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 รมยสาร เป็นวารสารวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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แน่น ด้วยการชี้ให้เห็นว่า ความสำาเร็จของการพัฒนาประเทศจะควบคู่ไปกับความ
สำาเร็จในการพัฒนาพรรคฯ ส่วนโลกทัศน์ด้านเศรษฐกิจนั้น ลาวมีโลกทัศน์ว่าการ
พฒันาเศรษฐกจิตามแบบประเทศอืน่โดยปราศจากการพจิารณาอยา่งรอบคอบจะสง่
ผลเสยีหายอยา่งมากตอ่ประเทศชาติ สว่นโลกทศันด้์านวฒันธรรมพบวา่ลาวใหค้วาม
สำาคญักบัวฒันธรรมของชาตเิปน็อยา่งยิง่ โดยมองวา่หากสญูเสยีวัฒนธรรมเทา่กับการ
สญูชาต ิเพราะลาวตระหนกัดถีงึกระแสวฒันธรรมตา่งชาตทิีไ่หลบ่าเขา้สูล่าวผา่นทาง
เทคโนโลย ีนอกจากนีล้าวยงัมทีศันะวา่วฒันธรรมการแต่งกายประจำาชาติของลาวนัน้

งดงามไม่ได้น้อยหน้าชาติอื่น  ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าโลกทัศน์ของลาวด้านต่างๆ
ทีป่รากฏในคอลมันน์านาสาระนี ้สะท้อนถึงการปรับตัวของลาวต่อกระแสโลกาภวิตัน์
โดยอยู่ภายใต้การชี้นำาของพรรค

คำาสำาคัญ	: โลกทัศน์, ลาว, หนังสือพิมพ์เวียงจันใหม่, คอลัมน์นานาสาระ

โลกทัศน์ของลาวที่ปรากฏในคอลัมน์	“นานาสาระ”
ของหนังสือพิมพ์เวียงจันใหม่
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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.

Key words : Worldviews, Laos, Vientiane Mai 
Newspaper, Nanasara Column

บทนำา
  ประ เทศสาธารณรั ฐประชาธิป ไตย
ประชาชนลาวเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนที่มี
ความใกล้ชดิกับไทยทัง้ด้านพรมแดนทางภมูศิาสตร์ 
ภาษา และวัฒนธรรม หากมองบรบิททางภาษาและ
วัฒนธรรมแล้วจะเห็นว่าไทยกับลาวแทบจะไม่มี
ความแตกต่างกัน แต่แท้จริงแล้วกลับมีความแตก
ต่างกันอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความแตก
ต่างของวิถีความคิดหรือ “โลกทัศน์” ดังสะท้อนให้
เห็นจากคำาเรียกชื่อประเทศ กล่าวคือ ไทยมักพูดว่า 
ไทยกับลาวเป็น “บ้านพี่เมืองน้อง” กัน โดยมอง
ว่าไทยเป็นพ่ี เพราะเป็นประเทศท่ีพัฒนามากกว่า
และสามารถให้ความช่วยเหลือหรือให้การพึ่งพาแก่
ประเทศลาวซึง่มฐีานะเปน็ “เมอืงนอ้ง” แตล่าวกลับ
ต้องการให้ใช้คำาว่า “บ้านใกล้เรือนเคียง” มากกว่า 
(ศริมิติร ประพนัธธ์รุกจิ, 2551) เพราะเปน็คำาทีแ่สดง

ถึงการเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกัน 
และต่างก็มีศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกัน (คำาฮุง แสนมะนี,
2546) 
 การทีไ่ทยและลาวมวีถิคีวามคดิทีแ่ตกตา่ง
กันนั้น เป็นผลมาจากโลกทัศน์ท่ีแตกต่างกันอันส่ง
ผลใหก้ระบวนการประพฤติปฏบิติัของไทยและลาว
แตกต่างกันด้วย ดังที่ วิทย์ วิศทเวทย์ (2540 : 169) 
ได้กล่าวถึงความหมายและความสำาคัญของโลก
ทศันซ่ึ์งเปน็สิง่ทีท่ำาใหบ้คุคลมแีนวทางการประพฤติ
ปฏิบัติแตกต่างกัน ความว่า “โลกทัศน์คือความเชื่อ
อนัเปน็ระบบในวถิชีวีติของคนคนหนึง่อนัเปน็ทศันะ
พ้ืนฐาน … ทุกคนมีโลกทัศน์ ไม่ว่าเจ้าตัวจะรู้หรือ
ไม่ก็ตาม ... โลกทัศน์จะเป็นตัวกำาหนดทิศทางของ
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ชีวิตแต่ละคน และเป็นตัวกำาหนดทิศทางของสังคม
มนษุยด์ว้ย ในการเดนิทางของนาวาชวีติ ความรูท้าง
วิทยาศาสตร์เปรียบดั่งเครื่องยนต์ที่ทำาให้เรือเดิน 
แต่สิ่งท่ีกำาหนดทิศทางคือโลกทัศน์” ทั้งนี้แนวทาง
หนึง่ในการศกึษาโลกทศันก์ค็อืการศกึษาจาก “งาน
เขียน” เน่ืองจากเป็นที่ยอมรับกันว่าโลกทัศน์ของ
บุคคลจะปรากฏในงานที่เขาผลิตหรือประพันธ์ขึ้น 
(อร่ามจิต ชิณช่วง, 2531 : 125) 
  คอลัมน์ “นานาสาระ” ในหนังสือพิมพ์
เวียงจันใหม่ เป็นคอลัมน์ที่นำาเสนอบทความเชิง
วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ในด้านต่างๆ อย่างหลาก
หลาย ความน่าสนใจของคอลัมน์น้ีคือ มีผู้เขียน
หลายคนซึ่งบางคนเป็นบุคลากรของหนังสือพิมพ์ 
บางคนเป็นนักเขียนอิสระท่ีเขียนประจำาคอลัมน์
ที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเขียน นอกจากนี้ยัง
เปิดโอกาสให้นักเขียนอิสระ เขียนบทความวิพากษ์
วิจารณ์ลงตีพิมพ์ด้วย (คำาเฮือง คำาปะสิทธิ์, 2554 : 
54) ความน่าสนใจอกีประการหนึง่กค็อืหนงัสอืพมิพ์
เวียงจันใหม่เป็นหนังสือพิมพ์ท่ีมียอดจำาหน่าย
สูงสุดของประเทศ คือประมาณ 6,000 ฉบับต่อ
วัน (ทองเลื่อน พิมมะวง, 2558) ทั้งๆ ที่เป็นเพียง
หนังสอืพมิพร์ายวันทอ้งถิน่ของอำานาจการปกครอง
นครหลวงเวียงจันเท่าน้ัน แต่ก็เป็นหนังสือพิมพ์เชิง
คุณภาพ เพราะกลุ่มเป้าหมายเป็นชนชั้นมันสมอง
ของประเทศ ได้แก่ พนักงาน ข้าราชการ นักศึกษา 
และประชาชนท่ัวไปในนครหลวงเวยีงจนัและจงัหวดั
ใกล้เคียง (คำาเฮือง คำาปะสิทธิ์, 2554 : 44) 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาโลกทัศน์ของลาวที่ปรากฏในคอลัมน์ “นานา
สาระ” ของหนังสือพิมพ์เวียงจันใหม่ ว่ามีโลกทัศน์
อย่างไรเพื่อท่ีจะ“เข้าใจ” และเข้าถึงลาวในฐานะที่
เปน็ประเทศเพ่ือนบา้นในอาเซยีนทีม่พีรมแดนติดกนั

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
คอลมัน ์“นานาสาระ” ของหนังสอืพมิพเ์วยีงจนัใหม่
อาศัยกรอบแนวคดิเกีย่วกบัโลกทศันท์ี ่สภุาพร คงศริิ
รัตน์ (2553 : 12) ได้ประมวลสังเคราะห์ไว้ ความว่า 
โลกทัศน์ (Worldview) หมายถึงทัศนะในการมอง
โลกและสงัคมของบคุคล เปน็ภาพของโลกหรอืสงัคม
ที่บุคคลรับรู้โดยผ่านกระบวนการและระบบวิธีคิด
ในการประเมินคุณค่าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยมีพื้นฐานอัน
หล่อหลอมจากวัฒนธรรมแวดล้อมในสังคมที่บุคคล
นัน้เตบิโตมาอนัไดแ้กท่ศันะ ความคดิ ความเชือ่ และ
ค่านิยม ทั้งของบุคคลและของสังคมนั้น ๆ  โลกทัศน์
จึงเป็นตัวกำาหนดทิศทางชีวิตของแต่ละคน อีกทั้ง
เป็นตัวกำาหนดทิศทางสังคมของมนุษย์ด้วย กล่าว
อีกนัยหนึ่งคือ การศึกษาโลกทัศน์เป็นการพยายาม
ทำาความเข้าใจวา่กลุ่มคนท่ีเรากำาลังศกึษาอยูน่ัน้มอง
สังคมและโลกรอบ ๆ ตัวเขาอย่างไร 

วิธีดำาเนินการวิจัย
  งานวจิยันีเ้ป็นการวิจยัเชงิคณุภาพ ทีอ่าศัย
การเกบ็รวบรวมข้อมลูเอกสารเกีย่วกบัประเด็นท่ีจะ
วจิยัทัง้ภาษาไทยและภาษาลาว และนำามาวเิคราะห์
ข้อมลูตามกรอบของโลกทัศน ์จากนัน้นำาเสนอผลใน
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ลักษณะของการพรรณนาวิเคราะห์ ดังจะได้เสนอ
โดยลำาดับ ดังนี้

โลกทัศน์ด้านการปกครอง 
  โลกทัศน์ด้านการปกครองของลาว พบใน
สองประเดน็หลัก ไดแ้ก่ โลกทศันเ์กีย่วกบัผูป้กครอง
ที่ทำาหน้าที่บริหารประเทศ และโลกทัศน์เกี่ยวกับ
พรรคประชาชนปฏิวัติลาว มีรายละเอียดดังนี้
  1.	 โลกทัศน์เกี่ยวกับผู้ปกครอง ลาวมี
โลกทัศน์ว่า ผู้บริหารประเทศมีความสำาคัญอย่าง
ยิ่งต่อประเทศมากยิ่งกว่ารูปแบบการปกครอง 
เพราะประเทศจะมีความสงบสุขเจริญรุ่งเรือง
ขึ้นอยู่กับผู้บริหารประเทศเป็นสำาคัญ ดังความ
ว่า“ປະເທດໃດໜ່ຶງຈະມີຄວາມສະຫງົບສຸກ, 
ມີຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ປະຊາຊົນມີຄວາມສຸກ 
ຄວາມສາມກັຄີ ບ່ໍໄດ້ຂ້ຶນຢູ່ກບັລະບອບ ແຕ່ຂ້ຶນຢູ່ທ່ີຜູ້ນຳ 
- ประเทศใดประเทศหนึ่งจะมีความสุข ความเจริญ
รุ่งเรือง ประชาชนมีความสุข ความสามัคคี ไม่ได้ขึ้น
อยู่กับระบอบการปกครอง แต่ขึ้นอยู่ที่ผู้นำา” (พีซ, 
2013) แตท่ัง้นีผู้บ้รหิารประเทศจะตอ้งประกอบดว้ย
คุณสมบัติสองประการคือ มีความดี และมีความรู้
ความสามารถ ความดีของผู้บริหารคือ มีความรัก
ชาติ รักประชาชน และเห็นแก่ผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติและประชาชนเป็นสำาคัญ ดังความว่า 
“มีคณุงามความดต่ีอชาตบิา้นเมอืงดว้ยความรกัชาติ 
รกัในความเปน็ลาว รกัในความเป็นเชือ้เผา่พงศ์พนัธุ ์
รักในวัฒนธรรมและคุณค่าแห่งคำาว่าลาว...จงอย่า
เห็นแก่เงินแสนไถ้(ถุง) มากกว่าไพร่แสนเมือง” (คน
รุ่นหลัง, 2011) โดยยกตัวอย่างผู้บริหารประเทศที่
อยูใ่นหวัใจของคนลาว คอืเจา้สพุานวุงหรอืท่ีคนลาว
เรียกว่า “ลุงประธาน” ซึ่งเป็นประธานคนแรกของ

ประเทศว่า เป็นคนดีที่มี “จิตใจอดทน ประหยัด 

ยึดมั่นในความสัตย์ซื่อบริสุทธิ์ต่อประเทศชาติ”
(ผิวอ่อน, 2011)  
  นอกจากความดีแล้วผู้บริหารต้องมีความรู้
ความสามารถด้วย ดังที่กล่าวถึงบรรดาผู้นำาในอดีต
ของชาติว่าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถในการ
รวบรวมลาวให้เป็นปึกแผ่น มีความสามัคคี และ
ร่วมกันต่อสู้กับศัตรูของชาติจนสามารถปลดปล่อย
ชาตเิปน็อสิระมาจนทกุวนันี ้ดงัความวา่ “…กเ็พราะ
ผู้นำาของเราทั้งนั้นที่ปรีชาสามารถ ฉลาดหลักแหลม 
ในการรวบรวมลาวทุกชนชั้นให้มีความสามัคคีเป็น
นำ้าหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมกันต่อสู้และกู้อิสรภาพมา
ให้ประเทศชาติของเรา” (ทุกคนที่อยู่ในสังคมยุค
ใหม่ต้องรู้บุญคุณผู้นำา, 2011) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในสถานการณ์โลกยุคปัจจุบันท่ีลาวต้องการพัฒนา
ประเทศให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศที่ยากจน
และด้อยพฒันา ความรูค้วามสามารถของผูน้ำากย็ิง่มี
ความสำาคญัเปน็อยา่งมาก ดังความว่า “ไมว่า่ยคุสมยั
ใด ความรูแ้ละสตปิญัญาย่อมเปน็สิง่สำาคญัท่ีจะทำาให้
คนเรามีทางออกสำาหรับการดำารงชีวิต ประเทศชาติ
ก็เหมือนกัน ถ้าอยากลบล้างหรือหลุดพ้นจากความ
ทกุขย์ากกต็อ้งการคนท่ีมีความรูค้วามสามารถทีผ่า่น
การศึกษามาจัดตั้งปฏิบัติแนวทางนโยบายของรัฐ” 
(เอ็กซ์เรย์, 2013) โลกทัศน์ดังกล่าวนี้สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของสุภาพร คงศิริรัตน์ (2557 : 119) 
ความว่า “คนลาวมีทัศนะว่าคนที่เป็นผู้นำาปกครอง
ประเทศต้องมคีวามรูค้วามสามารถ เพราะนอกจาก
ความรู้จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ของผู้นำาให้ดูน่าเชื่อ
ถือ ทำาให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใต้ปกครองแล้ว ยัง
สามารถใช้ความรู้ความสามารถในการบริหารบ้าน
เมือง เพื่อนำาบ้านเมืองสู่ความเจริญผาสุกด้วย หาก
ปราศจากความรูค้วามสามารถ ผูน้ำานัน้ยอ่มไรค้ณุคา่ 

ไร้ศักดิ์ศรี  จึงไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้นำาปกครอง
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คนอื่น” 
 2.	โลกทัศน์เกี่ยวกับพรรคการเมือง ลาว
มีโลกทัศน์ว่าผู้นำากับพรรคประชาชนปฏิวัติลาว มี
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่อาจแยกขาดจาก
กันได้ คือมีอุดมการณ์ร่วมกันในการนำาพาประเทศ
ให้เป็นอิสระจากศัตรูของชาติ และพัฒนาประเทศ
ให้เจริญรุ่งเรือง ดังความว่า “นับแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน...สิ่งที่สำาคัญยิ่งกว่านั้นก็คือ พรรค และผู้นำา
เราได้ยืนหยัดในหลักการเกี่ยวกับชนชั้น มีสติชาติ
(สำานึกของความเป็นชาติ) อย่างสูง ยอมสละสิทธิ์
สว่นตวัเพือ่ประเทศชาตเิสมอ ดงัคำาขวญัทีว่า่ พรรค
ประชาชนปฏิวัติลาว กำาเนิดจากประชาชน ทำางาน
รับใช้ประชาชน ทุกสิ่งทุกอย่างก็ล้วนแต่มุ่งหวังให้
ประเทศชาติมีความเจริญผาสุก” (ทุกคนท่ีอยู่ใน
สังคมยุคใหม่ต้องรู้บุญคุณผู้นำา, 2011)
 อีกทั้งมีโลกทัศน์ว่า พรรคฯ นอกจากจะมี
ความแนบแนน่เปน็อนัหนึง่อนัเดยีวกบัผูน้ำาทีบ่รหิาร
ประเทศแล้ว ยังมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับ
ประชาชนดว้ยการยนืเคยีงบ่าเคยีงไหลก่บัประชาชน 
เพ่ือพัฒนาประชาชนและประเทศชาติให้เจริญ
รุ่งเรือง ดังความว่า “พรรคประชาชนปฏิวัติลาวไม่
ได้อยู่โดดเดี่ยว ไม่ว่าเวลาใดก็ยืนเคียงบ่าเคียงไหล่
กับมหาชนหรือพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่า เพื่อ
พัฒนาประชาชนให้กินดีอยู่ดี และเพื่อประเทศชาติ
เสมอ” (ทุกคนที่อยู่ในสังคมยุคใหม่ต้องรู้บุญคุณ
ผู้นำา, 2011) พร้อมทั้งตอกยำ้าว่าการยืนหยัดเคียง
บ่าเคียงไหล่ประชาชนนั้น พรรคได้ดำาเนินการมา
นับตั้งแต่อดีตที่มีการก่อตั้งพรรค ไม่ว่าจะเป็นการ
ต่อสู้เพ่ือปลดแอกลาวจากจักรวรรดินิยม เรื่อยมา
จนถึงปัจจุบัน พรรคประชาชนปฏิวัติลาวจึงเป็น
พรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวเท่านั้นที่สามารถ
นำาพาชาติและประชาชนให้รอดปลอดภัยและสร้าง

ความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศ ดังความว่า (สุวัน 
ทีละวง, 2011) 

ประเทศลาวเราได้รับการปลดปล่อยมา
ได้ 35 ปีแล้ว ชั่วระยะเวลา 35ปีนี้ พรรค
และรัฐบาลได้ช้ีนำาและนำาพาปกปักรักษา
และพัฒนาประเทศชาติไว้ได้เป็นอย่าง
ดี จะเห็นได้ว่า...ประเทศเราได้พัฒนาให้
เจรญิกา้วหนา้ในหลายดา้น ถงึแมจ้ะมศัีตรู
พยายามใช้วิธีการหลายรูปแบบที่จะล้ม
ล้างระบอบการปกครองของเรา แต่พรรค
และรัฐบาลก็ได้ชี้นำาและนำาพาประชาชน
ลาวบรรดาเผ่าต่อสู้ปกปักรักษาประเทศ
ชาติไว้ได้อย่างมั่นคง สร้างประเทศลาวให้
เจริญรุ่งเรือง แก้ไขชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนบรรดาเผ่า ยกระดับชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ

 แม้แต่ในปัจจุบันพรรคก็ได้รับความไว้
วางใจจากประชาชนให้นำาพาประเทศให้มีความ
เจรญิเทา่เทยีมกบัประเทศตา่งๆ ในอาเซียน ความวา่ 
“ ... ปจัจบุนักก็ำาลงันำาพาปวงชนลาวเราสืบตอ่สรา้ง 
และบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนตามจุด
มุง่หมายของสงัคมนยิม ... ประชาชนลาวบรรดาเผา่
ล้วนมีความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมต่อความสามารถ
ของพรรคทีจ่ะนำาพาประเทศชาติกา้วสูค่วามรุง่เรอืง
วัฒนา เทียบเท่ากับการพัฒนาของบรรดาประเทศ
ในภาคพื้น (อาเซียน) และในโลก” (เพื่อกองประชุม
ใหญ่ของพรรคเรา, 2011) ด้วยเหตุดังกล่าวข้าง
ต้น พรรคจึงมีความสำาคัญอย่างยิ่งต่อประเทศชาติ
และประชาชนลาว อีกทั้งยังมีความชอบธรรมที่จะ
ปกครองลาวด้วย
  โลกทศันข์องลาวทีเ่กีย่วกบัการปกครองนี้
เป็นการประกอบสร้างเพ่ือให้สอดคล้องกับระบอบ
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การปกครองของลาวที่พรรคฯกับผู้บริหารประเทศ
มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน กล่าวคือ พรรคเป็น
ผูเ้ลอืกผูน้ำาของพรรคฯคอืเลขาธกิารใหญศ่นูยก์ลาง
พรรค ซึง่เลขาธกิารใหญศ่นูยก์ลางพรรคฯก็จะดำารง
ตำาแหน่งประธานประเทศ รวมทั้งยังเป็นผู้เลือก
คณะรัฐมนตรีในการบริหารประเทศด้วย ด้วยเหตุ
นี้ พรรคฯ ผู้นำาประเทศ และรัฐบาลจึงมีความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน ทั้งนี้ก็เพื่อความมั่นคงทางการ
เมืองทั้งของพรรคฯ และของประเทศ ดังนั้น บุคคล
ที่พรรคฯคัดเลือกเข้ามาทำาหน้าที่บริหารประเทศ
จึงต้องมีความดี มีความรู้ความสามารถเป็นที่
ยอมรบัของประชาชน และทีส่ำาคญัคือต้องยดึมัน่ใน
อุดมการณ์ของพรรคด้วย เพื่อจะได้นำาพาประเทศ
ให้เจริญรุ่งเรือง และประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี 
ซึ่งจะส่งผลให้เสถียรภาพของรัฐบาลมีความมั่นคง 
เม่ือรฐับาลมเีถยีรภาพนัน่กห็มายถึงความมัน่คงของ
พรรคประชาชนปฏิวัติลาวด้วย เพราะพรรคฯเป็น
ผู้คัดเลือกบุคคลขึ้นมาบริหารประเทศอีกทั้งเป็นผู้
กำาหนดนโยบายในการบริหารประเทศ

โลกทัศน์ด้านเศรษฐกิจ
 ลาวมทีศันะวา่การพฒันาเศรษฐกจิเป็นสิง่
จำาเป็น ทำาให้ประเทศมีการพัฒนา และประชาชนมี
ความเป็นอยู่ที่ดี แต่ทั้งนี้ต้องให้สอดคล้องกับบริบท
ของประเทศและบริบทของเศรษฐกิจโลก มีราย
ละเอียดดังนี้
 1.	 การพัฒนาเศรษฐกิจต้องสอดคล้อง
กับบริบทของประเทศ ลาวมีโลกทัศน์ว่า จุดแข็ง
ของ สปป.ลาวคือการมีทรัพยากรธรรมชาติที่
อุดมสมบูรณ์ จึงควรใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ กล่าวอีกนัยหนึ่ง
คือ เป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นต้นทุนทาง

เศรษฐกิจ ดังความที่กล่าวถึงการเปิด เออีซี (AEC) 
วา่ต้องใชจุ้ดแขง็ของลาวทีเ่ปน็ประเทศเกษตรกรรม
ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ความว่า 
(แนวลาว, 2013)

ลาวมีพลเมืองน้อย ในอนาคตเชื่อว่าภาค
บริการและสินค้ากสิกรรมจะเป็นกลุ่มที่
สร้างรายรับให้กับประชาชนได้ดี ...แสดง
ให้เห็นว่าการพัฒนาประเทศของเราไป
ถูกทางแล้ว ที่ส่งเสริมให้มีการปลูกพืช
และเลีย้งสตัว์ในเขตกสกิรรมซึง่ประชาชน
เราส่วนใหญ่ยึดถือเป็นอาชีพกว่า 80% 
กสิกรรมอนิทรยี ์กสกิรรมสะอาด กสกิรรม
ที่ดีจะเป็นตัวช่วยในการสร้างรายได้ของ
กสิกรให้สูงขึ้น

  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นต้นทุนการ
ผลิตทางเศรษฐกิจนี้ได้ถูกตอกยำ้าให้เด่นชัดขึ้นด้วย
ภาพของการสร้างเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าที่
นอกจากจะทำาให้ประเทศพัฒนา ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้และมีความเปน็อยูท่ีด่ข้ึีนแลว้ ยงัเปน็การสรา้งราย
ได้ให้แก่ประเทศชาติด้วย ดังความว่า“การพัฒนา
พลังงานไฟฟ้าจากพลังนำ้าได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว 
ปัจจุบันมีทั้งหมด 21 เขื่อนแล้ว ทำาให้ทั่วประเทศ
สามารถใช้ไฟฟ้าได้ถึงร้อยละ 80 และหนึ่งในสาม
ของรายรับของประเทศก็ได้มาจากการขายไฟฟ้า 
ดังนั้นเขื่อนจึงเป็นสิ่งสำาคัญที่ช่วยลบล้างความทุกข์
ยากของประชาชนลาว” (ดอกซอ้น ดอนโขง, 2013) 
 อย่างไรก็ตาม ลาวมีทัศนะว่า การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ เ ป็นต้นทุนการผลิตทาง
เศรษฐกิจนั้น ต้องไม่สร้างมลพิษให้แก่ส่ิงแวดล้อม
และสังคม โดยยกตัวอย่างเขื่อนนำ้าเทิน 2 ซึ่งสร้าง
เพือ่ผลติกระแสไฟฟา้วา่ ไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ปน็ตน้
แบบของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืน เพราะ



ROMMAYASAN 27ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม) 2558                                 Vol. 13, No. 3 (September - December) 2015

คำานึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังความว่า “ຕົວຢ່າງ 
ເຂ່ືອນນ້ຳເທີນ 2 ສ້າງສຳເລັດເມືອ່ປີ 2010 ໄດ້ຖືກຍົກ
ຍ້ອງວ່າເປັນເຂ່ືອນຕົວແບບແຫ່ງຄວາມຍືນຍົງທາງເສດ
ຖະກິດ ສິ່ງ“ແວດລ້ອມແລະ ສັງ“ຄົມ - ตัวอย่างเขื่อน
นำ้าเทิน 2 ที่สร้างเสร็จเมื่อปี 2010 ได้รับการยกย่อง
ว่าเป็นเขื่อนต้นแบบของความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม และสังคม” (ดอกซ้อน ดอนโขง, 2013) 
การพฒันาเศรษฐกจิของลาวนีแ้ตกตา่งจากประเทศ
อื่นๆ ในเอเชียที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์ในการผลิต
กระแสไฟฟา้ซึง่เปน็พลงังานทีไ่มส่ะอาด และไมเ่ปน็
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและคนในสังคม แม้ว่าประเทศ

เหล่านั้นจะได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีสูง
ดังนั้นลาวจึงโชคดีที่สุดที่การพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไม่ได้สร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม ดัง
ความว่า “ประเทศเราโชคดีที่สุด เพราะว่าการสร้าง
โรงงานผลิตไฟฟ้ามาจากพลังนำ้าซึ่งเป็นแหล่งไฟฟ้า
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
จำาเปน็ตอ้งใชเ้งนิงบประมาณจำานวนมากเพือ่พัฒนา
ประเทศ เพื่อให้ลาวหลุดพ้นจากการเป็นประเทศ
ที่ด้อยพัฒนา และให้ประชาชนหลุดพ้นจากความ
ทุกข์ยากภายในปี 2020 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ที่วางไว้ จึงจำาเป็นต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่
อย่างมากมายเป็นต้นทุนทางเศรษฐกิจเพ่ือนำาเงิน
มาพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับความเห็นของทรง
ฤทธิ์ โพธิ์เงินว่า “พรรคฯและรัฐบาลลาวจึงมองหา
แนวทางที่จะแก้ไขปัญหาโดยเล็งเห็นว่าทรัพยากร

แหล่งนำ้าที่มีอยู่อย่างมากมายสามารถที่จะนำามาใช้
ประโยชน์ในการผลิตพลังงานได้อย่างมากมาย ซ่ึง
ก็เป็นท่ีมาของเป้าหมายในการพัฒนาลาวให้เป็นผู้
ส่งออกพลังงานไฟฟ้ารายใหญ่ของเอเชียที่พรรคฯ
ลาวเรียกว่า “หม้อไฟแห่งเอเชีย” หรือ Battery of 
Asia นั่นเอง” (ทรงฤทธิ์ โพธิ์เงิน, 2558) 
  2.	 ควรพัฒนาเศรษฐกิจให้สอดคล้อง
กับบริบทเศรษฐกิจโลกด้วยความระมัดระวัง	
ลาวมีโลกทัศน์ว่าเศรษฐกิจแบบทุนนิยมของตะวัน
ตกทำาให้เศรษฐกิจของประเทศมีการพัฒนาอย่าง
รวดเรว็กจ็รงิ แตต่อ้งมีความรอบคอบระมดัระวงัดว้ย 
เพราะผลกระทบทีม่าจากการพัฒนาเศรษฐกจิแบบ
ทุนนิยมจะสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อ
ประเทศชาตแิละประชาชน โดยไดก้ล่าวถงึประเทศ
สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยม ก็ยังประสบกับความหายนะได้เพราะ
ขาดความระมัดระวังในการพัฒนาเศรษฐกิจ ความ
ว่า “การพัฒนาเศรษฐกิจแบบอเมริกันนั้น ทำาให้
คนมนีสัิยบริโภคนยิม ใชจ่้ายเกนิตัว หากประเทศใด
เดนิตามทนุนยิมแบบนีม้แีตล่ม้ทัง้ยนื” (ทดิด,ี 2013) 
ความอีกตอนหนึ่งที่สะท้อนทัศนะของลาวว่า ต้อง
พัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมด้วยความระมัดระวัง 
เพ่ือป้องกันกระแสบริโภคนิยมท่ีเน้นการบริโภคจน
เกนิพอดีอนัเปน็ผลมาจากกระแสโลกภวิตัน ์ดังความ
ว่า “ต้องได้รู้ทันกระแสโลกาภิวัตน์ รู้ทันกลไกตลาด
มิฉะน้ันจะพลาดพล้ังตกเป็นเหย่ือของมันโดยไม่รู้สึกตัว”
(ทิดดี, 2013)
 โลกทัศน์ด้านเศรษฐกิจของลาวนี้น่าจะ
เป็นผลมาจากความจำาเป็นในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศที่ทำาให้ลาวซ่ึงแต่เดิมเคยใช้ระบบ
เศรษฐกิจแบบสังคมนิยม ได้เปลี่ยนมาใช้นโยบาย
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมในปี 1986 ด้วยการเปิด
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ประเทศรับการลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งลาว
เรียกว่า “กลไกเศรษฐกิจใหม่” (New Economic 
Mechanism: NEM) (ภูมิวิไล ศิริพลเดช, 2550 : 
111) ทำาให้เศรษฐกิจลาวเจริญเติบโตมาก อย่างไร
กต็าม ลาวก็ตระหนกัดถึีงผลดา้นลบอันเกดิจากการ
พัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยม จึงพยายามควบคุม
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างระมัดระวัง ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของศรีประภา เพชรมี
ศรี (2542 : 232-233) ท่ีว่า “แม้ลาวจะประกาศ
สนับสนุนเศรษฐกิจแบบตลาด แต่แผนพัฒนาเหล่า
นี้ก็ยังเน้นการส่งเสริมเศรษฐกิจแบบยังชีพที่เน้น
ให้ ประชาชนพึ่งพาตนเอง โดยเฉพาะหลังจากที่
ประเทศไทยประสบวิกฤตเศรษฐกิจใน ค.ศ. 1997 
ซึ่งเป็นบทเรียนให้ลาวดำาเนินนโยบายเศรษฐกิจ
อย่างระมัดระวังมากขึ้น” นอกจากนี้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 7 ปี 2011 -2015) 
และแผนพฒันาเศรษฐกจิฉบบัที ่8 (ป ี2016 – 2020) 
ซ่ึงจะเริ่มใช้ในปี 2016) ลาวได้กำาหนดกรอบและ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับ
บริบทของประเทศและบริบทของเศรษฐกิจโลก ที่ 
“มุ่งเน้นการพัฒนา ทางสังคมวัฒนธรรมควบคู่ไป
กับการพัฒนาเศรษฐกิจ และการรักษาสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะทำาให้ลาวเปล่ียนเป็น
ประเทศอุตสาหกรรมและทันสมัยภายในปี 2563 
(เออีซีเปลี่ยนประเทศไทย, 2556) 
  โลกทัศน์เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศ
และบริบทของเศรษฐกิจโลกนี้ ผลักดันให้ลาวนำา
ระบบทุนนิยมเสรีมาใช้กับระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยอาศัยปัจจัยข้ันพื้นฐานท่ีมีอยู่เป็นทุน 
นั่นก็คือ ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเน้นการแปลง
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ แร่ธาตุและที่ดิน 

ให้กลายเป็นสินค้าพื้นฐาน เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ของประเทศให้เข้ากับเศรษฐกิจโลกด้วยการเปิด
รับการลงทุนจากภายนอก (ปิ่นแก้ว เหลืองอร่าม
ศรี, 2554 : 15 อ้างอิงใน ศุทธิกานต์ มีจั่น, 2556 
: 19) ทำาให้เศรษฐกิจของลาวพัฒนาก้าวหน้ามาก
ขึ้นอย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับรายงานผลการวิจัย
ของ The Economist Intelligence Unit (อ้างอิง
ใน กะปุก, 2557) ท่ีระบุว่าลาวเป็นหนึ่งใน 10 
ประเทศท่ีมีเศรษฐกิจโตเร็วท่ีสุดในโลก และในปี 
พ.ศ. 2557 เศรษฐกิจลาวขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อย
ละ 8.5 ท้ังนี้เป็นผลมาจากการให้ต่างชาติเข้ามา
ทำาสัมปทานกว่า 470 โครงการซ่ึงมีมูลค่ารวมกัน
ถึง 5,900 ล้านดอลลาร์ และเป็นผลมาจากการขาย
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างกว้างขวาง ด้วยเหตุนี้ใน
แผนการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจฉบับที่ 8 ที่จะเริ่มใช้
ตั้งแต่ปี 2016 - 2020 รัฐบาลลาวจึงวางเป้าหมาย
อัตราการเจริญเติบโตของประเทศขั้นตำ่าต่อปีอยู่ที่
ร้อยละ 8.5 - 9 (เออีซีเปลี่ยนประเทศไทย, 2556) 

โลกทัศน์ด้านวัฒนธรรม
 ลาวมโีลกทศันว์า่ วฒันธรรมมคีวามสำาคญั
เท่ากับชาติ หากสูญเสียวัฒนธรรมก็เท่ากับสูญ
เสียชาติ เนื่องจากในปัจจุบันนี้ รูปแบบการรุกราน
เพ่ือยึดครองประเทศชาตินั้นไม่ได้ใช้กำาลังอาวุธทำา
สงครามแย่งชิงเหมือนกับอดีต แต่ใช้การครอบงำา
ทางวัฒนธรรมแทน ดังความว่า “ຍຸກສະ“ໄໝນີ້ ກາ
ນຕ່ໍ“ສູ້ບ່ໍແມ່ນໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງເປັນຫັຼກ ມີແຕ່ວ່າຫາ
ກວັດ“ທະ“ນະ“ທຳລາວເສື່ອມ ຄົນລາວປະຖິ້ມວັດ“ທະ“
ນະ“ທຳຂອງຕົນເອງ ນຳເອົາວັດ“ທະ“ນະ“ທຳຂອງຊາດ
ອ່ືນເຂ້ົາມາ ນິ“ຍົມຫົຼງ“ໄຫຼກັບວັດ“ທະ“ນະ“ທຳຂອງຊາດ
ອ່ືນແລ້ວ ລາວເຮົາອາດສູນເສຍຄວາມເປັນຊາດລາ
ວໄດ້ ດ່ັງຜູ້“ນຳເຮົາເຄີຍກ່າວເຕືອນພວກເຮົາໄດ້ວ່າ: 
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ເສຍວັດ“ທະ“ນະ“ທຳແມ່ນເສຍຊາດ. - ยุคสมัยนี้ การ
ต่อสู้ไม่ได้ใช้ความรุนแรงเป็นหลัก แต่เป็นการต่อสู้
ทางวัฒนธรรม หากคนลาวละทิ้งวัฒนธรรมของ
ตนเอง นำาวัฒนธรรมของชาติอื่นเข้ามาใช้ นิยม
หลงใหลกับวัฒนธรรมของชาติอื่นแล้ว ลาวเอง
อาจสูญเสียความเป็นชาติลาวได้ ดังที่ผู้นำาเราเคย
กล่าวเตือนพวกเราไว้ว่า สูญเสียวัฒนธรรมก็คือการ
สูญชาติ” (สุวัน ทีละวง, 2011) ทั้งนี้โลกทัศน์ด้าน
วัฒนธรรมที่เด่นๆ ได้แก่ ด้านภาษาลาว และการ
แต่งกาย 
 1.	โลกทศันด์า้นภาษา	ลาวมทัีศนะวา่การ
ท่ีลาวมีภาษาของตนเอง แสดงถึงการเป็นชาติที่มี
วัฒนธรรมเพราะภาษาเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ที่แสดงถึงความเป็นชาติที่ มีอารยธรรมเก่าแก่ 
นอกจากนี้ภาษาลาวยังเป็นเครื่องมือในการบันทึก
วฒันธรรมของชาติอีกดว้ย ดงัความวา่ (ซายคำา จำาปา
อุทุม, 2012) 

ชาติลาวเป็นหนึ่งในบรรดาชาติเก่าแก่ที่มี
ประวัติศาสตร์รุ่งเรือง มีอารยธรรมสูงส่ง 
อันเป็นเคร่ืองแสดงว่าแม้ว่าลาวจะเป็นชาติ
เล็กๆ แต่ก็มีภาษาเป็นของตนเอง ภาษา
ประจำาชาติเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของ
ความอุดมสมบูรณ์ทางอารยธรรมของชาติ
ฉะน้ันภาษาลาวจึงเป็นหน่ึงในมรดกท่ีลำา้ค่า
ของชาติลาว ... (เป็น)หนึ่งในเอกลักษณ์
ที่สำาคัญของชาติลาว เพราะภาษาลาว
คือวัฒนธรรม และเป็นเครื่องมือบันทึก
วัฒนธรรม

 ดว้ยเหตุทีภ่าษาลาวเปน็วฒันธรรมทีส่ำาคญั
ของชาต ิจงึตอ้งชว่ยกนัอนรุกัษด์ว้ยการใชภ้าษาลาว
ใหถ้กูตอ้ง ดว้ยการใช้คำาศพัทภ์าษาลาว ไมค่วรใช้คำา
ของภาษาอื่น (ภาษาไทย) เพราะเป็นการแสดงถึง

การขาดเอกภาพของชาติลาว ดังความว่า 
(ซายคำา จำาปาอุทุม, 2012)

แต่ภาษาลาวจะมีความสำาคัญเพียงใด
ก็ตาม ถ้าหากคนภายในชาติบ่เห็นความ
สำาคัญ และให้ความสำาคัญในการรู้สึก
หวงแหนในคุณค่าเหล่านี้ คิดว่าอีกไม่
นานดอก มันก็จะกลายเป็นแต่เพียง
ประวัติศาสตร์ท่ียืนยันว่า เราเคยมีภาษา
ลาวในอดีต... คำาศัพท์ภาษาลาวจำานวน
หนึง่ทีใ่ชก้นัในปจัจบุนั กลบัถกูแทนทีด่ว้ย
คำาศพัทท์ีเ่ปน็ภาษาอืน่ ซึง่เปน็การยอมรบั
เอาส่ิงอ่ืนมาทับถม ยุบยอบส่ิงท่ีตนเองมี
อยู่อย่างบ่รู้จัก และใช้อย่างขาดจิตสำานึก
ที่ดี แล่นตามรสนิยมที่ตนเองเข้าใจว่ามัน
ทนัสมยั แต่หวัใจกลับเต็มไปด้วยความเปน็
ทาสที่ถูกครอบงำาจากสิ่งอื่นที่มีอิทธิพล
กว่า โดยเฉพาะต่อภาษาลาวที่เป็นหนึ่ง
ในความไม่เป็นเอกภาพของคนลาวในนั้น 
มันแสดงออกอยู่ที่การพูดและการเขียน 
พอจะยกให้เห็นความแตกต่างได้ ดังนี้ 
เช่น คำาว่า แกงส้ม ในภาษาลาวถูกเปลี่ยน
แทนดว้ยคำาวา่ ตม้ยำา ขา้วคัว่ เปน็ขา้วผดั... 

ดงันัน้คนลาวตอ้งใช้ภาษาลาวเพราะภาษาบง่บอกถงึ
ความเป็นชาติ หากไม่ใช้ภาษาลาวแสดงว่าไม่ใช่คน
ลาว ดังความวา่ “โบราณท่านกย็งัมคีำาพูดท่ีเตือนสติ
ว่า ภาษาบอกชาติ มารยาทบอกตระกูล คำาสุภาษิต
นี ้ประชาชนลาวทกุคนคงไดรู้ห้มดทกุคนแลว้ แลว้ก็
อยากถามคนลาวทีน่ยิมใชภ้าษาอืน่วา่ ทา่นเปน็ชาติ
ลาวหรือเปล่า ท่านถือสัญชาติลาวหรือเปล่า ถ้าใช่ 
ท่านสมควรหรือไม่ที่จะแสดงความเป็นลาวออกมา 
(ด้วยการใช้ภาษาลาว)” (สมเพ็ด บุนละวง, 2011)
 การที่ลาวให้ความสำาคัญกับภาษาลาว
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อย่างยิ่ง เพราะนอกจากภาษาเป็นเครื่องแสดงออก
ถึงความเป็นชาติแล้ว ยังแสดงถึงความเป็นเอกภาพ
ของชาตภิายใต้การนำาของพรรคฯอกีดว้ย ดังจะเหน็
ไดจ้ากเมือ่ลาวไดร้บัอสิรภาพปกครองตนเอง รฐับาล
ลาวได้ปฏิรูประบบการเขียนภาษาลาว (อักขรวิธี)
แบบใหม ่ใหง้า่ยขึน้ คอือา่นอยา่งไรกส็ะกดอยา่งนัน้ 
ซึ่งอักขรวิธีดังกล่าวนี้ พูมี วงวิจิดได้ปรับสำาหรับใช้
เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับบรรดาชนเผ่าต่าง ๆ
ในระหว่างที่อยู่ในเขตปลดปล่อยทำาให้สามารถ
รวบรวมบรรดาชนเผา่ตา่ง ๆ  ของลาวใหเ้ป็นอนัหนึง่
อันเดียวกันและร่วมกันต่อสู้กับจักรวรรดินิยมจน
ได้รับอิสรภาพ จึงอาจกล่าวได้ว่าการที่รัฐบาลลาว
นำาอักขรวิธีที่ปฏิรูปใหม่ที่เคยใช้ในเขตปลดปล่อย
มาใช้เขียนภาษาประจำาชาตินั้น นอกจากจะเป็น
สัญลักษณ์อย่างหนึ่งของการปลดแอกท่ีสามารถล้ม
ล้างการปกครองระบอบเก่าแล้ว อักขรวิธีแบบใหม่
น้ียงัเปน็สญัลกัษณข์องการปฏิวตัวิฒันธรรมแนวใหม่
ภายใตอ้ดุมการณข์องพรรคฯทีส่อดคลอ้งกบัระบอบ
การเมืองการปกครองของลาวอีกด้วย 
 2.	โลกทัศน์ด้านการแต่งกาย  ลาวมี
โลกทัศน์ว่า เครื่องแต่งกายประจำาชาติของแม่หญิง
ลาวถอืเปน็เอกลกัษณส์ำาคญัทีบ่ง่บอกความเปน็ชาต ิ
แม้ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัย ชุดประจำาชาติของ
แม่หญิงลาวก็ยังคงงดงามเหมาะกับทุกยุคทุกสมัย 
กลา่วอกีนยัหนึง่กค็อื ชดุประจำาชาตลิาวมคีวามงาม
อยู่เหนือกาลเวลา ดังความว่า (สุวัน ทีละวง, 2011) 

แม่หญิงลาวเวลาแต่งกายชุดแม่หญิงหรือ
ชุดนางสาวลาว เข้าร่วมสังคมนานาชาติ 
ภาพลักษณ์ของแม่หญิงลาวก็คือภาพ
ลักษณ์ของคนลาว ซึ่งปรากฏให้เห็นเด่น
ชัดถึงความงามของชาติ... ประเทศชาติ
ของเราได้เป็นเอกราช มีอิสรภาพ และ

ประชาธิปไตยในระบอบใหม่ ...ประเพณี
วัฒนธรรมลาวได้รับการฟื้นฟูบูรณะ ได้
รับการอนุรักษ์รักษาและเสริมขยายให้
มั่นคงและกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
รูปแบบการแต่งกายของแม่หญิงลาวก็คือ
ชุดแต่งกายของนางสาวลาวยังโอ้อวดงาม
ตาอยู่เสมอ

 การที่ลาวให้ความสำาคัญกับวัฒนธรรม
เป็นอย่างยิ่ง เพราะลาวตระหนักดีว่าหากคนใน
ชาติหันไปนิยมวัฒนธรรมของชาติอื่น ความคิดก็
ย่อมถูกครอบงำาไปด้วย ในที่สุดย่อมส่งผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้  ดังความว่า  (สุวัน
ทีละวง, 2011) 

...ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ก็อาจตกเข้า
กล กลอุบายการเปลี่ยนแปลงโดยสันติ
ของศัตรู อย่าลืมว่า การเปลี่ยนแปลงโดย
สันติด้านวัฒนธรรม-สังคม ย่อมนำาไปสู่
การเปลี่ยนแปลงโดยสันติด้านการเมือง
ได้เสมอ ... ถ้าวิเคราะห์อย่างละเอียดลึก
ซ้ึง จะเห็นว่ามันอาจจะมีผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในระยะยาวนาน จริงอยู่การ
เปลี่ยนแปลงประเทศชาติย่อมขึ้นอยู่กับ
การเปลี่ยนแปลงด้านการเมือง ถ้าหาก
ประชาชนมีแนวคิดทางการเมืองที่หนัก
แน่นมั่นคง มีแนวคิดด้านวัฒนธรรม – 
สังคม สูงส่ง ประเทศชาติของเรา ระบอบ

ประชาธิปไตยประชาชน ก็จะม่ันคงตลอดไป
 โลกทัศน์ เ กี่ ยวกับการเป ล่ียนแปลง
วฒันธรรมโดยสนัตนิี ้สอดคลอ้งกบัคำากลา่วของนาย
หมุน แก้ว ออละบุน อดีตรัฐมนตรีกระทรวงแถลง
ข่าวและวัฒนธรรมของลาว ที่กล่าวว่า “วัฒนธรรม
นี่สำาคัญมาก ถ้าไม่มีวัฒนธรรมก็คือไม่มีประเทศ
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ชาติ เพราะวัฒนธรรมจะเป็นเคร่ืองบอกตัวตนของ
คนในชาติซึ่งมีลักษณะเฉพาะหากเว้นเสียจากการ
มีวัฒนธรรมแล้วเราก็จะไม่รู้ว่าเราเป็นใคร” (หมุน
แก้ว ออละบุน, อ้างอิงในเจิมใจ แย้มผกา, 2552) 

สรุปและอภิปรายผล
 โลกทัศน์ด้านการปกครองของลาวที่
ปรากฏในคอลมัน์นานาสาระ ของหนงัสอืพมิพเ์วยีง
จันใหม	่น้ันพบวา่ ลาวไดผ้กูโยง “ชาต”ิ กบัความเชือ่
มั่นศรัทธาต่อพรรคประชาชนปฏิวัติลาวไว้ด้วยกัน
อย่างเหนียวแน่น ด้วยการช้ีให้เห็นว่า ความสำาเร็จ
ของการพัฒนาประเทศจะควบคู่ไปกับความสำาเร็จ
ในการพัฒนาพรรคฯ ส่วนด้านเศรษฐกิจนั้นลาวมี
โลกทัศน์ว่า การพัฒนาเศรษฐกิจตามแบบประเทศ
อื่นโดยปราศจากการพิจารณาอย่างรอบคอบจะ
ส่งผลเสียหายอย่างมากต่อประเทศชาติ ส่วนโลก
ทัศน์ด้านวัฒนธรรมพบว่าลาวให้ความสำาคัญกับ

วัฒนธรรมของชาติเป็นอย่างยิ่งโดยมองว่าหาก
สูญเสียวัฒนธรรมเท่ากับการสูญชาติ เพราะลาว
ตระหนักดีถึงกระแสวัฒนธรรมต่างชาติที่ไหลบ่า
เข้าสู่ลาวผ่านทางเทคโนโลยี และตระหนักดีว่า
หากลาวถูกครอบงำาทางวัฒนธรรมจากต่างชาติที่มี
อดุมการณท์างการเมอืงทีแ่ตกตา่งกัน ในอนาคตขา้ง
หนา้อาจมผีลโดยตรงต่อการเปลีย่นแปลงอดุมการณ์
ทางการเมอืงการปกครองของลาวได ้ลาวจงึใหค้วาม
สำาคัญกับวัฒนธรรมเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ลาว
มีทัศนะว่าวัฒนธรรมการแต่งกายประจำาชาติของ
แม่หญิงลาวนั้นงดงามไม่ได้น้อยหน้าชาติอื่นและ
สามารถเข้ากับยุคสมัยต่าง ๆ ได้อย่างงดงาม ทั้งนี้
เป็นที่น่าสังเกตว่าโลกทัศน์ของลาวด้านต่าง ๆ ท่ี
ปรากฏในคอลัมน์นานาสาระนี้สะท้อนถึงการปรับ
ตัวของลาวต่อกระแสโลกาภิวัตน์โดยอยู่ภายใต้การ
ชี้นำาของพรรค
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บทคัดย่อ
 วิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยในการดำารงอยู่ของผ้าซ่ินตีนจก
แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ในประเด็นวัฒนธรรมการนุ่งซ่ินตีนจกแม่แจ่ม เป็นการ
วิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้ทฤษฎีทางวัฒนธรรม ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม และทฤษฎีโลกาภิวัตน์มาวิเคราะห์  พื้นที่วิจัยคือ  ตำาบลช่างเคิ่ง  และ
ตำาบลท่าผา มีกลุ่มช่างทอผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่ม กลุ่มผู้ใช้ผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่ม และกลุ่ม
นักวิชาการท้องถิ่น เป็นกลุ่มประชากรในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลได้จากการ
ศึกษาเอกสาร และการเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยใช้แบบสัมภาษณ์และแบบบันทึก
การสังเกตเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบกับทฤษฎีและแนวคิด เพื่อ
เสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมการนุ่งผ้าซ่ิน
ตีนจกแม่แจ่มได้มีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเพ่ือการ
ดำารงอยู่ จากอดีตการนุ่งผ้าซ่ินตีนจกของผู้หญิงชาวแม่แจ่มจะนุ่งเฉพาะในวันพระท่ี
สำาคัญ นุ่งเมื่อตัวตายพร้อมเผาไปกับร่าง ลูกหลานทำาทานผ้าซิ่นตีนจกที่วัดเพื่ออุทิศ
ไปหาผู้ตาย และเป็นผ้าซิ่นสำาหรับไหว้แม่สามีในวันแต่งงานเท่านั้น ผ้าซิ่นตีนจก
แม่แจ่มไม่ใช่ผ้าซิ่นที่นุ่งในชีวิตประจำาวัน ในวันปกติผู้หญิงแม่แจ่มจะนุ่งผ้าซิ่นของ
ชนเผ่าปกาเกอะญอ ชนเผ่าล๊ัวะ และซ่ินลายก่าน อีกท้ังผู้หญิงแม่แจ่มไม่ได้ทอและ
นุ่งผ้าซิ่นตีนจกทุกคน นอกจากเป็นผู้ที่สืบเชื้อสายช่างทอมาจากพญาเข่ือนแก้วและ
พญาไจยเท่านั้น จนถึงในช่วงเวลาหนึ่งผ้าซิ่นตีนจกเกือบหายไปจากแม่แจ่ม สังคม

วัฒนธรรมการนุ่งซิ่นตีนจกแม่แจ่ม	จังหวัดเชียงใหม่	:
สถานภาพในการดำารงอยู่

Sin Tin Jok Mae Chaem Chiang Mai 
Culture of Wearing : The Status of Existence.

ก้องเกียรติ	มหาอินทร์ 1	/	พฤทธิ์	ศุภเศรษฐศิริ 2	/	นพดล	อินทร์จันทร์ 3	/	กิตติกรณ์	นพอุดมพันธุ์	4
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แม่แจ่มได้มีการปรับตัวให้คนหันมานุ่งผ้าซิ่นตีนจก
โดยใช้วธิกีารรณรงคใ์ห้ผูห้ญิงแมแ่จม่นุ่งผา้ซิน่ตนีจก 
ท่ีสามารถนุ่งได้หลายโอกาส ถึงแม้ว่าการนุ่งผ้าซิ่น
ตีนจกจะไม่ตรงกับวัตถุประสงค์เดิมก็ตาม และใน
ขณะเดียวกันความเชื่อในการนุ่งผ้าซิ่นตีนจกเดิม ก็
ยังคงอยู่กับสังคมแม่แจ่มอย่างแนบแน่น 

คำาสำาคัญ : 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 

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

บทนำา
 ซิ่น  เป็นผ้านุ่ งของผู้หญิงในดินแดน
สุวรรณภูมิ มีลักษณะใหญ่หลวม นุ่งได้ทุกขนาด
ของลำาตัว ด้วยการพับแนบและเหน็บชายพก การ
นุ่งผ้าซิ่นเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมการแต่งกาย
ของโลกตะวันออกที่มีลักษณะการหุ่งผ้าแบบห่ม 
ผูก เหน็บ มัด มีความแตกต่างกับการแต่งกายของ
โลกตะวันตกที่มีการนุ่งผ้าแบบพอดีตัว ผ้าซ่ินเป็น
สิ่งที่แสดงถึงฐานะบทบาทของความเป็นเพศหญิง 
เม่ือกล่าวถึงความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ใน
ดินแดนสุวรรณภูมิ ลวดลายทอของผ้าซิ่นเป็นสิ่งที่
บ่งชี้ถึงอัตลักษณ์ที่ชัดเจนของกลุ่มชาติพันธุ์ กล่าว
เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ไทยวน กลุ่มชนที่ใหญ่ที่สุดใน
อาณาจักรล้านนา มีผ้าซิ่นตีนจกเป็นสิ่งที่แสดงให้
เห็นถึงอัตลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยลวดลายอันวิจิตร
งดงามและมีเทคนิคการทอเฉพาะของกลุ่มคนไทยวน
คือ เทคนิคการทอจก ดังนั้นการศึกษาเรื่องราวทาง
ประวติัศาสตร์การโยกยา้ยถ่ินฐานของกลุ่มชาติพันธุ ์
จงึสามารถศกึษาไดผ้า่นลวดลายทอและเทคนคิการ
ทอผ้าซิ่น ดังกลุ่มชาติพันธุ์ไทยวนที่อยู่ในจังหวัด
สระบรุ ีและจงัหวดัราชบรุ ีทีย้่ายฐานมาจากลา้นนา
ก็ยังคงรักษาอัตลักษณ์ของการทอผ้าซิ่นตีนจกได้
อย่างเหนียวแน่น ถึงแม้ว่าปัจจุบันลวดลายทอของ
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กลุ่มชาติพันธุ์ไทยวนในแต่ละท่ีจะไม่เหมือนกัน
ทั้งหมดก็ตาม แต่ก็มีลวดลายที่เชื่อมโยงกันอย่างมี
ความหมาย
 ผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่ม เป็นผ้าซิ่นของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ไทยวนล้านนา มีประวัติศาสตร์มาอย่าง
ช้านาน นับตั้งแต่การอพยพพลัดถิ่นฐานของชาว
ไทยวนด้วยการเมืองและสงคราม ในปี พ.ศ. 2374 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ได้ยกทัพ
สยามมาตีพม่าออกจากเชียงแสน เมื่อพม่าพ่ายแพ้ 
เมืองเชียงแสนถูกทำาลาย กองทัพสยามได้รวบรวม
ผูค้นชาวเมอืงเชียงแสนได ้23,000 คน แบ่งคนเหลา่
นี้ออกเป็น 5 ส่วน โดยให้ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่ไปอยู่
เชียงใหม่ ลำาปาง น่าน เวียงจันทน์ สระบุรี และ
ราชบรุ ีถงึกระนัน้กต็ามกลุม่ชนไทยวนกย็งัมวีถิกีาร
ดำาเนนิชวีติทีเ่ปน็แบบไทยวน แมว้า่ตอ้งยา้ยถิน่ฐาน
ไปยังถิ่นที่ต่างๆ ชาวไทยวนมีคตินิยมการตั้งถิ่นฐาน
ที่เป็นแอ่งหุบเขา มีแม่นำ้าไหลผ่าน อันเป็นแบบแผน
การก่อสร้างสร้างเมืองตั้งแต่พญามังราย ตัวอย่าง
เชน่ ชาวไทยวนทีต่อ้งยา้ยถิน่ฐานไปอยูท่ีต่ำาบลดอน
แร ่อำาเภอเมือง จังหวดัราชบุรี อำาเภอแมแ่จม่ จงัหวดั
เชียงใหม่ (วิบูลย์ ลี้สุวรรณ, 2530 : 88 – 89) 
 กลุ่มชนไทยวนหรือคนเมืองในอำาเภอ

แม่แจ่ม  หรือเมืองแจ๋ม  กลุ่มคนที่ตั้งถิ่นฐาน  ณ 
ดนิแดนทีร่าบผนืกวา้ง มแีม่นำา้ไหลผา่น ลอ้มรอบดว้ย
ภูเขาสูงและสลับซับซ้อน เดิมเรียกอาณาเขตแห่งนี้
ว่า “เมืองแจ๋ม” เมืองที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ห่าง
ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 150 กิโลเมตร 
ในสมัยที่ยังไม่มีการสร้างทางหลวงแผ่นดิน ชาว
แม่แจ่มเดินทางเพื่อติดต่อกับโลกภายนอกด้วยการ
เดินเท้าและวัวต่าง ในพื้นที่เมืองแจ๋มหรือแม่แจ่มมี
กลุ่มชาติพันธุ์คือ กลุ่มคนไทยวน (คนเมือง) ตั้งบ้าน
เรือนอยู่ในที่ราบ กลุ่มคนลัวะ (ละว้า) ปกาเกอะญอ

(กระเหร่ียง) และมง้(แมว้,แข)่ อยูบ่นภเูขาสูง กลุ่มชน
ไทยวนหรือคนเมืองในแม่แจ่ม เป็นกลุ่มคนท่ีมี
วัฒนธรรมที่เข้มแข็ง แม้ในปัจจุบันจะถูกกลืนกลาย
เขา้ไปกบัวฒันธรรมของไทยภาคกลางเป็นอยา่งมาก 

แต่ประเพณีวัฒนธรรม  คติความเชื่อบางอย่าง
ยงัฝงัรากลกึอยูใ่นจติวญิญาณของคนไทยวนแม่แจม่ 
การทอผ้าซิ่นตีนจกของชาวแม่แจ่ม นับว่าเป็น
ภูมิปัญญาของชาวไทยวนที่สืบทอดกันมาจนถึงทุก
วันนี้ คำาว่า “จก” เป็นเทคนิคการทอผ้าที่มีลักษณะ
พิเศษ ด้วยการล้วงเส้นด้ายหลากสีลงบนเส้นยืนให้
เกิดลวดลายต่างๆ การทอผา้จกหรอืผา้ตีนจกทีเ่รียก
ชื่อของตีนซ่ิน เป็นการทอที่ละเอียดอ่อน ประณีต 
สลับซับซ้อน ต้องมีความวิริยะอุตสาหะในการทอ 
(มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543 : 85) ด้วยทักษะ
ความชำานาญทีต่อ้งใชเ้วลาในการฝกึฝน ผา้ซิน่ตนีจก
แม่แจ่มจึงเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่มีคุณค่าเป็น
อยา่งยิง่ จากลวดลายและกระบวนการทอมลีกัษณะ
เฉพาะตัว รวมทั้งการนุ่งผ้าซิ่นของชาวแม่แจ่ม จึง
เป็นเหมือนภาพอดีตของล้านนาที่หลงเหลืออยู่ใน
ปัจจุบัน ซึ่งผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่มได้ผ่านสิ่งต่างๆ มาก
ระทบอย่างมากมาย ในการศกึษาวจิยัเรือ่งราวเกีย่ว
กับผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่มตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้น 
เปน็การคน้หาคำาตอบในปจัจัยต่างๆ ทีส่่งผลต่อการ
ดำารงอยูข่องผา้ซิน่ตนีจกแมแ่จม่ทีว่า่ วฒันธรรมการ
นุ่งซิ่นตีนจกแม่แจ่มในปัจจุบันเป็นอย่างไร มีการนุ่ง
เพิ่มขึ้นหรือลดน้อยลง รวมท้ังการปรับตัวเพื่อการ
ดำารงอยู่ในวัฒนธรรมการนุ่งผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่ม
เป็นอย่างไร
 ในกรณีศึกษาประเด็นเรื่อง การดำารง
อยู่ของผ้าซ่ินตีนจกแม่แจ่มนั้น มีส่ิงที่น่าสังเกตว่า 
แม่แจ่มเป็นอำาเภอที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขาสูง ช่วง
เวลาหนึ่งความเจริญเข้าไปอย่างช้าๆ เนื่องจาก
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อุปสรรคในการเดินทางเข้าออก แต่เมื่อโลกเปลี่ยน
เป็นโลกแบบโลกาภิวัตน์ ที่โลกทั้งโลกได้เชื่อมโยง
กันหมดด้วยระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต ข่าวสาร
ข้อมูลทุกอย่างรับรู้ได้อย่างรวดเร็วแม้แต่แม่แจ่ม
ท่ีซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาก็สามารถรับรู้ข่าวสารได้ใน
เวลาเดียวกัน สิ่งต่างๆ ที่มากระทบย่อมมีปฏิกิริยา 
วัฒนธรรมที่ เข้มแข็งกว่าย่อมกลืนวัฒนธรรมที่
ออ่นแอกวา่ มคีวามสุม่เสีย่งทีจ่ะถูกกลนืหรือสญูหาย
ไปในอนาคตอนัใกล ้ในทา่มกลางกระแสโลกาภวิตัน์
วัฒนธรรมการนุ่งผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่มจะดำารงอยู่ได้
หรอืไม่อยา่งไรน้ัน มปัีจจยัใดบ้างท่ีสง่ผลตอ่การดำารง
อยู่ของผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่ม ดังกล่าวนี้ผู้วิจัยมีความ
สนใจที่จะศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพื่อศึกษาสถานภาพในการนุ่งผ้าซิ่น
ตีนจกแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
 2. เพือ่ศกึษาปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่การนุง่ผา้ซ่ิน
ตีนจกแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการวิจัย
 การศึกษาในประเด็นเรื่องวัฒนธรรมการ
นุ่งผ้าซิน่ตนีจกแมแ่จม่ จงัหวดัเชยีงใหม ่: สถานภาพ
ของการดำารงอยู ่ผูว้จัิยไดท้ำาการศึกษาคน้ควา้ทฤษฎี
ต่างๆ เพื่อนำามาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ
พรรณาวิเคราะห์ สู่การอธิบายตามวัตถุประสงค์ที่
วางไว้ ในประเด็นเรื่องการดำารงอยู่ของวัฒนธรรม
การนุ่งผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่ม   จังหวัดเชียงใหม่
อันประกอบด้วยทฤษฎีต่างๆ คือ 
 ทฤษฎีวัฒนธรรม กล่าวว่าวัฒนธรรม
เป็นเรื่องความดีความงามของสังคมมนุษย์ มีการ
พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น ส่วนคำาว่าศิลปวัฒนธรรม 

หมายความถึงได้ 2 นัยยะ อาจหมายถึง วัฒนธรรม
ทีม่ศีลิปะเปน็สว่นประกอบ หรือศลิปะทีม่วีฒันธรรม
เปน็สว่นประกอบ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการให้นำา้หนกัความ
สำาคัญในแต่ละบริบท ซึ่งวัฒนธรรมมีการพัฒนา มี
ความเจรญิงอกงามไปในทางทีด่ ีมกีารเลือ่นไหลจาก
อีกที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง วัฒนธรรมเป็นเรื่องเฉพาะ
ของสังคม ในแต่ละสังคมย่อมมีลักษณะเฉพาะ 
วัฒนธรรมย่อมมีความเหมาะสมในสังคมนั้นๆ ไม่
ควรมกีารเปรยีบเทยีบวา่สงัคมใดเหนอืกวา่สงัคมใด
เพราะในเร่ืองของวัฒนธรรมไม่มีเกณฑ์ในการวัด
ว่าสังคมใดเหนือกว่าหรือแย่กว่า (ศิริรัตน์ แอด
สกุล, 2556 : 87 - 100) ในการวิเคราะห์ประเด็น
วัฒนธรรมการนุ่งผ้าซ่ินตีนจกแม่แจ่มนั้น ทฤษฎี
ทางวัฒนธรรมนี้สามารถนำามากำาหนดกรอบในการ
วิเคราะห์เร่ืองของวัฒนธรรมการการนุ่งผ้าซ่ินเชิง
ประวัติศาสตร์ ที่สามารถเรียงลำาดับเหตุกาณ์ความ
เคลื่อนไหว และสิ่งที่มากระทบต่อการดำารงอยู่ของ
ผ้าซ่ิน บทบาทของภูมิปัญญาการทอผ้าที่เชื่อมโยง
วัฒนธรรม ความเชื่อ วิถีชีวิต และประเพณีของชาว
แม่แจ่ม 
 ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมกล่าวว่า การเปล่ียนแปลงทางสังคมเกิด
ขึ้นอย่างต่อเนื่องอันมีผลมาจากแรงกดดันที่มอง
ไม่เห็นและไม่สามารถควบคุมได้ ปัจจัยที่กำาหนด
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง คือแรงกดดันท่ีเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ความเจริญทาง
เทคโนโลยี การจัดลำาดับชั้นทางสังคม และระบบ
เศรษฐกิจ (นิเทศ ตินณะกุล, 2551 : 10 – 12 : 7) 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีส่งผลอันเชื่อมโยงกับ
วัฒนธรรม เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการให้สังคม
ดีขึ้น ทั้งนี้เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ให้มี
ความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน ซ่ึงท่ีมาของการเปล่ียนแปลง
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อาจจะมาจากปจัจยัภายในสงัคมและปจัจยัทีม่าจาก
ภายนอกสังคม การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่มี
อยู่เดิมให้ดีขึ้นนั้น ย่อมมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
อื่น จนเกิดการผสมผสานหรือกลืนกลายจนเป็น
วฒันธรรมใหม ่ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัวา่สงัคมนัน้ยอมรบัสิง่
ที่เปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ ปัจจัยที่สำาคัญอีกประการ
หนึ่งคือ พัฒนาการของเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร 
ทีส่ามารถดดูซับความคดิหนึง่ไปสูส่งัคมหนึง่ไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงทางสังคมจึงเป็นสภาวะ
ความเคลื่อนไหวจากเวลาหนึ่งไปสู่เวลาหนึ่ง ซึ่งเป็น
แนวทางที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติ
และพฤติกรรมของสมาชิกในสังคม ตั้งแต่ระดับ
สากล สถาบัน ไปจนถึงระดับสังคม จากลักษณะที่
สังคมเคยเป็นอยู่ ให้ก้าวไปสู่ในทางที่ดีขึ้นกว่าเดิม 

ซึ่งอาจเรียกว่าสังคมที่ได้รับการพัฒนา (จินตวีร์
เกษมศุข, 2554 : 11-14) ดังนั้นแนวคิดและทฤษฎี
การเปลีย่นแปลงทางสงัคมและวัฒนธรรมดงัท่ีกลา่ว
มานี้ ผู้วิจัยสามารถนำาเนื้อหาสาระท่ีสำาคัญของ
ทฤษฎีมาวิเคราะห์ความเปล่ียนแปลงในวัฒนธรรม
การนุ่งผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่ม ที่มีผลต่อการดำารง
อยู่ ซึ่งสังคมแม่แจ่มได้มีความเปลี่ยนแปลงมาโดย
ตลอดจากความเจริญของบ้านเมือง นโยบายของ
ภาครัฐ ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสื่อสาร 
รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย ในสภาพการณ์ของ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมนี้ จะส่งผลต่อจารีต
การนุ่งผ้าซิ่นแบบเดิมหรือไม่อย่างไร รูปแบบของ
การนุ่งซิ่นตีนจกเปลี่ยนไปหรือไม่อย่างไร มีปัจจัย
ภายในหรือภายนอก หรือปัจจัยอ่ืนใดท่ีส่งผลต่อ

การเปลีย่นแปลงทางสงัคมทีส่ง่ผลตอ่วฒันธรรมการ
นุ่งผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่ม 
 ทฤษฎีโลกาภิวัตน์  กล่าวว่าเมื่อมนุษย์
มคีวามเจริญทางด้านความคดิ วิวัฒนาการทางความ
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 ผู้วิจัยจะได้นำาหลักทฤษฎี
มาวิเคราะห์ เพ่ือสรุปความในเร่ืองของกระแส
โลกาภวิฒันท์ีก่ระทบสังคมแมแ่จ่ม ทัง้นีแ้มแ่จ่มกไ็ม่
สามารถปฎิเสธความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยได้ถึง
แมว้า่จะอยูใ่นหบุเขากต็าม สงัคมแมแ่จม่สามารถรับ
รูข้า่วสารไดจ้ากโลกภายนอกเหมอืนกนัและในเวลา
เดียวกัน ด้วยอิทธิพลของแฟชั่นหลังสมัยใหม่ จะส่ง
ผลตอ่การดำารงอยูข่องวฒันธรรมการนุง่ผา้ซิน่ตนีจก
แม่แจ่มหรือไม่อย่างไร
 จากทฤษฎีดังกล่าว ผู้วิจัยจะได้นำามา
วเิคราะหใ์นประเดน็การดำารงอยูข่องวฒันธรรมการ
นุง่ผา้ซิน่ตนีจกแมแ่จม่ จงัหวดัเชยีงใหม ่โดยมกีรอบ
แนวคิดในการวิจัยดังนี้
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ขอบเขตการวิจัย
 การวิจัยในประเด็นการดำารงอยู่ของวัฒนธรรมการนุ่งผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่ม มีขอบเขตการวิจัยดังนี้
 พื้นที่การวิจัย	ตำาบลช่างเคิ่ง และตำาบลท่าผา อำาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
 ช่วงเวลาในการทำาวิจัย 1 มกราคม 2557 – 31 ธันวาคม 2558
 ประชากรในการวิจัย 
  - ช่างทอผ้าซิ่นตีนจก จำานวน 12 คน
  - ผู้ใช้ผ้าซิ่น จำานวน 10 คน 
  - นักวิชาการท้องถิ่น จำานวน 8 คน
	 ประเด็นการศึกษาวิเคราะห์	
  - วัฒนธรรมการแต่งกายของไทยวนแม่แจ่ม
  - การส่งเสริมจากภาครัฐ 
  - ความต้องการของกลุ่มผู้ใช้ผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่ม

ภาพที่	1  กรอบคิดในการวิจัย

สถานภาพในการนุ่งผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่ม

ตัวแปรที่ศึกษา
 • การแต่งกายของผู้หญิงชาวแม่แจ่ม
 • ประเพณี
 • ความเชื่อ

สถานภาพในการดำารงอยู่ของ
วัฒนธรรมการนุ่งผ้าซิ่นของตีนจกแม่แจ่ม	

จังหวัดเชียงใหม่

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนุ่งผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่ม

ตัวแปรที่ศึกษา
 • การส่งเสริมจากภาครัฐ 
 • ประเพณี
 • ความเชื่อ

กรอบคิดในการวิจัย
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วิธีดำาเนินการวิจัย
 การวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยได้ดำาเนินการตาม
ขั้นตอนของการศึกษาวิจัย โดยใช้วิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Method) เพื่อศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานภาพของการดำารง
อยูข่องวฒันธรรมการนุ่งผ้าซิน่ตนีจกแมแ่จม่ จังหวดั
เชียงใหม่ โดยได้ใช้ทฤษฎีวัฒนธรรม ทฤษฎีการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม และทฤษฎี
โลกาภิวัตน์ มาวิเคราะห์ตามประเด็นท่ีผู้วิจัยได้
กำาหนดไว้ โดยมีวิธีการดำาเนินการวิจัยคือ 
 การเก็บข้อมูลภาคเอกสาร ผู้วิจัยได้
ทำาการศึกษาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับผ้าซิ่นตีนจก
แม่แจ่มที่ปรากฏในเอกสารวิชาการ งานวิจัย และ
วรรณกรรมตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้เอกสารวชิาการ
ท่ีเก่ียวกับทฤษฎีและแนวคิดทางด้านวัฒนธรรม 
ทฤษฎีความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
และทฤษฎีโลกาภิวัฒน์
 การเก็บข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยลงพื้น
ที่วิจัยเป็นเวลา 6 เดือน และเดินทางเข้าสู่สนาม
วิจัยตามโอกาสสำาคัญคือ งานมหกรรมผ้าซิ่นตีนจก
แม่แจ่ม ประเพณีจุลกฐิน ประเพณีผิงไฟผะเจ้าเพ็ญ
เดือนสี่ โดยการเก็บข้อมูลภาคสนามได้เน้นพ้ืนที่
ตำาบลช่างเคิ่ง และตำาบลท่าผา เนื่องจากเป็นพื้นที่
ทีม่กีารทอผา้ทอผา้ซิน่ตนีจกมากทีส่ดุ อยา่งไรกต็าม
ผู้วิจัยยังได้เก็บข้อมูลท่ีในตำาบลอ่ืนๆ ในอำาเภอ
แมแ่จม่ดว้ย เพือ่ใหเ้หน็ถงึภาพรวมในวฒันธรรมการ
นุ่งผ้าซิ่นตีนจกในปัจจุบัน ในการเก็บข้อมูลภาค
สนามผู้วิจัยมีวิธีการเก็บข้อมูลดังนี้
 การสังเกต : ในการลงพื้นท่ีสนามผู้วิจัย
ได้สังเกตปรากฏการณ์ต่างๆ ในวิถีชีวิตประจำาวัน
ของชาวแม่แจ่ม โดยเฉพาะในประเด็นท่ีเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมการนุ่งซิ่นตีนจกแม่แจ่ม ผู้วิจัยได้สังเกต

แบบมีส่วนร่วมในประเพณี และการทำากิจกรรม
ตา่งๆ ที่ชาวบา้นจดัขึน้ ซึง่ผูว้จิยัไดใ้ชก้ลอ้งถา่ยภาพ
ในการบันทึกเกี่ยวกับวัฒนธรรมการนุ่งผ้าซิ่นตีนจก
ของชาวแม่แจ่ม
	 การสัมภาษณ์ : ผู้วิจัยได้ทำาการสัมภาษณ์
บุคคลต่างๆ พร้อมกับการสังเกตการณ์แบบมีส่วน
ร่วม ซึ่งการสัมภาษณ์นี้เป็นทั้งแบบมีโครงสร้างและ

ไม่มีโครงสร้าง โดยผู้ให้ข้อมูลหลักจะแนะนำาตัว
ผู้วิจัยให้ชาวบ้านในพื้นที่วิจัยรู้จัก เพื่อสร้างความ
สนิทสนม และความไว้เนื้อเชื่อใจในตัวผู้วิจัยในการ
เก็บข้อมูลด้านต่างๆ ด้วยการสัมภาษณ์ การบันทึก
ภาพกิจกรรมทางสังคม การร่วมกิจกรรมและ
ประเพณีต่างๆ ภายในพื้นที่วิจัย โดยการสัมภาษณ์
บุคคลต่างๆ ที่เป็นประชากรวิจัยดังนี้

กลุ่มประชากรวิจัยในการวิจัย
 ช่างทอผ้าซิ่นตีนจก	หมายถึง ผู้ที่เป็นช่าง
ทอผ้าซ่ินตีนจก ซ่ึงในขณะเดียวกันประชากรกลุ่ม
นี้ก็เป็นผู้ท่ีนุ่งผ้าซ่ินตีนจกด้วยอยู่แล้ว โดยผู้วิจัย
ได้ทำาการสัมภาษณ์เพื่อแสวงหาคำาตอบเกี่ยวกับ 
วฒันธรรมการนุง่ซิน่ตนีจก โอกาสของการนุง่ ความ
เชื่อของการนุ่งผ้าซ่ินตีนจกที่สัมพันธ์กับประเพณี
ต่างๆ ในแม่แจ่ม 
 ผู้ใช้ผ้าซิ่น หมายถึง ผู้ที่นุ่งผ้าซิ่น โดยเน้น
ผูท้ีไ่ม่ไดเ้ปน็ชา่งทอ รวมทั้งผูซ้ือ้ผา้ซิน่ตา่งถิน่ เพื่อที่
ผูว้จิยัไดส้มัภาษณใ์นประเดน็ของการนุง่ผา้ซิน่ตนีจก
แมแ่จม่ในฐานะผูซ้ือ้ และผูท้ีอ่ยูต่่างถิน่ วา่มทีศันคติ
อย่างไรต่อการนุ่งซิ่นตีนจกแม่แจ่ม 
 นักวิชาการท้องถิ่น	หมายถึง ผู้ที่มีองค์
ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา โดย
เฉพาะวัฒนธรรมไทยวนแม่แจ่ม เป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่
อำาเภอแม่แจ่ม และอยู่นอกพื้นที่ มีผลงานเขียน
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งานวิจัย งานวิชาการที่เกี่ยวกับผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่ม 
รวมทัง้ดา้นลา้นนาคด ีโดยผูว้จิยัจะไดส้มัภาษณเ์พือ่
ใหไ้ดค้วามรูใ้นเชงิวชิาการ ประกอบการวเิคราะหใ์น
ประเดน็การดำารงอยูข่องวฒันธรรมการนุง่ซิน่ตีนจก
แม่แจ่ม

การวิเคราะห์ข้อมูล
 เป็นการวิ เคราะห์ข้อมูลแบบพรรณา
วิเคราะห์ โดยการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงแนวคิด ทฤษฎีทางด้าน
วัฒนธรรม ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม และทฤษฎีโลกาภิวัฒน์ รวมท้ังข้อมูลที่
ได้จากภาคสนามเชิงลึกจากการสัมภาษณ์และจาก
การสงัเกตการณ ์เพือ่อธบิายการวิเคราะหข์อ้มลูตาม
วัตถุประสงค์ โดยมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล
คือ 
 แบบสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์ที่
มีคำาถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ทั้งนี้แบบสอบถามต้องมีความยืดหยุ่น ตามความ
เหมาะสมในการปฏิบัติการลงพื้นที่วิจัย ซึ่งใน
การสัมภาษณ์อาจพบประเด็นใหม่ จึงต้องใช้แบบ
สัมภาษณ์ทั้งมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง มี
ลกัษณะแบบคำาถามปลายเปดิ แตต่อ้งใหส้อดคลอ้ง
กับวัตถุประสงค์ที่วางไว้
 แบบบันทึกการทำางานวิจัยภาคสนาม	
เปน็เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการบนัทกึ แผนการวจิยั บนัทกึ
การทำางานท่ีผ่านมา แนวทางการสังเกต ปัญหาที่
เกิดขึ้นในกระบวนการลงพื้นท่ีวิจัย และแนวทาง
การแก้ปัญหา ตารางนัดหมาย รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับงานวิจัย เบอร์โทรศัพท์ อีเมลแอดเดส และการ
บันทึกสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงพื้นที่วิจัย ทั้งนี้
แบบบันทึกการทำางานวิจัยภาคสนามจะมีการแบ่ง

เนื้อหาสาระการบันทึกอย่างเป็นหมวดหมู่ รวมทั้ง
มกีารระบแุหลง่ทีม่าในการบนัทกึเพ่ือสามารถนำาไป
อ้างอิงในการเขียนงานวิจัยได้อย่างเป็นระบบ

สรุปผลการวิจัย
 ผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมการนุ่งผ้า
ซ่ินตีนจกแม่แจ่มยังคงสถานภาพการดำารงอยู่จนถึง
ปัจจุบัน เน่ืองจากชาวแม่แม่แจ่มมีการปรับตัวให้
เข้ากับการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
การนุ่งผ้าซ่ินในอดีตพบว่า ผ้าซ่ินตีนจกไม่ใช่ผ้าซ่ิน
สำาหรบันุง่ในชวีติประจำาวนั แตเ่ปน็ผา้ซิน่ทีใ่ชนุ้ง่เพือ่
พิธกีรรมและความเชือ่ ใชส้ำาหรับนุง่ไปวดัในวนัพระ

สำาคัญอย่างวันบุญเดือนดับและวันเพ็ญเท่านั้น
ผ้าซิ่นตีนจกยังเชื่อมโยงถึงความเชื่อหลังความตาย
ของชาวไทยยวนแม่แจ่ม ด้วยการนุ่งผ้าซิ่นตีนจกให้
ผู้ตายเพ่ือเผาไปพร้อมกบัร่าง และนำาผ้าซ่ินตีนจกไป
ทำาบญุเพ่ืออทุศิส่วนบุญกศุลไปยงัผู้ตาย รวมท้ังเปน็
ผ้าซิ่นสำาหรับไหว้แม่สามีในวันแต่งงาน
 จากงานเขียนทางวิชาการหลายฉบับที่
กล่าวว่า ผู้หญิงแม่แจ่มทุกคนต้องมีผ้าซิ่นตีนจก
อย่างน้อยคนละหนึ่งผืน และผู้หญิงแม่แจ่มต้องทอ
ผ้าเป็นทุกคนนั้น ไม่ได้เป็นอย่างที่เขียนไว้ จากการ
ศึกษางานวิจัยเพ่ือท้องถิ่น โดยนักวิจัยท้องถิ่นได้มี
การอธิบายความที่ต่างออกไปว่า ผู้หญิงแม่แจ่มไม่
ได้ทอผ้าเป็นทุกคน ในสมัยก่อนช่างทอส่วนใหญ่
ค่อนข้างยากจน ทอผ้าซ่ินตีนจกไว้ใช้เอง ไม่ได้ทอ
เพื่อขาย ช่างทอผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่มโบราณเริ่มต้น
มาจากตระกลูของพญาเขือ่นแกว้ และพญาไจย แหง่
บ้านอาฮามตำาบลท่าผา ได้สืบลูกสืบหลานแผ่ขยาย
เปน็วงกวา้งออกไปเรือ่ยๆ สิง่ท่ีแสดงใหเ้หน็วา่ผูห้ญงิ
แม่แจ่มไม่ได้ทอผ้าเป็นทุกคน ดังจะเห็นได้จากกลุ่ม
หมู่บ้านที่อยู่ทางทิศใต้ลำาห้วยช่างเคิ่งหรือบ้านใต้ 
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ส่วนใหญ่เป็นหมู่บ้านที่ทอผ้าซิ่นตีนจก ส่วนกลุ่มหมู่บ้านที่อยู่ทางทิศเหนือลำาห้วยช่างเคิ่งหรือบ้านเหนือ
เป็นหมู่บ้านท่ีทอผ้าซ่ินตีนจกไม่เป็น ดังน้ันในสมัยก่อน วัฒนธรรมความเช่ือในการนุ่งผ้าซ่ินตีนจกท่ีเหนียวแน่น
จึงมีเฉพาะกลุ่มหมู่บ้านแม่แจ่มใต้

ภาพที่ 2 การนุ่งผ้าซิ่นในชีวิตประจำาวันของผู้หญิงชาวแม่แจ่ม
ผู้หญิง (แม่อุ๊ย) ชาวบ้านท้องฝายมารอใส่บาตรยามเช้า

ที่มา : ก้องเกียรติ  มหาอินทร์. ภาพถ่าย. 2557.

 สว่นในวถิชีวีติประจำาวนั ผูห้ญงิแมแ่จ่มจะนุง่ซ่ินของชาวลัว๊ะ ซ่ินของชาวปกาเกอะญอ และซ่ินลาย

กา่น ในช่วงป ีพ.ศ. 2506 วฒันธรรมผา้ซิน่ตนีจกแมแ่จม่ ถกูแรงกระทบจากภายนอกอยา่งหนกั ประกอบกบั

มกีารสรา้งถนนเขา้สูแ่มแ่จม่ จงึสง่ผลใหม้คีนภายนอกเขา้มาตัง้รา้นคา้ในอำาเภอแมแ่จ่ม สนิคา้บรโิภคอปุโภค 

โดยเฉพาะเสือ้ผา้มรีปูแบบใหมใ่หเ้ลอืกอยา่งมากมาย มคีวามสะดวกกวา่การทอเอง ชา่งทอในยคุนัน้นยิมไป

ทำาไร่กันมากขึ้น ส่งผลให้ช่างทอผ้าซิ่นตีนจกเกือบทุกหมู่บ้านหยุดการทอผ้า มีช่างทอรุ่นแม่อุ๊ยเหลืออยู่บ้าง 

แต่ทอผ้าไว้ใช้เมื่อยามจำาเป็นเท่านั้น ส่วนช่างทอรุ่นใหม่ไม่มีเลย จนในปี พ.ศ. 2517 สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปทรงเยี่ยมราษฎรชาวแม่แจ่มเป็นครั้งแรก

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ช่างทอผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่มไปฝึกอบรมการทอผ้าซ่ินตีนจกลายประยุกต์ และ

ทรงส่งเสริมผ้าซิ่นตีนจกลายโบราณไปพร้อมกัน ในช่วงปี พ.ศ. 2528 ได้มีนักพัฒนา วิชาการ นักวิจัย เข้ามา

ศึกษา และส่งเสริมผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่มอย่างมากมาย ในปี พ.ศ. 2537 มีการจัดมหกรรมผ้าซิ่นตีนจก

ในอำาเภอแม่แจ่มเป็นครั้งแรก ส่งผลให้กระแสวัฒธรรมการใส่ผ้าซิ่นตีนจกเริ่มตื่นตัวมากขึ้น 
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ภาพที่ 3 การนุ่งผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่มไปวัดในวันพระใหญ่ หรือวันศีลหลวง
วันพระเพ็ญเดือนสี่ (สี่เป็ง) ทานข้าวใหม่ ดังหลัวผิงไฟผะเจ้า ที่วัดป่าแดด อำาเภอแม่แจ่ม

ที่มา : ก้องเกียรติ  มหาอินทร์. ภาพถ่าย. 2557.

 ปจัจบุนั วัฒนธรรมการนุ่งผา้ซ่ินตนีจกไดม้ี
การปรบัตวัเพือ่สถานภาพในการดำารงอยู ่ปจัจยัทีส่ง่
ผลต่อการดำารงอยู่คือ การส่งเสริมจากภาครัฐ และ
กลุม่บคุลตา่งๆ โดยเฉพาะนกัวชิาการในพืน้ถ่ิน ดว้ย
การรณรงคใ์หม้กีารนุ่งผา้ซิน่ตีนจก การสรา้งกระแส
ความต่ืนตวัในการนุง่ผา้ซิน่ตีนจกแมแ่จม่ สง่ผลใหม้ี
การนุ่งผ้าซิ่นตีนจกในหลายโอกาสมากชึ้น ถึงแม้ว่า
ในวถิชีีวิตประจำาวันปจัจบุนัผูห้ญงิวยัรุน่ชาวแมแ่จม่
ไม่ได้ใส่ผ้าซิ่นแล้วก็ตาม แต่เมื่อมีโอกาสอันสำาคัญ
พบว่าผูห้ญงิแมแ่จม่ทัง้วยัเดก็และวยัรุน่นุง่ซิน่ตนีจก
ทัง้หมด สว่นผูห้ญงิวยักลางคนถงึวยัผูเ้ฒา่ ในวถิชีวีติ
ประจำาวนัยงันยิมนุง่ผา้ซิน่อยูเ่หมือนเดมิ แตไ่มใ่ชผ่า้
ซิน่ตนีจก จะนุ่งผ้าซ่ินของชนเผา่ชาวลัว๊ะ ผา้ซิน่ของ
ชนเผ่าปกาเกอะญอ และซิ่นลายก่าน อย่างไรก็ตาม
ผ้าซิ่นตีนจกก็ยังเป็นผ้าซ่ินท่ีนุ่งในโอกาสท่ีสำาคัญ
เหมือนเดิมและมีการนุ่งที่หลายโอกาส ซึ่งโอกาสใน
การใส่ผ้าซิ่นตีนจกที่หลากหลายนั้น เป็นปัจจัยที่มา

จากการสนับสนุนจากภาครัฐ กระแสการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น การผลักดันของนักวิชาการ
ท้องถิ่นที่นำาผ้าซิ่นตีนจกไปจดทะเบียนข้อบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ อันก่อให้เกิดคุณค่าของผ้าซิ่นตีนจก
แม่แจ่ม มีการทอผ้าซิ่นตีนจกลวดลายประยุกต์ อัน
เป็นทางเลือกในผู้ซื้อที่มีกำาลังทรัพย์น้อย การให้
บุคลากรในหน่วยงานราชการ นักเรียน แต่งกายพื้น
เมืองนุ่งผ้าซิ่นตีนจกในวันศุกร์ การนุ่งผ้าซิ่นตีนจก
งานบุญต่างๆ ท่ีไม่ใช่เฉพาะวันพระในคืนเดือนดับ
หรือเดือนเพ็ญเท่านั้น หากแต่ยังสามารถนุ่งในประ
เพณีอื่นๆ เช่น งานประเพณีปอยหลวง สลากภัต
น์ ปีใหม่เมือง จุลกฐิน รวมทั้งงานต่างๆ ที่หน่วย
งานราชการจัดขึ้น ปรากฎการณ์ดังกล่าวนี้ ส่งผล
ให้การนุ่งผ้าซิ่นตีนจกขยายออกไปอย่างกว้างขวาง 
ไมใ่ชเ่ฉพาะหมูบ่า้นทีส่บืเชือ้สายชา่งทอผา้ซิน่ตนีจก
อยา่งแตก่อ่น และดว้ยกระแสโลกาภวิฒัน ์ระบบอนิ
เทอร์เนตเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีสังคมภายนอกรู้จักผ้าซ่ิน



ROMMAYASAN 45ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม) 2558                                 Vol. 13, No. 3 (September - December) 2015

แม่แจ่มผ่านเฟสบุ๊ค ดังกล่าวนี้ส่งผลต่อวัฒนธรรมการนุ่งผ้าซิ่นตีนจกที่ไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงชาวแม่แจ่มเท่านั้น 
แตยั่งไดร้วมถงึบคุคลภายนอกทีถ่วลิหาอดตีของแมแ่จม่ ในภาพลกัษณข์องวฒันธรรมลา้นนาทีห่ลงเหลอือยู่

ภาพที่ 4 การนุ่งผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่มในเด็ก วัยรุ่น และแม่อุ๊ย 
ที่มา : ก้องเกียรติ  มหาอินทร์. ภาพถ่าย. 2557.

 นอกจากการปรบัตวัในวฒันธรรมการนุง่ผา้ซ่ินตีนจกของชาวแม่แจ่มใหเ้ทา่ทนักบัสภาพสงัคมและ
วัฒธรรมทีเ่ปลีย่นไปแลว้นัน้ ปจัจัยในการดำารงอยูใ่นวัฒนธรรมการนุง่ผ้าซ่ินตีนจกแมแ่จ่มทีส่ำาคญัอีกประการ
หนึ่งคอื ความเชื่อในเรือ่งการนุ่งผา้ซิน่ตีนจกเมือ่ตัวตายพรอ้มเผาไปกบัรา่ง การทำาบญุทีว่ดัด้วยผา้ซิน่ตนีจก
เพือ่อุทศิส่วนบญุสว่นกศุลไปใหก้บัผูต้าย และการนำาผา้ซิน่ตนีจกไปไหวแ้มส่ามใีนวันแตง่งาน ดงักลา่วนีเ้ปน็
วัฒนธรรมเดิม ที่ชาวแม่แจ่มยึดถือมาอย่างแนบแน่นกับวิถีชีวิต
 ดงัน้ันสถานภาพของการดำารงอยูข่องวฒันธรรมการนุง่ผา้ซิน่ตนีจกแมแ่จม่ จงัหวดัเชียงใหมน่ัน้คอื 
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ในสภาวะของผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่มช่วงหนึ่งที่กำาลัง
จะหายไป สังคมแม่แจ่มได้มีการปรับตัวให้คนหันมานุ่งผ้าซิ่นตีนจกโดยนำาสู่ระบบของการรณรงค์ให้ผู้หญิง
แม่แจม่นุง่ผา้ซิน่ตนีจก ถงึแมว้า่การนุง่ผา้ซิน่ตนีจกจะไมต่รงกับวตัถปุระสงคเ์ดิมกต็าม และในขณะเดียวกนั
วฒันธรรมความเชือ่เกีย่วกบัการนุง่ผา้ซิน่ตนีจกแมแ่จ่มแบบด้ังเดิมกย็งัคงอยูก่บัสังคมแมแ่จ่มอยา่งแนบแนน่

อภิปรายผล
 สถานภาพการดำารงอยูใ่นการนุง่ผา้ซิน่ตนีจกแมแ่จ่ม จังหวดัเชยีงใหมน่ัน้ เปน็ผลมาจาการปรับตวั
ใหเ้ขา้กับการเปลีย่นแปลงของสงัคมและวฒันธรรม ซึง่ปจัจยัในการดำารงอยูข่องวฒันธรรมการนุ่งผา้ซิน่ตนีจก
แม่แจ่มคือ ความเชื่อหลังความตายของผู้หญิงชาวแม่แจ่มในการนุ่งผ้าซิ่นตีนจกไปกับผู้ตายพร้อมเผาไปกับ
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ร่างของผู้ตาย การทำาบุญด้วยผ้าซ่ินตีนจกเพื่ออุทิศ
ส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับ ความเชื่อเรื่องการนำา
ผ้าซิ่นตีนจกไปไหว้แม่สามีในวันแต่งงาน สอดคล้อง
กับทฤษฎีทางวัฒนธรรมที่กล่าวถึงอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม ที่มีความสัมพันธ์กับสมาชิกในสังคม
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งสำาคัญท่ีแสดงให้
เห็นถึงความเป็นเชื้อชาติ และชนชั้นทางสังคม การ
ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าให้ช่างทอผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่ม
ไปฝึกอบรมการทอผ้าซิ่นตีนจกลายประยุกต์ และ
ทรงสง่เสรมิผา้ซิน่ตนีจกลายโบราณไปพรอ้มกัน การ
ที่มีนักพัฒนา นักวิชาการ นักวิจัยเข้าไปศึกษาและ
สง่เสรมิผา้ซิน่ตนีจกในรปูแบบตา่งๆ โดยเฉพาะกลุม่
นกัวิชาการทอ้งถิน่ในแมแ่จม่ ทีม่บีทบาททีส่ำาคญัใน
บทรบิททางวฒันธรรมการนุง่ผา้ซิน่แมแ่จม่ สือ่ทีน่ำา
เสนอวัฒนธรรมการนุ่งผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่ม การส่ง
เสริมจากภาครัฐในโครงการต่างๆ โดยเฉพาะการ
จัดงานมหกรรมผ้าซิ่นตีนจกข้ึนในแม่แจ่ม ท่ีส่งผล
ต่อกระแสการตื่นตัวการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มี
การผลักดันให้ผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่มสู่โลกของธุรกิจ
เชิงวัฒนธรรม มีการรณรงค์ให้ผู้หญิงแม่แจ่มนุ่ง
ผ้าซิ่นตีนจกเมื่อมีงานที่ทางราชการจัดขึ้น มีการ
ให้บุคลากรของหน่วยงานต่างๆ รวมท้ังนักเรียน
แต่งกายพื้นเมืองนุ่งผ้าซ่ินตีนจกในทุกวันศุกร์ของ
สปัดาห ์สง่ผลตอ่การนุง่ผา้ซิน่ตนีจกในแมแ่จม่ขยาย
วงกว้างออกไป ซึ่งเมื่อก่อนผ้าซิ่นตีนจกมีการนุ่งใน
เฉพาะชาวแม่แจ่มใต้ลำาห้วยช่างเคิ่งเป็นส่วนใหญ่ 
เป็นการรักษาแบบแผนและการปรับตัวให้เข้ากับ
สังคมที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งในทางทฤษฎีกล่าวว่า การ
รักษาแบบแผนเป็นการดำารง ฟื้นฟู สร้างแรงจูงใจ
ในแบบแผนของสังคม เพ่ือขับเคลื่อนไปข้างหน้า 
ในระยะทีผ่า้ซ่ินตนีจกแมแ่จม่เกอืบจะหายไป ระบบ

สังคมได้ฟ้ืนฟูขึน้มา มลัีกษณะของการเปล่ียนแปลง
แบบไม่ถอนรากถอนโคน นอกจากนี้เทคโนโลยี
สารสนเทศในช่องทางของเฟสบุ๊คก็เป็นอีกปัจจัย
หนึ่งที่ส่งผลต่อกระแสคนภายนอกพ้ืนท่ีแม่แจ่มหัน
มาสนใจนุ่งผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่มมากขึ้น 
 วัฒนธรรมการนุ่งผ้าซิ่นตีนจกที่มีการปรับ
ตัว สอดคล้องกับทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวฒันธรรมทีว่า่ การเปลีย่นแปลงใดทีส่อดคลอ้ง
กับวัฒนธรรมเดิม จะได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็ว 
วฒันธรรมการนุง่ผา้ซิน่ตนีจกในปจัจบุนักเ็ชน่กัน ถงึ
แม้ว่าได้เปลี่ยนไปจากวัตถุประสงค์เดิมแล้วก็ตาม 
แต่การเปล่ียนแปลงนัน้ไมท่ำาให้ส่ิงเดิมเปล่ียนไปมาก
นัก เป็นสิ่งท่ีชี้ให้เห็นว่า ชาวแม่แจ่มพร้อมยอมรับ
ความเปลี่ยนแปลง และในขณะเดียวกันวัฒนธรรม
การนุ่งผ้าซิ่นตีนจกแบบดั้งเดิมก็ยังดำารงอยู่คู่กับวิถี
ชีวิตของผู้หญิงชาวแม่แจ่มอย่างแนบแน่น

ข้อเสนอแนะ
 วัฒนธรรมมีการเล่ือนไหลตามบริบทของ
สังคมที่เปลี่ยนไป วัฒนธรรมที่เข้มแข็งย่อมไหลไปสู่
วัฒนธรรมท่ีอ่อนแอกว่า โดยเฉพาะสังคมโลกาภิวัตน์
ที่เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทเป็นอย่างมากใน
การติดต่อสื่อสาร กระแสแฟชั่นโดยเฉพาะเรื่องของ
การแต่งกายเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว
และคลายความนิยมอย่างรวดเร็วเช่นกัน ควรมีงาน
วิจัยทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ งานวิจัย
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เชื่อมโยงกับการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การตลาดผ้าซิ่นตีนจก เพื่อ
ส่งผลต่อการดำารงอยู่ของผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่ม
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[qf7afp=j 
 [qf7;k,ouh,u95f,5j’\kpgrnjvlbdlkoymko-kfqdmhv’4yjovulko - ]hko-hk’
g-yj’gxaozqo’kodko4jkp4vf9kd.[]ko0v’rtvtiypko5;af g0,,t9kiu9eo;o
@) g]njv’3fp,uxtgfaole7ao.odkolbdlk7n dqo]t;ymu.odkooeltg|u zqodko
lbdlkxkdqffa’ouh dqo]t;ymu.odkooeltg|u9ecodvvd # lj;o 7n ! 
[qfgdyjooe lj;omuj @ gonhvg]njv’^ad c]tlj;omuj # [qf]q’mhkp ]adltot
[qfgdyjooegxaodkoxtraogryj,g8y,0bho,k.\j gonhvwog;qhkg4y’[qfws;h76 c]t
xts;af7;k,gxao,k^nmuj,k0v’ ;aootdeg]njv’oajog-yj’9tdPj;0hv’da[r5fmt
xts;af lj;o]adltot0v’gonhvg]njv’^adgxaodko4vfcxd;fcdh9kd8qho
lt[a[|a’ln.[]ko [=jwfh,udkoc8j’8nj, gonhvg]njv’pbf8k,8qhog7qhkmujxkdqf.o
|a’ln.[]kogonhv.olj;o^kpoahogxaog]njv’]k;muj,k9kdxaopklt-kfqdc]tmqf
lt-kfgxao^ad [qf]q’mhkpgxaodkoc8j’gryj,0v’rtvtiypko5;af g0,,t9kiu 
gonhv.owfhdjk;g4y’vkoylq’.odkolhk’|a’.[]ko dkov5myflj;od5lqo.shr=jc,j 
rujohv’muj]j;’]a[wxc]h; c]tl5fmhkpwfhxkdqfdkodjk;g4y’vkoylq’zqo[5omuj9t
lqj’wxIvfwxg4y’z6hmuj4vfcx.shwxg4y’oyrko

7ele7ao G dqo]t;ymudkooeltg|uF oymko-kfqdmhv’4yjoF 
 ;aootdevulko - ]hko-hk’F |a’ln.[]ko

dqo]t;ymudkooeltg|uoymko-kfqdmhv’4yjo
 d=]toulbdlk;aootdevulko - ]hko-hk’ 9kd|a’ln.[]ko

  The Story-Telling Techniques of the Isan - laanchang
Jataka Folk Tales From Palm-leaf manuscripts 

ryraf xtglyfla’ !
Phiphat Prasertsang

! vk9koxt9elk0k;y-krklkwm 7tot,to5flkfc]tla’7q,lkf ,tsk;yfmtpkw]ikf-traf[5iuie 
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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

[qfoe
  fyocfo]hko-hk’ djk;g4y’ rnhomuj0v’
xtgmf]k;c]trkdvulko0v’xtgmfwm.o
vtfufmujwfh,u;af mtotme ,udkolhk’lkfhko 
;y4u-u;yf 7;k,gxao16j xtgrouc]trymudeij;,dao
,k1jk’3fooko gxaofyocfomuj,uvkitptmevao
I5j’gInv’g^nv’g^njv,c]tv5fq,lq,[6owxfh;p
-a[rtpkdvome,t-kflyj’c;f]hv,  c]t;af
mtotmemujdajodv’,k3fooko c]twfhlqj’zjko
vvd,ks]kpi6[c[[  |bj’.ooaho7b  ;aootde
xtgrf8jk’ M 9kddkolei;f’ko;yw9z6h0Po
rq[;jk,u;aootdemhv’4yjo9eo;o^;’^kpmah’
;aootde,5d0txk4t ;aootde]kp]ad muj9ko]q’
.o.[]kog-yj’gxao;aootde]kp]ad vadlvo
muj.-h9koc]toe.-hlj;o^kp7n vadlvo]k;gfy, 
c]tvadlvomevulko g-yj’;aootdeg^jqkouhgxao
lj;o|bj’0v’;afmtotme.omhv’4yjomujlhk’lk 
3fpxkf-k;[hko.ovtfuf g-yj’[jvoIPoI6h.o
vtfufoaho16j;afvk9kooadxkfwfhIPoI6h16j[jvo
oahoc]twfhgdyfdko85h,3I,grnjvlhk’lk c]t
ln[mvfdao,k9kdI5jomevyf9qoIvfxaf95[aoc]t
wfhgdyfdko7af]vd;aootde0v’mhv’4yjoc]tlqj’
8=jwxpa’mhv’4yjovnjo 9qogdyfgxaoleo;o0v’c8j]t
mhv’4yjo;aootdemhv’4yjooaho,u[qf[kf1jk’^;’^kp
8= jz 6 hv jkoc]t-5,-qomu jgxaog9q hk0v’;aootde 
phvo;jkgxaoci’dt85d-5dp6hmuj9ao3]’.9z6hvjko
3fp.ovtfufoahoz6hmujlk,kfvjkovadlvoco;ouh
wfhlj;o^kp8hv’zjkodko[;fiPo,kdjvolyj’
g q̂jkouhltmhvork[dkoIPoI6h.ovtfufwfhgxao1jk’fu
g-yj’mujdjk;,kwfhlvf7hv’da[7eg;Qk0v’oad
;y-kdkofa’ouh<;aootdemhv’4yjo,u[qf[kf8=jz6hvjko
c]t-5,-qomujgxaog9Qk0v’;aootde^kpxtdko
la’7q,.ovtfufz6hvjkovvd0PowfhgxaorP’d5j,
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ohvpmuj9edaf.o\6jz6hoertrydl5c]tz6h[;fiPo 
xt-k-qomqj;wxia[i6hiqf;aootde8jk’ M 3fpdko2a’
9kdz6hvjko|a’lnc8d< X9ki5;ao me,t;afF @&#(G!W?
  oymko-kfqdmhv’4yjovulko]hko-hk’gxao
;aootdemhv’4yjovud-5f|bj’mujltmhvork[mk’
la’7q, ma h’mk’fhkorklkc]t38vadlvo 
g-yyj’wfh[qj’[vdvaf8t]ad0v’d5j,-qooaho M wfhgxao
1jk’fu g-yj’.o;aootde-5fouhltcf’vaf8t]ad7;k,
gxaovulko]hko-hk’1jk’mevyfdj=7n ]adltotrklk
muj.-hgxaorklk]k; { vulko g-yj’9kofh;p38
vadlvomec]t38vadlvo]k;gfy,c]tz6dg]njv’
c8j’0bho8k,9yo8tokdkozjkoltrk[mk’la’7q,
c]t,ugonhv.omujlvf7hv’da[-5,-qooahoM 
  g,njvdjk;g4y’-kfqd (Jataka) 3fpmqj;wxc]h;
,adoypk,dao;jk gxaog]njv’]k;0v’rtr5fmtg9Qk
muj,u,k.o-kfdjvoM ^ngxaog]njv’]k;.ovtfuf
8t-kf0v’rt3rmylafdjvomuj]q’,kgdyf.o
-kfl5fmhkpc]twfh 8aflti6hgxaortle,kler5fmt
g9Qk Xikf-t[aofyf8tptlt4ko @&$* G #$_?
ltcf’.shgsao âddkomujlvf7hv’da[oad;y-kdko
wfhdjk; 7n <-kfqdgxaog]njv’]k;mujdjP;0hv’da[
r5fmtlkltok3fpdq’ phvo;jkxkdqfI6[-u;yf
0v’rtr5fmtg9Qk.ovtfuf8t-kf8ah’c8jltgs;up-kf
gxaort3rmylafvaogxaocdjog]njv’lkitle7ao
0v’7;k,gxao-kfqd.odkoIa[I6h0v’z6h7qo<
  .orkdlj;o0v’la’7q,vulko]hko-hk’
oahooypq,.-hoymko-kfqdmujlhk’lk0bho.oI6[c[[
0v’dko9ko]q’.o7eru.[]ko g-yj’gxao;aootde
]kp]admu jz 6dg]n jv’.shg0Qkda[ltrk[la’7q, 
g-yj’xaf95[aoouh-vd7qho;aootde.o]adltotouh
wfh1kd^kp lj;o^kpxkdqf8k,;afgdqjkcdjgonjv’
9kddkoIa[gvqk;afmtotme0v’ltspk,g0Qk,k
.o-j;’]af8tot3dlyoc]t7;k,8hv’dkomujlhk’

lkxtgmf-kfc]t]t[q[dkolbdlki6[c[[.\j0v’
-qo-ahoxqd7v’ lyj’g^qjkouhgIaf.sh;aootde]kp]ad
mujxkdqf.o.[]ko]qf9eo;o]q’1jk’^;’^kp 
c8jg4y’1jk’wfdj=fudtpa’,uoadxkfvk9komujwfhmjvo
3I,c]t4vfcxd;fcdh;aootdeg^qjkouhw;h1jk’
^;’^kp g-yj’zqo’ko0v’mjkogxaomujpv,Ia[.o
c;f;q’;y-kdkofhko;aootdec]t38vadlvo
[6Ikovulko]hko-hk’ 75o6xtdkog q̂jkouhmk’,tsk
;ymtpkw],tsklkit7k,g-yj’.olt.|oahogxao
,tsk;ymtpkw]luot7tiyomtit;y3]f wfh4t
s;kpxtiyopkf5fltfudy8y,klad.shmjko1jk’
lq,dPf mjkooahod=7n fiDrtvtiypko5;af g0,,t9kiu
g-yj’.ovtfufzqo’ko0v’mjkogzupczjvvd,k1jk’
^;’^kpc]t8=jgonjv’.op5doaho 9kdmujdjk;,k
z6hlbdlk9bj’wfhg]a’gsao7;k,le7aoc]twfhoe.-h
zqo’ko[k’lj;o0v’mjkomuj16j.o|;f-kfqd,k
;yg7ktI6[c[[dkooeltg|u;jk â’9kdmujmjkowfh
4vfcxd;fcdhc]h;mjkowfhoeltg|u;aootde
-kfqdwx.oco;.f  

;af45xtlq’ 
  !grnjv;yg7ktI6[c[[c]tdqo]t;ymudko
oeltg|uoymko-kfqdrnho[hkovulko]hko-hk’
  @D grnjvgxaodkovto5]adc]tgzupczjoymko
-kfqdrnho[hkovulko]hko-hk’ 

;ymudkooeltg|u
  .odkolbdlkouh z6hlbdlkwfh9afdtme0=h,6o
c]tltg|uzqodkolbdlkc[[raootok;yg7kt 
(Analysis Description) 3fplbdlk9kdgvddt
lkog-yj’gxaozqo’kodko4vfcx9kd.[]ko
0v’rtvtiypko5;af g0,,t0kiu g-yj’lbdlk
ltgrkt;aootdextgrf-kfqdmah’|qf @) g]njv’
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fa’ouh l5rq,3,d0k mhk;dejdkfe 9aomt7kf
l5iypt7kf 7af-tok, mhk;\ksp5p mhk;]hyomv’
mhk;sq;0=j^=j ok’c8’vjvo lumqo lyow- rtpk
7ao7kd dk]tgdf 3l;af l5]y;q’ rtg9Qkg8g, 
,tsk-toqd ,t3slqf 9aomt37]q[ rq,,tokf 
oqddt9vdohvp ,tsk-kf xkcfdxklt\= rt]ad
rt]k, l5fmto6-kfqd [q;Iq,[q;Iv’[q;IP; 
mhk;puj[q;w0 l5x5ootokd-kfqd ot]t-u;t-kfqd 
  ]efa[0aho8vodkolbdlkfa’ouh 
  !D 0aho8P,0=h,6o
  { z6hlbdlkwfhmjvo3I,c]tlbdlk0=h,6o
oymko-kfqdrnho[hkog-yj’gxaozqo’kodko4vfcx0v’
rtvtiypko5;af g0,,t9kiu 3fplbdlkltgrkt
;aootde-kfqdmah’\qf @) g]njv’ rhv,mah’gvddt
lko’ko;yw9mujdPj;0hv’da[ltrk[la’7q, c]t
;afmtotmevulko]hko-hk’grnjvoe,kgxaornho
4ko.odko;yg7ktc]t8u7;k,
  @D 0aho;yg7kt0=h,6o
   { lbdlk]kp]tvPfoymko-kfqdrnho
[hkovulko.oxtgfaodqo]t;ymudkooeltg|u
oymko-kfqd0v’rtvtiypko5;af g0,,t9kiu 
;jk^a’9kdmujmjkowfh4vfcxoymko-kfqdc]h;
,udkoc8j’gryj,g8y,.oleo;o0v’mjkoco;.fcfj 
   { ;yg7kt]adltotltgrkt.oxtgfao
dqo]t;ymudkooeltg|uomko-kfqd0v’
rtvtiypko5;af g0,,t9kiu 
  #D 0Aooeltg|u0=h,6o
   { oeltg|u0=h,6o3fpdkoraootok;y
g7ktrhv,da[pqd8q;1jk’xtdv[
   { lt 5̂[zqodkolbdlkc]tvtryxkpzqo

zqodkolbdlk 
  i6[c[[c]tdkooeltg|uoymko

-kfqdrnho[hkovulko ,u]adltotltgrktfh-
ko;aootlyoc]tg8adoyd.odkoc8j’;aootde 
g-yj’,umah’]adltotIj;,c]tmujc8d8jk’vvdwx9kd
0t|q[dkooeltg|u0v’;aootdevnjo M mqj;wx
I6[c[[c]tdkooeltg|umu jxkdqf.ooym-
ko-kfqdrnho[hkovulko]hko-hk’g-yj’gxaozqo’ko
dko4vfcx0v’rtvtiypko5;af g0,,t9kiu 
,uI6[c[[c]tdkooeltg|u3fpry9k]tok-
8k,xtgfao8=jwxouh 
  !D [qfgdyjooe
  @D dkofegoyog]njv’
  #D [qf]q’mhkp
]kp]tvPfc8j]txtgfao,ufa’8=jwxouh
!D [qfgdyjooe
  9kddkolbdlkoymko-kfqdrnho[hko
vulko]hko-hk’xkdqf;jk gxaodkogdyjooe0v’z6h4vf
cxoajod+7nrtvtiypko5;af g0,,t9kiu gxaodko
xtraogryj,g8y,djvomuj4vfcxvadlvo[6Iko.o
g]njv’oaho M g-yj’9t,umah’dkows;h76 dkovhk’
g4y’oymkomuj4vfcx;jkgxaooymko-kfqd c]t
dko;ylkltz6h2a’ n̂z6hvjko Xgxaodkodjk;madmkp? 
djk;7n 0Aomevyfdjvomuj4vfcxvadlvo[6Iko
0v’rtvtiypko5;af g0,,t9kiu c8j]tg]njv’
oahopjv,0bho16jda[]u]kdko0Po0v’z6h4vfcx 
[qfgdyjooe.ooymko-kfqdrnho[hkovulko]hko-hk’
9ecodgxao # ]adltotfa’ouh
  !D! xtok,rqf 7n dkows;h76 dkodjk;
0=.shrt]af8totw8gxaomujgryj’ ohv,.ljsq;fh;p
7;k,g7qkIq[ .o[qf7;k,ouhwfhxkdqf]adltotdko
ws;h76djvog0Qkl6jgonhvg]njv’ g-yj’dkogdyjooe
.olj;o0v’[qfws;h76gxaoI6[c[[]adltotdko
xtrao0v’rtvtiypko5;afmujwfhc8j’8nj,0bho9kd
g7Qkgdjkmujgxaovadlvo[6Iko.o.[]ko 
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grnjv.shgdyf7;k,le7ao c]t7;k,0a’ ];,wxg4y’ltcf’7;k,g7kIq[[6-k8j=;aootde-kfqddqdg7Qk
lkltokr5f xkdqfdkogxyfg]njv’.oI6[c[[ouh16j @ xtgfaofa’8j=wxouh
   !D!D! [qfws;h76mqj;wx gxaodkows;h76mujltcf’g4y’7;k,g7qkIq[8j=rtr5fmtg9Qk c]t0=.sh
rt]af8totw8gxaomujgryj’ ,uma’\qf !_ g]njv’ 7n 3l;af 9aomtd5,ko 9aomt37Iq[ 9aomt7kf
l5iypt7kf mhk;dejdkfe mhk;]yhomv’ g;flaofvo-kfqd rq,,tokf rtpk7ao7kd mhk;sq;0=j^j= 
rtg9Qkg8g, ok’c8’vjvo lyow- 7af-tok, xkcfdxklt\= mhk;\ksp5p dk]tgdf l5]y;q’ 
fa’8q;1jk’8=wxouh 

    [afouh  lyiy,kfc,h’  r5fmt[kfvq’r5f3m
     ok34l5f  pvfpkow8cdh;
     lt;altfuohv,   .omer5f3mgmf
     g|nvgdfgdQk  la’7tg9Qkpvfpko
    9adwfh p=cp’me  -kfvq’r5f3mg9Qk
    2a’gfu x;’-kfg-nhv  ztspkgInv’7toy’Ije 
     xtrPow;h  gxaocdh;c;jocp’
       Xmhk;sq;0j=^=j G |hk !?
  
