน ดอนโขง, 2013)
การพัฒนาเศรษฐกิจของลาวนีแ้ ตกต่างจากประเทศ
อื่นๆ ในเอเชียที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์ในการผลิต
กระแสไฟฟ้าซึง่ เป็นพลังงานทีไ่ ม่สะอาด และไม่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและคนในสังคม แม้ว่าประเทศ
เหล่านั้นจะได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีสูง
ดังนั้นลาวจึงโชคดีที่สุดที่การพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไม่ ไ ด้ ส ร้ า งมลพิ ษ ให้ กั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ดั ง
ความว่า “ประเทศเราโชคดีที่สุด เพราะว่าการสร้าง
โรงงานผลิตไฟฟ้ามาจากพลังนํ้าซึ่งเป็นแหล่งไฟฟ้า
ที่สะอาด ไม่เป็นพิษภัยต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ส่งผลกระ
ทบต่อสิ่งมีชีวิต” (บทเรียนราคาแพงจากโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์, 2011)
ทั้ ง นี้ โ ล ก ทั ศ น์ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ใ ช้
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นต้นทุนการผลิตนี้ เป็นผล
จากการที่ลาวมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์
และฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศไม่ดีพอ แต่รัฐ
จำ�เป็นต้องใช้เงินงบประมาณจำ�นวนมากเพือ่ พัฒนา
ประเทศ เพื่อให้ลาวหลุดพ้นจากการเป็นประเทศ
ที่ด้อยพัฒนา และให้ประชาชนหลุดพ้นจากความ
ทุกข์ยากภายในปี 2020 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ที่วางไว้ จึงจำ�เป็นต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่
อย่างมากมายเป็นต้นทุนทางเศรษฐกิจเพื่อนำ�เงิน
มาพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับความเห็นของทรง
ฤทธิ์ โพธิ์เงินว่า “พรรคฯและรัฐบาลลาวจึงมองหา
แนวทางที่จะแก้ไขปัญหาโดยเล็งเห็นว่าทรัพยากร
ຖະກິດ ສິ່ງ¬ແວດລ້ອມແລະ ສັງ¬ຄົມ
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แหล่งนํ้าที่มีอยู่อย่างมากมายสามารถที่จะนำ�มาใช้
ประโยชน์ในการผลิตพลังงานได้อย่างมากมาย ซึ่ง
ก็เป็นที่มาของเป้าหมายในการพัฒนาลาวให้เป็นผู้
ส่งออกพลังงานไฟฟ้ารายใหญ่ของเอเชียที่พรรคฯ
ลาวเรียกว่า “หม้อไฟแห่งเอเชีย” หรือ Battery of
Asia นั่นเอง” (ทรงฤทธิ์ โพธิ์เงิน, 2558)
2. ควรพัฒนาเศรษฐกิจให้สอดคล้อง
กั บ บริ บ ทเศรษฐกิ จ โลกด้ ว ยความระมั ด ระวั ง
ลาวมีโลกทัศน์ว่าเศรษฐกิจแบบทุนนิยมของตะวัน
ตกทำ�ให้เศรษฐกิจของประเทศมีการพัฒนาอย่าง
รวดเร็วก็จริง แต่ตอ้ งมีความรอบคอบระมัดระวังด้วย
เพราะผลกระทบทีม่ าจากการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยมจะสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อ
ประเทศชาติและประชาชน โดยได้กล่าวถึงประเทศ
สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยม ก็ยังประสบกับความหายนะได้เพราะ
ขาดความระมัดระวังในการพัฒนาเศรษฐกิจ ความ
ว่า “การพัฒนาเศรษฐกิจแบบอเมริกันนั้น ทำ�ให้
คนมีนสิ ยั บริโภคนิยม ใช้จา่ ยเกินตัว หากประเทศใด
เดินตามทุนนิยมแบบนีม้ แี ต่ลม้ ทัง้ ยืน” (ทิดดี, 2013)
ความอีกตอนหนึ่งที่สะท้อนทัศนะของลาวว่า ต้อง
พัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมด้วยความระมัดระวัง
เพื่อป้องกันกระแสบริโภคนิยมที่เน้นการบริโภคจน
เกินพอดีอนั เป็นผลมาจากกระแสโลกภิวตั น์ ดังความ
ว่า “ต้องได้รทู้ นั กระแสโลกาภิวตั น์ รูท้ นั กลไกตลาด
มิฉะนัน้ จะพลาดพลัง้ ตกเป็นเหยือ่ ของมันโดยไม่รสู้ กึ ตัว”
(ทิดดี, 2013)
โลกทัศน์ด้านเศรษฐกิจของลาวนี้น่าจะ
เป็นผลมาจากความจำ�เป็นในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศที่ ทำ � ให้ ล าวซึ่ ง แต่ เ ดิ ม เคยใช้ ร ะบบ
เศรษฐกิจแบบสังคมนิยม ได้เปลี่ยนมาใช้นโยบาย
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมในปี 1986 ด้วยการเปิด
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ประเทศรั บ การลงทุ น จากต่ า งประเทศ ซึ่ ง ลาว
เรียกว่า “กลไกเศรษฐกิจใหม่” (New Economic
Mechanism: NEM) (ภูมิวิไล ศิริพลเดช, 2550 :
111) ทำ�ให้เศรษฐกิจลาวเจริญเติบโตมาก อย่างไร
ก็ตาม ลาวก็ตระหนักดีถงึ ผลด้านลบอันเกิดจากการ
พัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยม จึงพยายามควบคุม
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างระมัดระวัง ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของศรีประภา เพชรมี
ศรี (2542 : 232-233) ที่ว่า “แม้ลาวจะประกาศ
สนับสนุนเศรษฐกิจแบบตลาด แต่แผนพัฒนาเหล่า
นี้ก็ยังเน้นการส่งเสริมเศรษฐกิจแบบยังชีพที่เน้น
ให้ ประชาชนพึ่งพาตนเอง โดยเฉพาะหลังจากที่
ประเทศไทยประสบวิกฤตเศรษฐกิจใน ค.ศ. 1997
ซึ่งเป็ น บทเรี ย นให้ลาวดำ�เนินนโยบายเศรษฐกิจ
อย่างระมัดระวังมากขึ้น” นอกจากนี้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 7 ปี 2011 -2015)
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 8 (ปี 2016 – 2020)
ซึ่งจะเริ่มใช้ในปี 2016) ลาวได้กำ�หนดกรอบและ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับ
บริบทของประเทศและบริบทของเศรษฐกิจโลก ที่
“มุ่งเน้นการพัฒนา ทางสังคมวัฒนธรรมควบคู่ไป
กับการพัฒนาเศรษฐกิจ และการรักษาสิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะทำ�ให้ลาวเปลี่ยนเป็น
ประเทศอุตสาหกรรมและทันสมัยภายในปี 2563
(เออีซีเปลี่ยนประเทศไทย, 2556)
โลกทั ศ น์ เ กี่ ย วกั บ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
ของประเทศให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศ
และบริบทของเศรษฐกิจโลกนี้ ผลักดันให้ลาวนำ�
ระบบทุ น นิ ย มเสรี ม าใช้ กั บ ระบบเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศโดยอาศัยปัจจัยขั้นพื้นฐานที่มีอยู่เป็นทุน
นั่นก็คือ ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเน้นการแปลง
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ แร่ธาตุและที่ดิน

ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม) 2558		

ให้กลายเป็นสินค้าพื้นฐาน เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ของประเทศให้เข้ากับเศรษฐกิจโลกด้วยการเปิด
รับการลงทุนจากภายนอก (ปิ่นแก้ว เหลืองอร่าม
ศรี, 2554 : 15 อ้างอิงใน ศุทธิกานต์ มีจั่น, 2556
: 19) ทำ�ให้เศรษฐกิจของลาวพัฒนาก้าวหน้ามาก
ขึ้นอย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับรายงานผลการวิจัย
ของ The Economist Intelligence Unit (อ้างอิง
ใน กะปุก, 2557) ที่ระบุว่าลาวเป็นหนึ่งใน 10
ประเทศที่มีเศรษฐกิจโตเร็วที่สุดในโลก และในปี
พ.ศ. 2557 เศรษฐกิจลาวขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อย
ละ 8.5 ทั้งนี้เป็นผลมาจากการให้ต่างชาติเข้ามา
ทำ�สัมปทานกว่า 470 โครงการซึ่งมีมูลค่ารวมกัน
ถึง 5,900 ล้านดอลลาร์ และเป็นผลมาจากการขาย
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างกว้างขวาง ด้วยเหตุนี้ใน
แผนการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจฉบับที่ 8 ที่จะเริ่มใช้
ตั้งแต่ปี 2016 - 2020 รัฐบาลลาวจึงวางเป้าหมาย
อัตราการเจริญเติบโตของประเทศขั้นตํ่าต่อปีอยู่ที่
ร้อยละ 8.5 - 9 (เออีซีเปลี่ยนประเทศไทย, 2556)

โลกทัศน์ด้านวัฒนธรรม

ลาวมีโลกทัศน์วา่ วัฒนธรรมมีความสำ�คัญ
เท่ า กั บ ชาติ หากสู ญ เสี ย วั ฒ นธรรมก็ เ ท่ า กั บ สู ญ
เสียชาติ เนื่องจากในปัจจุบันนี้ รูปแบบการรุกราน
เพื่อยึดครองประเทศชาตินั้นไม่ได้ใช้กำ�ลังอาวุธทำ�
สงครามแย่งชิงเหมือนกับอดีต แต่ใช้การครอบงำ�
ทางวัฒนธรรมแทน ดังความว่า “ຍຸກສະ¬ໄໝນີ້ ກາ
ນຕໍ່¬ສູ້ບໍ່ແມ່ນໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງເປັນຫຼັກ ມີແຕ່ວ່າຫາ

ກວັດ¬ທະ¬ນະ¬ທຳລາວເສື່ອມ ຄົນລາວປະຖິ້ມວັດ¬ທະ¬
ນະ¬ທຳຂອງຕົນເອງ ນຳເອົາວັດ¬ທະ¬ນະ¬ທຳຂອງຊາດ
ອື່ນເຂົ້າມາ ນິ¬ຍົມຫຼົງ¬ໄຫຼກັບວັດ¬ທະ¬ນະ¬ທຳຂອງຊາດ
ອື່ນແລ້ວ ລາວເຮົາອາດສູນເສຍຄວາມເປັນຊາດລາ
ວໄດ້ ດັ່ງຜູ້¬ນຳເຮົາເຄີຍກ່າວເຕືອນພວກເຮົາໄດ້ວ່າ:

Vol. 13, No. 3 (September - December) 2015

- ยุคสมัยนี้ การ
ต่อสู้ไม่ได้ใช้ความรุนแรงเป็นหลัก แต่เป็นการต่อสู้
ทางวัฒนธรรม หากคนลาวละทิ้งวัฒนธรรมของ
ตนเอง นำ�วัฒนธรรมของชาติอื่นเข้ามาใช้ นิยม
หลงใหลกั บ วั ฒ นธรรมของชาติ อื่ น แล้ ว ลาวเอง
อาจสูญเสียความเป็นชาติลาวได้ ดังที่ผู้นำ�เราเคย
กล่าวเตือนพวกเราไว้ว่า สูญเสียวัฒนธรรมก็คือการ
สูญชาติ” (สุวัน ทีละวง, 2011) ทั้งนี้โลกทัศน์ด้าน
วัฒนธรรมที่เด่นๆ ได้แก่ ด้านภาษาลาว และการ
แต่งกาย
1. โลกทัศน์ดา้ นภาษา ลาวมีทศั นะว่าการ
ที่ลาวมีภาษาของตนเอง แสดงถึงการเป็นชาติที่มี
วัฒนธรรมเพราะภาษาเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ที่ แ สดงถึ ง ความเป็ น ชาติ ที่ มี อ ารยธรรมเก่ า แก่
นอกจากนี้ภาษาลาวยังเป็นเครื่องมือในการบันทึก
วัฒนธรรมของชาติอกี ด้วย ดังความว่า (ซายคำ� จำ�ปา
อุทุม, 2012)
ชาติลาวเป็นหนึ่งในบรรดาชาติเก่าแก่ที่มี
ประวัติศาสตร์รุ่งเรือง มีอารยธรรมสูงส่ง
อันเป็นเครือ่ งแสดงว่าแม้วา่ ลาวจะเป็นชาติ
เล็กๆ แต่ก็มีภาษาเป็นของตนเอง ภาษา
ประจำ�ชาติเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของ
ความอุดมสมบูรณ์ทางอารยธรรมของชาติ
ฉะนัน้ ภาษาลาวจึงเป็นหนึง่ ในมรดกทีล่ า้ํ ค่า
ของชาติลาว ... (เป็น)หนึ่งในเอกลักษณ์
ที่ สำ� คั ญ ของชาติลาว เพราะภาษาลาว
คือวัฒนธรรม และเป็นเครื่องมือบันทึก
วัฒนธรรม
ด้วยเหตุทภี่ าษาลาวเป็นวัฒนธรรมทีส่ �ำ คัญ
ของชาติ จึงต้องช่วยกันอนุรกั ษ์ดว้ ยการใช้ภาษาลาว
ให้ถกู ต้อง ด้วยการใช้ค�ำ ศัพท์ภาษาลาว ไม่ควรใช้ค�ำ
ของภาษาอื่น (ภาษาไทย) เพราะเป็นการแสดงถึง
ເສຍວັດ¬ທະ¬ນະ¬ທຳແມ່ນເສຍຊາດ.
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การขาดเอกภาพของชาติลาว ดังความว่า
(ซายคำ� จำ�ปาอุทุม, 2012)
แต่ ภ าษาลาวจะมี ค วามสำ � คั ญ เพี ย งใด
ก็ตาม ถ้าหากคนภายในชาติบ่เห็นความ
สำ � คั ญ และให้ ค วามสำ � คั ญ ในการรู้ สึ ก
หวงแหนในคุ ณ ค่ า เหล่ า นี้ คิ ด ว่ า อี ก ไม่
นานดอก มั น ก็ จ ะกลายเป็ น แต่ เ พี ย ง
ประวัติศาสตร์ที่ยืนยันว่า เราเคยมีภาษา
ลาวในอดีต... คำ�ศัพท์ภาษาลาวจำ�นวน
หนึง่ ทีใ่ ช้กนั ในปัจจุบนั กลับถูกแทนทีด่ ว้ ย
คำ�ศัพท์ทเี่ ป็นภาษาอืน่ ซึง่ เป็นการยอมรับ
เอาสิ่งอื่นมาทับถม ยุบยอบสิ่งที่ตนเองมี
อยู่อย่างบ่รู้จัก และใช้อย่างขาดจิตสำ�นึก
ที่ดี แล่นตามรสนิยมที่ตนเองเข้าใจว่ามัน
ทันสมัย แต่หวั ใจกลับเต็มไปด้วยความเป็น
ทาสที่ถูกครอบงำ�จากสิ่งอื่นที่มีอิทธิพล
กว่า โดยเฉพาะต่อภาษาลาวที่เป็นหนึ่ง
ในความไม่เป็นเอกภาพของคนลาวในนั้น
มันแสดงออกอยู่ที่การพูดและการเขียน
พอจะยกให้ เ ห็ น ความแตกต่ า งได้ ดั ง นี้
เช่น คำ�ว่า แกงส้ม ในภาษาลาวถูกเปลี่ยน
แทนด้วยคำ�ว่า ต้มยำ� ข้าวคัว่ เป็นข้าวผัด...
ดังนัน้ คนลาวต้องใช้ภาษาลาวเพราะภาษาบ่งบอกถึง
ความเป็นชาติ หากไม่ใช้ภาษาลาวแสดงว่าไม่ใช่คน
ลาว ดังความว่า “โบราณท่านก็ยงั มีค�ำ พูดทีเ่ ตือนสติ
ว่า ภาษาบอกชาติ มารยาทบอกตระกูล คำ�สุภาษิต
นี้ ประชาชนลาวทุกคนคงได้รหู้ มดทุกคนแล้ว แล้วก็
อยากถามคนลาวทีน่ ยิ มใช้ภาษาอืน่ ว่า ท่านเป็นชาติ
ลาวหรือเปล่า ท่านถือสัญชาติลาวหรือเปล่า ถ้าใช่
ท่านสมควรหรือไม่ที่จะแสดงความเป็นลาวออกมา
(ด้วยการใช้ภาษาลาว)” (สมเพ็ด บุนละวง, 2011)
การที่ ล าวให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ ภาษาลาว

30

รมยสาร

อย่างยิ่ง เพราะนอกจากภาษาเป็นเครื่องแสดงออก
ถึงความเป็นชาติแล้ว ยังแสดงถึงความเป็นเอกภาพ
ของชาติภายใต้การนำ�ของพรรคฯอีกด้วย ดังจะเห็น
ได้จากเมือ่ ลาวได้รบั อิสรภาพปกครองตนเอง รัฐบาล
ลาวได้ปฏิรูประบบการเขียนภาษาลาว (อักขรวิธี)
แบบใหม่ ให้งา่ ยขึน้ คืออ่านอย่างไรก็สะกดอย่างนัน้
ซึ่งอักขรวิธีดังกล่าวนี้ พูมี วงวิจิดได้ปรับสำ�หรับใช้
เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับบรรดาชนเผ่าต่าง ๆ
ในระหว่ า งที่ อ ยู่ ใ นเขตปลดปล่ อ ยทำ � ให้ ส ามารถ
รวบรวมบรรดาชนเผ่าต่าง ๆ ของลาวให้เป็นอันหนึง่
อันเดียวกันและร่วมกันต่อสู้กับจักรวรรดินิยมจน
ได้รับอิสรภาพ จึงอาจกล่าวได้ว่าการที่รัฐบาลลาว
นำ�อักขรวิธีที่ปฏิรูปใหม่ที่เคยใช้ในเขตปลดปล่อย
มาใช้เขียนภาษาประจำ�ชาตินั้น นอกจากจะเป็น
สัญลักษณ์อย่างหนึ่งของการปลดแอกที่สามารถล้ม
ล้างการปกครองระบอบเก่าแล้ว อักขรวิธีแบบใหม่
นีย้ งั เป็นสัญลักษณ์ของการปฏิวตั วิ ฒ
ั นธรรมแนวใหม่
ภายใต้อดุ มการณ์ของพรรคฯทีส่ อดคล้องกับระบอบ
การเมืองการปกครองของลาวอีกด้วย
2. โลกทัศน์ด้านการแต่งกาย ลาวมี
โลกทัศน์ว่า เครื่องแต่งกายประจำ�ชาติของแม่หญิง
ลาวถือเป็นเอกลักษณ์ส�ำ คัญทีบ่ ง่ บอกความเป็นชาติ
แม้ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัย ชุดประจำ�ชาติของ
แม่หญิงลาวก็ยังคงงดงามเหมาะกับทุกยุคทุกสมัย
กล่าวอีกนัยหนึง่ ก็คอื ชุดประจำ�ชาติลาวมีความงาม
อยู่เหนือกาลเวลา ดังความว่า (สุวัน ทีละวง, 2011)
แม่หญิงลาวเวลาแต่งกายชุดแม่หญิงหรือ
ชุดนางสาวลาว เข้าร่วมสังคมนานาชาติ
ภาพลั ก ษณ์ ข องแม่ ห ญิ ง ลาวก็ คื อ ภาพ
ลักษณ์ของคนลาว ซึ่งปรากฏให้เห็นเด่น
ชัดถึงความงามของชาติ... ประเทศชาติ
ของเราได้เป็นเอกราช มีอิสรภาพ และ
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ประชาธิปไตยในระบอบใหม่ ...ประเพณี
วัฒนธรรมลาวได้รับการฟื้นฟูบูรณะ ได้
รั บการอนุ รั ก ษ์ รัก ษาและเสริ ม ขยายให้
มั่นคงและกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
รูปแบบการแต่งกายของแม่หญิงลาวก็คือ
ชุดแต่งกายของนางสาวลาวยังโอ้อวดงาม
ตาอยู่เสมอ
การที่ ล าวให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ วั ฒ นธรรม
เป็นอย่างยิ่ง เพราะลาวตระหนักดีว่าหากคนใน
ชาติหันไปนิยมวัฒนธรรมของชาติอื่น ความคิดก็
ย่อมถูกครอบงำ�ไปด้วย ในที่สุดย่อมส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้ ดังความว่า (สุวัน
ทีละวง, 2011)
...ปรากฏการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น นี้ ก็ อ าจตกเข้ า
กล กลอุบายการเปลี่ยนแปลงโดยสันติ
ของศัตรู อย่าลืมว่า การเปลี่ยนแปลงโดย
สันติด้านวัฒนธรรม-สังคม ย่อมนำ�ไปสู่
การเปลี่ยนแปลงโดยสันติด้านการเมือง
ได้เสมอ ... ถ้าวิเคราะห์อย่างละเอียดลึก
ซึ้ง จะเห็นว่ามันอาจจะมีผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในระยะยาวนาน จริงอยู่การ
เปลี่ยนแปลงประเทศชาติย่อมขึ้นอยู่กับ
การเปลี่ยนแปลงด้านการเมือง ถ้าหาก
ประชาชนมีแนวคิดทางการเมืองที่หนัก
แน่นมั่นคง มีแนวคิดด้านวัฒนธรรม –
สังคม สูงส่ง ประเทศชาติของเรา ระบอบ
ประชาธิปไตยประชาชน ก็จะมัน่ คงตลอดไป
โลกทั ศ น์ เ กี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นแปลง
วัฒนธรรมโดยสันตินี้ สอดคล้องกับคำ�กล่าวของนาย
หมุน แก้ว ออละบุน อดีตรัฐมนตรีกระทรวงแถลง
ข่าวและวัฒนธรรมของลาว ที่กล่าวว่า “วัฒนธรรม
นี่สำ�คัญมาก ถ้าไม่มีวัฒนธรรมก็คือไม่มีประเทศ
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ชาติ เพราะวัฒนธรรมจะเป็นเครื่องบอกตัวตนของ
คนในชาติซึ่งมีลักษณะเฉพาะหากเว้นเสียจากการ
มีวัฒนธรรมแล้วเราก็จะไม่รู้ว่าเราเป็นใคร” (หมุน
แก้ว ออละบุน, อ้างอิงในเจิมใจ แย้มผกา, 2552)

สรุปและอภิปรายผล

โลกทั ศ น์ ด้ า นการปกครองของลาวที่
ปรากฏในคอลัมน์นานาสาระ ของหนังสือพิมพ์เวียง
จันใหม่ นัน้ พบว่า ลาวได้ผกู โยง “ชาติ” กับความเชือ่
มั่นศรัทธาต่อพรรคประชาชนปฏิวัติลาวไว้ด้วยกัน
อย่างเหนียวแน่น ด้วยการชี้ให้เห็นว่า ความสำ�เร็จ
ของการพัฒนาประเทศจะควบคู่ไปกับความสำ�เร็จ
ในการพัฒนาพรรคฯ ส่วนด้านเศรษฐกิจนั้นลาวมี
โลกทัศน์ว่า การพัฒนาเศรษฐกิจตามแบบประเทศ
อื่นโดยปราศจากการพิจารณาอย่างรอบคอบจะ
ส่งผลเสียหายอย่างมากต่อประเทศชาติ ส่วนโลก
ทัศน์ด้านวัฒนธรรมพบว่าลาวให้ความสำ�คัญกับ
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วั ฒ นธรรมของชาติ เ ป็ น อย่ า งยิ่ ง โดยมองว่ า หาก
สูญเสียวัฒนธรรมเท่ากับการสูญชาติ เพราะลาว
ตระหนักดีถึงกระแสวัฒนธรรมต่างชาติที่ไหลบ่า
เข้ า สู่ ล าวผ่ า นทางเทคโนโลยี และตระหนั ก ดี ว่ า
หากลาวถูกครอบงำ�ทางวัฒนธรรมจากต่างชาติที่มี
อุดมการณ์ทางการเมืองทีแ่ ตกต่างกัน ในอนาคตข้าง
หน้าอาจมีผลโดยตรงต่อการเปลีย่ นแปลงอุดมการณ์
ทางการเมืองการปกครองของลาวได้ ลาวจึงให้ความ
สำ�คัญกับวัฒนธรรมเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ลาว
มีทัศนะว่าวัฒนธรรมการแต่งกายประจำ�ชาติของ
แม่หญิงลาวนั้นงดงามไม่ได้น้อยหน้าชาติอื่นและ
สามารถเข้ากับยุคสมัยต่าง ๆ ได้อย่างงดงาม ทั้งนี้
เป็นที่น่าสังเกตว่าโลกทัศน์ของลาวด้านต่าง ๆ ที่
ปรากฏในคอลัมน์นานาสาระนี้สะท้อนถึงการปรับ
ตัวของลาวต่อกระแสโลกาภิวัตน์โดยอยู่ภายใต้การ
ชี้นำ�ของพรรค
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Culture of Wearing : The Status of Existence.
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บทคัดย่อ

วิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยในการดำ�รงอยู่ของผ้าซิ่นตีนจก
แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ในประเด็นวัฒนธรรมการนุ่งซิ่นตีนจกแม่แจ่ม เป็นการ
วิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้ทฤษฎีทางวัฒนธรรม ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม และทฤษฎีโลกาภิวัตน์มาวิเคราะห์ พื้นที่วิจัยคือ ตำ�บลช่างเคิ่ง และ
ตำ�บลท่าผา มีกลุ่มช่างทอผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่ม กลุ่มผู้ใช้ผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่ม และกลุ่ม
นักวิชาการท้องถิ่น เป็นกลุ่มประชากรในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลได้จากการ
ศึกษาเอกสาร และการเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยใช้แบบสัมภาษณ์และแบบบันทึก
การสังเกตเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบกับทฤษฎีและแนวคิด เพื่อ
เสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมการนุ่งผ้าซิ่น
ตีนจกแม่แจ่มได้มีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อการ
ดำ�รงอยู่ จากอดีตการนุ่งผ้าซิ่นตีนจกของผู้หญิงชาวแม่แจ่มจะนุ่งเฉพาะในวันพระที่
สำ�คัญ นุ่งเมื่อตัวตายพร้อมเผาไปกับร่าง ลูกหลานทำ�ทานผ้าซิ่นตีนจกที่วัดเพื่ออุทิศ
ไปหาผู้ตาย และเป็นผ้าซิ่นสำ�หรับไหว้แม่สามีในวันแต่งงานเท่านั้น ผ้าซิ่นตีนจก
แม่แจ่มไม่ใช่ผ้าซิ่นที่นุ่งในชีวิตประจำ�วัน ในวันปกติผู้หญิงแม่แจ่มจะนุ่งผ้าซิ่นของ
ชนเผ่าปกาเกอะญอ ชนเผ่าลั๊วะ และซิ่นลายก่าน อีกทั้งผู้หญิงแม่แจ่มไม่ได้ทอและ
นุ่งผ้าซิ่นตีนจกทุกคน นอกจากเป็นผู้ที่สืบเชื้อสายช่างทอมาจากพญาเขื่อนแก้วและ
พญาไจยเท่านั้น จนถึงในช่วงเวลาหนึ่งผ้าซิ่นตีนจกเกือบหายไปจากแม่แจ่ม สังคม
1
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แม่แจ่มได้มีการปรับตัวให้คนหันมานุ่งผ้าซิ่นตีนจก
โดยใช้วธิ กี ารรณรงค์ให้ผหู้ ญิงแม่แจ่มนุง่ ผ้าซิน่ ตีนจก
ที่สามารถนุ่งได้หลายโอกาส ถึงแม้ว่าการนุ่งผ้าซิ่น
ตีนจกจะไม่ตรงกับวัตถุประสงค์เดิมก็ตาม และใน
ขณะเดียวกันความเชื่อในการนุ่งผ้าซิ่นตีนจกเดิม ก็
ยังคงอยู่กับสังคมแม่แจ่มอย่างแนบแน่น
คำ�สำ�คัญ : วัฒนธรรมการนุ่งซิ่น, ผ้าซิ่นตีนจก
		 แม่แจ่ม
Abstract
This research aimed to study the
existence of Culture of wearing Sin Tin
Jok Mae Chaem, Chiang Mai. The data
was analyzed by cultural theory, theory
of socio-cultural change and globalization
in changkhoeng and Thapha, Mae Chaem,
Chiang Mai. The sample was Sin Tin Jok Mae
Chaem weaver, users and local scholars.
The data was collected from documents,
field trips, questionnaires, and analyzed by
descriptive analysis. The results revealed
that Culture of wearing Sin Tin Jok Mae
Chaem, Chiang Mai had adapted to socio
- cultural change to be existence. The former
Mea Chaem women wore Sin Tin Jok
especially on the Buddhist Subbath, funeral
day and as a gift for mother - in – law on
wedding day. They didn’t wear Sin Tin Jok
in daily life. They wore Sin (sarong) of Karen
and Lua tribal and Sin Lai Khan. Only
descended from Phraya Kueakaew and
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Pharaya Chai weavers wore Sin Tin Jok.
To encourage and sustain the important of
culture that ancestors passed on, there were
campaigns for Mea Chaem women to wear
Sin Tin Jok on many occasions.
Keywords : Culture of Wearing Sin Tin Jok,
		 Sin Tin Jok Mea Chaem

บทนำ�

ซิ่ น เป็ น ผ้ า นุ่ ง ของผู้ ห ญิ ง ในดิ น แดน
สุวรรณภูมิ มีลักษณะใหญ่หลวม นุ่งได้ทุกขนาด
ของลำ�ตัว ด้วยการพับแนบและเหน็บชายพก การ
นุ่งผ้าซิ่นเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมการแต่งกาย
ของโลกตะวันออกที่มีลักษณะการหุ่งผ้าแบบห่ม
ผูก เหน็บ มัด มีความแตกต่างกับการแต่งกายของ
โลกตะวันตกที่มีการนุ่งผ้าแบบพอดีตัว ผ้าซิ่นเป็น
สิ่งที่แสดงถึงฐานะบทบาทของความเป็นเพศหญิง
เมื่อกล่าวถึงความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ใน
ดินแดนสุวรรณภูมิ ลวดลายทอของผ้าซิ่นเป็นสิ่งที่
บ่งชี้ถึงอัตลักษณ์ที่ชัดเจนของกลุ่มชาติพันธุ์ กล่าว
เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ไทยวน กลุ่มชนที่ใหญ่ที่สุดใน
อาณาจักรล้านนา มีผ้าซิ่นตีนจกเป็นสิ่งที่แสดงให้
เห็นถึงอัตลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยลวดลายอันวิจิตร
งดงามและมีเทคนิคการทอเฉพาะของกลุม่ คนไทยวน
คือ เทคนิคการทอจก ดังนั้นการศึกษาเรื่องราวทาง
ประวัตศิ าสตร์การโยกย้ายถิน่ ฐานของกลุม่ ชาติพนั ธุ์
จึงสามารถศึกษาได้ผา่ นลวดลายทอและเทคนิคการ
ทอผ้าซิ่น ดังกลุ่มชาติพันธุ์ไทยวนที่อยู่ในจังหวัด
สระบุรี และจังหวัดราชบุรี ทีย่ า้ ยฐานมาจากล้านนา
ก็ยังคงรักษาอัตลักษณ์ของการทอผ้าซิ่นตีนจกได้
อย่างเหนียวแน่น ถึงแม้ว่าปัจจุบันลวดลายทอของ
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กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ไ ทยวนในแต่ ล ะที่ จ ะไม่ เ หมื อ นกั น
ทั้งหมดก็ตาม แต่ก็มีลวดลายที่เชื่อมโยงกันอย่างมี
ความหมาย
ผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่ม เป็นผ้าซิ่นของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ไทยวนล้านนา มีประวัติศาสตร์มาอย่าง
ช้านาน นับตั้งแต่การอพยพพลัดถิ่นฐานของชาว
ไทยวนด้วยการเมืองและสงคราม ในปี พ.ศ. 2374
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ได้ยกทัพ
สยามมาตีพม่าออกจากเชียงแสน เมื่อพม่าพ่ายแพ้
เมืองเชียงแสนถูกทำ�ลาย กองทัพสยามได้รวบรวม
ผูค้ นชาวเมืองเชียงแสนได้ 23,000 คน แบ่งคนเหล่า
นี้ออกเป็น 5 ส่วน โดยให้ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่ไปอยู่
เชียงใหม่ ลำ�ปาง น่าน เวียงจันทน์ สระบุรี และ
ราชบุรี ถึงกระนัน้ ก็ตามกลุม่ ชนไทยวนก็ยงั มีวถิ กี าร
ดำ�เนินชีวติ ทีเ่ ป็นแบบไทยวน แม้วา่ ต้องย้ายถิน่ ฐาน
ไปยังถิ่นที่ต่างๆ ชาวไทยวนมีคตินิยมการตั้งถิ่นฐาน
ที่เป็นแอ่งหุบเขา มีแม่นํ้าไหลผ่าน อันเป็นแบบแผน
การก่อสร้างสร้างเมืองตั้งแต่พญามังราย ตัวอย่าง
เช่น ชาวไทยวนทีต่ อ้ งย้ายถิน่ ฐานไปอยูท่ ตี่ �ำ บลดอน
แร่ อำ�เภอเมือง จังหวัดราชบุรี อำ�เภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่ (วิบูลย์ ลี้สุวรรณ, 2530 : 88 – 89)
กลุ่ ม ชนไทยวนหรื อ คนเมื อ งในอำ � เภอ
แม่แจ่ม หรือเมืองแจ๋ม กลุ่มคนที่ตั้งถิ่นฐาน ณ
ดินแดนทีร่ าบผืนกว้าง มีแม่นาํ้ ไหลผ่าน ล้อมรอบด้วย
ภูเขาสูงและสลับซับซ้อน เดิมเรียกอาณาเขตแห่งนี้
ว่า “เมืองแจ๋ม” เมืองที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ห่าง
ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 150 กิโลเมตร
ในสมัยที่ยังไม่มีการสร้างทางหลวงแผ่นดิน ชาว
แม่แจ่มเดินทางเพื่อติดต่อกับโลกภายนอกด้วยการ
เดินเท้าและวัวต่าง ในพื้นที่เมืองแจ๋มหรือแม่แจ่มมี
กลุ่มชาติพันธุ์คือ กลุ่มคนไทยวน (คนเมือง) ตั้งบ้าน
เรือนอยู่ในที่ราบ กลุ่มคนลัวะ (ละว้า) ปกาเกอะญอ
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(กระเหรีย่ ง) และม้ง(แม้ว,แข่) อยูบ่ นภูเขาสูง กลุม่ ชน
ไทยวนหรื อ คนเมื อ งในแม่ แจ่ ม เป็ น กลุ่ ม คนที่ มี
วัฒนธรรมที่เข้มแข็ง แม้ในปัจจุบันจะถูกกลืนกลาย
เข้าไปกับวัฒนธรรมของไทยภาคกลางเป็นอย่างมาก
แต่ประเพณีวัฒนธรรม คติความเชื่อบางอย่าง
ยังฝังรากลึกอยูใ่ นจิตวิญญาณของคนไทยวนแม่แจ่ม
การทอผ้ า ซิ่ น ตี น จกของชาวแม่ แจ่ ม นั บ ว่ า เป็ น
ภูมิปัญญาของชาวไทยวนที่สืบทอดกันมาจนถึงทุก
วันนี้ คำ�ว่า “จก” เป็นเทคนิคการทอผ้าที่มีลักษณะ
พิเศษ ด้วยการล้วงเส้นด้ายหลากสีลงบนเส้นยืนให้
เกิดลวดลายต่างๆ การทอผ้าจกหรือผ้าตีนจกทีเ่ รียก
ชื่อของตีนซิ่น เป็นการทอที่ละเอียดอ่อน ประณีต
สลับซับซ้อน ต้องมีความวิริยะอุตสาหะในการทอ
(มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543 : 85) ด้วยทักษะ
ความชำ�นาญทีต่ อ้ งใช้เวลาในการฝึกฝน ผ้าซิน่ ตีนจก
แม่แจ่มจึงเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่มีคุณค่าเป็น
อย่างยิง่ จากลวดลายและกระบวนการทอมีลกั ษณะ
เฉพาะตัว รวมทั้งการนุ่งผ้าซิ่นของชาวแม่แจ่ม จึง
เป็นเหมือนภาพอดีตของล้านนาที่หลงเหลืออยู่ใน
ปัจจุบัน ซึ่งผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่มได้ผ่านสิ่งต่างๆ มาก
ระทบอย่างมากมาย ในการศึกษาวิจยั เรือ่ งราวเกีย่ ว
กับผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่มตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้น
เป็นการค้นหาคำ�ตอบในปัจจัยต่างๆ ทีส่ ง่ ผลต่อการ
ดำ�รงอยูข่ องผ้าซิน่ ตีนจกแม่แจ่มทีว่ า่ วัฒนธรรมการ
นุ่งซิ่นตีนจกแม่แจ่มในปัจจุบันเป็นอย่างไร มีการนุ่ง
เพิ่มขึ้นหรือลดน้อยลง รวมทั้งการปรับตัวเพื่อการ
ดำ�รงอยู่ในวัฒนธรรมการนุ่งผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่ม
เป็นอย่างไร
ในกรณี ศึ ก ษาประเด็ น เรื่ อ ง การดำ � รง
อยู่ของผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่มนั้น มีสิ่งที่น่าสังเกตว่า
แม่แจ่มเป็นอำ�เภอที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขาสูง ช่วง
เวลาหนึ่ ง ความเจริ ญ เข้ า ไปอย่ า งช้ า ๆ เนื่ อ งจาก
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อุปสรรคในการเดินทางเข้าออก แต่เมื่อโลกเปลี่ยน
เป็นโลกแบบโลกาภิวัตน์ ที่โลกทั้งโลกได้เชื่อมโยง
กันหมดด้วยระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต ข่าวสาร
ข้อมูลทุกอย่างรับรู้ได้อย่างรวดเร็วแม้แต่แม่แจ่ม
ที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาก็สามารถรับรู้ข่าวสารได้ใน
เวลาเดียวกัน สิ่งต่างๆ ที่มากระทบย่อมมีปฏิกิริยา
วั ฒ นธรรมที่ เข้ ม แข็ ง กว่ า ย่ อ มกลื น วั ฒ นธรรมที่
อ่อนแอกว่า มีความสุม่ เสีย่ งทีจ่ ะถูกกลืนหรือสูญหาย
ไปในอนาคตอันใกล้ ในท่ามกลางกระแสโลกาภิวตั น์
วัฒนธรรมการนุ่งผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่มจะดำ�รงอยู่ได้
หรือไม่อย่างไรนัน้ มีปจั จัยใดบ้างทีส่ ง่ ผลต่อการดำ�รง
อยู่ของผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่ม ดังกล่าวนี้ผู้วิจัยมีความ
สนใจที่จะศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาสถานภาพในการนุ่งผ้าซิ่น
ตีนจกแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
2. เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการนุง่ ผ้าซิน่
ตีนจกแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการวิจัย

การศึกษาในประเด็นเรื่องวัฒนธรรมการ
นุง่ ผ้าซิน่ ตีนจกแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ : สถานภาพ
ของการดำ�รงอยู่ ผูว้ จิ ยั ได้ท�ำ การศึกษาค้นคว้าทฤษฎี
ต่างๆ เพื่อนำ�มาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ
พรรณาวิเคราะห์ สู่การอธิบายตามวัตถุประสงค์ที่
วางไว้ ในประเด็นเรื่องการดำ�รงอยู่ของวัฒนธรรม
การนุ่งผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
อันประกอบด้วยทฤษฎีต่างๆ คือ
ทฤษฎี วั ฒ นธรรม กล่ า วว่ า วั ฒ นธรรม
เป็นเรื่องความดีความงามของสังคมมนุษย์ มีการ
พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น ส่วนคำ�ว่าศิลปวัฒนธรรม
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หมายความถึงได้ 2 นัยยะ อาจหมายถึง วัฒนธรรม
ทีม่ ศี ลิ ปะเป็นส่วนประกอบ หรือศิลปะทีม่ วี ฒ
ั นธรรม
เป็นส่วนประกอบ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั การให้นาํ้ หนักความ
สำ�คัญในแต่ละบริบท ซึ่งวัฒนธรรมมีการพัฒนา มี
ความเจริญงอกงามไปในทางทีด่ ี มีการเลือ่ นไหลจาก
อีกที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง วัฒนธรรมเป็นเรื่องเฉพาะ
ของสั ง คม ในแต่ ล ะสั ง คมย่ อ มมี ลั ก ษณะเฉพาะ
วัฒนธรรมย่อมมีความเหมาะสมในสังคมนั้นๆ ไม่
ควรมีการเปรียบเทียบว่าสังคมใดเหนือกว่าสังคมใด
เพราะในเรื่องของวัฒนธรรมไม่มีเกณฑ์ในการวัด
ว่าสังคมใดเหนือกว่าหรือแย่กว่า (ศิริรัตน์ แอด
สกุล, 2556 : 87 - 100) ในการวิเคราะห์ประเด็น
วัฒนธรรมการนุ่งผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่มนั้น ทฤษฎี
ทางวัฒนธรรมนี้สามารถนำ�มากำ�หนดกรอบในการ
วิเคราะห์เรื่องของวัฒนธรรมการการนุ่งผ้าซิ่นเชิง
ประวัติศาสตร์ ที่สามารถเรียงลำ�ดับเหตุกาณ์ความ
เคลื่อนไหว และสิ่งที่มากระทบต่อการดำ�รงอยู่ของ
ผ้าซิ่น บทบาทของภูมิปัญญาการทอผ้าที่เชื่อมโยง
วัฒนธรรม ความเชื่อ วิถีชีวิต และประเพณีของชาว
แม่แจ่ม
ทฤษฎี ก ารเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมและ
วัฒนธรรมกล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกิด
ขึ้นอย่างต่อเนื่องอันมีผลมาจากแรงกดดันที่มอง
ไม่เห็นและไม่สามารถควบคุมได้ ปัจจัยที่กำ�หนด
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง คือแรงกดดันที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ความเจริญทาง
เทคโนโลยี การจัดลำ�ดับชั้นทางสังคม และระบบ
เศรษฐกิจ (นิเทศ ตินณะกุล, 2551 : 10 – 12 : 7)
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ส่งผลอันเชื่อมโยงกับ
วัฒนธรรม เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการให้สังคม
ดีขึ้น ทั้งนี้เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ให้มี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งที่มาของการเปลี่ยนแปลง
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อาจจะมาจากปัจจัยภายในสังคมและปัจจัยทีม่ าจาก
ภายนอกสังคม การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่มี
อยู่เดิมให้ดีขึ้นนั้น ย่อมมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
อื่น จนเกิดการผสมผสานหรือกลืนกลายจนเป็น
วัฒนธรรมใหม่ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ว่าสังคมนัน้ ยอมรับสิง่
ที่เปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ ปัจจัยที่สำ�คัญอีกประการ
หนึ่งคือ พัฒนาการของเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร
ทีส่ ามารถดูดซับความคิดหนึง่ ไปสูส่ งั คมหนึง่ ได้อย่าง
รวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงทางสังคมจึงเป็นสภาวะ
ความเคลื่อนไหวจากเวลาหนึ่งไปสู่เวลาหนึ่ง ซึ่งเป็น
แนวทางที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติ
และพฤติกรรมของสมาชิกในสังคม ตั้งแต่ระดับ
สากล สถาบัน ไปจนถึงระดับสังคม จากลักษณะที่
สังคมเคยเป็นอยู่ ให้ก้าวไปสู่ในทางที่ดีขึ้นกว่าเดิม
ซึ่งอาจเรียกว่าสังคมที่ได้รับการพัฒนา (จินตวีร์
เกษมศุข, 2554 : 11-14) ดังนั้นแนวคิดและทฤษฎี
การเปลีย่ นแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมดังทีก่ ล่าว
มานี้ ผู้วิจัยสามารถนำ�เนื้อหาสาระที่สำ�คัญของ
ทฤษฎีมาวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรม
การนุ่ ง ผ้ า ซิ่ น ตี น จกแม่ แจ่ ม ที่ มี ผ ลต่ อ การดำ � รง
อยู่ ซึ่งสังคมแม่แจ่มได้มีความเปลี่ยนแปลงมาโดย
ตลอดจากความเจริญของบ้านเมือง นโยบายของ
ภาครัฐ ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสื่อสาร
รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย ในสภาพการณ์ของ
การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมนี้ จะส่ ง ผลต่ อ จารี ต
การนุ่งผ้าซิ่นแบบเดิมหรือไม่อย่างไร รูปแบบของ
การนุ่งซิ่นตีนจกเปลี่ยนไปหรือไม่อย่างไร มีปัจจัย
ภายในหรือภายนอก หรือปัจจัยอื่นใดที่ส่งผลต่อ
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การเปลีย่ นแปลงทางสังคมทีส่ ง่ ผลต่อวัฒนธรรมการ
นุ่งผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่ม
ทฤษฎีโลกาภิวัตน์ กล่าวว่าเมื่อมนุษย์
มีความเจริญทางด้านความคิด วิวฒ
ั นาการทางความ
คิดของมนุษย์ส่งผลให้โลกเปลี่ยน สังคมย่อมมีการ
เปลี่ยนแปลงและเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมอย่างเป็น
ระบบ ความเปลี่ยนแปลงของโลกนับตั้งแต่มนุษย์
มีความเจิญทางด้านปัญญาจนถึงปัจจุบัน ได้แบ่ง
โลกเป็น 3 ช่วงเวลาด้วยกันคือ ยุคเกษตรกรรม ยุค
อุตสาหกรรม และยุคสารสนเทศ กล่าวเฉพาะยุค
สารสนเทศในปัจจุบัน หรือยุคโลกาภิวัฒน์ เป็นโลก
ยุคข่าวสารไร้พรมแดน เทคโนโลยีเครือข่ายส่งผล
ให้โลกทั้งโลกเชื่อมต่อกัน และสามารถรับรู้ข่าวสาร
ได้ในเวลาเดียวกันทั้งหมด (Alvin Toffler. 1980)
จากทฤษฎีโลกาภิวัตน์นี้ ผู้วิจัยจะได้นำ�หลักทฤษฎี
มาวิ เ คราะห์ เพื่ อ สรุ ป ความในเรื่ อ งของกระแส
โลกาภิวฒ
ั น์ทกี่ ระทบสังคมแม่แจ่ม ทัง้ นีแ้ ม่แจ่มก็ไม่
สามารถปฎิเสธความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยได้ถึง
แม้วา่ จะอยูใ่ นหุบเขาก็ตาม สังคมแม่แจ่มสามารถรับ
รูข้ า่ วสารได้จากโลกภายนอกเหมือนกันและในเวลา
เดียวกัน ด้วยอิทธิพลของแฟชั่นหลังสมัยใหม่ จะส่ง
ผลต่อการดำ�รงอยูข่ องวัฒนธรรมการนุง่ ผ้าซิน่ ตีนจก
แม่แจ่มหรือไม่อย่างไร
จากทฤษฎี ดั ง กล่ า ว ผู้ วิ จั ย จะได้ นำ � มา
วิเคราะห์ในประเด็นการดำ�รงอยูข่ องวัฒนธรรมการ
นุง่ ผ้าซิน่ ตีนจกแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกรอบ
แนวคิดในการวิจัยดังนี้
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กรอบคิดในการวิจัย
สถานภาพในการนุ่งผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่ม

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนุ่งผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่ม

ตัวแปรที่ศึกษา
• การแต่งกายของผู้หญิงชาวแม่แจ่ม
• ประเพณี
• ความเชื่อ

ตัวแปรที่ศึกษา
• การส่งเสริมจากภาครัฐ
• ประเพณี
• ความเชื่อ

สถานภาพในการดำ�รงอยู่ของ
วัฒนธรรมการนุ่งผ้าซิ่นของตีนจกแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่
ภาพที่ 1 กรอบคิดในการวิจัย

ขอบเขตการวิจัย

การวิจัยในประเด็นการดำ�รงอยู่ของวัฒนธรรมการนุ่งผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่ม มีขอบเขตการวิจัยดังนี้
พื้นที่การวิจัย ตำ�บลช่างเคิ่ง และตำ�บลท่าผา อำ�เภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ช่วงเวลาในการทำ�วิจัย 1 มกราคม 2557 – 31 ธันวาคม 2558
ประชากรในการวิจัย
		 - ช่างทอผ้าซิ่นตีนจก จำ�นวน 12 คน
		 - ผู้ใช้ผ้าซิ่น จำ�นวน 10 คน
		 - นักวิชาการท้องถิ่น จำ�นวน 8 คน
ประเด็นการศึกษาวิเคราะห์
		 - วัฒนธรรมการแต่งกายของไทยวนแม่แจ่ม
		 - การส่งเสริมจากภาครัฐ
		 - ความต้องการของกลุ่มผู้ใช้ผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่ม
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วิธีดำ�เนินการวิจัย

การวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยได้ดำ�เนินการตาม
ขั้นตอนของการศึกษาวิจัย โดยใช้วิธีการวิจัยเชิง
คุ ณ ภาพ (Qualitative Method) เพื่ อ ศึ ก ษา
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานภาพของการดำ�รง
อยูข่ องวัฒนธรรมการนุง่ ผ้าซิน่ ตีนจกแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่ โดยได้ใช้ทฤษฎีวัฒนธรรม ทฤษฎีการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม และทฤษฎี
โลกาภิวัตน์ มาวิเคราะห์ตามประเด็นที่ผู้วิจัยได้
กำ�หนดไว้ โดยมีวิธีการดำ�เนินการวิจัยคือ
การเก็ บ ข้ อ มู ล ภาคเอกสาร ผู้ วิ จั ย ได้
ทำ � การศึ ก ษาข้ อ มู ล ต่ า งๆ เกี่ ย วกั บ ผ้ า ซิ่ น ตี น จก
แม่แจ่มที่ปรากฏในเอกสารวิชาการ งานวิจัย และ
วรรณกรรมต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ เอกสารวิชาการ
ที่เกี่ยวกับทฤษฎีและแนวคิดทางด้านวัฒนธรรม
ทฤษฎีความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
และทฤษฎีโลกาภิวัฒน์
การเก็บข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยลงพื้น
ที่วิจัยเป็นเวลา 6 เดือน และเดินทางเข้าสู่สนาม
วิจัยตามโอกาสสำ�คัญคือ งานมหกรรมผ้าซิ่นตีนจก
แม่แจ่ม ประเพณีจุลกฐิน ประเพณีผิงไฟผะเจ้าเพ็ญ
เดือนสี่ โดยการเก็บข้อมูลภาคสนามได้เน้นพื้นที่
ตำ�บลช่างเคิ่ง และตำ�บลท่าผา เนื่องจากเป็นพื้นที่
ทีม่ กี ารทอผ้าทอผ้าซิน่ ตีนจกมากทีส่ ดุ อย่างไรก็ตาม
ผู้ วิ จั ย ยั ง ได้ เ ก็ บ ข้ อ มู ล ที่ ใ นตำ � บลอื่ น ๆ ในอำ � เภอ
แม่แจ่มด้วย เพือ่ ให้เห็นถึงภาพรวมในวัฒนธรรมการ
นุ่งผ้าซิ่นตีนจกในปัจจุบัน ในการเก็บข้อมูลภาค
สนามผู้วิจัยมีวิธีการเก็บข้อมูลดังนี้
การสังเกต : ในการลงพื้นที่สนามผู้วิจัย
ได้สังเกตปรากฏการณ์ต่างๆ ในวิถีชีวิตประจำ�วัน
ของชาวแม่แจ่ม โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมการนุ่งซิ่นตีนจกแม่แจ่ม ผู้วิจัยได้สังเกต
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แบบมีส่วนร่วมในประเพณี และการทำ�กิจกรรม
ต่างๆ ที่ชาวบ้านจัดขึน้ ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้กล้องถ่ายภาพ
ในการบันทึกเกี่ยวกับวัฒนธรรมการนุ่งผ้าซิ่นตีนจก
ของชาวแม่แจ่ม
การสัมภาษณ์ : ผู้วิจัยได้ทำ�การสัมภาษณ์
บุคคลต่างๆ พร้อมกับการสังเกตการณ์แบบมีส่วน
ร่วม ซึ่งการสัมภาษณ์นี้เป็นทั้งแบบมีโครงสร้างและ
ไม่มีโครงสร้าง โดยผู้ให้ข้อมูลหลักจะแนะนำ�ตัว
ผู้วิจัยให้ชาวบ้านในพื้นที่วิจัยรู้จัก เพื่อสร้างความ
สนิทสนม และความไว้เนื้อเชื่อใจในตัวผู้วิจัยในการ
เก็บข้อมูลด้านต่างๆ ด้วยการสัมภาษณ์ การบันทึก
ภาพกิ จ กรรมทางสั ง คม การร่ ว มกิ จ กรรมและ
ประเพณีต่างๆ ภายในพื้นที่วิจัย โดยการสัมภาษณ์
บุคคลต่างๆ ที่เป็นประชากรวิจัยดังนี้

กลุ่มประชากรวิจัยในการวิจัย

ช่างทอผ้าซิ่นตีนจก หมายถึง ผู้ที่เป็นช่าง
ทอผ้าซิ่นตีนจก ซึ่งในขณะเดียวกันประชากรกลุ่ม
นี้ก็เป็นผู้ที่นุ่งผ้าซิ่นตีนจกด้วยอยู่แล้ว โดยผู้วิจัย
ได้ทำ�การสัมภาษณ์เพื่อแสวงหาคำ�ตอบเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมการนุง่ ซิน่ ตีนจก โอกาสของการนุง่ ความ
เชื่อของการนุ่งผ้าซิ่นตีนจกที่สัมพันธ์กับประเพณี
ต่างๆ ในแม่แจ่ม
ผู้ใช้ผ้าซิ่น หมายถึง ผู้ที่นุ่งผ้าซิ่น โดยเน้น
ผูท้ ไี่ ม่ได้เป็นช่างทอ รวมทั้งผูซ้ อื้ ผ้าซิน่ ต่างถิน่ เพื่อที่
ผูว้ จิ ยั ได้สมั ภาษณ์ในประเด็นของการนุง่ ผ้าซิน่ ตีนจก
แม่แจ่มในฐานะผูซ้ อื้ และผูท้ อี่ ยูต่ า่ งถิน่ ว่ามีทศั นคติ
อย่างไรต่อการนุ่งซิ่นตีนจกแม่แจ่ม
นักวิชาการท้องถิ่น หมายถึง ผู้ที่มีองค์
ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา โดย
เฉพาะวัฒนธรรมไทยวนแม่แจ่ม เป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่
อำ�เภอแม่แจ่ม และอยู่นอกพื้นที่ มีผลงานเขียน
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งานวิจัย งานวิชาการที่เกี่ยวกับผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่ม
รวมทัง้ ด้านล้านนาคดี โดยผูว้ จิ ยั จะได้สมั ภาษณ์เพือ่
ให้ได้ความรูใ้ นเชิงวิชาการ ประกอบการวิเคราะห์ใน
ประเด็นการดำ�รงอยูข่ องวัฒนธรรมการนุง่ ซิน่ ตีนจก
แม่แจ่ม

การวิเคราะห์ข้อมูล

เป็ น การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล แบบพรรณา
วิเคราะห์ โดยการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงแนวคิด ทฤษฎีทางด้าน
วัฒนธรรม ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม และทฤษฎีโลกาภิวัฒน์ รวมทั้งข้อมูลที่
ได้จากภาคสนามเชิงลึกจากการสัมภาษณ์และจาก
การสังเกตการณ์ เพือ่ อธิบายการวิเคราะห์ขอ้ มูลตาม
วัตถุประสงค์ โดยมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล
คือ
แบบสั ม ภาษณ์ เป็ น แบบสั ม ภาษณ์ ที่
มีคำ�ถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ทั้งนี้แบบสอบถามต้องมีความยืดหยุ่น ตามความ
เหมาะสมในการปฏิ บั ติ ก ารลงพื้ น ที่ วิ จั ย ซึ่ ง ใน
การสัมภาษณ์อาจพบประเด็นใหม่ จึงต้องใช้แบบ
สั ม ภาษณ์ ทั้ ง มี โ ครงสร้ า งและไม่ มี โ ครงสร้ า ง มี
ลักษณะแบบคำ�ถามปลายเปิด แต่ตอ้ งให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่วางไว้
แบบบันทึกการทำ�งานวิจัยภาคสนาม
เป็นเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการบันทึก แผนการวิจยั บันทึก
การทำ�งานที่ผ่านมา แนวทางการสังเกต ปัญหาที่
เกิดขึ้นในกระบวนการลงพื้นที่วิจัย และแนวทาง
การแก้ปัญหา ตารางนัดหมาย รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับงานวิจัย เบอร์โทรศัพท์ อีเมลแอดเดส และการ
บันทึกสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงพื้นที่วิจัย ทั้งนี้
แบบบันทึกการทำ�งานวิจัยภาคสนามจะมีการแบ่ง
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เนื้อหาสาระการบันทึกอย่างเป็นหมวดหมู่ รวมทั้ง
มีการระบุแหล่งทีม่ าในการบันทึกเพือ่ สามารถนำ�ไป
อ้างอิงในการเขียนงานวิจัยได้อย่างเป็นระบบ

สรุปผลการวิจัย

ผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมการนุ่งผ้า
ซิ่นตีนจกแม่แจ่มยังคงสถานภาพการดำ�รงอยู่จนถึง
ปัจจุบัน เนื่องจากชาวแม่แม่แจ่มมีการปรับตัวให้
เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
การนุ่งผ้าซิ่นในอดีตพบว่า ผ้าซิ่นตีนจกไม่ใช่ผ้าซิ่น
สำ�หรับนุง่ ในชีวติ ประจำ�วัน แต่เป็นผ้าซิน่ ทีใ่ ช้นงุ่ เพือ่
พิธกี รรมและความเชือ่ ใช้ส�ำ หรับนุง่ ไปวัดในวันพระ
สำ�คัญอย่างวันบุญเดือนดับและวันเพ็ญเท่านั้น
ผ้าซิ่นตีนจกยังเชื่อมโยงถึงความเชื่อหลังความตาย
ของชาวไทยยวนแม่แจ่ม ด้วยการนุ่งผ้าซิ่นตีนจกให้
ผูต้ ายเพือ่ เผาไปพร้อมกับร่าง และนำ�ผ้าซิน่ ตีนจกไป
ทำ�บุญเพือ่ อุทศิ ส่วนบุญกุศลไปยังผูต้ าย รวมทัง้ เป็น
ผ้าซิ่นสำ�หรับไหว้แม่สามีในวันแต่งงาน
จากงานเขี ย นทางวิ ช าการหลายฉบั บ ที่
กล่าวว่า ผู้หญิงแม่แจ่มทุกคนต้องมีผ้าซิ่นตีนจก
อย่างน้อยคนละหนึ่งผืน และผู้หญิงแม่แจ่มต้องทอ
ผ้าเป็นทุกคนนั้น ไม่ได้เป็นอย่างที่เขียนไว้ จากการ
ศึกษางานวิจัยเพื่อท้องถิ่น โดยนักวิจัยท้องถิ่นได้มี
การอธิบายความที่ต่างออกไปว่า ผู้หญิงแม่แจ่มไม่
ได้ทอผ้าเป็นทุกคน ในสมัยก่อนช่างทอส่วนใหญ่
ค่อนข้างยากจน ทอผ้าซิ่นตีนจกไว้ใช้เอง ไม่ได้ทอ
เพื่อขาย ช่างทอผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่มโบราณเริ่มต้น
มาจากตระกูลของพญาเขือ่ นแก้ว และพญาไจย แห่ง
บ้านอาฮามตำ�บลท่าผา ได้สืบลูกสืบหลานแผ่ขยาย
เป็นวงกว้างออกไปเรือ่ ยๆ สิง่ ทีแ่ สดงให้เห็นว่าผูห้ ญิง
แม่แจ่มไม่ได้ทอผ้าเป็นทุกคน ดังจะเห็นได้จากกลุ่ม
หมู่บ้านที่อยู่ทางทิศใต้ลำ�ห้วยช่างเคิ่งหรือบ้านใต้
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ส่วนใหญ่เป็นหมู่บ้านที่ทอผ้าซิ่นตีนจก ส่วนกลุ่มหมู่บ้านที่อยู่ทางทิศเหนือลำ�ห้วยช่างเคิ่งหรือบ้านเหนือ
เป็นหมูบ่ า้ นทีท่ อผ้าซิน่ ตีนจกไม่เป็น ดังนัน้ ในสมัยก่อน วัฒนธรรมความเชือ่ ในการนุง่ ผ้าซิน่ ตีนจกทีเ่ หนียวแน่น
จึงมีเฉพาะกลุ่มหมู่บ้านแม่แจ่มใต้

ภาพที่ 2 การนุ่งผ้าซิ่นในชีวิตประจำ�วันของผู้หญิงชาวแม่แจ่ม
ผู้หญิง (แม่อุ๊ย) ชาวบ้านท้องฝายมารอใส่บาตรยามเช้า
ที่มา : ก้องเกียรติ มหาอินทร์. ภาพถ่าย. 2557.
ส่วนในวิถชี วี ติ ประจำ�วัน ผูห้ ญิงแม่แจ่มจะนุง่ ซิน่ ของชาวลัว๊ ะ ซิน่ ของชาวปกาเกอะญอ และซิน่ ลาย
ก่าน ในช่วงปี พ.ศ. 2506 วัฒนธรรมผ้าซิน่ ตีนจกแม่แจ่ม ถูกแรงกระทบจากภายนอกอย่างหนัก ประกอบกับ
มีการสร้างถนนเข้าสูแ่ ม่แจ่ม จึงส่งผลให้มคี นภายนอกเข้ามาตัง้ ร้านค้าในอำ�เภอแม่แจ่ม สินค้าบริโภคอุปโภค
โดยเฉพาะเสือ้ ผ้ามีรปู แบบใหม่ให้เลือกอย่างมากมาย มีความสะดวกกว่าการทอเอง ช่างทอในยุคนัน้ นิยมไป
ทำ�ไร่กันมากขึ้น ส่งผลให้ช่างทอผ้าซิ่นตีนจกเกือบทุกหมู่บ้านหยุดการทอผ้า มีช่างทอรุ่นแม่อุ๊ยเหลืออยู่บ้าง
แต่ทอผ้าไว้ใช้เมื่อยามจำ�เป็นเท่านั้น ส่วนช่างทอรุ่นใหม่ไม่มีเลย จนในปี พ.ศ. 2517 สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปทรงเยี่ยมราษฎรชาวแม่แจ่มเป็นครั้งแรก
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ช่างทอผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่มไปฝึกอบรมการทอผ้าซิ่นตีนจกลายประยุกต์ และ
ทรงส่งเสริมผ้าซิ่นตีนจกลายโบราณไปพร้อมกัน ในช่วงปี พ.ศ. 2528 ได้มีนักพัฒนา วิชาการ นักวิจัย เข้ามา
ศึกษา และส่งเสริมผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่มอย่างมากมาย ในปี พ.ศ. 2537 มีการจัดมหกรรมผ้าซิ่นตีนจก
ในอำ�เภอแม่แจ่มเป็นครั้งแรก ส่งผลให้กระแสวัฒธรรมการใส่ผ้าซิ่นตีนจกเริ่มตื่นตัวมากขึ้น
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ภาพที่ 3 การนุ่งผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่มไปวัดในวันพระใหญ่ หรือวันศีลหลวง
วันพระเพ็ญเดือนสี่ (สี่เป็ง) ทานข้าวใหม่ ดังหลัวผิงไฟผะเจ้า ที่วัดป่าแดด อำ�เภอแม่แจ่ม
ที่มา : ก้องเกียรติ มหาอินทร์. ภาพถ่าย. 2557.
ปัจจุบนั วัฒนธรรมการนุง่ ผ้าซิน่ ตีนจกได้มี
การปรับตัวเพือ่ สถานภาพในการดำ�รงอยู่ ปัจจัยทีส่ ง่
ผลต่อการดำ�รงอยู่คือ การส่งเสริมจากภาครัฐ และ
กลุม่ บุคลต่างๆ โดยเฉพาะนักวิชาการในพืน้ ถิน่ ด้วย
การรณรงค์ให้มกี ารนุง่ ผ้าซิน่ ตีนจก การสร้างกระแส
ความตืน่ ตัวในการนุง่ ผ้าซิน่ ตีนจกแม่แจ่ม ส่งผลให้มี
การนุ่งผ้าซิ่นตีนจกในหลายโอกาสมากชึ้น ถึงแม้ว่า
ในวิถชี วี ติ ประจำ�วันปัจจุบนั ผูห้ ญิงวัยรุน่ ชาวแม่แจ่ม
ไม่ได้ใส่ผ้าซิ่นแล้วก็ตาม แต่เมื่อมีโอกาสอันสำ�คัญ
พบว่าผูห้ ญิงแม่แจ่มทัง้ วัยเด็กและวัยรุน่ นุง่ ซิน่ ตีนจก
ทัง้ หมด ส่วนผูห้ ญิงวัยกลางคนถึงวัยผูเ้ ฒ่า ในวิถชี วี ติ
ประจำ�วันยังนิยมนุง่ ผ้าซิน่ อยูเ่ หมือนเดิม แต่ไม่ใช่ผา้
ซิน่ ตีนจก จะนุง่ ผ้าซิน่ ของชนเผ่าชาวลัว๊ ะ ผ้าซิน่ ของ
ชนเผ่าปกาเกอะญอ และซิ่นลายก่าน อย่างไรก็ตาม
ผ้าซิ่นตีนจกก็ยังเป็นผ้าซิ่นที่นุ่งในโอกาสที่สำ�คัญ
เหมือนเดิมและมีการนุ่งที่หลายโอกาส ซึ่งโอกาสใน
การใส่ผ้าซิ่นตีนจกที่หลากหลายนั้น เป็นปัจจัยที่มา

จากการสนับสนุนจากภาครัฐ กระแสการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น การผลักดันของนักวิชาการ
ท้องถิ่นที่นำ�ผ้าซิ่นตีนจกไปจดทะเบียนข้อบ่งชี้ทาง
ภู มิ ศ าสตร์ อั น ก่ อ ให้ เ กิ ด คุ ณ ค่ า ของผ้ า ซิ่ น ตี น จก
แม่แจ่ม มีการทอผ้าซิ่นตีนจกลวดลายประยุกต์ อัน
เป็นทางเลือกในผู้ซื้อที่มีกำ�ลังทรัพย์น้อย การให้
บุคลากรในหน่วยงานราชการ นักเรียน แต่งกายพื้น
เมืองนุ่งผ้าซิ่นตีนจกในวันศุกร์ การนุ่งผ้าซิ่นตีนจก
งานบุญต่างๆ ที่ไม่ใช่เฉพาะวันพระในคืนเดือนดับ
หรือเดือนเพ็ญเท่านั้น หากแต่ยังสามารถนุ่งในประ
เพณีอื่นๆ เช่น งานประเพณีปอยหลวง สลากภัต
น์ ปีใหม่เมือง จุลกฐิน รวมทั้งงานต่างๆ ที่หน่วย
งานราชการจัดขึ้น ปรากฎการณ์ดังกล่าวนี้ ส่งผล
ให้การนุ่งผ้าซิ่นตีนจกขยายออกไปอย่างกว้างขวาง
ไม่ใช่เฉพาะหมูบ่ า้ นทีส่ บื เชือ้ สายช่างทอผ้าซิน่ ตีนจก
อย่างแต่กอ่ น และด้วยกระแสโลกาภิวฒ
ั น์ ระบบอิน
เทอร์เนตเป็นปัจจัยหนึ่งที่สังคมภายนอกรู้จักผ้าซิ่น
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แม่แจ่มผ่านเฟสบุ๊ค ดังกล่าวนี้ส่งผลต่อวัฒนธรรมการนุ่งผ้าซิ่นตีนจกที่ไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงชาวแม่แจ่มเท่านั้น
แต่ยงั ได้รวมถึงบุคคลภายนอกทีถ่ วิลหาอดีตของแม่แจ่ม ในภาพลักษณ์ของวัฒนธรรมล้านนาทีห่ ลงเหลืออยู่

ภาพที่ 4 การนุ่งผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่มในเด็ก วัยรุ่น และแม่อุ๊ย
ที่มา : ก้องเกียรติ มหาอินทร์. ภาพถ่าย. 2557.
นอกจากการปรับตัวในวัฒนธรรมการนุง่ ผ้าซิน่ ตีนจกของชาวแม่แจ่มให้เท่าทันกับสภาพสังคมและ
วัฒธรรมทีเ่ ปลีย่ นไปแล้วนัน้ ปัจจัยในการดำ�รงอยูใ่ นวัฒนธรรมการนุง่ ผ้าซิน่ ตีนจกแม่แจ่มทีส่ �ำ คัญอีกประการ
หนึ่งคือ ความเชื่อในเรือ่ งการนุ่งผ้าซิน่ ตีนจกเมือ่ ตัวตายพร้อมเผาไปกับร่าง การทำ�บุญทีว่ ดั ด้วยผ้าซิน่ ตีนจก
เพือ่ อุทศิ ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กบั ผูต้ าย และการนำ�ผ้าซิน่ ตีนจกไปไหว้แม่สามีในวันแต่งงาน ดังกล่าวนีเ้ ป็น
วัฒนธรรมเดิม ที่ชาวแม่แจ่มยึดถือมาอย่างแนบแน่นกับวิถีชีวิต
ดังนัน้ สถานภาพของการดำ�รงอยูข่ องวัฒนธรรมการนุง่ ผ้าซิน่ ตีนจกแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่นนั้ คือ
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ในสภาวะของผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่มช่วงหนึ่งที่กำ�ลัง
จะหายไป สังคมแม่แจ่มได้มีการปรับตัวให้คนหันมานุ่งผ้าซิ่นตีนจกโดยนำ�สู่ระบบของการรณรงค์ให้ผู้หญิง
แม่แจ่มนุง่ ผ้าซิน่ ตีนจก ถึงแม้วา่ การนุง่ ผ้าซิน่ ตีนจกจะไม่ตรงกับวัตถุประสงค์เดิมก็ตาม และในขณะเดียวกัน
วัฒนธรรมความเชือ่ เกีย่ วกับการนุง่ ผ้าซิน่ ตีนจกแม่แจ่มแบบดัง้ เดิมก็ยงั คงอยูก่ บั สังคมแม่แจ่มอย่างแนบแน่น

อภิปรายผล

สถานภาพการดำ�รงอยูใ่ นการนุง่ ผ้าซิน่ ตีนจกแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่นนั้ เป็นผลมาจาการปรับตัว
ให้เข้ากับการเปลีย่ นแปลงของสังคมและวัฒนธรรม ซึง่ ปัจจัยในการดำ�รงอยูข่ องวัฒนธรรมการนุง่ ผ้าซิน่ ตีนจก
แม่แจ่มคือ ความเชื่อหลังความตายของผู้หญิงชาวแม่แจ่มในการนุ่งผ้าซิ่นตีนจกไปกับผู้ตายพร้อมเผาไปกับ
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ร่างของผู้ตาย การทำ�บุญด้วยผ้าซิ่นตีนจกเพื่ออุทิศ
ส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับ ความเชื่อเรื่องการนำ�
ผ้าซิ่นตีนจกไปไหว้แม่สามีในวันแต่งงาน สอดคล้อง
กับทฤษฎีทางวัฒนธรรมที่กล่าวถึงอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม ที่มีความสัมพันธ์กับสมาชิกในสังคม
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งสำ�คัญที่แสดงให้
เห็นถึงความเป็นเชื้อชาติ และชนชั้นทางสังคม การ
ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าให้ช่างทอผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่ม
ไปฝึกอบรมการทอผ้าซิ่นตีนจกลายประยุกต์ และ
ทรงส่งเสริมผ้าซิน่ ตีนจกลายโบราณไปพร้อมกัน การ
ที่มีนักพัฒนา นักวิชาการ นักวิจัยเข้าไปศึกษาและ
ส่งเสริมผ้าซิน่ ตีนจกในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะกลุม่
นักวิชาการท้องถิน่ ในแม่แจ่ม ทีม่ บี ทบาททีส่ �ำ คัญใน
บทริบททางวัฒนธรรมการนุง่ ผ้าซิน่ แม่แจ่ม สือ่ ทีน่ �ำ
เสนอวัฒนธรรมการนุ่งผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่ม การส่ง
เสริมจากภาครัฐในโครงการต่างๆ โดยเฉพาะการ
จัดงานมหกรรมผ้าซิ่นตีนจกขึ้นในแม่แจ่ม ที่ส่งผล
ต่อกระแสการตื่นตัวการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มี
การผลักดันให้ผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่มสู่โลกของธุรกิจ
เชิงวัฒนธรรม มีการรณรงค์ให้ผู้หญิงแม่แจ่มนุ่ง
ผ้าซิ่นตีนจกเมื่อมีงานที่ทางราชการจัดขึ้น มีการ
ให้บุคลากรของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งนักเรียน
แต่งกายพื้นเมืองนุ่งผ้าซิ่นตีนจกในทุกวันศุกร์ของ
สัปดาห์ ส่งผลต่อการนุง่ ผ้าซิน่ ตีนจกในแม่แจ่มขยาย
วงกว้างออกไป ซึ่งเมื่อก่อนผ้าซิ่นตีนจกมีการนุ่งใน
เฉพาะชาวแม่แจ่มใต้ลำ�ห้วยช่างเคิ่งเป็นส่วนใหญ่
เป็นการรักษาแบบแผนและการปรับตัวให้เข้ากับ
สังคมที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งในทางทฤษฎีกล่าวว่า การ
รักษาแบบแผนเป็นการดำ�รง ฟื้นฟู สร้างแรงจูงใจ
ในแบบแผนของสังคม เพื่อขับเคลื่อนไปข้างหน้า
ในระยะทีผ่ า้ ซิน่ ตีนจกแม่แจ่มเกือบจะหายไป ระบบ
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สังคมได้ฟนื้ ฟูขนึ้ มา มีลกั ษณะของการเปลีย่ นแปลง
แบบไม่ถอนรากถอนโคน นอกจากนี้เทคโนโลยี
สารสนเทศในช่องทางของเฟสบุ๊คก็เป็นอีกปัจจัย
หนึ่งที่ส่งผลต่อกระแสคนภายนอกพื้นที่แม่แจ่มหัน
มาสนใจนุ่งผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่มมากขึ้น
วัฒนธรรมการนุ่งผ้าซิ่นตีนจกที่มีการปรับ
ตัว สอดคล้องกับทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรมทีว่ า่ การเปลีย่ นแปลงใดทีส่ อดคล้อง
กับวัฒนธรรมเดิม จะได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็ว
วัฒนธรรมการนุง่ ผ้าซิน่ ตีนจกในปัจจุบนั ก็เช่นกัน ถึง
แม้ว่าได้เปลี่ยนไปจากวัตถุประสงค์เดิมแล้วก็ตาม
แต่การเปลีย่ นแปลงนัน้ ไม่ท�ำ ให้สงิ่ เดิมเปลีย่ นไปมาก
นัก เป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่า ชาวแม่แจ่มพร้อมยอมรับ
ความเปลี่ยนแปลง และในขณะเดียวกันวัฒนธรรม
การนุ่งผ้าซิ่นตีนจกแบบดั้งเดิมก็ยังดำ�รงอยู่คู่กับวิถี
ชีวิตของผู้หญิงชาวแม่แจ่มอย่างแนบแน่น

ข้อเสนอแนะ

วัฒนธรรมมีการเลื่อนไหลตามบริบทของ
สังคมที่เปลี่ยนไป วัฒนธรรมที่เข้มแข็งย่อมไหลไปสู่
วัฒนธรรมทีอ่ อ่ นแอกว่า โดยเฉพาะสังคมโลกาภิวตั น์
ที่เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทเป็นอย่างมากใน
การติดต่อสื่อสาร กระแสแฟชั่นโดยเฉพาะเรื่องของ
การแต่งกายเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว
และคลายความนิยมอย่างรวดเร็วเช่นกัน ควรมีงาน
วิจัยทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ งานวิจัย
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เชื่อมโยงกับการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การตลาดผ้าซิ่นตีนจก เพื่อ
ส่งผลต่อการดำ�รงอยู่ของผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่ม
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Abstract

This research aimed at studying 28
Isan - laanchang Jataka folk tales which were
the transliterated versions by Phra Ariyanuwat
Khemmajari with the main focus on the
story - telling techniques. The research
outcome suggested that the folk tales
consisted of 3 main parts i.e. Introduction,
Story, and Conclusion. In term of the
Introduction, the additional compositions
were added to the original version composed
by Phra Ariyanuwat to mention preface, and
background or source of each story, which
typically illustrated the Buddha’s life.
The stories in the folk tales tale were the
transliteration and revision of the ancient
documents without the additional information,
so the stories were purely original which
were mainly selected from the Pannasajakata
and ten incarnations of the Buddha.
The conclusions were the additional stories
composed directly by Phra Ariyanuwat
depicting the advantages received from
the creation of the ancient palm leaves
manuscripts, the dedication of the fruit
of merit to the parents and relatives who
passed away, and the virtue of the
transliteration made by Phra Ariyanuwat.
Key word : The Story-Telling Techniques,
Isan - lanchang Jataka Folk Tales, Palm-leaf
manuscripts
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-kfl5fmhkpc]twfh 8aflti6gh xaortle,kler5fmt
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h p[5o[k]t,umuwj fhlkh ’d5lo
q w;hwfh,kgdnv
h |5o[+.sh,uvo
a gxaowx9qog4y’cdj-u;yf ^n[k’gmnv
j
oAod+,zu ,
h6 v
u yfmu]yf,k-j;pw;hg,njv8vo8qdm5dwfhpkd
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9kddkolbdlkdkogxyfg]nv
j ’0v’oymko-kfqdvulko ]hko-hk’xkdqf;jkm5dg]nv
j ’oao
h ,udkodjk;
vhk’;jkgxao-kfqdma’h \qf ma’h mu,
j k9kdmqflt-kf-kfqdc]txaopklt-kfqd ^n,k9kddkodjk;;jkgxao
-kfqdmu[
j [
= vd3fp8q’ Xdkodjk;vhk’;jkgxaort-kf|b’j 0v’rt3rmylf
a ?^ndkodjk;vhk’;jkgxaooymkome
dkovhk’-kfqdc]toymkome,umah’\qf # ]adltotfa’8=wxouh
!D@D! djk;vhk’;jk,k9kdmqflt-kf-kfqdc]txaopklt-kfqd 9kddkolbdlk ,udko
djk;vhk’;jk,k9kdxaopklt-kfqdmah’\qf $ g]njv’fa’8=wxouh dk]tgdf lyow- rtg9Qkg8g,
,t3slqf[aofyf c]t,k9kdmqflt-kf-kfqd ! g]njv’ 7n ,tsk-kf-kfqd fa’8q;1jk’8=jwxouh

		 0hk9ad		

cx’[jvog[nhv’		 r5fmt[kf37fq,
				
.olq’lko3]d		 ]nfa’ltmhko
				
vq’r5f3mg9Qk		 [k]t,umP;mjv’
				
.oshkly[-kf]he		 oe.-hlqj’g;o
				
.-h-kfcmh		 mP;mjv’lq’lko
				
[k]t,ugInv’-kf rtvq’mP;.-h
				
g;ogmy’wmh		 95o]tougdfo5]kf
				
rt[kfwmh		 mP;.-hlq’de
							
Xdk]tgdf G |hk !?
		 0hk9ad		
x5oc8j’8A’		 .-h-kfcxme
		 gxaomuj
p=cp’/6’		 rej,kgra’-hvp
		 7;omuj
vaflt9ao]eh		 3]dkdq’3]d
		 ,u.o		
shkly[-kfcmh		 mP;.-hlqj’g;o
								
Xlyow- G |hk !?
		 gmnjvouh		
0hk9ad0=djk;deh		 mqflt-kfcx’me
djvoc]h;
		 7emuj		
vk9kogfy,		 djk;x5oxv’w;h
		 /5’\6j		
7qo|k.[h 		 2a’9y’9epkd
		 grkt;jk
g0yo0kf0h=		 r6,8nho[jkg[qk
		 0hk9b’		
cx’7eg;Qk		 [k’g[qk2a’’jkp
				
lq,lj;og9Qk		 xaopkohvp9n9e		
gvqkc]h;
								
X,tsk-kf-kfqd G |hk !?
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!D@D@ djk;vhk’;jkgxaort-kf|b’
j 0v’rt3rmylf
a gxaodkodjk;vhk’muz
j x
h6 trao[jw= fh[vd3fp8q’

[=wfh]t[5w;j1jk’-afc9h’;jkxkdqf.ooy[kf-kfqd ^n xaopklt-kfqd X-kfqdovdoy[kf? c8jgxaodko
djk;rP’;jkgxaog]njv’rt3rmylaf]q’,k.-h-kf ^n]q’,k-qf.-hg;odemujgIafw;h.o-kfdjvo
9kddkolbdlkoymko-kfqdvulko ]hko-hk’muj4vfcx3fprtvtiypko5;af g0,,t9kiu g-yj’
xkdqfdkodjk;vhk’;jkgxaort-kf|bj’0v’rt3rmylaf9eo;o !& g]njv’ wfhcdj mhk;\ksp5p
mhk;sq;0=j^=j mhk;djedkfe ok’c8’vjvo lumqo l5rq,3,d0k 7af-tok, 9aomt7kfl5iypt7kf
xkcfdxklt\= rtpk7ao7kd 3l;af otit-u;t-kfqd l5fmto6 l5x5ookd-kfqd mhk;puj[q;w0
fa’8q;1jk’8=jwxouh
		 c8joaho		
3rmylafg9Qk		 37fq,.-h-kf
		 wfh]q’		
,kgdyfdeh		 .omhv’c,j8qo
		 gxa’9ko
7kg,[hko		 .dg,nv’vvdsjk’
		 -nj;jk		
ok’9aomkc,jmhk; 8qog9qhkgdyffv,
								
Xmhk;sq;0=j^+ G |hk !?
		 [afouh		
oa[c8j.-h-kfmhk; xk’djvomq;]t,ko
		 xk’g,njv
mP;lq’lko		 c7jxt4q,dkog7Qk
		 vao,u		
,k.oshv’		 7elvor5f3mgmf
				
xtsPo0ufc8h,		 r5f3mg9Qkgmflt|k
								
Xmhk;djedkfe G |hk !?
!D@D# djk;vhk’;jkgxaooymkome dkodjk;vhk’;jkgxaooymkomeoAo\kpg4y’ oymkomujc/’

7t8ymelvo.9 ^noymkomujcx’,k9kd-kfqd c8jz6hxtraod=[+wfhvhk’;jkgxaooymkomuj,k9kd-kfqd
1jk’-afc9h’
9kddkolbdlk;ymugxyfg]njv’oymko-kfqdvulko ]hko-hk’muj4vfcx3fprtvtiypko5;af
g0,,t9kiu .oxtgfaodkodjk;vhk’;jkgxaooymkomexkdqfmA’\qf16j * g]njv’ wfhcdj mhk;]yhomv’
l5]y;q’ oqd9vdohvp 9aomt37Iq[ rt]adrt]k, [q;Iq,[q;Iv’[q;IP; fa’8q’1jk’8=wxouh
		
		 [afouh 		
r=gsaog]njvo M 		 2hkrafg,37
		 vkmyf		
9vomto6mv’		 ]j;’[qo|k;9hvp
		 ]q,d=j 		
;vp M fAo		 ;k3pzt^P’3]d
			
g\nvp\vdphvp		 gpaogonhvmqj;7u’
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		 9adwfh		

x5oxv’c8h,		 oymkome3rmy]kf
				
.-h-kfg[nhv’		.o3]drnho7qo
Xmhk;]yhomv’ G |hk !?
								

		 9adwfh		
x5ocx’8A’		 oymkome[6Ikoc8j’
		 pa’,u		
oqddt9vdohvp		 zq;g,pmA’76j
		 ,ao,k		
vkwl16jpah’		 fv,g9Qkmjkoitlu
Xoqd9vdohvp G |hk &?
								
!D# dko;ylkltz62
h ’a gxaodkomadmkpz6v
h kj o^nz2
h6 ’a g-y’j rqf9tou gra’xPjo X,DxDxD G !@?

djk;;jk dko;ylkltda[z62
h ’a gxao]adltotgfao
j 1jk’|b’j 0v’;aootdemk’rkdvulko oAod+7d
n t;uzx
h6 trao
9tdjk;oegxaog[nhv’8qho djk;madmkpz6hmuj,k3I,daogrnjv2a’dkovjko|a’lnzd
6 ^nmujIPd;jk|a’ln.[]ko
g-yj’gxao0t|q[0v’d5j,7qomk’vulko]hko-hk’.ovtfuf g-yj’dko;ylkltlj;o^kpoAo9tdjk;^a’
9kdxtok,rqf
9kddkolbdlk;ymugxyfg]njv’oymko-kfqdvulko ]hko-hk’muj4vfcx3fprtvtiypko5;af
g0,,t9kiu .oxtgfaodko;ylkltz6h2a’xkdqfmA’\qf & g]njv’ 7n mhk;dejdkfe mhk;\ksp5p
lumqo mhk;]yhomv’ otit-u;t-kfqd fa’8q;1jk’8=wxouh
		 g-yog9Qk
,k^y’rjv’pPj,		 8qo0hvpc8j’me
				
.ooymko\ksp5p -kf^a’]q’.-h
				
gxao-kfqdg7Ak		 vq’r5f3mgmgmf
				
rt[kfwmh		 mP;.-hljq’g;o
Xmhk;\ksp5p G |hk !?
							
				
				
r=]j;’wfh 		 lv’raoshkIhvply[lk,
				
0=g8yomhk;		 -kppy’.shg9Ak2a’
				
lumqomhk;		 3rmypko.-h-kf
		 9y’wfh		
g8y,c8j’c8h,		 oymkog7Qkgdqjk^a’
								
Xlumqo G |hk !?
9kd8q;1jk’ouhxkdqfdko;ylkltz6h2q’ oAod=7ndkomadmkp3vh]q,z6h2q’djvog0Qkl6jgonhvg]njv’ c8j
.o8q;1jk’ouhgxaodkomadmkpz6h2q’g-yj’gxaoleo;o0v’rtvtiypko5;af g0,,t9kiu g-yj’xkdqfdko
madmkpz6h2a’z6hvjko[=j^kpxko.f vkfgxaophvo;jkmjkogxaortlq’[=jg\kt[=j7;omujlydjk;madmkp
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z62
h ’a ^kp 9qogdyo’k, g-y’j 8jk’9kdz6m
h d
ju kj ;madmkpz62
h ’a gxao7qomq;
j wx[=wj fh1.j6 olt,totgrfg-y’j lk,kf
3vh]q,z6h2a’ 3fpltgrktc,jpy’ c,j,jkp c,jIhk’ 1jk’,j;o-njo g-yj’z6hlbdlk0=pqd8q;1jk’,kxP[mP[
.shgdyf7;k,-afc9h’fa’8=wxouh
		 2a’gpu
lk;|5j,ohvp		 -6hgdqjkIk,gsy’ 		
vurujgIup
		 IP,9ad
0Pooymko		 c8jxk’xt4q,r6ho
		 0hvp9ad
0Podjk;w;h		 gmflt|kme
		 2a’gpu
lk;c,jIhk’		 Ik,-q,zq;,yj’		
2a’4hvo
		 da[ma’		
oadxkfz6h		 /6’laj’lvome
		 2a’gpu		
lk;c,j,jkp		 zq;8kpIhk’76j
		 1jkwfh		
7bf8=jl6h		 .9ohvp[=j2a’
Xmhk;dejdkfe lt[a[ l5rqo lq,9yfluxaopk 4vfcx?
					
9kd8q;1jk’gsaowfh1kj ’-afc9h’;jk.oxtgfao0v’dko;ylkltz62
h ’a g]nv
j ’dkoltcf’vvdmk’
rklk dko.-h7e.odko]q,da[z62
h ’a 3fpltgrktda[c,jp’y oao
h gIaf.shgsaodkoxP[mP[1jk’-afg9o;jk
lt4kotmuj c8d8jk’dao]ts;jk’rtlq’da[7qome,tfkmqj;wx g-yj’7qomqj;wxlk,kfmuj]q,da[c,jpy’1jk’
,j;o-njog8a,muj c8j.o0totfP;daoouhz6hmuj16j.olt,totgrfg-yj’gxaortlq’[=jlk,kf]q,madmkpda[z6h2a’
wfh^]kp9qogdyo7;k,g\ktlq,
@

dkofegoyog]njv’

dkofegoyog]njv’0v’oymko-kfqdmhv’4yjovulko]hko-hk’gxaowx8k,meoP,0v’dko
g]qjkoymkomqj;wx oAo7n dko]efa[gonhvskwx8k,dkog;]k[+lt^a[gsfdko ]efa[g]njv’gxao8vo M
wx8A’c8j[ahomevyf0v’g]njv’3fpdkocotoelt4komuj^ndkodjk;g4y’[hkog,nv’ ^a’9kdoAogxao
dkocotoe8q;]t7vogvd0v’g]njv’;jkgxao.z ,u[5o[k]t,uI5j’gInv’xko.f8t^vf9qo7;k,lerao
]ts;jk’8q;]t7vo9qooewxl6jxq,[aoskc]tdkocdhw09qooerkwxl6j95f;ydyf0v’g]njv’ fh;p[k]t
,u0v’8q;]t7vogvdmujgxao3rmylaf]q’,k.-h-kfwfhoewxl6j95f7uj7kp0v’g]njv’ ovd9kdouhdkoxPjo
lt4komuj Xlkd? xPjo8vo.og]njv’oaho pa’7q’fegoyowx8k,g;]k16j g-yj’dkoxPjolt4komuj.\j
.og]njv’oAolj;o^kp0bho8qhofh;p <[afouh< c]h;fegoyog]njv’8+wx ^nxPjolt4komuj.\j8+wx dkofegoyo
g]njv’oAolk,kfc[j’vvdgxao # xtgfaofa’8+wxouh
@D! dko]efa[gonhvsk rqf9tou gra’xPjo X,DxDxD G !*? djk;;jk dko]efa[gonhvsk
.ooymko -kfqdrnho[hkovulko lj;o^kpoAo9tfegoyowx8k,dkog;]k oaho7n[+oypq,g]qjkg]njv’
phvoda[wxda[,k7nda[;aootde oypkp.oxa995[ao 1jk’.fd+8k,gonhvg]njv’0v’oymkomujgxaogsfdko
.ow]ptg;]kfP;dao ^ngxaogsfdko76jdaog-yj’gdyf7qo]tlt4komuj dt;u9t.-hdqo]t;ymuxPjo8vo

58

รมยสาร

ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม) 2558		

xPjolkd
oymko-kfqdrnho[hkovulko- ]hko-hk’ lj;o^kpoAoc,jogonhvg]njv’pk; 37’g]njv’-a[-hvo
^kp8vo 8ah’c8j[Aomevyf 7n8q;gvd0v’g]njv’ Xrt3rmylaf? ]q’,kgdyf.omhv’c,j c]tgdyf]6d
vvd,k.o]adltot8jk’ M gdyfgxao,to5fcfj ^nzyfwx9kd,to5fcfj c]h;gdyfxq,0afcph’^;’^kp
gIaf.shgdyfgsfdkomuj8hv’rq[r+8+l6hda[3-d-t8k c]tgsfdkog^qjkouhzjkowxfh;pfuphvo;jkwfhIa[dko
-j;pg^nv9kdrtvyocfj gm;tfkcfj c]twxl6j[aho l5fmhkp ^n8vo9q[0v’g]njv’ muj9q[c[[-kfqd
7n,udko,h;o-kf X,h;o-kfqd? ^nmujIPdvyd1jk’;jkdkoxt-5,-kfqd c]t9q[g]njv’c[[,u7;k,
l5d0v’8q;]t7vogvd fa’8q;1jk’8+wxouh
		 c8joAo
ok’d+4niqdwfh		 !W gfnvomafmPj’
		 d+9b’		
x;fmhv’ohvp		 g]upgvuhoIPdzq;
		 c8joAo		
zq;2ah’2hk;		 ,k3-,7Ao[u[
				
/6’rujohv’		 ,krhv,-6j7qo
				
pk,fuc]h; 		 [k7kowfhxtl6f
		 r+d+		
lul;jkp]hk’		 gvqkzhksqj,,k
		 c,jd+		
^y’]6dcdh;		 mhk;gduffv,8qo
				
la’[+x5o		 xkog\nvo]6d7qo
				
/6’\6jrujohv’		 9kdao-a[-yj,
				
gIqk1jkwfh		 9k8hko8+.p
		 c,jd+		
^y’]6dmhk;		 ]6dvjvomkitdk
		 8A’;jk		
7y,,y,fe		 [+7n7qocmh
				
f67u’gonhv		 7n]y’8kp-kd
								
Xmhk;djedkfe G |hk #?
		 c8joAo		
mqflt,kf8A’		 7a[rt;udmq’7ao
				
g4y’ly[gfnvo		 xtl6fd5,komhk;
		 vvd9kd
v5mvomhv’		 ,kofk8qoc,j
				
,uc8jsq;0+^+		 8q;oAo[+,u		
cmhc]h;
		 gxaomuj		
lq,grfcmh		 .-h-kf3rmypko
				
lq,rko,u		 -kfrtvq’]q’.-h
								
Xmhk;sq;0=j^= G |hk @?
dko]efa[gonhvsk8k,dkog;]kg-yj’gxaoI6[c[[dkoxtraomujoypq,.odkoc8j’oymko
-kfqdmhv’4yjo vulko ]hko-hk’ ];,wxIvfwxg4y’oymkornho[hkoco;vnjooe 9kd8q;1jk’0hk’

Vol. 13, No. 3 (September - December) 2015

ROMMAYASAN 59

gmy’mujpqd,kouhgxaodko]efa[gonhvsk8k,c[[0v’oymko-kfqdrnho[hkovulko]hko-hk’ djk;7n
8A’c8jrt3rmylaf]q’,kgdyf c]tgdyf[aosk 9qooewxl6j95f;ydyf0v’g]njv’ c]t7uj7kpwx8k,]efa[
gsfdko
@D@ dkoxPjo8vo gxaodqo]t;ymudkog]qjkgsfdko0v’g]njv’oAo M mujgdyf0bho.oc8j]tlkd
c8j]tlt4komujlt]a[dao dkodtme0v’8q;]t7vomujgdyf0bho.og;]kfP;daoc8j8jk’[jvo8jk’lt4ko
mujdao z6hxtrao.-hdqo]t;ymug]qjkmuu]t4komuj ^nxPjo8vola[daowx8k,]efa[g;]k9qo9q[g]njv’
dkoxPjo8vo^nxPjolkdlt4komuj0v’oymko-kfqdrnho[hkovulko ]hko-hk’oaho rq[;jkz6hxtrao
djk;w;hgdnv[m5d[ahom5d8vo;jk <p58y[Ao djvoc]h;m+ouh 4ts;kpw;hmuj7;o< c]h;d+xPjolkdxPjo
8vo3fp.-h7e0bho8qo;jk <[afouh 9addjk;< <8A’c8jouh< c]tfegoyog]njv’8vo.\j ^nlkdlt4komuj.\j
g-bj’9tdjk;.o]adltotouh8+wxg]njvp M fa’8q;1jk’8+wxouh
				
ok’lao9vo 		 fAo7nog,nvg,nv’gdqjk
0hkohvp		
z6hzq;16j[jwfh		 fAomPj;8k,
9q[.[]ko
z6dlk,m+ouh		 gryjo9adc[j’gxaogdo
wfhshkdao		
.ooymko		 c[j’daogxaoshk
				
oy4y8k		 \qflPh’.[]ko
				
c]h;m+ouh		 4ts;kpw;hmuj7;o
djvoc]h;
								
Xl5rq,3,d0k G |hk #(?
gxao8vomujok’w0j2hkwfh|ug,nvgInvo c]tltcf’.shgsaodko9q[8vo g-yj’z6hxtrao9q[8vo
fh;p7e;jk <4ts;kpw;hmuj7;o djvoc]h;< c]txPjolkdxPjo8vogxaol5rq,3,d0kwfh8k,
skok’w0j2hk 3fpwfh1jk’g0Qkwx.oxjkc]twfh4k,mk’da[itlug9qhk fa’8q;1jk’8+wxouh
[afouh 		
9adcx’4tc^’c8h,		
.[]koz6dluj
z6h0hk		
gfyo.ofhk;			
fq’^;’,5’,nf
Ivpmuj 		
zugzffAo			
lk’IhkpmP;9vo
[afouh		
z6h0hk,k 			
gsaog9Qk9v,itlu
mq’luo		
[=]yl5f			
I5j’gInv’.ornho
0=9q’		
d5ok.sh			
sqomk’[qo[vd
z6h0hk		
luwxsk			
ok’w0j2hkg,pcdh;
						
Xl5rq,3,d0k G |hk #(?
9kd8q;1jk’mujpqd,kouhgxaodkoxPjo8vog-yj’z6hxtraowfh;k’37’Ijk’.odkog]qjkg]njv’
.shgxaowx8k,dkog;]k ^nmujIPd;jkdkofegoyog]njv’8k,xaddtmbo c8j4hk,ugsfdko76j0t|ko
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mujgdyf0bhog-yj’4hkz6hxtrao9tdjk;g4y’gsfdkooAod+9t.-hdqo]t;ymu.odkoxPjo8vo^nlt]a[lkdwx,k
9qo9q[g]njv’ g-yj’.odko.-hdqo]t;ymudkoxPjo8vooAod+9txkdqf[qf9q[lkdc]t8+gonjv’fh;p[qfgxyf
lkdltg\u fa’mujpqd1jk’8+wxouh
8A’c8jouh
wx|hk		 lydjk;]kdjvoc]h;
				
-kfqd[Ao		 l5]y;q’.d76j
		 		
p58yw;h		 rP’ouhradcI’		
		 [afouh		
9addjk;g4y’		 ok’ohvpdyoot]u
									
@D# dkoxyfg]njv’ rqf9tou

djvoc]h;
Xl5]y;q’ G |hk *&?

gra’xPjo X,DxDxD G !&? dkoxyfg]njv’gxaodqo]t;ymu
.odko9q[g]njv’ 8k,^ad0v’dko0Po;aootde g-yj’dt;ulj;o^kp.orkdvulko3fpltgrkt
;aootde-kfqdoyp,
q xyfg]nv
j ’ fh;pdko,h;o-kf ^nIPdvudco;;jkdko,h;o-kfqd ^a’9kd,h;o-kfqd
c]h;dt;u,ad9t.sh7t8ymelvo.9 cdjz6hvjko^nz6h2a’ c]tl5fmhkpoAowfhltcf’0t|q[.odkoc8j’
3fpdkodjk;g4y’vkoylq’mujwfhlhk’|a’ln.[]ko 0bho,k c8j[k’gmnjvdt;upa’wfhltcf’7;k,4jv,
8qo8+z6hvjko3fpdko;yrkd8qogv’.o]adltotmuj;jkgxaoz6hmuj,u 7;k,I6hohvpvkf9t0Po4nd^nzyfcfjd+
0=3mfw;hoeltcf’.shgsaog4y’7;k,ov[ohv,4jv,8qo0v’dt;uvulkowfhgxao1jk’fu
9kddkolbdlk;ymd
u koxyfg]nv
j ’0v’oymko-kfqdrno
h [hkovulko]hko-hk’oAo ,ugdnv[m5dg]nv
j ’
mujdjk;g4y’ 8q;]t7voda[-kf,kgdyf.o-kfxaf95[ao c8j;ymudkovtmy[kp0v’dkoda[-kf,kgdyf
oAo[k’g]njv’.-hmeoP, fP;daoda[dkoxt-5,-kfqdd+,u c8jlj;o^kpd+[+wfhIadlk]t[P[
c[[czo8k,xt-5,-kfqdxko.f 9kddkolbdlk;ymuxyfg]njv’lk,kfc[j’gxao # xtgfaofa’8+wxouh
@D#D! dkoxyfg]nv
j ’8k,co;xt-5,-kfqd gxaolj;oxtdv[l5fmhkp0v’-kfqd[k’gmnv
j IPd
		
;jkdko,h;o-kf^n,h;o-kfqd ,tsk,q’d5fikf-t;ymtpkw] X@&@& G ($? djk;;jk gxaorkd
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vkoylq’dkolhk’|a’ln.[]kovvd,k1jk’^;’^kp.ow]ptoAo

lts]5[
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g^qjkouhgIaf.shz6h7qo.o;afmtotmevulko]hko-hk’
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a g0,,t9kiu g-y’j mjko
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vadlvo[6Iko g-yj’,u7;k,l;p’k,fhko;aoot
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บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ถกคำ�ถามว่าเกณฑ์ตดั สินความจริงตามหลัก
กาลามสูตรเรียกว่าเป็นลัทธิประโยชน์นยิ มได้หรือไม่ โดยใช้วธิ กี ารวิจยั เชิงปรัชญาเพือ่
หาคำ�ตอบทีด่ ที สี่ ดุ จากการประนีประนอมทุกฝ่ายเท่าทีจ่ ะทำ�ได้และมีเหตุผลเหนือกว่า
ทุกฝ่าย ผลการวิจยั พบว่า เหตุผลของฝ่ายตรงข้ามทีส่ นับสนุนว่าเกณฑ์ตดั สินความจริง
ตามหลักกาลามสูตรเป็นลัทธิประโยชน์นิยม แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก เห็นว่า
เกณฑ์ตดั สินความจริงตามหลักกาลามสูตรเป็นประโยชน์นยิ มเชิงตะวันตก กลุม่ ทีส่ อง
เห็นว่า เกณฑ์ตัดสินความจริงตามหลักกาลามสูตรเป็นประโยชน์นิยมเชิงพุทธ ผู้วิจัย
วิจารณ์เหตุผลของฝ่ายตรงข้ามว่า การให้เหตุผลดังกล่าวมีจดุ อ่อน 2 ประเด็น ประเด็น
แรก เกิดจากการเลือกตีความเฉพาะส่วนผลของการกระทำ�แต่ละเลยส่วนเหตุและคำ�
วินิจฉัยของวิญญูชน ประเด็นที่สอง เกิดจากการตีความคำ�ว่า “ประโยชน์” ของพุทธ
ศาสนาในความหมายเดียวกับปรัชญาตะวันตก แต่ผู้วิจัยกลับคิดเห็นตรงกันข้ามว่า
ไม่น่าจะเรียกได้เช่นนั้น เพราะแท้จริงแล้วประโยชน์ในพุทธศาสนาเป็นประโยชน์เชิง
คุณค่าสำ�หรับพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้วิจัยเสนอคำ�ตอบใหม่ว่า เกณฑ์ตัดสินความจริง
ตามหลักกาลามสูตรเป็นแนวคิดหลังนวยุคสายกลาง เพราะมีหลักการ วิธีการ และ
จุดมุ่งหมายเหมือนกัน กล่าวคือ 1) ยึดหลักการไม่ยึดมั่นถือมั่น ย้อนอ่านใหม่หมดไม่
ลดอะไรเลย และแสวงหาจุดร่วมสงวนจุดต่าง 2) ยึดวิธีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
3) ยึดเป้าหมาย คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งโดยส่วนตนและส่วนรวม
คำ�สำ�คัญ : เกณฑ์ตัดสินความจริง, กาลามสูตร
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Abstract

The objective of the research was to
discuss the question “Could criterion of truth
according to Kãlãmasutta could defined to
be utilitarianism?” in the philosophical
approach in order to discover the best
answer which compromise all parties and
will be the superior reason. The research
result was showed that the opposed parties
support the criterion of truth according to
Kalamasutta was defined as utilitarianism
composed of 2 groups ; 1) western
utilitarianism, 2) Buddhist utilitarianism. The
researcher found that the opposed reasons
had two weak points; 1) the hermeneutics
was done especially on the consequences of
the action by neglecting the consideration of
causes and the diagnosis of the responsible
men, 2) the hermeneutics of the word
“Useful” in Buddhism as same meaning of
utilitarianism in the western philosophy. On
the other hand, the researcher had purpose
that useful in Buddhism give the answer
should not to be utilitarianism because
in Buddhism the valuated benefits for the
development of life quality. The researcher
proposed the new that the criterion of truth
according to Kalamasutta was a criterion
philosophy because they had the same
principles, methods, and aims ; 1) both
supported the detachment principle, reread
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all reject none concept and seek variety
2) both critical thinking 3) their objectives
were the development of the life quality
by individual and public approach.
Keywords : Criterion of Truth, Kalamasutta

บทนำ�

ความเป็นมาและความสำ�คัญของงานวิจยั
นี้มาจากปัญหาเชิงจริยศาสตร์ที่ว่า “เกณฑ์ใดที่
ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตไปสู่ความดีและความสุข”
ปัญหาดังกล่าวนี้ทำ�ให้ผู้วิจัยพยายามแสวงหาคำ�
ตอบ ซึ่งพบว่า คำ�สอนเรื่องเกณฑ์ตัดสินความจริง
ใน “กาลามสูตรหรือเกสปุตตสูตร” มีคำ�สอนที่เอื้อ
ประโยชน์สุขและสันติภาพให้แก่ผู้ที่นำ�ไปใช้ตีความ
ในเรื่องต่างๆ ทั้งยังสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้
อย่างแท้จริงและเป็นสากล

ปัญหาการวิจัย

เกณฑ์ตดั สินความจริงตามหลักกาลามสูตร
เรียกว่าเป็นลัทธิประโยชน์นิยมได้หรือไม่

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพือ่ วิเคราะห์แนวคิดทีส่ นับสนุนว่า เกณฑ์
ตัดสินความจริงตามหลักกาลามสูตรเรียกว่าเป็นลัทธิ
ประโยชน์นิยมได้และไม่ได้อย่างไร

ขอบเขตการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงเอกสาร
ด้วยวิธี dialectic and discursive method โดย
มีขอบเขตของการวิจัยดังนี้
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1. ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนทรรศน์
5 ได้แก่ 1) ที่มาของคำ�ว่า “กระบวนทรรศน์”
2) แนวคิดเกีย่ วกับกระบวนทรรศน์ 5 และ 3) เกณฑ์
ตัดสินความจริงของแต่ละกระบวนทรรศน์
2. ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับลัทธิประโยชน์
นิยม ได้แก่ 1) ความหมายของประโยชน์นิยม
2) ผู้ก่อตั้งลัทธิประโยชน์นิยม 3) แนวคิดทั่วไปของ
ลัทธิประโยชน์นิยม 4) เกณฑ์ตัดสินความจริงของ
ลัทธิประโยชน์นิยม
3. ศึกษาแนวคิดเกีย่ วกับเกณฑ์ตดั สินความ
จริงตามหลักกาลามสูตร ได้แก่ 1) ความหมายของ
กาลามสูตร 2) หลักคำ�สอนในกาลามสูตร และ
3) เกณฑ์ตัดสินความจริงตามหลักกาลามสูตร
4. ศึ ก ษาแนวคิดที่สนับสนุนว่า เกณฑ์
ตัดสินความจริงตามหลักกาลามสูตรเรียกว่าเป็น
ลัทธิประโยชน์นิยมได้และไม่ได้ ได้แก่ 1) แนวคิดที่
สนับสนุนว่าเกณฑ์ตัดสินความจริงตามหลักกาลาม
สูตรเป็นประโยชน์นยิ มเชิงตะวันตก และ 2) แนวคิด
ที่สนับสนุนว่าเกณฑ์ตัดสินความจริงตามหลักกา
ลามสูตรไม่ใช่ประโยชน์นิยมเชิงตะวันตก แต่เป็น
ประโยชน์นิยมเชิงพุทธ
5. เสนอแนะการแก้ปัญหาและข้อสงสัย
เกี่ยวกับเกณฑ์ตัดสินความจริงตามหลักกาลามสูตร
6. วิจักษ์และวิธานเกณฑ์ตัดสินความจริง
ตามหลักกาลามสูตร

วิธีดำ�เนินการวิจัย

งานวิจยั เล่มนี้ มีการดำ�เนินการศึกษาตำ�รา
และเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. เอกสารปฐมภูมิ ได้แก่ พระไตรปิฎก
และอรรถกถาของพระไตรปิฎก ฉบับภาษาไทย

2. เอกสารทุตยิ ภูมิ ได้แก่ ตำ�ราและเอกสาร
ทางวิชาการ
3. วิเคราะห์ขอ้ มูลจากเอกสารปฐมภูมแิ ละ
ทุติยภูมิ
4. เรียบเรียงข้อมูล
5. สังเคราะห์ขอ้ มูลทีเ่ รียบเรียงแล้วด้วยวิธี
การวิจัยเชิงปรัชญา อันได้แก่ วิภาษวิธี และวิธีแลก
เปลีย่ นความคิดเห็น วิภาษวิธี (dialectic method)
คือ การตั้งคำ�ถามที่อาจตอบได้ หลายคำ�ตอบที่เป็น
ไปได้ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (discursive
method) คือ การรับฟังเหตุผลทีส่ นับสนุนแต่ละคำ�
ตอบ เพือ่ หาคำ�ตอบทีด่ ที สี่ ดุ จากการประนีประนอม
ทุกฝ่ายเท่าทีจ่ ะทำ�ได้ และมีเหตุผลเหนือกว่าทุกฝ่าย

การวิเคราะห์ข้อมูล

สรุป
1. ลัทธิประโยชน์นิยม คือ ลัทธิที่ถือว่า
การกระทำ�ทีถ่ กู หรือผิดจะพิจารณาจากผลการกระทำ�
(Tom Le Beauchamp, 1982: 73) ว่ามันจะก่อ
ให้เกิดผลประโยชน์เพียงใด สิ่งที่ถูกต้องเป็นความดี
คือ สิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์และความสุขแก่คน
จำ�นวนมาก สิง่ ทีไ่ ม่ถกู ต้องเป็นความเลว คือ สิง่ ทีก่ อ่
ให้เกิดผลเป็นทุกข์แก่คนจำ�นวนมาก (S.E. Stunpf,
1971 : 363 - 364)
2. กาลามสูตร มีสาระสำ�คัญอยู่ 3 ตอน โดย
สรุปเป็นแผนภาพดังนี้ (ดูแผนภาพที่ 2 ประกอบ)
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อย่าพึ่งเชื่ออะไรง่ายๆ

ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม) 2558		

สาระสำ�คัญของหลักกาลามสูตร

ตอนที่ 2
ควรเชื่ออย่างมีวิจารณญาณ

ตอนที่ 3
เชื่ออย่างมีวิจารณญาณแล้วดีอย่างไร
แผนภาพที่ 1 สาระสำ�คัญของกาลามสูตร
กาลามสูตรตอนที่ 1 อย่าพึง่ เชือ่ อะไรง่ายๆ หมายถึง อย่าพึง่ เชือ่ เพียงเพราะการอ้างฐานข้อมูลต่างๆ
ซึ่งมีอยู่ 10 ประการดังนี้
1) อย่าพึ่งเชื่อเพียงเพราะอ้างว่าได้ฟังตามกันมา
2) อย่าพึ่งเชื่อเพียงเพราะอ้างว่าถือปฏิบัติสืบทอดกันมา
3) อย่าพึ่งเชื่อเพียงเพราะอ้างว่าเป็นข่าวลือ
4) อย่าพึ่งเชื่อเพียงเพราะอ้างว่ามาจากตำ�ราหรือคัมภีร์
5) อย่าพึ่งเชื่อเพียงเพราะอ้างว่าตรงกับหลักตรรกะ
6) อย่าพึ่งเชื่อเพียงเพราะอ้างว่าตรงกับหลักอนุมาน
7) อย่าพึ่งเชื่อเพียงเพราะอ้างว่าตรึกตรองเอาตามอาการที่ปรากฏ
8) อย่าพึ่งเชื่อเพียงเพราะอ้างว่าสิ่งนั้นเข้ากันได้กับความคิดเห็นหรือทฤษฎีของตน
9) อย่าพึ่งเชื่อเพียงเพราะอ้างว่าผู้พูดดูน่าเชื่อถือ
10) อย่าพึ่งเชื่อเพียงเพราะอ้างว่าสมณะผู้นี้เป็นครูของเรา
กาลามสูตรตอนที่ 2 ควรเชือ่ อย่างมีวจิ ารณญาณ หมายถึง ควรใช้วจิ ารณญาณก่อนเชือ่ โดยพิจารณา
จากเกณฑ์ตัดสินความจริงตามหลักกาลามสูตร ดังนี้
1) เมือ่ พิจารณาด้วยวิจารณญาณแล้วพบว่า สิง่ นัน้ เป็นอกุศล มีโทษ วิญญูชนติเตียน ไม่เป็นไปเพือ่
ประโยชน์ เป็นไปเพื่อทุกข์ ก็ไม่ควรเชื่อ ไม่ควรปฏิบัติตาม
2) เมื่อพิจารณาด้วยวิจารณญาณแล้วพบว่า สิ่งนั้นเป็นกุศล ไม่มีโทษ วิญญูชนสรรเสริญ เป็นไป
เพื่อประโยชน์ เป็นไปเพื่อความสุข ก็ควรเชื่อ ควรปฏิบัติตาม
กาลามสูตรตอนที่ 3 เชื่ออย่างมีวิจารณญาณแล้วดีอย่างไร หมายถึง หลังใช้วิจารณญาณก่อนเชื่อ
ตามหลักกาลามสูตร ย่อมได้รับสิ่งดีๆ 4 ประการในปัจจุบันคือ
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1) ถ้านรก - สวรรค์ มีจริง ก็เกิดความอุ่น
ใจว่า เราย่อมไปสุคติ เมื่อตายแล้ว
2) ถ้านรก - สวรรค์ไม่มจี ริง ก็เกิดความอุน่
ใจว่า เราไม่มเี วร ไม่มภี ยั เบียดเบียน ไม่มที กุ ข์ เป็นสุข
ในโลกปัจจุบัน
3) ถ้าทำ�ดีได้ดี ทำ�ชั่วได้ชั่ว เป็นจริง ก็เกิด
ความอุ่นใจว่า เราไม่ได้ทำ�ชั่ว ไหนเลยความทุกข์จะ
เกิดขึ้นกับเรา
4) ถ้าทำ�ดีได้ดี ทำ�ชัว่ ได้ชวั่ ไม่เป็นจริง ก็เกิด
ความอุน่ ใจว่า เราไม่ได้ท�ำ ชัว่ ก็ถอื ว่าเป็นผูบ้ ริสทุ ธิท์ งั้
2 ส่วน คือ ทั้งส่วนตนและผู้อื่น
จะเห็นได้ว่า เกณฑ์ตัดสินความจริงตาม
หลักกาลามสูตรอยู่ในตอนที่ 2 ส่วนตอนที่ 1 และ
3 เป็นส่วนประกอบ เพื่อให้เกณฑ์ตัดสินความจริง
ตามหลักกาลามสูตรเกิดความสมบูรณ์ในเชิงปฏิบตั กิ าร
3. เหตุผลของฝ่ายตรงข้ามที่สนับสนุนว่า
เกณฑ์ตดั สินความจริงตามหลักกาลามสูตรเป็นลัทธิ
ประโยชน์นิยม แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มแรกคือ กลุ่มที่มีทรรศนะสนับสนุน
ว่า เกณฑ์ตัดสินความจริงตามหลักกาลามสูตรเป็น
ประโยชน์นยิ มเชิงตะวันตก ได้แก่ (Domein Keown,
1992 : 14 - 16)
Mrs. Rhys David วิจารณ์ไว้ว่า “พุทธ
จริยศาสตร์นั้นเป็นสุขนิยม และไม่ว่าพระพุทธเจ้า
จะทรงยอมรับหรือไม่ก็ตาม ระบบศีลธรรมของ
พระพุทธองค์ก็จัดอยู่ในจริยศาสตร์สำ�นักหนึ่งของ
อังกฤษ อันได้แก่ ปรัชญาสำ�นักประโยชน์นิยม”
J.B. Pratt สรุปว่า “ระบบจริยศาสตร์ของ
พุทธนี้จัดอยู่ในรูปแบบประโยชน์นิยมแบบสุขนิยม
เชิงปรัตถะ และหลักการทีเ่ สนอว่า รูปแบบของความ
สุขที่เป็นตัวตัดสินความดีหรือชั่วที่ได้ประกาศอย่าง
ชัดเจนนัน้ เป็นหลักการของประโยชน์นยิ ม และพุทธ

ROMMAYASAN 73
จริยศาสตร์อาจจะจัดอยู่ในกลุ่มของลัทธิสโตอิก แต่
หลักที่เป็นมูลฐานและการให้เหตุผลแบบขันตินิยม
ของพุทธจริยศาสตร์นั้นเป็นประโยชน์นิยมแบบสุข
นิยมเชิงปรัตถะ”
Dhammasiri ยืนยันว่า “พุทธศาสนาเป็น
ประโยชน์นิยมแบบอุดมคติ ในส่วนรายละเอียดนั้น
พุทธศาสนาเป็นประโยชน์นิยมแบบกฎ”
กลุ่มที่สองคือ กลุ่มที่มีทรรศนะสนับสนุน
ว่า เกณฑ์ตัดสินความจริงตามหลักกาลามสูตรเป็น
ประโยชน์นิยมเชิงพุทธ ได้แก่
Anurudha เสนอไว้ว่า พุทธจริยศาสตร์
ไม่ ใช่ ป ระโยชน์ เชิ ง ตะวั น ตกเพี ย งแต่ มี ลั ก ษณะ
คล้ายคลึงเท่านั้น กล่าวคือ ในทรรศนะของพุทธ
ปรัชญา การแยกแยะว่าอะไรดีอะไรชั่ว มีเกณฑ์
ตัดสินอยู่ 2 อย่างคือ (Domein Keown, 1992 : 15)
1) เจตนา ได้แก่ ความตั้งใจ ซึ่งผลักดันให้
มนุษย์กระทำ�
2) วิบาก ได้แก่ ผลซึง่ เกิดจากการกระทำ�นัน้
พุทธศาสนาดูเหมือนว่าจะมุ่งเน้นในเรื่อง
ผล (วิบาก) เป็นสำ�คัญ ดังนั้น พุทธจริยศาสตร์ จึงดู
เหมือนว่ามีลักษณะความคล้ายกับประโยชน์นิยม
Padhamasiri De Silva (1995 : 62)
ยืนยันว่า พุทธจริยศาสตร์ไม่เป็นประโยชน์นยิ มแบบ
ตะวันตก แต่มีลักษณะประโยชน์นิยมเป็นของตัว
เอง คือ เป็นประโยชน์นิยมเชิงพุทธ โดยวิจารณ์ไว้
ในหนังสือ “A Companion to Ethics” ว่า “โดย
ทั่วไป พุทธจริยศาสตร์มีลักษณะของประโยชน์นิยม
อยู่ แต่เป็นประโยชน์นิยมเชิงพุทธ ไม่ใช่ประโยชน์
นิยมเชิงสุขนิยม”
นอกจากนี้ ยังมีนักวิชาการบางท่านได้
ศึกษาวิเคราะห์ประโยชน์ในพุทธปรัชญาเถรวาทกับ
ลัทธิประโยชน์นิยมเชิงตะวันตก และได้แสดงความ
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คิดเห็นนั้นผ่านทางตำ�รับตำ�ราและงานวิจัย ซึ่งได้ใช้
คำ�ว่า “ประโยชน์นยิ ม” มาประกอบกับคำ�ว่า “พุทธ
ปรัชญา” หรือ “พุทธปรัชญาเถรวาท” เป็นกรณี
เฉพาะ เช่นคำ�ว่า “ประโยชน์นิยมในพุทธปรัชญา”
(ธีรโชติ เกิดแก้ว, 2553 : 299) หรือ “ประโยชน์นยิ ม
ในพุทธปรัชญาเถรวาท” (เอกวุฒิ บุตรโคษา, 2553
: 39) เป็นต้น การใช้คำ�ดังกล่าวนี้เป็นการยอมรับว่า
มีปรัชญาประโยชน์นิยมในพุทธศาสนาหรือเท่ากับ
สนับสนุนว่าเกณฑ์ตัดสินความจริงตามหลักกาลาม
สูตรเป็นประโยชน์นิยมเชิงพุทธด้วย

อภิปราย

1) ทรรศนะของ Mrs. Rhys Pratt และ
Dhammasiri ที่สนับสนุนว่า เกณฑ์ตัดสินความ
จริงตามหลักกาลามสูตรเป็นลัทธิประโยชน์นิยมเชิง
ตะวันตกเป็นทรรศนะที่ไม่ถูกต้อง เพราะเหตุผล 2
ประการคือ
ประการแรก Mrs. Rhys Pratt และ
Dhammasiri ตีความคำ�ว่า “ประโยชน์ในพุทธ
ศาสนา” โดยมีนัยทางผลประโยชน์ฝ่ายโลกที่เกี่ยว
เนื่องกับวัตถุเท่านั้น จึงไม่ตรงกับเป็นเจตนาหลัก
ในทางพุทธศาสนา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
พระพรหมคุณาภรณ์ ที่อธิบายว่า “วัตถุ” ไม่ใช่
ประโยชน์ที่แท้จริงของชีวิตก็เพราะวัตถุเป็นเพียง
เครื่องอาศัยหรือสิ่งเกื้อหนุนให้ไปสู่ประโยชน์ที่แท้
จริงของชีวติ อีกต่อหนึง่ แต่คนหลงผิดคิดเห็นว่าวัตถุ
เป็นประโยชน์ที่แท้จริงของชีวิต (พระธรรมปิฎก,
2540 : 21 - 23) เพราะฉะนั้น ท่านจึงเน้นอย่าง
ชัดเจนว่า “ประโยชน์ (ในพุทธศาสนา) ที่เข้าใจกัน
นั้นไม่ใช่ประโยชน์ทางวัตถุ แต่เป็นประโยชน์ทาง
จิตหรือคุณธรรมทางจิตใจ” (พระพรหมคุณาภรณ์,
2551 : 600)
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ดังนั้น สิ่งที่เรียกว่า “ประโยชน์” ที่แท้จริง
ของชีวติ จึงไม่ได้หมายถึงผลประโยชน์ในเชิงวัตถุ แต่
หมายถึง การพัฒนาคุณภาพของจิตใจและสติปญ
ั ญา
ให้สูงขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมาย สูงสุดคือพระนิพพาน
เพราะฉะนั้น สิ่งที่มิใช่ประโยชน์จึงน่าจะได้แก่ สิ่งที่
ทำ�ให้คณ
ุ ภาพของจิตใจตาํ่ ลง ทำ�ให้ปญ
ั ญาเสือ่ มถอย
ไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพาน ดังคำ�สอนในฉันนสูตร
อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต (20/511/204 - 205) ทีว่ า่
“ภิกษุทั้งหลาย ราคะ (โลภะ) โทสะ และ
โมหะ เป็นสิ่งที่ทำ�ให้คนมืดบอด ทำ�ให้ไร้จักษุ ทำ�ให้
ปัญญาดับ ส่งเสริมความคับแค้น ไม่เป็นไปเพื่อพระ
นิพพาน”
จากพุทธพจน์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ราคะ
(โลภะ) โทสะ และโมหะ ยิง่ เกิดขึน้ มากเท่าไร ยิง่ ทำ�ให้
คุณภาพจิตใจตํ่าลง ปัญญาเสื่อมถอย และห่างไกล
จากนิพพานมากขึ้นเท่านั้น ส่วนการละความโลภ
ความโกรธ และความหลง ยิ่งละได้มากเท่าไร ก็ยิ่ง
ใกล้นิพพานมากขึ้นเท่านั้น
ดั ง นั้ น จึ ง สรุ ป ได้ ว่ า ประโยชน์ ใ นพุ ท ธ
ศาสนาเป็ น เรื่ อ งของ “คุ ณ ค่ า ” ในการพั ฒ นา
คุณภาพชีวิต ได้แก่ การทำ�ดีมีสุขแท้ตามความเป็น
จริงในปัจจุบัน เป็นทางสู่พระนิพพาน ซึ่งอยู่เหนือ
ความต้องการผลประโยชน์ทางวัตถุใดๆ ทั้งสิ้นของ
โลกนี้
ประโยชน์ในหลักกาลามสูตร จัดว่า เป็น
ประโยชน์ในความหมายของการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ก็เช่นกัน เพราะเป็นประโยชน์จากการละอกุศล
ธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขทั้งส่วนตนและผู้อื่น
ดังข้อความในเกสปุตตสูตร อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต
(20/505/181 - 182) ที่ว่า
“กาลามชนทั้งหลาย ก็บุคคลผู้ไม่โลภ ไม่
โกรธ ไม่หลง ไม่ถูกความโลภ โกรธ หลง ครอบงำ�
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ย่อมไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ก็ได้ ไม่คบชู้ ไม่พูดเท็จ
สิ่งใดเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขสิ้น
กาลนาน บุคคลผูไ้ ม่โกรธ ย่อมชักชวนผูอ้ นื่ เพือ่ ความ
เป็นอย่างนั้น”
ประการที่สอง หลักประโยชน์ของกาลาม
สูตร แตกต่างจาก หลักประโยชน์ของ Benthem
และ Mill กล่าวคือ
หลักประโยชน์ของ Bentham เสนอให้
มนุษย์มุ่งแสวงหาผลประโยชน์เพื่อสนองความเห็น
แก่ตัวของตนเองให้มากที่สุด (Vatsyayan, 1986
: 82) เมื่อแต่ละคนได้รับประโยชน์นั้นอย่างเต็มที่
แล้ว ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมขึ้นมาเป็น
ผลพลอยได้ (Jeremy Bentham, 1984 : 3) ส่วน
Mill เสนอให้มนุษย์กระทำ�ทุกอย่างเพื่อส่วนรวม
เท่านั้น แล้วผลประโยชน์ส่วนตนก็จะเกิดขึ้นมาเป็น
ผลพลอยได้ (John Stuart Mill, 1951 : 38) แต่
ประโยชน์ในเกณฑ์ตัดสินความจริงตามหลักกาลาม
สูตร เน้นให้ทำ�ประโยชน์เพื่อตนเองและผู้อื่น โดย
คำ�นึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับร่วมกัน คือ การพัฒนา
คุณภาพชีวิตทั้งโดยส่วนตนและส่วนรวม
ในขณะที่ Benthem เสนอให้มนุษย์มุ่ง
ประโยชน์เชิงวัตถุเพื่อสนองความเห็นแก่ตัวให้มาก
ที่สุด แต่เกณฑ์ตัดสินความจริงตามหลักกาลามสูตร
กลับเสนอให้มนุษย์มุ่งประโยชน์เชิงคุณค่าในการ
พัฒนาจิตใจและสติปัญญา เพื่อสละความเห็นแก่
ตัวให้มากที่สุด ได้แก่ การสละความโลภ ความโกรธ
และความหลง ในจิตใจซึ่งเป็นตัวทำ�ลายประโยชน์
สุขทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของท่านพุทธทาสภิกขุ (ม.ป.ป. (ข) : 48) ที่ยอมรับ
ว่า โดยทีส่ ดุ แล้ว พุทธศาสนาเป็นศาสนาทีม่ งุ่ ทำ�ลาย
ความเห็นแก่ตวั ซึง่ เป็นศัตรูของสันติภาพ (พุทธทาส
ภิกขุ, ม.ป.ป. (ก) : 13) และการได้รับประโยชน์ฝ่าย
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เดียวนั้นไม่ถูกต้อง สิ่งที่ถูกต้อง นั่นก็คือ ทุกฝ่ายจะ
ต้องได้รบั ประโยชน์ (พุทธทาสภิกขุ, 2528 : 63 - 64)
ในขณะที่ Mill เสนอให้มนุษย์แสวงหา
ประโยชน์เชิงวัตถุเพื่อส่วนรวมให้มากที่สุด (the
most of people) ซึ่งอาจจะเป็นเฉพาะกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่งก็ได้ หากเป็นประโยชน์มากที่สุดเพื่อส่วน
รวมของกลุม่ ดังกล่าวมากทีส่ ดุ ก็ถอื ว่าเป็นประโยชน์
ที่ถูกต้องและเหมาะสมตามเกณฑ์ของหลักมหสุข
(John Stuart Mill, 1951 : 8) แต่เกณฑ์ตดั สินความ
จริงตามหลักกาลามสูตรกลับเสนอให้มนุษย์ค�ำ นึงถึง
ประโยชน์สขุ ของคนทัง้ โลก ไม่จ�ำ กัดว่าต้องเป็นกลุม่
ใดกลุ่มหนึ่ง ประโยชน์ส่วนรวมตามพุทธประสงค์
ทีแ่ ท้จริงนัน้ หมายถึง ประโยชน์ของคนทัง้ หมด (รวม
ถึงปัจเจกชนด้วย) หรือ All of Creature ในทุกทีท่ กุ
สถาน นอกจากนี้ การกระทำ�ใดทีแ่ ม้ไม่ให้ประโยชน์
แก่คนจำ�นวนมากที่สุด แต่เป็นเพียงแค่คนกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่งก็ยังถือว่าเป็นการกระทำ�ที่มีประโยชน์อยู่
เหมือนเดิม เพราะประโยชน์ตามหลักกาลามสูตรไม่
ได้ถกู จำ�กัดความว่าจะต้องเป็นประโยชน์ของจำ�นวน
คนเท่านั้นเท่านี้จึงจะถือว่าเป็นประโยชน์ แต่การก
ระทำ�ที่เป็นประโยชน์ทุกการกระทำ�ถือว่ามีคุณค่า
ทางศีลธรรมเท่ากัน จะเห็นว่า เกณฑ์ตดั สินความจริง
ตามหลักกาลามสูตรมีความยืดหยุ่นและครอบคลุม
ประโยชน์ทุกประเภททั้งที่เป็นส่วนรวมและส่วน
ย่อย และเอือ้ อำ�นวยต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของ
มนุษย์เป็นอย่างยิ่ง (ดูแผนภูมิที่ 3 ประกอบ)
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ประโยชน์ตน

ประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย

สนับสนุน

ก่อให้เกิด

รวมอยู่ใน
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ประโยชน์ผู้อื่น

ประโยชน์เพื่อมหาชน
เกณฑ์
ตัดสิเนพืความจริ
ประโยชน์
่อมหาชนง
ตามหลักกาลามสูตร

Benthem
ผลประโยชน์ส่วนตัว
(สนองความเห็นแก่ตัว)
ผลประโยชน์ส่วนรวม

หลักประโยชน์
มุ่ง
ก่อให้เกิด
ผลพลอยได้

Mill
ผลประโยชน์ส่วนรวม
(ถือทฤษฎีเป็นหลัก)
ผลประโยชน์ส่วนตัว

แผนภูมิที่ 2 เปรียบเทียบหลักประโยชน์ระหว่างเบนธัม มิลล์ และ
เกณฑ์ตัดสินความจริงตามหลักกาลามสูตร
2) ทรรศนะของ Anurudha และ Padhamasiri De Silva ที่สนับสนุนว่า เกณฑ์ตัดสินความจริง
ตามหลักกาลามสูตรเป็นลัทธิประโยชน์นิยมเชิงพุทธ เป็นทรรศนะที่ผิด เพราะมีตีความแบบแยกส่วน โดย
เลือกตีความเฉพาะส่วนที่เป็นผลของการกระทำ� ทำ�ให้ดูเหมือนว่าข้อสรุปของฝ่ายตรงข้ามมีความถูกต้อง
แต่เมื่อนำ�องค์ประกอบทั้งหมดของเกณฑ์ตัดสินความจริงมาพิจารณาร่วมกันกลับพบว่าไม่เป็นไปตามข้อ
สรุปของฝ่ายตรงข้าม กล่าวคือ เกณฑ์ตัดสินความจริงตามหลักกาลามสูตรมีข้อพิจารณาอยู่ 5 องค์ประกอบ
ได้แก่ (องฺ. ติก. 20/505/180 - 183)
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(1) เป็นกุศลหรืออกุศล
(2) มีโทษหรือไม่มีโทษ
(3) วิญญูชนติเตียนหรือสรรเสริญ
(4) เป็นไปเพือ่ ประโยชน์หรือไม่เป็นไปเพือ่
ประโยชน์
(5) เป็นไปเพื่อสุขหรือเป็นไปเพื่อทุกข์
เมือ่ พิจารณาแล้วพบว่า สิง่ นัน้ เป็นอกุศล มี
โทษ วิญญูชนติเตียน ไม่เป็นไปเพือ่ ประโยชน์ เป็นไป
เพื่อทุกข์ ก็ไม่ควรเชื่อ ไม่ควรปฏิบัติตาม
แต่เมือ่ พิจารณาแล้วพบว่า สิง่ นัน้ เป็นกุศล
ไม่มีโทษ วิญญูชนสรรเสริญ เป็นไปเพื่อประโยชน์
เป็นไปเพื่อสุข ก็ควรเชื่อ ควรปฏิบัติตาม
การที่ฝ่ายตรงข้าม เลือกเฉพาะส่วน “ผล
ของการกระทำ�” คือ ข้อ (4) และ (5) ไปตีความ
เพื่อสนับสนุนว่าเกณฑ์ตัดสินความจริงตามหลักกา
ลามสูตรเป็นประโยชน์นิยมจึงเป็นการอ้างเหตุผล
แบบวิบัติ เพราะละเลย “ส่วนเหตุ” ได้แก่ ส่วนของ
เจตนาในข้อ (1) และส่วนของการกระทำ�ในข้อ (2)
นอกจากนี้ยังละเลย “คำ�วินิจฉัยของวิญญูชน” ใน
ข้อ (3) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ตัดสินความจริง
ตามหลักกาลามสูตร เพราะฉะนั้นเหตุผลของฝ่าย
ตรงข้ามจึงไม่อาจเชื่อถือได้
กล่าวโดยสรุป เหตุผลทั้ง 2 กลุ่มดังกล่าว
ต่างมีจุดอ่อนร่วมกันอยู่ 2 ประเด็นคือ
ประเด็นแรก เกิดจากความเข้าใจผิดใน
เรื่องของภาษา เพราะตีความคำ�ว่า “ประโยชน์”
ของพุทธศาสนาในความหมายเดียวกับปรัชญาตะวัน
ตก ทำ�ให้ดเู หมือนว่าเข้ากันได้กบั ลัทธิประโยชน์นยิ ม
เชิงตะวันตก แม้ว่าฝ่ายตรงข้ามอีกฝ่ายจะหักล้าง
แนวคิดนีด้ ว้ ยการตีความว่า คำ�สอนในพุทธศาสนามี
ปรัชญาประโยชน์นยิ มเป็นของตัวเองหรือเรียกได้วา่
เป็นประโยชน์นยิ มเชิงพุทธ แต่ผวู้ จิ ยั กลับคิดเห็นตรง

กันข้ามว่า ไม่น่าจะเรียกได้เช่นนั้น เพราะประโยชน์
ในทีน่ เี้ ป็นประโยชน์ในระดับปรมัตถบัญญัติ มีคณ
ุ ค่า
สำ � หรั บ พั ฒ นาคุ ณ ภาพจิ ต ใจให้ ดี ขึ้ น พั ฒ นาสติ
ปัญญาให้สูงขึ้นทั้งโดยส่วนตนและส่วนรวม
ประเด็นที่สอง เกิดจากการตีความแบบ
แยกส่วน โดยเลือกตีความเฉพาะส่วนที่เป็นผลของ
การกระทำ� ทำ�ให้ดูเหมือนว่าข้อสรุปของฝ่ายตรง
ข้ามมีความถูกต้อง แต่เมื่อนำ�องค์ประกอบทั้งหมด
ของเกณฑ์ตัดสินมาพิจารณาร่วมกัน กลับพบว่า ไม่
เป็นไปตามข้อสรุปของฝ่ายตรงข้าม เพราะในทาง
พุทธศาสนาไม่ได้ให้ความสำ�คัญเฉพาะผลของการก
ระทำ�เพียงอย่างเดียว แต่ให้ความสำ�คัญกับส่วนที่
เป็นเหตุ ได้แก่ เจตนาและการกระทำ�ด้วย นอกจาก
นี้ยังให้ความสำ�คัญกับคำ�ติเตียนและสรรเสริญของ
วิญญูชนด้วย

ข้อเสนอแนะ

จากการวิจัยเรื่อง “เกณฑ์ตัดสินความจริง
ตามหลักกาลามสูตร: การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์
และวิธาน” พบว่า เกณฑ์ตัดสินความจริงตามหลัก
กาลามสูตรมีประโยชน์ต่อการนำ�ไปตีความสิ่งต่างๆ
ได้ครบทุกกระบวนทรรศน์ ทั้งยังสามารถเข้ากันได้
ดีกับกระบวนทรรศน์หลังนวยุค สายกลาง ซึ่งเป็นก
ระบวนทรรศน์ทางปรัชญาที่ทันสมัยที่สุดในเวลานี้
ดังนั้น จึงควรมีการนำ�ไปวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน
หรือต่อยอดองค์ความรู้ให้กว้างขวางและลึกซึ้งเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นควรเสนอให้ผู้สนใจได้
ศึกษาเกณฑ์ตัดสินความจริงตามหลักกาลามสูตร
ด้วยการวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธานเรื่อง “เกณฑ์
ตัดสินความประพฤติตามหลักกาลามสูตร” โดย
วิเคราะห์ให้เห็นถึงปัญหาความขัดแย้งในการนำ�
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เกณฑ์ตัดสินความประพฤติตามหลักกาลามสูตร
ไปใช้ เพราะเท่าที่ผ่านมาในทางปรัชญาตะวันตก
ผู้ที่ยึด “เจตนา” เป็นเกณฑ์ตัดสินความประพฤติ
ก็จะปฏิเสธส่วน “ผลของการกระทำ�” ได้แก่ ลัทธิ
หน้าที่นิยม (Deontologism) ส่วนผู้ที่ยึด “ผลของ
การกระทำ�” เป็นเกณฑ์ตัดสินความประพฤติก็จะ
ปฏิเสธส่วนของ “เจตนา” ได้แก่ ลัทธิประโยชน์นยิ ม
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(Utilitarianism) ดังนั้น การยึดเอา “เจตนา” และ
“ผลของการกระทำ�” ในการตัดสินจึงดูเหมือนว่า
จะขัดแย้งกันเอง และเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องการคำ�
ตอบว่า เกณฑ์ตดั สินความประพฤติตามหลักกาลาม
สูตรมีความขัดแย้งกันเองหรือไม่ ซึง่ หากตีความด้วย
กระบวนทรรศน์หลังนวยุคสายกลางก็จะสามารถแก้
ปัญหานี้ลงได้ด้วยดี
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กระบวนการเรียนรู้เพลงไทยในรูปแบบการบรรเลงเดี่ยวปี่คลาริเน็ต
ของศิลปินแห่งชาติ : กรณีศึกษาพันโทวิชิต โห้ไทย

The Learning Process of Thai Songs in the Clarinet Solos
of the National Artist : The Case Study of Lieutenant
Colonel Wichit Hothai
กวินนาฏ ผินกลาง 1/ ทินกร อัตไพบูลย์ 2/ พิทยวัฒน์ พันธะศรี 3
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บทคัดย่อ

พันโทวิชิต โห้ไทย ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย โยธวาทิต) ประจำ�ปีพุทธศักราช 2555 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถโดดเด่นทาง
ด้านการบรรเลงเดี่ยวเพลงไทยด้วยปี่คลาริเน็ต จนได้รับการชื่นชมอย่างแพร่หลาย
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาประวัติและผลงานของพันโทวิชิต
โห้ไทย ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้เพลงไทยในรูปแบบการบรรเลงเดี่ยวปี่คลาริเน็ต
และ 2) ศึกษากระบวนการเรียนรู้การบรรเลงเดี่ยวปี่คลาริเน็ตของพันโทวิชิต โห้ไทย
ผลการวิจัยพบว่า 1) พันโทวิชิต โห้ไทย เริ่มเป่าปี่คลาริเน็ตตั้งแต่ครั้งยังเป็นนักเรียน
ดุริยางค์ทหารบก หลังจากติดยศสิบตรี ท่านหันมาสนใจศึกษาดนตรีไทยอย่างจริงจัง
ได้เริม่ เรียนดนตรีไทยกับครูพมิ นักระนาด และหาความรูเ้ พิม่ เติมจากครูอกี หลายท่าน
ด้วยความสนใจในดนตรีไทย จึงเริ่มเรียบเรียงเพลงไทยเป็นทางเดี่ยวสำ�หรับปี่คลาริ
เน็ต 2) ในกระบวนการศึกษาการบรรเลงเดีย่ วเพลงไทยด้วยปีค่ ลาริเน็ตของศิลปินแห่ง
ชาติ พันโทวิชิต โห้ไทย นั้น ท่านเลือกใช้ปี่คลาริเน็ต บีแฟล็ต (Bb) ระบบนิ้ว 14 เสียง
(14 keys) และใช้ลิ้น (Reed) ที่มีความบางและอ่อน เพื่อให้ริมฝีปากสามารถควบคุม
เสียงได้ง่าย และให้ได้มาซึ่งสำ�เนียงเพลงไทยที่ไพเราะและคุ้นเคยกับผู้ฟัง โดยสรุป
การวิจยั เรือ่ ง กระบวนการเรียนรูเ้ พลงไทยในรูปแบบการบรรเลงเดีย่ วปีค่ ลาริเน็ตของ
ศิลปินแห่งชาติ พันโทวิชิต โห้ไทย จะนำ�ไปสู่การเกิดองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ใน
การเรียนการสอนปี่คลาริเน็ต ให้เยาวชนไทยได้อนุรักษ์ สืบทอด และเผยแพร่เทคนิค
วิธีการ การบรรเลงเพลงไทยด้วยเครื่องดนตรีตะวันตกอย่างถูกวิธีสืบไป
1

นิสติ ปริญญาโท หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.) สาขาวิชาดุรยิ างคศิลป์
วิทยาลัยดุรยิ างคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ วิทยาลัยดุรยิ างคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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คำ�สำ�คัญ : การเรียนรู้เพลงไทยในรูปแบบ
		 การบรรเลงเดี่ยวปี่คลาริเน็ต

Abstract

Lieutenant Colonel Wichit Hothai
was named the “National Artist in Performing
Arts (Thai Music-Marching Band)” in 2012.
He is well known and admired among people
for his knowledge and outstanding single
performances of Thai music with the clarinet.
The objectives of this research are as follows
: 1) To study Lieutenant Colonel Wichit
Hothai’s history and performance regarding
the leaning of Thai songs in solo clarinet
performances. 2) To study his learning
process of performing clarinet solos. The
results of the research are as follows : 1)
Lieutenant Colonel Wichit Hothai began
playing the clarinet when he was an army
student in the military marching band. He
practiced playing the clarinet in order to
become really skillful. 2) In performing Thai
songs using clarinet solos, Lieutenant Colonel
Wichit chose to perform these solos with
the clarinet of Bb, which had 14 keys and
used a thin and soft reed to make it easier
for controlling with the lip. In conclusion,
the research of the learning process of Thai
songs in the clarinet solos of the National
Artist, Lieutenant Colonel Wichit Hothai, will
lead to new knowledge, which was useful for
learning about and teaching the clarinet and

ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม) 2558		

propagating Thai songs that was a treasure
for Thailand. It was also useful for Thai
youths to preserve, inherit and propagate
the techniques and methods of playing Thai
songs with western instruments correctly for
the Thai people in the future.
Key Word : Learning Process of Thai Songs
			 in the Clarinet Solos

บทนำ�

ดนตรี เ ป็ น ศิ ล ปะเกี่ ย วกั บ เสี ย งที่ ใช้ ก าร
บรรเลงของเครื่องดนตรี หรือเสียงขับร้องเป็นสื่อ
ทำ�ให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกสะเทือนใจ เกิดอารมณ์
สอดคล้องกันไปกับบทเพลงที่ได้รับฟังอยู่ เสียงสูง
ตํ่าของดนตรีเป็นไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติ เครื่อง
ดนตรีต่างๆ ต้องอาศัยกฎเกณฑ์ของวิทยาศาสตร์
เข้าช่วยประดิษฐ์ให้เกิดเป็นเสียงที่ไพเราะ เป็นเสียง
ที่ละเอียดจากการสร้างขึ้นด้วยความตั้งใจ ด้วยการ
ประดิษฐ์เสียงอย่างประณีตและบรรจงของมนุษย์
เพือ่ ให้มนุษย์ดว้ ยกันฟัง มนุษย์เป็นผูส้ ร้างมาตรฐาน
ของความไพเราะ โดยอาศัยความรู้สึกที่ดีเอาเสียงที่
ไพเราะงดงาม นำ�แต่ละเสียงมาเรียงร้อยให้ปะติดปะ
ต่อกันจนกลายเป็นบทเพลงทีไ่ พเราะ (สุกรี เจริญสุข,
2550 : 62 - 63)
เพลงไทยแต่งขึ้นตามหลักของดนตรีไทย
มีลลี าในการขับร้องและบรรเลงแบบไทย โดยเฉพาะ
และแตกต่างจากเพลงของชาติอื่นๆ เพลงไทยแต่
เดิมมักจะมีประโยคสั้นๆ และมีจังหวะค่อนข้าง
เร็ว ส่วนใหญ่มีต้นกำ�เนิดมาจากเพลงพื้นบ้าน หรือ
เพลงสำ�หรับประกอบการรำ� การเต้น เพื่อความ
สนุกสนานรื่นเริง ต่อมาเมื่อต้องการจะใช้เป็นเพลง

Vol. 13, No. 3 (September - December) 2015

สำ�หรับร้องขับกล่อม และประกอบการแสดงละคร
ก็จ�ำ เป็นต้อง ประดิษฐ์ท�ำ นองให้มจี งั หวะช้ากว่าเดิม
(พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์, 2554 : 15)
การบรรเลงเพลงไทยด้ ว ยเครื่ อ งดนตรี
ตะวันตก ขึ้นอยู่กับบริบทในการนำ�ไปใช้ เช่น ใน
บริบทเพื่อพิธีกรรม ความบันเทิง หรือเพื่อแสดง
ความสามารถของผู้บรรเลง เป็นต้น ถ้ามองในแง่
มุมทางวัฒนธรรม มีลกั ษณะเป็นการข้ามวัฒนธรรม
(cross – culture) ซึ่งอาจไม่สามารถเข้าถึงจิต
วิญญาณแท้ได้ทั้งหมด แต่ถ้ามองในแง่มุมของการ
ศึกษา การเปรียบเทียบทางวัฒนธรรมหรือความ
บันเทิง นับได้ว่าให้คุณค่าอย่างยิ่ง สิ่งที่ต้องคำ�นึงถึง
ในเบื้องต้นที่สำ�คัญ คือ ดนตรีเป็นภาษาสากล ต่าง
วัฒนธรรมกันจึงเข้าถึงได้ยาก แต่อาจเข้าถึงกันได้
ในแง่ของอารมณ์ (emotion) เช่น ความสนุกสนาน
ความเศร้า เป็นต้น ดังนัน้ การบรรเลงเพลงไทยด้วย
เครื่องดนตรีตะวันตกในแง่มุมทางวัฒนธรรมและ
การแสดงความสามารถ จึงสามารถทำ�ได้เป็นอย่าง
ดี แต่อาจไม่สมบูรณ์นัก สิ่งที่จะได้คือเป็นประโยชน์
ต่อการศึกษา และความบันเทิง ทำ�ให้ดนตรีไทยกว้าง
ขวางขึน้ เป็นโอกาสอันดีทที่ �ำ ให้ได้ทราบถึงวรรณคดี
ดนตรีที่สำ�คัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงเดี่ยวของ
ดนตรีไทย (มงคล ภิรมย์ครุฑ, 2553 : 1)
ศิลปินไทยจำ�นวนมากได้สร้างสรรค์ผลงาน
ไว้ให้แก่ประเทศชาติในสาขาต่างๆ ซึง่ มีทงั้ ทัศนศิลป์
วรรณศิลป์ และศิลปะการแสดง ทำ�ให้ประเทศไทย
ได้รบั การยกย่องสรรเสริญจากนานาประเทศว่าเป็น
ประเทศที่มีอารยธรรมและวัฒนธรรมสูงส่ง ศิลปิน
แห่งชาติจึงนับเป็นทรัพยากรบุคคลสำ�คัญทางด้าน
ศิลปะ ที่ได้สืบสานงานศิลปะของชาติให้เชื่อมโยง
จากอดีตมาสู่ปัจจุบันเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ของบรรพบุรุษในอดีตให้มีความรุ่งโรจน์สืบไปยัง
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อนาคตข้างหน้า (ธงชัย รักปทุม และคณะ, 2553 : 19)
พันโทวิชิต โห้ไทย ศิลปินแห่งชาติ สาขา
ศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย - โยธวาทิต) ผู้เป็นทั้ง
ครู นักวิชาการ และศิลปินดนตรีที่มีความรู้ ความ
สามารถโดดเด่นยอดเยีย่ มในด้านดนตรีไทย ประเภท
โยธวาทิ ต ตลอดชี วิ ต ได้ อุ ทิ ศ ทั้ ง กายใจ ทำ � งาน
เกี่ยวกับเพลงไทยประเภทวงโยธวาทิตต่อเนื่องมา
นานกว่า 60 ปี มีความตั้งใจและมีความพยายาม
อย่างยิ่งในการอนุรักษ์เพลงไทยโยธวาทิตทุกรูป
แบบ นอกจากจะเป็นผู้อำ�นวยเพลง เป็นผู้แยก
เสียงประสาน ได้บันทึกเสียงเพลงสำ�คัญๆ จำ�นวน
มากมาย อาทิ เพลงพระนิพนธ์ของทูนกระหม่อม
บริพัตร ครูจางวางทั่ว พาทยโกศล แล้วยังนำ�เพลง
ไทยของครูดนตรีท่านอื่นๆ หลายท่าน เช่น หลวง
ประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง), ครูมนตรี ตรา
โมท, ครูบุญยงค์ เกตุคง และครูเฉลิม บัวทั่ง อีก
ทั้งความสามารถส่วนตัวในการเดี่ยวเพลงไทยด้วย
ปี่คลาริเน็ตนั้น นอกจากจะเขียนทางเดี่ยวเป็นโน้ต
สากลเผยแพร่แล้ว ยังได้แสดงฝีมอื เดีย่ วเพลงไทยไว้
อีกมากมาย เรียกได้ว่าเกือบทุกประเภทเพลงเดี่ยว
ด้วยเครื่องเป่า ซึ่งแต่ละเพลงล้วนแล้วแต่เป็นเพลง
ที่มีชื่อเสียงมาก ได้แก่ เพลงนกขมิ้น 3 ชั้น พญาโศก
3 ชั้น พญาโศกเถา เชิดนอก สารถี ม้าย่อง จนถึง
เพลงทยอยเดี่ยว (กระทรวงวัฒนธรรม, 2555 : 6)
จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษากระบวนการเรียนรู้เพลงไทยในรูปแบบการ
บรรเลงเดี่ยวปี่คลาริเน็ตของศิลปินแห่งชาติ พันโท
วิชิต โห้ไทย ผลการวิจัยจะทำ�ให้ทราบประวัติและ
ประสบการณ์ทางดนตรีของศิลปินแห่งชาติ โดย
การเก็บรวบรวมเทคนิค วิธกี าร ในการบรรเลงเดีย่ ว
ปี่คลาริเน็ตด้วยเพลงไทยของพันโทวิชิต โห้ไทย ซึ่ง
นับว่ามีความเหมาะสมอย่างยิ่ง ผู้วิจัยคาดหวังว่า
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งานวิจยั นี้ จะนำ�ไปสูก่ ารเกิดองค์ความรูใ้ หม่อนั เป็น
ประโยชน์ในการเรียนการสอน การสืบทอด และเผย
แพร่เพลงไทยทีเ่ ป็นสมบัตขิ องชาติให้เยาวชนไทยได้
อนุรักษ์ สืบทอด และเผยแพร่เทคนิค วิธีการ การ
บรรเลงเพลงไทยด้วยเครือ่ งดนตรีตะวันตกในโอกาส
ต่อไปอย่างถูกต้องให้เป็นที่รู้จักและอยู่คู่สังคมไทย
สืบไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพือ่ ศึกษาประวัตแิ ละผลงานของพันโท
วิชติ โห้ไทย ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเรียนรูเ้ พลงไทยในรูป
แบบการบรรเลงเดี่ยวปี่คลาริเน็ต
2. เพื่ อ ศึ ก ษากระบวนการเรี ย นรู้ ก าร
บรรเลงเดี่ยวปี่คลาริเน็ตของพันโทวิชิต โห้ไทย

วิธีการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ศึกษากระบวนการเรียนรู้
เพลงไทยในรูปแบบการบรรเลงเดีย่ วปีค่ ลาริเน็ตของ
ศิลปินแห่งชาติ พันโทวิชิต โห้ไทย ผู้วิจัยได้ศึกษา
ข้อมูลจากเอกสาร และการศึกษาภาคสนาม โดยมี
ขั้นตอนในการวิจัย ดังนี้
1. วิธีวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative Research) ที่เก็บข้อมูลจากการ
ศึกษาเอกสาร และการเก็บข้อมูลภาคสนาม ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้
		 1.1 การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เอกสาร
(Document) ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูล จากแหล่ง
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) การศึกษา
ข้อมูลทางเอกสารกระทำ�ก่อนเข้าไปเก็บข้อมูลภาค
สนาม และประกอบเพิ่มเติม ในขณะที่เก็บข้อมูล
ภาคสนาม และหลังเสร็จสิ้นการศึกษาภาคสนาม
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โดยทำ�การค้นคว้าจากหน่วยงานราชการ สถาบัน
การศึกษา หนังสือ ตำ�รา วิทยานิพนธ์ อินเทอร์เน็ต
ประชาชน และบุคคล
		 1.2 เก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม
โดยวิธกี ารสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง การสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก การสังเกต
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั
ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำ�หนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลโดยคัดเลือก
จากกลุ่ ม บุ ค คลที่ ส ามารถให้ ข้ อ มู ล สำ � คั ญ ได้ ต าม
ลักษณะข้อมูลที่ต้องการศึกษา ดังนี้
		 2.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำ�คัญ
(Key Informants) โดยการกำ�หนดแบบเจาะจง
จำ�นวน 3 คน แบ่งเป็น
		 - ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรี จำ�นวน 1 คน
		 - ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเพลงไทย จำ�นวน 1 คน
		 - ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านปีค่ ลาริเน็ต จำ�นวน 1 คน
		 2.2 กลุม่ ผูป้ ฏิบตั ิ (Casual Informants)
โดยการกำ�หนดแบบเจาะจง คือ พันโทวิชิต โห้ไทย
		 2.3 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั่วไป (General
Informants) โดยการเลือกแบบเจาะจง จำ�นวน
5 คน
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้กำ�หนดเครื่องมือเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ดังต่อไปนี้
		 3.1 แบบสังเกต (Observation) ใช้การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation)
และการสังเกตแบบไม่มสี ว่ นร่วม (Non-Participant
Observation) เพื่อเก็บข้อมูล จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
สำ�คัญ กลุ่มผู้ปฏิบัติ และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั่วไป
		 3.2 แบบสัมภาษณ์ (Interview)
ใช้เครือ่ งมือในการสัมภาษณ์เพือ่ เก็บข้อมูลจากกลุม่
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ผู้ให้ข้อมูลสำ�คัญ กลุ่มผู้ปฏิบัติ และกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ทั่วไป ดังนี้
		 - การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
(Structured Interview) ใช้ในการสัมภาษณ์กลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลสำ�คัญ กลุ่มผู้ปฏิบัติ และกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ทั่วไป
		 - การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth
Interview Guideline) เป็นการสัมภาษณ์แบบ
ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview)
ใช้ในการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำ�คัญ และกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติ
4. เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล และ
นำ�เสนอข้อมูล

สรุปและอภิปรายผล

ผลจากการศึกษาวิจยั ประวัติ ผลงาน และ
กระบวนการเรียนรูก้ ารบรรเลงเดีย่ วปีค่ ลาริเน็ตของ
ศิลปินแห่งชาติ พันโทวิชติ โห้ไทย สามารถอภิปราย
ผลได้ ดังนี้
1. พันโทวิชิต โห้ไทย เริ่มเรียนวิชาดนตรี
สากลที่โรงเรียนดุริยางค์กองทัพบก เมื่ออายุ 13
ปี โดยเลือกเรียนปฏิบัติเครื่องลมไม้ คือ ปี่คลาริ
เน็ต และได้ประจำ�อยู่วงโยธวาทิตกองทัพบก พัน
โทวิชิตเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถโดดเด่นในด้าน
การเรียบเรียงเพลงไทยสำ�หรับโยธวาทิต รวมถึง
การบรรเลงเดี่ยวเพลงไทยด้วยเครื่องดนตรีตะวัน
ตก สอดคล้องกับกัมม์ (Gumm, 2004 : 11-22) ที่
ได้กล่าวว่า ความสามารถทางดนตรี การจัดสภาพ
แวดล้อมในชั้นเรียน และการสนับสนุน ล้วนเป็น
ปัจจัยในการส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนดนตรีของ
นักเรียน กลุ่มนักเรียนที่ประสบความสำ�เร็จสูงได้รับ
การจัดสภาพแวดล้อมทางดนตรีที่ดี ตลอดการรับ
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ราชการทหารได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจทำ�งานเกี่ยว
กับเพลงไทยสำ�หรับวงโยธวาทิตทุกรูปแบบมาโดย
ตลอด ด้วยความตั้งใจและมีความพยายามอย่างยิ่ง
ในการอนุรักษ์เพลงไทย รวมทั้งเทคนิคและกลวิธี
ต่างๆ นอกจากจะเป็นผู้อำ�นวยเพลง เป็นผู้แยก
เสียงประสาน ได้บันทึกเสียงเพลงสำ�คัญๆ จำ�นวน
มากมายแล้ว ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ได้ร่วมทำ�
หน้าที่ชำ�ระตรวจสอบ เขียนซ่อมโน้ตเพลงไทยของ
เก่าที่ขาดหรือสูญหายไปแล้ว ให้กลับคืนมาใช้ใน
ราชการอีกเป็นจำ�นวนมาก และความสามารถส่วน
ตัวในการบรรเลงเดี่ยวเพลงไทยด้วยปี่คลาริเน็ตนั้น
นอกจากจะเขียนทางเดี่ยวเป็นโน้ตสากลเผยแพร่
แล้ว ยังได้แสดงฝีมือเดี่ยวเพลงไทยด้วยปี่คลาริเน็ต
ไว้อีกมากมาย เรียกว่าทุกประเภทเพลงเดี่ยวด้วย
เครื่องเป่า สอดคล้องกับมงคล ภิรมย์ครุฑ (2553
: 96-97) ที่ได้กล่าวว่า การบรรเลงเพลงไทยด้วย
เครื่องดนตรีตะวันตก มีลักษณะบูรณาการความรู้
ทางทฤษฎีและทักษะของทั้งดนตรีไทยและดนตรี
ตะวันตก โดยรักษาท่วงทำ�นองแบบไทยไว้ ส่วนด้าน
ทักษะปฏิบตั ติ ามอย่างตะวันตก โดยประยุกต์ใช้เม็ด
พรายแบบไทยตามความเหมาะสม บทเพลงที่มีชื่อ
เสียงมาก ได้แก่ เพลงนกขมิ้น 3 ชั้น พญาโศก 3
ชั้น เชิดนอก สารถี ม้าย่อง จนถึงเพลงทยอยเดี่ยว
นอกจากนี้แล้วพันโทวิชิตยังได้ถ่ายทอดความรู้ทาง
ด้านดนตรีไม่ว่าจะเป็นดนตรีตะวันตก หรือดนตรี
ไทยแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาตามสถาบันต่างๆ
สอดคล้องกับนิวัฒน์ วรรณธรรม. (2541 : 13 - 15)
ทีไ่ ด้กล่าวว่า กระบวนการถ่ายทอดความรูท้ างดนตรี
เป็นวิธีการถ่ายทอดความรู้ที่ครูผู้สอนควรเลือกให้
เหมาะสมกับเนื้อหาสาระและผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็น
วิธีการที่ง่าย หรือยากประการใด ผู้สอนควรใช้วิธี
การที่ถูกต้องและเหมาะสม สามารถทำ�ให้ผู้เรียน
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เกิดการเรียนรู้และความเข้าใจในทักษะและเนื้อหา
นัน้ ๆ จนมีผลงานมากมายเพียงพอทีจ่ ะเสนอตนเอง
เข้ารับรางวัลศิลปินแห่งชาติ ตลอดระยะเวลา 20
กว่าปีในการรอคอยก็ประสบความสำ�เร็จในปี พ.ศ.
2555 จึงได้รบั การยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่ง
ชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย-โยธวาทิต)
สอดคล้องกับธงชัย รักปทุม และคณะ (2553 : 16
- 26) ในเรื่องคุณสมบัติของศิลปินแห่งชาติ 1) เป็น
ผู้มีสัญชาติไทยและยังมีชีวิตอยู่ในวันตัดสิน 2) เป็น
ผูท้ มี่ คี วามสามารถ มีความเชีย่ วชาญ และมีผลงานดี
เด่น เป็นทีย่ อมรับของวงการศิลปินแขนงนัน้ 3) เป็น
ผูส้ ร้างสรรค์และพัฒนาศิลปะแขนงนัน้ จนถึงปัจจุบนั
4) เป็นผู้ผดุงและถ่ายทอดศิลปะแขนงนั้น 5) เป็นผู้
ปฏิบัติงานศิลปะแขนงนั้นอยู่ในปัจจุบัน 6) เป็นผู้มี
คุณธรรมและมีความรักในวิชาชีพของตน 7) เป็นผู้
มีผลงานที่ยังประโยชน์ต่อสังคมและมนุษยชาติ
2. กระบวนการเรียนรู้เพลงไทยของพัน
โทวิชิต โห้ไทย เริ่มต้นจากเป็นผู้ที่ชื่นชอบเพลงไทย
เดิมอยู่แล้ว จึงสมัครเรียนดนตรีไทย และได้เรียน
ฆ้องวงใหญ่เพลงสาธุการครั้งแรกกับครูพิมพ์ นัก
ระนาด เมื่อเข้าอยู่ในกองดุริยางค์ทหารบก ก็ได้
ย้ายไปเรียนดนตรีไทยทางฝั่งธนบุรี ที่เรียกกันว่า
เพลงบ้านครูจางวางทั่ว พาทยโกศล พันโทวิชิตได้
เรียนดนตรีไทยกับศิษย์คนสำ�คัญของครูจางวางทั่ว
หลายคนจนเกิดความชำ�นาญ สอดคล้องกับทฤษฎี
การเรียนรูก้ ลุม่ มานุษยนิยม กล่าวคือ ผูเ้ รียนจะเรียน
รู้ได้ดีเมื่อผู้เรียนมีส่วนในการกำ�หนดจุดประสงค์
การเรียนรู้ ในกระบวนการเรียนรู้ผู้เรียนสามารถ
เลือกเรียนสิ่งต่างๆ ได้ตามความสนใจโดยไม่มีการ
บังคับ การควบคุมให้เรียนรู้ ผู้เรียนเป็นผู้เลือกสรร
และกำ�หนดการเรียนรู้ ลงมือกระทำ�สิ่งต่างๆ ด้วย
ตนเองมีอิสระในการคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
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ได้อย่างกว้างไกล ต่อมาท่านได้สนใจทางด้านเพลง
โยธวาทิตทางบรรเลงของทูลกระหม่อมบริพัตร ซึ่ง
มีบรรดาเพลงที่ท่านสร้างเป็นโน้ตสากลไว้มากมาย
จนอ่านเขียนโน้ตสากลคล่อง ฝึกฝนจนเกิดความ
ชำ�นาญในการบรรเลงปี่คลาริเน็ตสำ�เนียงไทย พัน
โทวิชิต โห้ไทย ขยันหมั่นฝึกซ้อมจนเป็นที่ยอมรับ
ในความไพเราะ สนุกสนาน เร้าใจ เร้าอารมณ์ของ
การบรรเลงปี่คลาริเน็ตสำ�เนียงไทย รวมถึงเพลงขั้น
สูงของเพลงไทยอย่างเพลงเดีย่ ว สอดคล้องกับชูชาติ
พิทกั ษาการ (2535 : 141 - 143) ได้กล่าวว่า การฝึก
ซ้อมประจำ�วันเป็นสิ่งที่จำ�เป็นที่สุดในการฝึกทักษะ
การปฏิบตั เิ ครือ่ งดนตรี ผูฝ้ กึ ต้องวางแผนให้รอบคอบ
และเหมาะสมกับเวลาทีต่ นเองมีอยู่ ซึง่ พันโทวิชติ โห้
ไทย มีแนวทางการฝึกฝน ดังนี้
1) ขั้นเตรียมความพร้อม
ในการบรรเลงเครื่องดนตรีทุกชนิด
สิง่ สำ�คัญเบือ้ งต้น คือ การเตรียมความพร้อมเมือ่ ต้อง
บรรเลงเพลงใดๆ ก็ตาม เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับ
ระบบเสียงและระบบนิ้วของเครื่องดนตรีในบันได
เสียงนั้นๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้เรียนดนตรี
ตะวันตก จะขาดความคุ้นเคยกับท่วงทำ�นองของ
เพลงไทย ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ ดังนั้น ก่อนจะเริ่ม
ฝึกฝน ควรได้ฝึกซ้อมโทนเสียงและบันไดเสียงก่อน
เพื่อเป็นการเตรียมตัวก่อนบรรเลงเพลงจริง ซึ่งเริ่ม
ด้วยการลองโทน และการฝึกบันไดเสียง C เมเจอร์
แล้วต่อด้วยบันไดเสียง G, D เมเจอร์ และไมเนอร์
ตามลำ�ดับ ซึ่งสอดคล้องกับดุษฎี พนมยงค์ (2539 :
56 - 57) กล่าวว่า การฝึกทักษะอย่างได้ผล ควรมี
ความพร้อมดังต่อไปนี้ 1) มีความตั้งใจอย่างจริงจัง
ที่จะฝึกฝน โดยจัดเวลาให้ตนเอง อย่างน้อยวันละ
20 - 30 นาที สัปดาห์ละ 5-6 วัน 2) มีสถานที่ที่ผู้
ฝึกสามารถจะปฏิบัติการฝึกซ้อมได้ เช่น เป็นห้อง
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ฝึกซ้อมเฉพาะไม่มีผู้มารบกวน มีอากาศถ่ายเทได้
สะดวก และขอให้คำ�นึงด้วยว่าไม่ควรให้เสียงจาก
การฝึกซ้อมไปรบกวนชาวบ้าน 3) มีเครือ่ งเทียบเสียง
(Pitch pipe) หรือมีเครื่องดนตรีอื่น 4) รับประทาน
อาหารพอสมควร ไม่ควรท้องว่างหรือท้องอิม่ จนเกิน
ไป 5) สวมเสือ้ ผ้าทีไ่ ม่คบั จนเกินไป ขณะฝึกควรงดใช้
เข็มขัดรัดเอว 6) ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพสมบูรณ์
7) ทำ�จิตใจให้แจ่มใสและสงบ 8) เดินสายกลางใน
การฝึก ไม่ตึงจนเกินไป และไม่หย่อนจนเกินไป การ
กำ�หนดเวลาฝึกแบบฝึกหัดในแต่ละบทนั้น สามารถ
ปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละบุคคลโดย
มุ่งไปที่ผลของการฝึกเป็นหลัก
2) ขั้นฝึกกลวิธีและเม็ดพรายในขั้นการ
ฝึกกลวิธีและเม็ดพรายในการบรรเลงปี่คลาริเน็ต
นี้ เป็นการฝึกปฏิบัติปี่คลาริเน็ตที่ประยุกต์แนวทาง
การฝึกจากดนตรีไทยของพันโทวิชติ โห้ไทย ซึง่ ผูว้ จิ ยั
แบ่งกลวิธีต่างๆ ได้ดังนี้
		 2.1) การระบายลม
		 การระบายลม เป็นกลวิธีสำ�คัญอย่าง
หนึ่งของการเล่นเครื่องเป่าไทย กรณีผู้เรียนทาง
ดนตรีตะวันตกสามารถเรียนรู้ได้ ในการวิจัยครั้งนี้
จึงใช้เป็นทางเลือกเบื้องต้นที่สามารถฝึกฝนได้ หลัก
การสำ�คัญของการระบายลม คือ การทำ�ลมให้มี
ความต่อเนื่องไม่ขาดตอน สอดคล้องกับเทคนิคการ
บรรเลงเพลงไทยด้วยเครื่องเป่าไทย สอดคล้องกับ
องค์ประกอบของดนตรีไทย เรื่องเสียง ซึ่งพงษ์ศิลป์
อรุณรัตน์ (2554 : 1 - 12) ได้กล่าวว่า เสียงเกิดจาก
การสั่นสะเทือนของอากาศที่เป็นไปอย่างสมํ่าเสมอ
และมีความต่อเนื่อง
		 2.2) การควงนิ้ว หรือการใช้นิ้วแทน
การควงนิว้ หรือการใช้นวิ้ แทน เป็นกลวิธที ใี่ ช้ในทาง
ดนตรีไทย โดยเฉพาะเครื่องเป่าไทย มีวัตถุประสงค์
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เพื่อให้ได้เสียงที่มีระดับเสียงใกล้เคียงกันมากที่สุด
แต่คุณภาพเสียงต่างกันเล็กน้อย ส่วนทางดนตรี
ตะวันตกเป็นลักษณะการใช้นิ้วแทน ในระดับเสียง
เดียวกัน และต้องการคุณภาพเสียงที่เท่ากันเหมือน
เดิม หรือดีขึ้น ในกรณีของคลาริเน็ต เช่น การใช้นิ้ว
ก้อยของมือซ้ายและมือขวา เล่นเสียง Low E, F และ
F# หรือ B, C และ C# ในอ็อคเท็ปที่ 2 อีกกรณี เช่น
การฝึกเสียงช่วง Throat Tone ระหว่างเสียง G ถึง
Bb ในอ็อคเท็ปที่ 1 ซึง่ ปกติเป็นช่วงเสียงทีอ่ อ่ น และ
เบาบาง การฝึกโดยใช้นิ้วมือขวากดลงขณะเล่นช่วง
เสียงนี้ ทำ�ให้คุณภาพเสียงดีขึ้น มีความเข้มและ
กำ�ทอนเสียงดีขึ้น สอดคล้องกับองค์ประกอบของ
ดนตรีไทย เรือ่ งคุณภาพเสียง ซึง่ พงษ์ศลิ ป์ อรุณรัตน์
(2554 : 1 - 12) ได้กล่าวว่า เกิดจากคุณภาพของ
แหล่งกำ�เนิดเสียงที่แตกต่างกัน ซึ่งเกิดจากหลาย
สาเหตุ เช่น วิธีการผลิตเสียง รูปทรงของแหล่ง
กำ�เนิดเสียง วัสดุที่ใช้ทำ�แหล่งกำ�เนิดเสียง เป็นต้น
		 2.3) การปริบ
		 การปริบ เป็นเม็ดพรายของดนตรีไทย
ที่มีการใช้เป็นอย่างมาก เป็นการทำ�ให้เกิดเสียง
แทรกเข้าไปในระหว่างโน้ตที่มีระดับเสียงเดียวกัน
โดยการขยับนิ้วให้มีเสียงที่สูงขึ้นแทรกเข้ามาระ
หว่างโน้ตทัง้ สอง ซึง่ สอดคล้องกับลักษณะการปฏิบตั ิ
เทคนิค Mordent, Neighboring tone ของดนตรี
ตะวันตก แต่อัตราส่วนโน้ตแตกต่างกันเล็กน้อย
สอดคล้ อ งกั บ องค์ ป ระกอบของดนตรี ไ ทย เรื่ อ ง
ความสั้น - ยาวของเสียง ซึ่งพงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์
(2554 : 1-12) ได้กล่าวว่า ความสั้น-ยาวของเสียง
เป็นคุณสมบัติที่สำ�คัญอย่างยิ่งของการกำ�หนดลีลา
จังหวะ การสร้างความสั้น-ยาวของเสียง
		 2.4) การสะบัด
การสะบัด 2 เสียง เป็นเม็ดพรายของเครื่องเป่าไทย
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ที่มีการแทรกพยางค์เสียงเข้าไปในระหว่างโน้ตหลัก
มีลักษณะคล้ายกับการปริบที่มีการแทรกเสียง แต่
ต่างกันที่สะบัด 2 เสียง ไม่ได้แทรกระหว่างโน้ตที่มี
เสียงเดียวกัน ใช้แทรกระหว่างโน้ตที่มีเสียงต่างกัน
มีลักษณะการปฏิบัติเทคนิค Grace note, Passing
note ของดนตรีตะวันตก โดยการแทรกเสียงเข้าไป
1 เสียง รวมเป็นการสะบัด 2 เสียง
การสะบัด 3 เสียง เป็นเม็ดพรายของเครือ่ ง
เป่าไทย ที่มีการแทรกพยางค์เสียงเข้าไปในระหว่าง
โน้ตหลักอย่างรวดเร็ว ในลักษณะเช่นเดียวกับการ
สะบัด 2 เสียง แต่เสียงที่แทรกเข้าไปเป็น 2 เสียง
รวมเป็นการสะบัด 3 เสียง ซึง่ สอดคล้องกับลักษณะ
การปฏิบัติเทคนิค Passing notes และ Double
Appoggiatura ของดนตรีตะวันตก สอดคล้องกับ
องค์ประกอบของดนตรีไทย เรื่องความสั้น - ยาว
ของเสียง ซึ่งพงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์ (2554 : 1-12) ได้
กล่าวว่า ความสั้น-ยาวของเสียง เป็นคุณสมบัติที่
สำ�คัญอย่างยิง่ ของการกำ�หนดลีลา จังหวะ การสร้าง
ความสั้น-ยาวของเสียง
		 2.5) การพรม
		 การพรม เป็นเม็ดพรายของเครื่องเป่า
ไทยที่มีลักษณะคล้ายกับ Trill ในยุคคลาสสิคของ
ดนตรีตะวันตก เป็นการทำ�ให้เกิดเสียงสูงตาํ่ สลับกัน
อย่างรวดเร็ว โดยใช้ปลายนิว้ แตะทีโ่ น้ตเร็วๆ ปกติใน
1 จังหวะจะได้พยางค์โน้ตที่เล่นสลับกัน 8 พยางค์
สอดคล้องกับองค์ประกอบของดนตรีไทย เรือ่ งระดับ
เสียง ซึ่งพงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์ (2554 : 1-12) ได้กล่าว
ว่า ระดับความสูงตํ่าของเสียง ซึ่งเกิดจากจำ�นวน
ความถี่ของการสั่นสะเทือน
		 2.6) การขยี้
		 การขยี้ เป็นวิธีดำ�เนินทำ�นองโดยเพิ่ม
เสียงหรือพยางค์แทรกลงไปบนทางเก็บให้ถขี่ นึ้ ไปอีก
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เท่าหนึ่ง เช่น ถ้าเนื้อเพลงธรรมดาเป็น 2 พยางค์ต่อ
1 จังหวะ (เขบ็ต 1 ชั้น) ทางเก็บจะเป็น 4 พยางค์
(เขบ็ต 2 ชั้น) ทางเก็บขยี้จะเป็น 8 พยางค์ (เขบ็ต 3
ชั้น) ซึ่งสอดคล้องกับเทคนิคการปฏิบัติดนตรีตะวัน
ตกในลักษณะ Ornamentation เป็นการประดับ
ตกแต่งโน้ตหลัก ให้มีรายละเอียดมากขึ้น
		 2.7) การโหนเสียง
		 การโหนเสี ย ง เป็ น กลวิ ธี ที่ ใช้ ใ นทาง
ดนตรีไทย โดยเฉพาะเครื่องเป่าไทย เป็นวิธีการ
เป่าทำ�นองบางตอนให้มีเสียงยาวไหลเลื่อนระหว่าง
เสียงหนึ่งไปอีกเสียงหนึ่งอย่างสนิทสนม วิธีการฝึก
ขั้นแรกเป่าลมจากปอดเข้าไปในเครื่องดนตรีก่อน
จากนัน้ ใช้รมิ ฝีปากพยายามบีบและคลายขณะทีเ่ ป่า
ลมเข้าไปในเครื่องดนตรีเพื่อโหนเสียงให้ได้เสียงที่
ต้องการ โดยไม่เปลี่ยนนิ้ว เช่น เป่าเสียง A แล้วใช้
ริมฝีปากพยายามบีบและคลายเพื่อให้เสียงขึ้นไป
หาเสียง B และ C โดยไม่เปลี่ยนนิ้ว สอดคล้องกับ
ทฤษฎีดนตรีตะวันตกว่าด้วยเรือ่ ง คุณภาพของเสียง
(Quality) เกิดจากคุณภาพของแหล่งกำ�เนิดเสียง
ที่แตกต่างกัน ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น วิธีการ
ผลิตเสียง รูปทรงของแหล่งกำ�เนิดเสียง วัสดุที่ใช้ทำ�
แหล่งกำ�เนิดเสียง เป็นต้น
3. ขั้นฝึกแปรทำ�นองเบื้องต้น
การฝึกแปรทำ�นองเบื้องต้น เป็นขั้นตอน
การเรียนรูข้ องดนตรีไทยในทุกเครือ่ งดนตรี ซึง่ เครือ่ ง
ดนตรีแต่ละชนิด จะมีการแปลทำ�นองเฉพาะเครื่อง
กรณีการฝึกแปรทำ�นองเบื้องต้นสำ�หรับผู้เรียนทาง
ดนตรีตะวันตก และเพิ่งเริ่มต้นการหัดแปรทำ�นอง
เพลงไทย หลักในการฝึกแปรทำ�นองเบื้องต้น คือ
การหัดแปรทำ�นองจากทางฆ้องวงใหญ่ ซึ่งเป็นทาง
เครื่องจำ�เพาะ เนื่องจากทางฆ้องวงใหญ่ในดนตรี
ไทยถือว่า เป็นทางทำ�นองหลัก การนำ�เพลงไทยมา
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เดี่ยวด้วยเครื่องดนตรีตะวันตกจึงนิยมที่จะใช้ทาง
ฆ้องเป็นการฝึกแปรทำ�นองเบื้องต้น สอดคล้องกับ
องค์ประกอบของดนตรีไทย เรื่องทำ�นอง ซึ่งพงษ์
ศิลป์ อรุณรัตน์ (2554 : 1-12) ได้กล่าวว่า ทำ�นอง
ของดนตรีไทยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1) ทำ�นองหลัก เป็นเนื้อทำ�นองที่แท้จริงของเพลง
ไทย ในหมูน่ กั ดนตรีไทยเรียกกันว่า “ลูกฆ้อง” อาศัย
การประดิษฐ์ทำ�นองโดยยึดลีลาของทำ�นองฆ้องวง
ใหญ่เป็นหลัก 2) ทำ�นองตกแต่ง เป็นการประดิษฐ์
ตกแต่ ง ประดั บ ประดาทำ � นองหลั ก หรื อ ลู ก ฆ้ อ ง
ให้มีความไพเราะเหมาะสมกับเครื่องดนตรีแต่ละ
ประเภท สำ�หรับการฝึกแปรทำ�นองของพันโทวิชิต
โห้ไทย ท่านได้เริม่ ฝึกแปรทำ�นองจากทางฆ้องวงใหญ่
และเมื่อมีประสบการณ์มากขึ้น จึงหันมาฝึกแปร
ทำ�นองจากทางระนาด เนือ่ งจากทำ�นองทางระนาด
มีเม็ดพรายทีห่ ลากหลาย และมีรายละเอียดในเพลง
มากกว่าทางฆ้องวงใหญ่ พันโทวิชิตจึงแปรทำ�นอง
เพลงไทยสำ�หรับการบรรเลงเดี่ยวปี่คลาริเน็ตจาก
ทางระนาดตลอดมา ซึ่งสอดคล้องกับมงคล ภิรมย์
ครุฑ (2553 : 96-97) ได้กล่าวว่า มีลักษณะบูรณ
าการความรู้ทางทฤษฎีและทักษะของทั้งดนตรีไทย
และดนตรีตะวันตก โดยรักษาท่วงทำ�นองแบบไทย
ไว้ ส่วนด้านทักษะปฏิบัติตามอย่างตะวันตก โดย
ประยุกต์ใช้เม็ดพรายแบบไทยตามความเหมาะสม
และสอดคล้องกับ สกินเนอร์ (Skinner, 1971 : 7880) ได้ศกึ ษาเกีย่ วกับบทประพันธ์เพลงทีเ่ รียกว่าเป็น
แบบท่วงทำ�นองอย่างเป็นอิสระนั้น มักดำ�เนินการ
ผ่านงานที่มีวุฒิภาวะสมบูรณ์แบบของนักประพันธ์
สำ�คัญ

ข้อเสนอแนะ

จากผลการวิจัยเรื่อง กระบวนการเรียนรู้
เพลงไทยในรูปแบบการบรรเลงเดีย่ วปีค่ ลาริเน็ตของ
ศิลปินแห่งชาติ พันโทวิชิต โห้ไทย มีข้อเสนอแนะ
ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะสำ�หรับการนำ�ผลการวิจัย
ไปใช้ประโยชน์
		 1.1 จากผลการวิจัยในครั้งนี้แสดงให้
เห็นว่า พันโทวิชิต โห้ไทย มีผลงานทางด้านดนตรี
ที่น่าสนใจหลากหลายรูปแบบ สามารถนำ�ไปใช้เป็น
แนวทางในการสืบทอด เผยแพร่ และอนุรักษ์ต่อไป
		 1.2 สถาบันการศึกษา สถาบันทางดนตรี
ต่างๆ สามารถนำ�ผลการวิจยั ไปใช้ในการวางแผนฝึก
ปฏิบัติการบรรเลงเดี่ยวเพลงไทยด้วยปี่คลาริเน็ต
หรือเครื่องดนตรีตะวันตกตระกูลเครื่องเป่าลมไม้
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
2. ข้อเสนอแนะทางการวิจัย
การศึกษาวิจัยข้างต้นนี้ เป็นการศึกษา
รวบรวมข้อมูลในแง่ของกระบวนการเรียนรู้ในรูป
แบบการบรรเลงเดี่ยว ซึ่งเป็นข้อมูลในเบื้องต้น ยัง
มีข้อมูลรายะเอียดอื่นๆ ที่น่าสนใจในการศึกษาวิจัย
ในครั้งต่อไป เช่น
		 2.1 ศึกษารายละเอียดเรื่องผลงานทาง
ด้านดนตรีในเชิงลึกเฉพาะด้านเกี่ยวกับเทคนิคการ
บรรเลงเพลงไทยในรูปแบบวงโยธวาทิต
		 2.2 ศึกษากระบวนการเรียบเรียงเพลง
ไทยสำ�หรับเครื่องดนตรี หรือวงดนตรีตะวันตก
		 2.3 ศึกษาในเชิงลึกเกีย่ วกับเทคนิคการ
ประพันธ์เพลงไทยสำ�หรับวงโยธวาทิต
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ผลสัมฤทธิ์ของการใช้แบบฝึกภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น :
กรณีศึกษาจากการเรียนการสอน รายวิชา 1541501 ภาษาเขมร 1
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Achievement of using Khmer for basic communication : Case study
of the Class 1541501 Khmer 1 Buriram Rajabhat University
ณภัทร เชาว์นวม 1

Napat Chawnuam

บทคัดย่อ

งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาผลสัมฤทธิข์ องการใช้แบบภาษาเขมรเพือ่
การสือ่ สารเบือ้ งต้นและเพือ่ ศึกษาปัญหาจากการเรียนการสอน ในรายวิชา 1541501
ภาษาเขมร 1 ในภาคเรียนที่ 2/2556 นักศึกษากลุม่ เป้าหมายคือนักศึกษาทีล่ งทะเบียน
เรียนจำ�นวน 68 คน โดยประเมินผลสัมฤทธิข์ องการใช้ภาษาเขมรเพือ่ การสือ่ สารเบือ้ ง
ต้นจากเครื่องมือวิจัยที่วัดผลครอบคลุมทักษะการสื่อสาร ได้แก่ การเขียน การอ่าน
การพูดและการฟัง ผลการวิจยั พบว่ากลุม่ เป้าหมายได้ระดับคะแนนเป็นค่าเฉลีย่ ร้อย
ละ 84.04 ร้อยละ 73.53 และร้อยละ 82.13 ตามลำ�ดับ จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ดี แต่เมื่อ
วัดผลจากการสอบข้อเขียนคิดเป็นค่าเฉลีย่ ร้อยละ 45.38 จัดว่าอยูใ่ นเกณฑ์ ปรับปรุง
ผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา โดยนักศึกษากลุ่มเป้าหมายได้ผลการเรียน
ระดับ A B+ B C+ C D+ D และ E คิดเป็นร้อยละ 4.41 ร้อยละ 11.76 ร้อยละ 16.18
ร้อยละ 10.29 ร้อยละ 17.65 ร้อยละ 13.24 ร้อยละ 19.12 และร้อยละ 7.35 ตาม
ลำ�ดับ ผลงานวิจยั ในชัน้ เรียนนี้ ยังผลให้ผวู้ จิ ยั ในฐานะผูส้ อนได้ทบทวนบทบาทของตน
เพือ่ พัฒนาการจัดเรียนการสอนรายวิชานีใ้ ห้เหมาะสมกับพืน้ ฐานความรูข้ องนักศึกษา
เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะตามวัตถุประสงค์รายวิชา
คำ�สำ�คัญ : ผลสัมฤทธิ์, การใช้ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
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Abstract

The purposes of this research are to
study the achievement of the use of Khmer
language for basic communication and to
study problems resulting from teaching the
1541501 Course (the Khmer Language I) for
semester 2/2013. The target group is 68
students enrolled in the course. Evaluation
of the use of Khmer language for basic
communication covers research tools relating
to communicative skills which include writing,
reading, speaking and listening skill. The
result of this research found that the target
group had the average score of 84.04, 73.53,
and 82.13, respectively. This was considered
a good level. However, when measured by a
written test, it was calculated as an average
of 45.38. This result claims to be improved.
From the result of teaching of this course,
3 target students gained A, B+ B, C+, C,
D+, D and E which accounted for 4.41%,
11.76%, 16.18%, 10.29%, 17.65%, 13.24%,
19.12%, and 7.35% respectively. The result
of this research encourages the researcher
as a teacher to reviewed role in developing
learning and teaching in order that the
students improve their skills in studying
Khmer language according to the course
objective.
Keywords : Achievement, Using Khmer
		 for basic communication
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บทนำ� (Intriduction)

จังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดที่มีคนไทยเชื้อ
สายเขมรอาศัยอยูจ่ �ำ นวนหนึง่ เนือ่ งจากคนพืน้ เมือง
ดัง้ เดิมของบุรรี มั ย์สว่ นหนึง่ คือชนชาติเขมร จึงได้รบั
อิทธิทางภาษาและวัฒนธรรมเขมรมาไม่น้อย ทั้งนี้
จากข้อมูลประชากรศึกษาของจังหวัดบุรีรัมย์ (กรม
ศิลปากร 2542 : 37) พบว่าประชากรบุรรี มั ย์ใช้ภาษา
พูดอยู่ 4 ภาษา โดยจำ�แนกไว้ ดังนี้
1) ภาษาไทยอีสาน มีคนใช้ประมาณ 50%
ใช้มากในอำ�เภอลำ�ปลายมาศ อำ�เภอปะคำ� อำ�เภอ
พุทไธสง อำ�เภอบ้านใหม่ไชยพจน์ อำ�เภอนาโพธิ์
อำ�เภอสตึก อำ�เภอโนนดินแดง อำ�เภอโนนสุวรรณ
อำ�เภอหนองกี่ อำ�เภอคูเมือง อำ�เภอหนองหงส์ และ
อำ�เภอเมืองบุรีรัมย์บางส่วน
2) ภาษาไทยเขมร หรือ ภาษาเขมรถิ่น มี
คนใช้ประมาณ 18% ใช้มากใน อำ�เภอเมืองบุรีรัมย์
อำ�เภอห้วยราช อำ�เภอประโคนชัย อำ�เภอกระสัง
อำ�เภอบ้านกรวด อำ�เภอคูเมืองบางส่วน และอำ�เภอ
พลับพลาชัย
3) ภาษาไทยโคราช มีคนใช้ประมาณ
30% ใช้มากในอำ�เภอนางรอง อำ�เภอเมืองบุรีรัมย์
อำ�เภอละหานทราย อำ�เภอปะคำ� อำ�เภอชำ�นิ และ
อำ�เภอหนองกี่ รวมทั้งภาษาไทยภาคกลาง
4) ภาษาไทยส่วย มีคนใช้ประมาณ 2%
อำ�เภอสตึก อำ�เภอบ้านด่าน อำ�เภอห้วยราช อำ�เภอ
ประโคนชัย อำ�เภอหนองกี่
จากข้อมูลข้างต้นจะพบว่าประชากรใน
บุรีรัมย์ใช้ภาษาไทยเขมร (เขมรถิ่น) และภาษาส่วย
20% โดยประมาณ ซึ่งทั้งสองภาษานี้ได้รับอิทธิพล
มาจากภาษาเขมร จัดอยู่ในกลุ่ม “ภาษาย่อยของ
ภาษาเขมร” ส่วนการใช้ภาษาไทยอีสาน ภาษาไทย
โคราชและภาษาไทยภาคกลางทีม่ อี ยูม่ ากกว่าภาษา
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ไทยเขมร (ภาษาเขมรถิ่น) และภาษาไทยส่วยนั้น เนื่องมาจากการย้ายถิ่นฐานของคนในท้องถิ่นที่เป็นคน
ไทยเชื้อสายเขมร รวมถึงการอพยพเข้ามาเพิ่มเติมของคนจากท้องถิ่นอื่น จึงทำ�ให้วัฒนธรรมและการพูดมี
กลมกลืนกัน ปัจจุบันภาษาพูดท้องถิ่นโดยเฉพาะภาษาเขมรและส่วยจึงค่อยๆ เลือนหายไปพอสมควร
ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของภาษาย่อยของภาษาเขมร คือ ภาษาไทยเขมร (เขมรถิ่น)
และภาษาไทยส่วย ทีส่ ง่ ผลต่อการใช้ภาษาของประชากรในจังหวัดบุรรี มั ย์ อีกทัง้ ภาษาเขมร ถือเป็นภาษาที่
มีอทิ ธิพลต่อภาษาไทยรองมาจากภาษาบาลีสนั สกฤต ทัง้ นี้ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงได้บรรจุรายวิชาภาษาเขมร และรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษา
เขมรไว้ในโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้
ตารางแสดงรายวิชาภาษาเขมรและรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษาเขมรที่บรรจุในหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2555)
หลักสูตร
ชื่อวิชา
1541301 ภาษาเขมรในภาษาไทย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
(Khmer in Thai)
สาขาวิชาภาษาไทย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) 1542110 ภาษาเขมร (Khmer)
1541102 ภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ในภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาไทย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 1541501 ภาษาเขมร 1 (Khmer 1)
1542504 ภาษาเขมร 2 (Khmer 2)
1542507 ภาษาเขมร 3 (Khmer 3)

หมวดวิชา / กลุ่มวิชา
วิชาเฉพาะ/กลุ่มวิชาภาษา
วิชาเฉพาะ/กลุ่มวิชาเอก
วิชาเฉพาะ/กลุ่มวิชาเอก
วิชาเฉพาะ/กลุ่มวิชา
ภาษาอาเซียน

การบรรจุรายวิชาภาษาเขมรและรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษาเขมรไว้ในโครงสร้างหลักสูตร
ทั้งหลักสูตรเดิมและหลักสูตรใหม่น้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษารู้ที่มาของรากเค้าภาษาไทยอันได้รับ
อิทธิพลทัง้ ภาษาเขียนและภาษาพูดมาจากภาษาเขมร ได้เข้าใจว่าภาษาเขมรมีอทิ ธิพลต่อภาษาไทยมากน้อย
เพียงใดและในขณะเดียวกันภาษาไทยก็มอี ทิ ธิพลต่อภาษาเขมร โดยเฉพาะในภาษาเขมรปัจจุบนั ตลอดจน
ได้ความรู้ด้านภาษาของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนเพื่อนำ�ไปใช้สื่อสารระดับเบื้องต้น
จากการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 1542110 ภาษาเขมร (Khmer) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในภาคการศึกษา 1/2555
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กลุ่มเรียน คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)
ชั้นปีที่ 3 จำ�นวน 37 คน พบว่านักศึกษาแม้จะมี
นักศึกษาบางส่วนที่มีพื้นฐานการพูดภาษาเขมรถิ่น
แต่นักศึกษาทุกคนยังขาดพื้นฐานในด้านการเขียน
และการอ่านภาษาเขมร โดยมีนักศึกษาบางส่วน
พยายามฝึกฝนเอาใจใส่ ทบทวนเนื้อหาในบทเรียน
และซักถามผู้สอนเมื่อไม่เข้าใจบทเรียน แต่บางส่วน
ยังขาดความเข้าใจว่าการเรียนภาษาหนึ่งๆ ที่ไม่ใช่
ภาษาแม่ของเรานั้น ต้องอาศัยความเพียรพยายาม
และหมั่นทบทวนเนื้อหาในบทเรียนอย่างสมํ่าเสมอ
การเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต รศิ ล ป
ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาไทย (หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ได้บรรจุรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาภาษา
อาเซียน คือ 1541501 ภาษาเขมร 1 (Khmer 1)
ไว้ในโครงสร้างหลักสูตรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
นักศึกษาเรียนรู้ภาษาเขมรระดับเบื้องต้น อันเป็น
ภาษาของประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศแถบ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถนำ�ใช้ตดิ ต่อสือ่ สาร
และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างคนไทย และ
คนเขมร
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยในชั้น
เรียนเพื่อให้เห็นผลสัมฤทธิ์จากการเรียนการสอน
คือ การใช้ภาษาเขมรในระดับเบื้องต้น ที่เน้นการ
สอนเพื่อพัฒนาในด้านทักษะการใช้ภาษาเขมรเพื่อ
การสื่อสารในชีวิตประจำ�วัน โดยใช้วิธีการประเมิน
นักศึกษาจากการจัดกิจกรรมและการมอบหมาย
งานในชั้นเรียน การทำ�แบบทดสอบข้อเขียนกลาง
ภาคเรียน และปลายภาคเรียน

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใช้ภาษา
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เขมรเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
2. เพือ่ ศึกษาปัญหาจากการเรียนการสอน
ในรายวิชา 1541501 ภาษาเขมร 1

ขอบเขตการวิจัย

ก) ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของการ
ใช้ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น (การเขียน
การพูด การอ่าน และการฟัง) จากการเรียนการ
สอนรายวิชา 1541501 ภาษาเขมร 1 (Khmer 1)
ภาคการศึกษา 2/2556 ด้วยผลการทำ�งานทีไ่ ด้มอบ
หมาย การสอบสอบปฏิบัติในชั้นเรียน การทำ�แบบ
ทดสอบข้อเขียน
ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์
การจัดการเรียนการสอนตามขอบเขตด้านเนื้อหา
การประเมินผลการเรียน จะประเมินจากเครื่องมือ
วิจัย คือ งานมอบหมายในชั้นเรียน การทดสอบ
และการทำ�กิจกรรมในชั้นเรียน การสอบกลางภาค
เรียนและการสอบปลายภาคเรียน และนำ�มาศึกษา
วิเคราะห์ทักษะทางภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารเบื้อง
ต้น (การฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาเขมร ในระดับ
เบื้องต้น) ของนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
- แบบฝึกถ่ายถอดอักษรเขมรเป็นอักษรไทย
- แบบฝึกอ่านระดับเบื้องต้น
- แบบฝึกทักษะการพูด
- แบบฝึกเขียนภาษาเขมรเบื้องต้น
- ข้อสอบกลางภาคเรียน
- ข้อสอบปลายภาคเรียน
ข) ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย
ในทีน่ กี้ ลุม่ เป้าหมายคือ นักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาไทย (ศศ.บ.) ชั้นปีที่ 1 (รุ่น 56) ที่ลงทะเบียน
เรียนรายวิชา 1541501 ภาษาเขมร 1 (Khmer 1)
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ประจำ�ภาคการศึกษา 2/2556 แบ่งเป็นนักศึกษาชายจำ�นวน 5 คน และนักศึกษาหญิง จำ�นวน 63 คน
รวมกลุ่มเป้าหมาย 68 คน

วิธีดำ�เนินการวิจัย

หลังจากกำ�หนดขอบเขตการวิจัยแล้ว
ผู้วิจัยได้ดำ�เนินการวิจัยตามขั้นตอนต่อไปนี้
1) ออกแบบเครือ่ งมือและสร้างเครือ่ งมือวิจยั
2) ทดสอบ วัดผล และประเมินผลสัมฤทธิ์จากเครื่องมือวิจัยที่สร้างขึ้น
3) แจ้งผลการประเมินผลรายจุดประสงค์ในแต่ละครั้งให้กลุ่มเป้าหมายทราบ
4) วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล
5) สรุปผลและประเมินงานวิจัย
เครือ่ งมือวิจยั ในทีน่ ี้ คือชุดแบบฝึกหัดและแบบทดสอบวัดผลการจัดการเรียนการสอน ทีม่ รี ปู แบบ
การวัดและประเมินผลสัมฤทธิจ์ ากทักษะการใช้ภาษาเขมรเพือ่ การสือ่ สารในระดับเบือ้ งต้น ได้แก่ ทักษะการ
อ่าน การเขียน การพูดและการฟัง ตามลำ�ดับ
ทั้งนี้ การใช้เครื่องมือวัดทักษะด้านต่างๆ ที่แสดงรายละเอียดไว้ในข้างต้น เป็นลักษณะงานมอบ
หมายในชัน้ เรียน โดยการสอบภาคเรียนอนุญาตให้กลุม่ เป้าหมายใช้เอกสารประกอบการสอนได้ แต่การสอบ
ปลายภาคเรียนไม่อนุญาตให้กลุม่ เป้าหมายใช้สามารเอกสารประสอนได้ ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นการวัดและประเมินผล
“ความรู้และความเข้าใจ” จากการเรียนตามเนื้อหาบทเรียน ซึ่งรูปแบบของแบบทดสอบวัดและประเมินผล
ปลายภาคเรียน ถือเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถสะท้อนว่านักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และนักศึกษาแต่ละคน
ก่อเกิดทักษะการใช้ภาษาเขมรเพือ่ การสือ่ สารเบือ้ งต้นในระดับใดบ้าง ทัง้ นี้ ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ผลของการ
เรียนของกลุ่มเป้าหมาย โดยประเมินผลทักษะการสื่อสารระดับเบื้องต้นด้านการเขียน การอ่าน การฟังและ
การพูด จากเครื่องมือที่ออกแบบไว้ มีเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ ดังนี้
ตารางแสดงการประเมินผลสัมฤทธิ์ทักษะการสื่อสารระดับเบื้องต้น
ช่วงชั้นที่กำ�หนด
ช่วงชั้นที่ 1
ช่วงชั้นที่ 2
ช่วงชั้นที่ 3
ช่วงชั้นที่ 4
ช่วงชั้นที่ 5

ค่าร้อยละ
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70-79
ร้อยละ 60-69
ร้อยละ 50-59
ตํ่ากว่าร้อยละ 50

ผลสัมฤทธิ์
ดีมาก
ดี
พอใช้
ผ่าน
ปรับปรุง
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การวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการวัดและประเมินผลทักษะการเขียน
จากการวัดผลและประเมินผลทักษะการเขียนภาษาเขมรเบื้องต้น พบว่า นักศึกษากลุ่ม ตัวอย่าง
ทั้งหมด 68 คน มีคะแนนเฉลี่ยทักษะการเขียนจากการทำ�แบบฝึกชุด ก ข ค และ ง รวม 4 ชุดแบบฝึก
คิดเป็นร้อยละ 84.04 จัดอยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมระดับ ดีมาก โดยมีผลสรุปคะแนนเฉลี่ย
แต่ละแบบฝึก และผลคะแนนจำ�แนกออกเป็นช่วงชั้น ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ก ตารางสรุปผลคะแนนเฉลี่ยจากแบบฝึกเขียนแต่ละแบบฝึก
แบบฝึก
แบบฝึก ก
แบบฝึก ข
แบบฝึก ค
แบบฝึก ง
ทุกแบบฝึก

คะแนนเฉลี่ย  
3.78
4.41
4.59
4.03
4.20

คิดเป็นร้อยละ
75.59
88.24
91.76
80.59
84.04

ประเมินผลสัมฤทธิ์
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

จากตารางสรุปข้อมูล แบบฝึก ก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.78 คิดเป็นร้อยละ 75.59 แบบฝึก ข มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 4.41 คิดเป็นร้อยละ 88.24 แบบฝึก ค มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.59 คิดเป็นร้อยละ 91.76 และ
แบบฝึก ง มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.03 คิดเป็นร้อยละ 80.59 สรุปค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 4.20 คิดเป็น ร้อยละ
84.04 ผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ผลคะแนนดังกล่าวได้แสดงถึงสัมฤทธิ์ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก โดยแบบฝึกการเขียน ก
มีผลการสัมฤทธิ์ในระดับ ดี และแบบฝึกหัด ข ค และ ง มีผลสัมฤทธิ์ในระดับ ดีมาก
ตารางที่ 1 ข สรุปผลคะแนนการเขียนของนักศึกษากลุม่ ตัวอย่างจากผลค่าคะแนนการทำ�แบบฝึกเขียนของ
นักศึกษาที่แสดงเป็นค่าร้อยละในตารางช่องขวาสุด แบ่งผลคะแนนเป็น 5 ช่วงชั้น ดังนี้
จำ�นวน
คิดเป็นร้อยละจาก
หมายเหตุ
(คน)
จำ�นวนนักศึกษาทั้งหมด
(เกณฑ์ผลสัมฤทธิ์)
80-100
61
89.71
ดีมาก
70-79
3
4.41
ดี
60-69
1
1.47
ปานกลาง
50-59
ผ่าน
0
0
ตํ่ากว่า 50
ปรับปรุง (ไม่ส่งงาน)
3
4.41
รวม
68
100
จากตารางสรุปผลคะแนนของนักศึกษาการทำ�แบบฝึกเขียนของนักศึกษาแต่ละคน พบว่า

ช่วงชั้น
1.
2.
3.
4.
5.

ร้อยละ
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มีนักศึกษาได้ผลคะแนนอยู่ในช่วงชั้นที่ 1 (ร้อยละ 80-100) จำ�นวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 89.71 มีผล
คะแนนอยู่ในช่วงชั้นที่ 2 (ร้อยละ 70-79) จำ�นวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.41 มีผลคะแนนอยู่ในช่วงชั้นที่ 3
(ร้อยละ 60-69) จำ�นวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.47 โดยไม่มีนักศึกษามีผลคะแนนอยู่ในช่วงชั้นที่ 4 (ร้อยละ
50-59) และผลคะแนนอยู่ในช่วงชั้นที่ 5 คือ (ตํ่ากว่าร้อยละ 50) จำ�นวน 3 คน เนื่องจากไม่ส่งงาน คิดเป็น
ร้อยละ 4.41 (จากจำ�นวนนักศึกษาทั้งหมด 68 คน)
ผลคะแนนดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ มีผลคะแนนด้านทักษะการเขียนเฉลี่ย
เฉพาะบุคคล อยู่ในช่วงชั้นที่ 1 คือ ร้อยละ 89.71 ช่วงชั้นที่ 2 และ 5 มีเท่ากัน คือร้อยละ 4.41 และไม่มี
นักศึกษาคนใดได้ค่าเฉลี่ยในช่วงชั้นที่ 4
ข) ผลการวัดและประเมินผลทักษะการอ่าน
จากการวัดผลและประเมินผลทักษะการอ่านด้วยแบบทดสอบบทสนทนาภาษาเขมรเบื้องต้น
ปรากฏผลดังนี้
ข้อมูลวัดผลและประเมินผลทักษะการอ่านภาษาเขมรเบือ้ งต้น แสดงคะแนนเฉลีย่ ของ การทดสอบ
การอ่านคือ ร้อยละ 73.53 จัดอยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ ดี โดยได้จำ�แนกค่าคะแนนของนักศึกษาแต่ละคนเป็น
5 ช่วงชั้น ตามค่าร้อยละ มีผลดังต่อไปนี้
ตารางที่ 2 สรุปผลคะแนนการอ่านของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง
ช่วงชั้น

ร้อยละ

จำ�นวน (คน)

1.
2.
3.
4.
5.

80-100
70-79
60-69
50-59
ตํ่ากว่า 50
รวม

32
23
7
3
3
8

คิดเป็นร้อยละจากจำ�นวน
นักศึกษาทั้งหมด
47.07
33.82
10.29
4.41
4.41
100

หมายเหตุ
(เกณฑ์ผลสัมฤทธิ์)
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ผ่าน
ปรับปรุง (ขาดสอบ)

จากตารางสรุปผลคะแนนของนักศึกษาการทำ�แบบฝึกอ่านของนักศึกษาแต่ละคน พบว่า มีนกั ศึกษา
ได้ผลคะแนนอยู่ในช่วงชั้นที่ 1 (ร้อยละ 80-100) จำ�นวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 47.07 มีผลคะแนนอยู่ใน
ช่วงชั้นที่ 2 (ร้อยละ 70-79) จำ�นวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 33.82 มีผลคะแนนอยู่ในช่วงชั้นที่ 3 (ร้อยละ
60-69) จำ�นวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 10.29 มีผลคะแนนอยู่ในช่วงชั้นที่ 4 (ร้อยละ 50-59) จำ�นวน 3 คน
คิดเป็นร้อยละ 4.41 และผลคะแนนอยู่ในช่วงชั้นที่ 5 คือ (ตํ่ากว่าร้อยละ 50) จำ�นวน 3 คน เนื่องจาก
ไม่ส่งงาน คิดเป็นร้อยละ 4.41 (จากจำ�นวนนักศึกษาทั้งหมด 68 คน)
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ผลคะแนนดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ มีผลคะแนนด้านทักษะการอ่านเฉลี่ย
เฉพาะบุคคล อยู่ในช่วงชั้นที่ 1 คือร้อยละ 47.07 จำ�นวน รองลงมาคือช่วงชั้นที่ 2 และ 3 ได้แก่ ร้อยละ
33.82 และ ร้อยละ 10.29 ตามลำ�ดับ โดยช่วงชั้นที่ 4 และ 5 มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ร้อยละ 4.41
ค) ผลการวัดและประเมินทักษะการพูดและการฟัง
วัดผลการเรียนรู้ในสัปดาห์ที่ 12-15 (เรียนเรื่องเลข และบทสนทนาภาษาเขมรเบื้องต้น) โดยจะ
วัดผลเป็นรายคู่และกลุ่ม ในลักษณะงานมอบหมายตามที่ผู้สอนกำ�หนด ได้แก่
ก. งานการพูดท่องศัพท์ รายกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน (5 คะแนน)
ข. งานมอบหมายการสนทนารายคู่ (5 คะแนน)
ค. งานมอบหมายการสนทนารายกลุ่ม กลุ่มละ 7-9 คน (10 คะแนน)
จากข้อมูลวัดผลและประเมินผลทักษะการพูดและการฟังภาษาเขมรเบือ้ งต้น พบว่า นักศึกษากลุม่
ตัวอย่าง มีคะแนนเฉลีย่ ทักษะการพูดและการฟังคิดเป็นร้อยละ 82.13 จัดอยูใ่ นเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ ดีมาก ทัง้ นี้
ได้ผลสรุปคะแนนเฉลีย่ แต่ละชิน้ งาน และจำ�แนกค่าคะแนนของนักศึกษาแต่ละคนเป็น 5 ช่วงชัน้ ตามค่าร้อยละ
มีผลดังต่อไปนี้
ตารางที่ 3 ก ตารางสรุปผลคะแนนเฉลี่ยจากงานมอบหมายแต่ละงาน
แบบฝึก
งาน ก)
งาน ข)
งาน ค)
ทุกแบบฝึก

คะแนนเฉลี่ย
4.15
3.99
8.31
-

คิดเป็นร้อยละ
82.94
79.71
83.09
81.19

ประเมินผลสัมฤทธิ์
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก

จากตารางสรุปข้อมูล แบบฝึก ก) มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.15 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.94 แบบฝึก
ข) มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.99 คิดเป็นร้อยละ 79.71 แบบฝึก ค) มีค่าคะแนนเฉลี่ย 8.31 คิดเป็นร้อยละ 83.09
สรุปค่าคะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 81.19 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ ดีมาก โดยงานมอบหมาย ก) ข) และ ค)
มีผลการประเมินในเกณฑ์ ดีมาก ดี และ ดีมาก ตามลำ�ดับ
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ตารางที่ 3 ข สรุปผลคะแนนการพูดและการฟังของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง
จากผลค่าคะแนนการปฏิบัติการพูดและการฟังของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง ที่แสดงเป็นค่าร้อยละ
ในตารางช่องขวาสุด แบ่งผลคะแนนเป็น 5 ช่วงชั้น ดังนี้
ช่วงชั้น

ร้อยละ

จำ�นวน

คิดเป็นร้อยละ
จากจำ�นวนนักศึกษาทั้งหมด

หมายเหตุ
(เกณฑ์ผลสัมฤทธิ์)

1.

80-100

60

88.24

ดีมาก

2.

70-79

5

7.35

ดี

3.

60-69

0

0

ปานกลาง

4.

50-59

0

0

ผ่าน

5.

ตํ่ากว่า 50

3

4.41

ปรับปรุง (ขาดสอบ)

รวม

68

100

จากตารางสรุปผลคะแนนของนักศึกษาจากการปฏิบัติการพูดและการฟังของนักศึกษา แต่ละคน
พบว่ามีนักศึกษาได้ผลคะแนนอยู่ในช่วงชั้นที่ 1 จำ�นวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 88.25 มีผลคะแนนอยู่ใน
ช่วงชั้นที่ 2 จำ�นวน 5 คน เป็นร้อยละ 7.35 โดยไม่มีนักศึกษามีผลคะแนนในช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4
และในช่วงชั้นที่ 5 มีจำ�นวน 3 คน เป็นร้อยละ 4.41
ผลคะแนนดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ มีผลคะแนนทักษะด้านการพูดและการ
ฟังเฉลี่ยเฉพาะบุคคล อยู่ในช่วงชั้นที่ 1 รองลงมา คือช่วงชั้นที่ 2 ช่วงชั้นที่ 5 ช่วงชั้นที่ 3 และ ช่วงชั้นที่ 4
ตามลำ�ดับ
ง) ผลการวัดและประเมินผลกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
เป็นแบบทดสอบวัดและประเมินผลกลางภาคเรียน ในสัปดาห์ที่ 8 และสัปดาห์ที่ 16 ของ
ภาคเรียนที่ 2/2556 ดังนี้
- แบบทดสอบกลางภาคเรียน 20 คะแนน
- แบบทดสอบปลายภาคเรียน 30 คะแนน

98

รมยสาร

ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม) 2558		

ตารางที่ 4 ก สรุปผลคะแนนสอบเฉลี่ย
การสอบ

คะแนนเฉลี่ย

คิดเป็นร้อยละ

ประเมินผลสัมฤทธิ์

กลางภาคเรียน

12.63

63.16

พอใช้

ปลายภาคเรียน

10.35

34.51

ปรับปรุง

ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม
48.84
ไม่ผ่าน
จากผลคะแนนสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนของนักศึกษา พบว่า นักศึกษามีผลคะแนน
สอบกลางภาคเรียนเฉลี่ย 12.63 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 63.13 อยู่ใน
เกณฑ์พอใช้ ผลคะแนนสอบปลายภาคเรียนเฉลี่ย 10.35 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 34.15
อยู่ในเกณฑ์ปรับปรุง ทั้งนี้ คะแนนเฉลี่ยรวมเป็น 22.69 คิดเป็น ร้อยละ 45.38 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปรับปรุง
ตารางที่ 4 ข สรุปผลคะแนนการสอบข้อเขียนของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง จากผลค่าคะแนนการทำ�แบบ
ทดสอบเขียนของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง ที่แสดงเป็นค่าร้อยละในตารางช่องขวาสุด แบ่งผลคะแนนเป็น
5 ช่วงชั้น ดังนี้
ช่วงชั้น

ร้อยละ

จำ�นวน

คิดเป็นร้อยละจากจำ�นวน
นักศึกษาทั้งหมด

หมายเหตุ
(เกณฑ์ผลสัมฤทธิ์)

1.

80 ขึ้นไป

0

0

ดีมาก

2.

70-79

5

7.35

ดี

3.

60-69

10

14.71

พอใช้

4.

50-59

15

22.06

ผ่าน

5.