    !D!D@ [qfws;h76mujwfhdjk;g4y’g98tok]q,.odko4vfcx0v’rtvtiypko5;af g0,,t-
9kiu c]twfh.lj-nj8q;mjkogv’]q’wx.o[qfxtraooegrnjvltcf’7;k,ov[ohv, [6-k75ortr5fmtg9Qk 
,uma’\qf # g]njv’ 7n oqd9vdohvp l5rq,3,d0k lumqo  fa’8q;1jk’8=wxouh  

     [afouh  lyiy,q’75ocdh;  ok34l5fxtgluf
     g]ufd;jk w83]dd;hk’  r5f3mg9Qkpvfme
     vtiypko5;af0=ohv,  .o7v’r5fmt[kf
     75ort  p=.ljgdqhk  p=w;hmujl6’
     ;af,tskw-vkIk,^;’  c8j’mextsPow;h
       Xoqd9vdohvp G |hk &?

  !D@ dkovhk’-kfqdc]toymkome rqf9tou gra’xPjo X,DxDxD G !!? djk;;jk 7ndko[vd
.shz6h2a’g0Qk.9;jk8q;]t7vogvd.o;aootdeoymkooAogxao-kfxk’|bj’0v’rt3rmylafmujgdyf,kgrnjv
.-hdemujwfhlhk’ w;h.o-kfxk’djvo fa’oAo8q;]t7vogvd9b’4nd8q;]t7vo/jkpIhkpdtmemk]5ootde
8jk’ M okok g-yj’gxaogsfzqo.shrafrkdxt[hkogdyfg,nv’ovo g-yj’ â’9kdoAod+rq[xtda[3-d-k8kvao
g];Ihkp c8jfh;p[5o[k]t,umujwfhlhk’d5lqow;hwfh,kgdnhv|5o[+.sh,uvaogxaowx9qog4y’cdj-u;yf ̂ n[k’gmnjv
oAod+,uz6h,uvyfmu]yf,k-j;pw;hg,njv8vo8qdm5dwfhpkd  
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  9kddkolbdlkdkogxyfg]njv’0v’oymko-kfqdvulko ]hko-hk’xkdqf;jkm5dg]njv’oaho,udkodjk;
vhk’;jkgxao-kfqdmah’\qf mah’muj,k9kdmqflt-kf-kfqdc]txaopklt-kfqd  ̂ n,k9kddkodjk;;jkgxao
-kfqdmuj[=[vd3fp8q’ Xdkodjk;vhk’;jkgxaort-kf|bj’0v’rt3rmylaf? n̂dkodjk;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|bj’0v’rt3rmylaf gxaodkodjk;vhk’mujz6hxtrao[j=wfh[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;ylkltz6h2a’ gxaodkomadmkpz6hvjko n̂z6h2a’ g-yj’ rqf9tou gra’xPjo X,DxDxD G !@?
djk;;jk dko;ylkltda[z6h2a’gxao]adltotgfajo1jk’|bj’0v’;aootdemk’rkdvulko oAod+7ndt;uz6hxtrao
9tdjk;oegxaog[nhv’8qho djk;madmkpz6hmuj,k3I,daogrnjv2a’dkovjko|a’lnz6d n̂mujIPd;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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z6h2a’^kp 9qogdyo’k, g-yj’8jk’9kdz6hmujdjk;madmkpz6h2a’gxao7qomqj;wx[=jwfh16j.olt,totgrfg-yj’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’gsaowfh1jk’-afc9h’;jk.oxtgfao0v’dko;ylkltz6h2a’ g]njv’dkoltcf’vvdmk’
rklk dko.-h7e.odko]q,da[z6h2a’3fpltgrktda[c,jpy’oaho 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 
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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’
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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;daoc8j8jjk’[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’  djvoc]h;
   [afouh  9addjk;g4y’  ok’ohvpdyoot]u 
          Xl5]y;q’ G |hk *&?

  @D# dkoxyfg]njv’ rqf9tou  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-kfqdoypq,xyfg]njv’ 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;ymudkoxyfg]njv’0v’oymko-kfqdrnho[hkovulko]hko-hk’oAo ,ugdnv[m5dg]njv’
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]njv’8k,co;xt-5,-kfqd gxaolj;oxtdv[l5fmhkp0v’-kfqd[k’gmnjvIPd
;jkdko,h;o-kf^n,h;o-kfqd ,tsk,q’d5fikf-t;ymtpkw] X@&@& G ($? djk;;jk gxaorkd
lj;oxtdv[ l5fmhkp0v’-kfqd [vd;jk8q;]t7vo.ovtfuf;af45 Xg]njv’? da[-kf,kgdyfgxao
wz.oxaf95[ao dkoda[-kf0v’8q;]t7vole7qo.o-kfqd9t7ndao fa’ouh z6hihkp39o/jkp-kp 7n 
gm;tmaf z6hIhkp39o/jkpc,jpy’ 7n ok’9yo9t,kot;ydk rtvyo 7n rtvto5]5f -hk’ 7n rtdafltxt
ok’gvd 7n ok’ry,rkpt3lmt]k [yfkrt3rmylaf 7n rtg9Qkl5f3mmtot ,kofkrt3rmylaf 7n 
rtok’ly]y,tsk,kpk c]trt3rmylaf 7n rtr5fmtg9Qk  
 9kddkolbdlkdkoxyfg]njv’8k,co;xt-5,-kfqd.ooymko-kfqdrnho[hkovulko]hko-hk’
xkdqfdkoxyfg]njv’co;ou16j @# g]njv’wfhcdj l5rq,3,d0k mhk;dejdkfe 9aomt7kfl5iypt7kf 
7af-tok, mhk;]yhomv’ mhk;sq;0+^+ ok’c8’vjvo xkcfdxklt\= lymqo rtpk7ao7kd
dk]tgdf 3l;af l5]y;q’ mhk;g8g, ,tsk-toqd ,t3slqf 9aomt37]q[ rq,,tokf ,tsk-kf 
rt]adrt]k, l5x5ookd-kfqd l5fmto6-kfqd otit-u;t-kfqd fa’8q;1jk’8+wxouh 
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     vt]k8tve,kfoAo  xk’djvogsaozyf
  dkooAo  da[-kf,k   gxaogm;tmaf
     l5okotve,kfoAo  gInv’I5j’mq’75o
  dkooAo  da[-kf,k   rtdemt-yg4it
     ;yw-ve,kfoAo   xk’djvo7qofu
 da[-kf   ,k7nrtlk]u[5f   gdj’fuxaopkdhk
     ;y-tdtmkfoAo   m5dpkdgsao.9
  xk’oAo  da[-kfgxao   ,tsk3,d7ao]k
     75ok-u;qdoAo   gxao[k[7qorko
  da[-kf  ,kwfhgdyf   gxao-ugxnvp
     ok’]5f9t-kfoAo  cdh;,yj’9v,g,nv’
     da[-kfwfhgxao   rtvkoqo\ajorPo
      vq’7t8y]kfg9Qk   ^q’g-njv7qorko
     xk’oAoda[-kf,k  7nrtv5;t3]dafltxt 
     3rmylafg9Qk   ,tskrq,,tok]vf
  xk’oAo  da[-kf,k   g9Qk37fq,mjP’cmh 
         Xrq,,tokf G |hk @&?

  @D#D@ dkoxyfg]njv’3fpgoAo.shz6h2a’9nj9ec[[1jk’rbf8yde8q;]t7vo 3fpdt;u,ad
9tgoAo.o8vomhkp;jk <.sh9e9njgvqkw;h< ̂ n[k’gmnjvwfhgoAo.shgsao;jkg]njv’ouhgxaog]njv’le7aophvo;jk
gxaooymko0v’rtr5fmtg9Ak 
  dkoxyfg]njv’3fpgoAo.shz6h2a’9nj9ec]tgIaf7;k,fuoAo .ooymko-kfqdrnho[hkovulko
]hko-hk’wfhxkdqfdkoxyfg]njv’co;ouh16j @ g]njv’ 7n lumqo c]t l5rq,3,d0k fa’8q;1jk’8+wxouh 

   vao;jk  vq’r5f3mg9Qk  d+9adlaj’lvo  gIqkc]h;
   0=.sh  9e9njw;h  3fplhP’l6j7qo  g9QkgIup
     .shdtme[5o  lhk’cx’mko  zkpczj
   1jkwfh  xt,kfcmh  rtmeg9Qklaj’lvo
     [=]t[;olhP’  lumqol5fpvf
     c]h;m=jouh  4ts;kpw;hmuj7;o djvoc]h;  
          Xlumqo G |hk #_{$W? 
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   @D#D# vaf8t;yrkd 7n dkodjk;;yrkd;y9ko8q;gv’0v’dt;uz6hxtraoxt,ko;jk8qooAo
gryj’safxtraopa’[+gdj’xko.f ̂ n[k’gmnjvdjk;xt,ko;jk8qogxaoz6hmujlbdlkme,t.ogrf0v’[aort-yfcfj
djk;g4y’7;k,.o.90v’dt;uz6hxtraocfj
   9kddkolbdlkoymko-kfqdrnho[hkovulko]hko-hk’oAowfhxkdqfxtgfaovaf8t;yrkd
rP’g]njv’fP; 7n 7af-tok, fa’8q;1jk’8+wxouh
   
   IP,ou h gxaolt,totcmh  vk,af9kskpkd
   [aofyf  [+[vdw;h  ztspk|jvp[+^kp
   d+skd  gxaovk9kocmh  2a’mec9h’vvd
     zyf4ndw;h  [k]uoAo1jk8y8Po
     xt]y3plkolhP’  pa’oymko^kpcsj’
   IP,d+  0Po0ufw;h  8k,rnhogryjoc8j’,k
   1jkwfh  ,u7exhvp  g9Qksq;-k0Po[+-jk’
   c8j’7;k, oadxkfg9Qk  0Pow;hgdqjk^a’
         X7af-tok, G |hk !(*?

#D [qf]q’mhkp
  .olj;o0v’[qf]q’mhkpouhgxaodkoxtraogryj,g8y,0v’rtvtiypko5;af g0,,t9kiu g-yj’mjko
wfhgxao z6h4vfcxoymko-kfqdrnho[hko9kd8q;vadlvo[6Iko ovd9kd4vfcxc]td;fcdhc]h;
mjkopa’wfhc8j’gryj, g8y,7n[qfgdyjooec]t[qf]q’mhkp xtgfaodko7qhorq[7n
  dkodjk;g4y’vkoylq’.odkolhk’|a’lnz6d^n|a’ln.[]ko g-yj’gxao;afmtotme.odko
.-h|a’ln.[]ko  .ovtfuf0v’d5j,;afmtotme]hko-hk’  g-yj’,u7;k,g-njv1jk’^;’^kp;jk4hk
wfhlhk’|a’ln.[]ko[+;jk9tgxao dko9hk’9ko.[]ko ̂ ndko4ts;kpzhk.odko,af.[]ko^n,ulj;o
.odkolhk’lkd+9twfhzt^kvkoylq’zqo[5o 1jk’^;’^kp g-yj’lvf7hv’da[co;7bf0v’ lq,-kp 
oyovkmy X@&$$ G *{_? djk;;jk vkoylq’.odkolhk’  |a’ln.[]ko  ;afmtotmedko.-h|a’ln
.[]ko.ovulko ,u;afmtotme.odkoln[mvfrymude 7;k,g-njv 7;[76jdaowxoe oAo7n ;afmtotme
dkolhk’|a’ln.[]ko0bho,k.\j.sh,u^kp-5f grnjv.sh;afmtotmedko .-h[+0kf8vo c]t
,u7;k,g-njv;jk vkoylq’zqo[5o9kddkolhk’|a’ln.[]ko,u1jk’^;’^kplyj’g^qjkouhpa’gxaocI’-5dp6h
.sh7;k,I6h r6,xaopkfhko8jk’ M 0v’la’7q,7q’16jc]tln[mvf8+dao,k1jk’[+0kflkp     
 9kddkolbdlkoymko-kfqdrnho[hkovulko]hko-hk’oAowfhxkdqfxtgfaodkodjk;g4y’vkoy
lq’zqo[5o .odkolhk’|a’ln.[]koma’\qf !& g]njv’ wfhcdj oqd9vdohvp l5rq,3,d0k 7af-tok,
ok’c8’vjvo l5]y;q’ mhk;]yhomv’ 9aomt7kfl5iypt7kf xkcfdxklt\= rtpk7ao7kd rtg9Qkg8g,
,t3slqf rt]adrt]k, l5x5ookd-kfqd l5fmto6-kfqd otit-u;t-kfqd fa’8q;1jk’8+wxouh
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    gmflt|k.oshv’  oymkomeoqddt9vd
   0=v5myf  dv’[5og4y’    -6j7qo,;orhv,
     v5xaf-kvk9korhv,  ,kofkr+c,j
     la[rtczjornho   g4y’gmqjkIvfrq,
   0=g4y’  r5fmtr6,8A’   ou]trkof;’pvf
   oymko  oqddt9vd   c]h;m+ouh4ts;kpw;hmujl6’
         Xoqddt9vdohvp G |hk ((? 

   9b’wfh  cxc8j’w;h    oymkog7Qklklt|k
     0=xk4t|k8A’   r5fmtr6,cx’d+
   r=.sh  g4y’ou]trko   pvfcdh;rkp|hk
   0=.sh  wfhrq[r=h   rtr5fmtg9Qkg,fw83p
     la[raop6   ,kzkp3zf3]durnho
   0=v5myf  d5lqo.sh    ,kofkr=jc,j
   .shwfh  gdyf-Ao2hk   g,nv’cdh;faj’xtlq’
   czjg4y’ la[rtlaf   g-nhvm=]toudq’3]d
   .shg4y’ l5dmqj;|hk   lq,fa’xk4t|k
     76v5xaf-krhv,   [k]t,uzkpczj
   0=.sh  wfhgdyfg,nv’lts;ao  gInv’lhk’16j;y,ko
         Xl5rq,3,d0k G |hk ))?

  9kd8q;1jk’mujpqd,kouhltcf’.shgsaoltrk[mk’la’7q,0v’d5j,;afmtotme]hko-hk’
.ovtfuf muj,u7;k,g-njvdjP;da[vkoylq’dkolhk’|a’ln.[]ko1jk’^;’^kp vkfphvo;jk.odkolhk’
|a’ln.[]ko .ovtfufoahooypq,9kofh;pvadlvome.og]njv’mujdjP;da[r5fmtlklt|k g-yj’-k;[hko
g-njv;jkvadlvoouh gxaovadlvoladlyf |jvp7qomujlk,kf9kovadlvowfhovd9kdz6hmu jzjkodko
[;fIPo,kdjvo vudmah’pa’gxaodkomeo5[e]5’r5fmtlklt|kc]tgzupczj7elvo0v’rtr5fmt
g9Qklyj’g^qjkou9b’lqj’zqowx.o7;k,I6hlnd0v’z6h7qo.od5j,vulko]hko-hk’ 9qoxkdqfgxaork[djP;da[
vkoylq’dkolhk’|a’ln.[]kovvd,k1jk’^;’^kp.ow]ptoAo

lts]5[
  9kddkolndlkoymko-kfqdrnho[hkovulko]hko-hk’ 9kdzqo’kodko4vfcx0v’
rtvtiypko5;af g0,,t9kiu oAo lts]5[wfh;jk z6h4vfcxoAowfhxtraogryj,g8y,16j @ lj;owfhcdj 
[qfgdyjooe c]t[qf]q’mhkp lj;o.o[qfdkofegoyog]njv’oAo9tgxaog7Qkgfy, g-yj’rtvtiypko5;afwfh



64 ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม) 2558                                 Vol. 13, No. 3 (September - December) 2015รมยสาร

medko4vfcxc]td;fcdhm+oAo 
 .o[qfgdyjooez6h4vfcxwfhxtrao[qfws;h76
c]tmuj,k0v’oymko-kfqd0bho,k^kpI6[c[[ 
[k’g]njv’djk;vhk’;jkgxao-kf|bj’0v’rtr5fmtg9Qk
g-ajodjk;;jk gxaog]njv’muj16j.ortg9qhkshkly[-kf 
Xxaopklt-kfqd? cfj gxaooymkomecfj c8j3fp
7;k,gxqo9y’c]h;dkofegoyog]nj jv’0v’z6hxt
raodqdg7QkoAogxaooymkornho[hkome,tfk oymko
xt3],3]d c8jz6 h4vfcxwfhxtraogryj, c]t
wfhvhk’;jkgxao-kfqd3fp.-hdqo]t;ymufa’ouh,udko
gdyjooe;jkgxao -kfqd.o[Aomevyf0v’g]njv’ 
g-yj’gxaodkolhk’;aootdemhv’4yjo.shgxaog7njv’
,n0afgdqkmk’la’7q,3fp,udkovhk’-kfqd,kdeda[
ovd9kdouhlj;o0v’[qfdkofegoyog]njv’.olj;o
mhkppa’wfh,udkogoAo.shgsao-afc9h’ ]q’wxvud;jk
gxao-kfqd oAod+7n xkdqf;jk,udkoxt-5,-kfqd
.o8vomhko0v’g]njv’ n̂mujIPd;jkdko,h;o-kfqd 
g-yj’[vd;jk8q;]t7vo.ovtfufda[-kf,kgdyf
gxao.z.oxaf95[ao dkoda[-kf0v’8q;]t7vo
le7ao.o-kfqdoAo ,ufa’8+wxouh 7n 39oIhkp
/jkp-kp 7n gm;tmaf 39oIhkp/jkpc,jpy’ 7n
ok’9yo9t,kot;ydk ok’gvd 7n ok’ry,rkpt
3lmt]k [yfkrt3rmylaf 7n rtg9Qkl5f3mmtot 
,kofkrt3rmylaf 7n rtok’lyiy,tsk,kpk 
rt3rmylaf 7n rtr5fmtg9Ak g-yj’0t[;odko0afgdqk
g^qjkouhgIaf.shz6h7qo.o;afmtotmevulko]hko-hk’
8jk’.shdkopv,Ia[3fpov[ohv,;jkg]njv’
fa’djk;ouhgxaog]njv’]k;0v’rtr5fmtg9Ak1jk’
7adcoj g-yj’zqod+7ngIaf.shla’7q,oAo M gdyf-5f
7;k,9y’0bho,k9qodkpgxao7;k,g-njvmujw^;Po16j.o
la’7q, c]tpbfco;7t8ymeoAo,kxa[.-h.o-u;yf
xt9e;ao 
 .olj;o0v’[qf]q’mhkpouhgxaodkoxtrao

gryj,g8y,0v’rtvtiypko5;af g0,,t9kiu g-yj’mjko
wfhgxao z6h4vfcxoymko-kfqdrnho[hko9kd8q;vad
lvo[6Iko xtgfaodko7qhorq[7ndkodjk;g4y’
vkoylq’.odkolhk’ |a’lnz6d^n|a’ln.[]ko
g-yj’gxao;afmtotme.odko.-h|a’ln.[]ko.o
vtfuf0v’d5j,;afmtotme]hko-hk’  g-yj’,u7;k,
g-njv1jk’^;’^kp;jk4hkwfhlhk’|a’ln.[]ko[+;jk
9tgxaodko9hk’9ko.[]ko ̂ ndko4ts;kpzhk 
.odko,af.[]ko n̂,ulj;o.odkolhk’lkd+9twfh
zt^kvkoylq’zqo[5o1jk’^;’^kp
  
vtryxkpzqo
  dkolbdlkI6[c[[dkooeltg|uoymko
-kfqdmhv’4yjo d=]toulbdlk;aootdevulko
]hko-hk’ 9kd|a’ln.[]ko g-yj’gxaozqo’kodko
4vfcx9kd.[]ko0v’rtvtiypko5;af g0,,t
9kiu 9eo;o @) g]njv’ ,u0=h7Qorq[ 7n dko
gxyfg]njv’dkogdyjooe0v’oymko-kfqdrnho[hko
vulko]hko-hk’mujxkdqfltcf’.shgsao7;k,
lk,kf0v’z6h4vfcx.ofhkodkoxtrao[qfws;h76
g-yj’mjkowfhc8j’gryj,g8y,djvomujmjko9t4vfcx
vadlvo[6Iko g-yj’,u7;k,l;p’k,fhko;aoot
lyoc]tdkoltcf’vvdmk’7;k,7yf1jk’-af
c9h’8+r5fmtlklt|k fa’muj ;yf ly;tly]ypkoqo 
X@&!_ G _@? wfhltcf’7;k,gsao.olyo]txtdko
.-h4hvp7e;jk ;aoot7tfu7n[qfxtraomujwrg]kt
8 hv’, u7;k,’k,m A’g] n jv’dk[c]tdvo 
7;k,lvf7hv’dao1jk’g\ktlq, lts]5[wfh;jk 
7n7;k,’k,0v’mj;’meov’dkoc8j’ 
 ovd9kdpa’xkdqfdkodjk;vhk’3fp8q;
rtvtiypko5;afgv’;jk;aootdemuj4vfcxoAo
gxaodkodjk;vhk’;jkgxaooymko-kfqd mA’
-kfqd.ooy[kf c]t-kfqdovdoy[kf ̂ a’9kddko
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djk;vhk’-kfqdc]h;pa’,udko djk;madmkpda[
z6h2a’grnjv.sh8A’.92a’fh;p7;k,g7qkIq[c]t
lafmk g-y j’IPddkodjk;madmkpz6 h2 a’;jk 
<;ylkltz6h2a’< g-yj’gxaodko8P,.shz6hvjko^nz6h
2 a’I 6 hl bdl afmkc]tg7 qkI q[8 +o ymko-kf qd 
8t^vf9qooewxgxaoco;xt8y[af.o;y4u0v’8qo 
3fpmujdjk;,kouhgxaodt[;odkogdyjooez6h2a’grnjv
g0Qkl6jdkofegoyog]njv’8+wx
  dkofegoyog]njv’0v’oymko-kfqdrnho
[hkovulko]hko-hk’ gxaowx8k,meoP,.odko
g]qjkoymkomqj;wx 7n dko]efa[gonhvskwx8k,
dkog;]k [+lt]a[gsfdko fegoyog]njv’gxao
8vo M wxc8j.odkofegoyog]njv’oAo dt;uwfh
,udkoxPjolkdxPjo8voc8jpa’7q’]efa[gsfdko
wx8k,g;]k16j g-yj’0t|q[.odkoxPjolkdxPjo
8vooAodt;u,ad0bho8Qofh;p <[afouh< c]h;fegoyo
g]njv’8+ ^nxPjolkd.s,j8+wx 

0=hlt|ucot
   7;o,udkooe0=h,6o;aootde[6Iko
g^qjkouhwxlbdlkc]tln[mvf.oxtgfao8jk’ M
fa’8=jwxouh
  ! 7;o,udkolndlkxtgfao0v’ltrk[
mk’la’7q,mujxkdqf.o;aootde-kfqdrnho[hko
vulko]hko-hk’
  @ 7;o,udkolbdlkdPj;da[vaf8t]ad
0v’z6h7qomujxkdqf.o;aootde-kfqdrnho[hko
vulko]hko-hk’
  # 7;o,udko4vfcxvq’7;k,I6hmuj16j.o
.[]kog-yj’gxaovadlvo[6Ikovvd,kgxaorklk
xaf95[aogrnjv.sh7qoI5jo^a’wfhlbdlk8+wx
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บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พ่ือถกคำาถามวา่เกณฑต์ดัสนิความจรงิตามหลกั
กาลามสตูรเรยีกวา่เป็นลทัธปิระโยชนน์ยิมได้หรอืไม ่โดยใชว้ธิกีารวจิยัเชงิปรชัญาเพือ่
หาคำาตอบท่ีดท่ีีสดุจากการประนปีระนอมทกุฝา่ยเทา่ทีจ่ะทำาไดแ้ละมเีหตผุลเหนอืกว่า
ทกุฝา่ย ผลการวจิยัพบว่า เหตุผลของฝ่ายตรงขา้มทีส่นบัสนนุวา่เกณฑ์ตัดสินความจริง
ตามหลักกาลามสูตรเป็นลัทธิประโยชน์นิยม แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก เห็นว่า 
เกณฑ์ตดัสนิความจรงิตามหลกักาลามสตูรเปน็ประโยชนน์ยิมเชิงตะวนัตก กลุม่ทีส่อง 
เห็นว่า เกณฑ์ตัดสินความจริงตามหลักกาลามสูตรเป็นประโยชน์นิยมเชิงพุทธ ผู้วิจัย
วจิารณเ์หตผุลของฝา่ยตรงขา้มวา่ การใหเ้หตผุลดงักล่าวมจีดุออ่น 2 ประเดน็ ประเดน็
แรก เกดิจากการเลอืกตคีวามเฉพาะสว่นผลของการกระทำาแตล่ะเลยสว่นเหตแุละคำา
วินิจฉัยของวิญญูชน ประเด็นที่สอง เกิดจากการตีความคำาว่า “ประโยชน์” ของพุทธ
ศาสนาในความหมายเดียวกับปรัชญาตะวันตก แต่ผู้วิจัยกลับคิดเห็นตรงกันข้ามว่า
ไม่น่าจะเรียกได้เช่นนั้น เพราะแท้จริงแล้วประโยชน์ในพุทธศาสนาเป็นประโยชน์เชิง
คุณค่าสำาหรับพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้วิจัยเสนอคำาตอบใหม่ว่า เกณฑ์ตัดสินความจริง
ตามหลักกาลามสูตรเป็นแนวคิดหลังนวยุคสายกลาง เพราะมีหลักการ วิธีการ และ
จุดมุ่งหมายเหมือนกัน กล่าวคือ 1) ยึดหลักการไม่ยึดมั่นถือมั่น ย้อนอ่านใหม่หมดไม่
ลดอะไรเลย และแสวงหาจุดร่วมสงวนจุดต่าง 2) ยึดวิธีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
3) ยึดเป้าหมาย คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งโดยส่วนตนและส่วนรวม 
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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 

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

บทนำา
 ความเป็นมาและความสำาคญัของงานวจิยั
นี้มาจากปัญหาเชิงจริยศาสตร์ที่ว่า “เกณฑ์ใดที่
ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตไปสู่ความดีและความสุข” 
ปัญหาดังกล่าวนี้ทำาให้ผู้วิจัยพยายามแสวงหาคำา
ตอบ ซ่ึงพบว่า คำาสอนเร่ืองเกณฑ์ตัดสินความจริง
ใน “กาลามสูตรหรือเกสปุตตสูตร” มีคำาสอนที่เอื้อ
ประโยชน์สุขและสันติภาพให้แก่ผู้ท่ีนำาไปใช้ตีความ
ในเรื่องต่างๆ ทั้งยังสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้
อย่างแท้จริงและเป็นสากล

ปัญหาการวิจัย
 เกณฑตั์ดสนิความจรงิตามหลกักาลามสูตร
เรียกว่าเป็นลัทธิประโยชน์นิยมได้หรือไม่

วัตถุประสงค์การวิจัย
 เพ่ือวเิคราะหแ์นวคดิทีส่นบัสนนุวา่ เกณฑ์
ตดัสนิความจริงตามหลกักาลามสตูรเรยีกว่าเปน็ลทัธิ
ประโยชน์นิยมได้และไม่ได้อย่างไร

ขอบเขตการวิจัย
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาเชิงเอกสาร
ด้วยวิธี dialectic and discursive method โดย
มีขอบเขตของการวิจัยดังนี้
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 1. ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนทรรศน์ 
5  ได้แก่  1)  ที่มาของคำาว่า  “กระบวนทรรศน์” 
2) แนวคดิเกีย่วกบักระบวนทรรศน ์5 และ 3) เกณฑ์
ตัดสินความจริงของแต่ละกระบวนทรรศน์
 2. ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับลัทธิประโยชน์
นิยม ได้แก่ 1) ความหมายของประโยชน์นิยม 
2) ผู้ก่อตั้งลัทธิประโยชน์นิยม 3) แนวคิดทั่วไปของ
ลัทธิประโยชน์นิยม 4) เกณฑ์ตัดสินความจริงของ
ลัทธิประโยชน์นิยม 
 3. ศึกษาแนวคดิเกีย่วกบัเกณฑต์ดัสนิความ
จริงตามหลักกาลามสูตร ได้แก่ 1) ความหมายของ
กาลามสูตร 2) หลักคำาสอนในกาลามสูตร และ
3) เกณฑ์ตัดสินความจริงตามหลักกาลามสูตร
 4. ศึกษาแนวคิดที่สนับสนุนว่า เกณฑ์
ตัดสินความจริงตามหลักกาลามสูตรเรียกว่าเป็น
ลัทธิประโยชน์นิยมได้และไม่ได้ ได้แก่ 1) แนวคิดที่
สนับสนุนว่าเกณฑ์ตัดสินความจริงตามหลักกาลาม
สตูรเปน็ประโยชน์นยิมเชิงตะวนัตก และ 2) แนวคิด
ที่สนับสนุนว่าเกณฑ์ตัดสินความจริงตามหลักกา
ลามสูตรไม่ใช่ประโยชน์นิยมเชิงตะวันตก แต่เป็น
ประโยชน์นิยมเชิงพุทธ
 5. เสนอแนะการแก้ปัญหาและข้อสงสัย
เกี่ยวกับเกณฑ์ตัดสินความจริงตามหลักกาลามสูตร
 6. วิจักษ์และวิธานเกณฑ์ตัดสินความจริง
ตามหลักกาลามสูตร

วิธีดำาเนินการวิจัย
 งานวจิยัเล่มนี ้มกีารดำาเนนิการศึกษาตำารา
และเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 1. เอกสารปฐมภูมิ ได้แก่ พระไตรปิฎก 
และอรรถกถาของพระไตรปิฎก ฉบับภาษาไทย

 2. เอกสารทุติยภมู ิได้แก ่ตำาราและเอกสาร
ทางวิชาการ
 3. วเิคราะหข์อ้มลูจากเอกสารปฐมภูมแิละ
ทุติยภูมิ
 4. เรียบเรียงข้อมูล
 5. สงัเคราะหข์อ้มลูทีเ่รยีบเรยีงแลว้ดว้ยวธิี
การวิจัยเชิงปรัชญา อันได้แก่ วิภาษวิธี และวิธีแลก
เปลีย่นความคดิเห็น วิภาษวธิ ี(dialectic method) 
คือ การตั้งคำาถามที่อาจตอบได้ หลายคำาตอบที่เป็น
ไปได้ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (discursive 
method) คอื การรบัฟงัเหตุผลทีส่นบัสนนุแต่ละคำา
ตอบ เพือ่หาคำาตอบทีด่ทีีส่ดุ จากการประนปีระนอม
ทกุฝา่ยเทา่ทีจ่ะทำาได ้และมเีหตผุลเหนอืกวา่ทกุฝา่ย

การวิเคราะห์ข้อมูล
 สรุป
 1. ลัทธิประโยชน์นิยม คือ ลัทธิที่ถือว่า
การกระทำาท่ีถูกหรือผิดจะพิจารณาจากผลการกระทำา
(Tom Le Beauchamp, 1982: 73) ว่ามันจะก่อ
ให้เกิดผลประโยชน์เพียงใด สิ่งที่ถูกต้องเป็นความดี
คือ สิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์และความสุขแก่คน
จำานวนมาก สิง่ทีไ่มถ่กูต้องเปน็ความเลว คอื ส่ิงทีก่อ่
ให้เกิดผลเป็นทุกข์แก่คนจำานวนมาก (S.E. Stunpf, 
1971 : 363 - 364) 
 2. กาลามสูตร มสีาระสำาคญัอยู ่3 ตอน โดย
สรุปเป็นแผนภาพดังนี้ (ดูแผนภาพที่ 2 ประกอบ)



72 ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม) 2558                                 Vol. 13, No. 3 (September - December) 2015รมยสาร

แผนภาพที่ 1 สาระสำาคัญของกาลามสูตร

 กาลามสตูรตอนที ่1 อยา่พึง่เชือ่อะไรงา่ยๆ หมายถึง อยา่พ่ึงเชือ่เพียงเพราะการอา้งฐานข้อมลูต่างๆ 
ซึ่งมีอยู่ 10 ประการดังนี้ 
 1) อย่าพึ่งเชื่อเพียงเพราะอ้างว่าได้ฟังตามกันมา
 2) อย่าพึ่งเชื่อเพียงเพราะอ้างว่าถือปฏิบัติสืบทอดกันมา 
 3) อย่าพึ่งเชื่อเพียงเพราะอ้างว่าเป็นข่าวลือ 
 4) อย่าพึ่งเชื่อเพียงเพราะอ้างว่ามาจากตำาราหรือคัมภีร์ 
 5) อย่าพึ่งเชื่อเพียงเพราะอ้างว่าตรงกับหลักตรรกะ 
 6) อย่าพึ่งเชื่อเพียงเพราะอ้างว่าตรงกับหลักอนุมาน 
 7) อย่าพึ่งเชื่อเพียงเพราะอ้างว่าตรึกตรองเอาตามอาการที่ปรากฏ
 8) อย่าพึ่งเชื่อเพียงเพราะอ้างว่าสิ่งนั้นเข้ากันได้กับความคิดเห็นหรือทฤษฎีของตน
 9) อย่าพึ่งเชื่อเพียงเพราะอ้างว่าผู้พูดดูน่าเชื่อถือ 
 10) อย่าพึ่งเชื่อเพียงเพราะอ้างว่าสมณะผู้นี้เป็นครูของเรา 
 กาลามสตูรตอนที ่2 ควรเช่ืออยา่งมวิีจารณญาณ หมายถงึ ควรใชว้จิารณญาณกอ่นเช่ือ โดยพิจารณา
จากเกณฑ์ตัดสินความจริงตามหลักกาลามสูตร ดังนี้ 
 1) เมือ่พจิารณาดว้ยวจิารณญาณแลว้พบวา่ ส่ิงนัน้เปน็อกศุล มโีทษ วญิญชูนติเตียน ไมเ่ปน็ไปเพ่ือ
ประโยชน์ เป็นไปเพื่อทุกข์ ก็ไม่ควรเชื่อ ไม่ควรปฏิบัติตาม
 2) เมื่อพิจารณาด้วยวิจารณญาณแล้วพบว่า สิ่งนั้นเป็นกุศล ไม่มีโทษ วิญญูชนสรรเสริญ เป็นไป
เพื่อประโยชน์ เป็นไปเพื่อความสุข ก็ควรเชื่อ ควรปฏิบัติตาม
 กาลามสูตรตอนที่ 3 เชื่ออย่างมีวิจารณญาณแล้วดีอย่างไร หมายถึง หลังใช้วิจารณญาณก่อนเชื่อ
ตามหลักกาลามสูตร ย่อมได้รับสิ่งดีๆ 4 ประการในปัจจุบันคือ 

สาระสำาคัญของหลักกาลามสูตร

ตอนที่ 3
เชื่ออย่างมีวิจารณญาณแล้วดีอย่างไร

ตอนที่ 2
ควรเชื่ออย่างมีวิจารณญาณ

ตอนที่ 1
อย่าพึ่งเชื่ออะไรง่ายๆ
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 1) ถ้านรก - สวรรค์ มีจริง ก็เกิดความอุ่น
ใจว่า เราย่อมไปสุคติ เมื่อตายแล้ว 
 2) ถา้นรก - สวรรคไ์มม่จีรงิ กเ็กดิความอุน่
ใจวา่ เราไมมี่เวร ไมม่ภียัเบียดเบียน ไมม่ทุีกข ์เปน็สขุ
ในโลกปัจจุบัน 
 3) ถ้าทำาดีได้ดี ทำาชั่วได้ชั่ว เป็นจริง ก็เกิด
ความอุ่นใจว่า เราไม่ได้ทำาชั่ว ไหนเลยความทุกข์จะ
เกิดขึ้นกับเรา 
 4) ถา้ทำาดไีดด้ ีทำาชัว่ไดช้ัว่ ไมเ่ป็นจรงิ ก็เกิด
ความอุน่ใจวา่ เราไมไ่ด้ทำาชัว่ กถ็อืวา่เป็นผูบ้รสิทุธิท์ัง้ 
2 ส่วน คือ ทั้งส่วนตนและผู้อื่น
 จะเห็นได้ว่า เกณฑ์ตัดสินความจริงตาม
หลักกาลามสูตรอยู่ในตอนที่ 2 ส่วนตอนที่ 1 และ 
3 เป็นส่วนประกอบ เพื่อให้เกณฑ์ตัดสินความจริง

ตามหลักกาลามสูตรเกิดความสมบูรณ์ในเชิงปฏิบัติการ
 3. เหตุผลของฝ่ายตรงข้ามที่สนับสนุนว่า
เกณฑต์ดัสนิความจรงิตามหลกักาลามสตูรเป็นลทัธิ
ประโยชน์นิยม แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
 กลุ่มแรกคือ กลุ่มท่ีมีทรรศนะสนับสนุน
ว่า เกณฑ์ตัดสินความจริงตามหลักกาลามสูตรเป็น
ประโยชน์นิยมเชิงตะวันตก ได้แก่ (Domein Keown,
1992 : 14 - 16) 
 Mrs. Rhys David วิจารณ์ไว้ว่า “พุทธ
จริยศาสตร์นั้นเป็นสุขนิยม และไม่ว่าพระพุทธเจ้า
จะทรงยอมรับหรือไม่ก็ตาม ระบบศีลธรรมของ
พระพุทธองค์ก็จัดอยู่ในจริยศาสตร์สำานักหนึ่งของ
อังกฤษ อันได้แก่ ปรัชญาสำานักประโยชน์นิยม”
 J.B. Pratt สรุปว่า “ระบบจริยศาสตร์ของ
พุทธนี้จัดอยู่ในรูปแบบประโยชน์นิยมแบบสุขนิยม
เชงิปรตัถะ และหลกัการทีเ่สนอว่า รูปแบบของความ
สุขที่เป็นตัวตัดสินความดีหรือชั่วที่ได้ประกาศอย่าง
ชดัเจนนัน้เปน็หลกัการของประโยชนนิ์ยม และพทุธ

จริยศาสตร์อาจจะจัดอยู่ในกลุ่มของลัทธิสโตอิก แต่
หลักที่เป็นมูลฐานและการให้เหตุผลแบบขันตินิยม
ของพุทธจริยศาสตร์นั้นเป็นประโยชน์นิยมแบบสุข
นิยมเชิงปรัตถะ”
 Dhammasiri ยืนยันว่า “พุทธศาสนาเป็น
ประโยชน์นิยมแบบอุดมคติ ในส่วนรายละเอียดนั้น 
พุทธศาสนาเป็นประโยชน์นิยมแบบกฎ” 
 กลุ่มท่ีสองคือ กลุ่มท่ีมีทรรศนะสนับสนุน
ว่า เกณฑ์ตัดสินความจริงตามหลักกาลามสูตรเป็น
ประโยชน์นิยมเชิงพุทธ ได้แก่
 Anurudha เสนอไว้ว่า พุทธจริยศาสตร์
ไม่ใช่ประโยชน์เชิงตะวันตกเพียงแต่มีลักษณะ
คล้ายคลึงเท่านั้น กล่าวคือ ในทรรศนะของพุทธ
ปรัชญา การแยกแยะว่าอะไรดีอะไรชั่ว มีเกณฑ์
ตัดสินอยู่ 2 อย่างคือ (Domein Keown, 1992 : 15)
 1) เจตนา ได้แก่ ความตั้งใจ ซึ่งผลักดันให้
มนุษย์กระทำา
 2) วิบาก ได้แก่ ผลซ่ึงเกิดจากการกระทำาน้ัน
 พุทธศาสนาดูเหมือนว่าจะมุ่งเน้นในเรื่อง
ผล (วิบาก) เป็นสำาคัญ ดังนั้น พุทธจริยศาสตร์ จึงดู
เหมือนว่ามีลักษณะความคล้ายกับประโยชน์นิยม
 Padhamasiri De Silva (1995 : 62) 
ยนืยนัวา่ พุทธจริยศาสตร์ไมเ่ป็นประโยชนน์ยิมแบบ
ตะวันตก แต่มีลักษณะประโยชน์นิยมเป็นของตัว
เอง คือ เป็นประโยชน์นิยมเชิงพุทธ โดยวิจารณ์ไว้
ในหนังสือ “A Companion to Ethics” ว่า “โดย
ทั่วไป พุทธจริยศาสตร์มีลักษณะของประโยชน์นิยม
อยู่ แต่เป็นประโยชน์นิยมเชิงพุทธ ไม่ใช่ประโยชน์
นิยมเชิงสุขนิยม”
 นอกจากนี้ ยังมีนักวิชาการบางท่านได้
ศกึษาวเิคราะหป์ระโยชนใ์นพทุธปรชัญาเถรวาทกบั
ลัทธิประโยชน์นิยมเชิงตะวันตก และได้แสดงความ
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คิดเห็นนั้นผ่านทางตำารับตำาราและงานวิจัย ซึ่งได้ใช้
คำาวา่ “ประโยชน์นิยม” มาประกอบกบัคำาวา่ “พทุธ
ปรัชญา” หรือ “พุทธปรัชญาเถรวาท” เป็นกรณี
เฉพาะ เช่นคำาว่า “ประโยชน์นิยมในพุทธปรัชญา” 
(ธรีโชต ิเกิดแก้ว, 2553 : 299) หรอื “ประโยชนน์ยิม
ในพุทธปรัชญาเถรวาท” (เอกวุฒิ บุตรโคษา, 2553 
: 39) เป็นต้น การใช้คำาดังกล่าวนี้เป็นการยอมรับว่า
มีปรัชญาประโยชน์นิยมในพุทธศาสนาหรือเท่ากับ
สนับสนุนว่าเกณฑ์ตัดสินความจริงตามหลักกาลาม
สูตรเป็นประโยชน์นิยมเชิงพุทธด้วย

อภิปราย
 1) ทรรศนะของ Mrs. Rhys Pratt และ 
Dhammasiri ที่สนับสนุนว่า เกณฑ์ตัดสินความ
จริงตามหลักกาลามสูตรเป็นลัทธิประโยชน์นิยมเชิง
ตะวันตกเป็นทรรศนะที่ไม่ถูกต้อง เพราะเหตุผล 2 
ประการคือ
 ประการแรก Mrs. Rhys Pratt และ 
Dhammasiri ตีความคำาว่า “ประโยชน์ในพุทธ
ศาสนา” โดยมีนัยทางผลประโยชน์ฝ่ายโลกท่ีเก่ียว
เน่ืองกับวัตถุเท่านั้น จึงไม่ตรงกับเป็นเจตนาหลัก
ในทางพุทธศาสนา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
พระพรหมคุณาภรณ์ ท่ีอธิบายว่า “วัตถุ” ไม่ใช่
ประโยชน์ที่แท้จริงของชีวิตก็เพราะวัตถุเป็นเพียง
เคร่ืองอาศัยหรือส่ิงเกื้อหนุนให้ไปสู่ประโยชน์ท่ีแท้
จรงิของชีวติอีกตอ่หนึง่ แตค่นหลงผดิคดิเหน็วา่วตัถุ
เป็นประโยชน์ที่แท้จริงของชีวิต (พระธรรมปิฎก, 
2540 : 21 - 23) เพราะฉะนั้น ท่านจึงเน้นอย่าง
ชัดเจนว่า “ประโยชน์ (ในพุทธศาสนา) ที่เข้าใจกัน
น้ันไม่ใช่ประโยชน์ทางวัตถุ แต่เป็นประโยชน์ทาง
จิตหรือคุณธรรมทางจิตใจ” (พระพรหมคุณาภรณ์, 
2551 : 600) 

 ดังนั้น สิ่งที่เรียกว่า “ประโยชน์” ที่แท้จริง
ของชวีติจึงไมไ่ด้หมายถึงผลประโยชนใ์นเชงิวัตถุ แต่
หมายถงึ การพฒันาคณุภาพของจติใจและสตปิญัญา
ให้สูงขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมาย สูงสุดคือพระนิพพาน 
เพราะฉะนั้น สิ่งที่มิใช่ประโยชน์จึงน่าจะได้แก่ สิ่งที่
ทำาใหค้ณุภาพของจติใจตำา่ลง ทำาใหป้ญัญาเสือ่มถอย 
ไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพาน  ดังคำาสอนในฉันนสูตร
องัคตุตรนกิาย ติกนบิาต (20/511/204 - 205) ทีว่า่ 
 “ภิกษุทั้งหลาย ราคะ (โลภะ) โทสะ และ
โมหะ เป็นสิ่งที่ทำาให้คนมืดบอด ทำาให้ไร้จักษุ ทำาให้
ปัญญาดับ ส่งเสริมความคับแค้น ไม่เป็นไปเพื่อพระ
นิพพาน”
 จากพุทธพจน์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ราคะ 
(โลภะ) โทสะ และโมหะ ย่ิงเกิดข้ึนมากเท่าไร ย่ิงทำาให้
คุณภาพจิตใจตำ่าลง ปัญญาเสื่อมถอย และห่างไกล
จากนิพพานมากขึ้นเท่านั้น ส่วนการละความโลภ 
ความโกรธ และความหลง ยิ่งละได้มากเท่าไร ก็ยิ่ง
ใกล้นิพพานมากขึ้นเท่านั้น 
 ดังน้ันจึงสรุปได้ว่า ประโยชน์ในพุทธ
ศาสนาเป็นเรื่องของ “คุณค่า” ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ได้แก่ การทำาดีมีสุขแท้ตามความเป็น
จริงในปัจจุบัน เป็นทางสู่พระนิพพาน ซ่ึงอยู่เหนือ
ความต้องการผลประโยชน์ทางวัตถุใดๆ ทั้งสิ้นของ
โลกนี้
 ประโยชน์ในหลักกาลามสูตร จัดว่า เป็น
ประโยชน์ในความหมายของการพัฒนาคุณภาพ
ชวีติกเ็ชน่กนั เพราะเปน็ประโยชนจ์ากการละอกศุล
ธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขทั้งส่วนตนและผู้อื่น 
ดงัขอ้ความในเกสปตุตสตูร องัคตุตรนกิาย ตกินบิาต 
(20/505/181 - 182) ที่ว่า 
 “กาลามชนทั้งหลาย ก็บุคคลผู้ไม่โลภ ไม่
โกรธ ไม่หลง ไม่ถูกความโลภ โกรธ หลง ครอบงำา 
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ย่อมไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ก็ได้ ไม่คบชู้ ไม่พูดเท็จ 
สิ่งใดเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขสิ้น
กาลนาน บคุคลผูไ้มโ่กรธ ย่อมชกัชวนผูอ้ืน่เพือ่ความ
เป็นอย่างนั้น”
 ประการที่สอง หลักประโยชน์ของกาลาม
สูตร แตกต่างจาก หลักประโยชน์ของ Benthem 
และ Mill กล่าวคือ
 หลักประโยชน์ของ Bentham เสนอให้
มนุษย์มุ่งแสวงหาผลประโยชน์เพื่อสนองความเห็น
แก่ตัวของตนเองให้มากที่สุด (Vatsyayan, 1986 
: 82) เม่ือแต่ละคนได้รับประโยชน์นั้นอย่างเต็มที่
แล้ว ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมขึ้นมาเป็น
ผลพลอยได้ (Jeremy Bentham, 1984 : 3) ส่วน 
Mill เสนอให้มนุษย์กระทำาทุกอย่างเพื่อส่วนรวม
เท่านั้น แล้วผลประโยชน์ส่วนตนก็จะเกิดขึ้นมาเป็น
ผลพลอยได้ (John Stuart Mill, 1951 : 38) แต่
ประโยชน์ในเกณฑ์ตัดสินความจริงตามหลักกาลาม
สูตร เน้นให้ทำาประโยชน์เพื่อตนเองและผู้อื่น โดย
คำานึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับร่วมกัน คือ การพัฒนา
คุณภาพชีวิตทั้งโดยส่วนตนและส่วนรวม
 ในขณะที่ Benthem เสนอให้มนุษย์มุ่ง
ประโยชน์เชิงวัตถุเพื่อสนองความเห็นแก่ตัวให้มาก
ที่สุด แต่เกณฑ์ตัดสินความจริงตามหลักกาลามสูตร
กลับเสนอให้มนุษย์มุ่งประโยชน์เชิงคุณค่าในการ
พัฒนาจิตใจและสติปัญญา เพื่อสละความเห็นแก่
ตัวให้มากที่สุด ได้แก่ การสละความโลภ ความโกรธ 
และความหลง ในจิตใจซึ่งเป็นตัวทำาลายประโยชน์
สุขทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของท่านพุทธทาสภิกขุ (ม.ป.ป. (ข) : 48) ที่ยอมรับ
วา่ โดยทีส่ดุแลว้ พทุธศาสนาเปน็ศาสนาทีมุ่ง่ทำาลาย
ความเหน็แกตั่ว ซึง่เป็นศตัรูของสนัติภาพ (พุทธทาส
ภิกขุ, ม.ป.ป. (ก) : 13) และการได้รับประโยชน์ฝ่าย

เดียวนั้นไม่ถูกต้อง สิ่งที่ถูกต้อง นั่นก็คือ ทุกฝ่ายจะ
ตอ้งไดร้บัประโยชน ์(พทุธทาสภกิข,ุ 2528 : 63 - 64) 
 ในขณะที่ Mill เสนอให้มนุษย์แสวงหา
ประโยชน์เชิงวัตถุเพื่อส่วนรวมให้มากที่สุด (the 
most of people) ซ่ึงอาจจะเป็นเฉพาะกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่งก็ได้ หากเป็นประโยชน์มากที่สุดเพื่อส่วน
รวมของกลุ่มดังกล่าวมากทีสุ่ด กถ็อืวา่เปน็ประโยชน์
ที่ถูกต้องและเหมาะสมตามเกณฑ์ของหลักมหสุข 
(John Stuart Mill, 1951 : 8) แต่เกณฑตั์ดสนิความ
จรงิตามหลกักาลามสตูรกลบัเสนอใหม้นษุยค์ำานงึถงึ
ประโยชนส์ขุของคนทัง้โลก ไมจ่ำากัดวา่ต้องเปน็กลุม่
ใดกลุ่มหนึ่ง ประโยชน์ส่วนรวมตามพุทธประสงค์
ทีแ่ทจ้รงินัน้ หมายถงึ ประโยชนข์องคนทัง้หมด (รวม
ถงึปจัเจกชนด้วย) หรือ All of Creature ในทกุทีท่กุ
สถาน นอกจากนี ้การกระทำาใดทีแ่มไ้มใ่หป้ระโยชน์
แก่คนจำานวนมากที่สุด แต่เป็นเพียงแค่คนกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่งก็ยังถือว่าเป็นการกระทำาที่มีประโยชน์อยู่
เหมอืนเดิม เพราะประโยชนต์ามหลักกาลามสูตรไม่
ได้ถกูจำากดัความวา่จะต้องเปน็ประโยชนข์องจำานวน
คนเท่านั้นเท่านี้จึงจะถือว่าเป็นประโยชน์ แต่การก
ระทำาที่เป็นประโยชน์ทุกการกระทำาถือว่ามีคุณค่า
ทางศลีธรรมเทา่กนั จะเหน็วา่ เกณฑต์ดัสนิความจรงิ
ตามหลักกาลามสูตรมีความยืดหยุ่นและครอบคลุม
ประโยชน์ทุกประเภททั้งท่ีเป็นส่วนรวมและส่วน
ยอ่ย และเอือ้อำานวยตอ่การพฒันาคณุภาพชวีติของ
มนุษย์เป็นอย่างยิ่ง (ดูแผนภูมิที่ 3 ประกอบ) 

 



76 ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม) 2558                                 Vol. 13, No. 3 (September - December) 2015รมยสาร

แผนภูมิที่ 2 เปรียบเทียบหลักประโยชน์ระหว่างเบนธัม มิลล์ และ
เกณฑ์ตัดสินความจริงตามหลักกาลามสูตร

 2) ทรรศนะของ Anurudha และ Padhamasiri De Silva ที่สนับสนุนว่า เกณฑ์ตัดสินความจริง
ตามหลักกาลามสูตรเป็นลัทธิประโยชน์นิยมเชิงพุทธ เป็นทรรศนะที่ผิด เพราะมีตีความแบบแยกส่วน โดย
เลือกตีความเฉพาะส่วนที่เป็นผลของการกระทำา ทำาให้ดูเหมือนว่าข้อสรุปของฝ่ายตรงข้ามมีความถูกต้อง 
แต่เมื่อนำาองค์ประกอบทั้งหมดของเกณฑ์ตัดสินความจริงมาพิจารณาร่วมกันกลับพบว่าไม่เป็นไปตามข้อ
สรุปของฝ่ายตรงข้าม กล่าวคือ เกณฑ์ตัดสินความจริงตามหลักกาลามสูตรมีข้อพิจารณาอยู่ 5 องค์ประกอบ 
ได้แก่ (องฺ. ติก. 20/505/180 - 183)

ประโยชน์เพื่อมหาชน

Benthem

ผลประโยชน์ส่วนตัว

(สนองความเห็นแก่ตัว)

ผลประโยชน์ส่วนรวม

Mill

ผลประโยชน์ส่วนรวม

(ถือทฤษฎีเป็นหลัก)

ผลประโยชน์ส่วนตัว

มุ่ง

ก่อให้เกิด

ผลพลอยได้

สนับสนุน

ประโยชน์เพื่อมหาชน

ประโยชน์ทั้ง	2	ฝ่าย

รว
มอ

ยู่ใ
น ก่อให้เกิด

ประโยชน์ตน ประโยชน์ผู้อื่น

เกณฑ์ตัดสินความจริง

ตามหลักกาลามสูตร

หลักประโยชน์
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 (1) เป็นกุศลหรืออกุศล 
 (2) มีโทษหรือไม่มีโทษ
 (3) วิญญูชนติเตียนหรือสรรเสริญ
 (4) เปน็ไปเพือ่ประโยชนห์รอืไมเ่ป็นไปเพือ่
ประโยชน์
 (5) เป็นไปเพื่อสุขหรือเป็นไปเพื่อทุกข์
 เมือ่พิจารณาแลว้พบวา่ สิง่นัน้เปน็อกศุล มี
โทษ วญิญชูนติเตยีน ไมเ่ป็นไปเพือ่ประโยชน์ เป็นไป
เพื่อทุกข์ ก็ไม่ควรเชื่อ ไม่ควรปฏิบัติตาม
 แตเ่มือ่พิจารณาแลว้พบวา่ สิง่นัน้เป็นกศุล 
ไม่มีโทษ วิญญูชนสรรเสริญ เป็นไปเพื่อประโยชน์ 
เป็นไปเพื่อสุข ก็ควรเชื่อ ควรปฏิบัติตาม
 การที่ฝ่ายตรงข้าม เลือกเฉพาะส่วน “ผล
ของการกระทำา” คือ ข้อ (4) และ (5) ไปตีความ
เพื่อสนับสนุนว่าเกณฑ์ตัดสินความจริงตามหลักกา
ลามสูตรเป็นประโยชน์นิยมจึงเป็นการอ้างเหตุผล
แบบวิบัติ เพราะละเลย “ส่วนเหตุ” ได้แก่ ส่วนของ
เจตนาในข้อ (1) และส่วนของการกระทำาในข้อ (2) 
นอกจากนี้ยังละเลย “คำาวินิจฉัยของวิญญูชน” ใน
ข้อ (3) ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ตัดสินความจริง
ตามหลักกาลามสูตร เพราะฉะนั้นเหตุผลของฝ่าย
ตรงข้ามจึงไม่อาจเชื่อถือได้
 กล่าวโดยสรุป เหตุผลทั้ง 2 กลุ่มดังกล่าว
ต่างมีจุดอ่อนร่วมกันอยู่ 2 ประเด็นคือ 
 ประเด็นแรก เกิดจากความเข้าใจผิดใน
เรื่องของภาษา เพราะตีความคำาว่า “ประโยชน์” 
ของพทุธศาสนาในความหมายเดยีวกับปรชัญาตะวนั
ตก ทำาใหด้เูหมอืนวา่เขา้กนัไดก้บัลทัธปิระโยชนน์ยิม
เชิงตะวันตก แม้ว่าฝ่ายตรงข้ามอีกฝ่ายจะหักล้าง
แนวคดินีด้ว้ยการตคีวามวา่ คำาสอนในพทุธศาสนามี
ปรชัญาประโยชนนิ์ยมเป็นของตวัเองหรือเรยีกได้วา่ 
เปน็ประโยชนน์ยิมเชงิพทุธ แตผู่ว้จิยักลับคดิเหน็ตรง

กันข้ามว่า ไม่น่าจะเรียกได้เช่นนั้น เพราะประโยชน์
ในทีน่ีเ้ปน็ประโยชนใ์นระดับปรมตัถบัญญติั มคีณุค่า
สำาหรับพัฒนาคุณภาพจิตใจให้ดีขึ้น พัฒนาสติ
ปัญญาให้สูงขึ้นทั้งโดยส่วนตนและส่วนรวม
 ประเด็นท่ีสอง เกิดจากการตีความแบบ
แยกส่วน โดยเลือกตีความเฉพาะส่วนที่เป็นผลของ
การกระทำา ทำาให้ดูเหมือนว่าข้อสรุปของฝ่ายตรง
ข้ามมีความถูกต้อง แต่เมื่อนำาองค์ประกอบท้ังหมด
ของเกณฑ์ตัดสินมาพิจารณาร่วมกัน กลับพบว่า ไม่
เป็นไปตามข้อสรุปของฝ่ายตรงข้าม เพราะในทาง
พุทธศาสนาไมไ่ด้ใหค้วามสำาคญัเฉพาะผลของการก
ระทำาเพียงอย่างเดียว แต่ให้ความสำาคัญกับส่วนท่ี
เป็นเหตุ ได้แก่ เจตนาและการกระทำาด้วย นอกจาก
นี้ยังให้ความสำาคัญกับคำาติเตียนและสรรเสริญของ
วิญญูชนด้วย 

ข้อเสนอแนะ
 จากการวิจัยเรื่อง “เกณฑ์ตัดสินความจริง
ตามหลักกาลามสูตร: การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ 
และวิธาน” พบว่า เกณฑ์ตัดสินความจริงตามหลัก
กาลามสูตรมีประโยชน์ต่อการนำาไปตีความสิ่งต่างๆ 
ได้ครบทุกกระบวนทรรศน์ ท้ังยังสามารถเข้ากันได้
ดีกับกระบวนทรรศน์หลังนวยุค สายกลาง ซึ่งเป็นก
ระบวนทรรศน์ทางปรัชญาที่ทันสมัยที่สุดในเวลานี้ 
ดังนั้น จึงควรมีการนำาไปวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน
หรือต่อยอดองค์ความรู้ให้กว้างขวางและลึกซ้ึงเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นควรเสนอให้ผู้สนใจได้
ศึกษาเกณฑ์ตัดสินความจริงตามหลักกาลามสูตร 
ด้วยการวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธานเรื่อง “เกณฑ์
ตัดสินความประพฤติตามหลักกาลามสูตร” โดย
วิเคราะห์ให้เห็นถึงปัญหาความขัดแย้งในการนำา
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เกณฑ์ตัดสินความประพฤติตามหลักกาลามสูตร 
ไปใช้ เพราะเท่าที่ผ่านมาในทางปรัชญาตะวันตก 
ผู้ที่ยึด “เจตนา” เป็นเกณฑ์ตัดสินความประพฤติ
ก็จะปฏิเสธส่วน “ผลของการกระทำา” ได้แก่ ลัทธิ
หน้าที่นิยม (Deontologism) ส่วนผู้ที่ยึด “ผลของ
การกระทำา” เป็นเกณฑ์ตัดสินความประพฤติก็จะ
ปฏเิสธสว่นของ “เจตนา” ไดแ้ก ่ลทัธปิระโยชนน์ยิม 

(Utilitarianism) ดังนั้น การยึดเอา “เจตนา” และ 
“ผลของการกระทำา” ในการตัดสินจึงดูเหมือนว่า
จะขัดแย้งกันเอง และเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องการคำา
ตอบวา่ เกณฑต์ดัสนิความประพฤตติามหลกักาลาม
สูตรมคีวามขัดแยง้กนัเองหรือไม ่ซ่ึงหากตีความด้วย
กระบวนทรรศนห์ลงันวยคุสายกลางกจ็ะสามารถแก้
ปัญหานี้ลงได้ด้วยดี
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บทคัดย่อ
 พันโทวิชิต โห้ไทย ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย - 
โยธวาทิต) ประจำาปีพุทธศักราช 2555 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถโดดเด่นทาง
ด้านการบรรเลงเดี่ยวเพลงไทยด้วยปี่คลาริเน็ต จนได้รับการชื่นชมอย่างแพร่หลาย 
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาประวัติและผลงานของพันโทวิชิต 
โห้ไทย ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้เพลงไทยในรูปแบบการบรรเลงเดี่ยวปี่คลาริเน็ต 
และ 2) ศึกษากระบวนการเรียนรู้การบรรเลงเดี่ยวปี่คลาริเน็ตของพันโทวิชิต โห้ไทย 
ผลการวิจัยพบว่า 1) พันโทวิชิต โห้ไทย เริ่มเป่าปี่คลาริเน็ตตั้งแต่ครั้งยังเป็นนักเรียน
ดุริยางค์ทหารบก หลังจากติดยศสิบตรี ท่านหันมาสนใจศึกษาดนตรีไทยอย่างจริงจัง 
ไดเ้ริม่เรยีนดนตรไีทยกบัครพูมิ นกัระนาด และหาความรูเ้พ่ิมเติมจากครูอกีหลายท่าน 
ด้วยความสนใจในดนตรีไทย จึงเริ่มเรียบเรียงเพลงไทยเป็นทางเดี่ยวสำาหรับปี่คลาริ
เนต็ 2) ในกระบวนการศกึษาการบรรเลงเดีย่วเพลงไทยดว้ยปีค่ลารเินต็ของศิลปนิแหง่
ชาติ พันโทวิชิต โห้ไทย นั้น ท่านเลือกใช้ปี่คลาริเน็ต บีแฟล็ต (Bb) ระบบนิ้ว 14 เสียง 
(14 keys) และใช้ลิ้น (Reed) ที่มีความบางและอ่อน เพื่อให้ริมฝีปากสามารถควบคุม
เสียงได้ง่าย และให้ได้มาซึ่งสำาเนียงเพลงไทยที่ไพเราะและคุ้นเคยกับผู้ฟัง โดยสรุป
การวจิยัเรือ่ง กระบวนการเรยีนรูเ้พลงไทยในรูปแบบการบรรเลงเด่ียวปีค่ลาริเนต็ของ
ศิลปินแห่งชาติ พันโทวิชิต โห้ไทย จะนำาไปสู่การเกิดองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ใน
การเรียนการสอนปี่คลาริเน็ต ให้เยาวชนไทยได้อนุรักษ์ สืบทอด และเผยแพร่เทคนิค
วิธีการ การบรรเลงเพลงไทยด้วยเครื่องดนตรีตะวันตกอย่างถูกวิธีสืบไป

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
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คำาสำาคัญ : 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 

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

บทนำา
 ดนตรีเป็นศิลปะเกี่ยวกับเสียงท่ีใช้การ
บรรเลงของเคร่ืองดนตรี หรือเสียงขับร้องเป็นส่ือ 
ทำาให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกสะเทือนใจ เกิดอารมณ์
สอดคล้องกันไปกับบทเพลงที่ได้รับฟังอยู่ เสียงสูง
ตำ่าของดนตรีเป็นไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติ เครื่อง
ดนตรีต่างๆ ต้องอาศัยกฎเกณฑ์ของวิทยาศาสตร์
เข้าช่วยประดิษฐ์ให้เกิดเป็นเสียงที่ไพเราะ เป็นเสียง
ที่ละเอียดจากการสร้างขึ้นด้วยความตั้งใจ ด้วยการ
ประดิษฐ์เสียงอย่างประณีตและบรรจงของมนุษย์ 
เพือ่ใหม้นษุยด์ว้ยกนัฟงั มนษุยเ์ปน็ผูส้รา้งมาตรฐาน
ของความไพเราะ โดยอาศัยความรู้สึกที่ดีเอาเสียงที่
ไพเราะงดงาม นำาแตล่ะเสยีงมาเรยีงรอ้ยใหป้ะตดิปะ
ต่อกนัจนกลายเปน็บทเพลงทีไ่พเราะ (สุกรี เจริญสุข, 
2550 : 62 - 63)
 เพลงไทยแต่งขึ้นตามหลักของดนตรีไทย
มลีลีาในการขบัรอ้งและบรรเลงแบบไทย โดยเฉพาะ
และแตกต่างจากเพลงของชาติอื่นๆ เพลงไทยแต่
เดิมมักจะมีประโยคสั้นๆ และมีจังหวะค่อนข้าง
เร็ว ส่วนใหญ่มีต้นกำาเนิดมาจากเพลงพื้นบ้าน หรือ
เพลงสำาหรับประกอบการรำา การเต้น เพื่อความ
สนุกสนานร่ืนเริง ต่อมาเมื่อต้องการจะใช้เป็นเพลง
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สำาหรับร้องขับกล่อม และประกอบการแสดงละคร
กจ็ำาเปน็ตอ้ง ประดษิฐท์ำานองใหม้จีงัหวะชา้กวา่เดมิ 
(พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์, 2554 : 15)
 การบรรเลงเพลงไทยด้วยเครื่องดนตรี
ตะวันตก ขึ้นอยู่กับบริบทในการนำาไปใช้ เช่น ใน
บริบทเพื่อพิธีกรรม ความบันเทิง หรือเพื่อแสดง
ความสามารถของผู้บรรเลง เป็นต้น ถ้ามองในแง่
มมุทางวฒันธรรม มลีกัษณะเป็นการขา้มวฒันธรรม 
(cross – culture) ซึ่งอาจไม่สามารถเข้าถึงจิต
วิญญาณแท้ได้ทั้งหมด แต่ถ้ามองในแง่มุมของการ
ศึกษา การเปรียบเทียบทางวัฒนธรรมหรือความ
บันเทิง นับได้ว่าให้คุณค่าอย่างยิ่ง สิ่งที่ต้องคำานึงถึง
ในเบื้องต้นที่สำาคัญ คือ ดนตรีเป็นภาษาสากล ต่าง
วัฒนธรรมกันจึงเข้าถึงได้ยาก แต่อาจเข้าถึงกันได้
ในแง่ของอารมณ์ (emotion) เช่น ความสนุกสนาน 
ความเศรา้ เปน็ตน้ ดงันัน้ การบรรเลงเพลงไทยดว้ย
เครื่องดนตรีตะวันตกในแง่มุมทางวัฒนธรรมและ
การแสดงความสามารถ จึงสามารถทำาได้เป็นอย่าง
ดี แต่อาจไม่สมบูรณ์นัก สิ่งที่จะได้คือเป็นประโยชน์
ตอ่การศกึษา และความบนัเทงิ ทำาใหด้นตรไีทยกว้าง
ขวางขึน้ เปน็โอกาสอนัดีทีท่ำาใหไ้ดท้ราบถงึวรรณคดี
ดนตรีที่สำาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงเดี่ยวของ
ดนตรีไทย (มงคล ภิรมย์ครุฑ, 2553 : 1)
 ศลิปนิไทยจำานวนมากไดส้ร้างสรรคผ์ลงาน
ไวใ้หแ้ก่ประเทศชาตใินสาขาตา่งๆ ซึง่มท้ัีงทัศนศิลป ์
วรรณศิลป์ และศิลปะการแสดง ทำาให้ประเทศไทย
ไดร้บัการยกยอ่งสรรเสรญิจากนานาประเทศวา่เปน็
ประเทศที่มีอารยธรรมและวัฒนธรรมสูงส่ง ศิลปิน
แห่งชาติจึงนับเป็นทรัพยากรบุคคลสำาคัญทางด้าน
ศิลปะ ที่ได้สืบสานงานศิลปะของชาติให้เชื่อมโยง
จากอดีตมาสู่ปัจจุบันเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ของบรรพบุรุษในอดีตให้มีความรุ่งโรจน์สืบไปยัง

อนาคตข้างหน้า (ธงชัย รักปทุม และคณะ, 2553 : 19)
 พันโทวิชิต โห้ไทย ศิลปินแห่งชาติ สาขา
ศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย - โยธวาทิต) ผู้เป็นทั้ง
ครู นักวิชาการ และศิลปินดนตรีที่มีความรู้ ความ
สามารถโดดเด่นยอดเย่ียมในด้านดนตรีไทย ประเภท
โยธวาทิต ตลอดชีวิตได้อุทิศทั้งกายใจ ทำางาน
เกี่ยวกับเพลงไทยประเภทวงโยธวาทิตต่อเนื่องมา
นานกว่า 60 ปี มีความต้ังใจและมีความพยายาม
อย่างยิ่งในการอนุรักษ์เพลงไทยโยธวาทิตทุกรูป
แบบ นอกจากจะเป็นผู้อำานวยเพลง เป็นผู้แยก
เสียงประสาน ได้บันทึกเสียงเพลงสำาคัญๆ จำานวน
มากมาย อาทิ เพลงพระนิพนธ์ของทูนกระหม่อม
บริพัตร ครูจางวางทั่ว พาทยโกศล แล้วยังนำาเพลง
ไทยของครูดนตรีท่านอื่นๆ หลายท่าน เช่น หลวง
ประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง), ครูมนตรี ตรา
โมท, ครูบุญยงค์ เกตุคง และครูเฉลิม บัวทั่ง อีก
ท้ังความสามารถส่วนตัวในการเด่ียวเพลงไทยด้วย
ปี่คลาริเน็ตนั้น นอกจากจะเขียนทางเดี่ยวเป็นโน้ต
สากลเผยแพร่แล้ว ยงัได้แสดงฝีมอืเด่ียวเพลงไทยไว้
อีกมากมาย เรียกได้ว่าเกือบทุกประเภทเพลงเดี่ยว
ด้วยเคร่ืองเป่า ซ่ึงแต่ละเพลงล้วนแล้วแต่เป็นเพลง
ที่มีชื่อเสียงมาก ได้แก่ เพลงนกขมิ้น 3 ชั้น พญาโศก
3 ชั้น พญาโศกเถา เชิดนอก สารถี ม้าย่อง จนถึง
เพลงทยอยเดี่ยว (กระทรวงวัฒนธรรม, 2555 : 6)
 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษากระบวนการเรียนรู้เพลงไทยในรูปแบบการ
บรรเลงเด่ียวปี่คลาริเน็ตของศิลปินแห่งชาติ พันโท
วิชิต โห้ไทย ผลการวิจัยจะทำาให้ทราบประวัติและ
ประสบการณ์ทางดนตรีของศิลปินแห่งชาติ โดย
การเกบ็รวบรวมเทคนคิ วธิกีาร ในการบรรเลงเด่ียว
ปี่คลาริเน็ตด้วยเพลงไทยของพันโทวิชิต โห้ไทย ซึ่ง
นับว่ามีความเหมาะสมอย่างยิ่ง ผู้วิจัยคาดหวังว่า
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งานวจิยันี ้จะนำาไปสูก่ารเกดิองคค์วามรูใ้หมอ่นัเปน็
ประโยชนใ์นการเรยีนการสอน การสบืทอด และเผย
แพรเ่พลงไทยทีเ่ปน็สมบตัขิองชาตใิหเ้ยาวชนไทยได้
อนุรักษ์ สืบทอด และเผยแพร่เทคนิค วิธีการ การ
บรรเลงเพลงไทยดว้ยเครือ่งดนตรตีะวนัตกในโอกาส
ต่อไปอย่างถูกต้องให้เป็นท่ีรู้จักและอยู่คู่สังคมไทย
สืบไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย
 1. เพือ่ศกึษาประวตัแิละผลงานของพนัโท
วชิติ โหไ้ทย ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนรูเ้พลงไทยในรปู
แบบการบรรเลงเดี่ยวปี่คลาริเน็ต
 2. เพื่อศึกษากระบวนการเรียนรู้การ
บรรเลงเดี่ยวปี่คลาริเน็ตของพันโทวิชิต โห้ไทย

วิธีการวิจัย
 การวิจัยครั้งน้ีศึกษากระบวนการเรียนรู้
เพลงไทยในรปูแบบการบรรเลงเดีย่วป่ีคลารเินต็ของ
ศิลปินแห่งชาติ พันโทวิชิต โห้ไทย ผู้วิจัยได้ศึกษา
ข้อมูลจากเอกสาร และการศึกษาภาคสนาม โดยมี
ขั้นตอนในการวิจัย ดังนี้
	 1.	วิธีวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ที่เก็บข้อมูลจากการ
ศึกษาเอกสาร และการเก็บข้อมูลภาคสนาม ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้
  1.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร 
(Document) ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูล จากแหล่ง
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) การศึกษา
ข้อมูลทางเอกสารกระทำาก่อนเข้าไปเก็บข้อมูลภาค
สนาม และประกอบเพิ่มเติม ในขณะที่เก็บข้อมูล
ภาคสนาม และหลังเสร็จส้ินการศึกษาภาคสนาม 

โดยทำาการค้นคว้าจากหน่วยงานราชการ สถาบัน
การศึกษา หนังสือ ตำารา วิทยานิพนธ์ อินเทอร์เน็ต 
ประชาชน และบุคคล
  1.2 เก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม 
โดยวธิกีารสมัภาษณแ์บบมีโครงสร้าง การสมัภาษณ์
แบบเจาะลึก การสังเกต
	 2.	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั
คร้ังนี้ ผู้วิจัยได้กำาหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลโดยคัดเลือก
จากกลุ่มบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลสำาคัญได้ตาม
ลักษณะข้อมูลที่ต้องการศึกษา ดังนี้
  2.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำาคัญ 
(Key Informants) โดยการกำาหนดแบบเจาะจง 
จำานวน 3 คน แบ่งเป็น
  - ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรี จำานวน 1 คน
  - ผู้เช่ียวชาญด้านเพลงไทย จำานวน 1 คน
  - ผู้เช่ียวชาญด้านป่ีคลาริเน็ต จำานวน 1 คน
  2.2 กลุม่ผูป้ฏบิตั ิ(Casual Informants) 
โดยการกำาหนดแบบเจาะจง คือ พันโทวิชิต โห้ไทย
  2.3 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั่วไป (General 
Informants) โดยการเลือกแบบเจาะจง จำานวน
5 คน
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้กำาหนดเครื่องมือเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ดังต่อไปนี้
  3.1 แบบสังเกต (Observation) ใช้การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) 
และการสงัเกตแบบไมม่สีว่นรว่ม (Non-Participant 
Observation) เพื่อเก็บข้อมูล จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
สำาคัญ กลุ่มผู้ปฏิบัติ และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั่วไป
  3.2 แบบสัมภาษณ์ (Interview)
ใชเ้ครือ่งมอืในการสมัภาษณเ์พือ่เกบ็ขอ้มลูจากกลุม่
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ผู้ให้ข้อมูลสำาคัญ กลุ่มผู้ปฏิบัติ และกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ทั่วไป ดังนี้
  - การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
(Structured Interview) ใช้ในการสัมภาษณ์กลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลสำาคัญ กลุ่มผู้ปฏิบัติ และกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ทั่วไป
  - การสมัภาษณแ์บบเจาะลกึ (In-depth 
Interview Guideline) เป็นการสัมภาษณ์แบบ
ไม่มีโครงสร้าง   (Unstructured  Interview)
ใช้ในการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำาคัญ และกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติ
 4. เก็บรวบรวมข้อมูล วเิคราะห์ข้อมลู และ
นำาเสนอข้อมูล

สรุปและอภิปรายผล
 ผลจากการศกึษาวจิยั ประวตั ิผลงาน และ
กระบวนการเรยีนรู้การบรรเลงเดีย่วป่ีคลารเินต็ของ
ศลิปนิแหง่ชาต ิพนัโทวชิติ โหไ้ทย สามารถอภปิราย
ผลได้ ดังนี้
 1. พันโทวิชิต โห้ไทย เริ่มเรียนวิชาดนตรี
สากลที่โรงเรียนดุริยางค์กองทัพบก เมื่ออายุ 13 
ปี โดยเลือกเรียนปฏิบัติเคร่ืองลมไม้ คือ ป่ีคลาริ
เน็ต และได้ประจำาอยู่วงโยธวาทิตกองทัพบก พัน
โทวิชิตเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถโดดเด่นในด้าน
การเรียบเรียงเพลงไทยสำาหรับโยธวาทิต รวมถึง
การบรรเลงเดี่ยวเพลงไทยด้วยเครื่องดนตรีตะวัน
ตก สอดคล้องกับกัมม์ (Gumm, 2004 : 11-22) ที่
ได้กล่าวว่า ความสามารถทางดนตรี การจัดสภาพ
แวดล้อมในชั้นเรียน และการสนับสนุน ล้วนเป็น
ปจัจยัในการสง่เสรมิแรงจงูใจในการเรยีนดนตรขีอง
นักเรียน กลุ่มนักเรียนที่ประสบความสำาเร็จสูงได้รับ
การจัดสภาพแวดล้อมทางดนตรีที่ดี ตลอดการรับ

ราชการทหารได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจทำางานเกี่ยว
กับเพลงไทยสำาหรับวงโยธวาทิตทุกรูปแบบมาโดย
ตลอด ด้วยความตั้งใจและมีความพยายามอย่างยิ่ง
ในการอนุรักษ์เพลงไทย รวมทั้งเทคนิคและกลวิธี
ต่างๆ นอกจากจะเป็นผู้อำานวยเพลง เป็นผู้แยก
เสียงประสาน ได้บันทึกเสียงเพลงสำาคัญๆ จำานวน
มากมายแล้ว ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ได้ร่วมทำา
หน้าที่ชำาระตรวจสอบ เขียนซ่อมโน้ตเพลงไทยของ
เก่าท่ีขาดหรือสูญหายไปแล้ว ให้กลับคืนมาใช้ใน
ราชการอีกเป็นจำานวนมาก และความสามารถส่วน
ตัวในการบรรเลงเด่ียวเพลงไทยด้วยปี่คลาริเน็ตนั้น 
นอกจากจะเขียนทางเด่ียวเป็นโน้ตสากลเผยแพร่
แล้ว ยังได้แสดงฝีมือเดี่ยวเพลงไทยด้วยปี่คลาริเน็ต
ไว้อีกมากมาย เรียกว่าทุกประเภทเพลงเด่ียวด้วย
เครื่องเป่า สอดคล้องกับมงคล ภิรมย์ครุฑ (2553 
: 96-97) ที่ได้กล่าวว่า การบรรเลงเพลงไทยด้วย
เคร่ืองดนตรีตะวันตก มีลักษณะบูรณาการความรู้
ทางทฤษฎีและทักษะของท้ังดนตรีไทยและดนตรี
ตะวนัตก โดยรกัษาทว่งทำานองแบบไทยไว ้สว่นดา้น
ทกัษะปฏบิตัติามอยา่งตะวนัตก โดยประยกุตใ์ชเ้มด็
พรายแบบไทยตามความเหมาะสม บทเพลงท่ีมีชื่อ
เสียงมาก ได้แก่ เพลงนกขมิ้น 3 ชั้น พญาโศก 3 
ชั้น เชิดนอก สารถี ม้าย่อง จนถึงเพลงทยอยเดี่ยว 
นอกจากนี้แล้วพันโทวิชิตยังได้ถ่ายทอดความรู้ทาง
ด้านดนตรีไม่ว่าจะเป็นดนตรีตะวันตก หรือดนตรี
ไทยแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาตามสถาบันต่างๆ 
สอดคล้องกับนิวัฒน์ วรรณธรรม. (2541 : 13 - 15) 
ทีไ่ดก้ลา่ววา่ กระบวนการถา่ยทอดความรูท้างดนตร ี
เป็นวิธีการถ่ายทอดความรู้ที่ครูผู้สอนควรเลือกให้
เหมาะสมกับเนื้อหาสาระและผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็น
วิธีการท่ีง่าย หรือยากประการใด ผู้สอนควรใช้วิธี
การที่ถูกต้องและเหมาะสม สามารถทำาให้ผู้เรียน
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เกิดการเรียนรู้และความเข้าใจในทักษะและเนื้อหา
น้ันๆ จนมผีลงานมากมายเพยีงพอทีจ่ะเสนอตนเอง
เข้ารับรางวัลศิลปินแห่งชาติ ตลอดระยะเวลา 20 
กว่าปีในการรอคอยก็ประสบความสำาเร็จในปี พ.ศ. 
2555 จึงไดร้บัการยกยอ่งเชดิชเูกยีรตเิป็นศลิปินแหง่
ชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย-โยธวาทิต) 
สอดคล้องกับธงชัย รักปทุม และคณะ (2553 : 16
- 26) ในเรื่องคุณสมบัติของศิลปินแห่งชาติ 1) เป็น
ผู้มีสัญชาติไทยและยังมีชีวิตอยู่ในวันตัดสิน 2) เป็น
ผูท้ีม่คีวามสามารถ มคีวามเชีย่วชาญ และมผีลงานดี
เดน่ เปน็ทีย่อมรบัของวงการศลิปินแขนงนัน้ 3) เป็น
ผูส้รา้งสรรค์และพฒันาศลิปะแขนงนัน้จนถงึปัจจบัุน 
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
เรียนดนตรีไทยกับศิษย์คนสำาคัญของครูจางวางทั่ว
หลายคนจนเกิดความชำานาญ สอดคล้องกับทฤษฎี
การเรยีนรูก้ลุม่มานษุยนิยม กล่าวคอื ผูเ้รยีนจะเรยีน
รู้ได้ดีเมื่อผู้เรียนมีส่วนในการกำาหนดจุดประสงค์
การเรียนรู้ ในกระบวนการเรียนรู้ผู้เรียนสามารถ
เลือกเรียนสิ่งต่างๆ ได้ตามความสนใจโดยไม่มีการ
บังคับ การควบคุมให้เรียนรู้ ผู้เรียนเป็นผู้เลือกสรร
และกำาหนดการเรียนรู้ ลงมือกระทำาสิ่งต่างๆ ด้วย
ตนเองมีอิสระในการคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ

ได้อย่างกว้างไกล ต่อมาท่านได้สนใจทางด้านเพลง
โยธวาทิตทางบรรเลงของทูลกระหม่อมบริพัตร ซ่ึง
มีบรรดาเพลงที่ท่านสร้างเป็นโน้ตสากลไว้มากมาย
จนอ่านเขียนโน้ตสากลคล่อง ฝึกฝนจนเกิดความ
ชำานาญในการบรรเลงปี่คลาริเน็ตสำาเนียงไทย พัน
โทวิชิต โห้ไทย ขยันหมั่นฝึกซ้อมจนเป็นที่ยอมรับ
ในความไพเราะ สนุกสนาน เร้าใจ เร้าอารมณ์ของ
การบรรเลงปี่คลาริเน็ตสำาเนียงไทย รวมถึงเพลงขั้น
สงูของเพลงไทยอยา่งเพลงเดีย่ว สอดคลอ้งกบัชูชาต ิ
พิทกัษาการ (2535 : 141 - 143) ได้กล่าววา่ การฝึก
ซ้อมประจำาวันเป็นส่ิงท่ีจำาเป็นท่ีสุดในการฝึกทักษะ
การปฏบิติัเครือ่งดนตร ีผูฝ้กึต้องวางแผนใหร้อบคอบ 
และเหมาะสมกบัเวลาทีต่นเองมอียู ่ซึง่พนัโทวชิติ โห้
ไทย มีแนวทางการฝึกฝน ดังนี้
 1) ขั้นเตรียมความพร้อม
 ในการบรรเลงเครื่องดนตรีทุกชนิด
สิง่สำาคญัเบือ้งตน้ คอื การเตรยีมความพร้อมเมือ่ตอ้ง
บรรเลงเพลงใดๆ ก็ตาม เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับ
ระบบเสียงและระบบนิ้วของเครื่องดนตรีในบันได
เสียงนั้นๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้เรียนดนตรี
ตะวันตก จะขาดความคุ้นเคยกับท่วงทำานองของ
เพลงไทย ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ ดังนั้น ก่อนจะเริ่ม
ฝึกฝน ควรได้ฝึกซ้อมโทนเสียงและบันไดเสียงก่อน 
เพื่อเป็นการเตรียมตัวก่อนบรรเลงเพลงจริง ซ่ึงเริ่ม
ด้วยการลองโทน และการฝึกบันไดเสียง C เมเจอร์ 
แล้วต่อด้วยบันไดเสียง G, D เมเจอร์ และไมเนอร์ 
ตามลำาดับ 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 และขอให้คำานึงด้วยว่าไม่ควรให้เสียงจาก
การฝกึซอ้มไปรบกวนชาวบา้น 3) มเีครือ่งเทียบเสยีง 
(Pitch pipe) หรือมีเครื่องดนตรีอื่น 4) รับประทาน
อาหารพอสมควร ไมค่วรท้องว่างหรอืท้องอ่ิมจนเกิน
ไป 5) สวมเสือ้ผา้ทีไ่มค่บัจนเกนิไป ขณะฝกึควรงดใช้
เข็มขัดรัดเอว 6) ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพสมบูรณ์ 
7) ทำาจิตใจให้แจ่มใสและสงบ 8) เดินสายกลางใน
การฝึก ไม่ตึงจนเกินไป และไม่หย่อนจนเกินไป การ
กำาหนดเวลาฝึกแบบฝึกหัดในแต่ละบทนั้น สามารถ
ปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละบุคคลโดย
มุ่งไปที่ผลของการฝึกเป็นหลัก
 2) ขั้นฝึกกลวิธีและเม็ดพรายในขั้นการ
ฝึกกลวิธีและเม็ดพรายในการบรรเลงป่ีคลาริเน็ต
นี้ เป็นการฝึกปฏิบัติปี่คลาริเน็ตที่ประยุกต์แนวทาง
การฝกึจากดนตรไีทยของพนัโทวชิติ โหไ้ทย ซึง่ผูว้จิยั
แบ่งกลวิธีต่างๆ ได้ดังนี้
  2.1) การระบายลม
  การระบายลม เป็นกลวิธีสำาคัญอย่าง
หนึ่งของการเล่นเครื่องเป่าไทย กรณีผู้เรียนทาง
ดนตรีตะวันตกสามารถเรียนรู้ได้ ในการวิจัยครั้งนี้
จึงใช้เป็นทางเลือกเบื้องต้นที่สามารถฝึกฝนได้ หลัก
การสำาคัญของการระบายลม คือ การทำาลมให้มี
ความต่อเนื่องไม่ขาดตอน สอดคล้องกับเทคนิคการ
บรรเลงเพลงไทยด้วยเคร่ืองเป่าไทย สอดคล้องกับ
องค์ประกอบของดนตรีไทย เรื่องเสียง ซึ่งพงษ์ศิลป์ 
อรุณรัตน์ (2554 : 1 - 12) ได้กล่าวว่า เสียงเกิดจาก
การสั่นสะเทือนของอากาศที่เป็นไปอย่างสมำ่าเสมอ
และมีความต่อเนื่อง
  2.2) การควงนิ้ว หรือการใช้นิ้วแทน
การควงน้ิว หรอืการใชน้ิว้แทน เปน็กลวธิทีีใ่ชใ้นทาง
ดนตรีไทย โดยเฉพาะเครื่องเป่าไทย มีวัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ได้เสียงที่มีระดับเสียงใกล้เคียงกันมากที่สุด 
แต่คุณภาพเสียงต่างกันเล็กน้อย ส่วนทางดนตรี
ตะวันตกเป็นลักษณะการใช้นิ้วแทน ในระดับเสียง
เดียวกัน และต้องการคุณภาพเสียงที่เท่ากันเหมือน
เดิม หรือดีขึ้น ในกรณีของคลาริเน็ต เช่น การใช้นิ้ว
กอ้ยของมอืซ้ายและมอืขวา เล่นเสียง Low E, F และ 
F# หรือ B, C และ C# ในอ็อคเท็ปที่ 2 อีกกรณี เช่น 
การฝึกเสียงช่วง Throat Tone ระหว่างเสียง G ถึง 
Bb ในออ็คเทป็ท่ี 1 ซึง่ปกตเิปน็ช่วงเสยีงทีอ่อ่น และ
เบาบาง การฝึกโดยใช้นิ้วมือขวากดลงขณะเล่นช่วง
เสียงนี้  ทำาให้คุณภาพเสียงดีขึ้น  มีความเข้มและ
กำาทอนเสียงดีขึ้น สอดคล้องกับองค์ประกอบของ
ดนตรไีทย เรือ่งคณุภาพเสยีง ซึง่พงษศ์ลิป ์อรณุรตัน์
(2554 : 1 - 12) ได้กล่าวว่า เกิดจากคุณภาพของ
แหลง่กำาเนดิเสียงที่แตกต่างกัน ซึ่งเกิดจากหลาย
สาเหตุ เช่น วิธีการผลิตเสียง รูปทรงของแหล่ง
กำาเนิดเสียง วัสดุที่ใช้ทำาแหล่งกำาเนิดเสียง เป็นต้น
  2.3) การปริบ
  การปริบ เป็นเม็ดพรายของดนตรีไทย
ที่มีการใช้เป็นอย่างมาก เป็นการทำาให้เกิดเสียง
แทรกเข้าไปในระหว่างโน้ตที่มีระดับเสียงเดียวกัน 
โดยการขยับนิ้วให้มีเสียงที่สูงขึ้นแทรกเข้ามาระ
หวา่งโนต้ทัง้สอง ซึง่สอดคลอ้งกับลกัษณะการปฏบิตัิ
เทคนิค Mordent, Neighboring tone ของดนตรี
ตะวันตก แต่อัตราส่วนโน้ตแตกต่างกันเล็กน้อย 
สอดคล้องกับองค์ประกอบของดนตรีไทย เรื่อง
ความสั้น - ยาวของเสียง ซึ่งพงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์ 
(2554 : 1-12) ได้กล่าวว่า ความสั้น-ยาวของเสียง 
เป็นคุณสมบัติที่สำาคัญอย่างยิ่งของการกำาหนดลีลา 
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
 การสะบดั 3 เสยีง เปน็เมด็พรายของเครือ่ง
เป่าไทย ที่มีการแทรกพยางค์เสียงเข้าไปในระหว่าง
โน้ตหลักอย่างรวดเร็ว ในลักษณะเช่นเดียวกับการ
สะบัด 2 เสียง แต่เสียงที่แทรกเข้าไปเป็น 2 เสียง 
รวมเปน็การสะบดั 3 เสยีง ซึง่สอดคลอ้งกบัลกัษณะ
การปฏิบัติเทคนิค Passing notes และ Double 
Appoggiatura ของดนตรีตะวันตก สอดคล้องกับ
องค์ประกอบของดนตรีไทย เรื่องความสั้น - ยาว
ของเสียง ซึ่งพงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์ (2554 : 1-12) ได้
กล่าวว่า ความสั้น-ยาวของเสียง เป็นคุณสมบัติที่
สำาคญัอยา่งยิง่ของการกำาหนดลลีา จังหวะ การสรา้ง
ความสั้น-ยาวของเสียง
  2.5) การพรม
  การพรม เป็นเม็ดพรายของเครื่องเป่า
ไทยที่มีลักษณะคล้ายกับ Trill ในยุคคลาสสิคของ
ดนตรตีะวันตก เปน็การทำาใหเ้กดิเสยีงสงูตำา่สลบักนั
อยา่งรวดเรว็ โดยใชป้ลายนิว้แตะทีโ่นต้เรว็ๆ ปกตใิน 
1 จังหวะจะได้พยางค์โน้ตที่เล่นสลับกัน 8 พยางค์ 
สอดคลอ้งกับองค์ประกอบของดนตรไีทย เรือ่งระดบั
เสียง ซึ่งพงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์ (2554 : 1-12) ได้กล่าว
ว่า ระดับความสูงตำ่าของเสียง ซึ่งเกิดจากจำานวน
ความถี่ของการสั่นสะเทือน
  2.6) การขยี้
  การขยี้ เป็นวิธีดำาเนินทำานองโดยเพิ่ม
เสยีงหรอืพยางค์แทรกลงไปบนทางเกบ็ใหถ้ีข่ึน้ไปอกี

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
  การโหนเสียง เป็นกลวิธีท่ีใช้ในทาง
ดนตรีไทย โดยเฉพาะเครื่องเป่าไทย เป็นวิธีการ
เป่าทำานองบางตอนให้มีเสียงยาวไหลเล่ือนระหว่าง
เสียงหนึ่งไปอีกเสียงหนึ่งอย่างสนิทสนม วิธีการฝึก 
ข้ันแรกเป่าลมจากปอดเข้าไปในเคร่ืองดนตรีก่อน 
จากนัน้ใชร้มิฝปีากพยายามบบีและคลายขณะทีเ่ปา่
ลมเข้าไปในเคร่ืองดนตรีเพ่ือโหนเสียงให้ได้เสียงที่
ต้องการ โดยไม่เปลี่ยนนิ้ว เช่น เป่าเสียง A แล้วใช้
ริมฝีปากพยายามบีบและคลายเพื่อให้เสียงขึ้นไป
หาเสียง B และ C โดยไม่เปลี่ยนนิ้ว สอดคล้องกับ
ทฤษฎดีนตรีตะวนัตกวา่ดว้ยเรือ่ง คุณภาพของเสยีง 
(Quality) เกิดจากคุณภาพของแหล่งกำาเนิดเสียง
ที่แตกต่างกัน ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น วิธีการ
ผลิตเสียง รูปทรงของแหล่งกำาเนิดเสียง วัสดุที่ใช้ทำา
แหล่งกำาเนิดเสียง เป็นต้น
 3. ขั้นฝึกแปรทำานองเบื้องต้น
 การฝึกแปรทำานองเบื้องต้น เป็นข้ันตอน
การเรยีนรูข้องดนตรไีทยในทกุเครือ่งดนตร ีซ่ึงเคร่ือง
ดนตรีแต่ละชนิด จะมีการแปลทำานองเฉพาะเครื่อง 
กรณีการฝึกแปรทำานองเบื้องต้นสำาหรับผู้เรียนทาง
ดนตรีตะวันตก และเพ่ิงเริ่มต้นการหัดแปรทำานอง
เพลงไทย หลักในการฝึกแปรทำานองเบื้องต้น คือ 
การหัดแปรทำานองจากทางฆ้องวงใหญ่ ซึ่งเป็นทาง
เครื่องจำาเพาะ เนื่องจากทางฆ้องวงใหญ่ในดนตรี
ไทยถือว่า เป็นทางทำานองหลัก การนำาเพลงไทยมา
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เดี่ยวด้วยเครื่องดนตรีตะวันตกจึงนิยมท่ีจะใช้ทาง
ฆ้องเป็นการฝึกแปรทำานองเบ้ืองต้น สอดคล้องกับ
องค์ประกอบของดนตรีไทย เรื่องทำานอง ซึ่งพงษ์
ศิลป์ อรุณรัตน์ (2554 : 1-12) ได้กล่าวว่า ทำานอง
ของดนตรีไทยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
1) ทำานองหลัก เป็นเนื้อทำานองที่แท้จริงของเพลง
ไทย ในหมูนั่กดนตรไีทยเรยีกกนัวา่ “ลกูฆอ้ง” อาศยั
การประดิษฐ์ทำานองโดยยึดลีลาของทำานองฆ้องวง
ใหญ่เป็นหลัก 2) ทำานองตกแต่ง เป็นการประดิษฐ์
ตกแต่ง ประดับประดาทำานองหลักหรือลูกฆ้อง
ให้มีความไพเราะเหมาะสมกับเครื่องดนตรีแต่ละ
ประเภท สำาหรับการฝึกแปรทำานองของพันโทวิชิต 
โหไ้ทย ทา่นไดเ้ริม่ฝึกแปรทำานองจากทางฆอ้งวงใหญ่ 
และเมื่อมีประสบการณ์มากขึ้น จึงหันมาฝึกแปร
ทำานองจากทางระนาด เนือ่งจากทำานองทางระนาด
มเีม็ดพรายทีห่ลากหลาย และมรีายละเอยีดในเพลง
มากกว่าทางฆ้องวงใหญ่ พันโทวิชิตจึงแปรทำานอง
เพลงไทยสำาหรับการบรรเลงเดี่ยวป่ีคลาริเน็ตจาก
ทางระนาดตลอดมา ซึ่งสอดคล้องกับมงคล ภิรมย์
ครุฑ (2553 : 96-97) ได้กล่าวว่า มีลักษณะบูรณ
าการความรู้ทางทฤษฎีและทักษะของท้ังดนตรีไทย
และดนตรีตะวันตก โดยรักษาท่วงทำานองแบบไทย
ไว้ ส่วนด้านทักษะปฏิบัติตามอย่างตะวันตก โดย
ประยุกต์ใช้เม็ดพรายแบบไทยตามความเหมาะสม 
และสอดคล้องกับ สกินเนอร์ (Skinner, 1971 : 78-
80) ไดศ้กึษาเก่ียวกบับทประพนัธ์เพลงทีเ่รยีกวา่เปน็
แบบท่วงทำานองอย่างเป็นอิสระนั้น มักดำาเนินการ
ผ่านงานที่มีวุฒิภาวะสมบูรณ์แบบของนักประพันธ์
สำาคัญ

ข้อเสนอแนะ
 จากผลการวิจัยเร่ือง กระบวนการเรียนรู้
เพลงไทยในรปูแบบการบรรเลงเดีย่วปีค่ลารเินต็ของ
ศิลปินแห่งชาติ พันโทวิชิต โห้ไทย มีข้อเสนอแนะ 
ดังนี้
 1. ข้อเสนอแนะสำาหรับการนำาผลการวิจัย
ไปใช้ประโยชน์
  1.1 จากผลการวิจัยในครั้งนี้แสดงให้
เห็นว่า พันโทวิชิต โห้ไทย มีผลงานทางด้านดนตรี
ที่น่าสนใจหลากหลายรูปแบบ สามารถนำาไปใช้เป็น
แนวทางในการสืบทอด เผยแพร่ และอนุรักษ์ต่อไป
  1.2 สถาบนัการศกึษา สถาบนัทางดนตรี
ต่างๆ สามารถนำาผลการวจัิยไปใชใ้นการวางแผนฝึก
ปฏิบัติการบรรเลงเด่ียวเพลงไทยด้วยปี่คลาริเน็ต 
หรือเครื่องดนตรีตะวันตกตระกูลเครื่องเป่าลมไม้ 
เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
 2. ข้อเสนอแนะทางการวิจัย
 การศึกษาวิจัยข้างต้นนี้ เป็นการศึกษา
รวบรวมข้อมูลในแง่ของกระบวนการเรียนรู้ในรูป
แบบการบรรเลงเดี่ยว ซึ่งเป็นข้อมูลในเบ้ืองต้น ยัง
มีข้อมูลรายะเอียดอื่นๆ ที่น่าสนใจในการศึกษาวิจัย
ในครั้งต่อไป เช่น
  2.1 ศึกษารายละเอียดเรื่องผลงานทาง
ด้านดนตรีในเชิงลึกเฉพาะด้านเก่ียวกับเทคนิคการ
บรรเลงเพลงไทยในรูปแบบวงโยธวาทิต
  2.2 ศึกษากระบวนการเรียบเรียงเพลง
ไทยสำาหรับเครื่องดนตรี หรือวงดนตรีตะวันตก
  2.3 ศกึษาในเชงิลึกเกีย่วกบัเทคนคิการ
ประพันธ์เพลงไทยสำาหรับวงโยธวาทิต
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บทคัดย่อ
 งานวจิยันีม้วีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาผลสมัฤทธิข์องการใชแ้บบภาษาเขมรเพือ่
การสือ่สารเบือ้งตน้และเพือ่ศกึษาปญัหาจากการเรยีนการสอน ในรายวชิา 1541501 
ภาษาเขมร 1 ในภาคเรยีนที ่2/2556 นกัศกึษากลุ่มเปา้หมายคือนกัศกึษาทีล่งทะเบยีน
เรยีนจำานวน 68 คน โดยประเมนิผลสมัฤทธิข์องการใชภ้าษาเขมรเพ่ือการส่ือสารเบือ้ง
ต้นจากเครื่องมือวิจัยที่วัดผลครอบคลุมทักษะการสื่อสาร ได้แก่ การเขียน การอ่าน 
การพดูและการฟงั ผลการวจิยั พบวา่กลุ่มเปา้หมายได้ระดับคะแนนเปน็คา่เฉล่ียร้อย
ละ 84.04 ร้อยละ 73.53 และร้อยละ 82.13 ตามลำาดับ จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ดี แต่เมื่อ
วดัผลจากการสอบขอ้เขยีนคิดเปน็คา่เฉล่ียร้อยละ 45.38 จัดวา่อยูใ่นเกณฑ์ 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
ลำาดบั ผลงานวจิยัในชัน้เรียนนี ้ยงัผลใหผู้ว้จิยัในฐานะผูส้อนไดท้บทวนบทบาทของตน
เพือ่พฒันาการจดัเรยีนการสอนรายวชิานีใ้หเ้หมาะสมกบัพ้ืนฐานความรูข้องนกัศกึษา 
เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะตามวัตถุประสงค์รายวิชา

คำาสำาคัญ : ผลสัมฤทธิ์, การใช้ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น

ผลสัมฤทธิ์ของการใช้แบบฝึกภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น	:	
กรณีศึกษาจากการเรียนการสอน	รายวิชา	1541501	ภาษาเขมร	1	

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Achievement of using Khmer for basic communication : Case study 

of the Class 1541501 Khmer 1 Buriram Rajabhat University

ณภัทร	เชาว์นวม	1

Napat Chawnuam

1 อาจารย์ประจำาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
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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

บทนำา	(Intriduction)
 จังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดที่มีคนไทยเช้ือ
สายเขมรอาศัยอยูจ่ำานวนหนึง่ เนือ่งจากคนพืน้เมอืง
ดัง้เดมิของบรุรีมัยส์ว่นหนึง่ คอืชนชาตเิขมร จงึไดร้บั
อิทธิทางภาษาและวัฒนธรรมเขมรมาไม่น้อย ทั้งนี้ 
จากข้อมูลประชากรศึกษาของจังหวัดบุรีรัมย์ (กรม
ศลิปากร 2542 : 37) พบวา่ประชากรบรุรัีมยใ์ชภ้าษา
พูดอยู่ 4 ภาษา โดยจำาแนกไว้ ดังนี้
 1)	ภาษาไทยอสีาน มคีนใชป้ระมาณ 50% 
ใช้มากในอำาเภอลำาปลายมาศ อำาเภอปะคำา อำาเภอ
พุทไธสง อำาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ อำาเภอนาโพธิ์ 
อำาเภอสตึก อำาเภอโนนดินแดง อำาเภอโนนสุวรรณ 
อำาเภอหนองกี่ อำาเภอคูเมือง อำาเภอหนองหงส์ และ 
อำาเภอเมืองบุรีรัมย์บางส่วน
 2)	ภาษาไทยเขมร หรือ ภาษาเขมรถิ่น มี
คนใช้ประมาณ 18% ใช้มากใน อำาเภอเมืองบุรีรัมย์ 
อำาเภอห้วยราช อำาเภอประโคนชัย อำาเภอกระสัง 
อำาเภอบา้นกรวด อำาเภอคเูมอืงบางสว่น และอำาเภอ
พลับพลาชัย
 3)	 ภาษาไทยโคราช	 มีคนใช้ประมาณ 
30% ใช้มากในอำาเภอนางรอง อำาเภอเมืองบุรีรัมย์ 
อำาเภอละหานทราย อำาเภอปะคำา อำาเภอชำานิ และ
อำาเภอหนองกี่ รวมทั้งภาษาไทยภาคกลาง
 4)	ภาษาไทยส่วย มีคนใช้ประมาณ 2% 
อำาเภอสตึก อำาเภอบ้านด่าน อำาเภอห้วยราช อำาเภอ
ประโคนชัย อำาเภอหนองกี่
 จากข้อมูลข้างต้นจะพบว่าประชากรใน
บุรีรัมย์ใช้ภาษาไทยเขมร (เขมรถิ่น) และภาษาส่วย 
20% โดยประมาณ ซึ่งทั้งสองภาษานี้ได้รับอิทธิพล
มาจากภาษาเขมร จัดอยู่ในกลุ่ม “ภาษาย่อยของ
ภาษาเขมร” ส่วนการใช้ภาษาไทยอีสาน ภาษาไทย
โคราชและภาษาไทยภาคกลางทีม่อียูม่ากกวา่ภาษา
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ไทยเขมร (ภาษาเขมรถิ่น) และภาษาไทยส่วยนั้น เนื่องมาจากการย้ายถิ่นฐานของคนในท้องถิ่นที่เป็นคน
ไทยเชื้อสายเขมร รวมถึงการอพยพเข้ามาเพิ่มเติมของคนจากท้องถ่ินอื่น จึงทำาให้วัฒนธรรมและการพูดมี
กลมกลืนกัน ปัจจุบันภาษาพูดท้องถิ่นโดยเฉพาะภาษาเขมรและส่วยจึงค่อยๆ เลือนหายไปพอสมควร
 ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของภาษาย่อยของภาษาเขมร คือ ภาษาไทยเขมร (เขมรถิ่น) 
และภาษาไทยสว่ย ทีส่ง่ผลตอ่การใชภ้าษาของประชากรในจังหวดับรีุรัมย ์อกีทัง้ ภาษาเขมร ถอืเปน็ภาษาที่
มอีทิธพิลตอ่ภาษาไทยรองมาจากภาษาบาลสีนัสกฤต ทัง้นี ้หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทย 
(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)

 การบรรจุรายวิชาภาษาเขมรและรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษาเขมรไว้ในโครงสร้างหลักสูตร
ทั้งหลักสูตรเดิมและหลักสูตรใหม่นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษารู้ที่มาของรากเค้าภาษาไทยอันได้รับ
อิทธพิลทัง้ภาษาเขยีนและภาษาพดูมาจากภาษาเขมร ไดเ้ขา้ใจวา่ภาษาเขมรมอีทิธพิลตอ่ภาษาไทยมากนอ้ย
เพยีงใดและในขณะเดียวกนัภาษาไทยกม็อีทิธพิลตอ่ภาษาเขมร โดยเฉพาะในภาษาเขมรปัจจบุนั ตลอดจน
ได้ความรู้ด้านภาษาของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนเพื่อนำาไปใช้สื่อสารระดับเบื้องต้น
 จากการจดัการเรยีนการสอนรายวชิา 1542110 ภาษาเขมร (Khmer) หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในภาคการศึกษา 1/2555 

หลักสูตร ชื่อวิชา หมวดวิชา	/	กลุ่มวิชา	

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชาภาษาไทย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)

1541301 ภาษาเขมรในภาษาไทย
(Khmer in Thai)

วิชาเฉพาะ/กลุ่มวิชาภาษา

1542110 ภาษาเขมร (Khmer) วิชาเฉพาะ/กลุ่มวิชาเอก

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

1541102 ภาษาต่างประเทศ
ในภาษาไทย

วิชาเฉพาะ/กลุ่มวิชาเอก

1541501 ภาษาเขมร 1 (Khmer 1) วิชาเฉพาะ/กลุ่มวิชา
ภาษาอาเซียน1542504 ภาษาเขมร 2 (Khmer 2)

1542507 ภาษาเขมร 3 (Khmer 3)
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กลุ่มเรียน คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) 
ชั้นปีที่ 3 จำานวน 37 คน พบว่านักศึกษาแม้จะมี
นักศึกษาบางส่วนที่มีพื้นฐานการพูดภาษาเขมรถิ่น 
แต่นักศึกษาทุกคนยังขาดพื้นฐานในด้านการเขียน
และการอ่านภาษาเขมร โดยมีนักศึกษาบางส่วน
พยายามฝึกฝนเอาใจใส่ ทบทวนเนื้อหาในบทเรียน
และซักถามผู้สอนเมื่อไม่เข้าใจบทเรียน แต่บางส่วน
ยังขาดความเข้าใจว่าการเรียนภาษาหนึ่งๆ ท่ีไม่ใช่
ภาษาแม่ของเรานั้น ต้องอาศัยความเพียรพยายาม
และหมั่นทบทวนเนื้อหาในบทเรียนอย่างสมำ่าเสมอ
 การเรียนการสอนตามหลักสูตรศิลป
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
ได้บรรจุรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาภาษา
อาเซียน คือ 1541501 ภาษาเขมร 1 (Khmer 1) 
ไว้ในโครงสร้างหลักสูตรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
นักศึกษาเรียนรู้ภาษาเขมรระดับเบ้ืองต้น อันเป็น
ภาษาของประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศแถบ
เอเชียตะวนัออกเฉยีงใต ้สามารถนำาใช้ตดิตอ่สือ่สาร

และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างคนไทย และ
คนเขมร
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยในช้ัน
เรียนเพื่อให้เห็นผลสัมฤทธิ์จากการเรียนการสอน 
คือ การใช้ภาษาเขมรในระดับเบ้ืองต้น ท่ีเน้นการ
สอนเพื่อพัฒนาในด้านทักษะการใช้ภาษาเขมรเพื่อ
การสื่อสารในชีวิตประจำาวัน โดยใช้วิธีการประเมิน
นักศึกษาจากการจัดกิจกรรมและการมอบหมาย
งานในชั้นเรียน การทำาแบบทดสอบข้อเขียนกลาง
ภาคเรียน และปลายภาคเรียน

วัตถุประสงค์การวิจัย	
 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใช้ภาษา

เขมรเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น 
 2. เพ่ือศกึษาปญัหาจากการเรียนการสอน
ในรายวิชา 1541501 ภาษาเขมร 1

ขอบเขตการวิจัย
 ก)	ขอบเขตด้านเนื้อหา	
การวิจัยคร้ังนี้มุ่งศึกษาวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของการ
ใช้ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น (การเขียน 
การพูด การอ่าน และการฟัง) จากการเรียนการ
สอนรายวิชา 1541501 ภาษาเขมร 1 (Khmer 1) 
ภาคการศกึษา 2/2556 ดว้ยผลการทำางานทีไ่ดม้อบ
หมาย การสอบสอบปฏิบัติในชั้นเรียน การทำาแบบ
ทดสอบข้อเขียน
 ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์
การจัดการเรียนการสอนตามขอบเขตด้านเน้ือหา
การประเมินผลการเรียน จะประเมินจากเคร่ืองมือ
วิจัย คือ งานมอบหมายในชั้นเรียน การทดสอบ
และการทำากิจกรรมในชั้นเรียน การสอบกลางภาค
เรียนและการสอบปลายภาคเรียน และนำามาศึกษา
วิเคราะห์ทักษะทางภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารเบื้อง
ต้น (การฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาเขมร ในระดับ
เบื้องต้น) ของนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
 - แบบฝึกถ่ายถอดอักษรเขมรเป็นอักษรไทย
 - แบบฝึกอ่านระดับเบื้องต้น
 - แบบฝึกทักษะการพูด
 - แบบฝึกเขียนภาษาเขมรเบื้องต้น
 - ข้อสอบกลางภาคเรียน
 - ข้อสอบปลายภาคเรียน
 ข)	ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย	
 ในท่ีนีก้ลุ่มเปา้หมายคอื นักศึกษาสาขาวชิา
ภาษาไทย (ศศ.บ.) ชั้นปีที่ 1 (รุ่น 56) ที่ลงทะเบียน
เรียนรายวิชา 1541501 ภาษาเขมร 1 (Khmer 1) 
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ประจำาภาคการศึกษา 2/2556 แบ่งเป็นนักศึกษาชายจำานวน 5 คน และนักศึกษาหญิง จำานวน 63 คน
รวมกลุ่มเป้าหมาย 68 คน

วิธีดำาเนินการวิจัย
 หลังจากกำาหนดขอบเขตการวิจัยแล้ว
ผู้วิจัยได้ดำาเนินการวิจัยตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1) ออกแบบเคร่ืองมือและสร้างเคร่ืองมือวิจัย
 2) ทดสอบ วัดผล และประเมินผลสัมฤทธิ์จากเครื่องมือวิจัยที่สร้างขึ้น
 3) แจ้งผลการประเมินผลรายจุดประสงค์ในแต่ละครั้งให้กลุ่มเป้าหมายทราบ
 4) วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล
 5) สรุปผลและประเมินงานวิจัย
 เครือ่งมือวจัิยในท่ีนี ้คือชดุแบบฝกึหดัและแบบทดสอบวดัผลการจดัการเรยีนการสอน ทีม่รีปูแบบ
การวดัและประเมนิผลสมัฤทธิจ์ากทักษะการใชภ้าษาเขมรเพือ่การสือ่สารในระดับเบือ้งต้น ได้แก ่ทกัษะการ
อ่าน การเขียน การพูดและการฟัง ตามลำาดับ
 ทั้งนี้ การใช้เครื่องมือวัดทักษะด้านต่างๆ ท่ีแสดงรายละเอียดไว้ในข้างต้น เป็นลักษณะงานมอบ
หมายในชัน้เรยีน โดยการสอบภาคเรยีนอนญุาตใหก้ลุ่มเปา้หมายใชเ้อกสารประกอบการสอนได้ แต่การสอบ
ปลายภาคเรยีนไมอ่นญุาตใหก้ลุม่เปา้หมายใช้สามารเอกสารประสอนได้ ท้ังนีเ้พ่ือเปน็การวดัและประเมนิผล 
“ความรู้และความเข้าใจ” จากการเรียนตามเนื้อหาบทเรียน ซึ่งรูปแบบของแบบทดสอบวัดและประเมินผล
ปลายภาคเรียน ถือเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถสะท้อนว่านักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และนักศึกษาแต่ละคน
กอ่เกดิทกัษะการใชภ้าษาเขมรเพือ่การสือ่สารเบือ้งต้นในระดับใดบา้ง ทัง้นี ้ผลสัมฤทธิ ์หมายถงึ ผลของการ
เรียนของกลุ่มเป้าหมาย โดยประเมินผลทักษะการสื่อสารระดับเบื้องต้นด้านการเขียน การอ่าน การฟังและ
การพูด จากเครื่องมือที่ออกแบบไว้ มีเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ ดังนี้

ตารางแสดงการประเมินผลสัมฤทธิ์ทักษะการสื่อสารระดับเบื้องต้น

ช่วงชั้นที่กำาหนด ค่าร้อยละ ผลสัมฤทธิ์

ช่วงชั้นที่	1 ร้อยละ 80 ขึ้นไป ดีมาก

ช่วงชั้นที่	2 ร้อยละ 70-79 ดี

ช่วงชั้นที่	3 ร้อยละ 60-69 พอใช้

ช่วงชั้นที่	4 ร้อยละ 50-59 ผ่าน

	ช่วงชั้นที่	5 ตำ่ากว่าร้อยละ 50 ปรับปรุง
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การวิเคราะห์ข้อมูล
 ผลการวัดและประเมินผลทักษะการเขียน
 จากการวัดผลและประเมินผลทักษะการเขียนภาษาเขมรเบื้องต้น พบว่า นักศึกษากลุ่ม ตัวอย่าง 
ทั้งหมด 68 คน มีคะแนนเฉลี่ยทักษะการเขียนจากการทำาแบบฝึกชุด ก ข ค และ ง รวม 4 ชุดแบบฝึก
คิดเป็นร้อยละ  84.04  จัดอยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมระดับ  ดีมาก  โดยมีผลสรุปคะแนนเฉลี่ย
แต่ละแบบฝึก และผลคะแนนจำาแนกออกเป็นช่วงชั้น ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่	1	ก ตารางสรุปผลคะแนนเฉลี่ยจากแบบฝึกเขียนแต่ละแบบฝึก

	แบบฝึก	 คะแนนเฉลี่ย		 คิดเป็นร้อยละ	 ประเมินผลสัมฤทธิ์	

แบบฝึก ก 3.78  75.59 ดี  

แบบฝึก ข 4.41  88.24 ดีมาก  

แบบฝึก ค 4.59  91.76 ดีมาก  

แบบฝึก ง 4.03 80.59 ดีมาก

ทุกแบบฝึก 4.20	 84.04	 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

ตารางที	่1	ข สรปุผลคะแนนการเขยีนของนกัศกึษากลุ่มตัวอยา่งจากผลคา่คะแนนการทำาแบบฝึกเขยีนของ
นักศึกษาที่แสดงเป็นค่าร้อยละในตารางช่องขวาสุด แบ่งผลคะแนนเป็น 5 ช่วงชั้น ดังนี้ 

ช่วงชั้น ร้อยละ
จำานวน	
(คน)	

คิดเป็นร้อยละจาก
จำานวนนักศึกษาทั้งหมด

หมายเหตุ
(เกณฑ์ผลสัมฤทธิ์)

1. 80-100 61 89.71  ดีมาก
2. 70-79 3 4.41  ดี
3. 60-69 1 1.47  ปานกลาง
4. 50-59 0 0  ผ่าน
5. ตำ่ากว่า 50 3 4.41 ปรับปรุง (ไม่ส่งงาน)

 รวม 68 100

  จากตารางสรุปผลคะแนนของนักศึกษาการทำาแบบฝึกเขียนของนักศึกษาแต่ละคน พบว่า
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มีนักศึกษาได้ผลคะแนนอยู่ในช่วงชั้นที่ 1 (ร้อยละ 80-100) จำานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 89.71 มีผล
คะแนนอยู่ในช่วงชั้นที่ 2 (ร้อยละ 70-79) จำานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.41 มีผลคะแนนอยู่ในช่วงชั้นที่ 3 
(ร้อยละ 60-69) จำานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.47 โดยไม่มีนักศึกษามีผลคะแนนอยู่ในช่วงชั้นที่ 4 (ร้อยละ
50-59) และผลคะแนนอยู่ในช่วงชั้นที่ 5 คือ (ตำ่ากว่าร้อยละ 50) จำานวน 3 คน เนื่องจากไม่ส่งงาน คิดเป็น
ร้อยละ 4.41 (จากจำานวนนักศึกษาทั้งหมด 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
 ขอ้มลูวดัผลและประเมนิผลทกัษะการอา่นภาษาเขมรเบือ้งต้น แสดงคะแนนเฉล่ียของ การทดสอบ
การอ่านคือ ร้อยละ 73.53 จัดอยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ ดี โดยได้จำาแนกค่าคะแนนของนักศึกษาแต่ละคนเป็น 
5 ช่วงชั้น ตามค่าร้อยละ มีผลดังต่อไปนี้

ตารางที่	2 สรุปผลคะแนนการอ่านของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง

ช่วงชั้น ร้อยละ จำานวน	(คน)
คิดเป็นร้อยละจากจำานวน

นักศึกษาทั้งหมด
หมายเหตุ

(เกณฑ์ผลสัมฤทธิ์)

1. 80-100 32 47.07  ดีมาก

2. 70-79 23 33.82  ดี

3. 60-69 7 10.29  ปานกลาง

4. 50-59 3 4.41  ผ่าน

5. ตำ่ากว่า 50 3 4.41 ปรับปรุง (ขาดสอบ)

 รวม 8 100     

 จากตารางสรปุผลคะแนนของนกัศกึษาการทำาแบบฝกึอา่นของนกัศกึษาแตล่ะคน พบวา่ มนีกัศกึษา
ได้ผลคะแนนอยู่ในช่วงชั้นที่ 1 (ร้อยละ 80-100) จำานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 47.07 มีผลคะแนนอยู่ใน
ช่วงชั้นที่ 2 (ร้อยละ 70-79) จำานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 33.82 มีผลคะแนนอยู่ในช่วงชั้นที่ 3 (ร้อยละ 
60-69) จำานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 10.29 มีผลคะแนนอยู่ในช่วงชั้นที่ 4 (ร้อยละ 50-59) จำานวน 3 คน 

คิดเป็นร้อยละ 4.41 และผลคะแนนอยู่ในช่วงชั้นที่ 5 คือ (ตำ่ากว่าร้อยละ 50) จำานวน 3 คน เนื่องจาก
ไม่ส่งงาน คิดเป็นร้อยละ 4.41 (จากจำานวนนักศึกษาทั้งหมด 68 คน)
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 ผลคะแนนดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ มีผลคะแนนด้านทักษะการอ่านเฉล่ีย
เฉพาะบุคคล อยู่ในช่วงชั้นที่ 1 คือร้อยละ 47.07 จำานวน รองลงมาคือช่วงชั้นที่ 2 และ 3 ได้แก่ ร้อยละ 
33.82 และ ร้อยละ 10.29 ตามลำาดับ โดยช่วงชั้นที่ 4 และ 5 มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ร้อยละ 4.41

	 ค)	ผลการวัดและประเมินทักษะการพูดและการฟัง	
 วัดผลการเรียนรู้ในสัปดาห์ที่ 12-15 (เรียนเรื่องเลข และบทสนทนาภาษาเขมรเบื้องต้น) โดยจะ
วัดผลเป็นรายคู่และกลุ่ม ในลักษณะงานมอบหมายตามที่ผู้สอนกำาหนด ได้แก่
 ก. งานการพูดท่องศัพท์ รายกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน (5 คะแนน)
 ข. งานมอบหมายการสนทนารายคู่ (5 คะแนน)
 ค. งานมอบหมายการสนทนารายกลุ่ม กลุ่มละ 7-9 คน (10 คะแนน)
 จากขอ้มูลวดัผลและประเมนิผลทกัษะการพดูและการฟงัภาษาเขมรเบือ้งตน้ พบวา่ นกัศกึษากลุม่
ตวัอยา่ง มคีะแนนเฉลีย่ทักษะการพดูและการฟงัคดิเปน็รอ้ยละ 82.13 จดัอยูใ่นเกณฑผ์ลสมัฤทธิ ์ดีมาก ทัง้นี ้
ได้ผลสรุปคะแนนเฉล่ียแต่ละช้ินงาน และจำาแนกค่าคะแนนของนักศึกษาแต่ละคนเป็น 5 ช่วงช้ัน ตามค่าร้อยละ
มีผลดังต่อไปนี้ 

ตารางที่	3	ก ตารางสรุปผลคะแนนเฉลี่ยจากงานมอบหมายแต่ละงาน

แบบฝึก คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ ประเมินผลสัมฤทธิ์

งาน ก) 4.15 82.94 ดีมาก

งาน ข) 3.99 79.71 ดี

งาน ค) 8.31 83.09 ดีมาก

ทุกแบบฝึก - 81.19 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 ตามลำาดับ
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ตารางที่	3	ข	สรุปผลคะแนนการพูดและการฟังของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง 
 จากผลค่าคะแนนการปฏิบัติการพูดและการฟังของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง ท่ีแสดงเป็นค่าร้อยละ
ในตารางช่องขวาสุด แบ่งผลคะแนนเป็น 5 ช่วงชั้น ดังนี้ 

ช่วงชั้น ร้อยละ จำานวน
คิดเป็นร้อยละ

จากจำานวนนักศึกษาทั้งหมด
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. ตำ่ากว่า 50 3 4.41 ปรับปรุง (ขาดสอบ)

 รวม 68 100  

 จากตารางสรุปผลคะแนนของนักศึกษาจากการปฏิบัติการพูดและการฟังของนักศึกษา แต่ละคน 
พบว่ามีนักศึกษาได้ผลคะแนนอยู่ในช่วงชั้นที่ 1 จำานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 88.25 มีผลคะแนนอยู่ใน
ช่วงชั้นที่ 2 จำานวน 5 คน เป็นร้อยละ 7.35 โดยไม่มีนักศึกษามีผลคะแนนในช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 
และในช่วงชั้นที่ 5 มีจำานวน 3 คน เป็นร้อยละ 4.41
 ผลคะแนนดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ มีผลคะแนนทักษะด้านการพูดและการ
ฟังเฉลี่ยเฉพาะบุคคล อยู่ในช่วงชั้นที่ 1 รองลงมา คือช่วงชั้นที่ 2 ช่วงชั้นที่ 5 ช่วงชั้นที่ 3 และ ช่วงชั้นที่ 4 
ตามลำาดับ
	 ง)	ผลการวัดและประเมินผลกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
 เป็นแบบทดสอบวัดและประเมินผลกลางภาคเรียน ในสัปดาห์ที่ 8 และสัปดาห์ที่ 16 ของ 
ภาคเรียนที่ 2/2556 ดังนี้
 - แบบทดสอบกลางภาคเรียน 20 คะแนน
 - แบบทดสอบปลายภาคเรียน 30 คะแนน
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ตารางที่	4	ก สรุปผลคะแนนสอบเฉลี่ย

การสอบ คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ ประเมินผลสัมฤทธิ์

กลางภาคเรียน 12.63 63.16  พอใช้

ปลายภาคเรียน 10.35 34.51 ปรับปรุง

ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม	 - 48.84 ไม่ผ่าน

 จากผลคะแนนสอบกลางภาคเรยีนและปลายภาคเรียนของนกัศกึษา พบวา่ นกัศกึษามีผลคะแนน
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 

ตารางท่ี	 4	 ข	 สรุปผลคะแนนการสอบข้อเขียนของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง จากผลค่าคะแนนการทำาแบบ
ทดสอบเขียนของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง ที่แสดงเป็นค่าร้อยละในตารางช่องขวาสุด แบ่งผลคะแนนเป็น
5 ช่วงชั้น ดังนี้

ช่วงชั้น ร้อยละ จำานวน
คิดเป็นร้อยละจากจำานวน

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. ตำ่ากว่า 50 38 55.88 ปรับปรุง

	รวม 68 100

 จากตารางสรุปผลคะแนนของนักศึกษาการทำาแบบฝึกเขียนของนักศึกษาแต่ละคน พบว่า ไม่มี
นักศึกษาได้ผลคะแนนอยู่ในช่วงช้ันท่ี 1 คือร้อยละ 80-100 จึงคิดเป็นร้อยละ 0 มีผลคะแนนอยู่ ในช่วง
ชั้นที่ 2 คือร้อยละ 70-79 จำานวน 5 คน เป็นร้อยละ 7.35 ผลคะแนนอยู่ในช่วงชั้นที่ 3 คือร้อยละ 60-69 
จำานวน 10 คน เป็นร้อยละ 14.71 ผลคะแนนอยู่ในช่วงชั้นที่ 4 คือร้อยละ 50-59 จำานวน 15 คน คิดเป็น
ร้อยละ 22.06 ผลคะแนนอยู่ในช่วงชั้นที่ 5 คือ ตำ่ากว่าร้อยละ 50 จำานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 55.88 
(จากจำานวนนักศึกษาทั้งหมด 68 คน)
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 จากการวดัผลดว้ยการสอบข้อเขยีน พบวา่ 
ได้คะแนนสอบตำ่ากว่าร้อยละ 50 เป็นจำานวนถึง 38 
คน คิดเป็นร้อยละ 55.88 ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของ
จำานวนนักศึกษาทั้งหมด

สรุปผลการวิจัย
 จากการวัดผลและประเมินผลทักษะการ
เขียนภาษาเขมรเบ้ืองต้น ด้วยแบบฝึกชุด ก ข ค และ ง
(แต่ละแบบฝึกคะแนนเต็ม 5 คะแนน) พบว่ามีผล
คะแนนเฉลี่ยทักษะการเขียนคิดเป็นร้อยละ 83.90 
จัดอยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธ์ิภาพรวม ดีมาก 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
 ผลคะแนนสรุปการทำาแบบฝึกเขียนของ
นักศึกษาแต่ละคน พบว่ามีนักศึกษาได้ผลคะแนน
อยู่ในช่วงชั้นที่ 1 (ร้อยละ 80-100) จำานวน 61 คน 
คิดเป็นร้อยละ 89.71 มีผลคะแนนอยู่ในช่วงชั้นที่ 2 
ร้อยละ 70-79) จำานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.41 
มีผลคะแนนอยู่ในช่วงชั้นท่ี 3 (ร้อยละ 60-69) 
จำานวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.47 โดยไมม่นีกัศกึษา
มีผลคะแนนอยู่ในช่วงชั้นที่ 4 (ร้อยละ 50-59) และ
ผลคะแนนอยู่ในช่วงชั้นที่ 5 คือ (ตำ่ากว่าร้อยละ 50) 
จำานวน 3 คน เนื่องจากไม่ส่งงาน คิดเป็นร้อยละ 
4.41 (จากจำานวนนักศึกษาทั้งหมด 68 คน)

 ขอ้มลูดงักลา่วไดแ้สดงใหเ้หน็วา่ นกัศกึษา
ส่วนใหญ่ มีผลคะแนนด้านทักษะการเขียนเฉลี่ย
เฉพาะบุคคล อยู่ในช่วงชั้นที่ 1 คือ ร้อยละ 89.71 
ช่วงชั้นที่ 2 และ 5 มีเท่ากัน คือร้อยละ 4.41 และ
ไม่มีนักศึกษาคนใดได้ค่าเฉลี่ยในช่วงชั้นที่ 4
 ผลการประเมินทักษะการอ่านภาษาเขมร
เบือ้งต้น พบวา่คะแนนเฉลีย่ของการฝกึอา่นคอื รอ้ย
ละ 73.53 จดัอยูใ่นเกณฑผ์ลสมัฤทธ์ิ ดี โดยไดจ้ำาแนก
คา่คะแนนของนกัศกึษาแตล่ะคนเปน็ 5 ชว่งชัน้ ตาม
ค่าร้อยละ มีผลดังต่อไปนี้
 คะแนนการปฏิบัติจากแบบฝึกอ่านของ
นักศึกษาแต่ละคน พบว่า มีนักศึกษาได้ผลคะแนน
อยู่ในช่วงชั้นที่ 1 (ร้อยละ 80-100) จำานวน 32 คน 
คิดเป็นร้อยละ 47.07 มีผลคะแนนอยู่ในช่วงชั้นที่ 2
(ร้อยละ 70-79) จำานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.82 มผีลคะแนนอยูใ่นชว่งชัน้ที ่3 (ร้อยละ 60-69) 
จำานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 10.29 มีผลคะแนนอยู่
ในช่วงชั้นที่ 4 (ร้อยละ 50-59) จำานวน 3 คน คิด
เป็นร้อยละ 4.41 และผลคะแนนอยู่ในช่วงชั้นที่ 5 
คือ (ตำ่ากว่าร้อยละ 50) จำานวน 3 คน เนื่องจากไม่
ส่งงาน คิดเป็นร้อยละ 4.41 (จากจำานวนนักศึกษา
ทั้งหมด 68 คน)
 ขอ้มลูดงักลา่วไดแ้สดงใหเ้หน็วา่ นกัศกึษา
ส่วนใหญ่มีผลคะแนนด้านทักษะการอ่านเฉลี่ย
เฉพาะบุคคล อยู่ในช่วงชั้นที่ 1 คือร้อยละ 47.07 
จำานวน รองลงมาคือช่วงชั้นที่ 2 และ 3 ได้แก่ ร้อย
ละ 33.82 และร้อยละ 10.29 ตามลำาดับ โดยช่วง
ชั้นที่ 4 และ 5 มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ร้อยละ 4.41
 จากขอ้มลูวดัผลและประเมนิผลทกัษะการ
พูดและการฟังภาษาเขมรเบื้องต้น พบว่า นักศึกษา
กลุ่มตัวอย่าง มีคะแนนเฉลี่ยทักษะการพูดและการ
ฟังคิดเป็นร้อยละ 82.13 จัดอยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์
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ดีมาก ทั้งนี้ ได้ผลสรุปคะแนนเฉลี่ยแต่ละชิ้นงาน 
และจำาแนกค่าคะแนนของนักศึกษาแต่ละคนเป็น 5 
ช่วงชั้น ตามค่าร้อยละ คือ แบบฝึก ก) มีค่าคะแนน
เฉลี่ย 4.15 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.94 แบบฝึก 
ข) มค่ีาคะแนนเฉล่ีย 3.99 คดิเปน็รอ้ยละ 79.71แบบ
ฝกึ ค) มีค่าคะแนนเฉลีย่ 8.31 คดิเปน็รอ้ยละ 83.09 
สรุปค่าคะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 81.19 อยู่ใน
เกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ ดีมาก โดยงานมอบหมาย ก) ข) 
และ ค) มีผลการประเมินในเกณฑ์ ดีมาก ดี และ ดี
มาก ตามลำาดับ
 ผลสรุปคะแนนของนักศึกษาการทำาแบบ
ฝึกเขียนของนักศึกษาแต่ละคน พบว่า มีนักศึกษา
ได้ผลคะแนนอยู่ในช่วงชั้นที่ 1 จำานวน 60 คน คิด
เป็นร้อยละ 88.25 มีผลคะแนนอยู่ในช่วงชั้นท่ี 2 
จำานวน 5 คน เป็นร้อยละ 7.35 โดยไม่มีนักศึกษา 
มีผลคะแนนในช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 และ
ในช่วงชั้นที่ 5 มีจำานวน 3 คน เป็นร้อยละ 4.41
ผลคะแนนดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาส่วน
ใหญ่ มีผลคะแนนด้านทักษะการเขียนเฉลี่ยเฉพาะ
บุคคล อยู่ในช่วงชั้นที่ 1 รองลงมา คือช่วงชั้นที่ 2 
ช่วงชั้นที่ 5 ช่วงชั้นที่ 3 และ ช่วงชั้นที่ 4 ตามลำาดับ
จากผลคะแนนสอบกลางภาคเรียนและปลายภาค
เรยีนของนกัศกึษา พบวา่ นกัศกึษามผีลคะแนนสอบ
กลางเรียนเฉลี่ย 12.63 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 
คะแนน คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 63.13 อยู่ในเกณฑ์
พอใช้ ผลคะแนนสอบปลายภาคเรียนเฉลี่ย 10.35 
จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 34.51 
อยู่ในเกณฑ์ปรับปรุง ท้ังนี้ คะแนนเฉลี่ยรวมเป็น 
22.69 คดิเปน็รอ้ยละ 45.38 ซึง่อยูใ่นเกณฑป์รบัปรุง
ขอ้มลูดงักลา่ว แสดงใหเ้หน็วา่นกัศกึษากลุม่ตวัอย่าง
มีผลสัมฤทธิ์จากการงานที่ได้รับมอบหมายและ
กจิกรรมฝกึปฏิบตัอิยูใ่นเกณฑ์ด ีในขณะท่ีผลสมัฤทธิ์

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 ตามลำาดับ

อภิปรายผล  
 จากการสร้างและใช้เครื่องมือเพื่อวัด
ผลสัมฤทธิ์ทักษะการใช้ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
ในระดับเบื้องต้น สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
 1) นักศึกษากลุ่มเป้าหมายมีผลสัมฤทธิ์
จากงานที่ได้รับมอบหมายและกิจกรรมทดสอบฝึก
ปฏิบัติ ที่วัดทักษะการอ่าน การเขียน การฟังและ
การพูด ภาพรวมอยู่ในระดับดี ทั้งนี้ อาจเป็น เพราะ
นักศึกษาสามารถซักถามข้อสงสัยผู้สอนและเพ่ือน
ร่วมชั้นได้ ตลอดจนโดยภาพรวมนักศึกษามี ความ
ต้ังใจและรับผิดชอบงานท่ีรับมอบหมายและการ
ทดสอบปฏิบัติ
 2) นกัศกึษากลุม่เปา้หมายมีผลสมัฤทธิจ์าก
การสอบข้อเขียนกลางภาคเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
ในขณะท่ีผลสัมฤทธิจ์ากการสอบข้อเขยีนปลายภาค

เรียนอยู่ในเกณฑ์ควรปรับปรุง  ทั้งนี้เป็นข้อมูลที่
ผู้สอนต้องนำามาพิจารณาในการจัดการเรียนการ
สอนและออกแบบแบบทดสอบในครั้งต่อไป
 3) ผลสัมฤทธิ์จากการสอบกลางภาคเรียน
ทีอ่ยูใ่นเกณฑ์พอใชแ้ละการสอบขอ้เขยีนปลายภาค
เรียนที่อยู่ในเกณฑ์ควรปรับปรุงนั้น พบว่า จาก
จำานวนนกัศกึษาทัง้ 68 คน มนีกัศกึษาจำานวน 5 คน
คิดเป็นร้อยละ 7.35 ที่มีผลสัมฤทธิ์จากการสอบ
ข้อเขียนในเกณฑ์ดี ในขณะที่มีนักศึกษาจำานวนถึง 
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38 คน คิดเป็นร้อยละ 55.88 จึงตั้งข้อสังเกตว่า 
แม้รายวิชา 1541501 ภาษาเขมร 1 จะเป็นวิชา
บรรยาย แต่ก็เป็นกลุ่มวิชาภาษา ดังนั้นที่ผู้เรียนจึง
ตอ้งหมัน่ฝกึฝนทกัษะของตนโดยการทบทวนเนือ้หา
บทเรยีนตลอดจนศกึษาเพิม่เตมิจากแหลง่ขอ้มลูสาร
สนเทศอื่นๆ อยู่เสมอ จึงจะก่อเกิดทักษะทางภาษา
เฉพาะบุคคลขึ้นมา
 4) ผลงานวิจัยในชั้นเรียนนี้ ยังผลให้ผู้วิจัย
ในฐานะผู้ออกแบบการสอนและจัดการเรียน การ
สอนได้ทบทวนบทบาทของตนเอง เพื่อพัฒนาการ
จัดเรียนการสอนรายวิชานี้ให้เหมาะสมกับ พื้นฐาน
ความรูข้องนกัศกึษา เพือ่ใหน้กัศกึษาเกดิทักษะตาม
วัตถุประสงค์รายวิชา 

ข้อเสนอแนะ
 1) จากผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการ
สอนรายวิชา 1541501 ภาษาเขมร 1 ภาคเรียน

ที่ 2/2556 พบว่าการจัดการเรียนสอนรายวิชา
เฉพาะ กลุ่มวิชาภาษาอาเซียนอื่นๆ ของหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2555) ควรศึกษาวิจัยสัมฤทธิ์ทักษะ
เฉพาะด้าน เช่น ทักษะด้านการอ่าน การเขียน โดย
ออกแบบเครื่องมือที่สามารถวัดผลการจัดการเรียน
รู้ที่ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์งานวิจัย เพ่ือนำาไป
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษา
ถัดไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 2) นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย (สาขาวิชา
ภาษาไทย รุ่น 56 หมู่ 1) เดิมมีจำานวนแรกเข้าถึง 72 
คน และต่อมามีจำานวนผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 68 คน
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยควรปรับนโยบายการจัดแบ่งหมู่
เรียนให้ เหมาะสม กล่าวคือ ไม่ควรมีจำานวนเกิน 
40 คน ต่อ 1 หมู่เรียน เพื่อมาตรฐานการจัดการ
เรียนการสอนและเพื่อบรรยากาศของการเรียนรู้ที่
มีประสิทธิภาพ 
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บทคัดย่อ
 งานวจิยัเรือ่งน้ี มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ศกึษาความคดิเห็นหรอืภาพทีเ่กดิขึน้ในใจ
ของนักท่องเที่ยวตามคำาขวัญของจังหวัดอีสานใต้ คือ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ 
ศรษีะเกษ อบุลราชธาน ีและชยัภมู ิเลือกอำาเภอท่ีมแีหล่งท่องเทีย่วและมนีกัท่องเท่ียว
มากทีส่ดุ จงัหวดันครราชสมีา คอื อำาเภอปากชอ่ง มสีถานทีท่อ่งเทีย่ว คอือทุยานแหง่
ชาติเขาใหญ่ จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ คือ อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ มีสถานที่ท่องเที่ยว
คือปราสาทเขาพนมรุ้ง ปราสาทเมืองตำ่า จังหวัดสุรินทร์คืออำาเภอเมือง มีสถานที่ท่อง
เที่ยวคือหมู่บ้านช้าง หมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านท่าสว่าง จังหวัดศรีษะเกษ คือ อำาเภอ
กันทราลักษ์ มีสถานที่ท่องเที่ยวคือเขาพระวิหาร ผามออีแดง จังหวัดอุบลราชธานี 
คืออำาเภอโขงเจียม มีสถานที่ท่องเที่ยวคืออุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดชัยภูมิคือ
อำาเภอเทพสถติย ์มสีถานทีท่อ่งเทีย่ว คอื อทุยานแหง่ชาตปิา่หนิงาม ทุง่ดอกกระเจยีว
ผลการศกึษาพบว่า นกัท่องเทีย่วมาเทีย่วจังหวดัอีสานใต้แบ่งเปน็ 2 กลุ่ม คอื ท่องเทีย่ว
จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ เพราะสนใจศึกษาศิลปวัฒนธรรม นักท่องเทียว
ที่มาจังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานี และชัยภูมิ เพราะสนใจศึกษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จุดเด่นจังหวัดอีสานใต้ด้านโบราณสถานโบราณวัตถุหรือศิลปวัฒนธรรม
ขอมโบราณ ประทับใจความมีนำ้าใจและความมีอัธยาศัยดีของคนภาคอีสาน นักท่อง
เท่ียวต้องการได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางจากรถโดยสารประจำาทางหรือ
บริการสาธารณะจากภาครัฐ การเดินทางเป็นไปตามความคาดหวัง ค่าใช้จ่ายไม่สูง 

การศึกษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอีสานใต้
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การเชื่อมโยงภาพลักษณ์การท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัด
อีสานใต้กับประเทศเพื่อนบ้าน ควรพัฒนาเส้น
ทางการท่องเที่ยววัฒนธรรมขอมให้เป็นรูปธรรม 
กำาหนดให้เป็นยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวที่
ชัดเจน มีการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียววัฒนธรรม
ขอมอย่างต่อเนื่อง

คำาสำาคัญ : 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 

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 

บทนำา
 การศึกษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอีสาน
ใต้เปน็การศกึษาความคดิเหน็ของนกัทอ่งเทีย่วหรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวว่ามีความรู้สึก 
มีความคิดเห็นอย่างไรกับการท่องเที่ยวในจังหวัด
อีสานใต้ โดยใช้คำาขวัญของจังหวัดเป็นแนวทางใน
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การศึกษา ความรู้สึกหรือความคิดเห็นเรียกว่าเป็น
ภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นในใจ (Mental picture) ของ
บุคคลที่มีต่อส่ิงใดสิ่งหนึ่งโดยเกิดจากการรับรู้และ
เกิดความประทับใจ ความรู้สึกชื่นชอบชื่นชมอาจได้
มาจากประสบการณ์ที่ได้พบได้สัมผัสมา หรือความ
ประทับใจน้ันอาจได้มาจากประสบการณ์ทางอ้อม
เปน็การไดร้บัฟงัจากคำาบอกเลา่ของผูอ้ืน่ รบัรูข้้อมลู
จากสือ่สารมวลชนตา่งๆ เชน่ วทิยกุระจายเสยีง วทิยุ
โทรทศัน ์นิตยสาร ภาพยนตร ์อนิเทอรเ์นต็ การรบัรู้

ความรู้สึกดีๆ จะอยู่ในความทรงจำาของบุคคลตลอดไป
ภาพลักษณ์สามารถนำาไปเป็นเครื่องมือในการ
ดำาเนินชีวิตหรือใช้ในการประกอบธุรกิจสร้างความ
เชื่อถือ สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักได้ การวิจัยครั้งนี้
เป็นการศึกษาความคิดเห็นความรู้สึกหรือภาพท่ีเกิดข้ึน
ในใจของนักท่องเที่ยวจากคำาขวัญของจังหวัดใน
อีสานใต้ เพื่อนำาผลการวิจัยมาเป็นแนวทางและ
ยทุธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งภาพลกัษณก์ารทอ่งเท่ียว
ที่ดีนำาไปสู่การพัฒนาการบริหารจัดการการท่อง
เที่ยวในจังหวัดอีสานใต้ที่ยั่งยืน และสามารถเชื่อม
โยงภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่ดีกับกลุ่มประเทศ
เพื่อนบ้านได้

วิธีการศึกษา
 ใช้การศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ ข้อมูลเชิงคุณภาพศึกษาจากตำารา เอกสาร
เชิงวิชาการ เอกสารข้อมูลจากเว็บไชต์ จากงาน
วิจัย รวมถึงการเข้าร่วมสัมมนาที่ผู้สนับสนุนทุน
จัดให้และจากการสนทนากับผู้รู้ในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องจากนั้นนำาข้อมูลสังเคราะห์เพ่ือให้ได้
ข้อมูลเบื้องต้น กำาหนดขอบเขตการศึกษาเป็น
ด้านๆ ด้านพื้นที่ศึกษาเฉพาะจังหวัดอีสานใต้มี
พื้นที่ 6 จังหวัด คือ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ 

ศรีษะเกษ อุบลราชธานีและชัยภูมิ ขอบเขตด้าน
เนื้อหาเป็นการศึกษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจาก
คำาขวัญของจังหวัด ขอบเขตด้านประชากร กำาหนด
กลุ่มเป้าหมาย เป็น 3 กลุ่ม คือ ประชาชนในพื้นที่
หรือเจ้าบ้าน ผู้มาเยือนหรือนักท่องเที่ยวชาวไทย 
นกัทอ่งเทีย่วชาวต่างชาติ และหนว่ยงานของรัฐบาล 
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ขอบเขตด้าน
ระยะเวลา ใช้ระยะเวลา 1 ปี หลังจากศึกษาข้อมูล
เชิงคุณภาพแล้ว นำาข้อมูลมาสังเคราะห์และสร้าง
เครือ่งมอืในการวิจยั คอืแบบสอบถาม 1 ชุด แลว้นำา
แบบสอบถามนั้นมาใส่ประเด็นเนื้อหาตามคำาขวัญ
ของแต่ละจังหวัด ได้เป็นแบบสอบถามใหม่ 6 ชุด 
และแบบสัมภาษณ์ 1 ชุด 
 กลุม่ตัวอยา่ง คดัเลอืกโดยการสุม่ตัวอยา่ง
เฉพาะเจาะจงกลุ่มเป้าหมายจังหวัดละหนึ่งอำาเภอ 
เลอืกอำาเภอทีม่แีหลง่ทอ่งเทีย่วและมีจำานวนนกัทอ่ง
เที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวมากที่สุด ได้แก่ จังหวัด
นครราชสีมา คอื อำาเภอปากชอ่ง จังหวดับรีุรัมย ์คอื 
อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์ คือ อำาเภอ
เมือง จังหวัดศรีสะเกษ คือ อำาเภอกันทราลักษ์ 
จงัหวดัอุบลราชธาน ีคอื อำาเภอโขงเจยีม และจงัหวัด
ชัยภูมิคืออำาเภอเทพสถิตย์ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ ประชาชนในพ้ืนที่โดยการสุ่มตัวอย่างอย่าง
ง่าย  จำานวน  8 - 10  คน  ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
นักท่องเที่ยวชาวไทยซ่ึงมีจำานวนมากที่สุดใช้หลัก
การสุ่มตัวอยา่งอยา่งง่าย กำาหนดขนาดตัวอยา่งโดย
ใช้ตารางสำาเร็จรูปของ Taro Yamane จำานวน 400 
คน ใช้แบบสอบถาม นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 
โดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย จำานวน  8 - 10 คน 
ใชแ้บบสมัภาษณเ์ชงิลกึ และหนว่ยงานของรฐับาลที่
มสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการทอ่งเทีย่วโดยการสุม่ตัวอยา่ง

แบบเจาะจง  และกำาหนดเป็นโควต้า  จำานวน
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10 หน่วยงาน โดยการโทรศัพท์สัมภาษณ์หัวหน้า
หน่วยงาน หน่วยงานละ 1 คน
 การเก็บรวบรวมข้อมูล  จัดทีมงาน
นักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยที่ เ ป็นอาจารย์และ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 6 จังหวัด เพื่อไป
แจกแบบสอบถามกับกลุ่มเป้าหมายในช่วงวันหยุด
ติดต่อกันเกิน 2 วัน และโทรศัพท์สัมภาษณ์เชิงลึก
บคุลากรของหน่วยงานของรฐับาลทีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง
กับการท่องเที่ยวในพื้นที่แต่ละจังหวัด 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  การวิ เคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณ เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ข้อมูลเกี่ยวกับรายการการท่องเที่ยว
ท่ัวไป นำามาแจกแจงความถี่และนำามาเสนอเป็นค่า
รอ้ยละ และอภปิรายผลการศกึษาขอ้มลูเชิงคณุภาพ
จากแบบสัมภาษณ์ รวบรวมความคิดเห็นและข้อ
เสนอแนะต่างๆ แล้วนำาข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหา 
และอภิปรายผลการศึกษา

ผลการศึกษา	การอภิปรายผล
 1. ภาพลักษณ์การท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัด
อสีานใตป้จัจบุนั ผลการวจิยัพบวา่ นกัทอ่งเทีย่วชาว
ไทยเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 
31-40 ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ ปวช./ปวส.-
ปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ รับรู้
ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวจากสื่อโทรทัศน์มาก
ท่ีสดุ วตัถปุระสงคก์ารทอ่งเทีย่วเพือ่พกัผอ่นประจำา
ปี สถานที่ท่องเที่ยวที่ไปบ่อยที่สุดคือทะเล การท่อง
เที่ยวแต่ละครั้งส่วนใหญ่หน่วยงานจัดให้ จุดเด่น
จงัหวดัอสีานใตค้อืดา้นโบราณสถานโบราณวตัถ ุนกั
ทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตเิป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง 
มอีาย ุ51 ป ีหรอืมากกว่า สว่นใหญมี่การศกึษาระดบั 
ปวช./ปวส. มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท รับรู้ข้อมูล

ข่าวสารการท่องเที่ยวจากสื่ออินเทอร์เน็ตมากที่สุด 

วัตถุประสงค์การท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนประจำาปี
สถานที่ท่องเท่ียวที่ไปบ่อยที่สุดคือทะเล การท่อง
เท่ียวแต่ละคร้ังส่วนใหญ่ศึกษาข้อมูลเดินทางด้วย
ตนเอง 
 ขอ้มลูทีไ่ดม้คีวามสอดคลอ้งและเปน็ไปใน
ทิศทางเดียวกันในประเด็นที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
อยู่ในวัยทำางาน การท่องเที่ยวจึงไปได้ไม่บ่อยนัก 
หากจะท่องเที่ยวต้องศึกษาองค์ประกอบหลายด้าน 
สิ่งที่สะท้อนภาพลักษณ์ที่โดดเด่นของนักท่องเที่ยว 
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
 1) นักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ 
สุรินทร์ ศรีสะเกษ เพราะสนใจการท่องเที่ยวด้าน
โบราณสถานโบราณวัตถุ จุดเด่นการท่องเท่ียว
คือศึกษาศิลปวัฒนธรรมขอมโบราณ เช่น เมื่อพูด
ถึงจังหวัดบุรีรัมย์ นักท่องเท่ียวจะนึกถึงปราสาท
เขาพนมรุ้ง เมื่อพูดถึงจังหวัดสุรินทร์ นักท่องเที่ยว
จะนกึถงึปราสาทศขีรภมู ิเมือ่พดูถงึจงัหวดัศรีสะเกษ 
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
จังหวัดนครราชสีมานักท่องเท่ียวจะนึกถึงอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ เมื่อพูดถึงจังหวัดอุบลราชธานี นัก
ทอ่งเทีย่วจะนกึถงึอทุยานแหง่ชาตผิาแตม้ เม่ือพดูถงึ
จงัหวดัชัยภมูนิกัทอ่งเทีย่วจะนกึถงึทุง่ดอกกระเจยีว

จากข้อมูลนี้สอดคล้องกับแนวความคิดของ  วิรัช 
ลภรัิตนกลุ (2549 : 85) ว่าภาพลักษณ ์เปน็ภาพในใจ
ที่เกิดจากความรู้สึกที่ประชาชนมีต่อหน่วยงาน
องค์การ สถาบันอันเกี่ยวเนื่องมาจากช่ือเสียง
เกียรติยศศักดิ์ศรี และพฤติกรรมการกระทำาของ
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หน่วยงานองค์การสถาบันท่ีเกิดจากการหลอมรวม
ประสบการณเ์ขา้ดว้ยกนั ทำาใหเ้กดิการรบัรูแ้ละมสีิง่
ที่เกิดขึ้นในใจ ยังอยู่ในความรู้สึกของบุคคล ซึ่งเกิด
ข้ึนง่ายแต่จะสูญเสียไปยาก เพราะเป็นความประทับใจ
ที่ฝังแน่น  ในขณะเดียวกัน  เคนเน็ต  อี  เบาว์ดิ้ง
(Kenneth E. Boulding : 1975 : 91) ได้อธิบาย
ว่า “ภาพลักษณ์” เป็นความรู้ของคนเราที่มีต่อสิ่ง
ต่างๆ ข้อเท็จจริง คุณค่าท่ีเราเป็นผู้กำาหนด โดย
แตล่ะบคุคลจะเกบ็สะสมความรูเ้ชงิอตัวสิยัเกีย่วกับ
สิ่งต่างๆ รอบตัวท่ีได้ประสบและมีความเชื่อว่าองค์
ประกอบเชิงการรับรู้ เชิงความรู้ เชิงความรู้สึกและ
เชิงการกระทำาน้ีจะผสมผสานกันเป็นภาพที่บุคคล
ได้มีประสบการณ์ในชีวิต การท่ีนักท่องเท่ียวมีภาพ
ลักษณ์ดีว่าการมาท่องเที่ยวจังหวัดอีสานใต้เขาจะ
ได้พบกับความประทับใจจากศิลปวัฒนธรรมขอม
โบราณ หรือพบกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
ซึ่งอาจจะได้รับรู้มาจากการจินตนาการ จากการ
บอกเล่าหรือจากข้อเท็จจริงท่ีได้สัมผัสด้วยตนเอง 
จงึเกดิความประทบัใจ ความรูส้กึเชน่นีจ้ะฝงัอยูใ่นใจ

เมื่อเอ่ยขึ้นมาก็จะระลึกได้ทันที  ซึ่งพงษ์เทพ
วรกิจ โภคาทร (2537 : 84) ได้กล่าวถึงการพัฒนา
ภาพลักษณ์ในตัวบุคคลว่าเมื่อปัจเจกบุคคลได้รับ
เหตุการณ์ภายนอกมายังตัวเอง เหตุการณ์นั้นยังไม่
สามารถจะสร้างเป็นภาพได้ทันทีแต่จะพัฒนาเป็น
ภาพลักษณ์โดยมีเหตุการณ์และสิ่งแวดล้อม เป็น
ตัวกำาหนดคุณค่าเหล่านั้นท้ังก่อนและหลังการรับรู้ 
ตลอดจนมอีทิธพิลตอ่ความสมบรูณห์รอืการหดหาย
และระยะเวลาของความจำาในเหตุการณ์นั้นๆ ด้วย 
มีช่องทางการสื่อสาร ได้แก่ การได้ยิน ได้เห็น ได้
สัมผัส ได้ลิ้มรส และได้กลิ่น ซึ่งแต่ละช่องทางเหล่า
นี้ยังมีประสิทธิภาพทางด้านการรับความสมบูรณ์
ของเหตุการณ์แตกต่างกัน ทั้งตัวเนื้อหาสาระ วิธี

การจัดการข่าวสาร และโครงสร้างของเหตุการณ์ที่
มคีวามสมัพนัธกั์บชอ่งทางการสือ่สารจะทำาใหเ้ข้าใจ
และจดจำาได้ง่ายยิ่งข้ึน องค์ประกอบเฉพาะบุคคล 
หรือปัจจัยเฉพาะบุคคลทั้ง 5 คือทักษะของการ
สื่อสาร ทัศนคติ ความรู้ ระบบสังคมและวัฒนธรรม
ต่างมีอิทธิพลต่อการรับรู้เรื่องราว เหตุการณ์ มนุษย์
จะมองเห็นภาพเป็นรูปร่างอย่างไร จะมีภาพที่มี
ความหมาย ไม่เหมือนคนอื่นซ่ึงจะแตกต่างกันไป
ตามปัจจัยเฉพาะบุคคลเป็นสำาคัญ ภาพลักษณ์จะ
ไมเ่กดิข้ึนทันทีเมือ่มเีหตุการณไ์ด้ผ่านเข้ามาทางชอ่ง
ทางการสื่อสาร องค์ประกอบเฉพาะบุคคลทั้ง 5 จะ
เปน็ตัวทีพ่นิจิพจิารณาเหตุการณน์ัน้กอ่น โดย “การ
รบัรู”้ ซึง่เปน็ตวัแปลงเหตกุารณใ์หเ้ปน็ตามความคดิ
ของบุคคลนั้น” ส่วนความประทับใจมีความสำาคัญ
ในการรับรู้อีกภาพลักษณ์หนึ่งโดยจะเกี่ยวพันกับ
คุณภาพและปริมาณของความทรงจำา ถ้าประทับ
ใจมากก็จะมีการจดจำาได้มากและนาน เมื่อสร้าง
เป็นภาพลักษณ์อะไรขึ้นได้แล้วก็จะเป็นภาพลักษณ์
ท่ีเจือจางได้ช้ากว่าการท่ีมีความประทับใจน้อยหรือ
ไม่มีความประทับใจเลย 
 2. ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มี
ต่อภาพลักษณ์การท่องเท่ียวจังหวัดอีสานใต้จาก
คำาขวญัของจงัหวดั คณะผูว้จัิยนำาคำาขวญัของจงัหวดั
มาจัดเข้ากับประเภทของสถานที่ท่องเที่ยว เช่น 
สถานที่ท่องเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม สถานที่
ท่องเที่ยวประเภทโบราณสถานโบราณวัตถุสถานท่ี
ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาติและของฝากของทีร่ะลกึ ผล
การวจิยัพบวา่ นกัทอ่งเทีย่วมภีาพลกัษณต์อ่การทอ่ง
เที่ยวอีสานใต้จากคำาขวัญของจังหวัดเป็นการท่อง
เท่ียวประเภทโบราณสถานโบราณวัตถุ หรือ ศิลป
วัฒนธรรมขอมโบราญ การจัดการข้อมูลในลักษณะน้ี
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการค้นหาภาพลักษณ์ ซึ่ง เสรี 
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วงษ์มณฑา (2541 : 75-78) ได้กล่าวไว้ว่า การ
ท่ีองค์กรใดองค์กรหนึ่งจะค้นหาภาพลักษณ์ของ
องค์กรว่าเป็นเช่นไรจะต้องทำาสิ่งต่อไปนี้ คือ 
 1) ต้องทำาวิจัยเพื่อให้ทราบว่าภาพลักษณ์
ขององค์กรตอนนี้เป็นเช่นไร ถ้าคิดจะวางแผนสร้าง
ภาพลักษณ์อย่าทำาโดยไม่รู้ว่าตอนนี้ภาพลักษณ์
ตนเองเปน็อยา่งไร เพราะอาจจะทำาในส่ิงทีไ่มม่คีวาม
จำาเป็น และอาจไม่ได้ทำาในสิ่งที่ควรทำาก็ได้ การทำา
วจิยัดงักลา่วนัน้มักจะเป็นการวจิยัความคดิเหน็ของ
สาธารณชน ที่มีต่อองค์กร
 2) ต้องวิเคราะห์ออกมาให้ชัดเจนว่าภาพ
ลกัษณท์ีอ่งค์กรตอ้งการคอือะไร เมือ่ทำาวจิยัมาแลว้ก็
ควรนำาเอาภาพลกัษณท์ีเ่ป็นอยูใ่นปัจจบัุนมาเปรยีบ
เทียบกับภาพลักษณ์ท่ีหน่วยงานต้องการ หากพบ
ว่าภาพลักษณ์ของการทำาวิจัยตรงกับภาพลักษณ์ที่
ต้องการก็จะสามารถทำาการประชาสัมพันธ์ตอกยำ้า
ภาพลกัษณด์งักลา่วได ้แตถ้่าหากพบวา่สาธารณชน
มององค์กรอยา่งทีเ่ราไมอ่ยากใหม้อง กแ็สดงวา่ตอ้ง
ทำาอะไรบางอย่างเพื่อแก้ไขภาพลักษณ์
 3) ขณะนี้องค์กรมีสินค้าอะไร มีบริการ
อะไร และสินค้ามีคุณสมบัติอย่างไรที่อาจส่งผลกระ
ทบตอ่ภาพลกัษณ์ทีท่ำาใหส้าธารณชนมองเราวา่เปน็
เช่นนี้ สิ่งที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์มีผลกระทบ
ได้เพราะอะไร เม่ือได้ทราบว่ามีภาพลักษณ์ใดภาพ

ลักษณ์หนึ่งแล้วจะต้องหาสาเหตุว่าอะไร สิ่งใดที่
ทำาให้เขามองเช่นนี้ การทราบสาเหตุต่างๆ ท่ีทำาให้
เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรนั้นจะ
ทำาใหส้ามารถวางแผนสง่เสรมิหรอืแกไ้ขภาพลกัษณ์
ได้อย่างถูกต้อง ในขณะท่ี ประเสริฐชัย ไตรเสถียร
พงศ์ (2538 : 1) ได้ให้ความสำาคัญว่า หน่วยงาน
จะต้องคำานึงถึงคือการสร้างสรรค์ภาพลักษณ์ที่ดีให้
แก่หน่วยงาน องค์กร สถาบันด้วยการยึดหลักการ

ซึ่งสอดคล้องกับ เสรี วงษ์มณฑา (2541 : 75-78) 
คือ 1. ค้นหาจุดดีและจุดบกพร่องแห่งภาพลักษณ์
ของหน่วยงานที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน เพื่อหาลู่ทาง
และวางแผนการดำาเนินงานในข้ันต่อไป การค้นหา
นี้อาจทำาได้โดยการรวบรวมทัศนคติ ท่าที และ
ความรู้สึกนึกคิดของกลุ่มประชาชนเป้าหมายรวม
ถึงอาจใช้การสำารวจวิจัยเข้ามาประกอบด้วย เพื่อ
ให้ได้ข้อมูลที่ใกล้เคียงกับความจริง 2. วางแผน
และกำาหนดขอบเขตของภาพลักษณ์ที่องค์กรหรือ
สถาบันต้องการต้องสร้างให้เกิดขึ้นในจิตใจของ
ประชาชน 3. คิดหัวขอ้เพือ่ใชใ้นการสรา้งภาพลักษณ์
แก่ประชาชน หัวข้อเหล่านี้คือเนื้อหาข่าวสารท่ีจะ
ใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อกลุ่มประชาชนนั้นอาจ
ใช้เป็นคำาขวัญ หรือข้อความสั้น ๆ ที่กินใจและชวน
จดจำา เพื่อสร้างความสนใจ และมีอิทธิพลโน้มน้าว
ชักจูงใจประชาชนให้เกิดภาพลักษณ์ตามที่ต้องการ  
4. ใช้เครื่องมือสื่อสารต่างๆ ช่วยในการดำาเนินงาน
สร้างภาพลักษณ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเข้า
ถึงประชาชนเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง 
  จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา่ วลัิยพร
ลาควิก (2545) ได้ทำาวิทยานิพนธ์เรื่องการสื่อความ
หมายและการรับรู้เอกลักษณ์เพื่อส่งเสริมการท่อง
เที่ยวของชุมชนหัวหิน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
การสร้างเอกลักษณ์ชุมชนหัวหิน การสื่อความ
หมายเอกลักษณ์ของชุมชนหัวหิน การรับรู้และการ
ถอดรหัสเอกลักษณ์ชุมชนหัวหินในกลุ่มนักท่อง
เท่ียว ผลการวิจัยพบว่า การสร้างเอกลักษณ์เกิด
จากวัฒนธรรมพื้นฐานของชุมชนคือสภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ชุมชน สื่อจินตคดี
และสภาพแวดลอ้มในปจัจบุนั โดยเอกลกัษณชุ์มชน 
ได้แก ่ภาพลกัษณข์องชมุชน สถานทีท่อ่งเทีย่ว สนิคา้
บรกิารและประเพณ ีการละเลน่ การสือ่ความหมาย
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เอกลักษณ์ของชุมชนมีวิธีการคือการใช้คำาขวัญและ
สโลแกน การใช้นโยบาย การสร้างพระบรมราชา
นุสาวรีย์และอนุสรณ์สถาน การอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
 การจัดงานประเพณีงานเทศกาลและกิจกรรมส่ง
เสริมการท่องเที่ยว ส่วนการสื่อสารนั้นมีการสื่อสาร
ระหว่างหน่วยงาน การสื่อสารระหว่างหน่วยงาน
กับชาวบ้านในชุมชนและการสื่อสารไปยังนักท่อง
เทีย่ว การรบัรู้เอกลกัษณ์ในกลุม่นกัท่องเท่ียว พบว่า
เอกลักษณ์ที่เกิดการรับรู้ ได้แก่ ภาพลักษณ์ในด้าน
การเป็นเมืองท่ีเงียบสงบ การเป็นเมืองเจ้านาย สถานท่ี

ท่องเที่ยวและอาหาร  ส่วนเอกลักษณ์ที่รับรู้น้อย 
คือ โผน ก่ิงเพชร สินค้าและบริการ ประเพณีการละเล่น
ส่วนเอกลักษณ์ที่ประทับใจคือบรรยากาศของ
เมือง ความสะดวกสบายความปลอดภัยและความ
หลากหลายของเมือง ความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน
พจิารณาจาก กรกนก วโิรจศรสีกลุ (2546) ไดศ้กึษา
วิจัยเรื่อง ภาพลักษณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในสายตาประชาชนเขตกรงุเทพมหานคร พบวา่ภาพ
ลักษณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เด่นในด้าน
การเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง เก่ง มีความ
พร้อมด้านการเรียนการสอน เป็นมหาวิทยาลัยแห่ง
แรกของประเทศ เป็นมหาวิทยาลัยท่ีประชาชน
ยอมรับในฐานะเป็นผู้นำาทางการศึกษา ภาพลักษณ์
อีกด้านหนึ่งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือเป็น
มหาวิทยาลัยที่มีแต่คนรำ่ารวย มีสังคมเลิศหรู การ
บำาเพ็ญประโยชน์และรับใช้สังคมมีน้อย การเปิดรับ
ข่าวสารเก่ียวกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยภาพ
รวมแลว้มกีารเปดิรบัขา่วสารในระดบันอ้ย สือ่ทีเ่ปดิ
รับมากที่สุด คือ หนังสือพิมพ์รองลงมาคือสื่อบุคคล
และสื่อโทรทัศน์ ทางด้านทัศนคติของประชาชน
ต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยภาพรวมแล้ว
เป็นกลาง การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์กับทัศนคติและภาพ
ลักษณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยเป็นความ
สัมพันธ์ในเชิงบวก
 3. การเชื่อมโยงภาพลักษณ์การท่อง
เท่ียวกลุ่มจังหวัดอีสานใต้กับประเทศเพื่อนบ้านทำา
อย่างไร สรุปได้ดังนี้
  1) วิเคราะห์บริบทจังหวัดอีสานใต้
และประเทศเพื่อนบ้านที่ต้องการเช่ือมโยงการท่อง
เที่ยวตามหลักการ SWOT Analysis เมื่อได้ข้อมูล
แล้วประเด็นใดที่เป็นจุดแข็ง นำามาเป็นหลักใน
การประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายได้รู้จัก โดยใช้
ส่ือมวลชนและส่ือประเภทต่างๆ ช่วยรณรงค์ เช่น 
การจดักจิกรรมวาระพเิศษ เชญิผูน้ำาหรอืผูม้อีทิธพิล
ทางความคดิของประเทศเพือ่นบา้นทีเ่ปน็เปา้หมาย
มาเป็นอาคันตุกะ และมีผู้เชี่ยวชาญด้านการท่อง
เท่ียวที่มีความสามารถด้านการจูงใจให้ข้อมูลและ
นำาชมสถานท่ีสำาคัญต่างๆ จัดเสวนาระหว่างรับ
ประทานอาหาร (Dinner talk) นำาการแสดงศิลป
วัฒนธรรมที่หลากหลายมาให้ชม เป็นต้น ในขณะ
เดียวกันประเด็นใดที่เป็นจุดอ่อนรัฐบาลควรจะให้
ความช่วยเหลือในเบื้องต้น เช่นการสร้างถนนหรือ
สาธารณูปโภคเข้าไปในแหล่งท่องเที่ยว สร้างความ
สัมพันธ์ทางการฑูตโดยการเปิดพรมแดนให้นักท่อง
เที่ยวเดินทางได้สะดวกมีความปลอดภัย สร้างขวัญ
กำาลังใจให้ผู้อาศัยตามชายแดน เช่น ให้ค่าตอบแทน
พิเศษ กับทหาร ตำารวจ ครู เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
กำานันผู้ใหญ่บ้าน และกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชน
แนวชายแดนตระหนักถึงการเรียนหนังสือเพื่อจะ
ได้มีอาชีพที่สุจริต สังเกตได้จากช่วงรอยต่อของ
ชายแดนที่มีการขายสินค้าหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
จะพบเยาวชนอายุ 2 - 8 ขวบ เป็นขอทานจำานวน
มาก เช่น ช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ ช่องเม็ก จังหวัด
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อุบลราชธานี สำาหรับช่องสะงำา จังหวัดศรีสะเกษ 
ก่อนที่จะเดินทางข้ามชายแดนจะมีเจ้าหน้าท่ีทหาร
พรานเตือนเร่ืองความปลอดภัยจากมิจฉาชีพท่ีจะ
ฉกชิงวิ่งราวของมีค่านักท่องเที่ยว เมื่อเกิดเหตุร้าย
กับนักท่องเที่ยวจะไม่สามารถจับตัวผู้กระทำาความ
ผิดได้เลยเพราะผู้ร้ายจะมีความคล่องแคล่วว่องไว
มากรู้ช่องทางหนีเป็นอย่างดี จะสอบถามหาพยาน
ผู้เห็นเหตุการณ์ก็จะไม่มีชาวบ้านให้ความร่วมมือ
เพราะในชุมชนดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นญาติกันมี
พฤติกรรมคล้ายกัน หรือเตือนเรื่องสินค้าเลียนแบบ
ที่เสียงอันตราย นักท่องเที่ยวที่เดินทางคนเดียวจะ
มีความเส่ียงสูงมาก หากเป็นนักท่องเท่ียวชายส่วน
ใหญ่จะเป็นเรื่องนำาเสนอขายวัตถุโบราณ และเสนอ
ขายบริการทางเพศในอัตราท่ีต่อรองได้มากถึง 80 
เปอรเ์ซ็นต ์นักทอ่งเทีย่วหญงิจะเป็นเรือ่งการขอทาน
และตามตื้อขายสินค้าพื้นบ้านจนเกิดความรำาคาญ 
สิง่เหล่าน้ีนับวา่เปน็จดุออ่นทีท่ำาใหน้กัทอ่งเทีย่วเดนิ
ทางน้อย ภาครัฐควรเข้าไปดูแลและแก้ปัญหา
  2) ภาครัฐต้องเป็นต้นแบบหรือเป็น
เจ้าภาพรับผิดชอบโครงการเชื่อมสัมพันธไมตรีและ
เปิดช่องทางการท่องเท่ียวโดยตรงและกระทำาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยการตั้งองค์กรขึ้นมาเป็นเอกเทศรับ
บัณฑิตใหม่ทางด้านการท่องเที่ยวหรือการส่ือสาร
มวลชนเข้ามาทำางานสนับสนุนเพราะผู้ ท่ีสำาเร็จ
การศึกษาใหม่ๆ จะมีความตื่นตัวในการทำางานสูง
มีพฤติกรรมอยากรู้อยากเห็น หรืออาจจะมีกลุ่มที่
ชอบผจญภัยมาทำาหน้าที่ ถึงแม้จะมีหน่วยงานของ
รัฐบาลคือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
แล้วก็ตาม เพราะ ททท. มีภาระงานมากอยู่แล้ว 
การเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านท่ีกำาลังพัฒนา
อาจเปน็งานทีต่อ้งใชเ้วลามาก เพราะประชาชนสว่น
ใหญ่มีการศึกษาน้อย จึงต้องมีองค์กรใหม่มาสนับ

สนุนรัฐบาลยกเว้นภาษีให้กับบุคคลท่ีทำาธุรกิจท่อง
เที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้านเป้าหมายระยะเร่ิมต้น
ธุรกิจ เช่น 3-5 ปีแรก รัฐบาลตั้งศูนย์ให้คำาปรึกษา 
(รูปแบบสถาบัน องค์กร) กับผู้ประกอบธุรกิจท่อง
เที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านเป้าหมาย ในลักษณะ
ของการประกอบธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม 
มีการให้ความรู้ ให้การสนับสนุนแหล่งทุน ให้ความ
ปลอดภยั มคีณะเยีย่มเยยีนใหค้ำาปรึกษาทุกไตรมาส
จดักจิกรรมทอ่งเทีย่วรว่มกนัระหวา่งสือ่มวลชนไทย
กบัสือ่มวลชนประเทศเพ่ือนบา้น เพือ่ใหม้าท่องเท่ียว
และทำาความรู้จักกัน  (Press tour)  อย่างน้อยปีละ
2 ครัง้ โดยธรรมชาติของสือ่มวลชนเมือ่ได้ข้อมลูไมว่า่
จะด้านใดก็ตาม หน้าที่ของสื่อคือนำาเผยแพร่ นับว่า
เป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
ไดอ้กีทางหนึง่ รฐับาลสนบัสนนุหรอืประสานงานให้
ผูผ้ลติภาพยนตร์ ผูผ้ลติละครหรือมวิสคิวีดโีอ ได้แลก
เปล่ียนสถานทีใ่นการเปน็ฉากของภาพยนตร์หรือส่ือ
ตา่งๆ มกีตกิารว่มกนักำาหนดเนือ้หาสรา้งสรรค ์สรา้ง
ความภาคภมูใิจใหเ้จ้าของประเทศ มกีารแลกเปล่ียน
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาให้ทุนด้านการท่องเที่ยว
หรือการสื่อสารมวลชน ทุกปี ปีละ 10 ทุน กำาหนด
ข้อตกลงว่านักศึกษาทุนดังกล่าวจะเป็นทูตทางการ
ท่องเที่ยว ระหว่างศึกษาจะรับทุนจากรัฐบาลโดย
มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศ
ตนเองและส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศเพื่อนบ้าน 
ใช้กระบวนการสื่อสารมวลชนเป็นตัวเช่ือม เช่น 
นักศึกษาต้องผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงให้กับ
ทอ้งถิน่ สร้างเวบ็ไซต์เขยีนบทความส่งไปส่ือมวลชน
ของประเทศตนเองทุกเดือน เป็นต้น ซึ่งตลอดระยะ
เวลาไม่ตำ่ากว่า 4 ปี นักศึกษาสามารถทำางานให้
ประเทศของตนได้อย่างต่อเนื่อง กำาหนดเรื่องการ
ท่องเที่ยวเป็นวาระแห่งชาติ เน้นพัฒนาจิตใจและ
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สร้างความตระหนกัแก่คนในชาตใิห้คดิถงึความเป็น
ชาตขิองตนเอง และใหม้คีวามสามคัคอียูร่ว่มกนัอยา่
งมนีำา้ใจ มกีารประกอบอาชพีทีซ่ือ่สตัยส์จุรติ การตัง้
กฎเกณฑ์กติกาการดำาเนินชีวิตที่เข้มงวดสำาหรับผู้
กระทำาความผดิ สำาหรบัผูร้กัษากฎหมายตอ้งปฏบิติั
อย่างเคร่งครัด
 การเชื่อมโยงเครือข่ายกับประเทศเพื่อน
บ้านไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตาม แต่ละประเทศต้อง
รูจั้กตนเอง และรูเ้ขา-รูเ้รา เมือ่แตล่ะประเทศมคีวาม
จริงใจต่อกัน ปรึกษาหารือกัน สิ่งดีๆ ก็จะเกิดขึ้นได้ 
ภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ได้แม้จะต้องอาศัย
ระยะเวลาที่ยาวนาน แต่ผลที่ได้คุ้มค่าโดยใช้วิธีการ
ประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุดและมีการกระทำาอย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะ
 การพัฒนาตลาดการท่องเท่ียวคือการนำา
ความโดดเด่นของศิลปวัฒนธรรมมาเป็นจุดขาย 
นำาหลักการส่งเสริมการตลาดคือการจัดกิจกรรม
ระยะสั้นที่ใช้สนับสนุนการขายที่นอกเหนือจากการ
โฆษณา การขายโดยใชบ้คุคลทีม่ชีือ่เสยีงในสงัคมทีม่ี
ภาพลกัษณใ์นทางบวกมาเปน็ตน้แบบ (Presenter) 
การเชิญบุคคลสำาคัญหรือบุคคลพิเศษของประเทศ
เพื่อนบ้านมาท่องเที่ยวและทำาข่าวประชาสัมพันธ์
จะสามารถกระตุ้นความสนใจผู้ซื้อหรือจะใช้วาระ
พเิศษทำากจิกรรมในรปูแบบกิจกรรมพิเศษ (Special 
event) ดว้ยการลดราคาคา่บรกิารในวนัสำาคญัๆ เช่น 
วนัที ่12 สงิหาคม วันท่ี 5 ธนัวาคม พาครอบครวัครวั
ไปเที่ยวฟรี จัดกิจกรรมต่อเนื่องในช่วงที่ธรรมชาติ
ปรากฏอย่างชัดเจน เช่น ฤดูหนาวจัดให้เป็นสถานที่
ชมธรรมชาต ิชมดอกไมห้ลากส ีเปดิสถานทีใ่หเ้ปน็ท่ี
ถ่ายทำารายการโทรทศัน ์รายการสนทนาบนัเทงินอก

สถานที่ เป็นฉากภาพยนตร์หรือละครหลังข่าว การ
ให้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ เป็นการส่งเสริม
การขายอกีรปูแบบหนึง่ทีใ่หข้อ้มลูรายละเอยีดเกีย่ว
กับสินค้าและบริการในรูปแบบของการสนทนากับ
ส่ือมวลชน เชิญส่ือมวลชนมาเยี่ยมหรือให้เป็นแผ่น
ข่าวที่เป็นกิจกรรมช่วยเหลือสังคม เป็นต้น 

สรุปผล
 การศึกษาภาพลักษณ์การท่องเท่ียวอีสานใต้ 
เป็นการศึกษาความรู้สึกนึกคิดของบุคคลท่ีเก่ียวข้อง
กับด้านการท่องเท่ียวซ่ึงต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของความ
สงสัยใคร่รู้ของคณะผู้วิจัยโดยใช้กระบวนการทำางาน
ภายใต้หลักเกณฑ์ทางวิชาการ ดังน้ันผลการวิจัยท่ีได้
มาจะเป็นฐานข้อมูลไปสู่กระบวนการในการสร้างภาพ
ลักษณ์การท่องเท่ียวอีสานใต้ให้เด่นชัดเป็นเอกลักษณ์
ของภาคอีสาน ผู้ท่ีเก่ียวข้องจำาเป็นต้องส่ือสารภาพ
ลักษณ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการ
ทำางาน การบริการในจุดบริการต่างๆ การแสดงออก
ถึงความต้ังใจในการทำางาน การแสดงความยินดีท่ีได้
ให้บริการ กิจกรรมความเคล่ือนไหวท่ีชุมชนท้องถ่ิน
หรือหน่วยงานใดๆ ได้กระทำาไปแล้วหรือคิดจะทำา

ต้องส่ือสารประชาสัมพันธ์ให้สังคมได้รับรู้โดยการนำา
กระบวนการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
(Integrated marketing communication) มาประยุกต์
ใช้เพ่ือการส่ือสารกับสังคมอย่างเป็นรูปธรรมจะส่งผลให้
เกิดการเห็นภาพลักษณ์การท่องเท่ียวจังหวัดอีสานใต้ใน
รูปแบบท่ีเด่นชัดและครอบคลุมถึงกระบวนการการท่อง
เท่ียวโดยภาพรวมท้ังหมด กระบวนการเหล่าน้ีจะได้รับ
การยอมรับจากคนในประเทศจะมีการท่องเท่ียวมาก
ข้ึน มีช่ือเสียงมากข้ึน เม่ือมีช่ือเสียงดีได้รับการยอมรับ
จากทุกส่วนของสังคมการจะเช่ือมโยงการท่องเท่ียวกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านก็ทำาได้ง่าย
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บทคัดย่อ
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะ
ท่ีจำาเป็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้บริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบัน
อุดมศึกษาไทย 2) เพื่อสร้างคู่มือการประเมินสมรรถนะ และ 3) เพ่ือตรวจสอบ
ความเป็นไปได้ของคู่มือการประเมินสมรรถนะ ผลการวิจัย พบว่า 1) องค์ประกอบ
สมรรถนะผู้บริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาไทย ประกอบด้วย 4 
สมรรถนะหลัก คือ (1) สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ (2) สมรรถนะด้านความรู้ 
(3) สมรรถนะด้านคุณลักษณะภาวะผู้นำา และ (4) สมรรถนะด้านทักษะหรือเทคนิค 
สมรรถนะหลักแต่ละด้านประกอบด้วย 10 ข้อย่อย 2) ผลการสร้างคู่มือการประเมิน
สมรรถนะผู้บริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาไทย ประกอบด้วย 
วตัถปุระสงคก์ารประเมนิ คณุลกัษณะทีใ่ชใ้นการประเมนิ เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิ 
กระบวนการในการประเมนิ บุคลากรท่ีเกีย่วข้องกบัการประเมนิ เกณฑ์สมรรถนะท่ีใช้
ในการประเมิน ช่วงเวลาและความถี่ในการประเมิน และ 3) ผลการตรวจสอบความ
เปน็ไปไดข้องคูม่อืการประเมนิสมรรถนะผูบ้รหิาร โดยภาพรวมทัง้หมดมคีวามเปน็ไป
ได้ในการนำาคู่มือไปใช้อยู่ในระดับมาก

คำาสำาคัญ : สมรรถนะ, ผู้บริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
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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

บทนำา
 สถานการณเ์ศรษฐกจิในยคุปจัจบุนัมคีวาม
เปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็ว ทำาใหเ้กดิการแขง่ขนัทาง
ธรุกจิดังนัน้ผูป้ระกอบการต้องเตรยีมความพรอ้มใน
การรบักบัความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ และตอ้งมกีาร
พัฒนาความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและความสามารถในการแข่งขันทาง
ธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา
ไทย เป็นนโยบายหนึ่งของทางรัฐบาลที่จัดต้ังขึ้น
โดยสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับ
มหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเป็นพี่เลี้ยง
ทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการโดยอาศัยองค์ความ
รู้ในมหาวิทยาลัยมาเชื่อมโยงเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
เทคโนโลยี  และนวัตกรรม  ให้กับผู้ประกอบการ
(สรุตัน ์แทน่ประเสรฐิกลุ, 2548 : 12) ปจัจบุนัระบบ
เศรษฐกจิของโลกเคลือ่นเขา้สูย่คุเศรษฐกจิฐานความ
รู้ที่ให้ความสำาคัญกับต้นทุนทางปัญญาองค์ความรู้
และนวตักรรมซึง่เปน็ปจัจัยสำาคญัต่อการขบัเคล่ือน
ระบบเศรษฐกิจและสร้างความสามารถทางการ
แข่งขันการจัดการองค์ความรู้และการสร้างสรรค์

นวัตกรรมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ)  University
Business Incubator : UBI) เปน็หนว่ยงานทีม่คีวาม
สำาคัญของภาครัฐที่มุ่งเน้นใช้สถาบันการศึกษาเป็น
ฐานในการพัฒนาผู้ประกอบการเพราะสถาบันการ
ศกึษามคีวามพร้อมหลายด้าน เชน่ ความพร้อมด้าน
สถานที่ ด้านบุคลากรที่มีความรู้ ด้านเครื่องมือและ
อปุกรณ์พืน้ฐานทีจ่ำาเปน็ในการดำาเนนิธรุกจิ มีหนว่ย
งานภายในสถาบันที่สามารถเป็นเครือข่ายหลาก
หลายด้านในการช่วยเหลือด้านต่างๆ แก่ผู้ประกอบ
การ SMEs (วิทยา มานะวาณิชเจริญ, 2547 : 19)
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 ศนูยบ์ม่เพาะวสิาหกจิในสถาบนัอดุมศกึษา
เริ่มโครงการมา ตั้งแต่ช่วงปลายปี พ.ศ. 2547 โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทำาหน้าที่บ่มเพาะธุรกิจให้เกิด
ผู้ประกอบการใหม่ เพื่อพัฒนาสู่บริษัทจัดตั้งใหม่ 
(Start  Up  Companies)  และเสรมิสรา้งศกัยภาพ
ให้เข้มแข็งท้ังด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการ
ผลิตและการวางแผนธุรกิจ  (Business  Plan  &
Technology  Development  of  Product)
ยกระดับเป็นบริษัทเต็มรูปในอนาคต  (Spin  off 
Companies) เป็นช่องทางนำาผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์
และนวัตกรรมที่สร้างสรรค์โดยคณาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาสู่กระบวนการใช้งานเชิง
พาณิชย์ สร้างนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ
เป็นผู้ประกอบการโดยการบูรณาการความรู้จาก
มหาวิทยาลัยและภาคเอกชน ทำาให้เกิดความคุ้ม
ค่าทางเศรษฐกิจต่อประเทศ สร้างวงจรรายได้และ
ผลประโยชน์กลับสู่สถาบันอุดมศึกษา เพื่อสร้าง
ผลสัมฤทธิ์สู่เป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถ
เชิงการแข่งขันของประเทศโดยใช้ความรู้เป็นฐาน
จากสถานการณ์เศรษฐกิจในยุคปัจจุบันที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำาให้ผู้ประกอบการต้อง
มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาตนเองเพื่อ
รองรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
 ผูบ้รหิารศนูยบ์ม่เพาะวิสาหกจิจงึมีบทบาท
สำาคัญในการขับเคลื่อนเพื่อให้สามารถประสบ
ผลสำาเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ของ
โครงการผูบ้รหิารศนูยบ์ม่เพาะวสิาหกจิจำาเป็นตอ้งมี
คณุลกัษณะภาวะผูน้ำา มทัีกษะ มคีวามคดิสรา้งสรรค์ 
มีการบริหารจัดการท่ีดี เพื่อตอบสนองความ
ต้องการและแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการให้ทัน
กับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
เป็นกลไกสู่การสร้างความสามารถทางการแข่งขัน

ให้กับผู้ประกอบใหม่จากการศึกษาและทบทวน
เอกสารงานวิจัยพบว่า ยังไม่มีงานวิจัยที่ทำาการ
ศกึษาองคป์ระกอบสมรรถนะผูบ้รหิารศนูยบ์ม่เพาะ
วิสาหกิจและคู่มือประเมินสมรรถนะผู้บริหารศูนย์
บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาไทย 
 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้วิจัยได้ปฏิบัติ
หน้าที่ในตำาแหน่งผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมี
ประสบการณ์ในการทำางานเก่ียวกับศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ ประมาณ 7 ปี ทำาให้ผู้วิจัยมีความสนใจ
ศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
ในสถาบันอุดมศึกษาไทย เพ่ือให้ได้มาซ่ึงองค์
ประกอบสมรรถนะแล้วนำาไปเป็นส่วนประกอบของ
คู่มือการประเมินสมรรถนะผู้บริหารศูนย์ บ่มเพาะ
วิสาหกิจ เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ตำาแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถนำาคูม่อืนีไ้ปใชเ้พือ่ใหเ้กดิประโยชนก์บัหนว่ย
งานทั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  และหน่วยงานอื่นๆ
ที่มีสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาบุคลากร
ในลักษณะเดียวกันได้อย่างมีคุณภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะ
ทีจ่ำาเปน็เกีย่วกบัการปฏบัิตงิานของผูบ้รหิารศนูยบ์ม่
เพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาไทย
 2. เพื่อสร้างคู่มือการประเมินสมรรถนะ
ผูบ้รหิารศูนยบ์ม่เพาะวสิาหกจิในสถาบนัอดุมศกึษา
ไทย
 3. เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ของ
คู่มือการประเมินสมรรถนะผู้บริหารศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาไทย
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ขอบเขตของการวิจัย	
 1.	กลุ่มตัวอย่าง	
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
1) ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 5 คน และ 2) ผู้อำานวยการ
ศนูยบ์ม่เพาะวสิาหกจิ รองผูอ้ำานวยการศนูย์บม่เพาะ
วสิาหกจิ คณะกรรมการศนูยบ่์มเพาะวสิาหกจิ รองผู้
จดัการศนูยบ์ม่เพาะวิสาหกจิ และเจา้หน้าท่ีท่ีปฏิบัติ
งานในศนูยบ์ม่เพาะวสิาหกจิในสถาบนัอดุมศกึษาที่
จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 – 2556 จำานวน 63 
ศูนย์ซึ่งมีวิธีการกำาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ศูนย์ละ 10 
คน รวม 630 คน
	 2.	ด้านขอบเขตด้านเนื้อหา
 ผู้วิจัยได้นำาต้นแบบสมรรถนะที่ได้จาก
การศึกษาจากแนวคิด หลักการ เอกสารและงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้องของแมคคลีแลนด์ (McClelland, 
1973), สเปนเซอร์ และสเปนเซอร์ (Spencer & 
Spencer, 1993) และโบยาทซิส (Boyatzis, 1982) 
ซึง่ประกอบดว้ยสมรรถนะ 4 ดา้น คอื (1) สมรรถนะ
ด้านการบริหารจัดการ (2) สมรรถนะด้านความรู้
(3) สมรรถนะด้านคุณลักษณะภาวะผู้นำา และ (4) 
สมรรถนะด้านทักษะหรือเทคนิค นำามากำาหนด
เป็นกรอบสมรรถนะเบื้องต้นเพื่อใช้เป็นแนวทางใน
สร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่
ในสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด

วิธีดำาเนินการวิจัย
 วิธีการวิจัยแบบผสมผสานประกอบด้วย
วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
การวจัิยเชิงปรมิาณใชส้ถติิพรรณนา ไดแ้ก ่คา่ความถี ่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 

1)  ผู้อำานวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  2)  รอง
ผู้อำานวยการศนูยบ่์มเพาะวสิาหกจิ 3) คณะกรรมการ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 4) รองผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ และ5) เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในศูนย์บ่ม
เพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาไทยที่จัดตั้งขึ้น
ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2547 – 2556  จำานวน  63  ศูนย์ 
ใชว้ธิกีารเลอืกกลุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จากแห่งละ 10 คน รวม 630 คน ส่วน
การวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรง
คุณวุฒิที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับนโยบายของศูนย์
บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาไทยจำานวน 
5 คน และใช้วิธีการสนทนากลุ่มผู้บริหารศูนย์บ่ม
เพาะเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
จำานวน 8 คน การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถามตาม
แบบลิเคิท (Likert) มาตรวัด 5 ระดับ โดยแบ่งการ
ศึกษาเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้
 ขั้นตอนที่ 1 การสังเคราะห์องค์ประกอบ
สมรรถนะที่จำาเป็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้
บริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา
ไทย ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ตำารา งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง และสังเคราะห์จากการสัมภาษณ์เชิง
ลึกผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเกี่ยวข้องด้านนโยบาย
ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา
ไทย จำานวน 5 คนมาทำาการสังเคราะห์ข้อมูลเป็น
ร่างองค์ประกอบสมรรถนะของผู้บริหารและสร้าง
เป็นร่างแบบสอบถามนำาเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ 
เพ่ือตรวจสอบความตรงเน้ือหา โครงสร้างและ
หลักวิชาการนำามาปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
อาจารยท่ี์ปรกึษาวทิยานพินธแ์ละอาจารยท์ีป่รึกษา
ร่วมวิทยานิพนธ์ นำาร่างแบบสอบถามส่งไปให้ผู้ทรง
คณุวฒุติรวจสอบคณุภาพของแบบสอบถามจำานวน 



ROMMAYASAN 117ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม) 2558                                 Vol. 13, No. 3 (September - December) 2015

3 คน และนำามาปรับปรุงตามคำาแนะนำาของผู้ทรง
คณุวฒิุ นำาขอ้มูลมาวเิคราะหค์า่ดชันคีวามสอดคลอ้ง 
(IOC) ได้ค่าความสอดคล้องเท่ากับ 0.905 ถือว่า
เป็นสมรรถนะของผู้บริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
ในสถาบันอุดมศึกษาที่มีความตรงตามโครงสร้าง
หลักการเน้ือหาซึ่งสามารถสรุปรายด้าน ดังนี้ 1) 
สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ ได้ค่า IOC เท่ากับ 
0.88 2) สมรรถนะด้านความรู้ได้ค่า IOC เท่ากับ 
0.92 3) สมรรถนะด้านคุณลักษณะภาวะผู้นำา ได้ค่า 
IOC เท่ากับ 0.88 และ 4) สมรรถนะด้านเทคนิคได้
ค่า IOC เท่ากับ 0.94 นำาแบบสอบถามไปทดลองใช้
กบัคณะอนุกรรมการและประธานเครอืขา่ยศนูยบ์ม่
เพาะวิสาหกิจ จำานวน 30 คน ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง

ในการศึกษาครั้งนี้ วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นโดย
ใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีของครอนบาค
(Cronbach) ค่าท่ีได้ดังนี้ 1) สมรรถนะด้านการ
บรหิารจดัการเทา่กบั 0.91 2) สมรรถนะดา้นความรู้
เท่ากับ 0.86 3) สมรรถนะด้านคุณลักษณะภาวะ
ผู้นำาเท่ากับ 0.91 และ 4) สมรรถนะด้านทักษะหรือ
เทคนิคเท่ากับ 0.86 และค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.95 นำาร่างแบบสอบถามที่ทดลองใช้แล้ว
จัดทำาเป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์แบบสอบถาม
ประกอบดว้ยสมรรถนะทัง้หมด 4 ดา้นละ10 ตวัแปร
ย่อย รวม 40 ตัวแปรย่อยคือ 1) สมรรถนะด้าน
การบริหารจัดการ 10 ตัวแปรย่อย 2) สมรรถนะ
ด้านความรู้ 10 ตัวแปรย่อย 3) สมรรถนะด้าน
คุณลักษณะภาวะผู้นำา 10 ตัวแปรย่อย และ 4) 
สมรรถนะด้านทักษะหรือเทคนิค 10 ตัวแปรย่อย
นำาแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้
ในการวิจัยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยประกอบ
ดว้ย 1) ผูอ้ำานวยการศนูยบ์ม่เพาะวสิาหกจิ 2) รองผู้
อำานวยการศูนยบ์ม่เพาะวสิาหกิจ 3) คณะกรรมการ

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 4) รองผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ และ 5) เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในศูนย์
บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาที่จัดต้ังข้ึน 
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 – 2556 จำานวน 63 ศูนย์ ซึ่งมี
วธิกีารกำาหนดกลุม่ตวัอยา่งโดยวธิเีลอืกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ศูนย์ละ 10 คน รวม 630 
คน โดยใช้แบบสอบถามสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ขอ้มูล ไดแ้ก ่คา่ความถี ่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ และคา่สว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัย
ส่งแบบสอบไปยังศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบัน
อุดมศึกษาที่จัดตั้งขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 – 2556 
จำานวน 63 ศูนย์ศูนย์ละ 10 ฉบับ รวม 630 ฉบับ 
ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จำานวน 565 ชุด คิด
เป็นร้อยละ 89
 ขั้นตอนที่  2 การสร้างคู่มือประเมิน
สมรรถนะผู้บริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบัน
อุดมศึกษาไทย เครื่องมือที่ใช้ คือ การสนทนา
กลุ่ม กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน
ล่าง จำานวน 8 คนได้องค์ประกอบของคู่มือ 7 ข้อ 
คือ 1) วัตถุประสงค์การประเมิน 2) คุณลักษณะที่
ใชใ้นการประเมนิ 3) เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิ 4) 
กระบวนการในการประเมนิ 5) บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การประเมนิ 6) เกณฑส์มรรถนะทีใ่ชใ้นการประเมิน 
7) ช่วงเวลาและความถี่ในการประเมิน
 ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบความเป็นได้ของ
คู่ มือประเมินสมรรถนะผู้บริหารศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาไทย เครื่องมือที่ใช้ 
คือ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็น
ไปได้ของคู่มือแบบประเมินสมรรถนะผู้บริหารศูนย์
บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาไทย เป็น
แบบสอบถามปลายปดิแบบมาตราสว่นประมาณคา่
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(Summated Rating Scale) 5 ระดับของลิ
เคิท (Likert) แบบสอบถามชุดนี้ประกอบด้วย
ทั้งหมด 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) โครงสร้างคู่มือ 2) 
วัตถุประสงค์ 3) เนื้อหา 4) การประเมินผล นำาร่าง
คู่มือและแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
เป็นไปได้ของคู่มือส่งไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
คุณภาพของแบบสอบถามจำานวน 3 คน และนำามา
ปรับปรงุตามคำาแนะนำาของผูท้รงคุณวุฒนิำาข้อมูลมา
วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ได้ค่าความ
สอดคล้องเท่ากับ 0.87 โดยแบ่งเป็น ด้านโครงสร้าง
คู่มือ เท่ากับ 0.88 ด้านวัตถุประสงค์ เท่ากับ 0.85 
ด้านเนื้อหา เท่ากับ 0.87 และด้านการประเมินผล 
เท่ากับ 0.88 นำาแบบสอบถามที่ได้แล้วไปทดลอง
ใช้ (Try–out) กับบุคลากรซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างใน
การศกึษาครัง้นี ้จำานวน 30 คนวเิคราะห์หาคา่ความ
เช่ือมัน่ (Reliability) โดยใชส้ตูรสมัประสทิธิแ์อลฟา 
(α–coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)
จากการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามค่า
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.797 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสามารถนำาเสนอตาม
วัตถุประสงค์ได้ ดังนี้
 1. ผลการสั ง เ คราะห์ อ งค์ ประกอบ
สมรรถนะของผู้บริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจใน
สถาบันอุดมศึกษาไทย มีทั้งหมด 4 ด้าน ประกอบ
ด้วย 1) สมรรถนะด้านบริหารจัดการจำานวน 10 
ข้อ ประกอบด้วย (1) สามารถวางแผนการบริหาร
คนและบริหารงานที่สอดคล้องกับงานในศูนย์
บ่มเพาะวิสาหกิจ (2) สามารถรวบรวมวิเคราะห์ 
ข้อมูลและผลงานวิจัยในสถาบันมาใช้ในการพัฒนา
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(3) สามารถจัดหาสิ่งอำานวยความสะดวกสำาหรับ
บริการผู้ประกอบการให้ประสบผลสำาเร็จในการ
ประกอบธุรกิจ (4) สามารถมอบหมายงานให้กับ
เจ้าหน้าท่ีได้อย่างเหมาะสมกับความสามารถของ
แต่ละบุคคล (5) สามารถประเมินและติดตามผล
การดำาเนินงานเพื่อนำาผลที่ได้มาพัฒนาหรือแก้ไข
ปัญหาในการจัดการได้ดี (6) สามารถสร้างการมี
ส่วนร่วมกับเครือข่ายสนับสนุนการเป็นผู้ประกอบ
การ (7) สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการทำางานตาม
ยุทธศาสตร์ขององค์กรได้ (8) สามารถจัดทำาและ
ใช้แผนกลยุทธ์เป็นเครื่องมือสำาหรับการบริหาร
จดัการองค์กรได ้(9) สามารถแยกแยะและจดัลำาดบั
ความสำาคัญของการดำาเนินงานตามแผนได้อย่าง
เหมาะสม (10) สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการทำางาน
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ 
2) สมรรถนะด้านความรู้ จำานวน 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
ภาวะผู้นำา จำานวน 10 ข้อ ประกอบด้วย (1) เป็นผู้
ที่มีวิสัยทัศน์มองเห็นเป้าหมายของงานในระยะไกล
ได้อย่างชัดเจน (2) ให้เกียรติและเคารพในความคิด
เห็นและความสามารถของผู้ร่วมงานด้วยกัน (3) มี
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 2. ผลการสร้างคูม่อืการประเมนิสมรรถนะ
ผูบ้รหิารศูนยบ์ม่เพาะวสิาหกจิในสถาบนัอดุมศกึษา
ไทย ได้องค์ประกอบของคู่มือ 7 ข้อ คือ (1) 
วัตถุประสงค์การประเมิน (2) คุณลักษณะที่ใช้ใน
การประเมิน (3) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน (4) 
กระบวนการในการประเมิน (5) บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง
กับการประเมิน (6) เกณฑ์สมรรถนะที่ใช้ในการ
ประเมิน (7) ช่วงเวลาและความถี่ในการประเมิน 
 3. ผลการตรวจสอบความเป็นไปได้ของ
คู่มือที่นำาไปใช้ พบว่า คู่มือการประเมินสมรรถนะ
ในการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารศนูยบ์ม่เพาะวสิาหกจิ
ในสถาบันอุดมศึกษาไทย โดยภาพรวมทั้งหมดมี
ความเป็นไปได้ในการนำาคู่มือไปใช้อยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ พบว่า เนื้อหามี
ความเป็นไปได้ในการนำาไปใช้อยู่ในระดับมากที่สุด 
ส่วนด้านการประเมินผล ด้านโครงสร้างคู่มือด้าน
วตัถปุระสงค ์มคีวามเปน็ไปได้ในการนำาไปใชป้ฏบิตัิ
จริงอยู่ในระดับมาก 

อภิปรายผลการวิจัย
 จากการศกึษาสมรรถนะของผู้บริหารศนูย์
บม่เพาะวสิาหกจิในสถาบนัอดุมศกึษาไทย สามารถ
นำาผลการศึกษามาอภิปรายผลการวิจัย ได้ดังนี้
 1. การสงัเคราะหอ์งค์ประกอบสมรรถนะที่
มคีวามจำาเปน็ของผูบ้รหิารศนูยบ์ม่เพาะวสิาหกจิใน
สถาบันอุดมศึกษาไทย มีทั้งหมด 4 ด้าน ประกอบ
ด้วย 1) สมรรถนะด้านบริหารจัดการ จำานวน 
10 ข้อ 2) สมรรถนะด้านความรู้ จำานวน 10 ข้อ 
3) สมรรถนะด้านคุณลักษณะภาวะผู้นำา จำานวน 
10 ข้อ และ 4)สมรรถนะด้านทักษะหรือเทคนิค 
จำานวน 10 ข้อ พบว่า 1) สมรรถนะด้านการบริหาร
จัดการเป็นสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบ

ความสามารถในการสื่อสารท่ีดีกับบุคลากรภายใน
และบุคคลภายนอก (4) สามารถบูรณาการ องค์
ความรู้ในด้านต่างๆ มาใช้ในศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
(5) เป็นผู้ที่สามารถปรับทัศนคติในเชิงบวกและมอง
โลกในแงด่อียูเ่สมอ (6) มคีวามสามารถกลา้ตดัสนิใจ
ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ (7) มีความมุ่งมั่น
และรับผิดชอบในงานท่ีทำาอย่างจริงจัง(8) สามารถ
สร้างแรงจูงใจในการทำางานเป็นทีมแก่บุคลากรใน
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (9) สามารถระดมความคิด
เห็นเพื่อสร้างความร่วมมือจากผู้ร่วมทำางานด้วยกัน
(10) มีความสามารถในการกลา้คดิ กลา้พดูและกลา้
ทำาในสิ่งที่ถูกต้องและ4)สมรรถนะด้านทักษะหรือ
เทคนิค จำานวน 10 ข้อ ประกอบด้วย (1) สามารถ
จัดการระบบข้อมูล ข่าวสารด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย (2) สามารถสร้างความ
สมดุลการให้บริการของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจแก่
ผู้ประกอบการ (3) สามารถเชื่อมโยงภาคีเครือข่าย
ภายนอกมาช่วยในการบริการให้คำาปรึกษาแก่ผู้
ประกอบการทัง้รายใหม่และรายเกา่ได ้(4) สามารถ
สนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีแนวคิดสร้างสรรค์ใน
การออกแบบหรอืสรา้งผลติภัณฑ์ใหม่ๆ  (5) สามารถ
เชือ่มโยงเครอืขา่ยหนว่ยบม่เพาะอืน่ๆ มารว่มทำางาน
แบบบูรณาการได้ (6) สามารถขจัดข้อผิดพลาดใน
กระบวนการทำางานภายในองค์กรได้ (7) สามารถ
นำาผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้พัฒนานวัตกรรมสู่เชิง
พาณิชย์ (8) สามารถนำาเทคนิคการสอนงานเพื่อ
พัฒนาผลงาน (Coaching for Performance) มา
ใช้ในการสื่อสารกับผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี (9) 
สามารถเป็นพี่เลี้ยงให้คำาปรึกษาในด้านต่างๆ ให้ผู้
ประกอบการ (10) สามารถนำาความรู้เชิงวิชาการ
และเทคโนโลยีต่างๆมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติ
งานได้จริง
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การบริหารองค์กร ให้การบริหารงานอื่นๆ บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ คุณภาพตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ที่กำาหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักในการประสานส่ง
เสริมสนับสนุนและการอำานวยความสะดวกต่างๆ 
ในการให้บริการทั้งผู้ประกอบการ บุคคลภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย ตามหลักการบริหารที่
มุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นหลัก และ
การวางแผน การจดัการองคก์ารถอืวา่เปน็สมรรถนะ
ที่ทำาให้องค์กรประสบความสำาเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของสถาบันการจัดการแห่งประเทศ
นิวซีแลนด์  (New Zealand Ins t i tute of 
Management, 2005 : 8) พบว่า สมรรถนะของผู้
บรหิารมคีณุลกัษณะตามกรอบสมรรถนะระดบันีจ้ะ
เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะที่สำาคัญใน 2 ด้านได้แก่ 
(1) ด้านการจัดการทั่วไป (Broad Management
Skill and Knowledge) ซึ่งประกอบด้วยการ
คิดเชิงกลยุทธ์การตัดสินใจอย่างมีกระบวนการ
การวางแผนการจัดองค์การการจัดการบุคลากร

กระบวนการพัฒนาและการบริหารโครงการ
(2) ด้านการจัดการบุคคล (Personnel Management
Skill) ทีส่ำาคัญไดแ้ก ่การตดิตอ่สือ่สารการสรา้งความ
เช่ือมั่นและการจัดการเวลา เป็นต้น 2) สมรรถนะ
ด้านความรู้ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเป็นหน่วยงานที่
ใหบ้รกิารวชิาการเก่ียวกบัการดำาเนนิการจดัตัง้ขยาย
ธุรกิจ ดังนั้นสมรรถนะด้านความรู้จึงมีความจำาเป็น
อยา่งยิง่สำาหรบัผูบ้รหิารศนูยบ์ม่เพาะวสิาหกจิทีต่อ้ง
มีและพึงมี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยมาร์เรลลี ทอน
โดรา และ ฮอจ (Marrelli, Tondora & Hoge, 2005 
: 534-535) ทีก่ลา่ววา่ สมรรถนะเป็นกลุม่ของความ
รู้ ทักษะ และทัศนคติที่ช่วยให้บุคคลประสบความ
สำาเร็จในการปฏิบัติงาน ซึ่งงานแต่ละประเภทจะ
มีความแตกต่างกัน และมีความต้องการสมรรถนะ

ของบุคคลที่แตกต่างกันด้วย 3) สมรรถนะด้าน
คุณลักษณะภาวะผู้นำา คุณลักษณะภาวะผู้นำา ถือว่า
เป็นคุณลักษณะเฉพาะส่วนบุคคลที่ได้ปฏิบัติออก
มาให้เห็นเป็นเชิงประจักษ์ มีความโดดเด่นเป็นที่น่า
สนใจสำาหรบับคุคลอืน่ เปน็สมรรถนะในการกำาหนด
กลยุทธ์เพื่อใช้ศักยภาพของผู้บริหารในการส่งเสริม
ให้ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจสามารถตอบสนองตรงกับ
วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายของสำานักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยที่สังกัด 
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัเบค็เกอรฮ์วิสล์ดิ และ อลูริช
(Becker ; Huselid ; & Ulrich, 2001) ที่วิจัยเกี่ยว
กบัสมรรถนะหลกัขององคก์ร โดยทำาการศกึษากลุม่
ธรุกจิเครือ่งไฟฟา้ กลุม่ธรุกจิยา และกลุม่ธุรกิจทีผ่ลติ
สินค้าอุปโภคและบริโภค พบว่า สมรรถนะหลักที่
องค์กรมี ได้แก่ สมรรถนะด้านการเป็นผู้นำา การ
จัดการ ซึ่งในแต่ละสมรรถนะจะมีการแบ่งออกเป็น
หัวข้อย่อยๆ เพ่ือให้เหมาะสมกับลักษณะงานของ
บุคลากรในแต่ละตำาแหน่ง เช่น ผู้บริหารระดับสูง
จะมีสมรรถนะด้านการเป็นผู้นำามากกว่าพนักงาน
บญัชเีปน็ต้น 4) สมรรถนะด้านทักษะหรือเทคนคิคอื
ความสามารถดา้นทักษะหรอืเทคนคิ เปน็สมรรถนะ
ที่สำาคัญสำาหรับผู้บริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เป็น
งานทีท่า้ทายทีต่อ้งอาศัยการสือ่สาร บคุลกิภาพสว่น
ตัว มีความสามารถเฉพาะวิชาชีพ ต้องเรียนรู้สั่งสม
ประสบการณม์าก จงึจะทำาใหก้ารปฏบิตังิานประสบ
ความสำาเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของจิรประภา 
อัครบวร (2549 : 67-68) ท่ีพบว่า สมรรถนะเชิง
เทคนิคคือ ทักษะด้านวิชาชีพ ที่จำาเป็นในการนำาไป
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำาเร็จ โดยแตกต่างกันตาม
ลักษณะงาน โดยสามารถจำาแนกได้ 2 ส่วนย่อย 
ได้แก่ สมรรถนะเชิงเทคนิคหลักและสมรรถนะเชิง
เทคนคิรอง ซึง่แตล่ะองคก์ารสามารถกำาหนดรูปแบบ
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สมรรถนะแตกต่างกัน  ไม่มีรูปแบบที่ตายตัว 
และสอดคล้องกับการศึกษาของเอิร์นและคณะ
(Hearnandet al, 1997) ท่ีพบว่าความสามารถเฉพาะ
ของวิชาชีพในออสเตรเลียท่ีมีต่อกรอบงานเพ่ือการ
พัฒนาวิชาชีพว่าความสามารถของวิชาชีพได้มาจาก
การเป็นเจ้าของกลุ่มคุณลักษณะท่ีเหมาะสมเช่นความ
รู้ความสามารถทักษะและทัศคติซ่ึงคุณลักษณะเหล่าน้ี
จะเป็นพ้ืนฐานร่วมกันของสมรรถนะ
 2. การสร้างคู่มือการประเมินสมรรถนะ
ผู้บริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจผู้วิจัยได้นำาผลสรุปท่ีได้
จากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องมา
กำาหนดเป็นคู่มือ  ประกอบด้วย  7  ข้อ  คือ
1) วัตถุประสงค์การประเมิน 2) คุณลักษณะที่ใช้
ในการประเมิน  3)  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
4) กระบวนการในการประเมิน 5) บุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการประเมิน 6) เกณฑ์สมรรถนะที่ใช้
ในการประเมิน 7) ช่วงเวลาและความถ่ีในการประเมิน
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ประมา ศาสตรารุจิ
(2550) ท่ีพบว่า เกณฑ์สมรรถนะท่ีนำามาใช้ในการ
สร้างคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยอิง
เกณฑ์สมรรถนะของผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา สำานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน โดย
อิงเกณฑ์สมรรถนะตามต้นแบบสมรรถนะสำาหรับ
ข้าราชการ สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือ
สร้างเป็นคู่มือในการประเมินผลการปฏิบัติงานผลการ
สร้างคู่มือการประเมินบุคคลโดยอิงเกณฑ์สมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา สำานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ได้
องค์ประกอบของคู่มือ คือ 1) วัตถุประสงค์ของคู่มือ 
2) เกณฑ์สมรรถนะท่ีใช้ในการประเมินบุคคลโดยอิง
เกณฑ์สมรรถนะในการปฏิบัติงาน 3) เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการประเมินบุคคลโดยอิงเกณฑ์สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน 4) กระบวนการในการประเมินบุคคลโดย