ตํ่ากว่า 50

38

55.88

ปรับปรุง

68

100

รวม

จากตารางสรุปผลคะแนนของนักศึกษาการทำ�แบบฝึกเขียนของนักศึกษาแต่ละคน พบว่า ไม่มี
นักศึกษาได้ผลคะแนนอยู่ในช่วงชั้นที่ 1 คือร้อยละ 80-100 จึงคิดเป็นร้อยละ 0 มีผลคะแนนอยู่ ในช่วง
ชั้นที่ 2 คือร้อยละ 70-79 จำ�นวน 5 คน เป็นร้อยละ 7.35 ผลคะแนนอยู่ในช่วงชั้นที่ 3 คือร้อยละ 60-69
จำ�นวน 10 คน เป็นร้อยละ 14.71 ผลคะแนนอยู่ในช่วงชั้นที่ 4 คือร้อยละ 50-59 จำ�นวน 15 คน คิดเป็น
ร้อยละ 22.06 ผลคะแนนอยู่ในช่วงชั้นที่ 5 คือ ตํ่ากว่าร้อยละ 50 จำ�นวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 55.88
(จากจำ�นวนนักศึกษาทั้งหมด 68 คน)
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จากการวัดผลด้วยการสอบข้อเขียน พบว่า
ได้คะแนนสอบตํ่ากว่าร้อยละ 50 เป็นจำ�นวนถึง 38
คน คิดเป็นร้อยละ 55.88 ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของ
จำ�นวนนักศึกษาทั้งหมด

สรุปผลการวิจัย

จากการวัดผลและประเมินผลทักษะการ
เขียนภาษาเขมรเบือ้ งต้น ด้วยแบบฝึกชุด ก ข ค และ ง
(แต่ละแบบฝึกคะแนนเต็ม 5 คะแนน) พบว่ามีผล
คะแนนเฉลี่ยทักษะการเขียนคิดเป็นร้อยละ 83.90
จั ด อยู่ ใ นเกณฑ์ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ภ าพรวม ดี ม าก โดย
แบบฝึก ก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.78 คิดเป็นร้อยละ
75.59 แบบฝึก ข มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.41 คิดเป็น
ร้อยละ 88.24 แบบฝึก ค มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.59
คิดเป็นร้อยละ 91.76 และ แบบฝึก ง มีค่าคะแนน
เฉลี่ย 4.03 คิดเป็นร้อยละ 80.59 ผลคะแนนดัง
กล่าวได้แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์
ดีมาก โดยแบบฝึกการเขียน ก มีผลการสัมฤทธิ์ใน
ระดับ ดี และแบบฝึกหัด ข ค และ ง มีผลสัมฤทธิ์
ในระดับ ดีมาก
ผลคะแนนสรุปการทำ�แบบฝึกเขียนของ
นักศึกษาแต่ละคน พบว่ามีนักศึกษาได้ผลคะแนน
อยู่ในช่วงชั้นที่ 1 (ร้อยละ 80-100) จำ�นวน 61 คน
คิดเป็นร้อยละ 89.71 มีผลคะแนนอยู่ในช่วงชั้นที่ 2
ร้อยละ 70-79) จำ�นวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.41
มีผลคะแนนอยู่ในช่วงชั้นที่ 3 (ร้อยละ 60-69)
จำ�นวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.47 โดยไม่มนี กั ศึกษา
มีผลคะแนนอยู่ในช่วงชั้นที่ 4 (ร้อยละ 50-59) และ
ผลคะแนนอยู่ในช่วงชั้นที่ 5 คือ (ตํ่ากว่าร้อยละ 50)
จำ�นวน 3 คน เนื่องจากไม่ส่งงาน คิดเป็นร้อยละ
4.41 (จากจำ�นวนนักศึกษาทั้งหมด 68 คน)
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ข้อมูลดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่า นักศึกษา
ส่วนใหญ่ มีผลคะแนนด้านทักษะการเขียนเฉลี่ย
เฉพาะบุคคล อยู่ในช่วงชั้นที่ 1 คือ ร้อยละ 89.71
ช่วงชั้นที่ 2 และ 5 มีเท่ากัน คือร้อยละ 4.41 และ
ไม่มีนักศึกษาคนใดได้ค่าเฉลี่ยในช่วงชั้นที่ 4
ผลการประเมินทักษะการอ่านภาษาเขมร
เบือ้ งต้น พบว่าคะแนนเฉลีย่ ของการฝึกอ่านคือ ร้อย
ละ 73.53 จัดอยูใ่ นเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ ดี โดยได้จ�ำ แนก
ค่าคะแนนของนักศึกษาแต่ละคนเป็น 5 ช่วงชัน้ ตาม
ค่าร้อยละ มีผลดังต่อไปนี้
คะแนนการปฏิบัติจากแบบฝึกอ่านของ
นักศึกษาแต่ละคน พบว่า มีนักศึกษาได้ผลคะแนน
อยู่ในช่วงชั้นที่ 1 (ร้อยละ 80-100) จำ�นวน 32 คน
คิดเป็นร้อยละ 47.07 มีผลคะแนนอยู่ในช่วงชั้นที่ 2
(ร้อยละ 70-79) จำ�นวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ
33.82 มีผลคะแนนอยูใ่ นช่วงชัน้ ที่ 3 (ร้อยละ 60-69)
จำ�นวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 10.29 มีผลคะแนนอยู่
ในช่วงชั้นที่ 4 (ร้อยละ 50-59) จำ�นวน 3 คน คิด
เป็นร้อยละ 4.41 และผลคะแนนอยู่ในช่วงชั้นที่ 5
คือ (ตํ่ากว่าร้อยละ 50) จำ�นวน 3 คน เนื่องจากไม่
ส่งงาน คิดเป็นร้อยละ 4.41 (จากจำ�นวนนักศึกษา
ทั้งหมด 68 คน)
ข้อมูลดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่า นักศึกษา
ส่ ว นใหญ่ มี ผ ลคะแนนด้ า นทั ก ษะการอ่ า นเฉลี่ ย
เฉพาะบุคคล อยู่ในช่วงชั้นที่ 1 คือร้อยละ 47.07
จำ�นวน รองลงมาคือช่วงชั้นที่ 2 และ 3 ได้แก่ ร้อย
ละ 33.82 และร้อยละ 10.29 ตามลำ�ดับ โดยช่วง
ชั้นที่ 4 และ 5 มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ร้อยละ 4.41
จากข้อมูลวัดผลและประเมินผลทักษะการ
พูดและการฟังภาษาเขมรเบื้องต้น พบว่า นักศึกษา
กลุ่มตัวอย่าง มีคะแนนเฉลี่ยทักษะการพูดและการ
ฟังคิดเป็นร้อยละ 82.13 จัดอยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์
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ดีมาก ทั้งนี้ ได้ผลสรุปคะแนนเฉลี่ยแต่ละชิ้นงาน
และจำ�แนกค่าคะแนนของนักศึกษาแต่ละคนเป็น 5
ช่วงชั้น ตามค่าร้อยละ คือ แบบฝึก ก) มีค่าคะแนน
เฉลี่ย 4.15 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.94 แบบฝึก
ข) มีคา่ คะแนนเฉลีย่ 3.99 คิดเป็นร้อยละ 79.71แบบ
ฝึก ค) มีคา่ คะแนนเฉลีย่ 8.31 คิดเป็นร้อยละ 83.09
สรุปค่าคะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 81.19 อยู่ใน
เกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ ดีมาก โดยงานมอบหมาย ก) ข)
และ ค) มีผลการประเมินในเกณฑ์ ดีมาก ดี และ ดี
มาก ตามลำ�ดับ
ผลสรุปคะแนนของนักศึกษาการทำ�แบบ
ฝึกเขียนของนักศึกษาแต่ละคน พบว่า มีนักศึกษา
ได้ผลคะแนนอยู่ในช่วงชั้นที่ 1 จำ�นวน 60 คน คิด
เป็นร้อยละ 88.25 มีผลคะแนนอยู่ในช่วงชั้นที่ 2
จำ�นวน 5 คน เป็นร้อยละ 7.35 โดยไม่มีนักศึกษา
มีผลคะแนนในช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 และ
ในช่วงชั้นที่ 5 มีจำ�นวน 3 คน เป็นร้อยละ 4.41
ผลคะแนนดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาส่วน
ใหญ่ มีผลคะแนนด้านทักษะการเขียนเฉลี่ยเฉพาะ
บุคคล อยู่ในช่วงชั้นที่ 1 รองลงมา คือช่วงชั้นที่ 2
ช่วงชั้นที่ 5 ช่วงชั้นที่ 3 และ ช่วงชั้นที่ 4 ตามลำ�ดับ
จากผลคะแนนสอบกลางภาคเรียนและปลายภาค
เรียนของนักศึกษา พบว่า นักศึกษามีผลคะแนนสอบ
กลางเรียนเฉลี่ย 12.63 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20
คะแนน คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 63.13 อยู่ในเกณฑ์
พอใช้ ผลคะแนนสอบปลายภาคเรียนเฉลี่ย 10.35
จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 34.51
อยู่ในเกณฑ์ปรับปรุง ทั้งนี้ คะแนนเฉลี่ยรวมเป็น
22.69 คิดเป็นร้อยละ 45.38 ซึง่ อยูใ่ นเกณฑ์ปรับปรุง
ข้อมูลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่านักศึกษากลุม่ ตัวอย่าง
มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ จ ากการงานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายและ
กิจกรรมฝึกปฏิบตั อิ ยูใ่ นเกณฑ์ดี ในขณะทีผ่ ลสัมฤทธิ์
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จากการสอบข้อเขียนกลางภาคเรียนอยู่ในเกณฑ์
พอใช้และผลสัมฤทธิ์จากการสอบข้อเขียนปลาย
เรียนอยู่ในเกณฑ์ควรปรับปรุง โดยนักศึกษากลุ่ม
เป้าหมายได้ผลการเรียนระดับ A B+ B C+ C D+
D และ E คิดเป็นร้อยละ 4.41 ร้อยละ 11.76 ร้อย
ละ 16.18 ร้อยละ 10.29 ร้อยละ 17.65 ร้อยละ
13.24 ร้อยละ 19.12 และร้อยละ 7.35 ตามลำ�ดับ

อภิปรายผล

จากการสร้างและใช้เครื่องมือเพื่อวัด
ผลสัมฤทธิ์ทักษะการใช้ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
ในระดับเบื้องต้น สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1) นักศึกษากลุ่มเป้าหมายมีผลสัมฤทธิ์
จากงานที่ได้รับมอบหมายและกิจกรรมทดสอบฝึก
ปฏิบัติ ที่วัดทักษะการอ่าน การเขียน การฟังและ
การพูด ภาพรวมอยู่ในระดับดี ทั้งนี้ อาจเป็น เพราะ
นักศึกษาสามารถซักถามข้อสงสัยผู้สอนและเพื่อน
ร่วมชั้นได้ ตลอดจนโดยภาพรวมนักศึกษามี ความ
ตั้งใจและรับผิดชอบงานที่รับมอบหมายและการ
ทดสอบปฏิบัติ
2) นักศึกษากลุม่ เป้าหมายมีผลสัมฤทธิจ์ าก
การสอบข้อเขียนกลางภาคเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้
ในขณะทีผ่ ลสัมฤทธิจ์ ากการสอบข้อเขียนปลายภาค
เรียนอยู่ในเกณฑ์ควรปรับปรุง ทั้งนี้เป็นข้อมูลที่
ผู้สอนต้องนำ�มาพิจารณาในการจัดการเรียนการ
สอนและออกแบบแบบทดสอบในครั้งต่อไป
3) ผลสัมฤทธิ์จากการสอบกลางภาคเรียน
ทีอ่ ยูใ่ นเกณฑ์พอใช้และการสอบข้อเขียนปลายภาค
เรียนที่อยู่ในเกณฑ์ควรปรับปรุงนั้น พบว่า จาก
จำ�นวนนักศึกษาทัง้ 68 คน มีนกั ศึกษาจำ�นวน 5 คน
คิดเป็นร้อยละ 7.35 ที่มีผลสัมฤทธิ์จากการสอบ
ข้อเขียนในเกณฑ์ดี ในขณะที่มีนักศึกษาจำ�นวนถึง
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38 คน คิดเป็นร้อยละ 55.88 จึงตั้งข้อสังเกตว่า
แม้รายวิชา 1541501 ภาษาเขมร 1 จะเป็นวิชา
บรรยาย แต่ก็เป็นกลุ่มวิชาภาษา ดังนั้นที่ผู้เรียนจึง
ต้องหมัน่ ฝึกฝนทักษะของตนโดยการทบทวนเนือ้ หา
บทเรียนตลอดจนศึกษาเพิม่ เติมจากแหล่งข้อมูลสาร
สนเทศอื่นๆ อยู่เสมอ จึงจะก่อเกิดทักษะทางภาษา
เฉพาะบุคคลขึ้นมา
4) ผลงานวิจัยในชั้นเรียนนี้ ยังผลให้ผู้วิจัย
ในฐานะผู้ออกแบบการสอนและจัดการเรียน การ
สอนได้ทบทวนบทบาทของตนเอง เพื่อพัฒนาการ
จัดเรียนการสอนรายวิชานี้ให้เหมาะสมกับ พื้นฐาน
ความรูข้ องนักศึกษา เพือ่ ให้นกั ศึกษาเกิดทักษะตาม
วัตถุประสงค์รายวิชา

ข้อเสนอแนะ

1) จากผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการ
สอนรายวิชา 1541501 ภาษาเขมร 1 ภาคเรียน
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ที่ 2/2556 พบว่าการจัดการเรียนสอนรายวิชา
เฉพาะ กลุ่มวิชาภาษาอาเซียนอื่นๆ ของหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2555) ควรศึกษาวิจัยสัมฤทธิ์ทักษะ
เฉพาะด้าน เช่น ทักษะด้านการอ่าน การเขียน โดย
ออกแบบเครื่องมือที่สามารถวัดผลการจัดการเรียน
รู้ที่ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์งานวิจัย เพื่อนำ�ไป
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษา
ถัดไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2) นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย (สาขาวิชา
ภาษาไทย รุ่น 56 หมู่ 1) เดิมมีจำ�นวนแรกเข้าถึง 72
คน และต่อมามีจำ�นวนผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 68 คน
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยควรปรับนโยบายการจัดแบ่งหมู่
เรียนให้ เหมาะสม กล่าวคือ ไม่ควรมีจำ�นวนเกิน
40 คน ต่อ 1 หมู่เรียน เพื่อมาตรฐานการจัดการ
เรียนการสอนและเพื่อบรรยากาศของการเรียนรู้ที่
มีประสิทธิภาพ
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บทคัดย่อ

งานวิจยั เรือ่ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาความคิดเห็นหรือภาพทีเ่ กิดขึน้ ในใจ
ของนักท่องเที่ยวตามคำ�ขวัญของจังหวัดอีสานใต้ คือ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์
ศรีษะเกษ อุบลราชธานี และชัยภูมิ เลือกอำ�เภอทีม่ แี หล่งท่องเทีย่ วและมีนกั ท่องเทีย่ ว
มากทีส่ ดุ จังหวัดนครราชสีมา คือ อำ�เภอปากช่อง มีสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว คืออุทยานแห่ง
ชาติเขาใหญ่ จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ คือ อำ�เภอเฉลิมพระเกียรติ มีสถานที่ท่องเที่ยว
คือปราสาทเขาพนมรุ้ง ปราสาทเมืองตํ่า จังหวัดสุรินทร์คืออำ�เภอเมือง มีสถานที่ท่อง
เที่ยวคือหมู่บ้านช้าง หมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านท่าสว่าง จังหวัดศรีษะเกษ คือ อำ�เภอ
กันทราลักษ์ มีสถานที่ท่องเที่ยวคือเขาพระวิหาร ผามออีแดง จังหวัดอุบลราชธานี
คืออำ�เภอโขงเจียม มีสถานที่ท่องเที่ยวคืออุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดชัยภูมิคือ
อำ�เภอเทพสถิตย์ มีสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว คือ อุทยานแห่งชาติปา่ หินงาม ทุง่ ดอกกระเจียว
ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเทีย่ วมาเทีย่ วจังหวัดอีสานใต้แบ่งเป็น 2 กลุม่ คือ ท่องเทีย่ ว
จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ เพราะสนใจศึกษาศิลปวัฒนธรรม นักท่องเทียว
ที่มาจังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานี และชัยภูมิ เพราะสนใจศึกษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จุดเด่นจังหวัดอีสานใต้ด้านโบราณสถานโบราณวัตถุหรือศิลปวัฒนธรรม
ขอมโบราณ ประทับใจความมีนํ้าใจและความมีอัธยาศัยดีของคนภาคอีสาน นักท่อง
เที่ยวต้องการได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางจากรถโดยสารประจำ�ทางหรือ
บริการสาธารณะจากภาครัฐ การเดินทางเป็นไปตามความคาดหวัง ค่าใช้จ่ายไม่สูง
1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
3
อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2
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การเชื่อมโยงภาพลักษณ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
อี ส านใต้ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น ควรพั ฒ นาเส้ น
ทางการท่องเที่ยววัฒนธรรมขอมให้เป็นรูปธรรม
กำ � หนดให้ เ ป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วที่
ชัดเจน มีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยววัฒนธรรม
ขอมอย่างต่อเนื่อง
คำ�สำ�คัญ : ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
		 จังหวัดอีสานใต้, จังหวัดอีสานใต้
ABSTRACT
The purposes of this study were to
study the opinions or images developing in
the tourist’s minds about current tourism
in the lower Northeastern part of Thailand
accordingly to the motto of each province ;
and to explore means of linking the images
to the neighboring countries. The research
area included 6 provinces. The districts were
chosen because of their tourist attractions
and the greatest number of tourists : Pakchong
District of Nakhonratchasima has Khaoyai
National Park, Chaloemphrakiat District of
Buriram has Phanomrung Sanctuary and
Mueangtam Sanctuary, Mueang District of
Surin has Elephant Village and silk weaving
at Thasawang Village, Kantharalak District of
Sisaket has Khao Prawihan Sanctuary and
Mo-Edeang Cliff, KhongChiam District of
Ubonratchatani has Phataem Cliff National
Park, and Thepsathit District of Chaiyaphum
has beautiful Stones National Park and Tung
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Krachiew. The researchers found that the
tourists came to visit Buriram, Surin, and
Sisaket because they were interested in
ancient objects and the best point of these
areas was art and culture. The outstanding
point of Nakhonratchasima, Ubonratchatani,
and Chaiyaphum was natural attractions
and environment. The tourists gave points
of view about the second question that the
ancient places and objects or the art and
culture of ancient Khom were distinguished.
They were impressed by the exceptional
hospitality of the people here. The tourists
would like public services from the government
sections. The tourist attractions have clean
restrooms, hygienic restaurants. To link the
tourism images with the neighboring countries,
the government should develop the rout of
tourism about Khom culture, and proposed
the clear strategies and organize tourism
activities continuously.
Keyword : The Tourism Images in the Lower
Northeastern Part of Thailand, The Lower
Northeastern Part of Thailand

บทนำ�

การศึกษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอีสาน
ใต้เป็นการศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเทีย่ วหรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวว่ามีความรู้สึก
มีความคิดเห็นอย่างไรกับการท่องเที่ยวในจังหวัด
อีสานใต้ โดยใช้คำ�ขวัญของจังหวัดเป็นแนวทางใน
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การศึกษา ความรู้สึกหรือความคิดเห็นเรียกว่าเป็น
ภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นในใจ (Mental picture) ของ
บุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเกิดจากการรับรู้และ
เกิดความประทับใจ ความรู้สึกชื่นชอบชื่นชมอาจได้
มาจากประสบการณ์ที่ได้พบได้สัมผัสมา หรือความ
ประทับใจนั้นอาจได้มาจากประสบการณ์ทางอ้อม
เป็นการได้รบั ฟังจากคำ�บอกเล่าของผูอ้ นื่ รับรูข้ อ้ มูล
จากสือ่ สารมวลชนต่างๆ เช่น วิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ นิตยสาร ภาพยนตร์ อินเทอร์เน็ต การรับรู้
ความรูส้ กึ ดีๆ จะอยูใ่ นความทรงจำ�ของบุคคลตลอดไป
ภาพลั ก ษณ์ ส ามารถนำ � ไปเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการ
ดำ�เนินชีวิตหรือใช้ในการประกอบธุรกิจสร้างความ
เชื่อถือ สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักได้ การวิจัยครั้งนี้
เป็นการศึกษาความคิดเห็นความรูส้ กึ หรือภาพทีเ่ กิดขึน้
ในใจของนักท่องเที่ยวจากคำ�ขวัญของจังหวัดใน
อีสานใต้ เพื่อนำ�ผลการวิจัยมาเป็นแนวทางและ
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างภาพลักษณ์การท่องเทีย่ ว
ที่ดีนำ�ไปสู่การพัฒนาการบริหารจัดการการท่อง
เที่ยวในจังหวัดอีสานใต้ที่ยั่งยืน และสามารถเชื่อม
โยงภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่ดีกับกลุ่มประเทศ
เพื่อนบ้านได้

วิธีการศึกษา

ใช้ ก ารศึ ก ษาข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพและเชิ ง
ปริมาณ ข้อมูลเชิงคุณภาพศึกษาจากตำ�รา เอกสาร
เชิงวิชาการ เอกสารข้อมูลจากเว็บไชต์ จากงาน
วิจัย รวมถึงการเข้าร่วมสัมมนาที่ผู้สนับสนุนทุน
จั ด ให้ แ ละจากการสนทนากั บ ผู้ รู้ ใ นสาขาวิ ช าที่
เกี่ ย วข้ อ งจากนั้ น นำ � ข้ อ มู ล สั ง เคราะห์ เ พื่ อ ให้ ไ ด้
ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น กำ � หนดขอบเขตการศึ ก ษาเป็ น
ด้ า นๆ ด้ า นพื้ น ที่ ศึ ก ษาเฉพาะจั ง หวั ด อี ส านใต้ มี
พื้นที่ 6 จังหวัด คือ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์

ROMMAYASAN 105
ศรีษะเกษ อุบลราชธานีและชัยภูมิ ขอบเขตด้าน
เนื้อหาเป็นการศึกษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจาก
คำ�ขวัญของจังหวัด ขอบเขตด้านประชากร กำ�หนด
กลุ่มเป้าหมาย เป็น 3 กลุ่ม คือ ประชาชนในพื้นที่
หรือเจ้าบ้าน ผู้มาเยือนหรือนักท่องเที่ยวชาวไทย
นักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ และหน่วยงานของรัฐบาล
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ขอบเขตด้าน
ระยะเวลา ใช้ระยะเวลา 1 ปี หลังจากศึกษาข้อมูล
เชิงคุณภาพแล้ว นำ�ข้อมูลมาสังเคราะห์และสร้าง
เครือ่ งมือในการวิจยั คือแบบสอบถาม 1 ชุด แล้วนำ�
แบบสอบถามนั้นมาใส่ประเด็นเนื้อหาตามคำ�ขวัญ
ของแต่ละจังหวัด ได้เป็นแบบสอบถามใหม่ 6 ชุด
และแบบสัมภาษณ์ 1 ชุด
กลุม่ ตัวอย่าง คัดเลือกโดยการสุม่ ตัวอย่าง
เฉพาะเจาะจงกลุ่มเป้าหมายจังหวัดละหนึ่งอำ�เภอ
เลือกอำ�เภอทีม่ แี หล่งท่องเทีย่ วและมีจ�ำ นวนนักท่อง
เที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวมากที่สุด ได้แก่ จังหวัด
นครราชสีมา คือ อำ�เภอปากช่อง จังหวัดบุรรี มั ย์ คือ
อำ�เภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์ คือ อำ�เภอ
เมือง จังหวัดศรีสะเกษ คือ อำ�เภอกันทราลักษ์
จังหวัดอุบลราชธานี คือ อำ�เภอโขงเจียม และจังหวัด
ชัยภูมิคืออำ�เภอเทพสถิตย์ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ ประชาชนในพื้นที่โดยการสุ่มตัวอย่างอย่าง
ง่าย จำ�นวน 8 - 10 คน ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
นักท่องเที่ยวชาวไทยซึ่งมีจำ�นวนมากที่สุดใช้หลัก
การสุม่ ตัวอย่างอย่างง่าย กำ�หนดขนาดตัวอย่างโดย
ใช้ตารางสำ�เร็จรูปของ Taro Yamane จำ�นวน 400
คน ใช้แบบสอบถาม นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
โดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย จำ�นวน 8 - 10 คน
ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และหน่วยงานของรัฐบาลที่
มีสว่ นเกีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ วโดยการสุม่ ตัวอย่าง
แบบเจาะจง และกำ�หนดเป็นโควต้า จำ�นวน
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10 หน่วยงาน โดยการโทรศัพท์สัมภาษณ์หัวหน้า
หน่วยงาน หน่วยงานละ 1 คน
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จั ด ที ม งาน
นั ก วิ จั ย และผู้ ช่ ว ยนั ก วิ จั ย ที่ เ ป็ น อาจารย์ แ ละ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 6 จังหวัด เพื่อไป
แจกแบบสอบถามกับกลุ่มเป้าหมายในช่วงวันหยุด
ติดต่อกันเกิน 2 วัน และโทรศัพท์สัมภาษณ์เชิงลึก
บุคลากรของหน่วยงานของรัฐบาลทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
กับการท่องเที่ยวในพื้นที่แต่ละจังหวัด
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณ เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ข้อมูลเกี่ยวกับรายการการท่องเที่ยว
ทั่วไป นำ�มาแจกแจงความถี่และนำ�มาเสนอเป็นค่า
ร้อยละ และอภิปรายผลการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ
จากแบบสัมภาษณ์ รวบรวมความคิดเห็นและข้อ
เสนอแนะต่างๆ แล้วนำ�ข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหา
และอภิปรายผลการศึกษา

ผลการศึกษา การอภิปรายผล

1. ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
อีสานใต้ปจั จุบนั ผลการวิจยั พบว่า นักท่องเทีย่ วชาว
ไทยเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง
31-40 ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ ปวช./ปวส.ปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ รับรู้
ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวจากสื่อโทรทัศน์มาก
ทีส่ ดุ วัตถุประสงค์การท่องเทีย่ วเพือ่ พักผ่อนประจำ�
ปี สถานที่ท่องเที่ยวที่ไปบ่อยที่สุดคือทะเล การท่อง
เที่ยวแต่ละครั้งส่วนใหญ่หน่วยงานจัดให้ จุดเด่น
จังหวัดอีสานใต้คอื ด้านโบราณสถานโบราณวัตถุ นัก
ท่องเทีย่ วชาวต่างชาติเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง
มีอายุ 51 ปี หรือมากกว่า ส่วนใหญ่มกี ารศึกษาระดับ
ปวช./ปวส. มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท รับรู้ข้อมูล
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ข่าวสารการท่องเที่ยวจากสื่ออินเทอร์เน็ตมากที่สุด
วัตถุประสงค์การท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนประจำ�ปี
สถานที่ท่องเที่ยวที่ไปบ่อยที่สุดคือทะเล การท่อง
เที่ยวแต่ละครั้งส่วนใหญ่ศึกษาข้อมูลเดินทางด้วย
ตนเอง
ข้อมูลทีไ่ ด้มคี วามสอดคล้องและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันในประเด็นที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
อยู่ในวัยทำ�งาน การท่องเที่ยวจึงไปได้ไม่บ่อยนัก
หากจะท่องเที่ยวต้องศึกษาองค์ประกอบหลายด้าน
สิ่งที่สะท้อนภาพลักษณ์ที่โดดเด่นของนักท่องเที่ยว
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
1) นักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์
สุรินทร์ ศรีสะเกษ เพราะสนใจการท่องเที่ยวด้าน
โบราณสถานโบราณวั ต ถุ จุ ด เด่ น การท่ อ งเที่ ย ว
คือศึกษาศิลปวัฒนธรรมขอมโบราณ เช่น เมื่อพูด
ถึงจังหวัดบุรีรัมย์ นักท่องเที่ยวจะนึกถึงปราสาท
เขาพนมรุ้ง เมื่อพูดถึงจังหวัดสุรินทร์ นักท่องเที่ยว
จะนึกถึงปราสาทศีขรภูมิ เมือ่ พูดถึงจังหวัดศรีสะเกษ
นักท่องเที่ยวจะนึกถึงเขาพระวิหาร
2 ) นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ม า เ ที่ ย ว จั ง ห วั ด
นครราชสีมา อุบลราชธานี และชัยภูมิ เพราะสนใจ
การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จุดเด่นการท่องเที่ยว
คือศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น เมื่อพูดถึง
จังหวัดนครราชสีมานักท่องเที่ยวจะนึกถึงอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ เมื่อพูดถึงจังหวัดอุบลราชธานี นัก
ท่องเทีย่ วจะนึกถึงอุทยานแห่งชาติผาแต้ม เมือ่ พูดถึง
จังหวัดชัยภูมนิ กั ท่องเทีย่ วจะนึกถึงทุง่ ดอกกระเจียว
จากข้อมูลนี้สอดคล้องกับแนวความคิดของ วิรัช
ลภิรตั นกุล (2549 : 85) ว่าภาพลักษณ์ เป็นภาพในใจ
ที่เกิดจากความรู้สึกที่ประชาชนมีต่อหน่วยงาน
องค์ ก าร สถาบั น อั น เกี่ ย วเนื่ อ งมาจากชื่ อ เสี ย ง
เกียรติยศศักดิ์ศรี และพฤติกรรมการกระทำ�ของ
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หน่วยงานองค์การสถาบันที่เกิดจากการหลอมรวม
ประสบการณ์เข้าด้วยกัน ทำ�ให้เกิดการรับรูแ้ ละมีสงิ่
ที่เกิดขึ้นในใจ ยังอยู่ในความรู้สึกของบุคคล ซึ่งเกิด
ขึน้ ง่ายแต่จะสูญเสียไปยาก เพราะเป็นความประทับใจ
ที่ฝังแน่น ในขณะเดียวกัน เคนเน็ต อี เบาว์ดิ้ง
(Kenneth E. Boulding : 1975 : 91) ได้อธิบาย
ว่า “ภาพลักษณ์” เป็นความรู้ของคนเราที่มีต่อสิ่ง
ต่างๆ ข้อเท็จจริง คุณค่าที่เราเป็นผู้กำ�หนด โดย
แต่ละบุคคลจะเก็บสะสมความรูเ้ ชิงอัตวิสยั เกีย่ วกับ
สิ่งต่างๆ รอบตัวที่ได้ประสบและมีความเชื่อว่าองค์
ประกอบเชิงการรับรู้ เชิงความรู้ เชิงความรู้สึกและ
เชิงการกระทำ�นี้จะผสมผสานกันเป็นภาพที่บุคคล
ได้มีประสบการณ์ในชีวิต การที่นักท่องเที่ยวมีภาพ
ลักษณ์ดีว่าการมาท่องเที่ยวจังหวัดอีสานใต้เขาจะ
ได้พบกับความประทับใจจากศิลปวัฒนธรรมขอม
โบราณ หรือพบกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
ซึ่งอาจจะได้รับรู้มาจากการจินตนาการ จากการ
บอกเล่าหรือจากข้อเท็จจริงที่ได้สัมผัสด้วยตนเอง
จึงเกิดความประทับใจ ความรูส้ กึ เช่นนีจ้ ะฝังอยูใ่ นใจ
เมื่อเอ่ยขึ้นมาก็จะระลึกได้ทันที ซึ่งพงษ์เทพ
วรกิจ โภคาทร (2537 : 84) ได้กล่าวถึงการพัฒนา
ภาพลักษณ์ในตัวบุคคลว่าเมื่อปัจเจกบุคคลได้รับ
เหตุการณ์ภายนอกมายังตัวเอง เหตุการณ์นั้นยังไม่
สามารถจะสร้างเป็นภาพได้ทันทีแต่จะพัฒนาเป็น
ภาพลักษณ์โดยมีเหตุการณ์และสิ่งแวดล้อม เป็น
ตัวกำ�หนดคุณค่าเหล่านั้นทั้งก่อนและหลังการรับรู้
ตลอดจนมีอทิ ธิพลต่อความสมบูรณ์หรือการหดหาย
และระยะเวลาของความจำ�ในเหตุการณ์นั้นๆ ด้วย
มีช่องทางการสื่อสาร ได้แก่ การได้ยิน ได้เห็น ได้
สัมผัส ได้ลิ้มรส และได้กลิ่น ซึ่งแต่ละช่องทางเหล่า
นี้ยังมีประสิทธิภาพทางด้านการรับความสมบูรณ์
ของเหตุการณ์แตกต่างกัน ทั้งตัวเนื้อหาสาระ วิธี
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การจัดการข่าวสาร และโครงสร้างของเหตุการณ์ที่
มีความสัมพันธ์กบั ช่องทางการสือ่ สารจะทำ�ให้เข้าใจ
และจดจำ�ได้ง่ายยิ่งขึ้น องค์ประกอบเฉพาะบุคคล
หรือปัจจัยเฉพาะบุคคลทั้ง 5 คือทักษะของการ
สื่อสาร ทัศนคติ ความรู้ ระบบสังคมและวัฒนธรรม
ต่างมีอิทธิพลต่อการรับรู้เรื่องราว เหตุการณ์ มนุษย์
จะมองเห็นภาพเป็นรูปร่างอย่างไร จะมีภาพที่มี
ความหมาย ไม่เหมือนคนอื่นซึ่งจะแตกต่างกันไป
ตามปัจจัยเฉพาะบุคคลเป็นสำ�คัญ ภาพลักษณ์จะ
ไม่เกิดขึน้ ทันทีเมือ่ มีเหตุการณ์ได้ผา่ นเข้ามาทางช่อง
ทางการสื่อสาร องค์ประกอบเฉพาะบุคคลทั้ง 5 จะ
เป็นตัวทีพ่ นิ จิ พิจารณาเหตุการณ์นนั้ ก่อน โดย “การ
รับรู”้ ซึง่ เป็นตัวแปลงเหตุการณ์ให้เป็นตามความคิด
ของบุคคลนั้น” ส่วนความประทับใจมีความสำ�คัญ
ในการรับรู้อีกภาพลักษณ์หนึ่งโดยจะเกี่ยวพันกับ
คุณภาพและปริมาณของความทรงจำ� ถ้าประทับ
ใจมากก็จะมีการจดจำ�ได้มากและนาน เมื่อสร้าง
เป็นภาพลักษณ์อะไรขึ้นได้แล้วก็จะเป็นภาพลักษณ์
ที่เจือจางได้ช้ากว่าการที่มีความประทับใจน้อยหรือ
ไม่มีความประทับใจเลย
2. ความคิ ด เห็ น ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี
ต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดอีสานใต้จาก
คำ�ขวัญของจังหวัด คณะผูว้ จิ ยั นำ�คำ�ขวัญของจังหวัด
มาจัดเข้ากับประเภทของสถานที่ท่องเที่ยว เช่น
สถานที่ท่องเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม สถานที่
ท่องเที่ยวประเภทโบราณสถานโบราณวัตถุสถานที่
ท่องเทีย่ วทางธรรมชาติและของฝากของทีร่ ะลึก ผล
การวิจยั พบว่า นักท่องเทีย่ วมีภาพลักษณ์ตอ่ การท่อง
เที่ยวอีสานใต้จากคำ�ขวัญของจังหวัดเป็นการท่อง
เที่ยวประเภทโบราณสถานโบราณวัตถุ หรือ ศิลป
วัฒนธรรมขอมโบราญ การจัดการข้อมูลในลักษณะนี้
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการค้นหาภาพลักษณ์ ซึ่ง เสรี
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วงษ์มณฑา (2541 : 75-78) ได้กล่าวไว้ว่า การ
ที่องค์กรใดองค์กรหนึ่งจะค้นหาภาพลักษณ์ของ
องค์กรว่าเป็นเช่นไรจะต้องทำ�สิ่งต่อไปนี้ คือ
1) ต้องทำ�วิจัยเพื่อให้ทราบว่าภาพลักษณ์
ขององค์กรตอนนี้เป็นเช่นไร ถ้าคิดจะวางแผนสร้าง
ภาพลั ก ษณ์ อ ย่ า ทำ � โดยไม่ รู้ ว่ า ตอนนี้ ภ าพลั ก ษณ์
ตนเองเป็นอย่างไร เพราะอาจจะทำ�ในสิง่ ทีไ่ ม่มคี วาม
จำ�เป็น และอาจไม่ได้ทำ�ในสิ่งที่ควรทำ�ก็ได้ การทำ�
วิจยั ดังกล่าวนัน้ มักจะเป็นการวิจยั ความคิดเห็นของ
สาธารณชน ที่มีต่อองค์กร
2) ต้องวิเคราะห์ออกมาให้ชัดเจนว่าภาพ
ลักษณ์ทอี่ งค์กรต้องการคืออะไร เมือ่ ทำ�วิจยั มาแล้วก็
ควรนำ�เอาภาพลักษณ์ทเี่ ป็นอยูใ่ นปัจจุบนั มาเปรียบ
เทียบกับภาพลักษณ์ที่หน่วยงานต้องการ หากพบ
ว่าภาพลักษณ์ของการทำ�วิจัยตรงกับภาพลักษณ์ที่
ต้องการก็จะสามารถทำ�การประชาสัมพันธ์ตอกยํ้า
ภาพลักษณ์ดงั กล่าวได้ แต่ถา้ หากพบว่าสาธารณชน
มององค์กรอย่างทีเ่ ราไม่อยากให้มอง ก็แสดงว่าต้อง
ทำ�อะไรบางอย่างเพื่อแก้ไขภาพลักษณ์
3) ขณะนี้องค์กรมีสินค้าอะไร มีบริการ
อะไร และสินค้ามีคุณสมบัติอย่างไรที่อาจส่งผลกระ
ทบต่อภาพลักษณ์ทที่ �ำ ให้สาธารณชนมองเราว่าเป็น
เช่นนี้ สิ่งที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์มีผลกระทบ
ได้เพราะอะไร เมื่อได้ทราบว่ามีภาพลักษณ์ใดภาพ
ลักษณ์หนึ่งแล้วจะต้องหาสาเหตุว่าอะไร สิ่งใดที่
ทำ�ให้เขามองเช่นนี้ การทราบสาเหตุต่างๆ ที่ทำ�ให้
เกิ ด ผลกระทบต่ อ ภาพลั ก ษณ์ ข ององค์ ก รนั้ น จะ
ทำ�ให้สามารถวางแผนส่งเสริมหรือแก้ไขภาพลักษณ์
ได้อย่างถูกต้อง ในขณะที่ ประเสริฐชัย ไตรเสถียร
พงศ์ (2538 : 1) ได้ให้ความสำ�คัญว่า หน่วยงาน
จะต้องคำ�นึงถึงคือการสร้างสรรค์ภาพลักษณ์ที่ดีให้
แก่หน่วยงาน องค์กร สถาบันด้วยการยึดหลักการ
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ซึ่งสอดคล้องกับ เสรี วงษ์มณฑา (2541 : 75-78)
คือ 1. ค้นหาจุดดีและจุดบกพร่องแห่งภาพลักษณ์
ของหน่วยงานที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน เพื่อหาลู่ทาง
และวางแผนการดำ�เนินงานในขั้นต่อไป การค้นหา
นี้อาจทำ�ได้โดยการรวบรวมทัศนคติ ท่าที และ
ความรู้สึกนึกคิดของกลุ่มประชาชนเป้าหมายรวม
ถึงอาจใช้การสำ�รวจวิจัยเข้ามาประกอบด้วย เพื่อ
ให้ได้ข้อมูลที่ใกล้เคียงกับความจริง 2. วางแผน
และกำ�หนดขอบเขตของภาพลักษณ์ที่องค์กรหรือ
สถาบั น ต้ อ งการต้ อ งสร้ า งให้ เ กิ ด ขึ้ น ในจิ ต ใจของ
ประชาชน 3. คิดหัวข้อเพือ่ ใช้ในการสร้างภาพลักษณ์
แก่ประชาชน หัวข้อเหล่านี้คือเนื้อหาข่าวสารที่จะ
ใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อกลุ่มประชาชนนั้นอาจ
ใช้เป็นคำ�ขวัญ หรือข้อความสั้น ๆ ที่กินใจและชวน
จดจำ� เพื่อสร้างความสนใจ และมีอิทธิพลโน้มน้าว
ชักจูงใจประชาชนให้เกิดภาพลักษณ์ตามที่ต้องการ
4. ใช้เครื่องมือสื่อสารต่างๆ ช่วยในการดำ�เนินงาน
สร้างภาพลักษณ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเข้า
ถึงประชาชนเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า วิลยั พร
ลาควิก (2545) ได้ทำ�วิทยานิพนธ์เรื่องการสื่อความ
หมายและการรับรู้เอกลักษณ์เพื่อส่งเสริมการท่อง
เที่ยวของชุมชนหัวหิน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
การสร้ า งเอกลั ก ษณ์ ชุ ม ชนหั ว หิ น การสื่ อ ความ
หมายเอกลักษณ์ของชุมชนหัวหิน การรับรู้และการ
ถอดรหั ส เอกลั ก ษณ์ ชุ ม ชนหั ว หิ น ในกลุ่ ม นั ก ท่ อ ง
เที่ยว ผลการวิจัยพบว่า การสร้างเอกลักษณ์เกิด
จากวัฒนธรรมพื้นฐานของชุมชนคือสภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ชุมชน สื่อจินตคดี
และสภาพแวดล้อมในปัจจุบนั โดยเอกลักษณ์ชมุ ชน
ได้แก่ ภาพลักษณ์ของชุมชน สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว สินค้า
บริการและประเพณี การละเล่น การสือ่ ความหมาย
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เอกลักษณ์ของชุมชนมีวิธีการคือการใช้คำ�ขวัญและ
สโลแกน การใช้นโยบาย การสร้างพระบรมราชา
นุสาวรียแ์ ละอนุสรณ์สถาน การอนุรกั ษ์สถาปัตยกรรม
การจัดงานประเพณีงานเทศกาลและกิจกรรมส่ง
เสริมการท่องเที่ยว ส่วนการสื่อสารนั้นมีการสื่อสาร
ระหว่างหน่วยงาน การสื่อสารระหว่างหน่วยงาน
กับชาวบ้านในชุมชนและการสื่อสารไปยังนักท่อง
เทีย่ ว การรับรูเ้ อกลักษณ์ในกลุม่ นักท่องเทีย่ ว พบว่า
เอกลักษณ์ที่เกิดการรับรู้ ได้แก่ ภาพลักษณ์ในด้าน
การเป็นเมืองทีเ่ งียบสงบ การเป็นเมืองเจ้านาย สถานที่
ท่องเที่ยวและอาหาร ส่วนเอกลักษณ์ที่รับรู้น้อย
คือ โผน กิง่ เพชร สินค้าและบริการ ประเพณีการละเล่น
ส่ ว นเอกลั ก ษณ์ ที่ ป ระทั บ ใจคื อ บรรยากาศของ
เมือง ความสะดวกสบายความปลอดภัยและความ
หลากหลายของเมือง ความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน
พิจารณาจาก กรกนก วิโรจศรีสกุล (2546) ได้ศกึ ษา
วิจัยเรื่อง ภาพลักษณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในสายตาประชาชนเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าภาพ
ลักษณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เด่นในด้าน
การเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง เก่ง มีความ
พร้อมด้านการเรียนการสอน เป็นมหาวิทยาลัยแห่ง
แรกของประเทศ เป็นมหาวิทยาลัยที่ประชาชน
ยอมรับในฐานะเป็นผู้นำ�ทางการศึกษา ภาพลักษณ์
อีกด้านหนึ่งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือเป็น
มหาวิทยาลัยที่มีแต่คนรํ่ารวย มีสังคมเลิศหรู การ
บำ�เพ็ญประโยชน์และรับใช้สังคมมีน้อย การเปิดรับ
ข่าวสารเกี่ยวกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยภาพ
รวมแล้วมีการเปิดรับข่าวสารในระดับน้อย สือ่ ทีเ่ ปิด
รับมากที่สุด คือ หนังสือพิมพ์รองลงมาคือสื่อบุคคล
และสื่อโทรทัศน์ ทางด้านทัศนคติของประชาชน
ต่ อ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย โดยภาพรวมแล้ ว
เป็นกลาง การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับจุฬาลงกรณ์
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มหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์กับทัศนคติและภาพ
ลักษณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยเป็นความ
สัมพันธ์ในเชิงบวก
3. การเชื่ อ มโยงภาพลั ก ษณ์ ก ารท่ อ ง
เที่ยวกลุ่มจังหวัดอีสานใต้กับประเทศเพื่อนบ้านทำ�
อย่างไร สรุปได้ดังนี้
		 1) วิ เ คราะห์ บ ริ บ ทจั ง หวั ด อี ส านใต้
และประเทศเพื่อนบ้านที่ต้องการเชื่อมโยงการท่อง
เที่ยวตามหลักการ SWOT Analysis เมื่อได้ข้อมูล
แล้ ว ประเด็ น ใดที่ เ ป็ น จุ ด แข็ ง นำ � มาเป็ น หลั ก ใน
การประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายได้รู้จัก โดยใช้
สื่อมวลชนและสื่อประเภทต่างๆ ช่วยรณรงค์ เช่น
การจัดกิจกรรมวาระพิเศษ เชิญผูน้ �ำ หรือผูม้ อี ทิ ธิพล
ทางความคิดของประเทศเพือ่ นบ้านทีเ่ ป็นเป้าหมาย
มาเป็นอาคันตุกะ และมีผู้เชี่ยวชาญด้านการท่อง
เที่ยวที่มีความสามารถด้านการจูงใจให้ข้อมูลและ
นำ � ชมสถานที่ สำ�คัญ ต่างๆ จั ดเสวนาระหว่า งรับ
ประทานอาหาร (Dinner talk) นำ�การแสดงศิลป
วัฒนธรรมที่หลากหลายมาให้ชม เป็นต้น ในขณะ
เดียวกันประเด็นใดที่เป็นจุดอ่อนรัฐบาลควรจะให้
ความช่วยเหลือในเบื้องต้น เช่นการสร้างถนนหรือ
สาธารณูปโภคเข้าไปในแหล่งท่องเที่ยว สร้างความ
สัมพันธ์ทางการฑูตโดยการเปิดพรมแดนให้นักท่อง
เที่ยวเดินทางได้สะดวกมีความปลอดภัย สร้างขวัญ
กำ�ลังใจให้ผู้อาศัยตามชายแดน เช่น ให้ค่าตอบแทน
พิเศษ กับทหาร ตำ�รวจ ครู เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
กำ�นันผู้ใหญ่บ้าน และกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชน
แนวชายแดนตระหนักถึงการเรียนหนังสือเพื่อจะ
ได้มีอาชีพที่สุจริต สังเกตได้จากช่วงรอยต่อของ
ชายแดนที่มีการขายสินค้าหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยว
จะพบเยาวชนอายุ 2 - 8 ขวบ เป็นขอทานจำ�นวน
มาก เช่น ช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ ช่องเม็ก จังหวัด
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อุบลราชธานี สำ�หรับช่องสะงำ� จังหวัดศรีสะเกษ
ก่อนที่จะเดินทางข้ามชายแดนจะมีเจ้าหน้าที่ทหาร
พรานเตือนเรื่องความปลอดภัยจากมิจฉาชีพที่จะ
ฉกชิงวิ่งราวของมีค่านักท่องเที่ยว เมื่อเกิดเหตุร้าย
กับนักท่องเที่ยวจะไม่สามารถจับตัวผู้กระทำ�ความ
ผิดได้เลยเพราะผู้ร้ายจะมีความคล่องแคล่วว่องไว
มากรู้ช่องทางหนีเป็นอย่างดี จะสอบถามหาพยาน
ผู้เห็นเหตุการณ์ก็จะไม่มีชาวบ้านให้ความร่วมมือ
เพราะในชุ ม ชนดั ง กล่ า วส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ญาติ กั น มี
พฤติกรรมคล้ายกัน หรือเตือนเรื่องสินค้าเลียนแบบ
ที่เสียงอันตราย นักท่องเที่ยวที่เดินทางคนเดียวจะ
มีความเสี่ยงสูงมาก หากเป็นนักท่องเที่ยวชายส่วน
ใหญ่จะเป็นเรื่องนำ�เสนอขายวัตถุโบราณ และเสนอ
ขายบริการทางเพศในอัตราที่ต่อรองได้มากถึง 80
เปอร์เซ็นต์ นักท่องเทีย่ วหญิงจะเป็นเรือ่ งการขอทาน
และตามตื้อขายสินค้าพื้นบ้านจนเกิดความรำ�คาญ
สิง่ เหล่านีน้ บั ว่าเป็นจุดอ่อนทีท่ �ำ ให้นกั ท่องเทีย่ วเดิน
ทางน้อย ภาครัฐควรเข้าไปดูแลและแก้ปัญหา
		 2) ภาครั ฐ ต้ อ งเป็ น ต้ น แบบหรื อ เป็ น
เจ้าภาพรับผิดชอบโครงการเชื่อมสัมพันธไมตรีและ
เปิดช่องทางการท่องเที่ยวโดยตรงและกระทำ�อย่าง
ต่อเนื่อง โดยการตั้งองค์กรขึ้นมาเป็นเอกเทศรับ
บัณฑิตใหม่ทางด้านการท่องเที่ยวหรือการสื่อสาร
มวลชนเข้ า มาทำ � งานสนั บ สนุ น เพราะผู้ ที่ สำ � เร็ จ
การศึกษาใหม่ๆ จะมีความตื่นตัวในการทำ�งานสูง
มีพฤติกรรมอยากรู้อยากเห็น หรืออาจจะมีกลุ่มที่
ชอบผจญภัยมาทำ�หน้าที่ ถึงแม้จะมีหน่วยงานของ
รัฐบาลคือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
แล้วก็ตาม เพราะ ททท. มีภาระงานมากอยู่แล้ว
การเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านที่กำ�ลังพัฒนา
อาจเป็นงานทีต่ อ้ งใช้เวลามาก เพราะประชาชนส่วน
ใหญ่มีการศึกษาน้อย จึงต้องมีองค์กรใหม่มาสนับ
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สนุนรัฐบาลยกเว้นภาษีให้กับบุคคลที่ทำ�ธุรกิจท่อง
เที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านเป้าหมายระยะเริ่มต้น
ธุรกิจ เช่น 3-5 ปีแรก รัฐบาลตั้งศูนย์ให้คำ�ปรึกษา
(รูปแบบสถาบัน องค์กร) กับผู้ประกอบธุรกิจท่อง
เที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านเป้าหมาย ในลักษณะ
ของการประกอบธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม
มีการให้ความรู้ ให้การสนับสนุนแหล่งทุน ให้ความ
ปลอดภัย มีคณะเยีย่ มเยียนให้ค�ำ ปรึกษาทุกไตรมาส
จัดกิจกรรมท่องเทีย่ วร่วมกันระหว่างสือ่ มวลชนไทย
กับสือ่ มวลชนประเทศเพือ่ นบ้าน เพือ่ ให้มาท่องเทีย่ ว
และทำ�ความรู้จักกัน (Press tour) อย่างน้อยปีละ
2 ครัง้ โดยธรรมชาติของสือ่ มวลชนเมือ่ ได้ขอ้ มูลไม่วา่
จะด้านใดก็ตาม หน้าที่ของสื่อคือนำ�เผยแพร่ นับว่า
เป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
ได้อกี ทางหนึง่ รัฐบาลสนับสนุนหรือประสานงานให้
ผูผ้ ลิตภาพยนตร์ ผูผ้ ลิตละครหรือมิวสิควีดโี อ ได้แลก
เปลีย่ นสถานทีใ่ นการเป็นฉากของภาพยนตร์หรือสือ่
ต่างๆ มีกติการ่วมกันกำ�หนดเนือ้ หาสร้างสรรค์ สร้าง
ความภาคภูมใิ จให้เจ้าของประเทศ มีการแลกเปลีย่ น
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาให้ทุนด้านการท่องเที่ยว
หรือการสื่อสารมวลชน ทุกปี ปีละ 10 ทุน กำ�หนด
ข้อตกลงว่านักศึกษาทุนดังกล่าวจะเป็นทูตทางการ
ท่องเที่ยว ระหว่างศึกษาจะรับทุนจากรัฐบาลโดย
มี ห น้ า ที่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ภ าพลั ก ษณ์ ข องประเทศ
ตนเองและส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศเพื่อนบ้าน
ใช้กระบวนการสื่อสารมวลชนเป็นตัวเชื่อม เช่น
นักศึกษาต้องผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงให้กับ
ท้องถิน่ สร้างเว็บไซต์เขียนบทความส่งไปสือ่ มวลชน
ของประเทศตนเองทุกเดือน เป็นต้น ซึ่งตลอดระยะ
เวลาไม่ตํ่ากว่า 4 ปี นักศึกษาสามารถทำ�งานให้
ประเทศของตนได้อย่างต่อเนื่อง กำ�หนดเรื่องการ
ท่องเที่ยวเป็นวาระแห่งชาติ เน้นพัฒนาจิตใจและ
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สร้างความตระหนักแก่คนในชาติให้คดิ ถึงความเป็น
ชาติของตนเอง และให้มคี วามสามัคคีอยูร่ ว่ มกันอย่า
งมีนาํ้ ใจ มีการประกอบอาชีพทีซ่ อื่ สัตย์สจุ ริต การตัง้
กฎเกณฑ์กติกาการดำ�เนินชีวิตที่เข้มงวดสำ�หรับผู้
กระทำ�ความผิด สำ�หรับผูร้ กั ษากฎหมายต้องปฏิบตั ิ
อย่างเคร่งครัด
การเชื่อมโยงเครือข่ายกับประเทศเพื่อน
บ้านไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตาม แต่ละประเทศต้อง
รูจ้ กั ตนเอง และรูเ้ ขา-รูเ้ รา เมือ่ แต่ละประเทศมีความ
จริงใจต่อกัน ปรึกษาหารือกัน สิ่งดีๆ ก็จะเกิดขึ้นได้
ภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ได้แม้จะต้องอาศัย
ระยะเวลาที่ยาวนาน แต่ผลที่ได้คุ้มค่าโดยใช้วิธีการ
ประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุดและมีการกระทำ�อย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะ

การพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวคือการนำ�
ความโดดเด่นของศิลปวัฒนธรรมมาเป็นจุดขาย
นำ�หลักการส่งเสริมการตลาดคือการจัดกิจกรรม
ระยะสั้นที่ใช้สนับสนุนการขายที่นอกเหนือจากการ
โฆษณา การขายโดยใช้บคุ คลทีม่ ชี อื่ เสียงในสังคมทีม่ ี
ภาพลักษณ์ในทางบวกมาเป็นต้นแบบ (Presenter)
การเชิญบุคคลสำ�คัญหรือบุคคลพิเศษของประเทศ
เพื่อนบ้านมาท่องเที่ยวและทำ�ข่าวประชาสัมพันธ์
จะสามารถกระตุ้นความสนใจผู้ซื้อหรือจะใช้วาระ
พิเศษทำ�กิจกรรมในรูปแบบกิจกรรมพิเศษ (Special
event) ด้วยการลดราคาค่าบริการในวันสำ�คัญๆ เช่น
วันที่ 12 สิงหาคม วันที่ 5 ธันวาคม พาครอบครัวครัว
ไปเที่ยวฟรี จัดกิจกรรมต่อเนื่องในช่วงที่ธรรมชาติ
ปรากฏอย่างชัดเจน เช่น ฤดูหนาวจัดให้เป็นสถานที่
ชมธรรมชาติ ชมดอกไม้หลากสี เปิดสถานทีใ่ ห้เป็นที่
ถ่ายทำ�รายการโทรทัศน์ รายการสนทนาบันเทิงนอก

สถานที่ เป็นฉากภาพยนตร์หรือละครหลังข่าว การ
ให้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ เป็นการส่งเสริม
การขายอีกรูปแบบหนึง่ ทีใ่ ห้ขอ้ มูลรายละเอียดเกีย่ ว
กับสินค้าและบริการในรูปแบบของการสนทนากับ
สื่อมวลชน เชิญสื่อมวลชนมาเยี่ยมหรือให้เป็นแผ่น
ข่าวที่เป็นกิจกรรมช่วยเหลือสังคม เป็นต้น

สรุปผล

การศึกษาภาพลักษณ์การท่องเทีย่ วอีสานใต้
เป็นการศึกษาความรูส้ กึ นึกคิดของบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
กับด้านการท่องเที่ยวซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความ
สงสัยใคร่รขู้ องคณะผูว้ จิ ยั โดยใช้กระบวนการทำ�งาน
ภายใต้หลักเกณฑ์ทางวิชาการ ดังนัน้ ผลการวิจยั ทีไ่ ด้
มาจะเป็นฐานข้อมูลไปสูก่ ระบวนการในการสร้างภาพ
ลักษณ์การท่องเทีย่ วอีสานใต้ให้เด่นชัดเป็นเอกลักษณ์
ของภาคอีสาน ผู้ท่เี กี่ยวข้องจำ�เป็นต้องสื่อสารภาพ
ลักษณ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่วา่ จะเป็นการ
ทำ�งาน การบริการในจุดบริการต่างๆ การแสดงออก
ถึงความตัง้ ใจในการทำ�งาน การแสดงความยินดีทไ่ี ด้
ให้บริการ กิจกรรมความเคลือ่ นไหวทีช่ มุ ชนท้องถิน่
หรือหน่วยงานใดๆ ได้กระทำ�ไปแล้วหรือคิดจะทำ�
ต้องสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้สังคมได้รับรู้โดยการนำ�
กระบวนการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
(Integrated marketing communication) มาประยุกต์
ใช้เพือ่ การสือ่ สารกับสังคมอย่างเป็นรูปธรรมจะส่งผลให้
เกิดการเห็นภาพลักษณ์การท่องเทีย่ วจังหวัดอีสานใต้ใน
รูปแบบทีเ่ ด่นชัดและครอบคลุมถึงกระบวนการการท่อง
เทีย่ วโดยภาพรวมทัง้ หมด กระบวนการเหล่านีจ้ ะได้รบั
การยอมรับจากคนในประเทศจะมีการท่องเที่ยวมาก
ขึน้ มีชอ่ื เสียงมากขึน้ เมือ่ มีชอ่ื เสียงดีได้รบั การยอมรับ
จากทุกส่วนของสังคมการจะเชือ่ มโยงการท่องเทีย่ วกับ
ประเทศเพือ่ นบ้านก็ท�ำ ได้งา่ ย
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บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะ
ที่ จำ � เป็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านของผู้ บ ริ ห ารศู น ย์ บ่ ม เพาะวิ ส าหกิ จ ในสถาบั น
อุดมศึกษาไทย 2) เพื่อสร้างคู่มือการประเมินสมรรถนะ และ 3) เพื่อตรวจสอบ
ความเป็นไปได้ของคู่มือการประเมินสมรรถนะ ผลการวิจัย พบว่า 1) องค์ประกอบ
สมรรถนะผู้บริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาไทย ประกอบด้วย 4
สมรรถนะหลัก คือ (1) สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ (2) สมรรถนะด้านความรู้
(3) สมรรถนะด้านคุณลักษณะภาวะผู้นำ� และ (4) สมรรถนะด้านทักษะหรือเทคนิค
สมรรถนะหลักแต่ละด้านประกอบด้วย 10 ข้อย่อย 2) ผลการสร้างคู่มือการประเมิน
สมรรถนะผู้บริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาไทย ประกอบด้วย
วัตถุประสงค์การประเมิน คุณลักษณะทีใ่ ช้ในการประเมิน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการประเมิน
กระบวนการในการประเมิน บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับการประเมิน เกณฑ์สมรรถนะทีใ่ ช้
ในการประเมิน ช่วงเวลาและความถี่ในการประเมิน และ 3) ผลการตรวจสอบความ
เป็นไปได้ของคูม่ อื การประเมินสมรรถนะผูบ้ ริหาร โดยภาพรวมทัง้ หมดมีความเป็นไป
ได้ในการนำ�คู่มือไปใช้อยู่ในระดับมาก
คำ�สำ�คัญ : สมรรถนะ, ผู้บริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
1

นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาภาวะผู้นำ�เพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
3
ศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

114 รมยสาร

Abstract

The purposes of this research were
1) to study the components of necessary
competency related to performances of the
Business Incubation Center administrators
at Thai Higher Education Institutions,
2) to develop a handbook for assessing
their competency and 3) to examine the
feasibility of the competency assessment
handbook. The results were as follows :
1) Four main components of their competency
were found, i.e., (1) management, (2) knowledge,
(3) leadership characteristics and (4) skills or
techniques. Moreover, each main component
was composes of 10 sub-components.
2) The developed handbook for assessing
the administrators’ competency consisted
of the following points: objectives of the
assessment, characteristics used in the
assessment, tools used in the assessment,
processes of the assessment, personnel
involved with the assessment, competency
criteria used in the assessment, and duration
and frequency of the assessment. 3) Having
examined the feasibility of the competency
assessment handbook, it showed that the
handbook was implemented at a high level.
Keyword : Competency, Business Incubation
Centers administrator
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บทนำ�

สถานการณ์เศรษฐกิจในยุคปัจจุบนั มีความ
เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ทำ�ให้เกิดการแข่งขันทาง
ธุรกิจดังนัน้ ผูป้ ระกอบการต้องเตรียมความพร้อมใน
การรับกับความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ และต้องมีการ
พัฒนาความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและความสามารถในการแข่งขันทาง
ธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา
ไทย เป็นนโยบายหนึ่งของทางรัฐบาลที่จัดตั้งขึ้น
โดยสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับ
มหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเป็นพี่เลี้ยง
ทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการโดยอาศัยองค์ความ
รู้ในมหาวิทยาลัยมาเชื่อมโยงเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้กับผู้ประกอบการ
(สุรตั น์ แท่นประเสริฐกุล, 2548 : 12) ปัจจุบนั ระบบ
เศรษฐกิจของโลกเคลือ่ นเข้าสูย่ คุ เศรษฐกิจฐานความ
รู้ที่ให้ความสำ�คัญกับต้นทุนทางปัญญาองค์ความรู้
และนวัตกรรมซึง่ เป็นปัจจัยสำ�คัญต่อการขับเคลือ่ น
ระบบเศรษฐกิจและสร้างความสามารถทางการ
แข่งขันการจัดการองค์ความรู้และการสร้างสรรค์
นวัตกรรมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ) University
Business Incubator : UBI) เป็นหน่วยงานทีม่ คี วาม
สำ�คัญของภาครัฐที่มุ่งเน้นใช้สถาบันการศึกษาเป็น
ฐานในการพัฒนาผู้ประกอบการเพราะสถาบันการ
ศึกษามีความพร้อมหลายด้าน เช่น ความพร้อมด้าน
สถานที่ ด้านบุคลากรที่มีความรู้ ด้านเครื่องมือและ
อุปกรณ์พนื้ ฐานทีจ่ �ำ เป็นในการดำ�เนินธุรกิจ มีหน่วย
งานภายในสถาบันที่สามารถเป็นเครือข่ายหลาก
หลายด้านในการช่วยเหลือด้านต่างๆ แก่ผู้ประกอบ
การ SMEs (วิทยา มานะวาณิชเจริญ, 2547 : 19)
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ศูนย์บม่ เพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา
เริ่มโครงการมา ตั้งแต่ช่วงปลายปี พ.ศ. 2547 โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทำ�หน้าที่บ่มเพาะธุรกิจให้เกิด
ผู้ประกอบการใหม่ เพื่อพัฒนาสู่บริษัทจัดตั้งใหม่
(Start Up Companies) และเสริมสร้างศักยภาพ
ให้เข้มแข็งทั้งด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการ
ผลิตและการวางแผนธุรกิจ (Business Plan &
Technology Development of Product)
ยกระดับเป็นบริษัทเต็มรูปในอนาคต (Spin off
Companies) เป็นช่องทางนำ�ผลงานวิจยั สิง่ ประดิษฐ์
และนวั ต กรรมที่ ส ร้ า งสรรค์ โ ดยคณาจารย์ ใ น
สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาสู่กระบวนการใช้งานเชิง
พาณิชย์ สร้างนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ
เป็นผู้ประกอบการโดยการบูรณาการความรู้จาก
มหาวิทยาลัยและภาคเอกชน ทำ�ให้เกิดความคุ้ม
ค่าทางเศรษฐกิจต่อประเทศ สร้างวงจรรายได้และ
ผลประโยชน์กลับสู่สถาบันอุดมศึกษา เพื่อสร้าง
ผลสัมฤทธิ์สู่เป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถ
เชิงการแข่งขันของประเทศโดยใช้ความรู้เป็นฐาน
จากสถานการณ์เศรษฐกิจในยุคปัจจุบันที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำ�ให้ผู้ประกอบการต้อง
มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาตนเองเพื่อ
รองรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ผูบ้ ริหารศูนย์บม่ เพาะวิสาหกิจจึงมีบทบาท
สำ � คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นเพื่ อ ให้ ส ามารถประสบ
ผลสำ�เร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ของ
โครงการผูบ้ ริหารศูนย์บม่ เพาะวิสาหกิจจำ�เป็นต้องมี
คุณลักษณะภาวะผูน้ �ำ มีทกั ษะ มีความคิดสร้างสรรค์
มี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ ดี เพื่ อ ตอบสนองความ
ต้องการและแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการให้ทัน
กับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
เป็นกลไกสู่การสร้างความสามารถทางการแข่งขัน
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ให้กับผู้ประกอบใหม่จากการศึกษาและทบทวน
เอกสารงานวิจัยพบว่า ยังไม่มีงานวิจัยที่ทำ�การ
ศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะผูบ้ ริหารศูนย์บม่ เพาะ
วิสาหกิจและคู่มือประเมินสมรรถนะผู้บริหารศูนย์
บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาไทย
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้วิจัยได้ปฏิบัติ
หน้าที่ในตำ�แหน่งผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมี
ประสบการณ์ในการทำ�งานเกี่ยวกับศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ ประมาณ 7 ปี ทำ�ให้ผู้วิจัยมีความสนใจ
ศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไทย เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง องค์
ประกอบสมรรถนะแล้วนำ�ไปเป็นส่วนประกอบของ
คู่มือการประเมินสมรรถนะผู้บริหารศูนย์ บ่มเพาะ
วิสาหกิจ เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ตำ�แหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
สามารถนำ�คูม่ อื นีไ้ ปใช้เพือ่ ให้เกิดประโยชน์กบั หน่วย
งานทั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ
ที่มีสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาบุคลากร
ในลักษณะเดียวกันได้อย่างมีคุณภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะ
ทีจ่ �ำ เป็นเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารศูนย์บม่
เพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาไทย
2. เพื่อสร้างคู่มือการประเมินสมรรถนะ
ผูบ้ ริหารศูนย์บม่ เพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา
ไทย
3. เพื่ อ ตรวจสอบความเป็ น ไปได้ ข อง
คู่มือการประเมินสมรรถนะผู้บริหารศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาไทย
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ขอบเขตของการวิจัย

1. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
1) ผู้ทรงคุณวุฒิ จำ�นวน 5 คน และ 2) ผู้อำ�นวยการ
ศูนย์บม่ เพาะวิสาหกิจ รองผูอ้ �ำ นวยการศูนย์บม่ เพาะ
วิสาหกิจ คณะกรรมการศูนย์บม่ เพาะวิสาหกิจ รองผู้
จัดการศูนย์บม่ เพาะวิสาหกิจ และเจ้าหน้าทีท่ ปี่ ฏิบตั ิ
งานในศูนย์บม่ เพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาที่
จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 – 2556 จำ�นวน 63
ศูนย์ซึ่งมีวิธีการกำ�หนดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ศูนย์ละ 10
คน รวม 630 คน
2. ด้านขอบเขตด้านเนื้อหา
ผู้ วิ จั ย ได้ นำ � ต้ น แบบสมรรถนะที่ ไ ด้ จ าก
การศึกษาจากแนวคิด หลักการ เอกสารและงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้องของแมคคลีแลนด์ (McClelland,
1973), สเปนเซอร์ และสเปนเซอร์ (Spencer &
Spencer, 1993) และโบยาทซิส (Boyatzis, 1982)
ซึง่ ประกอบด้วยสมรรถนะ 4 ด้าน คือ (1) สมรรถนะ
ด้านการบริหารจัดการ (2) สมรรถนะด้านความรู้
(3) สมรรถนะด้านคุณลักษณะภาวะผู้นำ� และ (4)
สมรรถนะด้ า นทั กษะหรือเทคนิค นำ�มากำ�หนด
เป็นกรอบสมรรถนะเบื้องต้นเพื่อใช้เป็นแนวทางใน
สร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่
ในสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด

วิธีดำ�เนินการวิจัย

วิธีการวิจัยแบบผสมผสานประกอบด้วย
วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
การวิจยั เชิงปริมาณใช้สถิตพิ รรณนา ได้แก่ ค่าความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
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1) ผู้อำ�นวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 2) รอง
ผูอ้ �ำ นวยการศูนย์บม่ เพาะวิสาหกิจ 3) คณะกรรมการ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 4) รองผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ และ5) เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในศูนย์บ่ม
เพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาไทยที่จัดตั้งขึ้น
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 – 2556 จำ�นวน 63 ศูนย์
ใช้วธิ กี ารเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) จากแห่งละ 10 คน รวม 630 คน ส่วน
การวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรง
คุณวุฒิที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับนโยบายของศูนย์
บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาไทยจำ�นวน
5 คน และใช้วิธีการสนทนากลุ่มผู้บริหารศูนย์บ่ม
เพาะเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
จำ�นวน 8 คน การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถามตาม
แบบลิเคิท (Likert) มาตรวัด 5 ระดับ โดยแบ่งการ
ศึกษาเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสังเคราะห์องค์ประกอบ
สมรรถนะที่จำ�เป็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้
บริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา
ไทย ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาเอกสาร ตำ � รา งานวิ จั ย ที่
เกี่ ย วข้ อ ง และสั ง เคราะห์ จากการสั ม ภาษณ์ เชิ ง
ลึ ก ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งด้ า นนโยบาย
ของศู น ย์ บ่ ม เพาะวิ ส าหกิ จ ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
ไทย จำ�นวน 5 คนมาทำ�การสังเคราะห์ข้อมูลเป็น
ร่างองค์ประกอบสมรรถนะของผู้บริหารและสร้าง
เป็นร่างแบบสอบถามนำ�เสนออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์
เพื่ อ ตรวจสอบความตรงเนื้ อ หา โครงสร้ า งและ
หลักวิชาการนำ�มาปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ทปี่ รึกษา
ร่วมวิทยานิพนธ์ นำ�ร่างแบบสอบถามส่งไปให้ผู้ทรง
คุณวุฒติ รวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามจำ�นวน
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3 คน และนำ�มาปรับปรุงตามคำ�แนะนำ�ของผู้ทรง
คุณวุฒิ นำ�ข้อมูลมาวิเคราะห์คา่ ดัชนีความสอดคล้อง
(IOC) ได้ค่าความสอดคล้องเท่ากับ 0.905 ถือว่า
เป็นสมรรถนะของผู้บริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
ในสถาบันอุดมศึกษาที่มีความตรงตามโครงสร้าง
หลักการเนื้อหาซึ่งสามารถสรุปรายด้าน ดังนี้ 1)
สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ ได้ค่า IOC เท่ากับ
0.88 2) สมรรถนะด้านความรู้ได้ค่า IOC เท่ากับ
0.92 3) สมรรถนะด้านคุณลักษณะภาวะผู้นำ� ได้ค่า
IOC เท่ากับ 0.88 และ 4) สมรรถนะด้านเทคนิคได้
ค่า IOC เท่ากับ 0.94 นำ�แบบสอบถามไปทดลองใช้
กับคณะอนุกรรมการและประธานเครือข่ายศูนย์บม่
เพาะวิสาหกิจ จำ�นวน 30 คน ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาครั้งนี้ วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นโดย
ใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีของครอนบาค
(Cronbach) ค่าที่ได้ดังนี้ 1) สมรรถนะด้านการ
บริหารจัดการเท่ากับ 0.91 2) สมรรถนะด้านความรู้
เท่ากับ 0.86 3) สมรรถนะด้านคุณลักษณะภาวะ
ผู้นำ�เท่ากับ 0.91 และ 4) สมรรถนะด้านทักษะหรือ
เทคนิคเท่ากับ 0.86 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.95 นำ�ร่างแบบสอบถามที่ทดลองใช้แล้ว
จัดทำ�เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์แบบสอบถาม
ประกอบด้วยสมรรถนะทัง้ หมด 4 ด้านละ10 ตัวแปร
ย่อย รวม 40 ตัวแปรย่อยคือ 1) สมรรถนะด้าน
การบริหารจัดการ 10 ตัวแปรย่อย 2) สมรรถนะ
ด้านความรู้ 10 ตัวแปรย่อย 3) สมรรถนะด้าน
คุณลักษณะภาวะผู้นำ� 10 ตัวแปรย่อย และ 4)
สมรรถนะด้านทักษะหรือเทคนิค 10 ตัวแปรย่อย
นำ�แบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยประกอบ
ด้วย 1) ผูอ้ �ำ นวยการศูนย์บม่ เพาะวิสาหกิจ 2) รองผู้
อำ�นวยการศูนย์บม่ เพาะวิสาหกิจ 3) คณะกรรมการ
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ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 4) รองผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ และ 5) เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในศูนย์
บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาที่จัดตั้งขึ้น
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 – 2556 จำ�นวน 63 ศูนย์ ซึ่งมี
วิธกี ารกำ�หนดกลุม่ ตัวอย่างโดยวิธเี ลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) ศูนย์ละ 10 คน รวม 630
คน โดยใช้แบบสอบถามสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัย
ส่งแบบสอบไปยังศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบัน
อุดมศึกษาที่จัดตั้งขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 – 2556
จำ�นวน 63 ศูนย์ศูนย์ละ 10 ฉบับ รวม 630 ฉบับ
ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จำ�นวน 565 ชุด คิด
เป็นร้อยละ 89
ขั้ น ตอนที่ 2 การสร้ า งคู่ มื อ ประเมิ น
สมรรถนะผู้บริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบัน
อุ ด มศึ ก ษาไทย เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ คื อ การสนทนา
กลุ่ ม กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ ผู้ บ ริ ห ารศู น ย์ บ่ ม เพาะ
วิสาหกิจเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน
ล่าง จำ�นวน 8 คนได้องค์ประกอบของคู่มือ 7 ข้อ
คือ 1) วัตถุประสงค์การประเมิน 2) คุณลักษณะที่
ใช้ในการประเมิน 3) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการประเมิน 4)
กระบวนการในการประเมิน 5) บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การประเมิน 6) เกณฑ์สมรรถนะทีใ่ ช้ในการประเมิน
7) ช่วงเวลาและความถี่ในการประเมิน
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบความเป็นได้ของ
คู่ มื อ ประเมิ น สมรรถนะผู้ บ ริ ห ารศู น ย์ บ่ ม เพาะ
วิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาไทย เครื่องมือที่ใช้
คือ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็น
ไปได้ของคู่มือแบบประเมินสมรรถนะผู้บริหารศูนย์
บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาไทย เป็น
แบบสอบถามปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า
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(Summated Rating Scale) 5 ระดั บ ของลิ
เคิ ท (Likert) แบบสอบถามชุ ด นี้ ป ระกอบด้ ว ย
ทั้งหมด 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) โครงสร้างคู่มือ 2)
วัตถุประสงค์ 3) เนื้อหา 4) การประเมินผล นำ�ร่าง
คู่มือและแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
เป็นไปได้ของคู่มือส่งไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
คุณภาพของแบบสอบถามจำ�นวน 3 คน และนำ�มา
ปรับปรุงตามคำ�แนะนำ�ของผูท้ รงคุณวุฒนิ �ำ ข้อมูลมา
วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ได้ค่าความ
สอดคล้องเท่ากับ 0.87 โดยแบ่งเป็น ด้านโครงสร้าง
คู่มือ เท่ากับ 0.88 ด้านวัตถุประสงค์ เท่ากับ 0.85
ด้านเนื้อหา เท่ากับ 0.87 และด้านการประเมินผล
เท่ากับ 0.88 นำ�แบบสอบถามที่ได้แล้วไปทดลอง
ใช้ (Try–out) กับบุคลากรซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษาครัง้ นี้ จำ�นวน 30 คนวิเคราะห์หาค่าความ
เชือ่ มัน่ (Reliability) โดยใช้สตู รสัมประสิทธิแ์ อลฟา
(α–coefficient) ตามวิธขี องครอนบาค (Cronbach)
จากการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามค่า
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.797

ผลการวิจัย

ผลการวิจัยสามารถนำ�เสนอตาม
วัตถุประสงค์ได้ ดังนี้
1. ผลการสั ง เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบ
สมรรถนะของผู้บริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจใน
สถาบันอุดมศึกษาไทย มีทั้งหมด 4 ด้าน ประกอบ
ด้วย 1) สมรรถนะด้านบริหารจัดการจำ�นวน 10
ข้อ ประกอบด้วย (1) สามารถวางแผนการบริหาร
คนและบริ ห ารงานที่ ส อดคล้ อ งกั บ งานในศู น ย์
บ่มเพาะวิสาหกิจ (2) สามารถรวบรวมวิเคราะห์
ข้อมูลและผลงานวิจัยในสถาบันมาใช้ในการพัฒนา
ศู น ย์ บ่ ม เพาะวิ ส าหกิ จ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
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(3) สามารถจัดหาสิ่งอำ�นวยความสะดวกสำ�หรับ
บริการผู้ประกอบการให้ประสบผลสำ�เร็จในการ
ประกอบธุรกิจ (4) สามารถมอบหมายงานให้กับ
เจ้าหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับความสามารถของ
แต่ละบุคคล (5) สามารถประเมินและติดตามผล
การดำ�เนินงานเพื่อนำ�ผลที่ได้มาพัฒนาหรือแก้ไข
ปัญหาในการจัดการได้ดี (6) สามารถสร้างการมี
ส่วนร่วมกับเครือข่ายสนับสนุนการเป็นผู้ประกอบ
การ (7) สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการทำ�งานตาม
ยุทธศาสตร์ขององค์กรได้ (8) สามารถจัดทำ�และ
ใช้ แ ผนกลยุ ท ธ์ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ สำ �หรั บ การบริ ห าร
จัดการองค์กรได้ (9) สามารถแยกแยะและจัดลำ�ดับ
ความสำ�คัญของการดำ�เนินงานตามแผนได้อย่าง
เหมาะสม (10) สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการทำ�งาน
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้
2) สมรรถนะด้านความรู้ จำ�นวน 10 ข้อประกอบ
ด้วย (1) มีความสามารถรอบรู้ในด้านระบบการเงิน
(2) มีความสามารถรอบรู้เกี่ยวกับแผนธุรกิจ (3) มี
ความสามารถรอบรู้ในด้านการดูแลผู้ประกอบการ
(4) มีความสามารถรอบรู้ในด้านการบริหารธุรกิจ
(5) มีความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (6) มีความสามารถรอบรู้ใน
ด้านระบบบัญชี (7) มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคหรือ
วิธีการจัดการความรู้ (8) มีความรอบรู้ในการศึกษา
วิจัยงานที่เกี่ยวข้องกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (9)
มีความรู้เกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของศูนย์บ่ม
เพาะวิสาหกิจได้อย่างชัดเจน (10) มีความรู้เกี่ยว
กับภูมิปัญญาท้องถิ่น 3) สมรรถนะด้านคุณลักษณะ
ภาวะผู้นำ� จำ�นวน 10 ข้อ ประกอบด้วย (1) เป็นผู้
ที่มีวิสัยทัศน์มองเห็นเป้าหมายของงานในระยะไกล
ได้อย่างชัดเจน (2) ให้เกียรติและเคารพในความคิด
เห็นและความสามารถของผู้ร่วมงานด้วยกัน (3) มี
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ความสามารถในการสื่อสารที่ดีกับบุคลากรภายใน
และบุคคลภายนอก (4) สามารถบูรณาการ องค์
ความรู้ในด้านต่างๆ มาใช้ในศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
(5) เป็นผู้ที่สามารถปรับทัศนคติในเชิงบวกและมอง
โลกในแง่ดอี ยูเ่ สมอ (6) มีความสามารถกล้าตัดสินใจ
ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ (7) มีความมุ่งมั่น
และรับผิดชอบในงานที่ทำ�อย่างจริงจัง(8) สามารถ
สร้างแรงจูงใจในการทำ�งานเป็นทีมแก่บุคลากรใน
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (9) สามารถระดมความคิด
เห็นเพื่อสร้างความร่วมมือจากผู้ร่วมทำ�งานด้วยกัน
(10) มีความสามารถในการกล้าคิด กล้าพูดและกล้า
ทำ�ในสิ่งที่ถูกต้องและ4)สมรรถนะด้านทักษะหรือ
เทคนิค จำ�นวน 10 ข้อ ประกอบด้วย (1) สามารถ
จัดการระบบข้อมูล ข่าวสารด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ ทั น สมั ย (2) สามารถสร้ า งความ
สมดุลการให้บริการของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจแก่
ผู้ประกอบการ (3) สามารถเชื่อมโยงภาคีเครือข่าย
ภายนอกมาช่ ว ยในการบริก ารให้คำ�ปรึกษาแก่ผู้
ประกอบการทัง้ รายใหม่และรายเก่าได้ (4) สามารถ
สนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีแนวคิดสร้างสรรค์ใน
การออกแบบหรือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ (5) สามารถ
เชือ่ มโยงเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะอืน่ ๆ มาร่วมทำ�งาน
แบบบูรณาการได้ (6) สามารถขจัดข้อผิดพลาดใน
กระบวนการทำ�งานภายในองค์กรได้ (7) สามารถ
นำ�ผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้พัฒนานวัตกรรมสู่เชิง
พาณิชย์ (8) สามารถนำ�เทคนิคการสอนงานเพื่อ
พัฒนาผลงาน (Coaching for Performance) มา
ใช้ในการสื่อสารกับผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี (9)
สามารถเป็นพี่เลี้ยงให้คำ�ปรึกษาในด้านต่างๆ ให้ผู้
ประกอบการ (10) สามารถนำ�ความรู้เชิงวิชาการ
และเทคโนโลยีต่างๆมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติ
งานได้จริง

2. ผลการสร้างคูม่ อื การประเมินสมรรถนะ
ผูบ้ ริหารศูนย์บม่ เพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา
ไทย ได้ อ งค์ ป ระกอบของคู่ มื อ 7 ข้ อ คื อ (1)
วัตถุประสงค์การประเมิน (2) คุณลักษณะที่ใช้ใน
การประเมิน (3) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน (4)
กระบวนการในการประเมิน (5) บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับการประเมิน (6) เกณฑ์สมรรถนะที่ใช้ในการ
ประเมิน (7) ช่วงเวลาและความถี่ในการประเมิน
3. ผลการตรวจสอบความเป็นไปได้ของ
คู่มือที่นำ�ไปใช้ พบว่า คู่มือการประเมินสมรรถนะ
ในการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารศูนย์บม่ เพาะวิสาหกิจ
ในสถาบันอุดมศึกษาไทย โดยภาพรวมทั้งหมดมี
ความเป็นไปได้ในการนำ�คู่มือไปใช้อยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ พบว่า เนื้อหามี
ความเป็นไปได้ในการนำ�ไปใช้อยู่ในระดับมากที่สุด
ส่วนด้านการประเมินผล ด้านโครงสร้างคู่มือด้าน
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ในการนำ�ไปใช้ปฏิบตั ิ
จริงอยู่ในระดับมาก

อภิปรายผลการวิจัย

จากการศึกษาสมรรถนะของผูบ้ ริหารศูนย์
บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาไทย สามารถ
นำ�ผลการศึกษามาอภิปรายผลการวิจัย ได้ดังนี้
1. การสังเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะที่
มีความจำ�เป็นของผูบ้ ริหารศูนย์บม่ เพาะวิสาหกิจใน
สถาบันอุดมศึกษาไทย มีทั้งหมด 4 ด้าน ประกอบ
ด้ ว ย 1) สมรรถนะด้ า นบริ ห ารจั ด การ จำ � นวน
10 ข้อ 2) สมรรถนะด้านความรู้ จำ�นวน 10 ข้อ
3) สมรรถนะด้านคุณลักษณะภาวะผู้นำ� จำ�นวน
10 ข้อ และ 4)สมรรถนะด้านทักษะหรือเทคนิค
จำ�นวน 10 ข้อ พบว่า 1) สมรรถนะด้านการบริหาร
จัดการเป็นสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบ
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การบริหารองค์กร ให้การบริหารงานอื่นๆ บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ คุณภาพตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ที่กำ�หนดไว้ โดยมีบทบาทหลักในการประสานส่ง
เสริมสนับสนุนและการอำ�นวยความสะดวกต่างๆ
ในการให้บริการทั้งผู้ประกอบการ บุคคลภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย ตามหลักการบริหารที่
มุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นหลัก และ
การวางแผน การจัดการองค์การถือว่าเป็นสมรรถนะ
ที่ทำ�ให้องค์กรประสบความสำ�เร็จ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของสถาบันการจัดการแห่งประเทศ
นิวซีแลนด์ (New Zealand Institute of
Management, 2005 : 8) พบว่า สมรรถนะของผู้
บริหารมีคณ
ุ ลักษณะตามกรอบสมรรถนะระดับนีจ้ ะ
เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะที่สำ�คัญใน 2 ด้านได้แก่
(1) ด้านการจัดการทั่วไป (Broad Management
Skill and Knowledge) ซึ่งประกอบด้วยการ
คิ ด เชิ ง กลยุ ท ธ์ ก ารตั ด สิ น ใจอย่ า งมี ก ระบวนการ
การวางแผนการจัดองค์การการจัดการบุคลากร
กระบวนการพัฒนาและการบริหารโครงการ
(2) ด้านการจัดการบุคคล (Personnel Management
Skill) ทีส่ �ำ คัญได้แก่ การติดต่อสือ่ สารการสร้างความ
เชื่อมั่นและการจัดการเวลา เป็นต้น 2) สมรรถนะ
ด้านความรู้ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเป็นหน่วยงานที่
ให้บริการวิชาการเกีย่ วกับการดำ�เนินการจัดตัง้ ขยาย
ธุรกิจ ดังนั้นสมรรถนะด้านความรู้จึงมีความจำ�เป็น
อย่างยิง่ สำ�หรับผูบ้ ริหารศูนย์บม่ เพาะวิสาหกิจทีต่ อ้ ง
มีและพึงมี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยมาร์เรลลี ทอน
โดรา และ ฮอจ (Marrelli, Tondora & Hoge, 2005
: 534-535) ทีก่ ล่าวว่า สมรรถนะเป็นกลุม่ ของความ
รู้ ทักษะ และทัศนคติที่ช่วยให้บุคคลประสบความ
สำ�เร็จในการปฏิบัติงาน ซึ่งงานแต่ละประเภทจะ
มีความแตกต่างกัน และมีความต้องการสมรรถนะ
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ของบุคคลที่แตกต่างกันด้วย 3) สมรรถนะด้าน
คุณลักษณะภาวะผู้นำ� คุณลักษณะภาวะผู้นำ� ถือว่า
เป็นคุณลักษณะเฉพาะส่วนบุคคลที่ได้ปฏิบัติออก
มาให้เห็นเป็นเชิงประจักษ์ มีความโดดเด่นเป็นที่น่า
สนใจสำ�หรับบุคคลอืน่ เป็นสมรรถนะในการกำ�หนด
กลยุทธ์เพื่อใช้ศักยภาพของผู้บริหารในการส่งเสริม
ให้ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจสามารถตอบสนองตรงกับ
วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายของสำ�นักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยที่สังกัด
ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั เบ็คเกอร์ฮวิ ส์ลดิ และ อูลริช
(Becker ; Huselid ; & Ulrich, 2001) ที่วิจัยเกี่ยว
กับสมรรถนะหลักขององค์กร โดยทำ�การศึกษากลุม่
ธุรกิจเครือ่ งไฟฟ้า กลุม่ ธุรกิจยา และกลุม่ ธุรกิจทีผ่ ลิต
สินค้าอุปโภคและบริโภค พบว่า สมรรถนะหลักที่
องค์กรมี ได้แก่ สมรรถนะด้านการเป็นผู้นำ� การ
จัดการ ซึ่งในแต่ละสมรรถนะจะมีการแบ่งออกเป็น
หัวข้อย่อยๆ เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะงานของ
บุคลากรในแต่ละตำ�แหน่ง เช่น ผู้บริหารระดับสูง
จะมีสมรรถนะด้านการเป็นผู้นำ�มากกว่าพนักงาน
บัญชีเป็นต้น 4) สมรรถนะด้านทักษะหรือเทคนิคคือ
ความสามารถด้านทักษะหรือเทคนิค เป็นสมรรถนะ
ที่สำ�คัญสำ�หรับผู้บริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เป็น
งานทีท่ า้ ทายทีต่ อ้ งอาศัยการสือ่ สาร บุคลิกภาพส่วน
ตัว มีความสามารถเฉพาะวิชาชีพ ต้องเรียนรู้สั่งสม
ประสบการณ์มาก จึงจะทำ�ให้การปฏิบตั งิ านประสบ
ความสำ�เร็จ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของจิรประภา
อัครบวร (2549 : 67-68) ที่พบว่า สมรรถนะเชิง
เทคนิคคือ ทักษะด้านวิชาชีพ ที่จำ�เป็นในการนำ�ไป
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำ�เร็จ โดยแตกต่างกันตาม
ลักษณะงาน โดยสามารถจำ�แนกได้ 2 ส่วนย่อย
ได้แก่ สมรรถนะเชิงเทคนิคหลักและสมรรถนะเชิง
เทคนิครอง ซึง่ แต่ละองค์การสามารถกำ�หนดรูปแบบ
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สมรรถนะแตกต่างกัน ไม่มีรูปแบบที่ตายตัว
และสอดคล้องกับการศึกษาของเอิร์นและคณะ
(Hearnandet al, 1997) ทีพ่ บว่าความสามารถเฉพาะ
ของวิชาชีพในออสเตรเลียที่มีต่อกรอบงานเพื่อการ
พัฒนาวิชาชีพว่าความสามารถของวิชาชีพได้มาจาก
การเป็นเจ้าของกลุม่ คุณลักษณะทีเ่ หมาะสมเช่นความ
รูค้ วามสามารถทักษะและทัศคติซง่ึ คุณลักษณะเหล่านี้
จะเป็นพืน้ ฐานร่วมกันของสมรรถนะ
2. การสร้างคู่มือการประเมินสมรรถนะ
ผูบ้ ริหารศูนย์บม่ เพาะวิสาหกิจผูว้ จิ ยั ได้น�ำ ผลสรุปทีไ่ ด้
จากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องมา
กำ�หนดเป็นคู่มือ ประกอบด้วย 7 ข้อ คือ
1) วัตถุประสงค์การประเมิน 2) คุณลักษณะที่ใช้
ในการประเมิน 3) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
4) กระบวนการในการประเมิ น 5) บุ ค คลที่
เกี่ยวข้องกับการประเมิน 6) เกณฑ์สมรรถนะที่ใช้
ในการประเมิน 7) ช่วงเวลาและความถีใ่ นการประเมิน
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ประมา ศาสตรารุจิ
(2550) ที่พบว่า เกณฑ์สมรรถนะที่นำ�มาใช้ในการ
สร้างคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยอิง
เกณฑ์สมรรถนะของผูบ้ ริหารศูนย์เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา สำ�นักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน โดย
อิงเกณฑ์สมรรถนะตามต้นแบบสมรรถนะสำ�หรับ
ข้าราชการ สำ�นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพือ่
สร้างเป็นคูม่ อื ในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านผลการ
สร้างคูม่ อื การประเมินบุคคลโดยอิงเกณฑ์สมรรถนะ
ในการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารศูนย์เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา สาํ นักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ได้
องค์ประกอบของคูม่ อื คือ 1) วัตถุประสงค์ของคูม่ อื
2) เกณฑ์สมรรถนะทีใ่ ช้ในการประเมินบุคคลโดยอิง
เกณฑ์สมรรถนะในการปฏิบตั งิ าน 3) เครือ่ งมือทีใ่ ช้
ในการประเมินบุคคลโดยอิงเกณฑ์สมรรถนะในการ
ปฏิบตั งิ าน 4) กระบวนการในการประเมินบุคคลโดย

อิงเกณฑ์สมรรถนะในการปฏิบัติงาน 5) บุคลากร
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการประเมิน 6) การพิจารณาผลการ
ประเมินบุคคลโดยอิงเกณฑ์สมรรถนะในการปฏิบัติ
งาน 7) การให้ขอ้ มูลป้อนกลับ และ 8) ช่วงเวลาและ
ความถีใ่ นการประเมิน
3. การตรวจสอบความเป็นไปได้ในการนำ�
คู่มือไปใช้โดยภาพรวมทั้งหมดมีความเป็นไปได้ใน
การนำ�คูม่ อื ไปใช้อยูใ่ นระดับมากซึง่ สอดคล้องกับการ
ศึกษาของประมา ศาสตรารุจิ (2550) ทีพ่ บว่า ด้าน
คู่มือการประเมินบุคคลโดยอิงเกณฑ์สมรรถนะใน
การปฏิบัติงานของผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีทางการ
ศึกษาสำ�นักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนโดย
ภาพรวมทัง้ หมดมีความเป็นไปได้ในการนำ�คูม่ อื ไปใช้
อยูใ่ นระดับมาก

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลงานวิจัยไปใช้
1. สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ควรนำ�ผลการวิจัยเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหาร
ศูนย์บม่ เพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ไปใช้เพือ่
เป็นแนวทางในการกำ�หนดการพัฒนาสมรรถนะของ
ผู้บริหารประจำ�ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
2. สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ควรนำ � สมรรถนะที่ ไ ด้ จ ากการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ปจั ด
สัมมนาพัฒนาผู้บริหารต่อไป
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจยั สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะรองของผูบ้ ริหารศูนย์บม่ เพาะวิสาหกิจใน
สถาบันอุดมศึกษาไทย
2.ควรมี ก ารศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นา
สมรรถนะของผู้บริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจใน
สถาบันอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21
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การศึกษาผลกระทบการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจชุมชน
รอบปราสาทหินเขาพนมรุ้งและปราสาทหินเมืองตํ่า
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บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อ
เศรษฐกิจชุมชนรอบปราสาทหินเขาพนมรุ้งและปราสาทหินเมืองตํ่า ตามกรอบ
แนวคิดการทวีคูณทางเศรษฐกิจ ของ Goeldner and Ritchie (2009) ว่าการท่อง
เที่ยวจะมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อชุมชน เช่น การสร้างงาน และรายได้
โดยใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลกับกลุ่มนักท่องเที่ยว จำ�นวน 396 คน และการ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเชิงลึกกับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจและพนักงานในธุรกิจ
ที่พักและธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม จำ�นวน 18 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
จากแบบสอบถาม คือ จำ�นวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย สำ�หรับการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์ใช้วธิ กี ารวิเคราะห์แบบแก่นสาระ และวิเคราะห์เนือ้ หา ผลการศึกษาพบ
ว่าการท่องเที่ยวของปราสาทหินเขาพนมรุ้งและปราสาทหินเมืองตํ่ามีผลกระทบทาง
เศรษฐกิจต่อชุมชนรอบปราสาทเหล่านี้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางตรง คือ กลุ่มผู้
ประกอบการธุรกิจที่พักและธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มได้รับรายได้หลักจากการท่อง
เที่ยวโดยการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว มีการสร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน โดยมีการ
จ้างงานกับสมาชิกในชุมชน ทางอ้อมคือ การท่องเทีย่ วส่งผลให้เกิดการกระจายรายได้
และการสร้างงานแก่คนในชุมชนในหลายระดับ เพราะนอกจากรายได้รายได้ที่
ผูป้ ระกอบการธุรกิจทีพ่ กั และธุรกิจร้านอาหารและเครือ่ งดืม่ ได้รบั มีการนำ�ไปเป็นค่า
จ้างแก่สมาชิกในชุมชนแล้ว ธุรกิจเหล่านี้ยังมีความต้องการสินค้าและบริการเพื่อใช้
1

นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะการท่องเที่ยว
และการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
อาจารย์คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
รองศาสตราจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
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ในการดำ�เนินธุรกิจซึ่งไม่สามารถผลิตเองได้ จำ�เป็น
ต้องเพิ่งพาธุรกิจอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการดำ�เนินงาน
ในการบริการ ส่งผลให้ธุรกิจอื่นๆ เกิดการจ้างงาน
ในธุรกิจของตนและซื้อสินค้าจากธุรกิจอื่นๆเพื่อมา
จำ�หน่ายแก่ธุรกิจที่พัก อาหารและเครื่องดื่มต่อไป
นอกจากนี้ในส่วนของลูกจ้างเองเมื่อได้รับเงินค่า
จ้างก็นำ�มาใช่จ่ายซื้อสินค้าเพื่อการอุปโภคและการ
บริโภคกับร้านค้าของคนในชุมชน ดังนั้นการใช้จ่าย
ของนักท่องเที่ยวสามารถสร้างงานและสร้างราย
ได้ให้กับชุมชน การมีรายได้จากการท่องเที่ยวนี้เอง
ก็ยังสามารถกระจายไปสู่ท้องถิ่นได้ด้วยการใช้จ่าย
ซื้อสินค้า อุปโภค บริโภค รวมถึงบริการในท้องถิ่น
ได้อีกมากมาย
คำ�สำ�คัญ : การท่องเที่ยว ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
		 ชุมชน
ABSTRACT
The current study sought to explore
the economic impact of tourism on the
community located near Prasat Hin Khao
Phanom Rung and Prasat Hin Mueang Tam of
Buriram Province. The study used Goeldner
and Ritchie (2009)’s concept of ‘Economic
Multiplier’ which stresses that tourism has
direct and indirect effects on economic of
community at tourism destination, for
example, increase of employment and
income for community members. The
questionnaire survey was used to collect
quantitative data with a total of 396 tourists
and a semi structured in-depth interview was
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also conducted with a total 18 participants
from accommodation, food and beverage
business owners and their employees. The
survey data was analyzed by percentage and
mean and the interview data was analyzed
by thematic and content analysis. The
study found that tourism of Prasat Hin
Khao Pranom Rung and Prasat Hin Mueang
Tam has direct and indirect effects on the
community near these places. The study
indicated that the tourists spent most
of their money on food, beverage and
accommodation respectively. Thus, the
owners of these businesses are considered
to have direct effect. Then these business
owners spent most of the revenue from the
business on employee wages and buying
goods and food from their local groceries
and farmers. These groceries and farmers
also received revenue from the employees
who received wages from their accommodation,
food and beverage business owners.
Subsequently, the employees, the local
grocery shops and the local farmers are
considered to have indirect effects from
the tourism. The study demonstrates how
the tourist spending on food, beverage and
accommodation can create jobs and provide
more income for the community members.
Keywords : tourism, tourism impact,
			 community
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บทนำ�

การท่องเที่ยวมีความสำ�คัญต่อการพัฒนา
ประเทศด้านต่างๆ เช่น ด้านสังคมด้านวัฒนธรรม
ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากการท่องเที่ยวมีความ
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจต่อเนื่องอีกมากมาย ธุรกิจหลัก
ได้แก่ธุรกิจที่พัก ธุรกิจนำ�เที่ยว เป็นต้น ธุรกิจรอง
ได้แก่ ธุรกิจภัตตาคารร้านอาหาร ธุรกิจจำ�หน่าย
ของที่ระลึก เป็นต้น และธุรกิจที่ให้บริการสนับสนุน
เช่น ธุรกิจโฆษณาประชาสัมพันธ์ ธุรกิจแลกเปลี่ยน
เงินตรา (พิริยะ ผลพิรุฬห์, ม.ป.ป.) นอกจากนี้ยัง
รวมไปถึงบริการอื่นๆ ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน เช่น
การขนส่ง การก่อสร้าง การสือ่ สารคมนาคม เป็นต้น
จากการที่การท่องเที่ยวมีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ต่อเนือ่ งนีเ้ อง ทำ�ให้ภาคการท่องเทีย่ วมีความสำ�คัญ
ภาคหนึ่งต่อระบบเศรษฐกิจเนื่องจากเป็นภาคที่ส่ง
ผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ การจ้างงาน และการก
ระจายรายได้ของคนในประเทศนอกจากนี้ ยังเป็น
โอกาสต่อการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน เพราะ
การท่องเทีย่ วทำ�ให้ชมุ ชนต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการต่างๆ ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจที่พัก ธุรกิจอาหารและ
เครือ่ งดืม่ ธุรกิจร้านค้าของทีร่ ะลึก และธุรกิจบริการ
นำ�เที่ยวและขนส่งผลกระทบเหล่านี้เอง ทำ�ให้เกิด
การทวีคูณทางเศรษฐกิจ (Economic Multiplier)
ซึ่ง Goeldner and Ritchie (2009) เสนอแนะ
ว่า การท่องเที่ยวมีผลกระทบต่อการทวีคูณทาง
เศรษฐกิจ สามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางตรง (Direct Effect) คือ รายได้โดยตรงจากการท่องเที่ยว
และผลกระทบทางอ้อม (Indirect Effect) คือ ผู้ได้
รับผลกระทบจากธุรกิจหรืองานอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยวโดยตรง ธุรกิจเหล่านี้ทำ�ให้เกิด
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การจ้างงาน สร้างอาชีพ เกิดการหมุนเวียนรายได้
ในชุมชน ในแหล่งท่องเที่ยวและบริเวณใกล้เคียง
ลักษณะผลกระทบทางเศรษฐกิจนี้เอง ก่อให้เกิด
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจขึ้น (Goeldner and
Ritchie, 2009)
จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ เ ป็ น จั ง หวั ด หนึ่ ง ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่มีการขยายตัวทางการท่อง
เที่ยวอย่างต่อเนื่อง จากรายงานของกรมการท่อง
เที่ยว (2556)พบว่า สถิติรายได้จากการท่องเที่ยว
ในจังหวัดบุรีรัมย์ระหว่างปี 2549-2554 พบว่า
จังหวัดบุรีรัมย์มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องจาก 927.86 ล้านบาท ในปี 2549
เป็น 1,148.28 ล้านบาท ในปี 2554 โดยมีผู้มา
เยี่ยมเยือนในปี 2554 ทั้งสิ้น 936,228 คน เพิ่มขึ้น
จากปีที่ผ่านมาร้อยละ 3.08 โดยเป็นผู้เยี่ยมเยือน
คนไทย 915,435 คน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ
3.37 จังหวัดบุรีรัมย์มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศ
คือ ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง และปราสาทหินเมือง
ตาํ่ ซึง่ เป็นแหล่งท่องเทีย่ วทีไ่ ด้รบั ความสนใจจากนัก
ท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จัดเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวประเภทโบราณสถานที่มีการพัฒนาเพื่อ
รองรับนักท่องเที่ยว ดังนั้นปราสาทหินเขาพนมรุ้ง
และปราสาทหินเมืองตาํ่ จึงเป็นแหล่งท่องเทีย่ วทีน่ า่
สนใจศึกษาถึงมิติด้านผลกระทบจากการท่องเที่ยว
ต่อเศรษฐกิจชุมชน
งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาผลกระ
ทบจากการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจชุมชน ถึงผลกระ
ทบทัง้ ทางตรงและทางอ้อมได้แก่ ผลกระทบจากการ
ท่องเที่ยวทางตรง คือ ใครเป็นผู้รับรายได้ อันเกิด
จากกิจกรรมการท่องเที่ยว ผลกระทบทางอ้อม อัน
ได้แก่ การเชื่อมโยงระบบการจัดหาสินค้าขั้นกลาง
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และวัตถุดิบเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว โดยเน้นจากศึกษาเจาะจงที่กลุ่มธุรกิจที่พัก ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
ซึ่งธุรกิจเหล่านี้ถือเป็นธุรกิจหลักในการบริการนักท่องเที่ยวซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยจะเป็นประโยชน์ในการ
การพัฒนา และเพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจต่อชุมชนใกล้แหล่งท่องเที่ยวต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพือ่ ศึกษาผลกระทบจากการท่องเทีย่ วต่อเศรษฐกิจทัง้ ทางตรงและทางอ้อมต่อชุมชนรอบปราสาท
หินเขาพนมรุ้งและปราสาทหินเมืองตํ่า จังหวัดบุรีรัมย์

ความสำ�คัญของการวิจัย

ผลที่ได้จากการวิจยั นี้จะสร้างความเข้าใจถึงผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจในชุมชน ว่า
สมาชิกในชุมชนหรือธุรกิจใดบ้างทีไ่ ด้รบั ประโยชน์โดยตรงและโดยอ้อมจากการมีแหล่งท่องเทีย่ วใกล้ชมุ ชน
2. ผลทีไ่ ด้จากการวิจยั นีส้ ามารถนำ�มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนรอบแหล่งท่อง
เที่ยวเพื่อให้ชุมชนได้เข้าถึงประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างแท้จริง

กรอบแนวคิดการวิจัย

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่ออธิบายลักษณะผลกระทบการท่อง
เที่ยวทางเศรษฐกิจจากธุรกิจที่พักและธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มสู่ชุมชน ดังนั้นการเก็บข้อมูลและการ
วิเคราะห์มุ่งไปที่ประเด็นรายได้ของธุรกิจที่พักและร้านอาหารได้รับมาจากแหล่งใด ผู้ประกอบการเหล่านี้
ใช้จ่ายเพื่อการดำ�เนินธุรกิจอย่างไร และใครได้รับประโยชน์จากการใช้จ่ายของธุรกิจเหล่านี้บ้าง ดังภาพที่ 1
รายได้
งเที่ย่ยวว
รายได้จจากนั
ากนักกท่ท่อองเที
ธุรกิจที่ศึกษา
- ธุรกิจที่พัก
- ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
ผลกระทบทางตรง
(Direct Effect)

ผลกระทบทางอ้อม
(Indirect Effect)

ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจสู่ชุมชน

ภาพที่ 1 แสดงกรอบการวิจัย
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ขอบเขตการวิจัย

ขอบเขตด้านเนื้อหาและพื้นที่
การศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพือ่
ศึกษาถึงผลกระทบทางการท่องเทีย่ วต่อเศรษฐกิจใน
ชุมชน ผ่านธุรกิจทีพ่ กั และธุรกิจอาหารและเครือ่ งดืม่
ที่ตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวปราสาทหินเขาพนม
รุง้ และปราสาทหินเมืองตาํ่ จังหวัดบุรรี มั ย์ ซึง่ มีพนื้ ที่
2 ตำ�บล คือ ตำ�บลจรเข้มาก อำ�เภอประโคนชัย และ
ตำ�บลตาเป็ก อำ�เภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรรี มั ย์
ขอบเขตด้านประชากร
กลุม่ ตัวอย่างของประชากรทีใ่ ช้ในการเก็บ
ข้อมูล 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) นักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
เทีย่ วบริเวณปราสาทหินเขาพนมรุง้ และปราสาทหิน
เมืองตํา่ จำ�นวน 396 คน (2) ผูป้ ระกอบการในธุรกิจ
ทีพ่ กั และธุรกิจอาหารและเครือ่ งดืม่ จำ�นวน 11 คน
และ (3) พนักงานในธุรกิจทีพ่ กั และธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม จำ�นวน 7 คน

วิธีการดำ�เนินการวิจัย

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ
(Quantitative Study) โดยจะเก็บข้อมูลโดยการใช้
แบบสอบถามกับนักท่องเทีย่ ว เพือ่ ศึกษาพฤติกรรม
การเลือกใช้บริการของนักท่องเที่ยว นอกจากนี้
ยังมีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Study)
โดยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเชิงลึก (Semi
Structured In-depth Interview) กับผูป้ ระกอบ
ธุรกิจและพนักงานในธุรกิจทีพ่ กั และธุรกิจอาหารและ
เครือ่ งดืม่ เพือ่ เข้าใจการกระจายรายได้ในชุมชน และ
ผลกระทบทางตรงและทางอ้อมจากการท่องเทีย่ ว
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การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
(Quantitative Data Analysis) ในการวิเคราะห์
ข้อมูลผูท้ �ำ การวิจยั จะดำ�เนินการ โดยใช้สถิตแิ จกแจง
ความถี่และอัตราส่วนร้อยละ
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
(Qualitative Data Analysis) ใช้วิธีการวิเคราะห์
แก่นสาระ (Thematic Analysis) เป็นการวาง
แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้ทฤษฏีท่ี
หลากหลายทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับการวิจยั มีการจัด
ระบบข้อมูลและแยกประเภทของข้อมูลให้เป็นหมวด
หมู่ เพือ่ บ่งชีป้ ระเด็นสำ�คัญ และการวิเคราะห์เนือ้ หา
(Content Analysis) เพือ่ ขยายความหรือนัยทีไ่ ด้จาก
การวิเคราะห์แก่นสาระ จัดระบบและจำ�แนกประเภท
เนือ้ หาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจยั

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
กับนักท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทาง
เข้ามาท่องเที่ยวบริเวณปราสาทหินเขาพนมรุ้งและ
ปราสาทหินเมืองตํา่ ส่วนใหญ่เดินทางแบบครอบครัว
(ร้อยละ 44.44) และเดินทางเป็นกลุม่ เพือ่ น (ร้อยละ
37.62) โดยการท่องเที่ยวบริเวณแหล่งท่องเที่ยว
ปราสาทหินทั้ง 2 แห่ง นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะไม่
นิยมพักค้างแรมเนื่องจากใช้เวลาในการท่องเที่ยว
เพียง 1-3 ชัว่ โมง (ร้อยละ 60.35) ส่วนนักท่องเทีย่ วที่
ต้องการพักค้างแรม ส่วนใหญ่จะเลือกใช้บริการทีพ่ กั
ในเขตอำ�เภอเมืองบุรีรัมย์ (ร้อยละ 36.11) และเขต
อำ�เภอเฉลิมพระเกียรติ (ร้อยละ 11.36) การเลือก
ใช้ บริ การอาหารและเครื่ องดื่ม ของนั กท่ องเที่ ยว
ส่วนใหญ่จะเลือกใช้บริการร้านอาหารและเครื่อง
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ดืม่ บริเวณใกล้ตวั ปราสาท (ร้อยละ 40.65) และร้านอาหารและเครือ่ งดืม่ ทัว่ ไปในชุมชนรอบแหล่งท่องเทีย่ ว
(ร้อยละ 19.19) ทำ�ให้ชุมชนได้รับรายได้จากการใช้บริการของนักท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้า
มาท่องเทีย่ วบริเวณปราสาทหินเขาพนมรุง้ และปราสาทหินเมืองตาํ่ จะใช้งบประมาณโดยเฉลีย่ คนละไม่เกิน
3,000 บาท (ร้อยละ 50.25) ค่าใช้จ่ายที่นักท่องเที่ยวให้ความสำ�คัญมาก ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม และค่าที่พัก ดังตารางที่ 1 ชี้ให้เห็นว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม
และที่พักในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว
ตารางที่ 1 ลำ�ดับความสำ�คัญในการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว

ค่าใช้จ่าย
ค่าที่พัก

สำ�คัญมากที่สุด
สำ�คัญมาก
สำ�คัญปานกลาง
สำ�คัญน้อย
สำ�คัญน้อยที่สุด
ไม่ตอบคำ�ถาม
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
สำ�คัญมากที่สุด
สำ�คัญมาก
สำ�คัญปานกลาง
สำ�คัญน้อย
สำ�คัญน้อยที่สุด
ไม่ตอบคำ�ถาม
ค่าของฝาก
สำ�คัญมากที่สุด
สำ�คัญมาก
สำ�คัญปานกลาง
สำ�คัญน้อย
สำ�คัญน้อยที่สุด
ไม่ตอบคำ�ถาม

การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว
จำ�นวน
ร้อยละ
65
94
80
71
76
10

16.41
23.73
20.20
17.92
19.19
2.50

108
109
113
50
11
5

27.27
27.52
28.53
12.62
2.77
1.26

37
89
109
121
32
8

9.34
22.47
27.52
30.55
8.08
2.02
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ค่าใช้จ่าย
ค่าเดินทาง
สำ�คัญมากที่สุด
สำ�คัญมาก
สำ�คัญปานกลาง
สำ�คัญน้อย
สำ�คัญน้อยที่สุด
ไม่ตอบคำ�ถาม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
สำ�คัญมากที่สุด
สำ�คัญมาก
สำ�คัญปานกลาง
สำ�คัญน้อย
สำ�คัญน้อยที่สุด
ไม่ตอบคำ�ถาม
รวม

การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว
จำ�นวน
ร้อยละ
147
91
70
62
22
4

37.12
22.97
17.67
15.65
5.55
1.01

42
43
33
40
228
10
396

10.60
10.85
8.33
10.10
57.57
2.52
100.0

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์ผปู้ ระกอบการธุรกิจทีพ่ กั และธุรกิจร้านอาหารและเครือ่ ง
ดื่มและพนักงานของธุรกิจทั้ง 2 ประเภท ในบริเวณชุมชนรอบแหล่งท่องเที่ยวสามารถสรุปถึงลักษณะ
ผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจชุมชนรอบแหล่งท่องเที่ยวในบริเวณรอบปราสาทหินเขาพนมรุ้ง
และปราสาทหินเมืองตํ่า เป็นดังนี้
ผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่ได้รบั รายได้หลัก จากนักท่องเทีย่ ว จากการสัมภาษณ์ผปู้ ระกอบการทำ�ให้
ทราบว่าธุรกิจที่พักและธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในชุมชนเหล่านี้ เกิดขึ้นเพื่อรองรับความต้องการจากนัก
ท่องเที่ยว หนึ่งในผู้ประกอบการอธิบายว่า
“เราเปิดโฮมสเตย์เป็นอาชีพเสริม ไว้เผือ่ ตอนเกษียณอายุราชการ ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนักท่องเทีย่ ว
คนไทยบ้าง ต่างชาติบ้าง หรือคนที่มาจากต่างพื้นที่ มาเยี่ยมญาติ มางานบุญแล้วต้องการที่พักจะ
มาพักที่นี่”
							
(ผู้ประกอบการ “ธัญพรโฮมสเตย์” : สัมภาษณ์)
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จากการสัมภาษณ์ยงั พบอีกว่า การท่องเทีย่ วบริเวณปราสาทหินเขาพนมรุง้ และปราสาทหินเมืองตาํ่
มีชว่ งเวลาทีม่ จี �ำ นวนนักท่องเทีย่ วมากในช่วงฤดูรอ้ นและฤดูหนาวของทุกปี นอกจากนีแ้ หล่งท่องเทีย่ วบริเวณ
นีจ้ ะมีนกั ท่องเทีย่ วมากเป็นพิเศษในช่วงเวลาวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวันหรือช่วงเทศกาล โดยเฉพาะ
ในช่วงเดือนมีนาคมและเดือนเมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงประเพณีสำ�คัญของจังหวัดบุรีรัมย์ คือประเพณี
ขึน้ เขาพนมรุง้ นอกจากนัน้ ผูป้ ระกอบการหลายแห่งยืนยันว่า จำ�นวนนักท่องเทีย่ วจะมีนอ้ ยลงในช่วงฤดูฝน
เช่น
“ส่วนมากวันเสาร์-อาทิตย์คนจะเยอะ ช่วงออกพรรษา ช่วงเทศกาลคนเยอะมาก ที่นั่งไม่พอ ทัวร์
ลงเยอะ แต่จะน้อยมากช่วงหน้าฝน นักท่องเที่ยวที่เป็นนักเรียน สถาบันการศึกษาจะไม่ค่อยมา
ช่วงหน้าฝน”
							
(ผู้ประกอบการ “ร้านอาหารคํ้าคูน” : สัมภาษณ์)
จากข้างต้นชี้ให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมปราสาทหินเขาพนมรุ้งและปราสทหินเมืองตํ่า
คือ แหล่งรายได้หลักของธุรกิจที่พักและธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในชุมชน และยังแสดงให้เห็นว่าแหล่ง
ท่องเที่ยวนำ�รายได้สู่ชุมชน
จากการสัมภาษณ์ผปู้ ระกอบการเรือ่ งการใช้จา่ ยในการดำ�เนินธุรกิจ พบว่า รายได้จากการท่องเทีย่ ว
ที่ผู้ประกอบการได้รับ จะมีแบ่งเป็นค่าจ้างพนักงานในการดำ�เนินกิจการและมีการใช้จ่ายซื้อวัตถุดิบสำ�หรับ
การดำ�เนินธุรกิจ ซึ่งผู้ประกอบการธูรกิจที่พักลธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในพื้นที่ส่วนใหญ่มีการจ้างงาน
หรือว่าจ้างพนักงานอย่างน้อย 1 คน เพื่ออำ�นวยความสะดวกในการดำ�เนินกิจการ ซึ่งการจ้างงานในพื้นที่
พนักงานจะมีรายได้โดยเฉลี่ย 5,000 – 7,000 บาท ต่อเดือน ทั้งนี้การจ้างงานจะมีลักษณะแตกต่างกันตาม
สถานประกอบการ หนึ่งในผู้ประกอบการอธิบายว่า
“ร้านเราจ้างพนักงงาน 4 คน มีพนักงานเสิร์ฟ 2 คน แม่ครัว 2 คน เป็นการจ้างรายวัน เป็นคนใน
หมู่บ้านเดียวกัน เวลามาทำ�งานทุกเช้าจะไปรับเขาขึ้นเขามาพร้อมกัน เราจ้างคนในพื้นที่เท่านั้น
ไม่จ้างคนนอกพื้นที่เลย เพราะถ้าจ้างคนนอกพื้นที่ ต้องลำ�บากเรื่องหาที่พัก”
								
(ผู้ประกอบการ “ครัวอนงค์” : สัมภาษณ์)
ในส่วนการซื้อวัตถุดิบหรือค่าดำ�เนินงาน ส่วนใหญ่มีการใช้จ่ายในชุมชน เช่น ซื้อผักสดจากกลุ่ม
เกษตรกร กลุ่มธุรกิจค้าปลีก/ค้าส่ง ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุนกิจซักรีด เป็นต้น ทำ�ให้เกิดการกระจายราย
ได้ขึ้นในชุมชนจากการท่องเที่ยว หรือผลกระทบทางอ้อม (Indirect Effect) เช่น
“เราใช้ของในชุมชน ไปตลาดเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ (ตลาดในชุมชน) ซื้อผักพื้นบ้านที่ชาวบ้าน
เอามาขาย บางทีชาวบ้านก็เอามาขายที่รีสอร์ทเอง เช่น ของป่าที่ชาวบ้านหาได้ หน่อไม้ เห็ดป่า
หรือพวกปลา ผักที่ชาวบ้านเก็บมา”
								
(ผูป้ ระกอบการ “เกษมสุขรีสอร์ท” : สัมภาษณ์)
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เมื่อสัมภาษณ์กลุ่มพนักงานถึงเงินค่าจ้างที่ได้รับมาจากการปฏิบัติงาน มีการใช้จ่ายอย่างไร พบว่า
ลูกจ้างเหล่านี้มีการใช้จ่ายซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคในชุมชนทำ�ให้เกิดการหมุนเวียนเงินในชุมชน เช่น
“เป็นคนในพื้นที่ เลยเลือกทำ�งานใกล้บ้าน ได้เนเดือนละ 6000 บาท ใช้จ่ายในบ้าน ในครอบครัว
ซือ้ ข้าวปลาอาหารในตลาดเทศบาลเฉลิมพระเกียรติเพราะมันใกล้ ไม่คอ่ ยได้เข้าไปในเมือง (บุรรี มั ย์)
เพราะระยะทางไกล ต้องนั่งรถ (โดยสาร) นาน”
								
(พนักงาน “ชายนํ้ารีสอร์ท” : สัมภาษณ์)
จากการสัมภาษณ์ข้างต้นแสดงให้เห็นว่าลูกจ้างซึ่งเป็นสมาชิกในชุมชนนำ�เงินรายได้ที่ได้รับจาก
การทำ�งานมาใช้จ่ายกับธุรกิจอื่นในชุมชน ดังนั้น จากการสัมภาษณ์ทั้งผู้ประกอบการธุรกิจที่พักและธุรกิจ
อาหารและเครือ่ งดืม่ และกลุม่ พนักงาน จะพบว่า ผูไ้ ด้รบั ประโยชน์จะเป็นสมาชิกในชุมชน เช่น ลูกจ้าง และ
เกษตรกรผู้ขายสินค้าในตลาดชุมชน และธุรกิจอื่นๆ ในตลาดของชุมชน เช่นร้านขายของชำ� เป็นต้น

สรุปผลการวิจัย

การท่องเที่ยวก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อชุมชน ทั้งทางตรง (Direct Effect) และทาง
อ้อม (Indirect Effect) กล่าวคือ ธุรกิจที่พักและธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม จะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ
ทางตรงจากการท่องเทีย่ วเพราะรายได้หลักมาจากจากการใช้จา่ ยของนักท่องเทีย่ ว เมือ่ มีรายได้เข้ามา ธุรกิจ
ของชุมชนเหล่านีจ้ ะนำ�เงินทีไ่ ด้มาใช้ส�ำ หรับค่าจ้างพนักงานในธุรกิจของตนและการใช้จา่ ยเพือ่ ซือ้ สินค้าหรือ
วัตถุดิบสำ�หรับดำ�เนินกิจการในแต่ละวันจากร้านค้า ซื้อสินค้ากับเกษตรกรในชุมชนจากตลาดสด ร้านค้า
และเกษตรกรที่ขายสินค้าในชุมชนยังได้รับรายได้จากพนักงานของธุรกิจที่พัก ร้านอาหารและเครื่องดื่ม
เพราะพนักงานเหล่านี้ต้องซื้อสินค้าเพื่อการอุปโภคและบริโภคในชีวิตประจำ�วันเช่นกัน ดังนั้นกลุ่มร้านค้า
เกษตรกร และ พนักงานของธุรกิจบริการที่พัก ร้านอาหารและเครื่องดื่ม คือกลุ่มที่ได้รับ ผละกระทบทาง
อ้อมทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวรอบปราสาทหินเขาพนมรุ้งและปราสาทหินเมืองตํ่า
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ผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจในชุมชนรอบปราสาทหินเขาพนมรุ้งและปราสาทหินเมืองตํ่า
จังหวัดบุรีรัมย์ สามารถสรุปได้ด้วยแผนภาพ ดังนี้

จากแผนภาพ ทำ�ให้เห็นว่า ผู้ประกอบการธุรกิจในพื้นที่ได้รับรายได้โดยตรงจากการใช้บริการของ
นักท่องเที่ยว ซึ่งรายได้จากการท่องเที่ยวนี้เอง ผู้ประกอบการมีการใช้จ่ายหมุนเวียนในพื้นที่รอบแหล่งท่อง
เที่ยว ได้แก่ การจ้างพนักงานเพื่อดำ�เนินธุรกิจ และการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการในชุมชน ทำ�ให้ธุรกิจ
ปลายทางได้รับผลกระทบทางอ้อม จากการท่องเที่ยว นอกจากนี้ รายได้จากการจ้างงานของพนักงาน ยังมี
การใช้จา่ ยในชุมชน เป็นการกระจายรายได้สชู่ มุ ชนในระดับกว้างและเกิดเป็นระบบ การไหลเวียนของการก
ระจายรายได้จากการท่องเที่ยวภายในชุมชน