อิงเกณฑ์สมรรถนะในการปฏิบัติงาน 5) บุคลากร
ท่ีเก่ียวข้องกับการประเมิน 6) การพิจารณาผลการ
ประเมินบุคคลโดยอิงเกณฑ์สมรรถนะในการปฏิบัติ
งาน 7) การให้ข้อมูลป้อนกลับ และ 8) ช่วงเวลาและ
ความถ่ีในการประเมิน
 3. การตรวจสอบความเป็นไปได้ในการนำา
คู่มือไปใช้โดยภาพรวมท้ังหมดมีความเป็นไปได้ใน
การนำาคู่มือไปใช้อยู่ในระดับมากซ่ึงสอดคล้องกับการ
ศึกษาของประมา ศาสตรารุจิ (2550) ท่ีพบว่า ด้าน
คู่มือการประเมินบุคคลโดยอิงเกณฑ์สมรรถนะใน
การปฏิบัติงานของผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีทางการ
ศึกษาสำานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนโดย
ภาพรวมท้ังหมดมีความเป็นไปได้ในการนำาคู่มือไปใช้
อยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในการนำาผลงานวิจัยไปใช้
 1. สำานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา
ควรนำาผลการวิจัยเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหาร
ศนูยบ์ม่เพาะวสิาหกจิในสถาบนัอดุมศกึษา ไปใชเ้พือ่
เปน็แนวทางในการกำาหนดการพัฒนาสมรรถนะของ
ผู้บริหารประจำาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
 2. สำานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา
ควรนำาสมรรถนะที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ไปจัด
สัมมนาพัฒนาผู้บริหารต่อไป
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
 1. ควรมกีารศกึษาวจัิยสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะรองของผูบ้รหิารศนูยบ์ม่เพาะวสิาหกจิใน
สถาบันอุดมศึกษาไทย
 2.ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะของผู้บริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจใน
สถาบันอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21
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บทคัดย่อ
 งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อ
เศรษฐกิจชุมชนรอบปราสาทหินเขาพนมรุ้งและปราสาทหินเมืองตำ่า ตามกรอบ
แนวคิดการทวีคูณทางเศรษฐกิจ ของ Goeldner and Ritchie (2009) ว่าการท่อง
เที่ยวจะมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อชุมชน เช่น การสร้างงาน และรายได้ 
โดยใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลกับกลุ่มนักท่องเท่ียว จำานวน 396 คน และการ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเชิงลึกกับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจและพนักงานในธุรกิจ
ที่พักและธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม จำานวน 18 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
จากแบบสอบถาม คือ จำานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย สำาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
การสมัภาษณใ์ชว้ธิกีารวิเคราะหแ์บบแกน่สาระ และวเิคราะหเ์นือ้หา ผลการศกึษาพบ
ว่าการท่องเที่ยวของปราสาทหินเขาพนมรุ้งและปราสาทหินเมืองตำ่ามีผลกระทบทาง
เศรษฐกิจต่อชุมชนรอบปราสาทเหล่านี้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางตรง คือ กลุ่มผู้
ประกอบการธุรกิจท่ีพักและธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มได้รับรายได้หลักจากการท่อง
เที่ยวโดยการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว มีการสร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน โดยมีการ
จา้งงานกบัสมาชกิในชมุชน ทางออ้มคอื การท่องเท่ียวส่งผลใหเ้กดิการกระจายรายได้ 

และการสร้างงานแก่คนในชุมชนในหลายระดับ  เพราะนอกจากรายได้รายได้ที่
ผูป้ระกอบการธรุกจิทีพ่กัและธุรกจิรา้นอาหารและเครือ่งดืม่ ไดร้บัมกีารนำาไปเปน็คา่
จ้างแก่สมาชิกในชุมชนแล้ว ธุรกิจเหล่านี้ยังมีความต้องการสินค้าและบริการเพื่อใช้

การศึกษาผลกระทบการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจชุมชน
รอบปราสาทหินเขาพนมรุ้งและปราสาทหินเมืองตำ่า
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ในการดำาเนินธุรกิจซึ่งไม่สามารถผลิตเองได้ จำาเป็น
ต้องเพิ่งพาธุรกิจอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการดำาเนินงาน
ในการบริการ ส่งผลให้ธุรกิจอื่นๆ เกิดการจ้างงาน
ในธุรกิจของตนและซื้อสินค้าจากธุรกิจอื่นๆเพื่อมา
จำาหน่ายแก่ธุรกิจที่พัก อาหารและเคร่ืองดื่มต่อไป 
นอกจากนี้ในส่วนของลูกจ้างเองเมื่อได้รับเงินค่า
จ้างก็นำามาใช่จ่ายซ้ือสินค้าเพื่อการอุปโภคและการ
บริโภคกับร้านค้าของคนในชุมชน ดังนั้นการใช้จ่าย
ของนักท่องเที่ยวสามารถสร้างงานและสร้างราย
ได้ให้กับชุมชน การมีรายได้จากการท่องเที่ยวนี้เอง 
ก็ยังสามารถกระจายไปสู่ท้องถ่ินได้ด้วยการใช้จ่าย
ซื้อสินค้า อุปโภค บริโภค รวมถึงบริการในท้องถิ่น
ได้อีกมากมาย

คำาสำาคัญ : 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 

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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บทนำา
 การท่องเที่ยวมีความสำาคัญต่อการพัฒนา
ประเทศด้านต่างๆ เช่น ด้านสังคมด้านวัฒนธรรม 
ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในด้านเศรษฐกิจ เน่ืองจากการท่องเท่ียวมีความ
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจต่อเนื่องอีกมากมาย ธุรกิจหลัก 
ได้แก่ธุรกิจที่พัก ธุรกิจนำาเที่ยว เป็นต้น ธุรกิจรอง 
ได้แก่ ธุรกิจภัตตาคารร้านอาหาร ธุรกิจจำาหน่าย
ของที่ระลึก เป็นต้น และธุรกิจที่ให้บริการสนับสนุน 
เช่น ธุรกิจโฆษณาประชาสัมพันธ์ ธุรกิจแลกเปลี่ยน
เงินตรา (พิริยะ ผลพิรุฬห์, ม.ป.ป.) นอกจากนี้ยัง
รวมไปถึงบริการอื่นๆ ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน เช่น 
การขนส่ง การก่อสรา้ง การสือ่สารคมนาคม เปน็ตน้ 
จากการที่การท่องเท่ียวมีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ตอ่เน่ืองนีเ้อง ทำาให้ภาคการทอ่งเทีย่วมคีวามสำาคัญ
ภาคหนึ่งต่อระบบเศรษฐกิจเนื่องจากเป็นภาคที่ส่ง
ผลกระทบโดยตรงตอ่รายได ้การจา้งงาน และการก
ระจายรายได้ของคนในประเทศนอกจากนี้ ยังเป็น
โอกาสต่อการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน เพราะ
การทอ่งเทีย่วทำาใหช้มุชนตอ้งมกีารพฒันาผลติภณัฑ์
และบริการต่างๆ ข้ึนเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจที่พัก ธุรกิจอาหารและ
เครือ่งดืม่ ธรุกจิรา้นคา้ของทีร่ะลกึ และธรุกจิบรกิาร
นำาเที่ยวและขนส่งผลกระทบเหล่านี้เอง ทำาให้เกิด
การทวีคูณทางเศรษฐกิจ (Economic Multiplier) 
ซึ่ง Goeldner and Ritchie (2009) เสนอแนะ
ว่า การท่องเที่ยวมีผลกระทบต่อการทวีคูณทาง
เศรษฐกิจ สามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางตรง (Di-
rect Effect) คือ รายได้โดยตรงจากการท่องเที่ยว 
และผลกระทบทางอ้อม (Indirect Effect) คือ ผู้ได้
รับผลกระทบจากธุรกิจหรืองานอ่ืนๆท่ีไม่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยวโดยตรง ธุรกิจเหล่านี้ทำาให้เกิด

การจ้างงาน สร้างอาชีพ เกิดการหมุนเวียนรายได้
ในชุมชน ในแหล่งท่องเที่ยวและบริเวณใกล้เคียง 
ลักษณะผลกระทบทางเศรษฐกิจนี้เอง ก่อให้เกิด
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจขึ้น (Goeldner and 
Ritchie, 2009) 
 จังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดหน่ึงในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมีการขยายตัวทางการท่อง
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
จากปีท่ีผ่านมาร้อยละ 3.08 โดยเป็นผู้เยี่ยมเยือน
คนไทย 915,435 คน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 
3.37  จังหวัดบุรีรัมย์มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์ที่มีช่ือเสียงแห่งหนึ่งของประเทศ 
คือ ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง และปราสาทหินเมือง
ตำา่ ซึง่เปน็แหลง่ทอ่งเท่ียวทีไ่ดร้บัความสนใจจากนกั
ท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จัดเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวประเภทโบราณสถานที่มีการพัฒนาเพื่อ
รองรับนักท่องเที่ยว ดังนั้นปราสาทหินเขาพนมรุ้ง
และปราสาทหนิเมอืงตำา่จึงเปน็แหล่งทอ่งเทีย่วทีน่า่
สนใจศึกษาถึงมิติด้านผลกระทบจากการท่องเที่ยว
ต่อเศรษฐกิจชุมชน
 งานวจัิยนีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ศกึษาผลกระ
ทบจากการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจชุมชน ถึงผลกระ
ทบทัง้ทางตรงและทางออ้มได้แก ่ผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียวทางตรง คือ ใครเป็นผู้รับรายได้ อันเกิด
จากกิจกรรมการท่องเที่ยว ผลกระทบทางอ้อม อัน
ได้แก่ การเชื่อมโยงระบบการจัดหาสินค้าขั้นกลาง
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และวัตถุดิบเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว โดยเน้นจากศึกษาเจาะจงที่กลุ่มธุรกิจที่พัก ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
ซึ่งธุรกิจเหล่าน้ีถือเป็นธุรกิจหลักในการบริการนักท่องเที่ยวซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยจะเป็นประโยชน์ในการ
การพัฒนา และเพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจต่อชุมชนใกล้แหล่งท่องเที่ยวต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์การวิจัย
 เพือ่ศกึษาผลกระทบจากการทอ่งเทีย่วตอ่เศรษฐกจิท้ังทางตรงและทางออ้มต่อชมุชนรอบปราสาท
หินเขาพนมรุ้งและปราสาทหินเมืองตำ่า จังหวัดบุรีรัมย์

ความสำาคัญของการวิจัย
 ผลที่ได้จากการวิจยันี้จะสร้างความเขา้ใจถึงผลกระทบของการทอ่งเที่ยวตอ่เศรษฐกจิในชมุชน วา่
สมาชกิในชมุชนหรอืธรุกจิใดบา้งทีไ่ดร้บัประโยชนโ์ดยตรงและโดยออ้มจากการมแีหล่งทอ่งเทีย่วใกล้ชมุชน
 2. ผลทีไ่ดจ้ากการวจัิยนีส้ามารถนำามาใชเ้ปน็แนวทางในการพฒันาเศรษฐกจิชมุชนรอบแหลง่ทอ่ง
เที่ยวเพื่อให้ชุมชนได้เข้าถึงประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างแท้จริง

กรอบแนวคิดการวิจัย
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ืออธิบายลักษณะผลกระทบการท่อง
เที่ยวทางเศรษฐกิจจากธุรกิจที่พักและธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มสู่ชุมชน ดังนั้นการเก็บข้อมูลและการ
วิเคราะห์มุ่งไปที่ประเด็นรายได้ของธุรกิจที่พักและร้านอาหารได้รับมาจากแหล่งใด ผู้ประกอบการเหล่านี้
ใช้จ่ายเพื่อการดำาเนินธุรกิจอย่างไร และใครได้รับประโยชน์จากการใช้จ่ายของธุรกิจเหล่านี้บ้าง ดังภาพที่ 1

ภาพที่	1 แสดงกรอบการวิจัย

รายได้จากนักท่องเที่ยว

ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจสู่ชุมชน

ผลกระทบทางตรง 
(Direct Effect)

ผลกระทบทางอ้อม
(Indirect Effect)

ธุรกิจที่ศึกษา

- ธุรกิจที่พัก
- ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

รายได้จากนักท่องเที่ยว
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ขอบเขตการวิจัย
 ขอบเขตด้านเนื้อหาและพื้นที่	
 การศกึษาเชงิปริมาณและเชงิคณุภาพ เพือ่
ศกึษาถงึผลกระทบทางการทอ่งเทีย่วต่อเศรษฐกิจใน
ชมุชน ผา่นธรุกจิทีพ่กัและธรุกจิอาหารและเครือ่งดืม่
ที่ตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวปราสาทหินเขาพนม
รุง้และปราสาทหนิเมอืงตำา่ จงัหวดับรุรีมัย ์ซึง่มีพืน้ที ่
2 ตำาบล คือ ตำาบลจรเขม้าก อำาเภอประโคนชยั และ
ตำาบลตาเปก็ อำาเภอเฉลมิพระเกียรต ิจังหวดับุรรีมัย์
 ขอบเขตด้านประชากร
 กลุม่ตวัอยา่งของประชากรทีใ่ชใ้นการเก็บ
ข้อมูล 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) นักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
เทีย่วบรเิวณปราสาทหนิเขาพนมรุง้และปราสาทหนิ
เมอืงตำา่ จำานวน 396 คน (2) ผูป้ระกอบการในธรุกจิ
ทีพ่กั และธรุกิจอาหารและเครือ่งดืม่ จำานวน 11 คน 
และ (3) พนกังานในธรุกจิทีพ่กัและธรุกจิอาหารและ
เครื่องดื่ม จำานวน 7 คน

วิธีการดำาเนินการวิจัย
 การเก็บรวบรวมข้อมูล	
 การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ 
(Quantitative Study) โดยจะเก็บข้อมูลโดยการใช้
แบบสอบถามกับนักท่องเท่ียว เพ่ือศึกษาพฤติกรรม
การเลือกใช้บริการของนักท่องเท่ียว นอกจากน้ี
ยังมีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Study) 
โดยการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างเชิงลึก (Semi 
Structured In-depth Interview) กับผู้ประกอบ
ธุรกิจและพนักงานในธุรกิจท่ีพักและธุรกิจอาหารและ
เคร่ืองด่ืม เพ่ือเข้าใจการกระจายรายได้ในชุมชน และ
ผลกระทบทางตรงและทางอ้อมจากการท่องเท่ียว

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
(Quantitative Data Analysis) ในการวิเคราะห์
ขอ้มลูผูท้ำาการวจัิยจะดำาเนนิการ โดยใชส้ถติแิจกแจง
ความถี่และอัตราส่วนร้อยละ
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
(Qualitative Data Analysis) ใช้วิธีการวิเคราะห์
แก่นสาระ (Thematic Analysis) เป็นการวาง
แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นโดยใช้ทฤษฏีท่ี
หลากหลายท่ีมีความเก่ียวข้องกับการวิจัย มีการจัด
ระบบข้อมูลและแยกประเภทของข้อมูลให้เป็นหมวด
หมู่ เพ่ือบ่งช้ีประเด็นสำาคัญ และการวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) เพ่ือขยายความหรือนัยท่ีได้จาก
การวิเคราะห์แก่นสาระ จัดระบบและจำาแนกประเภท
เน้ือหาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
 1.	การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
กับนักท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทาง
เข้ามาท่องเที่ยวบริเวณปราสาทหินเขาพนมรุ้งและ
ปราสาทหนิเมอืงตำา่ส่วนใหญเ่ดินทางแบบครอบครัว 
(ร้อยละ 44.44) และเดินทางเปน็กลุ่มเพ่ือน (ร้อยละ
37.62) โดยการท่องเที่ยวบริเวณแหล่งท่องเที่ยว
ปราสาทหินทั้ง 2 แห่ง นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะไม่
นิยมพักค้างแรมเนื่องจากใช้เวลาในการท่องเที่ยว
เพยีง 1-3 ชัว่โมง (รอ้ยละ 60.35) สว่นนกัทอ่งเทีย่วที่
ตอ้งการพกัคา้งแรม สว่นใหญจ่ะเลอืกใชบ้ริการทีพ่กั
ในเขตอำาเภอเมืองบุรีรัมย์ (ร้อยละ 36.11) และเขต
อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ (ร้อยละ 11.36) การเลือก
ใช้บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมของนักท่องเท่ียว 
ส่วนใหญ่จะเลือกใช้บริการร้านอาหารและเครื่อง
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ดืม่บรเิวณใกลต้วัปราสาท (รอ้ยละ 40.65) และรา้นอาหารและเคร่ืองด่ืมทัว่ไปในชมุชนรอบแหล่งทอ่งเทีย่ว 
(ร้อยละ 19.19) ทำาให้ชุมชนได้รับรายได้จากการใช้บริการของนักท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้า
มาท่องเทีย่วบรเิวณปราสาทหนิเขาพนมรุง้และปราสาทหนิเมอืงตำา่ จะใชง้บประมาณโดยเฉลีย่ คนละไมเ่กนิ 
3,000 บาท (ร้อยละ 50.25) ค่าใช้จ่ายที่นักท่องเที่ยวให้ความสำาคัญมาก ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม และค่าที่พัก ดังตารางที่ 1 ชี้ให้เห็นว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม 
และที่พักในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว

ตารางที่	1 ลำาดับความสำาคัญในการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว

ค่าใช้จ่าย
การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว

จำานวน ร้อยละ
ค่าที่พัก
 สำาคัญมากที่สุด
 สำาคัญมาก
 สำาคัญปานกลาง
 สำาคัญน้อย
 สำาคัญน้อยที่สุด
 ไม่ตอบคำาถาม

65
94
80
71
76
10

16.41
23.73
20.20
17.92
19.19
2.50

ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
 สำาคัญมากที่สุด
 สำาคัญมาก
 สำาคัญปานกลาง
 สำาคัญน้อย
 สำาคัญน้อยที่สุด
 ไม่ตอบคำาถาม

108
109
113
50
11
5

27.27
27.52
28.53
12.62
2.77
1.26

ค่าของฝาก
 สำาคัญมากที่สุด
 สำาคัญมาก
 สำาคัญปานกลาง
 สำาคัญน้อย
 สำาคัญน้อยที่สุด
 ไม่ตอบคำาถาม

37
89
109
121
32
8

9.34
22.47
27.52
30.55
8.08
2.02
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ค่าใช้จ่าย
การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว

จำานวน ร้อยละ
ค่าเดินทาง
 สำาคัญมากที่สุด
 สำาคัญมาก
 สำาคัญปานกลาง
 สำาคัญน้อย
 สำาคัญน้อยที่สุด
 ไม่ตอบคำาถาม

147
91
70
62
22
4

37.12
22.97
17.67
15.65
5.55
1.01

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 สำาคัญมากที่สุด
 สำาคัญมาก
 สำาคัญปานกลาง
 สำาคัญน้อย
 สำาคัญน้อยที่สุด
 ไม่ตอบคำาถาม

42
43
33
40
228
10

10.60
10.85
8.33
10.10
57.57
2.52

รวม 396 100.0

	 2.	การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
 ผลการวเิคราะหข้์อมลูจากการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการธรุกจิทีพ่กัและธรุกจิรา้นอาหารและเคร่ือง

ดื่มและพนักงานของธุรกิจทั้ง 2 ประเภท ในบริเวณชุมชนรอบแหล่งท่องเที่ยวสามารถสรุปถึงลักษณะ
ผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจชุมชนรอบแหล่งท่องเที่ยวในบริเวณรอบปราสาทหินเขาพนมรุ้ง 
และปราสาทหินเมืองตำ่า เป็นดังนี้
 ผูป้ระกอบการสว่นใหญไ่ดร้บัรายไดห้ลกั จากนกัทอ่งเทีย่ว จากการสมัภาษณผ์ูป้ระกอบการทำาให้
ทราบว่าธุรกิจที่พักและธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในชุมชนเหล่านี้ เกิดขึ้นเพื่อรองรับความต้องการจากนัก
ท่องเที่ยว หนึ่งในผู้ประกอบการอธิบายว่า 

“เราเปดิโฮมสเตยเ์ปน็อาชพีเสรมิ ไวเ้ผือ่ตอนเกษียณอายรุาชการ ลกูคา้สว่นใหญเ่ปน็นกัทอ่งเทีย่ว 
คนไทยบ้าง ต่างชาติบ้าง หรือคนที่มาจากต่างพื้นที่ มาเยี่ยมญาติ มางานบุญแล้วต้องการที่พักจะ
มาพักที่นี่”

       (ผู้ประกอบการ “ธัญพรโฮมสเตย์” : สัมภาษณ์)
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 จากการสมัภาษณย์งัพบอกีวา่ การทอ่งเทีย่วบรเิวณปราสาทหนิเขาพนมรุง้และปราสาทหนิเมอืงตำา่ 
มีชว่งเวลาทีม่จีำานวนนกัทอ่งเทีย่วมากในชว่งฤดรู้อนและฤดูหนาวของทกุป ีนอกจากนีแ้หล่งท่องเทีย่วบริเวณ
น้ีจะมนีกัทอ่งเทีย่วมากเปน็พเิศษในชว่งเวลาวันหยดุราชการติดต่อกนัหลายวนัหรือชว่งเทศกาล โดยเฉพาะ
ในช่วงเดือนมีนาคมและเดือนเมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงประเพณีสำาคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ คือประเพณี
ขึน้เขาพนมรุง้ นอกจากนัน้ ผูป้ระกอบการหลายแหง่ยนืยนัวา่ จำานวนนกัทอ่งเทีย่วจะมนีอ้ยลงในชว่งฤดูฝน 
เช่น 

“ส่วนมากวันเสาร์-อาทิตย์คนจะเยอะ ช่วงออกพรรษา ช่วงเทศกาลคนเยอะมาก ที่นั่งไม่พอ ทัวร์
ลงเยอะ แต่จะน้อยมากช่วงหน้าฝน นักท่องเท่ียวท่ีเป็นนักเรียน สถาบันการศึกษาจะไม่ค่อยมา
ช่วงหน้าฝน”

       (ผู้ประกอบการ “ร้านอาหารคำ้าคูน” : สัมภาษณ์)

 จากข้างต้นชี้ให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมปราสาทหินเขาพนมรุ้งและปราสทหินเมืองตำ่า  
คือ แหล่งรายได้หลักของธุรกิจที่พักและธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในชุมชน และยังแสดงให้เห็นว่าแหล่ง
ท่องเที่ยวนำารายได้สู่ชุมชน 
 จากการสมัภาษณผ์ูป้ระกอบการเรือ่งการใชจ่้ายในการดำาเนนิธรุกิจ พบวา่ รายได้จากการทอ่งเทีย่ว
ที่ผู้ประกอบการได้รับ จะมีแบ่งเป็นค่าจ้างพนักงานในการดำาเนินกิจการและมีการใช้จ่ายซื้อวัตถุดิบสำาหรับ
การดำาเนินธุรกิจ ซึ่งผู้ประกอบการธูรกิจท่ีพักลธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืมในพื้นที่ส่วนใหญ่มีการจ้างงาน
หรือว่าจ้างพนักงานอย่างน้อย 1 คน เพื่ออำานวยความสะดวกในการดำาเนินกิจการ ซึ่งการจ้างงานในพื้นที่ 
พนักงานจะมีรายได้โดยเฉลี่ย 5,000 – 7,000 บาท ต่อเดือน ทั้งนี้การจ้างงานจะมีลักษณะแตกต่างกันตาม
สถานประกอบการ หนึ่งในผู้ประกอบการอธิบายว่า 

“ร้านเราจ้างพนักงงาน 4 คน มีพนักงานเสิร์ฟ 2 คน แม่ครัว 2 คน เป็นการจ้างรายวัน เป็นคนใน
หมู่บ้านเดียวกัน เวลามาทำางานทุกเช้าจะไปรับเขาขึ้นเขามาพร้อมกัน เราจ้างคนในพื้นที่เท่านั้น 
ไม่จ้างคนนอกพื้นที่เลย เพราะถ้าจ้างคนนอกพื้นที่ ต้องลำาบากเรื่องหาที่พัก”

        (ผู้ประกอบการ “ครัวอนงค์” : สัมภาษณ์)

 ในส่วนการซื้อวัตถุดิบหรือค่าดำาเนินงาน ส่วนใหญ่มีการใช้จ่ายในชุมชน  เช่น ซื้อผักสดจากกลุ่ม
เกษตรกร กลุ่มธุรกิจค้าปลีก/ค้าส่ง ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุนกิจซักรีด เป็นต้น ทำาให้เกิดการกระจายราย
ได้ขึ้นในชุมชนจากการท่องเที่ยว หรือผลกระทบทางอ้อม (Indirect Effect) เช่น

“เราใช้ของในชุมชน ไปตลาดเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ (ตลาดในชุมชน) ซื้อผักพื้นบ้านที่ชาวบ้าน
เอามาขาย บางทีชาวบ้านก็เอามาขายที่รีสอร์ทเอง เช่น ของป่าที่ชาวบ้านหาได้ หน่อไม้ เห็ดป่า 
หรือพวกปลา ผักที่ชาวบ้านเก็บมา”

        (ผู้ประกอบการ “เกษมสุขรีสอร์ท” : สัมภาษณ)์
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 เมื่อสัมภาษณ์กลุ่มพนักงานถึงเงินค่าจ้างที่ได้รับมาจากการปฏิบัติงาน มีการใช้จ่ายอย่างไร พบว่า 
ลูกจ้างเหล่านี้มีการใช้จ่ายซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคในชุมชนทำาให้เกิดการหมุนเวียนเงินในชุมชน เช่น 

“เป็นคนในพื้นที่ เลยเลือกทำางานใกล้บ้าน ได้เนเดือนละ 6000 บาท ใช้จ่ายในบ้าน ในครอบครัว 
ซือ้ขา้วปลาอาหารในตลาดเทศบาลเฉลมิพระเกยีรตเิพราะมนัใกล ้ไมค่อ่ยไดเ้ขา้ไปในเมอืง (บุรรีมัย)์ 
เพราะระยะทางไกล ต้องนั่งรถ (โดยสาร) นาน”

        (พนักงาน “ชายนำ้ารีสอร์ท” : สัมภาษณ์)

 จากการสัมภาษณ์ข้างต้นแสดงให้เห็นว่าลูกจ้างซึ่งเป็นสมาชิกในชุมชนนำาเงินรายได้ที่ได้รับจาก
การทำางานมาใช้จ่ายกับธุรกิจอ่ืนในชุมชน ดังน้ัน จากการสัมภาษณ์ทั้งผู้ประกอบการธุรกิจที่พักและธุรกิจ
อาหารและเครือ่งดืม่ และกลุม่พนกังาน จะพบวา่ ผูไ้ด้รับประโยชนจ์ะเปน็สมาชกิในชมุชน เชน่ ลูกจ้าง และ
เกษตรกรผู้ขายสินค้าในตลาดชุมชน และธุรกิจอื่นๆ ในตลาดของชุมชน เช่นร้านขายของชำา เป็นต้น

สรุปผลการวิจัย
  การท่องเที่ยวก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อชุมชน ทั้งทางตรง (Direct Effect) และทาง
อ้อม (Indirect Effect) กล่าวคือ ธุรกิจที่พักและธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม จะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ
ทางตรงจากการทอ่งเท่ียวเพราะรายไดห้ลกัมาจากจากการใชจ้า่ยของนกัท่องเทีย่ว เมือ่มรีายได้เขา้มา ธรุกจิ
ของชุมชนเหลา่น้ีจะนำาเงนิทีไ่ดม้าใชส้ำาหรบัคา่จา้งพนกังานในธรุกจิของตนและการใชจ้า่ยเพือ่ซือ้สนิค้าหรอื
วัตถุดิบสำาหรับดำาเนินกิจการในแต่ละวันจากร้านค้า ซ้ือสินค้ากับเกษตรกรในชุมชนจากตลาดสด ร้านค้า
และเกษตรกรท่ีขายสินค้าในชุมชนยังได้รับรายได้จากพนักงานของธุรกิจท่ีพัก ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 
เพราะพนักงานเหล่านี้ต้องซื้อสินค้าเพื่อการอุปโภคและบริโภคในชีวิตประจำาวันเช่นกัน  ดังนั้นกลุ่มร้านค้า 
เกษตรกร และ พนักงานของธุรกิจบริการที่พัก ร้านอาหารและเครื่องดื่ม คือกลุ่มที่ได้รับ ผละกระทบทาง
อ้อมทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวรอบปราสาทหินเขาพนมรุ้งและปราสาทหินเมืองตำ่า
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ผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจในชุมชนรอบปราสาทหินเขาพนมรุ้งและปราสาทหินเมืองตำ่า	
จังหวัดบุรีรัมย์	สามารถสรุปได้ด้วยแผนภาพ	ดังนี้

  จากแผนภาพ ทำาให้เห็นว่า ผู้ประกอบการธุรกิจในพื้นที่ได้รับรายได้โดยตรงจากการใช้บริการของ
นักท่องเที่ยว ซึ่งรายได้จากการท่องเที่ยวนี้เอง ผู้ประกอบการมีการใช้จ่ายหมุนเวียนในพื้นที่รอบแหล่งท่อง
เที่ยว ได้แก่ การจ้างพนักงานเพื่อดำาเนินธุรกิจ และการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการในชุมชน ทำาให้ธุรกิจ
ปลายทางได้รับผลกระทบทางอ้อม จากการท่องเที่ยว นอกจากนี้ รายได้จากการจ้างงานของพนักงาน ยังมี
การใช้จา่ยในชุมชน เป็นการกระจายรายไดสู้ชุ่มชนในระดบักวา้งและเกดิเปน็ระบบ การไหลเวยีนของการก
ระจายรายได้จากการท่องเที่ยวภายในชุมชน 

อภิปรายผล
 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบ่งชี้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากผลกระทบทางการท่องเที่ยวเพื่อให้
เข้าใจผลกระทบทางตรงและผลกระทบทางอ้อมต่อเศรษฐกิจชุมชน จึงมีประเด็นสำาคัญในการอภิปรายผล 
ดังนี้
 1. การพิจารณาการท่องเที่ยวต่อชุมชนทำาให้เกิดความสัมพันธ์เชิงธุรกิจของคน 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม
นักท่องเที่ยว สมาชิกในชุมชน และผู้ประกอบการธุรกิจ
  1.1 นักท่องเที่ยวซึ่งเป็นผู้นำารายได้เข้ามาสู่ระบบเศรษฐกิจในชุมชนรอบแหล่งท่องเที่ยว 
สอดคลอ้งกบั Petrevska (2012) อธบิายลกัษณะกจิกรรมการเดินทางทอ่งเท่ียวของนกัท่องเท่ียวในประเทศ



ROMMAYASAN 133ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม) 2558                                 Vol. 13, No. 3 (September - December) 2015

มาเซโดเนีย นักท่องเที่ยวมีการใช้จ่ายระหว่างท่อง
เท่ียว โดยการซื้อสินค้าและบริการเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว ทำาให้ชุมชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จาก
อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว ทำาใหเ้ศรษฐกจิบรเิวณแหลง่
ท่องเที่ยวมีการพัฒนาข้ึน สอดคล้องกับ Zhang, 
Madsen and Butler (2007) ศึกษาเรือ่งผลกระทบ
ทางเศรษฐกจิในระดบัภูมภิาคจากการทอ่งเทีย่ว พบ
วา่ การทอ่งเทีย่วทำาใหน้กัทอ่งเทีย่วได้จบัจา่ยใชส้อย
มาก ซื้อสินค้าและบริการ ทำาให้เกิดรายรับจากการ
ทอ่งเทีย่ว ซึง่การใชจ้า่ยของนกัท่องเทีย่วนีเ้องทำาให้
ระบบเศรษฐกิจรอบแหลง่ทอ่งเท่ียวดขีึน้ ผลการวจิยั
ยังสอดคล้องกับ Kadir and Karim (2012) ที่ศึกษา

เรื่องการท่องเที่ยวและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในประเทศมาเลเซีย พบว่า การท่องเที่ยวมีความ
สัมพันธ์กับการเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งในระยะส้ัน
และระยะยาว เนือ่งจากการทอ่งเท่ียวสามารถนำาเงนิ
เขา้มาในพืน้ที ่ซ่ึงสามารถใชใ้นการพฒันาการลงทนุ
ด้านสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ก่อให้เกิด
การพัฒนาของภาวะเศรษฐกิจในพื้นที่
  1.2 สมาชิกในชุมชนเป็นผู้ได้รับผลกระ
ทบจากการทอ่งเทีย่ว ท้ังผลกระทบทางตรง (Direct 
Effect) คือการได้รับรายได้จากการใช้จ่ายของนัก
ท่องเที่ยวโดยตรง ชุมชนได้รับรายได้จากนักท่อง
เที่ยวจากการผลิตสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว  สอดคล้องกับ  บุญเลิศ
ตั้งจิตวัฒนา (2548) อธิบายความสำาคัญของการ
ท่องเที่ยวต่อชุมชน การท่องเที่ยวกระตุ้นให้คนใน
ท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มข้ึนจากการผลิตสินค้าและ
บริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และผลกระทบ
ทางอ้อม (Indirect Effect) ได้แก่ การท่องเที่ยว
บริเวณปราสาทหินเขาพนมรุ้งและปราสาทหิน
เมืองตำ่า ทำาให้เกิดการสร้างงานและจ้างงานข้ึนใน

ชุมชน สมาชิกในชุมชนจะได้รับประโยชน์ในด้าน
การสร้างงาน คือมีงานทำาเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับ 
ศรีรวี วิเชียรญาณ (2551) กล่าวถึงผลกระทบทาง
อ้อมจากการท่องเที่ยว ทำาให้เกิดการสร้างอาชีพ
และสร้างงานเพ่ิมขึ้นในท้องถิ่น เนื่องจากการท่อง
เท่ียวเป็นงานท่ีต้องใช้แรงงานคนในการให้บริการ 
จงึจำาเปน็ต้องมกีารสรา้งงานและจา้งงานข้ึน ทัง้ทาง
ตรงและทางอ้อม การจ้างงานโดยตรงได้แก่ อาชีพ
ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร การจ้างงานทางอ้อม 
ได้แก่ อาชีพเกษตรกรรม ซ่ึงเป็นการสร้างอาหาร 
สามารถจำาหน่ายให้แก่ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการท่อง
เที่ยวโดยตรง 
  1.3 ผู้ประกอบการธุรกิจ เป็นผู้ได้รับ

ประโยชน์จากการท่องเที่ยวโดยตรง และเป็น
ผูก้ระจายรายไดสู้ช่มุชนจากการจ้างงานโดยใชค้นใน
ชมุชนในการทำางาน มกีารซ้ือของในชมุชน ทำาใหเ้กิด
เงินหมุนเวียนในพื้นที่ชุมชน สอดคล้องกับ ธนกฤต 
สังข์เฉย (2550) อธิบายขั้นตอนการกระจายรายได้
จากการท่องเที่ยว จากกิจกรรมการท่องเที่ยวยอม
มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ธุรกิจที่พักได้รับประโยชน์จาก
การท่องเที่ยวโดยตรง ขณะที่ธุรกิจที่พักจะสามารถ
ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวได้ ผู้ประกอบการจะต้อง
ซื้อสินค้าและวัตถุดิบเพื่อใช้ในการบริการจากร้าน
ค้าภายนอก หรือตัวแทนบริษัทรับส่งของ ซึ่งไม่ได้
ติดต่อกับนักท่องเท่ียวโดยตรง แต่ได้รับประโยชน์
จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในด้านการสร้าง
งานและสร้างรายได้ในชุมชน ซึ่งจากการสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการธุรกิจในชุมชน พบว่า ลักษณะการ
จ้างงานในชุมชนรอบแหล่งท่องเที่ยวปราสาทหิน
เขาพนมรุ้งและปราสาทหินเมืองตำ่า ไม่นิยมใช้คน
จากภายนอกชมุชน ทำาใหเ้ปน็การลดการยา้ยถิน่เพือ่
หางานทำานอกชุมชน ซึ่งผลการวิจัยนี้ยังสนับสนุน
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แนวคิดการอพยพย้ายถิ่นเพื่อหารายได้เพิ่มขึ้นจาก
การท่องเที่ยวของ บุญเลิศ ตั้งจิตวัฒนา (2548) ที่
กล่าวว่า เมื่อท้องถิ่นใดมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ท่ีดี และมีอาชีพที่หลากหลายท้ังด้านการเกษตร 
อตุสาหกรรมการค้าและบรกิารยอ่มทำาใหป้ระชากร
พากนัเขา้ไปประกอบอาชีพเปน็จำานวนมาก เป็นการ
เพ่ิมรายได้ ยกฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ตนเองและครอบครัวให้สูงขึ้น เพื่อให้มีชีวิตความ
เปน็อยูท่ีด่ขีึน้ ดงัเช่นการพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วรอบ
ปราสาทหินเขาพนมรุ้งและปราสาทหินเมืองตำ่าที่
สรา้งรายไดแ้ละอาชีพใหแ้กค่นในชมุชนลดการยา้ย
ถิ่นเพื่อหารายได้นอกท้องถิ่นตนเอง
 2. ลกัษณะผลกระทบของการทอ่งเทีย่วตอ่
เศรษฐกจิของชมุชนรอบปราสาทหินเขาพนมรุง้และ
ปราสาทหินเมืองตำ่า จังหวัดบุรีรัมย์
 ผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัและธรุกจิอาหาร
และเครือ่งด่ืมบรเิวณชมุชนรอบปราสาทหนิเขาพนม
รุ้งและปราสาทหินเมืองตำ่า มีการใช้จ่ายในชุมชน
เป็นหลักและมีการว่าจ้างแรงงานในชุมชน รวมถึง
พนักงานหรือลูกจ้างมีการใช้จ่ายซื้อสินค้าอุปโภค 
บริโภค ในพื้นที่ ทำาให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบ
เศรษฐกิจชุมชน สอดคล้องกับนาฏวดี เจือจันทร์ 
(2555) กล่าวว่า เมื่อมีการท่องเที่ยวในชุมชนทำาให้
นักท่องเท่ียวมีการใช้จ่ายเกิดขึ้น กระบวนการดัง
กลา่วยอ่มสนบัสนุนใหเ้กดิการผลติสนิคา้และบรกิาร
เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว  เช่น 
ธุรกิจโรงแรมและที่พักได้รับผลประโยชน์จากการ
ท่องเที่ยวโดยตรง มีการสร้างงาน สร้างรายได้ การ
จา้งงานคนในพืน้ที ่นกัทอ่งเทีย่ว เป็นผูน้ำาเงนิเขา้มา
สูร่ะบบเศรษฐกิจชมุชน เมือ่มกิีจกรรมการท่องเท่ียว
เกดิขึน้ในชุมชน ทำาใหเ้กดิรายไดข้ึน้ในชมุชน การใช้
จา่ยของนกัทอ่งเทีย่ว นำามาซึง่รายรับของผูป้ระกอบ

การหรือเจ้าของกิจการ เกิดเป็นผลกระทบทางตรง 
(Direct Effect) จากการท่องเที่ยว ทำาให้ชุมชนมี
รายได้เพ่ิมขึ้น รายได้ทางตรงจากการท่องเที่ยวนี้
เอง ยังกระจายไปสู่ชุมชนในด้านการสร้างงานและ
จ้างงานเป็นผลกระทบทางอ้อม (Indirect Effect) 
จากการท่องเที่ยว นอกจากนี้ นิธินันต์ วิศเวศวร 
(2552) อธิบายเก่ียวกับผลกระทบทางอ้อมในการ
ผลิตสินค้าและบริการไว้ว่า ในการผลิตสินค้าและ
บริการหนึ่งหน่วย ต้องมีความต้องการสินค้าอื่นๆ 
มาเป็นปัจจัยทางการผลิตด้วย นำาไปสู่การจ้างงาน
และเพิ่มรายได้ให้กับระบบเศรษฐกิจในด้านอื่นๆ ที่
สนบัสนนุการทอ่งเทีย่ว เมือ่มกีารจา้งงานขึน้ในพืน้ที่
หนึ่งแล้ว นอกจากจะเกิดการจ้างแรงงานในตัวของ
มันเองโดยตรงแล้ว ยังมีความเกี่ยวข้องและกระทบ
ตอ่กจิกรรมอืน่ๆ และมผีลใหเ้กดิการจา้งงานต่อๆ ไป
ในทางออ้ม เชน่ ดา้นอตุสาหกรรม เกษตรกรรม และ
ธรุกจิบรกิารตา่งๆ จากการศกึษาในพืน้ทีช่มุชนรอบ
แหลง่ทอ่งเทีย่วปราสาทหนิเขาพนมรุง้และปราสาท
หินเมืองตำ่า พบว่า รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้
ประกอบการ มกีารจ้างงาน สร้างรายได้ให้กบัคนใน
ชุมชนเป็นการกระจายรายได้ ทั้งทางตรงและทาง
อ้อมจริง

ข้อเสนอแนะ
 การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก
การท่องเที่ยวในธุรกิจที่พักและร้านอาหารสู่ชุมชน
รอบปราสาทหินเขาพนมรุ้งและปราสาทหินเมือง
ตำ่าช่วยสร้างความเข้าใจถึงความสำาคัญของธุรกิจใน
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวต่อการกระจายรายได้
จากนักท่องเที่ยวสู่ธุรกิจในชุมชนและสมาชิกชุมชุน 
อีกทั้งแสดงถึงลักษณะการหมุนเวียนของเม็ดเงิน
ภายในชุมชนว่าใครบ้างท่ีได้รับประโยชน์จากการ
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ท่องเที่ยวและรายได้กระจายสู่สมาชิกของชุมชนเหล่านี้อย่างไร ดังนั้นหากการกระจายรายได้ส่วนใหญ่เกิด
นอกชมุชนกลา่วคอืผูป้ระกอบการจา้งลูกจา้งทีเ่ปน็คนนอกชมุชน และซ้ือวสัดุหรือวตัถดิุบนอกชมุชน การก
ระจายรายได้จากการท่องเท่ียวอาจไมถึ่งสมาชกิสว่นใหญใ่นชุมชน จงึสำาคญัอยา่งยิง่ในการพฒันาแหลง่ทอ่ง
เทีย่วเพือ่นำาไปสูผ่ลสมัฤทธิท์างเศรษฐกิจและการพัฒนาคณุภาพชวีติของคนในชมุชนแบบยัง่ยนื ควรใหเ้กดิ
การกระจายรายได้หรือการใช้จ่ายภายในชุมชนมากท่ีสุดเพื่อสร้างโอกาสให้คนในชุมชนได้เข้าถึงประโยชน์
จากการท่องเที่ยวอย่างเสมอภาค
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บทคัดย่อ
 การวจิัยครั้งนี้มคีวามมุ่งหมายเพือ่ 1) ศกึษาความต้องการพฒันาสมรรถนะ
ประจำาสายงานครูโรงเรียนเอกชน 2) สร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ในที่
ทำางานเพื่อพัฒนาสมรรถนะประจำาสายงานครูโรงเรียนเอกชน 3) ประเมินรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ในที่ทำางานเพ่ือพัฒนาสมรรถนะประจำาสายงานครูโรงเรียนเอกชน 
วิธีดำาเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาความต้องการพัฒนา
สมรรถนะประจำาสายงานครู มี 2 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนท่ี 1 การวิจัยเอกสาร ข้ันตอนท่ี 2
การวิจัยเชิงสำารวจ ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความต้องการพัฒนาสมรรถนะ
ประจำาสายงานครโูรงเรยีนเอกชน ระยะท่ี 2 สรา้งและพฒันารปูแบบการจดัการเรยีน
รู้ในที่ทำางานเพื่อพัฒนาสมรรถนะประจำาสายงานครูโรงเรียนเอกชน มี 2 ขั้นตอน คือ 
ขัน้ตอนที ่1 การศกึษาพหกุรณศีกึษา ขัน้ตอนที ่2 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ใน
ทีท่ำางานเพือ่พฒันาสมรรถนะประจำาสายงานครโูรงเรยีนเอกชน ระยะท่ี 3 การประเมนิ
รปูแบบการจดัการเรยีนรูใ้นทีท่ำางานเพ่ือพัฒนาสมรรถนะประจำาสายงานครูโรงเรียน
เอกชน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) ระดับความต้องการพัฒนาสมรรถนะประจำาสาย
งานครโูรงเรยีนเอกชนโดยรวมมคีวามตอ้งการพัฒนาอยูใ่นระดับมาก และด้านทีม่คีา่
เฉลีย่สงูสดุคอื ดา้นการสรา้งความสมัพนัธแ์ละความรว่มมอืกบัชมุชน เพือ่การจดัการ
เรยีนรู ้รองลงมาคอืดา้นภาวะผูน้ำา 2) รปูแบบการจดัการเรียนรูใ้นทีท่ำางานเพือ่พฒันา
สมรรถนะประจำาสายงานครูโรงเรียนเอกชน มีส่วนประกอบ 4 ส่วน คือ 

1 นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
3 อาจารย์ คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในที่ทำางานเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ประจำาสายงานครูโรงเรียนเอกชน
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(1) หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในท่ี
ทำางานมี 11 ประการ (2) ลักษณะของรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ในที่ทำางานเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ประจำาสายงานครูโรงเรียนเอกชนมี 3 ลักษณะ (3) 
แนวทางการนำารูปแบบการจดัการเรยีนรูใ้นทีท่ำางาน
เพื่อพัฒนาสมรรถนะประจำาสายงานครูโรงเรียน
เอกชนไปใช้ มีแนวปฏิบัติ 9 ข้อ และ (4) เงื่อนไขที่
ส่งผลต่อความสำาเร็จของการนำารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ในที่ทำางานเพื่อพัฒนาสมรรถนะประจำาสาย
งานครูโรงเรียนเอกชนไปใช้มี 8 ข้อ 3) ผลการ
ประเมนิความเหมาะสมของรปูแบบการจดัการเรยีน
รูใ้นทีท่ำางานเพือ่พัฒนาสมรรถนะประจำาสายงานครู
โรงเรียนเอกชนโดยผู้บริหารและครู พบว่า มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก

คำาสำาคัญ : รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในที่ทำางาน, 
สมรรถนะประจำาสายงานครูโรงเรียนเอกชน 

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 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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บทนำา
 กระแสโลกาภิวัตน์ทำาให้โลกมีความเจริญ
ก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งส่ง
ผลทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน ท้ังทาง
ดา้นเศรษฐกิจ สงัคม การเมอืงการปกครองและการ
ศึกษา ดังนั้น การจัดการศึกษาจะต้องคำานึงถึงการ
พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกด้าน สร้างคน
ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาสังคมได้อย่าง
ยั่งยืนและนำาประเทศชาติไปสู่เวทีการแข่งขันระดับ
สากล การศึกษาเป็นปัจจัยที่สำาคัญในการช่วยให้
คนมีหลักคิด รู้จักใคร่ครวญ เลือกสรร และพัฒนา
ปรับตัวเข้ากับเหตุการณ์และส่ิงใหม่ๆ ที่เข้ามาสู่
ชีวิตตลอดเวลา ดังพระราชดำารัสของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 
19 พฤศจิกายน 2548 “การศึกษาเป็นปัจจัยหลัก
ในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด ตลอดจน
ความประพฤติและความดีงามของบุคคล ให้บุคคล
ดำารงตนอยู่ในสังคมและในโลกอย่างมั่นคงและมี
ความสงบร่มเย็นได้ แม้ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไป
รวดเร็วเพียงใดก็ตาม” (อ้างถึงใน นิจสุดา อภินันทา
ภรณ,์ 2556 : 4) และพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่
ชาต ิพ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2545 ได้กำาหนดหลักการสำาคัญเกี่ยวกับการจัดการ
ศึกษาเอกชนไว้ในหมวด 5 เน้นการบริหารและ
จัดการศึกษาเอกชนให้มีความเป็นอิสระ สามารถ
จัดการศึกษาได้ทุกระดับและทุกประเภท โดยรัฐ
ตอ้งกำาหนดนโยบายและมาตรการทีช่ดัเจนเกีย่วกบั
การมีส่วนร่วมของเอกชนในด้านการศึกษา รัฐต้อง
ให้การสนับสนุนด้านเงินอุดหนุน การลดหย่อนหรือ
การยกเว้นภาษี และสิทธิประโยชน์อย่างอ่ืนท่ีเป็น
ประโยชน์ในทางการศึกษาแก่สถานศึกษาเอกชน
ตามความเหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน

ด้านวิชาการให้สถานศึกษาเอกชนมีมาตรฐานและ
สามารถพึ่งตนเองได้ และในหมวด 7 มาตรา 52 
ได้กล่าวถึงความสำาคัญของการพัฒนาครูว่าควรส่ง
เสริมให้มีระบบ กระบวนการการผลิต การพัฒนา
ครู คณาจารย์ให้มีคุณภาพ มาตรฐานที่เหมาะสม
กบัการเปน็วชิาชพีชัน้สงู โดยการกำากบัและประสาน
ให้สถาบันที่ทำาหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์
ให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียม
บุคลากรใหม่ และการพัฒนาบุคลากรประจำาการ
อย่างต่อเนื่องโดยในปีพ.ศ. 2558 จะมีการเปิดเสรี
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ แรงงาน สังคมและวัฒนธรรม 
ในการเตรียมพัฒนาคนเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนนัน้ กระทรวงศกึษาธกิารในฐานะ
หนว่ยงานหลกัทีม่หีนา้ทีพ่ฒันาคนในชาติใหม้คีวามรู้
ความสามารถ มีทักษะการสื่อสาร และสามารถ
แข่งขันในเวทีระดับกลุ่มประเทศในอาเซียนและ
ระดับโลก ซึ่งตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การในปี 2555-2558 จะต้องดำาเนินการดังนี้ คือ 
ประการที่หนึ่ง ให้มีการพัฒนาครูให้สามารถสอน
ภาษาอังกฤษได้ โดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านการพัฒนาครูกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
ประการท่ีสอง เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาเพื่อรองรับด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ สร้างความเปน็หุน้สว่นในการจดัการ
ศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และ
สถาบันเฉพาะทาง และประการที่สาม ส่งเสริม
สนับสนุนการผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์นัก
วิทยาศาสตร์และบุคลากรทางด้านวิชาชีพทางด้าน
การวิจัยที่มีคุณภาพ (สำานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 
2556 : บทนำา) การพัฒนาสมรรถนะครูในศตวรรษ
ที่ 21 เป็นการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถ
ของครู เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
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อย่างรวดเร็ว สมรรถนะ เป็นบุคลิกลักษณะที่ทำาให้
ปจัเจกบคุคลสามารถสรา้งผลการปฏบิตังิานทีด่ตีาม
เกณฑ์ที่กำาหนด และสามารถปฏิบัติงานในความรับ
ผิดชอบได้ดีกว่าผู้อื่น ซ่ึงในสภาวการณ์การจัดการ
เรียนรู้ที่ผ่านมาพบว่า การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ครูเป็นสิ่งที่ต้องมีการพัฒนาค่อนข้างมากครูจำาเป็น
ต้องพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะท่ีสูงขึ้น ซึ่งที่ผ่าน
มาประเทศไทยประสบปัญหาในด้านการพัฒนาครู 
เน่ืองจากงบประมาณจำากัด การพัฒนาไม่ตรงกับ
ความต้องการของครู ขาดการติดตามประเมินผล
การพัฒนา และยังพบว่าขาดเอกภาพด้านนโยบาย
และมาตรฐานที่ชัดเจนในการพัฒนา แม้ว่าหน่วย
งานต่างๆ จะจัดโครงการพัฒนาครูจำานวนมาก แต่
กย็งัซำา้ซอ้นไมเ่ปน็ระบบ ขาดประสทิธภิาพและขาด
ความตอ่เนือ่ง วธิกีารสว่นใหญใ่ชก้ารอบรม บรรยาย 
ประชุมกลุ่มย่อยและสรุปความคิดเห็นต่อที่ประชุม
ใหญ ่อกีทัง้มผีูเ้ขา้ประชมุคอ่นข้างมาก ครตูอ้งละท้ิง
การสอนเพ่ือเขา้รบัการอบรม ครไูมส่ามารถนำาความ
รู้ท่ีได้รับจากการอบรมไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูป
ธรรม และไม่สามารถแก้ไขปัญหาของโรงเรียนได้
ตรงประเด็น (สุรศักดิ์ ปาเฮ, 2556 : 1)
 ซึ่งจากปัญหาท่ีพบนั้น การจัดการเรียนรู้
ในท่ีทำางานเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาครูให้มี
สมรรถนะที่ต้องการ จึงต้องอาศัยการจัดการที่เป็น
ระบบและการสนับสนุนให้ครูเกิดการเรียนรู้ในท่ี

ทำางานดังแนวคิดของ National Board of Employment
Education and Training (1993) ซึง่ศึกษาเก่ียวกบั
สภาพที่เอื้ออำานวยให้ครูเกิดการเรียนรู้ในที่ทำางาน
พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนต้องเห็นความสำาคัญของครู
ในฐานะเปน็สว่นหนึง่ขององคก์ร ใชห้ลกัการบรหิาร
จดัการ ใช้ความเปน็ผูน้ำาท่ีมวิีสยัทัศน์เป็นสำาคญั ควร
ใหก้ารยอมรบัความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความ

รู้ความสามารถทางวิชาชีพและความมีชีวิตชีวาของ
ครู ควรให้การกระตุ้นให้ครูสนใจใฝ่รู้โดยคำานึงถึง
หลักการของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ ่เหน็ความสำาคญั
ของการพัฒนาวิชาชีพอย่างเป็นกระบวนการ มี
ความเข้าใจว่าครูมีความต้องการที่แตกต่างกันตาม
ปัจจัยต่างๆ ทั้ง อายุ เพศ ประสบการณ์ในการสอน 
เชือ้ชาติ และอืน่ๆ ซ่ึงสภาพต่างๆ ทีก่ล่าวมาทัง้หมด
จะส่งผลต่อการเรียนรู้ของครูในที่ทำางาน และใน
ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชน
ที่เป็นอยู่มีวิธีต่างๆหลายวิธี แต่วิธีเหล่านั้นยังไม่
สามารถแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ในท่ีทำางานได้ 
ดังนัน้ผู้วจัิยจึงเหน็ความสำาคญัและจำาเป็นต้องศึกษา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในที่ทำางานเพื่อพัฒนา
สมรรถนะประจำาสายงานครูโรงเรียนเอกชน อันจะ
ทำาให้เกิดการพัฒนาครูเพื่อนำาไปสู่การทำางานใน
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาวิชาชีพ
ครูโรงเรียนเอกชนได้อย่างความเข้มแข็งและยั่งยืน 
เพื่อให้ครูเป็นกำาลังสำาคัญที่มีคุณภาพในการพัฒนา
ประเทศชาติต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาความต้องการในการพัฒนา
สมรรถนะประจำาสายงานครูโรงเรียนเอกชน
 2. เพ่ือสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ในที่ทำางานเพื่อพัฒนาสมรรถนะประจำาสาย
งานครูโรงเรียนเอกชน
 3. เพ่ือประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ในที่ทำางานเพื่อพัฒนาสมรรถนะประจำาสายงานครู
โรงเรียนเอกชน
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วิธีดำาเนินการวิจัย
 ในการวิจัยครั้งนี้ มีวิธีดำาเนินการวิจัยแบ่ง
ออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้
 ระยะที่ 1 ศึกษาความต้องการพัฒนา
สมรรถนะประจำาสายงานครู แบ่งได้เป็น 2 ขั้นตอน
  ขั้นตอนที่ 1 การวิจัยเอกสาร โดย
ทบทวนเอกสารและตำาราเกีย่วกบัแนวคดิการพฒันา
ครูนักวิชาชีพ แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะครู แนวคิด
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในท่ีทำางาน รูปแบบและ
การพฒันารปูแบบ และบริบทการจดัการศกึษาของ
โรงเรียนเอกชน 
  ขั้นตอนท่ี 2 การวิจัยเชิงสำารวจ โดย

สำารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความต้องการ
พัฒนาสมรรถนะประจำาสายงานครูโรงเรียนเอกชน 
ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็นโรงเรียน จำานวน 349 
โรงเรียน    แล้วทำาการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) โดยกำาหนดให้เป็นครู
จำานวน 349 คน จากโรงเรียนเอกชนในระบบ
ประเภทสามัญศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ทั่วประเทศ โรงเรียนละ 1 คน แล้วทำาการสุ่มแบบ
หลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling, 
Selection)
 ระยะที่ 2 สร้างและพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ในที่ทำางานเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ประจำาสายงานครูโรงเรียนเอกชน
  ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาพหุกรณีศึกษา 
การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้ใน
ท่ีทำางานเพื่อพัฒนาสมรรถนะประจำาสายงานครู
โรงเรียนเอกชนที่มีการปฏิบัติที่ดี 2 แห่ง ท่ีเป็น
โรงเรียนที่ผู้บริหารและครูให้ความร่วมมือ และเป็น
โรงเรยีนทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐานการศกึษา รอบ
ท่ีสาม (พ.ศ. 2554-2558) จากสำานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) โรงเรยีนทีเ่ปน็กรณศีกึษาโดยพจิารณาตาม
พ้ืนท่ี (จังหวัดและอำาเภอ) จำานวนอย่างละ 1 โรงเรียน 
  ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการ

จัดการเรียนรู้ในที่ทำางานเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ประจำาสายงานครูโรงเรียนเอกชน การตรวจสอบ
รูปแบบเชิงคุณลักษณะด้านวิธีการประเมินจาก
ผู้ทรงวุฒิ 10 คน โดยเป็นบุคลากรทางการศึกษา 
จำานวน 4 คน และผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประเภท
สามัญศึกษา จำานวน 6 คน
 ระยะที่ 3 การประเมินรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ในที่ทำางานเพื่อพัฒนาสมรรถนะประจำาสาย
งานครูโรงเรียนเอกชน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง เป็น
โรงเรียน จำานวน 267 โรงเรียน แล้วทำาการเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกำาหนด
ให้เป็นผู้บริหารโรงเรียน 1 คน และครูจำานวน 1 คน 
ได้กลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 534 คน แล้วทำาการสุ่ม
แบบหลายขั้นตอน (Multi - Stage  Random
Sampling, Selection) 

สรุปผลการวิจัย
 ผลการวิจัยเร่ือง รูปแบบการจัดการเรียน
รู้ในท่ีทำางานเพ่ือพัฒนาสมรรถนะประจำาสายงาน
ครูโรงเรียนเอกชน สรุปผลได้ดังนี้
 1. ศึกษาความต้องการพัฒนาสมรรถนะ
ประจำาสายงานครู 
  1.1 ผลการศึกษาความคิดเห็นของครู
เกีย่วกบัระดบัความตอ้งการพัฒนาสมรรถนะประจำา
สายงานครูโรงเรยีนเอกชนทัว่ประเทศ ใน 6 ดา้นโดย
รวมมีความต้องการพัฒนาอยู่ในระดับมาก ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการสร้างความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการจัดการเรียนรู้ 
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รองลงมา คือ ด้านภาวะผู้นำาครู
  1.2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนา
สมรรถนะประจำาสายงานครูโรงเรียนเอกชนทั้ง 6 
ด้าน โดย 3 ลำาดับแรกของแต่ละด้าน มีดังนี้ 1) 
ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
เรียงตามลำาดับได้ดังนี้ (1) เน้นการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนทีห่ลากหลาย ใชส้ือ่ประกอบการสอน 
นวัตกรรม และเทคโนโลยี เนื่องจากมีการนำามาใช้
น้อยมาก (2) การเรยีนการสอนไมต่่อเนือ่ง เนือ่งจาก
ครูที่ได้รับการฝึกฝนจนเชี่ยวชาญมักจะสอบบรรจุ
เปน็ขา้ราชการครไูดใ้นทกุๆ ปี และ (3) สอดส่องดแูล
นักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างท่ัวถึงเน้นการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 2) ด้านการพัฒนาผู้
เรยีนเรยีงตามลำาดบัไดด้งันี ้(1) จดักจิกรรมการเรยีน
การสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเป็นสำาคญั สอดแทรกคณุธรรม
จริยธรรมในการจัดการเรียนการสอน (2) ครูควร
ตระหนักวา่นกัเรยีนแตล่ะคนมคีวามสามารถในการ
เรยีนรูท้ีแ่ตกตา่งกนัแตส่ามารถพฒันาตนเองได ้และ 
(3) เน้นกิจกรรมการมีส่วนร่วมของนักเรียน 3) ด้าน
การบรหิารจดัการชัน้เรยีนเรยีงตามลำาดบัไดด้งันี ้(1) 
อัตราส่วนของครูต่อจำานวนนักเรียนมากเกินไป (2) 
ครูประจำาชั้นควรแบ่งภาระงานให้หัวหน้าห้องช่วย
จัดการดูแล เพื่อให้นักเรียนรับรู้ปัญหาในห้องเรียน
ด้วย และ (3) ควรจัดกิจกรรมสนับสนุนให้นักเรียน
กลา้แสดงออก แสดงความคดิเหน็ พดูคยุ โตต้อบ ใน
สิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบับทเรียนและตวันกัเรยีนเอง 4) ดา้น
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนเรียงตามลำาดับได้ดังนี้ (1) ครูยังขาดความ
รู้ในด้านการวิจัยอย่างเป็นข้ันตอน ขาดทักษะการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ขั้นตอนระเบียบวิธีวิจัย ค่อน
ข้างยาก การวิจัยจึงยังไม่ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น (2) 
ครูส่วนใหญ่ไม่ชอบการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ชอบ

การลอกเลียนแบบ และ (3)วเิคราะห์สังเคราะหแ์ละ
วิจัย ตามสภาพของผู้เรียน เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 
เมื่อพบปัญหาต้องทำาการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา (ถ้า
เป็นรายบุคคลจะดีมาก) 5) ด้านภาวะผู้นำาครูเรียง
ตามลำาดับได้ดังนี้ (1) ครูมีความเป็นผู้นำามีความคิด
รเิริม่สรา้งสรรคแ์สวงหาความรูใ้หม่ๆ เพือ่พฒันาการ
สอนของตนเอง และสร้างส่ือนวตักรรมทางการสอน
เพือ่พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนกัเรยีนใหสู้ง
ขึ้น (2) สร้างเทคนิค วิธีการสอนใหม่ๆ เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่เสมอ และ
(3) ครูควรให้ความสนใจต่อสถานการณ์ต่างๆที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและพัฒนาการสอนให้
ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 6) ด้านการสร้างความ
สัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน เรียงตามลำาดับ
ได้ดังนี้ (1) จัดกิจกรรมเพื่อให้ ผู้บริหาร ครูและ
นักเรียนไปร่วมงานประเพณี หรือร่วมงานในชุมชน 
เชน่ งานวดั งานทอดกฐนิ งานผา้ปา่ งานลอยกระทง 
งานขึ้นบ้านใหม่ งานศพ ฯลฯ (2) ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน
น้อยมากส่วนใหญ่มองว่าเป็นหน้าที่ของครูผู้สอน
ฝ่ายเดียว และ (3) ผู้นำาชุมชน ผู้ปกครองยังขาด
ความร่วมมอืกบัทางโรงเรียนเท่าท่ีควรเนือ่งจากเปน็
โรงเรียนเอกชน ชุมชนและองคก์รทอ้งถิน่ มคีวามคดิ
ว่าโรงเรียนเอกชนมีรายได้ช่วยเหลือตนเองได้ จึงมี
ความร่วมมอืระหวา่งโรงเรียนกบัชมุชนคอ่นขา้งนอ้ย
 2. สร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ในที่ทำางานเพื่อพัฒนาสมรรถนะประจำาสาย
งานครูโรงเรียนเอกชน สรุปได้ดังนี้
 2.1 การศึกษาพหุกรณีศึกษา
  2.1.1 การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้
ในที่ทำางานเพื่อพัฒนาสมรรถนะประจำาสายงานครู

โรงเรียนเอกชน พบว่า โรงเรียนเอกชนมีวิธีการ
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จัดการเรียนรู้ในที่ทำางานด้วยวิธีการต่างๆ  ดังนี้ 
1) การส่งครูเข้าอบรมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว 2) การส่งครูศึกษาต่อใสถาบัน
อุดมศึกษา (สูงกว่าระดับปริญญาตรี) 3) การศึกษา
ดงูาน 4) การอบรมครโูดยใชวิ้ทยากรภายใน 5) การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 6) การส่งครูไปเป็นวิทยากร
โรงเรียนในเครือข่าย 7) การนำาเสนอผลงานทาง
วชิาการของแตล่ะกลุม่สาระในงานวชิาการโรงเรยีน 
8) การนำาเสนอผลงานทางวิชาการของแต่ละกลุ่ม
สาระในงานวิชาการโรงเรียน 9) การนำาเสนอผล
งานทางวชิาการของแตล่ะกลุม่สาระในงานวิชาการ
โรงเรียน 10) การนิเทศโดยผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม
สาระ หัวหน้าสาย และเพื่อนครู 11) การสะท้อน
งานโดยครูทุกคน 12) การสนทนาแบบกัลยาณมิตร 
13) การผลติสือ่การเรยีนการสอน ครทูกุคนผลติสือ่
เพื่อใช้ในการเรียนการสอน 14) การประเมินตนเอง
โดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน 15) การแลกเปลี่ยนเรียน
รู้ระหว่างครู 16) ประชุมกลุ่มย่อยต่างๆของครูตาม
กลุ่มสาระต่างๆ และการประชุมระดับสายชั้น เกี่ยว
กบัปญัหาการจดัการเรยีนรูใ้นทีท่ำางาน 17) การวจิยั
ชั้นเรียนเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียน 18) การเข้า
ค่ายพัฒนาตนเองก่อนเปิดภาคเรียน 19) กิจกรรม
สนัทนาการ 20) การสบืคน้ขอ้มลูสารสนเทศในหอ้ง
พักครู ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องเรียน 
21) การทำาเว็บไซด์กลุ่มสาระเพื่อแลกเปลี่ยนเรียน
รู้ร่วมกัน 22) การนำานวัตกรรมการเรียนการสอน
ลง You Tube 23) การให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยว
กับการปฏิบัติงานหลังการนิเทศ 24) การอบรม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยให้เพื่อนสอนเพื่อน
โดยคุณครูที่เก่ง และมีความชำานาญในด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมให้เพื่อนครูในโรงเรียน 
25) การสังเกตการสอน โดยคุณครูทุกคน 26) การ

รบัประทานอาหารกลางวนัรว่มกนัระหวา่งผูบ้รหิาร
และคร ูและ 27) การเลน่กฬีารว่มกนัในตอนเยน็ทกุ
สัปดาห์วันสิ้นเดือนระหว่างผู้บริหารและครู
  2.1.2 ปัญหาของการจัดการเรียนรู้ใน
ที่ทำางานเพื่อพัฒนาสมรรถนะประจำาสายงานครู
โรงเรียนเอกชน มีดังนี้ 1) ปัญหาในระดับโรงเรียน
ประกอบด้วย (1) การขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยว
กบัการจัดการเรียนรูใ้นทีท่ำางาน และ (2) ขาดแคลน
บุคลากรของโรงเรียนเอกชน 2) ปัญหาในระดับ
บุคคลประกอบไปด้วย (1) การไม่เห็นความสำาคัญ
ในการพัฒนาตนเองของครูในโรงเรียน (2) ภาระงาน
ทีม่ากไมเ่อือ้อำานวยตอ่การพบปะแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ของครู (3) ครูขาดทักษะการสอน (4) ครูขาดทักษะ
ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในที่ทำางาน
  2.1.3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำาเร็จใน
การจัดการเรียนรู้ในท่ีทำางานเพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
ประจำาสายงานครูโรงเรียนเอกชนมีดังน้ี 1) การ
สนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหารในการอำานวย
การให้การจัดการเรียนรู้ในที่ทำางาน 2) มีบุคลากร
ที่มีความรู้ ความสามารถที่ส่งเสริมการจัดการเรียน
รู้ในที่ทำางาน 3) การจัดการเรียนรู้ในที่ทำางานที่
สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงาน 4) การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบเพื่อเอื้อต่อการ

จัดการเรียนรู้ในที่ทำางาน 5) การมีส่วนร่วมของ
ทุกฝ่าย 6) การมีขวัญและกำาลังใจที่ดีต่อการทำางาน 
7) การบริหารงานของโรงเรียนที่เป็นระบบ และ 
8) บรรยากาศขององค์กรที่มีความร่วมมือร่วมใจกัน
ในการทำางาน
 2.2 การตรวจสอบรปูแบบการจดัการเรยีน
รู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะประจำาสายงานครูโรงเรียน
เอกชนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
  2.2.1 ผลการตรวจสอบรูปแบบโดย
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ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเป็น
ไปได้ของรูปแบบ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดและ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านเงื่อนไขของการนำา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในที่ทำางานเพื่อพัฒนา
สมรรถนะประจำาสายงานครูโรงเรียนเอกชนไป
ใช้ ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านลักษณะของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในที่ทำางานเพื่อพัฒนา
สมรรถนะประจำาสายงานครูโรงเรียนเอกชน ส่วน
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับความเป็น
ไปได้ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในที่ทำางานเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะประจำาสายงานครูโรงเรียนเอกชน
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ ด้านเงื่อนไขของการนำารูปแบบการจัดการเรียน
รู้ในท่ีทำางานเพื่อพัฒนาสมรรถนะประจำาสายงาน
ครูโรงเรียนเอกชนไปใช้ ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด
คือด้านหลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ใน
ท่ีทำางานเพื่อพัฒนาสมรรถนะประจำาสายงานครู
โรงเรียนเอกชน
  2.2.2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพิม่เตมิของผูท้รงวุฒ ิดา้นที ่1 หลกัการของรปูแบบ
การจัดการเรียนรู้ในที่ทำางานเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ประจำาสายงานครูโรงเรียนเอกชน ซึ่งประกอบด้วย 
11 หลักการ มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่ม
เตมิดงันี ้1) การตัง้เปา้หมาย ควรเพ่ิมเตมิ การตัง้เป้า
หมาย/การสรา้งความเขา้ใจ 2) การเรยีนรู้แบบผูใ้หญ ่
ควรขยายความจากเดิมเป็นการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ 
คอืการคำานงึถงึความตอ้งการและความสนใจของคร ู
ในบริบทของสถานศึกษาเอกชน หรือองค์กรในทุก
ภาคส่วนต้องคำานึงถึงเป้าหมายขององค์กรครู ต้อง
พัฒนาให้ถึงเป้าหมาย โดยผู้บริหารสนับสนุนและ
สร้างแรงจูงใจ บุคลากรครูต้องเรียนรู้ และพัฒนา
ในทุกๆ ด้าน เพ่ือให้องค์กรสู่เป้าหมายร่วมกันไม่

สามารถเลือกที่จะสนใจเฉพาะที่ตนเองต้องการไม่
ได้ ด้านที่ 2 ลักษณะของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ในที่ทำางานเพื่อพัฒนาสมรรถนะประจำาสายงานครู
โรงเรียนเอกชน ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนมีความคิด
เห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี้คือ ระบบย่อย
ด้านเทคโนโลยี ควรเพิ่มเติมดังนี้ ความรู้ หลักสูตร 
นวัตกรรม วัสดุอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และตาราง
เรียน ด้านที่ 3 แนวทางการนำารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ในที่ทำางานเพื่อพัฒนาสมรรถนะประจำาสาย
งานครูโรงเรียนเอกชนนำาไปใช้มีทั้งหมด 9 ข้อ มี
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในข้อที่ 9 
ควรดำาเนินการในกลุ่มทดลองก่อนขยายผลทั่วทั้ง
โรงเรียนควรเปล่ียนเป็น การดำาเนินการใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ในท่ีทำางานเพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
ประจำาสายงานครโูรงเรยีนเอกชน เพือ่นำาไปปรบัปรงุ
พัฒนาใช้ได้กับครูทั่วโรงเรียนและด้านที่ 4 เงื่อนไข
ของการนำารูปแบบการจัดการเรียนรู้ในท่ีทำางานเพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะประจำาสายงานครูโรงเรียนเอกชน
ไปใช้ มี 2 ปัจจัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำาเร็จและ
ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคมีความคิดเห็นและข้อเสนอ
แนะเพิ่มเติม คือ ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคไม่ควรมี ควร
มเีฉพาะทีเ่ปน็ปจัจัยต่อความสำาเร็จ เนือ่งจากปจัจัย
ท่ีเป็นอุปสรรคยังมีอีกมากบางปัจจัยท่ีผู้วิจัยไม่ได้
ศึกษา ซึ่งอาจจะไม่ครอบคลุมงานวิจัย
 3. การประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ในที่ทำางานเพื่อพัฒนาสมรรถนะประจำาสายงานครู
โรงเรียนเอกชน ซึ่งผลการประเมินความเหมาะสม
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ประจำาสายงานครูโรงเรียนเอกชน โดยผูบ้ริหารและ
ครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่ารูปแบบโดย
รวมมีความเหมาะสมในระดับมาก เรียงลำาดับดังนี้ 

ลำาดับท่ี 1 ด้านเง่ือนไขของการนำารูปแบบไปใช้ลำาดับท่ี 2
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ด้านแนวทางการนำารูปแบบไปใช้ลำาดับท่ี 3 ด้าน
หลักการของรูปแบบ และลำาดับที่ 4ด้านลักษณะ
ของรูปแบบ และแยกเป็นรายด้านดังนี้ 1) ด้านหลัก
การของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในที่ทำางานเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะประจำาสายงานครูโรงเรียนเอกชน
พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือการตั้งเป้าหมาย และรองลงมาคือการเน้น
สมรรถนะ 2) ด้านลักษณะของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ในที่ทำางานเพื่อพัฒนาสมรรถนะประจำาสาย
งานครูโรงเรียนเอกชน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการพัฒนาผู้เรียน 
และรองลงมาคือ ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 
3) ด้านแนวทางการนำารูปแบบการจัดการเรียนรู้
ในที่ทำางานเพื่อพัฒนาสมรรถนะประจำาสายงาน
ครูโรงเรียนเอกชนไปใช้พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ขอ้ทีม่ค่ีาเฉลีย่สูงสดุคอืสรา้งความตระหนกัและ
ความเขา้ใจเกีย่วกบัการจดัการเรียนรูใ้นท่ีทำางานแก่
บคุลากรทีม่สีว่นเกีย่วข้อง และรองลงมาคือ กำาหนด
เป็นเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อแจ้งให้บุคลากรที่มีส่วน
เก่ียวข้องทราบโดยแสดงให้เหน็ความตอ้งการจำาเป็น
ในการดำาเนินงาน และ 4) ด้านเงื่อนไขของการนำา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในที่ทำางานเพื่อพัฒนา
สมรรถนะประจำาสายงานครูโรงเรียนเอกชนไปใช้
พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ การสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหารใน
การอำานวยการให้มีการจัดการเรียนรู้ในท่ีทำางาน 
และรองลงมาคือ บรรยากาศขององค์กรท่ีมีความ
ร่วมมือร่วมใจกันในการทำางาน 

อภิปรายผล
 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ในที่ทำางานเพื่อพัฒนาสมรรถนะประจำาสายงานครู

โรงเรียนเอกชน มีข้อค้นพบที่นำามาอภิปรายผลเพื่อ
ตอบวัตถุประสงของการวิจัย ดังนี้
 1. ศึกษาความต้องการพัฒนาสมรรถนะ
ประจำาสายงานครู
  1.1 ผลการศึกษาระดับความต้องการ
พัฒนาสมรรถนะประจำาสายงานครูโรงเรียนเอกชน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านเรียงตามลำาดับได้ดังนี้ 1) ด้านการสร้างความ
สัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน 2) ด้านภาวะ
ผู้นำาครู 3) ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการ
วจิยัเพือ่พฒันาผูเ้รยีน และดา้นการบรหิารหลกัสตูร
และการจดัการเรยีนรู ้4) ดา้นการพัฒนาผูเ้รยีน และ 
5) ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน ที่เป็นเช่นนี้อาจ
เป็นเพราะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในช่วงศตวรรษที ่21 ทำาใหม้กีารปรบัเปลีย่นรปูแบบ
การจัดการศึกษาทั้งในด้านหลักสูตร โครงสร้างการ
บริหารจัดการและการพัฒนาวชิาชพีครู ครูต้องการ
มีศักยภาพท่ีสามารถทำาสอนได้อย่างมีประสิทธิผล
มากขึ้น และครูต้องมีทักษะทุกด้านเพราะครูเป็น
วิชาชีพท่ีจะต้องมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา มีการ
ปรับปรุงยุทธศาสตร์การสอนและการใช้เทคโนโลยี
อยู่เสมอ เกาะติดกับสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อพัฒนา
วิชาชีพตน การทำาวิจัย การสัมมนา หรือการอบรม 
เป็นต้น ดังนั้นครูจึงมีระดับความต้องการพัฒนา
ตนเองในระดับมากสอดคล้องกับแนวคิดของ ซิมมอน
(Simmons ; อ้างถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556 : 
31) พเีฟยีนโคและเอลิลนิดา (Pefianco & Erlinda, 

2009  ;  อ้างถึงในพศิน  แตงจวง,  2554  :  118)
แสงสุรีย์ ธรรมปรัชญา (2551) และพศิน แตงจวง 
(2554 : 115-116) และสอดคล้องกับผลการวิจัย
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
กับการพัฒนาสมรรถนะประจำาสายงานครูโรงเรียน
เอกชน แยกเป็นรายด้านดังนี้ 1) ด้านการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ที่มีจำานวนมาก
ที่สุด คือ เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
หลากหลาย ใช้ส่ือประกอบการสอน นวตักรรม และ
เทคโนโลย ี2) ดา้นการพฒันาผูเ้รยีน ทีมี่จำานวนมาก
ที่สุดคือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้
เรียนเป็นสำาคัญ สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมใน
การจัดการเรียนการสอน 3) ด้านการบริหารจัดการ
ชั้นเรียน ท่ีมีจำานวนมากที่สุดคืออัตราส่วนของครู
ต่อจำานวนนักเรียนมากเกินไป 4) ด้านการวิเคราะห์ 
สงัเคราะห ์และการวจิยัเพือ่พฒันาผูเ้รยีนทีม่จีำานวน
มากที่สุดคือครูยังขาดความรู้ในด้านการวิจัยอย่าง
เป็นขั้นตอน ขาดทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ข้ันตอนระเบียบวิธีวิจัยค่อนข้างยาก การวิจัยจึงยัง
ไม่ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น 5) ด้านภาวะผู้นำา ท่ีมี
จำานวนมากที่สุดคือ ครูมีความเป็นผู้นำา มีความคิด
ริเริม่สรา้งสรรคแ์สวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาการ
สอนของตนเอง และสรา้งสือ่นวตักรรมทางการสอน
เพือ่พฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนกัเรยีนใหสู้ง
ขึ้น และ 6) ด้านการสร้างความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือกับชุมชน เพื่อการจัดการเรียนรู้ ที่มีจำานวน
มากที่สุดคือ จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้บริหาร ครูและ
นักเรียนไปร่วมงานประเพณี หรือร่วมงานในชุมชน 
เชน่ งานวดั งานทอดกฐิน งานผา้ป่า งานลอยกระทง 
งานขึ้นบ้านใหม่ งานศพ เป็นต้น ที่เป็นเช่นนี้เพราะ
สมรรถนะประจำาสายงานครู คือความรู้ของบุคคล
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีที่รับผิดชอบ และ
เปน็แบบประเมนิตนเองเป็นรายบุคคลเพือ่ใชใ้นการ

ประเมินพจิารณาความดีความชอบ และปรบัขัน้เงนิ
เดือนสอดคล้องกบัแนวคดิของ พศนิ แตงจวง (2554 
: 263) และสุรศักดิ์ ปาเฮ (2556 : 4-8) ที่กล่าวว่า 
สมรรถนะประจำาสายงานประกอบด้วย 6 สมรรถนะ 
คือ 1) ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
เป็นสมรรถนะที่เป็นตัวตนของครูเพื่อวิชาชีพครู
ต้องได้รับการขัดเกลา ฝึกอบรมจากกระบวนการ
ฝึกหัดครู 2) ด้านการพัฒนาผู้เรียน เป็นสมรรถนะ
ท่ีมุ่งเน้นเป็นผู้ท่ีมีความสามารถและมีความเพียบ
พร้อมเพ่ือสามารถขัดเกลาเยาวชนให้เป็นพลเมือง
ท่ีดี มเีคร่ืองมอืพร้อมท่ีจะออกไปเผชญิสังคมท่ีมกีาร
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 3) ด้านการบริหารจัดการ
ชัน้เรียน เปน็สมรรถนะท่ีแสดงถึงความพร้อมในการ
เป็นครูมืออาชีพ 4) ด้านการวิเคราะห์สังเคราะห์
และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นสมรรถนะเสริม
เติมแต่งเพ่ือให้ครูเป็น “ครูมืออาชีพ” ท่ีต้องมีการ
วิเคราะห์ ค้นคว้า วิจัยเพื่อทำาความเข้าใจสาเหตุ
ของปัญหาอย่างแท้จริงซึ่งจะนำาไปสู่การแก้ปัญหา
ได้อยา่งสมบรูณ ์5) ด้านภาวะผู้นำาครูเปน็สมรรถนะ
ที่จะช่วยทำาให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาตนเอง
จากการนำาประสบการณ์จากการทำางานมาพิจารณา
ให้รอบคอบว่ามีจุดบกพร่องหรือไม่อย่างไร เพ่ือจะ
ได้ใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาตนเองต่อไป และ 
6) ด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ
ชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้เป็นสมรรถนะที่เป็น
แนวทางนำาไปสูข่อ้มลูสนบัสนนุการจดัการเรยีนการ
สอนสรา้งความสมัพนัธก์บัชมุชนและผู้ปกครองเพือ่
ประโยชน์การเรียนรู้ และทำาให้เข้าใจนักเรียน
 2. สร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ในที่ทำางานเพื่อพัฒนาสมรรถนะประจำาสาย
งานครูโรงเรียนเอกชน สรุปได้ดังนี้
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 2.1 การศึกษาพหุกรณีศึกษา
  2.1.1 การศึกษาสภาพการจัดการเรียน
รูใ้นทีท่ำางานเพือ่พัฒนาสมรรถนะประจำาสายงานครู
โรงเรียนเอกชนมีวิธีการจัดการเรียนรู้ในที่ทำางาน
ด้วยวิธีการต่างๆ ทั้ง 27 วิธีดังกล่าวแล้ว ที่เป็น
เช่นนี้เพราะการเรียนรู้ในที่ทำางาน เป็นวิธีการ และ
กิจกรรมต่างๆที่ทำาให้ครูเกิดการเรียนรู้ในทำางาน
ผ่านการให้ความรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้ท้ังแบบท่ีเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการซึ่งก่อประโยชน์อย่าง
ฉับพลัน และรวดเร็วต่อภาระหน้าที่ความรับผิด
ชอบของครู ตรงตามสาขาวิชาชีพ และสอดคล้อง
กับความสนใจของครู ซึ่งผลที่ได้นั้นเป็นการพัฒนา
ครูในด้านความรู้ทักษะทัศนคติ และพฤติกรรมท่ี
มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมในการทำางานซึ่ง
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
ท่ีทำางานเพื่อพัฒนาสมรรถนะประจำาสายงานครู
โรงเรียนเอกชน แยกเป็น 2 ประเด็น คือ 1) ปัญหา
ในระดับโรงเรียนประกอบด้วย (1) การขาดความ
รู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในที่ทำางาน 
และ (2) ขาดแคลนบุคลากรของโรงเรียนเอกชน 2) 
ปัญหาในระดับบุคคลประกอบด้วย (1) การไม่เห็น
ความสำาคัญในการพัฒนาตนเองของครูในโรงเรียน 
(2) ภาระงานที่มากไม่เอื้ออำานวยต่อการพบปะแลก

เปลี่ยนเรียนรู้ของครู (3) ครูขาดทักษะการสอน (4) 
ครขูาดทกัษะทีเ่กีย่วกบัการจดัการเรยีนรูใ้นทีท่ำางาน
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเชอะวาน (Schvein, 
2003 : 12) และโรว์เดน (Rowden, 2007)
    2.1.3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำาเร็จใน
การจัดการเรียนรู้ในท่ีทำางานเพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
ประจำาสายงานครูโรงเรียนเอกชนมีดังน้ี 1) การ
สนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหารในการอำานวย
การให้การจัดการเรียนรู้ในที่ทำางาน 2) มีบุคลากร
ที่มีความรู้ ความสามารถที่ส่งเสริมการจัดการเรียน
รู้ในที่ทำางาน 3) การจัดการเรียนรู้ในที่ทำางานที่
สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงาน 4) การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบ เพื่อเอื้อต่อการ

จัดการเรียนรู้ในที่ทำางาน  5) การมีส่วนร่วมของ
ทุกฝ่าย 6) การมีขวัญและกำาลังใจที่ดีต่อการทำางาน
7) การบริหารงานของโรงเรียนที่เป็นระบบ และ
8) บรรยากาศขององคก์รทีม่คีวามร่วมมอืร่วมใจกนั
ในการทำางานซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิเกีย่วกบัปจัจยั
ที่เกี่ยวข้องที่เอื้ออำานวยต่อการจัดการเรียนรู้ใน
ท่ีทำางานของ เนช่ันแนล บอร์ด ออฟ เอมพลอยเมนท์
แอนด์ เทรนนิง (National Board of Employment
and Training, 1993) แมทธวิส์ (Matthews, 1999) 
โรว์เดน (Rowden, 2007) ดังนั้นการจัดการเรียน
รู้ในท่ีทำางานจะประสบผลสำาเร็จได้นั้นผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรให้ความสำาคัญและส่งเสริม
ปัจจัยดังกล่าวให้เกิดขึ้นในโรงเรียน
 2.2 การตรวจสอบรปูแบบการจดัการเรยีน
รู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะประจำาสายงานครูโรงเรียน
เอกชนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
  2.2.1 การตรวจสอบรปูแบบการจดัการ
เรียนรู้ในที่ทำางานโดยผู้ทรงวุฒิ จำานวน 10 คนเกี่ยว
กับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ พบว่า
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รูปแบบมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ใน
ระดบัมากทีส่ดุซึง่แสดงใหเ้หน็วา่รปูแบบการจดัการ
เรียนรู้ในที่ทำางานเพื่อพัฒนาสมรรถนะประจำาสาย
งานครูโรงเรียนเอกชน ที่ประกอบด้วย 1) หลักการ
ของรูปแบบ 2) ลักษณะของรูปแบบ 3) แนวทาง
การนำารูปแบบไปใช้ และ 4) เงื่อนไขของการนำารูป
แบบไปใช้นั้นสามารถนำาไปใช้ได้ จึงส่งผลให้มีความ
เป็นไปได้สูงที่จะประสบความสำาเร็จเมื่อนำาไปใช้ใน
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 
ควรเพิม่เตมิการสรา้งความเขา้ใจ (2) การเรยีนรูแ้บบ
ผู้ใหญ่ ควรขยายความจากเดิมเป็นการเรียนรู้แบบ
ผูใ้หญค่วรคำานึงถงึความตอ้งการและความสนใจของ
คร ู2) ดา้นลกัษณะของรปูแบบ ได้แกร่ะบบยอ่ยดา้น
เทคโนโลยี ควรเพิ่มเติมความรู้ หลักสูตร นวัตกรรม 
วัสดุอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และตารางเรียน 3) ด้าน
แนวทางการนำารปูแบบไปใช้ ไดแ้กค่วรดำาเนนิการใน
กลุ่มทดลองก่อนขยายผลทั่วทั้งโรงเรียนควรเปลี่ยน
เป็นการดำาเนินการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ใน
ท่ีทำางานเพื่อพัฒนาสมรรถนะประจำาสายงานครู
โรงเรียนเอกชน เพื่อนำาไปปรับปรุงพัฒนาใช้ได้กับ
ครูทั่วโรงเรียน และ 4) ด้านเงื่อนไขของการนำารูป
แบบไป มขีอ้เสนอแนะเพิม่เตมิวา่ควรมเีฉพาะท่ีเป็น
ปจัจยัตอ่ความสำาเรจ็ เนือ่งจากปจัจยัทีเ่ปน็อปุสรรค
ยงัมอีกีมากบางปจัจยัทีผู่ว้จัิยไมไ่ดศ้กึษา ซึง่ขอ้เสนอ
แนะดังกล่าวช่วยให้งานวิจัยมีความครอบคลุมและ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
มานิตย์ นาคเมือง (2552 : 216-222) ปวีณา หมด

ราคี (2552 : 7-8) และธนพร ศรีมาหา (2553 : 8)
 3. การประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ในที่ทำางานเพื่อพัฒนาสมรรถนะประจำาสายงานครู
โรงเรียนเอกชน เปน็การประเมนิความเหมาะสมของ
รูปแบบโดยผู้บริหารและครู พบว่าความเหมาะสม
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในที่ทำางาน โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า รูปแบบสามารถ
นำาไปใชไ้ด้จริงหลังจากมีการตรวจสอบความเหมาะ
สมและความเป็นไปได้จากผู้ทรงวุฒิทั้ง 10 คน และ
มีการประเมินรูปแบบจากผู้บริหารและครูจำานวน 
534 คนซึ่งวิธีการพัฒนารูปแบบดังกล่าวสอดคล้อง
กับตามแนวคิดของทิศนา แขมมณี (2551 : 20) 
ปวีณา หมดราคี (2552 : 8) ธนพร ศรีมาหา (2553 
: 15) และอรอมุา รุง่เรอืงวณชิกลุ (2556 : 182-183) 
ซ่ึงกล่าวว่า การตรวจสอบรูปแบบสามารถทำาได้ 2 
ลักษณะ โดยการตรวจสอบรูปแบบเชิงคุณลักษณะ
สามารถดำาเนินการโดยผู้ทรงวุฒิเพื่อหาข้อสรุปของ
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบที่
ประเมิน ส่วนการตรวจสอบรูปแบบเชิงปริมาณใช้
การตรวจสอบเชงิสถติิเพ่ือนำาขอ้มลูไปปรบัปรุงแบบ
เดิม ซึ่งสอดคล้องกับวิธีการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้
ได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในที่ทำางานเพื่อพัฒนา
สมรรถนะประจำาสายงานครูโรงเรียนเอกชนฉบับ
สมบูรณ์

ข้อเสนอแนะ
 1.	ข้อเสนอแนะในการนำาไปใช้
  1.1 ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย 1) ต้น
สังกัดควรกำาหนดนโยบายการพัฒนาครูด้วยการ
จัดการการเรียนรู้ในท่ีทำางานให้โรงเรียนเอกชนนำา
สูก่ารปฏบิตัโิดยมวีธิกีารทีส่อดคลอ้งกบัสภาพปญัหา 
และความต้องการในการพัฒนาครูของโรงเรียน
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และครู 2) การกำาหนดเป้าหมายและมาตรฐานใน
การจัดการเรียนรู้ในที่ทำางานเป็นสิ่งสำาคัญและเป็น
ตัวกระตุ้นให้ครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องมีความ
ตระหนักถึงบทบาทและหน้าท่ีของตน ดังน้ันจึง
ต้องกำาหนดเป้าหมายและมาตรฐานในการจัดการ
การเรียนรู้ในที่ทำางานเพื่อเป็นการกระตุ้นบุคลากร
และใช้เป็นตัวช้ีวัดในคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการ
จัดการการเรียนรู้ในท่ีทำางานของโรงเรียนเอกชน 
3) ในการกำาหนดนโยบายการจัดการการเรียนรู้ใน
ที่ทำางานสู่การปฏิบัตินั้น ต้องมีการดำาเนินงานอย่าง
เปน็ขัน้ตอนตัง้แตก่ารประเมนิสภาพการจดัการการ
เรียนรู้เพื่อทำาให้การออกแบบการจัดการการเรียน
รู้ได้ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการจำาเป็น
ของครู ดังนั้นจึงควรสำารวจความต้องการจำาเป็นที่
จะส่งเสริมให้การจัดการการเรียนรู้ในที่ทำางานเพื่อ
ทีร่ฐัจะสามารถใหก้ารสนบัสนนุใหต้รงความตอ้งการ
ของโรงเรียนและครู
 1.2 ขอ้เสนอแนะในระดบัปฏบิตักิาร 1) ใน
การนำาการจัดการการเรียนรู้ในท่ีทำางานเพื่อพัฒนา
สมรรถนะประจำาสายงานครูโรงเรียนเอกชนสู่การ
ปฏิบัตินั้น ต้องคำานึงถึงสภาพแวดล้อมบริบทและ
วฒันธรรมรวมทัง้สภาพปัญหาการจดัการการเรยีนรู้
ของครูในแตล่ะบริบทดงันัน้ควรมกีารนำารูปแบบการ
จัดการการเรียนรูใ้นทีท่ำางานไปทดลองใชใ้นโรงเรยีน
โดยเริม่จากกลุ่มเล็กกอ่นขยายผลไปทัง้โรงเรยีนเพือ่
ยกระดบัคณุภาพของโรงเรยีนใหค้รมูกีารเรยีนรูแ้ละ
พัฒนาตนเองตลอดจนมีความพึงพอใจในชีวิตการ
ทำางาน 2) การจัดการการเรียนรู้ในท่ีทำางานเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะประจำาสายงานครูโรงเรียนเอกชน
นั้นเป็นวิธีการและกิจกรรมต่างๆ ท่ีทำาให้ครูเกิด
การเรียนรู้ในที่ทำางานผ่านการเรียนรู้ทั้งแบบที่เป็น

ทางการและไม่เป็นทางการซึ่ง เกิดประโยชน์

อยา่งฉบัพลนั และรวดเรว็ตอ่ภาระหนา้ทีข่องครตูรง
ตามสาขาวิชาชีพ ดังนั้นจึงควรจัดการการเรียนรู้
ในที่ทำางานโดยส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ทั้ง
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเป็นทางการและกิจกรรมการ
เรยีนรูไ้มเ่ปน็ทางการโดยการบรูณาการงานและการ
เรียนรู้ของครูเข้าด้วยกัน
 2.	ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
  2.1 การวิจัยครั้งนี้เป็นตรวจสอบรูป
แบบทัง้จากผูท้รงคณุวุฒิและการตรวจสอบรปูแบบ
เชิงปริมาณจากครูและผู้บริหารดังนั้น จึงเสนอแนะ
ใหโ้รงเรยีนเอกชนไดน้ำารปูแบบการจดัการการเรยีน
รูใ้นทีท่ำางานจากการวจิยัครัง้นีไ้ปใชใ้นโรงเรยีนและ
ควรมกีารวจัิยเพ่ือศกึษาประสิทธผิลของรูปแบบการ
จัดการการเรียนรู้ในท่ีทำางานเพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
ประจำาสายงานครูโรงเรียนเอกชน
  2.2 การพัฒนารูปแบบการจัดการการ
เรียนรู้ในที่ทำางานเพื่อพัฒนาสมรรถนะประจำาสาย
งานครูโรงเรียนเอกชนครั้งนี้เป็นการศึกษาภาพรวม
ของระบบการจัดการการเรียนรู้ในท่ีทำางานจึงควร
มกีารวจิยัเพ่ือศกึษาการเรยีนรูข้องครทูีเ่กีย่วขอ้งกบั
กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในที่ทำางาน
เพื่อใช้เป็นแนวทางให้โรงเรียนนำากิจกรรมดังกล่าว
ไปใช้พัฒนาครูและเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ของ
การจัดการเรียนรู้ในที่ทำางานที่เหมาะสมกับองค์กร
ทางการศึกษาต่อไป
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บทคัดย่อ
 การประเมินนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลมีวัตถุประสงค์
เพื่อ ประเมิน กระบวนการดำาเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ์ ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ
และปริมาณโดยสุ่มโครงการ แบบเจาะจง จำานวน 45 โครงการ ประชากร 700 คน 
ผลการประเมินปรากฏดังนี้ 1) ประเมินกระบวนการ (Process) มีการนำานโยบาย
ของผู้บริหารมาแปลงเป็นยุทธศาสตร์และโครงการ ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบราชการ 
ปัญหาได้แก่ การยึดกรอบเดิม เน้นการแก้ปัญหาการเมืองท้องถิ่นและคะแนนเสียง
เลือกตั้ง งบประมาณที่ล่าช้า 2) ประเมินผลผลิต (Product) มีการแปลงนโยบายไป
สู่แผนโครงการตามนโยบายที่กำาหนด ร้อยละ100 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2553-2555 
มีการจัดทำาโครงการแล้วเสร็จ ร้อยละ 86.1, 68.5 และ 86.1 3) ประเมินผลลัพธ์ 
(Outcome) ความพึงพอใจของประชาชนและความคิดเห็นที่มีต่อความสำาเร็จตาม
วตัถปุระสงค ์พบวา่ ประชาชนมคีวามพึงพอใจ และเหน็วา่ นโยบายทัง้ 9 ด้านมคีวาม
สำาเร็จในระดับมาก

คำาสำาคัญ : ประเมินนโยบาย, องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ประเมินนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
Policy Evaluation of Satun Provincial

Administrative Organization
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Abstract
 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. 