อภิปรายผล

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบ่งชี้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากผลกระทบทางการท่องเที่ยวเพื่อให้
เข้าใจผลกระทบทางตรงและผลกระทบทางอ้อมต่อเศรษฐกิจชุมชน จึงมีประเด็นสำ�คัญในการอภิปรายผล
ดังนี้
1. การพิจารณาการท่องเที่ยวต่อชุมชนทำ�ให้เกิดความสัมพันธ์เชิงธุรกิจของคน 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม
นักท่องเที่ยว สมาชิกในชุมชน และผู้ประกอบการธุรกิจ
		 1.1 นักท่องเที่ยวซึ่งเป็นผู้นำ�รายได้เข้ามาสู่ระบบเศรษฐกิจในชุมชนรอบแหล่งท่องเที่ยว
สอดคล้องกับ Petrevska (2012) อธิบายลักษณะกิจกรรมการเดินทางท่องเทีย่ วของนักท่องเทีย่ วในประเทศ
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มาเซโดเนีย นักท่องเที่ยวมีการใช้จ่ายระหว่างท่อง
เที่ยว โดยการซื้อสินค้าและบริการเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว ทำ�ให้ชุมชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จาก
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว ทำ�ให้เศรษฐกิจบริเวณแหล่ง
ท่องเที่ยวมีการพัฒนาขึ้น สอดคล้องกับ Zhang,
Madsen and Butler (2007) ศึกษาเรือ่ งผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจในระดับภูมภิ าคจากการท่องเทีย่ ว พบ
ว่า การท่องเทีย่ วทำ�ให้นกั ท่องเทีย่ วได้จบั จ่ายใช้สอย
มาก ซื้อสินค้าและบริการ ทำ�ให้เกิดรายรับจากการ
ท่องเทีย่ ว ซึง่ การใช้จา่ ยของนักท่องเทีย่ วนีเ้ องทำ�ให้
ระบบเศรษฐกิจรอบแหล่งท่องเทีย่ วดีขนึ้ ผลการวิจยั
ยังสอดคล้องกับ Kadir and Karim (2012) ที่ศึกษา
เรื่องการท่องเที่ยวและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในประเทศมาเลเซีย พบว่า การท่องเที่ยวมีความ
สัมพันธ์กับการเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว เนือ่ งจากการท่องเทีย่ วสามารถนำ�เงิน
เข้ามาในพืน้ ที่ ซึง่ สามารถใช้ในการพัฒนาการลงทุน
ด้านสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ก่อให้เกิด
การพัฒนาของภาวะเศรษฐกิจในพื้นที่
		 1.2 สมาชิกในชุมชนเป็นผู้ได้รับผลกระ
ทบจากการท่องเทีย่ ว ทัง้ ผลกระทบทางตรง (Direct
Effect) คือการได้รับรายได้จากการใช้จ่ายของนัก
ท่องเที่ยวโดยตรง ชุมชนได้รับรายได้จากนักท่อง
เที่ยวจากการผลิตสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สอดคล้องกับ บุญเลิศ
ตั้งจิตวัฒนา (2548) อธิบายความสำ�คัญของการ
ท่องเที่ยวต่อชุมชน การท่องเที่ยวกระตุ้นให้คนใน
ท้ อ งถิ่ น มี ร ายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น จากการผลิ ต สิ น ค้ า และ
บริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และผลกระทบ
ทางอ้อม (Indirect Effect) ได้แก่ การท่องเที่ยว
บริ เวณปราสาทหิ น เขาพนมรุ้ ง และปราสาทหิ น
เมืองตํ่า ทำ�ให้เกิดการสร้างงานและจ้างงานขึ้นใน
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ชุมชน สมาชิกในชุมชนจะได้รับประโยชน์ในด้าน
การสร้างงาน คือมีงานทำ�เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับ
ศรีรวี วิเชียรญาณ (2551) กล่าวถึงผลกระทบทาง
อ้อมจากการท่องเที่ยว ทำ�ให้เกิดการสร้างอาชีพ
และสร้างงานเพิ่มขึ้นในท้องถิ่น เนื่องจากการท่อง
เที่ยวเป็นงานที่ต้องใช้แรงงานคนในการให้บริการ
จึงจำ�เป็นต้องมีการสร้างงานและจ้างงานขึน้ ทัง้ ทาง
ตรงและทางอ้อม การจ้างงานโดยตรงได้แก่ อาชีพ
ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร การจ้างงานทางอ้อม
ได้แก่ อาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเป็นการสร้างอาหาร
สามารถจำ�หน่ายให้แก่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่อง
เที่ยวโดยตรง
		 1.3 ผู้ประกอบการธุรกิจ เป็นผู้ได้รับ
ประโยชน์จากการท่องเที่ยวโดยตรง และเป็น
ผูก้ ระจายรายได้สชู่ มุ ชนจากการจ้างงานโดยใช้คนใน
ชุมชนในการทำ�งาน มีการซือ้ ของในชุมชน ทำ�ให้เกิด
เงินหมุนเวียนในพื้นที่ชุมชน สอดคล้องกับ ธนกฤต
สังข์เฉย (2550) อธิบายขั้นตอนการกระจายรายได้
จากการท่องเที่ยว จากกิจกรรมการท่องเที่ยวยอม
มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ธุรกิจที่พักได้รับประโยชน์จาก
การท่องเที่ยวโดยตรง ขณะที่ธุรกิจที่พักจะสามารถ
ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวได้ ผู้ประกอบการจะต้อง
ซื้อสินค้าและวัตถุดิบเพื่อใช้ในการบริการจากร้าน
ค้าภายนอก หรือตัวแทนบริษัทรับส่งของ ซึ่งไม่ได้
ติดต่อกับนักท่องเที่ยวโดยตรง แต่ได้รับประโยชน์
จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในด้านการสร้าง
งานและสร้างรายได้ในชุมชน ซึ่งจากการสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการธุรกิจในชุมชน พบว่า ลักษณะการ
จ้างงานในชุมชนรอบแหล่งท่องเที่ยวปราสาทหิน
เขาพนมรุ้งและปราสาทหินเมืองตํ่า ไม่นิยมใช้คน
จากภายนอกชุมชน ทำ�ให้เป็นการลดการย้ายถิน่ เพือ่
หางานทำ�นอกชุมชน ซึ่งผลการวิจัยนี้ยังสนับสนุน
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แนวคิดการอพยพย้ายถิ่นเพื่อหารายได้เพิ่มขึ้นจาก
การท่องเที่ยวของ บุญเลิศ ตั้งจิตวัฒนา (2548) ที่
กล่าวว่า เมื่อท้องถิ่นใดมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ที่ดี และมีอาชีพที่หลากหลายทั้งด้านการเกษตร
อุตสาหกรรมการค้าและบริการย่อมทำ�ให้ประชากร
พากันเข้าไปประกอบอาชีพเป็นจำ�นวนมาก เป็นการ
เพิ่มรายได้ ยกฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ตนเองและครอบครัวให้สูงขึ้น เพื่อให้มีชีวิตความ
เป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ ดังเช่นการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วรอบ
ปราสาทหินเขาพนมรุ้งและปราสาทหินเมืองตํ่าที่
สร้างรายได้และอาชีพให้แก่คนในชุมชนลดการย้าย
ถิ่นเพื่อหารายได้นอกท้องถิ่นตนเอง
2. ลักษณะผลกระทบของการท่องเทีย่ วต่อ
เศรษฐกิจของชุมชนรอบปราสาทหินเขาพนมรุง้ และ
ปราสาทหินเมืองตํ่า จังหวัดบุรีรัมย์
ผูป้ ระกอบการธุรกิจทีพ่ กั และธุรกิจอาหาร
และเครือ่ งดืม่ บริเวณชุมชนรอบปราสาทหินเขาพนม
รุ้งและปราสาทหินเมืองตํ่า มีการใช้จ่ายในชุมชน
เป็นหลักและมีการว่าจ้างแรงงานในชุมชน รวมถึง
พนักงานหรือลูกจ้างมีการใช้จ่ายซื้อสินค้าอุปโภค
บริโภค ในพื้นที่ ทำ�ให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบ
เศรษฐกิจชุมชน สอดคล้องกับนาฏวดี เจือจันทร์
(2555) กล่าวว่า เมื่อมีการท่องเที่ยวในชุมชนทำ�ให้
นักท่องเที่ยวมีการใช้จ่ายเกิดขึ้น กระบวนการดัง
กล่าวย่อมสนับสนุนให้เกิดการผลิตสินค้าและบริการ
เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว เช่น
ธุรกิจโรงแรมและที่พักได้รับผลประโยชน์จากการ
ท่องเที่ยวโดยตรง มีการสร้างงาน สร้างรายได้ การ
จ้างงานคนในพืน้ ที่ นักท่องเทีย่ ว เป็นผูน้ �ำ เงินเข้ามา
สูร่ ะบบเศรษฐกิจชุมชน เมือ่ มีกจิ กรรมการท่องเทีย่ ว
เกิดขึน้ ในชุมชน ทำ�ให้เกิดรายได้ขนึ้ ในชุมชน การใช้
จ่ายของนักท่องเทีย่ ว นำ�มาซึง่ รายรับของผูป้ ระกอบ
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การหรือเจ้าของกิจการ เกิดเป็นผลกระทบทางตรง
(Direct Effect) จากการท่องเที่ยว ทำ�ให้ชุมชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น รายได้ทางตรงจากการท่องเที่ยวนี้
เอง ยังกระจายไปสู่ชุมชนในด้านการสร้างงานและ
จ้างงานเป็นผลกระทบทางอ้อม (Indirect Effect)
จากการท่องเที่ยว นอกจากนี้ นิธินันต์ วิศเวศวร
(2552) อธิบายเกี่ยวกับผลกระทบทางอ้อมในการ
ผลิตสินค้าและบริการไว้ว่า ในการผลิตสินค้าและ
บริการหนึ่งหน่วย ต้องมีความต้องการสินค้าอื่นๆ
มาเป็นปัจจัยทางการผลิตด้วย นำ�ไปสู่การจ้างงาน
และเพิ่มรายได้ให้กับระบบเศรษฐกิจในด้านอื่นๆ ที่
สนับสนุนการท่องเทีย่ ว เมือ่ มีการจ้างงานขึน้ ในพืน้ ที่
หนึ่งแล้ว นอกจากจะเกิดการจ้างแรงงานในตัวของ
มันเองโดยตรงแล้ว ยังมีความเกี่ยวข้องและกระทบ
ต่อกิจกรรมอืน่ ๆ และมีผลให้เกิดการจ้างงานต่อๆ ไป
ในทางอ้อม เช่น ด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และ
ธุรกิจบริการต่างๆ จากการศึกษาในพืน้ ทีช่ มุ ชนรอบ
แหล่งท่องเทีย่ วปราสาทหินเขาพนมรุง้ และปราสาท
หินเมืองตํ่า พบว่า รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้
ประกอบการ มีการจ้างงาน สร้างรายได้ให้กบั คนใน
ชุมชนเป็นการกระจายรายได้ ทั้งทางตรงและทาง
อ้อมจริง

ข้อเสนอแนะ

การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก
การท่องเที่ยวในธุรกิจที่พักและร้านอาหารสู่ชุมชน
รอบปราสาทหินเขาพนมรุ้งและปราสาทหินเมือง
ตํ่าช่วยสร้างความเข้าใจถึงความสำ�คัญของธุรกิจใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อการกระจายรายได้
จากนักท่องเที่ยวสู่ธุรกิจในชุมชนและสมาชิกชุมชุน
อีกทั้งแสดงถึงลักษณะการหมุนเวียนของเม็ดเงิน
ภายในชุมชนว่าใครบ้างที่ได้รับประโยชน์จากการ
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ท่องเที่ยวและรายได้กระจายสู่สมาชิกของชุมชนเหล่านี้อย่างไร ดังนั้นหากการกระจายรายได้ส่วนใหญ่เกิด
นอกชุมชนกล่าวคือผูป้ ระกอบการจ้างลูกจ้างทีเ่ ป็นคนนอกชุมชน และซือ้ วัสดุหรือวัตถุดบิ นอกชุมชน การก
ระจายรายได้จากการท่องเทีย่ วอาจไม่ถงึ สมาชิกส่วนใหญ่ในชุมชน จึงสำ�คัญอย่างยิง่ ในการพัฒนาแหล่งท่อง
เทีย่ วเพือ่ นำ�ไปสูผ่ ลสัมฤทธิท์ างเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนในชุมชนแบบยัง่ ยืน ควรให้เกิด
การกระจายรายได้หรือการใช้จ่ายภายในชุมชนมากที่สุดเพื่อสร้างโอกาสให้คนในชุมชนได้เข้าถึงประโยชน์
จากการท่องเที่ยวอย่างเสมอภาค
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รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในที่ทำ�งานเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ประจำ�สายงานครูโรงเรียนเอกชน
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มคี วามมุ่งหมายเพือ่ 1) ศึกษาความต้องการพัฒนาสมรรถนะ
ประจำ�สายงานครูโรงเรียนเอกชน 2) สร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ในที่
ทำ�งานเพื่อพัฒนาสมรรถนะประจำ�สายงานครูโรงเรียนเอกชน 3) ประเมินรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ในที่ทำ�งานเพื่อพัฒนาสมรรถนะประจำ�สายงานครูโรงเรียนเอกชน
วิธีดำ�เนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาความต้องการพัฒนา
สมรรถนะประจำ�สายงานครู มี 2 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ ตอนที่ 1 การวิจยั เอกสาร ขัน้ ตอนที่ 2
การวิจัยเชิงสำ�รวจ ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความต้องการพัฒนาสมรรถนะ
ประจำ�สายงานครูโรงเรียนเอกชน ระยะที่ 2 สร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
รู้ในที่ทำ�งานเพื่อพัฒนาสมรรถนะประจำ�สายงานครูโรงเรียนเอกชน มี 2 ขั้นตอน คือ
ขัน้ ตอนที่ 1 การศึกษาพหุกรณีศกึ ษา ขัน้ ตอนที่ 2 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูใ้ น
ทีท่ �ำ งานเพือ่ พัฒนาสมรรถนะประจำ�สายงานครูโรงเรียนเอกชน ระยะที่ 3 การประเมิน
รูปแบบการจัดการเรียนรูใ้ นทีท่ �ำ งานเพือ่ พัฒนาสมรรถนะประจำ�สายงานครูโรงเรียน
เอกชน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) ระดับความต้องการพัฒนาสมรรถนะประจำ�สาย
งานครูโรงเรียนเอกชนโดยรวมมีความต้องการพัฒนาอยูใ่ นระดับมาก และด้านทีม่ คี า่
เฉลีย่ สูงสุดคือ ด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน เพือ่ การจัดการ
เรียนรู้ รองลงมาคือด้านภาวะผูน้ �ำ 2) รูปแบบการจัดการเรียนรูใ้ นทีท่ �ำ งานเพือ่ พัฒนา
สมรรถนะประจำ�สายงานครูโรงเรียนเอกชน มีส่วนประกอบ 4 ส่วน คือ
1

นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
3
อาจารย์ คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
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(1) หลั ก การของรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ใ นที่
ทำ�งานมี 11 ประการ (2) ลักษณะของรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ในที่ทำ�งานเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ประจำ�สายงานครูโรงเรียนเอกชนมี 3 ลักษณะ (3)
แนวทางการนำ�รูปแบบการจัดการเรียนรูใ้ นทีท่ �ำ งาน
เพื่อพัฒนาสมรรถนะประจำ�สายงานครูโรงเรียน
เอกชนไปใช้ มีแนวปฏิบัติ 9 ข้อ และ (4) เงื่อนไขที่
ส่งผลต่อความสำ�เร็จของการนำ�รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ในที่ทำ�งานเพื่อพัฒนาสมรรถนะประจำ�สาย
งานครูโรงเรียนเอกชนไปใช้มี 8 ข้อ 3) ผลการ
ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียน
รูใ้ นทีท่ �ำ งานเพือ่ พัฒนาสมรรถนะประจำ�สายงานครู
โรงเรียนเอกชนโดยผู้บริหารและครู พบว่า มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก
คำ�สำ�คัญ : รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในที่ทำ�งาน,
สมรรถนะประจำ�สายงานครูโรงเรียนเอกชน
ABSTRACT
The objectives of this research were
to examine the concordance of the model
and to study the direct influence, indirect
influence and total influence of variables
among administration of intellectual capital,
organization culture, administrators’ leadership
and organizational effectiveness of
administrators in the secondary schools
under the Office of Basic Education
Commission in the Northeast. The research
methodologies were employed to formulate
the model through an analysis of the related
literature review and Delphi technique of
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17 experts in order to develop the model
with the empirical data. The questionnaire
survey was carried out via 550 samples. The
research tool was a set of questionnaire.
The descriptive statistics were used for data
analysis and performed for the model testing
by using a computer software package. It was
found from the study that the model was
well fitted with the empirical data (χ2= 1.39,
df=43, p=.93 ,GFI= .99,CFI =1.00, RMSEA=.02).
The variance of organizational effectiveness
was 68 percent. It was also found that
organization culture had directly influenced
organizational effectiveness which was at the
highest level equating .50. The intellectual
capital also directly influenced organizational
effectiveness, equating .33, at the statistical
significant level of .05. The indirect influences
were administrators’ leadership and intellectual
capital ; therefore, the total influences were
administrators’ leadership which was at
the highest level equating .63., which was
followed by the intellectual capital equating.
59, at the statistical significant level of. 05.
Keywords : Administration of intellectual
capital, organizational culture, leadership,
organizational effectiveness.
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บทนำ�

กระแสโลกาภิวัตน์ทำ�ให้โลกมีความเจริญ
ก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งส่ง
ผลทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน ทั้งทาง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองและการ
ศึกษา ดังนั้น การจัดการศึกษาจะต้องคำ�นึงถึงการ
พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกด้าน สร้างคน
ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาสังคมได้อย่าง
ยั่งยืนและนำ�ประเทศชาติไปสู่เวทีการแข่งขันระดับ
สากล การศึกษาเป็นปัจจัยที่สำ�คัญในการช่วยให้
คนมีหลักคิด รู้จักใคร่ครวญ เลือกสรร และพัฒนา
ปรับตัวเข้ากับเหตุการณ์และสิ่งใหม่ๆ ที่เข้ามาสู่
ชีวิตตลอดเวลา ดังพระราชดำ�รัสของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่
19 พฤศจิกายน 2548 “การศึกษาเป็นปัจจัยหลัก
ในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด ตลอดจน
ความประพฤติและความดีงามของบุคคล ให้บุคคล
ดำ�รงตนอยู่ในสังคมและในโลกอย่างมั่นคงและมี
ความสงบร่มเย็นได้ แม้ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไป
รวดเร็วเพียงใดก็ตาม” (อ้างถึงใน นิจสุดา อภินันทา
ภรณ์, 2556 : 4) และพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่ง
ชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 ได้กำ�หนดหลักการสำ�คัญเกี่ยวกับการจัดการ
ศึกษาเอกชนไว้ในหมวด 5 เน้นการบริหารและ
จัดการศึกษาเอกชนให้มีความเป็นอิสระ สามารถ
จัดการศึกษาได้ทุกระดับและทุกประเภท โดยรัฐ
ต้องกำ�หนดนโยบายและมาตรการทีช่ ดั เจนเกีย่ วกับ
การมีส่วนร่วมของเอกชนในด้านการศึกษา รัฐต้อง
ให้การสนับสนุนด้านเงินอุดหนุน การลดหย่อนหรือ
การยกเว้นภาษี และสิทธิประโยชน์อย่างอื่นที่เป็น
ประโยชน์ในทางการศึกษาแก่สถานศึกษาเอกชน
ตามความเหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน
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ด้านวิชาการให้สถานศึกษาเอกชนมีมาตรฐานและ
สามารถพึ่งตนเองได้ และในหมวด 7 มาตรา 52
ได้กล่าวถึงความสำ�คัญของการพัฒนาครูว่าควรส่ง
เสริมให้มีระบบ กระบวนการการผลิต การพัฒนา
ครู คณาจารย์ให้มีคุณภาพ มาตรฐานที่เหมาะสม
กับการเป็นวิชาชีพชัน้ สูง โดยการกำ�กับและประสาน
ให้สถาบันที่ทำ�หน้าที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์
ให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียม
บุคลากรใหม่ และการพัฒนาบุคลากรประจำ�การ
อย่างต่อเนื่องโดยในปีพ.ศ. 2558 จะมีการเปิดเสรี
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ แรงงาน สังคมและวัฒนธรรม
ในการเตรี ย มพั ฒ นาคนเพื่ อ รองรั บ การเข้ า สู่
ประชาคมอาเซียนนัน้ กระทรวงศึกษาธิการในฐานะ
หน่วยงานหลักทีม่ หี น้าทีพ่ ฒ
ั นาคนในชาติให้มคี วามรู้
ความสามารถ มีทักษะการสื่อสาร และสามารถ
แข่งขันในเวทีระดับกลุ่มประเทศในอาเซียนและ
ระดับโลก ซึ่งตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การในปี 2555-2558 จะต้องดำ�เนินการดังนี้ คือ
ประการที่หนึ่ง ให้มีการพัฒนาครูให้สามารถสอน
ภาษาอังกฤษได้ โดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านการพัฒนาครูกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน
ประการที่สอง เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาเพื่อรองรับด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ สร้างความเป็นหุน้ ส่วนในการจัดการ
ศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และ
สถาบันเฉพาะทาง และประการที่สาม ส่งเสริม
สนั บ สนุ น การผลิ ต และพั ฒ นาครู คณาจารย์ นั ก
วิทยาศาสตร์และบุคลากรทางด้านวิชาชีพทางด้าน
การวิจัยที่มีคุณภาพ (สำ�นักงานเลขาธิการคุรุสภา,
2556 : บทนำ�) การพัฒนาสมรรถนะครูในศตวรรษ
ที่ 21 เป็นการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถ
ของครู เพื่ อ รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงของสั ง คม
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อย่างรวดเร็ว สมรรถนะ เป็นบุคลิกลักษณะที่ทำ�ให้
ปัจเจกบุคคลสามารถสร้างผลการปฏิบตั งิ านทีด่ ตี าม
เกณฑ์ที่กำ�หนด และสามารถปฏิบัติงานในความรับ
ผิดชอบได้ดีกว่าผู้อื่น ซึ่งในสภาวการณ์การจัดการ
เรียนรู้ที่ผ่านมาพบว่า การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ครูเป็นสิ่งที่ต้องมีการพัฒนาค่อนข้างมากครูจำ�เป็น
ต้องพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น ซึ่งที่ผ่าน
มาประเทศไทยประสบปัญหาในด้านการพัฒนาครู
เนื่องจากงบประมาณจำ�กัด การพัฒนาไม่ตรงกับ
ความต้องการของครู ขาดการติดตามประเมินผล
การพัฒนา และยังพบว่าขาดเอกภาพด้านนโยบาย
และมาตรฐานที่ชัดเจนในการพัฒนา แม้ว่าหน่วย
งานต่างๆ จะจัดโครงการพัฒนาครูจำ�นวนมาก แต่
ก็ยงั ซาํ้ ซ้อนไม่เป็นระบบ ขาดประสิทธิภาพและขาด
ความต่อเนือ่ ง วิธกี ารส่วนใหญ่ใช้การอบรม บรรยาย
ประชุมกลุ่มย่อยและสรุปความคิดเห็นต่อที่ประชุม
ใหญ่ อีกทัง้ มีผเู้ ข้าประชุมค่อนข้างมาก ครูตอ้ งละทิง้
การสอนเพือ่ เข้ารับการอบรม ครูไม่สามารถนำ�ความ
รู้ ที่ ไ ด้ รั บ จากการอบรมไปปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า งเป็ น รู ป
ธรรม และไม่สามารถแก้ไขปัญหาของโรงเรียนได้
ตรงประเด็น (สุรศักดิ์ ปาเฮ, 2556 : 1)
ซึ่งจากปัญหาที่พบนั้น การจัดการเรียนรู้
ในที่ทำ�งานเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาครูให้มี
สมรรถนะที่ต้องการ จึงต้องอาศัยการจัดการที่เป็น
ระบบและการสนับสนุนให้ครูเกิดการเรียนรู้ในที่
ทำ�งานดังแนวคิดของ National Board of Employment
Education and Training (1993) ซึง่ ศึกษาเกีย่ วกับ
สภาพที่เอื้ออำ�นวยให้ครูเกิดการเรียนรู้ในที่ทำ�งาน
พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนต้องเห็นความสำ�คัญของครู
ในฐานะเป็นส่วนหนึง่ ขององค์กร ใช้หลักการบริหาร
จัดการ ใช้ความเป็นผูน้ �ำ ทีม่ วี สิ ยั ทัศน์เป็นสำ�คัญ ควร
ให้การยอมรับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
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รู้ความสามารถทางวิชาชีพและความมีชีวิตชีวาของ
ครู ควรให้การกระตุ้นให้ครูสนใจใฝ่รู้โดยคำ�นึงถึง
หลักการของการเรียนรูแ้ บบผูใ้ หญ่ เห็นความสำ�คัญ
ของการพัฒนาวิชาชีพอย่างเป็นกระบวนการ มี
ความเข้าใจว่าครูมีความต้องการที่แตกต่างกันตาม
ปัจจัยต่างๆ ทั้ง อายุ เพศ ประสบการณ์ในการสอน
เชือ้ ชาติ และอืน่ ๆ ซึง่ สภาพต่างๆ ทีก่ ล่าวมาทัง้ หมด
จะส่งผลต่อการเรียนรู้ของครูในที่ทำ�งาน และใน
ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชน
ที่เป็นอยู่มีวิธีต่างๆหลายวิธี แต่วิธีเหล่านั้นยังไม่
สามารถแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ในที่ทำ�งานได้
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงเห็นความสำ�คัญและจำ�เป็นต้องศึกษา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในที่ทำ�งานเพื่อพัฒนา
สมรรถนะประจำ�สายงานครูโรงเรียนเอกชน อันจะ
ทำ�ให้เกิดการพัฒนาครูเพื่อนำ�ไปสู่การทำ�งานใน
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาวิชาชีพ
ครูโรงเรียนเอกชนได้อย่างความเข้มแข็งและยั่งยืน
เพื่อให้ครูเป็นกำ�ลังสำ�คัญที่มีคุณภาพในการพัฒนา
ประเทศชาติต่อไป
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความต้องการในการพัฒนา
สมรรถนะประจำ�สายงานครูโรงเรียนเอกชน
2. เพือ่ สร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ในที่ทำ�งานเพื่อพัฒนาสมรรถนะประจำ�สาย
งานครูโรงเรียนเอกชน
3. เพื่อประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ในที่ทำ�งานเพื่อพัฒนาสมรรถนะประจำ�สายงานครู
โรงเรียนเอกชน
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วิธีดำ�เนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ มีวิธีดำ�เนินการวิจัยแบ่ง
ออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ศึ ก ษาความต้ อ งการพั ฒ นา
สมรรถนะประจำ�สายงานครู แบ่งได้เป็น 2 ขั้นตอน
		 ขั้ น ตอนที่ 1 การวิ จั ย เอกสาร โดย
ทบทวนเอกสารและตำ�ราเกีย่ วกับแนวคิดการพัฒนา
ครูนักวิชาชีพ แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะครู แนวคิด
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในที่ทำ�งาน รูปแบบและ
การพัฒนารูปแบบ และบริบทการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน
		 ขั้นตอนที่ 2 การวิจัยเชิงสำ�รวจ โดย
สำ�รวจความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความต้องการ
พัฒนาสมรรถนะประจำ�สายงานครูโรงเรียนเอกชน
ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็นโรงเรียน จำ�นวน 349
โรงเรียน แล้วทำ�การเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) โดยกำ�หนดให้เป็นครู
จำ � นวน 349 คน จากโรงเรี ย นเอกชนในระบบ
ประเภทสามัญศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั่วประเทศ โรงเรียนละ 1 คน แล้วทำ�การสุ่มแบบ
หลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling,
Selection)
ระยะที่ 2 สร้างและพัฒนารูปแบบการ
จั ด การเรี ย นรู้ ใ นที่ ทำ � งานเพื่ อ พั ฒ นาสมรรถนะ
ประจำ�สายงานครูโรงเรียนเอกชน
		 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาพหุกรณีศึกษา
การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้ใน
ที่ทำ�งานเพื่อพัฒนาสมรรถนะประจำ�สายงานครู
โรงเรียนเอกชนที่มีการปฏิบัติที่ดี 2 แห่ง ที่เป็น
โรงเรียนที่ผู้บริหารและครูให้ความร่วมมือ และเป็น
โรงเรียนทีไ่ ด้รบั การรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบ
ที่สาม (พ.ศ. 2554-2558) จากสำ�นักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) โรงเรียนทีเ่ ป็นกรณีศกึ ษาโดยพิจารณาตาม
พืน้ ที่ (จังหวัดและอำ�เภอ) จำ�นวนอย่างละ 1 โรงเรียน
		 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ในที่ทำ�งานเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ประจำ�สายงานครูโรงเรียนเอกชน การตรวจสอบ
รูปแบบเชิงคุณลักษณะด้านวิธีการประเมินจาก
ผู้ทรงวุฒิ 10 คน โดยเป็นบุคลากรทางการศึกษา
จำ�นวน 4 คน และผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประเภท
สามัญศึกษา จำ�นวน 6 คน
ระยะที่ 3 การประเมินรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ในที่ทำ�งานเพื่อพัฒนาสมรรถนะประจำ�สาย
งานครูโรงเรียนเอกชน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง เป็น
โรงเรียน จำ�นวน 267 โรงเรียน แล้วทำ�การเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกำ�หนด
ให้เป็นผู้บริหารโรงเรียน 1 คน และครูจำ�นวน 1 คน
ได้กลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 534 คน แล้วทำ�การสุ่ม
แบบหลายขั้นตอน (Multi - Stage Random
Sampling, Selection)

สรุปผลการวิจัย

ผลการวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการเรียน
รู้ในที่ทำ�งานเพื่อพัฒนาสมรรถนะประจำ�สายงาน
ครูโรงเรียนเอกชน สรุปผลได้ดังนี้
1. ศึกษาความต้องการพัฒนาสมรรถนะ
ประจำ�สายงานครู
		 1.1 ผลการศึกษาความคิดเห็นของครู
เกีย่ วกับระดับความต้องการพัฒนาสมรรถนะประจำ�
สายงานครูโรงเรียนเอกชนทัว่ ประเทศ ใน 6 ด้านโดย
รวมมีความต้องการพัฒนาอยู่ในระดับมาก ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการสร้างความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการจัดการเรียนรู้
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รองลงมา คือ ด้านภาวะผู้นำ�ครู
		 1.2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนา
สมรรถนะประจำ�สายงานครูโรงเรียนเอกชนทั้ง 6
ด้าน โดย 3 ลำ�ดับแรกของแต่ละด้าน มีดังนี้ 1)
ด้ า นการบริ ห ารหลั ก สู ต รและการจั ด การเรี ย นรู้
เรียงตามลำ�ดับได้ดังนี้ (1) เน้นการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนทีห่ ลากหลาย ใช้สอื่ ประกอบการสอน
นวัตกรรม และเทคโนโลยี เนื่องจากมีการนำ�มาใช้
น้อยมาก (2) การเรียนการสอนไม่ตอ่ เนือ่ ง เนือ่ งจาก
ครูที่ได้รับการฝึกฝนจนเชี่ยวชาญมักจะสอบบรรจุ
เป็นข้าราชการครูได้ในทุกๆ ปี และ (3) สอดส่องดูแล
นักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างทั่วถึงเน้นการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ 2) ด้านการพัฒนาผู้
เรียนเรียงตามลำ�ดับได้ดงั นี้ (1) จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสำ�คัญ สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมในการจัดการเรียนการสอน (2) ครูควร
ตระหนักว่านักเรียนแต่ละคนมีความสามารถในการ
เรียนรูท้ แี่ ตกต่างกันแต่สามารถพัฒนาตนเองได้ และ
(3) เน้นกิจกรรมการมีส่วนร่วมของนักเรียน 3) ด้าน
การบริหารจัดการชัน้ เรียนเรียงตามลำ�ดับได้ดงั นี้ (1)
อัตราส่วนของครูต่อจำ�นวนนักเรียนมากเกินไป (2)
ครูประจำ�ชั้นควรแบ่งภาระงานให้หัวหน้าห้องช่วย
จัดการดูแล เพื่อให้นักเรียนรับรู้ปัญหาในห้องเรียน
ด้วย และ (3) ควรจัดกิจกรรมสนับสนุนให้นักเรียน
กล้าแสดงออก แสดงความคิดเห็น พูดคุย โต้ตอบ ใน
สิง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับบทเรียนและตัวนักเรียนเอง 4) ด้าน
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนเรียงตามลำ�ดับได้ดังนี้ (1) ครูยังขาดความ
รู้ในด้านการวิจัยอย่างเป็นขั้นตอน ขาดทักษะการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ขั้นตอนระเบียบวิธีวิจัย ค่อน
ข้างยาก การวิจัยจึงยังไม่ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น (2)
ครูส่วนใหญ่ไม่ชอบการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ชอบ
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การลอกเลียนแบบ และ (3)วิเคราะห์สงั เคราะห์และ
วิจัย ตามสภาพของผู้เรียน เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ
เมื่อพบปัญหาต้องทำ�การวิจัยเพื่อแก้ปัญหา (ถ้า
เป็นรายบุคคลจะดีมาก) 5) ด้านภาวะผู้นำ�ครูเรียง
ตามลำ�ดับได้ดังนี้ (1) ครูมีความเป็นผู้นำ�มีความคิด
ริเริม่ สร้างสรรค์แสวงหาความรูใ้ หม่ๆเพือ่ พัฒนาการ
สอนของตนเอง และสร้างสือ่ นวัตกรรมทางการสอน
เพือ่ พัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนให้สงู
ขึ้น (2) สร้างเทคนิค วิธีการสอนใหม่ๆ เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่เสมอ และ
(3) ครูควรให้ความสนใจต่อสถานการณ์ต่างๆที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและพัฒนาการสอนให้
ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 6) ด้านการสร้างความ
สัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน เรียงตามลำ�ดับ
ได้ดังนี้ (1) จัดกิจกรรมเพื่อให้ ผู้บริหาร ครูและ
นักเรียนไปร่วมงานประเพณี หรือร่วมงานในชุมชน
เช่น งานวัด งานทอดกฐิน งานผ้าป่า งานลอยกระทง
งานขึ้นบ้านใหม่ งานศพ ฯลฯ (2) ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน
น้อยมากส่วนใหญ่มองว่าเป็นหน้าที่ของครูผู้สอน
ฝ่ายเดียว และ (3) ผู้นำ�ชุมชน ผู้ปกครองยังขาด
ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเท่าทีค่ วรเนือ่ งจากเป็น
โรงเรียนเอกชน ชุมชนและองค์กรท้องถิน่ มีความคิด
ว่าโรงเรียนเอกชนมีรายได้ช่วยเหลือตนเองได้ จึงมี
ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนค่อนข้างน้อย
2. สร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ในที่ทำ�งานเพื่อพัฒนาสมรรถนะประจำ�สาย
งานครูโรงเรียนเอกชน สรุปได้ดังนี้
2.1 การศึกษาพหุกรณีศึกษา
		 2.1.1 การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้
ในที่ทำ�งานเพื่อพัฒนาสมรรถนะประจำ�สายงานครู
โรงเรียนเอกชน พบว่า โรงเรียนเอกชนมีวิธีการ
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จัดการเรียนรู้ในที่ทำ�งานด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้
1) การส่งครูเข้าอบรมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว 2) การส่งครูศึกษาต่อใสถาบัน
อุดมศึกษา (สูงกว่าระดับปริญญาตรี) 3) การศึกษา
ดูงาน 4) การอบรมครูโดยใช้วทิ ยากรภายใน 5) การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 6) การส่งครูไปเป็นวิทยากร
โรงเรียนในเครือข่าย 7) การนำ�เสนอผลงานทาง
วิชาการของแต่ละกลุม่ สาระในงานวิชาการโรงเรียน
8) การนำ�เสนอผลงานทางวิชาการของแต่ละกลุ่ม
สาระในงานวิชาการโรงเรียน 9) การนำ�เสนอผล
งานทางวิชาการของแต่ละกลุม่ สาระในงานวิชาการ
โรงเรียน 10) การนิเทศโดยผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม
สาระ หัวหน้าสาย และเพื่อนครู 11) การสะท้อน
งานโดยครูทุกคน 12) การสนทนาแบบกัลยาณมิตร
13) การผลิตสือ่ การเรียนการสอน ครูทกุ คนผลิตสือ่
เพื่อใช้ในการเรียนการสอน 14) การประเมินตนเอง
โดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน 15) การแลกเปลี่ยนเรียน
รู้ระหว่างครู 16) ประชุมกลุ่มย่อยต่างๆของครูตาม
กลุ่มสาระต่างๆ และการประชุมระดับสายชั้น เกี่ยว
กับปัญหาการจัดการเรียนรูใ้ นทีท่ �ำ งาน 17) การวิจยั
ชั้นเรียนเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียน 18) การเข้า
ค่ายพัฒนาตนเองก่อนเปิดภาคเรียน 19) กิจกรรม
สันทนาการ 20) การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศในห้อง
พักครู ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องเรียน
21) การทำ�เว็บไซด์กลุ่มสาระเพื่อแลกเปลี่ยนเรียน
รู้ร่วมกัน 22) การนำ�นวัตกรรมการเรียนการสอน
ลง You Tube 23) การให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยว
กับการปฏิบัติงานหลังการนิเทศ 24) การอบรม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยให้เพื่อนสอนเพื่อน
โดยคุณครูที่เก่ง และมีความชำ�นาญในด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมให้เพื่อนครูในโรงเรียน
25) การสังเกตการสอน โดยคุณครูทุกคน 26) การ
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รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันระหว่างผูบ้ ริหาร
และครู และ 27) การเล่นกีฬาร่วมกันในตอนเย็นทุก
สัปดาห์วันสิ้นเดือนระหว่างผู้บริหารและครู
		 2.1.2 ปัญหาของการจัดการเรียนรู้ใน
ที่ทำ�งานเพื่อพัฒนาสมรรถนะประจำ�สายงานครู
โรงเรียนเอกชน มีดังนี้ 1) ปัญหาในระดับโรงเรียน
ประกอบด้วย (1) การขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยว
กับการจัดการเรียนรูใ้ นทีท่ �ำ งาน และ (2) ขาดแคลน
บุคลากรของโรงเรียนเอกชน 2) ปัญหาในระดับ
บุคคลประกอบไปด้วย (1) การไม่เห็นความสำ�คัญ
ในการพัฒนาตนเองของครูในโรงเรียน (2) ภาระงาน
ทีม่ ากไม่เอือ้ อำ�นวยต่อการพบปะแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ของครู (3) ครูขาดทักษะการสอน (4) ครูขาดทักษะ
ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในที่ทำ�งาน
		 2.1.3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำ�เร็จใน
การจัดการเรียนรู้ในที่ทำ�งานเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ประจำ�สายงานครูโรงเรียนเอกชนมีดังนี้ 1) การ
สนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหารในการอำ�นวย
การให้การจัดการเรียนรู้ในที่ทำ�งาน 2) มีบุคลากร
ที่มีความรู้ ความสามารถที่ส่งเสริมการจัดการเรียน
รู้ในที่ทำ�งาน 3) การจัดการเรียนรู้ในที่ทำ�งานที่
สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงาน 4) การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบเพื่อเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ในที่ทำ�งาน 5) การมีส่วนร่วมของ
ทุกฝ่าย 6) การมีขวัญและกำ�ลังใจที่ดีต่อการทำ�งาน
7) การบริหารงานของโรงเรียนที่เป็นระบบ และ
8) บรรยากาศขององค์กรที่มีความร่วมมือร่วมใจกัน
ในการทำ�งาน
2.2 การตรวจสอบรูปแบบการจัดการเรียน
รู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะประจำ�สายงานครูโรงเรียน
เอกชนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
		 2.2.1 ผลการตรวจสอบรูปแบบโดย
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ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเป็น
ไปได้ของรูปแบบ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดและ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านเงื่อนไขของการนำ�
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในที่ทำ�งานเพื่อพัฒนา
สมรรถนะประจำ � สายงานครู โรงเรี ย นเอกชนไป
ใช้ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านลักษณะของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในที่ทำ�งานเพื่อพัฒนา
สมรรถนะประจำ�สายงานครูโรงเรียนเอกชน ส่วน
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับความเป็น
ไปได้ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในที่ทำ�งานเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะประจำ�สายงานครูโรงเรียนเอกชน
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ ด้านเงื่อนไขของการนำ�รูปแบบการจัดการเรียน
รู้ในที่ทำ�งานเพื่อพัฒนาสมรรถนะประจำ�สายงาน
ครูโรงเรียนเอกชนไปใช้ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือด้านหลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ใน
ที่ทำ�งานเพื่อพัฒนาสมรรถนะประจำ�สายงานครู
โรงเรียนเอกชน
		 2.2.2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพิม่ เติมของผูท้ รงวุฒิ ด้านที่ 1 หลักการของรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ในที่ทำ�งานเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ประจำ�สายงานครูโรงเรียนเอกชน ซึ่งประกอบด้วย
11 หลักการ มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่ม
เติมดังนี้ 1) การตัง้ เป้าหมาย ควรเพิม่ เติม การตัง้ เป้า
หมาย/การสร้างความเข้าใจ 2) การเรียนรูแ้ บบผูใ้ หญ่
ควรขยายความจากเดิมเป็นการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่
คือการคำ�นึงถึงความต้องการและความสนใจของครู
ในบริบทของสถานศึกษาเอกชน หรือองค์กรในทุก
ภาคส่วนต้องคำ�นึงถึงเป้าหมายขององค์กรครู ต้อง
พัฒนาให้ถึงเป้าหมาย โดยผู้บริหารสนับสนุนและ
สร้างแรงจูงใจ บุคลากรครูต้องเรียนรู้ และพัฒนา
ในทุกๆ ด้าน เพื่อให้องค์กรสู่เป้าหมายร่วมกันไม่
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สามารถเลือกที่จะสนใจเฉพาะที่ตนเองต้องการไม่
ได้ ด้านที่ 2 ลักษณะของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ในที่ทำ�งานเพื่อพัฒนาสมรรถนะประจำ�สายงานครู
โรงเรียนเอกชน ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนมีความคิด
เห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้คือ ระบบย่อย
ด้านเทคโนโลยี ควรเพิ่มเติมดังนี้ ความรู้ หลักสูตร
นวัตกรรม วัสดุอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และตาราง
เรียน ด้านที่ 3 แนวทางการนำ�รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ในที่ทำ�งานเพื่อพัฒนาสมรรถนะประจำ�สาย
งานครูโรงเรียนเอกชนนำ�ไปใช้มีทั้งหมด 9 ข้อ มี
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในข้อที่ 9
ควรดำ�เนินการในกลุ่มทดลองก่อนขยายผลทั่วทั้ง
โรงเรียนควรเปลี่ยนเป็น การดำ�เนินการใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ในที่ทำ�งานเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ประจำ�สายงานครูโรงเรียนเอกชน เพือ่ นำ�ไปปรับปรุง
พัฒนาใช้ได้กับครูทั่วโรงเรียนและด้านที่ 4 เงื่อนไข
ของการนำ�รูปแบบการจัดการเรียนรูใ้ นทีท่ �ำ งานเพือ่
พัฒนาสมรรถนะประจำ�สายงานครูโรงเรียนเอกชน
ไปใช้ มี 2 ปัจจัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำ�เร็จและ
ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคมีความคิดเห็นและข้อเสนอ
แนะเพิ่มเติม คือ ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคไม่ควรมี ควร
มีเฉพาะทีเ่ ป็นปัจจัยต่อความสำ�เร็จ เนือ่ งจากปัจจัย
ที่เป็นอุปสรรคยังมีอีกมากบางปัจจัยที่ผู้วิจัยไม่ได้
ศึกษา ซึ่งอาจจะไม่ครอบคลุมงานวิจัย
3. การประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ในที่ทำ�งานเพื่อพัฒนาสมรรถนะประจำ�สายงานครู
โรงเรียนเอกชน ซึ่งผลการประเมินความเหมาะสม
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ประจำ�สายงานครูโรงเรียนเอกชน โดยผูบ้ ริหารและ
ครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่ารูปแบบโดย
รวมมีความเหมาะสมในระดับมาก เรียงลำ�ดับดังนี้
ลำ�ดับที่ 1 ด้านเงือ่ นไขของการนำ�รูปแบบไปใช้ล�ำ ดับที่ 2

Vol. 13, No. 3 (September - December) 2015

ด้านแนวทางการนำ�รูปแบบไปใช้ลำ�ดับที่ 3 ด้าน
หลักการของรูปแบบ และลำ�ดับที่ 4ด้านลักษณะ
ของรูปแบบ และแยกเป็นรายด้านดังนี้ 1) ด้านหลัก
การของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในที่ทำ�งานเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะประจำ�สายงานครูโรงเรียนเอกชน
พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือการตั้งเป้าหมาย และรองลงมาคือการเน้น
สมรรถนะ 2) ด้านลักษณะของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ในที่ทำ�งานเพื่อพัฒนาสมรรถนะประจำ�สาย
งานครูโรงเรียนเอกชน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการพัฒนาผู้เรียน
และรองลงมาคือ ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน
3) ด้านแนวทางการนำ�รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ในที่ทำ�งานเพื่อพัฒนาสมรรถนะประจำ�สายงาน
ครูโรงเรียนเอกชนไปใช้พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุดคือสร้างความตระหนักและ
ความเข้าใจเกีย่ วกับการจัดการเรียนรูใ้ นทีท่ �ำ งานแก่
บุคลากรทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง และรองลงมาคือ กำ�หนด
เป็นเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อแจ้งให้บุคลากรที่มีส่วน
เกีย่ วข้องทราบโดยแสดงให้เห็นความต้องการจำ�เป็น
ในการดำ�เนินงาน และ 4) ด้านเงื่อนไขของการนำ�
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในที่ทำ�งานเพื่อพัฒนา
สมรรถนะประจำ�สายงานครูโรงเรียนเอกชนไปใช้
พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ การสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหารใน
การอำ�นวยการให้มีการจัดการเรียนรู้ในที่ทำ�งาน
และรองลงมาคือ บรรยากาศขององค์กรที่มีความ
ร่วมมือร่วมใจกันในการทำ�งาน

อภิปรายผล

การวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ในที่ทำ�งานเพื่อพัฒนาสมรรถนะประจำ�สายงานครู
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โรงเรียนเอกชน มีข้อค้นพบที่นำ�มาอภิปรายผลเพื่อ
ตอบวัตถุประสงของการวิจัย ดังนี้
1. ศึกษาความต้องการพัฒนาสมรรถนะ
ประจำ�สายงานครู
		 1.1 ผลการศึกษาระดับความต้องการ
พัฒนาสมรรถนะประจำ�สายงานครูโรงเรียนเอกชน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านเรียงตามลำ�ดับได้ดังนี้ 1) ด้านการสร้างความ
สัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน 2) ด้านภาวะ
ผู้นำ�ครู 3) ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการ
วิจยั เพือ่ พัฒนาผูเ้ รียน และด้านการบริหารหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ 4) ด้านการพัฒนาผูเ้ รียน และ
5) ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน ที่เป็นเช่นนี้อาจ
เป็นเพราะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในช่วงศตวรรษที่ 21 ทำ�ให้มกี ารปรับเปลีย่ นรูปแบบ
การจัดการศึกษาทั้งในด้านหลักสูตร โครงสร้างการ
บริหารจัดการและการพัฒนาวิชาชีพครู ครูตอ้ งการ
มีศักยภาพที่สามารถทำ�สอนได้อย่างมีประสิทธิผล
มากขึ้น และครูต้องมีทักษะทุกด้านเพราะครูเป็น
วิชาชีพที่จะต้องมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา มีการ
ปรับปรุงยุทธศาสตร์การสอนและการใช้เทคโนโลยี
อยู่เสมอ เกาะติดกับสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อพัฒนา
วิชาชีพตน การทำ�วิจัย การสัมมนา หรือการอบรม
เป็นต้น ดังนั้นครูจึงมีระดับความต้องการพัฒนา
ตนเองในระดับมากสอดคล้องกับแนวคิดของ ซิมมอน
(Simmons ; อ้างถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556 :
31) พีเฟียนโคและเอิลลินดา (Pefianco & Erlinda,
2009 ; อ้างถึงในพศิน แตงจวง, 2554 : 118)
แสงสุรีย์ ธรรมปรัชญา (2551) และพศิน แตงจวง
(2554 : 115-116) และสอดคล้องกับผลการวิจยั
ของ มานิตย์ นาคเมือง (2551 : 211-215) อินทิรา
อินทโชติ (2555 : 105) สุรพงษ์ แสงสีมุข (2555 :
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บทคัดย่อ) และอรอุมา รุ่งเรืองวณิชกุล (2556 :
บทคัดย่อ)
1.2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยว
กับการพัฒนาสมรรถนะประจำ�สายงานครูโรงเรียน
เอกชน แยกเป็นรายด้านดังนี้ 1) ด้านการบริหาร
หลั ก สู ต รและการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ มี จำ � นวนมาก
ที่สุด คือ เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
หลากหลาย ใช้สอื่ ประกอบการสอน นวัตกรรม และ
เทคโนโลยี 2) ด้านการพัฒนาผูเ้ รียน ทีม่ จี �ำ นวนมาก
ที่สุดคือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้
เรียนเป็นสำ�คัญ สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมใน
การจัดการเรียนการสอน 3) ด้านการบริหารจัดการ
ชั้นเรียน ที่มีจำ�นวนมากที่สุดคืออัตราส่วนของครู
ต่อจำ�นวนนักเรียนมากเกินไป 4) ด้านการวิเคราะห์
สังเคราะห์ และการวิจยั เพือ่ พัฒนาผูเ้ รียนทีม่ จี �ำ นวน
มากที่สุดคือครูยังขาดความรู้ในด้านการวิจัยอย่าง
เป็นขั้นตอน ขาดทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์
ขั้นตอนระเบียบวิธีวิจัยค่อนข้างยาก การวิจัยจึงยัง
ไม่ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น 5) ด้านภาวะผู้นำ� ที่มี
จำ�นวนมากที่สุดคือ ครูมีความเป็นผู้นำ� มีความคิด
ริเริม่ สร้างสรรค์แสวงหาความรูใ้ หม่ๆ เพือ่ พัฒนาการ
สอนของตนเอง และสร้างสือ่ นวัตกรรมทางการสอน
เพือ่ พัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนให้สงู
ขึ้น และ 6) ด้านการสร้างความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือกับชุมชน เพื่อการจัดการเรียนรู้ ที่มีจำ�นวน
มากที่สุดคือ จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้บริหาร ครูและ
นักเรียนไปร่วมงานประเพณี หรือร่วมงานในชุมชน
เช่น งานวัด งานทอดกฐิน งานผ้าป่า งานลอยกระทง
งานขึ้นบ้านใหม่ งานศพ เป็นต้น ที่เป็นเช่นนี้เพราะ
สมรรถนะประจำ�สายงานครู คือความรู้ของบุคคล
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ และ
เป็นแบบประเมินตนเองเป็นรายบุคคลเพือ่ ใช้ในการ
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ประเมินพิจารณาความดีความชอบ และปรับขัน้ เงิน
เดือนสอดคล้องกับแนวคิดของ พศิน แตงจวง (2554
: 263) และสุรศักดิ์ ปาเฮ (2556 : 4-8) ที่กล่าวว่า
สมรรถนะประจำ�สายงานประกอบด้วย 6 สมรรถนะ
คือ 1) ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
เป็นสมรรถนะที่เป็นตัวตนของครูเพื่อวิชาชีพครู
ต้องได้รับการขัดเกลา ฝึกอบรมจากกระบวนการ
ฝึกหัดครู 2) ด้านการพัฒนาผู้เรียน เป็นสมรรถนะ
ที่มุ่งเน้นเป็นผู้ที่มีความสามารถและมีความเพียบ
พร้อมเพื่อสามารถขัดเกลาเยาวชนให้เป็นพลเมือง
ทีด่ ี มีเครือ่ งมือพร้อมทีจ่ ะออกไปเผชิญสังคมทีม่ กี าร
เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว 3) ด้านการบริหารจัดการ
ชัน้ เรียน เป็นสมรรถนะทีแ่ สดงถึงความพร้อมในการ
เป็นครูมืออาชีพ 4) ด้านการวิเคราะห์สังเคราะห์
และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นสมรรถนะเสริม
เติมแต่งเพื่อให้ครูเป็น “ครูมืออาชีพ” ที่ต้องมีการ
วิเคราะห์ ค้นคว้า วิจัยเพื่อทำ�ความเข้าใจสาเหตุ
ของปัญหาอย่างแท้จริงซึ่งจะนำ�ไปสู่การแก้ปัญหา
ได้อย่างสมบูรณ์ 5) ด้านภาวะผูน้ �ำ ครูเป็นสมรรถนะ
ที่จะช่วยทำ�ให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาตนเอง
จากการนำ�ประสบการณ์จากการทำ�งานมาพิจารณา
ให้รอบคอบว่ามีจุดบกพร่องหรือไม่อย่างไร เพื่อจะ
ได้ใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาตนเองต่อไป และ
6) ด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ
ชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้เป็นสมรรถนะที่เป็น
แนวทางนำ�ไปสูข่ อ้ มูลสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนสร้างความสัมพันธ์กบั ชุมชนและผูป้ กครองเพือ่
ประโยชน์การเรียนรู้ และทำ�ให้เข้าใจนักเรียน
2. สร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ในที่ทำ�งานเพื่อพัฒนาสมรรถนะประจำ�สาย
งานครูโรงเรียนเอกชน สรุปได้ดังนี้
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2.1 การศึกษาพหุกรณีศึกษา
		 2.1.1 การศึกษาสภาพการจัดการเรียน
รูใ้ นทีท่ �ำ งานเพือ่ พัฒนาสมรรถนะประจำ�สายงานครู
โรงเรียนเอกชนมีวิธีการจัดการเรียนรู้ในที่ทำ�งาน
ด้วยวิธีการต่างๆ ทั้ง 27 วิธีดังกล่าวแล้ว ที่เป็น
เช่นนี้เพราะการเรียนรู้ในที่ทำ�งาน เป็นวิธีการ และ
กิจกรรมต่างๆที่ทำ�ให้ครูเกิดการเรียนรู้ในทำ�งาน
ผ่านการให้ความรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้ทั้งแบบที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการซึ่งก่อประโยชน์อย่าง
ฉับพลัน และรวดเร็วต่อภาระหน้าที่ความรับผิด
ชอบของครู ตรงตามสาขาวิชาชีพ และสอดคล้อง
กับความสนใจของครู ซึ่งผลที่ได้นั้นเป็นการพัฒนา
ครูในด้านความรู้ทักษะทัศนคติ และพฤติกรรมที่
มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมในการทำ�งานซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ แบ็คเกทท์และแฮกเกอร์
(Backett & Hager, 2000) The Staff Development
and Training Unit, Finders University of South
Australia (2003) โรว์เดน (Rowden, 2007 : 211)
และสอดคล้องกับผลการวิจัยของลอวัฒนาพงศา
(Lorwatanapongsa, 2001 : Abstract) ประสาน
วรรณ (Prasanwan, 2005 : Abstract) ปวีณา
หมดราคี (2552 : 308-316) และมานิตย์ นาคเมือง
(2552 : 211-215)
		 2.1.2 ปัญหาของการจัดการเรียนรู้ใน
ที่ทำ�งานเพื่อพัฒนาสมรรถนะประจำ�สายงานครู
โรงเรียนเอกชน แยกเป็น 2 ประเด็น คือ 1) ปัญหา
ในระดับโรงเรียนประกอบด้วย (1) การขาดความ
รู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในที่ทำ�งาน
และ (2) ขาดแคลนบุคลากรของโรงเรียนเอกชน 2)
ปัญหาในระดับบุคคลประกอบด้วย (1) การไม่เห็น
ความสำ�คัญในการพัฒนาตนเองของครูในโรงเรียน
(2) ภาระงานที่มากไม่เอื้ออำ�นวยต่อการพบปะแลก
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เปลี่ยนเรียนรู้ของครู (3) ครูขาดทักษะการสอน (4)
ครูขาดทักษะทีเ่ กีย่ วกับการจัดการเรียนรูใ้ นทีท่ �ำ งาน
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเชอะวาน (Schvein,
2003 : 12) และโรว์เดน (Rowden, 2007)
		 2.1.3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำ�เร็จใน
การจัดการเรียนรู้ในที่ทำ�งานเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ประจำ�สายงานครูโรงเรียนเอกชนมีดังนี้ 1) การ
สนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหารในการอำ�นวย
การให้การจัดการเรียนรู้ในที่ทำ�งาน 2) มีบุคลากร
ที่มีความรู้ ความสามารถที่ส่งเสริมการจัดการเรียน
รู้ในที่ทำ�งาน 3) การจัดการเรียนรู้ในที่ทำ�งานที่
สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงาน 4) การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบ เพื่อเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ในที่ทำ�งาน 5) การมีส่วนร่วมของ
ทุกฝ่าย 6) การมีขวัญและกำ�ลังใจที่ดีต่อการทำ�งาน
7) การบริหารงานของโรงเรียนที่เป็นระบบ และ
8) บรรยากาศขององค์กรทีม่ คี วามร่วมมือร่วมใจกัน
ในการทำ�งานซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดเกีย่ วกับปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องที่เอื้ออำ�นวยต่อการจัดการเรียนรู้ใน
ทีท่ �ำ งานของ เนชัน่ แนล บอร์ด ออฟ เอมพลอยเมนท์
แอนด์ เทรนนิง (National Board of Employment
and Training, 1993) แมทธิวส์ (Matthews, 1999)
โรว์เดน (Rowden, 2007) ดังนั้นการจัดการเรียน
รู้ ในที่ ทำ � งานจะประสบผลสำ � เร็ จได้ นั้นผู้ ที่ มี ส่ วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรให้ความสำ�คัญและส่งเสริม
ปัจจัยดังกล่าวให้เกิดขึ้นในโรงเรียน
2.2 การตรวจสอบรูปแบบการจัดการเรียน
รู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะประจำ�สายงานครูโรงเรียน
เอกชนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
		 2.2.1 การตรวจสอบรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ในที่ทำ�งานโดยผู้ทรงวุฒิ จำ�นวน 10 คนเกี่ยว
กับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ พบว่า
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รูปแบบมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ใน
ระดับมากทีส่ ดุ ซึง่ แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ในที่ทำ�งานเพื่อพัฒนาสมรรถนะประจำ�สาย
งานครูโรงเรียนเอกชน ที่ประกอบด้วย 1) หลักการ
ของรูปแบบ 2) ลักษณะของรูปแบบ 3) แนวทาง
การนำ�รูปแบบไปใช้ และ 4) เงื่อนไขของการนำ�รูป
แบบไปใช้นั้นสามารถนำ�ไปใช้ได้ จึงส่งผลให้มีความ
เป็นไปได้สูงที่จะประสบความสำ�เร็จเมื่อนำ�ไปใช้ใน
โรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของมานิตย์ นาค
เมือง (2552 : 216-222) ปวีณา หมดราคี (2552 :
7-8) และธนพร ศรีมาหา (2553 : 8)
		 2.2.2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมของผู้ทรงวุฒิ ได้เสนอแนะไว้ คือ 1) ด้าน
หลักการของรูปแบบ ได้แก่ (1) การตั้งเป้าหมาย
ควรเพิม่ เติมการสร้างความเข้าใจ (2) การเรียนรูแ้ บบ
ผู้ใหญ่ ควรขยายความจากเดิมเป็นการเรียนรู้แบบ
ผูใ้ หญ่ควรคำ�นึงถึงความต้องการและความสนใจของ
ครู 2) ด้านลักษณะของรูปแบบ ได้แก่ระบบย่อยด้าน
เทคโนโลยี ควรเพิ่มเติมความรู้ หลักสูตร นวัตกรรม
วัสดุอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และตารางเรียน 3) ด้าน
แนวทางการนำ�รูปแบบไปใช้ ได้แก่ควรดำ�เนินการใน
กลุ่มทดลองก่อนขยายผลทั่วทั้งโรงเรียนควรเปลี่ยน
เป็นการดำ�เนินการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ใน
ที่ทำ�งานเพื่อพัฒนาสมรรถนะประจำ�สายงานครู
โรงเรียนเอกชน เพื่อนำ�ไปปรับปรุงพัฒนาใช้ได้กับ
ครูทั่วโรงเรียน และ 4) ด้านเงื่อนไขของการนำ�รูป
แบบไป มีขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติมว่าควรมีเฉพาะทีเ่ ป็น
ปัจจัยต่อความสำ�เร็จ เนือ่ งจากปัจจัยทีเ่ ป็นอุปสรรค
ยังมีอกี มากบางปัจจัยทีผ่ วู้ จิ ยั ไม่ได้ศกึ ษา ซึง่ ข้อเสนอ
แนะดังกล่าวช่วยให้งานวิจัยมีความครอบคลุมและ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
มานิตย์ นาคเมือง (2552 : 216-222) ปวีณา หมด
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ราคี (2552 : 7-8) และธนพร ศรีมาหา (2553 : 8)
3. การประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ในที่ทำ�งานเพื่อพัฒนาสมรรถนะประจำ�สายงานครู
โรงเรียนเอกชน เป็นการประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบโดยผู้บริหารและครู พบว่าความเหมาะสม
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในที่ทำ�งาน โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า รูปแบบสามารถ
นำ�ไปใช้ได้จริงหลังจากมีการตรวจสอบความเหมาะ
สมและความเป็นไปได้จากผู้ทรงวุฒิทั้ง 10 คน และ
มีการประเมินรูปแบบจากผู้บริหารและครูจำ�นวน
534 คนซึ่งวิธีการพัฒนารูปแบบดังกล่าวสอดคล้อง
กับตามแนวคิดของทิศนา แขมมณี (2551 : 20)
ปวีณา หมดราคี (2552 : 8) ธนพร ศรีมาหา (2553
: 15) และอรอุมา รุง่ เรืองวณิชกุล (2556 : 182-183)
ซึ่งกล่าวว่า การตรวจสอบรูปแบบสามารถทำ�ได้ 2
ลักษณะ โดยการตรวจสอบรูปแบบเชิงคุณลักษณะ
สามารถดำ�เนินการโดยผู้ทรงวุฒิเพื่อหาข้อสรุปของ
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบที่
ประเมิน ส่วนการตรวจสอบรูปแบบเชิงปริมาณใช้
การตรวจสอบเชิงสถิตเิ พือ่ นำ�ข้อมูลไปปรับปรุงแบบ
เดิม ซึ่งสอดคล้องกับวิธีการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้
ได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในที่ทำ�งานเพื่อพัฒนา
สมรรถนะประจำ�สายงานครูโรงเรียนเอกชนฉบับ
สมบูรณ์

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำ�ไปใช้
		 1.1 ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย 1) ต้น
สังกัดควรกำ�หนดนโยบายการพัฒนาครูด้วยการ
จัดการการเรียนรู้ในที่ทำ�งานให้โรงเรียนเอกชนนำ�
สูก่ ารปฏิบตั โิ ดยมีวธิ กี ารทีส่ อดคล้องกับสภาพปัญหา
และความต้ อ งการในการพั ฒ นาครู ข องโรงเรี ย น
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และครู 2) การกำ�หนดเป้าหมายและมาตรฐานใน
การจัดการเรียนรู้ในที่ทำ�งานเป็นสิ่งสำ�คัญและเป็น
ตั ว กระตุ้ น ให้ ค รู แ ละบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งมี ค วาม
ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตน ดังนั้นจึง
ต้องกำ�หนดเป้าหมายและมาตรฐานในการจัดการ
การเรียนรู้ในที่ทำ�งานเพื่อเป็นการกระตุ้นบุคลากร
และใช้เป็นตัวชี้วัดในคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการ
จัดการการเรียนรู้ในที่ทำ�งานของโรงเรียนเอกชน
3) ในการกำ�หนดนโยบายการจัดการการเรียนรู้ใน
ที่ทำ�งานสู่การปฏิบัตินั้น ต้องมีการดำ�เนินงานอย่าง
เป็นขัน้ ตอนตัง้ แต่การประเมินสภาพการจัดการการ
เรียนรู้เพื่อทำ�ให้การออกแบบการจัดการการเรียน
รู้ได้ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการจำ�เป็น
ของครู ดังนั้นจึงควรสำ�รวจความต้องการจำ�เป็นที่
จะส่งเสริมให้การจัดการการเรียนรู้ในที่ทำ�งานเพื่อ
ทีร่ ฐั จะสามารถให้การสนับสนุนให้ตรงความต้องการ
ของโรงเรียนและครู
1.2 ข้อเสนอแนะในระดับปฏิบตั กิ าร 1) ใน
การนำ�การจัดการการเรียนรู้ในที่ทำ�งานเพื่อพัฒนา
สมรรถนะประจำ�สายงานครูโรงเรียนเอกชนสู่การ
ปฏิบัตินั้น ต้องคำ�นึงถึงสภาพแวดล้อมบริบทและ
วัฒนธรรมรวมทัง้ สภาพปัญหาการจัดการการเรียนรู้
ของครูในแต่ละบริบทดังนัน้ ควรมีการนำ�รูปแบบการ
จัดการการเรียนรูใ้ นทีท่ �ำ งานไปทดลองใช้ในโรงเรียน
โดยเริม่ จากกลุม่ เล็กก่อนขยายผลไปทัง้ โรงเรียนเพือ่
ยกระดับคุณภาพของโรงเรียนให้ครูมกี ารเรียนรูแ้ ละ
พัฒนาตนเองตลอดจนมีความพึงพอใจในชีวิตการ
ทำ�งาน 2) การจัดการการเรียนรู้ในที่ทำ�งานเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะประจำ�สายงานครูโรงเรียนเอกชน
นั้นเป็นวิธีการและกิจกรรมต่างๆ ที่ทำ�ให้ครูเกิด
การเรียนรู้ในที่ทำ�งานผ่านการเรียนรู้ทั้งแบบที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการซึ่ง เกิดประโยชน์
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อย่างฉับพลัน และรวดเร็วต่อภาระหน้าทีข่ องครูตรง
ตามสาขาวิชาชีพ ดังนั้นจึงควรจัดการการเรียนรู้
ในที่ทำ�งานโดยส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ทั้ง
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นทางการและกิจกรรมการ
เรียนรูไ้ ม่เป็นทางการโดยการบูรณาการงานและการ
เรียนรู้ของครูเข้าด้วยกัน
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
		 2.1 การวิจัยครั้งนี้เป็นตรวจสอบรูป
แบบทัง้ จากผูท้ รงคุณวุฒแิ ละการตรวจสอบรูปแบบ
เชิงปริมาณจากครูและผู้บริหารดังนั้น จึงเสนอแนะ
ให้โรงเรียนเอกชนได้น�ำ รูปแบบการจัดการการเรียน
รูใ้ นทีท่ �ำ งานจากการวิจยั ครัง้ นีไ้ ปใช้ในโรงเรียนและ
ควรมีการวิจยั เพือ่ ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการ
จัดการการเรียนรู้ในที่ทำ�งานเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ประจำ�สายงานครูโรงเรียนเอกชน
		 2.2 การพัฒนารูปแบบการจัดการการ
เรียนรู้ในที่ทำ�งานเพื่อพัฒนาสมรรถนะประจำ�สาย
งานครูโรงเรียนเอกชนครั้งนี้เป็นการศึกษาภาพรวม
ของระบบการจัดการการเรียนรู้ในที่ทำ�งานจึงควร
มีการวิจยั เพือ่ ศึกษาการเรียนรูข้ องครูทเี่ กีย่ วข้องกับ
กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในที่ทำ�งาน
เพื่อใช้เป็นแนวทางให้โรงเรียนนำ�กิจกรรมดังกล่าว
ไปใช้พัฒนาครูและเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ของ
การจัดการเรียนรู้ในที่ทำ�งานที่เหมาะสมกับองค์กร
ทางการศึกษาต่อไป
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บทคัดย่อ

การประเมินนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลมีวัตถุประสงค์
เพื่อ ประเมิน กระบวนการดำ�เนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ์ ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ
และปริมาณโดยสุ่มโครงการ แบบเจาะจง จำ�นวน 45 โครงการ ประชากร 700 คน
ผลการประเมินปรากฏดังนี้ 1) ประเมินกระบวนการ (Process) มีการนำ�นโยบาย
ของผู้บริหารมาแปลงเป็นยุทธศาสตร์และโครงการ ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบราชการ
ปัญหาได้แก่ การยึดกรอบเดิม เน้นการแก้ปัญหาการเมืองท้องถิ่นและคะแนนเสียง
เลือกตั้ง งบประมาณที่ล่าช้า 2) ประเมินผลผลิต (Product) มีการแปลงนโยบายไป
สู่แผนโครงการตามนโยบายที่กำ�หนด ร้อยละ100 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2553-2555
มีการจัดทำ�โครงการแล้วเสร็จ ร้อยละ 86.1, 68.5 และ 86.1 3) ประเมินผลลัพธ์
(Outcome) ความพึงพอใจของประชาชนและความคิดเห็นที่มีต่อความสำ�เร็จตาม
วัตถุประสงค์ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ และเห็นว่า นโยบายทัง้ 9 ด้านมีความ
สำ�เร็จในระดับมาก
คำ�สำ�คัญ : ประเมินนโยบาย, องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

1
2

รองศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

154 รมยสาร

ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม) 2558		

Abstract

บทนำ�

Key words : Policy evaluation, Satun
Provincial Administrative Organization

วัตถุประสงค์การวิจัย

Policy Evaluation of Satun Provincial
Administrative Organization was conducted
to assess working process, products and
outcomes. The qualitative and quantitative
methods were employed through purposive
sampling of 45 projects with a sample of a
population of 700. The results were shown
as follows. 1) In terms of evaluation of working
process, the policy was transformed to
strategies and projects in accordance with
government regulations. The problems
arising from the evaluation were deconstruction
of rigid frames of thoughts, focusing only on
solving the problems concerning local politics
and elections and the delay budgeting.
2) For products, the policies were
transformed to planned projects as per the
policy identified, accounting for 100 per cent
of the 2010-2012 budget. The percentages
of complete projects have been 86.1, 68.5
and 86.1, respectively. 3) For outcomes in
terms of people’s satisfaction and opinions
towards achieving the objectives, it was
found that their responses regarding 9 aspects
of policies were at a high level.

นโยบายเป็ น กรอบและแนวทางในการ
ปฏิบัติหรือตัดสินใจ เพื่อให้การดำ�เนินการและการ
บริ ห ารงานในด้ า นต่ า งๆบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
เป้าหมายที่กำ�หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพนำ�มา
สู่ความสำ�เร็จขององค์กรและความพึงพอใจของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย นโยบายเป็นเครื่องมือที่ทำ�ให้ผู้
บริหารทราบว่าจะทำ�อะไร เปรียบเสมือนเข็มทิศ
และหางเสือทีจ่ ะช่วยทำ�ให้การบริหารงานดำ�เนินไป
ถูกทิศทาง สนับสนุนความชอบธรรม การใช้อำ�นาจ
ของผู้บริหารช่วยให้เกิดการพัฒนาทางการบริหาร
ในแง่ของการนำ�นโยบายไปปฏิบัติ
นโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูลของผู้บริหารในช่วงปี พ.ศ. 2553-2555 มี
9 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นเศรษฐกิ จ ด้ า นสั ง คม ด้ า น
สาธารณสุ ข ด้ า นการศึ ก ษาและการกี ฬ า ด้ า น
ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการ
ท่องเที่ยว ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน ด้านการเมืองและการบริหาร
จัดการ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลได้ร่วม
กับมหาวิทยาลัยทักษิณ ในการจัดให้มีการประเมิน
นโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เพื่อ
ประเมินกระบวนการ (Process) ประเมินผลผลิต
(Product) และผลลัพธ์ (Outcomes) ข้อเสนอแนะ
สำ�หรับการกำ�หนดและดำ�เนินนโยบายขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูลในปีต่อไป
1. เพื่อประเมินกระบวน (Process) ของ
นโยบายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
2. เพื่อประเมินผลผลิต (Product) และ
ผลลัพธ์ (Outcomes) ของนโยบายองค์การบริหาร
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ส่วนจังหวัดสตูล
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะ สำ�หรับการ
กำ�หนดและดำ�เนินนโยบายขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล

การสังเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

Suchman (1967 อ้ า งถึ ง ใน สุ วิ ม ล
ติ ร กานั น ท์ , 2550, 1) ให้ ค วามหมายของการ
ประเมินโครงการว่า หมายถึง การใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ หรือการใช้เทคนิคการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์เพื่อหาข้อมูลที่เป็นจริง และเชื่อถือได้
เกี่ยวกับโครงการ เพื่อการตัดสินใจว่าโครงการดัง
กล่าวดีหรือไม่ดอี ย่างไร หรือเป็นการค้นหาว่าผลของ
กิจกรรมทีว่ างไว้ในโครงการ ประสบความสำ�เร็จตรง
ตามวัตถุประสงค์ หรือความมุ่งหมายของโครงการ
หรือไม่
เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2546 : 305)
กล่าวว่า การประเมินโครงการเป็นกระบวนการ
รวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่จำ�เป็นอันจะนำ�ไป
สู่การตัดสินความสำ�เร็จ รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุง
พัฒนา ตลอดจนการสร้างและการกำ�หนดทางเลือก
ใหม่ในการดำ�เนินโครงการ
แบบจำ � ลองในการประเมิ น มี ห ลายรู ป
แบบ เช่น แบบจำ�ลอง (Model) การประเมินของ
Stufflebeam และคณะ แบ่งการประเมินออกเป็น
4 ประเภท คือ
1) การประเมินบริบทหรือสภาพแวดล้อม
(Context Evaluation: C) เป็นการประเมินก่อน
ที่จะลงมือดำ�เนินโครงการใด ๆ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
กำ�หนดหลักการและเหตุผล รวมทั้งเพื่อพิจารณา
ความจำ�เป็นจะต้องจัดทำ�โครงการ การชี้ประเด็น
ปัญหาตลอดจนการพิจารณาความเหมาะสมของ

เป้าหมายของโครงการ

2) การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input
Evaluation: I) เป็นการประเมินเพื่อพิจารณาถึง
ความเหมาะสม ความเพียงพอของทรัพยากรที่จะ
ใช้ในการดำ�เนินโครงการ ตลอดจนเทคโนโลยีและ
แผนของการดำ�เนินโครงการ
3) การประเมินกระบวนการ (Process
Evaluation : P) เป็นการประเมินเพื่อ
		 (1) หาข้ อ บกพร่ อ งของการดำ � เนิ น
โครงการ เพื่ อ ทำ � การแก้ ไขให้ ส อดคล้ อ งกั บ ข้ อ
บกพร่องนั้น ๆ
		 (2) หาข้อมูลประกอบการตัดสินใจทีจ่ ะ
สั่งการเพื่อการพัฒนางานต่าง ๆ
		 (3) บันทึกภาวะของเหตุการณ์ต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นไว้เป็นหลักฐาน
4) การประเมินผลผลิตทีเ่ กิดขึน้ (Product
Evaluation : P) เป็นการประเมินเพื่อเปรียบเทียบ
ผลที่เกิดขึ้นจากการทำ�โครงการกับเป้าหมาย หรือ
วัตถุประสงค์ของโครงการทีก่ �ำ หนดไว้แต่ตน้ รวบทัง้
การพิจารณาในประเด็นของการยุบ เลิก ขยายหรือ
ปรับเปลี่ยนโครงการ
ในการประเมินแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูลได้น�ำ ตัวแบบนีม้ าปรับใช้ โดย
เลือกประเมินกระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์

วิธีวิจัย

การประเมินนโยบายขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล เป็นการวิจยั เชิงประเมิน (Evaluative
research) ใช้วธิ กี ารวิจยั เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
โดยแยก การประเมินออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
1. การประเมินกระบวนการ (Process)
ประเมินกระบวนการดำ�เนินงานตามนโยบายของ
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้แก่ กระบวนการแปลงนโยบายไปสู่ แผนและโครงการ ปัญหาอุปสรรค
2. การประเมินผลผลิต (Product) ประเมินโครงการที่จัดทำ�แล้วเสร็จตามยุทธศาสตร์และแผน
ดำ�เนินการ ได้แก่ ร้อยละของโครงการที่มีการจัดทำ�โดยแปลงนโยบายไปสู่แผนและโครงการ ร้อยละของ
จำ�นวนโครงการที่มีการดำ�เนินการแล้วเสร็จ
3. การประเมินผลลัพธ์ (Outcome) ได้แก่ ความพึงพอใจของประชาชน ความสำ�เร็จตาม
วัตถุประสงค์

แหล่งข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล

1. โครงการทีถ่ กู แปลงมาจากนโยบายในการบริหารงาน 9 ด้าน จากแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูลสุ่มตัวอย่างจำ�นวน 45 โครงการ (เจาะจงเลือกโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำ�
และอยู่ในนโยบายในการบริหาร 9 ด้านและทำ�ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 - 2555)
2. ประชาชนในพื้นที่ 7 อำ�เภอ จำ�นวน 700 คน

เครื่องมือที่ใช้

แบบสอบถาม การสัมภาษณ์และเสวนากลุ่มประชาชนในพื้นที่

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์เนื้อหา และใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละและค่าเฉลี่ย

ขอบเขตการประเมิน

นโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ระหว่าง พ.ศ. 2553 - 2555

กรอบแนวคิดการประเมิน
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด

แหล่งข้อมูล เครื่องมือ/วิธีการ

สถิติที่ใช้

นโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
1. กระบวนการ (Process)
- กระบวนการแปลง - มีการปฏิบัติตามแนวทาง - กองงาน
นโยบายไปสู่ แผน
ที่กำ�หนดครบถ้วน
และโครงการ
- ปัญหา/อุปสรรค
- ข้อมูลปัญหาและอุปสรรค - กองงาน
ของการดำ�เนินงาน

- วิจัยเอกสาร
- การสัมภาษณ์

ค่าร้อยละ/
ค่าเฉลี่ย
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ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด

แหล่งข้อมูล เครื่องมือ/วิธีการ

สถิติที่ใช้

2.  ผลผลิต (Product)
- โครงการที่จัดทำ�แล้ว - ร้อยละของจำ�นวน
เสร็จตามยุทธศาสตร์ โครงการที่มีการจัดทำ�โดย
และแผน
แปลงนโยบายไปสู่แผน
โครงการ
- ร้อยละของจำ�นวน
โครงการที่มีการดำ�เนินการ
แล้วเสร็จ

- ข้อบัญญัติ - วิจัยเอกสาร
งบประมาณ - การสัมภาษณ์
ประจำ�ปี
2553 - 2555
- รายงาน
ประจำ�ปีต่างๆ
- E-plan
ของกองแผน

3.  ผลลัพธ์ของนโยบาย (Outcome)
- ความพึงพอใจของ
ประชาชน
- ความสำ�เร็จตาม
วัตถุประสงค์

ผลการวิจัย

- ระดับความพึงพอใจ
- ระดับความสำ�เร็จตาม
วัตถุประสงค์

- รายงานการ - วิจัยเอกสาร
สำ�รวจของ - การสัมภาษณ์
กองแผนฯ - แบบสอบถาม
- ประชาชน
จาก 7 อำ�เภอ

ค่าร้อยละ/
ค่าเฉลี่ย

1. ประเมินกระบวนการ (Process) พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลได้ด�ำ เนินการจัดทำ�แผน
พัฒนาฯ โดยมีการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์ และแผนการดำ�เนินงานประจำ�ปี เป็นไปตามระเบียบของราชการ
โดยนโยบาย 9 ด้านของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลได้ถกู นำ�มาผนวกเข้ากับยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล และกำ�หนดแผนดำ�เนินงานประจำ�ปี ที่มีการกำ�หนดโครงการตามยุทธศาสตร์และ
นโยบายที่นายกฯ กำ�หนด ที่มาของนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลมาจาก (1) นโยบายที่ใช้ใน
การหาเสียงของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและทีมงาน (2) การเสนอของสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (3) ความต้องการของประชาชนและ (4) ผูแ้ ทนภาคส่วนต่างๆ ทีเ่ ข้ามาร่วมกำ�หนด ยุทธศาสตร์ฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลให้ความสำ�คัญในทุกกระบวนการจัดทำ�และคำ�นึงถึงความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของโครงการและนโยบายโดยการจัดทำ�แผนการดำ�เนินงานของกองงานจะถูก นำ�ส่งเข้าสูก่ าร
พิจารณาของกองแผนและงบประมาณ เพื่อบรรจุเข้าแผนการดำ�เนินงานประจำ�ปีงบประมาณ หากมีข้อผิด
พลาดหรือมีบางประเด็นไม่สอดคล้องต้องปรับแก้ จะมีการส่งคืนไปยังกองงานนั้นเพื่อแก้ไขปรับปรุง เสนอ
เข้าสูก่ ารพิจาณาครัง้ ต่อไป และหากผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแผนฯก็น�ำ สูก่ ารบรรจุเข้าแผนการ
ปฏิบัติงานประจำ�ปี ปัญหาอุปสรรคในการแปลงนโยบาย ได้แก่ ขาดการพัฒนาและปรับปรุงให้ทันสมัย ยึด
กรอบเดิมทีเ่ คยทำ�มาเป็นลักษณะแบบเก่าไม่มกี ารปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนั ยุทธศาสตร์สว่ นมากให้ความสำ�คัญ
กับเรื่อง ความเป็นอยู่ วิถีชีวิต และการอนุรักษ์ ไม่ให้ความสำ�คัญกับเทคโนโลยี เน้นการแก้ปัญหาการเมือง
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ท้องถิ่น โดยเฉพาะคะแนนเสียงเลือกตั้ง ระบบการบริหาร มีการใช้กฎเกณฑ์หรือวิธีการดำ�เนินการยุ่งยาก
ทำ�ให้แผนและโครงการล่าช้า การปรับเปลี่ยนงบประมาณ และงบประมาณไม่มาตามกำ�หนดเวลา การ
สื่อสารต่อสังคม เจ้าหน้าที่สื่อสารเป็นทางการหรือวิชาการมากเกินไป ทำ�ให้ประชาชนไม่ทราบถึงเนื้อหา
หลักการ ความต้องการของแผนและโครงการดังกล่าวชัดเจน ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ภาระหน้าที่ของกอง
หรือสำ�นักงานที่มีงานประจำ�อยู่มากจะไม่รับเรื่องที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบ กระบวนการแปลงนโยบายไป
สู่การปฏิบัติพบว่ามีที่มาดังนี้

นโยบายการบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ยุทธศาสตร์จังหวัด

สำ�นักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด

ความต้องการ
ของประชาชน

กองกิจการสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด

การเมือง

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

เศรษฐกิจ
สังคม/วัฒนธรรม
นโยบาย/กฎหมาย
ภัยธรรมชาติ

กองแผนและงบประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองช่าง
กองคลัง

จัดทำ�แผนการบริหารงาน
และโครงการของกอง/สำ�นัก

กองแผนและงบประมาณ
ปรับปรุง พิจารณาผ่าน

แผนการ
บริหารงาน
และโครงการของแต่ละ
ปีงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
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2. ประเมินผลผลิต (Product)
		 2.1 จำ�นวนโครงการที่มีการจัดทำ�โดยแปลงนโยบายไปสู่แผนโครงการ จากการศึกษาโครงการ
ที่มีการจัดทำ�โดยแปลงนโยบายไปสู่แผนและโครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำ�ปี 2553 – 2555
พบว่า การจัดทำ�โดยแปลงนโยบายทั้ง 9 ด้านไปสู่แผนและโครงการ เป็นไปตามนโยบายที่กำ�หนดทั้งหมด
ได้มีการบรรจุในแผนพัฒนา 3 ปี ร้อยละ 100
		 2.2 จำ�นวนโครงการทีม่ กี ารดำ�เนินการตามแผนการดำ�เนินงานประจำ�ปีแล้ว พบว่า ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553 ดำ�เนินการแล้วเสร็จจำ�นวน 112 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 86.15 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
มีการดำ�เนินการแล้วเสร็จจำ�นวน 89 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 68.5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีการดำ�เนินการ
โครงการแล้วเสร็จ จำ�นวน 112 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 86.15
3. ประเมินผลลัพธ์ (Outcomes)
		 3.1 ความพึงพอใจของประชาชน ความพึงพอใจของประชาชนจากนโยบายในการบริหารองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล โดยใช้ขอ้ มูลจากการประเมินแผนพัฒนาฯ และการรวบรวมข้อมูลของกองแผนและ
งบประมาณ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553-2555 พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อนโยบายทั้ง 9 ด้านที่แปลงมา
เป็นโครงการตามแผนพัฒนาฯ ในระดับมาก
		 3.2 ความสำ�เร็จตามวัตถุประสงค์ พบว่า นโยบายการบริหารทั้ง 9 ด้านมีความสำ�เร็จในระดับ
มาก โดยด้านศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความสำ�เร็จมากที่สุด ดังตาราง
นโยบาย
1. ด้านเศรษฐกิจ
2. ด้านสังคม
3. ด้านสาธารณสุข
4. ด้านการศึกษา
และกีฬา
5. ด้านศาสนา
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

มาก
ที่สุด
306
(43.7)
289
(41.2)
307
(43.9)
264
(37.7)
309
(44.1)

ระดับความคิดเห็น
น้อย
มาก
น้อย
ที่สุด
256
87
36
(36.5) (12.4) (5.7)
279
83
37
(39.9) (11.8) (5.3)
273
65
35
(39.0) (9.4)
(5.0)
253
116
37
(36.1) (16.6) (5.3)
271
68
38
(38.8) (9.7)
(5.5)

S.D. แปลผล

ไม่แน่ใจ
13
(1.8)
11
(1.5)
17
(2.4)
29
(4.1)
12
(1.7)

4.15

.82

มาก

4.14

.75

มาก

4.17

.80

มาก

3.98

.92

มาก

4.18

.78

มาก
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นโยบาย

มาก
ที่สุด
6. ด้านการท่องเทีย่ ว 302
(43.1)
7. ด้านทรัพยากร
269
ธรรมชาติและ
(38.5)
สิ่งแวดล้อม
8. ด้านโครงสร้าง
287
พื้นฐาน
(41.0)
9. ด้านการเมืองและ 248
บริหารจัดการ
(35.5)
รวม

สรุปและข้อเสนอแนะ
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ระดับความคิดเห็น
น้อย
มาก
น้อย
ที่สุด
270
79
32
(38.6) (11.3) (4.6)

15
(2.2)

4.16

.81

มาก

4.05

.84

มาก

4.03

.95

มาก

3.90

.93

มาก

4.08

.84

มาก

273
(39.0)

93
(13.3)

47
(6.7)

16
(2.3)

261
(37.3)
252
(36.0)

72
(10.3)
111
(15.9)

41
(5.8)
52
(7.4)

38
(5.4)
34
(4.9)

1. ด้ า นกระบวนการ (Process) พบ
ว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลได้ดำ�เนินการ
โดยปฏิบัติตามระเบียบของราชการอย่างเคร่งครัด
เหตุผลเนือ่ งจากเป็นการดำ�เนินงานทีห่ น่วยงานและ
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลต้อง
ปฏิบัติทุกๆ ปี และการประสานงาน ทำ�งานร่วมกับ
ภาคประชาชนและองค์กรอืน่ ๆก็เป็นการติดต่อทีท่ �ำ
อยู่เป็นประจำ�อยู่แล้วจึงไม่มีเป็นปัญหา บุคลากร
และหน่วยงานต้องพยายามรักษาผลการปฏิบตั งิ าน
ที่ดีนี้ไว้ให้คงอยู่ในปีต่อ ๆ ไป
ปัญหาของการดำ�เนินงาน ได้แก่ การยึด
กรอบเดิม เน้นการแก้ปัญหาการเมืองท้องถิ่นโดย
เฉพาะคะแนนเสียงเลือกตั้ง การปรับเปลี่ยนงบ
ประมาณ และงบประมาณไม่มาตามกำ�หนดเวลา
ประชาชนรับรู้น้อยปัญหาสองปัญหาแรกถือเป็น
เรือ่ งปกติขององค์กรปกครองท้องถิน่ ทีม่ ผี บู้ ริหารมา

S.D. แปลผล

ไม่แน่ใจ

จากการเลือกตั้ง และมีวาระ 4 ปี มุ่งแสดงผลงาน
เพื่อให้ได้รับการเลือกตั้งในวาระถัดไป และไม่กล้า
เปลี่ยนแปลงวิธีการทำ�งานของข้าราชการประจำ�
เรื่องงบประมาณเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้การทำ�งานจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงตาม
งบประมาณทีม่ ใี นแต่ละปี ทางออกควรยึดตามแผน
ยุทธศาสตร์ และจัดลำ�ดับความสำ�คัญของโครงการ
อาจให้นํ้าหนักโดยความเห็นร่วมของผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติ จะเลือกโครงการไหน อย่างไร ทั้งนี้ควร
คำ�นึงถึงประโยชน์สูงสุดขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดและประชาชน และควรมีการประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนรับทราบ
2. ด้านผลผลิต (Product) มีการแปลง
นโยบายทั้ง 9 ด้านไปสู่แผนและโครงการ เป็นไป
ตามนโยบายที่กำ�หนด (มีการบรรจุในแผนพัฒนา
3 ปี) จำ�นวนโครงการที่มีการดำ�เนินการ ปีงบประ
มาณพ.ศ. 2553 ดำ�เนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 86.1
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ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 มีการดำ�เนินการแล้ว
เสร็จ ร้อยละ 68.5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีการ
ดำ�เนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 86.1 เหตุผลที่เป็นเช่น
นีเ้ นือ่ งจากการแปลงนโยบายไปสูแ่ ผนและโครงการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลได้นำ�ข้อเสนอ จาก
การจัดทำ�ประชาคมเพื่อจัดทำ�แผนพัฒนาฯ ทุกๆ
ปีมาผสมผสานกับนโยบายของนายกฯและทีมงาน
และข้อเสนอของสมาชิกสภาจังหวัดแต่ละเขตมาจัด
ทำ�แผนและโครงการ แต่เนื่องจากความต้องการมี
มาก ขณะทีง่ บประมาณมีจ�ำ กัดทำ�ให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดไม่สามารถจัดทำ�โครงการเพื่อสนองทุก
ความต้องการได้ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ได้รับงบประมาณแต่ละปี เฉลี่ยประมาณ 220-240
ล้านบาท) จึงดำ�เนินการได้ตามตัวเลขทีป่ รากฏ โดย
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โครงการทีไ่ ม่แล้วเสร็จส่วนใหญ่จะเป็นโครงการด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
3. ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) ความพึง
พอใจของประชาชนและความคิดเห็นที่มีต่อความ
สำ�เร็จตามวัตถุประสงค์ พบว่า ประชาชนมีความ
พึงพอใจ และเห็นว่า นโยบายการบริหารทั้ง 9 ด้าน
มีความสำ�เร็จในระดับมาก
นโยบายด้ า นศาสนา วั ฒ นธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ถือว่าเป็นผล
งานที่ ดี ข ององค์ ก รและเป็ น นโยบายที่ อ งค์ ก าร
บริหารส่วนจังหวัดควรเน้นให้ความสำ�คัญและส่ง
เสริมการจัดทำ�มากขึ้น อันจะทำ�ให้สอดคล้องกับ
พื้นที่ ซึ่งมีประชากรถึง ร้อยละ 74.1 นับถือศาสนา
อิสลาม
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รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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Development in Small Schools of Kalasin Primary
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 โดยดำ�เนินการวิจัยเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางในการจัดการศึกษาจากเอกสารและการสัมมนาผู้ทรง
คุณวุฒิ ระยะที่ 2 สร้างรูปแบบตามองค์ประกอบและตรวจสอบความตรงของเนื้อหา
โดยการประเมินความสอดคล้องผู้ทรงคุณวุฒิ จำ�นวน 5 คน ระยะที่ 3 สร้างแบบ
ประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และประโยชน์ของรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
15 คน ระยะที่ 4 ตรวจสอบยืนยันรูปแบบในสถานการณ์จริงโดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิ
60 คน ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนใน
โรงเรียนขนาดเล็ก 1) อาศัยหลักความสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการและ
บริบทของโรงเรียน ใช้หลักการมีสว่ นร่วมหลักการสอนโดยเน้นผูเ้ รียนเป็นสำ�คัญ หลัก
การพึ่งตนเอง และหลักการพัฒนาเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ 2) เน้นจุดมุ่งหมายให้
นักเรียนเป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข 3) โรงเรียนมีกลไกการดำ�เนินการโดยเน้น
ความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง และจัดให้โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 4) ใช้วิธี
ดำ�เนินการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโดยการเตรียมความพร้อมของผูเ้ กีย่ วข้องให้ความ
ร่วมมือ บริหารแบบองค์รวม พัฒนาสมรรถนะของผูเ้ กีย่ วข้องให้ความร่วมมือ บริหาร
แบบองค์รวมพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ การใช้สื่อเทคโนโลยี
1
2
3

นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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เพือ่ การเรียนรูแ้ ละศึกษาด้วยตนเอง มีศนู ย์การเรียนรู้
ทั้งในและนอกโรงเรียนจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ จัดชั้นเรียนและจัดครูสอนในหลายรูปแบบ
สอนแบบกัลยาณมิตรและเผยแพร่ผลงาน 5) จัด
ให้มีการประเมินคุณภาพนักเรียนโดยใช้กิจกรรม
เครื่องมือและผู้ประเมินแต่ละฝ่ายอย่างเหมาะสม
และนำ�ผลมาปรับปรุงพัฒนาอยู่เสมอ และ6) โดยมี
เงื่อนไขว่าผู้เกี่ยวข้องทุกคนต้องตระหนักและเข้าใจ
ในแนวทางการจัดการศึกษาที่แท้จริง
คำ�สำ�คัญ : รูปแบบการจัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน และโรงเรียนขนาดเล็ก

ABSTRACT

This research aimed to develop
a model of educational management to
improve the quality of students in small
schools under Kalasin primary educational
service area office 3 by carrying out research
into four phases: Phase 1, study current
issues and problem approaches in educational
management and expert seminars. Phase 2,
creating a model based on the composition
and the validity of the content by conformity
assessment 5 experts. Phase 3, Construction
of assessment form for feasibility and benefits
15 by experts. Phase 4, verifying the model
in real situations, using 60 highly qualified
experts. The research findings revealed that
Management model to improve quality of
education of students in small schools was
as follows: 1) principles consistent with the
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problems, needs and context of the school.
Using the principles taught by engaging the
learners. Principles of Self-Reliance and the
development of a school of learning ;
2) focus on the aim to be the good, best and
happy student; 3) the school has operated
mechanism, with emphasis on the cooperation
of those involved and the school as a
learning organization; 4) using procedure of
development of students by preparing the
stakeholders to cooperate and holistic
management to develop competency of
stakeholders to cooperate, holistic management
of development of teacher competencies to
focus on learner based learning and the use
of technology for learning and self-study.
There are learning centers in and outside the
school environment conducive to learning.
classroom and teacher in many forms,
friendly Teaching and publishing works; 5) to
evaluate the quality of students using activities,
tools and properly evaluation of each
department and frequent improvement
of outcome; 6) provided that all involved
must realize and understand the guidelines
of real education.
Keywords : Educational Management Model,
Student Quality Development, and Small
Schools
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บทนำ�

การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติ
ปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรม
ในการดำ�รงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุขโดยมอบภารกิจการบริหารและการจัดการ
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐานให้ยดึ เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา โดยคำ�นึง
ถึงปริมาณสถานศึกษา จำ�นวนประชากร วัฒนธรรม
และความเหมาะสมด้านอืน่ ด้วย (มาตรา 37) และให้
กระทรวงกระจายอำ�นาจการบริหารและการจัดการ
ศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงาน
บุคคลและการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการ
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาใน
เขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง (มาตรา 39) ของพระ
ราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
กลุ่ ม สารสนเทศ สำ � นั ก นโยบายและ
แผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ส�ำ รวจ
ข้อมูลพื้นฐานการบริหารจัดการสถานศึกษา ปีการ
ศึกษา 2553 พบว่า มีโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานทั้งสิ้น จำ�นวน 31,424 โรงเรียน ในจำ�นวน
ทั้งหมดนี้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำ�นวนนักเรียน
รวมทั้งหมดแล้วไม่เกิน 120 คน มากถึง 14,397
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 45.82 ซึง่ มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้
ทุกปี สำ�หรับสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ในปีการศึกษา 2553 มี
โรงเรียนทัง้ หมด 198 โรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก
ที่มีจำ�นวนนักเรียนรวมทุกระดับชั้นแล้วไม่เกิน 120
คน จำ�นวน 101 โรงเรียน และปีการศึกษา 2554
เพิ่มขึ้นเป็น106 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 51.01
และ 53.54 ตามลำ�ดับและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุก
ปีเช่นกัน จากข้อมูลดังกล่าว สาเหตุสำ�คัญที่ทำ�ให้
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จำ�นวนโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มขึ้น คือ อัตราการเกิด
ของประชากรลดลงโดยเฉพาะในวัยเรียนและการ
คมนาคมสะดวกขึ้นผู้ปกครองมีศักยภาพและฐานะ
ทางเศรษฐกิจทีส่ ามารถนำ�บุตรหลานของตนไปเรียน
ในโรงเรียนนอกเขตบริการของโรงเรียนขนาดเล็ก
ทั้งของรัฐและเอกชน ที่มีความพร้อมและจัดการ
ศึกษาทีน่ า่ เชือ่ ได้วา่ มีคณ
ุ ภาพดีกว่า มีมาตรฐานเป็น
ที่ยอมรับและผู้ปกครองเกิดความพึงพอใจ
สำ�นักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้สรุปผล
การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐานรอบสอง พบว่า ส่วนมากจะเป็นสถานศึกษา
ขนาดเล็กที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ หรือ
ควรปรับปรุง แต่ระดับดี หรือระดับดีมากจะมีน้อย
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล ผลการประเมิ น รอบสอง
ของ สมศ. โรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ตั้งแต่ปีการ
ศึกษา 2549-2553 จากจำ�นวนโรงเรียนทั้งหมด
198 โรงเรียน พบว่ามีโรงเรียนที่ไม่ได้รับการรับรอง
ในระดับปฐมวัย เป็นจำ�นวนมากถึง 56 โรงเรียน
และในระดับประถมศึกษา จำ�นวน 26 โรงเรียน ซึ่ง
โรงเรียนทีไ่ ม่ได้รบั การรับรองทัง้ สองระดับส่วนใหญ่
จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก (เอกสารกลุม่ นิเทศติดตาม ฯ
ลำ�ดับที่ 5/2554 : 14 )
การบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาขนาด
เล็กยังคงมีปัญหาในการดำ�เนินการอย่างต่อเนื่อง
ตลอดมา เช่น ปัญหาด้านวิชาการ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์
การเรียนการสอนทีเ่ หมาะสมทันสมัย ไม่เพียงพอกับ
ความต้องการและความจำ�เป็นที่จะใช้ ขาดแคลน
หนังสือเรียน หนังสืออ่านประกอบแหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษาและชุมชน เนือ่ งจากงบประมาณมีจ�ำ กัด
ไม่เพียงพอกับความต้องการ ทำ�ให้ผเู้ รียนไม่สามารถ
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ศึกษาหาความรูจ้ ากแหล่งเรียนรูไ้ ด้อย่างหลากหลาย
ครูขาดประสบการณ์ในการสร้างและการใช้สื่อการ
เรียนการสอนและขาดความรู้ ความเข้าใจในการใช้
สื่อเทคโนโลยี (ICT) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตํ่า มีปัญหาด้านการคิดวิเคราะห์และการคิด
คำ�นวณ ขาดแรงจูงใจในการเรียน ขาดเรียนบ่อย
และขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลานาน ปัญหาด้าน
บุคลากร เช่น ขาดแคลนบุคลากร มีครูไม่ครบชั้น
เรียน มีครูไม่ตรงกับสาขาวิชาเอกหรือวิชาที่ถนัด
และครูต้องรับภาระหนัก สอนหลายระดับ หลาย
รายวิชา ครูขาดขวัญและกำ�ลังใจตลอดจนแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานจึงทำ�งานได้ไม่มีประสิทธิภาพเท่า
ที่ควร บุคลากรมีการย้ายบ่อยทำ�ให้เกิดความไม่ต่อ
เนื่องของงานที่ปฏิบัติ ขาดบุคลากรสายสนับสนุน
การสอน เช่น งานธุรการ การเงิน-พัสดุ บุคลากรส่วน
ใหญ่เป็นครูอตั ราจ้าง ระยะเวลาทีท่ �ำ การจ้างสัน้ เช่น
จ้างเหมา 4 เดือน จ้างเหมาตามปีงบประมาณทำ�ให้
ขาดความมัน่ คงในอาชีพและความต่อเนือ่ งของงาน
ทีท่ �ำ การพัฒนาบุคลากรให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ ว
กับทักษะกระบวนการเรียนการสอนและการใช้สื่อ
เทคโนโยลีทางการศึกษามีน้อย การจัดสวัสดิการ
ด้านต่างๆ เช่น ที่พักอาศัย พาหนะ สาธารณูปโภค
ฯลฯ ให้กับบุคลากรยังมีน้อย ครูประสบปัญหาการ
เดินทางที่ไกลมีความยากลำ�บาก ไม่สะดวก ทำ�ให้
เกิดความเครียดและความกังวลใจหลายประการ
ขาดผู้ นำ�ที่เข้มแข็งหรือขาดผู้บริหารที่จะบริห าร
โรงเรียนเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ต้องให้ครูผู้สอน
หรือครูบรรจุใหม่ทำ�หน้าที่แทน ทำ�ให้โรงเรียนไม่
พัฒนาเท่าที่ควร
จากสภาพปั ญ หาดั ง กล่ า ว ผู้ ที่ มี ส่ ว น
เกี่ ย วข้ อ งและรั บ ผิ ด ชอบโดยตรงคื อ กระทรวง
ศึกษาธิการ สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษา
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ขั้นพื้นฐาน สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน
และผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ได้ พ ยายามแสวงหาแนวทาง
นำ�นวัตกรรม เทคโนโลยีต่างๆ หลากหลาย รูป
แบบมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียน
ขนาดเล็ก เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
ที่กำ�หนด อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เช่น การบริหารจัดการเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก
(อภิชยั กรมเมือง, 2552) การพัฒนาสมรรถนะคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก (คูณ
วงศ์อนันต์, 2553) ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนา
ศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ (พิธาน พื้นทอง, 2548)
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษารูป
แบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ในโรงเรี ย นขนาดเล็ ก สั ง กั ด สำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษากาฬสิ น ธุ์ เขต 3 อย่ า ง
เป็นระบบและเป็นรูปธรรม ซึ่งจะช่วยให้โรงเรียน
สามารถดำ�เนินกิจกรรมการเรียนการสอนสนอง
ตอบต่อนโยบายการพัฒนาการศึกษาของรัฐบาล
และแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.
2552 - 2559) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการก
ระจายทรัพยากรทีม่ อี ยูอ่ ย่างจำ�กัดให้ทวั่ ถึง และเกิด
ประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่มาตรฐานที่กำ�หนดไว้ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและ
แนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษา
2. เพื่อสร้างรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพนักเรียน
3. เพื่อประเมินความเหมาะสม ความเป็น
ไปได้ และประโยชน์ของรูปแบบที่สร้างขึ้น
4. เพื่ อ ตรวจสอบยื น ยั น รู ป แบบใน
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สถานการณ์จริง

ขอบเขตการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้มุ่งแสวงหารูปแบบในการ
จัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาคุณภาพนักเรียนในโรงเรียน
ขนาดเล็ก ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ประกอบด้วย หลักการ จุดมุ่งหมาย กลไกในการ
ดำ�เนินการ วิธีดำ�เนินการ การประเมินผล และ
เงือ่ นไขความสำ�เร็จ ลักษณะการวิจยั มีหลายขัน้ ตอน
ซึ่งแต่ละขั้นตอนจะมีลักษณะเป็นการวิจัยย่อยแล้ว
นำ�มาสังเคราะห์เป็นภาพรวมต่อไป ประกอบด้วย
1. สภาพปั ญ หาและแนวทางในการแก้
ปัญหา
2. รู ป แบบการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นา
คุ ณ ภาพนั ก เรี ย นในโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ตามองค์
ประกอบของรูปแบบที่กำ�หนด
3. ประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้
และประโยชน์ของรูปแบบ โดยใช้การสนทนากลุ่ม
(Focus Group Discussion) โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่
เกีย่ วข้อง ตามขอบข่ายและภารกิจการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการด้าน
วิชาการ
4. ตรวจสอบยื น ยั น รู ป แบบโดยผู้ ท รง
คุณวุฒิ

วิธีดำ�เนินการวิจัย

การวิจยั เรือ่ ง รูปแบบการจัดการศึกษาเพือ่
พัฒนาคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์

เขต 3 ในการทำ�วิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำ�หนดขั้นตอน
ในการดำ�เนินการวิจัยเป็น 4 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาและ
แนวทางในการจัดการศึกษาจากเอกสารและการ
สัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิ
ระยะที่ 2 ร่างและตรวจสอบรูปแบบ โดย
การสรุปแนวคิด หลักการ ทฤษฎีการสร้างรูปแบบ
เพื่ อ จั ด ทำ � ร่ า งรู ป แบบขั้ น ต้ น และให้ ผู้ เชี่ ย วชาญ
ประเมินความสอดคล้องและประเมินรูปแบบเบือ้ งต้น
ระยะที่ 3 ประเมินความเหมาะสม ความ
เป็นไปได้ และประโยชน์ของรูปแบบ ที่พัฒนาขึ้น
โดยการจัดกลุ่มสนทนาของผู้ทรงคุณวุฒิ
ระยะที่ 4 ประเมินตรวจสอบยืนยันรูป
แบบจากสถานการณ์จริง โดยนำ�แบบประเมินไปเก็บ
ข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วประมวลผลเพื่อตรวจ
สอบยืนยันรูปแบบ

เครื่องมือการวิจัย

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบบันทึก
การสัมมนา เครื่องบันทึกเสียง กล้องบันทึกภาพ
แบบประเมินความสอดคล้องของรูปแบบ และแบบ
ประเมินรูปแบบ

การสร้างเครื่องมือการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยดำ�เนินการสร้างเพื่อ
ให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีคุณภาพ ดังนี้
1. แบบบันทึกการสัมมนา มีขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
		 1.1 ผู้วิจัยศึกษาการสร้างเครื่องมือของ
บุญชม ศรีสะอาด (2546 : 118)
		 1.2 กำ�หนดโครงสร้างเครื่องมือ และ
กำ�หนดขอบเขตเนื้อหา สร้างเครื่องมือตามขอบเขต
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เนื้อหา ในประเด็นต่อไปนี้
			 1.2.1 สภาพปัจจุบันของโรงเรียน
ขนาดเล็ก
			 1.2.2 ปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็ก
			 1.2.3 ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา การ
แก้ปญ
ั หาและแนวทางการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
		 1.3 ผู้วิจัยนำ�แบบบันทึกการสัมมนา
เสนออาจารย์ทปี่ รึกษาเพือ่ ให้ขอ้ เสนอแนะและแก้ไข
ข้อบกพร่องเพื่อตรวจสอบคุณภาพ พิจารณาความ
ถูกต้องและเหมาะสม ความครอบคลุมด้านเนื้อหา
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
		 1.4 จัดพิมพ์แบบบันทึกการสัมมนาฉบับ
สมบูรณ์ เพือ่ นำ�ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
2. แบบประเมินความสอดคล้องรูปแบบ มี
ขั้นตอนการสร้าง ดังต่อไปนี้
		 2.1 ศึกษาหลักการ และวิธีการสร้าง
แบบประเมินความสอดคล้องจากเอกสารเกี่ยวกับ
การวิจัย
		 2.2 กำ�หนดโครงสร้างเครื่องมือ และ
กำ�หนดขอบเขตเนื้อหาการสร้างเครื่องมือประกอบ
ด้วย หลักการ จุดมุ่งหมาย กลไกในการดำ�เนินการ
วิธีดำ�เนินการ การประเมินผลและเงื่อนไขความ
สำ�เร็จ
		 2.3 สร้ า งแบบประเมิ น ในลั ก ษณะ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามเกณฑ์ต่อไปนี้
		 5 หมายถึง เนื้อหาสาระที่ระบุมีความ
สอดคล้ อ งกั บ การนำ � ไปพั ฒ นาคุ ณ ภาพโรงเรี ย น
ขนาดเล็กอยู่ในระดับมากที่สุด
		 4 หมายถึง เนื้อหาสาระที่ระบุมีความ
สอดคล้ อ งกั บ การนำ � ไปพั ฒ นาคุ ณ ภาพโรงเรี ย น
ขนาดเล็กอยู่ในระดับมาก
		 3 หมายถึง เนื้อหาสาระที่ระบุมีความ
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สอดคล้ อ งกั บ การนำ � ไปพั ฒ นาคุ ณ ภาพโรงเรี ย น
ขนาดเล็กอยู่ในระดับปานกลาง
		 2 หมายถึง เนื้อหาสาระที่ระบุมีความ
สอดคล้ อ งกั บ การนำ � ไปพั ฒ นาคุ ณ ภาพโรงเรี ย น
ขนาดเล็กอยู่ในระดับน้อย
		 1 หมายถึง เนื้อหาสาระที่ระบุมีความ
สอดคล้ อ งกั บ การนำ � ไปพั ฒ นาคุ ณ ภาพโรงเรี ย น
ขนาดเล็กอยู่ในระดับน้อยที่สุด
		 2.4 นำ�ร่างรูปแบบมาสร้างเป็นคำ�ถาม
เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ข้อเสนอแนะ และ
แก้ไขข้อบกพร่องนำ�เสนอผู้เชี่ยวชาญ จำ�นวน 5
คน เพื่อแก้ไขและตรวจสอบความถูกต้อง ความ
ตรง ครอบคลุมเนือ้ หา และปรับปรุงแก้ไขให้มคี วาม
สมบูรณ์
		 2.5 ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญให้มีความสมบูรณ์
		 2.6 ส่งแบบประเมินความสอดคล้องที่
สร้างขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จำ�นวน 5 คนตรวจสอบ
ความสอดคล้องของข้อคำ�ถาม แล้วนำ�มาคำ�นวณหา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective
Congruence) ระหว่างข้อคำ�ถามกับเนื้อหา
3. แบบประเมินรูปแบบ มีขั้นตอนการ
สร้าง ดังต่อไปนี้
		 3.1 ศึกษาหลักการ และวิธีการสร้าง
แบบประเมินจากหนังสือเกี่ยวกับการวิจัย
		 3.2 กำ�หนดโครงสร้างเครื่องมือ และ
กำ�หนดขอบเขตเนื้อหาการสร้างเครื่องมือประกอบ
ด้วย หลักการ จุดมุ่งหมาย กลไกในการดำ�เนิน
การ วิธีดำ�เนินการ การประเมินผล และเงื่อนไข
ความสำ�เร็จ เพื่อสร้างแบบประเมินความเหมาะสม
ความเป็นไปได้และประโยชน์ของรูปแบบสร้างเป็น
แบบประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และ
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ประโยชน์ ในลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5
ระดับ
		 3.3 นำ � แบบประเมิ น รู ป แบบเสนอ
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ ให้ ข้ อ เสนอแนะและแก้ ไข
ข้อบกพร่องโดยปรับปรุงคำ�ชี้แจงให้มีความชัดเจน
เนื้อหามีความถูกต้องและครอบคลุมเนื้อหา ความ
ถูกต้องของภาษาที่ใช้
		 3.4 ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอของ
อาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว นำ�เสนอผู้เชี่ยวชาญ จำ�นวน
5 คน ประเมินความครอบคลุมและความเที่ยงตรง
ของเนือ้ หา (Content Validity) เพือ่ แก้ไขและตรวจ
สอบความถูกต้อง ความตรง ครอบคลุมเนือ้ หา และ
ปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์
		 3.5 หาค่าความเหมาะสมของเนื้อหา
สาระ โดยผูเ้ ชีย่ วชาญและกำ�หนดเกณฑ์การผ่านทุก
ด้านที่ระดับ3.50 และได้ปรับข้อความในข้อคำ�ถาม
ตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ
		 3.6 นำ�แบบประเมินรูปแบบที่ปรับปรุง
แล้ ว จั ด พิ ม พ์ ฉ บั บ สมบู ร ณ์ เพื่ อ นำ � ไปใช้ ใ นการ
ประเมินต่อไป