Key words : Policy evaluation, Satun 
Provincial Administrative Organization

บทนำา
 นโยบายเป็นกรอบและแนวทางในการ
ปฏิบัติหรือตัดสินใจ เพื่อให้การดำาเนินการและการ
บริหารงานในด้านต่างๆบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพนำามา
สู่ความสำาเร็จขององค์กรและความพึงพอใจของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย นโยบายเป็นเคร่ืองมือท่ีทำาให้ผู้
บริหารทราบว่าจะทำาอะไร เปรียบเสมือนเข็มทิศ
และหางเสอืทีจ่ะชว่ยทำาใหก้ารบรหิารงานดำาเนนิไป
ถูกทิศทาง สนับสนุนความชอบธรรม การใช้อำานาจ
ของผู้บริหารช่วยให้เกิดการพัฒนาทางการบริหาร
ในแง่ของการนำานโยบายไปปฏิบัติ 
 นโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูลของผู้บริหารในช่วงปี พ.ศ. 2553-2555 มี 
9 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
สาธารณสุข ด้านการศึกษาและการกีฬา ด้าน
ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการ
ท่องเที่ยว ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน ดา้นการเมอืงและการบริหาร
จัดการ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลได้ร่วม
กับมหาวิทยาลัยทักษิณ ในการจัดให้มีการประเมิน
นโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เพื่อ
ประเมินกระบวนการ (Process) ประเมินผลผลิต 
(Product) และผลลพัธ ์(Outcomes) ขอ้เสนอแนะ 
สำาหรบัการกำาหนดและดำาเนินนโยบายขององคก์าร
บริหารส่วนจังหวัดสตูลในปีต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพื่อประเมินกระบวน (Process) ของ
นโยบายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 2. เพ่ือประเมินผลผลิต (Product) และ
ผลลัพธ์ (Outcomes) ของนโยบายองค์การบริหาร
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ส่วนจังหวัดสตูล
 3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะ สำาหรับการ
กำาหนดและดำาเนนินโยบายขององคก์ารบริหารสว่น
จังหวัดสตูล

การสังเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
 Suchman (1967 อ้างถึงใน สุวิมล 
ติรกานันท์, 2550, 1) ให้ความหมายของการ
ประเมินโครงการว่า หมายถึง การใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ หรือการใช้เทคนิคการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์เพื่อหาข้อมูลท่ีเป็นจริง และเชื่อถือได้
เกี่ยวกับโครงการ เพื่อการตัดสินใจว่าโครงการดัง
กลา่วดหีรอืไมด่อียา่งไร หรอืเป็นการคน้หาวา่ผลของ
กจิกรรมทีว่างไวใ้นโครงการ ประสบความสำาเรจ็ตรง
ตามวัตถุประสงค์ หรือความมุ่งหมายของโครงการ
หรือไม่
 เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2546 : 305) 
กล่าวว่า การประเมินโครงการเป็นกระบวนการ
รวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่จำาเป็นอันจะนำาไป
สู่การตัดสินความสำาเร็จ รวมท้ังการแก้ไขปรับปรุง 
พฒันา ตลอดจนการสรา้งและการกำาหนดทางเลอืก
ใหม่ในการดำาเนินโครงการ
 แบบจำาลองในการประเมินมีหลายรูป
แบบ เช่น แบบจำาลอง (Model) การประเมินของ 
Stufflebeam และคณะ แบ่งการประเมินออกเป็น 
4 ประเภท คือ
 1) การประเมินบริบทหรือสภาพแวดล้อม 
(Context Evaluation: C) เป็นการประเมินก่อน
ที่จะลงมือดำาเนินโครงการใด ๆ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
กำาหนดหลักการและเหตุผล รวมทั้งเพื่อพิจารณา
ความจำาเป็นจะต้องจัดทำาโครงการ การชี้ประเด็น
ปัญหาตลอดจนการพิจารณาความเหมาะสมของ

เป้าหมายของโครงการ
 2) การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input 
Evaluation: I) เป็นการประเมินเพ่ือพิจารณาถึง
ความเหมาะสม ความเพียงพอของทรัพยากรที่จะ
ใช้ในการดำาเนินโครงการ ตลอดจนเทคโนโลยีและ
แผนของการดำาเนินโครงการ
 3) การประเมินกระบวนการ (Process 
Evaluation : P) เป็นการประเมินเพื่อ
  (1) หาข้อบกพร่องของการดำาเนิน
โครงการ เพ่ือทำาการแก้ไขให้สอดคล้องกับข้อ
บกพร่องนั้น ๆ
  (2) หาขอ้มลูประกอบการตัดสินใจทีจ่ะ
สั่งการเพื่อการพัฒนางานต่าง ๆ
  (3) บันทึกภาวะของเหตุการณ์ต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นไว้เป็นหลักฐาน
 4) การประเมนิผลผลติทีเ่กดิขึน้ (Product 
Evaluation : P) เป็นการประเมินเพื่อเปรียบเทียบ
ผลที่เกิดขึ้นจากการทำาโครงการกับเป้าหมาย หรือ
วตัถปุระสงคข์องโครงการทีก่ำาหนดไว้แต่ต้น รวบทัง้
การพิจารณาในประเด็นของการยุบ เลิก ขยายหรือ
ปรับเปลี่ยนโครงการ
 ในการประเมินแผนพัฒนาขององค์การ
บรหิารส่วนจงัหวดัสตลูไดน้ำาตวัแบบนีม้าปรับใช ้โดย
เลือกประเมินกระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์ 

วิธีวิจัย
 การประเมินนโยบายขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล เป็นการวิจัยเชิงประเมิน (Evaluative
research) ใชว้ธิกีารวจิยัเชงิคณุภาพและเชงิปริมาณ 
โดยแยก การประเมินออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
 1. การประเมินกระบวนการ (Process) 
ประเมินกระบวนการดำาเนินงานตามนโยบายของ
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องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสตลู  ไดแ้ก ่ กระบวนการแปลงนโยบายไปสู ่ แผนและโครงการ  ปญัหาอปุสรรค 
 2. การประเมินผลผลิต (Product) ประเมินโครงการที่จัดทำาแล้วเสร็จตามยุทธศาสตร์และแผน
ดำาเนินการ ได้แก่ ร้อยละของโครงการที่มีการจัดทำาโดยแปลงนโยบายไปสู่แผนและโครงการ ร้อยละของ
จำานวนโครงการที่มีการดำาเนินการแล้วเสร็จ
 3. การประเมินผลลัพธ์ (Outcome) ได้แก่ ความพึงพอใจของประชาชน ความสำาเร็จตาม
วัตถุประสงค์

แหล่งข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล	
 1. โครงการทีถ่กูแปลงมาจากนโยบายในการบรหิารงาน 9 ดา้น จากแผนพฒันาขององคก์ารบรหิาร
ส่วนจังหวัดสตูลสุ่มตัวอย่างจำานวน 45 โครงการ (เจาะจงเลือกโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำา
และอยู่ในนโยบายในการบริหาร 9 ด้านและทำาต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 - 2555) 
 2. ประชาชนในพื้นที่ 7 อำาเภอ จำานวน 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
  นโยบายไปสู่ แผน
  และโครงการ

- มีการปฏิบัติตามแนวทาง
  ที่กำาหนดครบถ้วน

- กองงาน - วิจัยเอกสาร
- การสัมภาษณ์

ค่าร้อยละ/
ค่าเฉลี่ย- ปัญหา/อุปสรรค - ข้อมูลปัญหาและอุปสรรค   

  ของการดำาเนินงาน
- กองงาน
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ผลการวิจัย
 1. ประเมนิกระบวนการ (Process) พบวา่ องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสตูลได้ดำาเนนิการจดัทำาแผน
พฒันาฯ โดยมกีารจดัทำาแผนยทุธศาสตร ์และแผนการดำาเนนิงานประจำาป ีเปน็ไปตามระเบยีบของราชการ 
โดยนโยบาย 9 ดา้นของนายกองค์การบรหิารสว่นจงัหวดัสตลูได้ถกูนำามาผนวกเขา้กบัยทุธศาสตรข์ององคก์าร
บริหารส่วนจังหวัดสตูล และกำาหนดแผนดำาเนินงานประจำาปี ที่มีการกำาหนดโครงการตามยุทธศาสตร์และ
นโยบายที่นายกฯ กำาหนด ที่มาของนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลมาจาก (1) นโยบายที่ใช้ใน
การหาเสียงของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและทีมงาน (2) การเสนอของสมาชิกสภาองค์การบริหาร
สว่นจงัหวดั (3) ความตอ้งการของประชาชนและ (4) ผูแ้ทนภาคสว่นต่างๆ ทีเ่ขา้มารว่มกำาหนด ยทุธศาสตร์ฯ 
 องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสตลูใหค้วามสำาคญัในทกุกระบวนการจดัทำาและคำานงึถงึความสอดคลอ้ง
กบัวตัถปุระสงค์ของโครงการและนโยบายโดยการจดัทำาแผนการดำาเนนิงานของกองงานจะถูก นำาสง่เข้าสูก่าร
พิจารณาของกองแผนและงบประมาณ เพื่อบรรจุเข้าแผนการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ หากมีข้อผิด
พลาดหรือมีบางประเด็นไม่สอดคล้องต้องปรับแก้ จะมีการส่งคืนไปยังกองงานนั้นเพื่อแก้ไขปรับปรุง เสนอ
เขา้สูก่ารพจิาณาครัง้ตอ่ไป และหากผา่นการพจิารณาของคณะกรรมการแผนฯกน็ำาสู่การบรรจุเข้าแผนการ
ปฏิบัติงานประจำาปี ปัญหาอุปสรรคในการแปลงนโยบาย ได้แก่ ขาดการพัฒนาและปรับปรุงให้ทันสมัย ยึด
กรอบเดมิทีเ่คยทำามาเป็นลกัษณะแบบเกา่ไมม่กีารปรบัปรุงใหเ้ปน็ปจัจุบนัยทุธศาสตรส์ว่นมากใหค้วามสำาคญั
กับเรื่อง ความเป็นอยู่ วิถีชีวิต และการอนุรักษ์ ไม่ให้ความสำาคัญกับเทคโนโลยี เน้นการแก้ปัญหาการเมือง

ประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัด แหล่งข้อมูล เครื่องมือ/วิธีการ สถิติที่ใช้

2.		ผลผลิต	(Product)

- โครงการที่จัดทำาแล้ว
เสร็จตามยุทธศาสตร์
และแผน

- ร้อยละของจำานวน
โครงการที่มีการจัดทำาโดย
แปลงนโยบายไปสู่แผน 
โครงการ
- ร้อยละของจำานวน
โครงการที่มีการดำาเนินการ
แล้วเสร็จ

- ข้อบัญญัติ 
  งบประมาณ 
 ประจำาปี 
2553 - 2555
- รายงาน
ประจำาปีต่างๆ
- E-plan  
ของกองแผน

- วิจัยเอกสาร
- การสัมภาษณ์

3.		ผลลัพธ์ของนโยบาย	(Outcome)

- ความพึงพอใจของ
  ประชาชน
- ความสำาเร็จตาม
  วัตถุประสงค์

- ระดับความพึงพอใจ
- ระดับความสำาเร็จตาม
  วัตถุประสงค์

- รายงานการ
  สำารวจของ
  กองแผนฯ
- ประชาชน 
  จาก 7 อำาเภอ

- วิจัยเอกสาร
- การสัมภาษณ์
- แบบสอบถาม

ค่าร้อยละ/
ค่าเฉลี่ย
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ท้องถิ่น โดยเฉพาะคะแนนเสียงเลือกตั้ง ระบบการบริหาร มีการใช้กฎเกณฑ์หรือวิธีการดำาเนินการยุ่งยาก
ทำาให้แผนและโครงการล่าช้า การปรับเปลี่ยนงบประมาณ และงบประมาณไม่มาตามกำาหนดเวลา การ
ส่ือสารต่อสังคม เจ้าหน้าที่ส่ือสารเป็นทางการหรือวิชาการมากเกินไป ทำาให้ประชาชนไม่ทราบถึงเนื้อหา 
หลักการ ความต้องการของแผนและโครงการดังกล่าวชัดเจน ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ภาระหน้าที่ของกอง
หรือสำานักงานที่มีงานประจำาอยู่มากจะไม่รับเรื่องที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบ กระบวนการแปลงนโยบายไป
สู่การปฏิบัติพบว่ามีที่มาดังนี้

นโยบายการบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

แผนการ

บริหารงาน

และโครงการของแต่ละ

ปีงบประมาณของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

สำานักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด

กองกิจการสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด

กองการศึกษา	ศาสนา
และวัฒนธรรม

กองแผนและงบประมาณ

กองพัสดุและทรัพย์สิน

กองช่าง
ภัยธรรมชาติ

นโยบาย/กฎหมาย

สังคม/วัฒนธรรม

เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์จังหวัด

การเมือง
กองแผนและงบประมาณ

พิจารณาผ่านปรับปรุง

ความต้องการ
ของประชาชน

จัดทำาแผนการบริหารงาน
และโครงการของกอง/สำานัก

กองคลัง
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 2.	ประเมินผลผลิต	(Product)
  2.1 จำานวนโครงการที่มีการจัดทำาโดยแปลงนโยบายไปสู่แผนโครงการ จากการศึกษาโครงการ
ที่มีการจัดทำาโดยแปลงนโยบายไปสู่แผนและโครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำาปี 2553 – 2555 
พบว่า การจัดทำาโดยแปลงนโยบายทั้ง 9 ด้านไปสู่แผนและโครงการ เป็นไปตามนโยบายที่กำาหนดทั้งหมด
ได้มีการบรรจุในแผนพัฒนา 3 ปี ร้อยละ 100
  2.2 จำานวนโครงการท่ีมกีารดำาเนนิการตามแผนการดำาเนนิงานประจำาปแีลว้ พบวา่ ปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2553 ดำาเนินการแล้วเสร็จจำานวน 112 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 86.15 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

มกีารดำาเนินการแล้วเสรจ็จำานวน 89 โครงการ คดิเป็นร้อยละ 68.5 ปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 มกีารดำาเนนิการ
โครงการแล้วเสร็จ จำานวน 112 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 86.15 
	 3.	ประเมินผลลัพธ์	(Outcomes)
  3.1 ความพงึพอใจของประชาชน ความพงึพอใจของประชาชนจากนโยบายในการบรหิารองคก์าร
บรหิารสว่นจังหวดัสตลู โดยใชข้อ้มลูจากการประเมนิแผนพฒันาฯ และการรวบรวมขอ้มลูของกองแผนและ
งบประมาณ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553-2555 พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อนโยบายทั้ง 9 ด้านที่แปลงมา
เป็นโครงการตามแผนพัฒนาฯ ในระดับมาก
  3.2 ความสำาเร็จตามวัตถุประสงค์ พบว่า นโยบายการบริหารทั้ง 9 ด้านมีความสำาเร็จในระดับ
มาก โดยด้านศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความสำาเร็จมากที่สุด ดังตาราง

นโยบาย

ระดับความคิดเห็น

S.D. แปลผลมาก
ที่สุด

มาก น้อย
น้อย
ที่สุด

ไม่แน่ใจ

1. ด้านเศรษฐกิจ 306
(43.7)

256
(36.5)

87
(12.4)

36
(5.7)

13
(1.8)

4.15 .82 มาก

2. ด้านสังคม 289
(41.2)

279
(39.9)

83
(11.8)

37
(5.3)

11
(1.5)

4.14 .75 มาก

3. ด้านสาธารณสุข 307
(43.9)

273
(39.0)

65
(9.4)

35
(5.0)

17
(2.4)

4.17 .80 มาก

4. ด้านการศึกษา
และกีฬา

264
(37.7)

253
(36.1)

116
(16.6)

37
(5.3)

29
(4.1)

3.98 .92 มาก

5. ด้านศาสนา 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

309
(44.1)

271
(38.8)

68
(9.7)

38
(5.5)

12
(1.7)

4.18 .78 มาก
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สรุปและข้อเสนอแนะ
 1.	ด้านกระบวนการ	 (Process) พบ
ว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลได้ดำาเนินการ
โดยปฏิบัติตามระเบียบของราชการอย่างเคร่งครัด 
เหตผุลเนือ่งจากเปน็การดำาเนินงานท่ีหน่วยงานและ
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลต้อง
ปฏิบัติทุกๆ ปี และการประสานงาน ทำางานร่วมกับ
ภาคประชาชนและองคก์รอืน่ๆกเ็ปน็การตดิตอ่ทีท่ำา
อยู่เป็นประจำาอยู่แล้วจึงไม่มีเป็นปัญหา บุคลากร
และหนว่ยงานตอ้งพยายามรกัษาผลการปฏบิตังิาน
ที่ดีนี้ไว้ให้คงอยู่ในปีต่อ ๆ ไป
 ปัญหาของการดำาเนินงาน ได้แก่ การยึด
กรอบเดิม เน้นการแก้ปัญหาการเมืองท้องถ่ินโดย
เฉพาะคะแนนเสียงเลือกตั้ง การปรับเปลี่ยนงบ
ประมาณ และงบประมาณไม่มาตามกำาหนดเวลา 
ประชาชนรับรู้น้อยปัญหาสองปัญหาแรกถือเป็น
เรือ่งปกตขิององคก์รปกครองท้องถ่ินท่ีมผีูบ้รหิารมา

นโยบาย

ระดับความคิดเห็น

S.D. แปลผลมาก
ที่สุด

มาก น้อย
น้อย
ที่สุด

ไม่แน่ใจ

6. ด้านการท่องเท่ียว 302
(43.1)

270
(38.6)

79
(11.3)

32
(4.6)

15
(2.2)

4.16 .81 มาก

7. ด้านทรัพยากร 
    ธรรมชาติและ
    สิ่งแวดล้อม

269
(38.5)

273
(39.0)

93
(13.3)

47
(6.7)

16
(2.3)

4.05 .84 มาก

8. ด้านโครงสร้าง
   พื้นฐาน

287
(41.0)

261
(37.3)

72
(10.3)

41
(5.8)

38
(5.4)

4.03 .95 มาก

9. ด้านการเมืองและ
   บริหารจัดการ

248
(35.5)

252
(36.0)

111
(15.9)

52
(7.4)

34
(4.9)

3.90 .93 มาก

รวม 4.08 .84 มาก

จากการเลือกตั้ง และมีวาระ 4 ปี มุ่งแสดงผลงาน
เพื่อให้ได้รับการเลือกตั้งในวาระถัดไป และไม่กล้า
เปลี่ยนแปลงวิธีการทำางานของข้าราชการประจำา
เรื่องงบประมาณเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้การทำางานจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงตาม
งบประมาณทีม่ใีนแต่ละป ีทางออกควรยดึตามแผน
ยุทธศาสตร์ และจัดลำาดับความสำาคัญของโครงการ 
อาจให้นำ้าหนักโดยความเห็นร่วมของผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติ จะเลือกโครงการไหน อย่างไร ทั้งนี้ควร
คำานึงถึงประโยชน์สูงสุดขององค์การบริหารส่วน
จงัหวัดและประชาชน และควรมกีารประชาสมัพนัธ์
ให้ประชาชนรับทราบ
 2.	ด้านผลผลิต	 (Product)	มีการแปลง
นโยบายทั้ง 9 ด้านไปสู่แผนและโครงการ เป็นไป
ตามนโยบายท่ีกำาหนด (มีการบรรจุในแผนพัฒนา 
3 ปี) จำานวนโครงการที่มีการดำาเนินการ ปีงบประ
มาณพ.ศ. 2553 ดำาเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 86.1 
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ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 มีการดำาเนินการแล้ว
เสร็จ ร้อยละ 68.5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีการ
ดำาเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 86.1 เหตุผลที่เป็นเช่น
น้ีเนือ่งจากการแปลงนโยบายไปสูแ่ผนและโครงการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลได้นำาข้อเสนอ จาก
การจัดทำาประชาคมเพื่อจัดทำาแผนพัฒนาฯ ทุกๆ
ปีมาผสมผสานกับนโยบายของนายกฯและทีมงาน
และขอ้เสนอของสมาชกิสภาจงัหวดัแตล่ะเขตมาจดั
ทำาแผนและโครงการ แต่เนื่องจากความต้องการมี
มาก ขณะทีง่บประมาณมจีำากดัทำาใหอ้งคก์ารบรหิาร
ส่วนจังหวัดไม่สามารถจัดทำาโครงการเพ่ือสนองทุก
ความต้องการได้ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
ได้รับงบประมาณแต่ละปี เฉลี่ยประมาณ 220-240 
ลา้นบาท) จงึดำาเนนิการไดต้ามตวัเลขทีป่รากฏ โดย

โครงการทีไ่มแ่ลว้เสรจ็สว่นใหญจ่ะเปน็โครงการดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 
 3.	ด้านผลลัพธ์	(Outcomes)	ความพึง
พอใจของประชาชนและความคิดเห็นที่มีต่อความ

สำาเร็จตามวัตถุประสงค์ พบว่า ประชาชนมีความ
พึงพอใจ และเห็นว่า นโยบายการบริหารทั้ง 9 ด้าน
มีความสำาเร็จในระดับมาก 
 นโยบายด้านศาสนา วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ถือว่าเป็นผล
งานที่ดีขององค์กรและเป็นนโยบายที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดควรเน้นให้ความสำาคัญและส่ง
เสริมการจัดทำามากขึ้น อันจะทำาให้สอดคล้องกับ
พื้นที่ ซึ่งมีประชากรถึง ร้อยละ 74.1 นับถือศาสนา
อิสลาม 
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม
ศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 โดยดำาเนินการวิจัยเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางในการจัดการศึกษาจากเอกสารและการสัมมนาผู้ทรง
คุณวุฒิ ระยะที่ 2 สร้างรูปแบบตามองค์ประกอบและตรวจสอบความตรงของเนื้อหา 
โดยการประเมินความสอดคล้องผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 5 คน ระยะท่ี 3 สร้างแบบ
ประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และประโยชน์ของรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
15 คน ระยะที่ 4 ตรวจสอบยืนยันรูปแบบในสถานการณ์จริงโดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิ 
60 คน ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนใน
โรงเรียนขนาดเล็ก 1) อาศัยหลักความสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการและ
บรบิทของโรงเรยีน ใชห้ลกัการมสีว่นรว่มหลกัการสอนโดยเนน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั หลกั
การพึ่งตนเอง และหลักการพัฒนาเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ 2) เน้นจุดมุ่งหมายให้
นักเรียนเป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข 3) โรงเรียนมีกลไกการดำาเนินการโดยเน้น
ความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง และจัดให้โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 4) ใช้วิธี
ดำาเนนิการพฒันาคณุภาพนกัเรียนโดยการเตรียมความพร้อมของผู้เกีย่วขอ้งใหค้วาม
รว่มมอื บรหิารแบบองคร์วม พัฒนาสมรรถนะของผู้เกีย่วขอ้งใหค้วามร่วมมอื บริหาร
แบบองค์รวมพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ  การใช้สื่อเทคโนโลยี
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รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ในโรงเรียนขนาดเล็ก	สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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เพ่ือการเรียนรู้และศึกษาด้วยตนเอง มีศูนย์การเรียนรู้
ทั้งในและนอกโรงเรียนจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ จัดชั้นเรียนและจัดครูสอนในหลายรูปแบบ 
สอนแบบกัลยาณมิตรและเผยแพร่ผลงาน 5) จัด
ให้มีการประเมินคุณภาพนักเรียนโดยใช้กิจกรรม 
เครื่องมือและผู้ประเมินแต่ละฝ่ายอย่างเหมาะสม 
และนำาผลมาปรับปรุงพัฒนาอยู่เสมอ และ6) โดยมี
เงื่อนไขว่าผู้เกี่ยวข้องทุกคนต้องตระหนักและเข้าใจ
ในแนวทางการจัดการศึกษาที่แท้จริง

คำาสำาคญั : รปูแบบการจัดการศกึษาพฒันาคณุภาพ
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 

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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บทนำา
 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติ
ปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรม
ในการดำารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสขุโดยมอบภารกจิการบรหิารและการจัดการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐานใหย้ดึเขตพืน้ท่ีการศกึษา โดยคำานงึ
ถงึปริมาณสถานศึกษา จำานวนประชากร วฒันธรรม
และความเหมาะสมด้านอ่ืนดว้ย (มาตรา 37) และให้
กระทรวงกระจายอำานาจการบรหิารและการจดัการ
ศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงาน
บุคคลและการบริหารท่ัวไปไปยังคณะกรรมการ
สำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาใน
เขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง (มาตรา 39) ของพระ
ราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
 กลุ่มสารสนเทศ สำานักนโยบายและ
แผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร ไดส้ำารวจ
ข้อมูลพ้ืนฐานการบริหารจัดการสถานศึกษา ปีการ
ศึกษา 2553 พบว่า มีโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานทั้งสิ้น จำานวน 31,424 โรงเรียน ในจำานวน
ทั้งหมดน้ีเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำานวนนักเรียน
รวมทั้งหมดแล้วไม่เกิน 120 คน มากถึง 14,397 
โรงเรยีน คดิเปน็รอ้ยละ 45.82 ซึง่มแีนวโนม้เพิม่ขึน้
ทุกปี สำาหรับสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ในปีการศึกษา 2553 มี
โรงเรยีนทัง้หมด 198 โรงเรยีนเป็นโรงเรยีนขนาดเลก็
ที่มีจำานวนนักเรียนรวมทุกระดับชั้นแล้วไม่เกิน 120 
คน จำานวน 101 โรงเรียน และปีการศึกษา 2554 
เพิ่มขึ้นเป็น106 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 51.01 
และ 53.54 ตามลำาดับและมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนทุก
ปีเช่นกัน จากข้อมูลดังกล่าว สาเหตุสำาคัญที่ทำาให้

จำานวนโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มขึ้น คือ อัตราการเกิด
ของประชากรลดลงโดยเฉพาะในวัยเรียนและการ
คมนาคมสะดวกข้ึนผู้ปกครองมีศักยภาพและฐานะ
ทางเศรษฐกิจทีส่ามารถนำาบตุรหลานของตนไปเรียน
ในโรงเรียนนอกเขตบริการของโรงเรียนขนาดเล็ก 
ทั้งของรัฐและเอกชน ที่มีความพร้อมและจัดการ
ศกึษาทีน่า่เชือ่ได้วา่มคีณุภาพดีกวา่ มมีาตรฐานเปน็
ที่ยอมรับและผู้ปกครองเกิดความพึงพอใจ 
 สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้สรุปผล
การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐานรอบสอง พบว่า ส่วนมากจะเป็นสถานศึกษา
ขนาดเล็กที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ หรือ
ควรปรับปรุง แต่ระดับดี หรือระดับดีมากจะมีน้อย 
ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลผลการประเมินรอบสอง
ของ สมศ. โรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ตั้งแต่ปีการ
ศึกษา 2549-2553 จากจำานวนโรงเรียนทั้งหมด 
198 โรงเรียน พบว่ามีโรงเรียนที่ไม่ได้รับการรับรอง
ในระดับปฐมวัย เป็นจำานวนมากถึง 56 โรงเรียน 
และในระดับประถมศึกษา จำานวน 26 โรงเรียน ซึ่ง
โรงเรียนทีไ่มไ่ด้รับการรบัรองทัง้สองระดบัส่วนใหญ่
จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก (เอกสารกลุ่มนิเทศติดตาม ฯ
ลำาดับที่ 5/2554 : 14 ) 
 การบรหิารจดัการศกึษาสถานศกึษาขนาด
เล็กยังคงมีปัญหาในการดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง
ตลอดมา เช่น ปัญหาด้านวิชาการ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์
การเรียนการสอนทีเ่หมาะสมทนัสมยั ไมเ่พียงพอกบั
ความต้องการและความจำาเป็นที่จะใช้ ขาดแคลน
หนังสือเรียน หนังสืออ่านประกอบแหล่งเรียนรู้ใน
สถานศกึษาและชมุชน เนือ่งจากงบประมาณมจีำากดั
ไมเ่พยีงพอกบัความตอ้งการ ทำาใหผู้เ้รยีนไมส่ามารถ
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ศกึษาหาความรูจ้ากแหลง่เรยีนรูไ้ดอ้ยา่งหลากหลาย 
ครูขาดประสบการณ์ในการสร้างและการใช้สื่อการ
เรียนการสอนและขาดความรู้ ความเข้าใจในการใช้
สื่อเทคโนโลยี (ICT) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตำ่า มีปัญหาด้านการคิดวิเคราะห์และการคิด
คำานวณ ขาดแรงจูงใจในการเรียน ขาดเรียนบ่อย
และขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลานาน ปัญหาด้าน
บุคลากร เช่น ขาดแคลนบุคลากร มีครูไม่ครบช้ัน
เรียน มีครูไม่ตรงกับสาขาวิชาเอกหรือวิชาที่ถนัด
และครูต้องรับภาระหนัก สอนหลายระดับ หลาย
รายวิชา ครูขาดขวัญและกำาลังใจตลอดจนแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานจึงทำางานได้ไม่มีประสิทธิภาพเท่า
ที่ควร บุคลากรมีการย้ายบ่อยทำาให้เกิดความไม่ต่อ
เน่ืองของงานที่ปฏิบัติ ขาดบุคลากรสายสนับสนุน
การสอน เชน่ งานธรุการ การเงิน-พสัด ุบคุลากรส่วน
ใหญเ่ปน็ครอูตัราจา้ง ระยะเวลาทีท่ำาการจ้างสัน้ เชน่ 
จ้างเหมา 4 เดือน จ้างเหมาตามปีงบประมาณทำาให้
ขาดความมัน่คงในอาชพีและความตอ่เนือ่งของงาน
ท่ีทำา การพฒันาบคุลากรใหม้คีวามรู้ความเข้าใจเกีย่ว
กับทักษะกระบวนการเรียนการสอนและการใช้สื่อ
เทคโนโยลีทางการศึกษามีน้อย การจัดสวัสดิการ
ด้านต่างๆ เช่น ที่พักอาศัย พาหนะ สาธารณูปโภค 
ฯลฯ ให้กับบุคลากรยังมีน้อย ครูประสบปัญหาการ
เดินทางที่ไกลมีความยากลำาบาก ไม่สะดวก ทำาให้
เกิดความเครียดและความกังวลใจหลายประการ 
ขาดผู้นำาที่เข้มแข็งหรือขาดผู้บริหารที่จะบริหาร
โรงเรียนเป็นระยะเวลาท่ียาวนาน ต้องให้ครูผู้สอน 
หรือครูบรรจุใหม่ทำาหน้าท่ีแทน ทำาให้โรงเรียนไม่
พัฒนาเท่าที่ควร 
 จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้ ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องและรับผิดชอบโดยตรงคือกระทรวง
ศึกษาธิการ สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน
และผู้มีส่วนได้เสียได้พยายามแสวงหาแนวทาง
นำานวัตกรรม เทคโนโลยีต่างๆ หลากหลาย รูป
แบบมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียน
ขนาดเล็ก เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
ที่กำาหนด อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เช่น การบริหารจัดการเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก 
(อภชิยั กรมเมอืง, 2552) การพฒันาสมรรถนะคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก (คูณ 
วงศ์อนันต์, 2553) ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนา
ศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ (พิธาน พื้นทอง, 2548) 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษารูป
แบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 อย่าง
เป็นระบบและเป็นรูปธรรม ซ่ึงจะช่วยให้โรงเรียน
สามารถดำาเนินกิจกรรมการเรียนการสอนสนอง
ตอบต่อนโยบายการพัฒนาการศึกษาของรัฐบาล
และแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 
2552 - 2559) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการก
ระจายทรัพยากรท่ีมอียูอ่ยา่งจำากดัใหทั้ว่ถึง และเกดิ
ประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่มาตรฐานที่กำาหนดไว้ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและ
แนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษา
 2. เพื่อสร้างรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพนักเรียน
 3. เพื่อประเมินความเหมาะสม ความเป็น
ไปได้ และประโยชน์ของรูปแบบที่สร้างขึ้น
 4. เ พ่ื อตรวจสอบยื นยั น รูปแบบใน
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สถานการณ์จริง

ขอบเขตการวิจัย
 การวิจัยครั้งน้ีมุ่งแสวงหารูปแบบในการ
จัดการศกึษาเพือ่พฒันาคณุภาพนกัเรยีนในโรงเรยีน
ขนาดเล็ก ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
ประกอบด้วย หลักการ จุดมุ่งหมาย กลไกในการ
ดำาเนินการ วิธีดำาเนินการ การประเมินผล และ
เงือ่นไขความสำาเรจ็ ลกัษณะการวจิยั มหีลายขัน้ตอน 
ซึ่งแต่ละข้ันตอนจะมีลักษณะเป็นการวิจัยย่อยแล้ว
นำามาสังเคราะห์เป็นภาพรวมต่อไป ประกอบด้วย
 1. สภาพปัญหาและแนวทางในการแก้
ปัญหา
 2. รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กตามองค์
ประกอบของรูปแบบที่กำาหนด
 3. ประเมนิความเหมาะสม ความเปน็ไปได ้
และประโยชน์ของรูปแบบ โดยใช้การสนทนากลุ่ม 
(Focus Group Discussion) โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่
เกีย่วขอ้ง ตามขอบขา่ยและภารกจิการจดัการศกึษา
ของสถานศึกษา สงักดัสำานกังานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการด้าน
วิชาการ
 4. ตรวจสอบยืนยันรูปแบบโดยผู้ทรง
คุณวุฒิ

วิธีดำาเนินการวิจัย
 การวจิยัเรือ่ง รปูแบบการจดัการศึกษาเพือ่
พัฒนาคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์

เขต 3 ในการทำาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำาหนดขั้นตอน
ในการดำาเนินการวิจัยเป็น 4 ระยะ ดังนี้ 
 ระยะที	่1	ศกึษาสภาพปจัจบุนั ปญัหาและ
แนวทางในการจัดการศึกษาจากเอกสารและการ
สัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ระยะที่	2 ร่างและตรวจสอบรูปแบบ โดย
การสรุปแนวคิด หลักการ ทฤษฎีการสร้างรูปแบบ
เพ่ือจัดทำาร่างรูปแบบข้ันต้นและให้ผู้เช่ียวชาญ
ประเมินความสอดคล้องและประเมินรูปแบบเบ้ืองต้น
 ระยะที่	3 ประเมินความเหมาะสม ความ
เป็นไปได้ และประโยชน์ของรูปแบบ ท่ีพัฒนาข้ึน 
โดยการจัดกลุ่มสนทนาของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ระยะที่	 4 ประเมินตรวจสอบยืนยันรูป
แบบจากสถานการณจ์รงิ โดยนำาแบบประเมินไปเก็บ
ข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วประมวลผลเพื่อตรวจ
สอบยืนยันรูปแบบ

เครื่องมือการวิจัย
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัได้แก่ แบบบนัทกึ
การสัมมนา เคร่ืองบันทึกเสียง กล้องบันทึกภาพ 
แบบประเมนิความสอดคล้องของรูปแบบ และแบบ
ประเมินรูปแบบ 

การสร้างเครื่องมือการวิจัย
 การวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยดำาเนินการสร้างเพ่ือ
ให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีคุณภาพ ดังนี้
 1. แบบบันทึกการสัมมนา มีขั้นตอน 
ดังต่อไปนี้
  1.1 ผู้วิจัยศึกษาการสร้างเครื่องมือของ
บุญชม ศรีสะอาด (2546 : 118)
  1.2 กำาหนดโครงสร้างเครื่องมือ และ
กำาหนดขอบเขตเนื้อหา สร้างเครื่องมือตามขอบเขต
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เนื้อหา ในประเด็นต่อไปนี้
   1.2.1 สภาพปัจจุบันของโรงเรียน
ขนาดเล็ก
   1.2.2 ปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็ก
   1.2.3 ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา การ
แกป้ญัหาและแนวทางการพฒันาโรงเรยีนขนาดเลก็
  1.3 ผู้วิจัยนำาแบบบันทึกการสัมมนา
เสนออาจารยท์ีป่รกึษาเพ่ือใหข้้อเสนอแนะและแกไ้ข
ข้อบกพร่องเพื่อตรวจสอบคุณภาพ พิจารณาความ
ถูกต้องและเหมาะสม ความครอบคลุมด้านเนื้อหา 
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
  1.4 จดัพมิพแ์บบบันทึกการสมัมนาฉบับ
สมบรูณ ์เพือ่นำาไปใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูตอ่ไป
 2. แบบประเมนิความสอดคลอ้งรปูแบบ มี
ขั้นตอนการสร้าง ดังต่อไปนี้
  2.1 ศึกษาหลักการ และวิธีการสร้าง
แบบประเมินความสอดคล้องจากเอกสารเกี่ยวกับ
การวิจัย
  2.2 กำาหนดโครงสร้างเครื่องมือ และ
กำาหนดขอบเขตเนื้อหาการสร้างเครื่องมือประกอบ
ด้วย หลักการ จุดมุ่งหมาย กลไกในการดำาเนินการ 
วิธีดำาเนินการ การประเมินผลและเงื่อนไขความ
สำาเร็จ
  2.3 สร้างแบบประเมินในลักษณะ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามเกณฑ์ต่อไปนี้
  5 หมายถึง เนื้อหาสาระที่ระบุมีความ
สอดคล้องกับการนำาไปพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
ขนาดเล็กอยู่ในระดับมากที่สุด
  4 หมายถึง เนื้อหาสาระที่ระบุมีความ
สอดคล้องกับการนำาไปพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
ขนาดเล็กอยู่ในระดับมาก
  3 หมายถึง เนื้อหาสาระที่ระบุมีความ

สอดคล้องกับการนำาไปพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
ขนาดเล็กอยู่ในระดับปานกลาง
  2 หมายถึง เนื้อหาสาระที่ระบุมีความ
สอดคล้องกับการนำาไปพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
ขนาดเล็กอยู่ในระดับน้อย
  1 หมายถึง เนื้อหาสาระที่ระบุมีความ
สอดคล้องกับการนำาไปพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
ขนาดเล็กอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  2.4 นำาร่างรูปแบบมาสร้างเป็นคำาถาม
เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ข้อเสนอแนะ และ
แก้ไขข้อบกพร่องนำาเสนอผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 5 
คน เพื่อแก้ไขและตรวจสอบความถูกต้อง ความ
ตรง ครอบคลุมเนือ้หา และปรับปรุงแกไ้ขใหม้คีวาม
สมบูรณ์ 
  2.5 ปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญให้มีความสมบูรณ์
  2.6 ส่งแบบประเมินความสอดคล้องที่
สร้างข้ึนให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 5 คนตรวจสอบ
ความสอดคลอ้งของขอ้คำาถาม แลว้นำามาคำานวณหา
คา่ดัชนคีวามสอดคลอ้ง (Index of Item Objective 
Congruence) ระหว่างข้อคำาถามกับเนื้อหา 
 3. แบบประเมินรูปแบบ มีขั้นตอนการ
สร้าง ดังต่อไปนี้
  3.1 ศึกษาหลักการ และวิธีการสร้าง
แบบประเมินจากหนังสือเกี่ยวกับการวิจัย
  3.2 กำาหนดโครงสร้างเครื่องมือ และ
กำาหนดขอบเขตเนื้อหาการสร้างเคร่ืองมือประกอบ
ด้วย หลักการ จุดมุ่งหมาย กลไกในการดำาเนิน
การ วิธีดำาเนินการ การประเมินผล และเง่ือนไข
ความสำาเร็จ เพื่อสร้างแบบประเมินความเหมาะสม 
ความเป็นไปได้และประโยชน์ของรูปแบบสร้างเป็น
แบบประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และ
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ประโยชน์ ในลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ 
  3.3 นำาแบบประเมินรูปแบบเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ข้อเสนอแนะและแก้ไข
ข้อบกพร่องโดยปรับปรุงคำาชี้แจงให้มีความชัดเจน 
เน้ือหามีความถูกต้องและครอบคลุมเนื้อหา ความ
ถูกต้องของภาษาที่ใช้
  3.4 ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอของ
อาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว นำาเสนอผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 
5 คน ประเมินความครอบคลุมและความเที่ยงตรง
ของเนือ้หา (Content Validity) เพือ่แกไ้ขและตรวจ
สอบความถกูตอ้ง ความตรง ครอบคลมุเนือ้หา และ
ปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ 
  3.5 หาค่าความเหมาะสมของเนื้อหา
สาระ โดยผูเ้ช่ียวชาญและกำาหนดเกณฑ์การผา่นทกุ
ด้านที่ระดับ3.50 และได้ปรับข้อความในข้อคำาถาม
ตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ
  3.6 นำาแบบประเมินรูปแบบที่ปรับปรุง
แล้ว จัดพิมพ์ฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำาไปใช้ในการ
ประเมินต่อไป

การเก็บรวบรวมข้อมูล
 ผู้วิจัยได้ดำาเนินการวิจัยทั้ง 4 ระยะจนได้
รปูแบบการจดัการศกึษาเพือ่พฒันาคณุภาพนกัเรียน
ในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สำานักงานเขตพื้นท่ีการ
ศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

การวิเคราะห์ข้อมูล
 1. ข้อมูลเชิงคุณภาพผู้วิจัยกำาหนดการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ดังนี้
  1.1 การศกึษาวเิคราะหเ์อกสาร แนวคดิ 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Documentary

Study) เกีย่วกบัการจัดการศกึษาเพ่ือพัฒนาคณุภาพ
นกัเรยีนในโรงเรยีนขนาดเลก็ใชก้ารวเิคราะหเ์นือ้หา 
(Content Analysis)
  1.2 วิเคราะห์ข้อมูลการสัมมนาผู้ทรง
คุณวุฒิเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทาง
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนใน
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการ
ศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 3 ใช้วิธีวิเคราะห์

เนื้อหา  (Content  Analysis)  การตีความหมาย
(Interpretive Methodology) และวิเคราะห์
วิจารณ์ (Critical Methodology)
	 2.	ข้อมูลเชิงปริมาณ
  2.1 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน
ความสอดคล้อง รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อ
พฒันาคณุภาพนกัเรยีนของโรงเรยีนขนาดเลก็ สงักัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ์
เขต 3 โดยการหาค่าเฉลี่ย
  2.2 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน
รปูแบบการจดัการศกึษาเพือ่พฒันาคณุภาพนกัเรียน
ของโรงเรยีนขนาดเลก็ สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 3 โดยการหาค่า
เฉลี่ย 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 การวิจัยครั้ งนี้ ใช้การวิ จัยและพัฒนา 
(Research and Development) วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่า
ความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและสรุปผล
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สรุปผลการวิจัย
 1. จากการศึกษาในระยะที่ 1 สรุปผลการ
วิจัยได้ดังนี้
  1.1 ผลการสังเคราะห์เอกสาร
(Documentary Study)
 จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศกึษาเพือ่พฒันาคณุภาพนกัเรยีนในโรงเรยีน
ขนาดเล็ก ผลปรากฏว่า สภาพการบริหารจัดการ
และผลที่เกิดขึ้น จากการบริหารจัดการในโรงเรียน
ขนาดเล็ก มีปัญหาที่สำาคัญดังนี้ คือ
 1. การไดร้บัการสง่เสรมิสนบัสนนุจากทอ้ง
ถิ่นชุมชนมีค่อนข้างน้อย เพราะโรงเรียนขนาดเล็ก
ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในชุมชนที่ห่างไกลและมีปัญหาทาง
ด้านเศรษฐกิจ
 2. การจัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียน
ขนาดเล็กมีค่อนขา้งจำากัดทำาใหข้าดแคลนทัง้อาคาร
เรียน อาคารประกอบ ห้องสมุด ตลอดจนสนาม 
สำาหรับการเล่นกีฬาของนักเรียน
 3. ความขาดแคลนบุคลากรที่ จะจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ จัดการเรียนการสอนโดยมีครูไม่ครบช้ัน
เรียน ไม่ครบกลุ่มสาระการเรียนรู้
 4. นักเรยีนมีความรูค้วามสามารถตามกลุม่
สาระการเรียนรู้ค่อนข้างตำ่าเมื่อเทียบกับนักเรียน
ของโรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ และ
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
 5. การลงทนุทางการศกึษาสำาหรบัโรงเรยีน
ขนาดเล็ก จึงเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างสูง เมื่อเทียบ
กับโรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ และ
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ลงทุนด้วยจำานวนเงินงบ
ประมาณที่เท่ากันแต่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของนักเรียนที่แตกต่างกัน

 6. ขวัญกำาลังใจในการปฏิบัติงานของ
ผูบ้รหิารโรงเรยีนและครใูนโรงเรยีนขนาดเลก็จะดอ้ย
กว่าในโรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ และ
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
 แนวทางการแกปั้ญหาและพฒันาโรงเรยีน
ขนาดเล็กสรุปได้ 2 ด้าน ดังต่อไปนี้
 1. ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
จัดครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ และครบช้ันเรียน ท้ังโรงเรียนเอกเทศและ
โรงเรียนประเภทหลอมรวม โดยใช้รูปแบบศูนย์
โรงเรียน การมีส่วนร่วมของชุมชน และการระดม
ทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการศึกษา
 2. ด้านคุณภาพการเรียนการสอน ใช้
นวัตกรรมการเรียนการสอนที่ถูกต้องเหมาะสม
กับสภาพของโรงเรียน เช่น การจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ การสอนเป็นทีม การใช้สื่อและอุปกรณ์
ชว่ยสอน การใชส่ื้อการสอนทางไกลร่วมกับโครงการ
สอนผ่านทีวีทางไกลของโรงเรียนไกลกังวล เป็นต้น
  1.2 ผลการสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เสนอปัญหาอุปสรรค
ของโรงเรียนขนาดเล็ก ไว้ดังนี้ นโยบายเกี่ยวกับ
โรงเรียนขนาดเล็กไมช่ดัเจน ไม่แน่นอน เปล่ียนแปลง
บ่อยเมื่อมีการเปลี่ยนผู้บริหารระดับสูง นโยบาย
ขาดความต่อเนื่อง ขาดการสนับสนุนอย่างจริงจัง
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ขาดการประสานงานที่
ดีระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับปฏิบัติ 
โรงเรียน และหนว่ยงานทีสู่งกวา่ระดับโรงเรียน จาก
สภาพการดำาเนินงานของโรงเรียนขนาดเล็ก สรุปได้
ว่าในอดีตหน่วยงานทุกระดับได้ใช้ความพยายามใน
การพฒันาคณุภาพโรงเรยีนขนาดเลก็ดว้ยนวตักรรม
และรูปแบบต่างๆ เช่น การยุบรวมโรงเรียน การ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน การจัดการเรียนการ
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สอนที่เหมาะสม การสนับสนุนงบประมาณอยู่ภาย
ใต้ข้อข้อจำากัดและสภาพปัญหา พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยู่ในระดับตำ่า และส่วนใหญ่เป็น
โรงเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานอีก
ด้วย ซึ่งในปัจจุบันโรงเรียนขนาดเล็กยังต้องดำาเนิน
งานตามภารกิจเหมือนโรงเรียนทั่วไปแต่ยังคงมี
ปญัหาอยา่งตอ่เนือ่ง ไดแ้ก ่ปัญหาดา้นวชิาการ ดา้น
บุคลากร ด้านอาคารสถานที่ และด้านการบริหาร
จัดการ ซึ่งจะต้องได้รับการพัฒนาแก้ไข
 ผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอแนะว่าควรกำาหนด
เป็นรูปแบบการบริหารการพัฒนาคุณภาพของ
โรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นรูปแบบท่ีชัดเจนลงไปสู่
ระดับสถานศึกษาซึ่งเป็นระดับปฏิบัติ โดยเปลี่ยน
จากการสั่งการจากระดับนโยบายมาเป็นการส่ง
เสริมสนับสนุนให้โรงเรียนขนาดเล็กสามารถพัฒนา
รูปแบบการบริหารที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนา
ตนเองตามแนวทางแห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ เช่น
 1. มผีูร้บัผดิชอบในระดบันโยบาย เขตพืน้ที่
การศกึษาควรใหค้วามสำาคัญตอ่การพฒันาโรงเรยีน
ขนาดเลก็อยา่งจรงิจงั และควรใหค้วามสำาคญัทัง้การ
จัดสรรงบประมาณ 
 การจัดสรรบุคลากร ตลอดจนการสร้าง
ขวญัและกำาลงัใจแกบ่คุลากรทีป่ฏบิตังิานในโรงเรียน
ขนาดเล็ก
 2. สำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ควรจัด
ให้มีต้นแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ที่ประสบความสำาเร็จ เพื่อเป็นสถานที่สำาหรับแลก
เปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาโรงเรียนขนาด
 3. ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ควรศึกษา
รูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการ
กำาหนดทิศทางและนโยบายในการพัฒนาโรงเรียน 

โดยดำาเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพของโรงเรียน
และบริบทของชุมชน และพัฒนารูปแบบให้เหมาะ
สมต่อไป
 2. จากการวจัิยในระยะท่ี 2 สรุปผลได้ดังนี้
รูปแบบประกอบด้วย 1) หลักการ 2) จุดมุ่งหมาย 
3) การจัดกลไกในการดำาเนินการ 4) วิธีดำาเนินการ 
5) การประเมินผล และ 6) เงื่อนไขความสำาเร็จ 
นอกจากนี้ การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเป็น
สิ่งสำาคัญที่ผู้บริหารต้องใช้ความรู้ ความสามารถใน
การบริหารจัดการสถานศกึษา มวีสัิยทศัน ์ภาวะผู้นำา
การเปลี่ยนแปลง มีความเป็นประชาธิปไตยยึดหลัก
การบรหิารแบบมสีว่นรว่ม มคีณุธรรมจรยิธรรม เปน็
ที่ยอมรับของทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
ตลอดจนมุง่มัน่สรา้งเครอืขา่ยการทำางาน โดยใชห้ลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. จากการวจัิยในระยะท่ี 3 สรุปผลได้ดังนี้
รูปแบบการจัดศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
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
สอดคล้องกบัสภาพปญัหา ความต้องการและบริบท
ของโรงเรียน
   1.2 เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง
   1.3 จดัการเรยีนเรยีนการสอนทีเ่นน้
ผู้เรียนเป็นสำาคัญ
   1.4 การพึ่ งตนเองในระบบการ
บริหารและการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน
   1.5 การสร้างสถานศึกษาให้เป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้
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 2. จุดมุ่งหมายของรูปแบบ
การพฒันาใหน้กัเรยีนเป็นคนด ีเกง่และมีความสขุ มี
คณุธรรม จรยิธรรม สามารถคดิวเิคราะห์ สงัเคราะห์
และมีความสนใจใฝ่รู้ 
 3. การจัดกลไกในการดำาเนินการจำาเป็น
ต้องอาศัย
  3.1 คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
  3.2 คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
  3.3 การจัดโครงสร้างการบริหารงาน
และกำาหนดบทบาทหน้าท่ีให้เหมาะสมกับโรงเรียน
ขนาดเล็ก
  3.4 การประสานความร่วมมือกับ
ภายนอก
 4. วิธีดำาเนินการในการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก
  4.1 เตรยีมความพรอ้มใหก้บับุคลากรที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง 
ชุมชน และผู้มีส่วนร่วม
  4.2 ส่ง เสริมการมีส่วนร่วมในการ
ดำาเนินงานให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
  4.3 ผูบ้รหิารสถานศกึษามภีาวะผูน้ำาใน
การบริหารการศึกษา
  4.4 การบริหารจัดการแบบองค์รวม
  4.5 พัฒนาครูและบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง
ในด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ
  4.6 การจัดการเรียนการสอนเน้น
นักเรียนศึกษาในสถานการณ์จริง การเรียนรู้แบบ
คละชั้น และพี่สอนน้อง
  4.7 พัฒนากา ร ใช้ สื่ อ เ ทค โน โ ลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมการ
ค้นคว้าด้วยตนเองให้กับผู้เรียน

  4.8 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้
  4.9 สรา้งสมรรถนะในการเรยีนรูใ้หก้บั
นักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
  4.10 นิเทศการจัดการเรียนการสอน
แบบกัลยาณมิตร
  4.11 การเผยแพร่ผลงานให้ เป็นที่
ประจักษ์ในหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
 5. การประเมินผล
  5.1 ผู้สอนเป็นผู้ประเมินเองหรือเปิด
โอกาสใหผู้เ้รยีนประเมนิตนเอง เพือ่นประเมนิเพือ่น 
ผู้ปกครองร่วมประเมิน
  5.2 ประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาว่าส่งผลต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนมีจุด
พัฒนาในด้านใด
  5.3 ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน
ดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลายเหมาะสมกบัธรรมชาตขิอง
วิชาและระดับพัฒนาการของผู้เรียน
  5.4 สะท้อนสมรรถนะสำาคัญ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
 6. เงื่อนไขความสำาเร็จ
  6.1 ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าใจแนวทาง
การจัดการศึกษา
  6.2 ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำา
  6.3 ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้
เรียนเป็นสำาคัญ
  6.4 นกัเรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
  6.5 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืน
ฐาน ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
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ความร่วมมือในการดำาเนินงาน
 4. จากการวจิยัในระยะที ่4 สรปุผลไดด้งันี้
 จากผลการประเมนิความเหมาะสม ความ
เปน็ไปไดแ้ละประโยชนข์องรปูแบบโดยผูท้รงคณุวฒุิ
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดเล็ก พบว่า รูปแบบ
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนใน
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์เขต 3 มคีวามเหมาะสม
และเปน็ประโยชนอ์ยูใ่นระดบัมากท่ีสุด กลา่วคอื รปู
แบบมคีวามเหมาะสมและเปน็ประโยชนอ์ยูใ่นระดบั
มากที่สุด ความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากเช่นกัน จึง
ทำาให้มั่นใจได้ว่ารูปแบบที่สร้างขึ้นจะสามารถนำาไป
ใช้ได้อย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับพิสิฐ เทพไกรวัล 
(2555 : 291) ทำาการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบ
เครอืขา่ยความรว่มมือเพ่ือคุณภาพการจดัการศกึษา
ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 

อภิปรายผลการวิจัย
 จากการวจิยัเรือ่ง รปูแบบการจดัการศกึษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 มีประเด็นการอภิปรายผลตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
 1.	สภาพ	 ปัญหาและแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก
 สภาพ ปัญหาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คณุภาพนักเรยีนในโรงเรยีนขนาดเลก็พบว่า โรงเรยีน
ขนาดเล็กได้รับการสนับสนุนจากท้องถิ่นน้อย งบ
ประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ ขาดแคลนบุคลากร ครู
สอนไม่ครบชั้น บุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็กขาด
ขวัญกำาลังใจ การลงทุนสำาหรับโรงเรียนขนาดเล็ก

สูง แต่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตำ่า ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาของ
โรงเรียนขนาดเล็กของกระทรวงศึกษาธิการ (2551, 
5-7) พบว่าโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ ประสบ
ปัญหาคล้ายคลึงกัน 4 ด้าน คือ 1) ปัญหาด้านการ
บรหิารจดัการ ทีผ่า่นมาการคมนาคมภายในประเทศ
ไม่ค่อยสะดวกนัก รัฐบาลจำาเป็นต้องต้ังโรงเรียนให้
ครอบคลุมทุกพื้นท่ี แต่ในปัจจุบันความจำาเป็น ดัง
กล่าวลดลง ประกอบกับประชากรมีแนวโน้มลด
ลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงทำาให้มีโรงเรียนขนาด
เล็กจำานวนมาก มีอัตราครูต่อนักเรียนต่อห้องตำ่า
กว่ามาตรฐาน ค่าใช้จ่ายต่อนักเรียน 1 คน สูงกว่า
โรงเรียนขนาดอื่นๆ และโรงเรียนขนาดเล็กจำานวน
หนึ่งอยู่ในพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษ เช่น พื้นที่ห่างไกล
ความเจริญ พื้นที่บนภูเขาสูง บนเกาะ ชายขอบของ
ประเทศ เป็นต้น ซึ่งนักเรียนจะมีปัญหาในการเดิน
ทางเปน็อยา่งมาก แมว้า่นกัเรยีนจะไดร้บัคา่พาหนะ
ในการเดินทาง แต่ก็ไม่เพียงพอและต่อเนื่อง
 2.	 การสร้างรูปแบบการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก	
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์	 เขต	3 พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบ 
จะประกอบ ด้วย 1) หลักการ 2) จุดหมาย 3) การ
จดัองค์กรและบทบาทหนา้ที ่4) กระบวนการดำาเนนิ
การ 5) การประเมินรูปแบบ และ 6) เงื่อนไขความ
สำาเร็จ
 1) หลักการ พบว่า การพัฒนาอาศัยหลัก
การ ดังนี้ การจัดการศึกษามีความสอดคล้อง กับ
สภาพปัญหา ความต้องการและบริบทของโรงเรียน 
เนน้การมสีว่นรว่มของทกุฝา่ยทีเ่ก่ียวข้องการจดัการ
เรียนเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ การ
พึ่งตนเองในระบบการบริหารและการการจัดการ
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เรียนรู้ของผู้เรียน และการสร้างสถานศึกษาให้เป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ สอดคล้องกับวรรณพร สุข
อนันต์ (2550 : 163) พบว่า วิธีการที่สำาคัญที่จะส่ง
ผลต่อความสำาเร็จในการนิเทศภายในสถานศึกษา
ขนาดเล็ก คือ การวางแผนกลยุทธ์ ซึ่งประกอบด้วย 
การทบทวนภารกิจสถานศึกษาการวิเคราะห์สภาพ
ปัจจุบัน ปัญหา การกำาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้า
หมาย ตัวชี้วัด การกำาหนดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ การ
จัดทำาแผนปฏิบัติงานและโครงการ การดำาเนินการ
ตามแผน และการประเมินผลและรายงาน
  2) จุดมุ่งหมายของรูปแบบ พบว่าควร
ครอบคลุมการพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนดี แก่ง
และมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถคิด
วเิคราะห ์สงัเคราะหแ์ละมคีวามสนใจใฝรู่ ้สอดคลอ้ง
กับสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(2554 : 8-9) กล่าวถึง หลักการสำาคัญของการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานว่าต้องยึดหลักท่ีสำาคัญใน
การพฒันาผูเ้รยีนอย่างครบถว้นสมบูรณ ์ทัง้รา่งกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม เป็นผู้ที่มี
จรยิธรรมในการดำาเนนิชวีติ สามารถอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่
ไดอ้ยา่งมคีวามสขุ ใฝรู่ ้มทีกัษะในการแสวงหาความ
รู้ที่พอเพียงต่อการพัฒนางานอาชีพและคุณภาพ
ชีวิตส่วนตน สามารถเผชิญความเปลี่ยนแปลง
ได้อย่างเท่าทันและชาญฉลาด และมีความเป็น
ประชาธิปไตย
  3) การจดักลไกในการดำาเนนิการ พบวา่
จำาเป็นต้องอาศัย องค์ประกอบดังนี้ คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหารงาน
วิชาการ จัดโครงสร้างการบริหารงานและกำาหนด
บทบาทหน้าที่ และการประสานความร่วมมือกับ
ภายนอกสอดคล้องกับกับธีระพร อายุวัฒน์ (2552 
: 526) พบว่า ข้อสรุปแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการ

บรหิารงานวชิาการของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานขนาด
เล็ก ส่วนสำาคัญด้านครู คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน บุคลากรทางการศึกษาควรให้ความ
สำาคัญและร่วมมือกันอย่างเต็มกำาลังความสามารถ 
ซ่ึงควรมบีทบาทรับผิดชอบ ต่อสถานศกึษา ต่อศษิย ์
ต่อเพื่อนครู ต่อชุมชนและต่อประเทศชาติ การกระ
ทำาต่างๆ เหล่านี้ต้องทำาด้วยความสำานึก ด้วยความ
เต็มใจ และประพฤติปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อร่วม
กันพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
  4) วิธีดำาเนินการในการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนของโรงเรียนขนาดเล็กพบว่า ต้องเตรียม

ความพร้อมให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง    ได้แก่ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และ
ผู้มีส่วนร่วม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำาเนิน
งานให้กับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องผู้บริหารสถานศึกษา
มีภาวะผู้นำาในการบริการบริหารการศึกษา การ
บริหารจัดการแบบองค์รวมพัฒนาครูและบุคลากร
ทีเ่กีย่วขอ้งในดา้นการจดัการเรยีนรูท่ี้เนน้ผูเ้รยีนเปน็
สำาคัญ การจัดการเรียนการสอนเน้นนักเรียนศึกษา

ในสถานการณ์จริง  การเรียนรู้แบบคละชั้น  และ
พี่สอนน้อง พัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมการค้นคว้าด้วย
ตนเองให้กับผู้เรียน  จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู ้
สร้างสมรรถนะในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนให้เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ นิเทศการจัดการสอนแบบ
กัลยาณมิตร และการเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่
ประจักษ์ในหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
 ซ่ึงสอดคล้องกับกับพิธาน พ้ืนทอง (2548 :
154-163) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบาย
เพ่ือพัฒนาศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็กในภาค
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ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า 1) การจัดโครงสร้าง
ระบบการบริหารงานของโรงเรียนที่มีขนาดเล็กลง
จะมีโครงสร้าง ซึ่งยืดหยุ่นมากขึ้น 2) รูปแบบการ
บริหารจัดการในโรงเรียนขนาดเล็กจะต้องมีความ
โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ มีการประชาสัมพันธ์
ให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ 3) การจำาแนกงาน
ภายในโรงเรียน ควรแยกเป็นงานจำาเป็นที่ต้องทำา
ด้วยตนเองและงานท่ีไม่สำาคัญ 4) โรงเรียนจะต้อง
มีการประสานงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ชุมชนช่วย
ระดมทนุทรพัย ์แรงงาน ทัง้นีเ้นน้การมสีว่นรว่มตาม
หลัก Education for All หรือ All for Education 
5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารและครูเป็นผู้
มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ส่ง
เสริมพัฒนาให้มีความสามารถ มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ประสบการณ์ ในการทำางานร่วมกัน 6) ส่ง
เสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารและครูมีขวัญกำาลัง
ใจเป็นกรณีพิเศษ 7) ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียน
จดัหา ผลติและใชเ้ทคโนโลยท่ีีทันสมยั ใช้แหลง่เรยีน
รู้ทั้งภายในและภายนอก 8) การจัดการเรียนการ
สอนควรมีการเปลี่ยนรูปแบบจาก 1 คน ต่อ 1 ชั้น 
หรือการสอนในลักษณะกลุ่มใหญ่ (Large Group) 
มาเป็นการเรียนการสอนแบบกลุ่มย่อย หรือราย
บุคคล (Individual) มากขึ้น
  5) การประเมินผล พบว่าผู้สอนเป็นผู้
ประเมินเองหรือเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนประเมนิตนเอง 
เพื่อนประเมินเพื่อน ผู้ปกครองร่วมประเมิน ซึ่ง
ประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
ตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนมีจุดพัฒนาในด้านใด 
มีการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการ
ที่หลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและ
ระดับพัฒนาการของผู้เรียน และสะท้อนสมรรถนะ

สำาคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Cohen and Uphoff 
(1981) ที่ได้จากการจำาแนกกระบวนการมีส่วนร่วม
ออกเป็น 4 ระดับ คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
(Decision Making) การมสีว่นรว่มในการดำาเนนิการ
(Implementation) การมีส่วนร่วมในการรับผล
ประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ ท่ีได้ระบุกิจกรรม
ที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการมีส่วนร่วมที่สามารถ
นำาไปประยุกต์ในบริบทการจัดการศึกษา คือ การ
รวบรวมและตรวจสอบ การวิเคราะห์และพิจารณา
ข้อมูลสภาพปัญหา กำาหนดนิยามจัดลำาดับความ
สำาคญัของปญัหาและกำาหนดเปา้หมาย การประเมนิ
ความเป็นไปได้ของข้อมูล การตัดสินใจและการ
วางแผนการดำาเนินงาน การออกแบบยุทธศาสตร์
เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผล การจัดสรรงานและ
ความรับผิดชอบให้กับทีมงาน การปฏิบัติตามแผน
งาน การตรวจสอบความกา้วหนา้ของแผนงาน และ
การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดขึ้น
  6) เงื่อนไขความสำาเร็จ พบว่าทุกฝ่ายที่
เกีย่วขอ้งเขา้ใจแนวทางการจดัการศกึษาซึง่ผูบ้รหิาร
สถานศึกษามีภาวะผู้นำา รวมทั้งครูจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ เพื่อให้นักเรียนได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง 
ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือใน
การดำาเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพิสิฐ 
เทพไกรวัล (2554 : 299) พบว่า คุณลักษณะที่ดี
ของผู้นำาเครือข่าย ในการปฏิบัติงานของเครือข่าย
จำาเป็นต้องมีผู้นำาเครือข่าย เป็นผู้มีบทบาทสำาคัญ
เพ่ือให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนการปฏิบัติ
งานตามภารกิจให้ประสบผลสำาเร็จ ซึ่งจะรวมไปถึง
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พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้นำาเครือข่าย
 3.	การประเมินรูปแบบการจัดการศึกษา
เพื่อประเมินความเหมาะสม	ความเป็นไปได้	และ
ประโยชน์ของรูปแบบ
 จากผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนที่สามารถพัฒนาคุณภาพ
นักเรยีนในโรงเรยีนขนาดเลก็ มคีวามเหมาะสมและ
มีประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนความเป็นไป
ได้อยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า รูปแบบการ
จัดการศกึษาเพือ่พฒันาคณุภาพนกัเรยีนในโรงเรยีน
ขนาดเล็กทั้ง 6 องค์ประกอบ คือ 1) หลักการ 2) จุด
มุ่งหมาย 3) กลไกในการดำาเนินการ 4) วิธีดำาเนิน
การ 5) การประเมินผล และ 6) เงื่อนไขความสำาเร็จ 
สามารถนำาไปใช้ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กได้เป็นอย่างดี
ซึ่งผลการประเมินรูปแบบ ผู้วิจัยได้ปรับปรุงร่างรูป
แบบตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว จึงได้
รปูแบบทีมี่ความเหมาะสม ซ่ึงสอดคล้องกบั Keeve 
(1988 : 50) ได้กล่าวถึงหลักการอย่างกว้างๆ เพื่อ
กำากบัการสรา้งรปูแบบไว ้4 ประการ คอื 1) รปูแบบ
ควรประกอบขึน้ดว้ยความสมัพนัธอ์ยา่งมโีครงสรา้ง
มากกว่าความสัมพันธ์ เชิงเส้นตรงแบบธรรมดา 2) 
รูปแบบควรใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลท่ีจะ
เกิดขึ้นจากการใช้รูปแบบได้ สามารถตรวจสอบได้
โดยการสงัเกต และหาขอ้มลูสนบัสนนุดว้ยขอ้มลูเชงิ
ประจกัษ์ได ้3) รปูแบบควรจะตอ้งระบหุรือชีใ้หเ้หน็
ถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษา 4) รูปแบบควร
เป็นเครื่องมือในการสร้างมโนทัศน์ใหม่ และสร้าง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรในลักษณะใหม่ซึ่งเป็นการ
ขยายองค์ความรู้ในเรื่องที่เรากำาลังศึกษาด้วย
 นอกจากนีย้งัสอดคลอ้งกบัอภิชัย กรมเมอืง
(2552) ได้สรุปผลจากการวิจัย พบว่า เครือข่าย

โรงเรียนขนาดเล็กที่นำาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษามีโครงสร้าง และองค์ประกอบที่สัมพันธ์เชื่อม
โยงกัน ดังนี้คือ จัดระบบงานและกระบวนการ
จัดการเครือข่ายร่วมกันของโรงเรียนขนาดเล็ก
ในเครือข่ายให้ครอบคลุมทั้งด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านบุคลากรและด้านบริหารทั่วไป 
แนวทางการบริหารจดัการอาศยับคุลากรมสีว่นร่วม 
หลกัความมเีอกภาพในนโยบาย และหลกัการกระจา
ยอำานาจ ใช้ระบบและกลไกในการดำาเนินงานโดยมี
คณะกรรมการบริหารจัดการเครือข่ายให้มีบทบาท
หนา้ทีร่่วมกนัดำาเนนิการจดักจิกรรมตา่ง ๆ  อยา่งต่อ
เนื่องจนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
 4.	ผลการตรวจสอบ	ยืนยัน	รูปแบบตาม
สถานการณ์จริง จากผลการประเมินความเหมาะ
สม ความเป็นไปได้และประโยชน์ของรูปแบบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในโรงเรียนขนาดเล็ก 
พบว่า รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษากาฬสนิธุ ์เขต 3 มคีวาม
เหมาะสมและเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ส่วนความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากสอดคล้องกับ
ผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวคือ รูปแบบ
มคีวามเหมาะสมและเปน็ประโยชนอ์ยูใ่นระดบัมาก
ทีส่ดุ ความเปน็ไปไดอ้ยูใ่นระดบัมากเชน่กนั จงึทำาให้
มั่นใจได้ว่ารูปแบบที่สร้างขึ้นจะสามารถนำาไปใช้ได้

อย่างแท้จริง  ซึ่งสอดคล้องกับพิสิฐ  เทพไกรวัล
(2554 : 291) ทำาการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบ
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อคุณภาพการจัดการ
ศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก พบว่ารูป
แบบเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือคุณภาพการจัดการ
ศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่พัฒนา
ขึ้นว่า มีความเหมาะสมโดยแนวปฏิบัติ ขั้นตอน 
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และวัตถุประสงค์ในการดำาเนินการตามรูปแบบมี
ความเหมาะสมมาก มคีวามเปน็ไปไดข้องการนำารปู
แบบไปใช้และมีประโยชน์ในการดำาเนินงานบริหาร
จัดการศึกษา

ข้อเสนอแนะ
 1.	ข้อเสนอแนะเพื่อนำาผลการวิจัยไปใช้
  1.1 ระดับสำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรนำาแนวทางการวิจัยรูป
แบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ในโรงเรียนขนาดเล็กไปกำาหนดเป็นนโยบายในการ
พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อให้สอดคล้องกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และต้องเป็นนโยบายที่
ชัดเจน ต่อเนื่องนำาไปสู่การปฏิบัติได้ในทุกระดับ
  1.2 ระดบัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาครูผู้สอน ผู้บริหาร
สถานศกึษาและผูเ้กีย่วขอ้ง ในโรงเรยีนขนาดเลก็ให้
เห็นความสำาคัญ สร้างความตระหนัก และสามารถ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การใช้สื่อเทคโนโลยี
อย่างมีประสิทธิภาพ
  1.3 ระดบัโรงเรยีน ควรสรา้งความเขา้ใจ
กบัคณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน ผูป้กครอง 
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรเอกชน 
และสถาบนัศาสนา ใหต้ระหนกัถงึบทบาทของการมี
สว่นรว่ม และรบัรูถ้งึประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ
ที่จะเกิดขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา
  1.4 ระดับผู้บริหารสถานศึกษาขนาด
เล็กควรนำาข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยไปปรับปรุง
การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กจะทำาให้ง่ายต่อการ
ปฏิบัติ พร้อมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ทุก
ฝา่ยทีเ่ก่ียวขอ้ง และมกีารตดิตาม ประเมนิผลการนำา
ไปใช้เป็นระยะอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

  1.5 ระดับครูผู้สอน ควรมีส่วนร่วมและ
การทำางานเป็นทีม ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม และการประสานความร่วมมือของผู้มี
ส่วนเกีย่วขอ้งทกุฝ่ายเพ่ือใหเ้กิดการพัฒนาในระดับ
บุคคล กลุ่ม และองค์กร
  1.6 ระดับผู้เรียน ควรสนบัสนนุส่งเสริม
ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และมีสมรรถนะการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง
 2.	ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป
  2.1 ควรมีการศึกษาเก่ียวกับปัจจัย
แห่งความสำาเร็จที่เป็นตัวแปรให้โรงเรียนขนาด
เล็กสามารถดำาเนินกิจกรรมการจัดการเรียนรู้หรือ
จดัการศกึษาไดอ้ยา่งมปีระสิทธภิาพและประสทิธผิล
  2.2 ควรศึกษาปัญหาด้านการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ทำาอย่างไรให้การพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้
ปกครอง ชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
  2.3 ควรมีการศึกษาการกำาหนดวิสัย
ทศัน ์เปา้หมายใหส้อดคลอ้งกบัแผนการพฒันาระยะ
สั้นและระยะยาวที่สถานศึกษากำาหนด ซ่ึงเป็นการ
บริหารจัดการที่มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างแท้จริง
  2.4 ควรศึกษาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ
จากโรงเรียนแกนนำาขนาดเล็กด้านการบริหาร
งานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สามารถนำา
ไปปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานวิชาการ
ที่ สามารถพัฒนาคุณภาพนักเรียนได้อย่ าง มี
ประสิทธิภาพ
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บทคัดย่อ
 การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความเข้าใจในการอ่าน
ภาษาอังกฤษของนักเรียน โดยวิธีร่วมมือกันเรียนรู้แบบผสมผสาน (CIRC) และศึกษา
เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยวิธีร่วมมือกันเรียนรู้แบบผสมผสาน 
(CIRC) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้าน
สระ สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพะเยา เขต 2 อำาเภอเชยีงมว่น จงัหวดั
พะเยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำานวน 14 คน ระยะเวลา 16 ชั่วโมง
ใชแ้ผนแบบ One Group Pretest and Posttest Design เคร่ืองมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา
คน้ควา้ ประกอบดว้ย 1) แผนจัดการเรียนรูก้ารอา่นภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจโดย
ใช้วิธีร่วมมือกันเรียนรู้แบบผสมผสาน (CIRC) 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียน
รู้ด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการ
จดัการเรยีนรูโ้ดยวธิรีว่มมอืกนัเรยีนรูแ้บบผสมผสาน (CIRC) 4) แบบสงัเกตพฤติกรรม
การทำางานกลุ่ม 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) 
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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 

ความเป็นมาของการวิจัย
 การศกึษาเปน็รากฐานท่ีสำาคญัท่ีสุดในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นกระบวนการที่สำาคัญที่
จะชว่ยใหม้นษุยม์กีารพฒันาตนเอง ใหเ้กิดการเรยีน
รู้ที่แท้จริง เพื่อให้สามารถดำาเนินชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างเป็นสุข ในยุคความรู้ไร้พรมแดน ทักษะ
การอ่านเป็นทักษะทางภาษาที่สำาคัญและจำาเป็นใน
การดำารงชีวิตของคนปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคของข้อมูล
ขา่วสารทีต้่องอาศยัการอา่นเพ่ือทำาความเขา้ใจและ
สื่อความหมายกันได้ถูกต้อง ความเข้าใจการอ่านจึง
เปน็เครือ่งมอืสำาคญัในการแสวงหาความรูเ้นือ่งจาก 
ทักษะการอ่านมีบทบาทที่สำาคัญอย่างยิ่งต่อการ
ศึกษาในทุกระดับ เป็นพ้ืนฐานสำาหรับการแสวงหา
ความรู้ที่ผ่านทางสื่อต่างๆ ได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะ
เป็นภายในหรือภายนอกห้องเรียน การศึกษาใน
สถานศกึษา ผูเ้รยีนสามารถใชก้ารอา่นเพือ่ประโยชน์
ในการศึกษาได้กับทุกวิชา มีส่วนช่วยในการเรียนรู้
การคิดแก้ปัญหาต่างๆ (ศรัณย์ จันทร์ทะเล, 2548 : 
2) และนำาความคิดที่ได้รับจากการอ่านไปใช้ในชีวิต
ประจำาวันของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่าน
บทอ่านซึ่งปรากฏในสื่อต่างๆ ในชีวิตประจำาวันไม่
ว่าจะเป็นบทอ่านจากหนังสือเรียน การ์ตูน ป้าย
ชื่อสินค้า อาหารและเครื่องดื่ม สัญลักษณ์ จำานวน
ตัวเลขตลอดถึงสภาพอากาศ อาการเจ็บป่วยท่ีเกิด
ขึ้นในชีวิตประจำาวันเป็นต้น 
 ในยุคแห่งข่าวสารข้อมูล (Information 
Technology : IT) คนท่ีสามารถอ่านหนังสือได้ดี
กว่าย่อมสืบค้นและพัฒนาทุกด้านได้มากกว่านั่น
หมายความว่าการศึกษาหาความรู้เพื่อประกอบ

อาชีพในอนาคตย่อมมีแนวโน้มที่ดีกว่า  (บัณฑิต
ฉัตรวิโรจน์, 2549 : 1) เช่นเดียวกับสนิท ตั้งทวี 
(2538 : 27)
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และ  ปิยวรรณ ศิริรัตน์ (2543 : 2)  ได้กล่าวถึง
ความสำาคัญของการอ่านที่สอดคล้องกันว่าทักษะ
การอ่านเป็นทักษะที่ควรได้รับการส่งเสริมเป็น
อย่างมาก เพราะเป็นทักษะที่อยู่ในตัวผู้เรียนมาก
ที่สุด เนื่องจากการอ่านเป็นสิ่งจำาเป็นและก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่มนุษย์ทุกด้านทุกโอกาสทั้งในด้านการ
ศึกษาหาความรู้ การประกอบอาชีพและการพัก
ผ่อนหย่อนใจการอ่านช่วยส่งเสริมความรู้ความคิด
ของเราใหเ้พิม่พนูขึน้ และจากการจดัการเรยีนรูต้าม
หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาข้ันพืน้ฐาน พทุธศกัราช 
2551 กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ (ภาษา
อังกฤษ) เป็น 1 ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ต้อง
จัดให้กับผู้เรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ซึ่งได้ให้ความสำาคัญ
กับทักษะการอ่าน โดยกำาหนดให้เป็นสมรรถนะใน
การสื่อสาร เป็นหนึ่งในห้าสมรรถนะสำาคัญที่ต้อง
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ตามมาตรฐาน 
(แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 : 3 - 4)
 จากสภาพปญัหาของการจัดการเรยีนการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปี
ที่ผ่านมาพบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษร้อยละ 59.33 อยู่ในระดับตำ่ากว่า
เกณฑเ์ปา้หมายของโรงเรยีนทีก่ำาหนดไวท้ีร่อ้ยละ 60
และผลของการทดสอบระดบัชาติข้ันพืน้ฐาน O-NET 
ในรายวชิาภาษาอังกฤษสาระพืน้ฐานพบวา่นกัเรยีน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 
ระดับ ประเทศ ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 38.37 และ
ระดับโรงเรียน เฉลี่ยร้อยละ 29.17 อยู่ในเกณฑ์ที่
ตำ่า (โรงเรียนบ้านสระ,รายงานผลการทดสอบระดับ
ชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ประจำาปี การศึกษา 2554 :
3-9) จากการที่ผู้วิจัยเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

ได้วิเคราะห์ผู้เรียนในด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน
และเขียนภาษาอังกฤษท่ีผู้เรียนประสบปัญหาและ
ตอ้งการพฒันามากทีส่ดุไดแ้กท่กัษะการอา่น รอ้ยละ 
42.86 ทักษะการฟัง ร้อยละ 21.43 ทักษะการพูด 
ร้อยละ 21.43 ทักษะการเขียน ร้อยละ 14.29 และได้
สงัเกตการเรยีนรูข้องนกัเรยีนพบวา่ นกัเรยีนมคีวาม
สามารถในการอา่นแตกตา่งกนัมาก ทัง้การอา่นออก
เสียงและการอ่านเพื่อความเข้าใจ นักเรียนกลุ่มเก่ง
สามารถอ่านออกเสียงและอ่านเพื่อตอบคำาถามได้
อย่างรวดเร็ว ผิดพลาดเล็กน้อย ส่วนนักเรียนกลุ่ม
ปานกลางและกลุ่มอ่อน จะไม่กล้าอ่านออกเสียง 
กลัวอ่านผิด ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเอง ไม่สามารถ
ตอบคำาถามจากบทอา่นได ้มกัจะขอคดัลอกงานจาก
นักเรียนในกลุ่มเก่งเพ่ือให้ได้งานที่มอบหมายส่งครู 
ไมส่นใจทีจ่ะหาความรูจ้ากสือ่ต่าง ๆ  เช่นพจนานกุรม
ภาษาอังกฤษในการอ่านและหาความหมายของคำา
จากบทอ่านเพื่อพัฒนาตนเอง และนักเรียนในกลุ่ม
เกง่ไมค่อ่ยใหค้วามชว่ยเหลือเพ่ือนในกลุ่มปานกลาง
และกลุม่ออ่นในการอา่น การทำาความเขา้ใจบทอ่าน 
จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงคิดหาวิธีการที่
จะแก้ปัญหาการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ
ท่ีมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนท้ังในกลุ่มเก่ง 
กลุ่มปานกลางและกลุ่มออ่น ร่วมมือกันเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น โดยใหน้กัเรยีนได้เรยีน
รูแ้บบรว่มมอืกัน พึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนั นกัเรยีน
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีความรับผิดชอบต่อผลงาน
ของตนเองและของกลุม่ ตามความสามารถ (Slavin, 
1995 : 2-6 อ้างใน ปทุมพร วาดเขียน, 2553 : 2) 
จากการศึกษาค้นคว้าพบว่าการจัดการเรียนรู้โดย
วิธีร่วมมือกันเรียนรู้แบบผสมผสาน Cooperative 
Integrated Reading and Composition (CIRC) 
เป็นวิธีหนึ่งที่จะนำาไปสู่การแก้ปัญหาด้านการอ่าน
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เพื่อความเข้าใจและการเขียนควบคู่กันไป เป็นการ
เรียนรู้ที่แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มย่อยมีสมาชิกกลุ่มที่มี
ความสามารถแตกตา่งกนั โดยครเูป็นผูร้เิริม่การสอน
ก่อนและจัดกลุ่มนักเรียนกลุ่มละประมาณ 3-5 คน 
คละความสามารถท้ังเดก็เกง่ ปานกลางและออ่น ให้
รว่มมือกันเรยีนรู้ เนน้ 3 กจิกรรมหลกัคอื กจิกรรมที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องที่อ่าน (Story-Related Activity) 
หรือกิจกรรมพื้นฐาน กิจกรรมการสอนอ่านจับใจ
ความสำาคัญ (Direct Instruction in Reading 
Comprehensive) และกิจกรรมบูรณาการการใช้
ภาษากับการเขียน (Integrated Language Arts 
and Writing) โดยแต่ละกิจกรรมแบ่งขั้นตอนย่อย
ของการดำาเนินกิจกรรมออกเป็น 3 ขั้นตอนคือ ขั้น
นำาเสนอ ขัน้ปฏบิตักิจิกรรมการอา่นและขัน้ประเมนิ
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) ซึง่ทดลองใชโ้ปรแกรม CIRC 
ในการสอนอ่านเพ่ือความเข้าใจและการเขียนของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา พบว่าผลการศึกษามี
ความสอดคล้องกันคือนักเรียนมีความสามารถใน
การอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนดีขึ้น(ปทุม
พร วาดเขียน, 2553 : 2) สอดคล้องกับนัยนา จัน
ตาวงศ์ (2551 : 43) ได้ศึกษาการพัฒนาการอ่าน
เพือ่ความเขา้ใจภาษาอังกฤษของนักเรยีนช้ันประถม
ศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธีร่วมมือกันเรียนรู้แบบผสม
ผสาน (CIRC) พบว่าการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจ
โดยใช้วิธีร่วมมือกันเรียนรู้แบบผสมผสาน (CIRC) 
สามารถพฒันาการอา่นเพือ่ความเขา้ใจได ้นกัเรยีนมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนอยู่ที่ ร้อยละ 31.43 ซึ่งสูง
กวา่เกณฑพ์ฒันาการทีต่ัง้ไวร้อ้ยละ 25 รวมถงึนิตยา 

ศริต๊ิะ (2547 : 46) ได้ทำาการศกึษาการพฒันาทกัษะ
การอา่นภาษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้ ประถมศกึษา
ปีที่ 6 โดยใช้วิธี CIRC เพื่อ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ของการอา่นก่อนและหลังเรียนเทยีบกบัเกณฑ์ 60% 
พบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยวิธี CIRC มีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น มีคะแนนเฉล่ียหลัง
การเรียนคิดเป็นร้อยละ 65 เมื่อเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ของโรงเรียนพบว่าสูงกว่าเกณฑ์ และตติยา 
ไผ่วงษ ์(2544) ได้ทำาการศกึษาการพัฒนาทักษะการ
อ่านเพ่ือความเข้าใจภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปทีี ่6 โดยใชว้ธิ ีCIRC เพือ่เปรียบเทยีบ
ความเขา้ใจในการอา่นภาษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยวิธี CIRC 
กับวิธีการสอนปกติ และความคิดเห็นต่อวิธี CIRC 
ของนกัเรยีนในกลุม่ทดลองโดยแบง่เปน็กลุม่ทดลอง
และกลุม่ควบคมุ พบวา่นกัเรยีนทีร่บัการสอนโดยวธิ ี
CIRC มผีลสมัฤทธิท์างการอา่นเพือ่ความเขา้ใจภาษา
องักฤษเพิม่ขึน้สงูกวา่นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนโดยวิธี
ปกติอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิตติที่ระดับ .01
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษา
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
บ้านสระโดยวิธีร่วมมือกันเรียนรู้แบบผสมผสาน 
Cooperative Integrated Reading and Com-
position (CIRC) เพ่ือนำามาพัฒนาความสามารถ
ด้านการอา่นภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจและทำาให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
 1. เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยวิธีร่วมมือกันเรียน
รู้แบบผสมผสาน (CIRC) ของนักเรียนชั้นประถม
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ศึกษาปีที่ 6
 2. เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนต่อการ
จัดการเรยีนรูโ้ดยวธีิร่วมมอืกนัเรียนรูแ้บบผสมผสาน 
(CIRC) 

กรอบแนวคิด
 การศึกษาครั้ งนี้ จะทำ า ให้นั ก เรี ยนมี
พัฒนาการด้านความสามารถในการอ่านเพื่อความ
เข้าใจมากขึ้น และเป็นแนวทางสำาหรับครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษในการสอนการอ่านเพื่อความเข้าใจ
โดยวิธีร่วมมือกันเรียนรู้แบบผสมผสาน (CIRC) เพื่อ
พัฒนาการสอนทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วิธีดำาเนินการวิจัย
 การวจิยัครัง้นีเ้ปน็การวจิยัแผน แบบ One 
Group Pretest – Posttest Design (Tuckman 
1999 : 160)

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
 1. แผนจัดการเรียนรู้ โดยวิธีร่วมมือกัน
เรียนรูแ้บบผสมผสาน (CIRC) ซึง่เปน็แผนการจดัการ
เรียนรู้ ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้น มีจำานวนทั้งหมด 9 แผน
จดัการเรยีนรู ้และแตล่ะแผนจดัการเรยีนรู้จะใชเ้วลา
ในการเรียนการสอน 1 - 2 ชั่วโมง รวมเวลาในการ
จัดการเรียนรู้ทั้ง 9 แผนฯ เวลา 16 ชั่วโมง
 2. แบบวัดความสามารถในการอ่านภาษา
อังกฤษ เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท่ีผู้ศึกษา
สร้างขึ้นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจำานวน 30 ข้อ 
มุ่งเน้น วัดทักษะการแปลความหมายและทำาความ
เข้าใจข้อความประโยค สรุปประเด็นสำาคัญ ลำาดับ
เหตกุารณแ์ละนำามาถ่ายทอดใหผู้อ้ืน่เข้าใจหรอืแสดง

ความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
 3. แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียน
ทีม่ตีอ่การจดัการเรยีนรูโ้ดยวธิร่ีวมมอืกนัเรยีนรูแ้บบ
ผสมผสาน (CIRC)
 4. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำางาน
 5. การเขียนสะท้อนความคิดของนักเรียน

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
 ผู้ศึกษาได้ดำาเนินการเก็บข้อมูลจาก
ประชากรที่ศึกษาคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนบ้านสระ อ.เชียงม่วน จังหวัดพะเยา ดังนี้
 1. ทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านเพื่อความ
เขา้ใจ โดยวธิรีว่มมอืกนัเรยีนรู้แบบผสมผสาน (CIRC) 
จำานวน 30 ข้อ
 2. จัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้
โดยวิธีร่วมมือกันเรียนรู้แบบผสมผสาน (CIRC) 
จำานวน 9 แผนการเรียนรู้
 3. ทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านเพื่อความ
เข้าใจ จำานวน 30 ข้อ
 4. สอบถามความคิดเห็นต่อการจัดการ
เรยีนรูโ้ดยวธิรีว่มมอืกนัเรยีนรูแ้บบผสมผสาน(CIRC)
 5. เขียนสะท้อนความคิดของนักเรียนต่อ
การจัดการเรียนรู้โดยวิธีร่วมมือกันเรียนรู้แบบผสม
ผสาน (CIRC)
 6. สังเกตพฤติกรรมการทำางาน

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
 1. นักเรียนที่ได้รับการสอนการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจภาษาอังกฤษโดยวิธีร่วมมือกันเรียนรู้
แบบผสมผสาน (CIRC) มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
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สูงกว่าก่อนเรียน คะแนนเฉลี่ย (μ) ก่อนเรียนมีค่า 
เท่ากับ 12.86 คะแนนเฉลี่ย (μ) หลังเรียนมีค่า
เทา่กับ 19.00 คะแนน คา่ความตา่งของคะแนนกอ่น
และหลงัเรยีนของนกัเรยีนทัง้หมดอยูท่ี ่6.14 คดิเปน็
ร้อยละ 20.48
 2. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการจัดการเรียนรู้
โดยวิธีร่วมมือกันเรียนรู้แบบผสมผสาน  (CIRC)

อภิปรายผล
 จากผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่านักเรียนที่
ไดรั้บการสอนการอา่นเพือ่ความเขา้ใจภาษาองักฤษ
โดยวิธีร่วมมือกันเรียนรู้แบบผสมผสาน (CIRC) ได้
คะแนนเฉล่ียหลังเรียน (μ) 19.00 และเฉลี่ยก่อน
เรียน (μ) 12.86 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และ
นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน โดยวิธีร่วมมือกัน
เรียนรู้แบบผสมผสาน  (CIRC)  ทั้งนี้อาจเป็นผล
มาจาก
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ที่เรียนโดยใช้วิธีร่วมมือกันเรียนรู้แบบผสมผสาน 
(CIRC) สำาหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6 พบวา่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการรายงาน ทั้งนี้เพราะวิธีการจัดการเรียนรู้ 
และสื่อประกอบการเรียนการสอนได้ถูกออกแบบ
และสร้างขึ้นอย่างเป็นระบบ สามารถสร้างความ
รู้ความเข้าใจเรื่องการอ่านเพื่อความเข้าใจในวิชา
ภาษา อังกฤษ ที่สอดคล้องกับกฎการเรียนรู้ของธ
อร์นไดค์ (ทิศนา แขมมณี, 2550 : 5) การเรียนรู้จะ
เกิดขึ้นได้ดี ถ้าผู้เรียนมีความพร้อมท้ังทางร่างกาย
และจิตใจการฝึกหัดหรือการกระทำาบ่อยๆ เชื่อม
โยงระหวา่งสิง่เรา้กบัการตอบสนองความมัน่คงของ
การเรียนรู้ เมื่อบุคคลได้รับผลท่ีพึงพอใจย่อมอยาก

จะเรียนรู้ต่อไป แต่ถ้าได้รับผลที่ไม่พึงพอใจ จะไม่
อยากเรียนรู้ ดังนั้นการได้รับผลที่พึงพอใจ จึงเป็น
ปัจจัยสำาคัญในการเรียนรู้ นอกจากนี้ทฤษฎีการ
เสริมแรงของสกินเนอร์ (reinforcement theory 
of Skinner) เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการตอบสนอง
โดยมีลักษณะทางการสอน และการเรียนที่สัมพันธ์
กันมากขึ้น โดยเฉพาะทางพฤติกรรมที่เกิดความพึง
พอใจ การฝึกฝน และการรู้ผลของการกระทำา จะ
ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง โดยมีรางวัลของทีม
เป็นส่ิงเร้าทำาให้ผู้เรียนมีความอยากรู้อยากเห็นมาก
ที่สุดทำาให้นักเรียนมีความรู้ มีทักษะการอ่าน และ
มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนเพิ่มขึ้น ครูผู้สอนสามารถ
ดำาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามขั้น
ตอนและมีการเช่ือมความสัมพันธ์ทักษะต่างๆ ได้
อย่างเป็นระบบ ตลอดจนการเอาใจใส่ดูแลนักเรียน
ในขณะที่เรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมถึง
การใช้สื่อ โดยเฉพาะสื่อประกอบ การเรียนที่หลาก
หลาย ทำาให้นักเรียนเกิดความสนใจ อยากรู้ อยาก
เรยีน ตัง้ใจเรยีน เกดิความสนุกสนานเพลดิเพลนิกบั
การเรียน สง่ผลใหน้กัเรียนมผีลสัมฤทธิท์างการเรียน
สูงขึ้น ซึ่ง การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านเพื่อ
ความเขา้ใจโดยใชว้ธิรีว่มมอืกนัเรยีนรู้แบบผสมผสาน 
(CIRC) สำาหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6 เปน็วธิี
การจัดการเรียนรู้ที่ มีความเหมาะสมกับบริบทของ
ผู้เรียน ถกูต้องตามหลักวชิาการ เหมาะสมกบัเนือ้หา
วชิาและเหมาะสมกบัวยัของนกัเรยีน โดยเรยีงลำาดบั

จากง่ายไปหายาก  และผ่านการตรวจสอบโดย
ผูเ้ชีย่วชาญ มกีารนำาไปทดลองใชก้บันกัเรียน แล้วนำา
ผลมาปรบัปรงุแกไ้ขขอ้บกพรอ่งตา่งๆ ทีเ่กดิจากองค์
ประกอบตา่งๆ ในการจดัการเรยีนรู ้โดยใชว้ธิรีว่มมอื
กันเรียนรู้แบบผสมผสาน (CIRC) สำาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
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เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน คะแนนเฉลี่ย หลัง
เรยีนมีค่า 19.00 คะแนน มคีา่ความตา่งของคะแนน
ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนทั้งหมดอยู่ที่ 6.14 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 20.48 สอดคล้องกับงาน
วิจัยของ นัยนา จันตาวงศ์ (2551 : 43) ได้ศึกษา
การพฒันาการอ่านเพือ่ความเขา้ใจภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธีร่วมมือกัน
เรียนรู้แบบผสมผสาน (CIRC) พบว่าการสอนอ่าน
เพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีร่วมมือกันเรียนรู้แบบผสม
ผสาน (CIRC) สามารถพัฒนาการอ่านเพื่อความ
เข้าใจได้ นักเรียนมีค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนอยู่ที ่
ร้อยละ 31.43 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์พัฒนาการที่ตั ้งไว้
ร้อยละ 25 และตติยา ไผ่วงษ์ (2544) ได้ทำาการ
ศึกษาการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ภาษา อังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โดยใช้วิธี CIRC เพื่อเปรียบเทียบความเข้าใจในการ
อ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 ที่ได้รับการสอนโดยวิธี CIRC กับวิธีการสอนปกติ 
และความคิดเห็นต่อวิธี CIRC ของนักเรียนในกลุ่ม
ทดลองโดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
พบว่านักเรียนที่รับการสอนโดยวิธี CIRCมีผลสัมฤ
ทธิ์ทางการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้
นสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนโดยวิธีปกติอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิตติที่ระดับ .01
 2. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการจัดการเรียนรู้
โดยวิธีร่วมมือกันเรียนรู้แบบผสมผสาน (CIRC) โดย
มีผลการประเมินที่สอดคล้องกันดังนี้
  2.1 จากการสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียน พบว่า
นกัเรยีนใหค้วามสำาคญัในดา้นกระบวนการโดยมคีา่
รวมเฉล่ีย (μ = 3.96, σ= 0.41) และในรายการท่ี 4
การให้ข้อมูลย้อนกลับในการเรียนทำาให้นักเรียน

เข้าใจมากยิ่งขึ้น (μ = 4.50, σ= 0.43) จึงกล่าวได้
ว่าการเรียนที่เรียนโดยวิธีร่วมมือทำาให้มีการปรึกษา
หารือช่วยเหลือกันและกันระหว่างนักเรียนที่เรียน
เก่งกับนักเรียนที่เรียนอ่อนเนื่องจากวิธีการเรียนมี
ขั้นตอนที่ชัดเจน ประกอบกับในกลุ่มมีนักเรียนท่ี
คละกันท้ังนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง
และกลุ่มอ่อน นักเรียนเก่งจะคอยช่วยเหลือแนะนำา
นกัเรียนออ่น โดยการอธบิาย ฝึกปฏบิติัหลายๆ คร้ัง
ทำาให้เกิดการเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน และสามารถ
แก้ไขชิ้นงานที่ไม่ถูกต้องให้ถูกต้องเพ่ือเป็นผลงาน
ที่มีคุณภาพของแต่ละกลุ่ม ตลอดถึงมีการแข่งขัน
คะแนนรวมของกลุ่มท่ีจะเป็นทีมท่ีชนะ รวมถึง
นักเรียนสามารถปรับปรุงผลงานของตนเองได้ (μ 
= 4.36, σ= 0.63) ในส่วนที่เกี่ยวกับการอ่าน เช่น 
การทำาบันทึกการอ่าน การอ่าน สรุปบทอ่านแล้ว
นำาเสนอหน้าเสาธงตอนเช้า ตลอดถึงการอ่านบท
อ่านต่างๆ ทั้งในหนังสือเรียนแต่ละรายวิชาและ
หนังสืออื่นๆ ทั้งที่อ่านเป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ม 
โดยท่ีสมาชิกในกลุ่มมีความสำาคัญต่อความสำาเร็จ
ของกลุ่มเท่าๆ กัน ส่วนท่ีนักเรียนมีความคิดเห็น
ในระดับปานกลางทำาให้มีความรู้ในด้านวิธีการอ่าน
และกระบวนการเรียนรู้มากขึ้น ส่วนใหญ่จะเป็น
นักเรียนในกลุ่มปานกลางและกลุ่มอ่อนที่มีความ
สามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองค่อนข้างช้า อ่าน
และสรุปด้วยตนเองยังไม่ได้หรือได้แต่ต้องใช้เวลา
มากกว่าที่กำาหนด
  2.2 จากการสังเกตพฤติกรรมการ
ทำางานกลุม่ของครผููส้อน และของนกัเรยีนมค่ีาเฉลีย่
เท่ากับ 2.66 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด พบว่า ในช่วง
แรก นักเรียนกลุ่มอ่อนมักเฉื่อยชา ไม่สนใจเรียนเท่า
ที่ควร ส่วนนักเรียนกลุ่มเก่งก็จะเป็นคนทำาผลงาน
ของกลุ่มทั้งหมด ครูจึงต้องให้คำาแนะนำาให้นักเรียน
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เขา้ใจและเหน็ความสำาคญัของการเรยีนแบบรว่มมอื
กันเรียนรู้ ในบทบาทของแต่ละบุคคลทั้งที่เป็นผู้นำา
และผู้ตาม เพื่อผลสำาเร็จของกลุ่ม นักเรียนแต่ละ
กลุ่มเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ มีการยอมรับ
ความสามารถของกันและกัน มีการปรึกษาหารือ
แก้ปัญหาร่วมกันมากข้ึนตามลำาดับ กล้าแสดงออก
ในการนำาเสนอผลงานของกลุ่มและการสร้างสรรค์
ผลงานเพื่อที่จะนำาพาไปสู่ความสำาเร็จของกลุ่ม
  2.3 การเขียนสะท้อนความคิดต่อการ
เรียนโดยวิธีร่วมมือกันแบบผสมผสาน (CIRC) ของ
นักเรียนหลังเรียนจบแต่ละแผนจัดการเรียนรู้ มีค่า
เฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 2.73 พบว่า การทำางานกลุ่ม
โดยวิธีร่วมมือกันเรียนรู้แบบผสมผสาน (CIRC) 
ทำาให้นักเรียนสนใจในการอ่านภาษาอังกฤษมาก
ขึน้ นกัเรยีนทีเ่ก่งจะทำาหน้าทีเ่ป็นผูน้ำากลุม่คอยชว่ย
เหลือแนะนำาสมาชิกในกลุ่ม ทำาให้นักเรียนพัฒนา
ตนเองด้านการอ่านภาษาอังกฤษ นักเรียนชอบที่
จะเรียนแบบกลุ่มที่มีท้ังคนเก่งและคนอ่อนเพราะ
จะทำาให้คนอ่อนเรียนรู้และอ่านได้ดีขึ้น ลักษณะดัง
กล่าว อำาพรรณ ทิวไผ่งาม (อ้างอิงในนพมณี ขัติ
แก้ว, 2547 : 54) อธิบายไว้ว่า ครูต้องคอยชี้แนะให้
นักเรียนเห็นคุณค่าหรือความจำาเป็นในการทำางาน
ร่วมกับผู้อื่นต้องทำางานเป็นหมู่คณะเพื่อจะได้นำา
ไปใช้ประโยชน์เมื่อนักเรียนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ซ่ึง
สอดคล้องกับ พัชรินทร์ พลอยทับทิม (2546 : 54) 
กล่าวว่าผู้สอนต้องเน้นยำ้าให้เข้าใจถึงหลักการจุดมุ่ง
หมายของการเรียนรู้โดยวิธีร่วมมือกันเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน (CIRC) ซึ่งเป็นการเรียนที่ยึดถือความ
สำาเร็จของกลุ่มเป็นหลัก 

ข้อเสนอแนะ
 จากผลการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษามีข้อเสนอ
แนะในการนำาผลการศึกษาไปใช้ และการพัฒนาผล
งานในครั้งต่อไป ดังนี้
 1. ข้อเสนอแนะในการนำาผลการศึกษาไปใช้
  1.1 ผู้บริหารและผูม้ส่ีวนเกีย่วขอ้ง ควร
ให้การสนับสนุนครูที่มีการพัฒนาการจัดการเรียน
รู้โดยใช้วิธีร่วมมือกันเรียนรู้แบบผสมผสาน (CIRC) 
ในทุกรายวิชาและทุกชั้นเรียน
  1.2 ในการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนควร
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนจัดการเรียนรู้ ซึ่งมี
ขั้นตอนและวิธีการที่จะนำาไปสู่การจัดการเรียนรู้ที่
มีคุณภาพ
  1.3 ในขณะทีน่กัเรยีนปฏบิติังาน ครคูวร
ใหค้ำาแนะนำา ชว่ยเหลอืใหบ้รกิารดา้นสือ่ทีจ่ำาเปน็ตอ่
การเรียน

 2. ขอ้เสนอแนะเพือ่การศกึษาในครัง้ตอ่ไป
  2.1 ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
สร้างและพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีร่วมมือ
กนัเรียนรู้แบบผสมผสาน (CIRC) ในทกุรายวชิาและ
ทุกชั้นเรียน
  2.2 พฒันาการจดัการเรยีนรูด้้านทกัษะ
การเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีร่วมมือกันเรียนรู้
แบบผสมผสาน (CIRC) 
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหลักสูตรเสริม และ 2) เพื่อหา
ประสทิธผิลของหลกัสตูรเสรมิเพ่ือพัฒนาการมวีนิยัในตนเอง สำาหรบันกัเรียนโรงเรียน
ประถมศกึษาขนาดเลก็ ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื วธิกีารดำาเนนิการพฒันาหลกัสตูร
เสริมมี 4 ขั้นตอนคือ 1) การสำารวจและการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 2) การสร้าง
หลักสูตรเสริม 3) การตรวจสอบประสิทธิผลของหลักสูตรเสริมและ 4) การปรับปรุง
หลักสูตรเสริมกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในโรงเรียนศูนย์
เครือข่ายโรงเรียนที่ 10 และ 11 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา เขต 7 จำานวน 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
เพือ่พฒันาการมวีนิยัในตนเองสำาหรับนกัเรียนโรงเรียนประถมศกึษาขนาดเล็ก มดัีงนี ้

การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาการมีวินัยในตนเองสำาหรับนักเรียน

โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก	ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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นักเรยีนมพีฤตกิรรมการมวีนิยัในตนเองโดยรวมหลงั
การทดลองใช้หลักสูตรเสริมสูงกว่าก่อนทดลองใช้
หลักสูตรเสริม และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
จดักิจกรรมการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาการมวีนิยัในตนเอง
อยู่ในระดับมากที่สุด

คำาสำาคัญ	: 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 

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

บทนำา
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 
7) ได้กำาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่าง
มีความสุขไว้ 8 ประการได้แก่ 1) รักชาติ ศาสน์ 
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กษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์ สุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) 
อยูอ่ยา่งพอเพียง 6) มุง่มัน่ในการทำางาน 7) รักความ
เป็นไทย และ 8) มีจิตสาธารณะ พบว่าความมีวินัย 
เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อหนึ่งที่เขียนไว้ใน
หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาข้ันพืน้ฐาน พทุธศกัราช 
2551 ที่จะต้องมุ่งมั่นพัฒนาให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนทุก
คน เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา และมีความ
สุข อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมไทยและสังคมโลกได้
อย่างมีความสุขจากรายงานสถิติคดี ประจำาปี พ.ศ. 
2554 (กรมพนิจิและคุม้ครองเดก็และเยาชน, 2555 
: 6-8) พบว่าปัญหาในจำานวนคดีเด็กและเยาวชนซึ่ง
ถูกดำาเนินคดีโดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาชนทั่วประเทศจำานวนทั้งหมด 35,049 คดี เมื่อ
พิจารณาจำาแนกตามอายุ พบว่า คดีส่วนใหญ่เป็น
คดีที่ผู้กระทำาความผิดมีอายุเกิน 15 ปีแต่ไม่ถึง 18 
ปี คือ มีจำานวน 29,967 คดี คิดเป็นร้อยละ 85.50 
ของคดีทั้งหมด นอกนั้น เป็นคดีที่ผู้กระทำาความผิด
มีอายุเกิน 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี จำานวน 5,082 คดี 
ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 14.50 เมื่อพิจารณาจำาแนกตาม
อายุและเพศพบว่า ในช่วงอายุเกิน 15 ปี แต่ไม่ถึง 
18 ปนีัน้ ผูก้ระทำาผดิสว่นมากเป็นเพศชาย มจีำานวน
มากทีส่ดุ คอื 27,656 คด ีคดิเป็นรอ้ยละ 78.90 ของ
คดีทั้งหมด และเป็นเพศหญิง จำานวนเพียง 2,311 
คดี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 6.60 สำาหรับในช่วงอายุเกิน 
10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี พบว่า ผูกระทำาความผิดส่วน
มากเปน็เพศชายเชน่เดยีวกนั ซึง่มจีำานวน คือ 4,604 
คดี คิดเป็นร้อยละ 13.14 ของคดีทั้งหมด และเป็น
เพศหญิง จำานวนเพียง 478 คดี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 
1.36 ของคดีทั้งหมดและเมื่อพิจารณาจำาแนกตาม
ระดับการศึกษา พบว่า คดีที่ผู้กระทำาความผิดมีการ
ศกึษาระดบัประถมศกึษา จำานวน 5,040 คด ีเป็นผูท้ี่
ไม่ไดร้บัการศกึษา จำานวน 133 คด ีและมกีารศกึษา

ประเภทอื่น ๆ จำานวน 98 คดี และสถาบันสุขภาพ
เด็กแห่งชาติมหาราชินรีว่มกับโครงการเฝา้ระวงัเด็ก
และเยาชน (Child Watch) (สถาบนัสขุภาพเดก็แหง่
ชาตมิหาราชนีิ, 2552 : ออนไลน)์ นงลกัษณ ์วริชัชยั, 
ศจีมาจ ณ วิเชียร และพิสมัย อรทัย (2551 : 125) 
ได้ทำาการสำารวจและสังเคราะห์ตัวบ่งชี้คุณธรรม
จริยธรรม พบว่าตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรมที่จำาเป็น
เรง่ดว่นสำาหรบัการเฝา้ระวงัระดบัคณุธรรมจรยิธรรม 

(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
ผู้นำาและผู้ตามที่ดีมีความรับผิดชอบ มีความตรงต่อ
เวลา เคารพกฎระเบยีบของสงัคมทัง้ต่อหนา้และลบั
หลังมีความซ่ือสัตย์สุจริต มีความเสียสละ มีความ
อดทนขยันหมั่นเพียร ยอมรับผลของการกระทำา
ของตนเอง
 การพฒันาหลกัสตูรเสรมิและการฝกึอบรม
ชว่ยใหน้กัเรียนได้พัฒนาคณุธรรมจริยธรรม ความมี
วินัยในตนเองให้ได้เป็นคนดีของสังคมและประเทศ
ชาตไิด ้ดงันัน้ เพือ่เปน็การพฒันาการมวีนัิยในตนเอง
ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านความตระหนักรู้การมีวินัยใน
ตนเอง ด้านความรับผิดชอบ ด้านความ มีระเบียบ
วินัย ด้านความซื่อสัตย์ และด้านการตรงต่อเวลา 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ผู้วิจัย
ในฐานะผู้อำานวยการโรงเรียน ผู้ใกล้ชิดกับนักเรียน
พบปัญหาการขาดการมีวินัยในตนเอง จึงมีแนวคิด
ที่จะพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาความมีวินัยใน
ตนเองสำาหรับนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
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เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เป็นคนเก่ง คนดี อยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพือ่พฒันาหลกัสตูรเสริมเพือ่พฒันาการ
มีวินัยในตนเองสำาหรับนักเรียนโรงเรียนประถม
ศึกษาขนาดเล็ก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 2. เพื่อหาประสิทธิผลของหลักสูตรเสริม
เพื่อพัฒนาการมีวินัยในตนเองสำาหรับนักเรียน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

วิธีดำาเนินการวิจัย
 ในการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพือ่พฒันาการ
มีวินัยในตนเองสำาหรับนักเรียนโรงเรียนประถม
ศึกษาขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีวิธี
ดำาเนินการวิจัย 4 ตอนดังนี้
 ตอนที่	 1	 การสำารวจและการวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐาน
 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน โดย
การศึกษาเอกสารงานวจิยัท่ีเกีย่วขอ้งกบัการพฒันา
หลกัสตูรเสรมิเพือ่พฒันาการมวิีนัยในตนเองสำาหรบั
นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก โดยการ
สำารวจขอ้มลูจากผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จาก 3 จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัด
บุรีรัมย์ จังหวัดละ 30 โรงเรียน รวมกลุ่มตัวอย่าง
จำานวน 180 คน ซึ่งได้มาโดยเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบกำาหนดโควตา ผลการศึกษาได้ความต้องการ
พัฒนาการมีวินัยในตนเอง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ความ
ตระหนักรู้การมีวินัยในตนเอง 2) ความรับผิดชอบ 
3) ความมีระเบียบวินัย 4) ความซื่อสัตย์สุจริต และ 

5) การตรงต่อเวลา
	 ตอนที่	2	การสร้างหลักสูตรเสริม
 ร่างหลักสูตรเสริมโดยให้สอดคล้องกับ
ข้อมูลพ้ืนฐานที่ได้จากตอนที่  1 เกี่ยวกับการ
พัฒนาการมีวินัยในตนเองสำาหรับนักเรียนโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก แนวทางในการสร้าง
หลักสูตรเสริม แบ่งเป็น 3 ขั้น คือ ขั้นที่ 1) การร่าง
หลักสูตรเสริม โดยยึดองค์ประกอบของหลักสูตร
เสริม มี 7 องค์ประกอบ ขั้นที่ 2) การตรวจสอบ
ร่างหลักสูตรเสริม ผู้เชี่ยวชาญจำานวน 9 ท่าน ตรวจ
สอบความเหมาะสมและความสอดคล้องของร่าง
หลักสูตรเสริมพบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก ขั้นที่ 3) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเสริมก่อน
นำาไปทดลองใช้เป็นการนำาข้อมูลที่ได้จากการตรวจ
สอบความเหมาะสมของร่างสูตรเสริมจากผู้ทรง
คณุวุฒเิปน็หลกัเกณฑใ์นการปรบัปรงุหลกัสตูรเสรมิ 
1) ผลการวิเคราะหค์วามเหมาะสมของรา่งหลกัสตูร
เสริม เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ตั้งค่าตั้งแต่ 3.50 
ขึ้นไป ถือว่ามีความเหมาะสมมาก 2) ถ้ามีข้อเสนอ
แนะของผู้ทรงคุณวุฒิ นอกเหนือจากข้อคำาถาม ก็
จะนำาไปพิจารณาโดยคำานึงถึงเนื้อหามีความเหมาะ
สมสอดคล้องกัน
 ตอนที่	3	การตรวจสอบประสิทธิผลของ
หลักสูตรเสริม
 โดยการนำาหลักสูตรเสริมไปทดลองใช้กับ
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
ที่อยู่ในโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 10 และ 
11 สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
นครราชสีมา เขต 7 จำานวน 61 คน ในภาคเรียนท่ี 2
ปีการศึกษา 2556 ใช้เวลาจำานวน 30 ชั่วโมง โดย
จัดกิจกรรมการเรียนรู้หลังเลิกเรียนวันละ 2 ชั่วโมง 
เป็นเวลา 15 วัน ใช้แบบแผนการทดลอง เป็นแบบ
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กลุ่มเดียว ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (One - 
Group Pretest - Postest Design) 
 การวิเคราะห์ข้อมูล คำานวณหาค่าเฉลี่ย
และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน เปรยีบเทยีบพฤตกิรรม
การมวีนิยัในตนเอง ทัง้ 5 ดา้น ของนกัเรยีนโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก ในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ ด้วยสถิติ t – test แบบ dependent และ
ประเมินพฤตกิรรมความมวีนิยัในตนเองของนักเรยีน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก โดยผู้ปกครองและ
ครู ประเมนิความพงึพอใจของนักเรยีนท่ีมตีอ่การจดั
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการมีวินัยในตนเอง
	 ตอนที่	4	การปรับปรุงหลักสูตรเสริม
 หลังจากที่ได้นำาหลักสูตรเสริมไปทดลอง
ใช้และประเมินผลหลักสูตรเสริมแล้ว ผู้วิจัยได้นำา
ผลการวเิคราะหข้์อมูลมาพจิารณาปรบัปรงุหลกัสตูร
เสริม ในด้านองค์ประกอบของหลักสูตรเสริมและ
โครงสร้างหลักสูตรเสริม เพื่อให้หลักสูตรเสริมมี
ความถูกต้อง เหมาะสมสามารถนำาไปใช้ในการ
พัฒนาการมีวินัยในตนเองสำาหรับนักเรียนโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็กได้ต่อไป 

สรุปผลการวิจัย
	 ตอนที่	1	ผลการพัฒนาหลักสูตรเสริม	
 ผลการพฒันาหลกัสตูรเสรมิเพ่ือพฒันาการ
มีวินัยในตนเองสำาหรับนักเรียนโรงเรียนประถม
ศึกษาขนาดเล็ก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังมี
รายละเอียดดังนี้ 
 หลักการของหลักสูตรเสริม
 การมีวินัยในตนเองเป็นวัตถุประสงค์ที่
สำาคัญในกระบวนการพัฒนาผู้เรียนและทีมงานใน
ด้านการสร้างลักษณะนิสัย คุณสมบัตินี้ช่วยให้การ
จัดการช้ันเรียนหรือการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

ผู้เรียนและทีมงานเกิดวุฒิภาวะตามควรแก่วัยและ
ภารกิจของตน การพัฒนาการมีวินัยในตนเองมี
ความสำาคัญต่อนักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก หลักสูตรในปัจจุบันมีการ
จัดการเรียนการสอนให้มีพฤติกรรมความมีวินัยใน
ตนเองกับนักเรียนทุกคน แต่จะมีนักเรียนส่วนหนึ่ง
ทีย่งัไมเ่กิดพฤติกรรมนี ้หลกัสตูรเสรมินีจ้ะชว่ยเสรมิ
ให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมการมีวินัยในตนเองได้
 แนวคดิพืน้ฐานในการพฒันาหลกัสตูรเสรมิ
การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาการมีวินัยใน
ตนเองสำาหรับนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาขนาด
เล็ก มุ่งเน้นในการอบรมคนให้เป็นผู้มีระเบียบจะ
ช่วยส่งเสริมปลูกฝังคนในสังคมให้เป็นผู้มีความรับ
ผิดชอบสามารถควบคุมตนเองและทำางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้วินัยยังมุ่งท่ีจะให้การอบรมให้รู้ระเบียบของ
สังคมในอันท่ีจะอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบ ท่ีเกิดจาก
ผู้เรียนพัฒนาตนเองจากการใช้กิจกรรมการเรียนรู้
ดังนี้ จึงใช้เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้
เรียนเป็นสำาคัญ คือ 1) กระบวนการกลุ่ม (Group 
Dynamic) 2) การอภปิรายกลุ่มยอ่ย (Small Group 
Discussion) 3) การแสดงบทบาทสมมติ (Role 
Playing) 4) กรณีตัวอย่าง (Cass) 5) สถานการณ์
จำาลอง (Simulation) 6) เกม (Game) 7) การสร้าง
แผนผังความคิด (Concept Mapping) 8) การศึกษา
นอกหอ้งเรียน (Outdoor Education) 9) การเรียน
รู้โดยโครงงาน (Learning Process on Project 
Approach)
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเสริม
 เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ตามหลักสูตรนี้แล้ว

นักเรียนควรมีพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง
ดังต่อไปนี้
 1. นักเรียนมีพฤติกรรมความมีวินัยใน
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ตนเอง 5 ประการ ได้แก่ ความตระหนักรู้การมี
วนิยัในตนเอง ความรบัผดิชอบ ความมรีะเบยีบวนิยั 
ความซื่อสัตย์สุจริต และการตรงต่อเวลา
 2. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก เกิดความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
พัฒนาความมีวินัยในตนเอง ในโรงเรียนประถม
ศึกษาขนาดเล็ก
 โครงสร้างเนื้อหาของหลักสูตรเสริม
เนื้อหาของหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาความมีวินัยใน
ตนเองสำาหรับนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาขนาด
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 ขัน้นำา ขัน้กจิกรรม ขัน้สรปุแตล่ะแผนการจดัการ
เรียนรู้ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้
 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 ความ
ตระหนักรู้การมีวินัยในตนเอง ใช้กระบวนการกลุ่ม 
การอภิปรายกลุ่มย่อย
 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 ความ
รับผิดชอบ ใช้กระบวนการกลุ่ม การอภิปรายกลุ่ม
ยอ่ย การแสดงบทบาทสมมต ิกรณีตวัอยา่ง เกม การ

สร้างแผนผังความคิด และการศึกษานอกห้องเรียน
 แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที ่3 ความมี
ระเบียบวินัยใช้กระบวนการกลุ่ม การอภิปรายกลุ่ม
ย่อย การแสดงบทบาทสมมติ สถานการณ์จำาลอง 
เกม การสร้างแผนผังความคิด และการศึกษานอก
ห้องเรียน
 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 ความ
ซือ่สตัยส์จุรติใชก้ระบวนการกลุม่ การอภิปรายกลุม่
ย่อย การแสดงบทบาทสมมติ กรณีตัวอย่าง การ
สร้างแผนผังความคิด และการศึกษานอกห้องเรียน
 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 5 การ
ตรงต่อเวลา ใช้กระบวนการกลุ่ม การอภิปรายกลุ่ม
ย่อย การแสดงบทบาทสมมติ สถานการณ์จำาลอง 
การศึกษานอกห้องเรียน และการเรียนรู้โดยโครงงาน
	 สื่อ	และแหล่งการเรียนรู้
การกำาหนดสือ่การเรยีนรูใ้นการจดักจิกรรมการเรียน
รู้จะต้องสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้และสามารถ
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ซึ่งประกอบด้วย
เกม เพลง นิทาน คลิปวีดีโอใบความรู้ ใบงานกรณี
ตัวอย่าง บทบาทสมมติ สถานการณ์จำาลอง เครื่อง
เล่นซีดี เครื่องคอมพิวเตอร์
 แหล่งเรียนรู้ในหลักสูตรส่วนใหญ่เป็น
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนหรือในชุมชนใกล้โรงเรียน
เนื่องจากข้อจำากัดของแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา 
จงึใช้แหลง่เรยีนรูท้ัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษา
ตวัอยา่งของแหลง่เรยีนรูภ้ายนอกสถานศกึษา ไดแ้ก ่
ชมุชน วดั ภายในสถานศกึษา ได้แกห่อ้งสมดุ อาคาร
อเนกประสงค ์ลานธรรม โรงอาหาร และหอ้งปฏบิตัิ
การต่างๆ เป็นต้น
 การวัดผลประเมินผล
 การวัดผลประเมินผลตามหลักสูตรครูใช้
แนวคิดการประเมินที่มุ่งพัฒนานักเรียนซึ่งมีราย
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ละเอียด ดังนี้
 1. ประเมนิผลกอ่นทดลองใชห้ลกัสตูรเสริม ประเมนิพฤติกรรมการมวีนิยัในตนเองกอ่นการทดลอง
ใชห้ลกัสตูรเสรมิ (Pre-test) โดยนกัเรยีนทีเ่ปน็กลุม่ตวัอยา่งเปน็ผู้เปน็ประเมนิ โดยใชแ้บบประเมนิท่ีผ่านการ
ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญและผ่านการหาค่าคุณภาพแล้ว
 2. ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการทดลอง ประเมินพฤติกรรมการมีวินัยในตนเองหลังการทดลองใช้
หลักสูตรเสริม (Post-test) โดยครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ประเมิน
 3. ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการทดลอง ประเมินความความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการ
เรยีนรูต้ามหลักสูตรเสรมิโดยนกัเรยีนเปน็ผูป้ระเมนิ โดยใชแ้บบประเมนิทีผ่า่นการตรวจสอบโดยผูเ้ชีย่วชาญ
และผ่านการหาค่าคุณภาพแล้ว
 ตอนที่ 2 ประสิทธิผลของหลักสูตรเสริม

 ผลการเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการมวีนิยัในตนเองของนกัเรียนกอ่นและหลังการเรียนหลักสูตรเสริม
ทั้ง 3 โรงเรียน ดังปรากฏในตาราง 1

ตาราง	1

ความมีวินัยในตนเอง
ก่อนเรียน	(n=61) หลังเรียน	(n=61)

t p
S.D. S.D.

1. ด้านความตระหนักรู้
    การมีวินัยในตนเอง

3.19 .66 4.50 .26 -13.138*** .000

2. ด้านความรับผิดชอบ 3.16 .65 4.55 .35 -13.560*** .000

3. ด้านความมีระเบียบวินัย 3.09 .60 4.41 .36 -13.273*** .000

4. ด้านความซื่อสัตย์ 2.93 .70 4.46 .33 -14.346*** .000

5. ด้านการตรงต่อเวลา 3.10 .68 4.50 .34 -14.196*** .000

โดยรวม 3.09 .60 4.48 .29 -14.821*** .000

*** p < 0.001

 จากตาราง 1 แสดงว่าพฤติกรรมการมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 
ทัง้โดยรวมและรายดา้นทกุดา้นหลงัการทดลองใชห้ลักสูตรเสริมสูงกวา่กอ่นทดลองอยา่งมนียัสำาคญัทางสถิติ
ที่ระดับ 0.001
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ตาราง	 2 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาการมีวินัย
ในตนเองสำาหรับนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก

ข้อความ S.D.
ระดับความ

พึงพอใจ
ลำาดับ

1. นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการปฏิบัติจริง 4.69 .47 มากที่สุด 1

2. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ 4.64 .55 มากที่สุด 4

3. นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 4.62 .52 มากที่สุด 5

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

นักเรียนมีความสุข สนุกสนานกับกิจกรรมการ

เรียนรู้

นักเรียนมีความสนใจในสื่อการเรียนรู้

สือ่การเรยีนรูท้ำาให้นกัเรยีนเกดิการเรยีนรูกิ้จกรรม

การเรียนรู้ช่วยสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่าง

นักเรียนกับเพื่อน

นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีภายในกลุ่มและได้ช่วย

เหลือซึ่งกันและกัน

นักเรียนจะได้นำาความรู้ท่ีได้ปรับไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจำาวัน

การวัดและประเมินผลจากการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ในแต่ละชั่วโมง

4.66

4.56

4.51

4.66

4.52

4.61

4.59

.60

.53

.60

.57

.62

.52

.59

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

2

8

10

2

9

6

7

รวม 4.60 .35 มากที่สุด

 จากตาราง	 2 แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรเสริมเพ่ือ
พฒันาการมีวนัิยในตนเองสำาหรบันกัเรยีนโรงเรยีนประถมศกึษาขนาดเลก็ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ เมือ่
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าความพึงพอใจมากที่สุดทุกข้อ
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อภิปรายผล
 ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัยเรื่องการพัฒนา
หลกัสตูรเสรมิเพือ่พฒันาการมวิีนัยในตนเองสำาหรบั
นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้
 1. ผู้วิจัยได้สังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีความ
คิดเห็น และจากแบบสอบถามผู้มีประสบการณ์
สรุปเป็นกรอบโครงสร้างของหลักสูตรเสริมผลการ
ประเมินโครงร่างหลักสูตรเสริมโดยผู้เชี่ยวชาญ 9 
คน ประกอบด้วย นักวิชาการ ศึกษานิเทศก์ โดย
เปน็การประเมนิโครงรา่งหลกัสตูรเสรมิในดา้นความ
เหมาะสมและความสอดคล้องพบว่า ร่างหลักสูตร
เสริมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและมีความ
สอดคล้องกันในทุกองค์ประกอบ หลักสูตรเสริม
มี 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการและเหตุผล
ของหลักสูตรเสริม 2) แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนา
หลกัสตูรเสรมิ 3) วตัถุประสงคข์องหลกัสตูรเสรมิ 4) 
โครงสร้างหลักสูตรเสริม 5) กิจกรรมการเรียนรู้ 6) 
สือ่การเรยีนรู ้7) การวดัผลประเมินผล ซึง่เปน็ไปตาม
แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรของไพเออร์โต(Piirto, 
1994 : 376 - 400) และกรมวิชาการ (2546 : 4) 
ได้ให้แนวทางในการจัดทำาหลักสูตรเสริมแก่สถาน
ศกึษา คือ ตอ้งให้เหมาะสมกบับริบทของชมุชนตาม
สภาพปัญหา และความต้องการของนักเรียน โดยมี
กระบวนการที่สำาคัญดังนี้ 1) ศึกษาวิสัยทัศน์ พันธะ
กิจ เป้าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โครงสร้าง
หลักสูตรของสถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
นักเรยีน 2) ศกึษาขอ้มลูสารสนเทศของสถานศกึษา

และสภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนานักเรียน
3) วางแผนการจัดการเรียนรู้และประเมินผลการ
เรียนรู้ให้กับนักเรียนเพื่อตรวจสอบผลการเกิด
พฒันาแก่นักเรยีนและกำาหนดวตัถปุระสงคข์องการ

จัดหลักสูตรไว้เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้าน
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ จึงทำาให้หลักสูตรเสริม
นี้มีเนื้อหาทั้งกว้างและลึก มากกว่าหลักสูตรปกติ 
หลักสูตรเสริมอาจมีเนื้อหานอกเหนือจากหลักสูตร
ปกติ หรือมีเนื้อหาคาบเกี่ยวกับหลักสูตรปกติ เป็น
หลักสูตรที่พัฒนาทักษะการคิด พัฒนาการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ พัฒนาการตัดสินใจ นอกจากนั้น
หลักสูตรเสริม ยังมุ่งพัฒนาแรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ์ มี
แรงดลใจในอาชีพ มีความเชื่ออำานาจภายในตนเอง 
(วิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล, 2544 : 81) ซีเวอร์ และ
เมคเกอร ์ไดอ้า้งเอกสารของ ฮาวเลยแ์ละเพนดารว์สิ
(Schiever & Maker, 2003 : 164 - 165 citing 
Howley & Pendarvis, 1986 ) โดยอธิบายว่า
แนวทางการพฒันาหลกัสตูรเสรมิม ี3 วธิ ีคอื 1) การ
เนน้กระบวนการ (Process - oriented Approach)
เป็นการเน้นกระบวนการเรียนรู้ โดยไม่ติดยึดกับ
เนื้อหาวิชาใดวิชาหนึ่ง 2) การเน้นเนื้อหาสาระ 
(Content - oriented approach) เป็นการเน้น
เนือ้หาสาระท่ีลึกและกวา้งในแต่ละรายวชิามากกวา่
หลกัสตูรตามปกตเิทา่ทีเ่ปน็ไปได ้3) การเนน้ผลผลติ 
(Product-oriented Approach) เปน็การเนน้ผลที่
เกิด(Result)หรือผลผลิต (Product) ของการเรียน
การสอนที่จับต้องได้ (Tangible) เช่น รายงาน การ
วาดภาพ งานศิลปะการนำาเสนอวรรณกรรม หรือ
อาจเป็นส่ิงจับต้องไมไ่ด้(Intangible) เช่น สุขภาพจิต
ทีดี่ขึน้ การพัฒนาสติปญัญา ทกัษะในการแก้ปญัหา 
วินัย ความรับผิดชอบ 
 2. การตรวจสอบประสทิธผิลของหลกัสตูร
เสริมเพื่อพัฒนาการมีวินัยในตนเองสำาหรับนักเรียน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
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  2.1 ผลการประเมินเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการมีวินัยในตนเองแบบประเมิน
พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองสำาหรับนักเรียน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กทั้ง 3 โรงเรียน ทั้ง 
5 ด้านก่อนและหลังการทดลอง แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 จากการวิเคราะห์
การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียคะแนน
พฤติกรรมการมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็กของ ทั้ง 3 โรงเรียนหลังการ
ทดลองใช้หลักสูตรเสริมจากการสังเกตพฤติกรรม
โดยครูผู้สอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก การวิเคราะห์
การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียคะแนน
พฤติกรรมการมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็กของ ทั้ง 3 โรงเรียนหลังการ
ทดลองใช้หลักสูตรเสริมจากการสังเกตพฤติกรรม

โดยผู้ปกครองนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่เป็นเช่นนี้มีเหตุผลสนับสนุน ดังต่อไปนี้
  1) หลกัสตูรเสริมทีพ่ฒันาขึน้ใชก้จิกรรม
การเรียนรู้โดยเน้นผู้ เรียนเป็นสำาคัญใช้กลยุทธ์
ที่หลากหลาย ใช้กิจกรรมกลุ่ม และยึดผู้ เรียน
เป็นศูนย์กลาง เป็นผู้กระทำา มีส่วนร่วมและช้ีนำา
ตัวเอง ทิศนา แขมมณี (2547 : 144) ได้ให้
ความหมายการจัดการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการ
กลุ่ม คือการดำาเนินการเรียนรู้โดยผู้สอนให้ผู้เรียน
ทำางานหรือกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มพร้อมทั้งสอน 
ฝึก แนะนำาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เนื้อหาสาระ
ตามวัตถุประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย และ
สอดคล้องกับอัญชิสา สุรีย์แสง (2553 : 77-79) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่องการใช้กิจกรรมเพื่อพัฒนาความมี
วินัยในตนเองของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนอรุณ
ประดิษฐ์ ในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยใช้
เทคนคิการจดักจิกรรมกลุม่และเทคนคิแมแ่บบ พบ

วา่ หลงัการทดลอง ความแตกตา่งของความมีวนิยัใน
ตนเองของกลุ่มทดลองในระยะหลังการทดลองสูง
กว่าการทดลองในทุกด้านอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
  2) การมีวินัยในตนเองสามารถเรียนรู้
และพัฒนาได้ สอดคล้องกับ เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ 
(2550 : 353) ได้สรุปวา่ จุดเนน้ของวนิยันกัเรยีน คอื 
การมีวินัยในตนเอง ครูจะต้องตระหนักว่า วินัยเป็น
กระบวนการเรียนรู้ท่ีบุคคลสามารถเรียนได้โดย
พัฒนานิสัยการควบคุมตนเองและระลึกถึงเสมอ
ถึงความรับผิดชอบของตนเองท่ีเป็นส่วนหนึ่งของ
ชั้นเรียนและโรงเรียน การแก้ปัญหาทางวินัยควร
ใช้การป้องกันมากกว่าการแก้ไข สอดคล้องกับงาน
วิจัยของ สมชาย ทวีทรัพย์ (2552 : 141) ศึกษา
การพัฒนาหลักสูตรเสริม เพื่อพัฒนาความรับผิด
ชอบของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการชั้นเรียน โดยครูมีส่วน
ร่วม ผลการวิจัยพบว่า การมีความรับผิดชอบของ
นักเรียนด้านทัศนคติและด้านพฤติกรรมนักเรียน
กลุ่มทดลอง หลังการใช้หลักสูตรเสริมมีค่าเฉลี่ยสูง
กว่าค่าเฉลี่ยก่อนการทดลอง ทั้ง 4 ประการ คือการ
ตรงต่อเวลา การมีวินัย ความขยันหมั่นเพียร ความ
ซื่อสัตย์ และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .001 ทั้งโดยรวมและรายด้าน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อัคพงศ์ สุขมาตย์ (2553 : 151-
157) ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรเสริมคุณลักษณะที่
พึงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามแนวคิด
จิตปัญญาศึกษา ผลการพัฒนาหลักสูตร โดยใช้
แบบแผนการทดลองแบบสองกลุ่มทดลองก่อน
หลัง พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ ได้แก่ คุณลักษณะความตระหนักรู้ใน
ตนเอง ความเมตตากรุณาและจิตสาธารณะ เปล่ียน
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ไปจากหลังการทดลองสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติระดับ 0.001 สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ดนุพล สุนทรัตน์ (2550 : 100) 
ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนเอกชน ผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนที่ได้รับการเรียนด้วยหลักสูตรเสริม
(กลุ่มทดลอง) กับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนด้วยหลักสูตร
เสริม (กลุ่มควบคุม) มีพฤติกรรมการมีคุณธรรม
จรยิธรรมโดยรวมไมแ่ตกตา่ง หากพจิาณาพฤตกิรรม
การมีคุณธรรมของนักเรียนเป็นรายด้าน พบว่า 
ความมีวินัยนักเรียน นักเรียนที่ได้รับการเรียนด้วย
หลกัสตูรเสรมิ (กลุม่ทดลอง) กับนกัเรยีนทีไ่มไ่ดเ้รยีน
ดว้ยหลกัสตูรเสรมิ (กลุม่ควบคมุ) มพีฤตกิรรมการมี
คุณธรรมจริยธรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าสถิติ
สูงกว่ากลุ่มควบคุม 
  3) สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมได้แก่ คลิป
วีดีโอ เพลง เกม ใบงาน ใบความรู้ การจัดกิจกรรม
ตามกระบวนการกลุ่ม กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ เกิดความตระหนักในบทเรียน และการเรียน
รูต้ามจุดประสงค์การเรยีนรู ้มคีวามสขุในการเรยีนรู้
 2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรเสริม
เพื่อพัฒนาการมีวินัยในตนเองสำาหรับนักเรียน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กโดยรวมนักเรียน
มีความพึงพอใจมากที่สุด เพราะนักเรียนได้เรียนรู้
ด้วยตนเองด้วยการปฏิบัติจริง นักเรียนมีความสุข 
สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรมการ
เรียนรู้ชว่ยสรา้งความสมัพนัธท์ีดี่ระหวา่งนกัเรยีนกบั
เพื่อนผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อ
การจดักิจกรรมตาม หลกัสตูรเสริมเพือ่พฒันาการมี
วนิยัในตนเองสำาหรบันกัเรยีนโรงเรยีนประถมศกึษา

ขนาดเล็ก มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51-4.69 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์การประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรเสริมที่
กำาหนดไว้

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้
 1. โรง เรียนประถมศึกษาขนาดเ ล็ก 
สามารถนำาหลักสูตรเสริมที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในการ
จัดกิจกรรรมเพ่ือพัฒนาการมีวินัยในตนเองของ
นักเรียน ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ของหลักสูตรสถานศึกษาได้
 2. ครูผู้สอนควรศึกษาหลักสูตรเสริมเพื่อ
พัฒนาการมีวินัยในตนเองสำาหรับนักเรียนโรงเรียน
ประถมศกึษาขนาดเลก็อยา่งละเอยีด มกีารวางแผน
ในการทำากิจกรรมแต่ละอย่าง มีการเตรียมการการ
สังเกตพฤติกรรมโดยครูผู้สอน ผู้ปกครอง
 3. หลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาการมีวินัยใน
ตนเองของนักเรียน สำาหรับโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 หากมีการนำาไป
ใช้กับนักเรียนระดับอื่นควรปรับเนื้อหา กิจกรรม ให้
เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย
 4. หนว่ยงานท่ีเกีย่วขอ้ง เชน่ สำานกัพฒันา
กิจกรรมนักเรียน สำานักส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ สามารถประยุกต์กิจกรรมการเรียนรู้
ของหลักสูตรเสริมไปใช้พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มี
วินัยในตนเองได้ 
 ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป
 1. ควรนำารปูแบบและวธิกีารของหลกัสตูร
ที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเส
ริมอ่ืนๆ หรือใช้กับการพัฒนาหลักสูตรเสริม เพ่ือ
พัฒนาการมีวินัยในตนเองนักเรียนของโรงเรียนใน
ทุกระดับ
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 2. โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก มีจำานวนเพ่ิมมากข้ึนจากสาเหตุ ประชากรวัยเด็กลดลง การ
คมนาคมสะดวก นักเรียนของโรงเรียนขนาดเล็กส่วนหนึ่งเข้าไปเรียนในเมือง ควรมีการวิจัยหารูปแบบ 
พัฒนาการมีวินัยในตนเอง จาการมีส่วนร่วมของคณะครูผู้ปกครองและชุมชน
 3. ควรนำาพฤติกรรมการมีวินัยในตนเองด้านอื่นๆ เช่น การรู้จักเสียสละมีความเห็นใจผู้อื่น ความ
พากเพียรไม่ย่อท้อ มีความเชื่อมั่นในตนอง มีความสามัคคี มีความเป็นผู้นำา ที่เป็นปัญหาที่ต้องการพัฒนา
ให้เกิดขึ้นมาทำาการวิจัยและพัฒนา
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บทคัดย่อ
 ผลการวจิยั พบวา่ แนวคดิและหลกัการความรบัผดิชอบตอ่สงัคมขององคก์ร
ธุรกิจ (Corporate Social Responsibility = CSR) เชิงพุทธบูรณาการ ได้แก่ หลัก
การการดำาเนินงาน คือ การไม่เบียดเบียนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตบนกำาไรแบบ
พอเหมาะ หลักการเป้าหมาย คือ การประสานประโยชน์สองฝ่ายร่วมกัน ส่วนวิธีการ
และกระบวนการ ได้แก่ การดำาเนินธุรกิจตามหลักสัมมาอาชีวะ ทำาให้เกิดสุขคฤหัสถ์
จากการมทีรพัยอ์ยา่งถกูตอ้งชอบธรรม แลว้จงึวางแผนจดัสรรกำาไรและทรพัยากรของ
ธุรกิจไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมตามหลักโภควิภาค 4 และโภคอาทิยะ 5 บรรลุ
เป้าหมายคือประโยชน์ทั้งสองฝ่าย สำาหรับการประยุกต์ใช้แนวคิด CSR เชิงพุทธบูรณ
าการในการพัฒนาบุคคลและสังคม พบว่า กรณีตัวอย่างได้นำาแนวคิดมาประยุกต์ใช้ 
เกิดการพัฒนาบุคคลและสังคม ส่วนการศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของบุคคล 
องค์กร และชุมชนในการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงพุทธบูรณาการ พบ
ว่า ความสัมพันธ์ท้ังแนวตั้งขององค์กรธุรกิจและชุมชน และความสัมพันธ์แนวนอน
ระหว่างองค์กรกับชุมชน ของกรณีตัวอย่างสามารถเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อ
สังคมได้ เมื่อนำาหลักธรรมมาเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ดังกล่าวจะได้ความสัมพันธ์
ที่เป็นไปตามกรอบแนวคิดการครองตน ครองคน ครองงาน เมื่อบุคคล องค์กรและ
ชุมชนได้ครองตน ครองคนและครองงานแล้วจะเกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น 
(ประโยชน์สองฝ่ายร่วมกัน) อันเป็นเป้าหมายของ CSR ได้แก่ เศรษฐกิจมั่นคง สังคม
สงบสุข และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติยั่งยืน

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 

1 นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2 รองศาสตราจารย์ ประจำาสาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3 ผู้อำานวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์
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คำาสำาคญั	: ความสมัพนัธ,์ ความรบัผดิชอบตอ่สังคม, 

พุทธบูรณาการ

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 

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, personnel-

management 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 

บทนำา
 องคก์รธรุกจิเปน็หนว่ยยอ่ยหนึง่ทีป่ระกอบ

ขึ้นเป็นสังคม ธุรกิจคือองค์กรที่ดำาเนินกิจกรรมทาง

เศรษฐกจิทีเ่กีย่วกบัการผลติ การแลกเปลีย่นซือ้ขาย

สินค้าและบริการ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะแสวงหา

กำาไรจากการประกอบธุรกิจนั้นๆ (สมคิด บางโม, 

2539 : 13) การได้รับกำาไรจึงถือเป็นเครื่องชี้วัด

ความสำาเร็จหนึ่งขององค์กรธุรกิจ เพราะได้บรรลุ

วัตถุประสงค์ในการดำาเนินธุรกิจและเป็นการสร้าง

ความพอใจให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ แต่จากการ

ท่ีผู้ประกอบการธุรกิจแต่ละคนมีระดับจริยธรรม

ทางธุรกิจไม่เท่ากัน สาเหตุส่วนหนึ่งอาจมาจากการ

มีแนวคิดพ้ืนฐานในการดำาเนินธุรกิจที่แตกต่างกัน 

ผู้ประกอบการบางส่วนมุ่งแต่ผลประโยชน์ส่วนตน
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เปน็หลกั (Self-Interest) โดยปราศจากการคำานึงถึง

ผลกระทบตอ่ผูอ้ืน่ ซึง่การดำาเนนิงานทีไ่มม่คีวามรบั

ผิดชอบต่อสังคมได้ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ มากมาย

ท้ังมิติด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม จาก

ปัญหาดังกล่าวจึงได้เกิดแนวคิดเร่ืองความรับผิด

ชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (Corporate Social 

Responsibility หรือ CSR) ขึ้น โดยที่แนวคิด CSR 

มมีานานกวา่ 200 ปีแลว้ ซึง่ได้รบัการพฒันาเรือ่ยมา

และถกูนำามาปฏบิตักินัมากข้ึนในปัจจบุนัทัง้ในระดบั

ประเทศและทั่วโลก

 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

ธุรกิจเป็นการดำาเนินกิจกรรมภายในและภายนอก

องค์กร ที่คำานึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในองค์กร

และสังคมโดยรวม ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ใน

องค์กรหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กร ในอัน

ที่จะทำาให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข 

(สถาบันไทยพัฒน์, 2556) โดยมีหลักอยู่ที่ความพอ

ประมาณทีธุ่รกิจตอ้งไมเ่บยีดเบยีนตนเองและสงัคม 

(คณะทำางานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียน, 2551: 7-8) ดัง

นั้นความรับผิดชอบต่อสังคมจึงสำาคัญและจำาเป็น

อย่างยิ่งต่อองค์กรธุรกิจ เพราะธุรกิจและสังคมต่าง

ต้องพึ่งพาอาศัยและเก้ือกูลกัน ทั้งนี้ CSR จะช่วย

ประสานผลประโยชน์ของธุรกิจและสังคมร่วมกัน 

เกิดดุลยภาพในระบบการดำารงอยู่ของสังคม

 พระพุทธศาสนามีทัศนะเกี่ยวกับระบบ

ความสัมพันธ์ของการดำารงอยู่ในสังคมเช่นเดียวกัน 

กล่าวคือ สรรพสิ่งเป็นเครือข่ายแห่งชีวิต ต่างโยงใย

อิงอาศยักนั (อทิปัปจัจยตา) ทกุสว่นย่อยลว้นสง่ผลก

ระทบตอ่กนั ส่ิงทีเ่กดิข้ึนในสว่นหนึง่กจ็ะมผีลกระทบ

ตอ่สว่นอืน่ดว้ย (พระธรรมปฎิก (ป.อ.ปยตฺุโต), 2537 

: 109) นอกจากนีพ้ระพุทธศาสนายงัมุง่ประโยชนสุ์ข

เพื่อมวลชน (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต),

2550 : 75) โดยถือส่วนรวมเป็นใหญ่ ไม่เน้นเฉพาะ

ประโยชน์ส่วนตนเพียงฝ่ายเดียว และมีหลักการ

ดำาเนินธุรกิจที่คำานึงถึงผลกระทบต่อสังคม คือ หลัก

สัมมาอาชีวะ หรือการเล้ียงชีพชอบ (วิ.ม. (ไทย) 

เล่ม 4 : 20-21) ซ่ึงเป็นหนึ่งในมรรคมีองค์แปดที่

เป็นข้อปฏิบัติกลางๆ พอดีอันจะนำาไปสู่จุดหมาย

แห่งชีวิตที่ดีงามและดำาเนินอยู่บนทางสายกลาง

บนหลักของความพอดีท่ีได้คุณภาพชีวิตรวมทั้งไม่

เบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น และสิ่งแวดล้อม (พระธรรม

ปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2545 : 35, 40) ดังนั้น

ธุรกิจควรดำาเนินงานอยู่บนหลักของความพอดีและ

ไม่เบียดเบียนตนเองรวมทั้งผู้อื่น เพื่อการพัฒนา

และเติบโตไปพร้อมกัน กล่าวได้ว่า แนวคิด CSR มี

ปรากฏในพระพุทธศาสนาเช่นกัน

 ผู้วิจัยเห็นว่า แนวคิด CSR ตามหลักสากล

และพระพุทธศาสนามีความสอดคล้องหรือเข้ากัน

ได้ การนำาแนวคิด CSR ทั้งสองมาบูรณาการเพื่อให้

ได้แนวคิด CSR เชิงพุทธบูรณาการก็ย่อมเป็นไปได้ 

ประกอบกับประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่เป็นชาว

พุทธ การดำาเนินธุรกิจรวมถึงการทำากิจกรรม CSR 

ต่างๆ จึงน่าจะมีพื้นฐานบนหลักพระพุทธศาสนา 

สอดคล้องกับงานวิจัย เช่น ปารีณา ประยุกต์วงศ์ 

และ แมท โอเซ็น (2555) กล่าวว่า หลักคำาสอนของ

พุทธศาสนามีความสำาคัญและเป็นปัจจัยพื้นฐานที่

สำาคัญที่จะทำาให้ธุรกิจในประเทศไทยมีความเข้าใจ

เรื่องการดำาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ

สังคมที่ดีที่สุด และ จตุพร ร่วมใจ (2544) กล่าวว่า
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พุทธศาสนามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดำาเนินชีวิต

ของนักธุรกิจ ซึ่งส่งผลต่อการมีจริยธรรมในการ

ดำาเนินธุรกิจด้วย อีกทั้งองค์กรธุรกิจในสังคมไทย

ปัจจุบันได้หันมาทำากิจกรรม CSR ในรูปแบบของ

การรวมกลุ่มและร่วมมือกันอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน

กันมากขึ้น เพื่อให้เป็นชุมชนที่พึ่งตนเองได้ เข้มแข็ง 

เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเติบโตไปพร้อมกัน

ดว้ยเหตน้ีุ ผูวิ้จัยจึงมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาวจิยัเรือ่ง

การศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของบุคคล องค์กร 

และชุมชนในการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อ

สังคมเชิงพุทธบูรณาการ เพื่อให้เกิดความรู้ความ

เข้าใจถึงแนวคิด CSR เชิงพุทธบูรณาการ พร้อมทั้ง

นำาเสนอการประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าวโดยกรณี

ตัวอย่างเพื่อให้เห็นว่าสามารถนำาไปใช้ได้จริงอย่าง

เปน็รปูธรรมและเกิดผลการพฒันาในดา้นตา่งๆ รวม

ทัง้วเิคราะหค์วามสมัพนัธท์ีเ่กดิขึน้ทัง้ในระดบับุคคล 

องค์กรและชุมชนเพื่อให้ได้แนวทางการเสริมสร้าง

ความรบัผดิชอบตอ่สงัคมเชงิพทุธบรูณาการสำาหรบั

การนำาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในสังคมต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพือ่ศกึษาแนวคดิและหลกัการความรบั

ผดิชอบตอ่สงัคมขององคก์รธรุกิจเชิงพทุธบูรณาการ

 2. เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้แนวคิดความ

รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจเชิงพุทธบูรณา

การในการพัฒนาบุคคลและสังคม

 3. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ

บุคคล องค์กร และชุมชนในการเสริมสร้างความรับ

ผิดชอบต่อสังคมเชิงพุทธบูรณาการ

วิธีดำาเนินการวิจัย
 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 

(Documents) และภาคสนาม (Field Study) ด้วย

วิธีการสัมภาษณ์บุคคลเชิงลึก ดังนี้

 1. ขั้นกำาหนดกรอบในการวิจัย

กำาหนดกรอบแนวคิดในการวิ จัยที่ ได้มาจาก

วัตถุประสงค์ของการวิจัย นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ใน

การวิจัย และการทบทวนเอกสารและรายงานการ

วิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้กรอบแนวคิดนี้เป็นเกณฑ์

ในการศึกษาภาพรวม และกำาหนดกรอบเนื้อหาให้

อยู่ประเด็นเกี่ยวกับ CSR ตามหลักสากลและตาม

หลักพระพุทธศาสนา เพื่อให้เกิดแนวคิด CSR เชิง

พุทธบูรณาการ รวมทั้งกำาหนดกรอบพื้นที่และกลุ่ม

ตัวอย่างจากกรณีตัวอย่างที่ตรงตามวัตถุประสงค์

ของการวิจัย เพื่อศึกษาถึงการประยุกต์ใช้แนวคิด 

CSR เชิงพทุธบรูณาการดงักล่าวและวเิคราะหค์วาม

สัมพันธ์ของบุคคล องค์กรและชุมชนในการเสริม

สร้างความรับผิดชอบต่อสังคม 

 2. ขั้นศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล

  2.1 ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล

เบื้องต้นจากเอกสารต่างๆ เพื่อให้ทราบแนวคิด 

CSR ตามหลักสากลและตามหลักพระพุทธศาสนา 

แล้วนำามาบูรณาการเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นแนวคิด 

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 เคร่ืองบันทึกเสียง สมุดจด

บันทึก และกล้องถ่ายรูป

 3. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล

  3.1 จัดเรียบเรียงข้อมูลต่างๆ ที่ได้จาก

การรวบรวมเอกสารและภาคสนาม แล้วนำามาจัด

หมวดหมู่ตามประเด็นเนื้อหาที่กำาหนดไว้ 

  3.2 วิเคราะห์และตีความข้อมูลต่างๆ 

ท้ังหมด เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีกำาหนดไว้

   (1) เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : 

วิเคราะห์จากแนวคิด CSR ตามหลักสากลและตาม

หลักพระพุทธศาสนา แล้วนำามาบูรณาการเข้าด้วย

กัน เพื่อให้ได้แนวคิด CSR เชิงพุทธบูรณาการ

   (2) เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : 

วเิคราะหข์อ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมได้จากภาคสนามนำามา

เทียบเคียงกับแนวคิด CSR เชิงพุทธบูรณาการ เพื่อ

ให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าวอย่างเป็น

รูปธรรมจากกรณีตัวอย่าง และเพื่อให้ทราบผลการ

พัฒนาทั้งในระดับบุคคลและสังคม

   (3) เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 :

วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากข้อ (1) และ (2) ถึงความ

สัมพันธ์ของบุคคล องค์กรและชุมชนในการเสริม

สร้างความรับผิดชอบต่อสังคมจากกรณีตัวอย่าง 

เพือ่ให้ไดค้วามสมัพนัธข์องบคุคล องคก์รและชมุชน

ในการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงพุทธ

บูรณการ 

  3.3 สรุปผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ และ

นำาเสนอผลการวิจัยในรูปของรายงานการวิจัยแบบ

พรรณนาวิเคราะห์ 

สรุปผลการวิจัย
 สรุปผลการวิจัยโดยแบ่งตามวัตถุประสงค์ 

มีดังนี้

 1. แนวคิดและหลักการความรับผิดชอบ

ต่อสังคมขององค์กรธุรกิจเชิงพุทธบูรณาการ พบ

ว่า แนวคิด CSR ตามหลักสากลมีมานานกว่า 200 

ปี เนื่องจากมีองค์กรธุรกิจบางแห่งได้ก่อความเดือด

ร้อนแก่สังคม ซึ่งผู้ดำาเนินธุรกิจที่ส่งผลเสียต่อสังคม

อาจดำาเนินงานบนแนวคิดที่เป็นพ้ืนฐาน ได้แก่ 

แนวคิดปัจเจกนิยม แนวคิดพิชิตธรรมชาติ และ

แนวคิดการทำากำาไรคือความรับผิดชอบหนึ่งเดียว

ของธรุกจิ แนวคดิเหล่านีไ้ด้กอ่ให้เกดิปญัหาต่างๆ ใน

ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 

เมื่อประชาชนได้รับผลกระทบดังกล่าวจึงเกิดการ

เรียกร้องให้ธุรกิจดำาเนินงานด้วยความรับผิดชอบ

ต่อสังคมมากขึ้น ซึ่งได้พัฒนาวิธีการดำาเนินธุรกิจ

อย่างมีความรับผิดชอบเร่ือยมาจนเกิดเป็นแนวคิด 

CSR ในปัจจุบัน ทั้งนี้การทำา CSR ขององค์กรธุรกิจ

สามารถกระทำาได้ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งรวมไปถึง

กิจกรรมการอาสาช่วยเหลือชุมชนที่เกิดจากความ

ร่วมมือและการมีส่วนร่วมของพนักงานที่ต้องการ

ช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนให้อย่างยั่งยืน เข้มแข็ง 

พ่ึงตนเองได้ และเติบโตไปพร้อมๆ กัน อีกท้ังยัง

เป็นการประสานประโยชน์สองฝ่ายร่วมกันระหว่าง
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องค์กรธุรกิจและชุมชนซึ่งเกิดเป็นคุณค่าร่วม ส่วน

แนวคิด CSR ตามหลักพระพุทธศาสนามีมาตั้งแต่

สมัยครั้งพุทธกาล และได้รับการพัฒนาเรื่อยมาดัง

ที่ปรากฏเป็นแนวคิดพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมใน

ปจัจบุนั ซึง่มแีนวโนม้นำามาปฏิบัตใินวงการธุรกิจกัน

มากขึ้น ทั้งนี้หลักธรรมที่ส่งเสริม CSR ได้แก่ พรหม

วิหาร 4 สังคหวัตถุ 4 อิทธิบาท 4 และกัลยาณมิตร 

เป็นต้น

 เมื่อนำาแนวคิด CSR ตามหลักสากลและ

หลกัพระพทุธศาสนามาบูรณาการกนั จะไดห้ลกัการ 

วิธีการและกระบวนการ CSR เชิงพุทธบูรณาการ 

กลา่วคอื หลกัการการดำาเนินงานเชงิพทุธบูรณาการ 

คือ การไม่เบียดเบียนและการเกิดการพัฒนา

คุณภาพชีวิตบนกำาไรแบบพอเหมาะ หลักการเป้า

หมายเชิงพุทธบรูณาการ คอื การประสานประโยชน์

ทั้งตนเอง (ประโยชน์ปัจจุบันและประโยชน์เบื้อง

หน้า) และประโยชนผ์ูอ้ืน่ เกดิการประสานประโยชน์

สองฝา่ยรว่มกันทีส่รา้งความสมดลุในระบบการดำารง

อยู่ท้ังในมนุษย์ (กายและจิตใจ) เศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ส่วนวิธีการและ

กระบวนการของ CSR เชิงพุทธบูรณาการ ได้แก่ 

การดำาเนนิธรุกจิเพือ่แสวงหากำาไรดว้ยความถกูตอ้ง

ตามกฎหมายและศลีธรรม ซึง่เปน็ไปตามหลกัสมัมา

อาชีวะ นำามาซึ่งความสุขคฤหัสถ์อันเกิดจากการมี

ทรัพย์อย่างถูกต้องชอบธรรม เมื่อได้กำาไรแล้วย่อม

ทำาการวางแผนและจัดสรรกำาไรและทรัพยากรของ

ธุรกิจไปเพื่อประโยชน์สังคมตามหลักโภควิภาค 4 

และใช้จ่ายไปยังแนวทางต่างๆ ตามหลักโภคอาทิยะ 5

ซึง่จะทำาใหบ้รรลเุปา้หมายคอืการประสานประโยชน์

ร่วมกันทุกภาคส่วน เกิดการอยู่ร่วมกันด้วยดีและมีสุข

 2. การประยกุต์ใช้แนวคดิความรับผดิชอบ

ต่อสังคมขององค์กรธุรกิจเชิงพุทธบูรณาการในการ

พัฒนาบุคคลและสังคมจากกรณีตัวอย่าง พบว่า ได้

นำาแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงพุทธบูรณ

าการมาประยุกต์ใช้ทั้งในด้านหลักการ วิธีการและ

กระบวนการ นอกจากนี้การทำา CSR ขององค์กร

ธุรกิจที่มีต่อชุมชนทำาให้เกิดการพัฒนาบุคคล และ

การพัฒนาสังคม เกิดการประสานประโยชน์ทั้ง

องค์กรและชุมชน บรรลุเป้าหมายของการทำา CSR

 3. ความสัมพันธ์ของบุคคล องค์กร และ

ชุมชนในการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม

เชิงพุทธบูรณาการ พบว่า ความสัมพันธ์ทั้งแนวต้ัง 

(ความสมัพันธข์ององค์กรธุรกจิและชมุชน) และแนว

นอน (ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับชุมชน) ของ

กรณตีวัอยา่งสามารถเสริมสรา้งความรบัผดิชอบตอ่

สังคมได้ โดยเริ่มจากระเบียบวินัย กฎกติกาและข้อ

กำาหนดตา่งๆ ขององคก์รและชมุชนทีก่ำาหนดไวเ้พือ่

เป็นแนวปฏิบัติสำาหรับคนในองค์กรและชุมชน เมื่อ

บุคคลในองค์กรและชุมชนสามารถดำารงตนเองอยู่

ในระเบียบวินัยได้ดีแล้วซึ่งแสดงถึงการมีความรับ

ผิดชอบ เมื่อบุคคลเหล่านั้นมารวมกันเป็นหมู่คณะ

จำาเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เกิดความ

รกัความสามคัคทีีจ่ะนำาไปสูค่วามรบัผดิชอบร่วมกัน 

และเมือ่หมูค่ณะมคีวามรับผดิชอบแลว้ยอ่มสง่ผลให้

องคก์รและชมุชนประสบผลสำาเรจ็ กลา่วคอื องคก์ร

มั่นคงและเจริญก้าวหน้า ชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน ส่วน

ความสัมพันธ์ของบุคคล องค์กรและชุมชนในการ

เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงพุทธบูรณา

การเป็นไปตามกรอบแนวคิดการครองตน ครองคน 

และครองงาน โดยมีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
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เข้าไปเป็นปัจจัยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในระดับ

ต่างๆ กล่าวคือ การครองตนมีหลักศีล 5, การเว้น

อบายมุข, โภควิภาค 4 และสุขคฤหสัถ์ การครองคน

มหีลกัพรหมวหิาร 4, สงัคหวตัถ ุ4, สาราณยีธรรม 6, 

อปรหิานยิธรรม 7 และประชาธปิไตย สว่นการครอง

งานมีหลักอิทธิบาท 4, สัมมาอาชีวะ และสันโดษ 

เม่ือองคก์รและชมุชนไดค้รองตน ครองคนและครอง

งานแล้ว ย่อมเกิดประโยชน์แก่ตนเอง (ประโยชน์

ปจัจบุนัและประโยชนเ์บือ้งหนา้) และผูอ้ืน่ หรอืเกดิ

การประสานประโยชน์ทัง้สองฝา่ยรว่มกนัอนัเป็นเปา้

หมายของการทำา CSR ได้แก่ เศรษฐกิจมั่นคง สังคม

สงบสุข และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติยั่งยืน ดังนี้

อภิปรายผลการวิจัย
 จากผลการศกึษา อภปิรายผลเปน็ประเดน็

ต่างๆ ได้ดังนี้ CSR นับเป็นเครื่องมือหรือกลไก

ประเภทหน่ึงทีใ่ห้องคก์รธรุกจิไดท้ำา “ความด”ี นอก

เหนือจาก “ความเก่ง” ที่เกิดจากการพัฒนาองค์กร

ตามหลักวิทยาการและศาสตร์สมัยใหม่ ก่อให้เกิด

การประสานประโยชน์ร่วมกันในสังคม ระดับข้ัน

ของ CSR มี 4 ระดับ เริ่มตั้งแต่ความรับผิดชอบทาง

เศรษฐกิจ ด้านกฎหมาย ทางจริยธรรม สูงข้ึนไป

จนถึงความรับผิดชอบด้านการเสียสละ ซึ่งองค์กร

ธุรกิจที่ดำาเนินงานด้วยความรับผิดชอบขั้นพื้นฐาน

อย่างน้อยที่สุดเป็นไปตามขั้นความรับผิดชอบทาง

เศรษฐกิจและดา้นกฎหมายล้วนถอืไดว้า่เปน็องคก์ร

ธุรกิจที่ดีของสังคม กล่าวคือ มีความรับผิดชอบต่อ

สังคมและมีส่วนช่วยพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน แต่

หากองค์กรธรุกิจทีส่ามารถแสดงความรบัผดิชอบตอ่

สงัคมไดส้งูกวา่ นัน่คอื ถึงระดบัข้ันจรยิธรรมและการ

เสียสละ ย่อมมีส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

สังคมที่ยั่งยืนได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้องค์กรธุรกิจจะปฏิบัติ 

CSR ในระดับขัน้ต่างๆ ตามความเหมาะสมขององค์

กรนัน้ๆ โดยในการศกึษาครัง้นีมุ้ง่ศกึษาในทศันะทาง

พระพทุธศาสนา เจาะจงเฉพาะ “กิจกรรมการอาสา

ชว่ยเหลอืชมุชน” ขององคก์รธรุกจิท่ีมต่ีอชมุชนเพ่ือ

การพัฒนาที่ยั่งยืนไปพร้อมกัน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว

นับเป็นเพียงกิจกรรมประเภทหนึ่งของการทำา CSR 

และเปน็การทำา CSR ของฝา่ยหรอืหนว่ยงานหนึง่ใน

องค์กรธุรกิจ มิใช่เป็นการศึกษาการดำาเนินงานของ

ทั้งองค์กร อีกทั้งศึกษาถึงผลการพัฒนาของชุมชนที่

ได้รับอันเกิดจากการทำากิจกรรม CSR ดังกล่าว โดย

ผลการพฒันาของกรณตีวัอยา่งจะเปน็ตวัสะทอ้นให้

เห็นถึงการแปลงความคิดที่ดี (เช่น นโยบาย แผน

งานที่มี CSR เป็นต้น) ขององค์กรธุรกิจสู่การปฏิบัติ

ดีปฏิบัติชอบ จนเกิดประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูป

ธรรม ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในแนวคิด CSR 

เชิงพุทธบูรณาการไปใช้ได้ดียิ่งขึ้น ถือเป็นการแสดง

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจท้ังทาง

กาย วาจาและใจ สอดคล้องกับ พระไพศาล วิสาโล 

(2552) ที่กล่าวว่า การรวมกลุ่มเพื่อมุ่งทำาประโยชน์

รว่มกัน หรอืการใชเ้ครอืขา่ยความสมัพนัธท์างสงัคม

ในรูปแบบต่างๆ เช่น ชมรม องค์กร สมาคม เป็นต้น 

เพ่ือร่วมมอืกนัทำาประโยชน ์จะชว่ยส่งเสริมคณุธรรม

ใหเ้กิดขึน้แกบ่คุคลและสงัคมโดยรวมได ้ทัง้ในฐานะ

ท่ีเป็นปัจจัยปลูกฝังคุณธรรมภายในตัวบุคคลและ

เป็นกลไกรองรับคุณธรรมเหล่านั้นให้ปรากฏเป็น

รูปธรรมสู่สังคม นั่นคือ คุณธรรมที่ดีภายในจิตใจ 

คือ การคิดคำานึงถึงประโยชน์ร่วมกัน และไม่เห็นแก่

ประโยชนส์ว่นตน จะไดร้บัการพฒันาและแสดงออก
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เปน็จรยิธรรม คือ การปฏิบัตดีิปฏบัิตชิอบออกมาให้

เห็นเป็นรูปธรรมโดยผ่านกิจกรรม CSR 

 การศึกษาในมุมมองพระพุทธศาสนาและ

หลักสากลมีความสอดคล้องกันในด้านประโยชน์

ระดับโลกิยะ ซึ่งเหมาะสมกับคฤหัสถ์ (ผู้ครองเรือน) 

ที่ปรารถนาประโยชน์ในปัจจุบัน คือ ความมั่นคง

ทางสังคมและเศรษฐกิจ องค์กรธุรกิจที่มีความรับ

ผิดชอบต่อสังคมย่อมบรรลุประโยชน์ดังกล่าวคือมี

กำาไรแบบพอเหมาะบนความถกูตอ้งชอบธรรม ทำาให้

องค์กรธุรกิจมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ อย่างไร

ก็ตาม พระพุทธศาสนามิได้ให้หยุดหรือสิ้นสุดท่ี

ประโยชน์ปัจจุบันเท่านั้น แต่ให้ก้าวไปสู่ประโยชน์

ระดับที่สูงกว่า โดยการใช้ทรัพย์ให้เป็นวิธีการหรือ

เคร่ืองมือที่จะนำาไปสู่การพัฒนาชีวิตเพื่อบรรลุเป้า

หมายที่ดีงามขึ้น นั่นคือ ประโยชน์ด้านนามธรรม

หรือจิตใจ สอดคล้องกับงานของ ศักดิ์ชัย อนันต์ตรี

ชัย (2550) ที่สรุปได้ว่า ธุรกิจแบบทางสายกลางมี

ลักษณะของความสมดุลระหว่างร่างกายและจิตใจ 

คือ มุ่งสร้างรายได้เพื่อตอบสนองความต้องการทาง

รา่งกายไปพรอ้มๆ กบัการพฒันาจติใจ เชน่ การแบ่ง

รายได้ส่วนหน่ึงเป็นสวัสดิการที่ดีแก่พนักงาน และ

ส่วนหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการดำาเนินกิจกรรมที่

เปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม เปน็ตน้ ตามทศันะนีเ้งนิเปน็

เพียงเครื่องมือในการพัฒนาจิตใจให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

เมือ่เงินไมใ่ชจ่ดุหมายสงูสุด กำาไรในลกัษณะแบบทาง

สายกลางจึงเป็นกำาไรแบบพอเหมาะ (Optimum 

Profit) ไม่ใช่กำาไรสูงสุด (Maximum Profit) 

นอกจากน้ีธรุกิจแบบทางสายกลางยงัใหค้วามสำาคญั

ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกส่วน คำานึงถึงผลประโยชน์

ของทุกกลุ่มอย่างยุติธรรมทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น

(อภุยตัถะ) ทีเ่รียกวา่ การเอาผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียเปน็

ศูนย์กลาง (Stakeholder Orientation) ไม่เอารัด

เอาเปรียบจากบทบาทที่เหนือกว่า โดยการสร้าง

ดุลยภาพให้เกิดขึ้นในระบบองค์รวม นั่นคือ องค์กร

ธุรกิจท่ีมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจดีแล้วจึงควรนำา

กำาไรและทรัพยากรขององค์กรไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์

แกต่นเองและผูอ้ืน่ เพือ่ใหบ้รรลปุระโยชนเ์บือ้งหนา้

และประโยชน์ยิ่งยวดต่อไป อันเป็นวิธีการพัฒนา

คณุภาพชีวติใหเ้จริญท้ังกาย จิตใจ และปญัญายิง่ข้ึน

สำาหรับประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนในกรณีตัวอย่างองค์กร

ธุรกิจที่ทำากิจกรรม CSR ด้านอาสาช่วยเหลือ

ชุมชนซึ่งอยู่บนพื้นฐานความเป็นจิตอาสา นอกจาก

จะบรรลุประโยชน์ปัจจุบันด้านความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจและสังคมในฐานะเป็นพลเมืองบรรษัทที่

ดีแล้ว ยังบรรลุประโยชน์เบื้องหน้า คือ เกิดคุณค่า

ทางจิตใจที่เป็นความสุข ความภาคภูมิใจ อันเป็น

ความสขุทีไ่มต้่ององิอาศยัวตัถภุายนอก (นริามสิสขุ)

ที่เกิดจากการให้ การเสียสละ แบ่งปัน เกื้อกูล การ

ลงมอืปฏบิติัการงานทีพ่ฒันาสรา้งสรรค ์การมคีวาม

สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนมนุษย์ และการมีชีวิตอยู่ใน

สังคมที่ดี สอดคล้องกับ ประยูร สุยะใจ (2556)

ที่กล่าวว่า จิตอาสาเป็นจิตที่ยกระดับปัญญาภายใน

และสำานกึสาธารณะ เปน็จติทีเ่ปน็สขุเพือ่ไดท้ำาความ

ดี อยากช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เป็น

จิตที่พร้อมจะสละเวลา แรงกาย และสติปัญญาเพื่อ

บำาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม มีความเมตตา กรุณา 

เป็นจิตท่ีเปี่ยมด้วยความสงบเย็นและเต็มไปด้วย

พลังแห่งความดี เพ่ือสร้างสังคมท่ีเป็นธรรมและ

สันติ และ วรรณา ประยุกต์วงศ์ และคณะ (2551) 

ท่ีกล่าวถึงผลการพัฒนาด้านจิตใจในแง่การสร้างแรง
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จูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) ของพนักงาน

ท่ีทำากิจกรรม CSR ซึ่งสำาคัญในการนำาศักยภาพที่

ดีงามของพนักงานเพื่อมาพัฒนาสร้างสรรค์องค์กร

ของตน จะเห็นได้ว่า การใช้ทรัพย์ขององค์กรธุรกิจ

ส่วนหน่ึงโดยผ่านกิจกรรม CSR นับเป็นวิธีการที่

ชว่ยพฒันาคุณภาพชวีติทัง้องค์กร ตนเอง ผูอ้ืน่ และ

สังคมควบคู่กันไป

 อย่างไรก็ตามในส่วนของผลการพัฒนา

ด้านปัญญาที่ได้จากการศึกษาพบว่าเป็นการเพิ่ม

ความรูใ้นดา้นตา่งๆ ของบคุคลมากขึน้ ซึง่เปน็ความ

รู้ระดับโลกิยะ คือ เป็นความรู้ท่ีได้จากการเรียนรู้

โดยการศึกษาและการกระทำา เป็นความรู้ที่นำาไป

ใช้ดำาเนินกิจการงานหรือในชีวิตประจำาวันให้อยู่ดีมี

สุข พระพุทธศาสนามิได้ให้หยุดหรือสิ้นสุดที่ปัญญา

ระดับโลกิยะ แต่ให้พัฒนาปัญญาของตนเองให้สูง

ขึน้จนถงึปญัญาระดบัโลกตุตระเพือ่นำาพาชวิีตใหพ้น้

ทุกข์ แม้ว่าการทำา CSR ของกรณีตัวอย่างจะเกิดผล

การพัฒนาปัญญาระดับโลกิยะเป็นหลัก แต่ก็มีส่วน

พฒันาปัญญาให้บคุคลเขา้ใจถกูตอ้งเกีย่วกับโลกและ

ชวีติตามความเปน็จรงิ หรอื เสรมิสรา้งความคดิแบบ

องค์รวมโดยผ่านกิจกรรม CSR ซึ่งเป็นกิจกรรมที่

ช่วยฝึกอบรมพัฒนาปัญญา เสริมสร้างความรู้ความ

คิด ให้รู้จักคิดพิจารณา แก้ปัญหาและจัดการต่างๆ 

ด้วยปัญญาที่มองเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง

วา่สรรพสิง่ลว้นองิอาศยัและสมัพันธก์นั เปน็ไปตาม

เหตุปัจจัย มิใช่ดำารงอยู่โดยลำาพังด้วยตัวเอง และ

สามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ  ด้วยสันติธรรม

จนเกิดเป็นคุณค่าร่วม (คุณค่าท่ีมีต่อเจ้าของ 

พนักงาน สังคมและธรรมชาติส่ิงแวดล้อมไปพร้อมกัน)

สอดคล้องกับ วรรณา และ ปารีณา ประยุกต์วงศ์

(2554) ที่กลา่วว่า การสรา้งคณุค่ารว่มให้สำาเรจ็ควร

อยูบ่นพ้ืนฐานของระบบคดิแบบองคร์วมและไมแ่ยก

ส่วน ที่มองสรรพสิ่งในโลกล้วนเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน

อย่างเป็นพลวัตรปัจจัย ตามหลักการอิทัปปัจจยตา 

นั่นคือ การทำากิจกรรม CSR บนการมีส่วนร่วมของ

ทกุภาคสว่นอยา่งร่วมแรงรว่มใจกนั ทำาใหบุ้คคลเกิด

ความเขา้ใจและเห็นถงึสภาพความเปน็จรงิของธรุกจิ

วา่ไมอ่าจตัง้อยูไ่ดเ้พยีงลำาพัง แตม่คีวามสมัพันธเ์ชือ่ม

โยงไปยังสังคมและธรรมชาติสิ่งแวดล้อม หากธุรกิจ

มีส่วนทำาลายสังคมและส่ิงแวดล้อมแล้ว ธุรกิจย่อม

ต้ังอยู่ไม่ได้ในภาวะสังคมที่ล้มเหลว แต่หากธุรกิจ

มีส่วนสร้างประโยชน์แก่สังคมและส่ิงแวดล้อมแล้ว 

องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อมก็ย่อมได้รับประโยชน์

รว่มกนั เพราะตา่งเปน็สว่นหนึง่ของสงัคมทัง้สิน้ เมือ่

บคุคลได้รับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาปญัญาโดยผ่าน

กจิกรรม CSR ไปอยา่งตอ่เนือ่งเชน่นี ้ยอ่มเปน็ปจัจยั

หนึ่งเพื่อพัฒนาสู่ปัญญาระดับที่สูงขึ้นได้

 การปฏิบัติงานอาสาช่วยเหลือชุมชนของ

องค์กรธุรกิจที่มีต่อชุมชนจึงเป็นเคร่ืองมือหนึ่งที่

แสดงออกถึงการทำาความดีที่มีต่อสังคม แต่การ

ทำาความดี (CSR) จำาเป็นต้องอาศัยเงื่อนไขที่สำาคัญ 

คือ ความสมำ่าเสมอและต่อเนื่อง จึงจะเกิดการ

พัฒนาทีย่ัง่ยนืและเกดิประโยชนร่์วมกนั หากบคุคล

ได้ปฏิบัติอย่างสมำ่าเสมอและต่อเนื่องจะเป็นกลไก

ที่จะช่วยเสริมสร้างจิตสำานึกต่อสังคม (จิตอาสา) 

อย่างค่อยเป็นค่อยไป ซ่ึงความสัมพันธ์ของบุคคล 

องค์กรและชุมชนเชิงพุทธบูรณาการผ่านกิจกรรม 

CSR (อาสาช่วยเหลือชุมชน) ของกรณีตัวอย่างใน

ทุกระดับล้วนมีส่วนในการเสริมสร้างจิตสำานึกหรือ

ความรับผดิชอบต่อสงัคมใหเ้กดิขึน้ได้ สอดคลอ้งกบั 
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พระไพศาล วิสาโล (2552) ที่กล่าวว่า การส่งเสริม

จริยธรรมทางสังคมในระดับปฏิบัติการ ได้แก่ การ

ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มสังคมเพื่อทำาประโยชน์

ร่วมกัน เป็นการขยายความสัมพันธ์แนวราบในหมู่

ประชาชนให้กว้างขึ้น เพราะการรวมกลุ่มจะช่วย

ให้ความไว้วางใจและความร่วมมือกันเกิดข้ึนได้ง่าย 

เมื่อร่วมมือกันเป็นนิตย์ก็กลายเป็นวัฒนธรรมหรือ

บรรทัดฐานภายในกลุ่ม ทำาให้เกิดความมั่นใจและ

พรอ้มลงทนุลงแรงหรอืเสยีสละมากข้ึน ความผกูพนั

ที่เพิ่มขึ้นทำาให้จิตสำานึกของแต่ละคนขยายกว้างข้ึน 

แต่เดิมที่เคยร่วมมือกันเพราะผลประโยชน์ส่วนตน 

ก็กลายมาเป็นความร่วมมือเพื่อประโยชน์ร่วมกัน

และขยายไปสู่การร่วมมือเพื่อสาธารณะประโยชน์ 

เกิดความรู้สึกว่าส่วนตนและส่วนรวมน้ันแยกจาก

กันไม่ออก นั่นคือ ยิ่งปฏิบัติงานอาสามากเท่าใด

ก็ยิ่งเป็นการฝึกฝนขัดเกลาจิตใจให้มีความเป็นจิต

อาสามากขึ้นเท่านั้น และจะเป็นจิตอาสา (ทำาดีโดย

ไม่หวังผลตอบแทน) ได้อย่างสมบูรณ์ อันจะทำาให้

การทำาความดีที่อยู่บนเจตนาที่ดี (มีจิตอาสา) เกิด

ประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมต่อไป

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

  1) ควรกำาหนดนโยบายหรือมาตรการ

ต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้ภาคธุรกิจดำาเนินการอย่างมี

ความรับผิดชอบต่อสังคมมากยิ่งขึ้น เช่น ส่งเสริม

ธุรกิจหรือการลงทุนที่มีนวัตกรรมเป็นมิตรต่อสิ่ง

แวดลอ้มโดยอยูใ่นรปูของการลดหยอ่นคา่ใชจ้า่ยบาง

อย่างได้ เช่น ภาษี ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย เป็นต้น 

ตลอดจนสนับสนุนและเสริมสร้าง “เครือข่ายธุรกิจ

ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม” ให้เกิดขึ้นอย่างแพร่

หลายในสังคม พร้อมทั้งประกาศเกียรติคุณองค์กร

ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อเป็นแบบอย่างใน

การปฏิบัติที่ดีต่อไปผ่านการสื่อสารประชาสัมพันธ์

ที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง 

  2) ควรสง่เสรมิการจดัทำาคูมื่องานอาสา

ช่วยเหลือชุมชนขององค์กรธุรกิจท่ีอาศัยความร่วม

มือจากภาครัฐ ภาคธุรกิจ และชุมชน โดยยกกรณี

ตัวอย่างเพ่ือให้เข้าใจและสามารถนำาไปประยุกต์ใช้

ให้เหมาะสมในแต่ละองค์กรต่อไป

  3) ควรส่งเสริมการสร้างกลุ่มจิตอาสา

เพ่ือบำาเพ็ญประโยชน์แก่สังคมให้เกิดขึ้นแพร่หลาย

ในหน่วยงานต่างๆ เช่น ในโรงเรียน องค์กรธุรกิจ 

หน่วยงานราชการ ชุมชน เป็นต้น และเปิดโอกาส

ให้กลุ่มจิตอาสาจากหน่วยงานต่างๆ ได้มาร่วมมือ

กันทำากิจกรรมงานอาสา เพ่ือให้เกิดพลังแห่งเครือ

ข่ายจิตอาสาที่เข้มแข็งและเกิดประโยชน์แก่สังคม

ได้มากกว่าการทำากิจกรรมแบบต่างคน ต่างทำา อีก

ท้ังพลังท่ีเข้มแข็งของเครือข่ายจิตอาสานี้จะทำาให้

ประชาชนได้รับรู้กว้างขวางขึ้นซ่ึงจะช่วยปลูกจิต

สำานึกต่อส่วนรวมให้เกิดแก่บุคคลได้

  4) ควรส่งเสริมให้สถาบันพระสงฆ์ได้มี

สว่นรว่มในการทำากิจกรรม CSR ขององคก์รธรุกจิทีม่ี

ตอ่ชมุชน โดยผา่นความสมัพนัธ์ในรูปของ “บวรชน” 

คอื บา้น วดั โรงเรยีน และชมุชน ทีเ่กดิจากความรว่ม

มอืระหวา่งหน่วยงานภาครฐั ธรุกจิ สถาบนัพระสงฆ์ 

และชุมชน เพื่อผนึกกำาลังในการปลูกฝังและเสริม

สร้างจิตสำานกึทีดี่งามร่วมกนั อกีทัง้ยงัเปน็การสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีให้กับคนในชุมชน นำาไปสู่การเป็น

ชุมชนที่เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ในที่สุด
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 2 .  ข้อ เสนอแนะต่อภาคธุ รกิ จและ

ประชาชน 

 การดำาเนนิธรุกจิท่ีมุง่ประโยชนส์ว่นตนเป็น

หลัก โดยไม่คำานึงถึงผลกระทบต่อผู้อื่นจะทำาให้เกิด

ปัญหาต่างๆ มากมายท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคมและ

สิง่แวดลอ้ม การดำาเนนิธรุกจิอยา่งมคีวามรับผดิชอบ

ต่อสังคมจึงเป็นสิ่งจำาเป็น แม้ว่าจะได้กำาไรแบบพอ

เหมาะ แตเ่กิดประโยชนส์องฝา่ยรว่มกนั ซึง่เป็นการ

พฒันาทีย่ัง่ยนืและเตบิโตไปพรอ้มๆ กนั อกีทัง้ยงันำา

มาซึ่งความสุข ความภาคภูมิใจท่ีได้แสวงหาและใช้

จ่ายทรัพย์ไปอย่างถูกต้องและชอบธรรม เป็นการ

ยกระดบัคณุภาพจติใจและปญัญาใหเ้จรญิและดงีาม

ยิง่ขึน้ ซึง่สรา้งคณุคา่ทีย่ิง่ใหญก่วา่ประโยชนต์นเพยีง

อย่างเดียว 

 3. ข้อเสนอแนะสำาหรับการศึกษาวิจัยครั้ง

ต่อไป 

  1) ควรศึกษาแนวคิดการทำา CSR ของ

องค์กรธุรกิจ (กรณีตัวอย่าง) ท่ีมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง เช่น ลูกค้า พนักงาน เป็นต้น และ

ผลประโยชน์ท่ีได้รับ โดยศึกษาการดำาเนินงานท่ีบูรณ

าการกับหลักพระพุทธศาสนาเพ่ือให้เกิดแนวทางและ

เป็นต้นแบบท่ีดีแก่การดำาเนินธุรกิจต่อไป 

  2) ควรศึกษาการทำา CSR ในรูปแบบ

กจิกรรมอืน่ๆ ตามแนวคดิของ ฟลิปิ คอทเลอร์ และ 

แนนซี่ ลี (นอกเหนือจากงานอาสาช่วยเหลือชุมชน) 

และผลประโยชน์ที่ได้รับ โดยบูรณาการกับหลัก

พระพุทธศาสนา เพื่อให้เป็นแนวทางเลือกในการ

ทำา CSR ตามความเหมาะสมในแต่ละองค์กรธุรกิจ 

ทั้งนี้อาจศึกษาจากกรณีตัวอย่างท่ีเป็นองค์กรธุรกิจ

เพื่อให้เข้าใจและเห็นเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาแบบภาวะผู้นำาของผู้อำานวยการสตรี 
และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาแบบภาวะผู้นำาหลักของผู้อำานวยการสตรีโรงเรียน
ประถมศึกษา ที่ประสบผลสำาเร็จใช้ในการบริหารงานโรงเรียนในเขตอีสานใต้ กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นครูในโรงเรียนประถมศึกษา ที่มีผู้อำานวยการสตรีที่ประสบผลสำาเร็จใน
การบริหารงาน สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานในเขตอีสานใต้ 
จำานวน 449 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื แบบสอบถามชนดิมาตราสว่นประมาณ
ค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำาเร็จรูป เพื่อหาค่าความถี่ 
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยมีดังนี้ 1) ภาวะผู้นำาของผู้อำานวย
การสตรโีรงเรยีนประถมศกึษา ทีป่ระสบผลสำาเรจ็ในการบรหิารงานในเขตอสีานใต ้คอื 
แบบนักบริหาร ซึ่งอยู่ในอันดับแรก รองลงมาได้แก่ แบบนักพัฒนา แบบยึดระเบียบ
และแบบใชอ้ำานาจอยา่งมศีลิปะตามลำาดับ 2) แนวทางพฒันาแบบภาวะผูน้ำาหลกัของ
ผูอ้ำานวยการสตรโีรงเรยีนประถมศกึษาทีป่ระสบผลสำาเร็จ ในการบริหารงานโรงเรียน
ในเขตอีสานใต้ สำาหรับผู้อำานวยการโรงเรียนสตรีทั่วไปมี 2 แนวทาง คือ แนวทางการ
พัฒนาด้วยตัวเองและแนวทางการพัฒนาโดยหน่วยงาน

คำาสำาคัญ	 : ภาวะผู้นำา, ผู้อำานวยการสตรี, โรงเรียนประถมศึกษา, ประสบผลสำาเร็จ, 
การบริหารงาน, อีสานใต้

แบบภาวะผู้นำาของผู้อำานวยการสตรีโรงเรียนประถมศึกษา
ที่ประสบผลสำาเร็จในการบริหารงานในเขตอีสานใต้

Leadership Styles of the Woman Primary School Principals
who Gained Administrative Effectiveness in the Southern Isan Area
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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

บทนำา
 ภาวะผู้นำามีความสำาคัญต่อการรวมกลุ่ม
ของคนในองค์กร ผู้นำาที่มีภาวะผู้นำาทำาให้กลุ่มคน

รวมตัวกันได้ โดยมีความขัดแย้งกันน้อยในองค์กร 
องค์กรเปรียบเสมือนบ้านที่อบอุ่น ผู้นำาที่มีภาวะ
ผู้นำาจะดำาเนินงานขององค์กร เช่น การวางแผนการ
จัดองค์กร การบริหารงานบุคคล การประสานงาน 
การอำานวยการและการสั่งการ การประเมินผลงาน
เพื่อไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และผู้นำาที่
มีภาวะผู้นำาจะเป็นผู้สร้างบรรยากาศการทำางานที่
ก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้ตาม ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับ
บญัชาและเพือ่นรว่มงาน (อวยชยั ชบา, 2540 : 165 
– 166) ภาวะผู้นำาหรือการเป็นผู้นำา เป็นคุณสมบัติ
ส่วนตัวของผู้นำาแต่ละคน ที่แสดงออกในพฤติกรรม
ต่างๆ เชน่ ความสามารถในการตัดสินใจส่ังการ เพือ่
ที่จะทำาให้ผู้ร่วมดำาเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย
ที่วางไว้ ภาวะผู้นำาเป็นสิ่งที่ฝึกอบรมให้เกิดขึ้นได้ 
และขึน้อยูก่บัสถานการณท์ีเ่ปลีย่นไป ผูน้ำาทีม่ภีาวะ
ผู้นำาสูงจะต้องสามารถแสดงพฤติกรรมในการนำา 
และความมีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานในทุกสถานการณ์ 
และเป็นผู้นำาในการเปล่ียนแปลงภายในหน่วยงาน
หรือกลุ่ม ฉะน้ันภาวะผู้นำาจึงมีผลกระทบต่อสิ่งอื่น 
ไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมงานองค์การหรือสิ่งแวดล้อมที่
เกีย่วขอ้ง ซึง่กอ่ใหเ้กดิความมปีระสทิธภิาพหรอืดอ้ย
ประสิทธผิล ตลอดจนภาวะผู้นำาเปน็ศลิปะอนัจำาเปน็ 
ซึ่งสำาคัญยิ่งของนักบริหารในการท่ีจะนำาหน่วยงาน
หรอืกลุม่องคก์ารไปสูค่วามสำาเร็จ (บุญเลศิ ออ่นกลู,
2545 : 35) และจะเหน็ไดว้า่องคก์ารทีป่ระสบความ
สำาเรจ็มคีณุลกัษณะสำาคญัประการหนึง่ ทีแ่ตกตา่งไป
จากองค์การที่ไม่ประสบผลสำาเร็จ สิ่งนั้นคือมีภาวะ
ผูน้ำาเปน็ทรัพยากรพืน้ฐานซึง่หาไดย้ากย่ิงทีส่ดุ ภาวะ
ผูน้ำาเปน็ทรพัยากร ทีม่คีา่ขององคก์ารในปจัจบุนั ทกุ
ฝา่ยพยายามคน้หาบคุคลทีม่คีวามเปน็ผูน้ำาทีเ่หมาะ
สมกับหน่วยงาน ซ่ึงผลของภาวะผู้นำาจะทำาให้ผู้
ร่วมงานเกิดความพึงพอใจในการทำางาน ผู้บริหาร
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ในฐานะที่เป็นผู้นำาขององค์การ ต้องเป็นผู้ที่มีภาระ
หน้าที่ที่จะก่อให้เกิดความร่วมมืออย่างดี ระหว่าง
สมาชิกในองค์การ ผู้ทำาหน้าท่ีในตำาแหน่งบริหาร
ต้องรับบทบาทของความเป็นผู้นำาท้ังสิ้น โดยอาศัย
ความเปน็ผู้นำานีเ้อง ผูบ้ริหารจะตอ้งสามารถรวบรวม
พลังและใช้ประโยชน์ของคนงานให้ช่วยกันทำางาน 
เพื่อผลสำาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ และ
หากพิจารณาถึงผลงานขององค์การแล้ว จะเห็นว่า
ผลงานเหล่านั้นมีส่วนสัมพันธ์กับคุณภาพของความ
เป็นผู้นำาของผู้บริหาร และจะเห็นว่าความเป็นผู้นำา
จะเป็นสิ่งที่สำาคัญยิ่งสำาหรับความสำาเร็จในงานด้าน
ต่างๆ ขององค์การ ผู้นำาที่ไม่มีความสามารถย่อม
จะเป็นผู้ทำาลายขวัญของคนงาน และจะเป็นผล
ให้การทำางานด้านต่างๆ ขาดประสิทธิภาพ แต่ใน
ทางตรงกันข้ามผู้ท่ีมีความสามารถอาจมีผลทำาให้
เปลี่ยนลักษณะของคนงาน ให้กลับกลายเป็นกลุ่มที่
มคีวามขยนัขนัแขง็และชว่ยเหลอืใหอ้งคก์ารประสบ
ความสำาเร็จได้ ซึ่งเห็นได้ว่าความเป็นผู้นำาจะเป็น
สิ่งสำาคัญยิ่งที่จะช่วยให้องค์การปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ (กาญจน์ เรืองมนตรี, 2549 : 12)
 จากความสำาคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจ
ศึกษาเพื่อค้นหาแบบภาวะผู้นำาของผู้อำานวยการ
สตรโีรงเรยีนประถมศกึษา ท่ีประสบผลสำาเรจ็ในการ
บริหารงานในเขตอีสานใต้ และแนวทางการพัฒนา
เพ่ือนำาผลจากการวิจัยแบบภาวะผู้นำาของผู้อำานวย
การสตรโีรงเรยีนประถมศกึษา ท่ีประสบผลสำาเร็จใน
การบริหารงานในเขตอสีานใต ้นำาไปใชป้ระโยชนต์อ่
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาแบบภาวะผู้นำาของผู้อำานวย
การสตรีโรงเรยีนประถมศกึษาทีป่ระสบผลสำาเรจ็ใน

การบริหารงานในเขตอีสานใต้
 2. เพื่อหาแนวทางพัฒนาแบบภาวะผู้นำา
หลัก ของผู้อำานวยการสตรีโรงเรียนประถมศึกษาท่ี
ประสบผลสำาเร็จในการบริหารงานในเขตอีสานใต้ 
สำาหรับผู้อำานวยการโรงเรียนที่เป็นสตรีทั่วไป

ขอบเขตการวิจัย
 การวจิยัครัง้นีมุ้ง่คน้หาแบบภาวะผูน้ำาและ
แนวทางการพฒันาแบบภาวะผูน้ำาของผูอ้ำานวยการ
สตรโีรงเรยีนประถมศกึษา ทีป่ระสบผลสำาเรจ็ในการ
บริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอีสานใต้ มี
ขอบเขตการศึกษาดังนี้
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหาผู้วิจัยได้ยึดแบบ
ภาวะผู้นำาตามทฤษฎีของเรดดิน (Reddin, 1970 : 
41 - 43) ซึ่งกล่าวถึง แบบภาวะผู้นำาที่มีประสิทธิผล
มากไว้ 4 แบบ ได้แก่ ภาวะผู้นำาแบบยึดระเบียบ 
ภาวะผู้นำาแบบนักพัฒนา ภาวะผู้นำาแบบใช้อำานาจ
อย่างมีศิลปะ และภาวะผู้นำาแบบนักบริหาร
 2. ขอบเขตด้านตัวแปร ประกอบด้วย
ตัวแปรต้น คือ แบบภาวะผู้นำาของผู้อำานวยการสตรี
โรงเรียนประถมศึกษาที่ประสบความสำาเร็จ 4 แบบ 
ได้แก่ แบบผู้นำาแบบยึดระเบียบ แบบนักพัฒนา 
แบบใชอ้ำานาจอยา่งมศีลิปะและแบบนกับรหิาร และ
ตัวแปรตาม คือ แนวทางการพัฒนาแบบภาวะผู้นำา
ของผูอ้ำานวยการสตรโีรงเรยีนประถมศกึษาทีป่ระสบ
ผลสำาเร็จในการบริหารงานในเขตอีสานใต้

วิธีดำาเนินการวิจัย
 ขัน้ตอนที	่1 การศกึษาแบบภาวะผูน้ำาหลกั
ของผูอ้ำานวยการสตรโีรงเรยีนประถมศกึษาทีป่ระสบ
ความสำาเร็จในการบริหารงาน แบ่งออกเป็น 2 ขั้น 
ดังนี้
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 ขั้นที่ 1 การจัดกลุ่มพฤติกรรมตามแบบ
ภาวะผู้นำา ของผู้อำานวยการสตรีโรงเรียนประถม
ศกึษาทีป่ระสบความสำาเรจ็ในการบรหิารงาน ดำาเนนิ
การโดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัย ท่ีเกี่ยวข้อง
กับแบบภาวะผู้นำา สัมภาษณ์ผู้อำานวยการสตรี
โรงเรยีนประถมศึกษาและครใูนโรงเรยีนทีป่ระสบผล
สำาเร็จในการบริหารงาน จากนั้นสังเคราะห์แนวคิด
ทฤษฎีและผลการสัมภาษณ์ แล้วนำามาจัดกลุ่ม
พฤตกิรรม ตามแบบภาวะผูน้ำาทีป่ระสบความสำาเรจ็
ในการบริหารงานและนำาแบบรายการพฤติกรรม
ตามแบบภาวะผู้นำาของผู้อำานวยการ ไปปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และปรับแก้ตามคำา
แนะนำาของอาจารย์ที่ปรึกษา
 ขั้นที่ 2 การตรวจสอบความเหมาะสม
ของแบบภาวะผู้นำาของผู้อำานวยการสตรีโรงเรียน
ประถมศึกษา ที่ประสบความสำาเร็จในการบริหาร
งาน ดำาเนินการโดยนำารายการพฤติกรรมตามแบบ
ภาวะผู้นำาที่ปรับแก้แล้วในตอนที่ 1 ไปเป็นเนื้อหา
สรา้งแบบสอบถาม ตามแบบภาวะผูน้ำาของผูอ้ำานวย
การสตรีโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อหาแบบภาวะ
ผู้นำาหลักที่ผู้อำานวยการสตรีโรงเรียนประถมศึกษา 
ประสบผลสำาเร็จแสดงออกในการบริหารงาน
 ขั้นตอนที่	 2 การหาแนวทางการพัฒนา
แบบภาวะผู้นำาหลักของผู้อำานวยการสตรีโรงเรียน
ประถมศึกษาที่ประสบผลสำาเร็จในการบริหารงาน 
โดยนำาแบบภาวะผู้นำาหลักของผู้อำานวยการสตรี
โรงเรียนประถมศึกษาที่ประสบความสำาเร็จในการ
บริหารงานในเขตอีสานใต้ ที่ได้จากขั้นที่ 2 คือ 
ภาวะผู้นำาแบบนักบริหาร มาเป็นหัวเรื่องในการ
หาแนวทางการพัฒนา โดยผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ
การเป็นผู้นำาหรือผู้บริหาร และสรุปข้อเสนอแนะ
ของผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อนำามาเป็นแนวทางพัฒนา

แบบภาวะผู้นำาหลัก ของผู้อำานวยการสตรีโรงเรียน
ประถมศึกษาในเขตอีสานใต้ สำาหรับผู้อำานวยการ
สตรีโรงเรียนทั่วไป

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 1. ประชากรประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัเปน็
ครูในโรงเรียนประถมศึกษา ที่มีผู้อำานวยการสตรีที่
ประสบผลสำาเร็จในการบริหารงาน สังกัดสำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตอีสานใต้ 
ปีการศึกษา 2556 ที่อยู่ใน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
ชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัด
สุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี 
จังหวัดยโสธร และจังหวัดอำานาจเจริญ จำานวน 67 
โรง มีครู 557 คน
 2. กลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยเป็นครูในโรงเรียนประถมศึกษา ที่มีผู้อำานวย
การสตร ีท่ีประสบผลสำาเรจ็ในการบรหิารงาน สงักดั
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
เขตอีสานใต้ ปีการศึกษา 2556 ที่อยู่ใน 8 จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัด
บุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัด
อบุลราชธาน ีจงัหวดัยโสธร และจงัหวดัอำานาจเจรญิ 
จำานวน 58 โรง ไดม้าจากตารางกำาหนดขนาดกลุม่ตวั
อย่างของเครจซีและมอร์แกน (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 
2552 : 49) ด้วยการสุ่มแบบยกกลุ่ม ได้จำานวนกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด 507 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้มี 4 ชนิด 
ดังนี้
 1. แบบสมัภาษณค์รแูละผูบ้รหิารเก่ียวกบั
พฤติกรรมของผู้อำานวยการสตรีที่ประสบผลสำาเร็จ
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ในการบริหารงาน สังกัดสำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตอีสานใต้
 2. แบบสอบถามเก่ียวกับแบบภาวะผู้นำา
ของผูอ้ำานวยการสตรโีรงเรยีนประถมศกึษาทีป่ระสบ
ความสำาเรจ็ในในการบรหิารงานในเขตอีสานใต ้แบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบสอบถามสภาพ
ทั่วไปของครูกลุ่มตัวอย่าง มีลักษณะเป็นแบบตรวจ
สอบรายการ คือ ขนาดโรงเรียนที่ปฏิบัติงานและ
จังหวัดที่ตั้งโรงเรียนที่ปฏิบัติงาน และตอนที่ 2 
แบบสอบถามแบบภาวะผู้นำาหลักของผู้อำานวยการ
สตรีโรงเรียนประถมศึกษาท่ีประสบความสำาเร็จ
ในการบริหารงานมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ
 3. แบบสงัเคราะหแ์นวทางการพฒันาแบบ
ภาวะผูน้ำาหลัก ของผูอ้ำานวยการสตรโีรงเรยีนประถม
ศึกษาที่ประสบความสำาเร็จในในการบริหารงานใน
เขตอีสานใต้
 4. แบบประเมินแนวทางการพัฒนาแบบ
ภาวะผู้นำาหลกัของผู้อำานวยการสตรโีรงเรยีนประถม
ศึกษาที่ประสบความสำาเร็จในในการบริหารงานใน
เขตอีสานใต้

การเก็บรวบรวมข้อมูล
 การเก็บรวบรวมขอ้มลูผูว้จิยัไดด้ำาเนนิการ
ดังนี้
 1. นำาหนังสือขอความอนุเคราะห์จาก
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ถึงผู้อำานวยการโรงเรียน
ท่ีเป็นสตรีที่ประสบผลสำาเร็จในการบริหารงานใน
โรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 58 โรงเรียน
 2. นำาหนังสือขอความอนุเคราะห์และ
แบบสอบถาม ไปขอความอนุเคราะห์และแจก
แบบสอบถามดว้ยตนเอง พร้อมขอความอนเุคราะห์

จากผู้อำานวยการชว่ยส่งแบบสอบถามกลับตามเวลา
ทีก่ำาหนดทางไปรษณยี ์โดยเตรยีมซองเขยีนทีอ่ยูต่ดิ
แสตมป์ไว้สำาหรับการส่งกลับ

การวิเคราะห์ข้อมูล
 การวิ เคราะห์ข้อมูลผู้ วิ จัยได้ทำ าการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม
สำาเร็จรปู เพือ่คำานวณหาคา่เฉลีย่ และคา่ความเบีย่ง
เบนมาตรฐาน มีรายละเอียดดังนี้
 1. แบบสัมภาษณ์ครูและผู้บริหาร ทำาการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการจัดกลุ่มความเห็น และ
แจกแจงค่าความถี่
 2. แบบสอบถามแบบภาวะผู้นำา ทำาการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ยและค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
 3. แบบแนวทางการพัฒนาแบบภาวะผู้นำา 
ทำาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการสรุปความเห็นของผู้
เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมสนทนากลุ่ม จำานวน 9 คน
 4. แบบประเมินแนวทางการพัฒนาแบบ
ภาวะผู้นำา ทำาการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการหาค่า
เฉลี่ย

ผลการวิจัย
 ผู้วิจัยสรุปผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย
ดังนี้ 1) แบบภาวะผู้นำาหลักของผู้อำานวยการสตรี
โรงเรียนประถมศึกษา ที่ประสบผลสำาเร็จในการ
บริหารงานในเขตอีสานใต้ ผลการศึกษาพบว่า
พฤติกรรมผู้อำานวยการที่เป็นสตรี และประสบผล
สำาเร็จในการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาใน
เขตอีสานใต้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายแบบทุกแบบ อยู่ในระดับมาก โดยเรียง
ลำาดับจากมากไปน้อย คือ แบบนักบริหาร อยู่ใน
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อันดับแรก รองลงมา ได้แก่ แบบนักพัฒนา แบบ
ยึดระเบียบและแบบใช้อำานาจอย่างมีศิลปะตาม
ลำาดับ 2) แนวทางพัฒนาแบบภาวะผู้นำาหลัก ของ
ผู้อำานวยการโรงเรียนประถมศึกษาสตรีท่ีประสบ
ผลสำาเร็จในการบริหารงานในเขตอีสานใต้ สำาหรับ
ผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นสตรีทั่วไปผลการศึกษา พบ
วา่ มแีนวทางในการพฒันาภาวะผูน้ำาแบบนกับรหิาร
มีดว้ยกนั 2 วธิ ีคอื วธิกีารพฒันาดว้ยตวัเองและการ
พัฒนาโดยหน่วยงานมีรายละเอียดดังนี้ 1) วิธีการ
พัฒนาด้วยตัวเอง ประกอบด้วยการพัฒนาตนเองสู่
ความเปน็ผูบ้ริหารมืออาชีพและความเปน็สากล โดย
การศึกษาหาความรู้ทางการบริหารอย่างต่อเนื่อง 
ศึกษาต่อในด้านภาวะผู้นำาทางการศึกษาในระดับ
ที่สูงขึ้น เข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา เกี่ยว
กับความเป็นผู้นำาที่หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น ศึกษา
บทบาทของผู้นำาจากระบบออนไลน์ (UTQ.) และ
ศึกษาดูงานเข้าร่วมงานมหกรรมทางวิชาการและ
ศึกษาดูงานด้านภาวะผู้นำาทางการศึกษา สร้างและ
นำาเสนอผลงานเก่ียวกับภาวะผูน้ำาทางการศกึษา ใน
งานมหกรรมทางวชิาการทีห่นว่ยงานตา่งๆ จดัขึน้นำา
กระบวนการวิจัยมาและผลการวิจัยเกี่ยวกับภาวะ
ผู้นำา มาใช้ในการบริหารโรงเรียน เข้าร่วมสัมมนา
ระดับชาติ เกี่ยวกับการนำาเสนอผลงานและบทบาท
หน้าที่ผู้นำา ท่ีหน่วยงานทางการศึกษาจัดขึ้น เข้า
ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านภาวะผู้นำากับ
ผู้บริหารโรงเรียนด้วยกันเอง สำารวจภาวะผู้นำาใน
การปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนของตนเองอยู่เสมอ ศึกษา
แบบภาวะผู้นำาในการบริหารงานโรงเรียนท่ีเป็นเลิศ 
(Benchmarking) และนำามาพัฒนาตนเอง เข้ารับ

การอบรมพัฒนาตนเองเกี่ยวกับภาวะผู้นำาด้าน
ค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงาน 
การฝึกฝนพัฒนาทักษะกระบวนการตัดสินใจ

(Decision making) สำาหรับผู้นำาทางการศกึษาและ
วิเคราะห์ สังเคราะห์พฤติกรรมของผู้นำาทางการ
ศึกษา จากเอกสารงานวิจัยส่ือออนไลน์ต่างๆ และ
นำามาพฒันาตนเอง และ 2) วธิกีารพฒันาโดยหนว่ย
งาน ประกอบด้วยการกำาหนดเกณฑ์การประเมิน
พฤติกรรมการบริหาร และการใช้ภาวะผู้นำาในการ
บริหารงาน แล้วแจ้งให้ผู้บริหารใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติ จัดทำาโครงการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ 
สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการใช้
ภาวะผู้นำาในการบริหาร นำาผู้บริหารโรงเรียนไป
ศกึษาดงูานและสงัเกตการใชภ้าวะผูน้ำาของผูบ้รหิาร
ที่ประสบความสำาเร็จ จัดระบบพี่เลี้ยงให้คำาปรึกษา
ในการแสดงบทบาทหน้าที่ผู้นำา ในการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง ทำาการคัดเลือกผู้บริหารตัวอย่างและ
ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร โดยยึดถือหลักเกณฑ์
การแสดงพฤติกรรมแบบภาวะผู้นำาทีก่ำาหนดขึน้ จัด
อบรมพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นผู้นำาของผู้บริหาร
สตรีอย่างต่อเนื่อง เผยแพร่แนวคิดการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของผู้นำาทางการศึกษา ในการปฏิบัติงาน
โดยหนว่ยงานตน้สงักดั การศกึษาดูงานองคก์รท่ีผูน้ำา
ประสบความสำาเรจ็ในการบรหิารงานไมจ่ำากดัเฉพาะ
โรงเรยีน การสง่เสรมิใหเ้กดิการพฒันาภาวะผูน้ำา ใน
เรื่องของวิสัยทัศน์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยว
กบัภาวะผู้นำาด้านต่างๆ ใหแ้กผู้่บรหิารอยา่งต่อเนือ่ง 
และกำาหนดเกณฑ์การพัฒนาตนเองตามมาตรฐาน
และตัวช้ีวัดเกี่ยวกับภาวะผู้นำา แล้วแจ้งให้ผู้บริหาร
ทราบ พร้อมกำาหนดการกำากับติดตาม

อภิปรายผล
 ผู้วิจัยได้นำาผลการศึกษาจากวัตถุประสงค์
มาอภิปรายผลดังนี้
 1) ผลการศึกษาแบบภาวะผู้นำาของ
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ผู้อำานวยการสตรีโรงเรียนประถมศึกษา ที่ประสบ
ผลสำาเร็จในการบริหารงานในเขตอีสานใต้พบว่า 
พฤติกรรมผู้อำานวยการที่เป็นสตรีและประสบผล
สำาเร็จในการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาใน
เขตอีสานใต้ คือ ภาวะผู้นำาแบบนักบริหาร ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากว่า ภาวะผู้นำาแบบนักบริหาร เป็นแบบที่
ผู้บริหารสามารถใช้คนและเข้าใจคน เพื่อให้การ
ทำางานเกิดประสิทธิภาพสูง บริหารงานโดยคำานึง
ถึงความสำาเร็จของงาน และความสัมพันธ์กับผู้ร่วม
งานควบคู่กัน ซึ่งตรงกับแนวคิดของส่วนรังสรรค์ 
ประเสริฐศรี (2544 : 16 – 17) กล่าวว่า แบบผู้
สร้างทีมงานและแบบการทำางานเป็นทีม เป็นแบบ
ของภาวะผู้นำาที่มีประสิทธิผล และนานัส (Nanus, 
1989 : 71 – 79) กล่าวว่า แบบผู้นำาที่ประสบ
ผลสำาเร็จ คือ แบบตัวแทนขององค์กร เป็นผู้นำาที่
เก่ียวขอ้งกบัการมปีฏสิมัพันธบ์คุคลภายนอกองคก์ร 
ช่วยใหอ้งคก์รเปน็ทีรู่จ้กัของสงัคม กลา้ทีจ่ะตดัสนิใจ
ยอมรบัฟงัความคิดเหน็ของชมุชน เพือ่ใหอ้งคก์รเป็น
ที่ยอมรับของสังคม และยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของหยกแก้ว กมลวรเดช (2547 : 210) ได้ศึกษา
เรือ่งภาวะผูน้ำาสตรนีกัพฒันาการศกึษาของเดก็ดอ้ย
โอกาส : พหุกรณีศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ภาวะ
ผู้นำาของพหุกรณีศึกษาประกอบด้วย คุณลักษณะ
ด้านบุคลิกภาพและความสามารถในการทำางานเชิง
พัฒนา องค์ประกอบหลักท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
คือ คุณลักษณะทางด้านบุคลิกภาพ ได้แก่ ความ
เช่ือมั่นในตนเอง การรู้จักตนเองและมีเป้าหมายใน
การทำางาน มีความอดทนต่องานที่ยากลำาบาก มี
ความคิดรเิริม่สรา้งสรรค ์มีคุณธรรมและใฝเ่รยีนใฝรู่้
 2) ผลการศกึษาแนวทางพฒันาแบบภาวะ
ผูน้ำาทีท่ำาใหผู้อ้ำานวยการสตรโีรงเรยีนประถมศกึษาที่
ประสบผลสำาเร็จในการบรหิารงานโรงเรยีน จากการ

สนทนากลุ่ม พบว่า มีแนวทางในการพัฒนาภาวะ
ผู้นำาแบบนักบริหารมีด้วยกัน 2 วิธี ได้แก่ 1) วิธีการ
พัฒนาด้วยตัวเอง และ 2) การพัฒนาโดยหน่วยงาน 
  2.1) การพฒันาดว้ยตนเองประกอบด้วย
การพัฒนาตนเองโดยการศึกษาหาความรู้ทางการ
บริหารศึกษาต่อในด้านภาวะผู้นำาทางการศึกษาใน
ระดบัทีส่งูขึน้ เขา้รบัการอบรม ประชมุ สมัมนา เกีย่ว
กบัความเปน็ผูน้ำา สรา้งและนำาเสนอผลงานเกีย่วกบั
ภาวะผูน้ำาทางการศกึษาในงานมหกรรมทางวชิาการ
ท่ีหน่วยงานอื่นจัดข้ึน นำากระบวนการวิจัยและ
ผลการวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นำา มาใช้ในการบริหาร
โรงเรียน ทั้งนี้อาจเนื่องจากว่าการบริหารสถาน
ศึกษาของผู้บริหารสตรีที่ประสบผลสำาเร็จในการ
บรหิารงาน มีดว้ยกนัหลายคณุลกัษณะ คณุลกัษณะ
ส่วนบุคคล ได้แก่ ความเชื่อมั่นในตนเอง การรู้จัก
ตนเองและมีเป้าหมายในการทำางานมีความอดทน
ต่องานที่ยากลำาบาก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มี
คณุธรรม ใฝรู่ ้ใฝเ่รยีน มคีวามทะเยอทะยาน อทุศิตวั
ใหก้บังาน มคีวามเชือ่อำานาจในตนเองในการทำางาน
มุ่งมั่นผูกพันต่องาน กล้าเสี่ยงในการทำางาน มีความ
เข้มแข็งมั่นคงในการตัดสินใจ เต็มใจรับผิดชอบงาน 
มคีวามสามารถในการเปน็ผูน้ำา ชอบการตอ่สู ้แขง่ขนั
และมีจุดมุ่งหมายชัดเจน สอดคล้องกับแนวคิดของ
อนันต์ชัย คงจันทร์ (2543 : 85 – 87) กล่าวว่า 
ตัวแปรปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความความสำาเร็จมีด้วย
กันหลายการ ปัจจัยส่วนบุคคลเป็นปัจจัยหนึ่งที่มี
อทิธพิลต่อความสำาเร็จในอาชพีของผู้บริหารสตรีใน
อาชีพ และอุปสรรคในการทำางานของผู้บริหารสตรี 
โดยผู้บริหารสตรีใหค้วามสำาคญัต่อปัจจัยด้านความรู้
ความสามารถการทำางานประสบการณท์ำางาน ระดบั
การศกึษา อายแุละอาวโุส และยังสอดคล้องกบังาน
วจิยัของหยกแกว้ กมลวรเดช (2547 : 210) ไดศ้กึษา
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เรือ่งภาวะผูน้ำาสตรนีกัพฒันาการศกึษาของเดก็ดอ้ย
โอกาส : พหกุรณศีกึษา ผลการวจิยัพบวา่ ภาวะผูน้ำา
ของพหุกรณีศึกษาประกอบด้วย คุณลักษณะด้าน
บุคลิกภาพ และ
  2.2) การพัฒนาโดยหนว่ยงานประกอบ
ด้วยการกำาหนดเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการ
บริหารและการใช้ภาวะผู้นำาในการบริหารงาน แล้ว
แจ้งให้ผู้บริหารใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ  จัดทำา
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สัมมนาและแลก
เปล่ียนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการใช้ภาวะผู้นำาในการ
บริหาร นำาผู้บริหารโรงเรียนไปศึกษาดูงานและ
สงัเกตการใช้ภาวะผูน้ำาของผูบ้ริหาร ท่ีประสบความ
สำาเร็จ จัดระบบพี่เลี้ยง ให้คำาปรึกษาในการแสดง
บทบาทหน้าที่ผู้นำา การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
ภาวะผู้นำา ในเร่ืองของวิสัยทัศน์ กำาหนดการกำากับ
ติดตาม ทั้งนี้อาจเนื่องจากว่า หน่วยงานมีหน้าที่ใน
การกำาหนดนโยบายการบรหิารงานของสถานศกึษา 
ใหผู้บ้รหิารสถานศกึษานำาไปปฏบิตั ิการพฒันาภาวะ
ผู้นำาผู้บริหารสถานศึกษาในด้านต่างๆ หน่วยงานมี
บทบาทสำาคัญในการสง่เสรมิและสนบัสนนุใหบ้รรลุ
เป้าหมายตามต้องการได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ
นิสดารก์ เวชยานนท์ (2548 : 123 – 127) กล่าวว่า 
การพัฒนาบุคลากรจำาเป็นต้องได้รับการสนับสนุน
อยา่งจรงิจงัจากฝา่ยบรหิารท้ังในเรือ่งของการศกึษา 
การฝึกอบรมและการพัฒนาองค์กรนอกจากฝ่าย
บริหารจะให้การสนับสนุนแล้ว ยังต้องได้รับความ
ร่วมมือจากหน่วยงานหลายหน่วยงานในองค์กรที่
เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำานาญงานท่ีจะ
ทำาการอบรมด้วย  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สรินยา ฉิมมา (2543 : 230) ได้ศึกษาเรื่องผู้บริหาร
สถานศึกษาสตรดีเีดน่ โดยใช้วธิกีารวิจยัเชงิคณุภาพ 
ผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้รหิารสตรดีเีดน่ มลีกัษณะดงันี ้

คุณลักษณะประกอบด้วยระบบการบริหารที่ดี มี
การประสานสัมพันธ์เชิงบวกกับบุคคล 3 กลุ่ม คือ 
บุคลากรในโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคล
ภายนอก มีวิสัยทัศน์กว้างไกล คุณลักษณะส่วนตัว
ในด้านมีความรู้ความสามารถ มีความยุติธรรม และ
มีบุคลิกภาพแรงบันดาลใจในการทำางาน ผลงานดี
เด่นปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับรางวัลผู้บริหารสถาน
ศึกษาดีเด่น

ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้
 ข้อเสนอแนะในการนำาไปใช้สำ าหรับ
สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานในเขต
อีสานใต้ ได้แก่ 1) ควรกำาหนดเกณฑ์การประเมิน
พฤติกรรมการบริหารโดยแจ้งให้ผู้บริหารทราบ 2) 
ควรจัดทำาโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสัมมนา 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการ
บริหาร 3) ควรนำาผู้บริหารโรงเรียนไปศึกษาดูงาน
ในโรงเรียนที่ประสบความสำาเร็จ 4) ควรจัดระบบ
พี่เลี้ยงให้คำาปรึกษาในการปฏิบัติงานอย่างต่อ
เนื่อง 5) ควรคัดเลือกผู้บริหารตัวอย่างและยกย่อง
เชิดชูเกียรติผู้บริหาร และ 6) ควรจัดอบรมพัฒนา
บคุลกิภาพของผูบ้รหิารสตร ีการพฒันาแนวคดิและ
การปรับเปลี่ยนทัศนคติในการปฏิบัติงาน
 ข้อเสนอแนะในการนำาไปใช้สำาหรับผู้บริหาร
ได้แก่ 1) ควรพัฒนาตนเองสู่ความเป็นผู้บริหารมือ
อาชพีและความเปน็สากล ด้วยการศึกษาต่อในด้าน
การบรหิารการศกึษาในระดบัทีส่งูข้ึน การเขา้รบัการ
อบรม ประชมุ สัมมนา พัฒนาตนเองอยูเ่สมอ 2) ควร
เข้าร่วมงานมหกรรมทางวิชาการและศึกษาดูงาน
ด้านวิชาการ สร้างและนำาเสนอผลงานทางวิชาการ
ในงานมหกรรมทางวชิาการทีห่นว่ยงานตา่งๆ จดัขึน้
3) ควรนำากระบวนการวิจัยมาใช้ในการบริหาร



ROMMAYASAN 223ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม) 2558                                 Vol. 13, No. 3 (September - December) 2015

โรงเรยีน เขา้รว่มสมัมนาทางวชิาการระดบัชาตทิีห่นว่ยงานทางการศกึษาจัดข้ึน และ 4) ควรเข้ารับการอบรม
พัฒนาตนเองด้านจิต คุณธรรมและจริยธรรม การฝึกฝนพัฒนาทักษะและกระบวนการตัดสินใจ
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปได้แก่ 1) ควรนำาผลการวิจัยครั้งนี้ไปทำาการวิจัยต่อในเชิงปฏิบัติ
การ เพื่อประเมินผลการนำาแนวทางการพัฒนาแบบภาวะผู้นำาไปปฏิบัติ 2) ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เกิดภาวะผู้นำาแบบนักบริหาร ว่ามีปัจจัยอะไรบ้าง และ 3) ควรศึกษารูปแบบการบริหารงานโรงเรียนของ
ผู้บริหารสตรีที่มีประสบผลสำาเร็จในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการ
บริหารทั่วไป
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บทคัดย่อ
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยการบริหารของโรงเรียน ผลลัพธ์
ทางการศกึษาของนักเรยีน และปจัจยัการบรหิารทีส่ง่ผลตอ่ผลลพัธท์างการศกึษาของ
นักเรียนมัธยมศึกษา  ผู้วิจัยสุ่มตัวอย่าง  แบบแบ่งชั้นภูมิ  (Stratified  Random 
Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างจำานวน 203 โรงเรียนโดยมีผู้บริหาร ครู และนักเรียน
โรงเรียนละ 3 คนเป็นตัวแทนตอบแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยการ
บรหิารโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นทีม่คีา่เฉลีย่มากทีส่ดุคอืดา้นผูบ้รหิาร รองลง
มาคอื ดา้นพฤตกิรรมการบรหิาร ดา้นครผููส้อน ดา้นอาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดลอ้ม 
ด้านผู้ปกครอง และด้านนักเรียน 2) ผลลัพธ์ทางการศึกษาของนักเรียนโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมากทุกดา้น ดา้นการเปน็คนดีมคีา่เฉลีย่สูงทีส่ดุ รองลงมาด้านการเปน็คนมคีวาม
สขุ และดา้นการเป็นคนเก่งตามลำาดบั 3) ปจัจยัการบรหิารทีส่ง่ผลตอ่ผลลพัธท์างการ
ศึกษาด้านการเป็นคนดีสูงที่สุดคือด้านครูผู้สอน รองลงมาด้านอาคารสถานที่ ส่วน
ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการเป็นคนเก่งและการเป็นคนมีความสุขพบเหมือนกัน
ว่าสูงที่สุดคือด้านครูผู้สอน รองลงมาคือด้านนักเรียน 

คำาสำาคัญ : ปัจจัยการบริหาร, ผลลัพธ์ทางการศึกษา, โรงเรียนมัธยมศึกษา
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ของนักเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
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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 

บทนำา
 กระแสโลกาภวิตันแ์ละความเปลีย่นแปลง
ของโลกเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วท้ังด้านวิทยาการ และ
ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศทำาใหแ้ต่ละ
ประเทศไม่สามารถปิดตัวอยู่โดยลำาพัง ต้องร่วมมือ
และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน การดำารงชีวิตของ
คนแต่ละประเทศมกีารติดต่อส่ือสารมากข้ึน มคีวาม
ร่วมมือในการปฏิบัติภารกิจและแก้ปัญหาร่วมกัน
มากขึ้น ขณะเดียวกันสังคมโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูล
ข่าวสารทำาให้คนต้องคิดวิเคราะห์ แยกแยะและมี
การตัดสินใจที่รวดเร็ว เพื่อให้ทันกับเหตุการณใน
สังคมที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น สิ่งเหล่านี้นำาไป
สู่สภาวการณ์ของการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า 
และอตุสาหกรรมระหวา่งประเทศอยา่งหลกีเลีย่งไม่
ได้ และเปน็แรงผลักดันสำาคญัทีท่ำาใหห้ลายประเทศ
ต้องปฏิรูปการศึกษา คุณภาพของการจัดการศึกษา
จึงเป็นตัวบ่งชี้ที่สำาคัญประการหนึ่งสำาหรับความ
พร้อมในการเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 และศักยภาพใน
การแข่งขันในเวทีโลกของแต่ละประเทศ ประเทศ
ที่จะอยู่รอดได้หรือคงความได้เปรียบก็คือประเทศ
ที่มีอำานาจทางความรู้และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

(สำานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย, 2555 : 3)
แต่จากภาพสะท้อนผลผลิตทางการศึกษาท้ังใน
เชิงปริมาณและคุณภาพของไทยโดยดูผลจากการ
สังเคราะห์สภาวการณ์และองค์ประกอบท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพการศึกษาไทยพบว่าในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่ครอบคลุมวัยเรียนถึง 12 ปีเป็นระดับที่
มีปัญหามากท่ีสุด สำานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา   (องค์การมหาชน)
ได้ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานรอบสอง (พ.ศ. 2549-2553)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549-2550 จำานวนทั้งสิ้น
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15,601 แห่ง ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยผลการ
ประเมิน 14 มาตรฐานได้ระดับดี (มากกว่าหรือ
เทา่กับ 2.75) ซึง่เปน็เกณฑ์มาตรฐานข้ันตำา่และจาก
ผลการประเมนิคณุภาพภายนอกในดา้นผู้เรยีนสว่น
ใหญ่จะไมไ่ดม้าตรฐานในมาตรฐานท่ี 4 เก่ียวกบัการ
คิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์มาตรฐานที่ 5 ด้านผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนและมาตรฐานที่ 6 ทักษะการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
 องคก์ารความรว่มมอืและพฒันาเศรษฐกจิ
ได้จัดทำาโครงการได้จัดทำาโครงการประเมินผล
นักเรียนนานาชาติ  (Program for International
Student Assessment) หรือ PISA ปี 2549 
โดยสำารวจความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ แนวโน้มการอ่านของนักเรียนอายุ 15 
ปี พบว่านักเรียนไทยมีคะแนนตำ่ากว่าค่าเฉลี่ยคือ
อยู่ประมาณอันดับที่ 41-42 จาก 57 ประเทศ ในปี 
2552 ประเทศไทยได้อันดับ 50 คณิตศาสตร์ และ
การอา่นไดอ้นัดบั 50 สว่นวทิยาศาสตรไ์ดอ้นัดบั 49 
จาก 65 ประเทศ ส่วนการประเมินในปี 2555 พบ
ว่า นักเรียนมีผลการประเมินตำ่าทุกวิชาในมาตรวัด
นานาชาติ นอกจากนั้นในระดับประเทศความแตก
ต่างในระหว่างกลุ่มต่างๆ ก็มีให้เห็นชัดเจน เป็นต้น
วา่ระหวา่งนกัเรยีนเมอืงใหญ ่เชน่ ในกรงุเทพฯ แตก
ต่างกับนักเรียนในชนบท เช่น ในภาคกลาง ภาค
อีสานตอนล่าง นักเรียนกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณ์ฯ 
และกลุ่มโรงเรียนสาธิตมีผลการเรียนรู้ต่างจาก
โรงเรียนกลุม่อืน่ๆ หา่งกันเทา่กบัการไดร้บัการศกึษา
ทีต่า่งกนัหลายป ีแสดงวา่ความเท่าเทียมกนัทางการ
ศึกษายังเป็นเป้าหมายที่ห่างไกลมาก นอกจากนี้ก็
ยังไม่มีข้อมูลหรือมาตรการที่ชัดเจนว่ากลุ่มที่อ่อน
ด้อยได้รับการสนับสนุนในปัจจัยการเรียนรู้อย่าง
พอเพยีง (สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี, 2557 : 228)
 ฉวีวรรณ เคยพุดซา (2554 : 65) ได้ศึกษา
อำานาจการบริหารของผู้อำานวยการโรงเรียนท่ีส่ง
ผลต่อความเป็นเลิศของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
ไทย ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า สำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานต่างๆ ของ
กระทรวงศึกษาธิการควรอบรมพัฒนาให้ผู้อำานวย
การโรงเรยีนมีความเปน็ผูน้ำาทางวชิาการซ่ึงจะส่งผล
ทำาใหเ้ป็นผูน้ำาทีม่บีารมตีามกำาหนดอำานาจหนา้ทีใ่น
กฎหมาย 3 ฉบับคือ 1) พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 มาตรา 39 และมาตรา 40 ซึ่งกำาหนด
ใหก้ระทรวงกระจายอำานาจการบรหิารจดัการลงไป
สู่เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง ให้มี
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2) พระราช
บญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร 
พ.ศ. 2546 มาตรา 35 กำาหนดให้สถานศึกษาที่
จดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานเฉพาะทีเ่ปน็โรงเรยีนมฐีานะ
เป็นนิติบุคคล ทำาให้การบริหารจัดการศึกษาของ
โรงเรยีนมคีวามคล่องตัว มอีสิระและมคีวามเข้มแขง็ 
และมาตรา 39 กำาหนดให้ผู้อำานวยการสถานศึกษา
เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและมีอำานาจหน้าที่
บริหารกิจการของสถานศึกษา ระดมทรัพยากรเพื่อ
การศกึษารวมถงึควบคมุดแูล บคุลากร การเงนิ การ
พัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินของสถานศึกษาตามที่
ได้รับมอบหมาย 3) พระราชบัญญัติระเบียบ
ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2547 