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยได้ดำ�เนินการวิจัยทั้ง 4 ระยะจนได้
รูปแบบการจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาคุณภาพนักเรียน
ในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สำ�นักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

การวิเคราะห์ข้อมูล

1. ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพผู้ วิ จั ย กำ � หนดการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ดังนี้
		 1.1 การศึกษาวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Documentary
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Study) เกีย่ วกับการจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาคุณภาพ
นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กใช้การวิเคราะห์เนือ้ หา
(Content Analysis)
		 1.2 วิเคราะห์ข้อมูลการสัมมนาผู้ทรง
คุณวุฒิเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทาง
การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพนั ก เรี ย นใน
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 3 ใช้วิธีวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) การตีความหมาย
(Interpretive Methodology) และวิเคราะห์
วิจารณ์ (Critical Methodology)

2. ข้อมูลเชิงปริมาณ

		 2.1 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน
ความสอดคล้ อ ง รู ป แบบการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ
พัฒนาคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์
เขต 3 โดยการหาค่าเฉลี่ย
		 2.2 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน
รูปแบบการจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาคุณภาพนักเรียน
ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 3 โดยการหาค่า
เฉลี่ย

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใ ช้ ก ารวิ จั ย และพั ฒ นา
(Research and Development) วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่า
ความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและสรุปผล

170 รมยสาร

สรุปผลการวิจัย

1. จากการศึกษาในระยะที่ 1 สรุปผลการ
วิจัยได้ดังนี้
		 1.1 ผลการสังเคราะห์เอกสาร
(Documentary Study)
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาคุณภาพนักเรียนในโรงเรียน
ขนาดเล็ก ผลปรากฏว่า สภาพการบริหารจัดการ
และผลที่เกิดขึ้น จากการบริหารจัดการในโรงเรียน
ขนาดเล็ก มีปัญหาที่สำ�คัญดังนี้ คือ
1. การได้รบั การส่งเสริมสนับสนุนจากท้อง
ถิ่นชุมชนมีค่อนข้างน้อย เพราะโรงเรียนขนาดเล็ก
ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในชุมชนที่ห่างไกลและมีปัญหาทาง
ด้านเศรษฐกิจ
2. การจัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียน
ขนาดเล็กมีคอ่ นข้างจำ�กัดทำ�ให้ขาดแคลนทัง้ อาคาร
เรียน อาคารประกอบ ห้องสมุด ตลอดจนสนาม
สำ�หรับการเล่นกีฬาของนักเรียน
3. ความขาดแคลนบุ ค ลากรที่ จ ะจั ด
กิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ จัดการเรียนการสอนโดยมีครูไม่ครบชั้น
เรียน ไม่ครบกลุ่มสาระการเรียนรู้
4. นักเรียนมีความรูค้ วามสามารถตามกลุม่
สาระการเรียนรู้ค่อนข้างตํ่าเมื่อเทียบกับนักเรียน
ของโรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ และ
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
5. การลงทุนทางการศึกษาสำ�หรับโรงเรียน
ขนาดเล็ก จึงเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างสูง เมื่อเทียบ
กับโรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ และ
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ลงทุนด้วยจำ�นวนเงินงบ
ประมาณที่เท่ากันแต่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของนักเรียนที่แตกต่างกัน
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6. ขวัญกำ�ลังใจในการปฏิบัติงานของ
ผูบ้ ริหารโรงเรียนและครูในโรงเรียนขนาดเล็กจะด้อย
กว่าในโรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ และ
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
แนวทางการแก้ปญ
ั หาและพัฒนาโรงเรียน
ขนาดเล็กสรุปได้ 2 ด้าน ดังต่อไปนี้
1. ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
จั ด ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให้ เ ป็ น ไปตาม
เกณฑ์ และครบชั้นเรียน ทั้งโรงเรียนเอกเทศและ
โรงเรียนประเภทหลอมรวม โดยใช้รูปแบบศูนย์
โรงเรียน การมีส่วนร่วมของชุมชน และการระดม
ทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการศึกษา
2. ด้ า นคุ ณ ภาพการเรี ย นการสอน ใช้
นวั ต กรรมการเรี ย นการสอนที่ ถู ก ต้ อ งเหมาะสม
กับสภาพของโรงเรียน เช่น การจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ การสอนเป็นทีม การใช้สื่อและอุปกรณ์
ช่วยสอน การใช้สอื่ การสอนทางไกลร่วมกับโครงการ
สอนผ่านทีวีทางไกลของโรงเรียนไกลกังวล เป็นต้น
		 1.2 ผลการสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิ
		 ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เสนอปัญหาอุปสรรค
ของโรงเรียนขนาดเล็ก ไว้ดังนี้ นโยบายเกี่ยวกับ
โรงเรียนขนาดเล็กไม่ชดั เจน ไม่แน่นอน เปลีย่ นแปลง
บ่อยเมื่อมีการเปลี่ยนผู้บริหารระดับสูง นโยบาย
ขาดความต่อเนื่อง ขาดการสนับสนุนอย่างจริงจัง
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ขาดการประสานงานที่
ดีระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับปฏิบัติ
โรงเรียน และหน่วยงานทีส่ งู กว่าระดับโรงเรียน จาก
สภาพการดำ�เนินงานของโรงเรียนขนาดเล็ก สรุปได้
ว่าในอดีตหน่วยงานทุกระดับได้ใช้ความพยายามใน
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กด้วยนวัตกรรม
และรูปแบบต่างๆ เช่น การยุบรวมโรงเรียน การ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน การจัดการเรียนการ
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สอนที่เหมาะสม การสนับสนุนงบประมาณอยู่ภาย
ใต้ข้อข้อจำ�กัดและสภาพปัญหา พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นอยู่ ใ นระดั บ ตํ่ า และส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
โรงเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานอีก
ด้วย ซึ่งในปัจจุบันโรงเรียนขนาดเล็กยังต้องดำ�เนิน
งานตามภารกิ จ เหมื อ นโรงเรี ย นทั่ ว ไปแต่ ยั ง คงมี
ปัญหาอย่างต่อเนือ่ ง ได้แก่ ปัญหาด้านวิชาการ ด้าน
บุคลากร ด้านอาคารสถานที่ และด้านการบริหาร
จัดการ ซึ่งจะต้องได้รับการพัฒนาแก้ไข
ผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอแนะว่าควรกำ�หนด
เป็ น รู ป แบบการบริ ห ารการพั ฒ นาคุ ณ ภาพของ
โรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นรูปแบบที่ชัดเจนลงไปสู่
ระดับสถานศึกษาซึ่งเป็นระดับปฏิบัติ โดยเปลี่ยน
จากการสั่งการจากระดับนโยบายมาเป็นการส่ง
เสริมสนับสนุนให้โรงเรียนขนาดเล็กสามารถพัฒนา
รูปแบบการบริหารที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนา
ตนเองตามแนวทางแห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ เช่น
1. มีผรู้ บั ผิดชอบในระดับนโยบาย เขตพืน้ ที่
การศึกษาควรให้ความสำ�คัญต่อการพัฒนาโรงเรียน
ขนาดเล็กอย่างจริงจัง และควรให้ความสำ�คัญทัง้ การ
จัดสรรงบประมาณ
การจัดสรรบุคลากร ตลอดจนการสร้าง
ขวัญและกำ�ลังใจแก่บคุ ลากรทีป่ ฏิบตั งิ านในโรงเรียน
ขนาดเล็ก
2. สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรจัด
ให้มีต้นแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ที่ประสบความสำ�เร็จ เพื่อเป็นสถานที่สำ�หรับแลก
เปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาโรงเรียนขนาด
3. ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ควรศึกษา
รูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการ
กำ�หนดทิศทางและนโยบายในการพัฒนาโรงเรียน

ROMMAYASAN 171
โดยดำ�เนินงานให้สอดคล้องกับสภาพของโรงเรียน
และบริบทของชุมชน และพัฒนารูปแบบให้เหมาะ
สมต่อไป
2. จากการวิจยั ในระยะที่ 2 สรุปผลได้ดงั นี้
รูปแบบประกอบด้วย 1) หลักการ 2) จุดมุ่งหมาย
3) การจัดกลไกในการดำ�เนินการ 4) วิธีดำ�เนินการ
5) การประเมินผล และ 6) เงื่อนไขความสำ�เร็จ
นอกจากนี้ การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเป็น
สิ่งสำ�คัญที่ผู้บริหารต้องใช้ความรู้ ความสามารถใน
การบริหารจัดการสถานศึกษา มีวสิ ยั ทัศน์ ภาวะผูน้ �ำ
การเปลี่ยนแปลง มีความเป็นประชาธิปไตยยึดหลัก
การบริหารแบบมีสว่ นร่วม มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม เป็น
ที่ยอมรับของทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
ตลอดจนมุง่ มัน่ สร้างเครือข่ายการทำ�งาน โดยใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. จากการวิจยั ในระยะที่ 3 สรุปผลได้ดงั นี้
รูปแบบการจัดศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีดังนี้
		 1. หลักการของรูปแบบ
			 1.1 ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า มี ค ว า ม
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการและบริบท
ของโรงเรียน
			 1.2 เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง
			 1.3 จัดการเรียนเรียนการสอนทีเ่ น้น
ผู้เรียนเป็นสำ�คัญ
			 1.4 การพึ่ ง ตนเองในระบบการ
บริหารและการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน
			 1.5 การสร้ า งสถานศึ ก ษาให้ เ ป็ น
องค์การแห่งการเรียนรู้
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2. จุดมุ่งหมายของรูปแบบ
การพัฒนาให้นกั เรียนเป็นคนดี เก่งและมีความสุข มี
คุณธรรม จริยธรรม สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
และมีความสนใจใฝ่รู้
3. การจัดกลไกในการดำ�เนินการจำ�เป็น
ต้องอาศัย
		 3.1 คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
		 3.2 คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
		 3.3 การจัดโครงสร้างการบริหารงาน
และกำ�หนดบทบาทหน้าที่ให้เหมาะสมกับโรงเรียน
ขนาดเล็ก
		 3.4 การประสานความร่ ว มมื อ กั บ
ภายนอก
4. วิ ธี ดำ � เนิ น การในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก
		 4.1 เตรียมความพร้อมให้กบั บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง
ชุมชน และผู้มีส่วนร่วม
		 4.2 ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ดำ�เนินงานให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
		 4.3 ผูบ้ ริหารสถานศึกษามีภาวะผูน้ �ำ ใน
การบริหารการศึกษา
		 4.4 การบริหารจัดการแบบองค์รวม
		 4.5 พัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ในด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ
		 4.6 การจั ด การเรี ย นการสอนเน้ น
นักเรียนศึกษาในสถานการณ์จริง การเรียนรู้แบบ
คละชั้น และพี่สอนน้อง
		 4.7 พั ฒ น า ก า ร ใช้ สื่ อ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมการ
ค้นคว้าด้วยตนเองให้กับผู้เรียน
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		 4.8 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้
		 4.9 สร้างสมรรถนะในการเรียนรูใ้ ห้กบั
นักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
		 4.10 นิเทศการจัดการเรียนการสอน
แบบกัลยาณมิตร
		 4.11 การเผยแพร่ ผ ลงานให้ เ ป็ น ที่
ประจั ก ษ์ ใ นหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด และหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง
5. การประเมินผล
		 5.1 ผู้สอนเป็นผู้ประเมินเองหรือเปิด
โอกาสให้ผเู้ รียนประเมินตนเอง เพือ่ นประเมินเพือ่ น
ผู้ปกครองร่วมประเมิน
		 5.2 ประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาว่าส่งผลต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนมีจุด
พัฒนาในด้านใด
		 5.3 ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน
ด้วยวิธกี ารทีห่ ลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติของ
วิชาและระดับพัฒนาการของผู้เรียน
		 5.4 สะท้ อ นสมรรถนะสำ � คั ญ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
6. เงื่อนไขความสำ�เร็จ
		 6.1 ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าใจแนวทาง
การจัดการศึกษา
		 6.2 ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำ�
		 6.3 ครู จั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ผู้
เรียนเป็นสำ�คัญ
		 6.4 นักเรียนได้รบั การพัฒนาสมรรถนะ
ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
		 6.5 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐาน ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
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ความร่วมมือในการดำ�เนินงาน
4. จากการวิจยั ในระยะที่ 4 สรุปผลได้ดงั นี้
จากผลการประเมินความเหมาะสม ความ
เป็นไปได้และประโยชน์ของรูปแบบโดยผูท้ รงคุณวุฒิ
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดเล็ก พบว่า รูปแบบ
การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพนั ก เรี ย นใน
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีความเหมาะสม
และเป็นประโยชน์อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ กล่าวคือ รูป
แบบมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์อยูใ่ นระดับ
มากที่สุด ความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากเช่นกัน จึง
ทำ�ให้มั่นใจได้ว่ารูปแบบที่สร้างขึ้นจะสามารถนำ�ไป
ใช้ได้อย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับพิสิฐ เทพไกรวัล
(2555 : 291) ทำ�การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบ
เครือข่ายความร่วมมือเพือ่ คุณภาพการจัดการศึกษา
ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก

อภิปรายผลการวิจัย

จากการวิจยั เรือ่ ง รูปแบบการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 มีประเด็นการอภิปรายผลตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
1. สภาพ ปั ญ หาและแนวทางในการ
พั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก
สภาพ ปัญหาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กพบว่า โรงเรียน
ขนาดเล็กได้รับการสนับสนุนจากท้องถิ่นน้อย งบ
ประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ ขาดแคลนบุคลากร ครู
สอนไม่ครบชั้น บุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็กขาด
ขวัญกำ�ลังใจ การลงทุนสำ�หรับโรงเรียนขนาดเล็ก
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สูง แต่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตํ่า ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาของ
โรงเรียนขนาดเล็กของกระทรวงศึกษาธิการ (2551,
5-7) พบว่าโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ ประสบ
ปัญหาคล้ายคลึงกัน 4 ด้าน คือ 1) ปัญหาด้านการ
บริหารจัดการ ทีผ่ า่ นมาการคมนาคมภายในประเทศ
ไม่ค่อยสะดวกนัก รัฐบาลจำ�เป็นต้องตั้งโรงเรียนให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่ แต่ในปัจจุบันความจำ�เป็น ดัง
กล่าวลดลง ประกอบกับประชากรมีแนวโน้มลด
ลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงทำ�ให้มีโรงเรียนขนาด
เล็กจำ�นวนมาก มีอัตราครูต่อนักเรียนต่อห้องตํ่า
กว่ามาตรฐาน ค่าใช้จ่ายต่อนักเรียน 1 คน สูงกว่า
โรงเรียนขนาดอื่นๆ และโรงเรียนขนาดเล็กจำ�นวน
หนึ่งอยู่ในพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษ เช่น พื้นที่ห่างไกล
ความเจริญ พื้นที่บนภูเขาสูง บนเกาะ ชายขอบของ
ประเทศ เป็นต้น ซึ่งนักเรียนจะมีปัญหาในการเดิน
ทางเป็นอย่างมาก แม้วา่ นักเรียนจะได้รบั ค่าพาหนะ
ในการเดินทาง แต่ก็ไม่เพียงพอและต่อเนื่อง
2. การสร้างรูปแบบการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบ
จะประกอบ ด้วย 1) หลักการ 2) จุดหมาย 3) การ
จัดองค์กรและบทบาทหน้าที่ 4) กระบวนการดำ�เนิน
การ 5) การประเมินรูปแบบ และ 6) เงื่อนไขความ
สำ�เร็จ
1) หลักการ พบว่า การพัฒนาอาศัยหลัก
การ ดังนี้ การจัดการศึกษามีความสอดคล้อง กับ
สภาพปัญหา ความต้องการและบริบทของโรงเรียน
เน้นการมีสว่ นร่วมของทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องการจัดการ
เรีย นเรีย นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ� คัญ การ
พึ่งตนเองในระบบการบริหารและการการจัดการ
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เรียนรู้ของผู้เรียน และการสร้างสถานศึกษาให้เป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ สอดคล้องกับวรรณพร สุข
อนันต์ (2550 : 163) พบว่า วิธีการที่สำ�คัญที่จะส่ง
ผลต่อความสำ�เร็จในการนิเทศภายในสถานศึกษา
ขนาดเล็ก คือ การวางแผนกลยุทธ์ ซึ่งประกอบด้วย
การทบทวนภารกิจสถานศึกษาการวิเคราะห์สภาพ
ปัจจุบัน ปัญหา การกำ�หนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้า
หมาย ตัวชี้วัด การกำ�หนดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ การ
จัดทำ�แผนปฏิบัติงานและโครงการ การดำ�เนินการ
ตามแผน และการประเมินผลและรายงาน
		 2) จุดมุ่งหมายของรูปแบบ พบว่าควร
ครอบคลุ ม การพั ฒ นาให้ นั ก เรี ย นเป็ น คนดี แก่ ง
และมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์และมีความสนใจใฝ่รู้ สอดคล้อง
กับสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2554 : 8-9) กล่าวถึง หลักการสำ�คัญของการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าต้องยึดหลักที่สำ�คัญใน
การพัฒนาผูเ้ รียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทัง้ ร่างกาย
จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม เป็นผู้ที่มี
จริยธรรมในการดำ�เนินชีวติ สามารถอยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่
ได้อย่างมีความสุข ใฝ่รู้ มีทกั ษะในการแสวงหาความ
รู้ที่พอเพียงต่อการพัฒนางานอาชีพและคุณภาพ
ชี วิ ต ส่ ว นตน สามารถเผชิ ญ ความเปลี่ ย นแปลง
ได้ อ ย่ า งเท่ า ทั น และชาญฉลาด และมี ค วามเป็ น
ประชาธิปไตย
		 3) การจัดกลไกในการดำ�เนินการ พบว่า
จำ�เป็นต้องอาศัย องค์ประกอบดังนี้ คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหารงาน
วิชาการ จัดโครงสร้างการบริหารงานและกำ�หนด
บทบาทหน้าที่ และการประสานความร่วมมือกับ
ภายนอกสอดคล้องกับกับธีระพร อายุวัฒน์ (2552
: 526) พบว่า ข้อสรุปแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการ
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บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานขนาด
เล็ก ส่วนสำ�คัญด้านครู คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน บุคลากรทางการศึกษาควรให้ความ
สำ�คัญและร่วมมือกันอย่างเต็มกำ�ลังความสามารถ
ซึง่ ควรมีบทบาทรับผิดชอบ ต่อสถานศึกษา ต่อศิษย์
ต่อเพื่อนครู ต่อชุมชนและต่อประเทศชาติ การกระ
ทำ�ต่างๆ เหล่านี้ต้องทำ�ด้วยความสำ�นึก ด้วยความ
เต็มใจ และประพฤติปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อร่วม
กันพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
		 4) วิธีดำ�เนินการในการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนของโรงเรียนขนาดเล็กพบว่า ต้องเตรียม
ความพร้อมให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และ
ผู้มีส่วนร่วม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำ�เนิน
งานให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องผู้บริหารสถานศึกษา
มีภาวะผู้นำ�ในการบริการบริหารการศึกษา การ
บริหารจัดการแบบองค์รวมพัฒนาครูและบุคลากร
ทีเ่ กีย่ วข้องในด้านการจัดการเรียนรูท้ เี่ น้นผูเ้ รียนเป็น
สำ�คัญ การจัดการเรียนการสอนเน้นนักเรียนศึกษา
ในสถานการณ์จริง การเรียนรู้แบบคละชั้น และ
พี่สอนน้อง พัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมการค้นคว้าด้วย
ตนเองให้กับผู้เรียน จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้
สร้างสมรรถนะในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนให้เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ นิเทศการจัดการสอนแบบ
กั ล ยาณมิ ต ร และการเผยแพร่ ผ ลงานให้ เ ป็ น ที่
ประจั ก ษ์ ใ นหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด และหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง
ซึง่ สอดคล้องกับกับพิธาน พืน้ ทอง (2548 :
154-163) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบาย
เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ในภาค
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ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า 1) การจัดโครงสร้าง
ระบบการบริหารงานของโรงเรียนที่มีขนาดเล็กลง
จะมีโครงสร้าง ซึ่งยืดหยุ่นมากขึ้น 2) รูปแบบการ
บริหารจัดการในโรงเรียนขนาดเล็กจะต้องมีความ
โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ มีการประชาสัมพันธ์
ให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ 3) การจำ�แนกงาน
ภายในโรงเรียน ควรแยกเป็นงานจำ�เป็นที่ต้องทำ�
ด้วยตนเองและงานที่ไม่สำ�คัญ 4) โรงเรียนจะต้อง
มีการประสานงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ชุมชนช่วย
ระดมทุนทรัพย์ แรงงาน ทัง้ นีเ้ น้นการมีสว่ นร่วมตาม
หลัก Education for All หรือ All for Education
5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารและครูเป็นผู้
มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ส่ง
เสริมพัฒนาให้มีความสามารถ มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ประสบการณ์ ในการทำ�งานร่วมกัน 6) ส่ง
เสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารและครูมีขวัญกำ�ลัง
ใจเป็นกรณีพิเศษ 7) ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียน
จัดหา ผลิตและใช้เทคโนโลยีทที่ นั สมัย ใช้แหล่งเรียน
รู้ทั้งภายในและภายนอก 8) การจัดการเรียนการ
สอนควรมีการเปลี่ยนรูปแบบจาก 1 คน ต่อ 1 ชั้น
หรือการสอนในลักษณะกลุ่มใหญ่ (Large Group)
มาเป็นการเรียนการสอนแบบกลุ่มย่อย หรือราย
บุคคล (Individual) มากขึ้น
		 5) การประเมินผล พบว่าผู้สอนเป็นผู้
ประเมินเองหรือเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนประเมินตนเอง
เพื่อนประเมินเพื่อน ผู้ปกครองร่วมประเมิน ซึ่ง
ประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
ตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนมีจุดพัฒนาในด้านใด
มีการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการ
ที่หลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและ
ระดับพัฒนาการของผู้เรียน และสะท้อนสมรรถนะ
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สำ�คัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Cohen and Uphoff
(1981) ที่ได้จากการจำ�แนกกระบวนการมีส่วนร่วม
ออกเป็น 4 ระดับ คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
(Decision Making) การมีสว่ นร่วมในการดำ�เนินการ
(Implementation) การมีส่วนร่วมในการรับผล
ประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล
และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ ที่ได้ระบุกิจกรรม
ที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการมีส่วนร่วมที่สามารถ
นำ�ไปประยุกต์ในบริบทการจัดการศึกษา คือ การ
รวบรวมและตรวจสอบ การวิเคราะห์และพิจารณา
ข้อมูลสภาพปัญหา กำ�หนดนิยามจัดลำ�ดับความ
สำ�คัญของปัญหาและกำ�หนดเป้าหมาย การประเมิน
ความเป็นไปได้ของข้อมูล การตัดสินใจและการ
วางแผนการดำ�เนินงาน การออกแบบยุทธศาสตร์
เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผล การจัดสรรงานและ
ความรับผิดชอบให้กับทีมงาน การปฏิบัติตามแผน
งาน การตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนงาน และ
การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดขึ้น
		 6) เงื่อนไขความสำ�เร็จ พบว่าทุกฝ่ายที่
เกีย่ วข้องเข้าใจแนวทางการจัดการศึกษาซึง่ ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษามีภาวะผู้นำ� รวมทั้งครูจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ เพื่อให้นักเรียนได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง
ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือใน
การดำ�เนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพิสิฐ
เทพไกรวัล (2554 : 299) พบว่า คุณลักษณะที่ดี
ของผู้นำ�เครือข่าย ในการปฏิบัติงานของเครือข่าย
จำ�เป็นต้องมีผู้นำ�เครือข่าย เป็นผู้มีบทบาทสำ�คัญ
เพื่อให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนการปฏิบัติ
งานตามภารกิจให้ประสบผลสำ�เร็จ ซึ่งจะรวมไปถึง
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พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้นำ�เครือข่าย
3. การประเมินรูปแบบการจัดการศึกษา
เพื่อประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และ
ประโยชน์ของรูปแบบ
จากผลการศึ ก ษาพบว่ า รู ป แบบการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนที่สามารถพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก มีความเหมาะสมและ
มีประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนความเป็นไป
ได้อยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า รูปแบบการ
จัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาคุณภาพนักเรียนในโรงเรียน
ขนาดเล็กทั้ง 6 องค์ประกอบ คือ 1) หลักการ 2) จุด
มุ่งหมาย 3) กลไกในการดำ�เนินการ 4) วิธีดำ�เนิน
การ 5) การประเมินผล และ 6) เงื่อนไขความสำ�เร็จ
สามารถนำ � ไปใช้ ใ นการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นา
คุณภาพนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กได้เป็นอย่างดี
ซึ่งผลการประเมินรูปแบบ ผู้วิจัยได้ปรับปรุงร่างรูป
แบบตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว จึงได้
รูปแบบทีม่ คี วามเหมาะสม ซึง่ สอดคล้องกับ Keeve
(1988 : 50) ได้กล่าวถึงหลักการอย่างกว้างๆ เพื่อ
กำ�กับการสร้างรูปแบบไว้ 4 ประการ คือ 1) รูปแบบ
ควรประกอบขึน้ ด้วยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้าง
มากกว่าความสัมพันธ์ เชิงเส้นตรงแบบธรรมดา 2)
รูปแบบควรใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลที่จะ
เกิดขึ้นจากการใช้รูปแบบได้ สามารถตรวจสอบได้
โดยการสังเกต และหาข้อมูลสนับสนุนด้วยข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้ 3) รูปแบบควรจะต้องระบุหรือชีใ้ ห้เห็น
ถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษา 4) รูปแบบควร
เป็นเครื่องมือในการสร้างมโนทัศน์ใหม่ และสร้าง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรในลักษณะใหม่ซึ่งเป็นการ
ขยายองค์ความรู้ในเรื่องที่เรากำ�ลังศึกษาด้วย
นอกจากนีย้ งั สอดคล้องกับอภิชยั กรมเมือง
(2552) ได้สรุปผลจากการวิจัย พบว่า เครือข่าย
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โรงเรียนขนาดเล็กที่นำ�ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษามีโครงสร้าง และองค์ประกอบที่สัมพันธ์เชื่อม
โยงกั น ดั ง นี้ คื อ จั ด ระบบงานและกระบวนการ
จั ด การเครื อ ข่ า ยร่ ว มกั น ของโรงเรี ย นขนาดเล็ ก
ในเครื อ ข่ า ยให้ ค รอบคลุ ม ทั้ ง ด้ า นวิ ช าการ ด้ า น
งบประมาณ ด้านบุคลากรและด้านบริหารทั่วไป
แนวทางการบริหารจัดการอาศัยบุคลากรมีสว่ นร่วม
หลักความมีเอกภาพในนโยบาย และหลักการกระจา
ยอำ�นาจ ใช้ระบบและกลไกในการดำ�เนินงานโดยมี
คณะกรรมการบริหารจัดการเครือข่ายให้มีบทบาท
หน้าทีร่ ว่ มกันดำ�เนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อ
เนื่องจนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
4. ผลการตรวจสอบ ยืนยัน รูปแบบตาม
สถานการณ์จริง จากผลการประเมินความเหมาะ
สม ความเป็นไปได้และประโยชน์ของรูปแบบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดเล็ก
พบว่า รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำ�นักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีความ
เหมาะสมและเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด
ส่วนความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากสอดคล้องกับ
ผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวคือ รูปแบบ
มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์อยูใ่ นระดับมาก
ทีส่ ดุ ความเป็นไปได้อยูใ่ นระดับมากเช่นกัน จึงทำ�ให้
มั่นใจได้ว่ารูปแบบที่สร้างขึ้นจะสามารถนำ�ไปใช้ได้
อย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับพิสิฐ เทพไกรวัล
(2554 : 291) ทำ�การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบ
เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ เพื่ อ คุ ณ ภาพการจั ด การ
ศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก พบว่ารูป
แบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อคุณภาพการจัดการ
ศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่พัฒนา
ขึ้นว่า มีความเหมาะสมโดยแนวปฏิบัติ ขั้นตอน
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และวัตถุประสงค์ในการดำ�เนินการตามรูปแบบมี
ความเหมาะสมมาก มีความเป็นไปได้ของการนำ�รูป
แบบไปใช้และมีประโยชน์ในการดำ�เนินงานบริหาร
จัดการศึกษา

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำ�ผลการวิจัยไปใช้
		 1.1 ระดั บ สำ � นั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรนำ�แนวทางการวิจัยรูป
แบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ในโรงเรียนขนาดเล็กไปกำ�หนดเป็นนโยบายในการ
พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อให้สอดคล้องกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และต้องเป็นนโยบายที่
ชัดเจน ต่อเนื่องนำ�ไปสู่การปฏิบัติได้ในทุกระดับ
		 1.2 ระดับสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาครูผู้สอน ผู้บริหาร
สถานศึกษาและผูเ้ กีย่ วข้อง ในโรงเรียนขนาดเล็กให้
เห็นความสำ�คัญ สร้างความตระหนัก และสามารถ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การใช้สื่อเทคโนโลยี
อย่างมีประสิทธิภาพ
		 1.3 ระดับโรงเรียน ควรสร้างความเข้าใจ
กับคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ผูป้ กครอง
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน
และสถาบันศาสนา ให้ตระหนักถึงบทบาทของการมี
ส่วนร่วม และรับรูถ้ งึ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ที่จะเกิดขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา
		 1.4 ระดับผู้บริหารสถานศึกษาขนาด
เล็กควรนำ�ข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยไปปรับปรุง
การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กจะทำ�ให้ง่ายต่อการ
ปฏิบัติ พร้อมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ทุก
ฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง และมีการติดตาม ประเมินผลการนำ�
ไปใช้เป็นระยะอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
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		 1.5 ระดับครูผู้สอน ควรมีส่วนร่วมและ
การทำ�งานเป็นทีม ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม และการประสานความร่วมมือของผู้มี
ส่วนเกีย่ วข้องทุกฝ่ายเพือ่ ให้เกิดการพัฒนาในระดับ
บุคคล กลุ่ม และองค์กร
		 1.6 ระดับผูเ้ รียน ควรสนับสนุนส่งเสริม
ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และมีสมรรถนะการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง
2. ข้อเสนอแนะในการทำ�วิจัยครั้งต่อไป
		 2.1 ควรมี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย
แห่ ง ความสำ � เร็ จ ที่ เ ป็ น ตั ว แปรให้ โรงเรี ย นขนาด
เล็กสามารถดำ�เนินกิจกรรมการจัดการเรียนรู้หรือ
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
		 2.2 ควรศึกษาปัญหาด้านการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ทำ�อย่างไรให้การพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้
ปกครอง ชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
		 2.3 ควรมีการศึกษาการกำ�หนดวิสัย
ทัศน์ เป้าหมายให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาระยะ
สั้นและระยะยาวที่สถานศึกษากำ�หนด ซึ่งเป็นการ
บริหารจัดการที่มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างแท้จริง
		 2.4 ควรศึ ก ษาแนวปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น เลิ ศ
จากโรงเรี ย นแกนนำ � ขนาดเล็ ก ด้ า นการบริ ห าร
งานวิ ช าการของโรงเรี ย นขนาดเล็ ก สามารถนำ �
ไปปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการบริ ห ารงานวิ ช าการ
ที่ ส ามารถพั ฒ นาคุ ณ ภาพนั ก เรี ย นได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

178 รมยสาร

ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม) 2558		

เอกสารอ้างอิง
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3, สำ�นักงาน. ข้อมูลสารสนเทศ 2544.
คูณ วงศ์อนันต์. (2553). รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก :
กรณีศกึ ษาโรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาในสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ยโสธร เขต 1. ดุษฎีนิพนธ์ ครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สำ�นักงาน. (2554). การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธกี ารประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓. กรุงเทพ ฯ : รงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
ธีระพร อายวุฒัน.์ (2552). แนวปฏบิตัทิเี่ปน็เลศิในการบรหิารงานวชิาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร.
พิธาน พื้นทอง. (2548) ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
พิสิฐ เทพไกรวัล. (2554). การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อคุณภาพการจัดการศึกษา
ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก. วิทยานิพนธ์ ปรัชญาดุษฏีบณ
ั ฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
วรรณพร สุขอนันต์. (2550). รูปแบบการนิเทศภายในสำ�หรับสถานศึกษาขนาดเล็ก วิทยานิพนธ์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
อภิชัย กรมเมือง. (2552) รูปแบบการบริหารจัดการเครือข่าย โรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษา สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาอุบลราชธานี เขต 1. ดุษฎีนพิ นธ์ ครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต.
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี.
Cohen, J.M., & Uphoff, N.T. (1981). Rural Development Participation : Concept and
Measure For Project Design Implementation and Evaluation : Rural
Development Committee Center for international Studies. New York : Cornell
University Press.
Keeve, J.P (1988). Educational Research Methodology and Measurement :
An International Handbook. Oxford : Pergamum, 1988.

Vol. 13, No. 3 (September - December) 2015

การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีร่วมมือกันเรียนรู้แบบผสมผสาน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสระ

Developing English Reading Comprehension
by CIRC Technique of Students in grade 6 Bansra School
นงคราญ แหวนวัง 1

Nongkran Waenwang

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความเข้าใจในการอ่าน
ภาษาอังกฤษของนักเรียน โดยวิธีร่วมมือกันเรียนรู้แบบผสมผสาน (CIRC) และศึกษา
เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยวิธีร่วมมือกันเรียนรู้แบบผสมผสาน
(CIRC) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้าน
สระ สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 อำ�เภอเชียงม่วน จังหวัด
พะเยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำ�นวน 14 คน ระยะเวลา 16 ชั่วโมง
ใช้แผนแบบ One Group Pretest and Posttest Design เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษา
ค้นคว้า ประกอบด้วย 1) แผนจัดการเรียนรูก้ ารอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ ความเข้าใจโดย
ใช้วิธีร่วมมือกันเรียนรู้แบบผสมผสาน (CIRC) 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียน
รู้ด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนรูโ้ ดยวิธรี ว่ มมือกันเรียนรูแ้ บบผสมผสาน (CIRC) 4) แบบสังเกตพฤติกรรม
การทำ�งานกลุ่ม 5) การเขียนสะท้อนความคิดของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดย
วิธีร่วมมือกันเรียนรู้แบบผสมผสาน (CIRC) ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลการเรียนรู้ด้าน
การอ่านเพื่อความเข้าใจโดยวิธีร่วมมือกันเรียนรู้แบบผสมผสาน (CIRC) ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน พบว่านักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย (μ)
ก่อนเรียนมีค่า 12.86 คะแนน คะแนนเฉลี่ย (μ) หลังเรียนมีค่า 19.00 คะแนน มีค่า
ความต่างของคะแนนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนทั้งหมดอยู่ที่ 6.14 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 20.48 2) นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้โดยวิธีร่วมมือกัน
เรียนรู้แบบผสมผสาน (CIRC)
1
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คำ�สำ�คัญ : การจัดการเรียนรูโ้ ดยวิธรี ว่ มมือกันเรียนรู้
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Abstract

The purposes of this study were to
develop English reading comprehension by
using CIRC technique of Grade 6 student
and to study the students’ attitude towards
using CIRC technique. Data were collected
from 14 Grade 6 students in Bansra School
under Phayao Primary Educational Service
Area Office 2. Chiangmuan District, Phayao
Province, in the first semester of Academic
Year 2014 by one group pretest and posttest
design. The research instruments were 1) the
lesson plan based on CIRC Technique, 2) an
achievement test, 3) the questionnaire for
students’ opinions toward the instruction
with CIRC Technique, 4) group working
behavior assessment forms and 5) summary
writing. The results of this study revealed
that: 1) The learning outcomes in reading
comprehension of Grade 6 student after
being taught by CIRC technique posttest
average score was 19.00, which was higher
than pretest average score of 12.86 with the
mean score at 6.14, accounting for 20.48
percent 2) The students’ attitude towards
using CIRC technique was good.
Keywords : CIRC, Technique, Reading
		 Comprehension
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ความเป็นมาของการวิจัย

การศึกษาเป็นรากฐานทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ ในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นกระบวนการที่สำ�คัญที่
จะช่วยให้มนุษย์มกี ารพัฒนาตนเอง ให้เกิดการเรียน
รู้ที่แท้จริง เพื่อให้สามารถดำ�เนินชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างเป็นสุข ในยุคความรู้ไร้พรมแดน ทักษะ
การอ่านเป็นทักษะทางภาษาที่สำ�คัญและจำ�เป็นใน
การดำ�รงชีวิตของคนปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคของข้อมูล
ข่าวสารทีต่ อ้ งอาศัยการอ่านเพือ่ ทำ�ความเข้าใจและ
สื่อความหมายกันได้ถูกต้อง ความเข้าใจการอ่านจึง
เป็นเครือ่ งมือสำ�คัญในการแสวงหาความรูเ้ นือ่ งจาก
ทักษะการอ่านมีบทบาทที่สำ�คัญอย่างยิ่งต่อการ
ศึกษาในทุกระดับ เป็นพื้นฐานสำ�หรับการแสวงหา
ความรู้ที่ผ่านทางสื่อต่างๆ ได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะ
เป็นภายในหรือภายนอกห้องเรียน การศึกษาใน
สถานศึกษา ผูเ้ รียนสามารถใช้การอ่านเพือ่ ประโยชน์
ในการศึกษาได้กับทุกวิชา มีส่วนช่วยในการเรียนรู้
การคิดแก้ปัญหาต่างๆ (ศรัณย์ จันทร์ทะเล, 2548 :
2) และนำ�ความคิดที่ได้รับจากการอ่านไปใช้ในชีวิต
ประจำ�วันของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่าน
บทอ่านซึ่งปรากฏในสื่อต่างๆ ในชีวิตประจำ�วันไม่
ว่าจะเป็นบทอ่านจากหนังสือเรียน การ์ตูน ป้าย
ชื่อสินค้า อาหารและเครื่องดื่ม สัญลักษณ์ จำ�นวน
ตัวเลขตลอดถึงสภาพอากาศ อาการเจ็บป่วยที่เกิด
ขึ้นในชีวิตประจำ�วันเป็นต้น
ในยุคแห่งข่าวสารข้อมูล (Information
Technology : IT) คนที่สามารถอ่านหนังสือได้ดี
กว่าย่อมสืบค้นและพัฒนาทุกด้านได้มากกว่านั่น
หมายความว่าการศึกษาหาความรู้เพื่อประกอบ
อาชีพในอนาคตย่อมมีแนวโน้มที่ดีกว่า (บัณฑิต
ฉัตรวิโรจน์, 2549 : 1) เช่นเดียวกับสนิท ตั้งทวี
(2538 : 27)
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และ ปิยวรรณ ศิริรัตน์ (2543 : 2) ได้กล่าวถึง
ความสำ�คัญของการอ่านที่สอดคล้องกันว่าทักษะ
การอ่ า นเป็ น ทั ก ษะที่ ค วรได้ รั บ การส่ ง เสริ ม เป็ น
อย่างมาก เพราะเป็นทักษะที่อยู่ในตัวผู้เรียนมาก
ที่สุด เนื่องจากการอ่านเป็นสิ่งจำ�เป็นและก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่มนุษย์ทุกด้านทุกโอกาสทั้งในด้านการ
ศึกษาหาความรู้ การประกอบอาชีพและการพัก
ผ่อนหย่อนใจการอ่านช่วยส่งเสริมความรู้ความคิด
ของเราให้เพิม่ พูนขึน้ และจากการจัดการเรียนรูต้ าม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช
2551 กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ (ภาษา
อังกฤษ) เป็น 1 ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ต้อง
จัดให้กับผู้เรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งได้ให้ความสำ�คัญ
กับทักษะการอ่าน โดยกำ�หนดให้เป็นสมรรถนะใน
การสื่อสาร เป็นหนึ่งในห้าสมรรถนะสำ�คัญที่ต้อง
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
(แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 : 3 - 4)
จากสภาพปัญหาของการจัดการเรียนการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปี
ที่ผ่านมาพบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษร้อยละ 59.33 อยู่ในระดับตํ่ากว่า
เกณฑ์เป้าหมายของโรงเรียนทีก่ �ำ หนดไว้ทรี่ อ้ ยละ 60
และผลของการทดสอบระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน O-NET
ในรายวิชาภาษาอังกฤษสาระพืน้ ฐานพบว่านักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554
ระดับ ประเทศ ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 38.37 และ
ระดับโรงเรียน เฉลี่ยร้อยละ 29.17 อยู่ในเกณฑ์ที่
ตํ่า (โรงเรียนบ้านสระ,รายงานผลการทดสอบระดับ
ชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ประจำ�ปี การศึกษา 2554 :
3-9) จากการที่ผู้วิจัยเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
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ได้วิเคราะห์ผู้เรียนในด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน
และเขียนภาษาอังกฤษที่ผู้เรียนประสบปัญหาและ
ต้องการพัฒนามากทีส่ ดุ ได้แก่ทกั ษะการอ่าน ร้อยละ
42.86 ทักษะการฟัง ร้อยละ 21.43 ทักษะการพูด
ร้อยละ 21.43 ทักษะการเขียน ร้อยละ 14.29 และได้
สังเกตการเรียนรูข้ องนักเรียนพบว่า นักเรียนมีความ
สามารถในการอ่านแตกต่างกันมาก ทัง้ การอ่านออก
เสียงและการอ่านเพื่อความเข้าใจ นักเรียนกลุ่มเก่ง
สามารถอ่านออกเสียงและอ่านเพื่อตอบคำ�ถามได้
อย่างรวดเร็ว ผิดพลาดเล็กน้อย ส่วนนักเรียนกลุ่ม
ปานกลางและกลุ่มอ่อน จะไม่กล้าอ่านออกเสียง
กลัวอ่านผิด ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเอง ไม่สามารถ
ตอบคำ�ถามจากบทอ่านได้ มักจะขอคัดลอกงานจาก
นักเรียนในกลุ่มเก่งเพื่อให้ได้งานที่มอบหมายส่งครู
ไม่สนใจทีจ่ ะหาความรูจ้ ากสือ่ ต่าง ๆ เช่นพจนานุกรม
ภาษาอังกฤษในการอ่านและหาความหมายของคำ�
จากบทอ่านเพื่อพัฒนาตนเอง และนักเรียนในกลุ่ม
เก่งไม่คอ่ ยให้ความช่วยเหลือเพือ่ นในกลุม่ ปานกลาง
และกลุม่ อ่อนในการอ่าน การทำ�ความเข้าใจบทอ่าน
จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงคิดหาวิธีการที่
จะแก้ปัญหาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนทั้งในกลุ่มเก่ง
กลุม่ ปานกลางและกลุม่ อ่อน ร่วมมือกันเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น โดยให้นกั เรียนได้เรียน
รูแ้ บบร่วมมือกัน พึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกัน นักเรียน
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีความรับผิดชอบต่อผลงาน
ของตนเองและของกลุม่ ตามความสามารถ (Slavin,
1995 : 2-6 อ้างใน ปทุมพร วาดเขียน, 2553 : 2)
จากการศึกษาค้นคว้าพบว่าการจัดการเรียนรู้โดย
วิธีร่วมมือกันเรียนรู้แบบผสมผสาน Cooperative
Integrated Reading and Composition (CIRC)
เป็นวิธีหนึ่งที่จะนำ�ไปสู่การแก้ปัญหาด้านการอ่าน
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เพื่อความเข้าใจและการเขียนควบคู่กันไป เป็นการ
เรียนรู้ที่แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มย่อยมีสมาชิกกลุ่มที่มี
ความสามารถแตกต่างกัน โดยครูเป็นผูร้ เิ ริม่ การสอน
ก่อนและจัดกลุ่มนักเรียนกลุ่มละประมาณ 3-5 คน
คละความสามารถทัง้ เด็กเก่ง ปานกลางและอ่อน ให้
ร่วมมือกันเรียนรู้ เน้น 3 กิจกรรมหลักคือ กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องที่อ่าน (Story-Related Activity)
หรือกิจกรรมพื้นฐาน กิจกรรมการสอนอ่านจับใจ
ความสำ�คัญ (Direct Instruction in Reading
Comprehensive) และกิจกรรมบูรณาการการใช้
ภาษากับการเขียน (Integrated Language Arts
and Writing) โดยแต่ละกิจกรรมแบ่งขั้นตอนย่อย
ของการดำ�เนินกิจกรรมออกเป็น 3 ขั้นตอนคือ ขั้น
นำ�เสนอ ขัน้ ปฏิบตั กิ จิ กรรมการอ่านและขัน้ ประเมิน
ผล ดังจะเห็นได้จากผลการศึกษาของนักการศึกษา
มหาวิทยาลัยจอห์นฮอฟกิน (Jons Hop Kins) คือ
สลาวิน (Slavin, R.E. and other (1990) และ สตี
เวนส์ สลาวินและฟาร์นิช (Stevens, Slavin and
Famish (1991 : 8-16) ซึง่ ทดลองใช้โปรแกรม CIRC
ในการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา พบว่าผลการศึกษามี
ความสอดคล้องกันคือนักเรียนมีความสามารถใน
การอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนดีขึ้น(ปทุม
พร วาดเขียน, 2553 : 2) สอดคล้องกับนัยนา จัน
ตาวงศ์ (2551 : 43) ได้ศึกษาการพัฒนาการอ่าน
เพือ่ ความเข้าใจภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธีร่วมมือกันเรียนรู้แบบผสม
ผสาน (CIRC) พบว่าการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจ
โดยใช้วิธีร่วมมือกันเรียนรู้แบบผสมผสาน (CIRC)
สามารถพัฒนาการอ่านเพือ่ ความเข้าใจได้ นักเรียนมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนอยู่ที่ ร้อยละ 31.43 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์พฒ
ั นาการทีต่ งั้ ไว้รอ้ ยละ 25 รวมถึงนิตยา

ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม) 2558		

ศิรติ ะ๊ (2547 : 46) ได้ท�ำ การศึกษาการพัฒนาทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 6 โดยใช้วิธี CIRC เพื่อ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ของการอ่านก่อนและหลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ 60%
พบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยวิธี CIRC มีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น มีคะแนนเฉลี่ยหลัง
การเรียนคิดเป็นร้อยละ 65 เมื่อเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ของโรงเรียนพบว่าสูงกว่าเกณฑ์ และตติยา
ไผ่วงษ์ (2544) ได้ท�ำ การศึกษาการพัฒนาทักษะการ
อ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วธิ ี CIRC เพือ่ เปรียบเทียบ
ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยวิธี CIRC
กับวิธีการสอนปกติ และความคิดเห็นต่อวิธี CIRC
ของนักเรียนในกลุม่ ทดลองโดยแบ่งเป็นกลุม่ ทดลอง
และกลุม่ ควบคุม พบว่านักเรียนทีร่ บั การสอนโดยวิธี
CIRC มีผลสัมฤทธิท์ างการอ่านเพือ่ ความเข้าใจภาษา
อังกฤษเพิม่ ขึน้ สูงกว่านักเรียนทีไ่ ด้รบั การสอนโดยวิธี
ปกติอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิตติที่ระดับ .01
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษา
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน
บ้านสระโดยวิธีร่วมมือกันเรียนรู้แบบผสมผสาน
Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) เพื่อนำ�มาพัฒนาความสามารถ
ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ ความเข้าใจและทำ�ให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยวิธีร่วมมือกันเรียน
รู้แบบผสมผสาน (CIRC) ของนักเรียนชั้นประถม
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ศึกษาปีที่ 6
2. เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนต่อการ
จัดการเรียนรูโ้ ดยวิธรี ว่ มมือกันเรียนรูแ้ บบผสมผสาน
(CIRC)

กรอบแนวคิด

การศึ ก ษาครั้ ง นี้ จ ะทำ � ให้ นั ก เรี ย นมี
พัฒนาการด้านความสามารถในการอ่านเพื่อความ
เข้าใจมากขึ้น และเป็นแนวทางสำ�หรับครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษในการสอนการอ่านเพื่อความเข้าใจ
โดยวิธีร่วมมือกันเรียนรู้แบบผสมผสาน (CIRC) เพื่อ
พัฒนาการสอนทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วิธีดำ�เนินการวิจัย

การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั แผน แบบ One
Group Pretest – Posttest Design (Tuckman
1999 : 160)

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

1. แผนจัดการเรียนรู้ โดยวิธีร่วมมือกัน
เรียนรูแ้ บบผสมผสาน (CIRC) ซึง่ เป็นแผนการจัดการ
เรียนรู้ ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้น มีจำ�นวนทั้งหมด 9 แผน
จัดการเรียนรู้ และแต่ละแผนจัดการเรียนรูจ้ ะใช้เวลา
ในการเรียนการสอน 1 - 2 ชั่วโมง รวมเวลาในการ
จัดการเรียนรู้ทั้ง 9 แผนฯ เวลา 16 ชั่วโมง
2. แบบวัดความสามารถในการอ่านภาษา
อังกฤษ เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท่ีผู้ศึกษา
สร้างขึ้นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจำ�นวน 30 ข้อ
มุ่งเน้น วัดทักษะการแปลความหมายและทำ�ความ
เข้าใจข้อความประโยค สรุปประเด็นสำ�คัญ ลำ�ดับ
เหตุการณ์และนำ�มาถ่ายทอดให้ผอู้ นื่ เข้าใจหรือแสดง
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ความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
3. แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียน
ทีม่ ตี อ่ การจัดการเรียนรูโ้ ดยวิธรี ว่ มมือกันเรียนรูแ้ บบ
ผสมผสาน (CIRC)
4. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำ�งาน
5. การเขียนสะท้อนความคิดของนักเรียน

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้ ศึ ก ษาได้ ดำ � เนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล จาก
ประชากรที่ศึกษาคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านสระ อ.เชียงม่วน จังหวัดพะเยา ดังนี้
1. ทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านเพื่อความ
เข้าใจ โดยวิธรี ว่ มมือกันเรียนรูแ้ บบผสมผสาน (CIRC)
จำ�นวน 30 ข้อ
2. จัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้
โดยวิ ธี ร่ ว มมื อ กั น เรี ย นรู้ แ บบผสมผสาน (CIRC)
จำ�นวน 9 แผนการเรียนรู้
3. ทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านเพื่อความ
เข้าใจ จำ�นวน 30 ข้อ
4. สอบถามความคิดเห็นต่อการจัดการ
เรียนรูโ้ ดยวิธรี ว่ มมือกันเรียนรูแ้ บบผสมผสาน(CIRC)
5. เขียนสะท้อนความคิดของนักเรียนต่อ
การจัดการเรียนรู้โดยวิธีร่วมมือกันเรียนรู้แบบผสม
ผสาน (CIRC)
6. สังเกตพฤติกรรมการทำ�งาน

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

1. นักเรียนที่ได้รับการสอนการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจภาษาอังกฤษโดยวิธีร่วมมือกันเรียนรู้
แบบผสมผสาน (CIRC) มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
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สูงกว่าก่อนเรียน คะแนนเฉลี่ย (μ) ก่อนเรียนมีค่า
เท่ากับ 12.86 คะแนนเฉลี่ย (μ) หลังเรียนมีค่า
เท่ากับ 19.00 คะแนน ค่าความต่างของคะแนนก่อน
และหลังเรียนของนักเรียนทัง้ หมดอยูท่ ี่ 6.14 คิดเป็น
ร้อยละ 20.48
2. นักเรียนมีเจตคติทด่ี ตี อ่ การจัดการเรียนรู้
โดยวิธีร่วมมือกันเรียนรู้แบบผสมผสาน (CIRC)

อภิปรายผล

จากผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่านักเรียนที่
ได้รบั การสอนการอ่านเพือ่ ความเข้าใจภาษาอังกฤษ
โดยวิธีร่วมมือกันเรียนรู้แบบผสมผสาน (CIRC) ได้
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (μ) 19.00 และเฉลี่ยก่อน
เรียน (μ) 12.86 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และ
นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน โดยวิธีร่วมมือกัน
เรียนรู้แบบผสมผสาน (CIRC) ทั้งนี้อาจเป็นผล
มาจาก
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ที่เรียนโดยใช้วิธีร่วมมือกันเรียนรู้แบบผสมผสาน
(CIRC) สำ�หรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการรายงาน ทั้งนี้เพราะวิธีการจัดการเรียนรู้
และสื่อประกอบการเรียนการสอนได้ถูกออกแบบ
และสร้างขึ้นอย่างเป็นระบบ สามารถสร้างความ
รู้ความเข้าใจเรื่องการอ่านเพื่อความเข้าใจในวิชา
ภาษา อังกฤษ ที่สอดคล้องกับกฎการเรียนรู้ของธ
อร์นไดค์ (ทิศนา แขมมณี, 2550 : 5) การเรียนรู้จะ
เกิดขึ้นได้ดี ถ้าผู้เรียนมีความพร้อมทั้งทางร่างกาย
และจิตใจการฝึกหัดหรือการกระทำ�บ่อยๆ เชื่อม
โยงระหว่างสิง่ เร้ากับการตอบสนองความมัน่ คงของ
การเรียนรู้ เมื่อบุคคลได้รับผลที่พึงพอใจย่อมอยาก
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จะเรียนรู้ต่อไป แต่ถ้าได้รับผลที่ไม่พึงพอใจ จะไม่
อยากเรียนรู้ ดังนั้นการได้รับผลที่พึงพอใจ จึงเป็น
ปัจจัยสำ�คัญในการเรียนรู้ นอกจากนี้ทฤษฎีการ
เสริมแรงของสกินเนอร์ (reinforcement theory
of Skinner) เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการตอบสนอง
โดยมีลักษณะทางการสอน และการเรียนที่สัมพันธ์
กันมากขึ้น โดยเฉพาะทางพฤติกรรมที่เกิดความพึง
พอใจ การฝึกฝน และการรู้ผลของการกระทำ� จะ
ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง โดยมีรางวัลของทีม
เป็นสิ่งเร้าทำ�ให้ผู้เรียนมีความอยากรู้อยากเห็นมาก
ที่สุดทำ�ให้นักเรียนมีความรู้ มีทักษะการอ่าน และ
มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนเพิ่มขึ้น ครูผู้สอนสามารถ
ดำ�เนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามขั้น
ตอนและมีการเชื่อมความสัมพันธ์ทักษะต่างๆ ได้
อย่างเป็นระบบ ตลอดจนการเอาใจใส่ดูแลนักเรียน
ในขณะที่เรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมถึง
การใช้สื่อ โดยเฉพาะสื่อประกอบ การเรียนที่หลาก
หลาย ทำ�ให้นักเรียนเกิดความสนใจ อยากรู้ อยาก
เรียน ตัง้ ใจเรียน เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินกับ
การเรียน ส่งผลให้นกั เรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
สูงขึ้น ซึ่ง การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจโดยใช้วธิ รี ว่ มมือกันเรียนรูแ้ บบผสมผสาน
(CIRC) สำ�หรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นวิธี
การจัดการเรียนรู้ที่ มีความเหมาะสมกับบริบทของ
ผูเ้ รียน ถูกต้องตามหลักวิชาการ เหมาะสมกับเนือ้ หา
วิชาและเหมาะสมกับวัยของนักเรียน โดยเรียงลำ�ดับ
จากง่ายไปหายาก และผ่านการตรวจสอบโดย
ผูเ้ ชีย่ วชาญ มีการนำ�ไปทดลองใช้กบั นักเรียน แล้วนำ�
ผลมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ทีเ่ กิดจากองค์
ประกอบต่างๆ ในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วธิ รี ว่ มมือ
กันเรียนรู้แบบผสมผสาน (CIRC) สำ�หรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
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เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน คะแนนเฉลี่ย หลัง
เรียนมีคา่ 19.00 คะแนน มีคา่ ความต่างของคะแนน
ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนทั้งหมดอยู่ที่ 6.14
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 20.48 สอดคล้องกับงาน
วิจัยของ นัยนา จันตาวงศ์ (2551 : 43) ได้ศึกษา
การพัฒนาการอ่านเพือ่ ความเข้าใจภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธีร่วมมือกัน
เรียนรู้แบบผสมผสาน (CIRC) พบว่าการสอนอ่าน
เพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีร่วมมือกันเรียนรู้แบบผสม
ผสาน (CIRC) สามารถพัฒนาการอ่านเพื่อความ
เข้าใจได้ นักเรียนมีค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนอยู่ที่
ร้อยละ 31.43 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์พัฒนาการที่ตั้งไว้
ร้อยละ 25 และตติยา ไผ่วงษ์ (2544) ได้ทำ�การ
ศึก ษาการพั ฒ นาทัก ษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ภาษา อังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดยใช้วิธี CIRC เพื่อเปรียบเทียบความเข้าใจในการ
อ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
6 ที่ได้รับการสอนโดยวิธี CIRC กับวิธีการสอนปกติ
และความคิดเห็นต่อวิธี CIRC ของนักเรียนในกลุ่ม
ทดลองโดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
พบว่านักเรียนที่รับการสอนโดยวิธี CIRCมีผลสัมฤ
ทธิ์ทางการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้
นสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนโดยวิธีปกติอย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิตติที่ระดับ .01
2. นักเรียนมีเจตคติทด่ี ตี อ่ การจัดการเรียนรู้
โดยวิธีร่วมมือกันเรียนรู้แบบผสมผสาน (CIRC) โดย
มีผลการประเมินที่สอดคล้องกันดังนี้
		 2.1 จากการสอบถามความคิ ด เห็ น
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียน พบว่า
นักเรียนให้ความสำ�คัญในด้านกระบวนการโดยมีคา่
รวมเฉลีย่ (μ = 3.96, σ= 0.41) และในรายการที่ 4
การให้ข้อมูลย้อนกลับในการเรียนทำ�ให้นักเรียน
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เข้าใจมากยิ่งขึ้น (μ = 4.50, σ= 0.43) จึงกล่าวได้
ว่าการเรียนที่เรียนโดยวิธีร่วมมือทำ�ให้มีการปรึกษา
หารือช่วยเหลือกันและกันระหว่างนักเรียนที่เรียน
เก่งกับนักเรียนที่เรียนอ่อนเนื่องจากวิธีการเรียนมี
ขั้นตอนที่ชัดเจน ประกอบกับในกลุ่มมีนักเรียนที่
คละกันทั้งนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง
และกลุ่มอ่อน นักเรียนเก่งจะคอยช่วยเหลือแนะนำ�
นักเรียนอ่อน โดยการอธิบาย ฝึกปฏิบตั หิ ลายๆ ครัง้
ทำ�ให้เกิดการเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน และสามารถ
แก้ไขชิ้นงานที่ไม่ถูกต้องให้ถูกต้องเพื่อเป็นผลงาน
ที่มีคุณภาพของแต่ละกลุ่ม ตลอดถึงมีการแข่งขัน
คะแนนรวมของกลุ่ ม ที่ จ ะเป็ น ที ม ที่ ช นะ รวมถึ ง
นักเรียนสามารถปรับปรุงผลงานของตนเองได้ (μ
= 4.36, σ= 0.63) ในส่วนที่เกี่ยวกับการอ่าน เช่น
การทำ�บันทึกการอ่าน การอ่าน สรุปบทอ่านแล้ว
นำ�เสนอหน้าเสาธงตอนเช้า ตลอดถึงการอ่านบท
อ่านต่างๆ ทั้งในหนังสือเรียนแต่ละรายวิชาและ
หนังสืออื่นๆ ทั้งที่อ่านเป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ม
โดยที่สมาชิกในกลุ่มมีความสำ�คัญต่อความสำ�เร็จ
ของกลุ่มเท่าๆ กัน ส่วนที่นักเรียนมีความคิดเห็น
ในระดับปานกลางทำ�ให้มีความรู้ในด้านวิธีการอ่าน
และกระบวนการเรียนรู้มากขึ้น ส่วนใหญ่จะเป็น
นักเรียนในกลุ่มปานกลางและกลุ่มอ่อนที่มีความ
สามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองค่อนข้างช้า อ่าน
และสรุปด้วยตนเองยังไม่ได้หรือได้แต่ต้องใช้เวลา
มากกว่าที่กำ�หนด
		 2.2 จากการสั ง เกตพฤติ ก รรมการ
ทำ�งานกลุม่ ของครูผสู้ อน และของนักเรียนมีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ 2.66 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด พบว่า ในช่วง
แรก นักเรียนกลุ่มอ่อนมักเฉื่อยชา ไม่สนใจเรียนเท่า
ที่ควร ส่วนนักเรียนกลุ่มเก่งก็จะเป็นคนทำ�ผลงาน
ของกลุ่มทั้งหมด ครูจึงต้องให้คำ�แนะนำ�ให้นักเรียน

186 รมยสาร

เข้าใจและเห็นความสำ�คัญของการเรียนแบบร่วมมือ
กันเรียนรู้ ในบทบาทของแต่ละบุคคลทั้งที่เป็นผู้นำ�
และผู้ตาม เพื่อผลสำ�เร็จของกลุ่ม นักเรียนแต่ละ
กลุ่มเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ มีการยอมรับ
ความสามารถของกันและกัน มีการปรึกษาหารือ
แก้ปัญหาร่วมกันมากขึ้นตามลำ�ดับ กล้าแสดงออก
ในการนำ�เสนอผลงานของกลุ่มและการสร้างสรรค์
ผลงานเพื่อที่จะนำ�พาไปสู่ความสำ�เร็จของกลุ่ม
		 2.3 การเขียนสะท้อนความคิดต่อการ
เรียนโดยวิธีร่วมมือกันแบบผสมผสาน (CIRC) ของ
นักเรียนหลังเรียนจบแต่ละแผนจัดการเรียนรู้ มีค่า
เฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 2.73 พบว่า การทำ�งานกลุ่ม
โดยวิ ธี ร่ ว มมื อ กั น เรี ย นรู้ แ บบผสมผสาน (CIRC)
ทำ�ให้นักเรียนสนใจในการอ่านภาษาอังกฤษมาก
ขึน้ นักเรียนทีเ่ ก่งจะทำ�หน้าทีเ่ ป็นผูน้ �ำ กลุม่ คอยช่วย
เหลือแนะนำ�สมาชิกในกลุ่ม ทำ�ให้นักเรียนพัฒนา
ตนเองด้านการอ่านภาษาอังกฤษ นักเรียนชอบที่
จะเรียนแบบกลุ่มที่มีทั้งคนเก่งและคนอ่อนเพราะ
จะทำ�ให้คนอ่อนเรียนรู้และอ่านได้ดีขึ้น ลักษณะดัง
กล่าว อำ�พรรณ ทิวไผ่งาม (อ้างอิงในนพมณี ขัติ
แก้ว, 2547 : 54) อธิบายไว้ว่า ครูต้องคอยชี้แนะให้
นักเรียนเห็นคุณค่าหรือความจำ�เป็นในการทำ�งาน
ร่วมกับผู้อื่นต้องทำ�งานเป็นหมู่คณะเพื่อจะได้นำ�
ไปใช้ประโยชน์เมื่อนักเรียนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ซึ่ง
สอดคล้องกับ พัชรินทร์ พลอยทับทิม (2546 : 54)
กล่าวว่าผู้สอนต้องเน้นยํ้าให้เข้าใจถึงหลักการจุดมุ่ง
หมายของการเรียนรู้โดยวิธีร่วมมือกันเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน (CIRC) ซึ่งเป็นการเรียนที่ยึดถือความ
สำ�เร็จของกลุ่มเป็นหลัก
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ข้อเสนอแนะ

จากผลการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษามีข้อเสนอ
แนะในการนำ�ผลการศึกษาไปใช้ และการพัฒนาผล
งานในครั้งต่อไป ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการศึกษาไปใช้
		 1.1 ผูบ้ ริหารและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง ควร
ให้การสนับสนุนครูที่มีการพัฒนาการจัดการเรียน
รู้โดยใช้วิธีร่วมมือกันเรียนรู้แบบผสมผสาน (CIRC)
ในทุกรายวิชาและทุกชั้นเรียน
		 1.2 ในการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนควร
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนจัดการเรียนรู้ ซึ่งมี
ขั้นตอนและวิธีการที่จะนำ�ไปสู่การจัดการเรียนรู้ที่
มีคุณภาพ
		 1.3 ในขณะทีน่ กั เรียนปฏิบตั งิ าน ครูควร
ให้ค�ำ แนะนำ� ช่วยเหลือให้บริการด้านสือ่ ทีจ่ �ำ เป็นต่อ
การเรียน
2. ข้อเสนอแนะเพือ่ การศึกษาในครัง้ ต่อไป
		 2.1 ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
สร้างและพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีร่วมมือ
กันเรียนรูแ้ บบผสมผสาน (CIRC) ในทุกรายวิชาและ
ทุกชั้นเรียน
		 2.2 พัฒนาการจัดการเรียนรูด้ า้ นทักษะ
การเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีร่วมมือกันเรียนรู้
แบบผสมผสาน (CIRC)
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การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาการมีวินัยในตนเองสำ�หรับนักเรียน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหลักสูตรเสริม และ 2) เพื่อหา
ประสิทธิผลของหลักสูตรเสริมเพือ่ พัฒนาการมีวนิ ยั ในตนเอง สำ�หรับนักเรียนโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิธกี ารดำ�เนินการพัฒนาหลักสูตร
เสริมมี 4 ขั้นตอนคือ 1) การสำ�รวจและการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 2) การสร้าง
หลักสูตรเสริม 3) การตรวจสอบประสิทธิผลของหลักสูตรเสริมและ 4) การปรับปรุง
หลักสูตรเสริมกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในโรงเรียนศูนย์
เครือข่ายโรงเรียนที่ 10 และ 11 สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 7 จำ�นวน 61 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบประเมินพฤติกรรมการมีวินัยในตนเอง
2) แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้หลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาการมีวินัยใน
ตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
และการทดสอบค่าที (t – test) ผลการวิจัยพบว่า 1) หลักสูตรเสริมมีองค์ประกอบ
หลักสูตร 7 ประการคือ หลักการและเหตุผล แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร
เสริม วัตถุประสงค์ โครงสร้างหลักสูตรเสริม กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้
และการวัดผลประเมินผล ผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรเสริมโดยผู้
เชี่ยวชาญ พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 2) ประสิทธิผลของหลักสูตรเสริม
เพือ่ พัฒนาการมีวนิ ยั ในตนเองสำ�หรับนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก มีดงั นี้
1

นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศษ.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
2
ศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
3
รองศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
4
อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
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นักเรียนมีพฤติกรรมการมีวนิ ยั ในตนเองโดยรวมหลัง
การทดลองใช้หลักสูตรเสริมสูงกว่าก่อนทดลองใช้
หลักสูตรเสริม และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาการมีวนิ ยั ในตนเอง
อยู่ในระดับมากที่สุด
คำ�สำ�คัญ : การพัฒนาหลักสูตรเสริม, การมีวินัย
		 ในตนเอง, โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
Abstract
The objectives of this research were
1) to develop the supplement curriculum
and 2) find out the effectiveness of supplement
curriculum for developing self-discipline of
students in small-size schools in the Northeast.
There were 4 steps in developing the curriculum
1) Surveying and analyzing the related
literatures, 2) Forming the supplement
curriculum 3) Testing the effectiveness of
the supplement curriculum and 4) Improving
the supplement curriculum. The sample
were the students who study in grade 4-6
in the center school network of belong to
Nakhonrachasima Primary Education Service
Area Office 7 amount 61 persons which was
selected by purposively. The instruments
used to collect the data were 1) The student’s
self-discipline assessment form and 2) The
questionnaire on student’s satisfaction on
the implementation of supplement curriculum
to develop student’s self-discipline. The
data were analyzed using statistics mean
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standard deviation (S.D.) and t-test. The
results revealed that 1) The supplement
curriculum to develop self-discipline
of students in small-size schools consisted
of 7 components which were principle
and rationale, basic concept to develop
the supplement curriculum, objective,
the structure of supplement curriculum,
the learning activity, The instructional media,
and the evaluation and assessment. This
supplement curriculum was assessed by the
experts to be suitable in the highest level. 2)
The effectiveness of supplement curriculum
to develop self-discipline of students in
small-size schools was following : The
student’s self-discipline was higher than
that of before the implementation of the
supplement curriculum. And the student’s
satisfaction on learning activity arrangement
to develop self-discipline was in the highest
level.
Keyword : The Supplement Curriculum,
Self-Discipline of Student, Small-sized
Primary School
บทนำ�

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 :
7) ได้กำ�หนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
เพื่ อ ให้ ส ามารถอยู่ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ในสั ง คมได้ อ ย่ า ง
มีความสุขไว้ 8 ประการได้แก่ 1) รักชาติ ศาสน์

Vol. 13, No. 3 (September - December) 2015

กษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์ สุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้ 5)
อยูอ่ ย่างพอเพียง 6) มุง่ มัน่ ในการทำ�งาน 7) รักความ
เป็นไทย และ 8) มีจิตสาธารณะ พบว่าความมีวินัย
เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อหนึ่งที่เขียนไว้ใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช
2551 ที่จะต้องมุ่งมั่นพัฒนาให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนทุก
คน เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา และมีความ
สุข อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมไทยและสังคมโลกได้
อย่างมีความสุขจากรายงานสถิติคดี ประจำ�ปี พ.ศ.
2554 (กรมพินจิ และคุม้ ครองเด็กและเยาชน, 2555
: 6-8) พบว่าปัญหาในจำ�นวนคดีเด็กและเยาวชนซึ่ง
ถูกดำ�เนินคดีโดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาชนทั่วประเทศจำ�นวนทั้งหมด 35,049 คดี เมื่อ
พิจารณาจำ�แนกตามอายุ พบว่า คดีส่วนใหญ่เป็น
คดีที่ผู้กระทำ�ความผิดมีอายุเกิน 15 ปีแต่ไม่ถึง 18
ปี คือ มีจำ�นวน 29,967 คดี คิดเป็นร้อยละ 85.50
ของคดีทั้งหมด นอกนั้น เป็นคดีที่ผู้กระทำ�ความผิด
มีอายุเกิน 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี จำ�นวน 5,082 คดี
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 14.50 เมื่อพิจารณาจำ�แนกตาม
อายุและเพศพบว่า ในช่วงอายุเกิน 15 ปี แต่ไม่ถึง
18 ปีนนั้ ผูก้ ระทำ�ผิดส่วนมากเป็นเพศชาย มีจ�ำ นวน
มากทีส่ ดุ คือ 27,656 คดี คิดเป็นร้อยละ 78.90 ของ
คดีทั้งหมด และเป็นเพศหญิง จำ�นวนเพียง 2,311
คดี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 6.60 สำ�หรับในช่วงอายุเกิน
10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี พบว่า ผูกระทำ�ความผิดส่วน
มากเป็นเพศชายเช่นเดียวกัน ซึง่ มีจ�ำ นวน คือ 4,604
คดี คิดเป็นร้อยละ 13.14 ของคดีทั้งหมด และเป็น
เพศหญิง จำ�นวนเพียง 478 คดี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ
1.36 ของคดีทั้งหมดและเมื่อพิจารณาจำ�แนกตาม
ระดับการศึกษา พบว่า คดีที่ผู้กระทำ�ความผิดมีการ
ศึกษาระดับประถมศึกษา จำ�นวน 5,040 คดี เป็นผูท้ ี่
ไม่ได้รบั การศึกษา จำ�นวน 133 คดี และมีการศึกษา
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ประเภทอื่น ๆ จำ�นวน 98 คดี และสถาบันสุขภาพ
เด็กแห่งชาติมหาราชินรี ว่ มกับโครงการเฝ้าระวังเด็ก
และเยาชน (Child Watch) (สถาบันสุขภาพเด็กแห่ง
ชาติมหาราชิน,ี 2552 : ออนไลน์) นงลักษณ์ วิรชั ชัย,
ศจีมาจ ณ วิเชียร และพิสมัย อรทัย (2551 : 125)
ได้ทำ�การสำ�รวจและสังเคราะห์ตัวบ่งชี้คุณธรรม
จริยธรรม พบว่าตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรมที่จำ�เป็น
เร่งด่วนสำ�หรับการเฝ้าระวังระดับคุณธรรมจริยธรรม
(Moral Watch) ในสังคมไทยมี 5 ตัวบ่งชี้ คือ
1) ความซื่อสัตย์สุจริต 2) ความรับผิดชอบ 3) ความ
มีสติสัมปชัญญะ 4) ความขยันหมั่นเพียร และ
5) ความมีวินัย ซึ่งสอดคล้องกับประมวล อรรคพงษ์
(2548 : 7) ที่อธิบายว่า ลักษณะผู้มีวินัยในตนเอง
ประกอบด้วย มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความเป็น
ผู้นำ�และผู้ตามที่ดีมีความรับผิดชอบ มีความตรงต่อ
เวลา เคารพกฎระเบียบของสังคมทัง้ ต่อหน้าและลับ
หลังมีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเสียสละ มีความ
อดทนขยันหมั่นเพียร ยอมรับผลของการกระทำ�
ของตนเอง
การพัฒนาหลักสูตรเสริมและการฝึกอบรม
ช่วยให้นกั เรียนได้พฒ
ั นาคุณธรรมจริยธรรม ความมี
วินัยในตนเองให้ได้เป็นคนดีของสังคมและประเทศ
ชาติได้ ดังนัน้ เพือ่ เป็นการพัฒนาการมีวนิ ยั ในตนเอง
ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านความตระหนักรู้การมีวินัยใน
ตนเอง ด้านความรับผิดชอบ ด้านความ มีระเบียบ
วินัย ด้านความซื่อสัตย์ และด้านการตรงต่อเวลา
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ผู้วิจัย
ในฐานะผู้อำ�นวยการโรงเรียน ผู้ใกล้ชิดกับนักเรียน
พบปัญหาการขาดการมีวินัยในตนเอง จึงมีแนวคิด
ที่จะพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาความมีวินัยใน
ตนเองสำ�หรับนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
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เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เป็นคนเก่ง คนดี อยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพือ่ พัฒนาหลักสูตรเสริมเพือ่ พัฒนาการ
มี วิ นั ย ในตนเองสำ � หรั บ นั ก เรี ย นโรงเรี ย นประถม
ศึกษาขนาดเล็ก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. เพื่อหาประสิทธิผลของหลักสูตรเสริม
เพื่ อ พั ฒ นาการมี วิ นั ย ในตนเองสำ � หรั บ นั ก เรี ย น
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

วิธีดำ�เนินการวิจัย

ในการพัฒนาหลักสูตรเสริมเพือ่ พัฒนาการ
มี วิ นั ย ในตนเองสำ � หรั บ นั ก เรี ย นโรงเรี ย นประถม
ศึกษาขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีวิธี
ดำ�เนินการวิจัย 4 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 การสำ�รวจและการวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐาน
ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน โดย
การศึกษาเอกสารงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนา
หลักสูตรเสริมเพือ่ พัฒนาการมีวนิ ยั ในตนเองสำ�หรับ
นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก โดยการ
สำ�รวจข้อมูลจากผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครูผสู้ อน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จาก 3 จังหวัด ได้แก่
จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัด
บุรีรัมย์ จังหวัดละ 30 โรงเรียน รวมกลุ่มตัวอย่าง
จำ�นวน 180 คน ซึ่งได้มาโดยเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบกำ�หนดโควตา ผลการศึกษาได้ความต้องการ
พัฒนาการมีวินัยในตนเอง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ความ
ตระหนักรู้การมีวินัยในตนเอง 2) ความรับผิดชอบ
3) ความมีระเบียบวินัย 4) ความซื่อสัตย์สุจริต และ
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5) การตรงต่อเวลา
ตอนที่ 2 การสร้างหลักสูตรเสริม
ร่ า งหลั ก สู ต รเสริ ม โดยให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ข้ อ มู ล พื้ น ฐานที่ ไ ด้ จ ากตอนที่ 1 เกี่ ย วกั บ การ
พัฒนาการมีวินัยในตนเองสำ�หรับนักเรียนโรงเรียน
ประถมศึ ก ษาขนาดเล็ ก แนวทางในการสร้ า ง
หลักสูตรเสริม แบ่งเป็น 3 ขั้น คือ ขั้นที่ 1) การร่าง
หลักสูตรเสริม โดยยึดองค์ประกอบของหลักสูตร
เสริม มี 7 องค์ประกอบ ขั้นที่ 2) การตรวจสอบ
ร่างหลักสูตรเสริม ผู้เชี่ยวชาญจำ�นวน 9 ท่าน ตรวจ
สอบความเหมาะสมและความสอดคล้องของร่าง
หลักสูตรเสริมพบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก ขั้นที่ 3) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเสริมก่อน
นำ�ไปทดลองใช้เป็นการนำ�ข้อมูลที่ได้จากการตรวจ
สอบความเหมาะสมของร่างสูตรเสริมจากผู้ทรง
คุณวุฒเิ ป็นหลักเกณฑ์ในการปรับปรุงหลักสูตรเสริม
1) ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของร่างหลักสูตร
เสริม เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ตั้งค่าตั้งแต่ 3.50
ขึ้นไป ถือว่ามีความเหมาะสมมาก 2) ถ้ามีข้อเสนอ
แนะของผู้ทรงคุณวุฒิ นอกเหนือจากข้อคำ�ถาม ก็
จะนำ�ไปพิจารณาโดยคำ�นึงถึงเนื้อหามีความเหมาะ
สมสอดคล้องกัน
ตอนที่ 3 การตรวจสอบประสิทธิผลของ
หลักสูตรเสริม
โดยการนำ�หลักสูตรเสริมไปทดลองใช้กับ
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ที่อยู่ในโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 10 และ
11 สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 7 จำ�นวน 61 คน ในภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2556 ใช้เวลาจำ�นวน 30 ชั่วโมง โดย
จัดกิจกรรมการเรียนรู้หลังเลิกเรียนวันละ 2 ชั่วโมง
เป็นเวลา 15 วัน ใช้แบบแผนการทดลอง เป็นแบบ
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กลุ่มเดียว ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (One Group Pretest - Postest Design)
การวิเคราะห์ข้อมูล คำ�นวณหาค่าเฉลี่ย
และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบพฤติกรรม
การมีวนิ ยั ในตนเอง ทัง้ 5 ด้าน ของนักเรียนโรงเรียน
ประถมศึ ก ษาขนาดเล็ ก ในภาคตะวั น ออกเฉี ย ง
เหนือ ด้วยสถิติ t – test แบบ dependent และ
ประเมินพฤติกรรมความมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรียน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก โดยผู้ปกครองและ
ครู ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี อ่ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการมีวินัยในตนเอง
ตอนที่ 4 การปรับปรุงหลักสูตรเสริม
หลังจากที่ได้นำ�หลักสูตรเสริมไปทดลอง
ใช้และประเมินผลหลักสูตรเสริมแล้ว ผู้วิจัยได้นำ�
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลมาพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร
เสริม ในด้านองค์ประกอบของหลักสูตรเสริมและ
โครงสร้างหลักสูตรเสริม เพื่อให้หลักสูตรเสริมมี
ความถู ก ต้ อ ง เหมาะสมสามารถนำ � ไปใช้ ใ นการ
พัฒนาการมีวินัยในตนเองสำ�หรับนักเรียนโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็กได้ต่อไป

สรุปผลการวิจัย

ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาหลักสูตรเสริม
ผลการพัฒนาหลักสูตรเสริมเพือ่ พัฒนาการ
มี วิ นั ย ในตนเองสำ � หรั บ นั ก เรี ย นโรงเรี ย นประถม
ศึกษาขนาดเล็ก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังมี
รายละเอียดดังนี้
หลักการของหลักสูตรเสริม
การมี วิ นั ย ในตนเองเป็ น วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่
สำ�คัญในกระบวนการพัฒนาผู้เรียนและทีมงานใน
ด้านการสร้างลักษณะนิสัย คุณสมบัตินี้ช่วยให้การ
จัดการชั้นเรียนหรือการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
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ผู้เรียนและทีมงานเกิดวุฒิภาวะตามควรแก่วัยและ
ภารกิจของตน การพัฒนาการมีวินัยในตนเองมี
ความสำ�คัญต่อนักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก หลักสูตรในปัจจุบันมีการ
จัดการเรียนการสอนให้มีพฤติกรรมความมีวินัยใน
ตนเองกับนักเรียนทุกคน แต่จะมีนักเรียนส่วนหนึ่ง
ทีย่ งั ไม่เกิดพฤติกรรมนี้ หลักสูตรเสริมนีจ้ ะช่วยเสริม
ให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมการมีวินัยในตนเองได้
แนวคิดพืน้ ฐานในการพัฒนาหลักสูตรเสริม
การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาการมีวินัยใน
ตนเองสำ�หรับนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาขนาด
เล็ก มุ่งเน้นในการอบรมคนให้เป็นผู้มีระเบียบจะ
ช่วยส่งเสริมปลูกฝังคนในสังคมให้เป็นผู้มีความรับ
ผิดชอบสามารถควบคุมตนเองและทำ�งานร่วมกับ
ผู้อื่นได้วินัยยังมุ่งที่จะให้การอบรมให้รู้ระเบียบของ
สังคมในอันที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบ ที่เกิดจาก
ผู้เรียนพัฒนาตนเองจากการใช้กิจกรรมการเรียนรู้
ดังนี้ จึงใช้เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้
เรียนเป็นสำ�คัญ คือ 1) กระบวนการกลุ่ม (Group
Dynamic) 2) การอภิปรายกลุม่ ย่อย (Small Group
Discussion) 3) การแสดงบทบาทสมมติ (Role
Playing) 4) กรณีตัวอย่าง (Cass) 5) สถานการณ์
จำ�ลอง (Simulation) 6) เกม (Game) 7) การสร้าง
แผนผังความคิด (Concept Mapping) 8) การศึกษา
นอกห้องเรียน (Outdoor Education) 9) การเรียน
รู้โดยโครงงาน (Learning Process on Project
Approach)
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเสริม
เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ตามหลักสูตรนี้แล้ว
นักเรียนควรมีพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง
ดังต่อไปนี้
1. นั ก เรี ย นมี พ ฤติ ก รรมความมี วิ นั ย ใน
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ตนเอง 5 ประการ ได้แก่ ความตระหนักรู้การมี
วินยั ในตนเอง ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินยั
ความซื่อสัตย์สุจริต และการตรงต่อเวลา
2. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก เกิดความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
พัฒนาความมีวินัยในตนเอง ในโรงเรียนประถม
ศึกษาขนาดเล็ก
โครงสร้างเนื้อหาของหลักสูตรเสริม
เนื้อหาของหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาความมีวินัยใน
ตนเองสำ�หรับนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาขนาด
เล็ก มี 5 แผนการจัดการเรียนรู้ ใช้เวลา 30 ชั่วโมง
โดยมีรายละเอียดดังนี้
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1
ความตระหนักรู้การมีวินัยในตนเอง 2 ชั่วโมง
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2
ความรับผิดชอบ 8 ชั่วโมง
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3
ความมีระเบียบวินัย 8 ชั่วโมง
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4
ความซื่อสัตย์สุจริต 8 ชั่วโมง
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 5
การตรงต่อเวลา 4 ชั่วโมง
กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรม มี 3
ขัน้ ขัน้ นำ� ขัน้ กิจกรรม ขัน้ สรุปแต่ละแผนการจัดการ
เรียนรู้ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 ความ
ตระหนักรู้การมีวินัยในตนเอง ใช้กระบวนการกลุ่ม
การอภิปรายกลุ่มย่อย
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 ความ
รับผิดชอบ ใช้กระบวนการกลุ่ม การอภิปรายกลุ่ม
ย่อย การแสดงบทบาทสมมติ กรณีตวั อย่าง เกม การ
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สร้างแผนผังความคิด และการศึกษานอกห้องเรียน
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ี่ 3 ความมี
ระเบียบวินัยใช้กระบวนการกลุ่ม การอภิปรายกลุ่ม
ย่อย การแสดงบทบาทสมมติ สถานการณ์จำ�ลอง
เกม การสร้างแผนผังความคิด และการศึกษานอก
ห้องเรียน
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 ความ
ซือ่ สัตย์สจุ ริตใช้กระบวนการกลุม่ การอภิปรายกลุม่
ย่อย การแสดงบทบาทสมมติ กรณีตัวอย่าง การ
สร้างแผนผังความคิด และการศึกษานอกห้องเรียน
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 5 การ
ตรงต่อเวลา ใช้กระบวนการกลุ่ม การอภิปรายกลุ่ม
ย่อย การแสดงบทบาทสมมติ สถานการณ์จำ�ลอง
การศึกษานอกห้องเรียน และการเรียนรูโ้ ดยโครงงาน
สื่อ และแหล่งการเรียนรู้
การกำ�หนดสือ่ การเรียนรูใ้ นการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้จะต้องสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้และสามารถ
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ซึ่งประกอบด้วย
เกม เพลง นิทาน คลิปวีดีโอใบความรู้ ใบงานกรณี
ตัวอย่าง บทบาทสมมติ สถานการณ์จำ�ลอง เครื่อง
เล่นซีดี เครื่องคอมพิวเตอร์
แหล่ ง เรี ย นรู้ ใ นหลั ก สู ต รส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนหรือในชุมชนใกล้โรงเรียน
เนื่องจากข้อจำ�กัดของแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา
จึงใช้แหล่งเรียนรูท้ งั้ ภายในและภายนอกสถานศึกษา
ตัวอย่างของแหล่งเรียนรูภ้ ายนอกสถานศึกษา ได้แก่
ชุมชน วัด ภายในสถานศึกษา ได้แก่หอ้ งสมุด อาคาร
อเนกประสงค์ ลานธรรม โรงอาหาร และห้องปฏิบตั ิ
การต่างๆ เป็นต้น
การวัดผลประเมินผล
การวัดผลประเมินผลตามหลักสูตรครูใช้
แนวคิดการประเมินที่มุ่งพัฒนานักเรียนซึ่งมีราย
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ละเอียด ดังนี้
1. ประเมินผลก่อนทดลองใช้หลักสูตรเสริม ประเมินพฤติกรรมการมีวนิ ยั ในตนเองก่อนการทดลอง
ใช้หลักสูตรเสริม (Pre-test) โดยนักเรียนทีเ่ ป็นกลุม่ ตัวอย่างเป็นผูเ้ ป็นประเมิน โดยใช้แบบประเมินทีผ่ า่ นการ
ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญและผ่านการหาค่าคุณภาพแล้ว
2. ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการทดลอง ประเมินพฤติกรรมการมีวินัยในตนเองหลังการทดลองใช้
หลักสูตรเสริม (Post-test) โดยครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ประเมิน
3. ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการทดลอง ประเมินความความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการ
เรียนรูต้ ามหลักสูตรเสริมโดยนักเรียนเป็นผูป้ ระเมิน โดยใช้แบบประเมินทีผ่ า่ นการตรวจสอบโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
และผ่านการหาค่าคุณภาพแล้ว
ตอนที่ 2 ประสิทธิผลของหลักสูตรเสริม
ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรียนก่อนและหลังการเรียนหลักสูตรเสริม
ทั้ง 3 โรงเรียน ดังปรากฏในตาราง 1
ตาราง 1
ความมีวินัยในตนเอง
1. ด้านความตระหนักรู้
การมีวินัยในตนเอง
2. ด้านความรับผิดชอบ
3. ด้านความมีระเบียบวินัย
4. ด้านความซื่อสัตย์
5. ด้านการตรงต่อเวลา
โดยรวม
*** p < 0.001

ก่อนเรียน (n=61) หลังเรียน (n=61)
S.D.
S.D.

t

p

3.19

.66

4.50

.26

-13.138***

.000

3.16
3.09
2.93
3.10
3.09

.65
.60
.70
.68
.60

4.55
4.41
4.46
4.50
4.48

.35
.36
.33
.34
.29

-13.560***
-13.273***
-14.346***
-14.196***
-14.821***

.000
.000
.000
.000
.000

จากตาราง 1 แสดงว่าพฤติกรรมการมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ทัง้ โดยรวมและรายด้านทุกด้านหลังการทดลองใช้หลักสูตรเสริมสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.001
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ตาราง 2 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาการมีวินัย
ในตนเองสำ�หรับนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก

4.69
4.64
4.62
4.66

.47
.55
.52
.60

ระดับความ
พึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

5. นักเรียนมีความสนใจในสื่อการเรียนรู้

4.56

.53

มากที่สุด

8

6. สือ่ การเรียนรูท้ �ำ ให้นกั เรียนเกิดการเรียนรูก้ จิ กรรม

4.51

.60

มากที่สุด

10

7. การเรี ย นรู้ ช่ ว ยสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ร ะหว่ า ง

4.66

.57

มากที่สุด

2

4.52

.62

มากที่สุด

9

4.61

.52

มากที่สุด

6

4.59

.59

มากที่สุด

7

4.60

.35

มากที่สุด

ข้อความ
1.
2.
3.
4.

นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการปฏิบัติจริง
นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้
นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
นักเรียนมีความสุข สนุกสนานกับกิจกรรมการ

S.D.

ลำ�ดับ
1
4
5
2

เรียนรู้

นักเรียนกับเพื่อน
8. นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีภายในกลุ่มและได้ช่วย
เหลือซึ่งกันและกัน
9. นักเรียนจะได้นำ�ความรู้ที่ได้ปรับไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำ�วัน
10. การวัดและประเมินผลจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในแต่ละชั่วโมง
รวม

จากตาราง 2 แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรเสริมเพื่อ
พัฒนาการมีวนิ ยั ในตนเองสำ�หรับนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก โดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ เมือ่
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าความพึงพอใจมากที่สุดทุกข้อ
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อภิปรายผล

ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัยเรื่องการพัฒนา
หลักสูตรเสริมเพือ่ พัฒนาการมีวนิ ยั ในตนเองสำ�หรับ
นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้
1. ผู้วิจัยได้สังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีความ
คิดเห็น และจากแบบสอบถามผู้มีประสบการณ์
สรุปเป็นกรอบโครงสร้างของหลักสูตรเสริมผลการ
ประเมินโครงร่างหลักสูตรเสริมโดยผู้เชี่ยวชาญ 9
คน ประกอบด้วย นักวิชาการ ศึกษานิเทศก์ โดย
เป็นการประเมินโครงร่างหลักสูตรเสริมในด้านความ
เหมาะสมและความสอดคล้องพบว่า ร่างหลักสูตร
เสริมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและมีความ
สอดคล้องกันในทุกองค์ประกอบ หลักสูตรเสริม
มี 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการและเหตุผล
ของหลักสูตรเสริม 2) แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนา
หลักสูตรเสริม 3) วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเสริม 4)
โครงสร้างหลักสูตรเสริม 5) กิจกรรมการเรียนรู้ 6)
สือ่ การเรียนรู้ 7) การวัดผลประเมินผล ซึง่ เป็นไปตาม
แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรของไพเออร์โต(Piirto,
1994 : 376 - 400) และกรมวิชาการ (2546 : 4)
ได้ให้แนวทางในการจัดทำ�หลักสูตรเสริมแก่สถาน
ศึกษา คือ ต้องให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชนตาม
สภาพปัญหา และความต้องการของนักเรียน โดยมี
กระบวนการที่สำ�คัญดังนี้ 1) ศึกษาวิสัยทัศน์ พันธะ
กิจ เป้าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โครงสร้าง
หลักสูตรของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
นักเรียน 2) ศึกษาข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
และสภาพแวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนานักเรียน
3) วางแผนการจัดการเรียนรู้และประเมินผลการ
เรี ย นรู้ ใ ห้ กั บ นั ก เรี ย นเพื่ อ ตรวจสอบผลการเกิ ด
พัฒนาแก่นกั เรียนและกำ�หนดวัตถุประสงค์ของการ
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จัดหลักสูตรไว้เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้าน
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ จึงทำ�ให้หลักสูตรเสริม
นี้มีเนื้อหาทั้งกว้างและลึก มากกว่าหลักสูตรปกติ
หลักสูตรเสริมอาจมีเนื้อหานอกเหนือจากหลักสูตร
ปกติ หรือมีเนื้อหาคาบเกี่ยวกับหลักสูตรปกติ เป็น
หลักสูตรที่พัฒนาทักษะการคิด พัฒนาการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ พัฒนาการตัดสินใจ นอกจากนั้น
หลักสูตรเสริม ยังมุ่งพัฒนาแรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ์ มี
แรงดลใจในอาชีพ มีความเชื่ออำ�นาจภายในตนเอง
(วิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล, 2544 : 81) ซีเวอร์ และ
เมคเกอร์ ได้อา้ งเอกสารของ ฮาวเลย์และเพนดาร์วสิ
(Schiever & Maker, 2003 : 164 - 165 citing
Howley & Pendarvis, 1986 ) โดยอธิบายว่า
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรเสริมมี 3 วิธี คือ 1) การ
เน้นกระบวนการ (Process - oriented Approach)
เป็นการเน้นกระบวนการเรียนรู้ โดยไม่ติดยึดกับ
เนื้อหาวิชาใดวิชาหนึ่ง 2) การเน้นเนื้อหาสาระ
(Content - oriented approach) เป็นการเน้น
เนือ้ หาสาระทีล่ กึ และกว้างในแต่ละรายวิชามากกว่า
หลักสูตรตามปกติเท่าทีเ่ ป็นไปได้ 3) การเน้นผลผลิต
(Product-oriented Approach) เป็นการเน้นผลที่
เกิด(Result)หรือผลผลิต (Product) ของการเรียน
การสอนที่จับต้องได้ (Tangible) เช่น รายงาน การ
วาดภาพ งานศิลปะการนำ�เสนอวรรณกรรม หรือ
อาจเป็นสิง่ จับต้องไม่ได้(Intangible) เช่น สุขภาพจิต
ทีด่ ขี นึ้ การพัฒนาสติปญ
ั ญา ทักษะในการแก้ปญ
ั หา
วินัย ความรับผิดชอบ
2. การตรวจสอบประสิทธิผลของหลักสูตร
เสริมเพื่อพัฒนาการมีวินัยในตนเองสำ�หรับนักเรียน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
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		 2.1 ผลการประเมิ น เปรี ย บเที ย บ
พฤติ ก รรมการมี วิ นั ย ในตนเองแบบประเมิ น
พฤติ ก รรมความมี วิ นั ย ในตนเองสำ � หรั บ นั ก เรี ย น
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กทั้ง 3 โรงเรียน ทั้ง
5 ด้านก่อนและหลังการทดลอง แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 จากการวิเคราะห์
การเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งค่ า เฉลี่ ย คะแนน
พฤติกรรมการมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็กของ ทั้ง 3 โรงเรียนหลังการ
ทดลองใช้หลักสูตรเสริมจากการสังเกตพฤติกรรม
โดยครูผู้สอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก การวิเคราะห์
การเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งค่ า เฉลี่ ย คะแนน
พฤติกรรมการมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็กของ ทั้ง 3 โรงเรียนหลังการ
ทดลองใช้หลักสูตรเสริมจากการสังเกตพฤติกรรม
โดยผู้ปกครองนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่เป็นเช่นนี้มีเหตุผลสนับสนุน ดังต่อไปนี้
		 1) หลักสูตรเสริมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ใช้กจิ กรรม
การเรี ย นรู้ โ ดยเน้ น ผู้ เรี ย นเป็ น สำ � คั ญ ใช้ ก ลยุ ท ธ์
ที่ ห ลากหลาย ใช้ กิ จ กรรมกลุ่ ม และยึ ด ผู้ เรี ย น
เป็นศูนย์กลาง เป็นผู้กระทำ� มีส่วนร่วมและชี้นำ�
ตั ว เอง ทิ ศ นา แขมมณี (2547 : 144) ได้ ใ ห้
ความหมายการจัดการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการ
กลุ่ม คือการดำ�เนินการเรียนรู้โดยผู้สอนให้ผู้เรียน
ทำ�งานหรือกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มพร้อมทั้งสอน
ฝึก แนะนำ�ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เนื้อหาสาระ
ตามวัตถุประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย และ
สอดคล้องกับอัญชิสา สุรีย์แสง (2553 : 77-79) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่องการใช้กิจกรรมเพื่อพัฒนาความมี
วินัยในตนเองของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนอรุณ
ประดิษฐ์ ในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยใช้
เทคนิคการจัดกิจกรรมกลุม่ และเทคนิคแม่แบบ พบ
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ว่า หลังการทดลอง ความแตกต่างของความมีวนิ ยั ใน
ตนเองของกลุ่มทดลองในระยะหลังการทดลองสูง
กว่าการทดลองในทุกด้านอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
		 2) การมีวินัยในตนเองสามารถเรียนรู้
และพัฒนาได้ สอดคล้องกับ เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์
(2550 : 353) ได้สรุปว่า จุดเน้นของวินยั นักเรียน คือ
การมีวินัยในตนเอง ครูจะต้องตระหนักว่า วินัยเป็น
กระบวนการเรียนรู้ที่บุคคลสามารถเรียนได้ โดย
พัฒนานิสัยการควบคุมตนเองและระลึกถึงเสมอ
ถึงความรับผิดชอบของตนเองที่เป็นส่วนหนึ่งของ
ชั้นเรียนและโรงเรียน การแก้ปัญหาทางวินัยควร
ใช้การป้องกันมากกว่าการแก้ไข สอดคล้องกับงาน
วิจัยของ สมชาย ทวีทรัพย์ (2552 : 141) ศึกษา
การพัฒนาหลักสูตรเสริม เพื่อพัฒนาความรับผิด
ชอบของนั ก เรี ย นในโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ที่ จั ด การ
เรียนการสอนแบบบูรณาการชั้นเรียน โดยครูมีส่วน
ร่วม ผลการวิจัยพบว่า การมีความรับผิดชอบของ
นักเรียนด้านทัศนคติและด้านพฤติกรรมนักเรียน
กลุ่มทดลอง หลังการใช้หลักสูตรเสริมมีค่าเฉลี่ยสูง
กว่าค่าเฉลี่ยก่อนการทดลอง ทั้ง 4 ประการ คือการ
ตรงต่อเวลา การมีวินัย ความขยันหมั่นเพียร ความ
ซื่อสัตย์ และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
ที่ระดับ .001 ทั้งโดยรวมและรายด้าน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อัคพงศ์ สุขมาตย์ (2553 : 151157) ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรเสริมคุณลักษณะที่
พึงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามแนวคิด
จิตปัญญาศึกษา ผลการพัฒนาหลักสูตร โดยใช้
แบบแผนการทดลองแบบสองกลุ่ ม ทดลองก่ อ น
หลัง พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ ได้แก่ คุณลักษณะความตระหนักรู้ใน
ตนเอง ความเมตตากรุณาและจิตสาธารณะ เปลีย่ น
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ไปจากหลังการทดลองสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติระดับ 0.001 สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ดนุพล สุนทรัตน์ (2550 : 100)
ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนเอกชน ผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนที่ได้รับการเรียนด้วยหลักสูตรเสริม
(กลุ่มทดลอง) กับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนด้วยหลักสูตร
เสริม (กลุ่มควบคุม) มีพฤติกรรมการมีคุณธรรม
จริยธรรมโดยรวมไม่แตกต่าง หากพิจาณาพฤติกรรม
การมี คุ ณ ธรรมของนั ก เรี ย นเป็ น รายด้ า น พบว่ า
ความมีวินัยนักเรียน นักเรียนที่ได้รับการเรียนด้วย
หลักสูตรเสริม (กลุม่ ทดลอง) กับนักเรียนทีไ่ ม่ได้เรียน
ด้วยหลักสูตรเสริม (กลุม่ ควบคุม) มีพฤติกรรมการมี
คุณธรรมจริยธรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าสถิติ
สูงกว่ากลุ่มควบคุม
		 3) สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมได้แก่ คลิป
วีดีโอ เพลง เกม ใบงาน ใบความรู้ การจัดกิจกรรม
ตามกระบวนการกลุ่ม กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ เกิดความตระหนักในบทเรียน และการเรียน
รูต้ ามจุดประสงค์การเรียนรู้ มีความสุขในการเรียนรู้
2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรเสริม
เพื่ อ พั ฒ นาการมี วิ นั ย ในตนเองสำ � หรั บ นั ก เรี ย น
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กโดยรวมนักเรียน
มีความพึงพอใจมากที่สุด เพราะนักเรียนได้เรียนรู้
ด้วยตนเองด้วยการปฏิบัติจริง นักเรียนมีความสุข
สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรมการ
เรียนรูช้ ว่ ยสร้างความสัมพันธ์ทดี่ รี ะหว่างนักเรียนกับ
เพื่อนผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อ
การจัดกิจกรรมตาม หลักสูตรเสริมเพือ่ พัฒนาการมี
วินยั ในตนเองสำ�หรับนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา

ขนาดเล็ก มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51-4.69 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์การประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรเสริมที่
กำ�หนดไว้

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
1. โรงเรี ย นประถมศึ ก ษาขนาดเล็ ก
สามารถนำ�หลักสูตรเสริมที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในการ
จั ดกิ จกรรรมเพื่ อ พั ฒ นาการมี วินัย ในตนเองของ
นักเรียน ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของหลักสูตรสถานศึกษาได้
2. ครูผู้สอนควรศึกษาหลักสูตรเสริมเพื่อ
พัฒนาการมีวินัยในตนเองสำ�หรับนักเรียนโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็กอย่างละเอียด มีการวางแผน
ในการทำ�กิจกรรมแต่ละอย่าง มีการเตรียมการการ
สังเกตพฤติกรรมโดยครูผู้สอน ผู้ปกครอง
3. หลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาการมีวินัยใน
ตนเองของนักเรียน สำ�หรับโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 หากมีการนำ�ไป
ใช้กับนักเรียนระดับอื่นควรปรับเนื้อหา กิจกรรม ให้
เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย
4. หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น สำ�นักพัฒนา
กิจกรรมนักเรียน สำ�นักส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ สามารถประยุกต์กจิ กรรมการเรียนรู้
ของหลักสูตรเสริมไปใช้พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มี
วินัยในตนเองได้
ข้อเสนอแนะในการทำ�วิจัยครั้งต่อไป
1. ควรนำ�รูปแบบและวิธกี ารของหลักสูตร
ที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเส
ริมอื่นๆ หรือใช้กับการพัฒนาหลักสูตรเสริม เพื่อ
พัฒนาการมีวินัยในตนเองนักเรียนของโรงเรียนใน
ทุกระดับ
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2. โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก มีจำ�นวนเพิ่มมากขึ้นจากสาเหตุ ประชากรวัยเด็กลดลง การ
คมนาคมสะดวก นักเรียนของโรงเรียนขนาดเล็กส่วนหนึ่งเข้าไปเรียนในเมือง ควรมีการวิจัยหารูปแบบ
พัฒนาการมีวินัยในตนเอง จาการมีส่วนร่วมของคณะครูผู้ปกครองและชุมชน
3. ควรนำ�พฤติกรรมการมีวินัยในตนเองด้านอื่นๆ เช่น การรู้จักเสียสละมีความเห็นใจผู้อื่น ความ
พากเพียรไม่ย่อท้อ มีความเชื่อมั่นในตนอง มีความสามัคคี มีความเป็นผู้นำ� ที่เป็นปัญหาที่ต้องการพัฒนา
ให้เกิดขึ้นมาทำ�การวิจัยและพัฒนา
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การศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของบุคคล องค์กร และชุมชน
ในการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงพุทธบูรณาการ

An Analytical Study of Relation of Person Organization and Community
in Promotion of Social Responsibility on Buddhist Integration
ศันสนีย์ ชุมพลบัญชร 1

Sunsanee Chumponbunchorn

บทคัดย่อ

ผลการวิจยั พบว่า แนวคิดและหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
ธุรกิจ (Corporate Social Responsibility = CSR) เชิงพุทธบูรณาการ ได้แก่ หลัก
การการดำ�เนินงาน คือ การไม่เบียดเบียนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตบนกำ�ไรแบบ
พอเหมาะ หลักการเป้าหมาย คือ การประสานประโยชน์สองฝ่ายร่วมกัน ส่วนวิธีการ
และกระบวนการ ได้แก่ การดำ�เนินธุรกิจตามหลักสัมมาอาชีวะ ทำ�ให้เกิดสุขคฤหัสถ์
จากการมีทรัพย์อย่างถูกต้องชอบธรรม แล้วจึงวางแผนจัดสรรกำ�ไรและทรัพยากรของ
ธุรกิจไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมตามหลักโภควิภาค 4 และโภคอาทิยะ 5 บรรลุ
เป้าหมายคือประโยชน์ทั้งสองฝ่าย สำ�หรับการประยุกต์ใช้แนวคิด CSR เชิงพุทธบูรณ
าการในการพัฒนาบุคคลและสังคม พบว่า กรณีตัวอย่างได้นำ�แนวคิดมาประยุกต์ใช้
เกิดการพัฒนาบุคคลและสังคม ส่วนการศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของบุคคล
องค์กร และชุมชนในการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงพุทธบูรณาการ พบ
ว่า ความสัมพันธ์ทั้งแนวตั้งขององค์กรธุรกิจและชุมชน และความสัมพันธ์แนวนอน
ระหว่างองค์กรกับชุมชน ของกรณีตัวอย่างสามารถเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อ
สังคมได้ เมื่อนำ�หลักธรรมมาเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ดังกล่าวจะได้ความสัมพันธ์
ที่เป็นไปตามกรอบแนวคิดการครองตน ครองคน ครองงาน เมื่อบุคคล องค์กรและ
ชุมชนได้ครองตน ครองคนและครองงานแล้วจะเกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น
(ประโยชน์สองฝ่ายร่วมกัน) อันเป็นเป้าหมายของ CSR ได้แก่ เศรษฐกิจมั่นคง สังคม
สงบสุข และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติยั่งยืน
1

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ประจำ�สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์
2
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คำ�สำ�คัญ : ความสัมพันธ์, ความรับผิดชอบต่อสังคม,
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Abstract

The concept and principle of Corporate
Social Responsibility (CSR) on Buddhist
integration were the followings : the operation
principle which included nonviolence and
development in quality of life based on
optimum profit. The aim principle was
coordination in mutual benefits.The method
and process was business operation according
to Samm - jiva which produced happiness
to house-holders from righteous profit
acquisition. Then the profit and business’
resources were planned, allocated and
spent by Bhogavibh ga 4 and Bhoga- diya
5 for social benefits. These all bring mutual
benefits. Regarding applying the concept
of CSR on Buddhist integration to develop
person and society, it was found that
respondents applied the concept to develop
person and society. The analytical study
of participation of person organization
and community in social responsibility on
Buddhist integration found that vertical
participation; participation of business and
community and horizontal participation ;
participation between business and
community from respondents led to
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promote social responsibility. While
connecting Buddhist principles to these
participations it gave rise to the participation
according to the concept of self-management,
personnel-management and job-management.
When person, organization and community
apply self-management, personnelmanagement and job-management, they
received benefit both oneself and others
(mutual benefits) as per the aims of the
CSR included economic security, peaceful
society and sustainable environment.