มาตรา 27 กำาหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็น
ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีอำานาจหน้าท่ีควบคุม ดูแลให้การ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษา พิจารณาเสนอ
ความดีความชอบ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการ
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พัฒนาอย่างต่อเนื่องและประเมินผลการปฏิบัติ
งานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา (สำานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ, 2551 : 12) ด้วยบทบาทหน้าที่
ตามกฎหมายที่ได้กล่าวมาท้ังหมดน้ี ผู้บริหารจึง
จะต้องรับผิดชอบในการวางแผนการบริหารงาน
โดยใช้ทรัพยากรหรือปัจจัยทางการบริหาร ให้เกิด
ประโยชน์มีประสทิธภิาพสงูสดุ ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจ
ในการศึกษาถึงการนำาปัจจัยการบริหารต่างๆ มา
ปฏบิตัอิยา่งไรจงึจะสง่ผลดตีอ่ผลลพัธท์างการศกึษา 
ทำาให้นกัเรยีนเปน็คนด ีคนเกง่และเป็นคนมคีวามสขุ 

วัตถุประสงค์
 1. เพือ่ศึกษาระดับการใชปั้จจยัการบรหิาร
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนล่าง 
 2. เพื่อศึกษาระดับผลลัพธ์ทางการศึกษา
ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่าง
 3. เพื่อศึกษาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อ
ผลลัพธ์ทางการศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ขอบเขตของการวิจัย
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหาได้ศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานศึกษา 
ขอบข่ายการบริหาร ปัจจัยในการบริหารโรงเรียน
ซึง่ประกอบดว้ย 1) ปัจจัยดา้นพฤตกิรรมการบรหิาร
งาน 2) ปัจจัยด้านผู้บริหาร 3) ปัจจัยด้านผู้ปกครอง 
4) ปัจจัยด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 5) 
ปจัจยัดา้นครผููส้อน 6) ปจัจยัดา้นนกัเรยีนและศกึษา
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ทางการศึกษา 

3 ด้านประกอบด้วย 1) การเป็นคนดี 2) การเป็น
คนเก่ง 3) การเป็นคนมีความสุขตามเป้าหมายของ
การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีกำาหนดไว้ในแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552- 2559)
 2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุม่ตัวอยา่ง 
ประชากรคอืโรงเรยีนมธัยมศกึษา ในสงักดัสำานกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาท่ีตัง้อยูใ่นเขตจงัหวดั
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จำานวน 402 
โรงเรยีน ซ่ึงประกอบด้วยโรงเรยีนใน 8 จังหวดั ไดแ้ก ่
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี 
อำานาจเจริญ ศรีสะเกษ และยโสธร ปีการศึกษา 
2557 โดยการสุ่มตัวอย่าง แบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified
Random Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างจำานวน 203 
โรงเรียน โดยมผู้ีบริหาร ครู และนกัเรียนโรงเรียนละ 
3 คน เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 609 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้  เป็น
แบบสอบถามลกัษณะเปน็แบบมาตราสว่นประมาณ
ค่า (Rating Scale) ตามแบบของลิคเอิร์ท (Likert) 
แบ่งเป็น 5 ระดับ จำานวน 3 ฉบับ ดังนี้
 1. ฉบับที่  1 แบบสอบถามสำาหรับผู้
บริหารเป็นผู้ตอบ มีทั้งสิ้น 4 ตอน คือตอนที่ 1 ด้าน
พฤติกรรมการบริหาร ตอนท่ี 2 ด้านผู้บริหาร ตอนท่ี 3
ดา้นผูป้กครอง และตอนที ่4 ด้านอาคารสถานทีแ่ละ
สภาพแวดล้อม
 2. ฉบับที ่2 แบบสอบถามสำาหรบัครผููส้อน
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 แบบสอบถามสำาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นผู้ตอบ แบ่งเป็น 2 ตอน 
ตอนที ่1 ดา้นผูเ้รยีน และตอนที ่2 เปน็แบบสอบถาม
ดา้นผลลพัธท์างการศกึษาดา้นการเปน็คนมคีวามสขุ
ผู้วิจัยศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัย
ที่เก่ียวข้อง จัดทำาเคร่ืองมือวิจัยฉบับร่างโดยให้
เนื้อหาของเคร่ืองมือมีความสอดคล้องกับแนว
ทฤษฎี ตัวแปรการวิจัย และนิยามศัพท์เฉพาะเสนอ
เคร่ืองมือวิจัยฉบับร่างต่อคณะกรรมการที่ปรึกษา
วทิยานพินธ ์เพือ่ตรวจสอบความถกูตอ้งตามแนวคดิ
ทฤษฎี ตัวแปรการวิจัย และนิยามศัพท์เฉพาะหา
คุณภาพของเครื่องมือ ตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหาโดยผู้เช่ียวชาญได้ ค่า I-CVI ระหว่าง 
0.86-1.00 และมีค่า S-CVI เท่ากับ 1.00 และหา
คา่ความเช่ือม่ันโดยนำาเครือ่งมอืทีส่รา้งข้ึนไปทำาการ
ทดลองใช้กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ปรากฏว่า
แบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า .938 
และมีค่าอำานาจจำาแนกระหว่าง .32-.90 ขึ้นไป

การเก็บรวบรวมข้อมูล
 ผู้วิจัยนำาหนังสือจากมหาวิทยาลัยวงษ์
ชวลิตกุล พร้อมแบบสอบถามจัดส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนไปยังสถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
พร้อมแนบซองเอกสารเปล่าท่ีติดตราไปรษณียากร
เรียบร้อยแล้ว สำาหรับให้สถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างส่งกลับ และประสานงานกับสถานศึกษาที่
เป็นกลุ่มตัวอย่างในกรณีที่ยังไม่ได้รับแบบสอบถาม 
และขอความอนุเคราะห์ให้ส่งแบบสอบถามคืน 
และบางส่วนไปรับแบบสอบถามด้วยตนเอง จึงได้
แบบสอบถามกลับคืนจากทั้ง 203 โรงเรียนครบทุก
ฉบับคิดเป็นร้อยละ 100 

การวิเคราะห์ข้อมูล
 การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยใช้วิธีการนำาเข้า
ข้อมูลลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูปตรวจ
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. ระดับปัจจัยการบริหารของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า ด้านทักษะการบริหารของผู้บริหารมีระดับ
การใช้อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านอื่นๆ อยู่ใน
ระดับมาก โดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยรองลงมาคือ ด้าน
พฤติกรรมการบรหิารงาน ด้านครผููส้อน ด้านอาคาร
สถานท่ีและสภาพแวดล้อม ด้านผู้ปกครอง และด้าน
นักเรียนตามลำาดับ
 2. ระดบัผลลพัธท์างการศกึษาของนกัเรยีน
มัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่าด้านการเป็นคนดีมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รอง
ลงมาด้านการเป็นคนมีความสุข และด้านการเป็น
คนเก่งตามลำาดับ
 3. ปจัจยัทางการบรหิารทีส่ง่ผลตอ่ผลลพัธ์
ทางการศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาในภาค
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ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างสูงที่สุด คือ ด้าน
ครูผู้สอน รองลงมาด้านนักเรียนอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยปัจจัยทั้งหมดร่วมกันส่ง
ผลหรือทำานายผลลัพธ์ทางการศึกษาของนักเรียน
มัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ได้ร้อยละ 32.6
 จากค่าสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ์
สามารถนำามาเขยีนเป็นสมการพยากรณ์ของผลลพัธ์
ทางการศกึษาของนกัเรยีนมธัยมศกึษาในภาคตะวนั
ออกเฉียงเหนือตอนล่างในรูปคะแนนดิบได้เท่ากับ 
Y = 1.720 + 0.463 (X5) + 0.103 (X6) และจาก
ค่าสมัประสทิธิส์มการพยากรณข์องผลลพัธท์างการ
ศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่างในรูปคะแนนดิบสามารถนำา
มาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปของคะแนน
มาตรฐาน ได้เท่ากับ ZY = 0.575Z (X5)+0.151Z 
(X6) 
  3.1 ปัจจัยทางการบริหารท่ีส่งผลต่อ
ผลลัพธ์ทางการศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างด้านการเป็นคน
ดีสูงที่สุด คือ ด้านครูผู้สอน รองลงมาด้านอาคาร
สถานที่และสภาพแวดล้อม อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยปัจจัยท้ังหมดร่วมกันส่งผล
หรือทำานายผลลัพธ์ทางการศึกษาของนักเรียน
มธัยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืตอนลา่งได้
ร้อยละ 32.6
 จากค่าสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ์
สามารถนำามาเขยีนเป็นสมการพยากรณ์ของผลลพัธ์
ทางการศกึษาของนกัเรยีนมธัยมศกึษาในภาคตะวนั
ออกเฉียงเหนือตอนล่างในรูปคะแนนดิบได้เท่ากับ 
Y1 = 2.034 + 0.63 (X5) - 0.129 (X6) และจาก
ค่าสมัประสทิธิส์มการพยากรณข์องผลลพัธท์างการ

ศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่างในรูปคะแนนดิบสามารถนำา
มาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปของคะแนน
มาตรฐาน ได้ดังนี้ Z' Y1 = 0.553Z (X5)-0.138Z (X4) 
  3.2 ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อ
ผลลัพธ์ทางการศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างด้านการเป็นคน
เกง่สงูทีส่ดุ คอื ดา้นครผููส้อน รองลงมา ดา้นนกัเรยีน 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยปัจจัย
ทั้งหมดร่วมกันส่งผลหรือทำานายผลลัพธ์ทางการ
ศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่างได้ร้อยละ 26.4
 จากค่าสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ์
สามารถนำามาเขยีนเปน็สมการพยากรณข์องผลลพัธ์
ทางการศกึษาของนกัเรียนมธัยมศกึษาในภาคตะวนั
ออกเฉียงเหนือตอนล่างในรูปคะแนนดิบได้เท่ากับ 
Y2 = 2.224 + 0.168 (X5) - 0.253 (X6) และจาก
คา่สัมประสิทธิส์มการพยากรณข์องผลลัพธท์างการ
ศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่างในรูปคะแนนดิบสามารถนำา
มาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปของคะแนน
มาตรฐาน ได้เท่ากับ Z' Y2 = 0.443Z (X5) - 0.214Z 
(X6) 
  3.3 ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อ
ผลลัพธ์ทางการศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนลา่งด้านการเปน็คนมี
ความสขุสงูทีส่ดุ คอื ดา้นครผููส้อน รองลงมา คอื ดา้น
นักเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01โดย
ปัจจัยทั้งหมดร่วมกันส่งผลหรือทำานายผลลัพธ์
ทางการศกึษาของนกัเรียนมธัยมศกึษาในภาคตะวนั
ออกเฉียงเหนือตอนล่างได้ร้อยละ 50.5
 จากค่าสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ์
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สามารถนำามาเขยีนเป็นสมการพยากรณ์ของผลลพัธ์
ทางการศกึษาของนกัเรยีนมธัยมศกึษาในภาคตะวนั
ออกเฉียงเหนือตอนล่างในรูปคะแนนดิบได้เท่ากับ
Y3 = 1.229 + 0.145(X5) - 0.616 (X6)  และจาก
ค่าสมัประสทิธิส์มการพยากรณข์องผลลพัธท์างการ
ศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่างในรูปคะแนนดิบสามารถนำา
มาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปของคะแนน
มาตรฐาน ได้เท่ากับ Z' Y3 = 0.051Z (X5) - 0.043Z 
(X6) 

อภิปรายผล
 1. ปัจจัยการบริหารท่ีส่งผลต่อผลลัพธ์
ทางการศึกษาของนกัเรยีน มธัยมศกึษาในภาคตะวนั
ออกเฉียงเหนือตอนล่างโดยรวมมีระดับการปฏิบัติ
อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบ
ว่า ด้านผู้บริหารมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ส่วนด้านอื่นๆ อยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่า
เฉลี่ยรองลงคือ ด้านพฤติกรรมการบริหาร ด้านครู
ผู้สอน ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ด้าน
ผู้ปกครอง และด้านนักเรียนตามลำาดับ ทั้งนี้อาจจะ
เป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้และเข้าใจ
ในบทบาทหนา้ทีข่องตนเองด ีจงึอาศยับทบาทความ
เปน็ผูน้ำาอำานวยการตามหลกัการ ทฤษฎกีารบรหิาร
ให้การบริหารโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงก็สอดคล้องกับที่สำานักงานคณะกรรมการการ
ศกึษาขัน้พ้ืนฐาน (2549 : 8-11) ได้กำาหนดมาตรฐาน
ด้านการบริหารและการจัดการศึกษาซ่ึงมีองค์
ประกอบสำาคัญ คือ การใช้แผนเป็นเครื่องมือปฏิบัติ
งาน การพัฒนาบุคลากร การสนับสนุนการเรียน
การสอน การประสานงานกับทุกฝ่าย การประกัน
คุณภาพการศึกษา และการประเมินผลการปฏิบัติ

งาน สอดคล้องกับ สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์ (2548: 
บทคัดย่อ) ท่ีพบว่าความเป็นผู้นำาทางวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียนมีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อม
เชิงบวกต่อคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนและมี
อิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความสามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบของ
นักเรียน 
 2. ระดบัผลลพัธท์างการศกึษาของนกัเรยีน
มัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านการเป็นคนดี
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาด้านการเป็นคนมีความ
สุข และด้านการเป็นคนเก่งตามลำาดับ สอดคล้อง
กับ สุวิทย์ ครึกกระโทก (2554 : 91) ที่พบว่าระดับ
ผลลัพธ์ทางการศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
และเรียงลำาดับได้สอดคล้องกัน โดยด้านเป็นคน
ดีสูงสุด ด้านการเป็นคนมีความสุขรองลงมา และ
ด้านการเป็นเก่งตำ่าสุด ซึ่งก็สอดคล้องกับสำานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินผลคุณภาพทางการ
ศึกษา 2548 ท่ีรายงานว่า นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีความ
สุขในระดับดี และ สุจิต เหมวัล (2554 : 79-80) ที่
ได้ศึกษาผลลัพธ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพบว่าด้านเป็นคนดีอยู่ในระดับดี ด้านการ
เป็นคนมีความสุขอยู่ในระดับดี ส่วนด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยู่ในระดับพอใช้ ซึ่งก็สอดคล้องกับ
สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินผลคุณภาพ
ทางการศึกษาครั้งที่ 2 และคะแนนผลการสอบ
ระดับชาติระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในปีการศึกษา 
2556 ที่พบว่า คะแนนค่อนข้างตำ่า โดยวิชาภาษา
ไทย ได้คะแนนเฉลี่ย 54.48, สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ย 47.12, ภาษาอังกฤษ 
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คะแนนเฉลี่ย 28.71, คณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 
26.95, วทิยาศาสตร ์คะแนนเฉลีย่ 35.37, สขุศกึษา
และพลศึกษา คะแนนเฉลี่ย 56.67, ศิลปะ คะแนน
เฉลี่ย 43.31, การงานอาชีพและเทคโนโลยี คะแนน
เฉลี่ย 47.39 ( สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ง
ชาติ, 2556 : ออนไลน์)
 3. ปัจจัยด้านครูผู้สอนและด้านนักเรียน
ส่งผลต่อผลลัพธ์ทางการศึกษา โดยปัจจัยด้านครูผู้
สอนและอาคารสถานทีแ่ละสิง่แวดลอ้มสง่ผลตอ่การ
เป็นคนดี ปัจจัยด้านครูผู้สอนกับด้านนักเรียนส่งผล
ต่อการเป็นคนเก่ง และการเป็นคนมีความสุขของ
นักเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่างสอดคล้องกับแนวคิดของ ทิศนา แขมมณี 
(2553 : 47) ที่กล่าวว่าพฤติกรรมการสอนของครู
ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและทิศนา แขมมณี 
(2545 : 17) ที่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเรียนของ
นักเรียนว่า การได้ทำางานเป็นกลุ่ม การจัดกิจกรรม
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างความมีระเบียบวินัย
และความรบัผดิชอบใหก้บัผูเ้รยีน ครผููส้อนมอีทิธพิล
ต่อการเรียนการสอนหลายประการ เช่น ความรู้
ความเข้าใจในสาระที่จะสอน ความสามารถในการ
สอน ความตั้งใจ ทัศนคติต่อการสอน ความรู้สึกต่อ
ผูเ้รยีน สภาพจติใจ แรงจงูใจ สขุภาพกาย สขุภาพใจ
ความพร้อมของผู้สอน ตลอดจนบุคลิกลักษณะ
การแต่งกายของผู้สอน มีผลต่อการเรียนรู้และผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน สอดคล้องกับกนก
ทอง มหาวงศนันท์ (2550 : 101-102) ที่พบว่าการ
รับรู้พฤติกรรมการสอนของครูมีความสัมพันธ์ทาง
บวกกบัความสามารถคดิอยา่งมวีจิารณญาณ มานะ 
สินธุวงษานนท์ (2550 : 150-153) ที่พบว่าปัจจัยส่ง
เสริมการจัดการศึกษาระดับห้องเรียน ได้แก่ความ
กระตือรือร้นของครูและการจัดชั้นเรียนมีอิทธิพล

ต่อคณุภาพนกัเรียนในทางบวก สมจติร อดุม (2547 
: 212) พบว่า คุณภาพการสอนของครู อาจารย์
เป็นตัวแปรที่สำาคัญที่สามารถส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนและประสิทธิผลในการ
บริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สรายุทธ โตนอก
(2549 : 150-160) ที่พบว่าคุณภาพการสอนมี
อิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อพฤติกรรมการเรียนของ
นักเรียนและมีอิทธิพลทางอ้อมต่อเกรดเฉลี่ยของ
นักเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ คุณธรรม จริยธรรม ความฉลาดทางอารมณ์ 
และการใช้เวลา
 ส่วนปัจจัยด้านนักเรียนที่ส่งผลต่อผลลัพธ์
ทางการศึกษาทุกด้านอาจจะเป็นเพราะนักเรียน
ถ้าหากมีความพร้อมในการเรียนรู้จะแสดงออก
ถึงความกระตือรือร้น ความสนใจ ต้ังใจ สามารถ
วางแผน ตลอดจนวิธีการเรียนของนักเรียนทั้งใน
และนอกโรงเรียน ตลอดจนการได้รับการสนับสนุน
จากผูป้กครอง ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งและการมคีวามสนใจใน
การพัฒนาตนเองอย่าง โควี่ (Covy, 2003 : 130) 
เห็นว่า มนุษย์มีศักยภาพและความพร้อมอยู่ในตัว
เอง และฮอยและมิสเกล (Hoy & Miskel, 2005 : 
274, 276) ที่ได้นำาเสนอว่าปัจจัยที่เป็นตัวป้อนการ
ดำาเนินงาน ใหบ้รรลเุปา้หมายและภารกจิของสถาน
ศึกษา และการพัฒนาตนเองของนักเรียนเป็นกระ
บวนการศกึษาหาความรู ้และรบัรูต้ามศกัยภาพและ
ตามลกัษณะเฉพาะตวัของผูเ้รียนแตล่ะบุคคลในการ
สืบคน้หาความรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนการมทัีกษะใน
การทำางานร่วมกับผู้อื่น การวางแผนการเรียน วิธี
เรียน และการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองให้ความ
กา้วหนา้อยูเ่สมอ (มานะ สินธวุงษานนท,์ 2550 : 45) 
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ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย
  1.1 ควรกำาหนดนโยบายในการพฒันา
ครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 
โดยเฉพาะเรื่อง การจัดการเรียนรู้ที่ยึดนักเรียนเป็น
สำาคัญ
  1.2 สร้างความตระหนักแก่ผู้บริหาร
โรงเรียน และผู้เกี่ยวข้อง ผู้ที่มีส่วนได้เสียเห็นความ
สำาคัญในการพัฒนาคร ูสง่เสรมิพฒันาการเรยีนรูข้อง
นักเรยีน จดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มใหเ้อือ้ต่อ
การเรียนรู้
  1.3 กำาหนดนโยบายในการอบรม
พัฒนาผู้บริหารโรงเรียนให้เป็นผู้มีความรู้ ความ
สามารถ เอื้อต่อการพัฒนาครู และพัฒนาโรงเรียน
ต่อไป
 2. ข้อเสนอแนะในการนำาไปปฏิบัติ
  2.1 ผู้บริหารโรงเรียนต้องเร่งสร้าง
ความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสียในการส่งเสริมการ
พฒันาคร ูพฒันาการเรยีนรู้ของนกัเรยีน เพือ่พฒันา
คุณภาพนักเรียนอย่างต่อเนื่อง และควรกระตุ้น 
สนับสนุนส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองในด้านการ
จัดกระบวนการเรียนรู้

  2.2 ผูบ้รหิารระดับสำานกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาควรยดึหลักการบริหารบคุคลโดยยดึหลัก
คุณธรรม การสรรหา บรรจุแต่งตั้งครู โดยวิธีวัดผล
ประเมินผลท่ีหลากหลายจนได้บุคคลผู้มีความรู้ความ
สามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างแท้จริง และควรมี
การประเมินประสิทธิภาพการทำางานอย่างต่อเน่ือง
  2.3 ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร แ ล ะ
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควร
ศึกษา รูปแบบวิธีการบริหารบุคคลเพื่อกำาหนดเป็น
นโยบายการส่งเสริมการพัฒนาครู ผู้บริหารสถาน
ศึกษาให้เป็นมืออาชีพ เพื่อส่งเสริมสถานศึกษาให้มี
ความพร้อมในการพัฒนาผลลัพธ์ทางการศึกษา
 3. ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยต่อไป
  3.1 ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพในส่วน
ของผลลัพธ์ทางการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาศักยภาพนักเรียน คุณภาพการจัดการเรียนรู้
ของครู การจัดบรรยากาศการแหล่งเรียนรู้อย่างไร
จึงจะส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เต็มศักยภาพ
  3.2. ควรศกึษารปูแบบในการพฒันาครู
ที่จะส่งผลต่อผลลัพธ์ทางการศึกษา
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บทคัดย่อ
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบและ
ศกึษาอทิธพิลตรง อทิธพิลออ้ม และอทิธิพลรวมของตัวแปรการจดัการทนุทางปญัญา 
วัฒนธรรมองค์การ ภาวะผู้นำาของผู้บริหาร และประสิทธิผลองค์การของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ โดยมีขั้นตอนการวิจัย คือ สร้างรูปแบบโดยการศึกษาเอกสารและใช้
เทคนคิเดลฟายกบัผูเ้ชีย่วชาญ 17 ทา่น ตรวจสอบรปูแบบดว้ยแบบสอบถามจากกลุม่
ตวัอยา่ง 550 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเปน็แบบสอบถาม การวเิคราะหข์อ้มลูสถติิ
บรรยายและวิเคราะห์โมเดลโดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป ผลการศึกษาพบว่า โมเดลท่ี
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
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ตอ่ประสทิธิผลองคก์ารอยา่งมนียัสำาคญัทีร่ะดบั .05 
ไดแ้ก ่วฒันธรรมองคก์ารมากทีสุ่ดเทา่กับ .50 รองลง
มาคือ ทุนทางปัญญาเท่ากับ .33 ตัวแปรที่มีอิทธิพล
อ้อมตอ่ประสทิธิผลองคก์ารอยา่งมนียัสำาคญัทีร่ะดบั 
.05 ไดแ้ก่ ภาวะผูน้ำาและทนุทางปญัญา และตวัแปร
ที่มีอิทธิพลรวมต่อประสิทธิผลองค์การอย่างมีนัย
สำาคัญที่ระดับ .05 ได้แก่ ภาวะผู้นำามากที่สุดเท่ากับ 
.63 รองลงมาคือ ทุนทางปัญญาเท่ากับ .59

คำาสำาคัญ : การบริหารการจัดการทุนทางปัญญา, 
วฒันธรรมองค์การ, ภาวะผูน้ำา, ประสทิธผิลองคก์าร 

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 

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.

บทนำา
 ประเทศไทยในปัจจุบันให้ความสนใจกับ
การจัดการทุนทางปัญญามากขึ้น ดังปรากฏในแผน
พัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาติ ฉบบัที ่10 (พ.ศ. 
2550-2554) กล่าวถึง การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคมแห่งศีลธรรมและฐานความรู้ว่า คนหรือทุน
มนษุยเ์ปน็ทนุทางสังคมทีส่ำาคญัทีสุ่ด และมบีทบาท
ท้ังผู้สร้างการพัฒนาและผู้ได้รับผลการพัฒนาจึง
จำาเป็นต้องพัฒนาศักยภาพคนในทุกมิติโดยเฉพาะ
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ในการพฒันาคนใหม้ปีญัญาหรอืความรอบรู ้ใหรู้ต้วั
เองและรู้นอกตัว โดยเชื่อมโยงความรู้ในตัวคนจาก
ชีวิตจริงเข้ากับฐานความรู้ในหลักวิชาการอย่าง
บูรณาการให้รู้รอบด้าน กระตุ้นให้ใฝ่รู้และส่งเสริม
ให้เกิดเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญา
ในตวัคนทีม่อียูห่ลากหลายและถา่ยทอดเป็นความรู้
เปิดเผยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความคิดริเริ่ม
สรา้งสรรคเ์ปน็นวตักรรมและองคค์วามรูใ้หม ่นำาไปสู่
สงัคมแหง่การเรยีนรู ้อนัเปน็ภมูคิุม้กนัใหค้นมคีวาม
รูเ้ทา่ทนั และพรอ้มเผชญิตอ่การเปลีย่นแปลงทีอ่าจ
เกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกได้ สถาบันการ
ศึกษาซึ่งเป็นภาคส่วนหนึ่งของภาคีการพัฒนาต้อง
ทำาหนา้ทีใ่นการสรา้งองคค์วามรูใ้หมแ่ละนำาไปสูก่าร
สร้างนวัตกรรมสร้างศักยภาพชุมชน เป็นท่ีปรึกษา
และทำาวิจัยร่วมกับชุมชนเพื่อต่อยอดภูมิปัญญา 
ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ที่สามารถนำาไป
สู่การเพิ่มคุณค่าของสินค้าและบริการได้ จะเห็นได้
ว่าหน่วยงานระดับชาติมองความรู้ว่าเป็นทุนทาง
ปัญญาให้ความสำาคัญกับการใช้ความรู้เป็นฐานใน
การพัฒนาประเทศ หน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสถานศึกษาจึงควรใช้ทุนทางปัญญาในการ
สร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางธุรกิจให้กับ
สถาบันได้ (สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน, 2547 : 8) 
  ประสิทธิผลองค์การ เป็นสมรรถนะของ
องค์การในการที่จะอยู่รอด ปรับตัว รักษาสภาพ
และเจริญเติบโต รวมทั้งบูรณาการองค์การทั้งหมด
เข้าดว้ยกันเพือ่ใหก้ารทำางานไมข่ดัแยง้กนัโดยเฉพาะ

เป้าหมายของบุคคลและเป้าหมายขององค์การ
สเตียร์ (Steer, 1977 : 54) นักสังคมศาสตร์ มอง
ประสิทธิผลองค์การว่า หมายถึง คุณภาพชีวิตการ
ทำางาน การบรรลุเป้าหมายสูงสุด หรือประสิทธิผล

องค์การไม่สามารถเกิดขึน้ไดถ้า้หากขาดการบรหิาร
ทีเ่หมาะสมสอดคลอ้งกบัคณุลกัษณะของการปฏบิตัิ
งานในองค์การ ดังที่ ธร สุนทรายุทธ (2551 : 32) 
ได้อธบิายวา่ การบรหิารเปน็สิง่ สำาคญัซ่ึงจำาเปน็ต้อง
ดำาเนินไปตามศาสตร์และศิลป์แห่งการบริหารแต่ที่
สำาคัญยิ่งกว่าคือ วัฒนธรรมองค์การ และภาวะผู้นำา
ของผู้บริหาร
 วัฒนธรรมองค์การเป็นรากฐานการ
เข้าใจองค์การ ช่วยอธิบายค่านิยม ความเชื่อแนว
ประพฤติปฏิบัติ สิ่งยึดถือพฤติกรรมการแสดงออก
ของสมาชกิในองคก์ารนัน้ๆ เปน็บรรทดัฐานทีไ่มเ่ปน็
ทางการและไม่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ผูกสมาชิก
เข้าไว้ด้วยกัน และสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์การ
ของตนเองขึ้นมา ซึ่งแต่ละองค์การจะแตกต่างกัน
ในด้านภาวะผู้นำาของผู้บริหารก็มีส่วนสำาคัญอย่าง
มากต่อการพัฒนาสถานศึกษาทุกระดับ เนื่องจาก
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ
ครูในสถานศึกษาผู้บริหารจะต้องมีภาวะผู้นำาด้าน
การสร้างอิทธิพล เพื่อให้ข้าราชการครูเกิดแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่เพราะแรงจงูใจจะทำาใหบุ้คคลมี
พลงัหรอืความพยายามมากขึน้ ซึง่มกัจะเหน็ไดบ้อ่ย
ครัง้วา่ แม้บคุคลจะมคีวามยากลำาบากในการกระทำา
สิง่ตา่งๆ นัน้เพยีงใดกต็ามบคุคลกจ็ะมคีวามพยายาม
อยา่งไมล่ดละและมีความต่อเน่ือง ถ้าผู้บริหารมีภาวะ
ผู้นำาท่ีดี (วิไลวรรณ ศรีสงคราม, 2547 : 6) 
 ด้วยเหตุนี้ การตระหนักถึงวัฒนธรรม
องค์การ ภาวะผู้นำาของผู้บริหาร และการให้ความ

สำาคัญกับทุนทางปัญญา  จึงเป็นปัจจัยสำาคัญที่
ผูบ้รหิารและบคุคลทีเ่กีย่วข้องจะต้องทำาความเขา้ใจ 
เพ่ือใช้สำาหรับการบริหารงาน การพัฒนาและการ
เปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองค์การต่อไป เพราะขณะ
ที่วัฒนธรรมองค์การที่มีอยู่อาจเป็นอุปสรรค และ



240 ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม) 2558                                 Vol. 13, No. 3 (September - December) 2015รมยสาร

อีกด้านหนึ่งก็มีคุณค่าสามารถเป็นพลังเสริมให้
องค์การประสบความสำาเร็จได้ และการท่ีสามารถ
ทราบถงึรปูแบบวฒันธรรมองคก์ารยอ่มทราบถงึวถิี
ชีวิต หรือแบบทางการประพฤติปฏิบัติของสมาชิก
ในองค์การนั้นควบคู่ไปกับการให้ความสำาคัญของ
ทุนทางปัญญา และความมีภาวะผู้นำาของผู้บริหาร
ส่งผลให้การปฏิบัติงานลุล่วงบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสะท้อนให้เห็นประสิทธิผลขององค์การ เพ่ือ
การศึกษาถึงสมรรถนะขององค์การในการพัฒนา 
ในการปรับตัวเพื่อรักษาสภาพและการเจริญเติบโต 
และสามารถบูรณาการองค์การท้ังหมดเข้าด้วยกัน 
ทำาให้การทำางานไม่ขัดแย้ง มีเป้าหมายของบุคคล
และเป้าหมายขององค์การเดียวกัน 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการ
บริหารการจดัการทนุทางปญัญา วฒันธรรมองคก์าร 
ภาวะผู้นำาของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
องค์การของผู้บริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อที่จะได้รู้ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลองค์การในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
นำามาใช้เพื่อการพัฒนาต่อไป

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของ
รูปแบบการบริหารการจัดการทุนทางปัญญา 
วัฒนธรรมองค์การ และภาวะผู้นำาของผู้บริหารที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐาน ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืกบัขอ้มลู
เชิงประจักษ์
 2. เพือ่ศกึษาอทิธพิลตรง อิทธพิลออ้ม และ

อิทธิพลรวมของตัวแปรการจัดการทุนทาง ปัญญา 
วัฒนธรรมองค์การ และภาวะผู้นำาของผู้บริหารที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สมมุติฐานการวิจัย
 1. โมเดลรปูแบบการบรหิารการจดัการทนุ
ทางปญัญา วฒันธรรมองคก์าร และภาวะผูน้ำาของผู้
บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของผู้บริหาร
โรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัสำานกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
 2. รูปแบบการจัดการทุนทางปัญญา 
วัฒนธรรมองค์การ และภาวะผู้นำาของผู้บริหาร
มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลองค์การของผู้บริหารใน
โรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัสำานกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอบเขตของการวิจัย
 1. กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี ้ได้แก ่
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2556 ซึ่งขนาดตัวอย่างที่
เหมาะสมในงานวิจัยที่มีการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
กำาหนดไว้อย่างน้อย 200 ซ่ึงถือว่าเป็นขนาดน้อย
ที่สุด (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555 : 554) และฉัตร
ศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ (2543 : 28) กล่าวว่า ได้เสนอ
แนะขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยกำาหนดเป็นอัตราส่วน
ระหว่างจำานวนกลุ่มตัวอย่างต่อจำานวนพารามิเตอร์
ทีถ่กูประมาณคา่เปน็อตัราสว่นระหวา่ง 5 : 1 ถงึ 10 
: 1 ในการวิจัยครั้งนี้มีตัวแปรทั้งหมด 110 ตัว โดย
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จำานวนกลุ่มตัวอย่างจะอยู่ระหว่าง 550 ถึง 1,110 
ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงใช้กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 550 คน 
โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified 
Random Sampling)  
 2. ตัวแปรในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
  2.1 ตัวแปรต้นหรือตัวแปรเหตุ 
(Independent Variable) เป็นตัวแปรภาวะผู้นำา 
ได้แก่ ตัวแปรภาวะผู้นำา ผู้วิจัยใช้แนวคิดของ บาสส์ 
(Bass, 1985 : 43-45) ซึ่งประกอบด้วย ภาวะผู้นำา
การเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้นำาแลกเปลี่ยน และภาวะ
ผู้นำาตามสบาย
  2.2 ตัวแปรคั่นกลาง (Mediating 
Variable) ได้แก่
   2.2.1 เป็นตัวแปรองค์ประกอบ
ทุนทางปัญญาที่สำาคัญ คือ ทุนมนุษย์ (Human 
Capital) ซึ่งประกอบด้วย ตัวแปรความผูกพัน
ต่อองค์การ (Commitment) และความสามารถ 
(Competence) และทุนโครงสร้าง (Structural 
Capital) ประกอบดว้ย เทคโนโลย ี(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)
ได้แก ่ประสทิธผิลองคก์ารใช้ตามตวัแบบการแข่งขัน
คุณค่า (Competing Values Model) ของ

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

วิธีดำาเนินการวิจัย
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำาเนินการวิจัย
ตามขั้นตอนดังนี้
 1. กำาหนดโมเดลรูปแบบการจัดการทุน
ทางปัญญา วัฒนธรรมองค์การ และภาวะผู้นำาที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐาน ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื จากการ
ดำาเนินการดังนี้
  1.1 ศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลองค์การ
  1.2 วิเคราะห์และสังเคราะห์ คัดเลือก
ตัวแปรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การ มากำาหนด
กรอบแนวคดิในการวจิยัซึง่ประกอบดว้ย การจดัการ
ทุนทางปัญญา วัฒนธรรมองค์การ และภาวะผู้นำา
ของผู้บริหาร
  1.3 สอบถามผูเ้ชีย่วชาญด้วยเทคนคิเดล
ฟาย 17 ท่าน
  1.4 สร้างรูปแบบความสัมพันธข์องการ
จัดการทุนทางปัญญา วัฒนธรรมองค์การและภาวะ

ผู้นำาของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การ
ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ภาคตะวนัออก
เฉียงเหนือ
 2. การสร้างเครื่องมือการวิจัย
  2.1 การสร้างแบบสอบถาม ผู้วิจัยสร้าง
แบบสอบถามตัวแปรรูปแบบการจัดการ ทุนทาง
ปัญญา วัฒนธรรมองค์การ ภาวะผู้นำาของผู้บริหาร 
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และประสทิธผิลองคก์ารโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดั
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยข้อคำาถาม 
จำานวน 2 ตอน ประกอบด้วย
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
 ตอนที ่2 แบบสอบถามเกีย่วกบัการจดัการ
ทุนทางปัญญา วัฒนธรรมองค์การ ภาวะผู้นำาของ
ผู้บริหาร และประสิทธิผลองค์การ
 2.2 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
  2.2.1 ตรวจสอบความตรงโดยใช้
ผู้เชี่ยวชาญจำานวน 5 ท่าน นำาคะแนนที่ ได้จาก
ผูเ้ชีย่วชาญมาหาดชันคีวามสอดคลอ้งของข้อคำาถาม
โดยการหาค่า IOC ใช้เกณฑ์การพิจารณาเลือกข้อ
คำาถามที่มีค่า IOC มากกว่า .50 ขึ้นไปและนำาข้อ
เสนอแนะมาปรบัปรงุไดพ้บวา่ข้อคำาถาม ทุกข้อผา่น
เกณฑ์มีค่าอยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00
  2.2.2 หาค่าอำานาจจำาแนกโดยการ
หาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนน
รวมทุกข้อ (Item-Total Correlation) คัดเลือกข้อ
คำาถามที่มีค่าอำานาจจำาแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป 
ปรากฎว่าข้อคำาถามมีค่าอำานาจจำาแนกจำาแนกตาม
ตัวแปรดังนี้
 การจัดการทุนทางปัญญา มีค่าอำานาจ
จำาแนกอยู่ระหว่าง 0.34 - 0.73
 วัฒนธรรมองค์การ มีค่าอำานาจจำาแนกอยู่
ระหว่าง 0.65 - 0.76
 ภาวะผูน้ำาของผูบ้รหิาร มีคา่อำานาจจำาแนก
อยู่ระหว่าง 0.21 - 0.70
 ประสทิธผิลองคก์าร มคีา่อำานาจจำาแนกอยู่
ระหว่าง 0.57 - 0.79 
  2.2.3 หาค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีหา
สัมประสิทธ์ิแอลฟา(Alpha Coefficient) พบว่า

แบบสอบถามแต่ละด้านมีค่าดังนี้
  การจัดการทุนทางปัญญา มีค่าความเช่ือม่ัน
เท่ากับ 0.94
  วัฒนธรรมองค์การ มีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.97
  ภาวะผู้นำาของผู้บริหาร มีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.95
  ประสิทธิผลองค์การ มีค่าความเช่ือมั่น
เท่ากับ 0.95
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และทางไปรษณีย์

การวิเคราะห์ข้อมูล
 ผู้วิจัยดำาเนินการดังนี้
 1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (rxy) และ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้โปรแกรม
สำาเร็จรูป
 2. สถิ ติ ที่ ใช้ ในการตรวจสอบความ
สอดคล้องของโมเดลสมมุติฐานกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ดังนี้
  2.1 ค่าสถิติ ไค-สแควร์/องค์ศาอิสระ 
มีค่าไม่เกิน 2 และค่า p ไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ
  2.2 ดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) 
มีค่าตั้งแต่ 0.95 ขึ้นไป
  2.3 ดชันวีดัระดบัความกลมกลนืเปรยีบ
เทียบ (CFI) มีค่าตั้งแต่ 0.95 ขึ้นไป
  2.4 ค่ารากกำาลังสองของความคลาด
เคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) มีค่าน้อยกว่า 0.05 
อยู่ในเกณฑ์ดี
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สรุปผลการวิจัย
 1. ผลการวเิคราะหเ์พือ่ตรวจสอบความสอดคลอ้งของรปูแบบการจดัการทนุทางปญัญาวฒันธรรม
องค์การ และภาวะผู้นำาของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อพิจารณาเส้นทางอิทธิพลที่ส่ง
ผลต่อตัวแปรประสิทธิผลองค์การ พบว่าตัวแปรเส้นทางอิทธิพลระหว่างภาวะผู้นำาที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
องค์การไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ ผู้วิจัยจึงตัดเส้นอิทธิพลดังกล่าวออกเพื่อปรับเป็นโมเดลประหยัด แสดงตาม
ภาพประกอบ 1

 
ภาพประกอบ	1 โมเดลรูปแบบการบริหารการจัดการทุนทางปัญญา วัฒนธรรมองค์การฯ 

ที่ปรับเป็นโมเดลประหยัด

 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติต่างๆ ในการตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลตามสมมุติฐานกับข้อมูล
เชงิประจักษ์ของโมเดลประหยดัโดยพจิาณาจากคา่สถติแิละเกณฑก์ารพจิารณาในทกุโดยมรีายละเอยีดดงันี ้
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 ภาวะผู้นำาของผู้บริหาร และ
ประสิทธิผลองค์การของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีผู้วิจัยพัฒนาข้ึนมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับดี และค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลที่ปรับแก้แล้วทุกเส้นทางมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สรุปว่าการบริหารการจัดการ
ทนุทางปญัญา วัฒนธรรมองคก์าร และภาวะผูน้ำาของผูบ้รหิารมอีทิธพิลตอ่ประสทิธผิลองคก์ารของผูบ้รหิาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 2. ผลการวิเคราะห์อิทธิพลตรง อิทธิพลอ้อม และอิทธิพลรวมของรูปแบบการบริหาร การจัดการ
ทุนทางปัญญา วัฒนธรรมองค์การ ภาวะผู้นำาของผู้บริหาร และประสิทธิผลองค์การของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ภาคตะวันออก เฉียงเหนือกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 

ตาราง	1	ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของโมเดลสมมุติฐาน รูปแบบการบริหารการจัดการทุนทางปัญญา
วัฒนธรรมองค์การฯ ที่ปรับเป็นโมเดลประหยัด 

ตัวแปรผล

ตัวแปรสาเหตุ

INTEL CULTUR EFORG

DE IE TE DE IE TE DE IE TE

LEAD .52 - .52* .53* .27* .79* .05 .57* .63*

INTEL .51 - .51* .33* .26* .59*

CULTUR .50* - .50*

* P<.05

 คา่สมัประสทิธิอิ์ทธิพลของโมเดลท่ีไดร้บัอทิธพิลตรงมาจากวฒันธรรมองคก์ารมคีา่มากทีส่ดุเทา่กับ 
.50 มนียัสำาคญัทีร่ะดบั .05 แสดงวา่วฒันธรรมองคก์ารมอีทิธพิลตอ่ประสทิธผิลองค์การของผูบ้รหิารโรงเรยีน
มัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ประสิทธิผลองค์การของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ไดร้บัอทิธพิลตรงมาจากทนุทางปญัญามคีา่รองลงมาเทา่กับ .33 มนียั
สำาคัญทีร่ะดบั .05 แสดงวา่ทนุทางปญัญามอีทิธพิลตอ่ประสทิธผิลองคก์ารของผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษา 
สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ประสทิธผิลองคก์ารของผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศึกษา สงักัดสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับอิทธิพลตรงมาจากภาวะผู้นำามีค่าน้อยที่สุดเท่ากับ .05 และไม่มีนัย
สำาคัญที่ระดับ .05 แสดงว่าภาวะผู้นำาไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลองค์การของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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 ประสิทธิผลองค์การของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับ
อิทธิพลรวมมาจากภาวะผู้นำามีค่ามากที่สุดเท่ากับ 
.63 มีนัยสำาคัญที่ระดับ .05 แสดงว่าภาวะผู้นำามี
อทิธิพลตอ่ประสทิธผิลองคก์ารของผูบ้รหิารโรงเรยีน
มัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่านทุน
ทางปัญญาและวัฒนธรรมองค์การ
 เม่ือพิจารณาเส้นทางอิทธิพลที่ส่งผลอื่นๆ 
พบว่าประสิทธิผลองค์การของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับ
อิทธิพลรวมรองลงมาจากตัวแปรทุนทางปัญญา
เท่ากับ .59 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยได้รับอิทธิพลอ้อมผ่านวัฒนธรรมองค์กรแสดง
วา่ทนุทางปญัญาเป็นสาเหตขุองประสทิธผิลองคก์าร
ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ภาคตะวนัออก
เฉียงเหนือผ่านวัฒนธรรมองค์การ

อภิปรายผลการวิจัย
 จากโมเดลรูปแบบการบริหารการจัดการ
ทุนทางปัญญา วัฒนธรรมองค์การ ภาวะผู้นำา
ของผู้บริหาร และประสิทธิผลองค์การของผู้
บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ผู้วิจัยตั้งสมมุติฐานการวิจัยเกี่ยวกับผล
การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ และเส้นทางอิทธิพลของตัวแปรแฝง
ไปยังประสิทธิผลองค์การของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการ

ศึกษา ขั้นพื้นฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการ
วิจัยพบว่าโมเดลสมมุติฐานยังมีตัวแปรที่มีอิทธิพล
ต่อประสิทธิผลองค์การของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษา ขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่
ภาวะผู้นำาของผู้บริหารจึงมีการปรับโมเดลที่แตก
ต่างไปจากโมเดลสมมุติฐาน ดังนั้นผลการวิจัยเส้น
อิทธิพลจึงมีความสอดคล้องและไม่สอดคล้องตาม
สมมุติฐานดังนั้นผู้วิจัยจึงขอสรุปและอภิปรายผล
ดังต่อไปนี้
 1. ผลการวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบความ
สอดคล้องของโมเดลรูปแบบการบริหารการจัดการ
ทุนทางปัญญา วัฒนธรรมองค์การ ภาวะผู้นำาของ
ผู้บริหาร และประสิทธิผลองค์การของผู้บริหาร
โรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัสำานกังานคณะกรรมการ
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 ภาวะผู้นำาของผู้บริหาร
และประสิทธิผลองค์การของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการ
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ศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ผู้วิจัย
พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ในระดับดีความสอดคล้องของโมเดลสมมุติฐานกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ดังตามหลักเกณฑ์ของ ชัยยศ 
ชาวระนอง (2552 : 84-97) และค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลที่ปรับแก้แล้วทุกเส้นทางมีนัยสำาคัญทาง
สถิติสรุปว่า การบริหารการจัดการทุนทางปัญญา 
วฒันธรรมองค์การ ภาวะผูน้ำาของผูบ้รหิารเปน็ปจัจยั

ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลองค์การของผู้บริหาร
โรงเรยีนมัธยมศึกษา สงักดัสำานกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ ซึง่ก็
สอดคลอ้งกับ ผลงานวจิยัของ พอนเดอร ์(Pounder,
1999 : 281-290) เรื่องประสิทธิผลของสถาบัน
อุดมศกึษา 7 แหง่ในประเทศฮอ่งกงมมีติปิระสทิธผิล
9 ด้าน 1) ผลผลิตประสิทธิภาพ 2) คุณภาพ 3) 
ความสามัคคี-ขวัญกำาลังใจ 4) ความพร้อมการ
ปรับตัว 5) การจัดการข่าวสาร-การติดต่อสื่อสาร 
6) ความเจริญเติบโต-ความสามารถในการแสวงหา
ทรัพยากร 7) การวางแผน-กำาหนดเป้าหมาย 8) การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ 9) ความมั่นคง-การ
ควบคุม พบว่า ประสิทธิผลองค์การเป็นการมีความ
สมดุลที่เกิดจากด้านต่างๆ ในองค์การ ซึ่งสะท้อน
ออกมาในมิติที่สมดุลในด้านต่างๆ ของประสิทธิผล
องคก์าร การเนน้มติิความมปีระสทิธผิลในการปฏิบัติ
เพียงด้านใดด้านหนึ่งขององค์การ และละเลยด้าน
อื่นๆ จะทำาให้ประสิทธิผลองค์การโดยรวมลดลง 
องค์การที่มีประสิทธิผล จะต้องสามารถรักษามิติ
ของประสิทธิผลในด้านต่างๆ ไว้ให้เกิดความสมดุล
 2. ผลการวิเคราะห์อิทธิพลตรง อิทธิพล
อ้อม และอิทธิพลรวมของประสิทธิผลองค์การ
ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ภาคตะวัน

ออก เฉียงเหนือกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า ค่า
สัมประสิทธ์ิอิทธิพลของโมเดลที่ได้รับอิทธิพลตรง
มาจากวัฒนธรรมองค์การมีค่ามากท่ีสุดเท่ากับ 
.50 มีนัยสำาคัญที่ระดับ .05 แสดงว่าวัฒนธรรม
องค์การมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลองค์การของผู้
บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ พร 
พิเศก (2546 : 138) พบว่า ลักษณะวัฒนธรรม
องค์การในโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการของกอง
ทัพบก เป็นวัฒนธรรมแบบผสมระหว่างวัฒนธรรม
แบบครอบครัว วัฒนธรรมแบบเปลี่ยนแปลงพัฒนา 
วัฒนธรรมแบบราชการ และวัฒนธรรมแบบการ
ตลาด โดยมีวัฒนธรรมที่เด่นที่มีการปฏิบัติกันมาก
ที่สุด คือวัฒนธรรมแบบราชการ ส่วนวัฒนธรรม
อืน่ๆ ทีม่กีารปฏบิตัริองลงมาคอื วฒันธรรมแบบการ
ตลาด วฒันธรรมแบบครอบครวั และวฒันธรรมแบบ
เปลี่ยนแปลงพัฒนา ตามลำาดับ วัฒนธรรมองค์การ
ซึง่สง่ผลตอ่ความพงึพอใจในงาน คอื วฒันธรรมแบบ
ครอบครัว และวัฒนธรรมแบบราชการ วัฒนธรรม
องค์การที่ส่งผลตรงต่อประสิทธิผลโรงเรียน คือ
วัฒนธรรมแบบเปลี่ยนแปลงพัฒนา และวัฒนธรรม
แบบการตลาด วัฒนธรรมองค์การและแนวปฏิบัติ
ของกองทัพบกส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนผ่าน
ความพึงพอใจในงาน โดยประเภทของวัฒนธรรม
องค์การท่ีส่งผลทางอ้อมสูงสุด คือวัฒนธรรมแบบ
ครอบครวั และรองลงมา คอื วฒันธรรมแบบราชการ 
  2.1 ประสิทธิผลองค์การของผู้บริหาร
โรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัสำานกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้
รับอิทธิพลตรงมาจากทุน ทางปัญญามีค่ารองลง
มาเท่ากับ .33 มีนัยสำาคัญที่ระดับ .05 แสดงว่าทุน
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ทางปัญญามีอิทธิพลต่อประสิทธิผลองค์การของผู้
บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือซึ่งสอดคล้องกับ ปรียานุช ชัยกองเกียรติ 
(2551 : 87-93) วิจัยเรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุระหว่างการจัด การทุนทางปัญญา การ
จัดการความรู ้และประสทิธผิลองค์การของวทิยาลยั
พยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่ารูปแบบ
การจัดการทุนทางปัญญาที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
องค์การ ประกอบด้วย ทุนมนุษย์ ทุนโครงสร้าง
  2.2 ประสิทธิผลองค์การของผู้บริหาร
โรงเรยีนมัธยมศึกษา สงักดัสำานกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ได้รับอิทธิพลตรงมาจากภาวะผู้นำามีค่าน้อยที่สุด
เท่ากับ .05 มีนัยไม่มีนัยสำาคัญที่ระดับ .05 แสดงว่า
ภาวะผู้นำาไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลองค์การของผู้
บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานคณะ
กรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ภาคตะวนัออกเฉยีง
เหนือซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาที่ผ่านมา
  2.3 ประสิทธิผลองค์การของผู้บริหาร
โรงเรยีนมัธยมศึกษา สงักดัสำานกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ได้รับอิทธิพลรวมมาจากภาวะผู้นำา มีค่ามากที่สุด
เท่ากับ .63 มีนัยสำาคัญที่ระดับ .05 แสดงว่าภาวะ
ผู้นำามีอิทธิพลต่อประสิทธิผลองค์การของผู้บริหาร
โรงเรยีนมัธยมศึกษา สงักดัสำานกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืผา่น
ทุนทางปัญญาและวัฒนธรรมองค์การเช่นเดียวกับ 
วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2549 : 196-199) วิจัยเรื่อง การ
พฒันารปูแบบโครงสร้างเชงิเสน้ตรงของประสทิธผิล
ภาวะผู้นำาของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า ทักษะของผู้บริหารเป็น

ตัวแปรของภาวะผู้นำาของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความ
สามัคคีของบุคคลกรและความพึงพอใจในงานของ
บุคลากร 
  2.4 เมื่อพิจารณาเส้นทางอิทธิพลที่
ส่งผลอื่นๆ พบว่าประสิทธิผลองค์การของผู้บริหาร
โรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัสำานกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้
รับอิทธิพลรวมรองลงมาจากตัวแปรทุนทางปัญญา
เท่ากับ .59 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยได้ รับอิทธิพลอ้อมผ่านวัฒนธรรมองค์การ 
แสดงว่า ทุนทางปัญญาเป็นสาเหตุของประสิทธิผล
องค์การของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือผ่านวัฒนธรรมองค์การเช่น

เดียวกับ  บาฮามอนด์ - กันเนล  (Bahamond -
Gunnell, 2000 : 213-216) วิจัยเรื่อง วัฒนธรรม
องค์การโดยใช้ตัวแบบวัฒนธรรมของคุ๊ก และ
ลาฟเฟอตี้ (Cooke & Lafferty) กับความพึงพอใจ
ในงานและความผูกพันต่อองค์การของครูระดับ
ประถมศึกษาผลการศึกษาพบว่ากลุ่มครูซึ่งไม่พอใจ
กับงานเห็นว่า วัฒนธรรมองค์การของตนเอง มี
ลักษณะแบบปอ้งกนัเชงิรุกมากกวา่กลุ่มครูทีม่คีวาม
พงึพอใจในงาน นอกจากนีก้ลุม่ครูทีม่คีวามพงึพอใจ
ในงานสงู เหน็วา่ วฒันธรรมองคก์ารของตนเอง เปน็
แบบสร้างสรรค์มากกว่ากลุ่มครู ซึ่งไม่มีความผูกพัน 
หรอืมคีวามผกูพนักบังานในระดบัตำา่ และกลุม่คร ูที่
มีความผูกพันกับงาน ในระดับตำ่าเห็นว่าวัฒนธรรม
องค์การในหน่วยงานของตนเองมีลักษณะงานแบบ
ป้องกันเชิงรุก มากกว่ากลุ่มครูที่มีความผูกพันกับ
งานสงูซึง่มผีลตอ่ประสทิธภิาพในการทำางานของครู
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ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้
 1 จากผลการวิจัย พบว่า วัฒนธรรม
องค์การ แบบลักษณะสร้างสรรค์ มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิ ผลองค์การของผู้ บริหาร โรง เรี ยน
มัธยมศึกษามากที่สุด ดังนั้น ผู้บริหารควรมีการ
สร้างวัฒนธรรมองค์การให้เกิดกับบุคลากรใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา โดยเน้นการสร้างวัฒนธรรม
แบบสรา้งสรรค์ เน้นความสำาเรจ็ของงาน เนน้บคุคล
และการกระตุ้น การมีมิตรไมตรีสัมพันธ์ ซึ่งจะส่ง
ผลต่อประสิทธิผลองค์การของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา
 2. จากผลการวิจัย พบว่า ทุนทางปัญญา
ของบคุลากรซ่ึงมีอิทธพิลตรงตอ่ประสทิธผิลองคก์าร
ของผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษา และมอีทิธพิลออ้ม
ผ่านวัฒนธรรมธรรมองค์การ ดังนั้นผู้บริหารควรส่ง
เสริมบคุลากรให้มีความผกูพนัตอ่องคก์ารพฒันาขดี
ความสามารถ และการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
 3. จากผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้นำา
ในรูปแบบของภาวะผู้นำาแลกเปลี่ยน มีอิทธิพล
ตรงต่อประสิทธิผลองค์การของผู้บริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษา และมีอิทธิพลผ่านทุนทางปัญญา
และวัฒนธรรมธรรมองค์การ ดังน้ันผู้บริหารควร
สร้างบรรยากาศองค์การ ในแง่ความชัดเจนของ
ขอบเขตงาน ความพึงพอใจของงานท่ีจะทำาให้
บุคลากรมีความรู้สึกห่วงใย ซ่ึงจะเป็นการส่งเสริม
การสร้างวัฒนธรรมขององค์การ และส่งผลต่อการ
พัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาอย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
 1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการ
บริหารการจัดการทนุทางปญัญา วฒันธรรมองคก์าร 
ภาวะผูน้ำาของผูบ้รหิาร และประสทิธผิลองคก์ารของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีขนาดแตกต่างกัน
  2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความคิด
เหน็ของครู และผู้บริหารเกีย่วกบัรูปแบบการบริหาร
การจัดการทนุทางปญัญา วฒันธรรมองคก์าร ภาวะ

ผู้นำาของผู้บริหาร  และประสิทธิผลองค์การของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
  3. ควรมีการศึกษารูปแบบตัวแปรอื่นๆ 
ร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพองค์การ เช่น ตัวแปร
การจัดการความรู้ ตัวแปรการบริหารความเสี่ยง 
เป็นต้น
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมของชุมชน
พื้นที่ขับเคลื่อนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อสร้างกระบวนการชุมชนคารวะตะธรรม
ท่ีเหมาะสมให้กับกลุ่มเป้าหมายและนำาชุมชนคารวะตะธรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ชุมชนพื้นที่อื่น โดยใช้การวิจัยแบบผสานวิธี ซึ่งใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลัก การ
วิจัยเชิงปริมาณเป็นรอง รวบรวมข้อมูลโดยการสำารวจชุมชน การทำาแผนที่ภูมิสังคม 
การเสวนาทางวิชาการ การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง การสัมภาษณ์เชิงลึก และ
การสนทนากลุ่ม โดยใช้เครื่องมือ คือ แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง แบบบันทึก
การสนทนา และแบบสงัเกตพฤติกรรม ใชก้ารวเิคราะหข้์อมลูโดยการวเิคราะหเ์นือ้หา 
ผลการวจิยัปรากฏดงันี ้1) ปรากฏการณท์างสังคมจากอดีตจนถงึปจัจุบนั พบวา่ ชมุชน
มคีวามเสีย่งทีผู่ค้นเริม่เสือ่มถอยด้านคณุธรรม จริยธรรมและค่านยิมท่ีดีงาม ละเลยวถีิ
ชุมชนที่พึ่งพิงและเคารพธรรมชาติ ขาดการเคารพตนเองและผู้อื่น 2) กระบวนการ
ชุมชนคารวะตะธรรมท่ีเหมาะสม ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ (1) การสร้างกลุ่ม
คนคารวะตะธรรม (2) การสถาปนากลุ่ม (3) การออกแบบกิจกรรมกลุ่ม (4) การขับ
เคลือ่นกจิกรรมกลุม่ (5) การเสริมสร้างพลังกลุ่ม สามารถสร้างภมูคิุม้กนัในการดำาเนนิ
ชวีติใหผู้ค้นในชมุชนพน้จากความเสีย่ง 3) การนำาชมุชนคารวะตะธรรมเรยีนรูร้ว่มกนั
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กับชุมชนพื้นที่อื่น เป็นการเช่ือมโยงการเรียนรู้ใน
พฤติกรรมเชิงประจักษ์ พบว่า หลังการเรียนรู้ร่วม
กัน ชุมชนพื้นที่อื่นล้วนผ่านการรับรู้ มีท่าทีตอบรับ
ชุมชนคารวะตะธรรม

คำาสำาคัญ : เคารพสิ่งสำาคัญ, 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 

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

บทนำา
 สังคมไทยกำาลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
ในทุกด้ านอย่ างรวดเร็ ว  ตามกระแสโลกที่
เปลี่ยนแปลงไป ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมและ
วัฒนธรรมอย่างมากมาย จึงมีความจำาเป็นต้องเร่ง
เสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่า
และตระหนักถึงผลประโยชน์ของสังคม การสร้าง
คา่นยิมใหม่ทีย่อมรบัรว่มกนับนฐานของความไวเ้นือ้
เช่ือใจและเกื้อกูลกันในสังคมโดยการเสริมสร้างทุน
ทางสงัคมและความสมัพนัธข์องคนในสังคม ปลกูฝงั
กระบวนการคิดในการเคารพซึ่งกันและกัน การอยู่
ร่วมกันในสังคมที่มีความเชื่อและวัฒนธรรมที่หลาก
หลาย ยอมรับขอ้จำากดัความแตกต่างของอตัลักษณ์
ในพืน้ทีแ่ละเคารพในศกัดิศ์รคีวามเปน็มนษุย ์รือ้ฟืน้
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ค่านิยมที่ดีและสร้างค่านิยมใหม่ที่เป็นที่ยอมรับบน
พื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจ เกิดความร่วมมือ 
แบ่งปันและ เอื้ออาทรกันในสังคม (สำานักงานคณะ
กรรมการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต,ิ 2554 
: 10)
 ดงันัน้จงึตอ้งเสรมิสรา้งจติสำานกึทางสงัคม
และวัฒนธรรมที่ดีงามด้วยการปลูกฝังความรู้ความ
เข้าใจให้คนไทยปรับเปลี่ยนความคิด ความเชื่อ ค่า
นิยมและความมีคุณค่าในระดับบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน อีกทั้งยังต้องเสริมสร้างพลังทางสังคมให้ทุก
คนสามารถแสดงออกทางความคิดอย่างสร้างสรรค์ 
โดยเรียนรู้ เข้าใจ และปฏิบัติตนในหน้าที่ที่มีความ
รับผิดชอบที่ดีในฐานะพลเมืองดีของสังคม มีค่า
นิยมไม่ยอมรับการกระทำาความผิดทุจริตคอรัปช่ัน 
พร้อมทั้งมีวิถีการดำาเนินชีวิตในสังคมอย่างมีส่วน
ร่วมในทุกด้านแบบมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี เคารพ
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และความคิดเห็นที่แตก
ต่างกันในทางสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้มีจิตอาสาเข้า
ร่วมพัฒนาสังคมในทุกระดับ การสร้างภูมิคุ้มกันให้
กับสังคมไทยในทุกระดับนั้นมีความสำาคัญยิ่ง ซึ่งใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
ได้ระบุไว้ว่าการยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงเป็นแนวทางในการดำาเนินชีวิตบนหลักการ
พื้นฐานสำาคัญที่คนไทยต้องมีความรู้ ใฝ่เรียนรู้ 
ตัดสินใจด้วยความระมัดระวังมีสำานึกในศีลธรรม
และจริยธรรม ดำาเนินชีวิตด้วยความเพียร อดทน 
มีสติใช้ปัญญาจะนำาไปสู่ความพอประมาณ ความมี
เหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกการ
เปลี่ยนแปลง สามารถดำาเนินชีวิตอย่างสมดุลทุก
ดา้นการสร้างภูมิคุ้มกนัใหค้นไทยตระหนกัถงึคณุคา่
วฒันธรรมและภูมิปญัญาไทย สรา้งจติสำานกึท่ีด ีมคีา่
นิยมที่พึงประสงค์ อยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสา

มัคคีเป็นนำ้าหนึ่งใจเดียวกัน บนความแตกต่างหลาก
หลายวัฒนธรรมเพื่อเป็นฐานในการก้าวไปสู่สังคม
ท่ีมีความใส่ใจและแบ่งปันต่อผู้อื่น (สำานักงานคณะ
กรรมการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต,ิ 2554 
: 10 - 24) ขณะเดียวกันกระแสดังกล่าวได้ส่งผลก
ระทบต่อชุมชนบ้านหัวงัว ตำาบลยางตลาด อำาเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุโดยยากต่อการหลีก
เลีย่ง กอ่ใหเ้กดิปญัหาทัง้ทางสงัคมและวฒันธรรมแก่
ชมุชนมสัีญญาณวา่คนจำานวนไมน่อ้ย เร่ิมเส่ือมถอย
คุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่เป็นปัจเจกมากข้ึน 
เริ่มไม่พึ่งพาซึ่งกันและกัน ดังที่ประเวศ วะสี (2547) 
กล่าวว่าความเป็นชุมชนล่มสลายเพราะการพัฒนา
ที่เอาเงินเป็นตัวตั้งไม่คำานึงถึงวัฒนธรรมของแต่ละ
สังคมความยั่งยืนย่อมไม่เกิดขึ้น กลายเป็นการฆ่า
ตัวตายทางวัฒนธรรม (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2543 : 
72-73) เมื่อก่อนเคยมีการลงแขกทำานา การขอแรง
สร้างบา้น งานบวช งานแต่ง แต่ปัจจุบนัล้วนต้องจ่าย
คา่จา้งแรงงาน ขาดการแบง่ปนัและเอือ้อาทร พึง่พา
กนัยากขึน้ อาหาร เคยผลติบรโิภคเอง กลบัขาดการ
พึ่งพาตนเอง ตามวิถีทุนนิยมอย่างวัฒนธรรมเมือง
มากขึ้น ที่อยู่อาศัย จากวัฒนธรรมการปลูกสร้าง
บ้านไม้สองชั้น มีใต้ถุนเพ่ือไว้ใช้ประโยชน์กิจกรรม
ของคนในครอบครัว หรือเป็นศูนย์เสวนา (ศูนย์โส)
กับเพ่ือนบ้านถูกปรับเปล่ียนเป็นบ้านสองชั้น
คอนกรีตเสริมเหล็กใต้ถุนสูญหาย ความสัมพันธ์
ระหว่างกันสูญหายตาม เคร่ืองนุ่งห่ม จากเคยถัก
ทอตัดเย็บใช้เอง เปล่ียนเป็นนิยมเส้ือผ้าตามแฟชั่น
เมือง จนหมดความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน การ
รักษาโรค เคยใช้สมุนไพร ภูมิปัญญาดั้งเดิมของ
ชุมชน ปัจจุบันสูญหาย ทั้งยังมีค่านิยมที่มุ่งแสวงหา
ความสุขส่วนตนและคำานึงถึงประโยชน์แต่พวก
พ้องมากกว่าส่วนรวม ความสัมพันธ์แบบเครือญาติ
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ถดถอย สัมพันธภาพระหว่างสมาชิกในครอบครัว
มีความเปราะบางจนนำาไปสู่ปัญหาทางสังคมมาก
ขึ้น ทั้งยังเกิดแนวโน้มคนในชุมชนขาดความไว้เนื้อ
เชื่อใจและขาดการมีส่วนร่วมทางสังคม เด็กและ
เยาวชนขาดความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ไม่หวงแหนใน
วัฒนธรรมที่มีรากเหง้าอันงดงามของตน ขาดความ
เคารพตนเองและผู้อื่น อันเป็นความเสื่อมถอยทาง
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม
 ชุมชนคารวะตะธรรม คือ ชุมชนที่ดำาเนิน
วถิชีีวติดว้ยกระบวนการเรยีนรูใ้หม ่เคารพสิง่สำาคญั
ร่วมกัน คือ คนเคารพคน คนเคารพธรรมชาติและ
คนเคารพสิ่งเหนือธรรมชาติ ทั้งยังถือว่าสิ่งนี้เป็นสิ่ง
สำาคัญที่พึงใส่ใจและปฏิบัติด้วยความเอื้ออาทรและ
แบ่งปันโดยความหนักแน่นจริงจัง มองเห็นคุณค่า
และความสำาคัญแล้วปฏิบัติต่อบุคคล ต่อธรรมชาติ
และต่อสิ่งเหนือธรรมชาติอย่างถูกต้องและจริงใจ 
โดยยึดหลักเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนบ้านหัวงัว 
ตำาบลยางตลาด อำาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
โดยยึดตามหลักพุทธธรรมบนฐานคารวะตา 6 
ได้แก่ 1) พุทธคารวะตา หมายถึง การเคารพนับถือ
ผู้ตื่นรู้ผู้เบิกบาน 2) ธรรมคารวะตา หมายถึง การ
เคารพนับถือในคำาสอนให้ทำาความดี 3) สังฆคารวะ
ตา หมายถึง การเคารพนับถือผู้แสวงหาความตื่นรู้ 
หรือนักบวชผู้แสวงสู่อริยสงฆ์เพื่อความสุขหลุดพ้น 
4) สิกขาคารวะตา หมายถึง การเคารพนับถือใน
ศีลสมาธ ิปญัญา คือ การศกึษาธรรมดว้ยการปฏบิตัิ
บชูา คอื รกัษาศลีและทำาความเพยีร ฝกึอบรมจติให้
เป็นสมาธิเพื่อเจริญปัญญาให้แก่กล้าเป็นภาวนามย
ปัญญา 5) อัปมาทคารวะตา หมายถึง การเคารพ
นับถือในความไม่ประมาทเลินเล่อ ดูถูกดูหมิ่นและ
ละเลยต่อการศึกษา นอบน้อมศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชวีติ ตลอดจนกจิอันควรทำาและ 6) ปฏิสนัถาร

คารวะตา หมายถึง การเคารพนับถือ ความคิด
เห็นผู้มาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในธรรมด้วยการ
ปฏิบัติอย่างสัมมาคารวะ เป็นหลักพุทธธรรมใน
การขับเคลื่อนชุมชนคารวะตะธรรม เพื่อให้คนใน
ชุมชนมีสำานึกต่อการเคารพส่ิงสำาคัญร่วมกัน สรรค์
สร้างสังคมใจงาม พ่ึงพาอาศัยกันได้ภายใต้ฐานคิด 
“เคารพส่ิงสำาคัญร่วมกัน สรรค์สร้างสังคมใจงาม” 
ซึ่งเป็นลักษณะของชุมชนคารวะตะธรรม

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพือ่ศกึษาปรากฏการณท์างสงัคมชมุชน
บา้นหวังัว ตำาบลยางตลาด อำาเภอยางตลาด จังหวดั
กาฬสินธุ์
 2. เพือ่ศึกษากระบวนการชมุชนคารวะตะ
ธรรมที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนชุมชนบ้านหัวงัว 
ตำาบลยางตลาด อำาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
 3. เพื่อขยายผลกระบวนการชุมชนคารวะ
ตะธรรมที่เหมาะสมเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชนอื่น 

ขอบเขตการวิจัย
 พื้นที่ทำางานวิจัย
 1. พ้ืนทีข่บัเคล่ือนกระบวนการเรียนรู้ร่วม
กัน คือ ชุมชนตำาบลยางตลาด อำาเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์
 2. พื้นท่ีขับเคลื่อนนวัตกรรมคือ ชุมชน
บา้นหวังัว ตำาบลยางตลาด อำาเภอยางตลาด จังหวดั
กาฬสินธุ์

ระยะเวลาวิจัย
 ระยะที่ 1 ศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคม
ชุมชนคารวะตะธรรมในชุมชนบ้านหัวงัว ตำาบล
ยางตลาด อำาเภอยางตลาด จังหวดักาฬสินธุ ์ภายใน
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เดือน กันยายน – พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
 ระยะที ่2 ศกึษากระบวนการชมุชนคารวะ
ตะธรรมที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนชุมชนบ้าน
หัวงัว ตำาบลยางตลาด อำาเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์ ภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 – 
กรกฎาคม พ.ศ. 2557
 ระยะที ่3 นำาชมุชนคารวะตะธรรมทีเ่หมาะ
สมไปเรียนรู่ร่วมกันกับชุมชนพื้นทีอื่น ภายในเดือน
กรกฎาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2557

วิธีดำาเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี
คือ วิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณร่วมกัน (Mixed 
Methodology) และประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิทยา 
(Methodology) ของงานวิจัยเพื่อท้องถ่ินหรือ 
CBR (กาญจนา แก้วเทพ, 2553 : 49-56) ที่ต้องใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการขับเคลื่อน 
มีการกำาหนดรายละเอียดวิธีการดำาเนินการวิจัยไว้ 
ดังนี้

กลุ่มเป้าหมาย
 กลุม่เปา้หมายไดแ้ก่ กลุม่คนและครอบครวั
ในชมุชนบา้นหัวงัว ตำาบลยางตลาด อำาเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งหมดจำานวน 100 คน ประกอบ
ด้วยพระสงฆ์ จำานวน 5 รูป นักวิชาการ 5 คน 
ปราชญ์ชาวบ้าน 5 คน ผู้นำาชุมชน 10 คน ผู้แทน
ชุมชน 15 คน ครู 5 คน คน ชาวบ้าน 45 คน เด็ก
และเยาวชน 10 คน

เครื่องมือการวิจัย
 การสร้างเครือ่งมอืและการหาคณุภาพของ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 1. วธิกีารสรา้งและตรวจสอบคณุภาพของ
เคร่ืองมอืเชิงคณุภาพผู้วจัิยได้ใชแ้บบการบนัทกึการ
สนทนากลุ่ม แบบสัมภาษณแ์บบสังเกตพฤติกรรมใน
การเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากผูมี้สว่นเกีย่วขอ้งทัง้หมด
 2. วธิกีารสรา้งและตรวจสอบคณุภาพของ
เครื่องมือเชิงปริมาณผู้วิจัยได้ใช้ แบบสำารวจความ
ตอ้งการ แบบประเมนิทกัษะชีวติในการเกบ็รวบรวม
ข้อมูลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด

การเก็บรวบรวมข้อมูล
 ผู้วิจัยกำาหนดการเก็บข้อมูลเป็น 3 ส่วน 
ดังนี้
 1. การศึกษาวิจัยเอกสารและทบทวน
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง (Documentary Research)
 2. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) เริ่มต้นจากการลงพื้นที่สำารวจชุมชน 
พหุลักษณ์ท้องถิ่นการเปิดเวทีชาวบ้าน การสังเกต
แบบมีส่วนร่วม (Participative Observation) การ
สัมภาษณเ์ชงิลึก (In-Depth Interview) การสนทนา
กลุม่ (Focus Group) ทัง้นี ้ยงัใชก้ารวจิยัเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ด้วยการสำารวจความ
ต้องการ และการประเมินทักษะชีวิต
 3. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research)
ซ่ึงมุ่งเน้นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research : PAR)

การวิเคราะห์ข้อมูล
 การวเิคราะหข์อ้มูลในการวจัิยคร้ังนี ้ใชวิ้ธี
วิเคราะห์แบบการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content 
Analysis) เป็นการวิเคราะห์ทั้งในระหว่างการเก็บ
ข้อมูลและหลังการเก็บข้อมูล
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สรุปผลการวิจัย
 1. ปรากฏการณ์ทางสังคมในพื้นที่ขับ
เคลื่อนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน พบว่า ชุมชนบ้าน
หัวงัวมีความเสี่ยงท่ีผู้คนเริ่มเสื่อมถอยคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม โดยเฉพาะการเคารพ
กันของคนในชุมชน คนเคารพสิ่งเหนือธรรมชาติ
น้อยลง และในส่วนของการเคารพธรรมชาติพบ
ว่าสูญหายไปจากชุมชน ซึ่งต่างจากในอดีตที่คน
ให้การเคารพธรรมชาติเพราะธรรมชาติจะนำาไปสู่
การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาเสื้อผ้า อาหาร บ้าน และ
ยารักษาโรค ปัจจัยสำาคัญในการดำารงชีวิต แต่ด้วย
กระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ชุมชนบ้านหัวงัว
ไดร้บัอิทธพิลของรังคา่นยิมวฒันธรรมภายนอกและ
การขยายตัวของเมือง ซึ่งเป็นค่านิยมท่ีเน้นความ
ทันสมัย ความสะดวกสบาย มองความสำาคัญของ
คนด้วยฐานะทางเศรษฐกิจเป็นสำาคัญ มีความเป็น
ปัจเจกสูง จึงทำาให้สังคมแห่งการเคารพกันกลาย
เป็นจุดเสื่อมของชุมชนบ้านหัวงัว อย่างไรก็ตาม
ชุมชนบ้านหัวงัวยังมีจุดแข็งในเรื่องความเคารพ 
ทั้งการเคารพตนเอง และการเคารพคนอื่นอีกทั้ง
มีความใจงามที่ยังเอ้ืออาทรและแบ่งปันยึดมั่นใน
ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี จึงนำาจุดแข็งนี้ไปสู่
การสร้างกระบวนการชุมชนคารวะตะธรรม
 2. กระบวนการชุมชนคารวะตะธรรมเป็น
นวตักรรมเพือ่การพฒันาท้องถ่ินท่ีจะสรา้งภูมคุ้ิมกัน
ให้ชุมชน โดยกระบวนการชุมชนคารวะตะธรรมขับ
เคลือ่นดว้ยการเรยีนรูแ้ละปฏบิติัตามหลกัพทุธธรรม
เรื่อง คารวะตา 6 และฐานคิด “เคารพสิ่งสำาคัญร่วม
กนั สรรคส์รา้งสงัคมใจงาม” จนเกดิคณุลกัษณะของ
คนในชุมชน 8 ประการ ได้แก่ 1) มองเห็นคุณค่า
และยึดถือว่าสิ่งน้ันเป็นสิ่งสำาคัญ 2) เข้าใจในความ

จริงของชีวิต 3) ยึดแนวปฏิบัติตามหลักทางศาสนา 
4) ให้ความสำาคัญต่อการเรียนรู้5) เคารพตนเอง 6) 
เคารพผู้อื่น 7) มีการสละให้ 8) มีใจงามใจผ่องแผ้ว 
ผลของกระบวนการชุมชนคารวะตะธรรมทำาให้เกิด
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนดีขึ้น อันเนื่องมาจาก
มีกิจกรรมร่วมกัน ดำาเนินชีวิตด้วยวิถีพอเพียง ให้
ความเคารพต่อสิง่สำาคญัร่วมกนัของชุมชน สามารถ
สรา้งภมูคิุม้กนัในการดำาเนนิชวีติใหผู้ค้นในชมุชนพน้
จากความเสี่ยงของการเกิดปัญหาในการดำารงชีวิต
นอกจานี้การสร้างพลังความเป็นชุมชนคารวะตะ
ธรรมให้กับกลุ่มเติมเสริมพลังให้แกร่งขึ้นด้วยการ
สร้างกลุ่มเยาวชนคารวะตะธรรมขึ้นมาเพื่อให้เกิด
การดำาเนินงานอย่างต่อเนื่องสืบสานแนวทางและ
คุณลักษณะของชุมชนคารวะตะธรรมให้สืบต่อไป
 3. การขยายผลชุมชนคารวะตะธรรมด้วย
เรียนรู้ร่วมกันกับชุมชนอื่น เป็นการเชื่อมโยงการ
เรยีนรูใ้นพฤตกิรรมเชงิประจกัษ ์พบวา่ หลงัการเรยีน
รูร้ว่มกนั ชุมชนพืน้ทีอ่ืน่ลว้นผ่านการรบัรู ้มทีา่ทีตอบ
รับชุมชนคารวะตะธรรม ส่วนจะแสดงความเป็น
เจ้าของแล้วนำาไปขับเคล่ือนสร้างความเข้มแข็ง ให้
ชมุชนของตน จนกอ่รปูอำานาจ กฎเกณฑแ์ละคณุคา่
ที่ดีนั้น ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้

อภิปรายผลการวิจัย
 นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเป็นก
ระบวนการเรียนรู้ร่วมกันผ่านความเป็นท้องถิ่น ซึ่ง
มีระบบความสัมพันธ์ที่มีคนเป็นศูนย์กลาง ระบบ
ความสัมพันธ์ของท้องถิ่น ที่ผลการวิจัยพบประเด็น
ปรากฏการณ์ทางสังคม การสร้างชุมชนคารวะตะ
ธรรม และการเรียนรู้แลกเปลี่ยนเพื่อขยายผลกับ
ชุมชนอื่น สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
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	 ประเด็นที่	 1	 ปรากฏการณ์ทางสังคม
ชุมชนบ้านหัวงัว	พบว่า ประเด็นสำาคัญคือชุมชน
กำาลงัเผชิญกับความเสีย่งตอ่การเส่ือมถอยคณุธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม กล่าวคือ คนเคารพ
กันน้อยลง คนเคารพสิ่งเหนือธรรมชาติน้อยลง ใน
ขณะที่ระยะหลังคนเคารพธรรมชาติได้สูญหายไป
จากชมุชนบ้านหวังวั นบัเปน็ความเสีย่งทีน่า่เปน็ห่วง
เพราะกระแสวัตถุนิยม ความทันสมัย ทำาให้เกิดการ
ละเลยความเปน็ชุมชนท่ีเอือ้อาทรตอ่กนั การเคารพ
กนั คนในชมุชนใหค้วามสำาคญัตอ่คน ธรรมชาต ิและ
สิง่เหนอืธรรมชาตนิอ้ยลง แตก่ลบัใหค้วามสำาคญักบั
ปจัเจก ตลอดจนความสะดวกสบาย ทำาใหธ้รรมชาติ
ถูกทำาลาย คนเริม่เหน็ประโยชน์สว่นตนมากกวา่สว่น
รวม ปจัจุบนัการดำาเนินวถิชีวีติอยา่งแท้จรงิในชมุชน
ด้วยภูมิปัญญาชุมชนด้านเสื้อผ้า บ้าน อาหารและ
ยา ถูกลดความสำาคัญลงโดยเทคโนโลยี และความ
ทันสมัย ความเป็นสมัยใหม่ทำาให้มาลดทอนความ
สำาคัญของความแท้จริงลงไป ระบบความสัมพันธ์ที่
ดีในระดับครอบครัว ชุมชน ถูกทำาลาย เป็นการหลง
ทิศผิดทางไปชั่วขณะตามความทันสมัยยึดวัตถุนิยม 
ความทันสมัย สอดกับ ประเวศ วะสี (2547) การใช้
เงนิเปน็ตวัตัง้ในการพฒันาทำาใหค้วามเปน็ชมุชนลม่
สลาย ทำาลายภูมิปัญญา และวัฒนธรรมที่ดีงาม เช่น
เดียวกับฉัตรทิพย์ นาถสุภา (2540 : 18) ที่มองวิถี
การผลิตแบบพอยังชีพของหมู่บ้านในอดีตปัจจุบัน
วิถีนั้นได้หายไปด้วยกระแสการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม
 ชมุชนคารวะตะธรรมถือเปน็แนวทางสรา้ง
ภมูคิุม้กัน ถอืเอาสิง่ทีค่วรเคารพรว่มกนั สิง่ท่ีมคีณุคา่
และมีความสำาคัญในการดำาเนินวิถีชีวิต ข้อค้นพบ 
คือ การศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคม โดยผ่านวิถี
การดำาเนินชีวิต ทำาให้สามารถประเมินสถานการณ์ 

เหน็ความเส่ียงและการสร้างภมูคุ้ิมกนัได้ตามทศิทาง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 
จุดสี่ยง คือความทันสมัย ความสำาคัญของปัจจัย
เสื้อผ้า บ้าน อาหารและยา ถูกลดทอนความสำาคัญ
ลง สิง่เหลา่นีห้ากมกีารเคลือ่นตวัเขา้ในชมุชนคารวะ
ตะธรรมแล้ว จะทำาให้การลดทอนความสำาคัญเหล่า
นั้นเป็นการร่วมสมัย มิติชุมชนคารวะตะธรรมมอง
ความร่วมสมัยเป็นภูมิคุ้มกัน ภูมิคุ้มกันที่ดีต้องเริ่ม
บนฐานหรือก่อรูป อำานาจที่ดี เพราะอำานาจที่ดีก็
นำาสู่กฎเกณฑ์ที่ดีและสร้างคุณค่าที่ดี ดังที่ เอกวิทย์ 
ณ ถลาง (2536 : 36) ได้กล่าวถึงกระบวนการทาง
ปัญญาของมนุษย์ไว้ว่า มนุษย์ต้องเรียนรู้และปรับ
ตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเพื่อความ
อยู่รอดและดำารงเผ่าพันธุ์ ในขณะเดียวกันมนุษย์ก็
ต้องสรา้งและปรบัระบบความสมัพันธร์ะหว่างมนษุย์
ด้วยกันตลอดเวลา เพราะมนุษย์เป็นเพียงส่วนเล็ก
มากในธรรมชาติในจักรวาล อันลึกลำ้าไพศาลมนุษย์
ถึงจะเก่งอย่างไรก็ใช่จะรู้แจ้งแทงตลอดจนสามารถ
ควบคุมทุกสิ่ง ทุกอย่าง ไว้ได้ ดังนั้นมนุษย์จึงต้อง
สร้างระบบความสัมพันธ์กับสิ่งเหนือธรรมชาติขึ้น
ตามความรู้ความเขา้ใจและจินตนาการของเผ่าพันธุ์
เพื่ออย่างน้อยก็ให้เกิดดุลยภาพเกิดความมั่นคงทาง
ใจ จงึเปน็การใชป้ญัญาแกป้ญัหา สัง่สม สบืสาน และ
ปรับเปลี่ยนอย่างไม่หยุดยั้งจึงเรียกว่าส่ิงภูมิปัญญา 
คือแก่นของวัฒนธรรม ซึ่งเป็นแนวทางของชุมชน
คารวะตะธรรม นอกจากนี้การขับเคลื่อนชุมชน
คารวะตะธรรมยงัทำาใหเ้หน็การเคลือ่นตวัทีเ่ปน็การ
สนับสนุนฐานคิดที่วางไว้คือ “เคารพส่ิงสำาคัญร่วม
กัน สรรค์สร้างสังคมใจงาม” ซึ่งเป็นฐานคิดที่ใช้
เป็นคำาถามนำาในการศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคม 
สอดคล้องกับบุญเทียน ทองประสาน (2531 :102) 
ที่ให้ความสำาคัญต่อวัฒนธรรมชุมชน
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 ประเด็นที่	 2	 กระบวนการสร้างชุมชน
คารวะตะธรรมข้อค้นพบจากการขับเคลื่อน
กระบวนการสร้างชุมชนคารวะตะธรรม 5 ขั้นตอน 
ได้แก่ 1) การสร้างกลุ่มคน 2) การสถาปนากลุ่ม 
3) การออกแบบกิจกรรมกลุ่ม 4) การขับเคลื่อน
กจิกรรมกลุม่ 5) การเสรมิสรา้งพลงักลุม่ พบประเดน็
การอภิปรายผล ดังนี้
 1. ความยากอยู่ท่ีจุดเปลี่ยนถ่ายจากการ
รับรู้สู่ความเป็นเจ้าของ หลังจากการรวบรวมคน
เป็นกลุ่มแล้ว จุดเปลี่ยนถ่ายที่จะสถาปนากลุ่มเป็น
เร่ืองยาก การเคลื่อนงานจึงต้องเป็นไปตามทิศทาง
เดยีวกนัและสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 คือเสริมสร้างความเข้ม
แข็งของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะให้คนมี
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมในการดำาเนินวิถีปลูก
ฝงัความเป็นอัตลกัษณข์องชมุชน อนรุกัษภ์มูปิญัญา
ท้องถิ่น พึงพาตนเองบนทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถี
ชีวิต วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในชุมชน เป็นหลัก 
โดยให้ความสำาคัญกับการเรียนรู้ในชุมชน สามารถ
อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข เคารพในศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจ
 2. เม่ือกลุ่มคนเป็นเจ้าของชุมชนคารวะ
ตะธรรมแล้ว สิ่งที่นำาพาก้าวข้ามสู่ความเป็นเจ้าของ
ชุมชนคารวะตะธรรม คือการเคารพสิ่งสำาคัญ
ร่วมกัน แสดงออกให้เห็นได้คือ การยอมรับใน
คุณลักษณะ 8 ประการ คือความเป็นเจ้าของ
คุณลักษณะ8 ประการนั่นเองเป็นของตน สิ่งที่เป็น
ชุดความรู้ใหม่คือชุมชนคารวะตะธรรมเข้ากันได้กับ
ชุดความรู้เดิมของเขาก็จะทำาหน้าที่เชื้อเชิญ ส่วนที่
ไม่สามารถจะเข้าเป็นเนื้อเดียวกับชุดความรู้เดิมก็
จะรับไว้ได้เพียงชั่วคราวและจะถูกผลักออกในท่ีสุด 
สะท้อนให้เห็นถึงความมีจริยธรรมคุณธรรมของ
คนในชุมชน ดังที่ สิทธิโชค วรานุสันติกูล (2549 : 

51- 52) ที่อธิบายถึงคุณธรรมว่าเป็นสิ่งที่บุคคลเห็น
ว่าดีงามมาก มีประโยชน์มากและเลวน้อย ในกาล
เทศะหนึ่งๆ เช่น ความเอื้อเฟื้อ ความอดทน ความ
ขยนัขนัแขง็ ความซือ่สตัย ์ความรบัผดิชอบตอ่หนา้ที ่
การมีระเบียบวินัย เป็นต้น
 3. มคีวามทา้ทายในประเด็นการขบัเคลือ่น
งาน ขั้นความมีพลัง ท้าทายคือ กระบวนการสร้าง
ชมุชนคารวะตะธรรมสง่ผลตอ่การปลกูจติสำานกึ นำา
สู่พลังภายในจนระเบิดออกมา เพราะคนในชุมชน
เห็นคุณค่าและความสำาคัญ ทั้งยังเชื่อมั่นว่าบนฐาน
ของความเคารพ การเคารพกันผ่านระบบอาวโุสทาง
เครือญาติ ทำาใหก้อ่เกดิคนใจงาม ท่ีเชือ่มโยงระหวา่ง
คนต่างวัย โดยเฉพาะการเกิดกลุ่มเยาวชนชุมชน
คารวะตะธรรมเกิดขึ้นเพื่อเป็นการสืบทอดแนวทาง
การพัฒนาชุมชนต่อไป สอดคล้องกับแนวคิดของ 
สมพันธ์ เตชะอธิก (2552 : 56) พลังชุมชนเป็น
ทางเลือกในการพึงตนเองเพื่อการแก้ปัญหาต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นโดยตัวชุมชนเองผสานกับพลังภายนอกที่
เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อนำาไปสู่ความ
เข็มแข็งและการจัดการความรู้เพ่ือขยายผลสู่ชุมชน
อื่น และสีลาภรณ์ บัวสาย (2547 :21) พลังเกิดจาก
ระบบความรู้ทอ้งถิน่ทีม่คีวามสัมพันธ์กบับริบทฐาน
ทรัพยากรและสังคมวัฒนธรรม สอดคล้องกับการ
ศึกษาท้องถิ่นเชิงพหุลักษณ์ (ศักดิ์พงศ์ หอมหวล,
2557 : 11) ที่อธิบายความเป็นท้องถิ่นไว้ว่าเป็น
ระบบความสัมพันธ์ของคน ธรรมชาติ และสิ่งเหนือ
ธรรมชาติ การปลูกจิตสำานึกให้ตระรู้ถึงคุณค่า
ร่วมกันก็จะทำาให้เกิดพลังชุมชนที่สามารถดำาเนิน
งานการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนสืบไป
 ประเด็นที	่3	การขยายผลและเรยีนรูร้ว่ม
กันกับชุมชนอื่น
 การเรียนรู้ ร่วมกันกับชุมชนพ้ืนที่อื่น
เปน็การเผยแพร ่การแสดงพลงัของชมุชนคารวะตะ
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ธรรมผ่านการทำางานของจิต (ธาตุ 5) ทำาให้ชุมชน
อื่นสนใจและเชื่อมโยงมาหา การเรียนรู้ร่วมกันกับ
ชุมชนพื้นที่อื่นเกิดขึ้น 2 ประการ คือ ทั้งการนำา
ชมุชนคารวะตะธรรมไปเรยีนรูร้ว่มกนักบัชมุชนพืน้ที่
อื่นและชุมชนพื้นที่อื่นมาเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชน
คารวะตะธรรม ดังที่ประเวศ วะสี (2540 : 59) ได้
กล่าวถึงความเป็นชุมชนเกิดจากการเรียนรู้ร่วมกัน
และการจัดการตนเองร่วมกัน การเช่ือมโยงชุมชน
พืน้ทีอ่ืน่ด้วยการนำาชมุชนคารวะตะธรรมเรยีนรูร่้วม
กัน นอกจากได้ขยายความรู้แล้ว ยังมีคุณค่าในการ
หยัง่ลกึลงจนเหน็ถงึอำานาจ พลังของชมุชนคารวะตะ
ธรรมทีข่บัเคล่ือนสรา้งภมูคิุม้กนัใหกั้บคนชุมชนใกล้
เคียง เช่นเดียวกับ Schuler, (1989 : 91) ได้กล่าว
ว่า ชุมชน  คือ  สายใย (Web)  ของความสัมพันธ์
ทางสังคมมีความเป็นเอกภาพ  มีพลังความยืดโยง
(Cohesive) การสนบัสนนุเกือ้กลูกนัและกนั ชว่ยคดั
สรรกล่ันกรองขอ้มูลทีจ่ำาเปน็และทนัสมยั โดยไมต่อ้ง
เก็บรวบรวมไว้มากมายเช่นแต่ก่อน (Greenberg. 
2000 :73) ซึ่งเป็น “ชุมชนเหมือนจริง” ที่เกี่ยวโยง
สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน เพราะชุมชนคือระบบ
ความสัมพันธ์คนกับบริบทของชุมชนนั้นๆ

ข้อเสนอแนะเพื่อนำาผลการวิจัยไปใช้
 ชุมชนคารวะตะธรรม : กระบวนการเรียน
รู้สู่ชีวิตและสังคมงาม เป็นงานวิจัยด้านนวัตกรรม
เพือ่การพฒันาทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นนวตักรรมทางสงัคมที่
ต้องใช้ฐานคิดเพื่อเป็นกรอบในการดำาเนินงาน และ
ใช้หลักพุธธรรมขับเคลื่อนเพื่อกำาหนดลักษณะของ
ชุมชนที่คาดหวังไว้ มีข้อเสนอแนะดังนี้
 1. ฐานคิด คือ กรอบแนวทางที่จะนำาไปสู่
คณุลกัษณะของชมุชนท่ีพงึประสงค ์ซึง่กระบวนการ
ของชุมชนคาราวะตะธรรมใช้ฐานคิด “เคารพส่ิง
สำาคัญร่วมกัน สรรค์สร้างสังคมใจงาม” เพราะ

ต้องการสร้างชุมชนที่ให้ความเคารพสิ่งสำาคัญ
ในชุมชนร่วมกัน ท้ัง คน ธรรมชาติ และส่ิงเหนือ
ธรรมชาติ เพราะในทุกมิติมีความสัมพันธ์กัน หาก
มีการเคารพต่อกันแล้วจะทำาให้สังคมนั้นเป็นสังคม
ของความดีงาม ปัญหาสังคมก็จะน้อยลง ดังนั้นฐาน
คิดจึงมีความสำาคัญในการขับเคลื่อนงานด้านการ
พัฒนาท่ีมีทิศทางและเป้าหมายร่วมกัน หากชุมชน
ใดจะนำาแนวทางชุมชนคารวะตะธรรมไปใช้ฐานคิด
จึงต้องให้มีความเหมาะสมกับแต่ละชุมชน
 2. การนำาพุธธรรมมาใช้ จำาเป็นจะต้อง
สอดคล้องกับฐานคิดและลักษณะของชุมชนที่คาด
หวัง ในกระบวนกานี้ใช้หลักคารวะตา 6 หรือส่ิงท่ี
ควรเคารพ 6 อย่าง ได้แก่ 1) ผู้ตื่นรู้ผู้เบิกบาน 2) คำา
สอนให้ทำาความดี 3) ผู้แสวงหาความตื่นรู้เพื่อความ
สุขหลุดพ้น 4) รักษาศีลและทำาความเพียร 5) ความ
ไมป่ระมาทเลนิเลอ่ และ 6) เคารพความคดิเหน็ผูม้า
พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หากมีการเคารพดังกล่าว
ก็จะเกิดสังคมใจงาม ซึ่งเป็นสังคมที่พึ่งพาอาศัยกัน 
ดูและกันและกัน การใช้หลักพุทธธรรมและฐานคิด 
พัฒนาร่วมกันเพื่อให้เกิดคุณลักษณะของชุมชมชน
 3. กระบวนการขบัเคลือ่นชมุชนคารวะตะ
ธรรม จะต้องดำาเนินการอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อสร้าง
จติสำานกึใหผู้ค้นนบัจากข้ันตอนแรกคอืการสร้างการ
รบัรู ้มทีา่ทตีอบรบัทีด่ ีแสดงความเปน็เจา้ของชมุชน 
จึงจะก่อเกิดจิตสำานึก และมีพลังในขั้นตอนสุดท้าย
 4. งานวิจัยน้ีเป็นงานมุ่งเปล่ียนค่านิยม 
เปลีย่นความคิด ต้องอาศยัการสรา้งบารมแีละความ
น่าเชื่อถือในการปฏิบัติตนเพ่ือให้สามารถเข้าถึงจิต
วญิญาณของคน จติวญิญาณของชุมชน จำาเปน็อยา่ง
ยิ่งต้องการใช้ความรู้คู่คุณธรรม ความอดทนในการ
บ่มเพาะและเข้าใจความจริงอย่างเป็นขั้นตอน
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บทคัดย่อ
 การวจิยัมวีตัถุประสงคเ์พือ่พฒันาแบบประเมนิวนิจิฉัย เพือ่วนิจิฉัยสมรรถนะ
ทางวทิยาศาสตรแ์ละสรา้งคูมื่อการใชแ้บบประเมนิวนิิจฉัย กลุ่มตัวอยา่งเปน็นกัเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ปีการ
ศึกษา 2557 จำานวน 890 คนใช้วิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random 
Sampling) เคร่ืองมือคือแบบประเมินวินิจฉัยสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ จำานวน 90 ข้อ
สร้างจากการสำารวจรูปแบบการตอบด้วยแบบสอบถามปลายเปิดนำามาจัดกลุ่มเพ่ือ
จำาแนกรปูแบบทีต่อบถกูและผดิ สรา้งเปน็ตวัถกูและตวัลวง หลงัจากนัน้นำาไปทดลอง
ใชจ้ำานวน 2 ครัง้ เพ่ือวเิคราะหค์ณุภาพของขอ้สอบกำาหนดจุดตดัและวนิจิฉยัสมรรถนะ
วิทยาศาสตร์ วิเคราะห์อัตราส่วนความตรงตามเนื้อเรื่องของแบบสอบ (Content 
Validity Ratio : CVR)และคำานวณหาดัชนีความตรงตามเนื้อเร่ืองของแบบสอบ 
(Content Validity Index : CVI) ความยาก ค่าอำานาจจำาแนกและความเที่ยงใช้การ
คำานวณด้วยวิธีการของแบรนแนนและลิวิงสตันตามลำาดับผลการวิจัย พบว่า แบบ

ประเมินวินิจฉัยสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ มีค่า CVR อยู่ระหว่าง 0.60 - 1.00,
CVI = 0.98 ความยากง่าย อยู่ระหว่าง 0.20 - 0.53 ดัชนีจำาแนกอยู่ระหว่าง 0.22 - 
0.68 ความเที่ยงอยู่ระหว่าง 0.88 - 0.89 คะแนนจุดตัดผ่านเกณฑ์ 8 คะแนน

1 นิสิตปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยบูรพา
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การสร้างแบบประเมินวินิจฉัยสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3

ตามแนวคิดการประเมินวินิจฉัยทางปัญญา
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ผลการวินิจฉัยพบว่าคะแนนเฉลี่ยด้านการระบุ
ประเด็นทางวิทยาศาสตร์ (Identifying Scientific
Issues : ISI), การอธิบายปรากฏการณ์ในเชิง
วิทยาศาสตร์ (Explain Phenomena Scientifically
: EPS) และการใช้ประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร์ 
(Using Scientific Evidence : USE) เป็น 11.38, 
10.75 และ 10.05 จำาแนกเป็น 4 กลุ่ม คือ 1) ไม่
บกพร่องร้อยละ 61.79 2) ไม่บกพร่อง ISI แต่
บกพร่อง EPS และ USE ร้อยละ 11.79 3) ไม่
บกพรอ่งด้าน ISI และ EPS แตบ่กพรอ่ง USE รอ้ยละ
15.89 และ 4) บกพร่องท้ัง 3 สมรรถนะร้อยละ 
10.51

คำาสำาคัญ : 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.

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.