Keywords : Participation, Social Responsibility,
Buddhist Integration

บทนำ�

องค์กรธุรกิจเป็นหน่วยย่อยหนึง่ ทีป่ ระกอบ
ขึ้นเป็นสังคม ธุรกิจคือองค์กรที่ดำ�เนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจทีเ่ กีย่ วกับการผลิต การแลกเปลีย่ นซือ้ ขาย
สินค้าและบริการ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะแสวงหา
กำ�ไรจากการประกอบธุรกิจนั้นๆ (สมคิด บางโม,
2539 : 13) การได้รับกำ�ไรจึงถือเป็นเครื่องชี้วัด
ความสำ�เร็จหนึ่งขององค์กรธุรกิจ เพราะได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการดำ�เนินธุรกิจและเป็นการสร้าง
ความพอใจให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ แต่จากการ
ที่ผู้ประกอบการธุรกิจแต่ละคนมีระดับจริยธรรม
ทางธุรกิจไม่เท่ากัน สาเหตุส่วนหนึ่งอาจมาจากการ
มีแนวคิดพื้นฐานในการดำ�เนินธุรกิจที่แตกต่างกัน
ผู้ประกอบการบางส่วนมุ่งแต่ผลประโยชน์ส่วนตน
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เป็นหลัก (Self-Interest) โดยปราศจากการคำ�นึงถึง
ผลกระทบต่อผูอ้ นื่ ซึง่ การดำ�เนินงานทีไ่ ม่มคี วามรับ
ผิดชอบต่อสังคมได้ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ มากมาย
ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม จาก
ปัญหาดังกล่าวจึงได้เกิดแนวคิดเรื่องความรับผิด
ชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (Corporate Social
Responsibility หรือ CSR) ขึ้น โดยที่แนวคิด CSR
มีมานานกว่า 200 ปีแล้ว ซึง่ ได้รบั การพัฒนาเรือ่ ยมา
และถูกนำ�มาปฏิบตั กิ นั มากขึน้ ในปัจจุบนั ทัง้ ในระดับ
ประเทศและทั่วโลก
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมขององค์ ก ร
ธุรกิจเป็นการดำ�เนินกิจกรรมภายในและภายนอก
องค์กร ที่คำ�นึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในองค์กร
และสังคมโดยรวม ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ใน
องค์กรหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กร ในอัน
ที่จะทำ�ให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข
(สถาบันไทยพัฒน์, 2556) โดยมีหลักอยู่ที่ความพอ
ประมาณทีธ่ รุ กิจต้องไม่เบียดเบียนตนเองและสังคม
(คณะทำ�งานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียน, 2551: 7-8) ดัง
นั้นความรับผิดชอบต่อสังคมจึงสำ�คัญและจำ�เป็น
อย่างยิ่งต่อองค์กรธุรกิจ เพราะธุรกิจและสังคมต่าง
ต้องพึ่งพาอาศัยและเกื้อกูลกัน ทั้งนี้ CSR จะช่วย
ประสานผลประโยชน์ของธุรกิจและสังคมร่วมกัน
เกิดดุลยภาพในระบบการดำ�รงอยู่ของสังคม
พระพุทธศาสนามีทัศนะเกี่ยวกับระบบ
ความสัมพันธ์ของการดำ�รงอยู่ในสังคมเช่นเดียวกัน
กล่าวคือ สรรพสิ่งเป็นเครือข่ายแห่งชีวิต ต่างโยงใย
อิงอาศัยกัน (อิทปั ปัจจยตา) ทุกส่วนย่อยล้วนส่งผลก
ระทบต่อกัน สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในส่วนหนึง่ ก็จะมีผลกระทบ
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ต่อส่วนอืน่ ด้วย (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโฺ ต), 2537
: 109) นอกจากนีพ้ ระพุทธศาสนายังมุง่ ประโยชน์สขุ
เพื่อมวลชน (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต),
2550 : 75) โดยถือส่วนรวมเป็นใหญ่ ไม่เน้นเฉพาะ
ประโยชน์ส่วนตนเพียงฝ่ายเดียว และมีหลักการ
ดำ�เนินธุรกิจที่คำ�นึงถึงผลกระทบต่อสังคม คือ หลัก
สัมมาอาชีวะ หรือการเลี้ยงชีพชอบ (วิ.ม. (ไทย)
เล่ม 4 : 20-21) ซึ่งเป็นหนึ่งในมรรคมีองค์แปดที่
เป็นข้อปฏิบัติกลางๆ พอดีอันจะนำ�ไปสู่จุดหมาย
แห่งชีวิตที่ดีงามและดำ�เนินอยู่บนทางสายกลาง
บนหลักของความพอดีที่ได้คุณภาพชีวิตรวมทั้งไม่
เบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น และสิ่งแวดล้อม (พระธรรม
ปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2545 : 35, 40) ดังนั้น
ธุรกิจควรดำ�เนินงานอยู่บนหลักของความพอดีและ
ไม่เบียดเบียนตนเองรวมทั้งผู้อื่น เพื่อการพัฒนา
และเติบโตไปพร้อมกัน กล่าวได้ว่า แนวคิด CSR มี
ปรากฏในพระพุทธศาสนาเช่นกัน
ผู้วิจัยเห็นว่า แนวคิด CSR ตามหลักสากล
และพระพุทธศาสนามีความสอดคล้องหรือเข้ากัน
ได้ การนำ�แนวคิด CSR ทั้งสองมาบูรณาการเพื่อให้
ได้แนวคิด CSR เชิงพุทธบูรณาการก็ย่อมเป็นไปได้
ประกอบกับประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่เป็นชาว
พุทธ การดำ�เนินธุรกิจรวมถึงการทำ�กิจกรรม CSR
ต่างๆ จึงน่าจะมีพื้นฐานบนหลักพระพุทธศาสนา
สอดคล้องกับงานวิจัย เช่น ปารีณา ประยุกต์วงศ์
และ แมท โอเซ็น (2555) กล่าวว่า หลักคำ�สอนของ
พุทธศาสนามีความสำ�คัญและเป็นปัจจัยพื้นฐานที่
สำ�คัญที่จะทำ�ให้ธุรกิจในประเทศไทยมีความเข้าใจ
เรื่องการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมที่ดีที่สุด และ จตุพร ร่วมใจ (2544) กล่าวว่า
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พุทธศาสนามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดำ�เนินชีวิต
ของนักธุรกิจ ซึ่งส่งผลต่อการมีจริยธรรมในการ
ดำ�เนินธุรกิจด้วย อีกทั้งองค์กรธุรกิจในสังคมไทย
ปัจจุบันได้หันมาทำ�กิจกรรม CSR ในรูปแบบของ
การรวมกลุ่มและร่วมมือกันอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน
กันมากขึ้น เพื่อให้เป็นชุมชนที่พึ่งตนเองได้ เข้มแข็ง
เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเติบโตไปพร้อมกัน
ด้วยเหตุนี้ ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาวิจยั เรือ่ ง
การศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของบุคคล องค์กร
และชุ ม ชนในการเสริ ม สร้ า งความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
สังคมเชิงพุทธบูรณาการ เพื่อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจถึงแนวคิด CSR เชิงพุทธบูรณาการ พร้อมทั้ง
นำ�เสนอการประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าวโดยกรณี
ตัวอย่างเพื่อให้เห็นว่าสามารถนำ�ไปใช้ได้จริงอย่าง
เป็นรูปธรรมและเกิดผลการพัฒนาในด้านต่างๆ รวม
ทัง้ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ทเ่ี กิดขึน้ ทัง้ ในระดับบุคคล
องค์กรและชุมชนเพื่อให้ได้แนวทางการเสริมสร้าง
ความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงพุทธบูรณาการสำ�หรับ
การนำ�ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในสังคมต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่ ศึกษาแนวคิดและหลักการความรับ
ผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจเชิงพุทธบูรณาการ
2. เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้แนวคิดความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจเชิงพุทธบูรณา
การในการพัฒนาบุคคลและสังคม
3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
บุคคล องค์กร และชุมชนในการเสริมสร้างความรับ
ผิดชอบต่อสังคมเชิงพุทธบูรณาการ

ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม) 2558		

วิธีดำ�เนินการวิจัย

เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
(Documents) และภาคสนาม (Field Study) ด้วย
วิธีการสัมภาษณ์บุคคลเชิงลึก ดังนี้
1. ขั้นกำ�หนดกรอบในการวิจัย
กำ � หนดกรอบแนวคิ ด ในการวิ จั ย ที่ ไ ด้ ม าจาก
วัตถุประสงค์ของการวิจัย นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ใน
การวิจัย และการทบทวนเอกสารและรายงานการ
วิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้กรอบแนวคิดนี้เป็นเกณฑ์
ในการศึกษาภาพรวม และกำ�หนดกรอบเนื้อหาให้
อยู่ประเด็นเกี่ยวกับ CSR ตามหลักสากลและตาม
หลักพระพุทธศาสนา เพื่อให้เกิดแนวคิด CSR เชิง
พุทธบูรณาการ รวมทั้งกำ�หนดกรอบพื้นที่และกลุ่ม
ตัวอย่างจากกรณีตัวอย่างที่ตรงตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย เพื่อศึกษาถึงการประยุกต์ใช้แนวคิด
CSR เชิงพุทธบูรณาการดังกล่าวและวิเคราะห์ความ
สัมพันธ์ของบุคคล องค์กรและชุมชนในการเสริม
สร้างความรับผิดชอบต่อสังคม
2. ขั้นศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล
		 2.1 ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล
เบื้องต้นจากเอกสารต่างๆ เพื่อให้ทราบแนวคิด
CSR ตามหลักสากลและตามหลักพระพุทธศาสนา
แล้วนำ�มาบูรณาการเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นแนวคิด
CSR เชิงพุทธบูรณาการทั้งหลักการ วิธีการและ
กระบวนการ ซึ่งได้จาก 2 แหล่งคือ (1) ข้อมูลปฐม
ภูมิ ได้แก่ พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 2539 และอรรถกถา ฉบับมหา
มกุฏราชวิทยาลัย (2) ข้อมูลทุติภูมิ ได้แก่ เอกสาร
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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		 2.2 รวบรวมข้อมูลจากภาคสนามที่ได้
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview)
กับกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม ได้แก่ องค์กรธุรกิจ 4
คน, ชุมชน 10 คน และภาคส่วนอื่น 6 รูป/คน
รวม 20 รูป/คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง
(Semi-Structured Interview) 3 ชุดเพื่อให้เหมาะ
สมในแต่ละกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบ
สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง เครื่องบันทึกเสียง สมุดจด
บันทึก และกล้องถ่ายรูป
3. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล
		 3.1 จัดเรียบเรียงข้อมูลต่างๆ ที่ได้จาก
การรวบรวมเอกสารและภาคสนาม แล้วนำ�มาจัด
หมวดหมู่ตามประเด็นเนื้อหาที่กำ�หนดไว้
3.2 วิเคราะห์และตีความข้อมูลต่างๆ
ทัง้ หมด เพือ่ ตอบวัตถุประสงค์ของการวิจยั ทีก่ �ำ หนดไว้
			 (1) เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 :
วิเคราะห์จากแนวคิด CSR ตามหลักสากลและตาม
หลักพระพุทธศาสนา แล้วนำ�มาบูรณาการเข้าด้วย
กัน เพื่อให้ได้แนวคิด CSR เชิงพุทธบูรณาการ
			 (2) เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 :
วิเคราะห์ขอ้ มูลทีเ่ ก็บรวบรวมได้จากภาคสนามนำ�มา
เทียบเคียงกับแนวคิด CSR เชิงพุทธบูรณาการ เพื่อ
ให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าวอย่างเป็น
รูปธรรมจากกรณีตัวอย่าง และเพื่อให้ทราบผลการ
พัฒนาทั้งในระดับบุคคลและสังคม
			 (3) เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 :
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากข้อ (1) และ (2) ถึงความ
สัมพันธ์ของบุคคล องค์กรและชุมชนในการเสริม
สร้างความรับผิดชอบต่อสังคมจากกรณีตัวอย่าง
เพือ่ ให้ได้ความสัมพันธ์ของบุคคล องค์กรและชุมชน

ในการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงพุทธ
บูรณการ
		 3.3 สรุปผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ และ
นำ�เสนอผลการวิจัยในรูปของรายงานการวิจัยแบบ
พรรณนาวิเคราะห์

สรุปผลการวิจัย
มีดังนี้

สรุปผลการวิจัยโดยแบ่งตามวัตถุประสงค์

1. แนวคิดและหลักการความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์กรธุรกิจเชิงพุทธบูรณาการ พบ
ว่า แนวคิด CSR ตามหลักสากลมีมานานกว่า 200
ปี เนื่องจากมีองค์กรธุรกิจบางแห่งได้ก่อความเดือด
ร้อนแก่สังคม ซึ่งผู้ดำ�เนินธุรกิจที่ส่งผลเสียต่อสังคม
อาจดำ � เนิ น งานบนแนวคิ ด ที่ เ ป็ น พื้ น ฐาน ได้ แ ก่
แนวคิดปัจเจกนิยม แนวคิดพิชิตธรรมชาติ และ
แนวคิดการทำ�กำ�ไรคือความรับผิดชอบหนึ่งเดียว
ของธุรกิจ แนวคิดเหล่านีไ้ ด้กอ่ ให้เกิดปัญหาต่างๆ ใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
เมื่อประชาชนได้รับผลกระทบดังกล่าวจึงเกิดการ
เรียกร้องให้ธุรกิจดำ�เนินงานด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคมมากขึ้น ซึ่งได้พัฒนาวิธีการดำ�เนินธุรกิจ
อย่างมีความรับผิดชอบเรื่อยมาจนเกิดเป็นแนวคิด
CSR ในปัจจุบัน ทั้งนี้การทำ� CSR ขององค์กรธุรกิจ
สามารถกระทำ�ได้ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งรวมไปถึง
กิจกรรมการอาสาช่วยเหลือชุมชนที่เกิดจากความ
ร่วมมือและการมีส่วนร่วมของพนักงานที่ต้องการ
ช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนให้อย่างยั่งยืน เข้มแข็ง
พึ่งตนเองได้ และเติบโตไปพร้อมๆ กัน อีกทั้งยัง
เป็นการประสานประโยชน์สองฝ่ายร่วมกันระหว่าง
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องค์กรธุรกิจและชุมชนซึ่งเกิดเป็นคุณค่าร่วม ส่วน
แนวคิด CSR ตามหลักพระพุทธศาสนามีมาตั้งแต่
สมัยครั้งพุทธกาล และได้รับการพัฒนาเรื่อยมาดัง
ที่ปรากฏเป็นแนวคิดพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมใน
ปัจจุบนั ซึง่ มีแนวโน้มนำ�มาปฏิบตั ใิ นวงการธุรกิจกัน
มากขึ้น ทั้งนี้หลักธรรมที่ส่งเสริม CSR ได้แก่ พรหม
วิหาร 4 สังคหวัตถุ 4 อิทธิบาท 4 และกัลยาณมิตร
เป็นต้น
เมื่อนำ�แนวคิด CSR ตามหลักสากลและ
หลักพระพุทธศาสนามาบูรณาการกัน จะได้หลักการ
วิธีการและกระบวนการ CSR เชิงพุทธบูรณาการ
กล่าวคือ หลักการการดำ�เนินงานเชิงพุทธบูรณาการ
คื อ การไม่ เ บี ย ดเบี ย นและการเกิ ด การพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตบนกำ�ไรแบบพอเหมาะ หลักการเป้า
หมายเชิงพุทธบูรณาการ คือ การประสานประโยชน์
ทั้งตนเอง (ประโยชน์ปัจจุบันและประโยชน์เบื้อง
หน้า) และประโยชน์ผอู้ นื่ เกิดการประสานประโยชน์
สองฝ่ายร่วมกันทีส่ ร้างความสมดุลในระบบการดำ�รง
อยู่ทั้งในมนุษย์ (กายและจิตใจ) เศรษฐกิจ สังคม
และสิ่ ง แวดล้ อ มทางธรรมชาติ ส่ ว นวิ ธี ก ารและ
กระบวนการของ CSR เชิงพุทธบูรณาการ ได้แก่
การดำ�เนินธุรกิจเพือ่ แสวงหากำ�ไรด้วยความถูกต้อง
ตามกฎหมายและศีลธรรม ซึง่ เป็นไปตามหลักสัมมา
อาชีวะ นำ�มาซึ่งความสุขคฤหัสถ์อันเกิดจากการมี
ทรัพย์อย่างถูกต้องชอบธรรม เมื่อได้กำ�ไรแล้วย่อม
ทำ�การวางแผนและจัดสรรกำ�ไรและทรัพยากรของ
ธุรกิจไปเพื่อประโยชน์สังคมตามหลักโภควิภาค 4
และใช้จา่ ยไปยังแนวทางต่างๆ ตามหลักโภคอาทิยะ 5
ซึง่ จะทำ�ให้บรรลุเป้าหมายคือการประสานประโยชน์
ร่วมกันทุกภาคส่วน เกิดการอยูร่ ว่ มกันด้วยดีและมีสขุ
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2. การประยุกต์ใช้แนวคิดความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์กรธุรกิจเชิงพุทธบูรณาการในการ
พัฒนาบุคคลและสังคมจากกรณีตัวอย่าง พบว่า ได้
นำ�แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงพุทธบูรณ
าการมาประยุกต์ใช้ทั้งในด้านหลักการ วิธีการและ
กระบวนการ นอกจากนี้การทำ� CSR ขององค์กร
ธุรกิจที่มีต่อชุมชนทำ�ให้เกิดการพัฒนาบุคคล และ
การพัฒนาสังคม เกิดการประสานประโยชน์ทั้ง
องค์กรและชุมชน บรรลุเป้าหมายของการทำ� CSR
3. ความสัมพันธ์ของบุคคล องค์กร และ
ชุมชนในการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม
เชิงพุทธบูรณาการ พบว่า ความสัมพันธ์ทั้งแนวตั้ง
(ความสัมพันธ์ขององค์กรธุรกิจและชุมชน) และแนว
นอน (ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับชุมชน) ของ
กรณีตวั อย่างสามารถเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อ
สังคมได้ โดยเริ่มจากระเบียบวินัย กฎกติกาและข้อ
กำ�หนดต่างๆ ขององค์กรและชุมชนทีก่ �ำ หนดไว้เพือ่
เป็นแนวปฏิบัติสำ�หรับคนในองค์กรและชุมชน เมื่อ
บุคคลในองค์กรและชุมชนสามารถดำ�รงตนเองอยู่
ในระเบียบวินัยได้ดีแล้วซึ่งแสดงถึงการมีความรับ
ผิดชอบ เมื่อบุคคลเหล่านั้นมารวมกันเป็นหมู่คณะ
จำ�เป็นต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เกิดความ
รักความสามัคคีทจี่ ะนำ�ไปสูค่ วามรับผิดชอบร่วมกัน
และเมือ่ หมูค่ ณะมีความรับผิดชอบแล้วย่อมส่งผลให้
องค์กรและชุมชนประสบผลสำ�เร็จ กล่าวคือ องค์กร
มั่นคงและเจริญก้าวหน้า ชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน ส่วน
ความสัมพันธ์ของบุคคล องค์กรและชุมชนในการ
เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงพุทธบูรณา
การเป็นไปตามกรอบแนวคิดการครองตน ครองคน
และครองงาน โดยมีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
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เข้าไปเป็นปัจจัยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในระดับ
ต่างๆ กล่าวคือ การครองตนมีหลักศีล 5, การเว้น
อบายมุข, โภควิภาค 4 และสุขคฤหัสถ์ การครองคน
มีหลักพรหมวิหาร 4, สังคหวัตถุ 4, สาราณียธรรม 6,
อปริหานิยธรรม 7 และประชาธิปไตย ส่วนการครอง
งานมีหลักอิทธิบาท 4, สัมมาอาชีวะ และสันโดษ
เมือ่ องค์กรและชุมชนได้ครองตน ครองคนและครอง
งานแล้ว ย่อมเกิดประโยชน์แก่ตนเอง (ประโยชน์
ปัจจุบนั และประโยชน์เบือ้ งหน้า) และผูอ้ นื่ หรือเกิด
การประสานประโยชน์ทงั้ สองฝ่ายร่วมกันอันเป็นเป้า
หมายของการทำ� CSR ได้แก่ เศรษฐกิจมั่นคง สังคม
สงบสุข และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติยั่งยืน ดังนี้

อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการศึกษา อภิปรายผลเป็นประเด็น
ต่างๆ ได้ดังนี้ CSR นับเป็นเครื่องมือหรือกลไก
ประเภทหนึง่ ทีใ่ ห้องค์กรธุรกิจได้ท�ำ “ความดี” นอก
เหนือจาก “ความเก่ง” ที่เกิดจากการพัฒนาองค์กร
ตามหลักวิทยาการและศาสตร์สมัยใหม่ ก่อให้เกิด
การประสานประโยชน์ร่วมกันในสังคม ระดับขั้น
ของ CSR มี 4 ระดับ เริ่มตั้งแต่ความรับผิดชอบทาง
เศรษฐกิจ ด้านกฎหมาย ทางจริยธรรม สูงขึ้นไป
จนถึงความรับผิดชอบด้านการเสียสละ ซึ่งองค์กร
ธุรกิจที่ดำ�เนินงานด้วยความรับผิดชอบขั้นพื้นฐาน
อย่างน้อยที่สุดเป็นไปตามขั้นความรับผิดชอบทาง
เศรษฐกิจและด้านกฎหมายล้วนถือได้วา่ เป็นองค์กร
ธุรกิจที่ดีของสังคม กล่าวคือ มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและมีส่วนช่วยพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน แต่
หากองค์กรธุรกิจทีส่ ามารถแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมได้สงู กว่า นัน่ คือ ถึงระดับขัน้ จริยธรรมและการ
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เสียสละ ย่อมมีส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคมที่ยั่งยืนได้ดีย่ิงขึ้น ทั้งนี้องค์กรธุรกิจจะปฏิบัติ
CSR ในระดับขัน้ ต่างๆ ตามความเหมาะสมขององค์
กรนัน้ ๆ โดยในการศึกษาครัง้ นีม้ งุ่ ศึกษาในทัศนะทาง
พระพุทธศาสนา เจาะจงเฉพาะ “กิจกรรมการอาสา
ช่วยเหลือชุมชน” ขององค์กรธุรกิจทีม่ ตี อ่ ชุมชนเพือ่
การพัฒนาที่ยั่งยืนไปพร้อมกัน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว
นับเป็นเพียงกิจกรรมประเภทหนึ่งของการทำ� CSR
และเป็นการทำ� CSR ของฝ่ายหรือหน่วยงานหนึง่ ใน
องค์กรธุรกิจ มิใช่เป็นการศึกษาการดำ�เนินงานของ
ทั้งองค์กร อีกทั้งศึกษาถึงผลการพัฒนาของชุมชนที่
ได้รับอันเกิดจากการทำ�กิจกรรม CSR ดังกล่าว โดย
ผลการพัฒนาของกรณีตวั อย่างจะเป็นตัวสะท้อนให้
เห็นถึงการแปลงความคิดที่ดี (เช่น นโยบาย แผน
งานที่มี CSR เป็นต้น) ขององค์กรธุรกิจสู่การปฏิบัติ
ดีปฏิบัติชอบ จนเกิดประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูป
ธรรม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจในแนวคิด CSR
เชิงพุทธบูรณาการไปใช้ได้ดียิ่งขึ้น ถือเป็นการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจทั้งทาง
กาย วาจาและใจ สอดคล้องกับ พระไพศาล วิสาโล
(2552) ที่กล่าวว่า การรวมกลุ่มเพื่อมุ่งทำ�ประโยชน์
ร่วมกัน หรือการใช้เครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคม
ในรูปแบบต่างๆ เช่น ชมรม องค์กร สมาคม เป็นต้น
เพือ่ ร่วมมือกันทำ�ประโยชน์ จะช่วยส่งเสริมคุณธรรม
ให้เกิดขึน้ แก่บคุ คลและสังคมโดยรวมได้ ทัง้ ในฐานะ
ที่เป็นปัจจัยปลูกฝังคุณธรรมภายในตัวบุคคลและ
เป็นกลไกรองรับคุณธรรมเหล่านั้นให้ปรากฏเป็น
รูปธรรมสู่สังคม นั่นคือ คุณธรรมที่ดีภายในจิตใจ
คือ การคิดคำ�นึงถึงประโยชน์ร่วมกัน และไม่เห็นแก่
ประโยชน์สว่ นตน จะได้รบั การพัฒนาและแสดงออก
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เป็นจริยธรรม คือ การปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบออกมาให้
เห็นเป็นรูปธรรมโดยผ่านกิจกรรม CSR
การศึกษาในมุมมองพระพุทธศาสนาและ
หลักสากลมีความสอดคล้องกันในด้านประโยชน์
ระดับโลกิยะ ซึ่งเหมาะสมกับคฤหัสถ์ (ผู้ครองเรือน)
ที่ปรารถนาประโยชน์ในปัจจุบัน คือ ความมั่นคง
ทางสังคมและเศรษฐกิจ องค์กรธุรกิจที่มีความรับ
ผิดชอบต่อสังคมย่อมบรรลุประโยชน์ดังกล่าวคือมี
กำ�ไรแบบพอเหมาะบนความถูกต้องชอบธรรม ทำ�ให้
องค์กรธุรกิจมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ อย่างไร
ก็ต าม พระพุ ทธศาสนามิได้ให้หยุดหรือสิ้นสุดที่
ประโยชน์ปัจจุบันเท่านั้น แต่ให้ก้าวไปสู่ประโยชน์
ระดับที่สูงกว่า โดยการใช้ทรัพย์ให้เป็นวิธีการหรือ
เครื่องมือที่จะนำ�ไปสู่การพัฒนาชีวิตเพื่อบรรลุเป้า
หมายที่ดีงามขึ้น นั่นคือ ประโยชน์ด้านนามธรรม
หรือจิตใจ สอดคล้องกับงานของ ศักดิ์ชัย อนันต์ตรี
ชัย (2550) ที่สรุปได้ว่า ธุรกิจแบบทางสายกลางมี
ลักษณะของความสมดุลระหว่างร่างกายและจิตใจ
คือ มุ่งสร้างรายได้เพื่อตอบสนองความต้องการทาง
ร่างกายไปพร้อมๆ กับการพัฒนาจิตใจ เช่น การแบ่ง
รายได้ส่วนหนึ่งเป็นสวัสดิการที่ดีแก่พนักงาน และ
ส่วนหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการดำ�เนินกิจกรรมที่
เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม เป็นต้น ตามทัศนะนีเ้ งินเป็น
เพียงเครื่องมือในการพัฒนาจิตใจให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
เมือ่ เงินไม่ใช่จดุ หมายสูงสุด กำ�ไรในลักษณะแบบทาง
สายกลางจึงเป็นกำ�ไรแบบพอเหมาะ (Optimum
Profit) ไม่ ใช่ กำ � ไรสู ง สุ ด (Maximum Profit)
นอกจากนีธ้ รุ กิจแบบทางสายกลางยังให้ความสำ�คัญ
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกส่วน คำ�นึงถึงผลประโยชน์
ของทุกกลุ่มอย่างยุติธรรมทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น
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(อุภยัตถะ) ทีเ่ รียกว่า การเอาผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียเป็น
ศูนย์กลาง (Stakeholder Orientation) ไม่เอารัด
เอาเปรียบจากบทบาทที่เหนือกว่า โดยการสร้าง
ดุลยภาพให้เกิดขึ้นในระบบองค์รวม นั่นคือ องค์กร
ธุรกิจที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจดีแล้วจึงควรนำ�
กำ�ไรและทรัพยากรขององค์กรไปใช้ให้เกิดประโยชน์
แก่ตนเองและผูอ้ นื่ เพือ่ ให้บรรลุประโยชน์เบือ้ งหน้า
และประโยชน์ยิ่งยวดต่อไป อันเป็นวิธีการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ให้เจริญทัง้ กาย จิตใจ และปัญญายิง่ ขึน้
สำ�หรับประโยชน์ที่เกิดขึ้นในกรณีตัวอย่างองค์กร
ธุ ร กิ จ ที่ ทำ � กิ จ กรรม CSR ด้ า นอาสาช่ ว ยเหลื อ
ชุมชนซึ่งอยู่บนพื้นฐานความเป็นจิตอาสา นอกจาก
จะบรรลุ ป ระโยชน์ ปั จ จุ บั น ด้ า นความมั่ น คงทาง
เศรษฐกิจและสังคมในฐานะเป็นพลเมืองบรรษัทที่
ดีแล้ว ยังบรรลุประโยชน์เบื้องหน้า คือ เกิดคุณค่า
ทางจิตใจที่เป็นความสุข ความภาคภูมิใจ อันเป็น
ความสุขทีไ่ ม่ตอ้ งอิงอาศัยวัตถุภายนอก (นิรามิสสุข)
ที่เกิดจากการให้ การเสียสละ แบ่งปัน เกื้อกูล การ
ลงมือปฏิบตั กิ ารงานทีพ่ ฒ
ั นาสร้างสรรค์ การมีความ
สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนมนุษย์ และการมีชีวิตอยู่ ใ น
สังคมที่ดี สอดคล้องกับ ประยูร สุยะใจ (2556)
ที่กล่าวว่า จิตอาสาเป็นจิตที่ยกระดับปัญญาภายใน
และสำ�นึกสาธารณะ เป็นจิตทีเ่ ป็นสุขเพือ่ ได้ท�ำ ความ
ดี อยากช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เป็น
จิตที่พร้อมจะสละเวลา แรงกาย และสติปัญญาเพื่อ
บำ�เพ็ญประโยชน์ต่อสังคม มีความเมตตา กรุณา
เป็นจิตที่เปี่ยมด้วยความสงบเย็นและเต็มไปด้วย
พลังแห่งความดี เพื่อสร้างสังคมที่เป็นธรรมและ
สันติ และ วรรณา ประยุกต์วงศ์ และคณะ (2551)
ทีก่ ล่าวถึงผลการพัฒนาด้านจิตใจในแง่การสร้างแรง
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จูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) ของพนักงาน
ที่ทำ�กิจกรรม CSR ซึ่งสำ�คัญในการนำ�ศักยภาพที่
ดีงามของพนักงานเพื่อมาพัฒนาสร้างสรรค์องค์กร
ของตน จะเห็นได้ว่า การใช้ทรัพย์ขององค์กรธุรกิจ
ส่วนหนึ่งโดยผ่านกิจกรรม CSR นับเป็นวิธีการที่
ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวติ ทัง้ องค์กร ตนเอง ผูอ้ นื่ และ
สังคมควบคู่กันไป
อย่างไรก็ตามในส่วนของผลการพัฒนา
ด้านปัญญาที่ได้จากการศึกษาพบว่าเป็นการเพิ่ม
ความรูใ้ นด้านต่างๆ ของบุคคลมากขึน้ ซึง่ เป็นความ
รู้ระดับโลกิยะ คือ เป็นความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้
โดยการศึกษาและการกระทำ� เป็นความรู้ที่นำ�ไป
ใช้ดำ�เนินกิจการงานหรือในชีวิตประจำ�วันให้อยู่ดีมี
สุข พระพุทธศาสนามิได้ให้หยุดหรือสิ้นสุดที่ปัญญา
ระดับโลกิยะ แต่ให้พัฒนาปัญญาของตนเองให้สูง
ขึน้ จนถึงปัญญาระดับโลกุตตระเพือ่ นำ�พาชีวติ ให้พน้
ทุกข์ แม้ว่าการทำ� CSR ของกรณีตัวอย่างจะเกิดผล
การพัฒนาปัญญาระดับโลกิยะเป็นหลัก แต่ก็มีส่วน
พัฒนาปัญญาให้บคุ คลเข้าใจถูกต้องเกีย่ วกับโลกและ
ชีวติ ตามความเป็นจริง หรือ เสริมสร้างความคิดแบบ
องค์รวมโดยผ่านกิจกรรม CSR ซึ่งเป็นกิจกรรมที่
ช่วยฝึกอบรมพัฒนาปัญญา เสริมสร้างความรู้ความ
คิด ให้รู้จักคิดพิจารณา แก้ปัญหาและจัดการต่างๆ
ด้วยปัญญาที่มองเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง
ว่าสรรพสิง่ ล้วนอิงอาศัยและสัมพันธ์กนั เป็นไปตาม
เหตุปัจจัย มิใช่ดำ�รงอยู่โดยลำ�พังด้วยตัวเอง และ
สามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ ด้วยสันติธรรม
จนเกิ ด เป็ น คุ ณ ค่ า ร่ ว ม (คุ ณ ค่ า ที่ มี ต่ อ เจ้ า ของ
พนักงาน สังคมและธรรมชาติสง่ิ แวดล้อมไปพร้อมกัน)
สอดคล้องกับ วรรณา และ ปารีณา ประยุกต์วงศ์
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(2554) ที่กล่าวว่า การสร้างคุณค่าร่วมให้ส�ำ เร็จควร
อยูบ่ นพืน้ ฐานของระบบคิดแบบองค์รวมและไม่แยก
ส่วน ที่มองสรรพสิ่งในโลกล้วนเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน
อย่างเป็นพลวัตรปัจจัย ตามหลักการอิทัปปัจจยตา
นั่นคือ การทำ�กิจกรรม CSR บนการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนอย่างร่วมแรงร่วมใจกัน ทำ�ให้บคุ คลเกิด
ความเข้าใจและเห็นถึงสภาพความเป็นจริงของธุรกิจ
ว่าไม่อาจตัง้ อยูไ่ ด้เพียงลำ�พัง แต่มคี วามสัมพันธ์เชือ่ ม
โยงไปยังสังคมและธรรมชาติสิ่งแวดล้อม หากธุรกิจ
มีส่วนทำ�ลายสังคมและสิ่งแวดล้อมแล้ว ธุรกิจย่อม
ตั้งอยู่ไม่ได้ในภาวะสังคมที่ล้มเหลว แต่หากธุรกิจ
มีส่วนสร้างประโยชน์แก่สังคมและสิ่งแวดล้อมแล้ว
องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อมก็ย่อมได้รับประโยชน์
ร่วมกัน เพราะต่างเป็นส่วนหนึง่ ของสังคมทัง้ สิน้ เมือ่
บุคคลได้รบั การฝึกอบรมเพือ่ พัฒนาปัญญาโดยผ่าน
กิจกรรม CSR ไปอย่างต่อเนือ่ งเช่นนี้ ย่อมเป็นปัจจัย
หนึ่งเพื่อพัฒนาสู่ปัญญาระดับที่สูงขึ้นได้
การปฏิบัติงานอาสาช่วยเหลือชุมชนของ
องค์กรธุรกิจที่มีต่อชุมชนจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่
แสดงออกถึงการทำ�ความดีที่มีต่อสังคม แต่การ
ทำ�ความดี (CSR) จำ�เป็นต้องอาศัยเงื่อนไขที่สำ�คัญ
คื อ ความสมํ่า เสมอและต่ อ เนื่ อ ง จึ ง จะเกิ ด การ
พัฒนาทีย่ งั่ ยืนและเกิดประโยชน์รว่ มกัน หากบุคคล
ได้ปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่องจะเป็นกลไก
ที่จะช่วยเสริมสร้างจิตสำ�นึกต่อสังคม (จิตอาสา)
อย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งความสัมพันธ์ของบุคคล
องค์กรและชุมชนเชิงพุทธบูรณาการผ่านกิจกรรม
CSR (อาสาช่วยเหลือชุมชน) ของกรณีตัวอย่างใน
ทุกระดับล้วนมีส่วนในการเสริมสร้างจิตสำ�นึกหรือ
ความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึน้ ได้ สอดคล้องกับ
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พระไพศาล วิสาโล (2552) ที่กล่าวว่า การส่งเสริม
จริยธรรมทางสังคมในระดับปฏิบัติการ ได้แก่ การ
ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มสังคมเพื่อทำ�ประโยชน์
ร่วมกัน เป็นการขยายความสัมพันธ์แนวราบในหมู่
ประชาชนให้กว้างขึ้น เพราะการรวมกลุ่มจะช่วย
ให้ความไว้วางใจและความร่วมมือกันเกิดขึ้นได้ง่าย
เมื่อร่วมมือกันเป็นนิตย์ก็กลายเป็นวัฒนธรรมหรือ
บรรทัดฐานภายในกลุ่ม ทำ�ให้เกิดความมั่นใจและ
พร้อมลงทุนลงแรงหรือเสียสละมากขึน้ ความผูกพัน
ที่เพิ่มขึ้นทำ�ให้จิตสำ�นึกของแต่ละคนขยายกว้างขึ้น
แต่เดิมที่เคยร่วมมือกันเพราะผลประโยชน์ส่วนตน
ก็กลายมาเป็นความร่วมมือเพื่อประโยชน์ร่วมกัน
และขยายไปสู่การร่วมมือเพื่อสาธารณะประโยชน์
เกิดความรู้สึกว่าส่วนตนและส่วนรวมนั้นแยกจาก
กันไม่ออก นั่นคือ ยิ่งปฏิบัติงานอาสามากเท่าใด
ก็ยิ่งเป็นการฝึกฝนขัดเกลาจิตใจให้มีความเป็นจิต
อาสามากขึ้นเท่านั้น และจะเป็นจิตอาสา (ทำ�ดีโดย
ไม่หวังผลตอบแทน) ได้อย่างสมบูรณ์ อันจะทำ�ให้
การทำ�ความดีที่อยู่บนเจตนาที่ดี (มีจิตอาสา) เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมต่อไป

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
		 1) ควรกำ�หนดนโยบายหรือมาตรการ
ต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้ภาคธุรกิจดำ�เนินการอย่างมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมมากยิ่งขึ้น เช่น ส่งเสริม
ธุรกิจหรือการลงทุนที่มีนวัตกรรมเป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อมโดยอยูใ่ นรูปของการลดหย่อนค่าใช้จา่ ยบาง
อย่างได้ เช่น ภาษี ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย เป็นต้น
ตลอดจนสนับสนุนและเสริมสร้าง “เครือข่ายธุรกิจ
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ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม” ให้เกิดขึ้นอย่างแพร่
หลายในสังคม พร้อมทั้งประกาศเกียรติคุณองค์กร
ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อเป็นแบบอย่างใน
การปฏิบัติที่ดีต่อไปผ่านการสื่อสารประชาสัมพันธ์
ที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง
		 2) ควรส่งเสริมการจัดทำ�คูม่ อื งานอาสา
ช่วยเหลือชุมชนขององค์กรธุรกิจที่อาศัยความร่วม
มือจากภาครัฐ ภาคธุรกิจ และชุมชน โดยยกกรณี
ตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจและสามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสมในแต่ละองค์กรต่อไป
		 3) ควรส่งเสริมการสร้างกลุ่มจิตอาสา
เพื่อบำ�เพ็ญประโยชน์แก่สังคมให้เกิดขึ้นแพร่หลาย
ในหน่วยงานต่างๆ เช่น ในโรงเรียน องค์กรธุรกิจ
หน่วยงานราชการ ชุมชน เป็นต้น และเปิดโอกาส
ให้กลุ่มจิตอาสาจากหน่วยงานต่างๆ ได้มาร่วมมือ
กันทำ�กิจกรรมงานอาสา เพื่อให้เกิดพลังแห่งเครือ
ข่ายจิตอาสาที่เข้มแข็งและเกิดประโยชน์แก่สังคม
ได้มากกว่าการทำ�กิจกรรมแบบต่างคน ต่างทำ� อีก
ทั้งพลังที่เข้มแข็งของเครือข่ายจิตอาสานี้จะทำ�ให้
ประชาชนได้รับรู้กว้างขวางขึ้นซึ่งจะช่วยปลูกจิต
สำ�นึกต่อส่วนรวมให้เกิดแก่บุคคลได้
		 4) ควรส่งเสริมให้สถาบันพระสงฆ์ได้มี
ส่วนร่วมในการทำ�กิจกรรม CSR ขององค์กรธุรกิจทีม่ ี
ต่อชุมชน โดยผ่านความสัมพันธ์ในรูปของ “บวรชน”
คือ บ้าน วัด โรงเรียน และชุมชน ทีเ่ กิดจากความร่วม
มือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ธุรกิจ สถาบันพระสงฆ์
และชุมชน เพื่อผนึกกำ�ลังในการปลูกฝังและเสริม
สร้างจิตสำ�นึกทีด่ งี ามร่วมกัน อีกทัง้ ยังเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีให้กับคนในชุมชน นำ�ไปสู่การเป็น
ชุมชนที่เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ในที่สุด
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2. ข้ อ เสนอแนะต่ อ ภาคธุ ร กิ จ และ
ประชาชน
การดำ�เนินธุรกิจทีม่ งุ่ ประโยชน์สว่ นตนเป็น
หลัก โดยไม่คำ�นึงถึงผลกระทบต่อผู้อื่นจะทำ�ให้เกิด
ปัญหาต่างๆ มากมายทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิง่ แวดล้อม การดำ�เนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมจึงเป็นสิ่งจำ�เป็น แม้ว่าจะได้กำ�ไรแบบพอ
เหมาะ แต่เกิดประโยชน์สองฝ่ายร่วมกัน ซึง่ เป็นการ
พัฒนาทีย่ งั่ ยืนและเติบโตไปพร้อมๆ กัน อีกทัง้ ยังนำ�
มาซึ่งความสุข ความภาคภูมิใจที่ได้แสวงหาและใช้
จ่ายทรัพย์ไปอย่างถูกต้องและชอบธรรม เป็นการ
ยกระดับคุณภาพจิตใจและปัญญาให้เจริญและดีงาม
ยิง่ ขึน้ ซึง่ สร้างคุณค่าทีย่ งิ่ ใหญ่กว่าประโยชน์ตนเพียง
อย่างเดียว
3. ข้อเสนอแนะสำ�หรับการศึกษาวิจัยครั้ง

ต่อไป

1) ควรศึกษาแนวคิดการทำ� CSR ของ
องค์กรธุรกิจ (กรณีตวั อย่าง) ทีม่ ตี อ่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
กลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ เช่น ลูกค้า พนักงาน เป็นต้น และ
ผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั โดยศึกษาการดำ�เนินงานทีบ่ รู ณ
าการกับหลักพระพุทธศาสนาเพือ่ ให้เกิดแนวทางและ
เป็นต้นแบบทีด่ แี ก่การดำ�เนินธุรกิจต่อไป
		 2) ควรศึกษาการทำ� CSR ในรูปแบบ
กิจกรรมอืน่ ๆ ตามแนวคิดของ ฟิลปิ คอทเลอร์ และ
แนนซี่ ลี (นอกเหนือจากงานอาสาช่วยเหลือชุมชน)
และผลประโยชน์ที่ได้รับ โดยบูรณาการกับหลัก
พระพุทธศาสนา เพื่อให้เป็นแนวทางเลือกในการ
ทำ� CSR ตามความเหมาะสมในแต่ละองค์กรธุรกิจ
ทั้งนี้อาจศึกษาจากกรณีตัวอย่างที่เป็นองค์กรธุรกิจ
เพื่อให้เข้าใจและเห็นเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
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แบบภาวะผู้นำ�ของผู้อำ�นวยการสตรีโรงเรียนประถมศึกษา
ที่ประสบผลสำ�เร็จในการบริหารงานในเขตอีสานใต้

Leadership Styles of the Woman Primary School Principals
who Gained Administrative Effectiveness in the Southern Isan Area
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาแบบภาวะผู้นำ�ของผู้อำ�นวยการสตรี
และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาแบบภาวะผู้นำ�หลักของผู้อำ�นวยการสตรีโรงเรียน
ประถมศึกษา ที่ประสบผลสำ�เร็จใช้ในการบริหารงานโรงเรียนในเขตอีสานใต้ กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นครูในโรงเรียนประถมศึกษา ที่มีผู้อำ�นวยการสตรีที่ประสบผลสำ�เร็จใน
การบริหารงาน สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานในเขตอีสานใต้
จำ�นวน 449 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำ�เร็จรูป เพื่อหาค่าความถี่
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยมีดังนี้ 1) ภาวะผู้นำ�ของผู้อำ�นวย
การสตรีโรงเรียนประถมศึกษา ทีป่ ระสบผลสำ�เร็จในการบริหารงานในเขตอีสานใต้ คือ
แบบนักบริหาร ซึ่งอยู่ในอันดับแรก รองลงมาได้แก่ แบบนักพัฒนา แบบยึดระเบียบ
และแบบใช้อ�ำ นาจอย่างมีศลิ ปะตามลำ�ดับ 2) แนวทางพัฒนาแบบภาวะผูน้ �ำ หลักของ
ผูอ้ �ำ นวยการสตรีโรงเรียนประถมศึกษาทีป่ ระสบผลสำ�เร็จ ในการบริหารงานโรงเรียน
ในเขตอีสานใต้ สำ�หรับผู้อำ�นวยการโรงเรียนสตรีทั่วไปมี 2 แนวทาง คือ แนวทางการ
พัฒนาด้วยตัวเองและแนวทางการพัฒนาโดยหน่วยงาน
คำ�สำ�คัญ : ภาวะผู้นำ�, ผู้อำ�นวยการสตรี, โรงเรียนประถมศึกษา, ประสบผลสำ�เร็จ,
การบริหารงาน, อีสานใต้
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ABSTRACT
The purposes of this research were :
1) to study leadership styles of the woman
primary school principals and 2) study guidelines
for developing the core leadership styles of
the woman primary school principals who
gained the administrative effectiveness. The
sample were 449 teachers of the woman
primary school principals who gained the
administrative effectiveness under the
Southern Isan Area. Data were collected
by the 5 - rating scale questionnaire and
analyzed by computer programs to find
frequencies, mean, and standard deviation.
It was found from the study that : 1) the
leadership of the woman primary school
principals who gained the administrative
effectiveness in the Southern Isan Area were
the Executive Style, the Developer Style,
the Bureaucrat Style, and the Benevolent
Authoritative Style, respectively. 2) There
were 2 guidelines on developing the core
leadership styles for woman primary school
principals : they were Self - Development
and the development by the Organization.
Keyword : leadership, woman principals,
primary school, effectiveness, administrative
the Southern Isan Area

บทนำ�

ภาวะผู้นำ�มีความสำ�คัญต่อการรวมกลุ่ม
ของคนในองค์กร ผู้นำ�ที่มีภาวะผู้นำ�ทำ�ให้กลุ่มคน
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รวมตัวกันได้ โดยมีความขัดแย้งกันน้อยในองค์กร
องค์กรเปรียบเสมือนบ้านที่อบอุ่น ผู้นำ�ที่มีภาวะ
ผู้นำ�จะดำ�เนินงานขององค์กร เช่น การวางแผนการ
จัดองค์กร การบริหารงานบุคคล การประสานงาน
การอำ�นวยการและการสั่งการ การประเมินผลงาน
เพื่อไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และผู้นำ�ที่
มีภาวะผู้นำ�จะเป็นผู้สร้างบรรยากาศการทำ�งานที่
ก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้ตาม ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับ
บัญชาและเพือ่ นร่วมงาน (อวยชัย ชบา, 2540 : 165
– 166) ภาวะผู้นำ�หรือการเป็นผู้นำ� เป็นคุณสมบัติ
ส่วนตัวของผู้นำ�แต่ละคน ที่แสดงออกในพฤติกรรม
ต่างๆ เช่น ความสามารถในการตัดสินใจสัง่ การ เพือ่
ที่จะทำ�ให้ผู้ร่วมดำ�เนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย
ที่วางไว้ ภาวะผู้นำ�เป็นสิ่งที่ฝึกอบรมให้เกิดขึ้นได้
และขึน้ อยูก่ บั สถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นไป ผูน้ �ำ ทีม่ ภี าวะ
ผู้นำ�สูงจะต้องสามารถแสดงพฤติกรรมในการนำ�
และความมีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานในทุกสถานการณ์
และเป็นผู้นำ�ในการเปลี่ยนแปลงภายในหน่วยงาน
หรือกลุ่ม ฉะนั้นภาวะผู้นำ�จึงมีผลกระทบต่อสิ่งอื่น
ไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมงานองค์การหรือสิ่งแวดล้อมที่
เกีย่ วข้อง ซึง่ ก่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพหรือด้อย
ประสิทธิผล ตลอดจนภาวะผูน้ �ำ เป็นศิลปะอันจำ�เป็น
ซึ่งสำ�คัญยิ่งของนักบริหารในการที่จะนำ�หน่วยงาน
หรือกลุม่ องค์การไปสูค่ วามสำ�เร็จ (บุญเลิศ อ่อนกูล,
2545 : 35) และจะเห็นได้วา่ องค์การทีป่ ระสบความ
สำ�เร็จมีคณ
ุ ลักษณะสำ�คัญประการหนึง่ ทีแ่ ตกต่างไป
จากองค์การที่ไม่ประสบผลสำ�เร็จ สิ่งนั้นคือมีภาวะ
ผูน้ �ำ เป็นทรัพยากรพืน้ ฐานซึง่ หาได้ยากยิง่ ทีส่ ดุ ภาวะ
ผูน้ �ำ เป็นทรัพยากร ทีม่ คี า่ ขององค์การในปัจจุบนั ทุก
ฝ่ายพยายามค้นหาบุคคลทีม่ คี วามเป็นผูน้ �ำ ทีเ่ หมาะ
สมกับหน่วยงาน ซึ่งผลของภาวะผู้นำ�จะทำ�ให้ผู้
ร่วมงานเกิดความพึงพอใจในการทำ�งาน ผู้บริหาร
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ในฐานะที่เป็นผู้นำ�ขององค์การ ต้องเป็นผู้ที่มีภาระ
หน้าที่ที่จะก่อให้เกิดความร่วมมืออย่างดี ระหว่าง
สมาชิกในองค์การ ผู้ทำ�หน้าที่ในตำ�แหน่งบริหาร
ต้องรับบทบาทของความเป็นผู้นำ�ทั้งสิ้น โดยอาศัย
ความเป็นผูน้ �ำ นีเ้ อง ผูบ้ ริหารจะต้องสามารถรวบรวม
พลังและใช้ประโยชน์ของคนงานให้ช่วยกันทำ�งาน
เพื่อผลสำ�เร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ และ
หากพิจารณาถึงผลงานขององค์การแล้ว จะเห็นว่า
ผลงานเหล่านั้นมีส่วนสัมพันธ์กับคุณภาพของความ
เป็นผู้นำ�ของผู้บริหาร และจะเห็นว่าความเป็นผู้นำ�
จะเป็นสิ่งที่สำ�คัญยิ่งสำ�หรับความสำ�เร็จในงานด้าน
ต่างๆ ขององค์การ ผู้นำ�ที่ไม่มีความสามารถย่อม
จะเป็นผู้ทำ�ลายขวัญของคนงาน และจะเป็นผล
ให้การทำ�งานด้านต่างๆ ขาดประสิทธิภาพ แต่ใน
ทางตรงกันข้ามผู้ที่มีความสามารถอาจมีผลทำ�ให้
เปลี่ยนลักษณะของคนงาน ให้กลับกลายเป็นกลุ่มที่
มีความขยันขันแข็งและช่วยเหลือให้องค์การประสบ
ความสำ�เร็จได้ ซึ่งเห็นได้ว่าความเป็นผู้นำ�จะเป็น
สิ่งสำ�คัญยิ่งที่จะช่วยให้องค์การปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ (กาญจน์ เรืองมนตรี, 2549 : 12)
จากความสำ�คัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจ
ศึกษาเพื่อค้นหาแบบภาวะผู้นำ�ของผู้อำ�นวยการ
สตรีโรงเรียนประถมศึกษา ทีป่ ระสบผลสำ�เร็จในการ
บริหารงานในเขตอีสานใต้ และแนวทางการพัฒนา
เพื่อนำ�ผลจากการวิจัยแบบภาวะผู้นำ�ของผู้อำ�นวย
การสตรีโรงเรียนประถมศึกษา ทีป่ ระสบผลสำ�เร็จใน
การบริหารงานในเขตอีสานใต้ นำ�ไปใช้ประโยชน์ตอ่
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาแบบภาวะผู้นำ�ของผู้อำ�นวย
การสตรีโรงเรียนประถมศึกษาทีป่ ระสบผลสำ�เร็จใน

การบริหารงานในเขตอีสานใต้
2. เพื่อหาแนวทางพัฒนาแบบภาวะผู้นำ�
หลัก ของผู้อำ�นวยการสตรีโรงเรียนประถมศึกษาที่
ประสบผลสำ�เร็จในการบริหารงานในเขตอีสานใต้
สำ�หรับผู้อำ�นวยการโรงเรียนที่เป็นสตรีทั่วไป

ขอบเขตการวิจัย

การวิจยั ครัง้ นีม้ งุ่ ค้นหาแบบภาวะผูน้ �ำ และ
แนวทางการพัฒนาแบบภาวะผูน้ �ำ ของผูอ้ �ำ นวยการ
สตรีโรงเรียนประถมศึกษา ทีป่ ระสบผลสำ�เร็จในการ
บริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอีสานใต้ มี
ขอบเขตการศึกษาดังนี้
1. ขอบเขตด้านเนื้อหาผู้วิจัยได้ยึดแบบ
ภาวะผู้นำ�ตามทฤษฎีของเรดดิน (Reddin, 1970 :
41 - 43) ซึ่งกล่าวถึง แบบภาวะผู้นำ�ที่มีประสิทธิผล
มากไว้ 4 แบบ ได้แก่ ภาวะผู้นำ�แบบยึดระเบียบ
ภาวะผู้นำ�แบบนักพัฒนา ภาวะผู้นำ�แบบใช้อำ�นาจ
อย่างมีศิลปะ และภาวะผู้นำ�แบบนักบริหาร
2. ขอบเขตด้ า นตั ว แปร ประกอบด้ ว ย
ตัวแปรต้น คือ แบบภาวะผู้นำ�ของผู้อำ�นวยการสตรี
โรงเรียนประถมศึกษาที่ประสบความสำ�เร็จ 4 แบบ
ได้แก่ แบบผู้นำ�แบบยึดระเบียบ แบบนักพัฒนา
แบบใช้อ�ำ นาจอย่างมีศลิ ปะและแบบนักบริหาร และ
ตัวแปรตาม คือ แนวทางการพัฒนาแบบภาวะผู้นำ�
ของผูอ้ �ำ นวยการสตรีโรงเรียนประถมศึกษาทีป่ ระสบ
ผลสำ�เร็จในการบริหารงานในเขตอีสานใต้
วิธีดำ�เนินการวิจัย
ขัน้ ตอนที่ 1 การศึกษาแบบภาวะผูน้ �ำ หลัก
ของผูอ้ �ำ นวยการสตรีโรงเรียนประถมศึกษาทีป่ ระสบ
ความสำ�เร็จในการบริหารงาน แบ่งออกเป็น 2 ขั้น
ดังนี้
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ขั้นที่ 1 การจัดกลุ่มพฤติกรรมตามแบบ
ภาวะผู้นำ� ของผู้อำ�นวยการสตรีโรงเรียนประถม
ศึกษาทีป่ ระสบความสำ�เร็จในการบริหารงาน ดำ�เนิน
การโดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง
กั บ แบบภาวะผู้ นำ � สั ม ภาษณ์ ผู้ อำ � นวยการสตรี
โรงเรียนประถมศึกษาและครูในโรงเรียนทีป่ ระสบผล
สำ�เร็จในการบริหารงาน จากนั้นสังเคราะห์แนวคิด
ทฤษฎี แ ละผลการสั ม ภาษณ์ แล้ ว นำ � มาจั ด กลุ่ ม
พฤติกรรม ตามแบบภาวะผูน้ �ำ ทีป่ ระสบความสำ�เร็จ
ในการบริหารงานและนำ�แบบรายการพฤติกรรม
ตามแบบภาวะผู้นำ�ของผู้อำ�นวยการ ไปปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และปรับแก้ตามคำ�
แนะนำ�ของอาจารย์ที่ปรึกษา
ขั้นที่ 2 การตรวจสอบความเหมาะสม
ของแบบภาวะผู้นำ�ของผู้อำ�นวยการสตรีโรงเรียน
ประถมศึกษา ที่ประสบความสำ�เร็จในการบริหาร
งาน ดำ�เนินการโดยนำ�รายการพฤติกรรมตามแบบ
ภาวะผู้นำ�ที่ปรับแก้แล้วในตอนที่ 1 ไปเป็นเนื้อหา
สร้างแบบสอบถาม ตามแบบภาวะผูน้ �ำ ของผูอ้ �ำ นวย
การสตรีโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อหาแบบภาวะ
ผู้นำ�หลักที่ผู้อำ�นวยการสตรีโรงเรียนประถมศึกษา
ประสบผลสำ�เร็จแสดงออกในการบริหารงาน
ขั้นตอนที่ 2 การหาแนวทางการพัฒนา
แบบภาวะผู้นำ�หลักของผู้อำ�นวยการสตรีโรงเรียน
ประถมศึกษาที่ประสบผลสำ�เร็จในการบริหารงาน
โดยนำ�แบบภาวะผู้นำ�หลักของผู้อำ�นวยการสตรี
โรงเรียนประถมศึกษาที่ประสบความสำ�เร็จในการ
บริหารงานในเขตอีสานใต้ ที่ได้จากขั้นที่ 2 คือ
ภาวะผู้นำ�แบบนักบริหาร มาเป็นหัวเรื่องในการ
หาแนวทางการพัฒนา โดยผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ
การเป็นผู้นำ�หรือผู้บริหาร และสรุปข้อเสนอแนะ
ของผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อนำ�มาเป็นแนวทางพัฒนา

ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม) 2558		

แบบภาวะผู้นำ�หลัก ของผู้อำ�นวยการสตรีโรงเรียน
ประถมศึกษาในเขตอีสานใต้ สำ�หรับผู้อำ�นวยการ
สตรีโรงเรียนทั่วไป

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. ประชากรประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็น
ครูในโรงเรียนประถมศึกษา ที่มีผู้อำ�นวยการสตรีที่
ประสบผลสำ�เร็จในการบริหารงาน สังกัดสำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตอีสานใต้
ปีการศึกษา 2556 ที่อยู่ใน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
ชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัด
สุ ริ น ทร์ จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี
จังหวัดยโสธร และจังหวัดอำ�นาจเจริญ จำ�นวน 67
โรง มีครู 557 คน
2. กลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยเป็นครูในโรงเรียนประถมศึกษา ที่มีผู้อำ�นวย
การสตรี ทีป่ ระสบผลสำ�เร็จในการบริหารงาน สังกัด
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
เขตอีสานใต้ ปีการศึกษา 2556 ที่อยู่ใน 8 จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัด
บุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัด
อุบลราชธานี จังหวัดยโสธร และจังหวัดอำ�นาจเจริญ
จำ�นวน 58 โรง ได้มาจากตารางกำ�หนดขนาดกลุม่ ตัว
อย่างของเครจซีและมอร์แกน (ธานินทร์ ศิลป์จารุ,
2552 : 49) ด้วยการสุ่มแบบยกกลุ่ม ได้จำ�นวนกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด 507 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ดังนี้

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 4 ชนิด

1. แบบสัมภาษณ์ครูและผูบ้ ริหารเกีย่ วกับ
พฤติกรรมของผู้อำ�นวยการสตรีที่ประสบผลสำ�เร็จ
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ในการบริหารงาน สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตอีสานใต้
2. แบบสอบถามเกี่ยวกับแบบภาวะผู้นำ�
ของผูอ้ �ำ นวยการสตรีโรงเรียนประถมศึกษาทีป่ ระสบ
ความสำ�เร็จในในการบริหารงานในเขตอีสานใต้ แบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบสอบถามสภาพ
ทั่วไปของครูกลุ่มตัวอย่าง มีลักษณะเป็นแบบตรวจ
สอบรายการ คือ ขนาดโรงเรียนที่ปฏิบัติงานและ
จั ง หวั ด ที่ ตั้ ง โรงเรี ย นที่ ป ฏิ บั ติ ง าน และตอนที่ 2
แบบสอบถามแบบภาวะผู้นำ�หลักของผู้อำ�นวยการ
สตรีโรงเรียนประถมศึกษาที่ประสบความสำ�เร็จ
ในการบริหารงานมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ
3. แบบสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาแบบ
ภาวะผูน้ �ำ หลัก ของผูอ้ �ำ นวยการสตรีโรงเรียนประถม
ศึกษาที่ประสบความสำ�เร็จในในการบริหารงานใน
เขตอีสานใต้
4. แบบประเมินแนวทางการพัฒนาแบบ
ภาวะผูน้ �ำ หลักของผูอ้ �ำ นวยการสตรีโรงเรียนประถม
ศึกษาที่ประสบความสำ�เร็จในในการบริหารงานใน
เขตอีสานใต้

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ จิ ยั ได้ด�ำ เนินการ

1. นำ � หนั ง สื อ ขอความอนุ เ คราะห์ จ าก
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ถึงผู้อำ�นวยการโรงเรียน
ที่เป็นสตรีที่ประสบผลสำ�เร็จในการบริหารงานใน
โรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 58 โรงเรียน
2. นำ � หนั ง สื อ ขอความอนุ เ คราะห์ แ ละ
แบบสอบถาม ไปขอความอนุ เ คราะห์ แ ละแจก
แบบสอบถามด้วยตนเอง พร้อมขอความอนุเคราะห์

จากผูอ้ �ำ นวยการช่วยส่งแบบสอบถามกลับตามเวลา
ทีก่ �ำ หนดทางไปรษณีย์ โดยเตรียมซองเขียนทีอ่ ยูต่ ดิ
แสตมป์ไว้สำ�หรับการส่งกลับ

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ผู้ วิ จั ย ได้ ทำ � การ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ ค อมพิ ว เตอร์ โปรแกรม
สำ�เร็จรูป เพือ่ คำ�นวณหาค่าเฉลีย่ และค่าความเบีย่ ง
เบนมาตรฐาน มีรายละเอียดดังนี้
1. แบบสัมภาษณ์ครูและผู้บริหาร ทำ�การ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยการจั ด กลุ่ ม ความเห็ น และ
แจกแจงค่าความถี่
2. แบบสอบถามแบบภาวะผู้นำ� ทำ�การ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ยและค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. แบบแนวทางการพัฒนาแบบภาวะผูน้ �ำ
ทำ�การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการสรุปความเห็นของผู้
เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมสนทนากลุ่ม จำ�นวน 9 คน
4. แบบประเมินแนวทางการพัฒนาแบบ
ภาวะผู้นำ� ทำ�การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการหาค่า
เฉลี่ย

ผลการวิจัย

ผู้วิจัยสรุปผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย
ดังนี้ 1) แบบภาวะผู้นำ�หลักของผู้อำ�นวยการสตรี
โรงเรียนประถมศึกษา ที่ประสบผลสำ�เร็จในการ
บริ ห ารงานในเขตอี ส านใต้ ผลการศึ ก ษาพบว่ า
พฤติกรรมผู้อำ�นวยการที่เป็นสตรี และประสบผล
สำ�เร็จในการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาใน
เขตอีสานใต้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายแบบทุกแบบ อยู่ในระดับมาก โดยเรียง
ลำ�ดับจากมากไปน้อย คือ แบบนักบริหาร อยู่ใน
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อันดับแรก รองลงมา ได้แก่ แบบนักพัฒนา แบบ
ยึดระเบียบและแบบใช้อำ�นาจอย่างมีศิลปะตาม
ลำ�ดับ 2) แนวทางพัฒนาแบบภาวะผู้นำ�หลัก ของ
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนประถมศึกษาสตรีที่ประสบ
ผลสำ�เร็จในการบริหารงานในเขตอีสานใต้ สำ�หรับ
ผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นสตรีทั่วไปผลการศึกษา พบ
ว่า มีแนวทางในการพัฒนาภาวะผูน้ �ำ แบบนักบริหาร
มีดว้ ยกัน 2 วิธี คือ วิธกี ารพัฒนาด้วยตัวเองและการ
พัฒนาโดยหน่วยงานมีรายละเอียดดังนี้ 1) วิธีการ
พัฒนาด้วยตัวเอง ประกอบด้วยการพัฒนาตนเองสู่
ความเป็นผูบ้ ริหารมืออาชีพและความเป็นสากล โดย
การศึกษาหาความรู้ทางการบริหารอย่างต่อเนื่อง
ศึกษาต่อในด้านภาวะผู้นำ�ทางการศึกษาในระดับ
ที่สูงขึ้น เข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา เกี่ยว
กับความเป็นผู้นำ�ที่หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น ศึกษา
บทบาทของผู้นำ�จากระบบออนไลน์ (UTQ.) และ
ศึกษาดูงานเข้าร่วมงานมหกรรมทางวิชาการและ
ศึกษาดูงานด้านภาวะผู้นำ�ทางการศึกษา สร้างและ
นำ�เสนอผลงานเกีย่ วกับภาวะผูน้ �ำ ทางการศึกษา ใน
งานมหกรรมทางวิชาการทีห่ น่วยงานต่างๆ จัดขึน้ นำ�
กระบวนการวิจัยมาและผลการวิจัยเกี่ยวกับภาวะ
ผู้นำ� มาใช้ในการบริหารโรงเรียน เข้าร่วมสัมมนา
ระดับชาติ เกี่ยวกับการนำ�เสนอผลงานและบทบาท
หน้าที่ผู้นำ� ที่หน่วยงานทางการศึกษาจัดขึ้น เข้า
ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านภาวะผู้นำ�กับ
ผู้บริหารโรงเรียนด้วยกันเอง สำ�รวจภาวะผู้นำ�ใน
การปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนของตนเองอยู่เสมอ ศึกษา
แบบภาวะผู้นำ�ในการบริหารงานโรงเรียนที่เป็นเลิศ
(Benchmarking) และนำ�มาพัฒนาตนเอง เข้ารับ
การอบรมพัฒนาตนเองเกี่ยวกับภาวะผู้นำ�ด้าน
ค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงาน
การฝึกฝนพัฒนาทักษะกระบวนการตัดสินใจ
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(Decision making) สำ�หรับผูน้ �ำ ทางการศึกษาและ
วิเคราะห์ สังเคราะห์พฤติกรรมของผู้นำ�ทางการ
ศึกษา จากเอกสารงานวิจัยสื่อออนไลน์ต่างๆ และ
นำ�มาพัฒนาตนเอง และ 2) วิธกี ารพัฒนาโดยหน่วย
งาน ประกอบด้วยการกำ�หนดเกณฑ์การประเมิน
พฤติกรรมการบริหาร และการใช้ภาวะผู้นำ�ในการ
บริหารงาน แล้วแจ้งให้ผู้บริหารใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติ จัดทำ�โครงการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ
สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการใช้
ภาวะผู้นำ�ในการบริหาร นำ�ผู้บริหารโรงเรียนไป
ศึกษาดูงานและสังเกตการใช้ภาวะผูน้ �ำ ของผูบ้ ริหาร
ที่ประสบความสำ�เร็จ จัดระบบพี่เลี้ยงให้คำ�ปรึกษา
ในการแสดงบทบาทหน้าที่ผู้นำ� ในการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง ทำ�การคัดเลือกผู้บริหารตัวอย่างและ
ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร โดยยึดถือหลักเกณฑ์
การแสดงพฤติกรรมแบบภาวะผูน้ �ำ ทีก่ �ำ หนดขึน้ จัด
อบรมพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นผู้นำ�ของผู้บริหาร
สตรีอย่างต่อเนื่อง เผยแพร่แนวคิดการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของผู้นำ�ทางการศึกษา ในการปฏิบัติงาน
โดยหน่วยงานต้นสังกัด การศึกษาดูงานองค์กรทีผ่ นู้ �ำ
ประสบความสำ�เร็จในการบริหารงานไม่จ�ำ กัดเฉพาะ
โรงเรียน การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาภาวะผูน้ �ำ ใน
เรื่องของวิสัยทัศน์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยว
กับภาวะผูน้ �ำ ด้านต่างๆ ให้แก่ผบู้ ริหารอย่างต่อเนือ่ ง
และกำ�หนดเกณฑ์การพัฒนาตนเองตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดเกี่ยวกับภาวะผู้นำ� แล้วแจ้งให้ผู้บริหาร
ทราบ พร้อมกำ�หนดการกำ�กับติดตาม

อภิปรายผล

ผู้วิจัยได้นำ�ผลการศึกษาจากวัตถุประสงค์
มาอภิปรายผลดังนี้
1) ผลการศึกษาแบบภาวะผู้นำ�ของ
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ผู้อำ�นวยการสตรีโรงเรียนประถมศึกษา ที่ประสบ
ผลสำ�เร็จในการบริหารงานในเขตอีสานใต้พบว่า
พฤติกรรมผู้อำ�นวยการที่เป็นสตรีและประสบผล
สำ�เร็จในการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาใน
เขตอีสานใต้ คือ ภาวะผู้นำ�แบบนักบริหาร ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากว่า ภาวะผู้นำ�แบบนักบริหาร เป็นแบบที่
ผู้บริหารสามารถใช้คนและเข้าใจคน เพื่อให้การ
ทำ�งานเกิดประสิทธิภาพสูง บริหารงานโดยคำ�นึง
ถึงความสำ�เร็จของงาน และความสัมพันธ์กับผู้ร่วม
งานควบคู่กัน ซึ่งตรงกับแนวคิดของส่วนรังสรรค์
ประเสริฐศรี (2544 : 16 – 17) กล่าวว่า แบบผู้
สร้างทีมงานและแบบการทำ�งานเป็นทีม เป็นแบบ
ของภาวะผู้นำ�ที่มีประสิทธิผล และนานัส (Nanus,
1989 : 71 – 79) กล่าวว่า แบบผู้นำ�ที่ประสบ
ผลสำ�เร็จ คือ แบบตัวแทนขององค์กร เป็นผู้นำ�ที่
เกีย่ วข้องกับการมีปฏิสมั พันธ์บคุ คลภายนอกองค์กร
ช่วยให้องค์กรเป็นทีร่ จู้ กั ของสังคม กล้าทีจ่ ะตัดสินใจ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของชุมชน เพือ่ ให้องค์กรเป็น
ที่ยอมรับของสังคม และยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของหยกแก้ว กมลวรเดช (2547 : 210) ได้ศึกษา
เรือ่ งภาวะผูน้ �ำ สตรีนกั พัฒนาการศึกษาของเด็กด้อย
โอกาส : พหุกรณีศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ภาวะ
ผู้นำ�ของพหุกรณีศึกษาประกอบด้วย คุณลักษณะ
ด้านบุคลิกภาพและความสามารถในการทำ�งานเชิง
พัฒนา องค์ประกอบหลักที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
คือ คุณลักษณะทางด้านบุคลิกภาพ ได้แก่ ความ
เชื่อมั่นในตนเอง การรู้จักตนเองและมีเป้าหมายใน
การทำ�งาน มีความอดทนต่องานที่ยากลำ�บาก มี
ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ มีคณ
ุ ธรรมและใฝ่เรียนใฝ่รู้
2) ผลการศึกษาแนวทางพัฒนาแบบภาวะ
ผูน้ �ำ ทีท่ �ำ ให้ผอู้ �ำ นวยการสตรีโรงเรียนประถมศึกษาที่
ประสบผลสำ�เร็จในการบริหารงานโรงเรียน จากการ
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สนทนากลุ่ม พบว่า มีแนวทางในการพัฒนาภาวะ
ผู้นำ�แบบนักบริหารมีด้วยกัน 2 วิธี ได้แก่ 1) วิธีการ
พัฒนาด้วยตัวเอง และ 2) การพัฒนาโดยหน่วยงาน
		 2.1) การพัฒนาด้วยตนเองประกอบด้วย
การพัฒนาตนเองโดยการศึกษาหาความรู้ทางการ
บริหารศึกษาต่อในด้านภาวะผู้นำ�ทางการศึกษาใน
ระดับทีส่ งู ขึน้ เข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา เกีย่ ว
กับความเป็นผูน้ �ำ สร้างและนำ�เสนอผลงานเกีย่ วกับ
ภาวะผูน้ �ำ ทางการศึกษาในงานมหกรรมทางวิชาการ
ที่ ห น่ ว ยงานอื่ น จั ด ขึ้ น นำ � กระบวนการวิ จั ย และ
ผลการวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นำ� มาใช้ในการบริหาร
โรงเรียน ทั้งนี้อาจเนื่องจากว่าการบริหารสถาน
ศึกษาของผู้บริหารสตรีที่ประสบผลสำ�เร็จในการ
บริหารงาน มีดว้ ยกันหลายคุณลักษณะ คุณลักษณะ
ส่วนบุคคล ได้แก่ ความเชื่อมั่นในตนเอง การรู้จัก
ตนเองและมีเป้าหมายในการทำ�งานมีความอดทน
ต่องานที่ยากลำ�บาก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มี
คุณธรรม ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความทะเยอทะยาน อุทศิ ตัว
ให้กบั งาน มีความเชือ่ อำ�นาจในตนเองในการทำ�งาน
มุ่งมั่นผูกพันต่องาน กล้าเสี่ยงในการทำ�งาน มีความ
เข้มแข็งมั่นคงในการตัดสินใจ เต็มใจรับผิดชอบงาน
มีความสามารถในการเป็นผูน้ �ำ ชอบการต่อสู้ แข่งขัน
และมีจุดมุ่งหมายชัดเจน สอดคล้องกับแนวคิดของ
อนันต์ชัย คงจันทร์ (2543 : 85 – 87) กล่าวว่า
ตัวแปรปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความความสำ�เร็จมีด้วย
กันหลายการ ปัจจัยส่วนบุคคลเป็นปัจจัยหนึ่งที่มี
อิทธิพลต่อความสำ�เร็จในอาชีพของผูบ้ ริหารสตรีใน
อาชีพ และอุปสรรคในการทำ�งานของผู้บริหารสตรี
โดยผูบ้ ริหารสตรีให้ความสำ�คัญต่อปัจจัยด้านความรู้
ความสามารถการทำ�งานประสบการณ์ท�ำ งาน ระดับ
การศึกษา อายุและอาวุโส และยังสอดคล้องกับงาน
วิจยั ของหยกแก้ว กมลวรเดช (2547 : 210) ได้ศกึ ษา
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เรือ่ งภาวะผูน้ �ำ สตรีนกั พัฒนาการศึกษาของเด็กด้อย
โอกาส : พหุกรณีศกึ ษา ผลการวิจยั พบว่า ภาวะผูน้ �ำ
ของพหุกรณีศึกษาประกอบด้วย คุณลักษณะด้าน
บุคลิกภาพ และ
		 2.2) การพัฒนาโดยหน่วยงานประกอบ
ด้วยการกำ�หนดเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการ
บริหารและการใช้ภาวะผู้นำ�ในการบริหารงาน แล้ว
แจ้งให้ผู้บริหารใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ จัดทำ�
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สัมมนาและแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการใช้ภาวะผู้นำ�ในการ
บริห าร นำ � ผู้ บ ริ ห ารโรงเรียนไปศึก ษาดูงานและ
สังเกตการใช้ภาวะผูน้ �ำ ของผูบ้ ริหาร ทีป่ ระสบความ
สำ�เร็จ จัดระบบพี่เลี้ยง ให้คำ�ปรึกษาในการแสดง
บทบาทหน้าที่ผู้นำ� การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
ภาวะผู้น�ำ ในเรื่องของวิสัยทัศน์ กำ�หนดการกำ�กับ
ติดตาม ทั้งนี้อาจเนื่องจากว่า หน่วยงานมีหน้าที่ใน
การกำ�หนดนโยบายการบริหารงานของสถานศึกษา
ให้ผบู้ ริหารสถานศึกษานำ�ไปปฏิบตั ิ การพัฒนาภาวะ
ผู้นำ�ผู้บริหารสถานศึกษาในด้านต่างๆ หน่วยงานมี
บทบาทสำ�คัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บรรลุ
เป้าหมายตามต้องการได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ
นิสดารก์ เวชยานนท์ (2548 : 123 – 127) กล่าวว่า
การพัฒนาบุคลากรจำ�เป็นต้องได้รับการสนับสนุน
อย่างจริงจังจากฝ่ายบริหารทัง้ ในเรือ่ งของการศึกษา
การฝึกอบรมและการพัฒนาองค์กรนอกจากฝ่าย
บริหารจะให้การสนับสนุนแล้ว ยังต้องได้รับความ
ร่วมมือจากหน่วยงานหลายหน่วยงานในองค์กรที่
เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำ�นาญงานที่จะ
ทำ�การอบรมด้วย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สรินยา ฉิมมา (2543 : 230) ได้ศึกษาเรื่องผู้บริหาร
สถานศึกษาสตรีดเี ด่น โดยใช้วธิ กี ารวิจยั เชิงคุณภาพ
ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริหารสตรีดเี ด่น มีลกั ษณะดังนี้
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คุณลักษณะประกอบด้วยระบบการบริหารที่ดี มี
การประสานสัมพันธ์เชิงบวกกับบุคคล 3 กลุ่ม คือ
บุคลากรในโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคล
ภายนอก มีวิสัยทัศน์กว้างไกล คุณลักษณะส่วนตัว
ในด้านมีความรู้ความสามารถ มีความยุติธรรม และ
มีบุคลิกภาพแรงบันดาลใจในการทำ�งาน ผลงานดี
เด่นปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับรางวัลผู้บริหารสถาน
ศึกษาดีเด่น

ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้

ข้ อ เสนอแนะในการนำ � ไปใช้ สำ � หรั บ
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในเขต
อีสานใต้ ได้แก่ 1) ควรกำ�หนดเกณฑ์การประเมิน
พฤติกรรมการบริหารโดยแจ้งให้ผู้บริหารทราบ 2)
ควรจัดทำ�โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสัมมนา
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการ
บริหาร 3) ควรนำ�ผู้บริหารโรงเรียนไปศึกษาดูงาน
ในโรงเรียนที่ประสบความสำ�เร็จ 4) ควรจัดระบบ
พี่ เ ลี้ ย งให้ คำ � ปรึ ก ษาในการปฏิ บั ติ ง านอย่ า งต่ อ
เนื่อง 5) ควรคัดเลือกผู้บริหารตัวอย่างและยกย่อง
เชิดชูเกียรติผู้บริหาร และ 6) ควรจัดอบรมพัฒนา
บุคลิกภาพของผูบ้ ริหารสตรี การพัฒนาแนวคิดและ
การปรับเปลี่ยนทัศนคติในการปฏิบัติงาน
ข้อเสนอแนะในการนำ�ไปใช้ส�ำ หรับผูบ้ ริหาร
ได้แก่ 1) ควรพัฒนาตนเองสู่ความเป็นผู้บริหารมือ
อาชีพและความเป็นสากล ด้วยการศึกษาต่อในด้าน
การบริหารการศึกษาในระดับทีส่ งู ขึน้ การเข้ารับการ
อบรม ประชุม สัมมนา พัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ 2) ควร
เข้าร่วมงานมหกรรมทางวิชาการและศึกษาดูงาน
ด้านวิชาการ สร้างและนำ�เสนอผลงานทางวิชาการ
ในงานมหกรรมทางวิชาการทีห่ น่วยงานต่างๆ จัดขึน้
3) ควรนำ � กระบวนการวิ จั ย มาใช้ ใ นการบริ ห าร
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โรงเรียน เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติทหี่ น่วยงานทางการศึกษาจัดขึน้ และ 4) ควรเข้ารับการอบรม
พัฒนาตนเองด้านจิต คุณธรรมและจริยธรรม การฝึกฝนพัฒนาทักษะและกระบวนการตัดสินใจ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปได้แก่ 1) ควรนำ�ผลการวิจัยครั้งนี้ไปทำ�การวิจัยต่อในเชิงปฏิบัติ
การ เพื่อประเมินผลการนำ�แนวทางการพัฒนาแบบภาวะผู้นำ�ไปปฏิบัติ 2) ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เกิดภาวะผู้นำ�แบบนักบริหาร ว่ามีปัจจัยอะไรบ้าง และ 3) ควรศึกษารูปแบบการบริหารงานโรงเรียนของ
ผู้บริหารสตรีที่มีประสบผลสำ�เร็จในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการ
บริหารทั่วไป
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ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ทางการศึกษา
ของนักเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

The Administration Factors Affecting the Educational
Outcome of The Secondary Students in
The Lower Northeastern Part of Thailand
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยการบริหารของโรงเรียน ผลลัพธ์
ทางการศึกษาของนักเรียน และปัจจัยการบริหารทีส่ ง่ ผลต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาของ
นักเรียนมัธยมศึกษา ผู้วิจัยสุ่มตัวอย่าง แบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random
Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างจำ�นวน 203 โรงเรียนโดยมีผู้บริหาร ครู และนักเรียน
โรงเรียนละ 3 คนเป็นตัวแทนตอบแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยการ
บริหารโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือด้านผูบ้ ริหาร รองลง
มาคือ ด้านพฤติกรรมการบริหาร ด้านครูผสู้ อน ด้านอาคารสถานทีแ่ ละสภาพแวดล้อม
ด้านผู้ปกครอง และด้านนักเรียน 2) ผลลัพธ์ทางการศึกษาของนักเรียนโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน ด้านการเป็นคนดีมคี า่ เฉลีย่ สูงทีส่ ดุ รองลงมาด้านการเป็นคนมีความ
สุข และด้านการเป็นคนเก่งตามลำ�ดับ 3) ปัจจัยการบริหารทีส่ ง่ ผลต่อผลลัพธ์ทางการ
ศึกษาด้านการเป็นคนดีสูงที่สุดคือด้านครูผู้สอน รองลงมาด้านอาคารสถานที่ ส่วน
ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการเป็นคนเก่งและการเป็นคนมีความสุขพบเหมือนกัน
ว่าสูงที่สุดคือด้านครูผู้สอน รองลงมาคือด้านนักเรียน
คำ�สำ�คัญ : ปัจจัยการบริหาร, ผลลัพธ์ทางการศึกษา, โรงเรียนมัธยมศึกษา
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ABSTRACT
The objectives of this research were
to study the administration factors, the
educational outcome and the administration
factors affecting educational outcome of the
secondary students. Researcher sampled
by Stratified Random Sampling and got
203 schools which were represented by an
administrator, a teacher and a student to
answer the questionnaires. The results were:
1) The overall of administration factor
was in the high level. While considering
individually, the administrator aspect was
in the high level, which was followed by
the administrational behavior, the teacher,
building and environment, the parental
participation and the student respectively.
2) The overall of the educational outcome
was in the high level. The highest mean was
an elite man aspect, which was followed by
living in happy life and to be an excellent
man aspect. 3) The administration factors
affecting educational outcome. The teacher
factor and the building and environment
factor were affecting to be the elite man
respectively. The teacher factor and the
student factor were affecting to an excellent
man and living in happy life of the secondary
students.
Keywords : The Administration Factors,
The Educational Outcome, The Secondary
Schools
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กระแสโลกาภิวตั น์และความเปลีย่ นแปลง
ของโลกเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งด้านวิทยาการ และ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศทำ�ให้แต่ละ
ประเทศไม่สามารถปิดตัวอยู่โดยลำ�พัง ต้องร่วมมือ
และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน การดำ�รงชีวิตของ
คนแต่ละประเทศมีการติดต่อสือ่ สารมากขึน้ มีความ
ร่วมมือในการปฏิบัติภารกิจและแก้ปัญหาร่วมกัน
มากขึ้น ขณะเดียวกันสังคมโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูล
ข่าวสารทำ�ให้คนต้องคิดวิเคราะห์ แยกแยะและมี
การตัดสินใจที่รวดเร็ว เพื่อให้ทันกับเหตุการณใน
สังคมที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น สิ่งเหล่านี้นำ�ไป
สู่สภาวการณ์ของการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า
และอุตสาหกรรมระหว่างประเทศอย่างหลีกเลีย่ งไม่
ได้ และเป็นแรงผลักดันสำ�คัญทีท่ �ำ ให้หลายประเทศ
ต้องปฏิรูปการศึกษา คุณภาพของการจัดการศึกษา
จึงเป็นตัวบ่งชี้ที่สำ�คัญประการหนึ่งสำ�หรับความ
พร้อมในการเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 และศักยภาพใน
การแข่งขันในเวทีโลกของแต่ละประเทศ ประเทศ
ที่จะอยู่รอดได้หรือคงความได้เปรียบก็คือประเทศ
ที่มีอำ�นาจทางความรู้และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
(สำ�นักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย, 2555 : 3)
แต่ จ ากภาพสะท้ อ นผลผลิ ต ทางการศึ ก ษาทั้ ง ใน
เชิงปริมาณและคุณภาพของไทยโดยดูผลจากการ
สังเคราะห์สภาวการณ์และองค์ประกอบที่ส่งผลต่อ
คุณภาพการศึกษาไทยพบว่าในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่ครอบคลุมวัยเรียนถึง 12 ปีเป็นระดับที่
มีปัญหามากที่สุด สำ�นักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ได้ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานรอบสอง (พ.ศ. 2549-2553)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549-2550 จำ�นวนทั้งสิ้น
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15,601 แห่ ง ผลการประเมิ น มี ค่ า เฉลี่ ย ผลการ
ประเมิน 14 มาตรฐานได้ระดับดี (มากกว่าหรือ
เท่ากับ 2.75) ซึง่ เป็นเกณฑ์มาตรฐานขัน้ ตาํ่ และจาก
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกในด้านผู้เรียนส่วน
ใหญ่จะไม่ได้มาตรฐานในมาตรฐานที่ 4 เกีย่ วกับการ
คิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์มาตรฐานที่ 5 ด้านผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนและมาตรฐานที่ 6 ทักษะการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
องค์การความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ
ได้ จั ด ทำ � โครงการได้ จั ด ทำ � โครงการประเมิ น ผล
นักเรียนนานาชาติ (Program for International
Student Assessment) หรือ PISA ปี 2549
โดยสำ � รวจความรู้ แ ละทั ก ษะด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ แนวโน้มการอ่านของนักเรียนอายุ 15
ปี พบว่านักเรียนไทยมีคะแนนตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยคือ
อยู่ประมาณอันดับที่ 41-42 จาก 57 ประเทศ ในปี
2552 ประเทศไทยได้อันดับ 50 คณิตศาสตร์ และ
การอ่านได้อนั ดับ 50 ส่วนวิทยาศาสตร์ได้อนั ดับ 49
จาก 65 ประเทศ ส่วนการประเมินในปี 2555 พบ
ว่า นักเรียนมีผลการประเมินตํ่าทุกวิชาในมาตรวัด
นานาชาติ นอกจากนั้นในระดับประเทศความแตก
ต่างในระหว่างกลุ่มต่างๆ ก็มีให้เห็นชัดเจน เป็นต้น
ว่าระหว่างนักเรียนเมืองใหญ่ เช่น ในกรุงเทพฯ แตก
ต่างกับนักเรียนในชนบท เช่น ในภาคกลาง ภาค
อีสานตอนล่าง นักเรียนกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณ์ฯ
และกลุ่ ม โรงเรี ย นสาธิ ต มี ผ ลการเรี ย นรู้ ต่ า งจาก
โรงเรียนกลุม่ อืน่ ๆ ห่างกันเท่ากับการได้รบั การศึกษา
ทีต่ า่ งกันหลายปี แสดงว่าความเท่าเทียมกันทางการ
ศึกษายังเป็นเป้าหมายที่ห่างไกลมาก นอกจากนี้ก็
ยังไม่มีข้อมูลหรือมาตรการที่ชัดเจนว่ากลุ่มที่อ่อน
ด้อยได้รับการสนับสนุนในปัจจัยการเรียนรู้อย่าง
พอเพียง (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
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เทคโนโลยี, 2557 : 228)
ฉวีวรรณ เคยพุดซา (2554 : 65) ได้ศึกษา
อำ�นาจการบริหารของผู้อำ�นวยการโรงเรียนที่ส่ง
ผลต่อความเป็นเลิศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ไทย ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า สำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานต่างๆ ของ
กระทรวงศึกษาธิการควรอบรมพัฒนาให้ผู้อำ�นวย
การโรงเรียนมีความเป็นผูน้ �ำ ทางวิชาการซึง่ จะส่งผล
ทำ�ให้เป็นผูน้ �ำ ทีม่ บี ารมีตามกำ�หนดอำ�นาจหน้าทีใ่ น
กฎหมาย 3 ฉบับคือ 1) พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 มาตรา 39 และมาตรา 40 ซึ่งกำ�หนด
ให้กระทรวงกระจายอำ�นาจการบริหารจัดการลงไป
สู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง ให้มี
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) พระราช
บัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2546 มาตรา 35 กำ�หนดให้สถานศึกษาที่
จัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเฉพาะทีเ่ ป็นโรงเรียนมีฐานะ
เป็นนิติบุคคล ทำ�ให้การบริหารจัดการศึกษาของ
โรงเรียนมีความคล่องตัว มีอสิ ระและมีความเข้มแข็ง
และมาตรา 39 กำ�หนดให้ผู้อำ�นวยการสถานศึกษา
เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและมีอำ�นาจหน้าที่
บริหารกิจการของสถานศึกษา ระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษารวมถึงควบคุมดูแล บุคลากร การเงิน การ
พัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินของสถานศึกษาตามที่
ได้ รั บ มอบหมาย 3) พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
มาตรา 27 กำ�หนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็น
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา มีอำ�นาจหน้าที่ควบคุม ดูแลให้การ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษา พิจารณาเสนอ
ความดี ค วามชอบ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ มี ก าร
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พั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ
งานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึ ก ษา (สำ � นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นา
ระบบราชการ, 2551 : 12) ด้วยบทบาทหน้าที่
ตามกฎหมายที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ ผู้บริหารจึง
จะต้องรับผิดชอบในการวางแผนการบริหารงาน
โดยใช้ทรัพยากรหรือปัจจัยทางการบริหาร ให้เกิด
ประโยชน์มปี ระสิทธิภาพสูงสุด ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจ
ในการศึกษาถึงการนำ�ปัจจัยการบริหารต่างๆ มา
ปฏิบตั อิ ย่างไรจึงจะส่งผลดีตอ่ ผลลัพธ์ทางการศึกษา
ทำ�ให้นกั เรียนเป็นคนดี คนเก่งและเป็นคนมีความสุข

วัตถุประสงค์

1. เพือ่ ศึกษาระดับการใช้ปจั จัยการบริหาร
ของโรงเรี ย นมั ธ ยมศึก ษาในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนล่าง
2. เพื่อศึกษาระดับผลลัพธ์ทางการศึกษา
ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่าง
3. เพื่อศึกษาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อ
ผลลัพธ์ทางการศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ขอบเขตของการวิจัย

1. ขอบเขตด้านเนื้อหาได้ศึกษาแนวคิด
ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารสถานศึ ก ษา
ขอบข่ายการบริหาร ปัจจัยในการบริหารโรงเรียน
ซึง่ ประกอบด้วย 1) ปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริหาร
งาน 2) ปัจจัยด้านผู้บริหาร 3) ปัจจัยด้านผู้ปกครอง
4) ปัจจัยด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 5)
ปัจจัยด้านครูผสู้ อน 6) ปัจจัยด้านนักเรียนและศึกษา
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ทางการศึกษา

ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม) 2558		

3 ด้านประกอบด้วย 1) การเป็นคนดี 2) การเป็น
คนเก่ง 3) การเป็นคนมีความสุขตามเป้าหมายของ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กำ�หนดไว้ในแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552- 2559)
2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรคือโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสำ�นักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาทีต่ งั้ อยูใ่ นเขตจังหวัด
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จำ�นวน 402
โรงเรียน ซึง่ ประกอบด้วยโรงเรียนใน 8 จังหวัด ได้แก่
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี
อำ�นาจเจริญ ศรีสะเกษ และยโสธร ปีการศึกษา
2557 โดยการสุม่ ตัวอย่าง แบบแบ่งชัน้ ภูมิ (Stratified
Random Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างจำ�นวน 203
โรงเรียน โดยมีผบู้ ริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนละ
3 คน เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 609 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น
แบบสอบถามลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) ตามแบบของลิคเอิร์ท (Likert)
แบ่งเป็น 5 ระดับ จำ�นวน 3 ฉบับ ดังนี้
1. ฉบั บ ที่ 1 แบบสอบถามสำ � หรั บ ผู้
บริหารเป็นผู้ตอบ มีทั้งสิ้น 4 ตอน คือตอนที่ 1 ด้าน
พฤติกรรมการบริหาร ตอนที่ 2 ด้านผูบ้ ริหาร ตอนที่ 3
ด้านผูป้ กครอง และตอนที่ 4 ด้านอาคารสถานทีแ่ ละ
สภาพแวดล้อม
2. ฉบับที่ 2 แบบสอบถามสำ�หรับครูผสู้ อน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นผู้ตอบ มี 2 ตอน คือตอน
ที่ 1 ด้านครูผู้สอนและตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถาม
ด้านผลลัพธ์ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 ด้าน ได้แก่
ด้านการเป็นคนดี และด้านการเป็นคนเก่ง
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3. ฉบับที่ 3 แบบสอบถามสำ�หรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นผู้ตอบ แบ่งเป็น 2 ตอน
ตอนที่ 1 ด้านผูเ้ รียน และตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถาม
ด้านผลลัพธ์ทางการศึกษาด้านการเป็นคนมีความสุข
ผู้วิจัยศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัย
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง จั ด ทำ � เครื่ อ งมื อ วิ จั ย ฉบั บ ร่ า งโดยให้
เนื้ อ หาของเครื่ อ งมื อ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ แนว
ทฤษฎี ตัวแปรการวิจัย และนิยามศัพท์เฉพาะเสนอ
เครื่องมือวิจัยฉบับร่างต่อคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพือ่ ตรวจสอบความถูกต้องตามแนวคิด
ทฤษฎี ตัวแปรการวิจัย และนิยามศัพท์เฉพาะหา
คุณภาพของเครื่องมือ ตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญได้ ค่า I-CVI ระหว่าง
0.86-1.00 และมีค่า S-CVI เท่ากับ 1.00 และหา
ค่าความเชือ่ มัน่ โดยนำ�เครือ่ งมือทีส่ ร้างขึน้ ไปทำ�การ
ทดลองใช้กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ปรากฏว่า
แบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า .938
และมีค่าอำ�นาจจำ�แนกระหว่าง .32-.90 ขึ้นไป

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้ วิ จั ย นำ � หนั ง สื อ จากมหาวิ ท ยาลั ย วงษ์
ชวลิตกุล พร้อมแบบสอบถามจัดส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนไปยังสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
พร้อมแนบซองเอกสารเปล่าที่ติดตราไปรษณียากร
เรียบร้อยแล้ว สำ�หรับให้สถานศึกษาที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างส่งกลับ และประสานงานกับสถานศึกษาที่
เป็นกลุ่มตัวอย่างในกรณีที่ยังไม่ได้รับแบบสอบถาม
และขอความอนุ เ คราะห์ ใ ห้ ส่ ง แบบสอบถามคื น
และบางส่วนไปรับแบบสอบถามด้วยตนเอง จึงได้
แบบสอบถามกลับคืนจากทั้ง 203 โรงเรียนครบทุก
ฉบับคิดเป็นร้อยละ 100

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยใช้วิธีการนำ�เข้า
ข้อมูลลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ�เร็จรูปตรวจ
สอบ สถิติพื้นฐาน ค่าเฉลี่ย (Mean : ) ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) และ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ปัจจัยการ
บริหารที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาโดยการ
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Coefficient
of Correlations) ของปัจจัยการบริหารกับผลลัพธ์
ทางการศึกษาและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
แบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression
Analysis)

ผลการวิจัย

1. ระดั บปั จจั ย การบริ ห ารของโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านทักษะการบริหารของผู้บริหารมีระดับ
การใช้อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านอื่นๆ อยู่ใน
ระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมาคือ ด้าน
พฤติกรรมการบริหารงาน ด้านครูผสู้ อน ด้านอาคาร
สถานทีแ่ ละสภาพแวดล้อม ด้านผูป้ กครอง และด้าน
นักเรียนตามลำ�ดับ
2. ระดับผลลัพธ์ทางการศึกษาของนักเรียน
มัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่าด้านการเป็นคนดีมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รอง
ลงมาด้านการเป็นคนมีความสุข และด้านการเป็น
คนเก่งตามลำ�ดับ
3. ปัจจัยทางการบริหารทีส่ ง่ ผลต่อผลลัพธ์
ทางการศึ ก ษาของนั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาในภาค
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ตะวั น ออกเฉี ย งเหนือตอนล่างสูงที่สุด คือ ด้าน
ครูผู้สอน รองลงมาด้านนักเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยปัจจัยทั้งหมดร่วมกันส่ง
ผลหรือทำ�นายผลลัพธ์ทางการศึกษาของนักเรียน
มัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ได้ร้อยละ 32.6
จากค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ข องตั ว พยากรณ์
สามารถนำ�มาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ของผลลัพธ์
ทางการศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือตอนล่างในรูปคะแนนดิบได้เท่ากับ
Y = 1.720 + 0.463 (X5) + 0.103 (X6) และจาก
ค่าสัมประสิทธิส์ มการพยากรณ์ของผลลัพธ์ทางการ
ศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก
เฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า งในรู ป คะแนนดิ บ สามารถนำ �
มาเขี ย นเป็ น สมการพยากรณ์ ใ นรู ป ของคะแนน
มาตรฐาน ได้เท่ากับ ZY = 0.575Z (X5)+0.151Z
(X6)
		 3.1 ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อ
ผลลัพธ์ทางการศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างด้านการเป็นคน
ดีสูงที่สุด คือ ด้านครูผู้สอน รองลงมาด้านอาคาร
สถานที่และสภาพแวดล้อม อย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยปัจจัยทั้งหมดร่วมกันส่งผล
หรื อ ทำ � นายผลลั พ ธ์ ท างการศึ ก ษาของนั ก เรี ย น
มัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างได้
ร้อยละ 32.6
จากค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ข องตั ว พยากรณ์
สามารถนำ�มาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ของผลลัพธ์
ทางการศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือตอนล่างในรูปคะแนนดิบได้เท่ากับ
Y1 = 2.034 + 0.63 (X5) - 0.129 (X6) และจาก
ค่าสัมประสิทธิส์ มการพยากรณ์ของผลลัพธ์ทางการ
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ศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก
เฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า งในรู ป คะแนนดิ บ สามารถนำ �
มาเขี ย นเป็ น สมการพยากรณ์ ใ นรู ป ของคะแนน
มาตรฐาน ได้ดังนี้ Z' Y1 = 0.553Z (X5)-0.138Z (X4)
		 3.2 ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อ
ผลลัพธ์ทางการศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างด้านการเป็นคน
เก่งสูงทีส่ ดุ คือ ด้านครูผสู้ อน รองลงมา ด้านนักเรียน
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยปัจจัย
ทั้งหมดร่วมกันส่งผลหรือทำ�นายผลลัพธ์ทางการ
ศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่างได้ร้อยละ 26.4
จากค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ข องตั ว พยากรณ์
สามารถนำ�มาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ของผลลัพธ์
ทางการศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือตอนล่างในรูปคะแนนดิบได้เท่ากับ
Y2 = 2.224 + 0.168 (X5) - 0.253 (X6) และจาก
ค่าสัมประสิทธิส์ มการพยากรณ์ของผลลัพธ์ทางการ
ศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก
เฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า งในรู ป คะแนนดิ บ สามารถนำ �
มาเขี ย นเป็ น สมการพยากรณ์ ใ นรู ป ของคะแนน
มาตรฐาน ได้เท่ากับ Z' Y2 = 0.443Z (X5) - 0.214Z
(X6)
		 3.3 ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อ
ผลลัพธ์ทางการศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างด้านการเป็นคนมี
ความสุขสูงทีส่ ดุ คือ ด้านครูผสู้ อน รองลงมา คือ ด้าน
นักเรียน อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01โดย
ปั จ จั ย ทั้ ง หมดร่ ว มกั น ส่ ง ผลหรื อ ทำ � นายผลลั พ ธ์
ทางการศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือตอนล่างได้ร้อยละ 50.5
จากค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ข องตั ว พยากรณ์
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สามารถนำ�มาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ของผลลัพธ์
ทางการศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือตอนล่างในรูปคะแนนดิบได้เท่ากับ
Y3 = 1.229 + 0.145(X5) - 0.616 (X6) และจาก
ค่าสัมประสิทธิส์ มการพยากรณ์ของผลลัพธ์ทางการ
ศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก
เฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า งในรู ป คะแนนดิ บ สามารถนำ �
มาเขี ย นเป็ น สมการพยากรณ์ ใ นรู ป ของคะแนน
มาตรฐาน ได้เท่ากับ Z' Y3 = 0.051Z (X5) - 0.043Z
(X6)

อภิปรายผล

1. ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อผลลัพธ์
ทางการศึกษาของนักเรียน มัธยมศึกษาในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือตอนล่างโดยรวมมีระดับการปฏิบัติ
อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบ
ว่า ด้านผู้บริหารมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ส่วนด้านอื่นๆ อยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่า
เฉลี่ยรองลงคือ ด้านพฤติกรรมการบริหาร ด้านครู
ผู้สอน ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ด้าน
ผู้ปกครอง และด้านนักเรียนตามลำ�ดับ ทั้งนี้อาจจะ
เป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้และเข้าใจ
ในบทบาทหน้าทีข่ องตนเองดี จึงอาศัยบทบาทความ
เป็นผูน้ �ำ อำ�นวยการตามหลักการ ทฤษฎีการบริหาร
ให้การบริหารโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งก็สอดคล้องกับที่สำ�นักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (2549 : 8-11) ได้ก�ำ หนดมาตรฐาน
ด้ า นการบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาซึ่ ง มี อ งค์
ประกอบสำ�คัญ คือ การใช้แผนเป็นเครื่องมือปฏิบัติ
งาน การพัฒนาบุคลากร การสนับสนุนการเรียน
การสอน การประสานงานกับทุกฝ่าย การประกัน
คุณภาพการศึกษา และการประเมินผลการปฏิบัติ
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งาน สอดคล้องกับ สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์ (2548:
บทคัดย่อ) ที่พบว่าความเป็นผู้นำ�ทางวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียนมีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อม
เชิงบวกต่อคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนและมี
อิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความสามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบของ
นักเรียน
2. ระดับผลลัพธ์ทางการศึกษาของนักเรียน
มัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านการเป็นคนดี
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาด้านการเป็นคนมีความ
สุข และด้านการเป็นคนเก่งตามลำ�ดับ สอดคล้อง
กับ สุวิทย์ ครึกกระโทก (2554 : 91) ที่พบว่าระดับ
ผลลัพธ์ทางการศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยรวมอยู่ในระดับมาก
และเรียงลำ�ดับได้สอดคล้องกัน โดยด้านเป็นคน
ดีสูงสุด ด้านการเป็นคนมีความสุขรองลงมา และ
ด้านการเป็นเก่งตํ่าสุด ซึ่งก็สอดคล้องกับสำ�นักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินผลคุณภาพทางการ
ศึ ก ษา 2548 ที่ ร ายงานว่ า นั ก เรี ย นมี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีความ
สุขในระดับดี และ สุจิต เหมวัล (2554 : 79-80) ที่
ได้ศึกษาผลลัพธ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานพบว่าด้านเป็นคนดีอยู่ในระดับดี ด้านการ
เป็นคนมีความสุขอยู่ในระดับดี ส่วนด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยู่ในระดับพอใช้ ซึ่งก็สอดคล้องกับ
สำ�นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินผลคุณภาพ
ทางการศึกษาครั้งที่ 2 และคะแนนผลการสอบ
ระดับชาติระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในปีการศึกษา
2556 ที่พบว่า คะแนนค่อนข้างตํ่า โดยวิชาภาษา
ไทย ได้คะแนนเฉลี่ย 54.48, สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ย 47.12, ภาษาอังกฤษ
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คะแนนเฉลี่ย 28.71, คณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย
26.95, วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลีย่ 35.37, สุขศึกษา
และพลศึกษา คะแนนเฉลี่ย 56.67, ศิลปะ คะแนน
เฉลี่ย 43.31, การงานอาชีพและเทคโนโลยี คะแนน
เฉลี่ย 47.39 ( สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ง
ชาติ, 2556 : ออนไลน์)
3. ปัจจัยด้านครูผู้สอนและด้านนักเรียน
ส่งผลต่อผลลัพธ์ทางการศึกษา โดยปัจจัยด้านครูผู้
สอนและอาคารสถานทีแ่ ละสิง่ แวดล้อมส่งผลต่อการ
เป็นคนดี ปัจจัยด้านครูผู้สอนกับด้านนักเรียนส่งผล
ต่อการเป็นคนเก่ง และการเป็นคนมีความสุขของ
นักเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่างสอดคล้องกับแนวคิดของ ทิศนา แขมมณี
(2553 : 47) ที่กล่าวว่าพฤติกรรมการสอนของครู
ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและทิศนา แขมมณี
(2545 : 17) ที่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเรียนของ
นักเรียนว่า การได้ทำ�งานเป็นกลุ่ม การจัดกิจกรรม
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างความมีระเบียบวินยั
และความรับผิดชอบให้กบั ผูเ้ รียน ครูผสู้ อนมีอทิ ธิพล
ต่อการเรียนการสอนหลายประการ เช่น ความรู้
ความเข้าใจในสาระที่จะสอน ความสามารถในการ
สอน ความตั้งใจ ทัศนคติต่อการสอน ความรู้สึกต่อ
ผูเ้ รียน สภาพจิตใจ แรงจูงใจ สุขภาพกาย สุขภาพใจ
ความพร้ อ มของผู้ ส อน ตลอดจนบุ ค ลิ ก ลั ก ษณะ
การแต่งกายของผู้สอน มีผลต่อการเรียนรู้และผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน สอดคล้องกับกนก
ทอง มหาวงศนันท์ (2550 : 101-102) ที่พบว่าการ
รับรู้พฤติกรรมการสอนของครูมีความสัมพันธ์ทาง
บวกกับความสามารถคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ มานะ
สินธุวงษานนท์ (2550 : 150-153) ที่พบว่าปัจจัยส่ง
เสริมการจัดการศึกษาระดับห้องเรียน ได้แก่ความ
กระตือรือร้นของครูและการจัดชั้นเรียนมีอิทธิพล
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ต่อคุณภาพนักเรียนในทางบวก สมจิตร อุดม (2547
: 212) พบว่า คุณภาพการสอนของครู อาจารย์
เป็นตัวแปรที่สำ�คัญที่สามารถส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนและประสิทธิผลในการ
บริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สรายุทธ โตนอก
(2549 : 150-160) ที่พบว่าคุณภาพการสอนมี
อิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อพฤติกรรมการเรียนของ
นักเรียนและมีอิทธิพลทางอ้อมต่อเกรดเฉลี่ยของ
นักเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ คุณธรรม จริยธรรม ความฉลาดทางอารมณ์
และการใช้เวลา
ส่วนปัจจัยด้านนักเรียนที่ส่งผลต่อผลลัพธ์
ทางการศึกษาทุกด้านอาจจะเป็นเพราะนักเรียน
ถ้ า หากมี ค วามพร้ อ มในการเรี ย นรู้ จ ะแสดงออก
ถึงความกระตือรือร้น ความสนใจ ตั้งใจ สามารถ
วางแผน ตลอดจนวิธีการเรียนของนักเรียนทั้งใน
และนอกโรงเรียน ตลอดจนการได้รับการสนับสนุน
จากผูป้ กครอง ผูท้ เี่ กีย่ วข้องและการมีความสนใจใน
การพัฒนาตนเองอย่าง โควี่ (Covy, 2003 : 130)
เห็นว่า มนุษย์มีศักยภาพและความพร้อมอยู่ในตัว
เอง และฮอยและมิสเกล (Hoy & Miskel, 2005 :
274, 276) ที่ได้นำ�เสนอว่าปัจจัยที่เป็นตัวป้อนการ
ดำ�เนินงาน ให้บรรลุเป้าหมายและภารกิจของสถาน
ศึกษา และการพัฒนาตนเองของนักเรียนเป็นกระ
บวนการศึกษาหาความรู้ และรับรูต้ ามศักยภาพและ
ตามลักษณะเฉพาะตัวของผูเ้ รียนแต่ละบุคคลในการ
สืบค้นหาความรูด้ ว้ ยตนเอง ตลอดจนการมีทกั ษะใน
การทำ�งานร่วมกับผู้อื่น การวางแผนการเรียน วิธี
เรียน และการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองให้ความ
ก้าวหน้าอยูเ่ สมอ (มานะ สินธุวงษานนท์, 2550 : 45)
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ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย
		 1.1 ควรกำ�หนดนโยบายในการพัฒนา
ครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
โดยเฉพาะเรื่อง การจัดการเรียนรู้ที่ยึดนักเรียนเป็น
สำ�คัญ
		 1.2 สร้างความตระหนักแก่ผู้บริหาร
โรงเรียน และผู้เกี่ยวข้อง ผู้ที่มีส่วนได้เสียเห็นความ
สำ�คัญในการพัฒนาครู ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรูข้ อง
นักเรียน จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอือ้ ต่อ
การเรียนรู้
		 1.3 กำ � หนดนโยบายในการอบรม
พัฒนาผู้บริหารโรงเรียนให้เป็นผู้มีความรู้ ความ
สามารถ เอื้อต่อการพัฒนาครู และพัฒนาโรงเรียน
ต่อไป
2. ข้อเสนอแนะในการนำ�ไปปฏิบัติ
		 2.1 ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นต้ อ งเร่ ง สร้ า ง
ความเข้ า ใจกั บ ผู้ มีส่วนได้เ สียในการส่งเสริมการ
พัฒนาครู พัฒนาการเรียนรูข้ องนักเรียน เพือ่ พัฒนา
คุณภาพนักเรียนอย่างต่อเนื่อง และควรกระตุ้น
สนับสนุนส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองในด้านการ
จัดกระบวนการเรียนรู้
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		 2.2 ผูบ้ ริหารระดับสำ�นักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาควรยึดหลักการบริหารบุคคลโดยยึดหลัก
คุณธรรม การสรรหา บรรจุแต่งตั้งครู โดยวิธีวัดผล
ประเมินผลทีห่ ลากหลายจนได้บคุ คลผูม้ คี วามรูค้ วาม
สามารถในการจัดการเรียนรูอ้ ย่างแท้จริง และควรมี
การประเมินประสิทธิภาพการทำ�งานอย่างต่อเนือ่ ง
		 2.3 ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร แ ล ะ
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควร
ศึกษา รูปแบบวิธีการบริหารบุคคลเพื่อกำ�หนดเป็น
นโยบายการส่งเสริมการพัฒนาครู ผู้บริหารสถาน
ศึกษาให้เป็นมืออาชีพ เพื่อส่งเสริมสถานศึกษาให้มี
ความพร้อมในการพัฒนาผลลัพธ์ทางการศึกษา
3. ข้อเสนอแนะสำ�หรับการวิจัยต่อไป
		 3.1 ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพในส่วน
ของผลลัพธ์ทางการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาศักยภาพนักเรียน คุณภาพการจัดการเรียนรู้
ของครู การจัดบรรยากาศการแหล่งเรียนรู้อย่างไร
จึงจะส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เต็มศักยภาพ
		 3.2. ควรศึกษารูปแบบในการพัฒนาครู
ที่จะส่งผลต่อผลลัพธ์ทางการศึกษา
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รูปแบบการบริหารการจัดการทุนทางปัญญา วัฒนธรรมองค์การ
ภาวะผู้นำ�ของผู้บริหารและประสิทธิผลองค์การของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบและ
ศึกษาอิทธิพลตรง อิทธิพลอ้อม และอิทธิพลรวมของตัวแปรการจัดการทุนทางปัญญา
วัฒนธรรมองค์การ ภาวะผู้นำ�ของผู้บริหาร และประสิทธิผลองค์การของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ โดยมีขั้นตอนการวิจัย คือ สร้างรูปแบบโดยการศึกษาเอกสารและใช้
เทคนิคเดลฟายกับผูเ้ ชีย่ วชาญ 17 ท่าน ตรวจสอบรูปแบบด้วยแบบสอบถามจากกลุม่
ตัวอย่าง 550 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติ
บรรยายและวิเคราะห์โมเดลโดยใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูป ผลการศึกษาพบว่า โมเดลที่
ศึกษามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับดี โดยดัชนีวัดความสอดคล้อง
ของโมเดล ค่าไค-สแควร์ (Chi-Square) เท่ากับ 1.39 ที่ df=43 โดยมี ค่าความน่าจะ
เป็นเท่ากับ .93 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ .99 ค่าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 1.00 และค่าดัชนีความคลาดเคลื่อนใน
การประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ .02 ตัวแปรทั้งหมดในโมเดลสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลองค์การได้ร้อยละ 68 ตัวแปรที่มีอิทธิพลตรง
1
2
3

นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์
ผูช้ ว่ ยศาตราจารย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์
รองศาสตราจารย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์
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ต่อประสิทธิผลองค์การอย่างมีนยั สำ�คัญทีร่ ะดับ .05
ได้แก่ วัฒนธรรมองค์การมากทีส่ ดุ เท่ากับ .50 รองลง
มาคือ ทุนทางปัญญาเท่ากับ .33 ตัวแปรที่มีอิทธิพล
อ้อมต่อประสิทธิผลองค์การอย่างมีนยั สำ�คัญทีร่ ะดับ
.05 ได้แก่ ภาวะผูน้ �ำ และทุนทางปัญญา และตัวแปร
ที่มีอิทธิพลรวมต่อประสิทธิผลองค์การอย่างมีนัย
สำ�คัญที่ระดับ .05 ได้แก่ ภาวะผู้นำ�มากที่สุดเท่ากับ
.63 รองลงมาคือ ทุนทางปัญญาเท่ากับ .59
คำ�สำ�คัญ : การบริหารการจัดการทุนทางปัญญา,
วัฒนธรรมองค์การ, ภาวะผูน้ �ำ , ประสิทธิผลองค์การ
ABSTRACT
The objectives of this research were
to examine the concordance of the model
and to study the direct influence, indirect
influence and total influence of variables
among administration of intellectual capital,
organization culture, administrators’
leadership and organizational effectiveness
of administrators in the secondary schools
under the Office of Basic Education Commission
in the Northeast. The research methodologies
were employed to formulate the model
through an analysis of the related literature
review and Delphi technique of 17 experts
in order to develop the model with the
empirical data. The questionnaire survey was
carried out via 550 samples. The research
tool was a set of questionnaire. The descriptive
statistics were used for data analysis and
performed for the model testing by using
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a computer software package. It was found
from the study that the model was well fitted
with the empirical data (χ2=1.39, df=43,
p=.93, GFI = .99, CFI = 1.00, RMSEA = .02). The
variance of organizational effectiveness was
68 percent. It was also found that organization
culture had directly influenced organizational
effectiveness which was at the highest level
equating .50. The intellectual capital also
directly influenced organizational effectiveness,
equating .33, at the statistical significant
level of .05. The indirect influences were
administrators’ leadership and intellectual
capital ; therefore, the total influences were
administrators’ leadership which was at
the highest level equating .63., which was
followed by the intellectual capital equating
.59, at the statistical significant level of .05.
Keywords : Administration of intellectual
capital, organizational culture, leadership,
organizational effectiveness.
บทนำ�

ประเทศไทยในปัจจุบันให้ความสนใจกับ
การจัดการทุนทางปัญญามากขึ้น ดังปรากฏในแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.
2550-2554) กล่าวถึง การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคมแห่งศีลธรรมและฐานความรู้ว่า คนหรือทุน
มนุษย์เป็นทุนทางสังคมทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ และมีบทบาท
ทั้งผู้สร้างการพัฒนาและผู้ได้รับผลการพัฒนาจึง
จำ�เป็นต้องพัฒนาศักยภาพคนในทุกมิติโดยเฉพาะ