บทนำา
 การพฒันาความสามารถทางวทิยาศาสตร์
ในเด็กและเยาวชนไทยเท่าที่ผ่านมายังไม่ประสบ
ความสำาเรจ็ โดยเฉพาะทกัษะกระบวนการทีส่ามารถ
นำาไปใช้ในอนาคต นักเรียนไทยยังมีปัญหาอยู่ค่อน
ข้างมาก ดัชนีสำาคัญที่บ่งชี้ความด้อยคุณภาพของ
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เด็กและเยาวชนไทยในระดับนานาชาติ คือ ผลการ
ประเมนิผลการเรยีนนานาชาต ิPISA (Programme 
for International Student Assessment) ซึ่ง
การประเมินการรู้วิทยาศาสตร์ของ PISA ต้องการ
หาตัวชี้วัดว่านักเรียนเรียนรู้ทฤษฎีและแนวคิดพื้น
ฐานทางวิทยาศาสตร์มากน้อยเพียงใดมีสมรรถนะ
ทางวิทยาศาสตร์และสามารถแก้ปัญหาในชีวิตจริง
ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้ดีเพียงใด ตรงกับเป้าหมายของการศึกษาวิทยา
ศาสตร์ คือการทำาให้นักเรียนทุกคนมีการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ซึ่งรวมถึงความ
รู้มิติต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ความรู้ความ
สามารถทางสติปัญญา กระบวนการแสดงหาความ
รู้ทางวิทยาศาสตร์ท้ังนี้เพื่อหาคำาตอบให้กับระดับ
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
ศาสตร์ตำ่ากว่าระดับพื้นฐาน (สสวท., 2554ข : 10, 
2556 : 48)

 การประเมินเชิงวินิจฉัย  (Diagnostic
Assessment) เปน็การรวบรวมขอ้มลูเพือ่ตัดสนิจดุ
เด่น จุดด้อย ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งสาเหตุที่ทำาให้
เกิดปัญหาอุปสรรคเหล่านั้น โดยมีเป้าหมายเพื่อ
การปรับปรุงแก้ไขและการพัฒนา ในทางการศึกษา
มกีารใช้การประเมินเชงิวนิจิฉยัอยา่งแพรห่ลายมาก
ขึ้น ท้ังสำาหรับบุคคลท่ีมีความต้องการพิเศษ และ

บุคคลทั่วไป โดยพยายามบ่งชี้ถึงจุดเด่น จุดด้อย ข้อ
บกพร่อง ปัญหาหรืออุปสรรค ที่ทำาให้นักเรียนไม่
สามารถบรรลวุตัถปุระสงคก์ารเรยีนรูท้ีก่ำาหนดไวไ้ด ้
(Gipps, 1995 & Hopkins and Antes, 1990 อ้าง
ถงึใน อมรรตัน ์สรอ้ยสงัวาลย,์ 2551 : 1) สารสนเทศ
ทีไ่ด้จากการประเมนิจะเปน็แนวทางใหค้รหูายทุธวธิี
ในการจัดการเรียนรู้ หรือมาตรการในการจัดซ่อม
เสริมให้กับนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนประสบความ
สำาเร็จในการเรียนรู้และสามารถพัฒนาตนเองได้
อย่างเต็มตามศักยภาพ การประเมินเชิงวินิจฉัยจึง
เป็นกระบวนการสำาคัญในการเชื่อมโยงและสร้าง
ความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบหลักของการ
จดัการศกึษา ไดแ้ก่ หลกัสตูร การจดัการเรยีนรูแ้ละ
การวัดและประเมินผล อันเป็นแนวทางหนึ่งในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อสร้างและพัฒนาเครื่องมือประเมิน
วินิจฉัยสมรรถนะวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามแนวคิดการประเมินวินิจฉัย
ทางปัญญา
 2. เพ่ือวินิจฉัยสมรรถนะวิทยาศาสตร์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามแนวคิด การ
ประเมินวินิจฉัยทางปัญญา
 3. เพื่อสร้างคู่มือการใช้เครื่องมือประเมิน
วินิจฉัยสมรรถนะวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามแนวคิดการประเมินวินิจฉัย
ทางปัญญา

ขอบเขตของการวิจัย
 การประเมินวินิ จฉั ยสมรรถนะทาง
วิทยาศาสตร์ มีขอบเขตครอบคลุมนิยามการรู้
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วทิยาศาสตร ์เฉพาะดา้นสมรรถนะทางวทิยาศาสตร์
ตามโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 
ได้แก่ 1) การระบุประเด็นทางวิทยาศาสตร์ 2) 
การอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ 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. สมรรถนะทางวทิยาศาสตร์ (Scientific
Competencies)  หมายถึง  การใช้ความรู้
วิทยาศาสตร์ใน 3 ด้านหลักๆ ได้แก่ 1) การระบุ
ประเด็นทางวิทยาศาสตร์ (Identifying scientific 

issues) ใช้คำาย่อว่า ISI (Identifying Scientific
Issues) 2) การอธิบายปรากฏการณ์ในเชิง
วิทยาศาสตร์ (Explain phenomena scientifically)
ใช้คำาย่อว่า EPS 3) การใช้ประจักษ์พยานทาง
วิทยาศาสตร์ (Using Scientific Evidence) ใช้คำา
ย่อว่า USE
 2. การประเมินวินิจฉัยทางปัญญา หมาย
ถึง วิธีการตรวจสอบกระบวนการคิด/ ลักษณะ
การเรียนรู้/ ลักษณะการคิดที่ผิดพลาด

วิธีดำาเนินการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัคร้ังนีค้อื นกัเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศกึษามธัยมศกึษา เขต 18 ปกีารศกึษา 2557 จำานวน 
15,567 คน
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ปีการศึกษา 
2557 จำาแนกตามขนาดของโรงเรียน 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) กลุ่มตัวอย่างสำาหรับสำารวจรูป
แบบการตอบ จำานวน 200 คน ใช้วิธีการเลือกแบบ
เจาะจง 2) กลุ่มตัวอย่างสำาหรับตรวจสอบคุณภาพ
เครือ่งมือจำานวน 300 คน ใชก้ารสุม่แบบแบง่ชัน้ภมู ิ
(Stratified Random Sampling) 3) กลุ่มตัวอย่างท่ี
ใชห้าความเทีย่งของเคร่ืองมือและวนิจิฉัยสมรรถนะ
วทิยาศาสตร ์จำานวน 390 คน ใชก้ารสุม่แบบแบง่ชัน้
ภูมิ (Stratified Random Sampling) คำานวณจาก
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. แบบทดสอบเพื่อสำารวจสมรรถนะ
วิทยาศาสตร์ 
 2 .  แบบประเมินวินิ จฉัยสมรรถนะ
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตาม
แนวคิดการประเมินวินิจฉัยทางปัญญา (Cognitive 
Diagnostic Assessment:CDA) 
 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ
 ผู้วิจัยได้ดำาเนินการสร้างเครื่องมือโดย
ศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัย และแบบทดสอบ

วินิจฉัยข้อบกพร่องทางปัญญา (Cognitive Diagnostic
Assessment: CDA) ทั้งในและต่างประเทศ เช่น 
งานวิจัยของนิตยา สำาราญพันธ์ (2553) การพัฒนา
แบบทดสอบวินิจฉัยทักษะพื้นฐานความเข้าใจการ
อ่านภาษาอังกฤษ สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
สงักัดสำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเพชรบรูณ ์เขต 3 
งานวจิยัของ เมตตา สารมานติย ์(2552) การพฒันา
แบบทดสอบวนิจิฉยัทกัษะพืน้ฐานวชิาภาษาองักฤษ 
สำาหรบันกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3 โรงเรยีน
สุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร งานวิจัยของ มญ
ชุ์ปริยา แข็งกล้า (2551) แบบทดสอบวินิจฉัยข้อ
บกพร่องในการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 งานวิจัยของ Wilson (1988) 
แบบทดสอบวินิจฉยัตนเองและชดุฝกึทกัษะพืน้ฐาน
ทางคณติศาสตรใ์นการศกึษาวชิาอาชพี แลว้ทำาการ
วิเคราะห์เนื้อหาและสืบค้นบทความวิทยาศาสตร์
เพื่อนำามาสร้างแบบทดสอบเพื่อสำารวจและแบบ
ทดสอบวินิจฉัยตามลำาดับ
 คุณภาพเครื่องมือ
 1. คา่ดชันคีวามตรงตามเน้ือเรือ่งของแบบ
ทดสอบ (Content Validity Ratio: CVR) ตามสูตร

ของลอวซี์ (Lawshe) มค่ีาตัง้แต0่.60 - 1.00 และคา่
ดชันคีวามตรงตามเนือ้เรือ่งของแบบสอบ (Content 
Validity Index : CVI) เท่ากับ 0.98 โดยผู้วิจัยได้นำา
แบบประเมินวินิจฉัยที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อตรวจสอบ แล้วนำาข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุง
แก้ไข ก่อนนำาไปทดลองใช้ต่อไป 
 2. ค่าความยากง่าย โดยวิธีคำานวณจาก
สัดส่วนของผู้ตอบถูกมีค่าระหว่าง 0.20 - 0.53 และ
ค่าอำานาจจำาแนก จากสูตรของBrennan (ล้วน สาย
ยศและอังคณา สายยศ, 2543 : 198 - 199) มีค่า
ระหว่าง 0.22 - 0.68 โดยผู้วิจัยนำาไปทดลองใช้กับ
กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้สองครั้ง จำานวน 300 คน 
 3. ค่าความเที่ยงด้วยวิธีของลิวิงสตัน
(Livingston Method) เป็นการตรวจหาความ
สอดคล้องคะแนนของแต่ละคนที่แปรปรวนไปจาก
คะแนนจุดตัด  (สมนึก  ภัททิยธนี,  2551  :  229)
มีค่าระหว่าง 0.88 - 0.89
 การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยขอความ
อนุเคราะห์จากโรงเรียนมัธยม สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จำานวน 15 
โรงเรียน ตามข้ันตอนการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ส่งแบบ
ประเมนิวนิิจฉัยจำานวน 890 ฉบบั ได้ขอ้มลูครบถว้น
ร้อยละ 100
 วิธีการตรวจแบบประเมินวินิจฉัย โดย
ตรวจใหค้ะแนนแบบประเมนิวินิจฉยั ถา้ตอบถกูให ้1 
คะแนน ถา้ตอบผดิหรอืตอบเกนิกวา่ 1 คำาตอบ หรอื
ไม่ตอบให ้0 คะแนนแล้วนำาผลการตรวจมาวเิคราะห์
โดยวิธีการทางสถิติ แล้วนำาข้อมูลมาวิเคราะห์ตาม
จุดมุ่งหมายการวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิง
พรรณา
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สรุปผลการวิจัย
 ตอนที่ 1 ผลการสร้างแบบประเมินวินิจฉัยสมรรถนะวิทยาศาสตร์ 

 

       
        
            

ภาพที่	1 ผังแสดงลำาดับรายการจำาแนกองค์ประกอบย่อย
ในแบบประเมินวินิจฉัยสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์

 การสร้างเครื่องมือประเมินวินิจฉัยสมรรถนะวิทยาศาสตร์มีจำานวน 9 องค์ประกอบย่อย โดยมี
ลำาดับรายการดังภาพที่ 1
 ตอนที่	2	ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินวินิจฉัย
 การตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมนิวนิจิฉยั ประกอบดว้ยคา่อตัราสว่นความตรงตามเนือ้เรือ่ง
ของแบบทดสอบ (Content Validity Ratio : CVR) ตามสูตรของลอว์ซี (Lawshe) ค่าดัชนีความตรงตาม
เนื้อเรื่องของแบบสอบ (Content Validity Index : CVI) ค่าความยากง่าย ค่าอำานาจจำาแนกของเบรนนอน 
(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
 

ภาพที่	2	ผลการวิเคราะห์ตามสมรรถนะองค์ประกอบย่อย จำาแนกตามการมีสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์

 จากภาพที่ 2 ผลการวิเคราะห์ตามสมรรถนะองค์ประกอบย่อย จำาแนกตามการมีสมรรถนะทาง
วทิยาศาสตร ์เรยีงตามลำาดบัมากไปนอ้ย 3 อนัดบั ดงันี ้สมรรถนะรูว้า่ประเดน็ปญัหาหรอืคำาถามใด สามารถ
ตรวจสอบได้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์, ระบุได้ว่าจะต้องใช้หลักฐานประจักษ์พยานหรือข้อมูลใดในการ
สำารวจตรวจสอบ (รู้คำาสำาคัญสำาหรับการค้นคว้า), บรรยายหรือตีความปรากฏการณ์และพยากรณ์การ
เปลี่ยนแปลงในเชิงวิทยาศาสตร์นักเรียนมีสมรรถนะร้อยละ 78.21, 76.92 และ 73.33 ตามลำาดับ
 เม่ือนำาผลคะแนนนกัเรยีนรายคนมาวเิคราะห ์สามารถจำาแนกนกัเรยีนออกเปน็กลุม่ทีไ่มม่สีมรรถนะ
ทางวทิยาศาสตร ์คะแนนอยูใ่นระดบัตำา่กวา่จดุตดั และกลุม่ทีม่สีมรรถนะทางวทิยาศาสตรม์คีะแนนอยูบ่รเิวณ
จุดตัดและสูงกว่า โดยแต่ละสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์มีจำานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ ดังนี้ สมรรถนะด้าน
การระบปุระเดน็ทางวิทยาศาสตร ์รอ้ยละ 89.48, สมรรถนะดา้นการอธบิายปรากฏการณ์ในเชงิวทิยาศาสตร ์
ร้อยละ 77.17 และสมรรถนะด้านการใช้ประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 61.28 ตามลำาดับ

รู้ประเด็น

รู้หลักฐาน

รู้ลักษณะ

ใช้ความรู้

การพยากรณ์

สมเหตุสมผล

ลงข้อสรุป

ระบุข้อตกลง

สะท้อน

การใช้

ประจักษ์พยาน

ทางวิทยาศาสตร์

การอธิบาย

ปรากฏการณ์

ในเชิง

วิทยาศาสตร์

นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3

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

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

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

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

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

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

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%)

แบบประเมิน

วินิจฉัย

สมรรถนะทาง

วิทยาศาสตร์
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อภิปรายผล
 ได้สร้างแบบทดสอบองค์ประกอบย่อย 
9 องค์ประกอบย่อย ท่ีมีคำาถามองค์ประกอบละ 
10 ข้อ รวมเป็นจำานวน 90 ข้อ เพ่ือนำาไปสำารวจ
ความรูพ้ืน้ฐานของนกัเรยีน คดัเลอืกคำาตอบผดิและ
เหตุผลที่นักเรียนส่วนใหญ่ตอบผิดมาข้อละ 3 คำา
ตอบ เพื่อใช้เป็นตัวลวงและเหตุผล ซึ่งปรากฏว่าคำา
ตอบที่นักเรียนส่วนใหญ่ตอบผิดทั้ง 3 คำาตอบของ
ข้อสอบแต่ละข้อในแบบประเมินวินิจฉัย สามารถชี้

จุดบกพร่องของนักเรียนได้  สอดคล้องกับบุญชม
ศรีสะอาด (2540 : 35 - 36) กล่าวไว้ว่า การสร้าง
แบบทดสอบวินิจฉัยควรมุ่งวัดเป็นเร่ือง ๆ  หรือด้าน ๆ
ไป ถ้าต้องอาศัยทักษะย่อยหลายทักษะก็อาจแบ่ง
เป็นแบบทดสอบย่อยวัดตามทักษะย่อยนั้น ๆ และ
สอดคล้องกับ สิงห์ (Singha, 1974 : 200-205) กับ
ศิริรำาไพ นาดี (2537 : 19-20) กล่าวถึงลักษณะ
แบบทดสอบวินิจฉัยไว้ว่า คำาถามต้องมีจำานวนมาก
ข้อเพื่อครอบคลุมจุดประสงค์ในการเรียนรู้ มีการ
วิเคราะห์เนื้อหา
 คณุภาพของแบบประเมนิวนิจิฉยัพบวา่ คา่
ความตรงตามเน้ือเรือ่ง (CVR) มคีา่ 0.60 – 1.00, คา่ 
CVI มีค่า 0.98, P มีค่า 0.20 - 0.53, B มีค่า 0.22 
- 0.68, rcc มีค่า 0.88 - 0.89 สรุปได้ว่าเนื้อเรื่องที่
นำามาใชว้ดัในแบบประเมนิวนิิจฉยัมคีวามครอบคลมุ
และเปน็ตวัแทนของเรือ่งทีมุ่ง่วดัไดค้า่ความยากงา่ย
ส่วนมากอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างยาก เพราะคำาถาม
เกี่ยวข้องกับการตีความ มีความเก่ียวข้องกับ
สาระของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลายอย่าง
ที่นักเรียนจะต้องนำามาเชื่อมโยงสัมพันธ์กันหลาย
ขั้นตอน นอกจากนี้ยังมีระดับของการใช้ความเป็น
เหตุเป็นผล การมองเห็นความสัมพันธ์ของตัวแปร
ทั้งหมด และการนำามาลงข้อสรุป (สสวท., 2554ข 

: 150) แต่โดยส่วนรวมข้อสอบก็มีค่าความยากง่าย
เหมาะสมกับลักษณะของแบบทดสอบวินิจฉัย ซึ่ง
ตรงกับคำากล่าวของ Gronlund (1976 : 139) ที่
กล่าวไว้ว่า แบบทดสอบวินิจฉัยเป็นข้อสอบที่ค่อน
ข้างง่าย แบบประเมินวินิจฉัยท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนมีค่า
ความยากใกล้เคียงกับแบบทดสอบวินิจฉัยทางด้าน
คณิตศาสตร์ เช่น มญชุ์ปริยา แข็งกล้า (2551 : 73) 
และสอดคลอ้งกับการสรา้งแบบทดสอบวนิจิฉยัทาง

ด้านภาษา เช่น นิตยา สำาราญพันธ์ (2553 : 60), 
คา่อำานาจจำาแนกของข้อสอบในแบบประเมนิวนิจิฉัย
มีค่าอำานาจจำาแนกสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายการ
สร้างแบบทดสอบวินิจฉัยตามที่ Singha (1974 : 
200 - 205) กล่าวถึงแบบทดสอบวินิจฉัยว่าแบบ
ทดสอบชนิดนี้ต้องการค้นหาจุดอ่อนของนักเรียน
มากกว่าใช้ผลไปเปรียบเทียบกับผลการเรียน และ
ค่าอำานาจจำาแนกของแบบประเมินวินิจฉัยที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นสอดคล้องกับจตุพร แสนเมืองชิน (2551 : 
130), อบุล มสีมิมา (2551) ทีพ่บวา่คา่อำานาจจำาแนก
มีความใกล้เคียงกัน, ค่าความเที่ยง สอดคล้องกับ

รัชสิรินธร์  ศรีจันทร์แจ่ม  (2551 : 67),  เมตตา 
สารมานติย (2552 : 80), ธรีารัตน์ นาชัยฤทธิ ์(2550)
ดังนัน้ ถอืได้วา่แบบประเมนิวนิจิฉัยทีผู้่วจัิยสรา้งขึน้
ฉบับนี้สามารถจำาแนกนักเรียนที่มีความบกพร่อง
และไม่บกพร่องได้
 ผลการวินิจฉัย ผู้วิจัยพบว่า เกณฑ์การ
วินิจฉัยตามวิธีกำาหนดจุดตัดของแองกอฟฟ์ (Angoff)
รายด้านทัง้ 3 ด้านมคีา่เทา่กนัคือ 8 คะแนน (คะแนน
เต็มด้านละ 30 คะแนน) และรายย่อยทั้ง 9 องค์
ประกอบ มีค่าเท่ากันคือ 3 คะแนน (คะแนนเต็ม
องค์ประกอบย่อยละ 10 คะแนน) ซึ่งคะแนนเกณฑ์
มีค่าตำ่ากว่าครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม เนื่องมาจาก
นักเรียนยังมีความบกพร่องและไม่มีสมรรถนะทาง
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วิทยาศาสตร์อยู่มาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยขอ
งอัมพิกา นุ่นละออง (2546 : 98) ที่หาจุดตัดตามวิธี
ของกิลฟอร์ด ปรากฏว่าแบบทดสอบทั้ง 3 ฉบับ มี
คะแนนเกณฑ์เรียงลำาดับดังนี้ 9, 9 และ 8 แสดงว่า
คะแนนเกณฑ์ของแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่อง
วิทยาศาสตร์จะมีค่าไม่สูงมากจากการวินิจฉัยความ
สามารถในการมแีละไม่มสีมรรถนะทางวทิยาศาสตร ์
สามารถสรุปจำาแนกกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 4 กลุ่ม
ดังนี้ 1) กลุ่มท่ีมีแบบการคิดที่ถูกทั้งหมด ควร
ให้การส่งเสริมสนับสนุน เพื่อให้สามารถนำาความรู้
วทิยาศาสตรแ์ละความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัวิทยาศาสตร์
ไปใช้ในสถานการณ์ที่หลากหลาย 2) กลุ่มท่ีมีแบบ
การคิดที่ถูกสองส่วน ควรให้การพัฒนาด้านการใช้
ประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร์ โดยการกระตุ้น
ให้นักเรียนใช้เหตุผลวิเคราะห์ วิจารณ์ข้อสรุปทั้ง
ในทางเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย อาจใช้สถานการณ์
จริงหรือจำาลองจากชีวิตประจำาวัน เพื่อให้นักเรียน
สร้างคำาอธิบายและข้อโต้แย้งจากสถานการณ์และ
ข้อมูลที่กำาหนดให้ โดยสื่อสารออกมาอย่างชัดเจน
ให้ผู้รับข่าวสารเข้าใจ 3) กลุ่มที่แบบการคิดที่ถูก
หนึ่งส่วน ควรให้การพัฒนาสมรรถนะการอธิบาย
ปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์และสมรรถนะการ
ใช้ประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร์ โดยการจัดกิจ
กรรมบูรณาการกับกิจกรรมแนะแนว ในการพัฒนา
ทักษะการดำาเนินชีวิต ซ่ึงเน้นทักษะการคิด การ
ตัดสินใจและการแก้ปัญหา การวางแผนและการ
จัดการและ 4) กลุ่มที่แบบการคิดที่ผิดทั้งหมด ต้อง
ได้รับการปรับปรุงอย่างเร่งด่วน การพัฒนาควรใช้
กระบวนการทั้งการจัดค่ายพัฒนาสมรรถนะทาง
วิทยาศาสตร์ การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียน
รูท้ัง้ 8 กลุม่สาระ การจดักจิกรรมพฒันากระตุน้การ
คิดอย่างสมำ่าเสมอ 

ข้อเสนอแนะ
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเสนอแนะเป็น 
2 ด้านคือ
 1. ด้านการนำาผลการวิจัยไปใช้ ผู้วิจัย
ขอเสนอแนะ ดังนี้
  1.1 เกณฑ์การตัดสินว่านักเรียนมี
สมรรถนะหรือไม่มีสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์นั้น 
ครูผู้สอนสามารถนำาวิธีการกำาหนดจุดตัดไปปรับ
ใชไ้ดต้ามความเหมาะสมกบัระดบัความสามารถของ
นักเรียน
  1.2 ควรขยายขอบเขตของการวจิยัให้
กว้างขึ้น เป็นระดับภาค โดยการนำาแบบประเมินนี้
ไปทดสอบกับนักเรียนก่อนการสอบระดับชาติ เพื่อ
ค้นหาข้อบกพร่องของนักเรียน
 2. ด้านการทำาวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยมีข้อ
เสนอแนะ ดังนี้
  2.1 ในการสร้างแบบทดสอบเพื่อ
สำารวจความรู้พื้นฐานของนักเรียน ควรเพิ่มการ
สัมภาษณ์นักเรียนด้วย เพื่อจะได้คำาตอบในเชิงลึก
  2.2 ในการทดสอบเพ่ือสำารวจความรู้
พื้นฐานของนักเรียน (Servey Test) ควรมีการเพิ่ม
กลุ่มตัวอย่างให้กว้างขึ้น เพื่อจะได้รูปแบบการคิด
ของนักเรียนอย่างหลากหลาย
  2.3 ในการสร้างตัวลวงของแบบ
ทดสอบนั้นไม่ควรพิจารณาเฉพาะข้อที่นักเรียน
ส่วนมากตอบผิดในแบบทดสอบเพื่อสำารวจนั้นควร
พิจารณาจากข้อที่มีวิธีการคิดที่แปลกและแตกต่าง 
รวมท้ังมีผู้ตอบเป็นส่วนน้อยหรืออาจให้ผู้เชี่ยวชาญ
สร้างตัวเลือกและกำาหนดจุดบกพร่องให้ด้วยก็จะ
เป็นแบบทดสอบที่ดีมาก
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บทคัดย่อ
 การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บรหิารการศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื ระหวา่ง พ.ศ. 
2549 – 2553 ครั้งนี้ เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของวิทยานิพนธ์ และสังเคราะห์ข้อสรุป
ผลการวิจัยแยกตามประเด็นการวิจัยได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน
บุคคล งานบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานทั่วไป และการปฏิรูปการเรียน
การสอน โดยทำาการสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ จำานวน 285 เล่ม ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย 
ผลการสังเคราะห์พบว่า ส่วนใหญ่เป็นวิทยานิพนธ์ ในปี พ.ศ. 2549 – 2553 รูปแบบ
การวิจัยที่ใช้ ส่วนใหญ่เป็นการวิจัยเชิงสำารวจ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงาน
วิชาการมากท่ีสุด พ้ืนท่ีท่ีทำาการศึกษาเก็บข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี 
ประชากรหรือกลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชม้ากทีส่ดุ คือ ครอูาจารย ์วธิกีารเลอืกสุม่กลุม่ตวัอยา่ง 
สว่นใหญใ่ชว้ธิกีารเลอืกสุม่แบบงา่ย ชนดิของเครือ่งมือทีใ่ชม้ากทีส่ดุ คอื แบบสอบถาม 
สถิติพื้นฐาน ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนมาก คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน ส่วนสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานใช้มากที่สุดคือ t-test ผลการ
วิจัยสามารถจำาแนกตามประเด็นที่วิจัยได้ ดังนี้ 1) วิทยานิพนธ์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการ
บริหารงานวิชาการ พบว่า ส่วนใหญ่ สถานศึกษามีการจัดทำาหลักสูตรสถานศึกษา

1 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัญฑิต  (ค.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

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
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และมีการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น อยู่ในระดับปาน
กลาง 2) วิทยานิพนธท์ีศ่กึษาเกีย่วกบัการบรหิารงาน
บุคคล พบว่า ส่วนใหญ่การบริหารสถานศึกษาและ
การปฏิบตังิานในสถานศกึษา อยูใ่นระดบัปานกลาง
ถึงระดับมาก 3) วิทยานิพนธ์ท่ีศึกษาเกี่ยวกับการ
บริหารงานงบประมาณ พบว่า ส่วนใหญ่จะเป็นการ
ศกึษาจากความคดิเห็นและเปรียบเทียบตามตวัแปร 
สถานภาพตำาแหน่ง เพศ ประสบการณ์ หรือขนาด
โรงเรยีน 4) วทิยานพินธท์ีศ่กึษาเกีย่วกบัการบรหิาร
งานทั่วไปส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาจากความคิด
เห็น ของผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง หรือนักเรียน 5) 
วิทยานิพนธ์ที่ศึกษาเก่ียวกับการปฏิรูปการเรียน
การสอน พบว่า ส่วนใหญ่สถานศึกษา มีการดำาเนิน
งานการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติการ
สอน มีการนำานโยบายไปสู่การปฏิบัติครอบคลุมทุก
ดา้น การปรบัปรงุพฒันาเดน่ชดัขึน้ ครแูละบคุลากร
มีความกระตือรือร้นและมุ่งความสำาเร็จ 

คำาสำาคัญ : 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 

synthetizing research from 285 books by 
random sampling technique. The research 
samples were conducted between 2006-
2010. 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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บทนำา
 การศึกษาคือการสร้างคนให้มีความรู้  
ความสามารถ มีทักษะพื้นฐานท่ีจำาเป็น มีลักษณะ
นสิยัจิตใจทีด่งีาม มคีวามพรอ้มทีจ่ะตอ่สูเ้พือ่ตนเอง
และสงัคม มคีวามพรอ้มท่ีจะประกอบการงานอาชพี
ได้การศึกษาช่วยให้คนเจริญงอกงามทั้งทางปัญญา 
จติใจ ร่างกายและสงัคม การศกึษาจงึมคีวามจำาเปน็
ของชีวติอกีประการหนึง่ นอกเหนอืจากความจำาเปน็
ด้านที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และยารักษา
โรค การศึกษาจึงเป็นปัจจัยที่ห้า ของชีวิต เป็น
ปจัจยัท่ีจะชว่ยแกป้ญัหาทุกๆ ดา้นของชวีติและเป็น
ปัจจัยที่สำาคัญที่สุดของชีวิตในโลกที่มีกระแสความ
เปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อย่างรวดเร็ว และส่งผลกระทบให้วิถีดำารงชีวิตต้อง
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกันการศึกษา
ย่ิงมีบทบาทและความจำาเป็นมากขึ้นด้วยเพราะ
การศึกษาจะช่วยให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นและมีความ
สขุ สภาพปจัจบุนัมีความจำาเป็นตอ้งสนบัสนุนใหทุ้ก
คนไดรั้บการศึกษาขัน้พืน้ฐานอยา่งนอ้ย 12 ป ีจึงจะ
เพียงพอกับความต้องการและความจำาเป็นที่จะยก
ระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น การศึกษาทำาให้คนเป็น
คนฉลาด เปน็คนมเีหตผุล คดิเป็นแกปั้ญหาเป็นและ
รูจ้กัวธิแีสวงหาความรูเ้พือ่พฒันาตนเองและเพือ่การ
งานอาชีพ
 ปัจจุบันการศึกษาเป็นเรื่องที่ได้รับการ
ยอมรับและให้ความสำาคัญในสังคมเป็นอย่างมาก 
ในฐานะที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ทำาให้มนุษย์อยู่
ร่วมกันได้อย่างปกติสุข การศึกษาจึงเป็นเทคนิค
หรือเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มี
ความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทางค่านิยม เจตคติ
และวัฒนธรรมทางสังคมในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็น
ในระดับหมู่บ้าน ตำาบล อำาเภอ จังหวัด ประเทศ 

และสังคมโลก ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม การถ่ายทอด
ความรู้ เจตคติ และค่านิยมตลอดจนวัฒนธรรมทาง
สังคมที่เกิดขึ้น จากการดำาเนินงานด้านการศึกษา
ได้ถูกดำาเนินการโดยสถาบันและองค์กรต่างๆ ที่จัด
ขึ้นในองค์กรและช่วยให้การดำาเนินงานไปได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ย่อมต้องมีการจัดการหรือที่เรียก
ว่า การบริหารการศึกษา (ภิญโญ สาธร, 2539 : 
บทคัดย่อ)
 การบริหารการศึกษา เป็นความพยายาม
ที่จัดดำาเนินงานเกี่ยวกับเร่ืองของการศึกษา อัน
ได้แก่ สถานศึกษา หลักสูตร ครู อาจารย์ นักศึกษา 
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตำาราเรียน และอาคารสถาน
ที่ตลอดจนเทคโนโลยีต่างๆ เป็นต้นให้เป็นอย่าง
มีประสิทธิภาพหรืออาจจะกล่าวว่า เป็นความ
พยายามที่จะจัดดำาเนินงานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาโดยให้มีผลผลิต คือ นักเรียน นักศึกษา
ให้มีคุณภาพสูงสุด การดำาเนินการดังกล่าวจึงต้อง
อาศัยศาสตร์และศิลป์ของผู้บริหารและผู้ร่วมงานท่ี
มคีวามรู้ความสามารถท่ีจะจัดกจิกรรมใหส้อดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ โดยอาศัยหลักการและทฤษฎี
ทางการบริหารการศึกษา ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ด้วยเหตุนี้จึงมีความจำาเป็นท่ีผู้บริหารและผู้ร่วม
งานจะต้องเรียนรู้ เข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้
หลักการและแนวทางการบริหารการศึกษาได้อย่าง
เหมาะสมกับกิจกรรมและสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิด
ขึ้นในสังคม ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การ
บริหารการศึกษาเป็นศาสตร์ที่มีการศึกษาค้นคว้า
ของนกัวชิาการทางสาขาการบรหิาร การศกึษาทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศมายาวนานพอสมควร เพ่ือ
ให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของหลักการ แนวคิด
ทฤษฎีและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ
และการเมือง ซึ่งการศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการ
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ทางสาขาการบริหารการศึกษา มักจะใช้วิจัยเป็น
แนวทางในการศึกษาและแสวงหาความรู้ นอกจาก
น้ียังมีนักศึกษาและอาจารย์ในมหาวิทยาลัยท้ังใน
และต่างประเทศได้ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยในรูป
แบบปริญญานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ไว้มากมาย
 การวิจัยเป็นกิจกรรมทางวิชาการที่ได้รับ
การยอมรับโดยทั่วไปแล้ว เป็นวิธีการหรือเครื่อง
มือสำาคัญในการพัฒนาวิชาการให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น
ไป การวิจัยนับเป็นวิธีการและกระบวนการท่ีช่วย
ให้มนุษย์คิดค้นสิ่งใหม่ๆขึ้นมา ซึ่งสิ่งใหม่เหล่านั้น
อาจพัฒนามาจากปัญหาท่ีเกิดข้ึน หรือจากจินตนา
การอันลำ้าลึกของผู้คิด และอาศัยการดำาเนินการ
อย่างเป็นระบบระเบียบ ด้วยกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ ซึง่จะชว่ยใหผ้ลทางการวจิยั เปน็ทีเ่ชือ่
ถอืและยอมรบักนัโดยทัว่ไป (ทศินา แขมมณี, 2540) 
และการสังเคราะห์งานวิจัย เป็นการศึกษางานวิจัย
อย่างพินิจพิเคราะห์ แล้วนำาข้อสรุปจากงานวิจัย
แต่ละเร่ืองมาจดัหมวดหมู ่เปรยีบเทียบความเหมอืน
และความแตกต่างของงานวิจัยเพื่อหาข้อสรุป ซึ่ง
อาจสรปุได้ว่า การสงัเคราะห์งานวจิยั เปน็การศึกษา
หาข้อเท็จจริงเพื่อตอบปัญหาใดปัญหาหน่ึงโดยการ
รวบรวมงานวิจัย (นงลักษณ์ วิรัชชัย และสุวิมล ว่อง
วาณิช, 2540 : 32)
 ปัจจุบันการวิจัยได้เข้ามามีบทบาทสำาคัญ
ในวงการศกึษาของไทยอยา่งมาก สถาบนัอดุมศกึษา
ต่างๆ โดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษาต่างก็ได้
กำาหนดให้การวิจัยเป็นส่วนสำาคัญในหลักสูตรซึ่งผู้
เรยีนจะตอ้งทำาการศกึษาใหว้จิยั เพือ่ใหจ้บหลกัสูตร
ในสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งรูปแบบการวิจัยได้แผ่ขยาย
ออกไปอย่างกว้างขวาง จากการวิจัยเชิงสำารวจ การ
วิจัยเชิงทดลองหรือกึ่งทดลอง ไปถึงการวิจัยเชิง
วิเคราะห์เอกสาร การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ การ

วิจัยเชิงสหสัมพันธ์ การวิจัยแบบอภิมาน ไปจนถึง
การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยรายกรณี เป็นต้น 
พัฒนาการทางด้านการวิจัยในแง่ของกระบวนการ 
วิธีการ และเครื่องมือได้รับการพัฒนามาเป็นลำาดับ 
ในระยะหลังๆ นี้ นักวิจัยมีความพิถีพิถันมากขึ้นใน
เรื่องของเคร่ืองมือ กระบวนการดำาเนินงาน การ
ควบคุมตัวแปร การวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุป
ข้อมูล ทั้งนี้เพื่อให้การวิจัยมีความเชื่อถือได้สูงขึ้น
 สำาหรับสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มีขอบเขตเนื้อหาที่เป็นองค์ความรู้ที่กว้างขวาง
มาก และได้มีการนำามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
งานทางด้านการบริหารการศึกษาในทุกระดับของ
การจัดการศึกษาของประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม
ยังไม่มีการรวบรวม หรือสังเคราะห์งานวิจัยหรือ
วิทยานิพนธ์ หรือ ปริญญานิพนธ์เหล่านั้น ว่ามีการ
จัดทำาในด้านใดบ้าง และมีความสอดคล้องกับองค์
ความรู้ด้านใดของทฤษฏีหรือหลักการบริหารการ
ศกึษาของประเทศไทยในปจัจุบนันีม้ากนอ้ยเพียงใด 
ทำาใหว้ทิยานพินธจ์ำานวนไมน่อ้ย มกีารจดัทำาในดา้น
เดิมๆ เนื่องจากส่วนใหญ่เหตุผลสำาคัญ ในการเลือก
หวัข้อวทิยานพินธน์ัน้ จะต้องมาจากความสนใจและ
ความถนัดของผู้จัดทำา
 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจและตั้งใจ
ท่ีจะสังเคราะห์เน้ือหาวิทยานิพนธ์หลักสูตรครุ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันอกเฉียงเหนือ
ท่ีมีการตีพิมพ์ต้ังแต่ปีการศึกษา 2549 ถึงปีการ
ศึกษา 2553 ว่ามีขอบเขตเนื้อหาในลักษณะใด 
สอดคล้องกับองค์ความรู้ด้านต่างๆ ของแนวความ
คิดเกี่ยวกับการบริหารอย่างไร มากน้อยเพียงใด 
ทั้งนี้เพื่อจะได้นำาไปประกอบการพิจารณา ส่งเสริม
ให้ทำาวิทยานิพนธ์และงานวิจัยด้านการบริหารการ
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ศึกษาที่ครอบคลุม และมีประโยชน์ต่อการศึกษา
และการวิจัยทางด้านการบริหารการศึกษา เพื่อนำา
ข้อมูลที่ได้มาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย
 ในการดำาเนินการวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่ง
หมายของการวิจัยดังนี้
 1. เพือ่ศกึษาลกัษณะทัว่ไปของวทิยานพินธ ์
ระเบียบวิธีการวิจัย การกำาหนดประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบข้อมูล วิธีการ
เลือกหรือสุ่มกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล 
พื้นที่ที่ทำาการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 2. เพ่ือสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ แยกตาม
ประเดน็การวจิยั ไดแ้ก ่การบรหิารงานวชิาการ การ
บริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ การ
บริหารงานทั่วไป และงานอื่นๆ

ขอบเขตการวิจัย
 การสัง เคราะห์วิทยานิพนธ์ เป็นการ
สังเคราะห์งานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา จากวิทยานิพนธ์สาขาการบริหาร
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ ระหว่างปี พ.ศ. 2549 – 2553 
ซึ่งได้ทำาการค้นข้อมูลจาก ThaiLIS ในช่วงวันที่ 1 
พฤษภาคม 2553 – 31 พฤษภาคม 2553 
 1.	ขอบเขตของเนื้อหา
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสาร 
(Documentary Research) ประชากร ได้แก่ 
รายงานวทิยานิพนธฉ์บับสมบูรณห์ลกัสตูรครศุาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาในเขต
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ทีจ่ดัการศกึษาระดบัมหา
บณัฑติศกึษา สาขาวชิาการบรหิารการศึกษาท่ีมกีาร

พิมพ์เผยแพร่ระหว่างปี พ.ศ. 2549 – 2553 จำานวน 
1,101 เล่ม 
 2.	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
  2.1 ประชากร ได้จากงานวิทยานิพนธ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่าง 
พ.ศ. 2549 – 2553 จำานวน 1,101 เล่ม ยกเว้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด
  2.2 กลุม่ตวัอยา่ง ไดจ้ากงานวทิยานพินธ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่าง 
พ.ศ. 2549 - 2553 ยกเว้นมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
กาฬสินธุ์และมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยการ
เทยีบกับตารางเครจซีแ่ละมอรแ์กน ไดก้ลุม่ตวัอยา่ง 
จำานวน 285 เล่ม
 3.	ตัวแปรที่ศึกษา
 เป็นผลงานวิจัยตามประเด็นการวิจัย
5 งาน ไดแ้ก ่ดา้นการบรหิารงานวชิาการ การบริหาร
งานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ การบริหาร
งานทั่วไป และงานอื่นๆ

วิธีดำาเนินการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 1. ประชากร ไดจ้ากงานวทิยานิพนธส์าขา
วิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่าง พ.ศ. 2549 
– 2553 จำานวน 1,101 เล่ม ยกเว้นมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาฬสินธุ์และมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 2. กลุ่มตัวอย่าง ได้จากงานวิทยานิพนธ์
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่าง พ.ศ. 2549 
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- 2553 ยกเว้นมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์และ
มหาวิทยาลัยร้อยเอ็ด โดยการเทียบกับตารางเครจ
ซี่และมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 285 เล่ม

เครื่องมือในการวิจัย
 1. ลักษณะเครื่องมือ เครื่องมือที่ใช้เก็บ
รวบรวมขอ้มลูสำาหรบัการวจิยันี ้เป็นแบบบันทกึราย
ละเอียดวิทยานิพนธ์ ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของวิทยานิพนธ์ ได้แก่ ชื่อ
สถาบันผลิตงานวิจัย  ชื่อผู้ทำาวิจัย  สถานภาพของ
ผู้วิจัย ชื่อเรื่อง ปีท่ีทำาการวิจัย และประเภทของ
งานวิจัย
 ส่วนที่  2 รายละเอียดเ ก่ียวกับงาน
วิทยานิพนธ์ ได้แก่ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง วิธี
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่
ใชเ้ก็บขอ้มูล สถิตใิชว้เิคราะห์ข้อมลู และผลการวจิยั
 2. ขัน้ตอนในการสรา้งเครือ่งมอื เครือ่งมอื
ทีใ่ช้ในการวจิยั ผูว้จิยัไดด้ำาเนนิการสร้างแบบบันทกึ
รายละเอียด งานวิทยานิพนธ์ตามลำาดับดังนี้
  1. ศึกษาจากตำารา และงานวิจัยที่เกี่ยว
กับการสังเคราะห์งานวิจัย
  2. ศึกษาคู่มือการวิทยานิพนธ์ และงาน
วิทยานิพนธ์ต่างๆ
  3. กำาหนดขอบเขตเนือ้หา และประเดน็
สำาคัญที่ต้องการศึกษา
  4. สร้างแบบบันทึก ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ี
จดบันทึกรายละเอียดต่างๆ ของงานวิทยานิพนธ์ที่
ต้องสังเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงเนื้อหา
  5. นำ า แ บ บ บั น ทึ ก ร า ย ล ะ เ อี ย ด
วิทยานิพนธ์ที่สร้างขึ้น มาพิจารณาความครอบคลุม
ของเนื้อหาโดยผู้วิจัย และทำาการปรับปรุงแก้ไข ให้
ถูกต้องสมบูรณ์

 6. นำาแบบบันทึกรายละเอียดวิทยานิพนธ์ 
ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับวิทยานิพนธ์
ระดับมหาบัณฑิต จำานวน 5 เล่ม เพื่อหาความตรง
ในการบันทึกรายละเอียดของงานวิทยานิพนธ์ โดย
ผู้วิจัยทดลองบันทึกรายละเอียดต่างๆ ตามแบบ
บันทึก ปรากฏว่าสามารถจดรายละเอียดได้ครบ
ถ้วนตามต้องการ

การเก็บรวบรวมข้อมูล
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นผู้วิจัยดำาเนิน
การเก็บรวบรวมข้อมูลวิทยานิพนธ์หลักสูตรครุ
ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยดำาเนินการตามลำาดับข้ัน
ตอน ดังนี้
 1. สำารวจรายชื่อวิทยานิพนธ์ในสถาบัน
ราชภัฎในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จาก
บัญชีรายชื่อตามที่ค้นคว้ามาจาก ThaiLIS ของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัในเขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
หลกัสตูรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา
 2. ดำาเนินเก็บรวบรวมข้อมูลวิทยานิพนธ์ 
ด้วยตนเอง โดยการอ่านและเก็บข้อมูลรายละเอียด
ต่างๆ ของวิทยานิพนธ์ ลงในแบบบันทึกข้อมูล
วิทยานิพนธ์
 3. ผู้ วิจัยตรวจสอบรายละเอียดและ
ทบทวนผลการบันทึกข้อมูลต่างๆ ในแบบบันทึก
ข้อมูลวิทยานิพนธ์ทั้งหมดอีกรอบหนึ่ง
 4. ทำาการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากแบบ
บนัทกึขอ้มลูวทิยานิพนธจ์ากแต่ละเล่มและภาพรวม
ถ้าพบว่าวิทยานิพนธ์เล่มใดมีปัญหา ที่ผู้วิจัยสงสัยก็
จะนำาไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อ
ให้แน่ใจว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดจาก
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งานวิทยานิพนธ์ของผู้วิจัยถูกต้องครบถ้วนท่ีสุดลง
ในแบบบนัทกึรายละเอยีดงานวทิยานพินธ์ ระหวา่ง
ปีการศึกษา 2549 - 2553 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูล
 1.	การวิเคราะห์	ในการวิเคราะห์ข้อมูลนี้ 
ผู้วิจัยได้ดำาเนินการดังนี้
 ประเมนิขอ้มูลจากแบบบนัทกึวทิยานพินธ ์
ที่รวบรวมได้ โดยพิจารณาความถูกต้อง (Correct) 
ความเที่ยงตรง (Validity) ของข้อมูล และจัดข้อมูล
เข้ากลุ่มตามประเด็นของการวิเคราะห์เนื้อหาตาม
กรอบแนวคดิทีว่างไว ้ไดแ้ก ่ประเภทการวจิยั เนือ้หา
สาระที่ทำาการวิจัย ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัย วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการ
วเิคราะหข์อ้มลู แลว้สรปุขอ้มลูเหลา่นัน้ออกมาตาม
ปะเภทหรอืกลุม่ โดยคำานงึถงึแนวหลกัทีว่า่ เป็นกลุม่
หรือเป็นสาระในการวิจัย เป็นการนำาเสนอข้อเท็จ
จริงที่เก็บรวบรวมได้ และผู้วิจัยตีความหมาย และ
ทำาความเข้าใจข้อมูลโดยใช้วิธีการอุปนัย วิเคราะห์
ข้อมูลที่รวบไว้ โดยการจัดแยกข้อมูล ตามประเด็น
ที่จะศึกษา และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ พร้อมสร้าง
ข้อสรุป ข้อค้นพบที่ได้
 2.	การสังเคราะห์
 การสังเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยนี้ ได้แบ่ง
เป็น 2 ส่วนคือ
 2.1 การสังเคราะห์เชิงปริมาณ เน่ืองจาก
งานวิทยานิพนธ์เป็นการศึกษาปัญหาเดียวกัน
ทั้งหมดจึงใช้วิธีสังเคราะห์ตามแนวคิดของ Glass 
และคณะ (1981) โดยการสังเคราะห์เชิงปริมาณ
ด้วยค่าร้อยละ ในส่วนของลักษณะทั่วไป ของ
วิทยานิพนธ์

 2.2 การสังเคราะห์เชิงเนื้อหา นำาผลงาน
วิทยานิพนธ์ที่ศึกษาปัญหาเดียวกันหลายๆ เล่ม มา
สรปุเนือ้หาสาระโดยอาศัยหมวดหมูต่ามเนือ้หางาน 
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. วทิยานพินธท์ีศ่กึษาเกีย่วกับการบรหิาร
งานวิชาการ
 เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ การนิเทศ การ
ดำาเนินการวางแผนปฏิบัติงาน งานหลักสูตรถาน
ศึกษา งานสารสนเทศ การประเมินโครงการ ส่วน
ใหญเ่ป็นการศกึษาเก่ียวกบัความคดิเหน็สถานศกึษา
ส่วนใหญ่มีการจัดทำาหลักสูตรสถานศึกษาและมี
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น อยู่ในระดับปานกลาง 
เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่จะนำามาสอนนักเรียน 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือผู้บริหาร ครูและคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม
 2. วทิยานพินธท์ีศ่กึษาเกีย่วกับการบรหิาร
งานบุคคล
 เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ การบริหารงาน
บุคลากร และการพัฒนาบุคลากร ขวัญและกำาลังใจ
ในการปฏบิตังิาน ความตอ้งการในการพฒันาตนเอง 
ระเบียบวินัย จรรยาบรรณ ส่วนใหญ่เป็นการศึกษา
เกี่ยวกับความคิดเห็น และการปฏิบัติของสถาน
ศกึษา พบวา่ การบรหิารสถานศกึษาและการปฏบัิติ
งานในสถานศึกษา อยู่ในระดับปานกลางถึงระดับมาก
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แต่เมื่อศึกษาถึงปัญหาขององค์กร มีปัญหาอยู่ใน
ระดับปานกลาง ซึ่งช้ีให้เห็นว่า ถึงแม้องค์กรจะมี
สภาพการบริหารและการปฏิบัติงานท่ีดี แต่ยังมี
ปัญหา โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
คอื แบบสอบถาม ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัสว่นใหญ่
เป็นผู้บริหาร ครูอาจารย์ และคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
 3. วทิยานิพนธท่ี์ศกึษาเกีย่วกับการบรหิาร
งานงบประมาณ
 เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ การเงินบัญชี และ
พสัด ุการประเมินโครงการและแผนงานการประกนั
คุณภาพการศึกษา ส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาจาก
ความคิดเห็นและเปรียบตามตัวแปร สถานภาพ
ตำาแหน่ง เพศ ประสบการณ์ หรือขนาดโรงเรียน 
สว่นใหญม่กีารใชง้บประมาณตามแผนและโครงการ
ที่กำาหนดไว้ ปัญหาที่พบคือ งบประมาณมีจำานวน
จำากัด ประชากรที่ใช้ในการวิจัย จะเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษา คร ูโดยเครือ่งมอืทีใ่ช ้คอื แบบสอบถาม
 4. วทิยานิพนธท่ี์ศกึษาเกีย่วกับการบรหิาร
งานทั่วไป
 เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ งานธุรการ ความ
สมัพนัธ์ระหวา่งโรงเรยีนกบัชมุชน ความพงึพอใจตอ่
การบรหิารงานหอ้งสมดุ  กจิการนกัเรยีน  นกัศกึษา
ผู้ปกครอง การจัดสภาพแวดล้อม สภาพการออก
กลางคันของนักเรียน การป้องกันยาเสพติดของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่วนใหญ่จะเป็นการ
ศึกษาจากความคิดเห็น จากผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง 
หรือนักเรียน โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ แบบสอบถาม
 5. วิทยานิพนธ์ที่ศึกษาเกี่ยวกับงานอื่นๆ
เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ การปฏิบัติตามนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษา ส่วนใหญ่ถานศึกษา มีการดำาเนินงาน

การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติการสอน 
มีการนำานโยบายไปสู่การปฏิบัติครอบคลุมทุกด้าน 
การปรับปรุงพัฒนาเด่นชัดขึ้น ครูและบุคลากรมี
ความกระตือรือร้นและมุ่งความสำาเร็จ ประชากรที่
ใช้ในการวิจัย คือ ครูผู้สอน นักเรียน โดยเครื่องมือ
ที่ใช้ เป็นแบบสอบถาม

อภิปรายผล
 จากการสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ หลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการ
ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออก
เฉียงเหนือระหว่าง พ.ศ. 2549 – 2553 ทำาให้ทราบ
ถงึลกัษณะของวทิยานพินธ ์หลกัสตูรครศุาสตรมหา
บณัฑติ สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา มหาวทิยาลยั
ราชภฏัในเขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื อนัจะนำาไป
สูก่ารวางแผน เพือ่พฒันาแก้ไขดำาเนนิงานใหดี้ยิง่ขึน้ 
โดยมปีระเดน็ทีน่า่สนใจ อนัจะเปน็ขอ้มลูนำาไปสูก่าร
วางแผนพัฒนา ซึง่ผูว้จิยัไดอ้ภปิรายผลและขอ้เสนอ
แนะ ดังนี้
 1. จากข้อค้นพบจากผลการสังเคราะห์
วทิยานพินธเ์กีย่วกับการบรหิารงานวชิาการ เปน็การ
ศึกษาเกี่ยวกับ การนิเทศ การดำาเนินการวางแผน
ปฏิบติังาน งานหลักสูตรสถานศกึษา งานสารสนเทศ 
การประเมินโครงการ ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาเกี่ยว
กับ ความคิดเห็น สถานศึกษาส่วนใหญ่มีการจัดทำา
หลักสูตรสถานศกึษาและมกีารพัฒนาหลักสูตรทอ้ง
ถิน่ พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก สถานศกึษาสว่น
ใหญ่ มีการดำาเนินการวางแผนปฏิบัติงานตามแผน 

มีการสรุปและประเมินโครงการตามแผนงาน
ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นความสำาคัญของการศึกษา 
มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูใน
โรงเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชิต บุญเลิศ
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(2543 : 74) กล่าวว่า ผู้บริหารโรงเรียน ให้ความ
สำาคัญต่องานนิเทศการศึกษาอยู่ในระดับมาก โดย
มุ่งช่วยเหลือ พัฒนาให้มีคุณภาพ โดยการร่วมแรง
ร่วมใจกันทำางานใช้เหตุผลและแก้ปัญหาในการ
จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมีการร่วม
วางแผนนิเทศในโรงเรียน บันทึกการนิเทศไว้เป็น
หลักฐานตลอดจนมีการนิเทศอย่างสมำ่าเสมอ
 2. จากข้อค้นพบจากผลการสังเคราะห์
วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เป็นการ
ศึกษาเก่ียวกับ การบริหารงานบุคลากร และการ
พัฒนาบุคลากร ขวัญและกำาลังใจในการปฏิบัติงาน 
ความต้องการในการพัฒนาตนเอง ระเบียบวินัย
จรรยาบรรณ สว่นใหญเ่ปน็การศกึษาเกีย่วกบัความ
คิดเห็น และการปฏิบัติของสถานศึกษา พบว่า การ
บรหิารงานบคุลากรภายในโรงเรยีน มกีารจดัสมัมนา
การศึกษาดูงานให้กับบุคลากรเป็นส่วนใหญ่ โดย
ภาพรวม พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 
ในการสร้างขวัญและกำาลังใจในการปฏิบัติงาน โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลางโรงเรียนที่มีสภาพ
พื้นที่ต่างกันมีการสร้างขวัญและกำาลังใจในการ
ปฏิบัติงานที่ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับ งาน
วิจัย ของ ศิรินทร์ วงศ์สวัสดิ์ (2543 : บทคัดย่อ) 
ที่ทำาเรื่อง การบริหารงานบุคลากรของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำานักงานการประถม
ศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า การบริหาร
งานบคุลากร โดยภาพรวมและรายดา้น อยูใ่นระดับ
ปานกลาง
 3. จากข้อค้นพบจากผลการสังเคราะห์
วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการบริหารงานงบประมาณ 
เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ การเงินบัญชี และพัสดุ การ
ประเมินโครงการและแผนงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาจากความคิด

เห็น ในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณในสถาน
ศึกษา โดยภาพรวม พบว่า สถานศึกษาแต่ละแห่ง 
มีการจัดทำาเอกสารทางด้านการเงินและพัสดุที่
เป็นปัจจุบันและมีการใช้เงินงบประมาณตามแผน
และโครงการตามที่โรงเรียนกำาหนดไว้ แต่การ
บริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็น
นิติบุคคล ไม่มีการใช้เงินตามแผนและโครงการ
ตามที่กำาหนด และงบประมาณมีจำานวนจำากัดการ
ประเมินโครงการและแผนงานการประกันคุณภาพ

การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญทัย
สรุะมลุ, 2550 : 89) ทีไ่ดท้ำาการวิจยัเรือ่ง การบรหิาร
งานงบประมาณในโรงเรียนสังกดัสำานกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 พบว่า ข้าราชการ
ครูที่มีตำาแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการ
บริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 
โดยรวม ด้านการวางแผนงบประมาณ ด้านการ
รายงานทรพัยส์นิทางการเงนิและผลการดำาเนนิงาน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
 4. จากข้อค้นพบจากผลการสังเคราะห์
วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป เป็นการ
ศึกษาเกี่ยวกับ งานธุรการ ความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรยีนกบัชมุชน บทบาทของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ความพึงพอใจต่อการบริหารงาน
ห้องสมุด กิจการนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง การ
จัดสภาพแวดล้อม สภาพการออกกลางคันของ
นักเรียน การป้องกันยาเสพติดของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาจากความ
คิดเห็น กานบริหารงาน ด้านงานธุรการแต่ละสถาน
ศึกษามีผู้ท่ีรับผิดชอบงานธุรการทำาให้การปฏิบัติ
เปน็ไปด้วยความเรยีบรอ้ย บทบาทหนา้ทีข่องชมุชน
ย่อยและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย
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ภาพรวม พบว่า ได้ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษา
เป็นอย่างดี มีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน เห็น
ความสำาคญัของบตุรหลานทีเ่ขา้มาศกึษาเลา่เรยีนจงึ
ใหค้วามรว่มมอืรว่มจดักจิกรรมท่ีสถานศกึษาจดัขึน้ 
เช่น วันแม่ วันเด็ก วันสำาคัญทางศาสนา เป็นต้น ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญมี เชาระกำา (2542 :
บทคดัยอ่) โดยทำาการวจัิยเรือ่ง การศกึษาการปฏบิตัิ

หน้าที่ของคณะกรรมการประถมศึกษา  พบว่า
กรรมการโรงเรียนประถมศึกษามีระดับการปฏิบัติ
หน้าด้านการบริหารทั่วไป โดยรายด้านอยู่ในระดับ
มาก 
 5. จากข้อค้นพบจากผลการสังเคราะห์
วิทยานิพนธ์เก่ียวกับเก่ียวกับงานอื่นๆ เป็นการ
ศึกษาเก่ียวกับ การปฏิบัติตามนโยบายปฏิรูปการ
ศึกษา ส่วนใหญ่สถานศึกษา มีการดำาเนินงานการ
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติการสอน มี
การนำานโยบายไปสู่การปฏิบัติครอบคลุมทุกด้าน 
การปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้เด่นชัดขึ้น ซึ่งกรม
วชิาการ (2543ข : 17) ดงันัน้ จงึเปน็เหตุผลทีท่ำาใหผู้้
บรหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานปฏบิตัติามแนวปฏริปู
การเรยีนรู ้ดา้นการพฒันาแหลง่เรียนรู ้โดยรวมและ
รายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ
	 1.	ข้อเสนอแนะในการนำาไปใช้
  1.1 ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารสถาน
ศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรนำาผลการวิจัย
และข้อเสนอแนะ ไปเป็นข้อสนเทศในการกำาหนด
ทิศทางสำาหรับการวิจัยในเรื่องที่ยังมีการวิจัยน้อย
และยังไม่ได้วิจัย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุง
และพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
  1.2 ข้อเสนอแนะสำาหรับอาจารย์ ควร
นำาผลการวิจัย ข้อเสนอแนะไปเป็นแนวทางในการ
กำาหนดหวัขอ้เร่ือง ประเมนิปัญหาการวจัิยและให้คำา
แนะนำาแกน่กัศกึษาระดับบณัฑติศกึษาในประเด็นที่
ยังไม่ได้ศึกษา  
 2.	ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป
  2.1 ควรมีการสังเคราะห์งานวิจัยที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในสถาน
ศึกษาที่เป็นผลงานวิจัยในหลักสูตรครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา อย่างกว้าง
ขวางหลากหลายสถาบัน
  2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนารูป
แบบการบรหิารงานวชิาการทีก่อ่ใหเ้กดิประสทิธผิล
ต่อผู้เรียนรูปแบบต่างๆ  ที่จะเกิดประโยชน์ต่อการ
นำาไปใช้ปฏิบัติ
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บทปริทัศน์หนังสือ	
(Book	Review) 

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำาหนังสือเกี่ยวกับพระบฏ เพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาเกี่ยวกับ

ประวัติความเป็นมาของพระบฏ ภาพวาดพุทธประวัติบนผืนผ้าในประเทศกัมพูชา หนังสือเล่มนี้เป็นผล

งานการเขียนร่วมกันของนักเขียน ๒ ท่าน คือ วิตโตริโอ โรเวดา ชาวอิตาลี และ โสธน ยีม ชาวกัมพูชา ซึ่ง

ทัง้สองท่านมผีลงานเขยีนร่วมกนัเกีย่วกบัพทุธศลิป์ในกมัพูชาอกีหลายเร่ือง หนงัสือเล่มนี ้ต้นฉบบัเขยีนเป็น

ภาษาองักฤษ มเีนือ้หาสรปุเป็นภาษาเขมรไว้ในตอนท้าย เป็นหนงัสือขนาด ๘ หน้ายก มภีาพแทรกประกอบ

คำาอธิบายตลอดทั้งเล่ม พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตมัน จำานวน ๒๐๐ หน้า ตีพิมพ์เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยสำานัก

พิมพ์ ริเวอร์ บุ๊ค ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย ผู้แต่ง ได้แบ่งเนื้อหาของหนังสือออกเป็น ๓ ตอน ได้แก่ ตอนที่

หนึ่งว่าด้วยประวัติความเป็นมาของพระบฏ ตอนที่สองว่าด้วยภาพวาด และ ตอนที่สาม ว่าด้วยเวสสันดร

ชาดก ซึ่งแต่ละตอนมีสาระสังเขปดังนี้

ตอนที่	๑	ความเป็นมาของพระบฏ
 ผู้แต่งเกริ่นนำาว่า ผ้าพระบฏเป็นผลผลิตทางสังคมวัฒนธรรมของชาวกัมพูชา การสร้างผ้าพระบฏ

เป็นเครื่องแสดงออกถึงความศรัทธาอย่างแรงกล้าในพุทธศาสนาที่เกี่ยวพันกับพิธีกรรมการบำาเพ็ญบุญกุศล

ผ่านการสร้างสิ่งที่แสดงออกถึงความศรัทธาอย่างสูง ผ้าพระบฏจึงมีความสำาคัญในการเผยแพร่คำาสอนของ

พระพทุธศาสนา การสร้างผ้าพระบฏ มท่ีีมาจากตำานานในประเทศอนิเดยี การใช้ภาพวาดเล่าเรือ่งพทุธประวตัิ 

เกิดขึน้ครัง้แรก เมือ่พระเจ้าปเสนทิแห่งแคว้นโกศล ทรงขออนญุาตพระพทุธองค์ สร้างภาพวาดแทนพระองค์

1 อาจารย์ประจำาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สมศักดิ์	พันธ์ศิริ	1/Somsak Phansiri

Preah Bot : Buddhist painted scrolls in Cambodia

พระบฏ	:	ภาพวาดพุทธประวัติบนผืนผ้าในกัมพูชา
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ในเวลาที่พระองค์เสด็จไปบนสวรรค์เพื่อแสดงธรรมโปรดพระมารดา และทรงสร้างพระแก่นจันทน์ขึ้น

อีกตำานานกล่าวว่า พระเจ้าพิมพิสารทรงแลกเครื่องราชบรรณาการกับ พระเจ้าอุเทน โดยส่งผ้าที่วาดพุทธ

รูปไปให้พร้อมกันเขียนพระธรรมคำาสั่งสอนของพระพุทธองค์ คัมภีร์วินัยมูลสวัสถิวาทะ กล่าวถึงตอนหนึ่งที่

พระพทุธองค์แนะวธิกีารรกัษาพทุธรปูด้วยผนืผ้าและแนะนำาวธิวีาดภาพและจารึกด้วยคำาสอนของพระองค์ไว้

นอกจากนี ้ในมหาปรนิพิพานสตูร มเีรือ่งราวทีเ่กีย่วกบัผ้าพระบฏว่า เมือ่พระมหากสัสปะไม่ต้องการจะบอก

ข่าวการปรนิิพพานของพทุธองค์ให้พระเจ้าอชาตศัตรทูรงทราบโดยตรง ท่านจงึสร้างผ้าท่ีวาดภาพเหตุการณ์

สำาคัญเก่ียวกับชีวติของพระศาสดา ตำานานเหล่านี ้บอกถงึพฒันาการของการวาดพทุธรปูลงบนแผ่นผ้า และ

บอกว่าผ้าที่วาดภาพที่สำาคัญมีคุณค่าทางสังคมวัฒนธรรมในขณะนั้น

 คำาว่า พระบฏ มาจากสองคำาว่า พระ หมายถึง ศักดิ์สิทธิ์ และ บฏ หมายถึง ผ้า พระบฏ ถูกใช้ใน

การอธิบายพุทธประวัติเป็นเวลานานแล้ว เมื่อพุทธศาสนานิกายเถรวาทแพร่หลาย ภาพวาดบนผืนผ้าจึงถูก

นำามาใช้ในพธิเีฉลมิฉลองทีส่ำาคญั ผ้าทีว่าดภาพจะถกูแขวนไว้ทีศ่าลาหอฉนัของวดัเพือ่เป็นสือ่ถ่ายทอดธรรม

เทศนาทีล่กึซึง้ไปสูผู่ม้ศีรทัธา ในกมัพชูามเีจ้านายชัน้สงูบางท่าน เปิดร้านวาดภาพทีใ่กล้วงัพนมเปญ กษตัรย์ิ

ทอดพระเนตรภาพแล้วทรงพอพระทัย ทรงบริจาคผ้าไหมให้แก่ภรรยาของพวกช่าง ผู้แต่งจึงสันนิษฐานว่า 

ในปลาย คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ ผ้าพระบฏถูกวาดตามคำาสั่งของเจ้านายกัมพูชาชั้นสูง พระบฏที่เก่าแก่ที่สุด

มีอายุในราว ศ.ศ. ๑๘๗๗ พบที่วัด เกรียง เชก ตามปกติพระบฏจะถูกวาดบนผ้าฝ้าย ผ้าไหม หรือผ้าฝ้ายใย

สังเคราะห์ ไม่มีข้อจำากัดในเรื่องสัดส่วนของผ้า บางทีก็เป็นสามเหลี่ยม บางที่ก็เป็นสี่เหลี่ยม ขนาดอาจจะ

ต่างกนัไป ปกตผ้ิาพระบฏเหล่านีจ้ะม้วนไว้เพือ่ให้ขนย้ายไปมาได้สะดวก พอถงึจุดหมายแล้วกจ็ะถูกม้วนออก

แล้วก็แขวนไว้ ศูนย์ของการสร้างพระบฏในกมัพชูา คอื กรงุพนมเปญ เมอืงพระตะบอง และ เมอืงเสยีมเรยีบ 

ผ้าพระบฏที่สร้างในศตวรรษท่ี ๑๙ ผู้แต่งสันนิษฐานว่า วาดโดยศิลปินท่ีได้รับการฝึกฝนมาจากกรุงเทพฯ

ผ้าพระบฏทีฆ่ราวาสถวายให้วดัในช่วงเทศกาลเป็นการบำาเพ็ญบญุกศุล หลงัจากทีผ้่าพระบฏผ่านการอภเิษก

แล้ว ก็จะถกูแขวนไว้ถาวรในศาลาฉนั หรอืในกฏุ ิแต่น้อยมากทีจ่ะแขวนไว้ทีผ่นงัของวหิาร ในอดตีผ้าพระบฏ

เหล่านีใ้ช้แทนภาพจติรกรรมฝาผนงัในวหิารทีเ่ป็นไม้ซึง่ไม่สามารถจะวาดจติรกรรมฝาผนงัลงได้ ส่วนในทีซ่ึ่ง

ไม่มีวิหาร ชาวบ้านก็จะตั้งโต๊ะหมู่บูชาแล้วแขวนพระบฏไว้ด้านหลัง บางครั้งจะพบว่า ผ้าพระบฏมักถูกนำา

มาแสดงที่หมู่บ้านในงาน ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต วันครบรอบวันตาย ประเพณีการเบิกเนตร พิธีตั้งเสาเขื่อน

ของหมู่บ้าน

พระบฏกับการบำาเพ็ญกุศล
 ผูแ้ต่งช้ีให้เหน็ว่า การสร้างพระบฏเดมิทไีด้รบัแรงศรัทธาในพทุธศาสนาประกอบกับความเชือ่เรือ่ง

บญุกุศล ทีก่ล่าวถึงในคมัภีร์อานิสงส์ ท่ีพรรณนาอานสิงส์ของการถวายผ้าท่ีวาดพทุธประวัต ิการสร้างพระบฏ

จะทำาให้ผู้สร้างได้บุญกุศล และการอ่านอักษรภาพบนผ้าพระบฏ อันเป็นสัญลักษณ์คำาสอนของพุทธองค์
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ทำาให้ผูอ่้านได้บญุกศุลด้วย ส่วนคนทีถ่วายทานและคนทีส่วดสรรเสริญพุทธรูป หรือ คนท่ีเก็บดอกไม้ไปถวาย

พระบฏก็พลอยได้บุญกุศลไปด้วย นอกจากนี้ ผ้าพระบฏยังถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ในงานฌาปนกิจศพ ในงาน

อวมงคลเช่นน้ี  ญาติของผู้ตาย  เมื่อได้เตรียมโลงศพแล้วจะขอยืมผ้าพระบฏจากวัด  จากนั้นก็ผ้าพระบฏ

จะถกูนำาไปแสดงไว้ทีก่ฏุทีีส่ร้างขึน้เป็นการเฉพาะ พอเสร็จส้ินพิธฌีาปนกจิศพ ผ้าพระบฏกจ็ะถูกนำาไปคนืวดั

ในงานศพ ผ้าพระบฏที่เป็นที่นิยมในงานเช่นนี้จะกล่าวถึงพระมาลัยไปไหว้เจดีย์จุฬามณี และ การลงจาก

สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 

ประติมากรรมพระบฏ
 ประติมากรรมพระบฏเริม่ต้นในอนิเดียเป็นเวลาหลายร้อยศตวรรษแล้ว จากภาพสลกัพทุธประวตัท่ีิ

สาญจสีถปู มาจนถงึภาพสลกันนูตำา่ทีถ่ำา้อชนัตา ส่วนประติมากรรมพระบฏในกมัพูชา มรูีปแบบพิเศษทีค่วร

กล่าวถึงคือ การให้ความสำาคัญกับความงามของศิลปะแบบท้องถิ่น ที่ต้องการให้พระพุทธรูปมีพระพักตร์

อิ่มเอม  มีพระเนตรเหมือนตากวาง  ซึ่งเป็นรูปร่างคล้ายกับสตรีมากกว่าที่จะเป็นรูปพุทธรูปอันศักด์ิสิทธิ์

มีเส้นรัศมีล้อมรอบใหญ่กว่าองค์ประกอบอื่นๆ ในผ้าพระบฏของกัมพูชา ไม่มีภาพที่พระพุทธเจ้าเดินบนพื้น

ด้วยเท้าเปล่า มีแต่ภาพท่ีพระองค์เดินบนดอกบัว ประติมากรรมตอนท่ีพระพุทธองค์ทรงสละเคร่ืองราช

กกุธภัณฑ์อันเป็นสัญลักษณ์ของพระราชา ขัดแย้งกับสถาปัตยกรรมที่มีพระพุทธองค์ทรงเครื่องจักรพรรดิที่

มีให้เห็นหลายศตวรรษ อย่างไรก็ตาม ในปลายของศตวรรษที่ ๒๐ องค์ประกอบอื่นนอกจากพุทธเจ้ายังคง

ได้รับอิทธิพลจากอินเดียอยู่ เช่น มีผ้าโผกศีรษะ รูปแบบเสื้อผ้า แก้วแหวน รองเท้าเป็นรูปโค้ง ในเรื่องนี้

ผูแ้ต่งสนันษิฐานว่า คงเป็นเพราะว่าช่างวาดกมัพชูาจนิตนาการถงึเหตกุารณ์ในเรือ่งทีเ่กดิขึน้ประเทศอนิเดยี

รูปแบบของใช้ภาพเล่าเรื่อง
 ผูแ้ต่งกล่าวถงึการใช้ภาพเล่าเรือ่งทีเ่ป็นทีน่ยิมกนัมากในกมัพชูา การเล่าเรือ่งนัน้มีสองลกัษณะ คอื 

ลำาดับของการเล่าเหตุการณ์และรูปแบบที่ใช้สื่อสาร และนำาเสนอท่าทาง ในการเล่าเรื่องและการสนทนา 

ช่างภาพจะใช้วิธีการเขียนภาพองค์ประกอบสำาคัญและตำาแหน่งที่ท่าทางที่เกิดขึ้น ในการวาดเหตุการณ์ช่าง

ต้องตัดสินใจเลือกแต่งตอนที่อยู่ในภาพที่มองเห็นได้เพราะพ้ืนท่ีถูกจำากัดโดยขนาดของผ้าพระบฏ อย่างไร

กต็าม มหีลายวธิกีารในการนำาเสนอเหตกุารณ์ต่อผูช้ม เช่น เรือ่งราวพระเวสสนัดรถกูแบ่งไว้เป็นกณัฑ์ ทำาให้

ช่างภาพมีอิสระในการเลือกสรรมาวาด โดยใช้ฉากเด่ียวบอกเหตุการณ์เดียวจากเรื่อง หรือใช้หลายฉาก 

เนื่องจากพระบฏจะเป็นผ้าใบแบบส่ีเหล่ียมผืนผ้าที่สามารถแบ่งออกเป็นสามตอน ซึ่งกรอบตอนต้นจะเป็น

ตอนทีมี่เหตกุารณ์ทีร่วมกนัไว้สามตอน ได้แก่ ตอนต้นเป็นเรือ่งพทุธกปัปะ กรอบตอนกลางเป็นเรือ่งของพระ

มาลัยที่ล้อมรอบโดยเทวดาและกรอบตอนปลายเป็นเร่ืองของพระพุทธองค์ หรือ ใช้การเล่าเร่ืองแบบสรุป

เนื้อหาต่อเนื่องหลายฉาก ซึ่งสามารถพบเห็นในพระบฏที่บรรยายเหตุการณ์สามเหตุการณ์ในผ้าใบผืนเดียว
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โดยไม่มเีครือ่งหมายแบ่งวรรคตอนเหมือนในตอนทีพ่ระพุทธองค์เสด็จลงจากเทวโลก ท่ีพระพุทธองค์ปรากฏ

ตวัในสองครัง้หรอืสามครัง้ในผ้าพระบฏเดยีวกัน ฉากบนเป็นตอนทีพ่ระองค์สอนพทุธมารดารวมทัง้พระอนิทร์ 

แล้วก็เสด็จลงทางบันใด มาจนถึงโลกมนุษย์ แล้วก็แสดงพระธรรมเทศนาโปรดพุทธบริษัท รูปแบบการเล่า

เรื่องแบบนี้พบเห็นในผ้าใบเล็กเรื่องพระเวสสันดรชาดกเหมือนกัน นอกจากนี้ยังมีอีกรูปแบบหนึ่ง คือ การ

บรรยายในมุม คือ ภาพเดียวของพุทธประวัติบรรยายเหตุการณ์หนึ่งในชีวิตพระองค์ ล้อมด้วยฉากที่อธิบาย

เพิ่มเติมในกรอบหนึ่ง จะเห็นได้ว่า การวาดพระบฏไม่ว่าจะเป็นฉากเดียว หรือหลายฉากขึ้นอยู่กับพื้นที่อัน

จำากัดให้วาดนั่นเอง

 การเลอืกเหตกุารณ์สำาคญัมาวาดขึน้อยูก่บัตอนบางตอนหรือเร่ืองราวท่ีมหศัจรรย์ในหลายๆปีหรือ

หลายศตวรรษ ในกัมพูชา ผ้าพระบฏหลายผืนถูกจำาลองมาจากผ้าพระบฏสมัยก่อนๆ บางทีก็คัดลอกจาก

ภาพที่เขาชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นมงคล บางทีก็เป็นเพราะว่าช่างวาดต้องการคัดลอกผ้าพระบฏที่ขายได้

เงนิด ีแม้ว่าเรือ่งราวของพทุธองค์จะถกูวาดบนพระบฏในกมัพูชา ผู้แต่งต้ังข้อสังเกตว่า ตอนทีพ่ระนางมายา

ฝันเกีย่วกบัช้างเผอืก เป็นทีน่ยิมในภาพจติรกรรมฝาผนงัไม่พบในผ้าพระบฏ ตรงกนัข้ามกบัเร่ืองราวของพระ

มาลัย ซึ่งก็ไม่ค่อยพบเห็นในจิตรกรรมฝาผนัง แต่พบมากในผ้าพระบฏ ผู้แต่งสันนิษฐานว่าเรื่องพระมาลัย

ถูกนำาเข้ามาในกัมพูชาเมื่อครั้งสยามประเทศปกครองบางส่วนของประเทศกัมพูชา

การสร้างพระบฏและผู้อุปถัมภ์การสร้าง
  ผูแ้ต่งกล่าวถงึความทกุข์ยากในยคุสมยัทีเ่ขมรแดงเรืองอำานาจว่าวัดหลายแห่งในกมัพูชาถูกเปล่ียน

เป็นยุ้งฉางข้าว บางแห่งถูกทำาลายรวมทั้งพระพุทธรูป หลังจากยุคสมัยนั้น ชาวกัมพูชามีความพยายามที่จะ

ฟื้นฟูการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังและผ้าพระบฏ แต่ผู้อุปถัมภ์การสร้างผ้าพระบฏหรือจิตรกรรมฝาผนังดู

เหมือนจะซบเซาไปในกัมพูชาในปัจจุบัน เพราะว่าในปัจจุบัน การสร้างผ้าพระบฏได้กลายเป็นเรื่องพาณิชย์

มากกว่าการถวายเป็นพุทธบูชา ทำาให้การเลือกเหตุการณ์สำาคัญมาวาดภาพการลดน้อยลงและการใช้ภาพ

วาดเล่าเรื่องก็พลอยหมดความสำาคัญลงไปด้วย อย่างไรก็ตาม พ่อค้าในตลาดการซื้อขายของเก่าก็พยายาม

กระตุ้นให้ช่างวาดเลียนแบบผ้าพระบฏโบราณ จึงทำาให้ตลาดการซื้อขายผ้าพระบฏมีชีวิตชีวามากขึ้น ซึ่งใน

กัมพูชาปัจจุบัน จะพบว่าผ้าพระบฏที่วาดมีความสวยงามสะดุดตาจะถูกเคลือบด้วยพลาสติกเป็นอย่างดี

แหล่งที่มาและอายุของพระบฏ
 ผู้แต่งมีความเห็นว่า ไม่มีพระบฏที่ไหนที่เก่าไปกว่าศตวรรษที่ ๑๙ พระบฏที่เก่าแก่กว่านั้นก็ชำารุด

ทรุดโทรมไปตามกาลเวลาเพราะวัสดุผ้าหรือวัสดุที่ทำาสลายไป ผ้าพระบฏที่เก่าแก่มักจะพบในพิพิธภัณฑ์ใน

อเมรกิาหรอืในประเทศไทย มเีพยีงหนึง่เดียวทีห่ลงเหลอือยูใ่นพิพธิภณัพ์สถานแห่งชาต ิกรงุพนมเปญ พระบฏ

ทีเ่ก่าแก่พสิจูน์ได้ว่าเป็นการวาดลงบนผ้าฝ้ายหรอืผ้าไหม รงัควตัถลุบเลอืนไปมากและรายละเอยีดบางอย่าง
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ถูกวาดโดยใช้แปรงขนเส้นเดียว เนื่องจากกัมพูชากับไทยมีความสัมพันธ์กันทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม

ผู้แต่งจึงสันนิษฐานว่า พระบฏที่เก่าแก่ที่พบในกัมพูชาอาจจะถูกวาดขึ้นในประเทศไทยหรือช่างวาดที่ได้รับ

การฝึกฝนในประเทศไทย วิธีการอย่างหนึ่งที่จะบอกอายุสมัยของผลงานก็คือ รูปแบบการวาดที่ใช้ พระบฏ

ที่เก่าที่สุด ใช้สีที่แบนไม่ใส ในขณะที่ภาพสมัยใหม่วาดด้วยสีนำ้ามัน อีกอย่างหนึ่ง อวสานพจน์ที่รวมอยู่ในผ้า

พระบฏปกติจะบอกชื่อเจ้าของ ผู้อุปถัมภ์ และบางทีก็ชื่อของช่างวาด ราคา วันเวลา บางทีอวสานพจน์ยัง

บอกถึงวัด อันเป็นแหล่งที่มาอีกด้วย ตามปกติแล้วอวสานพจน์จะบอกสิ่งที่เขียนสองอย่าง คือ ชื่อย่อของ

ฉลากกำากับ ปกตจิะเป็นตวัใหญ่ ใช้ตวัหนังสอื ตวัหนาสขีาว ในขณะทีช่ือ่ของผูอ้ปุถมัภ์หรอืผูบ้รจิาคหรอืช่าง

วาดถ้าถูกใส่ไว้ก็จะเป็นตัวเล็ก ใช้ตัวหนังสือสีดำา ผ้าพระบฏของกัมพูชาจะมีอวสานพจน์เป็นตัวอักษรเขมร 

แต่อย่างไรก็ตาม ผู้แต่งเห็นว่า ตัวอักษรเขมร ไม่ได้บอกว่ามีแหล่งกำาเนิดในเขมร 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 

ส่วนมากจะเป็นวงกลมในการวาดของชาวกมัพชูา แต่ไม่ขยายออกข้างบนหรอืเป็นรปูนำา้ตาเหมอืนอย่างของไทย

แต่พระบฏของไทยและกัมพูชามีความคล้ายคลึงกันอยู่อย่างหนึ่ง คือ การบ่งบอกพุทธศาสนานิกายเถรวาท 

ตอนที่	๒	ภาพวาด
 ผู้แต่งกล่าวถึงประวัติของพุทธเจ้าในอดีต นับได้ ๕๐๐กว่าชาติ ที่พระองค์แสดงแก่สาวก ซึ่งกลาย

เป็นชาดกที่สำาคัญทางพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ที่ชาดกสิบชาติแพร่

หลายและมีความสำาคญัยิง่กว่าชาดกอืน่ๆ การใช้ภาพเล่าเรือ่งทศชาตมิกัจะพบเหน็ในผ้าพระบฏของกมัพชูา 

ลำาดับของชาดกทั้งสิบนั้นมีดังนี้ เตมียชาดก มหาชนกชาดก สามชาดก เนมิชาดก มโหสถชาดก ภูริทัตชาดก 

มหานารทชาดก จันทกุมารชาดก วิธุระบัณฑิตชาดก และ เวสสันดรชาดก นอกจากนี้ ผู้แต่งได้กล่าวถึง
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ตำานานพระมาลัยว่าเป็นเหตุการณ์ตอนสำาคัญในพระบฏของกัมพูชา เป็นการท่องเที่ยวของพระมาลัยบน

สวรรค์ที่ร่มรื่นและในนรกที่น่าสะพรึงกลัว ในช่วงที่ไปนรกพระมาลัยก็ทำาอภินิหารคือสร้างฝนเย็นให้ตกบน

กระทะทองแดงใหญ่ทีเ่ดอืดทีก่ำาลงัต้มสตัว์นรก ทำาให้ภูเขาทีเ่ผาสตัว์นรกหายไป ท่านช่วยบรรเทาความทกุข์

ของสัตว์นรก สนทนากับสัตว์นรก เสร็จแล้วท่านจะไปบอกข่าวให้แก่ญาติของพวกสัตว์นรกในโลกมนุษย์ 

และสั่งสอนให้พวกเขาไม่ประมาท ถวายทาน รักษาศีล เจริญภาวนา จากนั้นท่านก็ไปเที่ยวสวรรค์เพื่อไหว้

จฑุามณีสถปูและสนทนากบัพวกเทวดา โดยเฉพาะอย่างยิง่ท่านพบกบัท่านเมตตรยัทีพ่ระมาลยัพยากรณ์ว่า

ท่านจะมาจุติบนโลกและดับทุกข์ของชาวโลก

ตำานานสุเมธดาบส
 ตามตำานานเล่าว่าหลายอสงขัยมาแล้ว พระโพธิสัตว์เกิดเป็นพราหมณ์ชื่อว่า สุเมธ อาศัยอยู่ในเมือ

งอมารวดี เมื่อยังเป็นหนุ่มอยู่ก็ท้ิงสมบัติออกบวชเป็นดาบส เรียนรู้จนจบศาสตร์ทั้งปวง วันหนึ่งเมื่อสุเมธ

ดาบสกำาลงัเหาะไปทางอากาศเหน็หนทางถกูถางแผ้วเพ่ือให้พระทีปังกรพุทธเจ้าเสด็จผ่าน จึงได้ช่วยทำางาน 

ในขณะทีท่ำาหนทางอยูพ่ระทปัีงกรพทุธเจ้ากเ็สดจ็มาพอด ีสเุมธดาบสเหน็การไม่ทนัจงึเอาตวัเองเป็นสะพาน

ให้พระพุทธองค์เดินผ่าน พระทีปังกรพุทธเจ้าจึงพยากรณ์ว่าเขาจะได้เป็นพุทธเจ้าในอนาคตนามว่า โคดม

พทุธะ ภาพพระบฏแสดงให้เหน็ว่า สเุมธดาบสเอาตวัเองทอดเป็นสะพานข้ามถนนทีย่งัสร้างไม่เสร็จ คนงาน

ถูกวาดว่ากำาลังขนหินด้วยบุ้งกี๋ ช่างวาดกัมพูชาได้เลือกเอามุมมองที่ไม่ค่อยจะเห็นในศิลปะของกัมพูชา 

นอกจากนั้นก็ยังวาดพระอาทิตย์ตกที่งดงาม 

ตำานานพระกัปปพุทธะ
 ผู้แต่งกล่าวว่า พระกัปปะพุทธะในผ้าพระบฏในกัมพูชา ถูกวาดเหมือนกับจิตรกรรมฝาผนัง การ

วางตำาแหน่งของพระกัปปะพุทธะในผ้าพระบฏ พบว่าอยู่บนตำาแหน่งบนของผ้าเพื่อให้ดูสูงส่งกว่าองค์ประ

กอบอ่ืนๆในเหตกุารณ์ พระพทุธกปัปะทัง้ห้าถกูวาดให้ประทบับนอาสนะทีใ่ช้สตัว์เป็นสญัลกัษณ์ พระกปัปะ

พุทธะทั้งห้า ได้แก่ พระกัปปะพุทธในอดีต ๓ พระองค์ พระกัปปพุทธะในปัจจุบัน ๑ พระองค์ และพระกัป

ปะพุทธะในอนาคต ๑ พระองค์ เรียงตามลำาดับเหตุการณ์ดังนี้ พระกกุสันธะ พระนาคะโคตมะพุทธะ พระ

กัสสปะพุทธะ พระโคตมพุทธะ พระ อริยะเมตตรัย นอกจากพระกัปปะพุทธะแล้ว ผู้แต่งชี้ให้เห็นว่า มีการ

ค้นพบผ้าพระบฏชิ้นหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามีพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ แบ่งออกเป็นสี่แถวๆ ละเจ็ดพระองค์ 

จำานวนพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์นี้ ได้มาจากพระพุทธเจ้า ๒๔ พระองค์ที่กล่าวถึงในคัมภีร์พุทธวงศ์ โดย

เพิ่มพระเจ้า ๔ พระองค์ คือ พระธรรมังกระ พระเมปังกระ พระสรณังกระ พระโคตมะพุทธะ
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ตำานานพระพุทธบาท
 ผู้แต่งเน้นความสำาคัญของพุทธบาทว่าเป็นส่ือให้เห็นถึงความประสงค์ของพุทธเจ้าท่ีจะเผยแพร่

ธรรม ทำาให้โลกรู้ธรรมด้วยการเดินสอน ในพุทธประวัติ หลังจากที่พุทธองค์ทิ้งพระราชวังไม่เคยใช้พาหนะ

อย่างอื่นเลยนอกจากเดินด้วยเท้า เป็นเวลา ๔๕ ชันษาที่พระองค์เดินอย่างต่อเนื่องจากเมืองหนึ่งไปยังอีก

เมืองหนึ่ง จากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อสั่งสอนแล้วก็ประทับรอยพระบาทไว้ พระพุทธบาทนั้นจะ

มลีกัษณะทีส่ำาคญั ๓๒ ประการเป็นจกัร พทุธบาทเป็นสญัลกัษณ์ของการเคารพและสร้างอภนิหิารในปัจจุบนั 

ในกัมพูชาไม่พบว่ามีภาพวาดพุทธรูปที่เดินด้วยพระบาทเปล่าบนพื้น แต่พบว่าประทับยืนบนดอกบัวบาน

เมื่อย่างก้าว ผู้แต่งตั้งข้อสังเกตว่า พุทธบาทในกัมพูชา ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการบูชาและไม่ได้รับสถานภาพที่

สงูส่งเหมอืนอย่างประเทศไทย ทีป่ราสาทนครวดัมภีาพสลักเป็นภาพของพุทธบาทเล็กๆ น้อยกว่าหนึง่เมตร 

พระบฏที่กล่าวถึงพระพุทธบาท ที่เก่าแก่ที่สุด วัดได้ ๑.๙๕ เมตร ถูกวาดบนผ้าที่ทออย่างหยาบๆ โดยใช้สี

แดงวาดพระบฏ มีลายสัญลักษณ์ที่เป็นมงคล ๑๐๘ ประการที่เกี่ยวข้องกับพุทธองค์หรือการสร้างโลก ตรง

กลางจะเป็นจักรและส้นเท้าจะมีทวีปและมหาสมุทรทั้งสี่ พระบฏนี้จะมีนิ้วเท้าที่แสดงลายดอกกุหลาบที่

ทำาให้พระบฏกัมพูชาแตกต่างจากพุทธบาทของไทย

เหตุการณ์สำาคัญในพุทธประวัติ
 ผูแ้ต่งให้ทศันะเชงิวจิารณ์ว่าพทุธประวตันิัน้เต็มไปด้วยเร่ืองตำานานผสมกบัเร่ืองจริง พระบฏหลาย

ผืนถูกวาด ให้โยงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตของพระองค์ทั้งในฉากเดี่ยวหรือฉากที่ผสมกัน เหมือน

อย่างจิตรกรรมฝาผนัง พระบฏเป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับชีวิตของพุทธองค์ที่อธิบายด้วยผ้า ฉากตอนท่ีสำาคัญ

เกี่ยวกับพุทธองค์ถูกแสดงไว้ในผ้าพระบฏของกัมพูชา ได้แก่ กำาเนิด การย่างเจ็ดก้าว การออกอภิเนษกรมณ์ 

การทำาทุกรกิริยา นางสุชาดาถวายข้าวและบาตร มหาประชาบดีถวายสักการะ ชัยชนะเหนือพญามารและ

การตรสัรู ้พญานาคมจุลินท์ปกป้องพระพทุธองค์ พระพุทธองค์แสดงธรรมเทศนา พระพรหม และพระอนิทร์

เข้าเฝ้าพระพทุธองค์ แสดงธรรมเทศนาทีส่ารนาถ แสดงธรรมเทศนาทีเ่วฬวุนั เสดจ็ไปยงัเทวโลกชัน้ดาวดงึส์

และเสด็จลงจากเทวโลกชั้นดาวดึงส์ แสดงอภินิหารที่ป่าปาลิเลยยกะ เสด็จเยี่ยมพระราชบิดา เสด็จเมืองไว

ศาลี การประทุษร้ายพระองค์ของพระเทวทัต การถวายทานที่เมืองกบิลพัสดุ์ มหาปรินิพพานของพระพุทธ

องค์ การถวายพระเพลิงและการแจกพระธาตุ และตอนพิเศษอื่นๆ เช่น การทำากสิณโดยเอาซากศพเป็น

กรรมฐานและพิธีกรรมกฐิน

ตอนที่	๓	ว่าด้วยเวสสันดรชาดก
 ผู้แต่งกล่าวถึง เวสสันดรชาดก ว่าเป็นชาดกที่นิยมกันมากในกัมพูชาในชื่อว่า มหาเวสสันดรชาดก 

เรียกสั้นๆ ว่า มหาชาติ กล่าวกันว่า ชาดกนี้เป็นสุดยอดของวรรณกรรมพุทธศาสนาในกัมพูชาก็ว่าได้ ผู้แต่ง
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กล่าวถึงเวสสันดรชาดกว่าเป็นเหตุการณ์ที่สำาคัญซึ่งส่งผลให้เกิดภาพวาดเป็นจำานวนมากในวัดในเมืองพระ

ตะบอง มีเหตุการณ์จำานวน 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 ซ่ึงทัง้หมดนีเ้ป็นฝีมดืวาดของช่างคนเดยีวกนั นอกจากนี ้ผูแ้ต่งได้กล่าวถงึต้นฉบบัเวสสนัตรชาดก

ที่แปลโดยศาสตราจารย์ โคเวลล์และคณะ และต้นฉบับเวสสันตรชาดกของ โญก แถม โญก แถมนั้นเป็นนัก

ปราชญ์ที่มีชื่อเสียงของกัมพูชา ได้เรียบเรียงเวสสันตรชาดกขึ้นใหม่เพื่อให้ชาวกัมพูชาอ่าน โดยแบ่งเนื้อหา

ออกเป็นหลายๆกณัฑ์ รวมท้ังสิน้ ๑๔ กณัฑ์ ตพีมิพ์โดยสถาบนัพทุธศาสนาของกมัพชูา กรงุพนมเปญ ต้นฉบบั

ของ โญก แถม มีเหตกุารณ์บางตอนท่ีไม่มใีนต้นฉบับของศาสตราจารย์โคเวลล์ เพราะผูแ้ต่งเน้นความกะทัดรดั 

จึงมีบางตอนขาดหายไปและไม่นับเข้าในกัณฑ์ 

 นอกจากนัน้ ในกมัพชูามต้ีนฉบับของพระเวสสนัดรชาดกฉบบัหนึง่ทีถ่กูค้นพบโดยนกับรูพาคดีชาว

ฝรั่งเศสในคราวที่ค้นต้นฉบับตัวเขียนในวัดหลายแห่งในกัมพูชาเพื่อจัดทำาข้อมูลวรรณคดีกัมพูชาที่จะแปล

เป็นภาษาฝรั่งเศส ต้นฉบับนี้ในกัณฑ์ที่ ๑-๓ กล่าวถึงเรื่องราวที่คล้ายกับเวสสันดรชาดกต้นฉบับของ โญก 

แถม แต่ตัวละครแตกต่างกันบ้างกัณฑ์ที่ ๔ กล่าวถึงอาณาจักร เทโวลงกา กัณฑ์ที่ ๕ เริ่มเรื่องการสวรรคต

ของพระเจ้าชาลี และมเหสี ตามด้วยการพรรณนาเรื่องวงศ์ของพระเจ้า ไสแหน เกามา และ วงศานุวงศ์ที่

ให้กำาเนิดกษัตริย์ ๑๖๐,๐๐๐ พระองค์ กัณฑ์ที่ ๖ ย้อนกลับไปยังกล่าวถึงวงศ์สุดท้ายของพระเจ้าเทโวลงกา 

กัณฑ์ที่ ๗ ว่าด้วยพระเจ้าชาลีท่ีหน่ึงสวรรคตแล้วไปเกิดเป็นเทพเป็นเวลาห้าร้อยล้านปีแล้วจุติลงมายังโลก

เป็นโอรสของพระนางมายา ได้แต่งงานกบัเจ้าหญงิพมิพาจนได้พระโอรสหนึง่พระองค์นามว่าราหลุ หลงัจาก

นัน้ก็ย้อนไปพรรณนาถงึลำาดับวงศ์ญาตขิองเจ้าชาล ีซึง่เกีย่วข้องกบัวงศ์ตระกลูของพระพทุธเจ้า ในเรือ่งอายุ

ของผ้าพระบฏ ผู้แต่งได้กล่าวว่า พระบฏที่เก่าแก่ที่สุดในเขมร มีอายุในราวศตวรรษที่ ๑๙ เป็นผ้า ๑๔ ชุด 

ที่ได้ตรวจชำาระและตีพิมพ์โดย 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

 นอกจากนี ้ผู้แต่งยงักล่าวถึงประเพณีการเทศน์มหาชาตใินกมัพชูาว่า พระสงฆ์กัมพชูาจะเทศน์เรือ่ง

เวสสันดรชาดกในแต่ละกัณฑ์ ในวันออกพรรษาของแต่ละปี ทำาให้ผู้ฟังก็จะได้บุญกุศล พอเทศกาลเทศน์

มหาชาติของกัมพูชาเริ่มขึ้น พุทธศาสนิกชนผู้จิตศรัทธาก็มารวมตัวกันที่วัดแล้ว เจ้าอาวาสวัดจะแจ้งให้พระ

ลูกวัดเข้าวิหาร จากน้ันเสียงสวดสาธยายก็เริ่มข้ึนจนกระทั่งเที่ยงคืน การเทศน์จะดำาเนินต่อไปในวันต่อมา 

ถ้าหากว่ายงัไม่เสรจ็ ในพธีิกรรมอืน่เช่น พิธบีรรพชาอปุสมบท จะมปีระเพณสีวดสาธยายพระเวสสนัดรชาดก
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บางตอน โดยเลือกเอาเฉพาะตอนที่ทรงผนวชเป็นดาบสที่เขาวงกต จนถึงตอนที่เสด็จกลับพระนคร รวมทั้ง

ตอนขบขันของชูชก ผู้แต่งยำ้าให้เห็นว่า ยังมีเวสสันดรชาดกบางตอนที่ถูกลืมที่ปรากฏในแผ่นหินทรายที่เก็บ

ไว้ในพพิธิภณัฑแ์ห่งชาติ กรงุพนมเปญ เป็นสถาปัตยกรรมจากปราสาทนครวดั แผ่นหนิทรายนีก้ล่าวถงึเรือ่ง

ราวบางตอนในเวสสันดรชาดก เช่น ตอนบริจาคช้างทรงของกษัตริย์ ตอนการบริจาคบุตรธิดาให้กับชูชก 

และตอนการบริจาคพระเทวีให้แก่ท้าวสักกะ 

จุดเด่นจุดด้อยของหนังสือ
 หนงัสอืเล่มนีมี้จดุเด่นคอืการนำาเสนอประวัตคิวามเป็นมาต่างๆของพระบฏในบริบทของชาวกมัพชูา

และผู้แต่งแสดงให้เห็นว่า พระบฏของกัมพูชานั้นมีข้อแตกต่างจากพระบฏของไทยอย่างไร ในแต่ละบท

ผูแ้ต่งได้แทรกภาพพระบฏประกอบซึง่ถ่ายจากสถานทีจ่รงิจากการสำารวจทัว่กมัพชูาของผูแ้ต่ง ทำาให้หนงัสอื

มคีวามน่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิง่ทีผู่อ่้านทีส่นใจในเรือ่งพุทธศลิป์ ผู้แต่งชีใ้ห้เหน็ว่าการวาดภาพพุทธประวติั

ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชาวกัมพชูาและเรือ่งราวบางอย่างทีป่รากฏเฉพาะในผ้าพระบฏกมัพูชาเท่านัน้ ส่วนจุด

ด้อยของหนงัสอืเล่มนีอ้ยูท่ีก่ารขาดการนำาเสนอข้อมลูเชงิลึกทางวชิาการซ่ึงผู้แต่งไม่ได้ข้อมลูมากนกั อาจเป็น

เพราะว่า ผู้แต่งหนังสือเล่มนี้ มุ่งเน้นไปท่ีผู้อ่านที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมากกว่าการนำาเสนอ

เชิงวิชาการและอีกจุดประสงค์หนึ่งที่ผู้แต่งต้องการเน้นก็คือต้องการเขียนหนังสือให้ชาวกัมพูชาหันมาให้

ความสนใจและศกึษาพทุธศลิป์ในผ้าพระบฏอนัเป็นเอกลักษณ์ของชาติ การเรียบเรียงหนงัสอืจึงเป็นการนำา

เสนอแบบธรรมดา เน้นที่รูปภาพประกอบของหนังสือมากกว่าเนื้อหาสาระ

คุณค่าของหนังสือ
 หนังสือเล่มนี้มีคุณค่าทาง ประวัติศาสตร์ศิลปะ ประติมากรรม และหนังสือคู่มือด้านจิตรกรรมใน

กมัพชูา จดุเด่นอยูท่ีก่ารนำาเสนอภาพวาดพทุธประวติับนพ้ืนฐานของความเข้าใจชาวกมัพูชา ขนบธรรมเนยีม

ประเพณีของการใช้ผ้าพระบฏในประเพณีต่างๆ เช่น งานศพ งานบรรพชาอุปสมบท งานฉลอง เป็นต้น ซึ่ง

ไม่ค่อยจะพบเหน็นกัในประเทศอ่ืนท่ีนับถือพทุธศาสนานกิายเถรวาทด้วยกนั นอกจากนีแ้ล้ว ยงัมอีกีประเดน็

หนึ่งที่น่าสนใจที่ผู้แต่งได้นำาเสนอ ได้แก่ ประติมากรรมของพระบฏของชาวกัมพูชานั้น จะเน้นให้พุทธรูป

มีหน้าตาคล้ายสตรีมากกว่าทีจะเป็นภาพวาดบุรุษที่น่าเคารพและศักด์ิสิทธิ์ ซึ่งเป็นบริบทของชาวกัมพูชา

โดยเฉพาะ หนงัสอืเล่มนีท้ำาให้ผูอ่้านได้ทราบว่า ช่างวาดภาพกมัพชูานัน้ได้รับอทิธพิลมาจากช่างวาดของชาว

ไทยอยูไ่ม่น้อย ผูแ้ต่งช้ีให้เห็นว่า ประเดน็น้ีอาจเป็นเพราะว่า ประเทศไทยนัน้คร้ังหนึง่เคยมอีทิธพิลต่อกัมพชูา

ทั้งทางการเมืองสังคมและวัฒนธรรม หนังสือเล่มนี้จึงเป็นการเขียนเพ่ือเหตุผลหลายประการเช่น กระตุ้น

เตือนให้ชาวกัมพูชาได้ซาบซึ้งและอนุรักษ์พระบฏอันเป็นมรดกของชาวกัมพูชาไว้ และเป็นคู่มือนำาเที่ยวชม

พุทธศิลป์ของกัมพูชาสำาหรับชาวต่างประเทศ
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บทสรุป
 หนังสือเรื่องพระบฏในกัมพูชาเล่มน้ีเป็นหนังสือที่สำาคัญอีกเรื่องหนึ่งที่อธิบายถึงประวัติ และ

ความเป็นมาของพระบฏในกัมพูชาได้ค่อนข้างละเอียด ผู้แต่งทั้งสองได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องนี้เป็นเวลาหลายปี

จนสามารถนำาเสนอเรือ่งราวได้อย่างละเอียดและได้นำาเสนอพทุธศลิป์ในแบบฉบบัของชาวกมัพชูา พร้อมทัง้

เปรยีบเทยีบให้เห็นความแตกต่างระหว่างพระบฏของไทยและพระบฏของกมัพชูา ตลอดทัง้อทิธพิลของช่าง

ไทยที่มีต่อช่างกัมพูชาในการวาดภาพพระบฏ นอกจากนี้ผู้แต่งยังชี้ให้เห็นว่า พระบฏมีความสำาคัญเพียงใด 

ต่อชาวกัมพูชา เพราะว่าพระบฏถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ ในพิธีกรรมและประเพณีต่างๆ ในตอนท้ายผู้แต่งยังได้

วจิารณ์ถงึความเปลีย่นแปลงของการสร้างพระบฏในอดตีและในสมยัปัจจุบนั ซ่ึงปัจจบุนันัน้การสร้างพระบฏ

ไม่ใช่เรือ่งของสร้างสิง่ของถวายวดัด้วยจติศรทัธาแต่เป็นเร่ืองพาณชิย์เข้ามาแทนที ่ความน่าอ่านของหนงัสือ

เล่มนี้ อยู่ที่ผู้แต่งได้แทรกภาพพระบฏมากกว่า ๑๗๐ ภาพที่รวบรวมจากสถานที่ต่างๆทั่วกัมพูชาซึ่งมีความ

สวยงามและหาดูได้ยาก พร้อมทั้งตาราง คำาอฺธิบาย และดัชนีค้นศัพท์ประกอบ
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วิชาการจัดการครัวและภัตตาคาร คณะอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร ปัจจุบัน
กำาลงัศึกษาระดบัปรญิญาโท หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ (ศศ.ม.) สาขาวชิาการจดัการทอ่งเทีย่วและการ
โรงแรม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยสอนประจำาสาขา
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 สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 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

 รองศาสตราจารยภ์าณ ุธรรมสวุรรณ สำาเรจ็การศกึษาปรญิญาโท พบม. (รฐัประศาสนศาสตร)์ จาก
สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์ปจัจบัุนทำางานท่ี สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
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 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 สำาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
(ศน.ม.) สาขาวชิาพทุธศาสนาและปรัชญา บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลัย และสำาเรจ็การ
ศกึษาในระดบัเอก หลกัสตูรปรชัญาดษุฎบีณัฑติ สาขาปรัชญาและจริยศาสตร์ บณัฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัย
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 สำาเร็จการศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต 
(รป.ด.) สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณใ์นพระบรมราชปูถัมป ์ปจัจุบันเปน็ 
อาจารย ์สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตรแ์ละการจดัการทรพัยากรมนษุย ์คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 
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
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นางสาวศันสนีย์	ชุมพลบัญชร

 นางสาวศันสนีย์ ชุมพลบัญชร สำาเร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
(ศ.ม.) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ หลักสูตรพุทธศาสตรมหา
บณัฑติ (พธ.ม.) สาขาวชิาพระพทุธศาสนา บณัฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย และ
กำาลังศึกษาระดับปริญญาเอก 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

 นางสงกรานต ์พนัธุพ์นิจิ สำาเร็จการศกึษาปรญิญาโท หลกัสตูร ครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิา การ
บรหิารการศกึษา บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏับรีุรัมย ์และกำาลังศกึษาระดับปริญญาเอก หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปัจจุบัน 
ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการโรงเรียนทศพรวิทยา อำาเภอสตึก 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

 รองศาสตราจารย ์ดร.สภุาพร คงศิริรตัน ์สำาเร็จการศกึษาปริญญาตรีครุศาสตรบณัฑิต (คบ.) สาขา
ภาษาไทยและภาษาฝรั่งเศส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขา
จารกึภาษาไทย มหาวยิาลยัศลิปากร ปรญิญาเอกดษุฎบีณัฑติ สาขาภาษาไทย (ศศ.ด.) มหาวทิยาลยันเรศวร 
และประกาศนยีบตัรบณัฑติศกึษา สาขามานษุยวทิยา มหาวิทยาลัยแหง่ชาติฟิลิปปินส์ ดิลิมาน ปจัจุบนัเปน็
อาจารย์ประจำาภาควิชาภาษาไทย 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

 นายสมศกัดิ ์พนัธ์ศริิ สำาเรจ็การศกึษาปรญิญาตร ีหลักสูตรอกัษรศาสตรบณัฑติ สาขาภาษาสนัสกฤต 
ปรญิญาโท หลกัสตูรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต สาขาภาษาสนัสกฤต ปรญิญาเอก หลกัสตูรปรชัญาดุษฏีบณัฑติ 
สาขาภาษาสันสกฤต จาก มหาวิทยาลัยมัทราส รัฐทมิฬนาฑู ประเทศอินเดีย ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ประจำา 
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  สำาเร็จการศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) 
สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา มหาวทิยาลยัขอนแกน่ และกำาลงัศกึษาระดบัปริญญาเอก หลกัสตูรครศุาสตร
ดุษฎีบันฑิต (ค.ด.) สาขาวิชาบริหารจัดการการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
ปัจจุบันเป็นผู้อำานวยการโรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์
 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

 วา่ที ่ร.ต.สริวิสั ชนะคา้โชติส์ริ ิสำารจ็การศกึษาศกึษาปรญิญาโท หลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ 
(ศษ.ม.) สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา 
(ป.บัณฑิต) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช และกำาลังศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(ศษ.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการ
โรงเรียนบ้านขามขุนร่ม “ประชาสามัคคี” ตำาบลประสุข อำาเภอชุมพวง 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 สำาเร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 
(นศ.ม) สาขาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำาสาขา
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

 นางสาวสาวติร ีอกนษิฐเ์สนยี ์สำาเรจ็การศกึษาปรญิญาโท หลกัสตูรบรหิารธรุกจิมหาบณัฑิต (บธ.ม.) 
สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง และกำาลังศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตร
ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ (ปร.ด.) สาขาวิชาภาวะผูน้ำาเพือ่การพฒันาวชิาชพี บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏั
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 สำาเร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขา
วิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกำาลังศึกษาระดับปริญญาเอก 
หลกัสตูรศกึษาศาสตรดษุฎบีณัฑติ (ศษ.ด.) สาขาวชิาการบริหารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลัย
วงษ์ชวลิตกุล ปัจจุบันเป็นรองผู้อำานวยการสถานศึกษา 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 อคัรพชิากลุ สำาเรจ็การศกึษาปรญิญาโท หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ (กศ.ม.) สาขา
วิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และกำาลังศึกษาระดับปริญญาเอก 
หลกัสตูรศกึษาศาสตรดษุฎบีณัฑติ (ศษ.ด.) สาขาวชิาการบริหารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลัย
วงษ์ชวลิตกุล ปัจจุบันเป็นรองผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำารุงวิทยา)

 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	บำารุงเอื้อ

 นายอาทติย ์บำารงุเอือ้ สำาเรจ็การศกึษาปรญิญาโท หลกัสตูรบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ (บธ.ม.) สาขา
วิชาการตลาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง และปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(ปร.ด.) สาขาวชิานวตักรรมเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ บณัฑิตวทิยาลัยมหาวทิยาลัยราชภฏัมหาสารคาม ปจัจุบนั
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. เปน็บทความภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษ ในกรณีเปน็บทความภาษาองักฤษตอ้งผา่นการตรวจ
สอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาก่อนส่งให้บรรณาธิการ
 3. ต้องระบุชื่อบทความ และชื่อ – สกุลจริงของผู้เขียนบทความ พร้อมวุฒิการศึกษาตำาแหน่งและ
สถานที่ทำางานอย่างชัดเจน เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 4. ต้นฉบับบทความต้องมีความยาวไม่เกิน 12 หน้ากระดาษ A4 ขนาดอักษร TH SarabanPSK 
16 พร้อมทั้งแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ส่งมาที่เว็บไซต์ http://www.human.bru.ac.th/rom/
 5. ต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน
 6. หากเปน็งานแปลหรอืเรยีบเรยีงจากภาษาตา่งประเทศตอ้งมหีลกัฐานการอนญุาตใหต้พีมิพเ์ปน็
ลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์
 7. บทความต้องมีสาระสังเขปท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความยาวรวมกันไม่เกิน 1 หน้า
กระดาษ A4
 8. บทความควรมีตาราง แผนภูมิ ภาพประกอบ ตามความเหมาะสม
 9. บทความท่ีส่งมาตีพิมพ์จะได้รับการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย
สองท่าน
 10. บทความที่ไม่ผ่านการพิจารณาให้ตีพิมพ์ กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ทราบ แต่ไม่ส่งต้นฉบับ
คืนผู้เขียน

คำาแนะนำาสำาหรับการเตรียมต้นฉบับบทความ

 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 และพิมพ์ตามที่กำาหนด ดังนี้
  o	ชื่อเรื่อง	(Title)
   ■ ภาษาไทยขนาด 18 point, กำาหนดชิดขวา, ตัวหนา
   ■ ภาษาอังกฤษขนาด 18 point, กำาหนดชิดขวา, ตัวหนา
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  o	ชื่อผู้เขียนและชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
   ■ ใช้ภาษาไทย – อังกฤษ ขนาด 14 point, กำาหนดชิดขวาพร้อมกับกำาหนดเชิงอรรถ
    ไว้ท้ายหน้า 1
  o	บทคัดย่อ
   ■ ชื่อ “บทคัดย่อ” และ “Abstract” ขนาด 18 point, กำาหนดชิดซ้าย ตัวหนา
   ■ ข้อความบทคัดย่อภาษาไทย ขนาด 16 point, กำาหนดชิดขอบ
   ■ ข้อความบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ขนาด 16 point, กำาหนดชิดขอบ
   ■ ย่อหน้า 1.27 ซม.
  o	คำาสำาคัญ	(Keyword) ให้พิมพ์ต่อจากส่วนของบทคัดย่อ (Abstract) ควรเลือกคำาที่สำาคัญ
เกี่ยวข้องกับบทความ ประมาณ 4 – 5 คำา ใช้ตัวอักษรภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ขนาด 16 point
 	 o	รายละเอียดบทความ
   ■ หัวข้อใหญ่ ขนาด 18 point, กำาหนดชิดซ้าย, ตัวหนา
   ■ หัวข้อรอง ขนาด 16 point, กำาหนดชิดซ้าย, ตัวหนา
   ■ ตัวอักษร ขนาด 16 point, กำาหนดชิดขอบ, ตัวธรรมดา.
 o	 การอ้างอิงในเนื้อหา การอ้างอิงแทรกเนื้อหา ให้มีชื่อผู้แต่งและปีที่พิมพ์ อยู่ในวงเล็บแต่ถ้ามี
อยู่แล้วให้ใส่เฉพาะปีที่พิมพ์ในวงเล็บ เช่น 
   ■ บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ (2550 : 5) กล่าวว่า ……
   ■ การศึกษาในบริบทของสังคมไทย (บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ, 2544 : 103)
 o	 การเขียนเอกสารอ้างอิง	 รายช่ือเอกสารท่ีใช้เป็นหลักในการค้นคว้าวิจัย ที่ได้ตรวจสอบเพื่อ
นำามาเตรียมรายงานและมีการอ้างถึง รายช่ือเอกสารที่ใช้เป็นหลักในการค้นคว้าวิจัยที่ได้ตรวจสอบเพื่อนำา
มาเตรียมรายงานและมีการอ้างถึง จัดเรียงลำาดับตามตัวอักษรโดยเริ่มจากเอกสารภาษาไทย เอกสารภาษา
อังกฤษโดยใช้ระบบของ APA (American Psychological Association) มีรูปแบบ ดังนี้

   ■ หนังสือแปล

ผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง (แปลจาก...โดย...)(ครั้งที่พิมพ์). สถานที่พิมพ์:
สำานักพิมพ์.
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.ในชื่อผู้แต่งหรือหน่วยงานที่จัดทำา,
ชื่อหนังสือ.(หน้า).สถานที่พิมพ์:สำานักพิมพ์.
ศิริพร ลิมตระการ. (2540). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอ่าน. ใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
 เอกสารการสอนชุดวิชาการอ่านภาษาไทย	(หน้า 1-36). นนทบุรี : สำานักพิมพ์
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

   ■ บทความในหนังสือรวมเรื่อง

ชื่อผู้แต่ง.(ปีที่พิมพ์).ชื่อบทความ.ในชื่อผู้รวบรวมหรือบรรณาธิการ.(บก.)ชื่อเรื่อง.
(หน้า).สถานที่พิมพ์:สำานักพิมพ์.
ครรชิต มาลัยวงศ์. (2536ก). การประมวลผลคำาคืออะไร. ใน คอมพิวเตอร์น่ารู้ (หน้า 77). 
  กรุงเทพฯ : สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

   ■ วิทยานิพนธ์

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

ชื่อสกุล.(ปีที่พิมพ์).ชื่องานวิจัย.(ครั้งที่พิมพ์).สถานที่พิมพ์:สำานักพิมพ์.
บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ. (2544). รายงานการวิจัยเรื่อง	แนวคิดเชิงอุดมการณ์และอัตลักษณ์แห่งกวี
		 ประชาชนในร้อยกรองของ	ประเสริฐ	จันคำา. บุรีรัมย์ : คณะมนุษยศาสตร์และ
  สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.

   ■ สื่อโสตทัศน์

ชื่อผู้ผลิต.(ตำาแหน่งในการผลิต).(ปีที่ผลิต)ชื่อเรื่อง.[ประเภทสื่อ].สถานที่ผลิต:
หน่วยงานผู้ผลิต.
ศิราณี อินทรหนองไผ่. (2546). วีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเรื่องแผลและการพัน
		 ผ้าพันแผล. [วีดิทัศน์]. มหาสารคาม : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

   ■ การสัมภาษณ์

ผู้ให้สัมภาษณ์.(ปี,เดือนวันที่ให้สัมภาษณ์).สัมภาษณ์.ตำาแหน่งหรือที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.
แม้นมาศ ชวลิต, คุณหญิง. (2542, สิงหาคม 26).สัมภาษณ์.นายกสมคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย.

   ■ ฐานข้อมูลออนไลน์
    • หนังสือออนไลน์จากเว็บไซต์

ชื่อผู้แต่ง.(ปีที่พิมพ์).ชื่อหนังสือ.ค้นเมื่อวันที่เดือน,ปีจากแหล่งสารสนเทศ
มนู อรดีดลเชษฐ์. (ม.ป.ป.). ความจำาเป็นต้องมี	พรบ.	คุมครองข้อมูลส่วนบุคคล. 
 ค้นเมื่อ 22 พฤษภาคม 2552 จาก http://2ebook.com/stou/readind/index.php

    • สารสนเทศอื่นๆ จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ชื่อผู้เขียน.(ปีที่แก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูล).ชื่อเรื่อง.ค้นเมื่อวันที่เดือน,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) 
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  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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