Vol. 13, No. 3 (September - December) 2015

ในการพัฒนาคนให้มปี ญ
ั ญาหรือความรอบรู้ ให้รตู้ วั
เองและรู้นอกตัว โดยเชื่อมโยงความรู้ในตัวคนจาก
ชีวิตจริงเข้ากับฐานความรู้ในหลักวิชาการอย่าง
บูรณาการให้รู้รอบด้าน กระตุ้นให้ใฝ่รู้และส่งเสริม
ให้เกิดเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญา
ในตัวคนทีม่ อี ยูห่ ลากหลายและถ่ายทอดเป็นความรู้
เปิ ด เผยอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความคิ ด ริ เริ่ ม
สร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมและองค์ความรูใ้ หม่ นำ�ไปสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้ อันเป็นภูมคิ มุ้ กันให้คนมีความ
รูเ้ ท่าทัน และพร้อมเผชิญต่อการเปลีย่ นแปลงทีอ่ าจ
เกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกได้ สถาบันการ
ศึกษาซึ่งเป็นภาคส่วนหนึ่งของภาคีการพัฒนาต้อง
ทำ�หน้าทีใ่ นการสร้างองค์ความรูใ้ หม่และนำ�ไปสูก่ าร
สร้างนวัตกรรมสร้างศักยภาพชุมชน เป็นที่ปรึกษา
และทำ � วิ จั ย ร่ ว มกั บ ชุ ม ชนเพื่ อ ต่ อ ยอดภู มิ ปั ญ ญา
ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ที่สามารถนำ�ไป
สู่การเพิ่มคุณค่าของสินค้าและบริการได้ จะเห็นได้
ว่าหน่วยงานระดับชาติมองความรู้ว่าเป็นทุนทาง
ปัญญาให้ความสำ�คัญกับการใช้ความรู้เป็นฐานใน
การพัฒนาประเทศ หน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสถานศึกษาจึงควรใช้ทุนทางปัญญาในการ
สร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางธุรกิจให้กับ
สถาบันได้ (สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน, 2547 : 8)
ประสิทธิผลองค์การ เป็นสมรรถนะของ
องค์การในการที่จะอยู่รอด ปรับตัว รักษาสภาพ
และเจริญเติบโต รวมทั้งบูรณาการองค์การทั้งหมด
เข้าด้วยกันเพือ่ ให้การทำ�งานไม่ขดั แย้งกันโดยเฉพาะ
เป้าหมายของบุคคลและเป้าหมายขององค์การ
สเตียร์ (Steer, 1977 : 54) นักสังคมศาสตร์ มอง
ประสิทธิผลองค์การว่า หมายถึง คุณภาพชีวิตการ
ทำ�งาน การบรรลุเป้าหมายสูงสุด หรือประสิทธิผล
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องค์การไม่สามารถเกิดขึน้ ได้ถา้ หากขาดการบริหาร
ทีเ่ หมาะสมสอดคล้องกับคุณลักษณะของการปฏิบตั ิ
งานในองค์การ ดังที่ ธร สุนทรายุทธ (2551 : 32)
ได้อธิบายว่า การบริหารเป็นสิง่ สำ�คัญซึง่ จำ�เป็นต้อง
ดำ�เนินไปตามศาสตร์และศิลป์แห่งการบริหารแต่ที่
สำ�คัญยิ่งกว่าคือ วัฒนธรรมองค์การ และภาวะผู้นำ�
ของผู้บริหาร
วั ฒ นธรรมองค์ ก ารเป็ น รากฐานการ
เข้าใจองค์การ ช่วยอธิบายค่านิยม ความเชื่อแนว
ประพฤติปฏิบัติ สิ่งยึดถือพฤติกรรมการแสดงออก
ของสมาชิกในองค์การนัน้ ๆ เป็นบรรทัดฐานทีไ่ ม่เป็น
ทางการและไม่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ผูกสมาชิก
เข้าไว้ด้วยกัน และสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์การ
ของตนเองขึ้นมา ซึ่งแต่ละองค์การจะแตกต่างกัน
ในด้านภาวะผู้นำ�ของผู้บริหารก็มีส่วนสำ�คัญอย่าง
มากต่อการพัฒนาสถานศึกษาทุกระดับ เนื่องจาก
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ
ครูในสถานศึกษาผู้บริหารจะต้องมีภาวะผู้นําด้าน
การสร้างอิทธิพล เพื่อให้ข้าราชการครูเกิดแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่เพราะแรงจูงใจจะทำ�ให้บุคคลมี
พลังหรือความพยายามมากขึน้ ซึง่ มักจะเห็นได้บอ่ ย
ครัง้ ว่า แม้บคุ คลจะมีความยากลำ�บากในการกระทำ�
สิง่ ต่างๆ นัน้ เพียงใดก็ตามบุคคลก็จะมีความพยายาม
อย่างไม่ลดละและมีความต่อเนือ่ ง ถ้าผูบ้ ริหารมีภาวะ
ผูน้ �ำ ทีด่ ี (วิไลวรรณ ศรีสงคราม, 2547 : 6)
ด้ ว ยเหตุ นี้ การตระหนั ก ถึ ง วั ฒ นธรรม
องค์การ ภาวะผู้นำ�ของผู้บริหาร และการให้ความ
สำ�คัญกับทุนทางปัญญา จึงเป็นปัจจัยสำ�คัญที่
ผูบ้ ริหารและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องจะต้องทำ�ความเข้าใจ
เพื่อใช้สำ�หรับการบริหารงาน การพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การต่อไป เพราะขณะ
ที่วัฒนธรรมองค์การที่มีอยู่อาจเป็นอุปสรรค และ
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อี ก ด้ า นหนึ่ ง ก็ มี คุ ณ ค่ า สามารถเป็ น พลั ง เสริ ม ให้
องค์การประสบความสำ�เร็จได้ และการที่สามารถ
ทราบถึงรูปแบบวัฒนธรรมองค์การย่อมทราบถึงวิถี
ชีวิต หรือแบบทางการประพฤติปฏิบัติของสมาชิก
ในองค์การนั้นควบคู่ไปกับการให้ความสำ�คัญของ
ทุนทางปัญญา และความมีภาวะผู้นำ�ของผู้บริหาร
ส่ ง ผลให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านลุ ล่ ว งบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์
และเป้าหมายขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสะท้อนให้เห็นประสิทธิผลขององค์การ เพื่อ
การศึกษาถึงสมรรถนะขององค์การในการพัฒนา
ในการปรับตัวเพื่อรักษาสภาพและการเจริญเติบโต
และสามารถบูรณาการองค์การทั้งหมดเข้าด้วยกัน
ทำ�ให้การทำ�งานไม่ขัดแย้ง มีเป้าหมายของบุคคล
และเป้าหมายขององค์การเดียวกัน
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการ
บริหารการจัดการทุนทางปัญญา วัฒนธรรมองค์การ
ภาวะผู้ นำ � ของผู้ บ ริ ห ารที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ล
องค์การของผู้บริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
สำ � นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
เพื่อที่จะได้รู้ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลองค์การในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
นำ�มาใช้เพื่อการพัฒนาต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่ อ ตรวจสอบความสอดคล้ อ งของ
รู ป แบบการบริ ห ารการจั ด การทุ น ทางปั ญ ญา
วัฒนธรรมองค์การ และภาวะผู้นำ�ของผู้บริหารที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับข้อมูล
เชิงประจักษ์
2. เพือ่ ศึกษาอิทธิพลตรง อิทธิพลอ้อม และ
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อิทธิพลรวมของตัวแปรการจัดการทุนทาง ปัญญา
วัฒนธรรมองค์การ และภาวะผู้นำ�ของผู้บริหารที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สมมุติฐานการวิจัย

1. โมเดลรูปแบบการบริหารการจัดการทุน
ทางปัญญา วัฒนธรรมองค์การ และภาวะผูน้ �ำ ของผู้
บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
2. รู ป แบบการจั ด การทุ น ทางปั ญ ญา
วัฒนธรรมองค์การ และภาวะผู้นำ�ของผู้บริหาร
มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลองค์การของผู้บริหารใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอบเขตของการวิจัย

1. กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงานคณะ
กรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ภาคตะวั น ออก
เฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2556 ซึ่งขนาดตัวอย่างที่
เหมาะสมในงานวิจัยที่มีการวิเคราะห์องค์ประกอบ
กำ�หนดไว้อย่างน้อย 200 ซึ่งถือว่าเป็นขนาดน้อย
ที่สุด (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555 : 554) และฉัตร
ศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ (2543 : 28) กล่าวว่า ได้เสนอ
แนะขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยกำ�หนดเป็นอัตราส่วน
ระหว่างจำ�นวนกลุ่มตัวอย่างต่อจำ�นวนพารามิเตอร์
ทีถ่ กู ประมาณค่าเป็นอัตราส่วนระหว่าง 5 : 1 ถึง 10
: 1 ในการวิจัยครั้งนี้มีตัวแปรทั้งหมด 110 ตัว โดย
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จำ�นวนกลุ่มตัวอย่างจะอยู่ระหว่าง 550 ถึง 1,110
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงใช้กลุ่มตัวอย่าง จำ�นวน 550 คน
โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified
Random Sampling)
2. ตัวแปรในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
		 2.1 ตัวแปรต้นหรือตัวแปรเหตุ
(Independent Variable) เป็นตัวแปรภาวะผู้นำ�
ได้แก่ ตัวแปรภาวะผู้นำ� ผู้วิจัยใช้แนวคิดของ บาสส์
(Bass, 1985 : 43-45) ซึ่งประกอบด้วย ภาวะผู้นำ�
การเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้นำ�แลกเปลี่ยน และภาวะ
ผู้นำ�ตามสบาย
		 2.2 ตัวแปรคั่นกลาง (Mediating
Variable) ได้แก่
			 2.2.1 เป็ น ตั ว แปรองค์ ป ระกอบ
ทุนทางปัญญาที่สำ�คัญ คือ ทุนมนุษย์ (Human
Capital) ซึ่ ง ประกอบด้วย ตัวแปรความผูก พัน
ต่อองค์การ (Commitment) และความสามารถ
(Competence) และทุนโครงสร้าง (Structural
Capital) ประกอบด้วย เทคโนโลยี (Technological
Componets) และการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
(Architectural Competencies) ตามแนวคิดของ
อัลริช (Ulrich, 1998 : 102-104) และเคอร์ริน
(Kerrin, 2004 : 71-77)
			 2.2.2 วัฒนธรรมองค์การ ซึ่งมีองค์
ประกอบครอบคลุม 3 ลักษณะ คือ วัฒนธรรมแบบ
สร้างสรรค์ วัฒนธรรมแบบตั้งรับ – เฉื่อยชา และ
วัฒนธรรมแบบตั้งรับ – ก้าวร้าว ตามแนวคิดของ
คุ๊ก และลาฟเฟอตี้ (Cooke & Lafferty, 1989 :
35-42)
		 2.3 ตัวแปรตาม (dependent variable)
ได้แก่ ประสิทธิผลองค์การใช้ตามตัวแบบการแข่งขัน
คุณค่า (Competing Values Model) ของ

ควินและโรห์บาฟ (Quinn and Rohrbaugh, 1993
: 96-98) ซึ่งประกอบด้วย ความสามัคคีของบุคคล
นวัตกรรมของสถานศึกษา และการพัฒนาบุคลากร

วิธีดำ�เนินการวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำ�เนินการวิจัย
ตามขั้นตอนดังนี้
1. กำ�หนดโมเดลรูปแบบการจัดการทุน
ทางปัญญา วัฒนธรรมองค์การ และภาวะผู้นำ�ที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการ
ดำ�เนินการดังนี้
		 1.1 ศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลองค์การ
		 1.2 วิเคราะห์และสังเคราะห์ คัดเลือก
ตัวแปรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การ มากำ�หนด
กรอบแนวคิดในการวิจยั ซึง่ ประกอบด้วย การจัดการ
ทุนทางปัญญา วัฒนธรรมองค์การ และภาวะผู้นำ�
ของผู้บริหาร
		 1.3 สอบถามผูเ้ ชีย่ วชาญด้วยเทคนิคเดล
ฟาย 17 ท่าน
		 1.4 สร้างรูปแบบความสัมพันธ์ของการ
จัดการทุนทางปัญญา วัฒนธรรมองค์การและภาวะ
ผู้นำ�ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การ
ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
2. การสร้างเครื่องมือการวิจัย
		 2.1 การสร้างแบบสอบถาม ผู้วิจัยสร้าง
แบบสอบถามตัวแปรรูปแบบการจัดการ ทุนทาง
ปัญญา วัฒนธรรมองค์การ ภาวะผู้นำ�ของผู้บริหาร
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และประสิทธิผลองค์การโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ประกอบด้ ว ยข้ อ คำ � ถาม
จำ�นวน 2 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่ วกับการจัดการ
ทุนทางปัญญา วัฒนธรรมองค์การ ภาวะผู้นำ�ของ
ผู้บริหาร และประสิทธิผลองค์การ
2.2 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
		 2.2.1 ตรวจสอบความตรงโดยใช้
ผู้เชี่ยวชาญจำ�นวน 5 ท่าน นำ�คะแนนที่ ได้จาก
ผูเ้ ชีย่ วชาญมาหาดัชนีความสอดคล้องของข้อคำ�ถาม
โดยการหาค่า IOC ใช้เกณฑ์การพิจารณาเลือกข้อ
คำ�ถามที่มีค่า IOC มากกว่า .50 ขึ้นไปและนำ�ข้อ
เสนอแนะมาปรับปรุงได้พบว่าข้อคำ�ถาม ทุกข้อผ่าน
เกณฑ์มีค่าอยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00
		 2.2.2 หาค่ า อำ � นาจจำ � แนกโดยการ
หาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนน
รวมทุกข้อ (Item-Total Correlation) คัดเลือกข้อ
คำ�ถามที่มีค่าอำ�นาจจำ�แนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป
ปรากฎว่าข้อคำ�ถามมีค่าอำ�นาจจำ�แนกจำ�แนกตาม
ตัวแปรดังนี้
การจั ด การทุ น ทางปั ญ ญา มี ค่ า อำ � นาจ
จำ�แนกอยู่ระหว่าง 0.34 - 0.73
วัฒนธรรมองค์การ มีค่าอำ�นาจจำ�แนกอยู่
ระหว่าง 0.65 - 0.76
ภาวะผูน้ �ำ ของผูบ้ ริหาร มีคา่ อำ�นาจจำ�แนก
อยู่ระหว่าง 0.21 - 0.70
ประสิทธิผลองค์การ มีคา่ อำ�นาจจำ�แนกอยู่
ระหว่าง 0.57 - 0.79
		 2.2.3 หาค่ า ความเชื่ อ มั่ น โดยวิ ธี ห า
สัมประสิทธิ์แอลฟา(Alpha Coefficient) พบว่า
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แบบสอบถามแต่ละด้านมีค่าดังนี้
การจัดการทุนทางปัญญา มีคา่ ความเชือ่ มัน่
เท่ากับ 0.94
วั ฒ นธรรมองค์ ก าร มี ค่ า ความเชื่ อ มั่ น
เท่ากับ 0.97
ภาวะผู้นำ�ของผู้บริหาร มีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.95
ประสิทธิผลองค์การ มีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.95
3. การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผู้ วิ จั ย เก็ บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และทางไปรษณีย์

การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยดำ�เนินการดังนี้
1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั นธ์ ข องเพี ย ร์ สั น (r xy) และ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้โปรแกรม
สำ�เร็จรูป
2. สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการตรวจสอบความ
สอดคล้ อ งของโมเดลสมมุ ติ ฐ านกั บ ข้ อ มู ล เชิ ง
ประจักษ์ดังนี้
		 2.1 ค่าสถิติ ไค-สแควร์/องค์ศาอิสระ
มีค่าไม่เกิน 2 และค่า p ไม่มีนัยสำ�คัญทางสถิติ
		 2.2 ดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI)
มีค่าตั้งแต่ 0.95 ขึ้นไป
		 2.3 ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนเปรียบ
เทียบ (CFI) มีค่าตั้งแต่ 0.95 ขึ้นไป
		 2.4 ค่ารากกำ�ลังสองของความคลาด
เคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) มีค่าน้อยกว่า 0.05
อยู่ในเกณฑ์ดี
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สรุปผลการวิจัย

1. ผลการวิเคราะห์เพือ่ ตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบการจัดการทุนทางปัญญาวัฒนธรรม
องค์การ และภาวะผู้นำ�ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อพิจารณาเส้นทางอิทธิพลที่ส่ง
ผลต่อตัวแปรประสิทธิผลองค์การ พบว่าตัวแปรเส้นทางอิทธิพลระหว่างภาวะผู้นำ�ที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
องค์การไม่มีนัยสำ�คัญทางสถิติ ผู้วิจัยจึงตัดเส้นอิทธิพลดังกล่าวออกเพื่อปรับเป็นโมเดลประหยัด แสดงตาม
ภาพประกอบ 1

ภาพประกอบ 1 โมเดลรูปแบบการบริหารการจัดการทุนทางปัญญา วัฒนธรรมองค์การฯ
ที่ปรับเป็นโมเดลประหยัด
ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติต่างๆ ในการตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลตามสมมุติฐานกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ของโมเดลประหยัดโดยพิจาณาจากค่าสถิตแิ ละเกณฑ์การพิจารณาในทุกโดยมีรายละเอียดดังนี้
การทดสอบค่าไค-สแควร์(Chi-Square) ที่ df=43 เท่ากับ 1.39 โดยมีค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ .93 ค่าดัชนี
วัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ .99 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ
1.00 และค่าดัชนีความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ .02 จึงสามารถสรุป
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ได้ว่า โมเดลรูปแบบการบริหารการจัดการทุนทางปัญญา วัฒนธรรมองค์การ ภาวะผู้นำ�ของผู้บริหาร และ
ประสิทธิผลองค์การของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับดี และค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลที่ปรับแก้แล้วทุกเส้นทางมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 สรุปว่าการบริหารการจัดการ
ทุนทางปัญญา วัฒนธรรมองค์การ และภาวะผูน้ �ำ ของผูบ้ ริหารมีอทิ ธิพลต่อประสิทธิผลองค์การของผูบ้ ริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. ผลการวิเคราะห์อิทธิพลตรง อิทธิพลอ้อม และอิทธิพลรวมของรูปแบบการบริหาร การจัดการ
ทุนทางปัญญา วัฒนธรรมองค์การ ภาวะผู้นำ�ของผู้บริหาร และประสิทธิผลองค์การของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออก เฉียงเหนือกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์
ตาราง 1 ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของโมเดลสมมุติฐาน รูปแบบการบริหารการจัดการทุนทางปัญญา
วัฒนธรรมองค์การฯ ที่ปรับเป็นโมเดลประหยัด
ตัวแปรผล
DE
ตัวแปรสาเหตุ
LEAD
.52
INTEL
CULTUR

INTEL
IE
-

TE
.52*

DE
.53*
.51

CULTUR
IE
TE
.27*
.79*
.51*

DE
.05
.33*
.50*

EFORG
IE
TE
.57* .63*
.26* .59*
.50*

* P<.05
ค่าสัมประสิทธิอ์ ทิ ธิพลของโมเดลทีไ่ ด้รบั อิทธิพลตรงมาจากวัฒนธรรมองค์การมีคา่ มากทีส่ ดุ เท่ากับ
.50 มีนยั สำ�คัญทีร่ ะดับ .05 แสดงว่าวัฒนธรรมองค์การมีอทิ ธิพลต่อประสิทธิผลองค์การของผูบ้ ริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประสิทธิผลองค์การของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รบั อิทธิพลตรงมาจากทุนทางปัญญามีคา่ รองลงมาเท่ากับ .33 มีนยั
สำ�คัญทีร่ ะดับ .05 แสดงว่าทุนทางปัญญามีอทิ ธิพลต่อประสิทธิผลองค์การของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประสิทธิผลองค์การของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับอิทธิพลตรงมาจากภาวะผู้นำ�มีค่าน้อยที่สุดเท่ากับ .05 และไม่มีนัย
สำ�คัญที่ระดับ .05 แสดงว่าภาวะผู้นำ�ไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลองค์การของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ประสิทธิผลองค์การของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับ
อิทธิพลรวมมาจากภาวะผู้นำ�มีค่ามากที่สุดเท่ากับ
.63 มีนัยสำ�คัญที่ระดับ .05 แสดงว่าภาวะผู้นำ�มี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลองค์การของผูบ้ ริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่านทุน
ทางปัญญาและวัฒนธรรมองค์การ
เมื่อพิจารณาเส้นทางอิทธิพลที่ส่งผลอื่นๆ
พบว่าประสิทธิผลองค์การของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับ
อิทธิพลรวมรองลงมาจากตัวแปรทุนทางปัญญา
เท่ากับ .59 อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยได้รับอิทธิพลอ้อมผ่านวัฒนธรรมองค์กรแสดง
ว่าทุนทางปัญญาเป็นสาเหตุของประสิทธิผลองค์การ
ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือผ่านวัฒนธรรมองค์การ

อภิปรายผลการวิจัย

จากโมเดลรูปแบบการบริหารการจัดการ
ทุ น ทางปั ญ ญา วั ฒ นธรรมองค์ ก าร ภาวะผู้ นำ �
ของผู้ บ ริ ห าร และประสิ ท ธิ ผ ลองค์ ก ารของผู้
บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงานคณะ
กรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ภาคตะวั น ออก
เฉียงเหนือ ผู้วิจัยตั้งสมมุติฐานการวิจัยเกี่ยวกับผล
การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ และเส้นทางอิทธิพลของตัวแปรแฝง
ไปยั ง ประสิ ท ธิ ผ ลองค์ ก ารของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น
มัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการ
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ศึกษา ขั้นพื้นฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการ
วิจัยพบว่าโมเดลสมมุติฐานยังมีตัวแปรที่มีอิทธิพล
ต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลองค์ ก ารของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น
มัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการ
ศึกษา ขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่
ภาวะผู้นำ�ของผู้บริหารจึงมีการปรับโมเดลที่แตก
ต่างไปจากโมเดลสมมุติฐาน ดังนั้นผลการวิจัยเส้น
อิทธิพลจึงมีความสอดคล้องและไม่สอดคล้องตาม
สมมุติฐานดังนั้นผู้วิจัยจึงขอสรุปและอภิปรายผล
ดังต่อไปนี้
1. ผลการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความ
สอดคล้องของโมเดลรูปแบบการบริหารการจัดการ
ทุนทางปัญญา วัฒนธรรมองค์การ ภาวะผู้นำ�ของ
ผู้บริหาร และประสิทธิผลองค์การของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผล
การวิเคราะห์ค่าสถิติต่างๆ ในการตรวจสอบความ
กลมกลืนของโมเดลตามสมมุติฐานกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ของโมเดลประหยัดโดยพิจาณาจากค่า
สถิติ และเกณฑ์การพิจารณาในทุกข้อยกเว้นระดับ
ความน่าจะเป็น (Probability Level) ที่มีค่าไม่ผ่าน
เกณฑ์โดยมีรายละเอียดดังนี้ การทดสอบค่า ไค-ส
แควร์ (Chi-Square) ที่ df=118 เท่ากับ 1.66 โดย
มีค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ .03 ค่าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ .97 ค่าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 1.00
และค่าดัชนีความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า
พารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ .03 จึงสามารถสรุป
ได้ว่าโมเดลรูปแบบการบริหารการจัดการทุนทาง
ปัญญา วัฒนธรรมองค์การ ภาวะผู้นำ�ของผู้บริหาร
และประสิ ท ธิ ผ ลองค์ ก ารของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น
มัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการ
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ศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ผู้วิจัย
พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ในระดับดีความสอดคล้องของโมเดลสมมุติฐานกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ดังตามหลักเกณฑ์ของ ชัยยศ
ชาวระนอง (2552 : 84-97) และค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลที่ปรับแก้แล้วทุกเส้นทางมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติสรุปว่า การบริหารการจัดการทุนทางปัญญา
วัฒนธรรมองค์การ ภาวะผูน้ �ำ ของผูบ้ ริหารเป็นปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลองค์การของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึง่ ก็
สอดคล้องกับ ผลงานวิจยั ของ พอนเดอร์ (Pounder,
1999 : 281-290) เรื่องประสิทธิผลของสถาบัน
อุดมศึกษา 7 แห่งในประเทศฮ่องกงมีมติ ปิ ระสิทธิผล
9 ด้าน 1) ผลผลิตประสิทธิภาพ 2) คุณภาพ 3)
ความสามัคคี-ขวัญกำ�ลังใจ 4) ความพร้อมการ
ปรับตัว 5) การจัดการข่าวสาร-การติดต่อสื่อสาร
6) ความเจริญเติบโต-ความสามารถในการแสวงหา
ทรัพยากร 7) การวางแผน-กำ�หนดเป้าหมาย 8) การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ 9) ความมั่นคง-การ
ควบคุม พบว่า ประสิทธิผลองค์การเป็นการมีความ
สมดุลที่เกิดจากด้านต่างๆ ในองค์การ ซึ่งสะท้อน
ออกมาในมิติที่สมดุลในด้านต่างๆ ของประสิทธิผล
องค์การ การเน้นมิตคิ วามมีประสิทธิผลในการปฏิบตั ิ
เพียงด้านใดด้านหนึ่งขององค์การ และละเลยด้าน
อื่นๆ จะทำ�ให้ประสิทธิผลองค์การโดยรวมลดลง
องค์การที่มีประสิทธิผล จะต้องสามารถรักษามิติ
ของประสิทธิผลในด้านต่างๆ ไว้ให้เกิดความสมดุล
2. ผลการวิเคราะห์อิทธิพลตรง อิทธิพล
อ้ อ ม และอิ ท ธิ พ ลรวมของประสิ ท ธิ ผ ลองค์ ก าร
ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวัน

ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม) 2558		

ออก เฉียงเหนือกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า ค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลของโมเดลที่ได้รับอิทธิพลตรง
มาจากวั ฒ นธรรมองค์ ก ารมี ค่ า มากที่ สุ ด เท่ า กั บ
.50 มีนัยสำ�คัญที่ระดับ .05 แสดงว่าวัฒนธรรม
องค์ ก ารมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลองค์ ก ารของผู้
บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงานคณะ
กรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ภาคตะวั น ออก
เฉี ย งเหนื อ สอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของ พร
พิเศก (2546 : 138) พบว่า ลักษณะวัฒนธรรม
องค์ ก ารในโรงเรี ย นเหล่ า สายวิ ท ยาการของกอง
ทัพบก เป็นวัฒนธรรมแบบผสมระหว่างวัฒนธรรม
แบบครอบครัว วัฒนธรรมแบบเปลี่ยนแปลงพัฒนา
วัฒนธรรมแบบราชการ และวัฒนธรรมแบบการ
ตลาด โดยมีวัฒนธรรมที่เด่นที่มีการปฏิบัติกันมาก
ที่สุด คือวัฒนธรรมแบบราชการ ส่วนวัฒนธรรม
อืน่ ๆ ทีม่ กี ารปฏิบตั ริ องลงมาคือ วัฒนธรรมแบบการ
ตลาด วัฒนธรรมแบบครอบครัว และวัฒนธรรมแบบ
เปลี่ยนแปลงพัฒนา ตามลำ�ดับ วัฒนธรรมองค์การ
ซึง่ ส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน คือ วัฒนธรรมแบบ
ครอบครัว และวัฒนธรรมแบบราชการ วัฒนธรรม
องค์การที่ส่งผลตรงต่อประสิทธิผลโรงเรียน คือ
วัฒนธรรมแบบเปลี่ยนแปลงพัฒนา และวัฒนธรรม
แบบการตลาด วัฒนธรรมองค์การและแนวปฏิบัติ
ของกองทัพบกส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนผ่าน
ความพึงพอใจในงาน โดยประเภทของวัฒนธรรม
องค์การที่ส่งผลทางอ้อมสูงสุด คือวัฒนธรรมแบบ
ครอบครัว และรองลงมา คือ วัฒนธรรมแบบราชการ
		 2.1 ประสิทธิผลองค์การของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้
รับอิทธิพลตรงมาจากทุน ทางปัญญามีค่ารองลง
มาเท่ากับ .33 มีนัยสำ�คัญที่ระดับ .05 แสดงว่าทุน
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ทางปัญญามีอิทธิพลต่อประสิทธิผลองค์การของผู้
บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงานคณะ
กรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือซึ่งสอดคล้องกับ ปรียานุช ชัยกองเกียรติ
(2551 : 87-93) วิจัยเรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุระหว่างการจัด การทุนทางปัญญา การ
จัดการความรู้ และประสิทธิผลองค์การของวิทยาลัย
พยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่ารูปแบบ
การจัดการทุนทางปัญญาที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
องค์การ ประกอบด้วย ทุนมนุษย์ ทุนโครงสร้าง
		 2.2 ประสิทธิผลองค์การของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ได้รับอิทธิพลตรงมาจากภาวะผู้นำ�มีค่าน้อยที่สุด
เท่ากับ .05 มีนัยไม่มีนัยสำ�คัญที่ระดับ .05 แสดงว่า
ภาวะผู้นำ�ไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลองค์การของผู้
บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาที่ผ่านมา
		 2.3 ประสิทธิผลองค์การของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ได้รับอิทธิพลรวมมาจากภาวะผู้นำ� มีค่ามากที่สุด
เท่ากับ .63 มีนัยสำ�คัญที่ระดับ .05 แสดงว่าภาวะ
ผู้นำ�มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลองค์การของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่าน
ทุนทางปัญญาและวัฒนธรรมองค์การเช่นเดียวกับ
วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2549 : 196-199) วิจัยเรื่อง การ
พัฒนารูปแบบโครงสร้างเชิงเส้นตรงของประสิทธิผล
ภาวะผู้นำ�ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า ทักษะของผู้บริหารเป็น
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ตัวแปรของภาวะผู้นำ�ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความ
สามัคคีของบุคคลกรและความพึงพอใจในงานของ
บุคลากร
2.4 เมื่อพิจารณาเส้นทางอิทธิพลที่
ส่งผลอื่นๆ พบว่าประสิทธิผลองค์การของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้
รับอิทธิพลรวมรองลงมาจากตัวแปรทุนทางปัญญา
เท่ากับ .59 อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลอ้ อ มผ่ า นวั ฒ นธรรมองค์ ก าร
แสดงว่า ทุนทางปัญญาเป็นสาเหตุของประสิทธิผล
องค์การของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือผ่านวัฒนธรรมองค์การเช่น
เดียวกับ บาฮามอนด์ - กันเนล (Bahamond Gunnell, 2000 : 213-216) วิจัยเรื่อง วัฒนธรรม
องค์ ก ารโดยใช้ ตั ว แบบวั ฒ นธรรมของคุ๊ ก และ
ลาฟเฟอตี้ (Cooke & Lafferty) กับความพึงพอใจ
ในงานและความผูกพันต่อองค์การของครูระดับ
ประถมศึกษาผลการศึกษาพบว่ากลุ่มครูซึ่งไม่พอใจ
กับงานเห็นว่า วัฒนธรรมองค์การของตนเอง มี
ลักษณะแบบป้องกันเชิงรุกมากกว่ากลุม่ ครูทมี่ คี วาม
พึงพอใจในงาน นอกจากนีก้ ลุม่ ครูทมี่ คี วามพึงพอใจ
ในงานสูง เห็นว่า วัฒนธรรมองค์การของตนเอง เป็น
แบบสร้างสรรค์มากกว่ากลุ่มครู ซึ่งไม่มีความผูกพัน
หรือมีความผูกพันกับงานในระดับตาํ่ และกลุม่ ครู ที่
มีความผูกพันกับงาน ในระดับตํ่าเห็นว่าวัฒนธรรม
องค์การในหน่วยงานของตนเองมีลักษณะงานแบบ
ป้องกันเชิงรุก มากกว่ากลุ่มครูที่มีความผูกพันกับ
งานสูงซึง่ มีผลต่อประสิทธิภาพในการทำ�งานของครู
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ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
1 จากผลการวิ จั ย พบว่ า วั ฒ นธรรม
องค์ ก าร แบบลั ก ษณะสร้ า งสรรค์ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ประสิ ท ธิ ผ ลองค์ ก ารของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น
มัธยมศึกษามากที่สุด ดังนั้น ผู้บริหารควรมีการ
สร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก ารให้ เ กิ ด กั บ บุ ค ลากรใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา โดยเน้นการสร้างวัฒนธรรม
แบบสร้างสรรค์ เน้นความสำ�เร็จของงาน เน้นบุคคล
และการกระตุ้น การมีมิตรไมตรีสัมพันธ์ ซึ่งจะส่ง
ผลต่อประสิทธิผลองค์การของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา
2. จากผลการวิจัย พบว่า ทุนทางปัญญา
ของบุคลากรซึง่ มีอทิ ธิพลตรงต่อประสิทธิผลองค์การ
ของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา และมีอทิ ธิพลอ้อม
ผ่านวัฒนธรรมธรรมองค์การ ดังนั้นผู้บริหารควรส่ง
เสริมบุคลากรให้มคี วามผูกพันต่อองค์การพัฒนาขีด
ความสามารถ และการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
3. จากผลการวิ จั ย พบว่ า ภาวะผู้ นำ �
ในรู ป แบบของภาวะผู้ นำ � แลกเปลี่ ย น มี อิ ท ธิ พ ล
ตรงต่อประสิทธิผลองค์การของผู้บริหารโรงเรียน
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มั ธ ยมศึ ก ษา และมี อิ ท ธิ พ ลผ่ า นทุ น ทางปั ญ ญา
และวัฒนธรรมธรรมองค์การ ดังนั้นผู้บริหารควร
สร้างบรรยากาศองค์การ ในแง่ความชัดเจนของ
ขอบเขตงาน ความพึ ง พอใจของงานที่ จ ะทำ � ให้
บุคลากรมีความรู้สึกห่วงใย ซึ่งจะเป็นการส่งเสริม
การสร้างวัฒนธรรมขององค์การ และส่งผลต่อการ
พั ฒ นาโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและมี
ประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการ
บริหารการจัดการทุนทางปัญญา วัฒนธรรมองค์การ
ภาวะผูน้ �ำ ของผูบ้ ริหาร และประสิทธิผลองค์การของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีขนาดแตกต่างกัน
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความคิด
เห็นของครู และผูบ้ ริหารเกีย่ วกับรูปแบบการบริหาร
การจัดการทุนทางปัญญา วัฒนธรรมองค์การ ภาวะ
ผู้นำ�ของผู้บริหาร และประสิทธิผลองค์การของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
3. ควรมีการศึกษารูปแบบตัวแปรอื่นๆ
ร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพองค์การ เช่น ตัวแปร
การจัดการความรู้ ตัวแปรการบริหารความเสี่ยง
เป็นต้น
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมของชุมชน
พื้นที่ขับเคลื่อนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อสร้างกระบวนการชุมชนคารวะตะธรรม
ที่เหมาะสมให้กับกลุ่มเป้าหมายและนำ�ชุมชนคารวะตะธรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ชุมชนพื้นที่อื่น โดยใช้การวิจัยแบบผสานวิธี ซึ่งใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลัก การ
วิจัยเชิงปริมาณเป็นรอง รวบรวมข้อมูลโดยการสำ�รวจชุมชน การทำ�แผนที่ภูมิสังคม
การเสวนาทางวิชาการ การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง การสัมภาษณ์เชิงลึก และ
การสนทนากลุ่ม โดยใช้เครื่องมือ คือ แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง แบบบันทึก
การสนทนา และแบบสังเกตพฤติกรรม ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์เนือ้ หา
ผลการวิจยั ปรากฏดังนี้ 1) ปรากฏการณ์ทางสังคมจากอดีตจนถึงปัจจุบนั พบว่า ชุมชน
มีความเสีย่ งทีผ่ คู้ นเริม่ เสือ่ มถอยด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีด่ งี าม ละเลยวิถี
ชุมชนที่พึ่งพิงและเคารพธรรมชาติ ขาดการเคารพตนเองและผู้อื่น 2) กระบวนการ
ชุมชนคารวะตะธรรมที่เหมาะสม ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ (1) การสร้างกลุ่ม
คนคารวะตะธรรม (2) การสถาปนากลุ่ม (3) การออกแบบกิจกรรมกลุ่ม (4) การขับ
เคลือ่ นกิจกรรมกลุม่ (5) การเสริมสร้างพลังกลุม่ สามารถสร้างภูมคิ มุ้ กันในการดำ�เนิน
ชีวติ ให้ผคู้ นในชุมชนพ้นจากความเสีย่ ง 3) การนำ�ชุมชนคารวะตะธรรมเรียนรูร้ ว่ มกัน
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ั ฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชานวัตกรรมเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
อาจารย์ สาขาวิชานวัตกรรมเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
อาจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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กับชุมชนพื้นที่อื่น เป็นการเชื่อมโยงการเรียนรู้ใน
พฤติกรรมเชิงประจักษ์ พบว่า หลังการเรียนรู้ร่วม
กัน ชุมชนพื้นที่อื่นล้วนผ่านการรับรู้ มีท่าทีตอบรับ
ชุมชนคารวะตะธรรม
คำ�สำ�คัญ : เคารพสิ่งสำ�คัญ, คุณธรรมจริยธรรม,
ค่านิยม
ABSTRACT
This research aimed to study the
social phenomenon of the community area
driven from the past to present in order to
create the appropriate process to form the
target group to be the Garavata Dhamma
community. Moreover, such community
had to learn and share Garavata Dhamma
knowledge with other communities. The
study used Mixed Methods Research Design
which mostly focused on the qualitative
data while the quantitative was minor. Data
collection instruments were community
survey, social mapping, academic seminar,
unstructured interview, in-depth interview,
and focus group. The data were analyzed
using content analysis. The findings show
that: 1) The study of social phenomenon
from the past to present found that the
community was at risk as the people’s virtue,
morality, ethics, and value began to decline.
Community way of life that depended on
and respected for nature was left behind.
People lacked self-respect and respect for
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others. 2) The appropriate Garava Dhamma
community process comprised 5 steps : (1)
forming a group of Garavata Dhamma people,
(2) establishing the group, (3) designing group
activities, (4) driving group activities, and (5)
empowering the groups. The results showed
that the Garavata Dhamma community process
can build the immunity for people in living
their lives and getting out of risk. 3) Bringing
the Garava Dhamma community to learn
and share knowledge with other communities
was the link of explicit learning. It was found
that other communities experienced
the knowledge and seemed to accept the
Garavata Dhamma community.
Keywords : Improtant Adoration, Ethics

บทนำ�

สังคมไทยกำ�ลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
ในทุ ก ด้ า นอย่ า งรวดเร็ ว ตามกระแสโลกที่
เปลี่ยนแปลงไป ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมและ
วัฒนธรรมอย่างมากมาย จึงมีความจำ�เป็นต้องเร่ง
เสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่า
และตระหนักถึงผลประโยชน์ของสังคม การสร้าง
ค่านิยมใหม่ทยี่ อมรับร่วมกันบนฐานของความไว้เนือ้
เชื่อใจและเกื้อกูลกันในสังคมโดยการเสริมสร้างทุน
ทางสังคมและความสัมพันธ์ของคนในสังคม ปลูกฝัง
กระบวนการคิดในการเคารพซึ่งกันและกัน การอยู่
ร่วมกันในสังคมที่มีความเชื่อและวัฒนธรรมที่หลาก
หลาย ยอมรับข้อจำ�กัดความแตกต่างของอัตลักษณ์
ในพืน้ ทีแ่ ละเคารพในศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ รือ้ ฟืน้
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ค่านิยมที่ดีและสร้างค่านิยมใหม่ที่เป็นที่ยอมรับบน
พื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจ เกิดความร่วมมือ
แบ่งปันและ เอื้ออาทรกันในสังคม (สำ�นักงานคณะ
กรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554
: 10)
ดังนัน้ จึงต้องเสริมสร้างจิตสำ�นึกทางสังคม
และวัฒนธรรมที่ดีงามด้วยการปลูกฝังความรู้ความ
เข้าใจให้คนไทยปรับเปลี่ยนความคิด ความเชื่อ ค่า
นิยมและความมีคุณค่าในระดับบุคคล ครอบครัว
ชุมชน อีกทั้งยังต้องเสริมสร้างพลังทางสังคมให้ทุก
คนสามารถแสดงออกทางความคิดอย่างสร้างสรรค์
โดยเรียนรู้ เข้าใจ และปฏิบัติตนในหน้าที่ที่มีความ
รับผิดชอบที่ดีในฐานะพลเมืองดีของสังคม มีค่า
นิยมไม่ยอมรับการกระทำ�ความผิดทุจริตคอรัปชั่น
พร้อมทั้งมีวิถีการดำ�เนินชีวิตในสังคมอย่างมีส่วน
ร่วมในทุกด้านแบบมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี เคารพ
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และความคิดเห็นที่แตก
ต่างกันในทางสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้มีจิตอาสาเข้า
ร่วมพัฒนาสังคมในทุกระดับ การสร้างภูมิคุ้มกันให้
กับสังคมไทยในทุกระดับนั้นมีความสำ�คัญยิ่ง ซึ่งใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
ได้ระบุไว้ว่าการยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงเป็นแนวทางในการดำ�เนินชีวิตบนหลักการ
พื้ น ฐานสำ � คั ญ ที่ ค นไทยต้ อ งมี ค วามรู้ ใฝ่ เรี ย นรู้
ตัดสินใจด้วยความระมัดระวังมีสำ�นึกในศีลธรรม
และจริยธรรม ดำ�เนินชีวิตด้วยความเพียร อดทน
มีสติใช้ปัญญาจะนำ�ไปสู่ความพอประมาณ ความมี
เหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกการ
เปลี่ยนแปลง สามารถดำ�เนินชีวิตอย่างสมดุลทุก
ด้านการสร้างภูมคิ มุ้ กันให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่า
วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ั ญาไทย สร้างจิตสำ�นึกทีด่ ี มีคา่
นิยมที่พึงประสงค์ อยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสา
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มัคคีเป็นนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน บนความแตกต่างหลาก
หลายวัฒนธรรมเพื่อเป็นฐานในการก้าวไปสู่สังคม
ที่มีความใส่ใจและแบ่งปันต่อผู้อื่น (สำ�นักงานคณะ
กรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554
: 10 - 24) ขณะเดียวกันกระแสดังกล่าวได้ส่งผลก
ระทบต่อชุมชนบ้านหัวงัว ตำ�บลยางตลาด อำ�เภอ
ยางตลาด จั ง หวั ด กาฬสิ นธุ์ โ ดยยากต่ อ การหลี ก
เลีย่ ง ก่อให้เกิดปัญหาทัง้ ทางสังคมและวัฒนธรรมแก่
ชุมชนมีสญ
ั ญาณว่าคนจำ�นวนไม่นอ้ ย เริม่ เสือ่ มถอย
คุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่เป็นปัจเจกมากขึ้น
เริ่มไม่พึ่งพาซึ่งกันและกัน ดังที่ประเวศ วะสี (2547)
กล่าวว่าความเป็นชุมชนล่มสลายเพราะการพัฒนา
ที่เอาเงินเป็นตัวตั้งไม่คำ�นึงถึงวัฒนธรรมของแต่ละ
สังคมความยั่งยืนย่อมไม่เกิดขึ้น กลายเป็นการฆ่า
ตัวตายทางวัฒนธรรม (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2543 :
72-73) เมื่อก่อนเคยมีการลงแขกทำ�นา การขอแรง
สร้างบ้าน งานบวช งานแต่ง แต่ปจั จุบนั ล้วนต้องจ่าย
ค่าจ้างแรงงาน ขาดการแบ่งปันและเอือ้ อาทร พึง่ พา
กันยากขึน้ อาหาร เคยผลิตบริโภคเอง กลับขาดการ
พึ่งพาตนเอง ตามวิถีทุนนิยมอย่างวัฒนธรรมเมือง
มากขึ้น ที่อยู่อาศัย จากวัฒนธรรมการปลูกสร้าง
บ้านไม้สองชั้น มีใต้ถุนเพื่อไว้ใช้ประโยชน์กิจกรรม
ของคนในครอบครัว หรือเป็นศูนย์เสวนา (ศูนย์โส)
กั บ เพื่ อ นบ้ า นถู ก ปรั บ เปลี่ ย นเป็ น บ้ า นสองชั้ น
คอนกรีตเสริมเหล็กใต้ถุนสูญหาย ความสัมพันธ์
ระหว่างกันสูญหายตาม เครื่องนุ่งห่ม จากเคยถัก
ทอตัดเย็บใช้เอง เปลี่ยนเป็นนิยมเสื้อผ้าตามแฟชั่น
เมือง จนหมดความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน การ
รักษาโรค เคยใช้สมุนไพร ภูมิปัญญาดั้งเดิมของ
ชุมชน ปัจจุบันสูญหาย ทั้งยังมีค่านิยมที่มุ่งแสวงหา
ความสุ ข ส่ ว นตนและคำ � นึ ง ถึ ง ประโยชน์ แ ต่ พ วก
พ้องมากกว่าส่วนรวม ความสัมพันธ์แบบเครือญาติ
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ถดถอย สัมพันธภาพระหว่างสมาชิกในครอบครัว
มีความเปราะบางจนนำ�ไปสู่ปัญหาทางสังคมมาก
ขึ้น ทั้งยังเกิดแนวโน้มคนในชุมชนขาดความไว้เนื้อ
เชื่อใจและขาดการมีส่วนร่วมทางสังคม เด็กและ
เยาวชนขาดความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ไม่หวงแหนใน
วัฒนธรรมที่มีรากเหง้าอันงดงามของตน ขาดความ
เคารพตนเองและผู้อื่น อันเป็นความเสื่อมถอยทาง
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม
ชุมชนคารวะตะธรรม คือ ชุมชนที่ดำ�เนิน
วิถชี วี ติ ด้วยกระบวนการเรียนรูใ้ หม่ เคารพสิง่ สำ�คัญ
ร่วมกัน คือ คนเคารพคน คนเคารพธรรมชาติและ
คนเคารพสิ่งเหนือธรรมชาติ ทั้งยังถือว่าสิ่งนี้เป็นสิ่ง
สำ�คัญที่พึงใส่ใจและปฏิบัติด้วยความเอื้ออาทรและ
แบ่งปันโดยความหนักแน่นจริงจัง มองเห็นคุณค่า
และความสำ�คัญแล้วปฏิบัติต่อบุคคล ต่อธรรมชาติ
และต่อสิ่งเหนือธรรมชาติอย่างถูกต้องและจริงใจ
โดยยึดหลักเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนบ้านหัวงัว
ตำ�บลยางตลาด อำ�เภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
โดยยึ ด ตามหลั ก พุ ท ธธรรมบนฐานคารวะตา 6
ได้แก่ 1) พุทธคารวะตา หมายถึง การเคารพนับถือ
ผู้ตื่นรู้ผู้เบิกบาน 2) ธรรมคารวะตา หมายถึง การ
เคารพนับถือในคำ�สอนให้ทำ�ความดี 3) สังฆคารวะ
ตา หมายถึง การเคารพนับถือผู้แสวงหาความตื่นรู้
หรือนักบวชผู้แสวงสู่อริยสงฆ์เพื่อความสุขหลุดพ้น
4) สิกขาคารวะตา หมายถึง การเคารพนับถือใน
ศีลสมาธิ ปัญญา คือ การศึกษาธรรมด้วยการปฏิบตั ิ
บูชา คือ รักษาศีลและทำ�ความเพียร ฝึกอบรมจิตให้
เป็นสมาธิเพื่อเจริญปัญญาให้แก่กล้าเป็นภาวนามย
ปัญญา 5) อัปมาทคารวะตา หมายถึง การเคารพ
นับถือในความไม่ประมาทเลินเล่อ ดูถูกดูหมิ่นและ
ละเลยต่อการศึกษา นอบน้อมศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวติ ตลอดจนกิจอันควรทำ�และ 6) ปฏิสนั ถาร
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คารวะตา หมายถึง การเคารพนับถือ ความคิด
เห็นผู้มาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในธรรมด้วยการ
ปฏิบัติอย่างสัมมาคารวะ เป็นหลักพุทธธรรมใน
การขับเคลื่อนชุมชนคารวะตะธรรม เพื่อให้คนใน
ชุมชนมีสำ�นึกต่อการเคารพสิ่งสำ�คัญร่วมกัน สรรค์
สร้างสังคมใจงาม พึ่งพาอาศัยกันได้ภายใต้ฐานคิด
“เคารพสิ่งสำ�คัญร่วมกัน สรรค์สร้างสังคมใจงาม”
ซึ่งเป็นลักษณะของชุมชนคารวะตะธรรม

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพือ่ ศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมชุมชน
บ้านหัวงัว ตำ�บลยางตลาด อำ�เภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์
2. เพือ่ ศึกษากระบวนการชุมชนคารวะตะ
ธรรมที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนชุมชนบ้านหัวงัว
ตำ�บลยางตลาด อำ�เภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
3. เพื่อขยายผลกระบวนการชุมชนคารวะ
ตะธรรมที่เหมาะสมเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชนอื่น

ขอบเขตการวิจัย

พื้นที่ทำ�งานวิจัย
1. พืน้ ทีข่ บั เคลือ่ นกระบวนการเรียนรูร้ ว่ ม
กัน คือ ชุมชนตำ�บลยางตลาด อำ�เภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์
2. พื้นที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมคือ ชุมชน
บ้านหัวงัว ตำ�บลยางตลาด อำ�เภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

ระยะเวลาวิจัย

ระยะที่ 1 ศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคม
ชุมชนคารวะตะธรรมในชุมชนบ้านหัวงัว ตำ�บล
ยางตลาด อำ�เภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ภายใน
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เดือน กันยายน – พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
ระยะที่ 2 ศึกษากระบวนการชุมชนคารวะ
ตะธรรมที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนชุมชนบ้าน
หัวงัว ตำ�บลยางตลาด อำ�เภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์ ภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 –
กรกฎาคม พ.ศ. 2557
ระยะที่ 3 นำ�ชุมชนคารวะตะธรรมทีเ่ หมาะ
สมไปเรียนรู่ร่วมกันกับชุมชนพื้นทีอื่น ภายในเดือน
กรกฎาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2557

วิธีดำ�เนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี
คือ วิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณร่วมกัน (Mixed
Methodology) และประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิทยา
(Methodology) ของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นหรือ
CBR (กาญจนา แก้วเทพ, 2553 : 49-56) ที่ต้องใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการขับเคลื่อน
มีการกำ�หนดรายละเอียดวิธีการดำ�เนินการวิจัยไว้
ดังนี้

กลุ่มเป้าหมาย

กลุม่ เป้าหมายได้แก่ กลุม่ คนและครอบครัว
ในชุมชนบ้านหัวงัว ตำ�บลยางตลาด อำ�เภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งหมดจำ�นวน 100 คน ประกอบ
ด้วยพระสงฆ์ จำ�นวน 5 รูป นักวิชาการ 5 คน
ปราชญ์ชาวบ้าน 5 คน ผู้นำ�ชุมชน 10 คน ผู้แทน
ชุมชน 15 คน ครู 5 คน คน ชาวบ้าน 45 คน เด็ก
และเยาวชน 10 คน

เครื่องมือการวิจัย

การสร้างเครือ่ งมือและการหาคุณภาพของ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1. วิธกี ารสร้างและตรวจสอบคุณภาพของ
เครือ่ งมือเชิงคุณภาพผูว้ จิ ยั ได้ใช้แบบการบันทึกการ
สนทนากลุม่ แบบสัมภาษณ์แบบสังเกตพฤติกรรมใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทัง้ หมด
2. วิธกี ารสร้างและตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือเชิงปริมาณผู้วิจัยได้ใช้ แบบสำ�รวจความ
ต้องการ แบบประเมินทักษะชีวติ ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ดังนี้

ผู้วิจัยกำ�หนดการเก็บข้อมูลเป็น 3 ส่วน

1. การศึ ก ษาวิ จั ย เอกสารและทบทวน
วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง (Documentary Research)
2. การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative
Research) เริ่มต้นจากการลงพื้นที่สำ�รวจชุมชน
พหุลักษณ์ท้องถิ่นการเปิดเวทีชาวบ้าน การสังเกต
แบบมีส่วนร่วม (Participative Observation) การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) การสนทนา
กลุม่ (Focus Group) ทัง้ นี้ ยังใช้การวิจยั เชิงปริมาณ
(Quantitative Research) ด้วยการสำ�รวจความ
ต้องการ และการประเมินทักษะชีวิต
3. การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร (Action Research)
ซึ่ ง มุ่ ง เน้ น การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
(Participatory Action Research : PAR)

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั ครัง้ นี้ ใช้วธิ ี
วิเคราะห์แบบการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content
Analysis) เป็นการวิเคราะห์ทั้งในระหว่างการเก็บ
ข้อมูลและหลังการเก็บข้อมูล
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สรุปผลการวิจัย

1. ปรากฏการณ์ ท างสั ง คมในพื้ น ที่ ขั บ
เคลื่อนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน พบว่า ชุมชนบ้าน
หั ว งั ว มี ค วามเสี่ ย งที่ ผู้ ค นเริ่ ม เสื่ อ มถอยคุ ณ ธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม โดยเฉพาะการเคารพ
กันของคนในชุมชน คนเคารพสิ่งเหนือธรรมชาติ
น้อยลง และในส่วนของการเคารพธรรมชาติพบ
ว่าสูญหายไปจากชุมชน ซึ่งต่างจากในอดีตที่คน
ให้การเคารพธรรมชาติเพราะธรรมชาติจะนำ�ไปสู่
การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาเสื้อผ้า อาหาร บ้าน และ
ยารักษาโรค ปัจจัยสำ�คัญในการดำ�รงชีวิต แต่ด้วย
กระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ชุมชนบ้านหัวงัว
ได้รบั อิทธิพลของรังค่านิยมวัฒนธรรมภายนอกและ
การขยายตัวของเมือง ซึ่งเป็นค่านิยมที่เน้นความ
ทันสมัย ความสะดวกสบาย มองความสำ�คัญของ
คนด้วยฐานะทางเศรษฐกิจเป็นสำ�คัญ มีความเป็น
ปัจเจกสูง จึงทำ�ให้สังคมแห่งการเคารพกันกลาย
เป็นจุดเสื่อมของชุมชนบ้านหัวงัว อย่างไรก็ตาม
ชุม ชนบ้ า นหั ว งั ว ยังมีจุดแข็งในเรื่องความเคารพ
ทั้งการเคารพตนเอง และการเคารพคนอื่นอีกทั้ง
มีความใจงามที่ยังเอื้ออาทรและแบ่งปันยึดมั่นใน
ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี จึงนำ�จุดแข็งนี้ไปสู่
การสร้างกระบวนการชุมชนคารวะตะธรรม
2. กระบวนการชุมชนคารวะตะธรรมเป็น
นวัตกรรมเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ ทีจ่ ะสร้างภูมคิ มุ้ กัน
ให้ชุมชน โดยกระบวนการชุมชนคารวะตะธรรมขับ
เคลือ่ นด้วยการเรียนรูแ้ ละปฏิบตั ติ ามหลักพุทธธรรม
เรื่อง คารวะตา 6 และฐานคิด “เคารพสิ่งสำ�คัญร่วม
กัน สรรค์สร้างสังคมใจงาม” จนเกิดคุณลักษณะของ
คนในชุมชน 8 ประการ ได้แก่ 1) มองเห็นคุณค่า
และยึดถือว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งสำ�คัญ 2) เข้าใจในความ
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จริงของชีวิต 3) ยึดแนวปฏิบัติตามหลักทางศาสนา
4) ให้ความสำ�คัญต่อการเรียนรู้5) เคารพตนเอง 6)
เคารพผู้อื่น 7) มีการสละให้ 8) มีใจงามใจผ่องแผ้ว
ผลของกระบวนการชุมชนคารวะตะธรรมทำ�ให้เกิด
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนดีขึ้น อันเนื่องมาจาก
มีกิจกรรมร่วมกัน ดำ�เนินชีวิตด้วยวิถีพอเพียง ให้
ความเคารพต่อสิง่ สำ�คัญร่วมกันของชุมชน สามารถ
สร้างภูมคิ มุ้ กันในการดำ�เนินชีวติ ให้ผคู้ นในชุมชนพ้น
จากความเสี่ยงของการเกิดปัญหาในการดำ�รงชีวิต
นอกจานี้การสร้างพลังความเป็นชุมชนคารวะตะ
ธรรมให้กับกลุ่มเติมเสริมพลังให้แกร่งขึ้นด้วยการ
สร้างกลุ่มเยาวชนคารวะตะธรรมขึ้นมาเพื่อให้เกิด
การดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่องสืบสานแนวทางและ
คุณลักษณะของชุมชนคารวะตะธรรมให้สืบต่อไป
3. การขยายผลชุมชนคารวะตะธรรมด้วย
เรียนรู้ร่วมกันกับชุมชนอื่น เป็นการเชื่อมโยงการ
เรียนรูใ้ นพฤติกรรมเชิงประจักษ์ พบว่า หลังการเรียน
รูร้ ว่ มกัน ชุมชนพืน้ ทีอ่ นื่ ล้วนผ่านการรับรู้ มีทา่ ทีตอบ
รับชุมชนคารวะตะธรรม ส่วนจะแสดงความเป็น
เจ้าของแล้วนำ�ไปขับเคลื่อนสร้างความเข้มแข็ง ให้
ชุมชนของตน จนก่อรูปอำ�นาจ กฎเกณฑ์และคุณค่า
ที่ดีนั้น ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้

อภิปรายผลการวิจัย

นวั ต กรรมเพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น เป็ น ก
ระบวนการเรียนรู้ร่วมกันผ่านความเป็นท้องถิ่น ซึ่ง
มีระบบความสัมพันธ์ที่มีคนเป็นศูนย์กลาง ระบบ
ความสัมพันธ์ของท้องถิ่น ที่ผลการวิจัยพบประเด็น
ปรากฏการณ์ทางสังคม การสร้างชุมชนคารวะตะ
ธรรม และการเรียนรู้แลกเปลี่ยนเพื่อขยายผลกับ
ชุมชนอื่น สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
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ประเด็นที่ 1 ปรากฏการณ์ทางสังคม
ชุมชนบ้านหัวงัว พบว่า ประเด็นสำ�คัญคือชุมชน
กำ�ลังเผชิญกับความเสีย่ งต่อการเสือ่ มถอยคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม กล่าวคือ คนเคารพ
กันน้อยลง คนเคารพสิ่งเหนือธรรมชาติน้อยลง ใน
ขณะที่ระยะหลังคนเคารพธรรมชาติได้สูญหายไป
จากชุมชนบ้านหัวงัว นับเป็นความเสีย่ งทีน่ า่ เป็นห่วง
เพราะกระแสวัตถุนิยม ความทันสมัย ทำ�ให้เกิดการ
ละเลยความเป็นชุมชนทีเ่ อือ้ อาทรต่อกัน การเคารพ
กัน คนในชุมชนให้ความสำ�คัญต่อคน ธรรมชาติ และ
สิง่ เหนือธรรมชาตินอ้ ยลง แต่กลับให้ความสำ�คัญกับ
ปัจเจก ตลอดจนความสะดวกสบาย ทำ�ให้ธรรมชาติ
ถูกทำ�ลาย คนเริม่ เห็นประโยชน์สว่ นตนมากกว่าส่วน
รวม ปัจจุบนั การดำ�เนินวิถชี วี ติ อย่างแท้จริงในชุมชน
ด้วยภูมิปัญญาชุมชนด้านเสื้อผ้า บ้าน อาหารและ
ยา ถูกลดความสำ�คัญลงโดยเทคโนโลยี และความ
ทันสมัย ความเป็นสมัยใหม่ทำ�ให้มาลดทอนความ
สำ�คัญของความแท้จริงลงไป ระบบความสัมพันธ์ที่
ดีในระดับครอบครัว ชุมชน ถูกทำ�ลาย เป็นการหลง
ทิศผิดทางไปชั่วขณะตามความทันสมัยยึดวัตถุนิยม
ความทันสมัย สอดกับ ประเวศ วะสี (2547) การใช้
เงินเป็นตัวตัง้ ในการพัฒนาทำ�ให้ความเป็นชุมชนล่ม
สลาย ทำ�ลายภูมิปัญญา และวัฒนธรรมที่ดีงาม เช่น
เดียวกับฉัตรทิพย์ นาถสุภา (2540 : 18) ที่มองวิถี
การผลิตแบบพอยังชีพของหมู่บ้านในอดีตปัจจุบัน
วิถีนั้นได้หายไปด้วยกระแสการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม
ชุมชนคารวะตะธรรมถือเป็นแนวทางสร้าง
ภูมคิ มุ้ กัน ถือเอาสิง่ ทีค่ วรเคารพร่วมกัน สิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่า
และมีความสำ�คัญในการดำ�เนินวิถีชีวิต ข้อค้นพบ
คือ การศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคม โดยผ่านวิถี
การดำ�เนินชีวิต ทำ�ให้สามารถประเมินสถานการณ์
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เห็นความเสีย่ งและการสร้างภูมคิ มุ้ กันได้ตามทิศทาง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
จุดสี่ยง คือความทันสมัย ความสำ�คัญของปัจจัย
เสื้อผ้า บ้าน อาหารและยา ถูกลดทอนความสำ�คัญ
ลง สิง่ เหล่านีห้ ากมีการเคลือ่ นตัวเข้าในชุมชนคารวะ
ตะธรรมแล้ว จะทำ�ให้การลดทอนความสำ�คัญเหล่า
นั้นเป็นการร่วมสมัย มิติชุมชนคารวะตะธรรมมอง
ความร่วมสมัยเป็นภูมิคุ้มกัน ภูมิคุ้มกันที่ดีต้องเริ่ม
บนฐานหรือก่อรูป อำ�นาจที่ดี เพราะอำ�นาจที่ดีก็
นำ�สู่กฎเกณฑ์ที่ดีและสร้างคุณค่าที่ดี ดังที่ เอกวิทย์
ณ ถลาง (2536 : 36) ได้กล่าวถึงกระบวนการทาง
ปัญญาของมนุษย์ไว้ว่า มนุษย์ต้องเรียนรู้และปรับ
ตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเพื่อความ
อยู่รอดและดำ�รงเผ่าพันธุ์ ในขณะเดียวกันมนุษย์ก็
ต้องสร้างและปรับระบบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
ด้วยกันตลอดเวลา เพราะมนุษย์เป็นเพียงส่วนเล็ก
มากในธรรมชาติในจักรวาล อันลึกลํ้าไพศาลมนุษย์
ถึงจะเก่งอย่างไรก็ใช่จะรู้แจ้งแทงตลอดจนสามารถ
ควบคุมทุกสิ่ง ทุกอย่าง ไว้ได้ ดังนั้นมนุษย์จึงต้อง
สร้างระบบความสัมพันธ์กับสิ่งเหนือธรรมชาติขึ้น
ตามความรูค้ วามเข้าใจและจินตนาการของเผ่าพันธุ์
เพื่ออย่างน้อยก็ให้เกิดดุลยภาพเกิดความมั่นคงทาง
ใจ จึงเป็นการใช้ปญ
ั ญาแก้ปญ
ั หา สัง่ สม สืบสาน และ
ปรับเปลี่ยนอย่างไม่หยุดยั้งจึงเรียกว่าสิ่งภูมิปัญญา
คือแก่นของวัฒนธรรม ซึ่งเป็นแนวทางของชุมชน
คารวะตะธรรม นอกจากนี้การขับเคลื่อนชุมชน
คารวะตะธรรมยังทำ�ให้เห็นการเคลือ่ นตัวทีเ่ ป็นการ
สนับสนุนฐานคิดที่วางไว้คือ “เคารพสิ่งสำ�คัญร่วม
กัน สรรค์สร้างสังคมใจงาม” ซึ่งเป็นฐานคิดที่ใช้
เป็นคำ�ถามนำ�ในการศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคม
สอดคล้องกับบุญเทียน ทองประสาน (2531 :102)
ที่ให้ความสำ�คัญต่อวัฒนธรรมชุมชน

258 รมยสาร

ประเด็นที่ 2 กระบวนการสร้างชุมชน
คารวะตะธรรมข้ อ ค้ น พบจากการขั บ เคลื่ อ น
กระบวนการสร้างชุมชนคารวะตะธรรม 5 ขั้นตอน
ได้แก่ 1) การสร้างกลุ่มคน 2) การสถาปนากลุ่ม
3) การออกแบบกิจกรรมกลุ่ม 4) การขับเคลื่อน
กิจกรรมกลุม่ 5) การเสริมสร้างพลังกลุม่ พบประเด็น
การอภิปรายผล ดังนี้
1. ความยากอยู่ที่จุดเปลี่ยนถ่ายจากการ
รับรู้สู่ความเป็นเจ้าของ หลังจากการรวบรวมคน
เป็นกลุ่มแล้ว จุดเปลี่ยนถ่ายที่จะสถาปนากลุ่มเป็น
เรื่องยาก การเคลื่อนงานจึงต้องเป็นไปตามทิศทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 คือเสริมสร้างความเข้ม
แข็งของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะให้คนมี
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมในการดำ�เนินวิถีปลูก
ฝังความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน อนุรกั ษ์ภมู ปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่น พึงพาตนเองบนทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถี
ชีวิต วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในชุมชน เป็นหลัก
โดยให้ความสำ�คัญกับการเรียนรู้ในชุมชน สามารถ
อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข เคารพในศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจ
2. เมื่อกลุ่มคนเป็นเจ้าของชุมชนคารวะ
ตะธรรมแล้ว สิ่งที่นำ�พาก้าวข้ามสู่ความเป็นเจ้าของ
ชุ ม ชนคารวะตะธรรม คื อ การเคารพสิ่ ง สำ � คั ญ
ร่ ว มกั น แสดงออกให้ เ ห็ น ได้ คื อ การยอมรั บ ใน
คุ ณ ลั ก ษณะ 8 ประการ คื อ ความเป็ น เจ้ า ของ
คุณลักษณะ8 ประการนั่นเองเป็นของตน สิ่งที่เป็น
ชุดความรู้ใหม่คือชุมชนคารวะตะธรรมเข้ากันได้กับ
ชุดความรู้เดิมของเขาก็จะทำ�หน้าที่เชื้อเชิญ ส่วนที่
ไม่สามารถจะเข้าเป็นเนื้อเดียวกับชุดความรู้เดิมก็
จะรับไว้ได้เพียงชั่วคราวและจะถูกผลักออกในที่สุด
สะท้อนให้เห็นถึงความมีจริยธรรมคุณธรรมของ
คนในชุมชน ดังที่ สิทธิโชค วรานุสันติกูล (2549 :
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51- 52) ที่อธิบายถึงคุณธรรมว่าเป็นสิ่งที่บุคคลเห็น
ว่าดีงามมาก มีประโยชน์มากและเลวน้อย ในกาล
เทศะหนึ่งๆ เช่น ความเอื้อเฟื้อ ความอดทน ความ
ขยันขันแข็ง ความซือ่ สัตย์ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
การมีระเบียบวินัย เป็นต้น
3. มีความท้าทายในประเด็นการขับเคลือ่ น
งาน ขั้นความมีพลัง ท้าทายคือ กระบวนการสร้าง
ชุมชนคารวะตะธรรมส่งผลต่อการปลูกจิตสำ�นึก นำ�
สู่พลังภายในจนระเบิดออกมา เพราะคนในชุมชน
เห็นคุณค่าและความสำ�คัญ ทั้งยังเชื่อมั่นว่าบนฐาน
ของความเคารพ การเคารพกันผ่านระบบอาวุโสทาง
เครือญาติ ทำ�ให้กอ่ เกิดคนใจงาม ทีเ่ ชือ่ มโยงระหว่าง
คนต่างวัย โดยเฉพาะการเกิดกลุ่มเยาวชนชุมชน
คารวะตะธรรมเกิดขึ้นเพื่อเป็นการสืบทอดแนวทาง
การพัฒนาชุมชนต่อไป สอดคล้องกับแนวคิดของ
สมพันธ์ เตชะอธิก (2552 : 56) พลังชุมชนเป็น
ทางเลือกในการพึงตนเองเพื่อการแก้ปัญหาต่างๆ
ที่เกิดขึ้นโดยตัวชุมชนเองผสานกับพลังภายนอกที่
เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อนำ�ไปสู่ความ
เข็มแข็งและการจัดการความรู้เพื่อขยายผลสู่ชุมชน
อื่น และสีลาภรณ์ บัวสาย (2547 :21) พลังเกิดจาก
ระบบความรูท้ อ้ งถิน่ ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั บริบทฐาน
ทรัพยากรและสังคมวัฒนธรรม สอดคล้องกับการ
ศึกษาท้องถิ่นเชิงพหุลักษณ์ (ศักดิ์พงศ์ หอมหวล,
2557 : 11) ที่อธิบายความเป็นท้องถิ่นไว้ว่าเป็น
ระบบความสัมพันธ์ของคน ธรรมชาติ และสิ่งเหนือ
ธรรมชาติ การปลู ก จิ ต สำ � นึ ก ให้ ต ระรู้ ถึ ง คุ ณ ค่ า
ร่วมกันก็จะทำ�ให้เกิดพลังชุมชนที่สามารถดำ�เนิน
งานการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนสืบไป
ประเด็นที่ 3 การขยายผลและเรียนรูร้ ว่ ม
กันกับชุมชนอื่น
การเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น กั บ ชุ ม ชนพื้ น ที่ อ่ื น
เป็นการเผยแพร่ การแสดงพลังของชุมชนคารวะตะ
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ธรรมผ่านการทำ�งานของจิต (ธาตุ 5) ทำ�ให้ชุมชน
อื่นสนใจและเชื่อมโยงมาหา การเรียนรู้ร่วมกันกับ
ชุมชนพื้นที่อื่นเกิดขึ้น 2 ประการ คือ ทั้งการนำ�
ชุมชนคารวะตะธรรมไปเรียนรูร้ ว่ มกันกับชุมชนพืน้ ที่
อื่นและชุมชนพื้นที่อื่นมาเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชน
คารวะตะธรรม ดังที่ประเวศ วะสี (2540 : 59) ได้
กล่าวถึงความเป็นชุมชนเกิดจากการเรียนรู้ร่วมกัน
และการจัดการตนเองร่วมกัน การเชื่อมโยงชุมชน
พืน้ ทีอ่ นื่ ด้วยการนำ�ชุมชนคารวะตะธรรมเรียนรูร้ ว่ ม
กัน นอกจากได้ขยายความรู้แล้ว ยังมีคุณค่าในการ
หยัง่ ลึกลงจนเห็นถึงอำ�นาจ พลังของชุมชนคารวะตะ
ธรรมทีข่ บั เคลือ่ นสร้างภูมคิ มุ้ กันให้กบั คนชุมชนใกล้
เคียง เช่นเดียวกับ Schuler, (1989 : 91) ได้กล่าว
ว่า ชุมชน คือ สายใย (Web) ของความสัมพันธ์
ทางสังคมมีความเป็นเอกภาพ มีพลังความยืดโยง
(Cohesive) การสนับสนุนเกือ้ กูลกันและกัน ช่วยคัด
สรรกลัน่ กรองข้อมูลทีจ่ �ำ เป็นและทันสมัย โดยไม่ตอ้ ง
เก็บรวบรวมไว้มากมายเช่นแต่ก่อน (Greenberg.
2000 :73) ซึ่งเป็น “ชุมชนเหมือนจริง” ที่เกี่ยวโยง
สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน เพราะชุมชนคือระบบ
ความสัมพันธ์คนกับบริบทของชุมชนนั้นๆ

ข้อเสนอแนะเพื่อนำ�ผลการวิจัยไปใช้

ชุมชนคารวะตะธรรม : กระบวนการเรียน
รู้สู่ชีวิตและสังคมงาม เป็นงานวิจัยด้านนวัตกรรม
เพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ ซึง่ เป็นนวัตกรรมทางสังคมที่
ต้องใช้ฐานคิดเพื่อเป็นกรอบในการดำ�เนินงาน และ
ใช้หลักพุธธรรมขับเคลื่อนเพื่อกำ�หนดลักษณะของ
ชุมชนที่คาดหวังไว้ มีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ฐานคิด คือ กรอบแนวทางที่จะนำ�ไปสู่
คุณลักษณะของชุมชนทีพ่ งึ ประสงค์ ซึง่ กระบวนการ
ของชุมชนคาราวะตะธรรมใช้ฐานคิด “เคารพสิ่ง
สำ�คั ญ ร่ ว มกั น สรรค์สร้างสังคมใจงาม” เพราะ
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ต้องการสร้างชุมชนที่ให้ความเคารพสิ่งสำ�คัญ
ในชุมชนร่วมกัน ทั้ง คน ธรรมชาติ และสิ่งเหนือ
ธรรมชาติ เพราะในทุกมิติมีความสัมพันธ์กัน หาก
มีการเคารพต่อกันแล้วจะทำ�ให้สังคมนั้นเป็นสังคม
ของความดีงาม ปัญหาสังคมก็จะน้อยลง ดังนั้นฐาน
คิดจึงมีความสำ�คัญในการขับเคลื่อนงานด้านการ
พัฒนาที่มีทิศทางและเป้าหมายร่วมกัน หากชุมชน
ใดจะนำ�แนวทางชุมชนคารวะตะธรรมไปใช้ฐานคิด
จึงต้องให้มีความเหมาะสมกับแต่ละชุมชน
2. การนำ�พุธธรรมมาใช้ จำ�เป็นจะต้อง
สอดคล้องกับฐานคิดและลักษณะของชุมชนที่คาด
หวัง ในกระบวนกานี้ใช้หลักคารวะตา 6 หรือสิ่งที่
ควรเคารพ 6 อย่าง ได้แก่ 1) ผู้ตื่นรู้ผู้เบิกบาน 2) คำ�
สอนให้ทำ�ความดี 3) ผู้แสวงหาความตื่นรู้เพื่อความ
สุขหลุดพ้น 4) รักษาศีลและทำ�ความเพียร 5) ความ
ไม่ประมาทเลินเล่อ และ 6) เคารพความคิดเห็นผูม้ า
พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หากมีการเคารพดังกล่าว
ก็จะเกิดสังคมใจงาม ซึ่งเป็นสังคมที่พึ่งพาอาศัยกัน
ดูและกันและกัน การใช้หลักพุทธธรรมและฐานคิด
พัฒนาร่วมกันเพื่อให้เกิดคุณลักษณะของชุมชมชน
3. กระบวนการขับเคลือ่ นชุมชนคารวะตะ
ธรรม จะต้องดำ�เนินการอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อสร้าง
จิตสำ�นึกให้ผคู้ นนับจากขัน้ ตอนแรกคือการสร้างการ
รับรู้ มีทา่ ทีตอบรับทีด่ ี แสดงความเป็นเจ้าของชุมชน
จึงจะก่อเกิดจิตสำ�นึก และมีพลังในขั้นตอนสุดท้าย
4. งานวิ จั ย นี้ เ ป็ น งานมุ่ ง เปลี่ ย นค่ า นิ ย ม
เปลีย่ นความคิด ต้องอาศัยการสร้างบารมีและความ
น่าเชื่อถือในการปฏิบัติตนเพื่อให้สามารถเข้าถึงจิต
วิญญาณของคน จิตวิญญาณของชุมชน จำ�เป็นอย่าง
ยิ่งต้องการใช้ความรู้คู่คุณธรรม ความอดทนในการ
บ่มเพาะและเข้าใจความจริงอย่างเป็นขั้นตอน
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การสร้างแบบประเมินวินิจฉัยสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตามแนวคิดการประเมินวินิจฉัยทางปัญญา

A Construction of Diagnostic Assessment Instrument
on Scientific Competencies for Grade 9 Students Based
on Cognitive Diagnostic Assessment Approach
ปรียาภรณ์ ดำ�พะธิก 1/ สมพงษ์ ปั้นหุ่น 2/ สุรีพร อนุศาสนนันท์ 3
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บทคัดย่อ

การวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาแบบประเมินวินจิ ฉัย เพือ่ วินจิ ฉัยสมรรถนะ
ทางวิทยาศาสตร์และสร้างคูม่ อื การใช้แบบประเมินวินจิ ฉัย กลุม่ ตัวอย่างเป็นนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ปีการ
ศึกษา 2557 จำ�นวน 890 คนใช้วิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random
Sampling) เครือ่ งมือคือแบบประเมินวินจิ ฉัยสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ จำ�นวน 90 ข้อ
สร้างจากการสำ�รวจรูปแบบการตอบด้วยแบบสอบถามปลายเปิดนำ�มาจัดกลุ่มเพื่อ
จำ�แนกรูปแบบทีต่ อบถูกและผิด สร้างเป็นตัวถูกและตัวลวง หลังจากนัน้ นำ�ไปทดลอง
ใช้จ�ำ นวน 2 ครัง้ เพือ่ วิเคราะห์คณ
ุ ภาพของข้อสอบกำ�หนดจุดตัดและวินจิ ฉัยสมรรถนะ
วิทยาศาสตร์ วิเคราะห์อัตราส่วนความตรงตามเนื้อเรื่องของแบบสอบ (Content
Validity Ratio : CVR)และคำ�นวณหาดัชนีความตรงตามเนื้อเรื่องของแบบสอบ
(Content Validity Index : CVI) ความยาก ค่าอำ�นาจจำ�แนกและความเที่ยงใช้การ
คำ�นวณด้วยวิธีการของแบรนแนนและลิวิงสตันตามลำ�ดับผลการวิจัย พบว่า แบบ
ประเมินวินิจฉัยสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ มีค่า CVR อยู่ระหว่าง 0.60 - 1.00,
CVI = 0.98 ความยากง่าย อยู่ระหว่าง 0.20 - 0.53 ดัชนีจำ�แนกอยู่ระหว่าง 0.22 0.68 ความเที่ยงอยู่ระหว่าง 0.88 - 0.89 คะแนนจุดตัดผ่านเกณฑ์ 8 คะแนน
1

นิสติ ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิจยั วัดผล และสถิตกิ ารศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
2
อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

262 รมยสาร

ผลการวิ นิ จ ฉั ย พบว่ า คะแนนเฉลี่ ย ด้ า นการระบุ
ประเด็นทางวิทยาศาสตร์ (Identifying Scientific
Issues : ISI), การอธิ บ ายปรากฏการณ์ ใ นเชิ ง
วิทยาศาสตร์ (Explain Phenomena Scientifically
: EPS) และการใช้ประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร์
(Using Scientific Evidence : USE) เป็น 11.38,
10.75 และ 10.05 จำ�แนกเป็น 4 กลุ่ม คือ 1) ไม่
บกพร่องร้อยละ 61.79 2) ไม่บกพร่อง ISI แต่
บกพร่อง EPS และ USE ร้อยละ 11.79 3) ไม่
บกพร่องด้าน ISI และ EPS แต่บกพร่อง USE ร้อยละ
15.89 และ 4) บกพร่องทั้ง 3 สมรรถนะร้อยละ
10.51
คำ�สำ�คัญ : การประเมินวินิจฉัย, สมรรถนะทาง
วิทยาศาสตร์, การประเมินวินิจฉัยทางปัญญา

Abstract

The purposes of this research were;
1) to develop diagnostic assessment instrument
on scientific competencies, 2) to diagnose
the scientific competencies for grade 9
thstudents, and 3) to establish the manual of
test administration. The eight hundred and
ninety students were selected by employing
purposive and multistage random sampling
technique. The open-end questionnaire was
used to survey the patterns of students’
responses for generating the alternatives of
test items. The pilot studies were used to
examine the test qualities and set cut-off
scores. The diagnostic process was done to
distinguish students’ scientific competencies.

ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม) 2558		

The research findings revealed that the
diagnostic test consisted of 90 items. The
content validity meets the requirements of
content validity index and content validity
index at 0.60-1.00 and 0.98 respectively,
difficulty index at 0.20-0.53, discrimination
power by Brennan’s index at 0.22-0.68,
reliability using Livingston’s method at
0.88-0.89, and cut off score to distinguish
between competent and non-competent
students using Angoff’s method at 8 points.
Scientific competencies average scores of ISI,
EPS and USE were 11.38, 10.75, and 10.05
respectively. The diagnosis of students’
scientific competencies found that 61.79%
students were competent, 11.79% students
were competent in ISI but were not in EPS
and USE, 15.89% students were competent
in ISI and EPS but were not in USE, and
10.51% were not competent in ISI, EPS and
USE.
Keywords : Diagnostic Assessment, Scientific
Competencies, Cognitive Diagnostic
Assessment.

บทนำ�

การพัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตร์
ในเด็กและเยาวชนไทยเท่าที่ผ่านมายังไม่ประสบ
ความสำ�เร็จ โดยเฉพาะทักษะกระบวนการทีส่ ามารถ
นำ�ไปใช้ในอนาคต นักเรียนไทยยังมีปัญหาอยู่ค่อน
ข้างมาก ดัชนีสำ�คัญที่บ่งชี้ความด้อยคุณภาพของ
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เด็กและเยาวชนไทยในระดับนานาชาติ คือ ผลการ
ประเมินผลการเรียนนานาชาติ PISA (Programme
for International Student Assessment) ซึ่ง
การประเมินการรู้วิทยาศาสตร์ของ PISA ต้องการ
หาตัวชี้วัดว่านักเรียนเรียนรู้ทฤษฎีและแนวคิดพื้น
ฐานทางวิทยาศาสตร์มากน้อยเพียงใดมีสมรรถนะ
ทางวิทยาศาสตร์และสามารถแก้ปัญหาในชีวิตจริง
ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้ดีเพียงใด ตรงกับเป้าหมายของการศึกษาวิทยา
ศาสตร์ คือการทำ�ให้นักเรียนทุกคนมีการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ซึ่งรวมถึงความ
รู้มิติต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ความรู้ความ
สามารถทางสติปัญญา กระบวนการแสดงหาความ
รู้ทางวิทยาศาสตร์ทั้งนี้เพื่อหาคำ�ตอบให้กับระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติในการปรับปรุงการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ ซึ่งการประเมินของ PISA
ไม่ประเมินความรู้ด้านหลักสูตรในโรงเรียน แต่เน้น
ความรู้และทักษะที่ต้องใช้ในชีวิตจริงนอกโรงเรียน
ในอนาคต (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี[สสวท.], 2554ก : 2) ดัชนีที่สะท้อน
ให้เห็นคือผลการประเมินวิทยาศาสตร์ของ PISA
ในปี 2009 และ 2012 พบว่า ในภาพรวมนักเรียน
ไทยร้อยละ 42.80 และร้อยละ 34.00 รู้เรื่องวิทยา
ศาสตร์ตํ่ากว่าระดับพื้นฐาน (สสวท., 2554ข : 10,
2556 : 48)
การประเมินเชิงวินิจฉัย (Diagnostic
Assessment) เป็นการรวบรวมข้อมูลเพือ่ ตัดสินจุด
เด่น จุดด้อย ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งสาเหตุที่ทำ�ให้
เกิดปัญหาอุปสรรคเหล่านั้น โดยมีเป้าหมายเพื่อ
การปรับปรุงแก้ไขและการพัฒนา ในทางการศึกษา
มีการใช้การประเมินเชิงวินจิ ฉัยอย่างแพร่หลายมาก
ขึ้น ทั้งสำ�หรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ และ

บุคคลทั่วไป โดยพยายามบ่งชี้ถึงจุดเด่น จุดด้อย ข้อ
บกพร่อง ปัญหาหรืออุปสรรค ที่ทำ�ให้นักเรียนไม่
สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์การเรียนรูท้ กี่ �ำ หนดไว้ได้
(Gipps, 1995 & Hopkins and Antes, 1990 อ้าง
ถึงใน อมรรัตน์ สร้อยสังวาลย์, 2551 : 1) สารสนเทศ
ทีไ่ ด้จากการประเมินจะเป็นแนวทางให้ครูหายุทธวิธี
ในการจัดการเรียนรู้ หรือมาตรการในการจัดซ่อม
เสริมให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนประสบความ
สำ�เร็จในการเรียนรู้และสามารถพัฒนาตนเองได้
อย่างเต็มตามศักยภาพ การประเมินเชิงวินิจฉัยจึง
เป็นกระบวนการสำ�คัญในการเชื่อมโยงและสร้าง
ความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบหลักของการ
จัดการศึกษา ได้แก่ หลักสูตร การจัดการเรียนรูแ้ ละ
การวัดและประเมินผล อันเป็นแนวทางหนึ่งในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อสร้างและพัฒนาเครื่องมือประเมิน
วินิจฉัยสมรรถนะวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามแนวคิดการประเมินวินิจฉัย
ทางปัญญา
2. เพื่ อ วิ นิ จ ฉั ย สมรรถนะวิ ท ยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามแนวคิด การ
ประเมินวินิจฉัยทางปัญญา
3. เพื่อสร้างคู่มือการใช้เครื่องมือประเมิน
วินิจฉัยสมรรถนะวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามแนวคิดการประเมินวินิจฉัย
ทางปัญญา

ขอบเขตของการวิจัย

การประเมิ น วิ นิ จ ฉั ย สมรรถนะทาง
วิ ท ยาศาสตร์ มี ข อบเขตครอบคลุ ม นิ ย ามการรู้
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วิทยาศาสตร์ เฉพาะด้านสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์
ตามโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)
ได้แก่ 1) การระบุประเด็นทางวิทยาศาสตร์ 2)
การอธิ บ ายปรากฏการณ์ในเชิงวิท ยาศาสตร์ 3)
การใช้ประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้รูป
แบบการประเมินจากแบบทดสอบแบบเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จัดแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) ไม่
บกพร่อง มีสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ครบถ้วน 2)
มีสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ด้านการระบุประเด็น
ทางวิทยาศาสตร์และการอธิบายปรากฏการณ์ใน
เชิงวิทยาศาสตร์ แต่บกพร่องการใช้ประจักษ์พยาน
ทางวิทยาศาสตร์ 3) มีสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์
ด้านการระบุประเด็นทางวิทยาศาสตร์แต่บกพร่อง
การอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์และ
การใช้ประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร์ 4) บกพร่อง
สมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ทั้งสามด้าน
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. สมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ (Scientific
Competencies) หมายถึ ง การใช้ ค วามรู้
วิทยาศาสตร์ใน 3 ด้านหลักๆ ได้แก่ 1) การระบุ
ประเด็นทางวิทยาศาสตร์ (Identifying scientific
issues) ใช้คำ�ย่อว่า ISI (Identifying Scientific
Issues) 2) การอธิ บ ายปรากฏการณ์ ใ นเชิ ง
วิทยาศาสตร์ (Explain phenomena scientifically)
ใช้ คำ � ย่ อ ว่ า EPS 3) การใช้ ป ระจั ก ษ์ พ ยานทาง
วิทยาศาสตร์ (Using Scientific Evidence) ใช้คำ�
ย่อว่า USE
2. การประเมินวินิจฉัยทางปัญญา หมาย
ถึง วิธีการตรวจสอบกระบวนการคิด/ ลักษณะ
การเรียนรู้/ ลักษณะการคิดที่ผิดพลาด

ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม) 2558		

วิธีดำ�เนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นีค้ อื นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ปีการศึกษา 2557 จำ�นวน
15,567 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ปีการศึกษา
2557 จำ�แนกตามขนาดของโรงเรียน คือ ขนาด
เล็ก (1 - 499 คน) ขนาดกลาง (500 - 1,499 คน)
ขนาดใหญ่ (1,500 - 2,499 คน) และขนาดใหญ่
พิเศษ (2,500 คนขึ้นไป) แบ่งกลุ่มตัวอย่างออก
เป็น 3 กลุ่มดังนี้ 1) กลุ่มตัวอย่างสำ�หรับสำ�รวจรูป
แบบการตอบ จำ�นวน 200 คน ใช้วิธีการเลือกแบบ
เจาะจง 2) กลุ่มตัวอย่างสำ�หรับตรวจสอบคุณภาพ
เครือ่ งมือจำ�นวน 300 คน ใช้การสุม่ แบบแบ่งชัน้ ภูมิ
(Stratified Random Sampling) 3) กลุม่ ตัวอย่างที่
ใช้หาความเทีย่ งของเครือ่ งมือและวินจิ ฉัยสมรรถนะ
วิทยาศาสตร์ จำ�นวน 390 คน ใช้การสุม่ แบบแบ่งชัน้
ภูมิ (Stratified Random Sampling) คำ�นวณจาก
สูตรของ Yamane ที่ระดับความเที่ยง 95% (พิสณุ
ฟองศรี, 2552, หน้า 112) ดังนี้
n = N / 1+ Ne2
		 = 15,567 / 1+ 15,567 (0.05)2
		 = 15,567/( 1+15,567 (0.0025)
		 = 15,567 / 39.9175
		 = 389.97
		 = 390 คน
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เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
1. แบบทดสอบเพื่ อ สำ � รวจสมรรถนะ
วิทยาศาสตร์
2. แบบประเมิ น วิ นิ จ ฉั ย สมรรถนะ
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตาม
แนวคิดการประเมินวินิจฉัยทางปัญญา (Cognitive
Diagnostic Assessment:CDA)
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ
ผู้ วิ จั ย ได้ ดำ � เนิ น การสร้ า งเครื่ อ งมื อ โดย
ศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัย และแบบทดสอบ
วินจิ ฉัยข้อบกพร่องทางปัญญา (Cognitive Diagnostic
Assessment: CDA) ทั้งในและต่างประเทศ เช่น
งานวิจัยของนิตยา สำ�ราญพันธ์ (2553) การพัฒนา
แบบทดสอบวินิจฉัยทักษะพื้นฐานความเข้าใจการ
อ่านภาษาอังกฤษ สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
งานวิจยั ของ เมตตา สารมานิตย์ (2552) การพัฒนา
แบบทดสอบวินจิ ฉัยทักษะพืน้ ฐานวิชาภาษาอังกฤษ
สำ�หรับนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
สุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร งานวิจัยของ มญ
ชุ์ปริยา แข็งกล้า (2551) แบบทดสอบวินิจฉัยข้อ
บกพร่องในการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 งานวิจัยของ Wilson (1988)
แบบทดสอบวินจิ ฉัยตนเองและชุดฝึกทักษะพืน้ ฐาน
ทางคณิตศาสตร์ในการศึกษาวิชาอาชีพ แล้วทำ�การ
วิเคราะห์เนื้อหาและสืบค้นบทความวิทยาศาสตร์
เพื่อนำ�มาสร้างแบบทดสอบเพื่อสำ�รวจและแบบ
ทดสอบวินิจฉัยตามลำ�ดับ
คุณภาพเครื่องมือ
1. ค่าดัชนีความตรงตามเนือ้ เรือ่ งของแบบ
ทดสอบ (Content Validity Ratio: CVR) ตามสูตร
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ของลอว์ซี (Lawshe) มีคา่ ตัง้ แต่0.60 - 1.00 และค่า
ดัชนีความตรงตามเนือ้ เรือ่ งของแบบสอบ (Content
Validity Index : CVI) เท่ากับ 0.98 โดยผู้วิจัยได้นำ�
แบบประเมินวินิจฉัยที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อตรวจสอบ แล้วนำ�ข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุง
แก้ไข ก่อนนำ�ไปทดลองใช้ต่อไป
2. ค่าความยากง่าย โดยวิธีคำ�นวณจาก
สัดส่วนของผู้ตอบถูกมีค่าระหว่าง 0.20 - 0.53 และ
ค่าอำ�นาจจำ�แนก จากสูตรของBrennan (ล้วน สาย
ยศและอังคณา สายยศ, 2543 : 198 - 199) มีค่า
ระหว่าง 0.22 - 0.68 โดยผู้วิจัยนำ�ไปทดลองใช้กับ
กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้สองครั้ง จำ�นวน 300 คน
3. ค่าความเที่ยงด้วยวิธีของลิวิงสตัน
(Livingston Method) เป็นการตรวจหาความ
สอดคล้องคะแนนของแต่ละคนที่แปรปรวนไปจาก
คะแนนจุดตัด (สมนึก ภัททิยธนี, 2551 : 229)
มีค่าระหว่าง 0.88 - 0.89
การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยขอความ
อนุเคราะห์จากโรงเรียนมัธยม สังกัดสำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จำ�นวน 15
โรงเรียน ตามขั้นตอนการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ส่งแบบ
ประเมินวินจิ ฉัยจำ�นวน 890 ฉบับ ได้ขอ้ มูลครบถ้วน
ร้อยละ 100
วิ ธี ก ารตรวจแบบประเมิ น วิ นิ จ ฉั ย โดย
ตรวจให้คะแนนแบบประเมินวินจิ ฉัย ถ้าตอบถูกให้ 1
คะแนน ถ้าตอบผิดหรือตอบเกินกว่า 1 คำ�ตอบ หรือ
ไม่ตอบให้ 0 คะแนนแล้วนำ�ผลการตรวจมาวิเคราะห์
โดยวิธีการทางสถิติ แล้วนำ�ข้อมูลมาวิเคราะห์ตาม
จุดมุ่งหมายการวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิง
พรรณา
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ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม) 2558		

สรุปผลการวิจัย

ตอนที่ 1 ผลการสร้างแบบประเมินวินิจฉัยสมรรถนะวิทยาศาสตร์

							
								
												

ภาพที่ 1 ผังแสดงลำ�ดับรายการจำ�แนกองค์ประกอบย่อย
ในแบบประเมินวินิจฉัยสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์
การสร้างเครื่องมือประเมินวินิจฉัยสมรรถนะวิทยาศาสตร์มีจำ�นวน 9 องค์ประกอบย่อย โดยมี
ลำ�ดับรายการดังภาพที่ 1
ตอนที่ 2 ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินวินิจฉัย
การตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินวินจิ ฉัย ประกอบด้วยค่าอัตราส่วนความตรงตามเนือ้ เรือ่ ง
ของแบบทดสอบ (Content Validity Ratio : CVR) ตามสูตรของลอว์ซี (Lawshe) ค่าดัชนีความตรงตาม
เนื้อเรื่องของแบบสอบ (Content Validity Index : CVI) ค่าความยากง่าย ค่าอำ�นาจจำ�แนกของเบรนนอน
(Brennan) และค่าความเที่ยงด้วยวิธีของลิฟวิงสตัน (Livingston Method) รวมทั้งคะแนนจุดตัด ดังนี้
ค่า CVR มีค่า 0.60 – 1.00, ค่า CVI มีค่า 0.98, P มีค่า 0.20 - 0.53, B มีค่า 0.22 - 0.68, rcc มีค่า 0.88
- 0.89 และจุดตัดเท่ากับ 8
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ตอนที่ 3 ผลการใช้แบบประเมินวินิจฉัยสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์
ผลการวินิจฉัยสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามแนวคิด
การประเมินวินิจฉัยทางปัญญา สรุปเป็นแผนภาพและกราฟได้ดังนี้

แบบประเมิน
วินิจฉัย
สมรรถนะทาง
วิทยาศาสตร์

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3

การอธิบาย
ปรากฏการณ์
ในเชิง
วิทยาศาสตร์

รู้ประเด็น

มีสมรรถนะรู้ประเด็น 305 คน (78.21%)
ไม่มีสมรรถนะ 85 คน (21.79%)

รู้หลักฐาน

มีสมรรถนะรู้หลักฐาน 300 คน (76.92%)
ไม่มีสมรรถนะ 90 คน (23.08%)

รู้ลักษณะ

มีสมรรถนะรู้ลักษณะ 262 คน (67.18%)
ไม่มีสมรรถนะ 128 คน (32.82%)

ใช้ความรู้

มีสมรรถนะใช้ความรู้ 267 คน (68.46%)
ไม่มีสมรรถนะ 123 คน (31.54%)

การพยากรณ์

มีสมรรถนะการพยากรณ์ 286 คน (73.33%)
ไม่มีสมรรถนะ 104 คน (26.67%)

สมเหตุสมผล

มีสมรรถนะสมเหตุสมผล 234 คน (60.00%)
ไม่มีสมรรถนะ 156 คน (40.00%)

ลงข้อสรุป

การใช้
ประจักษ์พยาน
ทางวิทยาศาสตร์

ระบุข้อตกลง
สะท้อน

มีสมรรถนะลงข้อสรุป 255 คน (65.38%)
ไม่มีสมรรถนะ 135 คน (34.62%)
มีสมรรถนะระบุข้อตกลง 239 คน (61.28%)
ไม่มีสมรรถนะ 151 คน (38.72%)
มีสมรรถนะสะท้อน 219 คน (56.15%)
ไม่มีสมรรถนะ 171 คน (43.85%)

ภาพที่ 2 ผลการวิเคราะห์ตามสมรรถนะองค์ประกอบย่อย จำ�แนกตามการมีสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์
จากภาพที่ 2 ผลการวิเคราะห์ตามสมรรถนะองค์ประกอบย่อย จำ�แนกตามการมีสมรรถนะทาง
วิทยาศาสตร์ เรียงตามลำ�ดับมากไปน้อย 3 อันดับ ดังนี้ สมรรถนะรูว้ า่ ประเด็นปัญหาหรือคำ�ถามใด สามารถ
ตรวจสอบได้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์, ระบุได้ว่าจะต้องใช้หลักฐานประจักษ์พยานหรือข้อมูลใดในการ
สำ�รวจตรวจสอบ (รู้คำ�สำ�คัญสำ�หรับการค้นคว้า), บรรยายหรือตีความปรากฏการณ์และพยากรณ์การ
เปลี่ยนแปลงในเชิงวิทยาศาสตร์นักเรียนมีสมรรถนะร้อยละ 78.21, 76.92 และ 73.33 ตามลำ�ดับ
เมือ่ นำ�ผลคะแนนนักเรียนรายคนมาวิเคราะห์ สามารถจำ�แนกนักเรียนออกเป็นกลุม่ ทีไ่ ม่มสี มรรถนะ
ทางวิทยาศาสตร์ คะแนนอยูใ่ นระดับตํา่ กว่าจุดตัด และกลุม่ ทีม่ สี มรรถนะทางวิทยาศาสตร์มคี ะแนนอยูบ่ ริเวณ
จุดตัดและสูงกว่า โดยแต่ละสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์มีจำ�นวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ ดังนี้ สมรรถนะด้าน
การระบุประเด็นทางวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 89.48, สมรรถนะด้านการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์
ร้อยละ 77.17 และสมรรถนะด้านการใช้ประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 61.28 ตามลำ�ดับ
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อภิปรายผล

ได้ ส ร้ า งแบบทดสอบองค์ ป ระกอบย่ อ ย
9 องค์ประกอบย่อย ที่มีคำ�ถามองค์ประกอบละ
10 ข้อ รวมเป็นจำ�นวน 90 ข้อ เพื่อนำ�ไปสำ�รวจ
ความรูพ้ นื้ ฐานของนักเรียน คัดเลือกคำ�ตอบผิดและ
เหตุผลที่นักเรียนส่วนใหญ่ตอบผิดมาข้อละ 3 คำ�
ตอบ เพื่อใช้เป็นตัวลวงและเหตุผล ซึ่งปรากฏว่าคำ�
ตอบที่นักเรียนส่วนใหญ่ตอบผิดทั้ง 3 คำ�ตอบของ
ข้อสอบแต่ละข้อในแบบประเมินวินิจฉัย สามารถชี้
จุดบกพร่องของนักเรียนได้ สอดคล้องกับบุญชม
ศรีสะอาด (2540 : 35 - 36) กล่าวไว้ว่า การสร้าง
แบบทดสอบวินจิ ฉัยควรมุง่ วัดเป็นเรือ่ ง ๆ หรือด้าน ๆ
ไป ถ้าต้องอาศัยทักษะย่อยหลายทักษะก็อาจแบ่ง
เป็นแบบทดสอบย่อยวัดตามทักษะย่อยนั้น ๆ และ
สอดคล้องกับ สิงห์ (Singha, 1974 : 200-205) กับ
ศิริรำ�ไพ นาดี (2537 : 19-20) กล่าวถึงลักษณะ
แบบทดสอบวินิจฉัยไว้ว่า คำ�ถามต้องมีจำ�นวนมาก
ข้อเพื่อครอบคลุมจุดประสงค์ในการเรียนรู้ มีการ
วิเคราะห์เนื้อหา
คุณภาพของแบบประเมินวินจิ ฉัยพบว่า ค่า
ความตรงตามเนือ้ เรือ่ ง (CVR) มีคา่ 0.60 – 1.00, ค่า
CVI มีค่า 0.98, P มีค่า 0.20 - 0.53, B มีค่า 0.22
- 0.68, rcc มีค่า 0.88 - 0.89 สรุปได้ว่าเนื้อเรื่องที่
นำ�มาใช้วดั ในแบบประเมินวินจิ ฉัยมีความครอบคลุม
และเป็นตัวแทนของเรือ่ งทีม่ งุ่ วัดได้คา่ ความยากง่าย
ส่วนมากอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างยาก เพราะคำ�ถาม
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การตี ค วาม มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ
สาระของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลายอย่าง
ที่นักเรียนจะต้องนำ�มาเชื่อมโยงสัมพันธ์กันหลาย
ขั้นตอน นอกจากนี้ยังมีระดับของการใช้ความเป็น
เหตุเป็นผล การมองเห็นความสัมพันธ์ของตัวแปร
ทั้งหมด และการนำ�มาลงข้อสรุป (สสวท., 2554ข
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: 150) แต่โดยส่วนรวมข้อสอบก็มีค่าความยากง่าย
เหมาะสมกับลักษณะของแบบทดสอบวินิจฉัย ซึ่ง
ตรงกับคำ�กล่าวของ Gronlund (1976 : 139) ที่
กล่าวไว้ว่า แบบทดสอบวินิจฉัยเป็นข้อสอบที่ค่อน
ข้างง่าย แบบประเมินวินิจฉัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่า
ความยากใกล้เคียงกับแบบทดสอบวินิจฉัยทางด้าน
คณิตศาสตร์ เช่น มญชุ์ปริยา แข็งกล้า (2551 : 73)
และสอดคล้องกับการสร้างแบบทดสอบวินจิ ฉัยทาง
ด้านภาษา เช่น นิตยา สำ�ราญพันธ์ (2553 : 60),
ค่าอำ�นาจจำ�แนกของข้อสอบในแบบประเมินวินจิ ฉัย
มีค่าอำ�นาจจำ�แนกสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายการ
สร้างแบบทดสอบวินิจฉัยตามที่ Singha (1974 :
200 - 205) กล่าวถึงแบบทดสอบวินิจฉัยว่าแบบ
ทดสอบชนิดนี้ต้องการค้นหาจุดอ่อนของนักเรียน
มากกว่าใช้ผลไปเปรียบเทียบกับผลการเรียน และ
ค่าอำ�นาจจำ�แนกของแบบประเมินวินิจฉัยที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นสอดคล้องกับจตุพร แสนเมืองชิน (2551 :
130), อุบล มีสมิ มา (2551) ทีพ่ บว่าค่าอำ�นาจจำ�แนก
มีความใกล้เคียงกัน, ค่าความเที่ยง สอดคล้องกับ
รัชสิรินธร์ ศรีจันทร์แจ่ม (2551 : 67), เมตตา
สารมานิตย (2552 : 80), ธีรารัตน์ นาชัยฤทธิ์ (2550)
ดังนัน้ ถือได้วา่ แบบประเมินวินจิ ฉัยทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้
ฉบับนี้สามารถจำ�แนกนักเรียนที่มีความบกพร่อง
และไม่บกพร่องได้
ผลการวินิจฉัย ผู้วิจัยพบว่า เกณฑ์การ
วินจิ ฉัยตามวิธกี �ำ หนดจุดตัดของแองกอฟฟ์ (Angoff)
รายด้านทัง้ 3 ด้านมีคา่ เท่ากันคือ 8 คะแนน (คะแนน
เต็มด้านละ 30 คะแนน) และรายย่อยทั้ง 9 องค์
ประกอบ มีค่าเท่ากันคือ 3 คะแนน (คะแนนเต็ม
องค์ประกอบย่อยละ 10 คะแนน) ซึ่งคะแนนเกณฑ์
มีค่าตํ่ากว่าครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม เนื่องมาจาก
นักเรียนยังมีความบกพร่องและไม่มีสมรรถนะทาง
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วิทยาศาสตร์อยู่มาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยขอ
งอัมพิกา นุ่นละออง (2546 : 98) ที่หาจุดตัดตามวิธี
ของกิลฟอร์ด ปรากฏว่าแบบทดสอบทั้ง 3 ฉบับ มี
คะแนนเกณฑ์เรียงลำ�ดับดังนี้ 9, 9 และ 8 แสดงว่า
คะแนนเกณฑ์ของแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่อง
วิทยาศาสตร์จะมีค่าไม่สูงมากจากการวินิจฉัยความ
สามารถในการมีและไม่มสี มรรถนะทางวิทยาศาสตร์
สามารถสรุปจำ�แนกกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 4 กลุ่ม
ดั ง นี้ 1) กลุ่ ม ที่ มี แ บบการคิ ด ที่ ถู ก ทั้ ง หมด ควร
ให้การส่งเสริมสนับสนุน เพื่อให้สามารถนำ�ความรู้
วิทยาศาสตร์และความรูท้ เี่ กีย่ วข้องกับวิทยาศาสตร์
ไปใช้ในสถานการณ์ที่หลากหลาย 2) กลุ่มที่มีแบบ
การคิดที่ถูกสองส่วน ควรให้การพัฒนาด้านการใช้
ประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร์ โดยการกระตุ้น
ให้นักเรียนใช้เหตุผลวิเคราะห์ วิจารณ์ข้อสรุปทั้ง
ในทางเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย อาจใช้สถานการณ์
จริงหรือจำ�ลองจากชีวิตประจำ�วัน เพื่อให้นักเรียน
สร้างคำ�อธิบายและข้อโต้แย้งจากสถานการณ์และ
ข้อมูลที่กำ�หนดให้ โดยสื่อสารออกมาอย่างชัดเจน
ให้ผู้รับข่าวสารเข้าใจ 3) กลุ่มที่แบบการคิดที่ถูก
หนึ่งส่วน ควรให้การพัฒนาสมรรถนะการอธิบาย
ปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์และสมรรถนะการ
ใช้ประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร์ โดยการจัดกิจ
กรรมบูรณาการกับกิจกรรมแนะแนว ในการพัฒนา
ทักษะการดำ�เนินชีวิต ซึ่งเน้นทักษะการคิด การ
ตัดสินใจและการแก้ปัญหา การวางแผนและการ
จัดการและ 4) กลุ่มที่แบบการคิดที่ผิดทั้งหมด ต้อง
ได้รับการปรับปรุงอย่างเร่งด่วน การพัฒนาควรใช้
กระบวนการทั้งการจัดค่ายพัฒนาสมรรถนะทาง
วิทยาศาสตร์ การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียน
รูท้ งั้ 8 กลุม่ สาระ การจัดกิจกรรมพัฒนากระตุน้ การ
คิดอย่างสมํ่าเสมอ

ข้อเสนอแนะ

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเสนอแนะเป็น
2 ด้านคือ
1. ด้านการนำ�ผลการวิจัยไปใช้ ผู้วิจัย
ขอเสนอแนะ ดังนี้
		 1.1 เกณฑ์ ก ารตั ด สิ น ว่ า นั ก เรี ย นมี
สมรรถนะหรือไม่มีสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์นั้น
ครูผู้สอนสามารถนำ�วิธีการกำ�หนดจุดตัดไปปรับ
ใช้ได้ตามความเหมาะสมกับระดับความสามารถของ
นักเรียน
		 1.2 ควรขยายขอบเขตของการวิจยั ให้
กว้างขึ้น เป็นระดับภาค โดยการนำ�แบบประเมินนี้
ไปทดสอบกับนักเรียนก่อนการสอบระดับชาติ เพื่อ
ค้นหาข้อบกพร่องของนักเรียน
2. ด้านการทำ�วิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยมีข้อ
เสนอแนะ ดังนี้
		 2.1 ในการสร้ า งแบบทดสอบเพื่ อ
สำ�รวจความรู้พื้นฐานของนักเรียน ควรเพิ่มการ
สัมภาษณ์นักเรียนด้วย เพื่อจะได้คำ�ตอบในเชิงลึก
		 2.2 ในการทดสอบเพื่อสำ�รวจความรู้
พื้นฐานของนักเรียน (Servey Test) ควรมีการเพิ่ม
กลุ่มตัวอย่างให้กว้างขึ้น เพื่อจะได้รูปแบบการคิด
ของนักเรียนอย่างหลากหลาย
		 2.3 ในการสร้ า งตั ว ลวงของแบบ
ทดสอบนั้ น ไม่ ค วรพิ จ ารณาเฉพาะข้ อ ที่ นั ก เรี ย น
ส่วนมากตอบผิดในแบบทดสอบเพื่อสำ�รวจนั้นควร
พิจารณาจากข้อที่มีวิธีการคิดที่แปลกและแตกต่าง
รวมทั้งมีผู้ตอบเป็นส่วนน้อยหรืออาจให้ผู้เชี่ยวชาญ
สร้างตัวเลือกและกำ�หนดจุดบกพร่องให้ด้วยก็จะ
เป็นแบบทดสอบที่ดีมาก
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การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่าง พ.ศ. 2549 – 2553

A Synthesis of Theses for the Master Degree
in Educational Administration in the Rajabhat
Universities in the Northeast During 2006 – 2010
ธิษญาภรณ์ กระจ่างยุทธ 1/ สุนันทา วีรกุลเทวัญ 2/ กิ่งแก้ว ปะติตังโข 3

Tidtsayaporn Grajangyut / Sunanta Viragoontavan / Kingkeaw Patitangko

บทคัดย่อ

การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่าง พ.ศ.
2549 – 2553 ครั้งนี้ เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของวิทยานิพนธ์ และสังเคราะห์ข้อสรุป
ผลการวิจัยแยกตามประเด็นการวิจัยได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน
บุคคล งานบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานทั่วไป และการปฏิรูปการเรียน
การสอน โดยทำ�การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ จำ�นวน 285 เล่ม ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย
ผลการสังเคราะห์พบว่า ส่วนใหญ่เป็นวิทยานิพนธ์ ในปี พ.ศ. 2549 – 2553 รูปแบบ
การวิจัยที่ใช้ ส่วนใหญ่เป็นการวิจัยเชิงสำ�รวจ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงาน
วิชาการมากที่สุด พื้นที่ที่ทำ�การศึกษาเก็บข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี
ประชากรหรือกลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้มากทีส่ ดุ คือ ครูอาจารย์ วิธกี ารเลือกสุม่ กลุม่ ตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ใช้วธิ กี ารเลือกสุม่ แบบง่าย ชนิดของเครือ่ งมือทีใ่ ช้มากทีส่ ดุ คือ แบบสอบถาม
สถิติพื้นฐาน ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนมาก คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน ส่วนสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานใช้มากที่สุดคือ t-test ผลการ
วิจัยสามารถจำ�แนกตามประเด็นที่วิจัยได้ ดังนี้ 1) วิทยานิพนธ์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการ
บริหารงานวิชาการ พบว่า ส่วนใหญ่ สถานศึกษามีการจัดทำ�หลักสูตรสถานศึกษา
1

นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัญฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์
2
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์
3
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์
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และมีการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น อยู่ในระดับปาน
กลาง 2) วิทยานิพนธ์ทศี่ กึ ษาเกีย่ วกับการบริหารงาน
บุคคล พบว่า ส่วนใหญ่การบริหารสถานศึกษาและ
การปฏิบตั งิ านในสถานศึกษา อยูใ่ นระดับปานกลาง
ถึงระดับมาก 3) วิทยานิพนธ์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการ
บริหารงานงบประมาณ พบว่า ส่วนใหญ่จะเป็นการ
ศึกษาจากความคิดเห็นและเปรียบเทียบตามตัวแปร
สถานภาพตำ�แหน่ง เพศ ประสบการณ์ หรือขนาด
โรงเรียน 4) วิทยานิพนธ์ทศี่ กึ ษาเกีย่ วกับการบริหาร
งานทั่วไปส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาจากความคิด
เห็น ของผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง หรือนักเรียน 5)
วิทยานิพนธ์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียน
การสอน พบว่า ส่วนใหญ่สถานศึกษา มีการดำ�เนิน
งานการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติการ
สอน มีการนำ�นโยบายไปสู่การปฏิบัติครอบคลุมทุก
ด้าน การปรับปรุงพัฒนาเด่นชัดขึน้ ครูและบุคลากร
มีความกระตือรือร้นและมุ่งความสำ�เร็จ
คำ�สำ�คัญ : การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์,วิทยานิพนธ์
สาขาการบริหารการศึกษา

Abstract

The Synthesis of the These in Master
of Education Program in Educational
Administration under the Ratjabhat University
in the North-eastern of Thailand between
2006-2010. The purposes of this research
were to study general condition of these
and to synthesize the research results in
the following aspects : academic affairs
administration, personnel administration,
financial administration, general affairs
administration and instruction reform by the
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synthetizing research from 285 books by
random sampling technique. The research
samples were conducted between 20062010. The Research instruments used were
a set of questionnaires. The statistics used
for the data analysis were mean, standard
deviation, independent sample t – test. The
Analysis of the research findings were
as follows: 1) in theses about academic
administration, it was found that most of
schools had constructed school’s curriculum
and developed local curriculum at moderate
level. 2) In theses about personnel
administration, it was found most of schools
had administration of schools and working in
schools at moderate level to high level.
3) In theses about budget administration,
it was found that there was study of opinion
and comparing with position status, gender
experience or school size. 4) In theses about
general administration, it was found that
mostly it was study about their opinions
from school’s directors, teachers, parents
or students. 5) In theses about reform of
instruction it was found that mostly schools
had reformed teachers’ teaching and
students’ learning, implementing of policy
in all aspects, and teachers and personnel
were active and aspired for the success.
Keywords : A Synthesis of Theses , Theses in
Master of Education, program in Educational
Administration
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บทนำ�

การศึ ก ษาคื อ การสร้ า งคนให้ มี ค วามรู้
ความสามารถ มีทักษะพื้นฐานที่จำ�เป็น มีลักษณะ
นิสยั จิตใจทีด่ งี าม มีความพร้อมทีจ่ ะต่อสูเ้ พือ่ ตนเอง
และสังคม มีความพร้อมทีจ่ ะประกอบการงานอาชีพ
ได้การศึกษาช่วยให้คนเจริญงอกงามทั้งทางปัญญา
จิตใจ ร่างกายและสังคม การศึกษาจึงมีความจำ�เป็น
ของชีวติ อีกประการหนึง่ นอกเหนือจากความจำ�เป็น
ด้านที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และยารักษา
โรค การศึกษาจึงเป็นปัจจัยที่ห้า ของชีวิต เป็น
ปัจจัยทีจ่ ะช่วยแก้ปญ
ั หาทุกๆ ด้านของชีวติ และเป็น
ปัจจัยที่สำ�คัญที่สุดของชีวิตในโลกที่มีกระแสความ
เปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อย่างรวดเร็ว และส่งผลกระทบให้วิถีดำ�รงชีวิตต้อง
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกันการศึกษา
ยิ่งมีบทบาทและความจำ�เป็นมากขึ้นด้วยเพราะ
การศึกษาจะช่วยให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นและมีความ
สุข สภาพปัจจุบนั มีความจำ�เป็นต้องสนับสนุนให้ทกุ
คนได้รบั การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานอย่างน้อย 12 ปี จึงจะ
เพียงพอกับความต้องการและความจำ�เป็นที่จะยก
ระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น การศึกษาทำ�ให้คนเป็น
คนฉลาด เป็นคนมีเหตุผล คิดเป็นแก้ปญ
ั หาเป็นและ
รูจ้ กั วิธแี สวงหาความรูเ้ พือ่ พัฒนาตนเองและเพือ่ การ
งานอาชีพ
ปั จ จุ บั น การศึ ก ษาเป็ น เรื่ อ งที่ ไ ด้ รั บ การ
ยอมรับและให้ความสำ�คัญในสังคมเป็นอย่างมาก
ในฐานะที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ทำ�ให้มนุษย์อยู่
ร่วมกันได้อย่างปกติสุข การศึกษาจึงเป็นเทคนิค
หรือเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มี
ความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทางค่านิยม เจตคติ
และวัฒนธรรมทางสังคมในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็น
ในระดับหมู่บ้าน ตำ�บล อำ�เภอ จังหวัด ประเทศ
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และสังคมโลก ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม การถ่ายทอด
ความรู้ เจตคติ และค่านิยมตลอดจนวัฒนธรรมทาง
สังคมที่เกิดขึ้น จากการดำ�เนินงานด้านการศึกษา
ได้ถูกดำ�เนินการโดยสถาบันและองค์กรต่างๆ ที่จัด
ขึ้นในองค์กรและช่วยให้การดำ�เนินงานไปได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ย่อมต้องมีการจัดการหรือที่เรียก
ว่า การบริหารการศึกษา (ภิญโญ สาธร, 2539 :
บทคัดย่อ)
การบริหารการศึกษา เป็นความพยายาม
ที่จัดดำ�เนินงานเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษา อัน
ได้แก่ สถานศึกษา หลักสูตร ครู อาจารย์ นักศึกษา
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตำ�ราเรียน และอาคารสถาน
ที่ตลอดจนเทคโนโลยีต่างๆ เป็นต้นให้เป็นอย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพหรื อ อาจจะกล่ า วว่ า เป็ น ความ
พยายามที่จะจัดดำ�เนินงานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาโดยให้มีผลผลิต คือ นักเรียน นักศึกษา
ให้มีคุณภาพสูงสุด การดำ�เนินการดังกล่าวจึงต้อง
อาศัยศาสตร์และศิลป์ของผู้บริหารและผู้ร่วมงานที่
มีความรูค้ วามสามารถทีจ่ ะจัดกิจกรรมให้สอดคล้อง
กั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ โดยอาศั ย หลั ก การและทฤษฎี
ทางการบริหารการศึกษา ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ด้ วยเหตุ นี้จึง มี ค วามจำ � เป็ นที่ ผู้ บริ ห ารและผู้ ร่ วม
งานจะต้องเรียนรู้ เข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้
หลักการและแนวทางการบริหารการศึกษาได้อย่าง
เหมาะสมกับกิจกรรมและสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิด
ขึ้นในสังคม ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การ
บริหารการศึกษาเป็นศาสตร์ท่ีมีการศึกษาค้นคว้า
ของนักวิชาการทางสาขาการบริหาร การศึกษาทัง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศมายาวนานพอสมควร เพือ่
ให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของหลักการ แนวคิด
ทฤษฎีและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ
และการเมือง ซึ่งการศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการ
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ทางสาขาการบริหารการศึกษา มักจะใช้วิจัยเป็น
แนวทางในการศึกษาและแสวงหาความรู้ นอกจาก
นี้ยังมีนักศึกษาและอาจารย์ในมหาวิทยาลัยทั้งใน
และต่างประเทศได้ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยในรูป
แบบปริญญานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ไว้มากมาย
การวิจัยเป็นกิจกรรมทางวิชาการที่ได้รับ
การยอมรับโดยทั่วไปแล้ว เป็นวิธีการหรือเครื่อง
มือสำ�คัญในการพัฒนาวิชาการให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น
ไป การวิจัยนับเป็นวิธีการและกระบวนการที่ช่วย
ให้มนุษย์คิดค้นสิ่งใหม่ๆขึ้นมา ซึ่งสิ่งใหม่เหล่านั้น
อาจพัฒนามาจากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือจากจินตนา
การอันลํ้าลึกของผู้คิด และอาศัยการดำ�เนินการ
อย่ า งเป็ น ระบบระเบี ย บ ด้ ว ยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ซึง่ จะช่วยให้ผลทางการวิจยั เป็นทีเ่ ชือ่
ถือและยอมรับกันโดยทัว่ ไป (ทิศนา แขมมณี, 2540)
และการสังเคราะห์งานวิจัย เป็นการศึกษางานวิจัย
อย่างพินิจพิเคราะห์ แล้วนำ�ข้อสรุปจากงานวิจัย
แต่ละเรือ่ งมาจัดหมวดหมู่ เปรียบเทียบความเหมือน
และความแตกต่างของงานวิจัยเพื่อหาข้อสรุป ซึ่ง
อาจสรุปได้วา่ การสังเคราะห์งานวิจยั เป็นการศึกษา
หาข้อเท็จจริงเพื่อตอบปัญหาใดปัญหาหนึ่งโดยการ
รวบรวมงานวิจัย (นงลักษณ์ วิรัชชัย และสุวิมล ว่อง
วาณิช, 2540 : 32)
ปัจจุบันการวิจัยได้เข้ามามีบทบาทสำ�คัญ
ในวงการศึกษาของไทยอย่างมาก สถาบันอุดมศึกษา
ต่า งๆ โดยเฉพาะในระดับบัณ ฑิตศึก ษาต่างก็ได้
กำ�หนดให้การวิจัยเป็นส่วนสำ�คัญในหลักสูตรซึ่งผู้
เรียนจะต้องทำ�การศึกษาให้วจิ ยั เพือ่ ให้จบหลักสูตร
ในสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งรูปแบบการวิจัยได้แผ่ขยาย
ออกไปอย่างกว้างขวาง จากการวิจัยเชิงสำ�รวจ การ
วิจัยเชิงทดลองหรือกึ่งทดลอง ไปถึงการวิจัยเชิง
วิเคราะห์เอกสาร การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ การ
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วิจัยเชิงสหสัมพันธ์ การวิจัยแบบอภิมาน ไปจนถึง
การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยรายกรณี เป็นต้น
พัฒนาการทางด้านการวิจัยในแง่ของกระบวนการ
วิธีการ และเครื่องมือได้รับการพัฒนามาเป็นลำ�ดับ
ในระยะหลังๆ นี้ นักวิจัยมีความพิถีพิถันมากขึ้นใน
เรื่องของเครื่องมือ กระบวนการดำ�เนินงาน การ
ควบคุมตัวแปร การวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุป
ข้อมูล ทั้งนี้เพื่อให้การวิจัยมีความเชื่อถือได้สูงขึ้น
สำ � หรั บ สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา
มี ข อบเขตเนื้ อ หาที่ เ ป็ น องค์ ค วามรู้ ที่ ก ว้ า งขวาง
มาก และได้มีการนำ�มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
งานทางด้านการบริหารการศึกษาในทุกระดับของ
การจัดการศึกษาของประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม
ยังไม่มีการรวบรวม หรือสังเคราะห์งานวิจัยหรือ
วิทยานิพนธ์ หรือ ปริญญานิพนธ์เหล่านั้น ว่ามีการ
จัดทำ�ในด้านใดบ้าง และมีความสอดคล้องกับองค์
ความรู้ด้านใดของทฤษฏีหรือหลักการบริหารการ
ศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบนั นีม้ ากน้อยเพียงใด
ทำ�ให้วทิ ยานิพนธ์จ�ำ นวนไม่นอ้ ย มีการจัดทำ�ในด้าน
เดิมๆ เนื่องจากส่วนใหญ่เหตุผลสำ�คัญ ในการเลือก
หัวข้อวิทยานิพนธ์นนั้ จะต้องมาจากความสนใจและ
ความถนัดของผู้จัดทำ�
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจและตั้งใจ
ที่ จ ะสั ง เคราะห์ เ นื้ อ หาวิ ท ยานิ พ นธ์ ห ลั ก สู ต รครุ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันอกเฉียงเหนือ
ที่มีการตีพิมพ์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 ถึงปีการ
ศึ ก ษา 2553 ว่ า มี ข อบเขตเนื้ อ หาในลั ก ษณะใด
สอดคล้องกับองค์ความรู้ด้านต่างๆ ของแนวความ
คิดเกี่ยวกับการบริหารอย่างไร มากน้อยเพียงใด
ทั้งนี้เพื่อจะได้นำ�ไปประกอบการพิจารณา ส่งเสริม
ให้ทำ�วิทยานิพนธ์และงานวิจัยด้านการบริหารการ
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ศึกษาที่ครอบคลุม และมีประโยชน์ต่อการศึกษา
และการวิจัยทางด้านการบริหารการศึกษา เพื่อนำ�
ข้อมูลที่ได้มาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

ในการดำ�เนินการวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่ง
หมายของการวิจัยดังนี้
1. เพือ่ ศึกษาลักษณะทัว่ ไปของวิทยานิพนธ์
ระเบียบวิธีการวิจัย การกำ�หนดประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบข้อมูล วิธีการ
เลือกหรือสุ่มกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล
พื้นที่ที่ทำ�การวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
2. เพื่อสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ แยกตาม
ประเด็นการวิจยั ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การ
บริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ การ
บริหารงานทั่วไป และงานอื่นๆ

ขอบเขตการวิจัย

การสั ง เคราะห์ วิ ท ยานิ พ นธ์ เ ป็ น การ
สั ง เคราะห์ ง านวิ ท ยานิ พ นธ์ ข องนั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา จากวิทยานิพนธ์สาขาการบริหาร
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ ระหว่างปี พ.ศ. 2549 – 2553
ซึ่งได้ทำ�การค้นข้อมูลจาก ThaiLIS ในช่วงวันที่ 1
พฤษภาคม 2553 – 31 พฤษภาคม 2553
1. ขอบเขตของเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสาร
(Documentary Research) ประชากร ได้แก่
รายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์หลักสูตรครุศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทีจ่ ดั การศึกษาระดับมหา
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษาทีม่ กี าร

พิมพ์เผยแพร่ระหว่างปี พ.ศ. 2549 – 2553 จำ�นวน
1,101 เล่ม
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		 2.1 ประชากร ได้จากงานวิทยานิพนธ์
สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่าง
พ.ศ. 2549 – 2553 จำ�นวน 1,101 เล่ม ยกเว้น
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กาฬสิ น ธุ์ แ ละมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏร้อยเอ็ด
		 2.2 กลุม่ ตัวอย่าง ได้จากงานวิทยานิพนธ์
สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่าง
พ.ศ. 2549 - 2553 ยกเว้นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาฬสินธุ์และมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยการ
เทียบกับตารางเครจซีแ่ ละมอร์แกน ได้กลุม่ ตัวอย่าง
จำ�นวน 285 เล่ม
3. ตัวแปรที่ศึกษา
เป็นผลงานวิจัยตามประเด็นการวิจัย
5 งาน ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ การบริหาร
งานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ การบริหาร
งานทั่วไป และงานอื่นๆ

วิธีดำ�เนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร ได้จากงานวิทยานิพนธ์สาขา
วิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่าง พ.ศ. 2549
– 2553 จำ�นวน 1,101 เล่ม ยกเว้นมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาฬสินธุ์และมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้จากงานวิทยานิพนธ์
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่าง พ.ศ. 2549

278 รมยสาร

- 2553 ยกเว้นมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์และ
มหาวิทยาลัยร้อยเอ็ด โดยการเทียบกับตารางเครจ
ซี่และมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่าง จำ�นวน 285 เล่ม

เครื่องมือในการวิจัย

1. ลักษณะเครื่องมือ เครื่องมือที่ใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูลสำ�หรับการวิจยั นี้ เป็นแบบบันทึกราย
ละเอียดวิทยานิพนธ์ ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของวิทยานิพนธ์ ได้แก่ ชื่อ
สถาบันผลิตงานวิจัย ชื่อผู้ทำ�วิจัย สถานภาพของ
ผู้วิจัย ชื่อเรื่อง ปีที่ทำ�การวิจัย และประเภทของ
งานวิจัย
ส่ ว นที่ 2 รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ งาน
วิทยานิพนธ์ ได้แก่ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง วิธี
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่
ใช้เก็บข้อมูล สถิตใิ ช้วเิ คราะห์ขอ้ มูล และผลการวิจยั
2. ขัน้ ตอนในการสร้างเครือ่ งมือ เครือ่ งมือ
ทีใ่ ช้ในการวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้ด�ำ เนินการสร้างแบบบันทึก
รายละเอียด งานวิทยานิพนธ์ตามลำ�ดับดังนี้
		 1. ศึกษาจากตำ�รา และงานวิจัยที่เกี่ยว
กับการสังเคราะห์งานวิจัย
		 2. ศึกษาคู่มือการวิทยานิพนธ์ และงาน
วิทยานิพนธ์ต่างๆ
		 3. กำ�หนดขอบเขตเนือ้ หา และประเด็น
สำ�คัญที่ต้องการศึกษา
		 4. สร้างแบบบันทึก ซึ่งเป็นเครื่องมือที่
จดบันทึกรายละเอียดต่างๆ ของงานวิทยานิพนธ์ที่
ต้องสังเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงเนื้อหา
		 5. นำ � แ บ บ บั น ทึ ก ร า ย ล ะ เ อี ย ด
วิทยานิพนธ์ที่สร้างขึ้น มาพิจารณาความครอบคลุม
ของเนื้อหาโดยผู้วิจัย และทำ�การปรับปรุงแก้ไข ให้
ถูกต้องสมบูรณ์
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6. นำ�แบบบันทึกรายละเอียดวิทยานิพนธ์
ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับวิทยานิพนธ์
ระดับมหาบัณฑิต จำ�นวน 5 เล่ม เพื่อหาความตรง
ในการบันทึกรายละเอียดของงานวิทยานิพนธ์ โดย
ผู้วิจัยทดลองบันทึกรายละเอียดต่างๆ ตามแบบ
บันทึก ปรากฏว่าสามารถจดรายละเอียดได้ครบ
ถ้วนตามต้องการ

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นผู้วิจัยดำ�เนิน
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล วิ ท ยานิ พ นธ์ ห ลั ก สู ต รครุ
ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยดำ�เนินการตามลำ�ดับขั้น
ตอน ดังนี้
1. สำ�รวจรายชื่อวิทยานิพนธ์ในสถาบัน
ราชภั ฎ ในเขตภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ จาก
บัญชีรายชื่อตามที่ค้นคว้ามาจาก ThaiLIS ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา
2. ดำ�เนินเก็บรวบรวมข้อมูลวิทยานิพนธ์
ด้วยตนเอง โดยการอ่านและเก็บข้อมูลรายละเอียด
ต่ า งๆ ของวิ ท ยานิ พ นธ์ ลงในแบบบั น ทึ ก ข้ อ มู ล
วิทยานิพนธ์
3. ผู้ วิ จั ย ตรวจสอบรายละเอี ย ดและ
ทบทวนผลการบันทึกข้อมูลต่างๆ ในแบบบันทึก
ข้อมูลวิทยานิพนธ์ทั้งหมดอีกรอบหนึ่ง
4. ทำ�การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากแบบ
บันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์จากแต่ละเล่มและภาพรวม
ถ้าพบว่าวิทยานิพนธ์เล่มใดมีปัญหา ที่ผู้วิจัยสงสัยก็
จะนำ�ไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อ
ให้แน่ใจว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดจาก
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งานวิทยานิพนธ์ของผู้วิจัยถูกต้องครบถ้วนที่สุดลง
ในแบบบันทึกรายละเอียดงานวิทยานิพนธ์ ระหว่าง
ปีการศึกษา 2549 - 2553

การวิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูล

1. การวิเคราะห์ ในการวิเคราะห์ข้อมูลนี้
ผู้วิจัยได้ดำ�เนินการดังนี้
ประเมินข้อมูลจากแบบบันทึกวิทยานิพนธ์
ที่รวบรวมได้ โดยพิจารณาความถูกต้อง (Correct)
ความเที่ยงตรง (Validity) ของข้อมูล และจัดข้อมูล
เข้ากลุ่มตามประเด็นของการวิเคราะห์เนื้อหาตาม
กรอบแนวคิดทีว่ างไว้ ได้แก่ ประเภทการวิจยั เนือ้ หา
สาระที่ทำ�การวิจัย ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัย วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล แล้วสรุปข้อมูลเหล่านัน้ ออกมาตาม
ปะเภทหรือกลุม่ โดยคำ�นึงถึงแนวหลักทีว่ า่ เป็นกลุม่
หรือเป็นสาระในการวิจัย เป็นการนำ�เสนอข้อเท็จ
จริงที่เก็บรวบรวมได้ และผู้วิจัยตีความหมาย และ
ทำ�ความเข้าใจข้อมูลโดยใช้วิธีการอุปนัย วิเคราะห์
ข้อมูลที่รวบไว้ โดยการจัดแยกข้อมูล ตามประเด็น
ที่จะศึกษา และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ พร้อมสร้าง
ข้อสรุป ข้อค้นพบที่ได้
2. การสังเคราะห์
การสังเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยนี้ ได้แบ่ง
เป็น 2 ส่วนคือ
2.1 การสังเคราะห์เชิงปริมาณ เนื่องจาก
งานวิ ท ยานิ พ นธ์ เ ป็ น การศึ ก ษาปั ญ หาเดี ย วกั น
ทั้งหมดจึงใช้วิธีสังเคราะห์ตามแนวคิดของ Glass
และคณะ (1981) โดยการสังเคราะห์เชิงปริมาณ
ด้ ว ยค่ า ร้ อ ยละ ในส่ ว นของลั ก ษณะทั่ ว ไป ของ
วิทยานิพนธ์

2.2 การสังเคราะห์เชิงเนื้อหา นำ�ผลงาน
วิทยานิพนธ์ที่ศึกษาปัญหาเดียวกันหลายๆ เล่ม มา
สรุปเนือ้ หาสาระโดยอาศัยหมวดหมูต่ ามเนือ้ หางาน
การบริหารทั้งหมด 5 กลุ่มงาน ได้แก่
			 2.2.1 การบริหารงานบุคคล
			 2.2.2 การบริหารงานวิชาการ
			 2.2.3 การบริหารงานทั่วไป
			 2.2.4 การบริหารงานงบประมาณ
			 2.2.5 งานอื่นๆ

ผลการวิจัย

1. วิทยานิพนธ์ทศี่ กึ ษาเกีย่ วกับการบริหาร
งานวิชาการ
เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ การนิเทศ การ
ดำ�เนินการวางแผนปฏิบัติงาน งานหลักสูตรถาน
ศึกษา งานสารสนเทศ การประเมินโครงการ ส่วน
ใหญ่เป็นการศึกษาเกีย่ วกับความคิดเห็นสถานศึกษา
ส่วนใหญ่มีการจัดทำ�หลักสูตรสถานศึกษาและมี
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น อยู่ในระดับปานกลาง
เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่จะนำ�มาสอนนักเรียน
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือผู้บริหาร ครูและคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม
2. วิทยานิพนธ์ทศี่ กึ ษาเกีย่ วกับการบริหาร
งานบุคคล
เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ การบริหารงาน
บุคลากร และการพัฒนาบุคลากร ขวัญและกำ�ลังใจ
ในการปฏิบตั งิ าน ความต้องการในการพัฒนาตนเอง
ระเบียบวินัย จรรยาบรรณ ส่วนใหญ่เป็นการศึกษา
เกี่ยวกับความคิดเห็น และการปฏิบัติของสถาน
ศึกษา พบว่า การบริหารสถานศึกษาและการปฏิบตั ิ
งานในสถานศึกษา อยูใ่ นระดับปานกลางถึงระดับมาก
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แต่เมื่อศึกษาถึงปัญหาขององค์กร มีปัญหาอยู่ใน
ระดับปานกลาง ซึ่งชี้ให้เห็นว่า ถึงแม้องค์กรจะมี
สภาพการบริหารและการปฏิบัติงานที่ดี แต่ยังมี
ปัญหา โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
คือ แบบสอบถาม ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ส่วนใหญ่
เป็นผู้บริหาร ครูอาจารย์ และคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. วิทยานิพนธ์ทศี่ กึ ษาเกีย่ วกับการบริหาร
งานงบประมาณ
เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ การเงินบัญชี และ
พัสดุ การประเมินโครงการและแผนงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาจาก
ความคิดเห็นและเปรียบตามตัวแปร สถานภาพ
ตำ�แหน่ง เพศ ประสบการณ์ หรือขนาดโรงเรียน
ส่วนใหญ่มกี ารใช้งบประมาณตามแผนและโครงการ
ที่กำ�หนดไว้ ปัญหาที่พบคือ งบประมาณมีจำ�นวน
จำ�กัด ประชากรที่ใช้ในการวิจัย จะเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู โดยเครือ่ งมือทีใ่ ช้ คือ แบบสอบถาม
4. วิทยานิพนธ์ทศี่ กึ ษาเกีย่ วกับการบริหาร
งานทั่วไป
เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ งานธุรการ ความ
สัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ความพึงพอใจต่อ
การบริหารงานห้องสมุด กิจการนักเรียน นักศึกษา
ผู้ปกครอง การจัดสภาพแวดล้อม สภาพการออก
กลางคันของนักเรียน การป้องกันยาเสพติดของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่วนใหญ่จะเป็นการ
ศึกษาจากความคิดเห็น จากผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง
หรือนักเรียน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ แบบสอบถาม
5. วิทยานิพนธ์ที่ศึกษาเกี่ยวกับงานอื่นๆ
เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ การปฏิบัติตามนโยบาย
ปฏิรปู การศึกษา ส่วนใหญ่ถานศึกษา มีการดำ�เนินงาน
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การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติการสอน
มีการนำ�นโยบายไปสู่การปฏิบัติครอบคลุมทุกด้าน
การปรับปรุงพัฒนาเด่นชัดขึ้น ครูและบุคลากรมี
ความกระตือรือร้นและมุ่งความสำ�เร็จ ประชากรที่
ใช้ในการวิจัย คือ ครูผู้สอน นักเรียน โดยเครื่องมือ
ที่ใช้ เป็นแบบสอบถาม

อภิปรายผล

จากการสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ หลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการ
ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออก
เฉียงเหนือระหว่าง พ.ศ. 2549 – 2553 ทำ�ให้ทราบ
ถึงลักษณะของวิทยานิพนธ์ หลักสูตรครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันจะนำ�ไป
สูก่ ารวางแผน เพือ่ พัฒนาแก้ไขดำ�เนินงานให้ดยี งิ่ ขึน้
โดยมีประเด็นทีน่ า่ สนใจ อันจะเป็นข้อมูลนำ�ไปสูก่ าร
วางแผนพัฒนา ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้อภิปรายผลและข้อเสนอ
แนะ ดังนี้
1. จากข้อค้นพบจากผลการสังเคราะห์
วิทยานิพนธ์เกีย่ วกับการบริหารงานวิชาการ เป็นการ
ศึกษาเกี่ยวกับ การนิเทศ การดำ�เนินการวางแผน
ปฏิบตั งิ าน งานหลักสูตรสถานศึกษา งานสารสนเทศ
การประเมินโครงการ ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาเกี่ยว
กับ ความคิดเห็น สถานศึกษาส่วนใหญ่มีการจัดทำ�
หลักสูตรสถานศึกษาและมีการพัฒนาหลักสูตรท้อง
ถิน่ พบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก สถานศึกษาส่วน
ใหญ่ มีการดำ�เนินการวางแผนปฏิบัติงานตามแผน
มีการสรุปและประเมินโครงการตามแผนงาน
ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นความสำ�คัญของการศึกษา
มี ก ารนิ เ ทศการจั ด การเรี ย นการสอนของครู ใ น
โรงเรียน ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิชติ บุญเลิศ
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(2543 : 74) กล่าวว่า ผู้บริหารโรงเรียน ให้ความ
สำ�คัญต่องานนิเทศการศึกษาอยู่ในระดับมาก โดย
มุ่งช่วยเหลือ พัฒนาให้มีคุณภาพ โดยการร่วมแรง
ร่ ว มใจกั น ทำ � งานใช้ เ หตุ ผ ลและแก้ ปั ญ หาในการ
จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมีการร่วม
วางแผนนิเทศในโรงเรียน บันทึกการนิเทศไว้เป็น
หลักฐานตลอดจนมีการนิเทศอย่างสมํ่าเสมอ
2. จากข้ อ ค้ น พบจากผลการสั ง เคราะห์
วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เป็นการ
ศึกษาเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคลากร และการ
พัฒนาบุคลากร ขวัญและกำ�ลังใจในการปฏิบัติงาน
ความต้องการในการพัฒนาตนเอง ระเบียบวินัย
จรรยาบรรณ ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาเกีย่ วกับความ
คิดเห็น และการปฏิบัติของสถานศึกษา พบว่า การ
บริหารงานบุคลากรภายในโรงเรียน มีการจัดสัมมนา
การศึกษาดูงานให้กับบุคลากรเป็นส่วนใหญ่ โดย
ภาพรวม พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก
ในการสร้างขวัญและกำ�ลังใจในการปฏิบัติงาน โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลางโรงเรียนที่มีสภาพ
พื้ น ที่ ต่ า งกั น มี ก ารสร้ า งขวั ญ และกำ � ลั ง ใจในการ
ปฏิบัติงานที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ งาน
วิจัย ของ ศิรินทร์ วงศ์สวัสดิ์ (2543 : บทคัดย่อ)
ที่ทำ�เรื่อง การบริหารงานบุคลากรของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำ�นักงานการประถม
ศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า การบริหาร
งานบุคลากร โดยภาพรวมและรายด้าน อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง
3. จากข้ อ ค้ น พบจากผลการสั ง เคราะห์
วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการบริหารงานงบประมาณ
เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ การเงินบัญชี และพัสดุ การ
ประเมินโครงการและแผนงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาจากความคิด
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เห็น ในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณในสถาน
ศึกษา โดยภาพรวม พบว่า สถานศึกษาแต่ละแห่ง
มี ก ารจั ด ทำ � เอกสารทางด้ า นการเงิ น และพั ส ดุ ที่
เป็นปัจจุบันและมีการใช้เงินงบประมาณตามแผน
และโครงการตามที่ โรงเรี ย นกำ � หนดไว้ แต่ ก าร
บริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็น
นิติบุคคล ไม่มีการใช้เงินตามแผนและโครงการ
ตามที่กำ�หนด และงบประมาณมีจำ�นวนจำ�กัดการ
ประเมินโครงการและแผนงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญทัย
สุระมุล, 2550 : 89) ทีไ่ ด้ท�ำ การวิจยั เรือ่ ง การบริหาร
งานงบประมาณในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 พบว่า ข้าราชการ
ครูที่มีตำ�แหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการ
บริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
โดยรวม ด้านการวางแผนงบประมาณ ด้านการ
รายงานทรัพย์สนิ ทางการเงินและผลการดำ�เนินงาน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. จากข้ อ ค้ น พบจากผลการสั ง เคราะห์
วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป เป็นการ
ศึกษาเกี่ยวกับ งานธุรการ ความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน บทบาทของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ความพึงพอใจต่อการบริหารงาน
ห้องสมุด กิจการนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง การ
จั ด สภาพแวดล้ อ ม สภาพการออกกลางคั น ของ
นักเรียน การป้องกันยาเสพติดของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาจากความ
คิดเห็น กานบริหารงาน ด้านงานธุรการแต่ละสถาน
ศึกษามีผู้ที่รับผิดชอบงานธุรการทำ�ให้การปฏิบัติ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บทบาทหน้าทีข่ องชุมชน
ย่อยและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย
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ภาพรวม พบว่า ได้ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษา
เป็นอย่างดี มีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน เห็น
ความสำ�คัญของบุตรหลานทีเ่ ข้ามาศึกษาเล่าเรียนจึง
ให้ความร่วมมือร่วมจัดกิจกรรมทีส่ ถานศึกษาจัดขึน้
เช่น วันแม่ วันเด็ก วันสำ�คัญทางศาสนา เป็นต้น ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญมี เชาระกำ� (2542 :
บทคัดย่อ) โดยทำ�การวิจยั เรือ่ ง การศึกษาการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของคณะกรรมการประถมศึกษา พบว่า
กรรมการโรงเรียนประถมศึกษามีระดับการปฏิบัติ
หน้าด้านการบริหารทั่วไป โดยรายด้านอยู่ในระดับ
มาก
5. จากข้อค้นพบจากผลการสังเคราะห์
วิ ท ยานิ พ นธ์ เ กี่ ย วกั บ เกี่ ย วกั บ งานอื่ น ๆ เป็ น การ
ศึกษาเกี่ยวกับ การปฏิบัติตามนโยบายปฏิรูปการ
ศึกษา ส่วนใหญ่สถานศึกษา มีการดำ�เนินงานการ
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติการสอน มี
การนำ�นโยบายไปสู่การปฏิบัติครอบคลุมทุกด้าน
การปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้เด่นชัดขึ้น ซึ่งกรม
วิชาการ (2543ข : 17) ดังนัน้ จึงเป็นเหตุผลทีท่ �ำ ให้ผู้
บริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานปฏิบตั ติ ามแนวปฏิรปู
การเรียนรู้ ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยรวมและ
รายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมาก
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ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำ�ไปใช้
		 1.1 ข้ อ เสนอแนะต่ อ ผู้ บ ริ ห ารสถาน
ศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรนำ�ผลการวิจัย
และข้อเสนอแนะ ไปเป็นข้อสนเทศในการกำ�หนด
ทิศทางสำ�หรับการวิจัยในเรื่องที่ยังมีการวิจัยน้อย
และยังไม่ได้วิจัย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุง
และพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
		 1.2 ข้อเสนอแนะสำ�หรับอาจารย์ ควร
นำ�ผลการวิจัย ข้อเสนอแนะไปเป็นแนวทางในการ
กำ�หนดหัวข้อเรือ่ ง ประเมินปัญหาการวิจยั และให้ค�ำ
แนะนำ�แก่นกั ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในประเด็นที่
ยังไม่ได้ศึกษา
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป
		 2.1 ควรมีการสังเคราะห์งานวิจัยที่มี
เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บการบริ ห ารงานวิ ช าการในสถาน
ศึกษาที่เป็นผลงานวิจัยในหลักสูตรครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา อย่างกว้าง
ขวางหลากหลายสถาบัน
		 2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนารูป
แบบการบริหารงานวิชาการทีก่ อ่ ให้เกิดประสิทธิผล
ต่อผู้เรียนรูปแบบต่างๆ ที่จะเกิดประโยชน์ต่อการ
นำ�ไปใช้ปฏิบัติ
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บทปริทัศน์หนังสือ
(Book Review)

Preah Bot : Buddhist painted scrolls in Cambodia
พระบฏ : ภาพวาดพุทธประวัติบนผืนผ้าในกัมพูชา

สมศักดิ์ พันธ์ศิริ 1/Somsak Phansiri
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะน�ำหนังสือเกี่ยวกับพระบฏ เพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาเกี่ยวกับ
ประวัติความเป็นมาของพระบฏ ภาพวาดพุทธประวัติบนผืนผ้าในประเทศกัมพูชา หนังสือเล่มนี้เป็นผล
งานการเขียนร่วมกันของนักเขียน ๒ ท่าน คือ วิตโตริโอ โรเวดา ชาวอิตาลี และ โสธน ยีม ชาวกัมพูชา ซึ่ง
ทัง้ สองท่านมีผลงานเขียนร่วมกันเกีย่ วกับพุทธศิลป์ในกัมพูชาอีกหลายเรือ่ ง หนังสือเล่มนี้ ต้นฉบับเขียนเป็น
ภาษาอังกฤษ มีเนือ้ หาสรุปเป็นภาษาเขมรไว้ในตอนท้าย เป็นหนังสือขนาด ๘ หน้ายก มีภาพแทรกประกอบ
ค�ำอธิบายตลอดทั้งเล่ม พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตมัน จ�ำนวน ๒๐๐ หน้า ตีพิมพ์เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยส�ำนัก
พิมพ์ ริเวอร์ บุ๊ค ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย ผู้แต่ง ได้แบ่งเนื้อหาของหนังสือออกเป็น ๓ ตอน ได้แก่ ตอนที่
หนึ่งว่าด้วยประวัติความเป็นมาของพระบฏ ตอนที่สองว่าด้วยภาพวาด และ ตอนที่สาม ว่าด้วยเวสสันดร
ชาดก ซึ่งแต่ละตอนมีสาระสังเขปดังนี้

ตอนที่ ๑ ความเป็นมาของพระบฏ

ผู้แต่งเกริ่นน�ำว่า ผ้าพระบฏเป็นผลผลิตทางสังคมวัฒนธรรมของชาวกัมพูชา การสร้างผ้าพระบฏ
เป็นเครื่องแสดงออกถึงความศรัทธาอย่างแรงกล้าในพุทธศาสนาที่เกี่ยวพันกับพิธีกรรมการบ�ำเพ็ญบุญกุศล
ผ่านการสร้างสิ่งที่แสดงออกถึงความศรัทธาอย่างสูง ผ้าพระบฏจึงมีความส�ำคัญในการเผยแพร่ค�ำสอนของ
พระพุทธศาสนา การสร้างผ้าพระบฏ มีทมี่ าจากต�ำนานในประเทศอินเดีย การใช้ภาพวาดเล่าเรือ่ งพุทธประวัติ
เกิดขึน้ ครัง้ แรก เมือ่ พระเจ้าปเสนทิแห่งแคว้นโกศล ทรงขออนุญาตพระพุทธองค์ สร้างภาพวาดแทนพระองค์
1

อาจารย์ประจำ�สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
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ในเวลาที่พระองค์เสด็จไปบนสวรรค์เพื่อแสดงธรรมโปรดพระมารดา และทรงสร้างพระแก่นจันทน์ขึ้น
อีกต�ำนานกล่าวว่า พระเจ้าพิมพิสารทรงแลกเครื่องราชบรรณาการกับ พระเจ้าอุเทน โดยส่งผ้าที่วาดพุทธ
รูปไปให้พร้อมกันเขียนพระธรรมค�ำสั่งสอนของพระพุทธองค์ คัมภีร์วินัยมูลสวัสถิวาทะ กล่าวถึงตอนหนึ่งที่
พระพุทธองค์แนะวิธกี ารรักษาพุทธรูปด้วยผืนผ้าและแนะน�ำวิธวี าดภาพและจารึกด้วยค�ำสอนของพระองค์ไว้
นอกจากนี้ ในมหาปรินพิ พานสูตร มีเรือ่ งราวทีเ่ กีย่ วกับผ้าพระบฏว่า เมือ่ พระมหากัสสปะไม่ตอ้ งการจะบอก
ข่าวการปรินพิ พานของพุทธองค์ให้พระเจ้าอชาตศัตรูทรงทราบโดยตรง ท่านจึงสร้างผ้าทีว่ าดภาพเหตุการณ์
ส�ำคัญเกีย่ วกับชีวติ ของพระศาสดา ต�ำนานเหล่านี้ บอกถึงพัฒนาการของการวาดพุทธรูปลงบนแผ่นผ้า และ
บอกว่าผ้าที่วาดภาพที่ส�ำคัญมีคุณค่าทางสังคมวัฒนธรรมในขณะนั้น
ค�ำว่า พระบฏ มาจากสองค�ำว่า พระ หมายถึง ศักดิ์สิทธิ์ และ บฏ หมายถึง ผ้า พระบฏ ถูกใช้ใน
การอธิบายพุทธประวัติเป็นเวลานานแล้ว เมื่อพุทธศาสนานิกายเถรวาทแพร่หลาย ภาพวาดบนผืนผ้าจึงถูก
น�ำมาใช้ในพิธเี ฉลิมฉลองทีส่ �ำคัญ ผ้าทีว่ าดภาพจะถูกแขวนไว้ทศี่ าลาหอฉันของวัดเพือ่ เป็นสือ่ ถ่ายทอดธรรม
เทศนาทีล่ กึ ซึง้ ไปสูผ่ มู้ ศี รัทธา ในกัมพูชามีเจ้านายชัน้ สูงบางท่าน เปิดร้านวาดภาพทีใ่ กล้วงั พนมเปญ กษัตริย์
ทอดพระเนตรภาพแล้วทรงพอพระทัย ทรงบริจาคผ้าไหมให้แก่ภรรยาของพวกช่าง ผู้แต่งจึงสันนิษฐานว่า
ในปลาย คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ ผ้าพระบฏถูกวาดตามค�ำสั่งของเจ้านายกัมพูชาชั้นสูง พระบฏที่เก่าแก่ที่สุด
มีอายุในราว ศ.ศ. ๑๘๗๗ พบที่วัด เกรียง เชก ตามปกติพระบฏจะถูกวาดบนผ้าฝ้าย ผ้าไหม หรือผ้าฝ้ายใย
สังเคราะห์ ไม่มีข้อจ�ำกัดในเรื่องสัดส่วนของผ้า บางทีก็เป็นสามเหลี่ยม บางที่ก็เป็นสี่เหลี่ยม ขนาดอาจจะ
ต่างกันไป ปกติผา้ พระบฏเหล่านีจ้ ะม้วนไว้เพือ่ ให้ขนย้ายไปมาได้สะดวก พอถึงจุดหมายแล้วก็จะถูกม้วนออก
แล้วก็แขวนไว้ ศูนย์ของการสร้างพระบฏในกัมพูชา คือ กรุงพนมเปญ เมืองพระตะบอง และ เมืองเสียมเรียบ
ผ้าพระบฏที่สร้างในศตวรรษที่ ๑๙ ผู้แต่งสันนิษฐานว่า วาดโดยศิลปินที่ได้รับการฝึกฝนมาจากกรุงเทพฯ
ผ้าพระบฏทีฆ่ ราวาสถวายให้วดั ในช่วงเทศกาลเป็นการบ�ำเพ็ญบุญกุศล หลังจากทีผ่ า้ พระบฏผ่านการอภิเษก
แล้ว ก็จะถูกแขวนไว้ถาวรในศาลาฉัน หรือในกุฏิ แต่นอ้ ยมากทีจ่ ะแขวนไว้ทผี่ นังของวิหาร ในอดีตผ้าพระบฏ
เหล่านีใ้ ช้แทนภาพจิตรกรรมฝาผนังในวิหารทีเ่ ป็นไม้ซงึ่ ไม่สามารถจะวาดจิตรกรรมฝาผนังลงได้ ส่วนในทีซ่ งึ่
ไม่มีวิหาร ชาวบ้านก็จะตั้งโต๊ะหมู่บูชาแล้วแขวนพระบฏไว้ด้านหลัง บางครั้งจะพบว่า ผ้าพระบฏมักถูกน�ำ
มาแสดงที่หมู่บ้านในงาน ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต วันครบรอบวันตาย ประเพณีการเบิกเนตร พิธีตั้งเสาเขื่อน
ของหมู่บ้าน

พระบฏกับการบ�ำเพ็ญกุศล

ผูแ้ ต่งชีใ้ ห้เห็นว่า การสร้างพระบฏเดิมทีได้รบั แรงศรัทธาในพุทธศาสนาประกอบกับความเชือ่ เรือ่ ง
บุญกุศล ทีก่ ล่าวถึงในคัมภีรอ์ านิสงส์ ทีพ่ รรณนาอานิสงส์ของการถวายผ้าทีว่ าดพุทธประวัติ การสร้างพระบฏ
จะท�ำให้ผู้สร้างได้บุญกุศล และการอ่านอักษรภาพบนผ้าพระบฏ อันเป็นสัญลักษณ์ค�ำสอนของพุทธองค์
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ท�ำให้ผอู้ า่ นได้บญ
ุ กุศลด้วย ส่วนคนทีถ่ วายทานและคนทีส่ วดสรรเสริญพุทธรูป หรือ คนทีเ่ ก็บดอกไม้ไปถวาย
พระบฏก็พลอยได้บุญกุศลไปด้วย นอกจากนี้ ผ้าพระบฏยังถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ในงานฌาปนกิจศพ ในงาน
อวมงคลเช่นนี้ ญาติของผู้ตาย เมื่อได้เตรียมโลงศพแล้วจะขอยืมผ้าพระบฏจากวัด จากนั้นก็ผ้าพระบฏ
จะถูกน�ำไปแสดงไว้ทกี่ ฏุ ที สี่ ร้างขึน้ เป็นการเฉพาะ พอเสร็จสิน้ พิธฌ
ี าปนกิจศพ ผ้าพระบฏก็จะถูกน�ำไปคืนวัด
ในงานศพ ผ้าพระบฏที่เป็นที่นิยมในงานเช่นนี้จะกล่าวถึงพระมาลัยไปไหว้เจดีย์จุฬามณี และ การลงจาก
สวรรค์ชั้นดาวดึงส์

ประติมากรรมพระบฏ

ประติมากรรมพระบฏเริม่ ต้นในอินเดียเป็นเวลาหลายร้อยศตวรรษแล้ว จากภาพสลักพุทธประวัตทิ ี่
สาญจีสถูป มาจนถึงภาพสลักนูนตํา่ ทีถ่ าํ้ อชันตา ส่วนประติมากรรมพระบฏในกัมพูชา มีรปู แบบพิเศษทีค่ วร
กล่าวถึงคือ การให้ความส�ำคัญกับความงามของศิลปะแบบท้องถิ่น ที่ต้องการให้พระพุทธรูปมีพระพักตร์
อิ่มเอม มีพระเนตรเหมือนตากวาง ซึ่งเป็นรูปร่างคล้ายกับสตรีมากกว่าที่จะเป็นรูปพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์
มีเส้นรัศมีล้อมรอบใหญ่กว่าองค์ประกอบอื่นๆ ในผ้าพระบฏของกัมพูชา ไม่มีภาพที่พระพุทธเจ้าเดินบนพื้น
ด้วยเท้าเปล่า มีแต่ภาพที่พระองค์เดินบนดอกบัว ประติมากรรมตอนที่พระพุทธองค์ทรงสละเครื่องราช
กกุธภัณฑ์อันเป็นสัญลักษณ์ของพระราชา ขัดแย้งกับสถาปัตยกรรมที่มีพระพุทธองค์ทรงเครื่องจักรพรรดิที่
มีให้เห็นหลายศตวรรษ อย่างไรก็ตาม ในปลายของศตวรรษที่ ๒๐ องค์ประกอบอื่นนอกจากพุทธเจ้ายังคง
ได้รับอิทธิพลจากอินเดียอยู่ เช่น มีผ้าโผกศีรษะ รูปแบบเสื้อผ้า แก้วแหวน รองเท้าเป็นรูปโค้ง ในเรื่องนี้
ผูแ้ ต่งสันนิษฐานว่า คงเป็นเพราะว่าช่างวาดกัมพูชาจินตนาการถึงเหตุการณ์ในเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ ประเทศอินเดีย

รูปแบบของใช้ภาพเล่าเรื่อง

ผูแ้ ต่งกล่าวถึงการใช้ภาพเล่าเรือ่ งทีเ่ ป็นทีน่ ยิ มกันมากในกัมพูชา การเล่าเรือ่ งนัน้ มีสองลักษณะ คือ
ล�ำดับของการเล่าเหตุการณ์และรูปแบบที่ใช้สื่อสาร และน�ำเสนอท่าทาง ในการเล่าเรื่องและการสนทนา
ช่างภาพจะใช้วิธีการเขียนภาพองค์ประกอบส�ำคัญและต�ำแหน่งที่ท่าทางที่เกิดขึ้น ในการวาดเหตุการณ์ช่าง
ต้องตัดสินใจเลือกแต่งตอนที่อยู่ในภาพที่มองเห็นได้เพราะพื้นที่ถูกจ�ำกัดโดยขนาดของผ้าพระบฏ อย่างไร
ก็ตาม มีหลายวิธกี ารในการน�ำเสนอเหตุการณ์ตอ่ ผูช้ ม เช่น เรือ่ งราวพระเวสสันดรถูกแบ่งไว้เป็นกัณฑ์ ท�ำให้
ช่างภาพมีอิสระในการเลือกสรรมาวาด โดยใช้ฉากเดี่ยวบอกเหตุการณ์เดียวจากเรื่อง หรือใช้หลายฉาก
เนื่องจากพระบฏจะเป็นผ้าใบแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่สามารถแบ่งออกเป็นสามตอน ซึ่งกรอบตอนต้นจะเป็น
ตอนทีม่ เี หตุการณ์ทรี่ วมกันไว้สามตอน ได้แก่ ตอนต้นเป็นเรือ่ งพุทธกัปปะ กรอบตอนกลางเป็นเรือ่ งของพระ
มาลัยที่ล้อมรอบโดยเทวดาและกรอบตอนปลายเป็นเรื่องของพระพุทธองค์ หรือ ใช้การเล่าเรื่องแบบสรุป
เนื้อหาต่อเนื่องหลายฉาก ซึ่งสามารถพบเห็นในพระบฏที่บรรยายเหตุการณ์สามเหตุการณ์ในผ้าใบผืนเดียว

288 รมยสาร

ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม) 2558		

โดยไม่มเี ครือ่ งหมายแบ่งวรรคตอนเหมือนในตอนทีพ่ ระพุทธองค์เสด็จลงจากเทวโลก ทีพ่ ระพุทธองค์ปรากฏ
ตัวในสองครัง้ หรือสามครัง้ ในผ้าพระบฏเดียวกัน ฉากบนเป็นตอนทีพ่ ระองค์สอนพุทธมารดารวมทัง้ พระอินทร์
แล้วก็เสด็จลงทางบันใด มาจนถึงโลกมนุษย์ แล้วก็แสดงพระธรรมเทศนาโปรดพุทธบริษัท รูปแบบการเล่า
เรื่องแบบนี้พบเห็นในผ้าใบเล็กเรื่องพระเวสสันดรชาดกเหมือนกัน นอกจากนี้ยังมีอีกรูปแบบหนึ่ง คือ การ
บรรยายในมุม คือ ภาพเดียวของพุทธประวัติบรรยายเหตุการณ์หนึ่งในชีวิตพระองค์ ล้อมด้วยฉากที่อธิบาย
เพิ่มเติมในกรอบหนึ่ง จะเห็นได้ว่า การวาดพระบฏไม่ว่าจะเป็นฉากเดียว หรือหลายฉากขึ้นอยู่กับพื้นที่อัน
จ�ำกัดให้วาดนั่นเอง
การเลือกเหตุการณ์ส�ำคัญมาวาดขึน้ อยูก่ บั ตอนบางตอนหรือเรือ่ งราวทีม่ หัศจรรย์ในหลายๆปีหรือ
หลายศตวรรษ ในกัมพูชา ผ้าพระบฏหลายผืนถูกจ�ำลองมาจากผ้าพระบฏสมัยก่อนๆ บางทีก็คัดลอกจาก
ภาพที่เขาชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นมงคล บางทีก็เป็นเพราะว่าช่างวาดต้องการคัดลอกผ้าพระบฏที่ขายได้
เงินดี แม้วา่ เรือ่ งราวของพุทธองค์จะถูกวาดบนพระบฏในกัมพูชา ผูแ้ ต่งตัง้ ข้อสังเกตว่า ตอนทีพ่ ระนางมายา
ฝันเกีย่ วกับช้างเผือก เป็นทีน่ ยิ มในภาพจิตรกรรมฝาผนังไม่พบในผ้าพระบฏ ตรงกันข้ามกับเรือ่ งราวของพระ
มาลัย ซึ่งก็ไม่ค่อยพบเห็นในจิตรกรรมฝาผนัง แต่พบมากในผ้าพระบฏ ผู้แต่งสันนิษฐานว่าเรื่องพระมาลัย
ถูกน�ำเข้ามาในกัมพูชาเมื่อครั้งสยามประเทศปกครองบางส่วนของประเทศกัมพูชา

การสร้างพระบฏและผู้อุปถัมภ์การสร้าง

ผูแ้ ต่งกล่าวถึงความทุกข์ยากในยุคสมัยทีเ่ ขมรแดงเรืองอ�ำนาจว่าวัดหลายแห่งในกัมพูชาถูกเปลีย่ น
เป็นยุ้งฉางข้าว บางแห่งถูกท�ำลายรวมทั้งพระพุทธรูป หลังจากยุคสมัยนั้น ชาวกัมพูชามีความพยายามที่จะ
ฟื้นฟูการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังและผ้าพระบฏ แต่ผู้อุปถัมภ์การสร้างผ้าพระบฏหรือจิตรกรรมฝาผนังดู
เหมือนจะซบเซาไปในกัมพูชาในปัจจุบัน เพราะว่าในปัจจุบัน การสร้างผ้าพระบฏได้กลายเป็นเรื่องพาณิชย์
มากกว่าการถวายเป็นพุทธบูชา ท�ำให้การเลือกเหตุการณ์ส�ำคัญมาวาดภาพการลดน้อยลงและการใช้ภาพ
วาดเล่าเรื่องก็พลอยหมดความส�ำคัญลงไปด้วย อย่างไรก็ตาม พ่อค้าในตลาดการซื้อขายของเก่าก็พยายาม
กระตุ้นให้ช่างวาดเลียนแบบผ้าพระบฏโบราณ จึงท�ำให้ตลาดการซื้อขายผ้าพระบฏมีชีวิตชีวามากขึ้น ซึ่งใน
กัมพูชาปัจจุบัน จะพบว่าผ้าพระบฏที่วาดมีความสวยงามสะดุดตาจะถูกเคลือบด้วยพลาสติกเป็นอย่างดี

แหล่งที่มาและอายุของพระบฏ

ผู้แต่งมีความเห็นว่า ไม่มีพระบฏที่ไหนที่เก่าไปกว่าศตวรรษที่ ๑๙ พระบฏที่เก่าแก่กว่านั้นก็ช�ำรุด
ทรุดโทรมไปตามกาลเวลาเพราะวัสดุผ้าหรือวัสดุที่ท�ำสลายไป ผ้าพระบฏที่เก่าแก่มักจะพบในพิพิธภัณฑ์ใน
อเมริกาหรือในประเทศไทย มีเพียงหนึง่ เดียวทีห่ ลงเหลืออยูใ่ นพิพธิ ภัณพ์สถานแห่งชาติ กรุงพนมเปญ พระบฏ
ทีเ่ ก่าแก่พสิ จู น์ได้วา่ เป็นการวาดลงบนผ้าฝ้ายหรือผ้าไหม รังควัตถุลบเลือนไปมากและรายละเอียดบางอย่าง
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ถูกวาดโดยใช้แปรงขนเส้นเดียว เนื่องจากกัมพูชากับไทยมีความสัมพันธ์กันทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม
ผู้แต่งจึงสันนิษฐานว่า พระบฏที่เก่าแก่ที่พบในกัมพูชาอาจจะถูกวาดขึ้นในประเทศไทยหรือช่างวาดที่ได้รับ
การฝึกฝนในประเทศไทย วิธีการอย่างหนึ่งที่จะบอกอายุสมัยของผลงานก็คือ รูปแบบการวาดที่ใช้ พระบฏ
ที่เก่าที่สุด ใช้สีที่แบนไม่ใส ในขณะที่ภาพสมัยใหม่วาดด้วยสีนํ้ามัน อีกอย่างหนึ่ง อวสานพจน์ที่รวมอยู่ในผ้า
พระบฏปกติจะบอกชื่อเจ้าของ ผู้อุปถัมภ์ และบางทีก็ชื่อของช่างวาด ราคา วันเวลา บางทีอวสานพจน์ยัง
บอกถึงวัด อันเป็นแหล่งที่มาอีกด้วย ตามปกติแล้วอวสานพจน์จะบอกสิ่งที่เขียนสองอย่าง คือ ชื่อย่อของ
ฉลากก�ำกับ ปกติจะเป็นตัวใหญ่ ใช้ตวั หนังสือ ตัวหนาสีขาว ในขณะทีช่ อ่ื ของผูอ้ ปุ ถัมภ์หรือผูบ้ ริจาคหรือช่าง
วาดถ้าถูกใส่ไว้ก็จะเป็นตัวเล็ก ใช้ตัวหนังสือสีด�ำ ผ้าพระบฏของกัมพูชาจะมีอวสานพจน์เป็นตัวอักษรเขมร
แต่อย่างไรก็ตาม ผู้แต่งเห็นว่า ตัวอักษรเขมร ไม่ได้บอกว่ามีแหล่งก�ำเนิดในเขมร เพราะว่าตัวอักษรขอมนั้น
ใช้เป็นภาษาบันทึกคัมภีร์โบราณในยุคสมัยนั้นและยังคงสืบทอดการใช้มาจนถึงปัจจุบัน

เปรียบเทียบพระบฏของไทยและกัมพูชา

ผู้แต่งกล่าวว่ามีหลักฐานบางประการที่จะบอกว่าผ้าพระบฎอันไหนเป็นของไทยและกัมพูชา
ประการแรก คือ อวสานพจน์ที่บอกชื่อคนบริจาคหรือช่างวาดเป็นของช่างกัมพูชาและชื่อวัดที่ได้รับการ
บริจาค ประการที่สอง คือรูปแบบและความคล้ายคลึงกันของพระบฏที่ลงวันที่ไว้ ในเรื่องรูปแบบที่ภาพถูก
วาด มีข้อแตกต่างระหว่างของขนบธรรมเนียมของกัมพูชาและไทย คือ ทรงผมของบุรุษและเครื่องแต่งกาย
ของกัมพูชาเป็นแบบยุโรปของบุรุษ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากฝรั่งเศส ผู้แต่งตั้งข้อสังเกตว่า พระบฏกัมพูชาไม่มี
เครื่องเพชรและท่าทางการเคารพบางประการที่ไม่มีในพระบฏของไทย พระบฏของกัมพูชาแสดงให้เห็นถึง
ความเคารพอย่างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไม่มีภาพผู้หญิงเปลือยอกที่เป็นเอกลักษณ์ของพระบฏของไทย
นอกจากนั้นก็เป็นทิวทัศน์โดยเฉพาะการวาดต้นไม้ อีกอย่างที่สังเกตได้จากพระบฏกัมพูชาคือการออกแบบ
เครื่องแต่งกายที่ตัวละครสวมใส่ สุดท้ายคือ รัศมีที่วาดรอบพระเศียรของพุทธองค์ที่บ่งบอกความศักดิ์สิทธิ์
ส่วนมากจะเป็นวงกลมในการวาดของชาวกัมพูชา แต่ไม่ขยายออกข้างบนหรือเป็นรูปนาํ้ ตาเหมือนอย่างของไทย
แต่พระบฏของไทยและกัมพูชามีความคล้ายคลึงกันอยู่อย่างหนึ่ง คือ การบ่งบอกพุทธศาสนานิกายเถรวาท

ตอนที่ ๒ ภาพวาด

ผู้แต่งกล่าวถึงประวัติของพุทธเจ้าในอดีต นับได้ ๕๐๐กว่าชาติ ที่พระองค์แสดงแก่สาวก ซึ่งกลาย
เป็นชาดกที่ส�ำคัญทางพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ที่ชาดกสิบชาติแพร่
หลายและมีความส�ำคัญยิง่ กว่าชาดกอืน่ ๆ การใช้ภาพเล่าเรือ่ งทศชาติมกั จะพบเห็นในผ้าพระบฏของกัมพูชา
ล�ำดับของชาดกทั้งสิบนั้นมีดังนี้ เตมียชาดก มหาชนกชาดก สามชาดก เนมิชาดก มโหสถชาดก ภูริทัตชาดก
มหานารทชาดก จันทกุมารชาดก วิธุระบัณฑิตชาดก และ เวสสันดรชาดก นอกจากนี้ ผู้แต่งได้กล่าวถึง
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ต�ำนานพระมาลัยว่าเป็นเหตุการณ์ตอนส�ำคัญในพระบฏของกัมพูชา เป็นการท่องเที่ยวของพระมาลัยบน
สวรรค์ที่ร่มรื่นและในนรกที่น่าสะพรึงกลัว ในช่วงที่ไปนรกพระมาลัยก็ท�ำอภินิหารคือสร้างฝนเย็นให้ตกบน
กระทะทองแดงใหญ่ทเี่ ดือดทีก่ �ำลังต้มสัตว์นรก ท�ำให้ภเู ขาทีเ่ ผาสัตว์นรกหายไป ท่านช่วยบรรเทาความทุกข์
ของสัตว์นรก สนทนากับสัตว์นรก เสร็จแล้วท่านจะไปบอกข่าวให้แก่ญาติของพวกสัตว์นรกในโลกมนุษย์
และสั่งสอนให้พวกเขาไม่ประมาท ถวายทาน รักษาศีล เจริญภาวนา จากนั้นท่านก็ไปเที่ยวสวรรค์เพื่อไหว้
จุฑามณีสถูปและสนทนากับพวกเทวดา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ท่านพบกับท่านเมตตรัยทีพ่ ระมาลัยพยากรณ์วา่
ท่านจะมาจุติบนโลกและดับทุกข์ของชาวโลก

ต�ำนานสุเมธดาบส

ตามต�ำนานเล่าว่าหลายอสงขัยมาแล้ว พระโพธิสัตว์เกิดเป็นพราหมณ์ชื่อว่า สุเมธ อาศัยอยู่ในเมือ
งอมารวดี เมื่อยังเป็นหนุ่มอยู่ก็ทิ้งสมบัติออกบวชเป็นดาบส เรียนรู้จนจบศาสตร์ทั้งปวง วันหนึ่งเมื่อสุเมธ
ดาบสก�ำลังเหาะไปทางอากาศเห็นหนทางถูกถางแผ้วเพือ่ ให้พระทีปงั กรพุทธเจ้าเสด็จผ่าน จึงได้ชว่ ยท�ำงาน
ในขณะทีท่ �ำหนทางอยูพ่ ระทีปงั กรพุทธเจ้าก็เสด็จมาพอดี สุเมธดาบสเห็นการไม่ทนั จึงเอาตัวเองเป็นสะพาน
ให้พระพุทธองค์เดินผ่าน พระทีปังกรพุทธเจ้าจึงพยากรณ์ว่าเขาจะได้เป็นพุทธเจ้าในอนาคตนามว่า โคดม
พุทธะ ภาพพระบฏแสดงให้เห็นว่า สุเมธดาบสเอาตัวเองทอดเป็นสะพานข้ามถนนทีย่ งั สร้างไม่เสร็จ คนงาน
ถูกวาดว่าก�ำลังขนหินด้วยบุ้งกี๋ ช่างวาดกัมพูชาได้เลือกเอามุมมองที่ไม่ค่อยจะเห็นในศิลปะของกัมพูชา
นอกจากนั้นก็ยังวาดพระอาทิตย์ตกที่งดงาม

ต�ำนานพระกัปปพุทธะ

ผู้แต่งกล่าวว่า พระกัปปะพุทธะในผ้าพระบฏในกัมพูชา ถูกวาดเหมือนกับจิตรกรรมฝาผนัง การ
วางต�ำแหน่งของพระกัปปะพุทธะในผ้าพระบฏ พบว่าอยู่บนต�ำแหน่งบนของผ้าเพื่อให้ดูสูงส่งกว่าองค์ประ
กอบอืน่ ๆในเหตุการณ์ พระพุทธกัปปะทัง้ ห้าถูกวาดให้ประทับบนอาสนะทีใ่ ช้สตั ว์เป็นสัญลักษณ์ พระกัปปะ
พุทธะทั้งห้า ได้แก่ พระกัปปะพุทธในอดีต ๓ พระองค์ พระกัปปพุทธะในปัจจุบัน ๑ พระองค์ และพระกัป
ปะพุทธะในอนาคต ๑ พระองค์ เรียงตามล�ำดับเหตุการณ์ดังนี้ พระกกุสันธะ พระนาคะโคตมะพุทธะ พระ
กัสสปะพุทธะ พระโคตมพุทธะ พระ อริยะเมตตรัย นอกจากพระกัปปะพุทธะแล้ว ผู้แต่งชี้ให้เห็นว่า มีการ
ค้นพบผ้าพระบฏชิ้นหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามีพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ แบ่งออกเป็นสี่แถวๆ ละเจ็ดพระองค์
จ�ำนวนพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์นี้ ได้มาจากพระพุทธเจ้า ๒๔ พระองค์ที่กล่าวถึงในคัมภีร์พุทธวงศ์ โดย
เพิ่มพระเจ้า ๔ พระองค์ คือ พระธรรมังกระ พระเมปังกระ พระสรณังกระ พระโคตมะพุทธะ
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ต�ำนานพระพุทธบาท

ผู้แต่งเน้นความส�ำคัญของพุทธบาทว่าเป็นสื่อให้เห็นถึงความประสงค์ของพุทธเจ้าที่จะเผยแพร่
ธรรม ท�ำให้โลกรู้ธรรมด้วยการเดินสอน ในพุทธประวัติ หลังจากที่พุทธองค์ทิ้งพระราชวังไม่เคยใช้พาหนะ
อย่างอื่นเลยนอกจากเดินด้วยเท้า เป็นเวลา ๔๕ ชันษาที่พระองค์เดินอย่างต่อเนื่องจากเมืองหนึ่งไปยังอีก
เมืองหนึ่ง จากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อสั่งสอนแล้วก็ประทับรอยพระบาทไว้ พระพุทธบาทนั้นจะ
มีลกั ษณะทีส่ �ำคัญ ๓๒ ประการเป็นจักร พุทธบาทเป็นสัญลักษณ์ของการเคารพและสร้างอภินหิ ารในปัจจุบนั
ในกัมพูชาไม่พบว่ามีภาพวาดพุทธรูปที่เดินด้วยพระบาทเปล่าบนพื้น แต่พบว่าประทับยืนบนดอกบัวบาน
เมื่อย่างก้าว ผู้แต่งตั้งข้อสังเกตว่า พุทธบาทในกัมพูชา ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการบูชาและไม่ได้รับสถานภาพที่
สูงส่งเหมือนอย่างประเทศไทย ทีป่ ราสาทนครวัดมีภาพสลักเป็นภาพของพุทธบาทเล็กๆ น้อยกว่าหนึง่ เมตร
พระบฏที่กล่าวถึงพระพุทธบาท ที่เก่าแก่ที่สุด วัดได้ ๑.๙๕ เมตร ถูกวาดบนผ้าที่ทออย่างหยาบๆ โดยใช้สี
แดงวาดพระบฏ มีลายสัญลักษณ์ที่เป็นมงคล ๑๐๘ ประการที่เกี่ยวข้องกับพุทธองค์หรือการสร้างโลก ตรง
กลางจะเป็นจักรและส้นเท้าจะมีทวีปและมหาสมุทรทั้งสี่ พระบฏนี้จะมีนิ้วเท้าที่แสดงลายดอกกุหลาบที่
ท�ำให้พระบฏกัมพูชาแตกต่างจากพุทธบาทของไทย

เหตุการณ์ส�ำคัญในพุทธประวัติ

ผูแ้ ต่งให้ทศั นะเชิงวิจารณ์วา่ พุทธประวัตนิ นั้ เต็มไปด้วยเรือ่ งต�ำนานผสมกับเรือ่ งจริง พระบฏหลาย
ผืนถูกวาด ให้โยงถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริงในชีวิตของพระองค์ทั้งในฉากเดี่ยวหรือฉากที่ผสมกัน เหมือน
อย่างจิตรกรรมฝาผนัง พระบฏเป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับชีวิตของพุทธองค์ที่อธิบายด้วยผ้า ฉากตอนที่ส�ำคัญ
เกี่ยวกับพุทธองค์ถูกแสดงไว้ในผ้าพระบฏของกัมพูชา ได้แก่ ก�ำเนิด การย่างเจ็ดก้าว การออกอภิเนษกรมณ์
การท�ำทุกรกิริยา นางสุชาดาถวายข้าวและบาตร มหาประชาบดีถวายสักการะ ชัยชนะเหนือพญามารและ
การตรัสรู้ พญานาคมุจลินท์ปกป้องพระพุทธองค์ พระพุทธองค์แสดงธรรมเทศนา พระพรหม และพระอินทร์
เข้าเฝ้าพระพุทธองค์ แสดงธรรมเทศนาทีส่ ารนาถ แสดงธรรมเทศนาทีเ่ วฬุวนั เสด็จไปยังเทวโลกชัน้ ดาวดึงส์
และเสด็จลงจากเทวโลกชั้นดาวดึงส์ แสดงอภินิหารที่ป่าปาลิเลยยกะ เสด็จเยี่ยมพระราชบิดา เสด็จเมืองไว
ศาลี การประทุษร้ายพระองค์ของพระเทวทัต การถวายทานที่เมืองกบิลพัสดุ์ มหาปรินิพพานของพระพุทธ
องค์ การถวายพระเพลิงและการแจกพระธาตุ และตอนพิเศษอื่นๆ เช่น การท�ำกสิณโดยเอาซากศพเป็น
กรรมฐานและพิธีกรรมกฐิน

ตอนที่ ๓ ว่าด้วยเวสสันดรชาดก

ผู้แต่งกล่าวถึง เวสสันดรชาดก ว่าเป็นชาดกที่นิยมกันมากในกัมพูชาในชื่อว่า มหาเวสสันดรชาดก
เรียกสั้นๆ ว่า มหาชาติ กล่าวกันว่า ชาดกนี้เป็นสุดยอดของวรรณกรรมพุทธศาสนาในกัมพูชาก็ว่าได้ ผู้แต่ง
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กล่าวถึงเวสสันดรชาดกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ส�ำคัญซึ่งส่งผลให้เกิดภาพวาดเป็นจ�ำนวนมากในวัดในเมืองพระ
ตะบอง มีเหตุการณ์จ�ำนวน ๒๑ ตอนจากเวสสันดรชาดก ที่ถ่ายทอดผ่านผ้าพระบฏ ใช้ภาพวาด ๒ ภาพหรือ
มากกว่านั้น ต่อหนึ่งกัณฑ์ มหาชาติมักจะถูกวาดบนแผ่นพระบฏเล็กๆประมาณ ๑๓-๑๔ ภาพ ผ้าพระบฏที่
พิเศษมีอยู่ ๓ ชุด ซึ่งมีลักษณะเด่นและคล้ายคลึงกัน ชุดแรก พบที่วัดในเมืองพระตะบอง อยู่ในสภาพที่
สมบูรณ์ ชุดที่สอง พบที่กรุงพนมเปญ ชุดสุดท้ายเป็นภาพพระบฏ ที่มีเนื้อหากระจัดกระจายที่ไม่สัมพันธ์กัน
บทเทศนา ซึง่ ทัง้ หมดนีเ้ ป็นฝีมดื วาดของช่างคนเดียวกัน นอกจากนี้ ผูแ้ ต่งได้กล่าวถึงต้นฉบับเวสสันตรชาดก
ที่แปลโดยศาสตราจารย์ โคเวลล์และคณะ และต้นฉบับเวสสันตรชาดกของ โญก แถม โญก แถมนั้นเป็นนัก
ปราชญ์ที่มีชื่อเสียงของกัมพูชา ได้เรียบเรียงเวสสันตรชาดกขึ้นใหม่เพื่อให้ชาวกัมพูชาอ่าน โดยแบ่งเนื้อหา
ออกเป็นหลายๆกัณฑ์ รวมทัง้ สิน้ ๑๔ กัณฑ์ ตีพมิ พ์โดยสถาบันพุทธศาสนาของกัมพูชา กรุงพนมเปญ ต้นฉบับ
ของ โญก แถม มีเหตุการณ์บางตอนทีไ่ ม่มใี นต้นฉบับของศาสตราจารย์โคเวลล์ เพราะผูแ้ ต่งเน้นความกะทัดรัด
จึงมีบางตอนขาดหายไปและไม่นับเข้าในกัณฑ์
นอกจากนัน้ ในกัมพูชามีตน้ ฉบับของพระเวสสันดรชาดกฉบับหนึง่ ทีถ่ กู ค้นพบโดยนักบูรพาคดีชาว
ฝรั่งเศสในคราวที่ค้นต้นฉบับตัวเขียนในวัดหลายแห่งในกัมพูชาเพื่อจัดท�ำข้อมูลวรรณคดีกัมพูชาที่จะแปล
เป็นภาษาฝรั่งเศส ต้นฉบับนี้ในกัณฑ์ที่ ๑-๓ กล่าวถึงเรื่องราวที่คล้ายกับเวสสันดรชาดกต้นฉบับของ โญก
แถม แต่ตัวละครแตกต่างกันบ้างกัณฑ์ที่ ๔ กล่าวถึงอาณาจักร เทโวลงกา กัณฑ์ที่ ๕ เริ่มเรื่องการสวรรคต
ของพระเจ้าชาลี และมเหสี ตามด้วยการพรรณนาเรื่องวงศ์ของพระเจ้า ไสแหน เกามา และ วงศานุวงศ์ที่
ให้ก�ำเนิดกษัตริย์ ๑๖๐,๐๐๐ พระองค์ กัณฑ์ที่ ๖ ย้อนกลับไปยังกล่าวถึงวงศ์สุดท้ายของพระเจ้าเทโวลงกา
กัณฑ์ท่ี ๗ ว่าด้วยพระเจ้าชาลีที่หนึ่งสวรรคตแล้วไปเกิดเป็นเทพเป็นเวลาห้าร้อยล้านปีแล้วจุติลงมายังโลก
เป็นโอรสของพระนางมายา ได้แต่งงานกับเจ้าหญิงพิมพาจนได้พระโอรสหนึง่ พระองค์นามว่าราหุล หลังจาก
นัน้ ก็ยอ้ นไปพรรณนาถึงล�ำดับวงศ์ญาติของเจ้าชาลี ซึง่ เกีย่ วข้องกับวงศ์ตระกูลของพระพุทธเจ้า ในเรือ่ งอายุ
ของผ้าพระบฏ ผู้แต่งได้กล่าวว่า พระบฏที่เก่าแก่ที่สุดในเขมร มีอายุในราวศตวรรษที่ ๑๙ เป็นผ้า ๑๔ ชุด
ที่ได้ตรวจช�ำระและตีพิมพ์โดย ดูเปญ และ ฆิง ฮุก ฑี ในปี ค.ศ. ๑๙๘๑ อย่างไรก็ตาม ผ้าพระบฏทั้ง ๑๔ ชุด
ไม่ได้กล่าวถึงกัณฑ์สุดท้ายที่พบอยู่ในต้นฉบับของ โญก แถม ซึ่งเป็นเรื่องของชาลีกฤษณา แต่เป็นเหตุการณ์
พิเศษที่ว่าด้วยการบูชาจุฬามณีเจดีย์ที่บรรจุพระเขี้ยวแก้ว เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเวสสันดร
ชาดก ซึ่งดูเปญ และ ฆิง ฮุก ฑี สันนิษฐานว่าภาพเหล่านี้เป็นตอนที่ช่างกัมพูชาคิดขึ้นเอง
นอกจากนี้ ผูแ้ ต่งยังกล่าวถึงประเพณีการเทศน์มหาชาติในกัมพูชาว่า พระสงฆ์กมั พูชาจะเทศน์เรือ่ ง
เวสสันดรชาดกในแต่ละกัณฑ์ ในวันออกพรรษาของแต่ละปี ท�ำให้ผู้ฟังก็จะได้บุญกุศล พอเทศกาลเทศน์
มหาชาติของกัมพูชาเริ่มขึ้น พุทธศาสนิกชนผู้จิตศรัทธาก็มารวมตัวกันที่วัดแล้ว เจ้าอาวาสวัดจะแจ้งให้พระ
ลูกวัดเข้าวิหาร จากนั้นเสียงสวดสาธยายก็เริ่มขึ้นจนกระทั่งเที่ยงคืน การเทศน์จะด�ำเนินต่อไปในวันต่อมา
ถ้าหากว่ายังไม่เสร็จ ในพิธกี รรมอืน่ เช่น พิธบี รรพชาอุปสมบท จะมีประเพณีสวดสาธยายพระเวสสันดรชาดก
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บางตอน โดยเลือกเอาเฉพาะตอนที่ทรงผนวชเป็นดาบสที่เขาวงกต จนถึงตอนที่เสด็จกลับพระนคร รวมทั้ง
ตอนขบขันของชูชก ผู้แต่งยํ้าให้เห็นว่า ยังมีเวสสันดรชาดกบางตอนที่ถูกลืมที่ปรากฏในแผ่นหินทรายที่เก็บ
ไว้ในพิพธิ ภัณฑ์แห่งชาติ กรุงพนมเปญ เป็นสถาปัตยกรรมจากปราสาทนครวัด แผ่นหินทรายนีก้ ล่าวถึงเรือ่ ง
ราวบางตอนในเวสสันดรชาดก เช่น ตอนบริจาคช้างทรงของกษัตริย์ ตอนการบริจาคบุตรธิดาให้กับชูชก
และตอนการบริจาคพระเทวีให้แก่ท้าวสักกะ

จุดเด่นจุดด้อยของหนังสือ

หนังสือเล่มนีม้ จี ดุ เด่นคือการน�ำเสนอประวัตคิ วามเป็นมาต่างๆของพระบฏในบริบทของชาวกัมพูชา
และผู้แต่งแสดงให้เห็นว่า พระบฏของกัมพูชานั้นมีข้อแตกต่างจากพระบฏของไทยอย่างไร ในแต่ละบท
ผูแ้ ต่งได้แทรกภาพพระบฏประกอบซึง่ ถ่ายจากสถานทีจ่ ริงจากการส�ำรวจทัว่ กัมพูชาของผูแ้ ต่ง ท�ำให้หนังสือ
มีความน่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิง่ ทีผ่ อู้ า่ นทีส่ นใจในเรือ่ งพุทธศิลป์ ผูแ้ ต่งชีใ้ ห้เห็นว่าการวาดภาพพุทธประวัติ
ทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ของชาวกัมพูชาและเรือ่ งราวบางอย่างทีป่ รากฏเฉพาะในผ้าพระบฏกัมพูชาเท่านัน้ ส่วนจุด
ด้อยของหนังสือเล่มนีอ้ ยูท่ กี่ ารขาดการน�ำเสนอข้อมูลเชิงลึกทางวิชาการซึง่ ผูแ้ ต่งไม่ได้ขอ้ มูลมากนัก อาจเป็น
เพราะว่า ผู้แต่งหนังสือเล่มนี้ มุ่งเน้นไปที่ผู้อ่านที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมากกว่าการน�ำเสนอ
เชิงวิชาการและอีกจุดประสงค์หนึ่งที่ผู้แต่งต้องการเน้นก็คือต้องการเขียนหนังสือให้ชาวกัมพูชาหันมาให้
ความสนใจและศึกษาพุทธศิลป์ในผ้าพระบฏอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ การเรียบเรียงหนังสือจึงเป็นการน�ำ
เสนอแบบธรรมดา เน้นที่รูปภาพประกอบของหนังสือมากกว่าเนื้อหาสาระ

คุณค่าของหนังสือ

หนังสือเล่มนี้มีคุณค่าทาง ประวัติศาสตร์ศิลปะ ประติมากรรม และหนังสือคู่มือด้านจิตรกรรมใน
กัมพูชา จุดเด่นอยูท่ กี่ ารน�ำเสนอภาพวาดพุทธประวัตบิ นพืน้ ฐานของความเข้าใจชาวกัมพูชา ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของการใช้ผ้าพระบฏในประเพณีต่างๆ เช่น งานศพ งานบรรพชาอุปสมบท งานฉลอง เป็นต้น ซึ่ง
ไม่คอ่ ยจะพบเห็นนักในประเทศอืน่ ทีน่ บั ถือพุทธศาสนานิกายเถรวาทด้วยกัน นอกจากนีแ้ ล้ว ยังมีอกี ประเด็น
หนึ่งที่น่าสนใจที่ผู้แต่งได้น�ำเสนอ ได้แก่ ประติมากรรมของพระบฏของชาวกัมพูชานั้น จะเน้นให้พุทธรูป
มีหน้าตาคล้ายสตรีมากกว่าทีจะเป็นภาพวาดบุรุษที่น่าเคารพและศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นบริบทของชาวกัมพูชา
โดยเฉพาะ หนังสือเล่มนีท้ �ำให้ผอู้ า่ นได้ทราบว่า ช่างวาดภาพกัมพูชานัน้ ได้รบั อิทธิพลมาจากช่างวาดของชาว
ไทยอยูไ่ ม่นอ้ ย ผูแ้ ต่งชีใ้ ห้เห็นว่า ประเด็นนีอ้ าจเป็นเพราะว่า ประเทศไทยนัน้ ครัง้ หนึง่ เคยมีอทิ ธิพลต่อกัมพูชา
ทั้งทางการเมืองสังคมและวัฒนธรรม หนังสือเล่มนี้จึงเป็นการเขียนเพื่อเหตุผลหลายประการเช่น กระตุ้น
เตือนให้ชาวกัมพูชาได้ซาบซึ้งและอนุรักษ์พระบฏอันเป็นมรดกของชาวกัมพูชาไว้ และเป็นคู่มือน�ำเที่ยวชม
พุทธศิลป์ของกัมพูชาส�ำหรับชาวต่างประเทศ
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บทสรุป

หนังสือเรื่องพระบฏในกัมพูชาเล่มนี้เป็นหนังสือที่ส�ำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่อธิบายถึงประวัติ และ
ความเป็นมาของพระบฏในกัมพูชาได้ค่อนข้างละเอียด ผู้แต่งทั้งสองได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องนี้เป็นเวลาหลายปี
จนสามารถน�ำเสนอเรือ่ งราวได้อย่างละเอียดและได้น�ำเสนอพุทธศิลป์ในแบบฉบับของชาวกัมพูชา พร้อมทัง้
เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างระหว่างพระบฏของไทยและพระบฏของกัมพูชา ตลอดทัง้ อิทธิพลของช่าง
ไทยที่มีต่อช่างกัมพูชาในการวาดภาพพระบฏ นอกจากนี้ผู้แต่งยังชี้ให้เห็นว่า พระบฏมีความส�ำคัญเพียงใด
ต่อชาวกัมพูชา เพราะว่าพระบฏถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ ในพิธีกรรมและประเพณีต่างๆ ในตอนท้ายผู้แต่งยังได้
วิจารณ์ถงึ ความเปลีย่ นแปลงของการสร้างพระบฏในอดีตและในสมัยปัจจุบนั ซึง่ ปัจจุบนั นัน้ การสร้างพระบฏ
ไม่ใช่เรือ่ งของสร้างสิง่ ของถวายวัดด้วยจิตศรัทธาแต่เป็นเรือ่ งพาณิชย์เข้ามาแทนที่ ความน่าอ่านของหนังสือ
เล่มนี้ อยู่ที่ผู้แต่งได้แทรกภาพพระบฏมากกว่า ๑๗๐ ภาพที่รวบรวมจากสถานที่ต่างๆทั่วกัมพูชาซึ่งมีความ
สวยงามและหาดูได้ยาก พร้อมทั้งตาราง ค�ำอฺธิบาย และดัชนีค้นศัพท์ประกอบ

เอกสารอ้างอิง
Roveda, Vittorio and Sothon Yem. (2010). Preah Bot: Buddhist Painted Scrolls In Cambodia.
Bangkok : River Book.

ROMMAYASAN 295

Vol. 13, No. 3 (September - December) 2015

แนะนำ�ผู้เขียน
About Authors
นางกวินนาฏ ผินกลาง
นางกวินนาฏ ผินกลาง สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)
สาขาวิชาดุรยิ างคศิลป์ คณะวิทยาลัยดุรยิ างคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และกำ�ลังศึกษาระดับปริญญา
โท หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.) สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (ดนตรีศึกษา) จากคณะวิทยาลัย
ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปัจจุบันเป็นอาจารย์สังกัดสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Mrs. Kawinnat Phinklang holds a Bachelor of Fine Arts Program in music, Faculty of
music, Mahasarakham University, and pursuing a Master of Fine Arts Program in music from
college of music, Mahasarakham University. At present, she is a Lecturer of the Program in
Music Education, Faculty of education, Buriram Rajabhat University.
E-mail address : mamiew9590@gmail.com

นายก้องเกียรติ มหาอินทร์
นายก้องเกียรติ มหาอินทร์ สำ�เร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
(ศป.ม.) สาขาวิชาทัศนศิลป์ : ศิลปะสมัยใหม่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ
กำ�ลังศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด) สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมวิจัย คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำ�สาขาออกแบบแฟชั่นและสิ่ง
ทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
Mr. Kongkiat Maha-in, holds a Master of Arts Program in Visual Art : Modern
Art, from Srinakharinwirot University, and pursuing a Doctor of Philosophy Program in Arts
and Culture Research, Srinakharinwirot University. At present, he works as a lecturer in the
program of Fashion and Textile Design, Faculty of Industrial Textiles and Fashion Design,
Rajamangala University of Technology Phra Nakhon.
E-mail address : kongkiat.m@rmutp.ac.th

296 รมยสาร

ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม) 2558		

นางสาวณภัทร เชาว์นวม
นางสาวณภัทร เชาว์นวม สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาวิชาภาษาไทย คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และสำ�เร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาเขมรศึกษา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำ�สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์
Miss Napat Chawnuam holds a Bachelor of Arts Program in Thai Language with
second class honor from the Faculty of Archaeology, Silpakorn University and a Master
of Arts Program in Khmer Studies from the Faculty of Archaeology, Silpakorn University.
At present she works as a lecturer in the Thai Language Program, Faculty of Humanities
and Social Sciences, Buriram Rajabhat University.
E-mail address : j_fattty@hotmail.com

นางธิษญาภรณ์ กระจ่างยุทธ
นางธิษญาภรณ์ กระจ่างยุทธ สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และกำ�ลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรครุ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปัจจุบัน
เป็น ครู โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ อำ�เภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
Ms.Thidsayaporn krajangyut holds a Bachelor of Education Program in Dramatic Arts, Faculty
of Education, Buriram Rajabhat University and pursuing a Master of Education Program in
Educational Administration, Faculty of Education, Buriram Rajabhat University. At present, she
works as a teacher at Rom Klao Buriram School, Non Din Daeng district, Buriram province.
E-mail address : sk_773@hotmail.com

นางนงคราญ แหวนวัง
นางนงคราญ แหวนวัง สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ศษ.บ.) สาขา
วิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กำ�ลังศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่ง
ครู วิทยฐานะ ชำ�นาญการพิเศษ (คศ.3) โรงเรียนบ้านสระ อำ�เภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

ROMMAYASAN 297

Vol. 13, No. 3 (September - December) 2015

Mrs. NongKhran Wanwan holds a Bachelor of Education Program in primary education, from
Sukhothai Thammathirat Open University and pursuing a Master of Arts Program in English,
Faculty of Education, Phayoa University. At present, she is a teacher of specialist grade at
Bansra school Chiangmuan district, Phayao province.
E-mail address : nongkran06@gmail.com

นางสาวนิสยาการณ์ ชนะค้า
นางสาวนิสยาการณ์ ชนะค้า สำ�เร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และกำ�ลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปัจจุบันเป็นครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำ�เภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
Miss Nisayakan Chanakha holds a Master of Business Administration Program
in General Management, Suan dusit Rajabhat University and pursuing a Doctor of Philosophy
program in Educational Administration , Graduate School, Buriram Rajabhat University.
At present, he works as a teacher at Buriramphittayakhom School, Mueang Buriram District,
Buriram Province.
E-mail address : nisayakan@hotmail.com

นางปรียาภรณ์ ดำ�พะธิก
นางปรียาภรณ์ ดำ�พะธิก สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรครศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขา
วิชาชีววิทยา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และกำ�ลังศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิจยั วัดผลและสถิตกิ ารศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปัจจุบันเป็นข้าราชการครู วิทยฐานะ ชำ�นาญการ สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ตำ�บลสุรศักดิ์ อำ�เภอศรีราชา จ.ชลบุรี
E-mail address : Botany2589@hotmail.com
Mrs. Priyaphon Damphathik holds a Bachelor of Education Program in Biology,
Faculty of Education, Nakhon Ratchasima Rajabhat University and pursuing a Master
of Science Program in Educational Research, Measurement, and Statistics, Faculty of
Education, Burapha University. At present, she works as an expert teacher at Surasakwitthayakhom
school, Sriracha sub district, Chonburi province.
E-mail address : Botany2589@hotmail.com

298 รมยสาร

ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม) 2558		

นายพันธ์เทวัช ยังดี
นายพันธ์เทวัช ยังดี สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขา
วิชาการจัดการครัวและภัตตาคาร คณะอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร ปัจจุบัน
กำ�ลังศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาการจัดการท่องเทีย่ วและการ
โรงแรม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยสอนประจำ�สาขา
วิชาการจัดการโรงแรม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
Mr.Phantewat Youngdee holds a Bachelor of Business Administration Program
in Kitchen and Restaurant Management from Dusit Thani College, Bangkok. At present,
he is a Postgraduate Student of Tourism and Hotel Management program at the Faculty
of Tourism and Hotel Management of Mahasarakham University. He also works as a teaching
assistant staff under the same Faculty.
E-mail address : shiny_moon_p@hotmail.com

นายพิพัฒน์ ประเสริฐสังข์
นายพิพัฒน์ ประเสริฐสังข์ สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(ศศ.ม.) สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปัจจุบันเป็น
อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Mr.Phiphat Prasoetsang holds a Master's Degree in Thai Language from Faculty
of Humanities of Social Science, Mahasarakham University. At present, he is a Lecturer in
the Thai Program, Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University.
Email Address : ngooleam@hotmail.com

รองศาสตราจารย์ภาณุ ธรรมสุวรรณ
รองศาสตราจารย์ภาณุ ธรรมสุวรรณ สำ�เร็จการศึกษาปริญญาโท พบม. (รัฐประศาสนศาสตร์) จาก
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปัจจุบนั ทำ�งานที่ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ROMMAYASAN 299

Vol. 13, No. 3 (September - December) 2015

Associate Professor Phanu Thamsuwan holds a Master of Public Administration from
National Institute of Development Administration and at present, he works in program of
Public Administration and Human Resource Management, Faculty of Humanities and Social
Science ,Taksin University, Songkhla campus.
E-mail address : panu_49@hotmail.com

นายเมธา หริมเทพาธิป
นายเมธา หริมเทพาธิป สำ�เร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
(ศน.ม.) สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และสำ�เร็จการ
ศึกษาในระดับเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาปรัชญาและจริยศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา
Mr.Metha Harimtepathip holds a Master of Arts Program in Buddhism and Philosophy
from Graduate School of Mahamakut Raja Vidya University and a Doctor of Philosophy
program in Philosophy and Ethics from Graduate School of Suan Sunandha Rajabhat
University.
E-mail address : metha.ang@gmail.com

นายวิชชาญ จุลหริก
นายวิชชาญ จุลหริก สำ�เร็จการศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
(รป.ด.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมป์ ปัจจุบนั เป็น
อาจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
Mr. Wichan Chunrik holds a Doctor of Philosophy Program in Public Administration
from Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage. At present he works
as a Leaturer in the Program of Public Administration and Human Resource Development,
Faculty of Humanities and Social Sciences, Taksin University, Songkhla Campus.
Email Adress : dr.witchan@hotmail.com

300 รมยสาร

ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม) 2558		

นางสาวศันสนีย์ ชุมพลบัญชร
นางสาวศันสนีย์ ชุมพลบัญชร สำ�เร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
(ศ.ม.) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ หลักสูตรพุทธศาสตรมหา
บัณฑิต (พธ.ม.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ
กำ�ลังศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
Miss Sunsanee Chumponbunchorn holds a Master of Economics Program in
Economics from Graduate School, Kasetsart University and a Master of Arts Program in Buddhist
Studies from Graduate School, Mahachulalongkornrajavidyalaya University and pursuing
a Doctor of Philosophy Program in Buddhist Studies at Mahachulalongkornrajavidyalaya
University. At present she works as an inviting lecturer at Mahachulalongkornrajavidyalaya
University, Khonkaen Campus.
E-mail address : sunsanee_chum@yahoo.com

นางสงกรานต์ พันธุ์พินิจ
นางสงกรานต์ พันธุพ์ นิ จิ สำ�เร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์ และกำ�ลังศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปัจจุบัน
ดำ�รงตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการโรงเรียนทศพรวิทยา อำ�เภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
Mrs.SongKran Phanphinit holds a Master of Education Program in Educational
Administration, Faculty of Education, Buriram Rajabhat University. She is pursuing a Doctor
of Philosophy Program in Educational Administration Graduate School, Buriram Rajabhat
University. At present, she works as a director of Thotsaphon Witthaya School in Satuek
district, Buriram province.
E-mail address : songkran_phanpinit@hotmail.co.th
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รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร คงศิริรัตน์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร คงศิรริ ตั น์ สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) สาขา
ภาษาไทยและภาษาฝรั่งเศส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขา
จารึกภาษาไทย มหาวิยาลัยศิลปากร ปริญญาเอกดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาภาษาไทย (ศศ.ด.) มหาวิทยาลัยนเรศวร
และประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา สาขามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยแห่งชาติฟลิ ปิ ปินส์ ดิลมิ าน ปัจจุบนั เป็น
อาจารย์ประจำ�ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
Associate Professor Dr. Supaporn Kongsirirat graduated with a Bachelor of Education
in Thai language and French Language from ChulalongKorn University, a Master of Art in
Thai Epigraphy from Silpakorn University, and a Doctor of Philosophy. in Thai Language
from Naresuan University. She was also granted Post Graduate Certificate of Attendance in
Anthropology from University of the Philippines Diliman. She currently works as an Associate
Professor of Thai, Department of Thai Language, Faculty of Humanities, Naresuan University,
Phitsanulok.
E-mail address : supapornk7@yahoo.com

นายสมศักดิ์ พันธ์ศิริ
นายสมศักดิ์ พันธ์ศริ ิ สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาสันสกฤต
ปริญญาโท หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาสันสกฤต ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบณ
ั ฑิต
สาขาภาษาสันสกฤต จาก มหาวิทยาลัยมัทราส รัฐทมิฬนาฑู ประเทศอินเดีย ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ประจำ�
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Mr. Somsak Phansiri holds a Bachelor of Arts Program in Sanskrit, a Master of
Arts Program in Sanskrit, and a Doctor of Philosophy Program in Sanskrit from University of
Madras, Tamil Nadu, Republic of India. At present, he works as a Lecturer in the program
of Thai Language, Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University.
E-mail address : spariyat@gmail.com
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นายสมศรี สุ่มมาตย์
นายสมศรี สุ่มมาตย์ สำ�เร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกำ�ลังศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรครุศาสตร
ดุษฎีบันฑิต (ค.ด.) สาขาวิชาบริหารจัดการการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
ปัจจุบันเป็นผู้อำ�นวยการโรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์
Mr. Somsri Summat holds a Master of Education Program in Educational Administration,
Khonkean University and pursuing a Doctor of Philosophy Program in Educational
Administration, Faculty of Education, Mahasarakham Rajabhat University. At present,
he works as a director of Nong-I-but Phai Wet School.
E-mail address : SOOMMAT2502@gmail.com

ว่าที่ ร.ต.สิริวัส ชนะค้าโชติ์สิริ
ว่าที่ ร.ต.สิรวิ สั ชนะค้าโชติส์ ริ ิ สำ�ร็จการศึกษาศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
(ศษ.ม.) สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา
(ป.บัณฑิต) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช และกำ�ลังศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(ศษ.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการ
โรงเรียนบ้านขามขุนร่ม “ประชาสามัคคี” ตำ�บลประสุข อำ�เภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
Acting Sub Lt. Siriwath Chanakhachotsiri holds a Master of Education Program
in Social Studies from Khon-Kaen University and Graduate Diploma in Educational
Administration from Sukhothai Thamathirat Open University and pursuing a Doctor of
Philosophy program in Educational Administration at Vongchavalitkul University. At present,
he works as a Director of Bankankunrom “Prachasamakkhi” School Prasuk Sub district,
Chumpuang District, Nakhonratchasima Province .
E-mail address : nattaron.ch@hotmail.co.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายใจ ทันการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายใจ ทันการ สำ�เร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
(นศ.ม) สาขาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำ�สาขา
วิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
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Asst. Prof. Saijai Tankan holds a Master of Communication Arts Program in Public
Relation, Faculty of Communication Arts, Sripatum University. At present, she works as an
assistant professor in the program of Mass communication, Faculty of Management Science,
Buriram Rajabhat University
E-mail address : saijai@hotmail.com

นางสาวสาวิตรี อกนิษฐ์เสนีย์
นางสาวสาวิตรี อกนิษฐ์เสนีย์ สำ�เร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง และกำ�ลังศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาภาวะผูน้ �ำ เพือ่ การพัฒนาวิชาชีพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ ปัจจุบันเป็นผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Miss Sawitree Akanittasaynee holds a Master of Business Administration Program
in Business Administration, Faculty of Business Administration, Ramkhamhaeng University
and a Doctor of Philosophy Program in Leadership for Professional Development, Graduate
School Buriram Rajabhat University. At present, she is a Manager of the University Business
Incubator Buriram Rajabhat University.
E-mail address : akanitt.152517@gmail.com

นายอภิรมย์ สินชุม
นายอภิรมย์ สินชุม สำ�เร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขา
วิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกำ�ลังศึกษาระดับปริญญาเอก
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (ศษ.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
วงษ์ชวลิตกุล ปัจจุบันเป็นรองผู้อำ�นวยการสถานศึกษา โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา
Mr. Aphirom Sinchum holds a Master of Education Program in Educational
Technology, Faculty of Education, Khonkean University and pursuing a Doctor of Philosophy
program in Educational Administration, Faculty of Education, Vongchavalitkul University.
At present, he works as a Deputy Director of Nikhomphimaisueksa School.
Email address : apiromsin06@gmail.com
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นางอรณิชา อัครพิชากุล
นางอรณิชา อัครพิชากุล สำ�เร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขา
วิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และกำ�ลังศึกษาระดับปริญญาเอก
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (ศษ.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
วงษ์ชวลิตกุล ปัจจุบันเป็นรองผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำ�รุงวิทยา)
Mrs. Onnitcha Akarapichakul holds a Master of Education Program in Educational
Administration, Faculty of Education, Mahasarakham University, and pursuing a Doctor of
Education Program in Educational Administration, Faculty of Education, Vongchavalitkul
University. At present she works as a Deputy Director of BanlaHanchai (Khururatbamrungwitthaya)
Shool.
E-mail address : onnitcha.a@gmail.com

นายอาทิตย์ บำ�รุงเอื้อ
นายอาทิตย์ บำ�รุงเอือ้ สำ�เร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขา
วิชาการตลาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง และปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(ปร.ด.) สาขาวิชานวัตกรรมเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปัจจุบนั
เป็นนายกสมาคมนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Mr. Athit t Bamrung Uea holds a Master of Business Administration Program in
marketing, Graduate School, Ramkhamheang University and a Doctor of Philosophy Program
in Innovation for Local Development, Graduate school, Rajabhat Mahasarakham University.
At present, he works as a Chairman of Association of Innovation for Local Development.
E-mail address : arti6697@gmail.com
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หลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือ
บทความจากงานวิจัยส่งตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ รมยสาร
1. เป็นบทความด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ที่เกี่ยวกับภาษา วรรณกรรม ชาติพรรณ
บรรณารักษ์ ดนตรี นาฏศิลป์ กฎหมาย การพัฒนาสังคม การศึกษา การเมือง วัฒนธรรม ภูมิศาสตร์
ประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม
2. เป็นบทความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ในกรณีเป็นบทความภาษาอังกฤษต้องผ่านการตรวจ
สอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาก่อนส่งให้บรรณาธิการ
3. ต้องระบุชื่อบทความ และชื่อ – สกุลจริงของผู้เขียนบทความ พร้อมวุฒิการศึกษาตำ�แหน่งและ
สถานที่ทำ�งานอย่างชัดเจน เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4. ต้นฉบับบทความต้องมีความยาวไม่เกิน 12 หน้ากระดาษ A4 ขนาดอักษร TH SarabanPSK
16 พร้อมทั้งแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ส่งมาที่เว็บไซต์ http://www.human.bru.ac.th/rom/
5. ต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน
6. หากเป็นงานแปลหรือเรียบเรียงจากภาษาต่างประเทศต้องมีหลักฐานการอนุญาตให้ตพี มิ พ์เป็น
ลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์
7. บทความต้องมีสาระสังเขปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความยาวรวมกันไม่เกิน 1 หน้า
กระดาษ A4
8. บทความควรมีตาราง แผนภูมิ ภาพประกอบ ตามความเหมาะสม
9. บทความที่ส่งมาตีพิมพ์จะได้รับการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย
สองท่าน
10. บทความที่ไม่ผ่านการพิจารณาให้ตีพิมพ์ กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ทราบ แต่ไม่ส่งต้นฉบับ
คืนผู้เขียน

คำ�แนะนำ�สำ�หรับการเตรียมต้นฉบับบทความ
1. จัดหน้ากระดาษขนาด A4
2. กรอบของข้องความ ในแต่ละหน้าให้มีขอบเขตดังนี้ จากขอบบนของกระดาษ 3.81 ซม.
ขอบล่าง 2.54 ซม. ขอบซ้าย 3.81 ซม. ขอบขวา 2.54 ซม.
3. ระยะห่างระหว่างบรรทัด หนึ่งช่วงบรรทัดของเครื่องคอมพิวเตอร์
4. ตัวอักษรใช้ TH SarabanPSK และพิมพ์ตามที่กำ�หนด ดังนี้
		 oชื่อเรื่อง (Title)
			 ภาษาไทยขนาด 18 point, กำ�หนดชิดขวา, ตัวหนา
			 ภาษาอังกฤษขนาด 18 point, กำ�หนดชิดขวา, ตัวหนา
■

■
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		 oชื่อผู้เขียนและชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
			 ใช้ภาษาไทย – อังกฤษ ขนาด 14 point, กำ�หนดชิดขวาพร้อมกับกำ�หนดเชิงอรรถ
				 ไว้ท้ายหน้า 1
		 oบทคัดย่อ
			 ชื่อ “บทคัดย่อ” และ “Abstract” ขนาด 18 point, กำ�หนดชิดซ้าย ตัวหนา
			 ข้อความบทคัดย่อภาษาไทย ขนาด 16 point, กำ�หนดชิดขอบ
			 ข้อความบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ขนาด 16 point, กำ�หนดชิดขอบ
			 ย่อหน้า 1.27 ซม.
		 oคำ�สำ�คัญ (Keyword) ให้พิมพ์ต่อจากส่วนของบทคัดย่อ (Abstract) ควรเลือกคำ�ที่สำ�คัญ
เกี่ยวข้องกับบทความ ประมาณ 4 – 5 คำ� ใช้ตัวอักษรภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ขนาด 16 point
oรายละเอียดบทความ
		 หัวข้อใหญ่ ขนาด 18 point, กำ�หนดชิดซ้าย, ตัวหนา
			 หัวข้อรอง ขนาด 16 point, กำ�หนดชิดซ้าย, ตัวหนา
			 ตัวอักษร ขนาด 16 point, กำ�หนดชิดขอบ, ตัวธรรมดา.
o การอ้างอิงในเนื้อหา การอ้างอิงแทรกเนื้อหา ให้มีชื่อผู้แต่งและปีที่พิมพ์ อยู่ในวงเล็บแต่ถ้ามี
อยู่แล้วให้ใส่เฉพาะปีที่พิมพ์ในวงเล็บ เช่น
			 บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ (2550 : 5) กล่าวว่า ……
		 การศึกษาในบริบทของสังคมไทย (บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ, 2544 : 103)
o การเขียนเอกสารอ้างอิง รายชื่อเอกสารที่ใช้เป็นหลักในการค้นคว้าวิจัย ที่ได้ตรวจสอบเพื่อ
นำ�มาเตรียมรายงานและมีการอ้างถึง รายชื่อเอกสารที่ใช้เป็นหลักในการค้นคว้าวิจัยที่ได้ตรวจสอบเพื่อนำ�
มาเตรียมรายงานและมีการอ้างถึง จัดเรียงลำ�ดับตามตัวอักษรโดยเริ่มจากเอกสารภาษาไทย เอกสารภาษา
อังกฤษโดยใช้ระบบของ APA (American Psychological Association) มีรูปแบบ ดังนี้
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

			 หนังสือแปล
■

ผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง (แปลจาก...โดย...)(ครั้งที่พิมพ์). สถานที่พิมพ์:
สำ�นักพิมพ์.
ฟิชเชอร์, มาร์ก. (2535). เป็นเศรษฐีในชั่วพริบตา (แปลจาก The Instant millionaire
โดย จิรพล ฉายัษฐิต). กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.
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			 วารสารนิตยสาร
■

ผู้เขียนบทความ.(ปีที่พิมพ์,เดือน).ชื่อบทความ.ชื่อวารสาร.ปีที่หรือเล่มที่ (ฉบับที่):
หน้าที่ตีพิมพ์บทความ.
ศศิวิมล ศักดา, (2549, เมษายน-พฤษภาคม). เทศกาลสงกรานต์ 4 ภาค.
วารสารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. 2(12) : 2-5.
			 หนังสือพิมพ์
■

ผู้แต่ง.(ปีที่พิมพ์,เดือนวันที่).ชื่อบทความ.ชื่อหนังสือพิมพ์.หน้าที่ตีพิมพ์บทความ.
บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ. (2551, มีนาคม 30). อาจารย์ราชภัฏกับความท้าทายใหม่. มติชน. หน้า 5
			 หนังสือที่มีผู้รับผิดชอบแต่ละบทแต่ละตอน
■

ชื่อผู้แต่ง.(ปีที่พิมพ์).ชื่อเรื่องหรือชื่อตอน.ในชื่อผู้แต่งหรือหน่วยงานที่จัดทำ�,
ชื่อหนังสือ.(หน้า).สถานที่พิมพ์:สำ�นักพิมพ์.
ศิริพร ลิมตระการ. (2540). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอ่าน. ใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
เอกสารการสอนชุดวิชาการอ่านภาษาไทย (หน้า 1-36). นนทบุรี : สำ�นักพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
			 บทความในหนังสือรวมเรื่อง
■

ชื่อผู้แต่ง.(ปีที่พิมพ์).ชื่อบทความ.ในชื่อผู้รวบรวมหรือบรรณาธิการ.(บก.)ชื่อเรื่อง.
(หน้า).สถานที่พิมพ์:สำ�นักพิมพ์.
ครรชิต มาลัยวงศ์. (2536ก). การประมวลผลคำ�คืออะไร. ใน คอมพิวเตอร์น่ารู้ (หน้า 77).
กรุงเทพฯ : สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
			 วิทยานิพนธ์
■

ผู้เขียนวิทยานิพนธ์.(ปีที่พิมพ์).ชื่อวิทยานิพนธ์.ระดับวิทยานิพนธ์.สาขาวิชาคณะ
มหาวิทยาลัยหรือสถาบัน.
ชาติชาย พานิชชอบ. (2544). แนวโน้มบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในอนาคต.
วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์.
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			 รายงานการวิจัย
■

ชื่อสกุล.(ปีที่พิมพ์).ชื่องานวิจัย.(ครั้งที่พิมพ์).สถานที่พิมพ์:สำ�นักพิมพ์.
บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ. (2544). รายงานการวิจัยเรื่อง แนวคิดเชิงอุดมการณ์และอัตลักษณ์แห่งกวี
ประชาชนในร้อยกรองของ ประเสริฐ จันคำ�. บุรีรัมย์ : คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.
			 สื่อโสตทัศน์
■

ชื่อผู้ผลิต.(ตำ�แหน่งในการผลิต).(ปีที่ผลิต)ชื่อเรื่อง.[ประเภทสื่อ].สถานที่ผลิต:
หน่วยงานผู้ผลิต.
ศิราณี อินทรหนองไผ่. (2546). วีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเรื่องแผลและการพัน
ผ้าพันแผล. [วีดิทัศน์]. มหาสารคาม : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
			 การสัมภาษณ์
■

ผู้ให้สัมภาษณ์.(ปี,เดือนวันที่ให้สัมภาษณ์).สัมภาษณ์.ตำ�แหน่งหรือที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.
แม้นมาศ ชวลิต, คุณหญิง. (2542, สิงหาคม 26).สัมภาษณ์.นายกสมคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย.
			 ฐานข้อมูลออนไลน์
				 • หนังสือออนไลน์จากเว็บไซต์
■

ชื่อผู้แต่ง.(ปีที่พิมพ์).ชื่อหนังสือ.ค้นเมื่อวันที่ เดือน,ปีจากแหล่งสารสนเทศ
มนู อรดีดลเชษฐ์. (ม.ป.ป.). ความจำ�เป็นต้องมี พรบ. คุมครองข้อมูลส่วนบุคคล.
ค้นเมื่อ 22 พฤษภาคม 2552 จาก http://2ebook.com/stou/readind/index.php
				 • สารสนเทศอื่นๆ จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ชื่อผู้เขียน.(ปีที่แก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูล).ชื่อเรื่อง.ค้นเมื่อวันที่ เดือน,ปีจาก
แหล่งสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิพิธภัณฑ์ผ้า. (2551). ผ้าแพรวา. ค้นเมื่อ 6 มิถุนายน 2552 จาก
http://2ebook.com/stou/readind/index.php
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Guideline for submission of the academic article or research
article to be published in the Romayasan Academic Journal
1. The article should have the theme on Humanities and Social Sciences that
		 are related to Language, Literary Work, Ethnography, Library Science, Music,
		 Dramatic Art, Law, Social Development, Education, Politics, Culture, Geography,
		 History and Fine Arts.
2. The article may be in Thai or English, in case of English article, its correctness
		 must be examined by the language expert before submission to the editor.
3. Title of article, name and surname of author of article along with qualification,
		 position and work place in Thai and English should be clearly stated.
4. The manuscript of the article should not have the length exceeded than 12
		 pages of A4 paper, typed in TH SarabanPSK font of 16 point size, along with
		 electronic file, which can be submitted via the website: http://www.human.bru.
		 ac.th/rom/
5. The article should not be published elsewhere.
6. In case of the work being translated or compiled from the foreign language,
		 the evidence in written form from the copyright owner must be obtained.
7. The article must have abstract both in Thai and English, the total length of
		 which should not exceed than 1 page of A4 paper.
8. The article should have table, chart and picture in appropriate place.
9. The article submitted for publication will be reviewed by at least two experts
		 in the related fields.
10. The board of editor will inform the author, whose article that is not considered
			 for publication, but will not return the manuscript.

Guideline for preparation of the manuscript of the article

1. Set the paper to the A4 size
2. The text boundary of each page should have following margins: 3.81 cm.
		 from the upper margin of paper, 2.54 cm. from lower margin, 3. 81 cm.
		 from left margin, 2.54 cm. from right margin.
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3. The space between lines is one space of computer.
4. TH SarabanPSK font should be used and typed in accordance with the norm
		 specified blow:
		 o Title
			 Thai, 18 point size, flush right, bold letter.
		
English, 18 point size, flush right, bold letter.
■

■

		 o Name of author and advisor
			 Use Thai-English, 14 point size, flush right along with the footnote
				 at the end of page 1.
■

		 o Abstract
			 Title ‘abstract’, 18 point size, flush left, bold letter.
			 Text of abstract in Thai, 16 point size, aligned to margin.
			 Text of abstract in English, 16 point size, aligned to margin.
			 Indentation 1.27. cm.
■

■

■

■

		 o Keywords
			 Keywords are typed after the abstract; 4-5 important words should be
				 selected from the related article; Thai or English alphabet in 16 point size
				 should be used.
■

		 o Detail of Article
			 Heading, 18 point size, flush left, bold letter.
			 Sub heading, 16 point size, flush left , bold letter.
			 Font, 16 point size, flush left, normal letter.
■

■

■

		 o
			
				
				
			
			

■

■

■

In-Text Reference
In writing reference in the text, name of author and date of publication should
be included in parenthesis, if the name of author had already been
mentioned, only date of publication should be mentioned. For example :
Bunsanoe Triwiset (2015 : 5) says : ......................
Development of Thai Education (Bunsanoe Triwiset, 2015 : 14)

Vol. 13, No. 3 (September - December) 2015

ROMMAYASAN 311

		 o Writing Reference
			 Translated book
■

Author.(Date).Title.(translated from..by...) (Edition). Place of
Publication:Publisher.
Fisher Mark. (1992). Pen Setthi Nai Phrip Ta (translated from The instant millionaire
by Chiraphon Chayatthit). Bangkok : SE-Education
			 Journal
■

Author.(ym).Title of Article.Title of Journal.Year or Volume, (No):
Page.
Sasiwimon Sakda, (2006, April-May). Festival of Songkran of Four Regions. Journal
of Ministry of Travel and Sport. 2 (12): 2-5.
			 News Paper
■

Author.(y,md).Title of article.Title of News Paper.Page.
Bunsanoe Triwiset. (2008, March 30). Rajabhat Teacher and New Challenge. Matichon. Page 5.
			 Book with responsible person in each chapter and section
■

Author.(Date).Title.In Author or Agent of Production.
Title of book.(Page).Place of Publication:Publisher.
Siriphon Limtrakan. (1997). Introduction to Reading. In Sukhothaithammathirat Open
University, textbook on Reading Thai. (Page 1-36). Nonthaburi :
Sukhothaithammathirat open University.
			 Article in collected book
■

Author.(Date of Publication).Title of Article.In compiler or editor.Title.
(Page).Place of Publication:Publisher.
Khanchit Malaiwong. (1993a) What is data processing of word. In computer to be known
(Page 77). Bangkok: Institution of Data Processing for Study and Development,
Thammasat University.
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			 Thesis
■

Author.(Date).Title of Thesis.Degree,Program,Faculty,
University or Institution.
Chatchai Pha Nit Chop. (2001). Trend of Role of Basic Education School Board in the
future. Master of Education Thesis, Program in Educational Administration, Graduate
School, Buriram Rajabhat Institution.
			 Research
■

Author.(Date of Publication).Title of research.(Edition).Place of
Publication:Publisher.
Bunsanoe Triwiset. (2001). Research on concept and identity of local poet in the poem
of Prasoet Chan Dam. Buriram: Faculty of Humanities and Social Sciences,
Buriram Rajabhat University.
			 Television
■

Producer.(Position).(Date).Title.[Media].Place of Publication:Agent of
Production.
Sirani Inthonnongphai. (2003). Video to assist the instruction on a wound and bandaging.
[Video]. Mahasarakham: Faculty of Nursing, Mahasarakham University.
			 Interview
■

Interviewer.(y,mdof interview).Interview.Position or Address to Contract.
Maenmat chawalit,. (1999, August 26). Interview. Chairperson of Thailand Library Association.
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			 Online database
			 Online book from website
■

■

Author.(Date).Title of Book.Retrieveddmyfrom
Information source.
Manu Oradidonchet. (No date). The need to have Personal Information Protection Act.
Retrieved 22 may 2552 from http://2ebook.com/stou/readind/index.php
			 Other information from internet
■

Author.(Date of revision of data).Title.Retrieveddmyfrom
Information Source
Naresuan University. Cloth Museum (2008). Phrae Wa silk. Retrieved June 6, 2009
from http://2ebook.com/stou/readind/index.php
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